ธุรกิจทองเทีย่ ว : ฟาหลังฝนมีวนั สดใส…อานิสงสเปดเสรีภาคบริการอาเซียน
โดย ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM BANK)
ท า มกลางป จ จั ย ลบที่ ถ าโถมเข า บั่ น ทอนธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วของไทยอย า งต อ เนื่ อ งตลอดหลายป ที่ ผ า นมา
นับตั้งแตเหตุการณสึนามิในชวงปลายป 2547 เหตุระเบิดกรุงเทพฯ หลายจุดในชวงสิ้นป 2549 เหตุการณปดสนามบิน
ในชวงปลายป 2551 จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2552 ลวนทําใหธุรกิจทองเที่ยวของไทยอยูในภาวะลมลุก
คลุกคลานมาโดยตลอด แมในชวงตนป 2553 ที่เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณของการฟนตัวชัดเจนขึ้น ทําใหหลายๆ ธุรกิจ
ของไทยรวมทั้งธุรกิจทองเที่ยวมีแนวโนมเริ่มกลับมาลืมตาอาปากไดอีกครั้ง แตก็ตองเผชิญกับเคราะหซ้ํากรรมซัดรอบใหม
เมื่อเหตุการณความไมสงบทางการเมืองลุกลามบานปลายจนเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะ
ขางหนา รวมถึงธุรกิจทองเที่ยวซึ่งเปนธุรกิจที่คอนขางออนไหวตอปจจัยดานความมั่นคงภายในประเทศเปนสําคัญ
อยางไรก็ตาม คาดวาหลังจากพายุลมแรงพัดผานไป ธุรกิจทองเที่ยวของไทยจะกลับมาขยายตัวอยางมั่นคงไดอีกครั้ง
เพราะดวยปจจัยพื้นฐานแลว ภาคเอกชนของไทยในธุรกิจทองเที่ยวนับวามีความแข็งแกรงและเชี่ยวชาญเปนอยางมาก
ในการใหบริการ และการทําตลาด ผนวกกับมีปจจัยเกื้อหนุนหลายประการในตัวอุตสาหกรรมเองซึ่งนับเปนจุดแข็งของ
ภาคทองเที่ยวไทย
จุดแข็งการทองเที่ยวไทย…มีฐานรากที่มั่นคงเปนทุนเดิม
ภาคการทองเที่ยวทวีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเปนลําดับ ปจจุบันจํานวนการจางงาน
ในภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวคิดเปนสัดสวนราว 20% ของแรงงานทั้งหมด ขณะที่สัดสวนรายไดจากการ
ทองเที่ยวตอ GDP อยูที่ราว 8% ทั้งนี้ จุดไดเปรียบที่เปนรากฐานสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมีหลายประการ
อาทิ
• ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมกระจายอยูทั่วทั้งประเทศ
โดยลาสุด Tripadvisor เว็บไซตดานการทองเที่ยวระดับโลกไดจัดอันดับ 10 สุดยอดสถานที่ทองเที่ยวประจําป 2553
ปรากฏวามีแหลงทองเที่ยวของไทยติดอันดับถึง 4 แหง ไดแก เกาะลันตา เขาหลัก เกาะพงัน และเกาะสมุย นอกจากนี้
กรุงเทพฯ เชียงใหม และอยุธยายังติด 1 ใน 10 แหลงทองเที่ยวดานวัฒนธรรมยอดเยี่ยมของเอเชียอีกดวย
• คาใชจายดานการทองเที่ยวในไทยไมสูงมาก เมื่อเทียบกับสิงคโปรและมาเลเซีย
• โรงแรมที่พักในประเทศไทยมีคุณภาพ มีหลายระดับราคาและมีหลายประเภทใหเลือก โดยโรงแรมในไทย
ติดอันดับโรงแรมดีที่สุด 50 อันดับแรกของเอเชียถึง 8 แหงในป 2551 (จัดอันดับโดย Travel and Leisure Magazine)
มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน
• อาหารไทยเปนที่เลื่องชื่อไปทั่วโลก จนทําใหกรุงเทพฯ ไดรับการจัดอันดับใหติด 1 ใน 10 ของจุดหมายดาน
อาหารและไวนของเอเชีย (จัดอันดับโดยเว็บไซต Tripadvisor )
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-2• ทําเลที่ตั้งของประเทศไทยถือไดวาเปนจุดศูนยกลาง
ของอาเซี ย น ทํ า ให ส ะดวกสํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วในการเดิ น ทาง
ทองเที่ยวเขาไปในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
• การให บริ การด วยไมตรี จิ ตที่ ดี เยี่ ยมของคนไทย เป น

ลานคน

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในไทย

เสมือนตราสินคาไทยซึ่งยากที่ชาติใดจะลอกเลียนแบบ คํากลาวที่วา
ไทยเปน “Land of Smile” ยังใชเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยว
ลานดอลลารสหรัฐ
ลานดอลลาร

รายรับดานการทองเที่ยวของไทย

ที่มา : ASEAN Tourism Statistics Database

ตางชาติไดอยูเสมอ เห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติและรายรับดานการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ตลอดหลายป ที่ ผ านมา แม สะดุ ดลงบ างในช วงวิ กฤต
เศรษฐกิจโลกในป 2552 ก็ตาม
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

เปดเสรีภาคบริการอาเซียน…ขยายโอกาสธุรกิจทองเที่ยวไทย
นอกเหนือจากความไดเปรียบของภาคการทองเที่ยวไทยจากปจจัยพื้นฐานในประเทศและความชํานาญของ
ผูประกอบการไทยแลว ยังมีปจจัยเกื้อหนุนจากความรวมมือระหวางประเทศที่จะมีสวนชวยใหธุรกิจทองเที่ยวของไทย
สามารถยืนอยูในระดับแถวหนาของภูมิภาคไดอยางเต็มภาคภูมินั่นก็คือ ความรวมมือเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งมีเปาหมายใหประเทศในอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน (Single Market and Production Base) และมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือและ
เงินทุนอยางเสรีภายในป 2558 โดยนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนมา ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ
(ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบรูไน) ไดลดอัตราภาษีศุลกากรลงเหลือ 0% ในรายการสินคาราว
99% (ที่เหลือเปนสินคาออนไหวเพียงไมกี่รายการ) ขณะที่ในสวนของภาคบริการของประเทศอาเซียนเดิมไดมีการเปดเสรี
ใน 4 สาขาบริการเรงรัด (Priority Services Sectors) ประกอบดวยสาขาทองเที่ยว โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร (eAsean) สุขภาพ และการขนสงทางอากาศ ซึ่งภายใตขอตกลงเปดโอกาสใหนักลงทุนอาเซียนสามารถเขามาถือหุนใน
สาขาดังกลาวในประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมไดไมนอยกวา 70% และประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมตองเรงขจัดอุปสรรค
ในการเขาสูตลาด (Market Access) รวมทั้งตองประติบัติตอนักลงทุนตางชาติเยี่ยงนักลงทุนในชาติ (National Treatment)
นั่นหมายถึงวา กฎระเบียบที่ใชกับนักลงทุนตางชาติตองเสมือนกับที่ใชกับนักลงทุนในชาติ ทั้งนี้ นอกเหนือจากบริการ
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-3ใน 4 สาขาขางตนแลว ยังมีการทยอยขยายขอบเขตการเปดเสรีในสาขาโลจิสติกสในป 2556 และบริการอื่นๆ ทุกสาขา
ใหแลวเสร็จภายในป 2558 อีกดวย
จากการเปดเสรีในสาขาบริการขางตน เปนที่คาดวาสิงคโปรจะเปนประเทศที่ไดรับประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะใน
สาขา e-ASEAN และโลจิสติกส เนื่องจากสิงคโปรมีความพรอมในดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เทคโนโลยีและ
บุคลากรที่มีทักษะเหนือกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม จากปจจัยสนับสนุนและขอไดเปรียบตางๆ ในสาขา
ทองเที่ยวของไทยดังไดกลาวมาแลว ทําใหธุรกิจทองเที่ยวของไทยและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เชน โรงแรม รานอาหาร
สปา นวดแผนไทย บริษัทนําเที่ยว ตลอดจนธุรกิจสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว ไมวาจะเปนธุรกิจดูแลสุขภาพ (Health
Care) ธุรกิจบริการรักษาทางการแพทย (Medical Care) ธุรกิจ
ดูแลผูสูงอายุ (Aging Care) และธุรกิจเสริมความงาม (Beauty

จํานวนนักทองเที่ยว
ลานคน

Care) จะไดประโยชนอยางมากจากการเปดเสรีดังกลาวในแง
จํานวนนักทองเที่ยวทั้งจากในและนอกอาเซียนที่จะเพิ่มขึ้ น
เพราะเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพดานการทองเที่ยวของไทยกับ
คู แข งสํ าคั ญในอาเซี ยนแล ว แม ไทยจะเป นรองสิ งคโปร และ
มาเลเซียในดานปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวจาก
ลานดอลลารสหรัฐ

รายรับดานการทองเที่ยว

ที่มา : UNWTO World Tourism Barometer (2008)

การจัดอันดับของ World Economic Forum และเปนรองมาเลเซียในแง
จํา นวนนั ก ท อ งเที่ ยวต างชาติ แต ห ากพิ จ ารณาในแง ป จ จั ย ดึ งดูด
นักทองเที่ยว พบวาประเทศไทยมีอยูอยางครบถวนและไมเปนสอง
รองใครอยางแนนอน สะทอนไดจากรายรับดานการทองเที่ยวของไทย
ที่สูงสุดในอาเซียนตลอดหลายปที่ผานมา

ที่มา : UNWTO World Tourism Barometer (2008)

เปดเสรีภาคบริการภายใต AEC…สูมิติใหมของการขยายเครือขายธุรกิจทองเที่ยวนอกประเทศ
ภายใตขอกําหนดและกฎระเบียบตางๆ ที่มีแนวโนมเปดเสรีมากขึ้นเพื่อมุงสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 โดยเฉพาะกฎระเบียบเกี่ยวกับการถือหุนของนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผอนปรนลง นับเปน
โอกาสดีของนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพในการขยายเครือขายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ธุรกิจเหลานั้น ไดแก
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-4• ธุรกิจรานอาหาร สปาและนวดแผนไทย ในประเทศที่มีกําลังซื้อสูง เชน สิงคโปรและมาเลเซีย
• ธุรกิจโรงแรมระดับกลางขึ้นไปหรือการรับจางบริหารโรงแรม บริษัทนําเที่ยว ในประเทศเพื่อนบาน
เชน กัมพูชา สปป. ลาว พมาและเวียดนาม ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจจํานวนมาก
• ธุรกิจโรงพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางในประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะตามเมืองหลวงหรือเมือง
ทองเที่ยวขนาดใหญ ซึ่งยังมีความตองการบริการเหลานี้อีกมากทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ
อยางไรก็ตาม มีขอที่ตองตระหนักวาการเปดเสรีที่เกิดขึ้นเทากับเปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติที่มี
ความพรอมดานเงินทุนและเทคโนโลยีเขามาแยงสวนแบงตลาดธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นดวยเชนกัน
โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมที่จําเปนตองใชเงินทุนสูงและตองการบุคลากรที่มีทักษะ โดยเฉพาะดานภาษาซึ่งยังเปน
ขอจํากัดสําคัญของบุคลากรไทย
เรงใชประโยชนจากขอตกลงอาเซียนพรอมสรางแบรนดทองเที่ยวไทย
การที่เศรษฐกิจของแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมที่จะเกี่ยวของสัมพันธกันและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ทํ า ให ธุ ร กิ จ ต า งๆ รวมทั้ ง ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วต อ งหั น มาคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย เสี่ ย งและโอกาสที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศประกอบกันอยางเปนระบบ เพื่อปรับมุมมองการทําตลาดและรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหสามารถกระจาย
ความเสี่ ยงและสามารถเชื่ อ มโยงธุ ร กิจ ที่ เกี่ย วเนื่ อ งหลายๆ ประเภทในประเทศต างๆ เข าไวดว ยกั น ใหไ ดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนใชประโยชนจากความรวมมือในการเปดเสรีระหวางประเทศอยาง AEC ที่จะมีการผอนปรน
กฎระเบียบและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ อาทิ รวมมือกันใชประโยชนจากเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกันระหวาง
ประเทศอาเซียน โดยจัดทําแพ็คเกจทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจใหครบทุกประเทศ ซึ่งตรงจุดนี้จะ
เปนประโยชนกับภาคธุรกิจทองเที่ยวทั้งโรงแรม บริษัททัวรและรานอาหารในการตอยอดและขยายธุรกิจไปยังประเทศ
เพื่อนบาน
นอกจากนี้ ไทยควรสรางความโดดเดนหรือสรางแบรนดดานการทองเที่ยวของตัวเอง ซึ่งเมื่อนักทองเที่ยวนึกถึง
ประเทศไทยจะนึกถึงสิ่งเหลานี้เปนอันดับแรก อาทิ การใหบริการดวยรอยยิ้มและความมีไมตรีจิตของคนไทย ความโดดเดน
ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานไปกับวิถีชีวิตของคนไทย เชน การพาเที่ยวพรอมสอนทําอาหารและขนมไทย
การทองเที่ยวและพักในรูปแบบโฮมสเตย เปนตน อีกทั้งการสรางจุดขายเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการ
ทองเที่ยวของภูมิภาค อันเปนการดึงนักทองเที่ยวใหเขามาพักในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากภาคการ
ทองเที่ยวของไทยสามารถปรับใชกลยุทธตางๆ ขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเรียกความเชื่อมั่นจาก
นักทองเที่ยวตางชาติที่สูญเสียไปเนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองใหกลับมาไดอยางรวดเร็ว เปนที่คาดวา
ธุรกิจทองเที่ยวไทยจะกลับมาฟนตัวอยางแข็งแกรงและจะเปนกําลังหลักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไดอีก
เชนในอดีตที่ผานมา
8 มิถุนายน 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทฝี่ ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ตอ 2112

