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แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจากธุรกิจรา้นอาหารและโรงแรม ณ ราคาประจ าปี 

 

ตัวเลขสถิติมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้างต้น สามารถสะท้อนศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่

เพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ ความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มี

ความสวยงามต้ังแต่ท้องทะเลถึงภเูขาสูง มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายตามประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองใน

อดีต ที่มีการผสมผสานทางอารยธรรมระหว่างพุทธ-พราหมณ์-จีน-อิสลาม ซ่ึงสามารถสร้างรายได้หลักจาก

นักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักทอ่งเที่ยวที่มีรายได้สูง และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 

 
ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

มูลค่าจากผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวข้อง

กบัการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร 

และโรงแรม) ของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามนั ณ ราคา

ประจ าปี ตั้งแต่ปี 2553 – 

2556 คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 

9.56 – 11.63% ของมูลค่า

ผลิตภณัฑจ์ากธุรกิจรา้นอาหาร

และโรงแรมของประเทศ 
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ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สรุปข้อมูลการผันผวนค่าเงินบาท ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็น

อย่างมากเพราะปี 2556 เป็นปีที่ค่าเงินบาทมีความผันผวนมากสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ โดยระดับ

ความผันผวนพุ่งสูงถึง 10% และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 6-7% สูงกว่าค่าเฉล่ียปกติที่เคยอยู่ระดับ 3-4% 

หากจ ากันได้ ช่วงต้นปีของปี 2556 เป็นช่วงที่ เงินบาทเผชิญกับการแขง็ค่า จากมาตรการผ่อนคลายทาง

การเงินเชิงปริมาณ (คิวอี) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท าให้ช่วงน้ันเงินบาทไทยแขง็ค่าขึ้ นจนแตะระดับ

ต ่าสุดที่ 28.54 บาทต่อดอลลาร์ เป็นการแขง็ค่าสุดในรอบ 17 ปี ทั้งน้ีทั้งน้ัน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬาได้ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ และวิกฤติ

สถาบันการเงินเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยว เช่น ในปี 2547 การเกิดภัยธรณีพิบัติ    (สึ

นามิ)  ที่นักท่องเที่ยวลดลงจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2548  ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อความเช่ือม่ันของนักทอ่งเที่ยวเอเชียตะวันออกซ่ึงเป็นกลุ่มที่ไวต่อข่าวสารข้อมูลความปลอดภัย และในปี 2556

ที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คือ ปัญหาอุทกภัย ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยวภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก คือ วิกฤติสถาบัน

การเงินในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การยกเลิก

การเดินทาง การเปล่ียนแปลงเป้าหมายไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้แทน เป็นต้นส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปข้อมูลการเปล่ียนแปลงเร่ืองจ านวนนักท่องเที่ยว

ของประเทศไทยว่ามีแนวโน้มแปรผันตามทศิทางของจ านวนนักท่องเที่ยวโลก ซ่ึงนักท่องเที่ยวของโลกเร่ิมขยายตัว

และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในปี 2556 

ไม่เพียงแต่จ านวนนักท่องเที่ยวเท่าน้ัน ที่จะเป็นตัวช้ีวัดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดฯ หากแต่จ านวนวันที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก ณ สถานที่ต่างๆ ในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดฯ สามารถสะท้อน

ถึงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วม และใช้เวลาในการพักผ่อน ก่อให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมข้ึนกับภาคธุรกิจ 

และประชากรในพ้ืนที่ โดยจากแผนภาพด้านบนน้ัน พบว่า ในภาพรวม จ.ภเูกต็ เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวใช้

เวลาในการพักอาศัยมากที่สุดตลอดปี แต่มีแนวโน้มลดลงอย่างเหน็ได้ชัดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 ทั้งๆที่

โดยปกติแล้วช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะพักอาศัยในกลุ่มจังหวัดฯ นานกว่าช่วงเวลาอื่นๆ คือ ไตรมาสแรก 

(เดือน ม.ค. – มี.ค. ของทุกปี) โดยเฉพาะอย่างย่ิง ส าหรับกรณีของ จ.พังงา และล่าสุดส าหรับปี 2553 น้ัน 

จ.พังงา ถือเป็นพ้ืนที่จังหวัดที่นักทอ่งเที่ยวใช้เวลาในการอยู่อาศัยนานที่สุด ส าหรับจังหวัดอื่นๆ ทั้งในส่วนของ 

จ.กระบ่ี จ.ตรัง และ จ.ระนอง น้ัน ยังเป็นพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้อีกเพ่ือเพ่ิม

จ านวนวันที่นักท่องเที่ยวพ านักในสถานที่ต่างๆ วิธีการเช่นน้ีเป็นอีกหน่ึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่

แน่นอน หรือความผันผวนของจ านวนนักทอ่งเที่ยว 
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ตาราง : แสดงรายไดจ้ากการท่องเที่ยว ปี 2553 – 2556 

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัและประเทศไทย 

 
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา กรมการท่องเที่ยว 

สถิติข้างต้นนอกจากจะสะท้อนทิศทางการเปล่ียนแปลงของรายได้จากการท่องเที่ยว และ

ความส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในฐานะหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของประเทศน้ัน พบว่า 

ปัญหาที่กลุ่มจังหวัดจะต้องแก้ไขต่อไป คือ แหล่งสร้างรายได้สูงสุด และรายได้ยังคงกระจุกตัวอยู่ในแหล่ง

ท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะจังหวัดภูเกต็ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก ซ่ึงมีสาเหตุประการหน่ึงมา

จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ยังไม่เพียงพอ การจัดการ

เช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองยังไม่สะดวกเท่าที่ควร รวมทั้งยังขาดการ

ประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาเย่ียม

เยือน อน่ีง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สรุปลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดต่างๆ ในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการรายงานการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน สามารถสรุป

สาระส าคัญได้ตามตารางน้ี 
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  การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในอนาคต นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเลแบบด้ังเดิมแล้วน้ัน 

คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตจะมีความส าคัญเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

กระแสการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวจะมาพร้อมกับกระแสความนิยมสินค้าสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้สูงอายุ ดังจะเหน็ได้จากวิสัยทศัน์ด้านการท่องเที่ยวในปี ค.ศ. 2020 ขององค์การระหว่างประเทศ 

คือ WORLD TOURISM ORGANIZATION หน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ (UNITED 

NATIONS) ซ่ึงระบุว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะ

เป็นสาขาการทอ่งเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเรว็ที่สุด สมมติฐานดังกล่าวยังได้รับการยืนยันโดยองค์การระดับภมูิภาค

คือ Euromonitor International IPK International ซ่ึงต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ (Wellness and Health Tourism) และสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน จากบริบทดังกล่าวน้ีจึงเป็นโอกาสของ

การท่องเที่ยวอันดามัน ที่จะปรับตัวเข้าสูกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 
 

แผนภาพ : แสดงทิศทางการเปลีย่นแปลงของประเทศต่างๆ ทัว่โลกในปัจจุบนั 

 
ที่มา : Euromonitor International IPK International 

ไม่เพียงแต่พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงเชิงอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเท่าน้ัน    กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตระหนักถึงปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาของมรดกทางธรรมชาติในพ้ืนที่ อันเป็นจุดที่สร้าง

ความแตกต่างให้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยบทเรียนที่พ้ืนที่ในจังหวัดต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามันได้รับรู้จากรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อปี 2548 ที่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมน้ัน เป็นหน่ึงในตัวอย่างส าคัญที่สะท้อนข้อเทจ็จริงว่าบัดน้ีเป็นเวลาอันสมควรที่กลุ่ม

จังหวัดจะต้องสนับสนุนให้เกิดความสมดุลระหว่างการขยายตัวทางการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ต้นทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
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แนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกบัทศิทางการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทส าคัญ

ด้านการประชาสัมพันธ์ทางการทอ่งเที่ยวของประเทศ คือ การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้น าเสนอ

แนวคิดการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน ภายใต้ช่ือ “7GREENS CONCEPT” หรือ “ท่องเทีย่วสดใส ใส่ใจ

สิง่แวดลอ้ม” ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 7 ประการ ประกอบด้วย 

1. Green Heart: กระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วตระหนกัและค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

2. Green Logistics: สนบัสนุนและพฒันาระบบขนส่งและการคมนาคมทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม  

3. Green Destinations: พฒันาแหล่งท่องเทีย่วที่มีการบริหารจดัการอย่างมีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

4. Green Communities: ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีความผสมผสานระหว่างวิถธีรรมชาติ

และเอกลกัษณว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ 

5. Green Activities: ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ป็นการสรา้งประสบการณก์าร

ท่องเทีย่ว ผ่านการเรียนรูวิ้ถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชน 

6. Green Service: กระตุน้ธุรกิจบริการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยวใหต้อบสนองนกัท่องเทีย่วใน

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชิงนเิวศน ์

7. Green (Plus+): ส่งเสริมความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ในหมู่ผูป้ระกอบการ  

ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ ททท. เพ่ือให้เกิดผล

ส าคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน เป็นแนวคิดที่

พยายามให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน 

รวมถึงประชาชนทั่วไป อันเช่ือว่าจะสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงระดับทัศนคติ และน าไปสู่การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ  ทั้งน้ี เมื่อปี 2553 ททท. ได้

จัดพิมพ์หนังสือรวบรวม 50 แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้แนวคิดดังกล่าว ช่ือว่า “THAILAND 50 

GREAT GREEN ESCAPES” โดยมีแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวนไม่น้อย ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยว

ดังกล่าวมีศักยภาพในการกระจายรายได้ออกจากแหล่งท่องเที่ยวเดิม เช่น ภเูกต็ 
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ทั้งน้ี จากบทความ Review จากวารสาร National Geographic Traveler ซ่ึงกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยว

ที่เป็นเกาะ 111 เกาะทั่วโลกซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจ (The most appealing destinations) โดยแบ่ง

ประเภทเกาะต่างๆ ทั่วโลกออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภท Best-Rated Islands, ประเภท Islands Doing Well, 

ประเภท Islands in the Balance และประเภท Islands in Trouble ซ่ึงการ Review คร้ังน้ี ไม่ได้อิงตามความเหน็

ของนักท่องเที่ยว หากแต่มีการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ เช่น ecology, sustainable tourism, geography, travel 

writing and photography, site management และด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมให้คะแนนผลปรากฏว่า ในสายตาของ

ชาวต่างชาติน้ัน จ.ภเูกต็ ยังเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจแต่จัดอยู่ในประเภทต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยผู้วิจารณ์

ได้ระบุความเหน็เกี่ยวกับภเูกต็ว่า “We missed the window of opportunity after the 2004 tsunami” with ugly 

buildings, pollution, sex tourism all back in place. “Original charm as a beautiful, unspoiled, and culturally 

rich destination has been completely lost.
4
” ทั้งน้ีทั้งน้ัน แหล่งข้อมูลจากวารสารฉบับน้ีจะเน้นการรักษาความ

เป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตด้ังเดิม

ของประชากรในพ้ืนที่ รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  

แผนภาพ: การจัดอนัดบัประเภทชายทะเลระดบัโลกจาก Country Brand Index 

ปี 2554
5
 

 

                                                 
4
 อ้างแล้ว. 

5
 ที่มา : Country Brand Index 2005 - 2008 (http://www.futurebrand.com)  

http://www.futurebrand.com/
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ในขณะที่หากพิจารณาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยองค์รวม จะเหน็ได้ว่า

อยู่ในภาวะถดถอย โดยเมื่อปี 2548 – 2549 การท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 10 แหล่ง

ทอ่งเที่ยวที่มีความสวยงาม และโดดเด่นของโลก แต่เม่ือปี 2550 จนถึงปัจจุบันไม่มีช่ือของประเทศไทย และในปี 

2554 ได้กลับมาติดอันดับ 6 แนวโน้มภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลของไทยกลับมาดีข้ึน แสดงให้เหน็ถึง

ประเทศไทยเร่ิมสร้างความสมดุลย์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาร ะบบนิเวศน์/

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้อย่างสมบูรณ์มากข้ึน ประเด็นน้ีจึงเป็นประเด็นที่กลุ่มจังหวัดฯ จะต้องให้

ความส าคัญอย่างเร่งด่วน ในการพัฒนาต่อไป เพ่ือก าหนดจุดยุทธศาสตร์ทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ทั้งในสายตาของนักทอ่งเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติต่อไป 

 

แผนภาพ: แนวทางการก าหนดจุดยุทธศาสตร/์ ต าแหน่งทางการตลาด 

ของแหล่งท่องเที่ยวระดบัสากลทัว่โลก (เนน้แหล่งท่องเทีย่วติดทะเล) 

 

 

จากแผนภาพด้านบนสะท้อนกลยุทธ์ทางการตลาด ภาพลักษณ์ และการก าหนดจุดยืนทางการตลาด

ในใจของนักท่องเที่ยวส าหรับแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอาณาเขต

ติดต่อกบัทะเลที่มีความสวยงาม สะท้อนความเป็นจริงของการแข่งขันด้านการตลาดที่เข้มข้นขึ้นในปัจจุบัน ซ่ึงการ

ระบุเป้าหมายเพ่ือเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยวทางทะเลแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอส าหรับการก าหนด

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ที่จะใช้พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในนักท่องเที่ยวได้นึกถึงเป็นล าดับแรกๆ 

ได้ อย่างไรกด็ี ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนน้ัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้

ตระหนักถึงจุดเด่นที่มีความชัดเจน และมีความเป็นไปได้ที่จะยกระดับข้ึนเป็นกลไกส าคัญ ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

หรือผู้มาเยือนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ให้

ความส าคัญกบั “Green Tourism” หรือ “การทอ่งเที่ยวสเีขียว” มากขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด 

ค าว่า การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพทบั์ญญัติที่การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) น ามาใช้

อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยให้มีความหมายตรงกบัค าว่า Ecotourism ในภาษาอังกฤษ  ศัพทบั์ญญัติ น้ี

ได้รับความเหน็ชอบจากราชบัณฑติยสถาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการบัญญัติศัพทแ์ล้ว 


