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ทีจ่ริงกไ็ม่มีใครจัดการแข่งขันนีห้รอกค่ะ แต่ UNWTO ได้จัดล าดับประเทศต่างๆ ในด้านรายได้ 

 และจ ำนวนผูเ้ขำ้มำเยือน 50 ประเทศแรกไว  ้ปรำกฏว่ำในปีท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2556) ไทยติดล ำดบั 7 ในด้ำน
รำยได ้และล ำดบั 10 ในดำ้นจ ำนวนผูม้ำเยอืน (ตำรำงท่ี 1)  

 
 ในดำ้นรำยไดผู้ท่ี้มีรำยไดสู้งกวำ่ไทย คือ สหรัฐอเมริกำ สเปน ฝร่ังเศส จีน มำเก๊ำและอิตำลี ถำ้จะคิดวำ่ จีน มำ
เก๊ำ เป็นประเทศเดียวกนั ไทยก็นบัว่ำเป็นหน่ึงมหำอ ำนำจดำ้นกำรท่องเท่ียวแห่งเอเชียทีเดียว หำกยอ้นไปดูเม่ือปี 
พ.ศ. 2543 หรือ 13 ปีท่ีแลว้ ในตอนนั้นไทยยงัเป็นล ำดบั 14 ใกลเ้คียงกบัเกำหลีใตท่ี้เป็นล ำดบัท่ี 15 ส่วนมำเลเซีย
ตอนนั้นเพิ่งอยูใ่นล ำดบัท่ี 20 ใน 13 ปีท่ีผำ่นมำทั้งไทยและมำเลเซียต่ำงท ำผลงำนไดดี้ทั้งคู่ แต่ไทยมีทุนประเดิมดำ้น
ทรัพยำกรท่องเท่ียวท่ีดีกวำ่ ส่วนมำเลเซียอำศยักำรบริหำรจดักำรท่ีดีกวำ่ของรัฐกำ้วข้ึนมำได ้

 มิหน ำซ ้ ำ ล ำดบัท่ีของไทยท่ีวดัจำกจ ำนวนผูม้ำเยือนยงัอยูใ่นล ำดบัสูงกวำ่มำเลเซีย ล ำดบัท่ีในดำ้นผูม้ำเยือน
ของมำเลเซียอยูใ่นล ำดบั 11 แต่เดิมมำเลเซียเคยมีล ำดบัผูม้ำเยือนสูงกวำ่ไทยมำก เพรำะอำศยักำรมำเท่ียวแบบเช้ำไป
เยน็กลบัของสิงคโปร์ กำรตรวจสอบขอ้มูลทั้งฝ่ังสิงคโปร์และมำเลเซียของ ดร.อคัรพงศ์ อั้นทอง นกัวิจยัสถำบนั
ศึกษำนโยบำยสำธำรณะ พบว่ำ ในบรรดำนักท่องเท่ียวสิงคโปร์ท่ีไปมำเลเซียประมำณ 13-14 ล้ำนคน เป็นกำร
เดินทำงทำงบกถึงร้อยละ 63 ซ่ึงพอจะอนุมำนไดว้ำ่เชำ้ไปเยน็กลบั ดงันั้น หำกลบตวัเลขน้ีออกไปผูม้ำเยือนไทยก็จะ
สูงกวำ่มำเลเซียมำก เพรำะผูม้ำเยือนทำงบกเรำมีประมำณร้อยละ 20 เท่ำนั้น น่ีก็เป็นอีกสำเหตุหน่ึงท่ีอธิบำยวำ่ท ำไม
รำยไดท้่องเท่ียวเรำสูงกวำ่ของมำเลเซีย 



 กำรทะยำนข้ึนอยำ่งรวดเร็วของกำรท่องเท่ียวไทยเกิดจำกกำรเขำ้มำของจีน ในอนำคตอนัใกล ้คนจีนก็ยงัไม่
ไปเท่ียวมำเลเซียมำกข้ึนเพรำะกรณีเคร่ืองบินโดยสำร MH370 ซ่ึงมีผูโ้ดยสำรจีนเต็มล ำตกในมหำสุมทรอินเดียซ่ึง
กรณีน้ีท ำใหก้ำรท่องเท่ียวของคนจีนในสิงคโปร์ซบเซำลงดว้ย 

 เม่ือมำดูอตัรำกำรเจริญเติบโตของรำยรับจำกกำรท่องเท่ียวระหวำ่งปี พ.ศ. 2555-2556 ไทยเป็นล ำดบั 2 ของ
โลก รองจำก ญ่ีปุ่น เพรำะในปีท่ีผ่ำนมำญ่ีปุ่นโปรโมตกำรท่องเท่ียวมำกข้ึน และยงัมีนโยบำยฟรีวีซ่ำ อีกทั้งฐำน
รำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวเดิมก็ค่อนขำ้งต ่ำ คือ 14.9 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐแต่ญ่ีปุ่นจดัอยูใ่นล ำดบัท่ี 19 ของโลกในดำ้น
ผูม้ำเยอืนเทียบไทยไม่ไดเ้ลย 

 เป็นท่ีเห็นแลว้วำ่ กำรท่องเท่ียวไทยไม่ใช่ (นก) กระจอก เรำคือหงส์เหิน ไทยสำมำรถเหยยีบข้ึน 1 ใน 10 ของ
โลก ทั้งๆ ท่ีเรำไม่มีส่ิงมหศัจรรยท์ั้ง 7 ในระดบัโลก (World’s 7 Wonders) เช่น พีระมิดในอียปิต ์ทชัมำฮำลในอินเดีย 
จริงอยูเ่รำมีแหล่งท่องเท่ียวระดบัมรดกโลก มีแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ 2 แห่ง แหล่งมรดกโลกทำงวฒันธรรม 
3 แห่ง แต่แหล่งมรดกโลกก็มีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกในนำนำประเทศทัว่โลก เพื่อนบำ้นเรำก็มีมรดกโลกกนัทุกประเทศ 
บำงประเทศก็มีมำกกวำ่เรำอีก 

 เร่ืองท่ีน่ำยนิดีอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ เม่ือดูรำยรับสุทธิของกำรท่องเท่ียว (รำยรับจำกนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติมำเยือน-
รำยจ่ำยคนในประเทศไปเท่ียวต่ำงประเทศ) ไทยขยบัข้ึนมำล ำดบั 4 รองจำกสหรัฐอเมริกำ มำเก๊ำและสเปน มียอด
รำยรับสุทธิ 42.1 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีมำเลเซียอยูใ่นล ำดบั 11 และมีมูลค่ำรำยรับสุทธิ แค่คร่ึงหน่ึงของ
ไทย ท่ีน่ำสนใจคือจีน และญ่ีปุ่น ไม่ติดล ำดบั 25 ล ำดบัแรกของรำยรับสุทธิ หมำยควำมว่ำ 2 ประเทศน้ีส่งออก
มำกกวำ่กำรน ำเขำ้นกัท่องเท่ียว 

 เม่ือมำดูสถิติกำรใช้สนำมบินพบวำ่ สนำมบินของไทยอยูใ่นล ำดบัท่ี 17 เม่ือเทียบกบัประเทศในอำเซียนเรำ
เป็นรองสิงคโปร์ (ล ำดบั 13) แต่เหนือกวำ่กวัลำลมัเปอร์ล ำดบั 20 ในอนำคตหำกเรำเปล่ียนโมเดลให้เปิดทำงเขำ้ทั้ง
ทำงบกและทำงอำกำศจำกศูนยต่์ำงๆ ทัว่ประเทศ และเจรจำขยำยเท่ียวบินชำเตอร์ไฟลทก์บัมณฑลต่ำงๆ ของจีนให้
มำกข้ึน ในอนำคต เรำก็จะมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอีกมำก ดร.อคัรพงศ ์อั้นทอง ใชโ้มเดลดีมำนด ์ประมำณไวว้ำ่หำกจี
ดีพีของจีนเพิ่มในอตัรำร้อยละ 6 ต่อปี ภำยใน 5 ปี นกัท่องเท่ียวจีนท่ีมำไทยจะสูงถึง 6 ลำ้นคน หำกเงินหยวนแข็งค่ำ 
1.5% เทียบกบัไทยทุกปี นกัท่องเท่ียวจีนก็จะมำเยือนไทยกว่ำ 7 ลำ้นคนภำยใน 5 ปี ท่ีส ำคญัคนจีนจะมีพฤติกรรม
กำรท่องเท่ียวไม่เหมือนในยุโรป เพรำะฉะนั้นผูป้ระกอบกำรและคนไทยตอ้งปรับตวัให้จดักำรกบัพฤติกรรมท่ี
แตกต่ำงได ้

 ข่ำวดีท่ีว่ำมำทั้งหมดดูเหมือนว่ำประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีโอกำสในกำรลงทุนท่องเท่ียวดีท่ีสุดในโลก
ประเทศหน่ึงเม่ือดูจำกดีมำนด์ ทีน้ีก็มำถึงข่ำวร้ำยละค่ะ ท่ีว่ำมำทั้งหมดเป็นดำ้นอุปสงค์ (Demand) แต่ปัญหำของ
ไทยอยู่ท่ีกำรจดักำรอุปทำนท่ีคสช. ก ำลังพยำยำมแก้อยู่คือเร่ืองแท็กซ่ี แต่นั่นเป็นแค่เร่ืองจ๊ิบๆ ยงัมีต้องแก้อีก
มหำศำลโดยเฉพำะมำเฟียท่ีพทัยำ ภูเก็ต ฯลฯ 

 ครำวน้ีพดูกนัเร่ืองดีมำนดพ์บกนัเดือนหนำ้ลองมำดูดำ้นซพัพลำยบำ้งกนัดีไหมคะ 
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การจัดล าดับความสามารถในการแข่งขันในเวทโีลกมีอยู่ 2 องค์กรหลกัด้วยกนัคือ IMD 

 ซ่ึงเป็นวทิยำลยักำรจดักำรระดบันำนำชำติท่ีสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงจดัท ำขอ้มูลกำรจดัล ำดบัควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัโดย IMD World Competitive Center รวบรวมขอ้มูล 60 ประเทศ กบั World Economic Forum (WEF) เป็น
มูลนิธิท่ีไม่แสวงหำก ำไร ซ่ึงจดัล ำดบัประเทศทัว่โลก 140 ประเทศ ในท่ีน้ีจะใชผ้ลกำรจดัล ำดบัของ WEF เป็นหลกั 
เพรำะ WEF มีกำรจดัล ำดบัดำ้นกำรท่องเท่ียวโดยเฉพำะ โดยอำศยัตวัแปรจ ำนวนทั้งส้ิน 75 ตวั แบ่งดชันีเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย 14 เสำหลกั ตวัแปรของ WEF ส่วนใหญ่เป็นตวัแปรดำ้นควำมพร้อมซพัพลำยและกำรจดักำรของรัฐ
และภำคเอกชน จำกขอ้มูลรำยงำนของ WEF ปี ค.ศ.2013 ซ่ึงผูเ้ขียนรวบรวมให้กองประสำนกำรลงทุน ททท. (ซ่ึง
เป็นขอ้มูลล่ำสุดในขณะท่ีเขียนบทควำมเร่ืองน้ี) พบวำ่ น่ำประหลำดใจท่ีดำ้นดีมำนด์โดยวดัจำกรำยรับ เรำเป็นท่ี 7 
ของโลก แต่พอเรำมำดูดำ้นซัพพลำยกลบักลำยเป็นท่ี 43 ของโลก เป็นรองทั้งสิงคโปร์ และมำเลเซีย ท่ีทำงดำ้นดี
มำนดเ์รำชนะ 2 ประเทศแบบทิ้งกนัอยำ่งไม่เห็นฝุ่ น 

 และขอ้มูลรำยงำน WEF ปี ค.ศ. 2013 ยงัช้ีอีกวำ่ ในบรรดำ 3 ปัจจยัหลกัท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีรวมของ 
WEF ไทยมีล ำดบัต ่ำสุดในดำ้นกฎระเบียบ อยูใ่นล ำดบัท่ี 76 ของโลก ในขณะท่ีสิงคโปร์สูงสุด (6) ทั้งมำเลเซีย (55) 
และฟิลิปปินส์ (70) อยู่ในล ำดบัสูงกว่ำไทยทั้งคู่ในดำ้นนโยบำยและกฎระเบียบ ในดำ้นสภำพแวดลอ้มธุรกิจและ
สำธำรณูปโภคนั้น ไทยอยู่ในล ำดบั 44 ใกลเ้คียงแต่ยงัต ่ำกว่ำมำเลเซีย (41) แต่พอมำถึงดชันีดำ้นทรัพยำกรมนุษย  ์
วฒันธรรมและธรรมชำติ ซ่ึงสะทอ้นควำมดึงดูดใจของกำรท่องเท่ียวไทยก็ตีต้ืนข้ึนมำอยูล่  ำดบัท่ี 23 เหนือสิงคโปร์ 
(25) แต่ยงัต ่ำกวำ่มำเลเซีย (17) (ตำรำงท่ี 1) 

 สำเหตุท่ีไทยมีคะแนนตกต ่ำมำกในดำ้นกฎระเบียบและขอ้จ ำกดัก็เพรำะกำรคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์น ซ่ึง
รวมทั้งทรัพยสิ์นทำงปัญญำ กำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศ กำรเปิดกวำ้งในขอ้ตกลงทวภิำคีระหวำ่งธุรกิจสำยกำรบิน 

 หนัมำพิจำรณำกนัในเวที ASEAN ไทยก็ยงัเป็นรองมำเลเซียตลอด ท่ีน่ำสนใจก็คือผลส ำรวจดำ้นกฎระเบียบ
เก่ียวกบักำรลงทุนต่ำงประเทศไทยอยูใ่นล ำดบั 3 แต่ท่ีน่ำเป็นห่วงคือ สิทธิในทรัพยสิ์น ขอ้ตกลงทวิภำคีวำ่ดว้ยกำร
บิน ควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดนโยบำยของรัฐไทยก็ตกอยู่ล  ำดบั 5 ในอำเซียน และขอ้จ ำกดัดำ้นกำรคำ้บริกำร 
ไทยตกเป็นล ำดบั 8 ในอำเซียน 

 ในดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเร่ืองส ำคญัขั้นพื้นฐำนของกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยืน ไทยก็
ตกอยู่ในล ำดบั 5 ของอำเซียน เม่ือพิจำรณำย่อยลงไปก็จะพบว่ำไทยอยู่ในล ำดบั 6 ในเร่ืองควำมเขม้งวดและกำร
บงัคบัใชก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้มในอำเซียนเรำอยู่เหนือเวียดนำมเท่ำนั้น ดำ้นกำรบงัคบัใช้และควำม
เขม้งวดของกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม ถำ้เป็นกำรแข่งขนัฟุตบอล เรำก็ตกจำกบอลดิวิชนั 1 มำเป็นบอลดิวิชนั 2 ไปแลว้ 
เพรำะในบรรดำอำเซียน 5 อีก 4 ประเทศอยูสู่งกวำ่เรำในดำ้นกฎกติกำและกำรบงัคบัใชด้ำ้นส่ิงแวดลอ้ม 



 เม่ือมำดูกลุ่มดชันีดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจและสำธำรณูปโภค ซ่ึงเรำเป็นล ำดบั 3 ใน อำเซียนตวัท่ีท ำ
ให้คะแนนค่อนขำ้งต ่ำจะเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้น ICT คืออยู่ในล ำดบั 6 เพรำะเรำมีกำรใช้ ICT ในกำรติดต่อ
ระหว่ำงบริษทัและระหว่ำงบริษทักบัลูกคำ้ต ่ำ มีร้อยละของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตต ่ำ ส่วนดชันีกลุ่มทรัพยำกรมนุษย ์
วฒันธรรม และทรัพยำกรธรรมชำติ ไทยเป็นล ำดบั 2 ของอำเซียน เป็นรองมำเลเซีย ไทยมีคะแนนต ่ำกว่ำมำเลเซีย
มำกใน 3 ประเด็น คือ 1) ทรัพยำกรมนุษย ์(ไทย 4.9 คะแนนVS.มำเลเซีย 5.4 คะแนน) 2) ทรัพยำกรธรรมชำติ (ไทย 
4.9 คะแนน VS มำเลเซีย 5.1 คะแนน) และ 3) ทรัพยำกรวฒันธรรม (ไทย 3.6 คะแนนVS. มำเลเซีย 3.9 คะแนน) ใน
ดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์ดำ้นคุณภำพกำรศึกษำไทยตกเป็นล ำดบัสุดทำ้ย และเป็นล ำดบัรองสุดทำ้ยในดำ้นอตัรำกำรเขำ้
เรียนชั้นประถมศึกษำ 

 ในดำ้นสุขภำพอนำมยั ไทยเป็นล ำดบั 5 ในอำเซียน และเป็นรองบรูไนและเวยีดนำมอีกดว้ย โดยเฉพำะควำม
หนำแน่นของแพทยต่์อประชำกรเรำเป็นล ำดบัท่ี 5 รองจำก สิงคโปร์ บรูไน มำเลเซีย และเวียดนำม ซ่ึงปัจจยัน้ีจะ
เป็นตวัจ ำกดักำรขยำยตวัของกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพของไทยในอนำคต ส่วนในดำ้นตวัช้ีวดัดำ้นควำมปลอดภยัใน
ภำพรวม ไทยอยูใ่นฐำนะท่ีตกต ่ำมำกคือเป็นท่ี 7 อยูเ่หนือฟิลิปปินส์เท่ำนั้น เพรำะศกัยภำพและควำมน่ำเช่ือถือของ
ต ำรวจเป็นล ำดับ 7 ดีกว่ำกมัพูชำเท่ำนั้น นอกจำกนั้นยงัมีอุบติัเหตุทำงถนนสูง (ล ำดบั 6) มีตน้ทุนธุรกิจในกำร
ควบคุมกำรก่อกำรร้ำยสูง (ล ำดบั 6) อยูเ่หนืออินโดนีเซีย (ล ำดบั 7) และฟิลิปปินส์ (ล ำดบั 8) และตน้ทุนทำงธุรกิจ
ในกำรควบคุมควำมรุนแรงและอำชญำกรรมเศรษฐกิจอยูใ่นล ำดบั 5 สูงกวำ่กมัพชูำ (ล ำดบั 6) อินโดนีเซีย (ล ำดบั 7) 
และฟิลิปปินส์ (ล ำดบั 8) เกือบจะสรุปไดส้ั้นๆ วำ่ระบบรำชกำรเรำใชง้บประมำณอยำ่งไม่มีผลลพัธ์ 

 สรุปไดว้่ำ แมว้่ำไทยจะดูโดดเด่นมำกในเวทีโลกในแง่รำยรับจำกกำรท่องเท่ียวและผูม้ำเยือน แต่ตอ้งมีกำร
ปรับปรุงมำกในดำ้นกำรจดักำรและสำเหตุของควำมลม้เหลวอยูท่ี่กำรจดักำรของรัฐท่ีหลงผิดคิดว่ำปัญหำของเรำ
เป็นปัญหำดีมำนดแ์ต่แทท่ี้จริงเป็นปัญหำซพัพลำย! 


