สารบัญ
หัวขอที่ ๑

ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการทองเที่ยว

๑

หัวขอที่ ๒

ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา

๗๙

หัวขอที่ ๓

ผลงานการเสนอเรือ
่ งตอคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒๙

หัวขอที่ ๔

ภารกิจดานการบูรณาการ
- ภารกิจการบูรณาการกับกระทรวงตางๆ
- ภารกิจการบูรณาการกับภาคเอกชน
- สานสัมพันธกับตางประเทศ (Friends of Thailand)

๑๓๙
๑๖๕
๑๗๔

หัวขอที่ ๕

ภารกิจการลงพื้นที่
- สรุปภารกิจการลงพื้นที่ตางจังหวัด
- สรุปภารกิจการเดินทางไปราชการตางประเทศ

๑๘๓
๒๐๓

หัวขอที่ ๖

การสื่อสารและประชาสัมพันธขาว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
- สรุปขาวประชาสัมพันธ กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑๗

หัวขอที่ ๗ ผลงานสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา
- รวมผลงานตามยุทธศาสตรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๒๓๗
๒๔๕
- ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

พัฒนาอยางสมดุล
เพื่อเติบโตอยางยั่งยืน

ป

จจุบนั บทบาทของกระทรวงการทองเทีย่ วและ
กีฬามีเปาหมายหลักในการขับเคลื่อนสราง
รายได ลดความเหลือ่ มลํา้ และสรางการเติบโต
ในภาคการทองเที่ยวและบริการอยางยั่งยืน รวมถึง
ผนึกหลอมรวมคนในชาติดว ย การกีฬาเพือ่ คนทัง้ มวล
(Sports for All) สร า งให เ กิ ด ความสามั ค คี เ ป น
หนึ่งเดียวกันในชาติ
ตลอดปที่ผานมาขับเคลื่อนภารกิจทั้งดาน
การทองเที่ยวและดานการกีฬามาอยางตอเนื่องจน
ประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรมในทุกๆ มิติ อาทิ โครงการ
เจาบานที่ดี (Amazing Thai Host) การปราบปราม
ทัวรผิดกฎหมายและการใหความสําคัญในดานความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ฯลฯ
หัวใจหลัก คือการขับเคลื่อนแผนงานใหเกิด
ขึ้น และเปนไปไดจริงในภาคปฏิบัติโดยในปที่ผานมา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดกําหนดแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ ๔ ขึ้น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยจะ
มุงพัฒนา และบูรณาการดานการทองเที่ยวและกีฬา
สงเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศเพือ่ นําไปสูเ ปาหมาย “การพัฒนาและบูรณาการ
ตามมิติราชการ (Function Base) มิติยุทธศาสตร
(Agenda Base) และมิติพื้นที่ (Area Base) เพื่อให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
และบูรณาการดานการทองเทีย่ วและกีฬาในการกาวสู
การเปนประเทศไทย ๔.๐” โดยไดมกี ารการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวและกีฬา ดังนี้
.

๑. สรางประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ
ชั้นนําของโลกดวย "แผนการพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)" เนนการ
เติบโตอยาง มีดุลยภาพบนพื้นฐานความเปนไทยเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจาย
รายไดสูประชาชน
๒. ทําใหกีฬาเปนสวนสําคัญในชีวิตประชาชนดวย
“แผนการพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๐- ๒๕๖๔)” โดยกีฬาจะเปนกลไกสําคัญในการ
สรางคุณคาทางสังคมและสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

๓. มุง บูรณาการงานทองเทีย่ วและกีฬาสรางความเติบโต
ทางเศรษฐกิจดวย “ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเทีย่ ว
และกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” โดยเสริม
สรางความเจริญเติบโตแบบคูขนานเชิงดุลยภาพทั้ง
ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๔. เปนศูนยกลางขับเคลือ่ นงานเชิงบูรณาการระดับชาติ
ดวย “ยุทธศาสตรสาํ นักงานปลัดกระทรวงการทองเทีย่ ว
และกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” มุงเนน
ใหกระทรวงฯ ทํางานเชิงเสริมสรางและสงตอแผนงาน
เชิงพัฒนาแบบบูรณาการ
กาวตอไปในมิตงิ านดานทองเทีย่ ว ในป ๒๕๖๑
รั ฐ บาลกํ า หนดให เ ป น ป ท  อ งเที่ ย วแห ง ชาติ ภ ายใต
แคมเปญ "ปทอ งเทีย่ ววิถไี ทย เกไกอยางยัง่ ยืน" ซึง่ จะ
เนนสงเสริมอัตลักษณ และวิถขี องทองถิน่ รวมถึงเนน
การกระจายรายไดจากเมืองหลักสูเ มืองรอง และชุมชน
โดยอาศัยการสงเสริมการทองเทีย่ วผานการทองเทีย่ ว
รูปแบบตางๆ ทัง้ นี้ กระทรวงฯ ไดเดินหนาในการสราง
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง (Hub) การทองเทีย่ วใน
อาเซียน ๖ ศูนยกลาง ไดแก

การทองเทีย่ วเชิงกีฬา (Sports Tourism) การทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) การจัดงาน
แตงงาน (Wedding & Romance) การทองเที่ยว
ทางนํา้ (Maritime Tourism) การทองเทีย่ วเชือ่ มโยง
(ASEAN Connect) และการทองเที่ยวเชิงอาหาร
(Gastronomy Tourism) พรอมทัง้ สงเสริมการทองเทีย่ ว
วิถีถิ่น วิถีไทย (Local Experience) ประกอบดวย
๗๐ เส น ทางตามรอยพระบาท (Royal Project)
การทองเทีย่ วทางราง (Rail Tourism) การทองเทีย่ ว
เพือ่ คนทัง้ มวล (Tourism for All) การทองเทีย่ วภาคคํา่
(Night Tourism) และการจัดประชุมสัมมนา (MICE)
รวมถึงเรงขับเคลือ่ นการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชน
ในระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ เปนการกระจายรายไดจากเมืองหลัก
สูเมืองรองและชุมชน และจะมีการประกาศเพิ่มอีก
๑ เขต คือ เขตพัฒนาการทองเที่ยวหมูเกาะทะเลใต
(เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา และหมูเ กาะอางทอง)
เชนเดียวกันกับกาวตอไป ในมิติดานกีฬา :
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเรง ดําเนินการจัดทํา
พ.ร.บ. นโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ... และ พ.ร.บ.
มหาวิ ทยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ พ.ศ.... ขณะนี้อยู
ระหวางขั้นตอนการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ
ทั้งนี้ กระทรวงเล็งเห็นวาการเปนสวนสําคัญของวิถี
ชีวิตประชาชนในทุกภาคสวนและเปนกลไกสําคัญใน
การสรางคุณคาทาง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา จึงมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องโดยไดมีการจัดทําแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ

การทองเทีย
่ วเชิงกีฬา
(Sports Tourism)
การทองเทีย
่ วเชิงสุขภาพ
(Medical&Wellness)
การจัดงานแตงงาน
(Wedding&Romance)
การทองเทีย
่ วทางนํา้
(Maritime Tourism)
การทองเทีย
่ วเชือ
่ มโยง
(ASEAN Connect)
การทองเทีย
่ วเชิงอาหาร
(Gastronomy Tourism)

ฉบับที่ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเปนกรอบทิศทางการ
พัฒนาการกีฬาของประเทศ และเปนกลไกสําคัญใน
การปฏิรูปการกีฬาของประเทศใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม อันจะนําไปสูก ารลดความเหลือ่ มลํา้ ของสังคม
พัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต สรางความสามัคคี และ
ความภาคภูมิใจของคนในชาติ และตั้งเปาหมายให
ประเทศไทยเปน Sports Dream Destination อันจะ
นําไปสูก ฬี าเพือ่ การทองเทีย่ ว Sports Tourism ซึง่ ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ประเทศไทยจะเปนเจาภาพ
ในการจัดการแขงขันระดับนานาชาติ ไดแก Moto
GP, Air Race 1, Thomas Uber cup ทั้งหมดนี้
เปนการทํางานภายใตแผนการพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔) แบงเปน ๖
ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรที่ ๑ :
การสงเสริมใหเกิดความรูและความตระหนักดานการ
ออกกําลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ :
การส ง เสริม ให ม วลชนมีก ารออกกํา ลัง กาย และมี
สวนรวมในกิจกรรมการกีฬา
ยุทธศาสตรที่ ๓ :
การพัฒ นากีฬ าเพือ่ ความเป น เลิศและตอยอดเพือ่
ความสําเร็จในระดับอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๔ :
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพือ่ เปนสวนสําคัญ
ในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๕ :
การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วของกับ
การกีฬา
ยุทธศาสตรที่ ๖ :
การยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การด า นการกี ฬ า ให มี
ประสิทธิภาพ
ทุกแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติจากนี้จึงตอง
การใหประชนทุกภาคสวนมีความสนใจในการออก
กําลังกายและเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอ (Sports for
All) สงเสริมใหนกั กีฬาประสบความสําเร็จในการแขง
กีฬาทั้งในระดับภูมิภาค ระดับทวีป และระดับโลก
(Sports for Excellence) ใชกฬี าสรางคน...คนสราง
ชาติ เพื่อความ สามัคคี (Sports for Unity) พรอม
ทั้งสงเสริมอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของกับการกีฬาของ
ประเทศ สามารถชวยสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เพื่อใหมีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป

๑
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๑

๒

๓
๔

ป ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีรายได จากการ
ทองเที่ยว สูงขึ้นเปน อันดับที่ ๓ ของโลก
ขึ้นจากอันดับ ๖ ในป ๒๕๕๘
และ มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
สูงเปน อันดับที่ ๙ ของโลก
ขึ้นจาก อันดับ ๑๐ ในป ๒๕๕๘
๓ ปที่ผานมา อุตสาหกรรมทองเที่ยวสราง
รายไดแกประเทศรวม ๖.๖ ลานลานบาท
ขยายตัว เฉลี่ยกวา ๑๖% ตอป
สูงกวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ๔ เทา

๕

๖

นักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาประเทศไทยกวา ๗๐%
เปนกลุมที่เดินทางมาซํ้า และจากสถิติพบวา
วันพักเฉลี่ยสูงขึ้น
จาก ๙.๔๗ วัน ในป ๒๕๕๘
เปน ๙.๕๖ วัน ในป ๒๕๕๙
คาใชจายตอหัวตอวัน เพิ่มขึ้น
จาก ๔,๘๐๘ บาท ในป ๒๕๕๘
เปน ๕,๑๔๒ บาท ในป ๒๕๕๙

๗ รายไดจากการทองเที่ยว

อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
คิดเปนสัดสวน ๑๗.๗๐% ในป ๒๕๕๙
เพิ่มขึ้น ๑.๒๙% จาก ๑๖.๔๑% ของ
GDP ป ๒๕๕๘
แรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพิ่มขึ้น
๑๑.๓๖% จาก ๔.๑๖ ลานคนในป ๒๕๕๘
เปน ๔.๒๖ ลานคน ในป ๒๕๕๙

องคการการทองเทีย
่ วโลก
แหงสหประชาชาติ (UNWTO)

เมืองหลัก :
เพิ่มขึ้น ๓๖% เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๗
และ เพิม
่ ขึน
้ ๑๒% เมือ่ เทียบกับป ๒๕๕๘
๑๒ เมืองตองหาม... พลาด :
เพิม
่ ขึน
้ ๒๒% เมือ่ เทียบกับป ๒๕๕๗
และ เพิ่มขึ้น ๗% เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๘
๑๒ เมืองตองหาม...พลาด พลัส :
เพิ่มขึ้น ๒๔% เมือ่ เทียบกับป ๒๕๕๗
และ เพิม
่ ขึน
้ ๘% เมือ่ เทียบกับป ๒๕๕๘

กระทรวงการทองเทีย
่ ว
และกีฬา

การท่องเที่ยวของประเทศไทยในอันดับโลก

กรุงเทพฯ คว้าตำแหน่งจุดหมายปลายทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

๑ ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
อันดับ

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ ไทย

๑๗ แห่ง
ที ่ น ่ า เที ่ ย ว ที ่ ส ุ ด ของ โลก ในปี ๒๕๖๐

ติ ด อั น ดั บ หนึ ่ ง ในแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว

ที่มา: Mastercard Asia Pacific Destinations Index 2017,
บริษัท มาสเตอร์การ์ด , สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560

ที่มา: สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN)

ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที ่ ย ว

๓๔ ของ โลก
อั น ดั บ ๓ ของ อาเซี ย น
อั น ดั บ

๑ อันดับ
จากปี ๒๕๕๘ ที่อันดับ ๓๕

มีอันดับสูงขึ้นกว่าเดิม

ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report
2017, สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)

ตลาดอตก.

๔ จาก ๑๐ อันดับ
“ตลาดสดที่ดีที่สุด
ในโลก”
ได้รับอันดับที่

ที่มา: สำนักข่าว CNN

๓๑ | ผลงานสนั
ม่ังค่ัง ม่ันคบงสนุย่ังนยนโยบายการท
ืน กระทรวงกอารงเที
ทอ่ยงวเท่ียวและกีฬา

HOTEL

โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล
ได้รับรางวัลโรงแรม
อันดับ

๑ ของ โลก

ที่มา: จากการประกาศผล Readers Travel
Awards 2017

การท่องเที่ยวของประเทศไทยในอันดับโลก
๙ รานอาหารในกรุงเทพฯ ติด ๕๐ อันดับ

ราน ที่ดีที่สุดใน เอเชีย

กรุงเทพฯ ไดรับการจัดเปนเมืองที่มีอาหารริมทาง

GAGGAN

ดี ที่สุดในโลก และ “หอยทอด”

อันดับ ๑ ถึง ๓ ปีซอ
้ น

เปน ๑ ใน ๓ อาหารที่ขึ้นช่ือที่สุด

ร้านอาหารยอดเยีย
่ มแห่งเอเชีย

ที่มา: จากการประกาศผล Asia's 50 Best Restaurants
ครั้งที่ 5 ปี 2560

ที่มา: สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN ),
สภาอาหารริมทางโลก (World
Street Food Congress)

เมนู

ทะเลบัวแดง ในจังหวัด อุดรธานี

ไดรับการประกาศใหเปน ๑ ใน ๒๐ ทะเลสาบ แปลก ที่สุดใน โลก
ที่มา: สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN )

ภูเก็ต

ถูกจัดเปนเมืองแหงการสรางสรรคอาหารของ

โลก

ที่มา: การจัดอันดับของ ยูเนสโก (UNESCO) ปี 2558

ประเทศไทย

ควาอันดับ

ประเทศไทย

๑

ไดรับการจัดอันดับเปน

Wedding Destination

ประเทศที่เหมาะสําหรับ

ที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก

“เริ่มตน”

ธุรกิจ มากที่สุดใน โลก
ที่มา: รายงานผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดใน
โลกประจำปี 2017, U.S.News ประเทศสหรัฐอเมริกา

Marry

อันดับ

๑ ใน Top Destination

สำหรับนักท่องเที่ยวเอเชีย

ที่มา: Destination Wedding Planners Congress
2017 (DWP)

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๔๒

สรุปสถานการณทองเที่ยวไทย
ที่สําคัญป 2559
รายไดจากภาคการทองเที่ยว จําแนกตามประเภทการใชจาย
คาที่พัก
คาซื้อสินคา/ของที่ระลึก
คาอาหาร/เครื่องดื่ม
คาใชจายเพื่อความบันเทิง
คาพาหนะเดินทางในประเทศ
คาบริการทองเที่ยว
คาใชจายอื่นๆ

ภาคการ
ทองเที่ยว
ระหวาง
ประเทศ
ป 2559

พันลานบาท

(พันลานบาท)

จํานวน
นักทองเที่ยว

34.57
+ 8.28

%
CH

รายได
ผูเยี่ยมเยือน

รายได
นักทองเที่ยว

1,643.19
+ 2.32

1,633.50
%
CH + 2.15

%
CH

%
CH

%SHARE

+10.73
+11.58
+13.97
+7.43
+11.62
+11.07
+15.37

668.20
594.43
523.08
296.12
256.18
130.85
56.53

จํานวน
ผูเยี่ยมเยือน
(ลานคน)

%CH

32.53
+ 8.71

26.5
23.5
20.7
11.7
10.1
5.2
2.3

จํานวน
ทัศนาจร
%
CH

2.04
+ 1.89
รายได
ทัศนาจร

%
CH

9.69
+37.25

หมายเหตุ : ผูเยี่ยมเยือน (Visitors) หมายถึง ผูที่เดินทางไปเยือนสถานที่อื่น (ประเทศ/จังหวัดอื่นๆ) เพื่อการทองเที่ยวหรือพักผอน ซึ่งสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) นักทองเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผูเยี่ยมเยือนที่เดินทางไปเยือนสถานที่อื่น (ประเทศ/จังหวัดอื่น ๆ) และพํานักในสถานที่ดังกลาวเปนเวลาอยางนอย ๑ คืน
(๒) นักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึง ผูเยี่ยมเยือนที่เดินทางไปเยือนสถานที่อื่น (ประเทศ/จังหวัดอื่น ๆ) โดยไมพักคางคืน หรือเดินทางแบบเชาไป-เย็นกลับ

2,525.39
+11.39

ลําดับของการทองเที่ยวไทยในเวทีทองเที่ยวโลก
จํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติ

พันลาน
บาท

รายไดรวมจากภาคการทองเที่ยว

ลําดับ
ที่

%

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

14

11

9

รายรับจากนักทองเที่ยว
ตางชาติ
ลําดับ
ที่

ป 2559
ลําดับ
ที่

ป 2558
ป 2557

ลําดับ
ที่

9

การกระจายรายได
จากการทองเที่ยว
พันลานบาท

กรุงเทพมหานคร
981.57
ภาคใต
834.14
ภาคตะวันออก
320.86
ภาคเหนือ
172.61
ภาคตะวันตก
86.61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 74.93
ภาคกลาง
54.67
รวม
2,525.39

ภาคการ
ทองเที่ยว
ภายใน
ประเทศ
ป 2559

(ลานคน-ครั้ง)

(พันลานบาท)

%CH

6

3

ป 2559
ป 2558
ป 2557

%SHARE

+8.25 38.9
+10.59 33.0
+33.42 12.7
+5.29
6.8
+5.01
3.4
+10.88
3.0
+5.82
2.2
+11.39 100.0

จํานวน
ผูเยี่ยมเยือน

จํานวน
นักทองเที่ยว

จํานวน
ทัศนาจร

146.27
%
CH + 5.22

83.71
%
CH+ 4.82

62.56
%
CH+ 5.75

รายได
ผูเยี่ยมเยือน

รายได
นักทองเที่ยว

รายได
ทัศนาจร

882.20
%
CH + 9.85

774.70
%
CH + 9.60

107.50
%
CH+11.70

ที่มา: กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ป ๒๕๖๐ รายได ๒.๗๑ ลานลานบาท

เปาหมาย

ขยายตัวรอยละ ๘ จากป ๒๕๕๙

วัตถุประสงค

๑. สรางความยั่งยืนใหกับการทองเที่ยว เนนคุณภาพ สรางมูลคาเพิ่ม สรางสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒. กระจายรายได ลดความเหลื่อมลํ้า
๓. ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด สรางความภูมใิ จในทองถิน่ ตน การดูแลรักษาภูมลิ าํ เนา
รักและเขาใจประเทศไทย
๗๑ | ผลงานสนั
ม่ังค่ัง ม่ันคบงสนุย่ังนยนโยบายการท
ืน กระทรวงกอางเที
รทอ่ยงวเท่ียวและกีฬา

วัตถุประสงคที่ ๑
สรางความยัง่ ยืนใหกบั การทองเทีย่ ว เนนคุณภาพ สรางมูลคาเพิม่
สรางสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม

สามารถแบงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไดดังนี้

๑. ยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเที่ยว
๑.๑ กลยุทธการยกระดับภาพลักษณการทองเทีย่ วสูก ารเปน Quality Leisure Destination
๑.๑.๑ สงเสริมตลาดรวม สรางการรับรูระดับโลก ดวยการเปนเจาภาพงานสําคัญ

การจัดงานประชุมสภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก World
Travel and Tourism Council – WTTC Global Summit เกิดผล
สําเร็จจากประชุมครั้งนี้ คือ ชวยยกระดับภาพลักษณของประเทศ
ไทยใหเปน Quality Leisure Destination และ Sports Hub เดนชัด
ในเวทีระดับโลก งานประชุมระดับโลกทีป่ ระเทศไทยเปนเจาภาพครัง้
นีม้ ผี เู ขารวมประชุมประมาณ ๑,๒๐๐ คน จาก ๕๗ ประเทศ มีรฐั มนตรี
จาก ๘ ประเทศเขารวมงาน พรอมดวย CEO บริษทั ชัน้ นํา เจาของธุรกิจ
ดานการโรงแรม สายการบิน สนามบิน รถเชา เรือสําราญ และธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการเดินทางและทองเที่ยว มีสื่อตางชาติติดตามทําขาว
จํานวนกวา ๑๕๐ ราย รวมทั้งสื่อออนไลน มีการถายทอดสดไปทั่ว
โลกซึง่ มีผชู มเกินกวา ๑๐ ลานคนแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทย
ในการจัดประชุมระดับโลก สงผลใหประเทศไทยเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายมากขึน้ สามารถสรางศักยภาพดานการเดินทาง และการทองเทีย่ ว
ของประเทศไทยทัง้ ในเชิงปริมาณ และคุณภาพใหเติบโตอยางมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๘๒

TOURISM
FOR

ALL

การจัดงาน World Tourism Day : เปดตัวเสนทางการทองเที่ยว
เพือ่ คนทัง้ มวลในการจัดงานวันทองเทีย่ วโลก เมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๙ องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ หรือ UNWTO
โดยนายกรัฐมนตรีของไทยไดขึ้นกลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอเรื่อง
"การทองเทีย
่ วเพือ
่ คนทัง
้ มวล
ของประเทศไทยในบริบทของเวทีโลก"

มีผูนําในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จาก ๑๕๗ ประเทศทั่วโลก
เดินทางมาประชุมและเฉลิมฉลองวันทองเที่ยวโลกในประเทศไทย
จัดงานที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแกน ทําใหคนทั่วโลก
รูจักประเทศไทยเพิม่ ขึน้ และรูจ กั ขอนแกนเพิม่ มากขึน้ อีกดวย
๙ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

ภาพ ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานขอนแกน

การจัดประชุม SportAccord Convention : การเปนเจาภาพงานระดับโลกดานกีฬา จะสามารถยกระดับ
มาตรฐานสมาคมกีฬาในประเทศไทย สรางความเชื่อมั่น และสรางโอกาสใหสมาคมกีฬาจากตางชาติมาตั้งสํานักงานในประเทศไทย
เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะเปนเจาภาพจัดงานดานกีฬาที่ใหญท่ีสุดในโลก
คือ การประชุมสมัชชาสหพันธกีฬานานาชาติ สปอรต แอคคอรด คอนเวนชั่น ๒๐๑๘ (SportAccord Convention 2018) ระหวาง
วั น ที่ ๑๕-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่ ง จะมี ป ระธานสหพั น ธ กี ฬ าต า งๆ กว า ๑๐๐ สหพั น ธ และผู  บ ริ ห ารสหพั น ธ กี ฬ าจากทั่ ว โลก
พรอมครอบครัวกวา ๕,๐๐๐ คน เขารวมประชุม จะเปนการกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวในหลายดานสามารถกระจายรายไดลงสู
ทองถิ่น ทําใหเกิดการจางงานที่เกี่ยวของกับภาคการทองเที่ยวและกีฬาไดอีกมากมาย

๑.๑.๒ สินคาสรางภาพพจน เพือ่ ยกระดับประเทศไทยเปนแหลงทองเทีย่ วคุณภาพ
(Quality Leisure Destination)

การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness)
การจัดงานแตงงาน (Wedding & Romance)
การทองเที่ยวทางนํ้า (Maritime Tourism)
การทองเที่ยวเชื่อมโยง (ASEAN Connect)
การทองเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
๑.๑.๓ ตลาดอเมริกา (๒ ภารกิจ)*
มีแผนขยายสํานักงาน ททท. ในโตรอนโต ประเทศแคนาดา และทีเ่ ซาเปาโล ประเทศบราซิล เพือ่ เปนการขยายตลาด
อเมริกาเหนือและใต ไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อใหสํานักงานนิวยอรก และลอสแอนเจลิสทํางานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

Virtuoso : วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมงาน Virtuoso Travel Week 2017 เพื่อรุกขยายตลาด
ไฮเอนดดึงนักทองเที่ยวคุณภาพทวีปอเมริกามาเที่ยวประเทศไทย เนนนักทองเที่ยวคุณภาพ ใชจายสูง พํานักนาน
* จํานวนภารกิจที่รัฐมนตรีขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสงเสริมตลาดทองเที่ยวคุณภาพ

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๑๐
๒

Sea Trade : ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมงาน Seatrade 2017 ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพือ่ สงเสริมธุรกิจเรือสําราญในประเทศไทยทัง้ ฝง อันดามัน และอาวไทย ซึง่ สามารถพัฒนาเปนทาเรือหลัก Home Port และเพิม่ ทาเรือ
Port of Call ที่มีอยูแลว เพื่อรองรับเรือสําราญจากทั่วโลก

๑.๑.๔ ตลาดยุโรป (๒ ภารกิจ)*

กระตุนตลาดยุโรปเที่ยวไทย ในงานมหกรรมทางการทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของโลก โดยเนนการทองเที่ยววิถีไทย
เกไกสไตลลึกซึ้ง ในงาน World Travel Market (WTM) 2016 ( ๖-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
และInternational Tourismus Borse (ITB) 2017 (๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

World Travel Market (WTM) 2016
( ๖-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

International Tourismus Borse
(ITB) 2017
(๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
ณ กรุงเบอรลิน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
งาน International Tourismus Borse (ITB) 2017

๑.๑.๕ ตลาดเอเชีย จีน อาเซียน และอื่นๆ (๑๙ ภารกิจ)*

สงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลไทย โดยนําคณะผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวไทยกวา ๑๐๐ ราย
เดินทางไปพบปะบริษทั นําเทีย่ วและสือ่ มวลชน เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ใหแกผปู ระกอบการในตลาดนักทองเทีย่ วชาวจีน รวมทัง้ กระตุน ใหเกิด
การเดินทางมาทองเทีย่ วประเทศไทยในตลาดจีนและสงเสริมการทองเทีย่ วคุณภาพอยางยัง่ ยืนในหลายเมือง ไดแก นครปกกิง่ (๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๙) นครเฉิงตู (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นครกวางโจว (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สาธารณรัฐประชาชนจีน
CITM (China International Travel Mart) (๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนงานสงเสริมการขายสินคาและบริการทางการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดของจีน วัตถุประสงคในการเขารวมงานเพื่อแสดง
ใหเห็นวาประเทศไทยและผูประกอบการไทยมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวชาวจีนกลุมระดับกลางถึงระดับบน
Quality Tourism Road Show to Chongqing (๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นําผูป ระกอบการธุรกิจทองเทีย่ วกวา ๑๐๐ ราย ไปพบปะบริษทั นําเทีย่ วและสือ่ มวลชนในเมืองฉงชิง่ เพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วคุณภาพ
ในตลาดจีน
๑๑ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

Tourism EXPO Japan 2017 (๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐) ที่กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุน เปนงานสงเสริมการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในเอเชีย
จัดตอเนือ่ งเปนปที่ ๒๙ มีหนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรม
ทองเทีย่ วเขารวมงานกวา ๑๕๐ ประเทศ มีผปู ระกอบการไทย ๑๐ รายมารวม
สงเสริมการทองเที่ยว รุกตลาดญี่ปุน
ปนี้ ททท. แตงตัง้ ใหนกั รองดังวงโนกิซากะ ๔๖ เปนทูตประชาสัมพันธ
นําเสนอแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่ถายรูปแลวเก เปนแนวฮอตฮิตของ
นักทองเที่ยวสาวญี่ปุน

งานสงเสริมการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในเอเชีย

Tourism EXPO Japan 2017
( ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐)
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป
่ น
ุ

๑.๑.๖ ตลาดโอเซียเนีย

นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญมาจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดซึ่งมีจํานวนกวา ๘๐๐,๐๐๐ คนตอปถือเปน
นักทองเที่ยวที่มีคุณภาพเพราะมีคาใชจายคอนขางสูงอีกทั้งวันพักเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยมากถึง ๑๗ วัน ผลจากการสํารวจพบวา ประเทศ
ไทยเปนสถานที่ที่ชาวออสเตรเลียเลือกที่จะมาแตงงานเปนอันดับสาม ในขณะที่มีกลุมนักทองเที่ยวสตรีนําโดยนางงามจากออสเตรเลีย
เขารวมโครงการ Women's Journey ในเดือนสิงหาคม เพื่อสรางแนะนําแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในภูมิภาคของไทยทําใหเกิดการมาเที่ยว
ในชวงฤดูกรีนซีซั่น (Green Season) ไดอีกดวย

๑.๑.๗ ตลาดตะวันออกกลาง (๑ ภารกิจ)*

สรางตลาดตะวันออกกลาง ที่มีแนวโนม เศรษฐกิจขยายตัวตอเนื่อง โดยประชาสัมพันธเชิญชวนชาวตะวันออกกลาง
มาทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และมาเที่ยวชวงฤดูฝน Green Season อาทิ งาน The 10th Tehran International Tourism Exhibition
(๘-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐)
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๑๒
๒

๑.๒ กลยุทธการปรับโครงสรางตลาดสู High Value
๑.๒.๑ การทองเที่ยวทางนํ้า Maritime Tourism
SUPER YACHT - เรือยอรช

จัดงาน Super Yacht Show ๒ ครั้งเพื่อกระตุนตลาดการทองเที่ยวทางนํ้า เจรจากับกรมศุลกากร
และกรมสรรพากร เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางโอกาสในการแขงขันดานการทองเที่ยวทางนํ้า

CRUISE - เรือสําราญ

Sea Trade : ผลักดันใหประเทศไทยเปน Home Port ทีไ่ ดมาตรฐานในงาน Seatrade Cruise Global
ซึง่ จัดขึน้ เปนประจําทุกปทเี่ มือง Fort Lauderdale รัฐฟลอริดา โดย Cruise Line International Association
(CLIA) การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.) เขารวมงานนีม้ าเปนปที่ ๔ งาน Seatrade Global 2017 มี Exhibitor
กวา ๘๐๐ ราย จาก ๙๓ ประเทศทัว่ โลก โดยมีองคการสงเสริมการทองเทีย่ ว (NTOs) ในภูมภิ าคเอเชียเขารวมงาน
จํานวน ๑๐ ประเทศ
ทาเรืออาวมะขาม : พัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกดานพิธกี ารเขาเมือง ทัง้ ระบบตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร
เพื่อผลักดันใหไทยเปน Hub ของเรือสําราญในอาเซียน
ASEAN Tourism Forum (ATF) : สิงคโปร หารือกับบริษัทเดินเรือสําราญยักษใหญ ๒ บริษัท ผูดําเนิน
ธุรกิจเรือสําราญ คือ GentingHong Kong และ Carnival Corporation เพื่อผลักดันการทองเที่ยวทางนํ้า
(Maritime Tourism) และศักยภาพทาเรือของไทย ใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวกลุมลองเรือสําราญได

SAILING - เรือใบ

การแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทานภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตา
การแขงขันเรือใบนานาชาติ ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตตา ณ โอเชี่ยน มารีนา ยอรช คลับ จ. ชลบุรี
การแขงขันเรือใบนานาชาติสมุย รีกัตตา
การแขงขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตตา ๒๐๑๗
การแขงขันเรือใบนานาชาติ เดอะ เบย รีกัตตา (The Bay Regatta) (ภูเก็ต)
การแขงขันเรือใบ เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค ๒๐๑๗

๑.๒.๒. Wedding and Romance

ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดงานแตงงานของคูร กั ในภูมภิ าคอาเซียน รวมถึงเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วฮันนีมนู
เปนเจาภาพจัดงานประชุม “Destination Wedding Planners Congress 2017” ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต และ “Indian Wedding Symposium
2017” ที่กรุงเทพฯ จากการสํารวจพบวา คนจีนรุนใหมตามเทรนดแฟชั่นแตงงานตางประเทศกันมากขึ้น และที่สําคัญประเทศไทย
นับเปนจุดหมายปลายทางสําคัญของคูแตงงานชาวอินเดีย โดยนิยมชายหาด ไดแก พัทยา ภูเก็ต หัวหิน สมุย และ เขาหลัก ขณะที่จุด
หมายปลายทางหลักในเมือง ไดแก กรุงเทพฯ และเชียงใหม นักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมีการใชจายตอหัวสูงมาก ซึ่งจะชวยผลักดันให
ประเทศไทยกลายเปน “Quality Leisure Destination” ไดอยางแนนอน
๑๓ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

๑.๒.๓ การสรางภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย
เทศกาลภาพยนตรตา งประเทศทีถ่ า ยทําในประเทศไทย ครัง้ ที่ ๕
(๒๐ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
การแขงขันการถายทําภาพยนตรสั้นในประเทศไทยปนี้มีผูเขา
แขงขัน ๓๓ ทีม แบงเปนผูเ ขาแขงขันทีมนักศึกษาไทยจํานวน ๙ ทีม
ทีมละ ๒ คน แขงขันในหัวขอ “การทองเที่ยวเชื่อมโยงโครงการ
พระราชดําริ” และผูเขาแขงขันทีมนักศึกษาชาวตางชาติ ๒๔ ทีม
ทีมละ ๓ คน โดยเปนนักศึกษาตางชาติทําหนาที่ผลิตภาพยนตร
ทีมละ ๒ คน และนักศึกษาไทยทําหนาที่ผูชวยผลิตภาพยนตรทีม
ละ ๑ คน แขงขันในหัวขอ “วิถีชีวิต อาหาร ศิลปวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยวใน ๘ เขตพัฒนาการทองเที่ยว"
การจัดฉายภาพยนตรตางประเทศที่เคยถายทําในประเทศไทย
(วันที่ ๒๑–๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยนําเอาภาพยนตรคลาสสิค
ทีถ่ า ยทําในประเทศไทย จํานวน ๕ เรือ่ ง ไดแก เรือ่ ง Air America
เรื่อง The Man with the Golden Gun เรื่อง Bridget Jones
: The Edge of Reason เรือ่ ง The Deer Hunter และเรือ่ ง The
Killing Fields มาจัดฉายวันละ ๑ รอบ
สถิตภิ าพยนตรทตี่ า งประเทศทีเ่ ขามาถายทําในประเทศไทย ชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ พบวามีภาพยนตร
ตางประเทศเขามาถายทําในประเทศไทย จํานวนรวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๔ เรื่อง สรางรายไดจํานวน ๘,๒๒๓.๘๗ ลานบาท โดยแบงตาม
ปงบประมาณ ดังนี้
ปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐

จํานวนภาพยนตรตางประเทศที่เขามาถายทํา

๘๑๒ เรื่อง

รายได

๓,๐๐๐.๐๐ ลานบาท
(รายไดเพิ่มขึ้น ๑๕% )

พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๘

๗๗๑ เรื่อง
๗๒๑ เรื่อง

๒,๑๘๐.๙๑ ลานบาท
๓,๐๔๒.๙๖ ลานบาท

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๑๔
๒

๑.๒.๔ การพัฒนาของที่ระลึก

โครงการ "พัฒนาสินคาตนแบบของทีร่ ะลึกเพือ่ การทองเทีย่ ว" เปนกิจกรรมนํารองทีค่ ดั เลือกแหลงทองเทีย่ ว เปนกรณี
ศึกษา ๑๘ แหงจาก ๑๒ เมืองตองหาม...พลาดและ ๑๒ เมืองตองหาม...พลาดพลัส และสนามบินนานาชาติ ๔ แหง คือ เชียงใหม เชียงราย
หาดใหญ และภูเก็ต มาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสินคาที่ระลึกใหรวมสมัย สรางแนวคิด“เสนหเที่ยว เสนหไทย”
ผสมผสานเสนหพ นื้ บาน ชูอตั ลักษณเพิม่ มูลคาสินคากวา ๕๐๐ ชิน้ พัฒนาใหสามารถใชในชีวติ ประจําวันไดงา ย และสอดคลองกับพฤติกรรม
นักทองเที่ยวที่เปนกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่ เชน มาสคอตโลมาสีชมพูคูรักและแพนเคกร็อค เพื่อประชาสัมพันธโลมาสีชมพูและ
เขาหินพับผาที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช, เสื้อยืด สมุดอักษรภาพบานทุงโฮง ผสมผสานกับภาษาไทพวน ที่ จ.แพร งานเสนหเที่ยว
เสนหไทย ซึ่งสินคาทั้งหมดนี้มีความสอดคลองกับความตองการของตลาดนักทองเที่ยว ที่มักแสวงหาสิ่งที่สะทอนความเปนพื้นถิ่นของ
สถานที่ที่ไปเยือน อีกทั้งยังถือเปนสื่อชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตางๆ ในประเทศไทยใหกับนักทองเที่ยวทั่วโลกดวย
นอกจากนี้ยังมีโครงการของที่ระลึกที่พัฒนาจากตนแบบของ "ศูนยบันดาลไทยรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม" เพื่อ
สงเสริมใหชุมชน สรางสรรคผลิตภัณฑที่มีการพัฒนาหีบหอ และการออกแบบที่ทันสมัย พัฒนาถูกใจตลาด สอดคลองกับกลุมเปาหมาย
ในแตละทองถิ่น เกิดการกระจายรายไดจากการทองเที่ยว
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๑.๓ กลยุทธสรางโอกาสทางการทองเที่ยวสูคนไทยทุกกลุม
๑.๓.๑ Tourism for All

การจัดงานประชุม UNWTO ในหัวขอ Tourism for All เดือนกันยายน ๒๕๕๙
เปดตัวเสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล นํารองที่จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา โดยสวนนงนุชไดเปดโอกาสใหคน
พิการ คนสูงวัย กวา ๑๐.๗ ลานคนทั่วประเทศ เด็ก และมนุษยลอทั้งหลาย มาเที่ยวชมสวนนงนุชโดยไมมีคาใชจาย สามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวอยางสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย และเปนธรรม เหมือนคนทั่วไป เพื่อผลักดันใหการทองเที่ยวสรางประโยชนสุขให
คนทุกวัยในครอบครัว ทั้งยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวภาคตะวันออก
สงเสริมเสนทางทองเที่ยว ในงาน มหกรรมอารยสถาปตยอาเซียน

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๑๖
๒

คณะกรรมการเขตพัฒนาการทองเที่ยวไดจัดทําเสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในแตละคลัสเตอร จํานวน
๘ เสนทาง ดังนี้
เสนทางทองเที่ยว

ศรัทธาธรรมถิ่นลานนา
วัดประจําปเกิด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เสนทางทองเที่ยว

ภูเก็ต เมืองวัฒนธรรม
สรางสรรคดานอาหารของยูเนสโก

ภัตตาคารบลู เอเลเฟนท, ตําบลตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เสนทางทองเที่ยว

ถนนสายเรียนรู ดูโลกทะเลโคลน
เยีย
่ มชมโครงการในพระราชดําริ

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดลอมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ

เสนทางทองเที่ยว

สีสันตะวันออกเพื่อคนทั้งมวล
(Color of the East tourism for all)
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สวนนงนุช, ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เสนทางทองเที่ยว

อารยธรรมอีสานใต "One day trip"

อุทยานประวัตศิ าสตรพนมรุง , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรรี มั ย

เสนทางทองเที่ยว

เชื่อมโยงเมืองมรดกโลก

อุทยานประวัตศ
ิ าสตรสโุ ขทัย-อุทยานประวัตศ
ิ าสตรศรีสช
ั นาลัย

อุทยานประวัตศิ าสตรสโุ ขทัย

เสนทางทองเที่ยว

เสนหมนตราริมฝงโขง

พันโขด แสนไคร (แกรนดแคนยอนหนองคาย), สํานักงานจังหวัดหนองคาย

เสนทางทองเที่ยว

ราชธานีเกา เมืองมรดกโลก

วัดพนัญเชิงวรวิหาร, อําเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๑๘
๒

๑.๓.๒ ๑๒ เมืองตองหาม...พลาด และ ๑๒ เมืองตองหาม...พลาด พลัส

สงเสริมการทองเที่ยวจากเมืองทองเที่ยวหลักสูพื้นที่ใกลเคียง สามารถเชื่อมโยงนักทองเที่ยวสูเมืองตองหาม...
พลาดทั้ง ๒๔ เมือง กวา ๔๘.๙๐ ลานคน และกระจายรายไดสูเมืองตางๆ กวา ๑๕๒.๔๓ พันลานบาท

ป 2559

ป 2559

ป 2559

20.80 ลานคน

27.10 ลานคน

75.49 พันลานบาท

76.94 พันลานบาท

%CH +7.71%

%CH +5.79%

จํานวนและรายไดจากผูเยี่ยมเยือน ใน 12 เมือง ตองหาม...พลาด ป 2559
จํานวนผูเยี่ยมเยือน (คน)
ป 2559

%CH

%CH +6.87%

152.43 พันลานบาท

%CH +8.45%

%CH +6.94%

จังหวัด

47.90 ลานคน

จํานวนและรายไดจากผูเยี่ยมเยือน ใน 12 เมือง ตองหาม...พลาด พลัส ป 2559

รายไดจากผูเยี่ยมเยือน (ลานบาท)
ป 2559

%CH +7.70%

จังหวัด

%CH

จํานวนผูเยี่ยมเยือน (คน)
ป 2559

%CH

รายไดจากผูเยี่ยมเยือน (ลานบาท)
ป 2559

%CH

นครศรีธรรมราช

6,929,843

+ 4.20

31,844.85

+ 6.33

เลย

3,679,645

+ 18.12

5,100.46

+ 23.75

+ 5.93

ตราด

3,088,937

+ 4.06

7,647.09

+ 3.78

5,981.48

+ 2.73

เพชรบูรณ

2,966,752

+ 8.07

4,598.74

+ 9.90

+ 3.98

5,814.19

+ 7.55

จันทบุรี

2,056,132

+ 14.83

5,945.30

+ 16.06

1,701,116

+ 19.21

2,849.79

+ 24.64

ราชบุรี

1,505,718

+ 6.12

1,644.89

+ 11.59

สมุทรสงคราม

1,598,052

+ 6.65

2,125.86

+ 10.18

สมุทรสงคราม

1,487,188

+ 12.12

2,930.55

+ 14.15

บุรีรัมย

1,540,872

+ 8.52

2,359.09

+ 14.84

บุรีรัมย

1,376,430

+ 3.58

7,769.77

+ 6.98

ตรัง

1,465,811

+ 3.62

8,770.53

+ 6.40

ตรัง

1,222,459

+ 8.51

2,468.23

+ 10.51

ชุมพร

1,357,428

+ 4.32

6,430.14

+ 5.09

ชุมพร

1,081,797

+ 2.15

1,403.17

+ 3.24

ลําปาง

904,653

+ 5.30

3,081.50

+ 4.50

ลําปาง

923,243

+ 4.80

4,072.13

+ 5.90

นาน

765,450

+ 4.51

2,078.99

+ 4.75

นาน

783,111

+ 4.39

1,510.26

+ 4.14

20,803,085

+ 5.79

75,490.15

+ 6.94

27,101,255

+ 7.71

76,935.44

+ 8.45

นครศรีธรรมราช

3,565,814

+ 3.97

14,563.08

+ 6 .24

เลย

2,031,122

+ 5.07

3,742.14

+ 10.57

ตราด

1,978,489

+ 6.14

17,693.36

เพชรบูรณ

1,950,418

+ 1.81

จันทบุรี

1,943,860

ราชบุรี

รวม

๑๙ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

รวม

ที่มา : กรมการทองเที่ยว

Section :

First Section / เศรษฐกิจ
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ฉบับที่ : ๒๔๖๓๓

วันที่ : พฤหัสบดี
ปที่ : -

หนา : ๖ (กลาง)

๑.๓.๓ สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

สนับสนุนกิจกรรมจับคูธุรกิจ โดยองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) นําผู้
ประกอบการทองเทีย่ ว จํานวน ๓๐ ราย มาจับคูก บั ชุมชน ๓๐ แหง จาก ๘ คลัสเตอร ๒๔ จังหวัด เพือ่ เพิม่ ความนาสนใจใหผปู ระกอบการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนและชุมชนที่มีการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน มาตอยอดความรวมมือทางธุรกิจระหวางกัน
คณะกรรมการนโยบายการทองเทีย่ วแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ท.ท.ช.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาเปนรองประธานกรรมการ และบูรณาการกับ ๑๐ กระทรวง (กระทรวง
คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตาง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข) เปนองคประกอบรวมกับผูทรงคุณวุฒิ
เปนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
เขตพัฒนาการทองเที่ยว เกิดขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.)
ทีก่ าํ หนดเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว เพือ่ ประโยชนในการรักษา ฟน ฟูแหลงทองเทีย่ ว หรือการบริหารและพัฒนาการทองเทีย่ วใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาการทองเทีย่ วแหงชาติ โดยกําหนดเขตทองทีใ่ นจังหวัดตางๆ ทีม่ อี ตั ลักษณทอ งถิน่ คลายกัน และมีเขตพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงถึงกัน
เปนเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๒๐
๒

สรุปผลการจับคูธุรกิจการทองเที่ยวระหวางผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับชุมชน
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
วิถีชีวิตลุมแมนํ้าโขง

เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา

(๓ ชุมชน ๓ จังหวัด)

พะเยา

(๔ ชุมชน ๓ จังหวัด)

เชียงใหม
ลําพูน
นครพนม
เลย

สุโขทัย

เขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม

มุกดาหาร

(๒ ชุมชน ๑ จังหวัด)

นครราชสีมา

เขตพัฒนาการทองเที่ยว
ลุมแมนํ้าเจาพระยา
ตอนกลาง

อยุธยา
ชลบุรี

(๒ ชุมชน ๑ จังหวัด)

เพชรบุรี

จันทบุรี
ตราด

เขตพัฒนาการทองเที่ยว
ฝงทะเลตะวันตก
(๔ ชุมชน ๔ จังหวัด)

ประจวบคีรีขันธ

ระนอง

ภูเก็ต

(๗ ชุมชน ๕ จังหวัด)
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(๔ ชุมชน ๓ จังหวัด)

(๔ ชุมชน ๓ จังหวัด)

กระบี่
ตรัง

เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อันดามัน

เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต

เขตพัฒนาการทองเที่ยว
ฝงทะเลตะวันออก

ชุมพร

พังงา

อุบลราชธานี

สุรินทร

สตูล

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา (๔ ชุมชน ๓ จังหวัด)
ลําดับ
๑.

ชุมชน
ชุมชนหนองหลม

๒.

บานไรกองขิง

๓.

บานสันลมจอย

๔.

ชุมชนบานพระบาทหวยตม

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ต.หนองหลม อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

บ.ออเรียลทัล วอยาจ

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม

หจก. อุดมพรทัวร

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม

บ.นวทรรศน ฮอสพิทัลลิตี้

ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน

บ.เทรควิทเจม

เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก
ลําดับ
๕.

ชุมชน
ชุมชนตะเคียนเตี้ย

๖.

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร

๗.

ชุมชนบานนํ้าเชี่ยว

๘.

ชุมชนแหลมมะขาม

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บ.สตูล ซี พี เอส ทราเวล

ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี

บ.สาริกา ทราเวล

ต.นํ้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

บ.บัดดี้ เอเจนซี่ ทราเวล

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

บ.อยุธยาโบท แอนด

เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
ลําดับ
๙.

(๔ ชุมชน ๓ จังหวัด)

ชุมชน
ชุมชนบานถํ้าเสือ

(๔ ชุมชน ๔ จังหวัด)

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี บ.นัตตี้ส แอดเวนเจอรส

๑๐. บานรวมไทย

บ.นัตตี้ส แอดเวนเจอรส

ทองตมใหญ
๑๑. โฮมสเตย
ต.ดานสวี อ.สวี จ.ชุมพร

บ.แคนโซลฟ

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ

สาหกิจทองเทีย่ วชุมชนตําบลมวงกลวง
๑๒. วิอ.กะเปอร
บ.ไฮฟสเตอร
จ.ระนอง
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๒๒
๒

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน
ลําดับ

ชุมชน
๑๓. ชุมชนบานทาดินแดง

(๗ ชุมชน ๕ จังหวัด)

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ต.ลําแกน อ.ทายเหมือง จ.พังงา

บ.อิมเมจ เดเซีย

๑๔. วิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย
(เกาะโหลน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

บ.อารมี่ ไทย

มชนทุงหยีเพ็ง
๑๕. ชุต.ศาลาด
าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

บ.อันดามัน ดิสคอฟเวอรี่ส

มชนทองเที่ยวแหลมสัก
๑๖. ชุต.แหลมศั
กดิ์ อ.อาวลึก จ.กระบี่

บ.ไวลด ไทยแลนด

ชุมชนบานบอเจ็ดลูก
๑๙. ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล

บ.เพื่อนธรรมชาติ

น
๑๗. บต.อานนาตี
บ.ทัวร เมิง ไต
าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
านพรุจูด (บอหินฟารมสเตย) บ.แคนโซลฟ
๑๘. ชุต.บมชนบ
อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
ลําดับ

ชุมชน
๒๐. ชุมชนบานปราสาท

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

บ.ทัวร เมิง ไต

ต.เชื้อเพลิง อ.ประสาท จ.สุรินทร

บ.อินทรา แมโขง

๒๑. ชุมชนบานโพธิ์กอง

มชนบานซะซอม
๒๒. ชุต.นาโพธิ
์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี บ.สยามราช ทราเวล
มชนวัฒนธรรมเขมราฐ-นาแวง
๒๓. ชุต.เจี
ยด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

๒๓ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

(๔ ชุมชน ๓ จังหวัด)

บ.ออเรียนทัล วอยาจ

เขตพัฒนาการทองเที่ยวลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง
ลําดับ

ชุมชน
๒๔. ชุมชนบานไทรนอย โฮมสเตย

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ต.ไทรนอย อ.บางบาล จ.อยุธยา

บ.เทลล เทล ทราเวล

ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

บ.อัลนา ฮอลิเดยทัวร

๒๕. บานเกาะเกิด

(๒ ชุมชน ๑ จังหวัด)

เขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมนํ้าโขง (๓ ชุมชน ๓ จังหวัด)
ลําดับ

ชุมชน
๒๖. ชุมชนกกสะทอน

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ต.กกสะทอน อ.ดานซาย จ.เลย

บ.โกลบอล ฮอลิเดย

๒๗. ชุมชนเผาไทยขาบานโสกแมว

ต.อุมเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บ.วิน วิน สมาย

านภู
๒๘. ชุต.บมชนบ
านเปา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

บ.เกรท แฮปปเนส

เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
ลําดับ

ชุมชน
๒๙. ชุมชนบานนาตนจั่น

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

บ.ทีเคที อีโคทัวร

ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย

บ.อารเอสพี จัมโบ ทราเวล

๓๐. ชุมชนเมืองเกาสุโขทัย

(๒ ชุมชน ๑ จังหวัด)

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๒๔
๒

๑.๔ กลยุทธสรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่
๑.๔.๑ การทองเที่ยววัยเกา

เกายกกวนชวนเทีย่ วไทยสงเสริมและเชิญชวนผูส งู วัยทีม่ ใี จรักในการทองเทีย่ วใหหนั มาเดินทางทองเทีย่ วสถานทีเ่ ทีย่ วธรรมชาติ
ในจังหวัด ๑๒ เมืองตองหาม...พลาด เพราะสะดวกสบายทัง้ การเดินทางและราคาประหยัดอีกทัง้ ประเทศไทยยังมีสถานทีท่ อ งเทีย่ วหลาก
หลายมากมายผูสูงวัยสามารถเดินทางไดงายและปลอดภัย เสนอสิทธิพิเศษจากทางโรงแรมและรีสอรทพรอมโปรโมชั่นอื่นๆเพื่อใหเกิด
กิจกรรมที่สนุกสนานนาจดจํา

๒๕ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

๑.๔.๒ การทองเที่ยวกรีนซีซั่น

Green Season หรือชวงฤดูฝนของประเทศไทยระหวางเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกันยายน นักทองเทีย่ วจะไมนยิ มเดินทาง
ทองเที่ยวดวยเหตุผลที่แตกตางและความคิดที่วาหนาฝนเที่ยวไมสนุก เที่ยวแลวไมคุม ดังนั้นเพื่อสรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่จึงไดมี
การจัดกิจกรรมทางเลือกกระตุนใหนักทองเที่ยวสนใจทองเที่ยวไดอยางตอเนื่อง เชน
"เทศกาลดนตรีฤดูฝน Raincoat.Music.Fest.2017" ที่เขาคอ จ.เพชรบูรณ
โครงการ "วันธรรมดานาเที่ยว" กระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางในวันธรรมดามากยิ่งๆขึ้นในทุกฤดูกาล
การจัดงานแตงงานในชวงฤดูฝนที่จังหวัดกระบี่ เปนตน ปจจุบัน มีคูบาวสาวตางชาติ จาก อินเดีย จีน ยุโรป
และออสเตรเลีย นิยมมาจัดงานแตงงานในประเทศไทย ซึ่งจะมีญาติมิตรและแขกตามมารวมงานดวยจํานวนมาก ปที่ผานมามีจํานวน
มากกวา ๑.๕ ลานคน
สงเสริมการทองเที่ยวในฤดูผลไมระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เชน งานมหานครผลไมภาคตะวันออก
การทองเทีย่ วเชิงกีฬาสามารถเลนกีฬาไดตลอดทัง้ ป เชน การวิง่ มาราธอน ทีจ่ ดั ขึน้ ทัว่ ทุกภูมภิ าค ในประเทศไทย
อาทิตยละไมนอยกวาสามครั้ง แนวโนมนักทองเที่ยวตางชาติในปนี้ เดินทางมาทองเที่ยว และรวมเลนกีฬากันมากขึ้น
สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงเกษตรชวงโลซีซนั่ (Low Season) "รวมลงขันชวนกันไปทํานา จากเมือง...สูท อ งทุง
แปลงนาอินทรีย บานคําครตา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร สงเสริมใหชาวนาหันมาทํานาเกษตรอินทรีย ปจจุบันมีชาวนารวมโครงการกวา
๗๐๐ รายและมีผสู นใจมารวมลงขัน ประมาณ ๑๐๐ คน ทําใหขยายพืน้ ทีน่ าเกษตรอินทรียไ ดกวา ๘๐,๐๐๐ ไร และในปหนาจะสามารถ
ขยายไดถงึ ๑๔๐,๐๐๐ ไร โครงการนีจ้ ะชวยกระจายรายไดสเู กษตรกร เพราะการทีม่ นี กั ทองเทีย่ วหรือผูส นใจมารวมลงขันในการทํางาน
จะทําใหชาวนามีราย ไดที่แนนอน และมีกําลังใจในการพัฒนาพื้นที่นาเกษตรอินทรีย ทั้งยังสรางประสบการณวิถีถิ่นใหแกนักทองเที่ยว
ไดเปนอยางดี และเพิ่ม มูลคาพื้นที่นา ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๒๖
๒

๑.๔.๓ โครงการ “Women’s Journey Thailand”

โครงการนี้จัดขึ้นอยางตอเนื่องเปนปที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม เพื่อ
สงเสริมและกระตุน การทองเทีย่ วของกลุม นักทองเทีย่ วสตรีซงึ่ เปน
กลุม ทีม่ ศี กั ยภาพในการใชจา ย และมีอาํ นาจในการตัดสินใจซือ้ สูง
โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยกําหนดใหเดือนสิงหาคมเปน
เดือนแหงการสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับสตรี เพราะเปนเดือน
แหงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มีการมอบโปรโมชัน่
สวนลดสิทธิพเิ ศษใหแกนกั ทองเทีย่ วสตรีทงั้ ชาวไทยและชาวตางชาติ
สงเสริมใหเดินทางไปทองเที่ยวตามภูมิภาค ตางๆ
๒๗ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

๑.๔.๔ Education Tourism การทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู
แนะนําแหลงทองเทีย่ ว “๗๐ เสนทางตามรอยพระบาท” พรอม
ตัวอยางเสนทางในโครงการตามพระราชดําริ โครงการตามพระ
ราชเสาวนีย โครงการหลวง โครงการทดลองทางการเกษตรทีเ่ กีย่ ว
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดาวนโหลดหนังสือได จาก
www.tourismthailand.org/70เสนทางตามรอยพระบาท
ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล PDF
โครงการ “วิชา ๙ หนา” ศาสตรพระราชาจากตําราของพอ
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนที่แตละชุมชนไดนอมนําหลักการ
และแนวคิดของพระองคมาเปนแนวทางในการใชชีวิตและพัฒนา
ชุมชนใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน
การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ ไดรับการสนับสนุนจากกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม งดเก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อุทยานประวัตศิ าสตรทกุ แหงทัว่ ประเทศ และโบราณสถานทีไ่ ดขนึ้
ทะเบียนและอยูในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร ทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Sports Tourism สถานทีเ่ ก็บตัวและแขงขันกีฬา ของนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติจากหลายประเทศ เชน ที่ธัญญะปุระ จังหวัด
ภูเก็ต เปนทีจ่ ดั การแขงขันของรายการ The Federation of British
International Schools in Asia (FOBISIA) ซึง่ จะมีนกั เรียนกวา
รอยคน จาก ๑๓ ประเทศเดินทางมาแขงขันที่ประเทศไทย

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๒๘
๒

๑.๔.๕ Tourism for All การทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
เปดเสนทางการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนํารองที่จังหวัดชลบุรี
เมืองพัทยา โดยสวนนงนุชไดเปดโอกาสใหคนพิการ คนสูงวัยกวา
๑๐.๗ ลานคนทัว่ ประเทศ เด็ก มนุษยลอ ทัง้ หลายมาเทีย่ วชมสวน
นงนุช สามารถเขาถึงแหลงทองเทีย่ วอยางสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย
เปนธรรมเหมือนคนทั่วไป เพื่อผลักดันใหการทองเที่ยวสราง
ประโยชนสุขใหคนทุกวัยในครอบครัว ทั้งยังเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวภาคตะวันออก

๒๙ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

“ลงพื้นที่ชวยฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดที่ถูกนํ้าทวม”
มกราคม ๒๕๖๐
จังหวัดนราธิวาส
รวมกับคณะรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพใหแกพนี่ อ งไทยพุทธมุสลิมชาวอําเภอระแงะ ทีป่ ระสบอุทกภัย

จังหวัดชุมพร
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ชวยชุมชนทีม่ าลินแพ อ.พะโตะ จ.ชุมพร เพือ่ ฟน ฟูสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีป่ ระสบภัยจาก
เหตุการณนํ้าทวมครั้งใหญในพื้นที่ภาคใต จากเหตุการณนํ้าปาไหลหลากมาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๔.๐๐ น. พบวาบานพัก รานอาหาร เสียหายหมดทุกหลัง แพบริการนักทองเที่ยวเสียหายหมดทั้ง
๑๗ ลํา และเจาของแพถูกนํา้ พัดไปติดอยูท ปี่ ลายตนไมเกือบ ๕ ชัว่ โมงจึงไดรบั ความชวยเหลือจนปลอดภัย
แผนการเขาไปชวยเหลือสถานที่ทองเที่ยวของชุมชนของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา คือมีการบูรณาการ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการชวยเหลือเรงดวนในระยะแรก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
ไดมอบเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหนําเงินจํานวนดังกลาวไปสรางแพ เรงฟนฟูใหนักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเที่ยวลองแพที่ อ.พะโตะเหมือนเดิม
การชวยเหลือดานทองเที่ยว : นําคณะสื่อและจัดทริปใหนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางไปลองแพพะโตะ
เพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว ใหชุมชนมีรายได สามารถพึ่งตนเองได (กุมภาพันธ)

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๓๐
๒

มีนาคม ๒๕๖๐
จังหวัดพัทลุง
ตรวจเยี่ยมหาดแสนสุขลําปา และบริเวณทะเลนอย "แหลงลานบัว" ไฮไลทพัทลุง "ควายนํ้า" ที่
บานไสกิ้ง สะพานเฉลิมพระเกียรติ ปจจุบันมีควายเนื้อที่ชาวบานเลี้ยงปลอยเพื่อจําหนายบริโภค มีหลาย
คอกรวมประมาณ ๓,๐๐๐ ตัว โดนนํา้ ทวมตายไปเกือบ ๖๐๐ ตัว เจาหนาทีจ่ งั หวัดและชาวบานในทองถิน่
รวมฟนฟูพัฒนาใหกลับมาเปนแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อตอไป
การชวยเหลือดานทองเที่ยว : รวมกับกลุมประชารัฐรักสามัคคีจัดกิจกรรม “วิ่งทะเลนอย รอยรัน” เพื่อ
กระตุนใหเกิดการทองเที่ยว และกระจายรายไดสูทองถิ่น (กรกฎาคม)
งานวิง่ “ทะเลนอย รอยรัน” จ.พัทลุง มีผเู ขารวมวิง่ ๒,๐๑๒ คน จาก ๔๒ จังหวัด
โดยมีชาวตางชาติเขารวมประมาณ ๓๐ คน จาก ๘ ประเทศ สวนมากเปนชาว
มาเลเซีย เยีย่ มชม วิถอี าหาร ตลาดสรางสรรค ที่ "หลาดใตโหนด" หลังรวมกิจกรรม
งานวิ่ง เพื่อชวยฟนฟู การทองเที่ยวของพัทลุงหลังจากที่ประสบอุทกภัยใหญ
เมือ่ ตนป ทําใหบวั แดงในทะเลนอยเสียหายทัง้ หมด ควายนํา้ ทีม่ กี วา ๓,๐๐๐ ตัว
ตายไปเกือบ ๖๐๐ ตัว ลงพื้นที่ชุมชนบานขาม สายนํ้าแหงชีวิต อ.ศรีนครินทร
จ.พัทลุง เปนชุมชนที่มีลําธารจากเทือกเขาบรรทัดไหลผาน เปรียบเหมือนชีวิต
ของชุมชนแหงนี้ที่มีความผูกพันกับสายนํ้ามาแตในอดีตเคยเปนเสนทางลําเลียง
สินคาเกษตร ปจจุบนั เปดใหคนในชุมชนบริเวณใกลเคียง รวมถึงนักทองเทีย่ วเขา
มาเยี่ยมชม โดยมีการจัดกิจกรรมทุกๆ ๒ สัปดาห เชน การทําขนมพื้นบาน โดย
นักทองเที่ยว สามารถมาแวะชิม ได ไมมีคาใชจาย

๓๑ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่และใหกําลังใจชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวม ณ ศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอชะอวด นครศรีธรรมราช สรางใหชมุ ชนเขมแข็ง มีความภูมใิ จในทองถิน่ และรวมกันสงเสริมเสนทาง
ทองเที่ยวตามโครงการพระราชดําริ
การชวยเหลือดานทองเที่ยว : สรางความภาคภูมิใจในบานเกิด โดยรวมกับกลุมประชารัฐรักสามัคคี
จัดงานเทศกาลงานเดือนสิบใหกลับมายิ่งใหญเหมือนในอดีต (กันยายน)

จังหวัดสกลนคร
ลงพืน้ ทีส่ าํ รวจชุมชนโดยรอบหนองหาร พบพี-่ นองชาวทาแร ชุมชนวัดกลางศรีเชียงใหมและไดมอบ
ถุงยังชีพแกครอบครัวทีป่ ระสบอุทกภัยบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม วัดคูบ า นคูเ มืองสกลนคร ซึง่ บริเวณรอบนอก
นํ้าทวมลอมวัด ๓-๔ วัน วัดจึงเปนศูนยกลางใหชุมชนใกลเคียงไดพึ่งพา
การชวยเหลือดานทองเทีย่ ว : สนับสนุนชุมชนจัดงานเทศกาลปราสาทผึง้ ในชวงเทศกาลออกพรรษาและ
เตรียมจัดกิจกรรมไตรกีฬาหรือวิง่ มาราธอนทีบ่ ริเวณหนองหาร เพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงกีฬา (ตุลาคม)

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๓๒
๒

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว
๒.๑ กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว

๒.๑.๑ เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา (เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา)

พัฒนาเสนทางตนแบบ “The Ultimate Lanna Experience Campaign” และเสริมสรางความเชือ่ มัน่ ตอเหตุการณ
ภัยพิบตั ติ า งๆ รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานฝมอื แรงงานในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว โดยในวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไดมกี ารเดินทาง
สํารวจตลาดในเสนทางการทองเที่ยว “หัตถกรรม หัตถศิลป ถิ่นลานนา” ที่ไดรับรางวัลสุดยอดเสนทางการทองเที่ยว อีกทั้งยังไดจัดทํา
เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for all โดยใชชื่อวา เสนทางทองเที่ยว “ศรัทธาธรรมถิ่นลานนา” วัดประจําปเกิด
(๒ วัน ๑ คืน)
ประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม ๒ ครั้ง จังหวัดลําพูน ๑ ครั้ง และจังหวัดลําปาง ๑ ครั้ง

สุดยอดเสนทางเชื่อมโยง

ไดแก เสนทาง “หัตถกรรม หัตถศิลป ถิ่นลานนา” (เชียงใหม ลําพูน และลําปาง)

เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไดแก เสนทางทองเที่ยว “ศรัทธาธรรมถิ่นลานนา” วัดประจําปเกิด (๒ วัน ๑ คืน)
ชุมชนตนแบบ

๓๓ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

ชุมชนบานไรกองขิง จังหวัดเชียงใหม

บันเทิง / วันที่ : อาทิตย ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ปที่ : ๑๖
ฉบับที่ : ๕๗๒๐
Section :

หนา : ๑(ขวา), ๑๖

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๓๔
๒

บันเทิง / วันที่ : อาทิตย ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ปที่ : ๑๖
ฉบับที่ : ๕๗๒๐
Section :

๓๕ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

หนา : ๑(ขวา), ๑๖

๒.๑.๒ เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล)

เรงแกไขปญหานํ้าทะเลกัดเซาะชายฝง การพัฒนาเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) และโครงการจักรยานทางไกล
(Tour de Andaman) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ อีกทัง้ ไดจดั ทําเสนทางการทองเทีย่ ว “สันหลังมังกร มหัศจรรย สันทราย แหงทองทะเล
อันดามัน” ซึง่ ไดรบั รางวัลสุดยอดเสนทางประเภทเสนทางทองเทีย่ วทางธรรมชาติ และเสนทางการทองเทีย่ ว “วิถชี มุ ชนวัฒนธรรมอันดามัน”
ซึง่ ไดรบั รางวัลสุดยอดเสนทางประเภทเสนทางทองเทีย่ วโดยชุมชน
ประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้ง

จังหวัดภูเก็ต ๓ ครั้ง และจังหวัดพังงา ๑ ครั้ง

สุดยอดเสนทางเชื่อมโยง

ไดแก เสนทาง “สันหลังมังกร มหัศจรรย สันทราย แหงทองทะเลอันดามัน”(ตรังและสตูล)
และเสนทาง “วิถีชุมชนวัฒนธรรมอันดามัน”(กระบี่ และพังงา)

เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไดแก เสนทางการทองเที่ยว “ภูเก็ต เมืองวัฒนธรรมสรางสรรคดานอาหารยูเนสโก”
ชุมชนตนแบบ

ชุมชนทองเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๓๖
๒

๒.๑.๓ เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง)

ไดจัดกิจกรรม Royal Coast Half Marathon ครั้งที่ ๑ และฝกอบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากลใหกับเครือขาย
และอาสาสมัครดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเมื่อวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไดเดินทางสํารวจตลาดในเสนทางการ
ทองเทีย่ ว “อาบนํา้ แร แชนาํ้ ใส” เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้ง

จังหวัดเพชรบุรี ๒ ครั้ง และจังหวัดระนอง ๒ ครั้ง

เสนทางเชื่อมโยง

ไดแก เสนทางการทองเที่ยว “อาบนํ้าแร แชนํ้าใส” (ระนอง)

เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไดแก “ถนนสายการเรียนรู ดูโลกทะเลโคลน เยี่ยมชมโครงการในพระราชดําริ”
ชุมชนตนแบบ
๓๗ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

บานรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ

๒.๑.๔ เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

ดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทําโซนนิ่งและการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได (Carrying Capacity) ของเกาะ
ลาน และการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได (Carrying Capacity) ของการทองเที่ยว ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว เกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง และ เกาะชาง เกาะหมาก เกาะกูด จังหวัดตราด

ประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้ง

จังหวัดชลบุรี ๓ ครั้ง จังหวัดระยอง ๑ ครั้ง

สุดยอดเสนทางเชื่อมโยง

ไดแก เสนทาง D.I.Y (Do it yourself) กับชุมชน (จันทบุรี และตราด)

เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไดแก “เสนทางทองเที่ยวสีสันตะวันออกเพื่อคนทั้งมวล
(Color of the East tourism for all) - ชลบุรี”
ชุมชนตนแบบ

บานนํ้าเชี่ยว จังหวัดตราด
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๓๘
๒

๒.๑.๕ เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
(นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ)

พัฒนาเสนทางทองเที่ยวและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต (เสนทางการทองเที่ยว
เชิงศาสนา) การจัดทําแผนบริการจัดการอุทยานธรณี (GEO Park) สูการเปนมรดกโลก และเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวธรณีวิทยา
และการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเพื่อการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต

ประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้ง

จังหวัดนครราชสีมา ๒ ครั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ครั้ง และจังหวัดสุรินทร ๑ ครั้ง

สุดยอดเสนทางเชื่อมโยง

ไดแก เสนทาง“อีสานใตแซบนัว...ทัวรความหลากหลาย” (อุบลราชธานี)

เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไดแก เสนทาง“ศรัทธาธรรม วัฒนธรรม อารยธรรมอีสานใต”
ชุมชนตนแบบ
๓๙ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

บานปราสาท จังหวัดนครราชสีมา

๒.๑.๖ เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม (สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และกําแพงเพชร)

ไดดาํ เนินการขยายศักยภาพตลาดการบิน ผลักดันใหมกี ารเพิม่ เทีย่ วบินเชือ่ มโยงและอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพิม่ ขีดความ
สามารถของเครือขายชุมชน อีกทั้งเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสูเมืองมรดกโลกสุโขทัย
ประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้ง

จังหวัดสุโขทัย ๓ ครั้ง และจังหวัดพิษณุโลก ๑ ครั้ง

สุดยอดเสนทางเชื่อมโยง

ไดแก เสนทางเชื่อมโยงมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร

เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไดแก เสนทาง “อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย”
ชุมชนตนแบบ

ชุมชนเมืองเกาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๔๐
๒

๒.๑.๗ เขตพัฒนาการทองเทีย่ ววิถชี วี ติ ลุม แมนาํ้ โขง (หนองคาย เลย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร)

การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเลียบลํานํ้าโขงจากจังหวัดเลย – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม –มุกดาหาร และ
เตรียมความพรอมทีจ่ ะผลักดันแผนพัฒนาการทองเทีย่ ววิถชี วี ติ ลุม แมนาํ้ โขงเขาไวในแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาของทัง้ ๕ จังหวัด รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้ง

จังหวัดหนองคาย ๓ ครั้ง และจังหวัดบึงกาฬ ๑ ครั้ง

สุดยอดเสนทางเชื่อมโยง

เสนทางการทองเที่ยวเลียบริมแมนํ้าโขง

เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไดแก “เสนทางทองเที่ยวจังหวัดเลย (รักแลวรักเลย)”
ชุมชนตนแบบ
๔๑ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

ชุมชนกกสะทอน จังวัดเลย

๒.๑.๘ เขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง
(พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อางทอง และสิงหบุรี)

ไดจัดทําเสนทางการทองเที่ยวและเตรียมการจัดทําแผนงาน และผลักดันการทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในเขต โดยใช
การทองเที่ยวทางนํ้าและสายนํ้าเจาพระยาเปนตัวเชื่อม
ประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ ครั้ง และจังหวัดอางทอง ๑ ครั้ง

สุดยอดเสนทางเชื่อมโยง

ไดแก เสนทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ริมแมน้ําเจาพระยา

เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไดแก “เสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมนํ้าเจาพระยา
ตอนกลาง”
ชุมชนตนแบบ

ชุมชนบานไทรนอย จังหวัดอยุธยา
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๔๒
๒

๒.๒ กลยุทธการพัฒนารายสาขา

นับแตป ๒๕๕๗ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเนนเรื่องการพัฒนาดานการทองเที่ยวไทยใหเปนศูนยกลางการเดินทาง
ทองเที่ยว ๖ ดานที่สําคัญในอาเซียน ไดแก

๒.๒.๑ การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

ผลทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั

สรางรายไดที่จะหมุนเวียนภายในประเทศจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

กีฬาจากการจัดกิจกรรมตางๆ เกีย่ วกับการกีฬาเพือ่ การทองเทีย่ วในประเทศไทย

สรางความเชื่อมั่นในศักยภาพและความนาสนใจของประเทศไทย ตอ

สายตากลุม เปาหมายในระดับโลก โดยเฉพาะนักลงทุนและนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
การประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศไทย อันจะเปนประตู นําไปสู
การยอมรับในระดับสากล ผานการถายทอดสดทางสื่อตางๆ ทั้งสื่อโทรทัศน
โซเชียลมีเดีย เว็บไซตทวั่ โลก
๔๓ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

นักทองเที่ยวในปจจุบันใหความสนใจ การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) กันมาขึ้นเห็นไดจาก
อีเวนทระดับโลก ไดแก Air Race ๑, MOTO GP, Honda LPGA, World Jet Ski
อีเวนทกีฬานานาชาติ : เรามีการจัดแขงกีฬาระดับนานาชาติหลากหลายประเภท แตที่เติบโตอยาง รวดเร็ว
และมีผูเขารวมแขงขันมากที่สุด คือ การแขงขันวิ่งมาราธอน มีรายการสําคัญ เชน
“เชียงใหมมาราธอน” มีผูเขารวมกวา ๑๑,๐๐๐ คน เทียบจากป ที่แลว (๒๕๕๘) ๖,๒๐๐ คน เพิ่มขึ้น
๗๘ % โดยมีนักวิ่งนานาชาติที่เขารวมการแขงขันในปนี้รวม ๕๓ ประเทศ
“ขอนแกนมาราธอน” ซึ่งจัดตอเนื่องเปนปที่ ๑๔ (๒๕๖๐) มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
๓๖,๔๒๕ คน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ๗๐ %
การแขงขันไตรกีฬารายการระดับโลก เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ สองรายการ คือ การแขงขัน
ลากูนาภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ ๒๓ และ "โฟรโมสต ไอรอนแมน ๗๐.๓ ไทยแลนด
สถานทีจ่ ดั การแขงขันทีด่ ที ส่ี ดุ ระดับโลก มีสนามกอลฟทีไ่ ดมาตรฐานมากกวา ๔๐๐ สนามทัว่ ประเทศ มีเลน
จักรยาน Sky Lane ซึง่ อยูร อบสนามบินสุวรรณภูมิ ทองทะเลทีส่ วยงามเหมาะแกการแขงขันเรือใบ เชน การแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทาน
"ภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตตา" ซึ่งถือเปนงานแขงขันเรือใบนานาชาติที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย แตละรายการมีจํานวนนักกีฬาชาวตางชาติ
มาครัง้ ละไมตาํ่ กวา ๔๐ ประเทศ ดังนัน้ การใชกฬี าในการสนับสนุนการทองเทีย่ ว จะนํารายไดเขาสูป ระเทศอีกทางหนึง่ ดวยความกาวหนา
ของวงการกีฬาไทยในปจจุบัน กีฬาจะชวยปรับภาพลักษณประเทศไทยใหมีคุณภาพทั้งดานการทองเที่ยว
และสรางคนไทยที่มีความ สามารถ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก
ศูนยฝกกีฬาระดับโลก ธัญญปุระสปอรตรีสอรท ที่ จ.ภูเก็ต เปนที่เก็บตัวและฝกซอมของนักกีฬาทีมระดับ
ชาติในเขตหนาวหลายชาติ
การเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนาดานกีฬาระดับโลก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะเปนเจาภาพ
จัดการประชุมสมัชชาสหพันธกีฬานานาชาติ หรือสปอรต
แอคคอรด คอนเวนชั่น (Sport Accord Convention)
วันที่ ๑๕-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
ราชประสงค จะมีประธานสหพันธกีฬาทั้งที่อยูนอกและ
ในโอลิมปกเกมสมาประชุมกันคึกคักรวมดวยบุคคลทีเ่ กีย่ ว
ของในวงการกีฬามารวมกวา ๕,๐๐๐ คน

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๔๔
๒

๒.๒.๒ การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness)

รัฐบาลไดสง เสริมนโยบายการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพทีก่ าํ ลังไดรบั ความนิยมในกลุม นักทองเทีย่ วทัว่ โลก มุง เนนใหไทยเปน
ศูนยกลางดาน Medical & Wellness Tourism ซึ่งเปนการบูรณาการระหวาง ๕ กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงแรงงาน ผลักดันใหรัฐบาลไทยอนุมัติ
การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย สําหรับผูป ว ยและผูต ดิ ตาม ๓ ราย กรณีเดินทางเขามารับการรักษา
พยาบาล ในกลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเวลา ๙๐ วัน
ขยายวีซาพํานักระยะยาว (Long Stay Visa) จากเดิม ๑ ปเปน ๑๐ ป สําหรับชาวตางชาติที่มีอายุตั้งแต ๕๐
ปขนึ้ ไป นํารองใน ๑๔ ประเทศทีน่ ยิ มมาพักระยะยาว ไดแก เดนมารก นอรเวย เนเธอรแลนด สวีเดน ฝรัง่ เศส
ฟนแลนด อิตาลี เยอรมนี สวิสเซอรแลนด ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน และแคนาดา
พัฒนาเมืองสปาระดับโลกที่ ระนอง และกระบี่ แผนการสรางเชียงรายเปนเมืองสปา “ลานนาเวลเนส” อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่ มีขอเสนอเพื่อจัดทําบันทึกขอความรวมมือทางการพัฒนาระหวางอําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ กับเมืองนูมาตะ และเมืองมินาคามิจงั หวัดกุมมะ ประเทศญีป่ นุ เพือ่ สรางสรรคการพัฒนาใหเกิด
ประโยชนทางดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
จากสถิติ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อป ๒๕๕๙ พบวา นักทองเที่ยวตางชาติจํานวน ๑๕,๘๐๑,๙๗๙
ลานคน นิยมไปรวมกิจกรรมดาน สปา/นวดแผนไทย และใชบริการทางการแพทย ซึ่งสามารถสรางรายไดกวา ๖๙,๕๗๒.๑๗ ลานบาท
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนแนวโนมใหญของโลก คาดวาปนี้ ประเทศไทยจะมีรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการทองเที่ยว
เชิงการแพทย มูลคาเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท
๔๕ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

ตลาดทุน / ทองเที่ยว
วันที่ : พฤหัสบดี ๑๗ - เสาร ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปที่ : ๓๗
ฉบับที่ : ๓๒๘๘
Section :

หนา : ๒๖(ลาง)

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๔๖
๒

ตลาดทุน / ทองเที่ยว
วันที่ : พฤหัสบดี ๑๗ - เสาร ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปที่ : ๓๗
ฉบับที่ : ๓๒๘๘
Section :

๔๗ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

หนา : ๒๖(ลาง)

๒.๒.๓ การเปนศูนยกลางการจัดงานแตงงาน
(Wedding & Romance)
การเปนเจาภาพจัดงาน “Destination Wedding Planners Congress ๒๐๑๗”
ระหวางวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เปนงานสงเสริมการ
ทองเทีย่ วสําหรับตลาดเฉพาะดานการแตงงาน ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของประเทศไทยในการเปนจุดหมายปลายทางชั้นเยี่ยมสําหรับกลุมผู้
จัดงานแตงงาน และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง โดยมี ผูป ระกอบการธุรกิจจัดงานแตงงาน
กวา ๔๕๐ คน จาก ๖๕ ประเทศทั่วโลก เขารวมงาน ณ ลากูนา ภูเก็ต
จากขอมูลจากการสัมมนาในงาน DWP ๒๐๑๗ ประเทศไทยไดรับการ
จัดอันดับเปน Wedding Destination ที่สําคัญ ไดแก
อันดับ ๑ ใน Top Destination สําหรับเอเชีย
อันดับ ๓ สําหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด
อันดับ ๖ สําหรับยุโรป
อันดับ ๓ ใน Emerging Destination สําหรับตะวันออกกลาง
อันดับ ๑ ใน Emerging Destination สําหรับแอฟริกา
จากสถิติปที่แลวมีนักทองเที่ยวมาแตงงานและฮันนีมูน ประมาณ ๑.๑ ลานคน สรางรายได ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลานบาท มีคาใชจาย
ตอการแตงงานประมาณ ๕-๒๐ ลานบาท โดยขึ้นอยูกับจํานวนญาติพี่นองและแขกที่ตามมารวมงาน เพราะสามารถกระจายรายไดสู
ชุมชน เชน ของทีร่ ะลึกทีม่ าจากทองถิน่ และมีเอกลักษณความเปนไทย รวมทัง้ อาหารไทยทีน่ าํ มาจัดเลีย้ งในงาน ซึง่ เปนทีช่ นื่ ชอบอยางมาก

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๔๘
๒

๒.๒.๔ การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางนํ้า (Maritime Tourism)
Super Yacht - เรือยอรช
การจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีนา ไทยแลนด ยอรช
โชว ครั้งที่ ๒ ที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผาน
มาพบวามีเรือขนาดใหญมารวมงานมากขึน้ กวาเดิมกวา ๑๕ ลํา โดย
เปนครัง้ แรกทีม่ เี รือ Super Yacht ขนาดใหญถงึ ๙๐ เมตร เขามา
จอดทีภ่ เู ก็ต นับเปนครัง้ แรกใน SEA ซึง่ เปนสัญญานทีด่ ใี นการยก
ระดับการทองเที่ยวไทยใหเปน Quality Leisure Destination
อีกดวย ตลอดการจัดงานทัง้ ๔ วันมีผเู ขาชมงานกวา ๖,๐๐๐ คน
และสรางรายไดมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ
๖๐ – ๑๐๐ ลานบาท

Cruise - เรือสําราญ
เพือ่ สรางการทองเทีย่ วทางนํา้ ในไทยเติบโต ทาเรือหลาย
แหงในไทยจําเปนจะตองเพิ่มศักยภาพในการทําทาเรือสําราญ
ควบคูกับการขนสงสินคา ปจจุบันธุรกิจเรือสําราญในไทยเติบโต
อยูท ี่ ๓-๕ % ตอป และมีการใชจา ยตอหัวเปนตัวเลขทีส่ งู มาก จัดเปน
กลุม นักทองเทีย่ วกําลังซือ้ สูงทีห่ ลายประเทศตองการ จึงตองมีการ
พัฒนาธุรกิจเรือสําราญในประเทศไทยทัง้ ฝง อันดามัน และอาวไทย
ซึ่งสามารถพัฒนาเปนทาเรือหลัก Home Port และเพิ่มทาเรือ
Port of Call ทีม่ อี ยูแ ลวทีแ่ หลมฉบัง และภูเก็ตใหมากขึน้ โดยเฉพาะ
ทาเรือสําราญ หรือ Cruise ซึง่ กําลังเติบโตอยางมาก มีเม็ดเงินใน
ตางประเทศหมุนเวียนไมตํ่ากวา ๔๐ ลานลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้
คาดวาทัว่ โลกจะมีนกั ทองเทีย่ วเดินทางทางนํา้ กวา ๒๕.๓ ลานคน
ในป ๒๕๖๐ นีแ้ ละมีแนวโนมวา Hub ของการทองเทีย่ วเรือสําราญ
จะเปลี่ยนจากฝงยุโรป และอเมริกา มาอยูที่อาเซียน
จึงจําเปนที่ ประเทศไทยจะตองเตรียมพรอมเรงดวน
เพื่อเปดรับโอกาสนี้ไว
๔๙ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

Sailing - เรือใบ
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานแขงขันเรือใบขนาดใหญทมี่ ชี อื่ เสียงและ
เปนทีย่ อมรับในวงการเรือใบระดับนานาชาติ หลายรายการ เชน การแขงขันเรือใบ
นานาชาติ ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตตา งานแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทาน
ภูเก็ตคิงสคพั รีกตั ตา การแขงขันเรือใบนานาชาติสมุย รีกตั ตา เปนตน และเปน
ที่ยอมรับวามีการจัดการแขงขันที่ไดมาตรฐาน
จากการทีก่ รมศุลกากรไดมกี ารปรับกฎระเบียบอนุญาตใหเรือตางชาติ
ไดแวะพักนานนํา้ พัทยาไดนานขึน้ กวาเดิม ทําใหการทองเทีย่ วเชิงกีฬาขยายตัว
มากยิ่งขึ้น
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๕๐
๒

First Section / วันที่ : ศุกร ๑๙ - พฤหัสบดี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปที่ : ๑๔
ฉบับที่ : ๓๐๓๔
Section :

๕๑ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

หนา : ๓๐(กลาง)

๒.๒.๕ การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชื่อมโยง (ASEAN Connect)

การทองเทีย่ วภายในอาเซียนโตขึน้ มาก ทัง้ ในอาเซียนดวยกันเองและจากตางประเทศทีต่ อ งการเขามาเทีย่ วในอาเซียน
แตละประเทศมีจุดเดนของตัวเอง แหลงทองเที่ยวใหมๆของอาเซียนจะเปนจุดขายที่ดี ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลาง
การทองเทีย่ วอาเซียน จากป ๒๕๕๙ ทีผ่ า นมามีนกั ทองเทีย่ วจากอาเซียนมาไทยกวา ๘.๖ ลานคน คิดเปน ๒๗% ของนักทองเทีย่ ว
ทั้งหมด เราจึงไดพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงตางๆ เชน
ทางอากาศ มีการเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยง จากเมืองหลักสูเมืองรองในกลุม CLMV
ทางเรือ มีทาเรือที่รองรับเรือยอชท เรือสําราญ ทั้งฝงอันดามัน และอาวไทย
ทางรถ มีดานเชื่อมชายแดน มาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา

เมียนมา

เสนทางเชื่อมโยง ไดแก
เสนทางทองเที่ยวการคาและการลงทุน
เสนทางแมสอด-มะละแหมง–ไจทโทวกรุงยางกุง–กรุงเทพ

เวียดนาม

เสนทางเชื่อมโยง ไดแก
เสนทางคมนาคมเชื่อมโยงไทย-เวียดนาม จาก
หมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม เสนทางหมาย
เลข ๘ จากจังหวัดนครพนม ผานแขวงคํามวนไป
ยังเมืองวินหในเวียดนามและเสนทางหมายเลข ๙
ตามโครงการ EWEC จากมุกดาหาร
ไปสะหวันนะเขตถึงเมืองเว

กัมพูชา

เสนทางเชื่อมโยง ไดแก
ตามรอยอารยธรรมขอมเที่ยว ๒ ชองทอง ๒ แผนดิน มี
แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลายที่สองชองนั้นก็คือ ดาน
พรมแดนถาวรระหวางไทยและกัมพูชา คือดานชองสะงํา
จังหวัดศรีสะเกษ และดานชองจอม จังหวัดสุรินทร ซึ่งทั้ง
สองดานนี้สามารถเชื่อมโยงไปเที่ยวยัง นครวัด-นครธม
ที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ลาว

เสนทางเชื่อมโยง ไดแก สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง
เสนทางจังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี-แขวงหลวงพระบาง–
นครหลวงเวียงจันทน–หนองคาย–อุดรธานี–เลย

นอกจากนีย้ งั มีเสนทางเชือ่ มโยง เมืองทองเทีย่ วชายทะเล เชน
ภูเก็ต สีหนุวลิ (กัมพูชา) และฟูกว ก (เวียดนาม) เปนตน
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๕๒
๒

ธุรกิจตลาด / ประชาคมอาเซียน
วันที่ : ศุกร ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปที่ : ๑๕
ฉบับที่ : ๕๒๒๓
Section :

หนา : B1(บนขวา), B12

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๕๔
๒

๒.๒.๖ การทองเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

ประเทศไทย มีความโดดเดนดานวัฒนธรรมอาหารแหงหนึ่งของโลก มีอาหารที่นาตื่นตาตื่นใจใหเลือกสรรจากราน
อาหารหลากรูปแบบ ไมวาจะเปนภัตตาคารสุดหรู รานอาหารในบรรยากาศทันสมัย และรานอาหารริมทาง จนไดรับความสนใจจากนัก
ทองเทีย่ วและนักชิมจากทัว่ โลก และยังไดรบั รางวัลตางๆมากมายจึงไดสง เสริมการทองเทีย่ วเชิงอาหารดวยกิจกรรมตางๆ เชน
Asia 50th Best
ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดงาน
Asia 50 Best ๒ ปติดตอกัน เปน
งานประกาศรางวัลการจัดอันดับ
๕๐ รานอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย
ประจําป ๒๐๑๗ ผลปรากฏวา ๙
ร า นอาหารในกรุ ง เทพฯ ติ ด ๕๐
อันดับรานดีที่สุดในเอเชีย
อันดับ ๑ ของ Asia's ๕๐ Best
Restaurants ก็คือ Gaggan
รานอาหารอินเดียโมเดิรนของเชฟ
Gaggan Anand ที่ครองอันดับ ๑
มาถึง ๓ ปซอน!

Gourmet Trips
กูเมรทริปส (Gourmet Trips) กรมการทองเที่ยว นําเชฟจาก Asia 50th
Best มารวมงาน กูเมรทริปส (Gourmet Trips) เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
โดยสาธิตการปรุงอาหารดวยวัตถุดิบชั้นเลิศ จากผลิตภัณฑที่หลากหลายของโครงการ
หลวงรวมกับ เซเลบริตี้เชฟชื่อดัง และเยี่ยมชมกระบวนการปลูกและเก็บผลผลิต ณ
โครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงอางขาง จ.เชียงใหม
Street Food

Michelin Guide Book

UNWTO
UNWTO World Forum on
Gastronomy เมื่อวันอังคารที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ลงนามความ
ตกลงวาดวยการเปนเจาภาพจัดงาน
UNWTO World Forum
on Gastronomy ครัง้ ที่ ๔
ระหว า งรั ฐ บาลไทยและองค ก าร
ทองเที่ยวโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน
มิ.ย. ป ๒๕๖๑
๕๕ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

ทีม่ า : Mark Wiens

โดยรวมกับกลุม มิชลิน เปนคูม อื แนะนําราน
อาหารและทีพ่ กั ระดับโลก ‘มิชลิน ไกด’
ฉบับกรุงเทพฯ หรือ MICHELIN Guide
Bangkok ประจําป ๒๕๖๑ มีกําหนดเผย
โฉมชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ ประเทศ
ไทยเปน ประเทศที่ ๒ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต และประเทศที่ ๖ ในเอเชียที่มี
คูมือ ‘มิชลิน ไกด’ ฉบับกรุงเทพฯ

สงเสริมบูรณาการใหมี Street Food ทีม่ ี
คุณภาพ ผลการสํารวจอาหารสตรีทฟูด
จากการจัดอันดับของสภาอาหารริมทาง
โลก (World Street Food Congress)
ที่มีขอมูลระบุวา 'หอยทอด' เปน
๑ ใน ๓ ของอาหารที่ขึ้นชื่อมากที่สุด
และเมือ่ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ สํานักขาว
CNN ยังคงจัดอันดับใหกรุงเทพฯเปน
สวรรคแหงอาหาร ริมทาง
หรือเมืองทีม่ อี าหารริมทาง (Street Food)
ดีที่สุดในโลกตอเนื่องจากปที่แลว

๒.๓ กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการทองเที่ยว
๒.๓.๑ จัดระเบียบแหลงทองเทีย่ วสําคัญ

ชายทะเล : เชน ชายหาดหัวหิน ชายหาดเมืองพัทยา ชายหาดภูเก็ต โดยดําเนินการจัดระเบียบรมชายหาด
บริเวณพื้นที่เลนนํ้า ดํานํ้า และเลนเจ็ทสกี
ภาคพื้นดิน : ทําความเขาใจผูขับขี่รถตุกตุก แท็กซี่ ใหเขาใจระเบียบกฎหมาย เนื่องจากไดรับการรองเรียน
จากนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
รานคา/รานของที่ระลึก : เชน การตรวจสอบราคาจําหนายสินคา หมอนยางพารา ราคาอัญมณี และการ
รับประกัน

๒.๓.๒ เตรียมความพรอมรองรับทุกชวงเทศกาล

มอบหมายตํารวจทองเทีย่ ว ใหเขมงวดรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนกั ทองเทีย่ วในการเดินทางทุก
ประเภท เชน เสนทางหลวง ทาเรือ ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร โดยมีการบูรณาการกับหนวยทีเ่ กีย่ วของอยางเปนระบบ
ไรรอยตอ จัดกําลังสายตรวจ เจาหนาทีผ่ ชู ว ย และอาสาสมัครออกตรวจตราพืน้ ทีแ่ ละประชาสัมพันธ ในชวงกอนเทศกาลเพือ่ สรางความ
เชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว

๒.๓.๓ พัฒนาการใหขอ มูลผูป ระกอบการและนักทองเทีย่ ว

พัฒนาศูนยขอมูล เพื่อใหนักทองเที่ยว และผูประกอบการ ติดตอสอบถามไดโดยสะดวกที่ตํารวจทองเที่ยว ๑๑๕๕
(๒๔ ชม.) กรมการทองเที่ยว ๐๒-๔๐๑-๑๑๑๑ (๒๔ ชม.) หรือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ๑๖๗๒ (๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน)

๒.๔ กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว

๒.๔.๑ การจัดอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเทีย่ ว (Life Guard)

เพื่อใหมีอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว (Life Guard) ที่มีทักษะและประสบการณในการชวยเหลือผูประสบภัย
ทางนํา้ ระหวางป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จึงไดมกี ารจัดอบรมเพิม่ มาตรการชวยเหลือนักทองเทีย่ วประสบภัยทางนํา้ รวมกับกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมทัง้ สิน้ ๑๖ ครัง้ จํานวน ๗ จังหวัด มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น ๖๐๒ คน มีรายละเอียด ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดอบรม ณ จ.สุราษฎรธานี จํานวน ๑ รุน
เมือ่ วันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีผเู ขารวมอบรม จํานวน ๓๙ คน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดอบรมในพืน้ ที่ จ. สุราษฎรธานี, กระบี่
และชลบุรี มีผูเขารวมอบรม จํานวน ๒๓๗ คน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดอบรมในพืน้ ที่ จ. สุราษฎรธานี, กระบี,่
ภูเก็ต, ระยอง, พังงา, ตราด และชลบุรี มีผเู ขารวมอบรม จํานวน ๓๒๖ คน
โดยมีเนือ้ หาหลักสูตรและการฝกฝน เชน ฝกการเอาตัวรอดทางนํา้
ฝกการชวยชีวติ ทางนํา้ ขัน้ สูง ฝกการเคลือ่ นยายการ แพทยทางนํา้ แบบพยุง
และฝกวิธีลากเคลื่อนยายบริเวณหาด ฝกการปองกันกอดรัด ฝกการแกกอดรัด เปนตน
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |
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นอกจากนีย้ งั ไดจดั แขงขัน Life Guard ครัง้ ที่ ๑ ณ หาดนพรัตนธารา
จังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพือ่ กระตุน ใหเกิดความ
พรอม สรางแรงจูงใจใหเห็นความสําคัญของ Life Guard มีผเู ขารวม
กิจกรรม จํานวน ๘๑ คน จาก กระบี่ ภูเก็ต ตรัง โดยไดจัดการการ
แขงขัน จํานวน ๖ รายการ คือ การแขงขันวายนํ้าในทะเล Surf
Race การแขงขันวิ่งเร็วบนชายหาด Beach Sprint การแขงขัน
พายบอรดในทะเล Board Rescue การแขงขันการชวยเหลือโดย
ใชบอรด Board Rescue การแขงขันมนุษยเหล็ก (วายนํ้า ๒๐๐
ม./วิ่ง ๔๐๐ ม./พายบอรด ๔๐๐ ม./วิ่ง ๔๐๐ ม.) การแขงขันวิ่งธง
บนชายหาด Beach Flag

๒.๔.๒ เพิม่ อัตรากําลังเจาหนาทีต่ าํ รวจทองเทีย่ ว และอาสาสมัครชาวตางชาติ

เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่น และสรางมาตรฐานความปลอดภัยในการชวยเหลือนักทองเที่ยว กองบังคับการตํารวจ
ทองเทีย่ ว ไดรบั อนุมตั เิ พิม่ อัตรากําลังจํานวน ๗๒๔ อัตราในป ๒๕๖๐ จากเดิมมีประมาณ ๙๐๐ อัตรา เพือ่ ดูแลเรือ่ งความปลอดภัยของ
นักทองเทีย่ ว โดยมีแผนจะนําอัตรากําลังทีเ่ พิม่ ใหมไปประจําตามพืน้ ทีแ่ หลงทองเทีย่ วสําคัญตางๆ โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งเรือ่ งความ
ไมปลอดภัยของนักทองเทีย่ วตามหมูเ กาะตางๆ เชน เกาะเตา เกาะสมุย เกาะพะงัน เปนพืน้ ทีท่ มี่ นี กั ทองเทีย่ วอยูใ นพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ถึง ๙๐%
และมีการจัดอีเวนตทองเที่ยวเปนประจํา
นอกจากนี้ยังไดจัดทีมอาสาสมัครชาวตางชาติชวยเหลือนักทองเที่ยว ทั่วประเทศกวา ๒,๔๐๐ คน ซึ่งเปนผูที่มีทักษะ
และประสบการณในการชวยเหลือผูป ระสบภัยทางนํา้ (Life Guard) ทํางานรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ตามแหลงทองเทีย่ วตางๆ ทัง้ นี้
ตํารวจทองเที่ยวเดินหนาดูแล นักทองเที่ยว ตามนโยบายหลัก ๔ เรื่อง ไดแก การจับกุมคดีความอาญา การปราบปรามเรื่องการเอารัด
เอาเปรียบนักทองเที่ยว การดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดกับนักทองเที่ยว และเรื่องการปราบปรามปญหานอมินี
ทัวรผิดกฎหมาย และทัวรดอยคุณภาพ
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๒.๔.๓ การกํากับดูแลความปลอดภัยดานการทองเทีย่ ว

กองมาตรฐานและกํากับความปลอดภัยนักทองเที่ยวและกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ไดจัดทําแผนผังขั้นตอน
การบริการนักทองเที่ยว แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อรับแจงเหตุและการประสานงานชวยเหลือนักทองเที่ยว พรอมจัดระบบบริการนักทองเที่ยว
จัดทําปายประชาสัมพันธ การรณรงคการขับขีป่ ลอดภัย (ภาษาไทย-จีน-อังกฤษ) โดยมีเนือ้ หาประกอบดวยวิธกี ารขับขีร่ ถในประเทศไทย
ปายจราจร แผนที่เสนทาง ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการแจงเหตุ เปนตน
ปจจุบนั มีศนู ยชว ยเหลือนักทองเทีย่ วจํานวน ๑๖ แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม
เชียงราย อุบลราชธานี สุโขทัย กาญจนบุรี ชลบุรี สุราษฎรธานี ภูเก็ต สงขลา กระบี่ พังงา อําเภอหัวหิน พระนครศรีอยุธยา และอุดรธานี
โดยมีเจาหนาที่ประจําศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวรวม ๒๐๐ คน และในป ๒๕๖๑ จะเปดศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวอีก ๓๐ แหง
ใน ๓๐ จังหวัด ประกอบดวยภาคเหนือ ๘ แหง ไดแก แมฮอ งสอน นาน ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค เพชรบูรณ พิษณุโลก และลําปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ แหง ไดแก เลย สุรินทร บุรีรัมย นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ขอนแกน หนองคาย และนครราชสีมา
ภาคตะวันออก ๕ แหง ไดแก ฉะเชิงเทรา สระแกว จันทบุรี ตราด และระยอง ภาคตะวันตก ๒ แหง ไดแก ราชบุรี และเพชรบุรี
ภาคใต ๖ แหง ไดแก สตูล ระนอง ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยมีเจาหนาทีท่ สี่ ามารถสือ่ สารในภาษาตางๆ ได คือ ภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ เปนตน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จะดําเนินการ จัดตั้งศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวใหครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๒.๕ กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว

จับมือกับภาคเอกชน บริษทั โชวดซี ี และกลุม เรือดวนเจาพระยารวมกันพัฒนาดาน "การอํานวยความ
สะดวกแกนกั ทองเทีย่ วใน การเดินทาง" ตอบสนองกลุม FIT และกลุม ทัวร เชน Hop on and Hop
off เชื่อมโยงบัส-เรือ จากสนามบินสู Bangkok Tourist Terminal ที่โชวดีซี เชื่อมนัักทองเที่ยวสู
แหลงทองเทีย่ วทางนํา้ ดวยบริการของเจาพระยาทัวรรสิ ตโบท โดยนําดิจทิ ลั เทคโนโลยี มาใชในการ
จองลวงหนาชําระเงินออนไลน และใชระบบ GPSควบคุมการเดินทางและการใหขอ มูลบรรยายเสน
ทาง เลาเรือ่ งแหลงทองเทีย่ วตางๆ หลากหลายภาษา รวมถึงรองรับเสนทาง การทองเทีย่ วยามคํา่ คืน
เชน เสนทางแมนาํ้ เจาพระยาชมความงามของแหลงทองเทีย่ ว ๒๖ จุดริมนํา้ ทีก่ รมการทองเทีย่ วไดตดิ
ตั้งไวเพื่อใหเปนอีกทางเลือกใหนักทองเที่ยวพักอยูนานขึ้น ใชจายมากขึ้น เกิดการกระจายรายไดที่
มาจากการทองเที่ยว

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
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๓. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยว
๓.๑ กลยุทธบรู ณาการการทํางานผานกลไกการขับเคลือ่ นทัง้ ระบบ

๓.๑.๑ บูรณาการกับกระทรวงตางๆ เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรการทองเที่ยว
อาทิเชน

สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ โดยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลือ่ นเรือ่ งวีซา พํานักระยะยาว Long
Stay VISA การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยรวม ๙๐ วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามกรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาล
และการบริหารจัดการนํ้าพุรอน ใหไดมาตรฐานพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวชั้นนําของโลก
อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ประสานงานกับกระทรวงตางประเทศเพื่อพัฒนาใหเกิด e-VISA
ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการนํารถทองเที่ยวขามแดนเขามายังประเทศไทย กับ กระทรวงคมนาคม เปนตน

๓.๑.๒ บูรณาการกับกระทรวงตางๆ เพื่อสนับสนุนงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
อาทิเชน

กระทรวงพาณิชย ประชุม CLMV CEO Forum ผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการทองเที่ยว และ
สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยง ประเทศในลุมแมนํ้าโขง (CLMV)
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ขับเคลือ่ นเรือ่ ง Digital Tourism และ Intelligence โดยบูรณาการ
และเชือ่ มโยงขอมูลดานการทองเทีย่ ว ตามทีค่ ณะกรรมการขับเคลือ่ นการบูรณาการฐานขอมูลภาครัฐ ไดมมี ติใหดาํ เนินการจัดการขอมูล
Big Data ศูนยบริการรวม (One Stop Service) และศูนยขอมูลภาครัฐ (Government Data Center)
กระทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหความรวมมือประชาสัมพันธ การแสดงโขน
โดย กรมศิลปากร ที่โรงละครซิดนียโอเปราเฮาส ในนครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา พรอมกับฉลองครบรอบ ๖๕ ป
แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยและออสเตรเลีย

๓.๑.๓ การจัดตั้งสํานักงานการทองเที่ยวจีนในประเทศไทย CNTA

ที่มา : cri Online (IN/LING)
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อํานวยความสะดวกในการเปดสํานักงานการทองเที่ยวจีนประจํา
กรุงเทพมหานคร นับเปนสํานักงานประจําตางประเทศแหงที่ ๒๒ ของ
การทองเที่ยวแหงประเทศจีนเพื่อทําหนาที่หลักในการประชาสัมพันธ
การทองเทีย่ วระดับชาติ เพราะไทยกับจีนเปนตลาดทองเทีย่ วของกันและกัน
ทีส่ าํ คัญ อีกทัง้ ไทยยังเปนประเทศรายทาง "๑ แถบ ๑ เสนทาง" เปน ๑
ในจุดหมายปลายทางในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนตั้งแตเริ่ม
แรก

๓.๑.๔ การทําขอตกลงความรวมมือ เรือ่ งมาตรฐานการทองเทีย่ วไทยขัน้ พืน้ ฐาน

คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติลงนามขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขาย ๑๐ หนวยงาน
เรือ่ งมาตรฐานการทองเทีย่ วไทยขัน้ พืน้ ฐานแลว เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และเมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ไดจดั พิธมี อบเครือ่ งหมาย
รับรองมาตรฐานการทองเทีย่ วขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีผปู ระกอบการทีผ่ า นการรับรองทัง้ สิน้ ๔๕ ราย เปนกลุม ธุรกิจนําเทีย่ ว ๓๗ ราย และกลุม
รานอัญมณี ๘ ราย
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ แหลงทองเที่ยวและธุรกิจ
นําเที่ยวของไทยมาอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเชื่อมั่นดานการทองเที่ยว ปจจุบันกรมการทองเที่ยวไดจัดทํามาตรฐานการทองเที่ยว
แลวเสร็จและประกาศใชแลว จํานวน ๕๒ มาตรฐาน ครอบคลุมภาคบริการทองเทีย่ วสาขาตางๆ และแหลงทองเทีย่ ว รวมถึงธุรกิจนําเทีย่ ว
และมัคคุเทศก ทั้งมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว มาตรฐานบริการเพื่อการทองเที่ยว มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว มาตรฐาน
แหลงทองเทีย่ ว มาตรฐานธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก โดยนํามาตรฐานทีจ่ ดั ทําขึน้ เขาสูก ระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ และปจจุบันนี้ ในสวนของกระบวนการตรวจประเมินและใหการรับรอง กรมการทองเที่ยวไดรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติใหเทียบเคียงกับกระบวนการตรวจประเมินและใหการรับรอง
ระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสถานประกอบการทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐานการทองเทีย่ วไทย จํานวนทัง้ สิน้ กวา ๖๗๓ ราย
ทั่วประเทศ

๓.๒ กลยุทธพฒ
ั นาบุคลากรดานการทองเทีย่ วและยกระดับผูป ระกอบการทองเทีย่ ว
๓.๒.๑ มัคคุเทศก

กรมการทองเทีย่ วไดพฒ
ั นาผูป ระกอบการทองเทีย่ ว เพือ่ ปลูกจิตสํานึก สงเสริมการเปนเจาบานทีด่ แี ละการอบรมพัฒนา
ศักยภาพใหกบั มัคคุเทศก โดยในปทผี่ า นมา จัดอบรมไปแลว ๑๒๔ โครงการ ใน ๓๑ จังหวัด มีผเู ขารับการอบรมจํานวนกวา ๘,๐๐๐ คน

การแกไข ปรับปรุง พรบ. ธุรกิจทองเทีย่ ว

คูม อื การอบรมมัคคุเทศก เชน
คูม อื เลาเรือ่ งประวัตศิ าสตรประเทศไทย

การจัดทําประวัติ การออกบัตร
และการขึน้ ทะเบียนมัคคุเทศก

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๖๐
๒

๓.๒.๒ พัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว

พรบ. สงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการทองเที่ยว พ.ศ. .... (MRA)
จัดทําคูมือ MRA ซึ่งเปนขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียน
มีวัตถุประสงคในการเปดเสรีการคา การบริการ การเคลื่อนยายบุคลากรวิชาชีพในสาขาการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและสงเสริม
ความรวมมือดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

๓.๒.๓ โครงการอบรมเจาบานที่ดี (๑๕,๐๐๐ คน)

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดอบรมสรางจิตสํานึกใหรักชุมชนทองถิ่นตน โดยเชิญ "เจาบาน" มาจาก
ทั่วประเทศ เขารับการอบรม กวา ๓,๐๐๐ คน เพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนและสรางเมืองไทยใหเขมแข็ง ยั่งยืน ตลอดไป
ครั้ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วัน

๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐
๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๖๑ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

สถานที่

จังหวัด

จํานวน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต
ศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหมแกรนดวิว
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โรงแรมเทพนคร
โรงแรมเจริญธานี
โรงแรมหรรษาเจบี
โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน

ปทุมธานี
เชียงใหม
นนทบุรี
บุรีรัมย
ขอนแกน
สงขลา
ชลบุรี

๑,๕๐๐
๔๙๗
๔๙๓
๔๐๓
๕๐๙
๕๐๔
๕๐๙

Amazing Thai Host สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา รวมกับ กลุม ประชารัฐ จัดอบรมบุคคล
ทีเ่ กษียณ เพือ่ เปนอาสาสมัคร Amazing Thai Host โดยในการปฎิบตั งิ านจะสวมเสือ้ เสือ้ กัก๊ นกหวีด ปายชือ่ และหมวกสีเหลือง สัญลักษณ
มือพนมปกดานหลัง พรอมปฏิบัติหนาที่วันละ ๖ ชั่วโมง, ๕ วัน/สัปดาห เพื่อดูแลนักทองเที่ยวดวยความภาคภูมิใจ ทําประโยชนใหแก
ประเทศชาติและสังคมสวนรวม อํานวยความสะดวกใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว และดูแลความปลอดภัย
โครงการอบรมเจาบานนอย ( ๓๒๐ คน ) กรมการทองเที่ยว จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรเจาบานนอย
(Little Guide) ใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาฝกปฏิบัติสูการเปนเจาบานที่ดี เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนเขาใจวิถีถิ่น วัฒนธรรม
ความเปนไทย รักหวงแหนประเทศ เกิดความภูมิใจในคุณคาของตน
ครั้ง

วัน

สถานที่

๑
๒
๓
๔

๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑-๓ กันยายน ๒๕๖๐

นครนายก
กาญจนบุรี
ตรัง
พิษณุโลก

จํานวน

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๖๒
๒

๓.๒.๔ พัฒนาบุคลากรของกระทรวง

สํานักงานปลัดกระทรวงไดจัด โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
ลําดับที่

เรื่อง

จํานวนครั้ง

จํานวน
ผูอบรม

๑

พัฒนาขาราชการบรรจุใหมของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๑๕

๒

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาประจําป ๒๕๖๐

๑

๖๑

๓

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสรางเกียรติภูมิ ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง”

๒

๑๐๔

๔

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปนคณะกรรมการบริหารงานดาน
การทองเที่ยวและกีฬาประจําจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒

๔๕

๕

โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๓๒๕

๖

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับบุคคล สําหรับใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒

๙๖

๗

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”

๓

๒๐๑

๘

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและกีฬาอยางบูรณาการของสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๓๒๐

๙

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุของสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการปรับโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาคทั้ง ๗๖ จังหวัด

๑

๗๘

๑๐

ฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”

๑

๒๙

๑๑

ฝกอบรมหลักสูตร “แนวทาง การปฏิบัติงานดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

๑

๒๐๐

๑๒

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทําขอกําหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) และราคา
กลาง (ราคาอางอิง) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”

๒

๑๔๑

๑๓

ประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๕๗๐

๑๔

จัดการความรูของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management: KM) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๕๗๐

๖๓ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

๓.๒.๕ การสือ่ สารและสรางความเขาใจเรือ่ งการทองเทีย่ วและชีแ้ จงนโยบายแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
คณะฑูตตางประเทศ

ครัง้ ที่ ๑ : วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสติ ธานี

ครัง้ ที่ ๒ : วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ คลองลัดโพธิ์

ผูวาราชการจังหวัด ๒ ครั้ง
ผูบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่น และขาราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๖ ครั้ง

๓.๓ กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
(Tourism Intelligence Center)

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดจัดทําโครงการ Tourism Intelligence Center หรือ TIC รวบรวมฐานขอมูลเชิง
สถิตดิ า นการทองเทีย่ วทีม่ คี วามสําคัญจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของนําเขาสูภ ายในคลังขอมูลอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไทย (Tourism Data
Warehouse) และจัดทําโครงการ Digital Tourism รวบรวมฐานขอมูลดานการทองเที่ยวเพื่อรองรับการใหบริการขอมูลที่มีคุณภาพ
และ มีความนาเชื่อถือแกนักทองเที่ยว โดยบูรณาการความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมการทองเที่ยว การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย กรมการปกครอง และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยฐานขอมูลดานการทองเทีย่ วทีถ่ กู รวบรวมขึน้ ภายใตโครงการของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดังกลาว ไดจัดเก็บไวภายในระบบคลาวดภาครัฐ (G-Cloud) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนที่
เรียบรอย
ทัง้ นี้ กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบจัดเก็บ และระบบบริหารจัดการฐานขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) ของศูนยขอ มูล (Data Center) ภาครัฐทีจ่ ดั ทํา โดยกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการทองเทีย่ ว
และกีฬาจึงเชือ่ มโยงขอมูลดานการทองเทีย่ วรวมกับศูนยขอ มูล (Data Center) อันจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๖๔
๒

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดเขารวมออกแสดงบูธโครงการ Thailand Digital Tourism
ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา

๓.๔ กลยุทธปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
๓.๔.๑ ดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑

ซึง่ มีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้ กรมการทองเทีย่ วไดจดั ทํารางกฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้
(๑) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว พ.ศ. ....
(๒) กฎกระทรวงกําหนดประเภทใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก พ.ศ. ....
(๓) กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผูนําเที่ยว พ.ศ. ....
(๔) กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา ในการดําเนินการตามขอผูกพันที่ผูประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวมีอยูกับนักทองเที่ยวกอนวันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสิ้นสุดลง พ.ศ. ....
(๕) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวและใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก พ.ศ. ....
(๖) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ....

๓.๔.๒ พัฒนามาตรฐานการทองเที่ยวไทย ในป พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดทํามาตรฐานการทองเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน (4Q) (มาตรฐานใหม)
ปรับปรุงมาตรฐานโรงแรม
ปรับปรุงมาตรฐานหองนํ้าสาธารณะเพื่อการทองเที่ยวระดับสากล
ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการในสถานที่จําหนายสินคาที่ระลึก (สินคาอัญมณี)

๖๕ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

๓.๔.๓ การปราบปรามธุรกิจนําเทีย่ วผิดกฏหมาย

“ทัวรจน
ี ” ถือเปนนักทองเทีย่ วตางชาติทมี่ จี าํ นวนมากสุดทีเ่ ดินทางเขามาทองเทีย่ วประเทศไทย และนํารายได

มาสูประเทศไทย “มหาศาล” เราจึงตองสงเสริมใหธุรกิจทัวรที่รองรับนักทองเที่ยวจีนสามารถดําเนินธุรกิจ เดินหนาตอไปไดอยางยั่งยืน
จึงไดมกี ารจัดระเบียบธุรกิจใหถกู ตองตามกฎหมาย โดยรวมมือกับองคการสงเสริมการทองเทีย่ วของจีน (ซีเอ็นทีเอ) ทีข่ อรองใหประเทศ
ไทยรวมดูแลและปกปอง “สิทธิ” ของนักทองเที่ยวจีนที่จะไดรับจากการมาเที่ยวประเทศไทยดวยความยุติธรรม และผูประกอบการ
ทองเที่ยวรายใหญของจีน เพื่อนําไปสูความรวมมือการสรางทัวรคุณภาพที่แทจริง
ชวงปทผี่ า นมาไดมกี ารประชุมคณะประสานงานความรวมมือในการกํากับดูแลการทองเทีย่ วไทย – จีน ๒ ครัง้ ดวยกันดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุมไดเห็นชอบ
ในหลักการการแกไขปญหาทัวรผดิ กฎหมาย ดานมาตรการกําหนดอัตราคาบริการ โดยหามไมใหผปู ระกอบธุรกิจนําเทีย่ วจัดบริการนําเทีย่ ว
โดยไมไดรบั คาบริการหรือรับคาบริการในอัตราทีเ่ ห็นไดวา ไมเพียงพอกับคาใชจา ย โดยอัตราคาบริการตองไมตาํ่ กวา ๑,๐๐๐ บาท/คน/คืน
และกําหนดราคามาตรฐานของ Group Tour ใหมี Optional Tour ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท หรือ ๖๐๐ หยวน/คน/ทริป รวมทัง้ ไดเห็นชอบ
ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลบัญชีรายชื่อบริษัทคูคาและรายชื่อบริษัทที่เปนคูคากับจีนที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในทุกๆ ๓ เดือน
ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม ทีป่ ระชุมเห็นชอบใหมมี าตรการการกํากับ
ดูแลบริษัททัวรประเทศตนทางและบริษัทแลนดของประเทศปลายทางที่รับนักทองเที่ยว การกํากับดูแลตลาดซื้อขายทัวรออนไลน
ทั้งในและตางประเทศ ความรวมมือตามมาตรการเฉพาะกิจ โดยมีอธิบดีกรมกํากับดูแลอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนผูประสานงาน
หลักของฝายจีน และอธิบดีกรมการทองเที่ยว เปนผูประสานงานหลักของฝายไทย นอกจากนี้สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยวจะจัดทํา
Application แนะนําขอควรระวังในการทองเทีย่ ว และกฎเกีย่ วกับการขาย Optional Tour และเสนอให CNTA พิจารณาระบุชอื่ บริษทั
ปลายทางที่รับทัวร (บริษัทแลนดของประเทศไทย) ลงในการโฆษณาดวย
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๖๖
๒

สถิตก
ิ ารจับกุมผูล
 ะเมิดกฎหมาย
กองบังคับการตํารวจทองเที่ยวการดําเนินการหาแนวทางมาตรการ สืบสวน ปราบปราม ออกระดม กวดขัน ตรวจคน จับกุม
ภายใตกรอบอํานาจหนาที่
ผลการปฏิบัติดานการทองเที่ยว“ปฏิบัติการ 10 กลุม ตองหาม”
คดี ผูตองหา
(ราย) (คน)

ผลการจับกุม ป ๒๕๖๐ ( ม.ค. – ส.ค. )

ผลการจับกุม

ก.ย.๖๐ ต.ค.๖๐
(คน)
(คน)

๘๗๓

๘๘๖

กลุมที่ ๑ ...

๑๘๕

๑๔๕

๓๙

๓๙

กลุมที่ ๒ ...

-

-

กลุมที่ ๓ ยานพาหนะ เอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว

๕๔๖

๔๐๕

กลุมที่ ๓ ...

๑

๔

กลุมที่ ๔ สถานบริการผิดกฎหมาย

๘๑

๑๓๘

กลุมที่ ๔ ...

๒

๑

กลุมที่ ๕ จัดระเบียบการจราจร (ในแหลงทองเที่ยวสําคัญ)

๓๗๒

๓๐๔

กลุมที่ ๕ ...

๔๑๕

๓๐๙

กลุมที่ ๖ ยาเสพติดในแหลงทองเที่ยว

๓๐๙

๓๒๗

กลุมที่ ๖ ...

๗๕

๗๐

กลุมที่ ๗ ...

-

๓๕๕

กลุมที่ ๑ ทัวรดอยคุณภาพ/พ.ร.บ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
กลุมที่ ๒ หลอกลวงใหซื้อสินคา/บริการ ที่ดอยคุณภาพ และในวงเงินสูง

๒,๑๙๔ ๒,๒๗๗

กลุมที่ ๗ อาชญากรรมขามชาติและลักลอบหลบหนีเขาเมือง

๗

๗

กลุม ที่ ๘ ...

-

-

กลุมที่ ๙ คดีอาชญากรรมที่สําคัญและสงผลกระทบกับนักทองเที่ยว

๗๕๗

๗๙๑

กลุมที่ ๙ ...

๒๕๖

๑๑๑

กลุมที่ ๑๐ ทําตัวเปนผูมีอิทธิพล มาเฟย พกพาอาวุธบริเวณสถานที่ทองเที่ยว

๗๙

๘๑

กลุมที่ ๑๐ ...

๖

๑๐

๙๔๐

๑,๐๐๕

กลุม ที่ ๘ อุบตั เิ หตุและมาตรฐานความปลอดภัยในวงจรการทองเทีย่ ว (ชีวติ รางกาย ทรัพย)

รวม ๕,๒๕๗ ๕,๒๕๕

ผลการจับกุม รถแท็กซี่
ที่สรางปญญาสงผลกระทบตอการทองเที่ยว
(ตุลาคม ๒๕๕๙ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
กรมการทองเที่ยว ออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให
เปนไปตามพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๙ ( ตุลาคม
๒๕๕๙ – กรกฎาคม ๒๕๖๐) ไดดาํ เนินการตรวจปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย จํานวน ๑๙๘ ครั้ง
๖๗ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

รวม

ที่มา : กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว
Tourist Police Bureau call 1155

จํานวน

๑,๙๘๔

ราย

ปรากฏวามีธุรกิจนําเที่ยวที่ไดรับการตรวจสอบ จํานวน ๑,๑๖๐ ราย
ดําเนินคดีกรณีไมมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว จํานวน ๓๔ ราย
มัคคุเทศกที่ไดรับการตรวจสอบ จํานวน ๓,๑๒๙ ราย
ดําเนินคดีกรณีไมมีใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก จํานวน ๑๐๘ ราย

วัตถุประสงคที่ ๒
การกระจายรายได ลดความเหลือ่ มลํา้

๑.๑. เสนหเที่ยว-เสนหไทย : สงเสริมของที่ระลึก และสินคาใหแกชุมชน
กาวใหมสูการพัฒนาอุตสาหกรรมสินคาของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยวจัดทําตนแบบของที่ระลึกเพื่อ
การท่องเที่ยว “เสนหเที่ยว-เสนหไทย” ใหกับผูประกอบการในชุมชนนํารองทั้ง ๑๘ จังหวัด โดยสรางความรูความเขาใจในเรื่องของ
การใชอัตลักษณทองถิ่นของตนเอง มาออกแบบเปนสินคาของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยว ซึ่งไดผลงานตนแบบทั้งหมด ๕๔ คอลเล็คชั่น
๕๔๐ ชิ้นผลงาน เพื่อเตรียมความพรอมในเรื่องการบริการจัดการ อาทิ การจัดการสินคาคงคลัง การเลือกใชเครื่องมือทางการตลาด
การคํานวณตนทุน การจัดการ คุณภาพของสินคา แกผูประกอบการ เพื่อนําไปตอยอดสรางรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กระจายรายไดสูทองถิ่น

๒.๒. Amazing Thai Taste : สงเสริมผลิตภัณฑทางการเกษตร

กระจายรายไดสูชุมชน โดยใชกลไกการทองเที่ยวเชิง
อาหาร (Gastronomy Tourism) ขับเคลื่อนโครงการ Amazing
Thai Taste รวมกับ โดยกลุมประชารัฐ และรานอาหารไทย ๑๐
แหง คัดเลือกพันธุขาวทองถิ่น จํานวน ๔ พันธุ สรางนวัตกรรม
ขาวทองถิ่นพรอมรับประทาน ไดแก
๑. ขาวหอมมะลินิลสุรินทร
๒. ขาวเหนียวลืมผัว
๓. ขาวสังขหยด
๔. ขาวหอมมะลิแดง
เพื่อใหนักทองเที่ยว ไดมีโอกาสเลือกรับประทานขาวถิ่นไดงายยิ่ง
ขึ้นพรอมนําเสนอเมนูเด็ดของแตละรานใหเลือกรับประทาน

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๖๘
๒

๓.๑. สงเสริมการทองเที่ยววิถีเกษตร
จัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมการรับประทานอาหารไทย ผลไมไทย อยางตอเนือ่ ง เชน งาน “มหานครผลไมภาคตะวันออก ป ๒๕๖๐”
เชิญชวนใหนกั ทองเทีย่ ว และประชาชนเขามาเทีย่ วชมสวน และเลือกซือ้ ผลไมผลิตภัณฑการเกษตร และสินคาหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ
(OTOP)

ที่มา : อภิสิทธิ์ จันทรเต็ม / สวท.

๖๙ | ผลงานสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยว

๔.๑. ผลักดันมาตรการภาษีกระตุนการทองเที่ยว
เพื่อกระตุนการทองเที่ยวภายใน
ประเทศ จึงไดเสนอใหมม
ี าตรการ
ภาษี ที่ ทํ า ให ค นไทยวางแผนใช
จ า ยเพื่ อ การท อ งเที่ ย วง า ยขึ้ น
เพราะถือวาเปนการทองเที่ยวที่
คุมคา สอดคลองกับนโยบายใน
การสงเสริมดานการทองเทีย
่ วที่
มุงเนนใหเกิดการเติบโตอยางมี
คุณภาพ เนนใหชาวไทยทองเทีย
่ ว
ไทย กระจายรายไดมากขึ้น โดย
ไดทําอยางตอเนื่อง 2 ครั้ง คือ
ชวงเทศกาลปใหม และ
ชวงเทศกาลสงกรานต

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๗๐
๒

๕.๑. สงเสริมทองเที่ยวโดยชุมชนตามคลัสเตอรตางๆ
จัดกลุม พืน้ ทีจ่ งั หวัดตางๆ ตามประเภทสินคาหลักทางการทองเทีย่ ว เพือ่ กระจายรายไดและประโยชนสแู หลงทองเทีย่ วทุกระดับ
ในพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง โดยแหลงทองเที่ยวทางทะเล (อันดามัน แอกทีฟบีช และรอยัลโคสต) ไดรับรายไดจากการทองเที่ยวสูงสุด
ถึง ๑,๐๒๔.๗๙ พันลานบาท ขยายตัวกวารอยละ ๑๗.๓๑ จากปกอ นหนา

การกระจายรายไดจากการทองเที่ยว
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เดือน มกราคม - กันยายนป 2560
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เขตพัฒนาการทองเที่ยว

อารยธรรมอันดามัน

พันลานบาท
650.03 %CHA

+11.75

ฝงตะวันออก

นลานบาท
308.81 พั%CH

เขตพัฒนาการทองเที่ยว

131.06 พันลานบาท

เขตพัฒนาการทองเที่ยว

65.94 พันลานบาท

เขตพัฒนาการทองเที่ยว

(แอกทีฟ บีชคลัสเตอร)

อารยธรรมลานนา

ฝงทะเลตะวันตก
(รอยัล โคสต คลัสเตอร)

+35.56

+5.51 %CHA

+2.90 %CH

เขตพัฒนาการทองเที่ยว

30.46 พันลานบาท

เขตพัฒนาการทองเที่ยว

24.82 พันลานบาท

อารยธรรมอีสานใต

ลุมแมนํ้าเจาพระยา
ตอนกลาง
เขตพัฒนาการทองเที่ยว

มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

เขตพัฒนาการทองเที่ยว

วิธีชีวิตลุมแมนํ้าโขง

+9.13 %CH

+2.79 %CH

18.74 พันลานบาท
+4.61 %CH

14.34 พันลานบาท
+7.44 %CH

ที่มา: กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงคที่ ๓
ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด สรางความภูมิใจในทองถิ่นตน
การดูแลรักษาภูมิลําเนา รักและเขาใจประเทศไทย

เมืองไทยเปนเมืองสวรรค อันดับตนๆของโลก
ทีน
่ ก
ั ทองเทีย
่ วใฝฝน
 อยากมาเยือน
นักทองเทีย
่ วตางชาติ ทีเ่ ดินทางมาประเทศไทย
และมาซํ้าหลายครั้ง
เพราะ....ประทับใจในความเปนไทย
ดวย "วิถีไทย" และความเปน "เจาบานที่ดี"
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๗๒
๒

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สวนลุมพินี
การท องเที่ ย วแหงประเทศไทยไดจัดงาน เทศกาลเที่ ย วเมื อ งไทย ป ๒๕๖๐ ขึ้ นใน Theme "ทองเที่ยววิถีไทย
เกไกสไตลลึกซึ้ง" ซึ่งครั้งนี้จัดไดยิ่งใหญกวาทุกๆครั้งที่ผานมาเสมือน "ยกเมืองไทย ๗๗ จังหวัดมาไวในงานนี้" มีกิจกรรม
พิเศษตางๆมากมาย ภายในงานประกอบดวย ๑๐ โซนพื้นที่ ดังนี้
Zone ๑ โซนเฉลิมพระเกียรติ อุดมไปดวยไมดอกไมประดับเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
/ เสนทางทองเที่ยวตามรอยพระบาท ๕ ภาค
Zone ๒ โซนหมูบ า น ๕ ภาค มี Landmark จําลองของแตละภาค มี Work Shop ใหรว มสนุก / ของดีของเด็ดจากทุกภาค
Zone ๓ ของดี ๕๐ เขต ของกรุงเทพฯ อาหารถิ่นตะลุยกินทั่วไทย ประหยัดเวลา ไมตองฝารถติด ก็ไดเห็นครบ
Zone ๔ โซนครบเครื่องเรื่อง ททท. นิทรรศการสรางการรับรูและเผยแพรความรูทองเที่ยว IT, TAT Shop, รางวัล
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards), กิจกรรมทองเที่ยวประชาสัมพันธแคมเปญ ททท. โครงการหลวง,
ประชารัฐสุขใจ, Food Truck และนิทรรศการสรางการรับรูและเผยแพรความรูทองเที่ยว
Zone ๕ โซนเสนทางแนะนําแหลงทองเทีย่ ว มีวนั ธรรมดานาเทีย่ ว / ทาเทีย่ วขามภาค / ๑๒ เมืองตองหามพลาด...พลัส
Zone ๖ "Outdoor Fest" เปนโซนทีร่ วบรวมกิจกรรม Adventure เชน กิจกรรมคายทหาร กิจกรรมรอบกองไฟ เปนตน
Zone ๗ โซนเวทีใหญ คอนเสิรตและการแสดงพื้นบาน
Zone ๘ โซนเทศกาลตรุษจีนและแหลงทองเที่ยวไชนาทาวน “ตรุษจีนวิถีไทย เกไกประกา ๒๕๖๐
Zone ๙ มหกรรมเปดโลกธรณีวิทยาประกอบดวยนิทรรศการ และมีไดโนเสารจําลองใหไดชม
Zone ๑๐ เซลฟน อ งสุขใจ ๗๗ จังหวัด รวมถายรูปกับนองสุขใจ ซึง่ ททท. ไดดงึ เอกลักษณของนองสุขใจในแตละทองถิน่
มาใสชุดประจําจังหวัด และตกแตงไฟสีสันสวยงามในเวลากลางคืน

SUCCESS
ผลสําเร็จของงานครัง้ นี้ มีจาํ นวนผูเ ขาชมงาน ๖๓๓,๐๗๐ คน
สรางรายไดหมุนเวียนภายในงาน ๓๘๓.๓๐ ลานบาท โดยมี
จํานวนนักทองเทีย่ วตางชาติ ๔๕,๘๔๒ คน เพิม่ ขึน้ จากป ๒๕๕๙
มากถึง ๙๖.๑๙ % และสามารถจูงใจใหผูเขาชมงานสวนใหญ
สนใจเดินทางทองเทีย่ วไทยไปตามภูมภิ าคตางๆ มากยิง่ ขึน้
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ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรูว ถิ ถี นิ่ (Local Experience) ผานการทองเทีย่ ววิถไี ทย เกไก สไตล ลึกซึง้ หลากหลายแคมเปญ
เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสนับสนุน กิจกรรมประเพณีทองถิ่นอยางตอเนื่อง เพื่อสรางคนทองถิ่นใหสืบสานประเพณีดีงาม
ผลักดันโครงการ “ไทยเท” สงเสริมการนําวัฒนธรรมทองถิ่นผนวกความคิด สรางสรรค เพื่อสรางสินคาและบริการ
ที่มีมูลคาเพิ่ม ใหกับเศรษฐกิจในพื้นที่แตละจังหวัด โดยดําเนินการรวมองคกรพันธมิตร รวมกับ Amazing Thai Taste สงเสริม
การรับประทานขาวไทย โดยจัดทํา Thai Rice List Menu ตามรานอาหาร
บรรยายสรางความเขาใจเรือ่ งการทองเทีย่ ววิถไี ทย ใหกลุม สมาชิกหอการคาไทย ผูป ระกอบการและนักธุรกิจรุน ใหม
SEED เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเปนเจาบานที่ดี และภาคภูมิใจในทองถิ่นตน ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิดใหทํางานเพื่อทองถิ่น
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีความตั้งใจที่จะพัฒนาทองถิ่นใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดความยั่งยืนได
ใชการทองเทีย่ วเชิงอาหาร เปนกลไกขับเคลือ่ น เชน งานมหานครผลไม งานเทศกาลอาหารสีภ่ าค หรือ การสงเสริม
เชฟชุมชน ที่ทําใหเกษตรกรสามารถขาย ผลผลิตทางการเกษตรมาเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เปนตน

ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๗๔
๒

“รวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙”

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน “รวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๙” เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สะพานภูมิพล ๑ โดยมี นางกอบกาญจน
วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย นายชาติชาย อุทัยพันธุ ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
พรอมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จํานวนมากรวมงาน ภายในงานมีกิจกรรมยืนสงบนิ่งถวาย
ความอาลัย รวมรองเพลงพระราชนิพนธ ถวายมหาสังฆทานพระสงฆ และเขียนโปสการดปฏิญาณทําความดีเพือ่ รวมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประชาชนที่เขารวมงาน ๕๐,๐๐๐ คนแรก จะไดรับเข็มกลัดที่ระลึกรูปเลข ๙ และไดรับของ
ที่ระลึก “ดินของพอ สูดวงใจของคนไทย” จํานวน ๑๙,๙๙๙ ชุด ที่มาจากพิธีรวมดินมหามงคลทั่วประเทศ
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ภารกิจรัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา สูเ ปาหมายในการสรางคุณภาพ กระจาย
รายได ลดความเหลื่อมลํ้า ซึ่งนอกจากจะเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปแลวยังขับเคลื่อน
สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ๑๗ ขอ ขององคการสหประชาชาติ ป ค.ศ. ๒๐๓๐ อีกดวย โดยมี
การดําเนินงานที่สอดคลองกับเปาหมาย ดังนี้
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๔. การลดความเหลือ
่ มลํา้ (เปาหมายขอที่ ๑)
๑. การขจัดความยากจน (เปาหมายขอที่ ๑)
ลดความหิวโหย (เปาหมายขอที่ ๒)
การเติบโต ทางเศรษฐกิจ (เปาหมายขอที่ ๘)

โดยใชการทองเทีย่ วเปนเครือ่ งมือในการสรางรายได สรางอาชีพ
ใหแกชุมชน พัฒนาชุมชนตนแบบดานการทองเที่ยว และนํา
มาตรฐานการทองเที่ยวไทยมาเปนแนวทางการในการพัฒนา
แหลงทองเทีย่ วและการใหบริการนักทองเทีย่ ว เพิม่ ศักยภาพใน
การแขงขันใหแกชุมชนรวมถึงผูประกอบการขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง

สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการทองเทีย่ วและกีฬาอยางเทาเทียม
ผานการดําเนินการการทองเทีย่ วเพือ่ คนทัง้ มวล (Tourism for
All) โดยการ พัฒนาเสนทางการทองเทีย่ วสิง่ อํานวยความสะดวก
ตางๆ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวไดอยาง
ไมมีอุปสรรค กีฬาเพื่อคนทั้งมวล (Sports for All) สนับสนุน
กีฬาคนพิการ ทั้งการจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันในระดับนานาชาติอยางเทาเทียม
๕. การลดความรุนแรง และผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลง
ของสภาพอากาศ (เปาหมายขอที่ ๑๓)
การดูแลรักษาสิง
่ แวดลอม ทัง
้ ทางบกและทางนํา้
(เปาหมายขอที่ ๑๔ และ ๑๕)

๒. การมีสข
ุ ภาพและความเปนอยูท
 ด
ี่ ี (เปาหมายขอที่ ๒)

สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายผานกีฬามวลชน สงเสริมการ
เรียนการสอนดานพลศึกษาในสถานศึกษา วางรากฐานและสราง
ลักษณะนิสัยในการออกกําลังกาย การเลนกีฬาตั้งแตเยาวชน
ไปจนถึงผูสูงอายุ ไดแก โครงการกีฬามวลชน ๔.๐, การจัด
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา และการแขงขันกีฬาผูส งู อายุ
เปนตน

โดยสงเสริมการทองเทีย่ วสีเขียวผานโครงการ 7 Green การใช
มาตรฐานการทองเทีย่ วไทยเปนแนวทางในการพัฒนาผูป ระกอบ
การทองเที่ยวใหมีการดําเนินการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ลดคารบอน และใหรางวัลแกผปู ระกอบการทีม่ กี ารดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมผานโครงการ Thailand Green Excellence Award
๖. การบูรณาการและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
(เปาหมายขอที่ ๑๗)

๓. ความเทาเทียมทางเพศ (เปาหมายขอที่ ๕)

สงเสริมและใหการสนับสนุนนักกีฬาหญิง ใหมีโอกาสเขารวม
การแขงขันในระดับนานาชาติอยางเทาเทียม

โดยนอกจากจะบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ในประเทศแลวยังรวมกับองคกรระหวางประเทศทั้งดานการ
ทองเที่ยวและกีฬา ใหความรวมมือในการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายมาตลอด เชน UNWTO, UNESCO และ ASEAN เปนตน
ม่ังค่ัง ม่ันคง ยผลงานสนั
่ังยืน กระบทสนุ
รวนงกนโยบายการท
ารทองเท่ียวแอลงเที
ะกีฬ่ยวา |

๗๘
๒

๒
¼Å§Ò¹Ê¹º
Ñ Ê¹¹
Ø ¹âÂºÒÂ
´ŒÒ¹¡ÒÃ¡Ì
Õ Ò

๑
๒
๓
๔
๕

นก
ั กฬ
ี าไทยครองแชมประดบ
ั โลกหลายรายการ (๖ ชนด
ิ กฬ
ี า)
กอลฟ, เทควนัโด, ยงิปน, เจต็สก,ี วนิเซริฟ และมวยสากล
การตง
้ั คณะกรรมการนโยบายกฬ
ี าแหง
 ชาติ
เพอืจดัทาํนโยบาย ยทุธศาสตร แผนพฒ
ั นาการกฬีาแหงชาติ แผนปฏบิตักิารดานการกฬีา
รวมทังกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานเพือใหการปฏิบัติงานในดานนโยบายและ
การบรหิารการกฬีาของประเทศมเีอกภาพและประสทิธภิาพสงูขนึ
กองทน
ุ พฒ
ั นากฬ
ี าแหง
 ชาติ (ควบรวม ๓ กองทน
ุ )
โดยดาํเนนิการควบรวมกองทนุพฒ
ั นากฬีาแหงชาติ กองทนุพฒ
ั นากฬีาอาชพี และกองทนุ
พฒ
ั นากฬีามวย เขาดวยกนั
เปด
 ตว
ั ประเทศไทยเปน
 Sports Dream Destination ... Sports Hub
ของอาเซย
ี น (๔ อเีวน
 ท)
สรางไทยเปนศนูยกลางการกฬีา และกฬีาเพอืการทองเทยีวระดบัอาเซยีน
การเปน
 เจาภาพจด
ั การแขง
 ขน
ั และการประชม
ุ ระดบ
ั โลก
(๒ รายการแขง
 ขน
ั ๒ การประชม
ุ )
การแขงขนัรถจกัรยานยนตชงิแชมปโลกโมโตจพี,ี การแขงขนั Air Race 1 World Cup
Thailand 2017 การจดัการประชมุสมาพนัธแบดมนิตนัโลก และการแขงขนัแบดมนิตนั
รายการ BWF Thomas & Uber Cup Finals 2018 และการจดัประชมุ SportAccord
Convention 2018

เปาหมาย

๑
วัตถุประสงค

๑. กีฬาเพือ่ ความเปนเลิศ (Sports for Excellence) สนับสนุนนักกีฬาทัง้ สมัครเลน และอาชีพ
สูค วามเปนเลิศใหทดั เทียมระดับนานาชาติ และอันดับหนึง่ ในอาเซียน
๒. กีฬาเพื่อคนทั้งมวล (Sports for All) สนับสนุนใหคนไทยทั้งหมดเลนกีฬา และออกกําลัง
กายเปนประจํา
๓. กีฬาเพื่อความสามัคคี (Sports for Unity) สนับสนุนใหเกิดการเลนกีฬาอยางเทาเทียม
ในทุกมิตทิ งั้ กีฬาใหญ และกีฬาเล็ก และสนับสนุนใหกฬี าสรางความสามัคคีทงั้ คนในชาติ และคน
ในภาคพื้น
๔. กีฬาเพื่อการทองเที่ยว (Sports Tourism) ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมกีฬา และกีฬาเพื่อ
การทองเทีย่ ว สนับสนุนใหกฬี าสามารถยืนอยูบ นขาตนเองได และใหประเทศไทยเปนแหลงเลน
กีฬา และแหลงการแขงขันกีฬาระดับโลกเปน Sports Hub ของ ASEAN ของนักกีฬา และ
นักทองเที่ยวทั่วโลก

โลก
ความสําเร็จ
นักกีฬาไทย
ติดอันดับ
นานาชาติ

อาเซียน
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เอเชีย

โลก

ความสําเร็จ
นักกีฬาไทย
ในการแขงขัน
มหกรรมกีฬา
นานาชาติ

อาเซียน

เอเชีย

ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแขงขันมหกรรมกีฬานานาชาติ

๒๙ คน ในปี ๒๐๑๕
ส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วม ๓๒ คน ในปี ๒๐๑๑

ส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วม

ระดับโลก

ลำดับที่
ลำดับที่

๓๕
๕๗
Õè
ั ท
บ

ด

อัน

อัน

ลำดับที่

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่

ลำดับที่

๖
๙

เชี่ย
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เอ

ท
ดับ

๓๑
๓๐
๗
Õè ๑
ัร้งท
๖
ส์ ค
Õè ๑
ม
ท
ก
รั้ง
นเ

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่

ลำ
ลำ

ลำดับที่

๒

เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่

ดับ

ที่

ดับ

ระดับเอเชีย

ส์ ค

ม
นเก

ชี่ย
เอเ

๒๓
๓๑
ทÕè

๑๕
๑๔

พาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่
พาราลิมปิกเกมส์ ครั้งทÕè

๖ เอเ

๕ เอเ

ชี่ย

ชี่ย

นพ

นพ

ารา

ารา

เกม

เกม

ส์ ค

รั้ง

ส์ ค

รั้ง

ทÕè

ทÕè

๑

๒

๕

ระดับอาเซียน

ลำดับทÕè
ลำดับทÕè

๑

๒
๑

กีฬาซีเกมส์ ครั้งทÕè
กีฬาซีเกมส์ ครั้งทÕè

๒๙
๒๘

ลำดับทÕè
ลำดับที่

๓
๑

อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่

๙
๘
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วัตถุประสงคที่ ๑
กีฬาเพือ
่ ความเปนเลิศ (Sports for Excellence)

ภารกิจเดินหนาผลักดันกีฬาสูความเปนเลิศ มีพัฒนาการอยางกาวกระโดดดวยผลจากการทุมเทของผูฝกสอนและการใช
วิทยาศาสตรการกีฬาเขามาเสริมสมรรถนะความแข็งแกรงใหนกั กีฬาไทย ปจจุบนั มีคนเลนกีฬามากขึน้ ความสามารถของนักกีฬา ในการ
ควาเหรียญจากการแขงขันระดับนานาชาติมมี ากขึน้ แตเรายังตองทํางานอยางหนักเพือ่ สรางนักกีฬาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ใหกฬี าเปนเครือ่ งมือ
พัฒนาคนและคนพัฒนาชาติตอไป ผลงานกีฬาเพื่อความเปนเลิศแบงไดเปนดังนี้คือ
๑. ผลความสําเร็จของนักกีฬา
๒. ผลความสําเร็จของมหกรรมกีฬา
๓. ผลความสําเร็จของการแขงขันกีฬาระดับชาติ
๔. ผลความสําเร็จของกีฬาอาชีพ ๑๓ ชนิดกีฬา ๔๐ รายการแขงขัน
๕. มวยไทยสูโ อลิมปกเกมส

๖. บอลไทยสูบ อลโลก
๗. การยกสถาบันการพลศึกษาเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
๘. กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
๙. Road to Tokyo
๑๐. วิทยาศาสตรการกีฬาและการควบคุมการใชสารตองหามทาง
การกีฬา

๑. ผลความสําเร็จของนักกีฬา
ความสำเร็จนักกีฬาไทยติดอันดับนานาชาติ

ระดับ
โลก

กอล์ฟ
แบดมินตัน
เทควันโด
ยิงปืน
เจ็ตสกี
วินเซิร์ฟ
มวยสากล
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ระดับ
เอเชีย

ฟุตซอล
วอลเลย์บอล

ระดับ
อาเซียน

ฟุตบอล
แบดมินตัน
โปโลน้ำ

๑.๑ ระดับโลก

๑.๑.๑ กอลฟ

“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล นักกอลฟหญิงอันดับ ๑ ของโลก
ประกาศผลการจัดอันดับ Women’s World Golf Rankings
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

“นองจีน” อาฒยา ฐิติกุล ควาแชมปกอลฟอาชีพ รายการเลดีส
ยูโรเปยน ไทยแลนด แชมเปยนชิพ ทําลายสถิติโลกในการควา
แชมปกอลฟหญิงอาชีพทีม่ อี ายุนอ ยทีส่ ดุ ขณะมีอายุ ๑๔ ป ๔ เดือน
กับอีก ๑๙ วัน

๑.๑.๒ เทควันโด
นักเทควันโดทีมชาติไทย ครองอันดับ ๑ ของโลก ในการ
แขงขันเทควันโด ประเภททารํา หรือพุมเซ รายการดับเบิล้ ยูที เอฟ
เวิลด เทควันโด บีช แชมปเปย นชิป 1st WTF Beach Poomsae
Championships

“เทนนิส” พาณิภคั วงศพฒ
ั นกิจ สรางสถิตริ ะดับโลกดวยการควา
๓ แชมป ๓ รายการ ๓ ประเทศIMAGE
ภายใน ๑ เดือน ไดแก แชมปเวิลด
กรังดปรีซ ทีร่ สั เซีย ควาเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยโลกทีไ่ ตหวัน
และควาเหรียญทองซีเกมส ครั้งที่ ๒๙ ที่กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย
ลาสุด นองเทนนิส ควาแชมปเวิลด กรังดปรีซ ลอนดอน ๒๐๑๗
ที่อังกฤษ เปนรายการที่ ๒ ของป และเปนแชมปรายที่ ๔
ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา |
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๑.๑.๓ แบดมินตัน
“นองเมย” รัชนก อินทนนท มือวางอันดับ ๙ ของโลก
ควาแชมปแบดมินตัน ซูเปอรซีรีส พรีเมียร รายการ เดนมารก โอเพน
ทีป่ ระเทศเดนมารก ดวยการเอาชนะแชมปเกาในป ๒๐๑๖ มืออันดับ ๕
ของโลกจากญีป่ นุ นับเปนการกลับมาควาแชมปอกี ครัง้ หลังจากรายการ
สุดทายที่ทําไดเมื่อเดือนเมษายน ป ๒๐๑๖ ที่สิงคโปร โอเพน ๒๐๑๖

๑.๑.๔ ยิงปน
"เอิน” ณภัสวรรณ หยางไพบูลย สรางประวัติศาสตร
เปนนักกีฬาไทย คนแรกทีค่ วาแชมปยงิ ปนชิงแชมปโลก จากประเภทปนสัน้
หญิง ๒๕ เมตร ใน การแขงขันยิงปนชิงแชมป โลก เวิลด คัพ ๒๐๑๗

๑.๑.๕ เจ็ตสกี
การแขงขันเจ็ตสกี รายการ เวิลด ไฟนอล ครั้งที่ ๓๕ ที่ เมืองเลค ฮาวาซู ซิตี้ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประจําป ๒๐๑๖ นักกีฬาทีมชาติไทย ควาแชมปโลกจากรายการนี้ไป ๕ รายการ

๑.๑.๖ วินเซิรฟ
“ดาว” ศิรพิ ร แกวดวงงาม ควาแชมปโลกวินดเซิรฟ
ในรายการ “๒๐๑๗ อารเอส : วัน เวิลด แชมเปยนชิพ”
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๑.๑.๗ มวยสากล
นายวิศักดิ์ศิลป วังเอก “เจาแหลม ศรีสะเกษ”
ปองกันแชมปโลกรุน ซุปเปอรฟลายเวตของสภามวยโลก หรือดับเบิล
ยูบซี ี (WBC) เอาไวไดสาํ เร็จดวยการชนะนอกเอาท โรมัน กอนซาเลซ
อดีตแชมปโลก ๔ รุน จากนิการากัว

๑.๒ ระดับเอเชีย

๑.๒.๑ วอลเลยบอล

วอลเลยบอลหญิง ทีมชาติไทย ไดอนั ดับที่ ๒ ในการแขงขันวอลเลยบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย ๒๐๑๗ และไดรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
วอลเลยบอลหญิง ชุด U23 ไดอนั ดับที่ ๒ ในการแขงขันวอลเลยบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย รุน อายุไมเกิน ๒๓ ป ๒๐๑๗

๑.๒.๒ ฟุตซอล
ทีมฟุตซอลสรางประวัตศิ าสตรควาเหรียญทองมาครอง
เปนสมัยแรกไดสำเร็จ จากการแขงขันฟุตซอลหญิง เอเชีย่ นอินดอร
– มาเชียลอารตเกมส ๒๐๑๗
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๑.๓ ระดับอาเซียน

๑.๓.๑ แบดมินตัน
แบดมินตัน ประเภทคูผสม
เดชาพล พัววรานุเคราะห กับ ทรัพยสริ ี แตรตั นชัย
ควาเหรียญทอง ในการแขงขันกีฬาซีเกมส ๒๐๑๗ ในรอบ ๑๔ ป
แบดมินตัน ประเภทชายคู
เดชาพล พัววรานุเคราะห กับ กิตตินพุ งษ เกตุเรน ควาเหรียญทอง
ในการแขงขันกีฬาซีเกมส ๒๐๑๗ ในรอบ ๑๘ ป

๑.๓.๒ โปโลนํ้า
โปโลนํ้าหญิงทีมชาติไทยปองกันเหรียญทองสมัยที่ ๒ ไดในการ
แขงขันกีฬาซีเกมส ๒๐๑๗ ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

๑.๓.๓ ฟุตบอล
ทีมชาติไทยเปนแชมปกลุม เอฟในการแขงขันฟุตบอล
โลก ๒๐๑๘ รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบที่ ๒ ผานเขาสูรอบ ๑๒ ทีม
สุดทายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดสําเร็จเปนครั้งแรกในรอบ ๑๕ ป และ
สามารถผานเขาไปเลนเอเชี่ยนคัพ ๒๐๑๙ ทันที ซึ่งเปนการผานเขาไป
เลนเอเชีย่ นคัพไดสาํ เร็จเปนครัง้ แรกในรอบ ๑๒ ปอกี ดวย และยังสามารถ
ควาแชมปไดอีก ๒ รายการ คือ ฟุตบอลชิงถวยพระราชทานคิงสคัพ
ครั้งที่ ๔๕ และเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ ๒๐๑๖
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๒. ผลความสําเร็จของมหกรรมกีฬา
เพื่อขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนผูนำทางดานกีฬาในระดับอาเซียน พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสำเร็จ
ในระดับอาชีพ โดยการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในมหกรรมกีฬาตางๆ เปนการสงเสริมใหนักกีฬาประสบความสำเร็จในการแขงกีฬา
ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับทวีป และระดับโลก เพื่อใหกีฬาเปนกลไกในการสรางคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

๒.๑ การแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๙ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
(วันที่ ๑๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
ประเทศไทยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมากเปนอันดับ ๒

รองจากเจาภาพ มาเลเซีย โดยมีนกั กีฬา ๘๒๐ คน และเจาหนาที่ ๓๙๙
คน รวม ๑,๒๑๙ คน รวมแขงขันใน ๓๘ ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน
ปรากฏวา ทัพนักกีฬาไทยควาไป ๗๒ เหรียญทอง ๘๖ เหรียญเงิน
๘๘ เหรียญทองแดง ไดอนั ดับ ๒ ในตารางเหรียญรางวัลรวม

ในการแขงขันกีฬาซีเกมส ไดมีการนำวิทยาศาสตร
การกีฬามาใชเพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทย ไดแก ดานจิตวิทยา
ดานโภชนาการ ไดจัดตั้งศูนยไทยเฮาส ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให
บริการอาหารไทยกับนักกีฬาและเจาหนาที่ จัดนักกายภาพบำบัด
เพือ่ ใหคำแนะนำดานวิทยาศาสตรการกีฬา โดยเฉพาะอาการบาดเจ็บ
จากการฝกซอมและแขงขันใหกับนักกีฬาทีมชาติไทย
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๘๘

อันดับของประเทศตางๆ ในการแขงขันกีฬาซีเกมส
ตลอดการแขงขันซีเกมสระหวางครัง้ ที่ ๒๑ – ครัง้ ที่ ๒๙ กวา ๑๖ ปทผ่ี า นมา ประเทศไทยพัฒนามาตรฐานการแขงขันและ
รักษาอันดับ เหรียญทอง ไมต่ำกวาอันดับ ๒ มาโดยตลอด
มาเลเซีย

เวียดนาม

ฟลิปปนส
ครั้งที่ ๒๓

ครั้งที่ ๒๔

ครั้งที่ ๒๕

ลาว

อินโดนีเซีย
ครั้งที่ ๒๖

ครั้งที่ ๒๗

พมา

สิงคโปร

มาเลเซีย

อันดับ

๒๕๔๔

๒๕๔๖

๒๕๔๘

๒๕๕๐

๒๕๕๒

๒๕๕๔

๒๕๕๖

๒๕๕๘

๒๕๖๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

MAS

VIE

PHI

THA

THA

INA

THA

THA

MAS

THA

THA

THA

VIE
MAS
INA
SIN
MYA
LAO
BRU
CAM
TLS

MYA
VIE
INA
MAS
SIN
PHI
LAO
CAM
TLS
BRU

SIN
VIE
MAS
INA
PHI
MYA
CAM
LAO
BRU
TLS

THA

INA
PHI
MAS
SIN
MYA
LAO
CAM
BRU
TLS

VIE
INA
MAS
PHI
SIN
LAO
MYA
CAM
BRU
TLS

THA

INA
VIE
PHI
SIN
MYA
LAO
CAM
BRU
-

MAS
VIE
INA
SIN
PHI
MYA
LAO
CAM
BRU
-

ครั้งที่ ๒๑

ครั้งที่ ๒๒
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ไทย

VIE
MAS
SIN
PHI
MYA
LAO
CAM
TLS
BRU

ครั้งที่ ๒๘

ครั้งที่ ๒๙

VIE
SIN
INA
PHI
MYA
LAO
CAM
BRU
TLS

๒.๒ การแขงขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ ๙ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
(วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐)
ประเทศไทยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมากเปนอันดับ ๒ รองจากเจาภาพมาเลเซีย
โดยมีนกั กีฬา ๒๙๑ คน ผูฝ ก สอน และผูชวยเหลือ จำนวน ๑๒๔ คน รวม ๔๓๓ คน และมีเจาหนาที่
ประจำทีม ๑๙ คน ประเทศไทยสงแขงขัน ๑๕ ชนิดกีฬา จากทั้งหมด ๑๖ ชนิดกีฬา ยกเวน จักรยาน
สรุปผลการแขงขันปรากฏวา
นักกีฬาพาราเกมสของไทย ควาไป ๖๘ เหรียญทอง
๗๓ เหรียญเงิน ๙๕ เหรียญทองแดง ไดอนั ดับที่ ๖
ในตารางเหรียญรางวัลรวม

๒.๓ การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอรมารเชียลอารตเกมส ครั้งที่ ๕ ที่กรุงอาชกาบัต
ประเทศเติรกเมนิสถาน (วันที่ ๑๗ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐)
ประเทศไทยสงนักกีฬาเขารวมชิงชัย จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน ใน ๑๖ ชนิดกีฬา โดยมี
ประเทศเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น ๖๒ ประเทศ มีประเทศจากโซน โอเชียเนีย เขารวมการแขงขัน ๑๗
ประเทศ มีชนิดกีฬาในการชิงชัย ทัง้ สิน้ ๒๑ ชนิดกีฬา ๓๓๙ เหรียญทอง
ทัพนักกีฬาไทยสามารถทำผลงานได ๒๑ เหรียญทอง ๒๐ เหรียญเงิน ๒๙ เหรียญทอง
แดง รวม ๗๐ เหรียญ ไดอันดับ ๖ ในตารางเหรียญรางวัลรวม สวนอันดับ ๑ เปนของเจาภาพเติรก
เมนิสถาน ขณะที่อันดับ ๒ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๔๒ เหรียญทอง ๓๒ เหรียญเงิน ๒๓ เหรียญทองแดง
จากผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไดอันดับที่ ๖ ของ การแขงขันในครั้งนี้ ถือวาทำผลงานเปนอันดับหนึ่ง
ในกลุม อาเซียน และประสบความสำเร็จในระดับหนึง่ หากเปรียบเทียบกับในการแขงขัน ในรายการนี้ ในป ๒๐๑๓ ทีป่ ระเทศเกาหลีใต
โดยใน ครัง้ นัน้ ประเทศไทย ความาไดทง้ั หมด ๘ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน และ ๑๑ เหรียญทองแดง เปนอันดับ ๔ ในตารางเหรียญรวม
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๓. ผลความสําเร็จของการแขงขันกีฬาระดับชาติ
เพื่อสงเสริมใหมวลชนมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬา จึงไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาระดับชาติทั้งในเยาวชน ประชาชน และ
คนพิการเปนประจําทุกป เพื่อสนับสนุนในคนในชาติมีความสามัคคี และใชกีฬาเพื่อพัฒนาชีวิต

กีฬาเยาวชนแหงชาติ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

“จันทบูรเกมส”
ครั้งที่ ๓๑

“สุพรรณบุรีเกมส”
ครั้งที่ ๓๒

“ชุมพร-ระนองเกมส”
ครั้งที่ ๓๓

กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
สุพรรณบุรี

กรุงเทพฯ
สุพรรณบุรี
นครราชสีมา

กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
ชลบุรี

“นครราชสีมาเกมส”
ครั้งที่ ๔๓

“นครสวรรคเกมส”
ครั้งที่ ๔๔

“สงขลาเกมส”
ครั้งที่ ๔๕

สุพรรณบุรี
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา

สุพรรณบุรี
กรุงเทพฯ
นครสวรรค

กรุงเทพฯ
สงขลา
ชลบุรี

“โคราชเกมส”
ครั้งที่ ๓๓

“ปากน้ำโพเกมส”
ครั้งที่ ๓๔

“สมิหลาเกมส”
ครั้งที่ ๓๕

นนทบุรี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพฯ

สุพรรณบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
นนทบุรี
สงขลา

๑๔,๐๐๗ คน
๔๐

ผูเขารวม
ชนิดกีฬา
อันดับ ๑
อันดับ ๒
อันดับ ๓

๑๓,๗๖๐ คน
๔๒

๑๕,๐๐๐ คน
๔๖

กีฬาแหงชาติ
ผูเขารวม
ชนิดกีฬา
อันดับ ๑
อันดับ ๒
อันดับ ๓

๑๕,๐๖๑ คน
๔๔

๑๔,๙๑๒ คน
๔๒

๑๕,๙๕๓ คน
๔๕

กีฬาคนพิการแหงชาติ
ผูเขารวม
ชนิดกีฬา
อันดับ ๑
อันดับ ๒
อันดับ ๓
๙๑ | ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา

๓,๖๖๗ คน
๑๙

๓,๖๓๘ คน
๑๘

๓,๓๕๘ คน
๑๗

การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับนักเรียน นักศึกษา
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
จํานวนชนิดกีฬา
ประเทศที่เขารวม
จํานวนผูเขารวม
โรงเรียนกีฬาที่เขารวม
ประเทศไทย
- สังกัด สพล.
- สังกัด กทม.
- สังกัด อบจ.
- สังกัดเทศบาล
- สังกัด สพฐ.
ตางชาติ
- มาเลเซีย
- สิงคโปร
- อินโดนีเซีย
- บรูไน

ศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๘

ชลบุรี ครั้งที่ ๑๙

๒๑ ชนิด
๕ ประเทศ
๖,๔๐๔ คน

๑๙ ชนิด
๔ ประเทศ
๕,๙๐๕ คน

นครสวรรค ครั้งที่ ๒๐
๒๐ ชนิด
๕ ประเทศ
๖,๘๑๖ คน

๑๑
๑
๕
๗

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

๑๑
๑
๓
๗

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

๑๑
๑
๓
๖
๔

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

๔
๑
๑
๑

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

๕
๑
๑
๑

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

๕
๑
๑
๑

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

กีฬาโรงเรียน ASEAN School Games
บรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ ๗
จํานวนชนิดกีฬา
ประเทศที่เขารวม
อันดับที่ ๑
อันดับที่ ๒
อันดับที่ ๓

๗ ชนิด
๘ ประเทศ

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย

ไทย ครั้งที่ ๘

สิงคโปร ครั้งที่ ๙

๑๑ ชนิด
๘ ประเทศ

๑๐ ชนิด
๑๐ ประเทศ

ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

ไทย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร

กีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย
จํานวนชนิดกีฬา
ประเทศที่เขารวม
อันดับที่ ๑
อันดับที่ ๒

ลําปาง ครั้งที่ ๔๐

กระบี่ ครั้งที่ ๔๑

สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔๒

๓๒ ชนิด ๒ กีฬาสาธิต
๖,๕๘๘ คน

๔๒ ชนิด ๒ กีฬาสาธิต
๔,๖๖๘ คน

๔๒ ชนิด
๖,๙๙๕ คน

สุโขทัย
สุพรรณบุรี

สุโขทัย
สุพรรณบุรี

สุโขทัย
สุพรรณบุรี
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การจัดการแขงขันกีฬาเพื่อมวลชน และนันทนาการอาชีพ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

แมฮองสอนเกมส
ครั้งที่ ๒๗

นครลําปางเกมส
ครั้งที่ ๒๘

ไทยเลยภูเขาเกมส
ครั้งที่ ๒๙

๗ ชนิด
๒,๑๗๒ คน
๒,๕๐๐ คน

๗ ชนิด
๒,๒๐๕ คน
๑,๖๐๐ คน

๘ ชนิด
๒,๒๐๐ คน
๑,๓๐๐ คน

การแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขา แหงประเทศไทย

จํานวนชนิดกีฬา
จํานวนผูเขารวม
ผูชมและเชียร

การแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุแหงประเทศไทย
จํานวนชนิดกีฬา
จํานวนผูเขารวม
ผูชมและเชียร

อุตรดิตถ
๘ ชนิด
๒,๑๐๐ คน
๒,๐๐๐ คน

สุรินทร
๙ ชนิด

๓,๙๗๔ คน
๒,๕๐๐ คน

อุดรธานี
๑๐ ชนิด
๔,๐๐๐ คน
๒,๗๐๐ คน

การแขงขันมวยไทยสมัครเลนและกึ่งอาชีพนานาชาติ
ครั้งที่ ๑
๘๒๐ ชนิด
๖๐ ประเทศ
๕๐๐ คน

จํานวนชนิดกีฬา
จํานวนผูเขารวม
ผูชมและเชียร

ครั้งที่ ๒
๘๕๗ ชนิด
๗๘ ประเทศ
๕๓๒ คน

การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย
สวนกลาง
กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
ผูชมผานสื่อตางๆ

๔ ชนิด
๘,๔๐๔ คน
๘,๓๑๓,๔๔๒ คน

๕ ชนิด
๙,๖๕๔ คน
๕,๐๓๑,๖๑๘ คน

๕ ชนิด
๗,๕๙๘ คน
๑๐,๕๔๑,๔๒๔ คน

สวนภูมิภาค
จํานวนผูเขารวม
ผูชมผานสื่อตางๆ

๒,๖๑๑ คน
๓,๓๘๐,๐๐๐ คน

๔,๐๗๐ คน
๓,๒๔๓,๕๐๐ คน

๘,๐๗๐ คน
๓,๒๔๓,๕๐๐ คน
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๔. ผลความสําเร็จของกีฬาอาชีพ ๑๓ ชนิดกีฬา ๔๐ รายการแขงขัน
กีฬาอาชีพ เปนกีฬาทีน่ านาประเทศใหความสำคัญ เพราะสามารถสรางรายได ทำใหกฬี าเปนอาชีพทีม่ ศี กั ดิศ์ รี เกิดความยัง่ ยืน
ความสำคัญของกีฬาอาชีพ ในระดับนานาชาติคือ สามารถสรางความเปนเลิศใหกับนักกีฬาไทยทางออม และหากเราไดมีสวนรวมใน
การจัดการแขงขันก็จะเปนการสรางบุคลากรทางดานกีฬาทางออมใหเติบโตขึน้ ไปพรอมกับนักกีฬาไดเชนกัน
การสงเสริมกีฬาอาชีพใหเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา และเผยแพรชื่อเสียงใหเปนที่รูจักแกนานาประเทศทั่วโลก
จึงไดมกี ารกำหนดกีฬาเปาหมายสูก ารเปนกีฬาอาชีพ จำนวน ๑๓ ชนิดกีฬา ประกอบดวย ฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล กอลฟ
ตะกรอ จักรยาน สนุกเกอร เทนนิส แบดมินตัน เจ็ตสกี แขงรถยนต แขงรถจักรยานยนต และโบวลิ่ง เพื่อมุงหวังใหกีฬาอาชีพเปน
กิจกรรมที่สรางความสุขแกสังคม สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การกีฬาแหงประเทศไทย จึงได
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ จำนวน ๔๐ รายการ ประกอบดวย ฟุตบอล ๖ รายการ, กอลฟ ๑๑ รายการ, เจ็ตสกี ๒
รายการ, วอลเลยบอล ๔ รายการ, ตะกรอ ๒ รายการ, โบวลิ่ง ๑ รายการ, แขงรถจักรยานยนต ๓ รายการ, จักรยาน ๒ รายการ,
แขงรถยนต ๔ รายการ, สนุกเกอร ๑ รายการ, เทนนิส ๒ รายการ, แบดมินตัน ๑ รายการ และบาสเกตบอล ๑ รายการ โดยแบง
ออกเปน ๓ ระดับ
๑. อีเวนทกฬี าระดับโลก
๒. อีเวนทกฬี าแหงมวลชนระดับโลก
๓. การเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนา
ผลสำเร็จจากการถายทอดสดการแขงขัน ในป ๒๕๕๙ กีฬาฟุตบอลอาชีพเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงสุด จากขอมูลการ
แขงขันฟุตบอลอาชีพ รายการ “ไทยลีก” ป ๒๕๕๙ มีผูชม จำนวน ๑,๔๘๕,๐๓๘ คน มีรายไดจากลิขสิทธิ์การถายทอดสดการแขงขัน
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายไดจากบัตรเขาชม ๑๓๐,๔๗๐,๙๒๐ บาท และรายไดจากของที่ระลึก ๘๕,๒๑๔,๙๗๔ บาท
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ทม
่ี า :
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Section :
ปท
 ่ี : ๔๐

วันท่ี : จันทร

ประชาชื่น/กีฬา
ฉบบ
ั ท่ี : ๑๔๔๕๖

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
หนา : ๒๔ (บนขวา)

Section :
ปท
 ่ี : ๙
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๙๖

๕. มวยไทยสูโอลิมปกเกมส
คณะกรรมการโอลิมปกสากล (IOC) รับรองใหกีฬา “มวยไทย” ซึ่งมี
องคกรในแตละชาติไมตำ่ กวา ๑๓๕ ประเทศทัว่ โลก ไดรบั การรับรองเปนกีฬา
ในขบวนการโอลิมปก (Olympic movement) เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ แลว
สำหรับยุทธศาสตรขับเคลื่อนมวยไทยสูโอลิมปกเกมสไดรางเสร็จ
เรียบรอยแลว เปนแผนยุทธศาสตร ๕ ป (ป ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑) โดยมีเปาหมาย
ผลักดันใหมวยไทยเปน ๑ ชนิดกีฬา ที่จะไดรับการพิจารณาเลือกเปนกีฬาใน
การแขงขันโอลิมปกเกมส ๒๐๒๔ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปนเจาภาพ
โดยในป ๒๐๒๑ ซึ่งเปนปสุดทายของยุทธศาสตรจะเปนปที่เจาภาพเลือก
ชนิดกีฬาทีบ่ รรจุแขงขันใน โอลิมปกเกมส ๒๐๒๔ ทีต่ อ งประกาศลวงหนา ๓ ป
โดยในขณะนี้ มวยไทยไดบรรจุแขงขันในมหกรรมสำคัญๆ ของโลกแลว อาทิ
เวิลดเกมส กีฬามหาวิทยาลัยโลก เอเชียนอินดอร – มาเชียลอารทเกมส ๒๐๑๗
ที่ เติรก เมนิสถาน รวมทัง้ กำลังผลักดันเขาสูก ฬี าทหารโลกทีจ่ ะจัดขึน้ ทีป่ ระเทศ
บราซิลในปหนา แตแขงขันในรูปแบบกีฬาสาธิต
รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
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การแขงขันกีฬาโอลิมปกส ครั้งที่ ๓๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
การประกาศเมืองเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกส ครั้งที่ ๓๓
มวยไทยประกาศ..ขอรับการบรรจุเปน
กีฬาในการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส
ครั้งที่ ๓๓
การรณรงคตามแผนยุทธศาสตร
อยางตอเนื่อง
คณะกรรมการโอลิมปกสสากล (IOC)
ประกาศรายชื่อกีฬาที่จะมีในการแขง
ขันกีฬาโอลิมปกส ครั้งที่ ๓๓
การแขงขันแขงขันกีฬาโอลิมปกส
ครั้งที่ ๓๓

กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 5
ณ กรุงอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน

การขับเคลื่อนมวยไทยสู Olympic Games
๒๐๑๗ ๒๐๑๘ ๒๐๑๙ ๒๐๒๐ ๒๐๒๑ ๒๐๒๒ ๒๐๒๓ ๒๐๒๔

๖. บอลไทยสูบอลโลก

จัดทำโครงการเพือ่ พัฒนาฟุตบอลของประเทศอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน ภายใตโครงการ “สานฝนฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก”
ซึ่งไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาฟุตบอลไปสูระดับโลก และการเปนแชมปในรายการระดับทวีป รวมถึงการพัฒนาเยาวชนใหกาวขึ้น
มาทดแทนที่นักฟุตบอลรุนพี่ จากรุนสูรุน และชวยสรางความยั่งยืนใหกับลีกอาชีพของประเทศไทย สรางความเปนไปไดที่ทีมชาติไทย
จะสามารถกาวขึน้ มาเปนทีมระดับแนวหนาของเอเชีย และสานฝนของคนทัง้ ประเทศทีจ่ ะเห็นทีมฟุตบอลของชาติไทยกาวสูส นามแขงขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดทายในป ค.ศ. ๒๐๒๖ โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

แผนระยะสัน้ (ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙) : สงเสริม ผลักดัน และชวยเหลือใหแตละสโมสร มีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร

เพื่อรองรับทั้งการแขงขันแยกตามรุนอายุโดย เริ่มจัดการแขงขันระดับเยาวชน Thailand Youth League (ลีกเยาวชนแหงชาติ)
เปนโครงการระยะยาวอยางนอย ๑๐ ป การแขงขันมีทั้งหมด ๔ รุน คือ รุนอายุไมเกิน ๑๓ ๑๕ ๑๗ และ ๑๙ ป แบงการแขงขันเปน
๘ โซน ไดแก โซนภาคกลาง กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพปริมณฑล โซนภาคตะวันออก โซนภาคตะวันตก โซนภาคใต โซนภาคเหนือ
และโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบงเปนรอบคัดเลือก รอบลีกโซนที่แขงแบบพบกันหมด และรอบแชมเปยนชิพ นับเปนครั้งแรก
ในการจัดการแขงขันฟุตบอลเยาวชนในรูปแบบของลีก เพือ่ สรางผลผลิตนักฟุตบอลเยาวชนทีไ่ ดมาตรฐาน เริม่ พัฒนาตัง้ แตรนุ อายุตำ่ กวา
๑๓ ป และรุนที่โตขึ้นไปอยางตอเนื่อง เพื่อปอนใหกับสโมสรอาชีพในทุกระดับ รวมทั้งทีมชาติไทยในอนาคตนับเปนการวางพื้นฐาน
ฟุตบอลไทยใหแข็งแกรงยิง่ ขึน้ อยางยัง่ ยืน การแขงขันฤดูกาลแรก ๒๐๑๖ – ๒๐๑๗ มีทมี ของสโมสรลีกอาชีพในทุกระดับ และสมาคมกีฬา
แหงจังหวัดจากทัว่ ประเทศ เขารวมการแขงขันในประเภทรุน อายุตา งๆ รวมกันมากทีส่ ดุ ถึง ๓๐๐ ทีม
ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา |
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แผนระยะกลาง (ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑) : หลังจากไดมีการจัดการแขงขันลีกเยาวชน ในปแรกแลว การจัดการแขงขันจะ

เริ่มปรับตัวเขาสูมาตรฐานสากล ดังนั้น การเตรียมความพรอมของบุคลากรในทุกสาขาหรือหนาที่จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง เพื่อรองรับ
แผนระยะยาวทีก่ ำลังจะเกิดขึน้
แผนระยะยาว จะตองสรางเยาวชนทดแทน ตอเนื่องในทุกระดับอายุ สรางเวทีการแขงขันที่ไดมาตรฐาน ยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนาอยางบูรณาการ สรางบุคลากรอาชีพ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน สามารถวางแผน
ดำเนินการเพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิต์ ามระยะเวลาทีว่ างไวได
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ทม
่ี า :

Section :
Section :
ปท
 ่ี : ๔๐

วันท่ี : จันทร

ประชาชื่น/กีฬา
ฉบบ
ั ท่ี : ๑๔๔๔๙

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หนา : ๒๔ (ลาง)

ปท
 ่ี : ๙
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๑๐๐

๗. การยกระดับสถาบันการพลศึกษาเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เปนการยกฐานะของสถาบันการพลศึกษาเปนมหาวิทยาลัย ทีจ่ ดั การศึกษาเฉพาะทางดานการกีฬา
ใหครอบคลุมทุกศาสตรทางดานการกีฬา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรออกไปบริการประชาชน และพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ รวมถึง
การวิจยั ดานการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการกีฬา การสนับสนุน
การทองเทีย่ วเชิงกีฬา และการทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การละเลนพืน้ บานและกีฬาไทย ดังนัน้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจงึ เปน
จุดเริ่มตนในการสรางนักกีฬาไปเขารวมการแขงขันในระดับนานาชาติ เชน ซีเกมส เอเชียนเกมส โอลิมปกเกมส เปนตน รวมทั้งสราง
บุคลากรในการพัฒนาการกีฬาของชาติใหยง่ั ยืนตอไป และทำใหเกิดศักยภาพทีม่ คี วามเทาเทียมกันในการทำความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
อืน่ ในระดับสากล
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทีป่ ระชุมอนุมตั หิ ลักการ “ราง พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
พ.ศ......” โดยกำหนดให “สถาบันการพลศึกษา” เปน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ” มีสถานะเปนนิติบุคคล เพื่อเปนสถาบันการ
ศึกษาเฉพาะทางในศาสตรทางการกีฬา
สถาบันการพลศึกษา จึงมีแนวคิดและการเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดังนี้

๕.๑ ดานการศึกษา
มีการเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนโดย
แบงออกเปน ๔ คณะวิชา ไดแก
๕.๑.๑ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๕.๑.๒ คณะเทคโนโลยีการกีฬา
๕.๑.๓ คณะพลศึกษา
๕.๑.๔ คณะบริหารจัดการการกีฬา
๑๐๑ | ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา

๕.๒ ดานการกีฬา
ไดจัดตั้งหนวยงานเพื่อรองรับการพัฒนากีฬาประกอบดวย ๓ หนวยงาน ไดแก
๕.๒.๑ สำนักกีฬา เปนหนวยงานในการบริหารวางแผนการฝก เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาสูความเปนเลิศ
๕.๒.๒ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา เปนศูนยพัฒนาอาจารย และนักศึกษา ทางดานการกีฬา
จัดทำหลักสูตรผูฝกสอนกีฬา และผูตัดสินกีฬา
๕.๒.๓ ศูนยวทิ ยาศาสตรการกีฬา เปนศูนยทม่ี งุ สงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การประยุกตใชสหวิทยาการทาง
ดานวิทยาศาสตรการกีฬาในการฝกสอนกีฬา การวิจัย และพัฒนาทางการกีฬา

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จะประกอบดวย

๑.) ขอบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ..........
๒.) ขอบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ทางการกีฬา พ.ศ. .............

สิ่งที่นักศึกษาที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจะไดรับ คือ

๑.) เปนนักกีฬาทุกคนตามชนิดกีฬาที่ชอบหรือมีความถนัด
๒.) มีใบรับรอง (certiﬁcate) ในการเปนผูฝกสอนหรือผูตัดสินในชนิดกีฬาตามที่ตองการ
๓.) ปริญญาบัตรตามหลักสูตรที่เรียน
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แนวทางการดําเนินงานการบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (Nation Sports
University : NSU) และรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สถาบันการพลศึกษาไดดําเนินการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ และสภาสถาบันการพลศึกษาแลว ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เพือ่ ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF) และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันการพลศึกษาจะดําเนินการ
พัฒนาใหเปนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยแบงออกเปน ๔ คณะวิชา ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ระดับ
ปริญญาตรี

สาขาวิชา
๑. วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา

๒. วิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา
๓. การสงเสริมสุขภาพ
ปริญญาโท

๑. สมรรถนะทางการกีฬาขั้นสูง
๒. วิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา
๓. การสงเสริมสุขภาพ

๒. คณะเทคโนโลยีการกีฬา
ระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สาขาวิชา
๑. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
๓. การออกแบบผลิตภัณฑทางการกีฬา
๑. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
๓. การออกแบบผลิตภัณฑทางการกีฬา
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จุดเนน
- สรีรวิทยาการออกกําลังกายและกีฬา
- ชีวกลศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา
- จิตวิทยาการออกกําลังกายและกีฬา
- โภชนาการการออกกําลังกายและกีฬา
- การสงเสริมสุขภาพเด็ก
- การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

๓. คณะพลศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

สาขาวิชา
๑. พลศึกษา
๒. พลศึกษาและสุขศึกษา
๓. สุขศึกษา
๔. พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
๕. พลศึกษาและกีฬาศึกษา
๖. พลศึกษาและนันทนาการ

ปริญญาโท

๑. พลศึกษา
๒. การบริหารพลศึกษา

ปริญญาเอก

๑. พลศึกษาและกีฬา

๔. คณะบริหารการจัดการกีฬา
ระดับ
ปริญญาตรี

สาขาวิชา
๑. การบริหารจัดการกีฬา
๒. การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
๓. สื่อสารการกีฬา
๔. การทองเที่ยวและนันทนาการ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จุดเนน

- โฆษณาและประชาสัมพันธทางการกีฬา
- สื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัลทางการกีฬา
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน

๑. การบริหารจัดการกีฬา
๒. สื่อสารการกีฬา
๓. การทองเที่ยวและนันทนาการ
๑. การบริหารจัดการกีฬา
๒. สื่อสารการกีฬา
๓. การทองเที่ยวและนันทนาการ
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๘. กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
เปนกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในการกีฬาแหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ เปนทุน
หมุนเวียนสําหรับใชจายเพื่อการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาคุมครองชวยเหลือและจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับการกีฬาโดยไดรับ
งบประมาณจากการจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผูม หี นาทีเ่ สียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละ
สองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบทําใหกองทุนมีรายไดปละประมาณ
๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของกองทุน เชน
๑. การพัฒนากีฬา ไดแก การสงแขงขัน จัดแขงขัน การเก็บตัวฝกซอม การพัฒนากีฬาดานอื่นๆ ในระดับนานาชาติ
๒. สนับสนุนเงินรางวัล เพื่อเปนแรงจูงใจใหแกนักกีฬา ผูฝกสอนและสมาคมกีฬาที่ชนะเลิศจากการแขงขัน ไดแก
รายการระดับนานาชาติชิงชนะเลิศแหงเอเชีย-โลก และรายการมหกรรมกีฬา เชน กีฬาซีเกมส กีฬาเอเชี่ยนเกมส
และกีฬาโอลิมปกเกมส เปนตน
๓. ชวยเหลือสวัสดิการกีฬา ไดแก สวัสดิการตอเนื่อง เชน คายังชีพนักกีฬาทุพพลภาพเงินสวัสดิการรายเดือนกีฬา
โอลิมปกเกมส พาราลิมปกเกมส และสวัสดิการเปนครัง้ คราว เชน คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือครอบครัวกรณี
เสียชีวิต เปนตน
๔. สนับสนุนทุนการศึกษา ประกอบดวย ทุนการศึกษาในประเทศ ทุนการศึกษาในตางประเทศ และการศึกษาเสริม
รายวิชา หรือกลุม
ในป ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ดําเนินการ ควบรวมกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ กองทุนพัฒนากีฬาอาชีพ และกองทุนพัฒนากีฬามวย
เขาดวยกัน เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
รายการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ภายใตกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ ขณะ เงินรางวัลสําหรับผลงานนักกีฬา
๗๖๘,๐๔๕,๗๔๖
๔๒๒,๙๖๐,๕๐๐
๒๓๕,๙๘๕,๒๕๐
จากมหกรรมต
า
งๆ
ที
ไ
่
ด
จ
า

ยไปแล
ว
นี้ดําเนินการปรับปรุง แกไข พ.ร.บ. ที่
เกี่ ย วข อ ง และยกร า งระเบี ย บ คณะ สวัสดิการนักกีฬา
๓,๑๒๓,๓๙๑
๓,๔๙๘,๓๒๘
๓,๐๐๒,๐๐๔
กรรมการ กกท. วาดวยการรับเงิน การ
๖๑๐,๒๖๕
๕,๗๖๔,๗๖๐
๗,๗๘๔,๓๖๐
จายเงิน เพื่อรองรับการสงเสริม และ ทุนการศึกษานักกีฬา
สนับสนุนกีฬาอาชีพและมวยได ตอไป รวมทั้งสิ้น
๗๗๑,๗๗๙,๔๐๒
๔๓๒,๒๒๓,๕๘๘
๒๔๖,๗๗๑,๖๑๔
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ทม
่ี า :

Section :
Section :
ปท
 ่ี : -

วันท่ี : พุธ

กีฬา/หนาแรก
ฉบบ
ั ท่ี : ๒๔๘๒๑

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
หนา : ๑๗ (กลาง) , ๑๙

ปท
 ่ี : ๙
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๙. Road to Tokyo
การดำเนินโครงการ Road to Tokyo มีเปาหมายที่จะพัฒนานักกีฬาใหประสบความสำเร็จ การพัฒนานักกีฬาไทยเพื่อความ
เปนเลิศ มีเปาหมายสูงสุดทีก่ ารแขงขันกีฬาโอลิมปก เปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนานักกีฬาใหประสบความสำเร็จ
เปาหมาย การแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งที่ ๓๒ ป ๒๐๒๐ ณ ประเทศญี่ปุน คือ สามารถทำได ๒ – ๕ เหรียญทอง และมี
นักกีฬาที่ผา น Qualify ไดเขารวมการแขงขัน ไมนอ ยกวา ๗๕ คน โดยแบงกลุม กีฬาได ดังนี้
กลุม เปาหมายเหรียญรางวัล

จำนวน ๔ ชนิดกีฬา

ไดแก มวยสากลสมัครเลน เทควันโด
ยกน้ำหนัก แบดมินตัน

กลุม ศักยภาพ

จำนวน ๓ ชนิดกีฬา

ไดแก ยิงเปาบิน ยิงปน
จักรยาน (บีเอ็มเอ็กซ)

กลุม ทัว่ ไป

จำนวน ๑๔ ชนิดกีฬา

ไดแก เทนนิส กรีฑา มวยปล้ำ วินดเซิรฟ
แขงเรือใบ เทเบิลเทนนิส กอลฟ
วายน้ำ ยูโด ฟนดาบ ขีม่ า
จักรยาน เรือพาย ยิงธนู

กลุม กีฬาทีม

จำนวน ๒ ชนิดกีฬา

ไดแก วอลเลยบอล ฟุตบอล

สวนนักกีฬาคนพิการไทย มีเปาหมายในพาราลิมปกเกมส คือ อันดับ ๕ ของเอเชีย
เปาหมายความสําเร็จในการพัฒนานักกีฬาของไทย คือ ความสุขของคนในชาติ

กีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นเกมส์ที่สูงสุดที่ได้วางเป้าหมายไว้
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๒๐๑๗

- การเก็บตัวฝึกซ้อม
ม า เล เ ซีย
- บุคลากรกีฬา
- สถานที่ฝึกซ้อมและอุปกรณ์กีฬา
- การส่งแข่งขันและฝึกซ้อมต่างประเทศ
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- สวัสดิการ

ี่ นเก
เชย
าเอ

์

์

ี าซเี กมส
กฬ

์
มส

การเตรียมนักกีฬา

๒๐๒๐
ฟ ิล

ิป ปิ น ส

์

โอลิมปิก
๒-๔ ทอง

โ ต เกีย ว

พาราลิมปิก
๖-๘ ทอง

การกีฬาแหงประเทศไทย รวมมือกับประเทศญี่ปุนในการจัดคายฝกซอมกีฬา จำนวน ๙ ชนิดกีฬา ไดแก เทเบิลเทนนิส,
ยกน้ำหนัก, แบดมินตัน, ยูโด, กรีฑา, บาสเกตบอล, วอลเลยบอล, มวยสากล และเทควันโด เพื่อการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส
และพาราลิมปกเกมส ป ค.ศ. ๒๐๒๐ ระหวางประเทศไทย และเมืองเจาภาพตางๆ ในประเทศญีป่ นุ จำนวน ๖ จังหวัด ไดแก

อาคิตะ
ฟุคช
ุ ม
ิ ะ
ยะมะงะตะ
ไอบารากิ
ชิบะ
ฟุกุโอกะ

๑๐
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๑๐. วิทยาศาสตรการกีฬาและการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
การควบคุมการใชสารตองหาม ทางการกีฬา เปนเรื่องที่คณะกรรมการโอลิมปกสากล (IOC) มีนโยบายตอตานและกําจัด
ใหหมดไปจากวงการกีฬาโลกใหได โดยไอโอซีตองการจะใหทุกการแขงขันเปนไปดวยความยุติธรรม โดยกอนการแขงขันกีฬาจะมี
การตรวจหาสารกระตุน จากนักกีฬาเสมอ เพือ่ ความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม และสารตองหามนอกจากจะเปนอันตรายตอสุขภาพของนักกีฬา
เองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแลว ในกรณีที่รายแรงอาจมีผลอันตรายถึงแกชีวิต
เรื่องสารตองหามเปนสิ่งที่ตองติดตามอยางใกลชิด และตระหนักวาเปนสิ่งสําคัญ เมื่อกอนอาจจะมีสารตองหามไมมาก
แตปจจุบันก็มีเพิ่มมากขึ้น บางปมีเพิ่มมา ๑ ชนิด แตบางปก็มีเพิ่มมา ๔-๕ ชนิด องคการตอตานการใชสารตองหามโลก (WADA)
จะทําการประกาศรายชื่อยาทุกๆ ตนป
ดังนัน้ จะตองหมัน่ เติมความรู และเผยแพรใหไดทราบตลอดเวลาในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลการกีฬาของทัง้
ประเทศ เราจึงไดใหความสําคัญเรื่องวิทยาศาสตรการกีฬา และการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา ดังนี้

สนับสนุนการทํางานของศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนหองปฏิบัติการตาม

มาตรฐานของคณะกรรมการโอลิมปกสากล หรือ IOC ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูง และนักวิทยาศาสตรที่มี
ความรู ความชํานาญเฉพาะดานรวมทั้งกระบวนการปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

การใหความสําคัญถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการแขงขันกีฬาอยางโปรงใส (Fair Play) โดยดําเนินงาน

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา ดวยการใหความรูแ กนกั กีฬาอยางแพรหลายทัง้ ระดับเยาวชน
และประชาชน ในการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ โดยมีจํานวนนักกีฬาที่ไดรับความรูเพิ่มขึ้นทุกป

การนําวิทยาศาสตรการกีฬามาใชในการพัฒนานักกีฬาในการฝกซอมและแขงขันในมหกรรมกีฬานานาชาติ

ไดแก การแขงขันซีเกมส เอเชียนเกมส โอลิมปกเกมส เปนตน รวมทั้งมีการจัดศูนยบริการวิทยาศาสตรการกีฬา ณ ประเทศ
เจาภาพ (Thai House) โดยมีการบริการดาน โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา เปนตน
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การลงนามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการศึกษา จํานวน ๖ สถาบัน ป ๒๕๕๙ จํานวน ๒ สถาบัน และป ๒๕๖๐

จํานวน ๑ สถาบัน เพือ่ รวมกันพัฒนาองคความรูแ ละใหบคุ ลากรสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาในสถาบันการศึกษาเขารวมปฏิบตั หิ นาที่
ในการดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยในการฝกซอมและแขงขัน โดยเริ่มในป ๒๕๕๘

การจัดตัง้ ศูนยวทิ ยาศาสตรการกีฬาระดับภาค ๕ ภาค และระดับจังหวัด ๘ แหง ไดแก จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี

ราชบุรี สุรินทร อุดรธานี สุราษฎรธานี ภูเก็ต และเชียงราย เพื่อใหมีเผยแพรความรูและมีการนําวิทยาศาสตรการกีฬาไปใชอยาง
กวางขวางในสวนภูมิภาคดวย

การศึกษาวิจัยองคความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

ในป ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ เรื่อง, ป ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ เรื่อง, ป ๒๕๕๙ จํานวน ๕ เรื่อง และในป ๒๕๖๐ จํานวน ๖ เรื่อง
และนําองคความรูท่ีจัดทําแลวเสร็จไปใชจริงในการพัฒนานักกีฬาทีมชาติ ตลอดจนมีการประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูนวัตกรรม
ใหมๆ รวมถึงการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ดังนี้
ลําดับ
เรืิ่อง
๑.
จํานวนงานวิจัยที่จัดทํา

ป ๒๕๕๗
๑๐

ป ๒๕๕๘
๑๐

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐
๕
๖

๒.

จํานวนการนํางานวิจัยไปทดลองใช

๕

๕

๕

๖

๓.

จํานวนงานวิจัยที่นําไปเผยแพรในการประชุม
วิทยาศาสตรการกีฬา ระดับนานาชาติ

๒

๒

๒

๒

๔.

จํานวนงานวิจยั ทีต่ พี มิ พเผยแพรระดับนานาชาติ

๑

๑

๑

๑
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วัตถุประสงคที่ ๒
กีฬาเพือ
่ คนทัง
้ มวล (Sports for All)

การขับเคลื่อนดานกีฬาเพื่อคนทั้งมวล มีเปาหมายเดียวกัน สรางโอกาส และสงเสริมใหคนไทย เยาวชน และคนทุกวัย
ออกกําลังกาย เลนกีฬากันมากยิง่ ขึน้ ผนึกหลอมรวมคนในชาติโดยใชกฬี าเพือ่ คนทัง้ มวล (Sports for All) สรางใหเกิดความสามัคคี
เปนหนึง่ เดียวกันในชาติ เพือ่ ใหเกิดความพากเพียร ความอดทน มีระเบียบวินยั ไดเรียนรูข ดี ความสามารถของตนเอง ทีพ่ ฒ
ั นาตอไปได
อีกทั้งเตรียม ความพรอม สรางความแข็งแรงของรางกาย สูสังคมผูสูงวัย (Aging Society) ปลูกฝงใหกีฬาสรางคน...คนสรางชาติ
เพือ่ ความยัง่ ยืน ตอไป โดยขับเคลือ่ นภารกิจดานกีฬาตางๆ ดังนีค้ อื
๑. กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย “กีฬาเพือ่ มวลชน ๔.๐” ๔. โครงการอบรมผูต ดั สินกีฬาฟุตบอลอาชีพ Young Referee
๒. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เผยแพรความรูด า นวิทยาศาสตร
๕. โครงการหองเรียนกีฬา
การกีฬาสูป ระชาชน
๓. กิจกรรมออกกําลังกายถวายแมของแผนดิน
๖. การสงเสริมกีฬาคนพิการ

๑. กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย “กีฬาเพือ่ มวลชน ๔.๐”
ประเทศไทยไดรว มทําปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยกิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาวะโลกและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ
และกําหนดใหสว นราชการ มีการออกกําลังกายทุกวันพุธ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไดรว มนําออกกําลังกายอยางสมํา่ เสมอ ซึง่ เปน
ตนแบบอันดีของประชาชนทั้งประเทศ เพื่อสรางสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทํางานใหกับขาราชการ และ
ประชาชนทัว่ ไป และไดตอ ยอดไปจนถึงการจัดใหมกี จิ กรรมสงเสริมการออกกําลังกาย “กีฬาเพือ่ มวลชน ๔.๐” (Sports for All 4.0)
ซึง่ ไดสง เสริมการออกกําลังกายตามลานกีฬา สวนสาธารณะ แหลงทองเทีย่ ว ภายในกรุงเทพมหานคร เริม่ ครัง้ แรกทีส่ วนลุมพินี ใน
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และทําตอเนื่องมาจนถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรม กวา
๑๐,๐๐๐ คน ไดรับคําชื่นชมจากองคการอนามัยโลกและสมาพันธนานาชาติดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
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ในสวนภูมิภาคการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและชีวิต
ทีย่ งั่ ยืน ไดมกี ารบูรณาการรวมกับสํานักงาน การทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด ๗๖ จังหวัด
เพือ่ สนับสนุนใหประชาชนในทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศมีโอกาสไดเขาถึงกิจกรรม การออกกําลัง
กายและเลนกีฬาอยางทั่วถึงและสามารถรวมออกกําลังกายไดตามสวนสาธารณะตางๆ
หรือลานสนามกีฬาทัว่ ประเทศ โดยไดกาํ หนด จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
พรอมกันทั่วประเทศ

๒. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เผยแพรความรูด า นวิทยาศาสตรการกีฬาสูป ระชาชน
ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรการกีฬาสูประชาชน ใน
วันเสารที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนยวทิ ยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหแกประชาชนทั่วไป
ที่มีความสนใจไดเรียนรูวิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา และการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําไปใช ในชีวิตประจําวันได

๓. กิจกรรมออกกําลังกายถวายแมของแผนดิน
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดออกกําลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพ
ใหเปนผูม พี ลานามัยแข็งแรง สมบูรณ และสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดรจู กั ใชเวลาวางในการออกกําลังกายรูปแบบตางๆ
ใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงไดจัดการประกวด "ออก
กําลังกายถวายแมของแผนดิน" เพือ่ รวมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มาอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๗ ทั้งในประเทศ
และตางจังหวัดโดยตลอดระยะเวลากวา ๑๔ ปที่ผานมามีผูรวมกิจกรรมสะสมแลวกวา ๔๕ ลานคน ตั้งแตเด็กจนถึงผูสูงอายุ

ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา |

๑๑๒

๔. โครงการหองเรียนกีฬา
ตามนโยบายรัฐบาลที่ ใหเรงหานักกีฬาใหม สูง แข็งแรง มีพรสวรรค มีทักษะ และสมรรถนะทางรางกายใหไดโดยเร็ว
จึงมี การหารือรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา โดยมอบหมายใหสาํ นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหองเรียนกีฬา โดยเปดรับสมัครนักเรียนนักเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จากทั่วประเทศ เขา
เรียนแผนการเรียน วิทย – กีฬา และศิลปกฬี า เพือ่ สงเสริม สนับสนุน ใหเยาวชน ทีม่ คี วามเปนเลิศดานกีฬา บนพืน้ ฐานการพัฒนา
โดยใชวิทยาศาสตรการกีฬาและโภชนาการเปนฐาน เนนการพัฒนารางกายใหสามารถแขงขันกับนักกีฬาตางประเทศได

เริ่มตนโครงการเมื่อป ๒๕๕๙ ดวยกีฬา ๒ ชนิด คือ ฟุตบอลชาย และวอลเลยบอลหญิง โดยมีโรงเรียนเขารวม
โครงการ ๓ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ๘๗ คน
๒. โรงเรียนสารคามพิทยาคม ๘๐ คน
๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ๗๒ คน
รวมเปนจํานวนนักเรียนรุนแรก ๒๓๗ คน
และในปงบประมาณ ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมตั ใิ หเปดโรงเรียนในโครงการหองเรียนกีฬา เพิม่ เติมจํานวน
๖ โรงเรียน คือ
๑. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร
๒. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ
๔. โรงเรียนอุดร พัฒนาการ อุดรธานี
๕. โรงเรียนราชินูทิศ ๒ อุดรธานี
๖. โรงเรียนทุงตะโกวิทยา ชุมพร
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ปจจุบัน สพฐ มีนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการหองเรียนกีฬาจํานวนทั้งสิ้น ๖๗๙ คน และ จะเปดรับนักเรียน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่ ๔ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ผลสําเร็จของนักเรียนโรงเรียนกีฬาในปที่ผานมา สามารถชนะเลิศการแขงขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

หลายรายการ เชน
• ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชายประจําป ๒๕๖๐ รุนอายุ ๑๘ ป
• ชนะเลิศฟุตบอลรุนทั่วไปกีฬามัธยมศึกษาสุโขทัยเกมสครั้งที่ ๖ ประจําป ๒๕๖๐
• ชนะเยาวชนทีมชาติออสเตรเลีย ในรายการการแขงขันวอลเลยบอล “ซีเล็คทูนา” เยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ป ๒๕๖๐
• ชนะเลิศการแขงขัน Volley Ball International school 2017

และเมื่อสําเร็จการศึกษา จะทําใหนักเรียนโครงการหองเรียนกีฬามีพัฒนาการดานรางกายที่สามารถแขงขันกับนักกีฬา
ตางประเทศได และเมือ่ จบการศึกษาสามารถ เปนนักกีฬาอาชีพ (ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ) กรรมการตัดสิน
กีฬา ผูฝกสอนกีฬา ผูชวยผูฝกสอน ที่จะสามารถหาเลี้ยงชีพไดตอไป
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๕. โครงการอบรมผูต ดั สินกีฬาฟุตบอลอาชีพ Young Referee
การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา เปนหัวใจสําคัญในการสงเสริมใหบุคลากรทางการกีฬา ของประเทศไทยมีโอกาสปฏิบัติ
หนาทีท่ งั้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติเพือ่ ความเปนผูน าํ ทางการกีฬาของประเทศไทย จึงไดมกี ารประสานความรวมมือกับองคกร
กีฬาระดับนานาชาติ เพือ่ พัฒนาความรูแ ละประสบการณดว ยการจัดอบรม โครงการพัฒนาผูต ดั สินกีฬา โครงการอบรมผูต ดั สินกีฬา
ฟุตบอลอาชีพ Young Referee และ โครงการอบรมผูตัดสินมวยสากลสมัครเลน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดอบรมในสวนภูมภิ าค จํานวน ๑๔ จังหวัด เพือ่ เปนการพัฒนากลุม เปาหมายทีต่ อ งการ
เปนผูต ดั สินกีฬา ใหมคี วามรู ทักษะ รวมทัง้ มีทศั นคติตอ การเปนผูต ดั สินกีฬาทีด่ ี ดังนัน้ การฝกอบรมจึงเปรียบเสมือนการวางรากฐาน
ความรูท ถี่ กู ตองไปสูก ารปฏิบตั งิ านและเปนวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหผเู ขารับการฝกอบรมไดมคี วามรู ความเขาใจ สามารถเปลีย่ นแปลง
ความคิดหรือพฤติกรรมจนเกิดทักษะการเปนผูต ดั สินกีฬา มีความเขาใจขัน้ ตอนและการเตรียมความพรอมของรางกายในการปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีและถูกตองตอการเปนผูตัดสินกีฬา
ผลการฝกอบรมที่ผานมา ทําใหอัตราสวนของบุคลากร ที่ไดรับเลือกใหปฏิบัติหนาที่ ในระดับชาติและนานาชาติ หลังจาก
ทีผ่ า นการอบรมในปทผี่ า นมา เพิม่ ขึน้ ทุกป ซึง่ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผผู า นการอบรมและขึน้ ทะเบียน จํานวน ๔๑๗ คน ปฏิบตั หิ นาที่
แลวจํานวน ๒๕๓ คน และเพื่อสรางฐานผูตัดสินในระดับเยาวชน ป พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไดคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ
พัฒนาเปน ผูฝ ก สอนผูต ดั สินจํานวน ๕๐ คน เขารวม โครงการฝกอบรม พัฒนาและสงเสริมบุคลากรทางการกีฬา เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ทั้งดานรางกาย ดานคุณธรรมและจริยธรรม ใหมีศักยภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติและยังเปนการเตรียมความพรอมของ
ผูตัดสินกีฬาฟุตบอลอาชีพที่จะเริ่มทําหนาที่ในการแขงขันฟุตบอลลีกเยาวชนไทยแลนดยูธลีก (Thailand Youth league) ที่อยูใน
โครงการ “สานฝนฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก” และจากผลผลิตของโครงการนีจ้ ะสามารถตอยอดใหเปนผูต ดั สินกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้นตอไป
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๖. การสงเสริมกีฬาคนพิการ
๖.๑ กีฬาเพื่อคนพิการทางสมองและปญญา “Special Olympics”
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ใหความสําคัญกับกีฬาเพื่อ
คนทั้งมวล โดยการสงเสริมใหคนทั่วไปและคนพิการเลนกีฬากันอยาง
ตอเนือ่ ง และเล็งเห็นถึงความสําคัญของคนพิการทางสมองและปญญา
จึงสนับสนุนคณะนักกีฬาผูพ กิ าร ทางสมองและปญญาเขารวมการแขงขัน
สเปเชียลโอลิมปกเกมส อยางตอเนื่อง ตั้งแตป ๒๕๓๔
สเปเชียลโอลิมปคไทย กอตั้งขึ้นในป ๒๕๓๐ เริ่มดําเนินการ
ภายใตมูลนิธิ ชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ตอมาอีก ๔ ป
สเปเชียลโอลิมปคไทย ไดจดทะเบียนเปนสมาชิกสมาคมกีฬาของการ
กีฬาแหงประเทศไทย ทุกวันนีป้ ระเทศไทย มีนกั กีฬาสเปเชียลโอลิมปค
ในโครงการมากกวา ๑๓,๐๐๐ คน โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย เปดโอกาสใหมีการเลนกีฬาที่หลากหลาย อาทิ กรีฑา
ฟุตบอล บาสเกตบอล บอชชี่ ปงปอง วายนํา้ เทนนิส และการฝกทักษะ
กลไกใหกับ ผูที่พิการซํ้าซอน

ขอชนะสักครั้ง
ก็ขอใหไดมุงมั่น

หากไมไดดังที่หวัง
กลาแขงขันตลอดไป

สําหรับผลงานระดับโลกลาสุดไดเขารวมการแขงขันกีฬา
Special Olympics World Summer Games 2015 ณ กรุงลอส
แอนเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ถึง
๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยคณะนักกีฬาจํานวน ๒๙ คน นี้ ไดรับการ
คัดเลือกจากนักกีฬาทั่วประเทศ ๘๔๑ คน ที่ไดทําการแขงขันกีฬา
สเปเชียลโอลิมปคแหงชาติ เมื่อป ๒๕๕๗
ผลการแขงขัน Special Olympics World Summer Games 2015 คณะ นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย สามารถควาชัยชนะ
๑๑ เหรียญทอง ๑๐ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง แถบผาอันดับ ๔ จํานวน ๖ แถบ แถบผาอันดับ ๕ จํานวน ๓ แถบ แถบผาอันดับ ๗
จํานวน ๑ แถบ และแถบผาอันดับ ๘ จํานวน ๑ แถบ
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๖.๒ กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬาผูเปลี่ยนถายอวัยวะ ครั้งที่ ๖
จัดขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมเผยแพรการพลศึกษาและการกีฬา
กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ชาย - หญิง ผูเปลี่ยนอวัยวะในระดับ
ตางๆ ทั่วประเทศ ไดรูจักปฏิบัติตน เพื่อเสริมสรางสุขภาพในกลุมผู
เปลี่ยนอวัยวะ
โดยการออกกําลังกายและเลนกีฬา โดยเฉพาะการแขงขันกีฬา
ผูเปลี่ยนอวัยวะถือเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่ กรมพลศึกษาไดใหความ
สําคัญในการสงเสริมใหมกี ารจัดการแขงขัน เพือ่ เปนการพัฒนามาตรฐาน
การกีฬาสําหรับผูเ ปลีย่ นอวัยวะใหมมี าตรฐานสูงยิง่ ขึน้ และอยูร ว มกันใน
สังคมไดเปนอยางดี และสามารถเขารวมการแขงขันกีฬาได
โดยมีจํานวนชนิดกีฬาที่จัดแขงขันทั้งสิ้น ๖ ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑา เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง โบวลิ่ง และลอนโบวลส
ซึง่ มีคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน นักกีฬา และเจาหนาที่เทคนิค รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ คน

๖.๓ “วิ่งดวยกัน” Run2Gether
กิจกรรมวิ่งสําหรับคนพิการ “โครงการวิ่งดวยกัน”
Run2Gether เปนการ สรางโอกาสใหคนพิการและคนไมพกิ าร
ออกมาวิ่งไปดวยกันเพื่อใหเกิดความตระหนัก รูทางสังคมใน
การอยูรวมกันของทุกคนอยางมีสุขภาพที่ดี
ปจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ลงทะเบียนอยูกวา
๑.๘ ลาน คนโดยกลุม คนพิการประมาณ ๑๒๐๐ คนเปนนักวิง่
ที่เขารวมในโครงการนี้ ซึ่งมีการจัดแขงขัน ในตางจังหวัด ๔
จังหวัดทุกภูมิภาคโดยเริ่มที่ เชียงใหม สุราษฎรธานี ชลบุรี
อุดรธานี และที่กรุงเทพระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง
กุมภาพันธ ๒๕๖๑
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วัตถุประสงคที่ ๓
กีฬาเพือ
่ ความสามัคคี (Sports for Unity)

สนับสนุนใหเกิดการเลนกีฬาอยางเทาเทียมในทุกมิติ และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีโดยใชกฬี าเปนกลไกในการขับเคลือ่ น
แกกลุมเปาหมายตางๆ ดังนี้
๑. กีฬาเชื่อมความสามัคคีกับประเทศเพื่อนบาน (Border Games)
๒. โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนและประชาชน ประจําป ๒๕๖๐
๓. โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเลนและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจําป ๒๕๖๐
๔. โครงการสงเสริมนันทนาการและการละเลนพื้นบานไทย

๑. กีฬาเชื่อมความสามัคคีกับประเทศเพื่อนบาน (Border Games)
จากเหตุการณความไมสงบที่ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ เดือนมกราคม ๒๕๔๗
นัน้ ทําใหคณะบุคคล หนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่มีความสับสนและเกิดความระแวง
ขึ้นระหวางประชาชนในพื้นที่ และทําใหนักทองเที่ยวที่เดินทางจาก ภายในประเทศ และ
ตางประเทศขาดความเชือ่ มัน่ ตอเหตุการณและสถานการณ ไมกลาเดินทางเขามาทองเทีย่ วในพืน้ ที่
จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะในอําเภอสุไหงโก-ลก ซึง่ มีแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี รบวงจร และเปนเหตุ
ใหสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ จังหวัดและประเทศไทย
สํานักการกีฬา กรมพลศึกษา ไดจัด “โครงการกีฬาสรางเสริมความสัมพันธระหวาง
ประเทศ” ขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการ และประชากรตามแนวตะเข็บ
ชายแดน ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานใหมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรตอกัน
และรวมมือในการดํารงชีวิต
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การแขงขันกีฬาและนันทนาการสรางเสริมสัมพันธไทย – มาเลเซีย (Goodwill Games 2017) เปนกิจกรรม ที่จัดขึ้นมา
อยางตอเนื่องตลอด ๑๔ ป โดย เริ่มครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่จังหวัดนราธิวาส โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นราธิวาส ไดจัดทําโครงการแขงขันกีฬานันทนาการเสริมสราง
ความสัมพันธ ไทย – มาเลเซีย (Goodwill Games) ขึน้ เปนครัง้ แรก
ระหวาง จังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน อยางไมเปนทางการ
ณ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีกีฬา ๒ ชนิดกีฬา คือ
ฟุตบอล และเซปกตะกรอ หลังจากประสบความสําเร็จในปแรก
จึงไดรวมกับกรมพลศึกษาเพิ่มกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
ลําดับ

๕ จังหวัดภาคใต

๕ รัฐ ประเทศมาเลเซีย

๑.

จังหวัดนราธิวาส

รัฐกลันตัน

๒.

จังหวัดยะลา

รัฐเปรัค

๓.

จังหวัดปตตานี

รัฐเคดา

๔.

จังหวัดสตูล

รัฐตรังกานู

๕.

จังหวัดสงขลา

รัฐเปอรลิส
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มีการแขงขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบานเพิ่มมากขึ้น
มีการแสดงแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ทัง้ ๒ ประเทศ ทําใหโครงการนี้
สําเร็จและพัฒนาดีขึ้นมาเปนลําดับ และไดกําหนดจัดการแขงขัน
แบบเหยา – เยือน สลับกันเปนเจาภาพเปนประจําทุกป โดยมี
กีฬาสากลและกีฬาพื้นบานที่ใชแขงขัน ดังนี้
ลําดับ

กีฬาสากล

กีฬาพื้นบาน

๑.

กอลฟ (ชาย)

ชักเยอ (ชาย)

๒.

เซปกตะกรอ (ชาย)

วิ่งสามขา (ชาย)

๓.

ฟุตบอลอาวุโส (ชาย)

วิ่งผลัดกระสอบ (หญิง)

๔.

ฟุตซอล (ชาย)

ปดตายิงลูกโทษ (ชาย)

๕.

แบดมินตัน (ชาย/หญิง)

สกีบก (ชาย)

๖.

เทนนิส (ชาย/หญิง)

๗.

เทเบิลเทนนิส (ชาย/หญิง

ลาสุดเมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ จัดขึ้น ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีผูเขารวมฝายไทย
๓๐๐ คน, ฝายมาเลเซีย ๗๐๐ คน รวมทัง้ หมด ๑,๐๐๐ คน

๒. โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนและประชาชน ประจําป ๒๕๖๐
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน หันมาเลนกีฬา
เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ สรางความ
สามัคคีใหคนในชาติ กรมพลศึกษา ไดจดั ใหมกี ารแขงขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป
๒๕๖๐ (รอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย) รุน อายุไมเกิน ๑๖ ป
ระหวางวันที่ ๕ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเทศบาล
นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนกั กีฬา เจาหนาที่ และผูช ม
ผูเ ชียรตลอดการแขงขัน ทัง้ สิน้ จํานวน ๘,๘๒๘ คน ผลการแขงขัน
ทีมชนะเลิศ จังหวัดอุดรธานี ทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จังหวัดชลบุรี
ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ จังหวัดลําปาง และทีมรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ จังหวัดตรัง
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๓. โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเลนและกึง่ อาชีพนานาชาติ ประจําป ๒๕๖๐

“2017 Youth World Muaythai Championships”
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เพือ่ เปนการสงเสริม สนับสนุนนโยบายเพิม่ รายไดจาก
การทองเที่ยว และประชาสัมพันธประเทศไทยไปสูนานาชาติ
โดยใชศิลปะมวยไทยเปนสื่อ และใหมวยไทยเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศและของโลกตอไป จึงไดมีการอนุรักษ
และเผยแพรศิลปะมวยไทยไปอยางมีประสิทธิภาพ ครบวงจร
มีบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมมวยไทยมาอยาง
ตอเนือ่ ง ตัง้ แตป ๒๕๓๙ และโครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเลน
และกึ่งอาชีพนานาชาติ เริ่มตนเมื่อป ๒๕๕๘ โดยป ๒๕๖๐ มี
นักกีฬาเขารวมการแขงขันทัง้ หมด ๗๘ ประเทศ จํานวน ๕๐๐ คน
เจาหนาที่ และผูติดตาม จํานวน ๘๕๗ คน

๔. โครงการสงเสริมนันทนาการและการละเลนพื้นบานไทย
เปนการอนุรักษ และสงเสริมกิจกรรมการละเลนพื้นบานไทยใหคงอยูกับเยาวชนไทยสืบไป โดยไดจัดมาอยางตอเนื่อง
ตัง้ แตป ๒๕๕๒ มีการละเลนพืน้ บาน เชน ชักเยอ วิง่ ตะขาบ (เรือบก) ขีม่ า สงเมือง ตีลกู ลอ เปนตน โดยในแตละภาคจัดใหมกี จิ กรรม
การละเลนพื้นบาน ๑๐ ชนิดกีฬา ซึ่งแตละภาคจะแตกตางกันไป โดยบางชนิดเปนกีฬาพื้นบานของภาคนั้นๆ
ภาคเหนือ (วันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ภาคอีสาน (วันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่

สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๑

๑๐ ชนิดกีฬา

ชนิดกีฬา

เข้าร่วม ๓,๐๐๐ คน

เข้าร่วม ๓,๕๐๐ คน

กระโดดเชือกหมู่

วิ่งเปี้ยว

วิ่งชิงธง

วิ่งชิงธงหมู่

รถม้าชาวเสียม(สยาม)

ตะกร้อวง วิ่งผลัด 3 ขา

N

W

เดินกะลา ลิงอุ้มแตง
วิ่ง 6 คน 7 ขา

หัวบอดท้ายใบ้

กอล์ฟคนจน

วิ่งผลัดกระสอบ

วิ่งเปี้ยว

ขี่ม้าแทงทวน

กระโดดเชือก 3 ขา

วิ่งสามัคคี

วิ่งผลัดกระสอบ

E

S

วิ่งสามขา

วิ่งผลัดขาโถกเถก

วิ่งไทยช่วยไทย

วิ่งผลัดสวมกระสอบ

ตะกร้อวง

รถม้าชาวเสียม(สยาม)

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ๑ จังหวัดตรัง

๑๐ ชนิดกีฬา

๑๐ ชนิดกีฬา

เข้าร่วม ๕๐๐ คน

เข้าร่วม ๕๐๐ คน

ภาคกลาง (วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ภาคใต (วันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)
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วัตถุประสงคที่ ๔
กีฬาเพือ
่ การทองเทีย
่ ว (Sports Tourism)

ยุทธศาสตรกีฬาเพื่อการทองเที่ยว สนับสนุนใหประเทศไทยเปนแหลงมาเลนกีฬาและแหลงการแขงขันกีฬาระดับโลก
เปน Sports Hub ของ ASEAN ของนักกีฬา/นักทองเที่ยวทั่วโลก โดยสงเสริมใหไทยเปนสถานที่จัดอีเวนทระดับโลก เชน โมโตจีพี
เปนสนามแขงขันที่จัดอีเวนทกีฬาแหงมวลชนระดับโลก เชน วิ่งมาราธอน เปนสถานที่ตัดการแขงขันที่ดีที่สุดระดับโลก เชน
World Jet Ski ที่พัทยา เปนศูนยฝกกีฬาระดับโลก เชน ที่ธัญญะปุระ เปนศูนยฝกวายนํ้าที่ไดรับการรับรองจาก FINA สหพันธ
วายนํ้าระหวางประเทศ (Fédération Internationale de Natation) ใหเปนที่เก็บตัวนักกีฬาโอลิมปก การเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมสัมมนาดานกีฬาระดับโลก เชน การจัดประชุม SportAccord Convention 2018
๑. จัดแขงขันกีฬาระดับโลก ประกาศความเปนหนึ่งแหงภูมิภาคอาเซียน
๒. Sports Industry อนาคตกีฬาไทยและการสรางรายไดเขาประเทศ

๑๒๓ | ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา

๑. จัดแขงขันกีฬาระดับโลก ประกาศความเปนหนึ่งแหงภูมิภาคอาเซียน
๑.๑ การเปนเจาภาพจัดการแขงขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017
Air Race 1 ถือเปนสุดยอดการแขงขันมอเตอรสปอรตทีเ่ ร็วทีส่ ดุ ในโลก และไดรบั ความนิยมในระดับโลก เราใจกับเครือ่ งบิน
เขาแขงขัน ๑๖ ลํา พรอมกับนักบินชัน้ นําของโลก ๑๖ ทีม พรอมทัง้ ทีมสนับสนุนนักกีฬา และผูต ดิ ตามชมการแขงขันจากตางประเทศ
เขารวมเปนจํานวนมาก โดยคาดวาจะมีผเู ขาชมการแขงขันครัง้ นีป้ ระมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน ซึง่ จะเปนการกระตุน เศรษฐกิจ ในหลายๆ
ดานรวมถึงการทองเที่ยวทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง

๑.

กําหนดจั
๒. ดการแขงขัน ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณทาอากาศยานนานาชาติอตู ะเภา จังหวัดชลบุรี

๑.๒ Moto GP

ประเทศไทยกลายเปนหนึง่ ในประเทศมอเตอรสปอรตชัน้ นําของโลก เมือ่ รับเปนเจาภาพจัดการแขงขันรถจักรยานยนตชงิ แชมป
โลกโมโตจีพี รายการ ไทยแลนด กรังปรีซ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ และกาวเขามาเปน ๑ ใน ๑๙ สนามแขง ของโลกที่ใชแขงขันโมโตจีพี
โดยปจจุบันมีผูชมที่ชื่นชอบในความเร็ว ติดตามกวา ๘๐๐ ลานคน จาก ๒๐๗ ประเทศที่ไดรับสัญญาณการถายทอดสด เบื้องตน
กําหนดการแขงขันไวท่ีสนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จังหวัดบุรีรัมย ในสัปดาหแรกของเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการ
แขงขัน Fleet Review ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑

๓.

ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา |

๑๒๔

๑.๓ การประชุม SportAccord Convention 2018
เปนการประชุมใหญสามัญขององคกรกีฬา เปน
การประชุมรวมกันขององคกรกีฬาจากสมาคมกีฬานานาชาติ
มากกวา ๑๐๐ สมาคม สมาชิกภาคีเครือขาย โดยมีเปาหมาย
ที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในการพัฒนา
ทางการกีฬาในระดับนานาชาติ โดยมีผูเขารวมประชุม
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ – ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด แอท
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร

๑.๔ การจัดการประชุมของสหพันธกีฬาแบดมินตันโลก จัดการแขงขันแบดมินตัน
รายการ BWF Thomas & Uber Cup Finals 2018 และ จัดการแขงขันระดับ "ซูเปอรซรี สี่ "
และระดับ "กรังดปรีซ โกลด" ๔ ป ติดตอกัน (๒๐๑๘ – ๒๐๒๑)
การเปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ สงผลใหไทยเปนเจาภาพ จัดการประชุมของสหพันธกฬี า
แบดมินตันโลก (BWF AGM) และการประชุม ของสมาพันธกีฬาแบดมินตันของทุกภูมิภาคไปใน
คราวเดียวกัน ซึ่งนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ
และเปนชาติที่ ๔ ของอาเซียน ตอจาก สิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ไดจัดการแขงขัน ๒
รายการนี้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหารสหพันธฯ มีมติใหไทยจัดการแขงขันระดับ "ซูเปอรซรี สี่ "
และระดับ "กรังดปรีซ โกลด" เปนเวลา ๔ ป ระหวางป ค.ศ.๒๐๑๘ – ๒๐๒๑ ซึง่ นับเปนครัง้ แรกใน
ประวัติศาสตรที่ไทยไดจัดการแขงขันระดับ "ซูเปอรซีรี่ส" พรอมกัน นับเปนการสงเสริมเศรษฐกิจ
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และการทองเทีย่ วของประเทศ โดย ในชวงการแขงขัน จะมีเจาหนาที่ นักกีฬา
ผูฝกสอน รวมทั้งกองเชียรจากประเทศตางๆ เดินทางมายังประเทศไทยเปน
จํานวนมาก รวมทั้งจะมีการถายทอดสดการแขงขันไปทั่วโลก ซึ่งคาดวาจะมี
คนชมทางโทรทัศนมากกวา ๖๐๐ ลานครัวเรือน และทางอินเทอรเน็ต อีกกวา
๓๐๐ ลานครัวเรือน เปนการประชาสัมพันธประเทศไทย สงเสริมการทองเทีย่ ว
และสรางภาพลักษณทดี่ ใี หกบั ประเทศ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ทีจ่ ะใช
กีฬาเปนหนึง่ ในเครือ่ งมือในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาใหกฬี าแบดมินตัน
เปนกีฬามหาชน เปนที่นิยมเลนสําหรับคนทุกเพศทุกวัย

๑.๕ การแขงขันสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเลนและกึง่ อาชีพนานาชาติ ประจําป ๒๕๖๐
"2017 Youth World Muaythai Championships"
เพื่อสรางรายไดและเผยแพรศิลปะมวยไทยใหเปนมรดกโลก ทําใหไทย มีบทบาทชัดในเวทีโลกในการเปนศูนยกลางการจัด
กีฬาแหงอาเซียน โดยในป ๒๕๕๙ มีนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมการแขงขัน ๕๗ ประเทศ และในป ๒๕๖๐ มีนักมวยไทย และ
นานาชาติ กวา ๖๐ ประเทศ จากหลากหลายประเทศจาก ทั่วทุกมุมโลกประมาณ ๙๐๐ คน เชน เบลารุส, เบลเยียม, เอสโตเนีย,
ฮองกง, ลิทวั เนีย, โปรตุเกส, อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, อาเซอรไบจาน, เดนมารก, อังกฤษ, ฝรัง่ เศส, เยอรมัน, ลิเบีย, มาเกา, เม็กซิโก,
มอลโดวา, มองโกเลีย, เนเธอรแลนด, นอรเวย, ปากีสถาน, เปรู, ฟลปิ ปนส, โปแลนด, แอฟริกาใต, เกาหลีใต, สเปน, ศรีลงั กา, สวีเดน,
ตุรกี, อเมริกา, แคนาดา, ฮังการี, บราซิล, ปาเลสไตน, จอรแดน, คาซัคสถาน, นิวซีแลนด, รัสเซีย, อินเดีย, สาธารณรัฐเช็ก เปนตน
และผูชมผูเชียรมากกวา ๔๒,๐๐๐ คน

ผลงานสนับสนุนนโยบายดานการกีฬา |

๑๒๖

๒. Sports Industry อนาคตกีฬาไทยและการสรางรายไดเขาประเทศ
นโยบายสําคัญเกีย่ วกับเรือ่ ง Sport Industry เปนอนาคตของกีฬาภายในประเทศไทย ซึง่ กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาได
ตัง้ เปาหมายของการกีฬาในประเทศไทยไววา ในอนาคตประเทศไทยจะตองเปน Sport Hub และ Sport Dream Destination โดย
จะตองพัฒนาดานกีฬาเปนเลิศในการเตรียมความพรอมของนักกีฬากอนการแขงขัน ผลักดันและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนทีเ่ ก็บตัว
ของนักกีฬาชนิดตางๆ การเขารวมการแขงขันกีฬาระดับโลกและระดับนานาชาติ การเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดกิจกรรมกีฬา เพือ่
เปนการเพิม่ ศักยภาพของประเทศไทยใหเปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ มุง เนนใหทกุ ภาคสวนไดเขามามีสว นรวมดานกีฬา เพือ่ ให
การกีฬาสามารถยืนไดดว ยตัวเอง
และทีโ่ ดดเดน ในความสนใจของนักทองเทีย่ วนานาชาติ
และในไทย เวลานี้คือ การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports
Tourism) เปนอีกนโยบายหลักสําคัญทีต่ อ งการใหคนใน
ประเทศหันมาสนใจเลนกีฬาเพิ่มขึ้น เมื่อประชาชนให
ความสนใจก็จะสงผลใหอุตสาหกรรม กีฬามีการพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดี ทั้งยังเปนการเพิ่มชองทางใหตางชาติ
ไดรูจักประเทศไทยผานทางกีฬาอีกดวยซึ่งที่ผานมาได
รับการตอบรับเปนอยางดี จากสถิติพบวา ป ๒๕๖๐ นี้
จะมีการจัดกิจกรรมวิง่ มาราธอนกวา ๖๐๐ รายการตลอด
ทั้งป
ซึ่งจากนี้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะ
ผนึกความแข็งแกรงของผลงานดานกีฬาเหลานีเ้ ขาดวย
กัน เพือ่ ใหไทยยังครองอันดับผูนําในชาติอาเซียนตอไป

(ทม่ีา :
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)

๒.๑ มหกรรมแสดงสินคากีฬา “Thailand International Sport Expo”
เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรือ่ งการสนับสนุนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมกีฬาไทย
จึงไดเกิด Thailand International Sport Expo ซึ่งเปนการรวมตัวของทุกภาคสวนใน
วงการกีฬา เพื่อแสดงศักยภาพ และความยิ่งใหญของพลังทางธุรกิจกีฬาทั้งรายยอย และ
รายใหญกวา ๕๐๐ ราย การจัดงานมหกรรมแสดงสินคากีฬา Thailand International
Sport Expo โดย เริม่ จัดงานครัง้ แรก ในป ๒๕๕๖ และจัดตอเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั นับเปน
อีกหนึ่งกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศจากการเจรจา ซื้อขาย
ภายในงานเปนเวทีสําหรับ ใชเปนชองทางเพื่อสงเสริมการขายสินคา การขยายเครือขาย
ธุรกิจ และการแสวงหาโอกาส ทางธุรกิจใหมๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา
เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปดประตูการคาของโลกธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม
กีฬาไทยใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในประเทศ
จํานวนมูลคากวา ๓๕๐ ลานบาท สามารถสรางโครงขายทางธุรกิจกีฬาในทุกระดับภาคสวน
ใหเกิดความมั่นคง เติบโต และพัฒนาสูธุรกิจ ระดับประเทศ มีเปาหมายใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางของการเจรจาธุรกิจการคาในกลุมอุตสาหกรรมกีฬาระดับประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน

๒.๒ การประกาศรางวัลสุดยอดแหงวงการกีฬา และงานสัมมนากีฬาของเอเชีย (SPIA ASIA)
วงการกีฬาไทยไดมีการเติบโตและไดรับความนิยมมากขึ้นและ Sports Tourism เปนสวนสําคัญของนโยบายกลยุทธ
การทองเที่ยวของชาติ ซึ่งงาน SPIA ASIA จะชวยยกระดับการกีฬาไทยและขับเคลื่อนสูระดับโลกตอไป เปดโอกาสใหคนในวงการ
กีฬาไทยไดพบปะ และเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญดานกีฬาระดับโลก สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานนวัตกรรม และแนวคิด
นําไปสูก ารพัฒนาและการปฏิบตั ิ รวมถึงการประกาศรางวัลสุดยอดแหงวงการกีฬาเอเชีย (SPIA ASIA) ซึง่ ประเทศไทยเปนเจาภาพ
จัดงานมาอยางตอเนือ่ งเปนปที่ ๓ โดยในป ๒๕๖๐ นี้ มี ๖๐ องคกรจากไทยเขารอบสุดทายจากจํานวนผูส มัครกวา ๔๐๐ แหง จาก
๔๗ ประเทศในเอเชียรวมชิงความเปนหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติกวา ๒๓ รางวัล
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รายงานผลงานรอบปที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ( ๖ เดือน)
ผลงานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๔๕ เรื่อง)

ประมวลเรื่องที่เกีย
่ วข้องกับกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๐๔.๑๐.๒๕๕๙

ความรวมมือดานการทองเทีย่ วระหวาง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหง
ราชอาณาจักรไทย
๐๔.๑๐.๒๕๕๙
และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและ
การทองเทีย่ วแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม (ราง) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เวียดนามปค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๑๘

ตุลาคม
/ ๒๕๕๙
๑๑.๑๐.๒๕๕๙

รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเทีย่ วและ
มัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๑.๑๐.๒๕๕๙

ความรวมมือดานการทองเที่ยว
ระหวางราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๐๑.๑๑.๒๕๕๙

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง
การปรับโครงสรางองคกรภาครัฐ จัดโครงสราง
การบริหารสวนราชการดานทองเที่ยวของคณะ
กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การทองเที่ยว สภานิติบัญญัติแหงชาติ

พฤศจิกายน
/ ๒๕๕๙
๒๕.๑๐.๒๕๕๙

ขออนุมตั แิ ตงตัง้ ขาราชการพลเรือนสามัญ
ใหดาํ รงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา)
(นายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร
และนายปญญา หาญลํายวง)

๒๒.๑๑.๒๕๕๙

มาตรการดึงดูดนักทองเทีย่ วชาวตางชาติโดยการ
ยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดคา
ธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาต
ของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival:
VOA) เปนการชั่วคราว

๒๙.๑๑.๒๕๕๙

รางพระราชบัญญัตนิ โยบายการกีฬา
แหงชาติ พ.ศ. ....

๒๙.๑๑.๒๕๕๙
๑๓๑

ผลงานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

(ราง) แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประมวลเรื่องที่เกีย
่ วข้องกับกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๐๗.๑๒.๒๕๕๙

๑๐.๐๑.๒๕๖๐

ธันวาคม
/ ๒๕๕๙

มกราคม
/ ๒๕๖๐

๑๓.๑๒.๒๕๕๙

๑๐.๐๑.๒๕๖๐

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภท
บริหารระดับสูง
(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา)
(นายอนันต วงศเบญจรัตน)

ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
การกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ....

ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ล
ของการกีฬาแหงประเทศไทย จํานวน ๓ ฉบับ ๓๑.๐๑.๒๕๖๐
เพื่อควบรวมกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพและ รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแหงสหภาพ
กองทุนกีฬามวยเขาเปนสวนหนึ่งของกองทุน เมียนมาและสาธารณรัฐสิงคโปรของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ

ความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวาง
ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

๑๗.๐๑.๒๕๖๐

๓๑.๐๑.๒๕๖๐

การแตงตัง้ ผูร กั ษาราชการแทนรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๓๑.๐๑.๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตรการทองเทีย่ วโดยชุมชนอยาง
ขอแกไขกฎกระทรวง
ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
เรือ่ ง กําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายวาดวย (CBT Thailand)
คนเขาเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจง
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก
และการขอกลับเขามามีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลงานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๓๒

ประมวลเรื่องที่เกีย
่ วข้องกับกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔.๐๒.๒๕๖๐

๐๗.๐๓.๒๕๖๐

๑๑.๐๔.๒๕๖๐

กุมภาพันธ
/ ๒๕๖๐

มีนาคม
/ ๒๕๖๐

เมษายน
/ ๒๕๖๐

ขออนุ มั ติ ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น
โครงการ The Michelin Guide
Thailand ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เปนระยะเวลา ๕ ป งบประมาณ

๒๘.๐๒.๒๕๖๐

ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ าแห ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ)

่องตอคณะรัฐมนตรี
๓ ผลงานการเสนอเรื
๑๓๓
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

การรายงานผลการพิจารณาการเปนเจาภาพ
จัดการประชุม และการเสนอตัวขอรับการเปน
เจาภาพจัดการประชุม
SportAccord Convention 2018

๒๑.๐๓.๒๕๖๐

ความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐอิสลามอิหราน

๑๘.๐๔.๒๕๖๐

การเสนอตัวขอเปนเจาภาพการจัดการแขงขัน ขออนุ มั ติ ก  อ หนี้ ผู ก พั น ตามมาตรา ๒๓
รถจักรยานยนตชิงแชมปโลก รายการ โมโต วรรคสี่ สําหรับงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จีพี ประจําป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (๓ ป)
(คาเชาอาคารสํานักงานการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ณ นครโทรอนโต)
๒๑.๐๓.๒๕๖๐
การดําเนินงานโครงการความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวระหวางสาธารณรัฐฟลิปปนสและ
ราชอาณาจักรไทย

ประมวลเรื่องที่เกีย
่ วข้องกับกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๐๖.๐๖.๒๕๖๐

การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือดานกีฬาระหวางไทยกับภูฏาน

๒๗.๐๖.๒๕๖๐

การจัดทําและลงนามรางความตกลงวา
ดวยการเปนเจาภาพจัดงาน UNWTO
World Forum on Gastronomy
Tourism ครั้งที่ ๔ ระหวางรัฐบาลไทย
และ องคการการทองเที่ยวโลก

รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ (รางกฎกระทรวงวา
ดวยหลักเกณฑ วิธกี าร และระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามขอผูกพันที่ผูประกอบธุรกิจ
นําเทีย่ วมีอยูก บั นักทองเทีย่ วกอนวันทีใ่ บอนุญาต
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวสิ้นสุดลง พ.ศ. ....)

พฤษภาคม
/ ๒๕๖๐

มิถุนายน
/ ๒๕๖๐

๐๙.๐๕.๒๕๖๐

๒๗.๐๖.๒๕๖๐

๐๒.๐๕.๒๕๖๐

ขออนุมตั กิ อ หนีผ้ กู พันตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม
เติมกอนไดรับเงินประจํางวดในการจัด
การประชุม SportAccord Convention
2018

๒๓.๐๕.๒๕๖๐

การรายงานผลความคืบหนาการบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนและสรางความเชือ่ มโยงดานการ
ทองเที่ยวภายในกลุมประชาคมอาเซียน

รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ (รางกฎกระทรวง
กําหนดประเภทใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก พ.ศ. ....)

๒๗.๐๖.๒๕๖๐

รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ (รางกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ....)

๒๗.๐๖.๒๕๖๐

รางกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
รวม ๖ ฉบับ (รางกฎกระทรวง กําหนด
ค า ธรรมเนี ย มประกอบธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว
และใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก พ.ศ. ....)

๒๗.๐๖.๒๕๖๐

รางกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
รวม ๖ ฉบับ (รางกฎกระทรวง การอนุญาต
ประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว พ.ศ. ....)

๒๗.๐๖.๒๕๖๐

รางกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
รวม ๖ ฉบับ (รางกฎกระทรวง ขึน้ ทะเบียน
ผูน าํ เทีย่ ว พ.ศ. ....)
ผลงานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๓๔

ประมวลเรื่องที่เกีย
่ วข้องกับกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๐๔.๐๗.๒๕๖๐

รายงานการเขารวมงาน International
Luxury Travel Market Asia (IL TM Asia ๐๑.๐๘.๒๕๖๐
2017) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ ขออนุมตั แิ ตงตัง้ ขาราชการพลเรือนสามัญให
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ทองเที่ยวและกีฬา
(นายอนันต วงศเบญจรัตน)

๑๑.๐๗.๒๕๖๐

๐๘.๐๘.๒๕๖๐
รางกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการ
การสงเสริมใหป ๒๕๖๑ เปน "ปทองเที่ยว
ทองเที่ยวหมูเกาะทะเลใต (เกาะสมุย
เกาะพะงัน เกาะเตา และหมูเกาะอางทอง) วิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน" หรือ "Amazing
Thailand Tourism Year 2018"
พ.ศ. ....

กรกฎาคม
/ ๒๕๖๐
๒๕.๐๗.๒๕๖๐

๑๒.๐๙.๒๕๖๐

รางอนุสัญญากรอบการทองเที่ยวอยางมี
จริยธรรมและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

๑๒.๐๙.๒๕๖๐

รางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐาน
ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. ....

สิงหาคม
/ ๒๕๖๐

กันยายน
/ ๒๕๖๐

๑๕.๐๘.๒๕๖๐

๒๖.๐๙.๒๕๖๐

ขออนุมตั แิ ตงตัง้ ขาราชการพลเรือนสามัญให รายงานการเขารวมประชุมนานาชาติระดับ ขออนุ มั ติ ก  อ หนี้ ผู ก พั น ตามมาตรา ๒๓
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
รัฐมนตรีและผูบ ริหารระดับสูงดานพลศึกษา วรรคสี่ สําหรับงบประมาณรายจาย
(นายปญญา หาญลํายวง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และกีฬา ครั้งที่ ๖ (6th International
Conference on Ministers and Senior
๒๕.๐๗.๒๕๖๐
Ofﬁcials Responsible for Physical
ขออนุมตั แิ ตงตัง้ ขาราชการพลเรือนสามัญให Education and Sport) ณ เมืองคาซาน
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
สหพันธรัฐรัสเซีย
(นายอนันต วงศเบญจรัตน)

๑๕.๐๘.๒๕๖๐

การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการกีฬา
ระหวางกระทรวงการทองเที่ยว และกีฬาแหงราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา แหงสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา
่องตอคณะรัฐมนตรี
๓ ผลงานการเสนอเรื
๑๓๕
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ตลาดทุน / ทองเที่ยว
วันที่ : พฤหัสบดี ๒๗ - เสาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
ปที่ : ๓๗
ฉบับที่ : ๓๒๕๖
Section :

หนา : ๒๖ (บน)

ผลงานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๓๖

๔
ÀÒÃ¡Ô¨´ŒÒ¹
¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ
ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹

ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
"พัฒนาชาติดวยทองเที่ยวและกีฬา"
งานบูรณาการที่เกิดจาก
ความรวมมือที่แทจริง
บูรณาการ ๑๔ กระทรวง

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
ไมอาจดําเนินการไดโดยลําพังหากปราศจากความรวมมือรวมใจ
อันเปนหนึ่งเดียวกันจากภาครัฐและเอกชน ดวยผลงานที่ผาน
มาไดพิสูจนใหเห็นเปนที่ประจักษวาการบูรณาการการทํางาน
รวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของที่เปนสวนหนึ่งของกลยุทธการ
บริหารจัดการการทองเที่ยว เพื่อรวมขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ทองเทีย่ วของไทยทัง้ ระบบใหเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน โดย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดดําเนินการประสานการทํา
งานรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนมาอยางตอเนือ่ ง สราง
ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่เปนรูปธรรมได โดยบูรณาการ
รวมกับกระทรวงหลัก ๑๔ กระทรวง และภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของ
กับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและกีฬา ไดแก
• กระทรวงกลาโหม - บูรณาการงานกีฬาเพื่อการทองเที่ยว
(Sports tourism)
• กระทรวงการคลัง - บูรณาการสงเสริมตลาดทองเที่ยว ปรับ
โครงสรางตลาดมุงสูคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลคา (High Value)
• กระทรวงการตางประเทศ - บูรณาการพัฒนาสินคา และ
บริการทองเที่ยว อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย - บูรณาการ
พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว สงเสริมพัฒนาเชิงพื้นที่
๑๓๙ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ - บูรณาการเนนกลยุทธพฒ
ั นา
เชิงพื้นที่ กระจายรายไดสูทองถิ่น
• กระทรวงคมนาคม - บูรณาการสงเสริมโลจิสติกสเอื้อตอ
ระบบการทองเที่ยว
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม - บูรณาการ
การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว สงเสริมพัฒนาเชิงพื้นที่
รักษาสิ่งแวดลอม
• กระทรวงพลังงาน – บูรณาการสงเสริมตลาดทองเทีย่ ว เพิม่
มูลคา(High Value) ใหแหลงทองเที่ยววิถีไทย
• กระทรวงพาณิชย - บูรณาการสงเสริมตลาดทองเที่ยว การ
ขยายโอกาสทางการคาใหมๆ
• กระทรวงมหาดไทย - บูรณาการเสริมพลังทองถิ่น เพื่อเพิ่ม
มูลคาทองเที่ยวชุมชน
• กระทรวงวัฒนธรรม - บูรณาการยกระดับภาพลักษณการ
ทองเทีย่ วสูก ารเปน Quality Leisure Destination
ดวยอัตลักษณ ที่โดดเดนของวัฒนธรรมไทย
• กระทรวงศึกษาธิการ - บูรณาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
(Sports for Excellence) หลักสูตรมัคคุเทศก
• กระทรวงสาธารณสุข - บูรณาการสงเสริมทองเที่ยวดวย
ผลิตภัณฑรายสาขา เพื่อเพิ่มมูลคา (High Value)
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - บูรณาการเชิง
นโยบายและพัฒนาโครงสรางดิจิทัลเอื้ออํานวยการทองเที่ยว
ยุค Thailand 4.0

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๑) การบูรณาการดานกีฬาเพื่อการทองเที่ยว (Sports Tourism)

๑.๑ การจัดคาราวานบิก๊ ไบคเชือ่ มความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเปนการพบปะกันระหวางผูท ชี่ นื่ ชอบการขับขีร่ ถ
จักรยานยนต จัดขึ้นมาอยางตอเนื่องทุกป โดยปนี้เปนครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช คาดวาจะมีผูเขารวมกิจกรรม ๔๐๐ คน และมีรถจักรยานยนตเขารวมมากกวา ๒๕๐ คัน
๑.๒ สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงกีฬา รวมกับ กองทัพเรือเปนเจาภาพจัดการแขงขันการบิน Air Race 1 และงานมหกรรม
ทางเรือนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา
๑.๓ บูรณาการ รวมกับ กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค (พล.ม.๒ รอ.) เพื่อจัดการแขงขันขี่มารายการ
Princess’s Cups 2017

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๔๐

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงการคลัง และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ที่มา : new) 108

(๑) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเทีย
่ ว
กลยุทธการปรับโครงสรางตลาดสู High Value

มาตรการหรือสิทธิประโยชนดา นภาษีมลู คาเพิม่ (VAT) เพือ่ สงเสริม การทองเที่ยวและธุรกิจเรือสําราญ
มาตรการภาษีกระตุน ทองเทีย่ วเพิม่ เติม โดยการนํารายจายตลอดเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ มาหักลดหยอนไดอกี ๑๕,๐๐๐
บาท รวมกับมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวตลอดทั้งปที่ใหนําคาใชจาย ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ มารวมกัน ๒ มาตรการ ทําใหประชาชนสามารถนําเงินมาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
รวมเปน ๓๐,๐๐๐ บาท ตอราย
(๒) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยว
การบูรณาการดานกลยุทธการพัฒนารายสาขา

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาเพื่อการทองเที่ยว (Sport Tourism Hub)
(๓) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการ การทองเทีย
่ ว
กลยุทธพฒ
ั นาความปลอดภัยดานการทองเทีย
่ ว

การประกันภัยนักทองเทีย่ ว เพือ่ สรางหลักประกันดานความปลอดภัย และสุขภาพแกนักทองเที่ยวตางชาติ
๑๔๑ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

First Section / เศรษฐกิจในประเทศ
วันที่ : พฤหัสบดี ๒ - อาทิตย ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ปที่ : ๓๙
ฉบับที่ : ๔๙๑๑
Section :

หนา : ๓ (ลาง)

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๔๒

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงการตางประเทศ และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการการทองเทีย
่ ว
กลยุทธพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว

มาตรการการตรวจลงตรา (Visa) เปนการชั่วคราว ๒ ชวง คือ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
และขยายเวลายกเวนวีซา ๒๒ ประเทศ ตออีก ๖ เดือน
(๑) ยกเลิกคาธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยว ชนิดใชไดครั้งเดียว (Tourist Visa - Single entry)
ในกรณีขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ
(๒) ปรับลดคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival) จาก
๒,๐๐๐ บาท เปน ๑,๐๐๐ บาท สําหรับนักทองเที่ยวที่ไดรับสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของ
ดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival - VoA)
การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยรวม ๙๐ วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามกรณีเดินทางเขามารับการรักษา
พยาบาลในกลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน และการขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย
สําหรับกลุมพํานักระยะยาว (Long Stay Visa)
๑๔๓ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การบูรณาการดานยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเทีย
่ ว
กลยุทธสรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่

รวมกับการยางแหงประเทศไทย สนับสนุนใหมกี ารพัฒนานํายางพาราไปใชผลิตเปนอุปกรณกฬี า หรือใชในการกอสราง
ลูวิ่งในสนามกีฬา
รวมคัดเลือกพันธุขาว เพื่อนํามาใชในโครงการ Thai Rice List Menu
รวมประชาสัมพันธ โครงการ “เกษตรไทยกาวหนาภายใตรม พระบารมี” เพือ่ ตอยอดพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงเกษตร

IMAGE

IMAGE
ทีม่ า : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานนครพนม

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๔๔

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๑) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเทีย
่ ว
กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว

๑.๑ แนวทางสงเสริมการทองเทีย่ วผานระบบตัว๋ รวม (บัตรแมงมุม) ทีน่ กั ทองเทีย่ วสามารถใชกบั ระบบการขนสง
สาธารณะในประเทศไทยไดทั้งหมด
๑.๒ สงเสริมการทองเทีย่ วทางราง แนะนําแหลงทองเทีย่ วเชือ่ มโยงในเสนทางรถไฟสายเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๓ แนวทางยกระดับการใหบริการรถสาธารณะแกนกั ทองเทีย่ วโดยการติดตัง้ ระบบ GPS แกรถโดยสารประจําทาง
และรถแท็กซี่ จัดรถโดยสารสาธารณะจากสนามบินเขาตัวเมืองและสถานทีท่ อ งเทีย่ วสําคัญทัว่ ประเทศ
(๒) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยว
กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว

ตํารวจทองเที่ยวไดรวมกับกรมการขนสงทางบก สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมธุรกิจ
ทองเที่ยว กรมสรรพากร ฝายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบผูประกอบการที่เขาขายทัวรศูนยเหรียญตามนโยบาย
รัฐบาล โดยเฉพาะกรณีการนํารถโดยสารที่ยังไมจดทะเบียน (ปายแดง) มาใหบริการรับสงนักทองเที่ยวในพื้นที่
กรุงเทพฯ และจังหวัดทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ ว ซึง่ นอกจากเปนการกระทําผิดตามกฎหมายแลวยังสงผลกระทบตอ
ความปลอดภัยในการใหบริการ และสงผลตอภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบวา มีรถที่กระทําความผิดทั้งสิ้น ๑,๒๘๒ ราย โดยจะมีโทษปรับสูงสุด
๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการการทองเทีย
่ ว
กลยุทธการพัฒนาเชิงพืน
้ ที่ / กลยุทธพฒ
ั นาสิง
่ อํานวยความสะดวกดานการทองเทีย
่ ว

การพัฒนาทาเรือแหลมฉบังและทาเรือคลองเตยใหรองรับกับการทองเทีย่ วเรือสําราญ (Cruise) และการสงเสริม
การทองเทีย่ วทางนํา้

๑๔๕ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย และ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการทองเทีย
่ ว
กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่

เปดอุโมงคนาคราช อุโมงคจักรยานแหงแรกในประเทศไทย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดนครพนมใหมี
ความหลากหลายมากขึน้ กวาทีเ่ ปนอยู ทําใหนกั ทองเทีย่ วอยากเดินทางมาพักผอนชมความงดงามทางธรรมชาติ
ชมสถานทีส่ าํ คัญทางประวัตศิ าสตร และออกกําลังกายทีจ่ งั หวัดนครพนมมากขึน้ อุโมงคนาคราชแหงนีเ้ ปนเพียง
สวนหนึ่งของเสนทางจักรยานที่จังหวัดนครพนมสรางขึ้น ระหวางสะพานมิตรภาพแหงที่ ๓ (นครพนม-คํามวน)
ไปจนถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ดวยระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร

IMAGE

IMAGE
ทีม่ า : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานนครพนม

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๔๖

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงพาณิชย และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๑) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการทองเทีย
่ ว
กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่

สงเสริมการทองเทีย่ วชุมชน โดยพัฒนาตลาดตองชม ใหเปนแหลงทองเทีย่ วใหมๆ สรางการรับรูเ กีย่ วกับการเปน
ตลาดชุมชนในวงกวาง เพื่อประชาสัมพันธและจูงใจใหเกิดการซื้อขายและการทองเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหลง
ทองเที่ยวอื่นๆ สรางการกระจายรายไดใหแกคนในทองถิ่น
(๒) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเทีย
่ ว
กลยุทธการปรับโครงสรางตลาดสู High Value / กลยุทธสรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่

รวมออกงานแนะนําแหลงถายทําภาพยนตร ในงานเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส ซึ่งกระทรวงพาณิชยไดหา
ตลาดใหเอกชนซือ้ ขายหนังและรวมทุนทําหนังกับตางชาติ
(๓) การขยายโอกาสทางการคา

ประชาสัมพันธทอ งเทีย่ ววิถไี ทยในงาน 3rd Maldives-Thailand Business Matching Forum และเยีย่ มชมงาน
เจรจาธุรกิจการคา Thai Trade B2B ซึง่ มีผแู ทนการคาสินคาอาหารและสินคาอุตสาหกรรมไทยเขารวม Business
Matching กับผูน าํ เขามัลดีฟส จํานวน ๒๒ ราย เมือ่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ Dharubaaruge Exhibition Hall
ทีม่ า : DIT PR

๑๔๗ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๑) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว
กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่

การบริหารจัดการอุทยานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก ปญหาขยะในแหลงทองเที่ยวและแนวทางการ
แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
(๒) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว
กลยุทธพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว

การกําหนดขีดความสามารถในการรอบรับนักทองเทีย่ ว โดยเฉพาะพืน้ ทีเ่ กาะในแหลงทองเทีย่ วทางทะเลทัง้ ฝง
อาวไทย และอันดามัน เพื่อใหเกิดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว
กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว

การจัดการดานความปลอดภัย ของแหลงทองเทีย่ วผจญภัยแบบโหนสลิง (Zip line)
(๔) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยว
กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการทองเที่ยว

โครงการฝกซอมเตรียมความพรอมดูแลความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยวประจําปงบประมาณ
IMAGE
พ.ศ. ๒๕๖๐IMAGE
เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัย
ทีม่ า : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานนครพนม
ใหแกนักทองเที่ยว ลดผลกระทบดานการทอง
เที่ยวตอระบบนิเวศทางทะเลพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ มีความ
คลองตัวในการชวยเหลือนักทองเที่ยวไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว ทันทวงที ซึง่ จะมีการฝกการ
กูภ ยั ทัง้ ภาคทฤษฎีและการใชอปุ กรณกภู ยั ตางๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๔๘

กีฬา / วันที่ : อังคาร ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปที่ : ฉบับที่ : ๒๔๗๓๖
Section :

๑๔๙ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

หนา : ๒๒ (บน)

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๑) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยว
กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว

มอบนโยบายขับเคลือ่ นการสรางการทองเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพและยัง่ ยืนในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วแกผวู า ราชการ
จังหวัดทั่วประเทศ
การแถลงขาวรวมกันเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําวันของศูนยอํานวยการปองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนประจําป ๒๕๖๐
(๒) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยว

การอบรมผูบริหารองคกรบริหารสวนทองถิ่น และขาราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๖ ครั้ง
กลยุทธบูรณาการการทํางานผานกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบ / กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
และยกระดับผูประกอบการทองเที่ยว
การจัดทําหลักสูตรในการฝกอบรมการทองเที่ยวชุมชนใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่น ภายใตหลักสูตร
“เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชน สําหรับผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น”
(๓) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยว
กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่

การปรับปรุงความสะอาด Street Food ในแหลงทองเทีย่ วสําคัญ รวมทัง้ การพัฒนาแหลงทองเทีย่ วในกรุงเทพฯ
เพิ่มเติม เชน ทองเที่ยวทางนํ้าคลองโองอาง ตลาดนํ้า ตลาดโตรุง เปนตน
(๔) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยว
กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว

การดําเนินการเรื่อง บัตร ตม. ๖ เพื่อการจัดเก็บขอมูลสถิตินักทองเที่ยว

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๕๐

First Section / คอลัมน
วันที่ : ศุกร ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ปที่ : ๓๙
ฉบับที่ : ๑๔๑๖๖
Section :

๑๕๑ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

หนา : ๓ (ลาง)

First Section / คอลัมน
วันที่ : ศุกร ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ปที่ : ๓๙
ฉบับที่ : ๑๔๑๖๖
Section :

หนา : ๓ (ลาง)

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๕๒

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๑) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเที่ยว
กลยุทธการยกระดับภาพลักษณการทองเที่ยวสูการเปน Quality Leisure Destination

๑.๑ รวมจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดทิ ศั น ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เพื่อสงเสริมและเผยแพรภาพยนตรและวีดิทัศนทั้งในและตางประเทศ และพิจารณาภาพยนตรท่ีจะจัดฉายใน
เทศกาลภาพยนตรประเทศตาง ๆ ซึง่ จะจัดฉายในประเทศไทย
๑.๒ เตรียมการจัดงานสมโภชพระปรางควัดอรุณ เพื่อเตรียมตอนรับปการทองเที่ยววิถีไทย เกไก อยางยั่งยืน
โดยเนนการปรับปรุงไฟสองสวางตามจุดริมแมนาํ้ เจาพระยา
๑.๓ จัดกิจกรรมสวดมนตขามป 'สงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีพุทธ'
๑.๔ ประชาสัมพันธหนังสือ "รุกข มรดกของแผนดิน ใตรมพระบารมี" แนะนําใหนักทองเที่ยวไดรูจักตนไม
จากหลากหลายภูมภิ าค ทัง้ ดานพฤกษศาสตรและความงดงามอันเปนลักษณะเฉพาะของแตละสายพันธุ บางตน
หาชมไดยากและใกลสูญพันธุ และสงเสริมใหชุมชนหรือสถานที่ที่ตนไมตั้งอยู รวมกันดูแลรักษาตนไมและ
ธรรมชาติสูอนุชนรุนหลัง อีกทั้งกลายเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญที่จะนําไปสูการสรางรายไดใหทองถิ่นตอไป
๑.๕ สรางจิตสํานึกใหภูมิใจในทองถิ่น สืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธ รวมจัดกิจกรรมสวดมนตไหวพระ ทําวัตรเย็น
ฟงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ

IMAGE

๑๕๓ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

IMAGE

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๒) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเที่ยว
กลยุทธการยกระดับภาพลักษณการทองเที่ยวสูการเปน Quality Leisure Destination

การออกคูหานิทรรศการรวมกันในเทศกาลภาพยนตรในประเทศตางๆทีง่ าน Hong Kong International Film
& TV Market ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ จะจัดในชวงเดือนมีนาคมของทุกป และ
งานเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส (Cannes Film Festival) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงเดือน
พฤษภาคมของทุกป

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๕๔

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๓) การบูรณาการดานกีฬาเพื่อคนทั้งมวล (Sports for All)

การพิจารณาความเปนไปไดในการสงเสริม E-Sports ใหอยูใ นการแขงขันระดับนานาชาติ เพือ่ ลดปญหาการติด
เกมสของเด็กไทย
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๑๕๕ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

Page : 2A(Top)

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๑) การบูรณาการดานกีฬาเพื่อความเปนเลิศ (Sports for Excellence)

โครงการหองเรียนกีฬา โดยสนับสนุนใหเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเปนเลิศทางกีฬาตอยอด
โดยใชวทิ ยาศาสตรการกีฬาและโภชนาการเปนฐานการพัฒนา เปดรับสมัครนักเรียนทีก่ าํ ลังเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ ๔ จากทัว่ ประเทศเขาเรียนแผนการเรียน วิทย-กีฬา และศิลป-กีฬา เริม่ จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา
๒๕๕๙ ใน ๔ โรงเรียน ๔ จังหวัด ไดแก รร.สุโขทัยวิทยาคม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย รร.สารคามพิทยาคม
รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ และปการศึกษา ๒๕๖๐ อีก ๕ โรงเรียน ๔ จังหวัด ไดแก
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ, รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ, รร.ทุงตะโกวิทยา ชุมพร,
รร.อุดรพัฒนาการ และ รร.ราชินูทิศ ๒ จ.อุดรธานี
(๒) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยว
กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการทองเที่ยว

การพัฒนาภาษาอังกฤษของประเทศไทย รวมถึงการจัดอบรมดานภาษาตางประเทศใหกบั มัคคุเทศก
(๓) การบูรณาการดานกีฬาเพื่อคนทั้งมวล (Sports for All)

การจัดใหมีชั่วโมงเรียนดานกีฬาในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มจํานวนมัคคุเทศก
คุณภาพใหเพียงพอกับความตองการ
(๔) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยว
กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการทองเที่ยว

ประชุมความรวมมือในการพัฒนามัคคุเทศกคุณภาพรวมกัน โดยสรางแรงจูงใจในอาชีพมัคคุเทศก ทบทวน
มาตรฐานคุณวุฒิดานการทองเที่ยว รวมถึงการอนุญาตใหชาวตางชาติที่เปนผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ
สามารถสอนไดหลายแหง

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๕๖

First Section / การศึกษา
วันที่ : ศุกร ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ปที่ : ๖๘
ฉบับที่ : ๒๓๕๓๑
Section :

๑๕๗ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

หนา : ๑๓ (บน)

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

(๑) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการบริการจัดการการทองเที่ยว
กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการทองเที่ยว

พัฒนาการเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วในอาเซียน ๕ ดาน ในป ๒๕๖๐ เนนการทองเทีย่ วมีคณ
ุ ภาพเติบโตอยาง
ยัง่ ยืน ดวยอัตลักษณความเปนคนไทย บรรยายพิเศษเรือ่ ง “Medical Tourism” ใหแก ผูบ ริหารระดับสูงกระทรวง
สาธารณสุขโดยมีการถายทอดเสียงไปยังสํานักงานสาธารณสุขทัว่ ประเทศ
(๒) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว
กลยุทธการพั
ฒนารายสาขา / กลยุทธพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
IMAGE
IMAGE

ผลการประชุมกลไกตางๆ ภายใตการทํางานรวมกันในการพัฒนาและสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดาน
ทีม่ า : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานนครพนม
การสงเสริมสุขภาพ อาทิ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและอํานวยความสะดวกดานการตรวจ
ลงตราชาวตางชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนาสถานบริการสุขภาพเพือ่ รองรับนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ และคณะ
อนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๕๘

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๓) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว
กลยุทธการพัฒนารายสาขา

นําผลการศึกษาวิจัยการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (นํ้าพุรอน) มาพัฒนาใชงานในเขตพัฒนาพื้นที่การทองเที่ยว
อันดามัน จังหวัดระนอง
(๔) การบูรณาการดานยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเที่ยว
กลยุทธสรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่

๔.๑ พัฒนาระบบประกันอุบตั เิ หตุสาํ หรับชาวตางชาติ พัฒนาเมืองสุขภาพนํารอง และการขยายระยะเวลาการ
พํานักระยะยาว (Long Stay Visa)
๔.๒ รวมกับกระทรวงตางๆ รวม ๕ กระทรวง ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน แถลงขาวชีแ้ จงเกีย่ วกับการขยายเวลา
พํานักในราชอาณาจักรไทยรวม ๙๐ วัน สําหรับผูป ว ยและผูต ดิ ตามกรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาล
ในกลุม ประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน และการขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย
สําหรับกลุมพํานักระยะยาว (Long Stay Visa)”

๑๕๙ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

การตลาด / ทองเที่ยว
วันที่ : จันทร ๑๗ - พุธ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปที่ : ๔๐
ฉบับที่ : ๔๙๕๘
Section :

หนา : ๒๑ (ขวา)

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๖๐

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การบูรณาการดานยุทธศาสตรบริหารจัดการการทองเที่ยว
กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว

พัฒนาระบบการจัดเก็บ และบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เชื่อมโยงขอมูลดานการทองเที่ยว
รวมกับศูนยบริการรวม (One Stop Service) และศูนยขอ มูลภาครัฐ (Government Data Center) อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)

๑๖๑ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
และ คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
การบูรณาการดานกีฬาเพื่อคนทั้งมวล (Sports for All)

พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการกีฬาของชาติใน
๓ ประเด็นหลัก ไดแก พระราชบัญญัตกิ ารกีฬาฯ พ.ศ. ๒๕๒๘
การเปลีย่ นแปลงอํานาจหนาทีใ่ นการจดทะเบียนสมาคมกีฬาจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาเปนการกีฬาแหง
ประเทศไทย และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
และ สกว.- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การบูรณาการดานยุทธศาสตรบริหารการจัดการการทองเที่ยว
IMAGE

พิจารณาผลการวิจัยการพัฒนา
การท อ งเที่ ย วเรื อ สํ า ราญของ
ประเทศไทย และแผนงาน
“การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข ง ขั น ด า นทุ น มนุ ษ ย ใ น
อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว
และบริการของประเทศไทย”

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๖๒

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การบูรณาการดานยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดทองเที่ยว
กลยุทธการปรับโครงสรางตลาดสู High Value

รวมนําเสนอภาพลักษณที่ดีของการทองเที่ยวไทย ในงานนิทรรศการ ณ ศาลาไทยในงาน “อัสตานา เอ็กซโป
๒๐๑๗” (Astana Expo 2017) กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหวางวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ถึง ๑๐ กันยายน
๒๕๖๐ ซึง่ เปนงานนิทรรรศการนานาชาติทยี่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ในโลก เชนเดียวกับการแขงขันกีฬาโอลิมปกและฟุตบอล
โลก และงานครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ภายใตหวั ขอหลัก คือ "Future Energy" หรือ "พลังงานแหงอนาคต" โดยภายในงานมี
พาวิลเลียนจากประเทศตางๆ เขารวมกวา ๑๑๕ พาวิลเลียนทัว่ โลก การทองเทีย่ วแหงประเทศไทยไดจดั กิจกรรม
สื่อสารประชาสัมพันธถายทอดถึงความเปนไทย เพื่อใหขาวสารแกผูเขาชมงาน อาทิเชน
• จัดทําBackdrop เปนแหลงทองเที่ยวในเมืองไทยที่สวยงาม
• สาธิตการวาดรมบอสราง จ.เชียงใหม (ระหวางวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
• สาธิตแกะสลักผักและผลไม (ระหวางวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐)
• สาธิตการนวดไทย คอ บา ไหล ตลอดระยะเวลาการจัดงาน (๑๐ มิถุนายน - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐)
ผลงานการจัดงานครั้งนี้ปรากฏวา ศาลาไทย ไดรับการจัดอันดับ เปนที่ ๒ จัดเปนพาวิลเลี่ยนยอดนิยมที่ดีที่สุด
ของเด็กๆ และครอบครัวชาวคาซัค (Best Pavilions to Visit with Children) จากกวา ๑๑๕ พาวิลเลียนทั่ว
โลก จัดอันดับโดย ทีวี แชนแนล อัสตานา เอ็กซโป ทีวี (TV Channel Astana EXPO TV) สื่อกลางหลักของ
งานเอ็กซโป ในงานอัสตานา เอ็กซโป 2017 (Astana Expo 2017

๑๖๓ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

ภารกิจบูรณาการระหว่าง
สำนักงบประมาณ และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การบูรณาการดานกีฬาเพื่อการทองเที่ยว (Sports Tourism)

บริหารจัดการการใชจายงบประมาณในการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน MOTO GP และการประชุม Sport
Accord เพื่อผลักดันสูเปาหมายใหประเทศไทยเปน Sport Hub

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๖๔

ความรวมมือกับภาคเอกชน
MOTS.TH
พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว แนะนําแหลงทองเที่ยวใหม ( Night Entertainment)

๑๖๕ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

FOLLOW

MOTS.TH

FOLLOW

สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางนํ้า

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๖๖

MOTS.TH

FOLLOW

พัฒนาสิ่งอํานวยสะดวกดานการทองเที่ยว สงเสริมใหมี
การเพิ่มเสนทางการบินเชื่อมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวใหมๆ

๑๖๗ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

MOTS.TH

FOLLOW

สนับสนุนดานโภชนาการสําหรับนักกีฬาไทย และ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา

MOTS.TH

FOLLOW

พัฒนาโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๖๘

MOTS.TH

FOLLOW

พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก ให มี มู ล ค า เพิ่ ม โดยเน น
ความเปนไทยที่นักทองเที่ยวสามารถซื้อไดเฉพาะในไทย
เทานั้น

MOTS.TH

FOLLOW

ส ง เสริ ม การถ า ยทํ า ภาพยนตร ใ นประเทศไทย

๑๖๙ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

MOTS.TH

FOLLOW

การแลกเปลี่ยนขอมูลนักทองเที่ยวเพื่อนําไปวางแผนการตลาดและการพัฒนาสินคาและบริการใหเหมาะสม

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๗๐

MOTS.TH
สร า งประเทศไทยเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า และ Sports Dream Destination

๑๗๑ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

FOLLOW

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๗๒

หัวหนาทีมภาครัฐ

ตามทีร่ ฐั บาลไดประกาศนโยบายขับเคลือ่ นประเทศดวยกลไก
ประชารัฐ ซึง่ เปนการสานพลังความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ผานการดําเนินงานของ ๑๒ คณะทํางาน
โดยมีคณะกรรมการดานการสงเสริมการทองเทีย่ ว และ MICE (D3)
ซึ่งมีนางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเทีย่ วและกีฬาเปนหัวหนาทีมภาครัฐ และนายชนินทธ โทณวณิก
เปนหัวหนาทีมภาคเอกชน รวมกันขับเคลื่อนประเทศหลายดาน
เชน
๑. โครงการ Amazing Thai Taste สงเสริมการรับประทานขาวไทย
โดยจัดทํา Thai Rice List Menu แนะนําขาว ๕ ประเภท ตามรานอาหาร
และโรงแรมตางๆ สนามบินสุวรรณภูมิ และ Amazing Thai Taste
Festival ในเดือนมิถนุ ายนเพือ่ สราง ใหเปน Food Festival ประจําป
๒. การสรางเศรษฐกิจจากอัตลักษณทอ งถิน่ ดวยโครงการไทยเท และ
พัฒนาของที่ระลึกทองถิ่น หาตลาดใหผูผลิต
๓. ขยายการเปนศูนยประชุมนานาชาติ (MICE) ในตางจังหวัด
(เชียงใหม พัทยา ขอนแกน ภูเก็ต)
๔. โครงการเจาบานทีด่ ี (Amazing Thai Host) ดําเนินการในพืน้ ที่
นํารอง ๓๒ จังหวัด ใน ๖ กลุม จังหวัด เพือ่ อํานวยความสะดวกและดูแล
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ชวยการจางงานผูสูงอายุและกระจาย
รายไดในทองถิ่น
๕. ทํา Master Plan ทัวรรมิ โขง เพือ่ พัฒนาการทองเทีย่ วริมแมนาํ้ โขง
เชือ่ มโยงเสนทางและกิจกรรมสําหรับ ๗ จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี) ภายใตรปู แบบการ
ทองเทีย่ ว 6 Themes (Life Style, Culture, Adventure, Slow Life,
Sports, Romantic) เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและกระจาย
รายไดสูทองถิ่น
๖. กระตุน การทองเทีย่ วผูส งู อายุ โดยจัดงาน Silver Age Festival

๑๗๓ | ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

หัวหนาทีมภาคเอกชน

นายชนินทธ โทณวณิก

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการ / บมจ.ดุสิตธานี

๗. Digital Tourism เชือ่ มโยงขอมูลในสวนของภาคเอกชน กับกระทรวงฯ
เพือ่ รองรับการขยายตัวของ SME
๘. โครงการเนรมิตอยุธยา ประสานงานกับ กระทรวงวัฒนธรรม
๙. เสนอการปรับปรุงกระบวนการทํา VAT Refund สําหรับนักทองเทีย่ ว และใหมกี ารทํา VAT Refund ณ จุดขาย เพือ่ กระตุน ใหเกิดการ
ใชจา ยตอเนือ่ ง เสนอตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
๑๐. ผลักดันการยกเลิกบัตร ตม. ๖ สําหรับคนไทย

สานสัมพันธกบ
ั ตางประเทศ
(Friends of Thailand)
๑. ความรวมมือทางดานการทูต
พันธมิตรเปนสวนสําคัญในการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน และมั่นคงในการทองเที่ยว เราไดใหการตอนรับในฐานะเจาบานที่ดี
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลดานการทองเที่ยวอยูเสมอทั้ง เอกอัครราชทูตประเทศตางๆประจําประเทศไทย นายกเทศมนตรี
และ ผูว า ราชการจังหวัดในตางประเทศ รวมกวา ๑๓ ประเทศ อาทิ อียปิ ต เกาหลี แคนาดา จีน เนปาล บังคลาเทศ เม็กซิโก เยอรมนี
สวิ ต เซอร แ ลนด สวี เ ดน อั ง กฤษ อิ ต าลี และอิหราน

ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |

๑๗๔

LIFE GOES ON
สรางความเขาใจและตอบขอซักถามกับผูแทนจากประเทศตางๆ ถึงสถานการณในชวงถวายความอาลัย
กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา จัดงาน "The Afternoon Tea with the Minister of Tourism and Sports" ณ โรงแรม
ดุสิตธานี โดยมีเอกอัครราชทูตและผูแทนจากประเทศตางๆ กวา ๓๔ ประเทศ รวมทั้งผูแทนจากหอการคา สมาคม อีก ๑๘ แหง
เขารวมงาน โดยนางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาเปนผูบ รรยายเพือ่ สรางความเขาใจ
ตอบขอซักถามเกี่ยวกับสถานการณ ขอพึงปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยว ในชวงเวลาที่ประเทศไทยยังอยูในชวงถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสวนใหญสถานทูตตางๆ จะยังตองการความชัดเจนในเรื่องของการจัด
กิจกรรมตางๆ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดเนนยํ้า "Life goes on" ประเทศไทยตองกาวตอไปทุกอยาง
ยังดําเนินไปตามปกติ พรอมตอนรับนักทองเที่ยวอยางที่เคยเปนเสมอมา
ภารกิจดานการบูรณาการภาครัฐและเอกชน |
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การประชุมและเลี้ยงรับรองอาหารคํ่า
แกเอกอัครราชทูตที่ประจําประเทศไทย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

การบูรณาการดานยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยว
กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ / กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
ประชุมประจําปกบั เอกอัครราชทูตและผูแ ทนจากประเทศตางๆ กวา ๓๐ ประเทศ ณ โครงการพระราชดําริ คลองลัดโพธิ์ เพือ่ สรุป
สถานการณการทองเทีย่ วไทยและมาตรการความปลอดภัยสําหรับนักทองเทีย่ ว อาทิ ความพรอมเพรียงของ เรือตรวจการตํารวจนํา้
ตามแหลงทองเทีย่ วทางทะเลตางๆ มีการนําเสนอนิทรรศการขนาดยอมเพือ่ บอกประวัตคิ วามเปนมาของคลองลัดโพธิ์ ซึง่ เปนสถานที่
จัดงาน พรอมการแสดงตางๆ ทีน่ าํ เสนอใหเห็นถึงวิถไี ทย โดยเฉพาะชาวมอญและชาวพระประแดง ซึง่ เปนชุมชนในทองถิน่ อาทิ การ
กวนขนมกาละแม การทําขนมเบือ้ งญวน การแสดงโขนเด็ก รําฉิง่ การละเลนพืน้ เมืองมอญซอนผา การละเลนบอสะเบา รวมทัง้ การ
ชกมวยไทยโดยผูช นะจากการแขงขันสุดสวยมวยไทยโลก (Angel Flight)
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๒. การจัดทําบันทึกความเขาใจและการจัดทําความตกลง ประกอบดวย

การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวและกีฬา ในรอบป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้
(๑) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเทีย่ ว ไทย – เมียนมา
(ลงนามเมื่อเดือน ก.พ.๖๐ ณ กรุงเนปดอว เมียนมา)
(๒) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอิสลามอิหราน
(ผานความเห็นชอบจาก ครม. แตยังไมไดมีการลงนามระหวางกัน)
(๓) ความตกลงวาดวยการเปนเจาภาพจัดงาน UNWTO World Forum
on Gastronomy tourism ครัง้ ที่ ๔ ทีป่ ระเทศ ไทย ในป พ.ศ. ๒๕๖๐
(โดยปลัดกระทรวงไดลงนามความตกลงดังกลาวรวมกับ เลขาธิการ
UNWTO เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เมือง San Sebastian
ราชอาณาจักรสเปน)

๓. การเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศ ประกอบดวย

(๑) การประชุมคณะทํางานความรวมมือดานการทองเที่ยว ภายใต MOU ดานการทองเที่ยว ระหวาง ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๑
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ณ เกาะสอง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
(๒) การประชุมคณะทํางานความรวมมือดานการทองเที่ยว ภายใต MOU ดานการทองเที่ยวระหวาง ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๔
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพฯ และการประชุมระดับรัฐมนตรีทองเที่ยว ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพฯ
(๓) การประชุมคณะทํางานความรวมมือดานการทองเที่ยวสามฝายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทางใต ระหวาง ไทย-กัมพูชาเวียดนาม จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดจันทบุรี
(๔) การประชุมคณะทํางานความรวมมือดานการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจสามฝายทางใต (IMT-GT) จะจัดขึ้นในชวงเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต
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๑๗๘

๔. สถานะการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) / การดําเนินงานตามโครงการความรวมมือ
(Implementing Program) / แนวปฏิบัติรวมวาดวยความรวมมือ (Joint Action Program)
ดานการทองเที่ยวและดานการกีฬา เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
ลําดับที่

ประเทศ/
หนวยงาน

๑

ลาว

๒

อุซเบกิสถาน

๓

เมียนมา

๔

เวียดนาม

๕

ฟลปิ ปนส

๖

UNWTO

๗

ภูฏาน

๘

เมียนมา

ความรวมมือ

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเทีย่ วระหวางกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแถลงขาว
วัฒนธรรม และทองเที่ยวแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเทีย่ วระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเทีย่ วระหวางกระทรวง
การทองเทีย่ วและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการโรงแรม
และการทองเที่ยวแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
แนวปฏิบัติรวมวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยว
ป ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
การดําเนินงานตามโครงการความรวมมือดานการทองเที่ยว
ป ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๒ ระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการทองเทีย่ วแหงสาธารณรัฐฟลปิ ปนส
ความตกลงวาดวยการเปนเจาภาพจัดงาน UNWTO World Forum on
Gastronomy Tourism ครั้งที่ ๔ ระหวางองคการการทองเที่ยวโลก
(UNWTO) และรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานกีฬา
ระหวางกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาและคณะกรรมการโอลิมปกภูฏาน
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการกีฬา ระหวางกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการกีฬา
และสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
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วันที่ลงนาม

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ นครหลวงเวียงจันทร
๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงทาชเคนต
๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ กรุงพนมเปญ
๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
ณ สิงคโปร

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ กรุงเทพฯ
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ เมืองซานเซบัสเตียน
สเปน
๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ณ กรุงทิมพู
๔ กันยายน ๒๕๖๐
ณ กรุงเทพฯ
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สรุปภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดตางๆ

รวม ๔๕ จังหวัด ๑๓๕ ครั้ง ๑๔๗ ภารกิจ

ภาคเหนือ (๖)
๑
เชียงราย
๒
เชียงใหม
๓
นาน
๔
พะเยา
๕
ลําปาง
๖
ลําพูน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๐)
๗
ขอนแกน
๘
นครพนม
๙
นครราชสีมา
๑๐
บึงกาฬ
๑๑
บุรีรัมย
๑๒
ยโสธร
๑๓
สกลนคร
๑๔
สุรินทร
๑๕
หนองคาย
๑๖
อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก (๔)
๑๗
ฉะเชิงเทรา
๑๘
ชลบุรี
๑๙
ระยอง
๒๐
สระแกว
ภาคตะวันตก (๓)
๒๑ ประจวบคีรีขันธ
๒๒
เพชรบุรี
๒๓
ราชบุรี

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

ลําดับ

ในพื้นที่ เขตอื่นๆ

จังหวัด

Cluster
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

จังหวัดในเขตอื่นๆ

Cluster
๑

ในพื้นที่ ๑๒ เมืองตองหาม...พลาด

๑๒ เมืองตองหาม...พลาด พลัส

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัดในเขตอื่นๆ

ลําดับ

๑๐

๑๒ เมืองตองหาม...พลาด
พลัส

๑๒ เมืองตองหาม...พลาด พลัส

ในพื้นที่

๑๒ เมืองตองหาม...พลาด

๘

จังหวัด

๗
จังหวัด

ในพื้นที่ ๙ คลัสเตอร

๑๒ เมืองตองหาม...พลาด

๒๘
จังหวัด

ภาคกลาง (๑๒)
๒๔
นครนายก
๒๕
นครปฐม
๒๖
นครสวรรค
๒๗
ปทุมธานี
๒๘
พิษณุโลก
๒๙
เพชรบูรณ
๓๐ สมุทรปราการ
๓๑
สระบุรี
๓๒
สิงหบุรี
๓๓
สุโขทัย
๓๔
อยุธยา
๓๕
อางทอง
ภาคใต (๑๐)
๓๖
กระบี่
๓๗
ชุมพร
๓๘ นครศรีธรรมราช
๓๙
นราธิวาส
๔๐
พังงา
๔๑
พัทลุง
๔๒
ภูเก็ต
๔๓
ระนอง
๔๔
สงขลา
๔๕
สุราษฎรธานี

รวมจํานวนจังหวัด ๕ ๔ ๒ ๔ ๓ ๒ ๔ ๓ ๑ ๗ ๘ ๑๐

๑. ดานการทองเทย่ีว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชย
ี งใหม
เชย
ี งราย

สนบัสนนุใหนกัทองเทย่ีวตางชาตเิขามาทองเทย่ีวในประเทศ
โดยประชมุชแ้ีจงเรอ่ืงกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีารและเงอ่ืนไข
ในการขออนญ
ุ าตการใชรถทน่ีำเขามาในราชอาณาจกัร
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําเที่ยวโดยชุมชน และ
เปดโครงการกาดกองแกว
ลำพน
ู

ประชมุเขตพฒ
ั นาการทองเทย่ีวลำพนู
สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมลานนา

สมัมนา Long Stay เพอ่ืสรางความรคูวามเขาใจเกย่ีวกบั
สถานการณและแนวโนมในอนาคต รวมทง้ัแนวทางการ
พัฒนาการพํานักระยะยาวของนักทองเที่ยวตางชาติใน
ประเทศไทย
สงเสรมิการทองเทย่ีวทางรางโดยนำสอ่ืเยย่ีมชมโครงการ
พระราชดําริโดยรถไฟขบวนใหม กรุงเทพ-เชียงใหม
(หัวลําโพง - เชียงใหม)
เปดงานโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอาหารไทย ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง
จดังานสงเสรมิการขายแหลงทองเทย่ีวทว่ัไทย TTM Plus
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พะเยา

ลําปาง

การทองเทย่ีวเชงิวฒ
ั นธรรม
ปลกูจติสำนกึในการเปนเจาบานทด่ีใีนงานหอการคาลำปาง
ประชุมเขตพัฒนาการทองเที่ยว

มอบนโยบายการทองเที่ยวในที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย ณ มหาวทิยาลยัพะเยา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสม
ี า

บรุรีม
ั ย

เตรียมความพรอมรองรับนักทองเที่ยวกวาแสนคน ที่มา
ชมการแขงขนัโมโตจพีี ดวยการจดัอบรมเจาบานทด่ีี
๑๘๕ | ภารกิจการลงพ้ืนท่ี

สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน
ประชุม ครม. สัญจร

สรุน
ิ ทร
อบ
ุ ลราชธานี

ประชมุเขตพฒ
ั นาการทองเทย่ีวอบุลราชธานี
รวมงานแหเทียนพรรษาประจําป โดยมีเจาแขวงจาก
ประเทศลาว รวมทั้งกงสุลนานาชาติท้ังจีน กัมพูชา
มารวมงาน

ประชมุเขตพฒ
ั นาการทองเทย่ีว
แนะนําชุมชนให ใสใจในการพัฒนาบรรจุหีบหอสินคา
packaging ใหสวยงาม ดงึดดูความสนใจ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

ระยอง

ประชุมเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ชลบรุี

มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ในงานวนัคลายวนัสถาปนาสถาบนัการพลศกึษา
ภารกิจการลงพ้ืนท่ี |
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ชลบรุี

ประชุมคณะทํางานประชารัฐ D3
เปดมติใิหมของ Night Entertainment ทเ่ีปนการแสดงสด
พรอมภาพยนตร (KAAN) สนบัสนนุใหเปนแหลงทองเทย่ีว
ใหมของเมืองพัทยา
สรางการทองเที่ยวคุณภาพ ลงพื้นที่ตรวจการจัดระเบียบ
ชายหาดพทัยา และการดแูลความปลอดภยัของนกัทองเทย่ีว
ใหการตอนรับนักทองเที่ยวจีน ณ ศูนยประชุมพีช พัทยา
Royal Cliff
พฒ
ั นาบคุลากรดานการทองเทย่ีว (Amazing Thai Host)
เพอ่ืทำหนาทด่ีแูลนกัทองเทย่ีว เปดตวัเจาหนาทอ่ีาสาสมคัร
โครงการ
ลงพื้นที่และประชุมเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ณ
เกาะสีชัง เพื่อกระตุนใหคนทองถิ่นและนักทองเที่ยวมี
แรงจูงใจและมีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมของแหลงทองเทีย่ ว ดวยโครงการ Green
Tourism
สงเสรมิการทองเทย่ีวเพอ่ืคนทง้ัมวล Pattaya Friendly
Design ณ สวนนงนุช
งานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรม
แอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน
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สงเสริมใหชลบุรีเปนเมืองกีฬา เตรียมสงเสริมให Rubby
School เปนศนูยกลางการฝกฝนเกบ็ตวันกักฬีาของอาเซยีน
เพื่อจะรองรับการเติบโตของ EEC
Wonderfruit ณ Siam Country Club, Pattaya
สงเสรมิ Entertainment Tourism ในงาน MAYA Music
Festival ณ แยกกระทิงลาย
เทศกาลสงกรานตวนัไหล พรอมทง้ัดกูารจดังานสงกรานต
ชมุชนทองถน่ิบางแสน
สรางความเชอ่ืมน่ัเรอ่ืงความปลอดภยั ดวยการตรวจเยย่ีม
ชายหาดบางแสน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

เพชรบรุี
ชม
ุ พร

ฟ  น ฟู แ หล ง ท อ งเที่ ย ว โดยลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มผู  ไ ด รั บ
ผลกระทบจากนํ้าทวม ณ พะโตะ
สงเสริมการทองเที่ยวทางนํ้ารูปแบบวิถีถิ่น ชวยกระจาย
รายไดไปยังชุมชน โดยชักชวนนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส
และเยอรมนี รวมลองแพในงานเทศกาลลองแพพะโตะ
เชิงอนุรักษ

ขับเคลื่อนการทองเที่ยวโดยชุมชน
ในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร
พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงที่อําเภอชะอำ

ระนอง

ประชุมเขตพัฒนาการทองเที่ยว

ภารกิจการลงพ้ืนท่ี |
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เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

ภเูกต
็

ขยายตลาดการทองเทย่ีวทางนำ้ ในงาน 2nd Thailand
Yacht Show
พฒ
ั นาอาสาสมคัรดานความปลอดภยั ภเูกต็ Life Guard
สงเสรมิการทองเทย่ีวเชงิอาหาร ในงาน Food & Music
Festival ครบรอบ ๓๐ ป ของกลุมลากูนา ภูเก็ต มี
นักทองเทย่ีวตางชาตเิขารวมงานเปนจำนวนมาก
ยกระดับใหภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอาหาร ในการ
ประชมุ Phuket Gastronomy Symposium ณ Phuket
Marriott Resort
สงเสรมิการทองเทย่ีวตลาดเฉพาะดาน Wedding โดยการ
จดังาน “Destination Wedding Planners Congress
2017” เพอ่ืใหไทยมศีกัยภาพสงู (ท่ี ๑ ของเอเชยี)
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวคุณภาพ ในการประชุม
โรตาแรคทภาคพื้นเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ ๑๔ ณ ฮิลตัน
ภเูกต็ อคาเดยี รสีอรท
จัดระเบียบดานการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

กระบี่

เยี่ยมผูไดรับบาดเจ็บจากเหตุพลุระเบิดในการแสดงแสง
สี เสยีง งานตำนานกระบเ่ีมอืงแหง ๑๒ นกัษตัร เพอ่ืสราง
ขวัญกําลังใจ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

พง
ั งา

สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน Opening Ceremony
of the 29th Peranakan Convention ณ เขาหลกั พงังา
ประชุมเขตพัฒนาการทองเที่ยวพังงา
๑๘๙ | ภารกิจการลงพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

สโุขทย
ั
พษ
ิ ณโุลก

เนนแผนทองเทย่ีวมรดกโลกดานวฒ
ั นธรรมเหนอืตอนลาง
๔ จังหวัด ดึงอัตลักษณทองถิ่น กระตุนการใชจายผาน
การทองเที่ยวโดยชุมชน

สงเสริมเยาวชนใหเปนเจาบานที่ดีในงาน “TO BE
NUMBER ONE”
เนนแผนทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมเหนือตอน
ลาง ๔ จังหวัด ดึงอัตลักษณทองถิ่น กระตุนการจับจาย
ผานการทองเที่ยวโดยชุมชน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

หนองคาย
บง
ึ กาฬ

สงเสรมิการทองเทย่ีวเชงิกฬีา ในงานแขงเรอืยาวประเพณี
ลมุนำ้โขง สํารวจแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ประชุมเขตพัฒนาการทองเที่ยว

ภารกิจการลงพ้ืนท่ี |

๑๙๐

นครพนม
สกลนคร

เดินทางไปใหกําลังใจกับภาคเอกชนที่ประสบภัยนํ้าทวม
และหารือเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมดาน
การทองเทย่ีว เชน งานออกพรรษาปราสาทผง้ึรวมใจถวาย
ในหลวงรชักาลท่ี ๙ เปนตน

เปด "อโุมงคพญานาค" เพอ่ืสงเสรมิใหเปนแหลงทองเทย่ีว
เชิงกีฬา ปนจักรยานริมโขง
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

สง
ิ หบ
 รุี

อยธ
ุ ยา

สรางสมดุลการทองเที่ยวเชิงเวลาและสถานที่ ในงาน
เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงหบุรี ณ ศูนยราชการ
จังหวัดสิงหบุรี
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ติดตามความกาวหนาเขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง เพื่อพิจารณาเสนทาง
ทองเที่ยววิถีไทยที่โดดเดน
ตรวจการจดัระเบยีบเขตอทุยานประวตัศิาสตรมรดกโลก
และการอํ า นวยความสะดวกนั ก ท อ งเที่ ย วในแหล ง
ทองเที่ยวทางโบราณสถานตางๆ
ประชมุ ครม. สญ
ั จร

อางทอง

ประชุมเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ลงพื้นที่จังหวัดอางทอง พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
ตอยอดผลิตภัณฑเครื่องจักรสานเปนของที่ระลึกและ
จําหนายบนเครื่องบิน ใหเกิดการกระจายรายได
ขอนแกน


เขตอื่นๆ

สงเสรมิใหขอนแกนเปนเมอืงทองเทย่ีวหลกัของภาคอสีาน
อยางตอเนอ่ืง โดยรวมสรางประวตัศิาสตรการเลนสงกรานต
ภายใตกจิกรรม “คลน่ืมนษุยสดุรางค”ู
สงเสรมิอตัลกัษณทองถน่ิงานหมอลำคารนวิลั ๒๕๖๐

ฉะเชง
ิ เทรา
นครนายก

สงเสริมประเพณีทองถิ่นรวมงานเทศกาลสงกรานต

อบรมเจาบานนอย ใหความรเูรอ่ืงการทองเทย่ีวแกเยาวชน
ภารกิจการลงพ้ืนท่ี |
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นครปฐม

งานเทศกาลอาหารและผลไม

นครศรธ
ี รรมราช

ประชมุรวมภาครฐั เอกชน
เปดงานและบรรยาย “ท่องเที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจไทย
ก้าวหน้า” ณ โรงแรมราวดี

นราธว
ิ าส

รวมคณะ นรม. ลงพน้ืท่ี แกไขปญหาชมุชนทป่ีระสบอทุกภยั
นาน

ประชุมภาครัฐ และเอกชน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพ

๑๙๓ | ภารกิจการลงพ้ืนท่ี

ปทม
ุ ธานี

พัฒนาบุคลากร ใหเขาใจในการทองเที่ยวคุณภาพ
บรรยายหลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๔ ครั้ง
บรรยายหลกัสตูร ปลดัองคกรปกครองสวนทองถน่ิ
๒ ครั้ง
บรรยาย งานอบรมเจาบานทด่ีี ณ ศนูยประชมุธรรมศาสตร
รงัสติ

พท
ั ลง
ุ

ตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบชายหาดแหลงทองเที่ยวหลัง
ประสบภยันำ้ทวม
ฟนฟกูารทองเทย่ีวของจงัหวดัหลงัเหตกุารณอทุกภยัใหญ
เมอ่ืตนป โดยจดักจิกรรมดานทองเทย่ีวทกุ ๒ สปัดาห และ
เยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวในจังหวัด สงเสริมการทองเที่ยว
เชงิกฬีา “วง่ิทะเลนอย รอยรนั”

ภารกิจการลงพ้ืนท่ี |
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เพชรบรูณ

สบืสานงานประเพณอีมุพระดำนำ้ พธิศีกัดส์ิทิธข์ิองเมอืง
เพชรบรูณ กลางลำนำ้ปาสกั
มอบนโยบายพฒ
ั นาและสงเสรมิไทยเทย่ีวไทยเพชรบรูณ
เทย่ีวไดทง้ัป และผลกัดนัเสนทางทองเทย่ีว 2 Countries
1 Destination

ยโสธร

ราชบรุี

มอบนโยบายในการประชมุบรูณาการแผนปฏบิตักิาร ททท.
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รวมงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ
สงเสรมิการทองเทย่ีววถิถีน่ิ วถิไีทย วถิเีกษตร โดยมชีาว
ญี่ปุน มารวมขบวนฉลองความสัมพันธ ๑๒๐ ป
โครงการ CSR Outing และกิจกรรมรวมลงขัน ชวนกัน
ไปทำนา “ยโสธร เมอืงเกษตรอนิทรยี เมอืงแหงวถิอีสีาน”
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานเทศกาล
“ไฟตูมกา”

สงขลา
สมท
ุ รปราการ

ปาฐกถาพิเศษ "Our Future with ASEAN Connect"
ขับเคลื่อนการทองเที่ยวคุณภาพ

ประชาสมัพนัธการทองเทย่ีวเสนทางคลองลดัโพธ์ิ สงเสรมิ
เสนทางทองเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดําริ
สรางความเขาใจ ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทยใหแก
คณะทตูในงาน An Evening with Ambassador ณ คลอง
ลดัโพธ์ิ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

สระแกว


สรุาษฎรธ
 านี

ขับเคลื่อนการทองเที่ยว ใสใจสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่เกาะ
สมุย-เกาะเตา-เกาะพงัน เพื่อติดตามภารกิจกําจัดขยะ
ในแหลงทองเที่ยว
ประชุมเขตพัฒนาการทองเที่ยว

เปดโครงการมหกรรมอาหาร ๕ ชนเผา ทจ่ีดัรวมกนัของ
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน พรอมมอบนโยบายดาน
การพัฒนาชุมชน สังคม และการทองเที่ยวกับนักธุรกิจ
หอการคารุนใหม

ภารกิจการลงพ้ืนท่ี |
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๒. ดานกฬีา

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้



เชียงใหม่
นครราชสม
ี า

ทํานุบํารุงพระศาสนา รวมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง ยาโมมินิ
มาราธอน ครั้งที่ ๑” นํารายไดรวมสรางพระมหาเจดียศรี
แสงธรรมวิสุทธิมงคล และทํานุบํารุงสวนนํ้าบุงตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙
สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายและการทองเที่ยวให
กับประชาชนในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
ปลกูฝงความสามคัคแีละสงเสรมิการเลนกฬีาใหกบัเยาวชน
รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ ๓๘ "ยาโมเกมส" ประจําป ๒๕๖๐ แขงขันระหวาง
วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
มินิฮาลฟมาราธอนลอยฟา อางพักนํ้าตอนบนลําตะคอง
รวมวิ่ง ๑๐ กิโลเมตรในงานเดอะมอลลโคราชมาราธอน

๑๙๗ | ภารกิจการลงพ้ืนท่ี



สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา รวมวิ่งในงานเมืองไทย
มาราธอน

บรุรีม
ั ย

ประชุมเตรียมการจัดการแขงขันโมโตจีพี ไทยแลนด
เพื่อใหประเทศไทยกลายเปนหนึ่งในประเทศมอเตอร
สปอรตชั้นนําของโลก สงเสริม Sports Tourism

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

ชลบรุี

ประชมุเตรยีมความพรอมการจดัการแขงขนั Air Race 1
ถือเปนการสงเสริม Sports Tourism และสนับสนุนให
คนในทองถน่ิมสีวนรวม
ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแขงขันกีฬา
ระดบั World Class โดยการจดัการแขงขนั Air Race 1
แบบ Pre Event ระหวางวนัท่ี ๑๙ – ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙
ณ สนามบนิอตูะเภา
สงเสริมอีเวนทระดับโลก มอบรางวัล ในพิธปี ด การแขงขัน
เจ็ตสกี ณ โรงแรมดีวารี หาดจอมเทียน
เดินหนาสรางประเทศไทยเปน Sports Dream Destination
ผลักดันชลบุรีเปน Sports Hub และสรางไตรกีฬาเปน
กีฬาสําหรับคนไทยและนักทองเที่ยว โดยรวมงาน
สัตหีบไตรกีฬา
มอบรางวัลบางแสนไตรกีฬา
รวมงานไตรกีฬาพัทยา
ตอนรับนักแขงนานาชาติในงานบางแสนกรังปรีซ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา เปดการแขงขันเรือใบ
Top of the Gulf Regatta ณ Ocean Marina
ประชุมเตรียมงานไตรกีฬา ศาลากลางจังหวัด
ประชุม Air Race 1 พัทยา
ประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขัน Air Race 1
ณ หองประชุมนาวีสันทนา ฐานทัพเรือสัตหีบ
พิธีเปดพัทยามาราธอน ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา
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๑๙๘

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ระยอง
เพชรบรุี

งานแขงขนักฬีา ตร.ตชด. ณ กองบญ
ั ชากร ตร.ตชด. ชะอำ

ใชกีฬาเปนศูนยกลางในการสงเสริมการทองเที่ยว ตาม
รอยเสนทางเสดจ็ประพาสพระพทุธเจาหลวง ร.๕ ในงาน
Rayong Together Run Mini Marathon 2017 และ
รวมวิ่ง ๑๑.๕ กิโลเมตร

จง
ั หวด
ั บรุรีม
ั ย
ประจวบครีข
ี น
ั ธ
ชม
ุ พร

พธิปีดการแขงขนักฬีาเยาวชนแหงชาติ ชมุพร-ระนองเกมส
ณ สนามกฬีากลางจงัหวดัชมุพร
๑๙๙ | ภารกิจการลงพ้ืนท่ี

สรางนักกอลฟรุนใหม เพื่อพัฒนาวงการกีฬากอลฟใน
ประเทศ ใหทดัเทยีมระดบันานาชาติ ในการจดัการแขงขนั
Asian Development Tour และมอบทนุการศกึษาให
นักเรียนในพื้นที่

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

บง
ึ กาฬ

ภเูกต
็

Phuket Laguna Triathlon
พิธีปด การแขงขัน Phuket King's Cup Regatta
งานแถลงขาวธัญญปุระ
Cape Panwa Raceweek

พิธีเปดงานแขงขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม
ชิงถวยพระราชทานฯ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

อยธ
ุ ยา

การแขงขันวิ่งผลัด "อยุธยา คิซูนา เอกิเดง ๒๐๑๗" ณ
ศูนยทองเที่ยวอยุธยา
ภารกิจการลงพ้ืนท่ี |

๒๐๐

เขตอื่นๆ

ขอนแกน

นครศรธ
ี รรมราช

สงเสรมิการทองเทย่ีวเชงิกฬีา รวมเดนิ วง่ิ เบญจมฯ ๑๑๘ ป
ฮาลฟ มาราธอน สงเสรมิการทองเทย่ีวเชงิวฒ
ั นธรรม และ
พฒ
ั นาแหลงทองเทย่ีวโดยชมุชน

Ride to Khong's Legendary มหกรรมแขงขนัจกัรยาน
ทางไกลประเทศไทย
รวมวิ่งในงาน “ขอนแกนมาราธอน” และตรวจเยี่ยม
สนามกอลฟ สิงห

จง
ั หวด
ั บรุรีม
ั ย
นครสวรรค
ปทม
ุ ธานี

ประชุมตรวจเยีย่ มทีต่ งั้ ใหมของกรมพลศึกษา คลอง ๖
บรรยาย และมอบนโยบายให หลักสูตรนักบริหารทองถิน่
ระดับสูง ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
๒๐๑ | ภารกิจการลงพ้ืนท่ี

พิธีเปดกีฬาโรงเรียนแหงประเทศไทย

สงขลา

พิธีเปดกีฬาแหงชาติ สงขลาเกมส
พิธีปดกีฬาแหงชาติ สงขลาเกมส
พิธีเปดกีฬาคนพิการแหงชาติ
พิธีปดการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ

พท
ั ลง
ุ

งานวิ่งทะเลนอย รอยรัน

สระบรุี

ตรวจเยี่ยมนักกีฬา
ประชุมบอรดการกีฬา
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๒๐๒

สรุปภารกิจการเดินทางไปราชการตางประเทศเพือ
่ สงเสริมการทองเทีย
่ วและกีฬา
๒๐ ประเทศ จำนวน ๒๘ ครัง
้ ๓๒ ภารกิจ
เพื่อมุงสรางตลาดการทองเที่ยวคุณภาพทั้งตลาดที่มีอยูเดิมและตลาดใหม โดยการเขารวมงานและพบปะผูประกอบการ
ในงานสงเสริมการทองเทีย่ วระดับโลกและของประเทศตางๆ รวมทัง้ การเดินทางเพือ่ สรางความรวมมือดานการทองเทีย่ วกับนานาชาติ
ทัง้ ในการเขารวมประชุมระดับโลก และการเดินทางสานสัมพันธไมตรีกบั ประเทศตางๆ ทีเ่ นนประเด็นการแนะนำเมืองและกิจกรรม
ใหมดา นการทองเทีย่ วของไทย เชน การทองเทีย่ วเชิงกีฬา การทองเทีย่ วทะเลฝง อันดามัน การทองเทีย่ วดานอาหาร การทองเทีย่ ว
ทางอารยธรรมและวิถีไทย เปนตน ประกอบดวยภารกิจดานการทองเที่ยว จำนวน ๒๕ ภารกิจ และภารกิจดานกีฬา จำนวน
๗ ภารกิจ

๑. ทวีปยุโรป
จำนวน ๖ ประเทศ รวม ๗ ภารกิจ : ภารกิจดานการทองเทีย่ ว ๕ ภารกิจ และภารกิจดานกีฬา ๒ ภารกิจ ไดแก

ENGLAND

๑.๑ อังกฤษ (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม
ในงาน Word Travel Mart 2017 ซึง่ เปนงานแสดงเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการเดินทาง
ชัน้ นำของโลกทีม่ ี ผูป ระกอบการเขารวมแสดงสินคาและบริการดานการทองเทีย่ ว
เกือบ ๕,๐๐๐ ราย และผูที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว เขารวมชมงาน อีกกวา
๕๐,๐๐๐ ราย สรางมูลคาทางธุรกิจไดมากกวา ๒.๘ พันลานปอนด
๒๐๓ | ภารกิจการลงพื้นที่

๑.๒ เยอรมนี (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : สงเสริมการทองเที่ยววิถีไทยในงาน ITB Berlin ซึ่งเปนงานมหกรรมสงเสริมการขายทาง
การทองเที่ยวที่สำคัญที่สุดในโลก โดย
๑.๒.๑ สรางรายไดจากกลุม ตลาดคุณภาพ เปดตัวโครงการ “The LINK” (L: Local Experiences I: Innovation
N: Networking K: Keeping Character) โดยจับ คูส ำนักงานททท.ในภูมภิ าคยุโรปกับจังหวัดเมืองรอง ๑๐ จังหวัด สรางการรับรู
สินคาและการเสนอขายในตลาดตางประเทศอยางเปนรูปธรรม
๑.๒.๒ สรางเครือขายพันธมิตรทองเที่ยว โดยลงนาม MOU กับ Lufthansa City Centre (LCC) ซึ่งมีเครือขาย
บริษัททองเที่ยวในมือ ๖๕๐ บริษัทใน ๘๐ ประเทศทั่วโลก ผลักดันใหประเทศไทยเปน “Destination of the Year”
๑.๒.๓ นำเสนอการทองเที่ยวในแตละภาค ผานอาหารไทยทองถิ่นที่มีชื่อเสียง ไปทั่วโลก เชน สมตำ โดยจัด
กิจกรรม Amazing Thai Taste และรวมเปดตัวโครงการ "Thai-Licious Journey" ทีน่ ำเสนอความเปนไทยผานทางรสชาติความ
อรอยของอาหารไทยไปทั่วโลก
๑.๒.๔ สงเสริมการทองเที่ยวเชิง อนุ ร ั ก ษ ส ิ ่ ง แวดล อ ม โดยได ร ั บพระกรุ ณ าธิ คุ ณ จากทู ล กระหม อ มหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประทานรางวัล Thailand Excellence Green Awards 2017 ใหแกบริษัทนำเที่ยว
และสื่อมวลชน
๑.๒.๕ บูรณาการสงเสริมการทองเทีย่ วฝง อันดามัน โดยการลงนาม MOU ระหวาง ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่
๑.๒.๖ รวมงาน Visit ASEAN@50 Campaign Announcement และการจัดงาน Amazing Thailand Networking
Lunch: CLMVT Connectivity ซึ่งเปนครั้งแรก ที่ประเทศไทยเปดเวทีใหประเทศเพื่อนบานในอาเซียน อาทิ เมียนมา กัมพูชา
เวียดนาม อินโดนีเซียไดพบปะผูซื้อ-ผูขายเสนอแพ็กเกจทองเที่ยวเชื่อมโยงไทยแลนด-อาเซียน
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๒๐๔

๑.๓ คาซัคสถาน (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : เยี่ยมชมงาน Expo 2017 ณ เมืองแอสตานา โดยเขาชม Thailand Pavilion ที่จัดโดย
กระทรวงพลังงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑.๔ โปแลนด (๑ ครั้ง ๒ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : ใหสัมภาษณกับสื่อโปแลนด เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยวไทยในเรื่องตางๆ
เชน Sports Tourism/ Gastronomy (Street Food)/ Beauty Package/ Medical Wellness/ Twelve Hidden Gems
/ASEAN Connectivity/ Life Guard/ Community Base เปนตน
ภารกิจดานกีฬา : เดินทางเพื่อใหกำลังใจนักกีฬาไทยในการแขงขันเวิลดเกมส ๒๐๑๗ (ครั้งที่ ๑๐) ที่จัดขึ้นทุก ๔ ป
มีนักกีฬาเขารวมทั้งหมดไมต่ำกวา ๓,๐๐๐ คน จาก ๑๑๑ ประเทศทั่วโลก โดยมีนักกีฬาไทยเขารวมการแขงขัน ๒๑ คน จาก ๗
ชนิดกีฬา ประกอบดวย ซูโม กีฬาทางอากาศ เปตอง ลีลาศ ยูยิตสู เรือกรรเชียงบก และมวยไทย โดยเฉพาะมวยไทย เปนครั้งแรก
ที่ไดเขาแขงขันในเวิลดเกมสและนักมวยไทยไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันถึง ๖ คน นอกจากนั้น ยังไดเขาหารือกับประธานสหพันธ
มวยไทยสมัครเลนนานาชาติ (IFMA) และ เลขาธิการสหพันธมวยไทยสมัครเลนนานาชาติ เกีย่ วกับการเขาหารือเรือ่ งกีฬาเอเชีย่ นเกมส
กับรัฐมนตรีกีฬาอินโดนีเซีย ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
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๑.๕ เดนมารก (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานกีฬา : เดินหนาผลักดันมวยไทยสูโอลิมปก และประกาศการเปนเจาภาพจัดการประชุม SportAccord
Convention 2018 ในปหนา รวมพิธีเปดการประชุม SportAccord Convention 2017 โดยการพบปะหารือกับผูประกอบการ
ดานกีฬา จากประเทศตางๆ มีบุคคลสำคัญในแวดวงกีฬาเขารวมเปนจำนวนมาก

๑.๖ รัสเซีย (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : สงเสริมกีฬาเพื่อคนทั้งมวลในการประชุม เนนนักทองเที่ยวคุณภาพ ที่ใชจายสูง พำนัก
อยูนาน สรางรายไดเขาประเทศมากขึ้น และสามารถกระจายรายไดสูแหลงทองเที่ยวใหมในเมืองรอง และเขารวมประชุมระดับ
รัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดานพลศึกษาและกีฬานานาชาติ ครั้งที่ ๖ ณ เมืองคาซาน ในฐานะผูแทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
และเปนรองประธานการประชุม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต ๒ หัวขอ หลัก คือ
๑.๖.๑ การพัฒนากีฬา พลศึกษา และการออกกำลังกายเพื่อคนทั้งมวล (ความเทาเทียมในการเขาถึงการศึกษา
การเลนกีฬาระหวางชายหญิง และคนพิการ)
๑.๖.๒ กีฬาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและความสันติสุข โดยใชกีฬาเปนตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการสรางความ
สันติสุข สุขภาพที่แข็งแรง ความเทาเทียม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
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๒. ทวีปเอเชีย
จำนวน ๑๓ ประเทศ รวม ๒๓ ภารกิจ (ประเทศอาเซียน จำนวน ๗ ประเทศ ๘ ภารกิจ) : ภารกิจดานการทองเทีย่ ว ๑๘
ภารกิจ และภารกิจดานกีฬา ๕ ภารกิจ ไดแก

SOUTH KOREA

MALDIVES

๒.๑ จีน (๕ ครั้ง ๕ ภารกิจ)

SINGAPORE
SINGAPORE

ภารกิจดานการทองเทีย่ ว : สรางคุณภาพ และประชาสัมพันธการทองเทีย่ ววิถไี ทยในงาน China International Travel
Mart 2017 ณ นครเซีย่ งไฮ และงาน Quality Tourism Road Show ณ เมืองฉงชิง รวมทัง้ เดินทางเยือนนครหางโจว และกรุงปกกิง่
ตลอดจน เขารวมงานและได พบปะกับ ผูประกอบการภายในงาน International Luxury Travel Market (ILTM Asia 2017)
ณ นครเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนงาน สงเสริมการขายสินคา ประเภทฟุมเฟอยสำหรับกลุมตลาด Hi-End โดยมีผูประกอบการของไทย
เขารวมแสดงสินคา จำนวน ๑๘ ราย และมีการพบผูซื้อประมาณ ๔๒-๖๐ รายตลอดทั้งงาน การดำเนินโครงการที่เกี่ยวของแสดง
สินคาจำนวน ๑๘ ราย และมีการพบผูซื้อ ประมาณ ๔๒-๖๐ รายตลอดทั้งงาน
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๒.๒ ญี่ปุน (๑ ครั้ง ๒ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเทีย่ ว : ขับเคลือ่ น Sustainable Tourism การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน รวมเสวนากับรัฐมนตรีทอ งเทีย่ ว
จาก ๑๓ ประเทศ ทัว่ โลก ในเวที Ministerial Round Table โดยเนนย้ำใหความสำคัญกับ คน โดยเฉพาะคนรุน ใหม ทีจ่ ะเปนคน
สรางความยัง่ ยืนใหกบั การทองเทีย่ วตอไปในอนาคต

สงเสริมการทองเทีย่ วรุกตลาดญีป่ นุ ปลุกกระแสนักทองเทีย่ วกลุม ผูห ญิงรุน ใหม สนใจทองเทีย่ วและกีฬา ในงาน Tourism
EXPO Japan (TEJ) ซึง่ เปนงานสงเสริมการทองเทีย่ วทีใ่ หญทส่ี ดุ ในเอเชีย จัดตอเนือ่ งเปนปท่ี ๒๙ มีหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวเขารวมงานกวา ๑๕๐ ประเทศ ผูประกอบการจากประเทศไทยเขารวมออกบูธ จำนวน ๑๐
หนวยงาน

ภารกิจดานกีฬา : ประชุมความรวมมือดานกีฬา ณ ศูนยกฬี าเพือ่ ความเปนเลิศ Japan Institute of Sports Sciences
(JISS) เพือ่ หารือการพัฒนาดานวิทยาศาสตรการกีฬาในประเทศไทย ใหมศี นู ยฝก กีฬาทีส่ ามารถสรางนักกีฬาไทยสูค วามเปนเลิศใน
การแขงขันระดับโลก และสรางเยาวชนใหมคี วามแข็งแรง มีสขุ ภาพทีด่ ี

ภารกิจการลงพื้นที่ |

๒๐๘

๒.๓ มัลดีฟส (๑ ครั้ง ๒ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเทีย่ วและกีฬา : เขาเยีย่ มคารวะ H.E. Abdulla Yameen Abdul Gayoom ประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐมัลดีฟส หารือขอราชการสงเสริมการทองเทีย่ ว การคา การลงทุน และนโยบายทางดานการสงเสริมกีฬา เพิม่ อุปกรณกฬี า
รวมทัง้ ขยายสนามกีฬาตางๆ ไปยังเมืองใหม รวมทัง้ เตรียมการหารือการลงนามบันทึกความเขาใจทางดานการทองเทีย่ วและกีฬา

๒.๔ ภูฏาน (๑ ครั้ง ๒ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเทีย่ วและกีฬา : ลงนามความรวมมือ (MOU) ดานการทองเทีย่ วและกีฬาระหวางสองประเทศ

๒.๕ อิหราน (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : มุงขยายตลาดนักทองเที่ยวจาก
ตะวันออกกลางโดยประชาสัมพันธ Amazing Thailand ในงานสงเสริม
การทองเที่ยวประจำป The 10th Tehran International Tourism
Exhibition และไดหารือดานการทองเที่ยวกับ ผูบริหารระดับสูงดาน
การทองเทีย่ วของประเทศอิหราน เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูล สถิติ และสงเสริม
การทองเทีย่ วระหวางกัน รวมทัง้ แนะนำเมืองและกิจกรรมใหม (Sports
Destination)
๒๐๙ | ภารกิจการลงพื้นที่

๒.๖ เกาหลี (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเทีย่ ว : สงเสริมการทองเทีย่ ว 2 ชาติ รวมกันในงาน "Architecture Tourism & Tourism Architects"
ในงาน UIA 2017 Seoul World Architects Congress ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ทีก่ รุงโซล ประเทศเกาหลี และในป
๒๕๖๑ ไทยและเกาหลีจะมีการฉลองความสัมพันธระหวางประเทศไทยและเกาหลีครบ ๖๐ ป ซึ่งจะไดบรรจุลงในกิจกรรมสำคัญ
ของปฏิทินปทองเที่ยววิถีไทยดวยตอไป เพื่อใหนักทองเที่ยวเกาหลีมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

๒.๗ ลาว (๒ ครั้ง ๒ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเทีย่ ว : พัฒนาความเชือ่ มโยงดาน
การทองเที่ยวขามแดนไทย-ลาว โดยเฉพาะดานบานฮวกใหเปน
ดานถาวร รวมทั้งหารือเพื่อเตรียมการประชุมรวมกันระหวาง
หอการคาไทยและหอการคาลาวในการสงเสริมดานการทองเทีย่ ว
ขามแดนไทย-ลาว
๒.๗.๑ บริเวณภูชฟ้ี า และภูชด้ี าว ทางฝง ไทยขึน้
กับอำเภอเวียงแกน และอำเภอเทิง จ. เชียงราย ทางฝง ลาวขึน้ กับ
เมืองปากทา แขวงบอแกว
๒.๗.๒ บริเวณชองทางบานฮวก-กิ่วหก ทางฝง
ไทยขึ้นกับอำเภอภูซาง จ.พะเยา ทางฝงลาว ขึ้นกับ เมืองคอบ
แขวงไซยะบุรี
๒.๗.๓ บริเวณแกงผาได อ.เวียงแกน เชียงราย
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๒.๘ เมียนมา (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเทีย่ ว : ลงนาม MOU
เพื่อความรวมมือกันในการจัดการขอมูลดานการ
ทองเทีย่ ว (Digital Tourism) และสงเสริมการทองเทีย่ ว
เชือ่ มโยงเมืองหลักสูเ มืองรองของทัง้ สองประเทศ และ
ทำ FAM Trip รวมกัน

๒.๙ กัมพูชา (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเทีย่ ว : ประชาสัมพันธ Amazing Thailand
โดยจัดงานเลีย้ งตอนรับรัฐมนตรีและสมาชิกกวา ๓๐ ประเทศในทวีปเอเชีย
ในการประชุม ASIA Cooperation Dialogue Summit (ACD) ทีป่ ระเทศ
กัมพูชาดวยการนำเสนอการแสดงพืน้ บานภาคเหนือและภาคอีสานในแบบ
วิถไี ทย รวมประชุม The 2ndACD Tourism Minister Meeting and The
1st UNESCO/UNWTO International Conference on Sustainable
Tourism and Heritage Cities

๒.๑๐ สิงคโปร (๒ ครั้ง ๒ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : ผลักดันความ
รวมมือดานการทองเที่ยวทางน้ำโดยหารือบริษัทยักษ
ใหญในธุรกิจ เรือสำราญ ๒ บริษทั เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ทาเรือของไทยให สามารถรองรับนักทองเทีย่ วทีล่ อ งเรือ
สำราญจากทัว่ โลกการ แลกเปลีย่ นขอมูลสถิตนิ กั ทองเทีย่ ว
และแนะนำโครงการ The Thailand Elite Residence
Program

๒๑๑ | ภารกิจการลงพื้นที่

๒.๑๑ เวียดนาม (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : ลงนามในแผนปฏิบัติการรวมดานการทองเที่ยว กับเวียดนาม ซึ่งเปนแผนระยะ ๑ ป
๒๐๑๗-๒๐๑๘ โดยสาระสำคัญของแผน คือการแลกเปลีย่ นขอมูล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการทองเทีย่ วและขอมูลทางการตลาด

๒.๑๒ ฟลิปปนส (๑ ครั้ง ๑ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว : พัฒนาการจัดเก็บขอมูลดานการทองเที่ยวโดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลวิธีการรวบรวม
สถิติและการนำไปใชประโยชนดานการทองเที่ยว และการวัดการกระจายรายไดสูชุมชนเพื่อสรางความยั่งยืน ในการประชุม
องคกรการทองเทีย่ วโลก (UNWTO) ครัง้ ที่ ๖ หัวขอ "Measuring Sustainable Tourism" เพือ่ สรางความเขาใจและความรวมมือ
ระหวางสมาชิกทั่วโลกกวา ๑๙๓ ประเทศ

๒.๑๓ มาเลเซีย (๒ ครั้ง ๒ ภารกิจ)
ภารกิจดานกีฬา : รวมพิธีเปดซีเกมส ครั้งที่ ๒๙ และพิธีเปดอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ ๙ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร
เพื่อใหกำลังใจทัพนักกีฬาไทย

ภารกิจการลงพื้นที่ |

๒๑๒

๓. ทวีปอเมริกา
จำนวน ๑ ประเทศ รวม ๒ ภารกิจ : ภารกิจดานการทองเทีย่ ว ๒ ภารกิจ ไดแก

๓.๑ สหรัฐอเมริกา (๒ ครั้ง ๒ ภารกิจ)
ภารกิจดานการทองเที่ยว :
๓.๑.๑ Seatrade Cruise Global 2017 (รัฐฟลอริดา) สงเสริมการทองเที่ยวทางน้ำ ในงานนิทรรศการดาน
อุตสาหกรรม เรือสำราญชั้นนำของโลกที่จัดขึ้นทุกป เพื่อใหมีการพบปะทางธุรกิจ และการประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณระหวางผูบริหารระดับสูงและผูเชี่ยวชาญ
๓.๑.๒ Virtuoso (เมืองลาสเวกัส) รุกขยายตลาดไฮเอนดดงึ นักทองเทีย่ วคุณภาพทวีปอเมริกามาเทีย่ วไทย รวม
สัมมนา หัวขอ Global Product Partnership Updateในงาน Virtuoso Travel Week 2017 ซึ่งมีสมาชิก กวา ๕,๖๗๐ คนมา
จากทั่วโลก กวา ๑๐๐ ประเทศ โดยในปนี้มี ๗ ประเทศใหมเขารวมเปนสมาชิก ซึ่งจะมีการนัดหมายเจรจาธุรกิจทองเที่ยวมากถึง
๓๒๗,๑๒๔ นัดภายในงานนี้
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สรุปขาวประชาสัมพันธกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๗ ครั้ง

ขาวดานการทองเที่ยวและกีฬา

๑๗ ครั้ง

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๑๗ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๖๗

๑. การสงเสริม
ตลาดทองเที่ยว

๑.๑ การยกระดับภาพลักษณการทองเที่ยวสู
การเปน Quality Leisure Destination
๑.๒ การปรับโครงสรางตลาดสู High Value
๑.๓ สรางโอกาสทางการทองเที่ยวสูคนไทยทุกกลุม
๑.๔ สรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่

๒. การพัฒนา
สินคาและบริการ
การทองเที่ยว

๒.๑ พัฒนาเชิงพื้นที่
๒.๒ พัฒนารายสาขา
๒.๓ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
๒.๕ พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว
๒.๖ ASEAN Connect

๓.๑ บูรณาการการทํางานผานกลไกการขับเคลื่อน
๓. ยุทธศาสตร
ทั้งระบบ
การบริหารจัดการ
๓.๒
พั
ฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและ
การทองเที่ยว
ยกระดับผูประกอบการ
๓.๓ พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การทองเที่ยว
๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช
กฎหมาย

ครั้ง

เปาหมายดาน
การกีฬา

ผลงานตามยุทธศาสตร

๑. กีฬาเพื่อความเปนเลิศ

๓. ปลูกจิตสํานึก

๒. กระจายรายได ลดความเหลื่อมลํ้า

๑. ทองเที่ยวยั่งยืน เนนคุณภาพ สรางสมดุล

เปาหมายดาน
การทองเที่ยว

รวมทั้งหมด

๔. กีฬาเพื่อการทองเที่ยว

ขาวดานการกีฬา

๓. กีฬาเพื่อความสามัคคี

๔๓ ครั้ง

๒. กีฬาเพื่อคนทั้งมวล

ขาวดานการทองเที่ยว

สรุปขาวประชาสัมพันธ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๑๘

ครั้งที่

วัน

๑

๑๑.๑๐.๕๙
แถลงขาว

หัวขอขาว

กระทรวงทองเที่ยวฯ เดินหนาปราบทัวรผิดกฎหมาย ยันตองแกอยางยั่งยืน

๒

๑๓.๑๐.๕๙ ปลุกความเปนเจาบานที่ดี ชื่นชมแท็กซี่พลเมืองดีชาวภูเก็ต เก็บกระเปาสงคืนนักทองเที่ยวพรอมเงิน
ขาวประชาสัมพันธ อยูค รบ รวม ๓ แสน

๓

๑๖.๑๐.๕๙ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับภาครัฐและเอกชนอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะ
ขาวประชาสัมพันธ ไปรวมพิธีถวายอาลัย ๓ จุดหลัก บริการรถฟรี ๔ เสนทางไปสนามหลวงเริ่ม ๑๗ ต.ค. ๕๙

๔

๒๖.๑๐.๕๙
แถลงขาว

กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ หลาเดินตามรอยคําพอสอนทองเทีย่ ว
แบบเรียนรู “๗๐ เสนทางตามรอยพระบาท” ยํ้านักทองเที่ยวตางชาติสามารถมาทองเที่ยวไดตาม
โปรแกรมเดิม ระบุประเพณีลอยกระทงการแขงขันกีฬาระดับโลกยังคงจัดอยางตอเนือ่ งใหเนนการจัด
งานอยางเหมาะสม

๕

๐๔.๑๑.๕๙
แถลงขาว

“กอบกาญจน” เรงกระตุนตัวเลขนักทองเที่ยว ชี้ไตรมาส ๓ ป ๕๙ ยอดนักทองเที่ยวยังตามเปา ยํ้า
ตองเพิ่มทั้งจํานวนและรายไดเชิง คูขนานเดินหนาผลักดันไทยเปน HUB สายการบินอาเซียน

๖

๒๓.๑๑.๕๙
แถลงขาว

“กอบกาญจน” สงสัญญาณบวกผลเช็คบิลทัวรผดิ กฎหมาย ทําไทยขึน้ แทนเปนแหลงทองเทีย่ วคุณภาพ
มากขึ้น สรางประโยชนแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย เหตุเพิ่มการใชจายตอหัว-นทท.คุณภาพ
ไดชัด ยํ้ารายไดตามเปาหมาย ป๕๙ ยังเปนไปตามเปา ๒.๔ ลานลานบาท เรงอัดยาแรงยกเวนคา
ธรรมเนียมวีซาและเพิ่มวันหยุดยาวปใหมรับไฮซีซั่นหวังเพิ่มรายไดเขาประเทศ

๗

๒๕.๑๑.๕๙
แถลงขาว

แถลงขาวนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๘

๒๙.๑๑.๕๙
แถลงขาว

รมว.ทองเที่ยว ชวนคนไทยทองเที่ยวไทยอัดมาตรการลดหยอน ภาษีเดือนธ.ค.เพิ่ม อีก ๑๕,๐๐๐
บาท

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๑๙ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

ภารกิจ

เปาดานกีฬา

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

๑,๓

๑(๑.๑), ๓(๓.๔)

-

๑๓

๖

๑,๓

๑(๑.๑), ๓(๓.๒)

-

-

๓

๓

-

-

-

๑,๓

-

-

๑,๒,๓

๑(๑.๑),
๒(๒.๕) (๒.๖),
๓(๓.๑) (๓.๒)

๑,๓

Col.Inch

Ad Value

PR Value

๒๖๐.๙๗

๕๘๑,๐๐๘.๐๐

๑,๗๔๓,๐๗๘.๐๐

๒๖๐.๙๗

๕๘๑,๐๐๘.๐๐

๑,๗๔๓,๐๗๘.๐๐

๙

๑,๕๘๔.๑๘ ๒,๙๐๖,๕๐๑.๐๐

๘,๗๑๙,๕๐๔.๕๐

๒๔

๑๕

๑,๕๘๕.๘๒ ๒,๑๐๖,๔๑๖.๐๐

๖,๑๓๐,๐๕๘.๕๐

-

๑๕

๙

๒๔๕.๑๔

๒๙๗,๙๔๑.๐๐

๘๙๓,๘๒๓.๐๐

๑(๑.๑), ๓(๓.๑)

-

๔๓

๑๐

๔๑๒.๙๓

๗๑๐,๖๕๗.๕๐

๒,๑๓๑,๙๗๒.๕๐

๑

๓

๑,๒,๓,๔

๗๗

๑๑

๖๕๗.๐๒

๘๘๔,๕๑๑.๐๐

๓,๓๔๕,๒๓๗.๐๐

๑,๒

๑(๑.๓)

-

๒๓

๑๔

๙๗๓.๖๙ ๑,๓๔๗,๖๑๑.๐๐

๓,๘๘๒,๗๕๔.๐๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๒๐

ครั้งที่

วัน

หัวขอขาว

๙

๓๐.๑๑.๕๙
แถลงขาว

แถลงขาวเพื่อเผยแพรขอมูลการดําเนินการดานการจัดทํามาตรฐานการทองเที่ยวไทย รวมถึงการ
ตรวจสอบสงเสริมธุรกิจนําเที่ยวและสถานการณดานการทองเที่ยวมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

๑๐

๐๘.๑๒.๕๙
แถลงขาว

ธ.ค.ปนคี้ นไทยวางแผนทองเทีย่ วตามรอยพอหลวงจากโครงการพระราชดําริ เพิม่ โครงการ “ชัง่ หัวมัน”
ยอดนทท.กวา ๒ หมืน่ คน คาดไฮซีชนั่ เงินสะพัด ชีเ้ ทีย่ วทัว่ ไทยและทองเทีย่ วเชิงกีฬาทีค่ นไทย ตางชาติ
ฮิตติดกระแส มั่นใจปลุกรายไดกระจายสูทองถิ่นกวา ๗๐,๐๐๐ ลานบาท

๑๑

๑๔.๑๒.๕๙
แถลงขาว

รมว.ทองเที่ยว ชี้ !! ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ พรอมแนะ โครงการเพื่อเพิ่มรายไดหลังเกษียณ
และผลสําเร็จการผลักดันราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกีฬา พรอมเดินหนาพัฒนากีฬาเพื่อการทองเที่ยว
ตอไป

๑๒

๒๑.๑๒.๕๙
แถลงขาว

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตั้งเปาป ๖๐ ประเทศไทยจะเปน ๕ ศูนยกลางการเดินทางทองเที่ยว
ในอาเซียนดวย ๕ กิจกรรมหลัก เนนสัมผัสประสบการณทอ งถิน่ เพิม่ วันพัก สรางรายได ๒.๕ ลานลาน
บาทในปหนา

๑๓

๒๙.๑๒.๕๙
แถลงขาว

จับมือกระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนการทองเที่ยวทางราง (Rail Tourism) เนนกลยุทธสัมผัสวิถีถิ่น
Local Experience ฟน ๑๐ กิจกรรมสุดสรางสรรคความประทับใจใหนักทองเที่ยวตลอดโบกี้ เสิรฟ
อาหารทองถิ่นแตละชุมชน มี “ครัวรถไฟ” ชวยสรางเสนห เมนูขึ้นชื่อ

๑๔

๐๕.๐๑.๖๐
แถลงขาว

ป ๒๕๕๙ ทองเทีย่ วไทยเติบโตตามเปาหมายมุง สูก ารเปนประเทศทองเทีย่ วคุณภาพ นักทองเทีย่ วพัก
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เปน ๙.๕๖ วัน ใชจา ยมากขึน้ เปน ๕,๒๖๘.๔๒ ตอวัน เพิม่ ขึน้ ๓.๒๕% เดินหนา สรางไทย
เปนศูนยกลางทองเทีย่ วเชือ่ มโยงอาเซียน ๕๐ ป จัดกิจกรรมทองเทีย่ วเชิงกีฬา ผุดแคมเปญทองเทีย่ ว
รายภาค เรงใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน

๑๕

๐๙.๐๑.๖๐
แถลงขาว

แถลงขาวคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.)

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๒๑ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

ภารกิจ

เปาดานกีฬา

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๒),
๒(๒.๔), ๓(๓.๑)
(๓.๒)

-

๒๐

๑๐

๑,๒,๓

๑(๑.๓)

๔

-

๑,๒

๒(๒.๒)

๑,๔

๑,๒

๑(๑.๑) (๑.๓),
๓(๓.๑)

๑,๒

Col.Inch

Ad Value

PR Value

๓๒๔.๖๕

๔๗๑,๖๑๖.๐๐

๑,๔๐๖,๒๘๔.๕๐

๗

๓๖๔.๖๘

๕๓๖,๙๔๓.๑๐

๑,๖๑๐,๘๒๙.๓๐

๑๕

๘

๓๕๔.๗๘

๖๒๘,๑๒๖.๔๐

๑,๘๘๔,๓๗๙.๒๐

-

๓๒

๖

๑๔๒.๙๑

๑๘๒,๑๐๓.๑๐

๕๔๖,๓๐๙.๓๐

๑(๑.๔),
๒(๒.๕),
๓(๓.๑)

-

๑๒

๗

๔๐๔.๕๓

๖๓๓,๘๓๔.๕๐

๑,๙๐๒,๐๔๓.๕๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๓),
๒(๒.๑) (๒.๓)
(๒.๕) (๒.๖),
๓(๓.๒)

๔

๒๖

๔

๑๔๙.๑๓

๒๕๕,๒๑๕.๐๐

๗๖๕,๖๔๕.๐๐

๑

๓(๓.๑)

-

๓๕

๖

๑๗๒.๒๕

๒๒๓,๔๒๘.๐๐

๕๙๗,๘๗๕.๐๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๒๒
๒๒๐

ครั้งที่

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙
๒๐

วัน

๑๗.๐๑.๖๐
แถลงขาว

หัวขอขาว

ยํ้าความรวมมือระหวาง ASEAN Connect มีแนวโนมสดใส นทท. อาเซียนใชจายหนักเพิ่มขึ้นถึง
๑๒.๖๔ % เมือ่ เทียบกับปกอ น นทท.เมียนมารใชจา ยนําโดง เดินหนาสานตอ MOU เชือ่ มโยง CLMV
และพัฒนาเสนทางทองเที่ยวทางนํ้าไทยสูเมืองมะริด

๑๘.๐๑.๖๐ รมว.ทองเที่ยวลงพื้นที่พะโตะ จ.ชุมพร เรงชวยชาวพะโตะฟนฟูแหลงทองเที่ยวแบงการฟนฟูเปน ๓
ขาวประชาสัมพันธ ระยะ สัน้ -กลาง-ยาว ยํา้ ใหความสําคัญชีวติ หลังนํา้ ลดและชวยฟน ฟูใหแหลงทองเทีย่ วกลับมาเชนเดิม
๒๒.๐๑.๖๐
แถลงขาว

"กอบกาญจน" รุกสรางความรวมมือระหวางอาเซียนรับตนป ลุยเจรจาทวิภาคี ๗ ประเทศ สิงคโปร
กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย เกาหลี จีน หวังตอยอดสรางความรวมมือเสนทางทองเที่ยว
ทางบก ทางนํา้ อาแขนรับสรางทาเรือขนาดใหญ โยงเสนทางเรือ Cruise เทีย่ วทางเรือสะดวก ๒๐๑๗
เนน Maritime Tourism และ Digital Tourism รับไทยแลนด ๔.๐ สูระดับ Asean Connect

๒๕.๐๑.๖๐ คาดรายไดชว งตรุษจีนเงินสะพัดนักทองเทีย่ วใชจา ยแตะหมืน่ ลานบาทสัง่ เตรียมพรอมมาตรการรักษา
ขาวประชาสัมพันธ ความปลอดภัย
๐๑.๐๒.๖๐
แถลงขาว

มอบรางวัลสุดยอดเสนทางการทองเที่ยว เชื่อมั่นรองรับนักทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒๑

๐๑.๐๒.๖๐ เรงสางปญหา อดีต ส.ว.ภูเก็ต ใหขา ววามีผปู ระกอบการตางชาติในภูเก็ตรอง ถูกรีดไถจากเจาหนาทีร่ ฐั
ขาวประชาสัมพันธ และกรณีสั่งปดแหลงทองเที่ยวภูเก็ต สงอธิบดีกรมการทองเที่ยว ตํารวจทองเที่ยวลงพื้นที่ดวนพรุงนี้

๒๒

๐๓.๐๒.๖๐ ก.ทองเที่ยวฯ จับมือกับการทาเรือ มุงเปา หมายสรางการทองเที่ยวทางนํ้าในไทยเติบโต หวังชิงเคก
ขาวประชาสัมพันธ เม็ดเงินเศรษฐีเที่ยวทางเรือ Cruise ที่มีมูลคาตลาดรวมกวา ๔๐ ลาน ลานเหรียญสหรัฐ

๒๓

๑๐.๐๒.๖๐
แถลงขาว

งานแถลงขาวเปดตัวนักกีฬาสกีทีมชาติไทยและผูใหการสนับสนุนการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส
ฤดูหนาว ครั้งที่ ๘

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๒๓ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

ภารกิจ

เปาดานกีฬา

๑,๒,๓

๒(๒.๖), ๓(๓.๑)

-

-

๕

๑๒๒.๒๘

๑๗๗,๕๔๔.๙๐

๕๓๒,๖๓๔.๗๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๔)

-

-

๖

๑๙๙.๙๑

๒๔๘,๕๕๑.๑๐

๗๘๑,๖๙๙.๓๐

๑

๑(๑.๑) (๑.๒),
๒(๒.๒) (๒.๖)

-

๒๐

๕

๒๐๓.๐๗

๓๓๖,๓๕๙.๐๐

๑,๓๒๔,๑๙๒.๕๐

๑,๒

๑(๑.๑), ๒(๒.๔)

-

-

๑๑

๓๗๓.๘๓

๖๓๒,๙๔๕.๐๐

๑,๘๙๙,๘๓๕.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๓),
๒(๒.๑) (๒.๒),
๓(๓.๑) (๓.๒)

-

๔๐

๑,๓

๑(๑.๔), ๓(๓.๑)
(๓.๒) (๓.๔)

-

-

๑

๗.๐๒

๑๑,๒๓๒.๐๐

๓๓,๖๙๖.๐๐

๑,๒

๑(๑.๒), ๒(๒.๒)
(๒.๓), ๓(๓.๑)
(๓.๓)

-

-

๕

๒๓๙.๐๐

๓๑๗,๑๒๗.๐๐

๙๕๓,๓๘๑.๐๐

-

-

๑

๑๐

๘

๒๔๐.๕๘

๕๓๘,๔๒๒.๐๐

๑,๖๗๕,๘๘๘.๐๐

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

Col.Inch

Ad Value

PR Value

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๒๔

ครั้งที่

วัน

หัวขอขาว

๒๔

๑๕.๐๒.๖๐
แถลงขาว

การทองเที่ยวสงสัญญาณบวกอยางตอเนื่องเดินหนาสรางไทยเปนศูนยกลางกีฬา (Sports Hub) ใน
อาเซียนตามยุทธศาสตรการทองเทีย่ วเชิงกีฬา (Sports Tourism) สนับสนุนการแขงขันวิง่ ผลัด Ekiden
ฉลองสัมพันธ ไทย-ญีป่ นุ ขยายฐานตลาดตางประเทศอยางตอเนือ่ ง เรงฟน ฟูแหลงทองเทีย่ วทีป่ ระสบภัย
นํ้าทวม ใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน

๒๕

๑๕.๐๒.๖๐
แถลงขาว

งานแถลงขาวโครงการสุดสวยมวยไทยโลก

๒๖

๑๕.๐๒.๖๐
แถลงขาว

การทองเทีย่ วสงสัญญาณบวกเดือนแรก ป ๖๐ ยํา้ จัดกิจกรรมกระตุน การทองเทีย่ วกีฬาอยางตอเนือ่ ง
รวมสนับสนุนการแขงขันวิ่งผลัดฉลองสัมพันธ ไทย-ญี่ปุน

๒๗

๒๓.๐๒.๖๐ “กอบกาญจน” ผุดไอเดียใหม เรงผลักดันทองเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) หลังราน
ขาวประชาสัมพันธ อาหาร ๙ แหงในไทยเปนทีย่ อมรับติดอันดับโลก จากการจัดอันดับโดย Asia’s 50 Best Restaurants
2017 มอบหมายกรมการทองเที่ยวสานตอชู “กูเมรทริปส” (Gourmet Trips) เสนทางอาหารตาม
รอยวัตถุดิบโครงการหลวง และมอบ ททท. เดินหนาโครงการมิชลินไกดบุก

๒๘

๐๑.๐๓.๖๐
แถลงขาว

เรงเครือ่ งสรางรายไดทอ งเทีย่ ว ยกคณะชวนเอกอัครราชทูต ๓๐ ประเทศสัมผัสวิถไี ทย วิถถี น่ิ ทีป่ ระตู
ระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์ ชูโครงการพระราชดําริ ประกาศไทยพรอมเปน Jewelry Hub และ Sports
Hub ตอนรับนักทองเที่ยวจากทั่วโลก

๒๙

๐๖.๐๓.๖๐
แถลงขาว

งานแถลงขาวและการมอบสิทธิการเปนผูสนับสนุนสิทธิประโยชนกลางของ กกท.
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

๓๐

๑๐.๐๓.๖๐ ทองเที่ยวไทยสดใส ภาครัฐ-เอกชนไทยสามัคคี รวมพัฒนาทองเที่ยวอันดามัน พรอมจับมือเครือขาย
ขาวประชาสัมพันธ ทั่วโลกพัฒนาทองเที่ยวกวา ๘๐ ประเทศสงเสริมการทองเที่ยวผานแคมเปญตางๆ และการเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวใหมใน ๑๐ ประเทศกับ ๑๐ เมืองตองหาม...พลาด

๓๑

๒๐.๐๓.๖๐ รมว.ทองเทีย่ วปกธงลุยพัฒนาทาเรือคลองเตย แหลมฉบัง ภูเก็ต ชูเศรษฐกิจการทองเทีย่ วทางนํา้ (Maritime
ขาวประชาสัมพันธ Tourism) เนนเพิ่มมูลสินคาทองถิ่นไทยควบ สรางโมเดลไทยเปนศูนยกลางเรือสําราญแหงอาเซียน

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๒๕ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

ภารกิจ

เปาดานกีฬา

๑,๒,๓

๑(๑.๓) (๑.๔),
๔(๔.๔)

๔

๓๕

๑๔

๕๔๘.๙๙ ๑,๓๕๒,๔๗๘.๐๐

๑

๑(๑.๑) (๑.๒)

๑,๔

๒๕

๑๒

๑๙๘.๐๗

๒๒๔,๕๑๙.๐๐

๘๓๖,๒๑๕.๐๐

๑,๓

๑(๑.๑) (๑.๒)
(๑.๓) (๑.๔)

๒,๓,๔

๔๘

๘

๑๙๔.๑๐

๒๓๖,๔๐๒.๐๐

๗๐๗,๙๓๔.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๔),
๒(๒.๒)

-

-

๕

๑๗๖.๔๙

๓๔๓,๙๙๐.๕๐

๑,๐๓๑,๙๗๑.๐๐

๑

๑(๑.๑),
๓(๓.๑) (๓.๓)

๔

๓๒

๔

๖๗.๔๗

๗๒,๑๒๐.๓๐

๒๑๖,๓๖๐.๙๐

-

-

๑

๘

๑๕

๖๑๔.๙๑ ๑,๓๕๔,๗๘๙.๐๐

๓,๖๑๒,๐๔๕.๐๐

๑,๒

๑(๑.๑) (๑.๒) (๑.๓),

-

-

๖

๑,๘๐๐.๐๓ ๓,๕๘๔,๒๙๙.๐๐

๙,๐๕๙,๓๘๕.๐๐

๑,๒

๑(๑.๑) (๑.๒)
(๑.๔), ๒(๒.๒)

-

-

๗

๒(๒.๑) (๒.๓)
(๒.๖), ๓(๓.๑)

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

Col.Inch

๒๗๙.๗๐

Ad Value

๓๓๗,๑๕๗.๐๐

PR Value

๒,๖๕๔,๘๕๙.๐๐

๑,๐๑๑,๔๗๒.๕๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๒๖

ครั้งที่

วัน

หัวขอขาว

๓๒

๒๒.๐๓.๖๐
แถลงขาว

แถลงขาวการประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

๓๓

๑๒.๐๔.๖๐
แถลงขาว

เรงงานสรางไทยเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวและกีฬา ใชกลยุทธการเปนเจาภาพการจัดประชุม
สัมมนาระดับโลก ๓ งานใหญ WTTC Global Summit , Sport Accord Convention 2018 และ
UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ชี้สัญญาณนักทองเที่ยวเที่ยวไทยยังสดใส
ยอดนักทองเที่ยวคุณภาพ ผาน ๑๐ ลานคนแลว

๓๔

๑๒.๐๔.๖๐ "รมว.ทองเทีย่ ว" เตือนประชาชนอยาหลงเปนเหยือ่ ธุรกิจอาหารเสริมหลอกขายทัวร แนะใหตรวจสอบ
ขาวประชาสัมพันธ การจดทะเบียนการคาตามกฎหมาย

๓๕

๑๙.๐๔.๖๐
แถลงขาว

เตรียมพรอมการจัดประชุมใหญระดับโลก สภาการเดินทางและทองเทีย่ วโลก WTTC Global Summit
2017 ดันอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยพุง

๓๖

๐๔.๐๕.๖๐
แถลงขาว

ยํา้ ผลสําเร็จประชุม WTTC Global Summit ชวยยกระดับภาพลักษณประเทศไทยใหเปน Quality
Leisure Destination และ Sports Hub เดนชัดในเวทีระดับโลก

๓๗

๑๗.๐๕.๖๐
แถลงขาว

รมว.ทองเทีย่ วและกีฬาจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมสานพลังประชารัฐชูเมนูพรีเมีย่ ม ขาว
๖ พันธุ - ผลไมตะวันออก พรอมผืนนาเกษตรอินทรีย ปน ไทยใหขนึ้ ชือ่ เปน “ศูนยกลางการทองเทีย่ ว
เชิงอาหารโลก” (Gastronomy Tourism)

๓๘

๓๙

๒๒.๐๕.๖๐ รมว.ทองเที่ยว ลงพื้นที่พัทยาดันไทยเปนศูนยกลางทองเที่ยวทางนํ้า สั่งเขมเรื่องความปลอดภัย
ขาวประชาสัมพันธ จัดระเบียบชายหาดปองกันอุบตั ภิ ยั ทางนํา้ มุง พัฒนาทาเรือสําราญเรงเครือ่ งสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฝงตะวันออก EEC
๒๕.๐๕.๖๐
แถลงขาว

รมว.ทองเที่ยวเรงเครื่อง ASEAN Connect สงเสริมทองเที่ยวเชื่อมโยงขามแดน ไทย-สปป.ลาว
หวังเพิ่มยอดนักทองเที่ยว สปป.ลาวมาไทยใหเพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งมีอยูที่ ๑.๔ ลานคน

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๒๗ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

ภารกิจ

เปาดานกีฬา

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

Col.Inch

Ad Value

PR Value

๔๘๖,๙๔๔.๕๐

๑,๔๖๐,๘๓๓.๕๐
๗,๒๒๕,๓๑๕.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๒),
๓(๓.๑) (๓.๒),๔

-

๑๕

๗

๑

๑(๑.๑), ๒
(๒.๒.๕), ๓(๓.๑),
๔(๔.๓)

๔

๒๕

๑๕

๑,๓๖๗.๗๕ ๒,๔๘๕,๙๖๓.๐๐

๑,๓

๓(๓.๒) (๓.๔)

-

-

๒๖

๒,๗๕๑.๖๘ ๖,๑๘๕,๔๙๗.๐๐ ๑๓,๔๕๔,๔๕๙.๐๐

๑

๑(๑.๑) (๑.๒),
๓(๓.๑) (๓.๒)

-

๒๐

๘

๘๔๖.๐๐ ๑,๖๒๒,๖๒๗.๐๐

๑

๑(๑.๑) (๑.๒),
๓(๓.๑) (๓.๒),
๔(๔.๓)

๔

๒๙

๑๐

๖๖๘.๔๔

๑,๒

๑(๑.๑) (๑.๔),
๒(๒.๓)

-

๒๐

๓

๕๕.๗๐

๑๐๐,๔๔๕.๐๐

๓๐๑,๓๓๕.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๔),
๒(๒.๑) (๒.๒) (๒.๓)
(๒.๔) (๒.๕), ๓(๓.๒)

-

-

๒

๑๒๑.๓๒

๑๓๔,๓๗๒.๐๐

๓๑๓,๑๑๖.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๔), ๒(๒.๑)
(๒.๒) (๒.๓) (๒.๔)
(๒.๕) (๒.๖), ๓(๓.๑)

-

๑๗

๕

๑๗๔.๔๓

๒๖๖,๗๑๒.๐๐

๘๐๐,๐๘๒.๐๐

๒๙๕.๓๖

๔,๘๖๗,๘๘๑.๐๐

๘๕๒,๗๕๐.๑๐ ๒,๕๕๘,๓๗๑.๓๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๒๘

ครั้งที่

วัน

หัวขอขาว

๔๐

๓๑.๐๕.๖๐
แถลงขาว

พิธีลงนามสัญญาและการแถลงขาวการเปนเจาภาพจัดการประชุม Sports Accord Convention
2018

๔๑

๐๑.๐๖.๖๐
แถลงขาว

รมว.ทองเทีย่ วและกีฬา ชวนคนทองถิน่ รวมสงเสริมการทองเทีย่ วเชิงกีฬาและการทองเทีย่ วเชิงอาหาร
กระจายรายไดตรงสูชุมชน

๔๒

๑๓.๐๖.๖๐ รมว.ทองเทีย่ วชูธงนํากีฬาเพือ่ การทองเทีย่ วเปนเจาภาพจัด ๒ แมทช ใหญแบดมินตันไทยระดับกรังปย
ขาวประชาสัมพันธ โกลดและซุปเปอรซรี ยี่  "โทมัส-อูเบอรคพั ๒๐๑๘" คาดคนดูทวั่ โลกกวา ๖๐๐ ลานครัวเรือน สรางไทย
โดดเดน Sport Tourism ชัดเจนในสายตาทั่วโลก

๔๓

๒๕.๐๖.๖๐ ชี้รายไดนักทองเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศโตพุง ตะวันออกโตเดนชัด เชื่อกระแสเที่ยวทะเลหยุดยาว
ขาวประชาสัมพันธ ใกลบานยังแรง เล็งสรางรายไดกระตุนอีสาน-เหนือเพิ่ม

๔๔

๒๘.๐๖.๖๐ ชูคณ
ุ ภาพทองเทีย่ วไทยเรงปม รายไดทอ งเทีย่ ว หวังนักทองเทีย่ วจีน รัสเซีย มาเลเซีย อังกฤษ อเมริกา
ขาวประชาสัมพันธ กลุม สรางรายไดหลักมาเที่ยวไทยซํ้า

๔๕

๓๐.๐๖.๖๐ ประกาศใชแนวคิดการทองเที่ยวเพิ่มรายได (Value Added Tourism) สินคา-บริการทองถิ่น
ขาวประชาสัมพันธ เพื่อกระจายรายได ดันสรางรายไดไทยใหและผลัก GDP ไทยใหโตตอเนื่อง

๔๖

๐๖.๐๗.๖๐ ชูเทีย่ วคลัสเตอรลา นนา ทํารายไดภาคเหนือโตกวา ๕.๗% เรงเสริมแบรนดดง้ิ จ.ลําพูน ๑ ใน ๑๒ เมือง
ขาวประชาสัมพันธ ตองหาม..พลาด Plus ชูกลยุทธ Lanna Experience Campaign

๔๗
๔๘

๑๒.๐๗.๖๐
แถลงขาว

รมว.ทองเทีย่ วระบุ วันหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา คนไทยเทีย่ ววันบุญกวา ๑.๑๗ ลานคน
ครั้ง เงินสะพัด๗พันกวาลานบาท มุงคําชะโนดกวาแสนคน

๑๒.๐๗.๖๐ จัดประชุมหารือผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก หาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการ
ขาวประชาสัมพันธ ทองเที่ยวรวมกัน

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๒๙ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

ภารกิจ

เปาดานกีฬา

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

Col.Inch

Ad Value

PR Value

-

-

๑

๑๔

๔

๒๑๐.๒๙

๓๘๑,๖๓๖.๓๐

๑,๑๔๔,๙๐๘.๙๐

๑, ๒, ๓

๑(๑.๑), (๑.๓),
๓(๓.๒)

๔

๑๖

๑๓

๙๔๘.๕๕ ๑,๕๗๔,๕๘๕.๐๐

๔,๓๓๙,๘๒๒.๐๐

-

-

๑,๓,๔

-

๖

๑๕๘.๐๐

๒๒๓,๘๔๕.๐๐

๗๐๕,๐๐๐.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๔), ๒(๒.๑),
๓(๓.๑)

-

-

๕

๑๗๓.๘๗

๓๐๑,๘๑๒.๑๐

๙๐๕,๔๓๖.๓๐

๑,๒,๓

๑(๑.๔), ๒(๒.๑),
๓(๓.๑)

-

-

๑

๖๒.๘๓

๑๓๘,๒๒๖.๐๐

๔๑๔,๖๗๘.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๒), ๒(๒.๑),
๓(๓.๒)

-

-

๓

๒๔๘.๔๙

๔๒๘,๙๘๗.๐๐

๑,๓๑๖,๙๖๑.๐๐

๑

๑(๑.๔), ๒(๒.๑)

-

-

๓

๑๑๔.๓๙

๕๗๕,๔๕๗.๕๐

๕๕๖,๖๕๑.๕๐

๑,๒

๒(๒.๑) (๒.๒),
๓(๓.๑)

-

๑๖

๒

๕๕.๗๙

๔๗,๔๒๑.๕๐

๑๔๒,๒๖๔.๕๐

๑

๓ (๓.๑) (๓.๓)
(๓.๔)

-

-

๖

๑๓๒.๗

๑๗๔,๓๑๔.๕๐

๒๓๖,๗๑๔.๕๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๓๐

ครั้งที่

วัน

หัวขอขาว

๔๙

๑๓.๐๗.๖๐ ไทย-อินเดีย จับมือปนแหลงทองเที่ยวรวมกันชูวัฒนธรรม ๒ ชาติ เชื่อมเสนทางสายการบินเพิ่ม
ขาวประชาสัมพันธ

๕๐

๓๐.๐๗.๖๐ "กอบกาญจน" ผนึกกําลังหนวยงานทองเที่ยว เรงแผนความพรอมใช รร.กีฬาโซนเหนือ และอีสาน
ขาวประชาสัมพันธ รองรับผูประสบภัย สํารองพื้นที่เปนที่จอดรถหนีนํ้าทวม พรอมรวมแจกของชวยประชาชน

๕๑

๐๓.๐๘.๖๐
แถลงขาว

รมว.ทองเที่ยวและกีฬา นําเสนอภาพลักษณใหมภาคตะวันออกกระตุนการทองเที่ยวชวงปลายปดวย
การทองเที่ยวเชิงกีฬา กระจายรายไดสูทองถิ่น

๕๒

๐๘.๐๘.๖๐ ครม. อนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เสนอใหเปนป ๒๕๖๑ เปน "ปทองเที่ยว
ขาวประชาสัมพันธ วิถไี ทยเกไก อยางยัง่ ยืน" ขอใหทกุ ฝายรวมมือกันและเนนสราง "เจาบานทีด่ "ี ตอนรับนักทองเทีย่ วทัง้
ชาวไทยและตางชาติ

๕๓

๐๙.๐๘.๖๐ กอบกาญจน" เรงสํารวจพื้นที่ทองเที่ยวเมืองสกลนคร-ประชุมคลัสเตอรวิถีชีวิตลุมแมนํ้าโขงที่บึงกาฬ
ขาวประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูพื้นทีช่ ุมชนหลังนํ้าลด ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

๕๔

๑๑.๐๘.๖๐
แถลงขาว

การแถลงขาวการจัดการแขงขันกีฬาขี่มารายการ Princess’s Cup 2017

๕๕

๑๘.๐๘.๖๐ รมว. ทองเที่ยว รุกขยายตลาดไฮเอ็นดดึงนักทองเที่ยวคุณภาพทวีปอเมริกามาเที่ยวไทย
ขาวประชาสัมพันธ

๕๖

๒๓.๐๘.๖๐ กอบกาญจน" เรงกระตุนแคมเปญเที่ยว Royal Coast ๔ จังหวัด ชวนเที่ยวเมืองระนองเมืองนํ้าแร
ขาวประชาสัมพันธ Nice & Clean โยงเสนรถไฟเชื่อมไปชุมพร สรางเสนทางกระจายตัวใหนักทองเที่ยว

๕๗

๒๕.๐๘.๖๐
แถลงขาว

รองนายกฯ ยํ้าป ๖๑ ทองเที่ยวไทยตองกระจายสูทองถิ่นและเปนธรรม

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๓๑ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

ภารกิจ

เปาดานกีฬา

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

Col.Inch

Ad Value

PR Value

๑

๑(๑.๓)

-

-

๕

๑๗๐.๖๕

๒๐๘,๖๖๗.๕๐

๖๒๖,๐๐๒.๕๐

๓

๓(๓.๑)

-

-

๕

๓๓๐.๖๔

๓๘๙,๐๗๘.๕๐

๑,๑๖๗,๒๓๕.๕๐

๑,๒

๑(๑.๑) (๑.๔),
๓(๓.๒)

๔

๑๒

๕

๒๖๕.๑๖

๓๕๑,๕๕๒.๐๐

๑,๐๕๔,๖๕๖.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๒)
(๑.๓) (๑.๔),
๒(๒.๒),
๓(๓.๑) (๓.๒)

๔

-

๖

๒๓๕.๖๐

๓๓๔,๑๒๑.๔๐

๑๐,๐๒๓,๖๔.๒๐

๑,๓

๑(๑.๓) (๑.๔),
๒(๒.๑), ๓(๓.๑)

-

-

๑

๒๖.๖๗

๕๘,๗๖๔.๐๐

๑๗๖,๐๒๒.๐๐

-

-

๑,๓

๒๓

๑

๑๕.๓๖

๓๓,๗๙๒.๐๐

๑๐๑,๓๗๖.๐๐

๑

๑(๑.๑)

-

-

๑

๒๖.๐๒

๒๒,๑๑๗.๐๐

๖๖,๓๕๑.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๑) (๑.๓)
(๑.๔), ๒(๒.๑)
(๒.๒) (๒.๕)

-

-

๒

๔๖.๐๒

๘๘,๘๔๕.๐๐

๒๖๖,๕๖๒.๐๐

๓,๔

๑(๑.๓), ๒(๒.๑),
๓(๓.๒)

-

๑๘

๔

๓๓๙.๓๘

๓๕๗,๕๖๑.๐๐

๑,๐๖๔,๖๘๓.๐๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๓๒

ครั้งที่

วัน

หัวขอขาว

๕๘

๒๘.๐๘.๖๐ ก.ทองเที่ยว เรงเดินหนาคลัสเตอร “อารยธรรมอีสานใต” และ “วิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง” สงเสริมการ
ขาวประชาสัมพันธ กระจายรายไดสูชุมชน พรอมเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทุกมิติ

๕๙

๓๐.๐๘.๖๐ “กอบกาญจน” เนนแผนทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมเหนือตอนลาง ๔ จังหวัด ดึงอัตลักษณ
ขาวประชาสัมพันธ ทองถิ่น กระตุนการจับจายผานการทองเที่ยวโดยชุมชน

๖๐

๓๑.๐๘.๖๐
แถลงขาว

การแถลงขาวและลงนามสัญญาการเปนเจาภาพการจัดการแขงขันรถจักรยานยนต ชิงแชมปโลก
รายการ โมโต จีพี ไทยแลนด ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๖๑

๐๔.๐๙.๖๐ นางกอบกาญจนฯ รัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพรอมผลักดัน MOU กีฬา ไทย-เมียนมา
ขาวประชาสัมพันธ ไปสูความเปน Sport Tourism เพื่อความผาสุกฉันมิตรรวมกันระหวาง ไทย-เมียนมา

๖๒

๐๗.๐๙.๖๐ "กอบกาญจน "ยํา้ สัมพันธ นทท.ไทย-เกาหลีสดุ แนบแนนระบุคนเกาหลีฮติ เทีย่ วไทย ปลืม้ สุดคือมวยไทย
ขาวประชาสัมพันธ

๖๓

๑๓.๐๙.๖๐ “กอบกาญจน”รมว.ทองเทีย่ วเยือนจีนประกาศยํา้ ไทยพรอมตอนรับการเปน"ปทอ งเทีย่ ววิถไี ทย เกไกอยาง
ขาวประชาสัมพันธ ยัง่ ยืน" ในเวทีประชุมการทองเทีย่ วโลกUNWTO General Assembly ครัง้ ที่ ๒๒

๖๔

๒๐.๐๙.๖๐ รมว.ทองเทีย่ วเรงปน อัตลักษณเทีย่ วอีสานใต โคราช- เมืองศิลปะ สุรนิ ทร- เมืองชาง บุรรี มั ย – เมืองกีฬา
ขาวประชาสัมพันธ ดึงจุดเดนคลัสเตอร เชือ่ มโยงเสนทางไทยสูอ าเซียน คาดกระตุน รายได โตกวา ๘ เปอรเซ็นต

๖๕

๒๐.๐๙.๖๐ รมว.กก. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการทองเทีย่ ว ประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว
ขาวประชาสัมพันธ อารยธรรมอีสานใต ณ หองประชุมศรีพมิ าน โรงแรมสุรนิ ทรมาเจสติก จังหวัดสุรนิ ทร

๖๖

๒๖.๐๙.๖๐ รมว.กอบกาญจน เดินสายเรงจังหวัดภาคเหนือขับเคลือ่ นการทองเทีย่ ว เพือ่ สรางรายไดสทู อ งถิน่ โชว
ขาวประชาสัมพันธ จุดเดนเอกลักษณลา นนารับไฮซีซนั เผยเสนทางทัวร “ศรัทธาธรรมถิน่ ลานนา” โดนใจ นทท.ทัง้ จีน-อเมริกนั
-ญีป่ นุ ทะลักเขาทัง้ ลําปาง-ลําพูน และเชียงใหม

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๓๓ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

ภารกิจ

เปาดานกีฬา

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

Col.Inch

Ad Value

PR Value

๑,๒,๓

๑(๑.๔), ๒(๒.๑)

-

-

๔

๑๐๖.๖๒

๑๗๓,๘๕๒.๐๐

๕๒๑,๕๕๖.๐๐

๑,๒

๑(๑.๒), ๒(๒.๑),
๓(๓.๑)

-

-

๓

๔๗.๒๙

๙๕,๕๖๑.๕๐

๒๘๖,๖๘๔.๕๐

-

-

๑,๒,๔

๒๘

๕

๒๗๕.๘๐

๓๕๖,๕๓๒.๒๐

๑,๐๖๙,๕๙๖.๖๐

๑

๓(๓.๑)

๑,๒,๓,๔

-

๒

๘๒.๐๘

๒๔๖,๒๔๐.๐๐

๗๓๘,๗๒๐.๐๐

๑

๑(๑.๒)

๔

-

๓

๑๐๖.๑๖

๑๑๐,๔๘๓.๐๐

๓๓๑,๔๔๙.๐๐

๑

๑(๑.๑) (๑.๒)

-

-

๔

๕๑๑.๓๓

๘๐๘,๘๑๖.๗๐

๒,๔๒๖,๔๕๐.๑๐

๑,๒,๓

๑(๑.๒) (๑.๓)
(๑.๔), ๒(๒.๑)
(๒.๒) (๒.๖)

-

-

๑

๑๑๖.๖๒

๑๘๐,๗๖๑.๐๐

๕๔๒,๒๘๓.๐๐

๑,๒,๓

๑(๑.๒) (๑.๓)
(๑.๔),
๒(๒.๑) (๒.๒)

-

-

๒

๖๒๗.๙๕

๙๘๙,๕๗๗.๗๐

๒,๙๖๘,๗๓๓.๑๐

๑,๒,๓

๑(๑.๒) (๑.๓)
(๑.๔),
๒(๒.๑) (๒.๒)

-

-

๕

๑,๔๔๔.๑๔ ๒,๓๓๕,๘๗๘.๐๐

๗,๐๐๗,๖๓๕.๐๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๓๔

ครั้งที่

๖๗

วัน

หัวขอขาว

๒๘.๐๙.๖๐ “กอบกาญจน”เขาหารือ รมว.ทองเที่ยว -กีฬา "มัลดีฟส” เล็งวางแผนทํา MOU แลกเปลี่ยนพัฒนา
ขาวประชาสัมพันธ การคา-ลงทุน-ทองเที่ยว -กีฬา เผย “ปธน.มัลดีฟส” เตรียมเยือนไทยพบ "บิ๊กตู" ภายในสิ้นปนี้

หมายเหตุ ๑. เก็บขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ
๒. Ad Value : มูลคาพื้นที่การโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ
๓. PR Value : มูลคาทางการประชาสัมพันธ

่อสารและประชาสัมพันธ
๒๓๕ การสื
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

รวมสรุปขาวประชาสัมพันธ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปาดานทองเที่ยว

๑

ภารกิจ

๑(๑.๒), ๒(๒.๑),
๓(๓.๑) (๓.๒)

เปาดานกีฬา

๔

จํานวนสื่อ จํานวนขาว

-

๒๐

Col.Inch

Ad Value

PR Value

๔,๙๖๑.๙๘ ๗,๓๖๓,๙๓๖.๙๐ ๒๑,๗๙๗,๓๓๘.๗๐

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๗ ครัง้ )

๓๑,๒๘๐.๑๖

๕๒,๖๐๒,๕๘๙.๐๐

๑๔๗,๕๙๓,๙๖๘.๐๐

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๒๒ ครัง้ )

๑๓,๐๓๗.๗๘

๑๘,๙๖๒,๓๗๓.๒๐

๕๘,๑๐๗,๑๐๘.๘๐

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (๓๐ ครัง้ )

๑๙,๙๑๒.๑๐

๑๗,๖๑๗,๖๓๗.๐๐

๖๓,๕๗๔,๖๔๐.๐๐

การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๒๓๖

๗

¼Å§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
áÅÐ¡ÕÌÒ

ผลงานรอบปที่ ๓

ตุ ล าคม ๒๕๕๙ - กั น ยายน ๒๕๖๐

สรางความยั่งยืนใหกับการทองเที่ยว
เนนคุณภาพ สรางมูลคาเพิ่ม สรางสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว

ปรับปรุงพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551
และจัดทํารางกฎกระทรวง ภายใตพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนําเทีย่ ว
และมัคคุเทศก พ.ศ. 2559 จํานวน 6 ฉบับ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของ
ประเทศ พ.ศ. 2560–2564 เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาแหลง
ทองเทีย่ วอยางบูรณาการสูก ารพัฒนาการทองเทีย่ วอยาง
ยั่งยืน

การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
และบุคลากรดานทองเที่ยว

พัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศ และองค
ความรูท จี่ าํ เปน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการใหบริการ แกนกั
ทองเที่ยว จํานวน 2,080 คน
อบรมเจาบานนอย เพือ่ สรางจิตสํานึกรักบานเกิดและเปนเจาบาน
ที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยวในพื้นที่ 12 เมืองตองหามพลาด
จํานวน 360 คน เพิ่มขึ้นจาก 400 คน ในปที่ผานมา
อาสาสมัครอํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักทองเที่ยว ใน
พื้นที่แหลงทองเที่ยวสําคัญ 13 จังหวัดทั่วประเทศ

จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานการทองเทีย่ วไทย จํานวน 4
มาตรฐาน ใหสอดคลองกับสถานการณทอ งเทีย่ วปจจุบนั
สนับสนุนเครือขายการทองเทีย่ วโดยชุมชน จํานวน 150
แหง จากเดิม 100 แหงในปที่ผานมา
สินคาและบริการทองเที่ยวที่ผานการรับรองมาตรฐาน
การทองเทีย่ วไทย เพิม่ ขึน้ จํานวน 673 ราย จาก 526 ราย
ในปที่ผานมา
การสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศ
ในประเทศไทย

รายไดจากการถายทาภาพยนตรตา งประเทศในประเทศ
ไทยกวา 3,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 37.99 จากป
ที่ผานมา
ภาพยนตรตา งประเทศเขามาถายทําในประเทศไทย ทัง้
สิ้น 812 เรื่อง เพิ่มขึ้นรอยละ 5.32 จากปที่ผานมา

๒๓๙ | ผลงานสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา

ผลงานกรมพลศึกษา
ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐
กีฬา Sports
กีฬาเพื่อมวลชน
Sports for All

กีฬาขั้นพื้นฐาน
Basic Sports

กีฬาเพื่อการทองเที่ยว
Sports Tourism

- Sports for All 4.0
- สวนกลาง
- สวนภูมิภาค
- การแขงขันกีฬาผูเปลี่ยนอวัยวะ
- การแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขา
- การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ
- การแขงขันกีฬาฟุตบอลสันติสุข
- อาสาสมัครกีฬาและผูนําออกกําลังกาย

- การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ
- การแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ
- รอนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก
- อาเซียนสคูลเกมส

2017 Youth World Muaythai
Championships
มหกรรมมวยไทยสมัครเลนและกึ่งอาชีพ
นานาชาติ

วิทยาศาสตรการกีฬา
Sports science

- พัฒนาสิ่งประดิษฐดานวิทยาศาสตรการกีฬา
- พัฒนาชมรมการออกกําลังกาย
- The formulation of Asean Physical Fitness Indicators

นันทนาการ Recreation
- การประดวกวงโยธวาฑิตชิงแชมปภาค
- นันทนาการอาเซียน
- มหกรรมรอยดวงใจ
- วงดนตรี DPE Wins

กฎหมาย Laws
รางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ.....
เพื่อดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของแตละชนิดกีฬา

“สรางมาตรฐานคนกีฬา
พัฒนากีฬาสูสากล”
ผลงานสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา |

๒๔๐

ผลงานรอบปที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

สถาบันการพลศึกษา

ดานการศึกษา

พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู าํ เร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

แกผสู าํ เร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

ดานการกีฬา
การพัฒนาหลักสูตรผูต ดั สินกีฬาฟุตบอล
ตามโครงการสานฝนฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก

การพัฒนาหลักสูตรผูต ดั สิน
กีฬามวยสากลสมัครเลน

การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรการกีฬา
การจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครัง้ ที่ 20 "นครสวรรคพลบดีเกมส"
ณ จังหวัดนครสวรรค

๒๔๑ | ผลงานสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา

ครองแชมปการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่
44 "สุรนารีเกมส" ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการแขงขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษา
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 42
"พลศึกษาเกมส" ณ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลงานสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา |
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การกีฬาแหงประเทศไทย

ผลงานสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา |

๒๔๔

ปฏิทิน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่ง
Event/ชวงเวลา
Sports Tourism

Event Global
Event
International
Event
Conference

Event
Gastronomy Tourism
Conference
Wedding & Romance Tourism
Medical & Wellness Tourism
Maritime Tourism
ASEAN Connect Tourism
(2 Countries 1 Destination)

Cultural Event Tourism

Cultural
Special

Entertainment Tourism

Night Show
Lighting
Special
Regular

http://www.amazingthailand.go.th/th/calendar.html

๒๔๕ | ผลงานสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา

ขยาย VISA 90 วัน
CLMV +จีน/Panpuri
@เกสรพลาซา/
อาบน้ำเพ็ญ ระนอง

รำฟอนตุมผาง
บำบัด

ลอยกระทง
River Festival
บานหวัง่ หลี/Creative
District/เมืองศิลปะ
เชียงราย-โคราช-กระบี่
/108 องคพระปฏิมา

5

เทศกาล
กินขาวใหม

TOURISM Healthca
Emergency System

ATF

ยอยศยิ่งฟา อยุธยา
มรดกโลก/
อัตลักษณสยาม
สมโภชวัดอรุณฯ
เทศกาล
/Wonderfruit
เที่ยวเมืองไทย
Festival/เกายกกวน
อุทยาน ร.2
ชวนเที่ยว
Count Down

Ong Bak/ Himapan/ Khon Ramay

ตกแตงไฟประดับแหลงทองเที่ยวสำคัญ
ตามรอยภาพยนตร
007 พังงา

MAYA

ตามรอยภาพยนตร
อเล็กซานเดอร อุบล
บางกระเจา
by night

แนะนำ 33 ชุมชนท

สวนนงนุช
ชลบุรี/บุรีรัมย

Abroad
Domestic

Logistics
Human Resource Development
Country Relationships

Michelin Guide
Book/ไทยแลนด
อาหารอรอย
ราน 100 ป

ชมแหลงอัญมณี และ
เครื่องประดับ
บานนาตนจัน สุโขทัย, คลองลุโฮมเกรซ กระบ
ประชุม
50th ATTA
พิพิธภัณฑเอเชีย

Tourism for all
Update ทุกที่เที่ยว...
กางปฏิทินเที่ยวไทยทั้งป กับปทองเที่ยวไทย 2018

เชฟชุมพล สราง
เชฟชุมชน

Ride to Khong/
จอมบึงมาราธอน

โครงการพระรา

Community Base Tourism
MICE Tourism
B2B Marketing Activity

1

Air Race 1/
World Jet Ski/
Fleet Review/ Sattahip Trileague
AFC Award
Series
Princess’s Cup/ เชียงใหม มาราธอน/
Phuket Triathlon Tour de Farm 5/
Laguna/กรุงเทพ วิ่งลอยฟา อางเก็บ
มาราธอน
น้ำลำตะคอง

เที่ยว 2 ชอง
2 แผนดิน

Big Tree/Green Tourism
Night Tourism

ป 2560
11
12

ศิลปะ
เพื่อคนตาบอด

WTM 2017
LONDON/SIGGRAPH
Asia 2017

ASEAN Tourism
Forum 2018
Api – YEN-D

E-VOA (จีน)

นักทองเที่ยว Hop
On & Off Boat/Bus Digital Tourism

เจาบานที่ดี ตอนรับนักทองเที่ยวดวย
โบราณวัตถุ
Thai-Japan

130 ป Thai-Japan
(Ar หมูบานญี่ปุน)

อยางยั่งยืน” Amazing Thailand Tourism Year 2018
1

/
ue

น/
5/
บ

e
ด

Ride to Khong/
จอมบึงมาราธอน

5

เทศกาล
กินขาวใหม

2

Pre Moto GP/
LPGA Thailand 3
Amazing ไทยแลนด
มาราธอน (Iron man)

3

4

5
Thomas Uber
Cup

บางแสน ไตรกีฬา

ไหวครูมวยไทย

2nd The Asean
Physical Fitness
Indicators
Phuket Pineapple
Festival/งานเกษตร
และของดีเมืองอางทอง

FIM World
Superbike

Angel Fight 2017 Pattaya Trileague
สุดสวยมวยไทยโลก
Series
SportAccord/
Sport Festival/Rado
Conference 2018

4

6

ป 2561

ลากูนา ภูเก็ต
มาราธอน

ประกวด
วงโยธวาทิต/
พัทยา มาราธอน
Thailand Golf
Travel Mart
@Korat

Muaythai
Youth World

Thai FEX/Amazing
Thai Taste/18th
Bangkok Fruit Fest

รวมลงขัน
ชวนกันไปทำนา

เทศกาลอาหารสี่ภาค
พัทยา/Phuket
Lobster Festival #3

4th World Forum
Gastronomy
UNWTO

Valentine Fast
Lane / Couple
Fair

ยอยศยิ่งฟา อยุธยา
มรดกโลก/
อัตลักษณสยาม
ฯ
เทศกาล
เที่ยวเมืองไทย
วน
อุทยาน ร.2

World Jet Ski/
Sattahip Trileague
Series
Triathlon Laguna เชียงใหม มาราธอน/
Phuket/
วิ่งลอยฟา อางเก็บ
BKK Marathon
น้ำลำตะคอง

รวมลงขัน
ชวนกันไปทำนา

กินเที่ยวเฟยว
ยกเกาะภูเก็ต

เรือใบ Regatta
@ภูเก็ต

Super Yacht

Marina Yacht
@พัทยา

Two Countries
One Destination
สระแกว
ตรุษจีน /
มาลัยขาวตอก/
ศิลปแผนดิน

Two Countries
One Destination
เชียงราย

TTM /
Mekong Tourism
Forum (MTF)

หมอลำ
คารนิวัล

ผีตาโขน

วาวนานาชาติ
สงขลา

Buriram Super
GT Race

3

Biofach Southeast
Asia & Natural
Expo 2018

TOURISM Healthcare
Emergency System

ATF

กิจกรรมใหม
ภาครัฐ/เอกชน
11
12

ภาคเอกชน
9
10
Moto GP

BWF
Meeting
พัทยา
Sea Food

7

ภาครัฐ
8

ขอมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น.

อลังการลูกทุงไทย

สงกรานต Water
Festival / งานสลุง
หลวง ลำปาง

เมืองตองหาม
พลาด...พลัส

บอลลูน
โคราช

Regatta King Cup

แขงเรือยาว
อุมพระดำน้ำ

แหเทียนพรรษา

Family Fun/พาสาน
นานาชาติ
นครสวรรค แลนดมารค ดอกไม
เชียงราย
เจาพระยา/งานฝาย
ทอใจ

มหกรรมผาไหมไทย/
สิงหาพาแมเที่ยว/
SACICT

ออกพรรษา
เทศกาลไฟตูมกา โขนสมเด็จพระนางเจาฯ อลังการเมืองไทย
ลอยกระทง
สารทเดือนสิบ
Count Down
(River Festival)
ชักพระ
มรดกโลก
IconSiam
Bangkok Art
ทวงคืนทับหลัง
Biennale
เทศกาลกินผัก
2 ปราสาท

โครงการพระราชดำริ/ ทองเที่ยวตนไมใหญ “รุกขะ มรดกของแผนดินใตรมพระบารมี” / Adventure Ranger ทองเที่ยวผจญภัยกับกรมอุทยานฯ
Khon Ramayana / Siam Niramitr/ Muay Thai Live @Asiatique/ KAAN

ทองเที่ยวสำคัญริมแมน้ำเจาพระยา 26 แหง : วัดอรุณ, วัดประยูร, ทาราชวรดิษฐ, สวนสันติชัยปราการ ฯลฯ
ตามรอยภาพยนตร
อเล็กซานเดอร อุบล

Live at Sunset
Phuket

เทศกาลดนตรี
S20

บางกระเจา
by night

Marvel
Experience

แนะนำ 33 ชุมชนทองเที่ยว

นำ 33 ชุมชนทองเที่ยว

, คลองลุโฮมเกรซ กระบี่, โฮมสเตยบานภู มุกดาหาร
Bangkok Gems
50th ATTA
And Jewelry/
ย
เที่ยวทั่วไทย
ไปทั่วโลก
ASEAN Tourism
Forum 2018
Api – YEN-D

งานไทยเที่ยวไทย
ไปทั่วโลก

แนะนำ 33 ชุมชนทองเที่ยว

เชิญหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชุมตางจังหวัด
ASIA 2018/
นวัตศิลปนานาชาติ AsiaWarehousing ProPak Asia 2018 Medical Devices Horti
AGRITECHNICA
CCE ICE
2018/BIFF &BIL
ASIA 2018/ IP Fair Food&Hotel/TIDE
Show/TAPA
@BITEC
ASEAN 2018
2017/GI Market
2018/TILOG
Bangkok Gems
มหกรรมเที่ยวไทยที่ And
Jewelry/เที่ยว
ไดรับมาตรฐาน
ทั่วไทยไปทั่วโลก
Arabian
CITM
JATA JAPAN
ITM Singapore
เซียงไฮ
Bangkok
Thailand
International
งานไทยเที่ยวไทย
e-Commerce Day
Digital Content
ไปทั่วโลก
2018
Festival
บานชีทวน - อุบล ผาทอใจ ครั้งที่ 11

ITB Berlin/
Satte Delhi

p
Bus Digital Tourism

มหกรรมศิลปะการแสดงนานาชาติ
Zubin Mehta : San Carlo Opera

รถไฟสายสีทอง

MAYA

Batik Design
Week ภูเก็ต
Asia Cold
Chain Show

ประชุม
ภัณฑารักษเอเซีย

บัตรแมงมุม

นักทองเที่ยวดวยไมตรีจิตบนฐานความเปนไทยและสากล/แสดงสัญลักษณปแหงการทองเที่ยว เชน แตงกายชุดประจำถิ่น / การแตงกายที่เปนเอกลักษณของปทองเที่ยว
130 ป Thai-Japan
(Ar หมูบานญี่ปุน)

ตรุษจีน
Thai-China

Thai India
(Holi Fest)

Thai UAE/
60 ป ไทย-ตุรกี

Thai England
(วันชาติ)

Thai France
(La Fête)

Thai Malaysia
(วันชาติ) / 70 ป
ไทย-อินเดีย

Thai Germany
(วันชาติ)

Thai-Lao (วันชาติ)/
พุทธปฏิมาวิจักษณ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ที่อยู : เลขที่ ๔ ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๐
๐ ๒๓๕๖ ๐๗๔๖
| Website : http://www.mots.go.th/

กรมการทองเที่ยว
ที่อยู : ๑๕๔ สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
๐ ๒๒๑๙ ๔๐๑๐-๑๗

๐ ๒๒๑๖ ๖๖๕๗

กรมพลศึกษา
ที่อยู : ๑๕๔ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
๐ ๒๒๑๔ ๐๑๒๐

๐ ๒๒๑๖ ๔๔๐๘

Website: http://www.tourism.go.th

Website: http://www.dpe.go.th

สถาบันการพลศึกษา
ที่อยู : ๓๓๓ หมูที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว
ที่อยู : ๙๙๙ หมูที่ ๑ ถนนสุวรรณภูมิ ๔ ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

๐ ๓๘๐๕ ๔๒๓๕

๐ ๓๘๐๕ ๔๒๒๓

๐ ๒๑๓๔ ๐๕๒๑

๑๑๕๕

๐ ๒๑๓๔ ๒๕๒๒

Website: http://www.ipe.ac.th

Website: http://www.thaitouristpolice.com

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ที่อยู : ๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

การกีฬาแหงประเทศไทย
ที่อยู : ๒๘๖ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐

๑๖๗๒

Website: http://www.tourismthailand.org

๑ ๒๒๕๐ ๒๒๑๑

๐ ๒๑๘๖ ๗๑๑๑
Website: http://www.sat.or.th

๐ ๒๑๘๖ ๗๕๐๙

