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บทสรุปผูบริหาร 

 รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนามักจะใชการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งในกลยุทธ
หลักของการพัฒนาประเทศเพราะการทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศ
ที่ชวยกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไดดี และเชื่อวาการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่
เนนการใชแรงงานเปนหลักจึงชวยกระจายรายไดไปสูภาคแรงงานอันเปนแหลงรายไดที่
สําคัญของผูมีรายไดนอยโดยทั่วไป ดังน้ันจึงเชื่อวาการขยายตัวในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จะชวยลดความยากจนในหมูครัวเรือนที่มีรายไดต่ําได ความเชื่อในเรื่องการกระจาย
รายไดดังกลาวนี้จะเปนจริงสําหรับทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีรายไดต่ําหรือไม? 
รายงานฉบับนี้ไดพิสูจนใหเห็นวาความเชื่อนี้ไมถูกตองสําหรับประเทศกําลังพัฒนาหรือ
ประเทศยากจนโดยทั่วไป และก็ไมเปนจริงสําหรับประเทศไทยดวย 

 วัตถุประสงคที่สําคัญของรายงานฉบับนี้มีอยูดวยกัน 2 ประการ ประการที่หน่ึงตองการชี้ใหเห็น
วาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศกําลังพัฒนาหรือยากจนนั้นจริงๆ แลวไมไดใชแรงงานเปนหลักดังที่
เชื่อกัน จากการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชแรงงานในภาคการทองเที่ยวของประเทศตางๆ ทั่วโลก
พบวาประเทศที่มีรายไดตอหัวสูงหรือประเทศที่ม่ังคั่งเปนประเทศที่ภาคการทองเที่ยวกลับมีการใช
แรงงานที่สูงกวาประเทศที่มีรายไดตอหัวต่ําหรือประเทศที่ยากจน ดังน้ันจึงเปนการไมสมควรที่จะ
ตั้งสมมติฐานวาการขยายตัวในภาคการทองเที่ยวจะชวยกระจายรายไดและเปนประโยชนตอผูมีรายได
นอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาหรือยากจน 
 ประการที่สองตองการพิสูจนใหเห็นวาการเติบโตของอตุสาหกรรมทองเที่ยวไทยจริงๆ แลวไมได
เปนประโยชนตอผูมีรายไดนอยดังที่เชือ่มั่นกัน เพราะผลประโยชนที่แทจริงจากการขยายตัวในภาคการ
ทองเทีย่วไทยกลับตกไปอยูในกลุมของผูมีรายไดสูงนอกภาคเกษตรในสัดสวนที่มากกวามาก ดังน้ัน
สมมติฐานที่วาการขยายตัวในภาคการทองเที่ยวไทยจะชวยกระจายรายไดและเปนประโยชนตอผูมีรายได
นอยจึงเปนส่ิงที่ไมถูกตอง เม่ือเปนเชนนี้การเติบโตทางการทองเที่ยวไทยจึงไมไดทําใหการกระจายรายได
และสวัสดิการสังคมดีขึ้นมากเทาที่คดิ 
 นโยบายสงเสริมใหผูมีรายไดนอยไดมีสวนรวมมากขึ้นในการทองเทีย่ว นโยบายชดเชยและให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูมีสวนรวมดังกลาว และนโยบายดานภาษทีองเที่ยวเปนส่ิงที่นาจะศึกษา
อยางจริงจังตอไปเพื่อใหการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวดีขึ้นมากเทาที่คาดหวัง นอกจากนี้แลว
รายไดจากภาษีทองเที่ยวยังสามารถนํามาใชเพ่ือพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการสาธารณะประโยชน 
เพ่ืออนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร เพ่ือลดปญหา
มลภาวะและความเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตางๆ เปนตน 
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การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 
เปนประโยชนตอผูมีรายไดนอยหรือไม? 

 
อนันต วัฒนกุลจรัส* 

บทนํา 

ขอความบางสวนที่แปลมาจากหนังสือ “The Contribution of Tourism to Poverty Alleviation” ของ ESCAP 
(2005) มีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนาํมาใชเปนบทกลาวนําเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ 

 “โลกาภิวัฒนจะยังคงเปนกระบวนการที่ดําเนินตอไป อันจะนําไปสูโอกาสมหาศาล
ในการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวภายใตความคาดหวังวาการขยายตัวนี้จะนําไปสู
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลัง
พัฒนา อุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถเพิ่มความหลากหลายของแหลงรายไดใหกับระบบ
เศรษฐกิจ อีกทั้งยังชวยขยายการพัฒนาไปสูภูมิภาคซึ่งกอนหนานีอ้าจไมเคยไดรบัประโยชน
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจในดานอื่นๆ 
 อุตสาหกรรมทองเทีย่วสามารถลดความยากจนได โดยการสรางงานและสงเสริม
ผลผลิตที่มาจากการจางงานที่ใชแรงงานเปนหลัก รวมทั้งสรางโอกาสในการทําธุรกิจ
ขนาดยอม ซึ่งโดยทั่วไปมกัจะใชแรงงานหญิงและเดก็ที่ขาดทกัษะเปนสวนใหญ รายได
จากภาษีทีจ่ัดเก็บจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถนําไปพัฒนาการศึกษา การ
สาธารณสุข และโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งทัง้หมดนี้เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยลดความยากจน
ของประเทศ นอกจากนี ้ การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเทีย่วอยางเหมาะสมและยั่งยืนยัง
ชวยปลุกกระแสวัฒนธรรมและประเพณีใหกลับมีชีวิตชวีาขึ้นมาใหม และชวยพิทักษรักษา
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติไดอกีทางหน่ึงดวย ในระยะยาว อตุสาหกรรมทองเที่ยวจะ
ชวยสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางผูคนตางชาติตางภาษา ซึ่งจะชวยนําไปสูการสราง
สันติภาพในหมูมวลมนุษยชาต”ิ [ESCAP 2005 “The Contribution of Tourism to Poverty 
Alleviation” pp.1] 

 ปจจุบันการทองเที่ยวกลายเปนสวนหนึ่งในกลยุทธหลักของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศกําลังพัฒนาหรือยากจน เพราะมีความเชื่อวาการทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของรายไดเงินตรา
ตางประเทศที่มีสวนชวยใหระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตไดเปนอยางดี และยังเชื่อวาการทองเที่ยวจะชวย
สรางงานและสรางผลผลิตที่ไดมาจากงานที่ตองใชแรงงานเปนหลักซึ่งโดยปกติมักจะเปนแหลงรายไดที่

                                             
* อาจารยประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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สําคัญของผูมีรายไดนอย ดังน้ันการสงเสริมการทองเที่ยวจึงชวยกระจายรายไดและชวยลดความยากจน
ของประเทศได ความเชื่อที่หน่ึงน้ันมีหลักฐานสมเหตุสมผลรองรับอยู เพราะมากกวา 80 ประเทศกําลัง
พัฒนามีสัดสวนของรายไดจากการทองเที่ยวตอผลผลิตมวลรวมภายในประเทศสูงกวาคาเฉลี่ยของทั้ง
โลกและยังครองสวนแบงของการสรางงานและการสงออกที่สูงกวาคาเฉลี่ยอีกดวย (WTTC 2006) 
 ความเชื่อที่สองน้ันยังเปนที่นาเคลือบแคลงสงสัยอยู เพราะมีความขัดแยงกับผลการวิเคราะห
ฐานขอมูลของ 150 ประเทศที่มีรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว จากการวิเคราะหขอมูลนานาประเทศ 
(Cross-country analysis) พบวากลุมประเทศกําลังพัฒนามีสวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยวที่
ต่ํากวาสวนแบงรายไดที่มาจากการทองเที่ยว ในทางตรงกันขามกลุมประเทศที่พัฒนาแลวกลับมีสวน
แบงการจางงานในภาคการทองเที่ยวที่สูงกวาสวนแบงรายไดที่มาจากการทองเที่ยว ดังน้ันภาคการ
ทองเที่ยวในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจึงไมไดเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลักตามที่ได
ตั้งสมมติฐานกันไวเม่ือเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว 
 ความเชื่อที่สองยังไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหในกรณีของประเทศไทยดวย  กลาวคือ
ผลประโยชนจากการขยายตัวของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทยแทที่จริงแลวตกไปอยูในกลุมของผูมี
รายไดสูงนอกภาคเกษตรในสัดสวนที่มากกวากลุมผูมีรายไดนอยในภาคเกษตร ดังน้ันการเติบโตใน
ภาคการทองเที่ยวของไทยจึงเพ่ิมรายไดและสวัสดิการสังคมของครัวเรือนที่มีรายไดสูงและอยูนอกภาค
เกษตรมากกวาและเร็วกวาครัวเรือนที่มีรายไดต่ําและอยูในภาคเกษตร ซึ่งจะยิ่งเพ่ิมชองวางของรายได
ระหวางคนรวยและคนจน และระหวางครัวเรือนนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตร 
 ทางดานนโยบายพบวาภาษีทองเที่ยวสามารถเปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศกําลังพัฒนา 
แตในความเปนจริง การจัดเก็บภาษีทองเที่ยวในกลุมประเทศกําลังพัฒนานั้นมีไมมากและยังต่ํากวา
กลุมประเทศที่พัฒนาแลวเสียดวย (Bird 1992) รายไดจากภาษีทองเที่ยวสามารถนํามาใชในโครงการที่
ชวยลดความยากจน ชวยกระจายรายได ชวยพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการสาธารณะประโยชน เพ่ือ
อนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร เพ่ือลดปญหามลภาวะ
และความเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตางๆ 
 รายงานฉบับนี้ตองการทีจ่ะนําเสนอผลลัพธที่สําคัญทั้งสองประเดน็ขางตน โดยในสวนแรกจะ
บรรยายถึงผลการวิเคราะหขอมูลการจางงานในภาคการทองเทีย่วของนานาประเทศ (Cross-country 
analysis) ในสวนที่สองจะบรรยายถึงผลการวิเคราะหผลกระทบของการขยายตัวในภาคการทองเที่ยวทีมี่
ตอการกระจายรายไดของประเทศไทย ในสวนที่สามจะกลาวบรรยายสรปุและเสนอแนะนโยบายที่
เกี่ยวของทั้งดานที่เปนภาษแีละไมใชภาษ ี
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1. การวิเคราะหการจางงานในภาคการทองเที่ยวของนานาประเทศ 

1.1 อตุสาหกรรมทองเทีย่วของ 150 ประเทศ1 

 การวิเคราะหการจางงานในภาคการทองเทีย่วของ 150 ประเทศ ทาํไดโดยการรวบรวมฐานขอมูล
ของ WTTC (2006) และ World Bank (2007) แลวนํามาหาความสัมพันธระหวางการจางงานและรายได
ในภาคการทองเที่ยว รูปที ่1 แสดงความสัมพันธระหวางสวนแบงรายไดจากภาคการทองเทีย่ว (รอยละ
ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ - แกนนอน) และสวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยว (รอยละ
ของการจางงานทั้งหมด - แกนตั้ง) ของ 150 ประเทศ 

รูปที่ 1  ความสัมพันธระหวางสวนแบงรายไดจากภาคการทองเที่ยวและสวนแบงการจางงาน 
ในภาคการทองเที่ยวของ 150 ประเทศ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

สวนแบงรายไดจากภาคการทองเที่ยว (รอยละของจีดีพี)

สว
น
แบ
งก
าร
จา
งง
าน
ใน
ภ
าค
ก
าร
ท
อง
เท
ี่ย
ว

( ร
อย
ละ
ข
อง
ก
าร
จา
งง
าน
ท
ั้งห
ม
ด

)

 
ท่ีมา: WTTC (2006) 

 จากรูปที่ 1 เราจะเห็นความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ประเทศที่มีสัดสวน
รายไดจากการทองเที่ยวตอรายไดรวมทั้งหมดสูงเปนประเทศที่มีสวนแบงการจางงานในภาคการ
ทองเที่ยวสูง (ในทางตรงกันขาม ประเทศที่มีสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวตอรายไดรวมทั้งหมดต่ํา
เปนประเทศที่มีสวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยวที่ต่ํา) ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาสัดสวน
รายไดจากการทองเที่ยวตอรายไดรวมทั้งหมดและสวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยวเปนไปใน

                                             
1 จาก Wattanakuljarus and Coxhead (2007) 
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ทิศทางเดียวกันนั่นเอง อยางไรก็ตาม รูปที่ 1 น้ีไมไดบงบอกถึงความเขมขนในการใชแรงงาน (Labor 
intensity) ในภาคการทองเที่ยวเลย 
 รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางสัดสวนของสวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยวตอสวน
แบงรายไดจากภาคการทองเที่ยว (แกนนอน) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว (แกนตั้ง) ของ 
150 ประเทศ คาที่ปรากฏบนแกนนอนหากมีคาสูงยอมหมายถึงความเขมขนในการใชแรงงานในภาค
การทองเที่ยวสูง (หากมีคาต่ํายอมหมายถึงความเขมขนในการใชแรงงานในภาคการทองเที่ยวต่ํา) จาก
รูปที่ 2 เราจะพบวาประเทศที่มีรายไดตอหัวสูงหรือประเทศที่ม่ังคั่งและพัฒนาแลวเปนประเทศที่ภาค
การทองเที่ยวมีการใชแรงงานในสัดสวนที่สูงกวา ในทางตรงกันขาม ประเทศที่มีรายไดตอหัวต่ําหรือ
ประเทศที่ยากจนและกําลังพัฒนากลับเปนประเทศที่ภาคการทองเที่ยวมีการใชแรงงานในสัดสวนที่ต่ํากวา 
ดังน้ันสมมติฐานที่วาภาคการทองเที่ยวใชแรงงานเปนหลักจึงชวยกระจายรายไดสูภาคแรงงานนั้นนาจะ
ไมถูกตองสําหรับประเทศกําลังพัฒนาหรือยากจนอยางเชนกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
(Greater Mekong Subregion, GMS) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian countries, SEA) 

รูปที่ 2  ความสัมพันธระหวาง (สวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยว/สวนแบงรายไดจาก 
ภาคการทองเที่ยว) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัวของ 150 ประเทศ 
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ที่มา:  WTTC (2006) และ World Bank (2007) 
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1.2  อุตสาหกรรมทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion, 
GMS) เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian countries, SEA) และจีน 

 จากการใชฐานขอมูลชุดเดียวกัน (WTTC 2006 และ World Bank 2007) โดยเลือกเฉพาะกลุม
ประเทศในภูมิภาค GMS SEAและจีน พบวาขอสังเกตก็ยังคงเหมือนกับการมองทั้ง 150 ประเทศ จากรูป
ที่ 3 พบวาความสัมพันธยังคงเปนเชนเดียวกันกับที่แสดงไวในรูปที่ 1 กลาวคือ ประเทศที่มีสัดสวนรายได
จากการทองเที่ยวตอรายไดรวมทั้งหมดสูงเปนประเทศที่มีสวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยวสูง 
จากรูปที่ 3 กัมพูชาเปนประเทศที่มีสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวตอรายไดรวมทั้งหมดและสวนแบง
การจางงานในภาคการทองเที่ยวสูงที่สุดในภูมิภาค ในขณะที่พมามีต่ําที่สุดในภูมิภาค 

รูปที่ 3  ความสัมพันธระหวางสวนแบงรายไดจากภาคการทองเที่ยวและสวนแบงการจางงานใน 
ภาคการทองเที่ยวของ GMS, SEA และจีน 
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ประเทศ สวนแบงรายไดจากภาคการทองเที่ยว  

(รอยละของจีดีพี) 
สวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยว 

(รอยละของการจางงานทั้งหมด) 
กัมพูชา 19.6 15.4 
มาเลเซีย 14.6 12.6 
บรูไน 14.3 15.0 
ไทย 14.3 10.7 
จีน 13.7 10.2 
เวียดนาม 10.9 8.7 
สิงคโปร 10.3 8.3 
ลาว 9.3 7.3 
ฟลิปปนส 9.1 10.8 
อินโดนีเซีย 8.7 7.2 
พมา 4.3 4.0 

ที่มา: WTTC (2006) 
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 จากรูปที่ 4 และตารางขอมูลใตรูปที่ 4 พบวาทุกประเทศในภูมิภาคนี้มีความเขมขนในการใช
แรงงานในภาคการทองเที่ยวต่ํากวา 1 โดยมีคาอยูระหวาง 0.74 ถึง 0.86 (ยกเวนฟลิปปนสและบรูไนที่มีคา
ดังกลาวสูงกวา 1) น่ันหมายความวา ถาหากสวนแบงรายไดจากภาคการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 1% จะกอใหเกิด
การจางงานในภาคการทองเที่ยวที่ต่ํากวา 1% (ซึ่งเม่ือเทียบกับรูปที่ 2 จะพบวาคานี้ต่ํากวาหลายๆ ประเทศ
ที่พัฒนาแลวทั้งส้ิน)  ดังน้ันการเพิ่มขึ้นของสวนแบงรายไดจากภาคการทองเที่ยวในภูมิภาคนี้ไมจําเปนที่
จะตองกอใหเกิดการสรางงานที่ใชแรงงานเปนหลักดังที่ตั้งสมมติฐานกันเอาไว โดยเฉพาะกัมพูชาและลาวซึ่ง
เปนประเทศที่ยากจนกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้แทที่จริงแลวกลับมีคาความเขมขนในการใชแรงงานใน
ภาคการทองเที่ยวต่ําเพียง 0.78 ซึ่งต่ํากวาเวียดนาม (0.80) สิงคโปร (0.80) อินโดนีเซีย (0.83) มาเลเซีย 
(0.86) บรูไน (1.05) และฟลิปปนส (1.20) ดังน้ันการขยายตัวของภาคการทองเที่ยวในกัมพูชาและลาวจึง
มีแนวโนมที่จะสรางงานที่ใชแรงงานเปนหลักต่ํากวาประเทศเพื่อนบานทั้งหลาย ยกเวนไทย (0.75) และจีน 
(0.74) ที่มีคาความเขมขนในการใชแรงงานในภาคการทองเที่ยวต่ํากวากัมพูชาและลาว 
รูปที่ 4  ความสัมพันธระหวาง (สวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยว/สวนแบงรายไดจาก 

ภาคการทองเที่ยว) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัวของ GMS, SEA และจีน 
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ประเทศ สวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยว/ 

สวนแบงรายไดจากภาคการทองเที่ยว ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว 
ฟลิปปนส 1.195 6.998 
บรูไน 1.048 9.488 
มาเลเซีย 0.861 8.365 
อินโดนีเซีย 0.827 6.807 
สิงคโปร 0.803 10.122 
เวียดนาม 0.800 6.219 
ลาว 0.786 5.937 
กัมพูชา 0.784 5.891 
ไทย 0.749 7.765 
จีน 0.744 7.188 
พมา 0.922 N/A 

ที่มา: WTTC (2006) และ World Bank (2007) 
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 ความเชื่อที่วา “หากภาคการทองเที่ยวในประเทศกําลังพัฒนาหรือยากจนมีการขยายตัวจะชวย
กระจายรายไดและเปนประโยชนตอผูมีรายไดนอยเพราะการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมทีใ่ชแรงงานเปน
หลัก” จึงไมถูกตองและจะตองทบทวนเสียใหม อยางนอยก็ไมเปนจริงในภูมิภาค GMS และ SEA การ
ขยายตัวในภาคการทองเที่ยวของประเทศกําลังพัฒนาไมจําเปนที่จะทําใหการกระจายรายไดดีขึ้นดังที่
เชื่อกันมา ในสวนตอไปเราจะตรวจสอบกรณีศึกษาผลกระทบที่มีตอการกระจายรายไดอันเนื่องมาจาก
การขยายตัวในภาคการทองเที่ยวของไทย 

2.  การวิเคราะหผลกระทบจากการขยายตัวในภาคการทองเที่ยวที่มี 
ตอการกระจายรายไดในประเทศไทย2 

 การทองเทีย่วเปนหนึ่งในยทุธศาสตรที่สําคัญของอุตสาหกรรมไทย โดยตลอดชวงระยะเวลาที่
ผานมาเราจะไดเห็นการรณรงคทางดานการตลาดอยางเขมขนและตอเนื่อง นับตั้งแตโครงการ “ป
ทองเทีย่วไทย” “ประเทศไทยประตูสูอินโดจีน” “Amazing Thailand” จนถึง “Unseen Thailand” โดย
ความสําคัญของการทองเทีย่วไทยปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนจากการที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยใหประเทศ
ไทยผานพนวิกฤตทางเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแตป 2540 เปนตนมา 
 ตามรายงานบัญชีประชาชาติ (National Account Data) และบัญชีการทองเที่ยวไทย (Thai 
Tourism Satellite Accounts) ที่จัดทําโดยสภาการทองเที่ยวและการเดินทางโลก (WTTC 2006) พบวา
รายไดเฉลีย่ทัง้ทางตรงและทางออมที่มาจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักทองเที่ยวชาวไทย ใน
ระหวางป พ.ศ. 2541-2548 คิดเปนรอยละ 13% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ  รอยละ 10 ของ
การวาจางแรงงาน รอยละ 13 ของการสงออก รอยละ 12 ของการลงทุน และรอยละ 3 ของงบประมาณ
จากรัฐบาล 
 ผลการวิจัยของ Wattanakuljarus (2007) และ Wattanakuljarus and Coxhead (2007) แสดงให
เห็นวา การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยจริงๆ แลวเปนประโยชนตอผูมีรายไดสูงในสัดสวนที่
มากกวาผูมีรายไดนอยอยางมาก (Tourism growth in Thailand is not pro-poor growth) กลาวคือ การ
เติบโตในภาคการทองเที่ยวถึงแมจะกอใหเกิดรายไดและสวัสดิการสังคมที่สูงขึ้นในทุกภาคครัวเรือนก็จริง 
แตปรากฏวาการกระจายผลประโยชนดังกลาวเปนไปอยางไมเทาเทียมกัน โดยผลประโยชนสวนใหญจะ
กระจุกอยูในครัวเรือนรายไดสูงมากกวา 
 จากตารางที่ 1 หากอตุสาหกรรมทองเที่ยวไทยขยายตัวขึ้นรอยละ 10 ก็จะทาํใหความสามารถ
ในการบริโภค สวัสดิการสังคม และรายไดของทุกภาคครัวเรือนดขีึ้นทั้งหมด แตอยางไรก็ตาม หาก
เปรียบเทียบระหวางครัวเรอืนที่อยูในกลุมระดับรายไดเดียวกัน ก็จะพบวาครัวเรือนที่อยูนอกภาคเกษตร
จะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของการทองเทีย่วมากกวาครัวเรือนที่อยูภายในภาคเกษตร หาก
เปรียบเทียบระหวางครัวเรอืนที่อยูในภาคสวนการผลติเดียวกัน ก็จะพบวาครัวเรือนที่อยูในกลุมระดับ

                                             
2 จาก Wattanakuljarus (2007) และ Wattanakuljarus and Coxhead (2007) 
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รายไดสูงจะไดรับผลประโยชนมากกวาครัวเรือนที่อยูในกลุมระดับรายไดต่ํากวา ดังน้ันครัวเรือนรายได
นอยในภาคเกษตรจึงไดรบัผลประโยชนจากการขยายตัวของการทองเที่ยวนอยที่สุดนั่นเอง ในขณะที่
ครัวเรือนรายไดสูงนอกภาคเกษตรกลับไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของการทองเทีย่วมากที่สุด 
 ผลลัพธของการกระจายรายไดดังกลาวมคีวามเชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงรายไดของ
ปจจัยการผลติขั้นตนดังที่แสดงไวในรูปที ่ 5  หากอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยขยายตัวขึ้นรอยละ 10 ก็จะ
ทําใหรายไดจากคาแรงในภาคเกษตรสูงขึน้ 2.53 %   รายไดจากคาแรงนอกภาคเกษตรสูงขึ้น 3.72 %
รายไดจากที่ดนิสูงขึ้น 2.79%  รายไดจากทุนในภาคเกษตรสูงขึ้น 2.50%  รายไดจากทุนนอกภาคเกษตร
สูงขึ้น 3.88%  และรายไดจากผลประโยชนที่มาจากปาไมสูงขึ้น 3.40%  จากรูปที่ 5 พบวาทุนและ
แรงงานนอกภาคเกษตรเปนปจจัยการผลิตขั้นตนที่ไดรับผลประโยชนมากที่สุด ดังน้ันเจาของปจจัยทั้ง
สองจึงเปนผูทีจ่ะไดรับผลประโยชนดังกลาวมากที่สุดนั่นเอง 

ตารางที่ 1  การบริโภค สวัสดิการ และรายไดที่เพิ่มข้ึนของครัวเรือน เมื่อภาคการทองเที่ยวในประเทศไทยโต 10% 

 
การบริโภคที่เพิ่มขึ้น

จริง 
สวัสดิการสังคมที่
เพิ่มขึ้นจริง  รายไดที่เพิ่มขึ้น 

ครัวเรือนในภาคเกษตรที่ยากจนที่สุด 80% 2.20 3.18 5.09 
ครัวเรือนในภาคเกษตรที่รวยที่สุด 20% 4.13 7.06 5.15 
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่ยากจนที่สุด 80% 2.90 4.44 5.57 
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่รวยที่สุด 20% 4.44 7.60 5.80 

ที่มา Wattanakuljarus (2007) and Wattanakuljarus and Coxhead (2007) 

รูปที่ 5 การกระจายรายไดสูปจจัยการผลิตเมื่อภาคการทองเที่ยวในประเทศไทยโต 10%  
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การเพ่ิมข้ึน (%) 2.53 3.72 2.79 2.50 3.88 3.40

แรงงานเกษตร
แรงงานนอก
เกษตร

ที่ดิน ทุนเกษตร ทุนนอกเกษตร ปาไม

 
ที่มา:  Wattanakuljarus (2007) and Wattanakuljarus and Coxhead (2007) 
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 ผลลัพธน้ีสามารถสังเกตไดจากการกระจายรายไดสูปจจัยการผลิตขั้นตนและสูครัวเรือนที่เปน
เจาของปจจัยการผลิตดังที่แสดงไวในตารางที่ 2 ถาหากภาคการทองเที่ยวไทยมีการขยายตัวสูงขึ้น 10% 
จะชวยเพิ่มรายไดใหสูงขึ้น 5,374 ลานบาทแกเจาของปจจัยแรงงานในภาคเกษตร โดยในจํานวนนี้
พบวา 4,229 ลานบาทตกไปอยูในครัวเรือนรายไดนอยในภาคเกษตร 240 ลานบาทตกไปอยูใน
ครัวเรือนรายไดสูงในภาคเกษตร 717 ลานบาทตกไปอยูในครัวเรือนรายไดนอยนอกภาคเกษตร และที่
เหลืออีก 188 ลานบาทตกไปอยูในครัวเรือนรายไดสูงนอกภาคเกษตร (การกระจายรายไดจากปจจัย
การผลิตอื่นๆ ไปยังเจาของปจจัยตางๆ ก็สามารถตีความในลักษณะนี้เชนกัน) 

ตารางที่ 2 การกระจายรายไดสูครัวเรือนไทยเมื่อภาคการทองเที่ยวโต 10% 

 
แรงงาน
เกษตร 

แรงงาน 
นอกเกษตร ที่ดิน 

ทุน
เกษตร 

ทุนนอก
เกษตร ปาไม 

รวม 
(ลบ.) 

สัดสวน 
(%) 

ครัวเรือนในภาคเกษตรที่
ยากจนที่สุด 80% 4,229 2,115 1,616 2,196 14,449 79 24,734 14.04 

ครัวเรือนในภาคเกษตรที่
รวยที่สุด 20% 

240 1,087 1,612 908 4,636 33 8,516 4.83 

ครัวเรือนนอกภาคเกษตร
ที่ยากจนที่สุด 80% 

717 21,197 841 125 22,435 4 45,319 25.72 

ครัวเรือนนอกภาคเกษตร
ที่รวยที่สุด 20% 

188 51,014 1,162 28 45,223 1 97,616 55.41 

รวม (ลานบาท) 5,374 75,413 5,231 3,257 86,792 117 176,185 100 
สัดสวน (%) 3.05 42.80 2.97 1.85 49.26 0.07 100  

ที่มา: Wattanakuljarus (2007) and Wattanakuljarus and Coxhead (2007) 
 
 ตารางที่ 2 สอดคลองกับรูปที่ 5 น่ันคือ ปจจัยการผลิตขั้นตนที่ไดรับรายไดเพ่ิมมากที่สุดคือทุน
และแรงงานนอกภาคเกษตรตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยการผลิตอื่นๆ มีรายไดเพ่ิมนอยกวามาก เห็นได
วารายไดจากทุนและแรงงานนอกภาคเกษตรตกไปอยูในกลุมครัวเรือนรายไดสูงนอกภาคเกษตรมาก
ที่สุดโดยมากกวา 55%   กลาวโดยสรุปก็คือการเติบโตในภาคการทองเที่ยวทําใหรายไดทุกครัวเรือน
สูงขึ้นทั้งหมดแตสวนแบงรายไดที่ใหญที่สุดกลับกระจุกตัวอยูในกลุมที่ไมไดยากจนโดยเฉพาะกลุม
ครัวเรือนมั่งคั่งนอกภาคเกษตรนั่นเอง 

3. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 รายงานฉบับนี้สามารถสรุปประเด็นหลักไดดังน้ี จากการวิเคราะหขอมูลนานาประเทศพบวา
เปนการไมถูกตองที่จะตั้งสมมติฐานวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศกําลังพัฒนาเนนการใชแรงงาน
และสรางผลผลิตจากการใชแรงงานเปนหลัก ดังน้ันจึงไมควรเรงดวนสรุปวาการเติบโตในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในประเทศกําลังพัฒนาจะชวยกระจายรายไดและเปนประโยชนอยางสูงตอผูมีรายไดนอย 
ประเด็นที่สองคือในกรณีของประเทศไทยยืนยันวาการขยายตัวในภาคการทองเที่ยวเปนประโยชนตอผูมี
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รายไดสูงนอกภาคเกษตรมากกวาผูมีรายไดนอยในภาคเกษตร ดังน้ันการกระจายรายไดจึงไมไดดีขึ้น
ดังที่ตั้งสมมติฐานและเชื่อกัน 
 นักวิจัยหลายทานไดนําเสนอมาตรการทางดานภาษีทองเที่ยวเพื่อใชเปนนโยบายในการเก็บเกี่ยว
รายไดจากการทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา (Copeland 1991, Bird 1992, 
Clarke and Ng 1993, Blake 2000 Gooroochurn and Sinclair 2005 และ Gago et al. 2006) รายไดจาก
ภาษีทองเที่ยวสามารถนํามาใชประโยชนในโครงการที่ชวยลดความยากจน กระจายรายได พัฒนาและ
ปรับปรุงสินคาและบริการสาธารณะประโยชน และเพื่อแกไขความลมเหลวทางตลาดที่เกิดจากการใช
สมบัติสาธารณะตางๆ และการกอใหเกดิผลกระทบภายนอกอันเนื่องจากมลภาวะและการเสื่อมถอยของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ตาม กลับพบวาประเทศกาํลังพัฒนามีการจดัเก็บภาษี
ทองเทีย่วที่นอยมากและต่าํกวาประเทศที่พัฒนาแลวดวยซ้ํา (Bird 1992) 
 ในทางปฏิบัติของหลายๆ ประเทศ พบวาการจัดเก็บภาษทีองเที่ยวมีอยูดวยกันหลากหลาย
รูปแบบดังที่องคกรการทองเที่ยวโลก (The World Tourism Organization, WTO) ไดจําแนกเอาไวในตาราง
ที่ 3 (Gooroochurn and Sinclair, 2005) จากตารางนี้ เราสามารถแบงแยกออกไดวาใครเปนผูชําระภาษ ี
(นักทองเทีย่วหรือธุรกิจทองเที่ยว) กิจกรรมใดบางทีมี่การเรยีกเกบ็ภาษี เชน การผานเขาออกชายแดน 
การเดินทางและการขนสง การใชบริการที่พักคางแรม การบริโภคตามรานอาหารหรือภัตตาคาร การ
เชายานพาหนะ การใชบรกิารบันเทิงตางๆ และการใชบริการทางสิง่แวดลอม เปนตน 
ตารางที่ 3 รูปแบบการจัดเก็บภาษีทองเที่ยว 

Sector Name of tax Customer pay Business pay 
Resident departure tax/ Foreign travel tax •   Entry/Exit Taxes Visa/travel permit •   
Air passenger duty •   
Air ticket tax •   Air Travel 
Airline fuel tax  •  
Departure tax •   
Passenger service tax •   
Airport security tax •   
Airport parking tax •   
Transit taxes •   

Airports/ Sea 
Ports/ Road 

Borders 
Trekking/mountaineering fees •   
Bed night tax •   
Bed tax •   
Occupancy tax •   
Differential VAT rate •   
Surtax •   
Sales tax •   
Service tax •   
Turnover tax  •  
Hotel and restaurant tax •   
Temporary lodging tax •   
Hotel accommodation tax •   
Lodging tax •   
Fringe benefit tax  •  
Payroll tax  •  

Hotels/ 
Accommodation 

Customs and excise  •  
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
Sector Name of tax Customer pay Business pay 

Sales tax/VAT •   Restaurants Liquor taxes/duties  •  
Toll charges •   Road taxes Fuel taxes/ duties  •  
Municipal/ local tax •   
Purchase duty  •  Car rental 
Petrol/ diesel duty •   
Purchase duty •   
Specific additional tax  •  Coaches 
Tourist transport tax •   
Visitor attractions tax •   Tourism attractions VAT and sales tax •   
Industry training tax  •  Training Catering tax  •  
Eco-tourism tax  •  
Carbon tax  •  Environment 
Landfill tax  •  
Betting tax   •  Gambling Casino tax •   

ที่มา:  สภาการทองเที่ยวและการเดินทางโลก (World Travel and Tourism Council) อางอิงใน Gooroochurn and 
Sinclair (2005) 

 
 จากตารางที ่ 3 จะเห็นไดวาภาษทีองเที่ยวมีอยูดวยกัน 45 รูปแบบ โดยสวนใหญแลว (30 
รูปแบบ) จะเรียกเก็บจากนักทองเที่ยวโดยตรงและที่เหลือ (15 รูปแบบ) จะเรียกเก็บจากธุรกิจทองเที่ยว 
นอกจากนี้ยังพบวากิจการที่พักคางแรมมีรูปแบบของคาธรรมเนียมมากที่สุด (15 รูปแบบ) รองลงมา
คือกิจกรรมการผานเขาออกชายแดน (6 รูปแบบ)  
 นอกจากนี้ก็ยังอาจจะแบงเปนการเรียกเก็บภาษีจากนักทองเที่ยวโดยแปรผันไปตามปริมาณ
สินคาและบริการที่เลือกซื้อเลือกใช (Ad valorem tax) หรือเรียกเก็บภาษีจากนักทองเที่ยวโดยตรงเปน
จํานวนเงินกอนคงที่ (Lump sum tax) ซึ่งเปนจํานวนที่เทากันสําหรับนักทองเที่ยวแตละราย โดยไมคาํนงึ
วานักทองเที่ยวจะเดินทางมาจากประเทศใด กําลังจะไปทองเที่ยวที่ใด ไมคํานึงวานักทองเที่ยวจะจับจาย
ใชสอยซื้อสินคาและบริการอะไร เปนจํานวนมากนอยเทาไร ไมคํานึงวานักทองเที่ยวจะตองการพักคาง
แรมนานแคไหน การจัดเก็บคาธรรมเนียมโดยตรงเปนจํานวนเงินกอนคงที่น้ีจึงไมไดแปรผันไปตาม
ปริมาณสินคาและบริการที่เลือกซื้อเลือกใช ตัวอยางเชน การเก็บภาษีสนามบินขาเขาหรือขาออก 
(Arrival and departure tax) การเก็บคาธรรมเนียมขออนุญาตเขาประเทศ (Visa fee) การเก็บคาผานทาง 
(Travel and transit tax) เปนตน 
 นอกจากการที่จะตองบรรลุวัตถุประสงคหลักของการจัดเก็บภาษีทองเที่ยวแลว การเลือกรูปแบบ
หรือวิธีการจดัเก็บที่พึงประสงคยังจะตองคํานึงถึงประเด็นอื่นๆ ประกอบอีกดวย อาทิเชน ประสิทธิภาพ
โดยรวม (Efficiency) ความเสมอภาคเทาเทียมกัน (Equity) การกระจายรายได (Income distribution) 
การกระจายภาระแบกรับจากภาษี (Tax incidence) ตนทุนการบริหารจัดการในการเรียกเก็บและใชภาษ ี
(Transaction costs) ผลกระทบดานเศรษฐกิจสวนรวมและรายสาขา (Impact) อีกทั้งความสะดวก ความ
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วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

เหมาะสม และนโยบายดานอื่นๆ เชน การเมือง การตางประเทศ กฎหมาย สังคม และวัฒนธรรมของ
แตละประเทศ เปนตน3 
 แทนที่รฐับาลจะชวยอุดหนนุสงเสริมทางดานการเงิน รัฐบาลควรที่จะมีการกาํหนดรูปแบบของ
การเก็บภาษทีองเทีย่วอยางเหมาะสม จากนั้นจงึนํารายไดจากภาษีดังกลาวมาใชเปนกองทุนสําหรับ
โครงการที่ชวยเหลือคนยากคนจน โครงการสงเสริมการเกษตรตางๆ อีกทั้งโครงการรักษาและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมจากการทองเทีย่ว เปนตน ยิ่งไปกวานั้นผลประโยชนจากการขยายตัวของการทองเที่ยวยัง
สามารถกระจายไปสูผูมีรายไดต่ําและครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมไดอีกดวย หากรัฐบาลสงเสริมใหคน
กลุมดังกลาวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการทองเทีย่วมากขึ้น ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมทองเที่ยวอาจ
พิจารณาอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมใหแกเกษตรกรผูทีใ่หบริการ จัดการ และอนุรักษ
พ้ืนที่การเกษตรชนบทใหเปนแหลงทองเที่ยว อีกทั้งการใหคาตอบแทนแกชาวบานทองถ่ินที่รวมกัน
สงวนรักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของโบราณล้ําคาอันดดีั้งเดมิของทองถ่ินนั้นๆ ใน
ทายที่สุด ความพยายามในการกาํหนดและดาํเนินนโยบายดังกลาวจะชวยสนับสนุนใหเกิดความแข็งแกรง
ทั้งทางดานการเงินของสังคมโดยรวม และการดาํรงรกัษาไวซึ่งทรัพยสมบัติของชาติใหยั่งยืนสืบตอไป 
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