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PRE F ACE_
คํานํา

	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้หลักและคุณประโยชน์ให้ 
ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน	 โดยขับเคลื่อนกว่าหนึ่งในสามของ 
มูลค่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 
การท่องเที่ยวไทยมีชื่อเสียงติดอันดับต้นในระดับโลกทั้งในด้าน
ความงดงามและทางเลือกที่หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว	 
และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ดึงดูดใจ	 อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของ 
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	
รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ที่ 
เกิดขึ้นเช่นการระบาดของไวรัสโควิด	 19	 ย่อมเป็นแรงผลักดันให้ 
ท้ังนักท่องเท่ียวและผู้ให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยวต้องปรับตัวอยู่เสมอ	
และสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ	เพื่อตาม 
ให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว	รัฐบาลและ 
หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีบทบาทกำากับดูแลพึงมีความเท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 และวางแนวทางการกำากับดูแลอย่าง
เหมาะสม	เพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้ 
อย่างมั่นคง
	 หนังสือ	“9	แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว”	ฉบับนี้	 
ถูกจัดทำาข้ึนเพ่ือนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย	 ทั้งที่ส่งผลในระดับ
ภาพรวมเศรษฐกิจ	ตลอดจนทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยว	
เพื่อเป็นแนวทางในการกำากับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
	 ผู้จัดทำาหนังสือนี้	 มีจุดมุ่งหมายมากกว่าการรวบรวมและ 
เผยแพร่ข้อมูล	 โดยคาดหวังท่ีจะสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลง	และจุดประกายความคิดใหม่ๆ	ของผู้อ่านทุกท่าน	 
เพ่ือร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์	 และพัฒนาการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและสมฐานะ
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
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	 การเปลี่ยนแปลงไปของโลกเกิดขึ้นในทุก 
ยุคสมัย	 ไม่วา่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใน 
เชิงสังคม	การดำารงชีวิต	แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์	 
แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวก็เป็นหน่ึงใน
ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน	
โดยการเปลี่ยนแปลงไปของแนวคิดการท่องเท่ียว 
มีความเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงระดับมหภาค
ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก	เช่น	กระบวนการกลายเป็นเมือง	 
การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 สังคม
สูงวัย	หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	โดย
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้กระบวนการ
คิดและตัดสินใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป	และ
เลือกท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ
 
 

1.1	 กระบวนการกลายเป็นเมืองและ 
	 ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
	 ท่องเที่ยว	(Urbanization	and	 
	 Tourism)
 
 
ความหมายและที่มา
ของกระบวนการกลายเป็นเมือง
	 “กระบวนการกลายเป็นเมือง”	คือ	หน่ึงใน	 
Mega	Trends	ท่ีถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายท่ัวโลก 
หมายถึง	 “ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นชนบทสู่ความเป็นเมือง	ซึ่งเกิดขึ้นอย่าง
ช้า	ๆ	และสมำ่าเสมอ”	
	 ในปี	พ.ศ. 	2550	คือ	เป็นครั้งแรกที ่
ประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมือง	 มีจำานวนมากกว่า 
ประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในชนบท	กล่าวได้ว่า	 
เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งการกลายเป็น
เมืองอย่างแท้จริง
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หน่วยงานที่มีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ “กระบวนการกลายเป็นเมือง”
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จำานวนประชากรโลก จำาแนกตามพื้นที่อาศัย พ.ศ. 2503 - 2560

ประชากรในชนบท ประชากรในเมือง

ที่มา:	United	Nations.	(2018).	UN	World	Urbanization	Prospects	(2018).

ประชากรในชนบท
 ประมาณ	2,012	ล้านคน	ใน	พ.ศ.	2503
 ประมาณ	3,401	ล้านคน	ใน	พ.ศ.	2560
 อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี	ร้อยละ	0.92

พ.ศ.	2550	คือปีแรกที่ประชากรโลก 
ที่อาศัยอยู่ในเมือง	 มีจำานวนมากกว่า
ประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในชนบท	
กล่าวได้ว่า	เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัย 
แห่งการกลายเปน็เมอืงอย่างแท้จริง

ประชากรในเมือง
 ประมาณ	1,019	ล้านคน	ใน	พ.ศ.	2503
 ประมาณ	4,128	ล้านคน	ใน	พ.ศ.	2560
 อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี	ร้อยละ	2.48

หน
่วย

:	ล
้าน

คน
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สัดส่วนประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
จำาแนกตามภูมิภาค
(พ.ศ. 2562)

ภาคกลาง

ทั่วประเทศ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

35%

40%

27%

29%

20%

ที่มา:	สำานักงานสถิติแห่งชาติ

การพัฒนา	“กระบวนการกลายเป็นเมือง” 
ของประเทศไทย
	 ประเทศไทยเร่ิมมีแนวโน้มของกระบวนการ
กลายเป็นเมืองที่รุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต	่พ.ศ.	 
2543	 ท้ังการขยายตัวของจำานวนประชากรในเมือง 
และการหดตัวของประชากรในชนบท	 ส่งผลให้ 
ใน	พ.ศ.	2560	สัดส่วนประชากรท้ังสองประเภท 
มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในระดับโลก
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
“กระบวนการกลายเป็นเมือง”
	 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระบวนการกลายเป็น
เมืองมีอยู่หลายปัจจัย	 ได้แก่	 การเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม	 โอกาสในการจ้างงาน	 ภาวะ
เศรษฐกิจ	ปัจจัยทางสังคม	และความทันสมัย	
ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ในประเทศไทยแล้ว	
ก็พบว่า	 ประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการกลายเป็นเมืองอยู่
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. 2560 – 2562

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
	 GDP	นอกภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 
มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 ท้ังยังมีขนาดและอัตรา 
การเติบโตที่มากกว่า	GDP	ในภาคเกษตรกรรม
เป็นอย่างมาก	โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ	67	 
ของ	 GDP	 ทั้งหมดใน	พ.ศ.	 2562	 ทั้งยังม ี
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดพ.ศ.	2560	–	2562	 
ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	3.27

นอกภาคเกษตรกรรม	(ไม่รวมท่องเที่ยว) ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว
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ภาวะเศรษฐกิจ
	 พื้นที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร	
ทำาหน้าที่เป็นแหล่งรวมโอกาสทางเศรษฐกิจที่
สำาคัญของประเทศ	 เห็นได้จากการจดทะเบียน
นิติบุคคลใหม่นั้นจดในพื้นท่ีกรุงเทพ	ฯ	กว่าร้อยละ	 
34.71	ซึ่งสอดคล้องตาม	ข้อมูลที่ว่า	“พื้นที่เมือง 
มักจะมีเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ที่มากกว่าพื้นที่ชนบท”

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัดส่วนการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำาแนกตามภูมิภาค ตุลาคม พ.ศ. 2563

ทั้งหมด

3,523
แห่ง

34.71%

10.88%

10.43%

10.14%

22.76%2.76%

8.32%

ความทันสมัย
	 จำานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและอัตรา
การ เข้ าถึ งอิน เทอร์ เน็ ตความเร็ วสู งของ 
ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	
แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของระดับความทันสมัย
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชากรเข้าถึง

ที่มา:	สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)

จำานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

หน
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อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงต่อจำานวนครัวเรือน

หน
่วย

:	ร
้อย

ละ
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	 จากข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้	 สามารถบ่งชี้ถึง
แนวโน้มการกลายเป็นเมืองที่สูงขึ้นเรื่อย	ๆ	ของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
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โอกาสในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
จาก	“กระบวนการกลายเป็นเมือง”
	 องค์การการท่องเที่ยวโลก	(World	Tourism	 
Organization)	 ได้มีการกล่าวถึงการท่องเที่ยว
รูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า	“การท่องเที่ยววิถีเมือง	
(Urban	Tourism)”	ไว้	โดยหมายถึง	“รูปแบบ 
การท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้น ในพื ้นที่เมือง	 และมี
องค์ประกอบของกิจกรรมที่ไม่ใด้มีฐานมาจาก 
เกษตรกรรม”	ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบเมือง	 
มีความสามารถที่จะมอบประสบการณ์	 บริการ	
และสินค้าทางวัฒนธรรม	สังคม	สถาปัตยกรรม	
และธรรมชาติ	ที่หลากหลาย	ให้แก่นักท่องเที่ยว 
เพื่อพักผ่อนและนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

กรณีศึกษา:
การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเมือง	//
Antwerp,	Belgium
	 การพัฒนา เมื อ ง เพื่ อ ให้ สอดรั บ กับ 
การท่อง เที่ ยววิถี เมืองสามารถพิจารณา
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเมือง 
ได้ทั้งสิ้น	 5	 มิติ	 ได้แก่	 การบริหารจุดหมาย	
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 ผลกระทบต่อสังคมและ 
วัฒนธรรม	 ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม	 และ
เทคโนโลยีและธุรกิจแบบใหม่
	 ทั้งนี้	จ ากรายงาน 	C i t y 	Tou r i sm	
Performance	 Research	 พบว่า	 Antwerp	
สามารถตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาการ 
ท่องเท่ียววิถีเมืองได้ครบท้ัง	5	มิติดังกล่าวข้างต้น 
อย่างครบถ้วน	 โดยมีการดำาเนินงานของภาครัฐ
ที่โดดเด่นในด้านการเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ	
ภายในเมือง	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 เมือง	Antwerp	มีรูปแบบการบริหารงาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่แบ่งส่วนตามรูปแบบ 
งานที่ตอ้งดำาเนินการหรือให้บริการ	 โดยโครงสร้าง 
องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองแบ่งออก
เป็น	5	ส่วนหลัก	ได้แก่	
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1_GATE	15	Student	Support	สำาหรับการให้บริการแก่นักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะ	
 
2_Visit	Antwerpen	ทำาหน้าท่ีดูแลเร่ืองท่ัวไปของการท่องเท่ียวที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกับนักท่องเทีย่วโดยตรง
 
3_Business	 and	 Innovation	 ทำาหน้าที่เสมือนหน่วยสนับสนุน	 โดยกำาหนดกลยุทธ์	 พร้อมท้ัง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ	อุตสาหกรรม	การจ้างงาน	เศรษฐกิจ	และสังคม
 
4_Marketing	Strategy	ทำาหน้าที่กำาหนดแนวทางการตลาด	การจัดการองค์กร	 เพื่อกำาหนดเส้นทาง 
การดำาเนินงานขององค์กร
 
5_Media	and	Communication	ทำาหน้าท่ีผลิตเน้ือหาและส่ือ	และศูนย์บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว

สนับสนุนการบริหาร 
จัดการองค์กร

พัฒนาจุดหมาย
การท่องเที่ยว

พัฒนาธุรกิจ
การสื่อสาร

Tourist		Information	
Centres

Booking
and	Ticketing

การจัดงาน

Supporting StaffPress Office

General Management
Executive Director

Marketing 
Strategy

Visit 
Antwerpen

Business and 
Innovation

Media and 
Communication

GATE 15
Student Support

กลยุทธ์และนวัตกรรม

กลุ่มธุรกิจ	HORECA 
(Hotel,	Restaurant,	
Catering)	 และการค้า 
ปลีก

กลุ่มอุตสาหกรรมเพชร

การจ้างงาน	 เศรษฐกิจ	
และสังคม

Business	Desk

Invest	Desk

การส่งเสริมธุรกิจ

สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร
 
วิจัยและกำาหนด
กลยุทธ์การตลาด

การกำาหนดแนวทาง

เนื้อหาและสื่อ
 
ศูนย์บริการ
 
การสร้างสรรค์เน้ือหา
สำาหรับเมือง
 
บัตรสวัสดิการสำาหรับ
ผู้มีรายได้น้อย
 
Urban	Service	Desk

ให้บริการแก่นักศึกษา

ที่มา:	World	Tourism	Organization	และ	World	Tourism	Cities	Federation

โครงสร้างการบริหารการพัฒนาเมือง Antwerp, Belgium
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	 เมือง	Antwerp	มีแนวทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยววิถีเมืองหลักทั้งสิ้น	 3	 แนวทาง	
ได้แก่	 (1)	การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทาง 
การขนส่งที่หลากหลาย	 (2)	การให้ความสำาคัญ
กับสมาชิกเมืองทุกภาคส่วน	 และ	 (3)	 ผลักดัน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาครัฐและ
เอกชน	
 
การท่องเท่ียวที่อาศัยกระบวนการกลายเป็น
เมืองในการขับเคลื่อน
	 สำาหรับกระบวนการพัฒนาเมืองเพื่อให้ 
สามารถต่อยอดการท่องเที่ยว	สามารถพัฒนาเมือง 
ได้ทั้งสิ้น	3	รูปแบบ	ได้แก่	การพัฒนาโดยอิง 
พ้ืนฐานด้านนวัตกรรม	 การพัฒนาโดยอิงพ้ืนฐาน
จากสิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาโดยอิงพื้นฐาน 
จากความคิดสร้างสรรค์	โดยการพัฒนาเมืองแต่ละ 
รูปแบบจะสามารถเป็นจุดเร่ิมต้นของการต่อยอด
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ	ที่แตกต่างกัน	
 
นโยบายการพัฒนาพื้นที่เมืองที่สำาคัญ
ของประเทศไทย
	 ในปัจจุบัน	ประเทศไทยมีการพัฒนาพื้นที่ 
เมืองต่างๆ	ในสามรูปแบบ	ได้แก่	Creative	City	
Smart	City	และ	MICE	city	โดยแต่ละรูปแบบ
มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป	 และมีหน่วยงาน
ทีก่ำากบัดแูลและขบัเคลือ่นหลกัทีแ่ตกต่างกันไป
 
Creative	City
	 หนึ่งในตัวอย่างของเมืองสร้างสรรค์ของ 
ประเทศไทยคือ	จังหวัดเชียงใหม่	โดยจังหวัด 
เชียงใหม่ได้รับการรับรองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
ด้านศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้านในปี	พ.ศ.	 2560	 
และได้รับการรับรองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์

ด้านการออกแบบในปี	พ.ศ.	2562	โดยมีจุดเด่น
ดังต่อไปนี้
  
 	 สนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาทักษะ
ด้านศิลปะและหัตถกรรม	รวมถึงด้านนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์
  
 	 สนับสนุนการกระจายสินค้าหัตถกรรม 
ของจังหวัดสู่ตลาดโลก	 เพื่อยกระดับปัจจัยใน
การประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้ผลิต
รายย่อยในท้องถิ่น
  
 	 มีการจัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านศิลปะและหัตถกรรมของผู้เชี่ยวชาญท้องถ่ิน 
ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ	ภาคการศึกษา	และ 
ผู้ผลิต	โดยเฉพาะประเด็นด้านการคุ้มครองและ
ส่งเสริมทักษะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
 	 สร้างโอกาสแก่ศิลปินและผู้ประกอบการ 
ท่ีเป็นเยาวชน	ในการแลกเปลี่ยนและเป็น 
ส่วนหน่ึงของเครือข่ายผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ผ่านงาน	 
Chiang	Mai	Design	Week
 
 	 เสริมสร้างการตระหนักรู้ ถึงสินค้า
หัตถกรรมเชียงใหม่ในระดับโลก
 
	 ทั้งนี้	 เทศกาลต่างๆ	 มากมายได้จัดขึ้นที ่
จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือแสดงศักยภาพของการเป็น 
เมืองสร้างสรรค์	เช่น	
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เทศกาลเชียงใหมเ่บิกบาน	 ซ่ึงเป็นเทศกาลที่เริ่ม 
จัดขึ ้นในปี	 2561	 เพื่อยกระดับการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเทศกาล Chiang Mai Design Week  
ซ่ึงเป็นเทศกาลศิลปะระดับประเทศ	ที่นักสร้างสรรค์	 
นักออกแบบ	 ช่างฝีมือ	 ศิลปิน	 และผู้ประกอบการ 
ในเมืองเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดข้ึน	โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อนำาเสนอนวัตกรรมงานออกแบบ	 และเป็น 
การสร้างพื้นที่สำาหรับแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์

	 อย่างไรก็ดี	 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
สร้างสรรค์	 มิได้เกิดขึ้นแต่เพียงประเทศไทย
เท่านั้น	 ยังมีอีกหลายที่ของโลกที่ต้องการสร้าง 
เมืองสร้างสรรค์เช่นกัน	โดยอาศัยงานเทศกาล 
รูปแบบต่างๆ	เพื่อแสดงออกถึงความสร้างสรรค์	
เช่น	

 	 งานเทศกาล	 Music	 Cities	 Events	
ซึ่งเป็นงานเทศกาลด้านดนตรีที่รวบรวมศิลปิน	
นักแต่งเพลง	 และผู้ท่ีใช้ดนตรีในการสร้างคุณค่า 
ให้แก่เมืองมารวมตัวกัน	 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างคุณค่าด้วย	“เสียงดนตรี”	
  
 	 งานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง	
Music	Tourism	Convention	โดยมีจุดมุ่งหมาย 
ในการผสมผสานดนตรีและการท่องเที่ยว 
เข้าด้วยกัน	และมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ต่อ 
การท่องเท่ียว	ภาพลักษณ์ของเมือง	พัฒนา
เครือข่าย	และพัฒนาเศรษฐกิจ

Smart	City
	 “เมืองอัจฉริยะ”	หมายความว่า	 เมืองที่ใช้ 
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
และชาญฉลาด	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้ 
บริการและการบริหารจัดการเมือง	 ลดค่าใช้จ่าย 
และการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากร
เป้าหมาย	 โดยเน้นการออกแบบที่ดี	 และการมี 
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชน 
ในการพัฒนาเมือง	ภายใต้แนวคิดการพัฒนา	
เมืองน่าอยู่	 เมืองทันสมัย	 ให้ประชาชนในเมือง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความสุข	 อย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	
สามารถแบ่งประเภทของเมืองอัจฉริยะออกได้
ทั้งสิ้น	 7	 ประเภท	 ได้แก่	 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ	
เศรษฐกิจอัจฉริยะ	พลังงานอัจฉริยะ	การบริหาร 
ภาครัฐอัจฉริยะ	 การดำารงชีวิตอัจฉริยะ	 การเดินทาง
และขนส่งอัจฉริยะ	และพลเมืองอัจฉริยะ
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ประเภทของเมืองอัจฉริยะ

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ	
(Smart	Environment)

การบริหารภาครัฐ
อัจฉริยะ	

(Smart	Governance)

เศรษฐกิจอัจฉริยะ	
(Smart	Economy)

การดำารงชีวิตอัจฉริยะ	
(Smart	Living)

พลังงานอัจฉริยะ
	(Smart	Energy)

การเดินทาง
และขนส่งอัจฉริยะ
	(Smart	Mobility)

พลเมืองอัจฉริยะ	
(Smart	People)

	 ท้ังน้ี	 เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงเป็นเขต
ปกครองพิเศษของประเทศไทย	 ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
ว่า	“เมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ	ฯ	มีความทันสมัย	 
สะดวก	 ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว	 ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ”	 โดยมีการพัฒนาเมืองสอดคล้อง
กับแนวคิดเมืองอัจฉริยะทั้งสิ้น	 3	 ประเภท	 คือ	
ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ	การดำารงชีวิตอัจฉริยะ	และ 
การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ	โดยการใช้ระบบ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีบางประเภทเข้ามา
ประยุกต์ใช้	เช่น	
 
  PEA Smart Meter	 ซึ่งทำางานด้วย 
ระบบดิจิทัลทำาให้สามารถรู้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้แบบ	 Real	 Time	 
และแจ้งข้อมูลย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทันทีที่เกิดเหตุขัดข้อง	เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไข
  สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับสังคม
แห่งยานยนต์อนาคตที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก

	 อย่างไรก็ดี	 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง 
อัจฉริยะ	 มิได้เกิดข้ึนแต่เพียงประเทศไทยเท่าน้ัน	 
ยังมีอีกหลายแห่งของโลกที่ดำาเนินการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะเช่นกัน	 โดยอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ	เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เมือง	เช่น	
 	 บริษัทเกมเอกชน	 Niantic	 ได้นำา 
นวัตกรรม	 Augmented	 Reality	 (AR)	 มา 
ประยุกต์ใช้กับเกมของตน	 ท้ังน้ี	 การนำาเทคโนโลยี 
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ดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้กับเกม	 ประกอบกับ
การจัดเทศกาลหรืองานกิจกรรมเฉพาะพื้นที่	
เช่น	การกำาหนด	Pokémon	บางชนิดให้อยู่แค่
ในพ้ืนท่ีเฉพาะ	 ไม่สามารถหาได้จากท่ีอ่ืน	 ช่วยให้ 
เกิดการท่องเท่ียว	นอกจากน้ี	 ยังมีการจัดกิจกรรม	 
Tottori	Sand	Dunes	Safari	Zone	ที่จัดให้มี	
Pokémon	 ชนิดพิเศษเกิดขึ้นในเขตเนินทราย
ในเมืองทตโตะริ	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งกิจกรรมหรือ
เทศกาลเหล่านี้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของ
เมืองเป็นอย่างมาก

MICE	City
	 “เมืองไมซ์”	คือ	เมืองที่มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อ
รองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	
อันประกอบไปด้วย	 การจัดประชุม	 (Meeting)	
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	 (Incentives)	 
การจัดประชุมนานาชาติ	 (Convention)	 และ
การจัดงานแสดงสินค้า	(Exhibition)	โดยจาก 
การศึกษา	พบว่า	ประเทศไทยมีเมืองท่ีมศัีกยภาพ 
ในการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองไมซ์	 ทั้งหมด	 5	
จังหวัด	 ได้แก่	กรุงเทพ	 เชียงใหม่	พัทยา	ภูเก็ต	
และขอนแก่น	 ทั้งนี้	 ในการพัฒนาเมือง	 MICE	
ได้นั้น	 จำาเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบสำาคัญ
ทั้งหมด	6	ด้าน	ได้แก่
  
 	 โครงสร้างพื้นฐาน
 	 ความมั่นคงและปลอดภัย
 	 ภาพลักษณ์และสิ่งดึงดูดใจ
 	 สิ่งอำานวยความสะดวก
 	 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
	 	 และเอกชนที่อยู่ในท้องถิ่น
 	 บุคลากรด้าน	MICE

	 ทั้งนี้	 จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทาง 
การค้ าและการศึ กษาในภาคอี สานของ
ประเทศไทย	 และเป็นจุดหมายยอดนิยมสำาหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อสัมผัสวัฒนธรรม
และขนบวิถีแบบดั้งเดิม	 อีกทั้ง	 มีศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจำานวนมาก	
ทั้งสนามบินนานาชาติ	ศูนย์การประชุม	โรงแรม
ระดับ	4	–	5	ดาว	เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้	ขอนแก่น
จึงเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองไปสู่	MICE	
City	ได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
	 อย่างไรก็ดี	 แนวคิดการพัฒนาเมืองให้เป็น 
เมืองไมซ์	 หรือเมืองสำาหรับธุรกิจพัฒนาลำ้าหน้า
ไปมากกว่าการพัฒนาเมืองในเชิงกายภาพ	 โดย	
SBC	Events	ผู้นำาด้าน	Platform	การพนัน	 
ได้จัดงานประชุมนานาชาติและนิทรรศการแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านระบบ	Virtual	Event	
Space	โดยภายในงาน	SBC	Digital	Summit	 
มีการจัดวางพ้ืนที่เสมือนจริง	 คือ	 ผู้เข้าร่วมประชุม 
สามารถเลือกเดินชมพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ได้เสมือนว่า
กำาลังเดินอยู่ในงานนิทรรศการจริง	ๆ
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	 ดังทีเ่ห็นข้างต้น	การพัฒนาเมืองในรูปแบบ 
ต่างๆ	มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยุค 
ปัจจุบัน	 ยุคหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที	่ 
4	 ที่ทำาให้ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา 
มีบทบาทร่วมกับชีวิตประจำาวันของมนุษย์มาก 
ย่ิงข้ึน	เม่ือรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวันของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไป	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เปรียบเสมือนหน่ึงกิจกรรมที่แยกออกจากการใช้ 
ชีวิตของมนุษย์ได้ยาก	ก็จำาเป็นต้องมีการพัฒนา
และนำาเทคโนโลยีต่างๆ	เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
การท่องเท่ียวที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

 
1.2	 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
	 กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
	 (Technological	Disruption	
	 and	Tourism	Industry)
 
 
Immersive	Technology
	 Immersive	 Technology	 หมายถึง
เทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืมระหว่างโลก 
ในความจริง	(Physical	World)	กับโลกจำาลอง
แบบดิจิทัล	(Digital	World,	Simulated	World)	 
ซึ่งเป็นการสร้าง	“ความรู้สึกจมด่ิง”	(Immersion)	 
ลงไปในโลกเสมือนน้ันจนคล้ายกับอยู่ในโลก 
ความเป็นจริง	 เทคโนโลยีกลุ่มน้ี	 สามารถตอบสนอง 
การใช้งานได้หลากหลายจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านความบันเทิง	การแพทย์	รวมถึงอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว

ประเภทของ	Immersive	Technology
 	 Virtual	Reality	หรือ	VR
 	 Augmented	Reality	หรือ	AR
 	 Mixed	Reality	หรือ	MR	
 
Immersive	Technology	-	Virtual	Reality	 
หรือ	VR
	 Virtual	 Reality	 (VR)	 คือเทคโนโลยี 
การจำาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงขึ้นใหม่	
โดยอาจคล้ายคลึงหรือต่างจากความเป็นจริง
อย่างสิ้นเชิง	ผ่านทางภาพ	เสียง	และการสัมผัส	
แม้กระทั่งการได้กลิ่น	 เป็นการนำาผู้รับสารจาก 
สภาพแวดล้อมปัจจุบันไปสู่ภาพท่ีจำาลองข้ึนมาเพ่ือ
ตอบโจทย์การใช้งาน	 ยกตัวอย่างเช่นการจำาลอง 
สถานที่	 Google	 Street	 View,	 การฝึกผ่าตัด 
เสมือนจริง,	การฝึกขับเครื่องบินผ่าน	Simulation	 
และการแข่งขันบังคับ	Drone	เสมือนจริง
 
Immersive	Technology	-	Augmented	 
Reality	หรือ	AR
	 AR	 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้วัตถุเสมือน	 เช่น	 
ภาพ	 วิดีโอ	 หรือตัวอักษร	 แต่งเติมสภาพแวดล้อม 
จริง	โดยตอบสนองกับข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ 
ตรวจจับ	 (Sensor)	 ผู้ใช้ยังมองเห็นสภาพแวดล้อม 
รอบตัวได้เช่นเดิมและสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับ 
วัตถุเสมือนท่ีเกิดข้ึน	 ตัวอย่างของการใช้งาน	 AR	 
ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือเกม	PokémonGo	 
และการใช้งานบนแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่
ให้ผู้ใช้ตกแต่งภาพตัวเองผ่านกล้องถ่ายรูป
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Immersive	Technology	-	Mixed	Reality	หรือ	MR
	 Mixed	Reality	เป็นการผสมผสานโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิตอล	3	มิติที่สร้างขึ้นตาม
ความเป็นไปได้จริง	ปฏิกิริยาของโลกเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์	MR	ของผู้ใช้จะเป็นเช่นเดียวกันกับโลก
แห่งความเป็นจริง	 อีกนัยหนึ่งผู้ใช้จะมองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงแบบ	 AR	 ในขณะที่มองเห็นวัตถุ
เสมือนแบบ	VR	โดยโลกจริงและเสมือนมีปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์	ในปัจจุบัน	MR	ถูกนำามาใช้ในธุรกิจ
วิศวกรรม	การผลิต	การออกแบบ	หรือกิจกรรมฝึกหัดพนักงาน

Virtual
Realityลักษณะการใช�

เทคโนโลยี Augmented
Reality

Mixed
Reality

นำผูใชเขาสูโลกเสมือนจริง สรางโลกเสมือน
ใหมีปฏิกิริยาแตงเติม
สภาพแวดลอมจริง

โลกดิจิตอล 3 มิติ
ถูกสรางขึ้นตามปฏิกิริยา

ความเปนไปไดจริง

Fully Digital ภาพที่เห็นคือ
สิ่งที่สรางขึ้นมาโดยไมใชภาพจริง

จากสภาพแวดลอมของผูใช
เชน หากเราอยูในหองนอน
แตเมื่อใส VR ภาพที่เห็น

อาจจะเปนอวกาศ
หรือพื้นที่จำลองอยางอื่น

มีการรวมทั้งภาพเสมือน
และภาพจริง โดยจะเนนภาพจริง

เปนหลัก และภาพเสมือน
เปนสวนประกอบเสริม

รวมทั้งภาพเสมือนและภาพจริง
คลาย AR แตภาพเสมือน

ไมใชแคสวนประกอบอันนี้ 
คือเราสามารถไดยิน ไดเห็นทั้ง

ในโลกเสมือนและโลกจริง
ทำงานไปพรอม ๆ กัน

ไดยินเสียงในโลกเสมือน
แบบสมบูรณจะไมไดยินเสียง

ภายนอกเลย กลาวคือ
สามารถไดยินหรือพูดคุย
ไดเฉพาะกับโลกเสมือน
ที่ถูกสรางขึ้นมาเทานั้น

เสียง หรือภาพที่ไดเห็น ไดยิน
เปนเพียงสวนเติมแตงเทานั้น

คือสามารถไดยินและพูดคุยกับ
คนทั่วไปไดตามปกติ
ไมสงผลกับโลกจริง
ไมเหมือนกับ VR

จะไดยิน มองเห็นทั้งใน
โลกเสมือน และโลกจริงท้ัง 2 ทาง
อยางตัวอยาง ของ Microsoft

จะเห็นวาแมจะเขาไปอยูใน
โลกเสมือน แตถามีการพูดคุย

ในโลกจริง เราก็ยังสามารถไดยินอยู

วัตถุเสมือนจะเปลี่ยนตำแหนง
และขนาดตามมุมมองของผูใช

ในโลกเสมือนจริง
เห็นไดแบบ 360 องศา

วัตถุเสมือนทำงานตามมุมมอง
ของผูใชในโลกความจริง

วัตถุเสมือนทำงานตามมุมมอง
ของผูใชในโลกความจริง

ลักษณะเด�น

สภาพแวดล�อม
(Environment)

อุปกรณ�สวมใส�
(Headset)

มุมมอง
(Perspective)
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*	ข้อมูลคาดคะเน
	 ที่มา:	Statista	ประมวลจาก	International	Data	Corporation	(IDC)

18.8
พันล้านเหรียญสหรัฐ

19.3% 
ภาคการผลิต (Manufacturing)

13.9% 
ภาครัฐ (Public) 14.1% 

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

1.9% 
อื่นๆ

37.4% 
การบริโภค (Consumer)

23.4% 
ภาคการขนส่งและบริการ

(Distribution and Services)

ที่มา:	International	Data	Corporation	(IDC)	Report	2020

 เทคโนโลยี	Immersive	มีการขยายทั่วโลกตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมาสะท้อนให ้
เห็นถึงความต้องการเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาคการบริโภคและภาคการขนส่งคือภาคธุรกิจ
ที่ได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยี	Immersive	มากที่สุด

มูลค่าการเติบโตของเทคโนโลยี Immersive (Augmented Reality และ Virtual Reality)

ส่วนแบ่งทางการตลาดของการมูลค่าเติบโตของเทคโนโลยี Immersive พ.ศ. 2563
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แผนท่ีเดินทาง	Customer	Journey	และภาพรวม	Technological	Tools
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Try before you fly

190%
Try before you fly

190%

การใช้เทคโนโลยี	Immersive
ในขั้นก่อนเดินทาง
	 เทคโนโลยี	 Immersive	สามารถนำาไปใช้
ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
 	 การดูตัวอย่างห้องพักก่อนทำาการจอง
 	 การศึกษาเส้นทางที่พัก	
 	 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี	Immersive	
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ขั้นก่อนเดินทาง
 
 
กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี	Immersive	
ในขั้นก่อนเดินทาง	-	Thomas	Cook
	 บริษัท	 Thomas	Cook	 เปิดให้ลูกค้าใน 
ประเทศอังกฤษทดลองการท่องเท่ียวเสมือนจริง
ในเมืองนิวยอร์ก
 	 ได้รับความสนใจจากลูกค้าและส่ือสาร 
มวลชน	 เช่น	 Bloomberg	 และ	Marketing	
Week	
 	 ยอดการจองต๋ัวไปเที่ยวยังเมืองนิวยอร์ก
เพิ่มขึ้น	 190%	 จากการที่ลูกค้าทดลองใช้	 VR	
ท่องเที่ยวในเมืองนิวยอร์ก
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กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี	Immersive 
ในขั้นก่อนเดินทาง	-	พิพิธภัณฑ์	Louvre
	 โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี 
ช่ือเสียงท่ีสุด	 เก่าแก่ท่ีสุด	 และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง 
ของโลก	มีการจัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำานวน
มากกว่า	35,000	ชิ้น	ทั้งนี้	พิพิธภัณฑ์มีผู้เข้าชม
เฉลี่ยปีละเกือบ	10	ล้านคน
 

พิพิธภัณฑ์	 Louvre	 เปิดบริการ	 Virtual	
Tour	 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค	
COVID-19
 	 เปิดให้สาธารณะเข้าชม	Virtual	Tour	 
Free	 ผ่าน	 https://www.louvre.fr/en/
visites-en-ligne
 	 เปิด	 4	 นิทรรศการให้เข้าชม	 Virtual	
Tour
 	 ผู้เข้าชมจะสามารถเลือกชมนิทรรศการ
ได้เสมือนการเดินชมจริง
 	 ผู้เข้าชมสามารถเลือกชมงานศิลปะ
ในระยะใกล้ได้จากการคลิกที่งานนั้น	ๆ	
 	 ผู้ เข้าชมจะได้รับข้อมูลของผลงาน
ผ่านการบรรยายตามบทบรรยายด้านล่าง	
 	 ผู้เข้าชมจะทราบที่ตั้งของงานศิลปะ
ภายในพิพิธภัณฑ์จากการเดินชมเสมือนจริง
ผ่านแผนที่
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การใช้เทคโนโลยี	Immersive
ในระหว่างเดินทาง
	 เทคโนโลยี	 Immersive	สามารถนำาไปใช้
ในสร้างประสบการณ์ระหว่างการท่องเที่ยว
 	 การนำาทาง
 	 การบอกเล่าเรื่องราว	(Storytelling)	
 	 การอำานวยความสะดวกด้านการเดินทาง
 	 การลดช่องว่างทางการสื่อสาร
 
 
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี	Immersive	
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ขั้นระหว่างเดินทาง
 
 
กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี	Immersive	
ในขั้นระหว่างเดินทาง	-	Easy	Jet
	 สายการบิน	Easy	Jet	ให้บริการวัดขนาด
กระเป๋าที่นำาขึ้นเครื่อง	 (Cabin	Baggage)	ผ่าน 
ระบบ	 AR	 โดยผู้โดยสารสามารถวัดขนาดกระเป๋า	 
Cabin	Bag	ผ่านแอปพลิเคชัน	 Easy	 Jet	
เทคโนโลยีดังกล่าวใช้กล้องมือถือ	Smart	Phone
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	 นอกจากน้ียังมีตัวอย่างของรถไฟฟ้า	
BTS	 ได้นำาเทคโนโลยี	 Immersive	 ประเภท	
Augmented	 Reality	 มาใช้ในการนำาทางบน
สถานีผ่านแอปพลิเคชัน	BTS	โดยมี	AR	Map	ท่ี
 	 ดูข้อมูลสถานที	่สำาหรับทางออกของ
แต่ละสถานี	พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนสถานะ
การเดินรถไฟฟ้า	ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบก่อน
การเดินทาง	
 	 ระบุปลายทาง	 ในการเดินทางได้หรือ
เลือกสถานีที่ต้องการเดินทางเพ่ือคำานวณเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้	
 	 แสดงผลข้อมูลทางออก	และส่ิงอำานวย 
ความสะดวกของแต่ละสถานีได้	
 	 แสดงข่าวสารและข้อมูลต่าง	ๆ	ของ 
การวิธีการใช้งาน	และการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า	 
BTS
 	 ระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
 

	 นอกจากน้ียังมีตัวอย่างของแอปพลิเคชัน 
Stops	 “Content	 all	 around	 you”	 โดยที่ 
แอปพลิเคชันจะช่วยจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว 
ผ่านการใช้เทคโนโลยีติดตามตำาแหน่งที่ตั้ง	
(Location	Based)	สามารถนำาเสนอข้อมูลได้ท้ัง 
แบบ	 2	 มิติ	 และ	 3	 มิติ	 และอนุญาตให้ผู้ใช ้
ส่งต่อข้อมูลซ่ึงกันและกันได้	 (Users-generated	 
Information)	นอกจากน้ียังช่วยเพ่ิมประสบการณ์ 
การท่องเที่ยว	ทำาให้เรื่องราวถูกส่งต่ออย่างน่า
สนใจมากขึ้น	และช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยว	SMEs	
หรือแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกเป็นที่ รู้จักใน 
วงกว้างมากขึ้น
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เทคโนโลยี	5G
และการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่เป็นผลจากเทคโนโลยี	5G
ด้านการขนส่ง (Transport)
 เทคโนโลยีไร้สายน้ีจะเพ่ิมความตรงต่อเวลา 
ของการขนส่ง	 และความปลอดภัยที่สนามบิน	
สถานีโดยสาร	โดยข้อมูลผู้โดยสารจะมีความ
แม่นยำามากขึ้น	เทคโนโลยี	5G	จะส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อรถยนต์ที่ขับขี่ด้วยตนเองซ่ึง
จะปลอดภัยและเป็นอิสระมากขึ้น
 
ด้านการโรงแรม (Hotels)
	 การบูรณาการเทคโนโลยีในโรงแรมจะ
กลายเป็นสิ่งจำาเป็นในการมอบประสบการณ์
แปลกใหม่ให้กับลูกค้า	 เช่นการควบคุมอุปกรณ์
ต่าง	ๆ	ในห้องพักด้วยคำาส่ังเสียง	หรือการมี	Smart	
Voice	Assistance	ในห้องพัก
 
ด้านการจัดประชุม
(Conference and Meetings)
	 การประชุมเสมือนจริงจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วยการเพิ่มแบนด์วิดท์และลดเวลาแฝง	

เทคโนโลยี	5G	จะลดความต้องการ	Wi-Fi	และ
จะช่วยเพิ่มความมีประสิทธิภาพการโต้ตอบสด
ในระหว่างการประชุม	และสามารถยกระดับ
การรักษาความปลอดภัยได้ดีขึ้น
 
ด้านงานอีเวนต์ (Event and Festivals)
 งานอีเวนต์ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง	จะมี 
เครือข่ายโทรศัพท์ท่ีมีความเร็วและสัญญาณ
ชัดเจนขึ้น	ผู้เข้าร่วมจะไม่มีปัญหาในการโต้ตอบ 
และโพสต์ภาพถ่ายของงานบนเครือข่ายสังคมอย่าง 
ทันท่วงที	รวมไปถึงการ	Live	สด	กิจกรรมต่างๆ
 
ด้านวัฒนธรรมและประสบการณ์
(Cultural Experiences)
	 เทคโนโลยี	5G	จะทำาให้ประสบการณ์
ทางวัฒนธรรมเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้มากขึ้น	
เน่ืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเสมือนจริง	 
เช่น	 การเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์	 
รวมไปถึงศักยภาพในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล
และการจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริงของสมบัติทาง 
วัฒนธรรมต่างๆ	 อีกท้ังการใช้หุ่นยนต์ในการอนุรักษ์ 
งานศิลปะ	 ตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์	 Hermitage	
ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทดสอบเทคโนโลยี	5G	ใน
หลาย	ๆ	ด้าน
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หุ่นยนต์บริการ	(Service	Robot)	และการท่องเที่ยว
	 หุ่นยนต์บริการหมายถึงหุ่นยนต์ท่ีทำางานที่เป็นประโยชน์สำาหรับมนุษย์หรือเป็นเครื่องมือ 
ในการให้บริการมนุษย์	 ซึ่งไม่รวมถึงระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม	 โดยแต่ละชนิดมลัีกษณะการทำางาน 
ที่แตกต่างกันออกไป	โดยสามารถแบ่งเป็น	3	ประเภทใหญ่ๆ	คือ
  หุ่นยนต์บริการที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คน คือ	 หุ่นยนต์ที่สามารถโต้ตอบ	 ให้ข้อมูล	 หรือ
สื่อสารเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการ	เช่น	หุ่นยนต์ต้อนรับ	หุ่นยนต์รับรายการอาหาร	เป็นต้น
  หุ่นยนต์บริการที่ใช้ในบ้าน	 คือ	 หุ่นยนต์ที่ถูกตั้งค่าให้ทำาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ	
เช่น	หุ่นยนต์ดูดฝุ่น	หุ่นยนต์ตัดหญ้า	เป็นต้น	
  หุ่นยนต์บริการทางวิทยาศาสตร์	 คือ	 หุ่นยนต์ท่ีทำาหน้าที่ช่วยอำานวยความสะดวกใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	เช่น	หุ่นยนต์นำาส่งประวัติคนไข้

ประเภทธุรกิจ
 

โรงแรม

 
 
 
 
 
 
 

ร้านอาหาร

เทคโนโลยี
 

ระบบอัตโนมัติ
 
 
 

หุ่นยนต์บริการ
 
 
 
 

ระบบอัตโนมัติ
 
 
 

หุ่นยนต์บริการ

การใช้งานในปัจจุบัน
 
 ระบบ	Self	Check-in
 ระบบ	Mobile	Check-in
 ระบบ	Mobile	Request

 
 หุ่นยนต์	Front	Desk
 หุ่นยนต์	Concierge
 หุ่นยนต์ส่งอาหาร
 หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว

 
 ระบบสั่งอาหารจากโต๊ะ
 ระบบชำาระเงินอัติโนมัติ
 3D	Food	Printing

 
 หุ่นยนต์เชฟ
 หุ่นยนต์พนักงานเสิร์ฟ
 หุ่นยนต์	Bartenders

การพัฒนาในอนาคต
 
 Full-service	Automation

 
 
 
 หุ่นยนต์แม่บ้านครบวงจร
 หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

 
 
 
 Full-service	Automation

 
 
 
 หุ่นยนต์ล้างจาน
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ประเภทธุรกิจ
 

การประชุม
สัมมนา

 
 
 
 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑ์

 
 
 
 
 
 

สนามบิน

เทคโนโลยี
 

ระบบอัตโนมัติ
 
 
 
 
 

หุ่นยนต์บริการ
 
 
 
 

ระบบอัตโนมัติ
 
 
 

หุ่นยนต์บริการ
 
 
 

ระบบอัตโนมัติ
 
 
 

หุ่นยนต์บริการ

การใช้งานในปัจจุบัน
 
 ระบบการประชุม

	 ผ่านมือถือ
 ระบบ	Self	Check-in
 ระบบ	Mobile	Service	

	 Request
 
 หุ่นยนต์ยืนประจำาบูธ
 หุ่นยนต์	Concierge
 หุ่นยนต์บาริสตา
 หุ่นยนต์ส่งอาหาร

 
 ระบบแสดงข้อมูลอัติโนมัติ
 ระบบ	Audio	Tour	Guide
 ระบบ	QR	Payment

 
 หุ่นยนต์	Tour	Guide
 หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

 
 
 ระบบ	Self	Check-in
 ระบบโหลดกระเป๋าอัตโนมัติ
 ระบบ	Self	Boarding	Gate

 
 หุ่นยนต์ต้อนรับสนามบิน
 หุ่นยนต์ช่วยโหลดสัมภาระ
 หุ่นยนต์บริการลูกค้า
 หุ่นยนต์เพื่อความบันเทิง
 หุ่นยนต์ทำาความสะอาด
 หุ่นยนต์ส่งสิ่งของ
 หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

การพัฒนาในอนาคต
 
 Fully	Mobile	Telepresence

 
 
 
 
 
 หุ่นยนต์ประจำาบูธที่สามารถ

	 ปฏิสัมพันธ์ได้
 
 
 
 ระบบข้อมูล	Self-Service
 ระบบจอง-ชำาระค่าเข้าชม

	 อัตโนมัติ
 
 หุ่นยนต์ทำาความสะอาดแม่นยำา	

	 (สำาหรับพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
	 ของมีมูลค่า)
 
 Full-Service	Automation

 
 
 หุ่นยนต์จัดเก็บรถเข็นกระเป๋า
 หุ่นยนต์รถอัตโนมัติขับส่ง

	 ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ
	 ระหว่างประตูทางออก
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ตัวอย่างหุ่นยนต์บริการ
ที่ประสบความสำาเร็จในต่างประเทศ
 
 Hilton	 และ	 IBM	 เปิดเผยความร่วมมือ
ในการทดลองใช้	“Connie”	หุ่นยนต์รับแขก
โรงแรมตัวแรกของโลกท่ีใช้เทคโนโลยีจาก	
IBM	Watson	และ	WayBlazer	โดยในปัจจุบัน 
หุ่นยนต์	Connie	กำาลังทำางานอยู่ที่โรงแรม	Hilton	
McLean	ใน	Virginia	และทุกๆ	ครั้งที่	Connie	
ได้ทำาการพูดคุยกับลูกค้าด้วย	Watson	API	 ต่างๆ	
เช่น	Dialog,	Speech	to	Text,	Text	to	Speech	
และ	 Natural	 Language	 Classifier	 เป็นต้น	
Connie	 ก็จะได้เรียนรู ้สิ ่งใหม่ๆ	 เพิ ่มขึ ้นไป 
ด้วยเสมอ	ซึ่งนอกจากในมุมเทคโนโลยีของ	IBM	 
แล้ว	 การนำา	 Connie	 มาใช้ของ	 Hilton	 นี้ก็
สะท้อนถึงความเป็นผู้นำาทางด้านนวัตกรรม
ทางด้านโรงแรมด้วยเช่นกัน

ฟังก์ชันของหุ่นยนต์	Connie
 	 ให้ข้อมูลอุปกรณ์อำานวยความสะดวก 
	 	 ของโรงแรม
 	 ให้ข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว
 	 ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวรอบที่พัก
 

ตัวอย่างหุ่นยนต์ภาคบริการ
ที่ประสบความสำาเร็จของไทย
 
  ดินสอ:	 หุ่นยนต์ท่ีมีกล้องเซ็นเซอร์
อินฟราเรดและเซ็นเซอร์ความร้อนและปัญญา
ประดิษฐ์ท่ีใช้สำาหรับผู้สูงอายุน้ันเป็นบริการที่
พัฒนาโดย	CT	Asia	Robotics
  ZEABUS AUV:	 ยานพาหนะใต้นำ้า 
อ ัตโนม ัต ิ 	(AUV)	ที่ ได ้ ร ับการพัฒนาโดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และได้เข้าร่วม 
การแข่งขัน	RoboSub	ตั้งแต่ปี	2014
  ฟ้าใส:	หุ่นยนต์ช่วยบำาบัดสำาหรับเด็ก 
ที่มีความผิดปกติของคลื่นความถี่ออทิสติก
ซ่ึงเป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดหุ่นยนต์
ทางการแพทย์	 Med	 Bot	 2014	 พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล
  BART LAB Surgical Robot:  
ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัดเพื่อช่วยศัลยแพทย์และ 
เสริมประสิทธิภาพพัฒนาโดย	 BART	 LAB	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
  โอม:	หุ่นยนต์พนักงานต้อนรับพัฒนา
ขึ้นจากหุ่นยนต์รุ่นก่อนหน้าชื่อว่า	“Namo”	ซึ่ง
สามารถบันทึกและฉายภาพความทรงจำาผ่าน
กล้องวิดีโอและโปรเจคเตอร์ในตัว

	 นอกจากกระบวนการกลายเป็นเมือง	และ
การเปล่ียนของเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โลกยัง
ประสบกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบต่าง	ๆ	ท่ีอาจ
ส่งผลให้รูปแบบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงไป	โดยการเปลี่ยนแปลงอาจอยู่ใน
รูปแบบเชิงประชากร	สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ	
หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	หรือเรียก
ได้อีกอย่างว่า	เศรษฐกิจสามสี
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อุณหภูมิเฉลี่ย
ของพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น 
0.85o C
*2423-2555
(1880-2012)

ประเทศไทยมีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเป็นอันดับ

9
ของโลก

สูญเสียมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

7,679
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

1.3	 เศรษฐกิจสามสีกับการท่องเที่ยว 
	 (Three	Colors	Economy	
	 and	Tourism)
 
 เศรษฐกิจสามสีคือ	 สีสันของเศรษฐกิจ
แห่งอนาคตอันเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อ
การปรับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ	โดยนำาไปจับคู่กับ	3	แนวโน้มแห่งอนาคต
ที่โลกกำาลังมุ่งหน้าไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
  สีเขียว สื ่อถึงเทคโนโลยีท่ีมุ่งเน้น 
การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาดที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  สีเงิน	 สื่อถึงสีผมของผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็น 
กลุ่มคนที่ถือเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลก
  สีท อ ง 	 สื่อถึ งยุคทอ งขอ ง ระบบ 
แพลตฟอร์มดิจิทัล	 ซึ ่งได้รับความนิยมเป็น 
อย่างมากในปัจจุบัน

เทคโนโลยีสีเขียว
	 เม่ือกระแสโลกหันไปสู่ทิศทางอุตสาหกรรม 
สะอาด	(Green	Industries)	ทำาให้การนำาแนวคิด 
ความยั่งยืนถูกนำาไปปรับใช้ในหลากหลายด้าน
เกิดเป็นมาตรฐานใหม่ที่จำาเป็นต้องมีเพื่อให้เกิด
การยอมรับในระดับนานาชาติ	 กุญแจสำาคัญของ
การพัฒนาการท่องเท่ียวให้ประสบความสำาเร็จ	 
คือ	 การเปลี่ยนเป้าหมายให้สอดคล้องกับพลวัตโลก	 
โดย	Green	Growth	=	ปรับสมดุลส่ิงแวดล้อม	+	
ยกระดับเทคโนโลยี	+	สร้างงานคุณภาพ
	 จากรายงาน	Thailand’s	Second	
Assessment	Report	on	Climate	Change	 
2016	และ	Global	Climate	Risk	Index	Report	 
2018	 พบว่า	 ภาวะโลกร้อนและภาวะโลกรวน 
ทำาให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียกว่า	 7,679	ล้าน 
เหรียญสหรัฐ	 อีกทั้งประเทศไทยมีความเสี่ยง 
จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นอันดับ
ที่	9	ของโลก

ที่มา:	Thailand’s	Second	Assessment	Report	on	Climate	Change	2016,	Global	Climate	Risk	Index	Report	2018
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	 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
ข้างต้น	ส่งผลให้มนุษย์มีความห่วงใยและ 
ระลึกถึงความสำาคัญของส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
อุตสาหกรรมการท่ อ ง เที่ ย ว เป็ นหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมท่ีจำาเป็นต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับประเด็นดังกล่าว	ซ่ึงก็คือ	การท่องเทีย่วสีเขียว	 
แนวคิดอย่างกว้างที่ครอบคลุมการท่องเที่ยว 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยแบ่งออกได้เป็น
ประเภทย่อย	2	ประเภท	ได้แก่
  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	คือรูปแบบ 
หน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีคำานึงถึงสภาพแวดล้อม
และชุมชน

  การท่องเที่ยวย่ังยืน	 คือแนวทางในการ 
จัดการการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนที่สามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ได้กบัการท่องเที่ยวทกุประเภท
  
	 ท้ังน้ี	การท่องเท่ียวสีเขียวก่อให้เกิดผลดีต่อ 
เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	โดยก่อให้เกิด
การจ้างงานและการหมุนเวียนเศรษฐกิจเข้าสู่
ท้องถิ่น	ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่ชุมชน	และส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด	 และก่อให้เกิดการส่งเสริมและ 
สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น	พร้อมทั้งเผยแพร่ 
ความเป็นท้องถิ ่นให้เป็นที่รู้จ ัก	 นอกจากนี ้	 
การท่องเท่ียวสีเขียวยังตอบสนองนโยบาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายมิติอีกด้วย

การอนุรักษ์
ทรัพยากรนำ้า

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรนำ้า

การลดปริมาณ
และการจัดการขยะ

การรส่งเสริม
การพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น

การเข้าถึงของทุกคน

การสร้างชุมชน

การพัฒนาทักษะ
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โอกาสจากกระแสผู้บริโภค
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	 จาก	Booking.com	Sustainable	Travel 
Report	2020	พบว่า	
  ร้อยละ 55 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
มีความมุ่งมั่นที่จะใช้บริการการท่องเที่ยวท่ีมี
ความยั่งยืนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
  ร้อยละ 48 ของนักท่องเที่ยว	 ยอม
เผชิญกับความยากลำาบากมากขึ้น	 เช่น	 เวลาใน 
การเดินทาง	หากการท่องเที่ยวจะเกิดประโยชน์ 
ต่อท้องถิ่น
  ร้อยละ 56 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
คิดว่าการใช้บริการที่พักที่มีความยั่งยืนมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่ง
  ร้อยละ 52 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ยินดีที่จะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยม
น้อยกว่า	เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ	Overtourism
 
ประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแบบสีเขียว
	 โครงการ	7	Greens	ท่องเที่ยวสไตล์ใหม่	
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดที่นำาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม	 ภายใต้โครงการปฏิญญารักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว	 อย่างยั่งยืน	 ของ	
ททท.	ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน	
มุ่งเน้นทีก่ารสร้างความเปลี่ยนแปลง	ระดับทัศนคติ	
และนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เพื่อให้
ประเทศไทยเดินหน้าสู่จุดหมายปลายทางของ
การท่องเที่ยวคุณภาพ	ประกอบไปด้วย
  Green Heart
  Green Logistics  
  Green Attraction  
  Green Activity

  Green Community
  Green Service
  Green Plus

 
ตัวอย่างการท่องเที่ยวสีเขียว
  
	 ประเทศไทยมีการปรับตัวสู่การท่องเที่ยว
สีเขียวที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง	 เช่น	 กิจการ
ม่วงคำา	 Zero	 Waste	 Zero	 Carbon	 เป็น 
การนำาเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ที่ไม่เพียงแค่จะเปลี่ยนบ้านม่วงคำาจากผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์เป็น	“ผู้ขายประสบการณ์”	แต่ยัง
สร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย
การสร้างจุดขายด้านสิ่งแวดล้อม	ลดการใช้ขยะ
และพลาสติก	โดยมีการหยิบเอาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
อย่างการ	“จ่อต๋อง”	บรรจุภัณฑ์จากใบตองใน 
การห่อส่ิงของต่างๆ	 ที่พบได้ยากในปัจจุบันมาทำา 
เป็นภาชนะในการรองรับนักท่องเที่ยว
	 นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกรณีศึกษาของ
ต่างประเทศท่ีภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับการดูแล
ธรรมชาติ	เช่น	
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  โครงการ The Coral Lines Project 
ประเทศมัลดีฟส์ โดยเป็นโครงการศึกษาวิจัย 
การฟื้นฟูปะการัง	ของหมู่เกาะมัลดีฟส์ที่ได้รับ 
การผลักดันโดยนักชีววิทยาทางทะเล	Vaidatos	 
Kirsys	 บริเวณแนววงแหวนปะการังทางเหนือของ 
เกาะมาเล่	 ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา 
เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ในการฟ้ืนฟู 
ปะการัง	ควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเพลิดเพลิน 
ไปกับบรรยากาศของเกาะ 
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The	pioneering	Coral	Lines	Project	at	Gili	Lankanfushi

  เกาะ Juist, รัฐ Lower Saxony, 
ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมสำาหรับนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่มา
พักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์	 โดยที่กิจกรรมต่าง	ๆ	 
บนเกาะล้วนแล้วแต่มีความสอดคล้องกับสีเขียว
และชูจุดเด่นเร่ืองความย่ังยืนทำาให้การพัฒนา 
การท่องเที่ยวของเกาะ	 Juist	 จึงได้ตั้งเป้าไปที่ 
การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของโลกที่ 
มีการเป็นกลางทางคาร์บอน	 (World’s	 First	
Carbon-neutral	 tourism)	 ในปี	 ค.ศ.	 2030	
เป็นต้น
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ตลาดสีเงิน
	 ประเทศไทยกำาลังกลายเป็นสังคมสูงอายุ	
(Ageing	Society)	และจะเข้าสู่สถานะ	“สังคม 
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Complete	Aged	Society)”	 
ในปี	2021	การท่ีโครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงไป	 
หรือการเปลี่ยนไปเป็นสังคมสูงวัยไม่ใช่ภาระ	
หากแต่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	โดย	 
Silver	 Economy	 =	 สังคมท่ีเอ้ือกับผู้สูงวัย	 +	
ตลาดสินค้าและบริการใหม่	 +	 การปรับใช้
เทคโนโลยี
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พ.ศ. 2563

ชาย หญิง

ชาย หญิง

พ.ศ. 2593

พีระมิดประชากรไทย ปี พ.ศ. 2563 และ 2593 (พันคน)
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สังคมสูงวัย
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
	 กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุสร้างรายได้ 
ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี	2558	
กว่า	195,891	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.66	
โดยในปี	2564	คาดว่าจำานวนนักท่องเท่ียวสูงวัย
ชาวไทยจะมีจำานวนทั้งสิ้นกว่า	 5.7	 ล้านคน	
และมีจำานวนนักท่องเที่ยวสูงวัยชาวต่างชาติ
จำานวนทั้งสิ้นกว่า	6.2	ล้านคน
 
	 ดังน้ัน	 สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ	 จำาเป็นต้อง 
มีการปรับปรุงและพัฒนา	 โดยอาศัยหลักการ 
อารยะสถาปัตยกรรม	(Universal	Design)	เพ่ือ
การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ	ในการออกแบบทาง
กายภาพ	 เพื่อการปรับปรุง	 ก่อสร้าง	 พัฒนา	 
ส่ิงบริการด้านกายภาพเพื่อสนับสนุน	 และอำานวย 
ความสะดวกให้ผู้สูงอายุ	 และผู้ที่มีข้อจำากัดทาง 
ด้านร่างกาย	 ให้สามารถใช้สิ่งบริการ	หรือพื้นที่	 
ในแหล่งท่องเที่ยว	 ได้อย่างสะดวกสบาย	 เสริมสร้าง 
ความเข้าใจ	และสร้างความสุข	ความเพลิดเพลิน 
ในการรับบริการการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวสูงวัย
ชาวไทย

 
จำานวน	4.8

ล้านคน
ในปี	2558

 
จำานวน	5.7

ล้านคน
ในปี	2564

นักท่องเที่ยวสูงวัย
ต่างชาติ

 
จำานวน	3.6

ล้านคน
ในปี	2558

 
จำานวน	6.2

ล้านคน
ในปี	2564
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พฤติกรรม	ข้อจำากัดของนักทอ่งเที่ยวสูงวัย	
และปัญหาที่นักท่องเที่ยวสูงวัยพบเจอ
	 นักท่องเท่ียวสูงวัยมักมีระยะเวลาท่องเท่ียว
นานต้ังแต่	15	วัน	ถึง	1	เดือน	โดยให้ความสำาคัญ
ในเรื่องของความสะดวกและความปลอดภัยใน 
การเดินทาง	ทำาให้มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวที่สงู	 
รวมไปถึงให้ความสำาคัญกับคุณภาพของการ
ท่องเที่ยวและสามารถเดินทางท่องเท่ียวในช่วง
นอกฤดูกาล	นอกจากนี้	นักท่องเที่ยวสูงอายุ
ต่างชาติในไทยใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงกว่า
นักท่องเที่ยวทั่วไปกว่าร้อยละ	9	และมีส่วนแบ่ง 
รายได้ถึงร้อยละ	13	ของรายได้จากนักท่องเท่ียว 
ต่างชาติทั้งหมด
	 ทั้งนี้	 นักท่องเที่ยวสูงวัยต้องเจอกับปัญหา 
ที่อาจพบได้จากการเดินทางท่องเที่ยว	 เช่น 
การสื่อสารและภาษา	 ปัญหาสุขภาพ	 การถูก
หลอกลวง	ฉ้อโกง	และอุบัติเหตุ	ซึ่งเป็นปัญหาที่ 
เกิดจากความเส่ือมทางกายภาพของนักท่องเท่ียว
สูงวัย	 ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขและรองรับ
เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงวัยได้อย่าง
ครบถ้วน	และไร้ปัญหา
 
 
ตัวอย่างการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวสูงวัย
 
  ประเทศไทย - จัดทำาทัวร์สูงวัย หัวใจ
ฟรุ้งฟริ้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ประชากร
วัยเกษียณ	 (อายุตั้งแต่	55	 -	80	ปีขึ้นไป)	และ
เป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก	(12	-	15	คน)	พร้อม
ทั้งมีพยาบาลคอยดูแลตลอดการเดินทาง	และ
สามารถให้คนสนิทร่วมเดินทางด้วยได้

  ประเทศมาเลเซีย - ดึงดูดนักท่องเที่ยว
วัยเกษียณมาพักอาศัยในระยะยาว (10 ปี) 
โดยมีการมอบสิทธิพิเศษต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การซื้อ
อสังหาริมทรัพย์	 บัตรประจำาตัว	 การซ้ือยานพาหนะ	
และการยกเว้นภาษี	 แต่ในปัจจุบันได้มีการระงับ 
โครงการไว้ชั่วคราวจนถึงสิ้นปี	2020
  สหภาพยุโรป - จ ัดทำาโครงการ
การท่องเที่ยวสำาหรับผู้สูงอายุ The Silver 
Tourism Project	โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์
ภาพรวมของการท่องเทีย่วสูงวัยในสหภาพยุโรป	
และช่วยในการให้คำาแนะนำาออกแบบสินค้า
และบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงวัย
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แพลตฟอร์มสีทอง
	 การเข้าสู่ยุคดิจิทัล	 ทำาให้สภาพภูมิทัศน์
ทางเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป	 เทคโนโลยีมี 
การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว	 ก่อให้เกิดโอกาส 
ในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล	 หรือ	 แพลตฟอร์ม 
มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย	และส่งผลให ้
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวนั้นเป็นสิ่งจำาเป็น	
โดย	New	Golden	Age	of	Platform	=	โอกาส 
ทางเทคโนโลยี	+	ความยืดหยุ่นในการปรับตัว
	 ในปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยวมี
ลักษณะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง	
(Freely	 Independent	 Traveler:	 FIT)	 มาก 
ยิ่งขึ้น	 ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 ทำาให้เป็นช่องทางสำาคัญ 
ท่ี แพลตฟอร์มดิ จิ ทั ลจะ เข้ ามามีบทบาท 
ในการอำานวยความสะดวกให้แก่การท่องเที่ยว 
มากยิ่งขึ้น	 ตั้งแต่การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว	 
การเปรียบเทียบราคา	การจองท่ีพัก	การเดินทาง	 
และการจับจ่ายใช้สอย	รวมไปถึงก่อประโยชน์
ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ด้วยเช่นกัน
	 แพลตฟอร์มต่างๆ	 ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน
สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้กับขั้นตอนต่างๆ	
ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	
ได้แก่
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  ด้านข้อมูลและการวางแผนการ
ท่องเที่ยว	เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูล 
สถานที่ท่องเที่ยว	 เวลา	 ให้บริการ	การเดินทาง	 
และข้อมูลสำาคัญต่าง	ๆ	เพ่ือใช้สำาหรับการวางแผน 
การท่องเท่ียว	ทำาให้การท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพ 
และแม่นยำามากขึ้น	 เช่น	 Tripadvisor	 Road 
trippers	 Google	 Trips	 My	 Triplan	 และ	
Lonely	Planet	เป็นต้น
  ด้านที่พัก	เป็นแพลตฟอร์มสำาหรับ 
ให้บริการการจองที่พักให้แก่ผู้ใช้บริการ	โดยมี 
การรวบรวมผู้ให้บริการที่พักจากหลายสถานท่ี	 
โดยมีการให้รายละเอียดครบถ้วน	 ท้ังราคา	 แผนที	่ 
รูปภาพบรรยากาศในที่พัก	 ทำาให้ผู ้ใช้บริการ 
สามารถ เ ลือกและ เปรี ยบ เที ยบที่ พั ก ได้  
อย่างเหมาะสม	 เช่น	 Airbnb	 Hotel	 Tonight	
Agoda	และ	Decolar	เป็นต้น
  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว	 เป็น
แพลตฟอร์มที่รวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยว	ทัวร์	
และสิ่งอำานวยความสะดวก	 ตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 
และเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการสามารถจอง 
กิจกรรมเหล่านั้นได้ทันที	 เช่น	 Klook	 Isango	
Peek	และ	Get	your	guide	เป็นต้น
  ด้านการเดินทาง	 เป็นแพลตฟอร์มที่
ให้บริการค้นหาตั๋วเครื่องบิน	 และรถเช่า	 โดยมี
การให้รายละเอียดด้านราคา	 เวลาที่ให้บริการ	
และลักษณะของยานพาหนะ	พร้อมทั้งสามารถ
จองการเดินทางที่ต้องการได้ในทันที	 เช่น	 iExit	 
Traveloka	Skyscanner	และ	Expedia	เป็นต้น
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ตัวอย่างแพลตฟอร์ม
ที่นำามาใช้กับการท่องเที่ยว
  
	 สำาหรับประเทศไทยมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
สำาหรับการท่องเที่ยวโดยเอกชน	 ภายใต้ชื ่อ	 
Rubiktr ips	 โดยเป ็นแพลตฟอร ์มธ ุรก ิจ 
การท่องเท่ียวระบบออนไลน์	 ที่เล ็งเห็นถึง 
โอกาสที่ จะลดปัญหาของผู้ประกอบการ
และในขณะเดียวกันช่ วยสร้ าง โอกาสใน 
การจัดจำาหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยวบน	
Online	Platform	ได้มากข้ึน
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	 นอกจากนี้	 ยังมีแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น
และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทย	 ภายใต้ชื่อ	 “ทักทาย	 (TagThai)”	
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระบบ	 Digital	
Tourism	 เต็มรูปแบบเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยง 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	สินค้าและบริการด้าน 
การท่องเที่ยวของไทย

	 สำาหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม	 เช่น	 
กลุ่มผู้พิการ	 ก็มีแพลตฟอร์มชื่อ	 Handiplanet 
ท่ีนำาเสนอคู่มือการเดินทางสำาหรับนักท่องเท่ียว 
กลุ่มคนพิการโดยมีการอ้างอิงจากคำาแนะนำา 
จากบล็อกเกอร์พันธมิตรและผู้เช่ียวชาญด้าน 
การท่องเที่ยว	 ในฐานะเครือข่ายทางสังคมที่ 
อำานวยความสะดวกในการแบ่งปันประสบการณ์ 
และการสนทนาระหว่างสมาชิกในชุมชนออนไลน์	
เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนประจำาปี	2018
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46 9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเท่ียว

ทิศทางและรูปแบบ
การท่องเที่ยวใหม่
ที่เกิดขึ้น_

02
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	 จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โลกที่กล่าว ไปในส่วนแรก	 จึงเป็นที่มาของ 
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
ตลอดจนรูปแบบการให้บริการในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว	และเกิดเป็นทิศทางหรือรูปแบบ 
การท่องเที่ยวชนิดใหม่ขึ ้นมา	 ไม่ว ่าจะเป็น 
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น	 
การท่องเ ท่ียวที่มุ่ ง เน้นการจับจ่ายซื้อของ	 
การท ่องเที่ยวด ้วยความร ับผิดชอบ	หร ือ 
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกิจกรรมระหว่างทริป	
ต่างได้ถูกรวบรวมและนำาเสนอไว้ในบทนี้แล้ว
 
 
2.1	การท่องเที่ยวมูลค่าสูง
	 (High-Value	Tourism)
 
 การท่องเท่ียวมูลค่าสูง	 เป็นการท่องเที่ยว 
ที่นักท่องเที่ยวมุ่งแสวงหาความพึงพอใจจาก 
การ ไ ด้ รับ ส่ิงอำ านวยความสะดวกสบาย 
หรือการได้รับบริการที่ดีเยี่ยม	 มุ่งเน้นการให	้ 
ประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotion)  
สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเท่ียวแบบหรูหรา  
(Luxury Tourism)	ที่นักท่องเที่ยวยินดีซื้อเวลา	 
ความสะดวกสบายและความพิเศษเฉพาะบุคคล	 
เพ่ือลดข้ันตอนความยุ่งยากในการท่องเท่ียว	 
เพราะเวลาเทียบเท่าได้กับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่า 
และความสำาคัญ	 ซึ ่งการท่องเที่ยวมูลค่าสูง 
กำาลังมีการเติบโตระยะยาว	 ในหัวข้อนี้จึงได้มี 
การนำาเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้อง 
ก ับการท ่องเที่ยวมูลค ่าสูง	แนะน ำาธุรก ิจ 
การทอ่งเท่ียวทีมี่ความเกีย่วขอ้ง	และกรณศีกึษา 
ท่ีประสบความสำาเร็จในการจัดการท่องเท่ียว
รูปแบบนี้ในต่างประเทศ

รูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
  การท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury 
Tourism)	 การท่องเท่ียวท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวยินดี 
จะใช้เงินเพื่อซื้อเวลาและความสะดวกสบาย	 
ลดความยุ่งยากของการท่องเที่ยว	รวมท้ังให้ได้รับ 
ประสบการณ์หรือมีโอกาสใช้ชีวิตแบบหรูหรา
การได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม	 ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของการท่องเที่ยวลักษณะนี้
  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิง 
ส่งเสริมสุขภาพ	(Health	Promotion	Tourism)	 
การนวดสมุนไพร	การฝึกโยคะ	การบริการ 
สุวคนธบำาบัด	(Aroma	Therapy)	หรือการบริการ 
วารีบำาบัด	 (Water	 Therapy)	 การท่องเที่ยวเชิง
บำาบัดรักษาสุขภาพ	(Health	Healing	Tourism)	 
การตรวจร่างกาย	การรักษาโรคต่างๆ	ทันตกรรม	 
การผ่าตัดเสริมความงาม	หรือการผ่าตดัแปลงเพศ	
  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism)	การท่องเที่ยวงานหรือมหกรรมกีฬา	 
(Sport	 Event	 Tourism)	 เช่น	 เข้าชมการแข่งขัน 
กีฬาประเภทต่าง	 ๆ	การท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬา	
(Active	Sport	Tourism)	เช่น	การปีนผา	การว่ิง
มาราธอน	การแข่งขันไตรกีฬา	
  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  (Cultural 
Tourism)	 การท่องเที่ยวในพื้นที่หรือบริเวณ 
ท่ี มีคุณลักษณะสำาคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม	 เพ่ือเรียนรู้	มีประสบการณ์ร่วม	 
และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม	 นำาไปสู่ 
ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนในพ้ืนท่ี	
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  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 
เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ	
เป็นการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้
สัมผัส	 เรียนรู้	 ช่ืนชม	 และเข้าใจผลกระทบของ
มนุษย์ท่ีมีต่อระบบนิเวศ	

  การท่องเทีย่วเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual  
Tourism)	การเดินทางท่องเที่ยวศาสนาเพื่อ 
ความสบายใจหรือยกระดับจิตใจ	นักท่องเที่ยวมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือสักการะบูชาส่ิงเคารพในสถานท่ี 
อันศรัทธา	 ครอบคลุมถึงการเข้าร่วมประเพณี
วัฒนธรรมทางศาสนา	เช่น	เทศกาลกินเจ	งานบุญ
บั้งไฟพญานาค	งานแห่เทียนพรรษา

กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
  กลุ่มนักธุรกิจ
 กลุ่มชาวมุสลิม
 กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้ระดับ	กลาง-บน	(ต้ังแต่	 

	 20,000	ดอลลาร์สหรัฐ	ต่อคนต่อปีขึ้นไป)
 กลุ่มครอบครัว
 กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัย	(Baby	Boomer)

เป้าหมายการเดินทาง
	การท่องเที่ยวเพื่อฮันนีมูน

	 หรือแต่งงาน
	การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ

	 หรือความงาม
	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 และชุมชน
	การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

การเดินทางระหว่างประเทศ
(International Transport)
  การเดินทางโดยเครื่องบิน
  การเดินทางโดยเรือเดินสมุทร

การวางแผนท่องเที่ยว 
(Trip Arrangement)
		ไกด์ทัวร์
		บริษัทนำาเที่ยว
		การวางแผนด้วยตนเอง

ตัวกลาง

ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูง

ประเทศต้นทาง (Origin Country)

ที่มา:	บริษัท	โบลลิเกอร์	แอนด์	คอมพานี	(ประเทศไทย)	จำากัด	ประมวลจาก	The	Tourism	Global	Value	Chain,	Duke
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และหลายแหล่งข้อมูล
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ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
(Tourism Service Providers) 
 ภัตตาคารและร้านอาหาร

	 (Restaurant)
 
 สิ่งบันเทิงและนันทนาการ

	 (Entertainment)
 
 แหล่งท่องเที่ยว

	 (Attractions)
 
 การซื้อของ

	 (Shopping)
 
 กิจกรรมท่องเที่ยว

	 (Activities)

โรงแรมและที่พัก
(Lodging)
 โรงแรม	
 บังกะโล
 บ้านพักตากอากาศ
 ห้องพักระยะสั้น/ยาว

การเดินทางภายในประเทศ
(Regional Transport)
 การเดินทางทางอากาศ
 การเดินทางทางบก
 การเดินทางทางนำ้า

บริการอื่นๆ	(Others)	เช่น	ร้านอินเทอร์เน็ต	ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษัทประกันภัย	และบริษัทจัดประชุมข้ามชาติ

ประเทศปลายทาง (Destination Country)
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ยุทธศาสตร์	 โครงสร้าง	 และสถานการณ์
การแข่งขัน
  ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเดินทางและการท่องเท่ียวของไทยในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ	 โครงสร้างพ้ืนฐานการบริการ	 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม	และข้อได้เปรียบ
ด้านราคา
  การแข่งขันระหว่างไทยกับประเทศอ่ืน 
ใน ภู มิภาค เ พ่ือ ดึง ดูดการ ท่อง เที่ ย วจาก 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือสนับสนุน
  การเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองของ
นักท่องเที่ยวในประเทศ
  การขยายตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ในภูมิภาคต่าง	ๆ	อันเนื่องมาจากสัญญาณ 
ทางบวกของเศรษฐกิจโลก
  โครงสร้างประชากรที่เริ่มเข้าสู่สังคม 
สูงวัย	และแนวโน้มความสนใจด้านสุขภาพ	 
อันนำาไปสู่กระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิง 
สุขภาพ
  การเติบโตของอุตสาหกรรม	MICE	 
จากการจัดประชุมและดำาเนินกิจกรรมใน 
ต่างประเทศ
 
5	ธุรกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
มูลค่าสูงของไทย
  ธุรกิจเรือสำาราญและท่าเรือ
  ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิง 
	 	 การแพทย์
  ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว
  ธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่ม		MICE

ศักยภาพของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมูลค่าสูงของไทย
 
ปัจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มูลค่าสูงของไทย
ปัจจัยด้านการผลิต: 
  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว
  การเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทาง 
สู่ประเทศอื่นในภูมิภาค
  ความพร้อมของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมทั้งทางบก	ทางนำ้า	และอากาศ
  ความเข้มแข็งของสถาบันศึกษาและ
ทรัพยากรบุคคล
  การพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
ปัจจัยด้านอุปสงค์:
  การขยายตัวด้านอุปทานในอุตสาหกรรม
โรงแรมท้ังในส่วนจำานวนที่พักและจำานวนห้องพัก
ที่เพิ่มขึ้น
  การกระจายตัวของสถานท่ีพักแรม 
ไปยังภาคต่าง	ๆ	นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
  การเพิ่มขึ้นของสายการบินพาณิชย์
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ตลอดจน
การเติบโตของการจราจรทางอากาศ
  การขยายตัวของร้านอาหารและ
ภัตตาคาร	 รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สนับสนุน
บริการร้านอาหาร
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ธุรกิจเรือสำาราญและท่าเรือ
  ผสมผสานธุรกิจท่ีพักและการคมนาคม 
ขนส่งไว ้ด ้วยก ัน	 มีกิจกรรม ท่ีมีสาระและ 
ความบันเทิงต่างๆ	 ระหว่างการเดินทางล่องเรือ	 
พร้อมด้วยมีบริการพ้ืนฐานต่างๆ	และบริการเสริม 
อื่นๆ	ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์
  ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ	
(Wellness	Hub)	 เช่น	บริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ	
สปาเพ่ือสุขภาพ	 บริการแบบพำานักระยะยาว
เพื่อสุขภาพ	
  ศูนย์กลางบริการสุขภาพ	 (Medical	
Service	 Hub)	 ได้แก่	 บริการรักษาพยาบาล	
และบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	
ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยวท่ีเกิดจากการฝีมือ
ของมนุษย์	(Man-made	Tourist	Attraction)	
กำาลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ	 โดยเฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวประเภท	 Theme	 Park	 
หรือ	Water	Park
 
ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว
  ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว	 เช่น	 
ระบบ	 e-Payment	 สำาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 
ระบบ	Augmented	Reality	และ	Virtual	Reality,	
ระบบ	Search	Engine	และ	Big	Data,	ระบบ	
AI	และ	IoT
 
ธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่ม		MICE
	 ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การจัดประชุมองค์กร	 การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลการจัดประชุมนานาชาติ	และการจัดแสดง
นิทรรศการ
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ช่วงการคาดการณ์

หน่วย:	ล้านเหรียญสหรัฐ

CAGR 8%

2019 20252020

ที่มา:	Allied	Market	Research	(2019),	Technavio	(2018),	
Statista	(2020)

กรณีศึกษานโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของสหรัฐอเมริกา	(2012	National	Travel
and	Tourism	Strategy)
 
	 หลังจากดำาเนินการตามนโยบายมาเป็น
เวลา	 6	 ปี	 สหรัฐอเมริกาสามารถเพิ่มจำานวน
ค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวจากเดิมซึ่งมีมูลค่า	
1.26	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	ในปี	2555	ให้เพ่ิม
สูงถึง	 2.1	 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี	 2560	 
ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในปี	2564
	 สหรั ฐอ เม ริกาออกแคม เปญดึ ง ดูด 
การ ท่อง เที่ ย วจากต่ า งชาติ ด้ วยกลยุทธ์ 	
Storytelling	 ผ่านช่องทางดิจิทัลหลายแพลตฟอร์ม	 
โดยมีการเข้าร่วมมากกว่า	3	ล้านคร้ัง	และมีมูลค่า 
เที่ยวบินและยอดจองที่พักกว่า	 133.4	 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	เช่น	Ask	A	Local	และ	United	
Stories
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 Ask A Local	แคมเปญต้อนรับนักท่องเท่ียว 
ต่างชาติและเชิญชวนให้มาท่องเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเที่ยวที่น่าต่ืนตาต่ืนใจโดยมีชาวอเมริกัน
ท้องถิ่นที่ไม่ใช่นักแสดงเป็นผู้ดำาเนินรายการ

 United Stories ส่ือท่ีนำาเสนอทางออนไลน์ 
ซึ่งมีเนื้อหาของการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง	 ๆ	
ในอเมริกาเพื่อบันทึกเรื่องราวที่น่าประทับใจ
จากมุมมองในท้องถิ่น

กรณีศึกษานโยบายสนับสนุนการท่องเท่ียว
ประเทศญี่ปุ่น
 
 
Tourism	Nation	Promotion	Basic	Plan
  การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน
  การยกระดับความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
ระหว่างประเทศ
  การเพิม่ความม่ันคงในชีวิตของพลเรือน
  การรับมือกับความเสี่ยงของอัคคีภัย 
และอุบัติเหตุ
 
Tourism	Vision	Realization
Programs	2017	
  ผลักดันมาตรการต่าง	 ๆ	 อย่างจริงจัง
เพื่อรองรับการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก
ซ่ึงกำาลังจะจัดขึ้นโดยโดยมุ่งหมายให้ญี่ปุ่น
กลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวช้ันนำาสำาหรับ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก	
  สนับสนุนการส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ่นไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี
กำาลังซื้อสูง	 เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเหล่าน้ัน
ผ่านกิจกรรมท่ีถ่ายทอดรากเหง้าของวัฒนธรรม
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รูปแบบพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวเชิงชอปปิง
	 จากรายงานของ	Pacific	Asia	Travel	 
Association	 (PATA)	 ได้กล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรม 
การจับจ่ายใช้สอยระหว่างการเดินทางของ 
นักท่องเที่ยวไว้ทั้งหมด	3	รูปแบบ	คือ
 
 The Souvenir Shopper 

 นักท่องเที่ยวที่ชอปปิงเพื่อนำาไปเป็นของ
ฝากหรือของขวัญสำาหรับคนอื่น
 The Journey Shopper

	 นักท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่ งหมายหลักใน 
การท่องเที่ยว	คือ	การชอปปิง
 The List Shopper

	 นักท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมายในการชอปปิง 
อยู่แล้ว	ว่าต้องการจะซื้ออะไร

ญี่ปุ่น	เช่น	การแสดงศิลปะประจำาชาติ	งานฝีมือ	
พิธีกรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	และอาหาร

	 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเพ่ิมมูลค่าใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความชัดเจนและ 
หลากหลายเป็นอย่างมาก	 ซึ ่งก็เป็นไปเพื่อ 
ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ที่มีกำาลังซ้ือมากข้ึน	 ซ่ึงนักท่องเที่ยวที่มกีำาลังซ้ือสูง 
เหล่านี้	ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญของรูปแบบ 
การท่องเที่ยวอีกร ูปแบบหนึ่งอ ีกด ้วย	 ค ือ	 
การท่องเที่ยวเช ิงชอปปิง	 ซ ึ ่งเป็นร ูปแบบ 
การท่องเที่ยวท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับ 
ท้ังภาคบริการและภาคการผลิตของประเทศ 
ได้เป็นอย่างดี

 
2.2	การท่องเที่ยวเชิงชอปปิง
	 และกรณีศึกษาที่ดีในระดับโลก	
	 (Shopping	Tourism	and	
	 Global	Best	Practices)
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยว
และการชอปปิง
	 ในปี	พ.ศ.	2557	United	Nations	World	
Tourism	Organization	หรือ	UNWTO	ได้กล่าว
ถึงการเปล่ียนแปลงครั้งสำาคัญในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว	 โดยกล่าวไว้ว่า	 “การชอปปิงได้ 
กลายเป็นหนึ่ ง ในปัจจัยสำ าคัญที่ ส่ งผลต่อ 
การเลือกจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว	 
และในบางครั้ง	ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลัก”	บ่งชี้ 
ให้เห็นถึงความสำาคัญของการชอปปิงที่มีต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
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Souvenir	 Shopper	 หรือ	 นักท่องเที่ยว
ประเภทชอปปิงของฝาก	
	 คือ	 นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักใน 
การเดินทางเหมือน	 หรือคล้ายกับนักท่องเที่ยว 
ทั่วไป	 คือ	 การพักผ่อนหย่อนใจ	 การทำาธุรกิจ	 
หรืองานอดิเรก	 เป็นต้น	 ซ่ึงนักท่องเที่ยวประเภทน้ี 
จะมีความเกี่ยวข้องกับการชอปปิงในประเทศ
ปลายทาง	ณ	 ช่วงท้ายของการเดินทาง	 คือ	 
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทาง	 
โดยสินค้าหลักท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีให้ความสนใจ
คือสินค้าท่ีสามารถแสดงออกได้ถึงอัตลักษณ์
ของประเทศปลายทาง	 เช่น	 งานฝีมือ	 อาหาร	
ขนม	หรือ	สินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศนั้น	ๆ
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Journey	 Shopper	 หรือ	 นักท่องเที่ยว
ประเภทชอปปิงระหว่างการท่องเที่ยว
	 คือ	 นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทาง	 คือ	 การชอปปิง	 ณ	 ประเทศ 
ปลายทาง	หรืออาจรวมไปถึงช่วงเวลาก่อนที่จะ 
ทำาการเดินทางออกนอกประเทศได้เช่นกัน 
นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับ 
การชอปปิงในประเทศปลายทาง	 ตลอดช่วงเวลา 
ในการเดินทาง	 ไม่ว่าจะเป็นการชอปปิงสินค้า
ท้องถิ่นจากพื้นที่การค้าต่างๆ	 หรือการชอปปิง
สินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าหรือ	 Duty	
Free	ภายในท่าอากาศยาน
 
List	Shopper	หรือ	นักท่องเที่ยวประเภท
ชอปปิงสินค้าเป้าหมาย
	 คือ	 นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทาง	 คือ	 การเลือกซื้อสินค้าเฉพาะ
ที่ต้องการ	 ณ	 ประเทศปลายทาง	 โดยอาจเป็น 
การซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการ	 หรือซื้อสินค้า	 
ที่ญาติมิตรฝากซื้อก็ได้	 นักท่องเที่ยวประเภทนี้
จะมีความเกี่ยวข้องกับการชอปปิงในประเทศ
ปลายทางที่มีช่วงเวลาไม่แน่นอน	 เนื่องจาก 
พฤติกรรมการชอปปิ งของนัก ท่อง เที่ ยว
ประเภทนี้	จะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่ต้องการ 
และตั้งใจไว้ว่าจะซื้อเท่านั้น



57 ทิศทางและรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ท่ีเกิดข้ึน

การวิเคราะห์การท่องเที่ยว
เชิงชอปปิงของประเทศไทย
 
การท่องเที่ยวเชิงชอปปิง
จำาแนกโดยประเภทของสินค้า
  สินค้าข้ามชาติ (Transnational 
Products) คือ	 สินค้าประเภทท่ีมีช่ือเสียง	หรือ 
เป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว	 อาจเป็น 
ได้ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าทั่วไปซ่ึงไม่ได้ 
มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เป็นหลัก	 มักจะวางขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้า
และแหล่งการค้าต่าง	 ๆ	 กลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ที่มักจะใช้จ่ายกับสินค้าประเภทนี้	 ได้แก่	 List	
Shopper	และ	Journey	Shopper
  สินค้าท้องถิ่น (Local Products) 
คือ	 สินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ในแต่ละท้องถ่ิน	 ซ่ึงจะมีความแตกต่างกันออกไป	 
เช่น	 สินค้าจากงานหัตถกรรม	 และอาหาร 
พื้นเมือง	 เป็นต้น	สินค้าเหล่านี้จะวางขายอยู่ใน 
แหล่งท่องเที่ยวพื้นเมือง	และไม่ได้มีขายทั่วไป 
ตามห้างสรรพสินค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก 
ท่ีมักจะใช้จ่ายกับสินค้าท้องถ่ิน	 ได้แก่	 Souvenir	 
Shopper	และ	Journey	Shopper

	 กรุงเทพมหานครนับเป็นหนึ่งในเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก	 ที่ได้รับการจัดอันดับจาก 
นักท่องเที่ยวให้เป็นเมืองที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว 
เชิงชอปปิงที่สุด	 โดยมีศูนย์กลางทางการชอปปิง 
หลักคือย่านสยาม	 ซึ ่งมี	 Central	 World,	 
Siam	 Paragon	 และ	 MBK	 Center	 เป็น 
ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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อันดับ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7

เมืองท่องเที่ยว
 

นครนิวยอร์ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

ปารีส	ประเทศฝรั่งเศส
 

มิลาน	ประเทศอิตาลี
 

ลอนดอน	ประเทศสหราชอาณาจักร
 

ฮ่องกง
 

กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย
 

ลองแองเจลิส	ประเทศสหรัฐอเมริกา

อันดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงชอปปิงที่ดีที่สุดในโลก

ที่มา:	Latitude	28°	Global	Customer	Solutions
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จำานวนห้างสรรพสินค้าใหญ่ 3 กลุ่มในประเทศไทย ปี 2556 – 2560

The	Mall Central Robinson
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ที่มา:	Krungsri	Research.	(2018).	ธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่.

ธุรกิจห้างสรรพสินค้า 
มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
 
กลุ่มธุรกิจการค้าใหญ่ 
ที่สำาคัญ	ได้แก่	Central	 
Group,	The	Mall	 
Group	และ	Robinson
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มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศไทย ปี 2560
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	 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักที่สำาคัญต่อ 
การใช้จ่ายหรือการชอปปิงของนักท่องเท่ียว 
ในประเทศไทย	ได้แก่

  อาหารไทย มีมูลค่าอุตสาหกรรม
	 	 2.7	แสนล้าน	บาท	(27%)	
  อุตสาหกรรมแฟชั่น
	 	 มีมูลค่า	1.8	แสนล้านบาท	(18.38%)	
  งานออกแบบ
	 	 มีมูลค่า	1.2	แสนล้านบาท	(12%)
  งานฝีมือและหัตถกรรม
	 	 มีมูลค่า	9	หมื่นล้านบาท	(9%)

อาหารไทย

แฟชั่น

การออกแบบ

งานฝีมือและหัตถกรรม

การโฆษณา

ซอฟต์แวร์

การแพร่ภาพและกระจายเสียง

ทัศนศิลป์

ศิลปะการแสดง

การพิมพ์

การให้บริการด้านสถาปัตยกรรม

ภาพยนตร์

ดนตรี

ที่มา:	Creative	Economy	Agency.	(2017).	มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศไทย.
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การวิเคราะห์การท่องเที่ยว
เชิงชอปปิงของประเทศไทยด้วย	
SWOT	Analysis
 
จุดแข็ง	(Strength)
  แหล่ งชอป ปิ ง ในประ เทศ ไทยมี  
ความหลากหลาย	 ตอบโจทย์นักท่องเท่ียวได้
หลายกลุ่ม
  การชอปปิง สินค้าข้ ามชาติ ได้ รับ 
ความนิยมอย่างมาก	ในกลุ่มนักท่องเที่ยว	
  ขณะเดียวกัน	 สินค้าท้องถิ่นของไทย 
ก็มีเอกลักษณ์	ที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้เช่นกัน
 
จุดอ่อน	(Weakness)
  ประเทศไทยยังขาดการบูรณาการ
ระหว่างสินค้าข้ามชาติและสินค้าท้องถิ่น	พื้นที่
จำาหน่ายสินค้าข้ามชาติยังไม่สามารถนำาทุน 
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมาประยุกต์
ใช้ได้อย่างเต็มที่	
  แหล่งจำาหน่ายและการกระจายสินค้า
ท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง	
  ระบบการชำาระเงินแบบออนไลน์ยัง
กระจุกอยู่ในตัวเมืองเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
บ้านควนขนุน	จังหวัดพัทลุง

หมอนขวานผ้าขิด
ชุมชนบ้านศรีฐาน	จังหวัดยโสธร

ผ้าหม้อฮ่อมเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

ตัวอย่างสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทย

โอกาส	(Opportunity)
  เ น่ือ งจากประ เทศไทย มี จุดแข็ง
ในด้านของแหล่งท่องเที่ยวเชิงชอปปิงและ 
ความหลากหลายของสินค้าอยู่แล้ว	 จึงยังมี 
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ังสินค้าข้ามชาติ
และสินค้าท้องถิ่นไปพร้อม	ๆ	กัน	เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว	และสร้างความโดดเด่น
ในหมู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	
 
อุปสรรค	(Threat)
  ประเทศต่าง	ๆ 	ท ั ่วโลกต่างเริ่มให  ้
ความสำาคัญกับการแข่งขันทางธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงชอปปิง	 โดยการนำาเอาเอกลักษณ์ของตน 
มาเป็นจุดขาย	ทำาให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
  ค่าเงินบาทแข็งตัวข้ึน	 เม่ือเปรียบเทียบ 
กับมูลค่าในอดีตที่ผ่านมา	ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ที่มีจุดมุ่งหมายคือการชอปปิง	 หันไปท่องเที่ยว
ในประเทศอื่นที่ซื้อสินค้าได้ถูกกว่า
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กรณีศึกษา:
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชอปปิง
The	Barcelona	Shopping	Line	/
เมืองบาร์เซโลนา	ประเทศสเปน
  
	 The	 Barcelona	 Shopping	 Line	 คือ
หนึ่งในโครงการพื้นที่ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุด	 ตั้งอยู่ 
บนถนนการค้าที่มีความยาว	 5	 กิโลเมตร	 ซึ่ง
เช่ือมแหล่งการค้าสำาคัญภายในบริเวณใกล้เคียง
เข้าด้วยกัน	 โดยประกอบไปด้วยร้านค้าดั้งเดิม	
ไปจนถึงร้านค้าแบรนด์เนม	 และสินค้านำาเข้า 
รวมกว่า	 35,000	 ร้านค้า	 โดยเป็นการนำาเสนอ 
สินค้าท่ีมีความหลากหลายเพ่ือให้นักท่องเท่ียว 
ได้รับประสบการณ์การชอปปิงท่ีครบวงจร	
และตลอดทั้ ง เ ส้นทางยั งแสดงถึ งศิ ลปะ	
สถาปัตยกรรม	 และวัฒนธรรมของบาร์เซโลนา
อีกด้วย

กรณีศึกษา:
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชอปปิง
Cool	Japan	/
ประเทศญี่ปุ่น
  
	 นโยบาย	Cool	Japan	เป็นแผนสนับสนุน
การท่องเท่ียวและการส่งออกของญี่ปุ่นในระยะ
ยาวภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ชาวต่างชาติ
มองว่าประเทศญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์และ
พิเศษ	 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว	 รวมถึงเพิ่ม
มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นด้วย

แนวทางการดำาเนินการ
  พัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถ
ถ ่ายทอดความ เป็นญี่ปุ่น	และมีศ ักยภาพ 
ในการส่งออกได้
  สร้างกระแสความนิยมของญี่ ปุ่น 
ในต่างประเทศด้วยการนำาเสนอวัฒนธรรม 
ผ่านสื่อต่าง	ๆ
  สนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม
ประเทศเป้าหมาย
  ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยการกระจายข่าวสารและเน้นยำ้ากระแส
นิยมในต่างประเทศ
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวเชิงชอปปิง
 
อำานาจของผู้บริโภค
(Empowered	Consumers)
	 ผลจากการไหลเวียนของข้อมูล	เครือข่าย 
สังคม	และเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สายทำาให้ 
อำานาจย้ายไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น
	 สมการของผู้บริโภค	 =	 ราคา	 (Cost)	 +	 
ตัวเลือก	 (Choice)	 +	 ความสะดวกสบาย
(Convenience)	 +	 การควบคุม	 (Control)	 +	
ประสบการณ์	(Experience)
	 การควบคุม	(Control)	และประสบการณ์	
(Experience)	 เป็นผลมาจากเทคโนโลยีทีก้่าวหน้า	 
และวิธีการแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบใหม่	ผ่านทาง 
เครือข่ายสังคมต่างๆ
 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	
(Demographic	Shifts)
	 ประชากรในชนชั้นกลางของโลกจะ
เพิ่มขึ้น	 3,000	 ล้านคน	ภายในปี	 2593	 เมื่อมี 
จำ านวนผู้ บริ โภค ท่ีมี กำ า ลั ง ใช้ จ่ าย เ พ่ิมขึ้ น	 
ความต้องการทางด้านอาหารของโลกก็จะมากข้ึน	
การนำาเสนอสินค้า	จะมีผลสำาคัญต่อความคาดหวัง
และความต้องการของผู้บริโภค	 โดยจะเปลี่ยน
วิธีการบริโภคของบุคคล	
 
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน	
(Financial	Products	and	Services)
	 บล็อกเชนสามารถช่วยใช้ภาคการเงิน
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพทางต้นทุน	 (Cost-Effective)	

พร้อมทั้งสามารถดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบทางการเงินที่มีความเข้มงวดในปัจจุบันได้	 
เช่น	 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องการความโปร่งใส 
และความสามารถ ในการตรวจสอบได้ 	
(Transparency	 and	 Auditability)	 เพื่อให้ 
เป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงิน	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
เหล่านี้จะเป็นไปได้ในการดำาเนินการมากขึ้น
หากมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

อุปสรรคทางเทคโนโลยี
(Technological	Barriers)
	 นิตยสาร	 Forbes	 รายงานว่าความสนใจ
และยอดขายของ	 VR	 และ	 AR	 น้อยกว่าที่ 
คาดการณ์อย่างมาก	 สาเหตุหลักมาจากอุปสรรค 
ทางเทคโนโลยี	การขาดเนื้อหาที่มีคุณภาพ	และ
การนำาไปใช้อย่างสำาเร็จผล	
	 แว่นตาสู่โลกเสมือนจริง	 (VR	 Headset)	
ยังมีข้อจำากัด	 ด้วยรูปทรงที่ใหญ่	 ไม่สะดวกต่อ 
การใช้	 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ท่ีไม่เป็นธรรมชาติ	 
ความละเอียดของจอแสดงผลที่ไม่เพียงพอ	 ซึ่ง
การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่เร็วพอ	 อีกทั้ง
การพัฒนาเน้ือหาที่มีคุณภาพก็มีความยากและ
ต้นทุนสูง
 
การสื่อสารด้วยดิจิทัล
(Digital	Teleportation)
	 เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะกลายเป็น 
ช่องทางการส่ือสารในอนาคต	 ซึ่งจะทำาให้ผู้ใช้งาน 
รู้สึกถึงผู้ที่กำาลังสื่อสารด้วยมากกว่า	Facetime	
หรือ	Video	Conference	เม่ือสำาเนาดิจิทัลของ 
มนุษย์ใกล้เคียงกับมนุษย์จริง	 ๆ	 ทำาให้การเดินทาง
เพื่อสื่อสารระหว่างมนุษย์มีความจำาเป็นน้อยลง	
ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงด้วย	
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นวัตกรรมในเมือง
(Urban	Innovation)
	 ปัจจุบัน	 รูปแบบการขนส่งในตัวเมือง
เปล่ียนเป็นการขนส่งที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง	
(Citizen-Centric	 Delivery)	 ส่งผลให้ม ี 
การวิเคราะห์การดำาเนินธุรกิจใหม่และผลักดัน 
การมีส่วนร่วมของพลเมืองมากขึ้น	เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 Internet	 of	 Things	
จะช่วยให้ข้อมูลเกิดการไหลเวียนในระบบ	 
ลดต้นทุน	 และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้	 
โดยมีข้อควรระวังคือ	 ความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภัยของข้อมูล

	 นอกเหนือไปจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ทั้ง	6	ด้านที่กล่าวไปก่อนหน้านี้	ซึ่งเป็นประเด็น
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว	
ในโลกปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงชอปปิง	 
ยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดข้ึนแล้ว
และส่งผลกระทบที่สำาคัญต่อการชอปปิงของ 
นักท่องเท่ียวอยู่อีก	3	ประเด็นด้วยกัน	ดังต่อไปน้ี
 
 การชอปปิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์	

	 (Social	Shopping)
 ช่องทางการชำาระเงินรูปแบบใหม่

	 (New	Methods	of	Payment)
 การชอปปิงผ่าน	Immersive	Technology
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การชอปปิงผ่านสื่อสังคมออนไลน	์
(Social	Shopping)
	 ในปัจจุบัน	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้เปลี่ยน
รูปแบบการชอปปิงไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น	
ส่งผลให้บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มส่ือสังคม
ออนไลน์เริ่มปรับตัว	และเพิ่มระบบหรือฟังก์ชั่น 
ในการซื้อขายสินค้าลงไปในแพลตฟอร์มด้ังเดิม
ของตน	การกระทำาดังกล่าวนี ้	 ส่งผลให้เกิด 
การเปล่ียนผ่านและหลอมรวมกันระหว่าง
แพลตฟอร์มสำาหร ับการซื ้อขายสินค้า	และ
แพลตฟอร์มสำาหรับการสื่อสาร	ซึ่งการเกิดขึ้น 
ของระบบชอปปิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี้ 	 
ยังส่งผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจของ 
นักท่องเที่ยวอีกด้วย

ตัวอย่างระบบชอปปิงบนแพลตฟอร์ม
สื่อสังคมออนไลน์
Instagram for Business
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ช่องทางการชำาระเงินรูปแบบใหม่
(New	Methods	of	Payment)
	 แม้ว่า	 Mobile	 Banking	 หรือการทำา
ธุรกรรมผ่านมือถือจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ในโลกได้ไม่นานนัก	 แต่กลับมีผู ้ใช้งานอย่าง 
แพร่หลายในระยะเวลาอันสั้นทั้งนี้	เป็นเพราะ 
การทำาธุรกรรมทางมือถือมีข้อดีอยู่หลายประการ	 
อาทิ	 ความสะดวกรวดเร็วในการทำาธุรกรรม	 
ความปลอดภัยของระบบออนไลน์และการลด
ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมเงินสด
  Nielsen	รายงานว่า	ในปี	พ.ศ.	2561	
ร้อยละ	32	ของนักท่องเที่ยวชาวจีน	เลือกที่จะ
ชำาระเงินผ่านมือถือ	
  SCB	Economic	Intelligence	Center	 
(EIC)	 รายงานถึงการเติบโตของระบบชำาระเงิน 
ผ่านมือถือ	 Alipay	 ซึ่งใช้เวลาเพียง	 10	ปี	 
ในการเติบโตจนมีผู้ใช้งานกว่า	451	ล้านคน	และ 
ยังมีจำานวนธุรกรรมเฉลี่ยถงึวันละ	153	ล้านครั้ง
 
การชอปปิงผ่าน
Immersive	Technology
 Warby Parker	 คือ	 แบรนด์จำาหน่าย
แว่นสัญชาติอเมริกัน	 ได้นำาเอาเทคโนโลยี	
Augmented	 Reality	 หรือ	 AR	 มาประยุกต์ 
ใช้กับธุรกิจ	 ซึ่งเป็นการเพิ ่มฟังก์ชั ่นของการ	 
“ลองสวมใส่”	เพื่อให้ลูกค้าสามารถลองแว่น 
ที่ไหนก็ได้	ส่งผลให้ทั้งประหยัดเวลาและสะดวก
สบายมากขึ้น	
 IKEA	 คือ	 แบรนด์จำาหน่ายของตกแต่งบ้าน
สัญชาติสวีเดน	 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก	
ได้นำาเอาเทคโนโลยี	AR	มาพัฒนาฟังก์ช่ันการนำา
สินค้าที่สนใจไปจำาลองการตกแต่งแบบเสมือน
จริงผ่านมือถือหรือแทบเล็ตของตัวเองได้

	 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการพัฒนาไป 
ในหลากหลายทิศทาง	 บางกลุ่มมีอุปสงค์และ
ความต้องการที่สูงขึ้น	ในขณะที่บางกลุ่มเริ่มหัน
ไปไขว่คว้าหาโอกาสในการทำาบางสิ่งเพ่ือสังคม
และผู้อื่น	จึงเกิดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบขึ้น		ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มี 
ลักษณะพิเศษที่น่าสนใจ	เนื่องจากนักท่องเที่ยว 
เหล่านี้มักไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อท่องเที่ยว 
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในโรงแรมหรือที่พัก
หรูหรา	แต่ต้องการที่จะท่องเที่ยวแล้วทำาให้เกิด 
ผลกระทบอันดีต่อผู้คนที่ เป็นเจ้าของพื้นที่ 
ท่องเที่ยวอีกด้วย	
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2.3	การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	
	 (Responsible	Tourism)
 
  
	 การท่อง เที่ ยวไม่ ใช่แค่การคำ านึ งถึ ง 
ผลประโยชน์ที่ไดรั้บเท่าน้ัน	 หากแต่ยังต้องคำานึง 
ถึงผลกระทบด้านลบท่ีเกิดข้ึนด้วย	 การท่องเท่ียว 
ในอนาคตจึงเป็นการท่องเท่ียวที่พยายามลด	
หรือหาทางเยียวยาผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น
ผ่านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	ด้วยแนวคิด
เรื่องความยั่งยืน	 และการกระจายผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวไปสู่คนทุกกลุ่ม	
 
นิยามการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	
(Responsible	Tourism)
 
นิยามโดยคร่าวจากปฏิญญา	Cape	Town 
	 การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	 หมายถึง 
การท่องเที่ยวที่ทำาให้สถานที่น่าอยู่ขึ้น ท้ัง
เจ้าของบ้านและผู ้มาเยือน	(Tourism	that	
creates	better	places	for	people	to	live	
in,	and	better	places	to	visit.)
 
มิติเศรษฐกิจ
  สร้างผลกระทบน้อยที่สุดต่อระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
  ก่อให้เกิดโอกาสในการจ้างงานของ
คนในพื้นที่
  ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และ
การทำางานของคนในพื้นที่
 

มิติสิ่งแวดล้อม
  สร้างผลกระทบน้อยทีสุ่ดต่อส่ิงแวดล้อม
ท้องถิ่น
  สร้างผลกระทบเชิงบวกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
 
มิติทางสังคม
  สร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ิน
ในการตัดสินใจ
  สร้างการเข้าถึงแก่ผู้พิการ
  ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรม
และองค์ความรู้ท้องถิ่น
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COVID-19	และการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
(Responsible	Tourism)
 
	 จากรายงานของ	 One	 Planet	 Vision	
for	 a	Responsible	Recovery	of	 the	Tourism	
Sector	ของ	UNWTO	ได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ 
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากวิกฤติ	COVID-19
 
ภาวะอุตสาหกรรม
	 ในปี	 2563	 ต ัวเลขทางเศรษฐก ิจใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 (International	Tourist	 
Arrivals)	จะลดลงประมาณ	58-78%
 
ภาวะการจ้างงาน
	 วิกฤติ	 COVID-19	 ส่งผลให้บุคลากรใน 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ัวโลกราว	 100-120	 ล้าน 
ตำาแหน่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง

ภาวะการเปิดรับนักท่องเที่ยว
	 ในช่วงไตรมาสที่	2	ของปี	2563	สถานที่
ท่องเที่ยวราว	75%	ทั่วโลก	ปิดให้บริการอย่าง
ส้ินเชิง	 สะท้อนถึงความรุนแรงของผลกระทบต่อ 
อุตสาหกรรม
	 ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นทาง	UNWTO	ได้ 
ประกาศใช้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็น 
กลไกฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	หลังจากหลาย 
ประเทศทั่วโลกได้เริ ่มคลายมาตรการ	Lock	 
Down	จากสถานการณ์โรคระบาด	COVID-19	
องค์การท่องเท่ียวโลก	 (UNWTO)	 จึงได้ประกาศ 
แนวทางในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก	 
ภายใต้แนวคิด	“การฟื้นฟูอย่างมีความรับผิดชอบ 
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”	(Responsible	
Recovery	for	the	Tourism	Sector)	เน้นยำ้า	 
2	 เคร่ืองมือระหว่างประเทศ	 คือ	 วาระการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	 และความตกลงปารีส	 และแผน
ปฏิบัติการท่องเที่ยว	6	มิติ
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แผนปฏิบัติการท่องเที่ยว	6	มิติ	
 
มิติสาธารณสุข
  การบู รณาการสถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยาเป็นหนึ่งตัวชี้วัดในการท่องเที่ยว	
  การสร้างสุขอนามัยอย่างยั่งยืน	
  การสร้างความเชื่อมั่นผ่านการสื่อสาร	
 
มิติการนับรวมทางสังคม
  กำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้การ
ช่วยเหลือ	
  พัฒนาเป้าหมายระยะยาวสำาหรับ	SMEs	
  ปรับกลยุทธ์ให้การท่องเที่ยวเป็นแรง
สนับสนุน	
 
มิติการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
  การสะท้อนคุณค่าของการอนุรักษ์
ผ่านการท่องเที่ยว	
  การใช้การท่องเที่ยวเป็นแรงสนับสนุน
การอนุรักษ์	
  สนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรมสีเขียว	 
 
มิติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ติดตามและรายงานการปล่อย	 CO2	 
ในกิจการท่องเที่ยว	
  ส่งเสริมกิจการท่ีปลอดการปล่อย	CO2	
  ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ	Carbon	Removal	

มิติเศรษฐกิจหมุนเวียน
  ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ
หมุนเวียน	
  ให้ความสำาคัญกับความย่ังยืนทางอาหาร	
  การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลาสติกชีวภาพ	
 
มิติการบริหารราชการและการคลัง
  การวัดผลกระทบรอบด้าน	
  การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยว	
  การทำางานร่วมกันผ่านระบบประชารัฐ	
(Public-Private	Partnership)	
 
 
การท่องเที่ยวรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 
การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน	
(Pro-Poor	Tourism,	PPT)
	 การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน	
หมายถึงการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
แก่กลุ่มคนจน	ทั้งผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม	
	 การท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนคนยากจนเป็น
หนึ่งแนวทางในการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงหลาย 
ภาคส่วนท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 
และภาคประชาชน	โดยมีการส่งเสริมต้ังแต่ระดับ 
มหภาคเพ่ือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับ
จุลภาค
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Community	-	Based	Tourism,	CBT)
	 การท่องเที่ยวที่คำานึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และวัฒนธรรมของชุมชน	
กำาหนดทิศทางโดยชุมชน	จัดการโดยชุมชน	 
เพื่อชุมชน	 และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ 
ในการจัดการ	 ดูแล	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ 
ผู้มาเยือน	การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในหลายแห่ง	ใช้	CBT	เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟู 
วัฒนธรรม	 และส่งต่อเพ่ือสืบทอด	 เผยแพร่	 
และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างคนในชุมชน 
และผู้มาเยือน	สร้างการรับรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างกัน
 
 
ตัวอย่างกิจการในการท่องเที่ยวชุมชน 
ที่ให้บริการในประเทศไทย	–	Local	Alike
  
	 ก า ร จั ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท่ี ป ร ะ ส า น 
ความร่วมมือให้เหล่า	‘ชาวบ้าน’	ได้มีส่วนร่วม 
ในการออกแบบทริปและนำาเที่ยวเองภายใน 
แต่ละชุมชน		โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยว 
ทั ้งแบบองค์กรและแบบส่วนตัว	ที่แสวงหา	 
‘ประสบการณ์ค ุณภาพ’	จากการท่องเท่ียว 
ในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 (ทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติ)	 ในเบ้ืองต้นทีมงานได้แบง่แพคเกจ 
การท่องเท่ียวออกเป็น	3	ลักษณะ	คือ	1)	Village	 
Tour	2)	Day	Tour	และ	3)	Activity-Based	 
Tourism	โดยท้ังหมดสามารถจองผา่นทางเว็บไซต์	 
localalike.com	ได้

เกิดการจ้างงานกว่า 
2,000 ตำาแหน่ง

ทั้งแบบประจำาและ 
Part Time

ทำางานรวมกับ
ชุมชนท้องถิ่นกว่า

100 ชุมชน 
ทั่วประเทศไทย
ใน 46 จังหวัด

มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ
กว่า 32,000 คน

ในรอบ 7 ปี ตั้งแต่ก่อตั้ง

มีบริษัทพันธมิตร
กว่า 50 บริษัท
และหน่วยงานรัฐอื่นๆ

สร้างเม็ดเงินกว่า
54 ล้านบาท
ให้กับชุมชนท้องถิ่น
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การท่องเที่ยวเชิงบำาเพ็ญประโยชน์	
(Voluntoruism,	VT) 
	 กลุ่มนักเดินทางกลุ่มเล็กๆ	 ที่เล ือกใช้ 
เวลาว่าง	ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวมาร่วม 
ทำาประโยชน์ให้กับชุมชนและอยู่อาศัยร่วมกับคน 
ในท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาแรมเดือนซ่ึงในปัจจุบัน
กำาลังได้รับความสนใจทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก		และ
มีกลุ่มหลัก	 คือ	 นักท่องเที่ยว	 Gen	 Y	 (อาย	ุ
17-34	 ปี)	 ที่ทำาให้กระแสแพร่กระจายไปอย่าง
รวดเร็วผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง	ๆ	โดยประเทศ
ในทวีปเอเชีย	 แอฟริกา	 และละตินอเมริกาคิดเป็น 
สัดส่วน	 90%	 ของการเดินทางเพื่อบำาเพ็ญ
ประโยชน์ทั่วโลก
 
 
ตัวอย่างกิจการในการท่องเที่ยว	VT
ให้บริการในประเทศไทย	-	Volunteer	World
 
	 Volunteer	 World	 เป็นแพลตฟอร์ม 
ในการเชื่อมโยงอาสาสมัครและโปรแกรม 
การท่องเที่ยวเชิงบำาเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก	 
โดยอาสาสมัครสามารถเลือกโปรแกรมที่มี
ระยะเวลากำาหนด	ค่าใช้จ่าย	และสถานที่ได้ตาม 
ต้องการ	 โดยโปรแกรมมีระยะเวลาต้ังแต่	3	 สัปดาห์	 
ถึง	6	เดือน
  ประเทศไทยติดอันดับจุดหมายที่ 
นักท่องเที่ยวจิตอาสาเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
มากที่สุด	1	ใน	6	อันดับแรกทั่วโลก	ในปี	2563
  โปรแกรมการ ท่อง เที่ ยวที่ ได้ รั บ 
ความนิยมในประเทศไทยได้แก่	การช่วยเหลือ 
สัตว ์	เช่น	ช ้าง	และการอนุร ักษ์ธรรมชาต	ิ 
หรือกิจกรรมเชิงเกษตร
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แนวคิดหลัก
 
 
 
 
 
ผู้ได้รับ
ประโยชน์หลัก
 
 
 
 
ผลกระทบหลัก
ต่อสังคม

Pro-Poor	
Tourism

 
การท่องเท่ียวที่มีเป้าหมายใน
การก่อให้เกิดผลประโยชน์
แก่กลุ่มคนจนหรือผู้ยากไร้
 
 
 
คนยากจน	คือ	คนที่มีรายได้ 
ตำ่ากว่า	1.9	เหรียญดอลลาร์
สหรัฐต่อวัน	ซึ่งในปัจจุบัน 
คาดว่ามีประมาณ	736	ล้านคน	 
ทั่วโลก
 
 ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 โอกาสทางธุรกิจท่องเทีย่ว
 การพัฒนาธุรกิจ

	 และการจ้างงาน
 การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย
 การฝึกอบรมเทคนิคและ 

	 วิชาชีพ

Community-Based	
Tourism

 
การท่องเที่ยวที่คำานึงถึงความ 
ย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม	 สังคม	 
และชุมชน	 กำาหนดทิศทาง
และจัดการโดยชุมชน	 เพื่อ
ชุมชน
 
ชุ มชน ท้อ ง ถ่ินและ ผู้อ ยู่  
อาศัยในชุมชน	ซ่ึงในปัจจุบัน	 
ประเทศไทยมีจำานวนชุมชน
ในระดับหมู่บ้านทั้ งหมด	
75,032	หมู่บ้าน
 
	 เกิดรายได้เสริมแก่ชุมชน
	 พัฒนาชุมชนและผู้อยู่อาศัย
	 อนุรักษ์และเผยแพร่

	 ทรัพยากร	ธรรมชาติ	
	 วัฒนธรรม	ประเพณี
	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น

Voluntourism
 
 
การท่องเท่ียวของนักเดินทาง 
กลุ่มเล็กๆ	ท่ีเลือกทำาประโยชน์ 
ให้กับชุมชนและอาศัยร่วม
กับคนในท้องถ่ินเป็นเวลา
แรมเดือน
 
ชุมชนด้อยพัฒนาและผู้อยู่ 
อาศัยในชุมชน	 โดยในปัจจุบัน 
แนวโน้มหลักอยู่ในภูมิภาค
ละตินอเมริกา	แอฟริกา	และ
เอเชีย	
 
	 การแลกเปลี่ยนระหว่าง 

	 วัฒนธรรม
	 การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

	 สู่ชุมชน
	 สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

	 ในระยะยาว
	 การเน้นยำ้ า ถึงช่องว่าง 

	 การพัฒนา
	 การแย่งใช้ทรัพยากรใน 

	 ชุมชนท้องถิ่น
	 ความเสี่ยงในการพ่ึงพา 

	 การท่องเที่ยว
	 อาจรบกวนค่านิยมและ 

	 วัฒนธรรม

สรุปข้อแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ



73 ทิศทางและรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ท่ีเกิดข้ึน

 
 
 
องค์ประกอบ	/	
ปัจจัยการพัฒนา

Pro-Poor	
Tourism

 
 โครงสร้างสาธารณูปโภค 

	 พื้นฐาน
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

	 ในพื้นที่
 การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย
 การฝึกอบรมเทคนิคและ 

	 วิชาชีพ

Community-Based	
Tourism

 
	 สิ่งดึงดูดใจ
	 กิจกรรมการท่องเที่ยว
	 องค์กรชุมชน	/	

	 เจ้าของภูมิปัญญา
	 การมีส่วนร่วมของชุมชน
	 สิ่งอำานวยความสะดวก
	 การจัดการอย่างยั่งยืน

Voluntourism
 
 
	 หน่วยดูแลประสานงาน
	 องค์กรกลางในการจัดส่ง 

	 นักท่องเที่ยว
	 องค์กรท้องถ่ินในการดูแล 

	 นักท่องเที่ยว
	 ชุมชนท้องถิ่น

	 และผู้อยู่อาศัย	
	 กิจกรรมเชิง

	 บำาเพ็ญประโยชน์
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ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนและการท่องเที่ยว
เชิงบำาเพ็ญประโยชน์
 
การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน
	 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขต
ของการเป็น	“คนจน”	ว่าตรวจสอบยืนยันได้ยาก	
อีกท้ังการกระจายตัวของประชากรท่ีมีรายได้ตำ่า
ยังมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน	 คือ	 กระจายอยู่ตาม 
พ้ืนท่ีต่าง	 ๆ	 ท่ัวประเทศ	 และอยู่อาศัยปะปนกับ 
ผู้มีระดับรายได้อื่น	ยากที่จะกำาหนดว่าพื้นที่ใด 
เหมาะสมกับการส่งเสริม	อีกทั ้งการกำาหนด
พื้นที่นี้ก็อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่นั้น	ๆ 		 
และสร้างความไม่พอใจต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วย
 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน
	 ในประเทศไทยถือว่ามีพ้ืนฐานการดำาเนิน
ธุรกิจอยู่บ้างแล้ว	เช่น	Local	Alike	กล่าวได้ว่า
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีมีความแข็งแรงแล้ว
ในระดับหนึ่งดังนั้น	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 
จึงถือว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ ไม่ ใช่ 	
“โอกาสใหม่”	แต่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที	่ 
“มีศักยภาพ”	ซ่ึงควรท่ีจะได้รับการส่งเสริมต่อไป
 
การท่องเที่ยวเชิงบำาเพ็ญประโยชน์
	 มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์และ
ปัจจัยที่มีอยู่เป็นอย่างมาก	 คือ	 มีพื้นที่ด้อย 
พัฒนาอยู่ โ ด ยที่ พ้ื น ที่ เ ห ล่ า นั้ น ส าม า รถ
จัดกิจกรรมเชิ งบำา เพ็ญประโยชน์สำ าหรับ 
นักท่องเที่ยวได้	 ประกอบกับอุปนิสัยของคนไทย 
ที่เปิดรับคนนอกพ้ืนที่ด้วยความยินดี	 โดยกิจกรรม 
ท่ีนักท่องเท่ียวเชิงบำาเพ็ญประโยชน์ให้ความสนใจ 
มากเป็นพิเศษ	คือ	ก ิจกรรมเกี่ยวกับสัตว ์	 
โดยเฉพาะช้าง	 ซึ่งเป็นเสมือนกับตัวแทนของ
ประเทศไทย

	 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ	
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกและหลีกเลี่ยงผลกระทบ 
เชิงลบท่ีเกิดข้ึนกับสถานที่ทอ่งเท่ียว	 ซ่ึงนอกจาก 
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว	 ก็ยัง
มีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถลด
ผลกระทบเชิงลบได้เป็นอย่างดี	 และกำาลังได้รับ 
ความนิยมเป็นอย่างมาก	คือ	การท่องเที่ยวที่มีการ 
เคลือ่นท่ีตลอดเวลา	(Motion-Based	Tourism)	
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  การท่องเที่ยวสีเขียว	
  การท่องเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงสถานที่ 
ที่มีนักท่องเที่ยวจำานวนมาก
  การท่องเที่ยวโดยการใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนทางเลือก
  การท่องเที่ยวที่มกีารเคล่ือนที่ตลอดเวลา
 
นิยามการท่องเที่ยว
ที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
	 การท่องเที่ยวที่มีการเคลื่อนที่ตลอด
เวลา	 (Motion-Based	 Tourism)	 สามารถ
จำากัดความได้ว่า	 “การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	
(Adventure	 Tourism)	 ที่มีการทำากิจกรรม
กลางแจ้ง	 (Outdoor	Activity)”	 เนื่องจาก 
การท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง ผจญ ภัยมั กมี รู ป แบบ 
การดำาเนินกิจกรรมที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา	
	 การท่องเที่ยวที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา	 
แตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใน 
มุมมองของการนิยาม	
  การท่องเที่ยวที่มีการเคลื่อนที่ตลอด
เวลามองว่าการท่องเที่ยวนั้นมีกิจกรรม	 (ที่ม ี
การเคลื่อนไหวร่างกายระดับกลางถึงมาก)	 
เกิดขึ้นหรือไม่	 ดังนั้น	 จึงสามารถแบ่งรูปแบบ 
การท่องเที่ยวออกได้	2	รูปแบบคือ	การท่องเที่ยว 
ที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา	และการท่องเที่ยว
ที่มิได้มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา	
  การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยมองใน 
รูปแบบว่ากิจกรรมภายในการท่องเที่ยวน้ันมี
การทำากิจกรรมกลางแจ้ง	มีความท้าทาย	ต่ืนเต้น	
เกิดประสบการณ์	 แปลกใหม่หรือไม่	 ดังนั้น	 จึง
สามารถจำาแนกออกได้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัยแบบเข้มข้น	 การท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย	
และการท่องเที่ยวที่จัดอยู่ในรูปแบบอื่น
      

2.4	การท่องเที่ยวที่มี
	 การเคลื่อนที่ตลอดเวลา
	 (Motion-Based	Tourism)
 
	 หนึ่งในเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคต	
คือ	การท่องเที่ยวที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา	ที่ 
มุ่งเน้นไปท่ีการท่องเที่ยวท่ีมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายอยู่เรื่อย	ๆ	เพื่อเป็นการทำาความรู้จักกับ
เทรนด์การท่องเที่ยวแบบใหม่	 ในส่วนนี้จึงได้มี 
การพาไปรู้ จักกับลักษณะและนิยามของ 
การท่องเท่ียว	 โอกาสทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง	 
และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ	
 
การท่องเที่ยวที่มีการเคล่ือนที่ตลอดเวลา
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ มีแนวโน้ม
เติบโตในปี	2564
	 Forbes	นิตยสารชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา	
ที่ มี เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร เ งิ น	 
มีการกล่าวถึง	“4	Biggest	Travel	Trend	 
for	2020”	ได้แก่
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	 การท่องเที่ยวที่มีการเคลื่อนที่ตลอด
เวลา	(Motion-based	tourism)	เป็นการแบ่ง
ประเภทของการท่องเที่ยวโดยอาศัยหลักของ
การดำาเนินกิจกรรมในเส้นทางการท่องเที่ยว
นั้นๆ	(Activity-based)	
  
 1. การท่องเท่ียวที่ไม่ได้เคลื่อนที่ตลอด
เวลา (Non Motion-based Tourism) เป็น 
การท่องเที่ยวจากจุดเริ่มต้นของการเดินทางไป 
ยังสถานทีป่ลายทาง	 โดยมิได้มีกิจกรรมใดประกอบ	 
เช่น	 การเดินทางจากกรุงเทพฯ	 ไปยังเชียงใหม่	
นอนพักที่โรงแรม	2	คืน	แล้วจึงเดินทางกลับ
 2. การท่องเท่ียวที่มีการเคลื่อนที่ตลอด
เวลา (Motion-based Tourism)	 เป็น 
การท่องเท่ียวจากจุดเร่ิมต้นของการเดินทางไปยัง 
สถานท่ีปลายทาง	 โดยมีกิจกรรมท่ีถูกบรรจุไว้ใน 
การเดินทาง	เช่น	การเดินทางจากกรุงเทพฯ	ไปยัง
จังหวัดนครนายก	 โดยระหว่างทางมีกิจกรรม
ล่องแก่ง	 ขับรถ	 ATV	 แล้วจึงนอนพักที่โรงแรม	
จากนั้นเดินทางไปปีนนำ้าตกที่ เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล	แล้วจึงเดินทางกลับ	หรือการเดินทาง
จากกรุงเทพไปยังจังหวัดภูเก็ต	 เพื่อเข้าร่วมงาน
แข่งไตรกีฬาประจำาปี	เป็นต้น

โอกาสทางธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การท่อง เที่ ยวที่ มีการเค ล่ือนที่
ตลอดเวลา
 
ธุรกิจนำาเที่ยว
(Travel	Agency)
	 เป็นธุรกิจที่มีบทบาทอย่างมากในห่วงโซ่ 
การให้บริการการท่องเที่ยว	เนื่องจากเปรียบ
เสมือน	 One	 stop	 service	 ซึ่งช่วยอำานวย
ความสะดวก	 นักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการ
ธุรกิจนำาเที่ยวมักเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	
เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศปลายทาง
น้อย	ทำาให้ต้องอาศัยธุรกิจนำาเที่ยวเป็นสื่อกลาง	
เช่น	 ธุรกิจนำาเที่ยวเพ่ือทำากิจกรรมล่องแก่ง	ปีนเขา	
หรือเดินป่า	เป็นต้น
 
ธุรกิจการขนส่งมวลชนระดับท้องถิ่น	
(Local	mass	transit	service)
	 เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญในห่วงโซ่ 
มูลค่าของการท่องเที่ยว	 อย่างไรก็ดี	 ระบบการ 
ขนส่ งภายในท้อง ถิ่ นหรือภายในจั งหวัด 
ของประเทศไทย	ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการอย่างเต็มที่	จึงเป็นโอกาสของธุรกิจ 

Motion-based	Tourism

Non	Motion-based	Tourism

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

จุดพักรถ จุดพักรถ ปลายทาง

ปลายทาง
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การขนส่งจากภาคเอกชนที่สามารถเข้าสู่ตลาด
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและ 
ผู้บริโภคได้
	 ตัวอย่างของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 GRAB	 
ซึ่งพัฒนาและเพิ่มประเภทรถในการเดินทาง
ภายในจังหวัดเชียงใหม่	คือ	รถแดง	ซึ่งเป็นยาน
พาหนะที่เดินทางได้หลายคนในครั้งเดียว		และ
ทำาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น	
 
ธุรกิจบริการประกันภัย
(Insurance	service)
	 การท่องเที่ยวที่มีการเคลื่อนท่ีตลอดเวลา	 
ต้องอาศั ยการ เค ล่ือนย้ ายตำ าแหน่ งหรื อ 
การเคลื่อนไหวทางร่างกายด้วยการเดินทาง
ผ่านยานพาหนะ	 หรือวิ่ง	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้
สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา		ธุรกิจบริการ 
ประกันภัย	 จึงมีบทบาทสำาคัญในการสร้างหลัก
ประกันและเพิ่มความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก	
 
ผู้จัดและออกแบบกิจกรรม
(Event	Organizer)
	 การสร้างการรับรู้	 และการสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือกระตุ้น	 การท่องเท่ียวท่ีมีการเคล่ือนท่ีตลอด 
เวลาในบางกิจกรรมนั้นจำาเป็นอย่างมาก	 เช่น	
การจัดงานแข่งกีฬาขนาดใหญ่	 หรือการจัดงาน
ท่องเที่ยวตามฤดูกาลซึ่งต้องอาศัยบทบาทของ
ผู้จัดและออกแบบกิจกรรม	เพื่อสร้างแรงจูงใจ	
และความแตกต่าง	 ให้การท่องเที่ยวมีความ
แตกต่างและน่าดึงดูด

Key	Player:	Content	Creator	
(Influencer	and	Youtuber)
จากข้อมูลล่าสุดเดือนมกราคม	2563	
  ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น	69.71	 
ล้านคน	มีจำานวนผู้ใช้ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
ทั้งสิ ้น	 52	ล้านคน	คิดเป็นอัตราการเข้าถึง 
อินเทอร์เน็ตร้อยละ	75	ซ่ึงเติบโตข้ึนจากปี	2562	 
ร้อยละ	2
  ประชากรอายุระหว่าง	 16	 –	 64	 ปี
ใช้เวลาเฉลี่ยในการท่องอินเทอร์เน็ต	 9	 ชั่วโมง	
1	นาที	โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ย	2	ชั่วโมง	
55	นาที
  ประชากรผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
มีอายุระหว่าง	16	–	64	ปี	 เกือบทุกคนดูวิดีโอ
ออนไลน์	(ร้อยละ	99)
  แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง	16	–	64	ปี	ใช้งาน
มากที่สุดคือ	Facebook	(ร้อยละ	94)	รองลงมา
คือ	YouTube	(ร้อยละ	94)	LINE	(ร้อยละ	85)	
FB	Messenger	(ร้อยละ	76)	และ	Instagram	
(ร้อยละ	65)	ตามลำาดับ
  
	 จากสถิติดังกล่าว	แสดงให้เห็นว่าประชากรไทย 
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียล 
เพ่ิมมากข้ึน	 โดยใช้งานแอปพลิเคชันที่มีผู้เล่นหลัก 
เป็นผู้สร้างเนื้อหา	 (Content	 Creator)	 เช่น	
Influencer	และ	Youtuber	โดยผู้สร้างเนื้อหา 
เหล่าน้ัน	 มีผลต่ออุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและ 
บริการต่างๆ	ไม่มากก็น้อย	ดังนั้น	ผู้สร้างเนื้อหา 
จึงมีบทบาทสำาคัญในการประชาสัมพันธ์	 สร้าง 
การรับรู้	 สนับสนุนการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ	 
อย่างมีนัยสำาคัญ	 รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่มีการ 
เคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วย
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ตัวอย่างการท่องเที่ยว
ที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
 
 
Saddle	Skedaddle
	 Saddle	Skedaddle	เป็นธุรกิจการท่องเท่ียว 
ผ่านการทำากิจกรรมปั่นจักรยานไปยังสถานที่ 
ต่างๆ	 โดยให้เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี	2537	 
ที่ประเทศชิลี	 จากน้ัน	 ความนิยมในการท่องเที่ยว 
ผ่านการปั่นจักรยานเร่ิมเพิ่มมากขึ้นทำาให้
กิจการขยายไปยังหลายประเทศครอบคลุม 
สหราชอาณาจ ักร 	 สหภาพยุโรป	 เอ เช ีย	 
อเมริกากลาง	และอเมริกาใต้
	 ธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านการป่ันจักรยาน
ดังกล่าว	 แบ่งรูปแบบการท่องเท่ียวออกได้ท้ังส้ิน	 
6	ประเภท	ได้แก่	

  Road Cycling:	For	cyclists	eager	
to	ride	the	world’s	most	spectacular	roads
  Leisure Cycling:	For	travelers	
seeking	 the	 opportunity	 to	 see	 all	 a	
destination	has	to	offer,	at	their	own	pace
  Mountain Biking:	For	bikers	who	 
enjoy	exploring	epic	wilderness	on	a	
variety	of	off-road	terrain
  Family Cycling:	 For	 rides	 that	
keep	the	whole	family	smiling
  Cyc l ing  Adventures : 	 Fo r	
globetrotters	 looking	 to	 ride	 the	 route	
less	travelled
  Tailor Made
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Croatia	Bike	&	Boat
	 Croatia	 Bike	 &	 Boat	 เป็นแพ็กเกจ 
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่ง	 (Jackie	
Nourse)	ริเริ่มขึ้น	 เนื่องจากมีความสนใจและ
ชื่นชอบการท่องเที่ยว	 โดยเริ่มต้นจากการเขียน
กระดานข้อความ	การทำา	Podcast	และการจัด
แพ็กเกจการท่องเที่ยวในท้ายที่สุด
	 ท้ังน้ีแพ็กเกจการท่องเที่ยวดังกล่าว	 มีระยะ 
เวลาทั้งสิ้น	8	วัน	แต่ละวันมีกิจกรรมที่แตกต่าง
กันไป	อาจอยู่ในรูปการเดินทางผ่านทางเรือ	และ 
การเดินทางผ่านทางจักรยาน	ซึ่งทั้งสองรูปแบบ 
การเดินทางต่างมีกิจกรรมย่อยให้ทำา	 เช่น	 
การดำานำ ้า	หรือการปั่นจักรยานเพื่อเดินทาง 
ข้ามเมือง	เป็นต้น
 



80 ทิศทางและรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ท่ีเกิดข้ึน

Dragon	Route	in	Japan
	 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศภาคการท่องเท่ียว 
มีการเติบโตสูง	 แต่ละปีมีจำานวนนักท่องเที่ยว 
เ ดิ นท า ง เข้ า ป ร ะ เ ทศญี่ ปุ่ น จำ า น วนม าก	 
โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากมักท่องเที่ยวแต่เมือง
สำาคัญ	 ดังนั้น	 เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยัง
เมืองอื่นๆ	ของประเทศญี่ปุ่น	ภาครัฐจึงจัดทำา
และสนับสนุนเส้นทางการท่องเท่ียวสายมังกร	
หรือเส้นทางการท่องเท่ียวสายสีทอง	 โดยเร่ิมต้น 
เส้นทางที่เมืองนาโกย่า	 และเดินทางต่อข้ึนเหนือ 
จนถึงโตเกียว	
	 อย่างไรก็ดี	ปัจจุบันเส้นทางการท่องเที่ยว 
สายมังกรเป็นที่นยิมอย่างมาก	 ภาครัฐจึงมีแนวคิด 
เส้นทางการเดินทางอ่ืนเพื่อสร้างการท่องเท่ียว
ในเมืองอื่นๆ	 เพิ่มเติมทั้งหมด	 7	 เส้นทาง	 จาก
ฮอกไกโด	มุ่งใต้ไปยังคิวชู

  Eastern	Hokkaido’s	Kushiro	Marshland
	 	 and	Shiretoko	Peninsula
  Akita	and	Aomori	prefectures
	 	 and	the	Aizu	area	in	Fukushima
	 	 Prefecture
  Ise-Shima	in	Mie	Prefecture	and	parts
	 	 of	Gifu	and	Ishikawa	prefectures
  the	Kinki	region’s	World	Heritage	Sites
  Tokushima	and	the	Setonouchi	
	 	 Inland	Sea	region
  Kochi	and	Ehime	prefectures	in	Shikoku
  Kumamoto	and	Fukuoka	prefectures
	 	 in	Kyushu



81 ทิศทางและรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ท่ีเกิดข้ึน



82 ทิศทางและรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ท่ีเกิดข้ึน

Co	Van	Kessel	Bangkok	Tours
	 เป็นธุรกิจให้บริการการท่องเที่ยวผ่าน
การป่ันจักรยานไปยังสถานที่ต่างๆ	 ภายในกรุงเทพ	 
โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปด้วยตลอดเส้นทาง 
เพื่อมาตรการความปลอดภัย	 กิจกรรมภายใน 
แพ็กเกจทัวร์การท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ป่ันจักรยาน
ไปยังสถานที่ต่างๆ	 เท่านั้น	 ยังมีการเดินทาง
ทางเรือและเดินเท้า	 เพื่อสร้างประสบการณ์ที ่
น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจตลอดเส้นทาง 
การท่องเที่ยว
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3.1	พื้นที่จำากัดจำานวนนักท่องเที่ยว	 
	 (Tourist	Limitation	Zone)
 
 
	 ทุกการ ท่อ ง เ ท่ีย วและ กิจกรรม พัก
ผ่อนหย่อนใจล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม 
ของสถานที่ท่องเที่ยว	 เมื่อมีนักท่องเที่ยวเป็น 
จำานวนมาก	ก็ยิ ่งทำาให้ผลกระทบต่อสถานที ่
ท่องเท่ียวมีมากข้ึนไปด้วย	 ดังน้ันแล้วเพ่ือป้องกัน 
ไม่ ให้สถานที่ท่องเที่ยวเสียหายจนไม่อาจ 
เยียวยาได้	 จึงต้องมีการจำากัดจำานวนนักท่องเที่ยว 
ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
 
สภาวะการท่องเที่ยวล้นเกิน	
(Overtourism)
	 สภาวะการท่องเที่ยวล้นเกินเป็นผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของจำานวนนักท่องเท่ียวท่ี 
มากเกินไป	โดยมีการใช้ครั้งแรกบน	Twitter	
ผ่านแฮชแท็ก	#overtourism	ในปี	2555
	 นอกจากนี้	 หน่วยงานระดับโลกยังได้มี
การให้คำานิยามของ	Overtourism	ไว้	ดังนี้
  
 The World Tourism Organization: 

	 ผลกระทบของการท่องเ ท่ียวที่ มี ต่อ 
สถานท่ีท่องเท่ียว	หรือพ้ืนท่ีบางส่วน	ซ่ึงมีอิทธิพล 
มากเกินไปต่อการรับรู้ คุณภาพชี วิตของ 
คนท้องถิ่น	 หรือ	 คุณภาพของประสบการณ์ที่ 
นักท่องเที่ยวได้รับในทางลบ

 The Responsible Tourism Partnership:
 ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ค น ท้ อ ง ถิ่ น	 
หรือนักท่องเที่ยว	 รู้สึกว่ามีจำานวนนักท่องเที่ยว 
เยอะเกินไป	 โดยคุณภาพชีว ิตในพื้นที่และ
ประสบการณ์ลดลงในระดับที่ไม่อาจยอมรับได้
 
สาเหตุของการเกิดสภาวะ
การท่องเที่ยวล้นเกิน
(Causes	of	Overtourism)
  จำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
  ต้นทุนการเดินทางตำา่ลงจากสายการบิน
ราคาประหยัด
  การเติบโตของแพลตฟอร์ม	Airbnb	ท่ี 
ทำาให้มีท่ีพักรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นโดย
ไม่มีข้อจำากัดทางราชการ
  รายได้และการเติบโตของประชากร
เพิ่มสูงขึ้น
  ข้อมูลการท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงได้
ง่ายขึ้น
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากสภาวะการท่องเที่ยวล้นเกิน	
(Impacts	of	Overtourism)
  คนท้องถิ่นไม่พอใจนักท่องเที่ยว
  ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น
  ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ
  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
  ปัญหาด้านอาชญากรรม
  การสูญเสียอัตลักษณ์ที่แท้จริงของ
สถานที่ท่องเที่ยว
  บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืน
ฐานไม่เพียงพอ
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ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากสภาวะการท่องเที่ยวล้นเกิน
ในต่างประเทศ
 
 
เวนิส	ประเทศอิตาลี	(Venice,	Italy)
	 ในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเมือง
เวนิสมากกว่า	 22	 ล้านคนต่อปี	 ทำาให้สถานที่ 
ท่อง เ ท่ียวภายในเมือง เนืองแน่นไปด้ วย 
นักท่องเที่ยว	 ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิต 
ประจำาวันของชาวเมืองจนก่อให้เกิดความ 
ไม่พอใจ
	 อีกท้ังยังมีเรือสำาราญขนาดใหญ่เข้ามา
เทียบท่าเป็นจำานวนมาก	 เกิดปัญหามลภาวะท้ัง
ในแถบน่านนำ้าโดยรอบ	และการกัดเซาะชายฝั่ง
ของคล่ืนท่ีเกิดจากการเดินเรือ

เกาะมาลจอร์กา	ประเทศสเปน
(Mallorca,	Spain) 
	 สถานท่ีพักร้อนยอดนิยมของชาวยุโรปท่ี
มีนักท่องเท่ียวมากกว่า	 28	 ล้านคนในปี	 2560	
ซ่ึงจำานวนนักท่องเท่ียวท่ีมากข้ึนน้ีเอง	 ทำาให้เกิด
ปัญหาเน่ืองจากเจ้าของท่ีพักหันไปให้บริการ 
นักท่องเท่ียวผ่าน	 Airbnb	 แทนการให้คนท้องถ่ิน
เช่า	 ทำาให้คนท้องถิ่นหาที่พักอาศัยได้อย่างยาก
ลำาบาก
	 นอกจากนี้	 ร้านค้าส่วนใหญ่ภายในเกาะ
ต่างเปลี่ยนเป็นไปร้านแฟรนไชน์	 หรือลานจอด
รถแทน	รวมถึงปริมาณขยะบนเกาะท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น
อย่างมาก	 ทำาให้คนท้องถิ่นไม่พอใจกับคุณภาพ
ชีวิตที่แย่ลง	 จึงออกมาประท้วงไล่นักท่องเที่ยว
ให้กลับประเทศและกล่าวว่านักท่องเท่ียวว่าเป็น
เหมือนผู้ก่อการร้ายท่ีมาทำาลายเกาะ
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ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่	(Tourism	Carrying	Capacity)
	 เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น	 องค์การการท่องเที่ยวโลก	 (United	 Nations	 World	 Tourism	
Organizations)	 จึงได้คิดค้นเครื่องมือในการวัดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่	 (Tourism	
Carrying	Capacity)	 ข้ึนมา	ด้วยแนวคิดจาก	“จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันที่สถานท่ี 
ท่องเที่ยวสามารถรองรับได้	 โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกายภาพ	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	
สิ่งแวดล้อม	 และความรู้สึกพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไม่ลดลงจนไม่อาจรับไหว”	 ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยทางกายภาพ	ชีวภาพ	เศรษฐกิจ	และสังคม

ประเด็น
 
ระบบนิเวศ
 
การสูญเสียของพืชและสัตว์
 
ความแออัด
 
โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว
 
การบริโภคพลังงาน
 
 
การบริโภคนำ้า
 
 
 
 
การจัดการขยะ
 
 
 
 

ตัวชี้วัด
 
 พื้นที่สำาคัญของระบบนิเวศต่อพื้นที่ทั้งหมด

 
 จำานวนสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการปกป้อง

 
 จำานวนนักท่องเที่ยว	ต่อพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยว

 
 จำานวนท่ีพักสำาหรับนักท่องเที่ยว	ต่อจำานวนประชากรท้องถ่ิน

 
 อัตราการบริโภคพลังงานของนักท่องเที่ยว

	 เทียบต่อกำาลังการผลิตไฟฟ้าของท้องที่
 
 อัตราการบริโภคนำ้าของนักท่องเที่ยว

	 เทียบต่อการบริโภคนำ้าทั้งหมด
 อัตราการบริโภคนำ้าของนักท่องเที่ยว

	 เทียบต่อกำาลังการผลิตนำ้าที่มีอยู่
 
 จำานวนขยะที่นักท่องเที่ยวสร้างต่อวัน
 อัตราการผลิตขยะต่อวันในช่วงฤดูท่องเที่ยว

	 เทียบต่อกำาลังการผลิตขยะต่อวันเฉลี่ยทั้งปี
 อัตราการผลิตขยะในช่วงฤดูท่องเที่ยว

	 เทียบต่ออัตราการกำาลังการเก็บขยะ
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 อัตราการกัดเซาะชายฝั่ง
 อัตราการพังทลายของดิน

 
 ระยะทางโดยเฉลี่ยในการเดินทาง

	 ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
 เวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทาง

	 ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
 จำานวนผู้คนที่ใช้ขนส่งสาธารณะ

	 ต่อจำานวนประชากรและนักท่องเที่ยว
 
 จำานวนที่จอดรถต่อจำานวนยานพาหนะต่อวัน

	 ของสถานที่ท่องเที่ยว
 
 จำานวนนักท่องเที่ยวต่อจำานวนประชากรท้องถิ่น

	 ในช่วงฤดูท่องเที่ยว	และช่วงปกติ
 จำานวนผู้เดินทางขาเข้าประเทศต่อประชากร	100	คน

 
 จำานวนที่พักนักท่องเที่ยว	ต่อจำานวนคนท้องถิ่น

	 ที่ถูกจ้างงาน
 
 จำานวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว

	 ต่อจำานวนอาชญากรรมทั้งหมด
 
 จำานวนการแสดงความไม่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว
 จำานวนการแสดงความไม่พึงพอใจของคนท้องถิ่น

	 (อาจดูได้จากสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	จำานวนโพสต์	
	 หรือ	แฮชแท็ก)

การกัดเซาะดิน
 
 
การเข้าถึง
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 
 
การเข้ามาของนักท่องเที่ยว
 
 
 
การจ้างงาน
 
 
อาชญากรรม
 
 
ความพึงพอใจ

ประเด็น ตัวชี้วัด
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	 โดยในประเทศไทย	 ก็ได้ประสบกับสภาวะ 
การท่องเที่ยวล้นเกินเช่นกัน	 คือ	 อ่าวมาหยา	
และในประเทศเพื่อนบ้านก็ได้แก่	 นครวัดของ 
กัมพูชา	 เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย	
อ่าวฮาลองของเวียดนาม	 และอาณาจักรพุกาม
ในเมียนมาร์
 
 
กรณีศึกษาการจำากัดจำานวนนักท่องเที่ยว
ของต่างประเทศ
 
 
	 เนื้อหาในส่วนน้ีเป็นการรวบรวมกรณี
ศึกษาในการจำากัดจำานวนนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกไว้	 เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการรับมือกับสภาวะการท่องเที่ยว
ล้นเกิน
 
1.	Venice,	Italy
	 เมืองมรดกโลก	 Venice	 มีรายได้หลักมา
จากการท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก	 แต่จำานวน
นักท่องเที่ยวท่ีมากจนเกินไปก็ส่งผลกระทบ 
และก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ของคนท้องถ่ิน	 
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่จะมีนักท่องเท่ียว 
แออัดเป็นจำานวนมาก	ทางการเมือง	Venice	จึง 
ได้มีมาตรการในการจำากัดจำานวนนักท่องเที่ยว
ออกมาหลายด้านด้วยกัน

ตัวอย่างขีดความสามารถ
ในการรองรับของสถานที่ท่องเที่ยวในไทย
 
	 ประเทศไทยเองก็ได้มีการศึกษาเพื่อวัด
ถึงขีดความสามารถในการรองรับของสถานที่
ท่องเที่ยวไว้บ้างแล้ว	เช่น
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
  พื้นที่เกาะลันตาใหญ่	 มีขีดความสามารถ 
ในการรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีไม่เกิน	 
16,077	คนต่อวัน	
  บริเวณชายหาดและจุดดำานำ้าบริเวณ
พื้นที่เกาะรอก	 เกาะไหง	 และเกาะห้า	 จะอยู่ที่
ไม่เกิน	11,348	คนต่อวัน
 
 
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ด
  เกาะเสม็ดและเกาะกุฎี	มีขีดความ
สามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่	 4,100	
คนต่อวันแบบไป-กลับ	และ	168	คนแบบค้างคืน
 
 
 
 
แผนที่สภาวะการท่องเที่ยวล้นเกิน
	 จัดทำาข้ึนโดย	The	Responsible	Tourism	
Partnership	 ในปี	 2561	 จากการรวบรวม
สถานที่ที่มีการแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับ
สภาวะการท่องเที่ยวล้นเกินผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์	 โดยส่วนใหญ่แล้วจะกระจุกตัวอยู่ใน
ทวีปยุโรป

ที่มา:	Recreation	Carrying	Capacity	Analysis	at	Khao	 
Leam	Ya	–	Mu	Ko	Samed	National	Park,	Thailand	(2559)

ที่มา:	Determination	of	Physical,	Psychological,	Social-
cultural,	and	Economic	Tourism	Carrying	Capacity	of	Tourism	
Destination	at	Mu	Koh	Lanta,	Krabi	Province	(2562)
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  กำาหนดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปยัง	 
Piazzale	Roma	ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสถานีรถไฟ	 
Santa	 Lucia	 โดยอนุญาติให้เฉพาะคนท้องถิ่น
และผู้อยู่อาศัยที่ถือบัตร	Venezia	Unica	Card	
ผ่านได้เท่านั้น
  
  ต ิดต ั ้ งประต ู 	ณ	ทางเข ้าสะพาน	
Constitution	 หากมีนักท่องเที่ยวถึงจำานวนที่
กำาหนดก็จะปิดประตูไม่ให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไป
อีกในวันนั้น
  มอบอำานาจในการกำาหนดพ้ืนท่ีหวงห้าม 
ให้กับตำารวจท้องที่	หากพื้นที่เริ่มมีความแออัด
มากเกินไป
  ไม่อนุญาตให้ เทียบท่าเรือบริ เวณ	
Piazza	San	Marco	เพื่อลดความแออัดของ 
นักท่องเที่ยว
  ห้ าม ไม่ ใ ห้ เรื อ สำ า ร าญที่ มี ขน าด
มากกว่า	 96,000	 ตันเข้ามาเทียบท่าภายในเมือง	 
Venice	 และให้ไปเทียบท่าท่ีท่าเรืออุตสาหกรรม	 
Marghera	ซึ่งอยู่บนแผ่นดินใหญ่	
  ห้ามไม่ให้มีการการเดินเรือผ่านเส้นทาง	 
Guidecca	 Canal	 เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง

2.	Cinque	Terre,	Italy
	 The	 Cinque	 Terre	 หนึ ่งในสถานท่ี 
ท่องเที่ยวช่ือดังที่ประสบปัญหาจากการมา
ของนักท่องเที่ยวจำานวนมาก	 จนส่งผลกระทบ 
ต่อผู ้คนในท้องถิ ่น	 หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล	 
Cinque	Terre	จึงได้ต้ังเป้าหมายในการลดจำานวน 
นักท่องเที่ยวลงประมาณ	 40%	 จากเฉลี่ยปีละ	 
2.5	 ล้านคนมาเป็นเฉลี่ยปีละ	 1.5	 ล้านคน	 
ผ่านมาตรการจำากัดจำานวนนักท่องเท่ียวออกมา	
ดังนี้
  
  ระบบตั๋ว	 (Ticketing	 System)	 ใน
การควบคุมจำานวนนักท่องเที่ยว
  Application	 สำาหรับการออกตั๋วให้
แก่นักท่องเที่ยว	 เพื่อใช้สำาหรับการเดินทางผ่าน
เส้นทางท่องเที่ยวที่กำาหนดไว้	
  ระบบไฟจราจร	(Traffic-light	System)	 
ที่ติดตามจำานวนนักท่องเท่ียวในแต่ละหมู่บ้าน	
หากพื้นที่ใดมีจำานวนนักท่องเที่ยวถึงระดับที่ได้
มีการตั้งไว้	 จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าถึง
พื้นที่อีกภายในวันนั้นเส้นทาง	Guidecca	Canal	ที่ห้ามเดินเรือ
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3.2	ภาษีการท่องเที่ยว
	 (Taxation	and	Tourism)
 
	 จากการตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบ
และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว	 จึงเกิด
เป็นแนวคิดในการจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยว
จากนักท่องเท่ียวหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 เช่น	 ผู้ให้ 
บริการที่พัก	 ผู้ให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว	 เพื่อ
เป็นการ	“ชดเชย”	ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  
  นักท่องเท่ียวเข้ามาใช้งานและสร้าง
ความเสียหายต่อทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
  ภาครั ฐทำ า ก า รจั ด เ ก็ บภาษี จ าก 
นักท่องเท่ียวและผู้ที่เก่ียวข้องในฐานะค่าชดเชย 
ต่อความเสียหาย
  ภาครัฐนำาภาษีที่ จัด เ ก็บมาบำารุ ง 
ซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึน	 พร้อมท้ังพัฒนา 
ปัจจัยทางการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น
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ภาครัฐนำาภาษีที่จัดเก็บ
มาบำารุงซ่อมแซม

ความเสียหายที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งพัฒนาปัจจัย

ทางการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

ภาครัฐทำาการจัดเก็บภาษี
จากนักท่องเที่ยว
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะค่าชดเชย
ต่อความเสียหาย

นักท่องเที่ยว
เข้ามาใช้งาน

และสร้างความเสียหาย
ต่อทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยว

ที่มาของแนวคิดการจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยว

ที่มา:	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development.	(2014).	OECD	Tourism	Trends	and	Policies	2014.
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ความหมายของภาษีการท่องเที่ยว
	 องค์กรการท่องเท่ียวโลก	(United	Nations	 
World	 Tourism	 Organization)	 ได ้ให ้ 
ความหมายของภาษีการท่องเท่ียว	 (Tourism	
Taxes)	 ไว้ว่า	 “ภาษีที่จัดเก็บจากนักท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”	ซึ่งมาตรการ
ทางภาษีในที่น้ี	อาจเป็นได้ท้ัง	“การจัดเก็บ”	และ	 
“การลดหย่อนหรือละเว้น”	ตามเป้าหมายของ
แต่ละประเทศ

ผลกระทบเชิงลบ
ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
	 การท่ อง เที่ ย ว เป็นกิ จกรรมที่ ส ร้ า ง
ประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศเป็น 
อย่างมาก	 อย่างไรก็ตาม	 การท่องเที่ยวยังสามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบได้ในหลาย	ๆ	ด้าน	
โดยสามารถแยกได้ดังนี้
 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวสร้างค่าใช้ จ่ายให้กับ
ประเทศที่สูงมาก	 เช่น	 ถนน	 ท่าอากาศยาน	
ท่าเรือ
  ทำาให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่ม 
สูงขึ้นเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริง
  ก่อให้ เกิดภาวะการว่างงานนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยว
  เป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหว 
ต่อปัจจัยภายนอก	 เช่น	 โรคระบาด	การก่อการร้าย	 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ผลกระทบต่อสังคม
  อาจทำาให้วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไป
  เพิ่มโอกาสในการระบาดของโรค
ติดต่อ
  ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการและ
สิ่งอำานวยความสะดวกสาธารณะได้ยากขึ้น
  สร้างความวุ่นวายและความแออัดให้
แก่ประชาชนในพื้นที่
  อาจสร้างปัญหาในการดำารงชีวิต
ประจำาวันแก่ชุมชนหรือประชาชนภายในพื้นที่
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรและ
สถานที่ทางธรรมชาติ
  สร้างมลภาวะทางเสียง	 อากาศ	 และ
ทัศนียภาพ
  เพ่ิมอัตราการเกิดขยะจากการอุปโภค
และบริโภค
  เพ่ิมการปล่อยของเสียจากการเดินทาง	
เช่น	รถ	เรือ	เครื่องบิน
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โครงสร้างการกระจายรายได้
จากภาษีการท่องเที่ยว
	 รายได้จากภาษีการท่องเที่ยวจะถูกนำา
ไปกระจายต่อให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ดูแลใน
เรื่องต่อไปนี้
  
  การตลาดและการนำาเสนอประเทศ 
เช่น	 การสร้างแคมเปญหรือเนื้อหาในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามายังประเทศมากขึ้น
  การอำานวยความสะดวกและบริการ 
สาธารณะ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น 
ต่อการท่องเที่ยวเช่น	 รถสาธารณะห้องนำ ้า
สาธารณะ
  บำารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ	 เช่น	 การรักษาความสะอาดเรียบร้อย 
ของชายหาด	 การบำารุงซ่อมแซมโบราณสถาน	
การบำารุงแนวปะการัง
  สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว  
เช่น	 การจัดสรรเจ้าพนักงาน	 และการจัดวาง
ระบบในการดูแลรักษาความปลอดภัย
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การตลาด
และการนำาเสนอ

ประเทศ
สร้างความปลอดภัย

ให้กับ
นักท่องเท่ียว

บำารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม

และทรัพยากร
ธรรมชาติ

การอำานวย
ความสะดวกและ

บริการ
สาธารณะ
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กรอบแนวคิดเครื่องมือสำาคัญ
ทางภาษีการท่องเที่ยว
	 โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนา 
เศรษฐกิจ	(Organisation	for	Economic	 
Co-operation	 and	 Development)	 ได้รายงาน 
ถึงเคร่ืองมือสำาคัญในการจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยว
ไว้ทั้งหมด	6	ชนิด	คือ	
 
  ภาษี การ เข้ าและออกประ เทศ 
(Arrival and Departure)	คือ	การเก็บภาษี
หรือค่าใช้จ่ายกับผู้ที่จะดำาเนินการเข้ามา	หรือ
ออกนอกอาณาเขตของประเทศในทุกรูปแบบ
การเดินทาง	โดยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของภาษี
การเข้าและออกประเทศก็คือ	VISA	นั่นเอง	
  ภาษีการเดินทางทางอากาศ (Air 
Travel) คือ	 การเก็บค่าใช้จ่ายพิเศษหรือค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติมในการใช้บริการการเดินทางทาง
อากาศ	 เพื่อพัฒนาด้านระบบความปลอดภัย	
ด้านการให้บริการผู้โดยสาร	หรือด้านสิ่งอำานวย
ความสะดวก	 โดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของ
ภาษีสนามบิน	 ซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละสถานที่	
และรูปแบบเที่ยวบิน
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  ภาษีโรงแรมและที่พัก (Hotel and  
Accommodation)	 คือ	 ภาษีที่จัดเก็บจาก 
โรงแรมหรือที่พักที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
เป็นกรณีพิเศษ	 “ซ่ึงไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพ่ิม	 (Value- 
Added	Tax:	VAT)”	โดยอาจจัดเก็บตามจำานวน
นักท่องเท่ียวท่ีเข้าพัก	 หรือตามจำานวนห้อง/เตียง 
ที่ให้บริการทั้งหมด	 โดยบ่อยครั้งที่ภาษีกลุ่มนี้ 
จะถูกนำาไปพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในระดับท้องถิ่น	 เพื่อตอบแทนผู้จ่ายภาษีอย่าง
เจ้าของโรงแรมและที่พักในพื้นที่นั้น	ๆ
 
  ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ถือเป็นหนึ ่งใน
อุตสาหกรรมที่สร้างภาระแก่สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นอย่างมาก	 
บางประเทศจึ ง ไ ด้มีการจัด เก็บภาษีจาก 
นักท่องเที่ยวเพื่อนำาเงินมารักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ	ทั้งในรูปแบบของ	“ตั๋ว”	สำาหรับเข้าสู่ 
พื้นที่ทางธรรมชาติ	หรือ	“ภาษี”	ในการก่อสร้าง 
สิ่งปลูกสร้างสำาหรับการท่องเที่ยว

  ส่ ว น ล ด ภ า ษี อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค 
(Reduced Rates of Consumption Tax) 
ตรงกันข้ามกับการเก็บภาษีที่กล่าวไป	 ส่วนลด
ภาษีอุปโภคบริโภค	 คือ	 มาตรการลดหย่อน 
ทางภาษีสำาหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ	 โดยท่ัวไป 
จะเป็นการลดหรืองดเว้นการจัดเก็บภาษี 
มูลค่าเพิ่ม	 (Value-Added	Tax:	VAT)	จาก 
นักท่องเที่ยว	 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการใช้จ่าย
ในประเทศให้มากขึ้น	
  
  สิ่งจูงใจทางภาษี (Incentives)	 คือ	 
มาตรการทางภาษี	 ที่มุ่งเน้นการลดภาระทางภาษี 
แก่กิจการด้านการท่องเที่ยว	เพื่อสร้างมูลค่า
การลงทุนในกิจการเป้าหมายให้สูงขึ ้น	 โดย
ตัวอย่างสิ่งจูงใจทางภาษี	 เช่น	 การงดเก็บภาษี
ช่ัวคราว	 (Tax	 Holiday)	 ส่วนลดหรือการงดเว้น 
ภาษีรายได้นิติบุคคล	(Corporate	Income	
Tax	Reduction	/	Exemption)	 เป็นต้น	โดย
ประเทศไทย	 มีหน่วยงานที่ดูแลสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนอยู่	คือ	สำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีการท่องเที่ยว
	 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ	 (Organisation	 for	Economic	
Co-operation	 and	 Development)	 ได้กล่าว
ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับภาษีการท่องเที่ยวไว้ทั้งหมด	 8	 ประเด็น	 
ดังต่อไปนี้
  
  จำานวนและขอบเขตของภาษีการท่องเท่ียว
ในหลายประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  หลายประเทศเริ่มมีการประกาศใช้
นโยบาย	Common	VISA	สำาหรับการพักอาศัย
ระยะส้ัน	 เช่น	 กลุ่มประเทศยุโรปท่ีมีการใช้ระบบ	 
VISA	Schengen
  รายได้จากการเก็บภาษีการเดินทาง
ทางอากาศ	 มีแนวโน้มขยายตัว	 โดยส่วนใหญ่
จัดเป็นค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย
และการบริการผู้โดยสาร
  หลายประเทศประสบปัญหาในการ
ติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดจากการ
เก็บภาษีการท่องเที่ยว
  รายได้จากภาษีโรงแรมและที่พัก	มีมูลค่า 
เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก	และในหลายประเทศ	ภาษี 
ชนิดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานบริหาร
ระดับเมือง
  ส่วนลดภาษีอุปโภคบริ โภคท่ีเริ่ม 
มุ่งเน้นไปยังภาคการโรงแรมและร้านอาหาร
  การบังคับใช้นโยบายภาษีสิ่งแวดล้อม 
ที่ เข้มงวดมากขึ้นเพื่อหวังให้นักท่องเ ท่ียว
มีพฤ ติกรรมการท่อง เที่ ยวที่ เป็นมิตร ต่อ 
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

  การมอบส่ิงจูงใจทางภาษีให้แก่นักลงทุน	 
เพื่อสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการท่องเที่ยวจากภาคเอกชน
 
 
กรณีศึกษาจากประเทศ
ที่ดำาเนินการเก็บภาษี
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
 
Tourist	Site	Protection	Fund
ประเทศไอซ์แลนด์
	 ประเทศไอซ์แลนด์	 มีจุดเด่นด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม	ทั้งยังมีการ 
จัดตั้งกองทุน	Tourist	Site	Protection	Fund	 
เพื่อบริหารจัดการเงินสำาหรับการดูแลและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
	 กองทุนเพื่อการป้องกันแหล่งท่องเที่ยว	
(Tourist	 Site	 Protection	 Fund)	 จัดตั้งขึ้น
ในไอซ์แลนด์นับตั้งแต่	พ.ศ.	2554	เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนา	 บำารุงรักษาและป้องกันแหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติของประเทศ	โดยมีเป้าหมาย 
การลงทุนเพื่อพัฒนาใน	3	ด้าน	ดังต่อไปนี้
  ดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
  ปกป้องดูแลธรรมชาติของไอซ์แลนด์
  เพิ ่มจำานวนแหล่งท่องเที่ยว	 เพื่อลด 
ภาระต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
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Sayonara	Tax	ประเทศญี่ปุ่น 
	 ภายหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับสิทธิใน
การเป็นเจ้าภาพจัดงาน	 Olympic	 2020	 ไม่นาน	
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการประกาศร่างกฎหมาย
การเก็บภาษีขาออกในชื่อ	 Sayonara	 Tax	 ซึ่ง 
เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ ได้ รั บ	
เนื่องจากงาน	Olympic	2020	ถือเป็นงาน 
แข่งกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 จึงเป็นที่แน่นอนว่า 
จะมีผู้ เดินทางเข้ามาเข้าร่วมชมการแข่งขัน
อย่างล้นหลาม
	 โดย	Sayonara	Tax	นี้	จะทำาการเรียกเก็บ 
จากผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นทั้งทางเรือและ 
ทางเคร่ืองบิน	จากท้ังนักท่องเท่ียวและประชาชน 
ชาวญี่ปุ่น	 (ยกเว้นผู้โดยสารรอต่อเครื่อง)	 เป็น
มูลค่า	1,000	เยน	ต่อคน
	 จากจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดการณ์ 
ของงาน	Olympic	2020	กว่า	600,000	รายน้ัน	
เม่ือคำานวณเข้ากับอัตราภาษีขาออกรายละ	
1,000	เยน	แล้ว	พบว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีรายได้
จากภาษี	Sayonara	Tax	มากถึง	600,000,000	
เยน	หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า	177,830,520	บาท	 
โดยประมาณ
 

	 ซึ่งจากกรณีศึกษาทั้ง	 2	 นี้	 สามารถสรุป
เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินการ
เก็บภาษีการท่องเที่ยวได้	2	ข้อ	ดังนี้
  อาศัยจุดแข็งและโอกาสที่มีในด้าน 
การท่องเที่ยว	 ในการพัฒนาต่อยอดเป็นมาตรการ 
ทางภาษีการท่องเที่ยวที่ตรงจุด	
  มอบอำานาจในการบริหารจัดการราย
ได้จากภาษีการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	
 
โอกาสในการเก็บภาษี
การท่องเที่ยวของประเทศไทย
	 ภาษีการท่องเที่ยวมีความสำาคัญต่อ 
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย
เป็นอย่างมาก	โดยใน	พ.ศ.	2562	คาดการณ์ว่า
ภาษีจากการท่องเที่ยวของไทยจะมีมูลค่ามาก
ถึง	88,709	ล้านบาท	โดยจัดเก็บจากรายได้รวม
ในการท่องเที่ยวกว่า	2.9	ล้านล้านบาท
	 ทั้งนี้	ประเทศไทยยังไม่ได้มีมาตรการทาง
ภาษีการท่องเที่ยวสำาหรับภาษีโรงแรมและที่พัก
และภาษีสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง	ซึ่งถือเป็น 
โอกาสในการเก็บภาษีการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในทั้ง	2	ส่วนนี้	
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ทางตรง ทางอ้อม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

ที่มา:	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.	(2563).	รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว	ปีที่	1	ฉบับที่	4	กรกฎาคม	-	กันยายน	2563.
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  ภาษีโรงแรมและที่พัก	 ดังที่กล่าวไป
ก่อนหน้า	 ว่าภาษีที่โรงแรมและที่พัก	 คือ	 ภาษี
ที่ภาครัฐทำาการจัดเก็บจากโรงแรมหรือที่พัก
ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ	
“ซึ่งไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (Value-Added	 Tax:	 
VAT)”	 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำาเงินภาษี
เหล่านี้มาพัฒนาการท่องเที่ยว	“ภายในพื้นที่”	ที่ 
โรงแรมและที่พักที่เป็นผู้จ่ายภาษีตั้งอยู่	 เสมือน
เป็นการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันระหว่างนักท่องเท่ียว
และสถานที่ท่องเที่ยว	 และระหว่างภาคเอกชน 
และภาครัฐ	 ซ่ึงไทยเองก็ยังไม่ได้มีมาตรการเฉพาะ 
ในส่วนนี้ที่ชัดเจน
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  ภาษีส่ิงแวดล้อม	 ประเทศไทยมีจุดเด่น 
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่โดดเด่น	 ซึ่งดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำานวนมาก	 การเสื่อมถอย
ของสถานที่เหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 
ใน	 พ.ศ.	 2562	 พบว่า	 ค่าใช้จ่ายของภาครัฐใน
ด้านการสิ่งแวดล้อม	 คิดเป็นมูลค่าถึง	 9,430	
ล้านบาท	 และในด้านการทำานุบำารุงศาสนา	
วัฒนธรรม	 และนันทนาการ	 คิดเป็นมูลค่ากว่า	
20,113	ล้านบาท	ประเทศไทยจึงควรใช้โอกาส
จากความโดดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในการกำาหนดมาตรการทางภาษีสิ่งแวดล้อม 
ที่ชัดเจน	 โดยอาจเป็นการเก็บค่าใช้จ่ายจาก 
นักท่องเท่ียวท่ีเข้าเย่ียมชมหรือใช้บริการสถานท่ี
ดังกล่าว
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ประเทศ
 
ไทย

 
 

เวียดนาม
 

กัมพูชา
 

บรูไน
 

พม่า
 
 

ฟิลิปปินส์
 
 

มาเลเซีย
 
ลาว

 
สิงคโปร์

 
อินโดนีเซีย

 
เกาหลีใต้

 
จีน
 
 

ญี่ปุ่น

ภาษีการเข้าและออกประเทศ1

 
VISA-Free	15	ประเทศ

 
 

VISA-Free	9	ประเทศ
 

VISA-Free	10	ประเทศ
 

VISA-Free	40	ประเทศ
 

VISA-Free	7	ประเทศ
 
 

VISA-Free	18	ประเทศ
 
 

VISA-Free	52	ประเทศ
 

VISA-Free	10	ประเทศ
 

VISA-Free	58	ประเทศ
 

VISA-Free	23	ประเทศ
 

VISA-Free	86	ประเทศ
 

VISA-Free	86	ประเทศ
 
 

VISA-Free	23	ประเทศ

ภาษีการเดินทางทางอากาศ2

 
ในประเทศ	USD	1.6-9.6
นานาชาติ	USD	12.9-22.5

 

 

 

 
ในประเทศ	USD	2.4
นานาชาติ	USD	20

 
ในประเทศ	USD	4.1
นานาชาติ	USD	11.4

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา:	1	The	Passport	Index,	2	International	Air	Transport	Association	(IATA),	3	รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล,	4	The	Association	of
Southeast	Asian	Nations

ข้อเปรียบเทียบมาตรการทางภาษีการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศ	ASEAN	+	3
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ภาษีโรงแรมและที่พัก3

 

 
 

 

 

 

 
 

(Local	Tax)
 

 

 

 

 

 

(Business	Tax)
 

ภาษีสิ่งแวดล้อม3 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนลดภาษีอุปโภคบริโภค3
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	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก	
ทิศทางและรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ท่ีเกิดข้ึน	
และแนวทางใหม่ในการกำากับดูแลการท่องเท่ียว
ทั้งหมดนี้	 มีความสำาคัญและมีโอกาสที่จะส่ง
ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
ในอนาคตเป็นอย่างมาก	 เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่กำาลังใกล้เข้ามานี้	 ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย	 
มีความจำ า เป็นอย่ างมาก ท่ีจะต้อง เตรียม 
ความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 จึงเป็น 
ที่มาของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำาหรับ
ประเด็นต่าง	ๆ	ที่ถูกกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้
 
 

กระบวนการกลายเป็นเมือง
และความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Urbanization	and	Tourism)
 
พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
	 ศึกษาถึงอัตลักษณ์ของเมืองที่มีแนวโน้ม
ในการกลายเป็นเมือง		เพื่อมองหาโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการผลักดันเมืองเหล่านั้นให้ 
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว	 รวมถึงทำาความเข้าใจ 
ใน	DNA	ของเมืองเหล่าน้ัน	เพ่ือกำาหนดเป้าหมาย 
ในการพัฒนาเมืองและรูปแบบการท่องเที่ยวท่ี
เหมาะสม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
พัฒนาธุรกิจภาคเอกชน
	 ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจท่องเท่ียว 
ที่เกี่ยวข้อง	 ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่รูปแบบธุรกิจที ่
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาเมืองของ
ประเทศไทย	ทั้ง	Creative	City,	Smart	City,	
และ	MICE	City	รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและ
สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนา
ธุรกิจ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการ	
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พัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกเมือง
	 กระชับความสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่วน	
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 ธุรกิจเอกชน	 ผู้อยู่อาศัย
ภายในเมือง	 และนักท่องเที่ยว	 ให้เข้าใจความ 
ต้องการของกันและกันมากขึ ้น	 เพื่อร่วมกัน 
ออกแบบ เมื อ งแห่ งอนาคตที่ ตอบ โจทย์  
ความต้องการของทุกภาคส่วน	และเติบโตอย่าง
สมดุลและมั่นคง	 โดยอาจทำาการสำารวจความ
ต้องการผ่านแบบสอบถาม	 หรือการประชุม
ระดมสมอง
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
พัฒนาภาพลักษณ์ในระดับสากล
	 พัฒนาเมืองสำาหรับการท่องเที่ยววิถีเมือง
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว 
วิถีเมือง	ของ	UNWTO	-	WTCF	City	Tourism	 
Performance	Research	 โดยการบริหารจัดการ 
จุดหมายปลายทาง	 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	
ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม	ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ธุรกิจรูปแบบใหม่
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจสามสีกับการท่องเที่ยว	
(Three	Colors	Economy
and	Tourism)
 
ส่งเสริมให้มีโปรแกรมอนุรักษ์
ของภาคเอกชน
	 ให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวภาค
เอกชนมีโปรแกรมอนุรักษ์เป็นของตนเอง	 หรือ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์กับโครงการของ 
หน่วยงานอื ่น	 เช่น	 ภาครัฐ	 ทั ้งการอนุรักษ์
ธรรมชาติและการอนุรักษ์วัฒนธรรม	 เพื่อนำามา 
เป็นจุดขายสำาหรับการดึงดูดนักท่องเที่ยว	
แสดงให้เห็นถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว	
เนื่องจากการชูจุดขายเรื่องการเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยการประหยัดนำ้า	 ไฟ	 หรือหลัก	
3R	 อาจไม่เพียงพออีกต่อไป	 เพราะจะกลายเป็น 
มาตรฐานพื้นฐานทั่วไปที่ทุกแห่งต้องมี
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กระทรวงวัฒนธรรม
ภาคธุรกิจเอกชน
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เตรียมความพร้อมภาคการท่องเที่ยว
สำาหรับการรองรับนักท่องเที่ยวสูงวัย
	 ระดมความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
การเตรียมพร้อมและรองรับนักท่องเท่ียว 
สูงวัย	 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาพบปะ
พูดคุยกับผู้ประกอบการ		เพื่อที่ผู้ประกอบการ
ในเครือข่ายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จะมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นและเตรียมความพร้อม
กับการรองรับนักท่องเที่ยวสูงวัย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
สนับสนุนการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงวัย
	 สนับสนุนให้แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย	 
มีการปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 
สูงวัย	 โดยคำานึงถึงด้านสุขภาพและความปลอดภัย	 
ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักสำาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้	 
ท้ังยังรวมไปถึงการออกแบบท่ีเปน็มติรกับผู้สูงวัย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มไทย
ผ่านบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว
	 ส่งเสริมให้บล็อกเกอร์การท่องเที่ยวมีรีวิว
การใช้งานแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของไทย	
หรือสอดแทรกการใช้งานแพลตฟอร์มระหว่าง
การท่องเที่ยว	 ในสื่อของบล็อกเกอร์	 เพื่อให้ 
คนทั่วไปรู้จักและมีการใช้งานแพลตฟอร์ม 
ของไทยมากขึ้น	นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมให้ 
มีบล็อกเกอร์สำาหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม	
เช่น	 ผู้สูงวัย	 หรือผู้มีข้อจำากัดทางด้านร่างกาย	
โดยรีวิวการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มเพื่อ 
การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มท้ังในไทยและต่างประเทศ	
เพ่ือขยายตลาดการท่องเท่ียวของไทยให้สามารถ
รองรับคนได้ทุกกลุ่ม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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การท่องเที่ยวมูลค่าสูง
(High-Value	Tourism)
 
ด้านการส่งเสริมตลาด
การพัฒนาเทคโนโลยี	และบุคลากร
  นำาร่องแนวคิด	High	Value	Tourism	
ผ่านการเพิ่มช่องทางการส่งเสริมการตลาด 
ทั้งไทยและต่างประเทศ	ด้วยแนวคิดการสร้าง	
content	 เพื่อปรับภาพลักษณ์และยกระดับ
แบรนด์ไทย	กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายฐาน
ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีกำาลังใช้จ่ายสูงและ
กลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ
  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ในการส่ือสารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้ง
เพื่อให้ผู้ลงทุนรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่รับจาก
มาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มของ
กิจการที่นำาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมอื่น
เข้ามาใช้ในการผลิตและบริการ	 (TravelTech)	
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวซ่ึงขับเคลื่อนโดย 
นวัตกรรม	รวมถึงกิจการผู้จัดงานนิทรรศการ	 
(Event	 Organizer)	 เพื ่อสนับสนุนนโยบาย	
MICE	City	ในประเทศ

  ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง
ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่	
สำาหรับสาขาอาชีพที่มีความต้องการสูง	 เช่น	
โรงแรม	ร้านอาหาร	บริษัททัวร์	และบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวมูลค่าสูงรูปแบบต่าง	ๆ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ด้านการขยายการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่
  ผลักดันแนวทางการส่งเสริมเมือง
รองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการ 
กระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง	 โดย
นำาเสนอเรื่อง	 Local	 Experience	 เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้สนใจมาสัมผัสประสบการณ์
จากพื้นที่ท้องถิ่นโดยตรง
  ประสานงานกับหน่วยงานท้องถ่ิน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อวางนโยบายพัฒนาเชิง
พื้นที่ที่มีความเจาะจง	ชูจุดเด่นโดยใช้ประโยชน์
จากสิ่งที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดหรือพื้นที่ในแง่มุมที่ต่างกันไป
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ด้านการขยายฐานนักท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพสูง
  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์	
(Medical	 Tourism)	สำาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ศักยภาพสูง
  ควรเน้นการนำาเสนอถึงสถานที่ท่องเที่ยว	
ที่พัก	 สินค้า	 และบริการที่หรูหรา	 โดยให้ความ
สำาคัญกับการส่ือสาร	 ไปในทาง	Exclusive	หรือ 
เป็นสิ่งที่มอบให้กับลูกค้าคนพิเศษเท่านั้น	 เช่น	 
ร้านค้าระดับสูง	 (High-end)	 และสินค้าแบรนด์เนม	 
โดยเน้นการสื่อสารในเชิง	“ความคุ้มค่าที่ได้รับ 
จากการจ่ายเงินเพื่อได้รับความหรูหรา	 สะดวก
สบายและประสบการณ์ทางอารมณ์”
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงพาณิชย์	

การท่องเที่ยวเชิงชอปปิง
และกรณีศึกษาที่ดีในระดับโลก	
(Shopping	Tourism
and	Global	Best	Practices)
  
  ส่งเสริมการนำาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมา
พัฒนาต่อยอด	ให้เป็นสินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ 
ประจำาแหล่งท่องเที่ยวต่าง	ๆ	รวมถึงสนับสนุน
การบูรณาการระหว่างสินค้าหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และสินค้าร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและทำาให้เป็น
ที่รู้จักและน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว	เช่น	การนำา
ผ้าทอมือท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น	
โดยร่วมมือกับแบรนด์เสื้อผ้าต่าง	ๆ	เป็นต้น
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์	
กระทรวงวัฒนธรรม
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  ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อโปรโมท
งานต่าง ๆ ในไทย	 หน่วยงานภาครัฐจำาเป็นที่ 
จะต้องทำาหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มและเป็นตัวกลาง
ในการรวบรวมผู้ประกอบการจากภาคเอกชน	
เพ่ือร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจการท่องเท่ียว
เชิงชอปปิง	 ทั้งการจัดงาน	 และการพัฒนาชุด
สิทธิประโยชน์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว
และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการให้มากขึ้น	
และยังต้องร่วมมือกันเพื่อโปรโมทประเทศไทย
ทั้งในระดับโลกและในระดับตลาดเป้าหมาย	
เช่น	นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวัฒนธรรม
  
  สนับสนุนการนำาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
มาปรับใช้ เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเท่ียว 
เชิงชอปปิง	 ผ่านแอปพลิเคชันท่ีอำานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว	 ต้ังแต่การให้ข้อมูลเก่ียวกับ 
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือแหล่งการค้า	การให้บริการ 
แผนที่และแผนผัง	 รวมถึงการรองรับการชำาระ
เงินแบบ	E-Payment	โดยร่วมมือกับธุรกิจภาค
เอกชนหรือธุรกิจท้องถิ่น	 เช่น	 ร้านค้ารายย่อย	
ร้านอาหาร	 สปา	 โรงแรม	 และธุรกิจอื่น	 ๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  เข้าถึงนักท่องเที่ยวด้วย Customer 
Centric Campaign	ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ท่ีดีขึ ้นในปัจจุบัน	ประกอบกับพฤติกรรมของ 
นักท่องเที่ยวที่ใช้งานสื่อออนไลน์มากขึ้น	 ส่งผล
ให้การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ทำาได้สะดวกมากข้ึน	 อีกท้ังยังมีความแม่นยำาเป็น 
อย่างมาก	 หน่วยงานภาครัฐควรพัฒนาระบบที่ 
จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูล	 เพื่อออกแบบ	 
Campaign	การท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	
(Responsible	Tourism)

การเข้าเป็นพันธมิตรเครือข่าย
One	Planet
 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควร
เข้าร่วมเป็นพันธมิตร	(Partner	Organization)	
กับเครือข่าย	 One	 Planet	 ซึ่งเป็นเครือข่าย
นานาชาติที่สนับสนุนโดยองค์การท่องเท่ียวโลก	 
ในการพัฒนาประเด็นความรับผิดชอบใน 
การบริโภค
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
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Voluntourism
เพื่อนำาร่องฟื้นฟูหลัง	COVID-19
	 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค	 
COVID-19	และมาตรการการกักตัวเพื่อสังเกต 
อาการ	(Quarantine)	ทำาให้การเดินทางท่องเที่ยว 
เป็นไปได้ยาก	โดยเฉพาะการท่องเที่ยวระยะสั้น	 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรประชาสัมพันธ์ 
กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเข้าประเทศ 
เพื่อท่องเที่ยว	และควรคัดเลือกชุมชนนำาร่อง	 
และออกโปรแกรมต้นแบบเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว 
จิตอาสา	 เพ่ือมาทำากิจกรรมเชิงบำาเพ็ญประโยชน์	 
โดยเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวระยะกลางถึงระยะยาว	
ที่สนใจมาท่องเท่ียวและบำาเพ็ญประโยชน์นาน
กว่า	1	เดือนขึ้นไป
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

การมอบสิทธิประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว
ที่เที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 เพื่ อส่ ง เส ริม เ ป้ าหมายการผลั กดัน 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 จึงควรมอบสิทธิประโยชน ์
แก่นักท่องเท่ียว	 และเพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบ 
การดำาเนินงานในระดับโลก	 จึงควรจัดทำากรอบ
การให้คะแนนหรือการตัดสินว่านักท่องเที่ยว 
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเท่ียวอย่างรับผิดชอบหรือไม่	 
ตามแผนปฏิบัติการท่องเท่ียว	 6	 มิติขององค์การ 
การท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ	 (UNWTO)	 
ท้ังยังควรมีการจัดทำาสิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมกิจกรรม	 เช่น	 ส่วนลด
ภาษีอัตราพิเศษ	(Responsible	Tax	Refund)	
หรือการสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนในรูปแบบของเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
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การท่องเที่ยว
ที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา	
(Motion-Based	Tourism)
 
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งมวลชน
ระดับท้องถิ่น
 เร่งลงทุนในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งมวลชน	 เพื่ออำานวย 
ความสะดวกในการท่องเที่ยวท่ีมีการเคลื่อนที่
ตลอดเวลา	 โดยมุ่งเน้นที่ระบบการคมนาคม
ขนส่งมวลชนระดับท้องถ่ินควบคู่ไปกับการ
คมนาคมขนส่งมวลชนระหว่างเมือง	 อีกทั้งเป็น 
การสร้างโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวไป
ยังเมืองรองอื่น	ๆ	ทั้งนี้	การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน	 อาจทำาได้โดยการสนับสนุน 
ภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ	 เพ่ือประยุกต์ 
ใช้ เทคโนโลยีให้เข้ากับการคมนาคมขนส่ง
มวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
การรถไฟแห่งประเทศไทย

จัดทำาเส้นทางการท่องเที่ยวครอบคลุม
และมีความปลอดภัย
	 พิจารณาจัดทำาการเส้นทางการท่องเที่ยว
ที่ครอบคลุมจังหวัดต่าง	 ๆ	 หลายจังหวัดใน 
เส้นทางการท่องเที่ยวหนึ่ง	 โดยอาศัยรูปแบบ
การเดินทางทางเลือก	 เช่น	 การปั่นจักรยาน	
หรือการขับรถจักรยานยนต์	 เพื่อกระจาย 
นักท่องเท่ียวไปยังเมืองรองต่าง	ๆ	 โดยศึกษา 
เส้นทางท่ีสามารถผ่านสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ 
ของจังหวัดหรือชุมชนน้ัน	ๆ	 รวมไปถึงการศึกษา 
เส้นทางที่มีความปลอดภัยสูงในเวลาเดียวกัน	
เพื่อกำาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีการ
เคลื่อนที่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
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ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังแนวคิด
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำาได้ในการเดินทาง
	 มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมท่ีสามารถทำาได้ตลอดช่วง 
การเดินทาง	 เพื ่อสร้างการท่องเที่ยวที่มีการ 
เคลื่อนที่ตลอดเวลาและสร้างรายได้ให้แก่ 
ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สามารถปรับรูปแบบ
กิจการให้สามารถทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวได้	 เช่น	 Package	ล่องแก่ง	 กิจกรรม
การเก็บผลไม้ประจำาฤดู	เป็นต้น
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

กำากับดูแลมาตรฐาน
การให้บริการกิจกรรมต่าง	ๆ
	 กำากับและดูแลมาตรฐานการให้บริการ
กิจกรรม	 เพื่อสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ 
ต่อทัศนะของประชาคมโลก	 นอกจากน้ียังเป็นการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวในภาพรวม	และการท่องเท่ียว
ที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา	ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงสูงไปในตัว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม

พื้นที่จำากัดจำานวนนักท่องเที่ยว
(Tourist	Limitation	Zone)

  สนับสนุน ให้ มี การรวบรวมขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
ของสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภท	 เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีการจัดทำาแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่	 แต่แหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน	หรือ	โบราณสถานยังมีเป็นส่วนน้อย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากร	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  
  ส่งเสริมการมีบทบาทของชุมชน
ท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวมากขึ้น  
ท้ังการออกแบบนโยบาย	 การบริหารจัดการ	 และ 
พัฒนาการท่องเทีย่วของท้องถิ่น	 เพื่อให้การ
ท่องเท่ียวสะท้อนถึงความต้องการของชุมชนด้วย	
ป้องกันการเกิดปัญหาความไม่พอใจนักท่องเท่ียว
ของคนท้องถิ่น
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำาบล  
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  สนับสนุนให้สถานท่ีท่องเท่ียวทุกแห่ง 
มีระบบจองคิวล่วงหน้า	 เพ่ือให้หน่วยงานท่ีดูแล 
มีข้อมูลที่เพียงพอ	สำาหรับการวางแผน	สามารถ 
ควบคุม	และจัดการรองรับนักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง	 
เหมาะสมต่อขีดความสามารถในการรองรับ
ของสถานที่ท่องเที่ยว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  
  ผลักดันให้นักท่องเที่ยวมีการจองคิว
ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว	 เพื่อให้
ระบบจองคิวล่วงหน้ามีประสิทธิภาพโดยอาจ
มีการกำาหนดให้ราคาเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว
มีความแตกต่างกันระหว่างจองล่วงหน้าและ	 
ณ	สถานที่
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาษีการท่องเที่ยว
(Taxation	and	Tourism)

ทบทวนจุดแข็งของการท่องเที่ยวไทย
ตามกรอบแนวคิดเครื่องมือสำาคัญ
ทางภาษีการท่องเที่ยวของ	OECD
	 เพื่อให้เห็นถึงช่องว่างและโอกาสในการ
จัดทำามาตรการทางภาษีการท่องเที่ยวด้วย
เครื่องมือสำาคัญต่าง	ๆ	ทั้ง	6	ชนิด	ของ	OECD	
โดยต้องมีการทบทวน	ว่าการท่องเท่ียวรูปแบบใด
ของประเทศไทย	 ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ได้มาก	และการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวส่งผล 
กระทบอย่างไรบ้างต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมสรรพากร
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มอบหมายอำานาจ
ในการบริหารจัดการรายได้
จากภาษีแก่หน่วยงานที่เชี่ยวชาญ
	 ควรมีการกำาหนดเป้าหมายในการจัดเก็บ
ภาษีการท่องเที่ยว	 ว่าจะนำาเอารายได้ในส่วนนี้ 
ไปใช้กับอะไร	แล้วมอบหมายอำานาจในการบริหาร 
จัดการรายได้จากภาษีที่ได้มาจากการท่องเที่ยว
แก่หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตามเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้	 เช่น	 ให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้บริหารจัดการเงินจากภาษีสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตามเป้าหมายที่
กำาหนดไว้
 
ส่งเสริมการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
ในภาคการท่องเที่ยว
	 ควรทำาการศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาสิ ่งแวดล้อมในแต่ละปี	 ทั ้งของภาครัฐ 
และเอกชน	และจึงประเมินถึงสัดส่วนของ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากภาคการท่องเท่ียว	
รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับข้อมูลนักท่องเท่ียว
และรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกำาหนดอัตรา
ภาษีสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายท่ี
จำาเป็น
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น
กับผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยว
	 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยว 
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ควรพัฒนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ่ายอย่างภาคเอกชน	 
และผู้เรียกเก็บอย่างภาครัฐ	เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ที่ตรงกัน	 ไม่เกิดข้อกังขาในภาษีที่เรียกเก็บ	 
อีกท้ังยังเป็นกลไกในการรับฟังความคิดเห็น
จากผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
มาตรการทางภาษีการท่องเที่ยวอีกด้วย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร (66)2 250 5500  I  แฟกซ์ (66)2 250 5511  I  อีเมล center@tat.or.th 
www.tourismthailand.org


