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ทีจ่ ริงก็ไม่ มีใครจัดการแข่ งขันนีห้ รอกค่ ะ แต่ UNWTO ได้ จัดลาดับประเทศต่ างๆ ในด้ านรายได้
และจำนวนผูเ้ ข้ำมำเยือน 50 ประเทศแรกไว้ ปรำกฏว่ำในปี ที่ ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2556) ไทยติดลำดับ 7 ในด้ำน
รำยได้ และลำดับ 10 ในด้ำนจำนวนผูม้ ำเยือน (ตำรำงที่ 1)

ในด้ำนรำยได้ผทู ้ ี่มีรำยได้สูงกว่ำไทย คือ สหรัฐอเมริ กำ สเปน ฝรั่งเศส จีน มำเก๊ำและอิตำลี ถ้ำจะคิดว่ำ จีน มำ
เก๊ำ เป็ นประเทศเดี ยวกัน ไทยก็นบั ว่ำเป็ นหนึ่ งมหำอำนำจด้ำนกำรท่องเที่ยวแห่ งเอเชี ยทีเดี ยว หำกย้อนไปดูเมื่อปี
พ.ศ. 2543 หรื อ 13 ปี ที่แล้ว ในตอนนั้นไทยยังเป็ นลำดับ 14 ใกล้เคียงกับเกำหลี ใต้ที่เป็ นลำดับที่ 15 ส่ วนมำเลเซี ย
ตอนนั้นเพิง่ อยูใ่ นลำดับที่ 20 ใน 13 ปี ที่ผำ่ นมำทั้งไทยและมำเลเซี ยต่ำงทำผลงำนได้ดีท้ งั คู่ แต่ไทยมีทุนประเดิมด้ำน
ทรัพยำกรท่องเที่ยวที่ดีกว่ำ ส่ วนมำเลเซี ยอำศัยกำรบริ หำรจัดกำรที่ดีกว่ำของรัฐก้ำวขึ้นมำได้
มิหนำซ้ ำ ลำดับที่ของไทยที่วดั จำกจำนวนผูม้ ำเยือนยังอยูใ่ นลำดับสู งกว่ำมำเลเซี ย ลำดับที่ในด้ำนผูม้ ำเยือน
ของมำเลเซี ยอยูใ่ นลำดับ 11 แต่เดิมมำเลเซี ยเคยมีลำดับผูม้ ำเยือนสู งกว่ำไทยมำก เพรำะอำศัยกำรมำเที่ยวแบบเช้ำไป
เย็นกลับของสิ งคโปร์ กำรตรวจสอบข้อมูลทั้งฝั่ งสิ งคโปร์ และมำเลเซี ยของ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง นักวิจยั สถำบัน
ศึ กษำนโยบำยสำธำรณะ พบว่ำ ในบรรดำนักท่องเที่ ยวสิ งคโปร์ ที่ไปมำเลเซี ยประมำณ 13-14 ล้ำนคน เป็ นกำร
เดินทำงทำงบกถึงร้อยละ 63 ซึ่ งพอจะอนุมำนได้วำ่ เช้ำไปเย็นกลับ ดังนั้น หำกลบตัวเลขนี้ออกไปผูม้ ำเยือนไทยก็จะ
สู งกว่ำมำเลเซียมำก เพรำะผูม้ ำเยือนทำงบกเรำมีประมำณร้อยละ 20 เท่ำนั้น นี่ก็เป็ นอีกสำเหตุหนึ่งที่อธิ บำยว่ำทำไม
รำยได้ท่องเที่ยวเรำสู งกว่ำของมำเลเซี ย

กำรทะยำนขึ้นอย่ำงรวดเร็ วของกำรท่องเที่ยวไทยเกิดจำกกำรเข้ำมำของจีน ในอนำคตอันใกล้ คนจีนก็ยงั ไม่
ไปเที่ยวมำเลเซี ยมำกขึ้นเพรำะกรณี เครื่ องบินโดยสำร MH370 ซึ่ งมีผโู้ ดยสำรจีนเต็มลำตกในมหำสุ มทรอินเดียซึ่ ง
กรณี น้ ีทำให้กำรท่องเที่ยวของคนจีนในสิ งคโปร์ ซบเซำลงด้วย
เมื่อมำดูอตั รำกำรเจริ ญเติบโตของรำยรับจำกกำรท่องเที่ยวระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2556 ไทยเป็ นลำดับ 2 ของ
โลก รองจำก ญี่ปุ่น เพรำะในปี ที่ผ่ำนมำญี่ ปุ่นโปรโมตกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น และยังมีนโยบำยฟรี วีซ่ำ อีกทั้งฐำน
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเดิมก็ค่อนข้ำงต่ำ คือ 14.9 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐแต่ญี่ปุ่นจัดอยูใ่ นลำดับที่ 19 ของโลกในด้ำน
ผูม้ ำเยือนเทียบไทยไม่ได้เลย
เป็ นที่เห็นแล้วว่ำ กำรท่องเที่ยวไทยไม่ใช่ (นก) กระจอก เรำคือหงส์เหิ น ไทยสำมำรถเหยียบขึ้น 1 ใน 10 ของ
โลก ทั้งๆ ที่เรำไม่มีสิ่งมหัศจรรย์ท้ งั 7 ในระดับโลก (World’s 7 Wonders) เช่น พีระมิดในอียปิ ต์ ทัชมำฮำลในอินเดีย
จริ งอยูเ่ รำมีแหล่งท่องเที่ยวระดับมรดกโลก มีแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ 2 แห่ ง แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
3 แห่ง แต่แหล่งมรดกโลกก็มีอยูเ่ ป็ นจำนวนมำกในนำนำประเทศทัว่ โลก เพื่อนบ้ำนเรำก็มีมรดกโลกกันทุกประเทศ
บำงประเทศก็มีมำกกว่ำเรำอีก
เรื่ องที่น่ำยินดีอีกเรื่ องหนึ่ งก็คือ เมื่อดูรำยรับสุ ทธิ ของกำรท่องเที่ยว (รำยรับจำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำเยือนรำยจ่ำยคนในประเทศไปเที่ยวต่ำงประเทศ) ไทยขยับขึ้นมำลำดับ 4 รองจำกสหรัฐอเมริ กำ มำเก๊ำและสเปน มียอด
รำยรับสุ ทธิ 42.1 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่มำเลเซี ยอยูใ่ นลำดับ 11 และมีมูลค่ำรำยรับสุ ทธิ แค่ครึ่ งหนึ่ งของ
ไทย ที่ น่ำสนใจคื อจี น และญี่ ปุ่น ไม่ติดลำดับ 25 ลำดับแรกของรำยรั บสุ ทธิ หมำยควำมว่ำ 2 ประเทศนี้ ส่งออก
มำกกว่ำกำรนำเข้ำนักท่องเที่ยว
เมื่อมำดูสถิติกำรใช้สนำมบินพบว่ำ สนำมบินของไทยอยูใ่ นลำดับที่ 17 เมื่อเทียบกับประเทศในอำเซี ยนเรำ
เป็ นรองสิ งคโปร์ (ลำดับ 13) แต่เหนื อกว่ำกัวลำลัมเปอร์ ลำดับ 20 ในอนำคตหำกเรำเปลี่ ยนโมเดลให้เปิ ดทำงเข้ำทั้ง
ทำงบกและทำงอำกำศจำกศูนย์ต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ และเจรจำขยำยเที่ยวบินชำเตอร์ ไฟลท์กบั มณฑลต่ำงๆ ของจีนให้
มำกขึ้น ในอนำคต เรำก็จะมีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกมำก ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง ใช้โมเดลดีมำนด์ ประมำณไว้วำ่ หำกจี
ดีพีของจีนเพิ่มในอัตรำร้อยละ 6 ต่อปี ภำยใน 5 ปี นักท่องเที่ยวจีนที่มำไทยจะสู งถึง 6 ล้ำนคน หำกเงินหยวนแข็งค่ำ
1.5% เทียบกับไทยทุกปี นักท่องเที่ยวจีนก็จะมำเยือนไทยกว่ำ 7 ล้ำนคนภำยใน 5 ปี ที่สำคัญคนจีนจะมีพฤติกรรม
กำรท่องเที่ ยวไม่เหมื อนในยุโรป เพรำะฉะนั้นผูป้ ระกอบกำรและคนไทยต้องปรั บตัวให้จดั กำรกับพฤติ กรรมที่
แตกต่ำงได้
ข่ำวดี ที่ว่ำมำทั้งหมดดู เหมือนว่ำประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีโอกำสในกำรลงทุนท่องเที่ ยวดี ที่สุดในโลก
ประเทศหนึ่ งเมื่อดูจำกดีมำนด์ ทีน้ ี ก็มำถึ งข่ำวร้ ำยละค่ะ ที่ว่ำมำทั้งหมดเป็ นด้ำนอุปสงค์ (Demand) แต่ปัญหำของ
ไทยอยู่ที่ ก ำรจัดกำรอุ ป ทำนที่ ค สช. ก ำลัง พยำยำมแก้อยู่คื อเรื่ องแท็ก ซี่ แต่ นั่นเป็ นแค่ เรื่ องจิ๊ บ ๆ ยัง มี ต้องแก้อีก
มหำศำลโดยเฉพำะมำเฟี ยที่พทั ยำ ภูเก็ต ฯลฯ
ครำวนี้พดู กันเรื่ องดีมำนด์พบกันเดือนหน้ำลองมำดูดำ้ นซัพพลำยบ้ำงกันดีไหมคะ
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การจัดลาดับความสามารถในการแข่ งขันในเวทีโลกมีอยู่ 2 องค์ กรหลักด้ วยกันคือ IMD
ซึ่งเป็ นวิทยำลัยกำรจัดกำรระดับนำนำชำติที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจัดทำข้อมูลกำรจัดลำดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันโดย IMD World Competitive Center รวบรวมข้อมูล 60 ประเทศ กับ World Economic Forum (WEF) เป็ น
มูลนิ ธิที่ไม่แสวงหำกำไร ซึ่ งจัดลำดับประเทศทัว่ โลก 140 ประเทศ ในที่น้ ี จะใช้ผลกำรจัดลำดับของ WEF เป็ นหลัก
เพรำะ WEF มีกำรจัดลำดับด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยเฉพำะ โดยอำศัยตัวแปรจำนวนทั้งสิ้ น 75 ตัว แบ่งดัชนีเป็ น 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย 14 เสำหลัก ตัวแปรของ WEF ส่ วนใหญ่เป็ นตัวแปรด้ำนควำมพร้ อมซัพพลำยและกำรจัดกำรของรั ฐ
และภำคเอกชน จำกข้อมูลรำยงำนของ WEF ปี ค.ศ.2013 ซึ่ งผูเ้ ขียนรวบรวมให้กองประสำนกำรลงทุน ททท. (ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลล่ำสุ ดในขณะที่เขียนบทควำมเรื่ องนี้ ) พบว่ำ น่ำประหลำดใจที่ดำ้ นดีมำนด์โดยวัดจำกรำยรับ เรำเป็ นที่ 7
ของโลก แต่พอเรำมำดูดำ้ นซัพพลำยกลับกลำยเป็ นที่ 43 ของโลก เป็ นรองทั้งสิ งคโปร์ และมำเลเซี ย ที่ทำงด้ำนดี
มำนด์เรำชนะ 2 ประเทศแบบทิ้งกันอย่ำงไม่เห็นฝุ่ น
และข้อมูลรำยงำน WEF ปี ค.ศ. 2013 ยังชี้อีกว่ำ ในบรรดำ 3 ปัจจัยหลักที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีรวมของ
WEF ไทยมีลำดับต่ำสุ ดในด้ำนกฎระเบียบ อยูใ่ นลำดับที่ 76 ของโลก ในขณะที่สิงคโปร์ สูงสุ ด (6) ทั้งมำเลเซี ย (55)
และฟิ ลิปปิ นส์ (70) อยู่ในลำดับสู งกว่ำไทยทั้งคู่ในด้ำนนโยบำยและกฎระเบียบ ในด้ำนสภำพแวดล้อมธุ รกิ จและ
สำธำรณู ปโภคนั้น ไทยอยู่ในลำดับ 44 ใกล้เคียงแต่ยงั ต่ ำกว่ำมำเลเซี ย (41) แต่พอมำถึ งดัชนี ดำ้ นทรัพยำกรมนุ ษย์
วัฒนธรรมและธรรมชำติ ซึ่ งสะท้อนควำมดึงดูดใจของกำรท่องเที่ยวไทยก็ตีต้ืนขึ้นมำอยูล่ ำดับที่ 23 เหนือสิ งคโปร์
(25) แต่ยงั ต่ำกว่ำมำเลเซี ย (17) (ตำรำงที่ 1)
สำเหตุที่ไทยมีคะแนนตกต่ ำมำกในด้ำนกฎระเบียบและข้อจำกัดก็เพรำะกำรคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในทรัพย์สิน ซึ่ ง
รวมทั้งทรัพย์สินทำงปั ญญำ กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศ กำรเปิ ดกว้ำงในข้อตกลงทวิภำคีระหว่ำงธุ รกิจสำยกำรบิน
หันมำพิจำรณำกันในเวที ASEAN ไทยก็ยงั เป็ นรองมำเลเซี ยตลอด ที่น่ำสนใจก็คือผลสำรวจด้ำนกฎระเบียบ
เกี่ยวกับกำรลงทุนต่ำงประเทศไทยอยูใ่ นลำดับ 3 แต่ที่น่ำเป็ นห่ วงคือ สิ ทธิ ในทรัพย์สิน ข้อตกลงทวิภำคีวำ่ ด้วยกำร
บิน ควำมโปร่ งใสในกำรกำหนดนโยบำยของรัฐไทยก็ตกอยู่ลำดับ 5 ในอำเซี ยน และข้อจำกัดด้ำนกำรค้ำบริ กำร
ไทยตกเป็ นลำดับ 8 ในอำเซียน
ในด้ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นเรื่ องสำคัญขั้นพื้นฐำนของกำรส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน ไทยก็
ตกอยู่ในลำดับ 5 ของอำเซี ยน เมื่อพิจำรณำย่อยลงไปก็จะพบว่ำไทยอยู่ในลำดับ 6 ในเรื่ องควำมเข้มงวดและกำร
บังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่ งแวดล้อมในอำเซี ยนเรำอยู่เหนื อเวียดนำมเท่ำนั้น ด้ำนกำรบังคับใช้และควำม
เข้มงวดของกฎหมำยสิ่ งแวดล้อม ถ้ำเป็ นกำรแข่งขันฟุตบอล เรำก็ตกจำกบอลดิวิชนั 1 มำเป็ นบอลดิวิชนั 2 ไปแล้ว
เพรำะในบรรดำอำเซียน 5 อีก 4 ประเทศอยูส่ ู งกว่ำเรำในด้ำนกฎกติกำและกำรบังคับใช้ดำ้ นสิ่ งแวดล้อม

เมื่อมำดูกลุ่มดัชนี ดำ้ นสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสำธำรณู ปโภค ซึ่ งเรำเป็ นลำดับ 3 ใน อำเซียนตัวที่ทำ
ให้คะแนนค่อนข้ำงต่ ำจะเป็ นโครงสร้ ำงพื้นฐำนด้ำน ICT คื ออยู่ในลำดับ 6 เพรำะเรำมีกำรใช้ ICT ในกำรติ ดต่อ
ระหว่ำงบริ ษทั และระหว่ำงบริ ษทั กับลู กค้ำต่ ำ มีร้อยละของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตต่ ำ ส่ วนดัชนี กลุ่ มทรั พยำกรมนุ ษย์
วัฒนธรรม และทรัพยำกรธรรมชำติ ไทยเป็ นลำดับ 2 ของอำเซี ยน เป็ นรองมำเลเซี ย ไทยมีคะแนนต่ำกว่ำมำเลเซี ย
มำกใน 3 ประเด็น คือ 1) ทรัพยำกรมนุษย์ (ไทย 4.9 คะแนนVS.มำเลเซีย 5.4 คะแนน) 2) ทรัพยำกรธรรมชำติ (ไทย
4.9 คะแนน VS มำเลเซีย 5.1 คะแนน) และ 3) ทรัพยำกรวัฒนธรรม (ไทย 3.6 คะแนนVS. มำเลเซีย 3.9 คะแนน) ใน
ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำไทยตกเป็ นลำดับสุ ดท้ำย และเป็ นลำดับรองสุ ดท้ำยในด้ำนอัตรำกำรเข้ำ
เรี ยนชั้นประถมศึกษำ
ในด้ำนสุ ขภำพอนำมัย ไทยเป็ นลำดับ 5 ในอำเซียน และเป็ นรองบรู ไนและเวียดนำมอีกด้วย โดยเฉพำะควำม
หนำแน่ นของแพทย์ต่อประชำกรเรำเป็ นลำดับที่ 5 รองจำก สิ งคโปร์ บรู ไน มำเลเซี ย และเวียดนำม ซึ่ งปั จจัยนี้ จะ
เป็ นตัวจำกัดกำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวเชิงสุ ขภำพของไทยในอนำคต ส่ วนในด้ำนตัวชี้ วดั ด้ำนควำมปลอดภัยใน
ภำพรวม ไทยอยูใ่ นฐำนะที่ตกต่ำมำกคือเป็ นที่ 7 อยูเ่ หนื อฟิ ลิปปิ นส์ เท่ำนั้น เพรำะศักยภำพและควำมน่ำเชื่ อถือของ
ตำรวจเป็ นลำดับ 7 ดี กว่ำกัมพูชำเท่ำนั้น นอกจำกนั้นยังมี อุบ ตั ิ เหตุ ทำงถนนสู ง (ลำดับ 6) มี ตน้ ทุ นธุ รกิ จในกำร
ควบคุมกำรก่อกำรร้ำยสู ง (ลำดับ 6) อยูเ่ หนื ออินโดนี เซี ย (ลำดับ 7) และฟิ ลิปปิ นส์ (ลำดับ 8) และต้นทุนทำงธุ รกิ จ
ในกำรควบคุมควำมรุ นแรงและอำชญำกรรมเศรษฐกิจอยูใ่ นลำดับ 5 สู งกว่ำกัมพูชำ (ลำดับ 6) อินโดนีเซีย (ลำดับ 7)
และฟิ ลิปปิ นส์ (ลำดับ 8) เกือบจะสรุ ปได้ส้ นั ๆ ว่ำระบบรำชกำรเรำใช้งบประมำณอย่ำงไม่มีผลลัพธ์
สรุ ปได้ว่ำ แม้ว่ำไทยจะดูโดดเด่นมำกในเวทีโลกในแง่รำยรับจำกกำรท่องเที่ยวและผูม้ ำเยือน แต่ตอ้ งมีกำร
ปรับปรุ งมำกในด้ำนกำรจัดกำรและสำเหตุของควำมล้มเหลวอยูท่ ี่กำรจัดกำรของรัฐที่หลงผิดคิดว่ำปั ญหำของเรำ
เป็ นปั ญหำดีมำนด์แต่แท้ที่จริ งเป็ นปั ญหำซัพพลำย!

