ปาฐกถาพิเศษ โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรตั น์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
วันเสาร์ท่ี 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง EH 105 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ
นายวีระศักดิ์ โควสุ รตั น์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปาฐกถาพิเศษ งานเลี้ยงภาคคา่
ในงานสัมมนาหอการค้าทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ 36 โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. การรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็ นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสานึกและกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม เช่น โครงการ
“เทีย่ วไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ร่วมกับ ททท. เพือ่ ลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ
50 ภายในปี 2563 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่ อสัง คมและสิ่ง แวดล้อม
ตระหนักรูถ้ งึ ปัญหาขยะของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการทากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีการให้คาแนะนาในการลด
การสร้างขยะ หรือพลาสติกที่ใช้ครัง้ เดียวทิ้ง (Single-use plastics) และการใช้วสั ดุสาหรับทดแทนพลาสติก เช่น
การใช้ถงุ ผ้า, ขวดนา้ พกพา, กล่องข้าวพกพา, หลอดดูดนา้ จากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผา้ เช็ดหน้า เป็ นต้น โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้รบั มอบปิ่ นโต จานวน 500 เถา ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เมลามีนสาหรับใช้ใส่อาหารและสามารถนา
กลับ มาใช้ใ หม่ จ าก นายสนัน่ อัง อุ บ ลกุ ล ประธานกรรมการ บมจ.ศรี ไ ทยซุ ป เปอร์แ วร์ เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้แ ก่
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการกระจายนาไปใช้ยงั
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว: อุทยานแห่งชาติต่างๆ ภายใต้สงั กัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปัจจุบนั อุทยานแห่งชาติทวั ่ ประเทศได้ประกาศงดการนาโฟมและบรรจุภณั ฑ์พลาสติกที่ใช้ครัง้ เดียวทิ้ง หรือ
Single Use Plastic เข้าไปในเขตอุทยาน เนื่องจากโฟมและบรรจุภณั ฑ์พลาสติกได้ก่อให้เกิดปริมาณขยะพลาสติก
และโฟม มากกว่าปี ละ 2 ล้านตัน ขยะพลาสติกถุงหูห้ วิ ใช้ครัง้ เดียวทิ้งถึง 1.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งขยะพลาสติกแหล่านี้ได้
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ าและสัตว์ป่า ดังนัน้ โครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่ง ชาติ
จึงร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะพลาสติกและลดการเสียชี วติ ของสิง่ มีชีวติ ในเขตอุทยานแห่งชาติ และรณรงค์
ให้นกั ท่องเทีย่ วใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานเพือ่ รักษาระบบนิเวศป่ าและชีวติ สัตว์ป่าต่อไป
2. การท่องเที่ยวเมืองรอง
การท่องเที่ยวเมืองรอง กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวและจัดอบรม
สัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยสามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามทีใ่ ช้จ่ายจริง
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยขอให้หอการค้าไทยร่วมมือกับสมาชิก
ในจัง หวัดในการ ประชาสัมพันธ์ของดีในจัง หวัด โดยเน้นการช่ ว ยเหลือ ท้องถิ่น ในการใช้นโยบาย ไทยเท่ อาทิ
การอาบนา้ ให้ชา้ ง ใส่เสื้อผ้าไทย เป็ นต้น และในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า จะผลิตบุคลากรเพื่อ ทางานด้านบริการบนรถไฟ
โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาด้านการขายสินค้าและระบบขนส่งในท้องถิน่
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สาหรับกรณีเหตุการณ์ทจ่ี งั หวัดภูเก็ตเมือ่ เดือนตุลาคม 2561 ทีผ่ ่านมา สร้างความตื่นตระหนักแก่นกั ท่องเที่ยว
ทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนหายไป แต่ภายหลังจากการสร้างความเชื่อมัน่ ด้านความปลอดภัย ทาให้มนี กั ท่องเที่ยวชาวจีน
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 10% และยังมีนกั ท่องเที่ยวชาวฮ่องกงเข้ามาอีกถึง 23% โดยคาดการณ์ว่าในปี น้ ีจะมี
นักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวถึง 35 ล้านคน และจะมีการต้อนรับและถ่ายรูปกับบุคคลที่เข้ามาในประเทศในอันดับ
ที่ 35 ล้าน (นับจากบุคคลทีเ่ ดินทางเข้ามาผ่านทาง ตม.)
3. การเพิม่ ความถีข่ องการเดินทาง สาหรับหนังสือเดินทางที่ขอรับการตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้
ครัง้ เดียว (Single Entry Visa)
จากเดิมที่สามารถเดินทางได้ 1 ครัง้ เป็ นสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 ครัง้ (Double Entries Visa)
ภายใน 6 เดือน โดยคิดค่าธรรมเนียมอัตราเดิม คือคนละ 1,000 บาท โดยกาหนดระยะเวลาการขอรับการตรวจลงตรา
ทีส่ ถานทูตเป็ นระยะเวลา 2 เดือน
4. การอนุ ญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรซ้าอีก (Re-Entry Permit)
ด้ว ยการให้อ นุ ญาตครั้ง เดี ย วเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ น ั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี มี วี ซ่ า อยู่ แ ล้ว
(ทัง้ แบบ TR และ VoA) โดยอนุ ญาตให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของไทย
และสามารถกลับเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อีก โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตอีกครัง้ และสามารถรักษาสิทธิ์การอยู่ ใน
ประเทศไทยตามระยะเวลาคงเหลือทีก่ าหนดในวีซ่าเดิม
5. แก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุ ญาตให้ชาวต่างชาติท่ไี ด้รบั
สิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพือ่ การท่องเที่ยวเป็ นระยะเวลา 30 วัน (ผ.30)
ซึ่งจะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางอนุ ญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็ นเขต
ติดต่อกับพรมแดนทางบก สามารถเข้ามา ในประเทศไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราได้ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อปี
ปฏิทนิ
6.โครงการห้องน้ าสาธารณะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ King Power ออกแบบห้องนา้ ให้มหี อ้ งนา้ หญิงมากกว่าห้องนา้ ชาย
ไม่เก็บเงินค่าใช้บริการ และจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษา นอกจากนี้ บริษทั SCG. ยังได้ออกแบบห้องนา้ เพื่อให้
คนทัง้ มวลใช้งานภายใต้ โครงการ ห้องสุขสโมสร โดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัย
…………………………………
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