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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ขึ้น
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กลไกการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายซึ่งมี
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นแกนหลัก ระดับกลุ่มจังหวัดหรือกลุ่มพื้นที่ คือ คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และระดับจังหวัด คือ คณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
ทั้ ง นี้ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากทุ ก กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และภาคส่ ว นต่ า งๆ รวมทั้ ง ภาคธุ ร กิ จ เอกชน
เพื่อระดมทรัพยากรและร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้บังเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม
สุ ด ท้ า ยนี้ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ผู้ แ ทน
หน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รความร่ ว มมื อระหว่ า งประเทศ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายชุมชน ที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศได้สาํ เร็จเป็นอย่างดี
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บทที่ 1
บทนํา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทั่วโลก รัฐบาลของประเทศดังกล่าวจึงให้ความสําคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิง
ส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่
ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ
จึงได้มีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศที่ ชั ด เจน บนพื้ น ฐานของเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้ ม แข็ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ดี
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโต
ได้อย่างมั่นคง
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการช่วย
รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้
จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อเป็นแผนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาถึงแม้จะประสบความสําเร็จในแง่ของจํานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
แต่ในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการพบว่ายังมีข้อจํากัดหลายประการที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ สะท้อนให้เห็นได้จากตัวชี้วัดการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
และการเดินทาง (Travel and Tourism Competitiveness Index) ของ World Economic Forum หรือ WEF
โดยในปี 2556 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยอยู่ในอันดับ 43 จาก 140 ประเทศทั่วโลก
หรือ อัน ดับ 9 จาก 25 ประเทศในภูมิภ าคเอเซีย แปซิฟิก โดยตัว ชี้วัด ด้า นมาตรฐานการเดิน ทางและ
การท่ อ งเที่ ย วยั ง เป็ น จุ ด อ่ อ นสํ า คั ญ ของประเทศไทย รองลงมา คื อ ความพร้ อ มด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
และสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ
ประเด็นสําคัญที่ควรจะมีการพิจารณา คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเดินมา
ถูกทิศถูกทางแล้วหรือไม่ และจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ประเทศไทยจะประสบ
ภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ แต่เมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วนักท่องเที่ยว
ก็ยังกลับมาเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงถึงความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวมีต่อเมืองไทย ในขณะเดียวกัน
ภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทยยั ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วราคาถู ก การท่ อ งเที่ ย วไทยยั ง มี ปั ญ หาสะสมมา
อย่างยาวนานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ความไม่พร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรท่องเที่ยว
ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่ง รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการของภาครั ฐและการบูรณาการ
เพื่ อการขั บเคลื่อนแผนยุ ทธศาสตร์ ความล้าสมัยของกฎหมายและการบังคับ ใช้ กฎหมาย เป็ นต้น ดังนั้ น
หากประเทศไทยยังจําเป็นต้องอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจหลักให้กับประเทศ รวมถึง
เป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงานเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทยแล้ว
ควรจะมีการทบทวนทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ศักยภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
และเพื่อเป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายหลักของการจัดทํายุทธศาสตร์
การจัดทํายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ในครั้งนี้ อาจถือได้ว่าเป็นมิติใหม่
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะ 2-3 ปีถัดจากนี้ไป โดยคาดหวังว่าประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
จะสามารถตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ จุดอ่อนและข้อจํากัดที่เกิดขึ้นจะต้อง
มีการพิจ ารณาและได้รั บ การแก้ไขอย่ างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับ การส่ งเสริ ม พั ฒนาสิ นค้ า และบริการให้ เต็ ม
ตามศักยภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีการกระจายอย่างทั่วถึง ดังนั้น ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2558-2560 จึงมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ 3 ประการ ประการแรกคือ การจัดทํายุทธศาสตร์เป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การจัดทําแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ในปี 2560-2564 ต่อไป และต้องการให้เป็นวาระแห่งชาติที่ได้รับการผลักดันให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอ ย่า งจริง จัง ประการที่ส อง มุ่ง เน้น กิจ กรรมที่มีค วามจํา เป็น เร่ง ด่ว นที่จ ะต้อ งดํา เนิน การ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เห็นเป็นรูปธรรมในระยะ 3 ปีถัดจากนี้ และประการที่สาม
ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ โดยกําหนดบทบาทของกลไก
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทุกระดับให้มีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับนโยบายซึ่งมีคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นแกนหลัก ระดับกลุ่มจั งหวัดคือคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจําเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว และระดับจังหวัดคือคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด

แนวคิดการจัดทํายุทธศาสตร์
เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในระยะต่อไป จะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนนักท่องเที่ยว แต่จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องการเพิ่มระยะเวลาพํานักของนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวันหรือต่อครั้ง
การพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ การเชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วภายในกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วและระหว่ า งกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย ว
การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 จึงได้นําแนวคิดการพัฒนาใหม่ๆ มาจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการวางรากฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยเน้นความเป็น
เอกภาพ ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน และต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
2. การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม นับเป็นสิ่งสําคัญที่จะให้มี
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารหรือตัวบุคคลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แต่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2558-2560 จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาทั้งสามฝ่าย โดยเฉพาะบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาคมและภาคเอกชนในท้องถิ่น เนื่องจากท้ายที่สุดแล้วประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรจะเป็น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนั้น การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกําหนดยุทธศาสตร์และการทํางาน
ร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน สามารถก้าวไปพร้อมกันบนความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
-2-

3. ปรับเปลี่ยนแนวคิดการวัดความสําเร็จของการพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาการท่องเที่ยว
มุ่งเน้นผลสําเร็จในเชิงปริมาณ ได้แก่ จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่การวัดผลการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไปจําเป็นจะต้องมองในหลายมิติที่สมดุลกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องใช้ตลาดเป็นตัวนําหรือ Demand Drive เพื่อให้
สามารถกํ า หนดเป้ า หมายได้ ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาที่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาสํ า คั ญ
ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายในปี 2560 มิฉะนั้นแล้วจะทําให้การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทาง
การพัฒนาสินค้าและบริการไม่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การดําเนินกิจกรรมกระจัดกระจายและ
ซ้ําซ้อนกันเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น แนวทางคิดการพัฒนาในระยะต่อไปจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาตัวสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามแผนตลาดการท่องเที่ยวของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทย พ.ศ. 2558-2560 จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในระยะยาวทั้งงบประมาณจากส่วนกลาง งบประมาณกลุ่มจังหวัด งบประมาณของจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และงบประมาณทีส่ นับสนุนผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้หน่วยงานมีงบประมาณ
ในการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 ได้เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ชุมชน และภาคประชาคม
ในพื้นที่และภูมิภาค เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นกําหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิรูปการท่องเที่ยว
ของประเทศในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยว นโยบายรัฐบาล
และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีกระบวนการทํางานที่สําคัญดังนี้
1. ทบทวนกรอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด
สําหรับการพัฒนาการปฏิรูปการท่องเที่ยวไทยในระยะ 3 ปีถัดจากนี้ไป ประกอบด้วย แนวทางการปรับโครงสร้าง
ภาคบริการและการท่องเที่ยวไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555-2559 แนวทางการพัฒนา
5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยว นโยบาย
การพัฒนาการท่องเที่ยวของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการแถลงนโยบายของกระทรวงในวาระต่างๆ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น
2. ประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในระยะ
ครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อติดตามการดําเนินโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผล
การพัฒนาตามตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนา
การท่องเที่ยวในระยะต่อไป
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3. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เครือข่ายชุมชน นักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “แนวทางการปฏิรูป
การท่องเที่ยวของประเทศไทย” จํานวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ในช่วงระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558
และการประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ กํ า หนดภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทยในปี 2020 ภายใต้ หั ว ข้ อ
“Imagine Thailand 2020 : A New Public-Private Vision for Thai Tourism” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
4. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูปท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 เพื่อยก
ร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูปท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 โดยมีรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะทํางาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นที่ปรึกษา
คณะทํางาน และคณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
5. จัดประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา “ร่างยุทธศาสตร์
การปฏิรูปท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเบิร์คเล่ย์ ประตูน้ํา
กรุงเทพมหานคร
6. นําเสนอ “ร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560” ให้คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามขั้นตอนต่อไป
ภาพที่ 1 กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
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บทที่ 2
สถานการณ์และทิศทางการท่องเที่ยวไทย
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของการท่ อ งเที่ ย วไทย ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายประการทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิ แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวในตลาดโลก ภาวะการแข่งขัน
ความเสี่ยง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ยังคงอยู่บนความไม่แน่นอนทั้งจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด ความไม่มั่นคง
ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมาการท่องเที่ยวไทยยังคงมี
ปัญ หาและอุป สรรคอี ก มากมาย ซึ่ งล้ ว นแต่เ ป็นปั จจั ยส่ง ผลกระทบทางลบต่อ การท่องเที่ ย วโลกและการ
ท่องเที่ยวไทย แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ความสะดวกสบายในการเดินทาง และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามกระแสของโลกาภิวัฒน์
ทําให้แนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์และสร้าง
โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ จะชี้ให้เห็น
ถึงจุดแข็งจุดอ่อน ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไป และเพื่อใช้ประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในระยะ 3 ปีถัดจากนี้ไป

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก
1. นักท่องเที่ยวในตลาดโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พบว่า ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลกจํานวน
1,087 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 1,035 ล้านคน ในปี 2555 ร้อยละ 5 โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะขยายตัว
มากที่สุดและส่งผลต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวโลก และหากนับจากปี 2548 เป็นต้นมา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มีอัตราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุดถึงร้อยละ 6.2 ทั้งนี้ UNWTO คาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2030
จํานวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มเป็น 1,800 ล้านคน ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี และคาดการณ์ว่า
ในปี ค.ศ. 2015 เป็ น ต้ น ไป ตลาดเกิ ดใหม่ ห รือ กลุ่ ม ประเทศกํ า ลัง พัฒ นาจะเป็ น กลุ่ ม ประเทศที่มี จํ า นวน
นักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาค
ที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด
ตารางที่ 2.1 จํานวนนักท่องเที่ยวทีเ่ ดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก ระหว่างปี 2533-2556
ภูมิภาค
โลก
ยุโรป
เอเชีย/แปซิฟิก
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออกกลาง

2533
434
261.1
55.8
92.8
14.7
9.6

2538
528
304.0
82.0
109.1
18.7
13.7

จํานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)
2543
2548
2553
677
807
948
388.2 448.9 484.8
110.1 153.5 204.9
128.2 133.3 150.6
26.2
34.8
49.9
24.1
36.3
58.2
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2555
1,035
534.4
233.5
162.7
52.9
51.7

2556
1,087
563.4
248.1
167.9
55.8
51.6

อัตราขยายตัว
2548-2556
3.8
2.9
6.2
2.9
6.1
4.5

ภาพที่ 2.1 คาดการณ์จํานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปี ค.ศ. 2030

2. ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกและแปซิ ฟิ ก จะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วโลกเพิ่ ม ขึ้ น จากข้ อ มู ล ขององค์ ก าร
การท่องเที่ยวโลกในปี ค.ศ. 1995 พบว่าเกือบ 2 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก หรือร้อยละ 59.8
ท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป รองลงมาได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ร้อยละ 19.3 เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ร้อยละ14.4
แอฟริกา ร้อยละ 3.6 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 2.2 และเอเชียใต้ ร้อยละ 0.7 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงปี
ค.ศ. 2020 UNWTO คาดว่า ยุโรปยังคงเป็นภูมิภาคที่มีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศสูงสุด แต่มีสัดส่วนลดลง
เหลือร้อยละ 45.9 ขณะที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 และมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.4 ภูมิภาคอเมริกาเป็นอันดับ 3 และมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 18.1 นอกจากนี้
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศในภูมิภาคยุโรปประสบปัญหาเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจจีนและ
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทหรืออิทธิพล
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจัยด้านเศรษฐกิจดังกล่าวจะเป็นตัวแปรสําคัญที่กระตุ้นให้การท่องเที่ยว
ในภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ตารางที่ 2.2 จํานวนนักท่องเที่ยวจําแนกตามภูมิภาค และอัตราการเติบโต
ภูมิภาค
World
Africa
Americas
East Asia and the Pacific
Europe
Middle East
South Asia

จํานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)
1995
2010
2020
565
1006
1561
20
47
77
110
190
282
81
195
397
336
527
717
14
36
69
4
11
19

ที่มา : The United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

-6-

สัดส่วน (ร้อยละ)
1995
2020
100
100
3.6
5.0
19.3
18.1
14.4
25.4
59.8
45.9
2.2
4.4
0.7
1.2

อัตราการเติบโต
1995-2020
4.1
5.5
3.8
6.5
3.1
6.7
6.2

3. กลุ่มประเทศ BRIC จะมีบทบาทสําคัญต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวโลก กลุ่มประเทศ BRIC
ซึ่งประกอบด้วยประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวและรายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยในปี 2013 นักท่องเที่ยวจากจีน
รัสเซีย และบราซิล มีรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวสูงสุดในกลุ่ม 10 อันดับแรกของโลก โดยเฉพาะจีนที่มีรายจ่าย
สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 มูลค่า 129 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และยังมีอัตราการขยายตัวสูงสุดร้อยละ 26 รองลงมา
คือ รัสเซียอันดับที่ 4 และบราซิลอันดับ 10 อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันได้ส่งผลกระทบ
ต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มนี้เช่นกัน มีเพียงเศรษฐกิจจีนเท่านั้นที่มีแนวโน้มขยายตัว
ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศอื่นมีแนวโน้มชะลอตัว เช่น เศรษฐกิจรัสเซียที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตยูเครน
และการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมถึงการลดลงของค่าเงินรูเบิล ซึ่งส่งมีผลชัดเจนต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ ขณะที่เศรษฐกิจบราซิลคาดว่าจะหดตัวต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน (ค.ศ. 2014-2015)
จากปัญหาเงินเฟ้อ รายได้จากการส่งออกที่ลดลง และผลกระทบจากภัยแล้ง
รายงานของ China Outbound Tourism Research Institute คาดว่าในปี ค.ศ. 2014
มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางทั่วโลกกว่า 112 ล้านคน และจากผลสํารวจ Visa Global Travel Intentions Study 2013
พบว่า ในปี ค.ศ. 2012 นักท่องเที่ยวจีนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้ง 3,824 เหรียญสหรัฐฯ สูงเป็นอันดับที่ 3
รองจากซาอุดิอาระเบีย 6,666 เหรียญสหรัฐฯ และออสเตรเลีย 4,118 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่นักท่องเที่ยว
โดยรวมมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,390 เหรียญสหรัฐฯ และการเดินทางในอนาคตคาดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5
ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนจะใช้จ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 18 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของนักท่องเที่ยวจีนทั้งใน
ด้านจํานวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
ภาพที่ 2.2 ประเทศที่มีคา่ ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสูงทีส่ ดุ 10 อันดับแรก
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สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
1. การท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งจํานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคน
ในปี 2557 โดยเพิ่มสูงสุดในปี 2556 มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากถึง 26.5 ล้านคน และสูงสุดเป็นลําดับที่ 7 ของโลก
แต่ลดลงในปี 2557 เนื่องจากประสบกับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป โดยตลาดหลัก
ยังคงเป็น 10 ตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร
มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส สําหรับในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะ
มีจํานวนนักท่องเที่ยว 28.5–29.0 ล้านคน ส่วนรายได้แ ละค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้น
ตามจํานวนนักท่องเที่ยว โดยในปี 2556 มีรายได้ 1.20 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 10 ของโลก และลดลง
เหลือ 1.17 ล้านล้านบาท ในปี 2557 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.35 ต่อปี และคาดว่าในปี 2558
จะมีรายได้ 1.40 ล้านล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากค่าใช้จ่าย 36,061 บาท/คน/ครั้ง ในปี 2552 เพิ่มเป็น 47,272 บาท/คน/ครั้ง ในปี 2557
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาพํานักของนักท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างน้อย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวในระยะใกล้ โดยในปี 2549 นักท่องเที่ยวมีจํานวนวันพักเฉลี่ย 8.62 วัน/ครั้ง เพิ่มเป็น 9.85 วัน/ครั้ง
ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.1 วัน ซึ่งนับเป็นข้อจํากัดประการหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทย
ภาพที่ 2.3 จํานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ มีแนวโน้มเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น
นักท่องเที่ยวหลักของไทย ในปี 2549 นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก (รวมอาเซียน) มีสัดส่วนร้อยละ
57.46 ของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ยุโรปร้อยละ 24.03 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ที่มีระยะเวลาเดินทางไม่นาน
และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2556 นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เป็ น ร้ อ ยละ 60.40 ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม จํ า นวนขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศจี น
และมาเลเซีย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปลดลงเหลือ
ร้อ ยละ 23.19 ของจํา นวนนัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ ซึ่ง มีส าเหตุสํา คัญ มาจากการหดตัว ของเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
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3. ในอีก 15 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
67 ล้านคน สําหรับแนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยในอีก 15 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันในปี 2557 มีจํานวนนักท่องเที่ยว 24.7 ล้านคน จะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วเป็น 45 ล้านคน ในปี 2563 และเพิ่มเป็น 67 ล้านคน ในปี 2573 ทั้งนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวโน้ม ที่ ค วรจะเป็ น และภายใต้ ส มมติ ฐ านว่ า สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทยอยู่ ใ นภาวะปกติ ไม่ มี
เหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยใน
ช่วงเวลานับจากนี้เป็นต้นไป โดยกลุ่มตลาดหลักยังจะเป็นกลุ่มเดิม แต่นักท่องเที่ยวจีนจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม โดยสภาพข้อเท็จจริงแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ โรคระบาดร้ายแรง
และความขัดแย้งทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบ
ต่อแนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว
ภาพที่ 2.4 แนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยปี 2549-2578

หมายเหตุ : F = forecast (ข้อมูลคาดการณ์)
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

ผลการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วในฐานะเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ
ในการช่ ว ยรั ก ษาเสถี ย รภาพและขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยอาศั ย ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของทํ า เลที่ ตั้ ง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว และความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความเป็นไทย
เป็นจุดขายสําคัญในการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน และเพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบทิศทาง
การพั ฒ นาที่ ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพและโอกาสการพั ฒ นาใหม่ ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระยะที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ขึ้น
โดยการติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาในระยะครึ่ ง แผน รวมทั้ ง การประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับการท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทย และการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ทําให้ได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันในการสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนา
ที่ผ่านมา และข้อจํากัด ข้อด้อย และปัญหาสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการ ดังนี้
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1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังอยู่ในระดับต่ํา
กว่าประเทศคู่แข่ง จากข้อมูลของ Travel and Tourism Competitiveness Index ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า
ประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในลําดับที่ 35 ของโลก และเป็นอันดับที่ 10 ในภาคพื้นเอเชีย
และแปซิฟิก ซึ่งเป็นอันดับที่สูงขึ้นจากปี 2555 (ลําดับที่ 43) อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยยังต่ํากว่าประเทศสิงคโปร์ (อันดับ 11 ของโลก) และมาเลเซีย (อันดับ 25 ของโลก)
และเมื่อพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ละด้าน พบว่าไทยมีความจุดเด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(ลําดับที่ 16) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ (ลําดับที่ 17) โครงสร้างพื้นฐานในการบริการ
นักท่องเที่ยว (ลําดับที่ 21) สําหรับปัจจัยที่เป็นเป็นจุดอ่อนสําคัญของการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย
(ลําดับที่ 132) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (ลําดับที่ 116) และด้านสุขอนามัย (ลําดับที่ 89)
ภาพที่ 2.5 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ที่มา: World Economic Forum. 2015. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015

2. ผลการพัฒนาที่ผ่านมาประสบความสําเร็จในการเพิ่มรายได้ แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของ
การกระจายรายได้และการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว โดยในช่วงปี 2554-2557 พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยว
ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 18.9 ต่อปี แต่นักท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญ
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม่ และพบว่าการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างชาติกระจุกตัวอยู่ใน 20 จังหวัด ประมาณร้อยละ 94.2 ของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติทั้งหมด ในปี 2556
ประเทศไทยมีจํา นวนผู้เ ยี่ย มเยือ นชาวต่า งชาติร วมทั้ง สิ้น 55,387,752 1 คน โดยจํา นวนผู้เ ยี่ย มเยือ น
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการกระจุกตัวอยู่ใน 20 จังหวัดแรก จํานวน 52,182,217 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 94.2 ของจํานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด อีกทั้งจังหวัดที่มีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
1

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย 26.5 ล้านคน เมื่อเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆ จะถูกนับเป็นนักท่องเที่ยว (ถ้าค้างคืนในจังหวัดนั้น)
และนักทัศนาจร (ถ้าไม่ค้างคืนในจังหวัดนั้น) เมื่อรวมกับชาวต่างชาติที่เป็นนักทัศนาจร (นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วไม่ค้างคืน แล้ว
เดินทางไปจังหวัดนั้น) แล้วจะมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือน 55.3 ล้านคน

- 10 -

มากกว่า 1 ล้านคน มีเพียง 9 จังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้ พบว่าตลาดนักท่องเที่ยวยังคงเป็นกลุ่มเดิมที่ต้องพึ่งพารายได้
จากนักท่องเที่ยว 20 อันดับแรก โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้
หากประเทศเหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาหรือวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว
ตารางที่ 2.3 การกระจายตัวของผูเ้ ยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
ที่
จังหวัด
2556
1
กรุงเทพมหานคร
18,580,855
2
ภูเก็ต
8,395,921
3
ชลบุรี
7,216,105
4
สุราษฎร์ธานี
2,708,110
5
เชียงใหม่
2,341,905
6
สงขลา
2,212,248
7
กระบี่
1,995,991
8
อยุธยา
1,656,639
9
พังงา
1,324,772
10
ประจวบคีรีขันธ์
916,526
11
สมุทรปราการ
817,858
12
เชียงราย
526,498
ผู้เยี่ยมเยือน
13
หนองคาย
519,578
มากกว่า 5 ล้านคน
14
ปทุมธานี
491,155
1 -5 ล้านคน
15
ระยอง
473,614
300,000 – 1 ล้านคน
มากกว่า 100,000 คน
16
ยะลา
448,121
ต่ํากว่า 100,000 คน
17
เพชรบุรี
432,819
18
ตราด
404,153
19
กาญจนบุรี
364,094
20
นราธิวาส
355,255
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
หมายเหตุ : ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (Visitor) หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Tourist) + นักทัศนาจรชาวต่างชาติ

3. การท่องเที่ยวไทยยังคงมีภาพลักษณ์ด้านลบที่ต้องเร่งปรับปรับปรุงแก้ไข การประเมิน
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา ยังคงมีภาพลักษณ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
โดยในด้านบวก ได้แก่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน เป็นที่ที่ใช้ชีวิตในวันพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ความมีน้ําใจ
ของผู้คน บรรยากาศที่สนุกสนาน มีสีสัน อัธยาศัยไมตรีของคนท้องถิ่น จึงจัดว่าประเทศไทยทําได้ดีมาก ในเรื่องการสร้าง
ความรู้สึกและการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังมีภาพลักษณ์ด้านลบ
ได้ แ ก่ ปั ญ หาอาชญากรรม ความปลอดภั ย การหลอกลวงในรู ป แบบต่ า งๆ ปั ญ หาจากความเสื่ อ มโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยว สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว เป็นเหตุให้
นั กท่องเที่ย วกลุ่ ม ตลาดหลักเปลี่ย นจุด หมายไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภู มิภาคอื่นๆ จึ งเป็ นเรื่ อ งที่ จะต้อ งมี
แนวทางและหน่วยงานปฏิบัติที่ชัดเจน
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4. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ นับเป็นปัญหา
ที่ ส ะสมมานานจากนโยบายการเร่ ง ส่ ง เสริ ม ตลาดการท่ อ งเที่ ย ว แต่ ข าดการเตรี ย มพร้ อ มรองรั บ ของ
แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ของประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมากในแต่ละปี การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่การบริหารจัดการและการควบคุมกํากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถดําเนินการได้อย่างทั่วถึง
ทําให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ปัญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ ระบบนิเวศวิทยา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน
เสี่ยงต่อการถูกทําลาย ซึ่งนับเป็นสาเหตุสําคัญทําให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง ในขณะเดียวกันการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ยังไม่มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นยังกระจุกตัว
อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเดิมๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ
ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
5. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง แต่ยังมีปัญหาในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญ มีสนามบิน 41 แห่ง กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ มีถนนที่มี
คุณภาพเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐาน แต่ยังการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวรองยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
6. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะและองค์ความรู้
ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นตลาดโลก โดยภาพรวมแล้ ว บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับท้องถิ่นหรือในประเทศ แต่ยังขาดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
ทั้งนี้เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ข้อจํากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ขาดการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางในเรื่องการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว ขาดความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ เนื่องจาก
ธุรกิจส่วนมากเติบโตมาจากธุรกิจในครอบครัว ซึ่งมักขาดความรู้ในด้านการจัดการ หรือการบริหารงานที่มีระบบ
ไม่ ส ามารถทํ า การตลาดเชิ ง รุ ก ได้ ด้ า นภาษา ด้ า นเทคโนโลยี ผู้ ป ระกอบการจํ า นวนมากยั ง ขาดความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ขาดทรั พ ยากรและเงิ น ทุ น ปั จ จุ บั น แม้ ว่ า ภาครั ฐ จะมี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการ
ทั้งการกู้ยืมและค้ําประกัน แต่ขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลาค่อนข้างนาน และมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างมาก
ขาดเครือข่าย ปัจจุบันเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเที่ยวขนาดกลางและเล็ก ยังมีไม่มากพอที่จะสามารถแข่งขัน
กับบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ เป็นต้น
7. กฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับ การท่องท่อ งเที่ยวยังไม่ส อดรับ กับ สถานการณ์ใ นปัจจุบัน
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายฉบับเก่า ล้าสมัย มีความขัดแย้งกัน
ระหว่างกฎหมาย และมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีมาตรการเข้มงวด กวดขัน ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย
8. ขาดข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาและ
ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศทั้งใน
ภาพรวมและภาพเชิ ง ลึ ก จํ า นวนมาก แต่ ปั จ จุ บั น ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งกระจั ด กระจาย มาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล
ที่หลากหลาย ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ขาดการบริหารจัดการ และขาดการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเต็มที่
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว โดยการนําเทคโนโลยีการจัดเก็บ
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ออกแบบและกลั่ น กรองข้ อ มู ล สร้ า งระบบการบริ ห ารจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทย
9. กลไกการบริหารจัดการขาดการบูรณาการ การพัฒนาการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน เชื่อมโยงจากระดับชาติ สู่ระดับพื้นที่ และชุมชน ที่ผ่านมากลไกการพัฒนาการท่องเที่ยว
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกลไกในระดับต่างๆ ต่างคนต่างทํา ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนของการพัฒนา หรือขาด
เจ้าภาพหลักในบางเรื่อง

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในอนาคต จะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งใน
ประเด็นการเตรียมพร้อมรองรับจากภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย
เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้อมๆ กัน โดยสามารถ
สรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้ดังนี้
1. กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) การเชื่อมโยงของโลกได้ส่งผลกระทบถึงกันหมด
ทั้งด้า นเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม เทคโนโลยี และการเคลื่อ นย้า ยของแรงงาน (Workforce flow)
การรวมตัวกันของประเทศต่างๆ ในการเพิ่มอํานาจต่อรอง การไหลเวียนเงินทุน การขยายขอบเขตตลาด
ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนมุมมองพัฒนาตัวเอง เพื่อรับกับคู่แข่ง
คู่ค้า และลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
2. สังคมสูงวัย (Aging society) หลายประเทศก้าวสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะลูกค้าหลักของไทย
คือ กลุ่มยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทยเองก็กําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2030 และจาก
การคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2 ในปี 2533
เป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2556 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงถึง ร้อยละ 21.1
ในปี 2593 ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อแรงงานที่อาจจะขาดแคลนในบางสาขา โครงสร้างประชากรและวัยแรงงาน
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป และตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
3. สังคมเมือง (Urbanization) การเพิ่มขึ้นของเมืองใหญ่ทั่วโลกนํามาซึ่งความเจริญและโอกาส
ทางธุรกิจ แต่ก็มีผลกระทบตามมาเช่นกัน ได้แก่ ความแออัดของชุมชน ปัญหาขยะ มลพิษ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ในมุ ม ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอาจทํ า ให้ เ กิ ด การกลื น วั ฒ นธรรม เช่ น วั ฒ นธรรมแฟชั่ น เกาหลี ใ ต้ ร้ า นอาหาร
ต่างประเทศ อาจเกิดการสูญเสียความเป็นท้องถิ่นของชุมชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง นอกจากนี้
ยังเกิดการกระจุกตัวของคนในชุมชนเมืองทําให้หลายเมืองที่บริหารจัดการไม่ดีไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
ทั้งที่มีโอกาส และเสน่ห์ของเมืองจะสูญเสียไปจากสิ่งก่อสร้างที่คล้ายกันของเมืองใหญ่
4. ชีวิตดิจิตอล (Digital lifestyle) มีผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
ความนิยมต่อโทรศัพท์ Smart phone ที่ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร แต่ยังสามารถใช้บริการ
ข้อมูล (Data) ในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สามารถค้นหา
ข้อมูลด้านการเดินทาง ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว แต่ยังสามารถทําการจองได้โดยทันที (Real time) ซึ่งปัจจุบัน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างให้ความสําคัญกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นอย่างมาก
ตั้งแต่การให้บริการด้านข้อมูล การจอง และการซื้อขาย ซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเตรียมตัวและเดินทาง
ด้วยตนเองได้ง่ายกว่าเดิมมาก
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5. ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
มากขึ้น ประกอบกับการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วมีส่วนในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ดังจะเห็นได้จากวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือผลของ
การระบาดของโรค SARS และไข้หวัดนก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก
ภาพที่ 2.6 การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจากวิกฤตทางการเมือง

ที่มา: World Economic Forum. 2015. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015

ภาพที่ 2.7 การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเข้าพักของนักท่องเทีย่ วจากวิกฤตของโรคระบาด

ที่มา: World Economic Forum. 2015. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015
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6. สายการบินต้นทุนต่ําส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การให้เปิดบริการสายการบิน
ต้นทุนต่ํา (Low Cost Airline) และการแข่งขันที่สูงในธุรกิจการบิน ส่งผลให้ค่าโดยสารมีราคาถูกลงกว่าเดิมมาก
โดยเฉพาะบัตรโดยสารราคาพิเศษสําหรับการเดินทางนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low season) นอกจากจะส่งผล
กระตุ้ น ให้ มี ก ารเดิ น ทางเพิ่ ม ขึ้ น เพิ่ ม การกระจายตั ว ของการเดิ น ทางนอกฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว ยั ง ส่ ง ผลให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจก่อนการเดินทาง (Last minute) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Airline profiler
พบว่า ในปี ค.ศ. 2013 ร้อยละ 23 ของผู้โดยสารเครื่องบินทั่วโลก เดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ําและ
สายการบินต้นทุนต่ํามีอัตราที่นั่งที่ขายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่าสายการบินมาตรฐาน แต่โดยภาพรวมผู้โดยสาร
มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากสายการบินมาตรฐาน (Full service airlines) มากกว่าที่ได้รับในสายการบิน
ต้นทุนต่ํา สะท้อนให้เห็นว่ามากกว่า 1 ใน 5 ของผู้โดยสารเครื่องบิน ให้ความสําคัญต่อราคามากกว่าความสะดวกสบาย
และสายการบินต้นทุนต่ํามีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
7. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment) ผลกระทบจากการทําลาย
สภาพแวดล้อม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทําให้โลกได้รับผลกระทบและเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติ
ที่เพิ่มมากขึ้น หลายประเทศได้ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและนํามาสู่ภาคปฏิบัติ มีสนธิสัญญา
ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแนวทางปฏิบัติจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม นักท่องเที่ยวเริ่มให้
ความสําคัญกับการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เรื่องของสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยที่หลายประเทศ
แสดงจุดยืนและหาแนวทางความร่วมมือและจัดทําเป็นแผนระดับชาติ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช้เรื่อง
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
8. การเปิด ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (Asian Economics Community: AEC)
ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวสูงที่สุดในโลก
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2556 คือ ร้อยละ 8.5 โดยมีการคาดการณ์ว่าภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น แนวโน้มการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนจะกลายเป็น
องค์ กรทางภู มิ รัฐศาสตร์ที่มีความสําคัญ และทั่วโลกต่างจับตามอง จึ งเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยที่จะใช้ประโยชน์จากตลาดที่ใหญ่ขึ้นในความร่วมมือในระดับภูมิภาค สําหรับการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มอาเซียนกับปริมาณนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศในกลุ่มอาเซียนมีแนวโน้มเติบโต
สูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น เมื่อเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีภาคทางการท่องเที่ยว จะเป็นปัจจั ยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น
9. การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) นักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
สนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยว
เชิงศาสนา การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)
เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้
และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐานสําหรับการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษดังกล่าว
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ทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย
ทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในอนาคต ต้องพัฒนาไปสู่ความมั่นคง (Stability)
ความมั่งคั่ง (Prosperity) และความยั่งยืน (Sustainability) โดยความมั่นคงคือ ความสามารถขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะวิกฤตต่างๆ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ความมั่งคั่ง
คือ การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และสร้างความความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และความยั่งยืน
คือ การพัฒนาที่สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ไทยต้องสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในตลาดโลกได้ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
สามารถสร้ า งความสมดุ ล ของการท่ อ งเที่ ย วจากการเพิ่ ม รายได้ เพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย เพิ่ ม จํ า นวนวั น พั ก ของ
นักท่องเที่ยว และมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ไปยังชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมทั้งได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบุคลากรและ
ผู้ประกอบการไทย ดังนั้น กรอบแนวคิดในการพัฒนาในระยะต่อไป จึงควรให้ความสําคัญกับคุณภาพของการ
ท่องเที่ยว เพื่อจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางเพื่อการเดินทางมาพักผ่อนที่มีคุณภาพ
(Quality Leisure Destination) โดยมีประเด็นสําคัญในการพัฒนา 6 ประเด็น ดังนี้
1. เพิ่มความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Higher
Tourist & Stakeholder Satisfaction) โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความปลอดภัย ความสะอาด พัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการ
ท่ องเที่ ยวให้ มีใจพร้อ มให้บริการ และการเข้ าถึงแหล่งท่ องเที่ ยวที่มี ความสะดวก โดยมีก ารพั ฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ครอบคลุมเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่จะเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Protection) โดยการคํานึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับ และมีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ําเสมอ
3. การกระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว (Seasonality Expansion) เพื่อเป็นการสร้างรายได้
และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
4. กระจายแหล่งท่องเที่ยวการจ้างงานสูงขึ้น (Income Distribution) เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว และเป็นการเสริมสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
5. เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวการเพิ่มมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยว (Higher Revenue)
6. การเติบโตอย่างยั่งยืนของจํานวนนักท่องเที่ยว อย่างสมดุลกับขีดความสามารถในการ
รองรับ (Sustainable Growth)
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ภาพที่ 2.8 ประเด็นสําคัญในการพัฒนาเพื่อจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ต่ า งๆ ในข้ า งต้ น อาจจะพอกล่ า วสรุ ป ในเบื้ อ งต้ น ได้ ว่ า
ตลาดท่องเที่ยวไทยในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ยังมีอนาคตที่ดีอย่างแน่นอน เนื่องจากแนวโน้มการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4-5 ต่อปี โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จะกลายเป็นตลาดหลักและมี บทบาทต่อการกําหนดทิศทางการท่องเที่ยวในตลาดโลก โดยมีประเทศจีน
และอาเซียนเป็นศูนย์กลางการส่งออกนักท่องเที่ยวและแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งประเทศไทย
ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายในตลาดโลกอยู่แล้ว รวมทั้งยังเป็นผู้นําด้านการ
ท่องเที่ ยวในภูมิภาคอาเซียน จึ งสามารถใช้ศักยภาพและโอกาสดังกล่าวดึงนักท่ องเที่ยวเข้ ามาท่ องเที่ยว
ในประเทศได้อีกเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม การที่จะกําหนดบทบาทหรือทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
ในระยะต่อ ไป จํ า เป็นต้ องมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนอย่างรอบคอบและเหมาะสม บนพื้ นฐานของศั กยภาพ
ความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ ความเร่งด่วนของปัญหา ความจําเป็นต้องพัฒนา คํานึงถึง
คุณภาพ ความสมดุล และความยั่งยืนของการพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ ป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กิ ด จากกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ย และสุ ด ท้ า ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อร่วมผลักดันไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
ผลการพัฒนาการท่องเที่ ยวของประเทศในระยะที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้ เห็นความสําเร็ จ
ของการเติบโตในเชิงปริมาณทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังคงมีปัญหาในเชิงคุณภาพ
ที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจากการกระจุกตัว
ของนักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงและการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และการรองรับการขยายตัวของสาขาการท่องเที่ยวใหม่ๆ บุคลากรการท่องเที่ยว
ยังขาดแคลนทั้งด้านปริม าณและคุ ณภาพ ปัญ หาในการบังคับ ใช้กฎหมาย เป็ นต้น ในขณะที่ โอกาสทาง
การตลาดยังมีอีกมากจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวในตลาดโลก รวมถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ในตลาดโลกที่จะเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงและสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ดังนั้น การกําหนดทิศทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะ 3 ปีถัดจากนี้ไป จึงต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความสมดุลของการพัฒนา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ภารกิจ
ที่จะต้องดําเนินการควบคู่และเกื้อหนุนกันไปทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ
และด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์
“วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน”

เป้าหมาย
1. ในปี 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท และเป็นแหล่งกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น
2. สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนมีความเข้มแข็ง
3. ทุกภาคส่วนมีจิตสํานึกในการพัฒนาโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน

พันธกิจ
1. กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย
2. พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการทํางานเชิงบูรณาการ
เชื่อมโยงระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น
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ดัชนีชี้วัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท ในปี 2560
2. จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 5 พันล้านบาท/ปี มีจํานวนเพิ่มขึ้น
3. อัตราการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ Low Season เพิ่มขึ้น
4. นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
5. มีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวที่เปราะบาง
6. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยดีขึ้น โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และด้านสุขอนามัย
ดัชนีชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนา
• อัตราการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวต่อเนื่อง
การเติบโต
อย่างยั่งยืน

• ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวและ
Stakeholder (รัฐ เอกชนชุมชน)

นักท่องเที่ยว
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ

รายได้เพิ่มขึ้น
ด้าน
สังคม

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

กระจาย
รายได้สู่
ท้องถิ่น

ท่องเที่ยว
สมดุลตลอดปี

• อัตราการท่องเที่ยวในช่วง Low Season
ของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• รายได้จากการท่องเที่ยว
2.5 ล้านล้านบาท

การดูแล
สิ่งแวดล้อม

• มีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับใน
แหล่งท่องเที่ยวที่เปราะบาง
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• จังหวัดที่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 5 พันล้านบาทเพิ่มขึน้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว
ผลการพัฒนาที่ ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวไทยอยู่ในภาวะขาดสมดุล
และ มีความเสี่ยงต่อการเติบโตอย่างไม่ยั่งยืนค่อนข้างสูง เนื่องจากการเติบโตเป็นไปในลักษณะก้าวกระโดด
จนเกิดปัญหาการรองรับไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่วนแบ่งตลาด 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว
ทั้งหมดมาจาก 2 ตลาด คือ ตลาดจีนและรัสเซีย และรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2 ใน 3 มาจากจังหวัดท่องเที่ยว
เพียง 5 จังหวัด ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ทางลบในตลาดหรือจังหวัดท่องเที่ยวหลัก จะส่งผลต่อการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญทันที ซึ่งเคยปรากฏชัดเจนในช่วงวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น เหตุภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ
จ.ภูเก็ต เหตุมหาอุทกภัยปี 2554 และเหตุความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ เป็นต้น
ดังนั้น การผลักดันและนําประเทศไทยสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนั้น จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การใช้ ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย ว และการสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและประชาชน
เพื่อวางรากฐานการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว ในขณะเดียวกัน
จะต้องทําให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศระยะสั้นเช่นกัน
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ปรับภาพลักษณ์ประเทศไทยในใต้แบรนด์ Amazing Thailand (Rebranding) ยกระดับ
ตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและคุ้มค่า (Variety and
Value for Money Destination) สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Leisure Destination)
2. ปรับโครงสร้างตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่ม High Value
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวระดับกลาง-บน ใช้จ่ายสูงมีพฤติกรรมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย สนใจเรียนรู้ และสร้างผลกระทบ
ต่อประเทศไทยต่ํา ให้การเติบโตของรายได้ เกิดจากการเติบโตของการใช้จ่ายมากกว่าจํานวนนักท่องเที่ยว
3. ปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทาน (Rebalancing) ให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน มุ่งการกระจายจังหวัดท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่จังหวัด
ท่องเที่ยวศักยภาพรอง สร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความรัก ความภูมิใจ
ในความเป็นไทย ตลอดจนเกิดความผูกพันในครอบครัวและหมู่คณะ อันจะเป็นการสร้างรากฐานอันเข้มแข็ง
ของสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กลยุทธ์การดําเนินงานประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
1.1 กลยุทธ์การยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น Quality Leisure Destination
เน้นการสื่อสารข้อมูลเชิงบวก ในด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวนําสร้าง
เอกลักษณ์ และส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งปลุกกระแสให้คนไทยนิยมไทย
ภูมิใจในความเป็นไทย และดํารงไว้ซึ่งวิถีไทย และบริหารจัดการภาพลักษณ์ทางลบ ควบคู่กับการยกระดับและ
เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ามีความเข้มแข็ง สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการนักท่องเที่ยว โดยดําเนินการผ่าน 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการปรับตําแหน่ง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น Quality Leisure Destinationและ มาตรการยกระดับคุณภาพ Value Chain ดังนี้
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1.1.1 มาตรการปรับตําแหน่งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น Quality Leisure
Destination มีแนวทางการดําเนินงาน โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกันและสื่อสารในทางเดียวกัน เพื่อสร้าง
การรับรู้ประเทศไทยเป็น “Quality Leisure Destination” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถ
สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว โดยใช้ “วิถีไทย” เป็น content ในการสื่อสาร สื่อสารภาพลักษณ์
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่โดยให้นักท่องเที่ยวช่วยบอกต่อ (User Generated Content) รวมทั้งสร้างให้เกิดการเชื่อมโยง
content จากคนไทยสู่ต่างประเทศ (Inside-Out IMC) สร้าง Cluster Branding ทั้ง 8 Cluster ให้เชื่อมโยงกับ
Quality Leisure Destination ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีคุณภาพระดับโลก (Co-brand/Quality Alliance)
เพื่อพ่วงยกระดับแบรนด์ประเทศไทย เช่น ส่งเสริม World Heritage sites ร่วมกับ UNESCO ส่งเสริมการขาย
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพร่วมกับบัตรเครดิต พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการภาพลักษณ์เชิงบวก
ของประเทศ โดยเน้นการนําเสนอข้อมูลด้านบวกเพื่อกลบข้อมูลด้านลบ (Positive Negative Ratio) และสร้าง
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต-บริหารจัดการ
1.1.2 มาตรการยกระดับคุณภาพห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มีแนวทางการดําเนินงาน
ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการ/ภาครัฐ/ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน สร้างกลไกในการหาผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
ใน Value chain เพื่อเป็นต้นแบบกับผู้ประกอบการอื่นๆ สร้างความเข้มแข็งเชิงการตลาดให้กับชุมชนในพื้นที่
โดยเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดให้ชุมชนสามารถทําการตลาดได้ด้วยตนเอง จัดกลุ่มสินค้าคุณภาพ และสนับสนุน
ส่งเสริม ให้มีการจัดทําสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตลาด เพื่อให้สามารถนําไปเสนอ
ขายได้อย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และส่งเสริมให้เกิดการประกอบการอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานสูง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (2) ประชาชน สร้างกระแสให้คนไทยหันมาให้ความนิยมในการท่องเที่ยว
เมืองไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยทําให้วิถีไทยเกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งจะ
เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยสร้าง Quality Experience ให้นักท่องเที่ยว
1.2 กลยุทธ์การปรับโครงสร้างตลาดสู่ High Value เน้นการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว
กลุ่ม High Value ทั้งกลุ่มระดับกลาง-บน กลุ่มความสนใจพิเศษ โดยนําเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าวิถีไทย และสร้างการเดินทางเชื่อมโยงให้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียน โดยดําเนินการ
ผ่าน 3 มาตรการ คือ มาตรการเร่งเพิ่มรายได้ มาตรการปรับโครงสร้างตลาดหลัก และมาตรการแสวงหา
กลุ่มตลาดใหม่ ดังนี้
1.2.1 มาตรการเร่งเพิ่มรายได้ มีแนวทางการดําเนินงาน โดยการเจาะตลาดกลุ่มเฉพาะที่
มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูง ได้แก่ กลุ่ม Health & Wellness, MICE, Green Tourism (Eco Luxury), Aging,
Sport Tourism, Wedding & Honeymoon กลุ่มครอบครัว กลุ่มตลาดมุสลิม ส่งเสริมการเดินทางของกลุ่ม
ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมน้อยเช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม Responsible Tourists กลุ่ม Green Tourism
ขยายฐานนักท่องเที่ยวตลาดหลักกลุ่มระดับกลาง-บนจากเอเชีย (ไม่รวมจีน อินเดีย) ยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย)
อเมริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย เพิ่มการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยหา
ตลาดทดแทน หรือกระตุ้นการเติบโตของตลาดที่เดินทางในช่วง Low Season นําเสนอสินค้าและกิจกรรม
ที่เพิ่มมูลค่าวิถีไทย 7 กลุ่ม (ขยายผลต่อเนื่องจากปีท่องเที่ยว วิถีไทย) อาทิ Premium OTOP อาหารไทย
(Gastronomy Tourism) บูติครีสอร์ท การซื้อสินค้า (Shopping) รวมทั้งสินค้าเกษตร/วิถีชีวิตส่งคมเกษตร
ศิลปวัฒนธรรม (Arts & Cultures)
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1.2.2 มาตรการปรับโครงสร้างตลาดหลัก มีแนวทางการดําเนินงานอาทิ ขยายฐาน
ตลาดกลุ่มระดับกลาง-บนในพื้นที่ตลาดหลักทดแทนกลุ่มระดับล่าง รวมทั้งขยายฐานกลุ่มความสนใจพิเศษและ
กลุ่ม FIT ตามกระแสแนวโน้มโลกที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางเองตามความสนใจของตน โดยเฉพาะตลาดจีน
อินเดีย รัสเซีย กําหนดเป้าหมายด้านจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างสมดุลกับขีดความสามารถในการรองรับ
1.2.3 มาตรการแสวงหากลุ่มตลาดใหม่ มีแนวทางการดําเนินงานอาทิ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นศูนย์กลางเดินทางท่องเที่ยวของอาเซียนโดยเน้นการส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงทางบกจากประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองโดยเชื่อมโยงทางอากาศ เจาะกลุ่มตลาดใหม่ ได้แก่
ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา (บราซิล) แอฟริกา (แอฟริกาใต้) ยุโรปตะวันออก (โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก)
1.3 กลยุทธ์สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่คนไทยทุกกลุ่มเน้นให้คนไทยทุกคนสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงเศรษฐานะและข้อจํากัดด้านกายภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในลักษณะเรียนรู้ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ และ เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ประกอบด้วย มาตรการสําคัญ คือ ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย มีแนวทางการดําเนินงาน ได้แก่ ขยายผลปรับแก้ไข
ข้อจํากัดของมาตรการคืนภาษีสําหรับนักท่องเที่ยวไทย ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยกลุ่มต่างๆ
เช่น แรงงาน ข้าราชการ เกษตรกร กลุ่ม Corporate/Expats ผู้มีรายได้กลาง-สูง กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ส่งเสริมการเดินทางประชุมสัมมนาในประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เช่น ผลักดัน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหลักสูตรการศึกษา สนับสนุนการเดินทาง
ศึกษาดูงานในประเทศไทยของ เกษตรกร องค์การบริการส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรกร เป็นต้น
1.4 กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งสมดุ ล เชิ ง เวลาและพื้ น ที่ เน้ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเดิ น ทางสู่ พื้ น ที่
ท่องเที่ยวรอง และเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล โดยดําเนินการผ่าน 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม่ และมาตรการส่งเสริมการกระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว ดังนี้
1.4.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม่ มีแนวทางการดําเนินงานได้แก่ ส่งเสริม
การเดินทางสู่พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ที่มีความพร้อม เช่น เมืองท่องเที่ยวหลัก กลุ่มจังหวัด 8 Cluster 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด เมืองเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและ Creative Tourism ที่สอดคล้องกับ Thainess
ที่กําหนดไว้ ชะลอการส่งเสริมการเดินทางไปยังพื้นที่ที่อ่อนไหว และมีนักท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับส่งเสริมให้ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นกลุ่มจังหวัดจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยรอบ
1.4.2 ส่งเสริมการกระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว มีแนวทางการดําเนินงาน ได้แก่
ปรับทัศนคติของคนไทยให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลและลาพักร้อนไปพักผ่อนในวันธรรมดา
ส่งเสริมการเดินทางของกลุ่มวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนาย นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ นักแสดง เป็นต้น
ส่งเสริมการลาพักร้อนในวันธรรมดาเพื่อเดินทางท่องเที่ยว อาทิ สร้างแรงจูงใจให้บริษัท/นายจ้างอนุญาต
ให้พนักงานสามารถลาพั กร้อนไปท่องเที่ยว รวมทั้ง หามาตรการสนั บสนุนการลาพั กร้ อนของข้าราชการ
เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว
แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบ
ภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย และยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ
ทางด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ส่งผลให้มีการขยายตัว
ของการเดินทางท่องเที่ ยวเพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มเส้นทางการบินของสายการบินต้นทุนต่ํา เกิดการลงทุน
ของเอกชนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลให้เกิด
การท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบใหม่ ๆ ประเทศไทยจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ม าตรการเตรี ย มความพร้ อ มของทรั พ ยากร
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
ความท้าทายของการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว คือ จะทําอย่างไรให้สินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ทําลาย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ าและมู ล ค่ าสิ น ค้ า และบริ ก ารท่อ งเที่ ย ว กระจายรายได้ สู่เ กษตรกร
และท้องถิ่น และยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน ดังนั้น การจัดทํายุทธศาสตร์ในด้านนี้ จึงมุ่งเน้นการบูรณาการ
การทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยใน
ระยะเร่งด่วนนี้ จะให้ความสําคัญในการเร่งพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาสินค้าและบริการรายสาขาเพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ การเร่งพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สําคัญอีกประการคือ ปัญหาด้านความปลอดภัย การเอาเปรียบ
หรือหลอกลวงนักท่องเที่ยว การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤติ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทาย
ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวประเทศไทยและเกิดการเที่ยวซ้ํา ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว จึงได้กําหนด
กลยุทธ์การพัฒนาออกเป็น 5 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ กลยุทธ์นี้เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ในการ
รองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และให้ความสําคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม และสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนความสมดุ ล ของการพั ฒ นาการท่ องเที่ ย ว
โดยส่ ง เสริ ม การจั ด การทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า
ทางการเกษตร ผลิ ตภัณ ฑ์ ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุร กิจบริการท่องเที่ยว เพิ่ม มูลค่ าผลผลิตการเกษตร
และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแทนการนําเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วตามเส้ น ทางคมนาคมที่ ร ะบุ ไ ว้
ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง อีกทั้งเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานร่วมกัน
ของหน่ ว ยงานแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยได้ กํ า หนดพื้ น ที่ ใ นการพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วในระยะเร่ ง ด่ ว น
ออกเป็น 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และ 8 เขตพื้นที่เมืองชายแดน ดังนี้
2.1.1 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่
เชี ยงราย ลําพูน ลํ าปาง และพะเยา โดยมี เป้า หมายหลัก ในการพัฒนาไปสู่ การท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรม
และภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนาเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ ชื่ อ มโยงอนุ ภ าคลุ่ ม น้ํ า โขง ผ่ า นมาตรการการยกระดั บ วั ฒ นธรรม
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และภูมิ ปัญ ญาล้า นนาสู่ สิน ค้ าและบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ให้ ค วามสํา คั ญ กั บ การพั ฒ นา
และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนําเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
2.1.2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
ชั้น นํ าของโลก ผ่ า นมาตรการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ งคุ ณ ภาพ เพื่ อ รองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ครอบครั ว
และผู้ สู ง อายุ มี แ นวทางการพั ฒ นา โดยยกระดั บ เป็ น เมื อ งพั ก ผ่ อ นเพื่ อ สุ ข ภาพระดั บ สากล ยกระดั บ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ กําหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ เช่น เขตอุทยาน เกาะ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
ชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรม
บริการท่องเที่ยว แทนการนําเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
2.1.3 เขตพัฒ นาการท่อ งเที่ยวฝั่ง ทะเลตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากล
ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมเชื่อมโยงสู่ กัม พูชา และเวียดนาม ผ่านมาตรการสนับสนุนการพั ฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็น Tourism & Sport City พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนําเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
2.1.4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง
และสตู ล โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วทางทะเลระดั บ โลก บนฐานวั ฒ นธรรม
อันดามัน ผ่านมาตรการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับ High-Class มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของการเป็นเมืองท่องเที่ ยวทางทะเลและท่าเทียบเรือสําราญที่มี
มาตรฐานระดับสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้า
ทางการเกษตร ผลิตภั ณ ฑ์ ชุม ชน สู่ ภาคอุ ต สาหกรรมบริก ารท่องเที่ ยว แทนการนํ าเข้ า และบริโภคสินค้ า
จากต่างประเทศ
2.1.5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแห่งวิถีชีวิต
อีส านใต้ ร่ ว มสมัย เชื่อมโยง ลาว กัม พูชา และเวียดนาม ผ่านมาตรการการยกระดั บอารยธรรมอี ส านใต้
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า ทางการท่ อ งเที่ ย ว มี แ นวทางการพั ฒ นา ได้ แ ก่ พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสานใต้ร่วมสมัย ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนําเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
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2.1.6 เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วลุ่ ม แม่ น้ํ า เจ้ า พระยาตอนกลาง เขตพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําโขง เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในระยะเร่งด่วนนี้จะให้
ความสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวข้างต้น เพื่อเป็นพื้นที่นําร่อง
อย่างไรก็ดี ยังได้มี การกํ าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 3 เขต เพื่อดําเนิ นการวางแผนพัฒนา
ในระยะต่อไป ได้แก่ (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนกลาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โดยยังคงอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพัฒนาส่งเสริม เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ําในลุ่ มแม่น้ําเจ้าพระยา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
สถานประกอบการโรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมภาคบริการให้ได้
มาตรฐาน (2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําโขง มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตาม
ลําน้ําโขงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมเทศกาล กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเทศกาลระดับสากล
และสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ํา รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา
(VISA) และการผ่านแดน (3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม มุ่งเน้นการฟื้นฟูและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ตลอดจนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ และให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
2.1.7 พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด มีมาตรการสําคัญคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ 12 เมือง ประกอบด้วย จังหวัดลําปาง น่าน
เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง โดยมีแนวทาง
การพัฒนา ได้แก่
พัฒนา ฟื้นฟู และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทางวัฒนธรรมและที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละพื้นที่ รวมถึง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (Cluster) และพื้นที่จังหวัดเมืองรอง
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า
2.1.8 เขตพื้นที่เมืองชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด
สงขลา เชียงราย หนองคาย และสตูล มีเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน (ASEAN Connectivity) ผ่านมาตรการสําคัญคือ การส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ Cluster
และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมการค้าการลงทุน การบริการ
และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ในพื้นที่เมืองชายแดน และกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) อินโดนีเซีย มาเลเซีย (IMT-GT)
และจีน ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า
2.2 กลยุทธ์การพัฒนารายสาขา โดยประเด็นกลยุทธ์การพัฒนารายสาขา จะมุ่งเน้นการพัฒนา
สินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
และบริ ก ารมากขึ้ น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการไทยที่ มี ศั ก ยภาพในการไปลงทุ น ในต่ า งประเทศด้ ว ย
และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว และตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน
ดังนี้
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2.2.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) โดยมุ่งสู่การเป็นหนึ่ง
ในผู้ นํ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพระดั บ ภู มิ ภ าค ผ่ า นมาตรการยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพระดับสากล ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนามาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องใช้มาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการนํามาตรฐานสากล (ISO) : มาตรฐาน
การบริการสปาเพื่อสุขภาพไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการและสถานประกอบการของตนเอง ตรวจสอบขึ้น
ทะเบียน และจัดทําฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการให้โดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
2.2.2 การท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชีย ผ่านมาตรการยกระดับเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวทาง
การพัฒนา ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ พั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน และมี ค วามปลอดภั ย ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ โดยเพิ่ ม รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
แก่นักท่องเที่ยวเสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการ และบุคลากรภาคบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มี
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างและผลักดันมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการพํานักระยะยาวของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
2.2.3 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) โดยมุ่งสู่การยกระดับ
ประเทศไทยสู่การเป็นตลาดไมซ์คุณภาพของภูมิภาคเอเชีย ผ่านมาตรการส่งเสริมการจัดประชุมและแสดง
นิทรรศการในประเทศ ในกลุ่มเมือง MICE City และจังหวัดรองที่มีศักยภาพ มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
เสริมศักยภาพของไมซ์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ให้อยู่ในระดับสากล พัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดประชุมภายในประเทศในกลุ่มจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า
(D-Exhibition) ผ่าน 3 แนวทาง คือ สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าใหม่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ (Invent) ยกระดับ
รูปแบบ มาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่นให้เป็นงานระดับภูมิภาค (Upgrade) และการกระจาย
งานแสดงสินค้าในประเทศที่ประสบความสําเร็จไปจัดในภูมิภาคต่างๆ (Clone)
2.2.4 การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) โดยมุ่งสู่การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว
ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ผ่านมาตรการพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา
ได้แก่ พัฒนาเพื่อสร้างความสมดุลต่อขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยว ส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
ประชาชน และเอกชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2.2.5 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยมุ่งสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ผ่านมาตรการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism มีแนวทาง
การพัฒนา ได้แก่ สร้างมูลค่ากีฬาที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ มวยไทย กอล์ฟ ดําน้ํา ส่งเสริมให้มี
ศูนย์ฝึก/โรงเรียน/สนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน จัดกิจกรรม Sport Tourism ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ cluster
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย โดยมีแผนงานที่สําคัญ ได้แก่ แผนงานปรับปรุงสนามแข่งขันให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์การเป็นเมืองเจ้าภาพ แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เป็น Sport Tourism Destination
แผนงานส่งเสริมการจัดงาน Sport Tourism Event ระดับนานาชาติ แผนงานเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
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2.2.6 การท่องเที่ยวเรือสําราญ มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทียบเรือ
สําราญที่มีมาตรฐานระดับสากลผ่านมาตรการสําคัญ คือ การพัฒนาการจัดการเส้นทางการเดินเรือเพื่อการ
ท่องเที่ยวในทะเลให้มีศักยภาพในการเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวในระดับสากล มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
ได้แก่ พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนสร้างพื้นที่ท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือสําราญในพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่
ท่าเทียบเรือภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อทางเรือสําราญไปยัง
ประเทศอื่ น ในอาเซี ย น มาตรการจู ง ใจและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทางน้ํ า รวมถึ ง การบริ ก ารด้ า นต่ า งๆ
สู่มาตรฐานสากล และการประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรือสําราญ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมประจําปีของภาคเอกชน เช่น Yacht Show ปรับปรุงและทบทวนกฎระเบียบว่าด้วย
เรื อสํ าราญ ทั้ งในเรื่ องการประกอบธุร กิ จ และด้านการควบคุ ม บริหารจั ดการ รวมถึงด้านความปลอดภั ย
ของการเดินเรือ ด้านการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.2.7 การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวฮาลาลระดับนานาชาติ
โดยมีมาตรการสําคัญ คือ การพัฒนาธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการอิสลามที่ถูกต้องและได้
มาตรฐาน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาการท่องเที่ยวในธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้อง และสิ่งอํานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมุสลิมให้เป็นไปตามหลักการอิสลามที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสําหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มมุสลิมโดยเฉพาะ แนะนําแนวทางการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมุสลิมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
2.3 กลยุทธ์พัฒนาการอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป้าหมายหลักของกลยุทธ์นี้
คือ เร่งพัฒนาการอํานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ ยว ผ่านมาตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถช่วยเพิ่มรูปแบบการบริการสําหรับนักท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่
2.3.1 พั ฒ นาระบบอํ า นวยความสะดวก ในขั้ น ตอนการขอวี ซ่ า และการอํ า นวย
ความสะดวกในการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) และการผ่านแดนทั้งจุดเข้าออกชายแดน
และสนามบิน โดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และการปรับปรุงกฎระเบียบให้มี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
2.3.2 พัฒ นาสิ ่ง อํ า นวยความสะดวกในแหล่ง ท่อ งเที ่ย ว ที ่ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยคํานึงถึงอารยสถาปัตย์
สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนพิการ และผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ํา ที่จอดรถ ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล จุดบริการ
Wifi ทางลาด ราวจับ ห้องละหมาด เป็นต้น
2.3.3 พัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ข้อมูล ศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยได้มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบสื่อความหมาย เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ การสร้างสุนทรียภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีและ
ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น Augmented Reality (AR), QR Code, Info Graphic เป็นต้น
แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการเข้าถึง Internet ของแหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวมีความพร้อมที่
จะใช้ในการรับข้อมูลหรือไม่
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2.3.4 ขยายศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครอบคลุมทุกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
สํ า คั ญ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รอํ า นวยความสะดวกนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป็ น ล่ า มแปลสื่ อ สารกั บ
นักท่องเที่ยว และให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง โรงแรมที่พัก
เป็นต้น ด้วยจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยเหลือประสานงาน
แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็วทันท่วงที
2.4 กลยุทธ์พัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว กลยุทธ์นี้มีความสําคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และสามารถส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทย โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.4.1 ผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ
ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อน และการทําร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เช่น การซักซ้อมความเข้าใจและ
กําหนดแนวทางมาตรฐานกับผู้ประกอบการต่างๆ กรณีการเช่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์ โดยการกวดขัน
จับกุมไม่ให้มีการค้าขายที่เป็นลักษณะหลอกลวง ขายเกินราคา หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่นักท่องเที่ยว
การดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอําพราง (Nominee) ร่วมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และการออกตรวจ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยกํากับดูแลให้ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์
และผู้ นํา เที่ ยว ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ อ ย่ า งถู กต้ อ งตามกฎหมาย และป้อ งปรามไม่ ใ ห้ ก ระทํ า ผิด กฎหมาย เป็ น ต้ น
ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ประวัติอาชญา กรรม เพื่อสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจขึ้นกับนักท่องเที่ยว เช่น สํารวจ
และปรับสภาพจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือจุดที่อยู่นอกเหนือวิสัยระมัดระวังของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ จัดทําป้ายเตือนภัยภาษาต่างๆ
2.4.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อเป็น
เครือข่ายในการสอดส่องผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําความผิด
ต่อพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตํารวจท่องเที่ยว
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ
2.4.3 พัฒนากลไกและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์รับแจ้งเหตุของ
ตํารวจท่องเที่ยว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางโทรศัพท์ 1155 (Call Center 1155) ให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
โดยให้สามารถช่วยเหลือและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม สะดวกรวดเร็ว
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง รวมถึงการขยายศูนย์แก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต ประจําภูมิภาค และแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการต่างๆ
2.4.4 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว แล้วเกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายใดๆ โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนาหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
2.4.5 จัดตั้งศาลแผนกคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการดําเนินคดีต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีข้อจํากัด
ด้านระยะเวลาในการพํานักอยู่ในประเทศไทย
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2.4.6 สนับสนุนมาตรการจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง ทางบก/ทางน้ํา/
ทางอากาศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง และมีการบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย
2.4.7 ผลักดันให้มีการกําหนดมาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น มาตรฐานหน่วยกู้ภัย เพื่อจัดทํามาตรฐานการกู้ภัย
และสนั บ สนุ น พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยกู้ ภั ย ในพื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยต้ อ งให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
อย่างจริงจัง
2.5 กลยุทธ์พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว กลยุทธ์นี้เน้นการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการ
เดินทางและการบริการการขนส่งสาธารณะ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยขยายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศภายในประเทศ
รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ประเทศอาเซียน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.5.1 พัฒ นาและปรับ ปรุ ง โครงสร้า งพื้ น ฐานและสภาพแวดล้ อ ม ให้ มีคุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนส่งสาธารณะ โดยสามารถเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่ งท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยว
สู่ประเทศอาเซียน
2.5.2 พัฒนามาตรฐานยานพาหนะและระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะ ให้มี
ความสอดคล้องและพอเพียงกับความต้องการเดินทาง และมีความคล่องตัวและความสามารถในการเข้าถึง
(Mobility & Accessibility)
2.5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการวางแผนการเดินทาง
โดยให้ มีระบบการให้บริ การข้อมูลแบบครบวงจร ทั้งข้อมูล เส้นทางพาหนะในการเดินทาง ระบบจองตั๋ว
ออนไลน์ ตลอดจนการสร้างแอพพลิเคชั่นให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะขนส่งสาธารณะได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ด้วยภาวะการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวโลก การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวโน้ม
การแข่งขันในอนาคตที่จะยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น ทําให้ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การกําหนดนโยบายและการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ช่วยสนับสนุน
การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาการท่องเที่ยวพบว่า การบริหารจัดการยังมีจุดอ่อน ข้อด้อยอยู่หลายประการ ได้แก่
ขาดการบูรณาการงบประมาณและการประสานงานทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทําให้การพัฒนา
การท่ องเที่ย วขาดทิ ศ ทางที่ ชัด เจน บุ ค ลากรขาดทัก ษะและความรู้ ด้านการจั ดการและภาษา ขาดระบบ
การจัดการข้อมูลในการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และกฎระเบียบที่ล้าสมัยไม่ทัน
ต่อการแข่งขันและการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยว
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วจึ ง ต้ อ งมี ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ์ แ ละแนวทาง
ในการขับเคลื่ อนการท่องเที่ ยวเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาในด้านต่างๆ ดังกล่าว โดยการบู รณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาคม ผ่านกลไกการดําเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ มีการพัฒนา
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บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นสิ่งสําคัญ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาทั้งสามฝ่าย
โดยเฉพาะบทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาคมและภาคเอกชนในท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว
ประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนั้น ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวจึงได้กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาเป็น 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
3.1 กลยุทธ์บูรณาการการทํางานผ่านกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบ มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการ
การทํางานผ่านกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ ระดับท้องถิ่น รวมถึงกลไกการขับเคลื่อน
งานในแต่ละเรื่องที่สําคัญ (Issue Based) มีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบทั้งกลไก
การทํางาน กลไกการสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน
การดําเนินงาน โดยมีมาตรการที่สําคัญดังนี้
3.1.1 เพิ่มบทบาทการขับเคลื่อนของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
โดยการจัดตั้งสํานักคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ การปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้สอดรับกับภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาการท่องเที่ยวในรายสาขาหรือประเด็นการพัฒนาที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เพิ่มบทบาทในการจัดสรร
งบประมาณเชิงบูรณาการด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมบทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
3.1.2 บูรณาการการทํางานร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบาย
จนถึ ง ระดั บ ชุ ม ชน โดยมี ค ณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ เ ป็ น แกนกลางในระดั บ นโยบาย
และคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 เขต เป็นแกนกลางในระดับพื้นที่
เพื่อบูร ณาการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สําหรับการดําเนินงานในระดับท้องถิ่น
จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น การสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วยการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยการบูรณาการจะดําเนินการผ่านกลไกการจัดทํา
แผนและการจัดทํางบประมาณเชิงบูรณาการ ทั้งงบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว งบประมาณของหน่วยงาน
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยว
3.2 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ กลยุทธ์นี้มุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ
ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เตรี ย มความพร้ อ มการบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น มี ม าตรการและแนวทาง
การดําเนินงาน ดังนี้
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3.2.1 การพัฒนาบุคลากรการท่องเทีย่ วในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทั้งระบบ พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งในระดับผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติการ
ให้ มีค วามรู้ค วามสามารถในการบริห ารจั ด การการท่ องเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น และองค์ ค วามรู้อื่ นที่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับ บทบาทหน้าที่โ ดยพัฒ นาบุคลากรภาครัฐ และเอกชนใน 5 กลุ่ม ได้แ ก่ 1) กลุ่ม นัก บริห าร
นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และและยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพ 2) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ให้มีทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ภาษา เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 3) กลุ่มผู้ให้บริการแรงงาน พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีจรรยาบรรณ 4) กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 5) กลุ่มประชาชนชนโดยทั่วไป ทั้ง 2 กลุ่ม
ดังกล่าวต้องเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และพัฒนา
ทักษะในการผลิตและจําหน่ายสินค้าของชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3.2.2 การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของผู้ป ระกอบการท่อ งเที่ย ว
สร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการขยายธุรกิจ
และปรับปรุงบริการ ซึ่งจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีแผนงาน/
โครงการที่สําคัญ ได้แก่ แผนงานจัดทําฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาและเคลื่อนย้ายแรงงานบุคลากรการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ แผนงานจัดตั้งองค์กรหลักในการดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงร่วมอาเซียน MRA
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence
Center) การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล และสารสนเทศจํ า นวนมาก แต่ ปั จ จุ บั น ข้ อ มู ล ที่ มี
อยู่อย่างกระจัดกระจาย มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็น ขาดการบริหารจัดการ
และขาดการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเต็มที่ จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
(Tourism Intelligence Center) โดยการนําเทคโนโลยีการจัดเก็บ ออกแบบและกลั่นกรองข้อมูลสร้างระบบ
การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวของไทย
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบริการข้อมูล และสานสนเทศแก่ซึ่ง TIC
มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยงและนําเข้าข้อมูล พัฒนาเป็นคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว วิเคราะห์
และประยุ กต์ ใ ช้ ข้อ มู ล ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศสมัย และพั ฒ นาเป็น ศู น ย์ป ฏิ บั ติก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศ มีมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
3.3.1 การบริหารจัดการ Tourism Intelligence Center (TIC) จัดตั้งศูนย์ TIC
และห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือการแก้ไขกฎกระทรวงและพัฒนา
ระบบ Project Management Office จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์ TIC และพัฒนาโครงสร้างศูนย์ข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและดําเนินการ TIC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร สําหรับการบริหาร
และใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นด้วยการจัดหาบุคลากรที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของศูนย์ TIC อาทิ
นักวิเคราะห์ นักวิจัย นักจัดการข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาทักษะให้ตอบรับกับความต้องการ
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3.3.2 พัฒนาคลังข้อมูลและงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศ บริหารจัดการ
ฐานข้อ มูล ด้า นการท่อ งเที ่ย ว เพื ่อ วางแผน/กํ า หนดนโยบาย และให้บ ริก ารข้อ มูล ด้า นการท่อ งเที ่ย ว
โดยรวบรวมฐานข้อมูลและงานวิจัยที่มีการจัดเก็บในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาและวางฐานข้อมูล
บน G-cloud ทั้งฐานข้อมูล Demand, Supply, KPI และงานวิจัย เชื่อมโยระบบฐานข้อมูลและงานวิจัยที่มี
อยู่ปัจจุบัน เพื่อลดความซ้ําซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มาตรฐานที่ตรงกันและสามารถ
ใช้ประโยชน์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สํารวจ/จัดเก็บข้อมูลและศึกษาวิจัยใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลและงานวิจัย
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง และทันสมัย เป็นไปตามความต้องการ
3.3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
ทุกระดับ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์สําหรับผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานในการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย วางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว และบริหารจัดการระบบท่องเที่ยว ด้วยการ (1) พัฒนา Model
และ software อาทิ TSA, Thailand Gateway, TTCI (2) พัฒนาระบบนําเสนอข้อมูล/รายงาน เช่น GIS
Application ฯลฯ (3) พัฒนาระบบ ICT อาทิ ระบบ Tourism Supply Chain Management, Smart Destination,
Clever FIT และ Quick Thainess ประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ
ประชาชนโดยทั่วไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง Real time
อาทิ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยว และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Online และพัฒนาระบบ
Thai Event ระบบ KM
3.4 กลยุทธ์ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบัน
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวหลายฉบับยังล้าสมัยไม่ทันต่อสถานการณ์ จนทํา
ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือเป็นข้อเสียเปรียบต่อประเทศคู่แข่ง ในขณะที่บางฉบับหน่วยงาน
รับผิดชอบไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง จึงควรมีมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
3.4.1 ปรับปรุงกฎหมายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยการทบทวนและแก้ ไ ขกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
การท่องเที่ยว เช่น พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยว
แห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 พระราชบั ญ ญั ติธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยว ผลักดันให้มี
การออกกฎหมายใหม่หรือกฎหมายลูกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยว
ธุรกิจรถยนต์เช่า และธุรกิจการจัดประชุมและการจัดแสดงสินค้า เป็นต้น
3.4.2 การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง โดยการปรั บ ปรุ ง กลไกการควบคุ ม
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ น้ําเสีย
รถทั วร์ รถแท๊ ก ซี่ เป็ นต้ น หาวิธี การ/มาตรการจูง ใจให้ มีก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้
กฎหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมและกํากับติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยว
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2535
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พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538 เป็นต้น
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2559
แนวทาง/แผนงาน/โครงการ

2558

2559

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว
กลยุทธ์การยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น Quality Leisure Destination
มาตรการปรับตําแหน่งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น Quality Leisure Destination
1. แผนงานสื่อสารภาพลักษณ์ “Quality Leisure Destination”
985.00
- โครงการยกระดับแบรนด์ประเทศไทยผ่านสื่อระดับโลก
670.00
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Experience Thainess
235.00
- โครงการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ
80.00
2. แผนงาน Rebranding พื้นทื่ท่องเที่ยวหลัก
3. แผนงานบริหารภาพลักษณ์ของประเทศไทย
- โครงการบริหารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
4. แผนงาน Digital Marketing
90.00
- โครงการจัดทํา Social Customer Relationship
Management
90.00
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ
5. แผนงานสื่อสารนํากระแสความเป็นไทยสู่เวทีโลก
275.73
275.73
- โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. แผนงานสื่อสารและบริหารจัดการภาพลักษณ์เชิงลบ
มาตรการยกระดับคุณภาพห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
1. แผนงานเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถ
106.00
ให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า
90.00
- โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายทางการตลาด
- โครงการบูรณาการความร่วมมือ Supply Chain เพื่อพัฒนาสินค้า
การท่องเที่ยวอย่างยืน
16.00
- โครงพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว
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925.26
655.00
194.00
76.26

101.50
101.50

ททท.
ททท.
ททท.
ททท.
ททท.

141.00
55.00

ททท.

86.00

ททท.

291.78
291.78
-

ททท.
กก./ททท.

152.45
93.00
32.00

ททท.
ททท.

27.45

ททท.

หมายเหตุ

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานสื่อสารสร้างกระแสการเดินทางของคนไทย
- โครงการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างกระแสหลงรักความเป็นไทย
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยว
- โครงการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค
- โครงการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวระดับชาติ
3. แผนงานส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
4. แผนงานการจัดทําข้อมูลสินค้าคุณภาพ (Product-Market
Matching Inventory)
กลยุทธ์การปรับโครงสร้างตลาดสู่ HighValue
มาตรการเร่งเพิ่มรายได้
1. แผนงานส่งเสริมตลาดความสนใจพิเศษ
- โครงการขยายตลาดคุณภาพ
2. แผนงานส่งเสริมตลาดกลุม่ กลาง-บนในตลาดหลัก
- โครงการขยายฐานตลาด และกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาดกลาง-บน
- โครงการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป
3. แผนงานส่งเสริม Low Season
4. แผนงานส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ (International Event)
- โครงการจัดกิจกรรม International Events
- โครงการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale
5. แผนงานส่งเสริมสินค้าวิถีไทย
- โครงการส่งเสริมสินค้าภายใต้แนวคิด Modern Marketing
มาตรการแสวงหากลุม่ ตลาดใหม่
1. แผนงานส่งเสริมไทยเป็นประตูสู่อาเซียน
- โครงการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

2558
286.00

2559
593.00

หน่วยงาน

156.60
130.00
-

294.00
70.00
99.00
130.00
-

ททท.
ททท.
ททท.
ททท.
กก./ททท.
กก./ททท.

548.50

616.00

548.50

616.00

539.64

639.21

ททท.

-

639.21

ททท.

539.64

-

ททท.
ททท.

318.83

350.74

298.83
20.00

330.74
20.00

49.50

69.37

49.50

69.37

105.00

175.00

-

175.00
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ททท.
ททท.
ททท.
ททท.

หมายเหตุ

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
- โครงการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน
2. แผนงานส่งเสริมตลาดใหม่
มาตรการปรับโครงสร้างตลาดหลัก
1. แผนงานเจาะตลาด High Value
กลยุทธ์สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่คนไทยทุกกลุม่
มาตรการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย
1. แผนงานส่งเสริมไทยเที่ยวไทย
- โครงการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาสําหรับตลาดในประเทศ
- โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ
- โครงการสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยว
- โครงการส่งเสริมการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจ
พิเศษและกลุ่มเฉพาะ
2. แผนงานส่งเสริมการดูงานในต่างประเทศ
3. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4. แผนงานส่งเสริมตลาดครอบครัว
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สําหรับกลุ่ม
ครอบครัวและเยาวชน
กลยุทธ์สร้างสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม่
1. แผนงานส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (New Destination)
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รองและกลุ่มจังหวัด
- โครงการจัดกิจกรรม Destination Marketing
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

2558

2559

-

-

หน่วยงาน
ททท.
ททท.
ททท.

-

-

ททท.

95.00
10.00

610.20

204.62

40.00

40.00
164.62
-

ททท.
ททท.
ททท.
ททท.

-

115.78

ททท./สสปน.
กก./ททท./กทท.

-

115.78

ททท.

415.20
155.00

120.00
50.00
70.00
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145.37
145.37
-

ททท.
ททท.
ททท.

หมายเหตุ

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานส่งเสริมกิจกรรมงานเทศกาล/ประเพณี/
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม เทศกาลประเพณีที่
นําเสนอความเป็นไทย
- โครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมระดับประเทศ
มาตรการส่งเสริมการกระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว
1. แผนงานสื่อสารปรับทัศนคติและจูงใจ “ไทยเที่ยว
เมืองไทยต้องไปวันธรรมดา”
- โครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมที่สะท้อนภาพลักษณ์ของภูมิภาค
2. แผนงานส่งเสริมวันธรรมดาน่าเที่ยว
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา
- โครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว

2558
180.00

2559
186.85

หน่วยงาน

-

186.85

ททท.

180.00

-

ททท.

20.00

-

20.00

-

100.00
-

113.00

100.00

4,820.93

4,335.00

113.00

หมายเหตุ

ททท.
ททท.
ททท.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเทีย่ ว
กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่
1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
- พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
- ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว “วิถีไทย วิถีล้านนา”
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
- แก้ไขปัญหาผลกระทบเชิงลบทางการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
- พัฒนามุ่งสู่การเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับโลก

-

2,305.39

-

128.50

-

1,562.00
184.00
229.50
201.39

-

1,021.80

-

769.20
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ภาครัฐ-เอกชน
ทุกหน่วยงาน

ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย
ลําพูน ลําปาง และพะเยา

ภาครัฐ-เอกชน
ทุกหน่วยงาน

ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร และระนอง

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
- ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดเพื่อเจาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว Royal Coast
- สร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ฝั่งทะเลตะวันตก Royal Coast
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ง
ทะเลตะวันตก Royal Coast ระหว่างคลัสเตอร์และเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไปสหภาพเมียนมาร์
- แก้ไขปัญหาคุณภาพแรงงาน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความ
ปลอดภัย
3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
- ขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยว
- พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานสากล
- การส่งเสริมการตลาดภายใต้ “แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตไทยสีสัน
ตะวันออก”
- ขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัย มาตรฐานธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน
4. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
- การพัฒนาทรัพยากรฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลและ
วิถีอันดามัน
- การส่งเสริมการตลาดภายใต้แนวคิด “Discover Andaman and
Explore Happiness”
- การพัฒนาระบบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว
ทางทะเลระดับสากล

2558
-

2559
65.00

-

21.60

-

54.00

-

112.00

-

595.40

-

8.50
396.50
100.40

-

90.00

-

1,463.64

-

971.47

-

52.00

-

338.67
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หน่วยงาน

หมายเหตุ

ภาครัฐ-เอกชน
ทุกหน่วยงาน

ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด

ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา
ตรัง และสตูล
ภาครัฐ-เอกชน
ทุกหน่วยงาน

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในคลัสเตอร์อันดามัน
ระหว่างคลัสเตอร์ประเทศเพื่อนบ้าน และคลัสเตอร์ระดับสากล
- ยกระดับความเข้มแข็งของเครือข่าย Cluster อันดามัน
5. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

2558
-

2559
3.00

-

98.50
850.50

- สร้างความเข้มแข็งของกลไกการขับเคลื่อนคลัสเตอร์
การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
- พัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค ความปลอดภัย และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว
- พัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดคุณภาพ
- ยกระดับอารยธรรมอีสานใต้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและนอกคลัสเตอร์ และเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
6. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนกลาง เขต
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุม่ แม่น้ําโขง เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม
- การจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และจัดทําแผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)
7. พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด

-

23.00

-

377.50

-

155.00
237.00
58.00

15.00
15.00

- สนับสนุนนโยบายการพัฒนา “12 เมืองต้องห้าม...พลาด”
ไปจนถึงปี 2560
- แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน 12 เมืองต้องห้าม....พลาด
8. เขตพื้นที่เมืองชายแดน
รวมงบประมาณกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ภาครัฐ-เอกชน
ทุกหน่วยงาน

ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

15.00

ภาครัฐ-เอกชน
ทุกหน่วยงาน

เป็นโครงการศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในแต่ละเขต

15.00

กก.

-

264.10

กก./ททท./มท.

-

-

กก./ททท./ภาครัฐ
เอกชนทุกหน่วยงาน
264.10
กกท.

15.00

-40-

6,515.83

กก./มท./กต.

ประกอบด้วยจังหวัดลําปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย
บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร
นครศรีธรรมราช และตรัง

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์การพัฒนารายสาขา
1. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- การจัดทําแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ดา้ นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์ Spa
ด้านการท่องเที่ยว
- แผนงานส่งเสริมมาตรการจูงใจ (Incentive) ให้แก่ผู้ประกอบการด้าน
การให้บริการเชิงสุขภาพ
2. การท่องเที่ยวกลุม่ ผูส้ ูงอายุ
- แผนงานส่งเสริมธุรกิจบริการให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
- แผนงานพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอํานวยความสะดวก
- แผนงานสร้างมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ทีเอื้อต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
3. การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE)
- การตลาดเชิงลึกมุ่งเน้นการประมูลสิทธิ์ การดึงงานการ
เพิ่มจํานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย
- พัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการยกระดับอุตสาหกรรม MICE
- แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการจัดประชุมภายในประเทศในกลุ่มจังหวัด
เมืองรองที่มีศักยภาพ และการเสริมศักยภาพของไมซ์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ให้อยู่ในระดับสากล

- ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า
4. การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
- การส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
- การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

2558

2559

หน่วยงาน

10.00
10.00
-

12.00
2.00
กทท.
10.00
กก.
กก./สธ./มท./พณ.

-

-

กก./สธ./มท./พณ.

-

-

กก./สธ./มท./พณ.

-

-

กก./สธ./มท./พณ.
กก./สธ./มท./พณ.

-

861.17
504.86

สสปน./ททท.

-

176.99

สสปน.

-

179.32
-

สสปน.
สสปน./ททท./มท.

42.00
2.00
-

153.97
1.50
112.47

สสปน./ททท./มท.

-41-

กทท.
อพท.

หมายเหตุ

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
- การพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- มาตรการพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว

2558
20.00
20.00
-

5. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)
- สร้างมูลค่ากีฬาทีม่ ีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว
- จัดกิจกรรม Sport Tourism ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ cluster
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เป็น Sport Tourism Destination
- แผนงานส่งเสริมการจัดงาน Sport Tourism Event ระดับนานาชาติ
- แผนงานเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
6. การท่องเที่ยวเรือสําราญ
- พัฒนาท่าเทียบเรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise) จ. กระบี่ และเกาะสมุย

-

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของภาคเอกชน เช่น Yacht Show
- ปรับปรุงและทบทวนกฎระเบียบว่าด้วยเรือสําราญ
7. การท่องเที่ยวกลุม่ มุสลิม
- โครงการตรวจประเมินร้านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
- แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
รวมงบประมาณกลยุทธ์การพัฒนารายสาขา
กลยุทธ์พัฒนาการอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)
2. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการขอวีซ่า และการอํานวย
ความสะดวกในการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa)

-

9.00
9.00

2.80
2.80
63.80
7.10
-
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2559
หน่วยงาน
หมายเหตุ
20.00
กก.
20.00
กก.
กก./สธ./มท./ทส./
พณ./ททท.
กก./มท./พณ./กกท.
กก./มท./พณ./กกท.
กก./มท./พณ./กกท.
กก./มท./พณ./กกท.
กก./มท./พณ./กกท.
116.00
116.00
คค.
*แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนด้าน
คมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565
*มติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 58
คค./กก./ททท.
คค./กก.
1.00
1.00
กทท.
กก./มท./พณ.
1,144.14
7.10
-

กทท.
กต.

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
3. แผนงานพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ

-

-

32.00

28.60

หน่วยงาน
กก./สธ./มท./คค./
พณ./ทส/ททท./
ศธ./รง./สสปน./
ภาคเอกชน
กทท.

90.25

57.04

กก.

200.00
-

-

329.35

92.74

-

-

คค.

2,067.25

636.97

คค.

3. พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา

367.80

345.09

คค.

3. พัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวรอง 34 เส้นทาง

184.48

314.99

คค.

4. โครงการเพิ่มศักยภาพการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว
5. โครงการการอํานวยการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว
6. กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
7. การบูรณาการงานด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
รวมงบประมาณ
กลยุทธ์พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
1. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
2. พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

2558

2559
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หมายเหตุ

กก.
กก./สตช./บกทท.
มท.
*แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนด้าน
คมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565
*มติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 58
*แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนด้าน
คมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565
*มติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 58
*แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนด้าน
คมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565
*มติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 58
*แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนด้าน
คมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565
*มติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 58

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการวางแผนการ
เดินทาง โดยให้มีระบบการให้บริการข้อมูลแบบครบวงจร
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว

2558
-

2559
-

579.95
3,027.68

1,297.05
9,049.76

หน่วยงาน
คค./กก.

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
1. จัดตั้งสํานักคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

-

2. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการรายสาขาที่สําคัญ

-

-

3. ประกาศเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติเพิ่มเติม

2.00

กก./กพ./กพร./
สงป.
กก./สธ./มท./คค./
พณ./ทส/ททท. /ศธ./
รง./สสปน./
ภาคเอกชน
15.00
กก.

รวมงบประมาณ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ
1. พัฒนาความร่วมมือและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว

2.00

15.00

220.37

173.49

100.00

รวมงบประมาณ

330.37

30.00
กก.
112.87
ศธ.
100.00 กก./สธ./มท./ ททท.
/ศธ./รง./ เอกชน
416.36
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กก.

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE)
การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การ
ท่องเที่ยวเรือสําราญ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในปี 59
จํานวน 3 เขต 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยาตอนกลาง 2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ําโขง 3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดก
โลกด้านวัฒนธรรม และมีแผนที่จะประกาศเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในปี 60

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
2558
2559
กลยุทธ์การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center)
1. พัฒนาข้อมูลเชิงลึกและงานวิจัยด้านการท่องเทีย่ วของประเทศ
10.00
35.00
2. บริหารจัดการศูนย์ TIC และห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการวางแผน กําหนดนโยบาย และการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว
4. การสร้างความสามารถของเจ้าหน้าที่ภาครับและผู้ประกอบการในการ
ใช้ ICT และ Social Media ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
การเข้าถึง และการขยายตลาดอีกด้วย
รวมงบประมาณ
กลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
1. ปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 และ พรบ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
2. การบังคับใช้กฎหมาย/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง
จริงจัง
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
รวมงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

-

-

กก. กก.ทส./พณ./
สตช./รง/ศธ./
ภาคเอกชน
กก.
กก.

-

-

กก./วท.

-

-

กก./กทท.

-

-

กก./ทส./มท./คค./
พณ./กต./สตช.

0.00
332.37
7,695.05
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0.00
466.36
14,337.05

หมายเหตุ

