แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ความหมายตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

อั ก ษรพระปรมาภิ ไ ธย ภ.ป.ร. สี เ หลื อ งทอง อั น เป็ น สี ป ระจ� ำ วั น พระบรมราชสมภพอยู ่ ก ลาง
ตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน�้ ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง
หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ด้านบนอักษร
พระปรมาภิไธยเป็นเลข ๙ หมายถึง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เลข ๙ นั้น
อยู ่ ภ ายใต้ พ ระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ อั น เป็ น เครื่ อ งประกอบพระบรมราชอิ ส ริ ย ยศของพระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละ
เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธย
มีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทองซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบน ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้งมีลวดลาย
สีทองบนพืน้ สีเขียว หมายถึง สีอนั เป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทัง้ ยังหมายถึงความมัง่ คัง่ อุดมสมบูรณ์
และความสงบร่มเย็น ด้านล่างอักษรพระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะ
ก�ำลังก้าวย่าง อันหมายถึง ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมาย
แห่งปีนักษัตร โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน�้ำเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทอง เขียนอักษร
สีทอง ความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

“...ในการพัฒนาประเทศนัน้ จำ�เป็นต้องทำ�ตามลำ�ดับขัน้
เริม่ ด้วยการสร้างพืน้ ฐานคือความมีกนิ มีใช้ของประชาชนก่อน
ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่ อ พื้ น ฐานเกิ ด ขึ้ น มั่ น คงพอควรแล้ ว จึ ง ค่ อ ยสร้ า งเสริ ม
ความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำ�ดับต่อไป...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗

“...การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไป
ตามลำ�ดับ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผล
สำ�เร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗

▼

คํ า นํ า

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดทำ�แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศตามที่ กำ�หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ น โยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยที่
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ฉบับนี้เป็นฉบับแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย
ต้ อ งเผชิ ญ กับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จโลก ความขั ด แย้ ง จากสถานการณ์ ก ารเมื อ ง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฯ ฉบับนี้
จึงได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทำ�แผนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ
การท่องเที่ยวของประเทศ โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันรอบด้านในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มุ่งสร้าง
รายได้เพิ่มควบคู่กับการกระจายรายได้สู่สังคมอย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งสร้างกลไกการทำ�งานโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
ชัดเจนทัง้ ในระดับประเทศและพืน้ ที่ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ในการจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติฉบับนี้ คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติ
ได้ให้ความสำ�คัญกับการเสริมสร้างให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการกำ�หนดกรอบแนวคิด
ตลอดจนทิศทางของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่อง โดยได้จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นของภาคประชาชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนนี้สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการการทำ�งาน
ร่วมกันในทุกระดับ จนกระทัง่ แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เสร็จสมบูรณ์โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๘
ตอนพิเศษ ๖๗ ง เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ และมีผลบังคับใช้นบั ตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขณะนี้ กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ได้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดพิมพ์เอกสาร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบสำ�หรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวนำ�ไปเป็น
เครื่องมือในการประสานงานและบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการผลักดันให้เกิด
สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ต่อไป
								กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
									
ตุลาคม ๒๕๕๔

▼

ส า ร บั ญ

ส่วนที่

หน้า

๑ บทนำ�

๑

๒ สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว

๕

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก

๖

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย

๙

๓ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
และประเด็นสำ�คัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

๑๖

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

๒๔

วิสัยทัศน์

๒๕

เป้าประสงค์

๒๕

เป้าหมาย

๒๕

พันธกิจ

๒๖

ยุทธศาสตร์

๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

๓๗

๕ กลไกการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติ

๓๙

ด้านนโยบาย

๔๐

ด้านการนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติ

๔๒

▼

ส า ร บั ญ

ภาคผนวก

หน้า

ภาคผนวก ก

รายชื่อและอักษรย่อหน่วยงาน

๖๔

ภาคผนวก ข

ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

๖๘

ภาคผนวก ข-๑	Travel & Tourism Competitiveness Index 2009 and
		 2008 Competitiveness

๖๙

ภาคผนวก ข-๒ Travel & Tourism Competitiveness 2009 Asia Pacific

๗๓

ภาคผนวก ข-๓ Thailand Travel & Tourism Competitiveness Index

๗๔

ภาคผนวก ค

๗๕

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ภาคผนวก ค-๑ จำ�นวนนักท่องเที่ยวใน 20 อันดับแรกของโลก

๗๖

ภาคผนวก ค-๒ ประมาณการอัตราการเพิ่มของประชากรประเทศต่างๆ

๗๖

ภาคผนวก ค-๓ ประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

๗๖

ภาคผนวก ค-๔ ตารางแสดงจำ�นวนนักท่องเที่ยว ปี ๒๐๐๘ และ ๒๐๐๙

๗๗

ภาคผนวก ค-๕ ตารางแสดงระยะเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยว

๗๘

ภาคผนวก ง

แนวพื้นที่เศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือ GMS

๗๙

ภาคผนวก จ

การจำ�แนกจังหวัดตามกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ๘ กลุ่มคลัสเตอร์

๘๑

ภาคผนวก ฉ

รายชื่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๘๓

ภาคผนวก ช

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

๘๖

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ส่วนที่

๑

บทนำ�

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ส่วนที่

๑

บทนำ�

๑. ความนำ�
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารขยายตัวสูง มีบทบาทความสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญนำ�มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำ�คัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม
ขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสำ�คัญ
ในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัวได้ในเวลาทีร่ วดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึน้ ตามลำ�ดับ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่าย
จากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้
ประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก
แบบหลายศู น ย์ ก ลาง การขยายตั ว ของขั้ ว อำ�นาจทางเศรษฐกิ จ ใหม่ อาทิ บราซิ ล รั ส เซี ย อิ น เดี ย และจี น
ส่ ง ผลต่ อ การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ และการเปลี่ ย นแปลงในตลาดการเงิ น ของโลกที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเคลือ่ นย้ายเงินทุน สินค้าและบริการ การเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาการตลาดท่องเทีย่ ว
เชิงรุกและเตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งจะต้องพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
ประเด็นผลกระทบด้านสังคม การให้ความสนใจกับชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดล้อม และใช้สื่อสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น รูปแบบของ
การท่ อ งเที่ ย วจึ ง มี แ นวโน้ ม ท่ อ งเที่ ย วแบบอิ ส ระ สนใจการท่ อ งเที่ ย วเฉพาะทาง เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
(Health and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(Sports Tourism) เป็นต้น นอกจากนีผ้ ลกระทบด้านสังคม กระแสโลกาภิวตั น์และวัฒนธรรมโลกทีเ่ ข้ามาในประเทศไทย
การเปิดการค้าเสรี ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิน่ การเคลือ่ นย้ายแรงงาน ส่งผลต่อวิถชี วี ติ คนไทยทัง้ ระดับครอบครัว ชุมชน
และประเทศเกิดการสูญหายของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
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ประเด็นผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สถานการณ์และ
แนวโน้ ม ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น โดยเฉพาะปั ญ หามลพิ ษ
อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น การกัดเซาะของชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ง และน�้ ำท่วม ส่งผลต่อความงดงามและบรรยากาศ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญหลายแห่ง ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและเป็นภาคีในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) รวมทั้งได้ร่วมลงนามรับรองพิธีสารโตเกียวร่วมรับผิดชอบ
การด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนสภาพอากาศ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยการค�ำนึงถึงการท่องเทีย่ วทีส่ ะอาด (Green Tourism) การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ ว ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกระดับให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวอย่างสมดุล และยั่งยืน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับเตรียมความพร้อม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ การทวีสมรรถนะเทคโนโลยีดา้ นการบินและการขยายตัวของกิจการสายการบิน
ต้นทุนต�่ำ ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางบ่อยขึ้น และระยะเวลาในการพ�ำนักของนักท่องเที่ยวแต่ละครั้งสั้นลง
ประเด็นในด้านภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ซึ่งในระยะ ๔ - ๕ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหา
ภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยและปัญหาการก่อการร้าย
ใน ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ
ประเทศไทย เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดหลักเปลี่ยนจุดหมายไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อจำ�นวนและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ สถานการณ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมานอกจากจะส่งผลต่อการลดลง
ของอั ต ราการขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) แล้ ว ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การจ้ า งงาน
ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงอีกด้วย
เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน และแข่งขันได้ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระ
แห่งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ มอบหมายให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาจัดท�ำยุทธศาสตร์แผนงานฟื้นฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะต้องจัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั ิ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติ
จึงได้จัดท�ำร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พิ จ ารณา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ฟื ้ น ฟู แ ละกระตุ ้ น ภาคการท่ อ งเที่ ย วให้ ข ยายตั ว และ
เกิดความยัง่ ยืน และเพือ่ เร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเทีย่ ว เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศไทย

2

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ให้มคี วามพร้อมทัง้ ด้านคุณภาพการแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ดังนัน้ แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติฉบับนีจ้ งึ ได้มงุ่ เน้นการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทงั้ ในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)
และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี ๒๕๗๐ โดยน้อมน�ำแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” มาใช้ในการจัดท�ำแผนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบองค์รวมทีส่ ร้างทัง้ รายได้และกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คาดหวังว่าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้
จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ดังนี้
๑) เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีจ่ ะใช้เป็นกรอบทิศทางในการกระตุน้ และฟืน้ ฟูภาคการท่องเทีย่ วของทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๒) ช่ ว ยลดการท� ำ งานที่ ซ�้ ำ ซ้ อ นของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในเรื่ อ งการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานโดยน�ำกลยุทธ์ไป
แปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน/องค์กรของตน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงและแก้ ไขปั ญ หาที่ ยั ง คงมี อ ยู ่ ใ นภาคการท่ อ งเที่ ย ว และแก้ ไขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว น
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว โดยจะมี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
๔) แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน สร้างระบบภูมคิ ุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเทีย่ ว ไม่ให้อยูใ่ นสภาพเสือ่ มโทรม หรือถูกทำ�ลาย เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกในปริมาณที่เหมาะสม สะดวก
และบริการที่มีคุณภาพ เป็นต้น
ด้วยความจำ�เป็นดังที่กล่าวมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติจึงได้จัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้ เพื่อกำ�หนดกรอบทิศทางในการพัฒนา
การท่องเทีย่ วของไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และเกิดการบูรณาการการทำ�งานของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการผลักดันให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยคำ�นึงถึงความสมดุลและยั่งยืนต่อไป
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๒. กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙
กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดยใช้เวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/นักวิชาการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ (ร่าง) แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมี
ขั้นตอนการจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติมีรายละเอียด ดังนี้
ภาพที่ ๑ กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

บทวิเคราะห์สถานการณ์
กรอบวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์

การประชุมระดมความคิดเห็น
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
คณะกรรมการยกร่างฯ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
การปรับปรุงแก้ไขร่างแผนพัฒนาฯ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี

4

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ข้อสรุปการประชุม
คณะกรรมการยกร่างฯ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ส่วนที่

๒

สถานการณ์และแนวโน้ม
ด้านการท่องเที่ยว

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจาก
จะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจำ�หน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง
เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ
จากคนไทยเทีย่ วไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ซึง่ ในปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
ประมาณ ๕๒๗,๓๒๖ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๘.๕ ของมูลค่าส่งออกรวม (ร้อยละ ๕๑.๑ ของมูลค่าส่งออก
ภาคบริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๕.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจ
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า ๒ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖ - ๗ ของแรงงานทั้งระบบ๑ รวมทั้ง
ยังช่วยกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบท ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ยังมีส่วนสำ�คัญที่ช่วยชดเชยการขาดดุลการค้าในช่วงที่การส่งออกสินค้าของไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก ดังนั้น ในการจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศจึงต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนี้

๒.๑		สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก
		 ๒.๑.๑ โครงสร้างการตลาดและแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก

				 ๑) การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization :
UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจำ�นวน ๑,๖๐๐ ล้านคน ภูมิภาค
ที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยว
เป็น ๑ ใน ๓ ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก๒
ภาพที่ ๑ ประมาณการจำ�นวนนักท่องเที่ยวในปี ๒๐๒๐

ที่มา : องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)
_________________________
๑
๒

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๒๒. นโยบายภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย. บทความวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
World Tourism Organization : (UNWTO)
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				 ๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย
และจีน) มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวในอนาคต UNWTO คาดว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จีนจะเป็นตลาดส่งออกและนำ�เข้านักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีนักท่องเที่ยว ๑๐๐ - ๑๒๐ ล้านคน/ปี ๓
				
๓) การแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสู ง ขึ้ น การทวี บ ทบาทสำ�คั ญ ของตลาดเกิ ด ใหม่
ซึ่งตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในทวีปเอเชีย ทั้งตลาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และตลาดขนาดกลางถึง
ขนาดเล็ก เช่น กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้ กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียกลาง เป็นต้น
หลายประเทศจึงมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การกำ�หนดกลยุทธ์ และการใช้นโยบาย
ปกป้องคนของตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อแย่งชิงตลาดในเวทีโลก
				 ๔) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก อัตราการเพิ่มของประชากรโลกอยู่ที่ระดับ ๑.๑๑
ในปัจจุบนั จะลดลงเป็นระดับ ๐.๘๖ ในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘๔ โดยประเทศอุตสาหกรรมชัน้ นำ�ของโลกเริม่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย มีอัตราเพิ่มของประชากรติดลบ นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพร้อมในด้านเวลาและงบประมาณ สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพำ�นักนาน
และต้องการท่องเที่ยวในแหล่งที่เที่ยวที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้การกระตุ้นประชาชน
ให้เดินทางท่องเที่ยว อาทิ การลดชั่วโมงการทำ�งาน การสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนาประสบการณ์ของตน
จากการเดินทางท่องเที่ยว การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดและภาษีนายจ้างมาตรการดังกล่าว
ได้มีการดำ�เนินการในหลายประเทศ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากขึ้น
๕) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยว ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ สาระ และสารสนเทศ กลายเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าของสินค้า
ในอนาคตรูปแบบของ e-commerce และ e-business จะมีความสำ�คัญและซับซ้อนมากขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อทำ�การสืบค้น
และเปรียบเทียบราคามากขึ้น คาดการณ์ว่ามีประชากรโลกกว่า ๑.๕ พันล้านคน ท่องอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต
และเกือบ ๖๐๐ ล้านคน ที่ผันตนมาเป็นสมาชิกในสังคม Online บทบาทของอินเทอร์เน็ตซึ่งแต่เดิมทำ�หน้าที่
เพียงให้ข้อมูล เพื่อป้อนข่าวสารด้านเดียว ได้กลายมาเป็นช่องทางใหม่ในการแพร่กระจายข่าว การให้ข้อมูล และ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ช่องทางการขายทางอินเทอร์เน็ตกำ�ลังได้รับความนิยม
		๒.๑.๒ วิกฤตและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
				
๑) การท่องเทีย่ วโลกมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศ
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น
โดยใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมเป็นปัจจัยสนับสนุน๕ และมีแนวโน้มคงอยู่ต่อไป
ในหลายภูมิภาคของโลกเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว และจิตวิทยาของผู้บริโภค
ที่จะชะลอการจับจ่ายใช้สอย ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ และภาวะการแข่งขันที่จะรุนแรง
มากขึ้น
_________________________
World Tourism Organization : (UNWTO)
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๕๒. วิสัยทัศน์ ๒๕๗๐ สู่แผนฯ ๑๑.
๕
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๕๒. วิสัยทัศน์ ๒๕๗๐ สู่แผนฯ ๑๑.
๓
๔
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				 ๒) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน เริ่มแสดงให้เห็น
ชัดเจนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค เห็นได้จากความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ
เช่น พายุ น�้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมานี้ อัตราภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เพิ่มสูงขึ้นในแบบขั้นบันได ภัยพิบัติทางน�้ำเพิ่มขึ้น ๓๐.๗% วาตภัย (พายุ) เพิ่มขึ้น ๒๖.๖% และแผ่นดินไหว
เพิ่มขึ้น ๘.๖%๖ ประเทศต่างๆ จึงเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตส�ำนึกที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้เป็น
กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เป็นจุดขายกระตุ้นหรือเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาซื้อหาหรือ
ใช้บริการท่องเที่ยว ในอนาคต Green Logistic เป็นเทรนด์ที่ถูกก�ำหนดให้แหล่งท่องเที่ยวต้องให้ความส�ำคัญ
กับสิ่งแวดล้อม และอาจถูกก�ำหนดเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
				 ๓) ความเสี่ยงของโรคระบาด ความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าในหลายกรณีจะมี
อัตราการเสียชีวิตต�่ำก็ตาม แต่โรคระบาดที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ท�ำให้นักท่องเที่ยวมีความกังวลและ
รู้สึกไม่ปลอดภัย ดังเช่น การระบาดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโต
ลดลงร้อยละ ๓๑.๖ ภูมิภาคยุโรปและตะวันออกไกลลดลงร้อยละ ๒๖.๓๗
				
๔) สภาวะเศรษฐกิจ โลก ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบ
ต่อจำ�นวนนักท่องเที่ยวในอนาคต สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และต่อเนื่องถึงปัจจุบันส่งผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในอนาคตเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะมีกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ที่คาดการณ์ว่า จีน รัสเซีย และอินเดีย มีแนวโน้ม
เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าร้อยละ ๗ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๘
		
๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
			
๑) พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่ำ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าเงินมากขึ้น ประกอบกับ
การที่คู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวที่หดตัวลง ท�ำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือก
ในการเลือกจุดหมายปลายทางมากขึน้ ซึง่ มีผลให้เกิดพฤติกรรม Last minute คือ ใช้เวลาสัน้ ก่อนการเดินทางเพือ่ ตัดสิน
ใจในการจอง/ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความคุ้มค่า
		
๒) นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายใน
ประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ทั้งนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และกรอบความร่วมมือ
ด้านการท่องเทีย่ ว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC เป็นต้น ช่วยลดอุปสรรค
และข้อจำ�กัดในการท่องเที่ยว
_________________________

๖
๗

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๕๒. วิสัยทัศน์ ๒๕๗๐ สู่แผนฯ ๑๑.
IATA and Centre for Asia Pacific Aviation Source: IATA and Centre for Asia Pacific Aviation
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				 ๓) นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest
Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism)
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากร
พื้นฐานสำ�หรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
				 ๔) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกกำ�ลังกาย ทำ�ให้การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้มได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ ว
สำ�หรับการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา ประเทศต่างๆ ได้แข่งขันกันแย่งสิทธิใ์ นการจัดกิจกรรม หรือ Event ด้านการกีฬา ซึง่ ไทยเป็น
ประเทศหนึง่ ทีม่ คี วามพร้อมในด้านบุคลากร สนามแข่งขัน มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึง
กีฬาทีม่ เี อกลักษณ์ เช่น มวยไทย และตะกร้อ สำ�หรับการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพไทยมีชอ่ื เสียงในเรือ่ งของสปา การนวดแผนไทย
ความพร้อมในด้านของบุคลากร มีสถานประกอบการที่มีคุณภาพ ซึ่งพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
				 ๕) กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม
กำ�ลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ้น แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นลำ�ดับ และกำ�ลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การจัดการที่คำ�นึงถึงขีดความสามารถ
การรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และมุ่งเน้น
สิ่ ง แวดล้ อ มและฐานทรั พ ยากรของพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วเป็ น สำ�คั ญ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น โอกาสในการสร้ า งเอกลั ก ษณ์ แ ละ
ตราสัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล

๒.๒		สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
		 ๒.๒.๑ แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของไทย
				
๑) ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ในช่วง
ระยะเวลา ๔-๕ ปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆ ทัง้ วิกฤตการณ์โรคซาร์ส (SARS) เหตุการณ์สนึ ามิ
(Tsunami) การรัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน�้ำมัน โรคระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ เป็นเงื่อนไขข้อจ�ำกัด
ในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ โดยผลกระทบจากวิกฤตในแต่ละครัง้ ได้สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด เช่น ภายหลังจากเกิดเหตุวิกฤตการณ์โรคซาร์สส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงถึง ๕๐% ภายใน
๓ เดือน เหตุการณ์สึนามิส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง ๓๐% ภายใน ๒ เดือน อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังจากเกิดวิกฤต
ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลาไม่นานนัก
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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				 ๒) สถานการณ์ทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว สถานการณ์ทางการเมือง
ที่ยังไม่นิ่ง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดความรุนแรงหรือไม่ ทำ�ให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วง
ระยะเวลาต่อไปมีความท้าท้ายมากขึน้ สถานการณ์ทางการเมืองได้กลายเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลต่อจำ�นวนนักท่องเทีย่ ว
และภาพลักษณ์ของประเทศ นับตั้งแต่การเกิดรัฐประหาร ในปี ๒๕๔๙ การปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔
เมษายน ๒๕๕๒ ทำ�ให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจ ส่งผลให้จำ�นวนการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวลดลง
อย่างรุนแรงถึง๘ แม้จำ�นวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๒ แต่วิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๓ ได้ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยวเลวร้ายลงอีก จากการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก
รวมทัง้ การออก Travel Warning ของประเทศต่างๆ เพือ่ แจ้งเตือนประชาชนถึงความเสีย่ งในการเดินทางมาประเทศไทย
ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทย
				
๓) จำ�นวนนักท่องเทีย่ ว รายได้ ค่าใช้จา่ ย และวันพักเฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา แม้ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาและวิกฤตด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำ�นวนและ
รายได้ของนักท่องเที่ยวในช่วงวิกฤต และหลังเกิดวิกฤต แต่ก็พบว่า ภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการเติบโต
จะกลับไปอยู่ในระดับเดิม
				 - จำ�นวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ ๙ ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม ๕% ต่อปี อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๗ ของเอเชีย โดยมาเลเซียและเวียดนามมีการเติบโตเฉลี่ยอันดับที่ ๑ และ ๒ ตามลำ�ดับ
ปี ๒๕๕๓ เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดจำ�นวน ๑๕.๘ ล้านคน
ภาพที่ ๒ จำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศต่างๆ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา

จีน

มาเลเซีย

ฮ่องกง

ไทย

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

เกาหลี

อินโดนีเซีย อินเดีย

ที่มา : สถิตินักท่องเที่ยว. กรมการท่องเที่ยว
_________________________

๘

เวียดนาม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ๒๕๕๒. แผนการตลาดเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๒. (อัดสำ�เนา)
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		 - รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากสถิ ติ ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
ในปี ๒๕๕๓ มีรายได้ ๕๘๕.๙ พันล้านบาท ระหว่างปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ พบว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราขยายตัวเฉลี่ยปีละ ๑๑.๙๐% โดยอัตราการเติบโตของรายได้จะปรับลดลงและมีค่าเป็นลบ
ในช่วงปีที่เกิดวิกฤต แต่ภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการเติบโตของรายได้จะกลับไปอยู่ในระดับเดิม
				 - ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อหัว/คน มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ นักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วในประเทศไทย
มีแนวโน้มการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากค่าใช้จ่าย ๓,๑๗๒.๙๓ บาท ในปี ๒๕๔๑ เพิ่มเป็น ๓,๙๙๒.๖๐ บาท
ในปี ๒๕๕๓ ทั้งนี้การเกิดวิกฤตในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ท�ำให้ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๓ ต�่ำกว่าปี ๒๕๕๐
๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒
				 - จำ�นวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นับจากปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพักในประเทศไทยนานขึ้นจากวันพักเฉลี่ย ๗.๗๗ วัน เป็น ๙.๒๒ วัน ในปี ๒๕๕๓
				 ๔) นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ของไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่ง (๘,๐๗๖,๔๙๓ คน ในปี ๒๕๕๓) เป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มเอเชียตะวันออก
โดยมาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เป็นกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุด สำ�หรับนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ ๒๗ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร เยอรมัน สวีเดน
และรั ส เซี ย มาท่ อ งเที่ ย วในไทยมากที่ สุ ด ๙ และเป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ใต้
และตะวันออกกลาง มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๙๘ และ ๒๓.๐๐ ตามลำ�ดับ แต่เมื่อพิจารณาจากรายได้พบว่า
นักท่องเที่ยวจากยุโรปยังเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของรายได้นักท่องเที่ยวทั้งหมด ๑๐
และพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปมีจำ�นวนวันพักนานกว่านักท่องเที่ยวจากเอเชีย
				
๕) นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดยรัฐบาล
ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่า ในปี ๒๕๕๓ จะมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยจำ�นวนประมาณ ๘๘ ล้านคน/ครั้ง และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ
ประมาณ ๔๑๓,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๓ ที่มีนักท่องเที่ยวเพียง ๕๙.๗๔ คนต่อครั้ง การท่องเที่ยวภายใน
ประเทศมีส่วนกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ระยอง และกาญจนบุรี
				
๖) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทสำ�คัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และ
มีส่วนสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อาหาร สมุนไพร ธุรกิจสปา สุขภาพอนามัย การค้าของที่ระลึกและ
สินค้าพื้นเมือง บริการด้านโลจิสติกส์ และการจ้างงานในระดับต่างๆ เป็นต้น กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีมูลค่า
รวม ๓๓๗,๓๔๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๑ ของการบริการภาคเอกชนทั้งหมด ๑๑ โดยนับเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูง
เป็นอันดับสอง รองจากกลุ่มการสื่อสารและขนส่ง เมื่อพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจแล้ว พบว่ามีการกระจายตัว
อยู่ ใ นกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการขนาดย่ อ ม ร้ อ ยละ ๖๒.๓ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการขนาดกลาง ร้ อ ยละ ๑๙.๗ หรื อ
๖๖,๓๓๔ ล้านบาท และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ร้อยละ ๑๘.๐๑๒
_________________________

กรมการท่องเที่ยว. ๒๕๕๓. สถิตินักท่องเที่ยว. www.tourism.go.th
ธนาคารไทยพาณิชย์. ๒๕๕๓. การท่องเที่ยวไทยมีความสามารถในการแข่งขันนแค่ไหน. Economic Intelligence Center. Monthly/March ๒๐๑๐.
๑๑
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ๒๕๕๑. เตือนภัยแนวโน้มสาขาธุรกิจบริการโรงแรมและภัตตาคาร ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๑.
๑๒
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ. ๒๕๕๑. ข้อมูลสถิติ. www.nso.go.th.
๙

๑๐
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				 ๗) ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการเชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย ว จะทวี ค วามส� ำ คั ญ มากขึ้ น
โดยประเทศไทยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับหนึ่ง แต่ยังมีขีดความสามารถด้านการขนส่งต�่ำกว่า
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย๑๓ ส�ำหรับปัญหาของระบบโลจิสติกส์ไทยยังคงมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาด
การลงทุนที่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว รูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลัก
เมืองท่องเที่ยวรอง การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในบางเส้นทาง ตลอดจนปัญหาการขาดศักยภาพของผู้ประกอบการไทย
				
๘) การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น น�้ำท่วมฉับพลัน น�้ำท่วมขัง การกัดเซาะ ไฟป่า ระบบนิเวศ และโรคระบาด
โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๓ การท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามัน จะได้รับประโยชน์จากการมีฤดูฝน
สั้นขึ้น ซึ่งท�ำให้ด�ำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ยาวนานขึ้น ถึง ๔ สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการขาดแคลนน�้ำ
เป็นปัญหาของพื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน หากพื้นที่ใดที่ไม่มีแผนการจัดการด้านการขาดแคลนปริมาณน�้ ำ ระยะเวลา
ของฤดูฝนที่ลดลงในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวทางทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย เกือบทุกจังหวัดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยจะมีปริมาณฝนตกที่รุนแรงมากขึ้น และระยะเวลา
ที่ฝนตกมากขึ้นถึง ๒ สัปดาห์ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า และจะเพิ่มถึง ๔ สัปดาห์ในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า โดยปริมาณน�้ ำ
ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือ มีโอกาสในการเกิด
ไฟป่าสูง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง โดยทางภาคเหนือของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๒ - ๓ องศาเซลเซียส ในอีก
๒๐ ปีข้างหน้า จ�ำนวนวันเย็น (วันที่มีอุณหภูมิต�่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส) ลดลง ๕ - ๑๐ วันต่อปี และลดลงมากกว่า
๒๐ วันในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า โดยบริเวณภูเขาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงราย จะมีจ�ำนวนวันเย็น
ลดลงมากกว่า ๖๐ วัน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว และมีความเสี่ยงต่อการเกิด
น�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีล่ มุ่ เนือ่ งจากปริมาณน�้ำทีส่ ะสม ประกอบกับแผนการระบายน�้ำของพืน้ ทีด่ งั กล่าวยังไม่เหมาะสมเท่าทีค่ วร
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณทางตอนล่างของภาคเหนือและทางตอนบนของภาคกลาง
ปริมาณฝนรายปีในพื้นที่นี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นทางภาคตะวันตกของประเทศติดกับเทือกเขาตะนาวศรี
บริเวณชายแดนประเทศไทยและพม่า ซึ่งมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ๓๐๐ มม./ปี ประกอบกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ท�ำให้
คลัสเตอร์นี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและระบบนิเวศสูญเสียความหลายหลายทางชีวภาพ๑๔
				 ๙) ประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนในด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม
สุขอนามัย และนโยบายรัฐบาล โดย ปี ๒๕๕๒ องค์กรการท่องเที่ยวโลกจัดล�ำดับด้านการจัดการกฎหมาย ระเบียบ
บริการพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว (Regulatory Framework) ของประเทศไทยไว้ในอันดับที่ ๗๐ ของโลก
ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำกว่าปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนในด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย (Safety & Security) อยู่ในอันดับที่ ๑๑๘ และความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยู่ในล�ำดับที่ ๙๐ ของโลก๑๕
_________________________
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๕๒. การศึกษาเพื่อจัดทำ�ยุทธศาสตร์ ภาคบริการของประเทศ.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. ๒๕๕๒. โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศในอนาคตต่อคลัสเตอร์การท่องเที่ยวของไทย.
รายงานการวิจัยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
๑๕	
World Economic Forum. ๒๐๐๙. The Travel & Competitiveness lndex : TTCI.

๑๓

๑๔	
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				 ๑๐) มีการกระจายอำ�นาจและเปิดโอกาสให้ชมุ ชนและท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
มากขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น และของชาติ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ การบำ�รุ ง รั ก ษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสำ�คัญ
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริหารจัดการยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลาง
ที่มีอำ�นาจในการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทำ�ตามแผนรวม และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวมถึงกฎระเบียบของรัฐที่ตามไม่ทันการพัฒนาในภาคเอกชน การวางแผนที่ไม่นำ�ไปสู่การปฏิบัติหรือการลงทุน
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน ขาดความรู้
ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น การลงทุน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเน้ น การก่ อ สร้ า งมากกว่ า การจั ด การภู มิ ทั ศ น์ และขาดการมี ส่ ว นร่ ว มจากชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น
และหน่วยงานทุกระดับ ทำ�ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด
และประเทศ

			 ๒.๒.๒ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
				 ๑) ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว การเปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว ๑๒๔ ประเทศ
ของ World Economic Forum พบว่า ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและวิกฤตในหลายด้าน
ในปี ๒๕๕๐ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๓ ของโลก ปี ๒๕๕๑ ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ ๔๒ ของโลก และปี ๒๕๕๒
ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ ๓๙ ของโลก๑๖ โดยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับเรื่องการท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรมนุษย์
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ความคุ้มค่าด้านราคา และความดึงดูดใจให้เดินทางมาท่องเที่ยว
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒
ลำ�ดับ
ปี

ดัชนี
ภาพรวม

๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๔๓
๔๒
๓๙

ดัชนีความพร้อมของ
ภาครัฐ (กฎ ระเบียบ
บริการพื้นฐาน)
๔๑
๖๓
๗๐

ดัชนีความพร้อม
ของภาคธุรกิจ
๓๕
๔๒
๔๐

ดัชนีความพร้อม
ของทรัพยากร
การท่องเที่ยว
๕๙
๓๐
๑๙

ที่มา : World Economic Forum

_________________________
๑๖

World Economic Forum. ๒๐๐๙. The Travel & Competitiveness lndex : TTCI.
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เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของไทยในปี ๒๕๕๒ อยู่ในอันดับที่ ๓๙ ของโลก ยังเป็นรองประเทศออสเตรเลีย (อันดับ ๙) สิงคโปร์
(อันดับ ๑๐) ฮ่องกง (อันดับ ๑๒) นิวซีแลนด์ (อันดับที่ ๒๐) ญี่ปุ่น (อันดับ ๒๕) เกาหลีใต้ (อันดับ ๓๑) และประเทศ
มาเลเซีย (อันดับ ๓๒) แต่มีอันดับที่ดีกว่า ไต้หวัน (อันดับ ๔๓) จีน (อันดับ ๔๗) อินเดีย (อันดับ ๖๒) บรูไน (อันดับ ๖๙)
อินโดนีเซีย (อันดับ ๘๑) ฟิลิปปินส์ (อันดับ ๘๖) และเวียดนาม (อันดับ ๘๙) ๑๗ (รายละเอียดในภาคผนวก ๒)
				
๒) ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
หลากหลาย กระจายอยู่ในทุกจังหวัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
มีความสวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณ์ต่างจากภูมิภาคอื่น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง
อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเชื่อมโยง และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาอีกจ�ำนวนมาก เมื่อพิจารณา
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับประเทศในทวีปเอเชีย โดยพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ ๑๐๐ แห่ง เป็นรอง
ประเทศจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย ตามล�ำดับ โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนักท่องเที่ยวรู้จักมากที่สุด โดยมีคู่แข่ง
คือ อินเดียและอินโดนีเซีย แหล่งช้อปปิ้งมีคู่แข่งส�ำคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง ส�ำหรับสนามกอล์ฟไทย ยังเป็นรอง
ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ความได้เปรียบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นจุดแข็งส�ำคัญที่ท�ำให้
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และได้รับรางวัลความส�ำเร็จจากการจัดอันดับในระดับโลก
รางวัลที่ประเทศไทยได้รับเหล่านี้ สะท้อนภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศไทย เป็นการตอกย�้ำให้เห็นศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

_________________________
๑๗

World Economic Forum. ๒๐๐๙. The Travel & Competitiveness lndex : TTCI.
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ภาพที่ ๔ แสดงจำ�นวนแหล่งท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ
หน่วย : แหล่ง

ทะเลและชายหาด

ไทย
ไต้หวัน
ฮ่องกง
เกาหลี
ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
กัมพูชา
เวียดนาม

๑๗
๑
๓
๒
๓
๖
๙
๕
๙
๘
n/a
n/a
๓

แหล่งท่องเที่ยว
ทั้งหมด

แหล่งช้อปปิ้ง
๙
n/a
๗
n/a
๙
๒๑
๕
๒
๑
n/a
๑
๒
๓

สนามกอล์ฟ

๑๐๔
๒๐
๓๕
๑๙
๒๑๔
๒๑๐
๒๑๒
๔๘
๙๖
๓๓
๖
๔๓
๔๕

๒๐๐
๖๑
๖
๒๕๑
๒,๕๐๐
๓๑๐
๒๐๐
๑๘๙
๑๒๕
๗๐
๒๐
๔
๑๘

ที่มา : Worldreviewer.com, Worldtravelguide.net, agoda.com, Euromonitor International และการวิเคราะห์
โดย SCB EIC
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว อาจกลายเป็ น ปั ญ หาสำ�คั ญ ที่ ส่ ง ผลให้
ความได้เปรียบของไทยลดลง จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวหรือการแสวงหารายได้
จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทัน ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับขีดความสามารถ
ของนักท่องเที่ยว ทำ�ให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเกิดความเสื่อมโทรม จากการสำ�รวจสถานภาพของแหล่งท่องเที่ยว
๒,๑๕๔ แห่ง โดยจำ�แนกตามมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ ว๑๘ พบว่ามีแหล่งท่องเทีย่ วเสือ่ มโทรมทีต่ อ้ งเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน
จำ�นวน ๑๓๘ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ๕๐ แห่ง รองลงมา คือ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
๓๘ แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๒๑ แห่ง

_________________________
๑๘

กรมการท่องเที่ยว. ๒๕๕๒. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย. รายงานการวิจัย กรมการท่องเที่ยว (อัดสำ�เนา).
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ส่วนที่

๓

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและประเด็นสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว มีส่วนสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สามารถสรุปปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค และวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ดังนี้

๓.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
			 ๓.๑.๑ จุดแข็ง
				 ๑) รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการท่องเที่ยว ได้มีมติให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ และ
ให้ความสำ�คัญกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว โดยกำ�หนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
				
๒) ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทย
เป็นจุดแข็งที่สำ�คัญของประเทศ
				
๓) การลงทุนภาคบริการของภาคเอกชนไทยอยู่ในระดับสูง มีความหลากหลายในสินค้า
และบริการท่องเที่ยว ซึ่งผลการประเมินของนักท่องเที่ยวต่างชาติเปรียบเทียบกับอาเซียน พบว่าประเทศไทยเป็นรอง
เพียงสิงคโปร์เท่านั้น				
				
๔) มี ค วามพร้ อ มของโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อำ�นวยความสะดวกด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งที่พักแรม ร้านอาหาร การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
				
๕) ประเทศไทยมีประสบการณ์ดา้ นการตลาดต่างประเทศมากกว่าประเทศกำ�ลังพัฒนาอืน่ ๆ
และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ทั้งในด้านเมืองน่าเที่ยวและบริการของโรงแรมไทยหลายรางวัลติดต่อกันมานาน
แบรนด์ประเทศไทยนับได้ว่าติดตลาดโลกแล้ว
			
๖) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว กล่าวคือ
ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่ตั้งประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง
ของภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประตูสู่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง คือ พม่า จีน (๒ มณฑล คือ
ยูนนาน และกวางสี) ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
		
๗) จุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่สำ�คัญของไทยก็คือ จุดดึงดูดใจที่เป็นเอกลักษณ์ และนวัตกรรม
ด้านการบริการใหม่ๆ เช่น มวยไทย สปา การให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม อีกทั้งยังมีภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งสามารถ
นำ�มาพัฒนาเป็นสินค้าท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจได้

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

17

		 ๓.๑.๒ จุดอ่อน
			
๑) ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ โครงข่ายเส้นทางคมนาคมและ
ระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรอง
				
๒) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยที่เน้นปริมาณ
นักท่องเที่ยวหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทัน ท� ำให้แหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรมเกิดขยะมลพิษทางน�้ำ ความแออัดของการจราจรท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
มีปัญหาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
				
๓) โครงสร้างการบริหารจัดการของรัฐเป็นจุดอ่อนสำ�คัญของการจัดการการท่องเที่ยวไทย
กลไกของรัฐเพื่อจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอ ขาดเอกภาพ รวมถึงกฎระเบียบของรัฐที่ตามไม่ทันการพัฒนา
ในภาคเอกชน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				
๔) มีภาพลักษณ์ดา้ นลบเรือ่ งความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเทีย่ ว
สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ โสเภณี การค้ามนุษย์ และโรคเอดส์
				
๕) การลงทุนด้านบุคลากรของไทยถือว่าตามไม่ทันการขยายตัวของการท่องเที่ยว บุคลากร
จำ�นวนมากยังไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่มีความรู้
ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว เช่น ภาษารัสเซีย เยอรมัน สวีเดน จีน และภาษา
ที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาหรับ
				
๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์
และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเน้นการก่อสร้างมากกว่าการจัดการ
ภูมทิ ศั น์ และขาดการมีสว่ นร่วมจากชุมชนในท้องถิน่ และหน่วยงานทุกระดับ ทำ�ให้การพัฒนาการท่องเทีย่ วให้ประโยชน์
กับทุนภายนอกมากกว่าชุมชนในท้องถิ่น
				
๗) การทำ�ธุรกรรมผ่าน e-commerce ยังไม่แพร่หลายมากเท่ากับยุโรป อเมริกา หรือ
ประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลี และสิงคโปร์ ผูป้ ระกอบการจึงจำ�เป็นต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์เพือ่ สร้างความทัดเทียม
กับคู่แข่งทั่วโลก
				
๘) แหล่งท่องเที่ยวไทยยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในบางพื้นที่ ขาดการพัฒนาและสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ไม่มีการกระจายและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง
				
๙) อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ขาดการรวมกลุ่ม และมีข้อจำ�กัดจากด้านเงินทุนและบุคลากร
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		 ๓.๑.๓ โอกาส
		
๑) แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวโลก การเติบโตของกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล
รัสเซีย อินเดีย และจีน) ทำ�ให้นักท่องเที่ยวมีจำ�นวนมากขึ้น มีกำ�ลังซื้อมากขึ้น และจีนกำ�ลังเป็นตลาดส่งออกและนำ�เข้า
นักท่องเที่ยวที่สำ�คัญของโลก
๒) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระแสความนิยมท่องเที่ยวทางเลือก
การขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ทำ�ให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและ
นิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้มขยายตัวและประเทศไทยก็มีความพร้อม
จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับแนวทางการท่องเที่ยวเฉพาะทางในอนาคต
			
๓) นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สนใจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพำ�นักนาน และต้องการท่องเที่ยวในแหล่งที่เที่ยวที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งเป็นโอกาสของไทยที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอายุ
		
๔) การเปิดเส้นทางเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS IMT-GT ACMECS และ BIMSTEC
เป็นต้น ท�ำให้เมืองท่องเที่ยวรองในเส้นทางดังกล่าวมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เกิดความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคมากขึ้น
				
๕) การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�่ำ และแนวโน้มนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว
ระยะใกล้ ท�ำให้การท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
				
๖) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ สาระ และสารสนเทศ
กลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าของสินค้า และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
				
๗) การจัดท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีตา่ งๆ ท�ำให้ไทยมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
กล่าวคือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การจัดท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆ ที่ประเทศไทยได้จัดท�ำขึ้น
กับประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งคนมีความคล่องตัวมากขึ้น
				
๘) ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การแก้ไขปัญหา
สภาวะโลกร้อน และการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เป็นโอกาสของไทยที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งจะใช้ประโยชน์จาก
วิกฤตดังกล่าวในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

			 ๓.๑.๔ อุปสรรค
		
๑) การแข่งขันและแย่งชิงในตลาดการท่องเที่ยวโลก มีแนวโน้มสูงขึ้น มีการลงทุนด้าน
การท่ อ งเที่ ย ว การสร้ า งและพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ก ารกำ�หนดกลยุ ท ธ์ และ
การใช้นโยบายปกป้องคนของตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
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๒) ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
ไม่เดินทางท่องเที่ยวหรือมีการใช้จ่ายน้อยลง
๓) การก่อการร้ายระหว่างประเทศ ที่ยังคงมีปัญหาอยู่ในหลายภูมิภาคของโลกเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่มีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากเอเชีย
			
๔) ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมถึงภัยจากโรคระบาด
ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
๕) การแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ เดิมประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ในการเป็นศูนย์กลางการบินในเครือข่ายระหว่างยุโรป และเอเชียแปซิฟิก แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในเรื่อง
ของความพร้อมของท่าอากาศยาน ระบบการตรวจคนเข้าเมือง เส้นทางบินที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง
ทำ�ให้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของไทยลดลง
				
๖) การแข่งขันระหว่างบุคลากรในอาเซียน การรับรองมาตรฐานอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว
ในกรอบความร่วมมือของอาเซียน การเปิดเสรีตลาดแรงงาน อาจจะสร้างการแข่งขันใหม่ในระดับบุคลากร ซึ่งไทย
อาจไม่ใช่ประเทศที่ได้เปรียบที่สุด เนื่องมาจากทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรไทยค่อนข้างต�่ำ แม้เมื่อ
เทียบกับประเทศในอาเซียน

๓.๒		ประเด็นสำ�คัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
			 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเทีย่ วไทยและตลาดโลก ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นส�ำคัญที่น�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้
			๑) การขยายตัวของการท่องเที่ยวโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด
ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆ การเติบโตของกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน)
และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก และแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
(Special Interest Tourism) มากขึ้น นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการขยายการตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว
ซึง่ ไทยมีความพร้อมในโครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมรองรับและช่วงชิงนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจการท่องเทีย่ วเฉพาะทาง (Special
Interest Tourism) เช่น การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเทีย่ วเชิงผจญภัย (Adventure Tourism)
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา (Sports Tourism) กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เป็นต้น อย่างไรก็ตามแนวโน้มการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น ประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆ ที่พร้อมจะแย่งชิงตลาดนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
จึงต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการท่องเทีย่ วใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดการท่องเทีย่ ว
การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะการลงทุนในการส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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			๒) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัย จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวท� ำให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
เสือ่ มโทรม ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศต่างๆ การเปิดตัวของประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ท�ำให้
แหล่งท่องเทีย่ วของไทยต้องปรับตัวไปสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพเพือ่ ให้เกิดความแตกต่างจากประเทศคูแ่ ข่ง ประเทศไทย
จึ ง ต้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การฟื ้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และหามาตรการในการแก้ ไขกฎระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ให้
แหล่งท่องเที่ยวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวดังเดิม
			 ๓) โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ยั ง เป็ น จุ ด อ่ อ นส� ำ คั ญ ของการจั ด การ
การท่องเที่ยวไทย กลไกการจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอขาดเอกภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขณะที่หน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนขาดความรู้
ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จึงควรหาแนวทางในการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
การก�ำหนดภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน ก�ำหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
พื้นที่ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
			๔) วิกฤตและความเสีย่ งด้านการท่องเทีย่ ว ทัง้ จากภัยธรรมชาติการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศโลก
โรคระบาด สถาวะเศรษฐกิ จ ที่ ถ ดถอย หรื อ สถานการณ์ ท างการเมื อ ง วิ ก ฤตและความเสี่ ย งเหล่ า นี้ ไ ม่ ส ามารถ
คาดการณ์ได้ลว่ งหน้า และเมือ่ เกิดขึน้ แล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของนักท่องเทีย่ วอย่างมาก ประเทศไทยจึงต้อง
มีการเตรียมการรับมือกับปัญหาการด�ำเนินงานในเชิงนโยบาย รวมถึงการออกมาตรการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น
		 ๕) ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเที่ยว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมีโอกาส
พัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็นโอกาสของไทยเนื่องจาก
มี ค วามพร้ อ มของทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม นี้ ประเทศไทยยั ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและสปา
ที่มีมาตรฐานสูงบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทมากขึ้น
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งสินค้า บริการที่มีการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้น และการท�ำธุรกิจที่ต้องใช้
ความสร้างสรรค์สงู โดยเฉพาะในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ เช่น สาขาภาพยนตร์อนิเมชัน่ การเขียนซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์
แฟชั่น เป็นต้น
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			ดังนั้น หากต้องการก�ำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้ม
ด้านการท่องเที่ยว สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานการท่องเที่ยว วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาวสู่ความยั่งยืน
และน�ำมาซึ่งรายได้ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ�ำเป็นต้อง
ให้ความส�ำคัญมี ๕ ประการ คือ
			๑) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก โดยมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว การสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและ
ระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศให้มี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้เอื้ออ�ำนวยความสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม (Tourism
for All)
			๒) การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะ
ของกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง และยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวได้
			๓) การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้
			 ๔) การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจ
ในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าการท่องเที่ยว การด� ำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธิ์ ดึงงาน และจัดงานแสดงต่างๆ (Event)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมากขึ้น มีการใช้จ่ายมากขึ้น และสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดยมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
			 ๕) การส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคประชาชน และองค์ ก รปกครอง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ มีการบูรณาการร่วมกัน ลดความซ�้ำซ้อนของภารกิจ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการในทุกระดับ
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-

ASEAN
GMS
IMT-GT
BIMSTEC
ACMECS

-

UNWTO
AEC
ACD
APEC

กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

- การเสนอขาย/การร่วมงาน
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การผลิตโสตทัศนูปกรณ์
- การส่งเสริมการประชุมนานาชาติ
- การจัดตั้งผู้แทนการตลาด
- การจัด Event

กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ สปา
Sports Tourism
MICE
Long Stay
ผู้สูงอายุ
นักธุรกิจ
ฮันนีมูน

นักท่องเที่ยวคุณภาพ

เอเชียตะวันออก และแปซิฟิก		
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง ยุโรป
อเมริกา
กลุ่มประเทศ BRIC -

ตลาดเป้าหมาย

พื้นที่ต่างประเทศ

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น

ท่าอากาศยาน
ท่าเรือ – สถานีรถไฟ
ด่านเข้าเมืองทางบก

ปัญหาด้านการตลาด

เครื่องบิน
เรือ
รถยนต์
รถไฟ

ระบบโลจิสติกส์

การดำ�เนินงานด้านการตลาด

บ้านญาติ/เพื่อน

เกสเฮ้าส์

บังกะโล

โรงแรม

ที่พักแรม

- ร้านค้าของที่ระลึก
- บริษัทนำ�เที่ยว/บริการนำ�เที่ยว
- ธุรกิจคมนาคม/ขนส่ง
- บริการสื่อสาร/โทรคมนาคม
- มัคคุเทศก์/ล่ามแปล
- ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
- สำ�นักงานให้ข่าวสารการท่องเที่ยว
- บริการรถเช่า
- ศูนย์วัฒนธรรม/ศูนย์ประชุม		
นานาชาติ
- สิ่งอำ�นวยความสะดวกทางกีฬา
- สุขภาพ/สปา
- แหล่งบันเทิงต่างๆ
- ประชาชน
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บริการและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว

ปัญหาด้านการให้บริการอำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

การขนส่ง

บริการขนส่งและ
บริษัทนำ�เที่ยวในประเทศ

นักท่องเที่ยวในประเทศ

- การเสนอขาย/การร่วมงาน
ด้านการท่องเที่ยวหรือแสดง		
สินค้า
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การผลิตโสตทัศนูปกรณ์

กิจกรรม

การดำ�เนินงานด้านการพัฒนา

พื้นที่ในประเทศ

ภาพที่ ๕ วงจรการท่องเที่ยวและปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ปัญหา
ด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

โครงข่ายการคมนาคม/
ขนส่ง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ระบบสื่อสาร/
โทรคมนาคม

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
โบราณสถาน/วัตถุทางประวัติศาสตร์
สภาพภูมิทัศน์ของเมือง
ขนบธรรมเนียมประเพณี/วัฒนธรรม

พื้นที่/แหล่ง
กิจกรรมท่องเที่ยว

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ส่วนที่

๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
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การแข่ ง ขั น ในภาคอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงมากขึ้ น ทุ ก ประเทศต่ า งก็
ให้ความสำ�คัญกับลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ ประกอบกับบริบทที่เปลี่ยนไป
ทั้ ง สถานการณ์ แ ละปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ที่ นั บ วั น จะมี ค วามซั บ ซ้ อ น รุ น แรง และเปลี่ ย นแปลงเร็ ว ขึ้ น
จึงมีความจำ�เป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน”

เป้าประสงค์
๑. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้น โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมที่สร้างมูลค่าและคุณค่า
๓. สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคำ�นึงถึงความสมดุลและยั่งยืน

เป้าหมาย
๑. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ อันดับ หรือ
		 เป็นล�ำดับ ๑ - ๗ ของทวีปเอเชีย๑
		 ๑.๑ อันดับขีดความสามารถด้านกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องด้านการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ อันดับ หรือ
			 เป็นล�ำดับ ๑ - ๗ ของทวีปเอเชีย
		 ๑.๒ อั น ดั บ ขี ด ความสามารถด้ า นสภาวะแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการด�ำเนินธุรกิจ
			 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ อันดับ หรือเป็นล�ำดับที่ ๑ - ๗ ของทวีปเอเชีย
		 ๑.๓ อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ อันดับ
			 หรือเป็นล�ำดับที่ ๑ - ๗ ของทวีปเอเชีย
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
๓. กลุ่มท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ๘ กลุ่มท่องเที่ยว

_________________________
๑

วัดจากข้อมูล The Travel & Tourism Competieiveness Report (TTCI)
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พันธกิจ
๑.
		
๒.
		
		
๓.
		
๔.
๕.
		

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
พั ฒ นาและฟื ้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ศั ก ยภาพ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า ง
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
วิถีชีวิตของชุมชน
เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ ลดความซ�้ำซ้อนของภารกิจ สร้างกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ ของแแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง
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ภาพที่ ๕	แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน”

เป้าประสงค์

เป้าหมาย

รายได้
จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น

สร้างรายได้และ
กระจายรายได้
โดยคำ�นึงถึงความสมดุล
และยั่งยืน

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ อันดับ หรือเป็น ๑-๗ ของทวีปเอเชีย

กลุ่มท่องเที่ยวด้านการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
๘ กลุ่มท่องเที่ยว

ขีดความสามารถ
ด้านกฎระเบียบฯ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
๕ อันดับ หรือ
เป็น ๑-๗ ของ
ทวีปเอเชีย

ขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
๕ อันดับ หรือเป็น
๑-๗ ของทวีปเอเชีย

ขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อม
และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ด้านการดำ�เนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ๕ อันดับ หรือ
เป็น ๑-๗ ของทวีปเอเชีย

รายได้
จากการท่องเที่ยว
ของประเทศเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

พันธกิจ

เพื่อบูรณาการงาน
ด้านการท่องเที่ยว
ให้มีเอกภาพ ลดความ
ซ�้ำซ้อนของภารกิจ
สร้างกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนา
การท่องเที่ยว และ
การบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

เพื่อพัฒนา
และฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพ มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
สร้างความสมดุลฯ

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว
ตลอดจนปัจจัย
สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล

เพื่อเตรียมความพร้อม
ของภาคบริการและ
ปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว ให้มีความ
พร้อมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง และ
มีบทบาทสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ให้สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ

ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยว

การพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว

การพัฒนาสินค้า
บริการและปัจจัย
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

การสร้างความเชื่อมั่น
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
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ส่ยุ
วนท้
องถิ่นในการบริ
พยากรการท่
องเที่ยว างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวก
การพั
ฒนาโครงสร้
ทธศาสตร์
ที่ ห๑ารจัดการทรั

เพื่อการท่องเที่ยว

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวมีส่วนสำ�คัญ ในการแก้ไขปัญหาและ
ข้อจำ�กัดในด้านการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลให้ศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยลดลง โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ทเี่ ชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และรวมถึงสิง่ อำ�นวยความสะดวก
พื้นฐานที่อาจเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

▼

๑.๑		พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๑.๑.๑ พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งเมื อ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก และเมื อ งท่ อ งเที่ ย วรอง
โดยการบูรณาการการขนส่งทุกรูปแบบให้มกี ารเชือ่ มโยง เชือ่ มต่อระหว่างศูนย์กลางขนส่งประเภทต่างๆ ในจังหวัดเดียวกัน
และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยให้มีความรวดเร็ว
ปลอดภัย สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล
๑.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
๑.๑.๓ ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรอง เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ และถูกต้องตามหลักสากล
๑.๑.๔ พั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมทางบกให้ มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ตามหลั ก สากลและสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการพัฒนาการคมนาคมทางบก
๑.๑.๕ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ
๑.๑.๖ พัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่งทั้งด้านอันดามันและฝั่งอ่าวไทย เส้นทางการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวในลุ่มน�้ำเจ้าพระยาและแม่น�้ำโขง
ให้มีศักยภาพในการเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว

▼

๑.๒		พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๑.๒.๑ พั ฒ นาสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ลานจอดรถ
ป้ายสื่อความหมาย ทางลาด บันไดเลื่อน ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ห้องน�้ำ รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
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๑.๒.๒ การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์
เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบ e–commerce อย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการจัดทำ�ข้อมูลการท่องเที่ยว
ออนไลน์ และการเชื่อมโยงระบบบริการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวทางเว็บไซต์
๑.๒.๓ นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพทั้งระบบ เช่น ระบบ
ตรวจสอบคนเข้าเมือง เชือ่ มโยงการจองบัตรโดยสารระหว่างเครือ่ งบิน รถไฟ และรถโดยสารประจำ�ทาง และการซือ้ -ขาย
ระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
๑.๒.๔ สร้างและพัฒนาระบบอำ�นวยความสะดวกจุดผ่านแดน ปรับปรุงสภาพจุดผ่านแดนต่างๆ ให้มีสภาพ
ที่ดีและสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบบริเวณชายแดนให้มีความสะดวกรวดเร็ว
๑.๒.๕ พัฒนาศูนย์ก ลางให้บริก ารข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและอำ�นวยความสะดวกแบบครบวงจร
เบ็ดเสร็จที่สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ประสานแก้ไขความเดือดร้อนช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวก
รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และกระจายให้ครอบคลุมตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ

▼

๑.๓ สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค
แนวทางการดำ�เนินการ

๑.๓.๑ ผลักดันให้เกิดนโยบายการบินพาณิชย์ที่ค่อนข้างเปิด (Liberal Air Policy) โดยให้ท่าอากาศยาน
ในประเทศทุกแห่งมีกฎเกณฑ์สร้างแรงจูงใจให้สายการบินนานาชาติมาใช้ท่าอากาศยานในประเทศมากขึ้น เช่น
การเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ในท่าอากาศยานให้มีสัดส่วนลดน้อยลง หรือเลิกเก็บค่าธรรมเนียมบางรายการ
รวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ในส่วนของการสัญจรทางอากาศระหว่างประเทศคู่สัญญาให้มีแรงจูงใจมากขึ้น
เพือ่ เสริมศักยภาพของท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมใิ ห้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมภิ าคและพัฒนาท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ กระบี่ และท่าอากาศยานตรัง ให้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบิน
ของอนุภูมิภาค
๑.๓.๒ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยขยายเส้นทาง
เดินรถประจ�ำทางและรถไฟ และผลักดันให้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน
๑.๓.๓ พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือตามเส้นทางล�ำน�้ำโขง เส้นทางแนวชายฝั่งทะเล
อ่าวไทย ฝั่งทะเลอันดามัน และหมู่เกาะต่างๆ เส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามกรอบ
ความร่วมมือ ASEAN IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS
๑.๓.๔ ผลักดันการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและอากาศระหว่างประเทศให้เสร็จโดยเร็ว
ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
(East-West Economic Corridor )
๑.๓.๕ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางสู่ภูมิภาคลุ่มน�้ำแม่โขง โดยเชื่อมโยงโลจิสติกส์ของ
การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศให้มีความสะดวก
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การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

การขยายตั ว ของการท่ อ งเที่ ย วโดยเน้ น ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ การแสวงหารายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
ในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทัน ทำ�ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยมีความเสื่อมโทรม ยุทธศาสตร์จึงให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีทิศทาง ไม่ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของชาติ โดยคำ�นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์
มากเกินไป การกำ�หนดมาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเทีย่ วของไทยสามารถมีศกั ยภาพ
ในการรองรับนักท่องเที่ยว

▼

๒.๑		พัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ
แนวทางการดำ�เนินการ

๒.๑.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตามกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ๘ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มแม่น�้ำโขง กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำภาคกลาง
กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast และกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยผลักดันและก�ำหนดให้เป็นเขตพื้นที่พิเศษ
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของการด�ำเนินงาน และบูรณาการงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๓ สนับสนุนการท่องเที่ยวชายแดน (Cross Border Tourism) โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ๘ กลุ่ม กับกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ASEAN IMT-GT ACMECS และ GMS
๒.๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาเชือ่ มโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพื้นที่

▼

๒.๒		การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๒.๒.๑ ฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อนำ�ไปสู่
กระบวนการต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ โดยคำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม และวิถชี วี ติ
ของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสำ�คัญ

30

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

๒.๒.๒ สำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมทั้งประเทศ และจัดทำ�แผนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

▼

๒.๓		การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๒.๓.๑ วางแผนจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในทุกระดับทั้งระดับชาติ ระดับกลุ่มท่องเที่ยว
ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยการอนุรักษ์ ซ่อมแซม และบ�ำรุงรักษาสถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมทั้งสร้าง
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่
๒.๓.๒ จัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยค�ำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ เพื่อให้การใช้ประโยชน์
เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว และไม่สง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของประชาชน โดยก�ำหนดการเข้าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยว
๒.๓.๓ ผลักดันให้มีการออกกฎ ระเบียบ และบทลงโทษที่ชัดเจนในการก�ำกับดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามผู้บุกรุกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยมิชอบ และสอดส่องดูแล
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
๒.๓.๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานพยาบาลในแหล่งท่องเทีย่ ว ระบบการจัดการขยะ น�ำ้ เสีย มลพิษ และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค
๒.๓.๕ สนับสนุน และก�ำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน
การใช้พลังงานสะอาด การใช้เคมีภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค การก�ำหนดมาตรการการลดพลังงานของ
สถานประกอบการ
๒.๓.๖ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ด้านลบของการท่องเที่ยวไทย เช่น ความปลอดภัย
การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ การท่องเที่ยวทางเพศ โสเภณี การค้ามนุษย์
และโรคเอดส์ เป็นต้น
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การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุ ท ธศาสตร์ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วให้ มี ม าตรฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งครบวงจร
ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเทีย่ ว แม้ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบภายในประเทศ
แต่มบี ทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยยังเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม
จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง บริการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

▼

๓.๑		การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๑.๑ สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว
และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health
Tourism) การท่องเทีย่ วเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเทีย่ วเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเทีย่ ว
เพื่อการประชุ มและนิทรรศการ (MICE) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เป็นต้น
๓.๑.๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้า
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ค�ำนึงถึงคุณค่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุน
การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจด้าน
นันทนาการ โดยเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการสินค้า OTOP และของที่ระลึก เป็นต้น
๓.๑.๓ ผลักดันให้งานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมในไทยเป็นงานเทศกาลระดับโลก เช่น สงกรานต์
ลอยกระทง แห่ผีตาโขน เทศกาลดนตรี และศิลปะ เป็นต้น
๓.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์และการถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
รวมถึงการผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานกลางเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายท�ำภาพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทย
ทั้งภาคการผลิต การบริการ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๕ ส�ำรวจและคัดสรรเอกลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัด กลุม่ จังหวัด เพือ่ สร้างและก�ำหนดภาพลักษณ์
(Brand Image) ทางการท่องเที่ยวให้เป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๓.๑.๖ ส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน
๓.๑.๗ ส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
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▼

๓.๒		การเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๒.๑ ผลักดันให้มีการกำ�หนดเขตเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว/เขตพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริม
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อให้มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยว
๓.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชน และนักลงทุน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐต้องจัดให้มีสิ่งจูงใจและ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสม
๓.๒.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจ
ชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว โดยการสนับสนุนเงินทุน วิชาการ การให้ความรูแ้ ละให้คำ� ปรึกษาในการเริม่ ต้นประกอบ
ธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และเอกลักษณ์ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว การจัดหาแหล่งเงินกู้
การค�้ำประกันและเงินทุน การลดต้นทุนในการกู้ยืม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนธุรกิจที่จัดตั้งใหม่
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของสินค้า เป็นต้น
๓.๒.๔ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจรวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมมือกันในการให้บริการทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งในการรองรับการเปิดการค้าเสรีทางการท่องเที่ยวในอนาคต
๓.๒.๕ สนับสนุนให้กลไกกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีขอบเขต
ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการภาคบริการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

▼

๓.๓		การพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๓.๑ พัฒนามาตรฐานบริการท่องเทีย่ วเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการยกระดับคุณภาพของสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล
๓.๓.๒ ส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการได้นำ�มาตรฐานด้านการบริการท่องเที่ยวไปใช้ในทุก
ภาคส่วนเพื่อพัฒนาผู้ให้บริการและสถานประกอบการของตนเอง
๓.๓.๓ สนับสนุนกิจกรรมด้านการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการตามแนวทางสากล
๓.๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่จูงใจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
รวมทั้งผลักดันเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวไทยและ
ต่างประเทศ
๓.๓.๕ จัดทำ�ฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ วให้ครบถ้วน ทันสมัย เชือ่ มโยงไปยังบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างครบวงจร และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างแท้จริง
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▼

๓.๔		การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางแก่นักท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๔.๑ เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามของโรคติดต่อ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การระบาดของโรค
และภัยพิบัติอื่นๆ โดยให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management) การเตรียมความพร้อม
เพือ่ การตอบสนองอย่างฉับไว และการกูว้ นิ าศภัย ในภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อม การวางมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุการณ์
๓.๔.๒ กำ�หนดมาตรการในการป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยทางการท่องเทีย่ ว รวมถึงการท่องเทีย่ ว
ทีส่ ร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง และมีการบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย
๓.๔.๓ ผลักดันให้มีการกำ�หนดมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ และมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
๓.๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม โดยการเป็นตำ�รวจอาสาสมัครดูแลรักษาความปลอดภัย
ในพืน้ ทีช่ มุ ชนของตนเอง อาสาสมัครด้านการท่องเทีย่ ว สนับสนุนตำ�รวจท่องเทีย่ ว และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย
ทางทะเล (Lifeguard)
๓.๔.๕ สนับสนุนส่งเสริมตำ�รวจท่องเทีย่ ว หน่วยงาน องค์กร และชุมชน ให้มคี วามรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว

▼

๓.๕		การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๕.๑ พั ฒ นาเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคเอกชนในสาขาท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะ
การพัฒนามัคคุเทศก์ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำ�คัญ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
๓.๕.๒ พัฒนาและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
๓.๕.๓ ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
โดยทำ�หน้ า ที่ ใ นการกำ�หนด กำ�กั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรและการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
รวมทั้ ง บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนในการจั ด ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ คลากรให้ มี ม าตรฐาน
ตรงตามตำ�แหน่งที่ตลาดแรงงานต้องการและมีความเพียงพอ
๓.๕.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ทั้ ง ทางด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน
เฉพาะทาง วิชาชีพที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนสำ�หรับสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมทั้งหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงสำ�หรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตรพัฒนาผู้สอน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการดำ�เนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธิ์ในการจัดงาน
ระดับโลก/ภูมิภาคเพื่อเพิ่มจำ�นวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ จัดงานแสดงต่างๆ (Event) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นมีการใช้จ่ายมากขึ้น

▼

๔.๑		สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๔.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายทั้งในภาพรวมและ
ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
๔.๑.๒ เผยแพร่และสื่อสารภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้แพร่หลายในทุกช่องทาง และครอบคลุม
ทัว่ ถึงอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความรับรูแ้ ละความตระหนักในความสำ�คัญของภาพลักษณ์ ให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง
กับการท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น
๔.๑.๓ เพิ่มบทบาท/สถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และ
ส่งผลดีตอ่ ภาพลักษณ์ของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในเวทีโลก โดยใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับโลก
(UNWTO, APEC) กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค
๔.๑.๔ สร้างจิตสำ�นึกและค่านิยมในความเป็นไทย (Thainess) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการท่องเทีย่ ว
เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ให้คนไทยมีจุดขายร่วมกันในเรื่องของความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พร้อมต้อนรับ
ผู้มาเยือน และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

▼

๔.๒		สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๔.๒.๑ จั ด ทำ�ข้ อ มู ล และรวบรวมข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและจั ด เก็ บ ในระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว ผ่านทางเว็บไซต์
กลาง ที่สามารถสืบค้นได้ถึงระดับพื้นที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีรายละเอียดด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
๔.๒.๒ เพิ่มและปรับปรุงช่องทางการจัดจำ�หน่าย การขยายช่องทางการจัดจำ�หน่าย ผ่านเครือข่ายธุรกิจ
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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๔.๒.๓ ส่งเสริมการกระจายตลาดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลทั้งในเชิงพื้นที่ เวลา และกลุ่มตลาด รวมถึงส่งเสริม
และพัฒนาระบบตลาดสินค้าทางการท่องเทีย่ วสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และรสนิยมของนักท่องเทีย่ วในกลุม่ MICE
กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health
and Wellness) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น
๔.๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านการวางแผนและการปฏิบัติงานด้านการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)

▼

๔.๓		ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แนวทางการดำ�เนินการ

๔.๓.๑ พัฒนาการตลาด และส่งเสริมการขาย ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ไทยมีศักยภาพ
เช่ น กลุ่ ม MICE กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน เป็ นต้ น โดยสร้ า งจุ ดขายใหม่ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว กิ จกรรมและ
ข้อเสนอพิเศษ เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทย
๔.๓.๒ ดำ�เนินการตลาดเชิงรุกเพือ่ ประมูลสิทธิก์ ารจัดงานระดับโลก ระดับภูมภิ าค รวมถึงการจัดงานประชุม
และงาน Event ระหว่างประเทศ
๔.๓.๓ สร้างจุดขายใหม่ด้านการท่องเที่ยว เช่น การเป็น Hospitality and Wellness Center of
the World เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วระดับบน รวมทัง้ สนับสนุนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ และนำ�ความคิดสร้างสรรค์
ไปต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การออกแบบการผลิตภาพยนตร์
๔.๓.๔ ประสานความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านในการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับโลกและระดับภูมิภาค เช่น UNWTO APEC ACD AED GMS IMT–GT
BIMSTEC และ ACMECS เพื่อการสร้างโครงข่ายความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

▼

๔.๔		สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๔.๔.๑ โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านสื่อ
ทุกช่องทางอย่างต่อเนือ่ ง และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายประเทศไทยผ่านสือ่ ออนไลน์ในทุกรูปแบบ
อย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๒ ใช้วธิ กี ารทำ�การตลาดโดยกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ เช่น สถานทูตไทยประจำ�ประเทศต่างๆ เป็น
ที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและสินค้าไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
๔.๔.๓ พัฒนาเว็บไซต์สอื่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งในภาพลักษณ์ พร้อมจัดตัง้ ศูนย์ให้บริการ
ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วและอำ�นวยความสะดวกอย่างครบวงจร เพือ่ ให้การบริการข้อมูลการท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์รวดเร็ว
ทันสมัย เช่น การจองทีพ่ กั การเดินทาง เป็นต้น โดยพัฒนาให้มหี ลากหลายภาษาเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
ได้ดียิ่งขึ้น
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▼

๔.๕		การสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย
แนวทางการดำ�เนินการ

๔.๕.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยผ่าน
สื่อต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
๔.๕.๒ ร่วมกับภาคเอกชนในการจัดทำ�แพคเกจพิเศษเสนอขายนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การเดินทาง
๔.๕.๓ จัดงานส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ทัง้ Trade + Consumer Fair และ Road Show ภายในประเทศ
๔.๕.๔ ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบินไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ โดยนำ�เสนอ Special Offer หรือจัด Promotion สำ�หรับคนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด
และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หน่วยงานระดับพื้นที่
เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวการพัฒนากลไก ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำ�งานร่วมกัน
การกำ�หนดภารกิจ ขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน กำ�หนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพื้นที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

▼

๕.๑		การสร้างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๕.๑.๑ เชื่อมโยงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบังคับการตำ�รวจท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (มหาชน) ให้มี
ความสอดคล้องกัน และประสานกับกระทรวงอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้
การกำ�หนดนโยบายและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๕.๑.๒ การสร้างพันธมิตร หุ้นส่วน หรือเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มีความเป็นรูปธรรม
มากขึ้น โดยการอำ�นวยความสะดวก การลดขั้นตอนในการทำ�งาน การระดมทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทีจ่ ะดำ�เนินงานร่วมกัน เช่น การส่งเสริมการขาย การท่องเทีย่ วต่างประเทศ การแสดงสินค้าและบริการ เป็นต้น
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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๕.๑.๓ สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่รัฐบาลได้ดำ�เนินการ
ไว้แล้ว เช่น IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS โดยควรมีการกำ�หนดยุทธศาสตร์และผลักดันให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ริเริ่มไว้แล้วให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
๕.๑.๔ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สอดคล้องและอำ�นวยประสิทธิผลต่อการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
๕.๑.๕ บู ร ณาการงานด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วระหว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการประสานงานและการสัง่ การในการป้องกัน เฝ้าระวัง เตือนภัย กำ�กับดูแล และรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในกรณีก่อน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

▼

๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาท่องเที่ยว
แนวทางการดำ�เนินการ

๕.๒.๑ อำ�นวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเที่ยวแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒.๒ กระจายอำ�นาจ และจัดสรรผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ชุมชนได้ รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งและสามารถสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการสภาพและกำ�ลังรองรับของชุมชนและระบบนิเวศในท้องถิ่น
๕.๒.๓ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการในระดับท้องถิ่นขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการบริหารเป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ
เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
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ส่วนที่

๕

กลไกการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติ

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

การที่จะขับเคลื่อนแแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ให้บังเกิดผลในการปฏิบัติในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขัองในทุกระดับสู่ผลสัมฤทธ์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ นั้น
จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด�ำเนินการตามกลยุทธ์แนวทาง
ด�ำเนินการตามความเหมาะสม และศักยภาพของแต่ละองค์กรและจะต้องให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนของสังคมต่อการด�ำเนินการในทุกขั้นตอนของแผน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมด�ำเนินการ
พัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน รวมทั้งร่วมติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินงานตามแผน
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการระดมทรัพยากรและผนึกพลังสังคมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการจัดกลไกและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดท�ำและใช้แผน
ระดับต่างๆ เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นและปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนา สร้างองค์ความรู้ เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผล โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือการส่งเสริมพัฒนาภาคการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ดังนี้

๕.๑		ด้านนโยบาย
		
๕.๑.๑ หลังจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) และคณะรัฐมนตรีแล้ว ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาในฐานะหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
		๕.๑.๒ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (มาตรา ๑๖ ใน พ.ร.บ. นโยบายการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และผลั ก ดั น ให้ มี ก าร
บูรณาการตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และถ่ายทอดไปยังหน่วยงานส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค จังหวัดและท้องถิ่น โดยจะใช้กลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
และคณะกรรมการในระดับชาติคณะต่างๆ ที่มีอยู่ในการผลักดันงานในระดับนโยบาย และถ่ายทอดนโยบายไปยัง
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน
ในการก�ำกับดูแล การเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการจากหน่วยงานปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนพัฒนาทุกระดับกับการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่อไป
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ภาพที่ ๖

กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

กลไกการทำ�งานระดับนโยบาย
แผน ๑๑

การขับเคลื่อนแผนทุกระดับ

นโยบายรัฐบาล
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

คณะกรรมการ
นโยบาย
พลังงาน

รัฐบาล
สคช.

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์์/แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
/รัฐวิสาหกิจ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการกรม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยว
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด

คณะกรรมการ
บริหารพื้นที่พิเศษ
คณะกรรมการนโยบาย เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
การบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่ม

ราชการส่วนกลาง กระทรวง กรม
จังหวัด ท้องถิ่น
๘ กลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยว
คณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่
ท่องเที่ยวจังหวัด/กลุ่มท้องถิ่น
อบจ./กกถ.จ./อปท.

แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนขับเคลื่อน
ภาคเอกชน/แผนพัฒนารายสาขา

การสร้างความเชื่อมั่นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ
นโยบายการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ

กก. กต. ททท. สสปน. บก. ทท.

การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
สิ่งอำ�นวยความสะดวก
กก. มท. ทก.
คค. ททท.

กก. มท. อพท. วธ.ทส. คค. อปท.

การพัฒนาสินค้า บริการและ
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(กก. อก. สสปน. สธ. มท. พณ. ศธ.)

การพัฒนาสินค้า บริการและ
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

สร้างโอกาสแรงจูงใจในการค้าและลงทุน
(กก. BOI กรอ. พณ. สสว.)

คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
(กก. อก. พณ. มท.)

สภาหอการค้าไทย
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยว
(กก. สธ. มท. ทส. บกทท. สตช.)

คณะกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึกวิชาชีพ

บุคลากรการท่องเที่ยว
(กก. รง. ศธ. กรอ. พณ อก.)

สมาพันธ์ธุรกิจ
ท่องเที่ยว

การสร้างความเข้าใจ การยอมรับนำ�ไปสู่การผสาน
แผนงาน/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการต่างๆ

สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยว
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

อปท.

คณะกรรมการ
จัดระบบการ
จราจรทางบก

การพัฒนาและพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

กก. อพท. สส.ปน. มท. วธ. สธ. อปท.
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

กลไกการนำ�แผนไปปฏิบัติ

การพัฒนาในรายสาขา
การท่องเที่ยวเชิ ง ผจญภั ย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิ ง การแพทย์
การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
การประชุ ม และนิ ท รรศการ
การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง กี ฬ าและนั น ทนาการ
การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง นิ เวศ
การท่ อ งเที ่ ย วเพื ่ อ การเรี ย นรู ้
Long Stay

กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว
สู ง อายุ นั ก กี ฬ า ครอบครั ว
ฮั น นี ม ู น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน นักกีฬา

เอกชน/สถาบัน
การศึกษา

เครือข่ายท่องเที่ยว
โดยชุมชน

การสร้างระบบติดตามประเมินผล

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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๕.๒		ด้านการนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
		
การถ่ายทอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนความร่วมมือในการด�ำเนินการรวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลจากภาคีการพัฒนาโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
		๕.๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มภาคีการพัฒนา จัดให้มีกระบวนการสร้างความรู้
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจในเนื้อหาสาระส�ำคัญของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยเฉพาะ
ภารกิ จ และบทบาทของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การแปลงแผนไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง รณรงค์ ใ ห้ ภ าคการเมื อ งและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนยุทธศาสตร์และแนวทาง มาตรการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนา ฟื้นฟู และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ โดยการจัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อจะได้น�ำไปก�ำหนด
เป็นกรอบแผนงาน/โครงการ และวางแผนด้านงบประมาณก�ำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์และความส�ำคัญของภาคีพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว โดยผ่านการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ทกุ รูปแบบ เพือ่ เป็นการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
สู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง ให้เห็นถึงความส�ำคัญและเกิดจิตสาธารณะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
พร้ อ มทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในกระบวนการตั ด สิ น ใจและร่ ว มกั น บริ ห ารจั ด การ
การท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
		๕.๒.๒ เสริมสร้างศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนการจัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อบูรณาการและก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
		๕.๒.๓ การบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนที่มีลักษณะเป็นองค์รวม และสามารถแปลงแผนพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติระดับแผนงาน/โครงการให้ส�ำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ�ำเป็นต้องจัดท�ำแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการเข้าด้วยกัน รวมถึงการปรับปรุงกลไก
การด�ำเนินงานและการเตรียมบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
			
๑) ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้ชัดเจน ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น) ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
องค์กรต่างๆ และภาคเอกชน เพื่อให้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
โดยผ่านกลไกการมีส่วนร่วม
				 ๑.๑) การจัดแบ่งบทบาทหลักทีช่ ดั เจนของภาคีพฒ
ั นา เพือ่ สามารถด�ำเนินภารกิจและ
ความร่วมมือให้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดย
					
(๑) ส่วนราชการส่วนกลาง
					
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ชีแ้ จงสาระส�ำคัญ
พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ค�ำแนะน�ำแก่ส่วนราชการอื่นๆ ในการสนับสนุน เชิงนโยบายและการด�ำเนินการ
ตามแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การแปลงแผนไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
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และหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/แนวทางในแผนฯ จะต้องปรับบทบาทและก�ำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
ร่วมกันโดยประสานสนับสนุน บริการอ�ำนวยความสะดวก สามารถท�ำงานกับภาคีพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา
					
(๒) ส่วนราชการระดับภูมิภาค
					
ในระดับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด มีสำ� นักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด เป็นหน่วยงาน
ประสานระหว่างส�ำนักบริหารราชการกลุม่ จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาการท่องเทีย่ วจังหวัด รวมทัง้ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนา
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด/เขตพื้นที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
					
(๓) ส่วนราชการระดับท้องถิ่น
					
ส่วนราชการระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล มีหน้าทีใ่ นการด�ำเนินภารกิจด้านการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
ควรสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าว เข้ามาร่วมในคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับพื้นที่
					
(๔) ภาคเอกชน
					
ต้องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ไม่ท�ำลายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และเข้ามามีบทบาทร่วมจัดบริการ
สังคมและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ร่วมกับภาครัฐ
					
(๕) ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
					
สถาบันการศึกษาด้านท่องเที่ยวจะมีบทบาทเป็นแหล่งเผยแพร่แนวคิด วิธีการปลูกฝัง
ทัศนคติจริยธรรมในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการอย่างมีจริยธรรม สถาบันการศึกษาจะมีบทบาท
เป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างศักยภาพและกระบวนการเรียนรูข้ องเด็กเยาวชนและคนทุกกลุม่ วัย สือ่ จะมีบทบาทในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เป็นสื่อกลางสะท้อนข้อเท็จจริง สร้างความรู้และกระแสสังคมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
					
(๖) ภาคประชาชน
					
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ หมายถึงชุมชนย่อมมีสทิ ธิใ์ นการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
และสาธารณประโยชน์รว่ มกับธรรมาภิบาลภาครัฐ ดังนัน้ ภาครัฐควรเร่งบทบาทในการสร้างจิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์หรือ
ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในการ
ให้บริการตลอดจนบุคลากรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในภาคชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการซึ่งเป็นทรัพยากร
การท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพเพียงพอทีจ่ ะรองรับการขยายตัวของการท่องเทีย่ วและการเปิดการค้าเสรีอาเซียน การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมแสดงบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายชุมชนและแบ่งปัน
ความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเมือง ภาครัฐ เอกชน ด�ำเนินการบริหารจัดการควบคุมดูแลและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
				 ๑.๒) สนับสนุนการจัดท�ำและใช้แผนระดับต่างๆ ที่สอดรับเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และ
หลักการบูรณาการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจและการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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๒) ใช้กลไกคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สนับสนุนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ประสานการด�ำเนินงาน วางแผน
และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เขตท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพ
				 ๒.๑) ใช้กลไกกระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีของส่วนราชการ ขับเคลื่อนและบูรณาการเข้ากับมิติภารกิจงานตามอ�ำนาจหน้าที่ปกติของกระทรวง ทบวง
กรม และมิติพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนมิติตามระเบียบวาระงานพิเศษ หรือวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานมาร่วมด�ำเนินการอย่างมีบรู ณาการเพือ่ สามารถจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
				 ๒.๒) ใช้กลไกกระบวนการ แผนชุมชน สร้างการบูรณาการและความเชื่อมโยงกับ
แผนท้องถิ่นและแผนระดับต่างๆ โดยกระบวนการแผนชุมชนจะเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชน
รู้จักตนเอง รู้จักชุมชน ทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถจัดการตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา
ได้ส่งผลให้ชมุ ชน ครอบครัว และคนในครอบครัวสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมตลอดทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาในพื้นที่ในกระบวนการจัดท�ำแผนชุมชน และเชื่อมโยงให้เกิด
การบูรณาการกับแผนท้องถิ่นและแผนในล�ำดับที่สูงกว่า อาทิ แผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
				 ๒.๓) สนับสนุนให้มกี ลไกทีป่ รึกษาภาคประชาชน เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชนในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ตั้งแต่ระดับ
จังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิ่น โดยเฉพาะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็นต่อการด�ำเนินนโยบายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา การจัดระบบบริหารและบริการ รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลทีส่ ามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชน เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ภาคราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
			
๓) ผลักดันการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตนิ โยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการก�ำหนด “พื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว” และแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว”
ประจ�ำเขต และมีการ “การจัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว” ทั้งนี้ เพื่อประสานให้การบังคับ
ใช้กฎหมายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกัน
			
๔) พั ฒ นารู ป แบบระบบกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วไทย ที่ มี อ ยู ่ ในการพั ฒนา
การท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการพัฒนาทักษะ ด้านการบริหาร
การตลาด หรือการอนุรกั ษ์ทรัพยากรท่องเทีย่ วในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการส่งเสริมสินค้า
ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินแผนงาน/โครงการด้านพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงภาคธุรกิจที่ประสงค์จะด�ำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม ทั้งนี้ รูปแบบการด�ำเนินงานของกองทุนควรมีความยืดหยุ่นในการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ และมีระบบ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมสถาบันการเงินต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการลงทุน
และการด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
			
เพื่อให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำแนวทางด�ำเนินการแปลงเป็นแผนงาน/
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก�ำหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด�ำเนินการในแต่ละแนวทางไว้ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๑.๑ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ระบบโลจิสติกส์ เพือ่ สนับสนุน
การท่องเที่ยว

๑.๑.๑ พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง
โดยการบู ร ณาการการขนส่ ง ทุ ก รู ป แบบให้ มี
การเชื่อมโยง เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งศู นย์ ก ลางขนส่ ง
ประเภทต่ า งๆ ในจั ง หวั ด เดี ย วกั น และจั ง หวั ด
ใกล้เคียงรวมถึงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยให้มีความรวดเร็ว
ปลอดภัย สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล

กบส.
คค. กก. ทก. ทส.

๑.๑.๒ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเทีย่ วเชือ่ มโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

กบส. กกถ.จ.
มท. (อปท.) คค. กก.

๑.๑.๓ ปรั บ ปรุ ง ป้ า ยบอกทางแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ป้ายสื่อความหมาย ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
หลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง เป็นระบบเดียวกัน
ทั่วประเทศ และถูกต้องตามหลักสากล

กก. คค. มท. (อปท.)

๑.๑.๔ พั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมทางบกให้ มี
มาตรฐานความปลอดภั ย ตามหลั ก สากล และ
สามารถเชื่ อ มโยงระหว่ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก
กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วรองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ของภาคเอกชน
ในการพัฒนาการคมนาคมทางบก

กบส. คจร.
คค. กก. มท. (อปท.) ทส.

๑.๑.๕ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ
ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ของ
ภาคเอกชน ในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ

กบส.
คค. (ทอท.) กก. BOI.

๑.๑.๖ พัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมการลงทุนสร้าง
ท่าเทียบเรือ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
บริ เวณชายฝั ่ ง ทั้ ง ด้ า นอั น ดามั น และฝั ่ ง อ่ า วไทย
เส้ น ทางการเดิ น เรื อ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในลุ ่ ม น�้ ำ
เจ้าพระยา และแม่น�้ำโขง ให้มีศักยภาพในการเป็น
ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว

กบส.
คค. กก. BOI.

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๑.๒ พัฒนาและปรับปรุง
สิ่ ง อำ � นวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว

๑.๒.๑ พั ฒ นาสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วโดยการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ลานจอดรถ
ป้ายสื่อความหมายทางลาด บันไดเลื่อน ศูนย์ข้อมูล
ท่องเทีย่ ว ห้องน�ำ้ รวมถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กก. มท. (อปท.) คค. วธ.
ทส.

๑.๒.๒ การพัฒนาเครือข่ายการสือ่ สารโทรคมนาคม
ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การใช้ ร ะบบ
e–commerce อย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการจัดทำ�
ข้อมูลการท่องเที่ยวออนไลน์ และการเชื่อมโยงระบบ
บริการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวทางเว็บไซต์

กทช.
ทก. กก. (ททท.)

๑.๒.๓ นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนา
การจัดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพทั้งระบบ เช่น ระบบ
ตรวจสอบคนเข้าเมือง เชื่อมโยงการจองบัตรโดยสาร
ระหว่างเครื่องบิน รถไฟ และรถโดยสารประจำ�ทาง
และการซือ้ -ขายระหว่างผูป้ ระกอบการและนักท่องเทีย่ ว

สตช. ทก. กก. คค. กต.

๑.๒.๔ สร้างและพัฒนาระบบอำ�นวยความสะดวก
จุดผ่านแดน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในภูมิภาค
ให้นักท่องเที่ยว ปรับปรุงสภาพจุดผ่านแดนต่างๆ
ให้มีสภาพที่ดีและสะดวก เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบบริเวณชายแดนให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว

สตช. คค. กก. กต. ตม.

๑.๒.๕ พั ฒ นาศู น ย์ ก ลางให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า น
การท่องเที่ยวและอำ�นวยความสะดวกแบบครบวงจร
เบ็ ด เสร็ จ ที่ ส ามารถสอบถามข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว
ประสานแก้ไขความเดือดร้อนช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้งา่ ย และกระจายให้
ครอบคลุมตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ

กก. (ททท.) ทก.
มท. (อปท.)
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คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๑.๓ สร้างโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมและระบบเชื่อมโยง
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วกั บ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและ
ในภูมิภาค

๑.๓.๑ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด นโยบายการบิ น พาณิ ช ย์
ทีค่ อ่ นข้างเปิด (Liberal Air Policy) โดยให้ทา่ อากาศยาน
ในประเทศทุ ก แห่ ง มี ก ฎเกณฑ์ ส ร้ า งแรงจู ง ใจให้
สายการบินนานาชาติมาใช้ท่าอากาศยานในประเทศ
มากขึ้น เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
ในท่าอากาศยานให้มีสัดส่วนลดน้อยลง หรือเลิกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบางรายการรวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไข
ต่ า งๆ ในส่ ว นของการสั ญ จรทางอากาศระหว่ า ง
ประเทศคู่ สั ญ ญาให้ มี แรงจู ง ใจมากขึ้ น เพื่ อ เสริ ม
ศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลาง
การบิ น ของภู มิ ภ าค และพั ฒ นาสนามบิ น ภู เ ก็ ต
เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ กระบี่ และตรัง ให้มี
ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินของอนุภูมิภาค

กบส.
คค. (ทอท. กห.)

๑.๓.๒ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางคมนาคม
เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยขยาย
เส้นทางเดินรถประจำ�ทางและรถไฟ และผลักดัน
ให้มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน

กบส. คจร.
คค. กก. กต. สตช.

๑.๓.๓ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ทางเรือตามเส้นทางล�ำน�้ำโขง เส้นทางแนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย ฝั่งทะเลอันดามัน และหมู่เกาะต่างๆ
เส้ น ทางเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศมาเลเซี ย และ
อิ น โดนี เซี ย ตามกรอบความร่ ว มมื อ ASEAN
IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS

กบส.
คค. กก. กต.

๑.๓.๔ ผลั ก ดั น การเชื่ อ มต่ อ เส้ น ทางคมนาคมทั้ ง
ทางบกและอากาศระหว่างประเทศให้เสร็จโดยเร็ว
ตามแนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต้ (North-South
Economic Corridor) และแนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)

กบส.
คค. กก. กต.

๑.๓.๕ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางสู่
ภูมภิ าคลุม่ น�ำ้ แม่โขงทัง้ ทางบกและทางเรือโดยเชือ่ มโยง
โลจิสติกส์ของการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
ทัง้ ทางบก ทางน�ำ้ และทางอากาศให้มคี วามสะดวก

กบส.
กก. คค. กต.

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๒.๑ พั ฒ นายกระดั บ
คุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
ใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ท่ีมี
ศักยภาพ

๒.๑.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ
เพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหรือสินค้าการท่องเทีย่ ว
ที่สามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม ตามกลุ่ม
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ๘ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน กลุม่ ท่องเทีย่ ว
มรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำโขง
กลุม่ ท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ ลุม่ แม่นำ�้ ภาคกลาง กลุม่ ท่องเทีย่ ว
Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast และ
กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร

กนจ.
กก. มท. (อปท.) อพท.
วธ. ทส.
กรมธนารักษ์

๒.๑.๒ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารประกาศเขตพื้ น ที่ พั ฒ นา
การท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดระดับแหล่งท่องเที่ยว
เพื่ อ การพั ฒ นาและพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว โดยผลั ก ดั น และก� ำ หนด
ให้เป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่ อ ลดความซ�้ ำ ซ้ อ นของการด� ำ เนิ น งาน และ
บูรณาการงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กพท.
กก. ทส. มท.กรมธนารักษ์
อพท.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๓ สนับสนุนการท่องเที่ยวชายแดน (Cross
Border Tourism) โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพ ๘ กลุ่ ม กั บ กรอบ
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว IMT-GT ACMECS
BIMSTEC และ GMS

กก. พณ. กต. มท. (อปท.) นร.

๒.๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองในพืน้ ที่

กก. มท. อปท. ศอบต. กห.
กอรมน. กต.

48

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
๒.๒ การฟืน้ ฟูแหล่ง
ท่องเทีย่ ว

๒.๓ การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยว

แนวทางการดำ�เนินการ

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๑ ฟื้ น ฟู และปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
สภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อนำ�
ไปสู่กระบวนการต่อยอดในการสร้างคุณค่าและ
มู ล ค่ า เพิ่ ม โดยคำ�นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มเอกลั ก ษณ์
ของสถาปัตยกรรม และวิถชี วี ติ ของชุมชนในท้องถิน่
เป็นสำ�คัญ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
ทส. วธ. กก. (กทท. สป.กก.)
และทุกหน่วยงาน

๒.๒.๒ สำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว
เสื่อมโทรมทั้งประเทศ และจัดทำ�แผนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
กก. (กทท.) มท. (อปท.)

๒.๓.๑ วางแผนจั ด การภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมทาง
การท่องเที่ยว ในทุกระดับทั้งระดับชาติ ระดับ
กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย ว ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ พื้ น ที่
โดยการอนุ รั ก ษ์ ซ่ อ มแซม และบำ�รุ ง รั ก ษา
สถาปั ต ยกรรมที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น พร้ อ มทั้ ง สร้ า ง
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่

กก. มท. (ยธ.) วธ.
และทุกหน่วยงาน

๒.๓.๒ จัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยคำ�นึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับ เพือ่ ให้การใช้ประโยชน์
เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และ
ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน โดย
กำ�หนดการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มี
การใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถในการรองรับ
ทางการท่องเที่ยว

กก. (กทท. สป.กก.)
ทส. กษ. อปท.
และทุกหน่วยงาน

๒.๓.๓ ผลักดันให้มีการออกกฎ ระเบียบ และ
บทลงโทษที่ ชั ด เจนในการกำ�กั บ ดู แ ล รั ก ษา
แหล่งท่องเทีย่ ว รวมทัง้ มาตรการเกีย่ วกับการป้องกัน
และการปราบปรามผูบ้ กุ รุกแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ
โดยมิชอบ และสอดส่องดูแลการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง

กก. (สป.กก. กทท.บก.ทท.)
สตช.มท. ทส.

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุน
การท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยว
ระบบการจัดการขยะ น�้ำเสีย มลพิษ และระบบ
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
กก. (กทท.) สธ. ทส. คค.
มท. (อปท.)

๒.๓.๕ สนับสนุน และกำ�หนดมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบอันเนือ่ งมาจากภาวะโลกร้อน
การใช้พลังงานสะอาด การใช้เคมีภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้
เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค การกำ�หนดมาตรการ
การลดพลังงานของสถานประกอบการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
กพช. อก. มท. กก.
ทุกหน่วยงาน

๒.๓.๖ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์
ด้านลบของการท่องเที่ยวไทย เช่น ความปลอดภัย
การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว
สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ การท่องเที่ยวทางเพศ โสเภณี
การค้ามนุษย์ และโรคเอดส์ เป็นต้น

ปกค.
พณ. สคบ. สธ.
กก. (บก.ทท. ททท.)
สตช. พม. กต.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม
นวัตกรรม และมูลค่าเพิ่ม
ด้านการท่องเที่ยว

๓.๑.๑ สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเทีย่ ว
และตรงกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อ
การประชุมและนิทรรศการ (MICE) การท่องเที่ยว
เชิ ง กี ฬ า (Sports Tourism) การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตร กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ ครอบครัว
และฮันนีมูน เป็นต้น
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คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กก. มท. (อปท.)
สสปน. สปน. สธ. ศธ. กษ.
สทท. วธ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๑.๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนา
นวั ต กรรมทางความคิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม
ในสินค้า การท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คำ�นึงถึงคุณค่าและสิ่งแวดล้อม
รวมถึ ง การสนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งบรรยากาศ
การลงทุนในกิจกรรมการท่องเทีย่ วใหม่ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ
เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจด้านนันทนาการ
โดยเฉพาะการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
การจัดการสินค้า OTOP และของที่ระลึก เป็นต้น

กก. สสว. อก.
มท. (พช. อปท.) พณ. สทท.
วธ. สปน.

๓.๑.๓ ผลักดันให้งานเทศกาล ประเพณี และ
กิจกรรมในไทยเป็นงานเทศกาลระดับโลก เช่น
สงกรานต์ ลอยกระทง แห่ผีตาโขน เทศกาลดนตรี
และศิลปะ เป็นต้น

กวช.
กก. (ททท.) วธ. มท. พณ.

๓.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์
และการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทย
รวมถึงการผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทำ�ภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศทัง้ ภาคการผลิต การบริการ
และกิจการที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ
กก. (กทท.) อก. พณ. วธ.

๓.๑.๕ สำ�รวจและคัดสรรเอกลักษณ์และจุดเด่น
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และกลุ่มพื้นที่เพื่อสร้าง
และกำ�หนดภาพลักษณ์ (Brand Image) ทาง
การท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น จุ ด ขายแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

กวช. กก. (ททท.)
อก. มท. พณ. วธ.

๓.๑.๖ ส่ ง เสริ ม และจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าระดั บ
นานาชาติ และระดับชาติ เพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ ว
และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน

กก. (กพล. กกท.)

๓.๑.๗ ส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

สสปน. กก.

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๒ การเสริมสร้างโอกาส
และแรงจูงใจเพื่อพัฒนา
การค้ า การลงทุ น ด้ า น
การท่องเที่ยว

๓.๒.๑ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารกำ�หนดเขตเศรษฐกิ จ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว/เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
และส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยนโยบาย
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ให้ มี บ รรยากาศ
และสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การค้ า การลงทุ น
ด้านการท่องเที่ยว

สศช. กก. กนอ.

๓.๒.๒ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การลงทุ น ด้ า น
การท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ
นักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ
ต้องจัดให้มสี งิ่ จูงใจและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่เหมาะสม

BOI. กก. พณ.
กต. กนอ.

๓.๒.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน
ท้องถิน่ ชุมชน ผูป้ ระกอบการรายย่อย และวิสาหกิจ
ชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการสนับสนุน
เงินทุนวิชาการ การให้ความรู้และให้ค�ำปรึกษา
ในการเริ่มต้นประกอบธุ ร กิ จ การสร้ า งแบรนด์
และเอกลักษณ์ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดท่ อ งเที่ ย ว การจั ด หาแหล่ ง เงิ น กู ้
การค�ำ้ ประกันและเงินทุน การลดต้นทุนในการกูย้ มื
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนธุรกิจ
ที่ จั ด ตั้ ง ใหม่ และส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี
ความสลับซับซ้อน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เพิ่มคุณภาพของสินค้า เป็นต้น

กอช. กกถ.จ. กรอ.
อก. กก. พณ. สสว. อพท.
มท. (อปท.)

๓.๒.๔ สนั บ สนุ น ให้ ภ าคธุ ร กิ จ รวมกลุ ่ ม กั น
เพื่อร่วมมือกันในการให้บริการทางการท่องเที่ยว
เพื่ อ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในการรองรั บ การเปิ ด
การค้าเสรีทางการท่องเที่ยวในอนาคต

กรอ.
พณ. กก. กต.
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ
๓.๒.๕ สนับสนุนให้กลไกกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ททช. กก.

เช่นกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทย มีขอบเขต
ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
ภาคบริการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
๓.๓ การพัฒนามาตรฐาน

๓.๓.๑ พัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวเพื่อใช้

สช.

สินค้า และบริการท่องเทีย่ ว

เป็ น กรอบในการยกระดั บ คุ ณ ภาพของสถาน

กก. (กทท.)

ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและ

อก. รง.

เป็นที่ยอมรับระดับสากล
๓.๓.๒ ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ส ถานประกอบ

กก. (กทท.) อก. สธ. ทส.

การได้น�ำมาตรฐานด้านการบริการท่องเที่ยวไปใช้

วธ. สภาหอการค้าไทย

ในทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ พั ฒ นาผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารและ
สถานประกอบการของตนเอง
๓.๓.๓ สนับสนุนกิจกรรมด้านการตรวจประเมิน

กก. (กทท.) พณ. มท. รง.

และรับรองสถานประกอบการตามแนวทางสากล
๓.๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทีจ่ งู ใจผูป้ ระกอบการ

กก. (กทท.) พณ. มท.

ด้านการท่องเทีย่ วให้เข้าสูม่ าตรฐานการท่องเทีย่ วไทย

สภาหอการค้าไทย

รวมทั้ ง ผลั ก ดั น เครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐาน
การท่องเทีย่ วไทยให้เป็นทีย่ อมรับ เชือ่ ถือ และเชือ่ มัน่
จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ
๓.๓.๕ จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วให้ ค รบถ้ ว น ทั น สมั ย เชื่ อ มโยงไปยั ง
บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งครบวงจร และตรงกั บ
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างแท้จริง

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๔ การป้องกันและรักษา
ความปลอดภั ย ทางการ
ท่องเที่ยว

๓.๔.๑ เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ของโรคติดต่อ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การระบาด
ของโรค และภัยพิบัติอื่นๆ โดยให้ความส�ำคัญกับ
การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management)
การเตรียมความพร้อมเพื่อการตอบสนองอย่าง
ฉับไว และการกูว้ นิ าศภัยในภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุม
ถึงการเตรียมความพร้อม การวางมาตรการป้องกัน
และแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟู
ภายหลังเกิดเหตุการณ์

สช.
กก. (บก.ทท.) สธ. มท. ทส.
สตช.

๓.๔.๒ ก� ำ หนดมาตรการในการป้ อ งกั น ดู แ ล
รักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึง
การท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์
ของประเทศ ให้ เ กิ ด การบั ง คั บ ใช้ อ ย่ า งจริ ง จั ง
และมีการบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย

กก. (บก.ทท.)
สตช. พม. กอ.รมน.

๓.๔.๓ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานการ
ให้ บ ริ ก าร และมาตรฐานความปลอดภั ย ในสิ่ ง
อ�ำนวยความสะดวก เพือ่ การท่องเทีย่ วในกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วทุกรูปแบบ และมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

กก. (กทท.) สธ. มท. ทส.
สตช.

๓.๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม
โดยการเป็ น ต� ำ รวจอาสาสมั ค รดู แ ลรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนของตนเอง และพั ฒ นา
อาสาสมั ค รด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว อาสาสมั ค ร
เพื่อสนับสนุนต�ำรวจท่องเที่ยว และอาสาสมัคร
รักษาความปลอดภัยทางทะเล (Lifeguard)
๓.๔.๕ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ต� ำ รวจท่ อ งเที่ ย ว
หน่ ว ยงาน องค์ ก ร และชุ ม ชนให้ มี ค วามรู ้
ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่ อให้ความช่วยเหลือ
แก่นักท่องเที่ยว
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กก. (บก.ทท.) มท. (อปท.)
สตช.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๓.๕ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ให้ มี ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๓.๕.๑ พัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเอกชนในสาขาท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะ
การพัฒนามัคคุเทศก์ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส� ำคัญ รวมถึงศักยภาพของ
บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในด้ า นอื่ น ๆ ให้ ไ ด้
มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การเปิดเสรีภาคบริการด้านการท่องเที่ยว

กพร.ปช.
กก. รง. ศธ.
สทท.

๓.๕.๒ พั ฒ นาและผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

กพร.ปช.
กก. รง ศธ.

๓.๕.๓ ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันกลางเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วอย่างเป็นรูปธรรม
โดยทำ�หน้าที่ในการกำ�หนด กำ�กับ และพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรและการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ม าตรฐานตรงตามตำ�แหน่ ง ที่
ตลาดแรงงานต้องการและมีความเพียงพอ

กพร.ปช. กรอ.
กก. รง. ศธ.

๓.๕.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การฝึ ก อบรมและ
พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ ทัง้ ทางด้านการปฏิบตั งิ าน
เฉพาะทางวิชาชีพที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนสำ�หรับ
สถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่ อ ม
รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น
จนถึ ง ระดั บ สู ง สำ�หรั บ บุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยว และหลักสูตรพัฒนาผู้สอน

กพร.ปช. กรอ.
กก. รง. ศธ. พณ. อก.

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๔.๑ สร้ า งและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว

๔.๑.๑ สร้างจิตสำ�นึกและค่านิยมในความเป็นไทย
(Thainess) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการท่องเทีย่ ว
เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ให้คนไทย
มีจุดขายร่วมกันในเรื่องของความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

กก. (ททท.) กต.

๔.๑.๒ เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ สื่ อ ส า ร ภ า พ ลั ก ษ ณ์
ทางการท่ อ งเที่ ย วให้ แ พร่ ห ลายในทุ ก ช่ อ งทาง
และครอบคลุมทัว่ ถึงอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนักในความสำ�คัญ
ของภาพลักษณ์ ให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
และชุมชนท้องถิ่น

สอช.
กก. (ททท.)
มท.(อปท.)

๔.๑.๓ เพิ่ ม บทบาท/สถานะของไทยในเวที
ระหว่างประเทศด้านการท่องเทีย่ วให้โดดเด่นยิง่ ขึน้
และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของไทยในอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วในเวที โ ลก โดยใช้ ป ระโยชน์ จ าก
กรอบความร่วมมือระดับโลก (UNWTO, APEC)
กรอบความร่ ว มมื อ เอเชี ย (ACD) และกรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาค

กก. สสปน. กต.

๔.๑.๔ สร้ า งจิ ต สำ�นึ ก และค่ า นิ ย มในความ
เป็นไทย (Thainess) เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือ
คู่ แข่ ง ขั น ให้ ค นไทยมี จุ ด ขายร่ ว มกั น ในเรื่ อ งของ
ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน
และร่ ว มกั น เป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี ใ นการต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยว

สอช.
กก. วธ.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๔.๒ สร้างสภาพแวดล้อม
และพัฒนาระบบสนับสนุน
การตลาดท่องเที่ยว

๔.๒.๑ จั ด ทำ�ข้ อ มู ล และรวบรวมข่ า วสาร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและจั ด เก็ บ ในระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ
เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ า มาสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ด้านการท่องเที่ยว ผ่านทางเว็บไซต์กลางที่สามารถ
สืบค้นได้ถึงระดับพื้นที่ ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และมีรายละเอียดด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

กก. (ททท. กทท.) พณ.
วธ.

๔.๒.๒ เพิ่มและปรับปรุงช่องทางการจัดจำ�หน่าย
การขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายผ่านเครือข่ายธุรกิจ
และการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น

กก. อก. พณ.

๔.๒.๓ ส่งเสริมการกระจายตลาดการท่องเที่ยว
อย่างสมดุลทั้งในเชิงพื้นที่ เวลา และกลุ่มตลาด
รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ ตลาดสิ น ค้ า
ทางการท่องเทีย่ วสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และรสนิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม MICE
กลุ่ ม ครอบครั ว กลุ่ ม ฮั น นี มู น กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อเป็นรางวัล กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การกลุ่ม
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness)
กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง เกษตร และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าและ
นันทนาการ เป็นต้น

กก. (ททท.)
สสปน. พณ.

๔.๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านการวางแผน
และการปฏิบตั งิ านด้านการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) และพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-commerce)

กก. พณ. ศธ.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๔.๓ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

๔.๓.๑ พัฒนาการตลาด และส่งเสริมการขาย
ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ไทย
มี ศั ก ยภาพ เช่ น กลุ ่ ม MICE กลุ ่ ม ครอบครั ว
กลุ ่ ม ฮั น นี มู น เป็ น ต้ น โดยสร้ า งจุ ด ขายใหม่
ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษ
เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทย

กก. (ททท.) สสปน.

๔.๓.๒ ด�ำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธิ์
การจั ด งานระดั บ โลก ระดั บ ภู มิ ภ าค รวมถึ ง
การจัดงานประชุม และงาน Event ระหว่างประเทศ

กก. (ททท.) สสปน. กต.

๔.๓.๓ จัดงานแสดงต่างๆ (Event) เพือ่ สนับสนุน
วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ และน�ำความคิด
สร้างสรรค์ไปต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
การออกแบบ และภาพยนตร์

กวช.
กก. (กทท. ททท.) พณ.

๔.๓.๔ ประสานความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ในการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่างๆ
เช่น UNWTO APEC ACD AEC GMS IMT–GT
BIMSTEC และ ACMECS เพื่อการสร้างโครงข่าย
ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

กก. กต. พณ.

๔.๔.๑ โฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า ง
กระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายประเทศไทย
ผ่านสื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

กก. (ททท.)

๔.๔ สร้างกระแสการรับรู้
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
การท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๔.๒ ใช้วิธีการท�ำการตลาดโดยกลุ่มคนที่อยู่
ในต่างประเทศ เช่น สถานทูตไทยประจ�ำประเทศต่างๆ
เป็นที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมและสินค้าไทย ให้แก่ชาวต่างชาติ

กก. กต.

๔.๔.๓ พัฒนาเว็บไซต์สอื่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้าง

กก. (ททท.)

ความแข็งแกร่งในภาพลักษณ์ พร้อมข้อมูลการท่องเทีย่ ว
และการให้บริการ เช่น การจองที่พัก การเดินทาง
เป็นต้น โดยพัฒนาให้มหี ลากหลายภาษาเพือ่ ให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
๔.๕ การสร้างกระแสการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย

๔.๕.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทย
ผ่านสื่อต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้าง
ทัศนคติทดี่ ใี นการเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง

กก. (ททท.)

๔.๕.๒ ร่วมกับพันธมิตรและคูค่ า้ จัดทำ�แพคเกจพิเศษ
เสนอขายนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การเดินทาง

กก. (ททท.)

๔.๕.๓ จัดงานส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ทัง้
Trade & Consumer Fair และ Road Show
ภายในประเทศ

กก. (ททท.)

๔.๕.๔ ประสานงานและสนั บ สนุ น หน่ ว ยงาน

กก. คค.

ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การบินไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ
โดยน�ำเสนอ Special Offer หรือจัด Promotion
ส�ำหรับคนไทยในลักษณะ Consortium

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

59

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แนวทางการดำ�เนินการ

๕.๑ การสร้างและพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว

๕.๑.๑ เชือ่ มโยงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
หลักด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กองบั ง คั บ การตำ�รวจท่ อ งเที่ ย ว
องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืน และสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (มหาชน) ให้มีความสอดคล้องกัน
และประสานกับกระทรวงอื่นๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้
การกำ�หนดนโยบายและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทุกหน่วยงาน

๕.๑.๒ การสร้างพันธมิตร หุ้นส่วน หรือเครือข่าย
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้มีความเป็นรูปธรรม
มากขึน้ โดยการอำ�นวยความสะดวก การลดขัน้ ตอน
ในการทำ�งานการระดมทุน การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จะดำ�เนินงานร่วมกัน เช่น
การส่ ง เสริ ม การขายการท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
การแสดงสินค้าและบริการ เป็นต้น

ทุกหน่วยงาน

๕.๑.๓ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า
ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ทีร่ ฐั บาลได้ดำ�เนินการ
ไว้ แ ล้ ว เช่ น IMT-GT ACMECS BIMSTEC
และ GMS โดยควรมีกำ�หนดยุทธศาตร์และผลักดัน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ริเริ่มไว้แล้ว
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สศช. กต. และ
ทุกหน่วยงาน

๕.๑.๔ ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
ให้สอดคล้องและอำ�นวยประสิทธิผลต่อการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

กก. ทส. มท.
ทุกหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์

๕.๒ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของชุ ม ชนและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ
พัฒนาท่องเที่ยว

แนวทางการดำ�เนินการ

คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๑.๕ บูรณาการงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อทำ�หน้าที่ในการประสานงาน
และการสั่งการในการป้องกันเฝ้าระวัง เตือนภัย
กำ�กั บ ดู แ ล และรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรั พ ย์ สิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ แ หล่ ง
ท่องเทีย่ วต่างๆ ทัง้ ในกรณีกอ่ น-หลังเกิดเหตุฉกุ เฉิน
ทางการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว

กก. (สป.กก. บก.ทท.)
มท. (อปท.)
สตช.

๕.๒.๑ อำ�นวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ
ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กกถ.จ.
กก. มท. (อปท.)

๕.๒.๒ กระจายอำ�นาจ และจัดสรรผลประโยชน์
ด้านการท่องเทีย่ วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนได้ รั บ ผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
เพื่อลดความขัดแย้งและสามารถสร้างกิจกรรมให้
เหมาะสมกับความต้องการสภาพและกำ�ลังรองรับ
ของชุมชนและระบบนิเวศในท้องถิ่น

กกถ.จ.
กก. มท. (อปท.)

๕.๒.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา
และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ มี ก ารบริ ห ารเป็ น
รู ป ธรรม โดยมี ภ าครั ฐ เอกชน ชุ ม ชน และ
ประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

กกถ.จ. กก.
มท. (อปท.)

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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๕.๓		การติดตามและประเมินผล
		
๕.๓.๑ การจัดท�ำตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การวัดผลการด�ำเนินการและผลส�ำเร็จ
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติต้องจัดท�ำ
และพัฒนากลไกและระบบติดตามประเมินผล รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานความก้าวหน้า
		๕.๓.๒ การติ ด ตามและประเมิ น ผล ส� ำ หรั บ ในขั้ น ตอนของการติ ด ตาม และประเมิ น ผล
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อวางระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนิน
งานจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลมาใช้ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง แนวทาง
การด�ำเนินการและแผนงาน/โครงการต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยต้องมีการประเมินผล
การด�ำเนินงานทุกปี ระยะครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนฯ และปรับปรุงแผนฯ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ
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ภาค ผนวก
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ภาคผนวก ก
รายชื่อและอักษรย่อหน่วยงาน

▼

ภาคผนวก ก

รายชื่อและอักษรย่อหน่วยงาน

รายชื่อและคำ�ย่อ
กก.
กกถ.จ.
กกท.
กห.
กค.
กทท.
กทช.
กต.
กนจ.
กนอ.
กบจ.
กบส.
กพช.
กพท.
กพร.ปช.
กพล.
กรอ.
กวช.
กษ.
กอช.
กอ.รมน.
คค.
คจร.
ตม.
ทก.
ททช.
ททท.

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะกรรมการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กรมการท่องเที่ยว
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกวิชาชีพแห่งชาติ
กรมพลศึกษา
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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▼

รายชื่อและคำ�ย่อ
ทส.
ทอท.
นร.
บก.ทท.
ปกค.
พช.
พน.
พม.
พณ.
มท.
รง.
วท.
วธ.
วช.
ศธ.
ศอบต.
สกว.
สคบ.
สช.
สถ.
สธ.
สตช.
สทท.
สปน.
สอช.
สสปน.
สสว.
อก.
อปท.
อพท.
BOI
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คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
กองบังคับการตำ�รวจท่องเที่ยว
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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▼

ภาคผนวก ก

รายชื่อและอักษรย่อหน่วยงาน

รายชื่อคำ�ย่อหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ

BOI
คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
			
(The Board of Investment of Thailand)
ACD
คือ กรอบความร่วมมือเอเชีย
			
(Asia Cooperation Dialogue)
ACMECS
คือ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
			
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)
APEC
คือ	องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก
			
(Asia-Pacific Economic Organization)
ASEAN
คือ ประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
			
(Association for South East Asian Nation)
BIMSTEC
คือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
			
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)
GMS
คือ ความร่วมมือของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion)
IMT-GT
คือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
			
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle)
UNWTO
คือ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
			
(United Nation World Tourism Organization)

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ภาคผนวก ข

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว

ภาคผนวก ข-๑

Travel & Tourism Competitiveness Index 2009 and 2008
Competitiveness
2009

Country/Economy

Rank/133

Score

2008
Rank/130

Switzerland
Austria
Germany
France
Canada
Spain
Sweden
United States
Australia
Singapore
United Kingdom
Hong Kong SAR
Netherlands
Denmark
Finland
Iceland
Portugal
Ireland
Norway
New Zealand
Cyprus
Belgium
Luxembourg
Greece
Japan
Czech Republic
Estonia
Italy
Malta
Barbados
Korea, Rep.
Malaysia
United Arab Emirates
Croatia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35

5.68
5.46
5.41
5.34
5.32
5.29
5.28
5.28
5.24
5.24
5.22
5.18
5.09
5.08
5.07
5.07
5.01
4.99
4.94
4.94
4.92
4.92
4.92
4.91
4.91
4.86
4.83
4.78
4.77
4.77
4.77
4.71
4.57
4.54

1
2
3
10
9
5
8
7
4
16
6
14
18
13
12
11
15
21
17
19
24
27
20
22
23
30
26
28
25
25
31
32
40
34

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ภาคผนวก ข-๑

Travel & Tourism Competitiveness Index 2009 and 2008
Competitiveness
2009

Country/Economy

Rank/133

Score

Slovenia
Israel
Qatar
Hungary
Thailand
Mauritius
Bahrain
Costa Rica
Taiwan, China
Tunsia
Brazil
Slovak Republic
China
Larvia
Lithuania
Bulgaria
Mexico
Montenegro
Puerto Rico
Jordan
Panama
Turkey
Chile
Poland
Russian Federation
Jamaica
South Africa
India
Uruguay
Egypt
Argentina
Romania
Dominican Republic

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

4.53
4.50
4.49
4.45
4.45
4.43
4.42
4.42
4.40
4.37
4.35
4.34
4.33
4.31
4.30
4.30
4.29
4.29
4.27
4.25
4.23
4.20
4.18
4.18
4.14
4.13
4.10
4.09
4.09
4.09
4.08
4.04
4.03
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2008
Rank/130
36
35
37
33
42
41
48
44
52
39
49
38
62
45
47
43
55
59
46
53
50
54
51
56
64
57
60
65
61
66
58
69
63
(Cont’d.)

ภาคผนวก ข-๑

Travel & Tourism Competitiveness Index 2009 and 2008
Competitiveness
2009

Country/Economy

Rank/133

Score

2008
Rank/130

Oman
Brunei Darussalam
Guatemala
Saudi Arabia
Colombia
Georgia
Peru
Morocco
Azerbaijan
Ukraine
Sri Lanka
Botswana
Macedonia, FYR
Indonesia
Namibia
Honduras
Trinidad and Tobago
Syria
Philippines
Gambia, The
Serbia
Vietnam
Albania
Armenia
Kazakhstan
Moldova
EI Salvador
Kuwait
Ecuador
Kenya
Tanzania
Suriname
Zambia
Senegal

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

4.01
3.99
3.90
3.89
3.89
3.89
3.88
3.86
3.84
3.84
3.82
3.81
3.81
3.79
3.77
3.77
3.75
3.73
3.73
3.72
3.71
3.70
3.68
3.65
3.65
3.64
3.63
3.63
3.62
3.60
3.59
3.54
3.53
3.50

76
n/a
68
82
71
72
70
67
79
77
73
87
83
80
93
75
74
94
81
84
78
96
92
89
91
98
97
85
86
101
88
95
107
108
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ภาคผนวก ข-๑

Travel & Tourism Competitiveness Index 2009 and 2008
Competitiveness
2009

Country/Economy

Rank/133

Score

2008
Rank/130

Guyana
102
3.50
109
Nicaragua
103
3.49
99
Venezuela
104
3.46
103
Mongolia
105
3.46
100
Kyrgyz Republic
106
3.45
113
Bosnia and Herzegovina
107
3.44
105
Cambodia
108
3.43
112
Tajikistan
109
3.41
114
Ghana
110
3.40
n/a
Uganda
111
3.38
110
Libya
112
3.38
104
Pakistan
113
3.33
111
Bolivia
114
3.33
106
Algeria
115
3.31
102
Madagascar
116
3.28
118
Malawi
117
3.27
n/a
Nepal
118
3.25
116
Mali
119
3.19
119
Benin
120
3.18
120
Zimbabwe
121
3.17
117
Paraguay
122
3.16
115
Ethiopia
123
3.15
121
Mozambique
124
3.12
123
Cameroon
125
3.09
126
Burkina Faso
126
3.08
124
Mauritania
127
3.07
122
Nigeria
12.8
3.02
125
Bangladesh
129
3.02
127
Cote D’lvoire
130
2.99
n/a
Burundi
131
2.98
128
Lesotho
132
2.92
129
Chad
133
2.52
130
Note that one country covered last year, Uzbekistan, is not included this year because of a lack of Survey data.
ที่มา : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 World Economic Forum
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ภาคผนวก ข-๒

Travel & Tourism Competitiveness 2009 Asia Pacific
SUBINDEXES
T&T regulatory
framework

T&T business
environment and
infrastructure

T&T human,
cultural, and
natural resources

Score

Rank

Score

Rank

Score

Rank

Score

5.24
5.24

27
6

5.31
5. 77

15
5

5.01
5.25

3
23

5.42
4.69

OVERALL INDEX
Country/Economy
Australia
Singapore

Regional Overall
rank
Rank
1
9
2
10

Hong Kong SAR

3

12

5.18

2

5.93

12

5.05

30

4.55

New Zealand

4

20

4.94

14

5.55

30

4.62

25

4.65

Japan

5

25

4.91

40

5.10

20

4.83

15

4.81

Korea, Rep.

6

31

4.72

41

5.06

35

4.45

26

4.64

Malaysia

7

32

4.71

42

5.03

38

4.24

14

4.86

Thailand

8

39

4.45

70

4.46

40

4.14

19

4.74

Taiwan, China

9

43

4.40

75

4.40

18

4.87

65

3.92

China

10

47

4.33

88

4.24

59

3.73

12

5.01

India

11

62

4.09

107

3.88

63

3.65

18

4.74

Brunei Darussalam

12

69

3.99

99

4.04

47

3.96

60

3.95

Azerbaijan

13

76

3.84

47

4.95

84

3.19

111

3.40

Sri Lanka

14

78

3.82

86

4.27

73

3.34

71

3.85

Indonesia

15

81

3.79

113

3.77

79

3.24

40

4.36

Philippines

16

86

3.73

85

4.27

89

3.07

70

3.86

Vietnam

17

89

3.70

92

4.15

85

3.12

76

3.83

Kazakhstan

18

92

3.65

60

4.69

96

2.93

121

3.32

Mongolia

19

105

3.46

90

4.19

107

2.72

106

3.48

Kyrgyz Republic

20

106

3.45

76

4.39

124

2.49

105

3.48

Cambodia

21

108

3.43

111

3.80

113

2.64

74

3.84

Tajikistan

22

109

3.41

84

4.30

117

2.58

117

3.37

Pakistan

23

113

3.33

124

3.59

94

2.95

108

3.46

Nepal
Bangladesh

24
25

118
129

3.25
3.02

119
130

3.66
3.16

120
103

2.53
2.78

97
130

3.57
3.11

ที่มา : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 World Economic Forum
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ภาคผนวก ข-๓

Thailand Travel & Tourism Competitiveness Index

Travel & Tourism Competitiveness Index

Rank
(out of 133)
39
2009 Index
2008 Index
42
T&T regulatory framework
70
Policy rules and regulations
62
Environmental sustainability
99
Safety and security
118
Health and hygiene
71
Prioritization of Travel & Tourism
22
T&T business environment and infrastructure
40
Air transport infrastructure
25
Ground transport infrastructure
56
Toruism infrastructure
39
ICT infrastructure
71
Price competitiveness in the T&T industry
19
T&T human, cultural, and natural resources
19
Human resources
57
Education and training
60
Availability of qualified labor
56
Affinity for Travel & Tourism
22
Natural resources
24
Cultural resources
33

1
2
ที่มา : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 World Economic Forum

74

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

3

4

5

6

7

ภาคผนวก ค
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
²

²
²
²

²

จำ�นวนนักท่องเที่ยว
๒๐ อันดับแรกของโลก
อัตราการเพิ่มของประชากร
อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จำ�นวนนักท่องเที่ยว
ปี ๒๐๐๘ และ ๒๐๐๙
อัตราวันพักของนักท่องเที่ยว

ภาคผนวก ค-๑ จำ�นวนนักท่องเที่ยวใน ๒๐ อันดับแรกของโลก (หน่วยล้านคน)
ประเทศ
ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา
สเปน
จีน
อิตาลี
อังกฤษ
ยูเครน
ตุรกี
เยอรมัน
เม็กซิโก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2550
81.9
56.0
58.7
54.7
43.7
30.9
23.1
22.2
24.4
21.4

ที่มา : องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)

2551
79.3
58.0
57.3
53.0
42.7
30.2
25.4
25.0
24.9
22.6

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ประเทศ
มาเลเซีย
ออสเตรีย
ฮ่องกง
แคนนาดา
ซาอุดิอาระเบีย
ไทย
โปแลนด์
อียิปต์
มาเก๊า
เนเธอร์แลนด์

2550
20.97
20.77
17.15
17.93
11.53
14.46
14.97
10.61
12.94
11.00

2551
22.05
21.93
17.32
17.12
14.76
14.58
12.96
12.29
10.60
10.10

ภาคผนวก ค-๒ ประมาณการอัตราการเพิ่มของประชากรประเทศต่างๆ
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
จีน
บราซิล
อินเดีย
รัสเซีย
ฮ่องกง
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
ไทย
มาเลเซีย
โลก

อัตราการเพิ่ม (%)

2553-58
0.90
0.52
0.40
-0.17
-0.19
0.61
0.75
1.27
-0.34
0.91
0.90
0.27
0.52
1.47
1.11

2558-2563
0.82
0.49
0.32
-0.23
-0.34
0.50
0.60
1.10
-0.38
0.80
0.63
0.13
0.43
1.27
1.00

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2563-68
0.71
0.46
0.26
-0.29
-0.47
0.31
0.45
0.92
-0.46
0.68
0.54
0.00
0.33
1.07
0.86

ภาคผนวก ค-๓ ประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ (%)
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
จีน
บราซิล
อินเดีย
รัสเซีย
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
มาเลเซีย
โลก

2524-33
3.27
2.66
2.34
3.95
9.35
1.67
5.87
na
8.74
7.36
5.93
2.85

2534-44
3.08
2.44
2.03
1.16
10.25
2.45
5.47
-2.83
5.97
6.83
6.62
2.67

2545-50
2.65
2.65
1.16
1.81
10.32
3.46
7.95
6.74
4.83
6.64
5.90
3.33

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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พ.ศ.

2551-52
-0.82
-1.69
-2.16
-3.42
7.78
1.89
5.91
-0.19
0.90
-4.42
0.57
0.65

2553-57
2.05
1.80
1.00
1.15
8.40
3.15
6.80
5.40
3.70
3.90
4.00
2.92

2558-68
2.10
1.90
1.10
1.10
8.50
4.30
7.60
7.00
4.50
3.80
4.50
3.61

ภาคผนวก ค-๔ ตารางแสดงจำ�นวนนักท่องเที่ยว ปี ๒๐๐๘ และ ๒๐๐๙
ประเทศ
East Asia
Asean
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Vietnam
China
Hong Kong
Japan
Korea
Taiwan
Others
Europe
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Netherlands
Norway
Russia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
East Europe
Others

ปี 2009

ปี 2008

7,265,837
4,074,668
10,517
103,168
226,506
657,658
1,748,341
80,068
215,150
651,454
381,806
815,708
378,948
982,607
620,700
366,717
26,489
3,920,013
87,469
81,514
143,326
155,574
401,293
556,852
164,341
203,675
120,668
334,915
77,160
340,381
156,917
777,313
169,635
148,980

7,837,812
4,125,190
12,357
93,301
259,284
624,645
1,828,324
75,667
223,968
651,978
355,666
937,358
343,896
1,110,729
897,918
402,797
19,924
3,862,379
76,563
75,254
151,903
158,480
384,342
531,241
147,541
193,740
128,380
319,587
80,287
389,665
152,751
758,576
149,616
164,453

อัตรา
เปลี่ยนแปลง
- 7.30
- 1.22
- 14.89
+ 10.58
- 12.64
+ 5.29
- 4.37
+ 5.82
- 3.94
- 0.08
+ 7.35
- 12.98
+ 10.19
- 11.53
- 30.87
- 8.96
+ 32.95
+ 1.49
+ 14.24
+ 8.32
- 5.65
- 1.83
+ 4.41
+ 4.82
+ 11.39
+ 5.13
- 6.01
+ 4.80
- 3.89
- 12.65
+ 2.73
+ 2.47
+ 13.38
- 9.41

ประเทศ

ปี 2009

ปี 2008

The Americas
Argentina
Brazil
Canada
USA
Others
South Asia
Bangladesh
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Others
Oceania
Australia
New Zealand
Others
Middle East
Egypt
Israel
Kuwait
Saudi Arabia
U.A.E.
Others
Africa
South Africa
Others
Grand Total

795,110
6,452
13,890
147,191
599,475
28,102
809,300
55,818
596,529
26,683
62,517
45,443
22,310
728,401
645,534
78,257
4,610
523,343
13,394
111,243
47,115
14,636
119,450
217,505
107,837
40,465
67,372
14,149,841

853,348
6,198
14,524
153,420
648,699
30,507
670,049
46,839
497,022
21,079
46,978
39,233
18,898
788,230
694,439
90,997
2,794
463,512
13,048
100,947
31,890
18,328
116,664
182,635
108,890
46,271
62,619
14,584,220

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

อัตรา
เปลี่ยนแปลง
- 6.82
+ 4.10
- 4.37
- 4.06
- 7.59
- 7.88
+ 20.78
+ 19.17
+ 20.02
+ 26.59
+ 33.08
+ 15.83
+ 18.05
- 7.59
- 7.04
- 14.00
+ 65.00
+ 12.91
+ 2.65
+ 10.20
+ 47.74
- 20.14
+ 2.39
+ 19.09
- 0.97
- 12.55
+ 7.59
- 2.98
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ภาคผนวก ค-๕ ตารางแสดงระยะเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยว (Length of Stay)
ประเทศ

ปี 2009

ปี 2008

The Americas

13.52

13.53

อัตรา
เปลี่ยนแปลง
- 0.01

- 0.10

Argentina

10.26

11.23

- 0.97

5.75

- 0.78

Brazil

11.00

10.47

+ 0.53

8.16

5.91

+ 2.25

Canada

14.73

16.10

- 1.37

Indonesia

5.03

5.80

- 0.77

USA

13.42

13.13

+ 0.29

Laos

5.38

5.05

+ 0.33

Others

11.36

10.84

+ 0.52

Malaysia

4.49

4.87

- 0.38

South Asia

6.14

6.78

- 0.64

Myanmar

6.72

5.79

+ 0.93

Bangladesh

5.64

6.19

- 0.55

Philippines

7.63

6.76

+ 0.87

India

6.07

6.85

- 0.78

Singapore

5.12

5.26

- 0.14

Nepal

7.52

7.55

- 0.03

Vietnam

5.34

5.84

- 0.50

Pakistan

6.72

7.07

- 0.35

China

6.52

6.72

- 0.20

Sri Lanka

6.05

5.88

+ 0.17

Hong Kong

5.31

5.67

- 0.36

Others

6.23

6.73

- 0.50

Japan

6.69

7.13

- 0.44

Oceania

11.24

12.29

- 1.05

Korea

6.61

6.46

+ 0.15

Australia

11.28

12.28

- 1.00

Taiwan

5.83

6.31

- 0.48

New Zealand

11.01

12.39

- 1.38

Others

5.47

6.10

- 0.63

Others

10.39

10.12

+ 0.27

Europe

14.24

15.79

- 1.55

Middle East

9.94

10.17

- 0.23

Austria

13.01

14.87

- 1.86

Egypt

7.85

8.71

- 0.86

Belgium

13.75

15.36

- 1.61

Israel

13.43

13.83

- 0.40

Denmark

12.44

13.86

- 1.42

Kuwait

8.86

10.05

- 1.19

Finland

12.03

14.85

- 2.82

Saudi Arabia

8.95

9.20

- 0.25

France

14.38

15.03

- 0.65

U.A.E.

9.17

8.65

+ 0.52

Germany

15.44

16.83

- 1.39

Others

9.02

9.35

- 0.33

Italy

14.82

15.12

- 0.30

Africa

8.64

9.23

- 0.59

Netherlands

14.31

16.02

- 1.71

South Africa

9.24

10.31

- 1.07

Norway

13.87

15.71

- 1.84

Others

8.27

8.44

- 0.17

Russia

11.45

12.65

- 1.20

Grand Total

8.99

9.51

- 0.52

Spain

13.03

13.03

+ 0.00

Sweden

16.86

19.15

- 2.29

Switzerland

14.09

14.74

- 0.65

United Kingdom

15.10

17.27

- 2.17

East Europe

11.66

13.97

- 2.31

Others

13.51

13.23

+ 0.28

ปี 2009

ปี 2008

East Asia

5.68

5.90

อัตรา
เปลี่ยนแปลง
- 0.22

Asean

5.15

5.25

Brunei

4.97

Cambodia

ประเทศ
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ภาคผนวก ง

แนวพื้นที่เศรษฐกิจในกรอบ
ความร่วมมือ GMS

ภาคผนวก ง	แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และแนวตะวันออก-ตะวันตก
(East-West Economic Corridor)
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ภาคผนวก จ

การจำ�แนกจังหวัดตามกลุ่มท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพ ๘ กลุ่มคลัสเตอร์

ภาคผนวก จ การจำ�แนกจังหวัดตามกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ๘ กลุ่มคลัสเตอร์

กลุ่มท่องเที่ยว

จังหวัด

๑. กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และภาคเหนือ

เชี ย งใหม่ , เชี ย งราย, ลำ�พู น , ลำ�ปาง, พะเยา, แพร่ , น่ า น
และจั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะของกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ที่ใกล้เคียงกัน

๒. กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตาก, สุโขทัย, กำ�แพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, นครสวรรค์,
อุทัยธานี, พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะ
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

๓. กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ, อุบลราชธานี
และจั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะของกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่
ใกล้เคียงกัน

๔. ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำโขง

เลย, หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, อำ�นาจเจริญ, อุบลราชธานี
และจั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะของกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่
ใกล้เคียงกัน

๕. กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำภาคกลาง

ชัยนาท, สิงห์บรุ ,ี อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุร,ี นครปฐม,
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม,
ราชบุ รี , กรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

๖. กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach

ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะ
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

๗. กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast

เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง และจังหวัดอื่นๆ
ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

๘. กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร

สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง,
สตูล, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และจังหวัดอืน่ ๆ
ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ภาคผนวก ฉ

รายชื่อคณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
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นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายกำ�ธร จันทรแสง
นายธนวรรธน์ พลวิชัย
นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์
นายวันชัย ศารทูลทัต
นายวิจิตร ณ ระนอง
นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์
นางอารีย์ วชิรวราการ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
๑)	จัดทำ�และเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒)	จัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
๓)	เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำ�ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรี
๔) ดำ�เนินการเพื่อให้มีการกำ�หนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำ�กับดูแลการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
๖)	กำ�หนดและจั ด ให้ มี ก ารรั บ รองมาตรฐานเกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๗)	อำ�นวยการ ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และนโยบายหรือ
มาตรการเพื่อการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
๘) กำ�กับการจัดการและบริหารกองทุน
๙)	ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ภาคผนวก ช

พระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ

นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
___________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล  า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล  า ฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยค� ำ แนะน� ำ และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ น โยบายการท อ งเที่ ย วแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การบริ ห ารและพั ฒ นาการท  อ งเที่ ย ว” หมายความว  า การจั ด สร  า งและพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
แหลงทองเที่ยว การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว การรักษาคุณภาพแหลงทองเที่ยว การจัดกิจกรรม
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การทองเที่ยว การพัฒนาบริการทองเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว การสรางและเผยแพร่
องคค วามรทู างการทอ งเทีย่ ว การสรา งสินคา ทางการทอ งเทีย่ ว การรักษาความปลอดภัยทางการทอ งเทีย่ ว
หรือการอื่นใดที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมทองเที่ยว ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมอันเปนการสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
“อุตสาหกรรมทอ งเทีย่ ว” หมายความวา อุตสาหกรรมทองเทีย่ วตามกฎหมายวาดวยการทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทย
“ผปู ระกอบอุตสาหกรรมทอ งเทีย่ ว” หมายความวา ผปู ระกอบอุตสาหกรรมทองเทีย่ วตามกฎหมาย
วาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
“แหลงทองเที่ยว” หมายความรวมถึง แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวที่ไดมีการจัดสรางขึ้น
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐที่มีการดำ�เนินงานเกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตำ�บล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
สำ�หรับในเขตเมืองพัทยา
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวไทย
“สำ�นักงาน” หมายความวา สำ�นักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอำ�นาจออกกฎกระทรวงและปฏิบัติการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได้
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หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
_____________________
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ท.ท.ช.”
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เปน รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล  อ ม รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงวั ฒ นธรรม
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูอำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ ผูบัญชาการตำ�รวจแหงชาติ นายกสมาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคม
องคการบริหารสวนตำ�บลแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเกาคน เปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอำ�นวยการสำ�นักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว และผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว การตลาด การโรงแรม การบริหารธุรกิจ
ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตองแตงตั้งจากรายชื่อของ
ผูซึ่งสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยเสนอไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน
มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เคยได  รั บ โทษจำ�คุ ก โดยคำ�พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จำ�คุ ก เว น แต เ ป น โทษสำ�หรั บ ความผิ ด
ที่ไดกระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

89

(๔) เปนขาราชการการเมือง ผ ูดำ�รงตำ�แหนงทางการเมือง กรรมการหรือผ ูดำ�รงตำ�แหนง
ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๕) เคยถู ก ไล อ อก ปลดออก หรื อ ให  อ อกจากราชการ องค  ก ารหรื อ หน  ว ยงานของรั ฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดำ�รงตำ�แหนงคราวละสองปี
ในกรณีที่กรรมการพนจากตำ�แหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม่
กรรมการซึง่ พน จากตำ�แหนง ตามวาระอาจไดรบั แตงตัง้ อีกได แ ตจะดำ�รงตำ�แหนงติดตอกันเกินสอง
วาระไมได้
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตำ�แหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตำ�แหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรั ฐ มนตรี ใ ห อ อก เพราะบกพร  อ งต  อ หน  า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ ในกรณีทกี่ รรมการผทู รงคุณวุฒซิ งึ่ นายกรัฐมนตรีแตงตัง้ พนจากตำ�แหนงกอนวาระ
ให  น ายกรั ฐ มนตรี แ ต  ง ตั้ ง ผ ู อื่ น เป  น กรรมการแทนได้ และให ผ ู ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให ดำ�รงตำ�แหน ง แทน
อยูในตำ�แหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการผ ู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น ในระหว  า งที่ ก รรมการผ ู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตำ�แหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
อยูในตำ�แหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอำ�นาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทำ�และเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหารและพัฒนา
การทองเที่ยวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) จัดทำ�แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(๓) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำ�ความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ตอคณะรัฐมนตรี
(๔) ดำ�เนินการเพื่อใหมีการกำ�หนดเขตพัฒนาการทองเที่ยว
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบและกำ�กับดูแลการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
(๖) กำ�หนดและจัดใหมีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมทองเที่ยว
(๗) อำ�นวยการ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำ�เนินงานของหนวยงานของรัฐ
ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ และนโยบายหรือมาตรการเพื่อการสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเที่ยว
(๘) กำ�กับการจัดการและบริหารกองทุน
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำ�หนดใหเปนอำ�นาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละสี่ครั้ง เพื่อปรึกษาพิจารณาและ
ดำ�เนินการตามอำ�นาจหนาที่ตามที่กำ�หนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมใหถ อื เสียงขา งมาก กรรมการคนหนึง่ ใหม เี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ค ณะกรรมการมี อำ�นาจแต  ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ใหนำ�ความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง ความเห็น หรือคำ�แนะนำ�ทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร และอาจ
ขอความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง หรือเพื่อสำ�รวจกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวได้
มาตรา ๑๔ ใหส ำ�นักงานปลัดกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาทำ�หนาทีเ่ ปนสำ�นักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทำ�และพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ รวมทั้งศึกษาปญหาและ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) เป  น ศู น ย  ก ลางประสานงานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายและแผนพั ฒ นา
การทองเที่ยวแหงชาติในทุกภาคสวน
(๓) วิ เ คราะห  แ ละเสนอแนะมาตรการเพื่ อ การผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น การนำ�นโยบายและ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการ
แกไขปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ตอคณะกรรมการ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเสนอตอ
คณะกรรมการ
(๕) สำ�รวจ เก็บรวบรวมขอมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณดานการทองเที่ยว
วิเคราะหภ าวะเศรษฐกิจการทอ งเทีย่ ว แนวโนมการทองเทีย่ ว รวมทัง้ จัดทำ�และเผยแพรสถิตกิ ารทองเทีย่ ว
ของประเทศ
(๖) จัดหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานการทองเที่ยว
(๗) รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย แผน และมาตรการทีเ่ กีย่ วของ
กับการทองเที่ยวเสนอตอคณะกรรมการ
(๘) จัดทำ�รายงานสถานการณเกี่ยวกับการทองเที่ยวและผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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(๙) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว
ในทุกภาคสวนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอคณะกรรมการ
(๑๐) จั ด ทำ�และพั ฒ นากลไกและระบบการประสานงานด  า นการท  อ งเที่ ย ว เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การการท  อ งเที่ ย วของประเทศ ตลอดจนร ว มมื อ และประสานงานกั บ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๑๑) พั ฒ นาให ค วามรู แ ละทั ก ษะด า นการท อ งเที่ ย วแก บุ ค ลากรในหน ว ยงานของรั ฐ และ
ผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
_____________________
มาตรา ๑๕ ให  ค ณะกรรมการดำ�เนิ น การจั ด ทำ�แผนพั ฒ นาการท  อ งเที่ ย วแห  ง ชาติ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติตามวรรคหนึ่งตองกำ�หนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาการทองเที่ยว วิธีปฏิบัติ และความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งระยะเวลาในการ
ดำ�เนินการใหชัดเจน
ในกรณีที่สภาวการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติใชบังคับ
คณะกรรมการอาจดำ�เนินการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นได โดยใหนำ�ความในวรรคหนึ่ง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ เมื่อไดมีการประกาศแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติในราชกิจจานุเบกษาแลว
ให  ห น  ว ยงานของรั ฐ มี ห น  า ที่ ดำ�เนิ น การตามอำ�นาจหน า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตามแผนพั ฒ นา
การทองเที่ยวแหงชาติ และเพื่อใหการดำ�เนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำ�หนด
ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีหนาที่ใหคำ�แนะนำ�แกหนวยงานของรัฐ เพื่อจัดทำ�แผนงานหรือ
ดำ�เนินการอยางใดอยางหนึ่งตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
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หมวด ๓
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว
_____________________
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการรักษา ฟนฟูแหลงทองเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนา
การทองเที่ยวใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ คณะกรรมการอาจกำ�หนดใหเขตพื้นที่ใด
เปนเขตพัฒนาการทองเที่ยวได้ โดยพิจารณารวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและผูวาราชการจังหวัด
ในเขตพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ใ ห มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และความต  อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ประกอบ
การพิจารณาดวย
เขตพัฒนาการทองเที่ยวตามวรรคหนึ่งจะกำ�หนดเปนกลุมจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะก็ได
โดยใหออกเปนกฎกระทรวงระบุชื่อของเขตพัฒนาการทองเที่ยว และในกรณีจำ�เปน ใหมีแผนที่สังเขป
แสดงแนวเขตแนบทายกฎกระทรวงดวย
การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการทองเที่ยวใหออกเปนกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกำ�หนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวใดใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการประจำ�เขตดังกลา วขึน้ คณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาการทองเทีย่ ว” ประกอบดว ย
ผูวาราชการจังหวัด ผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธาน
หอการคาจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยว
จำ�นวนไมเกินสามสิบคนในสัดสวนที่ใกลเคียงกันเปนกรรมการ โดยมีผูแทนกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้งและการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำ�หนด
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิบัติการพัฒนา
การทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวของตน เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วตามวรรคหนึ่ ง ต  อ งจั ด ทำ�ให  ส อดคล อ งกั บ กฎหมายที่
ใชบังคับอยูภายในเขตและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ และอยางนอยตองกำ�หนดรายละเอียด
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เกี่ยวกับแผนงานในการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตของตน หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
รวมทั้งระยะเวลาในการดำ�เนินการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำ�หนด
มาตรา ๒๐ เมื่อไดประกาศแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวใด
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหหนวยงานของรัฐที่อยูภายในเขตดำ�เนินการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว
ที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว โดยกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาอาจพิจารณาใหการสนับสนุนตามที่เห็นสมควร และใหคณะกรรมการพัฒนา
การทองเที่ยวติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินการดังกลาว
มาตรา ๒๑ การใช บั ง คั บ กฎหมายภายในเขตพั ฒ นาการท  อ งเที่ ย วต  อ งสอดคล  อ งกั บ
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว โดยใหคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวดำ�เนินการประสานงาน
ใหสอดคลองกัน
หมวด ๔
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
_____________________
มาตรา ๒๒ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในสำ�นักงานเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย”
มีวตั ถุประสงคเ พือ่ ใชเ ปน ทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเทีย่ ว การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหอ ตุ สาหกรรมทอ งเทีย่ ว การพัฒนาทักษะดา นการบริหาร การตลาด หรือการอนุรกั ษท รัพยากรทอ งเทีย่ ว
ในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเที่ยว และการสงเสริมสินคาทางการทองเที่ยวใหม่ ๆ
ในทองถิ่น
มาตรา ๒๓ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามมาตรา ๓๑
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให้
(๔) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน
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เงิ น และทรั พ ย  สิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให  ต กเป  น ของสำ�นั ก งานเพื่ อ ใช  ป ระโยชน  ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของกองทุน โดยไมตองนำ�สงคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนเงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกหนวยงานของรัฐ เพื่อนำ�ไปใชดำ�เนินงานตามนโยบาย
หรือแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว
(๒) เปนคาใชจายในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา
การคนควา การวิจัย การฝกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูล
(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา ๒๕ ให  มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น คณะหนึ่ ง ประกอบด  ว ย ปลั ด กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูอำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนา
การท  อ งเที่ ย ว อธิ บ ดี ก รมส  ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ผู ว  า การการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย
ประธานสภาอุ ต สาหกรรมท  อ งเที่ ย วแห  ง ประเทศไทย และผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จำ�นวน
ไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแตงตั้งขาราชการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณดานกฎหมาย เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำ�นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วางระเบี ย บกำ�หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และลำ�ดั บ ความสำ�คั ญ ในการใช  จ  า ย
เงินกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชจายตามกิจการที่กำ�หนดไวในมาตรา ๒๔
(๕) ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใชจายเงินกองทุน
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
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มาตรา ๒๗ ใหนำ�บทบัญญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ใหกองทุนวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีตามหลักสากล โดยใหมีการตรวจสอบ
บัญชีภายในเปนประจํา
มาตรา ๒๙ ใหส ำ�นักงานการตรวจเงินแผน ดินหรือผสู อบบัญชีทสี่ ำ�นักงานการตรวจเงินแผนดิน
ใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน
ผู ส อบบั ญ ชี ต  อ งทำ�รายงานผลการสอบบั ญ ชี เ สนอคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหสงสำ�เนารายงานดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ
บทเฉพาะกาล
_____________________
มาตรา ๓๐ ให  น ายกรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องคณะกรรมการนโยบาย
การทองเที่ยวแหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวา งทีย่ งั ไมม กี ารแตง ตัง้ กรรมการผทู รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึง่ ใหคณะกรรมการประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนรองประธาน
กรรมการ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดลอ ม รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา การกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ผูอำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ ผูบัญชาการตำ�รวจแหงชาติ นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด
แหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตำ�บล
แห  ง ประเทศไทย และประธานสภาอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย เพื่ อ ทำ�หน า ที่ ต ามที่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอำ�นาจหนาที่ของคณะกรรมการไปพลางกอน โดยใหปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาการทองเที่ยว
และผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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มาตรา ๓๑ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนเงิน ทรัพยสิน
และหนี้สินของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามระเบียบกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
วาด ว ยการจั ด การเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการท อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ มาเป น เงิ น ของกองทุน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ ให  รั ฐ มนตรี แ ต  ง ตั้ ง กรรมการผ ู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกอบดวยปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาการทองเที่ยว อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูวาการการทองเที่ยว
แห  ง ประเทศไทย และประธานสภาอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย เพื่ อ ทำ�หน า ที่ ต ามที่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอำ�นาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนไปพลางกอน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

98

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่การกำ�หนดนโยบายและการบริหารจัดการ
การท  อ งเที่ ย วของประเทศ ในป  จ จุ บั น กระจั ด กระจายอยู ต ามหน ว ยงานของรั ฐ ทำ�ให ก ารบริ ห ารและพั ฒ นา
การทองเที่ยวที่ผานมาไมมีเอกภาพ เปนไปอยางไรทิศทางและไมตอเนื่อง ประกอบกับสภาวการณในปจจุบัน
แหลงทองเที่ยวอันเปนทรัพยากรการทองเที่ยวหลายประเภทยังมิไดมีระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
ที่ ถู ก ต  อ งและเหมาะสม เป น เหตุ ใ ห แ หล ง ท อ งเที่ ย วเสื่ อ มโทรมและด  อ ยคุ ณ ภาพนำ�มาซึ่ ง ผลกระทบทั้ ง ทางตรง
และทางออมตอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และเปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท  อ งเที่ ย วของประเทศให  มี คุ ณ ภาพและมี ค วามยั่ ง ยื น สมควรกำ�หนดให มี ก ลไกในการกำ�หนดนโยบายและ
การบริ ห ารจั ด การการท  อ งเที่ ย วของประเทศให เ ป น ไปอย า งมี ร ะบบสอดรั บ และเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง ในระดั บ ชาติ
ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วมี เ อกภาพและมี ค วามต อ เนื่ อ ง
ตลอดจนเพื่ อ ให  มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การแหล  ง ท  อ งเที่ ย วอย  า งถู ก ต  อ งและเหมาะสม จึ ง จำ�เป  น ต  อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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รายชื่อคณะดำ�เนินการจัดทำ�เอกสาร
ที่ปรึกษา
นายชุมพล
ศิลปอาชา
นายสมบัติ
คุรุพันธ์
นางธนิฏฐา
เศวตศิลา มณีโชติ
นางแสงจันทร์ วรสุมันต์
นายสุพล
ศรีพันธ์
นายสุรพล
เศวตเศรนี
นายธานินทร์ ผะเอม
			
กองบรรณาธิการ
นายวัฒนา
ธรรมศิริ
			
นายอารัญ
บุญชัย
			
			
นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี
นางสาวกิรดา
ลำ�โครัตน์
นายธราพงษ์
รักขนาม
นางสาวไปรยา
ฉิมมี
นางสาวศิรานุช
ไตรบัญญัติกุล
นางสาวฐาดินี
พงษ์รูป
นายจิระเดช
ภูเต้านิล
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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