สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

วันที่ 11 มกราคม 2562

นายกลิน ท์ สารสิ น ประธานกรรมการหอการค้า ไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทางานโครงการ
Digital Tourism Platform กล่ า วว่ า คณะท างานส่ ง เสริ ม การ
ท่ อ งเที่ย วฯ ก าหนดแผนสร้า งแพลตฟอร์ม การท่ อ งเที่ย วแห่งชาติ
ซึ่ง เชื่อ มข้อ มูลการท่ อ งเที่ย วและสิน ค้า บริ ก ารของผู ป้ ระกอบการ
ในตลอดทัง้ แวลู เชน ซึ่ง จะสร้า งมูลค่ า เพิ่ม จากการท่ อ งเที่ย วและ
ยกระดับประสบการณ์การท่องเทีย่ วแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี
อานวยความสะดวกในการเดินทาง
นอกจากนี้ ช่ วยสนับสนุ นผู ป้ ระกอบธุ รกิจของประเทศไทยให้
มีช่องทางดิจทิ ลั ในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายขึ้น
ซึ่ ง จะกระจายรายได้ ลดความเหลื่ อ มล ้า และตอบรั บ กั บ
ยุ ท ธศาสตร์ช าติในด้า นการสร้า งความสามารถในการแข่ งขันด้วย
เช่นกัน
ทัง้ นี้ นัก ท่ อ งเที่ย วจะเข้า ถึง ข้อ มู ล การเดิ น ทางที่จ าเป็ นและ
น่าเชื่อถือในแพลตฟอร์มเดียว ได้รบั ความสะดวกสบายในการจับจ่าย
ใช้สอยและเข้าถึงสินค้าและบริการ ตลอดการเดินทาง รวมทัง้ ลด
ความซา้ ซ้อนในการทาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภาครัฐสามารถนา
ฐานข้อมูลนักท่องเทีย่ ว(บิก๊ ดาต้า) ไปวิเคราะห์ เพื่อใช้จดั ทานโยบาย
และแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในยุคดิจทิ ลั และผูป้ ระกอบการ รายย่อยมีทางเลือกในการขาย
สินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจทิ ลั ทีไ่ ม่เน้นแสวงหากาไร
ส าหรับ การลงนามข้อ ตกลงร่ ว มมื อ ในโครงการ Digital
Tourism Platform มี อ งค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนร่ วมลงนาม
49 องค์กร แบ่งเป็ นคณะทางานภาคเอกชน 30 องค์กร จะตัง้ เป็ น
บริษทั ไทยดิจิทลั แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด เพื่อทา
แอพพลิเคชัน่ โดยจะออกเวอร์ชนั ่ แรกเดือน เม.ย.2562

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธาน
คณะอนุ ก รรมการท่ อ งเที่ย วเชิง คุ ณ ภาพในพื้น ที่เขตพัฒ นาพิเศษ
ภาคตะวัน ออก (อี อี ซี ) เปิ ด เผยว่ า ความคื บ หน้า ในการจัด ท า
แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วในอีอซี ี ได้จดั ทาแผนใหญ่ ในภาพรวมเสร็จ
แล้ว ขณะนี้ ไ ด้ใ ห้ คณะท างานด้า นต่ า งๆ ไปจัด ท าแผนย่ อ ยให้
ครอบคลุมการท่องเทีย่ วทุกด้าน ซึง่ จะประชุมสรุปผลภายในเดือนนี้
ทัง้ นี้ ระยะสัน้ 1-3 ปี จะเร่ ง ด าเนิ น การพัฒ นาโครงสร้า งการ
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดให้เป็ น
ท่าเรือท่องเทีย่ วรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ 2. การพัฒนาโครงการ
Pattaya on pier ที่บริเวณแหลมบาลีฮาย ให้เป็ นแลนด์มาร์คของ
ประเทศ ซึ่งจะเป็ นสถานที่ ท่องเที่ย วริมนา้ ระดับโลกแบบ Pier 39
ที่ซานฟรานซิสโก และ3. การสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟรางเบา
(แทรม) เพื่อเชื่อมโยงจากเส้นทางรถไฟความเร็งสู งไปยัง สถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ ซึง่ จะเป็ นโครงข่าย คมนาคมสู่แหล่งท่องเทีย่ วใน อีอซี ี
โครงการต่ างๆ จะต้องใช้เงินลงทุน เป็ น จานวนมาก ซึ่งแต่ ละ
โครงการจะ จัดทาแผนการลงทุนร่ วมกันระหว่าง ภาครัฐและเอกชน
(พีพีพี) ต่ อ ไป ซึ่ง ในขณะนี้ ได้มีน กั ลงทุน หลายประเทศสนใจจะ
เข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆ คาดว่าภายใน 1 ปี แผนการดาเนินการ
ต่างๆ จะเสร็จเรียบร้อย รวมทัง้ จะส่งเสริมให้เกิด การขยายตัวของ
ธุ ร กิ จ การจัด ประชุ ม สัม มนา และศู น ย์แ สดงสิ น ค้า นานาชาติ
หรือ ธุ รกิจไมซ์ ( MICE ) เพื่อรองรับธุ รกิจ และภาคอุตสาหกรรม
จานวนมากทีจ่ ะ เข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอซี ี
"ในการยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วใน อีอซี ี จะต้องพัฒนาเครือข่าย
ทางราง และถนน ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ใน อีอซี ี เพือ่ ดึง
ให้น กั ท่ อ งเที่ย ว ที่ส่ว นใหญ่ จะกระจุก ตัว ที่พ ทั ยา ให้ กระจายไป
สถานที่ท่ อ งเที่ย วอื่น ๆ รวมทัง้ จะต้อ งจัด โซนนิ่ ง แหล่ง ท่ อ งเที่ย ว
เพือ่ ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการบริหารจัดการ"
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