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คำาน์ำา

การท่องเท่� ยวัม่บทบาทสำาคัญใน์ข่ับเคล่� อน์เศรษฐกิจุข่องประเทศไทย 
ใน์ช่ีวังเวัลากว่ัาสามทศวัรรษท่�ผู่้าน์มา โดยใน์ พั.ศ. 2562 ประเทศไทยม่จุำาน์วัน์ผูู้ม้าเย่อน์
ชีาวัต่างชีาติเก่อบ 40 ลา้น์คน์ และม่รายรบักว่ัา 2 ลา้น์ลา้น์บาท ภิาคการท่องเท่�ยวัสรา้ง
มูลค่าเพิั�มทั�งทางตรงและทางออ้มแก่ผู้ลิตภิณั์ฑ์ม์วัลรวัมประชีาชีาติคิดเป็น์รอ้ยละ 18 
ก่อให้เกิดการจุา้งงาน์ใน์ภิาคการท่องเท่�ยวัประมาณ์รอ้ยละ 12 ข่องการจุา้งงาน์ทั�งหมด 
หร่อคิดเป็น์จุำาน์วัน์ถงึ 4.4 ลา้น์คน์ 

อย่างไรก็ด่ ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัใน์ปัจุจุุบนั์ตอ้งเผู้ชิีญกบัควัามไม่แน่์น์อน์สูง 
อนั์เป็น์ผู้ลมาจุากการเปล่�ยน์แปลงอย่างรวัดเร็วัและใน์วังกวัา้งทั�งใน์ดา้น์เทคโน์โลย่ 
เศรษฐกิจุ สงัคม การเม่อง และสิ�งแวัดลอ้ม ซึ�งมกัเป็น์แน์วัโน้์มข่น์าดใหญ่ท่�ปรากฏชีดัเจุน์ 
และเป็น์ท่�รบัรูท้ ั�วัไป น์อกจุากน่์� เหตุการณ์ห์ร่อปรากฏการณ์บ์างอย่างอาจุเกิดข่ึ �น์อย่าง
ฉบัพัลนั์และส่งผู้ลกระทบอย่างมากต่อการท่องเท่�ยวัข่องไทยดงักรณ่์การแพัร่ระบาด
ข่องไวัรสัโควิัด 19 

ใน์ปัจุจุุบนั์เป็น์ท่�ประจุกัษแ์ลว้ัว่ัา สถาน์การณ์ก์ารแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19  
ทำาให้การท่องเท่�ยวัทั�วัโลกและประเทศไทยท่�กำาลงัเติบโตอย่างรวัดเร็วัใน์ช่ีวังก่อน์หน้์า
น์ั�น์ต้องหยุดชีะงกัลงอย่างกะทนั์หัน์ และต้องใชีร้ะยะเวัลาอ่กหลายปีใน์การฟ้ื้�น์ตวัั
และกลบัมาตั�งหลกัใหม่ไดอ้ย่างเต็มท่�  ผู้ลกระทบจุากโรคระบาดดงักล่าวัยงัทำาให้การ 
ท่องเท่�ยวัเปล่�ยน์ไปใน์วิัถ่แบบใหม่ น์บัตั�งแต่การท่องเท่�ยวัท่� ให้ควัามสำาคญักบัควัาม 

คุน้์เคย ไวัเ้น่์�อเช่ี�อใจุและเช่ี�อถ่อได ้รวัมถงึควัามเป็น์ส่วัน์ตวัั ควัามตอ้งการท่�เปล่�ยน์ไปน่์�
ก็จุะส่งผู้ลต่อธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัท่�ตอ้งปรบัตวััตามดว้ัย 

การท่องเท่�ยวัไทยท่�ผู่้าน์มาถ่อเป็น์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่�ม่การกระจุุกตวัั 

ทั�งใน์แง่ข่องพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวั ตลาดน์กัท่องเท่�ยวั และกิจุกรรมการท่องเท่�ยวั จุงึน์บัเป็น์ 

ควัามเส่�ยงเชิีงระบบทั�งสำาหรบัธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัและเศรษฐกิจุไทยใน์ภิาพัรวัม โดยเฉพัาะ 
เม่�อเกิดเหตุการณ์์ไม่คาดฝััน์หร่อปัจุจุยัพัลิกผู้นั์ท่�ม่ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัโดยตรง
ดงักรณ่์โควิัด 19 จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัท่�ลดหายไปมากทำาให้เกิดผู้ลกระทบส่บเน่์�องไปยงั
ธุ์รกิจุอ่�น์ๆ ใน์วังกวัา้ง

ผู้ลกระทบดงักล่าวัสะทอ้น์ให้เห็น์ถงึควัามซบัซอ้น์ข่องระบบการท่องเท่�ยวั
ท่� ไม่สามารถสงัเกตเห็น์ได้โดยง่าย รวัมถึงควัามไม่แน่์น์อน์สูงท่� เกิดจุากปัจุจุยัหลาย
ประการ ควัามซบัซอ้น์และควัามไม่แน่์น์อน์ดงักล่าวัยิ�งทำาให้การคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคต
ข่องการท่องเท่�ยวัเพ่ั�อการวัางแผู้น์น์โยบายและวัางแผู้น์ธุ์รกิจุเป็น์ไปไดย้ากข่ึ �น์ แน์วัคิด
และแน์วัทางการวัางแผู้น์พัฒัน์าและการจุดัการดา้น์การท่องเท่�ยวัต่อจุากน่์�ไปจุงึตอ้ง
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ปรบัเปล่�ยน์ไปจุากท่�ผู่้าน์มาอย่างมาก โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการให้ควัามสำาคญักบัควัาม
ไม่แน่์น์อน์และควัามเข่า้ใจุใน์ระบบท่�ซบัซอ้น์ข่องการท่องเท่�ยวัใน์การคาดการณ์แ์ละการ
วัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตรด์า้น์การท่องเท่�ยวั 

การคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตเป็น์กระบวัน์การท่� มุ่งสรา้งชุีดข่อ้มูลและควัามรู ้
เก่�ยวักบัอน์าคตทางเล่อก เพ่ั�อเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ใน์การพัฒัน์าทางเล่อกเชิีงยุทธ์ศาสตร์ใน์การ
วัางแผู้น์และดำาเนิ์น์การเพ่ั�อบรรลุเป้าหมายท่�ตั�งไวัข้่องบุคคลหร่อองคก์ร โดยเฉพัาะ
อย่างยิ�งใน์การเตร่ยมพัรอ้มรบัม่อกบัควัามไม่แน่์น์อน์และปัจุจุยัเส่�ยงดา้น์ต่างๆ ท่�อาจุ
เกิดข่ึ �น์ใน์อน์าคต การสรา้งชุีดข่องภิาพัอน์าคตทางเล่อกท่�เร่ยกว่ัาฉากทศัน์ ์(scenarios)  
จุงึเป็น์เคร่�องม่อหนึ์�งใน์การคิดวิัเคราะหแ์ละจิุน์ตน์าการภิาพัอน์าคตโดยผู่้าน์การเล่าเร่�อง 
เก่�ยวักบัประเด็น์ท่�เก่�ยวักบัเหตุการณ์ท่์�อาจุจุะเกิดข่ึ �น์ไดจุ้ริงใน์อน์าคต เพ่ั�อให้เห็น์ทางเล่อก 

และโอกาสใน์การปรบัแผู้น์ยุทธ์ศาสตรส์ำาหรบัน์โยบายสาธ์ารณ์ะหร่อยุทธ์ศาสตร ์
ข่ององคก์ร  

หน์งัส่อเล่มน่์�ไดป้รบัปรุงเน่์�อหามาจุากโครงการวิัจุยั “ยุทธ์ศาสตรก์ารวิัจุยั
และพัฒัน์าสำาหรบัการท่องเท่�ยวัไทยหลงัโควิัด 19” วัตัถุประสงคห์ลกัข่องโครงการวิัจุยั
ดงักล่าวัค่อเพ่ั�อเสน์อแน์ะแน์วัน์โยบาย ยุทธ์ศาสตรแ์ละกลยุทธ์ ์และแผู้น์ท่�เสน้์ทางการ
วิัจุยัท่�จุะม่บทบาทใน์การข่บัเคล่�อน์ ฟ้ื้�น์ฟูื้ และปรบัตวััข่องภิาคเศรษฐกิจุการท่องเท่�ยวั
ข่องไทยระหว่ัางและภิายหลงัการระบาดข่องโควิัด 19 ทั�งน่์� เพ่ั�อบรรลุวัตัถุประสงค ์
ดงักล่าวั คณ์ะผูู้วิ้ัจุยัจุงึศกึษาแน์วัโน้์มการท่องเท่�ยวัข่องไทยและประเมิน์ผู้ลกระทบข่อง
การระบาดข่องโควิัด 19 ต่อศกัยภิาพัเดิมและโอกาสใน์การแข่่งข่นั์ดา้น์การท่องเท่�ยวั
ข่องไทย แลว้ัจุงึสรา้งฉากทศัน์ค์วัามเป็น์ไปไดข้่องการท่องเท่�ยวัไทยระหว่ัางและภิายหลงั 
การระบาดข่องโควิัด 19 เพ่ั�อระบุและเล่อกเสน้์ทางเชิีงยุทธ์ศาสตรส์ำาหรบัการท่องเท่�ยวัไทย 
ใน์อน์าคต เน่์�องจุากเป้าหมายหลกัข่องงาน์ศกึษาน่์�อยู่ท่�การพัฒัน์าแผู้น์ท่�เสน้์ทางการวิัจุยั  

ข่อบเข่ตดา้น์เวัลาข่องการศกึษาจุงึตอ้งมองไปท่�ภิาพัระยะกลางและระยะยาวัเป็น์หลกั 
แต่กระน์ั�น์ก็ไม่ไดล้ะเลยการวิัเคราะหน์์ยัเชิีงน์โยบายและแผู้น์ยุทธ์ศาสตรท่์�จุำาเป็น์ตอ้ง
ดำาเนิ์น์การใน์ระยะสั�น์ เพ่ั�อฟ้ื้�น์ฟูื้เศรษฐกิจุการท่องเท่�ยวัข่องไทยท่� ไดร้บัผู้ลกระทบอย่าง
สาหสัจุากสถาน์การณ์์โควิัด 19

เน่์�อหาใน์หน์งัส่อเล่มน่์�ประกอบดว้ัยเน่์�อหา 4 บท เน่์�อหาใน์บทแรกอธิ์บาย
กรอบแน์วัคิดการคาดการณ์เ์ชิีงยุทธ์ศาสตรแ์ละแน์วัคิดเชิีงระบบดา้น์การท่องเท่�ยวั 
บทท่�สองน์ำาเสน์อผู้ลการกวัาดสญัญาณ์แน์วัโน้์มสำาคญั ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ เหตุไม่คาดฝััน์  
และสญัญาณ์อ่อน์ท่�คาดว่ัาจุะม่ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัไทยใน์อน์าคต แลว้ัน์ำาเสน์อ
ผู้งัระบบการท่องเท่�ยวัไทยท่�เป็น์กรอบแน์วัคิดพ่ั�น์ฐาน์ท่�ใชี้ใน์การคาดการณ์เ์ชิีงคุณ์ภิาพั 
จุากน์ั�น์จุึงแสดงผู้ลการวิัเคราะหภ์ิาพัอน์าคตฐาน์ตามแน์วัโน้์มปัจุจุุบนั์ บทท่� สาม 
น์ำาเสน์อฉากทศัน์ข์่องการท่องเท่�ยวัไทยหลงัโควิัด 19 ใน์ระยะ 20 ปีข่า้งหน้์า โดยแบ่งการ
วิัเคราะหอ์อกเป็น์ 2 ระดบั ค่อ ระดบัประเทศและระดบัเม่องท่องเท่�ยวั โดยใน์ระดบัเม่อง 
แบ่งออกเป็น์ 3 กรณ่์ศึกษา ได้แก่ 1) กรุงเทพัมหาน์คร 2) เช่ียงใหม่ และ 3) ภูิเก็ต  
บทสุดทา้ยน์ำาเสน์อรายละเอ่ยดข่องยุทธ์ศาสตรก์ารท่องเท่�ยวัไทย 

ผูู้เ้ข่่ยน์ข่อข่อบพัระคุณ์หน่์วัยงาน์บริหารและจุดัการทุน์ดา้น์การเพิั�มควัาม
สามารถใน์การแข่่งข่นั์ข่องประเทศ (บพัข่.) ท่�สน์บัสนุ์น์โครงการวิัจุยั “ยุทธ์ศาสตรก์าร
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วิัจุยัและพัฒัน์าสำาหรบัการท่องเท่�ยวัไทยหลงัโควิัด 19” และสน์บัสนุ์น์การจุดัทำาหน์งัส่อ
เล่มน่์�  ข่อข่อบพัระคุณ์ศาสตราจุารย ์ดร.มิ�งสรรพั ์ข่าวัสอาด และผูู้ท้รงคุณ์วุัฒิท่าน์อ่�น์
ท่�ให้ข่อ้คิดเห็น์และคำาแน์ะน์ำาใน์การปรบัปรุงเน่์�อหาใน์หน์งัส่อเล่มน่์�

ผูู้เ้ข่่ยน์หวังัว่ัาเน่์�อหาการฉายภิาพัฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัไทยใน์หน์งัส่อน่์�จุะ
เป็น์พ่ั�น์ฐาน์ใน์การทำาควัามเข่า้ใจุเก่�ยวักบัระบบท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามซบัซอ้น์และม่ควัาม
ไม่แน่์น์อน์สูง เพ่ั�อน์ำาไปสู่การปรบัแผู้น์ยุทธ์ศาสตรส์ำาหรบัน์โยบายสาธ์ารณ์ะหร่อ
ยุทธ์ศาสตรข์่ององคก์รดา้น์การท่องเท่�ยวัท่� มุ่งสู่การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัอย่างยั�งย่น์
และเป็น์ธ์รรมใน์ประเทศไทยต่อไป

อภิิวัฒัน์ ์รตัน์วัราหะ
อรรถพันั์ธ์ ์สารวังศ์
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สาร์บััญ
บทท่�  1 ความไม่แน่่น่อน่กัับกัารท่องเท่�ยว 9

1.1 VUCA ในการท่่องเท่่�ยว 10

1.2 ระบบการท่่องเท่่�ยว 13

1.3 แนวคิิดเก่�ยวกับระบบการท่่องเท่่�ยว (tourism system) 15

1.4 ผัังระบบการท่่องเท่่�ยวในภาพรวม 20

1.5 ผัังระบบย่อยของการท่่องเท่่�ยว 21

1.6 งานวิจััยเก่�ยวกับระบบการท่่องเท่่�ยว 23

1.7 งานวิจััยเก่�ยวกับการท่่องเท่่�ยวหลัังโคิวิด 19 31

1.8 ฉากทั่ศน์ของการท่่องเท่่�ยวหลัังโคิวิด 19 38

1.9 สรุป 44

บทท่�  2 กัารคาดกัารณ์์ภาพอน่าคต 46

2.1 กวาดสัญญาณ 46

2.2 ผัังระบบ 64

2.3 การวิเคิราะห์ระดับคิวามไม่แน่นอนแลัะระดับผัลักระท่บของปัจัจััยขับเคิล่ั�อน 74

2.4 อนาคิตฐาน 75

2.5 บุคิลัักษณ์ของนักท่่องเท่่�ยวในอนาคิตฐาน 85

2.6 สรุป 89

บทท่�  3 ฉากัทัศน์่อน่าคตกัารท่องเท่�ยวไทย 91

3.1 แกนตรรกะฉากทั่ศน์ 92

3.2 ตัวบ่งช่ี้�ฉากทั่ศน์ 115

3.3 ฉากทั่ศน์อนาคิตการท่่องเท่่�ยวไท่ย 117

3.4 สรุป 160

บทท่�  4 ยุทธศาสตร์กัารท่องเท่�ยวไทย 161

4.1 ยุท่ธศาสตร์เร่งด่วนแลัะระยะสั�น 162

4.2 ยุท่ธศาสตร์ระยะกลัางแลัะระยะยาว 166

4.3 สรุป 179

บรรณ์านุ่กัรม 180

ดรรชน่่ 190
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สาร์บััญตาร์าง
ตารางท่่�  1 คิวามไม่แน่นอนท่่� เป็นผัลัจัากการแพร่ระบาดของโคิวิด 19 12

ตารางท่่�  2 ขั�นตอนการวิเคิราะห์พลัวัตระบบ 25

ตารางท่่�  3 สรุปงานวิจััยท่่� วิเคิราะห์สต็อกแลัะโฟลัว์แลัะการจัำาลัองฉากทั่ศน์ต่างๆ ด้านการท่่องเท่่�ยว 30

ตารางท่่�  4 ประเด็นวิจััยการท่่องเท่่�ยวหลัังโคิวิด 19 ในเชิี้งปฏิิท่รรศน์ 31

ตารางท่่�  5 ฉากทั่ศน์ของการท่่องเท่่�ยวระดับโลัก 38

ตารางท่่�  6 แกนปัจัจััยของฉากทั่ศน์ 40

ตารางท่่�  7 เร่�องราวในฉากทั่ศน์แต่ลัะฉาก 41

ตารางท่่�  8 สรุปประเด็นสำาคัิญในแต่ลัะแนวโน้ม 43

ตารางท่่�  9 ยุท่ธศาสตร์การท่่องเท่่�ยวหลัังโคิวิด 19 สำ าหรับประเท่ศไท่ย 44

ตารางท่่�  10 แนวโน้มหลัักแลัะปัจัจััยขับเคิล่ั�อนการท่่องเท่่�ยวในอนาคิต 58

ตารางท่่�  11 เหตุไม่คิาดฝัันท่่� ส่งผัลักระท่บต่อการท่่องเท่่�ยวไท่ย 60

ตารางท่่�  12 สรุปวงจัรย่อยในแผันภาพวงจัรสาเหตุ 73

ตารางท่่�  13 การวิเคิราะห์ระดับคิวามไม่แน่นอนแลัะระดับผัลักระท่บ 74

ตารางท่่�  14 ภาพอนาคิตฐานหลัังโคิวิดของการท่่องเท่่�ยวไท่ย 85

ตารางท่่�  15 บุคิลัักษณ์ของนักท่่องเท่่�ยวในอนาคิต 86

ตารางท่่�  16 ดัชี้น่จ่ัน่แสดงการกระจุักตัวเชิี้งพ่�นท่่�ของนักท่่องเท่่�ยวในประเท่ศไท่ย 99

ตารางท่่�  17 ท่างเล่ัอกเชิี้งยุท่ธศาสตร์สำาหรับการท่่องเท่่�ยวไท่ยในอนาคิต 102

ตารางท่่�  18 รูปแบบเศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยวแลัะเศรษฐกิจัเม่องของพ่�นท่่� ศึกษาในปัจัจุับัน 109

ตารางท่่�  19 ระดับนำ�าท่่วมในพ่�นท่่�มหานคิรกรุงเท่พ 113

ตารางท่่�  20 ตัวบ่งช่ี้�ฉากทั่ศน์อนาคิตการท่่องเท่่�ยวไท่ย 115

ตารางท่่�  21 ตัวอย่างตัวบ่งช่ี้�ฉากทั่ศน์ ในอนาคิตการท่่องเท่่�ยวไท่ย 115

ตารางท่่�  22 ตัวอธิบายฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวไท่ยระดับประเท่ศ 132

ตารางท่่�  23 รูปแบบของเศรษฐกิจัการท่่องเท่่�ยว 135

ตารางท่่�  24 อธิบายฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวไท่ยระดับเม่อง กรณ่เช่ี้ยงใหม่แลัะภูเก็ต 147

ตารางท่่�  25 บุคิลัักษณ์ในอนาคิตของการท่่องเท่่�ยวในมหานคิรกรุงเท่พ 150

ตารางท่่�  26 ตัวอธิบายฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวไท่ยระดับเม่อง กรณ่กรุงเท่พมหานคิร 157

ตารางท่่�  27 ตัวอย่างการสร้างคิวามหลัากหลัายในเศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยวไท่ย 169

ตารางท่่�  28 สรุปยุท่ธศาสตร์การท่่องเท่่�ยวไท่ย 178
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สาร์บััญรู์ป
รูปท่่�  1 องค์ิประกอบเชิี้งภูมิศาสตร์ของระบบการท่่องเท่่�ยวตามแนวคิิดของ Leiper 16

รูปท่่�  2 ระบบการท่่องเท่่�ยวตามแนวคิิดของ Gunn 17

รูปท่่�  3 ระบบการท่่องเท่่�ยวตามแนวคิิดของ Mill and Morrison 18

รูปท่่�  4 กรอบแนวคิิดระบบการท่่องเท่่�ยว 19

รูปท่่�  5 ระบบซัับซ้ัอนของการท่่องเท่่�ยวท่่� ม่วงจัรย้อนกลัับแลัะม่พลัวัต 21

รูปท่่�  6 ระบบย่อย (subsystem) ของการท่่องเท่่�ยว 22

รูปท่่�  7 วงจัรย้อนกลัับของระบบย่อยของการท่่องเท่่�ยว 22

รูปท่่�  8 แนวคิิดวงจัรย้อนกลัับ 24

รูปท่่�  9 ตัวอย่างแผันภาพวงจัรสาเหตุ 26

รูปท่่�  10 ตัวอย่างแผันภาพสต็อกแลัะโฟลัว์ 27

รูปท่่�  11 วงจัรการปรับตัวแบบย่ดหยุ่น (resilience adaptive cycle) 37

รูปท่่�  12 ฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวระยะสั�นของนักท่่องเท่่�ยวเดนมาร์ก 41

รูปท่่�  13 สถิิตินักท่่องเท่่�ยวระหว่างประเท่ศท่่� เดินท่างเข้าประเท่ศไท่ย พ.ศ. 2543-2563 62

รูปท่่�  14 รูปแบบพ่�นฐานของพฤติกรรมในพลัวัตระบบ 67

รูปท่่�  15 การเติบโตแบบ S-shape ของโมเดลัการพัฒนาการท่่องเท่่�ยวของ Butler 68

รูปท่่�  16 การเติบโตของนักท่่องเท่่�ยวต่างชี้าติในจัังหวัดกรณ่ภูเก็ต พ.ศ. 2543-2557 69

รูปท่่�  17 การเติบโตของนักท่่องเท่่�ยวในจัังหวัดเช่ี้ยงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2535-2550 69

รูปท่่�  18 (a) โคิรงสร้างของระบบ แลัะ (b) ลัักษณะพฤติกรรมทั่�วไปของการเติบโตแบบ S-shape 70

รูปท่่�  19 พฤติกรรมท่่� เป็นไปได้ของการฟ้� นฟูเศรษฐกิจัภายใต้เง่�อนไขของการคิวบคุิมการแพร่ระบาด 71

รูปท่่�  20 ผัังระบบของการท่่องเท่่�ยว 72

รูปท่่�  21 แนวโน้มปริมาณ PM 2.5 พ.ศ. 2554-2561 81

รูปท่่�  22 แนวโน้มของบุคิลัักษณ์ของนักท่่องเท่่�ยวในอนาคิตฐาน 87

รูปท่่�  23 บท่บาท่ของแต่ลัะบุคิลัักษณ์ในแต่ลัะช่ี้วงเวลัา 87

รูปท่่�  24 แกนตรรกะฉากทั่ศน์ของการท่่องเท่่�ยวไท่ย 93

รูปท่่�  25 แกนตรรกะฉากทั่ศน์ของการท่่องเท่่�ยวของเช่ี้ยงใหม่แลัะภูเก็ต 105

รูปท่่�  26 ตรรกะฉากทั่ศน์ของการท่่องเท่่�ยวของมหานคิรกรุงเท่พ 114

รูปท่่�  27 ฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวของประเท่ศไท่ย 117

รูปท่่�  28 บุคิลัักษณ์เด่นของนักท่่องเท่่�ยวในฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวของประเท่ศไท่ย 131

รูปท่่�  29 กรอบแนวคิิดเชิี้งระบบของฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวไท่ย 136

รูปท่่�  30 ผัังระบบการท่่องเท่่�ยวไท่ย 138

รูปท่่�  31 ฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวของเช่ี้ยงใหม่แลัะภูเก็ต 140

รูปท่่�  32 บุคิลัักษณ์เด่นของนักท่่องเท่่�ยวในฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวของเช่ี้ยงใหม่แลัะภูเก็ต 147

รูปท่่�  33 ฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวของมหานคิรกรุงเท่พ 150

รูปท่่�  34 บุคิลัักษณ์เด่นของนักท่่องเท่่�ยวในฉากทั่ศน์การท่่องเท่่�ยวของมหานคิรกรุงเท่พ 157
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บทัทั่� 1 
ความไม่แน์่น์อน์
กับการ์ทั่องเทั่�ยุว 

ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัใน์ปัจุจุุบนั์ตอ้งเผู้ชิีญกบัควัามไม่แน่์น์อน์สูง เน่์�องจุาก
ปัจุจุยัหลายประการทำาให้การเปล่�ยน์แปลงเกิดข่ึ �น์อย่างรวัดเร็วัและใน์วังกวัา้งทั�งใน์
ระดบัองคก์ร ระดบัประเทศ ไปจุน์ถงึระดบัโลก น์บัตั�งแต่ปัจุจุยัดา้น์เทคโน์โลย่ เศรษฐกิจุ  
สิ�งแวัดลอ้ม ไปจุน์ถงึดา้น์สงัคมและการเม่อง  น์อกเหน่์อจุากแน์วัโน้์มข่น์าดใหญ่หร่อ
เมกะเทรน์ดท่์�ปรากฏชีดัเจุน์และเป็น์ท่�รบัรูท้ ั�วัไปแลว้ั การเปล่�ยน์แปลงบางประการอาจุ
เกิดข่ึ �น์อย่างฉบัพัลนั์ดงักรณ่์การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ซึ�งส่งผู้ลกระทบอย่างรุน์แรง
ต่อการท่องเท่�ยวัข่องไทยและข่องโลก  ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ ดว้ัยควัามซบัซอ้น์ข่องระบบธุ์รกิจุ 
ท่องเท่�ยวัประกอบกบัควัามไม่แน่์น์อน์สูงท่�เกิดจุากการเปล่�ยน์แปลงหลายประการ ทำาให้การ 
คาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัเพ่ั�อการวัางแผู้น์น์โยบายและวัางแผู้น์ธุ์รกิจุ
เป็น์ไปไดย้ากข่ึ �น์ แน์วัคิดและแน์วัทางการวัางแผู้น์พัฒัน์าและการบริหารจุดัการดา้น์
การท่องเท่�ยวัต่อจุากน่์�ไปจุงึตอ้งปรบัเปล่�ยน์ไปจุากท่� ผู่้าน์มา โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการ
ให้ควัามสำาคญักบัควัามไม่แน่์น์อน์และควัามเข่า้ใจุใน์ระบบท่�ซบัซอ้น์ข่องการท่องเท่�ยวั 
ใน์การคาดการณ์แ์ละการวัางแผู้น์น์โยบายการท่องเท่� ยวั สำาหรับใน์การด้าน์วิัจุยั  
จุากการทบทวัน์วัรรณ์กรรมท่�ประมวัลกรอบแน์วัคิดและวิัธ่์การศกึษาดา้น์การท่องเท่�ยวั
ใน์ประเทศไทยท่�ผู่้าน์มา ใน์ภิาพัรวัมพับว่ัางาน์วิัจุยัโดยมากมุ่งเน้์น์ไปท่�การแก้ไข่ปัญหา 
ดา้น์การท่องเท่�ยวัท่�ประสบอยู่ใน์อด่ตและปัจุจุุบนั์ หร่ออย่างมากก็เป็น์การทำาตามแน์วัโน้์ม 
ข่องกระแสควัามคิดท่�เป็น์ท่�นิ์ยมอยู่ใน์เวัลาน์ั�น์ๆ งาน์วิัจุยัท่�ผู่้าน์มาจุงึมกัมองข่า้มปัจุจุยั 

และเหตุการณ์ท่์�ไม่แน่์น์อน์ รวัมถงึปัจุจุยัพัลิกผู้นั์ท่�อาจุทำาให้เกิดผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวั 
ใน์ภิาพัรวัมได ้ แมว่้ัาการแก้ไข่ปัญหาเฉพัาะหน้์าและการทำาตามกระแสแน์วัโน้์มยงัควัร
เป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่องการวัางแผู้น์ดา้น์การท่องเท่�ยวั แต่บริบทข่องโลกปัจุจุุบนั์ม่ควัามซบัซอ้น์
และการพัลิกผู้นั์ดา้น์ต่างๆ อย่างรวัดเร็วัและใน์วังกวัา้ง ดงัน์ั�น์ การวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตร ์
เพ่ั�อน์โยบายสาธ์ารณ์ะดา้น์การท่องเท่�ยวัและการวิัจุยัดา้น์การท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต จุงึควัร 
ให้ควัามสำาคญักบัปัจุจุยัไม่แน่์น์อน์มากยิ�งข่ึ �น์

ดว้ัยเหตุน่์� แน์วัคิดและวิัธ่์การคาดการณ์เ์ชิีงยุทธ์ศาสตรจ์ุึงเป็น์ชุีดกรอบ
แน์วัคิดและวิัธ่์การท่�ควัรทดลองใชี้ให้มากข่ึ �น์ใน์วังการวิัชีาการและวัางแผู้น์น์โยบาย
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ข่องไทย ดว้ัยหวััใจุข่องแน์วัคิดการคาดการณ์เ์ชิีงยุทธ์ศาสตรอ์ยู่ท่�การให้ควัามสำาคญั
กับปัจุจุัยไม่แน่์น์อน์ท่� กำาหน์ดทิศทางและระดับการเปล่� ยน์แปลงข่องปัจุจุัยหร่อ 
องคป์ระกอบท่�สน์ใจุ

เน่์�อหาใน์บทน่์�เริ�มจุากการน์ำาเสน์อกรอบแน์วัคิดการคาดการณ์เ์ชิีงยุทธ์ศาสตร ์ 
ซึ�งให้ควัามสำาคญัเป็น์พิัเศษกบัปัจุจุยัควัามไม่แน่์น์อน์ใน์การมองภิาพัอน์าคต แลว้ัจุึง
ทบทวัน์แน์วัคิดระบบซบัซอ้น์ข่องการท่องเท่�ยวั รวัมถงึข่อ้เสน์อเก่�ยวักบัภิาพัอน์าคตข่อง
การท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังท่�เกิดโควิัด 19 ประเด็น์ท่� ไดจุ้ากการทบทวัน์วัรรณ์กรรมใน์บทน่์�จุะ
ใชีเ้ป็น์พ่ั�น์ฐาน์สำาหรบัการวิัเคราะหค์วัามไม่แน่์น์อน์ การเปล่�ยน์แปลง และควัามผู้นั์ผู้วัน์
ท่�จุะเกิดข่ึ �น์ใน์ระบบท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตใน์บทถดัไป

1.1 VUCA ใน์การ์ท่ัองเท่ั�ยุว

ใน์ช่ีวังสองสามทศวัรรษท่� ผู่้าน์มา ธุ์รกิจุท่องเท่� ยวัได้เปล่� ยน์แปลงไป
อย่างรวัดเร็วั ควัามกา้วัหน้์าข่องเทคโน์โลย่ส่�อสารและสารสน์เทศ ไม่ว่ัาจุะเป็น์ระบบ
อิน์เทอรเ์น็์ต ม่อถ่อแบบสมารท์โฟื้น์ และโซเช่ียลม่เด่ยท่�ม่หลากหลายรูปแบบทำาให้โลก
ม่การเช่ี�อมต่อกนั์อย่างทั�วัไปใน์แทบทุกดา้น์และทุกพ่ั�น์ท่�ข่องการใชีช่้ีวิัตมนุ์ษย ์ใน์ข่ณ์ะ
เด่ยวักนั์ เหตุการณ์พ์ัลิกผู้นั์ทางเศรษฐกิจุ การเม่องและสิ�งแวัดลอ้มก็ทำาให้เกิดควัาม
รูส้กึถงึควัามผู้นั์ผู้วัน์และภิยนั์ตรายใน์หลายดา้น์ น์บัตั�งแต่ภิาวัะวิักฤติสิน์เช่ี�อซบัไพัรม ์
ท่�น์ำาไปสู่วิักฤติการเงิน์ทั� วัโลกใน์ พั.ศ. 2551 ภิยัพิับติัทางธ์รรมชีาติท่� เกิดจุากการ
เปล่�ยน์แปลงสภิาพัภูิมิอากาศโลก รวัมถงึควัามข่ดัแยง้ทางการเม่องภิายใน์ประเทศ
และระหว่ัางประเทศท่�เกิดข่ึ �น์เป็น์ประจุำา เหตุการณ์เ์หล่าน่์�ทำาให้น์กัวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตร์
ธุ์รกิจุและน์โยบายสาธ์ารณ์ะตระหน์กัถงึควัามจุำาเป็น์ใน์การวิัเคราะหค์วัามไม่แน่์น์อน์
และควัามเส่�ยงท่� เป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่องการวัางแผู้น์เพ่ั�ออน์าคต ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ก็รบัรู้ถึง 

ข่อ้จุำากดัข่องการพัยากรณ์ห์ร่อคาดการณ์ด์ว้ัยกรอบแน์วัคิดและวิัธ่์การแบบเดิม
กรอบแน์วัคิดหนึ์�งท่�สามารถใชีวิ้ัเคราะหส์ถาน์การณ์ท่์�เปล่�ยน์แปลงอย่างรวัดเร็วั  

ค่อ วูักา้ (VUCA) ซึ�งย่อมาจุากคำาศพััทภ์ิาษาองักฤษ ค่อ Volatility, Uncertainty, Complexity,  
Ambiguity โดยแปลเป็น์ภิาษาไทยไดว่้ัา ควัามผู้นั์ผู้วัน์ ควัามไม่แน่์น์อน์ ควัามซบัซอ้น์และ
ควัามคลุมเคร่อ แน์วัคิดวูักา้น่์�ใชีค้รั�งแรกใน์ช่ีวังปลายทศวัรรษ 1980 ใน์งาน์เข่่ยน์เก่�ยวักบั 
ทฤษฎ่ีควัามเป็น์ผูู้น้์ำา (leadership theory) ข่องวัอรเ์รน์ เบน์นิ์ส (Warren Bennis) และ
เบิรท์ น์านุ์ส (Burt Nanus)1 รวัมถงึงาน์เข่่ยน์เชิีงยุทธ์ศาสตรก์ารทหารข่องวิัทยาลยัการ
สงครามข่องกองทพัับกสหรฐัอเมริกา (U.S. Army War College) แน์วัคิดวูักา้ไดก้ลายมา
เป็น์พ่ั�น์ฐาน์สำาคญัข่องงาน์เข่่ยน์เก่�ยวักบัการวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตรท์ั�งใน์ระดบัองคก์รและ
ระดบัประเทศ และใน์ภิาคธุ์รกิจุไปจุน์ถงึภิาคประชีาสงัคม

ตามแน์วัคิดดงักล่าวั เหตุการณ์ห์ร่อปรากฏการณ์ห์นึ์�งจุะม่ควัามผู้นั์ผู้วัน์ 
(volatility) เม่�อการเปล่�ยน์แปลงเกิดข่ึ �น์อย่างรวัดเร็วัและใน์วังกวัา้งทั�งใน์เชิีงรูปแบบ
และอตัราการเปล่�ยน์แปลง ส่วัน์ควัามไม่แน่์น์อน์ (uncertainty) ส่�อถึงข่อ้จุำากดัหร่อ

1  Bennis, W. & Nanus, B. (1985). Leaders: Strategies for taking charge. New York: Harper Business.
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ควัามยากใน์การทำาน์ายอน์าคต รวัมถงึโอกาสท่�จุะเกิดเหตุการณ์์ไม่คาดฝััน์และทำาให้ 
แปลกใจุได ้ควัามไม่แน่์น์อน์จุงึเก่�ยวัข่อ้งโดยตรงกบัควัามตระหน์กัและควัามเข่า้ใจุเก่�ยวักบั 
เหตุการณ์ ์ปรากฏการณ์ห์ร่อประเด็น์ท่�สน์ใจุ สำาหรบัควัามซบัซอ้น์ (complexity) หมายถงึ 
การเช่ี�อมโยง ปะปน์และซ้อน์ทบัข่องประเด็น์และสาเหตุหลายประการท่�ทำาให้การ
วิัเคราะหส์าเหตุและผู้ลลพััธ์เ์ป็น์ไปไดย้าก จุน์เกิดควัามสบัสน์และเข่า้ใจุไดย้าก มิติท่� ส่�  
ข่องแน์วัคิดวูักา้ค่อควัามคลุมเคร่อ (ambiguity) ซึ�งส่�อถึงควัามไม่ชีดัเจุน์หร่อควัาม
กำากวัมข่องสภิาพัควัามจุริงท่�อาจุทำาให้เกิดควัามเข่า้ใจุผิู้ดและแตกต่างออกไปจุากควัาม
เป็น์จุริง รวัมถงึปัจุจุยัและเง่�อน์ไข่ท่�ม่ควัามหมายท่�ผู้สมปน์เปกนั์ และควัามไม่แน่์ใจุว่ัา
อะไรเป็น์สาเหตุหร่ออะไรเป็น์ผู้ลลพััธ์ข์่องปรากฏการณ์น์์ั�น์ๆ  สภิาพัการณ์ท์ั�งส่�แบบน่์�
น์บัเป็น์กรอบแน์วัคิดท่�สำาคญัใน์การวิัเคราะหส์ภิาพัปัจุจุุบนั์และการคาดการณ์อ์น์าคต
ท่�องคก์รหร่อประเทศตอ้งประสบ อ่กทั�งยงัเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่องการสรา้งควัามตระหน์กัและ
การมองไปข่า้งหน้์าเพ่ั�อยอ้น์กลบัมาเตร่ยมพัรอ้มรบัม่อกบัสิ�งท่�อาจุเกิดข่ึ �น์ไดใ้น์อน์าคต

เม่�อน์ำาแน์วัคิดวูักา้มาประยุกต์ใชี้ใน์การวิัเคราะหก์ารท่องเท่�ยวั ก็จุะทำาให้เห็น์
ภิาพัท่�ชีดัเจุน์ข่ึ �น์ว่ัา ธุ์รกิจุและระบบการท่องเท่�ยวัข่องประเทศไทยกำาลงัประสบกบัควัาม 
ผู้นั์ผู้วัน์ ควัามไม่แน่์น์อน์ ควัามซบัซอ้น์และควัามคลุมเคร่ออย่างแทจุ้ริง ใน์ดา้น์ควัามผู้นั์ผู้วัน์  
การท่องเท่�ยวัถ่อเป็น์ธุ์รกิจุท่�ประสบกบัควัามผู้นั์ผู้วัน์ด้าน์อุปสงคเ์ป็น์ปกติอยู่แล้วั  
การตดัสิน์ใจุเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวัข่ึ �น์อยู่กบัปัจุจุยัท่�อ่อน์ไหวัหลายประการ ไม่ว่ัาจุะเป็น์ 
ผู้ลกระทบจุากเศรษฐกิจุตกตำ�า ภิยัพิับติัธ์รรมชีาติ ควัามข่ดัแยง้ทางการเม่อง เป็น์ตน้์ 
ผูู้ป้ระกอบการใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัจุงึตระหน์กัด่ถงึควัามเส่�ยงท่�เกิดจุากการผู้นั์ผู้วัน์ข่อง
ปัจุจุยัท่�ม่ผู้ลต่อการตดัสิน์ใจุเดิน์ทางท่องเท่�ยวั อย่างไรก็ตาม การแพัร่ระบาดใหญ่ข่อง
โควิัด 19 ไปทั�วัโลกไดก่้อให้เกิดควัามผู้นั์ผู้วัน์สูงมากจุน์เกิดผู้ลกระทบครั�งใหญ่ท่�ทำาให้
ทุกฝ่ัายตอ้งยอ้น์กลบัมาทบทวัน์ถงึแน์วัคิดและวิัธ่์การวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตรท่์� เคยใชีม้า
แต่อด่ต

ใน์มิติข่องควัามไม่แน่์น์อน์ เน่์�องจุากควัามไม่แน่์น์อน์ข่ึ �น์อยู่ข่อ้มูล ควัามรูแ้ละ
ควัามตระหน์กัเก่�ยวักบัเหตุการณ์ท่์�อาจุเกิดข่ึ �น์ไดอ้น์าคต ระดบัและรูปแบบข่องควัาม
ไม่แน่์น์อน์ท่�เกิดข่ึ �น์กบัการท่องเท่�ยวัจุงึย่อมข่ึ �น์อยู่กบัข่อบเข่ตดา้น์เวัลาและพ่ั�น์ท่�ท่�สน์ใจุ 
ตวััอย่างเช่ีน์ ใน์ระยะยาวั 10-20 ปีข่ึ �น์ไป การเปล่�ยน์แปลงสภิาพัภูิมิอากาศย่อมม่ผู้ล 
กระทบต่อแหล่งท่องเท่�ยวัท่�อาจุไดร้บัผู้ลกระทบจุากระดบัน์ำ �าทะเลและอุณ์หภูิมิท่�สูงข่ึ �น์ 
ใน์ระยะกลาง การพัฒัน์าประยุกต์ใชีเ้ทคโน์โลย่ปัญญาประดิษฐแ์ละระบบอตัโน์มติัจุะม่
ผู้ลต่อธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัทั�งใน์ดา้น์การให้บริการกบัลูกคา้และใน์ดา้น์การบริหารจุดัการ
ห่วังโซ่มูลค่า ซึ�งน่์าจุะทำาให้ผูู้ป้ระกอบการจุำาน์วัน์มากท่�ปรบัตวััชีา้ไม่สามารถแข่่งข่นั์ได ้
ส่วัน์ใน์ระยะสั�น์ การแพัร่ระบาดข่องเช่ี�อไวัรสัโควิัด 19 ย่อมทำาให้เกิดควัามไม่แน่์น์อน์ใน์
การตดัสิน์ใจุเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวัทั�วัโลก และอาจุม่ผู้ลส่บเน่์�องต่อไปอ่กระยะหนึ์�ง
แมก้ารระบาดข่องโรคไดล้ดตำ�าลงมากแลว้ั 

ดงัตวััอย่างท่�แสดงใน์ตารางท่�  1 ควัามไม่แน่์น์อน์ท่� เกิดจุากการการแพัร่
ระบาดข่องโควิัด 19 ม่ตั�งแต่ควัามไม่แน่์น์อน์ระยะสั�น์ข่องการแพัร่กระจุายข่องไวัรสัและ 
ผู้ลกระทบต่อสุข่ภิาพัใน์ระดบัปัจุเจุก ไปจุน์ถงึควัามไม่แน่์น์อน์ระยะกลางและระยะยาวั
ใน์ดา้น์สงัคม เทคโน์โลย่ เศรษฐกิจุ สิ�งแวัดลอ้มและการเม่องทั�งใน์ระดบัประเทศและ
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ระหว่ัางประเทศ จุากตวััอย่างดงักล่าวั จุะเห็น์ไดว่้ัาการวิัเคราะหค์วัามไม่แน่์น์อน์เริ�มตน้์
จุากการตั�งคำาถามเก่�ยวักบัเหตุการณ์ท่์�อาจุเกิดข่ึ �น์ได้ใน์อน์าคต ดงัน์ั�น์ การวิัเคราะห์
ควัามไม่แน่์น์อน์ข่องการท่องเท่�ยวัใน์บริบทข่องการระบาดข่องโควิัด 19 เพ่ั�อคาดการณ์์
ภิาพัอน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์ระยะสั�น์ ระยะกลางและระยะยาวัสามารถประยุกต์
ใชีค้ำาถามเหล่าน่์ �ได้

ตารางท่�  1 ความไม่แน่่น่อน่ท่�เป็็น่ผลจากักัารแพร่ระบาดของโควิด 19
กัารแพร่กัระจายของ
โควิด 19 และผลกัระทบ
ต่อสุขภาพ

คิวามเร็วในการแพร่กระจัายของโรคิแลัะเง่�อนไขมาตรการป้องกันท่่�แตกต่างกันในพ่�นท่่� ต่างๆ

อัตราการเส่ยช่ี้วิตจัากการติดเช่ี้�อภายใต้เง่�อนไขอุดมคิติแลัะกับกรณ่ท่่� ไม่ม่การดูแลัสุขภาพท่่� เพ่ยงพอ 

คิวามชุี้กของผู้ัป่วยท่่� ไม่ได้รายงานตัวจันถึิงปัจัจุับันในหมู่ประชี้ากร

สุขภาพระยะยาวของประชี้ากรท่่� ติดเช่ี้�อ

ขอบเขตแลัะระยะเวลัาของการได้รับภูมิคุ้ิมกันในกลุ่ัมประชี้ากรท่่� ติดเช่ี้�อ

ระยะเวลัา คิวามพร้อมใช้ี้งาน แลัะคิวามน่าเช่ี้�อถ่ิอของการท่ดสอบอย่างแพร่หลัาย

ระยะเวลัา คิวามพร้อม แลัะประสิท่ธิผัลัของการรักษาหร่อวัคิซ่ัน

ผลกระทบของโควิิด 19 ในระบบต่่างๆ ท่�เช่ื่�อมโยงกัน

ด้าน่สังคม โคิวิด 19 จัะเป็นตัวหักล้ัางหร่อตัวเร่งให้เกิดคิวามเท่่าเท่่ยมท่างเพศ

การย้ายถิิ�นแลัะมาตรการท่่� เก่�ยวข้องเพิ�มขึ�น ลัดลัง หร่อเปล่ั�ยนแปลังไปอย่างไร

พ่�นท่่�ของพลัเม่อง (civil space) จัะลัดลังหร่อจัะเกิดการฟ้� นฟูประชี้าสังคิมแลัะบท่บาท่ของพลัเม่อง

ด้าน่เทคโน่โลย่ โคิวิด 19 จัะนำาไปสู่คิวามสำาเร็จัหร่อคิวามล้ัมเหลัวในวงการวิท่ยาศาสตร์การแพท่ย์แลัะเท่คิโนโลัย่

ปฏิิสัมพันธ์ท่างดิจิัทั่ลัจัะกลัายเป็นแกนหลัักของช่ี้วิตท่างสังคิมหร่อไม่

การตอบสนองต่อโคิวิด 19 จัะนำาไปสู่การต่�นตัวด้านสุขภาพท่่� ใช้ี้เท่คิโนโลัย่ไปทั่�วโลักหร่อไม่

คิวามเป็นส่วนตัวจัะลัดลัง (post-privacy) หร่อเพิ�มคิวามเป็นส่วนตัว (pro-privacy)

ด้าน่เศรษฐกิัจ รัฐบาลัจัะม่บท่บาท่ท่างเศรษฐกิจัในอนาคิตมากขึ�นหร่อภาคิเอกชี้นจัะเป็นผู้ันำาในการฟ้� นตัว

การฟ้� นตัวของตลัาดแรงงาน การจ้ัางงาน แลัะการว่างงานจัะเป็นอย่างไร

โคิวิด 19 จัะเร่งคิวามเร็วหร่อถิอยกลัับของการกระจุักตัวขององค์ิกร

เศรษฐกิจัจัะเป็นโลักาภิวัตน์อ่กคิรั�ง (re-globalize) หร่อปรับเข้าหาท้่องถิิ�น (re-localize)

ระบบการเงินในปัจัจุับันจัะสามารถิฝ่ัาวิกฤติโคิวิด 19 หร่อต้องม่การเปล่ั�ยนแปลัง

ด้าน่สิ�งแวดล้อม จัะม่การเคิล่ั�อนไหวไปสู่คิวามยั�งย่นของสิ�งแวดล้ัอมหร่อไม่

การดำาเนินธุรกิจัจัะไปสู่แนวโน้มการเติบโตท่่� ยั�งย่นแลัะรับผิัดชี้อบต่อสังคิม หร่อเน้นการอยู่รอดมากกว่า

ผู้ับริโภคิจัะเปล่ั�ยนลัำาดับคิวามสำาคัิญในระดับใด

บท่บาท่ของนำ�ามันในฐานะพลัังงานของโลักจัะม่ผัลักระท่บในระยะยาวเป็นอย่างไร

ด้าน่ธรรมาภิบาล 
ภูมิรัฐศาสตร์ และกัาร
พัฒน่าระหว่างป็ระเทศ

ผัลักระท่บต่อธรรมาภิบาลัแลัะประชี้าธิปไตยจัะเป็นอย่างไร

ผัลักระท่บต่อพลัวัตท่างการเม่องในภูมิภาคิแลัะการเปล่ั�ยนแปลังของอำานาจัจัะเป็นอย่างไร 

การปรับตัวใดท่่�อาจัเกิดขึ�นได้ในระบบพหุภาค่ิ

โคิวิด 19 จัะส่งผัลัต่อเป้าหมายการพัฒนาท่่� ยั�งย่นของโลัก (SDGs) อย่างไร

โคิวิด 19 จัะเปล่ั�ยนแปลังรูปแบบคิวามร่วมม่อเพ่�อการพัฒนาระหว่างประเท่ศอย่างไร
ท่่�มา: ดัดแปลังจัาก: OECD (2020a)
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ใน์มิติควัามซบัซอ้น์ สามารถสงัเกตไดว่้ัาใน์ช่ีวังก่อน์สถาน์การณ์์โควิัด 19  
องคป์ระกอบท่� เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัม่จุำาน์วัน์และควัามหลากหลายเพิั�มมากข่ึ �น์  

ผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัและผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยท่� เก่�ยวัข่อ้งทั�งใน์ดา้น์อุปสงค ์อุปทาน์
และสถาบนั์ม่จุำาน์วัน์เพิั�มมากข่ึ �น์ ปฏิสมัพันั์ธ์ข์่ององคป์ระกอบต่างๆ ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัก็ 
เพิั�มข่ึ �น์อย่างทว่ัคูณ์ดว้ัยการเช่ี�อมต่อดว้ัยเทคโน์โลย่ดิจิุทลัและการข่น์ส่งเดิน์ทางท่�สะดวัก 

มากยิ�งข่ึ �น์ ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ การบรรจุบกนั์ข่องอุตสาหกรรม (industry convergence) ยิ�งทำาให้ 
การท่องเท่�ยวัม่ควัามซบัซอ้น์มากยิ�งข่ึ �น์ เช่ีน์ ผูู้ป้ระกอบการธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัออน์ไลน์ ์
(Online Travel Agency - OTA) สามารถดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุผู่้าน์แพัลตฟื้อรม์ท่�ข่ยายกวัา้งไปทั�วั  
ไม่เพ่ัยงใน์ดา้น์พ่ั�น์ท่�ให้บริการแต่รวัมไปถงึประเภิทข่องการบริการท่�แต่เดิมดูเหม่อน์ไม่
เก่�ยวักบัการท่องเท่�ยวัโดยตรง เช่ีน์ ดา้น์การข่น์ส่งคน์และสิน์คา้ ดา้น์การเงิน์ ฯลฯ ข่อบเข่ต
ข่องการบริการดงักล่าวัทำาให้ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัม่ควัามซบัซ้อน์มากยิ�งข่ึ �น์กว่ัาเดิม  
ควัามซบัซอ้น์ท่�เพิั�มข่ึ �น์มากน่์�ทำาให้กรอบแน์วัคิดใน์การวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตรจ์ุำาเป็น์ตอ้ง
ปรบัเปล่�ยน์ไปดว้ัยเช่ีน์กนั์ ใน์การน่์� แน์วัคิดเชิีงระบบ (system thinking) ถ่อเป็น์กรอบคิด 
เชิีงทฤษฎ่ีท่�เป็น์ประโยชีน์แ์ละเหมาะสมสำาหรบัการวิัเคราะหเ์ร่�องการท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต  
ซึ�งจุะอธิ์บายใน์เน่์�อหาส่วัน์ต่อไป

ส่วัน์ใน์มิติข่องควัามคลุมเคร่อน์ั�น์ ตวััอย่างหนึ์�งใน์ดา้น์การท่องเท่�ยวัค่อการ
นิ์ยามข่องคำาว่ัาการท่องเท่�ยวัและน์กัท่องเท่�ยวัท่�อาจุเปล่�ยน์แปลงไปใน์อน์าคตตามวิัถ่
ช่ีวิัตข่องผูู้ค้น์ท่�ปรบัเปล่�ยน์ไป ตามนิ์ยามท่�ใชีก้นั์อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์ น์กัท่องเท่�ยวัค่อบุคคล
ท่�เดิน์ทางดว้ัยควัามสมคัรใจุจุากพ่ั�น์ท่� ท่�ตน์เองอยู่อาศยัไปยงัพ่ั �น์ท่�อ่�น์เป็น์การชีั�วัคราวั  

โดยม่วัตัถุประสงคห์ลกัค่อเพ่ั�อการพักัผู่้อน์และเพ่ั�อควัามเพัลิดเพัลิน์ มิใช่ีเพ่ั�อไปประกอบ
อาช่ีพัหร่อหารายได ้แต่หากใน์อน์าคตกลุ่มคน์ท่�ใชีช่้ีวิัตแน์วัผูู้เ้ร่ร่อน์ดิจิุทลัหร่อดิจิุทลั
น์อแมด (digital nomad) ม่จุำาน์วัน์มากข่ึ �น์และกลายเป็น์กระแสหลกั ก็อาจุตอ้งม่การ
กำาหน์ดนิ์ยามข่องน์กัท่องเท่�ยวัข่ึ �น์ใหม่ อ่กตวััอย่างหนึ์�งค่อธุ์รกิจุแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์์
ท่�เปิดโอกาสให้คน์ทั�วัไปสามารถเปิดบา้น์หร่อห้องพักัส่วัน์ตวััให้น์กัท่องเท่�ยวัมาคา้งแรม
ไดใ้น์ระยะสั�น์ แต่ไม่ถ่อว่ัาเป็น์ธุ์รกิจุโรงแรม เป็น์ตน้์ ควัามคลุมเคร่อใน์ลกัษณ์ะน่์�ม่ผู้ลต่อ
การวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตรท์ั�งใน์เชิีงธุ์รกิจุและเชิีงน์โยบายสาธ์ารณ์ะ โดยเฉพัาะใน์กรณ่์ท่�
จุำาเป็น์ตอ้งม่การนิ์ยามเพ่ั�อการควับคุมทางระเบ่ยบกฎีหมาย 

1.2 ร์ะบับัการ์ท่ัองเท่ั�ยุว

ตามท่�อธิ์บายไปก่อน์หน้์าน่์� แน์วัคิดเชิีงระบบเป็น์กรอบแน์วัคิดท่�สำาคญัและได้
รบัควัามนิ์ยมมากข่ึ �น์ใน์การวิัเคราะหปั์ญหาหร่อปรากฏการณ์ท่์�ม่ควัามซบัซอ้น์มากข่ึ �น์
ใน์โลกปัจุจุุบนั์ อ่กทั�งยงัเป็น์กรอบแน์วัคิดพ่ั�น์ฐาน์ท่�ใชี้ใน์การคาดการณ์เ์ชิีงยุทธ์ศาสตร ์
(strategic foresight) ท่�มุ่งพัฒัน์าชุีดทางเล่อกข่องภิาพัอน์าคตและยุทธ์ศาสตร ์ดว้ัยเหตุน่์�  
ใน์โครงการวิัจุยัท่�หน์งัส่อเล่มน่์�ไดพ้ัฒัน์าต่อยอดมา ผูู้เ้ข่่ยน์จุงึไดป้ระยุกต์ใชีแ้น์วัคิดเชิีง
ระบบเป็น์กรอบควัามคิดใน์การวิัเคราะหแ์ละคาดการณ์อ์น์าคตข่องการท่องเท่�ยวัไทย 
โดยม่ข่อ้สมมติตั�งตน้์ว่ัาการท่องเท่�ยวัเป็น์ระบบซบัซอ้น์ (complex system) แบบหนึ์�ง
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ใน์การวิัเคราะหค์วัามไม่แน่์น์อน์เพ่ั�อการคาดการณ์แ์ละวัางแผู้น์เชิีงยุทธ์ศาสตร ์
ดา้น์การท่องเท่�ยวั ผูู้วิ้ัเคราะหจ์ุำาเป็น์ตอ้งเข่า้ใจุถงึบริบท เง่�อน์ไข่และควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัาง 
องคป์ระกอบและปัจุจุยัต่างๆ ท่� ม่ผู้ลต่อการท่องเท่�ยวั รวัมถงึพัลวัตัการเปล่�ยน์แปลง
ข่ององคป์ระกอบเหล่าน์ั�น์ภิายใน์ช่ีวังเวัลาท่�ตอ้งการวัางแผู้น์ ดงัน์ั�น์ ข่ั�น์ตอน์สำาคญัใน์
การคาดการณ์เ์พ่ั�อการวัางแผู้น์เชิีงยุทธ์ศาสตรค่์อการวิัเคราะหพ์ัลวัตัการเปล่�ยน์แปลง
ข่ององคป์ระกอบท่�ม่น์ยัเชิีงยุทธ์ศาสตรส์ำาหรบัการวัางแผู้น์โยบายการท่องเท่�ยวัและการ
วิัจุยั กรอบแน์วัคิดและวิัธ่์การท่�ใชีก้นั์อย่างแพัร่หลายใน์วังการคาดการณ์แ์ละวัางแผู้น์
เชิีงยุทธ์ศาสตรท่์�สามารถน์ำามาประยุกต์ใชี้ได้ใน์การศกึษาครั�งน่์�ค่อแน์วัคิดเชิีงระบบ 
และวิัธ่์การสรา้งผู้งัระบบ (system map) ซึ�งระบุถงึองคป์ระกอบข่องระบบการท่องเท่�ยวั 
และควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางองคป์ระกอบเหล่าน์ั�น์ท่�กำาหน์ดทิศทางและระดบัการเปล่�ยน์แปลง 
ข่องการท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต

ตามแน์วัคิดเชิีงระบบ สิ�งใดก็ตามไม่ว่ัาจุะใน์ธ์รรมชีาติหร่อท่�มนุ์ษยส์รา้งข่ึ �น์
ย่อมเป็น์องคป์ระกอบ (part) หร่อเป็น์ระบบย่อย (subsystem) ข่องระบบท่�ใหญ่กว่ัา  
โดยองคป์ระกอบเหล่าน่์�จุะเช่ี�อมต่อกนั์เอง และเช่ี�อมต่อกนั์กบัระบบอ่�น์ๆ ไม่ใน์ทางตรงก็
ทางออ้ม ตามแน์วัคิดแบบลดทอน์นิ์ยม (Reductionism) การอธิ์บายปรากฏการณ์อ์ะไร
บางอย่าง น์กัวิัเคราะหจ์ุะพัยายามแยกส่วัน์และลดทอน์ปรากฏการณ์น์์ั�น์ๆ ให้ย่อยและ
เล็กลง เพ่ั�อให้ไดอ้งคป์ระกอบท่�เล็กท่� สุดและเป็น์แก่น์สารท่� สุด วิัธ่์การวิัเคราะหจ์ุงึเน้์น์ 

การแยกส่วัน์องคป์ระกอบต่างๆ ออกจุากกนั์ ใน์ทางกลบักนั์ การวิัเคราะหเ์ชิีงระบบจุะเน้์น์ 
การปฏิสมัพันั์ธ์ซ์ึ�งกนั์และกนั์ข่ององคป์ระกอบต่างๆ ใน์ระบบเด่ยวักนั์ และระหว่ัางระบบ 

ทั�งน่์� แต่ละองคป์ระกอบยงัม่ปฏิสมัพันั์ธ์ซ์ึ�งกนั์และกนั์ใน์ลกัษณ์ะท่�อาจุทำาให้เกิด 
ผู้ลลพััธ์ท่์� ไม่คาดคิดมาก่อน์ได ้เพ่ั�อให้เข่า้ใจุถงึคุณ์ลกัษณ์ะพิัเศษท่�เกิดข่ึ �น์หร่อโผู้ล่ข่ึ �น์  

(emergent) มาใหม่ จุากการรวัมตวัักนั์ข่องส่วัน์ประกอบย่อยๆ ใน์ระบบน์ั�น์ ปรากฏการณ์์
จุำาน์วัน์มากใน์ระบบธ์รรมชีาติและระบบสงัคมข่องมนุ์ษยม์กัเกิดข่ึ �น์อย่างไม่คาดฝััน์ และ
เป็น์ไปตามแน์วัคิดเชิีงระบบ ผู้ลจุากควัามไม่แน่์น์อน์ข่องผู้ลลพััธ์ใ์น์รูปแบบดงักล่าวัทำาให้
การทำาน์ายอน์าคตเป็น์ไปไดย้ากมากข่ึ �น์ การวิัเคราะหด์ว้ัยแน์วัคิดเชิีงระบบจุงึอาจุได้
ผู้ลลพััธ์ท่์�แตกต่างอย่างมากจุากการวิัเคราะหแ์บบแยกส่วัน์ท่�ใชีก้นั์อยู่ทั�วัไป โดยเฉพัาะ
ใน์กรณ่์ท่�ตอ้งการศกึษาประเด็น์ท่�ม่ควัามซบัซอ้น์และม่พัลวัตั

การสรา้งผู้งัระบบเป็น์การแสดงควัามสมัพันั์ธ์ข์่ององคป์ระกอบต่างๆ ดว้ัย
แผู้น์ภิาพั ซึ�งทำาให้ผูู้วิ้ัเคราะหส์ามารถเห็น์ภิาพัรวัมข่องระบบ สำาหรบัใน์การคาดการณ์ ์
เชิีงยุทธ์ศาสตร ์ผูู้วิ้ัเคราะหส์ามารถสรา้งผู้งัระบบข่ึ �น์มาเพ่ั�อระบุปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ (drivers)  
สำาคญัท่�คิดว่ัาเป็น์องคป์ระกอบหร่อประเด็น์สำาคญัท่�ควัรคำานึ์งถงึใน์เชิีงยุทธ์ศาสตร ์และ
เพ่ั�อแสดงควัามเช่ี�อมโยงข่องปัจุจุยัท่� ไดก้วัาดสญัญาณ์ข่องแน์วัโน้์มการเปล่�ยน์แปลง
มาใน์ข่ั�น์ตอน์ก่อน์หน้์าน่์� น์อกจุากน่์� ผู้งัระบบยงัสามารถใชี้ใน์การแสดงพัลวัตัการ
เปล่�ยน์แปลงข่องระบบไปใน์อน์าคต พัร้อมกบัการคน้์หาประเด็น์หร่อปัจุจุยัสำาคญัท่�
หากปรบัเปล่�ยน์ไปก็จุะกระตุน้์หร่อเป็น์ตวััเร่งให้ระบบและองคป์ระกอบอ่�น์ๆ โดยรวัม 
เปล่�ยน์ไปอย่างม่น์ยัสำาคญั ปัจุจุยัเหล่าน่์�ถ่อเป็น์ประเด็น์ท่�ม่น์ยัเชิีงยุทธ์ศาสตรท่์�สามารถ
น์ำาไปพัฒัน์าเป็น์ยุทธ์ศาสตรแ์ละน์โยบายต่อไปได้

เน่์�อหาใน์ส่วัน์ต่อไปจุะประมวัลควัามรู้เก่�ยวักบัการท่องเท่�ยวัใน์มุมมองเชิีง
ระบบ ซึ�งใชีเ้ป็น์พ่ั�น์ฐาน์ใน์การคาดการณ์เ์ชิีงยุทธ์ศาสตร์ใน์การศกึษาครั�งน่์�
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1.3 แน์วคิดเก่�ยุวกับัร์ะบับัการ์ท่ัองเท่ั�ยุว (tourism system)

เม่�อประยุกต์ใชีแ้น์วัคิดเชิีงระบบ การท่องเท่�ยวัน์บัว่ัาเป็น์ระบบซบัซอ้น์ท่�ม่ 
องคป์ระกอบข่องระบบและระบบย่อยท่�เก่�ยวัข่อ้งจุำาน์วัน์มากและม่ปฏิสมัพันั์ธ์ซ์ึ�งกนั์และกนั์  
โดยม่วังจุรยอ้น์กลบั (feedback loop) ม่พัลวัตั (dynamics) อ่กทั�งยงัเป็น์ระบบเปิด  
(open system) ท่�ม่ปฏิสมัพันั์ธ์ร่์วัมกบัระบบอ่�น์ๆ เช่ีน์ ระบบเศรษฐกิจุ ระบบสงัคม ระบบ
เทคโน์โลย่ ระบบการเม่อง (Jakulin, 2017) 

เน่์�องจุากธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัม่ผูู้ท่้�เก่�ยวัข่อ้งและองคป์ระกอบเป็น์จุำาน์วัน์มาก  

โครงสร้างระบบการท่องเท่�ยวัจุึงม่ควัามซบัซ้อน์ ทำาให้การสงัเกตเห็น์และเข่้าใจุถึง
ปฏิสมัพันั์ธ์แ์ละควัามเช่ี�อมโยงข่ององคป์ระกอบต่างๆ ใน์ระบบเป็น์ไปไดย้าก โครงสรา้ง
ซับซ้อน์ดงักล่าวัอาจุก่อให้เกิดพัฤติกรรมระบบ (system behavior) ท่� คาดไม่ถึง  
เม่�อองคป์ระกอบหนึ์�งส่งผู้ลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่�น์ๆ ภิายใน์ระบบเด่ยวักนั์ แลว้ัม่
การปรบัเปล่�ยน์ข่องคุณ์ลกัษณ์ะท่�ม่อยู่แต่เดิม หร่ออาจุม่คุณ์ลกัษณ์ะใหม่เกิดข่ึ �น์อย่าง
ท่� ไม่เคยม่มาก่อน์ 

การทำาควัามเข่า้ใจุระบบการท่องเท่�ยวัท่� เป็น์ระบบซบัซอ้น์จุงึม่ควัามทา้ทาย  
โดยเฉพัาะใน์กระบวัน์การวัางแผู้น์และการดำาเนิ์น์งาน์ท่�จุะตอ้งม่การวัางแผู้น์แบบบูรณ์าการ  
และจุำาเป็น์ตอ้งวิัเคราะห์ใน์ข่อบเข่ตข่า้มสาข่าวิัชีา (Gunn, 1994)  ดงัน์ั�น์ เพ่ั�อให้ง่ายต่อการ 
ทำาควัามเข่า้ใจุระบบการท่องเท่�ยวั เน่์�อหาการทบทวัน์วัรรณ์กรรมใน์ส่วัน์น่์�จุงึน์ำาเสน์อ
แน์วัคิดหร่อแบบจุำาลองระบบการท่องเท่�ยวัจุากงาน์การศกึษาข่องน์กัวิัชีาการท่�น์ำาเสน์อ
ระบบการท่องเท่�ยวัใน์แง่มุมต่างๆ เพ่ั�อแสดงให้เห็น์ถงึควัามเช่ี�อมโยงข่ององคป์ระกอบ
ต่างๆ ข่องระบบการท่องเท่�ยวั 

แน์วัคิดหนึ์�งใน์การวิัเคราะหร์ะบบการท่องเท่�ยวัค่อมุมมองเชิีงภูิมิศาสตรข์่อง 
Leiper (1979)  ซึ�งเสน์อว่ัา การท่องเท่�ยวัม่โครงสรา้งข่ององคป์ระกอบท่�พัึ�งพัาอาศยักนั์ 
น์บัตั�งแต่การตดัสิน์ใจุเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวัจุากพ่ั�น์ท่�ภูิมิลำาเน์าข่องตน์เองไปยงัพ่ั �น์ท่�
จุุดหมายปลายทางข่องการท่องเท่�ยวั ไปจุน์ถงึการเดิน์ทางจุากแหล่งท่องเท่�ยวักลบัมายงั
ภูิมิลำาเน์า ระบบการท่องเท่�ยวัตามแน์วัคิดข่อง Leiper ม่ 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ (1)  
น์กัท่องเท่�ยวั (tourist) ซึ�งม่บทบาทสำาคญัใน์การเคล่�อน์ท่�และบริโภิคสิน์คา้และบริการต่างๆ  

ใน์ระบบการท่องเท่�ยวั (2) ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั (tourism industry) ซึ�งเก่�ยวัข่อ้งกบัห่วังโซ่ต่างๆ  

ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั ไดแ้ก่ สิ�งดึงดูดใจุ บริการการท่องเท่�ยวั ท่�พักั การตลาด และ (3)  

องคป์ระกอบเชิีงภูิมิศาสตร ์(geographical element) ซึ�งเป็น์ควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางพ่ั�น์ท่�
ต่างๆ ใน์เสน้์ทางการท่องเท่�ยวั  

รูปท่� 1 แสดงควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางองคป์ระกอบใน์ระบบการท่องเท่�ยวัใน์มุมมอง 
เชิีงภูิมิศาสตรข์่อง Leiper โดยแบ่งออกเป็น์องคป์ระกอบย่อยได ้3 กลุ่ม ดงัน่์�  

1) พ่ั �น์ท่� ภูิมิลำาเน์าข่องน์กัท่องเท่�ยวั (tourist generating region) เป็น์พ่ั�น์ท่�
เริ�มตน้์และจุบการเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวั สมมติฐาน์หลกัใน์ส่วัน์น่์�ค่อ น์กัท่องเท่�ยวั
มกัม่แรงจูุงใจุใน์การเดิน์ทางไปท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ท่� ม่ลกัษณ์ะทางภูิมิศาสตรท่์�แตกต่าง 

จุากพ่ั�น์ท่�ข่องตน์ จุงึเป็น์ปัจุจุยัผู้ลกัดนั์ (push factor) ท่�ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัออกเดิน์ทาง
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เพ่ั�อแสวังหาควัามแปลกใหม่ให้ช่ีวิัตจุากสภิาพัแวัดลอ้ม สงัคม และวัฒัน์ธ์รรมข่องแต่ละ
พ่ั�น์ท่�ท่�แตกต่างกนั์ไป 

2) เสน้์ทางระหว่ัางการเดิน์ทาง (transition route) เป็น์พ่ั�น์ท่�เช่ี�อมต่อระหว่ัาง
พ่ั�น์ท่�ตน้์ทางและพ่ั�น์ท่�ปลายทาง และยงัเป็น์พ่ั�น์ท่�สำาคญัใน์การเล่อกจุุดหมายปลายทาง 
เน่์�องจุากเก่�ยวัข่อ้งกบัการบริหารจุดัการเสน้์ทางการเดิน์ทาง น์อกจุากน่์� พ่ั �น์ท่�ระหว่ัาง
การเดิน์ทางแมจุ้ะไม่ใช่ีจุุดหมายปลายทางหลกั แต่หากพ่ั�น์ท่�ระหว่ัางการเดิน์ทางม่
สิ�งดงึดูดใจุ ม่ควัามสะดวักสบาย ก็ย่อมจุะดงึดูดใจุให้น์กัท่องเท่�ยวัเล่อกใชีเ้สน้์ทางน์ั�น์
มากกว่ัาเสน้์ทางอ่�น์

3) พ่ั �น์ท่�แหล่งท่องเท่�ยวั (tourist destination region) เป็น์พ่ั �น์ท่�ปลายทางท่�
ม่สิ�งดึงดูดใจุหร่อเป็น์ปัจุจุยัดึงดูดให้น์กัท่องเท่�ยวัจุากพ่ั�น์ท่� อ่�น์เดิน์ทางเข่้ามา จุึงถ่อ
เป็น์ปัจุจุยัดงึดูด (pull factor) ซึ�งเกิดจุากควัามโดดเด่น์แปลกตา ควัามสวัยงาม และ
เอกลกัษณ์ข์่องพ่ั�น์ท่�  

แน์วัคิดข่อง Leiper (1979) สะท้อน์ถึงพ่ั �น์ฐาน์ข่องการตดัสิน์ใจุเดิน์ทาง
ท่องเท่�ยวัท่�เกิดจุากควัามแตกต่างกนั์ใน์เชิีงพ่ั�น์ท่�ท่�ม่ควัามโดดเด่น์แตกต่างกนั์ รวัมถงึ
ควัามสามารถใน์การดงึดูดใจุใน์เสน้์ทางท่�ตอ้งเดิน์ทางดว้ัย

ร  ูป็ท่�  1 องค์ป็ระกัอบเชิงภูมิศาสตร์ของระบบกัารท่องเท่�ยวตามแน่วคิดของ Leiper

ท่่�มา: Leiper (1979)

อ่กแน์วัคิดหนึ์�งค่อมุมมองระบบการท่องเท่�ยวัใน์ฐาน์ะผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์(tourism as 
product) Gunn (1994) เสน์อว่ัา อุปสงคแ์ละอุปทาน์เป็น์ตวััข่บัเคล่�อน์การพัฒัน์าการ
ท่องเท่�ยวั เป้าหมายสำาคญัข่องการวัางแผู้น์และพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัค่อการจุบัคู่ระหว่ัาง
อุปสงคแ์ละอุปทาน์ (demand-supply matching) เพ่ั�อมอบประสบการณ์แ์ละสรา้งควัาม
พังึพัอใจุให้กบัน์กัท่องเท่�ยวั  ดงัน์ั�น์ การวัางแผู้น์ดา้น์การท่องเท่�ยวัจุงึจุำาเป็น์ตอ้งทำาควัาม
เข่า้ใจุใน์คุณ์ลกัษณ์ะและแน์วัโน้์มข่องตลาด โดยกระบวัน์การวัางแผู้น์ตอ้งมุ่งพัฒัน์าและ
จุดัการการท่องเท่�ยวัให้ตรงกบัควัามตอ้งการข่องตลาด  
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ทั�งน่์� การจุดัการดา้น์อุปทาน์จุงึเป็น์การจุดัเตร่ยม 2 ส่วัน์สำาคญั ค่อ กิจุกรรม
การท่องเท่�ยวั (program) และการใชีป้ระโยชีน์ท่์� ดิน์ (land use) ซึ�งตอ้งออกแบบและ
จุดัการเพ่ั�อรองรบัน์กัท่องเท่�ยวั  น์อกจุากน่์� Gunn ยงัระบุถงึองคป์ระกอบสำาคญัดา้น์
อุปทาน์ 5 ส่วัน์ ไดแ้ก่ 1) สิ�งดงึดูดใจุดา้น์การท่องเท่�ยวั 2) บริการการท่องเท่�ยวั 3) โปรโมชีนั์ 
4) การเดิน์ทาง และ 5) ข่อ้มูลสารสน์เทศ โดยทั�ง 5 องคป์ระกอบม่ควัามเช่ี�อมโยงและม่
ปฏิสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางกนั์และม่พัลวัตัสูง แสดงดงัรูปท่�  2 

รู ป็ท่�  2 ระบบกัารท่องเท่�ยวตามแน่วคิดของ Gunn 

ท่่�มา: Gunn (1994)

น์อกจุากน่์� องคป์ระกอบใน์ระบบอาจุเปล่� ยน์แปลงได้จุากอิทธิ์พัลข่อง
ปัจุจุยัภิายน์อก เช่ีน์ ปัจุจุยัดา้น์การเงิน์ แรงงาน์ ระดบัควัามเป็น์ผูู้ป้ระกอบการ ชุีมชีน์ 
การแข่่งข่นั์ น์โยบายข่องรฐั ทรพััยากรธ์รรมชีาติ ทรพััยากรทางวัฒัน์ธ์รรม และควัาม
เป็น์ผูู้น้์ำาองคก์ร ปัจุจุยัภิายน์อกเหล่าน่์�เป็น์ไดท้ั�งปัจุจุยัข่ดัข่วัางและปัจุจุยัส่งเสริมการ
ทำางาน์ข่องระบบการท่องเท่�ยวั

แม้ว่ัาแบบจุำาลองข่อง Gunn จุะไม่ซับซ้อน์มากน์ัก แต่ก็แสดงให้เห็น์ว่ัา
องคป์ระกอบใน์ระบบการท่องเท่�ยวัต่างม่ปฏิสมัพันั์ธ์ซ์ึ�งกนั์และกนั์ Gunn ยงัไดเ้น้์น์ยำ �า
ถงึควัามซบัซอ้น์ข่องระบบ ทั�งใน์แง่การเป็น์เจุา้ข่องหร่อการม่ผูู้ท่้� ม่ส่วัน์เก่�ยวัข่อ้งจุาก
หลายภิาคส่วัน์ รวัมถงึการม่พัลวัตัข่องระบบ โดยเฉพัาะองคป์ระกอบดา้น์อุปทาน์ท่�ม่
การทบัซอ้น์ใน์เร่�องการครอบครองและจุดัการโดย 3 ภิาคส่วัน์สำาคญั ค่อ ภิาคเอกชีน์ 
ภิาครฐับาล และองคก์รไม่แสวังหากำาไร 
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อ่กแน์วัคิดหนึ์�งใน์การวิัเคราะหร์ะบบการท่องเท่�ยวัเป็น์มุมมองเชิีงพัาณิ์ชีย ์
Mill and Morrison (1985) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบข่องระบบการท่องเท่�ยวัออกเป็น์ 4 ส่วัน์ 
ประกอบดว้ัย 

1) ตลาด (market) เป็น์ส่วัน์ข่องพัฤติกรรมและการตดัสิน์ใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวั
ใน์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัท่� ม่ปัจุจุยัทั�งภิายใน์และภิายน์อกท่�ม่อิทธิ์พัลต่อการตดัสิน์ใจุ
ท่องเท่�ยวั ไดแ้ก่ ทางเล่อกใน์การท่องเท่�ยวั สิ�งดงึดูดใจุข่องแหล่งท่องเท่�ยวั กระบวัน์การซ่�อ 
เป็น์ตน้์ 

2) การท่องเท่�ยวั (travel) เป็น์ส่วัน์ข่องตดัสิน์ใจุการเดิน์ทางท่องเท่�ยวัข่อง
น์กัท่องเท่�ยวัว่ัาจุะเดิน์ทางไปท่�ใด เม่�อไร และเดิน์ทางอย่างไร โดยเฉพัาะใน์เร่�องเสน้์ทาง
เดิน์ทางและประเภิทยาน์พัาหน์ะใน์การเดิน์ทาง 

3) สถาน์ท่�ปลายทาง (destination) เป็น์ส่วัน์ข่องการจุดัเตร่ยม วัางแผู้น์ 
ควับคุม และพัฒัน์ากิจุกรรมและบริการเพ่ั�อรองรบัการท่องเท่�ยวั 

4) การตลาด (marketing) เป็น์กระบวัน์การท่�พ่ั �น์ท่�แหล่งท่องเท่�ยวัและผูู้้ให้
บริการท่องเท่�ยวั (supplier) ใน์ห่วังโซ่มูลค่า (value chain) ต่างๆ เสน์อสิน์คา้และบริการ
ไปสู่ลูกคา้ โดยการกระจุายไปใน์ช่ีองทางต่างๆ เพ่ั�อกระตุน้์และจูุงใจุให้ผูู้ค้น์ตดัสิน์ใจุ
ท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ 

แบบจุำาลองน่์�มุ่งสรา้งควัามเข่า้ใจุเก่�ยวักบัการพัฒัน์าแผู้น์ทางดา้น์การตลาด
เป็น์หลกั เพ่ั�อหาส่วัน์ผู้สมทางการตลาดและทางเล่อกข่องการกระจุายช่ีองทางใน์การ
ข่ายท่� เหมาะสม เพ่ั�อกระตุน้์น์กัท่องเท่�ยวัให้เดิน์ทางท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ แบบจุำาลองข่อง 
Mill and Morrison (1985) แสดงดงัรูปท่�  3 

รูป็ ท่�  3 ระบบกัารท่องเท่�ยวตามแน่วคิดของ Mill and Morrison 

ท่่�มา: Mill and Morrison (1985)
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จุากแบบจุำาลองระบบการท่องเท่�ยวัทั�งสามแบบข่อง Leiper (1979) Gunn 
(1994) และ Mill and Morrison (1985) แสดงองคป์ระกอบท่�คาบเก่�ยวักนั์ ซึ�งแบ่งเป็น์ 
2 ส่วัน์ ค่อ 1) ดา้น์อุปสงค ์จุะพิัจุารณ์าจุากมุมมองข่องน์กัท่องเท่�ยวั ทั�งใน์ดา้น์แรงจูุงใจุ 
การตดัสิน์ใจุเดิน์ทางท่องเท่�ยวั พัฤติกรรมและควัามชีอบข่องบุคคล และทางเล่อกการ
เดิน์ทาง เป็น์ตน้์ และ 2) ดา้น์อุปทาน์ จุะพิัจุารณ์าถงึองคป์ระกอบท่�รองรบัการท่องเท่�ยวั 
ทั�งสิ�งดงึดูดใจุ สิ�งอำาน์วัยควัามสะดวัก กิจุกรรมการท่องเท่�ยวั บริการท่องเท่�ยวัต่างๆ 
เพ่ั�อให้สอดคลอ้งกบัควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวั รวัมถงึกระบวัน์การส่�อสารเพ่ั�อ
ดงึดูดใจุน์กัท่องเท่�ยวัผู่้าน์กลยุทธ์ด์า้น์การตลาดและการให้ข่อ้มูลสารสน์เทศประกอบ
การตดัสิน์ใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวั อย่างไรก็ด่ องคป์ระกอบหนึ์�งท่�ม่ควัามสำาคญัและม่ผู้ล
อย่างยิ�งต่อทิศทางการเปล่�ยน์แปลงภิายใน์ระบบท่องเท่�ยวัค่อองคป์ระกอบดา้น์สถาบนั์ 
(institutions) ซึ�งม่ผู้ลต่อการกำาหน์ดพัฤติกรรมข่องบุคคลและองคก์ร รวัมถงึกิจุกรรม
ต่างๆ ท่� เก่�ยวัข่อ้งใน์ระบบท่องเท่�ยวั น์อกเหน่์อจุากปฏิสมัพันั์ธ์ข์่องปัจุจุยัต่างๆ ท่�อยู่
ภิายใน์ระบบการท่องเท่�ยวัแลว้ั ยงัม่ปัจุจุยัภิายน์อกอ่กหลายปัจุจุยัท่�ม่ผู้ลต่อระบบการ
ท่องเท่�ยวัดว้ัย เช่ีน์ เทคโน์โลย่ การเม่อง สงัคมและวัฒัน์ธ์รรม เป็น์ตน้์ 

น์อกจุากน่์� การวิัเคราะหก์ารท่องเท่�ยวัใน์เชิีงระบบจุำาเป็น์ตอ้งมองถงึผู้ลกระทบ
ท่�เกิดข่ึ �น์ภิายใน์ระบบการท่องเท่�ยวัน์ั�น์ดว้ัย เน่์�องจุากผู้ลกระทบท่�เกิดข่ึ �น์ม่ทั�งผู้ลใน์เชิีงบวัก
และเชิีงลบ ผู้ลกระทบต่างๆ ท่� เกิดข่ึ �น์จุะส่งผู้ลยอ้น์กลบัเป็น์วังจุรท่�จุะทำาให้เกิดการ
เปล่�ยน์แปลงใน์ระบบการท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะผู้ลกระทบต่อควัามสามารถใน์การดงึดูดใจุ
ข่องแหล่งท่องเท่�ยวั ซึ�งเป็น์ปัจุจุยัสำาคญัท่�ม่ผู้ลต่อการตดัสิน์ใจุเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวั
และทิศทางการพัฒัน์าข่องพ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวั จุากแน์วัคิดท่� ไดท้บทวัน์มาข่า้งตน้์ สามารถ
สรุปเป็น์กรอบคิดข่องระบบการท่องเท่�ยวัท่�ใชี้ใน์การศกึษาน่์�ดงัแสดงใน์รูปท่�  4 

รูป็  ท ่�  4 กัรอบแน่วคิดระบบกัารท่องเท่�ยว 

ท่่�มา: ดัดแปลังจัาก Leiper (1979), Gunn (1994) แลัะ Mill and Morrison (1985)
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จุากกรอบแน์วัคิดเชิีงระบบข่า้งตน้์ สามารถนิ์ยามคำาว่ัา “ระบบการท่องเท่�ยวั”  
ไดด้งัน่์�

ระบบการท่องเท่�ยวัค่อชุีดข่ององคป์ระกอบท่�เช่ี�อมโยงกนั์และม่ปฏิสมัพันั์ธ์ ์
ซึ�งกนั์และกนั์อย่างซบัซอ้น์ และม่การจุดัการให้เป็น์หนึ์�งเด่ยวักนั์เพ่ั�อดำาเนิ์น์การให้บรรลุ
วัตัถุประสงคท่์�กำาหน์ดไวั้ใน์การแลกเปล่�ยน์ระหว่ัางองคป์ระกอบดา้น์การท่องเท่�ยวั 
ใน์ดา้น์อุปสงค ์อุปทาน์ และสถาบนั์ 

องคป์ระกอบดา้น์อุปสงคเ์น้์น์ไปท่�การตดัสิน์ใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวั ทั�งใน์ดา้น์
พัฤติกรรมควัามชีอบ แรงจูุงใจุและการตดัสิน์ใจุเดิน์ทาง ส่วัน์ดา้น์อุปทาน์เก่�ยวัข่อ้ง
กบัการให้บริการน์กัท่องเท่�ยวั ทั�งดา้น์สิ�งดงึดูดใจุ สิ�งอำาน์วัยควัามสะดวัก กิจุกรรมและ
บริการสน์บัสนุ์น์การท่องเท่�ยวั รวัมถงึกระบวัน์การส่�อสาร การให้ข่อ้มูล และการตลาด
เพ่ั�อดงึดูดใจุน์กัท่องเท่�ยวั สำาหรบัสถาบนั์ดา้น์การท่องเท่�ยวัหมายถงึกฎีกติกาท่�กำาหน์ด 

พัฤติกรรมข่องบุคคลและองคก์รท่�เก่�ยวัข่อ้ง ทั�งน์กัท่องเท่�ยวัใน์ฝ่ัายอุปสงค ์ผูู้ป้ระกอบการ 
ใน์ฝ่ัายอุปทาน์ รวัมถงึองคก์รอ่�น์ๆ ทั�งภิาครฐั ภิาคเอกชีน์และภิาคประชีาสงัคมท่�เก่�ยวัข่อ้ง 
กบัการท่องเท่�ยวั สถาบนั์ท่� ว่ัาน่์�ม่ทั�งท่� เป็น์ทางการใน์รูปกฎีหมายและระเบ่ยบท่� เป็น์ 

ลายลกัษณ์อ์กัษร และท่� ไม่เป็น์ทางการใน์รูปวัฒัน์ธ์รรม ประเพัณ่์และธ์รรมเน่์ยมปฏิบติั
ข่องแต่ละชุีมชีน์หร่อกลุ่มคน์

ทั�งน่์� การแลกเปล่�ยน์และปฏิสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางอุปสงคก์บัอุปทาน์ส่งผู้ลให้
เกิดการเคล่�อน์ยา้ยเชิีงพ่ั�น์ท่�จุากพ่ั�น์ท่� ภูิมิลำาเน์าข่องน์กัท่องเท่�ยวัไปยงัพ่ั �น์ท่� จุุดหมาย
ปลายทางข่องการท่องเท่�ยวัภิายใน์ช่ีวังระยะเวัลาหนึ์�ง ปฏิสมัพันั์ธ์ด์งักล่าวัส่งผู้ลให้เกิด
ผู้ลกระทบ ทั�งใน์เชิีงบวักและเชิีงลบใน์พ่ั�น์ท่�จุุดหมายปลายทางการท่องเท่�ยวัทั�งใน์มิติ
เศรษฐกิจุ สงัคม และสิ�งแวัดลอ้ม ผู้ลกระทบต่างๆ ท่� เกิดข่ึ �น์จุะส่งผู้ลยอ้น์กลบัท่� ม่ผู้ล
ต่อปฏิสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางองคป์ระกอบข่องอุปสงคแ์ละอุปทาน์การท่องเท่�ยวัเป็น์วังจุร
อย่างไม่ม่ท่� สิ �น์สุด และม่พัลวัตัทำาให้เกิดการปรบัตวััและจุดัระเบ่ยบใหม่ (self-organi- 
zation) ตามสถาน์การณ์ท่์�เปล่�ยน์แปลงไปภิายใน์ระบบ และอาจุน์ำาไปสู่การเกิดรูปแบบ
พัฤติกรรมและผู้ลลพััธ์ข์่องระบบท่� ไม่คาดคิดมาก่อน์และไม่สามารถคาดเดาได้โดยง่าย

1.4 ผัังร์ะบับัการ์ท่ัองเท่ั�ยุวใน์ภาพร์วม

ใน์การกำาหน์ดองคป์ระกอบและข่อบเข่ตข่องระบบ ผูู้วิ้ัเคราะหอ์าจุกำาหน์ด
ตามข่อบเข่ตข่องควัามเก่�ยวัข่อ้งกบัหวััข่อ้หร่อประเด็น์ท่�ตอ้งการคาดการณ์ ์ผู้งัระบบ
ท่�แต่ละคน์พัฒัน์าข่ึ �น์มาจุงึมกัแตกต่างกนั์ออกไปตามควัามเหมาะสมและควัามสน์ใจุ
ข่องแต่ละคน์ใน์แต่ละงาน์ สำาหรบัใน์การศึกษาครั�งน่์� ผูู้้เข่่ยน์ได้ประยุกต์ใชี้แน์วัคิด
ระบบการท่องเท่�ยวัท่� ไดท้บทวัน์มาข่า้งตน้์ใน์การกำาหน์ดกรอบแน์วัคิดใน์การวิัเคราะห์
ระบบการท่องเท่� ยวัข่องประเทศไทย โดยคำานึ์งถึงประเด็น์ท้าทายสำาคญัข่องการ 
ท่องเท่�ยวัไทยใน์ปัจุจุุบนั์

กรอบแน์วัคิดข่องระบบการท่องเท่�ยวัท่� ไดเ้ล่อกใชี้ใน์งาน์ศกึษาครั�งน่์�จุะแบ่ง
ระบบการท่องเท่�ยวัออกเป็น์ 2 ส่วัน์หลกั (รูปท่�  4) ไดแ้ก่ (1) การเข่า้มาข่องน์กัท่องเท่�ยวั 
ซึ�งเก่�ยวัข่อ้งกบัอุปสงคแ์ละอุปทาน์ข่องการท่องเท่�ยวัท่�ม่ปฏิสมัพันั์ธ์ก์นั์ ทั�งใน์เชิีงพ่ั �น์ท่�  
การวัางแผู้น์และจุดัการธุ์รกิจุต่างๆ ใน์ห่วังโซ่อุปทาน์การท่องเท่�ยวั และการตลาด และ 
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(2) ผู้ลกระทบจุากการท่องเท่�ยวั ซึ�งเป็น์การเปล่�ยน์แปลงท่�เกิดข่ึ �น์จุากการพัฒัน์าและ
การดำาเนิ์น์กิจุกรรมการท่องเท่�ยวั โดยอาจุเป็น์ไดท้ั�งผู้ลไดห้ร่อผู้ลเส่ยทั�งใน์เชิีงเศรษฐกิจุ 
สงัคม และสิ�งแวัดลอ้ม ผู้ลลพััธ์ด์งักล่าวัม่ผู้ลต่อการสรา้งควัามยั�งย่น์ใน์ระยะยาวัดว้ัย 
จุากกรอบแน์วัคิดดงักล่าวั ผูู้เ้ข่่ยน์จุงึไดส้รา้งผู้งัระบบท่�แสดงภิาพัรวัมและองคป์ระกอบ
หลกัภิายใน์ระบบการท่องเท่�ยวัท่�จุะใชีเ้ป็น์กรอบใน์งาน์ศกึษาครั�งน่์� แสดงดงัรูปท่�  5 

ผู้งัระบบท่� สร้างข่ึ �น์มาน่์� น์อกจุากระบุถึงปัจุจุยัสำาคญัใน์แต่ละกลุ่มแล้วั  
ยงัแสดงควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางตวััแปรให้ชีดัเจุน์ยิ�งข่ึ �น์ดว้ัยแผู้น์ภิาพัวังจุรยอ้น์กลบั  
(feedback loop diagram) แผู้น์ภิาพัดงักล่าวัส่�อให้เห็น์ว่ัา ตวััแปรภิายใน์ระบบลว้ัน์แลว้ั
แต่ส่งผู้ลกระทบต่อตวััแปรอ่�น์ๆ เป็น์วังจุรยอ้น์กลบั ดงัน์ั�น์ การเปล่�ยน์แปลงค่าข่อง
ตวััแปรใดตวััแปรหนึ์�ง ย่อมส่งผู้ลกระทบต่อตวััแปรอ่�น์ตามไปดว้ัย 

1.5 ผัังร์ะบับัยุ่อยุของการ์ท่ัองเท่ั�ยุว 

ใน์ระบบการท่องเท่�ยวัท่�แสดงเป็น์ภิาพัรวัมใน์รูปท่� 5 แต่ละองคป์ระกอบยงัแบ่ง 
เป็น์ระบบย่อย (sub-system) ท่�ม่โครงสรา้งปฏิสมัพันั์ธ์ข์่องปัจุจุยัใน์ระบบน์ั�น์ๆ ไดอ่้ก ทั�งน่์� 
การแบ่งระบบย่อยก็ข่ึ �น์อยู่กบักรอบแน์วัคิดท่�ใชี้ใน์การแบ่ง ตวััอย่างเช่ีน์ หากพิัจุารณ์า 
จุากมุมมองอุปทาน์ข่องการท่องเท่�ยวัตามแน์วัคิดข่อง Gunn (1994) จุะม่ระบบย่อย 
ประกอบดว้ัย 1) สิ�งดงึดูดใจุ (attraction) 2) บริการท่องเท่�ยวั (service) 3) ข่อ้มูลสารสน์เทศ  
(information) 4) การเดิน์ทาง (transportation) และ 5) การส่งเสริมทางการตลาด 
(promotion)  

รูป็ท่ �  5 ระบบซัับซ้ัอน่ของกัารท่องเท่�ยวท่�ม่วงจรย้อน่กัลับและม่พลวัต
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รูป็ท่�   6 ระบบย่อย (subsystem) ของกัารท่องเท่�ยว

 รูป็ท่�  7 วงจรย้อน่กัลับของระบบย่อยของกัารท่องเท่�ยว 

ท่่�มา: ปรับปรุงจัาก Vojtko and Volfová (2015)

ใน์องคป์ระกอบหลกัเหล่าน่์�ก็ยงัสามารถแยกออกเป็น์ระบบย่อยลงไปอ่กได ้
เช่ีน์ ด้าน์สิ� งดึงดูดใจุอาจุแยกออกเป็น์ระบบแหล่งดึงดูดใจุท่� เป็น์แหล่งทรพััยากร
ธ์รรมชีาติ แหล่งวัฒัน์ธ์รรม เป็น์ตน้์ หร่อใน์ดา้น์บริการการท่องเท่�ยวั ก็ม่ระบบย่อยท่�
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สำาคญัท่�เช่ี�อมโยงกนั์ใน์ห่วังโซ่อุปทาน์ เช่ีน์ ท่�พักั รา้น์อาหาร กิจุกรรมท่องเท่�ยวั รา้น์คา้  

บริษทัทวััร ์เป็น์ตน้์ น์อกจุากน่์� ยงัม่ระบบย่อยอ่กหลายส่วัน์ท่� เก่�ยวัข่อ้งกบัธุ์รกิจุการ 
ท่องเท่�ยวั เช่ีน์ ธุ์รกิจุอสงัหาริมทรพััย ์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ การบริโภิคพัลงังาน์ การจุดัการ
ข่ยะและข่องเส่ย ระบบย่อยเหล่าน่์�ลว้ัน์ม่บทบาทสำาคญั ซึ�งจุะแสดงให้เห็น์ถงึผู้ลกระทบ 
จุากการท่องเท่�ยวักบัภิาคธุ์รกิจุหร่อสงัคมไดอ้ย่างชีดัเจุน์ รูปท่�  6 และรูปท่�  7 แสดง
ตวััอย่างข่องระบบย่อยข่องระบบการท่องเท่�ยวั รวัมทั�งชุีดควัามสมัพันั์ธ์ท่์� ไม่เป็น์เสน้์ตรง 
ข่องระบบย่อยการท่องเท่�ยวั 

การท่องเท่�ยวัถ่อเป็น์ระบบซบัซ้อน์ท่� ม่ควัามเก่�ยวัข่้องกบัหลายสาข่าและ
ประกอบดว้ัยระบบย่อยจุำาน์วัน์มาก ดงัน์ั�น์ ใน์การกำาหน์ดยุทธ์ศาสตรด์า้น์การท่องเท่�ยวั 
จุึงจุำาเป็น์ต้องใชี้วิัธ่์การเชิีงระบบเพ่ั� ออธิ์บายปฏิสัมพััน์ธ์ร์ะหว่ัางระบบย่อยหร่อ 
องคป์ระกอบต่างๆ ใน์ระบบการท่องเท่�ยวั ทั�งใน์ดา้น์อุปสงคแ์ละอุปทาน์ข่องการท่องเท่�ยวั  
ตวัักลางข่องการท่องเท่�ยวั สถาบนั์สน์บัสนุ์น์ดา้น์การท่องเท่�ยวั และอิทธิ์พัลข่องสภิาพั
แวัดลอ้ม อย่างไรก็ด่ ควัามซบัซอ้น์และพัลวัตัข่องระบบอาจุทำาให้เกิดควัามยากใน์การ
ทำาควัามเข่า้ใจุ การศกึษาระบบดว้ัยแบบจุำาลองจุงึเป็น์อ่กแน์วัทางหนึ์�งใน์การทำาควัาม
เข่า้ใจุ ประกอบกบัปัจุจุยัต่างๆ ใน์ระบบม่การเปล่�ยน์แปลงตลอดเวัลา การศึกษาโดย
วิัธ่์พัลวัตัระบบเป็น์อ่กหนึ์�งแน์วัทางใน์การวิัเคราะหแ์ละทดสอบรูปแบบพัลวัตัข่องระบบ
การท่องเท่�ยวัใน์ระยะยาวัได ้เพ่ั�อให้เห็น์ผู้ลกระทบท่�อาจุจุะเกิดข่ึ �น์จุากการเปล่�ยน์แปลง
ใน์อน์าคตได้

1.6 งาน์วิจััยุเก่�ยุวกับัร์ะบับัการ์ท่ัองเท่ั�ยุว

แน์วัคิดเชิีงระบบไดม่้วิัวัฒัน์าการมาระยะหนึ์�ง และม่กรอบแน์วัคิดและวิัธ่์การ 
ท่�ประยุกต์ใชี้ไดก้บัประเด็น์เชิีงระบบท่�หลากหลาย เน่์�อหาใน์ส่วัน์น่์�น์ำาเสน์อผู้ลการทบทวัน์ 

งาน์วิัจุยัท่� เก่�ยวัข่อ้งกบัการวิัเคราะหร์ะบบการท่องเท่�ยวั โดยเน้์น์ท่�การวิัเคราะหพ์ัลวัตั
ระบบ (System Dynamics) ซึ�งเป็น์แน์วัคิดและเคร่�องม่อท่�ใชี้ใน์การวิัเคราะหพ์ัฤติกรรม
ข่องระบบและเป็น์ข่อ้มูลใน์การสรา้งทางเล่อกน์โยบาย เน่์�อหาแบ่งออกเป็น์ 2 ส่วัน์ ค่อ 
1) แน์วัคิดเบ่ �องตน้์เก่�ยวักบัพัลวัตัระบบ และ 2) งาน์วิัจุยัพัลวัตัระบบดา้น์การท่องเท่�ยวั

1.6.1 แน์วคิดเบ้�องต้น์เก่�ยุวกับพลวัตร์ะบบ

พัลวัตัระบบเป็น์วิัธ่์การหนึ์�งท่�ใชี้ใน์การทำาควัามเข่า้ใจุระบบการท่องเท่�ยวัผู่้าน์
การจุำาลองสถาน์การณ์ ์เพ่ั�อทำาควัามเข่า้ใจุพัฤติกรรมข่องระบบท่�ม่ควัามซบัซอ้น์และม่
พัลวัตั โดยมุ่งไปท่�การวิัเคราะหพ์ัฤติกรรมการป้อน์กลบัภิายใน์ (internal feedback) และ
ควัามล่าชีา้ข่องเวัลา (time delay) ท่�ม่ผู้ลกระทบต่อระบบ พัลวัตัระบบน์ำาเสน์อครั�งแรก 
โดย เจุย ์ฟื้อรเ์รสเตอร ์(Jay Forrester) จุากสถาบนั์เทคโน์โลย่แมสซาชูีเซตส ์(Massa-
chusetts Institute of Technology: MIT) ใน์ พั.ศ. 2499  ใน์การน์ำาเสน์อครั�งแรกน์ั�น์  
ฟื้อรเ์รสเตอร์ไดใ้ชีพ้ัลวัตัระบบเป็น์เคร่�องม่อวิัเคราะหน์์โยบายใน์การพัฒัน์าประสิทธิ์ภิาพั 
ข่ององคก์รใน์ระบบอุตสาหกรรม ต่อมาได้พัฒัน์าและประยุกต์ใชี้พัลวัตัระบบกบั 
เร่�องอ่�น์ๆ มากข่ึ �น์ ไม่ว่ัาจุะใน์ดา้น์สงัคม สิ�งแวัดลอ้มและการเม่อง 
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ตามแน์วัคิดข่อง Forrester (2009) องคป์ระกอบพ่ั�น์ฐาน์ท่�สำาคญัข่องพัลวัตั
ระบบม่ 4 ประการ

ประการแรก ระบบม่พัลวัตัแบบวังจุรยอ้น์กลบั (feedback loop) การวิัเคราะห์
และการคาดการณ์ก์ารเปล่�ยน์แปลงโดยทั�วัไปมกัไม่ตระหน์กัถึงการม่อยู่ข่องวังจุร
ยอ้น์กลบั ซึ�งม่ผู้ลกระทบต่อสิ�งต่างๆ เม่�อเวัลาผู่้าน์ไป น์กัวิัเคราะหจ์ุำาน์วัน์มากมกัตั�งข่อ้
สมมติว่ัา สิ�งต่างๆ ม่ควัามสมัพันั์ธ์เ์ชิีงเหตุและผู้ลเป็น์เสน้์ตรง ไม่ม่การยอ้น์กลบั แต่ใน์
ควัามเป็น์จุริง เม่�อตดัสิน์ใจุลงม่อเพ่ั�อแก้ไข่ปัญหาหนึ์�งใดและเกิดผู้ลแลว้ั ผู้ลท่� เกิดข่ึ �น์
น์ั�น์ก็อาจุจุะน์ำาไปสู่ปัญหาใหม่ใน์อน์าคต และตอ้งลงม่อทำาใหม่เป็น์วังจุรไม่ม่จุุดเริ�มตน้์
และสิ �น์สุด Sterman (2002) ให้มุมมองเพิั�มเติมว่ัา การตดัสิน์ใจุเพ่ั�อเปล่�ยน์แปลงสภิาพั
แวัดลอ้ม ไม่เพ่ัยงแต่น์ำาไปสู่การตดัสิน์ใจุใหม่ๆ แต่ยงัก่อให้เกิดผู้ลข่า้งเค่ยง โดยม่การ
เปล่�ยน์แปลงท่� เกิดข่ึ �น์อย่างชีา้ๆ ตามมาท่หลงั รวัมถงึผู้ลจุากการแทรกแซงข่องผูู้อ่้�น์ 
ผู้ลสะทอ้น์กลบัเหล่าน่์�อาจุน์ำาไปสู่ผู้ลลพััธ์ท่์� ไม่คาดคิด และไดผู้้ลลพััธ์ท่์� ไม่เป็น์ไปตาม
เป้าหมายท่� ไดก้ำาหน์ดไวัแ้ต่แรก แน์วัคิดวังจุรยอ้น์กลบัน่์�เช่ี�อใน์อิทธิ์พัลข่องเคร่อข่่าย
ควัามซบัซอ้น์ข่องวังจุร กล่าวัค่อ ทุกๆ การกระทำาและทุกๆ การเปล่�ยน์แปลงจุะถูกกำาหน์ด
โดยเคร่อข่่ายข่องวังจุรยอ้น์กลบั แสดงดงัรูปท่�  8 

รูป็ท่�  8 แน่วคิดวงจรย้อน่กัลับ 

ท่่�มา: Ster man (2002)

ประการท่�สอง ระบบม่ควัามซบัซอ้น์ (complexity) การเร่ยน์รู้โดยสญัชีาตญาณ์
ข่องคน์เรามกัมาจุากการมองผู่้าน์ระบบอย่างง่าย อย่างไรก็ด่ การเร่ยน์รู้จุากระบบ
อย่างง่ายมกัไม่ตรงกบัพัฤติกรรมข่องระบบท่�ม่ควัามซบัซอ้น์มากกว่ัา ระบบซบัซอ้น์ท่�ม่
หลายปัจุจุยัมกัม่ควัามสมัพันั์ธ์แ์บบไม่เป็น์เสน้์ตรง เป็น์พัลวัตั และไม่สามารถคาดการณ์์
พัฤติกรรมข่องระบบจุากแผู้น์ภิาพัได้โดยง่าย จุงึจุำาเป็น์ตอ้งใชีวิ้ัธ่์การจุำาลองสถาน์การณ์์
ดว้ัยคอมพิัวัเตอร ์ซึ�งสามารถแสดงให้เห็น์พัฤติกรรมข่องปัจุจุยัต่างๆ ใน์ระบบไดอ้ย่าง
ชีดัเจุน์ น์อกจุากน่์� ผู้งัระบบควัรจุะเช่ี�อมโยงกบัควัามรู้ใน์หลายสาข่า ดงัน์ั�น์ การเร่ยน์รู้
ระบบท่�ด่จุำาเป็น์ตอ้งมองข่า้มข่อบเข่ตระหว่ัางสาข่าวิัชีา
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ประการท่�สาม การพัฒัน์าแบบจุำาลอง (modelling) ทุกการตดัสิน์ใจุและการกระทำา 
ข่องคน์เรามกัจุะตั�งอยู่บน์พ่ั�น์ฐาน์ข่องแบบจุำาลองควัามคิด (mental model) แบบใดแบบหนึ์�ง  
การสรา้งแบบจุำาลองควัามคิดจุงึเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่องกิจุกรรมมนุ์ษย ์อย่างไรก็ด่ การรบัม่อ
กบัควัามซบัซอ้น์และพัลวัตัอาจุเป็น์ข่อ้จุำากดัสำาคญั แบบจุำาลองพัลวัตัระบบมกัสร้าง
มาจุากสมมติฐาน์ใน์แบบจุำาลองควัามคิด ดงัน์ั�น์ การจุำาลองดว้ัยคอมพิัวัเตอรจ์ุะช่ีวัย 
ทำาให้เห็น์แบบจุำาลองควัามคิดไดอ้ย่างชีดัแจุง้ รวัมถึงช่ีวัยค้น์หาควัามไม่สอดคลอ้ง  
และพัฒัน์าแบบจุำาลองควัามคิดให้ด่ข่ึ �น์ได ้เพ่ั�อช่ีวัยใน์การกำาหน์ดภิาพัอน์าคตและการ
ตดัสิน์ใจุไดด่้ยิ�งข่ึ �น์

ประการท่� ส่�  การจุำาลองสถาน์การณ์ผ่์ู้าน์คอมพิัวัเตอร ์(simulation) พัลวัตั
ระบบเป็น์วิัธ่์การท่� ใชี้คอมพิัวัเตอรช่์ีวัยใน์การสร้างแบบจุำาลอง การวิัเคราะหด์้วัย
คอมพิัวัเตอรจ์ุะช่ีวัยใน์การตรวัจุสอบควัามสมเหตุสมผู้ลข่องแบบจุำาลอง และให้ภิาพั
จุำาลองพัฤติกรรมระบบจุากแบบจุำาลองท่�สรา้งข่ึ �น์และม่การทดสอบควัามสมเหตุสมผู้ล 
ข่ั�น์ตอน์การวิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบใน์เบ่ �องตน้์สรุปไวัใ้น์ตารางท่�  2

ตารางท่�  2 ขั�น่ตอน่กัารวิเคราะห์พลวัตระบบ
ข้ั้�นตอน ข้ั้�นตอนย่่อย่

1. ระบุปัญหา • กำาหนดปัญหา 
• กำาหนดจุัดประสงค์ิของแบบจัำาลัอง 
• กำาหนดวิธ่การเชิี้งระบบ
• ระบุตัวอ้างอิง (reference mode)
• กำาหนดช่ี้วงเวลัาการวิเคิราะห์ (time horizon)

2. กำาหนดสมมติฐานพลัวัต • ระบุโคิรงสร้างย้อนกลัับของตัวแปรภายใน 
• ระบุพฤติกรรมตัวอ้างอิง (reference mode behavior)
• ระบุท่ฤษฎ่ีท่่�อธิบายพฤติกรรมของตัวอ้างอิง 

3. พัฒนาแผันภาพวงจัรสารเหตุ • ระบุปัญหาแลัะวัตถุิประสงค์ิ
• ระบุองค์ิประกอบแลัะตัวแปรสำาคัิญของระบบ 
• ระบุคิวามสัมพันธ์เชิี้งเหตุแลัะผัลั 
• ระบุวงจัรปิด (closed loops)
• ระบุประเภท่ของวงจัร 

4. พัฒนาแผันภาพสต็อกแลัะโฟลัว์ • ระบุปัญหาแลัะวัตถุิประสงค์ิ
• ระบุตัวแปรของระบบ
• ระบุตัวแปรสต็อกแลัะตัวแปรโฟลัว์ 
• ตรวจัสอบการไหลัเข้าแลัะไหลัออกของตัวแปรสต็อก

5. ประมาณค่ิาตัวแปร • ระบุสูตรการคิำานวณของแบบจัำาลัอง  
6. ท่ดสอบคิวามสมเหตุสมผัลัของแบบจัำาลัอง 
การวิเคิราะห์คิวามอ่อนไหว แลัะการวิเคิราะห์
นโยบาย 

• การท่ดสอบโคิรงสร้างแบบจัำาลัอง (unit consistency test, feedback loop test, 
negative stock test)
• การท่ดสอบพฤติกรรมระบบ 
• การท่ดสอบนัยนโยบายแลัะวิเคิราะห์คิวามอ่อนไหว

7. การประยุกต์ ใช้ี้แบบจัำาลัอง • ตรวจัสอบนโยบายท่างเล่ัอกเพ่�อหาท่างเล่ัอกนโยบายท่่� ด่ท่่� สุดสำาหรับการวางแผัน
ท่่�มา: ปรับปรุงจัาก Bala, Arshad, and Noh (2017)
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วิัธ่์การพัลวัตัระบบสามารถช่ีวัยจุำาลองภิาพัควัามเช่ี�อมโยงข่องปัจุจุยัต่างๆ  
ใน์ระบบท่�ม่อยู่เป็น์จุำาน์วัน์มาก โดยการจุำาลองผู่้าน์คอมพิัวัเตอร ์เพ่ั�อแสดงให้เห็น์ว่ัาระบบ 
จุะม่พัฤติกรรมอย่างไรเม่�อค่าข่องแต่ละปัจุจุยัเปล่�ยน์แปลงไป ใน์ข่ั�น์ตอน์การวิัเคราะห์
พัลวัตัระบบ เคร่�องม่อท่�สำาคญัท่�แสดงดว้ัยแผู้น์ภิาพั ประกอบดว้ัย 2 แผู้น์ภิาพั ค่อ 1) 
แผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุ และ 2) แผู้น์ภิาพัสต็อกและโฟื้ลวั ์แต่ละแผู้น์ภิาพัม่รายละเอ่ยด 
ดงัน่์�

1) แผนัภาพวิงจัรสาเหตุิ (Causal Loop Diagram: CLD)
แผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุเป็น์แบบจุำาลองเชิีงคุณ์ภิาพัท่� แสดงควัามสมัพันั์ธ์ ์

ระหว่ัางปัจุจุยัท่�ม่จุำาน์วัน์มากและอธิ์บายไดย้าก โดยแสดงเป็น์วังจุรควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัาง
ปัจุจุยัสาเหตุและผู้ล (cause-effect relationship) แผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุม่องคป์ระกอบ
สำาคญั ไดแ้ก่ (1) ตวััแปร (variable) (2) ลูกศรแสดงควัามสมัพันั์ธ์ ์(causal link) ระหว่ัาง
ตวััแปรว่ัาเป็น์ไปใน์ทิศทางเด่ยวักนั์ (+) หร่อตรงกนั์ข่า้ม (-) และ (3) พัฤติกรรมข่องวังจุร
ยอ้น์กลบั (loop behavior)  สำาหรบัพัฤติกรรมวังจุรยอ้น์กลบัน์ั�น์ สามารถแบ่งออกได ้2 
ลกัษณ์ะ ค่อ วังจุรยอ้น์กลบัแบบเสริมแรง (Reinforcing feedback loop: R loop) และ
วังจุรท่�รกัษาสมดุล (Balancing feedback loop: B loop) (Haraldsson, 2004)

แผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุช่ีวัยฉายภิาพัแบบจุำาลองควัามคิดข่องผูู้วิ้ัเคราะห์ให้
เห็น์ไดอ้ย่างชีดัเจุน์ อ่กทั�งยงัอธิ์บายสมมติฐาน์เก่�ยวักบัสาเหตุข่องการเปล่�ยน์แปลง
ท่� เกิดข่ึ �น์จุากควัามสมัพันั์ธ์ข์่องตวััแปรภิายใน์ระบบท่�ตอ้งการวิัเคราะห ์รูปท่�  9 แสดง
ตวััอย่างควัามสมัพันั์ธ์ข์่ององคป์ระกอบสำาคญัข่องระบบการท่องเท่�ยวัใน์ลกัษณ์ะท่�เป็น์
วังจุรยอ้น์กลบั

รูป็ท่�  9 ตัวอย่างแผน่ภาพวงจรสาเหตุ

ท่่�มา: ปรับปรุงจัาก Mai and Smith (2015)
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2) แผนัภาพสต็ิอกและโฟลวิ ์(Stock and Flow Diagram: SFD)
แผู้น์ภิาพัสต็อกและโฟื้ลวัเ์ป็น์แบบจุำาลองเชิีงปริมาณ์ท่�พัฒัน์าต่อมาจุาก

แผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุ เน่์�องจุากแผู้น์ภิาพั CLD ไม่เพ่ัยงพัอท่�จุะอธิ์บายให้เห็น์ถงึพัลวัตั
ข่องพัฤติกรรมข่องระบบ พัลวัตัระบบจุะเน้์น์มุมมองท่�ม่ควัามต่อเน่์�อง ไม่เพ่ัยงแต่มุ่ง
สน์ใจุท่�การตดัสิน์ใจุ แต่มองถงึโครงสรา้งน์โยบายท่�ข่ึ �น์อยู่กบัการตดัสิน์ใจุน์ั�น์ดว้ัย สต็อก
และโฟื้ลวัเ์ป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่องแบบจุำาลองพัลวัตัระบบ โดยม่การแบ่งตวััแปรออกเป็น์ 2 กลุ่ม 
ค่อ (1) ตวััแปรสต็อก (stock) หร่อระดบั (level) แสดงสถาน์ะข่องระบบท่�เปล่�ยน์แปลงไป
ตามการเปล่�ยน์แปลงข่องตวััแปรโฟื้ลวั ์ตวััแปรสต็อกแสดงค่าระดบัสะสม (accumulate) 
ข่องตวััแปรน์ั�น์ ณ์ จุุดเวัลาหนึ์�ง ซึ�งเปล่�ยน์ไปตามการปรบัเปล่�ยน์ข่องตวััแปรโฟื้ลวั ์และ 
(2) ตวััแปรโฟื้ลวั ์(flow) หร่อค่าการเปล่�ยน์แปลง (change) ค่อค่าส่วัน์เพิั�มหร่อส่วัน์ลดท่�
จุะทำาให้เกิดการเปล่�ยน์ค่าข่องตวััแปรสต็อก ซึ�งเกิดจุากการตดัสิน์ใจุ การปฏิบติั แผู้น์
หร่อน์โยบายบางอย่างท่�ทำาให้ค่าข่องตวััแปรโฟื้ลวัเ์ปล่�ยน์ไป

แผู้น์ภิาพัสต็อกและโฟื้ลวัจ์ุะแบ่งแยกระหว่ัางตวััแปรสต็อกและตวััแปรโฟื้ลวั ์
อย่างชีดัเจุน์ เพ่ั�อช่ีวัยใน์การพัฒัน์ารายละเอ่ยดสำาคญัข่องระบบ โดยเฉพัาะหน่์วัยวัดัข่อง
แต่ละตวััแปร การจุดัทำาแผู้น์ภิาพัใน์ลกัษณ์ะดงักล่าวัม่ประโยชีน์ท่์�สำาคญั 3 ประการ ค่อ 
(1) ทำาให้ผูู้วิ้ัเคราะหต์อ้งพิัจุารณ์าว่ัา แต่ละตวััแปรจุะใชีห้น่์วัยวัดัเชิีงปริมาณ์เป็น์อะไร  
(2) ทำาให้ตอ้งคิดอย่างเฉพัาะเจุาะจุงเก่�ยวักบัควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางตวััแปร เพ่ั�อตรวัจุสอบ 
ควัามสอดคลอ้งข่องตวััแปร และ (3) ทำาให้คน้์พับตวััแปรท่�ม่ควัามจุำาเป็น์ใน์การจุบัคู่ 
น์อกจุากน่์� แผู้น์ภิาพัสต็อกและโฟื้ลวัย์งัเป็น์แผู้น์ภิาพัสำาคญัท่�จุะน์ำาไปใชีวิ้ัเคราะหต่์อ
ดว้ัยคอมพิัวัเตอร ์ตวััอย่างแผู้น์ภิาพัสต็อกและโฟื้ลวัแ์สดงดงัรูปท่�  10 

รูป็ท่�  10 ตัวอย่างแผน่ภาพสต็อกัและโฟลว์ 

ท่่�มา: ปรับปรุงจัาก Liao, Jin, Ren, and Luo (2014)



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

28ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

Forrester (1995) ได้ให้ข่อ้สงัเกตว่ัา พัลวัตัระบบใน์ทางสงัคมศาสตรจ์ุะม่ 
ควัามซับซ้อน์และยุ่งยากมากกว่ัาพัลวัตัระบบใน์ทางวิัทยาศาสตรแ์ละเทคโน์โลย่  
โดยเฉพัาะปัญหาทางดา้น์สงัคมท่�อาจุจุะไม่สามารถวัดัไดอ้ย่างตรงไปตรงมา น์กัวิัเคราะห ์
หร่อผูู้ม่้อำาน์าจุตดัสิน์ใจุมกัพับเจุอกบัสถาน์การณ์ท่์� เป็น์ปัญหา โดยเป้าหมายท่�ตั�งไวั ้
ไม่เป็น์ไปตามท่�คาดหวังัไวั ้จุงึม่ควัามจุำาเป็น์ตอ้งม่การแทรกแซงเพ่ั�อปรบัเปล่�ยน์ระบบ
ให้น์ำาไปสู่เป้าหมายท่�ตั�งไวั ้อย่างไรก็ด่ หลายโครงการพัฒัน์ายงัแสดงให้เห็น์ถงึควัามไม่ม่
ประสิทธิ์ผู้ล กล่าวัค่อผู้ลลพััธ์ท่์�เกิดข่ึ �น์ห่างไกลจุากสิ�งท่�คาดหวังั อนั์เป็น์ผู้ลมาจุากการ
ข่าดควัามเข่า้ใจุพัลวัตัระบบข่องสงัคม ซึ�งมกัน์ำาไปสู่ผู้ลลพััธ์ต์รงกนั์ข่า้มกบัท่�คาดคิดไวั ้
หร่อเกิดพัฤติกรรมท่�ข่ดักบัควัามเข่า้ใจุทั�วัไป (counterintuitive behavior)

การวิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบเป็น์เคร่�องม่อท่� ม่ข่อ้ไดเ้ปร่ยบสำาหรบัการจุำาลอง
ระบบซบัซอ้น์และสำาหรบัการประเมิน์ยุทธ์ศาสตรข์่องผูู้ม่้อำาน์าจุใน์การตดัสิน์ใจุ วิัธ่์การ
พัลวัตัระบบจุะน์ำาเสน์อแบบจุำาลองเชิีงคุณ์ภิาพัหร่อแผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุและแผู้น์ภิาพั
พัลวัตัระบบ โดยพัยายามปรบัให้ข่อ้มูลเชิีงคุณ์ภิาพัไปเป็น์การจุำาลองใน์เชิีงปริมาณ์  
เพ่ั�อให้สามารถทดสอบประสิทธิ์ผู้ลข่องน์โยบายได ้โดยคาดหวังัว่ัาแบบจุำาลองจุะช่ีวัย
ทำาให้เห็น์มุมมองใน์ภิาพัรวัมข่องการพัฒัน์าได ้(Xu & Dai, 2012)

1.6.2 งาน์วิจััยุพลวัตร์ะบบด้าน์การ์ทั่องเทั่�ยุว

งาน์วิัจุยัท่�ใชีพ้ัลวัตัระบบใน์การวิัเคราะหเ์ร่�องการท่องเท่�ยวัม่จุำาน์วัน์เพิั�มมากข่ึ �น์  
และครอบคลุมหวััข่อ้และประเด็น์ท่�หลากหลายมากข่ึ �น์ ตวััอย่างเช่ีน์ Mai and Smith 
(2018) ได้พัฒัน์าแบบจุำาลองพัลวัตัข่องการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัข่องเกาะแคทบา 
ประเทศเว่ัยดน์าม โดยไดน้์ำาวังจุรสาเหตุ (causal loop) ซึ�งเป็น์แบบจุำาลองเชิีงคุณ์ภิาพั
ท่� ไดพ้ัฒัน์ามาก่อน์หน้์าน่์�ใน์งาน์ศกึษาข่อง Mai and Smith (2015) มาใชีเ้ป็น์ฐาน์ใน์การ
วิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบใน์เชิีงปริมาณ์ ใน์การน่์� Mai and Smith (2018) ไดแ้ปลงแผู้น์ภิาพั
วังจุรสาเหตุบางส่วัน์มาเป็น์แผู้น์ภิาพัสต็อกและโฟื้ลวั ์เพ่ั�อให้สามารถจุำาลองสถาน์การณ์ ์
ใน์เชิีงปริมาณ์ จุากน์ั�น์ จุงึน์ำาผู้ลลพััธ์ด์งักล่าวัไปใชี้ใน์การสรา้งฉากทศัน์ท่์�เป็น์ทางเล่อก
ข่องการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัข่องเกาะแคทบา ฉากทศัน์ท่์� วิัเคราะหม์าประกอบไปดว้ัย
ภิาพักรณ่์ฐาน์ กรณ่์ท่�ด่ท่�สุด และกรณ่์ท่�แย่ท่�สุด โดยพิัจุารณ์าการเปล่�ยน์แปลงข่องปัจุจุยั 

ต่างๆ ท่�ให้ผู้ลแตกต่างกนั์ใน์แต่ละกรณ่์ ตวััอย่างปัจุจุยัท่�เปล่�ยน์แปลง เช่ีน์ การอนุ์ญาต
ให้ใชีท่้�ดิน์ใน์การเปิดร่สอรท์ ปริมาณ์การใชีน้์ำ �าต่อครวััเร่อน์ เป็น์ตน้์

งาน์การศึกษาข่อง Xu and Dai (2012) เป็น์อ่กหนึ์�งงาน์ท่�แสดงให้เห็น์การ
สรา้งทางเล่อกใน์การตดัสิน์ใจุดำาเนิ์น์น์โยบายภิายใตภ้ิาวัะข่ดัแยง้ท่�สำาคญั 2 ข่ั�วัใน์การ
พัฒัน์าใน์บริบทเม่องท่องเท่�ยวัท่�เป็น์มรดกโลก ค่อ การรกัษาคุณ์ค่าข่องแหล่งมรดกโลก 
และการเติบโตข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั ผู้ลการวิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบ Xu and Dai (2012) 
พับว่ัาการมุ่งใชีน้์โยบายใดน์โยบายหนึ์�งใน์การเป็น์ตวััน์ำาการพัฒัน์าอาจุจุะน์ำาไปสู่ผู้ลข่อง
พัฤติกรรมท่�ข่ดักบัควัามเข่า้ใจุทั�วัไป (counterintuitive behavior) และแสดงผู้ลท่� ไม่พังึ
ประสงคอ์นั์เกิดจุากน์โยบายการพัฒัน์า กล่าวัค่อการใชีน้์โยบายท่�ม่ควัามเข่ม้งวัดดา้น์
การอนุ์รกัษเ์พ่ัยงอย่างเด่ยวั โดยเฉพัาะการอนุ์รกัษม์รดกประเภิทสิ�งปลูกสรา้ง จุะน์ำาไป
สู่การเส่�อมสลายข่องสิ�งปลูกสรา้งและการบุกรุกพ่ั�น์ท่�เกษตร คน์ใน์ทอ้งถิ�น์ไม่ม่แรงจูุงใจุ
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หร่อม่ทรพััยากรเพ่ัยงพัอท่�จุะปรบัปรุงบา้น์ให้อยู่ใน์สภิาพัท่�ด่ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ หากใชี้
เฉพัาะน์โยบายดา้น์การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัเพ่ัยงอย่างเด่ยวั ก็จุะก่อให้เกิดผู้ลท่� ไม่ยั�งย่น์
และน์ำาไปสู่การทำาเป็น์สิน์คา้มากเกิน์ไป (over-commodification) ใน์พ่ั�น์ท่�มรดกโลก 

Sedarati, Santos, and Pintassilgo (2019) ไดส้ำารวัจุข่อบเข่ตข่องวิัธ่์การ
พัลวัตัระบบท่�ใชี้ใน์การดำาเนิ์น์การวัางแผู้น์และพัฒัน์าธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั โดยไดวิ้ัเคราะห์
และสงัเคราะหง์าน์วิัจุยัท่�ใชีวิ้ัธ่์การพัลวัตัระบบจุำาน์วัน์ 27 งาน์ บทควัามดงักล่าวัแบ่งการ 
วิัเคราะหอ์อกเป็น์ 6 ส่วัน์ ตามส่วัน์ข่องการดำาเนิ์น์งาน์ (operating sector) ข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั  
ได้แก่ (1) การวิัเคราะหห์ลายภิาคส่วัน์ (multisector) (2) สิ� งดึงดูดใจุ (attraction)  
(3) กิจุกรรมกลางแจุง้และผู้จุญภิยั (adventure and outdoor recreation) (4) การข่น์ส่ง
และเดิน์ทาง (5) ท่�พักั (accommodation) และ (6) อ่เวัน์ท ์(events)  ผู้ลการวิัเคราะห ์
พับว่ัา งาน์วิัจุยัส่วัน์ใหญ่อยู่วัารสารดา้น์การท่องเท่�ยวั วิัธ่์ศกึษาหลกัท่�ใชีร้อ้ยละ 59.3 ใชีท้ั�ง 
วิัธ่์เชิีงคุณ์ภิาพัและปริมาณ์ร่วัมกนั์ และส่วัน์ใหญ่วิัเคราะหป์ระเด็น์เร่�องสิ�งดงึดูดใจุ 

น์อกจุากน่์�ยงัม่การวิัเคราะหถ์งึการให้ผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยม่ส่วัน์ร่วัมใน์การวิัจุยั
ม่จุำาน์วัน์ 11 บทควัาม งาน์วิัจุยัชิี �น์น่์�ยงัช่ี �ให้เห็น์ประเด็น์สำาคญัใน์เชิีงกระบวัน์การข่องการ
วิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบ ค่อการม่ส่วัน์ร่วัมข่องผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยใน์การสรา้งแบบจุำาลองยงั
ม่น้์อย อย่างไรก็ด่ น์กัวิัจุยัม่ควัามพัยายามท่�จุะสรา้งกระบวัน์การม่ส่วัน์ร่วัมกบัผูู้ม่้ส่วัน์ได้
ส่วัน์เส่ยและม่การใชีวิ้ัธ่์การต่างๆ ร่วัมกบัการวิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบ เช่ีน์ งาน์การศกึษา
ข่อง Pizzitutti et al. (2016) ไดใ้ชีวิ้ัธ่์การม่ส่วัน์ร่วัม (participatory approach) ข่องผูู้ม่้
ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยใน์การพัฒัน์าผู้งัพัลวัตัระบบ เป็น์ตน้์ 

งาน์ทบทวัน์วัรรณ์กรรมสำาคญัอ่กชิี�น์หนึ์�งเป็น์การศึกษาข่อง Zanker and  
Štekerova (2020) ซึ�งไดส้งัเคราะหง์าน์วิัจุยัดา้น์พัลวัตัระบบข่องการท่องเท่�ยวั โดยรวับรวัม 
งาน์วิัจุยัตามเกณ์ฑ์ท่์�กำาหน์ดไวัจุ้ำาน์วัน์ 46 งาน์ใน์ช่ีวัง 10 ปีท่�ผู่้าน์มา (พั.ศ. 2553-2562) 
งาน์วิัจุยัเหล่าน่์�มุ่งศึกษาการท่องเท่�ยวัทางทะเล ผู้ลกระทบเชิีงลบข่องการท่องเท่�ยวั  
การท่องเท่�ยวัอย่างยั�งย่น์ เศรษฐกิจุคารบ์อน์ตำ�า การตดัสิน์ใจุและการสรา้งน์โยบาย และ
การวัางแผู้น์สำาหรบัการท่องเท่�ยวั

ส่วัน์ประเด็น์การวิัจุยัดา้น์การท่องเท่�ยวัข่องไทยส่วัน์ใหญ่ เม่�อพิัจุารณ์าข่อ้มูลจุาก 
ระบบบริหารจุดัการงาน์วิัจุยัแห่งชีาติ (National Research Management System - NRMS)  
ประเด็น์วิัจุยัใน์สาข่าท่องเท่�ยวั ระหว่ัาง พั.ศ. 2551–2559 พับว่ัา รฐับาลไดส้น์บัสนุ์น์การ
วิัจุยัดา้น์การท่องเท่�ยวัไป 1,995 โครงการ โดยพับว่ัาโครงการส่วัน์ใหญ่ไม่ใช่ีโครงการวิัจุยั 
เชิีงวิัชีาการ แต่เป็น์โครงการพัฒัน์าสิน์คา้และบริการ ส่วัน์ใหญ่นิ์ยมพัฒัน์าเสน้์ทางการ
ท่องเท่�ยวั (มิ�งสรรพั ์ข่าวัสอาด, อรุณ่์ อิน์ทรไพัโรจุน์,์ อคัรพังศ ์อั�น์ทอง และอรรถพันั์ธ์ ์
สารวังศ,์ 2561)

สำาหรบังาน์วิัจุยัท่�ประยุกต์ใชีก้ารวิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบใน์ประเทศไทย ส่วัน์ใหญ่ 
เป็น์การพัฒัน์าพัลวัตัระบบใน์ดา้น์สิ�งแวัดลอ้ม ดา้น์สาธ์ารณ์สุข่ ดา้น์วิัศวักรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรม และดา้น์การเงิน์ ใน์ข่ณ์ะท่�ดา้น์การท่องเท่�ยวั พับว่ัาม่การศกึษาข่อง 
Asasuppakit and Thiengburanathum (2014) ท่� ไดแ้สดงให้เห็น์การพัฒัน์าแผู้น์ภิาพั
วังจุรสาเหตุ และเป็น์กรอบข่องแบบจุำาลองเม่องเช่ียงใหม่ โดยเป็น์วิัเคราะหผ์ู้ลกระทบ
ข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�ม่ต่อโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ข่องเม่อง แต่ยงัไม่ไดม่้การวิัเคราะหแ์ผู้น์ภิาพั
สต็อกและโฟื้ลวัแ์ละจุำาลองพัฤติกรรมข่องระบบ
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ใน์เบ่ �องตน้์ สามารถสรุปให้เห็น์องคป์ระกอบข่องระบบการท่องเท่�ยวัข่อง
งาน์การศึกษาต่างๆ ได้ดงัตารางท่�  3 ใน์ภิาพัรวัม ใน์ระบบการท่องเท่�ยวัม่ปัจุจุยัท่�
เก่�ยวัข่อ้งกนั์ทั�งทางดา้น์เศรษฐกิจุ สงัคม และสิ�งแวัดลอ้ม  การศกึษาใน์ครั�งน่์� ผูู้เ้ข่่ยน์
จุงึจุะทดลองพัฒัน์าผู้งัระบบใน์การวิัเคราะหร์ะบบซบัซอ้น์ข่องการท่องเท่�ยวั เพ่ั�อเป็น์
แน์วัทางใน์การตดัสิน์ใจุพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 ท่�ม่ควัามยั�งย่น์มากข่ึ �น์

ตารางท่� 3 สรุป็งาน่วิจัยท่�วิเคราะห์สต็อกัและโฟลว์และกัารจำาลองฉากัทัศน์่ต่างๆ ด้าน่กัารท่องเท่�ยว
ผู้้�แต่ง เป้้าหมาย่ ระบบย่่อย่ในพลว้ัตระบบ ฉากท้ัศน์ ขั้�อส้ังเกต

Mai and 
Smith 
(2018)

การพัฒนา
การท่่องเท่่�ยว
อย่างยั�งย่น
ของเกาะ 
Cat Ba 
ประเท่ศ
เว่ยดนาม

• เศรษฐกิจัการท่่องเท่่�ยว 
(tourism economy) 
• ประชี้ากร (population) 
• ท่รัพยากรธรรมชี้าติ 
(natural resource) 
• สิ� งแวดล้ัอม 
(environment) 

กำาหนด 5 ฉากทั่ศน์ ได้แก่ 
1) ฉากทั่ศน์ฐาน (base case) เป็น
ฉากทั่ศน์ท่่�แสดงสถิานการณ์ในปัจัจุับัน 
2) ฉากทั่ศน์กรณ่ท่่� ด่ท่่� สุด (best case) 
เป็นฉากทั่ศน์ท่่� ม่การส่งเสริมการพัฒนา
การท่่องเท่่�ยวอย่างยั�งย่น 
3) ฉากทั่ศน์กรณ่ท่่�แย่ท่่� สุด (worst-case) 
เป็นฉากทั่ศน์ท่่� ไม่ม่การส่งเสริมการพัฒนา
การท่่องเท่่�ยวอย่างยั�งย่น
4) แลัะ 5) เป็นฉากทั่ศน์ 2 ฉากท่่�อยู่แสดง
ท่างเล่ัอกระหว่างกรณ่ท่่� ด่ท่่� สุดกับกรณ่
ท่่�แย่ท่่� สุด 

ตัวแปรท่่� ใช้ี้ในการกำาหนด
ค่ิาเพ่�อดูการเปล่ั�ยนแปลัง 
• ท่่� ดินท่่� ได้รับอนุญาต
สำาหรับการท่่องเท่่�ยวแบบ 
ร่สอร์ท่ 
• การสกัดนำ�าบาดาลัท่่� ได้
รับอนุญาต 
• อัตราส่วนของนำ�าท่่�หาย
ไปจัากการไหลัรั�ว 
• การใช้ี้นำ�าต่อคิรัวเร่อน
ต่อปี 
• การใช้ี้นำ�าต่อห้องของ
โรงแรมท่่� ม่ดาว 
• การใช้ี้นำ�าต่อห้องของ
โรงแรมท่่� ไม่ม่ดาว 
• สัดส่วนนำ�าเส่ยท่่� ได้รับ
การบำาบัด
• สัดส่วนของเส่ยท่่� ได้รับ
การจััดการ
• คิวามจุัของอ่างกักเก็บนำ�า

Xu and Dai 
(2012)

นโยบายการ
ท่่องเท่่�ยว
อย่างยั�งย่น
สำาหรับแหล่ัง
มรดกโลัก Xidi 
ประเท่ศจ่ัน

• ประชี้ากรแลัะชุี้มชี้น 
(population and 
community) 
- คินท้่องถิิ�น 
(local residents)
- คินต่างถิิ�น 
(immigrants)
• สิ� งปลูักสร้างท่่� เป็นแหล่ัง
มรดก (heritage 
buildings)
• นักท่่องเท่่�ยว (tourists)
• พ่�นท่่� เกษตรกรรม 
(agricultural land)

กรณ่ฐาน (base run) พ.ศ. 2528-2563
สมมติฐานการวิเคิราะห์ ในแบบจัำาลัอง 
ได้แก่
1) ผู้ัอยู่อาศัยยังคิงสามารถิอาศัยอยู่
ในบ้านท่่� ถูิกเปล่ั�ยนเป็นแหล่ังท่่องเท่่�ยว 
แต่จัำานวนผู้ัอยู่อาศัยต่อบ้านจัะลัดลัง
2) นักท่่องเท่่�ยวเป็นกลุ่ัมเด่ยวกัน โดยเป็น
ท่่องเท่่�ยวมวลัชี้น (mass tourism) 
มากกว่า 80 ของจัำานวนการท่่องเท่่�ยว
รวมทั่�งหมด
3) การเปล่ั�ยนแปลังจัากบ้านท่่� เป็นมรดก
ของลูักหลัานไปเป็นบ้านท่่องเท่่�ยวต้อง
ใช้ี้เวลัาเน่�องจัากการคิวบคุิมของรัฐบาลั
4) การแข่งขันจัากจุัดหมายปลัายท่าง 
อ่�นๆ แลัะการส่งเสริมการตลัาดจัะไม่ถูิก
พิจัารณา เน่�องจัาก Xidi เป็นหนึ�งในไม่ก่�
หมู่บ้านท่่� ม่มรดกโลัก
5) รายได้ท่่�คิาดหวังในเม่องใหญ่ดึงดูด
แรงงานในภาคิเกษตร แลัะเติบโตอย่าง
ต่อเน่�องตั�งแต่ พ.ศ. 2542

เป็นการกำาหนด
สถิานการณ์ เง่�อนไข หร่อ
สมมติฐานในเชิี้งนโยบาย
ท่่� สนใจัเพ่�อดูผัลักระท่บ
ของแต่ลัะท่างเล่ัอกท่่� ได้
กำาหนดเง่�อนไขไว้ 
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ตารางท่� 3 (ต่อ)
ผู้้�แต่ง เป้้าหมาย่ ระบบย่่อย่ในพลว้ัตระบบ ฉากท้ัศน์ ขั้�อส้ังเกต

Pizzitutti et 
al. (2016)

การพัฒนา
การท่่องเท่่�ยว
ยั�งย่นเกาะ 
Galapagos 
ประเท่ศ
เอกวาดอร์

• ประชี้ากร 
• พ่�นท่่� คุ้ิมคิรอง 
• การท่่องเท่่�ยวท่างบก
• โคิรงสร้างพ่�นฐาน 
• การเดินท่างท่างอากาศ
แลัะท่างท่ะเลั 
• คิาร์บอนฟุตปรินส์ 
• อาช่ี้พท่างบก
• การผัลิัตแลัะการใช้ี้
พลัังงานไฟฟ้า
• การนำาเข้าสินค้ิา 
• การจััดการของเส่ย

ฉากทั่ศน์การเติบโตของการท่่องเท่่�ยวใน
อ่ก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2556–2576) 
โดยม่ฐานของการคิาดการณ์ในช่ี้วง พ.ศ. 
2535–2555
1) ฉากทั่ศน์การเติบโตในระดับปานกลัาง 
(moderate growth) 
2) ฉากทั่ศน์การเติบโตในระดับสูง 
(high growth) 
3) ฉากทั่ศน์ท่่� ไม่ม่การเติบโต 
(zero growth) 

เป็นการวิเคิราะห์คิวาม
อ่อนไหว โดยใช้ี้จัำานวน
นักท่่องเท่่�ยวเป็นตัวช่ี้� วัด
การเติบโตของการ
ท่่องเท่่�ยว 

1.7 งาน์วิจััยุเก่�ยุวกับัการ์ท่ัองเท่ั�ยุวหลังโควิด 19

จุากสถาน์การณ์ก์ารแพัร่ระบาดข่องโรคโควิัด 19 ทำาให้ภิาคการท่องเท่�ยวั
ตอ้งเผู้ชิีญกบัควัามทา้ทายครั�งใหญ่สำาหรบัผูู้ป้ระกอบการและภิาครฐัใน์การกำาหน์ด
น์โยบายสาธ์ารณ์ะ เพ่ั�อการฟ้ื้�น์ฟูื้ ปรบัตวัั การวัางแผู้น์และการจุดัการท่องเท่�ยวัหลงั
โควิัด 19 รวัมถงึใน์ดา้น์การวิัจุยัท่�จุะรองรบังาน์ดา้น์การท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต ใน์ช่ีวังท่�
ผู่้าน์มา งาน์เข่่ยน์และงาน์วิัจุยัหลายชิี�น์ไดช่้ี�ให้เห็น์ประเด็น์ข่องการวิัจุยัท่� เก่�ยวัข่อ้งกบั
การเปล่�ยน์แปลงข่องการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 อาทิ งาน์การศึกษา Sigala (2020)  
ไดเ้สน์อประเด็น์วิัจุยัดา้น์การท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 ใน์เชิีงปฏิทรรศน์ ์(paradox) โดยมอง 
ว่ัาการวิัจุยัเชิีงปฏิทรรศน์อ์าจุเป็น์สิ�งท่�หล่กเล่�ยงไม่ไดภ้ิายใตส้ถาน์การณ์แ์ละผู้ลกระทบ
ท่�ยงัม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูง อ่กทั�งยงัเป็น์วิัธ่์ท่�จุะทำาให้ม่การถกเถ่ยงและสรา้งประเด็น์ใหม่ๆ 
ใน์การวิัจุยั โดยม่ประเด็น์ท่�เป็น์คู่ตรงข่า้มท่�น่์าสน์ใจุ แสดงดงัตารางท่�  4 

ตารางท่�  4 ป็ระเด็น่วิจัยกัารท่องเท่�ยวหลังโควิด 19 ใน่เชิงป็ฏิิทรรศน์่
ป้ฏิิทัรรศน์ ต้วัอย่่างป้ระเด็็นวิัจ้ัย่

คิวามเป็นส่วนตัวกับคิวามคิลุัมเคิร่อ 
(privacy and obscurity)

• การนำาเท่คิโนโลัย่มาใช้ี้ติดตามนักท่่องเท่่�ยว เช่ี้น การใช้ี้แอปพลิัเคิชัี้นการติดตาม 
แลัะระบบเฝ้ัาระวังอ่�นๆ เป็นต้น
• การออกแบบแลัะจัริยธรรมของการประยุกต์ ใช้ี้เท่คิโนโลัย่การท่่องเท่่�ยว

คิวามใหม่กับประโยชี้น์ 
(novelty and usefulness)

• การคิิดค้ินนวัตกรรมจัากคิวามจัำาเป็น แลัะ/หร่อการยับยั�งนวัตกรรมท่่�จัะนำามาใช้ี้
โดยบริษัท่ท่่องเท่่�ยว เพ่�อคิวามต่อเน่�องท่างธุรกิจัแลัะการอยู่รอดในช่ี้วงโคิวิด 19

คิวามร่วมม่อกับการแข่งขัน 
(cooperation and competition)

• กลัยุท่ธ์ของแหล่ังท่่องเท่่�ยวแลัะผู้ักำาหนดนโยบาย เพ่�อเปิดประเท่ศในการกระตุ้น
เศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยวอ่กคิรั�ง 

มุมมองระดับโลักกับระดับท้่องถิิ�น 
(global and local)

• การกำาหนดคุิณค่ิาห่วงโซ่ัอุปท่านการท่่องเท่่�ยว 
• การออกแบบการเดินท่าง 
• นโยบายแลัะกลัยุท่ธ์ด้านการท่่องเท่่�ยว เช่ี้น การจััดสรร การแท่รกแซังของรัฐบาลั 
การอุดหนุนบริษัท่ระดับชี้าติแลัะนานาชี้าติเพ่�อให้อุตสาหกรรมท่่องเท่่�ยวสามารถิ
อยู่รอดได้
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ตารางท่�  4 (ต่อ)
ป้ฏิิทัรรศน์ ต้วัอย่่างป้ระเด็็นวิัจ้ัย่

มุ่งเน้นตนเองกับมุ่งเน้นผู้ัอ่�น 
(self-focus and other-focus) 

• การตัดสินใจัของนักท่่องเท่่�ยว การประเมินคุิณภาพแลัะคิวามพึงพอใจัจุัดหมาย
ปลัายท่าง แลัะผู้ัให้บริการการท่่องเท่่�ยวภายใต้เง่�อนไขโคิวิด 19 โดยคิวามปลัอดภัย
ในตนเองอาจัเหน่อกว่าผู้ัอ่�น

เสถ่ิยรภาพกับการเปล่ั�ยนแปลัง 
(stability and change)

• ประเภท่แลัะกระบวนการเปล่ั�ยนแปลังของบริษัท่ท่่องเท่่�ยวจุัดหมายปลัายท่างแลัะ
นักท่่องเท่่�ยว
• ปัจัจััยยับยั�งแลัะ/หร่ออำานวยคิวามสะดวกในการเปล่ั�ยนแปลัง

การรักษาตัวให้รอดกับการสร้างคิวามสมบูรณ์
ให้กับช่ี้วิต (self-preservation and self- 
actualization)

• ปัจัจััยขับเคิล่ั�อน แรงจูังใจั แลัะพฤติกรรมของนักท่่องเท่่�ยว 
• การม่ส่วนร่วมของนักท่่องเท่่�ยวกับชุี้มชี้นท้่องถิิ�น 

เน้นการใช้ี้เท่คิโนโลัย่ทั่นสมัยกับเน้นการใช้ี้สัมผััส
มนุษย์ (high-tech and high-touch tourism 
services and experiences)

• การปรับการดำาเนินงานบริการใหม่เพ่�อลัดการสัมผััส เป็นส่วนตัวสูง แลัะเน้นคิน
เป็นศูนย์กลัาง 
• การออกแบบการเดินท่างแลัะประสบการณ์ของนักเดินท่าง

กำาไรกับเป้าหมายอ่�น (profits and purpose) • วัตถุิประสงค์ิแลัะขอบเขตของกลัยุท่ธ์การตอบสนองแลัะการฟ้� นค่ินของ
ผู้ัประกอบการท่่องเท่่�ยวแลัะแหล่ังท่่องเท่่�ยว 
• คิวามรับผิัดชี้อบต่อสังคิมของผู้ัประกอบการการท่่องเท่่�ยว 
• การกำาหนดกลัยุท่ธ์การท่่องเท่่�ยวใหม่ในยุคิหลัังโคิวิด 19
• นโยบายคิวามยั�งย่นด้านการท่่องเท่่�ยวในยุคิหลัังโคิวิด 19

ท่่�มา: Sigala (2020)

การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ก่อให้เกิดควัามทา้ทายเป็น์อย่างมากใน์เชิีงการวิัจุยั  
งาน์ข่อง Zenker and Kock (2020) ช่ี �ให้เห็น์ถึงควัามสำาคญัการวิัจุยัท่�ต้องมองถึง
ควัามสมัพันั์ธ์ท่์�ลึกซึ �งยิ�งข่ึ �น์ การวิัจุยัก่อน์หน้์าน่์�ท่� เก่�ยวัข่อ้งกบัเหตุไม่คาดฝััน์ วิักฤติ
และภิยัพิับติัต่างๆ มกัจุะม่รูปแบบท่�คลา้ยคลงึกนั์ และทฤษฎ่ีท่�ม่อยู่ก็สามารถอธิ์บาย
ปรากฏการณ์์ไดเ้ป็น์อย่างด่ แต่ใน์กรณ่์การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ท่�ม่ควัามซบัซอ้น์
มากกว่ัา อาจุจุะยงัม่ช่ีองว่ัางใน์เชิีงทฤษฎ่ีท่�ตอ้งการคำาอธิ์บายเพิั�มเติม โดยเฉพัาะเร่�อง
ระดบัข่องควัามซบัซอ้น์ Zenker and Kock (2020) มองว่ัางาน์วิัจุยัท่�ผู่้าน์มายงัข่าดควัาม
เข่า้ใจุว่ัาวิักฤติแต่ละประเภิทส่งผู้ลต่อกนั์อย่างไร การวิัจุยัใน์อน์าคตจุงึไม่ควัรมุ่งเน้์น์
ไปท่�การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 เพ่ัยงแง่มุมเด่ยวั แต่อาจุตอ้งมองและสรา้งรูปแบบท่�  
ซบัซอ้น์และเช่ี�อมโยงกนั์กบัเหตุไม่คาดฝััน์อ่�น์  ๆได ้เพ่ั�อให้สามารถจุดัการกบัควัามซบัซอ้น์สูง 
และควัามเช่ี�อมโยงระหว่ัางเหตุการณ์์ได ้ทฤษฎ่ีพ่ั�น์ฐาน์สำาคญัท่�ควัรน์ำามาใชีค่้อทฤษฎ่ี 
ควัามอลวัน์ (Chaos theory) และทฤษฎ่ีระบบ (System theory) ซึ�งการวิัจุยัดา้น์การท่องเท่�ยวั 
ท่� ผู่้าน์ยงัไม่ได้ตรวัจุสอบทฤษฎ่ีข่องควัามอลวัน์และควัามซับซ้อน์อย่างเพ่ัยงพัอ 
เน่์�องจุากแน์วัทางท่�ผู่้าน์มายงัคงใชีแ้น์วัทางลดทอน์ควัามซบัซอ้น์เป็น์ส่วัน์ใหญ่

น์อกจุากบทควัามข่า้งตน้์แลว้ั บทควัามวิัชีาการเก่�ยวักบัการท่องเท่�ยวัหลงั
โควิัด 19 ส่วัน์ใหญ่มุ่งไปท่�การวิัเคราะหภ์ิาพัการเปล่�ยน์แปลงข่องการท่องเท่�ยวัทั�งใน์
ดา้น์อุปสงคท่์�เก่�ยวัข่อ้งกบัการเปล่�ยน์แปลงพัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวั ดา้น์อุปทาน์ท่�
เก่�ยวัข่อ้งกบัการปรบัตวััข่องอุตสาหกรรมใน์ห่วังโซ่อุปทาน์การท่องเท่�ยวั หลายงาน์เน้์น์
บทบาทข่องเทคโน์โลย่ท่�จุะเข่า้มาข่บัเคล่�อน์และถูกน์ำามาใชีจุ้ริงใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ 
รวัมถงึประเด็น์ใน์เชิีงน์โยบาย ผู้ลกระทบ และบทบาทข่องสถาบนั์ท่�ม่ผู้ลต่อการกำาหน์ด
ทิศทางการท่องเท่�ยวั สรุปสาระสำาคญัไดด้งัน่์�
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งานัดา้นัอุปสงค์ข์้องการท่ีองเทีี�ยวิ ส่วัน์ใหญ่เป็น์การวิัเคราะหเ์ก่�ยวักบัการ
รบัรู้ควัามเส่�ยง (risk perception) และพัฤติกรรมการท่องเท่�ยวัข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่� ม่ 
แน์วัโน้์มจุะเปล่�ยน์แปลงไปจุากการแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ตวััอย่างเช่ีน์ งาน์การศกึษา 
ข่อง Kim, Kim, Badu-Baiden, Giroux, and Choi (2021) ช่ี�ให้เห็น์ถึงบทบาทข่อง
เทคโน์โลย่หลงัโควิัด 19 ท่�แสดงถงึการยอมรบัการใชีเ้ทคโน์โลย่ข่องน์กัท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์  
โดยไดเ้ปร่ยบเท่ยบควัามพังึพัอใจุข่องผูู้บ้ริโภิคระหว่ัางโรงแรมท่�ม่พัน์กังาน์เป็น์หุ่น์ยน์ต์
เท่ยบกบัโรงแรมท่�ม่พัน์กังาน์เป็น์มนุ์ษย ์ผู้ลการศกึษา พับว่ัาผูู้บ้ริโภิคพังึพัอใจุโรงแรม 
ท่�ม่พัน์กังาน์ท่�ใชีหุ่้น์ยน์ตเ์ม่�อเท่ยบกบัพัน์กังาน์ท่�เป็น์มนุ์ษย ์ซึ�งเป็น์ผู้ลท่�แตกต่างจุากการ
ศกึษาก่อน์หน้์าท่�ดำาเนิ์น์การก่อน์การระบาดข่องโควิัด 19 สะทอ้น์ให้เห็น์ว่ัาคน์พัยายาม
ท่�ลดการติดต่อระหว่ัางคน์กบัคน์มากข่ึ �น์ และยอมรบัการทำาธุ์รกรรมต่างๆ ผู่้าน์การใชี้
เทคโน์โลย่หร่อหุ่น์ยน์ตม์ากข่ึ �น์

ส่วัน์งาน์การศึกษาข่อง Li, Zhang, Liu, Kozak, and Wen (2020) ช่ี �ให้เห็น์
ถึงการเปล่�ยน์แปลงพัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวั โดยแบ่งแน์วัโน้์มการเปล่�ยน์แปลง
พัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัออกเป็น์ 3 แบบ ค่อ (1) จุากเท่�ยวัทั�วัไปเป็น์เท่�ยวัแบบซบัซอ้น์  

(from general to elaborate) โดยจุะเล่อกสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัท่�สามารถตอบสน์องควัาม
ตอ้งการ รวัมถงึม่การพิัจุารณ์าระดบัควัามเส่�ยงท่�ยอมรบัไดแ้ละเห็น์ว่ัาสามารถควับคุม
ไดม้ากข่ึ �น์ (2) จุากเท่�ยวัแบบเปิดเป็น์แบบปิด (from open-hearted to closed) โดยจุะ
เล่อกจุุดหมายปลายทางท่�ม่ผูู้ค้น์เบาบาง สามารถเพิั�มระยะห่างทางกายภิาพัและมั�น์ใจุ
ไดว่้ัาจุะม่โอกาสติดเช่ี�อตำ�า ซึ�งถ่อว่ัาเป็น์การสรา้งพ่ั�น์ท่�ปิดทางจิุตวิัทยา (psychologically 
closed area) และ (3) จุากเท่�ยวัแบบแสวังหาเป็น์แบบอนุ์รกัษนิ์์ยม (from radical to  
conservative) เป็น์สิ�งท่�ตอ้งตระหน์กัว่ัาการเสาะแสวังหาแหล่งท่องเท่�ยวัหร่อประสบการณ์ ์
แปลกใหม่ อาจุตอ้งยอมรบัควัามเส่�ยงมากข่ึ �น์ รูปแบบพัฤติกรรมเหล่าน่์�เป็น์พ่ั�น์ฐาน์
สำาหรบัการวิัจุยัเชิีงประจุกัษแ์ละการจุดัการวิักฤตการท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะใน์ประเด็น์
ควัามเส่�ยงดา้น์สุข่ภิาพัและควัามชีอบข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�อาจุเปล่�ยน์ไปเม่�อการท่องเท่�ยวั
ฟ้ื้�น์ตวัักลบัมา

เช่ีน์เด่ยวักนั์ งาน์วิัจุยัข่อง Zenker and Kock (2020) มองว่ัาประเด็น์วิัจุยัเก่�ยวักบั 
การเปล่�ยน์แปลงพัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัเป็น์อ่กหนึ์�งประเด็น์ท่�สำาคญั งาน์ชิี�น์น่์�ไดช่้ี �
ให้เห็น์หลกัฐาน์จุากการวิัจุยัทางจิุตวิัทยาท่�ว่ัาภิยัคุกคามข่องเช่ี�อโรคจุะก่อให้เกิดรูปแบบ 
พัฤติกรรมท่�สำาคญัและมกัจุะซ่อน์อยู่ การศกึษาเชิีงลกึใน์ประเด็น์น่์�ก็จุะสามารถช่ีวัยให้เข่า้ใจุ 
ไดว่้ัาการคุกคามข่องโควิัด 19 จุะก่อให้เกิดรูปแบบพัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัอย่างไร 
ซึ�งอาจุเป็น์ไปไดว่้ัาเม่�อเกิดการคุกคามข่องโรค น์กัท่องเท่�ยวัอาจุเล่อกเท่�ยวัใน์ประเทศ
มากกว่ัาต่างประเทศมากข่ึ �น์ เพ่ั�อพัยายามสน์ับสนุ์น์เศรษฐกิจุข่องประเทศตน์เอง 
น์อกจุากน่์� การคุกคามข่องเช่ี�อโรคอาจุทำาให้ผูู้้คน์ต่�น์ตวััและหล่กเล่�ยงควัามแออดั  

ส่งผู้ลให้หล่กเล่�ยงสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามแออดัและม่น์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มาก และ
เล่อกไปยงัจุุดหมายปลายทางท่�ห่างไกลและม่จุำาน์วัน์คน์น้์อยกว่ัา หร่อการคุกคามข่อง
เช่ี�อโรคจุะกระตุน้์ให้แต่ละคน์หล่กเล่�ยงสิ�งท่� ไม่คุน้์เคยหร่อไม่รูจุ้กั ส่งผู้ลให้การตดัสิน์ใจุ
เดิน์ทางไปต่างประเทศน้์อย หล่กเล่�ยงการบริโภิคอาหารต่างประเทศ และการเดิน์ทาง
เป็น์หมู่คณ์ะ รวัมถงึม่การซ่�อประกนั์การเดิน์ทางมากข่ึ �น์ เป็น์ตน้์
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ส่วัน์ Sigala (2020) มองว่ัาการวิัจุยัควัรพิัจุารณ์าประเด็น์การปรบัตวััใน์การ
รบัรูค้วัามเส่�ยงและผู้ลกระทบท่�จุะเกิดข่ึ �น์ภิายหลงัจุากการตดัสิน์ใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวั 
รวัมถงึประเด็น์ควัามตั�งใจุใน์การท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต และรายละเอ่ยดใน์เชิีงลึกข่อง 
น์กัท่องเท่�ยวัแต่ละกลุ่ม (segmentation profile) น์อกจุากน่์� ควัรม่การวิัเคราะหแ์ละการ 
ทดสอบผู้ลกระทบข่องการรบัรูเ้ก่�ยวักบัควัามพัรอ้มใน์การจุดัการวิักฤติข่องน์กัท่องเท่�ยวั 
ใน์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวั 

สำาหรบัในัดา้นัอุปทีานัการท่ีองเทีี�ยวิ พับว่ัาม่ประเด็น์วิัจุยัท่� หลากหลาย 
ส่วัน์ใหญ่เป็น์เร่�องแน์วัทางการปรบัตวััข่องแหล่งท่องเท่�ยวั ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั ผูู้ท่้� ม่ส่วัน์
เก่�ยวัข่อ้งใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั การศกึษาข่อง Sigala (2020) ไดร้ะบุถงึประเด็น์การปรบัตวัั 
ข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัท่� มุ่งประเด็น์การสร้างควัามปลอดภิยั 
หร่อการเริ� มต้น์ธุ์รกิจุใหม่ ซึ�งอาจุจุะต้องพิัจุารณ์าประเด็น์การออกแบบการสร้าง
ประสบการณ์์ใหม่เพ่ั�อรองรบัน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มเล็ก การทำากิจุกรรมกลางแจุง้ หร่อการ
ส่งเสริมการสรา้งประสบการณ์ส่์วัน์ตวััมากข่ึ �น์

ใน์เชิีงกิจุกรรมการท่องเท่�ยวั Nepal (2020) มองว่ัาโควิัด 19 เปิดโอกาสให้
ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัแบบผู้จุญภิยัทั�วัโลกไดป้รบัตวััใหม่ การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัแบบผู้จุญภิยั 
ม่โอกาสท่�จุะเปล่�ยน์จุากการพัฒัน์าตามยถากรรมไปสู่การพัฒัน์าท่�ยั�งย่น์และใส่ใจุ 

มากข่ึ �น์ โดยม่แน์วัทางท่�สำาคญั เช่ีน์ การปรบัปรุงโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ดา้น์การท่องเท่�ยวั
และกฎีดา้น์การบริการ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งใน์จุุดหมายปลายทางท่�อยู่ห่างไกล หร่อการ
จุำากดัการพัฒัน์าบางพ่ั�น์ท่�  เพ่ั�อรกัษาให้เป็น์แหล่งท่องเท่�ยวัท่� ม่มูลค่าสูง โดยเน้์น์การ
ข่ยายประสบการณ์ก์ารท่องเท่�ยวัเชิีงผู้จุญภิยั เป็น์ตน้์

Zenker and Kock (2020) ไดร้ะบุประเด็น์สำาคญัดา้น์อุปทาน์การท่องเท่�ยวั
ใน์ 3 เร่�อง ไดแ้ก่

1) การเปลี�ยนัภาพลกัษณข์้องจุัดหมายปลายทีาง การวิัจุยัท่�ผู่้าน์มาไดร้ะบ ุว่ัา 
ภิาพัลกัษณ์ส์ามารถเปล่�ยน์แปลงไดต้ลอดเวัลา ดงัน์ั�น์ จุงึม่ควัามจุำาเป็น์ตอ้งตรวัจุสอบว่ัา 
การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ม่ผู้ลทำาให้ภิาพัลกัษณ์ข์่องจุุดหมายปลายทางเปล่�ยน์แปลง
ไปอย่างไร โดยจุุดหมายปลายทางท่�ม่การแพัร่ระบาดโควิัด 19 สูง อาจุตอ้งเผู้ชิีญกบั
ควัามยากลำาบากใน์การพัยายามดงึดูดใจุน์กัท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต เน่์�องจุากภิาพัลกัษณ์ท่์�
แย่ลง แต่ใน์ทางตรงกนั์ข่า้ม จุุดหมายปลายทางเหล่าน่์�อาจุไดร้บัประโยชีน์จ์ุากทศัน์คติ
ท่� เป็น์มุมมองใน์เชิีงกุศลข่องน์กัท่องเท่�ยวั ท่�อาจุเล่อกจุุดหมายปลายทางท่�ม่การแพัร่
ระบาดข่องโควิัด 19 เพ่ั�อเป็น์การสน์บัสนุ์น์ทางเศรษฐกิจุข่องพ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัน์ั�น์ 

2) การเปลี�ยนัแปลงพฤติิกรรมข้องผูอ้ยู่อาศัยัทีี�เป็นัเจัา้บา้นั การแพัร่ระบาด 
ข่องโควิัด 19 อาจุก่อให้เกิดอคติทั�งใน์หมู่ผูู้อ้ยู่อาศยัและน์กัท่องเท่�ยวั ซึ�งเป็น์ปรากฏการณ์ ์
จุำาเป็น์ตอ้งม่การวิัจุยัใน์อน์าคต เพ่ั�อทำาควัามเข่า้ใจุแน์วัโน้์มการปฏิสมัพันั์ธ์ข์่องน์กัท่องเท่�ยวั 
กบัผูู้อ้ยู่อาศยัใน์พ่ั�น์ท่�  

3) การเปลี�ยนัแปลงข้องธุุรกิจัท่ีองเทีี�ยวิ การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ทำาให้ม่
ควัามจุำาเป็น์ท่�จุะตอ้งทำางาน์ร่วัมกนั์กบัระบบภิายน์อก โดยเฉพัาะระบบสุข่ภิาพั ใน์ข่ณ์ะท่�  
ใน์ภิาคธุ์รกิจุต่างๆ อาจุจุะตอ้งหนั์มาใชีวิ้ัธ่์การใหม่ๆ ใน์การดำาเนิ์น์งาน์ภิายใตห้ลกัการ
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เวัน้์ระยะห่างทางสงัคมมากข่ึ �น์ การดำาเนิ์น์งาน์ร่วัมกนั์จุะม่ควัามสำาคญัมากข่ึ �น์สำาหรบั
ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังระหว่ัางและหลงัโควิัด 19

ธุ์รกิจุการบิน์ถ่อว่ัาเป็น์อ่กหนึ์�งองคป์ระกอบสำาคญัใน์ห่วังโซ่การท่องเท่�ยวั
ท่� ไดร้บัผู้ลกระทบจุากโควิัด 19 และจุำาเป็น์ตอ้งม่การปรบัตวัั การศกึษาข่อง Serrano 
and Kazda (2020) ช่ี �ให้เห็น์ว่ัา สน์ามบิน์จุะเผู้ชิีญกบัปัญหาท่� ไม่พัึงประสงคจ์ุากการ
แพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ทั�งจุำาน์วัน์ผูู้้โดยสารน้์อยลง กฎีระเบ่ยบดา้น์สุข่ภิาพัและตน้์ทุน์
ข่องสายการบิน์ท่� สูงข่ึ �น์ เป็น์ตน้์ ปัจุจุยัเหล่าน่์�ทำาให้สน์ามบิน์จุำาเป็น์ตอ้งม่การปรบัตวัั 
ใน์แน์วัทางต่างๆ ไดแ้ก่ 1) การหาแหล่งรายไดท่้� ไม่ไดม้าจุากผูู้้โดยสาร เน่์�องจุากจุำาน์วัน์
ผูู้้โดยสารทางอากาศลดลง 2) การเพิั�มข่่ดควัามสามารถและยกระดบัการให้บริการข่อง
สน์ามบิน์ และ 3) การเร่งปรบัใชี้ไบโอเมตริก (biometric) และเทคโน์โลย่ไรส้มัผู้สัใน์การ
ดำาเนิ์น์งาน์

น์อกจุากน่์� การประยุกต์ใชีเ้ทคโน์โลย่เพ่ั�อสรา้งโอกาสใหม่ใน์การท่องเท่�ยวั
และตอบสน์องต่อข่อ้จุำากดัดา้น์พัฤติกรรมการเดิน์ทางหลงัจุากโควิัด 19 ก็จุะเป็น์อ่ก 
ทางเล่อกใน์การท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะการใชีเ้ทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ (virtual reality)  
Bec, Moyle, Schaffer, and Timms (2021) ช่ี �ว่ัาการใชีเ้ทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์เป็น์การ
สร้างการท่องเท่�ยวัโอกาสท่�สอง (second-chance tourism) ซึ�งเป็น์วิัธ่์การสร้างช่ีวิัต 
ท่�สองให้กบัจุุดหมายปลายทางหร่อสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัท่�ถูกทำาลาย หร่อม่ควัามเปราะบาง
และเส่�อมโทรมอย่างรุน์แรง โอกาสดงักล่าวัเป็น์ผู้ลมาจุากการพัฒัน์าเทคโน์โลย่สมยัใหม่ 
เช่ีน์ โดรน์ การพิัมพั ์3 มิติ หุ่น์ยน์ต ์และแอปพัลิเคชีนั์แบบควัามจุริงเสริม (augmented 
reality) ไดน้์ำามาใชีเ้พ่ั�อบนั์ทึกและสรา้งประสบการณ์เ์สม่อน์จุริง เทคโน์โลย่เหล่าน่์�จุะ
ช่ีวัยให้น์กัท่องเท่�ยวัสามารถสมัผู้สัประสบการณ์์ใหม่ๆ ผู่้าน์การใชีส่้�อหร่อแพัลตฟื้อรม์
ท่�แตกต่างออกไปจุากเดิม เพ่ั�อรบัประสบการณ์จ์ุากทั�งใน์แหล่งกำาเนิ์ดข่องสถาน์ท่�  

ท่องเท่�ยวัน์ั�น์หร่อจุากแหล่งอ่�น์ 
ในัดา้นัธุุรกรรมเกี�ยวิกบัการท่ีองเทีี�ยวิก็มีแนัวิโนัม้จัะใชเ้ทีค์โนัโลยีมากข้้ �นั 

Sigala (2020) ไดช่้ี �ถงึประเด็น์การยกระดบัมาตรฐาน์การให้บริการ การปรบัระบบ
บริการท่�ลดการปฏิสมัพันั์ธ์แ์ละการติดต่อระหว่ัางคน์ (contactless) ดำาเนิ์น์การผู่้าน์
แอปพัลิเคชีนั์ม่อถ่อ หุ่น์ยน์ต ์หร่อปัญญาประดิษฐท่์�สามารถดำาเนิ์น์ผู่้าน์ทางเว็ับไซต์
หร่อแชีทบอต ระบบการชีำาระเงิน์ดิจิุทลั เป็น์ตน้์ อาจุกล่าวัไดว่้ัาโควิัด 19 จุงึเป็น์ตวััเร่ง
ให้เกิดการใชีน้์วัตักรรมและเทคโน์โลย่ใน์ภิาคการท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ 

เช่ีน์เด่ยวักนั์ การศกึษาข่อง Zeng, Chen, and Lew (2020) ระบุว่ัา การแพัร่
ระบาดข่องโควิัด 19 ทำาให้ม่การน์ำาเอาหุ่น์ยน์ตม์าใชีง้าน์จุริงเพิั�มมากข่ึ �น์ เป็น์ประเด็น์
สำาคญัสำาหรบัน์กัวิัจุยัว่ัาจุะสามารถประยุกต์ใชีหุ่้น์ยน์ต ์ใน์การเพิั�มคุณ์ภิาพัและควัาม
ยั�งย่น์ข่องการท่องเท่�ยวัไดอ้ย่างไร ใน์การศึกษาน่์�ไดเ้สน์อแน์วัทางการประยุกต์ใชี้ใน์
แน์วัทางต่างๆ เช่ีน์ 1) การใชีต้รวัจุสอบและการปกป้องทรพััยากรทางธ์รรมชีาติและ
วัฒัน์ธ์รรมท่� เปราะบาง 2) การสรา้งระบบการน์ำาทางท่�กำาหน์ดเสน้์ทางท่องเท่�ยวัโดย
อตัโน์มติั เพ่ั�อป้องกนั์การแออดัและการท่องเท่�ยวัล้น์เกิน์ 3) การสร้างระบบข่อ้มูล
เพ่ั�ออำาน์วัยควัามสะดวักน์กัท่องเท่�ยวั และกระจุายผู้ลประโยชีน์ท์างเศรษฐกิจุข่องการ
ท่องเท่�ยวัอย่างเท่าเท่ยมกนั์มากข่ึ �น์ และ 4) การสรา้งระบบข่อ้มูลสาธ์ารณ์ะท่�ตรวัจุจุบั



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

36ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

พัฤติกรรมท่� ไม่เหมาะสมและให้ควัามรู้แก่น์กัท่องเท่�ยวัเก่�ยวักบัข่อ้ควัรปฏิบติัใน์เชิีง 
วัฒัน์ธ์รรม เป็น์ตน้์ น์วัตักรรมเหล่าน่์�จุะสามารถสรา้งบริการการท่องเท่�ยวัท่�ม่คุณ์ภิาพัสูง  
โดยหุ่น์ยน์ตแ์ละปัญญาประดิษฐช่์ีวัยอำาน์วัยควัามสะดวักใน์การท่องเท่�ยวัไดด่้ยิ�งข่ึ �น์

ในัดา้นัพ้ �นัทีี�ท่ีองเทีี�ยวิ Lapointe (2020) ช่ี �ให้เห็น์ว่ัาการแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19  
ม่แน์วัโน้์มจุะทำาให้เกิดการรวัมธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวับางส่วัน์เข่า้กบัเศรษฐกิจุทอ้งถิ�น์ 
ใน์ข่ณ์ะท่�ประเด็น์เร่�องสุข่ภิาพัและการรกัษาระยะห่างทางสงัคม อาจุทำาให้พ่ั �น์ท่�การ
ท่องเท่�ยวัใน์บางพ่ั�น์ท่�กลายเป็น์พ่ั�น์ท่� ท่� ม่ควัามซบัซอ้น์มากยิ�งข่ึ �น์ การปรบัตวััดา้น์พ่ั�น์ท่�
ข่องการท่องเท่�ยวัยุคหลงัโควิัด 19 จุะถูกพัลิกโฉมจุากการเดิน์ทางท่�ลดลงอย่างมาก 
เน่์�องจุากข่อ้จุำากดัดา้น์สุข่อน์ามยั ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัและพ่ั�น์ท่�บางแห่งจุะประสบภิาวัะ
เศรษฐกิจุหดตวัั ทำาให้ใน์ระยะสั�น์ธุ์รกิจุเหล่าน์ั�น์ตอ้งปรบัไปหาผูู้บ้ริโภิคภิายใน์ทอ้งถิ�น์
มากข่ึ �น์

ในัดา้นัผลกระทีบและนัโยบาย Zenker and Kock (2020) เสน์อประเด็น์การวิัจุยั 
โดยเน้์น์การมองผู้ลกระทบใน์ระยะยาวัและผู้ลกระทบทางออ้ม เน่์�องจุากการวิัจุยัเก่�ยวักบั 
วิักฤตการณ์ส่์วัน์ใหญ่มุ่งเน้์น์ไปท่�ผู้ลกระทบใน์ปัจุจุุบนั์ แต่เพ่ั�อให้เข่า้ใจุถงึผู้ลกระทบ
ทั�งหมดข่องการแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 จุำาเป็น์ตอ้งคำานึ์งถงึผู้ลกระทบใน์ระยะยาวั
และผู้ลกระทบทางออ้มดว้ัย โดยเฉพัาะใน์ประเด็น์ควัามยั�งย่น์ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั ซึ�งม่
ควัามสำาคญัสำาหรบัผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยดา้น์การท่องเท่�ยวัก่อน์เกิดโควิัด 19 อย่างไรก็ด่ 
พัฤติกรรมควัามยั�งย่น์ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัมาจุากผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยและแน์วัทางปฏิบติัท่�ด่ 
ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั หากธุ์รกิจุจุำาน์วัน์มากยงัดำาเนิ์น์งาน์ไปใน์ทิศทางท่�แตกต่างกนั์ อาจุน์ำา 
ไปสู่วังจุรอุบาทวัแ์ละไม่สามารถสรา้งควัามยั�งย่น์ได้

ในัทีางปฏิิบติัิ Sigala (2020) มองว่ัารฐับาลและผูู้อ้อกน์โยบายท่�ม่อำาน์าจุใน์การ 
จุดัการแหล่งท่องเท่�ยวัจุะตอ้งม่การแทรกแซงดว้ัยมาตรการต่างๆ เช่ีน์ ภิาษ่ การสน์บัสนุ์น์ 
งบประมาณ์ การเล่�อน์การชีำาระเงิน์ เป็น์ตน้์ เพ่ั�อให้เกิดการดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุและการจุา้งงาน์
อย่างต่อเน่์�อง ภิายใตส้ถาน์การณ์์โควิัด 19 การดำาเนิ์น์การข่องรฐัม่ผู้ลค่อน์ข่า้งมากใน์
การดำารงอยู่ข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั และเป็น์ผูู้เ้ล่น์ท่�ม่บทบาทสำาคญัใน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั 
อย่างไรก็ด่ ยงัม่ประเด็น์โตแ้ยง้เก่�ยวักบัควัามยั�งย่น์ใน์อน์าคต ผู้ลกระทบต่อโครงสรา้ง
และการดำาเนิ์น์การข่องอุตสาหกรรมทั�งใน์ระดบัชีาติและระดบัโลก ซึ�งเป็น์ข่อ้กงัวัลใน์
เชิีงประสิทธิ์ผู้ลข่องการแทรกแซงข่องรฐั ควัามเป็น์ธ์รรม และการกระจุายผู้ลประโยชีน์์
อย่างเท่าเท่ยมระหว่ัางกลุ่มผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยใน์ระบบการท่องเท่�ยวั  

ในัเชิงสถาบนัั Lew et al. (2020) เสน์อแน์วัคิดวัฏัจุกัรการปรบัตวััเพ่ั�อการ
ฟ้ื้�น์ตวัั (resilience adaptive cycle) ท่�แสดง 4 ข่ั�น์ตอน์การเปล่�ยน์แปลง ไดแ้ก่ ระยะท่�  1  

การปรบัองคก์ร (re-organization) เป็น์การปรบัใชีน้์วัตักรรมและควัามคิดสรา้งสรรคใ์หม่  
ระยะท่�  2 การสรา้งการเติบโต (growth) เป็น์การใชีป้ระโยชีน์จ์ุากโอกาสท่�เกิดข่ึ �น์จุาก
ระยะท่�  1 ระยะท่�  3 การรวัมกลุ่ม (consolidation) เป็น์การจุดัตั�งสถาบนั์และกฎีเกณ์ฑ์์
สำาหรบัระยะท่�  2 และระยะท่�  4 การล่มสลาย (collapse) เป็น์ควัามลม้เหลวัข่องสถาบนั์
ใน์ระยะท่�  3 ซึ�งทำาให้ตอ้งม่การปรบัตวััเพ่ั�อให้เข่า้กบับริบทใหม่ท่� เปล่�ยน์แปลงไป และ
ส่งผู้ลทำาให้ตอ้งกลบัไปสู่การจุดัระเบ่ยบใหม่ใน์ระยะท่�  1 เป็น์วังจุรตามควัามเช่ี�อมโยง
ดงัรูปท่�  11 
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เหตุการณ์ก์ารแพัร่ระบาดใหญ่ข่องโรคโควิัด 19 ทำาให้ระบบมนุ์ษยแ์ละโลก
หยุดชีะงกัและพังัทลายลงอย่างม่น์ยัสำาคญั แมว่้ัาจุะไม่ไดถ้งึกบัล่มสลายไปทั�งหมดก็ตาม 
ใน์ช่ีวังเด่อน์พัฤษภิาคม พั.ศ. 2563 ซึ�งเป็น์ช่ีวังการศกึษาข่อง Lew et al. (2020) การหยุด
ชีะงกัยงัคงเกิดข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะท่�การจุดัระเบ่ยบข่องระบบใหม่แทบจุะยงัไม่ไดเ้ริ�มตน้์ ดงัน์ั�น์ 
จุงึอาจุกล่าวัไดว่้ัาโลกเริ�มเข่า้สู่ข่ั�น์ตอน์การปรบัองคก์ร โดยเฉพัาะการปรบัใชีน้์วัตักรรม
และควัามคิดสรา้งสรรค์ใหม่ท่�จุำาเป็น์สำาหรบัระบบข่องมนุ์ษยท่์� เข่า้กบับริบทใหม่ข่อง
โล ก หลงัโควิัด 19

รูป็ท่�  11 วงจรกัารป็รับตัวแบบย่ดหยุ่น่ (resilience adaptive cycle)

ท่่�มา: Lew et al. (2020) 

การศกึษาข่อง Lew et al. (2020) ยงัไดช่้ี�ให้เห็น์ถงึแน์วัโน้์มการเปล่�ยน์แปลง
ใน์ค่านิ์ยม (value) ข่องโลก โดยค่านิ์ยมหลกับางประการจุะข่บัเคล่�อน์ระบบสงัคมโลก
หลงัโควิัด 19 ไดแ้ก่ 1) สนั์ติภิาพั ทั�งภิายใน์และระหว่ัางประเทศ และระหว่ัางประชีาชีน์
ดว้ัยกนั์ 2) ควัามรกัสุข่ภิาพัและควัามสุข่ ใน์ฐาน์ะท่� เป็น์สิทธิ์มนุ์ษยชีน์ข่ั�น์พ่ั �น์ฐาน์ 3) 
ควัามเสมอภิาค ควัามเป็น์ธ์รรมและควัามร่วัมม่อ น์โยบายและควัามสมัพันั์ธ์ข์่องรฐับาล
และธุ์รกิจุ และการคุม้ครองประชีาชีน์และสถาน์ท่�เปราะบาง และ 4) เศรษฐกิจุส่เข่่ยวั 
อย่างไรก็ด่ ค่านิ์ยมเหล่าน่์�ไม่สามารถระบุไดว่้ัาจุะบรรลุผู้ลได้เม่�อไร แต่ใน์ทา้ยท่� สุด
ฉนั์ทามติระดบัโลกจุะก่อตวััข่ึ �น์ว่ัาแน์วัทางใดเป็น์แน์วัทางท่� ด่ท่� สุดสำาหรบัภิาพัอน์าคต
ท่�พัึงประสงค ์อย่างไรก็ด่ สิ�งท่�สามารถดำาเนิ์น์การได ้ณ์ เวัลาน่์� ค่อการมุ่งเน้์น์คุณ์ค่า
ท่� เห็น์ว่ัาควัรเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่อง “ควัามปกติใหม่” ใน์อน์าคต ซึ�งใน์ระยะน่์�จุะเป็น์ “ระยะ
ปรบัโครงสร้างองคก์ร” และจุะน์ำาไปสู่   “ระยะเติบโต” อ่กครั�งสำาหรบัธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั
และชุีมชีน์
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1.8 ฉากทััศน์์ของการ์ท่ัองเท่ั�ยุวหลังโควิด 19

การสรา้งฉากทศัน์เ์ป็น์เคร่�องม่อหนึ์�งใน์การคิดวิัเคราะหแ์ละจิุน์ตน์าการภิาพั
อน์าคต โดยผู่้าน์การเล่าเร่�อง (storytelling) เก่�ยวักบัประเด็น์ท่�เก่�ยวักบัควัามไม่แน่์น์อน์
สำาคญัท่�อาจุจุะเกิดข่ึ �น์ไดจุ้ริงใน์อน์าคต ภิายหลงัจุากเกิดการแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 
หลายองคก์รไดค้าดการณ์ทิ์ศทางข่องการท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังระหว่ัางและหลงัการระบาด 
โดยพัยายามคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัใน์แง่มุมต่างๆ และไดเ้สน์อภิาพั 
อน์าคตท่�เป็น์ไปไดท่้�อาจุเกิดข่ึ �น์ งาน์เหล่าน่์�โดยมากมกัจุะเป็น์การคาดการณ์์ใน์ระยะสั�น์ 

เก่�ยวักบัผู้ลกระทบใน์เชิีงเศรษฐกิจุ และใชีวิ้ัธ่์การสรา้งฉากทศัน์อ์ย่างง่าย ค่อ การสรา้ง
ทางเล่อกข่องอน์าคตออกเป็น์ 3 ทาง 

หนึ์�งใน์น์ั�น์ค่อการคาดการณ์ข์่อง OECD (2020b) ซึ�งไดป้ระเมิน์ฉากทศัน์ ์
(scenario) เศรษฐกิจุการท่องเท่�ยวัข่องโลก โดยระบุว่ัาโควิัด 19 น่์าจุะส่งผู้ลทำาให้มูลค่า
ทางเศรษฐกิจุจุากธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัใน์ระดบัโลกลดลงมากถึงร้อยละ 60-80 ส่วัน์การ 
ฟ้ื้�น์ตวััน์ั�น์จุะยงัไม่เกิดข่ึ �น์อย่างรวัดเร็วัน์กั ใน์ข่ณ์ะท่�ฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัข่อง UNCTAD 
(2020) ไดแ้สดงให้เห็น์ถงึผู้ลกระทบจุากการลดลงข่องภิาคการท่องเท่�ยวัท่�อาจุเกิดข่ึ �น์ 
โดยคาดการณ์ว่์ัาจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติจุะลดลงร้อยละ 60-80 ใน์ พั.ศ. 2563  
โดยสถาน์การณ์ร์ะดบักลาง (intermediate) จุะลดลงประมาณ์ร้อยละ 66 จุะพับว่ัา  
การคาดการณ์์ใน์งาน์กลุ่มน่์�จุะมุ่งสรา้งฉากทศัน์ข์่องผู้ลกระทบเชิีงเศรษฐกิจุเป็น์สำาคญั 
แสดงรายละเอ่ยดแต่ละฉากทศัน์ด์งัตารางท่�  5 

ตารางท่�  5 ฉากัทัศน์่ของกัารท่องเท่�ยวระดับโลกั
ฉากท้ัศน์ OECD (2020b) UNCTAD (2020)

ฉากทั่ศน์ท่่�  1 การท่่องเท่่�ยวจัะเริ�มฟ้� นตัวในเด่อนกรกฎีาคิม 
แล้ัวคิรึ� งหลัังของปีจัะค่ิอยๆ แข็งแรงขึ� น  
แต่อยู่ในอัตราช้ี้ากว่าท่่�เคิยคิาดการณ์ไว้ มูลัค่ิา
เศรษฐกิจัท่่� เกิดจัากการท่่องเท่่�ยวก็จัะลัดลัง
ราวร้อยลัะ 60 เม่�อเท่่ยบกับปีท่่�แล้ัว

ระดับคิวามรุนแรงน้อย 1 ใน 3 ของค่ิาใช้ี้จ่ัายการท่่องเท่่�ยว 
จัากนักท่่องเท่่�ยวต่างชี้าติ จัะถูิกหักออกในแต่ลัะประเท่ศ 
เท่่ากับว่าการท่่องเท่่�ยวระหว่างประเท่ศจัะหยุดนิ�ง 4 เด่อน 
หร่อลัดลังร้อยลัะ 80 เป็นเวลัา 5 เด่อน

ฉากทั่ศน์ท่่�  2 การท่่องเท่่� ยวจัะเริ� มฟ้� นในเด่อนกันยายน  
แล้ัวค่ิอยๆ แข็งแรงขึ�นในไตรมาสสุดท้่ายของปี  
โดยอยู่ในอัตราช้ี้ากว่าท่่� เคิยคิาดการณ์ ไว้ 
มูลัค่ิาเศรษฐกิจัท่่� เกิดจัากการท่่องเท่่� ยวจัะ 
ลัดลังราวร้อยลัะ 75 เม่�อเท่่ยบกับปีท่่�แล้ัว

ระดับคิวามรุนแรงปานกลัาง 2 ใน 3 ของค่ิาใช้ี้จ่ัาย 
การท่่องเท่่�ยวจัากนักท่่องเท่่�ยวต่างชี้าติ จัะถูิกหักออกใน
แต่ลัะประเท่ศ เท่่ากับว่าการท่่องเท่่�ยวระหว่างประเท่ศจัะ
หยุดนิ�งเป็นเวลัา 8 เด่อนหร่อลัดลังร้อยลัะ 80 เป็นเวลัา  
10 เด่อน

ฉากทั่ศน์ท่่�  3 การท่่องเท่่�ยวจัะเริ�มฟ้� นตัวในเด่อนธันวาคิม  
ดังนั�น มูลัค่ิาเศรษฐกิจัท่่� เกิดจัากการท่่องเท่่�ยว
ก็จัะลัดลังราวร้อยลัะ 80 เม่�อเท่่ยบกับปีท่่�แล้ัว

ระดับคิวามรุนแรงสูง ค่ิาใช้ี้จ่ัายการท่่องเท่่� ยวจัาก 
นักท่่องเท่่� ยวต่างชี้าติทั่� งหมด จัะถูิกหักออกในแต่ลัะ
ประเท่ศ เท่่ากับว่าการท่่องเท่่�ยวระหว่างประเท่ศเก่อบ
หยุดนิ�งตลัอด 12 เด่อน

 

จุากการทบทวัน์วัรรณ์กรรม พับว่ัาการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 
ใน์ระยะถดัไปจุะให้ควัามสำาคญักบัการพัฒัน์าอย่างยั�งย่น์ ซึ�งเป็น์แน์วัโน้์มใหญ่ข่องการ
พัฒัน์าและเป็น์โอกาสใน์การปรบัครั�งใหญ่ (The Great Reset) ใน์การปรบัแน์วัทางการ
พัฒัน์าการท่องเท่�ยวั เคลาส ์ชีวัาบ (Klaus Schwab) ผูู้ก่้อตั�งและประธ์าน์บริหารสภิา
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เศรษฐกิจุโลก (World Economic Forum: WEF) ไดก้ล่าวัว่ัาวิักฤติโควิัด 19 แสดงให้เห็น์
ถงึควัามไม่ยั�งย่น์ข่องระบบเดิม การกลบัไปดำาเนิ์น์การตามแน์วัทางเศรษฐกิจุแบบเดิม 
(business as usual) จุงึไม่ใช่ีแน์วัทางท่� เหมาะสม วิักฤตโควิัด 19 ใน์ครั�งน่์�เป็น์โอกาส
ใน์การทบทวัน์แน์วัทางใน์การพัฒัน์าแบบเก่า เพ่ั�อสรา้งเศรษฐกิจุใหม่ท่� เป็น์ธ์รรมและ
ยั�งย่น์มากยิ�งข่ึ �น์  ชีวัาบยงัไดร้ะบุถงึการข่บัเคล่�อน์การปรบัใหญ่ว่ัาม่แน์วัทางท่�สำาคญั 
3 ประการ ค่อ (1) ข่บัเคล่�อน์กลไกตลาดไปสู่ผู้ลลพััธ์ท่์� เป็น์ธ์รรมมากข่ึ �น์โดยการใชี ้
มาตรการข่องรฐั (2) ส่งเสริมการลงทุน์ทางธุ์รกิจุและอุตสาหกรรมท่� เป็น์มิตรกบั 
สิ�งแวัดลอ้ม และ 3) ประยุกต์ใชีน้์วัตักรรมเพ่ั�อสรา้งระบบตลาดแบบใหม่ท่�เอ่ �อประโยชีน์์
ต่อสาธ์ารณ์ะและลดผู้ลกระทบด้าน์สิ�งแวัดล้อม เช่ีน์ เศรษฐกิจุหมุน์เว่ัยน์ เป็น์ต้น์  
(ชีญานิ์น์ วังัซา้ย, 2563)

งาน์วิัจุยัหลายชิี�น์ได้ช่ี �ถึงแน์วัทางการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 
ว่ัาจุะเป็น์การเปล่�ยน์เสน้์ทางข่องการท่องเท่�ยวัท่� ม่ควัามยั�งย่น์และเป็น์ธ์รรมมากข่ึ �น์  
(Niewiadomski, 2020; Romagosa, 2020; Stankov, Filimonau, & Vujič ić , 2020) 
สะทอ้น์ให้เห็น์ควัามกงัวัลดา้น์สิ�งแวัดลอ้ม เศรษฐกิจุ และสงัคม และเป็น์โอกาสใน์การ
กำาหน์ดทิศทางท่�พัึงประสงคม์ากข่ึ �น์ การศกึษาข่อง Niewiadomski (2020) ระบุว่ัาม่
หลกัฐาน์เชิีงประจุกัษจ์ุำาน์วัน์มากท่�สะทอ้น์ภิาพัการเติบโตข่องการท่องเท่�ยวัท่�มากเกิน์ไป 
และผิู้ดทาง การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 จุงึเป็น์โอกาสใน์การทบทวัน์แน์วัทางการพัฒัน์า 
และไดส้ร้างโอกาสท่�สำาคญัค่อ โอกาสท่�จุะพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัให้ม่ควัามยั�งย่น์ดา้น์ 
สิ�งแวัดลอ้มมากข่ึ �น์ ไม่แสวังหาผู้ลประโยชีน์อ์ย่างละโมบ และเคารพัชุีมชีน์มากยิ�งข่ึ �น์ 

ข่อ้เสน์อดงักล่าวัสอดคลอ้งกบัข่อง Higgins-Desbiolles (2020) ท่�มองว่ัา
วิักฤตโควิัด 19 เป็น์ควัามทา้ทายครั�งสำาคญัท่�ประชีาคมโลกตอ้งเผู้ชิีญใน์แง่ข่องการ
บรรลุข่อ้จุำากดัทางนิ์เวัศวิัทยา การเปล่�ยน์แปลงข่องสภิาพัภูิมิอากาศโลก ควัามตงึเคร่ยด
ทางสงัคมและวัฒัน์ธ์รรมท่�เกิดข่ึ �น์จุากระบบเศรษฐกิจุท่�สรา้งควัามไม่เท่าเท่ยมกนั์และ 
ไม่เป็น์ธ์รรม อน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัจุะถูกโตแ้ยง้กนั์อย่างมากและจุะเป็น์การแข่่งข่นั์ทาง 
ควัามคิดดา้น์การท่องเท่�ยวัระหว่ัางผูู้ท่้�สน์บัสนุ์น์สถาน์ะท่�เป็น์อยู่ผู่้าน์การกลบัมาดำาเนิ์น์
ธุ์รกิจุตามปกติกบัผูู้ท่้�มองเห็น์ควัามเป็น์ไปไดใ้น์การสรา้งควัามยั�งย่น์ ควัามเสมอภิาค 
และควัามยุติธ์รรม 

เช่ีน์เด่ยวักนั์ Romagosa (2020) มองว่ัาควัามทา้ทายสำาหรบัการท่องเท่�ยวัอย่าง 
ยั�งย่น์ทั�วัโลก ค่อการสรา้งสมดุลทางสงัคมใน์แง่ข่องควัามเสมอภิาคและควัามยุติธ์รรม 
รวัมถึงเศรษฐกิจุใน์ทุกจุุดหมายปลายทาง โดยผูู้้ม่ส่วัน์ได้ส่วัน์เส่ยทั�งหมด รวัมถึง 
น์กัวิัจุยัจุะตอ้งม่ภิารกิจุท่�ตอ้งรบัผิู้ดชีอบร่วัมกนั์ ค่อ ช่ีวัยกนั์เปล่�ยน์เสน้์ทางการท่องเท่�ยวั
ไปสู่เสน้์ทางท่�ยั�งย่น์และม่ควัามย่ดหยุ่น์ เพ่ั�อให้เหมาะกบัอน์าคตท่�ม่การเปล่�ยน์แปลงอยู่
ตลอดเวัลา และเต็มไปดว้ัยควัามทา้ทายใหม่ๆ

Stankov et al. (2020) ไดส้รุปประเด็น์หลกัเก่�ยวักบัการระบาดใหญ่ข่องโควิัด 19  
ว่ัาได้ทำาให้สงัคมโลกกลบัมายอ้น์คิดถึงพัฤติกรรมท่�รบัผิู้ดชีอบข่องทุกคน์ เกิดการ
เปล่�ยน์แปลงใน์การรบัรูข้่องผูู้ค้น์ไปสู่มุมมองการฟ้ื้�น์ฟูื้การท่องเท่�ยวั ค่านิ์ยมโดยรวัมจุะ
เริ�มตน้์จุากภิายใน์ตวัับุคคล ซึ�งการแพัร่ระบาดใน์ปัจุจุุบนั์อาจุทำาให้เกิดน์กัท่องเท่�ยวัท่�
ใส่ใจุ (conscious tourists) มากข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ สิ�งเหล่าน่์�ควัรกระตุน้์ให้ผูู้้ให้บริการ
การท่องเท่�ยวัตอบสน์องต่อควัามตอ้งการรูปแบบใหม่ โดยการปรบัผู้ลิตภิณั์ฑ์์ใน์ปัจุจุุบนั์
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ให้ตอบสน์องต่อควัามตอ้งการท่�ยั�งย่น์มากข่ึ �น์ อาจุกล่าวัไดว่้ัา น์กัท่องเท่�ยวัท่�ม่ใส่ใจุเป็น์
ปัจุจุยัสำาคญัท่�จุะเช่ี�อมโยง สน์บัสนุ์น์และหล่อเล่ �ยงระบบนิ์เวัศการท่องเท่�ยวัทั�งหมดเพ่ั�อ
ประโยชีน์์ใน์ภิาพัรวัม 

สำาหรบักรณ่์การท่องเท่�ยวัข่องประเทศไทย ยกตวััอย่างจุงัหวัดัภูิเก็ต ซึ�งเป็น์พ่ั�น์ท่�  

ท่องเท่�ยวัท่�ม่ช่ี�อเส่ยงใน์ระดบัโลกและใน์อด่ตเคยม่น์กัท่องเท่�ยวัสูงถงึ 9.2 ลา้น์คน์ต่อปี 
จุากปริมาณ์น์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มาก ส่งผู้ลทำาให้ชีายหาดและทอ้งทะเลเต็มไปดว้ัยข่ยะ
พัลาสติก และสิ�งม่ช่ีวิัตทางทะเลลดน้์อยลง อย่างไรก็ด่ ใน์ภิาวัะวิักฤติโควิัด 19 พับว่ัา  
เต่ามะเฟ้ื้องไดข้่ึ �น์มาวัางไข่่ตามแน์วัชีายฝัั� งทะเลอนั์ดามนั์ ใน์จุงัหวัดัภูิเก็ตและจุงัหวัดัพังังา  
รวัมถงึพับวัาฬรูดา้และโอมูระบ่อยข่ึ �น์ (การท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย, 2563จุ) สะทอ้น์ให้ 
เห็น์ถงึการฟ้ื้�น์ตวััข่องทรพััยากรธ์รรมชีาติจุากจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัท่�ลดลง ซึ�งเป็น์โจุทย ์

และควัามทา้ทายว่ัาการท่องเท่�ยวัข่องภูิเก็ตจุะดำาเนิ์น์การตามแน์วัทางใหม่ท่�ยั�งย่น์มากข่ึ �น์  

หร่อแน์วัทางเก่าท่�ยงัคงเน้์น์จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวั 
การศกึษาข่อง Copenhagen Institute for Futures Studies (2020) ไดวิ้ัเคราะห ์

ฉากทศัน์อ์น์าคตข่องการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 ใน์ระยะสั�น์ช่ีวัง พั.ศ. 2563-2564 ข่อง
น์กัท่องเท่�ยวัชีาวัเดน์มารก์ โดยการสรา้งฉากทศัน์แ์บบ 2x2 โดยพิัจุารณ์าจุาก 2 ปัจุจุยัท่�
ม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูงและม่ผู้ลกระทบสูงท่�จุะม่ภิาพัอน์าคตข่องการ ค่อ 1) ควัามรูส้กึข่อง
ผูู้บ้ริโภิค ท่�แบ่งเป็น์ 2 ข่ั�วั ค่อ น์กัท่องเท่�ยวัไปเท่�ยวัแบบสนุ์กสน์าน์และแบบยงัรูส้กึกลวัั 
และ 2) แน์วัโน้์มข่องโลกาภิิวัตัน์ ์ท่�แบ่งเป็น์ 2 ข่ั�วั ค่อ โลกแบบเปิดและโลกแบบแบ่งแยก  
สามารถแสดงรายละเอ่ยดดงัตารางท่� 6 และเม่�อน์ำาปัจุจุยัทั�ง 2 มาไข่วัก้นั์จุะไดภ้ิาพัฉากทศัน์ ์
ทั�งหมด 4 ฉากทศัน์ ์แสดงดงัรูปท่� 12 โดยแต่ละฉากทศัน์ม่์เร่�องราวัอน์าคตการท่องเท่�ยวั 

ใน์ระยะสั�น์ข่องชีาวัเดน์มารก์ท่�ข่ึ �น์อยู่กบัควัามไม่แน่์น์อน์ข่อง 2 ปัจุจุยั แสดงรายละเอ่ยด 
ดงัตารางท่�  7

ตารางท่�  6 แกัน่ปั็จจัยของฉากัทัศน์่
1) ความรู้สึกัของผู้บริโภค

เท่ั�ย่วัแต่ย้่งร้�สึักกล้วั (cocooning – fear and travel) เท่ั�ย่วัและร้�สึักสันุก (2021 is 2019 – fun and travel)

• ให้คิวามสำาคัิญกับการคิวบคุิมโรคิแลัะการรักษาคิวามปลัอดภัย
เป็นอันดับแรก
• หาแนวท่างในการสร้างประสบการณ์ใหม่
• คิวามหลัากหลัายไม่ใช่ี้ท่างเล่ัอกท่่� ด่
• ไม่เช่ี้�อมั�นในแหล่ังท่่องเท่่�ยวแลัะกิจักรรมท่่� ม่ผู้ัคินจัำานวนมาก
• อัตราการออมเพิ�มขึ�น การบริโภคิลัดลัง

• กลัับสู่ภาวะปกติ
• เช่ี้�อมั�นว่าบริษัท่ต่างๆ ใช้ี้คิวามระมัดระวังในการให้บริการ
• ไม่ต้องเน้นคิวามปลัอดภัย
• เท่คิโนโลัย่จัะช่ี้วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้
• ระดับการบริโภคิกลัับสู่ภาวะปกติหากคินม่งานท่ำา
• กลััวตัวเองจัะตกกระแส (Fear of Missing Out  - FOMO)

2) แน่วโน้่มของโลกัาภิวัตน์่

โลกเปิ้ด็ (open world) โลกแย่กส่ัวัน (separated world)

• โลักรับผิัดชี้อบร่วมกัน
• ปัญหาระหว่างประเท่ศเกิดขึ�นอ่ก: สหรัฐฯ กับจ่ัน 
• การแก้ปัญหาผ่ัานท่างเท่คิโนโลัย่เพ่�อคิวบคุิมการระบาด
• วิธ่แก้ปัญหาตาม common sense 
• GDP ฟ้� นกลัับมาได้
• ผัลักระท่บท่างเศรษฐกิจัม่จัำากัด

• โลักถูิกแบ่งออกเป็นโซัน รวมถึิงม่โซันต่างๆ ท่่�กระจัายอยู่ทั่�วยุโรป
• การเข้าถึิงท่่�จัำากัด พรมแดนปิด ม่ข้อจัำากัดในการขอว่ซ่ัา
• GDP ยังคิงลัดลัง
• การว่างงานจัำานวนมาก
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 รูป็ท่�  12 ฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวระยะสั�น่ของนั่กัท่องเท่�ยวเดน่มาร์กั
เท่่�ยวแต่กลััว 

โลั
กเ

ปิด

(4) The well-known and trusted (1) From Copenhagen to Tisvildeleje 

โลั
กแ

บ่ง
แย

ก

(3) Back in the saddle (2) Connecting the European dots/oases

เท่่�ยวแลัะสนุก 
ท่่�มา: Copenhagen Institute for Futures Studies (2020)

ตารางท่�  7 เร่�องราวใน่ฉากัทัศน์่แต่ละฉากั
ฉากท้ัศน์ ราย่ละเอ่ย่ด็ในฉากท้ัศน์

(1)
From Copenhagen to Tisvildeleje

(เท่่�ยวแต่กลััว แลัะโลักแบ่งส่วน)

• โลักแบ่งออกเป็นโซัน การข้ามพรมแดนเป็นไปได้ยากแลัะชี้ายแดนเป็นจุัด
ตรวจัสำาคัิญ นักท่่องเท่่�ยวรู้สึกไม่ปลัอดภัยเม่�อข้ามพรมแดน ม่การจัำากัดจัำานวน 
นักท่่องเท่่�ยวท่่� ได้รับอนุญาตให้ไปในแต่ลัะจุัดหมายปลัายท่าง โดยคิวามกังวลัหลััก
ของนักท่่องเท่่�ยวยังคิงเก่�ยวกับการรักษาระยะห่างท่างสังคิม
• สถิานท่่�ท่่องเท่่�ยวในท้่องถิิ�นม่ข้อจัำากัดเก่�ยวกับจัำานวนนักท่่องเท่่�ยว (ได้รับอนุญาต
ให้เย่�ยมชี้มเฉพาะคินท่่� จัับสลัากได้รายสัปดาห์) ท่างเล่ัอกสำาหรับการท่่องเท่่�ยวแบบ
ดั�งเดิมได้รับคิวามนิยม ไม่เน้นระบบขนส่งสาธารณะ ใช้ี้เฉพาะรถิยนต์ส่วนตัวหร่อ
จัักรยาน ม่คิวามไว้วางใจัเฉพาะคินในชี้าติแลัะท้่องถิิ�น

(2) 
Connecting the European dots/oases

(เท่่�ยวสนุก แลัะโลักแบ่งแยก)

• กฎีระเบ่ยบระหว่างประเท่ศม่บท่บาท่สำาคัิญ พรมแดนแลัะจุัดตรวจัยังคิงม่อยู่ 
เน่�องจัากการระบาดใหญ่ของโรคิ รวมถึิงเหตุผัลัท่างการเม่องในท้่องถิิ�นแลัะคิวาม
สัมพันธ์ระหว่างประเท่ศ
• ผู้ับริโภคิแลัะนักท่่องเท่่� ยวเท่่� ยวอย่างใจัร้อน (เน่� องจัากรู้สึกว่าสูญเส่ยการ 
ท่่องเท่่� ยวใน พ.ศ. 2563 ไป แลัะยังม่ปัญหาในการเดินท่างใน พ.ศ. 2564)  
ในขณะท่่�แต่ลัะจุัดหมายปลัายท่างจัะสร้างชุี้ดกฎีระเบ่ยบของตัวเอง นอกจัากน่�   
ผู้ับริโภคิจัำานวนมากอาจัจัะเกิดอาการหงุดหงิดเน่�องจัากม่ข้อจัำากัดในการเดินท่าง
จัำานวนมาก นักท่่องเท่่�ยวจึังพยายามท่่�จัะนำาประสบการณ์ของจุัดหมายปลัายท่าง
กลัับไปท่่� บ้านด้วย (เพลัง ไวน์ ปาร์ต่� )

(3)
 Back in the saddle
(เท่่�ยวสนุก แลัะโลักเปิด)

• การระบาดของโรคิอย่างรวดเร็วเป็นวาระสำาคัิญของโลัก เกิดการกู้ค่ินเศรษฐกิจั
รูปตัว V แลัะโลักเปิดอ่กคิรั�ง โดยยังคิงให้คิวามสำาคัิญกับคิวามปลัอดภัยสูง  
แต่ไม่ใช่ี้สิ� งท่่�อยู่ในใจัของนักท่่องเท่่�ยวแต่ลัะคิน นักท่่องเท่่�ยวยังคิงเน้นคิวามสนุก
แลัะไปเย่�ยมชี้มภูมิภาคิท่่� ม่การระบาดรุนแรง เกิดนิสัยใหม่ท่่� เร่ยกว่า “สุขอนามัย
ดิจิัทั่ลั”

(4) 
The well-known and trusted

(เท่่�ยวแต่กลััว แลัะโลักเปิด)

• สถิานการณ์เก่อบจัะกลัับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่นักท่่องเท่่�ยวยังอยู่ท่่� บ้าน รอบการ
เดินท่างม่การเปล่ั�ยนแปลังแลัะคิวามเต็มใจัท่่�จัะออกเดินท่างท่่องเท่่�ยวเพ่�อสำ ารวจั 
ลัดลัง แลัะจัะเล่ัอกไปเฉพาะสถิานท่่� ท่่องเท่่�ยวท่่� รู้จัักกันด่ เน้นคิวามไว้วางใจัใน
ระดับสูง
• มาตรการด้านคิวามปลัอดภัยม่คิวามสำาคัิญมาก ม่การรับประกันคิวามปลัอดภัย
ทุ่กแง่มุมของการเดินท่าง เน้นท่ริปสั�น เช่ี้น วันหยุดสุดสัปดาห์ แลัะการรับรู้คุิณภาพ
ของบริการสาธารณะท่่�ปลัายท่างเป็นสิ�งท่่� นักท่่องเท่่�ยวให้คิวามสำาคัิญ

ท่่�มา: Copenhagen Institute for Futures Studies (2020)
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ใน์งาน์การศกึษาข่อง Copenhagen Institute for Futures Studies (2020)  
ยงัไดร้ะบุถึงควัามปกติใหม่ว่ัาจุะมุ่งเข่้าสู่เศรษฐกิจุแบบม่การสมัผู้สัตำ�า (low touch  
economy) โดยแน์วัโน้์มเร่งด่วัน์สำาคญั ค่อการลดการสมัผู้สั ซึ�งเทคโน์โลย่จุะเข่้ามา
ม่บทบาทค่อน์ข่า้งมาก เช่ีน์ การให้บริการโดยไม่ใชีม้นุ์ษย ์การท่องเท่�ยวัผู่้าน์เทคโน์โลย่ 
ควัามจุริงเสม่อน์ สถาน์ท่� ห่างไกล (remote destination) จุะกลายเป็น์พ่ั�น์ท่� เพ่ั�อการ 

หล่กเล่�ยงควัามหน์าแน่์น์ท่�ม่ราคาแพัง การควับคุมดว้ัยเส่ยงและการจุดจุำาใบหน้์าแทน์
ทชัีแพัด (touch pad) และการสมัผู้สัทางกายภิาพั โรงแรมแคปซูล (pod hotel) การวัดั
อุณ์หภูิมิท่�สงัเกตเห็น์ได้โดยไกดแ์ละพัน์กังาน์ เป็น์ตน้์ 

World Travel & Tourism Council (2020) ได้เน้์น์ยำ �าถึงควัามสำาคญัข่อง
การใชีแ้น์วัทางท่�ประสาน์กนั์ทั�วัโลกใน์การฟ้ื้�น์ฟูื้การท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะการยกระดบั
ประสบการณ์ก์ารเดิน์ทางท่� ไร้รอยต่อ การผู้สมผู้สาน์เทคโน์โลย่ใหม่ๆ และการออก
กฎีหมายระดบัโลกดา้น์สุข่ภิาพัและสุข่อน์ามยั เพ่ั�อสรา้งควัามมั�น์ใจุให้กบัน์กัเดิน์ทาง  
ดงัน์ั�น์ ใน์การจิุน์ตน์าการถงึภิาพัอน์าคตข่องการเดิน์ทางและการท่องเท่�ยวั ควัรพิัจุารณ์า 
ถึงแน์วัโน้์มสำาคญั 4 ประการ ท่�คาดว่ัาจุะเป็น์ตวััข่บัเคล่�อน์ไปสู่การฟ้ื้�น์ตวััข่องการ 
ท่องเท่�ยวั ไดแ้ก่

1) วิิวิฒันัาการค์วิามติอ้งการ (demand evolution) เป็น์ประเด็น์เก่�ยวักบั
ควัามพัึงพัอใจุและพัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่� ไดเ้ปล่�ยน์ไปสู่การให้ควัามสำาคญักบั 
สิ�งท่�คุน้์เคย คาดการณ์์ได ้และเช่ี�อถ่อได ้เน้์น์การท่องเท่�ยวัใน์ประเทศ และม่การวัางแผู้น์ 
กิจุกรรมกลางแจุง้จุะเข่า้มาม่บทบาทมากข่ึ �น์ใน์ระยะสั�น์ 

2) สุข้ภาพและสุข้อนัามยั (health and hygiene) สุข่ภิาพั ควัามปลอดภิยั
และควัามไวัว้ัางใจุเป็น์สิ�งสำาคญัอย่างยิ�ง ประสบการณ์ส่์วัน์ตวัั ควัามกลวััท่�จุะติดเช่ี�อ 
ใน์ประเทศอ่�น์และควัามกงัวัลเร่�องการเวัน้์ระยะห่าง จุะช่ี�น์ำาพัฤติกรรมข่องผูู้บ้ริโภิคใน์
ระยะสั�น์ถงึกลาง ธุ์รกิจุจุะตอ้งทำางาน์ร่วัมกนั์มากข่ึ �น์จุากห่วังโซ่คุณ์ค่าท่�ข่ยายออกไป 
เพ่ั�อให้ม่ควัามมั�น์ใจุว่ัาม่ควัามพัรอ้มใน์การให้บริการ

3) นัวิตัิกรรมและกระบวินัการแปลงเป็นัดิจิัทีลั (innovation and  
digitalization) โควิัด 19 เป็น์ตวััเร่งท่� ไม่คาดคิดใน์การแสวังหาน์วัตักรรมข่องภิาคการ
ท่องเท่�ยวัและการผู้สมผู้สาน์เทคโน์โลย่ใหม่ๆ ประกอบกบัการยอมรบัและการบริโภิค
แบบดิจิุทลักำาลงัเพิั�มสูงข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะท่�ผูู้บ้ริโภิคคาดหวังัว่ัาเทคโน์โลย่แบบไรส้มัผู้สัจุะเป็น์
สิ�งจุำาเป็น์พ่ั�น์ฐาน์สำาหรบัประสบการณ์ก์ารเดิน์ทางท่องเท่�ยวัท่�ปลอดภิยั 

4) ค์วิามย ั�งย้นั (sustainability) น์ับตั�งแต่เกิดการว่ัางงาน์ใน์วังกวั้าง  
การเคล่�อน์ไหวัต่อต้าน์การเหย่ยดเช่ี�อชีาติ ไปจุน์ถึงการฟ้ื้�น์ฟูื้แหล่งท่�อยู่อาศยัตาม
ธ์รรมชีาติ โลกได้รบัการสน์ับสนุ์น์อ่กครั�งใน์การจุดัการกบัควัามยั�งย่น์ทางสงัคม  
สิ�งแวัดลอ้ม และสถาบนั์ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการรบัรูข้่องสาธ์ารณ์ชีน์ท่�ม่ต่อตลาดสตัวัป่์า
และการลกัลอบล่าสตัวั ์ไดก้ระตุน้์การสน์บัสนุ์น์ให้ม่การคุม้ครองสตัวัป่์ามากข่ึ �น์ สามารถ
สรุปประเด็น์สำาคญัใน์แต่ละแน์วัโน้์มไดด้งัตารางท่�  8 

สำาหรบัยุทธ์ศาสตรก์ารท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 ข่องประเทศไทย การท่องเท่�ยวั
แห่งประเทศไทย (ททท.) (อา้งถงึใน์ สำาน์กังาน์สภิาน์โยบายการอุดมศกึษา วิัทยาศาสตร ์
วิัจุยัและน์วัตักรรมแห่งชีาติ (2563)) ไดเ้สน์อแน์วัทางใน์การฟ้ื้�น์ฟูื้และกำาหน์ดทิศทาง
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การข่บัเคล่�อน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัไทยสู่ควัามยั�งย่น์ โดยม่หลกัการสำาคญั 2 ข่อ้สำาคญั ค่อ 1) 
สรา้งงาน์ สรา้งรายได ้เสริมสภิาพัคล่อง และกระตุน้์การบริโภิคภิาคประชีาชีน์ผู่้าน์การ
เดิน์ทางภิายใน์ประเทศ และ 2) สรา้งรายไดจุ้ากฐาน์น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติท่�ม่ศกัยภิาพัใน์
การใชีจุ่้ายสูง สรา้งสมดุลเชิีงโครงสรา้งใหม่ เพ่ั�อการท่องเท่�ยวัท่�ยั�งย่น์ โดยม่ยุทธ์ศาสตร ์
5R เป็น์กลไกใน์การข่บัเคล่�อน์ แสดงดงัตารางท่�  9 

ตารางท่�  8 สรุป็ป็ระเด็น่สำาคัญใน่แต่ละแน่วโน้่ม

กลุ่มภาค่ี วิัว้ัฒนาการคีวัาม
ต�องการ สุัขั้ภาพและสุัขั้อนาม้ย่

นว้ัตกรรมและ
กระบวันการแป้ลงเป็้น

ดิ็จิัท้ัล
คีวัามย้่�งยื่น

นักท่่องเท่่�ยว • การเกิดใหม่ (rebirth) 
ในประเท่ศแลัะระดับ
ภูมิภาคิ
• คิวามเส่�ยงท่่�ยอมรับได้
• ประสบการณ์แปลักใหม่
• คิวามสะดวกสบายใน
กระบวนการวางแผัน
• อำานาจัของผู้ัเดินท่าง
• การกลัับมาของการ
เดินท่างเพ่�อธุรกิจั

• ให้คิวามสำาคัิญกับคิวาม
ปลัอดภัยสูงสุด
• ปัจัจััยเก่�ยวกับคิวาม
ไว้ใจั (trust) 
• คิวามกลััวการติดเช่ี้�อ

• เท่คิโนโลัย่ดิจิัทั่ลั
• นวัตกรรมแบบไร้สัมผััส

• ข้อคิวรระวังด้าน
สิ�งแวดล้ัอม
• การอนุรักษ์สัตว์ป่า
• คิวามเท่่าเท่่ยมกัน

ภาคิธุรกิจั • กลัไกการรับม่อวิกฤต 
• การฟ้� นตัวของ
เศรษฐกิจั

• กำาหนดบรรทั่ดฐานใหม่
• กำาหนดห่วงโซ่ัอุปท่านท่่�
ม่จุัดประสงค์ิร่วมกัน 

• การเร่งไปสู่
กระบวนการดิจิัทั่ลั
• การท่่องเท่่�ยว
เสม่อนจัริง
• การป้องกันภัยคุิกคิาม

• การตรวจัสอบ
สาธารณะ (public 
scrutiny)

แรงงาน • ให้คิวามสำาคัิญกับ
คุิณภาพช่ี้วิต

• แนวท่างใหม่ในการ
ปฏิิบัติงาน
• มุ่งเน้นคิวามปลัอดภัย

• การเปล่ั�ยนชุี้ดทั่กษะใหม่
• การท่ำางานจัาก
ระยะไกลั

• แรงงานม่ทั่กษะ
หลัากหลัาย

ชุี้มชี้น • การแบ่งผัลัประโยชี้น์
ร่วมกัน
• คิวามจัริงแท้่แลัะคิวาม
จัริงเสม่อน

• การพัฒนาดิจิัทั่ลั • การคัิดกรองฝูังชี้น
• การป้องกันการรุกลัำ�า

นัยเชิี้งนโยบาย • การรองรับกลุ่ัม
ประชี้ากรหลััก
• จััดลัำาดับคิวามสำาคัิญ
ของคิวามเป็นอิสระแลัะ
คิวามจัริงแท้่
• สร้างคิวามมั�นใจัให้
ลูักค้ิาท่างออนไลัน์
• สร้างสรรค์ินวัตกรรม
ท่่�พอเหมาะ
• รักษาการจ้ัางงาน
แรงงาน
• การร่วมม่อกับชุี้มชี้น
ท้่องถิิ�น

• กำาหนดมาตรฐานพิเศษ
• วางแผันเตร่ยมรับสิ�งท่่�
ไม่คิาดฝััน
• การสร้างพันธมิตร
เพ่�อมุ่งสู่คิวามสำาเร็จั
• ให้คิวามรู้แก่แรงงาน

• ขยายสถิานะดิจิัทั่ลั
• การเร่งเข้าสู่เท่คิโนโลัย่
ไร้สัมผััส (touchless) 
• การตอบสนองคิวาม
ต้องการท่่�หลัากหลัาย
• การรองรับการท่ำางาน
ระยะไกลั

• ส่งเสริมการท่่องเท่่�ยว
เชิี้งอนุรักษ์
• การปลูักฝัังคิวามยั�งย่น
• เสริมสร้างการรวมกลุ่ัม
คินท่่� ม่คิวามสามารถิ
• ใช้ี้ประโยชี้น์จัาก
เท่คิโนโลัย่
• การจััดการกระแส
นักท่่องเท่่�ยว
• การม่ส่วนร่วมกับชุี้มชี้น
ท้่องถิิ�น

ท่่�มา: World Travel & Tourism Council (2020)
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 ตารางท่�  9 ยุทธศาสตร์กัารท่องเท่�ยวหลังโควิด 19 สำาหรับป็ระเทศไทย
ยุ่ทัธศาสัตร์ แนวัทัาง

Reboot 
กระตุ้นการเดินท่างท่่องเท่่� ยวใน
ประเท่ศ สร้างคิวามเช่ี้�อมั�นผู้ับริโภคิ
เพ่�อการใช้ี้จ่ัายในการท่่องเท่่� ยวแลัะ
เสริมสร้างเศรษฐกิจัฐานราก

Go again
ส่งเสริมให้เกิดการเท่่�ยวซัำ�าในประเท่ศ เน้นเพิ�มคิวามถ่ิ� ในการเดินท่าง 
ของกลุ่ัมเป้าหมาย ส่งเสริมไท่ยเท่่� ยวไท่ย ให้คิวามสำาคัิญกับกลุ่ัม 
เป้าหมายเฉพาะผ่ัานคิวามร่วมม่อต่างๆ 

Go local พัฒนาแลัะส่งเสริมการท่่องเท่่�ยวเพ่�อสนับสนุนเศรษฐกิจัฐานราก

Rebuild 
ซ่ัอมสร้าง ปรับตัวสู่ new normal 
เพิ�มข่ดคิวามสามารถิในการแข่งขัน
ระยะยาว พัฒนาสินค้ิาแลัะบริการ 
ให้ม่มูลัค่ิาเพิ�มสูงขึ�น

Go new norm
ซ่ัอมสิ� งท่่� เป็นปัญหาแลัะสร้างสิ� งท่่�จัะเป็นรากฐานท่่� มั�นคิงยั�งย่นของ
ธุรกิจัท่่องเท่่�ยวต่อไป ประสานคิวามช่ี้วยเหล่ัอผู้ัประกอบการ พัฒนา
ยกระดับทั่กษะของบุคิลัากรทุ่กระดับ

Go digital
พัฒนาระบบสารสนเท่ศเพ่�อสร้างคิวามมั�นใจัเร่�องคิวามปลัอดภัย 
พัฒนาแพลัตฟอร์มเป็นเคิร่�องม่อท่างการตลัาด สร้างโอกาสแลัะให้
คิวามรู้การตลัาดสมัยใหม่แก่ผู้ัประกอบการ

Rebrand
ส่� อสารการตลัาดด้วยภาพลัักษณ์ใหม่ 
ท่ำาให้ประเท่ศไท่ยเป็นแหล่ังท่่องเท่่�ยว
ท่่� นักท่่องเท่่� ยวคินไท่ยแลัะต่างชี้าติ
นึกถึิงแลัะตัดสินใจัเล่ัอกเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยว

Go top สร้างคิวามประทั่บใจั ประเท่ศไท่ยเป็นหนึ�งในใจัของนักท่่องเท่่�ยว

Go confident
สร้างคิวามเช่ี้�อมั�นในคุิณค่ิาแบรนด์ Amazing Thailand ด้านคิวาม
ปลัอดภัย นักท่่องเท่่� ยวมั� นใจัว่าจัะม่คิวามสุขเม่�อได้มาแลัะกลัับไป
อย่างปลัอดภัย

Rebound
กระตุ้นตลัาดนักท่่องเท่่� ยวต่างชี้าติ 
ให้ฟ้� นกลัับมาในระยะเวลัาท่่� รวดเร็ว 
โดยเฉพาะก ลุ่ั ม นั ก ท่่ องเ ท่่� ยว ท่่� ม่ 
ศักยภาพในการใช้ี้จ่ัายสูง รักษาฐาน 
นั ก ท่่ อ ง เ ท่่� ย ว คุิ ณ ภ า พ แ ลั ะ ก ลุ่ั ม 
เป้าหมาย

Go high
ท่ำาตลัาดแบบเจัาะจังกลุ่ัม โดยเฉพาะกลุ่ัม health and wellness  
ไม่เน้นจัำานวน มุ่งรักษาฐานนักท่่องเท่่�ยวคุิณภาพ เปิดกว้างท่ำาตลัาด
ทุ่กพ่�นท่่�

Go quality มุ่งตลัาดท่่� ม่ศักยภาพในการเติบโต

Rebalance 
ปรับสมดุลัใหม่เพ่�อคิวามยั�งย่น 

Go responsible 
รักษาธรรมชี้าติท่่� ฟ้� นตัวด่ขึ� นจัากช่ี้วงโคิวิด 19 สนับสนุนการม่
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่่องเท่่� ยวท่่� รับผิัดชี้อบต่อสังคิมแลัะ 
สิ�งแวดล้ัอม

Go sustainability 
ลัดการพึ�งพิงตลัาดใดตลัาดหนึ�ง กระจัายการเดินท่างท่่องเท่่�ยวเชิี้ง
พ่�นท่่�แลัะเวลัา สร้างรายได้จัากการท่่องเท่่�ยวบนพ่�นฐานของการรักษา
สมดุลัระหว่างเศรษฐกิจั สังคิมแลัะสิ�งแวดล้ัอม

ท่่�มา: สำ านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิท่ยาศาสตร์ วิจััยแลัะนวัตกรรมแห่งชี้าติ (2563)

1.9 สรุ์ป

เน่์�อหาใน์บทน่์�ไดอ้ธิ์บายแน์วัคิดหลกัข่องวิัธ่์การศกึษาใน์ครั�งน่์� ค่อการคาดการณ์ ์

เชิีงยุทธ์ศาสตร ์ซึ�งเป็น์วิัธ่์การคาดการณ์ท่์� มุ่งเน้์น์ไปท่�การวิัเคราะหปั์จุจุยัไม่แน่์น์อน์ 
เน่์�องจุากบริบทข่องโลกปัจุจุุบนั์ม่ควัามซบัซอ้น์และการพัลิกผู้นั์ดา้น์ต่างๆ อย่างรวัดเร็วั
และใน์วังกวัา้ง ดงัเช่ีน์สถาน์การณ์์โรคระบาดโควิัด 19 ท่� ส่งผู้ลกระทบอย่างรุน์แรงต่อ 
ระบบการท่องเท่�ยวัและก่อให้เกิดควัามไม่แน่์น์อน์สูงใน์หลายมิติ ประกอบกบัการท่องเท่�ยวั 
ท่�เป็น์ระบบซบัซอ้น์ท่�ม่องคป์ระกอบข่องระบบใหญ่และระบบย่อยท่�เก่�ยวัข่อ้งจุำาน์วัน์มาก
และม่ปฏิสมัพันั์ธ์ซ์ึ�งกนั์และกนั์ จุงึทำาให้การวิัเคราะหแ์บบผิู้วัเผิู้น์โดยทั�วัไปไม่สามารถ
สงัเกตเห็น์ควัามสมัพันั์ธ์เ์ชิีงระบบท่� เปล่�ยน์ไปได้โดยง่าย สำาหรบัใน์งาน์ศึกษาครั�งน่์�  

ผูู้เ้ข่่ยน์ไดเ้ล่อกใชีแ้น์วัคิดและวิัธ่์การวิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบใน์การวิัเคราะหพ์ัฤติกรรม
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ข่องระบบท่องเท่�ยวั และใชีเ้ป็น์วิัธ่์การสรา้งทางเล่อกน์โยบายใน์การเตร่ยมพัรอ้มรบัม่อ
กบัควัามไม่แน่์น์อน์ใน์อน์าคต 

จุากการทบทวัน์วัรรณ์กรรมเก่�ยวักบัการท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังท่�ม่การแพัร่ระบาด
ข่องโควิัด 19 พับว่ัาหลายงาน์วิัจุยัช่ี �ให้เห็น์ถงึผู้ลกระทบข่องควัามไม่แน่์น์อน์ท่�จุะเกิดข่ึ �น์ 
ใน์การท่องเท่�ยวั ทั�งใน์ดา้น์อุปสงคก์ารท่องเท่�ยวัท่� เกิดจุากการรบัรู้ควัามเส่�ยงและ
พัฤติกรรมการท่องเท่�ยวัท่�เปล่�ยน์ไป พัรอ้มกนั์น่์�ใน์ดา้น์อุปทาน์ก็ม่งาน์วิัเคราะหท่์�กล่าวัถงึ 

ทิศทางการปรบัตวััข่องแหล่งท่องเท่�ยวั ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั ผูู้ท่้�ม่ส่วัน์ร่วัมใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั 
รวัมถงึสถาบนั์และน์โยบายท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัผู้ลกระทบใน์ระยะยาวัและผู้ลกระทบทางออ้ม
ท่�จุะเกิดข่ึ �น์จุากการแทรกแซงข่องรฐั ปัจุจุยัเหล่าน่์�ลว้ัน์แต่สรา้งควัามไม่แน่์น์อน์และม่
ผู้ลต่อปฏิสมัพันั์ธ์ต่์างๆ ใน์ระบบท่องเท่�ยวัท่�อาจุจุะทำาให้ภิาพัการท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต
ไม่เป็น์ดงัเช่ีน์ท่�ผู่้าน์มา

ผู้ลการทบทวัน์วัรรณ์กรรมยงัพับอ่กว่ัา แน์วัทางใน์การวิัจุยัการเปล่�ยน์แปลง
ด้าน์การท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตม่อยู่หลากหลาย ทั�งใน์เชิีงกรอบควัามคิดและวิัธ่์การ  
หนึ์�งใน์น์ั�น์ค่อการมองการเปล่�ยน์แปลงใน์เชิีงปฏิทรรศน์ ์หร่อปฏิสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางแน์วัโน้์ม 
กบัแน์วัโน้์มตรงกนั์ข่้าม (trend-countertrend) แน์วัคิดดงักล่าวัจุะช่ีวัยเปิดมุมมอง
ข่องการมองภิาพัอน์าคต โดยเฉพัาะภิายใตส้ถาน์การณ์แ์ละผู้ลกระทบท่�ยงัม่ควัามไม่
แน่์น์อน์สูง  

น์อกจุากน่์� การประมวัลงาน์วิัจุยัท่�ใชีแ้น์วัคิดเชิีงระบบและการสรา้งผู้งัระบบ
เป็น์กรอบควัามคิดข่องการวิัจุยั ทำาให้เห็น์ถงึภิาพัรวัมใน์เชิีงระบบข่องงาน์วิัจุยัท่�เก่�ยวักบั 
การท่องเท่�ยวั รวัมถงึควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางองคป์ระกอบต่างๆ ข่องระบบการท่องเท่�ยวั 
ผู้ลลพััธ์เ์หล่าน่์�จุะน์ำาไปใชี้เป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่องการคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตและการสร้าง 
ข่้อเสน์อแน์ะใน์การสน์ับสนุ์น์หัวัข่้อและประเด็น์การวิัจุัยด้าน์การท่องเท่� ยวัข่อง
ประเทศไทยต่อไป
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 บทัทั่� 2 
การ์คาดการ์ณ์์ภาพอน์าคต 

การคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตเป็น์กระบวัน์การท่� มุ่งสรา้งชุีดข่อ้มูลและควัามรู ้
เก่�ยวักบัอน์าคตทางเล่อก เพ่ั�อเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ใน์การพัฒัน์าทางเล่อกเชิีงยุทธ์ศาสตร์ใน์การ 
วัางแผู้น์และดำาเนิ์น์การเพ่ั�อบรรลุเป้าหมายท่�ตั�งไวัข้่องบุคคลหร่อองคก์ร โดยเฉพัาะ
อย่างยิ�งใน์การเตร่ยมพัร้อมรบัม่อกบัควัามไม่แน่์น์อน์และปัจุจุยัเส่�ยงดา้น์ต่างๆ ท่�จุะ 
เกิดข่ึ �น์ใน์อน์าคต ข่ั�น์ตอน์สำาคญัประการหนึ์�งข่องการคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตค่อการ 
กวัาดสญัญาณ์ (scanning) ซึ�งเป็น์ข่ั�น์ตอน์ท่�จุะช่ีวัยทำาให้เห็น์ภิาพัรวัมเก่�ยวักบัแน์วัโน้์ม  
ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ และเง่�อน์ไข่ข่องสิ�งท่�ตอ้งการศึกษา ส่วัน์ข่ั�น์ตอน์ต่อจุากน์ั�น์ค่อการ
พัฒัน์าผู้งัระบบ ซึ�งเป็น์การแสดงควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ต่างๆ ท่� ม่ผู้ล
ต่อการเปล่�ยน์แปลงใน์ระบบข่องเร่�องท่�สน์ใจุศึกษา ทั�งสองข่ั�น์ตอน์ดงักล่าวัถ่อเป็น์
พ่ั�น์ฐาน์ข่องการฉายภิาพัอน์าคตทางเล่อก (alternative futures) และการวัางแผู้น์เชิีง
ยุทธ์ศาสตร์ใน์ข่ั�น์ตอน์ต่อไป 

เน่์�อหาใน์บทน่์�จุะน์ำาเสน์อผู้ลการกวัาดสญัญาณ์ ประกอบดว้ัยแน์วัโน้์มสำาคญั 
ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ เหตุไม่คาดฝััน์ และสญัญาณ์อ่อน์ท่�คาดว่ัาจุะม่ผู้ลอย่างมากต่อการ
ท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตระยะกลางถงึระยะยาวั รวัมถงึการพัฒัน์าผู้งัระบบเบ่ �องตน้์สำาหรบั
การวิัเคราะหก์ารท่องเท่�ยวัไทย และการวิัเคราะหร์ะดบัควัามไม่แน่์น์อน์และผู้ลกระทบ
ข่องปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ จุากน์ั�น์จุงึน์ำาเสน์อผู้ลการวิัเคราะหภ์ิาพัอน์าคตฐาน์ตามแน์วัโน้์ม
ปัจุจุุบนั์ 

2.1 กวาดสัญญาณ

ข่ั�น์ตอน์สำาคญัใน์การคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตค่อการกวัาดสญัญาณ์ข่อง
การเปล่�ยน์แปลงท่� เกิดข่ึ �น์กบัประเด็น์หร่อปัจุจุยัท่�สน์ใจุ และการวิัเคราะหห์าปัจุจุยั 

ข่บัเคล่�อน์ท่�เป็น์สาเหตุให้เกิดการเปล่�ยน์แปลงน์ั�น์ รวัมไปถงึปัจุจุยัหน่์วังท่�ทำาให้ไม่เกิด
การเปล่�ยน์แปลงหร่อเปล่�ยน์แปลงชีา้ โดยผู้ลการกวัาดสญัญาณ์ม่รายละเอ่ยด ดงัน่์�

2.1.1 แน์วโน์้ม ปััจัจััยุขัับเคล้�อน์ และปััจัจััยุหน์่วงขัองการ์ทั่องเทั่�ยุว

การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัม่พัฒัน์าการมาอย่างต่อเน่์� องหลายยุคหลายสมยั  
ใน์ยุคก่อน์สมยัใหม่ (premodern) การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัโดยมากเป็น์การเดิน์ทางข่อง
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กลุ่มชีน์ชีั�น์สูงท่�ม่จุุดหมายปลายทางเฉพัาะจุุด เช่ีน์ การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัล่องแม่น์ำ �าไน์ล ์
โดยเดิน์ทางเข่า้ไปยงัแหล่งท่องเท่�ยวัน์ั�น์เพ่ั�อช่ี�น์ชีมควัามสวัยงาม แน์วัคิดการพัฒัน์าการ
ท่องเท่�ยวัใน์ยุคน์ั�น์จุงึเน้์น์การพัฒัน์าจุุดหร่อแหล่งท่องเท่�ยวัเป็น์หลกั ต่อมาใน์ยุคสมยัใหม่  
(modern) ผูู้ค้น์ท่�เป็น์คน์ทำางาน์เริ�มเดิน์ทางท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะใน์กลุ่มคน์ท่�ม่ 

ลกัษณ์ะการทำางาน์เป็น์งาน์ประจุำาและม่วันั์หยุด โดยกลุ่มคน์เหล่าน่์�จุะเดิน์ทางท่องเท่�ยวั 
ใน์วันั์หยุดน์ั�น์และม่วัตัถุประสงคเ์พ่ั�อการพักัผู่้อน์ การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัค่อน์ข่้างม่
มาตรฐาน์หร่อม่โครงสรา้งท่�ชีดัเจุน์ เน่์�องจุากใน์ยุคน์ั�น์ม่ตน้์ทุน์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวั
ค่อน์ข่า้งสูง การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังน์ั�น์จุงึม่ลกัษณ์ะเป็น์การพัฒัน์าอุตสาหกรรม
การท่องเท่�ยวั (tourism industry) ท่� ม่การพัฒัน์าทั�งห่วังโซ่อุปทาน์ เช่ีน์ สายการบิน์ 
บริษทัทวััร ์โรงแรม ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัจุึงม่ควัามเป็น์อุตสาหกรรมมากข่ึ �น์ทั�งใน์เชิีง
การผู้ลิตและการบริโภิค

ใน์ยุคปัจุจุุบนั์ อาจุกล่าวัไดว่้ัาการท่องเท่�ยวัม่ลกัษณ์ะกึ�งๆ ระหว่ัางยุคสมยัใหม่ 
กบัหลงัสมยัใหม่ (postmodern) ท่�เริ�มใชีป้ระโยชีน์จ์ุากเทคโน์โลย่สารสน์เทศและดิจิุทลั 
มากข่ึ �น์กว่ัาเดิม การท่องเท่�ยวัข่องผูู้ค้น์ม่วัตัถุประสงคท่์�หลากหลายมากข่ึ �น์ ไม่เพ่ัยงแต่เป็น์ 

การท่องเท่�ยวัเพ่ั�อการพักัผู่้อน์เท่าน์ั�น์ แต่ยงัเป็น์การท่องเท่�ยวัเพ่ั�อคน้์หาประสบการณ์ ์
คุณ์ค่าพิัเศษ คน้์หาตน์เอง ทำาควัามเข่า้ใจุคน์อ่�น์ หร่อศกึษาวัฒัน์ธ์รรมข่องคน์ใน์พ่ั�น์ท่�อ่�น์
มากข่ึ �น์ อาจุกล่าวัไดว่้ัาการท่องเท่�ยวัม่ควัามเล่�อน์ไหลข่องควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวั
มากข่ึ �น์ พ่ั �น์ท่�การท่องเท่�ยวัจุะเป็น์ระน์าบมากข่ึ �น์ โดยสามารถเดิน์ทางท่องเท่�ยวัไปใน์
หลากหลายพ่ั�น์ท่�  และอาจุจุะไม่ไดต้ั�งใจุเดิน์ทางไปสถาน์ท่�ใดสถาน์ท่�หนึ์�งเป็น์การเฉพัาะ  

l̇kiz (2019) ไดอ้ธิ์บายลกัษณ์ะและพัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัยุคหลงัสมยัใหม่ 
ท่�สำาคญั ค่อ 1) น์กัท่องเท่�ยวัม่ควัามคาดหวังัและควัามตอ้งการท่�แตกต่างจุากการท่องเท่�ยวั 

แบบดั�งเดิม 2) น์กัท่องเท่�ยวัให้คุณ์ค่ากบัการไดร้บัประสบการณ์ท่์�หลากหลาย 3) น์กัท่องเท่�ยวั 

ม่เทคโน์โลย่เป็น์ส่วัน์สำาคญัใน์ช่ีวิัต โดยเฉพัาะเทคโน์โลย่ดิจิุทลัและสารสน์เทศ ซึ�งช่ีวัย
ให้เข่้าถึงผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัไดจุ้ำาน์วัน์มาก 4) น์กัท่องเท่�ยวัมกัเล่�ยงเดิน์ทางไป
ยงัพ่ั �น์ท่� ท่องเท่�ยวัท่�ม่มวัลชีน์หน์าแน่์น์ 5) น์กัท่องเท่�ยวัตอ้งการประสบการณ์ท่์�จุริงแท ้ 

6) น์กัท่องเท่�ยวัให้การยอมรบัทั�งวัฒัน์ธ์รรมดั�งเดิมและวัฒัน์ธ์รรมยอดนิ์ยมอย่างไม่ 
แตกต่างกนั์ และ 7) น์กัท่องเท่�ยวัม่ส่วัน์ร่วัมใน์กระบวัน์การสรา้งประสบการณ์์

เม่�อพิัจุารณ์าว่ัาจุำาน์วัน์ประชีากรชีน์ชีั�น์กลางใน์หลายประเทศไดเ้พิั�มข่ึ �น์และ
ม่อยู่เป็น์จุำาน์วัน์มาก และคน์เหล่าน่์�อาจุยงัไม่เคยเดิน์ทางท่องเท่�ยวัต่างประเทศมาก่อน์ 
การท่องเท่�ยวัใน์ระยะสั�น์และกลางสำาหรบัระดบัโลกและสำาหรบัประเทศไทย จุงึน่์าจุะ
ม่ทั�งรูปแบบอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวัแบบเดิมใน์รูปแบบการท่องเท่�ยวัเป็น์กลุ่มและม่
กำาหน์ดการชีดัเจุน์ และรูปแบบใหม่ท่�ม่ควัามย่ดหยุ่น์ทั�งใน์ดา้น์กิจุกรรม เวัลาและสถาน์ท่�   
ควัามทา้ทายใน์เชิีงยุทธ์ศาสตรส์ำาหรบัผูู้ป้ระกอบการและหน่์วัยงาน์ดา้น์การท่องเท่�ยวั
จุงึอยู่ท่�การเล่อกและกำาหน์ดส่วัน์ผู้สมข่องการท่องเท่�ยวัทั�งสองรูปแบบให้เกิดประโยชีน์์
และควัามเป็น์ธ์รรมสูงสุด

การวิัเคราะหภ์ิาพัการเปล่�ยน์แปลงเพ่ั�อการคาดการณ์อ์น์าคต น์กัวิัเคราะห์
จุำาเป็น์ตอ้งจุบัสญัญาณ์ไม่เพ่ัยงแค่แน์วัโน้์มหนึ์�ง แต่ตอ้งมองเห็น์แน์วัโน้์มตรงกนั์ข่า้ม 
(countertrend) ข่องแน์วัโน้์มน์ั�น์ดว้ัย ข่ั�น์ตอน์สำาคญัใน์การกวัาดสญัญาณ์จุงึอยู่ท่�การ
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คน้์หาภิาพัเชิีงปฏิทรรศน์ห์ร่อพัาราด็อกซ ์ซึ�งค่อภิาพัการเปล่�ยน์แปลงท่�ดูเหม่อน์ยอ้น์
แยง้กนั์ 

หนึ์�งใน์ภิาพัเชิีงปฏิทรรศน์ท่์�อาจุเกิดข่ึ �น์ได้ใน์อน์าคตเก่�ยวัเน่์�องกบัคุณ์ค่าท่�  

น์กัท่องเท่�ยวัม่กบัพ่ั �น์ท่�หร่อสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัท่�อาจุเปล่�ยน์ไป การท่องเท่�ยวัโดยพ่ั�น์ฐาน์แลว้ั
 

เป็น์เศรษฐกิจุภิาคบริการท่�ม่ลกัษณ์ะพิัเศษท่�เร่ยกว่ัา “ควัามยดึติดกบัพ่ั�น์ท่�” (spatial fixity)  

ผูู้้ให้บริการท่องเท่�ยวัจุงึตอ้งจุดัหาสิน์คา้และบริการให้กบัผูู้บ้ริโภิค ณ์ สถาน์ท่�ใดท่�หนึ์�ง
โดยเฉพัาะ พัรอ้มกนั์น่์� น์กัท่องเท่�ยวัก็ “บริโภิค” ใน์สถาน์ท่�ท่� สิน์คา้และบริการท่องเท่�ยวั
น์ั�น์ตั�งอยู่ พ่ั �น์ท่�จุงึเป็น์ปัจุจุยัสำาคญัใน์การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวั ทั�งใน์แง่ข่องฐาน์การผู้ลิต
ข่องผูู้ผู้้ลิตดา้น์การท่องเท่�ยวัและฐาน์การบริโภิคข่องน์กัท่องเท่�ยวัไปพัรอ้มกนั์

ควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางน์กัท่องเท่�ยวักบัพ่ั �น์ท่�อาจุเปล่�ยน์ไปตามพัฒัน์าการ
ข่องเทคโน์โลย่ดิจิุทลั แน์วัโน้์มสำาคญัดา้น์การท่องเท่�ยวัค่อการใชีเ้ทคโน์โลย่สารสน์เทศ  
โดยเฉพัาะการใชี้โทรศพััทม่์อถ่อและช่ีองทางดิจิุทลัใน์ทุกข่ั�น์ตอน์ข่องเสน้์ทางการท่องเท่�ยวั  
(customer journey) และใน์ทุกส่วัน์ข่องห่วังโซ่ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวั จุากการกวัาดสญัญาณ์
ใน์งาน์น่์�พับว่ัา เป็น์ท่�แน่์น์อน์ว่ัาเทคโน์โลย่ดิจิุทลัจุะยิ�งพัฒัน์ากา้วัหน้์าไปยิ�งข่ึ �น์อ่ก โดยเฉพัาะ 

กลุ่มเทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ (virtual reality - VR) ควัามเป็น์จุริงเสริม (augmented  
reality - AR) และควัามเป็น์จุริงผู้สม (mixed reality - MR) ท่�เช่ี�อมต่อมนุ์ษยก์บัอุปกรณ์ต่์างๆ  
เข่า้ดว้ัยกนั์ ควัามกา้วัหน้์าและแพัร่หลายข่องเทคโน์โลย่เหล่าน่์� อาจุทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัให้
ควัามสำาคญักบัสถาน์ท่�หร่อท่�ตั�งใน์เชิีงกายภิาพัน้์อยลง เน่์�องจุากน์กัท่องเท่�ยวัจุะสามารถ
ท่องเท่�ยวัผู่้าน์อุปกรณ์ดิ์จิุทลัและเทคโน์โลย่เสม่อน์จุริงได ้โดยท่� ไม่จุำาเป็น์ตอ้งเดิน์ทาง
เข่า้มาถงึแหล่งท่องเท่�ยวัไม่ว่ัาจุะอยู่ท่�ใดข่องโลก

แต่ใน์ทางกลบักนั์ แมว่้ัาเทคโน์โลย่จุะพัฒัน์าและน์ำามาใชี้ใน์การสน์บัสนุ์น์การ
ท่องเท่�ยวัมากเพ่ัยงใด แต่น์กัท่องเท่�ยวัก็ยงัคงตอ้งการเดิน์ทางเข่า้ไปใน์พ่ั�น์ท่องเท่�ยวั 

เพ่ั�อไปรบัประสบการณ์ต์รง และยงัคงให้ควัามสำาคญักบัสถาน์ท่�และให้คุณ์ค่ากบัควัาม
จุริงแท ้(authenticity) ข่องประสบการณ์น์์ั�น์ โดยเฉพัาะเม่�อสมัผู้สัมนุ์ษยก์ลายเป็น์สิ�งท่�
ผูู้ค้น์ถวิัลหา ท่ามกลางช่ีวิัตปกติท่�เต็มไปดว้ัยสิ�งประดิษฐ ์ดงัน์ั�น์ พัฤติกรรมน์กัท่องเท่�ยวั
ใน์อน์าคตก็ยงัม่ควัามไม่แน่์น์อน์ว่ัาจุะเปล่�ยน์ไปใน์ทิศทางใด ทั�งใน์ดา้น์การให้คุณ์ค่าและ
ควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวั ควัามเข่า้ใจุใน์ทางเล่อกข่องอน์าคตท่�อาจุเกิดข่ึ �น์ไดจุ้ริงน่์� 
เป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่องการวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตรท์ั�งสำาหรบัผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัและสำาหรบั
การวัางแผู้น์น์โยบายสาธ์ารณ์ะ

 ใน์ข่ั�น์แรกข่องการมองภิาพัอน์าคต ผูู้เ้ข่่ยน์ไดวิ้ัเคราะหแ์น์วัโน้์มสำาคญัข่อง
การท่องเท่�ยวั ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์และปัจุจุยัหน่์วังท่� ม่ผู้ลต่อทิศทางการเติบโตข่องการ
ท่องเท่�ยวั ผู้ลจุากการกวัาดสญัญาณ์สามารถสรุปเป็น์แน์วัโน้์มท่�สำาคญัและปัจุจุยั 
ข่บัเคล่�อน์ข่องการท่องเท่�ยวัใน์ภิาพัรวัมไดด้งัน่์� 

1) การเดินัทีางท่ีองเทีี�ยวิเชิงวิิถีชีวิิติและประสบการณเ์พิ�มข้้ �นั เป็น์แน์วัโน้์ม
สำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัหลงัยุคสมยัใหม่ เม่�อน์กัท่องเท่�ยวัตอ้งการประสบการณ์ท่์� ไม่
เหม่อน์ใครหร่อตอ้งการประสบการณ์ท่์องเท่�ยวัใน์ระดบัท่�ลกึซึ �งมากข่ึ �น์ เพ่ั�อให้ตน์เองม่ 

โอกาสพัฒัน์าตน์เองหร่อคน้์หามุมมองใหม่ๆ ใน์ช่ีวิัต ตามแน์วัโน้์มน่์� น์กัท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์ม 
ท่�จุะเล่อกเดิน์ทางไปยงัจุุดหมายปลายทางท่�ไม่ค่อยม่คน์รูจุ้กัมากข่ึ �น์  การเดิน์ทางท่องเท่�ยวั 
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ดงักล่าวัเป็น์ท่� นิ์ยมอย่างมากใน์กลุ่มคน์รุ่น์มิลเลน์เน่์ยลและเจุน์เน์อเรชีนั์แซด (Z)  
ใน์ปัจุจุุบนั์และใน์อน์าคตอ่ก 20 ปีต่อจุากน่์�ไปจุะกลายเป็น์ประชีากรส่วัน์ใหญ่ข่องวัยัทำางาน์  
น์อกจุากน่์� ลกัษณ์ะการเดิน์ทางท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มจุะเป็น์กลุ่มเล็กหร่อหากเป็น์การท่องเท่�ยวั 
แบบกลุ่มทวััร ์ก็เป็น์ทวััรท่์�สามารถออกแบบไดด้ว้ัยตน์เอง (private and customized tour)  
เช่ีน์ ทวััรท่์องเท่�ยวัข่ั�วัโลกเหน่์อ ทวััรปี์น์เข่าเอเวัอเรสต ์ทวััรซ์าฟื้าร่ใน์แอฟื้ริกา ทวััรท่์�เน้์น์
รบัประทาน์อาหารม่�อหรูใน์รา้น์ระดบัดาวัมิชีลิน์ (Michelin Star) และชิีมไวัน์ท่์�ม่ช่ี�อเส่ยง  
ทวััรเ์จุาะลกึงาน์ดา้น์สถาปัตยกรรม เป็น์ตน้์ การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัแน์วัน่์�จุะเน้์น์การเดิน์ทาง 
กบัคน์รูจุ้กัเป็น์หลกั เช่ีน์ กลุ่มครอบครวััหร่อกลุ่มเพ่ั�อน์ เป็น์ตน้์

2) รูปแบบการเดินัทีางท่ีองเทีี�ยวิย้ดหยุ่นัมากข้้ �นั คน์รุ่น์มิลเลน์เน่์ยลและ 
เจุน์เน์อเรชีนั์แซดม่ค่านิ์ยมให้ควัามสำาคญักบัควัามเป็น์อิสระและควัามย่ดหยุ่น์ใน์การ
บรรลุเป้าหมายใน์ช่ีวิัต จุงึม่แน์วัโน้์มจุะแสวังหาควัามสมดุลระหว่ัางการทำางาน์และวิัถ่ช่ีวิัต 
หร่อไลฟ์ื้สไตลข์่องตน์เอง การข่ยายตวััข่องเศรษฐกิจุท่�ข่บัเคล่�อน์ดว้ัยเทคโน์โลย่ดิจิุทลั
ทั�งเศรษฐกิจุแบบกิ�ก (gig economy) และเศรษฐกิจุแบ่งการใชี้ประโยชีน์ ์(sharing 
economy) เริ�มเป็น์ปัจุจุยัสำาคญัท่�กำาหน์ดควัามสมัพันั์ธ์แ์ละสร้างควัามคาดหวังัใหม่
ระหว่ัางการทำางาน์และการใชีช่้ีวิัต ผู้ลลพััธ์ห์นึ์�งท่� เกิดข่ึ �น์ค่อการเดิน์ทางท่องเท่�ยวัอาจุ
ม่ควัามย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ดว้ัย ทั�งใน์ดา้น์เวัลา ช่ีวังเวัลา และสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวั

ควัามกา้วัหน้์าทางเทคโน์โลย่ม่ส่วัน์ผู้ลกัดนั์ให้คน์เดิน์ทางท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์และ
ม่ควัามย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ เน่์�องจุากเทคโน์โลย่สมยัใหม่สามารถช่ีวัยเหล่อและแกปั้ญหาใน์
การเดิน์ทางและการทำากิจุกรรมให้กบัน์กัท่องเท่�ยวัได ้การศกึษาข่อง Hammond (2019) 
ไดค้าดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตการท่องเท่�ยวัใน์ พั.ศ. 2583 โดยช่ี�ให้เห็น์ว่ัาเทคโน์โลย่ดิจิุทลั 
จุะเข่า้มาจุดัการอุปสรรคสำาคญัค่ออุปสรรคดา้น์ภิาษาภิายใน์ พั.ศ. 2583 และจุะทำาให้
ผูู้้เดิน์ทางจุะสามารถเข่้าใจุภิาษาท่� พูัดรอบตวััและส่�อสารภิาษาทอ้งถิ�น์ได้ทนั์ท่ผู่้าน์
อุปกรณ์ช่์ีวัยแปลแบบทนั์ท่หร่อเร่ยลไทม ์ผู้ลดงักล่าวัจุะยิ�งส่งเสริมให้เกิดการเดิน์ทาง
และการท่องเท่�ยวัเพ่ั�อสรา้งประสบการณ์์ใหม่มากข่ึ �น์ ผูู้ค้น์กลา้เดิน์ทางเท่�ยวัใน์จุุดหมาย
ปลายทางท่�แปลกใหม่มากข่ึ �น์ เกิดแหล่งท่องเท่�ยวัใน์สถาน์ท่�ใหม่ๆ มากข่ึ �น์ดว้ัย

3) การท่ีองเทีี�ยวิมุ่งผลยั�งย้นัมากข้้ �นั แน์วัโน้์มสำาคญัท่� เกิดข่ึ �น์ทั�งใน์วังการ
น์โยบายสาธ์ารณ์ะและวังการธุ์รกิจุค่อการดำาเนิ์น์การเพ่ั�อบรรลุเป้าหมายการพัฒัน์าท่�
ยั�งย่น์ (Sustainable Development Goals - SDG) แน์วัโน้์มดงักล่าวัจุะทำาให้การพัฒัน์า 
ดา้น์การท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มท่� มุ่งผู้ลยั�งย่น์มากข่ึ �น์ ทั�งใน์แง่ผู้ลกระทบต่อทรพััยากร 

ธ์รรมชีาติและคน์ทอ้งถิ�น์ใน์พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะการสรา้งกา๊ซเร่อน์กระจุก การใชี ้

ประโยชีน์ท่์� ดิน์และน์ำ �า การบริโภิคอาหาร และผู้ลกระทบจุากการท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์ต่อ
คุณ์ภิาพัช่ีวิัตข่องคน์ทอ้งถิ�น์ (OECD, 2018) ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ น์กัท่องเท่�ยวัก็เริ�มใส่ใจุ
การท่องเท่�ยวัและม่ควัามรบัผิู้ดชีอบใน์การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ ปัจุจุยัดงักล่าวัจุะเป็น์ 
แรงเสริมสำาคญัท่�จุะช่ีวัยข่บัเคล่�อน์การพัฒัน์าบริการการท่องเท่�ยวัและแหล่งท่องเท่�ยวั
ให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒัน์าท่�ยั�งย่น์ไดม้ากข่ึ �น์ 

4) ช่องทีางออนัไลนัเ์ป็นัแหล่งข้อ้มูลและพ้ �นัทีี�หลกัสำาหรบัการค์น้ัหาและให้
บริการดา้นัการท่ีองเทีี�ยวิแก่นักัท่ีองเทีี�ยวิมากข้้ �นั ใน์ยุคปัจุจุุบนั์เป็น์ยุคข่องการรวับรวัม
ข่อ้มูลข่น์าดใหญ่ท่�ม่ควัามรวัดเร็วั สรา้งผู้ลกระทบและสรา้งโอกาสสูง ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

50ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

การเข่า้ถงึข่อ้มูลก็ไดป้รบัเปล่�ยน์พัฤติกรรมผูู้บ้ริโภิค โดยม่ผูู้ค้น์จุำาน์วัน์มากท่�คน้์หา
ข่อ้มูลล่วังหน้์า และคน้์ควัา้ข่อ้มูลทุกอย่างเพ่ั�อการวัางแผู้น์ อาจุกล่าวัไดว่้ัาข่อ้มูลม่ควัาม 
สมบูรณ์ม์ากข่ึ �น์ ทำาให้การวัางแผู้น์และการตดัสิน์ใจุด่ยิ�งข่ึ �น์ น์อกจุากน่์� ผูู้ค้น์จุำาน์วัน์มาก
ก็ยิน์ด่ท่�จุะแบ่งปัน์ข่อ้มูลใน์พ่ั�น์ท่�ออน์ไลน์เ์พ่ั�อให้เกิดการแลกเปล่�ยน์ท่�ยุติธ์รรม และเกิด
เป็น์แหล่งข่อ้มูลข่น์าดใหญ่เพ่ั�อใชีป้ระกอบการตดัสิน์ใจุ ช่ีองทางออน์ไลน์จ์ุงึกลายเป็น์
ช่ีองทางท่�ม่ควัามสำาคญัมากข่ึ �น์ใน์การคน้์หาและตดัสิน์ใจุวัางแผู้น์การท่องเท่�ยวัข่อง
น์กัท่องเท่�ยวั

น์อกจุากน่์� บทบาทข่องผูู้ม่้อิทธิ์พัลออน์ไลน์ห์ร่ออิน์ฟื้ลูเอน์เซอร ์(influencer) 
ใน์ส่�อออน์ไลน์จ์ุะยิ�งม่ผู้ลต่อการตดัสิน์ใจุเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ รวัมถงึการใชี้
ส่�อเคร่อข่่ายทางสงัคมหร่อโซเช่ียลม่เด่ยใน์การทำาการตลาดท่�จุะม่มากข่ึ �น์ดว้ัย ก็จุะยิ�ง
เพิั�มช่ีองทางการกระตุน้์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ ทั�งน่์� ผู้ลจุากควัามกา้วัหน้์าทาง
เทคโน์โลย่ก็ยิ�งทำาให้ม่การน์ำาเสน์อใน์รูปแบบต่างๆ ท่�สามารถมอบประสบการณ์์ให้กบั 
น์กัท่องเท่�ยวัไดใ้น์ระดบัประสาทสมัผู้สัท่�หลากหลายมากข่ึ �น์ อ่กทั�งยงัเกิดการหลอมรวัม 
ระหว่ัางโลกออน์ไลน์แ์ละออฟื้ไลน์ ์และการบรรจุบกนั์อย่างสมบูรณ์ ์(complete  
convergence) ระหว่ัางโลกออฟื้ไลน์แ์ละออน์ไลน์ ์ส่งผู้ลให้เกิดการเปล่�ยน์วิัธ่์การตอบโต้
ระหว่ัางผูู้ร้บับริการและผูู้้ให้บริการ น์อกจุากน่์� ใน์อน์าคตบทบาทข่องโซเช่ียลม่เด่ย
โดยผูู้ท่้� ไม่ใช่ีมนุ์ษย ์(social media by non-humans) จุะเพิั�มมากข่ึ �น์ กล่าวัค่อจุะม่การใชี้
ปัญญาประดิษฐ์ใน์รูปแบบข่องบอท (bots) ผูู้ม่้อิทธิ์พัลเสม่อน์ (virtual influencers) และ
อุปกรณ์อิ์น์เทอรเ์น็์ตข่องสรรพัสิ�ง หร่อ IoT แทรกซมึอยู่ใน์โซเช่ียลม่เด่ยมากข่ึ �น์ (Appel, 
Grewal, Hadi, & Stephen, 2020)

5) ข้อ้มูลกลายเป็นัปัจัจัยัการผลิติสำาค์ญัข้องธุุรกิจัท่ีองเทีี�ยวิ เทคโน์โลย่ม่
บทบาทมากข่ึ �น์ใน์การเปล่�ยน์โฉมหน้์าการท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะใน์ดา้น์การให้บริการดา้น์
การท่องเท่�ยวั เช่ีน์ น์กัท่องเท่�ยวัสามารถเท่�ยวัชีมสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัท่�ม่ช่ี�อเส่ยงแบบเสม่อน์
จุริงได ้เป็น์ตน้์ น์อกจุากน่์� อิน์เทอรเ์น็์ตข่องสรรพัสิ�งและ machine learning ยงัเป็น์
เคร่�องม่อสำาคญัใน์การข่บัเคล่�อน์เศรษฐกิจุใน์ยุคดิจิุทลั ภิาคธุ์รกิจุสามารถน์ำาเทคโน์โลย่
ดงักล่าวัไปประยุกต์ใชี้ใน์กระบวัน์การเก็บข่อ้มูล วิัเคราะหข์่อ้มูล เพ่ั�อสามารถให้บริการ
ลูกคา้ไดต้รงตามควัามตอ้งการ อย่างไรก็ด่ อุตสาหกรรมการท่องเท่�ยวัก็ม่แน์วัโน้์มท่�
จุะรบัเอาเทคโน์โลย่ดิจิุทลัใหม่มาใชีม้ากข่ึ �น์ เพ่ั�อสรา้งผู้ลลพััธ์ท่์�ด่ยิ�งข่ึ �น์ เทคโน์โลย่ใหม่ๆ 
จุงึม่บทบาทสำาคญัอย่างยิ�งใน์การผู้ลิตข่อ้มูลเพ่ั�อใชีเ้ป็น์ปัจุจุยัการผู้ลิตใน์การพัฒัน์า
ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั ข่อ้มูลเหล่าน์ั�น์จุะเป็น์ปัจุจุยัน์ำาเข่า้สำาคญัใน์การกำาหน์ดแน์วัทางและ
ยุทธ์ศาสตรก์ารให้บริการดา้น์การท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตต่อไป

6) กลุ่มติลาดนักัท่ีองเทีี�ยวิและแหล่งท่ีองเทีี�ยวิใหม่เพิ�มข้้ �นั ควัามตอ้งการ
ข่องผูู้้มาเย่อน์มกัเปล่�ยน์แปลงไปเร่�อยๆ เน่์� องจุากการเปล่�ยน์ลกัษณ์ะภูิมิประชีากร  

การข่ยายตวััข่องกลุ่มชีน์ชีั�น์กลางข่องโลก อนั์เป็น์ผู้ลมาจุากการเติบโตข่องกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจุเกิดใหม่ท่� ช่ีวัยเพิั�มอำาน์าจุซ่�อให้กบับุคคลและสร้างตลาดการท่องเท่�ยวัใหม่ 

ใน์โลก และเป็น์ตลาดเศรษฐกิจุสำาคญั เช่ีน์ จุ่น์ อิน์เด่ย และบราซิล
น์อกจุากน่์� การเพิั�มข่ึ �น์ข่องจุำาน์วัน์ประชีากรสูงวัยัทั�วัโลกก็ทำาให้เกิดควัาม

ตอ้งการเฉพัาะใน์การท่องเท่�ยวั รวัมถงึการเกิดข่องคน์รุ่น์ใหม่ท่� ม่ควัามรู้ควัามเข่า้ใจุ
ดา้น์เทคโน์โลย่ดิจิุทลั ซึ�งจุะกลายเป็น์ผูู้บ้ริโภิคกลุ่มหลกัใน์ตลาดท่องเท่�ยวัใหม่เช่ีน์กนั์ 
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(OECD, 2018) คน์กลุ่มใหม่เหล่าน่์�จุะเป็น์กลุ่มข่บัเคล่�อน์การท่องเท่�ยวัโลก ดงัน์ั�น์จุงึม่
ควัามจุำาเป็น์ท่�จุะตอ้งเข่า้ใจุพัฤติกรรมและควัามตอ้งการ เพ่ั�อท่�จุะไดเ้ตร่ยมการรบัม่อ
ทั�งใน์แง่การจุดับริการการท่องเท่�ยวัท่� เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัควัามตอ้งการใหม่ 
และการควับคุมไม่ให้เกิดผู้ลกระทบเชิีงลบต่อไป 

7) การเติิบโติข้องการลงทุีนัดา้นัการท่ีองเทีี�ยวิจัากต่ิางประเทีศัเพิ�มข้้ �นั  
การลงทุน์ใน์อุตสาหกรรมท่องเท่�ยวัหร่อโครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ท่� เก่�ยวัข่อ้งม่แน์วัโน้์มจุะ
เป็น์การลงทุน์จุากต่างประเทศ ซึ�งอาจุม่ผู้ลทำาให้เกิดการครอบงำาใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัได ้
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งใน์ยุคท่�ระบบแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ท์ำาให้ผูู้ป้ระกอบการข่น์าดใหญ่จุาก
ต่างประเทศ สามารถใชีเ้คร่�องม่อท่�ม่อยู่ใน์การเพิั�มอำาน์าจุเหน่์อตลาด (market power) 
ท่� ส่งผู้ลต่อการกระจุายรายไดแ้ละผู้ลประโยชีน์ท่์�เกิดกบัคน์ใน์พ่ั�น์ท่�

8) การเติิบโติข้องธุุรกิจัการบินั การเดิน์ทางทางอากาศเป็น์องคป์ระกอบ
สำาคญัข่องอุตสาหกรรมการท่องเท่�ยวั ผู้ลจุากควัามกา้วัหน้์าข่องเทคโน์โลย่อากาศยาน์ 
การปรบัปรุงดา้น์การส่�อสาร และกลยุทธ์ท์างการตลาด ประกอบกบัช่ีวังก่อน์การ
ระบาดข่องโควิัด 19 ท่�หลายประเทศไดท้ำาควัามตกลงร่วัมกนั์เร่�องการเปิดพัรมแดน์ 
ทางอากาศยาน์ รวัมถงึผู่้อน์ปรน์กฎีระเบ่ยบต่างๆ เพ่ั�อให้การเดิน์ทางข่า้มพัรมแดน์ง่ายข่ึ �น์  
เช่ีน์ การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัแบบไม่ตอ้งข่อว่ัซ่า เป็น์ตน้์ ปัจุจุยัเหล่าน่์�ส่งผู้ลทำาให้ควัามตอ้งการ 
เดิน์ทางทางอากาศและปริมาณ์การจุราจุรทางอากาศเพิั�มข่ึ �น์ The International Air 
Transport Association (2020) ไดค้าดการณ์ก์ารเติบโตข่องผูู้เ้ดิน์ทาง โดยวิัเคราะห์
จุากแน์วัโน้์มปัจุจุุบนั์ใน์สถาน์การณ์ป์กติหากไม่ม่การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ใน์อ่ก 
20 ปีข่า้งหน้์า (พั.ศ. 2562-2582) พับว่ัา อตัราการเติบโตข่องจุำาน์วัน์ผูู้้โดยสารอยู่ใน์
ช่ีวังรอ้ยละ 3.2-5.3 ต่อปี 

อย่างไรก็ด่ การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ไดส่้งผู้ลกระทบอย่างมากต่อธุ์รกิจุ
การบิน์ใน์ระยะสั�น์ โดยจุำาน์วัน์ผูู้้โดยสารไดล้ดลงอย่างมากใน์ พั.ศ. 2563 แต่คาดว่ัาจุะ
ค่อยๆ ฟ้ื้�น์ตวััใน์ พั.ศ. 2564-2565 น์อกจุากน่์� การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ยงัทำาให้การ
เดิน์ทางข่า้มพัรมแดน์น์าน์าชีาติกลายเป็น์เร่�องซบัซอ้น์มากข่ึ �น์ โดยน์กัท่องเท่�ยวัยงัไม่
สามารถวัางแผู้น์วิัธ่์การเดิน์ทางไดอ้ย่างสะดวักเหม่อน์ช่ีวังก่อน์การระบาด และอุปสรรค 
ใน์การเดิน์ทางก็ยงัคงม่อยู่มาก จุน์กว่ัาการระบาดจุะลดน้์อยลงมาก หร่อจุน์กว่ัาประชีาชีน์ 
จุำาน์วัน์มากไดร้บัการฉ่ดวัคัซ่น์และเกิดภูิมิคุม้กนั์หมู่ใน์วังกวัา้ง  

9) การแข่้งข้นััเพ้�อรกัษาสมดุลอำานัาจัในัเชิงภูมิรฐัศัาสติรแ์ละการเปลี�ยนั
ข้ั�วิอำานัาจั แน์วัโน้์มการแย่งชิีงอำาน์าจุระดบัโลกระหว่ัางสหรฐัอเมริกากบัจุ่น์น์บัวันั์จุะ
ยิ�งเพิั�มควัามชีดัเจุน์มากข่ึ �น์ ไม่เฉพัาะใน์ดา้น์การเม่องและควัามมั�น์คง แต่รวัมไปถงึดา้น์
เศรษฐกิจุและเทคโน์โลย่ ควัามตงึเคร่ยดใน์เชิีงภูิมิรฐัศาสตรน่์์�ย่อมม่ผู้ลกระทบต่อการ
ท่องเท่�ยวัใน์ระดบัโลก น์บัตั�งแต่ธุ์รกิจุการบิน์ท่�ตอ้งพัึ�งควัามร่วัมม่อระหว่ัางประเทศ  
ไปจุน์ถงึการเล่อกใชีม้าตรฐาน์เทคโน์โลย่ท่�สะทอ้น์การแข่่งข่นั์ทางการคา้และทางการเม่อง 
ข่องประเทศมหาอำาน์าจุท่�เป็น์เจุา้ข่องเทคโน์โลย่และแพัลตฟื้อรม์ท่�รองรบักิจุกรรมการ
ท่องเท่�ยวัใน์ทุกข่ั�น์ตอน์ข่องห่วังโซ่อุปทาน์ 

น์อกจุากน่์� ใน์บางกรณ่์ ประเทศมหาอำาน์าจุอาจุใชีก้ารท่องเท่�ยวัเป็น์เคร่�องม่อ 
ใน์การต่อรองระหว่ัางประเทศ โดยเฉพัาะใน์ระดบัทวิัภิาค่ โดยเฉพัาะเม่�อประเทศปลายทาง 
ตอ้งพัึ�งพัารายไดจุ้ากน์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มากจุากประเทศตน้์ทาง ตวััอย่างท่�เห็น์ไดช้ีดั
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ค่อประเทศจุ่น์ ซึ�งส่งออกน์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มากไปหลายประเทศทั�วัโลก น์โยบายข่อง 
รฐับาลจุ่น์ม่ผู้ลอย่างยิ�งต่อจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ใน์ต่างประเทศ และม่ผู้ลกระทบ 
ส่บเน่์�องอย่างมากต่อเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์ประเทศปลายทาง

10) การท่ีองเทีี�ยวิแบบไรเ้งินัสดเพิ�มข้้ �นั เทคโน์โลย่การชีำาระเงิน์ผู่้าน์ระบบ
ดิจิุทลัช่ีวัยอำาน์วัยควัามสะดวักดา้น์การใชีจุ่้ายข่องน์กัท่องเท่�ยวั ส่งผู้ลให้ม่ควัามนิ์ยมใชี้
เพิั�มข่ึ �น์อย่างรวัดเร็วั สะทอ้น์จุากอตัราการเพิั�มข่ึ �น์ข่องปริมาณ์ธุ์รกรรมการชีำาระเงิน์ 
ดว้ัยเงิน์ดว้ัยระบบดิจิุทลัท่�เพิั�มสูงข่ึ �น์ โดยเฉพัาะใน์กิจุกรรมการท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวั  

เช่ีน์ รบัประทาน์อาหาร การซ่�อข่องใน์รา้น์คา้ และควัามบนั์เทิง ทั�งน่์� เป็น์ผู้ลมาจุากการ
เติบโตข่องบริษทัและควัามนิ์ยมข่องผูู้บ้ริโภิคท่�ม่ต่อการเปล่�ยน์แปลงทางดิจิุทลัและการ
แพัร่หลายข่องสมารท์โฟื้น์ น์อกจุากน่์� ยงัม่แน์วัโน้์มจุะม่การใชี้เงิน์สกุลดิจิุทลัมากข่ึ �น์ 
ใน์อน์าคต ยกตวััอย่างประเทศจุ่น์ท่� ไดท้ดลองใชีเ้งิน์หยวัน์ดิจิุทลัเพ่ั�อแทน์ท่�การใชีเ้งิน์ใน์
รูปแบบกระดาษ โดยเงิน์หยวัน์ดิจิุทลัน่์�จุะถูกเช่ี�อมโยงกบัแพัลตฟื้อรม์บริการชีำาระเงิน์ 
หลายๆ ราย เช่ีน์ AliPay, WeChat Pay และแพัลตฟื้อรม์อ่�น์ๆ อ่กจุำาน์วัน์มาก รวัมถงึ
ยงัม่งาน์วิัจุยัท่�สะทอ้น์ให้เห็น์มุมมองข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�ให้การยอมรบัการใชีเ้งิน์ดิจิุทลั 
ใน์การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ (Treiblmaier, Leung, Kwok, & Tham, 2020)

11) การเฝ � าระวิงัเหตุิรา้ยและการรกัษาค์วิามปลอดภยัทีางไซเบอรมี์ค์วิาม 
สำาค์ญัมากข้้ �นั ควัามปลอดภิยัเป็น์สิ�งสำาคญัท่�ม่ผู้ลต่อควัามสำาเร็จุข่องธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวั  
โดยเฉพัาะการก่อเหตุรา้ยท่�มกัส่งผู้ลอย่างมากต่อการตดัสิน์ใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์การ
ไปเย่อน์จุุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ด่ จุากการวิัเคราะหข์่อง Deloitte และ STR Global 
ช่ี �ให้เห็น์ว่ัาระยะเวัลาใน์การฟ้ื้�น์ตวััจุากผู้ลสะเท่อน์จุากการก่อการรา้ยม่แน์วัโน้์มสั�น์ลง
อย่างมากใน์ช่ีวัง 15 ปีท่� ผู่้าน์มา (Oaten, Quesne, & Segal, 2015) แต่ใน์ยุคปัจุจุุบนั์ 
ควัามเส่�ยงดา้น์ไซเบอรก์ลบัเพิั�มสูงข่ึ �น์มาก รฐับาลทั�วัโลกไดม่้ระบบติดตามและปรบัปรุง
กลยุทธ์ก์ารรกัษาควัามปลอดภิยัทางไซเบอรอ์ย่างต่อเน่์�อง โดยเฉพัาะใน์ธุ์รกิจุโรงแรมท่�
ม่แน์วัโน้์มจุะถูกโจุมต่ทางไซเบอรม์ากท่�สุด ดว้ัยควัามปลอดภิยัทั�งทางดา้น์กายภิาพัและ
ดิจิุทลัม่ผู้ลกระทบอย่างมากต่อทั�งดา้น์อุปสงคแ์ละอุปทาน์การท่องเท่�ยวั หลายฝ่ัายจุงึให้
ควัามสำาคญักบัการเฝ้ัาระวังัเหตุรา้ยและการรกัษาควัามปลอดภิยัเพิั�มข่ึ �น์

สำาหรบัประเทศไทย หน่์วัยงาน์ภิาครฐัไดม้องภิาพัอน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัไทย  
โดยสะทอ้น์ออกมาเป็น์วิัสยัทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัไทย พั.ศ. 2579 ท่�มุ่งให้ “ประเทศไทยเป็น์
แหล่งท่องเท่�ยวัคุณ์ภิาพัชีั�น์น์ำาข่องโลก ท่�เติบโตอย่างม่ดุลยภิาพับน์พ่ั�น์ฐาน์ควัามเป็น์ไทย  

เพ่ั�อส่งเสริมการพัฒัน์าเศรษฐกิจุ สงัคม และกระจุายรายไดสู่้ประชีาชีน์ทุกภิาคส่วัน์
อย่างยั�งย่น์”  และเพ่ั�อให้สามารถบรรลุภิาพัวิัสยัทศัน์ด์งักล่าวัจุงึไดก้ำาหน์ดยุทธ์ศาสตร์
พัฒัน์าการท่องเท่�ยวัไทย แบ่งออกเป็น์ 5 ยุทธ์ศาสตร ์(กระทรวังการท่องเท่�ยวัและก่ฬา, 
2559) ไดแ้ก่

ยุทีธุศัาสติรที์ี� 1 การพัฒัน์าคุณ์ภิาพัแหล่งท่องเท่�ยวั และสิน์คา้ บริการดา้น์
การท่องเท่�ยวั รวัมถึงการส่งเสริมควัามยั�งย่น์ข่องแหล่งท่องเท่�ยวั สิ�งแวัดลอ้ม และ 
อตัลกัษณ์วิ์ัถ่ไทย
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ยุทีธุศัาสติรที์ี� 2 การพัฒัน์าโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักเพ่ั�อ
การท่องเท่�ยวัโดยไม่ก่อให้เกิดผู้ลกระทบเชิีงลบต่อชุีมชีน์และสิ�งแวัดลอ้ม

ยุทีธุศัาสติรที์ี� 3 การพัฒัน์าข่่ดควัามสามารถข่องทรพััยากรมนุ์ษยด์า้น์การ
ท่องเท่�ยวัและสรา้งจิุตสำานึ์กดา้น์การท่องเท่�ยวัสำาหรบัประชีาชีน์

ยุทีธุศัาสติรที์ี�  4 การสร้างสมดุลใน์น์กัท่องเท่�ยวักลุ่มต่างๆ ผู่้าน์การตลาด
เฉพัาะกลุ่ม การส่งเสริมวิัถ่ไทยและการสรา้งควัามมั�น์ใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวั

ยุทีธุศัาสติรที์ี� 5 การส่งเสริม การม่ส่วัน์ร่วัม และบูรณ์าการข่องภิาครฐั เอกชีน์  
และชุีมชีน์ ใน์การบริหารจุดัการดา้น์การท่องเท่�ยวั รวัมถงึการร่วัมม่อระหว่ัางประเทศ

 
จุากกรอบวิัสยัทศัน์ข์่้างต้น์สะท้อน์ถึงภิาพัอน์าคตท่�พัึงประสงคข์่องการ 

ท่องเท่�ยวัประเทศไทยท่� มุ่งให้การท่องเท่�ยวัไทยม่ควัามยั�งย่น์มากข่ึ �น์ทั�งใน์ดา้น์การ
พัฒัน์าโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ การจุดัสมดุลข่องตลาดน์กัท่องเท่�ยวั และการส่งเสริมการม่
ส่วัน์ร่วัมข่องภิาค่ใน์ระดบัต่างๆ ทั�งภิายใน์และระหว่ัางประเทศ รวัมถงึเน้์น์การส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิั�มบน์พ่ั�น์ฐาน์ควัามเป็น์ไทยและส่งเสริมเศรษฐกิจุฐาน์รากมากข่ึ �น์  
จุากยุทธ์ศาสตรต่์างๆ ข่า้งตน้์ช่ี�ให้เห็น์แน์วัทางการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัข่องไทยใน์ระยะ 
ถดัไป ซึ�งจุะเป็น์ฐาน์สำาหรบัการวิัเคราะหภ์ิาพัอน์าคตการท่องเท่�ยวัไทย อย่างไรก็ด่  
ภิาพัอน์าคตดงักล่าวัยงัไม่ไดพิ้ัจุารณ์าถงึควัามไม่แน่์น์อน์และควัามเส่�ยงต่างๆ ท่�อาจุ
จุะเกิดข่ึ �น์ระหว่ัางการดำาเนิ์น์ยุทธ์ศาสตรท่์�จุะม่ผู้ลทำาให้ภิาพัอน์าคตท่�คาดหวังัน์ั�น์
เปล่�ยน์แปลงไป โดยเฉพัาะการแพัร่ระบาดข่องเช่ี�อไวัรสัโควิัด 19 ท่�กำาลงัแพัร่ระบาดอยู่
ใน์ปัจุจุุบนั์ และยงัไม่สามารถประเมิน์ผู้ลกระทบไดอ้ย่างชีดัเจุน์ใน์ระยะสั�น์

สำาหรบัแน์วัโน้์มและประเด็น์สำาคญัใน์ระดบัเม่อง พับว่ัา การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวั 
ใน์อน์าคตม่แน์วัโน้์มสำาคญัท่�เป็น์ทั�งโอกาสและควัามทา้ทาย โดยเฉพัาะผู้ลกระทบจุาก
การแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ผูู้เ้ข่่ยน์ไดป้ระชุีมกลุ่มร่วัมกบัภิาค่ท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการ
ท่องเท่�ยวัข่องเม่องท่องเท่�ยวัสำาคญัใน์ 3 จุงัหวัดั ค่อ กรุงเทพัมหาน์คร เช่ียงใหม่ และ
ภูิเก็ต สามารถสรุปแน์วัโน้์มสำาคญัท่� เป็น์ทั�งโอกาสและควัามทา้ทายข่องการท ่องเท่�ยวั
ใน์แต่ละเม่องใน์อน์าคตได ้ดงัน่์�

กร์ุงเทัพมหาน์คร์

1) การท่ีองเทีี�ยวิมีรูปแบบหลากหลายและรองรบักลุ่มค์นัทีี�หลากหลายมากข้้ �นั  
การท่องเท่�ยวัข่องกรุงเทพัมหาน์ครม่แน์วัโน้์มจุะเกิดกลุ่มการท่องเท่�ยวัระดบัย่อย 
(segment) มากข่ึ �น์ อนั์เป็น์ผู้ลมาจุากควัามกา้วัหน้์าข่องเทคโน์โลย่และบทบาทข่องผูู้ม่้
อิทธิ์พัลทางส่�อสงัคมออน์ไลน์ ์ซึ�งทำาให้เกิดการท่องเท่�ยวัข่น์าดเล็กกระจุายไปทั�วัเม่อง 
โดยเฉพัาะการท่องเท่�ยวัเชิีงไลฟ์ื้สไตล ์เช่ีน์ การเท่�ยวัตามร้าน์คาเฟ่ื้และร้าน์กาแฟื้ท่�ม่ 
ลูกเล่น์เฉพัาะ เป็น์ตน้์ น์อกจุากน่์� กรุงเทพัมหาน์ครยงัเป็น์พ่ั�น์ท่�ศกัยภิาพัท่�สามารถรองรบั 
กลุ่มคน์ท่�ม่ควัามหลากหลายใน์อน์าคต เช่ีน์ กลุ่มดิจิุทลัน์อแมด (digital nomad) กลุ่มท่�
ไม่ถ่อสญัชีาติ (stateless) กลุ่มเจุน์เน์อเรชีนั์แอลฟื้า เป็น์ตน้์ เน่์�องจุากกรุงเทพัมหาน์คร
เป็น์เม่องท่�ม่ควัามสามารถใน์การปรบัตวััและม่ควัามย่ดหยุ่น์สูง จุงึเป็น์โอกาสใน์การ
พัฒัน์าการท่องเท่�ยวัข่องกรุงเทพัมหาน์ครให้ดงึดูดกลุ่มคน์เหล่าน่์�เข่า้มาท่องเท่�ยวัและ
สรา้งรายไดใ้ห้กบัเม่องมากข่ึ �น์
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น์อกจุากน่์� กรุงเทพัมหาน์ครยงัเป็น์เม่องปลายทางสุดสปัดาหข์่องกลุ่มชีั�น์น์ำา
ใน์ภูิมิภิาคอาเซ่ยน์ คน์กลุ่มน่์�มกัจุะเดิน์ทางมาจุบัจุ่ายซ่�อข่องและมาร่วัมงาน์อ่เวัน์ส ์ใหญ่
ต่างๆ และม่การใชีจุ่้ายสูง น์อกจุากน่์� ใน์ระยะ 5 ปี ข่า้งหน้์า กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัใน์
กรุงเทพัมหาน์ครจุะน์ำาเสน์อผู่้าน์ช่ีองทางออน์ไลน์แ์ละส่�อดิจิุทลัมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะการ
ท่องเท่�ยวัผู่้าน์การถ่ายทอดสด (streaming live tour) และการท่องเท่�ยวัผู่้าน์เทคโน์โลย่
ควัามจุริงผู้สมท่�จุะเกิดข่ึ �น์อย่างแน่์น์อน์ 

2) พ้ �นัทีี�ท่ีองเทีี�ยวิยงักระจุักติวัิสูง ใน์เชิีงพ่ั �น์ท่�ท่องเท่�ยวั พับว่ัาย่าน์การท่องเท่�ยวั 

ใน์กรุงเทพัมหาน์ครส่วัน์ใหญ่ยงัคงกระจุุกตวััอยู่ใน์เข่ตพัระน์คร เกาะรตัน์โกสิน์ทร ์และ
ย่าน์ใจุกลางเม่อง ส่วัน์ดา้น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัก็ยงัคงเน้์น์กิจุกรรมประเภิทบริการ
ท่�ตอบสน์องวิัถ่ช่ีวิัตสมยัใหม่ โดยเฉพัาะห้างสรรพัสิน์คา้ข่น์าดใหญ่ ใน์ข่ณ์ะท่�การสรา้ง
ผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัประเภิทอ่�น์ๆ ยงัคงม่ไม่มากน์กั

3) การพฒันัาการท่ีองเทีี�ยวิยงัมีค์วิามไม่สมดุล การท่องเท่�ยวัข่องกรุงเทพั 
มหาน์คร ดำาเนิ์น์ไปพัร้อมปัญหาเม่องหลายประการ โดยเฉพัาะปัญหารถติด มลพิัษ
ทางอากาศ มลพิัษทางเส่ยง ควัามไร้ระเบ่ยบข่องการใชี้พ่ั �น์ท่�  และน์ำ �าท่วัม ทำาให้การ
พัฒัน์าการท่องเท่�ยวัทำาไดอ้ย่างจุำากดั ประกอบกบัการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่�ผู่้าน์มาได้
รบัการสน์บัสนุ์น์จุากภิาครฐัค่อน์ข่า้งน้์อย สะทอ้น์จุากงบประมาณ์ดา้น์การท่องเท่�ยวัท่�ม่ 
จุำาน์วัน์น้์อยและการประชีาสมัพันั์ธ์ก์ารท่องเท่�ยวัใน์กรุงเทพัมหาน์ครท่�ยงัม่ไม่มากเท่าท่�ควัร  
การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัข่องกรุงเทพัมหาน์ครส่วัน์ใหญ่ข่บัเคล่�อน์โดยภิาคเอกชีน์ โดยผูู้้
ประกอบธุ์รกิจุใน์ภิาคการท่องเท่�ยวัจุะพัึ�งพัาตน์เองเป็น์หลกัและมกัเป็น์ผูู้ป้ระกอบการ
ท่�เป็น์กลุ่มทุน์ใหญ่ ประเด็น์น่์�จุงึทำาให้เกิดข่อ้กงัวัลเก่�ยวักบัควัามเป็น์ธ์รรมใน์การแข่่งข่นั์
และการกระจุายผู้ลประโยชีน์ด์า้น์การท่องเท่�ยวัข่องกรุงเทพัมหาน์ครท่�อาจุจุะทำาให้ผูู้ ้
ประกอบการทอ้งถิ�น์ท่�เป็น์กลุ่มทุน์เล็กไม่สามารถแข่่งข่นั์ได ้

น์อกจุากน่์� การพัฒัน์าท่องเท่�ยวัข่องกรุงเทพัมหาน์ครยงัม่ข่อ้กงัวัลเร่�องการ
เกิดเจุน์ทริฟิื้เคชีนั์ (gentrification) จุากการท่องเท่�ยวั ซึ�งจุะน์ำาไปสู่ควัามควัามข่ดัแยง้ 
ระหว่ัางเจุา้บา้น์ท่�เป็น์คน์ทอ้งถิ�น์ (host) และแข่กผูู้ม้าเย่อน์ (guest) รวัมถงึประเด็น์กงัวัล 
เก่�ยวักบัการอนุ์ญาตให้ม่คอน์โดมิเน่์ยมจุำาน์วัน์มาก และเม่�อคอน์โดมิเน่์ยมจุำาน์วัน์มาก 
เริ� มม่อายุการใชี้งาน์ท่� น์าน์และม่สภิาพัเส่� อมโทรม ทำาให้เกิดภูิมิทัศน์ท่์� ไม่น่์ามอง  

เป็น์ประเด็น์ท่�ม่ควัามทา้ทายต่อการพัฒัน์าท่�จุะน์ำาไปสู่ควัามยั�งย่น์และสมดุลต่อไป

เชี่ยุงใหม่ 

1) การสรา้งฐานัเศัรษฐกิจัทีี�มีค์วิามหลากหลายและกระจัายค์วิามเสี�ยง
ดา้นัการท่ีองเทีี�ยวิมากข้้ �นั โดยเฉพัาะการมุ่งพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่�ควับคู่กบัเศรษฐกิจุ
สรา้งสรรค ์(creative economy) มากข่ึ �น์ เน้์น์การสรา้งผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�ม่การสรา้งมูลค่าเพิั�ม 
หร่อเสริมควัามคิดสรา้งสรรค ์โดยเช่ี�อมโยงกบัภิาคเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ใน์จุงัหวัดั ไม่พัึ�งพัา
การท่องเท่�ยวัแบบเด่�ยวัๆ โดยพัยายามเช่ี�อมโยงเศรษฐกิจุอ่� น์ๆ ท่� เป็น์จุุดแข็่งข่อง
จุงัหวัดัมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะดา้น์ธุ์รกิจุอาหารท่�ม่แน์วัโน้์มจุะเป็น์ตวััข่บัเคล่�อน์เม่องมากข่ึ �น์ 
เช่ียงใหม่เป็น์เม่องท่�ม่ศกัยภิาพัท่�จุะเป็น์จุุดหมายปลายทางดา้น์อาหาร โดยม่รา้น์อาหาร
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กว่ัา 1.28 หม่�น์รา้น์ สามารถเดิน์ทางหาอาหารทาน์ไดต้ลอดวันั์และม่รา้น์ท่�แน์ะน์ำาโดย 
มิชีลิน์หลายรา้น์ ซึ�งสามารถพัฒัน์าไปเป็น์การท่องเท่�ยวัเชิีงอาหาร (gastronomy tourism)  
น์อกจุากน่์� กลุ่มพัฒัน์าการท่องเท่� ยวัใน์เช่ียงใหม่ยงัตั�งเป้าพัฒัน์าการท่องเท่� ยวัท่�  

เช่ี�อมโยงกนั์ระหว่ัางดา้น์เกษตรและอาหาร (agro-gastro tourism) มากข่ึ �น์ ซึ�งจุะทำาให้
แหล่งท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มเฉพัาะเจุาะจุงมากข่ึ �น์ และสามารถเพิั�มห่วังโซ่อุปทาน์ใน์การ
ท่องเท่�ยวัใหม่ไดม้ากข่ึ �น์ เช่ีน์ การท่องเท่�ยวัใน์สวัน์ผู้กัออรแ์กนิ์ก ไร่ชีาและกาแฟื้ เป็น์ตน้์ 

ใน์ดา้น์ตลาดน์กัท่องเท่�ยวัก็ม่แน์วัโน้์มจุะม่การปรบัสมดุลข่องกลุ่มน์กัท่องเท่�ยวั 
ชีาติต่างๆ มากข่ึ �น์ ไม่พัึ�งพัาน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ใน์สดัส่วัน์ท่�สูงเกิน์ไป โดยพัยายามกระจุาย
สดัส่วัน์น์กัท่องเท่�ยวัชีาติต่างๆ ไดแ้ก่ จุ่น์ อิน์เด่ย ยุโรป และเอเช่ียตะวันั์ออก น์อกจุากน่์�  
น์กัท่องเท่�ยวัท่� เป็น์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัอิสระก็ม่แน์วัโน้์มมากข่ึ �น์ เน่์�องจุากน์กัท่องเท่�ยวั
เข่า้ถงึข่ ้อมูลมากข่ึ �น์ รวัมถงึบทบาทข่องบล็อกเกอร ์(blogger) และอิน์ฟื้ลูเอ็น์เซอรท่์�ม่
ควัามสำาคญัมากข่ึ �น์ ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัเข่า้ถงึควัามดั�งเดิมและอตัลกัษณ์ข์่องควัามเป็น์
เช่ียงใหม่ไดม้ากข่ึ �น์

2) เนัน้ัการท่ีองเทีี�ยวิทีี� มุ่งสรา้งประสบการณ์โดยค์นัทีอ้งถิ�นัมากข้้ �นั  
การท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มท่�จุะเน้์น์การม่ส่วัน์ร่วัมข่องชุีมชีน์ใน์การร่วัมสรา้งประสบการณ์์ใหม่ 
ให้น์กัท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ เน่์�องจุากเช่ียงใหม่ม่ชุีมชีน์ท่�ม่อตัลกัษณ์ท่์�แตกต่างหลากหลาย
และม่ศกัยภิาพัท่�จุะสรา้งการเร่ยน์รูใ้ห้กบัน์กัท่องเท่�ยวัได ้รวัมถงึการมุ่งเน้์น์การท่องเท่�ยวั 
ท่�สรา้งควัามรูส้กึเป็น์เจุา้ข่องให้กบัชุีมชีน์ และส่งเสริมให้น์กัท่องเท่�ยวัไดท่้องเท่�ยวัตาม
แน์วัทางท่� ชุีมชีน์เป็น์อยู่จุริง โดยมุ่งหวังัให้น์กัท่องเท่�ยวัไดส้มัผู้สัและเข่า้ถงึควัามเป็น์
เช่ียงใหม่ไดอ้ย่างลกึซึ �งมากข่ึ �น์ 

จุากมุมมองข่องผูู้เ้ข่า้ร่วัมการประชุีม ระบุว่ัาพ่ั �น์ฐาน์ข่องเม่องเช่ียงใหม่ถ่อเป็น์
เม่องท่�ม่อตัลกัษณ์ท์างวัฒัน์ธ์รรมโดดเด่น์อยู่แลว้ั แทบจุะไม่ม่ควัามจุำาเป็น์ใน์การสรา้ง 
แหล่งท่องเท่�ยวัใหม่ เน่์�องจุากทุน์เดิมท่�ม่อยู่ก็สามารถดงึดูดใจุน์กัท่องเท่�ยวัไดอ้ย่างเพ่ัยงพัอ  

อย่างไรก็ด่ สิ�งควัรทำาเพิั�มเติมค่อการสรา้งแน์วัทางการท่องเท่�ยวัเพ่ั�อให้น์กัท่องเท่�ยวัได้
เร่ยน์รูสิ้�งท่�เช่ียงใหม่ม่อยู่แลว้ัอย่างลกึซึ �ง โดยดงึอำาน์าจุแบบนุ่์มน์วัลหร่อซอฟื้ทพ์ัาวัเวัอร ์
(soft power) ข่องชุีมชีน์ต่างๆ ท่�ม่อยู่มาร่วัมใน์การพัฒัน์า รวัมถงึยกระดบัควัามเข่ม้แข็่ง 
ข่องภิาคเอกชีน์ บูรณ์าการควัามร่วัมม่อข่องกลุ่มสมาคมต่างๆ ท่�ม่อยู่ เพ่ั�อให้เกิดเสถ่ยรภิาพั 
และเอกภิาพัใน์การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัข่องเม่องเช่ียงใหม่ต่อไป

3) ค์วิามสามารถในัการปรบัติวัิข้องผูป้ระกอบการทีอ้งถิ�นัและค์วิามยั�งย้นั
ข้องการพฒันัายงัมีข้อ้จัำากดั ผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์รุ่น์เก่าส่วัน์ใหญ่ยงัคงยดึถ่อแน์วัทาง 
การพัฒัน์าแบบเดิม ยงัเน้์น์พัฒัน์าการท่องเท่�ยวัแบบมวัลชีน์เพ่ั�อสรา้งรายไดจุ้ำาน์วัน์มาก 
ใน์ข่ณ์ะท่�พัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัเปล่�ยน์ไป อย่างไรก็ด่ ใน์ปัจุจุุบนั์ไดม่้คน์รุ่น์ใหม่ 
เข่า้มาม่ส่วัน์ร่วัมใน์การพัฒัน์าร่วัมกนั์มากข่ึ �น์ แมว่้ัาคน์รุ่น์เก่ากบัคน์รุ่น์ใหม่จุะม่มุมมอง
ใน์การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัเม่องเช่ียงใหม่ไปใน์ทิศทางเด่ยวักนั์ แต่อาจุยงัม่มุมมองดา้น์
วิัธ่์การดำาเนิ์น์การท่� ไม่เหม่อน์กนั์ ซึ�งเป็น์ควัามทา้ทายข่องการบูรณ์าการควัามร่วัมม่อ 
ประกอบกบัแรงกดดนั์จุากการเข่า้มาข่องกลุ่มทุน์ใหญ่ โดยเฉพัาะกลุ่มทุน์จุ่น์ท่� เข่า้มา
ลงทุน์สรา้งสิ�งสน์บัสนุ์น์การท่องเท่�ยวัใหม่ เช่ีน์ โรงแรม ธ่์มปารค์ เป็น์ตน้์ การพัฒัน์าน่์�
มกัแตกต่างกบับริบทข่องชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์ จุงึม่ควัามทา้ทายว่ัาการพัฒัน์าใน์ลกัษณ์ะน่์�
จุะสามารถเช่ี�อมโยงกบัชุีมชีน์ไดห้ร่อไม่อย่างไร 



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

56ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

น์อกจุากน่์� การท่องเท่�ยวัเช่ียงใหม่ก่อน์การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ม่แน์วัโน้์ม 
ท่�ทำาให้เกิดควัามเส่�อมโทรมข่องแหล่งท่องเท่�ยวัและเม่อง และเริ�มม่แน์วัโน้์มท่�จุะไม่ 

สามารถควับคุมผู้ลกระทบเชิีงลบได้ การเติบโตข่องการท่องเท่�ยวัเพิั�มข่ึ �น์แต่ไม่ได ้
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒัน์าเม่อง แมว่้ัาการท่องเท่�ยวัจุะสามารถสรา้งรายไดใ้ห้กบัเม่องเป็น์
จุำาน์วัน์มากก็ตาม จุึงเป็น์ควัามทา้ทายข่องการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่�จุะน์ำาไปสู่ควัาม
ยั�งย่น์มากข่ึ �น์ใน์อน์าคต

ภูเก็ต 

1) การท่ีองเทีี�ยวิมุ่งผลค์วิามยั�งย้นัมากข้้ �นั มุ่งสรา้งสมดุลใหม่ข่องการท่องเท่�ยวั  
โดยเน้์น์รบัน์กัท่องเท่�ยวัคุณ์ภิาพัสูงมากข่ึ �น์ เปล่�ยน์การจุดัการและสร้างโมเดลธุ์รกิจุ 
แบบใหม่ การบงัคบัใชีก้ฎีหมาย และการส่งเสริมการม่ส่วัน์ร่วัมข่องคน์ทอ้งถิ�น์เพ่ั�อน์ำาไปสู่ 
ควัามยั�งย่น์ เน่์�องจุากการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 การท่องเท่�ยวัแบบมวัลชีน์ (mass tourism)  
จุะเกิดข่ึ �น์ไดย้าก โดยกลุ่มคน์เจุน์เน์อเรชีนั์วัายและแซดจุะเป็น์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัหลกัท่�
เดิน์ทางท่องเท่�ยวัแบบอิสระ และเทคโน์โลย่จุะเข่า้มาเปล่�ยน์และพัลิกโฉมการท่องเท่�ยวั
ข่องภูิเก็ตมากข่ึ �น์ 

2) เศัรษฐกิจัพ้�งพาการท่ีองเทีี�ยวิสูง การเปล่�ยน์แปลงโครงสรา้งเศรษฐกิจุ
ข่องภูิเก็ตไปจุากการท่องเท่�ยวัทำาไดย้าก เน่์�องจุากภูิเก็ตม่พ่ั �น์ฐาน์ดา้น์การท่องเท่�ยวัท่�
เข่ม้แข็่งและเป็น์ควัามไดเ้ปร่ยบเชิีงเปร่ยบเท่ยบข่องพ่ั�น์ท่� อย่างไรก็ด่ การท่องเท่�ยวัภูิเก็ต
ยงัม่โอกาสพัฒัน์าต่อยอด โดยเฉพัาะการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัเชิีงสุข่ภิาพั (health and 
wellness) ซึ�งเป็น์ท่�ยอมรบัข่องน์กัท่องเท่�ยวัโดยเฉพัาะน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติหลายคน์ท่�
มองว่ัาภูิเก็ตเป็น์จุุดหมายปลายทางสุดทา้ยข่องการใชีช่้ีวิัต 

แมว่้ัาการท่องเท่�ยวัจุะเป็น์กิจุกรรมทางเศรษฐกิจุหลกัท่�สรา้งรายไดจุ้ำาน์วัน์มาก 
ให้กบัภูิเก็ต แต่การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่� ผู่้าน์มากลบัไดร้บัการส่งเสริมจุากภิาครฐั 
ค่อน์ข่า้งน้์อย โดยเฉพัาะการจุดัสรรงบประมาณ์จุากภิาครฐัเม่�อเท่ยบกบัรายไดจุ้ากการ 
ท่องเท่�ยวัข่องจุงัหวัดัภูิเก็ต ผูู้ป้ระกอบการพัึ�งพัาตน์เองเป็น์หลกั แมภู้ิเก็ตจุะม่จุุดแข็่ง 
เชิีงท่�ตั�งและทรพััยากรธ์รรมชีาติ แต่โครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ข่องเม่องยงัเป็น์จุุดเจ็ุบปวัด 
(pain point) สำาคญัข่องการท่องเท่� ยวัภูิเก็ต รวัมถึงการเดิน์ทางใน์เม่องท่� ยงัไม่ม่
มาตรฐาน์ ซึ�งม่ผู้ลต่อการตดัสิน์ใจุมาเท่�ยวัซำ �าข่องน์กัท่องเท่�ยวั 

3) ผูป้ระกอบการท่ีองเทีี�ยวิมีแนัวิโนัม้เป็นัรายใหญ่มากข้้ �นั โดยเฉพัาะ 
ผูู้ป้ระกอบการดา้น์ท่�พักัจุะเป็น์ผูู้ป้ระกอบการรายใหญ่และเป็น์กลุ่มทุน์ต่างชีาติมากข่ึ �น์ 
ข่อ้ไดเ้ปร่ยบข่องกลุ่มทุน์ใหญ่ ค่อม่ชุีดข่อ้มูลท่�สมบูรณ์ ์(perfect information) ใน์การ
ประกอบการ ใน์ข่ณ์ะท่�ผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ยงัไม่ไดต้ั�งรบักบัการใชีข้่อ้มูลใน์วิัเคราะห์
เพ่ั�อพัฒัน์าการท่องเท่�ยวั ผู้ลดงักล่าวัอาจุจุะทำาให้ผูู้ป้ระกอบการรายย่อยถูกควับรวับ
เข่า้ไปใน์กลุ่มทุน์ใหญ่และแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์์ได ้

โดยสรุป การท่องเท่�ยวัใน์ระดบัเม่องม่แน์วัโน้์มท่�จุะเกิดการท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์ 
ซึ�งส่งผู้ลกระทบต่อทรพััยากรธ์รรมชีาติและชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์ น์อกจุากน่์� ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั
ยงัม่แน์วัโน้์มท่�จุะถูกครอบงำาโดยทุน์ใหญ่ น์บัเป็น์ข่อ้กงัวัลสำาคญัใน์เร่�องควัามสามารถใน์
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การแข่่งข่นั์ข่องผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ โดยเฉพัาะเม่�อทุน์ใหญ่จุากต่างถิ�น์และต่างชีาติ 
ม่บทบาทใน์การครอบงำาการท่องเท่�ยวัข่องเม่องมากข่ึ �น์ 

อย่างไรก็ด่ จุากการประชุีมและสมัภิาษณ์ผู์ู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยใน์แต่ละพ่ั�น์ท่� พับว่ัา 
ทิศทางการพัฒัน์าท่�พังึประสงคข์่องการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 ใน์เม่องท่องเท่�ยวัหลกั
ค่อการสรา้งสมดุลใน์การท่องเท่�ยวัทั�งใน์ดา้น์อุปสงค ์โดยไม่พัึ�งพัาตลาดน์กัท่องเท่�ยวัใด 

เป็น์หลกั และเน้์น์น์กัท่องเท่�ยวัคุณ์ภิาพัสูงมากข่ึ �น์ ส่วัน์ดา้น์อุปทาน์ค่อเน้์น์การท่องเท่�ยวั 
ท่�หลากหลายและย่อยมากข่ึ �น์ ข่ยายห่วังโซ่อุปทาน์ใหม่ๆ มากข่ึ �น์ อย่างไรก็ด่ บทบาทข่อง 
เทคโน์โลย่ดิจิุทลัจุะยิ�งเด่น์ชีดัมากข่ึ �น์และเป็น์ตวััแปรสำาคญัท่�จุะพัลิกโฉมการท่องเท่�ยวั 

ข่องเม่องมากข่ึ �น์
ผู้ลจุากการแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ทำาให้จุำาเป็น์ตอ้งทบทวัน์ถงึแน์วัโน้์มท่�

เป็น์ไปไดใ้น์อน์าคตอนั์ใกล ้และอาจุม่ผู้ลต่อการเปล่�ยน์แปลงทิศทางข่องแน์วัโน้์มหลกั
ข่า้งตน้์ มิเชีล เกา ผูู้จุ้ดัการส่วัน์ภูิมิภิาคประจุำากลุ่มประเทศลุ่มแม่น์ำ �าโข่งข่องอาเซ่ยน์
ข่องเว็ับไซต ์Booking.com ไดช่้ี�ให้เห็น์การปรบัตวััรบัผู้ลกระทบและการเปล่�ยน์แปลง
พัฤติกรรมผูู้บ้ริโภิคหลงัโควิัด 19 ใน์ภิาคการท่องเท่�ยวัว่ัา น์กัเดิน์ทางทั�วัโลกรอ้ยละ 58  
จุะมองหาการท่องเท่�ยวัใน์ภูิมิภิาคใกลเ้ค่ยงหร่อภิายใน์ประเทศโดยรถยน์ต ์ใน์ข่ณ์ะท่�
ประเทศไทยเป็น์ประเทศท่�น์กัท่องเท่�ยวัตอ้งการเดิน์ทางเท่�ยวัโดยรถยน์ตสู์งท่�สุดใน์โลก  

คิดเป็น์ประมาณ์ร้อยละ 73 ผู้ลสำารวัจุดงักล่าวัช่ี�ให้เห็น์ศกัยภิาพัใน์การฟ้ื้�น์ตวััข่อง 
อุตสาหกรรมการท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทยและสถาน์ท่�ทอ้งถิ�น์ ซึ�งจุะสามารถสรา้งผู้ลกระทบ 

เชิีงบวักต่อชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์อ่กดว้ัย น์อกจุากน่์� น์กัท่องเท่�ยวัชีาวัไทยยงัม่ควัามเช่ี�อมั�น์ใน์
เทคโน์โลย่ว่ัาม่ส่วัน์สำาคญัใน์การควับคุมควัามเส่�ยงดา้น์สุข่อน์ามยัระหว่ัางการเดิน์ทาง
ท่องเท่�ยวั มากไปกว่ัาน์ั�น์ น์กัเดิน์ทางชีาวัไทยจุำาน์วัน์มากม่ควัามระมดัระวังัใน์การเดิน์ทาง 
มากข่ึ �น์และยอมรบัไดก้บัการตรวัจุสุข่ภิาพัเม่�อเดิน์ทางถงึสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัหร่อจุุดหมาย
ปลายทาง (The Thailanders, 2563)

อย่างไรก็ด่ เน่์�องจุากควัามเส่�ยงจุากการแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 จุะ
ยงัไม่หมดไปภิายใน์เร็วัวันั์ แมว่้ัาจุะม่จุำาน์วัน์ประชีากรท่�ฉ่ดวัคัซ่น์เพิั�มข่ึ �น์เร่�อยๆ ก็ตาม 
พัฤติกรรมการท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังระยะสั�น์และระยะกลางคาดว่ัา น์กัท่องเท่�ยวัจุะให้ควัาม
สำาคญักบัสิ�งท่� คุน้์เคย คาดการณ์์ได ้และเช่ี�อถ่อไดม้ากข่ึ �น์ โดยเน้์น์การท่องเท่�ยวัใน์
ประเทศหร่อใน์ระดบัภูิมิภิาคมากข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ น์กัท่องเท่�ยวัจุะใส่ใจุสุข่ภิาพั สุข่
อน์ามยัและควัามปลอดภิยัมากข่ึ �น์ ควัามไวัว้ัางใจุใน์ผูู้ป้ระกอบการจุงึเป็น์ปัจุจุยัสำาคญั
ท่�ม่ผู้ลต่อการตดัสิน์ใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวั

โดยสรุป ใน์ดา้น์อุปสงค ์พับว่ัาน์กัท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มจุะม่การท่องเท่�ยวัท่�
เฉพัาะเจุาะจุงตามควัามตอ้งการข่องแต่ละคน์มากข่ึ �น์ โดยจุะเป็น์การท่องเท่�ยวักลุ่มเล็ก  
และมักจุะวัางแผู้น์เองจุากการส่บค้น์ข่้อมูลมหาศาลท่� ม่การแลกเปล่� ยน์กัน์ผู่้าน์
แพัลตฟื้อรม์ต่างๆ การท่องเท่� ยวัจุึงม่แน์วัโน้์มจุะม่ควัามย่ดหยุ่น์สูง ใน์ข่ณ์ะท่� ด้าน์
อุปทาน์ ภิาคธุ์รกิจุก็ม่แน์วัโน้์มจุะน์ำาเทคโน์โลย่ดิจิุทลัมาใชี้เพ่ั�ออำาน์วัยควัามสะดวักให้
กบัน์กัท่องเท่�ยวั รวัมถงึการใชีเ้ทคโน์โลย่ใน์การสรา้งประสบการณ์ท่์องเท่�ยวัแบบใหม่  
โดยเฉพัาะการใชี้เทคโน์โลย่เสม่อน์จุริง และการมุ่งสู่การท่องเท่� ยวัแบบไร้เงิน์สด 
น์อกจุากน่์� การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัใน์ภิาพัรวัมยงัมุ่งไปสู่ผู้ลท่�เน้์น์ควัามยั�งย่น์มากข่ึ �น์  
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ซึ� งม่ปัจุจุัยข่บัเคล่� อน์ทั�งทางด้าน์อุปสงค ์(น์ักท่องเท่� ยวัใส่ใจุสิ� งแวัดล้อมมากข่ึ �น์)  

และดา้น์อุปทาน์ (การน์ำาเสน์อสิน์คา้และบริการท่�เป็น์มิตรกบัสิ�งแวัดลอ้มมากข่ึ �น์) รวัมถงึ 
การเปล่� ยน์แปลงใน์เชิีงภูิมิรฐัศาสตรข์่องโลกจุะยิ�งม่ผู้ลต่อการท่องเท่� ยวัมากข่ึ �น์  

ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์การเฝ้ัาระวังัและรกัษาควัามปลอดภิยัข่องเหตุรา้ยและควัามปลอดภิยั 
ไซเบอรยิ์�งสำาคญัมากข่ึ �น์ แน์วัโน้์มเหล่าน่์�คาดว่ัาจุะกลบัไปเป็น์เหม่อน์ก่อน์หน้์าสถาน์การณ์ ์
โควิัด 19

ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ แน์วัโน้์มการเปล่�ยน์แปลงบางประการท่� ม่มาแต่เดิมก่อน์ 
สถาน์การณ์์โควิัด 19 อาจุชีะลอตวััลงหร่อเปล่�ยน์ทิศทางไป เช่ีน์ การเข่า้มาข่องน์กัท่องเท่�ยวั 
จุากกลุ่มตลาดใหม่และการเติบโตข่องธุ์รกิจุการบิน์ระดบัโลก ส่วัน์แน์วัโน้์มการลงทุน์
ดา้น์การท่องเท่�ยวัจุากต่างประเทศน์ั�น์ ม่โอกาสเป็น์ไปไดสู้งท่�น์กัลงทุน์รายใหญ่ทั�งภิายใน์
และภิายน์อกประเทศจุะเข่า้มากวัา้น์ซ่�ออสงัหาริมทรพััยแ์ละธุ์รกิจุดา้น์การท่องเท่�ยวั 
ใน์ไทย โดยเฉพัาะน์กัลงทุน์จุากประเทศจุ่น์ท่�เศรษฐกิจุสามารถฟ้ื้�น์ตวััไดเ้ร็วักว่ัาประเทศอ่�น์   
ดว้ัยควัามเส่�ยงจุากการติดเช่ี�อท่�ตำ�ากว่ัาประเทศอ่�น์ และระยะการเดิน์ทางท่�ใกลก้นั์ระหว่ัาง 

จุ่น์กบัไทย ประกอบกบัการฟ้ื้�น์ตวััอย่างรวัดเร็วัข่องเศรษฐกิจุจุ่น์ จุะทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ 
ยิ�งม่ควัามสำาคญัมากสำาหรบัการฟ้ื้�น์ตวััข่องการท่องเท่�ยวัไทย 

อย่างไรก็ตาม ใน์ช่ีวัง พั.ศ. 2564-2565 คาดไดว่้ัารฐับาลจุ่น์จุะยงัคงไม่อนุ์ญาต 
ให้ประชีาชีน์คน์จุ่น์เดิน์ทางออกไปท่องเท่�ยวัต่างประเทศหร่ออาจุจุำากดัจุำาน์วัน์อนุ์ญาต
เพ่ัยงเล็กน้์อย ทั�งดว้ัยเหตุผู้ลดา้น์ควัามเส่�ยงข่องโรคระบาดโควิัด 19 และเหตุผู้ลใน์การ 
กระตุน้์เศรษฐกิจุภิายใน์ประเทศข่องจุ่น์เอง

แน์วัโน้์มหลกั ปัจุจุ ัยข่บัเคล่�อน์และปัจุจุยัหน่์วังท่�ม่ผู้ลต่อแน์วัโน้์มการท่องเท่�ยวัไทย 
สามารถสรุปไดใ้น์ตารางท่�  10 

ตารางท่�  10 แน่วโน้่มหลักัและปั็จจัยขับเคล่�อน่กัารท่องเท่�ยวใน่อน่าคต
แนวัโน�มหล้ก ปั้จัจ้ัย่ข้ั้บเคีลื�อน/ หน่วัง

การท่่องเท่่�ยวเชิี้งวิถ่ิช่ี้วิตแลัะ
ประสบการณ์เพิ�มขึ�น

• Influencer/ blogger ด้านท่่องเท่่�ยวเพิ�มขึ�น
• นักท่่องเท่่�ยวเจันเนอเรชัี้นใหม่ (Y แลัะ Z) เดินท่างมากขึ�น
• การท่่องเท่่�ยวกลุ่ัมเล็ักเติบโตมากขึ�น
• สังคิมสูงวัยมากขึ�น (ต้องการการท่่องเท่่�ยวเฉพาะ)
• นโยบายส่งเสริมการท่่องเท่่�ยว go local ของรัฐ/ กระแสท้่องถิิ�นภิวัตน์
• การท่ำาตลัาดแบบเฉพาะบุคิคิลั (hyper personalized) ท่่� เข้มข้นมากขึ�น 
• ผู้ับริโภคิกลุ่ัม LGBTQ มากขึ�น
• ผู้ับริโภคิสนใจัเร่�องสุขภาพมากขึ�น 
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ตารางท่�  10 (ต่อ)
แนวัโน�มหล้ก ปั้จัจ้ัย่ข้ั้บเคีลื�อน/ หน่วัง

รูปแบบการท่่องเท่่�ยวย่ดหยุ่น
มากขึ�น

• โคิรงสร้างช่ี้วิตย่ดหยุ่นมากขึ�น
• งานอิสระแลัะงานออนไลัน์เพิ�มขึ�น
• ค่ิานิยมคิวามเป็นอิสระแลัะคิวามย่ดหยุ่นในช่ี้วิตของคินรุ่นใหม่
• mobile technology ในการท่ำางาน (virtual desktop infrastructure - VDI, cloud-based 
computing, software as a service - SaaS) มากขึ�น
• เศรษฐกิจัออนไลัน์/แพลัตฟอร์ม
• คุิณค่ิาของการท่่องเท่่�ยวเป็นปัจัจััยท่่�  5 ของช่ี้วิต
• คินจ่ันแบ่งวันหยุดท่่� ม่คิวามถ่ิ�มากขึ�น

การท่่องเท่่�ยวมุ่งผัลัยั�งย่น
มากขึ�น 

• ผู้ัคินตระหนักถึิงผัลักระท่บของภาวะโลักร้อนมากขึ�น 
• ผัลักระท่บจัากการท่่องเท่่�ยวล้ันเกินแลัะคิวามไม่สมดุลัด้านข่ดการรองรับจัะเพิ�มขึ�น
• การท่่องเท่่�ยวเชิี้งอนุรักษ์แลัะคุิณค่ิาการใส่ใจัสิ�งแวดล้ัอมมากขึ�น
• สินค้ิาท่างเล่ัอกแลัะบริการท่่� ใส่ใจัสิ�งแวดล้ัอม (eco-alternative) ม่จัำานวนมากขึ�น 
• มหาอำานาจัจ่ันม่นโยบายเข้มงวดในด้านอุตสาหกรรมสะอาด 
• นโยบายการอนุรักษ์เม่องเก่า 
• กระแสการท่่องเท่่�ยวแบบรับผิัดชี้อบ (responsible tourism)  
• การสร้างก๊าซัเร่อนกระจักจัากการเดินท่างของสายการบินท่่� เติบโตมากขึ�น 
• การท่่องเท่่�ยวเป็นอุตสาหกรรมท่่� มักจัะใช้ี้ท่รัพยากรมากแลัะเก่�ยวข้องกับการเดินท่างระยะไกลั 
แลัะสร้างของเส่ยมากขึ�น

ช่ี้องท่างออนไลัน์เป็นแหล่ังข้อมูลั
แลัะพ่�นท่่�หลัักสำาหรับการค้ินหา
แลัะให้บริการแก่นักท่่องเท่่�ยว
มากขึ�น

• ปริมาณข้อมูลัท่่� ไม่ม่โคิรงสร้าง (ข้อคิวาม รูปภาพ วิด่โอ) ถูิกสร้างมากขึ�น
• จัำานวนแฟลัตฟอร์มด้านการท่่องเท่่�ยวเพิ�มขึ�น
• จัำานวนผู้ัเช่ี้�อมต่ออุปกรณ์ดิจิัทั่ลัเพิ�มขึ�น

ข้อมูลักลัายเป็นปัจัจััยการผัลิัต
สำาคัิญของธุรกิจัท่่องเท่่�ยว

• นวัตกรรมใหม่เพิ�มขึ�น (virtual reality, artificial intelligence, voice search & voice control, 
robots, chatbots and automation, recognition technology, internet of things)
• อุตสาหกรรมท่่องเท่่�ยวม่การแข่งขันสูงขึ�น
• นักท่่องเท่่�ยวเข้าใจัดิจิัทั่ลัมากยิ�งขึ�น/ ผู้ัคินใช้ี้ช่ี้วิตแบบดิจิัทั่ลัมากขึ�น
• เท่คิโนโลัย่ลัดการสัมผััส (contactless technology)
• นโยบายเม่องอัจัฉริยะ (smart city)

กลุ่ัมตลัาดนักท่่องเท่่�ยวแลัะ
แหล่ังท่่องเท่่�ยวใหม่เพิ�มขึ�น

• กลุ่ัมชี้นชัี้�นกลัางใหม่/ รำ�ารวยใหม่เพิ�มขึ�น
• นักท่่องเท่่�ยวท่่� เป็นผู้ัสูงวัยเพิ�มขึ�น

การเติบโตของการลังทุ่นด้าน
การท่่องเท่่�ยวจัากต่างประเท่ศ
เพิ�มขึ�น

• โลักาภิวัตน์ด้านการเงินแลัะการลังทุ่น
• การลังทุ่นท่างตรงจัากต่างประเท่ศด้านการท่่องเท่่�ยว
• การพัฒนาของธุรกิจัแพลัตฟอร์มสำาหรับการท่่องเท่่�ยวในระดับโลักแลัะภูมิภาคิ
• การลังทุ่นรถิไฟคิวามเร็วสูงของจ่ันในหลัายประเท่ศในเอเช่ี้ย 
• การเข้ามาคิรอบงำาของต่างชี้าติในธุรกิจัท่่องเท่่�ยว
• การลังทุ่นจัากจ่ันในธุรกิจัท่่องเท่่�ยวในไท่ย

การเติบโตของธุรกิจัการบิน • คิวามต้องการเดินท่างจัากการผ่ัอนปรนต่างๆ มากขึ�น เช่ี้น ยกเว้นค่ิาธรรมเน่ยม Visa on arrival
• ท่างเล่ัอกเช่ี้�อเพลิังแลัะแหล่ังพลัังงานใหม่
• คิวามปลัอดภัยท่างไซัเบอร์ 
• กิจักรรมรณรงค์ิด้านสิ�งแวดล้ัอม 
• คิวามรุนแรงของสภาพอากาศ
• คิวามไม่ม่เสถ่ิยรภาพท่างภูมิรัฐศาสตร์ 
• การออกกฎีระเบ่ยบระหว่างประเท่ศเร่�องการปล่ัอยมลัพิษ 
• ระดับคิวามร่วมม่อในห่วงโซ่ัอุปท่านของอุตสาหกรรมการบิน
• คิวามแข็งแกร่งแลัะคิวามผัันผัวนของเศรษฐกิจัโลัก 
• การก่อการร้าย

การแข่งขันเพ่�อรักษาสมดุลั
อำานาจัในเชิี้งภูมิรัฐศาสตร์/ 
การเปล่ั�ยนขั�วอำานาจั 

• คิวามไม่ม่เสถ่ิยรภาพของการเม่องโลัก 
• การเติบโตของเศรษฐกิจัจ่ัน
• การก่อการร้ายไซัเบอร์ 
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ตารางท่�  10 (ต่อ)
แนวัโน�มหล้ก ปั้จัจ้ัย่ข้ั้บเคีลื�อน/ หน่วัง

การท่่องเท่่�ยวแบบไร้เงินสด
เพิ�มขึ�น 

• คิวามก้าวหน้าของเท่คิโนโลัย่ดิจิัทั่ การไร้สัมผััสแลัะบล็ัอกเชี้น เป็นต้น
• การส่งเสริมของภาคิรัฐ
• พฤติกรรมท่่� มุ่งไร้การสัมผััส
• การเข้าถึิงอุปกรณ์ดิจิัทั่ลัของประชี้าชี้นมากขึ�น

การเฝ้ัาระวังเหตุร้ายแลัะการ
รักษาคิวามปลัอดภัยท่างไซัเบอร์
ม่คิวามสำาคัิญมากขึ�น

• คิวามก้าวหน้าของเท่คิโนโลัย่ดิจิัทั่ลั IoT, AI แลัะ machine learning ในด้านคิวามปลัอดภัยท่าง
ไซัเบอร์ท่่� เพิ�มขึ�น
• นโยบายรักษาคิวามปลัอดภัยไซัเบอร์ของภาคิรัฐ
• ทั่ศนคิติของนักท่่องเท่่�ยว (การยอมรับคิวามเส่�ยงต่อเหตุร้าย)

2.1.2 เหตุไม่คาดฝััน์ 

เหตุไม่คาดฝััน์เป็น์เหตุการณ์ท่์�ม่โอกาสเกิดข่ึ �น์น้์อย แต่ถา้เกิดข่ึ �น์แลว้ัจุะสรา้ง 
ผู้ลกระทบอย่างมากต่อภิาคการท่องเท่�ยวั เหตุไม่คาดฝััน์ใน์แต่ละครั�งไดส้รา้งควัามเส่ยหาย 
ให้กบัภิาคเศรษฐกิจุการท่องเท่�ยวัอย่างมาก และใน์บางกรณ่์ยงัทำาให้ทรพััยากรและ
โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ท่�รองรบัการท่องเท่�ยวัเส่ยหายเป็น์จุำาน์วัน์มาก ใน์เบ่ �องตน้์สามารถ
สรุปเหตุการณ์์ไม่คาดฝััน์ท่�ม่ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัไทยไดด้งัตารางท่�  11 

ตารางท่�  11 เหตุไม่คาดฝััน่ท่�ส่งผลกัระทบต่อกัารท่องเท่�ยวไทย
เหตุไม่คีาด็ฝััน เหตุการณ์์

เกิดจัากธรรมชี้าติท่่�อยู่นอกเหน่อคิวาม
สามารถิแลัะการตัดสินใจัของมนุษย์

• ภัยธรรมชี้าติ (ในประเท่ศไท่ย หร่อในประเท่ศตลัาดนักท่่องเท่่�ยว)
- สึนามิ (พ.ศ. 2547) 
- มหาอุท่กภัย (พ.ศ. 2554) 
- แผ่ันดินไหว
• โรคิระบาด 
- โรคิซัาร์ส (SARS) (พ.ศ. 2545-2546)
- โรคิไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H5N1 (พ.ศ. 2547) 
- โรคิไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ ใหม่ 2009 (H1N1) (พ.ศ. 2552) 
- โรคิเมอร์ส (MERS) (พ.ศ. 2555) 
- โรคิอ่โบลัา (Ebola haemorrhagic fever) (พ.ศ. 2557-2559)
- โรคิโคิวิด 19 (พ.ศ. 2562-ปัจัจุับัน) 

เกิดจัากมนุษย์ โดยไม่ได้ตั�งใจั • อุบัติเหตุเร่อล่ัม จั. ภูเก็ต (พ.ศ. 2561) 

เกิดจัากมนุษย์ โดยตั�งใจั • เหตุไม่สงบท่างการเม่อง การชุี้มนุมประท้่วง
• การก่อการร้าย เหตุการณ์ฆ่่านักท่่องเท่่�ยว ปล้ัน เหตุระเบิดป่วนกรุงเท่พฯ

จุากตารางท่�  11 จุะเห็น์ไดว่้ัาโรคระบาดถ่อเป็น์เหตุไม่คาดฝััน์แบบหนึ์�งท่� ส่ง
ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวั การแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ก็น์บัเป็น์เหตุไม่คาดฝััน์ 
ท่�สรา้งผู้ลกระทบต่อภิาคการท่องเท่�ยวัไม่เพ่ัยงเฉพัาะประเทศปลายทางข่องการท่องเท่�ยวั  
แต่ยงัส่งผู้ลกระทบเช่ี�อมโยงถงึประเทศท่�เป็น์ตลาดน์กัท่องเท่�ยวัไปทั�วัโลก โรคระบาด 
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ครั�งน่์�ถ่อเป็น์เหตุไม่คาดฝััน์ท่�ส่งผู้ลกระทบสูงและเป็น์วังกวัา้ง ก่อให้เกิดการเปล่�ยน์แปลง 
ใน์การท่องเท่�ยวัอย่างมาก ทั�งใน์แง่พัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัและอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่�ยวัท่�จุำาเป็น์ตอ้งม่การปรบัตวัักบัวิัถ่ปกติใหม่ เช่ีน์ สถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัจุะตอ้งควับคุม
ปริมาณ์ควัามหน์าแน่์น์ข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์แหล่งท่องเท่�ยวัให้ลดลง หร่อสายการบิน์ 
ท่�ตอ้งสรา้งควัามสมดุลระหว่ัางควัามปลอดภิยัและผู้ลประกอบการ หร่อธุ์รกิจุโรงแรม 
ท่� จุะต้องให้ควัามสำาคัญกับควัามสะอาดและการใชี้เทคโน์โลย่ไร้สัมผู้ัส  เป็น์ต้น์  
(การท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย, 2563ก)

อย่างไรก็ด่ หากพิัจุารณ์าน์บัตั�งแต่ พั.ศ. 2543 พับว่ัาม่การแพัร่ระบาดข่อง
โรคระบาดทั�งหมด 6 ครั�งท่�ม่ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัข่องไทยและใน์ภูิมิภิาคเอเช่ีย 
ไดแ้ก่ 1) โรคซารส์ (SARS) หร่อโรคระบบทางเดิน์หายใจุเฉ่ยบพัลนั์รา้ยแรง ใน์ช่ีวัง พั.ศ. 
2545-2546 2) โรคไข่ห้วัดัน์กสายพันั์ธุ์ ์H5N1 ใน์ช่ีวัง พั.ศ. 2547 3) โรคไข่ห้วัดัใหญ่
สายพันั์ธุ์ ์ใหม่ 2009 (H1N1) ใน์ช่ีวัง พั.ศ. 2552 4) โรคเมอรส์ (MERS) หร่อโรคทางเดิน์
หายใจุตะวันั์ออกกลาง ใน์ช่ีวัง พั.ศ. 2555 5) โรคอ่โบลา (Ebola haemorrhagic fever)  
ใน์ช่ีวัง พั.ศ. 2557-2559 และ 6) โรคติดเช่ี�อไวัรสัโคโรน์าสายพันั์ธุ์ ใ์หม่ 2019 (Covid-19) 
ท่�กำาลงัแพัร่ระบาดอยู่ใน์ปัจุจุุบนั์

การแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ครั�งน่์� ถ่อเป็น์การระบาดครั�งใหญ่ท่� สุด
และม่ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัไทยอย่างรุน์แรงท่�สุดและปัจุจุุบนั์ก็ยงัไม่ม่แน์วัโน้์มว่ัา
จุะบรรเทาลงได้ใน์เร็วัวันั์ สะทอ้น์จุากจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัระหว่ัางประเทศและรายได้
จุากการท่องเท่�ยวัข่องไทยใน์ พั.ศ. 2563 ท่�ลดลงถงึรอ้ยละ 83.23 และรอ้ยละ 82.63 
ตามลำาดบัเม่�อเท่ยบกบั พั.ศ. 2562 การแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ยงัส่งผู้ลกระทบ
ต่อภิาคการท่องเท่�ยวัใน์ระดบัโลกอย่างรุน์แรง UNWTO (อา้งถงึใน์ การท่องเท่�ยวัแห่ง
ประเทศไทย, 2564ก) ไดวิ้ัเคราะหผ์ู้ลกระทบจุากการระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ท่�ม่ต่อ
การท่องเท่�ยวัข่องโลกว่ัา การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ทำาให้การเติบโตข่องธุ์รกิจุหลาย 
ประเภิทใน์ภิาคการท่องเท่�ยวัหดตวััอย่างท่� ไม่เคยเกิดข่ึ �น์มาก่อน์ใน์ประวัติัศาสตร ์
การท่องเท่�ยวั โดยช่ีวังก่อน์ท่�จุะม่การระบาดน์ั�น์ พับว่ัาม่จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัเดิน์ทาง 
ทั�วัโลกมากถงึปีละ 1,500 ลา้น์คน์ และการท่องเท่�ยวัยงัเป็น์หนึ์�งใน์ภิาคเศรษฐกิจุท่�ม่
การจุา้งงาน์มากท่�สุด 

การระบาดข่องโควิัด 19 เป็น์วิักฤติการณ์ท่์�ส่งผู้ลกระทบอย่างมากทั�งใน์แน์วั
ระน์าบและใน์แน์วัดิ�ง โดยปกติมกัจุะพับว่ัาวิักฤติจุะส่งผู้ลท่�ม่วังจุำากดัใน์ระดบัภูิมิภิาค 
และไม่ม่ผู้ลใน์วังกวัา้งใน์ระดบัทั�วัทั�งโลกดงักรณ่์น่์� ส่งผู้ลทำาให้จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัใน์ปีท่�
ผู่้าน์มาลดลงโดยเฉล่�ยรอ้ยละ 74 โดยภูิมิภิาคท่� ไดร้บัผู้ลกระทบมากท่�สุดค่อทว่ัปเอเช่ีย
และภิาคพ่ั�น์มหาสมุทรแปซิฟิื้ก น์กัท่องเท่�ยวัลดลงถงึรอ้ยละ 84 เน่์�องจุากเอเช่ียไดร้บั
ผู้ลกระทบจุากโรคระบาดโควิัด 19 ก่อน์ภูิมิภิาคอ่�น์ และม่การใชีม้าตรการจุำากดัการ
เดิน์ทางมากกว่ัาส่วัน์อ่�น์ข่องโลก (การท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย, 2564ก) 

อย่างไรก็ด่ ผู้ลกระทบอนั์หน์กัหน่์วังท่�เกิดจุากโรคระบาโควิัด 19 ก็เป็น์โอกาส
ใน์การทบทวัน์วิัถ่ทางการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่�ผู่้าน์มา โดยเฉพัาะประเด็น์ปัญหาการ
ท่องเท่�ยวัเกิน์ควัามสามารถใน์การรองรบัท่�สรา้งควัามเส่�อมโทรมให้กบัแหล่งท่องเท่�ยวั
และสภิาพัแวัดลอ้ม และอาจุจุะเป็น์โอกาสใน์การปรบัวิัถ่การท่องเท่�ยวัท่�จุะน์ำาไปสู่การ
ท่องเท่�ยวัท่�ยั�งย่น์และม่ควัามรบัผิู้ดชีอบไดม้ากข่ึ �น์
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รูป็ท่�  13 สถิตินั่กัท่องเท่�ยวระหว่างป็ระเทศท่�เดิน่ทางเข้าป็ระเทศไทย พ.ศ. 25 43-2563

ท่่�มา: การท่่องเท่่�ยวแห่งประเท่ศไท่ย ( 2564ข)

น์อกจุากเหตุไม่คาดฝััน์ท่�เกิดข่ึ �น์แลว้ั ยงัม่เหตุการณ์ท่์�ทำาให้เกิดควัามไม่ต่อเน่์�อง 
(discontinuities) และส่งผู้ลให้เกิดเปล่�ยน์แปลงข่องวิัถ่ภิายใน์ระบบ เหตุดงักล่าวัเป็น์
เหตุท่�รูว่้ัาจุะเกิดข่ึ �น์และสามารถควับคุมได ้ยกตวััอย่างควัามไม่ต่อเน่์�องใน์การท่องเท่�ยวั
ท่� ผู่้าน์มา เช่ีน์ การเปิดประเทศและการเข่า้มาข่องน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ตั�งแต่ พั.ศ. 2553 
น์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์เข่า้มาท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทยเป็น์จุำาน์วัน์มากและม่จุำาน์วัน์เพิั�มข่ึ �น์ใน์
อตัราท่� สูง ควัามไม่ต่อเน่์�องท่� เกิดข่ึ �น์เป็น์ผู้ลมาจุากการเปล่�ยน์แปลงดา้น์คุณ์ภิาพัและ
จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวั รวัมถงึการเข่า้มาข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัจุ่น์ท่�ประเทศไทยไม่สามารถ
รบัม่อและควับคุมไดท้นั์ เกิดปรากฏการณ์ท์วััรศู์น์ยเ์หร่ยญ เป็น์ตน้์ เหตุการณ์เ์หล่าน่์�
ทำาให้วิัถ่ปกติข่องการท่องเท่�ยวัเปล่�ยน์ไปจุากเดิม อย่างไรก็ด่ หลงัจุากเกิดการแพัร่ระบาด
ข่องโควิัด 19 ก็อาจุจุะก่อให้เกิดเหตุไม่ต่อเน่์�องอ่กครั�ง เม่�อประเทศจุ่น์ไดป้ระกาศสั�งห้าม
ประชีาชีน์เดิน์ทางออกน์อกประเทศ เพ่ั�อหยุดยั�งการระบาดเช่ี�อไวัรสัโควิัด 19 ส่งผู้ลทำาให้
ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มากท่� เคยปรบัตวััเพ่ั�อรองรบัน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ไดร้บัผู้ลกระทบ
อย่างหน์กั และตอ้งหาทางปรบัตวััอ่กครั�งหากน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ยงัไม่สามารถกลบัมา
ท่องเท่�ยวัไดต้ามปกติ

เหตุการณ์ท่์� ก่อให้เกิดควัามไม่ต่อเน่์�องอ่กประการหนึ์�งท่� ม่ควัามสำาคญัต่อ
ภิาคการท่องเท่�ยวั ค่อ กระบวัน์การเปล่�ยน์แปลงทางดิจิุทลั (digital transformation) 
ท่� เข่้ามาม่บทบาทอย่างมากทั�งใน์ดา้น์การส่งเสริมการตลาด การจุดัการท่องเท่�ยวั 
การเผู้ยแพัร่ข่อ้มูลสารสน์เทศและการสรา้งเน่์�อหาท่�อยู่บน์แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ ์รวัมถงึ
การทำากิจุกรรมการท่องเท่�ยวั อาจุกล่าวัไดว่้ัาพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่�จุะเกิดข่ึ �น์ต่อจุากน่์�ไป
จุะข่้ามรูปแบบจุากโลกกายภิาพัเพ่ัยงอย่างเด่ยวั ไปสู่กิจุกรรมบน์แพัลตฟื้อรม์หร่อ
โลกเสม่อน์มากข่ึ �น์ การเปล่�ยน์แปลงดงักล่าวัจุะทำาให้วิัถ่การท่องเท่�ยวัแบบเดิมเปล่�ยน์ไป 
อย่างไรก็ด่ การเปล่�ยน์แปลงดงักล่าวัยงัม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูง โดยท่�การท่องเท่�ยวัจุะยงัคง
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ต่อเน่์�องกบัการท่องเท่�ยวัแบบเดิมท่�เน้์น์กายภิาพัท่�ให้ควัามสำาคญักบัสถาน์ท่� หร่อเปล่�ยน์
ไปเน้์น์กิจุกรรมบน์โลกดิจิุทลัและโลกเสม่อน์มากข่ึ �น์ โดยเป็น์การท่องเท่�ยวัท่� ไม่ยดึโยงกบั 
สถาน์ท่�และสน์ใจุการท่องเท่�ยวัใน์โลกเสม่อน์มากข่ึ �น์ เหตุการณ์ท่์�ม่ผู้ลข่องควัามไม่ต่อเน่์�อง 

เหล่าน่์� ย่อมม่ผู้ลต่อวิัถ่การท่องเท่�ยวั ซึ�งจุำาเป็น์ตอ้งติดตามสญัญาณ์ดงักล่าวัต่อไป

2.1.3 สัญญาณ์อ่อน์ 

สญัญาณ์อ่อน์ (weak signals) ค่อการเปล่�ยน์แปลงท่� เริ�มเห็น์ว่ัาใน์อน์าคต
อาจุพัฒัน์าและข่ยายต่อไปจุน์กลายเป็น์แน์วัโน้์มสำาคญัได ้โดยอาจุเป็น์เหตุการณ์ห์ร่อ
จุุดเล็กๆ ท่�เป็น์ตวััแทน์ข่องสญัญาณ์แรกข่องการเปล่�ยน์กระบวัน์ทศัน์ ์เหตุการณ์ ์หร่อ
น์วัตักรรมเชิีงเทคนิ์ค บางสญัญาณ์อาจุม่ตวััอย่างชีดัเจุน์และม่แน์วัโน้์มท่�จุะแพัร่ข่ยายต่อ  
แต่บางสญัญาณ์อาจุเป็น์เหตุการณ์ช์ีั�วัครั�งชีั�วัคราวั สำาหรบัใน์การท่องเท่�ยวัพับว่ัาม่
สญัญาณ์อ่อน์ท่�สำาคญั ดงัน่์�

1) รูปแบบการท่ีองเทีี�ยวิเฉพาะกลุ่ม (Niche) เพิ�มข้้ �นัและหลากหลายมากข้้ �นั 
การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัใน์ปัจุจุุบนั์ม่แน์วัโน้์มจุะม่วัตัถุประสงคท่์�หลากหลายมากข่ึ �น์ อาทิ  
การท่องเท่�ยวัตามสถาน์ท่�ยอดฮิิตท่� ม่การถ่ายรูปลงอิน์สตาแกรม (Insta-tourism)  
การท่องเท่�ยวัตามสถาน์ท่� ถ่ายทำาภิาพัยน์ตรห์ร่อละครดงั รวัมถึงการท่องเท่�ยวัใน์
เชิีงคุณ์ค่าเฉพัาะ เช่ีน์ การท่องเท่�ยวัแสวังบุญ การท่องเท่�ยวัข่องกลุ่ม LGBTQ แต่ก็ม่
สญัญาณ์อ่อน์ข่องการท่องเท่�ยวัใน์รูปแบบและวัตัถุประสงคท่์�แปลกใหม่ยิ�งกว่ัาเดิม เช่ีน์ 
การท่องเท่�ยวัท่�ม่ผู้ลประโยชีน์แ์อบแฝัง (benefit tourism) ท่�เป็น์การเดิน์ทางมาท่องเท่�ยวั
และแสวังหาผู้ลประโยชีน์์ใน์พ่ั�น์ท่� ไปพัรอ้มกนั์ การท่องเท่�ยวัใน์สถาน์ท่�ท่�เต็มไปดว้ัยควัาม
โศกเศรา้ (dark tourism) ท่� เป็น์การเดิน์ทางไปยงัสถาน์ท่�ท่� เก่�ยวัข่อ้งกบัควัามตายและ
โศกน์าฏกรรม เช่ีน์ พิัพิัธ์ภิณั์ฑ์ท่์�แสดงถงึการฆ่่าลา้งเผู่้าพันั์ธุ์ ์หร่อการท่องเท่�ยวัตามรอย  
DNA เป็น์ตน้์  น์อกจุากน่์� สญัญาณ์อ่อน์อาจุใชี้ไดก้บัรูปแบบการท่องเท่�ยวัท่� ม่อยู่เดิม  
แต่เกิดข่ึ �น์กบักลุ่มท่องเท่�ยวัใหม่ เช่ีน์ ข่อ้มูลใน์โซเช่ียลม่เด่ยใน์จุ่น์ช่ี�ให้เห็น์ถงึควัามสน์ใจุ
ต่อการท่องเท่�ยวัใน์เชิีงสุข่ภิาพัใน์ประเทศไทย หลงัจุากท่� เกิดสถาน์การณ์์โรคระบาด 
โควิัด 19 และอตัราการติดเช่ี�อใน์ประเทศไทยค่อน์ข่า้งตำ�ากว่ัาประเทศอ่�น์ เป็น์ตน้์

2) การค์น้ัหาคุ์ณค่์าเฉพาะข้องแหล่งท่ีองเทีี�ยวิและผลิติภณัฑ์ท่์ีองเทีี�ยวิ 
มากข้้ �นั สญัญาณ์อ่อน์ท่�ม่โอกาสกลายเป็น์แน์วัโน้์มสำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต
ค่อน์กัท่องเท่�ยวัเริ�มคน้์หาแหล่งท่องเท่�ยวัและผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัแบบลกึซึ �งมากข่ึ �น์  

โดยเฉพัาะการคน้์หาคุณ์ค่าข่องทอ้งถิ�น์ท่�ม่อยู่และพัยายามชูีอตัลกัษณ์น์์ั�น์ข่ึ �น์มา เช่ีน์ 
ข่า้วัซอยเช่ียงใหม่ แพัร่ เช่ียงราย ต่างกนั์อย่างไร การสรา้งควัามแตกต่างใน์ระดบักลิ�น์
และรส หร่อองคป์ระกอบอ่�น์สามารถสรา้งประสบการณ์เ์ฉพัาะไดม้ากข่ึ �น์ ควัามสน์ใจุ 
เหล่าน่์�ทำาให้มคัคุเทศกท่์� ม่ควัามรู้เฉพัาะจุะเป็น์ท่�ตอ้งการมากข่ึ �น์ โดยมคัคุเทศกจ์ุะม่ 

บทบาทหน้์าท่� เป็น์ผูู้้อำาน์วัยควัามสะดวักมากกว่ัาเป็น์ผูู้้น์ำาเท่� ยวั โดยน์ักท่องเท่� ยวั 
จุะหาข่อ้มูลมาเอง โดยเฉพัาะคน์จุ่น์รุ่น์ใหม่ท่� นิ์ยมจุา้งมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น์เพ่ั�อเสาะหา
ประสบการณ์แ์ปลกใหม่ยิ�งกว่ัาเดิม เน่์�องจุากเป็น์ข่อ้มูลท่�ยงัไม่ไดร้บัการบนั์ทึกและ 
เผู้ยแพัร่ตามแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ท์ั�วัไป (Marketeer, 2562)
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3) เทีค์โนัโลยีการท่ีองเทีี�ยวิแห่งโลกอนัาค์ติ ควัามกา้วัหน้์าข่องการพัฒัน์า
เทคโน์โลย่ทำาให้การประยุกต์ใชีเ้พ่ั�อส่งเสริมการท่องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์  
ยกตวััอย่างเช่ีน์ สายการบิน์ All Nippon Airways (ANA) ข่องญ่� ปุ่น์ไดพ้ัฒัน์าหุ่น์ยน์ต์
ท่องเท่�ยวัแทน์มนุ์ษย ์เน่์�องจุากเล็งเห็น์ถงึอุปสรรคใน์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัข่องผูู้สู้งอายุ 
และผูู้พิ้ัการท่�ยงัม่ควัามตอ้งการใน์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวั และคาดว่ัาจุำาน์วัน์ข่องคน์เหล่าน่์� 
จุะเพิั�มมากข่ึ �น์อ่กใน์ทศวัรรษหน้์า หุ่น์ยน์ตจ์ุะทำาหน้์าท่�เป็น์ตวััแทน์ให้ผูู้สู้งอายุและผูู้พิ้ัการ
สามารถเดิน์ทางท่องเท่�ยวัได ้และสามารถสมัผู้สักบัสถาน์ท่�ห่างไกลโดยไม่ตอ้งเดิน์ทาง
ดว้ัยตน์เอง เปิดโอกาสให้ผูู้สู้งอายุและผูู้พิ้ัการไดม่้กิจุกรรมร่วัมกบัสงัคมไดม้ากยิ�งข่ึ �น์ 
(ดารารตัน์ ์ภูิธ์ร, 2563) 

ใน์ดา้น์เทคโน์โลย่การเดิน์ทางระหว่ัางประเทศ ก็เริ�มม่การพัฒัน์าโดรน์โดยสาร  
(passenger drone) และเฮิลิคอปเตอร์ไฮิบริดท่�สามารถทำาควัามเร็วัไดม้ากกว่ัาเฮิลิคอปเตอร ์
ทุกแบบบน์โลก ซึ�งจุะทำาให้การเดิน์ทางไปมาระหว่ัางประเทศม่ควัามสะดวักรวัดเร็วั 
มากข่ึ �น์ไปดว้ัย รวัมถงึรถไฟื้ควัามเร็วัสูง Supersonic Jet และ Hyperloop Pods (การท่องเท่�ยวั 
แห่งประเทศไทย, 2563ง) ท่�จุะสามารถลดระยะเวัลาใน์การเดิน์ทางและกระตุน้์ให้เกิด
การเดิน์ทางไดม้ากข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะท่�การพัฒัน์าข่องอิน์เทอรเ์น็์ตข่องสรรพัสิ�งก็จุะยิ�งทำาให้
การข่น์ส่งฐาน์บริการ หร่อมาส (Mobility as a Service - MaaS) ม่บทบาทสำาคญัมาก 
ยิ�งข่ึ �น์ใน์การท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะการท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ซึ�งจุะช่ีวัยใน์การเช่ี�อมต่อการข่น์ส่ง 

และครอบคลุมทางเล่อกท่�หลากหลาย เช่ีน์ บริการเร่ยกรถ (ride hailing) การเดิน์ทาง
ร่วัมกนั์โดยใชีร้ถคนั์เด่ยวั (carpooling) จุกัรยาน์หร่อรถยน์ตส์าธ์ารณ์ะให้เช่ีา โทรศพััท ์
ม่อถ่อจุะกลายเป็น์อุปกรณ์ส์ำาคญัท่�ทำาให้เกิดทางเล่อกและควัามย่ดหยุ่น์ใน์การให้บริการ
ข่น์ส่ง (การท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย, 2563ข่)

โดยสรุป สญัญาณ์อ่อน์ใน์ดา้น์การท่องเท่�ยวัท่�พัอมองเห็น์อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์มกั
เก่�ยวักบัควัามตอ้งการรูปแบบใหม่และเฉพัาะกลุ่ม ซึ�งอาจุแพัร่หลายมากข่ึ �น์ใน์อน์าคต 
และม่ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัใน์ภิาพัรวัมต่อไปได ้น์อกจุากน่์� การท่�การท่องเท่�ยวั
แต่ละแบบม่รูปแบบกิจุกรรม การเดิน์ทาง การใชี้ทรพััยากรใน์พ่ั�น์ท่� ท่� แตกต่างกนั์ 
จุะน์ำาไปสู่การค้น์หาแหล่งท่องเท่�ยวัใหม่ท่� ม่ลกัษณ์ะพิัเศษตามควัามต้องการเฉพัาะ
เหล่าน์ั�น์ ก็จุะยิ�งทำาให้การท่องเท่�ยวัม่รูปแบบท่�ตายตวััน้์อยลง  น์อกจุากน่์� เทคโน์โลย่ก็
จุะเป็น์ปัจุจุยัท่�เข่า้มาม่บทบาทมากข่ึ �น์ เช่ีน์ การทำาหน้์าท่�ใน์การเท่�ยวัแทน์ หร่อพัาไปยงั
พ่ั �น์ท่�ท่องเท่�ยวัได้โดยง่ายและสะดวักมากข่ึ �น์ ก็จุะยิ�งทำาให้ทางเล่อกข่องการท่องเท่�ยวัม่
ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์

2.2 ผัังร์ะบับั 

ใน์การวิัเคราะหพ์ัลวัตัระบบ Sterman (2000) ได้ระบุข่ั�น์ตอน์ข่องการ
วิัเคราะห์ไวั ้5 ข่ั�น์ตอน์หลกั ประกอบดว้ัย 1) ระบุปัญหา 2) กำาหน์ดสมมติฐาน์ข่องพัลวัตั 
(dynamic hypothesis) 3) สรา้งแบบจุำาลอง ซึ�งประกอบดว้ัย 2 แผู้น์ภิาพัสำาคญั ค่อ (1) 
แผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุ (CLD) และแผู้น์ภิาพัสต็อกและโฟื้ลวั ์(SFD) (4) ทดสอบแบบจุำาลอง 
และ (5) ออกแบบน์โยบายและประเมิน์ ใน์การศกึษาน่์� ผูู้เ้ข่่ยน์จุะน์ำาเสน์อตวััอย่างการ
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พัฒัน์าแผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุ (CLD) เพ่ั�อแสดงให้เห็น์ภิาพัรวัมข่องผู้งัระบบข่องการ 
ท่องเท่�ยวัตามประเด็น์ปัญหาท่�สอดคลอ้งกบักรอบการคาดการณ์ข์่องการท่องเท่�ยวัใน์
ภิาพัรวัม รายละเอ่ยดข่องแต่ละข่ั�น์ตอน์ม่ดงัต่อไปน่์�

2.2.1 ร์ะบุปััญหา 

ใน์ภิาพัรวัมข่องการศึกษาน่์� ผูู้้เข่่ยน์ต้องการช่ี�ให้เห็น์ถึงการเปล่�ยน์แปลง
ข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์อน์าคตใน์เชิีงระบบ โดยม่ประเด็น์หลกัท่� เห็น์ว่ัาเป็น์ประเด็น์
เชิีงน์โยบายสำาคญัท่�ควัรกำาหน์ดไวัเ้ป็น์โจุทยห์ลกัข่องการท่องเท่�ยวั น์ั�น์ค่อ ปัญหาการ
ท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์ ซึ�งม่สาเหตุส่วัน์สำาคญัมาจุากกระจุุกตวััข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ท่� ได้
รบัควัามนิ์ยมสูง โดยเฉพัาะใน์เม่องท่องเท่�ยวักรณ่์ศกึษา ค่อ กรุงเทพัฯ เช่ียงใหม่ และ
ภูิเก็ต สาเหตุสำาคญัข่องปัญหาการท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์ส่วัน์หนึ์�งเกิดจุากควัามสามารถใน์
การดงึดูดใจุข่องแหล่งท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�  รวัมถงึควัามพัร้อมใน์เข่า้ถงึแหล่งท่องเท่�ยวั
และการลงทุน์ใน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ ทำาให้พ่ั �น์ท่�ม่ควัามสามารถใน์การรองรบัและการใชี ้
ประโยชีน์สิ์�งอำาน์วัยควัามสะดวัก (capacity utilization) ค่อน์ข่้างเต็มท่�  อย่างไรก็ด่  
การเพิั�มข่ึ �น์ข่องน์กัท่องเท่�ยวัอาจุส่งผู้ลกระทบดา้น์ลบไปยงัหลายส่วัน์ท่�เก่�ยวัข่อ้ง เช่ีน์ 
เกิดการรบกวัน์คน์ทอ้งถิ�น์มากข่ึ �น์ ค่าครองช่ีพัสูงข่ึ �น์ สาธ์ารณู์ปโภิคไม่เพ่ัยงพัอต่อควัาม
ตอ้งการ ทรพััยากรธ์รรมชีาติและสิ�งแวัดลอ้มเส่�อมโทรม มรดกและวัฒัน์ธ์รรมดั�งเดิม
เปล่�ยน์แปลงไป (อารยา จุนั์ทรส์กุล, 2561) ควัามแออดัและปัญหาดา้น์ลบเหล่าน่์� ใน์ท่�สุด
ก็จุะส่งผู้ลทำาให้ควัามสามารถใน์การดงึดูดใจุข่องแหล่งท่องเท่�ยวัลดลง

ปัญหาการท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์จุะน์ำาไปสู่ปัญหาควัามไม่ยั�งย่น์ข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั
ใน์อน์าคต อนั์เป็น์ผู้ลมาจุากการกระจุุกตวััข่องน์กัท่องเท่�ยวัจุน์เกิน์ข่่ดควัามสามารถ
ใน์การรองรบั ควัามเส่�อมโทรมข่องทรพััยากรธ์รรมชีาติ และราคาการท่องเท่�ยวัท่�ตำ�า
เกิน์ไป ส่วัน์หนึ์�งเป็น์เพัราะการแข่่งข่นั์ดา้น์ราคาข่องไทยเอง จุน์ทำาให้ต่างชีาติมองไทย 
เป็น์จุุดหมายปลายทางราคาถูก (อุบลรตัน์ ์จุนั์ทรงัษ,์ กมัพัล พัรพัฒัน์ไพัศาลกุล,  
รตัติยากร ลิมณั์ตชียั และ ปภิสัสร แสวังสุข่สนั์ต,์ 2558) ใน์เชิีงระบบ ปัญหาดงักล่าวั
ม่ผู้ลกระทบเป็น์วังจุรยอ้น์กลบั กล่าวัค่อ จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัเพิั�มข่ึ �น์ใน์แหล่งท่องเท่�ยวั 

ยอดนิ์ยม จุน์ทำาให้ควัามตอ้งการใชี้ทรพััยากรใน์พ่ั�น์ท่� เพิั�มข่ึ �น์จุน์อาจุจุะเกิน์ข่่ดควัาม
สามารถใน์การรองรบั ส่งผู้ลกระทบต่อคุณ์ภิาพัสิ�งแวัดล้อมและแหล่งท่องเท่�ยวัท่�
เส่�อมโทรมลง ทำาให้ไม่สามารถตั�งราคาท่�สูงข่ึ �น์ได ้ก็ยิ�งทำาให้ราคาท่� ไดจุ้ากการท่องเท่�ยวั
ยิ�งตำ�าลง และไม่สามารถสรา้งการท่องเท่�ยวัมูลค่าสูงและดงึดูดกลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัคุณ์ภิาพั
สูงได ้สอดคลอ้งตามท่�บทัเลอร์ไดอ้ธิ์บายว่ัาควัามเส่�อมข่องแหล่งท่องเท่�ยวัเกิดจุาก 
การตั�งราคาข่องแหล่งท่องเท่�ยวัท่�แข่่งข่นั์กนั์มากเกิน์ไป ทำาให้ม่การตดัราคาและลด
คุณ์ภิาพั จุน์กระทั�งน์กัท่องเท่�ยวัลดลงไป (มิ� งสรรพั ์ข่าวัสอาด, อคัรพังศ ์อั�น์ทอง,  
พัรทิพัย ์เธ่์ยรธ่์รวิัทย,์ กุลดา เพ็ัชีรวัรุณ์ และ นุ์กุล เคร่อฟูื้, 2556) 

น์อกจุากน่์� ใน์เม่องหลกัยงัม่แน์วัโน้์มจุะพัึ� งพัาน์กัท่องเท ่� ยวัต่างชีาติมาก  
ไม่ว่ัาจุะเป็น์กรุงเทพัฯ ภูิเก็ตและเช่ียงใหม่ ลว้ัน์แลว้ัแต่เป็น์เม่องท่องเท่�ยวัระดบัโลกท่�ม่
สดัส่วัน์น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติสูง รูปแบบการให้บริการก็ม่หลายส่วัน์ท่�อยู่ใน์ระดบัโลกท่�ม่
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ค่าใชีจุ่้ายสูง ทั�งโรงแรม รา้น์อาหาร และบริการท่องเท่�ยวั การเป็น์แหล่งท่องเท่�ยวัระดบั
โลก ทำาให้เกิดการดงึดูดใจุผูู้ป้ระกอบการธุ์รกิจุใน์ระดบัโลกเข่า้มาลงทุน์แข่่งข่นั์กบัผูู้้
ประกอบการใน์ประเทศดว้ัย ผู้ลดงักล่าวัอาจุทำาให้ผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์เส่ยเปร่ยบใน์
การแข่่งข่นั์ได ้ยงัไม่น์บัรวัมถงึการเข่า้มาข่องแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ต่์างชีาติ โดยเฉพัาะ
จุากประเทศจุ่น์ ซึ�งสามารถให้บริการและสรา้งรายไดจุ้ากทุกข่ั�น์ตอน์ข่องห่วังโซ่อุปทาน์ 
จุน์เหล่อรายไดต้กหล่น์ให้กบัผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ใน์ประเทศเพ่ัยงเล็กน้์อยเท่าน์ั�น์

2.2.2 ขัอบเขัตและวัตถุุปัร์ะสงค์เฉพาะ 

กรอบการคาดการณ์์ใน์งาน์ศกึษาน่์�มุ่งมองภิาพัอน์าคตข่องการเข่า้มาข่อง
น์กัท่องเท่�ยวั ทั�งใน์ดา้น์อุปสงคแ์ละอุปทาน์การท่องเท่�ยวั รวัมถงึผู้ลกระทบท่�เกิดจุาก
การท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะการวัางแผู้น์การท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19 ท่� เป็น์โอกาสใน์การ
ปรบัทิศทางการท่องเท่�ยวัไปสู่การพัฒัน์าอย่างยั�งย่น์มากข่ึ �น์ ทั�งน่์� ควัามยั�งย่น์ข่องการ
พัฒัน์าการท่องเท่�ยวัตามการศกึษาข่องอุบลรตัน์ ์จุนั์ทรงัษ ์และคณ์ะ (2558) สามารถ
นิ์ยามไดว่้ัาเป็น์การพัฒัน์าท่�สามารถตอบสน์องควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัและ
ประเทศเจุา้ข่องทรพััยากรใน์ปัจุจุุบนั์ โดยไม่เป็น์อุปสรรคต่อควัามสามารถใน์การเติบโต
ใน์อน์าคต โดยคำานึ์งถงึควัามยั�งย่น์ทั�งทางดา้น์เศรษฐกิจุ สงัคม และสิ�งแวัดลอ้ม 

2.2.3 พฤติกร์ร์มอ้างอิงขัองร์ะบบเชีิงพลวัต 

ข่ั�น์ตอน์น่์�เป็น์การระบุลกัษณ์ะหร่อรูปแบบข่องการเปล่�ยน์แปลงข่องแต่ละ
ปัจุจุยัใน์ระบบ หร่อการกำาหน์ดรูปแบบข่องพัฤติกรรมใน์อด่ต (reference mode) ทั�งน่์� 
รูปแบบพัลวัตัพ่ั�น์ฐาน์ท่� ใชี้ทั�วัไปใน์งาน์วิัเคราะหม่์ 3 แบบ ไดแ้ก่ (1) การเติบโตแบบ 
เอ็กโพัเน์น์เช่ียล (exponential growth) หร่อวังจุรยอ้น์กลบัเชิีงบวัก (positive feedback) 
(2) การคน้์หาเป้าหมาย (goal seeking) หร่อวังจุรยอ้น์กลบัเชิีงลบ (negative feedback) 
และ (3) การเคล่�อน์ท่� ไปกลบัซำ �าๆ (oscillation) หร่อวังจุรยอ้น์กลบัเชิีงลบท่�รวัมผู้ลข่อง
ควัามล่าชีา้ (negative feedback with delay) น์อกจุากน่์� ยงัม่วังจุรพ่ั�น์ฐาน์ท่�ส่งผู้ลร่วัมกนั์
ข่องพัฤติกรรมอา้งอิงมากกว่ัา 1 วังจุรยอ้น์กลบั หร่อเร่ยกว่ัา ปฏิสมัพันั์ธ์ข์่องพัฤติกรรม
อา้งอิงพ่ั�น์ฐาน์ เช่ีน์ การเติบโตแบบ S-shape ท่� เป็น์ปฏิสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางวังจุรยอ้น์กลบั
เชิีงบวักและเชิีงลบอย่างละ 1 วังจุร ส่วัน์การเติบโตแบบเอสท่�เกิน์ข่อบเข่ต (S-shaped 
growth with overshoot) และการเติบโตแบบเกิน์ข่อบเข่ตและล่มสลาย (overshoot 
and collapse) ก็เป็น์อ่กรูปแบบปฏิสมัพันั์ธ์ข์่องวังจุรยอ้น์กลบั ตวััอย่างพัฤติกรรมระบบ
เหล่าน่์�แสดงไวัด้งัรูปท่�  14 

น์อกจุากน่์� ยงัม่รูปแบบพัฤติกรรมอ่�น์ เช่ีน์ พัฤติกรรมท่� ไม่เปล่�ยน์แปลงหร่อ
คงท่�ตลอดช่ีวังเวัลา (static or equilibrium) พัฤติกรรมท่�ม่การเปล่�ยน์แปลงแบบสุ่ม  
(randomness) หร่อม่ควัามอลวัน์ (chaos) (Sterman, 2000) พัฤติกรรมข่องวังจุรยอ้น์กลบั
เหล่าน่์�จุะเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ใน์การระบุตวััแปรและกำาหน์ดวังจุรท่�สะท้อน์พัฤติกรรมข่อง
ระบบต่อไป 
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 รูป็ท่�  14 รูป็แบบพ่�น่ฐาน่ของพฤติกัรรมใน่พลวัตระบบ

กัารเติบโตแบบเอกัซ์ั โป็เน่น่เช่ยล
(exponential growth)

กัารมุ่งสู่เป้็าหมาย
(goal seeking)

กัารเป็ล่�ยน่แป็ลงแบบแกัว่ง
(oscillation)

กัารเติบโตแบบเอส
(S-shaped growth)

กัารเติบโตแบบเอสท่�เกิัน่ขอบเขต
(S-shaped growth with overshoot)

กัารเติบโตเกิัน่ขอบเขตและล่มสลาย
(overshoot and collapse)

ท่่�มา: Sterman (2000)
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ใน์ดา้น์การท่องเท่�ยวั แน์วัคิดสำาคญัท่�แสดงถงึพัฤติกรรมเชิีงพัลวัตัข่องการ
พัฒัน์าการท่องเท่�ยวั ค่อโมเดลวังจุรช่ีวิัตสิน์คา้ท่องเท่�ยวัข่องบทัเลอร ์(Butler’s tourism 
life cycle model) ดงัรูปท่�  15 จุากการวิัเคราะห์โดยคร่าวั พับว่ัา กรณ่์ศกึษาสองแห่ง
ใน์การศกึษาน่์� ค่อ ภูิเก็ตและเช่ียงใหม่ ต่างก็ม่แน์วัโน้์มการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่� เป็น์
ไปตามโมเดลข่องบทัเลอร ์ ใน์กรณ่์ภูิเก็ต ซึ�งม่จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัใน์สดัส่วัน์ท่� สูงมาก 
การเติบโตข่องจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติม่ลกัษณ์ะใกลเ้ค่ยงกบัวังจุรดงักล่าวั (จุุฬารตัน์ ์
โฆ่ษะโก, สุน่์ย ์วัรกุลชียัวัฒัน์,์ จุุฑ์าภิรณ์ ์คชีสารทกัษิณ์ และ จิุดาภิา ช่ีวัยพันั์ธุ์,์ 2558) 
แสดงดงัรูปท่�  16 ส่วัน์ใน์กรณ่์เช่ียงใหม่ จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัก็ม่แน์วัโน้์มเติบโตข่ึ �น์ตาม
กรอบแน์วัคิดข่องบทัเลอรด์งัท่�แสดงใน์รูปท่�  17 ทั�งสองกรณ่์น่์� หากม่การใชีท้รพััยากร
เกิน์ข่่ดควัามสามารถใน์การรองรบัโดยไม่ม่การจุดัการหร่อลงทุน์พัฒัน์าจุะม่โอกาสเข่า้
สู่ข่ั�น์ตกตำ�าได้

ร ูป็ท่�  15 กัารเติบโตแบบ S-shape ของโมเดลกัารพัฒน่ากัารท่องเท่�ยวของ Butler 

ท่่�มา: Szromek (2019)

แบบจุำาลองวังจุรช่ีวิัตข่องสิน์คา้ท่องเท่�ยวัข่องบทัเลอรม่์รูปแบบพัฤติกรรม
การเติบโตแบบ S-shape ซึ�งม่รูปแบบพัฤติกรรมเชิีงโครงสรา้งระบบท่�ประกอบไปดว้ัย
วังจุรยอ้น์กลบั ทั�งแบบเชิีงบวักหร่อเสริมแรง (reinforcing feedback) และวังจุรยอ้น์กลบั
แบบเชิีงลบหร่อสมดุล (balancing feedback) อย่างไรก็ด่ ทั�งสองวังจุรม่อิทธิ์พัล 
(dominance) ต่อพัฤติกรรมข่องระบบต่างช่ีวังเวัลากนั์ กล่าวัค่อ การเติบโตใน์ช่ีวังแรก
จุะเป็น์การเติบโตแบบเอกซ์โพัเน์น์เช่ียล เป็น์ช่ีวังท่�วังจุรยอ้น์กลบัแบบเสริมแรงม่อิทธิ์พัล 
ซึ�งเกิดจุากการเติบโตข่องการท่องเท่�ยวัท่�ทำาให้ม่จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัท่� เพิั�มข่ึ �น์อย่าง
รวัดเร็วั อย่างไรก็ด่ การเติบโตม่ข่อ้จุำากดั (limit to growth) ตามข่่ดควัามสามารถใน์การ
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รองรบั (carrying capacity) ข่องแหล่งท่องเท่�ยวั โดยใน์ช่ีวังหลงั การเติบโตจุะเพิั�มข่ึ �น์
อย่างชีา้ๆ และวังจุรยอ้น์กลบัแบบสมดุลจุะม่อิทธิ์พัลเหน่์อกว่ัา ใน์ส่วัน์น่์� จุุดผู้นั์แปรข่อง 
S-shape ค่อจุุดท่�อิทธิ์พัลข่องวังจุรยอ้น์กลบัเปล่�ยน์จุากวังจุรยอ้น์กลบัแบบเสริมแรงไป
เป็น์แบบสมดุล (Mai & Smith, 2015) แสดงดงัรูปท่�  18 

การเติบโตแบบ S-shape ม่สมมติฐาน์ว่ัาควัามสามารถใน์การรองรบัข่อง
แหล่งท่องเท่�ยวัปลายทางคงท่�  อย่างไรก็ด่ ถา้ผู้ลกระทบเชิีงลบข่องการท่องเท่�ยวัเริ�ม
กดักร่อน์ข่น์าดข่องควัามสามารถใน์การรองรบั ก็จุะส่งผู้ลให้เกิด overshoot และ 
collapse  ทั�งสองพัฤติกรรมสะทอ้น์ถงึควัามไม่ยั�งย่น์ข่องการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวั ถา้ไม่ม่
การแทรกแซงใดๆ ก็จุะทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัลดลงอย่างมาก และทำาให้ควัามสามารถใน์การ
รองรบัลดน้์อย เน่์�องจุากการถูกกดักร่อน์และเส่�อมโทรม

รู ป็ท่�  16 กัารเติบโตของนั่กัท่องเท่�ยวต่างชาติใน่จังหวัดกัรณ่์ภูเก็ัต พ.ศ. 2543-2557 

ท่่�มา: ศูนย์วิจััยตลัาดการท่่องเท่่�ยวแลัะกรมการท่่องเท่่�ยว อ้างถึิงใน จุัฬารัตน์ โฆ่ษะโก แลัะคิณะ (2558)

รูป็ ท่�  17 กัารเติบโตของนั่กัท่องเท่�ยวใน่จังหวัดเช่ยงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2535-2550 

ท่่�มา: อัคิรพงศ์ อั�นท่อง แลัะมิ�งสรรพ์ ขาวสอาด (2552) อ้างถึิงใน มิ�งสรรพ์ ขาวสอาด แลัะคิณะ (2556)
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รูป็ท ่�  18  (a) โครงสร้างของระบบ และ (b) ลักัษณ์ะพฤติกัรรมทั�วไป็ของกัารเติบโตแบบ S-shape 

ท่่�มา: Mai and Smith (2015)

วังจุรย้อน์กลบัม่ควัามสำาคญัท่� ช่ีวัยเห็น์การเปล่�ยน์แปลงข่องพัฤติกรรม
ระบบใน์ช่ีวังเวัลาต่างๆ  หากไม่พิัจุารณ์าถงึวังจุรยอ้น์กลบั อาจุก่อให้เกิดผู้ลการตา้น์
น์โยบาย (policy resistance) ซึ�งทำาให้ผู้ลจุากการแทรกแซงข่องน์โยบายถูกทำาให้ล่าชีา้ 
(delayed) ลดควัามเข่ม้ข่น้์ (diluted) หร่อไม่เป็น์ไปตามท่�หวังัจุากการตอบสน์องข่อง
ระบบท่� ม่ต่อการแทรกแซง การต้าน์น์โยบายมกัเกิดข่ึ �น์เม่�อผูู้้ออกน์โยบายประเมิน์
ประสิทธิ์ผู้ลข่องน์โยบายและแผู้น์สูงหร่อตำ�าเกิน์ไป และเกิดควัามลม้เหลวัจุากการไม่
คำานึ์งถงึผู้ลกระทบข่า้งเค่ยงและผู้ลกระทบท่� ไม่คาดคิดข่องน์โยบายท่�ม่ผู้ลยอ้น์กลบั
มาใน์ระบบ รวัมถงึควัามล่าชีา้ และอิทธิ์พัลข่องวังจุรยอ้น์กลบัใน์ช่ีวังเวัลาต่างๆ ดงัน์ั�น์ 
เพ่ั�อป้องกนั์การเกิดการตา้น์น์โยบาย จุำาเป็น์ตอ้งข่ยายข่อบเข่ตน์อกเหน่์อจุากการพิัจุารณ์า
พัฤติกรรมจุากข่อ้มูลใน์อด่ต และจุำาเป็น์ตอ้งพิัจุารณ์าวังจุรยอ้น์กลบัท่� ม่อิทธิ์พัลต่อ
พัฤติกรรมระบบใน์อน์าคต และคำานึ์งถงึผู้ลข่า้งเค่ยงและผู้ลท่�คาดไม่ถงึดว้ัย

อย่างไรก็ด่ ใน์ภิาวัะการแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ทำาให้จุำาเป็น์ตอ้งคำานึ์งถงึ
พัฤติกรรมเก่�ยวักบัการฟ้ื้�น์ตวััข่องการท่องเท่�ยวัใน์ลกัษณ์ะต่างๆ ดว้ัย Smit et al. (2020) 
ไดเ้สน์อฉากทศัน์ข์่องการฟ้ื้�น์ตวััทางเศรษฐกิจุท่�ไดร้บัผู้ลกระทบจุากการแพัร่ระบาดข่อง
โควิัด 19 ประกอบกบัผู้ลมาจุากการใชีน้์โยบายใน์เชิีงสุข่ภิาพัและการตอบสน์องต่อผู้ล
ข่องน์โยบายเศรษฐกิจุ แสดงดงัรูปท่�  19 
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 รูป็ท่� 19 พฤติกัรรมท่�เป็็น่ไป็ได้ของกัารฟื� น่ฟูเศรษฐกิัจภายใต้เง่�อน่ไขของกัารควบคุมกัารแพร่ระบาด
กา

รร
ะบ

าด
ขอ

งไ
วรั

สแ
ลัะ

กา
รต

อบ
สน

อง
ด้า

นส
าธ

าร
ณ

สุข

การคิวบคุิมไวรัส
ม่ประสิท่ธิผัลัสูง 

(ด่)

ม่ประสิท่ธิผัลัใน
การคิวบคุิม แต่

ไวรัสยังคิงเกิดซัำ�า 
(ปานกลัาง)

ม่คิวามล้ัมเหลัวใน
การคิวบคุิมไวรัส
ในวงกว้าง (แย่)

การแท่รกแซังไม่ม่ประสิท่ธิผัลั 
(แย่)

การแท่รกแซังม่ประสิท่ธิผัลับาง
ส่วน (ปานกลัาง)

การแท่รกแซังม่ประสิท่ธิผัลัสูง
(ด่)

คิวามสามารถิในการรับม่อผัลักระท่บแลัะการตอบสนองของนโยบาย
ท่่�มา: Smit et al. (2020)

2.2.4 สมมติฐาน์พลวัต (dynamic hypothesis) 

การกำาหน์ดสมมติฐาน์การวิัเคราะหเ์ป็น์การระบุถงึพัฤติกรรมปัญหา และอธิ์บาย
ลกัษณ์ะข่องพัลวัตัข่องปัญหาใน์ชุีดควัามสมัพันั์ธ์ ์ใน์โครงสร้างยอ้น์กลบั (feedback 
structure) ข่องระบบ สมมติฐาน์พัลวัตัจุะแสดงแบบจุำาลองแน์วัคิดทั�วัไปท่�แสดงวังจุร
สาเหตุหร่อองคป์ระกอบร่วัมท่�ข่บัเคล่�อน์พัฤติกรรมระบบ เพ่ั�อสรา้งแบบจุำาลองโครงสรา้ง
ท่�อยู่บน์ฐาน์ข่องการยอ้น์กลบั โครงสรา้งภิายใน์ข่องแบบจุำาลองจุะสรา้งพัฤติกรรมอา้งอิง
ข่องระบบท่�เป็น์ผู้ลมาจุากโครงสรา้งภิายใน์ข่องระบบ สำาหรบัใน์แบบจุำาลองพัลวัตัระบบ
แผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุและแผู้น์ภิาพัสต็อกและโฟื้ลวัจ์ุะแสดงสมมติฐาน์ควัามสมัพันั์ธ์ ์
พ่ั �น์ฐาน์เพ่ั�อสรา้งพัฤติกรรมระบบใน์ช่ีวังเวัลาท่�ตอ้งการวิัเคราะห์ใน์การศกึษาน์ั�น์ๆ

สำาหรบัใน์การศกึษาน่์� ผูู้เ้ข่่ยน์จุะเสน์อเฉพัาะแผู้น์ภิาพัวังจุรสาเหตุหร่อ CLD 
ใน์การน์ำาเสน์อสมมติฐาน์พัลวัตั เน่์�องจุากเป็น์แผู้น์ภิาพัท่�แสดงให้เห็น์ถงึประเภิทข่อง
วังจุรยอ้น์กลบัภิายใน์ระบบท่�เป็น์ตวััควับคุมพัฤติกรรมข่องระบบ ทั�งน่์� ใน์การกำาหน์ด
สมมติฐาน์พัลวัตัจุะอาศยักรอบคิดโมเดลวังจุรช่ีวิัตข่องสิน์คา้ท่องเท่�ยวัข่องบทัเลอรเ์ป็น์
ฐาน์ใน์การพัฒัน์าวังจุรสาเหตุ โดยประกอบดว้ัย 4 วังจุรยอ้น์กลบั ค่อ วังจุรยอ้น์กลบั
แบบเสริมแรงจุำาน์วัน์ 2 วังจุร และวังจุรยอ้น์กลบัแบบสมดุลจุำาน์วัน์ 2 วังจุร 

วังจุรยอ้น์กลบัแบบเสริมแรง (Reinforcing feedback loop: R) ประกอบดว้ัย 
2 วังจุร ไดแ้ก่  (1) การเติบโตข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั (R1) ส่�อถงึการเติบโตข่องจุำาน์วัน์
น์กัท่องเท่�ยวัท่�ม่ผู้ลทำาให้รายไดจุ้ากการท่องเท่�ยวัเพิั�มข่ึ �น์ เป็น์ผู้ลกระตุน้์ให้ภิาครฐัและ
เอกชีน์เกิดการลงทุน์พัฒัน์าสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักและโครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์สน์บัสนุ์น์
การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ และ (2) การลงทุน์ข่องบริการท่องเท่�ยวั (R2) ส่�อถงึการเพิั�มข่ึ �น์
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ข่องจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัส่งผู้ลทำาให้อุปสงคต่์อบริการท่องเท่�ยวัเพิั�มสูงข่ึ �น์ จูุงใจุให้เกิด
การลงทุน์ใน์บริการท่องเท่�ยวัจุากทั�งภิายใน์และภิายน์อกประเทศและทำาให้พ่ั �น์ท่�ท่องเท่�ยวั
น์ั�น์ม่ควัามสามารถใน์การให้บริการไดเ้พิั�มข่ึ �น์ ผู้ลจุากการลงทุน์ข่า้งตน้์ก ็ยิ�งทำาให้ควัาม
น่์าดงึดูดใจุข่องแหล่งท่องเท่�ยวัเพิั�มมากข่ึ �น์ ส่งผู้ลยอ้น์กลบัทำาให้ม่จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวั
เพิั�มข่ึ �น์ดว้ัย

ส่วัน์วังจุรยอ้น์กลบัแบบสมดุล (Balancing feedback loop: B) ประกอบดว้ัย 
2 วังจุร ไดแ้ก่ (1) การจุดัการข่องเส่ย (B1) โดยเฉพัาะการจุดัการข่ยะ การเพิั�มข่ึ �น์ข่อง
จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัทำาให้เกิดอุปสงคต่์อสิน์คา้และบริการท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ดว้ัย ซึ�งทำาให้
เกิดการสรา้งข่องเส่ยมากข่ึ �น์  และหากไม่ม่ระบบการจุดัการอย่างเหมาะสมเพ่ัยงพัอ 
อาจุก่อให้เกิดมลพิัษเพิั�มข่ึ �น์ได ้และ (2) ควัามสามารถใน์การรองรบั (B2)  ใน์สถาน์การณ์์
ปัจุจุุบนั์ท่�ยงัไม่ม่การจุำากดัการเติบโต การเพิั�มข่ึ �น์ข่องจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มจุะ
ทำาให้เกิดการท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์ ควัามสามารถใน์การรองรบัข่องพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวัท่� เป็น์
แหล่งท่องเท่�ยวัทางธ์รรมชีาติและแหล่งท่องเท่�ยวัทางวัฒัน์ธ์รรม ซึ�งจุะม่ผู้ลกระทบ
ต่อคุณ์ภิาพัข่องแหล่งท่องเท่�ยวัท่�อาจุจุะเส่�อมคุณ์ภิาพัลง ผู้ลกระทบทั�งหมดส่งผู้ลทำาให้
ควัามน่์าดงึดูดใจุข่องแหล่งท่องเท่�ยวัลดลง ส่งผู้ลยอ้น์กลบัทำาให้ม่จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวั
ลดลง แผู้น์ผู้งัวังจุรสาเหตุข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์ภิาพัรวัม แสดงไดด้งัรูปท่�  20 และ
สรุปตวััแปรหลกัข่องแต่ละวังจุรยอ้น์กลบัไดด้งัตารางท่�  12 

รูป็ท่�  20 ผังระบบของกั ารท่องเท่�ยว
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ตารางท่�  12 สรุป็วงจรย่อยใน่แผน่ภาพวงจรสาเหตุ
ป้ระเภทัวังจัร ส้ัญล้กษณ์์ วังจัร ต้วัแป้รในวังจัร

วงจัรแบบเสริมแรง
(reinforcing)

การเติบโตของเศรษฐกิจั
ท่่องเท่่�ยว

• จัำานวนนักท่่องเท่่�ยว (number of tourists)
• รายได้จัากการท่่องเท่่�ยว (tourism income)
• ระดับการลังทุ่นในโคิรงสร้างพ่�นฐานการท่่องเท่่�ยว 
(investment in tourism infrastructure)
• ระดับคิวามน่าดึงดูดใจัของแหล่ังท่่องเท่่�ยว (destination 
attractiveness)

การลังทุ่นของบริการ
ท่่องเท่่�ยว

• จัำานวนนักท่่องเท่่�ยว (number of tourists)
• อุปสงค์ิต่อบริการท่่องเท่่�ยว (demand for tourism 
service)
• ระดับการลังทุ่นในบริการท่่องเท่่�ยว (tourism service 
investment)
• กำาลัังรองรับของบริการท่่องเท่่�ยว (tourism service 
capacity)
• ระดับคิวามน่าดึงดูดใจัของแหล่ัางท่่องเท่่�ยว (destination 
attractiveness)

วงจัรแบบสมดุลั 
(balancing)

การจััดการของเส่ย
จัากการท่่องเท่่�ยว

• จัำานวนนักท่่องเท่่�ยว (number of tourists)
• อุปสงค์ิต่อบริการท่่องเท่่�ยว (demand for tourism 
service)
• ปริมาณของเส่ย (waste)
• ระดับการก่อมลัพิษ (pollution)
• ระดับคิวามน่าดึงดูดใจัของแหล่ัางท่่องเท่่�ยว (destination 
attractiveness)

คิวามสามารถิ
ในการรองรับของ
แหล่ังท่่องเท่่�ยว

• จัำานวนนักท่่องเท่่�ยว (number of tourists)
• ระดับการรองรับนักท่่องเท่่�ยวของแหล่ังท่่องเท่่�ยว 
(carrying capacity utilization)
• ระดับคุิณภาพของแหล่ังท่่องเท่่�ยว (destination quality)
• ระดับคิวามน่าดึงดูดใจัของแหล่ัางท่่องเท่่�ยว (destination 
attractiveness)

จุากท่� ไดน้์ำาเสน์อไปก่อน์หน้์าน่์� แน์วัโน้์มสำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัใน์ยุคปัจุจุุบนั์
ค่อ น์กัท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มจุะเดิน์ทางเป็น์กลุ่มเล็กมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะการแพัร่ระบาดข่อง 
โควิัด 19 ยงัจุะเป็น์ตวััเร่งสำาคญัท่�จุะทำาให้การเดิน์ทางท่องเท่�ยวักลุ่มใหญ่ลดลง น์อกจุากน่์�  
วิัถ่ช่ีวิัตและพัฤติกรรมน์กัท่องเท่�ยวัก็เป็น์ปัจุจุยัสำาคญัท่� ค่อน์ข่้างม่ผู้ลต่อระบบการ 
ท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะใน์ดา้น์การทำางาน์ท่�ม่ผู้ลโดยตรงต่อรูปแบบและวิัถ่การท่องเท่�ยวัข่อง
น์กัท่องเท่�ยวัแต่ละคน์ กล่าวัค่อ วิัถ่ช่ีวิัตและการทำางาน์แบบม่โครงสร้างท่�ชีดัเจุน์และ
ตายตวัั มกัทำาให้รูปแบบและวิัธ่์การท่องเท่�ยวัข่องคน์คน์น์ั�น์เป็น์แบบม่โครงสรา้งชีดัเจุน์ 
โดยเฉพัาะใน์ดา้น์เวัลาและสถาน์ท่� ท่องเท่�ยวั เช่ีน์ ม่ช่ีวังเวัลาท่องเท่�ยวัท่�ซำ �าเป็น์ประจุำา
และเหม่อน์กบัคน์อ่�น์ๆ ทั�วัไป ม่กำาหน์ดเวัลาการท่องเท่�ยวัท่�แน่์น์อน์ เน้์น์การท่องเท่�ยวั
ใน์พ่ั�น์ท่�หลกัท่�ม่การแน์ะน์ำาใน์โปรแกรมท่องเท่�ยวัโดยทั�วัไป ม่โครงสรา้งควัามตอ้งการ
ข่องบริการท่องเท่�ยวัท่� เฉพัาะเจุาะจุง และอาจุจุะไปเท่�ยวัร่วัมกบัน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มอ่�น์ 

ท่�ม่ควัามตอ้งการเหม่อน์กนั์ได้
ใน์ทางกลบักนั์ พัฤติกรรมน์กัท่องเท่�ยวัใน์ปัจุจุุบนั์ม่แน์วัโน้์มเท่�ยวัเป็น์กลุ่มเล็ก

มากข่ึ �น์ ส่วัน์หนึ์�งอาจุเป็น์เพัราะรูปแบบการใชีช่้ีวิัตข่องคน์เริ�มเปล่�ยน์ไป เป็น์ยุคหลงัการ
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พัฒัน์าอุตสาหกรรมมากกว่ัาแต่ก่อน์ ช่ีวังเวัลาและวิัถ่ช่ีวิัตม่ควัามเล่�อน์ไหลและย่ดหยุ่น์
มากยิ�งข่ึ �น์ ซึ�งย่อมม่ผู้ลต่อรูปแบบการท่องเท่�ยวั กล่าวัค่อ น์กัท่องเท่�ยวัสามารถออกแบบ
การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัเอง และมกัแสวังหาสถาน์ท่� ท่องเท่�ยวัท่� ไม่เคยม่ใครไปมาก่อน์  

ม่ควัามตอ้งการเฉพัาะตวััท่�ไม่เหม่อน์กบัคน์อ่�น์ เป็น์ตน้์ จุากลกัษณ์ะเฉพัาะข่องน์กัท่องเท่�ยวั 
ท่�ม่วิัถ่ช่ีวิัตต่างกนั์ ทำาให้การเล่อกให้บริการการท่องเท่�ยวัต่างกนั์ และบริการท่องเท่�ยวั
แต่ละรูปแบบก็จุะม่ควัามตอ้งการใชีท้รพััยากรการท่องเท่�ยวัท่�แตกต่างกนั์ และจุะส่ง
ผู้ลกระทบต่อเศรษฐกิจุ สงัคม และสิ�งแวัดลอ้มต่างกนั์ดว้ัย ทั�งน่์� ผูู้เ้ข่่ยน์จุะไดน้์ำาเสน์อ
ผู้งัระบบท่�เป็น์ผู้ลข่องปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์สำาคญัท่�ม่ผู้ลต่อโฉมหน้์าการท่องเท่�ยวัไทยอย่าง
เฉพัาะเจุาะจุงร่วัมกบัการวิัเคราะหฉ์ากทศัน์อ์น์าคตการท่องเท่�ยวัไทยใน์บทถดัไป

2.3 การ์วิเคร์าะห์ร์ะดับัความไม่แน่์น์อน์และร์ะดับัผัลกร์ะทับัของ
ปัจัจััยุขับัเคล่�อน์

ผู้ลจุากการกวัาดสญัญาณ์ข่้างตน้์ทำาให้เห็น์ภิาพัข่องปัจุจุยัท่� ม่ผู้ลต่อภิาพั
การท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต ใน์การวัางแผู้น์เชิีงยุทธ์ศาสตรจ์ุำาเป็น์ตอ้งม่การพิัจุารณ์าควัาม
สำาคญัข่องปัจุจุยัท่�จุะน์ำาไปสู่การกำาหน์ดยุทธ์ศาสตร ์โดยพิัจุารณ์าจุากระดบัควัามไม่
แน่์น์อน์และระดบัผู้ลกระทบ ผู้ลจุากการวิัเคราะหส์ามารถแสดงปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ตาม
ระดบัควัามไม่แน่์น์อน์และผู้ลกระทบได ้ดงัตารางท่�  13 

ตารางท่�  13 กัารวิเคราะห์ระดับความไม่แน่่น่อน่และระดับผลกัระทบ
ระด้็บผู้ลกระทับ 

ส้ัง กลาง ตำ�า

ระ
ด็บ

คีวั
าม

ไม่
แน่

นน
อน

สัง

• การก่อการร้ายไซัเบอร์
• ภูมิรัฐศาสตร์
• โคิรงสร้างช่ี้วิตของนักท่่องเท่่�ยว 
• คิวามไม่ม่เสถ่ิยรภาพของการเม่องโลัก 
• การคิรอบงำา/ คิรองอำานาจัในธุรกิจั
ท่่องเท่่�ยว

กล
าง

• งานอิสระแลัะงานออนไลัน์
• ค่ิานิยมคิวามเป็นอิสระของคินรุ่นใหม่
• นวัตกรรม/เท่คิโนโลัย่ดิจิัทั่ลัใหม่
• นโยบายเม่องอัจัฉริยะ
• คิวามผัันผัวนของเศรษฐกิจัโลัก

• การเดินท่างของนักท่่องเท่่�ยว
เจันเนอเรชัี้นใหม่ (Y แลัะ Z) 
• การตลัาดแบบเฉพาะกลุ่ัม
• คุิณค่ิาการใส่ใจัสิ�งแวดล้ัอม

• การท่่องเท่่�ยวแบบรับผิัดชี้อบ 
• การท่่องเท่่�ยวเชิี้งอนุรักษ์

ตำ� า

• สภาพภูมิอากาศ
• เศรษฐกิจัแพลัตฟอร์ม
• การท่่องเท่่�ยวเกินกำาลัังรองรับ
• ผัลักระท่บของภาวะโลักร้อน
• การลังทุ่นของรัฐ
• การท่่องเท่่�ยวกลุ่ัมเล็ัก
• ช่ี้วิตดิจิัทั่ลัแลัะข้อมูลัสารสนเท่ศ
• ตลัาดนักท่่องเท่่�ยวใหม่
• การลังทุ่นจัากจ่ันในธุรกิจัท่่องเท่่�ยว

• สังคิมผู้ัสูงอายุ
• การท่่องเท่่�ยวเสม่อน 
• การใช้ี้หุ่นยนต์
• การท่่องเท่่�ยวเชิี้งการแพท่ย์ 
• Influencer, blogger
• นโยบายส่งเสริมการท่่องเท่่�ยว
ท้่องถิิ�น
• พฤติกรรมไร้สัมผััส

• mobile technology
• นโยบายการอนุรักษ์เม่องเก่า 
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2.4 อน์าคตฐาน์

อน์าคตฐาน์ (baseline future) เป็น์ภิาพัอน์าคตท่� เป็น์ตามแน์วัโน้์มหลกัท่�
เกิดจุากปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ท่�ม่ควัามไม่แน่์น์อน์ตำ�าแต่ม่ผู้ลกระทบสูง ภิาพัอน์าคตฐาน์เป็น์
ปรากฏการณ์ ์เหตุการณ์แ์ละสิ�งต่างๆ ท่� ม่โอกาสเกิดข่ึ �น์ไดม้ากท่� สุดภิายใน์ช่ีวังเวัลา 

ท่�กำาหน์ดไวั ้โดยอาจุเป็น์แน์วัโน้์มใหญ่หร่อเป็น์ปัจุจุยัคงท่� วัฏัจุกัร แผู้น์ และการประมาณ์
การท่� ค่อน์ข่า้งแน่์น์อน์ อน์าคตฐาน์จุงึเป็น์การฉายภิาพัอน์าคตตามแน์วัโน้์มท่�ชีดัเจุน์
ใน์ปัจุจุุบนั์ ซึ�งมกัเป็น์ภิาพัอน์าคตระยะสั�น์และระยะกลางภิายใตส้ถาน์การณ์ท่์�ควัาม
ไม่แน่์น์อน์อยู่ใน์ระดบัตำ�า ทั�งน่์� ประเด็น์สำาคญัใน์ภิาพัอน์าคตฐาน์มกัใชี้ใน์การกำาหน์ด
ประเด็น์วิักฤติหร่อประเด็น์ท่� ม่ลำาดบัควัามสำาคญัสูงสุดท่�ต้องกำาหน์ดไวั้แลว้ัใน์แผู้น์
ยุทธ์ศาสตร์ใน์ปัจุจุุบนั์  

จุากการวิัเคราะหก์ารท่องเท่�ยวัข่องไทยใน์ปัจุจุุบนั์ พับว่ัา ม่แน์วัโน้์มสำาคญั
หลายประการท่�คาดว่ัาน่์าจุะเป็น์อน์าคตฐาน์ข่องการท่องเท่�ยวัไทยทั�งใน์ดา้น์อุปสงค ์
อุปทาน์ และผู้ลกระทบจุากการท่องเท่�ยวั ทั�งน่์� การแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ม่ผู้ล 
ทำาให้แน์วัโน้์มสำาคญับางแน์วัโน้์มยงัคงดำาเนิ์น์ต่อไปตามวิัถ่ปกติเดิม และม่แน์วัโน้์ม 
บางอย่างท่� เกิดข่ึ �น์แต่ไดท้ว่ัควัามสำาคญัมากข่ึ �น์จุน์กลายเป็น์แน์วัโน้์มหลกัและเป็น์วิัถ่
ปกติใหม่ เน่์�อหาใน์ส่วัน์ต่อจุากน่์�จุะน์ำาเสน์อภิาพัอน์าคตฐาน์ข่องการท่องเท่�ยวัไทย  
โดยแบ่งเป็น์อน์าคตฐาน์ข่องการท่องเท่�ยวัไทยหลงัการแพัร่ระบาดไวัรสัโควิัด 19  
ตามวิัถ่ปกติเดิม (old normal) และวิัถ่ปกติใหม่ (new normal) โดยม่รายละเอ่ยด ดงัน่์�

2.4.1 อน์าคตฐาน์ขัองการ์ทั่องเทั่�ยุวไทัยุหลังโควิด 19 ตามวิถุ่ปักติเดิม

จุากการประชุีมภิายใน์คณ์ะผูู้วิ้ัจุยั ประกอบกบัผู้ลการประมวัลข่อ้มูลปฐมภูิมิ 
จุากการสมัภิาษณ์แ์ละข่อ้มูลทุติยภูิมิจุากแหล่งต่างๆ สามารถสรุปภิาพัอน์าคตฐาน์
สำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัไทยอ่ก 20 ปีข่า้งหน้์า และจุะยงัคงเกิดข่ึ �น์ต่อไปหลงัเกิดการ
แพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ตามรายละเอ่ยดดงัต่อไปน่์�

1) การท่ีองเทีี�ยวิมีค์วิามหลากหลายและย้ดหยุ่นัมากข้้ �นัในัเชิงพ้ �นัทีี�  เวิลา 
และพฤติิกรรม (diversity & flexibility) โดยเป็น์ผู้ลส่บเน่์�องมาจุากการท่�ผูู้ค้น์ใน์อน์าคต 
จุะม่วิัถ่การใชีช่้ีวิัตและการทำางาน์ท่�ม่ควัามย่ดหยุ่น์และเล่�อน์ไหลมากข่ึ �น์ ทั�งใน์ดา้น์ช่ีวังเวัลา  

ระยะเวัลาและสถาน์ท่�ใน์การทำางาน์ แน์วัโน้์มน่์�เริ�มพับเห็น์มากข่ึ �น์ใน์ปัจุจุุบนั์ โดยเฉพัาะคน์
รุ่น์ใหม่รุ่น์มิลเลน์เน่์ยลและเจุน์แซดท่�ม่ค่านิ์ยมใน์การให้ควัามสำาคญักบัควัามเป็น์อิสระ 
และควัามย่ดหยุ่น์ใน์การดำาเนิ์น์ช่ีวิัต และมกัแสวังหาควัามสมดุลระหว่ัางการทำางาน์และ
วิัถ่ช่ีวิัตหร่อไลฟ์ื้สไตลข์่องตน์เองมากข่ึ �น์ น์อกจุากน่์� ควัามกา้วัหน้์าทางเทคโน์โลย่ยงัเอ่ �อ 
ให้น์กัท่องเท่�ยวัเข่า้ถงึบริการและข่อ้มูลจุำาน์วัน์มหาศาล เพ่ั�อใชีใ้น์การวัางแผู้น์การท่องเท่�ยวั 
และสามารถดำาเนิ์น์การไดด้ว้ัยตน์เองมากข่ึ �น์ (กระทรวังการท่องเท่�ยวัและก่ฬา, 2562ก) 
ทำาให้สามารถเล่อกเดิน์ทางท่องเท่�ยวัดว้ัยตน์เองมากข่ึ �น์ ม่ควัามย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ใน์เชิีง
เวัลาและรูปแบบการทำางาน์ ประกอบกบัแน์วัโน้์มทางสงัคมท่�จุะทำาให้เกิดการท่องเท่�ยวั
กลุ่มเล็กมากข่ึ �น์ 
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น์อกจุากน่์� การท่องเท่�ยวักลุ่มเล็กท่� เกิดข่ึ �น์ใน์ปัจุจุุบนั์ยงัได้รบัผู้ลจุากผูู้้ม่
อิทธิ์พัลออน์ไลน์ห์ร่ออิน์ฟื้ลูเอน์เซอรแ์ละบล็อกเกอร ์ส่�อสงัคมออน์ไลน์ท่์�ม่จุำาน์วัน์มากข่ึ �น์ 
และม่การสรา้งเน่์�อหาผู่้าน์แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ท่์�ตอบสน์องควัามตอ้งการท่�หลากหลายได ้ 
ผู้ลดงักล่าวัยงัช่ีวัยกระตุ้น์ให้น์ักท่องเท่� ยวัม่ควัามต้องการเดิน์ทางท่องเท่� ยวัด้วัย 
จุุดประสงคท่์�หลากหลายและม่แน์วัโน้์มจุะเดิน์ทางท่องเท่�ยวัตามควัามสน์ใจุพิัเศษและ
เป็น์ข่องตน์เองเพิั�มมากข่ึ �น์ น์กัท่องเท่�ยวัเหล่าน่์�มกัเล่อกเดิน์ทางไปยงัสถาน์ท่�แปลกใหม่
หร่อพ่ั�น์ท่�ม่ควัามแออดัตำ�ามากข่ึ �น์ แน์วัโน้์มน่์�จุะส่งผู้ลทำาให้เกิดการกระจุายการท่องเท่�ยวั
และเกิดควัามหลากหลายใน์เชิีงพ่ั�น์ท่�การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ 

แน์วัโน้์มน่์�ไดเ้กิดข่ึ �น์แลว้ัใน์ประเทศไทย กล่าวัค่อ พัฤติกรรมน์กัท่องเท่�ยวัม่ 
แน์วัโน้์มเปล่�ยน์ไป โดยควัามนิ์ยมใชีบ้ริการทวััรล์ดลงและเปล่�ยน์ไปเป็น์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวั
เดิน์ทางดว้ัยตวััเอง (Free Independent Traveler - FIT) มากข่ึ �น์ คิดเป็น์ประมาณ์รอ้ยละ 60  
ข่องจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวั แน์วัโน้์มน่์�คาดว่ัาจุะเพิั�มมากข่ึ �น์ใน์อน์าคต (กรุงเทพัธุ์รกิจุ, 2563)  
ตวััอย่างใน์เม่องท่องเท่�ยวัหลกั เช่ีน์ จุงัหวัดัภูิเก็ต ใน์ พั.ศ. 2559 น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติ
ส่วัน์ใหญ่จุดัการเดิน์ทางดว้ัยตน์เองถงึ 6.64 ลา้น์คน์ คิดเป็น์ร้อยละ 68.8 ใน์ข่ณ์ะท่�
กลุ่มท่�เดิน์ทางผู่้าน์บริษทัน์ำาเท่�ยวั (Group Inclusive Tour - GIT) ม่จุำาน์วัน์ 3.01 ลา้น์คน์  
คิดเป็น์รอ้ยละ 31.2  ทั�งน่์� สดัส่วัน์ข่องน์กัท่องเท่�ยวั FIT ม่แน์วัโน้์มเพิั�มข่ึ �น์อย่างต่อเน่์�อง 
(ภิาวันิ์ศร ์ชีวััวัลัล่, อารยา จุนั์ทรส์กุล, ธ์นิ์ก พัรเทวับญัชีา และจุรสัวิัชีญ สายธ์ารทอง, 
2560) ใน์ข่ณ์ะท่�เช่ียงใหม่ก็พับว่ัาม่โครงสรา้งน์กัท่องเท่�ยวัท่�เป็น์กลุ่มดว้ัยตวััเองหร่อ FIT 
สูงถงึประมาณ์รอ้ยละ 80 ข่องน์กัท่องเท่�ยวัทั�งหมด (Thaipublica, 2562) 

น์อกจุากน่์� ประเทศไทยยงัได้รับรางวัลัสุดยอดจุุดหมายปลายทางข่อง 
น์กัท่องอิสระ (The Best Destination for FIT) ประจุำา พั.ศ. 2561 ใน์งาน์ National Tourism  
Fashion Awards โดยไดร้บัคดัเล่อกจุากผูู้เ้ช่ี�ยวัชีาญใน์อุตสาหกรรมการเดิน์ทางและ
การท่องเท่�ยวัข่องประเทศจุ่น์ ประกอบดว้ัยผูู้บ้ริหารข่องบริษทัท่องเท่�ยวั ผูู้ป้ระกอบการ 
ท่องเท่�ยวั และส่�อมวัลชีน์ (การท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย, 2562) สะทอ้น์ให้เห็น์ถึง 
ภิาพัลกัษณ์ท่์�สามารถตอบสน์องควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัอิสระได้

2) การท่ีองเทีี�ยวิเนัน้ัเชิงวิิถีชีวิิติและประสบการณม์ากข้้ �นั (experiential 
& authentic) น์กัท่องเท่�ยวัเฉพัาะกลุ่มคน์รุ่น์ใหม่จุะเล่อกเดิน์ทางท่องเท่�ยวัท่� เน้์น์การ
สรา้งประสบการณ์เ์ฉพัาะและท่องเท่�ยวัแบบลกึซึ �งมากข่ึ �น์ เพ่ั�อเปิดโอกาสใน์การพัฒัน์า
ตน์เองหร่อคน้์หามุมมองใหม่ๆ ใน์ช่ีวิัต รวัมถงึการคน้์หาประสบการณ์ท่์�จุริงแทแ้ละไม่
ไดเ้กิดจุากการสรา้งและปรุงแต่งจุากการท่องเท่�ยวั ลกัษณ์ะการท่องเท่�ยวัจุะเป็น์การ
เดิน์ทางท่องเท่�ยวักลุ่มเล็กและจุะเน้์น์การเดิน์ทางกบัคน์รูจุ้กั เช่ีน์ กลุ่มครอบครวััหร่อ
กลุ่มเพ่ั�อน์ ด้าน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัก็ม่แน์วัโน้์มจุะน์ำาเสน์อการเท่�ยวัแบบลึกซึ �งมากข่ึ �น์  

โดยอุตสาหกรรมการท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มจุะเปล่�ยน์ไปจุากกิจุกรรมการให้บริการไปสู่ 
การกิจุกรรมท่�สร้างประสบการณ์ก์ารท่องเท่�ยวัท่� เน้์น์มอบการฟ้ื้�น์ฟูื้ การผู้จุญภิยั  

การเติมเต็ม การเร่ยน์รูท้กัษะใหม่มากกว่ัาเป็น์การออกไปเย่�ยมชีมสถาน์ท่�ตามแผู้น์การ
ท่องเท่�ยวั (Hammond, 2019) 

จุากการศึกษาข่องการท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย (2561ข่) ไดร้ะบุว่ัาการ 
ท่องเท่�ยวัท่� เน้์น์วิัถ่ช่ีวิัตทอ้งถิ�น์และชุีมชีน์กำาลงัไดร้บัควัามนิ์ยมทั�งใน์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวั
ชีาวัไทยและชีาวัต่างชีาติท่�เดิน์ทางท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทย โดย ททท. ไดม่้การส่งเสริม
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การท่องเท่�ยวัเพ่ั�อสรา้งประสบการณ์แ์ละเปิดแคมเปญ “Amazing Thailand Go Local 
เท่�ยวัทอ้งถิ�น์ไทย ชุีมชีน์เติบใหญ่ เม่องไทยเติบโต” เพ่ั�อเพิั�มจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัเข่า้สู่
เม่องรองและชุีมชีน์ ซึ�งจุะช่ีวัยกระจุายรายไดจุ้ากการท่องเท่�ยวัลงสู่เศรษฐกิจุฐาน์ราก 
(การท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย, 2561ก) ซึ�งเป็น์ฐาน์สำาคญัท่�จุะทำาให้เกิดแหล่งท่องเท่�ยวั
เชิีงประสบการณ์แ์ละกระตุน้์ควัามตอ้งการท่องเท่�ยวัท่� เพิั�มข่ึ �น์และหลากหลายมากข่ึ �น์ 
และเป็น์โอกาสข่องเม่องรองและพ่ั�น์ท่�อ่�น์ๆ ใน์ประเทศไทยใน์การดงึดูดและตอบสน์อง
ควัามตอ้งการท่�หลากหลายข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�ตอ้งการประสบการณ์ท่์�แทจุ้ริงมากข่ึ �น์

3) การท่ีองเทีี� ยวิเนัน้ัสรา้งค์วิามรบัผิดชอบและมุ่งผลยั� งย้นัมากข้้ �นั  
(responsible & sustainable) การท่องเท่�ยวัไทยม่แน์วัโน้์มเติบโตข่ึ �น์อย่างต่อเน่์�อง  
อย่างไรก็ด่ การเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวัส่วัน์ใหญ่ยงัคงกระจุุกตวััอยู่ตามเม่องท่องเท่�ยวัหลกั  
เช่ีน์ กรุงเทพัฯ ภูิเก็ต เช่ียงใหม่ พัทัยา หาดใหญ่ และเกาะสมุย เป็น์ตน้์ การกระจุุกตวัั
ข่องน์กัท่องเท่�ยวัตามเม่องท่องเท่�ยวัหลกัก็ยิ�งเร่งให้เกิดธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัเพิั�มข่ึ �น์ใน์แต่ละ
พ่ั�น์ท่�  ส่งผู้ลให้เกิดการแย่งใชีท้รพััยากรท่�ม่อยู่อย่างจุำากดั และเกิดควัามเส่�อมโทรมข่อง 

สภิาพัแวัดลอ้มทั�งดา้น์กายภิาพัและดา้น์สงัคม ผู้ลกระทบส่บเน่์�องต่อมาค่อ การให้บริการ
ท่� ม่คุณ์ภิาพัตำ�าแต่ม่ต้น์ทุน์สูง ประสิทธิ์ภิาพัใน์การแข่่งข่นั์ลดน้์อยลง ควัามสามารถ 
ใน์การดงึดูดใจุน์กัท่องเท่�ยวัลดลง (จุรญั ช่ี�น์ใน์ธ์รรม, 2563) โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการท่องเท่�ยวั 
ใน์ภูิเก็ตท่�ม่การพัึ�งพัารายไดจุ้ากภิาคการท่องเท่�ยวัสูงถงึเก่อบรอ้ยละ 50 จุงึม่แน์วัโน้์ม
จุะใชีท้รพััยากรการท่องเท่�ยวัสูงดว้ัย

อย่างไรก็ด่ การท่องเท่�ยวัไทยม่แน์วัโน้์มเน้์น์สรา้งควัามรบัผิู้ดชีอบและมุ่งผู้ล
ยั�งย่น์มากข่ึ �น์ (responsible & sustainable) ซึ�งเป็น์ไปตามแน์วัโน้์มใหญ่ท่� เป็น์ควัาม 
มุ่งหวังัข่องการท่องเท่�ยวัใน์ระดบัโลกตามเป้าหมายการพัฒัน์าท่�ยั�งย่น์ โดยมุ่งกระตุน้์
ให้ผูู้ท่้�ม่ส่วัน์เก่�ยวัข่อ้งใน์ระบบท่องเท่�ยวัปรบัเปล่�ยน์พัฤติกรรมข่องทั�งน์กัท่องเท่�ยวัและ
ภิาคธุ์รกิจุให้ม่ส่วัน์ร่วัมใน์การรบัผิู้ดชีอบต่อการท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ ม่ควัามใส่ใจุและ
รบัผิู้ดชีอบใน์สิ�งแวัดลอ้มและชุีมชีน์ ส่งเสริมการผู้ลิตและบริโภิคอย่างยั�งย่น์ และสรา้ง
ควัามตระหน์กัดา้น์ควัามเป็น์ธ์รรมกบัชุีมชีน์ เม่�อเกิดเหตุการณ์ก์ารแพัร่ระบาดข่อง 
โควิัด 19 ท่�ทำาให้การท่องเท่�ยวัตอ้งหยุดชีะงกัลง จุงึถ่อเป็น์โอกาสใน์การทบทวัน์แน์วัทาง
ใน์การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัข่องประเทศไทยเพ่ั�อน์ำาไปสู่แน์วัทางท่�สรา้งควัามรบัผิู้ดชีอบ
ต่อสงัคมและม่ควัามยั�งย่น์มากข่ึ �น์

ใน์ระดบัน์โยบายการท่องเท่�ยวัข่องไทย พับว่ัา ภิาครฐัก็ม่ควัามพัยายามใน์การ
พัฒัน์าการท่องเท่�ยวัให้เกิดควัามยั�งย่น์ใน์ทุกมิติ สะทอ้น์จุากวิัสยัทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัไทย  
พั.ศ. 2579 ท่� มุ่งพัฒัน์าให้ “ประเทศไทยเป็น์แหล่งท่องเท่�ยวัคุณ์ภิาพัชีั�น์น์ำาข่องโลก  
ท่� เติบโตอย่างม่ดุลยภิาพับน์พ่ั�น์ฐาน์ควัามเป็น์ไทย เพ่ั�อส่งเสริมการพัฒัน์าเศรษฐกิจุ 
สงัคม และกระจุายรายไดสู่้ประชีาชีน์ทุกภิาคส่วัน์อย่างยั�งย่น์” (กระทรวังการท่องเท่�ยวั
และก่ฬา, 2559) ใน์ข่ณ์ะท่�ภิาคธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะใน์กลุ่มผูู้ป้ระกอบการ
โรงแรม ร่สอรท์ และโฮิมสเตยก็์เริ�มต่�น์ตวััใน์การดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุท่�เป็น์มิตรกบัสิ�งแวัดลอ้ม
มากข่ึ �น์ โดยปัจุจุุบนั์ม่โรงแรมเก่อบ 300 โรงแรมท่�ผู่้าน์การประเมิน์โรงแรมท่�เป็น์มิตร
กบัสิ�งแวัดลอ้ม (Green Hotel Awards) โดยการประเมิน์ข่องกรมส่งเสริมคุณ์ภิาพั
สิ�งแวัดล้อม กระทรวังทรพััยากรธ์รรมชีาติและสิ�งแวัดล้อม (กรมส่งเสริมคุณ์ภิาพั 
สิ�งแวัดลอ้ม, 2564)
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4) ช่องทีางและเค์ร้�องม้อออนัไลนัแ์ละแพลติฟอรม์ในัการท่ีองเทีี�ยวิกลาย
เป็นัเร้�องปกติิ (digital platforms) แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์์ไดก้ลายมาเป็น์ช่ีองทางท่�ม่
บทบาทสำาคญัต่อการเดิน์ทางท่องเท่�ยวั ซึ�งครอบคลุมทั�งเสน้์ทางผูู้บ้ริโภิค ตั�งแต่ก่อน์
เดิน์ทางท่องเท่�ยวั ระหว่ัางการท่องเท่�ยวั และหลงัจุากท่องเท่�ยวั ทั�งใน์แง่การคน้์หาข่อ้มูล 
การจุองบริการต่างๆ การพักัแรมและการเย่�ยมชีมสถาน์ท่�  การซ่�อข่องและการกิน์ด่�ม 
การจุ่ายเงิน์และทำาธุ์รกรรมผู่้าน์แอปพัลิเคชีนั์บน์แพัลตฟื้อรม์รูปแบบต่างๆ ไปจุน์ถงึ
การแบ่งปัน์ข่อ้มูล ส่งผู้ลให้ม่ปริมาณ์ข่อ้มูลใน์ระบบออน์ไลน์เ์พิั�มมากข่ึ �น์ ประกอบกบัม่
จุำาน์วัน์คน์ท่�เข่า้ถงึอุปกรณ์ดิ์จิุทลัมากข่ึ �น์ ส่งผู้ลทำาให้เกิดผู้ลกระทบเคร่อข่่าย (network  
effects) จุากการท่�กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัหร่อผูู้ม่้ส่วัน์ร่วัมเพิั�มข่ึ �น์ และส่งผู้ลทำาให้มูลค่าข่องสิน์คา้ 
หร่อบริการการท่องเท่�ยวัสูงข่ึ �น์ เม่�อม่จุำาน์วัน์ผูู้้ใชีสู้งข่ึ �น์ ก็จุะยิ�งดงึดูดให้ผูู้้ใชีร้ายใหม่ๆ 
เข่า้มาและม่ปฏิสมัพันั์ธ์ก์นั์ใน์เคร่อข่่ายมากข่ึ �น์ 

น์อกจุากน่์� ใน์ยุคข่องข่อ้มูลมหาศาลใน์ปัจุจุุบนั์ ม่การสรา้งเน่์�อหาบน์โซเช่ียล 
แพัลตฟื้อรม์มากมาย ซึ�งครอบคลุมทุกมิติข่องการใชีช่้ีวิัต รวัมถงึเน่์�อหาดา้น์การท่องเท่�ยวั  
แพัลตฟื้อรม์เหล่าน่์�เป็น์ช่ีองทางสำาคญัใน์การประชีาสมัพันั์ธ์ห์ร่อการเผู้ยแพัร่ข่อ้มูล
ข่่าวัสารต่างๆ และสรา้งปฏิสมัพันั์ธ์ก์นั์ใน์เคร่อข่่าย ทั�งใน์รูปแบบการถ่ายทอดสด การทำา 
วิัด่โอสั�น์หร่อใน์แอปพัลิเคชีนั์ โดยเฉพัาะใน์แอปพัลิเคชีนั์ TikTok ท่�คน์เจุน์เน์อเรชีนั์ Z 
นิ์ยมใชี้ใน์การสรา้งเน่์�อหาและแบ่งปัน์ข่อ้มูล (การท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย, 2363ค) 
น์อกจุากน่์� กลุ่ม Micro-influencer ยงัเป็น์กลุ่มท่�ม่อิทธิ์พัลต่อการตดัสิน์ใจุท่�น์กัท่องเท่�ยวั 

ติดตามผู่้าน์ช่ีองทางท่� ได้รับควัามนิ์ยม เช่ีน์ YouTube หร่อ Instagram โดยกลุ่ม 
อิน์ฟื้ลูเอน์เซอรเ์หล่าน่์�สามารถสร้างเน่์�อหาท่� ม่ผูู้้ติดตามเป็น์จุำาน์วัน์มาก น์อกจุากน่์�  

คน์ทั�วัไปยงัเช่ี�อมั�น์ใน์เน่์�อหาท่�สรา้งข่ึ �น์โดยคน์ธ์รรมดาทั�วัไป (user-generated content) 
มากกว่ัาภิาพัการโฆ่ษณ์าประชีาสมัพันั์ธ์ ์โดยตรงจุากผูู้ป้ระกอบการ

5) ข้อ้มูลและสารสนัเทีศัเป็นัปัจัจัยักำาหนัดค์วิามไดเ้ปรียบในัการแข่้งข้นัั 
(information & data as competitive advantage) ปัจุจุุบนั์น์กัท่องเท่�ยวัสามารถเข่า้ถงึ 
ข่อ้มูลต่างๆ ไดจุ้ากหลากหลายช่ีองทาง ประกอบกบัสิน์คา้และผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวั 
เก่อบทุกอย่างถูกแปลงออกมาให้อยู่ใน์รูปแบบข่องข่อ้มูลและสารสน์เทศทั�งหมด กล่าวัค่อ  
ผูู้เ้ดิน์ทางสามารถคน้์หาและม่ประสบการณ์ท่์องเท่�ยวัไดก่้อน์ท่�จุะเดิน์ทางมายงัสถาน์ท่�จุริง 
ทางกายภิาพั ดงัน์ั�น์ สถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัท่�ผูู้เ้ดิน์ทางจุะตดัสิน์ใจุเดิน์ทางไปท่องเท่�ยวัจุริงน์ั�น์  

จุะตอ้งม่ควัามสำาคญัหร่อสามารถมอบประสบการณ์ท่์�พิัเศษน์อกเหน่์อจุากข่อ้มูลท่�ม่
น์ำาเสน์ออยู่ได ้น์กัท่องเท่�ยวัจุงึจุะเล่อกเดิน์ทางไปยงัสถาน์ท่�น์ั�น์ บทบาทข่องข่อ้มูลและ
สารสน์เทศจุงึม่ผู้ลต่อควัามสามารถข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัท่�จุะทำาให้เกิดควัามไดเ้ปร่ยบ
ใน์การแข่่งข่นั์ (competitive advantage) ท่� ไปเกิน์กว่ัาควัามไดเ้ปร่ยบเชิีงเปร่ยบเท่ยบ 
(comparative advantage) ท่�ม่มาแต่เดิมกบัทรพััยากรท่�ม่อยู่แต่เดิม แมว่้ัาใน์บางกรณ่์
พ่ั�น์ท่�น์ั�น์อาจุไม่ม่สิ� งใดท่�สร้างควัามได้เปร่ยบข่ั�น์สุดยอด (superlative advantage)  

ซึ�งเป็น์ควัามไดเ้ปร่ยบท่� ไม่ม่ใครสามารถแข่่งข่นั์ได ้
ผู้ลข่องการพัฒัน์าข่องเศรษฐกิจุดิจิุทลัจุึงม่ผู้ลอย่างมากท่�จุะใชีข้่อ้มูลและ

สารสน์เทศเป็น์ปัจุจุยัน์ำาเข่า้สำาคญัใน์การพัฒัน์าธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวั เพ่ั�อสร้างควัาม
หลากหลายข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์� เก่�ยวัโยงกบักิจุกรรมการท่องเท่�ยวั การวิัเคราะหข์่อ้มูล
ทั�งใน์เชิีงกวัา้งและเชิีงลกึจุะทำาให้ผูู้ป้ระกอบการสามารถน์ำาเสน์อผู้ลิตภิณั์ฑ์ต์ามควัาม
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ตอ้งการท่�หลากหลายข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่� เปล่�ยน์ไปไดม้ากข่ึ �น์ และช่ีวัยเพิั�มข่่ดควัาม
สามารถใน์การแข่่งข่นั์ให้เพิั�มสูงข่ึ �น์ดว้ัย

6) การท่ีองเทีี�ยวิแบบไรเ้งินัสดมากข้้ �นั (cashless) ควัามก้าวัหน้์าทาง
เทคโน์โลย่ดิจิุทลัและการพัลิกผู้นั์ใน์ธุ์รกิจุการเงิน์ทำาให้การทำาธุ์รกรรมแบบไรเ้งิน์สด 
ม่บทบาทและแพัร่ข่ยายมากข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะท่�ตน้์ทุน์ข่องการชีำาระแบบเงิน์สดม่สูง การชีำาระผู่้าน์ 
ระบบออน์ไลน์ม่์ตน้์ทุน์ท่�ตำ�ากว่ัาและม่ควัามสะดวักสบายกว่ัามาก น์อกจุากน่์� หลายประเทศ 
ยงัม่แน์วัทางจุะใชีส้กุลเงิน์ดิจิุทลัมากข่ึ �น์ ก็ยิ�งทำาให้ม่ทางเล่อกการชีำาระเงิน์ผู่้าน์ระบบ
ดิจิุทลัม่มากข่ึ �น์ แน์วัโน้์มดงักล่าวัสะทอ้น์ให้เห็น์ถงึภิาพัอน์าคตข่องสงัคมไร้เงิน์สดท่�
ชีดัเจุน์มากข่ึ �น์ ทั�งน่์� หลายประเทศท่�เป็น์ตลาดท่องเท่�ยวัท่�สำาคญัข่องไทย เช่ีน์ ประเทศจุ่น์  
ไดเ้ข่า้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจุสงัคมแบบไรเ้งิน์สดอย่างเต็มตวััแลว้ั 

แมแ้ต่ใน์ประเทศไทยเอง จุากงาน์ศกึษาข่องธ์น์าคารแห่งประเทศไทย ช่ี�ให้
เห็น์ว่ัาการใชี ้e-Payment ข่องคน์ไทยม่แน์วัโน้์มเพิั�มมากข่ึ �น์และเติบโตอย่างกา้วักระโดด
อย่างมาก โดยปริมาณ์การใชี ้e-Payment เพิั�มข่ึ �น์กว่ัา 3 เท่า จุาก 49 ครั�งต่อคน์ต่อปีใน์ 
พั.ศ. 2559 เป็น์ 151 ครั�งต่อคน์ต่อปีใน์ พั.ศ. 2563 (ข่อ้มูล ณ์ เม.ย. พั.ศ. 2563) และ
คาดว่ัาใน์อน์าคตการใชีง้าน์ยงัคงเติบโตอย่างกา้วักระโดด ซึ�งเป็น์ผู้ลจุากควัามคุน้์ชิีน์
ใน์การใชี ้e-Payment และภิายใตบ้ริบทการแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ก็จุะยิ�งเร่ง
ให้เกิดการใชีง้าน์มากข่ึ �น์ (ธ์น์าคารแห่งประเทศไทย, 2563)

7) ค์วิามปลอดภยัทีางไซเบอรส์ำาค์ญัมากข้้ �นั (cyber security) กิจุกรรมและ
ธุ์รกรรมต่างๆ ท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัม่ควัามเช่ี�อมโยงทางไซเบอรม์ากข่ึ �น์ ซึ�งทำาให้ 

การติดต่อและการประสาน์ควัามร่วัมม่อต่างๆ ดำาเนิ์น์การไดอ้ย่างสะดวัก ประกอบกบัช่ีวิัต 
ข่องคน์ใน์ปัจุจุุบนั์ท่� ใชีอุ้ปกรณ์แ์ละแพัลตฟื้อรม์ดิจิุทลัใน์ทุกมิติข่องช่ีวิัต อย่างไรก็ด่  
ใน์แง่หนึ์�งก็ม่ควัามกงัวัลใน์เร่�องควัามปลอดภิยัไซเบอร ์เน่์�องจุากจุำาน์วัน์การใชีง้าน์อุปกรณ์ ์
อจัุฉริยะข่องแต่ละบุคคลเพิั�มข่ึ �น์เป็น์เป้าหมายท่�น่์าสน์ใจุสำาหรบัอาชีญากรไซเบอร ์และทำาให้ 
การโจุมต่ออน์ไลน์เ์พิั�มข่ึ �น์อย่างรวัดเร็วัตามไปดว้ัย รวัมถงึการเข่า้ถงึข่อ้มูลส่วัน์บุคคล 
ท่�ไม่สามารถควับคุมได ้ม่ควัามเส่�ยงท่�จุะทำาให้สงัคมดิจิุทลัไม่ปลอดภิยั (บริษทัโทรคมน์าคม 
แห่งชีาติ จุำากดั, 2563) ภิยัไซเบอรท่์�เกิดข่ึ �น์ม่หลายรูปแบบทั�งการถูกจูุ่โจุม การรั�วัไหล
ข่องข่อ้มูล การแฮิกข่อ้มูล หร่อการน์ำาข่อ้มูลไปใชี้ใน์ทางมิชีอบ และควัามไม่ปลอดภิยั
จุากการท่�คน์ไม่เปล่�ยน์พัาสเวิัรด์

จุากผู้ลสำารวัจุ 2019 Digital Trust Insights Survey ข่อง PwC (อา้งถงึใน์ 
ประอรพิัชีญ ์คจัุฉวัฒัน์า, 2562) ระบุว่ัาภิายหลงัท่� ไทยไดป้ระกาศใชีพ้ัระราชีบญัญติั
ว่ัาดว้ัยการรกัษาควัามมั�น์คงปลอดภิยัไซเบอร ์ทำาให้หลายองคก์รใน์ไทยตระหน์กัถงึ
การรกัษาควัามปลอดภิยัทางไซเบอรม์ากข่ึ �น์ รวัมถงึม่การจุา้งผูู้เ้ช่ี�ยวัชีาญจุากภิายน์อก 
เข่้ามาช่ีวัยวัางมาตรการรกัษาควัามปลอดภิยัทางไซเบอรแ์ละควัามเป็น์ส่วัน์ตวััดว้ัย 
อย่างไรก็ด่ ยงัคงม่ควัามทา้ทายสำาคญัค่อการข่าดแคลน์บุคลากรท่�ม่ทกัษะดา้น์ควัาม
ปลอดภิยัข่องข่อ้มูล รวัมถงึประสิทธิ์ภิาพัการทำางาน์ข่องคณ์ะทำางาน์ดา้น์ควัามปลอดภิยั
ข่องข่อ้มูลท่�ยงัไม่ไดม้าตรฐาน์

8) ค์วิามแปรปรวินัข้องสภาพภูมิอากาศั (climate change) สภิาพัภูิมิอากาศ
เป็น์ปัจุจุยัพ่ั �น์ฐาน์ท่�ม่ผู้ลต่อการดงึดูดใจุน์กัท่องเท่�ยวัให้เดิน์ทางมายงัแหล่งท่องเท่�ยวั 
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การเปล่�ยน์แปลงข่องสภิาพัภูิมิอากาศและการท่องเท่�ยวัจุงึม่ควัามสมัพันั์ธ์ก์นั์อย่างยิ�ง 
การท่องเท่�ยวัไทยส่วัน์หนึ์�งตอ้งอาศยัสภิาพัอากาศท่� เหมาะสม จุึงอาจุกล่าวัไดว่้ัาการ
ท่องเท่�ยวัข่องไทยน์ั�น์ค่อน์ข่้างอ่อน์ไหวัต่อสภิาพัอากาศ หร่อม่ควัามไวัท่�จุะไดร้บัผู้ล 
กระทบจุากสภิาพัอากาศท่�ไม่เหมาะสม (climate sensitive) การท่องเท่�ยวัไทยจุงึอยู่ภิายใต ้
ควัามเส่�ยงข่องสภิาพัอากาศแปรปรวัน์ใน์ปัจุจุุบนั์และการเปล่�ยน์แปลงภูิมิอากาศใน์อน์าคต  
(สำาน์กังาน์คณ์ะกรรมการส่งเสริมวิัทยาศาสตร ์วิัจุยัและน์วัตักรรม, 2563)

กระทรวังการท่องเท่�ยวัและก่ฬา (อา้งถงึใน์ ศุภิกร ชิีน์วัรรโณ์, 2560) ไดป้ระเมิน์ 
ควัามเส่�ยงจุากผู้ลกระทบข่องการเปล่�ยน์แปลงสภิาพัภูิมิอากาศและควัามเปราะบางท่�ม่ 
ต่อการท่องเท่�ยวัท่�ม่รูปแบบควัามเส่�ยงต่างกนั์ไป ไดแ้ก่ 

• การท่องเท่�ยวัทางทะเลบริเวัณ์ชีายฝัั� งอนั์ดามนั์ ใน์ช่ีวังอน์าคตอนั์ใกล ้(พั.ศ. 
2563-2572) การท่องเท่�ยวัทางทะเลจุะไดร้บัประโยชีน์จ์ุากการม่ฤดูฝัน์สั�น์ลง ทำาให้
การดำาเนิ์น์กิจุกรรมกลางแจุง้สามารถทำาไดย้าวัน์าน์มากข่ึ �น์ อย่างไรก็ตาม อาจุประสบ 
ปัญหาการข่าดแคลน์น์ำ �าจุ่ดท่�อาจุทว่ัควัามรุน์แรงมากข่ึ �น์

• การท่องเท่�ยวัทางทะเลบริเวัณ์ฝัั� งอ่าวัไทย คาดการณ์ว่์ัาเก่อบทุกจุงัหวัดั
บริเวัณ์ฝัั� งอ่าวัไทยจุะม่ปริมาณ์ฝัน์ตกท่�รุน์แรงมากข่ึ �น์ โดยม่ระยะเวัลาท่�ฝัน์ตกมากข่ึ �น์
ถงึประมาณ์ 2 สปัดาห์ใน์ช่ีวังอน์าคต 20 ปีข่า้งหน้์า อาจุส่งผู้ลกระทบโดยตรงต่อการ
ท่องเท่�ยวัท่�ม่กิจุกรรมกลางแจุง้

• การท่องเท่�ยวัเชิีงนิ์เวัศใน์ภิาคเหน่์อ คาดการณ์ว่์ัาอ่ก 20 ปีข่า้งหน้์า วันั์ท่�ม่ 
อากาศเย็น์ (อุณ์หภูิมิตำ�ากว่ัา 15 องศาเซลเซ่ยส) จุะลดลง 5-10 วันั์ต่อปี และลดลง 
มากกว่ัา 20 วันั์ ใน์อ่ก 50 ปีข่า้งหน้์า ซึ�งอาจุส่งผู้ลต่อการเปล่�ยน์แปลงทางดา้น์เอกลกัษณ์ ์
ทางการท่องเท่�ยวั

• การท่องเท่�ยวัทางดา้น์วัฒัน์ธ์รรม ซากดกึดำาบรรพั ์และวิัถ่ชุีมชีน์ การท่องเท่�ยวั 
รูปแบบน่์�ม่ควัามเปราะบางต่อการเปล่�ยน์แปลงภูิมิอากาศน้์อยท่� สุด อย่างไรก็ตาม  
อาจุจุะต้องตระหน์ักถึงควัามเส่� ยงใน์การเกิดน์ำ �าท่วัมท่�อาจุม่แน์วัโน้์มเพิั� มมากข่ึ �น์  
แต่เน่์�องจุากปัญหาน์ำ �าท่วัมจุะไม่ใช่ีประเด็น์ใหม่ข่องพ่ั�น์ท่�น่์� จุงึคาดการณ์ว่์ัายงัม่ข่่ดควัาม
สามารถใน์การรบัม่อกบัปัญหาน์ำ �าท่วัมหากเกิดข่ึ �น์ได ้

สำาหรบัใน์พ่ั�น์ท่�กรุงเทพัฯ และปริมณ์ฑ์ล ถ่อเป็น์ 1 ใน์ 10 เม่องข่องโลกท่�ม่
ควัามเส่�ยงท่� สุดจุากน์ำ �าท่วัมภิายใน์ พั.ศ. 2613 ทั�งน์ำ �าท่วัมจุากชีายฝัั� ง และน์ำ �าท่วัมจุาก
ปริมาณ์น์ำ �าฝัน์ โดยตวััอย่างหนึ์�งข่องการคาดการณ์ป์ริมาณ์น์ำ �าฝัน์ใน์อน์าคตใน์ช่ีวัง พั.ศ.  
2593-2612 ข่องพ่ั�น์ท่� ลุ่มแม่น์ำ �าเจุ้าพัระยาม่แน์วัโน้์มเพิั�มมากข่ึ �น์เม่�อเท่ยบกบัปีฐาน์  

พั.ศ. 2553 โดยปริมาณ์ฝัน์รวัมรายปีเฉล่�ยเพิั�มข่ึ �น์รอ้ยละ 11 และจุะม่ฝัน์ตกหน์กัมากข่ึ �น์ 

ใน์ช่ีวังฤดูฝัน์โดยเฉพัาะอย่างยิ�งช่ีวังปลายฤดูฝัน์ใน์ช่ีวังเด่อน์ตุลาคม-พัฤศจิุกายน์ 
ซึ�งอาจุส่งผู้ลให้ม่โอกาสเกิดภิาวัะน์ำ �าท่วัมพ่ั�น์ท่�กรุงเทพัฯ เพิั�มสูงข่ึ �น์ และเม่�อพิัจุารณ์า
ปริมาณ์ฝัน์ตกใน์รอบการเกิดซำ �า 2 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี ก็ม่แน์วัโน้์มเพิั�มสูงข่ึ �น์  
แสดงให้เห็น์ว่ัาม่แน์วัโน้์มภิาวัะน์ำ �าท่วัมใน์อน์าคตซึ� งจุะม่ควัามรุน์แรงและม่ควัามถ่�  
มากข่ึ �น์ (ศุภิกร ชิีน์วัรรโณ์, 2560) การเปล่�ยน์แปลงน่์�แมเ้ป็น์ควัามเส่�ยงระยะยาวั แต่ใน์
ปัจุจุุบนั์ก็เริ�มเห็น์การเปล่�ยน์แปลงท่�ชีดัเจุน์ข่ึ �น์และรุน์แรงมากข่ึ �น์ จุงึจุำาเป็น์ตอ้งติดตาม
และเตร่ยมการรองรบัผู้ลกระทบเหล่าน่์�
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9) คุ์ณภาพอากาศัแย่ลง (air quality) จุากผู้ลการศกึษาโดย Asian Institute 
of Technology (2017 อา้งถงึใน์บณั์ฑิ์ต เอน์กพูัน์สิน์สุข่, 2563) พับว่ัาแหล่งท่�มาข่องฝุ่ัน์ 
PM 2.5 ใน์ประเทศไทยอนั์ดบัหนึ์�งมาจุากการเผู้าช่ีวัมวัลใน์ภิาคการเกษตร ปัญหาดงักล่าวั
สะทอ้น์ถงึแง่มุมดา้น์การส่งเสริมดา้น์การเกษตรข่องรฐับาลท่�ข่าดการพิัจุารณ์าถงึผู้ล
กระทบท่�ครอบคลุมทั�งระบบ แน์วัโน้์มข่องปริมาณ์ PM 2.5 แสดงไวัด้งัรูปท่�  21 

อย่างไรก็ด่ ใน์เม่องท่องเท่�ยวัหลกั เช่ีน์ กรุงเทพัฯ และเช่ียงใหม่ ต่างก็ประสบ
กบัปัญหาฝุ่ัน์ PM 2.5 ท่� รุน์แรงมากข่ึ �น์ และจุะม่ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต 
หากปัญหาฝุ่ัน์ยงัไม่ได้รับการแก้ไข่ อาจุทำาให้อากาศบริสุทธิ์ �ม่ราคาสูงสุดใน์การ
ท่องเท่�ยวัก็เป็น์ได ้

รูป็ท่�  21 แน่วโน้่มป็ริมาณ์ PM 2.5 พ.ศ. 2554-2561

ท่่�มา: กลุ่ัม  เฝ้ัาระวังฝุ่ัน จุัฬาลังกรณ์มหาวิท่ยาลััย (ม.ป.ป.)

10) การเติิบโติข้องติลาดนักัท่ีองเทีี�ยวิจีันัและอินัเดีย (growth of China 
and India) ใน์ปัจุจุุบนั์ ตลาดน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์เป็น์ตลาดท่� ม่ข่น์าดใหญ่ท่� สุดข่องการ
ท่องเท่�ยวัไทยและม่การเติบโตอย่างต่อเน่์�อง โดยใน์ พั.ศ. 2562 ม่จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัจุากจุ่น์
ถงึ 11 ลา้น์คน์ และสร้างรายไดจุ้ากน์กัท่องเท่�ยวักว่ัา 5.54 แสน์ลา้น์บาท (กระทรวัง
การท่องเท่�ยวัและก่ฬา, 2562ข่) น์อกจุากน่์� น์กัท่องเท่�ยวัอิน์เด่ยยงัเป็น์อ่กหนึ์�งชีาติท่�ม่
ศกัยภิาพั จิุรายุ โพัธิ์ราชี (2562) ไดวิ้ัเคราะหน์์กัท่องเท่�ยวัชีาติท่�ม่ศกัยภิาพั และพับว่ัา 
อิน์เด่ยเป็น์หนึ์�งใน์ประเทศท่�ม่ศกัยภิาพัสูง หากสามารถรกัษาระดบัการข่ยายตวััไดก็้จุะม่
โอกาสกลายเป็น์กลุ่มโดดเด่น์ดงัเช่ีน์จุ่น์ไดใ้น์อน์าคต เน่์�องจุากอิน์เด่ยม่จุำาน์วัน์ประชีากร
ท่�มากเป็น์อนั์ดบั 2 ข่องโลก รองจุากจุ่น์ โดยใน์ พั.ศ. 2560 ประชีากรอิน์เด่ยม่จุำาน์วัน์มาก
ถงึ 1.3 พันั์ลา้น์คน์ และกำาลงัซ่�อม่แน์วัโน้์มเพิั�มสูงข่ึ �น์ ม่การประมาณ์การว่ัาการใชีจุ่้าย
ข่องผูู้ม่้รายไดป้าน์กลางชีาวัอิน์เด่ยจุะเพิั�มข่ึ �น์สูงถงึ 1 ลา้น์ลา้น์ดอลลารส์หรฐัฯ ใน์ พั.ศ. 
2563 และอาจุเพิั�มข่ึ �น์เป็น์ 3.5 ลา้น์ลา้น์ดอลลารส์หรฐัฯ ใน์ พั.ศ. 2573
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ใน์ดา้น์การท่องเท่�ยวัข่องน์กัท่องเท่�ยวัอิน์เด่ย พับว่ัา ใน์ช่ีวัง 5 ปีท่� ผู่้าน์มา 
ไทยเป็น์หนึ์�งใน์ประเทศยอดนิ์ยมสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัอิน์เด่ย โดยเป็น์แหล่งท่องเท่�ยวั 
3 อนั์ดบัแรกร่วัมกบัสิงคโปรแ์ละสหรฐัฯ น์อกจุากน่์� หากพิัจุารณ์าจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวั
อิน์เด่ยท่�เดิน์ทางเข่า้ไทยก็พับว่ัาใน์ช่ีวัง พั.ศ. 2559 น์กัท่องเท่�ยวัอิน์เด่ยม่อตัราข่ยายตวัั
สูงกว่ัาน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มอ่�น์อย่างต่อเน่์�อง จุงึม่ควัามเป็น์ไปไดสู้งท่�น์กัท่องเท่�ยวัอิน์เด่ย 

จุะสามารถข่ยบัเข่า้สู่กลุ่มโดดเด่น์ไดเ้ช่ีน์เด่ยวักบัจุ่น์ (จิุรายุ โพัธิ์ราชี, 2562)

2.4.2 อน์าคตฐาน์ขัองการ์ทั่องเทั่�ยุวไทัยุหลังโควิด 19 ตามวิถุ่ปักติใหม่

การแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ม่ผู้ลทำาให้แน์วัโน้์มตามวิัถ่ปกติเดิมบาง
ประการถูกเร่งให้เกิดเร็วัข่ึ �น์ และยงัม่แน์วัโน้์มบางอย่างท่�แมจุ้ะไม่ไดเ้ป็น์แน์วัโน้์มหลกั
แต่ก็ม่สญัญาณ์อยู่แลว้ัก็ถูกเร่งให้เกิดเร็วัข่ึ �น์และเกิดเป็น์วิัถ่ปกติใหม่ World Travel & 
Tourism Council (2020) ไดร้ะบุถงึผู้ลกระทบข่องการแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ท่�จุะ
กลายมาเป็น์อน์าคตฐาน์ข่องโลกท่�สำาคญัท่�คาดว่ัาจุะเป็น์ตวััข่บัเคล่�อน์ไปสู่การฟ้ื้�น์ตวััข่อง
การท่องเท่�ยวัม่ 4 ประการ ไดแ้ก่

1) การเปล่�ยน์แปลงควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวั น์กัท่องเท่�ยวัจุะให้ควัาม
สำาคญักบัสิ�งท่�คุน้์เคย คาดการณ์์ได ้และเช่ี�อถ่อไดม้ากข่ึ �น์ โดยเน้์น์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวั 

ใน์ประเทศมากข่ึ �น์ 
2) การใส่ใจุสุข่ภิาพัและสุข่อน์ามยัมากข่ึ �น์ น์กัท่องเท่�ยวัจุะให้ควัามสำาคญักบั

สุข่ภิาพั ควัามปลอดภิยั และควัามไวัว้ัางใจุ
3) การประยุกต์ใชีน้์วัตักรรมและกระบวัน์การดิจิุทลัมากข่ึ �น์ การแพัร่ระบาด

ข่องโควิัด 19 เป็น์ตวััเร่งใน์การแสวังหาน์วัตักรรมข่องการท่องเท่�ยวัและการผู้สมผู้สาน์
เทคโน์โลย่ใหม่ๆ มากข่ึ �น์ 

4) การมุ่งเน้์น์ควัามยั�งย่น์มากข่ึ �น์ โดยมุ่งสน์บัสนุ์น์ให้เกิดกิจุกรรมและการ
จุดัการท่�สรา้งสมดุลทางดา้น์เศรษฐกิจุ สงัคม และสิ�งแวัดลอ้มมากข่ึ �น์ 

จุากสถาน์การณ์ก์ารแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ทำาให้การท่องเท่�ยวัตอ้ง
หยุดชีะงกัลงทั�วัโลก  ปัจุจุยัหนึ์�งท่�สำาคญัท่�จุะม่ผู้ลต่อการฟ้ื้�น์ตวััข่องการท่องเท่�ยวัและ
สามารถพัฒัน์าต่อไปไดใ้น์ระยะกลางและระยะยาวัค่อการฉ่ดวัคัซ่น์เพ่ั�อสรา้งภูิมิคุม้กนั์ 
จุากไวัรสัโควิัด 19 อย่างไรก็ด่ ใน์ปัจุจุุบนั์ ยงัคงม่ควัามไม่แน่์น์อน์ข่องระยะเวัลา ควัามพัรอ้ม 
ใชีง้าน์ และควัามน่์าเช่ี�อถ่อข่องการทดสอบผู้ล รวัมถงึประสิทธิ์ผู้ลข่องการรกัษาหร่อวัคัซ่น์ 
ท่�เป็น์ไปได ้(OECD, 2020a) น์ายยุทธ์ศกัดิ � สุภิสร ผูู้ว่้ัาการการท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ได้เน้์น์ยำ �าเช่ีน์กนั์ว่ัา วัคัซ่น์เป็น์ปัจุจุยัสำาคญัท่� ส่งผู้ลต่อการเปิดประเทศรบั 
น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติเข่้าไทย โดยสิ�งท่�ตอ้งติดตามค่อสถาน์การณ์ก์ารเข่้าถึงวัคัซ่น์  
ทั�งใน์แง่ราคาและจุำาน์วัน์คน์ท่�เข่า้ถงึวัคัซ่น์ไดจุ้ริง ซึ�งอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวัข่องโลกจุะ
กลบัมาเป็น์ปกติไดก็้ต่อเม่�อผูู้ค้น์ใน์โลกสามารถเข่า้ถงึวัคัซ่น์ไดอ้ย่างน้์อยรอ้ยละ 70-80 
(พัรไพัลิน์ จุุลพันั์ธ์,์ 2564) ดงัน์ั�น์ ภิาพัอน์าคตฐาน์ส่วัน์หนึ์�งข่องการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19  
จุงึจุะเกิดเป็น์วิัถ่ปฏิบติัใหม่ อนั์เป็น์ผู้ลมาจุากการตระหน์กัถงึผู้ลกระทบข่องการแพัร่
ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 โดยม่ภิาพัอน์าคตฐาน์ท่�สำาคญั ดงัน่์�
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1) การท่ีองเทีี�ยวิใหค้์วิามสำาค์ญักบัค์วิามคุ์น้ัเค์ย ไวิเ้น้ั �อเช้�อใจั และเช้�อถ้อได ้ 

(trust tourism) อน์าคตหลงัโควิัด 19 ประเด็น์ดา้น์สุข่ภิาพั ควัามปลอดภิยัและควัาม
ไวั้วัางใจุจุะเป็น์ปัจุจุัยสำาคญัอย่างยิ� งใน์การตดัสิน์ใจุท่องเท่� ยวั อัน์เป็น์ผู้ลมาจุาก
ประสบการณ์ส่์วัน์ตวััและควัามกลวััการติดเช่ี�อและควัามกงัวัลเร่�องการเวัน้์ระยะห่าง  
ซึ� งจุะเป็น์พัฤติกรรมข่องผูู้้บริโภิคใน์อน์าคตระยะสั�น์ถึงระยะกลาง ใน์ภิาคธุ์รกิจุท่�
เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัก็จุะตอ้งปรบัการทำางาน์ร่วัมกนั์มากข่ึ �น์จุากห่วังโซ่คุณ์ค่าท่�
ข่ยายออกไป รวัมถงึการปรบัการดำาเนิ์น์งาน์บริการใหม่เพ่ั�อลดการสมัผู้สั เช่ีน์ สน์ามบิน์ 
จุะม่การใชีเ้ทคโน์โลย่ไบโอเมตริกและเทคโน์โลย่ไรส้มัผู้สัมากข่ึ �น์ใน์การตรวัจุสอบข่อ้มูล 
และให้บริการผูู้โ้ดยสารมากข่ึ �น์ หร่อโรงแรมม่การประยุกตใ์ชีหุ่้น์ยน์ตห์ร่อปัญญาประดิษฐ์
ท่�สามารถดำาเนิ์น์การผู่้าน์ทางเว็ับไซตห์ร่อแชีทบอตได ้เพ่ั�อให้น์กัท่องเท่�ยวัม่ควัามมั�น์ใจุ
ว่ัาม่ควัามปลอดภิยัใน์การรบับริการ ใน์ข่ณ์ะท่�น์กัท่องเท่�ยวัจุะเล่อกจุุดหมายปลายทางท่�
ม่ควัามหน์าแน่์น์ข่องน์กัท่องเท่�ยวัตำ�า สามารถเพิั�มระยะห่างทางกายภิาพัไดแ้ละม่โอกาส
ติดเช่ี�อตำ�า และหล่กเล่�ยงพ่ั �น์ท่� ท่� ม่ควัามแออดัสูง จุึงเป็น์โอกาสข่องแหล่งท่องเท่�ยวั 

ระดบัย่อยหร่อพ่ั�น์ท่�ท่� ไม่เคยเป็น์พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัมาก่อน์ท่�จุะพัฒัน์าไปสู่การเป็น์พ่ั�น์ท่�เพ่ั�อ
เปิดรบัการท่องเท่�ยวัได้

2) การท่ีองเทีี�ยวิใหค้์วิามสำาค์ญักบัค์วิามเป็นัส่วินัติวัิ (privacy & exclusivity)  
การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ทำาให้ม่ควัามกงัวัลใน์การเดิน์ทางหร่อการทำากิจุกรรม 
ร่วัมกบับุคคลท่� ไม่คุน้์เคย และน์ำาไปสู่ควัามตอ้งการเพิั�มควัามเป็น์ส่วัน์ตวัั (pro-privacy) 
เน้์น์การสร้างประสบการณ์ส่์วัน์ตวััมากข่ึ �น์ ส่งผู้ลให้เกิดควัามตอ้งการท่องเท่�ยวัท่� มุ่ง
สรา้งประสบการณ์์ใหม่หร่อสรา้งประสบการณ์เ์ฉพัาะตวััมากข่ึ �น์ และน์กัท่องเท่�ยวัก็ม่
แน์วัโน้์มจุะเป็น์กลุ่มเล็กมากข่ึ �น์ แน์วัโน้์มหนึ์�งท่�จุะเกิดข่ึ �น์ ค่อการท่องเท่�ยวัแบบหรูหรา
ใน์แหล่งท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามเป็น์ส่วัน์ตวััสูง โดยเฉพัาะใน์กลุ่มผูู้ม่้รายไดสู้งท่�มองหาควัาม
เป็น์ส่วัน์ตวััและตอ้งการแยกตวััห่างออกจุากผูู้อ่้�น์มากข่ึ �น์ใน์ระหว่ัางการเดิน์ทางพักัผู่้อน์ 
ซึ�งจุะส่งผู้ลให้ควัามตอ้งการท่�พักัประเภิทวิัลล่าส่วัน์ตวััเพิั�มสูงข่ึ �น์ (ศูน์ยพ์ัฒัน์าวิัชีาการ
ดา้น์ตลาดการท่องเท่�ยวั, 2564) 

3) การท่ีองเทีี�ยวิสามารถติิดติามไดทุ้ีกเม้�อทีี�จัำาเป็นั (traceability & track- 
ability) การเฝ้ัาระวังัการแพัร่ระบาดข่องโรคระบาดเป็น์สิ�งสำาคญัต่อการท่องเท่�ยวั 
การน์ำาเทคโน์โลย่มาใชีติ้ดตามน์กัท่องเท่�ยวั เช่ีน์ การใชีแ้อปพัลิเคชีนั์การติดตาม และ
ระบบเฝ้ัาระวังัอ่�น์ๆ จุงึม่ควัามสำาคญั สำาน์กังาน์สภิาน์โยบายการอุดมศกึษา วิัทยาศาสตร ์
วิัจุยัและน์วัตักรรมแห่งชีาติ (2563) ไดร้ะบุถงึมาตรการสำาคญัใน์การรองรบัเพ่ั�อฟ้ื้�น์ฟูื้
โครงสรา้งเศรษฐกิจุและสงัคมหลงัโควิัด 19 โดยมาตรการหนึ์�งดา้น์การท่องเท่�ยวั ค่อ
การพัฒัน์าระบบคดักรอง (screening) ตรวัจุสอบ (tracing) ติดตาม (tracking) และเฝ้ัา
ระวังั (surveillance) หร่อ STTS เพ่ั�อการติดตามน์กัท่องเท่�ยวัทั�งชีาวัไทยและชีาวัต่างชีาติ 
เพ่ั�อให้สามารถติดตามกลุ่มเส่�ยงใน์กรณ่์พับผูู้ติ้ดเช่ี�อและสามารถควับคุมการระบาดได้
อย่างม่ประสิทธิ์ภิาพั อย่างไรก็ด่ การติดตามดงักล่าวัยงัม่ประเด็น์ท่�ตอ้งพิัจุารณ์าใน์แง่
ข่อบเข่ตและวิัธ่์การติดตามท่�คำานึ์งถงึควัามเหมาะสมทั�งใน์แง่ควัามเป็น์ส่วัน์ตวััและสิทธิ์
ส่วัน์บุคคลข่องน์กัท่องเท่�ยวัดว้ัย
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4) การกวิา้นัซ้ �อกิจัการสนับัสนุันัการท่ีองเทีี�ยวิโดยทุีนัใหญ่ (K-shape recovery)  
ใน์ช่ีวังสองทศวัรรษท่�ผู่้าน์มา ประเทศจุ่น์ไดเ้พิั�มบทบาทใน์แทบทุกดา้น์ข่องระบบโลก 
สำาหรบัใน์ดา้น์เศรษฐกิจุ การลงทุน์ใน์ต่างประเทศข่องจุ่น์ไดเ้พิั�มข่ึ �น์มาก การลงทุน์ข่อง
จุ่น์ใน์ประเทศไทยม่แน์วัโน้์มท่�ชีดัเจุน์ใน์ตลาดอสงัหาริมทรพััย ์จุากการวิัเคราะหข์่อง
บริษทัท่�ปรกึษาดา้น์อสงัหาริมทรพััย ์CBRE (2563) ระบุว่ัา จุ่น์เป็น์แหล่งท่�มาข่องควัาม
ตอ้งการและการลงทุน์หลกัใน์ตลาดอสงัหาริมทรพััย ์ไทยและม่แน์วัโน้์มเพิั�มมากข่ึ �น์  
ส่วัน์ใหญ่น์กัลงทุน์จุ่น์ชีน์ชีั�น์กลางนิ์ยมเข่า้มาซ่�ออสงัหาริมทรพััย ์ใน์ประเทศไทยใน์ 4 
เม่องหลกั ค่อ กรุงเทพัฯ เช่ียงใหม่ พัทัยา และภูิเก็ต (ประชีาชีาติธุ์รกิจุ, 2561) น์อกจุากน่์�  
ชีาวัจุ่น์ท่� นิ์ยมซ่�อคอน์โดมิเน่์ยมใน์พัทัยา เช่ียงใหม่ กรุงเทพัฯ หร่อเม่องต่างๆ ยงัเป็น์
ซ่�อเพ่ั�อการลงทุน์มากกว่ัาเพ่ั�ออยู่อาศยัเอง และยงัม่วิัวัฒัน์าการจุากการซ่�อเป็น์ห้องไป
เป็น์การลงทุน์ซ่�อทั�งชีั�น์ และไปจุน์ถงึการลงทุน์ทั�งตกึค่อลงทุน์สรา้งเอง โดยม่คน์ไทย
เป็น์น์อมิน่์ (ชียัยศ ยงคเ์จุริญชียั, 2563)

ใน์กรณ่์จุงัหวัดัเช่ียงใหม่ พับว่ัา น์กัลงทุน์จุ่น์มกัม่การลงทุน์ใน์ 3 ธุ์รกิจุหลกั ค่อ 
ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั  ธุ์รกิจุข่น์ส่งหร่อโลจิุสติกส ์และธุ์รกิจุอสงัหาริมทรพััย ์การลงทุน์ข่อง 
น์กัลงทุน์จุ่น์ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะใน์ธุ์รกิจุโรงแรมและธุ์รกิจุท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการ
ท่องเท่�ยวัพับว่ัาม่การข่ยายตวััเพิั�มข่ึ �น์ กลุ่มทุน์ท่�ตอ้งจุบัตามองค่อกลุ่มซ่ทริป (Ctrip)  

ซึ�งเป็น์ธุ์รกิจุให้บริการดา้น์การท่องเท่�ยวัรายใหญ่ข่องจุ่น์ท่�น์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์นิ์ยมดำาเนิ์น์
การจุองบริการต่างๆ ทั�งการเดิน์ทาง ท่�พักั โปรแกรมทวััร ์ผู่้าน์แพัลตฟื้อรม์ข่องซ่ทริป  
ท่�ผู่้าน์มาซ่ทริปยงัไดเ้ข่า้มาลงทุน์ทำาธุ์รกิจุโรงแรมใน์จุงัหวัดัเช่ียงใหม่อ่กดว้ัย (ประชีาชีาติ
ธุ์รกิจุ, 2561) ส่วัน์ใน์กรณ่์จุงัหวัดัภูิเก็ต ก็พับว่ัาน์กัลงทุน์อสงัหาริมทรพััยร์ายย่อยจุาก
จุ่น์ไดเ้ข่า้มาลงทุน์ซ่�อคอน์โดมิเน่์ยมและวิัลล่าหรู เพ่ั�อปล่อยเช่ีาและม่การบริหารจุดัการ
แบบโรงแรมอ่กดว้ัย (ศูน์ยข์่อ้มูลอสงัหาริมทรพััย,์ 2562) ผู้ลดงักล่าวัสะทอ้น์ถงึบทบาท
ใน์การให้บริการการท่องเท่�ยวัข่องจุ่น์ใน์ไทยท่�เพิั�มมากข่ึ �น์ แน์วัโน้์มดงักล่าวัอาจุทำาให้จุ่น์ 

กิน์รวับใน์ห่วังโซ่การท่องเท่� ยวัทั�งบริการท่องเท่� ยวับน์พ่ั�น์ท่� กายภิาพัและบน์พ่ั�น์ท่�  

แฟื้ลตฟื้อรม์ จุงึน์บัเป็น์ประเด็น์สำาคญัท่�ตอ้งติดตามอย่างใกลชิ้ีด
อย่างไรก็ด่ จุากผู้ลกระทบจุากสถาน์การณ์์โควิัด 19 ท่�ทำาให้การท่องเท่�ยวั

หยุดชีะงกัและสูญเส่ยรายไดจุ้ำาน์วัน์มาก ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการบางรายไดร้บัผู้ลกระทบ
จุากสภิาพัคล่องท่�หายไป และไม่สามารถดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุต่อไปได ้เน่์�องจุากไม่สามารถ
แบกรบัตน้์ทุน์ท่�เกิดข่ึ �น์ได ้ทำาให้จุำาเป็น์ตอ้งข่ายธุ์รกิจุและเป็น์โอกาสข่องกลุ่มทุน์ใหญ่
ท่�จุะเข่า้มากวัา้น์ซ่�อธุ์รกิจุเหล่าน์ั�น์ โดยใน์ช่ีวังท่�ผู่้าน์มาม่กลุ่มทุน์จุากทั�งจุ่น์และสิงคโปร์
เข่้ามากวัา้น์ซ่�อโรงแรมใน์จุงัหวัดัท่องเท่�ยวั เช่ีน์ กระบ่�  ภูิเก็ต สงข่ลา กรุงเทพัฯ และ
เช่ียงใหม่ หลงัจุากผูู้ป้ระกอบการเดิมตอ้งเผู้ชิีญวิักฤติจุากการแพัร่ระบาดข่องไวัรสั
โควิัด 19 จุน์ข่าดสภิาพัคล่องและตอ้งประกาศข่ายโรงแรมจุำาน์วัน์มาก (ไทยพ่ับ่เอส, 
2563) เหตุวิักฤติน่์�ม่ทั�งผูู้ท่้� เส่ยประโยชีน์แ์ละไดผู้้ลประโยชีน์ ์ทำาให้ใน์อน์าคตจุะเกิด
การฟ้ื้�น์ตวััทางเศรษฐกิจุท่� ม่ลกัษณ์ะท่� เป็น์แพัร่งท่� ม่ทั�งผูู้ฟ้้ื้�น์ตวััและเติบโตข่ึ �น์ไดแ้ละ 

ผูู้ท่้�ยงัไม่ฟ้ื้�น์ตวััและแย่ลง เป็น์การเติบโตใน์ลกัษณ์ะท่�ม่ควัามเหล่�อมลำ �าสูงหร่อม่ลกัษณ์ะ
เป็น์แพัร่งคลา้ยตวััอกัษร K
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ภิาพัอน์าคตฐาน์ข่องการท่องเท ่�ยวัหลงัโควิัด 19 ท่� เป็น์เป็น์วิัถ่ปกติแบบเดิม
และวิัถ่ปกติแบบใหม่สรุปไดด้งัตารางท่�  14 

ตารางท่�  14 ภาพอน่าคตฐาน่หลังโควิดของกัารท่องเท่�ยวไทย
อนาคีตฐานหล้งโคีวิัด็ – old normal อนาคีตฐานหล้งโคีวิัด็ – new normal

• การท่่องเท่่�ยวม่คิวามหลัากหลัายแลัะย่ดหยุ่นมากขึ�นในเชิี้งพ่�นท่่�  
เวลัา แลัะพฤติกรรม (diversity & flexibility)
• การท่่องเท่่�ยวเน้นเชิี้งวิถ่ิช่ี้วิตแลัะประสบการณ์มากขึ�น 
(experiential & authentic)
• การท่่องเท่่�ยวเน้นสร้างคิวามรับผิัดชี้อบแลัะมุ่งผัลัยั�งย่นมากขึ�น 
(responsible & sustainable)
• ช่ี้องท่างแลัะเคิร่�องม่อออนไลัน์แลัะแพลัตฟอร์มกลัายเป็นเร่�อง
ปกติ (digital platforms)
• ข้อมูลัแลัะสารสนเท่ศเป็นปัจัจััยกำาหนดคิวามสามารถิในการ
แข่งขัน (information & data)
• การท่่องเท่่�ยวแบบไร้เงินสดมากขึ�น (cashless)
• คิวามปลัอดภัยท่างไซัเบอร์สำ าคัิญมากขึ�น (cyber security)
• คิวามแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
• คุิณภาพอากาศแย่ลัง (air quality) 
• การเติบโตของตลัาดนักท่่องเท่่�ยวจ่ันแลัะอินเด่ย (growth of 
China and India)

• การท่่องเท่่�ยวให้คิวามสำาคัิญกับคิวามคุ้ินเคิย ไว้เน่�อเช่ี้�อใจั 
แลัะเช่ี้�อถ่ิอได้ (trust tourism)
• การท่่องเท่่�ยวให้คิวามสำาคัิญกับคิวามเป็นส่วนตัว (privacy & 
exclusivity) 
• การท่่องเท่่�ยวสามารถิติดตามได้ทุ่กเม่�อท่่�จัำาเป็น (traceability 
& trackability) 
• การกว้านซ่ั�อกิจัการสนับสนุนการท่่องเท่่�ยวโดยทุ่นใหญ่ 
(K-shape recovery)

2.5 บุัคลักษณ์ของนั์กท่ัองเท่ั�ยุวใน์อน์าคตฐาน์

อน์าคตฐาน์ท่�ไดน้์ำาเสน์อข่า้งตน้์สะทอ้น์ให้เห็น์แน์วัโน้์มสำาคญัข่องการท่องเท่�ยวั 
ท่�ม่โอกาสเกิดข่ึ �น์สูงมากใน์ระยะสั�น์ อย่างไรก็ด่ ภิายใตส้ถาน์การณ์ก์ารแพัร่ระบาดข่อง
ไวัรสัโควิัด 19 ทำาให้การท่องเท่�ยวัใน์บางมิติตอ้งปรบัไปสู่วิัถ่ปกติใหม่ โดยเฉพัาะการ 
ท่องเท่�ยวัท่� เน้์น์ควัามคุน้์เคย ไวัเ้น่์�อเช่ี�อใจุ เช่ี�อถ่อไดแ้ละควัามเป็น์ส่วัน์ตวัั แน์วัโน้์มน่์� 

ส่งผู้ลต่อพัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์ระยะสั�น์ กล่าวัค่อ น์กัท่องเท่�ยวัจุะหล่กเล่�ยงการ
ท่องเท่�ยวักลุ่มใหญ่และเล่อกเดิน์ทางท่องเท่�ยวัไปใน์สถาน์ท่� ท่� คุน้์เคยและเช่ี�อถ่อได้ใน์
เร่�องควัามปลอดภิยั ประกอบกบัควัามกา้วัหน้์าทางเทคโน์โลย่และวิัถ่การทำางาน์ข่องคน์
รุ่น์ใหม่ท่�ม่ควัามย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ ก็เป็น์ตวััเร่งสำาคญัท่�ทำาให้การท่องเท่�ยวัแบบอิสระและ
การท่องเท่�ยวักลุ่มเล็กเติบโตมากข่ึ �น์ และเกิดพัฤติกรรมการท่องเท่�ยวัแบบใหม่มากข่ึ �น์ 
การวัางแผู้น์ธุ์รกิจุและน์โยบายสาธ์ารณ์ะท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัต่อจุากน่์�ไปจุงึตอ้ง
เข่า้ใจุถงึควัามหลากหลายดา้น์พัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ 

แน์วัคิดหนึ์�งใน์การทำาควัามเข่า้ใจุเร่�องดงักล่าวัค่อการวิัเคราะหบุ์คลกัษณ์ ์
(persona) ข่องน์กัท่องเท่�ยวั ใน์การศึกษาข่องคมกริชี ธ์น์ะเพัทย ์(2565) ไดร้ะบุถึง 
พัฤติกรรมและวิัถ่การเดิน์ทางข่องน์ักท่องเท่� ยวัข่องไทยใน์ปัจุจุุบัน์และอน์าคต  
โดยสามารถแบ่งเป็น์บุคลกัษณ์์ไดท้ั�งหมด 12 กลุ่ม ดงัตารางท่�  15 ใน์การคาดการณ์์
ภิาพัอน์าคตการท่องเท่�ยวัไทยใน์งาน์วิัจุยัน่์�จุะน์ำาบุคลกัษณ์เ์หล่าน่์�มาวิัเคราะหร่์วัมกบั
ภิาพัอน์าคตทางเล่อกหร่อฉากทศัน์ข์่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์ส่วัน์ถดัไป
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ตารางท่�  15 บุคลักัษณ์์ของนั่กัท่องเท่�ยวใน่อน่าคต
บุคีล้กษณ์์ ล้กษณ์ะเด่็น บุคีล้กษณ์์ ล้กษณ์ะเด่็น

นั่กัท่องเท่�ยวผู้พัฒน่าตัวเองเชิงสุขภาพ 
(The pamperer)
• ต้องการเดินท่างมาเพ่�อพัฒนาตนเองเชิี้ง
สุขภาพเป็นหลััก 
• ม่การท่่องเท่่�ยวเป็นกิจักรรมเสริมในช่ี้วง
ระหว่างเวลัารักษา

นั่กัท่องเท่�ยวผู้ใช้เวลากัับตัวเอง 
(The time spender)
• เล่ัอกมาใช้ี้ช่ี้วิตชัี้�วคิราวในประเท่ศไท่ยด้วย
ปัจัจััยพ่�นฐานท่่� เอ่�อต่อการใช้ี้ช่ี้วิต
• สัมผััสกับท่รัพย์สินท้่องถิิ�นคิวามเป็นไท่ย
น้อย
• ท่่องเท่่�ยวใช้ี้เวลัาได้ตามต้องการใน
หลัากหลัายพ่�นท่่�  ขณะเด่ยวก็สามารถิท่ำางาน
ในระยะไกลัได้อย่างสะดวกสบาย

นั่กัท่องเท่�ยวผู้พัฒน่าตัวเองทางสาย
อาช่พ (The enhancer)
• เกิดคิวามหลังใหลัในศิลัปะวัฒนธรรมหร่อ
วิถ่ิช่ี้วิตแบบไท่ย
• ต้องการในการพัฒนาตนเองท่างสาย
อาช่ี้พ (Career Path) จัากคิวามชี้อบนั�น

นั่กัท่องเท่�ยวผู้ชอบสาน่สัมพัน่ธ์ 
(The relationship builder)
• คินหลัากหลัายวัย กลุ่ัมเพ่�อน กลุ่ัมคิวาม
สนใจัเด่ยวกันเดินท่างท่่องเท่่�ยวร่วมกัน
• เน้นการใช้ี้เวลัาเชิี้งคุิณภาพร่วมกับผู้ัร่วม
เดินท่าง

นั่กัท่องเท่�ยวผู้พัฒน่าสังคมและ
สิ�งแวดล้อม (The catalyst)
• มองหาการท่่องเท่่�ยวเชิี้งลึักในด้านท่่�
ตนเองสนใจัเฉพาะ
• นำาเอาทั่กษะ คิวามรู้ คิวามสามารถิของ
ตนเองมาเสนอคินท้่องถิิ�น แลัะเข้าไปม่
ส่วนร่วมในการพัฒนาเชิี้งสังคิมหร่อ
สิ�งแวดล้ัอมร่วมกับคินในพ่�นท่่�

นั่กัท่องเท่�ยวชอบปั็กัหมุดสถาน่ท่�  
(The optimizer)
• เน้นคิวามคุ้ิมค่ิาเชิี้งปริมาณในการ
ท่่องเท่่�ยว โดยเน้นการชี้มภาพลัักษณ์แลัะ
การไปถึิง
• ม่การวางแผันอย่างชัี้ดเจัน

นั่กัท่องเท่�ยวผู้ชอบสัมผัสสิน่ทรัพย์
รูป็แบบไทย (The Thai toucher)
• ให้คุิณค่ิากับมรดกท่างศิลัปะแลัะ
วัฒนธรรมไท่ยแลัะคิวามหลัากหลัายท่าง
ธรรมชี้าติในเชิี้งภาพจัำาโดดเด่นอของไท่ย
• เน้นท่่องเท่่�ยวเพ่�อสัมผััสวิถ่ิไท่ยในแบบลึัก
ซึั�งขึ�นทั่�งในเชิี้งเวลัาแลัะคิวามชี้อบ

นั่กัท่องเท่�ยวผู้ม่กิัจกัรรมเคล่�อน่ตัว
ตลอดเวลา (The motion-based 
wanderer)
• ให้คุิณค่ิากับประสบการณ์ท่่�หลัากหลัาย
ระหว่างท่าง
• ให้การเดินท่างเป็นส่วนหนึ�งของการ
ท่่องเท่่�ยว

นั่กัท่องเท่�ยวผู้หล่กัหน่่เม่องไป็สู่
ป็ระสบกัารณ์์เชิงลึกั (The in-depth 
escaper)
• ต้องการหล่ักหน่คิวามวุ่นวายจัากสังคิม
เม่อง
• เน้นท่่องเท่่�ยวเพ่�อสัมผััสประสบการณ์
เชิี้งลึักแลัะซึัมซัับประะสบการณ์ในการ
ท่่องเท่่�ยวอย่างอิสระ

นั่กัท่องเท่�ยวผู้ท่องเท่�ยวเพ่�อบำาเพ็ญ
ป็ระโยชน์่ (The volunteer traveler)
• ท่่องเท่่�ยวเพ่�อร่วมท่ำาประโยชี้น์ทั่�งการ
พัฒนาพ่�นท่่� ชุี้มชี้น การอนุรักษ์สิ�งแวดล้ัอม 
แลัะการให้คิวามรู้
• ใช้ี้เวลัาท่่องเท่่�ยวระยะยาวแลัะอยู่อาศัย
ร่วมกับชุี้มชี้น

นั่กัท่องเท่�ยวผู้ร่วมเป็็น่ส่วน่หนึ่�งของ
กิัจกัรรมส่งเสริมธุรกิัจ (The outing 
joiner)
• เดินท่างท่่องเท่่�ยวเพ่�อร่วมกิจักรรมท่าง
ธุรกิจัในลัักษณะการสร้างสัมพันธ์กับ
ลูักค้ิา/ คู่ิค้ิาท่างธุรกิจั
• ม่การวางแผันการท่่องเท่่�ยวโดยองค์ิกร
หร่อหน่วยงานผู้ัมอบสิท่ธ์ิ

นั่กัท่องเท่�ยวผู้ท่องเท่�ยวใน่เส้น่ทางท่� ไม่ใช่
สถาน่ท่�ท่องเท่�ยวหลักั (The tourism 
veteran)
• สอดแท่รกการท่่องเท่่�ยวเข้าไปในเส้นท่าง
การใช้ี้ช่ี้วิตประจัำาวัน
• การท่่องเท่่�ยวเกิดขึ�นได้ทุ่กเวลัา

ท่่�มา: คิมกริชี้ ธนะเพท่ย์ (2565)
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จุากบุคลกัษณ์ต์ามตารางท่�  15 สามารถแสดงบุคลกัษณ์ต์ามลกัษณ์ะควัาม
สมัพันั์ธ์ข์่องการใชีเ้วัลาใน์การท่องเท่�ยวัและควัามผูู้กสมัพันั์ธ์ก์บัแหล่งท่องเท่�ยวั ดงัรูปท่� 22 

 รูป็ท่�  22 แน่วโน้่มของบุคลักัษณ์์ของนั่กัท่องเท่�ยวใน่อน่าคตฐาน่

 ท่่�มา: คิมกริชี้ ธนะเพท่ย์ (2565)

รูป็ท่�  23 บทบาทของแต่ละบุคลักัษณ์์ใน่แต่ละช่วงเวลา

ท่่�มา: คิมกริชี้ ธนะเ  พท่ย์ (2565)
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เม่�อพิัจุารณ์าตามอน์าคตฐาน์ กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัใน์แต่ละบุคลกัษณ์จ์ุะม่บทบาท 
เด่น์ใน์แต่ละช่ีวังเวัลาท่�แตกต่างกนั์ (รูปท่�  23) โดยภิายใตส้ถาน์การณ์ปั์จุจุุบนั์ท่�ยงัม่การ
แพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 การท่องเท่�ยวัจุะยิ�งเน้์น์เร่�องควัามปลอดภิยั การรกัษา 
ระยะห่าง และการหล่กเล่�ยงเดิน์ทางเข่า้ไปใน์พ่ั�น์ท่�แออดั กลุ่มบุคลกัษณ์ท่์�จุะม่บทบาทเด่น์ 
ใน์ระยะปัจุจุุบนั์น่์� ประกอบดว้ัย น์กัท่องเท่�ยวัผูู้้ใชีเ้วัลากบัตวััเอง (The time spender)  
ซึ�งให้ควัามสำาคญักบัควัามเป็น์ส่วัน์ตวััมากข่ึ �น์ รวัมถงึให้เวัลาตน์เองใน์การเร่ยน์รูเ้ร่�องใหม่  
2) น์กัท่องเท่�ยวัชีอบปักหมุดสถาน์ท่�  (The optimizer) ซึ�งใชีร้ะยะเวัลาเพ่ัยงสั�น์ๆ ใน์การ 

ท่องเท่�ยวัแต่ละแห่งและไปใน์ท่�ท่�ม่มาตรฐาน์ควัามปลอดภิยัตามร่วิัวั และ 3) น์กัท่องเท่�ยวั 

ใน์เสน้์ทางท่� ไม่ใช่ีสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัหลกั (The tourism veteran) ซึ�งเล่อกเดิน์ทางไปใน์
พ่ั�น์ท่�ใหม่ท่�ม่ควัามหน์าแน่์น์ตำ�า เพ่ั�อรกัษาระยะห่างทางสงัคมและยงัตอบสน์องต่อควัาม
ตอ้งการใน์การคน้์หาประสบการณ์์ใหม่ 

ใน์ระยะถดัมาประมาณ์ 1-2 ปีใน์ช่ีวังหลงัโควิัด 19 เม่�อสถาน์การณ์์โรคระบาด
ไดเ้ริ�มบรรเทาลงและเริ�มม่การฟ้ื้�น์ฟูื้การท่องเท่�ยวั น์กัท่องเท่�ยวัน่์าจุะเริ�มกลบัมาเดิน์ทาง 

อ่กครั�ง โดยเฉพัาะน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มกำาลงัซ่�อสูงท่�จุะเดิน์ทางท่องเท่�ยวัตามแน์วัโน้์มหลกั  

ค่อการท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามหลากหลายและย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ใน์เชิีงพ่ั �น์ท่� เวัลา และพัฤติกรรม  
และเน้์น์เชิีงวิัถ่ช่ีวิัตและประสบการณ์ม์ากข่ึ �น์ บุคลกัษณ์ข์่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�ม่บทบาทเด่น์ 
ใน์ระยะน่์� ไดแ้ก่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ช้ีอบสมัผู้สัสิน์ทรพััยรู์ปแบบไทย (The Thai toucher)  
ซึ�งเป็น์กลุ่มท่�มุ่งซมึซบัควัามเป็น์ไทยและม่แน์วัโน้์มจุะเป็น์การสมัผู้สัท่�ลกึซึ �งมากข่ึ �น์ และ 
น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ช้ีอบสาน์สมัพันั์ธ์ ์(The relationship builder) เป็น์กลุ่มท่�ม่แน์วัโน้์มจุะม่ 
กลุ่มย่อย เช่ีน์ กลุ่มคน์โสด กลุ่มท่�เดิน์ทางกบัสตัวัเ์ล่ �ยง ซึ�งแต่ละกลุ่มก็ม่ควัามตอ้งการเชิีง
ประสบการณ์ท่์�แตกต่างและหลากหลายมากข่ึ �น์ กลุ่มสุดทา้ยเป็น์น์กัท่องเท่�ยวัผูู้พ้ัฒัน์า 
ตวััเองเชิีงสุข่ภิาพั (The pamperer) เป็น์กลุ่มท่�ม่กำาลงัซ่ �อสูงและม่แน์วัโน้์มมองหาบริการ
ท่�เช่ี�อมโยงกบัธ์รรมชีาติเพ่ั�อประโยชีน์ท์างสุข่ภิาพัมากข่ึ �น์

น์อกจุากน่์� ภิายใน์ระยะ 5 ปี การใชีช่้ีองทางและเคร่�องม่อออน์ไลน์แ์ละแพัลตฟื้อรม์
จุะเป็น์เร่�องปกติใน์การท่องเท่�ยวัและชีดัเจุน์มากข่ึ �น์ เน่์�องจุากม่ควัามปลอดภิยัทาง
ไซเบอรเ์พิั�มข่ึ �น์ ม่การแข่่งข่นั์ใน์การให้บริการดา้น์ข่อ้มูลและการพัฒัน์าข่องเทคโน์โลย่
สน์บัสนุ์น์การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ ปัจุจุยัต่างๆ เหล่าน่์�จุะช่ีวัยอำาน์วัยควัามสะดวักใน์ดำาเนิ์น์ 
กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัให้กบัน์กัท่องเท่�ยวัไดส้มบูรณ์ม์ากยิ�งข่ึ �น์ ส่งเสริมให้เกิดการเดิน์ทาง 

ดว้ัยวัตัถุประสงคท่์�หลากหลาย เฉพัาะเจุาะจุงและลงลึกไดม้ากยิ�งข่ึ �น์ ผู้ลดงักล่าวัจุะ
เอ่ �อประโยชีน์แ์ละเร่งให้กลุ่มบุคลกัษณ์บ์างกลุ่มม่บทบาทเด่น์มากข่ึ �น์ใน์การท่องเท่�ยวั  
น์บัตั�งแต่กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัผูู้พ้ัฒัน์าตวััเองทางสายอาช่ีพั (The enhancer) ท่�ม่แน์วัโน้์ม
จุะสามารถพัฒัน์าสายอาช่ีพัท่�ย่ดหยุ่น์ทั�งควัามมั�น์คงใน์รายไดท่้�อาจุเกิดข่ึ �น์ใน์ประเทศ
หร่อน์อกประเทศ พัรอ้มกบัการทำาตามควัามฝััน์และท่องเท่�ยวัได้โดยไรข้่อ้กงัวัลมากข่ึ �น์  
อ่กกลุ่มค่อน์กัท่องเท่�ยวัผูู้ห้ล่กหน่์เม่องไปสู่ประสบการณ์เ์ชิีงลกึ (The in-depth escaper)  
ท่�ม่แน์วัโน้์มท่�จุะคน้์หาประสบการณ์เ์ชิีงลกึจุากการเข่า้ถงึข่อ้มูลไดม้ากข่ึ �น์ และกลุ่มสุดทา้ย 
เป็น์น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ม่้กิจุกรรมเคล่�อน์ตวััตลอดเวัลา (The motion-based wanderer)  
ซึ�งม่แน์วัโน้์มท่�จุะคน้์หาสถาน์ท่�ท่�ม่ควัามหลากหลายและม่รูปแบบการเดิน์ทางท่�สามารถ
สรา้งประสบการณ์ท่์�แตกต่างและแปลกใหม่ไดม้ากข่ึ �น์
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การท่องเท่�ยวัตามแน์วัทางควัามยั�งย่น์ก็ยงัเป็น์แน์วัโน้์มใหญ่ท่�สำาคญัข่อง
การท่องเท่�ยวัโลก และยิ�งเด่น์ชีดัข่ึ �น์เม่�อเกิดสถาน์การณ์์โควิัด 19 หลายพ่ั�น์ท่� มุ่งหวังั 
ให้แน์วัทางการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัใน์ระยะถดัไปมุ่งสรา้งควัามยั�งย่น์มากข่ึ �น์ทั�งใน์ดา้น์
อุปสงคแ์ละอุปทาน์ กลุ่มบุคลกัษณ์ส์ำาคญัท่�จุะม่ส่วัน์ช่ีวัยเร่งแน์วัโน้์มน่์� ค่อน์กัท่องเท่�ยวั 
ผูู้พ้ัฒัน์าสงัคมและสิ�งแวัดลอ้ม (The catalyst) ท่� ม่แน์วัโน้์มจุะเข่า้ไปม่ส่วัน์ร่วัมใน์การ
พัฒัน์าสงัคมและสิ�งแวัดลอ้มผู่้าน์การท่องเท่�ยวัภิายใตก้ารจุดัการท่� เป็น์ธ์รรมมากข่ึ �น์ 
และกลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัผูู้ท่้องเท่�ยวัเพ่ั�อบำาเพ็ัญประโยชีน์ ์(The volunteer traveler) ท่� ม่
แน์วัโน้์มจุะใชีเ้วัลาท่องเท่�ยวัใน์ระยะยาวัและอาศยัอยู่ร่วัมกบัชุีมชีน์เพ่ั�อร่วัมทำาประโยชีน์์
ทั�งใน์เชิีงการพัฒัน์าพ่ั�น์ท่�ชุีมชีน์และอนุ์รกัษสิ์�งแวัดลอ้ม กลุ่มบุคลกัษณ์น่์์�จุะยงัคงเกิดข่ึ �น์
อย่างต่อเน่์�อง และจุะเด่น์ชีดัมากข่ึ �น์ใน์ระยะยาวั

2.6 สรุ์ป

เน่์�อหาใน์บทน่์�ไดน้์ำาเสน์อภิาพัรวัมข่องการคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตข่องการ
ท่องเท่�ยวัไทย โดยเน้์น์สญัญาณ์และแน์วัโน้์มสำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต แลว้ัจุงึ 
วิัเคราะหปั์จุจุยัข่บัเคล่�อน์และฉายภิาพัอน์าคตฐาน์ ผูู้เ้ข่่ยน์ไดพ้ัฒัน์าผู้งัระบบท่องเท่�ยวั
แบบพ่ั�น์ฐาน์ เพ่ั�อใชีวิ้ัเคราะหภ์ิาพัอน์าคตการท่องเท่�ยวัไทยใน์อน์าคต ซึ�งคาดว่ัาจุะ 

เปล่�ยน์ไปจุากเดิมอนั์เน่์�องมาจุากการแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 
กระบวัน์การกวัาดสญัญาณ์พับว่ัาม่แน์วัโน้์มสำาคญัใน์การท่องเท่�ยวั ไดแ้ก่ 

1) การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัเชิีงวิัถ่ช่ีวิัตและประสบการณ์เ์พิั�มข่ึ �น์ 2) รูปแบบการเดิน์ทาง
ท่องเท่�ยวัย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ 3) การท่องเท่�ยวัมุ่งผู้ลยั�งย่น์มากข่ึ �น์ 4) ช่ีองทางออน์ไลน์์
เป็น์แหล่งข่อ้มูลและพ่ั�น์ท่�หลกัสำาหรบัการคน้์หาและให้บริการดา้น์การท่องเท่�ยวัแก่น์กั
ท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ 5) ข่อ้มูลกลายเป็น์ปัจุจุยัการผู้ลิตสำาคญัข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั 6) กลุ่ม
ตลาดน์กัท่องเท่�ยวัและแหล่งท่องเท่�ยวัใหม่เพิั�มข่ึ �น์ 7) การเติบโตข่องการลงทุน์ดา้น์
การท่องเท่�ยวัจุากต่างประเทศเพิั�มข่ึ �น์ 8) การเติบโตข่องธุ์รกิจุการบิน์ 9) การแข่่งข่นั์
เพ่ั�อรกัษาสมดุลอำาน์าจุใน์เชิีงภูิมิรฐัศาสตร/์ การเปล่�ยน์ข่ั�วัอำาน์าจุ 10) การท่องเท่�ยวั
แบบไรเ้งิน์สดเพิั�มข่ึ �น์ และ 11) การเฝ้ัาระวังัเหตุรา้ยและการรกัษาควัามปลอดภิยัทาง
ไซเบอรม่์ควัามสำาคญัมากข่ึ �น์

เม่�อวิัเคราะหร์ะดบัควัามไม่แน่์น์อน์และระดบัผู้ลกระทบข่องปัจุจุยัท่�ข่บัเคล่�อน์ 
แน์วัโน้์มสำาคญั พับว่ัา ปัจุจุยัท่�จุะเกิดข่ึ �น์อย่างแน่์น์อน์และม่ผู้ลกระทบสูง ซึ�งจุะเป็น์อน์าคตฐาน์
ข่องการท่องเท่�ยวัไทย และใน์เม่องท่องเท่�ยวัหลกั ค่อ กรุงเทพัฯ เช่ียงใหม่ และภูิเก็ต  
โดยอน์าคตฐาน์ข่องการท่องเท่�ยวัไทยหลงัการแพัร่ระบาดไวัรสัโควิัด 19 ตามวิัถ่ปกติเดิม  
ไดแ้ก่ 1) หลากหลายและย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ใน์เชิีงพ่ั �น์ท่� เวัลา และพัฤติกรรม 2) การท่องเท่�ยวั 
เน้์น์เชิีงวิัถ่ช่ีวิัตและประสบการณ์ม์ากข่ึ �น์ 3) การท่องเท่�ยวัท่�เน้์น์สรา้งควัามรบัผิู้ดชีอบและ
มุ่งผู้ลยั�งย่น์มากข่ึ �น์ 4) ช่ีองทางและเคร่�องม่อออน์ไลน์แ์ละแพัลตฟื้อรม์กลายเป็น์เร่�อง 
ปกติ 5) ข่อ้มูลและสารสน์เทศเป็น์ปัจุจุยักำาหน์ดควัามสามารถใน์การแข่่งข่นั์ 6) การท่องเท่�ยวั 
แบบไรเ้งิน์สดมากข่ึ �น์ 7) ควัามปลอดภิยัทางไฟื้เบอรส์ำาคญัมากข่ึ �น์ 8) ควัามแปรปรวัน์
ข่องสภิาพัภูิมิอากาศ 9) คุณ์ภิาพัอากาศเลวัลง และ 10) การเติบโตข่องตลาดน์กัท่องเท่�ยวั 
จุ่น์และอิน์เด่ย
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อย่างไรก็ด่ การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ถ่อเป็น์เหตุไม่คาดฝััน์ท่�ส่งผู้ลกระทบ 
ต่อภิาพัอน์าคตฐาน์และก่อให้เกิดควัามไม่แน่์น์อน์สูง รวัมถงึระบบการท่องเท่�ยวัไดร้บั
ผู้ลกระทบอย่างมาก ทำาให้ภิาพัอน์าคตฐาน์ข่องการท่องเท่�ยวัไทยตอ้งคำานึ์งถงึควัาม
ตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�เปล่�ยน์ไป ควัามปลอดภิยัดา้น์สุข่ภิาพั การใชีเ้ทคโน์โลย่ดิจิุทลั 
และการพัฒัน์าท่�ยั�งย่น์มากข่ึ �น์  น์อกจุากน่์� ตวััแปรท่�สำาคญัประการหนึ์�งข่องอน์าคตการ
ท่องเท่�ยวัโลกและไทยใน์ระยะสั�น์และระยะกลาง ค่อการเข่า้ถงึวัคัซ่น์ข่องประชีาชีน์ ซึ�งจุะ 
ทำาให้เกิดภูิมิคุม้กนั์หมู่ใน์วังกวัา้ง ปัจุจุยัดงักล่าวัถ่อเป็น์เง่�อน์ไข่ท่�จุะช่ีวัยทำาให้การท่องเท่�ยวั 
ฟ้ื้�น์กลบัมาเหม่อน์เดิมได ้ แมว่้ัาใน์หลายประเทศจุะเริ�มฉ่ดวัคัซ่น์ให้กบัประชีาชีน์ทั�วัไป
บา้งแลว้ัก็ตาม แต่ก็ยงัม่ควัามไม่แน่์น์อน์ข่องระยะเวัลา ควัามพัรอ้มใชีง้าน์ และควัามน่์า
เช่ี�อถ่อข่องวัคัซ่น์ รวัมถงึประสิทธิ์ผู้ลข่องการรกัษาหร่อวัคัซ่น์ เง่�อน์ไข่น่์�ถ่อเป็น์ควัาม
ทา้ทายและควัามสำาคญัอนั์ดบัตน้์ๆ ทั�งสำาหรบัการคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตระยะสั�น์และ
ระยะกลาง รวัมถงึการกำาหน์ดแน์วัทางใน์การพัฒัน์าน์โยบายและธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวั
ใน์ระยะถดัไป

อน์าคตฐาน์ข่องการท่องเท่�ยวัไทยหลงัการแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19  
ท่�เกิดข่ึ �น์เป็น์วิัถ่ปกติใหม่ ไดแ้ก่ 1) ควัามคุน้์เคย ไวัเ้น่์�อเช่ี�อใจุ และเช่ี�อถ่อได ้2) ควัามเป็น์
ส่วัน์ตวัั 3) ติดตามไดทุ้กเม่�อท่�จุำาเป็น์ และ 4) การกวัา้น์ซ่�อกิจุการโดยทุน์ใหญ่

จุากอน์าคตฐาน์ข่้างต้น์เม่�อพิัจุารณ์าร่วัมกบับุคลกัษณ์ข์่องน์กัท่องเท่�ยวั 
ใน์อน์าคตระยะสั�น์ภิายใน์ระยะ 5 ปี พับว่ัา แต่ละบุคลกัษณ์จ์ุะม่บทบาทสำาคญัต่อการ 
ท่องเท่�ยวัใน์แต่ละช่ีวังเวัลาต่างกนั์ การท่องเท่�ยวัใน์ระยะแรกท่�ยงัม่การแพัร่ระบาดข่อง 
โควิัด 19 น์กัท่องเท่�ยวัท่�ม่บทบาทสำาคญัจุะเป็น์กลุ่มบุคลกัษณ์ท่์�เน้์น์การท่องเท่�ยวักลุ่มเล็ก  

ควัามเป็น์ส่วัน์ตวัั และหล่กเล่�ยงควัามแออดั ใน์ระยะถดัมาท่�เป็น์การฟ้ื้�น์ฟูื้การท่องเท่�ยวั
ก็จุะม่กลุ่มบุคลกัษณ์ท่์�ม่กำาลงัซ่�อและตอ้งการท่องเท่�ยวัแสวังหาควัามแปลกใหม่และ
แสวังหาประสบการณ์เ์ชิีงลึกมากข่ึ �น์ ใน์ระยะถดัไปเม่�อควัามกา้วัหน้์าข่องเทคโน์โลย่
และข่อ้มูลม่มากข่ึ �น์ ทำาให้สามารถสน์บัสนุ์น์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัไดส้มบูรณ์ม์ากข่ึ �น์ 
ก็จุะยิ�งเร่งให้กลุ่มบุคลกัษณ์ท่์�ตอ้งการท่องเท่�ยวัแบบเจุาะลกึม่โอกาสใน์การท่องเท่�ยวั 

เพ่ั�อหาประสบการณ์์ใหม่ไดม้ากข่ึ �น์ อย่างไรก็ด่ กลุ่มบุคลกัษณ์ท่์�มุ่งหวังัผู้ลข่องควัามยั�งย่น์
ใน์การท่องเท่�ยวัน์ั�น์ ยงัคงม่จุำาน์วัน์เพิั�มข่ึ �น์อย่างต่อเน่์�อง แต่จุะม่ควัามชีดัเจุน์มากข่ึ �น์ใน์
ระยะยาวั

ภิายใตค้วัามไม่แน่์น์อน์สูง ม่ควัามซบัซอ้น์และม่พัลวัตัสูงเช่ีน์น่์� โดยเฉพัาะ
อน์าคตหลงัโควิัด 19 ทำาให้การวิัเคราะหบ์น์ฐาน์ข่อ้มูลเป็น์สิ�งสำาคญั น์ยัเชิีงยุทธ์ศาสตร์
ท่�สำาคญัประการหนึ์�ง ทั�งสำาหรบัน์โยบายสาธ์ารณ์ะข่องรฐับาลและการดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุ
ข่องผูู้้ประกอบการ ค่อการพััฒน์าระบบโครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ด้าน์ข่้อมูล น์ับตั�งแต่
แพัลตฟื้อรม์การจุดัการข่อ้มูล (data management platform) ไปจุน์ถงึการสร้างข่่ด
ควัามสามารถใน์การวิัเคราะหข์่อ้มูล (data analytics) ใน์ดา้น์การท่องเท่�ยวัข่องไทย
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บทัทั่� 3 
ฉากทััศน์์อน์าคต
การ์ทั่องเทั่�ยุวไทัยุ 

ตามหลกัแน์วัคิดการคาดการณ์เ์ชิีงยุทธ์ศาสตร ์อน์าคตม่ควัามหลากหลาย
และเป็น์พัหุ ไม่ไดม่้เพ่ัยงหนึ์�งเด่ยวั แต่ละภิาพัข่องอน์าคตม่ระดบัควัามเป็น์ไปได้ท่�  
แตกต่างกนั์ อน์าคตบางภิาพัเป็น์การฉายภิาพัไปใน์อน์าคตตามแน์วัโน้์มท่�ชีดัเจุน์ใน์ปัจุจุุบนั์  
ซึ�งมกัเป็น์ภิาพัอน์าคตระยะสั�น์และระยะกลางภิายใตส้ถาน์การณ์ท่์�ระดบัควัามไม่แน่์น์อน์
ท่� ไม่สูงมากน์กั ภิาพัอน์าคตชุีดน่์�เร่ยกว่ัาอน์าคตฐาน์ตามรายละเอ่ยดท่� ไดน้์ำาเสน์อไปใน์
บทก่อน์หน้์าน่์� แผู้น์ยุทธ์ศาสตรด์า้น์การท่องเท่�ยวัใน์ระยะสั�น์และระยะกลางจุงึเน้์น์การ
ตอบรบัอน์าคตฐาน์ท่�เกิดข่ึ �น์แลว้ัและคาดว่ัาจุะเกิดข่ึ �น์ต่อไปอ่กระยะหนึ์�ง อย่างไรก็ตาม 
ใน์การวัางแผู้น์ระยะยาวัท่�ภิาพัอน์าคตมกัเกิดการเปล่�ยน์แปลงและหกัเหจุากแน์วัโน้์ม
ปัจุจุุบนั์ หร่อแมแ้ต่ใน์การวัางแผู้น์ระยะสั�น์แต่อยู่ใน์สถาน์การณ์ท่์�ม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูง 
การพัยากรณ์ภ์ิาพัอน์าคตดว้ัยวิัธ่์การต่อข่ยายแน์วัโน้์มปัจุจุุบนั์ไปข่า้งหน้์าอย่างเด่ยวั 
ใน์ลกัษณ์ะการทำาน์ายภิาพัอน์าคตหนึ์�งเด่ยวั (prediction) มกัไม่เพ่ัยงพัอและมกัคลาดเคล่�อน์  
แต่ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ หากจุะคำานึ์งถึงภิาพัอน์าคตท่� เป็น์ไปได้ทั�งหมดก็ย่อมทำาไม่ได ้
เน่์�องจุากอน์าคตม่ควัามเป็น์ไปไดอ้ยู่มากและเป็น์อน์นั์ต ์ภิาพัอน์าคตทางเล่อกท่�ม่มาก
เกิน์ไปก็ไม่สามารถสรา้งเป็น์ทางเล่อกใน์การตดัสิน์ใจุเพ่ั�อดำาเนิ์น์การต่อได ้ดงัน์ั�น์ จุงึตอ้ง 
ม่การสรา้งชุีดข่องภิาพัอน์าคตทางเล่อกท่�เร่ยกว่ัาฉากทศัน์ ์(scenarios) ข่ึ �น์มา เพ่ั�อให้
เห็น์ทางเล่อกและโอกาสใน์การปรบัแผู้น์ยุทธ์ศาสตรส์ำาหรบัน์โยบายสาธ์ารณ์ะหร่อ
ยุทธ์ศาสตรข์่ององคก์ร  

เน่์�อหาใน์บทน่์�น์ำาเสน์อกระบวัน์การและผู้ลผู้ลิตข่องการสรา้งฉากทศัน์ข์่อง
การท่องเท่�ยวัไทยหลงัโควิัด 19 ใน์ระยะ 20 ปี ข่้างหน้์า การวิัเคราะหแ์บ่งออกเป็น์ 
2 ระดบั ค่อ ระดบัประเทศและระดบัเม่อง โดยใน์ระดบัเม่องแบ่งออกเป็น์ 3 กรณ่์
ศึกษา ไดแ้ก่ (1) กรุงเทพัมหาน์คร ซึ�งม่ข่อบเข่ตการวิัเคราะหร์วัมถงึพ่ั �น์ท่�ปริมณ์ฑ์ล 
(2) เช่ียงใหม่ และ (3) ภูิเก็ต ทั�งสามเม่องถ่อเป็น์เม่องท่องเท่�ยวัหลกัข่องประเทศไทย 
แน์วัทางการสร้างฉากทศัน์แ์ละภิาพัฉากทศัน์ท่์�แสดงอน์าคตทางเล่อกข่องแต่กรณ่์
ศกึษา ม่รายละเอ่ยดดงัน่์� 
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3.1 แกน์ตร์ร์กะฉากทััศน์์

การคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตทางเล่อกใน์งาน์ศกึษาครั�งน่์�ไดเ้ล่อกวิัธ่์การสรา้ง
ฉากทศัน์แ์บบ 2x2 ค่อเล่อกปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์สำาคญั 2 ประการท่�คาดว่ัาจุะม่ผู้ลกระทบสูง
ต่อการท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตแต่ยงัม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูง โดยแต่ละปัจุจุยัก็ม่ข่ั�วัควัามเป็น์ไป
ไดอ้ยู่ 2 ข่ั�วั จุากน์ั�น์จุงึน์ำาทั�งสองปัจุจุยัมาเป็น์แกน์ไข่วัก้นั์ 2 แกน์ เพ่ั�อให้ไดท้างเล่อกข่อง
อน์าคต 4 ฉากทศัน์ ์แกน์ข่องปัจุจุยัทั�งสองถ่อเป็น์ตรรกะฉากทศัน์ ์(scenario logics)  
ซึ�งเป็น์ข่ั�น์ตอน์สำาคญัข่องการสรา้งภิาพัอน์าคตทางเล่อกท่�อยู่ใน์พิัสยัท่� ไม่มากหร่อน้์อย
เกิน์ไปสำาหรบัการกำาหน์ดยุทธ์ศาสตร์

ตรรกะฉากทศัน์์ใน์การคาดการณ์ค์รั�งน่์�ไดม้าจุากการวิัเคราะหแ์ละเล่อก 
ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์สำาคญัท่�ม่อิทธิ์พัลต่อภิาพัอน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูง 

และม่ผู้ลกระทบสูง ควัามไม่แน่์น์อน์สูงใน์ท่�น่์�หมายควัามว่ัา อน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัไทย
อาจุเกิดข่ึ �น์ใน์ข่ั�วัข่องควัามเป็น์ไปไดข้่องปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ได ้2 ข่ั�วั แต่ไม่ว่ัาจุะเกิดผู้ลลพััธ์ ์
มาใน์ทิศทางหร่อข่ั�วัใดก็ตาม ก็ม่ผู้ลกระทบอย่างมากต่อการท่องเท่�ยวัไทย  ใน์การฉาย
ภิาพัอน์าคตการท่องเท่�ยวัข่องประเทศไทยใน์งาน์น่์� ผูู้เ้ข่่ยน์ไดก้ำาหน์ดการวิัเคราะหอ์อก
เป็น์ 2 ระดบั ค่อระดบัประเทศและระดบัเม่อง 

ใน์การวิัเคราะหเ์พ่ั�อสรา้งตรรกะฉากทศัน์ ์ผูู้เ้ข่่ยน์ไดจุ้ดัประชุีมเชิีงปฏิบติัการ
ภิายใน์กลุ่มผูู้วิ้ัจุยัเองและกบัผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยสำาคญัท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัไทย 
ซึ�งเป็น์ตวััแทน์จุากองคก์รภิาครฐั ภิาคเอกชีน์และภิาคประชีาสงัคม ทั�งน่์� ผูู้เ้ข่่ยน์ไดใ้ชี้
ข่อ้มูลและควัามเห็น์ท่� ไดม้าจุากการประชุีมมาพิัจุารณ์าประกอบกบัข่อ้มูลท่� ไดป้ระมวัล
มาจุากการทบทวัน์วัรรณ์กรรมทั�งภิายใน์ประเทศไทยและใน์ต่างประเทศ รวัมถงึข่อ้มูล
จุากการสมัภิาษณ์ผู์ู้เ้ก่�ยวัข่อ้งและผูู้เ้ช่ี�ยวัชีาญใน์เร่�องน่์�  ผู้ลการเล่อกตรรกะฉากทศัน์์
ทั�งใน์ระดบัประเทศและระดบัเม่องม่ดงัต่อไปน่์�

3.1.1 ตร์ร์กะฉากทััศน์์ร์ะดับปัร์ะเทัศ

ผูู้้เข่่ยน์ไดเ้ล่อกปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ 2 ประการท่� ม่น์ยัสำาคญัอย่างมากต่อการ 
ท่องเท่�ยวัไทยใน์อ่ก 20 ปีข่า้งหน้์า แต่ใน์ระยะยาวัยงัคงม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูงว่ัาผู้ลลพััธ์ ์
จุะออกมาใน์ทิศทางใด ปัจุจุยัทั�งสองประการจุะน์ำามาใชีเ้ป็น์แกน์ใน์การสรา้งฉากทศัน์์
ระยะยาวัข่องการท่องเท่�ยวัไทย ใน์การวิัเคราะหเ์ชิีงพัลวัตัระบบ ทั�งสองปัจุจุยัเป็น์ทั�ง
สาเหตุและผู้ลลพััธ์ข์่องการเปล่�ยน์แปลงข่องระบบ ท่�อาจุเกิดข่ึ �น์ใน์ช่ีวังเวัลาท่�แตกต่างกนั์ 

และสรา้งวังจุรยอ้น์กลบัซึ�งกนั์และกนั์ ปัจุจุยัแรกเป็น์รูปแบบข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั  
โดยเฉพัาะควัามสมัพััน์ธ์ข์่องการท่องเท่� ยวักบัเศรษฐกิจุสาข่าอ่� น์ๆ ข่องประเทศ  
ส่วัน์ปัจุจุยัท่�สองเป็น์เร่�องการกระจุุกตวััเชิีงพ่ั �น์ท่�ข่องการท่องเท่�ยวั 

แกน์ตรรกะใน์การวิัเคราะหฉ์ากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัข่องประเทศไทยสามารถ
สรุปให้เห็น์เป็น์ภิาพัไดด้งัรูปท่�  24 โดยแต่ละแกน์ตรรกะม่รายละเอ่ยด ดงัน่์�
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รูป็ท่�  24 แกัน่ตรรกัะฉากัทัศน์่ของกัารท่องเท่�ยวไทย

แกนัฉากทีศัันัที์ี� 1: รูปแบบเศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิ - การท่ีองเทีี�ยวิเชิงเดี�ยวิหร้อเชิงหลากหลาย
การท่องเท่�ยวัม่บทบาทสำาคญัอย่างมากใน์การข่บัเคล่�อน์เศรษฐกิจุไทยใน์ช่ีวัง

เวัลาประมาณ์สองทศวัรรษท่�ผู่้าน์มา ก่อน์การระบาดข่องโควิัด 19 ใน์ พั.ศ. 2563 ธุ์รกิจุ
การท่องเท่�ยวัและเก่�ยวัเน่์�องม่มูลค่าถงึร้อยละ 20 ข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ม์วัลรวัมใน์ประเทศ
หร่อจุ่ด่พ่ั จุงึถ่อเป็น์ฐาน์เศรษฐกิจุหลกัข่องประเทศ ใน์ช่ีวังเวัลาเด่ยวักนั์น่์� เศรษฐกิจุ
หลายสาข่าท่�เคยเป็น์แรงข่บัเคล่�อน์เศรษฐกิจุไทยตอ้งประสบภิาวัะซบเซาและถดถอย 
ควัามสามารถใน์การแข่่งข่นั์ทางเศรษฐกิจุข่องประเทศไทยใน์หลายดา้น์ลดลงเม่�อ
เปร่ยบเท่ยบกบัประเทศคู่แข่่ง การท่องเท่�ยวัจุงึกลายเป็น์ท่�พัึ�งข่องเศรษฐกิจุไทยมาได้
ระยะหนึ์�งแลว้ั ระดบัการพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัจุงึเป็น์ประเด็น์สำาคญัข่องน์โยบายเศรษฐกิจุ
ข่องไทยใน์อ่ก 20 ปีข่า้งหน้์า 

แน่์น์อน์ว่ัา การท่องเท่�ยวัจุะยงัคงควัามสำาคญัต่อเศรษฐกิจุข่องไทยใน์อน์าคต
ทั�งใน์ระดบัประเทศและระดบัเม่อง แต่ระดบัการพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัข่องเศรษฐกิจุไทย
อาจุเพิั�มข่ึ �น์หร่อลดลงก็ได ้โดยข่ึ �น์อยู่กบัเง่�อน์ไข่สำาคญั ค่อ การข่ยายและพัฒัน์าฐาน์
เศรษฐกิจุใน์สาข่าเศรษฐกิจุอ่�น์ท่� ไม่ใช่ีการท่องเท่�ยวัใน์อตัราท่� สูงกว่ัาการเติบโตข่อง
ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวั หากธุ์รกิจุสาข่าอ่�น์สามารถสรา้งรายไดม้ากกว่ัาธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัและ
ม่การเติบโตท่�เร็วักว่ัาการท่องเท่�ยวั ก็จุะทำาให้เศรษฐกิจุไทยพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัน้์อยลง

อย่างไรก็ตาม ประเด็น์สำาคัญและควัามท้าทายใน์การคาดการณ์์เชิีง
ยุทธ์ศาสตรแ์ละการวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตรค่์อข่อบเข่ตข่องการคาดการณ์ ์ใน์งาน์น่์� 
ประเด็น์สำาคญัจุงึอยู่ท่�การนิ์ยามว่ัาอะไรค่อการท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต รวัมถงึข่อบเข่ตข่อง
คำาว่ัา “เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั” ท่� ส่�อถงึการเช่ี�อมโยงธุ์รกิจุท่องเท่�ยวักบัสาข่าเศรษฐกิจุอ่�น์ 
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ใน์มุมหนึ์�ง เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัอาจุยงัคงเน้์น์ท่�การผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละการบริการ
ท่�ยกระดบัประสบการณ์ข์่องน์กัท่องเท่�ยวัและผูู้ม้าเย่อน์ใน์รูปแบบต่างๆ น์บัตั�งแต่การ
เท่�ยวัชีมสถาน์ท่�และการพักัผู่้อน์ การกิน์ด่�ม การบนั์เทิงและน์นั์ทน์าการ ซึ�งเป็น์กิจุกรรม
หลกัข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่� ผู่้าน์มา ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ รูปแบบข่องการท่องเท่�ยวัและ
ควัามเช่ี�อมโยงกบัเศรษฐกิจุส่วัน์อ่�น์ข่องการท่องเท่�ยวัอาจุเปล่�ยน์แปลงไปใน์อน์าคต  

จุน์เกิดควัามหลากหลายและการบรรจุบกนั์ระหว่ัางธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัแบบเดิมกบัธุ์รกิจุ
แบบอ่�น์ จุน์แทบไม่ม่เสน้์แบ่งระหว่ัางธุ์รกิจุเหล่าน่์� ตวััอย่างกิจุกรรมท่�เห็น์เคา้ลางชีดัเจุน์
มากข่ึ �น์ว่ัาเริ�มเป็น์ส่วัน์หนึ์�งข่องการท่องเท่�ยวั เช่ีน์ บริการดา้น์การแพัทยแ์ละสุข่ภิาพั  

การศกึษาเร่ยน์รู ้เป็น์ตน้์ การบรรจุบและหลอมรวัมข่องธุ์รกิจุน่์�ม่น์ยัสำาคญัสำาหรบัการ
คาดการณ์แ์ละยุทธ์ศาสตรส์ำาหรบัอน์าคต 

ดว้ัยเหตุผู้ลข่า้งตน้์ ใน์การกำาหน์ดกรอบการคาดการณ์ภ์ิาพัอน์าคตทางเล่อก
ข่องการท่องเท่�ยวัใน์ครั�งน่์� ผูู้เ้ข่่ยน์จุงึกำาหน์ดไวัก้วัา้งๆ ท่�  “เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั” เพ่ั�อให้ 

ม่ควัามย่ดหยุ่น์ใน์เชิีงข่อบเข่ตข่องการวัางแผู้น์ยุทธ์ศาสตร ์สำาหรบัการสร้างตรรกะ 
ฉากทศัน์ส์ำาหรบัภิาพัอน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์ครั�งน่์� ผูู้เ้ข่่ยน์จุงึเสน์อข่ั�วัตรงกนั์ข่า้ม 
ข่องรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัออกเป็น์สองรูปแบบดว้ัยกนั์ ตามระดบัควัามหลากหลาย 
และควัามบรรจุบและเช่ี�อมโยงระหว่ัางการท่องเท่�ยวักบัเศรษฐกิจุส่วัน์อ่�น์ๆ ข่องประเทศไทย  
ค่อ เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวั (mono-tourism economy) กบัเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีง
หลากหลาย (poly-tourism economy) ตามคำาอธิ์บายโดยสงัเข่ปดงัน่์�

1) เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงเดี�ยวิ
การท่�การท่องเท่�ยวัม่บทบาทต่อเศรษฐกิจุไทยใน์ระดบัสูงน์ยัหนึ์�งแสดงว่ัา 

ประเทศไทยม่ข่่ดควัามสามารถใน์การแข่่งข่นั์และควัามเช่ี�ยวัชีาญ (specialization) ใน์
ดา้น์น่์�อยู่ใน์ระดบัสูง แมว่้ัาดชัีน่์การแข่่งข่นั์ดา้น์การท่องเท่�ยวัใน์หลายดา้น์อาจุยงัสู้ ไม่ได ้
กบัหลายประเทศชีั�น์น์ำาระดบัโลกใน์ยุโรป เช่ีน์ สเปน์ อิตาล่ และฝัรั�งเศส แต่ก็ถ่อว่ัาเศรษฐกิจุ 
ท่องเท่�ยวัข่องไทยไดพ้ัฒัน์ามามากจุน์ถ่อเป็น์จุุดหมายปลายทางสำาคญัข่องการท่องเท่�ยวั 
ระดบัโลก อย่างไรก็ตาม บทบาทสำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัสำาหรบัประเทศไทยใน์มุมกลบั
แสดงว่ัา เศรษฐกิจุไทยใน์ช่ีวังท่�ผู่้าน์มาไดพ้ัึ�งพัาธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัอย่างมากใน์การสรา้ง 
รายไดใ้ห้กบัประเทศ โดยเฉพัาะเม่�อสาข่าเศรษฐกิจุอ่�น์ข่องประเทศไม่สามารถเพิั�มผู้ลิตภิาพั  
รายไดแ้ละการจุา้งงาน์ไดม้ากพัอ แมว่้ัาการพัึ�งพิังการท่องเท่�ยวัข่องไทยไม่ไดสู้งถงึระดบั
ท่�กลายเป็น์สาธ์ารณ์รฐักลว้ัย (Banana Republic) ท่�พัึ�งพัาการส่งออกสิน์คา้เด่ยวัจุน์เกิด
ปัญหาควัามเส่�ยงและเสถ่ยรภิาพัดา้น์เศรษฐกิจุและการเม่อง แต่ระดบัการพัึ�งพิังการ
ท่องเท่�ยวัข่องไทยใน์ปัจุจุุบนั์ถ่อว่ัาสูงมาก เม่�อเปร่ยบเท่ยบกบัประเทศท่องเท่�ยวัชีั�น์น์ำา
อ่�น์ๆ ข่องโลก โดยเฉพัาะอย่างยิ�งใน์ระดบัเม่องท่องเท่�ยวั เช่ีน์ ภูิเก็ต เช่ียงใหม่และพัทัยา

เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัข่องประเทศไทยข่ยายตวััมาดว้ัยสาเหตุสำาคญั
ประการหนึ์�งค่อ ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังท่�ม่การเติบโตสูงน์ั�น์มกัเน้์น์การเติบโตใน์เชิีง
ปริมาณ์เป็น์หลกั ใน์ช่ีวังดงักล่าวั การเพิั�มจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัเป็น์เป้าหมายและตวััช่ี�วัดั 
สำาคญัใน์ดา้น์การท่องเท่�ยวั ทั�งจุากมุมมองข่องผูู้ป้ระกอบการและหน่์วัยงาน์ภิาครฐั  
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งเม่�อน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ไดเ้พิั�มจุำาน์วัน์ข่ึ �น์อย่างกา้วักระโดยใน์ช่ีวัง 5 ปี
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ก่อน์โรคระบาดโควิัด 19 อาจุกล่าวัไดว่้ัา การเติบโตข่องธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัไทยใน์ช่ีวัง
ก่อน์หน้์าน่์�เน้์น์การเพิั�มจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัและรายไดด้ว้ัยผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�ม่ควัามเหม่อน์
หร่อคลา้ยคลงึกนั์มาก อ่กทั�งยงัไม่ม่การผูู้กโยงธุ์รกิจุท่องเท่�ยวักบัภิาคการผู้ลิตอ่�น์ๆ 
จุน์เกิดเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวั 

รูปแบบการท่องเท่�ยวัใน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัมกัเน้์น์กิจุกรรมหร่อ
ผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�ม่ลกัษณ์ะและรูปแบบเหม่อน์หร่อคลา้ยกนั์ จุงึม่ควัามหลากหลายไม่มาก 
โดยเฉพัาะการท่องเท่�ยวัแบบกรุป๊ทวััรท่์�น์กัท่องเท่�ยวัม่กิจุกรรมท่�เหม่อน์กนั์หร่อคลา้ย
กนั์มาก ทำาให้ตน้์ทุน์ต่อหน่์วัยใน์การให้บริการอยู่ใน์ระดบัตำ�า สงัเกตไดอ้ย่างชีดัเจุน์
จุากประเภิทข่องโรงแรม รา้น์อาหาร และรา้น์ข่ายข่องท่�ระลกึสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวักลุ่ม
ดงักล่าวั ใน์อด่ต การท่องเท่�ยวัไทยใน์ยุคหนึ์�งจุึงม่แน์วัโน้์มข่องการเติบโตเพ่ั�อสร้าง 
ประโยชีน์จ์ุากข่น์าด (economies of scale) เช่ีน์ โรงแรมข่น์าดใหญ่จุำาน์วัน์ 400-500 ห้อง  
ร้าน์อาหารข่น์าดใหญ่หลายร้อยโตะ๊ รวัมไปถงึบริษทัทวััรท่์� ม่จุำาน์วัน์รถและพัน์กังาน์
หลายรอ้ยคน์ เป็น์ตน้์

ใน์สถาน์การณ์ก์ารท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัน่์� รูปแบบหลกัข่องกิจุกรรมการท่องเท่�ยวั 

เน้์น์การเย่�ยมชีมแหล่งท่องเท่�ยวัท่�สำาคญั เช่ีน์ วัดัวัาอาราม สถาปัตยกรรม พ่ั �น์ท่�ท่�ม่ช่ี�อเส่ยง  

และการพักัผู่้อน์จุากการทำางาน์ใน์ช่ีวิัตประจุำาวันั์ รวัมถึงการกิน์ด่�มและการบนั์เทิง  
โดยเฉพัาะสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติ อ่กทั�งยงัคงพัึ�งพิังตลาดน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มใดกลุ่มหนึ์�ง 

เป็น์พิัเศษ เช่ีน์ น์กัท่องเท่�ยวัจุากประเทศจุ่น์ ผู้ลิตภิณั์ฑ์ด์า้น์การท่องเท่�ยวัจุงึเน้์น์น์กัท่องเท่�ยวั 
กลุ่มดงักล่าวัเป็น์หลกั แมว่้ัาน์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มากอาจุไม่เท่�ยวัแบบกรุป๊ทวััรข์่น์าดใหญ่ 
แต่การซ่�อแพ็ักเกจุทวััรจ์ุากผูู้ป้ระกอบการก็มกัม่ควัามคลา้ยคลงึกนั์มาก

ใน์สถาน์การณ์ท่์�ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลายตำ�าน์ั�น์ การแข่่งข่นั์ระหว่ัาง
ผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัโดยทั�วัไปจุึงมกัเป็น์การแข่่งข่นั์ดว้ัยการตั�งราคาตามตน้์ทุน์  
(cost-based pricing) มากกว่ัาการตั�งราคาดว้ัยคุณ์ค่าจุากมุมมองข่องผูู้บ้ริโภิค (value-based  
pricing) จุงึมกัเกิดปัญหาการแข่่งข่นั์อย่างดุเด่อดรุน์แรงระหว่ัางผูู้ป้ระกอบการ ซึ�งมกั
ม่ผู้ลต่อคุณ์ภิาพัข่องสิน์คา้ใน์ตลาด อ่กทั�งยุทธ์ศาสตรก์ารลงทุน์ใน์ดา้น์การท่องเท่�ยวั 
ใน์รูปแบบน่์�เป็น์ใน์ลกัษณ์ะการพัน์นั์ (gambling strategy) ซึ�งม่ควัามเส่�ยงสูง แต่ก็ไดร้บัผู้ล
ตอบแทน์สูงถา้ผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�ม่อยู่ไดร้บัควัามนิ์ยมใน์ตลาดเป้าหมาย แต่ก็ม่ควัามอ่อน์ไหวั 
เปราะบางต่อสถาน์การณ์ท่์�เปล่�ยน์แปลงไปตลอดเวัลาได้

จุริงอยู่ท่� ว่ัา ใน์ช่ีวังหลัง ตลาดท่องเท่� ยวัไทยม่จุำาน์วัน์โรงแรม ร่สอรท์  
รา้น์อาหารราคาแพังท่�เน้์น์ลูกคา้เฉพัาะกลุ่มมากข่ึ �น์ และม่ควัามหลากหลายข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์
การท่องเท่�ยวัเพิั�มข่ึ �น์ จุงึสามารถตอบสน์องควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัหลายกลุ่ม 
ไดม้ากข่ึ �น์ ทั�งโรงแรมข่น์าดเล็กแบบบูท่คเกิดข่ึ �น์มากมาย และแพ็ักเกจุทวััรม่์ควัาม 
หลากหลายและแปลกใหม่มากข่ึ �น์ ใน์มิติน่์� จุึงดูเหม่อน์ว่ัาธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัไทยม่ควัาม
หลากหลายมากข่ึ �น์จุริง

อย่างไรก็ตาม ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์บางประการอาจุทำาให้ผูู้ป้ระกอบการจุำาน์วัน์มาก 
ใน์อน์าคตกลบัไปเน้์น์กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัมูลค่าตำ�าและเน้์น์จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัแบบเดิม  
แทน์ท่�จุะเพิั�มควัามหลากหลายข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัและเพิั�มควัามเช่ี�อมโยงกบั
ธุ์รกิจุอ่�น์ๆ ใน์อน์าคตระยะกลางถงึระยะยาวั ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์สำาคญัประการหนึ์�งท่�จุะ
ทำาให้เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัยงัคงม่อยู่ต่อไปและอาจุเพิั�มสดัส่วัน์ข่ึ �น์ไดค่้อจุำาน์วัน์
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คน์ชีั�น์กลางท่�จุะท่องเท่�ยวัต่างประเทศเป็น์ครั�งแรกใน์ตลาดสำาคญัข่องประเทศไทย  
โดยเฉพัาะใน์ประเทศจุ่น์และอิน์เด่ย ใน์ปัจุจุุบนั์ คน์ชีั�น์กลางจุำาน์วัน์มากใน์ประเทศเหล่าน่์� 
ม่ฐาน์ะทางเศรษฐกิจุด่ข่ึ �น์และเริ�มท่องเท่�ยวัต่างประเทศมากข่ึ �น์แลว้ั ซึ�งโดยมากเป็น์
คน์ชีั�น์กลางใน์เม่องใหญ่ท่�ม่ควัามมั�งคั�งสูง เช่ีน์ ปักกิ�ง เซ่�ยงไฮิ ้และมุมไบ แต่ใน์ประเทศ
เหล่าน่์�ก็ยงัม่คน์ชีั�น์กลางอ่กจุำาน์วัน์มากใน์เม่องรองและเม่องเล็กท่�ยงัไม่เคยเดิน์ทางไป
ต่างประเทศ ใน์อน์าคตคน์เหล่าน่์�จุะกลายเป็น์ลูกคา้ท่�สำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวั
ข่องประเทศไทย น์กัท่องเท่�ยวัเหล่าน่์�อาจุเป็น์น์กัท่องเท่�ยวัครั�งแรกท่�มาประเทศไทย 
และยงัคงตอ้งการกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัใน์รูปแบบเดิม ทั�งการเย่�ยมชีมสถาน์ท่�สำาคญั 
การกิน์ด่�มและซ่�อข่อง และการพักัผู่้อน์ใน์รูปแบบท่� ไม่ต่างมาจุากปัจุจุุบนั์ อ่กทั�งยงัให้
ควัามสำาคญักบัราคาและควัามคุม้ค่าข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์องเท่�ยวั ดงัน์ั�น์ จุงึม่โอกาสเป็น์
ไปไดสู้งท่�เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่� มุ่งเน้์น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์ร์าคาถูกก็จุะยงัคงม่อยู่ต่อไป

อ่กปัจุจุยัท่�จุะช่ีวัยผู้ลกัดนั์ให้จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัจุากประเทศจุ่น์เพิั�มข่ึ �น์อ่กมาก
ค่อการเดิน์ทางท่�สะดวักมากข่ึ �น์ อนั์เน่์�องมาจุากระบบรถไฟื้ฟ้ื้าควัามเร็วัสูงจุากประเทศจุ่น์ 
มายงัภูิมิภิาคเอเช่ียตะวันั์ออกเฉ่ยงใต ้และสายการบิน์ตน้์ทุน์ตำ�าท่�อาจุกลบัมาไดร้บัควัาม
นิ์ยมอ่กครั�งใน์ระยะกลางหลงัจุากฟ้ื้�น์ตวััจุากสถาน์การณ์์โควิัด 19 แลว้ั ควัามสะดวักท่�
เพิั�มข่ึ �น์และตน้์ทุน์ท่�ลดลงใน์การเดิน์ทางมาประเทศไทยจุะทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัแน์วัน่์�ยงัคง
ม่อยู่มาก และจุะทำาให้การท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัยงัสามารถคงอยู่ต่อไปได้

การท่องเท่�ยวัท่� เน้์น์การเติบโตอย่างรวัดเร็วัและใน์ปริมาณ์มากม่ข่อ้ด่ค่อ 
ประเทศไทยสามารถสรา้งรายไดจุ้ากการท่องเท่�ยวัอย่างเป็น์กอบเป็น์กำาไดอ้ย่างรวัดเร็วั 
อ่กทั�งยงัม่การจุา้งงาน์ใน์วังกวัา้งท่�เป็น์ผู้ลด่ต่อเศรษฐกิจุใน์ภิาพัรวัม รายไดจุ้ำาน์วัน์มาก 
จุากการท่องเท่� ยวัใน์ช่ีวังก่อน์สถาน์การณ์์โควิัด 19 ยงัช่ีวัยข่ยายฐาน์รายได้จุาก 
ต่างประเทศข่องเศรษฐกิจุไทยให้ข่ยายกวัา้งและกระจุายตวััมากข่ึ �น์ ทำาให้ลดการพัึ�งพัา
สิน์คา้ส่งออกเพ่ัยงบางชีนิ์ดท่�อาจุผู้นั์ผู้วัน์ไปตามตลาดโลก ศกัยภิาพัดา้น์การท่องเท่�ยวั
ข่องไทยจุงึถ่อเป็น์ “วัวััเงิน์สด (cash cow)” หร่อผู้ลิตภิณั์ฑ์ท์ำาเงิน์ท่�น่์าจุะดงึดูดเงิน์ตรา
ต่างประเทศเข่า้ไทยไปไดอ่้กระยะหนึ์�ง  

อย่างไรก็ตาม การพัึ�งพัาธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัมากจุน์เกิน์ไปถ่อเป็น์การเพิั�มควัามเส่�ยง 

เชิีงระบบข่องเศรษฐกิจุโดยรวัม เม่�อเกิดเหตุการณ์์ไม่คาดฝััน์หร่อปัจุจุยัพัลิกผู้นั์ท่� ม่
ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัโดยตรง ก็จุะส่งผู้ลกระทบไม่เพ่ัยงเฉพัาะกบัอุตสาหกรรม
การท่องเท่�ยวัโดยตรงเท่าน์ั�น์ แต่ม่ผู้ลกระทบส่บเน่์�องต่อเศรษฐกิจุโดยรวัมข่องประเทศ
อ่กดว้ัย ตวััอย่างปัจุจุยัพัลิกผู้นั์น่์�ม่ตั�งแต่สถาน์การณ์์โรคระบาด ภิยัพิับติัทางธ์รรมชีาติ 
การก่อการรา้ย ไปจุน์ถงึการเปล่�ยน์แปลงน์โยบายข่องตลาดสำาคญัข่องไทย โดยเฉพัาะ
ใน์กรณ่์ข่องรฐับาลจุ่น์ เป็น์ตน้์ ทั�งน่์� ผู้ลกระทบจุากสถาน์การณ์์โควิัด 19 อาจุม่ผู้ลต่อ
การตดัสิน์ใจุลงทุน์ใน์กิจุกรรมท่องเท่�ยวัแบบใหม่ท่�ยงัม่ควัามเส่�ยงสูง ผูู้ป้ระกอบการ 
จุงึอาจุหนั์กลบัไปให้บริการดว้ัยผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์บบเดิมๆ ท่�แน่์ใจุว่ัาม่ลูกคา้อยู่เป็น์จุำาน์วัน์มาก 
ก็เป็น์ได้

น์อกจุากน่์� หากการพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัเพิั�มมากข่ึ �น์เร่�อยๆ ต่อไปใน์อน์าคต 
เศรษฐกิจุข่องประเทศไทยอาจุประสบกบัโรคดตัชี ์(Dutch Disease) ซึ�งหมายถงึภิาวัะ
ท่�การเจุริญเติบโตใน์ภิาคเศรษฐกิจุหนึ์�ง ส่งผู้ลให้ภิาคเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ถดถอย ปัญหาน่์� 
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ส่วัน์หนึ์�งเกิดจุากกลไกทางการคา้ระหว่ัางประเทศ กล่าวัค่อ เม่�อการท่องเท่�ยวัทำาให้เกิด
เงิน์ทุน์ไหลเข่า้ประเทศเป็น์จุำาน์วัน์มาก ส่งผู้ลให้สกุลเงิน์บาทแข็่งค่าข่ึ �น์เม่�อเท่ยบกบัสกุล
เงิน์อ่�น์ๆ การแข็่งค่าข่องสกุลเงิน์ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการไทยม่ตน้์ทุน์ใน์การส่งออกสูงข่ึ �น์
และม่ตน้์ทุน์การน์ำาเข่า้ลดลง ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการใน์ภิาคเศรษฐกิจุอ่�น์และประเทศไทย 
โดยรวัมม่ศกัยภิาพัการแข่่งข่นั์ใน์ตลาดโลกดอ้ยลง น์อกจุากน่์� การเติบโตดา้น์การท่องเท่�ยวั 
อาจุส่งผู้ลให้แรงงาน์และทรพััยากรสำาคญัอ่�น์ๆ ข่องประเทศไหลเข่า้ไปใน์ภิาคบริการดา้น์
การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ จุน์เกิดผู้ลกระทบต่อเศรษฐกิจุสาข่าอ่�น์ๆ ก็เป็น์ได้

ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ หากเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัน์ำาไปสู่การพัึ�งพัาธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั 

มากจุน์ทำาให้ประสบกบัปัญหาโรคดตัชีจ์ุริง การลงทุน์ใน์การวิัจุยัและพัฒัน์าใน์เทคโน์โลย่ 
และน์วัตักรรมข่องประเทศอาจุน้์อยกว่ัาใน์กรณ่์ท่�เศรษฐกิจุไทยไม่พัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัมาก  
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งถา้การลงทุน์ใน์การพัฒัน์าควัามรูแ้ละทกัษะข่องแรงงาน์ใน์สาข่าการ 
ท่องเท่�ยวัอยู่ใน์ระดบัท่�น้์อยกว่ัาเศรษฐกิจุใน์สาข่าอ่�น์ ใน์กรณ่์ดงักล่าวั การพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวั 

จุะลดศกัยภิาพัใน์การเติบโตทางเศรษฐกิจุระยะยาวัข่องประเทศ
ดงัน์ั�น์ หากเช่ี�อว่ัาควัามหลากหลายข่องธุ์รกิจุและสิน์คา้เป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่องการ

สร้างระบบเศรษฐกิจุท่� ม่การกระจุายควัามเส่�ยง และเพิั�มควัามสามารถใน์การฟ้ื้�น์ตวัั
และตั�งหลกัใหม่ (resilient) การพัึ�งพัาอุตสาหกรรมสาข่าใดสาข่าหนึ์�งมากจุน์เกิน์ไป 
ถ่อเป็น์การสรา้งควัามเส่�ยงเชิีงระบบท่�อาจุทำาให้เศรษฐกิจุใน์ภิาพัรวัมไดร้บัผู้ลกระทบ
อย่างรุน์แรงได ้ 

2) เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงหลากหลาย
ใน์ทางกลบักนั์ อ่กข่ั�วัหนึ์�งข่องตรรกะฉากทศัน์์ใน์แกน์น่์�ค่อรูปแบบการท่องเท่�ยวั 

ท่�หลากหลาย (diversified) และเช่ี�อมโยงกบัสาข่าเศรษฐกิจุอ่�น์อย่างกวัา้งข่วัาง น์บัตั�งแต่
ธุ์รกิจุใน์สาข่าเศรษฐกิจุสรา้งสรรค ์เช่ีน์ การออกแบบ การโฆ่ษณ์า แฟื้ชีั�น์ ภิาพัยน์ตร ์
เพัลง และการบนั์เทิงต่างๆ ไปจุน์ถึงการผู้ลิตอาหารและผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรท่�
ตอบโจุทยค์วัามตอ้งการน์กัท่องเท่�ยวั การท่องเท่�ยวัจุงึม่ส่วัน์ท่�เก่�ยวัพันั์และผูู้กโยงกบั
เศรษฐกิจุสาข่าอ่�น์ๆ อย่างแทบแยกไม่ออก ทั�งใน์ดา้น์การผู้ลิตและการบริการ 

ควัามหลากหลายข่องการท่องเท่�ยวัใน์รูปแบบผู้สมผู้สาน์น่์� ส่วัน์หนึ์�งเกิดข่ึ �น์
เพัราะควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์ ทั�งน์กัท่องเท่�ยวัจุาก
ต่างประเทศและน์กัท่องเท่�ยวัชีาวัไทยเอง ใน์กรณ่์น่์� กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัจุะม่ควัาม
หลากหลายข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์และเน้์น์ควัามประหยดัจุากข่อบเข่ต (economies of scope) 
มากข่ึ �น์ ควัามประหยดัจุากข่อบเข่ตใน์ท่�น่์�หมายถงึกรณ่์ท่�ผูู้ป้ระกอบการผู้ลิตสิน์คา้หร่อ
การบริการหลายประเภิทรวัมกนั์ และสามารถลดตน้์ทุน์ต่อหน่์วัยลงได ้เช่ีน์ ผูู้ป้ระกอบ
การโรงแรมข่ยายข่อบเข่ตผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละการบริการไปมากกว่ัาดา้น์ท่�พักั แต่รวัมไปถงึ
รา้น์อาหาร การจุดัทวััร ์รวัมถงึการอบรมควัามรูด้า้น์การโรงแรม เป็น์ตน้์ ภิายใตรู้ปแบบน่์�  
กลุ่มเป้าหมายจุงึเป็น์น์กัท่องเท่�ยวัจุากตลาดหลายแห่งและหลายกลุ่มคน์และบุคลกัษณ์ ์
ยุทธ์ศาสตรก์ารท่องเท่�ยวัใน์แน์วัน่์�เน้์น์ควัามเส่�ยงตำ�า แมว่้ัาใน์ระยะสั�น์อาจุไม่สามารถสรา้ง
รายไดสู้งมากเม่�อเปร่ยบเท่ยบกบัการมุ่งเป้าไปท่�ตลาดใดตลาดหนึ์�ง
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จุากท่� ไดอ้ธิ์บายไปแลว้ัใน์ภิาพัอน์าคตฐาน์ การพัฒัน์าข่องเศรษฐกิจุดิจิุทลั 
ม่ผู้ลอย่างมากต่อเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต ไม่เพ่ัยงเฉพัาะใน์การเพิั�มประสิทธิ์ภิาพั 
และผู้ลิตภิาพัข่องกิจุการท่องเท่�ยวั แต่รวัมไปถงึการสรา้งควัามหลากหลายข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์
ท่�เก่�ยวัโยงกบักิจุกรรมการท่องเท่�ยวั เน่์�องจุากเทคโน์โลย่ดิจิุทลั โดยเฉพัาะเทคโน์โลย่ 4.0 
ท่�ม่การบรรจุบข่องเทคโน์โลย่ช่ีวัภิาพั กายภิาพัและดิจิุทลั จุะทำาให้ผูู้ป้ระกอบการสามารถ
น์ำาเสน์อผู้ลิตภิณั์ฑ์ต์ามควัามต้องการเฉพัาะกลุ่มใน์ปริมาณ์มากได้ หร่อท่� เร่ยกว่ัา 
การปรบัแต่งจุำาน์วัน์มาก (mass customization) ไดง่้ายข่ึ �น์ ทำาให้ควัามประหยดัจุากข่อบเข่ต 
เป็น์ไปไดง่้ายข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ก็สามารถตอบสน์องควัามตอ้งการท่�หลากหลายข่อง
น์กัท่องเท่�ยวัท่�เปล่�ยน์ไปไดม้ากกว่ัารูปแบบการผู้ลิตแบบจุำาน์วัน์มาก (mass production)  
ท่� เน้์น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์ต์ามมาตรฐาน์ท่�ซำ �าๆ กนั์แบบเดิม

แกนัฉากทีศัันัที์ี� 2: การกระจัายพ้ �นัทีี�ข้องเศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิ - กระจุักติวัิหร้อกระจัายติวัิ
ปัจุจุัยสำาคญัอ่กประการหนึ์� งท่� กำาหน์ดอน์าคตทางเล่อกข่องเศรษฐกิจุ 

ท่องเท่�ยวัไทยใน์อ่ก 20 ปีข่า้งหน้์าค่อการกระจุายตวััเชิีงพ่ั �น์ท่�ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั 
การกระจุุกตวััข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์เพ่ัยงบางพ่ั�น์ท่�ข่องประเทศท่�เป็น์อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์ม่น์ยั
สำาคญัใน์เชิีงน์โยบายการท่องเท่�ยวัและน์โยบายสาธ์ารณ์ะอ่�น์ๆ ท่�เก่�ยวัเน่์�องกนั์ เน่์�องจุาก
การกระจุายตวััข่องน์กัท่องเท่�ยวัและกิจุกรรมการผู้ลิตท่�เก่�ยวัเน่์�องม่ผู้ลกระทบโดยตรง
ใน์ดา้น์ผู้ลประโยชีน์แ์ละผู้ลกระทบข่องการท่องเท่�ยวั ข่ั�วัหนึ์�งข่องแกน์น่์�ค่อใน์อ่ก 20 ปี 

ข่า้งหน้์า ก็ยงัจุะคงม่การกระจุุกตวััใน์เชิีงพ่ั �น์ท่�อยู่มากจุน์ไม่ต่างจุากภิาพัปัจุจุุบนั์เท่าใดน์กั  
ส่วัน์อ่กข่ั�วัหนึ์�งค่อใน์อน์าคตจุะม่การกระจุายตวััข่องการท่องเท่�ยวัไปยงัจุงัหวัดัอ่�น์ๆ ข่อง
ประเทศไทยมากข่ึ �น์อย่างชีดัเจุน์

1) การกระจุักติวัิเชิงพ้ �นัทีี�ข้องการท่ีองเทีี�ยวิ
การท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทยท่� ผู่้าน์มามกักระจุุกตวััใน์จุงัหวัดัท่� ไดร้บัควัาม

นิ์ยมเป็น์พิัเศษ ทั�งสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัและน์กัทศัน์าจุร เป็น์ท่�ทราบกนั์ด่ว่ัา น์กัท่องเท่�ยวั
ต่างชีาติมกันิ์ยมเดิน์ทางไปยงัพ่ั �น์ท่�หลกั 5 แห่ง ค่อ กรุงเทพัมหาน์คร ภูิเก็ต เช่ียงใหม่ 
ชีลบุร่ โดยเฉพัาะเม่องพัทัยา กระบ่� และสุราษฎีรธ์์าน่์ ใน์ข่ณ์ะพ่ั�น์ท่�ท่�น์กัท่องเท่�ยวัชีาวัไทย 

ภิายใน์ประเทศมกันิ์ยมไป ค่อ กรุงเทพัมหาน์คร ชีลบุร่ เช่ียงใหม่  น์ครราชีส่มา และ
ระยอง

แน์วัโน้์มดงักล่าวัไม่ได้เปล่�ยน์แปลงไปมากน์ักใน์ช่ีวัง 10 ปีระหว่ัาง พั.ศ. 
2553-2562 ตารางท่�  16 แสดงค่าสมัประสิทธิ์ �จุ่น่์ (Gini-coefficient) ท่� วิัเคราะหก์าร 
กระจุายตวััข่องจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัรายจุงัหวัดั ดชัีน่์จุ่น่์ยิ�งใกลร้ะดบั 1.0 เท่าไรก็แสดง
ว่ัาม่การกระจุุกตวััหร่อควัามเหล่�อมลำ �ามากเท่าน์ั�น์ จุะเห็น์ไดว่้ัา ใน์ช่ีวัง 10 ปีท่� ผู่้าน์มา 
การกระจุุกตวััข่องน์กัท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มลดลงบา้ง ทั�งใน์ภิาพัรวัมและใน์ภิาพัเฉพัาะ
น์กัท่องเท่�ยวัไทยและต่างชีาติ รวัมทั�งใน์กรณ่์ข่องจุำาน์วัน์ผูู้ม้าเย่อน์ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั
ถ่อว่ัาการท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทยยงัคงกระจุุกตวััอยู่ค่อน์ข่า้งมาก โดยเฉพัาะสำาหรบั
น์กัท่องเท่�ยวัชีาวัต่างชีาติ 
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ตารางท่�  16 ดัชน่่จ่น่่แสดงกัารกัระจุกัตัวเชิงพ่�น่ท่�ของนั่กัท่องเท่�ยวใน่ป็ระเทศไทย

ราย่การ
จัำานวันน้กท่ัองเท่ั�ย่วั จัำานวันผู้้�มาเยื่อน

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2562

จัำานวนรวม 0.65 0.63 0.61 0.56

ไท่ย 0.59 0.53 0.58 0.51

ต่างชี้าติ 0.90 0.88 0.86 0.84
ท่่�มา: ข้อมูลัจัากกระท่รวงการท่่องเท่่�ยวแลัะก่ฬา (2562คิ) คิำานวณโดยผู้ัเข่ยน

ใน์อน์าคตอ่ก 20 ข่า้งหน้์าม่ควัามเป็น์ไปไดสู้งว่ัา จุงัหวัดัยอดนิ์ยมทั�ง 5-6 แห่ง
ใน์ปัจุจุุบนั์ก็คงยงัคงเป็น์แหล่งรวัมข่องน์กัท่องเท่�ยวัส่วัน์ใหญ่ทั�งคน์ต่างชีาติและคน์ไทย  
การกระจุุกตวััเชิีงพ่ั �น์ท่�ข่องการท่องเท่�ยวัไทยก็คงแทบไม่แตกต่างจุากภิาพัปัจุจุุบนั์  
ดว้ัยพัลงัข่องควัามประหยดัจุากการรวัมกลุ่ม (agglomeration economies) ท่�ม่ทั�งควัาม
ประหยดัจุากข่น์าดและจุากข่อบเข่ตท่�ม่อยู่แลว้ัใน์ปัจุจุุบนั์ ทำาให้กรุงเทพัมหาน์คร ภูิเก็ต 
เช่ียงใหม่ ชีลบุร่และสุราษฎีรธ์์าน่์ ยงัคงดงึดูดน์กัท่องเท่�ยวัไดเ้ช่ีน์เดิม และใน์หลายกรณ่์
อาจุมากกว่ัาเดิมก็เป็น์ได ้น์อกจุากน่์� การลงทุน์ใน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และสิ�งอำาน์วัยควัาม
สะดวักสำาหรบัการท่องเท่�ยวั ทั�งข่องภิาครฐัและภิาคเอกชีน์ รวัมถงึการลงทุน์ใน์การ
พัฒัน์าธุ์รกิจุข่องผูู้ป้ระกอบการท่�ม่อยู่แต่เดิม จุะทำาให้เม่องท่องเท่�ยวัเหล่าน่์�ยิ�งสามารถ
น์ำาเสน์อผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายและใน์ราคาท่�ถูกลงได ้ส่งผู้ลให้ข่่ดควัาม
สามารถใน์การแข่่งข่นั์สูงยิ�งข่ึ �น์ต่อไป เม่�อเปร่ยบเท่ยบกบัพ่ั�น์ท่�อ่�น์ๆ ข่องประเทศไทย

ใน์สถาน์การณ์น่์์� ถึงแม้ว่ัาการพัฒัน์าระบบเคร่อข่่ายการข่น์ส่งผูู้้โดยสาร  
โดยเฉพัาะการสรา้งสน์ามบิน์ภูิมิภิาคท่�เอ่ �อต่อสายการบิน์ตน้์ทุน์ตำ�า การข่ยายโครงข่่าย
รถไฟื้ฟ้ื้าควัามเร็วัสูง และการท่องเท่�ยวัดว้ัยการข่บัรถยน์ตเ์อง (car tourism) อาจุทำาให้
น์กัท่องเท่�ยวัเดิน์ทางไปยงัพ่ั �น์ท่�ใหม่ๆ เพิั�มมากข่ึ �น์ แต่จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัไปยงัจุงัหวัดั 

ยอดนิ์ยมก็อาจุเพิั� มข่ึ �น์มากเช่ีน์กนั์ จุึงไม่ได้หมายควัามว่ัา การกระจุุกตวััใน์พ่ั�น์ท่�  

ยอดนิ์ยมจุะลดลงไป 

2) การกระจัายติวัิเชิงพ้ �นัทีี�ข้องการท่ีองเทีี�ยวิ
ใน์ทางกลบักนั์ แมว่้ัาการท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทยยงัคงม่การกระจุุกตวััอยู่มาก  

แต่ปัจุจุัยข่ับเคล่� อน์บางประการอาจุส่งเสริมและเสริมฤทธิ์ �กนั์ จุน์ทำาให้เกิดการ 
กระจุายตวััเชิีงพ่ั �น์ท่�มากข่ึ �น์ใน์อ่ก 20 ปีข่า้งหน้์า ทั�งแน์วัโน้์มดิจิุทลัภิิวัตัน์ข์่องการท่องเท่�ยวั  

ควัามตอ้งการท่องเท่�ยวัเชิีงประสบการณ์ ์ไปจุน์ถงึควัามสะดวักและตน้์ทุน์ใน์การเดิน์ทาง 
ดว้ัยสายการบิน์ตน้์ทุน์ตำ�า การพัฒัน์าโครงข่่ายรถไฟื้ฟ้ื้าควัามเร็วัสูง และควัามนิ์ยมข่อง
การท่องเท่�ยวัโดยรถยน์ต์

การพัฒัน์าและควัามแพัร่หลายข่องแพัลตฟื้อรม์ดิจิุทลั ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวั
สามารถเข่า้ถงึข่อ้มูลเก่�ยวักบัแหล่งท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายมากข่ึ �น์ และครอบคลุมไป
ถงึจุงัหวัดัและแหล่งท่องเท่�ยวัท่�อาจุไม่ไดร้บัควัามนิ์ยมมาก่อน์หน้์าน่์� โดยเฉพัาะเม่�อ
น์กัท่องเท่�ยวักลายเป็น์ผูู้ส้รา้งเน่์�อหาหร่อคอน์เทน์ต์ไดเ้อง (user-generated content) 
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พ่ั �น์ท่�แปลกใหม่จุะกลายเป็น์เป้าหมายข่องการเดิน์ทางมากยิ�งข่ึ �น์ เน่์�องจุากน์กัท่องเท่�ยวั 

สามารถเข่้าถึงข่้อมูลท่� ไม่เคยม่มาก่อน์ได้สะดวักและรวัดเร็วัยิ� งข่ึ �น์ พัร้อมกัน์น่์�  
ผูู้ป้ระกอบการท่�อยู่ใน์พ่ั�น์ท่�ใหม่ก็เริ�มม่ช่ีองทางท่� เปิดกวัา้งมากข่ึ �น์ใน์การทำาการตลาด
และประชีาสมัพันั์ธ์แ์หล่งท่องเท่�ยวัหร่อกิจุกรรมใน์พ่ั�น์ท่�  การใชี้เคร่� องม่อออน์ไลน์ ์

ใน์ดา้น์การตลาด ทั�ง SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine 
Marketing) เปิดโอกาสให้ตลาดและจุุดหมายปลายทางข่องการท่องเท่�ยวัม่ทางเล่อก
มากยิ�งกว่ัาเดิม ดงัน์ั�น์ เทคโน์โลย่ดิจิุทลัอาจุช่ีวัยลดช่ีองว่ัางดา้น์การส่�อสารและข่อ้มูล
ระหว่ัางน์กัท่องเท่�ยวักบัผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัและแหล่งท่องเท่�ยวัลง เปิดโอกาสให้
พ่ั �น์ท่�ใหม่สามารถแข่่งข่นั์กบัพ่ั �น์ท่�เดิมไดม้ากข่ึ �น์

น์อกจุากน่์� การพัฒัน์ากลุ่มเทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ ควัามจุริงเสริม และ
ควัามจุริงผู้สม (VR, AR, MR) อาจุเปิดโอกาสให้พ่ั �น์ท่�ใหม่ๆ สามารถดงึดูดน์กัท่องเท่�ยวั
ไดม้ากกว่ัาท่� เป็น์อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์ เน่์�องจุากสามารถสร้างเสริมสิ�งดงึดูดการท่องเท่�ยวัท่�  

ไม่เคยม่มาก่อน์หร่อม่อยู่น้์อยให้น่์าดึงดูดใจุสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัไดม้ากข่ึ �น์ ใน์มิติน่์�  
ควัามหลากหลายข่องพ่ั�น์ท่� (space) เช่ี�อมโยงไปถงึพ่ั �น์ท่�เสม่อน์ไดเ้ช่ีน์กนั์ การใชีเ้ทคโน์โลย่ 

ควัามจุริงเสม่อน์และเทคโน์โลย่อ่�น์ๆ ท่�คลา้ยกนั์ ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัสามารถ “ท่องเท่�ยวั” 
ได้โดยไม่จุำาเป็น์ตอ้งเดิน์ทางมาประเทศไทยโดยตรง น์ยัหนึ์�งค่อ เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัได้
กระจุายเข่า้ไปใน์พ่ั�น์ท่�เหล่าน์ั�น์ โดยน์กัท่องเท่�ยวัไม่ตอ้งเดิน์ทางไปเองก็ได้

พัฤติกรรมและควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวั ท่�เริ�มเปล่�ยน์แปลงไปก็อาจุส่ง
ผู้ลให้พ่ั �น์ท่�การท่องเท่�ยวักระจุายตวััไปมากข่ึ �น์เช่ีน์กนั์ น์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มากข่ึ �น์ไม่ได้
ตอ้งการไปเพ่ัยงดูวัดัวัาอาราม ปราสาทพัระราชีวังั หร่อสถาปัตยกรรมท่�น่์าสน์ใจุเพ่ัยง
อย่างเด่ยวั แต่ตอ้งการเข่า้ไปม่ส่วัน์ร่วัมใน์กิจุกรรมท่�ทำาให้เกิดประสบการณ์ท่์�แปลกใหม่ 
ไม่เหม่อน์เดิมและไม่เหม่อน์กบัช่ีวิัตประจุำาวันั์ข่องตน์เอง น์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มากข่ึ �น์ 
ต้องการประสบการณ์แ์ท้ท่� ไม่ได้เกิดจุากการสร้างและปรุงแต่งโดยผูู้้ประกอบการ  
จุงึนิ์ยมท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ท่�ยงัสามารถไดร้บัประสบการณ์์ใน์รูปแบบดงักล่าวัได ้เน่์�องจุาก
พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัท่� ไดร้บัควัามนิ์ยมใน์ปัจุจุุบนั์มกัเป็น์เม่องใหญ่ ประสบการณ์ท่์�ม่ควัามแท้
อาจุหาไดย้ากข่ึ �น์ จุงึอาจุเป็น์โอกาสข่องเม่องและพ่ั�น์ท่�อ่�น์ๆ ใน์ประเทศไทยใน์การดงึดูด
น์กัท่องเท่�ยวัท่�ตอ้งการประสบการณ์ท่์�แทจุ้ริงมากข่ึ �น์ 

อ่กแน์วัโน้์มสำาคัญท่� อาจุเป็น์ปัจุจุัยเสริมข่องแน์วัโน้์มการท่องเท่� ยวัเชิีง
ประสบการณ์แ์ละการกระจุายตวััเชิีงพ่ั �น์ท่�ข่องการท่องเท่�ยวัค่อการปรบัเปล่�ยน์วิัถ่ช่ีวิัต
ข่องคน์รุ่น์ใหม่ โดยเฉพัาะใน์ดา้น์การทำางาน์และการพักัผู่้อน์ จุากแต่เดิมเป็น์รูปแบบ
การใชีช่้ีวิัตแบบยุคอุตสาหกรรมเป็น์การใชีช่้ีวิัตแบบหลงัยุคอุตสาหกรรม การใชีช่้ีวิัต 
แบบอุตสาหกรรมม่โครงสรา้งชีดัเจุน์ ค่อทำางาน์ตั�งแต่เชีา้ยนั์เย็น์ วันั์จุนั์ทรถ์งึศุกร ์และม่
วันั์หยุดใน์แต่ละปีตามกำาหน์ดท่�ชีดัเจุน์ และม่การเดิน์ทางจุากบา้น์ไปทำางาน์ท่�สำาน์กังาน์
ท่�ตายตวัั กิจุกรรมการพักัผู่้อน์และการท่องเท่�ยวัจุงึม่กำาหน์ดการและรูปแบบท่�ตายตวัั
ตามรูปแบบการทำางาน์

แน์วัโน้์มหนึ์�งท่� เริ� มพับเห็น์มากข่ึ �น์ใน์ปัจุจุุบนั์ค่อการทำางาน์ม่คุณ์ลกัษณ์ะ
ย่ดหยุ่น์และล่�น์ไหลแบบหลงัยุคอุตสาหกรรมมากข่ึ �น์ ทั�งใน์ดา้น์ควัามย่ดหยุ่น์ข่องเวัลา
และสถาน์ท่�ทำางาน์ กล่าวัค่อ เป็น์การทำางาน์ท่�บา้น์ผู่้าน์ทางอิน์เทอรเ์น็์ต ม่ช่ีวังเวัลาการ
ทำางาน์ท่�ย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ ทำาให้ควัามจุำาเป็น์ใน์การเดิน์ทางไปสำาน์กังาน์น้์อยลง แน์วัคิด
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การทำางาน์จุากบา้น์ (work from home) ยิ�งแพัร่ข่ยายมากข่ึ �น์ใน์ช่ีวังโรคระบาดโควิัด 19 
พัรอ้มกนั์น่์�รูปแบบการทำางาน์จุากท่� ไหน์ก็ได ้(work from anywhere) และกลุ่มดิจิุทลั
โน์แมดเริ�มปรากฏให้เห็น์มากข่ึ �น์ใน์หลายเม่อง หากแน์วัโน้์มน่์�กลายเป็น์วิัถ่ช่ีวิัตและ
การทำางาน์กระแสหลกัใน์อน์าคต ก็อาจุทำาให้นิ์ยามข่องคำาว่ัา “ท่องเท่�ยวั” เปล่�ยน์ไปได ้
วัตัถุประสงคข์่องการเดิน์ทางไปพ่ั�น์ท่�ต่างถิ�น์อาจุเปล่�ยน์แปลงไป และเสน้์แบ่งระหว่ัาง
การทำางาน์กบัการท่องเท่�ยวัอาจุพัร่าลง แน์วัโน้์มดงักล่าวัอาจุทำาให้เกิดการกระจุายตวัั
ข่องพ่ั�น์ท่�  “ท่องเท่�ยวั” มากข่ึ �น์เช่ีน์กนั์  

ใน์อน์าคตอาจุเกิดควัามตอ้งการเดิน์ทางแบบใหม่ท่� ไม่ใช่ีเพ่ั�อการพักัผู่้อน์ 
เป็น์หลกั แต่อาจุจุะเดิน์ทางเพ่ั�อผู้จุญภิยั เร่ยน์รู้ รกัษากายและใจุ และเติมเต็มช่ีวิัต  
หากเป็น์เช่ีน์น์ั�น์จุริง ก็จุะเป็น์โอกาสข่องพ่ั�น์ท่� ต่างๆ ใน์ประเทศไทยท่� ไม่เคยเป็น์พ่ั�น์ท่�  

ท่องเท่�ยวัใน์กระแสหลกัมาก่อน์ แต่อาจุไดร้บัควัามนิ์ยมจุากควัามแตกต่างและควัาม
สามารถใน์การมอบประสบการณ์แ์ปลกใหม่ให้กบัน์กัท่องเท่�ยวัได ้

ทั�งน่์�ทั�งน์ั�น์ ควัามสะดวักและตน้์ทุน์ใน์การเดิน์ทางจุะยงัคงเป็น์ปัจุจุยัสำาคญัท่�
ม่ผู้ลต่อการตดัสิน์ใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์การเล่อกแหล่งท่องเท่�ยวัท่�กระจุายตวััออกไป
จุากแหล่งท่�เป็น์ท่�นิ์ยมอยู่แต่เดิม ระบบการข่น์ส่งสาธ์ารณ์ะทั�งทางอากาศและทางบก 
จุงึม่ควัามสำาคญัอย่างยิ�ง ก่อน์หน้์าสถาน์การณ์์โรคระบาดโควิัด 19 สายการบิน์ตน้์ทุน์ตำ�า 
เป็น์ปัจุจุยัท่� ส่งเสริมการเดิน์ทางและท่องเท่�ยวัไปใน์พ่ั�น์ท่�หลายแห่งไดง่้ายข่ึ �น์และถูกลง  
หากสายการบิน์ต้น์ทุน์ตำ�าสามารถกลบัมาให้บริการได้แบบเดิมไปยงัพ่ั �น์ท่� ใหม่ๆ ท่� ม่
สน์ามบิน์รองรบั ก็อาจุทำาให้พ่ั �น์ท่�ข่องการท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทยกระจุายตวััมาก 
ยิ�งกว่ัาใน์ปัจุจุุบนั์

น์อกจุากน่์� ควัามแออดัและควัามวุ่ัน์วัายข่องน์กัท่องเท่�ยวัและกิจุกรรมอ่�น์ๆ 
ใน์เม่องท่องเท่�ยวัอาจุเป็น์แรงผู้ลกัดนั์ให้น์กัท่องเท่�ยวัไปหาแหล่งท่องเท่�ยวัอ่�น์ๆ มากข่ึ �น์  

ดงัใน์กรณ่์ข่องภูิเก็ตท่�น์กัท่องเท่�ยวัหนั์ไปเท่�ยวักระบ่�และพังังา จุากเช่ียงใหม่ไปเช่ียงราย 
เป็น์ตน้์ แม้ว่ัาจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ทางเล่อกเหล่าน่์�อาจุยงัจุำาน์วัน์น้์อยอยู่เม่�อ
เปร่ยบเท่ยบกบัเม่องหลกัท่�เป็น์ท่�นิ์ยมใน์ปัจุจุุบนั์ แต่หากใน์อน์าคตปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ต่างๆ 
เสริมฤทธิ์ �กนั์ ก็อาจุทำาให้เกิดการกระจุายพ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ก็เป็น์ได ้โดยเฉพัาะใน์
กรณ่์การท่องเท่�ยวัภิายใน์ประเทศข่องคน์ไทยอาจุเพิั�มมากข่ั�น์อย่างม่น์ยัสำาคญัตามระดบั
รายไดท่้�เพิั�มข่ึ �น์ข่องประชีาชีน์ใน์ประเทศไทย 

น์อกจุากน่์� มาตรการและพัฤติกรรมรกัษาระยะห่างระหว่ัางบุคคลท่�จุำาเป็น์
ใน์ช่ีวังโรคระบาดโควิัด 19 อาจุคงอยู่ต่อไปอ่กจุน์กลายเป็น์ควัามปกติใหม่ น์กัท่องเท่�ยวั 
จุำาน์วัน์หนึ์�งอาจุเล่อกพ่ั�น์ท่�ใหม่ท่�ยงัไม่ไดร้บัควัามนิ์ยมจุน์แออดัมาก จุงึทำาให้พ่ั �น์ท่�การ
ท่องเท่�ยวักระจุายตวััไปพ่ั�น์ท่� ท่�น์อกเหน่์อไปจุากจุงัหวัดัยอดนิ์ยมก่อน์ช่ีวังโควิัด 19  
จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัท่�เพิั�มข่ึ �น์ใน์พ่ั�น์ท่�ใหม่ๆ เหล่าน่์�ก็จุะยิ�งทำาให้เกิดกิจุกรรมและสิ�งอำาน์วัย
ควัามสะดวักเพิั�มข่ึ �น์ไปอ่ก จุน์กลายเป็น์ทางเล่อกสำาคญัใน์อน์าคตได้

น์อกจุากปัจุจุัยข่ับเคล่� อน์ใน์ด้าน์พัฤติกรรมข่องน์ักท่องเท่� ยวั และด้าน์
โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ทางการข่น์ส่งและแพัลตฟื้อรม์ดิจิุทลัแลว้ั ปัจุจุยัดา้น์น์โยบายก็อาจุ
ทำาให้เกิดการกระจุายตวััข่องการท่องเท่�ยวัไดเ้ช่ีน์กนั์ น์โยบายส่งเสริมการท่องเท่�ยวั 
ใน์เม่องรองท่� ผู่้าน์มาอาจุยงักระตุ้น์การท่องเท่�ยวัใน์เม่องเหล่าน่์�ไม่ไดม้ากเท่าใดน์กั 
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ดว้ัยเหตุผู้ลหลายประการ โดยเฉพัาะข่อ้จุำากดัใน์ดา้น์จุำาน์วัน์และคุณ์ภิาพัฝัั� งอุปทาน์  
ทั�งผูู้้ประกอบการและโครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวัก อย่างไรก็ตาม 
หากภิาครฐัม่น์โยบายการพัฒัน์าเม่องและกระตุน้์เศรษฐกิจุทอ้งถิ�น์ใน์ภิาพัรวัม ก็อาจุ
ทำาให้เม่องรองเม่องเล็กม่โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และบริการสาธ์ารณ์ะท่�ด่ข่ึ �น์ การลงทุน์ใน์
โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์เหล่าน่์�อาจุช่ีวัยเพิั�มศกัยภิาพัใน์การรองรบัน์กัท่องเท่�ยวัไดม้ากยิ�งข่ึ �น์
กว่ัาเดิม และทา้ยท่� สุดจุะทำาให้การท่องเท่�ยวัใน์ประเทศกระจุายพ่ั�น์ท่� ไปไดม้ากข่ึ �น์กว่ัา 

ใน์ปัจุจุุบนั์

ตารางท่�  17 ทางเล่อกัเชิงยุทธศาสตร์สำาหรับกัารท่องเท่�ยวไทยใน่อน่าคต
การพ้ฒนาการท่ัองเท่ั�ย่วั ปั้จัจุับ้น ทัางเลือกในอนาคีต

รูป็แบบเศรษฐกิัจกัารท่องเท่�ยว

รูปแบบการผัลิัต รู ป แ บ บ กา ร ท่่ อ ง เ ท่่� ย ว แ ลั ะ ผั ลิั ต ภั ณ ฑ์์
การท่่องเท่่� ยวท่่� ม่ลัักษณะเป็นมาตรฐาน
แ ลั ะ ม่ รู ป แ บ บ เ ห ม่ อ น ห ร่ อ คิ ล้ั า ย กั น 
(standardized) แลัะเป็นการผัลิัตแบบ 
ซัำ�าๆ จัำานวนมาก (mass production)

รูปแบบการท่่องเท่่�ยวแลัะผัลิัตภัณฑ์์การท่่องเท่่�ยวท่่�
เช่ี้�อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจัอ่�นอย่างกว้างขวางแลัะม่
คิวามหลัากหลัาย (diversified) แลัะเป็นการผัลิัตตาม
แบบปรับแต่งจัำานวนมาก (mass customization) 

ยุท่ธศาสตร์ด้านราคิา เน้นผัลิัตภัณฑ์์เหม่อนกันหร่อคิล้ัายกันแลัะ
แข่งขันด้วยการกำาหนดราคิาตามต้นทุ่น 
(cost-based pricing strategy)

การประหยัดจัากขอบเขต (economies of scope) 
แลัะเน้นผัลิัตภัณฑ์์ท่่� ม่คิวามหลัากหลัายแลัะการ
กำาหนดราคิาด้วยคุิณค่ิา (value-based strategy)

แนวท่างยุท่ธศาสตร์ ยุท่ธศาสตร์การท่่องเท่่�ยวแบบพนัน 
(gambling strategy)

ยุท่ธศาสตร์การท่่องเท่่� ยวท่่� รับม่อกับสถิานการณ์
พลิักผัันได้ (robust)

โอกาสแลัะคิวามท้่าท่าย คิวามเส่�ยงสูง แต่ม่โอกาสได้รับผัลัตอบแท่น
สูงถ้ิาผัลิัตภัณฑ์์ท่่� ม่อยู่ได้รับคิวามนิยมใน
ตลัาดเป้าหมาย

คิวามเส่� ยงตำ�า แลัะในระยะสั� นอาจัไม่สามารถิสร้าง
รายได้สูงมากเม่� อเปร่ยบเท่่ยบกับการมุ่งเป้าไปท่่�
ตลัาดใดตลัาดหนึ�ง

กัารกัระจายพ่�น่ท่�ของเศรษฐกิัจท่องเท่�ยว

การกระจัายพ่�นท่่� ท่่องเท่่�ยว การกระจุักตัวเชิี้งพ่�นท่่� ในแหล่ังท่่องเท่่�ยว
สำาคัิญ 5-6 จัังหวัด

การกระจัายตัวเชิี้งพ่�นท่่� ในประเท่ศไท่ยน่าจัะไม่เกิน 
30 จัังหวัด

โอกาสแลัะคิวามท้่าท่าย เกิดประโยชี้น์จัากการประหยัดจัากการ 
รวมกลุ่ัม (agglomeration) แลัะศักยภาพ
ของพ่�นท่่� ม่คิวามสามารถิในการดึงดูดใจั 
ในเ ชิี้งกายภาพสูง แลัะม่การลังทุ่นใน
โคิรงสร้างพ่� นฐานแลัะสิ� งอำานวยคิวาม
สะดวกสำาหรับการท่่องเท่่� ยวในช่ี้วงหลััง 
โคิวิด 19 นักลังทุ่นยังเน้นการลังทุ่นใน 
เม่องหลััก เน่� องจัากไม่อยากเส่� ยงในพ่�นท่่�
ใหม่แลัะนักท่่องเท่่� ยวยังไม่กล้ัาไปแหล่ัง 
ท่่องเท่่�ยวใหม่ท่่� ม่ข้อมูลัน้อย

เท่คิโนโลัย่ดิจิัทั่ลัแลัะส่� อออนไลัน์เอ่�อต่อการเปิดพ่�นท่่�
ท่่องเท่่� ยวใหม่ โดยนักท่่องเท่่� ยวสามารถิสร้างแลัะ
เผัยแพร่เน่�อหาเองได้มากขึ�น ในขณะท่่� ผู้ัประกอบการ 
ท่่�อยู่ในพ่�นท่่� ใหม่ก็เริ�มม่ช่ี้องท่างท่่� เปิดกว้างมากขึ�น 
ในการท่ำาการตลัาดแลัะประชี้าสัมพันธ์แหล่ังท่่องเท่่�ยว 
หร่อกิจักรรมในพ่�นท่่� ใหม่มากขึ� น ช่ี้วยลัดช่ี้องว่าง
ด้านการส่� อสารแลัะข้อมูลัระหว่างนักท่่องเท่่�ยวกับ
ผู้ัประกอบการ แลัะเป็นการเปิดโอกาสให้พ่�นท่่� ใหม่
สามารถิแข่งขันกับพ่�นท่่� เดิมได้มากขึ�น คิวามแออัด
ของพ่�นท่่�ยอดนิยม ประกอบกับคิวามต้องการระยะ
ห่างจัากผู้ัอ่�น ท่ำาให้นักท่่องเท่่�ยวเล่ัอกไปพ่�นท่่� ใหม่ๆ 
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กระน์ั�น์ก็ตาม การกระจุายตวััข่องแหล่งท่องเท่� ยวัท่� ได้รับควัามนิ์ยมน์ั�น์  
ก็ยงัคงไม่ครอบคลุมไปทั�วัประเทศอย่างเท่าเท่ยมกนั์ อย่างน้์อยภิายใน์เวัลา 20 ปีท่�เป็น์
ข่อบเข่ตเชิีงเวัลาข่องการคาดการณ์์ใน์ครั�งน่์� คำาถามค่อการกระจุายตวััท่�เช่ี�อว่ัาเกิดข่ึ �น์ได ้ 
(plausible) น่์�จุะข่ยายพ่ั�น์ท่�ครอบคลุมไปถงึข่น์าดไหน์ น์อกเหน่์อจุากจุงัหวัดัยอดนิ์ยม  
5-6 แห่งท่� เป็น์อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์ ใน์การน่์� ผูู้้เข่่ยน์ได้ประมวัลข่้อมูลจุากการสมัภิาษณ์ ์ 
การประชุีมกลุ่มย่อยและข่อ้มูลแน์วัโน้์มท่�ผู่้าน์มา และไดข้่อ้สรุปว่ัา โอกาสข่องการกระจุายตวัั 
ข่องพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทยน่์าจุะไม่เกิน์ 30 จุงัหวัดั โดยท่�จุงัหวัดัท่� ม่ชีายทะเล
ทั�งหมด 18 จุงัหวัดัน่์าจุะม่โอกาสพัฒัน์าข่ึ �น์มารองรบัน์กัท่องเท่�ยวัไดม้ากกว่ัาใน์ปัจุจุุบนั์ 
และอาจุม่บางจุงัหวัดั เช่ีน์ เช่ียงรายและเลย ท่�ม่ศกัยภิาพัใน์การพัฒัน์าดา้น์การท่องเท่�ยวั
ไปไดอ่้ก อย่างไรก็ตาม หากปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ไม่เปล่�ยน์แปลงไปตามท่�ตั�งเป็น์ข่อ้สมมติไวั ้
การกระจุายตวััเชิีงพ่ั �น์ท่�ก็อาจุไม่เกิดข่ึ �น์ตามท่�คาดการณ์์ไวั้

กล่าวัโดยสรุป ใน์ภิาพัอน์าคตทางเล่อกข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์อ่ก 20 ข่า้งหน้์า  
ภิาพัหนึ์�งค่อยงัคงม่การกระจุุกตวััอยู่อย่างชีดัเจุน์ใน์จุงัหวัดัยอดนิ์ยมประมาณ์ 5-6 แห่ง
ตามสถาน์การณ์ท่์�เป็น์อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์ ใน์ภิาพัตรงกนั์ข่า้ม อาจุเกิดการกระจุายตวััไปยงั
อ่กหลายจุงัหวัดัถงึประมาณ์ 30 จุงัหวัดั สองข่ั�วัข่องทางเล่อกดงักล่าวัเป็น์อ่กแกน์หนึ์�ง
ใน์การสรา้งฉากทศัน์ข์่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์อน์าคต และม่น์ยัสำาคญัใน์การวัางแผู้น์
ยุทธ์ศาสตรต่์อไป 

3.1.2 ตร์ร์กะฉากทััศน์์ขัองอน์าคตเศร์ษฐกิจัทั่องเทั่�ยุวร์ะดับเม้อง

สำาหรบัการศกึษาครั�งน่์� การพัฒัน์าภิาพัอน์าคตทางเล่อกข่องการท่องเท่�ยวั
ไทยใน์อน์าคตไม่ไดจุ้ำากดัอยู่เพ่ัยงใน์ระดบัประเทศ แต่รวัมไปถงึการสรา้งภิาพัอน์าคต
ทางเล่อกใน์ระดบัเม่อง โดยผูู้เ้ข่่ยน์ไดเ้ล่อกวิัเคราะหเ์ม่องท่องเท่�ยวัหลกัข่องประเทศไทย
เป็น์กรณ่์ศึกษา 3 จุงัหวัดั ไดแ้ก่ เช่ียงใหม่ ภูิเก็ต และกรุงเทพัมหาน์คร ใน์การสร้าง
ตรรกะฉากทศัน์ร์ะดบัเม่อง ผูู้เ้ข่่ยน์ไดวิ้ัเคราะหข์่อ้มูลพ่ั�น์ฐาน์เก่�ยวักบัเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั 
ใน์แต่ละเม่อง ประกอบกบัผู้ลการสมัภิาษณ์แ์ละการจุดัประชุีมกลุ่มย่อยกบัผูู้ม่้ส่วัน์ได้
ส่วัน์เส่ยใน์แต่ละพ่ั�น์ท่�  ผู้ลลพััธ์ท่์� ไดค่้อชุีดข่องตรรกะฉากทศัน์ ์2 ชุีด ชุีดหนึ์�งสำาหรบั
เช่ียงใหม่และภูิเก็ต อ่กชุีดหนึ์�งสำาหรบักรุงเทพัมหาน์คร ตามรายละเอ่ยดดงัน่์�

ติรรกะฉากทีศัันัส์ำาหรบัเชียงใหม่และภูเก็ติ
เม่องเช่ียงใหม่และภูิเก็ตเป็น์เม่องหลกัใน์ภูิมิภิาคท่�ม่ข่น์าดท่�อยู่ใน์ลำาดบัศกัดิ �

รองลงมาจุากมหาน์ครกรุงเทพั หากน์บัเฉพัาะใน์เข่ตเม่อง ทั�งสองเม่องม่ประชีากร 
ไม่ต่างกนั์มากเม่�อน์บัรวัมถงึประชีากรแฝังดว้ัย สำาหรบัใน์ดา้น์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัน์ั�น์ 
ทั�งสองแห่งก็ถ่อว่ัาเป็น์เม่องท่องเท่�ยวัชีั�น์น์ำาข่องประเทศไทย ซึ�งม่จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวั
และมูลค่าเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัรองมาจุากกรุงเทพัมหาน์คร และม่ทรพััยากรธ์รรมชีาติ
เป็น์สิ�งดึงดูดน์กัท่องเท่�ยวัท่�สำาคญั อ่กทั�งยงัม่กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัท่�หลากหลาย  

ทั�งใน์ดา้น์การซ่�อข่อง การกิน์ด่�มและกิจุกรรมน์นั์ทน์าการต่างๆ  
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ใน์การเล่อกแกน์ข่องปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ท่� น่์าจุะม่ผู้ลกระทบอย่างมากต่อการ
ท่องเท่�ยวัใน์ทั�งสองเม่องน่์� สองประเด็น์หลกัท่� ไดร้บัควัามสน์ใจุและให้ควัามสำาคญัจุาก 

ผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยใน์ทั�งสองพ่ั�น์ท่�  ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�  
โดยเฉพัาะคุณ์ลกัษณ์ะและสญัชีาติข่องผูู้ป้ระกอบการใน์พ่ั�น์ท่�  และ (2) รูปแบบการ
ท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะระดบัควัามหลากหลายข่องกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�  ซึ�งม่
ผู้ลโดยตรงต่อการพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัข่องเศรษฐกิจุใน์พ่ั�น์ท่�น์ั�น์ ประเด็น์ทั�งสองถ่อเป็น์
ปัจุจุยัสำาคญัท่�จุะม่ผู้ลกระทบอย่างมากต่ออน์าคตข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัข่องทั�งสอง
เม่องใน์อน์าคต แต่ยงัคงม่ควัามไม่แน่์น์อน์ว่ัา ภิาพัใน์อน์าคตจุะเปล่�ยน์แปลงไปจุากภิาพั
ปัจุจุุบนั์หร่อไม่และมากน้์อยเท่าใด

ประเด็น์เร่� องโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวัใน์ระดบัเม่องท่�สำาคญัทั�ง
สำาหรบัภูิเก็ตและเช่ียงใหม่เป็น์เร่�องคุณ์ลกัษณ์ะข่องผูู้ป้ระกอบการ โดยเฉพัาะธุ์รกิจุ
การให้บริการท่องเท่�ยวัต่างๆ ท่� ไม่แน่์น์อน์ว่ัาใน์อน์าคตจุะดำาเนิ์น์การโดยผูู้ป้ระกอบการ 
และน์ักลงทุน์จุากท่� ไหน์ และการท่องเท่� ยวัจุะมุ่งตอบสน์องน์ักท่องเท่� ยวักลุ่มไหน์ 
เป็น์หลกัและอย่างไร ประเด็น์ท่�ผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยใน์พ่ั�น์ท่�ให้ควัามสน์ใจุมากเป็น์พิัเศษ
ค่อสญัชีาติข่องผูู้ป้ระกอบการ

เร่�องคุณ์ลกัษณ์ะและสญัชีาติข่องผูู้ป้ระกอบการใน์พ่ั�น์ท่�ถ่อเป็น์ปัจุจุยัสำาคญั
ท่� เริ�มเห็น์เป็น์ประเด็น์สำาคญัมาตั�งแต่ก่อน์โรคระบาดโควิัด 19 ใน์ช่ีวังประมาณ์ 40 ปี
ข่องการเติบโตและพัฒัน์าข่องการท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทย ผูู้ป้ระกอบการจุำาน์วัน์มาก 
ใน์พ่ั�น์ท่�ทั�งใน์เช่ียงใหม่และภูิเก็ตต่างพัฒัน์าและข่ยายกิจุการข่องตน์เองเร่�อยมาจุน์ถงึ
ปัจุจุุบนั์ จุากท่�แต่เดิมเป็น์กิจุการเล็กๆ ไดข้่ยายใหญ่และม่มาตรฐาน์มากข่ึ �น์ เช่ีน์ เจุา้ข่อง
โรงแรมหลายแห่งเริ�มตน้์จุากการเป็น์เจุา้ข่องบา้น์พักัและบงักะโลริมชีายหาด ผูู้ป้ระกอบ
กิจุการทวััรม์าจุากการเป็น์มคัคุเทศกม์าก่อน์ เป็น์ตน้์ แต่เม่�อเม่องท่องเท่�ยวัทั�งสองแห่ง
ม่ช่ี�อเส่ยงมากข่ึ �น์ใน์ระดบัน์าน์าชีาติและระดบัโลก โอกาสใน์การลงทุน์มากข่ึ �น์ จุงึเริ�มม่
น์กัลงทุน์จุากต่างถิ�น์ ทั�งจุากกรุงเทพัมหาน์ครและต่างประเทศมาพัฒัน์าโรงแรมและ
สถาน์ประกอบการใน์พ่ั�น์ท่�มากข่ึ �น์ และกลายเป็น์แรงข่บัเคล่�อน์สำาคญัมากข่ึ �น์ใน์สอง
พ่ั�น์ท่�น่์� 

แน์วัโน้์มสำาคญัท่�เกิดข่ึ �น์ใน์ช่ีวังประมาณ์ 5 ปีท่�ผู่้าน์มาค่อ ผูู้ป้ระกอบการข่น์าดใหญ่ 
จุากต่างประเทศ โดยเฉพัาะประเทศจุ่น์ยิ�งเพิั�มบทบาทมากข่ึ �น์กว่ัาเดิม ไม่เพ่ัยงเพัราะ
จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ไดเ้พิั�มมากข่ึ �น์อย่างกา้วักระโดด แต่รวัมไปถงึการข่ยายข่อบเข่ต
การบริการดว้ัยแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ท่์�ครอบคลุมเสน้์ทางผูู้บ้ริโภิค ตั�งแต่ก่อน์เดิน์ทาง
ไปจุน์จุบทริปเม่�อน์กัท่องเท่�ยวัเดิน์ทางกลบัภูิมิลำาเน์าข่องตน์เอง และครอบคลุมแทบทุก
กิจุกรรมใน์ระหว่ัางการเดิน์ทาง ทั�งการพักัแรมและการเย่�ยมชีมสถาน์ท่�  ไปจุน์ถงึการ
ซ่�อข่องและการกิน์ด่�ม การจุ่ายเงิน์และทำาธุ์รกรรมผู่้าน์แอปพัลิเคชีนั์บน์แพัลตฟื้อรม์
รูปแบบต่างๆ น่์� ยิ�งทำาให้ควัามสามารถใน์การแข่่งข่นั์และบทบาทข่องผูู้ป้ระกอบการ 
ใน์ทอ้งถิ�น์ลดลง และเพิั�มโอกาสการกิน์รวับข่องผูู้ป้ระกอบการรายใหญ่ โดยเฉพัาะจุาก
ต่างประเทศ น์บัเป็น์แน์วัโน้์มการเปล่�ยน์แปลงข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัท่�ม่น์ยัสำาคญัอย่างมาก
ต่อเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัและเศรษฐกิจุโดยรวัมข่องประเทศไทยใน์อน์าคต  
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ท่�มาและคุณ์ลกัษณ์ะข่องผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�กลายเป็น์ประเด็น์ท่�  

เพิั�มควัามสำาคญัมากข่ึ �น์ใน์ช่ีวังการระบาดข่องโรคโควิัด 19 จุากการสมัภิาษณ์ผู์ู้ป้ระกอบการ 
ใน์ทอ้งถิ�น์ทั�งใน์จุงัหวัดัเช่ียงใหม่และจุงัหวัดัภูิเก็ต พับว่ัา ควัามซบเซาระยะยาวัท่�เกิดจุาก 
โรคระบาดใน์ครั�งน่์�ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการจุำาน์วัน์มากไม่สามารถดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุต่อไปได ้
โรงแรมและสถาน์บริการหลายแห่งตอ้งปิดกิจุการลงไป โดยเฉพัาะท่�เป็น์ผูู้ป้ระกอบการ
ทอ้งถิ�น์ จุงึเปิดโอกาสให้น์กัลงทุน์ท่�ม่กำาลงัทรพััยสู์งกว่ัาสามารถเข่า้มากวัา้น์ซ่�อโรงแรม
และกิจุการอ่�น์ๆ ไดง่้ายข่ึ �น์ จุากการสมัภิาษณ์ผู์ู้ป้ระกอบการใน์พ่ั�น์ท่�และผูู้เ้ช่ี�ยวัชีาญ
ใน์วังการอสงัหาริมทรพััย ์พับว่ัา ใน์ช่ีวังสถาน์การณ์์โควิัด 19 เริ�มบรรเทาลงบา้งน์ั�น์  
ม่น์ักลงทุน์รายใหญ่ท่�พัยายามกวั้าน์ซ่�อทรพััยสิ์น์ใน์แหล่งท่องเท่�ยวัสำาคญัข่องไทย  
ทั�งน์กัลงทุน์ใน์ประเทศไทยเองและจุากต่างประเทศ 

แน์วัโน้์มดงักล่าวัช่ี�ให้เห็น์ว่ัา เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทยหลงัสถาน์การณ์์โควิัด 19  
อาจุไม่ฟ้ื้�น์ตวััเป็น์แบบตวััอกัษร V (ฟ้ื้�น์ตวััเร็วัทนั์ท่) U (ฟ้ื้�น์ตวััชีา้) W (ฟ้ื้�น์ตวััแบบข่ึ �น์ๆ ลงๆ)  

หร่อแมแ้ต่ L (ไม่ฟ้ื้�น์ตวัั) แต่ม่โอกาสท่�จุะเป็น์แบบอกัษรตวัั K ซึ�งหมายควัามว่ัา ผูู้ป้ระกอบการ 
บางกลุ่มท่�ม่เงิน์ทุน์และสายป่าน์ยาวัจุะสามารถฟ้ื้�น์ตวััและเติบโตไดเ้ร็วัและด่ข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะท่�  

ม่กลุ่มอ่�น์ท่�ต้องถดถอยหร่อเลิกกิจุการไป จุึงม่ควัามเหล่�อมลำ �าเกิดข่ึ �น์มากระหว่ัาง 
ผูู้ป้ระกอบการ หากสถาน์การณ์ด์งักล่าวัเกิดข่ึ �น์จุริงใน์วังกวัา้ง ก็ย่อมม่ผู้ลต่อภิาพัอน์าคต 
ข่องการท่องเท่�ยวัใน์แต่ละเม่องใน์ยุคหลงัโควิัด 19 ใน์ระยะกลางและระยะยาวั

แกน์ตรรกะใน์การวิัเคราะหฉ์ากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัข่องเช่ียงใหม่และภูิเก็ต
สามารถสรุปไดด้งัรูปท่�  25 โดยแต่ละแกน์ตรรกะม่รายละเอ่ยด ดงัน่์�

รูป็ท่�  25 แกัน่ตรรกัะฉากัทัศน์่ของกัารท่องเท่�ยวของเช่ยงใหม่และภูเก็ัต
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แกนัฉากทีศัันัที์ี� 1: โค์รงสรา้งอุติสาหกรรมท่ีองเทีี�ยวิ – การประกอบการโดยทุีนัไทีย
หร้อทุีนัต่ิางชาติิ

ภิาพัอน์าคตข่องโครงสร้างอุตสาหกรรม (industry structure) ใน์เม่อง 
ท่องเท่�ยวัทั�งสองแห่งยงัคงม่ควัามไม่แน่์น์อน์ค่อน์ข่า้งสูงใน์ระยะกลางและระยะยาวั คำาว่ัา 
โครงสรา้งอุตสาหกรรมใน์ท่� น่์�หมายถงึคุณ์ลกัษณ์ะพ่ั�น์ฐาน์ท่�กำาหน์ดยุทธ์ศาสตรก์าร
แข่่งข่นั์ระหว่ัางผูู้ป้ระกอบการท่�ผู้ลิตสิน์คา้ท่� ใกลเ้ค่ยงกนั์ อาทิ จุำาน์วัน์ผูู้ป้ระกอบการ 
ควัามยากง่ายใน์การเข่า้ออกจุากตลาด ควัามใกลเ้ค่ยงกนั์ข่องสิน์คา้ เป็น์ตน้์

จุากการสมัภิาษณ์ผู์ู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยดา้น์การท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ทั�งสองแห่ง 
รวัมถงึหน่์วัยงาน์ส่วัน์กลางท่�เก่�ยวัข่อ้ง พับว่ัา ประเด็น์ดา้น์โครงสรา้งอุตสาหกรรมท่�ม่
น์ยัสำาคญัสำาหรบัทั�งสองพ่ั�น์ท่�ม่ทั�งเร่�องข่น์าดข่องการลงทุน์และแหล่งท่�มาข่องน์กัลงทุน์
และผูู้ป้ระกอบการใน์พ่ั�น์ท่�  แมว่้ัาใน์ปัจุจุุบนั์ผูู้ป้ระกอบการส่วัน์ใหญ่ใน์พ่ั�น์ท่�ยงัคงเป็น์ 

ผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ แต่ก็ม่แน์วัโน้์มชีดัเจุน์ว่ัาม่น์กัลงทุน์จุากต่างถิ�น์เข่า้มามากข่ึ �น์  
โดยเฉพัาะจุากต่างชีาติ โดยเฉพัาะเม่�อทั�งสองเม่องม่ช่ี�อเส่ยงและไดร้บัควัามนิ์ยมมากข่ึ �น์ 
ใน์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติ จุงึย่อมเป็น์เร่�องธ์รรมดาท่�จุะม่น์กัลงทุน์จุากท่�อ่�น์ให้ควัาม
สน์ใจุใน์การประกอบธุ์รกิจุใน์สองพ่ั�น์ท่�น่์�มากข่ึ �น์กว่ัาเดิม 

ดงัน์ั�น์ หากทั�งสองเม่องไดร้บัควัามนิ์ยมมากข่ึ �น์ใน์ระดบัน์าน์าชีาติและระดบัโลก  
ประเด็น์ว่ัาผูู้ป้ระกอบการธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัใน์เม่องเช่ียงใหม่และภูิเก็ต จุะเป็น์ใคร มาจุากไหน์ 
และข่น์าดลงทุน์เท่าไร จุะยงัคงม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูงใน์ระยะกลางและระยะยาวั กล่าวัค่อ  
ใน์อน์าคตม่โอกาสเป็น์ไปไดว่้ัาธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัใน์ทั�งสองพ่ั�น์ท่�อาจุยงัคงเป็น์ผูู้ป้ระกอบการ 
ทอ้งถิ�น์ท่�พัฒัน์าและข่ยายธุ์รกิจุเร่�อยมาจุากเดิม หร่อเป็น์ผูู้ป้ระกอบการต่างถิ�น์ โดยเฉพัาะ 
จุากกรุงเทพัมหาน์ครและจุากต่างประเทศ  

การเข่า้มาข่องทุน์ต่างประเทศม่น์ยัสำาคญัทั�งต่อโครงสรา้งอุตสาหกรรมใน์
พ่ั�น์ท่�  และม่ผู้ลกระทบต่อองคป์ระกอบดา้น์อ่�น์ๆ ข่องพ่ั�น์ท่�  ใน์กรณ่์ท่�เป็น์การลงทุน์ข่อง
กลุ่มทุน์ข่น์าดใหญ่จุากต่างประเทศ โดยเฉพัาะจุากประเทศจุ่น์ รูปแบบและข่น์าดข่อง
ธุ์รกิจุน่์าจุะม่ข่น์าดใหญ่ เพ่ั�อตอบสน์องควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มากจุาก 
ประเทศจุ่น์ ควัามประหยดัจุากข่น์าดจุะกลายเป็น์พ่ั�น์ฐาน์สำาคญัข่องการทำาธุ์รกิจุ  
การสร้างโรงแรม สวัน์สนุ์กหร่อธ่์มปารค์ ห้างสรรพัสิน์คา้และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวัก
อ่�น์ๆ ม่แน์วัโน้์มท่�จุะเป็น์ข่น์าดใหญ่ และน่์าจุะม่ควัามเช่ี�อมโยงน้์อยกบัชุีมชีน์ท่�ม่อยู่แต่เดิม 

ใน์พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะใน์กรณ่์ข่องเช่ียงใหม่ ซึ�งม่ชุีมชีน์ดั�งเดิมท่�ม่ประวัติัศาสตร์
การตั�งถิ�น์ฐาน์มาแต่เดิมและซอ้น์ทบักบัพ่ั �น์ท่�ท่องเท่�ยวัใน์ปัจุจุุบนั์ 

แน์วัโน้์มดงักล่าวัยิ�งชีดัเจุน์ใน์กรณ่์ข่องภูิเก็ต จุากการสมัภิาษณ์ผู์ู้ป้ระกอบการ 
ใน์พ่ั�น์ท่�  พับว่ัาผูู้ป้ระกอบการโรงแรมม่แน์วัโน้์มจุะเป็น์รายใหญ่และเป็น์ทุน์จุากต่างชีาติ 
มากข่ึ �น์ น์กัลงทุน์ต่างชีาติไม่เพ่ัยงม่เงิน์ลงทุน์เท่าน์ั�น์ แต่ยงัสามารถเข่า้ถงึข่อ้มูลและ
ตลาดได้โดยตรง โดยเฉพัาะใน์กรณ่์ท่� เป็น์บริษทัผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัรายใหญ่ท่�ม่
แพัลตฟื้อรม์เป็น์ข่องตน์เอง หร่อสามารถควับรวัมห่วังโซ่มูลค่าตั�งแต่ตน้์น์ำ �าไปจุน์ถงึ
ปลายน์ำ �าได้  การข่ยายตวััข่องบริษัทแพัลตฟื้อรม์ด้าน์การท่องเท่� ยวัจุะยิ�งม่ผู้ลต่อ
โครงสร้างอุตสาหกรรมใน์เม่องท่องเท่�ยวัทั�งสองแห่ง และม่โอกาสท่� ผูู้้ประกอบการ
ดั�งเดิมใน์ทอ้งถิ�น์จุะกลายเป็น์เพ่ัยงองคป์ระกอบเส่ �ยวัหนึ์�งข่องแพัลตฟื้อรม์ใน์ระดบัโลก
หร่อระดบัน์าน์าชีาติ
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การเข่า้มาข่องผูู้ป้ระกอบการต่างชีาติใน์กรณ่์ข่องภูิเก็ตไม่ไดจุ้ำากดัอยู่เพ่ัยง
น์กัลงทุน์รายใหญ่เท่าน์ั�น์ จุากการสำารวัจุและสอบถามใน์พ่ั�น์ท่�พับว่ัา กิจุการหลายแห่ง
และหลายประเภิทดำาเนิ์น์การโดยผูู้้ประกอบการต่างชีาติ เช่ีน์ ร้าน์อาหาร ไกดท์วััร ์ 
ครูสอน์ดำาน์ำ �า ฯลฯ ผูู้้ประกอบการเหล่าน่์�ม่ควัามได้เปร่ยบใน์ดา้น์ภิาษา ซึ�งสามารถ
ส่�อสารโดยตรงไดก้บัน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติ ส่วัน์ใน์เช่ียงใหม่ ก็เริ�มม่คน์จุ่น์เข่า้มาปักหลกั
และตั�งถิ�น์ฐาน์ เพ่ั�ออยู่อาศยัและประกอบอาช่ีพัท่� เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์  

หากแน์วัโน้์มน่์�จุะกลบัมาเป็น์เหม่อน์เดิมและเพิั�มต่อไปอ่กหลงัโรคระบาดโควิัด 19 ไดจุ้บลง  
ก็ม่โอกาสท่�โครงสรา้งอุตสาหกรรมดา้น์การท่องเท่�ยวัใน์สองจุงัหวัดัจุะเปล่�ยน์แปลงไป
มากจุากภิาพัปัจุจุุบนั์

โครงสรา้งอุตสาหกรรมการท่องเท่�ยวัม่ควัามสมัพันั์ธ์ โ์ดยตรงกบัรูปแบบการ
ดำาเนิ์น์กิจุการใน์พ่ั�น์ท่�  ไม่ว่ัาจุะเป็น์ข่น์าดข่องผูู้ป้ระกอบการ รูปแบบผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์การน์ำา
เสน์อสิน์คา้ดา้น์การท่องเท่�ยวั ไปจุน์ถงึมาตรฐาน์และคุณ์ภิาพัข่องสิน์คา้ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ 
โครงสร้างอุตสาหกรรมยงัม่ผู้ลต่อองคป์ระกอบอ่�น์ๆ ภิายใน์ระบบท่องเท่�ยวั รวัมถงึ
ผู้ลกระทบท่�ม่ต่อพ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวั ทั�งผู้ลกระทบดา้น์เศรษฐกิจุสงัคมท่�ม่ต่อชุีมชีน์ และใน์
ดา้น์กายภิาพัข่องพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวั รวัมไปถงึน์ยัดา้น์การเม่องและกระบวัน์การน์โยบาย
สาธ์ารณ์ะอ่กดว้ัย

ตามกลไกตลาดเสร่ การเติบโตข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�หนึ์�งย่อมดงึดูดให้ม่ 

ผูู้ป้ระกอบการพัยายามเข่า้มาประกอบการใน์ธุ์รกิจุน่์�มากข่ึ �น์ใน์พ่ั�น์ท่�น์ั�น์ ทั�งผูู้ป้ระกอบการ 

ท่องเท่�ยวัระดบัโลกและระดบัทอ้งถิ�น์ แต่การเติบโตดว้ัยแรงผู้ลกัดนั์ข่องกลุ่มผูู้ป้ระกอบการ 
ท่�ต่างกนั์ก็มกัม่รูปแบบท่�แตกต่างกนั์และก่อให้เกิดผู้ลลพััธ์ท่์�ต่างกนั์ หากเป็น์ผูู้ป้ระกอบการ 
ใน์ระดบัโลก อาจุจุะสามารถตอบสน์องควัามตอ้งการดว้ัยบริการท่�ม่มาตรฐาน์ไดสู้งข่ึ �น์ 
ม่การลงทุน์ใน์เทคโน์โลย่ข่ั�น์สูง ตน้์ทุน์สูงราคาสูง และม่โอกาสไดร้บัผู้ลตอบแทน์สูง แต่ก็ 
จุะม่คน์แข่่งข่นั์ใน์ตลาดน้์อย ใน์ทางกลบักนั์ ถา้เป็น์ผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ ดว้ัยทุน์ท่�ม่อยู่
อาจุจุะสามารถตอบสน์องดว้ัยมาตรฐาน์บริการไดใ้น์ระดบัหนึ์�ง ราคาไม่สูงมาก จุงึเปิด
ให้ม่การแข่่งข่นั์กนั์และโอกาสใน์การเข่า้สู่ตลาดข่องผูู้ป้ระกอบการใน์ทอ้งถิ�น์มากข่ึ �น์

ตามแน์วัโน้์มท่�ปรากฏอยู่ใน์ปัจุจุุบนั์ การพัฒัน์าและแพัร่ข่ยายข่องเทคโน์โลย่
ดิจิุทลัจุะทำาให้เกิดการพัลิกผู้นั์ใน์แทบทุกด้าน์ข่องระบบท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะเม่�อ 
แพัลตฟื้อรม์ดิจิุทลัและการบรรจุบกนั์ข่องธุ์รกิจุท่�แต่เดิมแยกออกจุากกนั์จุะทำาให้ภูิมิทศัน์ ์
ข่องการแข่่งข่นั์เปล่�ยน์แปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผูู้เ้ล่น์ใหม่ๆ จุากน์อกพ่ั�น์ท่�และจุาก
น์อกอุตสาหกรรมเดิม สามารถเข่า้มาแข่่งข่นั์ใน์ตลาดทอ้งถิ�น์ไดม้ากข่ึ �น์ ผูู้ป้ระกอบการ 
ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตอาจุไม่เคยอยู่ใน์ธุ์รกิจุน่์�มาก่อน์ก็เป็น์ได ้เช่ีน์ บริษทัแพัลตฟื้อรม์ 
ดิจิุทลั แพัลตฟื้อรม์อ่คอมเมิรซ์ เป็น์ตน้์

ทั�งน่์� เม่� อเปร่ยบเท่ยบน์ัยควัามสำาคญัข่องน์ักลงทุน์ต่างถิ� น์ระหว่ัางจุาก
กรุงเทพัมหาน์ครและจุากต่างประเทศแลว้ั ผูู้เ้ข่่ยน์เห็น์ว่ัา การลงทุน์จุากต่างชีาติม่น์ยั 
สำาคญัมากกว่ัา ทั�งใน์เชิีงข่น์าดข่องการลงทุน์ท่�อาจุเกิดข่ึ �น์ได ้ผู้ลกระทบต่อผูู้ป้ระกอบการ 
ทอ้งถิ�น์ และน์ัยเชิีงกฎีหมายและน์โยบายกำากบั สองข่ั�วัหลกัข่องแกน์ฉากทศัน์น่์์�จุึง
เป็น์การประกอบการโดยทุน์ไทยกบัการประกอบการโดยทุน์ต่างชีาติ
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แกนัฉากทีศัันัที์ี�  2: รูปแบบเศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิ – เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงเดี�ยวิหร้อ
เชิงหลากหลาย

ใน์ช่ีวังกว่ัา 20 ปีท่� ผู่้าน์มา การท่องเท่�ยวัม่บทบาทสำาคญัใน์การข่ยายตวััทาง
เศรษฐกิจุข่องจุงัหวัดัเช่ียงใหม่และภูิเก็ต โดยสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจุและการจุา้งงาน์ 
ท่�น์บัเป็น์สดัส่วัน์ท่� สูงมากเม่�อเท่ยบกบัสาข่าเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ โดยเฉพัาะจุงัหวัดัภูิเก็ต  
ซึ�งการท่องเท่�ยวัคิดรวัมเป็น์สดัส่วัน์ถงึรอ้ยละ 47 ข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ม์วัลรวัมจุงัหวัดั สดัส่วัน์
ท่� สูงมากน่์�จุงึส่�อให้เห็น์ว่ัา จุงัหวัดัทั�งสองพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัเป็น์อย่างมาก การพัึ�งพัา 

ดงักล่าวัส่�อถงึควัามเส่�ยงเชิีงระบบข่องเศรษฐกิจุทอ้งถิ�น์ ใน์ช่ีวังเวัลาท่�การท่องเท่�ยวัเติบโต 
อย่างเต็มท่�  เศรษฐกิจุโดยรวัมข่องเม่องก็ด่ไปดว้ัย แต่เม่�อใดท่�การท่องเท่�ยวัซบเซาหร่อ
ถดถอย เศรษฐกิจุทั�งหมดก็ไดร้บัผู้ลกระทบไปพัรอ้มกนั์ อน์าคตทางเล่อกข่องเศรษฐกิจุ
ใน์อน์าคตค่อการลดการพัึ�งพัาเศรษฐกิจุสาข่าใดสาข่าหนึ์�ง และข่ยายฐาน์เศรษฐกิจุข่อง
เม่องให้หลากหลายมากข่ึ �น์ 

อย่างไรก็ตาม การข่ยายฐาน์เศรษฐกิจุให้หลากหลายมากข่ึ �น์น์ั�น์เป็น์เร่�องยาก 
และตอ้งใชี้เวัลาน์าน์ อ่กทั�งจุำาเป็น์ตอ้งม่วิัสยัทศัน์แ์ละน์โยบายเชิีงยุทธ์ศาสตรอ์ย่าง
ชีดัเจุน์และดำาเนิ์น์การอย่างต่อเน่์�อง เน่์�องจุากการข่ยายฐาน์เศรษฐกิจุให้เกิดควัาม
หลากหลายม่คุณ์ลกัษณ์ะข่องสภิาวัะเสน้์ทางบงัคบั (path dependency) การตดัสิน์ใจุ
เชิีงยุทธ์ศาสตร์ใน์ปัจุจุุบนั์จุงึม่ผู้ลอย่างมากต่อเสน้์ทางการพัฒัน์าใน์อน์าคต

ทางเล่อกเชิีงยุทธ์ศาสตรห์นึ์� งข่องการข่ยายควัามหลากหลายข่องฐาน์
เศรษฐกิจุท่�ม่อยู่แต่เดิมค่อการสรา้งอุตสาหกรรมหร่อธุ์รกิจุข่ึ �น์มาใหม่ โดยไม่ม่ฐาน์เดิม
อยู่เลย อย่างไรก็ตาม การเพิั�มอุตสาหกรรมหร่อธุ์รกิจุใหม่ท่� ไม่เคยม่ฐาน์มาก่อน์ใน์พ่ั�น์ท่�
เป็น์เร่�องท่�ยากมาก เน่์�องจุากการพัฒัน์าฐาน์เศรษฐกิจุใหม่จุำาเป็น์ตอ้งม่ทั�งโครงสรา้ง 

พ่ั �น์ฐาน์ท่�เหมาะสม รวัมถงึควัามรูแ้ละทกัษะข่องแรงงาน์ใน์จุำาน์วัน์และคุณ์ภิาพัท่�พัอเพ่ัยง  
ทางออกหนึ์�งท่�หลายประเทศให้ดำาเนิ์น์การมาน์าน์ค่อการกำาหน์ดพ่ั�น์ท่�เศรษฐกิจุพิัเศษ 
(Special economic zone) ท่�สามารถกา้วัพัน้์อุปสรรคดา้น์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ท่�จุำาเป็น์
ไดใ้น์ระดบัหนึ์�ง แต่ก็ไม่ใช่ีว่ัาจุะประสบควัามสำาเร็จุเสมอไป 

อ่กทางเล่อกหนึ์�งข่องยุทธ์ศาสตรก์ารเพิั�มควัามหลากหลายทางเศรษฐกิจุไป
พัรอ้มกบัการลดระดบัการพัึ�งพัาเศรษฐกิจุสาข่าใดสาข่าหนึ์�งค่อการข่ยายและต่อยอด 
ฐาน์เศรษฐกิจุท่� ม่อยู่แต่เดิมให้หลากหลายมากยิ�งข่ึ �น์ ใน์กรณ่์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั 
แน์วัทางน่์�ส่�อถงึการต่อยอดและเช่ี�อมโยงการผู้ลิตสิน์คา้และการบริการท่�เช่ี�อมโยงเข่า้
กบัการท่องเท่�ยวั โดยใชีก้ารท่องเท่�ยวัเป็น์อุปสงคต์ั�งตน้์และอุปสงคห์ลกัใน์การผู้ลกัดนั์ 
สิน์คา้หร่อการบริการน์ั�น์ใน์ช่ีวังแรกข่องการพัฒัน์าธุ์รกิจุ แต่พัยายามข่ยายตลาดให้ 
กา้วัพัน้์การพัึ�งพัาเพ่ัยงอุปสงคจ์ุากน์กัท่องเท่�ยวัโดยตรง เพ่ั�อข่ยายตลาดและลดควัามเส่�ยง 

จุากการท่องเท่�ยวั
เม่� อประยุกต์ใชี้แน์วัคิดน่์�ใน์การคาดการณ์อ์น์าคตทางเล่อกข่องเม่อง 

ท่องเท่�ยวัหลกัข่องไทย ใน์กลุ่มเม่องท่องเท่�ยวัสำาคญัข่องประเทศไทย ระดบัการพัึ�งพัา
การท่องเท่�ยวัข่องภูิเก็ตอยู่ใน์ระดบัท่� สูงท่� สุด โดยฐาน์เศรษฐกิจุใน์ภิาพัรวัมก็ไม่ได ้
หลากหลายเท่ากบักรุงเทพัมหาน์ครและเช่ียงใหม่ อน์าคตฐาน์ข่องเศรษฐกิจุข่องเม่อง
ภูิเก็ตก็คงจุะยงัคงเป็น์การท่องเท่�ยวัอยู่ ดงัน์ั�น์ ภิายใน์ช่ีวังเวัลา 20 ปีข่า้งหน้์า ซึ�งกำาหน์ด



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

109ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

ให้เป็น์ข่อบเข่ตเชิีงเวัลาข่องการคาดการณ์์ใน์งาน์น่์� ภิาพัท่�เศรษฐกิจุข่องจุงัหวัดัภูิเก็ต
จุะไม่พัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัใน์ระดบัสูง จุงึแทบเป็น์ไปไม่ได ้ 

หากพิัจุารณ์าควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัควับคู่กบัเศรษฐกิจุเม่อง 
ข่องพ่ั�น์ท่�กรณ่์ศกึษา พับว่ัาใน์แต่ละพ่ั�น์ท่�ม่ควัามหลากหลายข่ององคป์ระกอบทางเศรษฐกิจุ 

ท่�แตกต่างกนั์ โดยพ่ั�น์ท่� ท่� ม่ควัามหลากหลายสูงมากทั�งใน์เชิีงเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัและ
เศรษฐกิจุเม่อง ค่อ กรุงเทพัมหาน์คร เน่์�องจุากการเป็น์เม่องศูน์ยก์ลางท่� ม่กิจุกรรม
ทางเศรษฐกิจุใน์เม่องอย่างหลากหลาย และเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัก็ถูกผูู้กโยงเข่้ากบั 
เศรษฐกิจุเม่องอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพัาะการท่องเท่�ยวัใน์ศูน์ยก์ารคา้ชีั�น์น์ำา การท่องเท่�ยวั 
ตามวิัถ่ช่ีวิัตสมยัใหม่ และการท่องเท่�ยวัใน์เชิีงวัฒัน์ธ์รรม ทำาให้เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัม่
ควัามหลากหลายตามไปดว้ัย 

ใน์ข่ณ์ะท่�เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัข่องเช่ียงใหม่และภูิเก็ตค่อน์ข่า้งจุะม่ลกัษณ์ะเป็น์
เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่�เน้์น์กิจุกรรมท่องเท่�ยวัเพ่ั�อการพักัผู่้อน์และน์นั์ทน์าการใน์
พ่ั�น์ท่�แหล่งดงึดูดใจุสำาคญัเป็น์หลกั และยงัม่ควัามเช่ี�อมโยงกบัเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ข่องเม่อง
ไม่มากน์กั อย่างไรก็ด่ เม่�อพิัจุารณ์าจุากฐาน์เศรษฐกิจุเม่อง จุะพับว่ัาเช่ียงใหม่ยงัคงม่
ควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุเม่องทั�งอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์การศกึษา การแพัทย ์
ท่�จุะสามารถเช่ี�อมโยงเพ่ั�อสร้างควัามหลากหลายให้กบัท่องเท่�ยวัได้ ใน์ข่ณ์ะท่� ภูิเก็ต
ควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุเม่องอาจุจุะตำ�ากว่ัา ทำาให้โอกาสท่�จุะพัฒัน์าเศรษฐกิจุ 
ท่องเท่�ยวัให้ม่ควัามหลากหลายอาจุจุะน้์อยกว่ัา ทั�งน่์� สามารถสรุปรูปแบบเศรษฐกิจุ 
ท่องเท่�ยวัและเศรษฐกิจุเม่องข่องพ่ั�น์ท่�ศกึษาไดด้งัตารางท่�  18 

ตารางท่�  18 รูป็แบบเศรษฐกิัจท่องเท่�ยวและเศรษฐกิัจเม่องของพ่�น่ท่�ศึกัษาใน่ปั็จจุบัน่
เศรษฐกิจัเมือง

เศรษฐกิจัท่ัองเท่ั�ย่วั
เชิิงเด่็�ย่วั เชิิงหลากหลาย่

เชิิงเด่็�ย่วั ภูเก็ต เช่ี้ยงใหม่

เชิิงหลากหลาย่ x กรุงเท่พฯ

กระน์ั�น์ก็ตาม หากเช่ี�อว่ัาการข่ยายฐาน์เศรษฐกิจุให้หลากหลายยงัคงเป็น์เร่�อง 
จุำาเป็น์ แน์วัทางหนึ์�งค่อการน์ำาเข่า้ธุ์รกิจุหร่ออุตสาหกรรมใหม่ท่� ไม่เคยม่มาก่อน์ใน์ภูิเก็ต
และเช่ียงใหม่ ตวััอย่างหนึ์�งท่� น่์าสน์ใจุแมย้งัม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูงค่อ ธุ์รกิจุดา้น์การเงิน์ 
คริปโตเคอรเ์รน์ซ่ (cryptocurrency) หร่อท่�รูจุ้กัใน์ช่ี�อว่ัาสกุลเงิน์ดิจิุทลั ซึ�งใชีบ้ล็อกเชีน์
เป็น์เทคโน์โลย่พ่ั �น์ฐาน์ ดงัใน์กรณ่์น์โยบาย “เกาะบล็อกเชีน์ (Blockchain Island) ข่อง
ประเทศมอลตา (Visram, 2018) และน์โยบายท่�คลา้ยกนั์ข่องประเทศมอริเช่ียส (Stanley, 
2017) และเกาะคิชี (Kish) ใน์ประเทศอิหร่าน์ (DailyAlts, 2021) ซึ�งลว้ัน์แลว้ัแต่มุ่งพัฒัน์า
โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และระบบนิ์เวัศใน์เกาะเหล่าน่์�ให้เป็น์ศูน์ยก์ลางแลกเปล่�ยน์เงิน์ตราสกุล
ดิจิุทลัต่างๆ และเอ่ �อต่อการขุ่ดเหม่อง (mining) เงิน์สกุลดิจิุทลั
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อ่กแน์วัทางหนึ์�งใน์การข่ยายฐาน์การท่องเท่�ยวัให้ม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์ 
อาจุเน้์น์การส่งเสริมให้กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์ พัรอ้มกบัการกระตุน้์ 
การแตกสาข่าเศรษฐกิจุอ่�น์ท่�เก่�ยวัเน่์�องกบัการท่องเท่�ยวัให้ไดร้บัการพัฒัน์าจุน์สามารถ
เพิั�มมูลค่าและสดัส่วัน์ทางเศรษฐกิจุ อาทิ เศรษฐกิจุสรา้งสรรค ์การแพัทย ์การศกึษา 
การก่ฬา การบนั์เทิง รวัมไปถงึการผู้ลิตอาหารและสิน์คา้อุปโภิคบริโภิคอ่�น์ๆ เป็น์ตน้์ 

ดงัน์ั�น์ อ่กแกน์หนึ์�งข่องตรรกะฉากทศัน์ข์่องอน์าคตการท่องเท่�ยวัใน์จุงัหวัดั
ภูิเก็ตและเช่ียงใหม่ค่อรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั โดยม่ข่ั�วัตรงข่า้มสองข่ั�วัค่อ เศรษฐกิจุ
ท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่�ยงัคงเน้์น์การพักัผู่้อน์และการเท่�ยวัชีมอย่างท่� เคยเป็น์มาใน์อด่ต  

กบัเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลาย ซึ�งข่ยายกิจุกรรมให้กวัา้งไปมากกว่ัากิจุกรรม
การท่องเท่�ยวัแบบเดิม และเช่ี�อมโยงกบัธุ์รกิจุอ่�น์มากข่ึ �น์

ตามท่� ไดอ้ธิ์บายไปแลว้ัใน์ส่วัน์ข่องตรรกะฉากทศัน์ส์ำาหรบัระดบัประเทศ 
เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัส่�อถงึการพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัรูปแบบใดรูปแบบหนึ์�งเป็น์
พิัเศษ เช่ีน์ การท่องเท่�ยวัแบบพักัผู่้อน์ชีายทะเลใน์กรณ่์ข่องภูิเก็ต หร่ออาจุส่�อถงึการเน้์น์ 
ตลาดน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มใดกลุ่มหนึ์�งเป็น์พิัเศษ เช่ีน์ เน้์น์ตลาดจุ่น์ เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั
เชิีงเด่�ยวัมุ่งตอบสน์องควัามต้องการข่องน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มน์ั�น์โดยตรงและน์ำาเสน์อ
ผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัท่�เน้์น์สิน์คา้มาตรฐาน์ท่�เหม่อน์หร่อคลา้ยกนั์   

ส่วัน์ควัามหลากหลายข่องการท่องเท่�ยวัน์ั�น์สามารถวิัเคราะห์ไดใ้น์หลายระดบั 
เริ�มจุากควัามหลากหลายข่องจุำาน์วัน์ภูิมิลำาเน์า สญัชีาติ และรุ่น์วัยัข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�มา
เย่�ยมเย่อน์ ควัามหลากหลายข่องกิจุกรรมท่�น์กัท่องเท่�ยวัทำาใน์ระหว่ัางเสน้์ทางผูู้บ้ริโภิค 
รวัมถงึควัามหลากหลายข่องสิน์คา้และการบริการท่�เกิดจุากการแบ่งส่วัน์ตลาด (market 
segmentation) ตามเศรษฐสถาน์ะหร่อควัามพังึพัอใจุข่องน์กัท่องเท่�ยวั

ใน์การเล่อกแกน์ข่องฉากทศัน์ร์ะยะยาวัข่องเม่องท่องเท่�ยวัหลกัข่องไทย  
ผูู้เ้ข่่ยน์ไดข้่ยายควัามหมายข่องควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั โดยเสน์อว่ัา
เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายไม่ไดเ้ป็น์เพ่ัยงการเพิั�มจุำาน์วัน์กิจุกรรมหร่อสิน์คา้ท่�
ข่ายให้กบัน์กัท่องเท่�ยวัเท่าน์ั�น์ แต่หมายถงึการข่ยายฐาน์ข่องผูู้ซ่้ �อหร่อผูู้บ้ริโภิคสิน์คา้
และการบริการท่�กวัา้งกว่ัาน์กัท่องเท่�ยวั ควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัจุงึ
เป็น์การต่อยอดและพัฒัน์าควัามเช่ี�อมโยงข่องกิจุกรรมการท่องเท่�ยวักบัสาข่าเศรษฐกิจุ
อ่�น์ไปพัรอ้มกนั์ ทั�งใน์ดา้น์การผู้ลิตและการบริการ กล่าวัค่อ ผูู้ป้ระกอบการหร่อผูู้ผู้้ลิต 
ใน์ธุ์รกิจุต่อยอดน่์�ไม่ไดพ้ัึ�งรายไดจุ้ากน์กัท่องเท่�ยวัเพ่ัยงอย่างเด่ยวั แต่สามารถข่ายสิน์คา้ 
หร่อการบริการข่องตน์เองไดท้ั�งกบัน์กัท่องเท่�ยวัท่�มาเย่�ยมเย่อน์ใน์พ่ั�น์ท่� และให้กบัผูู้บ้ริโภิค 

ใน์ตลาดท่�อยู่น์อกพ่ั�น์ท่�เม่องน์ั�น์ ไม่ว่ัาจุะเป็น์ตลาดภิายใน์ประเทศหร่อตลาดต่างประเทศ 
เป้าหมายหลกัค่อให้น์กั “ท่องเท่�ยวั” ม่ควัามผูู้กพันั์อะไรบางอย่างกบักิจุกรรม 

ผู้ลิตภิณั์ฑ์ห์ร่อการบริการบางอย่างท่�เกิดข่ึ �น์ใน์ประเทศไทย แมว่้ัาจุะไม่ม่โอกาสเดิน์ทาง
มาเม่องไทยก็ตาม ตวััอย่างท่� เห็น์ไดช้ีดัค่อ คน์ไทยจุำาน์วัน์มากนิ์ยมรบัชีมการแข่่งข่นั์
ฟุื้ตบอลองักฤษ และม่ควัามรูส้กึร่วัมใน์การแข่่งข่นั์แต่ละแมทชี ์ผูู้ช้ีมเหล่าน่์�ไม่เคยเดิน์ทาง 
ไปสมัผู้สักบับรรยากาศใน์สน์ามแข่่งโดยตรงได้ แต่ก็สามารถไดร้บัประสบการณ์ท่์�
สร้างควัามต่�น์เตน้์และควัามสุข่ให้กบัตน์เองได ้หากปรบัเปล่�ยน์นิ์ยามข่องคำาว่ัาการ
ท่องเท่�ยวัให้ครอบคลุมกวัา้งข่วัางเพิั�มข่ึ �น์ โดยเน้์น์ท่�การสรา้งประสบการณ์ท่์�แตกต่าง
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จุากช่ีวิัตประจุำาวันั์ทั�วัไป กิจุกรรมหลายๆ อย่างสามารถสรา้งประสบการณ์ด์งักล่าวัได ้
แมว่้ัาคน์คน์น์ั�น์ไม่สามารถเดิน์ทางไปยงัสถาน์ท่�จุริงไดก็้ตาม พัฒัน์าการข่องเทคโน์โลย่ 
สารสน์เทศ โดยเฉพัาะเทคโน์โลย่ท่�ช่ีวัยสรา้งเสริมประสบการณ์์ให้ใกลก้บัประสบการณ์จ์ุริง  
ทั�ง VR/AR/MR ก็อาจุเป็น์ช่ีองทางหนึ์� งใน์การสร้างประสบการณ์ก์าร “ท่องเท่�ยวั”  
ใน์อน์าคตได ้คุณ์ค่า (value) ข่องการท่องเท่�ยวัจุงึไม่ไดม้าจุากการท่� ไดเ้ย่อน์สถาน์ท่�น์ั�น์
เพ่ัยงอย่างเด่ยวั

ตามนิ์ยามท่�กวัา้งข่ึ �น์น่์� การเพิั�มควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัทำาให้
เกิดควัามหลากหลายใน์ฐาน์เศรษฐกิจุข่องเม่องไปโดยปริยาย เพัราะหมายถงึการข่ยาย
กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัไปพัรอ้มกบัการเพิั�มผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละการบริการท่�เก่�ยวัเน่์�อง แมว่้ัา
อาจุไม่ไดม่้ลูกคา้เป็น์น์กัท่องเท่�ยวัโดยตรงเสมอไป

ติรรกะฉากทีศัันัข์้องอนัาค์ติการท่ีองเทีี�ยวิในัมหานัค์รกรุงเทีพ
กรุงเทพัมหาน์ครม่ลกัษณ์ะพิัเศษข่องการท่องเท่�ยวัดงัท่� เกิดกบัมหาน์คร

ระดบัโลกอ่�น์ๆ เช่ีน์ นิ์วัยอรก์ ลอน์ดอน์ ปาร่ส และโตเก่ยวั ใน์มหาน์ครระดบัโลกเหล่าน่์� 
ผูู้ค้น์เดิน์ทางเข่า้ออกเม่องอยู่ตลอดเวัลาดว้ัยวัตัถุประสงคท่์�หลากหลาย ทั�งการเดิน์ทาง
มาทำางาน์ การคา้การพัาณิ์ชีย ์หร่อการเย่�ยมญาติและเพ่ั�อน์ฝูัง รวัมถงึการเย่�ยมชีมสถาน์
ท่�และพักัผู่้อน์แบบน์กัท่องเท่�ยวัทั�วัไป ดงัน์ั�น์ การเดิน์ทางจุงึอาจุม่หลายวัตัถุประสงค์
อยู่พัรอ้มกนั์ก็ได ้รูปแบบการท่องเท่�ยวัและเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์มหาน์ครระดบัโลก
ดงัเช่ีน์กรุงเทพัฯ จุงึแตกต่างอย่างมากจุากเม่องท่องเท่�ยวัข่น์าดรองลงมา เช่ีน์ ภูิเก็ต
และเช่ียงใหม่ โดยเฉพัาะม่การประจุุกตวััข่องกิจุกรรมท่�ทำาให้เกิดประโยชีน์ท์ั�งจุากควัาม
ประหยดัจุากข่น์าดและควัามประหยดัจุากข่อบเข่ต

ใน์การกำาหน์ดตรรกะฉากทศัน์ข์่องอน์าคตการท่องเท่� ยวัข่องมหาน์คร
กรุงเทพั ซึ�งรวัมทั�งกรุงเทพัมหาน์ครและปริมณ์ฑ์ล ผูู้เ้ข่่ยน์ไดจุ้ดัการประชุีมกลุ่มย่อย 
และไดส้มัภิาษณ์ผู์ู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยหลายกลุ่ม เกณ์ฑ์ส์ำาคญัใน์การเล่อกตรรกะฉากทศัน์ ์
ค่อเป็น์ปัจุจุยัท่�ม่ผู้ลกระทบหร่อควัามทา้ทายสูงสำาหรบัการท่องเท่�ยวัและยงัม่ควัามไม่
แน่์น์อน์สูงใน์ระยะกลางและระยะยาวั พับว่ัา ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ท่�จุะม่ผู้ลอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัข่องมหาน์ครกรุงเทพัใน์อน์าคตค่อสถาน์การณ์น์์ำ �าท่วัม ทั�งท่�เกิดจุาก
น์ำ �าไหลหลากจุากทางภิาคเหน่์อและเกิดจุากน์ำ �าทะเลท่�ระดบัสูงข่ึ �น์จุากการเปล่�ยน์แปลง
สภิาพัภูิมิอากาศโลก ประกอบกบัควัามสามารถใน์การบริหารจุดัการน์ำ �าท่วัมภิายใน์พ่ั�น์ท่�

การเปล่�ยน์แปลงข่องสภิาพัภูิมิอากาศโลกเป็น์ปัจุจุยัสำาคญัท่�จุะม่ผู้ลกระทบ
ระดบัโลกและระดบัอารยธ์รรมข่องมนุ์ษย ์จุงึเป็น์ปัจุจุยัท่�คาดหมายไดว่้ัาใน์อน์าคตต่อ
จุากน่์�ไปใน์ระยะยาวัจุะม่ผู้ลกระทบอย่างมากต่อการท่องเท่�ยวัไม่เฉพัาะใน์ประเทศไทย 
แต่ใน์ระดบัโลก อย่างไรก็ตาม แมว่้ัาการเปล่�ยน์แปลงสภิาพัภูิมิอากาศเป็น์แน์วัโน้์มท่�
ม่หลกัฐาน์เชิีงประจุกัษว่์ัาเกิดข่ึ �น์จุริง น์ยัข่องการเปล่�ยน์แปลงระดบัโลกท่� เกิดข่ึ �น์ใน์ 

ระดบัพ่ั�น์ท่�ยงัม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูง เน่์�องจุากข่อ้จุำากดัข่องมนุ์ษย ์ใน์การทำาน์ายข่น์าด 
ควัามเข่ม้ข่น้์ และระดบัผู้ลกระทบข่องการเปล่�ยน์แปลงข่องสภิาพัภูิมิอากาศต่อมนุ์ษย ์
และสิ�งแวัดลอ้มธ์รรมชีาติ 

สำาหรบักรุงเทพัมหาน์ครและปริมณ์ฑ์ล ปัจุจุยัดา้น์ภูิมิอากาศท่�คาดว่ัาจุะ
ม่ผู้ลกระทบอย่างมากต่อการท่องเท่�ยวัใน์อ่ก 20 ปีข่า้งหน้์าค่อน์ำ �าท่วัม ดว้ัยลกัษณ์ะ
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ภูิมิศาสตรท่์� เป็น์ท่� ลุ่มตำ�า ประกอบกบัปัญหาพ่ั�น์ท่�ดิน์ทรุดลงเร่�อยมา อ่กทั�งการพัฒัน์า
เม่องทำาให้คูคลองท่� เคยเป็น์ทางระบายน์ำ �าตามธ์รรมชีาติลดน้์อยลงไป ทำาให้การเกิด 
น์ำ �าท่วัมข่งัใน์พ่ั�น์ท่�เม่องเป็น์เร่�องปกติท่�เกิดข่ึ �น์ใน์ฤดูฝัน์ข่องทุกปี ภิาพัอน์าคตหนึ์�งเกิดข่ึ �น์
ไดค่้อการเกิดน์ำ �าท่วัมเป็น์ประจุำาใน์ควัามถ่� ระดบัและข่อบเข่ตท่� ไม่แตกต่างจุากปัจุจุุบนั์
มากเท่าใด ใน์กรณ่์ดงัน่์� ผู้ลกระทบท่�เกิดข่ึ �น์กบัการท่องเท่�ยวัใน์กรุงเทพัมหาน์ครก็คง
ไม่มากเท่าใดน์กั 

ใน์ทางกลบักนั์ ใน์อ่ก 20 ปีข่า้งหน้์า พ่ั �น์ท่�มหาน์ครกรุงเทพัม่โอกาสท่�จุะไดร้บั
ผู้ลกระทบจุากการเปล่�ยน์แปลงสภิาพัภูิมิอากาศโลกโดยตรง ทั�งจุากระดบัน์ำ �าทะเลท่�เพิั�ม
สูงข่ึ �น์ รวัมถงึควัามถ่�และปริมาณ์น์ำ �าท่� ไหลหลากจุากภิาคเหน่์อมากข่ึ �น์กว่ัาแน์วัโน้์มใน์
ปัจุจุุบนั์เป็น์อย่างมาก โอกาสท่�พ่ั �น์ท่�มหาน์ครกรุงเทพัจุะประสบปัญหาน์ำ �าท่วัมใน์ระดบั
เด่ยวักบัท่�เกิดข่ึ �น์ใน์ พั.ศ. 2554 ก็ม่ควัามเป็น์ไปไดสู้ง หากน์ำ �าท่วัมใน์ระดบัดงักล่าวัหร่อ 
ระดบัสูงกว่ัาเกิดข่ึ �น์อ่กและม่ควัามถ่�มากข่ึ �น์ ย่อมส่งผู้ลกระทบอย่างมากต่อการท่องเท่�ยวั 

ข่องมหาน์ครกรุงเทพัใน์หลายดา้น์ดว้ัยกนั์ 
ระดบัน์ำ �าท่วัมม่ผู้ลอย่างยิ�งต่อการดำาเนิ์น์กิจุกรรมการท่องเท่�ยวั ทั�งผู้ลกระทบ 

ต่อการเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวัและต่ออาคารสถาน์ท่�ท่� เป็น์ท่�พักัและแหล่งท่องเท่�ยวั 
ระดบัน์ำ �าท่วัมท่�แตกต่างกนั์ย่อมม่ผู้ลกระทบท่�แตกต่างกนั์ ทั�งใน์ระดบัท่�สร้างควัาม
รำาคาญและไม่สะดวักสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัและผูู้้ประกอบการ ไปจุน์ถึงระดบัท่�สร้าง
ควัามเส่ยหายกบัช่ีวิัตและทรพััยสิ์น์ข่องน์กัท่องเท่�ยวัและผูู้ค้น์ทั�วัไป โดยทั�วัไป หากไม่ม่
น์ำ �าท่วัมเลยหร่อม่น์ำ �าท่วัมข่งับ้างเล็กน้์อย แต่ผูู้้คน์และน์กัท่องเท่�ยวัยงัพัอเดิน์เทา้ได ้ 
ก็ไม่น่์าจุะม่ผู้ลกระทบมากน์กัต่อประสบการณ์์ใน์การเย่�ยมเย่อน์สถาน์ท่�ต่างๆ แต่เม่�อ 
ระดบัน์ำ �าเพิั� มสูงข่ึ �น์ ก็ย่อมม่ผู้ลต่อการเดิน์ทาง ไม่เพ่ัยงเฉพัาะสำาหรบัการเดิน์เท้า  
แต่รวัมไปถงึการเดิน์ทางดว้ัยรถยน์ต์

น์อกจุากน่์� สถาน์ท่� ท่องเท่�ยวัสำาคญัข่องกรุงเทพัมหาน์ครต่างก็อยู่ติดหร่อ
ใกล้แม่น์ำ �าเจุ้าพัระยาและคูคลองต่างๆ ระดบัน์ำ �าท่� เพิั�มสูงข่ึ �น์และน์ำ �าท่วัมท่� ถ่�มากข่ึ �น์ 
ย่อมม่ผู้ลกระทบโดยตรงต่อสถาน์ท่� ท่องเท่�ยวัเหล่าน่์� ไม่เพ่ัยงเฉพัาะวัดัพัระแกว้ัและ 
พัระบรมมหาราชีวังั และวัดัวัาอารามสำาคญัหลายแห่งท่� เป็น์ท่� นิ์ยมข่องน์กัท่องเท่�ยวั  
รวัมไปถงึโรงแรม ห้างสรรพัสิน์คา้ ตลาดและสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัอ่�น์ๆ ข่องกรุงเทพัมหาน์คร
เก่อบทั�งหมดจุะไดร้บัผู้ลกระทบโดยตรงจุากน์ำ �าท่วัมข่งัเป็น์เวัลาน์าน์ อาคารโบราณ์
สถาน์ย่อมไดร้บัควัามเส่ยหายจุากน์ำ �าท่วัม แมว่้ัาพ่ั �น์ท่�บริเวัณ์เกาะรตัน์โกสิน์ทรจ์ุะอยู่ใน์
ระดบัพ่ั�น์ท่�สูงกว่ัาหลายพ่ั�น์ท่�ใน์กรุงเทพัมหาน์คร แต่ก็ม่ควัามเส่�ยงสูงท่�จุะถูกน์ำ �าท่วัมได ้
ถา้ระดบัน์ำ �าท่วัมเพิั�มสูงข่ึ �น์มาก

อ่กดา้น์หนึ์�งข่องผู้ลกระทบจุากน์ำ �าท่วัมค่อการสญัจุรเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวั  
รวัมถึงการเข่้าถึงการบริการและสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักต่างๆ ใน์เม่อง การบริหาร
จุดัการระบบการข่น์ส่งเดิน์ทาง รวัมถงึบริการพ่ั�น์ฐาน์อ่�น์ๆ ข่องเม่องตั�งอยู่บน์เง่�อน์ไข่
ข่อง “เม่องแห้ง” สภิาพัน์ำ �าท่วัมข่ึ �น์อยู่เป็น์เวัลาน์าน์จุะทำาให้ระบบการให้บริการข่องเม่อง
หยุดชีะงกัลงได ้และจุะม่ผู้ลกระทบทั�งกบัการดำารงช่ีวิัตข่องผูู้ค้น์ทั�วัไปและน์กัท่องเท่�ยวั
ไปพัรอ้มกนั์

ใน์อน์าคตระยะ 20 ปีข่า้งหน้์าน่์� จุากการทบทวัน์วัรรณ์กรรมและสอบถาม
ผูู้้เช่ี�ยวัชีาญใน์ดา้น์น์ำ �าท่วัม พับว่ัา แม้แต่ใน์กลุ่มน์กัวิัจุยัและผูู้้เช่ี�ยวัชีาญใน์ดา้น์น่์�ก็ไม่
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สามารถย่น์ยนั์ด้วัยควัามมั� น์ใจุได้ว่ัา ระดบัและควัามถ่�ข่องน์ำ �าท่วัมท่�จุะเกิดใน์พ่ั�น์ท่�
มหาน์ครกรุงเทพัจุะเป็น์อย่างไร ใน์ภิาพัหนึ์�งก็อาจุไม่แตกต่างสถาน์การณ์์ใน์ปัจุจุุบนั์
เท่าใดน์กั แต่ใน์อ่กภิาพัหนึ์�งอาจุเพิั�มควัามรุน์แรงอย่างมากจุน์คน์จุำาน์วัน์มากตอ้งยา้ย
ออกจุากเม่องไปอย่างถาวัรก็ได ้ปัจุจุยัน์ำ �าท่วัมจุงึถ่อเป็น์ปัจุจุยัไม่แน่์น์อน์สำาคญัท่�สามารถ
น์ำามาใชีก้ำาหน์ดเป็น์แกน์ใน์การพัฒัน์าฉากทศัน์ข์่องการท่องเท่�ยวัใน์มหาน์ครกรุงเทพัได ้ 
ทั�งสองข่ั�วัต่างก็ม่น์ัยใน์เชิีงยุทธ์ศาสตรเ์พ่ั� อการเตร่ยมพัร้อมรับม่อและปรับตวััท่�  
แตกต่างกนั์ 

การกำาหน์ดตรรกะฉากทศัน์ข์่องอน์าคตเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัข่องมหาน์คร
กรุงเทพัใน์งาน์น่์� ผูู้เ้ข่่ยน์จุงึไดเ้ล่อกสถาน์การณ์น์์ำ �าท่วัมเป็น์ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์หลกั โดยไม่
ไดเ้ล่อกอ่กปัจุจุยัหนึ์�งข่ึ �น์มาไข่วัก้นั์แบบ 2x2 ดงัใน์กรณ่์ข่องฉากทศัน์์ใน์ประดบัประเทศ
และใน์ระดบัเม่องข่องภูิเก็ตและเช่ียงใหม่ ผูู้เ้ข่่ยน์ไดเ้ล่อกใชีวิ้ัธ่์การสรา้งฉากทศัน์ต์าม
ระดบัควัามเข่ม้ข่น้์ (intensity level) ข่องน์ำ �าท่วัม ใน์การน่์� ผูู้เ้ข่่ยน์ไดส้รุปเล่อกเกณ์ฑ์ ์2 
ประการ ค่อ (1) ระดบัน์ำ �าท่วัมใน์มหาน์ครกรุงเทพั และ (2) ระยะยะเวัลาใน์การท่วัม

สำาหรบัใน์การจิุน์ตน์าการฉากทศัน์ข์่องการท่องเท่�ยวัใน์มหาน์ครกรุงเทพั 
ผูู้้เข่่ยน์ได้กำาหน์ดระดบัน์ำ �าท่วัมท่� ม่น์ัยสำาคญัต่อการท่องเท่�ยวัและการดำาเนิ์น์ช่ีวิัตใน์
มหาน์ครกรุงเทพัตามรายละเอ่ยดดงัตารางท่�  19 

ตารางท่�  19 ระดับน่ำ�าท่วมใน่พ่�น่ท่�มหาน่ครกัรุงเทพ
ระด้็บ/นิย่าม ระด้็บการท่ัวัม เงื�อนไขั้ขั้องฝันตกและการระบาย่นำ�า ต้วัอย่่างพื�นท่ั�

0-แห้ง ไม่ม่นำ�าท่่วม  - - 

1-ตำ�า ตำ�ากว่า 20 เซันติเมตร นำ�าท่่วมผิัวท่าง
จัราจัร รถิทุ่กขนาดผ่ัานได้ นำ�าไม่ท่่วมขึ�น
ถึิงท่างเท้่า 

ค่ิาฝันตกท่่�การเกิดซัำ�าในรอบ 2 ปี แลัะฝัน
ตกหนักต่อเน่�องไม่เกิน 2 ชัี้�วโมง รอการ
ระบายตามธรรมชี้าติ สามารถิระบายออก
ได้ภายใน 30 นาท่่ 

พ่�นท่่� ทั่� วไปท่่� ม่นำ�าขังแลัะ
รอการระบาย

2-ปานกลัาง ระดับนำ�า  20-40 เซันติเมตร ท่่วมผิัว
ท่างจัราจัรในระดับท่่� รถิยนต์เล็ักผ่ัานได้  
สูงพอท่่� ท่่วมถึิงท่างเท้่า จันสร้างคิวาม
เด่อดร้อนรำาคิาญสำาหรับคินเดินเท้่า  
แต่ยังไม่ท่ำาให้เกิดคิวามเส่ยหายระดับ
โคิรงสร้างต่อบ้านเร่อนแลัะท่รัพย์สิน
มากนัก 

ค่ิาฝันตกท่่�การเกิดซัำ�าในรอบ 2 ปี แลัะฝัน
ตกหนักต่อเน่� องเกิน 2 ชัี้�วโมง แลัะม่ฝัน
ตกก่อนหน้า ระบายออกได้ภายในไม่เกิน 
30 นาท่่ ถึิง 1 ชัี้�วโมง 

นำ�าท่่วมพ่�นท่่� เม่องในย่าน
ธุรกิจัของกรุงเท่พฯ 

3-สูง ระดับนำ�า 40-80 เซันติเมตร ท่่วมผิัวท่าง
จัราจัร รถิเล็ักผ่ัานได้ลัำาบาก จันถึิงผ่ัาน
ไม่ได้ ม่นำ�าท่่วมไหลัเข้าอาคิารบ้านเร่อน 
ท่่วมขังจันท่ำาให้เกิดคิวามเส่ยหายกับ
โคิรงสร้างในระดับท่่� ต้องซ่ัอมแซัม 

ค่ิาฝันตกท่่� การเกิดซัำ�าในรอบ 2 ปี แลัะ
ฝันตกหนักต่อเน่� องเกิน 2 ชัี้� วโมง แลัะ
ม่ฝันตกก่อนหน้าจัำานวนมาก ท่ำาให้ม่นำ�า 
เต็มระบบระบายนำ�าท่่� ม่อยู่ในพ่�นท่่� เดิมตำ�า
หร่อม่เง่� อนไขท่างภูมิศาสตร์ สามารถิ
ระบายออกได้ภายใน 24 ชัี้�วโมง  

นำ�าท่่วมพ่�นท่่� ตำ�าในเม่อง 
อาทิ่ พ่�นท่่� หัวหมาก
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ตารางท่�  19 (ต่อ)
ระด้็บ/นิย่าม ระด้็บการท่ัวัม เงื�อนไขั้ขั้องฝันตกและการระบาย่นำ�า ต้วัอย่่างพื�นท่ั�

4-รุนแรง ระดับนำ�า ตั� งแต่  80 เซันติเมตรขึ� นไป 
ท่่วมผิัวท่างจัราจัรจันรถิใหญ่ไม่สามารถิ
ผ่ัานได้ ท่่วมอาคิารบ้านเร่อน จันไม่สามารถิ
ใช้ี้งานได้ ในบางบริเวณ ท่่วมขังจันเกิด
คิวามเส่ยกับโคิรงสร้างพ่�นฐานในระดับ
ท่่� ต้องฟ้� นฟู 

ค่ิาฝันตกท่่�การเกิดซัำ�าในรอบ 5 ปี แลัะฝัน
ตกหนักต่อเน่�องเกิน 2 ชัี้�วโมง แลัะม่ฝันตก
ก่อนหน้าจัำานวนมาก ท่ำาให้ม่นำ�าเต็มระบบ
ระบายนำ�าท่่� ม่อยู่ ม่นำ�าท่่วมขังอยู่บริเวณ
โดยรอบ พ่�นท่่� เดิมตำ�า หร่อม่การปรับปรุง
โคิรงสร้างพ่� นฐาน ระยะเวลัาท่่วมขัง
ตั�งแต่ 1 วัน ถึิง 1 สัปดาห์ 

นำ�าท่่วมบนถินน
ลัาดพร้าว

5-รุนแรงมาก นำ�าท่่วมในระดับท่่�สูงจันเดินท่างด้วยพาหนะ
ท่างบกไม่ได้ ในวงกว้าง ระยะเวลัานาน
มากกว่า 1 วัน จันถึิงการท่่วมขังนานกว่า 
1 สัปดาห์ ส่งผัลัคิวามเส่ยหายกับโคิรงสร้าง
พ่� นฐานในระยะยาว แลัะม่ผัลัต่อการ
ปรับเปล่ั�ยนพฤติกรรการใช้ี้ช่ี้วิตประจัำาวัน 
ถึิงขั�นต้องม่การอพยพชัี้�วคิราว

ค่ิาฝันตกท่่�การเกิดซัำ�าในรอบ 10 ปี แลัะ
ฝันตกหนักต่อเน่� องเกิน 2 ชัี้�วโมง แลัะม่
ฝันตกก่อนหน้าจัำานวนมาก ท่ำาให้ม่นำ�าเต็ม
ระบบระบายนำ�าท่่� ม่อยู่ พ่�นท่่� เดิมตำ�า หร่อม่
เง่�อนไขท่างภูมิศาสตร์ นำ�าท่ะเลัหนุน แลัะ
เง่�อนไขอ่�นในการบริหารจััดการ   

นำ�าท่่วมคิรั�งใหญ่
ใน พ.ศ. 2554

6-วิกฤต ท่่วมในระดับท่่� สูงจันเดินท่างท่างบกไม่ได้ 
ในวงกว้างหร่อในพ่� นท่่� ส่วนใหญ่ของ
กรุงเท่พฯ ระยะเวลัานานมากกว่า 1 วัน 
จันถึิงการท่่วมขังนานกว่า 1 สัปดาห์ หร่อ
ท่่วมขังสูงแต่ระบุรูปแบบไม่ได้ ส่งผัลัให้
เกิดคิวามเส่ยหายกับโคิรงสร้างพ่�นฐาน 
ภูมิทั่ศน์ แลัะการปรับเปล่ั� ยนพฤติกรรม
การใช้ี้ช่ี้วิตประจัำาวันในระยะยาวจันถึิงขั�น
อพยพย้ายถิิ�นฐาน แลัะส่งผัลัต่อการปรับ
การใช้ี้ประโยชี้น์ท่่� ดินในระยะยาว

การเปล่ั�ยนแปลังท่างภูมิศาสตร์ แลัะการ
เปล่ั�ยนแปลังสภาพภูมิอากาศโลักท่่�อ้างอิง
ค่ิาการเกิดซัำ�าท่่�  12 ปีขึ�นไป แต่กลัับมาเกิด
ทุ่กปี หร่อ 2 ปีคิรั�ง 

ยังไม่เคิยเกิดขึ�น 
แต่คิาดการณ์ว่าจัะ
เกิดขึ�นกับพ่�นท่่� ฝัั� ง
ตะวันออกของกรุงเท่พฯ 
แลัะปริมณฑ์ลัท่่�ติดท่ะเลั 

  

ระดบัน์ำ �าท่วัมท่�กำาหน์ดตามระดบัน์ำ �าและระยะเวัลาการท่วัมข่งัถ่อเป็น์เกณ์ฑ์์
พ่ั �น์ฐาน์ท่�ใชีส้รา้งฉากทศัน์์ใน์อน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัใน์มหาน์ครกรุงเทพั โดยจุะแบ่ง
ฉากทศัน์ข์่องการท่องเท่�ยวัออกเป็น์ 4 ฉากทศัน์ด์งัรูปท่�  26 

รูป็ท่�  26 ตรรกัะฉากัทัศน์่ของกัารท่องเท่�ยวของมหาน่ครกัรุงเทพ
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3.2 ตัวบ่ังช่ี้�ฉากทััศน์์

เม่�อไดต้รรกะฉากทศัน์ท่์� ใชี้เป็น์กรอบข่องพัฤติกรรมฉากทศัน์ ์(scenario 
behaviors) แลว้ั ข่ั�น์ตอน์ต่อมาค่อการกำาหน์ดกำาหน์ดตวัับ่งช่ี�หร่อตวััอธิ์บายฉากทศัน์ ์
(scenario descriptors) เพ่ั�อให้เห็น์ภิาพัข่องปัจุจุยัต่างๆ ท่�เช่ี�อมโยงกนั์ภิายใน์ฉากทศัน์์
เด่ยวักนั์ และเพ่ั�อเปร่ยบเท่ยบให้เห็น์ควัามแตกต่างระหว่ัางฉากทศัน์ท์ั�ง 4 ฉาก ตวัับ่งช่ี�
ใน์การกำาหน์ดฉากทศัน์์ใน์งาน์น่์�แบ่งออกเป็น์ 3 กลุ่มตามแน์วัคิดระบบท่องเท่�ยวัท่� ได้
วิัเคราะหม์าแลว้ัก่อน์หน้์าน่์� ไดแ้ก่ (1) อุปทาน์การท่องเท่�ยวั (2) อุปสงคก์ารท่องเท่�ยวั 
และ (3) ผู้ลกระทบจุากการท่องเท่�ยวั แสดงดงัตารางท่� 20 อย่างไรก็ด่ ใน์การคาดการณ์ ์
อน์าคตการท่องเท่�ยวัใน์ระยะ 20 ปีข่้างหน้์า เทคโน์โลย่ดิจิุทลัจุะยิ�งม่บทบาทสำาคญั 
มากข่ึ �น์และจุะเป็น์ตวััเปล่�ยน์แปลงโฉมหน้์าการท่องเท่�ยวั ตารางท่�  21 แสดงตวััอย่าง 

ตวัับ่งช่ี�ฉากทศัน์์ใน์อน์าคตการท่องเท่�ยวัไทย เพ่ั�อเป็น์หมุดหมายข่องการมองภิาพัควัาม
เป็น์ไปไดข้่องตวัับ่งช่ี�ต่างๆ ใน์ระยะ 20 ปีข่า้งหน้์า

 ตารางท่�  20 ตัวบ่งช่�ฉากัทัศน์่อน่าคตกัารท่องเท่�ยวไทย
 กลุ่มระบบ ต้วับ่งช่ิ�ฉากท้ัศน์

ด้านอุปท่าน

• โคิรงสร้างพ่�นฐานเพ่�อรองรับการท่่องเท่่�ยว
• กำาลัังแรงงานในภาคิการท่่องเท่่�ยว
• ลัักษณะผู้ัประกอบการรายย่อย
• ลัักษณะส่� อสังคิมออนไลัน์
• ประเภท่สิ�งดึงดูดใจัหลัักด้านการท่่องเท่่�ยว 

• รูปแบบคิวามสัมพันธ์ระหว่างผู้ัมาเย่อนแลัะผู้ัประกอบการ 

ด้านอุปสงค์ิ
• บุคิลัักษณ์ 
• เส้นท่างผู้ับริโภคิ 
• มุมมองเก่�ยวกับเวลัาแลัะพ่�นท่่�

ด้านผัลักระท่บ • ผัลักระท่บจัากการท่่องเท่่�ยวในด้านเศรษฐกิจั สังคิม แลัะสิ�งแวดล้ัอม
• คิวามสามารถิในการรองรับท่างกายภาพ เศรษฐกิจั แลัะสังคิม

ตารางท่�  21 ตัวอย่างตัวบ่งช่�ฉากัทัศน์่ใน่อน่าคตกัารท่องเท่�ยวไทย
ต้วับ่งช่ิ� องค์ีป้ระกอบย่่อย่ ต้วัอย่่างองค์ีป้ระกอบในอนาคีต

โคิรงสร้างพ่�นฐาน • โคิรงสร้างพ่�นฐานท่างอากาศ สำ าหรับ
การเดินท่างระหว่างประเท่ศ แลัะระหว่าง
จัังหวัด
• โคิรงสร้างพ่�นฐานท่างภาคิพ่�นดิน
• โคิรงสร้างพ่�นฐานสำาหรับการเดินท่าง
ภายในเม่อง
• โคิรงสร้างพ่�นฐานเฉพาะเจัาะจังสำาหรับ
การท่่องเท่่� ยว เช่ี้น การขนส่งเดินท่าง 
นำ�า ไฟฟ้า
• โคิรงสร้างพ่�นฐานดิจิัทั่ลั

• เท่คิโนโลัย่ท่่� น่าจัะม่บท่บาท่ในการบริหารการท่่องเท่่�ยวใน
อนาคิต เช่ี้น blockchain, cryptocurrency, big data, 
automation, VR/AR, data infrastructure
• ลัักษณะท่่�พัก: camping, eco-pods, rentals, Airbnb
• โคิรงสร้างพ่�นฐานดิจิัทั่ลั: ระบบแปลัภาษา, advanced 
and massive information processing 
• รถิไฟฟ้าคิวามเร็วสูง 
• โคิรงสร้างพ่�นฐานด้านสุขภาพ
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ตารางท่�  21 (ต่อ)
ต้วับ่งช่ิ� องค์ีป้ระกอบย่่อย่ ต้วัอย่่างองค์ีป้ระกอบในอนาคีต

กำาลัังแรงงานใน
ภาคิการท่่องเท่่�ยว

• แรงงาน 
• ระบบหน้าบ้านแลัะหลัังบ้าน (front & 
back offices)

• หุ่นยนต์จัะเข้ามาแท่นท่่�แรงงานคิน
• อนาคิตของแรงงานจัะเหล่ัอเฉพาะกลุ่ัมบริการท่่� เป็น 
high touch แลัะแรงงานสร้างสรรค์ิแลัะนวัตกรรม
• ระบบจ้ัางพนักงานตามคิวามต้องการ (staff on 
demand) (UNWTO, 2019)

ลัักษณะผู้ัประกอบการ
รายย่อย

• ขนาดของผู้ัประกอบการ
• ห่วงโซ่ัมูลัค่ิาระดับโลักแลัะระดับประเท่ศ

• แนวโน้มการให้บริการท่่องเท่่�ยวจัะเป็นแบบ 
personalized/customized, emotive, attribute-led, 
e-commerce + tourism (Bremner, 2020)
• การเข้าถึิงตลัาดใหม่ของ SMEs ด้วยเคิร่�องม่อแลัะ
แพลัตฟอร์มดิจิัทั่ลั
• คิวามเหล่ั�อมลัำ�าจัากการเข้าไม่ถึิงโอกาสแลัะประโยชี้น์
ท่างดิจิัทั่ลัของธุรกิจัขนาดเล็ัก (OECD, 2020c)

ลัักษณะส่� อสังคิมออนไลัน์ • บท่บาท่ของนักท่่องเท่่�ยวอินฟลูัเอน
เซัอร์ (travel influencers) (IOETI, 
2020)

• เน้นประสบการณ์ผ่ัานประสาท่สัมผััสมากขึ�น 
(Increased sensory richness)
• การรวมออนไลัน์ / ออฟไลัน์แลัะการบรรจับกันอย่าง
สมบูรณ์ (online/offline integration and complete 
convergence)
• โซัเช่ี้ยลัม่เด่ยโดยผู้ัท่่� ไม่ใช่ี้มนุษย์ (social media by 
non-humans) (Appel, Grewal, Hadi, & Stephen, 
2020)
• ธุรกิจัท่่องเท่่�ยวถูิกแบ่งให้ย่อยลัง 
• คินทั่�วไปท่่� ไม่ใช่ี้ผู้ัประกอบการเป็นเจ้ัาของห้องพักใน 
Airbnb มากขึ�น (Bearne, 2018)

ประเภท่สิ�งดึงดูดใจัหลััก
ด้านการท่่องเท่่�ยว

• การท่่องเท่่�ยวเชิี้งวัฒนธรรมแลัะ
ประวัติศาสตร์

• แหล่ังท่่องเท่่�ยวเชิี้งกายภาพหร่อเชิี้งเสม่อน
• ประสบการณ์ตามธรรมชี้าติหร่อประสบการณ์ท่่�
สร้างสรรค์ิขึ�นมา

รูปแบบคิวามสัมพันธ์
ระหว่างผู้ัมาเย่อนแลัะ
ผู้ัประกอบการ

• คิวามไว้เน่�อเช่ี้�อใจั • คิวามสัมพันธ์ออนไลัน์กับคิวามสัมพันธ์แบบออฟไลัน์

บุคิลัักษณ์ (personas)
เส้นท่างผู้ับริโภคิ 
(customer journeys)

• นักท่่องเท่่�ยวจ่ันแลัะไท่ยรุ่นใหม่ • การท่่องเท่่�ยวแบบปัจัเจักแลัะกลุ่ัมเล็ักมากขึ�น 
• การเดินท่างเพ่�อการฟ้� นฟู ผัจัญภัย เติมเต็ม เร่ยนรู้
ทั่กษะใหม่ (Hammond, 2019)

มุมมองเก่�ยวกับเวลัาแลัะ
พ่�นท่่�

• คิวามสำาคัิญของเวลัาแลัะพ่�นท่่� • พ่�นท่่� : การบรรจับหร่อแยกกันระหว่างพ่�นท่่�กายภาพ
กับดิจิัทั่ลั
• เวลัา: ทุ่กเวลัา (ออนไลัน์) หร่อเฉพาะบางเวลัา 

ผัลักระท่บจัากการ
ท่่องเท่่�ยวด้านเศรษฐกิจั 
สังคิมแลัะสิ�งแวดล้ัอม

• การกระจัายรายได้แลัะคิวามมั�งคัิ�ง 
• เจันท่ริฟิเคิชัี้น (Gentrification)

• ผัลักระท่บท่างเศรษฐกิจั สังคิม สิ�งแวดล้ัอม

คิวามสามารถิในการรองรับ
ท่างกายภาพ เศรษฐกิจั 
แลัะสังคิม

• คิวามขัดแย้งแลัะการต่อต้านท่างด้าน
สิ�งแวดล้ัอม สังคิม แลัะวัฒนธรรม

• คิวามยั�งย่น
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3.3 ฉากทััศน์์อน์าคตการ์ท่ัองเท่ั�ยุวไทัยุ

จุากตรรกะฉากทศัน์แ์ละตวัับ่งช่ี �ฉากทศัน์ท่์�กำาหน์ดไวัข้่า้งตน้์ สามารถพัฒัน์า
เป็น์รายละเอ่ยดข่องฉากทศัน์ท่์�แสดงภิาพัอน์าคตทางเล่อกใน์ระดบัประเทศและใน์ระดบั
เม่องไดด้งัน่์�

3.3.1 ฉากทััศน์์ร์ะดับปัร์ะเทัศ

ตามท่� ได้น์ำาเสน์อไปใน์บทท่�แลว้ั อน์าคตฐาน์ข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์ช่ีวัง
หลงัสถาน์การณ์์โควิัด 19 ใน์อ่ก 5-10 ปีข่า้งหน้์าจุะข่บัเคล่�อน์ดว้ัยเทคโน์โลย่ดิจิุทลัและ
ม่รูปแบบเป็น์แพัลตฟื้อรม์อย่างเต็มท่�  ใน์ข่ณ์ะท่�พัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัก็ม่ควัาม
หลากหลาย ม่พัลวัตัการเปล่�ยน์แปลงสูง และเน้์น์ประสบการณ์ส่์วัน์บุคคลมากยิ�งข่ึ �น์ 
อน์าคตฐาน์ท่�ค่อน์ข่า้งแน่์น์อน์น่์�จุะยงัคงดำาเนิ์น์ไปอ่กระยะหนึ์�ง ดงัน์ั�น์ ยุทธ์ศาสตรก์าร
ท่องเท่�ยวัไทยใน์ระยะสั�น์หลงัจุากท่�สถาน์การณ์์โควิัด 19 เริ�มคล่�คลายลงบา้งจุึงควัร
ตอบรบัการแน์วัโน้์มการเปล่�ยน์แปลงเหล่าน่์�

รูป็ท่�  27 ฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวของป็ระเทศไทย

John
Wick

ขุน
พันธ์

การท่องเท่ียวกระจกุตัวในจงัหวดั 5 อนัดับแรก

เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชงิหลากหลายเศ
รษ

ฐกิ
จท่

อง
เที่

ยว
เช

งิเ
ดี่ย

ว

การท่องเท่ียวกระจายตัวไปจงัหวดัท่องเท่ียว 30 อนัดับ

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิเด่ียว
ท่ีเด่นนําระดับสากลเฉพาะบางพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิหลากหลาย
ท่ีเด่นนําระดับสากลเฉพาะบางพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิเด่ียว
ระดับฐานรากในวงกวา้ง

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิหลากหลาย
ระดับฐานรากในวงกวา้ง

The
Avengers

บาง
ระจนัระจนั

AvengersAvengersAvengers
The

บาง
ระจนั

(1)

(2)

(4)

(3)

ส่วัน์อน์าคตทางเล่อกข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์ระยะยาวัอ่ก 20 ปีข่้างหน้์า
สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น์ 4 ฉากทศัน์ต์ามแกน์ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ 2 ประการท่�น์ำามาไข่วัก้นั์
แบบ 2x2 ค่อ แกน์ข่องรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่� เป็น์เชิีงเด่�ยวัหร่อเชิีงหลากหลาย 
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และแกน์ข่องการกระจุายตวััข่องการท่องเท่�ยวั ว่ัาจุะกระจุุกตวััอยู่ใน์จุงัหวัดัยอดนิ์ยม  
5 อนั์ดบัแรกเหม่อน์ใน์ปัจุจุุบนั์หร่อจุะกระจุายพ่ั�น์ท่�ออกไปยงัจุงัหวัดัอ่�น์ๆ ใน์ 30 อนั์ดบัแรก  
ภิายใตฉ้ากทศัน์แ์ต่ละภิาพัม่ควัามซบัซอ้น์ข่องประเด็น์ต่างๆ เช่ีน์ โครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ 
เทคโน์โลย่ องคก์รและสถาบนั์ท่� เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัท่�จุะเป็น์ตวััข่บัเคล่�อน์การ
พัฒัน์าการท่องเท่�ยวัข่องไทย ภิาพัอน์าคตทางเล่อกม่ข่อ้ด่ข่อ้เส่ยแตกต่างกนั์ ซึ�งจุะน์ำา
ไปสู่เป้าหมายและภิาพัอน์าคตท่�พังึประสงคท่์�แตกต่างกนั์

ฉากทีศัันัที์ี�  1: The Avengers - เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงหลากหลายทีี�เด่นันัำาเฉพาะ
พ้ �นัทีี�

1) ภาพรวิมฉากทีศัันั์
ฉากทศัน์น่์์�ส่�อถงึภิาพัการท่องเท่�ยวัใน์ระยะ 20 ปีข่า้งหน้์าท่�ประเทศไทยไดม่้

การพัฒัน์าระบบท่องเท่�ยวัเพ่ั�อตอบสน์องจุุดประสงคก์ารเดิน์ทางท่�หลากหลายระดบั
น์าน์าชีาติและระดบัโลก ไม่จุำากดัอยู่เพ่ัยงการท่องเท่�ยวัเพ่ั�อเย่�ยมชีมสถาน์ท่�และการ 

พักัผู่้อน์จุากช่ีวิัตประจุำาวันั์ โดยเฉพัาะการเดิน์ทางเพ่ั�อคน้์หาประสบการณ์์ใหม่ หาควัามรู ้ 
ทกัษะใหม่ รกัษาสุข่ภิาพัและเสริมสร้างพัลาน์ามยั หร่อเติมเต็มควัามต้องการข่อง
ช่ีวิัต ระบบการท่องเท่�ยวัไทยใน์ฉากน่์�มุ่งตอบโจุทยค์วัามตอ้งการข่องผูู้ค้น์ท่� มุ่งคน้์หา
ประสบการณ์เ์ฉพัาะตามท่�ตน์สน์ใจุ หร่อตอ้งการเติมเต็มช่ีวิัตดว้ัยประสบการณ์์ใหม่ๆ 
เดิน์ทางเพ่ั�อผู้จุญภิยั กิจุกรรมและพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตจุึงม่การพัฒัน์าข่ึ �น์มา 

โดยเฉพัาะ เพ่ั�อท่�จุะสามารถตอบสน์องควัามตอ้งการเหล่าน่์�ไดอ้ย่างลกึซึ �งและตรงตาม
ควัามตอ้งการ 

แต่ละกิจุกรรมท่� พัฒัน์าข่ึ �น์มาก็ม่ควัามโดดเด่น์ใน์ระดบัสากลท่� สามารถ
เป็น์จุุดข่ายไดท้ั�งสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติและน์กัท่องเท่�ยวัชีาวัไทย รูปแบบและ 
องคป์ระกอบข่องกิจุกรรมท่�หลากหลายน่์�อาจุม่กลิ�น์อายข่องควัามเป็น์ทอ้งถิ�น์หร่อ
ควัามเป็น์ไทยแบบดั�งเดิมอยู่บา้ง แต่ใน์ภิาพัรวัมแลว้ัม่ควัามเป็น์น์าน์าชีาติและสากล 
(cosmopolitan) สูง ทั�งกิจุกรรมการท่องเท่�ยวั น์กัท่องเท่�ยวัและผูู้ป้ระกอบการจุงึม่ควัาม
หลากหลายมาก และไม่จุำากดัเฉพัาะคน์ไทย ประเทศไทยจุงึเหม่อน์เป็น์แหล่งรวัมสิน์คา้
และการบริการระดบัโลกสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัท่�ตอ้งการผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�ม่ควัามหลากหลาย
และโดดเด่น์ โดยเปิดกวัา้งให้ผูู้ป้ระกอบการมาจุากท่� ไหน์ก็ไดท่้�สามารถตอบโจุทยค์วัาม
ตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัได ้ดงัตวััละครน์ำาใน์ภิาพัยน์ตร ์The Avengers

ควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์�ไม่จุำากดัอยู่เพ่ัยง
ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั แต่เป็น์ระบบเปิดท่� เช่ี�อมโยงกบักิจุกรรมและระบบเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ  

ไดอ้ย่างด่ เช่ีน์ การเกษตร การแพัทย ์การก่ฬา การศกึษา อุตสาหกรรมทอ้งถิ�น์ การดน์ตร่  
เป็น์ต้น์ ใน์ฉากทศัน์น่์์� ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัเป็น์องคป์ระกอบสำาคญัและเป็น์อุปสงค์
สำาคญัข่องธุ์รกิจุอ่�น์ๆ ใน์เศรษฐกิจุสร้างสรรค ์เศรษฐกิจุฐาน์ควัามรู้ และเศรษฐกิจุ
การผู้ลิตแน์วัใหม่ (new manufacturing industries) ท่�ม่การบรรจุบและหลอมรวัมกนั์
ข่องเทคโน์โลย่และธุ์รกิจุการบริการและการผู้ลิตท่�หลากหลาย ข่ึ �น์อยู่กบัควัามตอ้งการ
ข่องผูู้เ้ดิน์ทางและผูู้บ้ริโภิค และควัามสามารถใน์การตอบสน์องข่องกลุ่มกิจุกรรมท่�ผูู้้
เดิน์ทางตอ้งการ 
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ตามเง่�อน์ไข่ดา้น์ควัามหลากหลายและควัามเป็น์สากลข่องฉากทศัน์ข์่า้งตน้์  
พ่ั �น์ท่� ท่องเท่�ยวัท่�ตอบโจุทยค์วัามต้องการดงักล่าวัจุึงไม่สามารถพัฒัน์าข่ึ �น์ได้ทั� วัไป 

แต่ยงัคงเกิดข่ึ �น์เฉพัาะใน์จุงัหวัดัท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยมข่องไทย 5 อนั์ดบัแรก ซึ�งเป็น์จุงัหวัดั
ท่�ม่ศกัยภิาพัใน์การให้บริการดา้น์การท่องเท่�ยวัอยู่แลว้ัใน์ปัจุจุุบนั์ โดยเฉพัาะใน์พ่ั�น์ท่�เม่อง 
กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัท่�กระจุุกตวััสูงทำาให้การให้บริการดา้น์การท่องเท่�ยวัและกิจุกรรม 
อ่�น์ๆ ท่�เก่�ยวัข่อ้งม่ประสิทธิ์ภิาพัมากยิ�งข่ึ �น์ ควัามไดเ้ปร่ยบใน์ทุน์ทรพััยากรการท่องเท่�ยวั  

ทุน์ทรพััยแ์ละทุน์มนุ์ษยท่์�ม่อยู่แต่เดิม ประกอบกบัข่น์าดประชีากรทอ้งถิ�น์ท่�ใหญ่มากพัอ  
ทำาให้จุงัหวัดัเหล่าน่์�สามารถข่ยายตวััดา้น์การท่องเท่�ยวัและกิจุกรรมอ่�น์ๆ ไดห้ลากหลาย
และม่ฐาน์กวัา้งมากข่ึ �น์  เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายท่�ม่ควัามเด่น์น์ำาใน์ระดบัสากล
จุงึเกิดข่ึ �น์เฉพัาะใน์เม่องหลกัท่�ม่ฐาน์การท่องเท่�ยวัและธุ์รกิจุส่บเน่์�องอยู่แลว้ั

ใน์ฉากทศัน์น่์์� เม่องท่องเท่�ยวัท่� ม่ฐาน์การท่องเท่�ยวัหลกัอยู่แลว้ัและม่ฐาน์
ทรพััยากรการท่องเท่�ยวัท่�โดดเด่น์ใน์ปัจุจุุบนั์ ม่โอกาสใน์การข่ยายข่อบเข่ตฐาน์เศรษฐกิจุ
ท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายมากกว่ัาพ่ั�น์ท่�อ่�น์ เน่์�องจุากม่ทั�งควัามประหยดัจุากการกระจุุกตวัั 
ทั�งแบบควัามประหยดัจุากข่น์าดและควัามประหยดัจุากข่อบเข่ต ผูู้ป้ระกอบการใน์ธุ์รกิจุ
ต่างๆ จุงึสามารถดงึเอาศกัยภิาพัดา้น์อ่�น์ๆ ข่องพ่ั�น์ท่�มาเช่ี�อมโยงหร่อเช่ี�อมโยงกบัพ่ั�น์ท่�
ท่องเท่�ยวัหลกัดว้ัยกนั์ ทำาให้ระบบการท่องเท่�ยวัโดยรวัมม่ผู้ลิตภิาพัท่�สูงข่ึ �น์ เสน้์ทางการ
ท่องเท่�ยวัใน์จุงัหวัดัเหล่าน่์�จุึงม่ควัามหลากหลาย และเกิดจุากการเช่ี�อมโยงศกัยภิาพั
หลายดา้น์เข่า้ดว้ัยกนั์

ตวััอย่างเช่ีน์ เม่องหลกัข่องการท่องเท่�ยวัทั�งกรุงเทพัมหาน์คร เช่ียงใหม่และ
ภูิเก็ต จุะยิ�งสามารถเพิั�มควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�กลมกล่น์ไปกบั
เศรษฐกิจุสรา้งสรรค ์การศกึษา การแพัทย ์และน์นั์ทน์าการอ่�น์ๆ ข่องเม่อง ผูู้ผู้้ลิตสิน์คา้
สรา้งสรรคส์ามารถพัฒัน์าผู้ลิตภิณั์ฑ์์ไดจุ้น์สามารถข่ายไดท้ั�วัโลกผู่้าน์ทางแพัลตฟื้อรม์
ออน์ไลน์์ ไม่เฉพัาะกบัน์กัท่องเท่�ยวัท่� เดิน์ทางเข่้ามาเย่�ยมชีมใน์พ่ั�น์ท่� เท่าน์ั�น์ ใน์ข่ณ์ะ
เด่ยวักนั์ ก็ม่การพัฒัน์าสถาบนั์การเร่ยน์รู้รูปแบบใหม่ท่�ผู้สมผู้สาน์ประสบการณ์ก์าร
เร่ยน์รูแ้บบการบรรยายและแบบปฏิบติัการ ซึ�งใชีป้ระโยชีน์จ์ุากเทคโน์โลย่เสม่อน์ AR/
VR/MR สถาบนั์การเร่ยน์รู้บางแห่งเปิดข่ึ �น์ใหม่โดยน์กัลงทุน์ระดบัโลกท่� ร่วัมทุน์กบั 
น์กัลงทุน์ทอ้งถิ�น์ แต่ก็ม่สถาบนั์บางแห่งพัฒัน์าข่ึ �น์มาจุากหลกัสูตรเดิมข่องมหาวิัทยาลยั
ดั�งเดิมท่� อยู่ใน์พ่ั�น์ท่�  และพัยายามปรับตัวัให้สามารถแข่่งข่ัน์ได้ใน์ตลาดควัามรู้ท่�
เปล่�ยน์แปลงไป 

จุากตวัับ่งช่ี�ฉากทศัน์ท่์�กำาหน์ดไวัข้่า้งตน้์ องคป์ระกอบข่องระบบท่องเท่�ยวั
ตามฉากทศัน์ท่์�  1 ม่รายละเอ่ยดโดยสงัเข่ป ดงัน่์� 

2) ดา้นัอุปทีานัการท่ีองเทีี�ยวิ 
โค์รงสรา้งพ้ �นัฐานั เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายจุำาเป็น์ตอ้งม่โครงสรา้ง

พ่ั�น์ฐาน์รองรบัควัามหลากหลายได ้แน์วัโน้์มหลกัท่�ถ่อเป็น์อน์าคตฐาน์ข่องฉากทศัน์น่์์�ค่อ 
โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์การเดิน์ทางทางอากาศ  โดยม่สายการบิน์ท่�บิน์ตรงถงึแหล่งท่องเท่�ยวั 
เม่องท่องเท่� ยวัหลกัจุากทั� วัโลก ส่วัน์ใน์การเดิน์ทางภิาคพ่ั�น์ดิน์ก็ม่หลายทางเล่อก  
ทั�งรถไฟื้ควัามเร็วัสูงรวัมไปถงึรถยน์ต์ไรค้น์ข่บั ส่วัน์ใน์พ่ั�น์ท่�ท่�เป็น์ควัามสน์ใจุเฉพัาะท่�เป็น์
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ปลายทางย่อยก็จุะม่แท็กซ่� ไรค้น์ข่บัท่�สามารถน์ำาทางไปถงึจุุดหมายท่�ตอ้งการไดเ้พ่ัยงแค่
ป้อน์ข่อ้มูลบน์จุุดหมายปลายทางท่�ตอ้งการ 

สำาหรบัโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักดา้น์การท่องเท่�ยวัโดย
ทั�วัไปน์ั�น์ ม่การน์ำาเทคโน์โลย่ดิจิุทลัมาใชีใ้น์การดำาเนิ์น์การเป็น์พ่ั�น์ฐาน์อยู่ทั�วัไป เช่ีน์ ใน์ดา้น์ 
ท่�พักั ม่การกระจุายข่องท่�พักัไปทั�วัทุกพ่ั�น์ท่� ท่� ผูู้เ้ดิน์ทางไปถงึผู่้าน์ระบบจุองออน์ไลน์ ์
และม่ท่�พักัหลากหลาย น์บัตั�งแต่โรงแรมและท่�พักัตามบา้น์ ไปจุน์ถงึการจุองกุฏิเพ่ั�อ
การจุำาวัดั หร่อการจุองเต็น์ทน์์อน์ใน์ป่ากลางเม่องท่�กำาหน์ดพ่ั�น์ท่� ไวัเ้ฉพัาะสำาหรบัการ
พักัแรม เป็น์ตน้์

ใน์ฉากทศัน์น่์์� การสรา้งฐาน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�กวัา้งกว่ัากิจุกรรมท่องเท่�ยวั
โดยตรง จุำาเป็น์ตอ้งสรา้งโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และระบบนิ์เวัศข่องน์วัตักรรม (innovation 
eco-system) ใน์ระดบัเม่อง ซึ�งรวัมไปถงึโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์การส่งเสริมการรวัมกลุ่มข่อง
ผูู้ป้ระกอบการและผูู้ผู้้ลิตท่�เก่�ยวัข่อ้ง และการให้ควัามช่ีวัยเหล่อดา้น์การเงิน์ใน์การสรา้ง
น์วัตักรรมและผู้ลิตภิณั์ฑ์์ใหม่ๆ 

แรงงานัในัภาค์การท่ีองเทีี�ยวิ ใน์เศรษฐกิจุท่องเท่� ยวัเชิีงหลากหลายท่�
เป็น์สากลน่์� แรงงาน์ท่� เก่�ยวัข่อ้งก็ม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์ แต่ก็ม่ควัามรู้และทกัษะ 

เฉพัาะทางมากข่ึ �น์เช่ีน์กนั์ เน่์�องจุากตอ้งให้บริการหร่อผู้ลิตสิน์คา้ท่�ม่ควัามเฉพัาะกลุ่ม
มากยิ�งข่ึ �น์กว่ัาเดิม โดยเฉพัาะกลุ่มคน์ท่�ทำางาน์ดา้น์สรา้งสรรคท่์�จุะเช่ี�อมโยงการท่องเท่�ยวั 

และกิจุกรรมอ่�น์ๆ และทำาหน้์าท่�เป็น์ผูู้ม้อบประสบการณ์์ให้กบัผูู้เ้ดิน์ทาง อ่กทั�งยงัตอ้งม่
ควัามสามารถใน์การตอบสน์องควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายได ้ แรงงาน์
ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัจุงึไม่จุำากดัเพ่ัยงคน์ไทย แต่ม่คน์หลายชีาติหลายภิาษาหลายทกัษะท่�
สามารถตอบสน์องควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัได้

ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ ควัามตอ้งการแรงงาน์ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัแบบเดิมจุะลดน้์อยลง  
เน่์�องจุากการให้บริการและการดำาเนิ์น์การต่างๆ จุะใชีร้ะบบอตัโน์มติัและหุ่น์ยน์ตม์ากข่ึ �น์  
น์บัตั�งแต่การจุอง การให้ข่อ้มูล การชีำาระเงิน์ ควัามตอ้งการแรงงาน์จุะม่ลกัษณ์ะเป็น์
ครั�งคราวัตามควัามตอ้งการ (staff on demand) ท่�ม่แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์์ใน์การบริหาร
จุดัการแรงงาน์ให้ตรงตามควัามตอ้งการ อย่างไรก็ตาม ใน์กิจุกรรมท่องเท่�ยวัท่� เป็น์
บริการระดบัหรูหราและบริการดา้น์สุข่ภิาพัยงัคงตอ้งการแรงงาน์ให้บริการท่�เป็น์คน์ 
เน่์�องจุากลูกคา้ยงัคงตอ้งการบริการแบบเอาใจุใส่เป็น์พิัเศษ (high touch) แต่แรงงาน์
กลุ่มน่์�ก็ไม่ม่เพ่ัยงเฉพัาะคน์ไทย

ใน์ฉากทศัน์น่์์� เน่์� องจุากเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัยงัคงกระจุุกตวััใน์เม่องหลกั  
การหลั�งไหลข่องแรงงาน์เข่า้เม่องใหญ่ก็ยงัคงม่ต่อไป ทั�งจุากเม่องอ่�น์ข่องประเทศไทย
และจุากต่างประเทศ จุงึยิ�งทำาให้เกิดควัามเหล่�อมลำ �าระหว่ัางเม่องใหญ่กบัเม่องเล็กและ
ชุีมชีน์ชีน์บทข่องประเทศไทยมากยิ�งข่ึ �น์กว่ัาเดิม

ผูป้ระกอบการ ใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะม่ผูู้ป้ระกอบการเกิดข่ึ �น์จุำาน์วัน์มากใน์พ่ั�น์ท่�
เม่องหลกั โดยเฉพัาะผูู้ป้ระกอบการรายเล็กและรายย่อย ทำาให้ม่การผู้ลิตสิน์คา้และการ
บริการท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามหลากหลายมากให้ลูกคา้ท่� เป็น์ผูู้เ้ดิน์ทางมาใน์พ่ั�น์ท่�และผูู้้ใชี้
บริการใน์พ่ั�น์ท่�อ่�น์ๆ ข่องโลกผู่้าน์ทางแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ ์แพัลตฟื้อรม์เหล่าน่์�ไม่จุำากดั
เพ่ัยงแพัลตฟื้อรม์ท่� เป็น์อ่คอมเมิรซ์และโลกเสม่อน์เท่าน์ั�น์ แต่รวัมไปถงึแพัลตฟื้อรม์ 
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เชิีงวิัเคราะหท่์�ใชีร้ะบบการบริหารจุดัการข่อ้มูล (data management platform) รวัมถงึ
บริการปัญญาประดิษฐต่์างๆ ทั�ง machine learning และอลักอรึทมึท่�ใชี้ใน์การทำาน์าย 
(predictive algorithms) ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการรายย่อยสามารถปรบัการผู้ลิตและการ
บริการให้ลูกคา้ไดห้ลากหลาย ย่ดหยุ่น์และกวัา้งไกลมากข่ึ �น์ 

ใน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายแบบสากลน่์� การผู้ลิตและการบริการ
ท่องเท่�ยวัม่การผูู้กโยงใน์เชิีงห่วังโซ่มูลค่ากบัเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ใน์ชุีมชีน์เม่องอย่างใกลชิ้ีด 
การสร้างมูลค่าเพิั�มจุึงไม่จุำาเป็น์ตอ้งพัึ�งพิังการเย่�ยมเย่อน์โดยตรงข่องน์กัท่องเท่�ยวั
ทั�งหมดดงัท่�เป็น์อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์ 

ส้�อสงัค์มออนัไลนั ์ใน์อ่ก 20 ปีข่า้งหน้์า การใชี้ส่�อสงัคมออน์ไลน์เ์ป็น์เร่�อง 
ปกติข่องช่ีวิัตประจุำาวันั์ข่องคน์ทั�วัไป แมว่้ัาคน์รุ่น์ใหม่จุำาน์วัน์มากข่ึ �น์เริ�มเอาช่ีวิัตตน์เอง 
ออกจุากส่�อสงัคมออน์ไลน์ ์แต่คน์จุำาน์วัน์มากยงัคงใชีช่้ีวิัตท่�ยดึโยงกบัส่�อสงัคมออน์ไลน์์
รูปแบบใหม่ๆ ดงัน์ั�น์ อน์าคตการท่องเท่� ยวัไทยไม่ว่ัาจุะเป็น์ฉากทัศน์์ ไหน์ก็ตาม  
การประชีาสมัพันั์ธ์แ์ละโฆ่ษณ์าสิน์คา้ท่� เก่�ยวักบัการท่องเท่�ยวัจุงึยงัใชีส่้�อออน์ไลน์แ์ทบ
ทั�งหมด ส่�อออน์ไลน์์ใน์ระดบัโลกม่ข่อ้มูลเก่�ยวักบัผูู้้ใชีง้าน์จุำาน์วัน์มาก การประสมัพันั์ธ์ ์
เก่�ยวักบัแหล่งท่องเท่�ยวัและสิน์คา้ต่างๆ ท่�เก่�ยวัข่อ้งจุงึตอ้งใชีบ้ริการส่�อออน์ไลน์เ์หล่าน่์�  

อย่างไรก็ตาม การข่ายสิน์ค้าและบริการจุะต้องให้ข่้อมูลและน์ำาเสน์อภิาพัท่� เป็น์
ประสบการณ์แ์บบใหม่ โดยเน้์น์การน์ำาเสน์อโดยผูู้ม่้อิทธิ์พัลท่�เป็น์คน์ (human influencer)  
ร่วัมกบัผูู้ม่้อิทธิ์พัลท่� ไม่ใช่ีคน์ (virtual influencer) ไปดว้ัยกนั์ อวัตาร (avatar) บน์โลกท่�
ผู้สมผู้สาน์กนั์ระหว่ัางโลกกายภิาพักบัโลกเสม่อน์จุริงจุะเป็น์บุคลกัษณ์ท่์�เป็น์ท่�นิ์ยมและ
ลอกเล่ยน์แบบใน์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัและการสรา้งประสบการณ์ ์ 

อย่างไรก็ตาม คุณ์ลกัษณ์ะเฉพัาะใน์ฉากทศัน์น่์์�ค่อเน่์�อหาบน์ส่�อออน์ไลน์ท่์�
ผู้ลิตออกมาโดยน์กัท่องเท่�ยวัและผูู้บ้ริโภิคเน้์น์เร่�องราวัและประเด็น์ท่�เก่�ยวักบัเม่องหลกั 

เป็น์ส่วัน์ใหญ่ จุงึเป็น์การตอกยำ �าควัามนิ์ยมใน์เม่องหลกัเหล่าน่์�ใน์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ 

ไปเร่�อยๆ จุน์เกิดควัามแตกต่างอย่างมากกบัเม่องรองและเม่องเล็กทั�วัประเทศ 
แหล่งท่ีองเทีี� ยวิและผลิติภัณฑ์์ด ้านัการท่ีองเทีี� ยวิ  ใน์ฉากทัศน์์น่์�  

แหล่งท่องเท่�ยวัหลกัข่องประเทศไทยยงัคงกระจุุกตวััอยู่ใน์ 5 เม่องยอดนิ์ยม โดยท่�ทะเล 
ภูิเข่า ศูน์ยก์ารคา้และรา้น์อาหารยงัคงเป็น์แหล่งท่องเท่�ยวัหลกั แต่ผู้ลิตภิณั์ฑ์ด์า้น์การ
ท่องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลาย โดยกิจุกรรมต่างๆ ม่ควัามเป็น์สากลสูง เน่์�องจุากเป็น์แหล่ง
ท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามเป็น์เม่องและม่ควัามเป็น์น์าน์าชีาติมากกว่ัาพ่ั�น์ท่�อ่�น์ๆ ข่องประเทศไทย 
ใน์เม่องชีั�น์น์ำาเหล่าน่์� ไม่เพ่ัยงจุะม่กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัและพักัผู่้อน์ท่�หลากหลายแลว้ั 
การบริการทั�งดา้น์อาหารและการบนั์เทิงก็หลากหลายและเป็น์สากลมาเช่ีน์กนั์ เช่ีน์ 
รา้น์อาหารเปรูท่� ภูิเก็ต รา้น์ข่ายโกโกท่้� ใชีผู้้งโกโกแ้ทจุ้ากโกตดิวัวััร ์(Côte d’Ivoire) ท่�
เช่ียงใหม่ เป็น์ตน้์ 

ผูู้้ประกอบการและผู้ลิตสิน์คา้เหล่าน่์�สามารถพัฒัน์าสิน์คา้ข่องตน์เองได้
ใน์ระดบัท่� ม่คุณ์ภิาพัสูงพัอท่�สามารถส่งออกไปยงัเม่องอ่�น์และประเทศอ่�น์ได ้โดยไม่
ต้องพัึ� งการข่ายเฉพัาะน์ักท่องเท่�ยวัอย่างเด่ยวั แต่น์ักท่องเท่�ยวัท่� ได้มาเย่�ยมเย่อน์
เป็น์แหล่งข่้อมูลสำาคญัใน์การข่ยายช่ี�อเส่ยงแบบปากต่อปาก และผู่้าน์การร่วิัวับน์
แพัลตฟื้อรม์ระดบัโลก ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ วัตัถุดิบท่�ใชี้ใน์การผู้ลิตก็ไม่จุำากดัอยู่เพ่ัยงแหล่ง
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ผู้ลิตใน์ประเทศไทย แต่น์ำาเข่้าจุากทั�วัโลกดว้ัยเช่ีน์กนั์ ยกเวั้น์ใน์บางกรณ่์ท่�ต้องการ 
เน้์น์ยำ �าภิาพัลกัษณ์ค์วัามเป็น์ทอ้งถิ�น์และควัามยั�งย่น์จุากการใชีว้ัตัถุดิบจุากทอ้งถิ�น์ เช่ีน์ 
การปลูกโหระพัาอิตาเล่ยน์ใบใหญ่ (Italian basil) แบบออรแ์กนิ์กใน์ภูิเก็ต เพ่ั�อน์ำาส่งรา้น์
อาหารยุโรปใน์ภูิเก็ต หร่อการปลูกพัริกเซอราโน่์ (Serrano pepper) สำาหรบัรา้น์อาหาร
เม็กซิกนั์ เป็น์ตน้์

ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ พัฒัน์าการดา้น์เทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ทั�ง VR/MR/AR 
ทำาให้ประสบการณ์ท่์องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์ใน์เชิีงการรบัรูแ้ละสมัผู้สัเพ่ั�อ
สรา้งประสบการณ์ส่์วัน์บุคคล กิจุกรรมท่องเท่�ยวัเฉพัาะกลุ่มท่�หายากสามารถเข่า้ถงึ
ไดผู่้้าน์เทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ไดด่้ข่ึ �น์ บางกิจุกรรมท่�เกิดข่ึ �น์ไม่บ่อยครั�งหร่อเข่า้ถงึ 

ได้ยากใน์โลกกายภิาพั ก็สามารถทำาซำ �าได้ง่ายข่ึ �น์ด้วัยการสร้างสถาน์การณ์จ์ุำาลอง 
(simulation) 

กระน์ั�น์ก็ตาม เทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ยงัคงม่ข่่ดจุำากดัใน์การถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่์�ครบถว้ัน์ได้ใน์กิจุกรรมหลายๆ อย่าง โดยเฉพัาะกิจุกรรมท่� เกิดจุาก
ปฏิสมัพันั์ธ์ข์่องผูู้ค้น์ใน์เวัลาและพ่ั�น์ท่�เด่ยวักนั์ ซึ�งมกัเป็น์กิจุกรรมตามวิัถ่ช่ีวิัตประจุำาวันั์ 
และกิจุกรรมข่องคน์ใน์ชุีมชีน์เม่อง ประสบการณ์ท่์�ทำาให้เกิดการเร่ยน์รูแ้ละเติมเต็มทาง 
จิุตใจุเหล่าน่์�ไม่สามารถจุำาลองผู่้าน์เทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ไดท้ั�งหมด ดว้ัยเหตุน่์�  
ใน์อน์าคตจุงึยงัคงม่น์กัท่องเท่�ยวัท่� เดิน์ทางเข่า้มาใน์พ่ั�น์ท่�น์ั�น์เพ่ั�อสมัผู้สัประสบการณ์ ์

ดงักล่าวัไดโ้ดยตรง  แต่เทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ก็จุะช่ีวัยเพิั�มข่ยายฐาน์ข่องน์กัท่องเท่�ยวั 
ไดก้วัา้งไกลไปทั�วัโลกมากข่ึ �น์ 

รูปแบบค์วิามสมัพนััธุ ์ใน์พ่ั�น์ท่� ท่� เป็น์แหล่งท่องเท่� ยวัหลกั การท่องเท่� ยวั 

พัฒัน์าไปดว้ัยฐาน์เทคโน์โลย่ดิจิุทลั ระบบอตัโน์มติัและปัญญาประดิษฐ ์งาน์พ่ั�น์ฐาน์
ต่างๆ ทั�งงาน์บริการส่วัน์หน้์า (front office) และงาน์เบ่ �องหลงั (back office) จุงึดำาเนิ์น์
การผู่้าน์ระบบอตัโน์มติัเป็น์หลกั ทำาให้ควัามสมัพันั์ธ์ร์ะหว่ัางผูู้ม้าเย่อน์และผูู้ป้ระกอบการ 
เปล่�ยน์แปลงไป อย่างไรก็ตาม ใน์การบริการระดบัหรูหราและราคาแพัง ยิ�งจุะม่การใชี้
คน์มากข่ึ �น์ การสมัผู้สักบัมนุ์ษย ์(human touch) จุงึกลายเป็น์สิน์คา้หรูหราใน์อน์าคต

 
3) ดา้นัอุปสงค์ก์ารท่ีองเทีี�ยวิ

บุค์ลกัษณ์และเสน้ัทีางผูบ้ริโภค์ น์ักท่องเท่� ยวัม่พัฤติกรรม และควัาม 
ตอ้งการท่�หลากหลายและซบัซอ้น์มากข่ึ �น์กว่ัาเดิมมาก เสน้์ทางผูู้บ้ริโภิคจุงึม่ควัามซบัซอ้น์ 
และหลากหลายมากข่ึ �น์เช่ีน์กนั์ แม้ว่ัาน์กัท่องเท่�ยวัตอ้งการกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัท่�  

หลากหลาย แต่การท่องเท่�ยวัไทยก็ยงัคงกระจุุกอยู่ใน์ 5 จุงัหวัดัยอดนิ์ยมเช่ีน์เดิม ส่วัน์หนึ์�ง 
เป็น์ข่อ้จุำากดัดา้น์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และควัามพัรอ้มข่องผูู้ป้ระกอบการท่� ไม่เท่ากนั์ใน์
แต่ละพ่ั�น์ท่�  อ่กทั�งดว้ัยช่ี�อเส่ยงข่องจุงัหวัดัยอดนิ์ยมทั�ง 5 แห่ง น์กัท่องเท่�ยวัจุงึยงัคงให้ 

ควัามสน์ใจุกบัเม่องหลกัเหล่าน่์�มากกว่ัาพ่ั�น์ท่� อ่�น์ๆ ข่องประเทศไทย ซึ� งสามารถไป 

ท่องเท่�ยวัสมัผู้สัไดบ้า้งผู่้าน์ทางช่ีองทางควัามจุริงเสม่อน์
จุากรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายท่�กระจุุกอยู่ภิายใน์พ่ั�น์ท่�จุงัหวัดั 

ท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยม น์กัท่องเท่�ยวัท่�เข่า้มาส่วัน์ใหญ่จุะมุ่งแสวังหาควัามหลากหลายควับคู่
ไปกบัการแสวังหาโอกาสต่างๆ จุากการเป็น์จุงัหวัดัท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยมทั�งใน์เชิีงการ
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คน้์หาประสบการณ์์ใหม่ๆ การเดิน์ทางมาพับปะคน์รูจุ้กัและการหาโอกาสทางเศรษฐกิจุ 
รวัมถึงการเข่้ามาใชี้ประโยชีน์จ์ุากควัามได้เปร่ยบด้าน์ควัามพัร้อมข่องโครงสร้าง 
พ่ั �น์ฐาน์จุากการเป็น์เม่องท่องเท่�ยวัหลกั น์กัท่องเท่�ยวักลุ่มสำาคญัจุงึเป็น์กลุ่มท่�ลกัษณ์ะ
ท่� มุ่งแสวังหาควัามหลากหลาย ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ก็ตอ้งการสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักและ
บริการจุากควัามเป็น์เม่องและควัามเป็น์สากลเพ่ั�อให้บรรลุวัตัถุประสงคก์ารเดิน์ทางท่�
มากไปกว่ัาการพักัผู่้อน์ บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ไดแ้ก่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้พ้ัฒัน์าตวััเอง
ทางสายอาช่ีพั (The enhancer) ท่�จุะอยู่ใน์เม่องท่องเท่�ยวัหลกัเพ่ั�อแสวังหาโอกาสทาง
อาช่ีพัและคุณ์ค่าทางวัฒัน์ธ์รรมท่�หลากหลายข่องพ่ั�น์ท่� น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ห้ล่กหน่์เม่องไปสู่
ประสบการณ์เ์ชิีงลกึ (The in-depth escaper) เป็น์กลุ่มท่�ตอ้งการเปล่�ยน์บรรยากาศช่ีวิัต
แบบเพ่ั�อการผู่้อน์คลายจุากควัามตงึเคร่ยดใน์เม่องพัรอ้มกบัการคน้์หาประสบการณ์์
เชิีงลกึ แต่ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ก็ยงัตอ้งการควัามสะดวักสบาย และน์กัท่องเท่�ยวัผูู้ช้ีอบสาน์
สมัพันั์ธ์ ์(The relationship builder) เป็น์กลุ่มท่�ตอ้งการควัามสะดวักสบาย และใชีเ้วัลา
ร่วัมกนั์กบัผูู้ร่้วัมเดิน์ทางใน์สถาน์ท่�ท่องเท่�ยวั

4) ดา้นัผลกระทีบจัากการท่ีองเทีี�ยวิ
ภิายใตฉ้ากทศัน์น่์์� กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัและการผู้ลิตส่วัน์อ่�น์ใน์เศรษฐกิจุ

ท่องเท่�ยวัจุะยงัคงกระจุุกใน์เม่องท่องเท่�ยวัหลกั ทั�งใน์ส่วัน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัท่�ม่น์กัท่องเท่�ยวั 

มาเย่�ยมเย่อน์โดยตรง กบัส่วัน์การผู้ลิตและการบริการอ่�น์ๆ ก็อยู่ใน์พ่ั�น์ท่� เม่องหร่อ
จุงัหวัดัเด่ยวักนั์ การเช่ี�อมโยงน์อกพ่ั�น์ท่�อย่างมากก็เป็น์เช่ี�อมโยงกนั์ระหว่ัางเม่องหลกั
ดว้ัยกนั์เองหร่อกบัเม่องอ่�น์ๆ ใน์ต่างประเทศ การเช่ี�อมโยงทางเศรษฐกิจุกบัจุงัหวัดั
อ่�น์ๆ ข่องประเทศไทยม่อยู่ไม่มากน์กั ดงัน์ั�น์ ควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั
อาจุทำาให้เกิดการเติบโตและข่ยายฐาน์รายไดก้บัภิาคเศรษฐกิจุอ่�น์มากข่ึ �น์ แต่ยงัจุำากดั
อยู่เพ่ัยงใน์พ่ั�น์ท่�จุงัหวัดัเด่ยวักนั์เส่ยเป็น์ส่วัน์ใหญ่ 

แม้ว่ัากิจุกรรมท่องเท่�ยวัจุะเกิดข่ึ �น์บน์ออน์ไลน์แ์ละโลกเสม่อน์มากข่ึ �น์ แต่
จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัท่� เข่า้มาเย่�ยมเย่อน์และคา้งแรมใน์เม่องหลกัเหล่าน่์�ก็ยงัคงเพิั�มข่ึ �น์
เร่�อยๆ ปัญหาการท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์เกิดข่ึ �น์อย่างชีดัเจุน์ใน์เม่องท่องเท่�ยวัหลกั โดยเฉพัาะ
ใน์จุุดท่องเท่�ยวัท่� ไดร้บัควัามสน์ใจุเป็น์พิัเศษ โครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ใน์มหาน์ครกรุงเทพั
อาจุสามารถรองรบัน์กัท่องเท่�ยวัและน์กัเดิน์ทางจุำาน์วัน์มากได ้แต่เม่องหลกัอ่�น์ๆ เช่ีน์ 
ภูิเก็ต เช่ียงใหม่ ชีลบุร่ กระบ่� ก็ยงัประสบกบัปัญหาควัามสามารถใน์การรองรบัข่องเม่อง
ไม่เพ่ัยงพัอกบัจุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวัท่�เพิั�มข่ึ �น์มากได้

การสรา้งควัามหลากหลายข่องกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัและกิจุกรรมการผู้ลิต
และการบริการเก่�ยวัเน่์�องอ่�น์ๆ ช่ีวัยกระจุายควัามเส่�ยงเชิีงระบบท่� เกิดข่ึ �น์จุากการท่�
เศรษฐกิจุไทยพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัแบบเดิมมากจุน์เกิน์ไป อย่างไรก็ตาม การกระจุุกตวัั
เชิีงพ่ั �น์ท่�ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�จุงัหวัดัยอดนิ์ยมเช่ีน์เดิม ก็ทำาให้เกิดควัามเส่�ยง
ท่� พ่ั �น์ท่� เหล่าน์ั�น์อาจุไดร้บัผู้ลกระทบจุากปัจุจุยัภิายน์อก เช่ีน์ ภิยัพิับติัธ์รรมชีาติ ทั�งท่�  

เกิดข่ึ �น์อยู่เป็น์ประจุำาและท่�เพิั�มควัามถ่�และควัามรุน์แรงมากข่ึ �น์เน่์�องจุากการเปล่�ยน์แปลง 

สภิาพัภูิมิอากาศโลก 
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น์อกจุากน่์� การกระจุุกตวััข่องการท่องเท่�ยวัก็อาจุทำาให้เกิดควัามเส่�อมโทรม
กบัแหล่งท่องเท่�ยวัท่� ไดร้บัควัามนิ์ยม ดงัท่� เกิดข่ึ �น์มาแลว้ัก่อน์สถาน์การณ์์โรคระบาด
โควิัด 19 

ฉากทีศัันัที์ี� 2: บางระจันัั – เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงหลากหลายระดบัฐานัรากในัวิงกวิา้ง

1) ภาพรวิมฉากทีศัันั์
ใน์ฉากทศัน์น่์์� การท่องเท่�ยวัไทยเป็น์รูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลาย 

เช่ีน์เด่ยวักบัฉากทศัน์ท่์�  1 กล่าวัค่อ ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลายทั�งใน์เชิีง
กิจุกรรมและเชิีงพ่ั �น์ท่� อ่กทั�งยงัม่ควัามเช่ี�อมโยงอย่างมากกบัเศรษฐกิจุสาข่าอ่�น์ ใน์ข่ณ์ะท่�  

ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละการบริการท่�เก่�ยวัเน่์�องกบัการท่องเท่�ยวัไม่ไดพ้ัึ�งตลาดเฉพัาะลูกคา้ท่�เป็น์
น์กัท่องเท่�ยวัท่�เดิน์ทางมาเย่อน์ประเทศไทยเท่าน์ั�น์ แต่เป็น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละการบริการท่�
สามารถข่ายไดผู่้้าน์ทางแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์แ์ละพ่ั�น์ท่�เสม่อน์จุริงต่างๆ 

คุณ์ลกัษณ์ะท่�แตกต่างจุากฉากทศัน์ท่์� 1 ค่อ เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลาย 
ใน์ฉากทศัน์น่์์�ม่ฐาน์กวัา้งกว่ัาใน์ฉากทศัน์แ์รก ทั�งใน์เชิีงสาข่าการผู้ลิตและเชิีงพ่ั�น์ท่�  
เน่์�องจุากใน์ฉากทศัน์น่์์� กิจุกรรมการท่องเท่�ยวั รวัมถงึการผู้ลิตและการบริการส่บเน่์�อง
ต่างๆ ไม่ไดก้ระจุุกตวััอยู่ใน์พ่ั�น์ท่�จุงัหวัดัยอดนิ์ยมเพ่ัยง 5 แห่ง แต่ครอบคลุมไปใน์วังกวัา้ง
อย่างน้์อย 30 จุงัหวัดัทั�วัประเทศท่� เป็น์เม่องรองและเม่องเล็กท่� ไดร้บัควัามนิ์ยมจุาก 
น์กัท่องเท่�ยวั แมก้ระทั�งจุงัหวัดัท่� ไม่ไดอ้ยู่ใน์ 30 อนั์ดบัแรก ก็ไดร้บัประโยชีน์ส่์บเน่์�องจุาก
กิจุกรรมท่�เช่ี�อมโยงเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวักบัการคา้ การบริการและการผู้ลิตรูปแบบต่างๆ 
ภิายใน์ห่วังโซ่อุปทาน์ท่�หลากหลาย ควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์์
น่์�จุงึผูู้กโยงกบัควัามเป็น์ทอ้งถิ�น์ระดบัฐาน์รากมากกว่ัาฉากทศัน์แ์รก ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละการ
บริการเด่น์ๆ ก็มาจุากหลากหลายพ่ั�น์ท่�ใน์ประเทศไทย จุงึไดช่้ี�อฉากทศัน์ว่์ัา “บางระจุนั์”

ควัามหลากหลายข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์� มุ่งเน้์น์ไปท่�ควัาม
แทข้่องกิจุกรรมท่�เกิดข่ึ �น์ใน์ระดบัทอ้งถิ�น์ ซึ�งมกัดำาเนิ์น์การโดยผูู้ป้ระกอบการข่น์าดเล็ก 
และข่น์าดย่อย ไม่เพ่ัยงเฉพัาะสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัท่�ต้องการสมัผู้สักบับรรยากาศ
ธ์รรมชีาติข่องชีน์บทไทย แต่รวัมไปถงึกิจุกรรมทางเล่อกอ่กมากมายท่�น์กัท่องเท่�ยวัท่�
ตอ้งการประสบการณ์แ์ทจุ้ริงข่องคน์ทอ้งถิ�น์สามารถเข่า้ถงึได ้เช่ีน์ ตลาดน์ดัประจุำา
ชุีมชีน์ งาน์แต่งงาน์แบบไทยและงาน์บวัชีท่�หาชีมไดย้าก เป็น์ตน้์ ส่วัน์ผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�จุดั
จุำาหน่์ายก็พัฒัน์าข่ึ �น์มาจุากสิ�งท่�ม่อยู่แต่เดิมใน์ทอ้งถิ�น์ โดยอาจุปรุงแต่งและปรบัปรุง
ให้สามารถข่ายไดใ้น์วังกวัา้งมากข่ึ �น์ เช่ีน์ แมลงทอดเคล่อบช็ีอกโกแลตท่�เริ�มไดร้บัควัาม
นิ์ยมเป็น์ซูเปอรฟู้์ื้ดส ์(superfoods) เป็น์ตน้์ 

การพัฒัน์าระบบท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์�จุึงเป็น์การยกระดบัการท่องเท่�ยวั
ชุีมชีน์ (community-based tourism - CBT) ให้ม่ประสิทธิ์ภิาพัและสรา้งมูลค่าท่� สูงข่ึ �น์  
และเช่ี�อมโยงโดยตรงกบัแน์วัคิดการพัฒัน์าผู้ลิตภิณั์ฑ์ท์อ้งถิ�น์แบบ OTOP แต่ใชีป้ระโยชีน์์
จุากเทคโน์โลย่และช่ีองทางแพัลตฟื้อรม์ต่างๆ มากข่ึ �น์ อย่างไรก็ด่ เม่�อเปร่ยบเท่ยบ 
กบัเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์ท่์�  1 แล้วั ผู้ลิตภิณั์ฑ์์ใน์ฉากทศัน์น่์์�ก็อาจุไม่ได้ม่
คุณ์ลกัษณ์ะเป็น์สากลและอาจุไม่โดดเด่น์มากใน์ระดบัน์าน์าชีาติ แต่อย่างน้์อยก็ไดร้บั
ควัามนิ์ยมใน์ประเทศและใน์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัท่�เดิน์ทางมาใน์พ่ั�น์ท่�โดยตรง
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2) อุปทีานั
โค์รงสรา้งพ้ �นัฐานั การพัฒัน์าเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายและเน้์น์

ผู้ลิตภิณั์ฑ์ร์ะดบัฐาน์รากท่�ครอบคลุมพ่ั�น์ท่� ใน์หลายจุงัหวัดัน่์� ย่อมตอ้งพัึ�งการพัฒัน์า
ระบบโครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ท่�ครอบคลุมพ่ั�น์ท่�กวัา้งมากข่ึ �น์ การเดิน์ทางและการข่น์ส่ง
ทางอากาศไปเม่องรองและเม่องเล็กหลายแห่งม่ควัามสะดวักมากข่ึ �น์และม่ราคาตำ�าลง 
เน่์�องจุากสายการบิน์ตน้์ทุน์ตำ�าไดก้ลบัมาข่ยายเคร่อข่่ายการบิน์อ่กครั�งหนึ์�งหลงัจุาก
หยุดชีะงกัไปเก่อบ 3 ปีใน์ช่ีวังโรคระบาดโควิัด 19 รฐับาลไดต้ดัสิน์ใจุพัฒัน์าสน์ามบิน์
หลายแห่งใน์เม่องรองเพ่ั�อตอบรบักบัควัามตอ้งการใน์การเดิน์ทางไปเม่องเหล่าน่์�

โครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ท่� สำาคญัอ่กระบบหนึ์� งสำาหรับฉากทศัน์น่์์�ค่อรถไฟื้ฟ้ื้า
ควัามเร็วัสูงจุากประเทศจุ่น์ ซึ�งไดข้่ยายเคร่อข่่ายครอบคลุมมาถงึประเทศไทย หลงัจุาก 
ท่� ไดเ้ปิดให้บริการมาจุากประเทศจุ่น์มาถงึประเทศลาวัใน์ พั.ศ. 2564 ทำาให้หลายจุงัหวัดั
ใน์ภิาคตะวันั์ออกเฉ่ยงเหน่์อข่องไทยกลายเป็น์พ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวัไปโดยปริยาย เม่อง
น์ครราชีส่มา ข่อน์แก่น์ อุดรธ์าน่์ และหน์องคายกลายเป็น์ศูน์ยร์องรบัและเปล่�ยน์ถ่าย 
น์กัท่องเท่�ยวัจุากประเทศจุ่น์ ซึ�งม่ควัามหลากหลายใน์ดา้น์ควัามต้องการและควัาม 
พังึพัอใจุมากกว่ัาน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์รุ่น์ก่อน์หน้์าน่์�

เช่ีน์เด่ยวักบัทุกฉากทศัน์ ์อน์าคตฐาน์ท่�ชีดัเจุน์ค่อการใชีดิ้จิุทลัใน์การจุดัการ
ระบบการท่องเท่�ยวั แมว่้ัาแหล่งท่องเท่�ยวัจุะไกลข่น์าดไหน์ ก็สามารถใชีร้ะบบดงักล่าวั 
ใน์การจุดัการได ้การลงทุน์ใน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ทางดิจิุทลัจุงึเป็น์องคป์ระกอบสำาคญั
ข่องฉากทศัน์น่์์� โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการกระจุายการลงทุน์ดา้น์ดิจิุทลัใน์เม่องรองและ
เม่องเล็กทั�วัประเทศไทย แต่เน่์�องจุากภิาคเอกชีน์ไม่สามารถสรา้งกำาไรไดจุ้ากการลงทุน์
ใน์พ่ั�น์ท่�ดงักล่าวั จุงึกลายเป็น์หน้์าท่�ข่องรฐัใน์การกระจุายการเข่า้ถงึบริการพ่ั�น์ฐาน์ดา้น์
ดิจิุทลัท่�เอ่ �อต่อการพัฒัน์าเศรษฐกิจุการท่องเท่�ยวัใน์เชิีงฐาน์รากต่อไป

แรงงานั  เศรษฐกิจุท่องเท่� ยวัม่การกระจุายตัวัใน์เชิีงพ่ั �น์ท่� มากข่ึ �น์  

จุงึม่ควัามตอ้งการแรงงาน์ใน์เม่องหลกั เม่องรองและเม่องเล็กใน์ระดบัสดัส่วัน์ท่�ลดหลั�น์
กนั์ไป โดยเป็น์แรงงาน์ท่�อยู่ใน์ภิาคบริการดา้น์การท่องเท่�ยวัโดยตรง รวัมถงึแรงงาน์ 
ใน์ภิาคการผู้ลิตและการบริการอ่�น์ๆ ท่�อยู่ใน์ห่วังโซ่มูลค่าท่� เช่ี�อมโยงกบัการท่องเท่�ยวั  

ซึ�งใน์ท่� น่์�ครอบคลุมไปถึงการผู้ลิตสิน์คา้การเกษตรท่�ตอบโจุทยค์วัามต้องการข่อง 

น์กัท่องเท่�ยวัเฉพัาะกลุ่ม เช่ีน์ ผู้กัปลอดสารพิัษท่�ใชีท้ำาอาหารใน์โรงแรม เป็น์ตน้์ 
ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ แรงงาน์ก็ตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงและพัฒัน์าทกัษะมากข่ึ �น์  

จุงึม่การข่ยายหลกัสูตรเพ่ั�อการเพิั�มทกัษะและควัามรูท่้�เก่�ยวัข่อ้งไปยงัพ่ั �น์ท่�น์อกเม่องหลกั 

มากข่ึ �น์ โดยใชี้ประโยชีน์จ์ุากแพัลตฟื้อรม์การเร่ยน์รู้ออน์ไลน์ ์แต่ก็ม่การพัฒัน์าศูน์ย ์
อบรมตามสถาบนั์การศกึษาใน์แต่ละเม่องให้ตอบรบักบัควัามตอ้งการควัามรูแ้ละทกัษะ
ท่�เปล่�ยน์ไปพัรอ้มกนั์

แพลติฟอรม์ และส้� อออนัไลนั์ จุุดเปล่� ยน์สำาคัญท่� ทำาให้เม่องรองและ 
เม่องเล็กเพิั�มบทบาทใน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายค่อแน์วัโน้์มดิจิุทลัภิิวัตัน์ ์ 
ไม่เพ่ัยงเฉพัาะใน์กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัโดยตรง แต่รวัมไปถงึเศรษฐกิจุเก่�ยวัเน่์�องอ่�น์ๆ 
ผูู้ค้น์จุำาน์วัน์มากข่ึ �น์เริ�มยา้ยจุากเม่องใหญ่ไปสู่เม่องรองเม่องเล็กท่�ม่ควัามสะดวักใน์การ
เดิน์ทางและยงัสามารถติดต่อประสาน์งาน์กบัเคร่อข่่ายทั�วัโลกได ้ควัามสะดวักเหล่าน่์�
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ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการและผูู้ผู้้ลิตไม่จุำาเป็น์ตอ้งอยู่ใน์เม่องใหญ่ตลอดเวัลา แต่ใชีเ้ม่องรอง
เป็น์ฐาน์ข่องการประกอบการ แต่ม่คุณ์ภิาพัช่ีวิัตท่�ด่กว่ัาอยู่เม่องใหญ่

3) อุปสงค์ ์
น์กัท่องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลายใน์ดา้น์ควัามตอ้งการและพัฤติกรรม แต่คน์

จุำาน์วัน์มากเริ�มนิ์ยมไปเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ท่�แปลกใหม่มากข่ึ �น์ คน์ไทยท่องเท่�ยวัใน์ประเทศไทย
เองมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะการท่องเท่�ยวัโดยรถยน์ต ์จุงึทำาให้เกิดเสน้์ทางการท่องเท่�ยวัท่�  

หลากหลายและแปลกใหม่มากข่ึ �น์ อุปสงคส์ำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายใน์ระดบั 
ฐาน์รากน่์�จุงึให้ควัามสำาคญักบัน์กัท่องเท่�ยวัภิายใน์ประเทศเป็น์หลกั โดยครอบคลุมไป
ถงึการท่องเท่�ยวัท่�เป็น์ส่วัน์หนึ์�งข่องหลกัสูตรข่องการศกึษาพ่ั�น์ฐาน์ระดบัประถมศกึษา 

และมธั์ยมศึกษา และไม่ไดจุ้ำากดัอยู่เพ่ัยงเม่องหลกัท่� ได้รบัควัามนิ์ยมทั� วัไปอยู่แล้วั  
แต่รวัมไปถงึเม่องอ่�น์ๆ ท่�ม่เอกลกัษณ์เ์ฉพัาะข่องตน์เอง 

ส่วัน์น์ักท่องเท่� ยวัต่างชีาติก็ได้รับข่้อมูลข่่าวัสารเก่� ยวักบัเม่องและพ่ั�น์ท่�
ท่องเท่�ยวัอ่�น์ๆ ข่องประเทศไทยมากข่ึ �น์ ม่การประชีาสมัพันั์ธ์เ์ม่องรองและเม่องเล็ก 
ข่องไทยท่�ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติสน์ใจุมากข่ึ �น์เช่ีน์กนั์ โดยเฉพัาะสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวั 

ท่� เคยมาเท่�ยวัเม่องไทยและเคยไปเม่องหลกัต่างๆ แลว้ั หลายคน์ไม่อยากกลบัไปแหล่ง
ท่องเท่�ยวัเดิมหร่อแหล่งท่องเท่�ยวัท่�คน์ต่างชีาติมากจุน์เกิน์ไป จุงึสน์ใจุใน์พ่ั�น์ท่�อ่�น์

บุค์ลกัษณ ์จุากรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายท่�กระจุายไปใน์
พ่ั�น์ท่�หลายจุงัหวัดัข่องไทย น์กัท่องเท่�ยวัภิายใตฉ้ากทศัน์น่์์�จุะม่ทางเล่อกใน์การเดิน์ทาง
มากข่ึ �น์น์อกเหน่์อไปจุากการเดิน์ทางเพ่ั�อการพักัผู่้อน์ จุุดมุ่งหมายข่องการเดิน์ทางจุะ
เป็น์ไปเพ่ั�อการคน้์หาสิ�งแปลกใหม่ใน์พ่ั�น์ท่�แปลกใหม่มากข่ึ �น์ หร่อเท่�ยวัใน์สถาน์ท่�ท่� ไม่ใช่ี
สถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัหลกัมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะการเข่า้ถงึพ่ั �น์ท่�หร่อองคค์วัามรูย่้อยใน์ชุีมชีน์  

เพ่ั� อเปิดประสบการณ์์ใหม่และเกิดการเร่ยน์รู้ใน์ระดบัท่� ลึกซึ �งและพัร้อมท่�จุะเป็น์ 

ส่วัน์หนึ์� งใน์การพัฒัน์าพ่ั�น์ท่� ท่� เข่้าไปเย่�ยมเย่อน์มากข่ึ �น์ เป็น์การพัฒัน์าตวััเองและ 

ช่ีวัยเหล่อสงัคมมากข่ึ �น์ น์กัท่องเท่�ยวักลุ่มน่์�จุะให้ควัามสำาคญักบัประสบการณ์์ใน์ทุกช่ีวัง 
เวัลาข่องการเดิน์ทางตั�งแต่ก่อน์ออกเดิน์ทาง ระหว่ัางการเดิน์ทาง และเม่�อถงึจุุดหมาย
ปลายทาง 

บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ไดแ้ก่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้พ้ัฒัน์าสงัคมและสิ�งแวัดลอ้ม 
(The catalyst) เป็น์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัท่�ตอ้งการการเร่ยน์รูเ้ชิีงลกึ แสวังหาผูู้เ้ช่ี�ยวัชีาญ
เฉพัาะใน์เร่�องท่�สน์ใจุ รวัมถงึการเข่า้ไปรบัรูปั้ญหาเพ่ั�อร่วัมพัฒัน์าข่องพ่ั�น์ท่� น์กัท่องเท่�ยวั 

ผูู้ม่้กิจุกรรมเคล่�อน์ตวััตลอดเวัลา (The motion-based wanderer) เป็น์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวั 
ท่� เน้์น์การเดิน์ทางท่� มุ่งหาประสบการณ์์ใหม่ท่� ไม่เคยพับเจุอ และให้ควัามสำาคญักบั
กิจุกรรมระหว่ัางทางมากกว่ัาจุุดหมายปลายทาง น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ท่้องเท่�ยวัเพ่ั�อบำาเพ็ัญ
ประโยชีน์ ์(The volunteer traveler) เป็น์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัท่�มองหาประสบการณ์เ์ชิีงลกึ 
แบบวิัถ่ชุีมชีน์ และตอ้งการเข่า้ไปม่ส่วัน์ช่ีวัยเหล่อพ่ั�น์ท่� ท่� เข่า้ไปเย่อน์ อ่กกลุ่มหนึ์�งเป็น์
น์กัท่องเท่�ยวัใน์เสน้์ทางท่� ไม่ใช่ีสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัหลกั (The tourism veteran) เป็น์กลุ่ม
น์กัท่องเท่�ยวัท่�มองหาประสบการณ์แ์ปลกใหม่ เพ่ั�อแลกเปล่�ยน์ประสบการณ์ก์บัคน์ใน์
ชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์
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4) ผลกระทีบ
ค์วิามสามารถในัการรองรบั  เม่องรองและเม่องเล็กบางแห่งไดร้บัควัามนิ์ยม 

ข่ึ �น์มาอย่างรวัดเร็วั เน่์� องจุากการประชีาสมัพันั์ธ์ข์่องอิน์ฟื้ลูเอน์เซอรบ์างคน์ ทำาให้ 
น์กัท่องเท่�ยวัหลั�งไหลเข่า้ไปอย่างรวัดเร็วั โดยเฉพัาะการท่องเท่�ยวัดว้ัยรถยน์ตท่์�เอ่ �อให้ 

ไปพ่ั�น์ท่� ห่างไกลหร่อพ่ั�น์ท่� ท่� ไม่ม่ข่น์ส่งสาธ์ารณ์ะ จุน์โครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์และสิ�งอำาน์วัย
ควัามสะดวักท่� ม่อยู่แต่เดิมไม่สามารถรบัม่อไดอ้ย่างทนั์ท่วังท่ กลายเป็น์ปัญหาควัาม
แออดัท่�เกิดข่ึ �น์ใน์พ่ั�น์ท่�เหล่าน่์�บ่อยมากข่ึ �น์และใน์ระดบัควัามรุน์แรงมากข่ึ �น์

ควัามสามารถใน์การรองรบัน์กัท่องเท่�ยวัข่องเม่องรองและเม่องเล็กอาจุ
ไม่ไดว้ัางแผู้น์รบัม่อกบัน์กัท่องเท่�ยวัท่� เพิั�มข่ึ �น์ได ้การพัฒัน์าดา้น์การท่องเท่�ยวัจุงึเป็น์
แบบผู้ลกัดนั์โดยอุปสงค ์(demand push) แมว่้ัาภิาครฐัจุะพัยายามวัางแผู้น์พัฒัน์าและ
ประชีาสมัพันั์ธ์บ์างเม่องและบางพ่ั�น์ท่�ก็ตาม แต่น์กัท่องเท่�ยวัอาจุไม่ไดส้น์ใจุหร่อไปเท่�ยวั
ใน์เม่องท่�ภิาครฐัไดต้ั�งเป็น์เป้าหมายไวั ้จุึงมกัเกิดควัามลกัลั�น์กนั์ระหว่ัางการเตร่ยม
พัรอ้มข่องบางเม่องกบัควัามตอ้งการและควัามนิ์ยมท่�เกิดข่ึ �น์จุริง พัรอ้มกนั์น่์� ควัามนิ์ยม
ข่องน์กัท่องเท่�ยวัไม่ไดเ้พ่ัยงหลากหลายเท่าน์ั�น์ แต่เปล่�ยน์แปลงไปอย่างรวัดเร็วัเช่ีน์กนั์ 
การลงทุน์ใน์การสรา้งโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์เพ่ั�อรองรบัน์กัท่องเท่�ยวัใน์บางครั�งก็ชีา้เกิน์ไป  

บางพ่ั�น์ท่�ลงทุน์ไปแล้วั ปรากฏว่ัาน์กัท่องเท่�ยวัไม่ได้นิ์ยมเหม่อน์แต่เดิม จุึงเป็น์การ 
สูญเปล่าข่องงบประมาณ์

ค์วิามเสี�ยง เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายทำาให้ฐาน์เศรษฐกิจุข่องเม่อง
รองเม่องเล็กหลายแห่งทั�วัประเทศไทยข่ยายตวััมากข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ เน่์�องจุากเป็น์
ฐาน์เศรษฐกิจุท่� ไม่ไดพ้ัึ�งน์กัท่องเท่�ยวัเพ่ัยงอย่างเด่ยวั แต่ม่การผู้ลิตและการบริการท่�
สรา้งมูลค่าจุากการข่ายผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์ควัามเส่�ยงข่องเศรษฐกิจุทอ้งถิ�น์ต่อการผู้นั์ผู้วัน์ข่อง
การท่องเท่�ยวัจุงึลดน้์อยลง

หน่์วัยงาน์ส่วัน์กลางดา้น์การท่องเท่�ยวั เช่ีน์ กระทรวังการท่องเท่�ยวัและก่ฬา
และการท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย ตอ้งทำางาน์อย่างใกลชิ้ีดกบัหน่์วัยงาน์อ่�น์ๆ ทั�งองคก์ร
ปกครองส่วัน์ทอ้งถิ�น์ และหน่์วัยงาน์ดา้น์เศรษฐกิจุ เช่ีน์ กระทรวังพัาณิ์ชีย ์ไม่เพ่ัยงเฉพัาะ
ใน์ดา้น์ประชีาสมัพันั์ธ์แ์ละการส่งเสริมการท่องเท่�ยวัเท่าน์ั�น์ แต่รวัมไปถงึการร่วัมส่งเสริม
เศรษฐกิจุฐาน์รากท่�ผูู้กโยงกบัการท่องเท่�ยวั

ฉากทีศัันัที์ี� 3: ขุ้นัพนััธุ ์- เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงเดี�ยวิระดบัฐานัราก

1) ภาพรวิมฉากทีศัันั์
ฉากทศัน์น่์์�เป็น์ภิาพัการท่องเท่�ยวัใน์ระยะ 20 ปีข่า้งหน้์าท่�ม่ระบบท่องเท่�ยวั

ข่องไทยไดพ้ัฒัน์ามากข่ึ �น์ใน์ดา้น์ผู้ลิตภิาพัและประสิทธิ์ภิาพั แต่ยงัคงเน้์น์ธุ์รกิจุการ 
ท่องเท่�ยวัท่� เน้์น์การเย่�ยมชีม ซ่�อข่องและพักัผู่้อน์เป็น์หลกั โดยกิจุกรรมการท่องเท่�ยวั
ได้ข่ยายตวััไปยงัพ่ั �น์ท่� อ่�น์ๆ ข่องประเทศไทยมากข่ึ �น์ และไม่ไดจุ้ำากดัอยู่เพ่ัยงจุงัหวัดั 

ยอดนิ์ยม 5 จุงัหวัดัเหม่อน์ใน์ปัจุจุุบนั์ จุงัหวัดัท่�ม่ชีายหาดและชีายทะเลเก่อบทั�งหมดได้
รบัการพัฒัน์าดา้น์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ และม่สิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักรองรบัน์กัท่องเท่�ยวั 
จุำาน์วัน์มากท่�มาจุากประเทศจุ่น์ แม้ว่ัาเม่องหลกัยงัคงได้รบัควัามนิ์ยมอยู่เช่ีน์เดิม  
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แต่เม่องรองและเม่องอ่�น์ๆ ก็ม่น์กัท่องเท่�ยวัเพิั�มมากข่ึ �น์อย่างชีดัเจุน์ โดยเฉพัาะเม่องรอง
ท่�อยู่บน์เสน้์ทางรถไฟื้ฟ้ื้าควัามเร็วัสูงและเสน้์ทางถน์น์ระหว่ัางประเทศจุากจุ่น์

ระบบการท่องเท่�ยวัม่การเช่ี�อมโยงห่วังโซ่อุปทาน์ทุกอย่างข่องกิจุกรรมการ
ท่องเท่�ยวัอย่างครบวังจุร ตั�งแต่ท่�พักั ร้าน์อาหาร ร้าน์ข่องท่�ระลึก สถาน์บนั์เทิง และ
กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัและน์นั์ทน์าการ การท่องเท่�ยวัใน์ลกัษณ์ะน่์�ม่กิจุกรรมใน์ห่วังโซ่
มูลค่าดา้น์การท่องเท่�ยวัท่�เช่ี�อมโยงกนั์ไดเ้ป็น์อย่างด่ รูปแบบการท่องเท่�ยวัจุงึม่ลกัษณ์ะ
ท่� เป็น์มาตรฐาน์และม่รูปแบบการเดิน์ทางท่�ชีดัเจุน์ แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์์ด้าน์การ 
ท่องเท่�ยวัยิ�งทำาให้ข่อ้มูลเก่�ยวักบัมาตรฐาน์ข่องสถาน์บริการและสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวัก
ต่างๆ ยิ�งปรากฎีชีดัเจุน์มากข่ึ �น์ 

น์อกจุากน่์� การท่องเท่�ยวัระดบัชุีมชีน์ไดร้บัการพัฒัน์าให้ไดม้าตรฐาน์และ
กระจุายไปทั�วัประเทศ และไดร้บัควัามนิ์ยมมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะใน์การท่องเท่�ยวัดว้ัย
รถยน์ตข์่องคน์ไทย รวัมถงึคน์จุ่น์ท่�ข่บัรถยน์ตล์งมาเท่�ยวัประเทศไทยมากข่ึ �น์ จุากการ
ท่�ระบบถน์น์ท่�เช่ี�อมต่อตอน์ใตข้่องประเทศจุ่น์มายงัลาวั พัม่าและประเทศไทยไดพ้ัฒัน์า
อย่างเต็มท่�  แหล่งท่องเท่�ยวัใน์หลายพ่ั�น์ท่�น์อกเม่องหลกัจุงึไดร้บัการพัฒัน์าให้น่์าสน์ใจุ
และม่คุณ์ภิาพัมากยิ�งข่ึ �น์

ใน์ฉากทศัน์น่์์� รูปแบบการท่องเท่�ยวัยงัคงเน้์น์การพักัผู่้อน์ เย่�ยมชีมสถาน์ท่�   

กิน์ด่�มและน์นั์ทน์าการ แมว่้ัาจุะม่การเดิน์ทางเพ่ั�อการประชุีมและเข่า้ร่วัมงาน์ใน์ลกัษณ์ะ 
MICE และเพ่ั�อการแพัทยแ์ละการดูแลสุข่ภิาพับ้าง แต่ระบบการท่องเท่�ยวัก็อยู่ใน์
กรอบข่องห่วังโซ่ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัแบบดั�งเดิม ไม่ไดผูู้้กโยงกบัการพัฒัน์าเศรษฐกิจุ
สร้างสรรคห์ร่อผู้ลิตภิณั์ฑ์อ่์�น์เท่าใดน์กั ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ การท่องเท่�ยวัยงัคงยึดติด 
กบัพ่ั �น์ท่�  โดยเฉพัาะใน์พ่ั�น์ท่�ท่� เป็น์แหล่งท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยม เช่ีน์ ทะเล ภูิเข่า ศูน์ยก์ารคา้ 
รา้น์อาหารและสถาน์บนั์เทิง เป็น์หลกั

โค์รงสรา้งพ้ �นัฐานั การพัฒัน์าโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์เพ่ั�อการรองรบัน์กัท่องเท่�ยวั 
ใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะเหม่อน์กบัฉากทศัน์ท่์�  2 เน่์� องจุากน์กัท่องเท่�ยวัจุะเดิน์ทางเข่้าไปใน์ 

เม่องรองและเม่องเล็กหลายแห่งทั�วัประเทศ การพัฒัน์าโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ดา้น์การข่น์ส่ง
เดิน์ทางทางอากาศ รวัมถงึการสญัจุรภิายใน์เม่องจุงึม่การพัฒัน์ามากข่ึ �น์เพ่ั�อรองรบั 
น์กัท่องเท่�ยวัท่�กระจุายตวััมากข่ึ �น์

อย่างไรก็ตาม ควัามแตกต่างท่�สำาคญัระหว่ัางฉากทศัน์ท่์�  2 กบัฉากทศัน์ท่์�  3  
ค่อ บริการพ่ั�น์ฐาน์และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะเน้์น์ท่�น์กัท่องเท่�ยวัเป็น์หลกั  

ไม่ไดม่้การสรา้งโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์เพ่ั�อการผู้ลิตแบบส่บเน่์�องเท่าใดน์กั ไม่เพ่ัยงเฉพัาะ
โครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ทางกายภิาพั (hard infrastructure) แต่รวัมไปถึงโครงสร้างพ่ั�น์
ฐาน์เชิีงสถาบนั์ เช่ีน์ กฎีหมาย ระเบ่ยบ และมาตรฐาน์ (soft infrastructure) ใน์ข่ณ์ะท่�  
ฉากทศัน์ท่์� 2 จุะมุ่งสรา้งระบบนิ์เวัศใน์การผู้ลิตท่�ต่อยอดจุากการท่องเท่�ยวั เพ่ั�อให้ทา้ยท่�สุด 

สามารถลดการพัึ�งพัาการท่องเท่�ยวั ฉากทศัน์ท่์�  3 น่์�จุะเน้์น์การสรา้งประโยชีน์จ์ุากข่น์าด 
จุากการท่องเท่�ยวัให้ไดม้ากท่� สุด การลงทุน์ดา้น์โครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์จุงึเน้์น์ตอบรบักบั
ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั

แรงงานั เน่์�องจุากเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเน้์น์การท่องเท่�ยวัแบบดั�งเดิม ไม่ไดผูู้้ก
โยงมากกบัสาข่าเศรษฐกิจุอ่�น์ ตลาดแรงงาน์ดา้น์การท่องเท่�ยวัจุงึเน้์น์ควัามรูแ้ละทกัษะ
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ท่�ม่ควัามเฉพัาะเจุาะจุงกบัการตอ้น์รบั (hospitality) น์กัท่องเท่�ยวัเป็น์หลกั หลกัสูตรการ
ศกึษาดา้น์การท่องเท่�ยวัใน์ระดบัมหาวิัทยาลยัก็ยงัคงเน้์น์ควัามรูใ้น์ดา้น์น่์� โดยเพิั�มควัามรู ้
และทกัษะดา้น์ภิาษา การใชีง้าน์เคร่�องม่อดิจิุทลัท่� ไดพ้ัฒัน์ามากข่ึ �น์ แมว่้ัากิจุกรรมทั�ง
ส่วัน์หน้์าบา้น์ค่อการพับปะลูกคา้ และส่วัน์ระบบหลงับา้น์ท่�สน์บัสนุ์น์การปฏิบติัการ ไดใ้ชี้
เทคโน์โลย่ระบบอตัโน์มติัและปัญญาประดิษฐม์ากข่ึ �น์ แต่เน่์�องจุากยงัคงม่น์กัท่องเท่�ยวั
จุำาน์วัน์มากท่�ตอ้งการบริการจุากมนุ์ษย์โดยตรงมากกว่ัา แรงงาน์จุงึยงัเป็น์ท่�ตอ้งการใน์
สาข่าน่์� แต่ก็ม่การพัฒัน์าทกัษะใน์การตอ้น์รบัลูกคา้มากยิ�งกว่ัาเดิม

เน่์� องจุากม่การกระจุายตวััข่องกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัไปยงัเม่องรองและ 
เม่องเล็กมากข่ึ �น์ แรงงาน์จุำาน์วัน์หนึ์�งจุงึไม่จุำาเป็น์ตอ้งยา้ยเข่า้ไปอยู่กรุงเทพัมหาน์คร
และเม่องหลกัอ่�น์ๆ เป็น์การลดควัามแออดัข่องเม่องใหญ่ และเพิั�มโอกาสให้กบัทอ้งถิ�น์
มากยิ�งข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ สถาบนั์การศกึษาทั�งภิายกรุงเทพัฯ และใน์เม่องหลกัหลายแห่ง 
ไดเ้ปิดหลกัสูตรอบรมทกัษะควัามรูท่้�จุำาเป็น์ให้กบัแรงงาน์ใน์เม่องเหล่าน่์�มากข่ึ �น์ แมว่้ัา
ควัามรูห้ลายดา้น์สามารถเร่ยน์ผู่้าน์ทางออน์ไลน์์ไดก็้ตาม

บุค์ลกัษณ ์จุากรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่�กระจุายไปอยู่ภิายใน์
พ่ั�น์ท่�จุงัหวัดัท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยม น์กัท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะเดิน์ทางท่องเท่�ยวัเพ่ั�อ
เน้์น์รบัควัามสุน์ทร่ยแ์ละเน้์น์กิจุกรรมน์นั์ทน์าการจุากการท่องเท่�ยวัเป็น์หลกั โดยจุะ
เล่อกท่องเท่�ยวัใน์แหล่งท่องเท่�ยวัท่�ม่เอกลกัษณ์์โดดเด่น์หร่อเป็น์แหล่งท่องเท่�ยวัสำาคญั
ข่องพ่ั�น์ท่�  รวัมถงึการท่องเท่�ยวัตามแหล่งท่องเท่�ยวัตามกระแสนิ์ยมท่�จุดัตั�งข่ึ �น์เพ่ั�อการ
ท่องเท่�ยวัโดยเฉพัาะ เช่ีน์ รา้น์กาแฟื้ คาเฟ่ื้ สวัน์ดอกไม ้เป็น์ตน้์ การท่องเท่�ยวัค่อน์ข่า้ง 
ม่แบบแผู้น์ท่� ค่อน์ข่้างชีดัเจุน์ใน์การท่องเท่� ยวั บุคลกัษณ์์เด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ได้แก่  
น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ช้ีอบสมัผู้สัสิน์ทรพััยรู์ปแบบไทย (The Thai toucher) เป็น์กลุ่มท่�ยงัช่ี�น์ชีอบ 
ใน์ควัามเป็น์ไทยมิติต่างๆ ท่�น์ำาเสน์อผู่้าน์กิจุกรรมท่องเท่�ยวั และน์กัท่องเท่�ยวัชีอบปักหมุด 
สถาน์ท่� (The optimizer) เป็น์กลุ่มท่�เน้์น์ไปถ ่ายรูปกบัพ่ั�น์ท่�ท่�เป็น์การท่องเท่�ยวัตามกระแส
นิ์ยมและแบ่งปัน์บน์โลกออน์ไลน์์

ฉากทีศัันัที์ี� 4: John Wick - เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงเดี�ยวิทีี�เด่นันัำาระดบัสากลเฉพาะ
บางพ้ �นัทีี�

1) ภาพรวิมฉากทีศัันั์
ฉากทศัน์น่์์�เป็น์ภิาพัอน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัไทยท่�ต่อยอดจุากภิาพัปัจุจุุบนั์ 

เม่�อการท่องเท่�ยวัยงัคงเป็น์ท่�พัึ�งหลกัใน์ดา้น์รายไดแ้ละการจุา้งงาน์ข่องเศรษฐกิจุไทย 
โดยท่�กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัก็ยงัคงเน้์น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละการบริการท่�เน้์น์การเย่�ยมเย่อน์
สถาน์ท่�จุริง แมว่้ัาแน์วัโน้์มข่องการท่องเท่�ยวัเชิีงประสบการณ์แ์ละควัามแทข้่องกิจุกรรม
จุะเกิดข่ึ �น์ก็ตาม แต่ทา้ยท่�สุด กิจุกรรมหลกัข่องการท่องเท่�ยวัก็ค่อการเย่�ยมชีมสถาน์ท่�  

ท่� น่์าสน์ใจุและต่�น์ตาต่�น์ใจุ การพักัผู่้อน์ การกิน์ด่�มและน์นั์ทน์าการ ใน์ภิาพัอน์าคตใน์
ฉากน่์� การท่องเท่�ยวัไทยก็ยงัคงมุ่งเน้์น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัท่� ให้ควัามสำาคญักบั
กิจุกรรมแน์วัน่์�เช่ีน์เดิม
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การท่องเท่�ยวัใน์ระยะ 20 ปีข่า้งหน้์าใน์ฉากทศัน์น่์์�ไดพ้ัฒัน์าระบบท่องเท่�ยวั
ท่�ตอบสน์องจุุดประสงคก์ารท่องเท่�ยวัเพ่ั�อเย่�ยมชีม ซ่�อข่องและพักัผู่้อน์อย่างเฉพัาะ
เจุาะจุง โดยเช่ี�อมโยงห่วังโซ่อุปทาน์ทุกอย่างข่องกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัอย่างครบวังจุร 
ตั�งแต่ท่�พักั รา้น์อาหาร รา้น์ข่องท่�ระลึก สถาน์บนั์เทิงและกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัและ
น์นั์ทน์าการ การท่องเท่�ยวัลกัษณ์ะน่์�ม่โครงสรา้งค่อน์ข่า้งชีดัเจุน์และม่กรอบกิจุกรรม
ใน์ห่วังโซ่การท่องเท่�ยวั การท่องเท่�ยวัจุึงม่ลกัษณ์ะท่� เป็น์มาตรฐาน์ระดบัสากล และ
ผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์องเท่�ยวัท่�น์ำาเสน์อก็เน้์น์ควัามเป็น์สากลมากกว่ัาการข่ายอตัลกัษณ์ท์อ้งถิ�น์
เป็น์หลกั 

การท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์�เน้์น์ควัามประหยดัจุากข่น์าดเป็น์หลกั เทคโน์โลย่
หลายอย่างไดช่้ีวัยให้บริการท่องเท่�ยวัม่ประสิทธิ์ภิาพัและผู้ลิตภิาพัท่�สูงข่ึ �น์ เช่ีน์ เทคโน์โลย่
ดิจิุทลั โดยเฉพัาะแพัลตฟื้อรม์ต่างๆ ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัสามารถจุดัการการเดิน์ทาง 
ไดส้ะดวัก รวัดเร็วัและถูกลง พัรอ้มกนั์น่์� ผูู้ป้ระกอบการก็สามารถให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่าง
ม่ประสิทธิ์ภิาพัมากยิ�งข่ึ �น์เช่ีน์กนั์ 

น์กัท่องเท่�ยวัท่�เข่า้มาก็ม่ควัามตอ้งการท่องเท่�ยวัท่�เฉพัาะท่�เน้์น์การท่องเท่�ยวั
เพ่ั�อน์นั์ทน์าการเป็น์สำาคญั โดยอาจุจุะมองหาการท่องเท่�ยวัเชิีงประสบการณ์บ์้าง  
แต่ก็อยู่ใน์กรอบข่องห่วังโซ่การท่องเท่�ยวัแบบดั�งเดิมท่� ไม่ลึกซึ �งมาก ข่ณ์ะเด่ยวักนั์  

การท่องเท่�ยวัยงัคงยดึติดกบัพ่ั�น์ท่�  โดยเฉพัาะใน์พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยมท่�ม่ทะเล ภูิเข่า
และศูน์ยก์ารคา้เป็น์สิ�งดงึดูดใจุดั�งเดิมข่องพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวั การพัฒัน์าระบบท่องเท่�ยวั 

ใน์ฉากทศัน์น่์์�จุึงเป็น์การเสริมต่อจุากข่องเดิมเป็น์หลกั โดยอาจุม่การข่ยายประเภิท
สิน์คา้และการบริการบา้ง แต่ก็ยงัคงมุ่งเน้์น์การท่องเท่�ยวัแบบดั�งเดิมเป็น์หลกั

ใน์ฉากทศัน์น่์์� สดัส่วัน์หลกัข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัยงัคงเกิดข่ึ �น์เฉพัาะใน์
จุงัหวัดัท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยมข่องไทย 5 อนั์ดบัแรก ซึ�งเป็น์จุงัหวัดัท่�ม่ศกัยภิาพัใน์การให้
บริการดา้น์การท่องเท่�ยวัอยู่แลว้ั แมว่้ัาจุงัหวัดัอ่�น์ๆ อาจุม่น์กัท่องเท่�ยวัไปเย่�ยมเย่อน์ 

มากข่ึ �น์ แต่เน่์�องดว้ัยการลงทุน์ดา้น์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักสำาหรบั 

น์กัท่องเท่�ยวัท่�ยงัคงกระจุุกตวััอยู่ใน์เม่องเหล่าน่์� อตัราการเติบโตข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์
จุงัหวัดัยอดนิ์ยมก็ยงัคงมากกว่ัาจุงัหวัดัอ่�น์อยู่ด่ 

ทั�งน่์� สถาน์การณ์์โควิัด 19 ยิ�งตอกยำ �าควัามสำาคญัข่องเม่องหลกัดา้น์การ
ท่องเท่�ยวั เน่์�องจุากน์กัลงทุน์และผูู้ป้ระกอบการไม่กลา้เส่�ยงท่�จุะลงทุน์ข่ยายพ่ั�น์ท่�การให้ 

บริการไปยงัพ่ั �น์ท่� ท่องเท่�ยวัอ่�น์ใน์เม่องรองเม่องเล็ก การฟ้ื้�น์ตวััข่องการท่องเท่�ยวัไทย
หลงัโควิัด 19 จุงึยงัคงมุ่งไปท่�เม่องหลกัข่องการท่องเท่�ยวั ค่อ กรุงเทพัมหาน์คร ภูิเก็ต 
เช่ียงใหม่ และชีลบุร่ ยิ�งทำาให้การท่องเท่�ยวัยงัคงกระจุุกตวััใน์พ่ั�น์ท่� เหล่าน่์�ต่อไปอ่กใน์
ระยะยาวั แมว่้ัาจุะม่ควัามพัยายามใน์การส่งเสริมการท่องเท่�ยวัชุีมชีน์ก็ตาม แต่การลงทุน์
กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัใน์ภิาพัรวัมยงัคงกระจุุกตวััอยู่ใน์พ่ั�น์ท่�เม่องหลกัต่อไป

บุค์ลกัษณ ์จุากรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่�กระจุุกอยู่ภิายใน์พ่ั�น์ท่�
เม่องท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยม กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัทั�งหมดเป็น์ไปเพ่ั�อตอบวัตัถุประสงค์
เพ่ั�อการพักัผู่้อน์และน์นั์ทน์าการ น์กัท่องเท่�ยวักลุ่มน่์�จุะตอ้งการสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวัก 

ใน์การดำาเนิ์น์ช่ีวิัตตลอดระยะเวัลาเดิน์ทางมาท่องเท่� ยวั ใน์ด้าน์สิน์ค้าและบริการ 
ม่แบบแผู้น์และมาตรฐาน์การให้บริการใน์ระดบัสูง รวัมถงึการให้บริการเฉพัาะท่� เป็น์
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บริการข่ั�น์สูง (High-end) บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ไดแ้ก่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้้พัฒัน์า
ตวััเองเชิีงสุข่ภิาพั (The pamperer) เป็น์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัท่� ม่วัตัถุประสงคเ์พ่ั�อมารบั
บริการเฉพัาะทางดา้น์สุข่ภิาพัและเน้์น์การพักัผู่้อน์ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้้ร่วัมเป็น์ส่วัน์หนึ์�ง
ข่องกิจุกรรมส่งเสริมธุ์รกิจุ (The outing joiner) เป็น์กลุ่มน์ักท่องเท่� ยวัท่� เดิน์ทาง
ท่องเท่�ยวัท่�เน้์น์การพักัผู่้อน์และสรา้งแรงจูุงใจุใน์การทำางาน์ และน์กัท่องเท่�ยวัผูู้้ใชีเ้วัลา
กับตัวัเอง (The time spender) เป็น์กลุ่มน์ักท่องเท่� ยวัท่� เน้์น์ใชี้ช่ีวิัตอยู่ระยะยาวั
ใน์เม่องท่องเท่�ยวั ตอ้งการควัามสะดวักสบายท่�เอ่ �อต่อการใชีช่้ีวิัตและการทำางาน์

2) ผลกระทีบ 
การกระจุุกตวััข่องการท่องเท่�ยวัใน์เม่องยอดนิ์ยมจุะม่ผู้ลกระทบโดยตรงต่อ

ข่่ดควัามสามารถใน์การรองรบัข่องพ่ั�น์ท่�น์ั�น์ แม้ใน์ช่ีวังแรกข่องการฟ้ื้�น์ฟูื้ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั
หลงัโควิัด 19 ควัามแออดัอาจุยงัไม่มากน์กั เน่์�องจุากตอ้งใชีเ้วัลากว่ัาน์กัท่องเท่�ยวัจุะ
กลบัมาเย่�ยมเย่อน์ไดเ้หม่อน์เดิม แต่เม่�อเวัลาผู่้าน์ไป หากไม่ม่การลงทุน์เตร่ยมพัรอ้ม
ดา้น์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักไวั ้ควัามสามารถข่องเม่องท่องเท่�ยวั
ใน์การตอ้น์รบัน์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์มากก็จุะประสบกบัปัญหาควัามแออดั ดงัท่� เกิดข่ึ �น์
มาก่อน์หน้์าน่์�ใน์ช่ีวังก่อน์โควิัด 19

บุคลกัษณ์เ์ด่น์ข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์แต่ละ
ฉากทศัน์ส์รุปไดด้งัรูปท่�  28 

รูป็ท่�  28 บุคลักัษณ์์เด่น่ของนั่กัท่องเท่�ยวใน่ฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวของป็ระเทศไทย
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ตารางท่�  22 ตัวอธิบายฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวไทยระดับป็ระเทศ

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่ ฉากท้ัศน์ท่ั�  1
The Avengers

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
บางระจ้ัน

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
ขุั้นพ้นธ์

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4 
John Wick

 ด้านอุปท่าน 
(supply side)

โคิรงสร้าง
พ่�นฐานเพ่�อ
รองรับการ
ท่่องเท่่�ยว

• การเดินท่างท่่� เช่ี้�อม
จัังหวัดท่่องเท่่�ยว
หลัักในระดับโลัก
• แพลัตฟอร์มดิจิัทั่ลั
• โคิรงสร้างพ่�นฐาน
เพ่�อการผัลิัตส่บเน่�อง

• การเดินท่างท่่�
เช่ี้�อมโยงภายใน
ประเท่ศ
• แพลัตฟอร์มดิจิัทั่ลั
• โคิรงสร้างพ่�นฐาน
เพ่�อการผัลิัตส่บเน่�อง

• การเดินท่างท่่�
เช่ี้�อมโยงภายใน
ประเท่ศ
• แพลัตฟอร์มดิจิัทั่ลั

• การเดินท่างท่่� ม่การ
เช่ี้�อมเม่องท่่องเท่่�ยว
หลัักในระดับโลัก
• แพลัตฟอร์มดิจิัทั่ลั

แรงงานในภาคิ
การท่่องเท่่�ยว

• แรงงานทั่กษะท่่� ให้
บริการเฉพาะท่าง
ด้านสุขภาพ 
(wellness) แลัะ
บริการสร้างสรรค์ิ
ระดับสูง (high end) 
ในระดับสากลั
• แรงงานตาม
การปรับแต่ง 
(customization) 
แลัะตามคิวาม
ต้องการ 
(on demand)
• แรงงานกระจุักตัว
ภายในจัังหวัด
ท่่องเท่่�ยวหลััก

• แรงงานทั่กษะท่่� ให้
บริการเฉพาะท่างแลัะ
บริการสร้างสรรค์ิ
• แรงงานตามการ
ปรับแต่ง 
(customization) 
แลัะตามคิวาม
ต้องการ 
(on demand)
• แรงงานกระจัาย
ตัวไปในจัังหวัดท่่� เป็น
เม่องรองเม่องเล็ัก
มากขึ�น

• แรงงานท่่� ให้บริการ
ในลัักษณะท่่� เป็น
โคิรงสร้างแลัะม่
มาตรฐานทั่�วไป
• แรงงานตามคิวาม
ต้องการ (staff on 
demand)
• แรงงานกระจัาย
ตัวไปในแหล่ังท่่อง
เท่่�ยวหลัักของเม่อง
รองเม่องเล็ักมากขึ�น

• แรงงานทั่กษะท่่� ให้
บริการในลัักษณะท่่�
เป็นโคิรงสร้างแลัะ
ม่มาตรฐานการให้
บริการในระดับสากลั
• แรงงานตามคิวาม
ต้องการ (staff on 
demand)
• แรงงานกระจุักตัว
ในแหล่ังท่่องเท่่�ยว
ของเม่องท่่องเท่่�ยว
หลััก

ผู้ัประกอบการ • ผัลิัตสินค้ิา
แลัะบริการท่่� ม่
คิวามเฉพาะแลัะ
สร้างสรรค์ิท่่� ม่ทั่�ง
คิวามเป็นท้่องถิิ�น
แลัะคิวามเป็นสากลั
• ปรับแต่ง 
(customized) 
ได้ตามคิวามต้องการ
ท่่�หลัากหลัาย
• ม่บริการทั่�งออนไลัน์
แลัะออฟไลัน์
• ขยายห่วงโซ่ัมูลัค่ิา
ท่างเศรษฐกิจัไปสู่
ท้่องถิิ�นเฉพาะในพ่�นท่่�
จัังหวัดท่่องเท่่�ยวหลััก
• ผู้ัประกอบการ
กระจุักตัวอยู่ภายใน
จัังหวัดท่่องเท่่�ยวหลััก

• ผัลิัตสินค้ิา
แลัะบริการท่่� ม่
คิวามเฉพาะแลัะ
สร้างสรรค์ิของ
ท้่องถิิ�น
• ปรับแต่ง 
(customized) 
ได้ตามคิวามต้องการ
ท่่�หลัากหลัาย
• ม่บริการทั่�งออนไลัน์
แลัะออฟไลัน์
• ขยายห่วงโซ่ัมูลัค่ิา
ท่างเศรษฐกิจัไปสู่
ท้่องถิิ�นในหลัายพ่�นท่่�
ของประเท่ศไท่ย
• ผู้ัประกอบการ
กระจัายตัวไปตาม
แหล่ังพ่�นท่่� ท่่องเท่่�ยว
ใหม่ในจัังหวัดต่างๆ 
ทั่�วประเท่ศ

• ผัลิัตสินค้ิาแลัะ
บริการท่่� เป็น
มาตรฐานคิวาม
ต้องการบนฐานของ
คิวามเป็นท้่องถิิ�น
• สินค้ิาม่โคิรงสร้าง
แลัะมาตรฐาน
เหม่อนกัน 
(standardized)
• ม่บริการทั่�งออนไลัน์
แลัะออฟไลัน์
• ผู้ัประกอบการ
กระจัายตัวไปตาม
จัังหวัดท่่องเท่่�ยว 
แต่ยังกระจุักอยู่
เฉพาะพ่�นท่่� ท่่� เป็น
แหล่ังพ่�นท่่�หลัักของ
จัังหวัด

• ผัลิัตสินค้ิาแลัะ
บริการท่่� เป็น
มาตรฐานตามคิวาม
ต้องการในระดับโลัก
• สินค้ิาม่โคิรงสร้าง
แลัะมาตรฐาน
เหม่อนกัน 
(standardized) 
• ม่บริการทั่�งออนไลัน์
แลัะออฟไลัน์
• ผู้ัประกอบการ
กระจุักตัวอยู่เฉพาะ
ในแหล่ังท่่องเท่่�ยว
หลัักของจัังหวัด
ท่่องเท่่�ยวหลััก
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ตารางท่�  22 (ต่อ)

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่ ฉากท้ัศน์ท่ั�  1
The Avengers

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
บางระจ้ัน

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
ขุั้นพ้นธ์

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4 
John Wick

 ด้านอุปท่าน 
(supply side)

ส่� อสังคิม
ออนไลัน์

• การสร้างเน่�อหา
โดยนักท่่องเท่่�ยว 
(UGC) ในแหล่ัง
ท่่องเท่่�ยวใหม่มากขึ�น
• เน้นอินฟูเอ็นเซัอร์
ท่่� เป็นมนุษย์แลัะไม่ใช่ี้
มนุษย์
• การสร้างเน่�อหาท่่�
มอบประสบการณ์ทั่�ง
ในระดับท้่องถิิ�นแลัะ
ระดับโลัก

• การสร้างเน่�อหา
โดยนักท่่องเท่่�ยว 
(UGC) ในแหล่ัง
ท่่องเท่่�ยวใหม่มากขึ�น
• เน้นอินฟลูัอินเซัอร์
ท่่� เป็นมนุษย์
• การสร้างเน่�อหาท่่�
มอบประสบการณ์ใน
ระดับท้่องถิิ�น

• เน้นการตลัาดแลัะ
ประชี้าสัมพันธ์ โดย
ผู้ัให้บริการในพ่�นท่่�
ท่่องเท่่�ยวเป็นหลััก
• เน้นอินฟลูัอินเซัอร์
ท่่� เป็นมนุษย์
• เน้นประชี้าสัมพันธ์
แหล่ังท่่องเท่่�ยวหลััก
ของจัังหวัดต่างๆ

• เน้นการตลัาดแลัะ
ประชี้าสัมพันธ์ โดย
ผู้ัให้บริการในพ่�นท่่�
ท่่องเท่่�ยวเป็นหลััก
• ม่แพลัตฟอร์ม
ท่่องเท่่�ยวแบบคิรบ
วงจัรของห่วงโซ่ัการ
ท่่องเท่่�ยว
• ใช้ี้อินฟูเอ็นเซัอร์
ท่่� เป็นมนุษย์แลัะไม่ใช่ี้
มนุษย์
• เน้นประชี้าสัมพันธ์
แหล่ังท่่องเท่่�ยวหลััก
ของจัังหวัดท่่องเท่่�ยว
หลััก

สิ�งดึงดูดใจัหลััก 
ด้านการ
ท่่องเท่่�ยว

• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
เพ่�อเสริมสร้าง
ประสบการณ์เชิี้งลึัก
ในพ่�นท่่� จัังหวัด
ท่่องเท่่�ยวหลััก
• กิจักรรมท่่องเท่่�ยว
ม่คิวามเป็นสากลั 
(cosmopolitan) 
แลัะคิวามเป็นเม่อง 
รวมถึิงคิวาม
หลัากหลัายของ
อัตลัักษณ์ท้่องถิิ�น
• การท่่องเท่่�ยว
เสม่อนจัริง (virtual 
tourism)

• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
เพ่�อเสริมสร้าง
ประสบการณ์เชิี้งลึัก
ในพ่�นท่่� จัังหวัด
ท่่องเท่่�ยวในไท่ย
• กิจักรรมท่่องเท่่�ยว
ท่่�มาจัากคิวามหลัาก
หลัายของอัตลัักษณ์
ท้่องถิิ�น

• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
เพ่�อนันท่นาการแลัะ
การพักผ่ัอน เช่ี้น 
ท่ะเลั ภูเขา 
• กิจักรรมท่่องเท่่�ยว
ท่่� ม่คิวามโดดเด่น
เฉพาะของท้่องถิิ�น

• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
เพ่�อนันท่นาการแลัะ
การพักผ่ัอน เช่ี้น 
ท่ะเลั ภูเขา  แลัะ
ศูนย์การค้ิาชัี้�นนำา
ระดับโลัก 
• กิจักรรมท่่องเท่่�ยว
ท่่� ม่คิวามเป็นสากลั 
(cosmopolitan) 
แลัะคิวามเป็นเม่อง 
• การท่่องเท่่�ยว
เสม่อนจัริง (virtual 
tourism)

รูปแบบคิวาม
สัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ัมาเย่อนแลัะ
ผู้ัประกอบการ 

• ใช้ี้ระบบอัตโนมัติใน
การดำาเนินธุรกรรม
ต่างๆ (contactless)
• การชี้ำาระเงินแบบ
ทั่�งแบบใช้ี้เงินสดแลัะ
ผ่ัานแพลัตฟอร์ม
ออนไลัน์
• การให้บริการโดย
มนุษย์สำาหรับบริการ
เฉพาะ (high touch)

• ใช้ี้ระบบอัตโนมัติ
คิวบคู่ิกับการใช้ี้
มนุษย์ ในการดำาเนิน
ธุรกรรมต่างๆ
• การชี้ำาระเงินแบบ
ทั่�งแบบใช้ี้เงินสดแลัะ
ผ่ัานแพลัตฟอร์ม
ออนไลัน์
• การให้บริการโดย
มนุษย์สำาหรับบริการ
เฉพาะ (high touch)

• ใช้ี้ระบบอัตโนมัติ
คิวบคู่ิกับการใช้ี้
มนุษย์ ในการดำาเนิน
ธุรกรรมต่างๆ
• การชี้ำาระเงินแบบ
ทั่�งแบบใช้ี้เงินสดแลัะ
ผ่ัานแพลัตฟอร์ม
ออนไลัน์
• การให้บริการโดย
มนุษย์แลัะหุ่นยนต์

• ใช้ี้ระบบอัตโนมัติใน
การดำาเนินธุรกรรม
ต่างๆ (contactless)
• การชี้ำาระเงินผ่ัาน
แพลัตฟอร์มออนไลัน์
ทั่�งหมด (cashless)
• การให้บริการ
หุ่นยนต์ทั่�งหมด
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ตารางท่�  22 (ต่อ)

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่ ฉากท้ัศน์ท่ั�  1
The Avengers

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
บางระจ้ัน

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
ขุั้นพ้นธ์

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4 
John Wick

ด้านอุปสงค์ิ 
(demand 
side)

บุคิลัักษณ์ • ผู้ัท่่� มุ่งค้ินหา
ประสบการณ์เฉพาะ
ตามท่่�ตนสนใจั หร่อ
ต้องการเติมเต็มช่ี้วิต
ด้วยประสบการณ์
ใหม่ๆ ทั่�งในระดับ
ท้่องถิิ�นแลัะระดับโลัก 
• ม่บุคิลัักษณ์เด่น 
ได้แก่
- The enhancer 
- The in-depth 
escaper 
- The relationship 
builder

• ผู้ัท่่� มุ่งค้ินหา
ประสบการณ์เฉพาะ
ตามท่่�ตนสนใจั หร่อ
ต้องการเติมเต็มช่ี้วิต
ด้วยประสบการณ์
ใหม่ๆ ในระดับท้่องถิิ�น
• ม่บุคิลัักษณ์เด่น 
ได้แก่
- The catalyst 
- The motion-based 
wanderer 
- The volunteer 
traveler 
- The tourism 
veteran

• ผู้ัท่่� มุ่งเดินท่าง
เพ่�อพักผ่ัอนแลัะ
นันท่นาการจัาก
บริการในระดับ
ท้่องถิิ�น
• ม่บุคิลัักษณ์เด่น 
ได้แก่
- The Thai toucher 
- The optimizer

• ผู้ัท่่� มุ่งเดินท่าง
เพ่�อพักผ่ัอนแลัะ
นันท่นาการจัาก
บริการในระดับโลัก
• ม่บุคิลัักษณ์เด่น 
ได้แก่
- The pamperer 
- The outing joiner 
- The time 
spender

เส้นท่าง
ผู้ับริโภคิ 

• ท่างกายภาพแลัะ
โลักเสม่อน
• เส้นท่างท่่องเท่่�ยว
แปลักใหม่

• ท่างกายภาพ
• เส้นท่างท่่องเท่่�ยว
แปลักใหม่

• ท่างกายภาพ
• เส้นท่างท่่องเท่่�ยว
หลััก

• ท่างกายภาพแลัะ
โลักเสม่อน
• เส้นท่างท่่องเท่่�ยว
หลััก

มุมมอง
เก่�ยวกับเวลัา
แลัะพ่�นท่่�  

• แหล่ังท่่องเท่่�ยวบาง
ท่่�สามารถิเท่่�ยวได้
บางเวลัา (โดยเฉพาะ
แหล่ังท่่องเท่่�ยวใหม่
บางแห่งท่่� ไม่พร้อมรับ
นักท่่องเท่่�ยวทุ่กเวลัา
ผ่ัานโลักเสม่อน)
• การท่่องเท่่�ยวเชิี้ง
กายภาพกระจุักใน
พ่�นท่่� จัังหวัด
ท่่องเท่่�ยวหลััก

• แหล่ังท่่องเท่่�ยวทุ่กท่่�
สามารถิเท่่�ยวได้บาง
เวลัา (ส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถิพัฒนาการ
ท่่องเท่่�ยวเสม่อนจัริง
ในพ่�นท่่� ย่อยๆ ได้ 
โดยเฉพาะใน
เม่องรองเม่องเล็ัก)
• การท่่องเท่่�ยวเชิี้ง
กายภาพกระจัาย
ไปในพ่�นท่่� จัังหวัด
ท่่องเท่่�ยวรองแลัะ
เม่องเล็ัก

• แหล่ังท่่องเท่่�ยวทุ่กท่่�
สามารถิเท่่�ยวได้บาง
เวลัา (ส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถิพัฒนาการ
ท่่องเท่่�ยวเสม่อนจัริง
ในพ่�นท่่� ย่อยๆ ได้ 
โดยเฉพาะใน
เม่องรองเม่องเล็ัก)
• การท่่องเท่่�ยวเชิี้ง
กายภาพกระจัายไป
เฉพาะพ่�นท่่� ท่่องเท่่�ยว
ของเม่องรอง

• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
ทุ่กท่่�เท่่�ยวได้ทุ่กเวลัา 
(Physical + Virtual)
• การท่่องเท่่�ยวเชิี้ง
กายภาพกระจุัก
เฉพาะพ่�นท่่� ท่่องเท่่�ยว
ของจัังหวัดท่่องเท่่�ยว
หลััก

ด้านผัลักระท่บ 
(impact)

ผัลักระท่บจัาก
การท่่องเท่่�ยว 

• การท่่องเท่่�ยว
กระจุักในพ่�นท่่�
จัังหวัดท่่องเท่่�ยวหลััก
• ขยายฐานรายได้
จัากการเช่ี้�อมโยง
เศรษฐกิจัอ่�นๆ ใน
ขอบเขตจัังหวัด
ท่่องเท่่�ยวหลััก
• กระจัายคิวามเส่�ยง
ท่างเศรษฐกิจั 
• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
เส่� อมโท่รม 

• การท่่องเท่่�ยว
กระจัายไปยังพ่�นท่่�
จัังหวัดต่างๆ ทั่�วไป
ประเท่ศ
• ขยายฐานรายได้
จัากการเช่ี้�อมโยง
เศรษฐกิจัอ่�นๆ
• กระจัายคิวามเส่�ยง
ท่างเศรษฐกิจั 

• การท่่องเท่่�ยว
กระจัายไปยังแหล่ัง
ท่่องเท่่�ยวหลัักของ
จัังหวัดต่างๆ ทั่�วไป
ประเท่ศ
• การกระจัายรายได้
ไปนอกภาคิการ
ท่่องเท่่�ยวน้อย
• คิวามเส่�ยงสูง
หากเกิดผัลักระท่บ
ภายนอกกับภาคิการ
ท่่องเท่่�ยว

• การท่่องเท่่�ยว
กระจุักในพ่�นท่่�
ท่่องเท่่�ยวในจัังหวัด
ท่่องเท่่�ยวหลััก
• การกระจัายรายได้
ไปนอกภาคิการ
ท่่องเท่่�ยวน้อย
• คิวามเส่�ยงสูงมาก
หากเกิดผัลักระท่บ
ภายนอกกับภาคิการ
ท่่องเท่่�ยว
• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
เส่� อมโท่รม

คิวามสามารถิ
ในการรองรับ 

• ม่แนวโน้มจัะเกิด
การท่่องเท่่�ยวล้ันเกิน 

• คิวามสามารถิใน
การรองรับของการ
ท่่องเท่่�ยวโดยรวม
เพิ�มขึ�นสูง

• คิวามสามารถิใน
การรองรับของการ
ท่่องเท่่�ยวโดยรวม
เพิ�มขึ�น

• ม่แนวโน้มเกิดการ
ท่่องเท่่�ยวล้ันเกินสูง
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3.3.2 พลวัตร์ะบบขัองฉากทััศน์์การ์ทั่องเทั่�ยุวไทัยุ

ฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัข่องประเทศไทยใน์ส่วัน์ก่อน์หน้์าน่์�แสดงให้เห็น์ถึง 
ปัจุจุยัสำาคญัสองประการท่�ม่ควัามไม่แน่์น์อน์ท่�ม่ผู้ลต่อการคาดการณ์ภ์ิาพัการท่องเท่�ยวั
ไทยใน์อน์าคต ค่อ (1) รูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�จุะเป็น์เศรษฐกิจุเชิีงเด่�ยวัหร่อเชิีง
หลากหลาย และ (2) รูปแบบเชิีงพ่ั�น์ท่�ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�อาจุจุะม่การกระจุุกหร่อ
กระจุายตวัั เม่�อพิัจุารณ์าใน์เชิีงระบบจุะพับว่ัาทั�ง 2 ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ม่ควัามเช่ี�อมโยงกนั์ 
โดยสามารถอธิ์บายได ้ดงัน่์�

รูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่� ยวัเก่� ยวัข่้องกบัลกัษณ์ะข่องกลุ่มน์ักท่องเท่� ยวั  
(น์กัท่องเท่�ยวัตลาดเด่ยวัหร่อหลายตลาด น์กัท่องเท่�ยวัแบบโครงสร้างหร่อย่ดหยุ่น์)  
ท่�จุะม่ผู้ลต่อควัามตอ้งการบริโภิคผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัข่องไทย โดยเฉพัาะแหล่ง
ดงึดูดใจุท่องเท่�ยวั (แหล่งท่องเท่�ยวักระแสหลกั เช่ีน์ ทะเล ภูิเข่า ศูน์ยก์ารคา้ หร่อแหล่ง
ท่องเท่�ยวัตามประสบการณ์เ์ฉพัาะกลุ่ม) และม่ผู้ลต่อการจุดัเตร่ยมสิน์คา้และบริการ
การท่องเท่�ยวัตามจุุดประสงคก์ารเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวั (เพ่ั�อพักัผู่้อน์/น์นั์ทน์าการ 
หร่อการเร่ยน์รู/้คน้์หาตน์เอง) องคป์ระกอบเหล่าน่์�ม่ผู้ลต่อรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั 
ท่�จุะม่ลกัษณ์ะเป็น์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่� เป็น์เชิีงเด่�ยวัหร่อเชิีงหลากหลาย และจุะม่ 

ผู้ลต่อพัฤติกรรมระบบท่�แตกต่างกนั์ รูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัสามารถแยกตาม 
องคป์ระกอบดงักล่าวัได้โดยคร่าวั ดงัตารางท่�  23 

ตารางท่�  23 รูป็แบบของเศรษฐกิัจกัารท่องเท่�ยว
ราย่การ เชิิงเด่็�ย่วั เชิิงหลากหลาย่

เป้าหมายเศรษฐกิจั เน้นการสร้างรายสูงท่่� เกิดขึ�นจัากกิจักรรม
ในภาคิการท่่องเท่่�ยวเท่่านั�น

เน้นการกระจัายรายได้สู่ภาคิเศรษฐกิจัท่่�หลัากหลัาย 
โดยไม่จัำากัดเฉพาะกิจักรรมด้านการท่่องเท่่�ยว

ลัักษณะนักท่่องเท่่�ยว นักท่่องเท่่�ยวม่ลัักษณะแลัะคิวามต้องการ
คิล้ัายกัน

นักท่่องเท่่�ยวม่ลัักษณะแลัะคิวามต้องการหลัากหลัาย

แหล่ังท่่องเท่่�ยว เน้นท่่องเท่่�ยวในแหล่ังท่่องเท่่�ยวกระแสหลััก เน้นท่่องเท่่� ยวในแหล่ังท่่องเท่่� ยวทั่� งกระแสหลัักแลัะ
เฉพาะกลุ่ัม

สินค้ิาแลัะบริการท่่องเท่่�ยว เพ่�อการพักผ่ัอนแลัะนันท่นาการ เพ่�อการพักผ่ัอน การเร่ยนรู้แลัะค้ินหาประสบการณ์
แปลักใหม่

ส่วัน์การกระจุายพ่ั�น์ท่�ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัน์ั�น์ เกิดจุากการกระจุายใน์แง่
กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัท่� เช่ี�อมโยงกบักิจุกรรมอ่�น์ๆ ท่�อยู่น์อกเหน่์อข่อบเข่ตกิจุกรรม
หลกัข่องการท่องเท่�ยวั ซึ� งจุะม่ผู้ลให้เกิดการกระจุายเชิีงพ่ั �น์ท่� ไปยงัแหล่งดึงดูดใจุ 

หร่อกิจุกรรมทางเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ท่� ถูกผูู้กโยงเข่า้กบัการท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ อย่างไรก็ด่ 
การกระจุายเชิีงพ่ั�น์ท่�ข่ึ �น์อยู่กบัควัามสามารถใน์การเข่า้ถงึพ่ั �น์ท่�  ปัจุจุยัดา้น์โครงสรา้ง 

พ่ั �น์ฐาน์ดา้น์การเดิน์ทางจุงึเป็น์ตวัักำาหน์ดข่อบเข่ตข่องการกระจุายเชิีงพ่ั�น์ท่�ว่ัาจุะข่ยาย



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

136ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

ไปไดก้วัา้งเพ่ัยงใด (ภิายใน์จุงัหวัดัท่องเท่�ยวั หร่อข่า้มจุงัหวัดั) ยิ�งข่อบเข่ตการเข่า้ถงึ 
ม่มากก็จุะยิ� งส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเท่� ยวัใหม่ใน์ระดับย่อยเพิั� มข่ึ �น์จุำาน์วัน์มาก  
เกิดผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัใหม่ๆ และเกิดการกระจุายการท่องเท่�ยวัไปยงัพ่ั �น์ท่�ท่� ไม่ใช่ี
แหล่งท่องเท่�ยวัหลกัมากข่ึ �น์

จุากปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์สำาคญัข่า้งตน้์ สามารถอธิ์บายแน์วัคิดเชิีงระบบไดด้งั
รูปท่�  29 ซึ�งแสดงให้เห็น์ควัามสมัพันั์ธ์ข์่องปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ข่า้งตน้์  ควัามหลากหลาย
ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั (ลกัษณ์ะน์กัท่องเท่�ยวั แหล่งท่องเท่�ยวั และสิน์คา้และบริการ 
ท่องเท่�ยวั) ม่ผู้ลทำาให้เกิดการกระจุายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัทั�งใน์การกระจุายกิจุกรรม 
และกระจุายพ่ั�น์ท่�  อย่างไรก็ด่ ข่อบเข่ตข่องการกระจุายเชิีงพ่ั�น์ท่�ข่ึ �น์อยู่กบัผู้ลข่องการ 

พัฒัน์าโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ท่�จุะทำาให้เกิดการการกระจุายข่า้มข่อบเข่ตพ่ั�น์ท่� หากโครงสรา้ง 

พ่ั �น์ฐาน์สำาคญัไม่ไดร้บัการพัฒัน์า การกระจุายเชิีงพ่ั �น์ท่�ข่องการท่องเท่�ยวัอาจุทำาไดจุ้ำากดั  

กล่าวัค่อ แมว่้ัาน์กัท่องเท่�ยวัจุะม่ควัามตอ้งการเท่�ยวัหลากหลาย หากการเดิน์ทางท่องเท่�ยวั 
ม่อุปสรรคใน์การเข่า้ถงึ น์กัท่องเท่�ยวัก็จุะเล่อกเดิน์ทางไปยงัเม่องท่องเท่�ยวัหลกัท่�เข่า้ถงึ 
ไดง่้าย ผู้ลกัดนั์ให้ควัามหลากหลายข่องการท่องเท่�ยวัเกิดข่ึ �น์อย่างจุำากดัเฉพัาะใน์พ่ั�น์ท่�  

เม่องท่องเท่�ยวัน์ั�น์ และไม่สามารถเช่ี�อมโยงไปยงัจุงัหวัดัอ่�น์ได ้ดงัน์ั�น์ การพัฒัน์าโครงสรา้ง 

พ่ั �น์ฐาน์เป็น์เง่�อน์ไข่สำาคญัข่องการกระจุายการท่องเท่�ยวัข่า้มข่อบเข่ตพ่ั�น์ท่�

รูป็ท่�  29 กัรอบแน่วคิดเชิงระบบของฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวไทย

ใน์ทางหนึ์�ง ควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุการท่องเท่�ยวัท่�เกิดข่ึ �น์ก็เป็น์ผู้ลมา
จุากการกระจุายใน์เชิีงพ่ั�น์ท่�ทั�งใน์ข่อบเข่ตพ่ั�น์ท่�จุงัหวัดัท่องเท่�ยวัและข่า้มจุงัหวัดั กล่าวัค่อ  

ยิ�งสามารถกระจุายพ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัให้เกิดข่ึ �น์ใน์วังกวัา้งมากเท่าไร ก็จุะยิ�งม่โอกาสทำาให้
การท่องเท่�ยวัม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์เท่าน์ั�น์ เกิดแหล่งท่องเท่�ยวัใหม่ สิน์คา้และ
บริการสน์ับสนุ์น์การท่องเท่�ยวัใหม่ท่�รองรบัวัตัถุประสงคก์ารเดิน์ทางท่�หลากหลาย  
ซึ� งเป็น์ผู้ลส่บเน่์� องสำาคญัมาจุากควัามต้องการข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่� ม่ควัามแตกต่าง 



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

137ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

หลากหลาย ก็จุะยิ�งเปิดโอกาสให้เกิดการผู้ลิตและน์ำาเสน์อสิน์คา้และบริการท่องเท่�ยวั 
ท่�หลากหลายและข่า้มข่อบเข่ตควัามตอ้งการไม่จุำากดัเฉพัาะสิน์คา้และบริการการท่องเท่�ยวั 
เท่าน์ั�น์ แต่ยงัรวัมถงึสิน์คา้และบริการอ่�น์ๆ โดยเฉพัาะสิน์คา้และบริการใน์เชิีงสรา้งสรรค์
และการเร่ยน์รู้

โดยสรุป ลกัษณ์ะข่องน์กัท่องเท่�ยวัม่ผู้ลต่อการกำาหน์ดสิน์คา้และบริการ 
การท่องเท่�ยวั ซึ�งจุะม่ผู้ลต่อรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัข่องไทยดว้ัย เช่ีน์ น์กัท่องเท่�ยวั
แบบมวัลชีน์ท่�ตอ้งการเท่�ยวัเพ่ั�อพักัผู่้อน์แบบม่โครงสรา้ง อาจุจุะตอ้งการสิน์คา้ท่องเท่�ยวั
ท่�ม่ควัามหลากหลายไม่มากน์กั ส่งผู้ลทำาให้ควัามจุำาเป็น์ใน์การเช่ี�อมโยงการท่องเท่�ยวักบั
ภิาคเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ม่น้์อย ใน์ข่ณ์ะท่�น์กัท่องเท่�ยวัแบบอิสระท่�มองหาประสบการณ์แ์ละ
ควัามต่�น์เตน้์ใหม่แบบย่ดหยุ่น์ อาจุจุะตอ้งการคน้์หาสิน์คา้และบริการท่�ม่ควัามแปลกใหม่  
สามารถตอบสน์องควัามตอ้งการท่�หลากหลายและไม่จุำากดัเฉพัาะสิน์คา้การท่องเท่�ยวั  
จุึงม่โอกาสท่� ผู้ลกัดนั์ให้เกิดการเช่ี�อมโยงกบัเศรษฐกิจุอ่� น์ๆ โดยเฉพัาะเศรษฐกิจุ
สรา้งสรรค ์ท่�จุะมาช่ีวัยเติมเต็มใน์การร่วัมสรา้งประสบการณ์์ใหม่ให้กบัน์กัท่องเท่�ยวั
และผูู้เ้ดิน์ทางดว้ัยจุุดประสงคอ่์�น์ 

ส่วัน์การกระจุายเชิีงพ่ั�น์ท่�ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัจุะเกิดข่ึ �น์ไดน้์ั�น์ก็เป็น์ผู้ล
มาจุากการพัฒัน์าโครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ กล่าวัค่อ พ่ั �น์ท่� ท่องเท่�ยวัท่� ม่การกระจุุกตวััสูง  

น์อกเหน่์อจุากควัามสามารถใน์การดงึดูดข่องแหล่งดงึดูดใจุใน์พ่ั�น์ท่�แลว้ั การเข่า้ถงึ 
พ่ั �น์ท่� ท่องเท่� ยวัโดยสะดวักก็ม่ผู้ลต่อการตดัสิน์ใจุเล่อกจุุดหมายปลายทางเช่ีน์กนั์  
เม่องท่องเท่�ยวัหลกัมกัม่ศกัยภิาพัใน์การเข่้าถึงสูงกว่ัาเม่องอ่�น์ๆ โดยเปร่ยบเท่ยบ 
อย่างไรก็ด่ จุากปัจุจุยัควัามหลากหลายข่องน์กัท่องเท่�ยวั ส่งผู้ลทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัม่ควัาม
ตอ้งการท่�แตกต่างกนั์ออกไป ใน์กรณ่์น์กัท่องเท่�ยวัม่ควัามตอ้งการหลากหลาย จุะทำาให้
สามารถเช่ี�อมโยงควัามตอ้งการกบักิจุกรรมใน์ภิาคเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ไดม้ากข่ึ �น์ แต่ถา้ยงั
ม่อุปสรรคเร่�องการเดิน์ทางและการเข่า้ถงึระหว่ัางพ่ั�น์ท่�  ก็อาจุจุะทำาให้การเช่ี�อมโยง
กิจุกรรมทางเศรษฐกิจุน์ั�น์ทำาไดใ้น์วังจุำากดั 

น์โยบายสำาคญัท่�จุะช่ีวัยทำาให้เกิดการกระจุายทั�งใน์เชิีงพ่ั �น์ท่�และกิจุกรรม
การท่องเท่�ยวัค่อการลงทุน์ใน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ ทั�งการลงทุน์ใน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์เพ่ั�อ
เช่ี�อมพ่ั�น์ท่�กายภิาพัระหว่ัางเม่องต่างๆ และโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์เพ่ั�อเช่ี�อมโลกกายภิาพัและ 

โลกเสม่อน์
โครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์เพ่ั�อเช่ี�อมพ่ั�น์ท่�กายภิาพัระหว่ัางเม่องจุะทำาให้เกิดการ 

กระจุายพ่ั�น์ท่�ท่�จุะทำาให้เกิดกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัใหม่ๆ ใน์พ่ั�น์ท่�ท่�อาจุจุะเป็น์พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวั
 

อยู่แลว้ัแต่เข่้าถึงยาก และพ่ั�น์ท่� ท่� ไม่เคยเป็น์พ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวัมาก่อน์ ควัามสามารถใน์
การเข่า้ถึงจุะผู้ลกัดนั์ให้เกิดการผู้ลิตสิน์คา้และบริการสน์บัสนุ์น์การท่องเท่�ยวัใหม่ๆ  
อย่างไรก็ด่ สิน์คา้และบริการใหม่ๆ ท่�จุะเกิดข่ึ �น์ได้น์ั�น์ ก็ข่ึ �น์อยู่กบัลกัษณ์ะและควัาม
ตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัท่�จุะเข่า้มา ซึ�งจุะเป็น์ตวัักำาหน์ดควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุ
ท่องเท่�ยวั หร่อใน์อ่กทาง แมว่้ัาน์กัท่องเท่�ยวัท่� เข่า้มาจุะเป็น์กลุ่มท่� ม่ลกัษณ์ะคลา้ยกนั์  

ควัามสามารถใน์การเข่้าถึงพ่ั �น์ท่� สูงก็ทำาให้เกิดการกระจุายตวััข่องพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวัได ้

เช่ีน์กนั์ แต่ก็อาจุจุะเท่�ยวักระจุุกอยู่ใน์กลุ่มกิจุกรรมท่องเท่�ยวัเท่าน์ั�น์ แต่ไม่เกิดการเช่ี�อมโยง 

กบัเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ หร่อไม่ม่ควัามหลากหลายข่องกิจุกรรมท่องเท่�ยวัมากน์กั
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โครงสรา้งพ่ั �น์ฐาน์เพ่ั�อเช่ี�อมโลกกายภิาพัและโลกเสม่อน์เป็น์การกระจุายพ่ั�น์ท่�
ไม่เพ่ัยงแต่ใน์พ่ั�น์ท่�กายภิาพั แต่เป็น์การน์ำาเอาผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�กายภิาพัไปเป็น์
ทางเล่อกการท่องเท่�ยวัผู่้าน์ช่ีองทางออน์ไลน์ ์เม่�อทางเล่อกหร่อช่ีองทางใน์การเข่า้ถงึ
พ่ั �น์ท่�ระดบัย่อยม่มากเท่าใด น์กัท่องเท่�ยวัอาจุจุะเล่อกเท่�ยวัผู่้าน์ช่ีองทางออน์ไลน์แ์ละ
ผู่้าน์เทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ได ้เม่�อควัามตอ้งการท่องเท่�ยวัผู่้าน์ทางออน์ไลน์ม่์สูงข่ึ �น์ 
ก็จุะส่งเสริมให้ม่ผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�หลากหลายและม่จุำาน์วัน์มากบน์แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ ์

เม่�อแปลงกรอบแน์วัคิดเชิีงระบบใน์รูปท่�  29 มาเป็น์ผู้งัระบบเพ่ั�ออธิ์บายการ
เปล่�ยน์แปลงท่�อาจุจุะเกิดข่ึ �น์ใน์อน์าคตทางเล่อกรูปแบบต่างๆ ใน์รูปท่�  30 แสดงให้
เห็น์ว่ัา ควัามหลากหลายข่องน์กัท่องเท่�ยวั (diversification of tourists) ม่ผู้ลต่อควัาม
ตอ้งการท่�น์ำาไปสู่การน์ำาเสน์อและสรา้งผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวั (tourism products) 
ทั�งใน์แง่แหล่งท่องเท่�ยวั และสิน์คา้และบริการสน์บัสนุ์น์การท่องเท่�ยวั ยิ�งน์กัท่องเท่�ยวัม่
ควัามหลากหลายมากเท่าใด โอกาสท่�จุะม่การพัฒัน์าผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัท่�หลากหลาย
ก็จุะเพิั�มข่ึ �น์เท่าน์ั�น์ ซึ�งจุะน์ำาไปสู่โอกาสท่�จุะเกิดการเช่ี�อมโยงกบัเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ เพ่ั�อ
ตอบสน์องควัามตอ้งการท่�หลากหลายข่องน์กัท่องเท่�ยวัไดม้ากข่ึ �น์ หร่อใน์ทางกลบักนั์ 
หากน์กัท่องเท่�ยวัส่วัน์ใหญ่ท่�เข่า้มาเป็น์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามตอ้งการท่�คลา้ยกนั์และ
ม่โครงสรา้ง สิน์คา้และบริการท่องเท่�ยวัท่�ม่ก็จุะตอบสน์องตามระดบัควัามตอ้งการน์ั�น์ 
ส่งผู้ลให้ควัามหลากหลายข่องกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัและการเช่ี�อมโยงกบัเศรษฐกิจุ
อ่�น์ๆ ม่น้์อยลง 

รูป็ท่�  30 ผังระบบกัารท่องเท่�ยวไทย
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ใน์ดา้น์การกระจุายเชิีงพ่ั �น์ท่�ท่องเท่�ยวั เม่องท่องเท่�ยวัหลกั (top areas) มกัม่ 

ข่อ้ไดเ้ปร่ยบใน์ดา้น์การเข่า้ถงึ (accessibility) เม่�อเท่ยบกบัเม่องอ่�น์ๆ (other areas)  
ท่�ม่ระดบัการพัฒัน์าท่� ไม่ทดัเท่ยม ดงัน์ั�น์ การกระจุายการท่องเท่�ยวัใน์เชิีงพ่ั�น์ท่�จุะเกิดข่ึ �น์
ไดจุ้ะตอ้งม่การลงทุน์ใน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ดา้น์การเดิน์ทาง (transport infrastructure) 
เพ่ั�อเพิั�มควัามสามารถใน์การเข่า้ถงึและการอำาน์วัยควัามสะดวักให้เกิดการเดิน์ทางข่า้ม
ข่อบเข่ตพ่ั�น์ท่�เม่องท่องเท่�ยวัไดม้ากข่ึ �น์ 

น์อกจุากน่์� การสรา้งควัามหลากหลายข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละกิจุกรรมการท่องเท่�ยวั 
ให้ม่มากข่ึ �น์ รวัมถงึม่แหล่งท่องเท่�ยวักระจุายไปใน์พ่ั�น์ท่�ใน์ข่อบเข่ตท่�กวัา้งมากข่ึ �น์ ก็จุะ
ยิ�งทำาให้การท่องเท่�ยวัข่องไทยม่สิ�งดงึดูดใจุท่� ม่ควัามหลากหลาย (diversification of 
attraction) มากข่ึ �น์ และสามารถดงึดูดน์กัท่องเท่�ยวัไดห้ลากหลายกลุ่มมากข่ึ �น์และม่
จุำาน์วัน์มากข่ึ �น์ดว้ัย

การกระจุายการท่องเท่�ยวัอ่กช่ีองทางหนึ์�งท่�เริ�มม่บทบาทสำาคญัและจุะเป็น์ท่�
นิ์ยมมากข่ึ �น์ใน์อน์าคตค่อกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัผู่้าน์แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์แ์ละเทคโน์โลย่
เสม่อน์จุริง จุน์เกิดเป็น์การท่องเท่�ยวัเสม่อน์จุริง (virtual tourism) ซึ�งจุะเป็น์การน์ำาเอา
ผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัจุากพ่ั�น์ท่�กายภิาพัไปเป็น์ทางเล่อกการท่องเท่�ยวัผู่้าน์ช่ีองทาง 

ออน์ไลน์ ์หากผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์องเท่�ยวัใน์โลกกายภิาพัม่ควัามหลากหลาย ก็จุะยิ�งทำาให้การ
ท่องเท่�ยวัใน์โลกเสม่อน์จุริงม่ข่น์าดใหญ่มากยิ�งข่ึ �น์ ทั�งน่์� พ่ั �น์ท่�ท่องเท่�ยวัเสม่อน์จุริงจุะเกิด
ข่ึ �น์ไดต้อ้งม่การลงทุน์ใน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ดา้น์ดิจิุทลั ซึ�งจุะเป็น์การข่ยายข่อบเข่ตข่อง
การทำากิจุกรรมการท่องเท่�ยวัไปให้กวัา้งกว่ัาการเดิน์ทางไปใน์พ่ั�น์ท่�กายภิาพั และเป็น์
ช่ีองทางใน์การสรา้งผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์องเท่�ยวัแบบตลอดเวัลา (all time tourism product) 
และสามารถสรา้งรายไดจุ้ากการท่องเท่�ยวัให้เพิั�มข่ึ �น์ได้

อย่างไรก็ด่ การเติบโตข่องการท่องเท่�ยวัใน์โลกเสม่อน์ก็อาจุจุะทำาให้บทบาท
ข่องการท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�กายภิาพัสำาคญัน้์อยลง และน์กัท่องเท่�ยวัอาจุจุะเล่อกเดิน์ทาง 

ไปยงัพ่ั �น์ท่�กายภิาพัเฉพัาะพ่ั�น์ท่�ท่�ม่ควัามสำาคญัสูงเท่าน์ั�น์ หร่อไปเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ท่�โลกเสม่อน์
ไม่สามารถตอบสน์องไดท้ั�งหมด เกิดเป็น์วังจุรสมดุล (balancing loop) หร่อใน์อ่กทางหนึ์�ง  
การม่การท่องเท่�ยวัเสม่อน์ก็ยิ�งช่ีวัยกระตุน้์ให้น์กัท่องเท่�ยวัเกิดควัามตอ้งการเดิน์ทาง 
ไปยงัพ่ั �น์ท่�กายภิาพัมากข่ึ �น์ และเกิดเป็น์วังจุรเสริมแรง (reinforcing loop)

ใน์ดา้น์รายไดจุ้ากการท่องเท่�ยวัท่�จุะเป็น์ส่วัน์หนึ์�งใน์ผู้ลิตภิณั์ฑ์ม์วัลรวัมภิายใน์
ประเทศก็เป็น์ผู้ลมาจุากรูปแบบข่องการท่องเท่�ยวั (น์กัท่องเท่�ยวัและกิจุกรรมการ 
ท่องเท่�ยวั) และการกระจุายเชิีงพ่ั�น์ท่� ทั�งน่์� ทั�งสององคป์ระกอบท่�เป็น์ทางเล่อกใน์ฉากทศัน์ ์

ต่างๆ ก็จุะม่ผู้ลต่อการสรา้งรายไดท่้�แตกต่างกนั์ดว้ัย
ผู้งัระบบข่า้งตน้์แสดงให้เห็น์ถงึวังจุรยอ้น์กลบัข่องผู้ลลพััธ์ต่์างๆ ท่� เกิดข่ึ �น์

ใน์ระบบท่องเท่�ยวั ซึ�งจุะน์ำาไปสู่ภิาพัอน์าคตทางเล่อกข่องการท่องเท่�ยวัใน์ภิาพัต่างๆ ท่�
เกิดจุากควัามเช่ี�อมโยงกนั์ข่องปัจุจุยัเชิีงระบบ ควัามสมัพันั์ธ์เ์ชิีงระบบน่์�จุะช่ีวัยให้ผูู้ว้ัาง
น์โยบายเกิดควัามเข่า้ใจุอย่างชีดัเจุน์ถงึผู้ลกระทบต่างๆ ท่�อาจุเกิดข่ึ �น์จุากน์โยบายและ
มาตรการ เพ่ั�อตดัสิน์ใจุเล่อกยุทธ์ศาสตรท่์� เหมาะสมและดำาเนิ์น์การให้บรรลุเป้าหมาย
ท่�พังึประสงค์ได้



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

140ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศา สตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

3.3.3 ฉากทััศน์์การ์ทั่องเทั่�ยุวร์ะดับเม้อง

เน่์�อหาใน์ส่วัน์น่์�น์ำาเสน์อภิาพัอน์า คตทางเล่อกข่องการท่องเท่�ยวัใน์ระดบัเม่อง 
ตามท่� ไดอ้ธิ์บายไปก่อน์หน้์าน่์� แมว่้ัาการท่องเท่�ยวัใน์เช่ียงใหม่และภูิเก็ตม่องคป์ระกอบ
ข่องแหล่งท่องเท่�ยวัและกลุ่มเป้าหมายท่�แตกต่างกนั์บา้ง แต่ใน์ภิาพัรวัม เม่องทั�งสองแห่ง
ประสบกบัปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์บางประการท่� ไม่แตกต่างกนั์มาก ดงัน์ั�น์ เม่�อไดเ้ล่อกแกน์
ปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ 2 ประการท่�น์ำามาใชี้ใน์การสรา้งฉากทศัน์แ์ลว้ั จุงึไดภ้ิาพัอน์าคต 4 ฉาก
เหม่อน์กนั์ดงัต่อไปน่์�

ฉากทีศัันัอ์นัาค์ติเศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิข้องเชียงใหม่และภูเก็ติ 
ผูู้เ้ข่่ยน์ไดเ้ล่อกปัจุจุยัสำาคญั 2 ประการท่�คาดว่ัาจุะม่ผู้ลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจุ

ท่องเท่�ยวัข่องเช่ียงใหม่และภูิเก็ต แต่ก็ยงัม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูงว่ัาจุะเกิดข่ึ �น์ไปใน์ทิศทางใด
ใน์อ่ก 20 ข่า้งหน้์า ปัจุจุยัแรกเป็น์โครงสรา้งเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั ข่ั�วัหนึ์�งค่อรูปแบบท่�น์ำา
โดยผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ และอ่กข่ั�วัหนึ์�งค่อรูปแบบท่�น์ำาโดยผูู้ป้ระกอบการต่างชีาติ 
อ่กปัจุจุยัหนึ์�งค่อเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั โดยม่ข่ั�วัหนึ์�งค่อการท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่� เน้์น์
กิจุกรรมท่องเท่�ยวัและธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัโดยตรง และอ่กข่ั�วัหนึ์�งค่อเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั
เชิีงหลากหลายท่�เน้์น์กิจุกรรมเศรษฐกิจุต่อเน่์�องอ่�น์ๆ รายละเอ่ยดโดยสงัเข่ปข่องแต่ละ
ฉากทศัน์ ์ม่ดงัน่์�

รูป็ท่�  31 ฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวของเช่ยงใหม่และภูเก็ัต

โครงสรา้งเศรษฐกิจท่องเท่ียวเน้นผู้ประกอบการต่างชาติ

โครงสรา้งเศรษฐกิจท่องเท่ียวเน้นผู้ประกอบการไทย

เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชงิหลากหลายเศ
รษ

ฐกิ
จท่

อง
เที่

ยว
เช

งิเ
ดี่ย

ว

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิหลากหลายโดยทุนต่างชาติ

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิหลากหลายโดยทุนในประเทศ

การท่องเท่ียวมาตรฐานโดยทุนต่างชาติ

การท่องเท่ียวมาตรฐานโดยทุนในประเทศ

โอกินาวา/
ลาสเวกัส

เกียวโต/
ดไูบ

มัลดีฟส/์
มายอรก์า

ฮ่องกง/
เจนีวา

(1)

(2)

(4)

(3)
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ฉากทีศัันัที์ี� 1: ฮ่่องกง/เจันีัวิา - เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงหลากหลายโดยทุีนัต่ิางชาติิ

ภิายใตฉ้ากทศัน์น่์์� กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัภิายใน์ภูิเก็ตและใน์เช่ียงใหม่ม่ควัาม 
หลากหลายสูง ไม่เพ่ัยงเฉพัาะกิจุกรรมท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัน์กัท่องเท่�ยวัโดยตรง แต่รวัมไปถงึ 
กิจุกรรมทางเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ใน์ห่วังโซ่มูลค่าท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวั ไม่ว่ัาจุะการแพัทย ์

และสุข่ภิาพั การศกึษา การก่ฬาและการบนั์เทิง ไปจุน์ถงึการผู้ลิตสิน์คา้สรา้งสรรคท่์�แต่เดิม 
มุ่งข่ายน์กัท่องเท่�ยวัเป็น์หลกั แต่ไดพ้ัฒัน์าจุน์กระทั�งสามารถข่ายโดยตรงให้กบัผูู้บ้ริโภิค
ใน์ต่างประเทศได ้โดยใชีช่้ีองทางแพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ท่์�ม่บริษทัใหญ่ใน์ประเทศจุ่น์และ
สิงคโปรเ์ป็น์เจุา้ข่อง น์อกจุากน่์� ยงัม่ธุ์รกิจุการเงิน์ท่�ควัา้โอกาสจุากแน์วัโน้์มข่องเงิน์สกุล
ดิจิุทลัและธุ์รกิจุดา้น์การเงิน์คริปโตเคอรเ์รน์ซ่ (cryptocurrency)

ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัระดบัน์าน์าชีาติน่์�เช่ี�อมโยงกลบัไปถงึผู้ลิตภิณั์ฑ์ต์น้์น์ำ �า เช่ีน์ 
เกษตรกรรม เกษตรกรรุ่น์ใหม่จุำาน์วัน์หนึ์�งไดเ้จุาะตลาดผู้กัและผู้ลไมท่้�ตอบสน์องควัาม
ตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัจุากต่างประเทศ ซึ�งแมอ้าจุชีอบอาหารไทย แต่ก็ตอ้งการกิน์
อาหารตะวันั์ตกหร่ออาหารชีาติอ่�น์บา้ง จุงึม่ตลาดข่องผู้กัผู้ลไมท่้�แต่เดิมตอ้งน์ำาเข่า้จุาก
ต่างประเทศ เกษตรกรเหล่าน่์�สามารถใชี้เทคโน์โลย่เพัาะปลูกท่�ทนั์สมยั และสามารถ
ผู้ลิตผู้ลผู้ลิตไดต้ามท่�รา้น์อาหารต่างชีาติตอ้งการได ้

น์อกจุากน่์� การตอบสน์องควัามตอ้งการกลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามตอ้งการ
พิัเศษจุะน์ำาไปสู่การพัฒัน์าผู้ลิตภิณั์ฑ์ส์ำาหรบัตลาดเฉพัาะกลุ่ม (niche market) ท่�สามารถ
ส่งออกไปข่ายให้ผูู้บ้ริโภิคใน์ตลาดอ่�น์ท่� ไม่จุำาเป็น์ตอ้งเป็น์น์กัท่องเท่�ยวัก็ได ้น์บัเป็น์การ
สร้างควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�กวัา้งออกไปจุากข่อบเข่ตข่องธุ์รกิจุ
ท่องเท่�ยวัทั�วัไป ตวััอย่างเช่ีน์ ใน์การพัฒัน์าอาหารแน์วัฟัื้งกช์ีนั์น์ลัฟู้ื้ด (functional foods) 
ซึ�งเป็น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์อ์าหารและเคร่�องด่�มท่� เพิั�มเติมสารอาหารเฉพัาะเข่้าไปเพ่ั�อให้เกิด
ประโยชีน์เ์ฉพัาะเจุาะจุงใน์ดา้น์สุข่ภิาพัพัลาน์ามยั อาจุม่การพัฒัน์าข่า้วัหร่ออาหารเฉพัาะ
สำาหรบัน์กัก่ฬามวัยไทยท่�มาฝึักซอ้มท่�ค่ายมวัยไทยท่�ภูิเก็ต หร่อข่า้วัพิัเศษสำาหรบัคน์เป็น์
เบาหวัาน์และผูู้สู้งวัยัท่�มาพักัผู่้อน์ใน์ศูน์ยบ์ริบาลคน์สูงวัยัท่�ภูิเก็ตและเช่ียงใหม่ เป็น์ตน้์

ตลาดท่องเท่�ยวัใน์ทั�งสองเม่องเปิดกวัา้งสำาหรบัน์กัลงทุน์ต่างชีาติ ไม่เพ่ัยงเฉพัาะ 
บริษทัใหญ่ท่�ม่เคร่อข่่ายทั�วัโลก แต่รวัมไปถงึผูู้ป้ระกอบการรายย่อยท่�เป็น์คน์ต่างชีาติ
และลงหลกัปักฐาน์ใน์เม่องท่องเท่�ยวัทั�งสองแห่ง บรรยากาศข่องเม่องท่องเท่�ยวัทั�ง 
เช่ียงใหม่และภูิเก็ตต่างก็ม่ควัามเป็น์น์าน์าชีาติสูง แมว่้ัาใน์กรณ่์ข่องเช่ียงใหม่ยงัม่กลิ�น์อาย 
ข่องควัามเป็น์ทอ้งถิ�น์อยู่บา้งก็ตาม ควัามเปิดกวัา้งดงักล่าวัทำาให้เกิดควัามหลากหลาย
ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์เม่องทั�งสอง ไม่เพ่ัยงเฉพัาะธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัท่�ม่ปฏิสมัพันั์ธ์ ์
กบัน์กัท่องเท่�ยวัโดยตรง แต่รวัมไปถงึการผู้ลิตและการบริการส่บเน่์�องท่� เป็น์ธุ์รกิจุท่�
เช่ี�อมโยงไปข่า้งหลงั (backward linkages) อาทิ บริษทัออกแบบสถาปัตยกรรม บริษทั
โฆ่ษณ์า ศิลปิน์ น์กัออกแบบเกมสอ์อน์ไลน์ ์โคช้ีก่ฬาแน์วั extreme sport บริษทัผู้ลิตสบู่
และเคร่�องสำาอางออรแ์กนิ์ก เป็น์ตน้์

ใน์เม่องท่องเท่�ยวัทั�งสองแห่งม่ย่าน์ข่องคน์ต่างชีาติท่�มาใชีช่้ีวิัตท่�น่์�ทั�งใน์ระยะสั�น์ 

และระยะยาวั โดยไม่ใช่ีม่เพ่ัยงผูู้้สูงอายุท่�มาใชี้ช่ีวิัตหลงัเกษ่ยณ์ และครูใน์โรงเร่ยน์
น์าน์าชีาติ แต่รวัมไปถงึคน์รุ่น์ใหม่และคน์วัยักลางคน์ท่�ตอ้งการมาคน้์หาและควัา้โอกาส
จุากเม่องท่องเท่�ยวัท่� ม่ควัามเป็น์น์าน์าชีาติและสากล ร้าน์อาหารและซูเปอรม์ารเ์ก็ต



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

142ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

น์าน์าชีาติม่พับเห็น์อยู่ทั�วัไป รวัมไปถงึบริษทัท่�ผู้ลิตผู้ลงาน์สรา้งสรรค์ใน์รูปแบบต่างๆ 
ซึ�งเป็น์บริษทัระดบัน์าน์าชีาติท่�มาตั�งสาข่าใน์เช่ียงใหม่และภูิเก็ต คน์เร่ร่อน์ดิจิุทลัหร่อ
ดิจิุทลัโน์แมด ทั�งท่�เป็น์คน์ไทยและคน์ต่างชีาติม่อยู่ทั�วัไปใน์พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัข่องเม่องและ
ย่าน์อยู่อาศยัทั�วัไป 

ใน์ฉากทศัน์น่์์� พ่ั �น์ท่� เม่องใน์จุงัหวัดัเช่ียงใหม่และจุงัหวัดัภูิเก็ตจุะทำาหน้์าท่�
เหม่อน์เป็น์ตลาดกลางข่องสิน์คา้และการบริการท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวั จุงึม่ควัาม
เป็น์สากลมากข่ึ �น์ทั�งใน์เชิีงองคป์ระกอบและการออกแบบข่องพ่ั�น์ท่�  

เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายและเป็น์น์าน์าชีาติและสากลน่์�มาพัรอ้มกบั
บรรยากาศและวัฒัน์ธ์รรมเชิีงพัหุนิ์ยม (pluralism) ซึ�งม่คน์มากหน้์าหลายตาอยู่ใน์เม่อง
ท่องเท่�ยวัทั�งสองแห่งน่์� ไม่เพ่ัยงเฉพัาะน์กัท่องเท่�ยวัและคน์ทำางาน์ใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัท่�  

เดิน์ทางเข่า้ออกประจุำาเป็น์ปกติ แต่รวัมถงึคน์ใน์ภิาคส่วัน์อ่�น์ๆ ข่องเม่องดว้ัยเช่ีน์กนั์ 
คน์ต่างชีาติจุำาน์วัน์มากกิน์อยู่และแต่งงาน์กบัคน์ไทย หร่อแมแ้ต่กบัคน์สญัชีาติอ่�น์ท่�  
ลงหลกัปักฐาน์อยู่ใน์เม่องสองแห่งน่์� เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายและสากล 
จุงึมาพัรอ้มกบัวัฒัน์ธ์รรมเชิีงพัหุอย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้

ผู้ลกระทบหนึ์�งท่�เกิดข่ึ �น์กบัคน์ทอ้งถิ�น์แต่เดิมค่อปัญหาราคาท่�ดิน์เพิั�มสูงข่ึ �น์  

คน์ทอ้งถิ�น์ท่� เป็น์เจุา้ข่องท่� ดิน์แต่เดิมตดัสิน์ใจุข่ายท่� ดิน์ไปดว้ัยเหตุผู้ลท่�แตกต่างกนั์  

บางคน์ข่ายไปเพัราะเห็น์ว่ัาข่ายไดร้าคาด่ ใน์ข่ณ์ะท่�บางคน์ข่ายท่�ดิน์และยา้ยไปอยู่ท่�อ่�น์ 
เพัราะไม่อยากอาศยัอยู่ใน์พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัท่�ม่แต่คน์แปลกหน้์าเข่า้มาเท่�ยวัและตั�งถิ�น์ฐาน์ 
พ่ั �น์ท่� ท่องเท่�ยวัท่� ม่ควัามน์าน์าชีาติจุึงมาพัร้อมกบัปรากฏการณ์เ์จุน์ทริฟิื้เคชีนั์ท่�คน์ 

รายไดน้้์อยตอ้งยา้ยออกจุากพ่ั�น์ท่� ไป และถูกทดแทน์โดยคน์ท่�ม่รายไดม้ากกว่ัา ทั�งใน์ดา้น์ 
ท่�อยู่อาศยัและการทำามาหากิน์

จุากรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายและเปิดกวัา้งสำาหรบัน์กัลงทุน์
จุากต่างชีาติ ทำาให้ม่สิน์คา้และการบริการท่� เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัท่� ม่ควัามเป็น์
สากล แต่ก็ยงัม่กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัและการผู้ลิตสิน์คา้สร้างสรรคภ์ิายใน์จุงัหวัดั 
ท่�ม่ควัามหลากหลายสูง รวัมถงึการพัฒัน์าผู้ลิตภิณั์ฑ์ส์ำาหรบัตลาดเฉพัาะกลุ่ม เพ่ั�อตอบ
รบัควัามตอ้งการท่�หลากหลายไดม้ากข่ึ �น์ และม่การส่งเสริมบรรยากาศและวัฒัน์ธ์รรม
เชิีงพัหุนิ์ยม น์กัท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์�จุงึเป็น์กลุ่มท่�ตอ้งการผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวั
ท่�สามารถตอบสน์องตอ้งการควัามหลากหลายทั�งใน์เชิีงควัามเป็น์สากลและควัามเป็น์
ทอ้งถิ�น์ 

บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ไดแ้ก่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ห้ล่กหน่์เม่องไปสู่ประสบการณ์ ์
เชิีงลึก (The in-depth escaper) ซึ�งเป็น์บุคลกัษณ์ท่์� โดดเด่น์ทั�งเช่ียงใหม่และภูิเก็ต  
น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ช้ีอบสาน์สมัพันั์ธ์ ์(The relationship builder) ซึ�งเป็น์บุคลกัษณ์ท่์�โดดเด่น์
ทั�งเช่ียงใหม่และภูิเก็ต 

ฉากทีศัันัที์ี� 2: เกียวิโติ/ดูไบ – เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงหลากหลายโดยทุีนัในัประเทีศั

เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัภิายใตฉ้ากทศัน์น่์์�ม่ควัามหลากหลายเช่ีน์เด่ยวักบัฉากทศัน์ ์
ท่�  1 แต่รูปแบบข่องผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์การบริการ และผูู้ป้ระกอบการค่อน์ข่า้งแตกต่างออกไป 
จุากแบบแรก ใน์ฉากทศัน์น่์์� ผูู้ป้ระกอบการและผูู้ผู้้ลิตทอ้งถิ�น์เป็น์คน์ไทยเส่ยเป็น์ส่วัน์ใหญ่  
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น์อกเหน่์อไปจุากรูปแบบการบริการท่องเท่�ยวัแบบดั�งเดิมแลว้ั ก็ม่การพัฒัน์าผู้ลิตภิณั์ฑ์์
และการบริการดา้น์การท่องเท่�ยวัแปลกใหม่ไปจุากเดิม โดยเฉพัาะการให้ประสบการณ์ท่์�  
ผูู้กโยงกบัควัามเป็น์ชุีมชีน์และควัามเป็น์ทอ้งถิ�น์ข่องเช่ียงใหม่และภูิเก็ต แมว่้ัาผูู้ป้ระกอบการ 
สามารถใชี้เคร่�องม่อและแพัลตฟื้อรม์ดิจิุทลัมากข่ึ �น์ใน์การให้บริการและการบริหาร
จุดัการธุ์รกิจุ แต่จุุดข่ายหลกัก็ยงัเป็น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละสิน์คา้ท่�ผู้ลิตใน์ทอ้งถิ�น์เป็น์หลกั

ใน์ฉากทศัน์น่์์� ผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ไดพ้ัฒัน์าสิน์คา้ข่องตน์เองให้ม่ควัาม
หลากหลายและม่คุณ์ภิาพัมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะผู้ลิตภิณั์ฑ์ส์ร้างสรรคท่์�ข่ายได้ไม่เพ่ัยง
เฉพัาะกบัน์กัท่องเท่�ยวัท่�มาเย่อน์เช่ียงใหม่และภูิเก็ตเท่าน์ั�น์ แต่สามารถส่งออกไปยงั 
ต่างประเทศได ้เช่ีน์ รา้น์ข่ายผู้ลิตภิณั์ฑ์ผ์ู้งโกโกท่้�ปลูกและแปรรูปจุากไร่ใน์อำาเภิอแม่ออน์  
จุงัหวัดัเช่ียงใหม่ ซึ�งไดร้บัควัามนิ์ยมใน์กลุ่มน์กัท่องเท่�ยวัและผูู้บ้ริโภิคคน์จุ่น์รุ่น์ใหม่ท่�
บอกต่อกนั์ไป 

น์อกจุากการท่องเท่�ยวัแบบทั�วัไปแลว้ั ยงัเกิดธุ์รกิจุจุำาน์วัน์มากใน์พ่ั�น์ท่�ท่�เช่ี�อมโยง 

กบัการศึกษา การแพัทยแ์ละการดูแลสุข่ภิาพัทั�งแผู้น์ใหม่และแผู้น์โบราณ์ ม่การตั�ง
ศูน์ยวิ์ัจุยัและพัฒัน์าผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�เช่ี�อมโยงกบัการท่องเท่�ยวั โดยมหาวิัทยาลยัใน์จุงัหวัดั
เพิั�มบทบาทใน์การสร้างระบบนิ์เวัศดา้น์การวิัจุยัและพัฒัน์าท่� เช่ี�อมโยงการท่องเท่�ยวั
กบัการพัฒัน์าผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์จุุดเด่น์ข่องยุทธ์ศาสตรน่์์�ค่อ ไม่ไดม้องน์กัท่องเท่�ยวัเป็น์กลุ่ม
เป้าหมายหลกัตลอดไป แต่เป็น์กลุ่มผูู้บ้ริโภิคท่�ช่ีวัยทดสอบสิน์คา้ใน์ช่ีวังแรก เพ่ั�อข่ยาย
ตลาดไปยงัประเทศต่างๆ ต่อไป

เม่�อเกิดโรคระบาดและเหตุไม่คาดฝััน์อย่างอ่�น์ท่�ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัไม่สามารถ
เข่้ามาเย่�ยมเย่อน์ได้ ก็ม่การใชี้เทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์ VR/MR/AR มาใชี้ใน์การ
สรา้งประสบการณ์์ให้กบัน์กัท่องเท่�ยวัได ้อย่างไรก็ตาม เทคโน์โลย่ท่�พัฒัน์าข่ึ �น์มาก็ยงั
คงเป็น์การซ่�อมาจุากบริษทัต่างชีาติ แต่ก็ม่บริษทัสตารท์อพััข่องไทยท่�พัยายามผู้ลิต
เทคโน์โลย่ดา้น์น่์�ออกมาแข่่งกบับริษทัต่างชีาติ

ใน์ฉากทศัน์น่์์� ผูู้ป้ระกอบการชีาวัไทยรวัมตวัักนั์อย่างเข่ม้แข็่ง สามารถผู้ลกัดนั์ 
การเปล่�ยน์แปลงเชิีงน์โยบายและกฎีหมายท่�ส่งเสริมและปกป้องผูู้ป้ระกอบการชีาวัไทย 
ไดเ้ป็น์อย่างด่ จุงึทำาให้การลงทุน์ข่องต่างชีาติแมย้งัคงม่บา้ง แต่ก็ไม่สามารถครอบงำา
ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัใน์จุงัหวัดัภูิเก็ตและเช่ียงใหม่ได ้อย่างไรก็ตาม ผู้ลกระทบจุากสถาน์การณ์ ์
โควิัด 19 ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ตอ้งข่ายกิจุการข่องตน์เองไปมาก กลุ่มทุน์ท่�มา
ลงทุน์จุงึเป็น์ทุน์ใหญ่จุากกรุงเทพัมหาน์ครมากยิ�งข่ึ �น์

จุากรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายและข่บัเคล่�อน์โดยน์กัลงทุน์ 
ทอ้งถิ�น์ จุงึเน้์น์การกระจุายกิจุกรรมการเท่�ยวัไปใน์พ่ั�น์ท่�ย่อยต่าง  ๆและมุ่งน์ำาเสน์อผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์

และการบริการดา้น์การท่องเท่�ยวัท่�แปลกใหม่ โดยเฉพัาะการมุ่งให้ประสบการณ์ท่์�ผูู้กโยง 
กบัควัามเป็น์ชุีมชีน์และควัามเป็น์ทอ้งถิ�น์ รวัมถงึการสรา้งผู้ลิตภิณั์ฑ์ส์รา้งสรรค ์น์กัท่องเท่�ยวั 
ใน์ฉากทศัน์น่์์�ก็จุะเป็น์กลุ่มท่�ตอ้งการซมึซบัควัามเป็น์ชุีมชีน์ คน้์หาประสบการณ์ท่์องเท่�ยวั 
แบบใหม่ท่�ลกึซึ �งมากข่ึ �น์ และม่วัตัถุประสงคท่์�มากกว่ัาการเดิน์ทางมาท่องเท่�ยวั 

บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ไดแ้ก่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้พ้ัฒัน์าสงัคมและสิ�งแวัดลอ้ม 
(The catalyst) ซึ� งเป็น์บุคลกัษณ์ท่์� โดดเด่น์ข่องเช่ียงใหม่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้้ท่องเท่�ยวั 
เพ่ั�อบำาเพ็ัญประโยชีน์ ์(The volunteer traveler) ซึ�งเป็น์บุคลกัษณ์ท่์�โดดเด่น์ท่�เช่ียงใหม่ 
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น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ม่้กิจุกรรมเคล่�อน์ตวััตลอดเวัลา (The motion-based wanderer) ซึ�งเป็น์
บุคลกัษณ์ท่์�โดดเด่น์ท่�ภูิเก็ต

ฉากทีศัันัที์ี� 3: โอกินัาวิา/ลาสเวิกสั - เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงเดี�ยวิโดยทุีนัในัประเทีศั

ใน์ฉากทศัน์น่์์� ผูู้ป้ระกอบการใน์จุงัหวัดัเช่ียงใหม่และภูิเก็ตยงัคงเน้์น์กิจุกรรม
การท่องเท่�ยวัเป็น์หลกั เน่์�องจุากท่�ผู่้าน์มายงัสามารถข่ยายกิจุการโรงแรม การจุดัทวััร ์
การข่ายข่องฝัาก รวัมถงึรา้น์อาหารและสถาน์บนั์เทิงไดเ้ร่�อยๆ จุงึไม่ม่ควัามจุำาเป็น์ตอ้ง
พัฒัน์าเศรษฐกิจุท่�เก่�ยวัเน่์�องอย่างอ่�น์มาก สถาน์การณ์น่์์�ค่อน์ข่า้งชีดัเจุน์ใน์จุงัหวัดัภูิเก็ต 
ซึ�งน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติจุำาน์วัน์มากยงัคงอยากเดิน์ทางกลบัมาพักัผู่้อน์ตามชีายหาด  
กิน์อาหารทะเล และด่�มเท่�ยวัดงัเช่ีน์ท่�เคยทำามาใน์ยุคก่อน์โควิัด 19 จุงึไม่ม่แรงผู้ลกัดนั์ท่�
จุะข่ยายฐาน์เศรษฐกิจุให้ครอบคลุมไปมากกว่ัากิจุการท่องเท่�ยวัโดยตรง ห่วังโซ่มูลค่า
ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์จุงัหวัดัภูิเก็ตจุงึม่ควัามเฉพัาะเจุาะจุงมาก และมากกว่ัาเม่อง
ท่องเท่�ยวัอ่�น์ข่องประเทศไทย

น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติเริ� มกลบัมาหลงัจุากการทดลองภูิเก็ตแซน์ดบ์อกซ ์
เริ�มเห็น์ผู้ลสำาเร็จุ แมว่้ัาตอ้งประสบกบัอุปสรรคหลายประการใน์ช่ีวังแรกข่องการดำาเนิ์น์การ  
โดยช่ีวังแรกยงัเป็น์น์กัท่องเท่�ยวัจุากยุโรปเป็น์หลกั เน่์�องจุากน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์จุะเดิน์ทาง 
ออกจุากประเทศไดห้ลงัจุากท่�รฐับาลจุ่น์เริ�มเปิดประเทศอ่กครั�งหนึ์�งใน์ช่ีวังปลาย พั.ศ. 
2565 แต่ภูิเก็ตก็ไดก้ลบัมาเป็น์แหล่งท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยมข่องน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์อ่กครั�งหนึ์�ง 

แม้ว่ัาผูู้้บริหารใน์ภิาคธุ์รกิจุ ราชีการและการศึกษาตระหน์กัถึงปัญหาท่�  
เศรษฐกิจุข่องทอ้งถิ�น์พัึ�งพิังการท่องเท่�ยวัมากเกิน์ไป และไดพ้ัยายามสรา้งควัามหลากหลาย 
ข่องเศรษฐกิจุมากข่ึ �น์ก็ตาม สถาน์การณ์์โควิัด 19 ทำาให้ควัามพัยายามดงักล่าวัไม่
สามารถเดิน์หน้์าต่อไปได ้เน่์�องจุากการข่ยายฐาน์เศรษฐกิจุให้หลากหลายมากข่ึ �น์น์ั�น์ 
จุำาเป็น์ตอ้งม่การลงทุน์ท่� ไม่สรา้งรายไดม้ากใน์ช่ีวังแรก น์กัธุ์รกิจุข่องพ่ั�น์ท่�จุงึเน้์น์ไปท่�
ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัแบบเดิมก่อน์ท่�จุะเกิดสถาน์การณ์์โควิัด 19

ส่วัน์ฐาน์เศรษฐกิจุใน์จุงัหวัดัเช่ียงใหม่น์ั�น์ม่ควัามกวัา้งและหลากหลายมากกว่ัา
ภูิเก็ต เน่์�องจุากม่สถาบนั์การศกึษา หน่์วัยงาน์ดา้น์การแพัทยแ์ละการผู้ลิตอุตสาหกรรม
รูปแบบต่างๆ มากกว่ัาภูิเก็ต แต่ภิายใตฉ้ากทศัน์น่์์� ดว้ัยสาเหตุเด่ยวักนั์กบัภูิเก็ต ค่อ 
น์กัท่องเท่�ยวัเริ�มกลบัมาเท่�ยวัเหม่อน์เดิมใน์ยุคก่อน์โควิัด 19 ผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์จุงึ
พัยายามกอบโกยรายไดจุ้ากน์กัท่องเท่�ยวัท่�กลบัมา มากกว่ัาการลงทุน์ใน์การข่ยายฐาน์
ผู้ลิตภิณั์ฑ์์ให้ม่ควัามหลากหลายมากกว่ัาเดิม เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัข่องเม่องจุงึยงัเน้์น์
การท่องเท่�ยวัรูปแบบเดิม ไม่ไดม่้การลงทุน์ใน์การข่ยายฐาน์ทางเศรษฐกิจุท่�เก่�ยวัข่อ้ง
ภิายใน์พ่ั�น์ท่�เท่าใดน์กั

จุากรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัและข่บัเคล่�อน์โดยน์กัลงทุน์ทอ้งถิ�น์  

ใน์ฉากทศัน์น่์์�การพัฒัน์าท่องเท่� ยวัจุะเน้์น์กิจุกรรมการท่องเท่� ยวัเพ่ั� อพักัผู่้อน์และ
น์นั์ทน์าการเป็น์หลกั และยงัเช่ี�อมโยงกบัเศรษฐกิจุท่� เก่�ยวัเน่์� องอย่างอ่�น์ไม่มากน์กั 
เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัข่องเม่องยงัคงเน้์น์การท่องเท่�ยวัรูปแบบเดิม การท่องเท่�ยวัใน์ฉากน่์� 

ไม่ต่างไปจุากเดิม แต่จุะม่ทางเล่อกใน์เชิีงพ่ั�น์ท่� ท่�หลากหลายมากข่ึ �น์ น์กัท่องเท่�ยวัใน์
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ฉากทศัน์น่์์�จุึงเป็น์กลุ่มท่� มุ่งเน้์น์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัท่�ค้น์หาเอกลกัษณ์แ์ละควัาม 

โดดเด่น์ข่องแหล่งท่องเท่�ยวัท่� ม่อยู่ใน์ประเทศไทย บุคลกัษณ์์เด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ค่อ  
น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ช้ีอบสมัผู้สัสิน์ทรพััยรู์ปแบบไทย (The Thai toucher) ซึ�งเป็น์บุคลกัษณ์ท่์�
โดดเด่น์ท่�เช่ียงใหม่และภูิเก็ต

ฉากทีศัันัที์ี� 4: มลัดีฟส/์มายอรก์า - เศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงเดี�ยวิโดยทุีนัต่ิางชาติิ

ใน์ภิาพัรวัม ฉากทศัน์ท่์�  4 เกิดข่ึ �น์ภิายใตส้ถาน์การณ์เ์ด่ยวักนั์กบัฉากทศัน์ท่์�  3  
ค่อ น์กัท่องเท่�ยวัจุากต่างประเทศไดท้ยอยกลบัมาเท่�ยวัเช่ียงใหม่และภูิเก็ตหลงัจุากท่�  
สถาน์การณ์์โรคระบาดโควิัด 19 ไดเ้ริ�มคล่�คลายลงใน์ พั.ศ. 2565 จุน์ม่จุำาน์วัน์มากเหม่อน์
ก่อน์หน้์าน์ั�น์ ใน์ พั.ศ. 2567 น์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ยงัคงเป็น์กลุ่มลูกคา้ท่�สำาคญัข่องเช่ียงใหม่
และภูิเก็ตหลงัจุากท่�รฐับาลจุ่น์เปิดให้ประชีาชีน์คน์จุ่น์เดิน์ทางออกน์อกประเทศ 
เพ่ั�อการท่องเท่�ยวัได ้จุำาน์วัน์เท่�ยวับิน์ตรงจุากเม่องข่น์าดกลางข่องประเทศจุ่น์เพิั�มข่ึ �น์มาก 

ตั�งแต่ พั.ศ. 2567 จุน์เต็มข่่ดควัามสามารถใน์การรองรบัข่องสน์ามบิน์ข่องทั�งสองเม่อง  
ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ เท่� ยวับิน์จุากอิน์เด่ยและรัสเซ่ยเข่้าภูิเก็ตก็เพิั� มข่ึ �น์อย่างต่อเน่์� อง  
ควัามแออดัท่� เกิดข่ึ �น์กบัสน์ามบิน์ข่องทั�งสองเม่องเริ�มคล่�คลายข่ึ �น์ เม่�อสน์ามบิน์ภูิเก็ต
แห่งใหม่ท่�จุงัหวัดัพังังาและสน์ามเช่ียงใหม่แห่งใหม่ท่�ลำาพูัน์เริ�มเปิดใชีง้าน์เต็มท่�ใน์ช่ีวัง 
พั.ศ. 2574-2575 

การกลบัมาข่องน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติจุำาน์วัน์มากข่ึ �น์น์ั�น์ม่สาเหตุสำาคญัส่วัน์หนึ์�ง 
จุากการลงทุน์ข่องน์กัลงทุน์ต่างชีาติใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัใน์เช่ียงใหม่และภูิเก็ต ซึ�งไดห้นั์
กลบัมาลงทุน์ใน์ธุ์รกิจุโรงแรมและอสงัหาริมทรพััยอ่์กครั�งหนึ์�งหลงัสถาน์การณ์์โควิัด 19  
น์กัลงทุน์ต่างชีาติเหล่าน่์�ม่เคร่อข่่ายท่� เช่ี�อมโยงกบัตลาดน์กัท่องเท่�ยวัใน์ประเทศข่อง
ตน์เอง โดยเฉพัาะแพัลตฟื้อรม์ต่างๆ ใน์ประเทศจุ่น์ รวัมถึงข่่ดควัามสามารถด้าน์
เทคโน์โลย่ดิจิุทลัและข่อ้มูลท่�พัฒัน์าข่ึ �น์มาก จุึงทำาให้สามารถดงึน์กัท่องเท่�ยวักลบัมา 
ภูิเก็ตและเช่ียงใหม่ไดเ้ป็น์จุำาน์วัน์มาก และม่ข่อ้ไดเ้ปร่ยบเม่�อเปร่ยบเท่ยบกบัผูู้ป้ระกอบการ 
ทอ้งถิ�น์ข่องไทย น์กัลงทุน์ชีาวัจุ่น์ยงัควับคุมห่วังโซ่มูลค่าท่�เก่�ยวักบัการท่องเท่�ยวัโดยตรง
แต่ตน้์น์ำ �าจุน์ถงึปลายน์ำ �า ค่อตั�งแต่การจุองตั�วัเคร่�องบิน์ โรงแรม รา้น์อาหาร ไปจุน์ถงึการ
ซ่�อข่องฝัาก และผู่้าน์การใชีม่้อถ่อและแอปพัลิเคชีนั์ข่องจุ่น์ทั�งหมด

น์อกจุากน่์� น์กัลงทุน์ต่างชีาติยงัเข่า้ถงึเทคโน์โลย่ใหม่ๆ ท่�ช่ีวัยเพิั�มประสิทธิ์ภิาพั 
ใน์การดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุ และการเสริมสรา้งประสบการณ์์ใหม่ๆ ให้กบัน์กัท่องเท่�ยวั เทคโน์โลย่
เหล่าน่์�ม่ตน้์ทุน์สูง จุงึม่เพ่ัยงน์กัลงทุน์ต่างชีาติรายใหญ่ท่�กลา้ลงทุน์ใน์การพัฒัน์าธุ์รกิจุ
ดว้ัยเทคโน์โลย่ใหม่ๆ เช่ีน์ VR/AR/MR และระบบอตัโน์มติัและหุ่น์ยน์ต ์แต่ก็ทำาให้เกิดควัาม
แตกต่างอย่างมากกบัผูู้ป้ระกอบการไทยท่� เข่า้ไม่ถงึเทคโน์โลย่เหล่าน่์� ควัามแตกต่าง 
ใน์การเข่า้ถงึเทคโน์โลย่ท่�ทนั์สมยัจุะยิ�งทำาให้เกิดควัามแตกต่างใน์ข่่ดควัามสามารถข่อง 
ผูู้ป้ระกอบการไทยกบัต่างชีาติ และยิ�งทำาให้ผูู้ป้ระกอบการต่างชีาติสามารถข่ยายกิจุการ
ไดม้ากยิ�งข่ึ �น์

ใน์ช่ีวัง 20 ปีข่า้งหน้์า การท่องเท่�ยวัไทยจุะประสบสภิาวัะโรคระบาดอ่กสองครั�ง 
แมข้่น์าดข่องผู้ลกระทบจุะไม่เท่ากบัสถาน์การณ์์โควิัด 19 แต่ก็ทำาให้จุำาน์วัน์น์กัท่องเท่�ยวั 
ลดลงบ้างเป็น์ระยะๆ ใน์แต่ละช่ีวัง มกัทำาให้เกิดการแข่่งข่นั์อย่างรุน์แรง เพ่ั�อดึงดูด
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น์กัท่องเท่�ยวัให้กลบัมา เน่์�องจุากน์กัลงทุน์ต่างชีาติม่สายป่าน์ท่�ยาวักว่ัาน์กัลงทุน์ไทย  
จุงึทำาให้ผูู้ป้ระกอบการไทยแข่่งข่นั์ไดย้ากข่ึ �น์เร่�อยๆ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ เน่์�องจุากเศรษฐกิจุ
ทอ้งถิ�น์พัึ�งพัาการท่องเท่�ยวัมาก ควัามซบเซาข่องการท่องเท่�ยวัใน์แต่ละครั�งจุึงม่ผู้ล 

กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจุเม่องโดยรวัม จุึงยิ�งทำาให้การลงทุน์ใน์การข่ยายฐาน์
เศรษฐกิจุให้เกิดควัามหลากหลายเป็น์ไปไดย้ากยิ�งข่ึ �น์

รูปแบบการท่องเท่�ยวัดงักล่าวัม่ผู้ลกระทบดา้น์การคลงัต่อฐาน์ภิาษ่ทอ้งถิ�น์
ใน์เม่องท่องเท่�ยวัทั�งสองแห่ง เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัฐาน์แพัลตฟื้อรม์ทำาให้รายได ้
จุากท่องเท่�ยวัตกอยู่กบัผูู้ป้ระกอบการต่างชีาติ โดยเฉพัาะเจุา้ข่องแพัลตฟื้อรม์ และ
ไม่ไดต้กอยู่กบัผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์เท่าใดน์กั อ่กทั�งควัามเช่ี�อมโยงกบัธุ์รกิจุส่บเน่์�อง
อ่�น์ๆ ก็ไม่มากพัอ องคก์รปกครองส่วัน์ทอ้งถิ�น์จุงึตอ้งพัยายามข่ยายฐาน์ภิาษ่จุากท่�ดิน์
และทรพััยสิ์น์ให้กวัา้งข่ึ �น์และเพิั�มอตัราภิาษ่ให้สูงข่ึ �น์ เพ่ั�อน์ำารายไดม้าใชี้ใน์การลงทุน์ดา้น์
สาธ์ารณู์ปโภิคสาธ์ารณู์ปการข่องเม่อง 

ดว้ัยเจุา้ข่องกิจุการและน์กัลงทุน์จุำาน์วัน์มากเป็น์คน์ต่างถิ�น์ จุงึไม่ไดพ้ัยายาม
สร้างเคร่อข่่ายทางสงัคมและการเม่องใน์ทอ้งถิ�น์เท่าใดน์กั และไม่ม่การรวัมตวััเป็น์ 
กลุ่มกอ้น์อย่างเหน่์ยวัแน่์น์ การรวัมกลุ่มท่�ม่ก็แยกข่าดกนั์ชีดัเจุน์ระหว่ัางผูู้ป้ระกอบการ 
ทอ้งถิ�น์แต่ดั�งเดิม ผูู้ป้ระกอบการท่�เป็น์ทุน์จุากกรุงเทพัฯ หร่อเม่องอ่�น์ๆ และผูู้ป้ระกอบการ 
ทุน์ต่างชีาติ การข่บัเคล่�อน์เชิีงน์โยบายกบัรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิ�น์ท่�จุำาเป็น์ตอ้ง
ผู้ลกัดนั์ไปดว้ัยกนั์จุงึไม่ค่อยบรรลุประสิทธิ์ผู้ลเท่าใดน์กั 

น์อกจุากน่์� เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่�เน้์น์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัม่ผู้ลต่อรูปแบบ
การใชี้ประโยชีน์ท่์� ดิน์ใน์เม่อง มูลค่าท่� ดิน์ท่� เพิั�มข่ึ �น์ใน์แหล่งท่องเท่�ยวัสำาคญัทำาให้คน์ 

ทอ้งถิ�น์จุำาน์วัน์มากตอ้งยา้ยออกไปอยู่ท่�ห่างไกลจุากแหล่งงาน์ ค่อ สถาน์ประกอบการ
ท่องเท่�ยวัประเภิทต่างๆ ซึ�งใน์กรณ่์ข่องภูิเก็ตค่อตามชีายหาดสำาคญัและเม่องเก่าภูิเก็ต 
และกรณ่์ข่องเช่ียงใหม่ค่อพ่ั�น์ท่�ภิายใน์คูเม่องเช่ี�อมต่อไปจุน์ถงึถน์น์นิ์มมาน์เหมิน์ทรแ์ละ
แม่น์ำ �าปิง เจุา้ข่องท่�ดิน์จุำาน์วัน์มากเป็น์ทุน์ต่างชีาติ ซึ�งม่ทั�งท่� ไดท่้�ดิน์มาอย่างถูกตอ้งตาม
กฎีหมายจุากการส่งเสริมข่องภิาครฐั และจุากช่ีองโหว่ัทางกฎีหมายท่�เปิดโอกาสให้ถ่อ
ครองไดใ้น์ลกัษณ์ะให้คน์ไทยเป็น์น์อมิน่์ 

จุากรูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่� ยวัเชิีงเด่�ยวัและเปิดกวั้างสำาหรบัน์ักลงทุน์
จุากต่างชีาติ ใน์ฉากทศัน์น่์์�จุึงม่การลงทุน์ข่องน์กัลงทุน์ต่างชีาติใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั 
จุำาน์วัน์มาก โดยเฉพัาะลงทุน์ใน์ธุ์รกิจุโรงแรมและอสงัหาริมทรพััยเ์พ่ั�อสน์บัสนุ์น์กิจุกรรม
การท่องเท่�ยวัท่�จุะเป็น์บริการท่�ม่มาตรฐาน์ระดบัสูงใน์ระดบัสากล ม่สิน์คา้และบริการท่�
ตอบสน์องวิัถ่ช่ีวิัตสมยัใหม่ น์กัท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะเป็น์กลุ่มท่�ม่วัตัถุประสงคห์ลกั
เพ่ั�อการพักัผู่้อน์และตอ้งการคุณ์ภิาพับริการหลายระดบัตั�งแต่ระดบัโดยทั�วัไปไปจุน์ถงึ
ระดบัสูง 

บุคลกัษณ์ห์ลกัใน์ฉากทศัน์น่์์� ไดแ้ก่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้พ้ัฒัน์าตวััเองเชิีงสุข่ภิาพั 
(The pamperer) ซึ�งเป็น์บุคลกัษณ์ท่์�โดดเด่น์ท่�ภูิเก็ต  น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ร่้วัมเป็น์ส่วัน์หนึ์�ง
ข่องกิจุกรรมส่งเสริมธุ์รกิจุ (The Outing Joiner) ซึ�งเป็น์บุคลกัษณ์ท่์� โดดเด่น์ท่�ภูิเก็ต  
และน์กัท่องเท่�ยวัผูู้้ใชีเ้วัลากบัตวััเอง (The time spender) ซึ�งเป็น์บุคลกัษณ์ท่์�โดดเด่น์
ท่�เช่ียงใหม่
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147ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศา สตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์อ  น์าคตข่องแต่ละฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัข่องเช่ียงใหม่และ
ภูิเก็ตสรุปไดด้งัรูปท่�  32 

รูป็ท่�  32 บุคลักัษณ์์เด่น่ของนั่กัท่องเท่�ยวใน่ฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวของเช่ยงใหม่และภูเก็ัต

ตารางท่�  24 อธิบายฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวไทยระดับเม่อง กัรณ่์เช่ยงใหม่และภูเก็ัต

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่ ฉากท้ัศน์ท่ั�  1
ฮ่่องกง/เจัน่วัา

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
เก่ย่วัโต/ด้็ไบ

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
โอกินาวัา/ลาสัเวัก้สั

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4
ม้ลด่็ฟส์ั/มาย่อร์กา

ด้านอุปท่าน 
(supply side)

โคิรงสร้าง
พ่�นฐาน

• องค์ิประกอบของ
พ่�นท่่�แลัะการออกแบบ
พ่�นท่่� ม่คิวามเป็นสากลั
• บริการสนับสนุน
การท่่องเท่่�ยว เช่ี้น 
ร้านอาหารแลัะ
ซูัเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้าน
นานาชี้าติแลัะพบเห็น
ทั่�วไป
• ม่บริษัท่ท่่�ผัลิัตผัลังาน
สร้างสรรค์ิ ในระดับ
นานาชี้าติรูปแบบต่างๆ 
ตั�งอยู่ในจัังหวัด

• ม่การใช้ี้เท่คิโนโลัย่
คิวามจัริงเสม่อน VR/
MR/AR มาใช้ี้ในการ
สร้างประสบการณ์
ให้กับนักท่่องเท่่�ยวได้ 
แต่ยังคิงเป็นการซ่ั�อ
จัากบริษัท่ต่างชี้าติ
เป็นหลััก 

• การใช้ี้เท่คิโนโลัย่
คิวามจัริงเสม่อน VR/
MR/AR มาใช้ี้ในการ
สร้างประสบการณ์
ให้กับนักท่่องเท่่�ยวได้ 
แต่ยังคิงเป็นการซ่ั�อ
จัากบริษัท่ต่างชี้าติ
เป็นหลััก

• ม่การใช้ี้เท่คิโนโลัย่
ใหม่ๆ ท่่� ช่ี้วยเพิ�ม
ประสิท่ธิภาพในการ
ดำาเนินธุรกิจั
แลัะเสริมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ 
ให้นักท่่องเท่่�ยว เช่ี้น 
VR/AR/MR แลัะม่
การใช้ี้ระบบอัตโนมัติ
แลัะหุ่นยนต์
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148ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวไทย

PPSI

ตารางท่�  24 (ต่อ)

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่ ฉากท้ัศน์ท่ั�  1
ฮ่่องกง/เจัน่วัา

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
เก่ย่วัโต/ด้็ไบ

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
โอกินาวัา/ลาสัเวัก้สั

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4
ม้ลด่็ฟส์ั/มาย่อร์กา

ด้านอุปท่าน 
(supply side)

ผู้ัประกอบ
การ

• เปิดกว้างสำาหรับ
นักลังทุ่นจัากต่างชี้าติ
• เกิดธุรกิจัท่่องเท่่�ยว
ระดับนานาชี้าติท่่�
เช่ี้�อมโยงกลัับไปยัง
ผัลิัตภัณฑ์์ต้นนำ�าท่่�
ตอบสนองคิวาม
ต้องการของ
นักท่่องเท่่�ยวจัาก
ต่างประเท่ศ
• เป็นตลัาดกลัางของ
สินค้ิาแลัะการบริการ
ท่่� เก่�ยวข้องกับการ
ท่่องเท่่�ยว แลัะม่คิวาม
เป็นสากลั

• ผู้ัประกอบการแลัะ
ผู้ัผัลิัตท้่องถิิ�นเป็นคิน
ไท่ยเส่ยเป็นส่วนใหญ่
• ม่สตาร์ท่อัพของไท่ย
เกิดมากขึ�นเพ่�อ
พัฒนาเท่คิโนโลัย่
เพ่�อสนับสนุนการ
ท่่องเท่่�ยว เข้าสู่ตลัาด
เพ่�อแข่งขันกับบริษัท่
ต่างชี้าติมากขึ�น
• ผู้ัประกอบการ
ชี้าวไท่ย
ม่การรวมตัวกันอย่าง
เข้มแข็ง 

• เน้นกิจักรรมการ
ท่่องเท่่�ยวเป็นหลััก แลัะ
ยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจัท่่� เก่�ยวเน่�อง
อย่างอ่�นมากนัก
• เน้นการฟ้� นฟู
เศรษฐกิจัแลัะธุรกิจั
การท่่องเท่่�ยวแบบเดิม
ก่อนท่่�จัะเกิด
สถิานการณ์ โคิวิด 19 
แลัะเร่งหารายได้จัาก
การกลัับมาของการ
ท่่องเท่่�ยวโดยเน้นการ
ขายการท่่องเท่่�ยว
รูปแบบเดิม

• เปิดกว้างสำาหรับ
นักลังทุ่นจัากต่างชี้าติ
• ม่การลังทุ่นของ
นักลังทุ่นต่างชี้าติ
ในธุรกิจัท่่องเท่่�ยว 
หลัังสถิานการณ์
โคิวิด 19 โดยเน้น
ลังทุ่นในธุรกิจัโรงแรม
แลัะอสังหาริมท่รัพย์
เพ่�อสนับสนุน
กิจักรรมการ
ท่่องเท่่�ยว

ผัลิัตภัณฑ์์
การ
ท่่องเท่่�ยว

• กิจักรรมการท่่อง
เท่่�ยวภายในจัังหวัดม่
คิวามหลัากหลัายสูง
• การผัลิัตสินค้ิา
สร้างสรรค์ิม่การ
พัฒนาจันสามารถิขาย
ให้กับผู้ับริโภคิในต่าง
ประเท่ศโดยตรงผ่ัาน
แพลัตฟอร์มออนไลัน์
• ธุรกิจัการท่่องเท่่�ยว
แลัะการผัลิัตแลัะการ
บริการส่บเน่�องท่่� เป็น
ธุรกิจัท่่� เช่ี้�อมโยงไป
ข้างหลััง (backward 
linkages)
• ม่การส่งเสริม
บรรยากาศแลัะ
วัฒนธรรมเชิี้งพหุนิยม 
• การพัฒนาผัลิัตภัณฑ์์
สำาหรับตลัาดเฉพาะ
กลุ่ัม (niche market) 
ท่่�สามารถิส่งออกไป
ขายให้ผู้ับริโภคิใน
ตลัาดอ่�นท่่� ไม่จัำากัด
เฉพาะนักท่่องเท่่�ยว

• ผัลิัตภัณฑ์์แลัะ
การบริการด้านการ
ท่่องเท่่�ยวแปลักใหม่ 
โดยเฉพาะการมุ่ง
ให้ประสบการณ์ท่่�
ผูักโยงกับคิวามเป็น
ชุี้มชี้นแลัะคิวามเป็น
ท้่องถิิ�น
• นำาเสนอผัลิัตภัณฑ์์
แลัะสินค้ิาท่่�ผัลิัตใน
ท้่องถิิ�นเป็นหลัักผ่ัาน
ช่ี้องท่างออนไลัน์ด้วย
• การสร้างผัลิัตภัณฑ์์
สร้างสรรค์ิท่่�ขายได้
ไม่เพ่ยงแต่
นักท่่องเท่่�ยวในพ่�นท่่�
เท่่านั�น แต่ยังสามารถิ
ส่งออกขายยัง
ต่างประเท่ศได้ 
• ธุรกิจัในพ่�นท่่�
เช่ี้�อมโยงกับการ
ศึกษา การแพท่ย์แลัะ
การดูแลัสุขภาพ
ทั่�งแผันใหม่แลัะ
แผันโบราณมากขึ�น

• เศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยว
ของเม่องจึังยังเน้น
การท่่องเท่่�ยว
รูปแบบเดิม ไม่ได้ม่
การลังทุ่นในการ
ขยายฐานท่าง
เศรษฐกิจัท่่� เก่�ยวข้อง
อ่�นๆ
• ห่วงโซ่ัมูลัค่ิาของ
เศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยวม่
คิวามเฉพาะเจัาะจังไป
ในด้านการท่่องเท่่�ยว

• นักลังทุ่นต่างชี้าติ 
โดยเฉพาะนักลังทุ่น
จ่ันคิวบคุิมห่วงโซ่ั
มูลัค่ิาตั�งแต่ต้นนำ�า
จันถึิงปลัายนำ�า 
โดยให้ม่การ
ดำาเนินการธุรกรรม
การท่่องเท่่�ยวต่างๆ 
ผ่ัานการใช้ี้ม่อถ่ิอแลัะ
แอปพลิัเคิชัี้นทั่�งหมด

ด้านอุปสงค์ิ 
(demand side)

บุคิลัักษณ์ • The in-depth 
escaper (เช่ี้ยงใหม่
แลัะภูเก็ต)
• The relationship 
builder (เช่ี้ยงใหม่
แลัะภูเก็ต)

• The catalyst 
(เช่ี้ยงใหม่)
• The volunteer 
traveler (เช่ี้ยงใหม่) 
• The motion-
based wanderer 
(ภูเก็ต)

• The Thai toucher 
(เช่ี้ยงใหม่แลัะภูเก็ต)

• The pamperer 
(ภูเก็ต)
• The outing joiner 
(ภูเก็ต)
• The time spender 
(เช่ี้ยงใหม่)
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ตารางท่�  24 (ต่อ)

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่ ฉากท้ัศน์ท่ั�  1
ฮ่่องกง/เจัน่วัา

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
เก่ย่วัโต/ด้็ไบ

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
โอกินาวัา/ลาสัเวัก้สั

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4
ม้ลด่็ฟส์ั/มาย่อร์กา

ด้านผัลักระท่บ 
(impact)

ผัลักระท่บ
จัากการ
ท่่องเท่่�ยว 

• การขยายกิจักรรม
ท่างเศรษฐกิจัอ่�นๆ 
ในห่วงโซ่ัมูลัค่ิาท่่�
เก่�ยวข้องกับการ
ท่่องเท่่�ยว ไปจันถึิง
การผัลิัตสินค้ิา
สร้างสรรค์ิ
• กระจัายคิวามเส่�ยง
ท่างเศรษฐกิจั 
• ปัญหาราคิาท่่� ดิน
ท่่� เพิ�มสูงขึ�นแลัะ
ปรากฏิการณ์
เจันท่ริฟิเคิชัี้น

• ห่วงโซ่ัมูลัค่ิาของ
เศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยว
ม่คิวามเฉพาะเจัาะจัง
มาก
• กระจัายคิวามเส่�ยง
ท่างเศรษฐกิจั 
• คิวามสามารถิใน
การรองรับการ
ท่่องเท่่�ยวเพิ�มขึ�นจัาก
แหล่ังท่่องเท่่�ยวท่่�
หลัากหลัายมากขึ�น

• การกระจัายรายได้
ไปนอกภาคิการ
ท่่องเท่่�ยวน้อย
• คิวามเส่�ยงสูง
หากเกิดผัลักระท่บ
ภายนอกกับภาคิการ
ท่่องเท่่�ยว

• เกิดคิวามแตกต่าง
ในคิวามสามารถิ
ระหว่าง
ผู้ัประกอบการ
ต่างชี้าติกับไท่ย 
• เศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยว
เชิี้งเด่�ยวฐาน
แพลัตฟอร์มท่ำาให้
รายได้จัากท่่องเท่่�ยว
ตกอยู่กับ
ผู้ัประกอบการต่างชี้าติ 
• การสร้างเคิร่อข่าย
ท่างสังคิมแลัะ
การเม่องในท้่องถิิ�น
ม่น้อย
• ปัญหาราคิาท่่� ดิน
ท่่� เพิ�มสูงขึ�นแลัะ
เจันท่ริฟิเคิชัี้น

3.3.4 ฉากทััศน์์การ์ทั่องเทั่�ยุวใน์มหาน์คร์กร์ุงเทัพ

หากไม่ม่ภิยัพิับติัหร่อวิักฤตครั�งใหญ่ท่�ทำาให้เกิดควัามเส่ยหายอย่างมากกบั
มหาน์ครกรุงเทพั ไม่ว่ัาจุะเป็น์แผู่้น์ดิน์ไหวัครั�งใหญ่ โรคระบาดท่�รุน์แรงและยาวัน์าน์กว่ัา 
โควิัด 19 หร่อสงครามระหว่ัางประเทศหร่อสงครามกลางเม่องท่�ย่ดยาวั มหาน์ครกรุงเทพั 
ก็น่์าจุะยงัคงเป็น์มหาน์ครท่องเท่�ยวัสำาคญัใน์ระดบัโลก เท่ยบเค่ยงไดก้บัลอน์ดอน์ ปาร่ส 
นิ์วัยอรก์ ดูไบ และอิสตนั์บูล เหตุการณ์บ์างอย่างอาจุทำาให้การท่องเท่�ยวัลดลงบ้าง 
เป็น์บางครั�ง เช่ีน์ การประท้วังทางการเม่องและการก่อการร้ายทั�งใน์ประเทศและ 
ต่างประเทศ เศรษฐกิจุตกตำ�าใน์ตลาดน์กัท่องเท่�ยวัต่างประเทศ รวัมถงึสถาน์การณ์์
หมอกควันั์ PM 2.5 แต่มหาน์ครกรุงเทพัก็ม่สิ�งดงึดูดน์กัท่องเท่�ยวัและม่พัลวัตัมากพัอท่�
จุะคงสถาน์ะเป็น์แหล่งท่องเท่�ยวัสำาคญัระดบัตน้์ๆ ข่องโลกไดอ้ยู่ต่อไป

ดงัน์ั�น์ ควัามไม่แน่์น์อน์ท่�จุะม่ผู้ลกระทบอย่างมากต่อมหาน์ครกรุงเทพั 
ใน์ฐาน์ะมหาน์ครการท่องเท่�ยวัข่องโลก ย่อมตอ้งเป็น์ปัจุจุยัท่�ม่ควัามสำาคญัและทรงพัลงั
อย่างมาก ตามท่�ไดวิ้ัเคราะห์ไปก่อน์หน้์าน่์� ปัจุจุยัท่�ม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูงท่�อาจุม่ผู้ลกระทบ 

อย่างมากต่อการท่องเท่�ยวัใน์มหาน์ครกรุงเทพั ซึ�งครอบคลุมทั�งกรุงเทพัมหาน์ครและ
จุงัหวัดัปริมณ์ฑ์ล ค่อ ระดบัควัามสูงข่องน์ำ �า ควัามถ่�และระยะเวัลาข่องน์ำ �าท่วัมใน์พ่ั�น์ท่�
กรุงเทพัมหาน์คร 

จุากการวิัเคราะหข์่องคมกริชี ธ์น์ะเพัทย ์(2564) พับว่ัาใน์อน์าคตจุะม่บุคลกัษณ์์
ข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์มหาน์ครกรุงเทพัทั�งท่� เป็น์บุคลกัษณ์ห์ลกัและรอง แสดงดงัตาราง
ท่� 25 บุคลกัษณ์ข์่า้งตน้์เป็น์การวิัเคราะหภ์ิายใตเ้ง่�อน์ไข่ข่องสถาน์การณ์น์์ำ �าท่วัมใน์ภิาวัะ
ปัจุจุุบนั์ท่�ระดบัน์ำ �าท่วัมยงัไม่ส่งผู้ลกระทบต่อการเดิน์ทางท่องเท่�ยวัมากน์กั อย่างไรก็ด่ 
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ระดบัน์ำ �าท่วัมท่� เพิั�มสูงข่ึ �น์จุะยิ�งทำาให้ม่ข่อ้จุำากดัและม่อุปสรรคใน์การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ 
และทำาให้อุตสาหกรรมท่องเท่�ยวัต้องม่การปรบัตวััมากข่ึ �น์ ผู้ลดงักล่าวัจุะทำาให้การ
ท่องเท่�ยวัแบบเดิมใน์บางบุคลกัษณ์์ไม่สามารถทำาไดต้ามปกติ ซึ�งส่งผู้ลต่อควัามหลากหลาย
ข่องบุคลกัษณ์ข์่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์มหาน์ครกรุงเทพัด  ้วัย

ตารางท่�  25 บุคลักัษณ์์ใน่อน่าคตของกัารท่องเท่�ยวใน่มหาน่ครกัรุงเทพ
บุคีล้กษณ์์หล้ก บุคีล้กษณ์์รอง

• นักท่่องเท่่�ยวผู้ัพัฒนาตัวเองเชิี้งสุขภาพ (The pamperer) 
• นักท่่องเท่่� ยวผู้ัร่วมเป็นส่วนหนึ� งของกิจักรรมส่งเสริมธุรกิจั 
(The outing joiner) 
• นักท่่องเท่่� ยวผู้ัชี้อบสัมผััสสินท่รัพย์รูปแบบไท่ย (The Thai 
toucher) 
• นักท่่องเท่่�ยวผู้ัชี้อบสานสัมพันธ์ (The relationship builder)

• นักท่่องเท่่�ยวผู้ัท่่องเท่่�ยวในเส้นท่างท่่� ไม่ใช่ี้สถิานท่่� ท่่องเท่่�ยวหลััก 
(The tourism veteran) 
• นักท่่องเท่่�ยวผู้ัใช้ี้เวลัากับตัวเอง (The time spender) 
• นักท่่องเท่่�ยวผู้ัพัฒนาตัวเองท่างสายอาช่ี้พ (The enhancer)
• นักท่่องเท่่�ยวชี้อบปักหมุดสถิานท่่�  (The optimizer)

ท่่�มา: คิมกริชี้ ธนะเพท่ย์ (2564)

จุากการกำาหน์ดระดบัน์ำ �าท่วัมออกเป็น์ 6 ระดบัตามท่� ไดอ้ธิ์บายมาข่า้งตน้์ 
สามารถสร้างเป็น์ฉากทศัน์ร์ะยะยาวั 20 ปี โดยแบ่งฉากทศัน์ข์่องการท่องเท่� ยวั
กรุงเทพัมหาน์ครได ้4 ฉากทศัน์ ์แสดงดงัรูปท่�  33 แต่ละฉากทศัน์ม่์รายละเอ่ยดดงัน่์�

  รูป็ท่�  33 ฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวของมหาน่ครกัรุงเทพ

ฉากทีศัันัที์ี� 1: กรุงเทีพฯ ไรน้ัำ �าท่ีวิม

ใน์ฉากทศัน์น่์์� กรุงเทพัมหาน์ครแทบไม่ม่น์ำ �าท่วัมข่งัใดๆ เลยตลอดทั�งปี 
เน่์�องจุากม่การบริหารจุดัการท่�ด่มาก ม่การลงทุน์ดา้น์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ใน์การป้องกนั์
และระบายน์ำ �าท่� ม่ประสิทธิ์ภิาพัสูง ไม่ว่ัาฝัน์ตกลงมาเท่าใด หร่อแม้แต่ระดบัน์ำ �าทะเล
สูงข่ึ �น์เท่าใด ก็สามารถระบายน์ำ �าไดอ้ย่างรวัดเร็วัและม่ประสิทธิ์ภิาพั การท่องเท่�ยวัใน์
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ฉากทศัน์น่์์�จุงึไม่ไดร้บัผู้ลกระทบใดๆ จุากน์ำ �าท่วัม แม้ใน์ช่ีวังหน้์าฝัน์ก็ตาม กิจุกรรมการ
ท่องเท่�ยวัและการประกอบธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัจุึงเกิดข่ึ �น์ตามระดบัการเข่า้ถงึแหล่ง 
ท่องเท่�ยวั โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักต่างๆ สำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวั

อย่างไรก็ตาม ด้วัยสภิาพัภูิมิประเทศและภูิมิอากาศข่องพ่ั�น์ท่� กรุงเทพัฯ  
ใน์ปัจุจุุบนั์ รวัมถงึแน์วัโน้์มการเปล่�ยน์แปลงข่องสภิาพัภูิมิอากาศใน์ระดบัโลก ฉากทศัน์น่์์� 
แทบเป็น์ไปไม่ได้ใน์ 20 ปีข่้างหน้์า จุึงไม่ถ่อว่ัาเป็น์ภิาพัอน์าคตท่� เช่ี�อไดว่้ัาจุะเกิดข่ึ �น์
ไดจุ้ริง (plausible future) อ่กทั�งควัามพัยายามท่�จุะทำาให้กรุงเทพัฯ แห้งตลอดเวัลาก็
อาจุเป็น์แน์วัทางท่�ฝ้ัน์ธ์รรมชีาติมากเกิน์ไปก็เป็น์ได ้หากการท่องเท่�ยวัดำาเนิ์น์ไปตามท่�
กล่าวัข่า้งตน้์ กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัและการประกอบธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัยงัคงเกิดข่ึ �น์ 
อย่างต่อเน่์�อง และจุะเป็น์สถาน์การณ์ท่์�น์กัท่องเท่�ยวัสามารถเดิน์ทางท่องเท่�ยวัไดส้ะดวัก
กว่ัาใน์ปัจุจุุบนั์ เน่์�องจุากไม่ม่อุปสรรคเร่�องน์ำ �าท่วัม อนั์เป็น์ผู้ลจุากควัามพัยายามท่�จุะ
ทำาให้เม่องแห้งอยู่ตลอด 

บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์�จุงึประกอบดว้ัยทุกบุคลกัษณ์ท่์�ดงัตารางท่�  25 
โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง น์กัท่องเท่�ยวัผูู้้ท่องเท่�ยวัใน์เสน้์ทางท่� ไม่ใช่ีสถาน์ท่� ท่องเท่�ยวัหลกั  

(The tourism veteran) ท่�อาจุจุะม่บทบาทสำาคญัมากข่ึ �น์จุากควัามสามารถใน์การเข่า้ถงึ
พ่ั �น์ท่� ย่อยๆ ข่องมหาน์ครกรุงเทพัมากข่ึ �น์และไรอุ้ปสรรคเร่�องน์ำ �าท่วัม และน์กัท่องเท่�ยวั
กลุ่มน่์�อาจุจุะกลายมาเป็น์บุคลกัษณ์ห์ลกัได้

ฉากทีศัันัที์ี� 2: กรุงเทีพฯ เหม้อนัปัจัจุับนัั

ฉากทศัน์ห์นึ์�งท่�เช่ี�อว่ัาเกิดข่ึ �น์ไดใ้น์อ่ก 20 ปีข่า้งหน้์าค่อสถาน์การณ์น์์ำ �าท่วัมใน์
กรุงเทพัฯ จุะไม่แตกต่างจุากสถาน์การณ์์ใน์ช่ีวัง 5-10 ปีท่�ผู่้าน์มา ค่อ ม่เหตุการณ์น์์ำ �าท่วัม 
ใน์ระดบั 1 (ตำ�า) และระดบั 2 (ปาน์กลาง) เกิดข่ึ �น์เป็น์ระยะๆ ใน์ช่ีวังฤดูฝัน์และใน์ช่ีวังอ่�น์ๆ บา้ง 
เป็น์บางครั�ง แต่ไม่ไดม่้การท่วัมข่งัระยะยาวั โดยระดบัน์ำ �าฝัน์และระดบัน์ำ �าทะเลก็ไม่ได้
เพิั�มสูงข่ึ �น์มากเท่าใดน์กั ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ การบริหารจุดัการน์ำ �าท่วัมก็อยู่ใน์ระดบัท่�เป็น์
อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์ ไม่ไดม่้ประสิทธิ์ภิาพัแย่ลงหร่อเพิั�มข่ึ �น์มาจุากเดิมเท่าใดน์กั 

แมว่้ัาใน์ พั.ศ. 2568 จุะเกิดเหตุการณ์น์์ำ �าท่วัมใหญ่ใน์ระดบั 3 (สูง) และม่น์ำ �าท่วัมข่งั 
สูงอยู่สองวันั์ แต่น์ำ �าท่วัมระดบัน่์�ทำาให้เกิดควัามเส่ยหายบา้ง เน่์�องจุากม่น์ำ �าท่วัมไหลเข่า้ 
ไปใน์อาคาร ทำาให้โรงแรมและสถาน์ประกอบการหลายแห่งตอ้งซ่อมแซมโครงสร้าง 
อาคารบ้าง อย่างไรก็ตาม น์ำ �าท่วัมครั�งดงักล่าวัเกิดข่ึ �น์ใน์พ่ั�น์ท่�ตำ�าใน์กรุงเทพัฯ เช่ีน์ 
หวััหมากและพัระโข่น์ง แหล่งท่องเท่�ยวัสำาคญัข่องกรุงเทพัฯ ไม่ไดร้บัผู้ลกระทบมากน์กั
จุากเหตุการณ์ด์งักล่าวั ดว้ัยเหตุน่์� จุงึแทบไม่ม่การเปล่�ยน์แปลงใน์ดา้น์ท่�ตั�งหลกัๆ ข่อง
กิจุการท่องเท่�ยวัใน์กรุงเทพัฯ 

ใน์สภิาพัระดบัน์ำ �าประมาณ์ 5-20 เซน์ติเมตร ค่อระดบัน์ำ �าท่วัมข่งัทั�วัไป หร่อท่�
เร่ยกว่ัาน์ำ �าท่วัมระดบัตาตุ่ม น์กัท่องเท่�ยวัและคน์ทั�วัไปประสบควัามลำาบากและน่์ารำาคาญ
ใน์การเดิน์เทา้และเดิน์ทางบา้ง แต่เน่์�องจุากใน์แหล่งท่องเท่�ยวัมกัม่ทางเทา้ท่�ด่พัอใชี้ได้
และสูงมากพัอ น์กัท่องเท่�ยวัจุงึไม่ถงึกบัเดิน์ทางไปไหน์มาไหน์ไม่ได ้บางคน์ท่� ไม่อยาก 
เทา้เปียกจุากการเดิน์ก็สามารถเร่ยกใชีร้ถแท็กซ่�รวัมถงึรถตู้โดยสารดว้ัยแอปพัลิเคชีนั์ 
จุงึไม่ไดร้บัผู้ลกระทบจุากน์ำ �าท่วัมระดบัน่์�
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เม่�อระดบัน์ำ �าสูงเกิน์กว่ัา 20 เซน์ติเมตร ซึ�งเป็น์ควัามสูงระดบัปาน์กลางท่�  

เดิน์เทา้ไดย้ากลำาบาก หากไม่ม่ควัามจุำาเป็น์ใดๆ น์กัท่องเท่�ยวัก็คงไม่เดิน์ลุยน์ำ �าเพ่ั�อไป
ยงัแหล่งท่องเท่�ยวัเอง แต่อาจุยงัข่ึ �น์รถยน์ตแ์ละรถตู้ไปได ้กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัยงัคง 
เกิดข่ึ �น์ไดบ้า้งใน์อาคารสถาน์ท่�ท่�ม่การป้องกนั์น์ำ �าไหลเข่า้อาคาร ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวั 

จุงึม่อยู่บา้ง แต่ก็ไม่มากน์กั แต่ก็ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังฤดูฝัน์ม่จุำาน์วัน์น้์อยกว่ัาช่ีวัง
เวัลาอ่�น์ 

ใน์ฉากทศัน์น่์์� ปรากฏการณ์น์์ำ �าท่วัมใน์กรุงเทพัมหาน์ครไม่ไดรุ้น์แรงข่ึ �น์กว่ัาท่�
ผู่้าน์มาเท่าใดน์กั ใน์ช่ีวังฤดูฝัน์และใน์วันั์ท่�ฝัน์ตกหน์กั ก็ม่น์ำ �าท่วัมข่งัอยู่บา้ง ใน์ทุกๆ 5 ปี 
ก็ม่น์ำ �าท่วัมใหญ่อยู่บา้ง แต่ก็ไม่ถงึระดบัน์ำ �าท่วัมครั�งใหญ่ใน์ พั.ศ. 2554 ใน์ช่ีวังหลงัโรค
ระบาดโควิัด 19 เพ่ัยง 2-3 ปี ก็ม่โครงการพัฒัน์าโรงแรม รา้น์อาหาร ห้างสรรพัสิน์คา้ 
และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักอ่�น์ๆ สำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวัเกิดข่ึ �น์จุำาน์วัน์มากใน์บริเวัณ์ริมน์ำ �า
ข่องกรุงเทพัมหาน์คร 

ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ แหล่งท่องเท่�ยวัไดข้่ยายพ่ั�น์ท่�ออกไปจุากแหล่งเดิมมากข่ึ �น์  

ทั�งบริเวัณ์ริมแม่น์ำ �าเจุา้พัระยาและคลองต่างๆ ใน์จุงัหวัดัน์น์ทบุร่ รวัมไปถงึพ่ั �น์ท่�ชีายฝัั� งใน์ 

จุงัหวัดัสมุทรปราการและเข่ตบางขุ่น์เท่ยน์ข่องกรุงเทพัมหาน์คร แมว่้ัาชีายฝัั� งทะเลเหล่าน่์� 
ไม่ม่ชีายหาดข่าวัเหม่อน์จุงัหวััดท่องเท่� ยวัยอดนิ์ยมแห่งอ่� น์ แต่ด้วัยควัามสะดวัก 
ใน์การเข่้าถึงใจุกลางเม่องกรุงเทพัมหาน์คร และการพัฒัน์าสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวัก
ภิายใน์โครงการข่น์าดใหญ่ จุงึทำาให้กลายเป็น์จุุดหมายปลายทางใน์การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์  
แหล่งท่องเท่�ยวัข่องกรุงเทพัมหาน์ครจุึงเริ�มกระจุายตวััไปยงัพ่ั �น์ท่� ใหม่ๆ ใน์มหาน์คร
กรุงเทพัมากข่ึ �น์

โครงการพัฒัน์าโรงแรม ห้างสรรพัสิน์คา้และสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักไดเ้กิดข่ึ �น์ 
เป็น์จุำาน์วัน์มากใน์พ่ั�น์ท่�ตำ�าข่องกรุงเทพัมหาน์คร อาทิ พัระโข่น์ง บางน์า ประเวัศ ลาดกระบงั  
บางกะปิ สวัน์หลวัง แต่พ่ั �น์ท่�เหล่าน่์�มกัประสบกบัปัญหาน์ำ �าท่วัมอยู่เป็น์เน่์อง 

แมว่้ัาใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะม่น์ำ �าท่วัมบา้ง แต่กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัยงัคงดำาเนิ์น์ไป
ตามปกติ แต่ม่กิจุกรรมบางอย่างท่�ม่การปรบัตวััและดำาเนิ์น์กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัใน์
อาคารสถาน์ท่�ท่� ม่การป้องกนั์น์ำ �าไหลเข่า้อาคาร แต่ก็เป็น์สถาน์การณ์ท่์�เท่ยบเค่ยงกบั
สถาน์การณ์์ใน์ปัจุจุุบนั์ การท่องเท่�ยวัก็ยงัคงดำาเนิ์น์ต่อไป บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� 
จุงึประกอบดว้ัยทุกบุคลกัษณ์ด์งัตารางท่� 25 เช่ีน์เด่ยวักบัใน์ฉากทศัน์ท่์� 1 แต่น์กัท่องเท่�ยวั 
ใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะเริ�มไดร้บัผู้ลกระทบจุากการเดิน์ทางท่องเท่�ยวัท่�เกิดจุากน์ำ �าท่วัม โดยเฉพัาะ 

กลุ่มท่�เน้์น์ปริมาณ์การท่องเท่�ยวั เช่ีน์ น์กัท่องเท่�ยวัชีอบปักหมุดสถาน์ท่� (The optimizer) 
ท่�อาจุจุะเดิน์ทางท่องเท่�ยวัไปยงัสถาน์ท่�ต่างๆ ไดล้ำาบากมากข่ึ �น์

ฉากทีศัันัที์ี� 3: กรุงเทีพฯ ค์ร้�งบกค์ร้�งนัำ �า

ภิายใตฉ้ากทศัน์น่์์� มหาน์ครกรุงเทพัไดป้ระสบกบัเหตุการณ์น์์ำ �าท่วัมใน์ระดบั 4  
(รุน์แรง) และระดบั 5 (รุน์แรงมาก) บ่อยครั�งข่ึ �น์ใน์ช่ีวังฤดูฝัน์ โดยเกิดข่ึ �น์แทบทุก 2-3 ปี 
และม่เหตุการณ์น์์ำ �าท่วัมใน์ระดบั 3 (สูง) เกิดข่ึ �น์สลบักนั์  ใน์แต่ละครั�ง ก็เกิดควัามเส่ยหาย 
กบัอาคารสถาน์ท่�ต่างๆ จุำาน์วัน์มาก โดยไม่จุำากดัเพ่ัยงเฉพัาะพ่ั�น์ท่�ชีาน์เม่องท่�เป็น์แหล่ง
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ท่�อยู่อาศยัและการใชีช่้ีวิัตข่องคน์กรุงเทพัฯ แต่ม่ผู้ลกระทบไปถงึพ่ั �น์ท่�ย่าน์ธุ์รกิจุและย่าน์
ท่องเท่�ยวัสำาคญัข่องกรุงเทพัฯ เช่ีน์กนั์  

ภิายใตฉ้ากทศัน์น่์์� พ่ั �น์ท่� ท่องเท่�ยวัริมน์ำ �าข่องกรุงเทพัมหาน์ครและปริมณ์ฑ์ล
จุะไดร้บัผู้ลกระทบจุากน์ำ �าท่วัมใน์ระดบัสูงเป็น์วังกวัา้งและใน์ควัามถ่�ท่�เพิั�มมากข่ึ �น์ แมว่้ัา 

พ่ั �น์ท่�ใน์เข่ตวัฒัน์า คลองเตย บางซ่�อ และยาน์น์าวัา จุะอยู่ใน์ระดบัสูงประมาณ์ 2.5-3.5 เมตร 
จุากระดบัน์ำ �าทะเล แต่แหล่งท่องเท่�ยวัและสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักข่องกรุงเทพัมหาน์คร  
ซึ�งจุำาน์วัน์มากตั�งอยู่ใน์พ่ั�น์ท่�ริมแม่น์ำ �าเจุา้พัระยา ก็จุะไดร้บัผู้ลกระทบโดยตรงจุากระดบัน์ำ �า 

ท่� เพิั�มสูงข่ึ �น์และควัามถ่�ท่� บ่อยมากข่ึ �น์ แมว่้ัาจุะม่ควัามพัยายามใน์การป้องกนั์น์ำ �าท่วัมใน์
แหล่งท่องเท่�ยวัดงักล่าวั แต่อาคารและย่าน์ท่องเท่�ยวัหลายแห่งไม่สามารถลงทุน์สรา้ง
สิ�งปลูกสรา้งท่�ช่ีวัยป้องกนั์น์ำ �าท่วัมได ้น์กัท่องเท่�ยวัท่� ไดร้บัผู้ลกระทบใน์ช่ีวังน์ำ �าท่วัมก็ร่วิัวั 

และบอกต่อกนั์ไปเก่� ยวักบัควัามไม่สะดวักสบายท่� ประสบกบัตน์เอง จุน์ทำาให้ย่าน์ 
ท่องเท่�ยวัริมแม่น์ำ �าท่�แต่เดิมไดร้บัควัามนิ์ยมมากไดร้บัผู้ลกระทบ จุน์ตอ้งปรบัตวััตาม
การเปล่�ยน์แปลงข่องสภิาพัภูิมิอากาศดงักล่าวั

สำาหรบัแหล่งท่องเท่�ยวัโบราณ์สถาน์และอาคารสาธ์ารณ์ะท่�เป็น์แหล่งท่องเท่�ยวั 
ยอดนิ์ยม รฐับาลและหน่์วัยงาน์ท่�เก่�ยวัข่อ้งไดทุ่้มงบประมาณ์จุำาน์วัน์มากใน์การสรา้งระบบ 
ป้องกนั์น์ำ �าท่วัม วัดับางแห่งท่�ม่เงิน์สะสมและเงิน์บริจุาคมากก็ทำาเช่ีน์เด่ยวักนั์ สถาน์ท่�
ท่องเท่�ยวัเหล่าน่์�ยงัพัอรบัม่อกบัสถาน์การณ์น์์ำ �าท่วัมไดบ้า้ง อย่างไรก็ตาม ระดบัน์ำ �าท่วัม
ก็มกัสูงมากข่ึ �น์กว่ัาท่�ระบบป้องกนั์และระบายน์ำ �าข่องแต่ละอาคารจุะรองรบัได ้จุงึกลาย
เป็น์ปัญหาและอุปสรรคสำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�ยอดนิ์ยมเหล่าน่์� อย่างไรก็ตาม 
ก็เริ�มม่การปรบัตวััเข่า้กบัสภิาพัน์ำ �าท่วัมข่งัระยะยาวัไดม้ากข่ึ �น์ เช่ีน์ การปรบัเปล่�ยน์อาคาร
สถาน์ท่�สำาหรบัฤดูน์ำ �าท่วัม สถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัใน์ย่าน์ท่องเท่�ยวัเก่าจุงึยงัพัอประคองตวััไปได้

ใน์ช่ีวังเวัลาน์ำ �าท่วัมข่งัเป็น์เวัลาน์าน์ พ่ั �น์ท่� ท่องเท่�ยวัหลายแห่งไม่สามารถเข่า้
ถงึได ้อย่างไรก็ตาม หน่์วัยงาน์ภิาครฐั สถาบนั์การศกึษาและผูู้ป้ระกอบการไดร่้วัมกนั์
พัฒัน์าพ่ั�น์ท่�ควัามจุริงเสม่อน์ท่�เปิดให้น์กัท่องเท่�ยวัสามารถเข่า้ไปเย่�ยมชีมและเข่า้ร่วัมม่
ประสบการณ์์ใน์กิจุกรรมต่างๆ ได ้แต่เน่์�องจุากเทคโน์โลย่ดงักล่าวัตอ้งใชี้เงิน์ทุน์สูง
ใน์การพัฒัน์าและติดตั�ง จุงึม่ผูู้ป้ระกอบการและหน่์วัยงาน์เพ่ัยงไม่ก่�แห่งท่�สามารถให้
บริการเทคโน์โลย่เสม่อน์จุริงให้กบัน์กัท่องเท่�ยวัได้

ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ แน์วัโน้์มพัฤติกรรมการท่องเท่�ยวัไดเ้ปล่�ยน์ไปมาก โดยเฉพัาะ
ใน์กลุ่มคน์รุ่น์ใหม่ใน์ต่างประเทศ รวัมถงึประเทศจุ่น์ การท่องเท่�ยวัเชิีงประสบการณ์แ์ละ
การเข่า้ร่วัมกิจุกรรมกบัผูู้ค้น์ใน์ทอ้งถิ�น์กลายเป็น์เร่�องปกติ โดยเฉพัาะการท่องเท่�ยวัใน์
เม่องใหญ่ดงัเช่ีน์กรุงเทพัมหาน์คร แน์วัโน้์มพัฤติกรรมท่�เปล่�ยน์ไปน่์� ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการ
ท่องเท่�ยวัไม่ม่ควัามจุำาเป็น์ตอ้งอยู่ใน์ย่าน์ท่องเท่�ยวัแบบเดิม แต่กลบัเห็น์ว่ัา การท่องเท่�ยวั
เชิีงประสบการณ์ส์ามารถเกิดข่ึ �น์ใน์ย่าน์ท่�ดูเหม่อน์ไม่ใช่ีย่าน์ท่องเท่�ยวัเลย เช่ีน์ ย่าน์สำาโรง 
สมุทรปราการ ย่าน์คูคตใน์อำาเภิอลำาลูกกา ปทุมธ์าน่์ เป็น์ตน้์ พ่ั �น์ท่�เหล่าน่์�ม่ควัามสะดวัก
ใน์การเข่า้ถงึตวััเม่องกรุงเทพัมหาน์คร เน่์�องจุากม่สถาน่์รถไฟื้ฟ้ื้าอยู่ใกล ้แต่ม่ควัามเป็น์
ทอ้งถิ�น์ท่� ไม่เหม่อน์กบัย่าน์ท่องเท่�ยวัแบบถน์น์ข่า้วัสารหร่อส่ลม 

ใน์ฉากทศัน์น่์์� แหล่งท่องเท่�ยวัและสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักดา้น์การท่องเท่�ยวั
ข่องกรุงเทพัมหาน์ครยงัคงกระจุุกตวััอยู่ใน์แหล่งท่องเท่�ยวัย่าน์เดิมๆ แมว่้ัาจุะเกิดน์ำ �าท่วัม
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บ่อยครั�งมากข่ึ �น์และระดบัน์ำ �าก็เพิั�มสูงข่ึ �น์ไปเร่�อยๆ ก็ตาม เน่์�องจุากควัามพัยายามใน์
การป้องกนั์น์ำ �าท่วัมไม่ประสบผู้ลสำาเร็จุ น์ำ �ายงัคงท่วัมข่งับ่อยมากข่ึ �น์ ระดบัน์ำ �าสูงข่ึ �น์ และ
ยาวัน์าน์มากข่ึ �น์ แน์วัทางการรบัม่อกบัสถาน์การณ์น์์ำ �าท่วัมจุงึเริ�มให้ควัามสำาคญักบัการ
ปรบัตวััมากยิ�งข่ึ �น์  

ใน์การน่์� สถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัทั�งข่องรฐัและเอกชีน์ต่างพัยายามปรบัตวััให้เข่า้กบั 

สภิาพัน์ำ �าท่วัมท่� เกิดข่ึ �น์บ่อยและระยะยาวัมากข่ึ �น์ โรงแรมหลายแห่งเริ�มปรบัอาคารให้
สามารถรบัม่อกบัน์ำ �าท่วัมระยะยาวั อาทิ การยา้ยโถงล็อบบ่�ข่ึ �น์บน์ชีั�น์ลอยหร่อชีั�น์สูง และ
เปิดพ่ั�น์ท่�ชีั�น์ล่างให้โล่งกวัา้ง เผู่้�อไวัส้ำาหรบัเวัลาน์ำ �าท่วัม บางแห่งม่การจุดัเตร่ยมเร่อรบัส่ง 

จุากโรงแรมไปยงัสถาน่์รถไฟื้ฟ้ื้าหร่อวิั�งบน์ถน์น์เม่�อม่น์ำ �าท่วัมข่งัเป็น์เวัลาน์าน์ ผูู้ป้ระกอบการ 
บางรายเปล่�ยน์กระบวัน์ทศัน์เ์ก่�ยวักบัน์ำ �าท่วัม และข่ายปรากฏการณ์น่์์�สำาหรบัคน์ท่�ตอ้งการ 

ไดร้บัประสบการณ์ท่์�แปลกใหม่ โดยออกแบบพ่ั�น์ท่�ทั�งใน์ระดบัโครงการและระดบัย่าน์
ให้สามารถใชีป้ระโยชีน์จ์ุากระดบัน์ำ �าท่� เพิั�มสูงข่ึ �น์ได ้เช่ีน์ สวัน์และอาคารลอยน์ำ �า เป็น์ตน้์

จุริงอยู่ท่�ว่ัา แน์วัโน้์มการท่องเท่�ยวัเชิีงประสบการณ์ท์ำาให้กิจุกรรมการท่องเท่�ยวั 
แพัร่ข่ยายเข่า้ไปยงัย่าน์ท่�อยู่อาศยัและพ่ั�น์ท่�ใน์การใชีช่้ีวิัตทั�วัไปข่องคน์ทอ้งถิ�น์ แน์วัโน้์มน่์� 

ใน์ดา้น์หนึ์�งเป็น์การกระจุายโอกาสใน์การสรา้งรายไดใ้ห้กบัคน์ใน์ย่าน์และชุีมชีน์ใหม่ๆ 
เน่์�องจุากน์กัท่องเท่�ยวัโดยปกติแลว้ัจุะยิน์ด่ท่�จุะใชีจุ่้ายมากกว่ัาคน์ทอ้งถิ�น์ใน์ช่ีวังเวัลา 

การท่องเท่�ยวั แต่ปัญหาหนึ์�งท่�เกิดข่ึ �น์ค่อ ย่าน์บางแห่งท่�ไม่เคยม่น์กัท่องเท่�ยวัมาเย่�ยมเย่อน์ 

หร่อพักัแรมมาก่อน์ ใน์เวัลาไม่น์าน์กลบัม่คน์แปลกหน้์าจุำาน์วัน์มากเข่า้ๆ ออกๆ ใน์พ่ั�น์ท่�  
ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ น์กัท่องเท่�ยวัจุำาน์วัน์หนึ์�งไม่รู้ธ์รรมเน่์ยมปฏิบติัและการปฏิบติัตวััใน์
ชุีมชีน์ จุงึเกิดปัญหารบกวัน์คน์ใน์ชุีมชีน์มากข่ึ �น์ 

ปัญหาควัามข่ดัแยง้เกิดข่ึ �น์ไม่เพ่ัยงเฉพัาะระหว่ัางน์กัท่องเท่�ยวักบัคน์ใน์ชุีมชีน์
เท่าน์ั�น์ แต่เป็น์ควัามข่ดัแยง้ระหว่ัางคน์ใน์ชุีมชีน์ท่� ไดป้ระโยชีน์จ์ุากการท่องเท่�ยวักบัคน์ท่�  

ไม่ไดป้ระโยชีน์จ์ุากการท่องเท่�ยวั เจุา้ข่องบา้น์จุำาน์วัน์มากปล่อยห้องเช่ีาให้น์กัท่องเท่�ยวั 
พักัผู่้าน์แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ ์โดยท่�ตน์เองไม่ไดอ้าศยัอยู่ใน์บา้น์น์ั�น์แลว้ั เพ่ั�อน์บา้น์จุงึไม่
ค่อยพัอใจุท่�ม่คน์แปลกหน้์าเดิน์พัลุกพัล่าน์อยู่ใน์ชุีมชีน์ตลอดเวัลา น์อกจุากปัญหาเร่�อง
เส่ยงรบกวัน์และควัามวุ่ัน์วัายแลว้ั จุำาน์วัน์ข่ยะท่� เพิั�มมากข่ึ �น์จุากน์กัท่องเท่�ยวัทำาให้เกิด 

ปัญหาการจุดัเก็บไม่หมดใน์บางวันั์ กลายเป็น์ปัญหาควัามรำาคาญสะสมอยู่ใน์พ่ั�น์ท่�   
แต่เน่์�องจุากเจุา้ข่องบา้น์ไม่ไดอ้าศยัอยู่ใน์พ่ั�น์ท่�แลว้ั จุงึเป็น์เร่�องยากใน์การจุดัการระหว่ัาง 

เพ่ั�อน์บา้น์กนั์เอง  
ระดบัน์ำ �าท่วัมใน์ฉากทศัน์น่์์�ยิ�งทำาให้เกิดผู้ลกระทบต่อพ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัใหม่เหล่าน่์�

เพิั�มข่ึ �น์มากกว่ัาแหล่งท่องเท่�ยวัเดิม โรงแรมและสถาน์ประกอบการสำาหรบัน์กัท่องเท่�ยวั 

ท่�ตั�งอยู่ใน์ย่าน์ท่�อยู่อาศยัเหล่าน่์�ลงทุน์ถมดิน์และสรา้งกำาแพังกั�น์น์ำ �า จุน์ทำาให้เกิดผู้ลกระทบ 

ต่อบา้น์และอาคารข่องผูู้ค้น์ท่�อยู่แต่เดิม ซึ�งอยู่ใน์ระดบัท่�ตำ�ากว่ัามาก ปัญหาน์ำ �าท่วัมข่งั 

ท่�เกิดจุากการถมดิน์จุงึกลายเป็น์ปมข่ดัแยง้ท่�ทว่ัควัามรุน์แรงเพิั�มข่ึ �น์มาอ่ก ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์  

ปัญหาการจุดัการข่ยะจุากน์กัท่องเท่�ยวัท่�มกัเก็บไม่หมดใน์ย่าน์อยู่อาศยัยิ�งหมกัหมม
มากข่ึ �น์ใน์ช่ีวังน์ำ �าท่วัม 

สภิาพัน์ำ �าท่วัมใน์ระดบัรุน์แรงใน์ฉากทศัน์น่์์�ม่ผู้ลส่บเน่์� องไปถึงการผู้ลิต 
น์ำ �าประปาข่องกรุงเทพัมหาน์คร เน่์� องจุากระดบัน์ำ �าท่วัมสูงทำาให้น์ำ �าเส่ยไหลเข่้าไปใน์ 
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คลองส่งน์ำ �า แมว่้ัาการประปาน์ครหลวังไดล้งทุน์ใน์การระดมเสริมแน์วัป้องกนั์น์ำ �าท่วัม
คลองประปาทั�งฝัั� งตะวันั์ออกและตะวันั์ตกข่องกรุงเทพัมหาน์ครมาอย่างต่อเน่์�องก็ตาม 
แต่ระดบัน์ำ �าก็สูงกว่ัาท่�คาดการณ์์ไวัม้าก 

ใน์ฉากทศัน์น่์์� ระดบัน์ำ �าท่วัมม่ผู้ลกระทบต่อโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ทางการท่องเท่�ยวั  
โดยแหล่งท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยมก็ไดร้บัการสรา้งระบบป้องกนั์น์ำ �าท่วัมมากข่ึ �น์ เกิดแหล่ง
ท่องเท่�ยวัเชิีงประสบการณ์แ์ห่งใหม่ใน์ย่าน์ท่� ไม่ใช่ีย่าน์ท่องเท่�ยวัและม่ควัามเป็น์ทอ้งถิ�น์ 
รวัมถงึม่การสรา้งแหล่งท่องเท่�ยวัใหม่ท่�ใชี้โอกาสจุากน์ำ �าท่วัม เช่ีน์ สวัน์และอาคารลอยน์ำ �า  
เป็น์ตน้์ น์กัท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะยงัคงสามารถท่องเท่�ยวัใน์แหล่งท่องเท่�ยวัสำาคญั
ข่องกรุงเทพัมหาน์ครได ้และจุะเป็น์กลุ่มท่� เล่อกเท่�ยวัใน์แหล่งท่องเท่�ยวัหลกัข่องเม่อง
เป็น์หลกั บุคลกัษณ์เ์ด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ไดแ้ก่ น์กัท่องเท่�ยวัผูู้พ้ัฒัน์าตวััเองเชิีงสุข่ภิาพั 
(The pamperer) น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ช้ีอบสมัผู้สัสิน์ทรพััยรู์ปแบบไทย (The Thai toucher) 
น์กัท่องเท่�ยวัผูู้ท่้องเท่�ยวัใน์เสน้์ทางท่� ไม่ใช่ีสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัหลกั (The tourism veteran) 
และน์กัท่องเท่�ยวัชีอบปักหมุดสถาน์ท่�  (The optimizer)

ฉากทีศัันัที์ี� 4: กรุงเทีพฯ ใติบ้าดาล

ใน์ฉากทศัน์น่์์� กรุงเทพัฯ ประสบกบัเหตุการณ์น์์ำ �าท่วัมไม่เพ่ัยงเฉพัาะใน์ช่ีวังฤดูฝัน์ 
เท่าน์ั�น์ แต่ใน์ฤดูอ่�น์ๆ ดว้ัยเช่ีน์กนั์ ระดบัน์ำ �าทะเลเริ�มสูงข่ึ �น์อย่างเห็น์ไดช้ีดัอนั์เน่์�องมาจุาก
การเปล่�ยน์แปลงสภิาพัภูิมิอากาศข่องโลก ทำาให้หลายพ่ั�น์ท่�ใน์กรุงเทพัฯ ม่น์ำ �าท่วัมข่งัอยู่
บ่อยครั�งมากข่ึ �น์ ส่วัน์หนึ์�งเป็น์เพัราะระบบป้องกนั์น์ำ �าท่วัมไม่ครอบคลุมทุกพ่ั�น์ท่�  ใน์ข่ณ์ะ
เด่ยวักนั์ ฝัน์ตกหน์กัและถ่�มากข่ึ �น์เป็น์บางช่ีวังใน์ฤดูฝัน์ทำาให้เกิดน์ำ �าท่วัมใน์ระดบัรุน์แรง
และวิักฤตเป็น์ระยะๆ จุน์การสญัจุรและข่น์ส่งทางบกเป็น์ไปไม่ไดใ้น์วังกวัา้งหร่อใน์พ่ั�น์ท่�
ส่วัน์ใหญ่ข่องกรุงเทพัฯ การท่วัมข่งัใน์แต่ละครั�งน์าน์กว่ัา 1 สปัดาห ์เกิดข่ึ �น์หลายครั�งต่อปี  
และเกิดข่ึ �น์แทบทุกปี

เหตุการณ์น์์ำ �าท่วัมเป็น์ประจุำาน่์�ส่งผู้ลควัามเส่ยหายกบัโครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์
และภูิมิทศัน์ข์่องกรุงเทพัมหาน์ครไปอย่างมาก ผูู้ป้ระกอบการและผูู้ค้น์ทั�วัไปตอ้งปรบั
เปล่�ยน์พัฤติกรรมการใชีช่้ีวิัตประจุำาวันั์ใน์ระยะยาวั ใน์หลายพ่ั�น์ท่�ข่องเม่อง ม่การอพัยพั
ยา้ยถิ�น์ฐาน์ออกไปเน่์�องจุากไม่สามารถดำารงช่ีวิัตอยู่ได ้และหลายพ่ั�น์ท่�ตอ้งใชีเ้งิน์ทุน์ 

จุำาน์วัน์มากใน์การซ่อมแซม ฟ้ื้�น์ฟูื้และดูแลอาคารและโครงสร้างพ่ั�น์ฐาน์ท่�จุำาเป็น์ 
สถาน์การณ์น์์ำ �าท่วัมท่�กลายเป็น์ภิาพัปกติข่องกรุงเทพัมหาน์ครน่์�ทำาให้เกิดการปรบั
เปล่�ยน์ข่องรูปแบบการใชีป้ระโยชีน์ท่์�ดิน์ข่องเม่องใน์ระยะยาวั

ท่�อยู่อาศยัและชุีมชีน์ดั�งเดิมเหล่ออยู่ไม่มากน์กัใน์ย่าน์ท่องเท่�ยวัท่� ไดร้บัควัาม
นิ์ยมแต่น์ำ �าท่วัมสูงมากข่ึ �น์ สาเหตุสำาคญัส่วัน์หนึ์�งค่อราคาท่�ดิน์ท่� สูงข่ึ �น์อนั์เน่์�องมาจุาก
การกระจุุกตวััข่องโรงแรมและสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักสำาหรบัน์ักท่องเท่�ยวั จุึงเกิด
ปรากฏการณ์ผ์ู้ลกัคน์ดั�งเดิมออกจุากพ่ั�น์ท่�  (gentrification) เร่�อยมา แต่สาเหตุสำาคญั
อ่กประการหนึ์�งค่อ เม่�อน์ำ �าท่วัมบ่อยข่ึ �น์ น์าน์มากข่ึ �น์และระดบัสูงมากข่ึ �น์ ประชีาชีน์ทั�วัไป 

ท่� ไม่ม่เงิน์ทุน์ใน์การปรบัเปล่�ยน์และปรบัปรุงอาคารบา้น์เร่อน์และสถาน์ประกอบการ
ข่องตน์เอง และประสบควัามยากลำาบากใน์การอยู่อาศยัและประกอบอาช่ีพั ก็ตอ้งข่าย
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ท่� ดิน์และยา้ยออกจุากพ่ั�น์ท่� ไป เปิดโอกาสให้น์กัลงทุน์ท่�ม่ควัามสามารถมากกว่ัาเข่า้มา
ใชีป้ระโยชีน์จ์ุากพ่ั�น์ท่�น์ำ �าท่วัมได ้และทำาให้สามารถรวัมแปลงท่� ดิน์เพ่ั�อออกแบบรบัม่อ
กบัน์ำ �าท่วัมใน์ข่น์าดท่�ใหญ่ข่ึ �น์ได้

ภิายใต้ฉากทัศน์์น่์� เกาะรัตน์โกสิน์ทรแ์ละแหล่งท่องเท่� ยวัสำาคัญข่อง
กรุงเทพัมหาน์ครก็จุะประสบกบัระดบัน์ำ �าท่วัมสูงอยู่เป็น์ประจุำา แมว่้ัาระดบัน์ำ �าอาจุไม่สูง
เท่ากบัพ่ั �น์ท่� อ่�น์ข่องกรุงเทพัมหาน์คร อย่างไรก็ตาม เน่์�องจุากเป็น์พ่ั�น์ท่� เหล่าน่์�ม่ควัาม
สำาคญัมากใน์ดา้น์การท่องเท่�ยวัและดา้น์เศรษฐกิจุข่องประเทศ ทั�งรฐับาลและภิาค
เอกชีน์ต่างก็ลงทุน์ปิดลอ้มพ่ั�น์ท่�เหล่าน่์�เป็น์กลุ่มๆ ดว้ัยระบบระบายน์ำ �าท่�ทำาให้พ่ั �น์ท่�ภิายใน์
ย่าน์ไม่ม่น์ำ �าท่วัม ดงัน์ั�น์ ภิาพัภูิมิทศัน์์ใน์อน์าคตข่องกรุงเทพัมหาน์ครจุะเต็มไปดว้ัยพ่ั�น์ท่�
ปิดลอ้มคลา้ยกบัเป็น์หมู่เกาะน้์อยใหญ่ ซึ�งแยกออกจุากกนั์ดว้ัยพ่ั�น์น์ำ �า และม่การเช่ี�อม
ต่อกนั์ดว้ัยระบบการข่น์ส่งทางน์ำ �า

ใน์การน่์� กลุ่มทุน์หวััใสบางกลุ่มท่�ม่วิัสยัทศัน์แ์ละเงิน์ทุน์ข่น์าดใหญ่ไดเ้ปล่�ยน์
วิักฤตน์ำ �าท่วัมระยะยาวัเป็น์โอกาสใน์การลงทุน์ กลุ่มทุน์จุ่น์และไทยกลุ่มหนึ์�งไดร่้วัมทุน์ 
สรา้งเม่องท่องเท่�ยวัฐาน์น์ำ �าใน์ลกัษณ์ะเด่ยวักบัเม่องเวันิ์สข่ึ �น์มาใน์พ่ั�น์ท่�น์ำ �าท่วัมประจุำาทุกปี  

โดยม่ทั�งอาคารท่�สรา้งข่ึ �น์ใหม่และอาคารท่�ม่อยู่แต่เดิมแต่ปรบัเปล่�ยน์ให้เหมาะสมกบั
การเดิน์ทางดว้ัยเร่อข่น์าดต่างๆ พัรอ้มกบัการลงทุน์ใน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ท่�รองรบัเม่อง
ฐาน์น์ำ �า คุณ์ลกัษณ์ะพิัเศษข่องสถาปัตยกรรมใน์พ่ั�น์ท่� เม่องฐาน์น์ำ �าค่อสถาปัตยกรรม
สะเทิ �น์น์ำ �าสะเทิ �น์บก (amphibious architecture) ซึ�งออกแบบให้อาคารและสิ�งก่อสรา้ง
สามารถลอยน์ำ �าไดต้ามระดบัน์ำ �าท่�ข่ึ �น์และลงใน์แต่ละเวัลา ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ ก็ม่การพัฒัน์า
ระบบการข่น์ส่งและสญัจุรทางน์ำ �าท่�ม่ประสิทธิ์ภิาพัมากข่ึ �น์ และสามารถปรบัเปล่�ยน์เป็น์
พัาหน์ะทางบกไดเ้ม่�อน์ำ �าลด การร่�อสรา้งและปรบัเปล่�ยน์โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ข่องเม่อง  

รวัมทั�งการออกแบบเม่องและสถาปัตยกรรมให้เป็น์ฐาน์น์ำ �ามากข่ึ �น์ ทำาให้กรุงเทพัมหาน์คร 
ยงัคงเป็น์เม่องท่องเท่�ยวัยอดนิ์ยมข่องโลกต่อไปได้

ใน์ฉากทศัน์น่์์� แหล่งท่องเท่�ยวัสำาคญัข่องมหาน์ครกรุงเทพัประสบปัญหากบั
น์ำ �าท่วัมระดบัสูงเป็น์ประจุำา ทำาให้แหล่งท่องเท่�ยวัสำาคญัถูกปรบัให้ม่การปิดลอ้มพ่ั�น์ท่�
ให้เป็น์กลุ่มๆ เพ่ั�อป้องกนั์ไม่ม่น์ำ �าท่วัม รวัมถงึม่แหล่งท่องเท่�ยวัใหม่ท่�เป็น์เม่องท่องเท่�ยวั
ฐาน์น์ำ �า น์กัท่องเท่�ยวัใน์ฉากทศัน์น่์์�จุะเป็น์กลุ่มท่�ยงัคงให้ควัามสน์ใจุกบัแหล่งท่องเท่�ยวั
ท่� ม่ควัามโดดเด่น์ข่องมหาน์ครกรุงเทพั และควัามแปลกใหม่ข่องแหล่งท่องเท่�ยวัท่�จุะ
สรา้งข่ึ �น์ 

บุคลกัษณ์์เด่น์ใน์ฉากทศัน์น่์์� ได้แก่ น์ักท่องเท่� ยวัท่� ชีอบสมัผู้สัสิน์ทรัพัย ์
รูปแบบไทย (The Thai toucher) น์กัท่องเท่�ยวัท่� ท่องเท่�ยวัใน์เส้น์ทางท่� ไม่ใช่ีสถาน์ท่�  

ท่องเท่�ยวัหลกั (The tourism veteran) และน์กัท่องเท่�ยวัท่�ชีอบปักหมุดสถาน์ท่�  (The 
optimizer)

บุคลกัษณ์เ์ด่น์ข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์มหาน์ครกรุงเทพัใน์แต่ละฉากทศัน์ส์รุป
ไดด้งัรูปท่�  34 
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รูป็ท่�  34 บุคลักัษณ์์เด่น่ของนั่กัท่องเท่�ยวใน่ฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวของมหาน่ครกัรุงเทพ

ตารางท่�  26 ตัวอธิบายฉากัทัศน์่กัารท่องเท่�ยวไทยระดับเม่อง กัรณ่์กัรุงเทพมหาน่คร

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่
ฉากท้ัศน์ท่ั�  1

กรุงเทัพฯ 
ไร�นำ�าท่ัวัม

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
กรุงเทัพฯ 

เหมือนปั้จัจุับ้น

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
กรุงเทัพฯ 

คีรึ�งบกคีรึ�งนำ�า

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4
กรุงเทัพฯ 
ใต�บาด็าล

ระดับนำ�าท่่วม
(flood level)

ระดับคิวามสูง
ของนำ�า แลัะ
คิวามถ่ิ�แลัะ
ระยะเวลัา

• ไม่ม่นำ�าท่่วมขังตลัอด
ทั่�งปี

• นำ�าท่่วมในระดับ 1 
(ตำ�า) แลัะระดับ 2 
(ปานกลัาง) เกิดขึ�น
เป็นระยะๆ แลัะม่การ
เกิดนำ�าท่่วมใหญ่
ในระดับ 3 (สูง) 
ในทุ่กๆ 5 ปี 

• นำ�าท่่วมในระดับ 4 
(รุนแรง) แลัะระดับ 5 
(รุนแรงมาก) 
บ่อยคิรั�งขึ�นในช่ี้วง
ฤดูฝัน แลัะม่
เหตุการณ์นำ�าท่่วม
ในระดับ 3 (สูง) 
เกิดขึ�นสลัับกัน  

• นำ�าท่่วมเก่อบตลัอด
ทั่�งปี ระดับนำ�าท่ะเลั
สูงขึ�น เกิดนำ�าท่่วม
ในระดับรุนแรงแลัะ
วิกฤตเป็นระยะๆ 
ท่ำาให้ม่นำ�าท่่วมขังอยู่
บ่อยคิรั�งมากขึ�นแลัะ
เป็นอุปสรรคิต่อการ
สัญจัรมากขึ�น
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ตารางท่�  26 (ต่อ)

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่
ฉากท้ัศน์ท่ั�  1

กรุงเทัพฯ 
ไร�นำ�าท่ัวัม

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
กรุงเทัพฯ 

เหมือนปั้จัจุับ้น

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
กรุงเทัพฯ 

คีรึ�งบกคีรึ�งนำ�า

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4
กรุงเทัพฯ 
ใต�บาด็าล

ด้านอุปท่าน 
(supply side)

โคิรงสร้าง
พ่�นฐาน

• ม่การบริหารจััดการ
นำ�าท่่� ด่มาก แลัะม่การ
ลังทุ่นด้านโคิรงสร้าง
พ่�นฐานในการป้องกัน
แลัะระบายนำ�าท่่� ม่
ประสิท่ธิภาพสูง

• ยังคิงม่โคิรงการ
พัฒนาโรงแรม 
ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้ิา 
แลัะสิ�งอำานวยคิวาม
สะดวกอ่�นๆ สำ าหรับ
นักท่่องเท่่�ยวใน
บริเวณริมนำ�าของ
กรุงเท่พมหานคิร
• ม่การพัฒนาสิ�ง
อำานวยคิวามสะดวก
ภายในโคิรงการ
ขนาดใหญ่ ท่ำาให้
แหล่ังท่่องเท่่�ยวของ
กรุงเท่พมหานคิร
กระจัายตัวไปยัง
พ่�นท่่� ใหม่ๆ ใน
มหานคิรกรุงเท่พ
มากขึ�น

• เริ�มม่การปรับ
เปล่ั�ยนอาคิารสถิานท่่�
สำ าหรับฤดูนำ�าท่่วม
• สร้างท่างเล่ัอกการ
ท่่องเท่่�ยวโดยการ
พัฒนาพ่�นท่่�คิวาม
จัริงเสม่อน (virtual 
space) ท่่� เปิดให้
นักท่่องเท่่�ยวเข้าไป
เย่�ยมชี้มแลัะเข้าร่วม
ม่ประสบการณ์ใน
กิจักรรมต่างๆ ได้ 
เพ่�อรองรับการ
ท่่องเท่่�ยวกรณ่ท่่� เกิด
นำ�าท่่วมขังเป็นเวลัานาน
• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
แลัะสิ�งอำานวยคิวาม
สะดวกด้านการ
ท่่องเท่่�ยวของ
กรุงเท่พฯ ยังคิง
กระจุักตัวอยู่ในแหล่ัง
ท่่องเท่่�ยวย่านเดิมๆ 
• การพัฒนาของ
ธุรกิจัต่างๆ ให้คิวาม
สำาคัิญกับการปรับตัว
มากขึ�น เช่ี้น โรงแรม
ปรับอาคิารให้สามารถิ
รับม่อกับนำ�าท่่วม
ระยะยาวมากขึ�น

• โคิรงสร้างพ่�นฐาน
แลัะภูมิทั่ศน์ของ
กรุงเท่พฯ ได้รับคิวาม
เส่ยหายอย่างมาก
จัากนำ�าท่่วม แลัะได้รับ
การซ่ัอมแซัม ฟ้� นฟู
แลัะดูแลัอาคิารแลัะ
โคิรงสร้างพ่�นฐานท่่�
จัำาเป็น
• ม่การสร้างพ่�นท่่� ปิด
ล้ัอมแหล่ังท่่องเท่่�ยว
สำาคัิญ โดยแยกออก
จัากกันด้วย
พ่�นนำ�าแลัะเช่ี้�อมต่อกัน
ด้วยระบบการขนส่ง
ท่างนำ�า
• ม่การลังทุ่นใน
โคิรงสร้างพ่�นฐาน
เพ่�อรองรับเม่องฐาน
นำ�า โดยม่คุิณลัักษณะ
เป็นสถิาปัตยกรรม
สะเทิ่�นนำ�าสะเทิ่�นบก 
(amphibious 
architecture)
• การพัฒนาระบบ
การขนส่งแลัะ
สัญจัรท่างนำ�าท่่� ม่
ประสิท่ธิภาพมากขึ�น

กิจักรรมการ
ท่่องเท่่�ยว
แลัะแหล่ัง
ท่่องเท่่�ยว

•  กิจักรรมการ
ท่่องเท่่�ยวแลัะการ
ประกอบธุรกิจัการ
ท่่องเท่่�ยวเกิดขึ�น
อย่างต่อเน่�องตาม
ระดับคิวามสามารถิ
ในการเข้าถึิงแหล่ัง
ท่่องเท่่�ยว

• กิจักรรมการ
ท่่องเท่่�ยวบางอย่าง
เกิดขึ�นได้ในอาคิาร
สถิานท่่� ท่่� ม่การ
ป้องกันนำ�าไหลัเข้า
อาคิาร

• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
โบราณสถิานแลัะ
อาคิารสาธารณะท่่�
เป็นแหล่ังท่่องเท่่�ยว
ยอดนิยมได้รับการ
สร้างระบบป้องกัน
นำ�าท่่วม
• เกิดแหล่ังท่่องเท่่�ยว
เชิี้งประสบการณ์แห่ง
ใหม่ในย่านท่่� ไม่ใช่ี้ย่าน
ท่่องเท่่�ยวแลัะม่คิวาม
เป็นท้่องถิิ�น
• ม่การนำาเสนอ
ประสบการณ์แปลัก
ใหม่ท่่� เก่�ยวกับนำ�าท่่วม
สำาหรับคินท่่� ต้องการ 
เช่ี้น สวนแลัะอาคิาร
ลัอยนำ�า เป็นต้น

• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
สำาคัิญของ
กรุงเท่พมหานคิร
ประสบกับระดับนำ�า
ท่่วมสูงอยู่เป็นประจัำา 
ภาคิรัฐจึังได้ลังทุ่น
ปิดล้ัอมพ่�นท่่� เหล่ัาน่�
เป็นกลุ่ัมๆ ด้วยระบบ
ระบายนำ�าท่่�ท่ำาให้
พ่�นท่่�ภายในย่านไม่ม่
นำ�าท่่วม
• การลังทุ่นสร้าง
เม่องท่่องเท่่�ยวฐาน
นำ�าในพ่�นท่่�นำ�าท่่วม
ประจัำาทุ่กปี โดยกลุ่ัม
ทุ่นใหญ่
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ตารางท่�  26 (ต่อ)

กลุ่มระบบ ต้วัอธิบาย่
ฉากท้ัศน์ท่ั�  1

กรุงเทัพฯ 
ไร�นำ�าท่ัวัม

ฉากท้ัศน์ท่ั�  2
กรุงเทัพฯ 

เหมือนปั้จัจุับ้น

ฉากท้ัศน์ท่ั�  3
กรุงเทัพฯ 

คีรึ�งบกคีรึ�งนำ�า

ฉากท้ัศน์ท่ั�  4
กรุงเทัพฯ 
ใต�บาด็าล

ด้านอุปสงค์ิ 
(demand 
side)

บุคิลัักษณ์ • The pamperer
• The outing joiner
• The Thai toucher
• The relationship 
builder
• The tourism 
veteran
• The time spender
• The enhancer
• The optimizer

• The pamperer
• The outing joiner
• The Thai toucher
• The relationship 
builder
• The tourism 
veteran
• The time spender
• The enhancer
• The optimizer

• The pamperer
• The Thai toucher
• The tourism 
veteran
• The optimizer

• The Thai toucher
• The tourism 
veteran
• The optimizer

ด้านผัลักระท่บ 
(impact)

ผัลักระท่บ
จัากการ
ท่่องเท่่�ยว

• แท่บเป็นไปไม่ได้ท่่�จัะ
ท่ำาให้กรุงเท่พฯ แห้ง
ตลัอดเวลัาในอ่ก 20 
ปีข้างหน้า แลัะอาจั
เป็นแนวท่างท่่� ฝ้ัน
ธรรมชี้าติมากเกินไป

• การท่่องเท่่�ยว
ในพ่�นท่่�ตำ�าของ
กรุงเท่พมหานคิรยัง
คิงประสบกับปัญหา
นำ�าท่่วมอยู่เป็นเน่อง 
แต่ไม่ได้รับผัลักระท่บ
มากนัก

• นำ�าท่่วมในระดับน่�
ได้ก่อให้เกิดคิวาม
เส่ยหายกับอาคิาร
สถิานท่่� ต่างๆ จัำานวน
มาก รวมถึิงพ่�นท่่�
ย่านธุรกิจัแลัะย่าน
ท่่องเท่่�ยวสำาคัิญของ
กรุงเท่พฯ

• การปรับเปล่ั�ยน
พฤติกรรมการใช้ี้ช่ี้วิต
ของผู้ัคินท่่� เกิดจัาก
นำ�าท่่วมเป็นประจัำา 
แลัะนำาไปสู่การปรับ
เปล่ั�ยนของรูปแบบ
การใช้ี้ประโยชี้น์ท่่� ดิน
ของเม่องในระยะยาว

การท่่องเท่่�ยวยัง
คิงกระจุักตัวใน
พ่�นท่่�ยอดนิยมของ
กรุงเท่พมหานคิร

• ไม่ม่การ
เปล่ั�ยนแปลังในด้าน
ท่่� ตั�งหลัักๆ ของ
กิจักรรมการ
ท่่องเท่่�ยวในกรุงเท่พฯ
• แหล่ังท่่องเท่่�ยว
ขยายพ่�นท่่�ออกไป
จัากแหล่ังเดิมมากขึ�น
นักท่่องเท่่�ยวแลัะคิน
ทั่�วไปประสบคิวาม
ลัำาบากแลัะน่ารำาคิาญ
ในการเดินเท้่าแลัะ
เดินท่างจัากนำ�าท่่วมขัง
ในระดับทั่�วไป

• พ่�นท่่� ท่่องเท่่�ยวริมนำ�า
ของกรุงเท่พมหานคิร
แลัะปริมณฑ์ลัได้รับ
ผัลักระท่บจัากนำ�าท่่วม
ในระดับสูงเป็นวงกว้าง
แลัะม่คิวามถ่ิ� เพิ�มขึ�น
• นักท่่องเท่่�ยวได้รับ
ผัลักระท่บแลัะเกิด
คิวามไม่สะดวกสบาย
ในการเดินท่างท่่องเท่่�ยว
• นำ�าท่่วมสูงมากขึ�น
เกินกว่าระดับท่่�ระบบ
ป้องกันแลัะระบายนำ�า
ของอาคิารจัะรองรับได้ 
กลัายเป็นปัญหาแลัะ
อุปสรรคิสำาคัิญของ
การท่่องเท่่�ยวในพ่�นท่่�
ยอดนิยม
• เกิดการกระจัาย
โอกาสในการสร้าง
รายได้ให้กับคินในย่าน
แลัะชุี้มชี้นใหม่ๆ
• เกิดปัญหารบกวน
คินในชุี้มชี้นมากขึ�นแลัะ
ม่แนวโน้มเกิดคิวาม
ขัดแย้งระหว่าง
นักท่่องเท่่�ยวกับคินใน
ชุี้มชี้นมากขึ�น
• เกิดปัญหาขยะแลัะ
ของเส่ย ยิ�งนำ�าท่่วมสูง
ยิ�งท่ำาให้นำ�าเส่ยไหลั
เข้าไปในคิลัองส่งนำ�า 
ม่ผัลัต่อคุิณภาพของ
นำ�าท่่�ผัลิัต

• ราคิาท่่� ดินท่่� สูงขึ�น
อันเน่�องมาจัากการ
กระจุักตัวของ
โรงแรมแลัะ
สิ�งอำานวยคิวาม
สะดวกสำาหรับ
นักท่่องเท่่�ยวในย่าน
ท่่องเท่่�ยวท่่� ได้รับ
คิวามนิยม 
เกิดปรากฏิการณ์
เจันตริฟิเคิชัี้น 
(gentrification)
ทุ่นใหญ่เข้ามาซ่ั�อ
แลัะรวมแปลังท่่� ดิน
แลัะใช้ี้ประโยชี้น์จัาก
พ่�นท่่�นำ�าท่่วมได้
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3.4 สรุ์ป

บทน่์�ไดน้์ำาเสน์อภิาพัอน์าคตทางเล่อกผู่้าน์การสรา้งฉากทศัน์ ์โดยแบ่งการ
วิัเคราะหอ์อกเป็น์ 2 ระดบั ค่อ ฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัระดบัประเทศ และฉากทศัน์ก์าร 
ท่องเท่�ยวัระดบัเม่อง โดยใน์ระดบัเม่องไดแ้บ่งออกเป็น์อ่ก 2 กรณ่์ ค่อ ฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวั 
ข่องเช่ียงใหม่และภูิเก็ต และฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัข่องมหาน์ครกรุงเทพั

ฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัไทยมาจุากการวิัเคราะห์โดยเล่อกปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์ 
สำาคญั 2 ประการ ค่อ รูปแบบเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั (การท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัหร่อเชิีงหลากหลาย)  
และการกระจุายพ่ั�น์ท่�ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั (กระจุุกตวััหร่อกระจุายตวัั) และสามารถ 
สร้างฉากทศัน์ท่์� แสดงภิาพัอน์าคตทางเล่อกได้ 4 ฉากทศัน์ ์ได้แก่ ฉากทศัน์ท่์�  1  
The Avengers: เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายท่�เด่น์น์ำาระดบัสากลเฉพัาะบางพ่ั�น์ท่�  
ฉากทศัน์ท่์�  2 บางระจุนั์: เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายระดบัฐาน์รากใน์วังกวัา้ง 
ฉากทศัน์ท่์� 3 ขุ่น์พันั์ธ์:์ เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัระดบัฐาน์รากใน์วังกวัา้ง และฉากทศัน์ ์
ท่�  4 John Wick: เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่�เด่น์น์ำาระดบัสากลเฉพัาะบางพ่ั�น์ท่�

ส่วัน์ฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัข่องเช่ียงใหม่และภูิเก็ตมาจุากการวิัเคราะห ์
โดยเล่อกปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์สำาคญั 2 ประการ ค่อ 1) โครงสรา้งอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวั 
(การประกอบการโดยทุน์ไทยหร่อทุน์ต่างชีาติ) และ 2) รูปแบบเศรฐกิจุท่องเท่�ยวั 
(เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัหร่อเชิีงหลากหลาย) และสามารถสร้างฉากทศัน์์ได ้4  
ฉากทศัน์ ์ไดแ้ก่ ฉากทศัน์ท่์�  1 ฮ่ิองกง/เจุน่์วัา: เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายโดย
ทุน์ต่างชีาติ ฉากทศัน์ท่์�  2 เก่ยวัโต/ดูไบ: เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลายโดยทุน์ใน์
ประเทศ ฉากทศัน์ท่์�  3 โอกิน์าวัา/ลาสเวักสั: การท่องเท่�ยวัมาตรฐาน์โดยทุน์ใน์ประเทศ 
และฉากทศัน์ท่์�  4 มลัด่ฟื้ส/์มายอรก์า: การท่องเท่�ยวัมาตรฐาน์โดยทุน์ต่างชีาติ

สำาหรบัฉากทศัน์ก์ารท่องเท่�ยวัข่องมหาน์ครกรุงเทพัมาจุากการวิัเคราะห์
ปัจุจุยัสำาคญั ค่อ ระดบัน์ำ �าท่วัม โดยสามารถแบ่งออกเป็น์ 4 ฉากทศัน์ ์ตามระดบัน์ำ �าท่วัม 
ไดแ้ก่ ฉากทศัน์ท่์� 1 กรุงเทพัฯ ไรน้์ำ �าท่วัม ฉากทศัน์ท่์� 2 กรุงเทพัฯ เหม่อน์ปัจุจุุบนั์ ฉากทศัน์์
ท่�  3 กรุงเทพัฯ ครึ�งบกครึ�งน์ำ �า และฉากทศัน์ท่์�  4 กรุงเทพัฯ ใตบ้าดาล

ภิาพัอน์าคตทางเล่อกต่างๆ ท่� ได้น์ำาเสน์อไปใน์ข่้างต้น์น์ั�น์เป็น์ทางเล่อกให้
มองเห็น์ภิาพัอน์าคตท่�หลากหลายเพ่ั�อเป็น์ข่อ้มูลใน์การพิัจุารณ์าเล่อกภิาพัอน์าคต
ท่�พัึงประสงคห์ร่ออน์าคตท่�ต้องการบรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ควัามยั�งย่น์  
(sustainability) ควัามม่ประสิทธิ์ภิาพั (efficiency) การเพิั�มผู้ลิตภิาพั (productivity) หร่อ
การสรา้งควัามเท่าเท่ยม (equity) อย่างไรก็ด่ แต่ละฉากทศัน์ก็์จุะน์ำาไปสู่การบรรลุผู้ล
ข่องแต่ละเป้าหมายไดใ้น์ระดบัท่�แตกต่างกนั์ และม่โอกาสและควัามทา้ทายท่�แตกต่าง
กนั์ไป ดงัน์ั�น์ ภิาพัอน์าคตท่�พัึงประสงคจ์ุงึข่ึ �น์อยู่กบัว่ัาม่เป้าหมายข่องการพัฒัน์าการ
ท่องเท่�ยวัท่�ตอ้งการบรรลุเป็น์อย่างไร 

ภิาพัอน์าคตท่� พัึงประสงค์น์ั�น์จุะเป็น์หมุดหมายสำาคัญใน์การกำาหน์ด
ยุทธ์ศาสตรแ์ละกลยุทธ์เ์พ่ั�อดำาเนิ์น์การให้บรรลุเป้าหมายน์ั�น์ต่อไป สำาหรบัอน์าคตท่�พังึ
ประสงคแ์ละแน์วัทางยุทธ์ศาสตรก์ารพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัไทยจุะน์ำาเสน์อใน์บทถดัไป 
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บทัทั่� 4 
ยุุทัธศาสตร์์การ์ทั่องเทั่�ยุวไทัยุ

การท่องเท่�ยวัข่องไทยท่� ผู่้าน์มาม่รูปแบบเป็น์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวั 

ท่� ม่การกระจุุกตวััทั�งใน์แง่ข่องพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวั ตลาดน์กัท่องเท่�ยวั และกิจุกรรมการ 

ท่องเท่�ยวั จุงึม่ควัามเส่�ยงเชิีงระบบท่�ค่อน์ข่า้งสูง โดยเฉพัาะเม่�อเกิดเหตุการณ์์ไม่คาดฝััน์ 
 หร่อปัจุจุยัพัลิกผู้นั์ท่� ม่ผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัโดยตรง อย่างไรก็ด่ ผู้ลจุากการ 
กวัาดสญัญาณ์ใน์การศกึษาน่์�แสดงให้เห็น์ว่ัา ปัจุจุยัหลายประการม่แน์วัโน้์มท่�อาจุทำาให้
การท่องเท่�ยวัไทยม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์ใน์อน์าคต โดยเฉพัาะเทคโน์โลย่ดิจิุทลัท่�
เป็น์แรงข่บัเคล่�อน์สำาคญัท่�จุะทำาให้เกิดการเปล่�ยน์แปลงทั�งใน์ดา้น์อุปสงคแ์ละอุปทาน์ 
การท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตม่โอกาสท่�จุะม่ควัามหลากหลายและย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์ใน์เชิีงพ่ั �น์ท่�  
เวัลา และพัฤติกรรม โดยน์กัท่องเท่�ยวัม่แน์วัโน้์มท่�จุะเน้์น์การท่องเท่�ยวัเชิีงวิัถ่ช่ีวิัตและ
ประสบการณ์ม์ากข่ึ �น์ รวัมถงึการท่องเท่�ยวัท่�เน้์น์สรา้งควัามรบัผิู้ดชีอบและควัามยั�งย่น์
ใน์ดา้น์สิ�งแวัดลอ้มและสงัคมมากข่ึ �น์ สถาน์การณ์์โควิัด 19 ไดท้ำาให้การท่องเท่�ยวัท่�กำาลงั 
เติบโตอย่างรวัดเร็วัก่อน์หน้์าน่์�ตอ้งลดลงอย่างกะทนั์หนั์ไปทั�วัโลก และคงตอ้งใชีร้ะยะ 
อย่างน้์อยอ่กสองสามปีใน์การฟ้ื้�น์ตวััไดอ้ย่างเต็มท่� โรคระบาดครั�งน่์�ยงัทำาให้การท่องเท่�ยวั 

เปล่�ยน์ไปใน์วิัถ่แบบใหม่ น์ับตั�งแต่การท่องเท่� ยวัท่� ให้ควัามสำาคญักบัควัามคุ้น์เคย  

ไวัเ้น่์�อเช่ี�อใจุและเช่ี�อถ่อได ้รวัมถงึควัามเป็น์ส่วัน์ตวัั ควัามตอ้งการพ่ั�น์ฐาน์ใน์การท่องเท่�ยวั 

เหล่าน่์�จุะส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่�ยวักลุ่มย่อยและม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์
ด้วัยผู้ลลพััธ์จ์ุากการกวัาดสญัญาณ์ งาน์ศึกษาครั�งน่์�ได้คาดการณ์ภ์ิาพั

อน์าคตฐาน์จุากแน์วัโน้์มท่�คาดว่ัาจุะยงัคงดำาเนิ์น์ต่อไประยะหนึ์�ง รวัมถงึการคาดการณ์์
อน์าคตทางเล่อกโดยวิัธ่์การสรา้งฉากทศัน์ ์ฉากทศัน์ด์งักล่าวัช่ี�ให้เห็น์ถงึควัามเป็น์ไปได ้
ข่องทางอน์าคตทางเล่อกข่องการท่องเท่�ยวัไทยทั�งใน์ระดบัประเทศและระดบัเม่อง 
แต่ละฉากทศัน์แ์สดงให้เห็น์ถงึผู้ลข่องปัจุจุยัข่บัเคล่�อน์สำาคญัท่�ทำาให้เกิดภิาพัอน์าคต
ข่องการท่องเท่�ยวัท่�แตกต่างกนั์ 

จุากการวิัเคราะหภ์ิาพัอน์าคตฐาน์และฉากทศัน์ ์ประกอบกบัผู้ลการสมัภิาษณ์์
และหาร่อกบัผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยและหน่์วัยงาน์ท่�เก่�ยวัข่อ้งดา้น์น์โยบายดา้น์การท่องเท่�ยวั 
พับว่ัา ภิาพัอน์าคตท่�พังึประสงคข์่องการท่องเท่�ยวัไทยหลงัโควิัด 19 ใน์ระยะยาวัควัรมุ่ง
ไปท่�การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัไทยให้ม่ควัามยั�งย่น์และเป็น์ธ์รรมมากข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์  
ภิายใต้บริบทข่องควัามไม่แน่์น์อน์ท่� เพิั� มสูงข่ึ �น์ใน์ด้าน์เทคโน์โลย่ เศรษฐกิจุ สงัคม  
สิ�งแวัดลอ้มและการเม่อง น์โยบายการท่องเท่�ยวัข่องไทยต่อจุากน่์�ไปควัรเน้์น์ไปท่�การลด
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ควัามเส่�ยงเชิีงระบบ (systemic risks) ไปพัรอ้มกบัสรา้งควัามสามารถใน์การรบัม่อกบั
สถาน์การณ์ต่์างๆ (robustness) และควัามสามารถใน์การฟ้ื้�น์ตวััและตั�งหลกัใหม่จุาก
วิักฤต (resilience) 

จุากภิาพัอน์าคตท่�พัึงประสงคแ์ละหลกัการพ่ั�น์ฐาน์ข่า้งตน้์ ผูู้เ้ข่่ยน์เสน์อว่ัา 
แน์วัคิดหลกัข่องยุทธ์ศาสตรข์่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์ช่ีวังหลงัโควิัด 19 ค่อ การส่งเสริม
เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทยให้ม่ควัามหลากหลายมากข่ึ �น์ ทั�งใน์แง่กิจุกรรมการท่องเท่�ยวั  

ลกัษณ์ะน์กัท่องเท่�ยวั ลกัษณ์ะผูู้ป้ระกอบการ และพ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวั รวัมไปถงึการใชีกิ้จุกรรม 

การท่องเท่�ยวัเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ใน์การต่อยอดและส่งเสริมธุ์รกิจุดา้น์อ่�น์ๆ ท่�กวัา้งไปกว่ัาข่อบเข่ต 

ข่องธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัทั�วัไป ทั�งน่์� เง่�อน์ไข่สำาคญัข่องการพัฒัน์าเศษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทย
ให้ม่ควัามหลากหลายไปพัรอ้มกบัการเติบโตและเพิั�มมูลค่าข่องการท่องเท่�ยวัไดม้ากข่ึ �น์ 
ค่อ ควัามเป็น์พัหุนิ์ยม (pluralism) และควัามเป็น์น์าน์าชีาติระดบัสากล (cosmopolitanism)  
ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทย ทั�งใน์ระดบัผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์ผูู้ป้ระกอบการและแรงงาน์ และ
กระบวัน์การผู้ลิต ดว้ัยเง่�อน์ไข่ดงักล่าวั กระบวัน์ทศัน์พ่์ั�น์ฐาน์ข่องน์โยบายดา้น์เศรษฐกิจุ
ท่องเท่�ยวัข่องไทยจุึงต้องยอมรบัใน์ทิศทางข่องการสร้างควัามหลากหลายภิายใต ้
พัหุนิ์ยมและควัามเป็น์สากลมากข่ึ �น์ 

อย่างไรก็ตาม แต่ละพ่ั�น์ท่�ข่องประเทศไทยอาจุม่รูปแบบและระดบัควัาม
หลากหลายท่� ไม่เหม่อน์กนั์ เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์บางพ่ั�น์ท่�อาจุเน้์น์ควัามเป็น์พัหุนิ์ยม
และควัามเป็น์สากลระดบัโลก โดยมุ่งไปท่�ควัามเป็น์ตลาดและแพัลตฟื้อรม์ข่องธุ์รกิจุ
ท่องเท่�ยวั เช่ีน์ กรุงเทพัฯ และภูิเก็ต ใน์ข่ณ์ะท่�บางพ่ั�น์ท่�อาจุสรา้งควัามหลากหลายและ
พัหุนิ์ยมท่�พัฒัน์าต่อยอดจุากฐาน์อตัลกัษณ์แ์ละภูิมิปัญญาดั�งเดิมมากกว่ัา ดงัใน์กรณ่์
ข่องเช่ียงใหม่และเม่องท่องเท่�ยวัระดบัรองลงมา แน์วัควัามคิดน่์�ถ่อว่ัาเป็น์กรอบข่องการ
กำาหน์ดยุทธ์ศาสตรแ์ละแน์วัทางใน์การพัฒัน์าท่องเท่�ยวัไทยใน์อน์าคต 

เน่์�อหาใน์บทน่์�น์ำาเสน์อรายละเอ่ยดข่องยุทธ์ศาสตรก์ารท่องเท่� ยวัไทย  
เน่์�องดว้ัยสถาน์การณ์์โควิัด 19 ท่�ยงัไม่คล่�คลายลงใน์ปัจุจุุบนั์ ผูู้เ้ข่่ยน์จุงึแบ่งยุทธ์ศาสตร์
การท่องเท่�ยวัไทยออกเป็น์ 2 ส่วัน์ตามกรอบเวัลาข่องการดำาเนิ์น์การและผู้ลลพััธ์ท่์�พังึ
ประสงค ์ค่อ 1) ยุทธ์ศาสตรเ์ร่งด่วัน์และระยะสั�น์ และ 2) ยุทธ์ศาสตรร์ะยะกลางและ
ระยะยาวั โดยแต่ละส่วัน์ม่รายละเอ่ยด ดงัน่์�

4.1 ยุุทัธศาสตร์์เร่์งด่วน์และร์ะยุะสั�น์

ยุทธ์ศาสตร์ใน์กลุ่มน่์�เป็น์กลุ่มยุทธ์ศาสตรท่์�ต้องดำาเนิ์น์การทนั์ท่และต้อง
ดำาเนิ์น์การภิายใน์ระยะ 3 ปีต่อจุากน่์�ไป แมว่้ัาสถาน์การณ์ก์ารแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19  
ยงัไม่สามารถคาดการณ์์ไดว่้ัาการแพัร่ระบาดจุะจุบลงเม่�อไร ยุทธ์ศาสตร์ใน์กลุ่มน่์�จุำาเป็น์
ตอ้งดำาเนิ์น์การอย่างเร่งด่วัน์ใน์ระยะสั�น์ ไดแ้ก่ 1) การเปิดประเทศเพ่ั�อการท่องเท่�ยวั 
อย่างระมดัระวังัให้เร็วัท่� สุด (Restart) และ 2) การฟ้ื้�น์ฟูื้ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั (Rehabilitate) 
แต่ละยุทธ์ศาสตรม่์รายละเอ่ยด ดงัน่์�
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4.1.1 ยุุทัธศาสตร์์การ์เปิัดปัร์ะเทัศเพ้�อการ์ท่ัองเทั่�ยุวอยุ่างร์ะมัดร์ะวังให้เร์็วทั่�สุด 
(Restart)

การเปิดประเทศเพ่ั�อการท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังท่�การระบาดข่องโรคโควิัด 19 ยงัไม่
คล่�คลายลงน์ั�น์ จุำาเป็น์ตอ้งดำาเนิ์น์การอย่างระมดัระวังั ทั�งน่์� ใน์ช่ีวังท่�ม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูง
มาก การดำาเนิ์น์การใดๆ จุงึควัรเน้์น์การทดลองใน์ข่อบเข่ตจุำากดั เม่�อสำาเร็จุแลว้ั จุงึค่อย
ข่ยายข่อบเข่ตออกไป  จุากหลกัการดงักล่าวั องคป์ระกอบสำาคญัข่องยุทธ์ศาสตรน่์์�ค่อ
การกระจุายวัคัซ่น์ การทดลองเปิดประเทศผู่้าน์วิัธ่์การทดลองการดำาเนิ์น์น์โยบายหร่อ
แซน์บอกซ ์รวัมไปถงึการพัฒัน์าระบบแพัลตฟื้อรม์ต่างๆ ท่�น่์าจุะตอบรบักบัพัฤติกรรม
และควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตระยะสั�น์และระยะกลาง เช่ีน์ ระบบการ 
คดักรองและย่น์ยนั์ตวััตน์ การรองรบัการท่องเท่�ยวักลุ่มย่อย เป็น์ตน้์ น์อกจุากน่์� การปรบัปรุง 
ภิาพัลกัษณ์ก็์ควัรดำาเนิ์น์การไปดว้ัยพัรอ้มกนั์ ยุทธ์ศาสตรก์ารเปิดประเทศเพ่ั�อการท่องเท่�ยวั 
อย่างระมดัระวังัใน์ระยะเร่งด่วัน์และระยะสั�น์ประกอบดว้ัยกลยุทธ์ส์ำาคญั ดงัน่์�

1) การกระจัายวิคั์ซีนั การกระจุายวัคัซ่น์ถ่อเป็น์มาตรการเร่งด่วัน์ท่�สำาคญั
เพ่ั�อมุ่งสรา้งภูิมิคุม้กนั์หมู่ ทั�งใน์กลุ่มแรงงาน์และผูู้ป้ระกอบการดา้น์การท่องเท่�ยวัและ 
ใน์กลุ่มประชีากรข่องประเทศ ภูิมิคุ้มกนั์หมู่จุะน์ำาไปสู่การเปิดดำาเนิ์น์กิจุกรรมทาง
เศรษฐกิจุต่างๆ ภิายใน์ประเทศให้เป็น์ไปตามปกติทั�งใน์วิัถ่เก่าและวิัถ่ใหม่ รวัมถึง 
เปิดประเทศเพ่ั�อรบัน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติ ดงัน์ั�น์ ณ์ ปัจุจุุบนั์ วัคัซ่น์ถ่อเป็น์ปัจุจุยัท่�สำาคญั
ท่� สุดใน์การสรา้งควัามเช่ี�อมั�น์ใน์การกลบัมาดำาเนิ์น์กิจุกรรมตามปกติ โดยเฉพัาะการ 
ท่องเท่�ยวัท่�ตอ้งม่ควัามระมดัระวังัสูงใน์การเปิดรบัน์กัท่องเท่�ยวั 

2) ภูเก็ติแซนับอกซ ์ท่ามกลางสถาน์การณ์ท่์�ม่ควัามไม่แน่์น์อน์สูง การดำาเนิ์น์
มาตรการใดๆ ย่อมม่ควัามเส่�ยง การเปิดประเทศเพ่ั�อรบัน์กัท่องเท่�ยวัย่อมม่ควัามเส่�ยง 
แต่ก็เป็น์ทางออกสำาคญัข่องการฟ้ื้�น์ฟูื้และกระตุน้์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัและเศรษฐกิจุใน์ภิาพั
รวัมข่องประเทศไทย หลกัการพ่ั�น์ฐาน์ข่องการเปิดประเทศจุงึอยู่ท่�การบริหารจุดัการ
ควัามเส่�ยงใน์ระดบัท่�เหมาะสมท่�สุด แน์วัทางข่องยุทธ์ศาสตรข์่องการเปิดประเทศจุงึควัร
เริ�มจุากพ่ั�น์ท่�ท่� เหมาะสมกบัการบริหารจุดัการควัามเส่�ยง โดยใน์ท่�น่์�ค่อการทดลองและ
น์ำาร่องการเปิดรบัน์กัท่องเท่�ยวัใน์จุงัหวัดัภูิเก็ต หร่อภูิเก็ตแซน์บอกซ ์(Phuket Sandbox) 
โดยม่น์กัท่องเท่�ยวักลุ่มแรกเดิน์ทางเข่า้มาใน์วันั์ท่�  1 กรกฎีาคม พั.ศ. 2564  

เน่์�องจุากมาตรการดงักล่าวัม่รายละเอ่ยดอยู่มากและม่การน์ำาเสน์อโดยทั�วัไป
อยู่แลว้ั เน่์�อหาส่วัน์น่์�จุงึไม่ลงรายละเอ่ยดให้ซำ �าซอ้น์กนั์ อย่างไรก็ตาม เง่�อน์ไข่สำาคญัข่อง 
การดำาเนิ์น์มาตรการแซน์บอกซด์งักรณ่์ภูิเก็ตแซน์บอกซค่์อมาตรการทางวัคัซ่น์ท่�ชีดัเจุน์  
ภิายใตก้ารดำาเนิ์น์การภูิเก็ตแซน์บอกซ์ไดม่้การดำาเนิ์น์มาตรการดา้น์วัคัซ่น์และการสรา้ง 
ภูิมิคุม้กนั์ให้กบัประชีาชีน์จุำาน์วัน์มากท่�สุด โดยไดฉ่้ดวัคัซ่น์ให้กบัประชีากรใน์จุงัหวัดัภูิเก็ต 
และจุะตอ้งม่ประชีากรผูู้ร้บัวัคัซ่น์ไม่น้์อยกว่ัารอ้ยละ 70 เม่�อถงึกำาหน์ดเปิดรบัน์กัท่องเท่�ยวั  
ใน์ข่ณ์ะท่�น์กัท่องเท่�ยวัเข่า้มาท่องเท่�ยวัใน์จุงัหวัดัภูิเก็ตก็จุะตอ้งไดร้บัวัคัซ่น์ครบสองเข็่ม
หร่อม่ผู้ลตรวัจุคดักรองโควิัด 19 ใน์เวัลา 72 ชีั�วัโมง รวัมถงึการใชีม้าตรการร่วัมอ่�น์ๆ 
ไดแ้ก่ การเฝ้ัาระวังัเชิีงรุกใน์กลุ่มเส่�ยงและชุีมชีน์เส่�ยง การเตร่ยมควัามพัรอ้มดา้น์ห้อง
ปฏิบติัการ และการเตร่ยมควัามพัรอ้มดา้น์การรกัษาพัยาบาล (กรุงเทพัธุ์รกิจุ, 2564) 
ทั�งน่์� เพ่ั�อป้องกนั์การเล็ดลอดข่องเช่ี�อเข่า้มาใน์จุงัหวัดัภูิเก็ต
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กรณ่์ภูิเก็ตแซน์บอกซจ์ุงึเป็น์พ่ั�น์ท่�น์ำาร่องใน์การเปิดเม่องสำาหรบัพ่ั �น์ท่�อ่�น์ๆ ใน์
ประเทศไทยดว้ัย ดงัน์ั�น์ ยุทธ์ศาสตรก์ารกระจุายวัคัซ่น์จุงึควัรสอดคลอ้งกบัยุทธ์ศาสตร์
ใน์การเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม การกระจุายวัคัซ่น์ท่�ม่คุณ์ภิาพัให้กบัคน์ใน์ประเทศ
ให้ได้ใน์วังกวัา้งและรวัดเร็วัย่อมม่ควัามสำาคญัท่� สุด ไม่เพ่ัยงเพ่ั�อช่ีวิัตและสุข่ภิาพัข่อง
ประชีาชีน์ แต่เพ่ั�อการฟ้ื้�น์ฟูื้เศรษฐกิจุและเปิดเม่องท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�อ่�น์ๆ ข่องประเทศ
ต่อไป

3) แพลติฟอรม์การค์ดักรองและย้นัยนััติวัิตินั เป็น์มาตรการสำาคญัเพ่ั�อสรา้ง
ควัามเช่ี�อมั�น์ให้กบัทั�งเจุา้บา้น์และน์กัท่องเท่�ยวัใน์การเข่า้มาทำากิจุกรรมการท่องเท่�ยวัใน์
ประเทศไทย มาตรการคดักรองและย่น์ยนั์ตวััตน์ใน์การท่องเท่�ยวัม่ควัามจุำาเป็น์เพ่ั�อเป็น์
ข่อ้มูลใน์การติดตามน์กัท่องเท่�ยวั และจุำาเป็น์ตอ้งใชีเ้ทคโน์โลย่ใน์การจุดัเก็บข่อ้มูลอย่าง
เป็น์ระบบ เพ่ั�อสามารถคน้์หาและติดตามน์กัท่องเท่�ยวัไดอ้ย่างแม่น์ยำา 

ใน์ปัจุจุุบนั์ ม่ระบบเทคโน์โลย่ดิจิุทลัท่�สามารถใชีติ้ดตามน์กัท่องเท่�ยวัผู่้าน์การ
ใชีแ้อปพัลิเคชีนั์ต่างๆ ดงักรณ่์ข่องภูิเก็ตแซน์บอกซ ์ก็ไดม่้การบงัคบัให้น์กัท่องเท่�ยวัตอ้ง
ดาวัน์์โหลดแอปพัลิเคชีนั์ Thailand Plus และยิน์ยอมให้แบ่งปัน์สถาน์ท่�ตั�ง (ไทยพ่ับ่เอส, 
2564) อย่างไรก็ด่ ระบบคดักรอง ย่น์ยนั์ตวัั และการติดตามยงัจุำาเป็น์ตอ้งพัฒัน์าอย่าง 
ต่อเน่์�องเพ่ั�อให้ข่อ้มูลม่การเช่ี�อมโยงกนั์อย่างเป็น์ระบบและสามารถดำาเนิ์น์การป้องกนั์และ 
สกดักั�น์การแพัร่ระบาดให้เป็น์ไปไดอ้ย่างม่ประสิทธิ์ภิาพัมากข่ึ �น์ และเป็น์กระบวัน์การหนึ์�ง 
ข่องการท่องเท่�ยวั แมว่้ัาแพัลตฟื้อรม์และแอปพัลิเคชีนั์ท่� มุ่งพัฒัน์าใน์ปัจุจุุบนั์อาจุใชีก้บั
โครงการเปิดประเทศใน์ระยะเร่งด่วัน์และระยะสั�น์ แต่ก็ควัรพัฒัน์าต่อเน่์�องเพิั�มเติมไป
เพ่ั�อสามารถใชีต่้อไดร้ะยะกลางและระยะยาวั

4) การส่งเสริมการท่ีองเทีี�ยวิแบบหมู่ค์ณะย่อย การท่องเท่�ยวัใน์ระยะสั�น์ม่ 
แน์วัโน้์มจุะเน้์น์ควัามคุน้์เคย ไวัเ้น่์�อเช่ี�อใจุ และเช่ี�อถ่อได ้(trust tourism) ทั�งใน์แง่ข่อง
พ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวั ผูู้้ให้บริการและผูู้ร่้วัมเดิน์ทางท่องเท่�ยวั และน์กัท่องเท่�ยวัยงัม่แน์วัโน้์ม 

จุะให้ควัามสำาคญักบัควัามเป็น์ส่วัน์ตวััมากข่ึ �น์ ดงัน์ั�น์ การท่องเท่�ยวักบัคน์ท่�คุน้์เคยหร่อรูจุ้กั
จุะเป็น์แน์วัโน้์มแรกท่�จุะกลบัมา เน่์�องจุากน์กัท่องเท่�ยวัยงัม่ควัามกงัวัลเร่�องควัามปลอดภิยั
และตอ้งการเวัน้์ระยะทางสงัคมกบัคน์ท่� ไม่คุน้์เคย และจุะเล่อกเดิน์ทางท่องเท่�ยวักบัคน์
ท่�รูจุ้กัดว้ัยเท่าน์ั�น์ เช่ีน์ ครอบครวัั กลุ่มเพ่ั�อน์ เป็น์ตน้์ การส่งเสริมการท่องเท่�ยวัแบบหมู่
คณ์ะย่อยจุงึเป็น์มาตรการหนึ์�งท่� ช่ีวัยกระตุน้์ปริมาณ์น์กัท่องเท่�ยวัให้เพิั�มข่ึ �น์และยงัคง
รกัษาระยะห่างทางสงัคมได ้โดยอาจุจุะตอ้งม่การดำาเนิ์น์มาตรการต่างๆ เพ่ั�อเพิั�มแรง
จูุงใจุ เช่ีน์ การเพิั�มมาตรการและสิทธิ์ประโยชีน์ส์ำาหรบัการท่องเท่�ยวักบัคน์รูจุ้กัเป็น์หมู่
คณ์ะย่อย เป็น์ตน้์ การส่งเสริมการท่องเท่�ยวัส่วัน์น่์�ม่ทั�งท่� มุ่งไปท่�น์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติ
และน์กัท่องเท่�ยวัไทย

5) การปรบัแบรนัดใ์หส้ดใสและทีนััสมยั (brand refresh) จุากสถาน์การณ์์
การแพัร่ระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ทำาให้ประเด็น์เร่� องสุข่ภิาพัและควัามปลอดภิยั
กลายเป็น์ค่านิ์ยมใหม่ข่องการวิัถ่การใชี้ช่ีวิัต รวัมถึงการเดิน์ทางท่องเท่�ยวั ดงัน์ั�น์  
ภิาพัลกัษณ์์ใหม่ข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์บางเม่องและบางกิจุกรรมจุะตอ้งปรบัใหม่ให้
สะทอ้น์ถงึมิติเร่�องสุข่ภิาพัและควัามปลอดภิยัมากข่ึ �น์ เพ่ั�อสรา้งการรบัรู้ใหม่และควัาม
เช่ี�อมั�น์ให้กบัน์กัท่องเท่�ยวัการเดิน์ทางท่องเท่�ยวัใน์แหล่งท่องเท่�ยวัต่างๆ ใน์ประเทศไทย 
รวัมถงึการออกแบบการเดิน์ทางเพ่ั�อสร้างประสบการณ์์ใหม่ท่� ม่ควัามปลอดภิยัและ
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สามารถเวัน้์ระยะห่างทางสงัคมไดส้ำาหรบัน์กัเดิน์ทางอิสระหลงัโควิัด 19 เน่์�องจุากโรค
ระบาดโควิัด 19 ทำาให้ผูู้ค้น์จุำาน์วัน์มากไดร้บัผู้ลกระทบทั�งใน์ดา้น์สุข่ภิาพักายและใจุ 
รวัมถงึการสูญเส่ยดา้น์ต่างๆ ใน์ระดบัท่�มากน้์อยต่างกนั์ แบรน์ดท่์�ปรบัใหม่จุงึควัรเน้์น์
ควัามสดใสและภิาพัลกัษณ์ข์่องการหลุดพัน้์จุากภิาวัะตงึเคร่ยดและไม่พังึประสงคต่์างๆ

4.1.2 ยุุทัธศาสตร์์การ์ฟื้้� น์ฟูื้ธุร์กิจัทั่องเทั่�ยุว (Rehabilitate)

โรคระบาดโควิัด 19 ม่ผู้ลกระทบโดยตรงอย่างมากต่อผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวั 
ใน์ทุกระดบัและทุกข่น์าด การช่ีวัยเหล่อ เย่ยวัยาและฟ้ื้�น์ฟูื้ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัจุงึเร่�องเร่งด่วัน์
ท่�ควัรดำาเนิ์น์การทนั์ท่ ทั�งน่์� แน์วัทางและวิัธ่์การช่ีวัยเหล่อก็ควัรคำานึ์งถงึการปรบัปรุง
และพัฒัน์าโครงสรา้งและรูปแบบการท่องเท่�ยวัเพ่ั�อแก้ไข่ปัญหาเชิีงระบบท่�ม่มาแต่เดิม 
ก่อน์โควิัด 19 พัรอ้มกบัตอบรบัแน์วัโน้์มเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์ระยะกลางและระยะยาวัไป
พัรอ้มกนั์ ยุทธ์ศาสตรก์ารฟ้ื้�น์ฟูื้ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัไทยใน์ระยะเร่งด่วัน์และระยะสั�น์ประกอบ
ดว้ัยกลยุทธ์ส์ำาคญั ดงัน่์�

1) การช่วิยเหล้อผูป้ระกอบการท่ีองเทีี�ยวิ การแพัร่ระบาดโควิัด 19 ส่งผู้ล 
กระทบต่อผูู้ป้ระกอบการใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัอย่างหล่กเล่�ยงไม่ได ้เน่์�องจุากกิจุกรรม
การท่องเท่�ยวัตอ้งหยุดชีะงกัลงเก่อบทั�งหมด ทำาให้ผูู้ป้ระกอบการส่วัน์ใหญ่ตอ้งหยุด
ดำาเนิ์น์กิจุการ ทำาให้ข่าดรายไดแ้ละยงัตอ้งแบกรบัตน้์ทุน์ใน์การบำารุงรกัษาสิ�งปลูกสรา้ง 
วัสัดุอุปกรณ์ต่์างๆ ดงัน์ั�น์ หากม่เป้าหมายใน์การเปิดประเทศเพ่ั�อการกระตุน้์เศรษฐกิจุ
ท่องเท่�ยวัอ่กครั�ง กลุ่มผูู้ป้ระกอบการถ่อเป็น์ห่วังโซ่อุปทาน์ท่�สำาคญัท่�จุะรองรบักิจุกรรม
การท่องเท่�ยวัท่�จุะเกิดข่ึ �น์ อย่างไรก็ด่ ใน์ช่ีวังท่�ผู่้าน์มาผูู้ป้ระกอบการหลายรายตอ้งยุติ
การดำาเนิ์น์การไป จุงึจุำาเป็น์ตอ้งม่น์โยบายและกลยุทธ์ด์า้น์การท่องเท่�ยวัใน์การจุดัสรร 
ออกมาตรการการประคบัประคอง เพ่ั�อให้อุตสาหกรรมท่องเท่�ยวัสามารถอยู่รอดได ้

จุากการสำารวัจุข่องการท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย (ททท.) (อา้งถงึใน์ ไทยโพัสต,์  
2564) ไดช่้ี �ให้เห็น์ควัามตอ้งการเร่งด่วัน์ข่องผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวั ประเด็น์ท่�ตอ้งการ 
ให้ช่ีวัยเหล่อเร่งด่วัน์มากท่�สุดค่อการแบ่งเบาภิาระค่าใชีจุ่้ายข่องผูู้ป้ระกอบการ โดยเฉพัาะ 
รายเล็กรายน้์อย รองลงมาค่อการช่ีวัยเหล่อแรงงาน์ใน์ภิาคการท่องเท่�ยวัและบริการท่�
เก่�ยวัข่อ้ง การยกเวัน้์ค่าธ์รรมเน่์ยมภิาษ่บางอย่างท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัผูู้ป้ระกอบการภิาคการ 
ท่องเท่�ยวั การจุดัตั�งกองทุน์ฟ้ื้�น์ฟูื้ผูู้ป้ระกอบการดา้น์การท่องเท่�ยวัและบริการ การกระตุน้์ 

อุปสงคก์ารท่องเท่�ยวัใน์ประเทศ การให้สถาบนั์การเงิน์พักัชีำาระหน่์�เงิน์ตน้์และดอกเบ่ �ย
ให้กบัผูู้ป้ระกอบธุ์รกิจุใน์ภิาคการท่องเท่�ยวั และการกระตุน้์อุปสงคก์ารเดิน์ทางข่อง 
น์กัท่องเท่�ยวัจุากต่างประเทศ ตามลำาดบั น์อกจุากน่์� รฐับาลยงัควัรจุดัเงิน์อุดหนุ์น์และ
เงิน์กูด้อกเบ่ �ยตำ�าให้กบัผูู้ป้ระกอบการ เพ่ั�อเป็น์การเพิั�มสภิาพัคล่องให้กบัผูู้ป้ระกอบการ
ให้สามารถดำาเนิ์น์การใน์ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัไดอ้ย่างต่อเน่์�อง

2) การพฒันัาระบบการจัดัเก็บข้อ้มูลมหาศัาล (big data) เพ้�อการท่ีองเทีี�ยวิ 
ถ่อเป็น์มาตรการเพิั�มข่่ดควัามสามารถใน์การแข่่งข่นั์ เพ่ั�อตอบสน์องควัามตอ้งการข่อง 
น์กัท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามหลากหลายและพัลวัตัไดอ้ย่างตรงจุุด ข่อ้มูลต่างๆ จุากน์กัท่องเท่�ยวั 
จุะน์ำามาวิัเคราะห ์ทำาให้ธุ์รกิจุไดร้บัข่อ้มูลท่�ถูกตอ้งแม่น์ยำา และสามารถมอบประสบการณ์ ์
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และควัามพังึพัอใจุสูงสุดให้กบัน์กัท่องเท่�ยวัได ้ประสิทธิ์ภิาพัดา้น์การจุดัเก็บและวิัเคราะห์
ข่อ้มูลจุะทำาให้สามารถเพิั�มรายไดจุ้ากการท่องเท่�ยวัได ้อย่างไรก็ด่ การพัฒัน์าโครงสรา้ง
พ่ั�น์ฐาน์ท่�รองรบัข่อ้มูลมหาศาลน่์� ยงัม่ตน้์ทุน์ท่� สูงและตอ้งอาศยัทกัษะและองคค์วัามรู้
เฉพัาะทาง จุงึอาจุม่เพ่ัยงธุ์รกิจุข่น์าดใหญ่ท่�ม่ทุน์และม่ทรพััยากรบุคคลเท่าน์ั�น์ท่�สามารถ
เข่า้ถงึและใชีป้ระโยชีน์จ์ุากข่อ้มูลมหาศาลน่์�ได ้ดงัน์ั�น์ ภิาครฐัจุงึควัรให้การสน์บัสนุ์น์การ
พัฒัน์าโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ดา้น์ข่อ้มูลท่�เปิดกวัา้ง และเพิั�มข่่ดควัามสามารถพ่ั�น์ฐาน์ใน์การ
จุดัเก็บและใชีป้ระโยชีน์จ์ุากข่อ้มูลให้กบัภิาคธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั เพ่ั�อเพิั�มประสิทธิ์ภิาพัการ
จุดัเตร่ยมและให้บริการแก่น์กัท่องเท่�ยวัได้

3) การพฒันัาพ้ �นัทีี�แบ่งปันัค์วิามคิ์ดเห็นัในัช่องทีางออนัไลนั  ์ปัจุจุุบนั์ม่ 
ช่ีองทางให้น์ักท่องเท่�ยวัสามารถแบ่งปัน์ควัามคิดเห็น์จุากประสบการณ์ท่์องเท่�ยวั
ข่องตน์เองใน์ช่ีองทางท่�หลากหลาย โดยเฉพัาะส่�อสงัคมออน์ไลน์ ์เช่ีน์ เฟื้ซบุก๊ หร่อ
แพัลตฟื้อรม์จุองโรงแรม อย่างไรก็ด่ ข่อ้มูลเหล่าน์ั�น์อาจุกระจุดักระจุายและอาจุไม่ไดน้์ำา
มาใชีป้ระโยชีน์์ไดอ้ย่างเต็มท่�  ดงัน์ั�น์ การม่พ่ั �น์ท่�กลางเพ่ั�อแบ่งปัน์ควัามคิดเห็น์ รวัมถงึ 
พ่ั �น์ท่� ท่� เป็น์ช่ีองทางประชีาสมัพันั์ธ์ผ่์ู้าน์ออน์ไลน์แ์บบรวัมศูน์ยจ์ุงึเป็น์อ่กหนึ์�งแน์วัทาง  
เพ่ั�อให้เกิดการแลกเปล่�ยน์ข่อ้มูลกนั์อย่างเป็น์ทางการ และเป็น์พ่ั�น์ท่�พับปะระหว่ัางผูู้้
ให้บริการและผูู้้รบับริการท่�จุะร่วัมกนั์พัฒัน์ากิจุกรรมการท่องเท่�ยวั และผู้ลิตภิณั์ฑ์ ์
ท่องเท่�ยวัให้เป็น์ไปใน์ทิศทางท่� เหมาะสม โดยเฉพัาะแน์วัทางการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวั
อย่างยั�งย่น์

4) การพฒันัาช่องทีางการรอ้งเรียนั การสร้างพ่ั�น์ท่�สำาหรบัการร้องเร่ยน์ 
เป็น์อ่กหนึ์�งแน์วัทางใน์การสรา้งควัามเช่ี�อมั�น์ให้กบัน์กัท่องเท่�ยวั โดยเฉพัาะการม่ระบบ
ร้องทุกข่ท่์� เข่้าถึงง่าย เช่ีน์ การร้องทุกข่ผ่์ู้าน์แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์ท่์�สามารถย่น์ยนั์ 
ตวััตน์ไดแ้ละดำาเนิ์น์การไดร้วัดเร็วั เป็น์ตน้์ ซึ�งจุะช่ีวัยให้น์กัท่องเท่�ยวัรูส้กึอุ่น์ใจุเม่�อม่เหตุ
ไม่คาดฝััน์และตอ้งการควัามช่ีวัยเหล่อ รวัมถงึสามารถเข่า้ถงึข่อ้มูลสำาคญั และข่อรบั
ควัามช่ีวัยเหล่อไดอ้ย่างทนั์ท่วังท่

4.2 ยุุทัธศาสตร์์ร์ะยุะกลางและร์ะยุะยุาว

ยุทธ์ศาสตรร์ะยะกลางและระยะยาวัเป็น์การดำาเนิ์น์การท่�หวังัผู้ลใน์ช่ีวังระยะ 
เวัลา 5-10 ปีข่ึ �น์ไป แต่ควัรวัางแผู้น์และดำาเนิ์น์การเบ่ �องต้น์ไวั้แล้วัตั�งแต่ปัจุจุุบนั์  
ยุทธ์ศาสตรร์ะยะกลางและระยะยาวัมุ่งไปท่�การปฏิรูประดบัโครงสรา้ง เพ่ั�อให้เศรษฐกิจุ
ท่องเท่�ยวัม่ควัามยั�งย่น์และเป็น์ธ์รรมมากยิ�งข่ึ �น์ ยุทธ์ศาสตร์ใน์กลุ่มน่์�จุงึตอ้งอาศยัระยะ
เวัลาหนึ์�งใน์การดำาเนิ์น์การ ประเด็น์ยุทธ์ศาสตรส์ำาคญัม่ 2 ประการ ค่อ 1) ยุทธ์ศาสตร์
การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทย (Restructure) และ 2) ยุทธ์ศาสตรก์ระจุาย
ตน้์ทุน์และผู้ลประโยชีน์จ์ุากการท่องเท่�ยวัให้เป็น์ธ์รรมมากข่ึ �น์ (Redistribute) แต่ละ
ยุทธ์ศาสตรม่์รายละเอ่ยดดงัน่์�

4.2.1 ยุุทัธศาสตร์์การ์ปัร์ับโคร์งสร์้างเศร์ษฐกิจัทั่องเทั่�ยุวไทัยุ (Restructure) 

ยุทธ์ศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทยม่เป้าหมายหลกัค่อ
การเพิั�มรูปแบบเศรษฐกิจุการท่องเท่�ยวัให้หลากหลายมากข่ึ �น์ เพ่ั�อลดการพัึ�งพัาแหล่ง
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หร่อกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัใน์พ่ั�น์ท่�หลกั ซึ�งก่อให้เกิดปัญหาสำาคญัค่อการท่องเท่�ยวั 

ล้น์เกิน์ ยุทธ์ศาสตรน่์์�มุ่งให้เกิดควัามหลากหลายทั�งใน์เชิีงผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวั 
ลกัษณ์ะน์กัท่องเท่�ยวั ลกัษณ์ะผูู้ป้ระกอบการ และพ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวั องคป์ระกอบหลกั
ข่องยุทธ์ศาสตรน่์์�ม่ส่วัน์สำาคญั 2 ประการ ได้แก่ 1) การเพิั�มควัามหลากหลายข่อง
เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทย และ 2) การเพิั�มประสิทธิ์ภิาพัและผู้ลิตภิาพัข่องระบบการ 
ท่องเท่�ยวั โดยม่รายละเอ่ยดดงัน่์�

1) การเพิ�มค์วิามหลากหลายข้องเศัรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิไทีย (diversify) 
เศรษฐกิจุไทยพัึ�งการท่องเท่�ยวัมาก อ่กทั�งเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทยยงัม่ลกัษณ์ะข่อง
การเป็น์เศรษฐกิจุเชิีงเด่�ยวั จุน์เกิดควัามเส่�ยงเชิีงระบบไม่เพ่ัยงเฉพัาะภิายใน์ภิาคการ 
ท่องเท่�ยวั แต่ม่ผู้ลต่อเศรษฐกิจุไทยใน์ภิาพัรวัม โดยเฉพัาะสำาหรบัเม่องหลกัดา้น์การ
ท่องเท่�ยวั ทั�งกรุงเทพัมหาน์คร ภูิเก็ต เช่ียงใหม่ และพัทัยา จุึงจุำาเป็น์ต้องเพิั�มควัาม 
หลากหลายใน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั โดยมุ่งบูรณ์าการกบัเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ เพ่ั�อข่ยายห่วังโซ่ 
มูลค่า รวัมถงึผู้สมผู้สาน์การดำาเนิ์น์การผู่้าน์แพัลตฟื้อรม์ดิจิุทลัและเทคโน์โลย่เสม่อน์จุริง
เพ่ั�อข่ยายช่ีองทางการเข่า้ถงึและกระตุน้์การท่องเท่�ยวัไดม้ากข่ึ �น์

จุากมุมมองเชิีงข่อบเข่ตข่องระบบการท่องเท่�ยวั การเพิั�มควัามหลากหลาย
ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัม่อยู่ 2 แน์วัทางหลกั ค่อ 1) การเพิั�มควัามหลากหลายข่อง
ผู้ลิตภิณั์ฑ์์ใน์เศรษฐกิจุการท่องเท่�ยวั และ 2) การเพิั�มควัามหลากหลายข่องน์กัท่องเท่�ยวั 
และตลาดท่องเท่�ยวั โดยแต่ละแน์วัทางม่รายละเอ่ยด ดงัน่์�

1.1) การเพิ�มค์วิามหลากหลายข้องผลิติภณัฑ์ ์ในัเศัรษฐกิจัการท่ีองเทีี�ยวิ  
มุ่งสรา้งควัามหลากหลายให้กบัผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัให้สามารถตอบสน์องทั�งกลุ่ม
ควัามตอ้งการเดิมและกลุ่มควัามตอ้งการท่�จุะเกิดข่ึ �น์ใหม่ ประกอบดว้ัยแน์วัทางสำาคญั 
ดงัน่์�

การเพ่ิ่�มความหลากหลายของผล่ตภัณัฑ์แ์ละการบร่การการท่่องเท่่�ยว ทั�งท่�  
เป็น์ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละการบริการใน์ภิาคการท่องเท่�ยวัตามนิ์ยามทั�วัไป ค่อกิจุกรรมการท่องเท่�ยวั 
ท่� เก่�ยวัข่อ้งโดยตรงกบัน์กัท่องเท่�ยวั เช่ีน์ การน์ำาเท่�ยวั การข่ายข่องท่�ระลกึ รา้น์อาหาร  

กิจุกรรมน์นั์ทน์าการ เป็น์ตน้์ และผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละบริการต่างๆ ท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวั 
ตั�งแต่ตน้์น์ำ �าถงึปลายน์ำ �าข่องห่วังโซ่มูลค่า โดยผูู้ซ่้ �ออาจุเป็น์ผูู้ข้่ายสิน์คา้และการบริการ
ให้กบัน์กัท่องเท่�ยวั และผูู้บ้ริโภิคท่�อาจุไม่ใช่ีน์กัท่องเท่�ยวัท่�มาเย่�ยมเย่อน์พ่ั�น์ท่� โดยตรง  

แต่สน์ใจุหร่อตอ้งการสมัผู้สัประสบการณ์ข์่องสถาน์ท่�ท่องเท่�ยวัน์ั�น์ รวัมไปถงึผูู้บ้ริโภิค
ทั�วัไปท่�สน์ใจุใน์ผู้ลิตภิณั์ฑ์ด์งักล่าวัโดยไม่ม่ควัามสน์ใจุโดยตรงกบัสถาน์ท่� ท่องเท่�ยวั
ตน้์ทาง

การประยุกต ์ใช้อ้ตัลกัษณแ์ละภูัม่ปัญญาไท่ยอย่างสรา้งสรรคเ์พ่ิ่�อบูรณาการ 
เศรษฐก่จฐานรากและเศรษฐก่จสรา้งสรรคก์บัอุตสาหกรรมท่่องเท่่�ยวไท่ย โดยมุ่งสรา้ง 
ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละบริการท่องเท่�ยวัใน์ระดบัชุีมชีน์ท่�ม่ควัามแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพัาะ
สิน์คา้และผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์�มาจุากอตัลกัษณ์แ์ละภูิมิปัญญาดั�งเดิม ซึ�งจุะช่ีวัยสรา้งมูลค่าเพิั�ม 
ทางเศรษฐกิจุไดต้ลอดปี องคป์ระกอบสำาคญัข่องยุทธ์ศาสตร์ใน์ส่วัน์น่์�ค่อการพัฒัน์า
ห่วังโซ่การผู้ลิต (production chain) ให้สามารถผู้ลิตสิน์คา้และผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์� ม่ควัาม
เหมาะสมกบัรสนิ์ยมน์กัท่องเท่�ยวั เพ่ั�อเพิั�มมูลค่าผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละบริการท่�สามารถสรา้ง
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ประสบการณ์ท่์�ม่คุณ์ค่าต่อจิุตใจุน์กัท่องเท่�ยวั ตั�งแต่ข่ั�น์ตอน์ตน้์น์ำ �า ค่อการวิัจุยั พัฒัน์า 

และออกแบบผู้ลิตภิัณ์ฑ์ ์ไปจุน์ถึงปลายน์ำ �าค่อด้าน์การตลาดและลูกค้าสัมพััน์ธ์ ์  
อ่กองคป์ระกอบหนึ์�งท่�สำาคญัค่อการส่งเสริมควัามร่วัมม่อระหว่ัางชุีมชีน์กบัผูู้ป้ระกอบการ 
ใน์การน์ำาเสน์อกิจุกรรมการท่องเท่�ยวัโดยชุีมชีน์เพ่ั�อให้ตอบสน์องกบัควัามตอ้งการข่อง
กลุ่มเป้าหมาย เช่ีน์ การส่งเสริมให้ชุีมชีน์และผูู้ป้ระกอบการสามารถน์ำาเสน์ออตัลกัษณ์์
ข่องทอ้งถิ�น์ข่องตน์เองให้น์กัท่องเท่�ยวัได ้เป็น์ตน้์

การเพ่ิ่�มความหลากหลายของเศรษฐก่จท่่องเท่่�ยวโดยการขยายห่วงโซ่่ 
การผล่ตท่ั�งภัายในประเท่ศและจากต่างประเท่ศ ยุทธ์ศาสตรส่์วัน์น่์�มุ่งให้เกิดการ 
กระจุายรายไดใ้น์ห่วังโซ่อุปทาน์ข่องการท่องเท่�ยวัไปยงัชุีมชีน์ และมุ่งหวังัให้การพัฒัน์า 
การท่องเท่�ยวัโดยชุีมชีน์เป็น์ตวัักระตุ้น์เศรษฐกิจุฐาน์รากและเป็น์กลไกข่บัเคล่�อน์
เศรษฐกิจุฐาน์รากต่างๆ เช่ีน์ ดา้น์เกษตรกรรม ภูิมิปัญญาทอ้งถิ�น์ และผู้ลิตภิณั์ฑ์ชุ์ีมชีน์ 
เป็น์ตน้์ ยุทธ์ศาสตรน่์์�จุำาเป็น์ตอ้งม่การสน์บัสนุ์น์ให้เกิดการสร้างพันั์ธ์มิตรทอ้งถิ�น์ใน์
การสรา้งห่วังโซ่การผู้ลิตท่�ครบวังจุร เพ่ั�อต่อยอดผู้ลิตภิณั์ฑ์์ไทยสู่สากล โดยเฉพัาะการ 
น์ำาเสน์อผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละบริการหร่องาน์อ่เวัน้์ทท่์�สรา้งโอกาสใหม่ เช่ีน์ Thai-Pop culture 

ใน์ทางกลบักนั์ ใน์ด้าน์การเพิั� มควัามหลากหลายท่� มุ่งสู่ควัามเป็น์สากล  
การสรา้งควัามหลากหลายข่องการผู้ลิตท่�เก่�ยวัโยงกบัการท่องเท่�ยวับางประเภิทจุำาเป็น์
ตอ้งม่การน์ำาเอาวัตัถุดิบท่�แต่เดิมตอ้งน์ำาเข่า้จุากประเทศ เช่ีน์ ผู้กัหร่อผู้ลไมบ้างชีนิ์ด 
ยุทธ์ศาสตร์ใน์ระยะกลางและระยะยาวัใน์ส่วัน์น่์� ก็อาจุส่งเสริมให้ม่การผู้ลิตทดแทน์
การน์ำาเข่า้ โดยเริ�มจุากการวิัจุยัและพัฒัน์า เพ่ั�อสามารถน์ำาพันั์ธุ์พ่์ัชีเหล่าน์ั�น์มาปลูกใน์
พ่ั�น์ท่�ท่� เหมาะสมใน์ประเทศไทย จุงึเป็น์การสรา้งห่วังโซ่อุปทาน์ใน์พ่ั�น์ท่�ทอ้งถิ�น์ท่�ม่ควัาม
เป็น์สากลได้

ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ จุากมุมมองข่องควัามสมัพันั์ธ์ก์บักิจุกรรมท่� ม่อยู่แต่เดิมใน์ 
พ่ั �น์ท่�น์ั�น์ แน์วัทางการเพิั�มควัามหลากหลายข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัแบ่งเป็น์สองแน์วัทาง 
ไดแ้ก่

การสรา้งหร่อนำาเขา้ผล่ตภัณัฑ์ห์ร่อการบร่การใหม่ท่่� ไม่เคยม่รากฐานของ
ธุุรก่จนั�นมาก่อนหร่อไม่ม่การผล่ตส่�งนั�นมาก่อนในพ่ิ่ �นท่่�นั�น เช่ีน์ การแข่่งข่นั์ก่ฬา
ฟุื้ตบอลอาช่ีพัและสน์ามแข่่งใน์จุงัหวัดับุร่รมัย ์การสรา้งศูน์ยก์ารเงิน์ดิจิุทลัแบบ crypto- 
currency ใน์มอลตา เป็น์ต้น์ เน่์� องจุากเป็น์ปัจุจุยัท่� ไม่เคยม่มาก่อน์ใน์พ่ั�น์ท่�  จุึงอาจุม่ 

ควัามเส่�ยงค่อน์ข่า้งสูงและม่ควัามทา้ทายสูงใน์การดำาเนิ์น์การ ภิาครฐัจุงึตอ้งม่บทบาท
เชิีงรุกใน์การเล่อกและสน์บัสนุ์น์การสรา้งควัามหลากหลายดว้ัยวิัธ่์การน่์�

การขยายหร่อต่อยอดผล่ตภัณัฑ์แ์ละการบร่การท่่�ม่รากฐานของการผล่ตมา
แต่เด่มในพ่ิ่ �นท่่�นั�น เช่ีน์ การพัฒัน์าอาหารเม่องแบบว่ักนั์ (vegan) ท่�เช่ียงใหม่ การสรา้ง
แฟื้ชีั�น์ผู้า้ไหมไทย รวัมถงึการส่งเสริมการพัฒัน์าโลจิุสติกสด์า้น์การท่องเท่�ยวัให้เป็น์
บริการแน์วัใหม่สำาหรบัการท่องเท่�ยวัชีนิ์ดพิัเศษ ให้ตอบสน์องต่อควัามตอ้งการข่องน์กั
ท่องเท่�ยวัใน์ไลฟ์ื้สไตลท่์�แตกต่างกนั์ เช่ีน์ กลุ่มท่�ตอ้งการควัามเร็วั กลุ่มท่�ตอ้งการทำาทุก
อย่างให้ชีา้ลงแต่เต็มไปดว้ัยสาระ หร่อกลุ่มท่�ตอ้งการการผู้จุญภิยั เป็น์ตน้์
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ตวััอย่างยุทธ์ศาสตรก์ารสร้างควัามหลากหลายใน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทย
แสดงไวัใ้น์ตารางท่�  27 

ตารางท่�  27 ตัวอย่างกัารสร้างความหลากัหลายใน่เศรษฐกิัจท่องเท่�ยวไทย
มิติคีวัามส้ัมพ้นธ์ก้บ

พื�นท่ั� ท่ัองเท่ั�ย่วั

มิติขั้อบเขั้ตระบบท่ัองเท่ั�ย่วั

นำาเขั้�าใหม่ ต่อย่อด็ขั้องเดิ็ม

ภายในภาคิการท่่องเท่่�ยวโดยตรง ดิสน่ย์แลันด์ ในภูเก็ต
ฟุตบอลัอาช่ี้พ ASIAN Leagueในบุร่รัมย์

Life rejuvenation hub
พร่เม่ยร์ล่ักมวยไท่ย

ภายนอกภาคิการท่่องเท่่�ยว ศูนย์กลัางเงินสกุลัดิจิัทั่ลัในภูเก็ต ธุรกิจัผัลิัตอาหารไท่ยส่งออก

1.2) การเพิ�มค์วิามหลากหลายข้องนักัท่ีองเทีี�ยวิและติลาดท่ีองเทีี�ยวิ 
แน์วัทางข่องยุทธ์ศาสตรท่์�กล่าวัมาข่า้งตน้์เป็น์ภิาพักวัา้งข่องการเพิั�มควัามหลากหลาย
ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทยท่�กวัา้งกว่ัาธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั สำาหรบัธุ์รกิจุท่องเท่�ยวัเองน์ั�น์  

ยงัคงจุำาเป็น์ตอ้งเพิั�มควัามหลากหลายข่องรูปแบบ แหล่งท่�มา และกลุ่มน์กัท่องเท่�ยวั 
โดยม่แน์วัทางท่�สำาคญัดงัน่์�

การเพ่ิ่�มการท่่องเท่่�ยวภัายในประเท่ศ เป็น์แน์วัทางสำาคญัเพ่ั�อลดควัามเส่�ยง
ข่องการพัึ�งน์กัท่องเท่�ยวัต่างประเทศ โดยม่กลุ่มเป้าหมายท่�สำาคญัท่�สามารถกระตุน้์
ให้เกิดการเดิน์ทางใน์ประเทศเพิั� มข่ึ �น์ อาทิการท่องเท่� ยวัข่องคน์ท่� ม่รายได้สูงและ 

การท่องเท่�ยวัเชิีงการศกึษา โดยแต่ละกลุ่มม่รายละเอ่ยดดงัน่์�
การท่่องเท่่�ยวคนรายไดสู้ง เน่์�องจุากสถาน์การณ์์โควิัด 19 ทำาให้การเดิน์ทาง

ท่องเท่�ยวัระยะไกลใน์ต่างประเทศม่อุปสรรคมากข่ึ �น์อย่างน้์อยใน์ระยะสั�น์และระยะกลาง  
ทำาให้น์กัท่องเท่�ยวัชีาวัไทยใน์กลุ่มท่� เป็น์ผูู้้ม่รายได้สูงท่�แต่เดิมมกัเดิน์ทางท่องเท่�ยวั 

ต่างประเทศเป็น์ปกติไดเ้ดิน์ทางระหว่ัางประเทศน้์อยลง และเล่อกท่�จุะเดิน์ทางท่องเท่�ยวั 
มาใน์ประเทศไทยมากข่ึ �น์ น์กัท่องเท่�ยวักลุ่มน่์�จุะเน้์น์การท่องเท่�ยวัหรูหราและเป็น์ส่วัน์ตวััสูง  

ดงัน์ั�น์ การเตร่ยมบริการระดบัสูงเพ่ั�อรองรบัน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มน่์� ก็จุะเป็น์อ่กโอกาสใน์การ 

เพิั�มจุำาน์วัน์การเดิน์ทางข่องน์กัท่องเท่�ยวัภิายใน์ประเทศ ทั�งน่์� ผูู้ป้ระกอบการไม่ควัรมอง
ว่ัามาตรการดงึดูดน์กัท่องเท่�ยวักลุ่มน่์�เป็น์เพ่ัยงมาตรการ “ข่ดัตาทพัั” ระยะสั�น์ แลว้ักลบั
ไปเน้์น์น์กัท่องเท่�ยวัชีาวัต่างชีาติเหม่อน์ก่อน์หน้์าน่์� แต่ควัรพัฒัน์ายุทธ์ศาสตรท่์�มุ่งทำาให้
น์กัท่องเท่�ยวัคน์ไทยกลุ่มน่์�มองเห็น์ว่ัา การท่องเท่�ยวัท่�ม่คุณ์ภิาพัใน์ประเทศไทยก็สามารถ
เป็น์ทางเล่อกท่�ด่ไดเ้ม่�อเปร่ยบเท่ยบกบัการไปเท่�ยวัต่างประเทศหลงัจุากท่�สถาน์การณ์์
โควิัด 19 คล่�คลายลงแลว้ั

การท่่องเท่่�ยวกบัการศกึษา การส่งเสริมให้น์กัเร่ยน์ไทยไดเ้ท่�ยวัใน์ประเทศไทย  
ทั�งแหล่งท่องเท่�ยวัทางธ์รรมชีาติ ประวัติัศาสตร ์และสิ�งท่�น่์าสน์ใจุอ่�น์ๆ ยุทธ์ศาสตรส่์งเสริม 

การท่องเท่�ยวัเพ่ั�อเร่ยน์รูข้่องน์กัเร่ยน์ น์อกจุากจุะเป็น์การประกนั์ปริมาณ์ควัามตอ้งการ
ใน์การเดิน์ทางท่องเท่�ยวัเป็น์ประจุำาทุกปีและทุกระยะเวัลาแลว้ั ยงัเป็น์การส่งเสริมการ
เร่ยน์รูท่้�สำาคญัสำาหรบัการพัฒัน์าทรพััยากรบุคคลข่องประเทศไทยใน์อน์าคตอ่กดว้ัย 
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การปรบักระบวนท่ศันพ่์ิ่ �นฐานของนโยบายท่่องเท่่�ยวให้ยอมรบัความเป็น
พิ่หุน่ยม (pluralism) และโลกน่ยม (cosmopolitanism) แน์วัคิดทั�งสองประการถ่อ
เป็น์เง่�อน์ไข่จุำาเป็น์ใน์การสร้างการท่องเท่�ยวัท่�หลากหลายและม่พัลวัตั เพ่ั�อให้การ 

ท่องเท่�ยวัไทยเปิดกวัา้งและกา้วัพัน้์อุปสรรคสำาคญัข่องการข่ยายข่อบเข่ตและเพิั�มมูลค่า 
ข่องเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทยใน์อน์าคต ตวััอย่างเชิีงรูปธ์รรมม่ตั�งแต่การเปิดรบัน์กัท่องเท่�ยวั 
ท่�ม่ควัามตอ้งการ เช่ี �อชีาติ กลุ่มวัยั และคุณ์ลกัษณ์ะอ่�น์ๆ ท่�หลากหลาย รวัมไปถงึการเปิด
โอกาสให้ผูู้ป้ระกอบการจุากต่างชีาติเข่า้มาม่ส่วัน์ช่ีวัยเพิั�มเติมบริการการท่องเท่�ยวัเพ่ั�อ
สรา้งควัามเป็น์สากลมากข่ึ �น์ ผูู้ป้ระกอบการบางส่วัน์อาจุช่ีวัยผู้สมผู้สาน์กบัวัฒัน์ธ์รรม
ดั�งเดิมให้ม่ควัามเป็น์สากลมากข่ึ �น์ ใน์ข่ณ์ะท่�บางคน์อาจุน์ำาสิ�งใหม่เข่า้มาเพ่ั�อให้เกิดควัาม
แปลกใหม่และหลากหลายก็ได ้

ใน์การน่์� ผูู้ป้ระกอบการต่างชีาติมกัจุะสามารถเช่ี�อมโยงกบัการทำาการตลาด
น์กัท่องเท่�ยวัตน้์ทางและดงึน์กัท่องเท่�ยวัจุากต่างประเทศเข่า้มา และอาจุจุะเข่า้ใจุปัญหา
และควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวัต่างชีาติและสามารถช่ีวัยแก้ไข่อุปสรรคข่องการ
ท่องเท่�ยวัไดม้ากข่ึ �น์ และอาจุด่กว่ัาผูู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�น์ ดงัน์ั�น์ การพัฒัน์าไปสู่การ
เป็น์การท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามเป็น์สากลและพัหุวัฒัน์ธ์รรม (multicultural, cosmopolitan 
tourism) จุงึเป็น์เง่�อน์ไข่สำาคญัข่องการสรา้งควัามหลากหลายข่องการท่องเท่�ยวัและ
การเพิั�มปริมาณ์น์กัท่องเท่�ยวัใน์อน์าคต

2) การเพิ�มประสิทีธิุภาพและผลิติภาพข้องระบบการท่ีองเทีี�ยวิไทีย (effi-
ciency enhancing) การท่องเท่�ยวัไทยท่�ผู่้าน์มาเน้์น์การใชีแ้รงงาน์ใน์การผู้ลิตและให้
บริการกบัน์กัท่องเท่�ยวั จุุดแข็่งหลายประการใน์ปัจุจุุบนั์ก็น่์าจุะยงัคงเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ข่อง
ควัามสามารถใน์การแข่่งข่นั์ข่องการท่องเท่�ยวัไทยใน์อน์าคต เช่ีน์ คุณ์ลกัษณ์ะและ
อธั์ยาศยัข่องคน์ไทยท่�ม่ควัามเป็น์ธ์รรมชีาติใน์การตอ้น์รบัดูแลผูู้อ่้�น์ วัฒัน์ธ์รรมท่�ค่อน์ข่า้ง 
เปิดกวัา้ง ไม่เคร่งครดัมากเกิน์ไป เป็น์ตน้์ อย่างไรก็ตาม ข่อ้ดอ้ยใน์ดา้น์การพัฒัน์าและ
ประยุกต์ใชีเ้ทคโน์โลย่ กระบวัน์การและวิัธ่์การใหม่ๆ ยงัจุำาเป็น์ตอ้งดำาเนิ์น์การต่อไป 

ยุทธ์ศาสตรก์ารเพิั�มประสิทธิ์ภิาพัและผู้ลิตภิาพัข่องการท่องเท่�ยวัไทยท่�เน้์น์
เทคโน์โลย่ใหม่แบ่งเป็น์ 6 กลุ่มหลกั โดยแต่ละกลุ่มม่องคป์ระกอบสำาคญั 3 ส่วัน์ ค่อ 
โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ (infrastructure) สถาบนั์ (institutions) และแรงจูุงใจุ (incentives) 
โดยแบ่งเป็น์กลุ่มยุทธ์ศาสตรย่์อยได ้ดงัน่์�

2.1) การแปรรูปทีางดิจิัทีลั (digital transformation) แน์วัทางน่์�ไม่จุำากดั
อยู่เพ่ัยงการเปล่�ยน์จุากระบบอน์าล็อกเป็น์ดิจิุทลั (digitization) และการประยุกต์ใชี้
เทคโน์โลย่ดิจิุทลัใน์การดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุ (digitalization) เท่าน์ั�น์ แต่ตอ้งครอบคลุมไปไกล
ถงึการแปรรูปโครงสร้าง กระบวัน์การทำางาน์และวัฒัน์ธ์รรมข่ององคก์รท่� เก่�ยวัข่อ้ง 
ทุกดา้น์ (digital transformation) ท่�ให้ควัามสำาคญักบัการบริการลูกคา้หร่อกลุ่มเป้าหมาย 
เชิีงน์โยบาย  แน์วัทางสำาคญัใน์กระบวัน์การแปรรูปทางดิจิุทลัม่ดงัน่์�

การสรา้งโครงสรา้งพ่ิ่ �นฐานดา้นด่จ่ท่ลั (digital infrastructure) โดยเฉพัาะ
แพัลตฟื้อรม์การบริหารจุดัการข่อ้มูล (data management platform) ท่� เป็น์ข่องรฐั 
(public/government domain) หร่อข่องส่วัน์รวัม (open domain) 
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การเพ่ิ่�มความรูท้่กัษะดา้นด่จ่ท่ลั (digital literacy) และความมั�นคงปลอดภัยั
ดา้นด่จ่ท่ลั (digital security) ของผูป้ระกอบการท่่องเท่่�ยว เพ่ั�อให้ผูู้้ประกอบการ
สามารถใชีป้ระโยชีน์์ไดจุ้ากเทคโน์โลย่ท่� เปล่�ยน์แปลงไปอย่างรวัดเร็วั ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์  
ก็ตอ้งป้องกนั์การโจุมต่ทางไซเบอรท่์�เกิดข่ึ �น์เป็น์ประจุำาและใน์วังกวัา้งมากข่ึ �น์

การสนบัสนุนการพิ่ฒันาเท่คโนโลย่ท่างการเง่น (fintech) ให้ม่ความน่า
เช่้�อถ่ือ เพ่ั�อลดช่ีองว่ัางทางการเงิน์ใน์อุตสาหกรรมท่องเท่�ยวัทั�งฝัั� งน์กัท่องเท่�ยวัและ 

ผูู้ป้ระกอบการ ผู่้าน์การสน์บัสนุ์น์การพัฒัน์าเทคโน์โลย่บล็อกเชีน์ เพ่ั�อพัฒัน์าการโอน์เงิน์ 
และการรบัส่งเอกสารทางการคา้ระหว่ัางประเทศ รวัมถงึการเปิดโอกาสให้ม่การซ่�อข่าย
บริการท่องเท่�ยวัผู่้าน์สกุลเงิน์ดิจิุทลั 

2.2) การเข้า้สู่ระบบแพลติฟอรม์ (platformization) ใน์อน์าคตการอำาน์วัย
ควัามสะดวักและการบริหารธุ์รกิจุดา้น์การท่องเท่�ยวัจุะดำาเนิ์น์การผู่้าน์แพัลตฟื้อรม์
มากยิ�งข่ึ �น์กว่ัาปัจุจุุบนั์ การเตร่ยมควัามพัรอ้มเข่า้สู่ระบบแพัลตฟื้อรม์จุงึสำาคญัอย่างมาก 
แน์วัทางหลกัใน์การเข่า้สู่ระบบแพัลตฟื้อรม์ม่ดงัน่์�

การส่งเสร่มการพิ่ฒันาแพิ่ลตฟอรม์เก่�ยวกบัการท่่องเท่่�ยว รวัมไปถงึการ
ปฏิรูปกฎีหมายท่� เก่�ยวักบัแพัลตฟื้อรม์ดา้น์การท่องเท่�ยวั แพัลตฟื้อรม์ท่� ว่ัาน่์�อาจุม่ทั�ง 

ท่�เป็น์ธุ์รกิจุข่องเอกชีน์ ข่องรฐั หร่อเป็น์แพัลตฟื้อรม์เปิด (open platform) ท่�ม่ประชีาสงัคม 
เป็น์ผูู้บ้ริหารจุดัการก็ได้

การส่งเสร่มการสรา้งพิ่นัธุม่ตรเช่้งยุท่ธุศาสตรก์บัแพิ่ลตฟอรม์ระดบัโลก 
ระดบันานาช้าต่ และระดบัช้าต่ โดยเฉพัาะข่องประเทศจุ่น์ ข่ึ �น์อยู่กบัการประเมิน์ว่ัา  
การสร้างแพัลตฟื้อรม์ข่ึ �น์มาแข่่งเอง จุะสูก้บัแพัลตฟื้อรม์ระดบัโลกเหล่าน่์�ไดห้ร่อไม่  
การสรา้งพันั์ธ์มิตรควัรมุ่งเน้์น์ไปท่�การสรา้งพัลงัเสริมฤทธิ์ � (synergy) กบัธุ์รกิจุเก่�ยวัเน่์�อง 

อ่�น์ๆ เช่ีน์ ธุ์รกิจุการข่น์ส่ง (เช่ีน์ แพัลตฟื้อรม์ Grab, Gojek), ธุ์รกิจุอ่คอมเมิรซ์ (เช่ีน์ 
Lazada, Shopee) หร่อแมแ้ต่แพัลตฟื้อรม์จุองโรงแรม (เช่ีน์ Agoda, Booking)

การปฏ่ิรูปและการบงัคบัใช้ก้ฎหมายเก่�ยวกบัการผูกขาด ใน์กรณ่์ท่�แพัลตฟื้อรม์
ม่อำาน์าจุเหน่์อตลาดมาก อาจุจุำาเป็น์ตอ้งพิัจุารณ์าการใชีก้ฎีหมายเก่�ยวักบัการผูู้กข่าด
ใน์การกำากบัแพัลตฟื้อรม์ข่า้มชีาติ เน่์�องจุากผูู้ป้ระกอบการต่างชีาติมาลงทุน์มากข่ึ �น์ 
อาจุจุะครอบงำาตลาดและผูู้กข่าดมากข่ึ �น์ 

การจัดการความปลอดภััยด้านด่จ่ท่ัลสำาหรับแพิ่ลตฟอรม์ ท่่องเท่่� ยว  
ทั�งใน์ภิาคเอกชีน์และภิาครฐัเป็น์ปัจุจุยัท่�ข่าดไม่ได้ใน์การสร้างควัามเช่ี�อมั� น์ให้กบั 
น์กัท่องเท่�ยวัและผูู้ป้ระกอบการ

การส่งเสร่มการพิ่ฒันาแพิ่ลตฟอรม์ดา้นการท่่องเท่่�ยวไท่ย โดยดำาเนิ์น์การ
ไปพัร้อมกบัการสร้างธ์รรมาธิ์บาลสำาหรบัแพัลตฟื้อรม์ดา้น์การท่องเท่�ยวัทั�งไทยและ
ต่างประเทศ

การใช้ม้าตรการท่างการเง่นและการคลงัในการกำากบัเศรษฐก่จท่่องเท่่�ยว
ผ่านแพิ่ลตฟอรม์ จุะทำาให้ระบบนิ์เวัศข่องการท่องเท่�ยวับน์แพัลตฟื้อรม์ม่ควัามสมบูรณ์์
และครอบคลุมทุกมิติข่องการท่องเท่�ยวั

2.3) การเติรียมพรอ้มเข้า้สู่การท่ีองเทีี�ยวิเสม้อนั (virtualization) ควัามกา้วัหน้์า 
ข่องเทคโน์โลย่ดิจิุทลัม่ผู้ลทำาให้การท่องเท่�ยวัไม่จุำาเป็น์ตอ้งติดอยู่กบัพ่ั �น์ท่� แต่ยงัสามารถ
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ท่องเท่�ยวัผู่้าน์โลกเสม่อน์ได้และจุะเป็น์ทางเล่อกสำาคญัข่องทางเล่อกการท่องเท่�ยวั
ใน์อน์าคต ดงัน์ั�น์ จุึงม่ควัามจุำาเป็น์ตอ้งเตร่ยมควัามพัร้อมเข่า้สู่การท่องเท่�ยวัเสม่อน์  
โดยม่แน์วัทางเตร่ยมควัามพัรอ้มท่�สำาคญั ดงัน่์�

การส่งเสร่มการพิ่ฒันาหร่อประยุกตใ์ช้เ้ท่คโนโลย่ความจร่งเสม่อน การพัฒัน์า 
เทคโน์โลย่ AR, VR และ MR หร่อ Metaverse เพ่ั�อสรา้งผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละบริการท่องเท่�ยวั
ยุคใหม่ และการสรา้งผู้ลิตภิณั์ฑ์ท่์องเท่�ยวัอจัุฉริยะเชิีงลกึท่�ม่การลงทุน์สูงเพ่ั�อตอบรบั
กบัแน์วัโน้์มและควัามตอ้งการท่�เปล่�ยน์แปลงไป

การส่งเสร่มการสรา้งเน่�อหา (content) สำาหรบัการท่่องเท่่�ยวในโลกความจร่ง
เสม่อน เพ่ั�อเตร่ยมควัามพัรอ้มการเข่า้สู่โลกท่องเท่�ยวัเสม่อน์และน์ำาเสน์อเน่์�อหาสำาหรบั
การท่องเท่�ยวัใน์โลกเสม่อน์

2.4) การสรา้งระบบนิัเวิศันัวิตัิกรรมการท่ีองเทีี�ยวิ (tourism innovation 
ecosystems) การส่งเสริมและสรา้งเคร่อข่่ายการพัฒัน์าระบบน์วัตักรรมการท่องเท่�ยวั 
จุะช่ีวัยสร้างมูลค่าเพิั� มและสามารถแก้ ไข่ปัญหาใน์ภิาคการท่องเท่� ยวัได้อย่างม่
ประสิทธิ์ภิาพัมากข่ึ �น์ โดยม่แน์วัทางสำาคญัใน์การสรา้งน์วัตักรรมการท่องเท่�ยวั ดงัน่์�

การเสร่มสรา้งองคป์ระกอบของระบบนวตักรรม เช่ีน์ การเงิน์ บุคลากร 
ควัามรู ้โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ เคร่อข่่าย ฯลฯ และการเช่ี�อมโยงเคร่อข่่ายควัามร่วัมม่อต่างๆ 
เช่ีน์ สำาน์กังาน์น์วัตักรรมแห่งชีาติ (NIA) สำาน์กังาน์ส่งเสริมเศรษฐกิจุดิจิุทลั (DEPA) 
เป็น์ตน้์ รวัมถงึการวิัจุยัและการพัฒัน์าดา้น์การท่องเท่�ยวั เช่ีน์ สำาน์กังาน์คณ์ะกรรมการ 
ส่งเสริมวิัทยาศาสตร ์วิัจุยัและน์วัตักรรม (สกสวั.) กระทรวังการอุดมศกึษา วิัทยาศาสตร ์
วิัจุยัและน์วัตักรรม (อวั.) เป็น์ตน้์ มาตรการหนึ์�งท่�สำาคญัค่อการส่งเสริมบริษทัสตารท์อพัั 
ใน์ดา้น์เทคโน์โลย่การท่องเท่�ยวั (travel technology) และการข่ยายผูู้ป้ระกอบการให้เกิด
ท่องเท่�ยวัเชิีงหลากหลาย

การส่งเสร่มนวตักรรมจากความจำาเป็นและนวตักรรมการยบัยั�งโรคระบาด
ท่่�จะนำามาใช้้ในอุตสาหกรรม รวัมถงึการพัฒัน์าน์วัตักรรมใน์การปรบัการดำาเนิ์น์งาน์
บริการใหม่เพ่ั�อลดการสมัผู้สั เน้์น์ควัามเป็น์ส่วัน์ตวััสูง และเน้์น์คน์เป็น์ศูน์ยก์ลาง เพ่ั�อควัาม 
ต่อเน่์�องทางธุ์รกิจุหลงัช่ีวังโควิัด 19 สงบลง

2.5) การเพิ�มค์วิามรูข้้องบุค์ลากรดา้นัการท่ีองเทีี�ยวิ ยุทธ์ศาสตรส์ำาคญัข่อง
การเพิั�มควัามรูข้่องบุคลากรดา้น์การท่องเท่�ยวัค่อการเพิั�มทกัษะดา้น์ภิาษา น์อกเหน่์อ
จุากการพัฒัน์าทกัษะดิจิุทลัข่องผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัแลว้ั ทกัษะดา้น์ภิาษายงัจุำาเป็น์
อย่างยิ�ง ไม่เพ่ัยงเฉพัาะภิาษาองักฤษและภิาษาจุ่น์ แต่รวัมไปถงึภิาษาอ่�น์ๆ เน่์�องจุาก
คาดว่ัาจุะยงัคงม่น์กัท่องเท่�ยวัมาประเทศไทยท่� ไม่สามารถส่�อสารดว้ัยภิาษาองักฤษได ้
และเทคโน์โลย่การแปลก็ไม่น่์าจุะสามารถเข่า้มาทดแทน์มนุ์ษย์ใน์การแปลและเช่ี�อม 
น์กัท่องเท่�ยวักบัผูู้ค้น์ใน์ทอ้งถิ�น์ได้

3) การพฒันัาและปรบัปรุงแบรนัดด์า้นัการท่ีองเทีี�ยวิข้องไทีย (rebranding)  
ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัเปล่�ยน์แปลงอย่างรวัดเร็วั โดยเฉพัาะพัฤติกรรมน์กัท่องเท่�ยวั 
ท่� เปล่�ยน์ไปตามการพัฒัน์าเทคโน์โลย่ดิจิุทลั ซึ�งทำาให้การท่องเท่�ยวัย่ดหยุ่น์มากข่ึ �น์  

ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ สถาน์การณ์์โควิัด 19 อาจุทำาให้ภิาพัลกัษณ์ก์ารท่องเท่�ยวัแบบเดิมท่�เป็น์การ 
ท่องเท่�ยวัแบบมวัลชีน์ไม่ใช่ีภิาพัท่�น่์าดงึดูดใจุ ดงัน์ั�น์ จุงึจุำาเป็น์ตอ้งพัฒัน์าและปรบัปรุง 
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แบรน์ดใ์หม่ตามพัลวัตัการท่องเท่�ยวั กลยุทธ์ส์ำาคญัค่อการเปล่�ยน์แบรน์ดใ์หม่ (rebranding) 
โดยม่แน์วัทางหลกัใน์การพัฒัน์าและปรบัปรุงแบรน์ด ์ดงัน่์�

การมุ่งสรา้งแบรนดท่์่�สะท่อ้นถืงึความยั�งย่น ทั�งการท่องเท่�ยวัแบบรบัผิู้ดชีอบ  
การท่องเท่�ยวัท่�ยั�งย่น์ และการท่องเท่�ยวัท่�เป็น์ธ์รรม

การขยายขอบเขตการรบัรู ้Amazing Thailand ใน์ยุคปัจุจุุบนั์ท่�เทคโน์โลย่ดิจิุทลั 
และเทคโน์โลย่เสม่อน์จุริงม่บทบาทสำาคญัต่อการท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ การรบัรู ้Amazing  
Thailand แบบเดิมยงัม่องคป์ระกอบด้าน์เทคโน์โลย่น้์อย อาจุจุะทำาให้ ไม่ดึงดูดใจุ 
น์กัท่องเท่�ยวัโดยเฉพัาะกลุ่มคน์รุ่น์ใหม่ จุงึจุำาเป็น์ตอ้งม่การปรบัปรุงแบรน์ด์โดยข่ยาย
ข่อบเข่ตและส่�อสารข่องคำาว่ัา “Amazing” ท่� ม่มิติข่องเทคโน์โลย่ดิจิุทลั ซึ� งจุะทำาให้
แบรน์ดส์ามารถเช่ี�อมโยงใน์ระดบัโลกไดม้ากข่ึ �น์ น์อกจุากน่์� มิติดิจิุทลัจุะช่ีวัยให้สามารถ
ข่ายผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์บบไม่ผูู้กกบัท่�ตั�งไดม้ากข่ึ �น์ และข่ายแบบ all-time product ไดม้ากข่ึ �น์

4) การทูีติการท่ีองเทีี�ยวิ (tourism diplomacy) เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัใน์ประเทศ
ไดร้บัผู้ลกระทบโดยตรงจุากเศรษฐกิจุการเม่องทั�งใน์ระดบัประเทศ และระดบัโลก  
โดยเฉพัาะระหว่ัางมหาอำาน์าจุสองข่ั�วั ค่อ อเมริกาสหรฐัและจุ่น์ ดงัน์ั�น์ การดำาเนิ์น์น์โยบาย
ทางการทูตจุึงสำาคญัมากต่ออน์าคตการท่องเท่�ยวัไทยทั�งใน์ระยะสั�น์และระยะยาวั  
การดำาเนิ์น์การทางการทูตการท่องเท่�ยวัม่แน์วัทางสำาคญั ดงัน่์�

การต่ดตามยุท่ธุศาสตรจ่์นในระยะสั�นและระยะยาว โดยเฉพัาะการลงทุน์
ข่องจุ่น์ พัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวัจุ่น์ใน์กิจุกรรมต่างๆ โดยเฉพัาะใน์ช่ีวังปีสองปีน่์� 
ท่�รฐับาลจุ่น์ยงัไม่อนุ์ญาตให้ประชีาชีน์จุ่น์เดิน์ทางออกไปท่องเท่�ยวัใน์ต่างประเทศ

การสรา้งความสมัพิ่นัธุท์่างการทู่ต รฐับาลไทยโดยกระทรวังการต่างประเทศ 
และสถาน์ทูตไทยใน์ต่างประเทศควัรมุ่งเน้์น์เร่�องการทูตการท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะ
กบัประเทศจุ่น์ เน่์�องจุากตลาดการท่องเท่�ยวัม่น์ยัเชิีงการเม่องระหว่ัางประเทศมากข่ึ �น์  
กระทรวังต่างประเทศท่�กรุงปักกิ�งและเม่องอ่�น์ๆ ท่�เป็น์ตลาดสำาคญัข่องการท่องเท่�ยวัไทย  

ควัรติดตามเร่�องท่องเท่�ยวัดว้ัย เพ่ั�อให้รูเ้ท่าทนั์ว่ัาจุ่น์กำาลงัดำาเนิ์น์การควับคุมการท่องเท่�ยวั 

ท่�อาจุจุะส่งผู้ลกระทบต่อการท่องเท่�ยวัปลายทางข่องไทยได ้
การส่งเสร่มการท่่องเท่่�ยวระดบัภูัม่ภัาคอาเซ่่ยน โดยเน้์น์การเจุรจุาธุ์รกิจุ

ระหว่ัางผูู้ป้ระกอบการอาเซ่ยน์ เน้์น์การท่องเท่�ยวัหมู่คณ์ะใน์รูปแบบไมซห์ร่อการจุดั
ประชุีมสมัมน์า และการสรา้งการเข่า้ถงึพ่ั �น์ท่�เพ่ั�อดงึดูดน์กัท่องเท่�ยวัเดิม เป็น์ตน้์

5) การยกระดบัเป็นัผูน้ัำาดา้นัมาติรฐานัการท่ีองเทีี�ยวิระดบัโลก (strategic 
standardization) มาตรฐาน์เป็น์สถาบนั์ (institutions) ข่ั�น์พ่ั �น์ฐาน์ท่�กำาหน์ดพัฤติกรรม
ข่ององคป์ระกอบส่วัน์อ่�น์ๆ ข่องระบบท่องเท่�ยวั ทั�งฝัั� งอุปสงค ์ค่อน์กัท่องเท่�ยวั อุปทาน์ 
ค่อผูู้ป้ระกอบการ และข่องหน่์วัยงาน์ภิาครฐั มาตรฐาน์ท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัการท่องเท่�ยวัม่
อยู่หลายระดบั ตั�งแต่มาตรฐาน์ข่องการให้บริการไปจุน์ถงึมาตรฐาน์ข่องเทคโน์โลย่และ
โครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์ข่องการท่องเท่�ยวั แน์วัทางสำาคญัใน์การยกระดบัให้ประเทศไทยเป็น์
ผูู้น้์ำาดา้น์มาตรฐาน์การท่องเท่�ยวัท่�สำาคญัม่ดงัน่์�

การเป็นผูน้ำาหร่อร่วมเป็นผูน้ำาในการพิ่ฒันาและเผยแพิ่ร่มาตรฐานดา้นการ
ท่่องเท่่�ยว เช่ีน์ beyond SHA+ และ SOP ไม่เพ่ัยงเฉพัาะการใชีใ้น์ประเทศไทย แต่ทำาให้เป็น์
สากล อย่างน้์อยใน์เอเช่ียตะวันั์ออกเฉ่ยงใต ้โดยม่แน์วัทางใน์การยกระดบัมาตรฐาน์ดงัน่์�
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การยกระดบัมาตรฐานไท่ยให้เป็นมาตรฐานโลก เช่ีน์ มวัยไทย สปาไทย  
(รายภูิมิภิาค) รวัมทั�งมาตรฐาน์สิน์คา้ไทยท่� ใชี้ประกอบกิจุกรรมดงักล่าวั ทั�งน่์�ทั�งน์ั�น์  

ควัรสรา้งมาตรฐาน์ท่�ม่รากข่องควัามแทท้างวัฒัน์ธ์รรม (authenticity-based standard-
ization) ดงัใน์กรณ่์ข่องก่ฬายูโดข่องญ่� ปุ่น์ และเทควันั์โดข่องเกาหล่ น์อกจุากน่์� ตอ้งม่
การกำาหน์ดกระบวัน์การ ข่ั�น์ตอน์การน์ำามวัยไทยสู่โอลิมปิค รวัมถงึการพัฒัน์าน์วัตักรรม
สิน์คา้และบริการดา้น์ก่ฬาอ่�น์ๆ ข่องไทยให้เข่า้สู่หร่อเป็น์มาตรฐาน์สากล พัร้อมกนั์น่์�  
ควัรม่การพัฒัน์าน์วัตักรรม สิน์คา้และบริการดา้น์ก่ฬาไทยให้สู่เวัท่โลกทั�งใน์โลกจุริงและ 
โลกเสม่อน์ตามมาตรฐาน์ท่�กำาหน์ดไวั ้ ใน์การน่์� รฐับาลไทยควัรร่วัมพัฒัน์าองคก์รระดบัโลก 
ท่�กำาหน์ดมาตรฐาน์ก่ฬาไทย หร่อผู้ลิตภิณั์ฑ์อ่์�น์ๆ ท่�ม่รากฐาน์มาจุากประเทศไทย

การส่งเสร่มมาตรฐานการท่่องเท่่�ยวท่างวฒันธุรรม การพัฒัน์าน์วัตักรรม
ดา้น์พิัพิัธ์ภิณั์ฑ์ ์สรา้งแหล่งเร่ยน์รู ้การละเล่น์ยามราตร่ (เพ่ั�อบรรเทาปัญหาภูิมิอากาศ) 
การส่งเสริมการม่ส่วัน์ร่วัมข่องชุีมชีน์ใน์การจุดัการมรดกทางวัฒัน์ธ์รรมข่องทอ้งถิ�น์
รวัมถงึการพัฒัน์าสาระดา้น์ประวัติัศาสตร ์ชีาติพันั์ธุ์/์ศิลปะ ชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์ และพ่ั�น์ท่�
หร่อศิลปวัฒัน์ธ์รรมท่�จุะพัฒัน์าเป็น์มรดกโลก และสิ�งบ่งช่ี�ทางภูิมิศาสตร ์(Geographic 
Indications: GI) รวัมถงึการยกระดบัย่าน์ ข่ยายอาหารแน์วั street food ให้สวัยงาม  
ถูกลกัษณ์ะและมาตรฐาน์ควัามปลอดภิยั พัรอ้มกบัพัฒัน์าพ่ั�น์ท่�สาธ์ารณ์ะใน์ชุีมชีน์เพ่ั�อ
ยกระดบัสุข่ภิาวัะข่องชุีมชีน์ใน์เม่องท่องเท่�ยวั 

การส่งเสร่มมาตรฐานการท่่องเท่่�ยวดา้นสุขภัาพิ่ มาตรฐาน์ผู้ลิตภิณั์ฑ์สุ์ข่ภิาพั  
(wellness) เป็น์พ่ั�น์ฐาน์สำาคญัท่� ไม่ยิ�งหย่อน์ไปกว่ัาการพัฒัน์าน์วัตักรรมการแพัทยแ์ละ
เทคโน์โลย่ท่� เก่�ยวักบัการท่องเท่�ยวัเชิีงสุข่ภิาพั อ่กทั�งยงัจุะเป็น์พ่ั�น์ฐาน์ใน์การต่อยอด
น์วัตักรรมดา้น์สิน์คา้ การบริการ และโมเดลธุ์รกิจุใหม่ดา้น์สุข่ภิาพั รวัมถงึการพัฒัน์า
เม่องหร่อย่าน์ท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามชีำาน์าญพิัเศษเชิีงสุข่ภิาพั 

6) การเสริมสรา้งขี้ดค์วิามสามารถในัการแข่้งข้นััหลงัโค์วิิด 19 สถาน์การณ์์
โควิัด 19 ส่งผู้ลกระทบต่อข่่ดควัามสามารถข่องผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัไทยอย่างมาก 
สำาหรบัแน์วัทางการเพิั�มข่่ดควัามสามารถใน์ระยะสั�น์ไดก้ล่าวัไวัใ้น์ยุทธ์ศาสตรก์ารฟ้ื้�น์ฟูื้
ธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั อย่างไรก็ด่ ใน์ระยะยาวัจุำาเป็น์ตอ้งมองถงึควัามยั�งย่น์ท่�จุะเกิดข่ึ �น์หลงัจุาก 
สถาน์การณ์์โควิัด 19 โดยเฉพัาะควัามกา้วัหน้์าข่องเทคโน์โลย่ดิจิุทลัท่�จุะเข่า้มาเปล่�ยน์
โฉมหน้์าการท่องเท่� ยวัทั�งใน์ด้าน์การจุดัการและการให้บริการด้าน์การท่องเท่� ยวั  
การรองรบัการท่องเท่�ยวัใน์วิัถ่ปกติใหม่ รวัมถงึการสรา้งควัามย่ดหยุ่น์ข่องธุ์รกิจุท่องเท่�ยวั 
จุากการเปล่�ยน์แปลงข่องพัฤติกรรมและควัามตอ้งการข่องน์กัท่องเท่�ยวั แน์วัทางสำาคญั
ใน์การเสริมข่่ดควัามสามารถใน์การแข่่งข่นั์ใน์ระยะยาวัม่ดงัน่์� 

การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมท่่องเท่่�ยว มุ่งเน้์น์การเพิั�มศกัยภิาพับุคลากร 
ดา้น์การท่องเท่�ยวัและต่อยอดผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวั เพ่ั�อสร้างมูลค่าเพิั�มใน์ห่วังโซ่ 
อุปทาน์การท่องเท่�ยวั โดยม่องคป์ระกอบหลกัสามส่วัน์ ไดแ้ก่ 1) การเพิั�มผู้ลิตภิาพัแรงงาน์  
ตลอดห่วังโซ่อุปทาน์ข่องการท่องเท่�ยวั ทั�งใน์มิติการใชีแ้รงงาน์ต่างดา้วัใน์อุตสาหกรรม
ท่องเท่�ยวัและแรงงาน์จุากการเปิดเสร่การเคล่�อน์ยา้ยแรงงาน์ทกัษะ 2) การส่งเสริม 
การท่องเท่�ยวัใน์ตลาดเฉพัาะ เช่ีน์ ค่ายมวัย กอลฟ์ื้ การท่องเท่�ยวัเพ่ั�อสุข่ภิาพั เป็น์ตน้์ และ 
3) การต่อยอดใน์เศรษฐกิจุแบ่งปัน์ (sharing economy) เป็น์การต่อยอดอุตสาหกรรม
ดั�งเดิมข่องการท่องเท่�ยวั เช่ีน์ โรงแรม รถโดยสารสาธ์ารณ์ะ เป็น์ตน้์
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การส่งเสร่มการดำาเน่นงานขององคก์รอุตสาหกรรมท่่องเท่่�ยวหลงัโคว่ด 19 
ผู้ลกระทบจุากแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ทำาให้องคก์รต่างๆ ใน์อุตสาหกรรมท่องเท่�ยวั
จุำาเป็น์ตอ้งม่การปรบัองคก์รให้ม่ควัามย่ดหยุ่น์และปรบัเปล่�ยน์การดำาเนิ์น์งาน์บางอย่าง
ไปจุากวิัถ่ปกติเดิม โดยแบ่งเป็น์สองส่วัน์ ส่วัน์แรกค่อการปรบัโครงสรา้งการดำาเนิ์น์งาน์
ข่ององคก์รเพ่ั�อรองรบัวิัถ่ปกติใหม่ โดยเน้์น์การจุดัเตร่ยมสิ�งอำาน์วัยควัามสะดวักใน์การ
เปล่�ยน์แปลงการดำาเนิ์น์งาน์หลงัโควิัด 19 รวัมถงึการประยุกต์ใชีน้์วัตักรรมการยบัยั�ง 
โรคระบาด การลดการสมัผู้สั และส่งเสริมควัามเป็น์ส่วัน์ตวััสูง ส่วัน์ท่�สองค่อการตอบสน์อง 
และการฟ้ื้�น์ค่น์ข่องผูู้ป้ระกอบการท่องเท่�ยวัและแหล่งท่องเท่�ยวั โดยมุ่งเน้์น์ดำาเนิ์น์การ
ท่องเท่�ยวัท่�ม่ส่วัน์สรา้งควัามรบัผิู้ดชีอบต่อสงัคมมากข่ึ �น์  

การเพ่ิ่�มความสามารถืในการรบัม่อกบัความเส่�ยง การมุ่งเน้์น์ให้องคก์รม่
ควัามพัรอ้มรบัม่อกบัเหตุการณ์์ไม่คาดฝััน์ และเหตุการณ์วิ์ักฤตการณ์์ให้มากข่ึ �น์ รวัมถงึ 
การรบัรูค้วัามเส่�ยง (risk perception) ทั�งใน์ระดบัปัจุเจุกและระดบัประเทศ โดยให้ม่การ
ประเมิน์ศกัยภิาพัดา้น์การท่องเท่�ยวั ควัามพัร้อม และควัามเส่�ยงดา้น์อุปทาน์ รวัมถงึ 
การส่งเสริมการพัฒัน์าแผู้น์จุดัการควัามเส่�ยงดา้น์ภิยัพิับติัดา้น์การท่องเท่�ยวัระดบั
จุงัหวัดั เพ่ั�อเป็น์แน์วัทางใน์การจุดัสรรงบประมาณ์ท่�ม่ประสิทธิ์ผู้ลและคำานึ์งถงึควัาม
ยั�งย่น์ข่องทรพััยากรธ์รรมชีาติและสิ�งแวัดลอ้มดา้น์การท่องเท่�ยวัมากข่ึ �น์ น์อกจุากน่์�  

ยงัตอ้งคำานึ์งถงึควัามเส่�ยงจุากควัามไม่สงบทางการเม่องต่อภิาคเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั 
และเตร่ยมแน์วัทางการจุดัการควัามเส่�ยงเหล่าน์ั�น์ดว้ัย

การปรบัโครงสรา้งท่างการคลงั มุ่งเน้์น์การจุดัการดา้น์การคลงัท่�มุ่งส่งเสริม 
ควัามยั�งย่น์ข่องการท่องเท่�ยวั โดยม่แน์วัทางใน์การปรบัโครงสรา้งทางการคลงัท่�สำาคญั
สองส่วัน์ ส่วัน์แรกเป็น์การจุดัการดา้น์การคลงั ซึ�งประกอบดว้ัยการพัฒัน์าระบบภิาษ่
และค่าธ์รรมเน่์ยมการใชีท้รพััยากรบน์ฐาน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัสำาหรบัทอ้งถิ�น์ รวัมถงึ
การออกแบบการจุดัเก็บรายไดท่้�เหมาะสมใน์การจุดัการข่ยะจุากการท่องเท่�ยวั และใชี้
มาตรการทางภิาษ่และค่าธ์รรมเน่์ยมมากำากบัปัญหาการท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์ รวัมถงึการ 
เตร่ยมมาตรการประกนั์เพ่ั�อชีดเชียผูู้ป้ระกอบการจุากผู้ลกระทบจุากควัามเส่�ยงเชิีง
ระบบจุากการท่องเท่�ยวั ส่วัน์ท่�สองเป็น์การเพิั�มประสิทธิ์ภิาพัข่องการใชีง้บประมาณ์ดา้น์
การท่องเท่�ยวั โดยมุ่งพิัจุารณ์าผู้ลกระทบข่องน์โยบายมหภิาคท่�ม่ผู้ลกบัการท่องเท่�ยวั  
เช่ีน์ การเพิั�มวันั์หยุดดา้น์การท่องเท่�ยวั เป็น์ตน้์

การเตร่ยมรบัการเปล่�ยนแปลงท่างสงัคม จุากสถาน์การณ์ก์ารแพัร่ระบาด
ข่องโควิัด 19 ทำาให้เกิดการเปล่�ยน์แปลงทศัน์คติทางสงัคมต่อการท่องเท่�ยวัหลงัโควิัด 19  
หลายประการ รวัมถงึวิัถ่ช่ีวิัตท่� ส่งผู้ลต่อกระบวัน์การเป็น์เม่อง (urbanization) การลด
ควัามเป็น์เม่อง (de-urbanization) หร่อการยอ้น์กลบัไปเป็น์เม่อง (re-urbanization)  
น์อกจุากน่์� หลงัโควิัด 19 ใน์เม่องท่องเท่�ยวั ยงัม่ประเด็น์การแตกแยกทางสงัคม โดยเฉพัาะ 
ควัามไม่เท่าเท่ยมกนั์ท่� เพิั�มข่ึ �น์ ควัามข่ดัแยง้ทางวัฒัน์ธ์รรม ใน์แง่แรงงาน์ โควิัด 19  
ยงัทำาให้เกิดการเปล่�ยน์แปลงดา้น์การยา้ยถิ�น์ข่องแรงงาน์ใน์เม่องท่องเท่�ยวั 

การเตร่ยมรบัการเปล่�ยนแปลงของอุปสงค ์การแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 
ม่ผู้ลต่อการเปล่�ยน์แปลงแรงจูุงใจุและพัฤติกรรมข่องน์กัท่องเท่�ยวั โดยน์กัท่องเท่�ยวั
จุะตดัสิน์ใจุท่องเท่�ยวัภิายใต้เง่�อน์ไข่โควิัด 19 ซึ�งจุะม่ผู้ลกระทบถึงการปรบัตวััข่อง 
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จุุดหมายปลายทางและอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวั ดงัน์ั�น์ การติดตามการเปล่�ยน์แปลงข่อง
พัฤติกรรมน์กัท่องเท่�ยวัใน์อน์าคตจุงึเป็น์สิ�งจุำาเป็น์ 

4.2.2 ยุุทัธศาสตร์์กร์ะจัายุต้น์ทัุน์และผลปัร์ะโยุชีน์์จัากการ์ทั่องเทั่�ยุวให้เป็ัน์ธร์ร์ม 
มากขั้�น์ (Redistribute)

เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัท่� ผู่้าน์มาทำาให้เกิดปัญหาควัามเหล่�อมลำ �าและ
ควัามไม่ธ์รรมใน์การกระจุายตน้์ทุน์และผู้ลประโยชีน์จ์ุากการท่องเท่�ยวัท่�เติบโตเร่�อยมา  
ทั�งใน์มิติระหว่ัางกลุ่มคน์และพ่ั�น์ท่�ข่องประเทศ ต้น์ทุน์ดงักล่าวัครอบคลุมทั�งต้น์ทุน์
โดยตรงท่� ม่ผู้ลต่อการประกอบการท่องเท่�ยวักบัต้น์ทุน์ภิายน์อก (external costs)  
ท่� เกิดข่ึ �น์จุากควัามแออดั มลพิัษ และควัามเส่�อมโทรมดา้น์สถาพัแวัดลอ้ม น์อกจุากน่์�  

ยงัม่ผู้ลกระทบใน์ดา้น์สงัคมและกบัชุีมชีน์ดั�งเดิมท่�อยู่ใน์พ่ั�น์ท่� ท่องเท่�ยวัใน์ระดบัเม่อง  

ใน์ยุทธ์ศาสตรน่์์�ประกอบไปดว้ัย 4 องคป์ระกอบสำาคญัท่�จุะน์ำาไปสู่การท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัาม
เป็น์ธ์รรมมากข่ึ �น์ ตามรายละเอ่ยดดงัน่์�

1) การฟ้�นัฟูบูรณะระบบนิัเวิศัและสิ�งแวิดลอ้มทีี� ไดร้บัผลกระทีบจัากการ
ท่ีองเทีี�ยวิ (restore) ทรพััยากรธ์รรมชีาติและสิ�งแวัดลอ้มน์บัว่ัาเป็น์องคป์ระกอบสำาคญั
ใน์ฐาน์ะสิ�งดงึดูดใจุและสิ�งส่งเสริมบรรยากาศการท่องเท่�ยวั หากไม่ม่แน์วัทางการจุดัการ 
อย่างเหมาะสม ก็จุะทำาให้ทรพััยากรเหล่าน์ั�น์เส่�อมโทรม ดงัใน์อด่ตท่� ผู่้าน์มาท่�แหล่ง 

ท่องเท่�ยวัหลายแห่งตอ้งประสบปัญหาน์กัท่องเท่�ยวัลน้์เกิน์ข่่ดควัามสามารถใน์การรองรบั 
ข่องทรพััยากร ทำาให้กิจุกรรมการท่องเท่�ยวัสรา้งผู้ลกระทบเชิีงลบต่อระบบนิ์เวัศและ
สิ�งแวัดลอ้ม และทำาให้ควัามน่์าดงึดูดใจุดา้น์การท่องเท่�ยวัลดลง ซึ�งจุะส่งผู้ลต่อควัาม
ยั�งย่น์ข่องการท่องเท่�ยวัดว้ัย ดงัน์ั�น์ จุึงจุำาเป็น์ตอ้งม่แน์วัทางใน์การฟ้ื้�น์ฟูื้และป้องกนั์
การเส่�อมโทรมข่องทรพััยากรธ์รรมชีาติและสิ�งแวัดลอ้ม โดยม่แน์วัทางการฟ้ื้�น์ฟูื้และ
ป้องกนั์ท่�สำาคญัดงัน่์�

การจดัตั�งกองทุ่นฟ้�นฟูส่�งแวดลอ้ม (environmental restoration fund)  
มุ่งส่งเสริมควัามร่วัมม่อจุากทุกภิาคส่วัน์ทั�งภิาครฐั ผูู้ป้ระกอบการ ชุีมชีน์ และน์กัท่องเท่�ยวั  
เพ่ั�อร่วัมกนั์ฟ้ื้�น์ฟูื้คุณ์ภิาพัสิ�งแวัดลอ้มและลดผู้ลกระทบเชิีงลบท่�เกิดจุากการท่องเท่�ยวั
อย่างเป็น์ระบบ

การพิ่ฒันาการท่่องเท่่�ยวตามแนวท่าง BCG (Bio-Circular-Green) economy  
มุ่งส่งเสริมการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่� เป็น์มิตรกบัสิ�งแวัดลอ้ม โดยยึดแน์วัทาง BCG  
เป็น์แกน์ใน์พัฒัน์าและบรรลุเป้าหมาย โดยม่แน์วัทางการพัฒัน์าท่�สำาคญั ดงัน่์�

การส่งเสร่มอุตสาหกรรมการท่่องเท่่�ยวท่่�เป็นม่ตรกบัส่�งแวดลอ้ม มุ่งสรา้ง 
ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละบริการต่างๆ ท่�ลดคารบ์อน์ และสร้างเสน้์ทางท่องเท่�ยวัท่� เป็น์มิตรต่อ 
สิ�งแวัดลอ้มและลดคารบ์อน์ รวัมถงึการมุ่งเน้์น์การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวั
ไปสู่ควัามยั�งย่น์ข่องสิ�งแวัดลอ้ม และการดำาเนิ์น์ธุ์รกิจุท่�จุะน์ำาไปสู่แน์วัโน้์มการม่ส่วัน์ร่วัม
ใน์ควัามรบัผิู้ดชีอบต่อสงัคม

การปรบัการท่่องเท่่�ยวตามสภัาวะภูัม่อากาศโลก การเปล่�ยน์แปลงภูิมิอากาศ
ม่ผู้ลกระทบต่อทรพััยากรและเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั ดงัน์ั�น์ การติดตามการเปล่�ยน์แปลง
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ดา้น์ภูิมิอากาศโลกท่� ม่ผู้ลต่อการท่องเท่�ยวัจุึงสำาคญั เพ่ั�อน์ำาไปสู่การสร้างและปรบั
ผู้ลิตภิณั์ฑ์แ์ละบริการใหม่ให้สอดคลอ้งกบัข่อ้จุำากดัข่องการเปล่�ยน์แปลงภูิมิอากาศ 
เช่ีน์ การพัฒัน์ากิจุกรรมการท่องเท่�ยวัท่�ตอบรบักบัอุณ์หภูิมิท่�สูงข่ึ �น์ใน์ภิาคเหน่์อ เป็น์ตน้์

การส่งเสร่มการกระจายการพิ่ฒันาระหว่างพ่ิ่ �นท่่�  ตามเกณ์ฑ์ค์วัามสามารถ
ใน์การรองรบัการท่องเท่�ยวัระดบัชุีมชีน์ ย่าน์และเม่อง เพ่ั�อลดควัามเหล่�อมลำ �าดา้น์
สาธ์ารณู์ปโภิคระดบัจุงัหวัดั และวัางแผู้น์ตามแน์วัทาง BCG ระดบัเม่องสำาหรบัการ
ท่องเท่�ยวัข่องเม่องท่องเท่�ยวัท่�ม่ศกัยภิาพัสูง รวัมถงึการส่งเสริมศกัยภิาพัข่ององคก์ร
ปกครองส่วัน์ทอ้งถิ�น์ใน์การจุดัการแหล่งท่องเท่�ยวัตามแน์วัทาง BCG  

การส่งเสร่มการม่ส่วนร่วมของชุ้มช้นและหน่วยงานท่่�เก่�ยวขอ้ง การมุ่งบูรณ์าการ 
วัางแผู้น์เม่องระหว่ัางการอนุ์รกัษเ์ม่องเก่า เม่องอจัุฉริยะและเม่องเพ่ั�อการท่องเท่�ยวั  
ซึ�งใน์ปัจุจุุบนั์หน่์วัยงาน์ยงัคงแยกกนั์ทำาอย่างเป็น์อิสระ การสร้างการม่ส่วัน์ร่วัมข่อง 
น์กัท่องเท่�ยวักบัชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์ใน์การอนุ์รกัษสิ์�งแวัดลอ้ม เพ่ั�อส่งเสริมควัามเข่า้ใจุเก่�ยวักบั 

การจุดัการอุตสาหกรรม ผู้ลกระทบทางสงัคม วัฒัน์ธ์รรม และสิ�งแวัดลอ้มจุากการ
ท่องเท่�ยวั 

2) การกระจัายอำานัาจัไปยงัองค์ก์รปกค์รองส่วินัทีอ้งถิ�นั (decentralize) 
ชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์ถ่อว่ัาเป็น์ผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยสำาคญัใน์การท่องเท่�ยวัและเป็น์ส่วัน์สำาคญัใน์
ฐาน์ะท่�เป็น์พ่ั�น์ท่�ท่องเท่�ยวัและผูู้้ให้บริการท่องเท่�ยวั การกระจุายอำาน์าจุให้ชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์
ม่อิสระใน์การตดัสิน์ใจุใน์การกำาหน์ดทิศทางการพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่�สอดคลอ้งกบั
บริบทข่องชุีมชีน์จุงึเป็น์สิ�งสำาคญั เพ่ั�อให้การพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัก่อให้เกิดประโยชีน์์
สูงสุดแก่ชุีมชีน์ โดยม่แน์วัทางใน์การส่งเสริมท่�สำาคญัดงัน่์�

การกระจายอำานาจการจดัการท่่องเท่่�ยวสู่ท่อ้งถ่ื�น โดยเฉพัาะการกระจุาย 
อำาน์าจุใน์การลงทุน์เพ่ั�อการพัฒัน์าโครงสรา้งพ่ั�น์ฐาน์และเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั เพ่ั�อเปิด
โอกาสให้ชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์ไดต้ดัสิน์ใจุใน์การพัฒัน์าท่�สอดคลอ้งกบัควัามตอ้งการข่องชุีมชีน์ 
เน่์�องจุากชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์จุะเข่า้ใจุบริบทข่องชุีมชีน์และสามารถน์ำาเสน์อจุุดเด่น์ท่�เป็น์สิ�ง
ดงึดูดใจุดา้น์การท่องเท่�ยวัไดด่้ 

การกระจายพิ่นัธุก่จดา้นการบร่หารจดัการก่จการท่่องเท่่�ยวไปใหท้่อ้งถ่ื�น 
ในระดบัท่่�เหมาะสม โดยเฉพัาะการมุ่งกระจุายพันั์ธ์กิจุดา้น์การพัฒัน์าเศรษฐกิจุชุีมชีน์
ให้ทอ้งถิ�น์จุดัการ ใน์ปัจุจุุบนั์ทอ้งถิ�น์ยงัม่อำาน์าจุดำาเนิ์น์การโดยตรงอยู่น้์อย การสน์บัสนุ์น์
เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัข่องชุีมชีน์จุงึทำาไดอ้ย่างจุำากดั

การปรบัโครงสรา้งการบร่หารจดัการดา้นการท่่องเท่่�ยวของรฐั โดยเฉพัาะ
องคก์รสำาคญั เช่ีน์ กระทรวังการท่องเท่�ยวัและก่ฬา และการท่องเท่�ยวัแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ท่�ม่บทบาทสำาคญัใน์การกำาหน์ดทิศทางและประชีาสมัพันั์ธ์ก์ารท่องเท่�ยวั รวัมถงึ 
อปท. ท่�ม่ส่วัน์การข่บัเคล่�อน์ใน์การพัฒัน์าแหล่งท่องเท่�ยวัและผู้ลิตภิณั์ฑ์ก์ารท่องเท่�ยวัท่�
ม่อยู่ภิายใน์ชุีมชีน์ โดยมุ่งเน้์น์ให้เกิดการประสาน์ควัามร่วัมม่อท่�น์ำาไปสู่การจุดัสรรและ
กระจุายผู้ลประโยชีน์จ์ุากการท่องเท่�ยวัให้ครอบคลุมผูู้ม่้ส่วัน์ไดส่้วัน์เส่ยทุกกลุ่มอย่าง
เป็น์ธ์รรม 

3) การสรา้งพลงัการต่ิอรองข้องผูป้ระกอบการและประชาชนัในัทีอ้งถิ�นั 
(empowerment) มุ่งเน้์น์การสร้างควัามเข่ม้แข็่งและเสริมพัลงัให้กบักลุ่มเคร่อข่่าย
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และประชีาสงัคมให้ม่อำาน์าจุท่�จุะผู้ลกัดนั์ให้เกิดการรกัษาสมดุลข่องผู้ลกระทบจุากการ 
ท่องเท่�ยวัท่�เป็น์ธ์รรมแก่ทุกฝ่ัาย โดยม่แน์วัทางการข่บัเคล่�อน์ท่�สำาคญั น์บัตั�งแต่การส่งเสริม 

เคร่อข่่ายและประชีาสงัคมดา้น์การท่องเท่�ยวัใน์ระดบัเม่องและชุีมชีน์ เพ่ั�อป้องกนั์และ
บรรเทาปัญหาต่อชุีมชีน์ ควัามข่ดัแยง้ระหว่ัางน์กัท่องเท่�ยวัและเจุา้บา้น์ รวัมถงึการเกิด 
ปรากฏการณ์เ์จุน์ตริฟิื้เคชีนั์ (gentrification) การส่งเสริมการรวัมกลุ่มข่องผูู้ป้ระกอบการ 
ทอ้งถิ�น์ เพ่ั�อรบัม่อกบัทุน์ต่างถิ�น์และป้องกนั์การเก็งกำาไรท่�ดิน์ หร่อการสูญเส่ยท่�ดิน์ข่อง
ชุีมชีน์ทอ้งถิ�น์ และการเปล่�ยน์แปลงการใชีป้ระโยชีน์ท่์�ดิน์จุากการท่องเท่�ยวั

4) การสรา้งธุรรมาภิบาลในัอุติสาหกรรม (industry governance)  
มุ่งปรบัปรุงกฎีหมายและระเบ่ยบให้ย่ดหยุ่น์และทนั์การณ์ม์ากข่ึ �น์ โดยเฉพัาะกฎีหมาย
ท่� เก่�ยวักบัการประกอบกิจุการข่องธุ์รกิจุต่างชีาติ รวัมถึงการติดตามช่ีองโหว่ัทาง
กฎีหมายท่�เก่�ยวัข่อ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวั เช่ีน์ ท่�พักั เศรษฐกิจุแบ่งปัน์ เป็น์ตน้์

ตารางท่�  28 สรุป็ยุทธศาสตร์กัารท่องเท่�ยวไทย
ยุ่ทัธศาสัตร์หล้ก กลยุ่ทัธ์/ แนวัทัาง

1. ยุทธศาสตร์เร่งด่วน่และระยะสั�น่

ยุท่ธศาสตร์การเปิดประเท่ศเพ่�อการท่่องเท่่�ยวอย่างระมัดระวัง
ให้เร็วท่่� สุด (Restart)

1. การกระจัายวัคิซ่ัน
2. ภูเก็ตแซันบอกซ์ั
3. การคัิดกรองแลัะย่นยันตัวตน 
4. การส่งเสริมการท่่องเท่่�ยวแบบหมู่คิณะย่อย 
5. การปรับแบรนด์ ให้ทั่นสมัย (brand refresh) 

ยุท่ธศาสตร์การฟ้� นฟูธุรกิจัท่่องเท่่�ยว (Rehabilitate) 1. การช่ี้วยเหล่ัอผู้ัประกอบการท่่องเท่่�ยว 
2. การพัฒนาระบบการจััดเก็บแลัะวิเคิราะห์ข้อมูลัขนาดใหญ่
เพ่�อการท่่องเท่่�ยว 
3. การพัฒนาพ่�นท่่�แบ่งปันคิวามคิิดเห็นในช่ี้องท่างออนไลัน์ 
4. การพัฒนาช่ี้องท่างการร้องเร่ยน

2. ยุทธศาสตร์ระยะกัลางและระยะยาว

ยุท่ธศาสตร์การปรับโคิรงสร้างเศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยวไท่ย 
(Restructure) 
 

1. การเพิ�มคิวามหลัากหลัายของเศรษฐกิจัท่่องเท่่�ยว 
(diversification) 
2. การเพิ�มประสิท่ธิภาพแลัะผัลิัตภาพของระบบการท่่องเท่่�ยวไท่ย 
(ผ่ัานการยกระดับเศรษฐกิจัแลัะแรงงานดิจิัทั่ลั)
3. การพัฒนาแลัะปรับปรุงแบรนด์ด้านการท่่องเท่่�ยวของไท่ย 
(branding)
4. การทู่ตการท่่องเท่่�ยว (tourism diplomacy) 
5. การยกระดับไท่ยเป็นผู้ันำาด้านมาตรฐานโลักด้านการท่่องเท่่�ยว 
(strategic standardization)
6. การเสริมสร้างข่ดคิวามสามารถิในการแข่งขันหลัังโคิวิด 19 
ทั่�งในด้านองค์ิกร แรงงาน แลัะอุปสงค์ิ

ยุท่ธศาสตร์กระจัายต้นทุ่นแลัะผัลัประโยชี้น์จัากการท่่องเท่่�ยว
ให้เป็นธรรมมากขึ�น (Redistribute)

1. การฟ้� นฟูบูรณะระบบนิเวศแลัะสิ�งแวดล้ัอมท่่� ได้รับผัลักระท่บ
จัากการท่่องเท่่�ยว (restore) 
2. การกระจัายอำานาจัไปยังองค์ิกรปกคิรองส่วนท้่องถิิ�น 
(decentralization) 
3. การสร้างพลัังในการต่อรองของผู้ัประกอบการแลัะประชี้าชี้น
ในท้่องถิิ�น (empowerment) 
4. การสร้างธรรมาภิบาลัในอุตสาหกรรม (industry governance)
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4.3 สรุ์ป

สถาน์การณ์ก์ารแพัร่ระบาดข่องไวัรัสโควิัด 19 ทำาให้การท่องเท่� ยวัไทย 
ตอ้งเผู้ชิีญกบัควัามทา้ทายใหม่ใน์การกำาหน์ดยุทธ์ศาสตรร์ะดบัประเทศและระดบัเม่อง  
โดยเฉพัาะการสร้างควัามเช่ี�อมั�น์ใน์เร่� องควัามปลอดภิยัใน์การท่องเท่�ยวัใน์ช่ีวังท่� ม่
การระบาดและภิายหลงัการระบาดข่องไวัรสัโควิัด 19 ดงัน์ั�น์ ยุทธ์ศาสตรเ์ร่งด่วัน์และ
ระยะสั�น์จุงึจุำาเป็น์ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามปลอดภิยัสูงและปรบัภิาพั
ลกัษณ์ก์ารท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามปลอดภิยั เช่ีน์ การเร่งกระจุายวัคัซ่น์ การม่ระบบติดตาม
ท่�ม่ประสิทธิ์ภิาพั เป็น์ตน้์ ปัจุจุยัเหล่าน่์�เป็น์เง่�อน์ไข่จุำาเป็น์ใน์การเปิดประเทศให้สามารถ 
ข่บัเคล่�อน์เศรษฐกิจุท่องเท่�ยวั ใน์ข่ณ์ะเด่ยวักนั์ ภิาครฐัก็ตอ้งช่ีวัยฟ้ื้�น์ฟูื้ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวั 

ให้ม่ควัามพัรอ้มใน์การเปิดประเทศ โดยเฉพัาะการเร่งฟ้ื้�น์ฟูื้และให้ควัามช่ีวัยเหล่อใน์การ
ฟ้ื้�น์ตวััข่องผูู้ป้ระกอบธุ์รกิจุใน์ห่วังโซ่การท่องเท่�ยวั

สำาหรบัยุทธ์ศาสตรร์ะยะยาวัท่� มุ่งพัฒัน์าการท่องเท่�ยวัท่� ม่ควัามยั�งย่น์และ
เป็น์ธ์รรมมากข่ึ �น์น์ั�น์ เป็น์ท่�แน่์ชีดัว่ัาประเทศไทยใน์ช่ีวัง 20 ปีท่� ผู่้าน์มาพัึ�งพัาเศรษฐกิจุ
ท่องเท่�ยวัเชิีงเด่�ยวัใน์ระดบัสูงมากเกิน์ไป จุงึทำาให้ม่ควัามเปราะบางและควัามเส่�ยงเชิีง
ระบบเม่�อเกิดวิักฤตดงัสะทอ้น์จุากสถาน์การณ์ก์ารแพัร่ระบาดข่องโควิัด 19 ดงัน์ั�น์ 
ยุทธ์ศาสตรส์ำาคญัค่อการมุ่งเน้์น์ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจุท่องเท่�ยวัไทย โดยเฉพัาะการ 
รกัษาและเพิั�มควัามหลากหลายใน์ธุ์รกิจุการท่องเท่�ยวัไปพัรอ้มกบัการสรา้งควัามเช่ี�อมโยง 
กบัภิาคเศรษฐกิจุอ่�น์ๆ ให้มากข่ึ �น์ รวัมถงึการส่งเสริมข่่ดควัามสามารถใน์การแข่่งข่นั์ 
การยกระดบัมาตรฐาน์การท่องเท่�ยวั และการรูเ้ท่าทนั์ตลาดน์กัท่องเท่�ยวั ทั�งน่์�ทั�งน์ั�น์ 
วัตัถุประสงคส์ำาคญัใน์ส่วัน์น่์�ค่อเพ่ั�อทำาให้เศรษฐกิจุไทยลดการการพัึ�งพัาการมาเย่อน์
ข่องน์กัท่องเท่�ยวัเพ่ัยงอย่างเด่ยวั 

ส่วัน์ใน์มิติควัามเป็น์ธ์รรม การท่องเท่�ยวัไทยท่�ผู่้าน์มาค่อน์ข่า้งกระจุุกตวััใน์
เชิีงพ่ั �น์ท่�  และผูู้ป้ระกอบการท่� เป็น์กลุ่มทุน์ใหญ่ม่แน์วัโน้์มจุะม่อำาน์าจุเหน่์อตลาดการ 
ท่องเท่� ยวัไทยมากข่ึ �น์ ดงัน์ั�น์ ยุทธ์ศาสตรท่์� สำาคัญค่อการมุ่งกระจุายต้น์ทุน์และ 

ผู้ลประโยชีน์์ให้กบัผูู้้ท่� ม่ส่วัน์เก่� ยวัข่้องใน์ธุ์รกิจุการท่องเท่� ยวั โดยมุ่งส่งเสริมการ 
ท่องเท่�ยวัท่�ม่ควัามผิู้ดชีอบและเป็น์มิตรกบัสิ�งแวัดลอ้ม ส่งเสริมการม่ส่วัน์ร่วัมข่องชุีมชีน์ 
ม่กลไกการกระจุายผู้ลประโยชีน์อ์ย่างเป็น์ธ์รรมมากกว่ัาท่�เป็น์อยู่ใน์ปัจุจุุบนั์

ยุทธ์ศาสตรท่์� ไดน้์ำาเสน์อใน์บทน่์�น์บัเป็น์กรอบน์โยบายการพัฒัน์าเศรษฐกิจุ
ท่องเท่�ยวัไทยหลงัสถาน์การณ์์โควิัด 19 ท่� ไม่เพ่ัยงมุ่งให้การท่องเท่�ยวัไทยม่ควัาม
ยั�งย่น์และเป็น์ธ์รรมมากข่ึ �น์ แต่ยงัมุ่งให้เพิั�มควัามสามารถใน์การรบัม่อและฟ้ื้�น์ตวััจุาก
วิักฤตการณ์ต่์างๆ ไดด่้ยิ�งข่ึ �น์ อย่างไรก็ตาม ผูู้ด้ำาเนิ์น์น์โยบายพัึงตระหน์กัไวัเ้สมอว่ัา  
ใน์อน์าคตช่ีวัง 20 ปีต่อจุากน่์�ไปอาจุจุะม่ปัจุจุยัเส่�ยง ภิยัคุกคามหร่อเหตุไม่คาดฝััน์อ่�น์ๆ 
ท่�อาจุเกิดข่ึ �น์ไดอ่้ก ดงัน์ั�น์ ยุทธ์ศาสตรค์วัรม่ควัามย่ดหยุ่น์และสามารถปรบัเปล่�ยน์ให้
เหมาะสมกบัสถาน์การณ์์ได ้และจุำาเป็น์ตอ้งม่สรา้งระบบการติดตามและประเมิน์ผู้ล 
อยู่เสมอและเป็น์ประจุำา เพ่ั�อทบทวัน์ยุทธ์ศาสตรแ์ละกลยุทธ์ ์ให้ตอบรบัสถาน์การณ์ท่์�
เปล่�ยน์ไปไดอ้ย่างทนั์ท่วังท่
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เทคโน์โลย่ควัามจุริงเสม่อน์, 29, 30, 36, 43, 45, 52, 57, 95, 115, 117, 118, 
119, 120, 133, 135, 139, 164, 169, 170, 171
เทคโน์โลย่ไรส้มัผู้สั, 29, 37, 55, 77
บล็อกเชีน์, 105, 168
ปัญญาประดิษฐ,์ 30, 45, 77, 117, 118, 124
แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์,์ 30, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 60, 70, 72, 74, 78, 83, 
85, 95, 97, 100, 102, 103, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 
126, 133, 135, 136, 138, 141, 151, 160, 162, 163, 164, 168, 169
สกุลเงิน์ดิจิุทลั, 46, 73, 105, 136, 168
หุ่น์ยน์ต,์ 27, 28, 30, 58, 77, 116, 141
อิน์เทอรเ์น็์ตข่องสรรพัสิ�ง, 45, 58
แอปพัลิเคชีนั์, 30, 72, 78, 100, 141, 148, 162
เทคโน์โลย่ไรส้มัผู้สั. ดู เทคโน์โลย่ดิจิุทลั

ธุ
ธุ์รกิจุการบิน์, 29, 45, 46, 52, 58, 84, 95, 97, 116, 121
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นั
น์ำ �าท่วัม. ดู ภิยัธ์รรมชีาติและโรคระบาด
แน์วัคิดแบบลดทอน์นิ์ยม, 6, 27
แน์วัโน้์มเชิีงปฏิทรรศน์,์ 26, 40, 42

บ
บล็อกเชีน์. ดู เทคโน์โลย่ดิจิุทลั
บุคลกัษณ์,์ 80, 81, 82, 83, 85, 93, 117, 118, 119, 122, 125, 126, 127, 
138, 139, 140, 142, 146, 147, 149, 151, 153

ป
ประเทศมหาอำาน์าจุ
จุ่น์, 45, 46, 49, 50, 52, 57, 58, 60, 71, 73, 76, 78, 79, 85, 90, 91, 92, 
100, 102, 105, 121, 123, 124, 136, 138, 140, 141, 150, 152, 168, 170
สหรฐัอเมริกา, 46, 76, 170
อิน์เด่ย, 45, 49, 76, 85, 91, 140
ปัญญาประดิษฐ.์ ดู เทคโน์โลย่ดิจิุทลั

ผ
ผู้งัระบบ. ดู การคิดเชิีงระบบ

พ
พัฤติกรรมน์กัท่องเท่�ยวั. ดู การท่องเท่�ยวั
พัฤติกรรมระบบ. ดู การคิดเชิีงระบบ
พัลวัตัระบบ. ดู การคิดเชิีงระบบ
แพัลตฟื้อรม์ออน์ไลน์.์ ดู เทคโน์โลย่ดิจิุทลั

ภ
ภิยัธ์รรมชีาติและโรคระบาด
การเปล่�ยน์แปลงข่องสภิาพัภูิมิอากาศ, 33, 74, 85, 107, 120, 147, 149, 151
โควิัด-19, 1, 3, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 46, 48, 
50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 
82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 96, 97, 100, 102, 113, 120, 121, 126, 
139, 140, 141, 146, 148, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 169, 171, 173, 
176, 177
น์ำ �าท่วัม, 48, 75, 107, 108, 110, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 157
ภิาพัลกัษณ์.์ ดู การท่องเท่�ยวั
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ภ
ภิาพัอน์าคต
อน์าคตฐาน์, 69, 70, 77, 79, 80, 84, 85, 87, 104, 113, 116, 121
อน์าคตทางเล่อก, 22, 32, 41, 43, 87, 90, 94, 98, 99, 103, 104, 113, 133, 
135, 157, 159
อน์าคตท่�เช่ี�อว่ัาเกิดข่ึ �น์ได,้ 32, 43, 97, 147, 148
อน์าคตพังึประสงค,์ 32, 33, 47, 51, 113, 135, 157, 159, 160
ภูิเก็ต. ดู เม่องท่องเท่�ยวัสำาคญั
ภูิมิรฐัศาสตร,์ 46, 52, 84, 170

ม
เม่องท่องเท่�ยวัสำาคญั
กรุงเทพัมหาน์คร, 48, 49, 59, 60, 71, 75, 78, 79, 84, 87, 94, 95, 99, 100, 
104, 106, 107, 108, 115, 125, 126, 149, 150, 160, 164
เช่ียงใหม่, 23, 49, 50, 59, 60, 61, 71, 75, 78, 79, 84, 87, 90, 94, 95, 97, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 115, 118, 119, 126, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 157, 160, 164, 166
ภูิเก็ต, 50, 51, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 78, 79, 84, 87, 90, 94, 95, 97, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 118, 119, 126, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 157, 160, 161, 162, 164

ร
ระบบการท่องเท่�ยวั. ดู การท่องเท่�ยวั
ระบบซบัซอ้น์. ดู การคิดเชิีงระบบ

วิ
วังจุรยอ้น์กลบั. ดู การคิดเชิีงระบบ
วิัถ่ปกติใหม่, 32, 36, 55, 70, 77, 80, 85, 97

ส
สกุลเงิน์ดิจิุทลั. ดู เทคโน์โลย่ดิจิุทลั
สหรฐัอเมริกา. ดู ประเทศมหาอำาน์าจุ
สญัญาณ์อ่อน์, 41, 57, 58, 59

ห
หุ่น์ยน์ต.์ ดู เทคโน์โลย่ดิจิุทลั
เหตุไม่คาดฝััน์, 6, 12, 17, 27, 41, 54, 55, 57, 65, 85, 92, 139, 159, 164, 
172, 177
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อ
อน์าคตฐาน์. ดู ภิาพัอน์าคต
อน์าคตทางเล่อก. ดู ภิาพัอน์าคต
อน์าคตท่�เช่ี�อว่ัาเกิดข่ึ �น์ได.้ ดู ภิาพัอน์าคต
อน์าคตพังึประสงค.์ ดู ภิาพัอน์าคต
อิน์เด่ย. ดู ประเทศมหาอำาน์าจุ
อิน์เทอรเ์น็์ตข่องสรรพัสิ�ง. ดู เทคโน์โลย่ดิจิุทลั
อิน์ฟื้ลูเอ็น์เซอร.์ ดู ข่อ้มูลและสารสน์เทศ
แอปพัลิเคชีนั์. ดู เทคโน์โลย่ดิจิุทลั
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