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เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 ด้าน 

28 เป้าประสงค์ (ต่อ)

หมายเหตุ

ª แต่ละเป้าประสงค์จะประกอบด้วย “เกณฑ์ย่อย” ที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแต่ละเป้าประสงค์

โดยในแต่ละ เกณฑ์ย่อย”  จะประกอบด้วย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณ์ของเกณฑ์ย่อยแต่ละข้อ

ª

ª ดังนั้น การประเมินจึงประเมินที่ “ดัชนี” เป็นหลัก โดยเมื่อประเมินดัชนีครบถ้วนแล้ว จะสามารถตอบเกณฑ์ และ 

เป้าประสงค์ได้ว่าครบถ้วน สมบูรณ์ และ มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างไรบ้าง

   

 

ปกหลงัใน 

เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 5ดาน 28 เปาประสงค (ตอ) 

ดาน4 : ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและย่ังยืน 

เปาประสงคท่ี17 ประสิทธิภาพในการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียว 
เปาประสงคท่ี18 คุณภาพฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคท่ี19 ประสิทธิภาพในการเผยแพรภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

เปาประสงคท่ี20 ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
เปาประสงคท่ี21 ประสิทธิภาพในการสรางความตระหนักรูถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมผานการทองเท่ียว 
ดาน5: ดานบริการและความปลอดภัย 

เปาประสงคท่ี22 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการและความปลอดภัยดานการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี23 ประสิทธิภาพของนักสื่อความหมาย 

เปาประสงคท่ี24 คุณภาพของเสนทางและกิจกรรมทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี25 คุณภาพของจุดบริการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี26 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิธีการเดินทางทองเท่ียวในชุมชน 

เปาประสงคท่ี27 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน 

เปาประสงคท่ี28 ประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานดานบริการ 
 

ท่ีมา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรอื อพท.  

- แตละเปาประสงคจะประกอบดวย“เกณฑยอย”ท่ีใชวัดระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของแตละเปาประสงค

โดยในแตละเกณฑยอย”จะประกอบดวย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณของเกณฑยอยแตละขอ 

หมายเหตุ 

-  

 

 

 

 

 

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.

   

ปกหลังใน 

เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 5 ดาน 28 เปาประสงค (ตอ) 

เปาประสงคท่ี 18 คุณภาพฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคท่ี 19 ประสิทธิภาพในการเผยแพรภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการ

เปาประสงคท่ี 21 ประสิทธิภาพในการสรางความตระหนักรูถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

เปาประสงคท่ี 22 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการและความปลอดภัยดานการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี 23 ประสิทธิภาพของนักสื่อความหมาย 

เปาประสงคท่ี 24 คุณภาพของเสนทางและกิจกรรมทองเท่ียว 

ท่ีมา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. 

หมายเหตุ 

- แตละเปาประสงคจะประกอบดวย “เกณฑยอย” ท่ีใชวัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแตละ

เปาประสงคโดยในแตละ เกณฑยอย”  จะประกอบดวย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณของเกณฑยอยแตละขอ 

-  

 

 

 

 

 

 

- ดังนั้น การประเมินจึงประเมินท่ี “ดัชนี” เปนหลัก โดยเม่ือประเมินดัชนีครบถวนแลว จะสามารถตอบเกณฑ 

และ เปาประสงคไดวาครบถวน สมบูรณ และ มีประสิทธิภาพและคุณภาพอยางไรบาง 

เป้าประสงค์ 

เกณฑ์ 

ดชันี 

เกณฑ์มาตรฐานการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนบนฐานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดท�า “เกณฑ์

มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีพิเศษให้เป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่ง

ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้านใหญ่ 28 เป้าประสงค์ ดังนี้

   

ปกหนาใน 

เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรอื อพท.  ไดจัดทํา 
“เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว ” ข้ึน เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนา ชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษใหเปน
ชุมชนตนแบบซ่ึงประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน5 ดานใหญ28 เปาประสงค ดังนี้ 

 

ดาน1: ชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนมีการจัดการอยางย่ังยืน 

เปาประสงคท่ี1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยชุมชน 

เปาประสงคท่ี2 ประสิทธิภาพของขอตกลงรวมกันสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 

เปาประสงคท่ี3 ประสิทธิภาพของขอควรปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี4 ประสิทธิภาพของกลุมบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนในการพัฒนาบุคคลากรในกลุม 

เปาประสงคท่ี5 ประสิทธิภาพของการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย 

เปาประสงคท่ี6 ประสิทธิภาพการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตางๆ 

เปาประสงคท่ี 7 ประสิทธิภาพดานการจัดการการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 

เปาประสงคท่ี8 ประสิทธิภาพของระบบบัญชี การเงิน 

เปาประสงคท่ี9 การใหความสาคัญกับเยาวชน 

ดาน2: ดานการจัดการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาประสงคท่ี10 ประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได 

เปาประสงคท่ี11 ประสิทธิภาพในการสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาประสงคท่ี12 คุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางโอกาสในการเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี13 การใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนในการทองเท่ียว 

ดาน3: ดานการอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี14 คุณภาพฐานขอมูลดานมรดกวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี15 ประสิทธิภาพในการเผยแพรมรดกวัฒนธรรมผานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี16 ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
 
ท่ีมา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรอื อพท. 
 

 

 

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.
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ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือเป็นฟันเฟือง

หลักในการสร้างการเติบโตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของไทย จ�านวนนักท่องเที่ยว และมูลค่าจากการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และจัดอยู่ในล�าดับต้นๆ ของ

โลก จ�านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนในระยะท่ีผ่านมา ท�าให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว

เป็นจ�านวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของนักท่องเที่ยวเป็น

จ�านวนมากอาจสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีถูกคุกคาม ขณะที่ผลประโยชน์จากการ

ท่องเทีย่วยงัคงกระจกุตวัอยูใ่นบางพืน้ที ่การบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว

ท่ีมีประสิทธิภาพจึงต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว

ของประเทศให้มีคุณภาพ สมดุลในทุกมิติ สร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วน

อย่างทั่วถึงบนพื้นฐานจิตส�านึกของความเป็นไทย  

วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอสาระ

เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเพิ่มคุณภาพการ

ให้บริการ ส่งเสริมให้ชุมชนน�าจุดเด่นที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าแหล่ง

ท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในการรองรับ 

นักท่องเที่ยว ซึ่งจะน�าไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีสาระที่

น่าสนใจ อาทิ บทสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กฬีาในประเดน็นโยบายการท่องเทีย่ววถิไีทยซึง่เป็นนโยบายส�าคญัในการ

ขับเคล่ือนสร้างความสมดุลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์

ต่อทุกฝ่ายและทุกพื้นที่ เรื่องเด่นประจ�าฉบับ เรื่องท่องเที่ยวไทย สร้าง

รายได้ท่ัวถึง น�าเสนอสถานการณ์ด้านการท่องเท่ียวของไทยในปัจจุบัน 

บทบาทของภาคการท่องเที่ยวในการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ จุดแข็งจุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

และแนวโน้มการท่องเที่ยวในระยะต่อไป

ขณะท่ีในส่วนของบทความประจ�าฉบับ น�าเสนอเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติเพ่ือส่งเสริม

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศ ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการท่องเที่ยวไทยเพื่อมุ ่งสู ่เป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศ 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559 แนวโน้มการก่อสร้างไทย
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ปี 2558 ปีท่องเที่ยววิถีไทย...กระจายรายได้ทั่วถึง

ท่านรัฐมนตรีกอบกาญจน์ฯ กล่าวถึงกิจกรรม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess)”  ว่า กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ก�าหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยตามนโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์ส�าคัญของ

แคมเปญน้ี เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกของไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุข ความรื่นเริง ความเป็นอยู่ และ

มิตรไมตรีของคนไทยท่ีพบเหน็ได้ทกุถิน่ท่ัวประเทศ  รวมทัง้ยนืยนัถงึความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง ความรกั ความสามคัคี 

และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

สุธัมมะ ธรรมศักดิ์* นพพร วงศ์วิวัฒน์**  นัฏฐพงศ์ จ�ำปำเกิดทรัพย์***

การท่องเท่ียวท่ีท่ัวถึงและย่ังยืน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

*นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร  **นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  ***เจ้ำหน้ำที่โครงกำร ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่กำรพัฒนำ

สัมภาษณ์พิเศษ

2     วารสารเศรษฐกิจและสังคม มกราคม - มีนาคม 2558

ส�า
นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ 

วัฒนวรางกรู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ให้เข้าพบและสมัภาษณ์ในประเดน็นโยบาย

การท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญในการขับเคลื่อนสร้างความสมดุลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อ

ทกุฝ่ายและทุกพ้ืนที ่การพฒันาท่องเท่ียวให้เป็นกลไกส�าคญัในการพฒันา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บทบาทของภาคีต่างๆ 

รวมถงึประเดน็การพฒันาด้านการท่องเทีย่วท่ีควรให้ความส�าคัญ

ในระยะยาวเพือ่เป็นกรอบทิศทางในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้
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“การจดักจิรรมท่องเทีย่ววิถไีทยจะมุง่สร้างความยัง่ยนื

ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว เป็นการ

ส่งเสริมท่ีไม่ได้เน้นปริมาณ แต่จะเน้นการท่องเท่ียวท่ีมี 

คุณภาพ กระตุ ้นให ้

เกิดค่าใช ้จ ่ายต่อหัว

จากการที่นักท่องเที่ยว

ใช้เวลาท่องเที่ยวหรือ 

อยู ่นานมากขึ้น และ

น�าไปสู ่การกระจาย

รายได ้ที่ ทั่ วถึ ง  คือ 

ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า 

ร้านอาหารเท่านั้นที่จะได้ ส่วนอื่นๆ เช่นคนในพื้นที่จะต้อง

ได้รับผลตอบแทนท่ีดีด้วย เพราะการท่องเท่ียววิถีไทย จะ

ไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน ให้ชุมชนมาดูแลการ

ท่องเที่ยวตามหมู ่บ้าน ต�าบลต่างๆ 

ที่มีการพัฒนา นักท่องเที่ยวเข้าไป 

เย่ียมชมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

ความเป็นอยู่ และซื้อสินค้าต่างๆ”

ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวต่อถึง

สาเหตุส�าคัญอีกประการหน่ึงท่ีจัด

กจิกรรมปีท่องเทีย่ววถิไีทยว่า เนือ่งจาก

ในปี 2558 เป็นปีที่ก�าลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เราจะมี

คู่แข่งด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะหลายประเทศ เช่น 

มาเลเซีย เวียดนาม ใช้การท่องเที่ยวเป็นเสาหลักในการ

แข่งขัน ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเองก็ให้ความส�าคัญกับ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น ไทยจ�าเป็นต้องสร้างจุดขายโดยดึงจุดแข็งที่มีอยู่

มาใช้ นั่นคือการเน้นย�้าว่า ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว 

ทีม่วีฒันธรรมและวิถชีวิีตทีเ่ป็นเอกลักษณ์ วิถไีทย (Thainess) 

มีความโดดเด่นในแง่ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

น�าไปสู่บรรยากาศการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสนุกสนาน

และเบิกบานใจ รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของ

ชาวต่างชาต ิท้ังนักท่องเทีย่วกลุม่เดนิทางซ�า้ (Re-visit) กลุม่

ที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทย (First visit) 

“การท่องเที่ยววิถีไทยเป็นการตอบโจทย์ท้ังคนท่ีเคย

มาเท่ียวเมืองไทยแล้ว ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเมืองไทย

ร้อยละ 60 - 70 คือ คนที่เคยมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่ง

เขาต้องการแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลใหม่ๆ ให้คนที่เคยมาแล้ว

อยากกลับมาอีก หรือคนท่ีมาใหม่ก็จะได้เห็นความเป็นไทย 

มากขึน้ ซึง่เป็นการตอบโจทย์การท่องเทีย่วเชงิคณุภาพ ท�าให้ 

นกัท่องเทีย่วใช้เวลานานมากขึน้ จากเดมิเฉลีย่ 8 - 9 วนั เพิม่

เป็น 9 - 10 วนั หรอื 10 - 11 วนั ค่าใช้จ่ายต่อหวักจ็ะเพิม่ขึน้” 

“การโปรโมทโครงการท่องเที่ยววิถีไทย แต่ละจังหวัด

มีการเตรียมการเพื่อสร้างจุดขาย และเข้ามาดูแลแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งนอกจาก 10 เมืองใหญ่ที่เป็นเมืองหลัก 

ทีม่กีารสร้างมมุมองใหม่ในการท่องเทีย่ว เช่น กรงุเทพฯ พทัยา 

ภูเก็ต กระบี่ พังงา หาดใหญ่ แล้ว ยังมี 12 จังหวัดใหม่ที่เป็น

เมอืงต้องห้ามพลาด ทีก่ระจายครบทกุภาค ได้แก่ ล�าปาง น่าน 

เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ เลย ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ราชบุรี 

สมทุรสงคราม ตราด และจนัทบรุ ี เพือ่สือ่สารกบันกัท่องเทีย่ว

ว่าประเทศไทย ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วอืน่ทีน่่าท่องเทีย่วอกีเยอะ 

ท้ังเส้นทางในฝันหรือธรรมชาติสวยงามบนถนน หรือเส้นทาง

ต่างๆ รวมถงึมกีารร้อยเรยีงปฏทินิท่องเทีย่วทีม่คีวามน่าสนใจ

ตลอดปี เพือ่ให้นกัเดนิทางสามารถตดัสนิใจเลอืกท่องเทีย่วไป

ยังสถานที่ต่างๆ ที่ตนเองสนใจได้ตลอด 12 เดือนอีกด้วย”

ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวต่อไปว่า การส่งเสริมการท่องเท่ียว

วถิไีทยไม่ใช่แค่การโปรโมท แต่จะเป็นยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดขึน้

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกส�าคัญใน

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เน้น

ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งนอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับแหล่งท่องเที่ยวโดยต่อยอดจากแหล่งเดิมที่มีอยู่และการ

สร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ แล้วจะต้องเน้นการสร้างตัวตน 

สร้างจติส�านกึรกัความเป็นไทยให้กบัคนรุน่ใหม่ กระตุน้ให้เหน็

คณุค่าและอยากจะยกระดบัสิง่ท่ีมอียู ่ไม่ใช่เฉพาะน�าเสนอ

เพียงว่า ในอดีตคนไทยใช้ชีวิตอย่างไรเท่านั้น แต่ควรน�า

วารสารเศรษฐกิจและสังคม	มกราคม	-	มีนาคม	2558					3
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เสนอวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วย ขณะเดียวกัน การส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยววิถีไทยไม่ได้สื่อสารเฉพาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

ต่างชาติเท่านั้น แต่ยังต้องการกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทย

ด้วย ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ส�าคัญมาก เพราะยังมีแหล่งท่องเที่ยว

อกีหลายจดุท่ี คนไทยเองไม่ทราบว่ามคีวามน่าสนใจ สวยงาม 

และมีคุณค่า

2020 Roadmap of Thailand ผสานทุก

บทบาท ก้าวไปพร้อมกัน

การท่องเที่ยวในระยะที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นการพัฒนา

ด้านอุปสงค์ (Demand Side) อาทิ ส่งเสริมการตลาด 

การจูงใจนักท่องเที่ยว จนส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียว 

หลายแห่ง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและ 

วถิชีมุชน ท่านรฐัมนตรฯี ระบุว่าต้องให้ความ

ส�าคัญในการพัฒนาด้านอุปทาน (Supply 

Side) ที่สมดุลควบคู่ไปด้วย โดยระยะสั้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว เพ่ิมคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว การให้

บริการด้านข้อมูลและสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านการศึกษา

ถอดบทเรียนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากกรณี

ความส�าเร็จต่างๆ 

ส่วนในระยะยาว เพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

วิถีไทยมีความต่อเนื่อง กระทรวงการท่องเท่ียวฯ ได้จัดท�า 

“แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559” 

ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาระยะยาว หรือท่ีเรียกว่า “2020 

Roadmap of Thailand” เป็นโรดแมปของการท่องเที่ยว

กลุม่จงัหวดัในประเทศไทย เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวไทยให้มีคุณภาพอย่างย่ังยืน ช่วยกระจายรายได้

อย่างเท่าเทียม และช่วยสร้างส�านึกรักบ้านเกิดให้แก่คนไทย

ท่านรฐัมนตรฯี กล่าวว่า โรดแมปนี ้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการด�าเนินงานไปสู่เป้าหมาย

เดียวกันภายใต้การท�างานในลักษณะบูรณาการ เป็นแผนที่

น�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว 

แห่งชาติได้ก�าหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนา 

การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพใน 8 กลุ่ม หรือ 8 คลัสเตอร์ โดย

ก�าหนดเขตท้องที่ในจังหวัดต่างๆ เป็นเขตการพัฒนาการ

ท่องเทีย่ว โดยช่วงแรกจะด�าเนนิการจดัท�าแผนใน 5 คลสัเตอร์ 

ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ

ตอนบน (2) กลุ่มท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก  (3) กลุ่ม

ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  (4) กลุ่มท่องเท่ียวฝั่งทะเล

ตะวันตก และ (5) กลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน และเตรียมการ

ผลักดันต่ออีก 3 คลัสเตอร์ ได้แก่  กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม

แม่น�า้โขง กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าภาคกลาง 

ทั้งนี้ การด�าเนินงานจะเน้นการขับเคลื่อนผ่านแผน 

ปฏบิติัการทีม่คีวามสอดคล้อง

และต่อเนื่องกันตามบทบาท

ของแต่ละหน่วยงาน  อาทิ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) จะต้องผสมผสาน

แนวคิดทางการตลาดเข้ากับ

โรดแมปทีเ่น้นการกระจายตวั

ของแหล่งท่องเที่ยวหลักไปสู่

แหล่งท่องเที่ยวรองหรือระดับชุมชน 

“ตอนนี้เราจะประสานให้ทุกฝ่ายใช้ โรดแมปนี้เป็น 

กรอบ อาท ิททท. ซึง่เน้นในการขายการตลาด เป็นการมองใน

ภาพใหญ่ แต่การท�าแผนของ ททท. จะต้องไปตามทิศทางใน

โรดแมป ไม่ใช่จะนกึว่าขายอะไรกข็ายกนัไปแบบนัน้ไม่ได้ เมือ่ 

ททท.ท�าแผนเสร้จแล้ว กรมการท่องเท่ียวต้องมาอ่านแผน ของ 

ททท. แล้วแปลออกมาเป็นงาน ท่ีผ่านมา ต่างฝ่ายต่างคิดการ

ด�าเนนิงานจงึไม่ตรงกนั หลายเรือ่งอนมุตัไิปแล้วปรากฎว่าไม่

สอดคล้องกัน ก็ต้องมาปรับงบตามกันทีหลัง ตอนนี้ เมื่อ

ทกุคนยอมรบัในโรดแมป ททท. จะท�าแผนปฏบิตักิารก่อนเป็น

หน่วยงานแรก ส่วนกรมการท่องเทีย่วจะยงัไม่ท�าอะไรจนกว่า
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แผนของ ททท. จะออกมา ดังนั้น กลางปีนี้ประมาณเดือนห้า 

(พฤษภาคม) ททท.จะเริ่มท�าแผนแล้ว พอปลายเดือนห้า

ต้นเดือนหกจะให้กรมการท่องเที่ยวเข้าไปเอาแผนมาปรับใช้ 

จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน”

ท่านรัฐมนตรีฯ ย�้าว่าความส�าเร็จของการด�าเนินการ

ตามโรดแมปดังกล่าว จุดส�าคัญคือการท�างานแบบมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ไม่

ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสงัคม 

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่

“การด�าเนินงานใน

พ้ืนท่ี ท้ังองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน 

รวมถึงชมุชน หมูบ้่าน เรา

จะดึงเข้ามาร่วมเพราะบทบาทและจุดเด่นของแต่ละเมือง

แตกต่างกัน โดยบางเมืองมีจุดเด่นเป็นประตูทางเข้าเมือง 

บางเมอืงมจีดุเด่นด้านอาหาร หรือทางวัฒนธรรม ซึง่ทกุอย่าง

มีส่วนท่ีจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวของประเทศให้

เติบโตขึ้นได้ บทบาทภาคเอกชนเอง จะมีคณะอนุกรรมการ

ที่มาจากเอกชน โดยเมื่อมีการลงพื้นที่ ครึ่งหนึ่งจะมาจากคน

ท้องที่ ภาคเอกชนและประชาคมของพื้นที่ และอีกครึ่งหนึ่งจะ

มาจากหน่วยงานภาครัฐแต่ไม่ใช่หน่วยงานของ

กระทรวงการท่องเทีย่วอย่างเดยีว มนัเกีย่วข้อง

กับ 7 กระทรวง ก็ต้องให้ทั้งหมดเข้ามามี

ส่วนร่วม ไม่งั้นจะบูรณาการไม่ได้ ณ ตอนนี้ใน

การท�าอะไรกแ็ล้วแต่ เราจะเอาภาคเอกชนและ

ประชาคมเข้าร่วมทุกครั้ง” 

นอกจากนี้ การท่ีแหล่งท่องเที่ยวของ

ไทยแต่ละแห่ง แต่ละประเภท มีหน่วยงานที่

ดูแลรับผิดชอบแตกต่างกันไปและมีเป็นจ�านวนมาก อาทิ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมศิลปากรดูแลแหล่ง 

ท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดแูล

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน ดังนั้น จึงต้องผลักดันให้

ทุกหน่วยงานยึด 2020 Roadmap of Thailand เพื่อสร้าง

ระบบการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ

ปัญหาและอปุสรรคการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ของไทยในปัจจุบัน

ท่านรัฐมนตรีฯ ให้ความเห็นว่าการขาดความต่อเนื่อง

ท้ังในส่วนของการด�าเนนิงานและการติดตามประเมินผลเป็น

ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญ ของการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

“ขออนุญาตยกตัวอย่าง การที่ 

แต่ละจังหวัดเปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการฯ 

บ่อย ผูว่้าฯ ทกุคนที่เข้ามากจ็ะมี motto 

ใหม่ มีเป้าหมายใหม่ ท่านหนึ่งจะขาย

น�้าแร่ ท่านที่มาใหม่เปลี่ยนมาขายผ้า คือ

ทุกคนต้องการมีผลงานตัวเองซึ่งส่งผล

ในเรื่องความต่อเนื่องในการท�างาน 

ดังนั้น ต่อไปต้องไปตามโรดแมป ห้ามเปลี่ยนเป็นผลงาน 

ตัวเอง ต้องเป็น agenda ประเทศไทย ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่เฉพาะ 

ผูว่้าฯ นะ ลงไปเป็น อบต. กม็ปัีญหาคล้ายๆ กนั หรอืแม้กระทัง่

เจ้ากระทรวง เจ้ากระทรวงคนถดัไปจะบอกว่า ไม่ได้...คนเก่ามี

โรดแมป 2020 เดี๋ยวฉันมี 2025 มาใหม่ มันก็สะดุด  เพราะ

ฉะน้ันโรดแมปต้องศักด์ิสิทธ์ิ ต้องมี continuity ทุกหน่วยงาน

ต้องรับทราบ ไม่มีการ create ใหม่ ต้องเป็นไปตามนี้ ยกเว้น

ว่าหน้างานปรับหรือมี

ปัญหาจริงๆ ก็ค่อยว่า

กัน แต่ว่าห้ามประเภท

ทกุคนจะท�าตามทีต่วัเอง

ต้องการ”

“อีกเรื่อง ท่ีเป็น

สิ่งส�าคัญ คือเรื่องการ

วัดผล วิธีการวัดผลต้อง

สอดคล้องกับโรดแมป 

ไม่ใช่ว่า create อะไรใหม่เรื่อยๆ ไม่จบ ถ้าขนาดตัวชี้วัด

ยังเป็นการ create อะไรใหม่ตลอด ทุกคนก็ต้อง create 

วารสารเศรษฐกิจและสังคม	มกราคม	-	มีนาคม	2558					5

58-02-109_001-048 New23-3_Y VARASAN UN TOYO.indd   5 3/23/15   4:23 PM



อะไรใหม่ตาม ไม่งั้นตกเป้า การประเมินนี่ส�าคัญนะ เหมือน

เรื่องการศึกษาน่ะ ถ้าเผื่อ สมศ. ยังประเมินอย่างนี้อยู่ ครูก็

ต้องท�างานอย่างนี้ คือคุณไปประเมินเขาอย่างนี้ เขาก็ต้อง

ท�า เพราะฉะนั้นในแง่ของกระทรวง เช่นกันว่า ตัวชี้วัดต้อง

เปลี่ยน ไม่ใช่มาดูจ�านวนนักท่องเที่ยว ต้องดูคุณภาพ แต่เรา

ก็ต้องมีวิธีให้เขาวัดได้นะ เช่น เราใช้ค�าว่ากระจายรายได้

อย่างนี้ เราก็ต้องดูว่าเขาจะวัดอย่างไรในเรื่องนั้น ต้องอย่า

วัดว่ามีกี่ events ด้านหนึ่งเขาไม่อยากได้ event แต่คุณวัด 

event นี่ยังไงก็ต้องจัด event ไม่งั้นตกเป้า ไม่ได้ครับ เดี๋ยว

ผมตก KPIs แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครตก KPIs ก็เลยกลับมา

วัดด้วย events อีก เรื่องตัวชี้วัดนี่ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไปช่วยหน่อย ต้องเปลี่ยน”

ท่านรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวต่อไปถึงข้อกังวลที่ว่า 

ผู้ประกอบการในเมืองท่องเที่ยวหลัก อาจเห็นว่าการกระจาย

ตัวของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดตนไปสู่พ้ืนที่อื่นมากขึ้น จะ

ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง เช่น แทนที่จะอยู่ภูเก็ต 10 วัน 

กลบัถกูแบ่งไปพงังาหรือจงัหวัดอ่ืนเพ่ิม ท่านรฐัมนตรฯี มองว่า 

ประเด็นนี้ก็มี ผู้ประกอบการที่ตั้งข้อสงสัย ซึ่งจะต้องมีการท�า

แผนร่วมกันดังที่กล่าวไว้ และชี้ให้เห็นว่าหากอยากจะเติบโต

เร็วต้องพิจารณาข้อดีข้อด้อยในเชิงยุทธศาสตร์

“ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ททท. เขา

บอกเลยว่า ไม่ใช่เน้นแต่การกระจายรายได้ระหว่างจังหวัด 

แต่ภายในจังหวัดก็มี ระหว่างอ�าเภอก็มี แต่จะมาโปรโมต

ทุกอ�าเภอพร้อมกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วอย่างจังหวัด

นครศรีธรรมราช ททท. บอกไว้ว่าคุณงามความดีของเขา

มีทุกอ�าเภอเลย แต่ต้องขายทะเลก่อน เพราะประเทศไทย

ประมาณร้อยละ 60 - 70 ของนักท่องเที่ยว จะมุ่งมาเที่ยว

ทะเล ดังนั้นต้องขายทะเลก่อน ต้องกัดฟัน ก็รู้ว่าภูเขาก็

ดีแต่อย่าเพิ่งพูด เพราะว่าหาก massage มากไป คนจะ

สับสน เพราะเหมือนไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเด่น พูดถึง

นครศรีธรรมราช เมื่อก่อนนึกไม่ออก ดังนั้น จึงขายขนอม

ก่อน โปรโมทโลมาสีชมพู แล้วมัน work เลย ขนอมได้แล้ว 

ตอนนี้ภูเขาเริ่มได้แล้ว พอคนมาแล้วก็นึกที่จะเที่ยวอย่าง

อืน่บ้าง เช่นอยูส่องอาทิตย์กน็กึว่าจะไปเทีย่วทีไ่หนดใีนจงัหวดั

นครศรีธรรมราช กส่็งไปภเูขา ตอนนีภ้เูขาเริม่ได้นกัท่องเทีย่ว

ญี่ปุ่นเข้ามาแล้ว”

“ระหว่างจังหวัดหรือระหว่างคลัสเตอร์ก็ต้องท�าความ

เข้าใจตรงนี้เช่นกัน จังหวัดบางจังหวัดจะต้องดึงก่อน และ

บางทีก็ต้องมี step จะต้องกัดฟันกันเล็กน้อย แล้วทยอยกัน

ด�าเนินการ แต่ถ้าทุกคนจะเอาพร้อมกัน ไม่มีใครได้เลย อย่าง

อีสานก็เหมือนกัน คลัสเตอร์อีสานจะขายยาก แต่ตอนน้ีก็

เหมือนกัน  บุรีรัมย์ก็บุรีรัมย์ หรือจะเลยก็เลย ต้องเอาก่อนที

ละจังหวัด และก็หากเลือกเลยก็เลือกเพียงสองภู มากกว่าน้ีก็

ยงัไม่โปรโมท จรงิๆ คณุมสีบิภ ูไม่งัน้งง เลยได้แล้วเดีย๋วข้างๆ 

จะเริ่มได้ ซึ่งอย่างไรคงยังมีอาการบ้าง แต่ว่าด้วยแผน แล้ว

สดุท้ายต้องม ีTop down เหมอืนกนัในแง่ของแผนการตลาด 

ว่า step 1 เป็นอย่างไรแล้วค่อยไป Step 2 แล้วเดี๋ยว 3 4 5 

จะตามมาเอง  ต้องมองในแง่ตลาด คือมองในแง่ demand 

ว่าเขาต้องการอะไร”

ทิศทางการท่องเที่ยวในระยะแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12

ท่านรัฐมนตรีฯ ระบุว่าในระยะยาว การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวยังต้องเน้นเรื่องคุณภาพและความยั่งยืน เตรียม

พร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ไม่มีใครคาดเดาได้

“คิดว่าอมตะนิรันดร์กาล ที่ในหลวงท่านสอน เพราะ

ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเราเอง และทั่วโลกเป็นอย่างที่เรา

เห็น ไม่มีอะไรแน่นอน ปัญหาและวิกฤติเกิดขึ้นได้เสมอ และ

ก็คงจะเกิด เกิดในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าเราสามารถ

ท�าให้การท่องเที่ยวของเรามีการบริหารความเสี่ยง ตั้งมั่นอยู่

ในความสมดุล ไม่ใช่อิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป ท�ายังไง

ให้มันสามารถดูแล พัฒนาคน core ที่ส�าคัญของเราต้องอยู่

อย่างยัง่ยืน คือช่วงเกิดอะไรข้ึนมากๆ อย่างมากก็ตกเล็กน้อย 

แต่คนต้องอยู่ได้ รายได้ไม่จ�าเป็นต้องขึ้นตลอด ในความเป็น

จริงของชีวิตมันไม่ใช่ แต่ต่อให้รายได้ซึ่งบางครั้งมี swing 

บ้าง แต่คนทัง้หมดต้องอยูไ่ด้  เพราะฉะนัน้การท่องเทีย่วไม่ใช่

แค่การสร้างรายได้ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนี่คือ ต้องเป็นการ

กระจายรายได้ เป็นการสร้างและพัฒนาคน ถึงจะอยู่ได้”

“ยกตัวอย่าง เช่น ตลาด ไม่ใช่อิงอยู่แต่นักท่องเที่ยว

ท่ีเข้ามาประเทศไทย “ไทยเท่ียวไทย” นี่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่ากัน ตอนนี้นี่ตลาดต่างชาติมาประเทศไทย ตลาดไทย

เที่ยวไทย ตลาดอาเซยีน อันนีถ้้าเกดิลงลึกนะ ตลาดอาเซยีน 
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เพราะฉะนั้นการเปิดอาเซียนต้องเป็น plus เรามีโครงการ 

weakened destinations ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จงมา

ประเทศไทย อาจจะเที่ยว/ไม่เที่ยว คือ 3 ตลาดนี่ต้องมาค�้าๆ 

กันอยู่ และถ้าลงลึกไปอีก อย่างค�าว่าตลาดต่างชาติอย่างนี้  

แน่นอนจีน เราไม่อยากพึ่งจีนมากเกินไป แต่เราปฏิเสธเขา

ไม่ได้ ตอนนี้รัสเซียตกละ เพราะฉะนั้น บางโรงแรมที่พึ่งแต่

รัสเซียนี่เห็นเลย ที่ในหลวงท่านสอน ตายเลย เพราะคุณไม่

เคยรับคนอื่น รัสเซียมาเยอะก็สบายไง once ที่ มันมีโอกาส

ตกได้อยู่แล้ว”

“ดังน้ันเราต้องพยามบริหารให้มีท้ังตลาดต่างประเทศ

ที่ยืดหยุ่น เช่นเราก�าลังไปมุ่งตลาดอินเดีย ลาตินอเมริกา 

ตลาดแอฟริกา ซึ่งเราก�าลังจะไป road show กับกระทรวง

พาณชิย์ในตลาดอินเดยี ซึง่เขามมีาอยู่แล้ว เป็นตลาดทีด่แีบบ

เงียบๆ พวกนี้ spending per head ดีมาก

...คนอินเดยี ชอบมาแต่งงาน มาฮนันมีนู มาจดัประชมุ 

ดังน้ันตรงนีเ้ขาชอบประเทศไทยอยูแ่ล้ว ท�าอย่างไรให้เพิม่ขึน้  

หรือตลาดไทยเที่ยวไทยนี่ ท�ายังไง เราก�าลังสร้างรุ่นเยาวชน 

ไม่ใช่มแีต่พ่อแม่ คนแก่มาเท่ียว เดก็ๆ นีต้่องมาเทีย่วเมืองไทย 

มองว่าเป็นเรือ่งเก๋ ไม่ใช่ไม่มเีงนิถงึมาเทีย่ว มาเทีย่วเมอืงไทย

ก็เก๋นะ หรืออย่างตลาดอาเซียนอย่างนี้ ก็ต้องมองแบบลึกๆ

เลยว่ามาแบบ medical มาเสริมสวย มา shopping เอาลูก

มาโรงเรียน หรืออะไรก็แล้วแต่ท�าให้อาเซียน ข้ามมา บินมา 

ข้ามอุดร ผ่านด่าน คุณมาด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ เราต้องรับ

ให้ได้ แล้ว products นี่ไม่ใช่เน้นแต่ main city อย่างตอนนี้  

12 เมอืงนีเ่ราจะคงอยูอ่กีสกั... เดีย๋วต้องด ูวดัผลปีสองปี หรอื

ถ้าอยู่ตัวมากก็สร้างอีก 10 เมืองไหม หรืออย่างไรก็ว่าไป”

ขณะเดียวกัน ต้องให้ความส�าคัญในการท�างานใน

ลักษณะเครือข่ายให้มากข้ึน โดยเฉพาะเครือข่ายด้านองค์

ความรู้และด้านการวิจัยและพัฒนา โดยต้องค�านึงถึงความ

สอดคล้องกับภูมิสังคม อาทิ สถาบันการท่องเที่ยวชุมชนที่

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนอยู่ 

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเองต้องยึดโรดแมปท่ีร่วมกนัจัดท�าขึน้

และท�างานอย่างสอดประสานกัน

“อย่าง สกว. เรา Link กับเขาเลยค่ะ ไม่ต้องเข้าไป

หาใหม่ในพื้นที่ ใช้องค์ความรู้ที่มีมาต่อยอด สร้างอะไรใหม่ๆ 

เอง ไม่ใช่ทุกคนต้องมีผลงานตัวเอง คือเราต้อง link อย่างที่

เราไปภูเก็ตนี่เราเชิญมาเลย มีใครอีก ซึ่งหลายหน่วยเขาท�า

ไว้อยูแ่ล้ว บางทขีาดอกีไม่มาก ขาดเรือ่งคมนาคม ขาดห้องน�า้ 

ขาดภาษา ขึ้น website ไม่เป็น อะไรอย่างนี้ มันจะขาดอยู่อีก

นิดหน่อย เพราะงั้นเรา link หมดเลย ไม่ใช่แบบเป็นผลงาน 

ฉัน ฉันก็เข้าชุมชน ไม่นะ ใครท�าอะไรได้ดี อย่างบางอย่าง

เอกชนท�าได้ดี link ไปเลย อย่าไปท�าแข่งกับเขา”

สรุป

ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ย�้าเรื่องการบูรณาการในการท�างานและการประเมินผลความส�าเร็จของการด�าเนินงาน 

โดยเฉพาะการก�าหนดตัวชี้วัดต้องให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ เพราะหากตัวชี้วัดไม่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน หน่วยงานจะมุ่งบรรลุตัวชี้วัดมากกว่ามุ่งผลส�าเร็จบนความเป็นจริงและกล่าวปิดท้ายว่า 

“เราต้องท�าให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตัวเอง ซึ่งหากประชาชนรู้สึกเช่นนี้แล้ว ก็ท�าให้

เกดิการอนุรักษ์ท้องถ่ินเกิดข้ึน แน่นอนย่อมจะส่งผลท�าให้เกดิการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์ 

“ท่องเทีย่ววถิไีทย” เราได้ท�าไปแล้วในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทีล่อนดอน ประเทศองักฤษ จนี ฮ่องกง หลายประเทศ

ก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า เราเดินมาถูกทางแล้ว น่ีคือจิตวิญญาณการท่องเท่ียวของคนไทย การท่องเท่ียวไม่ใช่

แค่การขายของ แต่เป็นพวกเราน่ีแหละท่ีต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เราอยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นทูตประจ�าเมอืงไทย

ที่จะดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและไมตรีจิตที่ดี” ª
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ค
วามสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยถือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยความ

อดุมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิความงดงามของวฒันธรรมประเพณต่ีางๆ ผนวกกบัความพร้อมของ

อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางส�าคญัของการท่องเทีย่ว และเป็นแหล่ง

สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจ�านวนมาก โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จากสาขาการ

ท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคบริการ มีสัดส่วนมากกว่าภาคการผลิตอื่นๆ หรือมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ทั้ง

ประเทศ ในขณะที่รายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ปี 2557 แสดง

ให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ส�าคัญของโลก พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการ

ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อเนื่องในมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจส�าคัญในการ

ขับเคลือ่นการขยายตวัของเศรษฐกจิพร้อมกบัช่วยสร้างงานทัง้ในภาคการท่องเทีย่ว การบรกิารและธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง 

นอกจากนีก้ารท่องเทีย่วยงัช่วยสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคม และสาธารณปูโภคต่างๆ ซึง่

เป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและแนวโน้มในปี 2558

ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก การเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญของการท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดหลาย

ทศวรรษทีผ่่านมาสะท้อนให้เห็นถงึบทบาทในการเสรมิสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผูค้นทัว่โลก ทีไ่ด้เดนิทางแลกเปลีย่น

ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และยังช่วยลดอุปสรรคทางการค้าในการอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันยังส่งเสริมการขยายตัวของการลงทุน และการ

จ้างงานซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2556 การท่องเที่ยวโลกสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจกว่า 1,159 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีจ�านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 1,087 ล้านคน กล่าวได้

ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย  อย่างไรก็ดีด้วยลักษณะ

ของการทอ่งเที่ยวที่มีการเปลีย่นแปลงไดง่้ายตามความนยิม ตามยคุสมัย หรอือาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะตา่งๆ เช่น 

เศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติ และโรคติดต่อ จึงท�าให้การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับภาคการท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเที่ยวและแนวโน้มของทวีปเอเชียแปซิฟิก ในปี 2556 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทาง 

เรื่องเด่น

ประจ�ำฉบับ

ท่องเที่ยวทั่วไทย สร้างรายได้ทั่วถึง

โสภา จ�านงค์รัศมี*  

ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์** 

กัลย์ธีรา ชุมปัญญา***

 *รักษาการในต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

***นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

8     วำรสำรเศรษฐกิจและสังคม มกรำคม - มีนำคม 2558
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ที่มา :  UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition

มาเยือน 248 ล้านคน คิดเป็นเกือบ 1 

ใน 4 ของจ�านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดย

ประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับ

ในทวีปเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ จีน (จ�านวน

นักท่องเที่ยว 56 ล้านคน) ไทย (จ�านวน

นักท่องเท่ียว 27 ล้านคน) และมาเลเซีย 

(จ�านวนนักท่องเที่ยว 26 ล้านคน) ซึ่ง

ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

อย่างรวดเร็ว ทั้งจ�านวนนักท่องเที่ยว

ต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการ

ผลักดันจากทุกภาคส่วนให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวท่ีส�าคัญของโลกได้ในระยะ

เวลาอันส้ัน เช่นเดียวกับการท่องเท่ียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกับ 

ภูมิภาคอ่ืนๆ ด้วยปัจจัยของนักท่องเที่ยวภายในอาเซียนที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่า ซึ่ง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เติบโตสูงที่สุดเนื่องจากมีเส้นทางการบินต้นทุนต�่าหลากหลายเส้นทาง ท�าให้สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นโดยเฉพาะชาวจีนและรัสเซีย นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียนก�าลัง

อยู่ในช่วงขยายตัว เช่น เมียนมาร์มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลดข้อจ�ากัด

การผ่านแดนให้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะที่กัมพูชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 และสปป.ลาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 โดยในปีที่ผ่านมา 

อาเซียนมีนักท่องเที่ยวประมาณ 149 คนต่อประชากรหนึ่งพันคนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก จึงเป็นสัญญาณที่ดี

ของการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของทั้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
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สถานการณ์การท่องเที่ยวและแนวโน้มของทวีปเอเชียแปซิฟิก  ในปี 2556 มีจ านวนนักท่องเท่ียว
เดินทางมาเยือน 248 ล้านคน คิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก  โดยประเทศที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด 3 อันดับในทวีปเอเชียแปซิฟิก ได้แก่  จีน (จ านวนนักท่องเที่ยว 56 ล้านคน)  ไทย (จ านวน
นักท่องเที่ยว 27 ล้านคน)  และมาเลเซีย (จ านวนนักท่องเที่ยว 26 ล้านคน)  ซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการผลักดันจากทุกภาค
ส่วนให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลกได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่นเดียวกับ
การท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ด้วยปัจจัยของ
นักท่องเที่ยวภายในอาเซียนที่เพ่ิมขึ้น และการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ า  ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่
เติบโตสูงที่สุดเนื่องจากมีเส้นทางการบินต้นทุนต่ าหลากหลายเส้นทาง ท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
โดยเฉพาะชาวจีนและรัสเซีย  นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียนก าลังอยู่ในช่วงขยายตัว 
เช่น เมียนมาร์มีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 52 จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลดข้อจ ากัดการผ่านแดน
ให้สะดวกยิ่งข้ึน  ขณะที่กัมพูชาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48 และสปป.ลาว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17  โดยในปีที่ผ่านมา อาเซียน
มีนักท่องเที่ยวประมาณ 149 คนต่อประชากรหนึ่งพันคนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก จึงเป็นสัญญาณที่ดีของ
การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของทั้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  
      ปี 2013 

  นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (ITA) : 1,087 ล้านคน 
  รายได้จากการท่องเที่ยว (ITR) : $ 1,159 พันล้าน 

*สัดส่วนทัว่โลก (%) 
ที่มา: UNWTO 

การจัดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโลก ปี 2556 โดย UNWTO
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จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ  รายไดจากการทองเทีย่ว 

 ลานคน การเปลีย่นแปลง (%)  พันลาน US$ การเปลี่ยนแปลง (%) 

2555 2556* 55/54 56*/55 2555 2556* 55/54 56*/55 

1 ฝรั่งเศส 83.0 - 1.8 - 1 สหรัฐอเมริกา 126.2 139.6 9.2 10.6 

2 สหรัฐอเมริกา 66.7 69.8 6.3 4.7 2 สเปน 56.3 60.4 -6.3 7.4 

3 สเปน 57.5 60.7 2.3 5.6 3 ฝรั่งเศส 53.6 56.1 -2.2 4.8 

4 จีน 57.7 55.7 0.3 -3.5 4 จีน 50.0 51.7 3.2 3.3 

5 อิตาลี 46.4 47.7 0.5 2.9 5 มาเกา 43.7 51.6 13.7 18.1 

6 ตุรกี 35.7 37.8 3.0 5.9 6 อิตาลี 41.2 43.9 -4.2 6.6 

7 เยอรมน ี 30.4 31.5 7.3 3.7 7 ไทย 33.8 42.1 24.4 24.4 

8 สหราชอาณาจักร 29.3 31.2 -0.1 6.4 8 เยอรมน ี 38.1 41.2 -1.9 8.1 

9 รัสเซีย 25.7 28.4 13.5 10.2 9 สหราชอาณาจักร 36.2 40.6 3.3 12.1 

10      ไทย 22.4 26.5 16.2 18.8 10 ฮองกง 33.1 38.9 16.2 17.7 

 

 

แนวโนมการทองเท่ียวโลก  ในป 2558 คาดวาจะเติบโตอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา เนื่องจากผูคน
สามารถเขาถึงการทองเท่ียวไดสะดวกมากข้ึน  มีการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการ
ทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชโทรศัพทมือถือเพ่ือเปนแผนท่ี เช็คอินสนามบินหรือการเขาพัก คนหาขอมูล
เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว  รวมท้ังใชในการซ้ือสินคาตางๆ  ขณะเดียวกันนักทองเท่ียวมีแนวโนมจะให
ความสําคัญกับเนื้อหาสาระ (Content) หรือความเปนมาของแหลงทองเท่ียว  รวมท้ังการมีสวนรวมกับเจาของ
พ้ืนท่ี หรือชุมชน (Local Community) ผานรูปแบบกิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางกัน อาทิ การพักโฮมสเตย 
การเรียนทําอาหาร การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน  นอกจากนั้น นักทองเท่ียวยังมีแนวโนมใหความสําคัญกับความ
ยั่งยืนของภาคการทองเท่ียวมากข้ึน ท้ังการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงผูท่ีเก่ียวของใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยเฉพาะภาครัฐ และผูประกอบการ ตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย 

สถานการณการทองเที่ยวไทย 

 ตลอดชวงทศวรรษท่ีผานมา ภาคการทองเท่ียวของไทยมีการเติบโตอยางรวดเร็วจนกระท่ังกลายเปน
หัวใจสําคัญของการสรางรายไดใหแกประเทศ  ซ่ึงจํานวนและรายไดจากการทองเท่ียวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป 
แมวาในบางชวงจะประสบปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ  เสถียรภาพทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ แต
ภาคการทองเท่ียวก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วและเปนสวนสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหพลิก
ฟนข้ึนมาในระยะเวลาอันสั้นดวย 
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แนวโน้มการท่องเที่ยวโลก ในปี 2558 คาดว่า

จะเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คน

สามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้สะดวกมากขึ้น มีการใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออ�านวยความสะดวกในการ

ท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อ

เป็นแผนที่ เช็คอินสนามบินหรือการเข้าพัก ค้นหาข้อมูล

เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว รวมท้ังใช้ในการซ้ือสินค้าต่างๆ  

ขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มจะให้ความส�าคัญกับ

เนื้อหาสาระ (Content) หรือความเป็นมาของแหล่ง

ท่องเที่ยว รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับเจ้าของพื้นที่ หรือ

ชุมชน (Local Community) ผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ีมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อาทิ การพักโฮมสเตย์ การเรียน

ท�าอาหาร การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนั้น 

นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน

ของภาคการท่องเที่ยวมากขึน้ ทั้งการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

และมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว โดยเฉพาะภาครัฐ และผู้ประกอบการ ต้อง 

ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย

ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยว

ของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็น

หัวใจส�าคัญของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  ซ่ึงจ�านวน

และรายได้จากการท่องเทีย่วมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี แม้ว่า

ในบางช่วงจะประสบปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

เสถียรภาพทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ แต่ภาคการ

ท่องเท่ียวก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วน

ส�าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นขึ้น

มาในระยะเวลาอันสั้นด้วย

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

สถิติจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550 - 2557
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สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ.2550 - 2557 

ที่มา: กรมการท่องเทีย่ว 
ท่องเท่ียวไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายได้จากการ

ท่องเที่ยวระหว่างปี 2550 – 2557 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวไทย  ยกเว้น
ในปี 2552 และ 2557 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองจึงเกิดภาวะชะงักงันในภาคการท่องเที่ยว 
โดยสถานการณ์นักท่องเที่ยว  ปี 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 24.7 ล้านคน หดตัวร้อยละ 6.6 สร้าง
รายได้ 1.13 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.8 จากปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว
เป็นหลัก ขณะที่สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 136 ล้านคน -ครั้ง 
ก่อให้เกิดรายได้ 0.68 ล้านล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามในปี  2558 คาด
ว่าสถานการณ์ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มฟ้ืนตัวมากขึ้น  ซึ่งอาจเกิดการขยายตัวทั้งจ านวนและรายได้จากการ
ท่องเที่ยว  ประกอบกับการส่งเสริมให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย จะช่วยสร้างอัตลักษณ์และน าเสนอความ
เป็นไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวได้ 

ในระยะต่อไปการแข่งขันในภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  โดยหลายประเทศมี
การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเท่ียวเป็นหลัก และการลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว เช่น  ปรับปรุงมาตรการทางภาษี มาตรการด้านวีซ่า เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น  อีกทั้งแนวโน้มราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลง  การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ า และการขยาย
เส้นทางบินใหม่ๆ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวทั่วโลกให้เพ่ิมสูงขึ้น  ดังนั้นการปรับตัวเพ่ือให้ทัน
กับสถานการณ์จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็น และเป็นความท้าทายส าหรับภาคการท่องเที่ยวไทยในขณะนี้  ส่วนตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ส าคัญของไทยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ จีนและรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลัก ที่เข้ามาแทนที่
นักท่องเที่ยวจากตะวันตกในช่วงก่อนหน้านี้  ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือน
ประเทศไทยสูงที่สุด มีจ านวน 4.6 ล้านคน ส่งผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่าง
เห็นได้ชัด เนื่องจากอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand  รวมทั้งความพร้อมในด้านการอ านวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยว การเดินทาง โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร แหล่งการค้า  รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวใน
เมืองไทยที่ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและความโดดเด่นทางวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจีนเพ่ิมขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 กลุ่มตลาดเปูาหมายส าคัญของไทย จะขยายตัวครอบคลุม
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก บราซิล เมียนมาร์ด้วย เนื่องจากตลาดจีน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย 
ก าลังอยู่ในช่วงฟ้ืนตัว  หรืออาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยควรมีทิศทางส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากข้ึนด้วย 
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สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ.2550 - 2557 

ที่มา: กรมการท่องเทีย่ว 
ท่องเท่ียวไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายได้จากการ

ท่องเที่ยวระหว่างปี 2550 – 2557 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวไทย  ยกเว้น
ในปี 2552 และ 2557 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองจึงเกิดภาวะชะงักงันในภาคการท่องเที่ยว 
โดยสถานการณ์นักท่องเที่ยว  ปี 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 24.7 ล้านคน หดตัวร้อยละ 6.6 สร้าง
รายได้ 1.13 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.8 จากปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว
เป็นหลัก ขณะที่สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 136 ล้านคน -ครั้ง 
ก่อให้เกิดรายได้ 0.68 ล้านล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามในปี  2558 คาด
ว่าสถานการณ์ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มฟ้ืนตัวมากขึ้น  ซึ่งอาจเกิดการขยายตัวทั้งจ านวนและรายได้จากการ
ท่องเที่ยว  ประกอบกับการส่งเสริมให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย จะช่วยสร้างอัตลักษณ์และน าเสนอความ
เป็นไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวได้ 

ในระยะต่อไปการแข่งขันในภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  โดยหลายประเทศมี
การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเท่ียวเป็นหลัก และการลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว เช่น  ปรับปรุงมาตรการทางภาษี มาตรการด้านวีซ่า เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น  อีกทั้งแนวโน้มราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลง  การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ า และการขยาย
เส้นทางบินใหม่ๆ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวทั่วโลกให้เพ่ิมสูงขึ้น  ดังนั้นการปรับตัวเพ่ือให้ทัน
กับสถานการณ์จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็น และเป็นความท้าทายส าหรับภาคการท่องเที่ยวไทยในขณะนี้  ส่วนตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ส าคัญของไทยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ จีนและรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลัก ที่เข้ามาแทนที่
นักท่องเที่ยวจากตะวันตกในช่วงก่อนหน้านี้  ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือน
ประเทศไทยสูงที่สุด มีจ านวน 4.6 ล้านคน ส่งผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่าง
เห็นได้ชัด เนื่องจากอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand  รวมทั้งความพร้อมในด้านการอ านวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยว การเดินทาง โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร แหล่งการค้า  รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวใน
เมืองไทยที่ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและความโดดเด่นทางวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจีนเพ่ิมขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 กลุ่มตลาดเปูาหมายส าคัญของไทย จะขยายตัวครอบคลุม
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก บราซิล เมียนมาร์ด้วย เนื่องจากตลาดจีน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย 
ก าลังอยู่ในช่วงฟ้ืนตัว  หรืออาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยควรมีทิศทางส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากข้ึนด้วย 
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ท่องเที่ยวไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ

จ�านวนนักท่องเทีย่วต่างชาต ิและรายได้จากการท่องเทีย่ว

ระหว่างปี 2550 - 2557 แสดงให้เห็นถงึการขยายตวัอย่าง

ต่อเนือ่งของภาคการท่องเท่ียวไทย ยกเว้นในปี 2552 และ 

2557 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองจึง

เกิดภาวะชะงักงันในภาคการท่องเที่ยว โดยสถานการณ์

นกัท่องเทีย่ว ปี 2557 มีนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิัง้หมด 24.7 

ล้านคน หดตวัร้อยละ 6.6 สร้างรายได้ 1.13 ล้านล้านบาท 

หดตัวร้อยละ 5.8 จากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นผลจากการลดลง 

ของจ�านวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะที่สถานการณ์

ท่องเที่ยวในประเทศ มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ 136 ล้านคน/ครัง้ ก่อให้เกดิรายได้ 0.68 ล้านล้านบาท 
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ขยายตวัประมาณร้อยละ 3 จากปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม

ในปี 2558 คาดว่าสถานการณ์ตลาดต่างประเทศมแีนวโน้ม

ฟ้ืนตวัมากขึน้ ซึง่อาจเกดิการขยายตวัทัง้จ�านวนและรายได้ 

จากการท่องเทีย่ว ประกอบกับการส่งเสริมให้ปี 2558 เป็นปี 

ท่องเที่ยววิถีไทย จะช่วยสร้างอัตลักษณ์และน�าเสนอ

ความเป็นไทยให้สามารถแข่งขนักับประเทศอ่ืนๆ ในช่วงท่ี 

เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวได้

ในระยะต่อไปการแข่งขันในภาคการท่องเที่ยว

ทั่วโลกจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยหลายประเทศ 

มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว

เป็นหลัก และการลดอุปสรรคและอ�านวยความสะดวก

ด้านการท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงมาตรการทางภาษี 

มาตรการด้านวีซ่า เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียว

มากยิ่งขึ้น อีกทั้งแนวโน้มราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ลดลง 

การเตบิโตของสายการบนิต้นทนุต�า่ และการขยายเส้นทาง

บินใหม่ๆ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการท่องเท่ียว 

ทั่วโลกให้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการปรับตัวเพื่อให้ทันกับ

สถานการณ์จึงถือเป็นสิ่งจ�าเป็น และเป็นความท้าทาย

ส�าหรับภาคการท่องเที่ยวไทยในขณะนี้ ส่วนตลาด

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีส�าคัญของไทยในปีท่ีผ่านมา 

ได้แก่ จีนและรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลัก ที่เข้ามาแทนที่

นักท่องเท่ียวจากตะวันตกในช่วงก่อนหน้าน้ี ส�าหรับ

นักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

เยือนประเทศไทยสูงที่สุด มีจ�านวน 4.6 ล้านคน ส่งผลต่อ

การขยายตัวของการท่องเที่ยวในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา

อย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อง 

Lost in Thailand รวมทั้งความพร้อมในด้านการอ�านวย

ความสะดวกในการท่องเที่ยว การเดินทาง โรงแรมและ

ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งการค้า รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว 

ในเมืองไทยท่ียังมีความสวยงามทางธรรมชาติและ 

ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 กลุ่ม

ตลาดเป้าหมายส�าคัญของไทย จะขยายตวัครอบคลมุกลุม่

ประเทศยุโรปตะวันออก บราซิล เมียนมาร์ด้วย เนื่องจาก

ตลาดจีน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย ก�าลัง

อยู่ในช่วงฟื้นตัว หรืออาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมการ 

ท่องเท่ียวไทยควรมีทิศทางส่งเสริมกลุ่มนักท่องเท่ียว

คณุภาพมากขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการเดนิทางท่องเทีย่วของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นด้วย

บทบาทภาคการท่องเที่ยวในการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าภาคการ

ท่องเทีย่วอาจมลีกัษณะแตกต่างจากภาคการผลติอืน่ เช่น 

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่มีกระบวนการผลิตและ

การจ้างงานที่ชัดเจน แต่บทบาทของภาคการท่องเที่ยวมี

ผลกระทบเป็นวงกว้างในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของภาคการ 

ท่องเที่ยวไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่กลุ่มนักท่องเที่ยว

เท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 

การอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว หรือผู ้ให้

บริการด้านการคมนาคม ความเช่ือมโยงดังกล่าวเป็น

เครือ่งยนืยนัว่า ภาคการท่องเทีย่วเกีย่วข้องกบัการพฒันา

เศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับรากฐาน (เช่น ท้องถิ่น และชุมชน) 

จนถึงภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยัง

เป็นแหล่งจ้างงานที่ส�าคัญ ซึ่งเกี่ยวพันกับแรงงานทุก

ระดับ โดยมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีที่

ผ่านมา มีมูลค่า GDP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของ GDP 

ทัว่โลก หรอืประมาณ 6 พนัล้านเหรยีญสหรฐั  ซึง่สามารถ

สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง 120 ล้าน

ต�าแหน่งงาน และทางอ้อมอกี 125 ล้านต�าแหน่งงานด้วย

รากฐานส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 

บทบาทที่ส�าคัญของภาคการท่องเที่ยวที่มีต ่อระบบ

เศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

คือการส่งเสริมการกระจายรายได้

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน 

ระดบัภาคจนถงึระดบัประเทศ 

ด้วยการจับจ่ายใช้สอยของ
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เช่น อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ท่ีมีกระบวนการผลิตและการจ้างงานท่ีชัดเจน แต่บทบาทของภาคการ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
การท่องเที่ยวไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่กลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 
การอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว หรือผู้ให้บริการด้านการคมนาคม  ความเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นเครื่อง
ยืนยันว่า ภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากฐาน (เช่น ท้องถิ่น และชุมชน) 
จนถึงภาพรวมของประเทศ  นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญ ซึ่งเกี่ยวพันกับแรงงานทุก
ระดับ โดยมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีที่ผ่านมา มีมูลค่า GDP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของ 
GDP ทั่วโลก หรือประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งสามารถสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง 
120 ล้านต าแหน่งงาน และทางอ้อมอีก 125 ล้านต าแหน่งงานด้วย 
 

 
 

ที่มา: Fiscaltoday ประมวลโดย สศช. 

  

รากฐานส าคัญของระบบเศรษฐกิจ  นอกจากนี้บทบาทที่ส าคัญของภาคการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน คือการส่งเสริมการกระจายรายได้ในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชุมชน ระดับภาคจนถึงระดับประเทศ  ด้วยการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสิ่งจ าเป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต อาทิ อาหาร น้ าดื่ม เสื้อผ้า บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ และการใช้บริการที่พัก ซึ่ง
จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและการจ้างงาน และเกิดเป็นรายได้ที่หมุนเวียนภายในประเทศ  ยกตัวอย่างเช่น 
นักท่องเที่ยวต่างชาติแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท  จากนั้นใช้บริการรถโดยสารจากสนามบินเพ่ือ
เข้าพักที่รีสอร์ท ซื้อคอร์สท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชน และซื้อของท่ีระลึกจากชาวบ้านเพ่ือเป็นของฝาก พร้อม
ทั้งเรียนรู้การท าอาหารท้องถิ่น เป็นต้น  จะเห็นได้ว่า มูลค่าของเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวจะกระจายไปสู่หน่วย
ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจได้หลากหลาย ซึ่งในท้ายที่สุดรายได้เหล่านี้จะตกถึงมือของคนในประเทศจาก
กระบวนการที่เรียกว่า “ผลคูณทวีของการท่องเที่ยว”  (Tourism Multiplier Effect)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวจะหมุนเวียนซ้ าๆ อยู่ในระบบเศรษฐกิจ  ยิ่งมีรายได้มากก็เท่ากับว่าทุกคนใน
ประเทศ ล้วนได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน 

ระดับโลก 

ระดับประเทศ 

ระดับท้องถิ่น 

นักท่องเที่ยว เมื่อใช้จ่ายเงินไปกับ... เงินจะกระจายไปสู่... ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่พวกเราทุกคน 

ค่าน้ ามัน 

การเดินทาง 
ความบันเทิง 
กิจกรรม 

ที่พัก โรงแรม 

ช็อปปิ้ง 
อาหาร 
อ่ืนๆ 
 

งบประมาณภาครัฐ 
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ทรัพย์สินของรัฐ 
ภาษ ี
อาหารและเครื่องดื่ม 
ค้าปลีก-ค้าส่ง 
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
ค่าแรง 
การบ ารุงรักษา 
ค่าเดินทาง  อื่นๆ 
 

นักบัญชี พนักงานธนาคาร     คนขับแท็กซี่ 
สถาปนิก     เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 
แรงงานก่อสร้าง     นักบิน       พนักงานเสิร์ฟ 
เกษตรกร     ผู้ก ากับภาพยนตร์      ล่าม  นักแปล 
   เจ้าของปั๊มน้ ามัน   นักออกแบบ  เจ้าของไร่องุ่น 
วิศวกร     นักแสดง    ผู้ประกอบการรถยนต์เช่า 
นักร้อง     ข้าราชการ      แรงงานฝีมือ     พ่อครัว 
นักตกแต่งสวน   ผู้ขายปลีก  ผู้ขายส่ง    ช่างซ่อม 
ร้านอาหาร        พิพิธภัณฑ์        ร้านเช่าจักรยาน 
ร้านขายเสื้อผ้า    บริษัททัวร์   ช่างไฟฟ้า   นักข่าว 

ที่มา: Fiscaltoday ประมวลโดย สศช.

นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะส่ิงจ�าเป็นพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต 

อาทิ อาหาร น�้าดื่ม เสื้อผ้า บริการทางการแพทย์หรือ

สุขภาพ และการใช้บริการที่พัก ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในพื้นที่และการจ้างงาน และเกิดเป็นรายได้ที่หมุนเวียน

ภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท จากนั้นใช้

บริการรถโดยสารจากสนามบินเพื่อเข้าพักท่ีรีสอร์ท ซื้อ

คอร์สท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชน และซ้ือของท่ีระลึก 

จากชาวบ้านเพื่อเป็นของฝาก พร้อมทั้งเรียนรู้การท�า

อาหารท้องถิ่น เป็นต้น จะเห็นได้ว่า มูลค่าของเงินที่ได้

จากการท่องเท่ียวจะกระจายไปสู่หน่วยต่างๆ ในระบบ

เศรษฐกิจได้หลากหลาย ซึ่งในท้ายที่สุดรายได้เหล่านี้จะ

ตกถึงมือของคนในประเทศจากกระบวนการที่เรียกว่า 

“ผลคูณทวีของการท่องเที่ยว” (Tourism Multiplier 

Effect) ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า สัดส่วนรายได้

จากการท่องเที่ยวจะ

หมุนเวียนซ�้าๆ อยู่ใน

ระบบเศรษฐกิจ ยิ่งมี

รายได้มากก็เท ่ากับ

ว่าทุกคนในประเทศ 

ล้วนได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว

เช่นเดียวกัน

การดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ การท่องเท่ียว

ยังเป็นรากฐานส�าคัญของระบบเศรษฐกิจด้วย กล่าวคือ

เมื่อการผลิตภาคอื่นๆ เช่น ภาคเกษตร หรืออุตสาหกรรม

ได้รบัผลกระทบ การท่องเทีย่วจะเป็นตวัช่วยอตุสาหกรรม

เหล่านั้นในช่วงวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีชุมชน

หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการท�าอุตสาหกรรมหลักเพียงอย่างเดียว 

เช่น หมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กที่ไม่สามารถจับสัตว์น�้า 

ได้เทียบเท่ากับเรือใหญ่ อาจร่วมมือกันในชุมชนเพื่อ

สร้างหมู่บ้านโฮมสเตย์ สะท้อนวิถีชีวิตชาวประมงให้แก่

นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ หรือในช่วงที่ราคาสินค้า

เกษตรตกต�่า หรือไม่สามารถท�าการเกษตรได้ตามฤดูกาล 

เกษตรกรสามารถประยกุต์แนวทางการท�าการเกษตรเพือ่

เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายได้

อีกทางหนึ่ง ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-

based Tourism) ในปัจจุบันก�าลังได้รับความนิยม

จากนักท่องเที่ยวและมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ เช่น 

โฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โฮมสเตย์

เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร วังน�้ามอกโฮมสเตย์ อ�าเภอ

ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ที่

เกิดแก่ชุมชนคือการพัฒนาท่ีค�านึงถึงความย่ังยืนของ 

ส่ิงแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซ่ึงชุมชนจะเป็น

ผูจ้ดัการในกรรมสทิธิข์องชมุชน และเป็นผูก้�าหนดเนือ้หา

ท่ีต้องการจะสื่อสารกับนักท่องเท่ียวซึ่งความสัมพันธ์
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ทั้งหมดจะขับเคล่ีอนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งจะช่วย 

ส่งเสริมการพัฒนาคนในชมุชนให้ตระหนกัถงึความส�าคญั

ของถิ่นอาศัย ภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองซึ่งสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้อย่างทั่วถึงโดยที่

ชุมชนเป็นผู้จัดการดูแล ในทางเดียวกัน การน�าเสนอ

วฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาตแิก่นักท่องเทีย่ว ส่งผล 

ให้คนในชุมชนรู ้จักอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรและ

วัฒนธรรมไม่ให้สูญหายตามกาลเวลา น�าไปสูค่วามย่ังยืน

ของความสมัพันธ์ระหว่างคนในชมุชน ธรรมชาต ิและการ

ท่องเที่ยว และเป็นจุดเด่นในการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย

ส�าหรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมใน

ภาพรวม การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างประเทศในการท�าธุรกิจในประเทศไทย และส่งเสริม

ให้ผูป้ระกอบการไทยลงทนุในธรุกจิภาคบรกิารมากขึน้ 

ห่วงโซ่อปุทานการท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลาย ผนวกกบั

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เป็นแรงผลักดัน

ให้เกิดอุปสงค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว 

ซึ่งเป็นโอกาสท่ีดีของผู้ประกอบการท่ีควรปรับรูปแบบ

กิจกรรมหรอืผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

นกัท่องเทีย่ว  ขณะเดยีวกนัความพร้อมของสาธารณปูโภค

ทีเ่อือ้ต่อการท่องเทีย่วกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่ของการแข่งขนั 

การสร้างสนามบินนานาชาติที่เดินทางระหว่างประเทศ

ได้สะดวก ระบบโทรคมนาคมที่ครอบคลุม โครงข่ายการ

เดินทางสาธารณะที่เช่ือมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ความพร้อมและเป็นระบบ เป็นปัจจัยที่ต้องพัฒนาให้เกิด

มาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล ซึ่งจะช่วยดึงดูด

นักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ และกลุ่มนักท่องเท่ียวซ�้าให้เลือก

เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย : จุดแข็งและ

จุดอ่อนของภาคการท่องเที่ยว

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส�าคัญของ

โลกนั้น การวิเคราะห์ศักยภาพโดยรวมเพื่อเข้าใจสถานะ

ปัจจบุนัของการท่องเทีย่ว ทัง้จดุเด่น และจดุด้อย จะท�าให้

เกิดความเข้าใจ และสามารถวางแนวทางการพัฒนาใน

อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงได้

ท�าการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ หรอื SWOT 

Analysis ของภาคการท่องเที่ยวของไทย ได้ดังนี้

7 

 

ศักยภาพการทองเที่ยวไทย : จุดแข็งและจุดออนของภาคการ
ทองเที่ยว 
 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวเพ่ือเปนจุดหมายปลายของสําคัญของโลก
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 ความไดเปรียบ จุดเดนและจุดออนของภาคการทองเท่ียว จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
ศักยภาพพบวา ความไดเปรียบในดานความพรอมของภาคการทองเท่ียวและจุดเดนของความหลากหลาย อาทิ 
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน ( Man-made 
Attraction) หรือแหลงช็อปปง เปนจุดแข็งของภาคการทองเท่ียวซ่ึงมีปจจัยสนับสนุน เชน ความพรอมของ
ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางของนักทองเท่ียว
ใหมากข้ึน ประกอบกับภาครัฐยังใหการสนับสนุนการทองเท่ียวในรูปของการตลาดและการประชาสัมพันธ โดย
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวตลอดปรวมท้ังดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว จึงทําใหประเทศ
ไทยเปนท่ีรูจักและขยายตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การเติบโตอยางรวดเร็วยังไดนํามาซ่ึงปญหาความเสื่อม
โทรมของแหลงทองเท่ียวโดยเฉพาะในเมืองทองเท่ียวหลัก นอกจากนั้น ยังมีปญหาอาชญากรรมสูงซ่ึงนับวาเปน
จุดออนของภาคการทองเท่ียวไทย ท่ีไดสงผลเชิงลบตอภาพลักษณและความเชื่อม่ันในสายตานักทองเท่ียว 
รวมถึงขอจํากัดทางดาน ความรูความสามารถของบุคลากรภาคการทองเท่ียว โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ี 3 ท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคตดวยเนื่องจากการแขงขันดานการบริการอาจไมเพียงพอ
หากขาดความรู ความเขาใจในการสื่อสารกับชาวตางชาติโดยเฉพาะในระดับมาตรฐานสากล 

จดุแข็ง 
- แหลง่ทอ่งเที่ยวมีความหลากหลาย 
- ความได้เปรียบด้านคา่ใช้จา่ยเพ่ือการทอ่งเที่ยว 
- ความพร้อมของสาธารณปูโภค คมนาคม ฯลฯ 
- ภาคเอกชนด้านการทอ่งเที่ยวมีความสามารถ 
- ภาครัฐให้การสนบัสนนุและสง่เสริมอยา่งด ี

 

จุดอ่อน 

- การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ 
นกัทอ่งเที่ยว 
- ความรู้ความสามารถของบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว  
- การขาดทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาที่ 3 
- แหลง่ทอ่งเที่ยวกระจกุตวัในเมืองหลกั 

 

อุปสรรค 
- สถาณการณ์การเมืองภายใน ภยัธรรมชาติ 

- เศรษฐกิจโลกชะลอตวัสง่ผลตอ่อปุสงค์ทอ่งเที่ยว 

- การพึ่งพิงนกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศอาจสง่ผลตอ่เศรษฐกิจ 

- ประเทศตา่งๆ ทัว่โลก เร่ิมพฒันาขีดความสามารถด้าน   

  การทอ่งเที่ยวมากขึน้ 

โอกาส 
- การเปิดเสรีภาคบริการ และ MRAs ด้านการทอ่งเที่ยว 

- การจดัทํา ASEAN Single Visa 

- การเติบโตของการทอ่งเที่ยวในเอเชีย และอาเซียน 

- ความได้เปรียบทางภมิูศาสตร์ เป็นศนูย์กลางการเดินทาง   

  เช่ือมกบัโยงอาเซียนและภมิูภาคอ่ืนๆ 

   ่   

 

SWOT 
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ความได้เปรยีบ จดุเด่นและจดุอ่อนของภาคการ

ท่องเท่ียว จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ

พบว่า ความได้เปรียบในด้านความพร้อมของภาคการ

ท่องเที่ยวและจุดเด่นของความหลากหลาย อาทิ แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่ง

ท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Attraction) 

หรือแหล่งช้อปปิ้ง เป็นจุดแข็งของภาคการท่องเที่ยวซึ่ง

มีปัจจัยสนับสนุน เช่น ความพร้อมของระบบคมนาคม 

และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ที่ช่วยอ�านวย

ความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเท่ียวให้มากข้ึน 

ประกอบกับภาครัฐยังให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวใน 

รูปของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเท่ียวตลอดปี รวมทั้งด�าเนินมาตรการ

ต่างๆ เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว จึงท�าให้ประเทศไทย

เป็นที่รู้จักและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การ

เตบิโตอย่างรวดเรว็ยงัได้น�ามาซึง่ปัญหาความเสือ่มโทรม

ของแหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลัก 

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาอาชญากรรมสูงซึ่งนับว่าเป็น

จุดอ่อนของภาคการท่องเที่ยวไทย ที่ได้ส่งผลเชิงลบต่อ

ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในสายตานักท่องเที่ยว รวมถึง

ข้อจ�ากัดทางด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากรภาค

การท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่ 3 ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคตด้วย 

เนื่องจากการแข่งขันด้านการบริการอาจไม่เพียงพอหาก

ขาดความรู้ ความเข้าใจในการส่ือสารกับชาวต่างชาติ 

โดยเฉพาะในระดับมาตรฐานสากล

โอกาสของภาคการท่องเท่ียวในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซยีน  การใช้โอกาสจากการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซยีนอย่างเป็นทางการ  ความได้เปรยีบทางภมูศิาสตร์

ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลในเชิงบวก

หากมีการประกาศใช้ ASEAN Single Visa ซ่ึงไทยมี

ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการคมนาคม

เชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งการเปิดเสรีภาคบริการ 

ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในสาขาท่องเที่ยวสามารถ

ลงทุนและท�าธุรกิจในประเทศอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น  

ขณะเดียวกันข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพ 

ท่องเทีย่ว (MRAs) สร้างโอกาสในการเคลือ่นย้ายแรงงาน

ส�าหรับ 32 ต�าแหน่งงานใน 2 สาขาวิชาชีพ คือ สาขา

ที่พัก และสาขาการเดินทาง โดยกลุ่มที่มีศักยภาพจะ

สามารถเลือกงานที่มีค่าตอบแทนสูงขึ้นได้ ส�าหรับโอกาส

การเติบโตทางเศรษฐกิจ UNWTO คาดการณ์ว่าการ

ท่องเที่ยวของอาเซียนมีโอกาสเติบโตสูง เมื่อเทียบกับ 

ภมูภิาคอืน่ๆ อย่างไรกต็าม อปุสรรคของภาคการท่องเทีย่ว 

เช่น สถานการณ์การเมืองภายใน ภัยธรรมชาติ และโรค

ระบาด เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากทุกฝ่ายอย่าง

ทันท่วงที เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของ

การท่องเท่ียว โดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจท่ัวโลกก�าลัง

ชะลอตัว การท่องเที่ยวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็น

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ จึง

เร่งพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวให้พร้อมกับการแข่งขัน ซึ่ง

จะเกิดทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่ม

มากข้ึน อน่ึง การพ่ึงพาตลาดต่างประเทศมากเกินไป เช่น 

ตลาดจีน และตลาดรัสเซีย อาจส่งผลกระทบต่อ

ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้หากตลาดเหล่านี้

ซบเซาหรือชะลอตัวลง 

ประเด็นท้าทาย

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักในฐานะ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และ

สามารถสร้างรายได้จ�านวนมากแก่ระบบเศรษฐกิจ
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โดยรวม แต่การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวก็มีแนวโน้ม

สูงข้ึนเช่นเดยีวกนั ความท้าทายต่อบทบาทของไทยในการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

จึงมีด้วยกันหลายประการ ดังนี้

�  การส่งเสริมของภาครัฐในการให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แม้จะมีการส่งเสริม

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือมีส่วนช่วยในการกระจาย 

รายได้ แต่ความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัว

อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก การท่องเที่ยวเมืองรอง และ

การท่องเที่ยวชุมชนจึงควรได้รับการสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่รู้จัก สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง

และยั่งยืนได้

� ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมอืง 

ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ภาพลกัษณด์า้นการท่องเทีย่ว 

รวมท้ังปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางท้องถนน ซ่ึง

จ�าเป็นต้องสร้างความเชือ่มัน่กบันักท่องเทีย่ว แก้ไขปัญหา

ให้ตรงจดุและทันท่วงท ีเพือ่ให้เกดิการฟ้ืนตวัของภาคการ

ท่องเที่ยวโดยเร็ว

� ขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงาน

และบุคลากร ในภาคการท่องเที่ยวยังมีจุดด้อยในทักษะ

การใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวข้อง  

ความท้าทายในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการ

ฝึกอบรมให้ทันการด�าเนินการตามข้อตกลงอาเซียนด้าน

บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว

�	การพัฒนาระบบคมนาคมเชือ่มโยงกับประเทศ 

ต่างๆ ในอาเซียน อาจส่งผลต่อการรองรับนักท่องเที่ยว

ของไทย จงึควรด�าเนนิการวางแผนการรองรบัเพือ่ป้องกนั

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แนวโน้มและทศิทางการพฒันาการท่องเทีย่ว

ในอนาคต

ผลการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) สะท้อนให้เห็น

ว่า  การท่องเทีย่วซึง่เป็นสาขาหนึง่ในภาคบรกิาร มบีทบาท

ส�าคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

และนับได้ว่าเป็นสาขาที่มีศักยภาพสูง  เนื่องจากปี 2556 

มีจ�านวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 26.55 ล้านคน ท�ารายได้ให้

ประเทศ 1,293.3 พันล้านบาท โดยในระยะที่ผ่านมาการ

ขยายตวัของภาคการท่องเทีย่วในหลายสบิปีสามารถสร้าง

รายได้เป็นจ�านวนมาก แต่กลับส่งผลกระทบต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เริ่มเสื่อมโทรม และปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเจ้าของพืน้ที ่ประกอบกบัโครงสร้างนกัท่องเทีย่วยงั

เปลีย่นไปจากอดตีโดยมนีกัท่องเทีย่วจากเอเชยีตะวันออก 

ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็น 

กลุม่ทีอ่่อนไหวสงูต่อเหตกุารณ์ความรนุแรงทางการเมอืง  

อย่างไรกต็าม ถงึแม้จะเป็นกลุม่ทีม่คีวามอ่อนไหว 

สูงแต่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพท่ีส�าคัญต่อ
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การกระตุ ้นภาคการท่องเที่ยวไทยให้ขยายตัว 

อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ภาคการท่องเที่ยวไทยยัง

มีจุดแข็งหลายด้านท้ังด้านคมนาคมทางอากาศ 

โรงแรมและที่พัก ความคุ้มค่าของราคา และ

ความมีอัธยาศัยดี ดังนั้น จึงควรใช้ศักยภาพ

ความแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวไทยดึงดูด 

นักท่องเท่ียวให้เดินทางเข้ามาประเทศไทย โดย

ทุกภาคส่วนควรตระหนักรู ้ถึงการพัฒนาภาค

การท่องเท่ียวในระยะยาว และค�านึงถึงความ

สามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ให้มากขึ้น รวมถึงการก�าหนดทิศทางการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวสีเขียวและความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียว

อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการลงทุนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่เน้นการปรับปรุงและการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ในพื้นที่

ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้พร้อมรับกับการแข่งขัน  

ตลอดจนมุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัภาคการท่องเทีย่ว อาท ิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ  ขณะเดียวกันการอ�านวยความสะดวกในด้าน

กฎระเบียบ เช่น การแก้ไขมาตรการวีซ่าประเภทท่องเทีย่วหรอื

ลดข้อจ�ากัดทางการค้าก็จะช่วยส่งเสริมให้ภาคการท่องเที่ยว

ขยายตัวเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ความท้าทายของภาคการ

ท่องเทีย่วจงึมคีวามเกีย่วข้องเชือ่มโยงกบัหลายภาคส่วน ได้แก่ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและประชาชน ท่ีจะต้องสร้าง

ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งในท้ายท่ีสุดจะ

ช่วยลดปัญหาความยากจนด้วยการกระจายรายได้ และเป็น

ปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม ª
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ก
ารพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ก�าลังอยู่ในความนิยม

ของนักท่องเที่ยวทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ และยัง

ตอบสนองความต้องการของตลาดท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม 

(Niche Market) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่

ประเทศและท้องถิ่น ด้วยเหตุน้ี ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้

ด�าเนนิการศกึษาส�ารวจแหล่งน�า้พุร้อนธรรมชาต ิเพือ่ก�าหนด

แนวทางการพฒันา โดยได้ท�าการส�ารวจพืน้ทีท่ัง้ในภาคกลาง 

ภาคเหนอื และภาคใต้ พร้อมทัง้ประชมุหารอืร่วมกบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อ

จัดท�าเป็นรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ ซ่ึงจะท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการก�าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติที่มีศักยภาพของ

ประเทศในระยะต่อไป

กรอบแนวคิด

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายไปยังชุมชน

ท้องถ่ินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ความส�าคัญการ

ปรับพืน้ฐานการท่องเท่ียวทัง้ในเชงิโครงสร้างและการบรหิาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมี

ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือกลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ 

กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ

แนวทางการพัฒนา

แหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ

โสภา จ�านงค์รัศมี*  ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์**  กัลย์ธีรา ชุมปัญญา***

* รักษาการในต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

*** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

บทความ

ประจ�าฉบับ

ความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังกลุ่มท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติ โดยการ

ยกระดับมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว ครอบคลุมถึง

บริการและแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในทุกพ้ืนท่ี ดังน้ัน

การก�าหนดแนวทางการพฒันาแหล่งน�า้พรุ้อนธรรมชาต ิเพือ่ 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศ โดยใช้ขอบเขต

หมู่บ้านน�้าพุร้อน และเมืองสปาต้นแบบ เป็นปัจจัยในการ

ก�าหนดแนวทางการพัฒนา จ�าเป็นต้องค�านึงถึงการพัฒนา

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการสร้างเครือข่าย

การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ก�าหนดนโยบาย ประชาสังคม 

และประชาชน โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผนอย่างบูรณาการ เพื่อให้การด�าเนินการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติในประเทศไทย

“น�้าพุร้อน” เป็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ทีม่นี�า้ร้อนไหลข้ึนมาจาก

ใต้ผวิดนิแสดงให้เหน็ว่า

ภายในโลกยังคงมีความ

ร้อนอยู ่ จึงเป็นแหล่ง

พลังงานรูปแบบหนึ่ง

ท่ีสามารถน�ามาพัฒนา

ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

อาทิ ผลิตกระแสไฟฟ้า 

ใช้โรงงานอุตสาหกรรม

2 

แหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติในประเทศไทย 
 “น้ าพุร้อน” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ าร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ผิว
ดินแสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังคงมีความร้อนอยู่ จึงเป็นแหล่งพลังงานรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถน ามาพัฒนาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้
โรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตร อีกทั้งยังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
หรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย  ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีส ารวจพบ
แหล่งน้ าพุร้อนทั้งหมด 118 แห่ง กระจายอยู่ใน 29 จังหวัดของประเทศไทย มี
อุณหภูมิตั้งแต่ 40 - 100 องศาเซลเซียส  มีแร่ธาตุไม่ต่ ากว่า 50 ชนิด ทั้งที่เป็น
ทั้งประโยชน์และเป็นโทษต่อร่างกาย กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะในภาคเหนือมีบ่อน้ าพุร้อนมากที่สุด และเป็นน้ าพุ
ร้อนที่ให้ความร้อนสูงกว่าบ่อน้ าพุร้อนในภาคอ่ืนๆ  โดยบางบ่อร้อนมากจนพุ่ง
ทะลุสูงเป็นล าขึ้นไปในอากาศ เช่น น้ าพุร้อนฝาง และน้ าพุร้อนสันก าแพง  
นอกจากนี้ น้ าพุร้อนยังพาเอาโคลนใต้ดินขึ้นมาด้วยเรียกว่าพุโคลน 

 
จ้านวนแหล่งน้้าพุร้อนจ้าแนกตามภูมิภาค 

ภาค จ้านวน 
(แห่ง) 

จังหวัด สัดส่วน (ร้อย
ละ) 

ภาคเหนือ 66 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก 
เพชรบูรณ์ และอุทัยธาน ี

55.9 

ภาคกลาง 16 ก าแพงเพชร ลพบุรี สุพรรณบรุี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบรุี และจันทบุรี 13.6 

ภาคใต ้ 36 ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สตลู และ
ยะลา 

30.5 

รวม 118 29 จังหวัด 100.0 
ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณี 

 แหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ โดยมีจ านวน 66 แห่ง กระจายอยู่ใน 11 จังหวัด 
หรือคิดเป็นร้อยละ 55.9 ของแหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทย  รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ 36 แห่ง ใน 10 จังหวัด 
(ร้อยละ 30.5)  และภาคกลาง 16 แห่ง ใน 8 จังหวัด (ร้อยละ 13.6) ตามล าดับ  ทั้งนี้ สามารถจ าแนกแหล่งน้ าพุ
ร้อนธรรมชาติได้เป็น 2 กลุ่ม ตามศักยภาพการบริการจัดการ ได้แก่   

1. แหล่งน้้าพุร้อนในเขตอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์ (Natural Hot Spring Park) บริหาร
จัดการโดยภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ได้รับการออกแบบพัฒนาอย่างมีข้อจ ากัดด้านการ
อนุรักษ์ สภาพพ้ืนที่จึงมคีวามกลมกลืนกับธรรมชาติ  เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น บ่อพุน้ าร้อนฝาง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่  และบ่อน้ าร้อนแจ้
ซ้อน ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง เป็นต้น 

2. แหล่งน้้าพุร้อนที่มีกิจกรรมเชิงธุรกิจ บริหารจัดการโดยภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลายแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของภาคเอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถเข้าถึงได้สะดวก น้ าแร่ร้อนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิง

แผนท่ีน ้ำพุร้อนธรรมชำติ 
ในประเทศไทย 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี แผนที่น�้าพุร้อนธรรมชาติ
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หรือภาคการเกษตร อีกทั้งยังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

หรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย ปัจจุบันกรม

ทรัพยากรธรณีส�ารวจพบแหล่งน�้าพุร้อนทั้งหมด 118 แห่ง 

กระจายอยู่ใน 29 จังหวัดของประเทศไทย มีอุณหภูมิตั้งแต่ 

40 - 100 องศาเซลเซียส มีแร่ธาตุไม่ต�่ากว่า 50 ชนิด 

ทั้งที่เป็นทั้งประโยชน์และเป็นโทษต่อร่างกาย กระจายอยู่ใน

ทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะ

ในภาคเหนือมีบ่อน�้าพุร้อนมากที่สุด และเป็นน�้าพุร้อนที่ให้

ความร้อนสงูกว่าบ่อน�า้พรุ้อนในภาคอืน่ๆ โดยบางบ่อร้อนมาก

จนพุ่งทะลุสูงเป็นล�าขึ้นไปในอากาศ เช่น น�้าพุร้อนฝาง และ

น�า้พรุ้อนสนัก�าแพง นอกจากนี ้น�า้พรุ้อนยงัพาเอาโคลนใต้ดนิ

ขึ้นมาด้วยเรียกว่าพุโคลน

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

2 

 
 ” 
ดินแสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังคงมีความร้อนอยู่ จึงเป็นแหล่งพลังงานรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถน ามาพัฒนาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ ผลิตกระแสไฟฟ้า 
โรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตร อีกทั้งยังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
หรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย  ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีส ารวจพบ
แหล่งน้ าพุร้อนทั้งหมด 118 แห่ง กระจายอยู่ใน 29 จังหวัดของประเทศไทย มี
อุณหภูมิตั้งแต่ 40 - 100 องศาเซลเซียส  มีแร่ธาตุไม่ต่ ากว่า 50 ชนิด ทั้งที่เป็น
ทั้งประโยชน์และเป็นโทษต่อร่างกาย กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะในภาคเหนือมีบ่อน้ าพุร้อนมากที่สุด และเป็นน้ าพุ
ร้อนที่ให้ความร้อนสูงกว่าบ่อน้ าพุร้อนในภาคอ่ืนๆ  โดยบางบ่อร้อนมากจนพุ่ง
ทะลุสูงเป็นล าขึ้นไปในอากาศ เช่น น้ าพุร้อนฝาง และน้ าพุร้อนสันก าแพง  
นอกจากนี้ น้ าพุร้อนยังพาเอาโคลนใต้ดินขึ้นมาด้วยเรียกว่าพุโคลน 

 
จ้านวนแหล่งน้้าพุร้อนจ้าแนกตามภูมิภาค 

ภาค จ้านวน 
(แห่ง) 

จังหวัด สัดส่วน (ร้อย
ละ) 

ภาคเหนือ 66 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก 
เพชรบูรณ์ และอุทัยธาน ี

55.9 

ภาคกลาง 16 ก าแพงเพชร ลพบุรี สุพรรณบรุี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบรุี และจันทบุรี 13.6 

ภาคใต ้ 36 ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สตลู และ
ยะลา 

30.5 

รวม 118 29 จังหวัด 100.0 
ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณี 

 แหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ โดยมีจ านวน 66 แห่ง กระจายอยู่ใน 11 จังหวัด 
หรือคิดเป็นร้อยละ 55.9 ของแหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทย  รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ 36 แห่ง ใน 10 จังหวัด 
(ร้อยละ 30.5)  และภาคกลาง 16 แห่ง ใน 8 จังหวัด (ร้อยละ 13.6) ตามล าดับ  ทั้งนี้ สามารถจ าแนกแหล่งน้ าพุ
ร้อนธรรมชาติได้เป็น 2 กลุ่ม ตามศักยภาพการบริการจัดการ ได้แก่   

1. แหล่งน้้าพุร้อนในเขตอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์ (Natural Hot Spring Park) บริหาร
จัดการโดยภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ได้รับการออกแบบพัฒนาอย่างมีข้อจ ากัดด้านการ
อนุรักษ์ สภาพพ้ืนที่จึงมคีวามกลมกลืนกับธรรมชาติ  เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น บ่อพุน้ าร้อนฝาง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่  และบ่อน้ าร้อนแจ้
ซ้อน ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง เป็นต้น 

2. แหล่งน้้าพุร้อนที่มีกิจกรรมเชิงธุรกิจ บริหารจัดการโดยภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลายแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของภาคเอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถเข้าถึงได้สะดวก น้ าแร่ร้อนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิง

จ�ำนวนแหล่งน�้ำพุร้อนจ�ำแนกตำมภูมิภำค

แหล่งน�้าพุร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาค

เหนือ โดยมีจ�านวน 66 แห่ง กระจายอยู่ใน 11 จังหวัด หรือ

คิดเป็นร้อยละ 55.9 ของแหล่งน�้าพุร้อนในประเทศไทย รอง

ลงมา ได้แก่ ภาคใต้ 36 แห่ง ใน 10 จังหวัด (ร้อยละ 30.5)  

และภาคกลาง 16 แห่ง ใน 8 จังหวัด (ร้อยละ 13.6) 

ตามล�าดับ  ทั้งนี้ สามารถจ�าแนกแหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติได้

เป็น 2 กลุ่ม ตามศักยภาพการบริการจัดการ ได้แก่  

1. แหล่งน�้ำพุร้อนในเขตอุทยำนแห่งชำติหรือพื้นที่

อนุรักษ์ (Natural Hot Spring Park) บริหารจัดการโดย

ภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่

ได ้ รับการออกแบบพัฒนา

อย ่างมีข ้อจ� ากัดด ้านการ

อนุรักษ์ สภาพพื้นที่จึงมีความ

กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็น

ที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ี

ชื่นชอบธรรมชาติและการอนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น บ่อพุน�้าร้อน

ฝาง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ 

และบ่อน�้าร้อนแจ้ซ้อน ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัด

ล�าปาง เป็นต้น

2. แหล่งน�้ำพุร้อนท่ีมีกิจกรรมเชิงธุรกิจ บริหาร

จัดการโดยภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลายแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในความ 

ดูแลของภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สามารถเข้าถึงได้สะดวก น�้าแร่ร้อนมีคุณภาพ สามารถ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ

ที่หลากหลายได้ เช่น รีสอร์ท และสปา

เพื่อสุขภาพ รวมทั้งสามารถน�าน�้าแร่มา 

พฒันาเป็นผลติภณัฑ์และสนิค้าเพือ่การ

ท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

และท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น น�้าพุร้อน 
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โป่งพระบาท จังหวัดเชียงราย น�้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่  น�้าพุร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง เป็นต้น

การพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อนในประเทศ

แหล่งน�้าพุร้อนหลายแห่งในประเทศไทยได้รับการพัฒนา

ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างงานและ

สร้างรายได้ให้กับคนและชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความ

เชือ่มโยงกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิาร

ตั้งแต่ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า โดยมีธุรกิจหลัก คือ โรงแรมที่พัก ธุรกิจสปา ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล และผลิตภัณฑ์จาก

น�้าแร่ และธุรกิจสนับสนุน คือ บริษัทน�าเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก และการบริการขนส่ง ซึ่งการพัฒนาที่เหมาะสมนั้นจะต้อง

พัฒนาทั้งระบบ กล่าวคือ ต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้งในส่วนของธุรกิจและส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอื่นๆ ภายใต้การด�าเนินงาน

ร่วมกันของทุกภาคส่วน

 ในการประเมินสถานภาพของแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติของไทยนั้น จะน�าหลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

ภายในและภายนอก หรือ SWOT Analysis มาใช้ เพ่ือศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค อันเป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับ

การก�าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติของประเทศ โดยผลการวิเคราะห์มีดังนี้

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวแหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติ

3 

ธุรกิจที่หลากหลายได้ เช่น รีสอร์ท และสปาเพ่ือสุขภาพ  รวมทั้งสามารถน าน้ าแร่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และ
สินค้าเพ่ือการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น 
น้ าพุร้อนโป่งพระบาท จังหวัดเชียงราย  น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  น้ าพุร้อนรักษะวาริน จังหวัด
ระนอง เป็นต้น 

การพัฒนาแหล่งน ้าพุร้อนในประเทศ 
แหล่งน้ าพุร้อนหลายแห่งในประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะ

ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนและชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า  โดยมีธุรกิจหลัก คือ โรงแรมที่พัก ธุรกิจสปา 
ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล และผลิตภัณฑ์จากน้ าแร่  และธุรกิจสนับสนุน คือ บริษัทน าเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก 
และการบริการขนส่ง  ซึ่งการพัฒนาที่เหมาะสมนั้นจะต้องพัฒนาทั้งระบบ กล่าวคือ ต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้งใน
ส่วนของธุรกิจและส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอ่ืนๆ ภายใต้การด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน  

เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติ 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  
ในการประเมินสถานภาพของแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนธรรมชาติของไทยนั้น จะน าหลักการวิเคราะห์

ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก หรือ SWOT Analysis มาใช้ เพ่ือศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค อันเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติของประเทศ โดยผล
การวิเคราะหม์ีดังนี ้
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4 

 

 

 

นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังไดทําการสํารวจแหลง
ทองเท่ียวน้ําพุรอนท่ีมีศักยภาพท้ังท่ีไดรับการพัฒนาแลวและยังไมไดรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีของภาคเหนือ ภาค

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

• แหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติของไทยเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
คุณภาพ และมีความหลากหลายขององคประกอบทางเคมีซ่ึงมี
ประโยชนตอรางกาย 

• โครงขายคมนาคมขนสงเสนทางถนนมีความสะดวกในการเขาถึง
แหลงทองเที่ยวน้ําพุรอนธรรมชาติสวนมากได 

• มีแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงที่นาสนใจและมี ศักยภาพในการ
เสริมสรางโครงขายการทองเที่ยวใหสมบูรณได มีความหลากหลาย
ของแหลงทองเที่ยว ทั้ งทางธรรมชาติ การผจญภัย ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และการจับจายใชสอย ทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวใน
วงกวาง โดยกิจกรรมการทองเที่ยว อาทิ งานเทศกาลประเพณี เปน
ที่สนใจของนักทองเที่ยวตางชาติอยางมาก 

• ภาคเอกชนและผูประกอบการแหลงนํ้าพุรอนมีความพรอมท่ีจะ
ลงทุนและใหบริการแกนักทองเที่ยว โดยเฉพาะการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ เชน ธุรกิจสปา ธุรกิจเคร่ืองสําอางค 
(สเปรยน้ําแร) ธุรกิจนวดไทยเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
เปนตน 

• มีความสามารถในการแขงขันดานราคาสูง เนื่องจากคาใชบริการใน
แหลงทองเที่ยวน้ําพุรอนคอนขางถูก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของ
ภาครัฐหรือในเขตพื้นที่อุทยาน 

• ขาดการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําแรรอนในเชิงลึก 

• ขาดระบบสาธารณูปโภคที่เขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 

• แหลงนํ้าพุรอนสวนมากอยูในพื้นท่ีเขตอนุรักษ ทําใหมีขอจํากัดใน
การพัฒนาเชิงธุรกิจ และมีปญหาทางดานพิพาทพื้นที่ 

• ขาดส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการที่ไดมาตรฐาน แหลงน้ําพุ
รอนแตละแหงขาดเอกลักษณซ่ึงไมสามารถสรางจุดขายได 

• ขาดการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) และการใหความรู
เกี่ยวกับแหลงน้ําพุรอนทั้งในเชิงสุขภาพและในเชิงธรณีวิทยา 

• ขาดการทําการตลาด (Marketing) และการประชาสัมพันธ 

• ขาดการต้ังกลไกเฉพาะเพื่อบริหารจัดการอยางเปนระบบและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพื่อใหเกดิการกระจายรายได 

• ผูครอบครองแหลงน้ําพุรอน ขาดองคความรูในการพัฒนาและ
บริหารจัดการแหลงนํ้าพุรอนในการสรางประโยชนและมูลคาทาง
เศรษฐกจิ 

• ขาดผูเชี่ยวชาญในการออกแบบ วางผังสถาปตยกรรม โดยคํานึงถึง
การใชประโยชน การดูแลภูมิทัศนโดยรอบ รวมถึงการรักษาจุด
กําเนิดน้ําพุรอน 

• ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเร่ืองการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
น้ําพุรอนที่สามารถแนะนํานักทองเที่ยวได 

• ภาคเอกชนในพื้นที่ขาดการประสานความรวมมือระหวางกันอยาง
จริงจัง เน่ืองจากขอจํากัดทางธุรกิจ รวมท้ังภาครัฐยังไมมีการ
ประสานความรวมมือกับภาคเอกชน ทองถิ่นและชุมชนอยางเปน
รูปธรรม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

• กระแสความตองการของตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัว
มากขึ้น รวมถึงตลาดการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long 
Stay) ของกลุมจังหวัดภาคเหนือมีความโดดเดนและขยายตัว
เพิ่มขึ้น 

• ภาครัฐดําเนินนโยบายเรงดวนดานการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการทองเที่ยว เชิงสุขภาพ ตามคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  
ณ วันท่ี 12 กันยายน 2557 ซ่ึงสอดรับและเอื้อตอการพัฒนา 
น้ําพุรอนธรรมชาติ และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน 

 

• สถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกา ภาวะ
เศรษฐกิจรัสเซีย การเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปท่ีไมสมดุล ปญหา
ดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว อาจกระทบตอการตัดสินใจ
เดินทางของนักทองเที่ยว 

• เจาหนาท่ีภาครัฐผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงบอย ทําใหขาด
ความตอเนื่องในการทํางานและการประสานงานกับทุกภาคสวน
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําพุรอนในพื้นที่ 
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นอกจากนั้น ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้ท�าการส�ารวจแหล่ง

ท่องเที่ยวน�้าพุร ้อนที่มี

ศักยภาพทั้งที่ได้รับการ

พัฒนาแล้วและยังไม ่

ได้รับการพัฒนาในพื้นท่ี

ของภาคเหนอื ภาคกลาง

และภาคใต้ ประกอบ

ด้วย  ภาคใต้ 3 จังหวัด 

ได้แก่ ระนอง พงังา และ

กระบี่ เมื่อวันที่ 15 - 18 

กุมภาพันธ์ 2557 ภาค

กลาง 2 จังหวัด ได้แก่ 

กาญจนบุรี และราชบุรี 

เมือ่วันที ่9 - 10 เมษายน 

2557 และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ 

และล�าปาง เม่ือวันท่ี 3 - 6 มิถุนายน 2557 ตามล�าดับ พร้อม

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน

พื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยว หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

คัดเลือกแหล่งน�้าพุร้อนที่มีศักยภาพ และข้อเสนอแหล่ง

ท่องเที่ยวน�้าพุร้อนที่เป็น “หมู่บ้านน�้าพุร้อน” และ “เมือง 

สปาต้นแบบ” โดยสรุปผลการส�ารวจได้ดังนี้

หลกัเกณฑ์การก�าหนด “หมูบ้่านน�า้พรุ้อน” และ 

“เมืองสปาต้นแบบ”

1. การก�าหนด “หมู่บ้านน�้าพุร้อนต้นแบบ” โดย

พิจารณาทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์ตรวจสอบ

คุณภาพน�้าแร่และการน�าน�้าแร่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ท�าเลที่ตั้งที่เข้าถึงสะดวก การวางแผน การบริหาร

จัดการด้านการตลาด ด้านมาตรฐาน

และความปลอดภัย รวมทั้งด้านการ

ประชาสัมพันธ์ และ ปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แหล่ง

ท่องเท่ียวน�้าพุร้อนเช่ือมโยง การมี

ส่วนร่วมของท้องถิน่ และการเชือ่มโยง

กับธุรกิจภาคบริการด้านสุขภาพอื่นๆ 

2. การก�าหนด “เมืองสปาต้นแบบ” โดยพิจารณา

ปัจจัยต่างๆ ได้แก่  (1) เป็นเมืองหรือมีส่วนหน่ึงของเมืองเป็น

พื้นที่พิเศษเพื่อการบ�าบัดรักษา มีศักยภาพในการดูแลรักษา

สุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ธรรมชาติเป็นตัวเยียวยา ท�าให้

เกิดความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ (2) มีคุณลักษณะ

ของเมืองสปาซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัย (3) มีสภาพ

ภูมิอากาศเชิงนิเวศ (4) มีการพัฒนาเมืองสปาที่ได้รับความ

ร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น และ (5) มีมาตรฐานการให้

บรกิารสปาด้านความสะอาดและปลอดภยัต่อสขุภาพอนามยั

ของผู้รับบริการ 

แหล่งท่องเทีย่วน�า้พรุ้อนทีม่ศีกัยภาพ “หมูบ้่าน

น�า้พุร้อน”

(1) น�้าพุร้อน

รมณีย์ จังหวัดพังงา 

มีความเหมาะสมจะ

พัฒนาเป็น “หมู่บ้าน

น�้ าพุร ้อนต ้นแบบ” 

เ น่ืองจากมีแหล ่ ง

น�้าพรุ้อนธรรมชาติที่มคีุณภาพในการช่วยฟ้ืนฟบู�าบดัสขุภาพ 

ได้รับการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก่

นักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งแล้วทั้งสระน�้า บ่อแช่เท้า และ

การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบ โอบล้อมไปด้วย

ธรรมชาติและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ที่ตั้งของ

แหล่งน�้าพุร้อนอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัด เริ่ม

เป็นที่รู้จักของตลาดท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

และที่ส�าคัญมีการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งโดยเครือข่าย

ภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก

ท้องถิน่ จงัหวดั และการท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไทย

(2) น�้าพุร้อนหินดาด จังหวัด

กาญจนบรุ ีมคีวามเหมาะสมจะพฒันา

เป็น “หมู ่บ ้านน�้าพุร ้อนต้นแบบ” 

เนื่องจากเป ็นแหล ่งน�้ าพุร ้อนที่มี

คุณภาพในการฟื้นฟูสุขภาพ และมี

5 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับสถานการณ์
ท่องเที่ยว หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกแหล่งน้ าพุร้อนที่มีศักยภาพ และ
ข้อเสนอแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนที่เป็น “หมู่บ้านน้ าพุร้อน” และ “เมืองสปา
ต้นแบบ" โดยสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การก าหนด “หมู่บ้านน  าพุร้อน” และ “เมืองสปาต้นแบบ” 

1. การก้าหนด “หมู่บ้านน้้าพุร้อนต้นแบบ” โดยพิจารณาทั้งปัจจัย
ภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ าแร่และการน าน้ าแร่ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ท าเลที่ตั้งที่เข้าถึงสะดวก การวางแผน การบริหารจัดการ
ด้านการตลาด ด้านมาตรฐานและความปลอดภัย  รวมทั้ ง ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ และ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แหล่งท่องเที่ยว
น้ าพุร้อนเชื่อมโยง การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และการเชื่อมโยงกับธุรกิจภาค
บริการด้านสุขภาพอ่ืนๆ  

2. การก้าหนด “เมืองสปาต้นแบบ” โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่  (1) เป็นเมืองหรือมีส่วนหนึ่ง
ของเมืองเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการบ าบัดรักษา มีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ธรรมชาติ
เป็นตัวเยียวยา ท าให้เกิดความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ   (2) มีคุณลักษณะของเมืองสปาซึ่งมี
สภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัย  (3) มีสภาพภูมิอากาศเชิงนิเวศน์  (4) มีการพัฒนาเมืองสปาที่ได้รับความร่วมมือ
และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น  และ (5) มีมาตรฐานการ
ให้บริการสปาด้านความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ  
แหล่งท่องเที่ยวน  าพุร้อนที่มีศักยภาพ “หมู่บ้านน  าพุร้อน” 

(1) น้้าพุร้อนรมณีย์ จังหวัดพังงา   มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็น 
“หมู่บ้านน้ าพุร้อนต้นแบบ” เนื่องจากมีแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติที่มีคุณภาพในการ
ช่วยฟื้นฟูบ าบัดสุขภาพ ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งแล้วทั้งสระน้ า บ่อแช่เท้า  และการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สวยงามเป็นระเบียบ โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน ที่ ตั้งของแหล่งน้ าพุร้อนอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัด เริ่มเป็นที่
รู้จักของตลาดท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และที่ส าคัญมีการบริหาร
จัดการอย่างเข้มแข็งโดยเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุน

ด้วยดีจากท้องถิ่น จังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(2) น้้าพุร้อนหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็น “หมู่บ้านน้ าพุร้อนต้นแบบ” 

เนื่องจากเป็นแหล่งน้ าพุร้อนที่มีคุณภาพในการฟ้ืนฟูสุขภาพ และมีจุดเด่น
ของบ่อน้ าร้อนที่ตั้งคู่ขนานกับล าธารน้ าเย็น  ซึ่งตามหลักการแช่น้ าร้อนที่
ถูกวิธีต้องมีการสลับอุณหภูมิเพ่ือสร้างความสมดุลแก่ร่างกาย  นอกจากนี้ 
ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าไม้และแหล่งประวัติศาสตร์ (ค่ายทหาร
ของญี่ปุ่น) อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด  มีการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  และมีโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียง จึง
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จุดเด่นของบ่อน�้าร้อนที่ตั้งคู่ขนานกับล�าธารน�้าเย็น ซึ่งตาม

หลักการแช่น�้าร้อนท่ีถูกวิธีต้องมีการสลับอุณหภูมิเพ่ือสร้าง

ความสมดุลแก่ร่างกาย นอกจากนี้ ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

ของป่าไม้และแหล่งประวัติศาสตร์ (ค่ายทหารของญี่ปุ่น) อยู่

ในเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด มีการพัฒนาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และมีโรงแรมท่ีพักในบริเวณ

ใกล้เคียง จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัด 

มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ซึ่งหากได้รับการออกแบบและบริหารจัดการ

อย่างมืออาชีพ จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่

ส�าคัญของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง

แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร ้อนที่มีศักยภาพ 

“เมืองสปาต้นแบบ”

(1) อ�าเภอเมือง 

จังหวัดระนอง เหมาะสม 

ที่จะพัฒนาเป็นเมืองสปา

ต้นแบบ เนือ่งจากมแีหล่ง

น�า้พรุ้อนธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิ์

และหลากหลาย สามารถน�ามาใช้

ในการบ�าบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างสุขภาพ ตรงตามกระแส

ความต้องการของตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ ยัง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ต้องการ

จะพัฒนาให้เป็นเมืองสุขภาพหรือเมืองน่าอยู่ มีความพร้อม

ของโครงสร้างพ้ืนฐาน มีธุรกิจบริการ

ที่เกี่ยวเนื่อง มีภาคเอกชนที่พร้อมจะ

ลงทนุ และมีชมุชนและท้องถิน่พร้อม

ให้การสนับสนุน

(2) อ�าเภอคลองท่อม จงัหวัด

กระบ่ี ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองสปาต้นแบบ เนื่องจากเป็น

อ�าเภอที่มีบ่อน�้าพุร้อนหรือน�้าแร่ธรรมชาติที่ได้รับความนิยม

และมีชื่อเสียงในระดับโลก มีทั้งน�า้พุร้อนธรรมชาติ น�้าตกร้อน 

โคลนร้อน หาดทรายร้อน และน�้าพุร้อนเค็ม มีพืชพรรณ

สมนุไพรไทย ภมูปัิญญาท้องถิน่ สนิค้าชมุชน ทีจ่ะน�ามาพฒันา 

ต่อยอดเชื่อมโยงเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภาครัฐและ

ภาคเอกชนให้การ

สนบัสนนุการพฒันา 

(3) อ�าเภอ

สวนผึ้ง จังหวัด

ราชบรุ ีมศีกัยภาพ

ทีจ่ะพฒันาเป็นเมอืงสปาต้นแบบ เนือ่งจากมแีหล่งท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศที่สมบูรณ์รายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ

ที่สวยงาม โอบล้อมไปด้วยป่า น�้าและภูเขา สภาพอากาศ

บริสุทธิ์และมีปริมาณโอโซนติดอันดับโลก มีแหล่งท่องเที่ยว 

น�้าพุร ้อนที่มีศักยภาพและมีน�้าแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพ 

สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภคและช่วยฟื้นฟูบ�าบัดสุขภาพ

ได้ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งท�าเลที่ตั้งมีความ

เหมาะสม โดยอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีอยู่ไม่ไกลจาก

กรงุเทพฯ เป็นจงัหวดัทางผ่านทีเ่ชือ่มไปสูจ่งัหวดัท่องเทีย่วอืน่ 

เช่น จงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นต้น และเช่ือมต่อกบัสาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมยีนมาร์ได้ นอกจากนี ้ภาคเอกชนยงัมคีวามพร้อม

ทีจ่ะลงทนุและพร้อมทีจ่ะสนบัสนนุการท่องเทีย่วเชือ่มโยง

เชิงสุขภาพในพื้นที่ด้วย

(4) อ�าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล�าปาง มคีวามเหมาะสม

ท่ีจะพฒันาและผลักดนัให้เป็นเมอืงสปาต้นแบบ เนือ่งจาก

ท่ีต้ังของแหล่งน�้าพุร้อนแจ้ซ้อนอยู่ในพ้ืนท่ีของอุทยาน

แห่งชาติ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 

มพีรรณไม้หลากหลายชนดิ มคีวามหลากหลายทางกายภาพ

มทีัง้น�า้พรุ้อนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ น�า้ตก ล�าธาร ภเูขา ประกอบกบั 

มกีารพัฒนาปรบัสภาพพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม

กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงท�าให้แหล่ง

น�้าพุร้อนได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักใน

วงกว้าง โดยได้รบัการสนบัสนนุจากจงัหวดั

และกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาแหล่งน�า้ร้อน

อย่างต่อเนื่อง

(5) อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

มีศักยภาพและเหมาะสมท่ีจะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็น

เมืองสปาต้นแบบ เนื่องจากมีความพร้อมด้านภูมิทัศน์และ

ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โอบล้อมไปด้วย

ธรรมชาติ พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแล้วทั้งสระน�้า บ่อแช่เท้า 
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ห้องอาบน�้าแร่ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง อาทิ นวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อน

ธรรมชาติ

จากผลการส�ารวจศึกษาและประเมินศักยภาพแหล่ง

น�า้พรุ้อนธรรมชาตใินพืน้ทีท่ัง้ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคใต้ 

ภายใต้กรอบแนวคิด “หมู่บ้านน�า้พุร้อน และเมืองสปา” โดย

ใช้เขตต�าบลทีม่แีหล่งน�า้พรุ้อนเป็นแนวเขตการบรหิารจดัการ 

“หมู่บ้านน�้าพุร้อน” และเขตอ�าเภอเป็นแนวเขต “เมืองสปา” 

เพ่ือก�าหนดขอบเขตการศึกษาน้ัน สามารถคัดเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวน�้าพุร้อนธรรมชาติท่ีมีศักยภาพและความพร้อมท่ี

จะพฒันาเป็นหมู่บ้านน�า้พุร้อน 2 แห่ง และเมืองสปาต้นแบบ 

5 แห่ง และได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ

ไปพิจารณาจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อน

ธรรมชาติต่อไป

ในการนี ้การก�าหนดแนวทางการพฒันาแหล่งน�า้พรุ้อน

ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควรให้ความ

ส�าคัญกับการบริหารจัดการแบบองค์รวม การพัฒนากลไก

การขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวน�า้พุร้อนธรรมชาติ โดยเฉพาะ

การจัดต้ังกลไกเฉพาะเพ่ือบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการผลักดันให้เกิดความ

ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ในพ้ืนท่ี โดยค�านึงถึงคุณค่าของทรัพยกรธรรมชาติและมีการ

ใช้สอยประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้พุร้อน

ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไป โดย สศช. มี 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ดังนี้

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อนในเขตอุทยานแห่ง

ชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์ (Natural Hot Spring Park) โดย 

(1) พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติที่มี

จุดขาย/จุดเด่นในการใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ

มีการออกแบบพัฒนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ รวมถึง

การบริการ ความสะอาด และความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 

(2) พัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยจัดให้มีระบบ

จ�ากัดจ�านวนนักท่องเท่ียว โดยการจองล่วงหน้าและการจัด

กิจกรรมในลักษณะของ Package ที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อ 

ส่งเสริมโปรแกรมทัวร์ล่วงหน้า (3) รักษาสภาพแวดล้อม

เดิมให้มากท่ีสุด รักษาจุดก�าเนิดน�้าพุร้อน รวมถึงควบคุม 

ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของการใช้

ประโยชน์จากแหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติ (4) พัฒนาโครงข่าย

การเดินทางท่ีมีประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนปัจจัยที่

เอื้อต่อการพัฒนาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับศักยภาพ

ของพื้นที่ (5) สร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนในท้องถิ่นให้

เข้ามามีส่วนร่วม และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาร่วมกัน 

และ (6) สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการท่องเท่ียวน�า้พุร้อน โดย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม 

และชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนที่มีกิจกรรม

เชิงธุรกิจ โดย (1) ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น รีสอร์ท ศูนย์

สุขภาพ และสปา เป็นต้น (2) คงคุณค่าความเป็นแหล่ง

ธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ที่คุ้มค่า

และเหมาะสมกับคุณภาพน�้าแร่ร้อน (3) ส่งเสริมธุรกิจที ่

เกีย่วเนือ่ง เพือ่กระจายรายได้และผลประโยชน์

สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(4) พัฒนามาตรฐานการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเทีย่วน�า้พุร้อน

และพัฒนาคุณภาพบุคลากร

และการบริการต่อเน่ืองจาก

น�า้พรุ้อนทีไ่ด้มาตรฐาน (5) ให้ 

ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ (6) ท�าการ

ตลาดและการประชาสมัพนัธ์ โดยภาครฐัต้องมี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เมื่อก�าหนดเขต “เมืองสปาต้นแบบ” และ “หมู่บ้าน

น�้าพุร้อนต้นแบบ” ได้แล้ว ควรด�าเนินการตามแนวทางการ

พัฒนาแหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพของประเทศ ดังนี้

1. วิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติของน�า้พุร้อนใน

ห้องปฏิบัตกิาร (Laboratory) โดยให้พฒันาระบบตรวจสอบ

และวิเคราะห์คุณสมบัติน�้าพุร้อนของไทยโดยสถาบันท่ีมีช่ือ

เสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งภาครัฐอาจ

อาศัยความร่วมมือ/ความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาล/

หน่วยงานต่างประเทศ และให้ด�าเนินการเพ่ือใช้ประโยชน์

ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของน�้าพุร้อนในแต่ละแห่ง รวมทั้ง

พัฒนาและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 

2. ก�าหนดรปูแบบและกลไกการบรหิารจดัการระดบั

พืน้ที/่จงัหวดั/ประเทศ เพือ่ให้การพฒันาเกดิการให้เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วชมุชนเชือ่มโยงเชงิพาณชิย์ เช่น การยกระดบัทกัษะ

และองค์ความรู้ของบุคลากรและผู้ประกอบการให้สอดรับ 

กบัการบรหิารพืน้ท่ีเป้าหมาย การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา

ลงทุนในพื้นที่เชื่อมโยงกิจกรรมต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ 

การส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเส้นทาง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดและภาค 

อื่นๆ โดยอาศัยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

และการขับเคล่ือนธุรกิจต่อเน่ืองเช่ือมโยงธุรกิจเชิงสุขภาพ

จากน�้าพุร้อน เป็นต้น 

กลไกการขับ เคลื่อนสู ่ การ

ปฏิบัติ

1. สนับสนุนให้กระทรวง

การท ่องเที่ ยวและกีฬาเป ็น

หน่วยงานภาพหลักร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย 

ในการด�าเนนิโครงการตามแนวทางการพฒันาแหล่งน�า้พรุ้อน

ธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศ

ทั้งในระดับภาพรวมและรายพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

2. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

เป็นการเฉพาะเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแผนการ

พัฒนา ประสานการขับเคล่ือน รวมถึงติดตามประเมินผล

การด�าเนินงาน ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติการ ดังนี้

2.1 ระดับนโยบาย โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจาก

ส่วนกลาง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา เพือ่วางแผนยกระดบัมาตรฐาน

แหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติให้เป็นเมืองสปา 

2.2 ระดับพื้นที่ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ในระดับเขตพื้นที่หรือเขตอ�าเภอ ที่มีภาคีการพัฒนาร่วมเป็น

กรรมการเพื่อด�าเนินการผลักดันและขับเคลื่อนแนวทางการ

พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นบทบาทการบูรณาการแผนการ

ปฏิบัติระหว่างท้องถิ่น ชุมชน ได้แก่ ชุมชน ผู้ประกอบการ 

นักท่องเที่ยว นักวิจัย สถาบันการศึกษา และผู้แทนจาก

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

บทบาทภาคีการพัฒนา

การส่งเสรมิและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ผู้ประกอบการ นักวิจัย สถาบัน

การศึกษา เพื่อบูรณาการการท�างานให้เช่ือมโยงทุกระดับ

และทุกกลุ่มเป้าหมายจะเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาแหล่งน�้าพุร้อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้

ก�าหนดบทบาทไว้ดังนี้

1. หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงการท่องเทีย่ว 

และกฬีา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการ

ศึกษา สมาคมธุรกิจเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

24					วารสารเศรษฐกิจและสังคม	มกราคม	-	มีนาคม	2558

58-02-109_001-048 New23-3_Y VARASAN UN TOYO.indd   24 3/23/15   4:23 PM



มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อน

ธรรมชาติของประเทศร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่  โดยควร

ประเมินสถานภาพและศักยภาพแหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติ

ทั่วประเทศเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ พัฒนาระบบตรวจสอบ

และวิเคราะห์คุณสมบัติน�้าพุร้อนไทย และศึกษาออกแบบ

การใช้ประโยชน์ให้สอดคล้อง/เหมาะสมกับคุณสมบัติและ

มาตรฐานของแหล่งน�้าพุร้อนต้นแบบ

2. หน่วยงานส่วนภมูภิาค ในระดบัจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 

มีส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นหน่วยงาน

ประสานระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด และรับนโยบาย 

จากส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อนของ

ประเทศ

3. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศกาล องค์การบริหารส่วนต�าบล มีหน้าที่ในการ

ด�าเนินภารกิจด้านพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนในพ้ืนที่ รวมท้ังก�าหนดกิจกรรม

และสร้างสรรค์กิจกรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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สโมสรน�้าพุร้อนไทย. 2556. ข้อเสนอโครงการพัฒนากิจการน�้าพุร้อนธรรมชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 

 2560. กระบี่.

ในแหล่งน�้าพุร้อน

4. ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน ต้องค�านึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ไม่ท�าลายคุณค่าทาง

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและ

เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ

และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับรัฐ

5. ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ บ�ารุงรักษาทรัพยากร แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างชุมชน ตลอดจนติดตามตรวจสอบ

การด�าเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

6. สถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัยและพัฒนา 

โดยสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจะเป็นแหล่งเผยแพร่แนวคิด

ในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว หลักการให้บริการ การน�า

นวตักรรมไปใช้ให้เกดิประโยชน์ ตลอดจนวธิกีารบรหิารจดัการ

แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส�าคัญของประเทศ ª

วารสารเศรษฐกิจและสังคม มกราคม - มีนาคม 2558     25
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อย่างไรก็ตาม ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในระยะท่ีผ่านมา ท่ีมุ่งเป้าหมายไปท่ีจ�านวนนักท่องเท่ียวเป็น

ส�าคัญนั้น ได้สร้างบทเรียนบทใหญ่ให้กับประเทศจากการที่

โสภา จ�านงค์รัศมี*  ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์**  กัลย์ธีรา ชุมปัญญา***

การสร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ

2.3 ล้านล้านบาท 

ภายในปี 2559

ทรัพยากรจ�านวนมากถูกใช้และท�าลายไปอย่าง

ขาดการวางแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ จนท�าให้

แหล่งท่องเทีย่วหลายแห่งเสือ่มโทรมลงไปอย่าง

น่าเสียดาย 

ภาครัฐตระหนักถึงความส�าคัญของ

ปัญหาดงักล่าว และได้ด�าเนนิมาตรการเร่งฟ้ืนฟู

ทรัพยากรที่มีค่าของประเทศอย่างเต็มศักยภาพ 

พร้อมทั้งปรับทัศนคติในการก�าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาโดยได้มุ ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิง

คุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ให้ความส�าคัญกับ

ตลาดนักท่องเท่ียวคุณภาพเพื่อสร้างงานสร้าง

รายได้ให้กับประเทศและกระจายความเจริญไป

สู่ท้องถิ่น โดยในปี 2558 ได้ก�าหนดเป้าหมาย

รายได้จ�านวน 2.2 ล้านล้านบาท และในปี 2559 

จ�านวน 2.3 ล้านล้านบาท มุง่ส่งเสรมิกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วทีค่งไว้ซึง่เอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทย 

สร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

และมีชุมชนในพื้นที่เป็นแกนหลักในการบริหาร

จดัการ ซึง่จะก่อให้เกดิความยัง่ยนืในการพฒันา 

และกระจายรายได้สูช่มุชนท้องถิน่ได้อย่างทัว่ถงึ

และเป็นธรรม

 ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1 
 

การสรางรายไดจากการทองเทีย่วและ
บรกิาร 2.3 ลานลานบาท ภายในป 2559 

โสภา จาํนงครัศมี*   ธัชไท กีรติพงคไพบูลย**  กัลยธีรา ชุมปญญา***0

1 

 

 

นับเปนเวลาหลายศตวรรษแลวท่ีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดเติบโตข้ึนอยางเขมแข็งและมีภูมิคุมกัน 
เห็นไดจากในชวงท่ีประเทศเผชิญกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด อาทิ  วิกฤตการเงินแหงเอเชีย (2540)  วิกฤติสินเชื่อ
ซับไพรม (2554)  และการชุมนุมทางการเมือง (2556-2557)  ภาคบริการและการทองเท่ียวจะเปนภาคท่ีมี
ศักยภาพในการฟนตัวไดเร็วท่ีสุดเม่ือเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร สวนหนึ่งเกิดจากความมี
ชื่อเสียงของแหลงทองเท่ียวและฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ  ทําใหไทยเปนจุดมุงหมายอันดับ
ตนท่ีนักทองเท่ียวตองการมาเยือนเพ่ือชมความงามและสัมผัสเสนหของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรรมทองเท่ียวในระยะท่ีผานมา ท่ีมุงเปาหมายไปท่ีจํานวน
นักทองเท่ียวเปนสําคัญนั้น ไดสรางบทเรียนบทใหญใหกับประเทศจากการท่ีทรัพยากรจํานวนมากถูกใชและ
ทําลายไปอยางขาดการวางแผนฟนฟูและอนุรักษ จนทําใหแหลงทองเท่ียวหลายแหงเสื่อมโทรมลงไปอยางนา
เสียดาย  

ภาครัฐตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว 
และไดดําเนินมาตรการเรงฟนฟูทรัพยากรท่ีมีคาของ
ประเทศอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังปรับทัศนคติในการ
กําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยไดมุงเนนการทองเท่ียวเชิง
คุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ ใหความสําคัญกับตลาด
นักทองเท่ียวคุณภาพเพ่ือสรางงานสรางรายไดใหกับประเทศ
และกระจายความเจริญไปสูทองถ่ิน โดยในป 2558 ได
กําหนดเปาหมายรายไดจํานวน 2.2 ลานลานบาท และในป 
2559 จํานวน 2.3 ลานลานบาท มุงสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีคงไวซ่ึงเอกลักษณแหงความเปนไทย สรางมูลคา
ใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีชุมชนในพ้ืนท่ีเปนแกนหลักในการบริหารจัดการ ซ่ึงจะกอใหเกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนา และกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ินไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
การท่ีจะบรรลุใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนั้น หนึ่งในปจจัยสําคัญ คือ การทําความรูจักกับพฤติกรรม

การทองเท่ียว ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามบริบทของสังคมโลกท่ีมีความเปนพลวัต  การทองเท่ียวแหง

                                           
1 * รักษาการในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ   ** นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   *** นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนปฏบิัติการ  สํานกัพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

2.0 2.2 2.3 

0.0

1.0

2.0

3.0

2557 2558 2559

เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

ท่ีมา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ล้านบาท 

เป้าหมายรายได้

จากการท่องเที่ยวและบริการ

 * รักษาการในต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

*** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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นั
บเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวได้เติบโตข้ึนอย่างเข้มแข็งและมี

ภูมิคุ้มกัน เห็นได้จากในช่วงที่ประเทศเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่

คาดคิด อาทิ วิกฤตการเงินแห่งเอเชีย (2540) วิกฤติสินเชื่อ

ซับไพรม์ (2554) และการชุมนุมทางการเมือง (2556 - 2557) 

ภาคบริการและการท่องเที่ยวจะเป็นภาคที่มีศักยภาพในการ 

ฟื ้นตัวได้เร็วท่ีสุดเม่ือเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและภาค

การเกษตร ส่วนหนึ่งเกิดจากความมีชื่อเสียงของแหล่ง 

ท่องเที่ยวและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

ท�าให้ไทยเป็นจุดมุ่งหมายอันดับต้นที่นักท่องเที่ยวต้องการ

มาเยือนเพื่อชมความงามและสัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทย
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บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก

การที่จะบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้นั้น หนึ่งในปัจจัยส�าคัญ คือ การท�าความรู้จักกับพฤติกรรมการ

ท่องเทีย่ว ซึง่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ตามบรบิทของสงัคมโลกทีม่คีวามเป็นพลวตั การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

(ททท.) (2557) ได้แสดงให้เห็นว่า  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลง

หลัก 8 ประการ (8 Megatrends) อันได้แก่ โลกาภิวัตน์ สังคมสูงวัย สังคมเมือง ชีวิตดิจิตอล สุขภาพและความ

ปลอดภัย การคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ และประชาคมอาเซียน

8 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ (8 Megatrends)

2 
 

ประเทศไทย (ททท.) (2557) ไดแสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมการทองเท่ียวโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงหลัก 8 ประการ (8 Megatrends)อันไดแก โลกาภิวัตน สังคมสูงวัย สังคมเมือง ชีวิตดิจิตอล 
สุขภาพและความปลอดภัย การคมนาคมขนสง สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ และประชาคมอาเซียน 

8 กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ (8 Megatrends) 

โลกาภวัิตน (Globalization) 

การเช่ือมโยงถึงกันมากข้ึนท้ังของโลกใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจะ
สงผลใหผูประกอบการตองเปลี่ยน
มุมมองและปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

สังคมสูงวัย (Ageing Society) 

นักทองเท่ียวสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
และใหความสนใจในการทองเท่ียว 
เชิงสุขภาพมากข้ึน ในขณะเดียวกัน  
วัยแรงงานจะลดลง และอาจสงผลตอ
ภาวะการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

สงัคมเมอืง (Urbanization) 

การขยายตัวของเมืองอาจทําใหเกิดการ
กลืนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน จนทํา
ใหสูญเสียเอกลักษณดั้งเดิมไป 
นอกจากน้ัน อาจกอใหเกิดปญหาความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอีกดวย 

ชวิีตดิจติอล (Digital Lifestyle) 

ยุคสังคมออนไลนท่ีนักทองเท่ียวแชร
ขอมูลไดตลอดเวลา เนนการใชงานผาน
แอพพลิเคช่ัน จองตั๋วและท่ีพักทางระบบ
ออนไลน รวมถึงการใช Big Data และ
ระบบคราวน ในการวิเคราะหตลาด 

สขุภาพและความปลอดภยั  
(Health and Safety) 

ปญหาโรคระบาด ความไมปลอดภัยใน
การสัญจร การกอการราย และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ลวนเปนความเสี่ยงท่ีทําให
ตองเตรียมรับมืออยางรอบคอบ 

การคมนาคมขนสง (Transportation) 

ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานดาน
คมนาคมขนสงจะสงผลโดยตรงตอการ
ตัดสินใจเดินทางของนักทองเท่ียว  
โดยเฉพาะดานความเช่ือมโยงทางการ
ภาพและกฎระเบียบดานคมนาคม 

สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ  
(Green and Environment) 

ธรรมชาติในแหลงทองเท่ียวมีความเสี่ยง
ตอการถูกทําลายหากไมสรางแนวคิดเชิง
อนุรักษใหนักทองเท่ียว โดยปญหาสําคัญ 
อาทิ  นํ้าเสีย ขยะ และมลพิษ 

ประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) 

การรวมกลุมกันของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจะสรางเอกภาพ
และอัตลักษณของภูมิภาคสงผลใหเกิด
เคลื่อนยายทุนและแรงงานอยางเสรี  

ที่มา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดใหไวข้ึน จะตองพัฒนาท้ังระบบ 
เพ่ือใหเกิดการสรางรายได และกระจายคว ามเจริญอยางท่ัวถึงและเปนธรรม โดยภาครัฐไดกําหนดยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 5 ยุทธศาสตร ไดแก 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก�าหนดให้ไวขึน้ จะต้องพัฒนาทัง้ระบบ เพือ่ให้

เกิดการสร้างรายได้ และกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม โดยภาครัฐได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การ

ขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทย 5 ยทุธศาสตร์ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาด โดยให้

ความส�าคัญกับตลาดท่องเที่ยวทั้งใน

และต่างประเทศเพ่ือกระตุ้นให้เกิด

การเดินทางและใช้จ่าย โดยเฉพาะ

กลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ อาทิ กลุ่ม

ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ กลุม่การประชมุ 

สัมมนา และจัดนิทรรศการนานาชาติ 

(MICE) กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน 

และกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ด้วย

การสร้างภาพลักษณ์โดยใช้อัตลักษณ์

ของความเป็นไทย เพ่ือสร้างสรรค์

ให ้เกิดมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว โดยในปี 2558 รัฐบาลได้

ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว 

วิถีไทย หรือ 2015 Discover Thainess 

เพื่ อ เ ชิญชวน ให ้ นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 

ทั้ งชาวไทยและชาวต ่างชาติ เข ้ามาท�าความรู ้ จัก

ประเทศไทยและหลงรักในเสน่ห์ในวิถีชีวิตความเป็น

ไทยมากขึน้ ซึง่มโีครงการส�าคัญ เช่น โครงการ “12 เมอืง

ต้องห้าม ... พลาด” ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 12 เมือง

รองทีม่ศัีกยภาพ ซึง่จะช่วยกระจายนักท่องเทีย่วจากแหล่ง

ท่องเทีย่วหลกั และโครงการ “Dream Destination 2015 

กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน” ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เส้นทางดอกไม้ 22 เส้นทางทั่วประเทศ เป็นต้น 

นอกจากน้ัน ภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬาได้ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อน�าร่อง

จ�านวน 5 กลุ่มคลัสเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 

การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นที่

คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม

ล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง ล�าพูน และพะเยา) 

เขตพฒันาการท่องเทีย่วอายธรรมอสีานใต้ (นครราชสมีา 

สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) เขต

พัฒนาการท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลตะวันออก Active 

Beach (ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีและตราด) เขตพฒันาการ

ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก Royal Coast (เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) และเขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) 

โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม ร่วมกันวางแผนและด�าเนินการพัฒนาใน

แต่ละเขตพื้นท่ีของตน ซึ่งจะช่วยสะท้อนความต้องการ

ของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

3 
 

โครงการ “12 เมืองต้องห้าม ... พลาด” 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาด   โดยให้ความสําคัญกับตลาดท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและใช้จ่าย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ อาทิ  กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ   กลุ่มการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE)  กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน  และ
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ด้วยการสร้างภาพลักษณ์โดยใช้อัตลักษณ์ของความเป็นไทย เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยในปี 2558 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย หรือ 
2015 Discover Thainess เพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาทําความรู้จักประเทศ
ไทยและหลงรักในเสน่ห์ในวิถีชีวิตความเป็นไทยมากขึ้น  ซ่ึงมีโครงการสําคัญ เช่น โครงการ “12 เมืองต้องห้าม 
... พลาด” ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 12 
เมืองรองที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยกระจาย
นักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก และ
โครงการ “Dream Destination 2015 
กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน” ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเส้นทางดอกไม้ 22 เส้นทาง
ทั่วประเทศ  เป็นต้น  

นอกจากนั้น ภาครัฐโดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือนําร่องจํานวน 5 
กลุ่มคลัสเตอร์  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์
และวิถีชีวิตท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน  ได้แก่  เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย 
ลําปาง ลําพูน และพะเยา)  เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอายธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี)  เขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก Active Beach (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด)  เขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก Royal Coast (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ
ระนอง)  และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล)  โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมกันวางแผนและดําเนินการพัฒนาในแต่ละเขตพ้ืนที่ของตน ซึ่งจะช่วย
สะท้อนความต้องการของคนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง  
  

ที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โครงการ “12 เมืองต้องห้าม ... พลาด”

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 5 คลัสเตอร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดย

การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ก�าลังเสื่อมโทรม

และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นทางเลือกของ

นักท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนายกระดับมาตรฐาน 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้ตาม

มาตรฐานสากล เช่น ป้ายบอกทางสองภาษา จุดพักรถ 

ริมทางหลวง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการ

น�้ามัน  ห้องน�้า และไฟส่องสว่าง เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวกมากขึ้น  

การสร้างความเชื่อมโยงและการอ�านวยความสะดวกให้

แก่นักท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้า และทาง

อากาศ รวมทั้งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 

เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิตอลด้วย

ที่มา : ประมวลโดย สศช.

สถานะโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของไทย

4 
 

เขตพัฒนาการทองเท่ียว 5 คลัสเตอร 

 
ที่มา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  โดยการฟนฟูแหลงทองเท่ียวคุณภาพท่ีกําลังเสื่อม
โทรมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมใหเปนทางเลือกของนักทองเท่ียว  รวมไปถึงการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวใหไดตามมาตรฐานสากล เชน  ปายบอกทางสองภาษา  จุดพักรถริมทาง
หลวง  รานอาหาร  รานสะดวกซ้ือ  สถานีบริการน้ํามัน  หองน้ํา  และไฟสองสวาง  เปนตน  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว โครงการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวใหมีความสะดวกมากข้ึน  การสรางความเชื่อมโยงและการอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเท่ียว ท้ังทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ  รวมท้ังการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 
เพ่ือรองรับการเขาสูเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิตอลดวย  

 
ที่มา ประมวลโดย สศช. 

 

4. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือม่ันและอํานวยความสะดวก  มุงแกไขปญหาความไมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาการหลอกลวงนักทองเท่ียว โดยการจัดตั้งศูนยอํานวยการชวยเหลือนักทองเท่ียว

สถานะโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมของไทย 
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4. ยทุธศาสตร์การสร้างความเชือ่มัน่และอ�านวย 

ความสะดวก มุ่งแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน และปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว 

โดยการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือนักท่องเท่ียว

ท่ัวประเทศ และควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ได้รวดเร็วและทันท่วงที นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริม

การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีความเสี่ยงต่อการ

เกิดอาชญากรรม ตลอดจนการอ�านวยความสะดวก 

ในการเดินทางมาในประเทศไทย การก�าหนดการตรวจ

ลงตราแบบเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple 

Entry Visa) หรอืยกเว้นการตรวจลงตราให้กบันกัท่องเท่ียว

จากบางประเทศด้วย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการ โดย

การยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด  การพัฒนามัคคุเทศก์

และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ และการ

ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจภาพยนตร์ 

ผลติภณัฑ์ OTOP และธุรกจิการแพทย์และบรกิารสขุภาพ  

รวมทัง้ส่งเสรมิความเชือ่มโยงกบักจิกรรมการท่องเทีย่วที่

หลากหลาย เพื่อสร้างสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็น

ทางเลือกของนักท่องเที่ยวด้วย 

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ส�าหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยนัน้ ในระดบันโยบายมกีารขบัเคลือ่นโดยคณะกรรมการระดบัชาติ 

ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาต ิ(ท.ท.ช.) ซึง่มีนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน มีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธาน และมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นเป็นกรรมการ โดยมีอ�านาจ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการ 

ส่งเสรมิการบรหิารและการพฒันาการท่องเทีย่ว และแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิรวมถงึการก�าหนดเขตพฒันาการ

ท่องเที่ยวด้วย ดังนั้น จึงเรียกได้ว่า ท.ท.ช. นับเป็นกลไกส�าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งท�าหน้าที่

ทั้งแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นและผลักดันการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ 

ที่มา : สศช.

แนวทางการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

5 
 

ทั่วประเทศ และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้
รวดเร็วและทันท่วงที  นอกจากนี้ ควรการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม  ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางมาในประเทศไทย  การกําหนดการตรวจลงตราแบบเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple Entry 
Visa) หรือยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวจากบางประเทศด้วย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของตลาด  การพัฒนามัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในทุกระดับ 
และการส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ อาทิ  ธุรกิจภาพยนตร์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และธุรกิจการแพทย์และ
บริการสุขภาพ  รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ือสร้างสินค้าการ
ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวด้วย  

 
แนวทางการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 

 
 ที่มา สศช. 

 
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั้น ในระดับนโยบายมีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ
ระดับชาติ ได้แก่  คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธาน และมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
เป็นองค์ประกอบกรรมการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
ให้จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาการท่องเที่ยว และแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ  รวมถึงการกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย  ดังนั้น จึงเรียกได้ว่า ท.ท.ช. นับเป็นกลไก
สําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งทําหน้าที่ทั้งแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นและผลักดันการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้  
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559

ที่มา : สศช.

6 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 

 
ที่มา สศช. 

กลไกการบริหารการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เชื่อมัน่และกระตุ้น แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

และการลงทุนด้าน แหล่ง และปัจจัย
ความสะดวก
และความ การตลาด

กลไกการ
บริหารการ
ท่องเที่ยว

ภาพ 

การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
- ก าหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก แหล่ง
ท่องเที่ยวรอง และแหล่งท่องเที่ยวพิเศษ 

- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 

- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ชุมชน และการให้บริการมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

- การสร้างความปลอดภัยและการท่องเที่ยว

การ
ปฏิบัติ
แบบมี
ส่วน

ทุก
ภาค

นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
เพิ่มสูงขึ้น 
1.1 จ านวน
นักท่องเที่ยว
ต่างขาติ 
- ปี 57  28.0 
ล้านคน 
- ปี 58  29.0 
ล้านคน 
1.2 จ านวน
นักท่องเที่ยว
ไทย 
- ปี 57 136.0 
ล้านคน/ครั้ง 
- ปี 58  139.4 
ล้านคน/ครั้ง 
2. จ านวนการ
ลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว
เพิ่มสูงขึ้น 
1.1 รายได้จาก
นักท่องเที่ยว
ต่างขาติ 
- ปี 57  1.3 
ล้านล้านบาท 
- ปี 58  1.4 
ล้านล้านบาท 
1.2 รายได้จาก
นักท่องเที่ยว
ไทย 
- ปี 57  0.7 
ล้านล้านบาท 
- ปี 58  0.8 
ล้านล้านบาท 
2. อันดับความ
นิยมของ
ประเทศไทยใน
ด้านสถานท่ี
ท่องเที่ยว  

จากการ
ท่องเที่ยวต่อ
รายได้
ประชาชาติ 
(GDP) ไม่น้อย

 

- รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 
2558 และ 2.3 ล้านล้านบาท ในปี 2559 

- อันดับความนิยมของประเทศไทยในด้านสถานท่ีท่องเที่ยว

กลไกการบริหารการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประมวลโดย สศช.
6 

 

ความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นโยบาย  การปฏิบัต ิ
(Policy Implementation) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

แผนงานฟ้ืนฟูความ

เช่ือม่ันและกระตุ้น

เศรษฐกิจ/การลงทุน 

แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ

และการลงทุนด้าน

ท่องเท่ียว + logistic 

พัฒนา

แหล่ง

ท่องเท่ียว 

พฒันาสินค้า 
บริการ  

และปัจจยั
สนับสนุน 

การอํานวย
ความสะดวก
และความ
ปลอดภยั 

ส่งเสริม

การตลาด

เชิงรุก 

กลไกการ

บริหารการ

ท่องเท่ียว

ให้เกิด 

ประสิทธิ 

ภาพ 

- ส่งเสริมให้ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 

- กาํหนดพืน้ท่ีแหล่งท่องเท่ียวหลัก แหล่ง

ท่องเท่ียวรอง และแหล่งท่องเท่ียวพิเศษ 

- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

หลากหลาย ท่องเท่ียวได้ตลอดทัง้ปี 

- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์

ชุมชน และการให้บริการมาตรฐานการ

ท่องเท่ียว 

- การสร้างความปลอดภัยและการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ 

การ

ปฏิบัติ

แบบมี

ส่วน

ร่วม 

ทุก

ภาค

ส่วน  

1. จาํนวน
นักท่องเท่ียว
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
เพ่ิมสูงขึน้ 
1.1 จาํนวน
นักท่องเท่ียว
ต่างขาติ 
- ปี 57  28.0 
ล้านคน 
- ปี 58  29.0 
ล้านคน 
1.2 จาํนวน
นักท่องเท่ียว
ไทย 
- ปี 57 136.0 
ล้านคน/ครัง้ 
- ปี 58  139.4 
ล้านคน/ครัง้ 
2. จาํนวนการ
ลงทุนด้านการ
ท่องเท่ียว
เพ่ิมขึน้  

1. รายได้จาก
การท่องเท่ียว
เพ่ิมสูงขึน้ 
1.1 รายได้จาก
นักท่องเท่ียว
ต่างขาติ 
- ปี 57  1.3 
ล้านล้านบาท 
- ปี 58  1.4 
ล้านล้านบาท 
1.2 รายได้จาก
นักท่องเท่ียว
ไทย 
- ปี 57  0.7 
ล้านล้านบาท 
- ปี 58  0.8 
ล้านล้านบาท 
2. อันดับความ
นิยมของ
ประเทศไทยใน
ด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียว  

สัดส่วนรายได้
จากการ
ท่องเท่ียวต่อ
รายได้
ประชาชาติ 
(GDP) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
 

ตัวชีว้ัด 

- รายได้จากการท่องเท่ียวไม่ตํ่ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 

2558 และ 2.3 ล้านล้านบาท ในปี 2559 

- อันดับความนิยมของประเทศไทยในด้านสถานท่ีท่องเท่ียว

มากขึน้ 

อพท./สสปน./

สพค./กก./คค. 

กก./มท./

ทก./วธ. 

กก./วธ./ศธ./อพท./

สสปน./สพค. 
สตช./กก. 

กก./วธ./

ททท. ยุทธศาสตร์งบบูรณาการปี 2559 

การปรับแผนจากปัจจัยแวดล้อม 
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ทั้งนี้ การขับเคลื่อนภาคการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนฯ ที่ก�าหนดไว้นั้น มิใช่เป็นเพียง

หน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ท้องถิ่นและประชาสังคม โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนใน

พื้นที่ที่ต้องมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รู้จักใช้สอยทรัพยากรในพื้นที่อย่าง

คุ้มค่า และเป็นก�าลังส�าคัญในการบริหารจัดการการท่องที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

ท่องเที่ยวไทย....มองไปข้างหน้า

ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559 ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนเป็นส�าคัญ ในส่วนของภาครัฐจะมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

ในทุกมิติ ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันก�าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งในระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ตลอดจนเสนอ

แนะแนวทางการปฏิรูปการท่องเท่ียวที่ท�าให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว

ในส่วนภาคธุรกิจเอกชนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งควรร่วมมือกัน

ในการป้องกันและปราบปรามผู้ที่หลอกลวงนักท่องเที่ยว และพัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐานในระดับสากล  นอกจากนั้น 

สถาบันการศึกษา มูลนิธิและสถาบันการวิจัย ยังมีความส�าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน โดยอาจน�าผลงาน

หรอืนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยธุรกิจ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ส�าหรบัภาค

ประชาสังคมนั้น จะเรียกได้ว่าเป็นภาคส่วนที่มีความส�าคัญเป็นอันดับต้น เนื่องจากแนวโน้มกิจกรรมการท่องเที่ยวได้

มุ่งเน้นวิถีชีวิตท้องถิ่นมากขึ้น ประชาชนและชุมชนจึงเข้ามามีบทบาทในการวางแผนและบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ของพื้นที่   

ดังนั้น เมื่อมองไปข้างหน้า... เราจะพบอนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่จะเติบโตไปพร้อมกับ

เศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคนในการท�าหน้าท่ี

เป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมรับนักท่องเที่ยวด้วยจิตใจบริการและมีความปรารถนาดี ซึ่งจะน�าพาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ª

เอกสารอ้างอิง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558). โครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2563. 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (2554). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559.
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ก
ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสนับสนุน

ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชน โดยภาครัฐได้ให้ความสนใจกับการ

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานมาโดยตลอด เห็นได้จากโครงการ

ลงทนุขนาดใหญ่ (Mega Projects) ของภาครฐัในปัจจบุนั

ที่มีเป้าหมายในการยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ 

เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นโครงข่ายทั้งในระดับประเทศ

และภมูภิาค (Connectivity) ส่งเสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิ

โดยเฉพาะภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวบนเวที

โลก ซึ่งจะท�าให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก

มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการเดินทางสัญจรอีกด้วย 

บทความนีแ้บ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ี 1 ภาพรวมเศรษฐกจิ

และอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ส่วนที่ 2 แนวโน้มการลงทุน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ และส่วนท่ี 3 ความเช่ือมโยง

ในภูมิภาคอาเซียนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพรวมเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ก�าหนดให้การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีส�าคัญ

ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโต

อย่างมีคณุภาพและยัง่ยนื สร้างความเชือ่มโยงกบัประเทศใน

ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย  โดยใช้

ประโยชน์จากความได้เปรียบทางด้านท�าเลที่ตั้งของประเทศ

ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงส�าคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อการท่องเที่ยวอาเซียน
โสภา จ�านงค์รัศมี*  ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์**  กัลย์ธีรา ชุมปัญญา***

แปซิฟิก ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ 2 ประการ ได้แก่  

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์

โดยเพิ่มสัดส่วนระบบราง ลดสัดส่วนการน�าเข้าพลังงาน

จากต่างประเทศ ลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ

ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้

พลังงานขั้นสุดท้าย และ (2) การพัฒนาความเชื่อมโยง

ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือในภูมิภาค โดยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการ

ลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐาน

ของผลประโยชน์และความมั่นคงร่วมกัน

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น อุตสาหกรรมที่

มีความส�าคัญเกี่ยวเนื่องเป็นอันดับต้น คือ อุตสาหกรรม

ก่อสร้าง ซึ่งเกี่ยวโยงกับการเจริญเติบโตทางศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ โดยในช่วงต้นปี 2557 เศรษฐกิจ

ไทยตกอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัย

ท้ังภายในและภายนอกหลายประการ แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง 

เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในไตรมาสที่สี่

ของปี 2557 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัว

ร้อยละ 2.3 หรือเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว ขยายตัว

ร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยการบริโภค

ขยายตัวร้อยละ 2.4 และการลงทุนขยายตัวร้อยละ 3.2 

ในขณะที่การส่งออกขยายตัวร้อยละ 4.9 และน�าเข้าหดตัว

ร้อยละ 0.3 นอกจากนั้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังปรับ

ตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 อยู่ใน

*รักษาการในต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

***นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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ระดับร้อยละ 69.6 เมื่อเทียบกบัร้อยละ 60.0 61.2 และ 69.3 

ในไตรมาสทีห่น่ึง ไตรมาสท่ีสอง และไตรมาสทีส่าม ตามล�าดบั 

รวมทั้งอัตราการว่างงานก็ยังคงอยู่ในระดับต�่า

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ร้อยละ 3.7 เทียบกับการ

ลดลงร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถงึสถานการณ์

ทีป่รับตวัดขีึน้ในช่วงปลายปี โดยจ�าแนกเป็นการขยายตวัของ

การก่อสร้างภาครัฐร้อยละ 5.1 และภาคเอกชนร้อยละ 2.4 

ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง

และปริมาณการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ขยายตัวร้อยละ 

18.3 และร้อยละ 6.9 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ

จ�าหน่ายปูนซีเมนต์ลดลง รวมถึงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที ่

ลดลงร้อยละ 0.8 อันเนื่องมาจากราคาเหล็กและราคาน�้ามัน

ในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับมูลค่าการลงทุนใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 มีมูลค่าถึง 

207,939 ล้านบาท โดยจ�าแนกเป็นการลงทุนภาครัฐ 92,770 

ล้านบาท และภาคเอกชน 115,169 ล้านบาท ตามล�าดับ

ที่มา : ประมวลโดย สศช.

2 

 

ยอดขายวัสดุก่อสร้าง 

ตัวรอยละ 0.3 นอกจากนั้น ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคยังปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในไตรมาสท่ีสี่ของป 
2557 อยูในระดับรอยละ 69.6 เม่ือเทียบกับรอยละ 60.0 61.2 และ 69.3 ในไตรมาสท่ีหนึ่ง ไตรมาสท่ีสอง และ
ไตรมาสท่ีสาม ตามลําดับ รวมท้ังอัตราการวางงานก็ยังคงอยูในระดับต่ํา 

ในไตรมาสท่ีสี่ของป 2557 อุตสาหกรรมกอสรางขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส รอยละ 3.7 เทียบกับ
การลดลงรอยละ 2.7 ในไตรมาสกอนหนา สะทอนถึงสถานการณท่ีปรับตัวดีข้ึนในชวงปลายป โดยจําแนกเปน
การขยายตัวของการกอสรางภาครัฐรอยละ 5.1 และภาคเอกชนรอยละ 2.4 ซ่ึงสอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของ
พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางและปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก ท่ีขยายตัวรอยละ 18.3 และรอยละ 6.9 
ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตลดลง รวมถึงดัชนีราคาวัสดุกอสรางท่ีลดลงรอยละ 0.8 
อันเนื่องมาจากราคาเหล็กและราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีลดลงอยางตอเนื่อง  สําหรับมูลคาการลงทุนใน
อุตสาหกรรมกอสรางในไตรมาสท่ีสี่ของป 2557 มีมูลคาถึง 207,939 ลานบาท โดยจําแนกเปนการลงทุนภาครัฐ 
92,770 ลานบาท และภาคเอกชน 115,169 ลานบาท ตามลําดับ 

  
ที่มา: ประมวลโดย สศช. 

ในป 2558 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะฟนตัวอยางตอเนื่อง  โดย สศช. ประมาณการภาวะเศรษฐกิจวา
จะขยายตัวรอยละ 3.5 – 4.5 โดยภาคการกอสรางเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีศักยภาพท่ีจะเติบโตไปพรอมกับ
เศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2558 ซ่ึงเปนปแหงการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ  
ภาครัฐมีแผนท่ีจะเดินหนาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในทุกดาน เพ่ือใหเปนไปตามกรอบความรวมมือท่ีไดตกลงไว
รวมกันกับประเทศสมาชิก และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียนและอํานวยความสะดวกแก
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีสัญจรในภูมิภาคดวย 

ในดานแรงงาน ปจจุบันมีกําลังแรงงานในสาขากอสรางและอสังหาริมทรัพยประมาณ 700,000 คน ซ่ึง
ยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะแรงงานมีฝมือ (Skilled Labour)  ท้ังนี้ เปนผลมาจากท่ี 
สถาบันการศึกษายังไมสามารถผลิตกําลังแรงงานไดตรงตามความตองการของผูประกอบการอยางแทจริง ทําให
เกิดการแยงชิงแรงงานกันอยางเขมขนในตลาดแรงงานกอสราง  ในขณะเดียวกัน แรงงานทักษะต่ํา (Unskilled 
Labour) ก็มีแนวโนมลดลงตามการหดตัวของโครงสรางประชากรวัยแรงงาน จึงมีความเสี่ยงตอสภาวะการขาด
แคลนแรงงานของประเทศ  อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวไดถูกชดเชยดวยแรงงานตางดาว โดยเฉพาะแรงงาน
ท่ีมาจากประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับไทยซ่ึงมีอยูมากกวาหนึ่งลานคนท้ังประเทศ หรืออาจกลาวไดวาแรงงานตาง
ดาวนับเปนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมกอสรางไทย ซ่ึงภาครัฐไดตระหนักและใหความสําคัญ
อันดับตน รวมถึงบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

การดําเนินนโยบายคาจางข้ันต่ํา 300 บาทท่ัวประเทศ  สะทอนใหเห็นวาภาครัฐไดใหความสําคัญกับ
แรงงานทุกระดับ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของแรงงาน โดยเฉพาะระดับ
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ยอดขายวัสดุก่อสร้าง 

ตัวรอยละ 0.3 นอกจากนั้น ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคยังปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในไตรมาสท่ีสี่ของป 
2557 อยูในระดับรอยละ 69.6 เม่ือเทียบกับรอยละ 60.0 61.2 และ 69.3 ในไตรมาสท่ีหนึ่ง ไตรมาสท่ีสอง และ
ไตรมาสท่ีสาม ตามลําดับ รวมท้ังอัตราการวางงานก็ยังคงอยูในระดับต่ํา 

ในไตรมาสท่ีสี่ของป 2557 อุตสาหกรรมกอสรางขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส รอยละ 3.7 เทียบกับ
การลดลงรอยละ 2.7 ในไตรมาสกอนหนา สะทอนถึงสถานการณท่ีปรับตัวดีข้ึนในชวงปลายป โดยจําแนกเปน
การขยายตัวของการกอสรางภาครัฐรอยละ 5.1 และภาคเอกชนรอยละ 2.4 ซ่ึงสอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของ
พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางและปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก ท่ีขยายตัวรอยละ 18.3 และรอยละ 6.9 
ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตลดลง รวมถึงดัชนีราคาวัสดุกอสรางท่ีลดลงรอยละ 0.8 
อันเนื่องมาจากราคาเหล็กและราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีลดลงอยางตอเนื่อง  สําหรับมูลคาการลงทุนใน
อุตสาหกรรมกอสรางในไตรมาสท่ีสี่ของป 2557 มีมูลคาถึง 207,939 ลานบาท โดยจําแนกเปนการลงทุนภาครัฐ 
92,770 ลานบาท และภาคเอกชน 115,169 ลานบาท ตามลําดับ 

  
ที่มา: ประมวลโดย สศช. 

ในป 2558 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะฟนตัวอยางตอเนื่อง  โดย สศช. ประมาณการภาวะเศรษฐกิจวา
จะขยายตัวรอยละ 3.5 – 4.5 โดยภาคการกอสรางเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีศักยภาพท่ีจะเติบโตไปพรอมกับ
เศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2558 ซ่ึงเปนปแหงการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ  
ภาครัฐมีแผนท่ีจะเดินหนาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในทุกดาน เพ่ือใหเปนไปตามกรอบความรวมมือท่ีไดตกลงไว
รวมกันกับประเทศสมาชิก และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียนและอํานวยความสะดวกแก
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีสัญจรในภูมิภาคดวย 

ในดานแรงงาน ปจจุบันมีกําลังแรงงานในสาขากอสรางและอสังหาริมทรัพยประมาณ 700,000 คน ซ่ึง
ยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะแรงงานมีฝมือ (Skilled Labour)  ท้ังนี้ เปนผลมาจากท่ี 
สถาบันการศึกษายังไมสามารถผลิตกําลังแรงงานไดตรงตามความตองการของผูประกอบการอยางแทจริง ทําให
เกิดการแยงชิงแรงงานกันอยางเขมขนในตลาดแรงงานกอสราง  ในขณะเดียวกัน แรงงานทักษะต่ํา (Unskilled 
Labour) ก็มีแนวโนมลดลงตามการหดตัวของโครงสรางประชากรวัยแรงงาน จึงมีความเสี่ยงตอสภาวะการขาด
แคลนแรงงานของประเทศ  อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวไดถูกชดเชยดวยแรงงานตางดาว โดยเฉพาะแรงงาน
ท่ีมาจากประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับไทยซ่ึงมีอยูมากกวาหนึ่งลานคนท้ังประเทศ หรืออาจกลาวไดวาแรงงานตาง
ดาวนับเปนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมกอสรางไทย ซ่ึงภาครัฐไดตระหนักและใหความสําคัญ
อันดับตน รวมถึงบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

การดําเนินนโยบายคาจางข้ันต่ํา 300 บาทท่ัวประเทศ  สะทอนใหเห็นวาภาครัฐไดใหความสําคัญกับ
แรงงานทุกระดับ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของแรงงาน โดยเฉพาะระดับ
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  ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่าง

ต่อเนือ่ง โดย สศช. ประมาณการภาวะเศรษฐกจิว่าจะขยายตวั 

ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยภาคการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง

ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแห่งการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภาครัฐมีแผนที่จะ

เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้าน เพื่อให้เป็นไป

ตามกรอบความร่วมมอืท่ีได้ตกลงไว้ร่วมกนักบัประเทศสมาชกิ 

และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียนและ

อ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติที่สัญจรในภูมิภาคด้วย

ในด้านแรงงาน ปัจจุบันมีก�าลังแรงงานในสาขา

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 700,000 คน ซึ่งยัง

ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะแรงงานมี

ฝีมอื (Skilled Labour) ท้ังน้ี เป็นผลมาจากทีส่ถาบนัการศกึษา

ยงัไม่สามารถผลิตก�าลังแรงงานได้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ท�าให้เกิดการแย่งชิงแรงงาน

กันอย่างเข้มข้นในตลาดแรงงานก่อสร้าง ในขณะเดียวกัน 

แรงงานทกัษะต�า่ (Unskilled Labour) กม็แีนวโน้มลดลงตาม

การหดตวัของโครงสร้างประชากรวยัแรงงาน จงึมคีวามเสีย่ง 

ต่อสภาวะการขาดแคลนแรงงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม

ปัญหาดังกล่าวได้ถูกชดเชยด้วยแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะ 

แรงงานที่มาจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยซึ่งมี

อยู ่มากกว่าหนึ่งล้านคนท้ังประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่า

แรงงานต่างด้าวนับเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญของ

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ซึ่งภาครัฐได้ตระหนักและให้ความ

ส�าคัญอันดับต้น รวมถึงบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

การด�าเนินนโยบายค่าจ้างขัน้ต�่า 300 บาททั่วประเทศ  

สะท้อนให้เหน็ว่าภาครฐัได้ให้ความส�าคญักบัแรงงานทกุระดบั  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของแรงงาน โดยเฉพาะระดับฐานราก นอกจากนั้น 

ภาครัฐยังได้ค�านึงถึงผลกระทบจากการด�าเนินนโยบาย
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ดังกล่าวที่มีต่อภาคธุรกิจ ซึ่งท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (SMEs) ในเดือนมกราคม 2556 โดยมีผู้แทน

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรรมการ มีหน้าท่ีในการ

พิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดกับธุรกิจ SMEs และให้

ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งด�าเนินการ

ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ

จากการขาดแคลนแรงงานอันเน่ืองมาจากการปรับค่าจ้าง

ขั้นต�่า 300 บาท ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาในการด�าเนินงานให้

กับผูป้ระกอบการก่อสร้างและพิจารณาไม่ลงโทษเป็นผู้ท้ิงงาน

ในด้านการบริหารจัดการ สถาบันการก่อสร้างแห่ง

ประเทศไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกลไก

ที่ส�าคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ทั้งระบบ ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดย

ประสานการท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และเอกชน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการก่อสร้างในทุกระดับ 

รวมทั้งผลักดันการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการไทยให้มีความ

เข้มแข็งเพื่อแสดงศักยภาพธุรกิจที่สามารถแข่งขันในระดับ

โลกได้

แนวโน้มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 รัฐบาลได้

ก�าหนดกรอบวงเงนิลงทุนเบ้ืองต้นมีจ�านวน 2.4 ล้านล้านบาท 

โดยก�าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2557 - 2558 

จ�านวน 5 มาตรการ มีกรอบวงเงินลงทุนรวม 364,465 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง รัฐบาล

มีแผนงานปรับปรุง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ จ�านวน 15 

เส้นทาง รวม 3,165 กิโลเมตร ระหว่างปี 2558 - 2561 เพื่อ

ผลกัดนัให้เกดิความเชือ่มโยงระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ

เพือ่นบ้าน และตอนใต้ของประเทศจนี โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

3 

 

การผลิตเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)ในเดือนมกราคม 2556 โดยมีผูแทนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนเปน
กรรมการมีหนาท่ีในการพิจารณาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดกับธุรกิจ SMEs และใหความชวยเหลือเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบ รวมท้ังดําเนินการผอนผันระยะเวลาใหกับผูรับเหมากอสรางท่ีไดรับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานอันเนื่องมาจากการปรับคาจางข้ันต่ํา 300 บาท ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 พฤศจกิายน 
2557 รวมท้ังเพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินงานใหกับผูประกอบการกอสรางและพิจารณาไมลงโทษเปนผูท้ิงงาน 

ในดานการบริหารจัดการ สถาบันการกอสรางแหงประเทศไทย ภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
กลไกท่ีสําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกอสรางท้ังระบบกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาโดยประสานการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ไดแกกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สมาคมอุตสาหกรรม
กอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภ และผูประกอบการกอสรางในทุกระดับรวมท้ังผลักดันการรวมกลุมของ
ผูประกอบการไทยใหมีความเขมแข็งเพ่ือแสดงศักยภาพธุรกิจท่ีสามารถแขงขันในระดับโลกได 

แนวโนมการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
ภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 

รัฐบาลไดกําหนดกรอบวงเงินลงทุนเบื้องตนมีจํานวน2.4ลานลานบาท โดยกําหนดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในป 
2557-2558 จํานวน 5 มาตรการมีกรอบวงเงินลงทุนรวม 364,465 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง รัฐบาลมีแผนงานปรับปรุง และพัฒนาระบบรถไฟทาง
คู จํานวน 15 เสนทาง รวม 3,165 กิโลเมตร ระหวางป 2558 – 2561 เพ่ือผลักดันใหเกิดความเชื่อมโยงระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน และตอนใตของประเทศจีน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ระยะกอสราง ชวงเสนทาง 
เรงดวน (กอสราง) 
ป 58-61 

1. ฉะเฉิงเทรา-คลอง19-แกงคอย 
2. ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน 
3. มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
4. ลพบุรี-ปากนํ้าโพ 
5. นครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน 
6. ประจวบคีรขีนัธ-ชมุพร 

รฟท.อยูในขั้นตอนศึกษา
ออกแบบรายละเอียด 

7. หัวหิน-ประจวบคีรขีนัธ 
8. ปากนํ้าโพ-เดนชัย 
9. ชุมทางถนนจิระ-อบุลราชธานี 
10. ขอนแกน-หนองคาย 
11. ชุมพร-สุราษฎรธานี 
12. สุราษฎรธานี-ปาดังเบซาร 

อยูระหวางการขอ
งบประมาณ 

13. เดนชัย-เชียงใหม 

ทางคูสายใหม (รฟท.อยูใน
ระหวางออกแบบ
รายละเอยีด) 

14. เดนชัย-เชียงของ 
15. บานไผ-มุกดาหาร-นครพนม 

รวมท้ังหมด 15 เสนทาง ระยะทาง 3,165
กโิลเมตร 

3 

 

ฐานราก  นอกจากนั้น ภาครัฐยังไดคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกลาวท่ีมีตอภาคธุรกิจ ซ่ึงทําให
ตนทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเดือนมกราคม 2556  โดยมีผูแทนท้ังจากภาครัฐ
และภาคเอกชนเปนกรรมการ มีหนาท่ีในการพิจารณาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดกับธุรกิจ SMEs และใหความ
ชวยเหลือเพ่ือบรรเทาผลกระทบ รวมท้ังดําเนินการผอนผันระยะเวลาใหกับผูรับเหมากอสรางท่ีไดรับผลกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับคาจางข้ันต่ํา 300 บาท ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557  รวมท้ังเพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินงานใหกับผูประกอบการกอสรางและพิจารณา
ไมลงโทษเปนผูท้ิงงาน 

ในดานการบริหารจัดการ สถาบันการกอสรางแหงประเทศไทย ภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
กลไกท่ีสําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกอสรางท้ังระบบ  กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาโดยประสานการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ไดแก  กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม  กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภ  และผูประกอบการกอสรางในทุกระดับ  รวมท้ังผลักดัน
การรวมกลุมของผูประกอบการไทยใหมีความเขมแข็งเพ่ือแสดงศักยภาพธุรกิจท่ีสามารถแขงขันในระดับโลกได 

แนวโนมการลงทนุดานโครงสรางพืน้ฐานภาครฐั 
ภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 

รัฐบาลไดกําหนดกรอบวงเงินลงทุนเบื้องตนมีจํานวน 2.4ลานลานบาท โดยกําหนดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจใน
ป 2557-2558 จาํนวน 5 มาตรการ  มีกรอบวงเงินลงทุนรวม 364,465 ลานบาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
ระยะกอสราง ชวงเสนทาง 

เรงดวน(กอสราง) 
ป 58-61 

1. ฉะเฉิงเทรา-คลอง19-แกงคอย 
2. ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน 
3. มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
4. ลพบุรี-ปากนํ้าโพ 
5. นครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน 
6. ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร 

รฟท.อยูในขั้นตอนศึกษา
ออกแบบรายละเอียด 

7. หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ 
8. ปากนํ้าโพ-เดนชัย 
9. ชุมทางถนนจิระ-อบุลราชธานี 
10. ขอนแกน-หนองคาย 
11. ชุมพร-สุราษฎรธานี 
12. สุราษฎรธานี-ปาดังเบซาร 

อยูระหวางการขอ
งบประมาณ 

13. เดนชัย-เชียงใหม 

ทางคูสายใหม(รฟท.อยูใน
ระหวางออกแบบ
รายละเอยีด) 

14. เดนชัย-เชียงของ 
15. บานไผ-มุกดาหาร-นครพนม 

รวมท้ังหมด 15 เสนทาง ระยะทาง 3,165 
กิโลเมตร 
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2. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไข

ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี

แผนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 สาย จัดซื้อ

รถโดยสารประจ�าทางเชือ้เพลงิ NGV จ�านวน 3,183 คนั จดัหา

พืน้ทีส่�าหรับใช้เป็นอู่จอดรถ รวมถงึก่อสร้างโครงข่ายถนนและ

สะพานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ืออ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้สัญจร เช่น ถนนเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา และ

ถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 345 เป็นต้น

3. การเพ่ิมขดีความสามารถทางหลวงเพือ่เชือ่มโยง 

ฐานการผลติทีส่�าคญัของประเทศและเชือ่มโยงกบัประเทศ 

เพือ่นบ้าน ด้วยการยกระดบัโครงข่ายทางหลวงเพือ่สนบัสนนุ

การเกษตร และการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลัก

และระหว่างฐานการผลิตหลักของประเทศ การเช่ือมโยง

ประตูการขนส่งระหว่างประเทศ และการพัฒนาส่ิงอ�านวย

ความสะดวกด้านการขนส่งทางถนนและองค์ประกอบ

ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดระบบขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

อาทิ การก่อสร้างศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า

เชียงของ จ.เชียงราย การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก และการ

ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เป็นต้น

4. การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�้า โดย

พัฒนาท่าเรือ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งทางน�้า 

มีแผนการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น การพัฒนาท่าเรือน�้าลึก 

ปากบารา จ.สตูล การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งของท่าเรือ

แหลมฉบงั การพฒันาศนูย์การขนส่งตูส้นิค้าทางรถไฟทีท่่าเรอื

แหลมฉบงั และการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิค้าในแม่น�า้

ป่าสัก โดยการก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งเพื่อพัฒนาร่องน�้า

ทางเดินเรือ เป็นต้น  

5. การเพิม่ขดีความสามารถในการบรกิารขนส่งทาง

อากาศ สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (The 

Airport Council International: ACI)  คาดการณ์ว่าผูโ้ดยสาร

ทัว่โลกในอกี 20 ปี ข้างหน้า (2551 - 2570) จะขยายตวัร้อยละ 

4.2 ต่อปี  โดยเฉพาะอัตราการเตบิโตของผู้โดยสารในภมูภิาค

เอเชยีแปซฟิิก ซึง่จะเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 6.3  อนัเป็นผลมาจาก

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของประชากร

ที่มีรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย  

ดังนั้น การที่ธุรกิจสายการบินมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอย่างมี

นัยส�าคัญประกอบกับการท่ีรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ไทย

เป็นศนูย์กลางทางการบินของภมูภิาค  ภาครฐัจงึได้มโีครงการ

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางอากาศ เช่น  

การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ือรองรับผู้โดยสาร

เพิ่มจาก 45 ล้านคน เป็น 60 ล้านคน การปรับปรุงอาคาร

ผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง การพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานระบบบรกิารการเดนิอากาศ การก่อสร้างท่าอากาศยาน

แม่สอด จ.ตาก และท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา การก่อสร้าง

นิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และการก่อสร้างอาคารเพื่อ

รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินพลเรือน 

ความเชือ่มโยงในภูมภิาคอาเซยีนกบัการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยว

ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน (ASEAN 

Community) ประเทศสมาชิกได้มีข้อตกลงร่วมกันในแผน

แม่บทความเชือ่มโยงแห่งอาเซยีน (Master Plan on ASEAN 

Connectivity) ว่าด้วยความเช่ือมโยงทางกายภาพ ทาง

กฎเกณฑ์เชิงสถาบัน และระหว่างประชากรในภูมิภาค โดย

ในมิติความเชื่อมโยงทางกายภาพได้ครอบคลุมถึงโครงข่าย

คมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ

ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอาเซียน โดยมี

โครงการส�าคัญที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศสมาชิก

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ 

โครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและนิคมอุตสาหกรรม

ทวาย โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นโครงการที่ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี  

2551 ซึ่งจะมีการก่อสร้างตอนเหนือของอ่าวมะกัน ตั้งอยู่

หา่งจากจังหวัดทวายเป็นระยะทาง 28 กิโลเมตร โดยเป็นการ

ลงทุน ในการพัฒนา

ท่าเรือน�้าลึกและนิคม

อุตสาหกรรม รวมทั้ง

การก่อสร้างเขตท่ีอยู ่

อาศัย เขตการค้า และ

โครงสร ้างพ้ืนฐานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

36					วารสารเศรษฐกิจและสังคม	มกราคม	-	มีนาคม	2558

58-02-109_001-048 New23-3_Y VARASAN UN TOYO.indd   36 3/23/15   4:23 PM



ถนนและทางรถไฟเชื่อมโยง ตลอดจนสถานีน�้ามันและท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวมะตะบันไปยังชายแดนไทย-เมียนมาร์  

การพัฒนาท่าเรือน�้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ จะส่งผลให้ทวายและพื้นที่

เช่ือมโยงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าของ

ภูมิภาค สามารถตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะ

เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความ

ต้องการในการขนส่งทางทะเลบริเวณมหาสมุทรอินเดียและ

ทะเลอันดามันด้วย

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-สปป.ลาว-จีน และ

สิงคโปร์-คุนหมิง โครงการน้ีอยู่ในระหว่างกาเจรจาเพ่ือ

หาข้อสรุปในกาก่อสร้าง ซึ่ง

มีแนวโน้มว่าจีนจะร่วมลงทุน

สร้างทางรถไฟใน สปป.ลาว 

โดยมีแผนที่จะก่อสร้างทาง

รถไฟระยะทาง 420 กโิลเมตร 

เพ่ือเชื่อมกรุงเวียงจันทน์กับ

ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งหาก

การก่อสร้างส�าเร็จ คาดว่าจะ

มีการก่อสร้างทางรถไฟใน 

ประเทศอื่นๆ และจะเป ็น 

เส้นทางรถไฟฟ้าสายประวัติศาสตร์ของอาเซียนท่ีสร้างผ่าน

ประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ไทย สปป.ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ อันจะน�าพาโอกาส

ทางการค้าและการท่องเที่ยว ตามเส้นทางดังกล่าวต่อไป

โครงการสะพานข้ามแม่น�า้โขงหรือสะพานมติรภาพ

ไทย-ลาว เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ สปป.

ลาว เพ่ือเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างสอง

ประเทศ  ซ่ึงจะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่อง

เที่ยวของภูมิภาค โดยในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แล้วเสรจ็จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) สะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เชื่อมโยงหนองคาย-เวียงจันทน์ 

(2) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เชื่อมโยงมุกดาหาร- 

สะหวันนะเขต (3) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3 

เชื่อมโยงนครพนม-ค�าม่วน และ (4) สะพานมิตรภาพไทย-

ลาว แห่งที่ 4 เชื่อมโยงเชียงของ-ห้วยทราย นอกจากนั้น 

5 

 

โครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
โดยความรวมมือระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร เปนโครงการท่ีดําเนินการมาตั้งแตป 2551  ซ่ึงจะมีการ
กอสรางตอนเหนือของอาวมะกัน  ตั้งอยูหางจากจังหวัดทวายเปน
ระยะทาง 28 กิโลเมตร  โดยเปนการลงทุนในการพัฒนาทาเรือน้ําลึก
และนิคมอุตสาหกรรม  รวมท้ังการกอสรางเขตท่ีอยูอาศัย เขตการคา 
และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะถนนและทางรถไฟ
เชื่อมโยง ตลอดจนสถานีน้ํามันและทอสงกาซธรรมชาติจากอาวมะตะบันไปยังชายแดนไทย-เมียนมาร   

การพัฒนาทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จะสงผลใหทวาย
และพ้ืนท่ีเชื่อมโยงมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางทางการคาของภูมิภาค สามารถตอบสนองตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และความตองการในการขนสงทางทะเลบริเวณ
มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันดวย 

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-สปป.ลาว-จีน และสิงคโปร-คุนหมิง 
โครงการนี้อยูในระหวางการเจรจาเพ่ือหาขอสรุปในการกอสราง ซ่ึงมีแนวโนมวา
จีนจะรวมลงทุนสรางทางรถไฟใน สปป.ลาว  โดยมีแผนท่ีจะกอสรางทางรถไฟ
ระยะทาง 420 กิโลเมตร  เพ่ือเชื่อมกรุงเวียงจันทนกับทางตอนใตของจีน ซ่ึง
หากการกอสรางสําเร็จ คาดวาจะมีการกอสรางทางรถไฟในประเทศอ่ืนๆ และ
จะเปนเสนทางรถไฟฟาสายประวัติศาสตรของอาเซียนท่ีสรางผานประเทศ
สมาชิก 7 ประเทศ ไดแก  เมียนมาร ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย และสิงคโปร  อันจะนําพาโอกาสทางการคาและการทองเท่ียว ตาม
เสนทางดังกลาวตอไป 

 

โครงการสะพานขามแมน้ําโขงหรือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  เปน
ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและ สปป.ลาว เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงระหวางสองประเทศ  ซ่ึงจะ
สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวของภูมิภาค  โดยในปจจุบันไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แลวเสร็จจํานวน 4 แหง ไดแก  (1) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 1 เชื่อมโยงหนองคาย-เวียงจันทน   
(2) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 2 เชื่อมโยงมุกดาหาร-สะหวันนะเขต  (3) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 
3 เชื่อมโยงนครพนม-คํามวน  และ (4) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 เชื่อมโยงเชียงของ-หวยทราย  
นอกจากนั้น รัฐบาลของท้ังสองประเทศยังมีโครงการกอสรางสะพานเพ่ิมข้ึนอีก 2 แหง ไดแก สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหง ท่ี 5 เชื่อมโยงบึงกาฬ-บอลิ คําไซ  และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง ท่ี 6 เชื่อมโยง 
นาตาล-ละคอนเพ็ง 

โครงการมอเตอรเวยหาดใหญ-สะเดา  รัฐบาลมีนโยบายเรงรัดใหมีการปรับปรุงบริเวณดานชายแดนท่ีมี
พรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีบริเวณดานศุลกากรสะเดา และดาน
ตรวจคนเขาเมืองปาดังเบซาร  โดยมีแผนท่ีจะดําเนินการกอสรางทางมอเตอรเวยจากอําเภอหาดใหญถึงดาน
ศุลกากรสะเดา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรใหกับนักธุรกิจ นักลงทุน และนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ี อันจะ
ชวยเพ่ิมมูลคาการคา การนําเขา และการทองเท่ียวระหวางไทยและมาเลเซียไดมากข้ึน 

รัฐบาลของท้ังสองประเทศยังมีโครงการก่อสร้างสะพาน

เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 

เชื่อมโยงบึงกาฬ-บอลิค�าไซ และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แห่งที่ 6 เชื่อมโยงนาตาล-ละคอนเพ็ง

โครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา รัฐบาล

มีนโยบายเร่งรัดให้มีการปรับปรุงบริเวณด่านชายแดนที่มี

พรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ที่บริเวณด่านศุลกากรสะเดา และด่านตรวจ

คนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ โดยมีแผนที่จะด�าเนินการก่อสร้าง

ทางมอเตอร์เวย์จากอ�าเภอหาดใหญ่ถึงด่านศุลกากรสะเดา 

เพือ่อ�านวยความสะดวกในการสัญจรให้กบันกัธรุกจิ นกัลงทนุ  

และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า  

การน�าเข้า และการท่องเท่ียวระหว่างไทยและมาเลเซียได้

มากขึ้น

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ รัฐบาลได้

ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการจัดตั้งตลาดการบินร่วม

อาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) เพื่อ

ความเป็นเอกภาพของกฎระเบยีบการบนิร่วมในระดบัภมูภิาค 

ซึ่งจะท�าให้สายการบินของประเทศสมาชิกและของประเทศ

ที่สามที่เป็นคู่สัญญาได้รับสิทธิด้านการขนส่งสินค้า รวมทั้ง

การเปิดเส้นทางการบินใหม่และการเพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับผู้โดยสารและความถี่ในการบินมากขึ้น ซึ่งจะเป็น

ส่งเสริมธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  

ท้ังนี้ รัฐบาลไทยยังได้ด�าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

หลายแห่งท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในเมืองท่องเท่ียวหลัก อาทิ 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซ่ึงจะช่วย

ลดความแออัดของการจราจรทางอากาศและเพิ่มขีดความ

สามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) นักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาจากทั่วโลกด้วย

การพัฒนาการค้าชายแดน ประเทศไทยพัฒนาการ

ค้าชายแดนบริเวณชายแดนท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ

เพือ่นบ้านมาโดยตลอด โดยเฉพาะการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในช่วง 4 - 5 ปีที่

ผ่านมา ปริมาณการค้าขายชายแดนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และ

คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2559 การค้าชายแดน
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ของประเทศไทยจะมอัีตราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีถงึร้อยละ 15 

ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในจังหวัดตาม

แนวชายแดนทุกภูมิภาค 

 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

และระบบโลจิสติกส์ มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน

หลายมิติ การอ�านวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของ

นักท่องเที่ยว  ซึ่งโครงการลงทุนภาครัฐทั้งที่ด�าเนินการอยู่ใน

ปัจจุบัน และที่อยู่ในแผนการด�าเนินการจะเป็นปัจจัยส่งเสริม

ให้เกิดการเดินทาง และท่องเที่ยวมากขึ้น ด้วยความสะดวก

สบายมากขึ้น และต้นทุนการเดินทางที่ต�่าลง โดยในปัจจุบัน  

ภาครัฐได้มุ่งเน้นการพัฒนาการคมนาคมขนส่งต่อเนื่องแบบ

หลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ได้แก่ การ

ขนส่งต่อเนื่องระหว่างทางบกและทางทะเล หรือการขนส่ง

6 

 

โครงการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศ รัฐบาลไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในการจัดตั้งตลาดการบิน
รวมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) เพ่ือความเปนเอกภาพของกฎระเบียบการบินรวมใน
ระดับภูมิภาค ซ่ึงจะทําใหสายการบินของประเทศสมาชิกและของประเทศท่ีสามท่ีเปนคูสัญญาไดรับสิทธิดานการ
ขนสงสินคา  รวมท้ังการเปดเสนทางการบินใหมและการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารและความถ่ี
ในการบินมากข้ึน  ซ่ึงจะเปนสงเสริมธุรกิจการบินและการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน  ท้ังนี้ รัฐบาลไทยยังได
ดําเนินโครงการพัฒนาทาอากาศยานหลายแหงท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในเมืองทองเท่ียวหลัก  อาทิ ทาอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  และทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  ซ่ึงจะชวงลด
ความแออัดของการจราจรทางอากาศและเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) 
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจากท่ัวโลกดวย 

การพัฒนาการคาชายแดน ประเทศไทย
พัฒนาการคาชายแดนบริเวณชายแดนท่ีมีพรมแดน
ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง อํานวยความ
สะดวกตางๆ ในชวง 4-5 ปท่ีผานมา ปริมาณการคา
ขายชายแดนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และคาดการณวา
ตั้งแตป 2554 จนถึงป 2559 การคาชายแดนของ
ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปถึงรอยละ 
15 ซ่ึงจะสรางโอกาสใหมทางเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนใน
จังหวัดตามแนวชายแดนทุกภูมิภาค  

 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส มีความเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวในหลายมิติ การอํานวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของนักทองเท่ียว  ซ่ึงโครงการลงทุนภาครัฐ
ท้ังท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน และท่ีอยูในแผนการดําเนินการจะเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการเดินทาง และ
ทองเท่ียวมากข้ึน ดวยความสะดวกสบายมากข้ึน และตนทุนการเดินทางท่ีต่ําลง โดยในปจจุบัน  ภาครัฐได
มุงเนนการพัฒนาการคมนาคมขนสงตอเนื่องแบบหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ไดแก การ
ขนสงตอเนื่องระหวางทางบกและทางทะเล หรือการขนสงทางทะเลกับทางอากาศ ซ่ึงจะใชท้ังการขนสงของ
ภายในประเทศ (Domestic multimodal transport) และการขนสงของระหวางประเทศ (International 
multimodal transport)  

 

  

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชิย   
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ทางทะเลกับทางอากาศ ซึ่งจะใช้ทั้งการขนส่งของภายใน

ประเทศ (Domestic multimodal transport) และการขนส่ง

ของระหว่างประเทศ (International multimodal transport)  

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาการท่องเที่ยว

ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

7 

 

 ความเช่ือมโยงของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาการทองเท่ียว 
ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

ท่ีมา  สศช. 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาการทองเท่ียวท้ังในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค  อันเปนผลมาจากการคมนาคมขนสงและการลดลงของตนทุนโลจิสติกสท่ีเอ้ือประโยชนตอการ
เคลื่อนยายทุน แรงงาน สินคาบริการระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาค  ท้ังยังเปนการสงเสริมการดําเนินการ
ภายใตกรอบความรวมมืออ่ืนๆ เชน  ขอตกลงการยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) 
ใน 8 สาขาอาชีพ  การเปดเสรีภาคบริการภายใตกรอบความตกลงการคาบริการของอาเซียน (AFAS)  และการ
จัดทํา ASEAN Single Visa ใหนักทองเท่ียวตางชาติสามารถเดินทางทองเท่ียวในอาเซียนไดสะดวกยิ่งข้ึน เปนตน 

บทสงทาย 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงท้ังภายในและระหวางประเทศ โดยพัฒนาท้ังระบบ

คมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ สะทอนใหเห็นวารัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของความเชื่อมโยง 
(Connectivity) ในระดับภูมิภาค ซ่ึงจะเอ้ือตอการพัฒนาทางดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียวของ

เป
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มา
ย 

วัต
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สรางรายไดทองเท่ียว 2.3 ลลบ. 
ภายในป 2559 

สงเสริมการทองเท่ียวอาเซียนให
ขยายตัวเพ่ิมขึน้ 

ยกระดับการเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิ
สติกสดานการทองเที่ยวและบริการ 

พัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงอาเซียน  
เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวและบริการ 

โครงการกอสรางเชื่อมโยงภายในประเทศ 

• การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง และระบบรางคู 
• การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพือ่แกไขปญหาจราจร 

• การสนับสนุนยุทธศาสตรเชื่อมโยงการผลิต 4 รูปแบบ 

• การพัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ํา การพัฒนาทาเรือ 

• การเสริมสรางประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา รักษาตล่ิง 

• การเพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยาน และการจัดการ
จราจรทางอากาศ 

• การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน พัฒนาบุคลากร 

โครงการกอสรางเชื่อมโยงอาเซียน 

• การพัฒนาทาเรือน้าํลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
• โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงไทย สปป.ลาว จีน  

และสิงคโปร 
• โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงอาเซียน 

• โครงการกอสรางสะพานขามแมน้าํโขง แหงที่ 5 และ 6 

• โครงการมอเตอรเวยหาดใหญ-สะเดา 

• โครงการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศ จัดต้ังตลาดการบิน
รวมอาเซียน (ASAM) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แผนทองเท่ียวแหงชาติฯ แผนโลจิสตกิส แผนทองเท่ียวอาเซียน 

ไทย อาเซียน 

ที่มา : สศช.
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความเช่ือมโยงกับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

อันเป็นผลมาจากการคมนาคมขนส่งและการลดลงของต้นทุน 

โลจิสติกส์ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการเคล่ือนย้ายทุน แรงงาน 

สินค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค ทั้งยังเป็นการ

ส่งเสริมการด�าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมืออื่นๆ เช่น ข้อตกลง

การยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ใน 

8 สาขาอาชพี การเปิดเสรภีาคบรกิารภายใต้กรอบความตกลงการค้าบรกิาร

ของอาเซียน (AFAS) และการจัดท�า ASEAN Single Visa ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

สามารถเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น

บทส่งท้าย

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งท้ังภายในและระหว่างประเทศ โดยพัฒนาท้ังระบบคมนาคม 

ทางบก ทางน�้า และทางอากาศ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความเชื่อมโยง (Connectivity) ใน

ระดับภูมิภาค ซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของอาเซียน อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียวน้ัน จะต้องไม่มุ่งเน้นเพียงแค่โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (เช่น ถนน ระบบราง ท่าเรือ 

และท่าอากาศยาน) เท่านั้น แต่ยังต้องมุ่งพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ 

กฎหมาย กฎ และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการคมนาคมขนส่งด้วย โดยต้องเร่ง

ปรับปรุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ดงันัน้ เม่ือภมิูภาคอาเซยีนรวมตวักนัเป็นหนึง่ มีความเชือ่มโยงกนัทัง้

ทางกายภาพและกฎระเบียบข้อบังคับ จะท�าให้ภูมิภาคมีความโดดเด่นและ

ดึงดูดผู้คนจากภายนอกให้เข้ามาลงทุนและเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน 

ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเติบโต และประชาคมอาเซียน

พัฒนาไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนบนเวทีโลก ª
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ฮักเมืองน่าน
เครือข่ายการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรม

ปภานัน วรวัฒนสกุล*

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ท่ีมาของการรวมกลุ่ม และรูปแบบการด�าเนินงานเพ่ือสร้างความย่ังยืน 

ก
ลุ่มฮักเมืองน่าน เริ่มต้นจากการประชุมของกลุ่มพระสงค์น�าโดยท่านพระครู

พิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส แกนน�าชุมชน รวมทั้งองค์กรพัฒนา

เอกชน ข้าราชการในท้องถิ่น และหน่วยงานราชการได้ใช้วัดอรัญญาวาสเป็นที่ตั้งกลุ่มในปี 

พ.ศ. 2533 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นมูลนิธิฮักเมืองน่านในปี พ.ศ. 2542 โดยจดทะเบียน

เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีพระครู

พทิกัษ์นันทคณุเป็นประธานมลูนธิ ิ ต่อมาจงึปรบัเปลีย่นมาเป็นคณุส�ารวย ผดัผล เป็นประธาน

มลูนิธจินถงึปัจจบุนั  สมาชกิของกลุม่ฮกัเมอืงน่านประกอบด้วยผูค้นทกุวยัและทกุสาขาอาชพี 

ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงครูอาจารย์ แพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารราชการท้องถิ่น และพระสงฆ์

แล้วขยายเครือข่ายสมาชิกไปทั่วจังหวัดน่าน 

กลุ่มฮักเมืองน่าน เป็นกลุ่มองค์กรท้องถิ่นเมืองน่านที่มารวมตัวกันเป็นเครือข่าย 

เน่ืองจากสภาพภมูศิาสตร์ของเมอืงน่านมลีกัษณะเป็นแอ่งทีร่าบในหบุเขา ในอดตีเคยมพีืน้ที่
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ป่าไม้และแหล่งต้นน�้าล�าธารที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ได้ถูกท�าลายลงไปมากและ

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน สภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามน�าไปสูก่ารท�า 

เกษตรอุตสาหกรรมที่ท�าให้เกษตรกรต้องอยู่ในวงจรของหนี้สินและพึ่งพาทุน 

จากภายนอก ท�าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนเมืองน่านต้องเปลี่ยนแปลงไป 

ท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส ได้เริ่มเผยแพร่ให้ความรู้

เรื่องการดูแลรักษาพื้นที่ป่าและป่าต้นน�้าโดย 

ชุมชนเอง ท�าให้มีเครือข่ายเพ่ิมข้ึนอย่าง

มากมาย จากที่เริ่มต้นมีเพียงสามสิบกลุ่ม

จนปัจจุบันมีประมาณแปดร้อยกลุ่ม เช่น กลุ่ม

ฮกับ้าน อ�าเภอท่าวงัผา กลุม่รกัสนัตสิขุ อ�าเภอ

สันติสุข กลุ่มบ้านหลวงห่วงป่า อ�าเภอบ้านหลวง   

กลุ่มรักษ์ถิ่นรักษ์ไทย อ�าเภอนาหมื่น กลุ่มฮัก

นาน้อย อ�าเภอนาน้อย กลุ่มกลางเวียง อ�าเภอ

เวยีงสา กลุม่ศลิาแลง อ�าเภอปัว กลุม่ศลิาเพชร  

อ�าเภอปัว เป็นต้น

ในภายหลังได้มีอาสาสมัครเข้ามาร่วม

ท�างานอย่างต่อเนื่องมากมาย ทั้งที่เป็นคนในเมืองน่านที่เติบโตมากับกิจกรรมของ

มลูนธิฮิกัเมอืงน่านและผูท้ีส่นใจกจิกรรมจากภายนอก สมาชกิจะมาร่วมแลกเปลีย่น

บทเรยีนการท�างานภาคประชาชนในการจัดการตนเอง มทีัง้ผูท้ีเ่ข้ามาประจ�าและเป็น

คร้ังคราวตามแต่ก�าลัง ความสมัครใจ และประเด็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เครือข่าย 

ฮกัเมืองน่านได้สร้างกลุ่มการท�างานต่างๆ อาทิ เครือข่ายป้องกนัยาเสพตดิ เครอืข่าย 

การจดัสงัคม สวสัดกิารและองค์กรการเงนิ เครอืข่ายเกษตรและสิง่แวดล้อม เครอืข่าย

ครอบครวัเข้มแขง็ เครอืข่ายเดก็และเยาวชน เครอืข่ายสือ่ภาคประชาชน เครอืข่าย

บ้านมั่นคง เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายศิลปินเมืองน่าน เป็นต้น 

กลุ่มฮักเมืองน่านสามารถสร้างคนรุ่นปัจจุบันให้เป็นก�าลังท้ังในด้านวิชาการ การ

ประสานงาน และงานสื่อได้เป็นจ�านวนมาก  สร้างหลักสูตรที่คู่ขนานไปกับแนวคิด

การด�ารงชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองเป็นส�าคัญ

กระบวนการท�างานของกลุ่มฮักเมืองน่านจะเป็นการท�างานร่วมกันกับกลุ่ม

เครือข่ายชาวบ้านในท้องถิ่น มีบุคลากรจากกลุ่มฮักเมืองน่านเข้าร่วมประสานงาน 

และเป็นพีเ่ลีย้งของกลุม่โดยไม่ช้ีน�า แต่จะช่วยเหลอืในสิง่ทีช่าวบ้านต้องการ จดุเด่น 

ทีเ่ครอืข่ายฮกัเมอืงน่านต่างจากองค์กรพฒันาเอกชนอืน่ คอืจะเน้นการแสวงความ

ร่วมมือของแต่ละกลุ่ม อาศัยความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกัน ทั้งภาครัฐและ

ท้องถิน่ (เทศบาล และ อบต.) เพราะอาสาสมคัรส่วนหนึง่กเ็ป็นข้าราชการ พนกังาน

เทศบาล นักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นคนน่านเอง มีความผูกพันกับระบบเครือญาติ

และมิตรสหาย นับเป็นการใช้ฐานความสัมพันธ์ตามธรรมชาติมาก�าหนดรูปแบบ

ความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้ ยังท�าหน้าที่ประสานงานกับภาคประชาสังคมกับ

คนภายนอก นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน สถาปนิก ศิลปิน โดยร่วมกันคิดและ 
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คัดกรองเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน

ต้นแบบที่มีความโดดเด่นและประสบความส�าเร็จ

ของเครือข่ายฮักเมืองน่าน

การบวชป่า เป็นการปรับน�าเอารูปแบบความเช่ือใน

ชีวิตประจ�าวันมาจัดการการดูแลรักษาป่า ท�าพิธีบวชต้นไม้

ในป่าตามคติพุทธร่วมกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในธรรมชาติ 

โดยการบวชต้นไม้ให้กลายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ไม่อาจท�าลาย

ด้วยความโลภ การบวชป่าสามารถสื่อสารกับคนได้อย่าง

ทั่วถึงและเข้าใจ เพราะสังคมท้องถิ่นส่วนใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ยังคงเป็นความเช่ือท่ีทรง

พลังและสามารถสร ้าง

บรรทัดฐานในการอยู่ร่วม

กันได้มากกว่ากฎหมาย

หรือเครื่องมืออื่นๆ จึง

ท�าให้มีหลายท้องถิ่นน�า

พิ ธีกรรมนี้ ไปใช ้ ในการ

รักษาป่าในชุมชนของตน

สืบชะตาแม่น�้า การสืบชะตาแม่น�้าเป็นการขอบคุณ

แม่น�้าที่ให้ใช้ประโยชน์ เป็นการอนุรักษ์ประเพณี และช่วยให้

ชุมชนไม่อยากท�าอะไรไม่ดีกับแม่น�า้ เป็นการต่ออายุให้แม่น�า้

และสิง่มีชวีติทีอ่ยูใ่นน�า้และอาศยัน�า้ในการด�ารงชวีติ การสบื

ชะตาแม่น�้าท�าเหมือนกับสืบชะตาคน และได้เพิ่มกิจกรรมอีก

หลายอย่าง เช่น การถวายทานผ้าป่าพันธุ์ปลา จัดต้ังกลุ่ม

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า ตั้งกองทุนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ากันเขต

อภัยทาน ออกข้อบังคับห้ามจับสัตว์น�้าในเขตอนุรักษ์ ห้าม

จับสัตว์น�้าด้วยการใช้เครื่องมือที่เป็นอันตราย ห้ามการจับ

สัตว์น�้าด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและน�้าเสีย

ลงแม่น�้า ห้ามทิ้งสารเคมี วัสดุที่เจือด้วยสารเคมี วัสดุบรรจุ

สารเคมี เป็นต้น ใช้มาตรการทางสังคมลงโทษคนที่กระท�า

ผิดกฎของชุมชน  

โรงเรียนชาวนา เป็นการรวมกลุ่มเกี่ยวกับการท�า

เกษตรพึ่งตนเอง รักษาพันธุ์พืช และการหาเครือข่ายด้าน

การตลาด การอนุรักษ์และพัฒนาพันธ์ุพืชด้วยตัวเองเป็นการ

รักษาพนัธุพ์ชืท้องถิน่ ให้เกษตรกรสามารถก�าหนดทศิทางการ

ผลติได้เองและลดต้นทนุการผลติร่วมด้วย  ท�าให้สมาชกิกลุม่

สามารถขายเมลด็พนัธุใ์ห้กบัจงัหวดัอืน่ได้ เมลด็พนัธุข้์าวทีไ่ม่

ใส่สารเคมี ยาฆ่าแมลงจะให้ผลผลิตมากและมีคุณภาพ ซ่ึงใน

ภายหลังสมาชิกได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นกองทุนขวัญข้าว

กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกสุรา เป็นการประชาสัมพันธ์

ให้คนน่านลด ละ เลิกสุราในงานที่เป็นกิจกรรมของจังหวัด 

รวมท้ังในชีวิตประจ�าวัน โดยกลุ่มสาธารณสุขจังหวัด และ

คนในชุมชนได้ร่วมกันปลดป้ายประชาสัมพันธ์จากร้านขาย

สุราในตัวเมือง และกดดันให้มีร้านจ�าหน่ายเหล้าน้อยลง 

นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมสือ่สารในหลายช่องทาง เช่น หนงัสอื 

บทความ เวบ็ไซต์ การบรรยายและสมัมนา การประชาสมัพนัธ์

ทางโทรทัศน์ ในปัจจุบันจะเน้นเป็นลักษณะการถอดบทเรียน 

เพื่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการท�างานของเครือข่ายฮักเมือง

น่านในวงกว้าง

ปัจจยัความส�าเรจ็ในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่ว

ที่ยั่งยืน และการต่อยอดการด�าเนินงานในระยะ

ต่อไป

1. การใช้ฐานวัฒนธรรมเดิมเป็นแกนหลัก เน้นความ

เป็นเครือญาติและการเคารพผู้อาวุโส สิ่งส�าคัญคือ กลไก

ความสมัพนัธ์แบบเดมิของสงัคมทอ้งถิน่ที่ยงัมคีวามเข้มแขง็

และเป็นตัวของตัวเอง มีพระสงฆ์เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ

และการด�าเนินงาน มีผู้อาวุโสที่ได้รับการยอมรับนับถือใน

สังคมเป็นที่ปรึกษา ใช้ความสัมพันธ์แบบพี่น้อง เพื่อน และ

เครอืญาตใินการดแูลซึง่กนัและกนั  ท�าให้การด�าเนนิงานของ

เครอืข่ายฮกัเมอืงน่านเป็นไปโดยความร่วมมอือย่างธรรมชาติ

 2. ความอบอุน่และการยอมรบัซึง่กนัและกันประหน่ึง

สมาชิกในครอบครัว สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

มีการดูแลช่วยเหลือกันและกันในระหว่างอาสาสมัครประจ�า

อย่างสม�า่เสมอ จนเกดิสวสัดกิารทีจ่ดัตัง้กนัเอง  สามารถแลก

เปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคน

รุ่นใหม่ได้

3. การพ่ึงเงินทุนจากองค์กรภายนอกน้อยท่ีสุด 

เครือข่ายฮักเมืองน่านจะเน้นการจัดการตนเองด้วยการ

อดออม มีการจัดตั้งสหกรณ์สัจจะออมทรัพย์ และสหกรณ์

ออมทรัพย์ที่จดทะเบียน ปัจจุบันเครือข่ายออมทรัพย์ใน

จังหวัดน่านมีเงินกองทุนรวมกันไม่ต�่ากว่า 100 ล้านบาท 
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แนวทางการขยายผลการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อย่างย่ังยืนบนฐานวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ

ภูมิสังคม

ปัจจุบันกลุ่มฮักเมืองน่านก�าลังเผชิญกับกระแส

โลกาภิวัตน์ ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

ที่รุนแรง ยุคสมัยเปล่ียนแปลงสู ่การรองรับโดยการท�า

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การปลูก

ข้าวโพดโดยมรีฐับาลได้ประกนัราคาไว้ค่อนข้างแน่นอน  ท�าให้

ชาวบ้านจ�านวนมากหันกลับไปสู่วงจรการผลิตกระแสหลัก

อีกคร้ัง นอกจากนั้น ตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน

ต�าบลและเทศบาลท�าให้โครงสร้างการปกครองแบบเดิมที่

เช่ือฟังผู้อาวุโสและผู้ใหญ่ในชุมชนน้อยลง พลังท้องถ่ินท่ีเคย 

ขบัเคลือ่นตนเองได้จึงเร่ิมสัน่คลอน ในขณะทีค่นรุน่ใหม่แม้แต่

อาสาสมัครเยาวชนฮักเมืองน่านก็หันไปท�างานนอกท้องถิ่น 

หรือหากกล่าวโดยภาพรวมก็คือ อ�านาจทุนและอ�านาจรัฐซึ่ง

มีทัง้รัฐบาลกลางและรฐับาลท้องถิน่ เข้ามาแย่งชิงการจดัการ

จากท้องถิ่นมากขึ้น จนชาวบ้านจ�านวนหนึ่งเกิดความถดถอย

และสับสนในการจัดการตัวเอง คุณส�ารวย ผัดผล ได้ยก

ตวัอย่างภาวะคุกคามในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา เช่น ไร่ข้าวโพดที่

เร่ิมจาก 3 แสนไร่ในต้นทศวรรษ 2530 เมือ่กลุม่ฮกัเมอืงน่านได้

เคล่ือนไหวทางการเรียนรู้ ไร่ข้าวโพดจึงลดลงเหลือ 1 แสนไร่   

ปัจจุบันเม่ือข้าวโพดราคาดีกลับ ย่ิงเพ่ิมข้ึนเป็น 8 แสนไร ่

ท�าให้พื้นที่ป่าในปัจจุบันลดลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากน้ัน กระแสการท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาเป็น

จ�านวนมาก โดยทางกลุ่มเห็นร่วมกันว่า กระแสที่เข้ามาจาก

ภายนอกเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจห้ามได้ ขึน้อยู่กบัคนในว่าจะแขง็แกร่ง

และมีการเรียนรู้เท่าทันตัวเองและภายนอกเพียงใด การ

ท่องเที่ยวจึงไม่ใช่ความน่ากังวลดังเช่นที่คนจากภายนอกมัน

ตั้งค�าถามเพื่อน�าไปเปรียบเทียบกับอ�าเภอปาย ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน หรืออ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นต้น กลุ่ม

ฮักเมืองน่านจึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในระยะ 

ต่อไป ดังนี้

1. การศึกษาในชุมชนด้วยวิธีการจัดการตนเอง  

เครือข่ายฮักเมืองน่านมีแนวทางท่ีขยายผลให้มีการจัดท�า

หลักสูตรเพื่อปลูกฝังคนน่านในรุ่นต่อๆ ไปให้สามารถจัดการ

ตนเองอย่างมีทิศทาง ส�านึกในถ่ินฐานบ้านเกิดท่ีหนักแน่น

ย่ิงข้ึนอย่างเป็นองค์รวม และจะเป็นห้องเรียนให้กับชุมชนอ่ืน

ต่อไปได้ การศึกษาน้ีจะช่วยให้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ

ตนเองท้ังด้านความคิดและเทคนิควิธีในกลุ่มประชาชน

เร็วกว่าการด�าเนินเพียงกิจกรรมท่ีผ่านมา เนื่องจากกระแส

โลกาภิวัตน์มีความรุนแรงมากขึ้น ท้องถิ่นจึงต้องมีความรู้ที่

จะสร้างสมดุลกับอ�านาจโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ การศึกษาอาจอยู่

ในรูปของบ้านเรียน ศูนย์การเรียน แหล่งเรียนรู้ หรือหากเป็น

ไปได้อาจยกระดบัไปสูว่ทิยาลยัชมุชนทีต้่องก�ากบัด้วยเงือ่นไข

ของท้องถิ่นในระบบของรัฐ

2. การสร้างชาวบ้านให้เป็นนักวิจัย เป็นการจัดการ

องค์ความรูภ้ายในท้องถิน่ และให้องค์ความรูน้ัน้เป็นทีย่อมรบั

จากคนท่ัวไป สามารถป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกท่ีไม่

เข้าใจท้องถิน่ได้ แต่ปัจจบุนัยงัมปัีญหาส�าคญั ชาวบ้านจ�านวน

มากยังไม่ถนัดวิธีการเขียนมากนัก ทั้งนี้ ในการเรียนรู้จะต้อง

เน้นการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัทุนเดมิท่ีท้องถิน่ม ีได้แก่ 1) คน 

(นักพัฒนาสังคม นักประชาสัมพันธ์) 2) นิเวศวิทยาสังคม 

(เมืองต้นน�้า) 3) พื้นฐานระดับทรัพยากรพันธุกรรมจ�าพวก

ข้าวหลากสี ผักหลากสี 4) พื้นฐานครอบครัว 5) ความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมที่บูรณาการตั้งแต่อดีต 6) สื่อสมัยใหม่

เพื่อการสร้างสรรค์  และ 7) ต้นแบบของเครือข่ายฮักเมือง

น่าน เช่น การบวชป่า โรงเรยีนชาวนา ซึง่ทัง้หมดนีค้นน่านจะ

ต้องเข้าใจถึงคุณค่าและสาระ จึงจะรักษาและใช้เป็นพื้นฐาน

การปรับสังคมให้อยู่รอดในโลกปัจจุบันได้

ระยะเวลาที่มากกว่า 20 ปีที่สามารถท�าให้กลุ่มฮัก

เมืองน่านมีความเข้มแข็ง และประสบความส�าเร็จอย่างเช่น

ทุกวันนี้ เป็นความน่าชื่นชมในความร่วมแรง ร่วมใจของคน

ท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ไขปัญหาในสังคม ที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมในชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป คนเมืองน่านได้

หาทางออกโดยเช่ือมประสานคนจากเมอืงออกไปสูท้่องถิน่

รอบนอก กลายเป็นการเชื่อมโยงที่ขับเคลื่อนความคิด และ

ชวีติวฒันธรรมของผูค้นต่างกลุม่ชาตพินัธุ ์ต่างสภาพแวดล้อม

ให้รวมกันกลายเป็นหนึ่ง ซึ่งก็คือ ความเป็นคนเมืองน่าน 

โดยยืมกลไกจากระบบราชการที่แม้จะใช้ความผูกพันส่วนตัว

มากกว่าระบบของรัฐเข้ามาช่วยเหลือ อีกท้ังพวกเขายังวาง

ปณิธานที่จะพึ่งพากลไกจากระบบการเมืองให้น้อยที่สุด ª
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ถอดรหัสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข้อมูลชวนรู้

ตฤตณัย นพคุณ*

นิยามและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)  

หมายถึง การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการ

อย่างดเียีย่ม เพราะสามารถด�ารงไว้ซึง่ทรพัยากรท่องเทีย่วให้

มคีวามดงึดดูใจอย่างไม่เสือ่มคลาย และธรุกจิท่องเทีย่วมกีาร

ปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลก�าไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่อง

เทีย่วเข้ามาเยีย่มเยอืนสม�า่เสมออย่างเพยีงพอ แต่มผีลกระทบ 

ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดอย่างยืนยาว

การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื มลีกัษณะส�าคญัอยู ่6 ประการ 

ดังนี้ คือ (1) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท 

ทุกแห่ง (2) เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความเป็น 

เอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว (3) เป็นการท่องเที่ยว

ที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  

(4) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และ

ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม (5) เป็น 

การท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

อย่างยนืยาว (6) เป็นการท่องเทีย่วทีใ่ห้ผลประโยชน์ต่อชมุชน

ท้องถิ่น และคืนผลประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยวและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

ส�าหรับองค์ประกอบของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้ก�าหนดหลักการของการ 

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ว่า ลักษณะของ

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น “ได้รับการคาดหมายให้น�าไป

สู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวล ด้วยวิถีทางท่ีตอบสนองต่อ

ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสนุทรยีะ ในขณะ

เดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม  กระบวนการทาง

นิเวศวิทยาที่จ�าเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ

ต่างๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว ทั้งนี้ เชอรลี่ อีเบอร์ (Shirley Eber) ได้ก�าหนด

หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ ดังนี้

1. อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using 

resource sustainable) หมายถึง ต้องมีวิธีการจัดการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทาง

วฒันธรรมอย่างเพยีงพอหรอืใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ ใช้อย่าง

ประหยัด ต้องค�านึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของ

ธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย

� การอนรุกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่ว หมายถงึ การ

สงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อชีวิตที่ดี รู้วิธี

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บ�ารุงให้เกิดประโยชน์

ได้นาน เพิ่มพูน และเสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอตอ่การใช้

เพื่อการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม

� การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรน้ัน ต้องคงความ

เป็นเอกลักษณ์อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากท่ีสุด เกิดผลกระทบอัน

เป็นผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านประยุกต์

กับเทคโนโลยีแบบใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่าง

เหมาะสมจะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน

2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความ

จ�าเป็นกบัการลดของเสยี (Reducing overconsumption 

and waste) ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันวางแผนการจัดการ

ข้อมูลชวนรู้ฉบับนี้ ขอน�าเสนอนิยามของค�าว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ว่าหมายถึงอย่างไร 

ประกอบด้วยเงือ่นไขและปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างไรบ้าง รวมถงึการท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ 

ที่อยู่ในขอบเขตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหา

ทรพัยากรอืน่ทีม่คีณุสมบตัแิละมคีณุภาพเหมอืนกนั ใช้ทดแทน

กันได้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก ส่วนการลดของเสีย 

เช่น ขยะปฏิกูลต้องหาวิธีการจัดการโดยการแยกประเภทขยะ  

ขยะแห้งอาจน�าระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ�า้ และการ

แปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse Renew Recycle)  

ขยะเปียกอาจน�าไปท�าปุ๋ยอินทรีย์และน�าหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้

3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของ

ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain diversity) 

ต้องวางแผนขยายรากฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษาและ

ส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว 

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานการ

บริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ณ สถานที่

นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ�า้อีก

4. ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating 

tourism into planning) ต้องมีการประสานแผนการพัฒนา

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม 

ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี เพ่ือให้การพัฒนาการท�างานในสถานท่ี 

ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

5. น�าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

(Supporting local economy) ต้องประสานงานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่วในท้องถิน่  โดยสรรหาความ

โดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นน�าไปประชาสัมพันธ์ และ

ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทาง

ไปเที่ยวให้มากขึ้นเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ประชากรที่

ประกอบการในท้องถิ่น

6. การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการ

ท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (Involving local communities)  

ต้องร่วมท�างานกบัท้องถิน่แบบเป็นองค์กรรวม (Participation 

Approach) โดยเข้าร่วมในลกัษณะหน่วยงานร่วมจดั เช่น เป็น

หน่วยงานร่วมท�ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์  เป็นหน่วยงาน

ร่วมวเิคราะห์ หรอืร่วมแก้ปัญหาด้วยกนั เป็นหน่วยงานร่วมส่ง

เสริมการขายการท่องเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนั้น ยัง

ต้องประสานเครอืข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิน่เพือ่ยกระดับ

คุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

7. มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์

ร่วมกัน (Consulting stakeholders and the public) 

ต้องมีการประสานกับประชาคมในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน กลุ่มผู ้ประกอบการท่องเท่ียว สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ 

ร่วมประชุมหารือท้ังการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว  

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิด

จากผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและด้านการตลาด โดยจดัการ

ประชุมกันอย่างสม�่าเสมอเพื่อร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน

8. การพัฒนาบุคลากร (Training staff) ต้องส่งเสริม

และสนับสนุนให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งเจ้าหน้าที่ดูงาน

อย่างสม�่าเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน นับเป็นการพัฒนาบุคลากรใน

องค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการ

ท่องเที่ยว

9. การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการข่าวสาร

การท่องเที่ยว (Marketing tourism responsibly) ต้อง

ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว 

ข่าวสารการบริการการขายให้พร้อมและเพียงพอต่อการ 

เผยแพร่ อาจจดัท�าในรปูสือ่ทศันปูกรณ์รปูแบบต่างๆ เช่น คู่มอื

การท่องเท่ียว คู่มือการตลาดการท่องเท่ียวในรูปเอกสาร 

แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น

10. ประเมนิผล ตรวจสอบ และวจิยั (Undertaking 

research) จ�าเป็นต่อการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณค่าคุณภาพ

ของแหล่งท่องเที่ยว  การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวโดยจะต้อง

มีการประเมินผลการตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัย

อย่างสม�า่เสมอโดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง การสอบ

ความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว

เพื่อทราบผลของการบริการน�ามาปรับปรุงและแก้ไขการ

จัดการการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจ

และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)

สมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (The International 

Ecotourism Society) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว 

เชงินเิวศว่า Eco Tourism : Responsible Travel to natural 

areas that conserves the environment and improves 

the well-being of local people ขณะที่การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยได้ให้ค�านิยามว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

(Eco Tourism) หมายถึง 

การท่องเท่ียวในแหล่ง

ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะถ่ิน และแหล่ง

วัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

กับระบบนิเวศ โดยมี

กระบวนการเรียนรู้ร่วม

กันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิด

จิตส�านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว

นิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 6 ประการ

1. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น

2. เป็นการท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

ระบบนิเวศ

3. มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันของผู ้ที่

เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ

4. มีการจัดการด้านการให้ความรู้

5. มคีวามรบัผดิชอบโดยผูเ้ป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว

6. เป็นการท่องเที่ยวที่ท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับความ

เพลิดเพลินและประทับใจ

ประเภทของกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินเิวศ จะมทีัง้ที่

เป็นกจิกรรมหลกั อาท ิการเดนิป่า (Hiking/ Trekking)  ศกึษา

ธรรมชาติ (Nature Education)  ถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทป

วิดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ (Nature Photography, Video 

Tapping And Sound of Nature Audio Taping) พาย

เรือแคนู/ เรือคายัค/ เรือบด/ เรือใบ (Canoeing/ Kayak/ 

Browbeating)/ Sailing)  ด�าน�้าชมปะการังน�้าตื้น (Snorkel 

Skin Diving)  ด�าน�้าลึก (Scuba Diving)

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism)

เป็นการท่องเทีย่วทีม่กีจิกรรมการเกษตรเป็นทรพัยากร

การท่องเที่ยวหลัก สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว  

มีการจัดระบบการให้บริการไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ได้

มาตรฐาน และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้ง 

มกีารวางแผนป้องกัน และวางแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีลักษณะส�าคัญ ได้แก่ 

� เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งความสนใจไปยังกิจกรรม

การเกษตรหรือสภาพแวดล้อมทางการเกษตรเป็นหลัก

�  เป ็นการท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี

วัตถุประสงค์ทางการเกษตรเป็นหลัก

� เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจัดระบบการให้บริการไว้

รองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

� เป็นการท่องเที่ยวที่มีกลไกกระจายรายได้ไปยัง

เกษตรกร

�  เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถแลก

เปล่ียนประสบการณ์กับเกษตรกรในด้านของกระบวนการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

� เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ

การได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ 

การสร้างเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติของ

ท้องถิ่น

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรสามารถแบ่งตาม

ลักษณะของการท�าการเกษตรได้ ไม่ว่าจะเป็นการกสิกรรม ซ่ึง

หมายถึงการประกอบพชืไร่พชืสวน การประมง ได้แก่ กจิกรรม

การเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น�า้ รวมถึงการปศุสัตว์

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)

หมายถงึ การท่องเทีย่วเพือ่บ�าบดัโรคหรอืบ�ารงุสขุภาพ

กายหรอืสขุภาพจติของนกัท่องเทีย่ว ซึง่อาจเป็นการรกัษาโรค 

การฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น ประเภทของ

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ

รักษาโรคของนักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเพ่ือฟื้นฟูสุขภาพ

ของนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ

นักท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ª
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สศช.เดินหน้าเริ่มต้นจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

สบืเนือ่งจากการทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 จะสิน้สดุลงในเดอืนกนัยายน 2559 

สศช. จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ข้ึนเพ่ือเตรียมการจัดท�าแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว โดยการจัดท�าแผนฯ จะค�านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา

ประเทศ เพือ่ให้ยทุธศาสตร์การพฒันาทีม่คีวามชดัเจน สามารถน�าไปขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี

ที่ 22 มกราคม 2558 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอร่างกรอบ

ทิศทางและรูปแบบการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลไกการจัดท�าแผนฯ การจัดเวทีระดมความเห็นทั้งใน

ส่วนกลาง ภูมิภาค และเฉพาะกลุ่ม รวมถึงแผนปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระหว่างปีงบประมาณ 

2558-2559 สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

1. กรอบทิศทางและรูปแบบการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ท่ีประชุมเห็นด้วยกับกรอบทิศทาง

และรูปแบบที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ กล่าวคือกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประมวลและ

สังเคราะห์ขึ้นจากผลการขับเคลื่อนและผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 2 ปีของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร

ระดับสูงของ สศช. ณ ล�าพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการประชุมประจ�าปีของ สศช.  

ปี 2555 - 2557 และงานศึกษาวิจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดท�ากรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 โดยยังยึดหลักความสมดุล ความยั่งยืน การมีส่วนร่วม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งนี้ในเบื้องต้น เห็นว่ามีประเด็นการพัฒนาที่มีล�าดับความส�าคัญสูงในระยะของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย (1) การเตรียมพร้อมเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ในระดับภูมิภาค (2) การยกระดับประเทศ

ให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (3) การปรับตัวต่อการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (4) การลด

ความเหลือ่มล�า้ในสงัคม (5) การพฒันาคนตามช่วงวยั (6) การเตรยีมพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(7) การพฒันา

เพื่อเข้าสู่สังคมสีเขียว (8) การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเมือง และ (9) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/

ธรรมาภิบาล/การปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ

การเตรียมการจัดท�า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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ขณะที่ รูปแบบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เบื้องต้น เห็นควรให้เป็นแผนฯ ที่มีการเสนอหลักการ 

(Concept) และแนวทางการพัฒนาที่ครบถ้วน (Comprehensive) เช่นเดียวกับแผนพัฒนาฉบับที่ผ่านมา 

แต่มกีารเพ่ิมบทเฉพาะส�าหรบัจดัอันดบัความส�าคญั (Priority) และจดุเน้นการพฒันา (Focus) ทีม่คีวามส�าคญั

สงูในเชงิยทุธศาสตร์และส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์อย่างมนียัส�าคญัเพือ่ให้หน่วยงานภาครฐั

สามารถน�าไปเป็นกรอบในการจัดท�าแผนงาน/โครงการลงทุน (Planned Size) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ได้

ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ควรวางแผนให้ครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์

ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าหรอืปรบัปรงุการวเิคราะห์บรบิทการเปลีย่นแปลงและสถานการณ์ของวสิยัทศัน์

ประเทศไทยสู่ปี 2570 ที่ สศช. ได้จัดท�าขึ้นในปี 2551 และภารกิจส�าคัญในปี 2558 ของ สศช. คือ การทบทวน

ว่าในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีประเด็นอะไรบ้าง ที่ต้องให้ความส�าคัญและการก�าหนดวัตถุประสงค์ของ

การระดมความเห็นให้ชัดเจน เพื่อจัดท�าข้อมูลและก�าหนดระยะเวลาท�างานให้สอดคล้องกัน

2. กลไกและการจดัเวทรีะดมความเหน็ร่วมกบัภาคกีารพฒันา ทีป่ระชมุเหน็ชอบให้มกีลไกการจดัท�า

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยแบ่งเป็น

2.1 คณะท�างานจดัท�าเอกสารประกอบการยกร่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ด�าเนนิการต่อเนือ่งระหว่าง

ปี 2558 - 2559 มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าเอกสารระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศให้แล้วเสร็จตามที่ก�าหนด รวมทั้งประสานการ

ยกร่างเอกสารระดมความคิดเห็นของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในเวทีต่างๆ

2.2 คณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค ด�าเนินการต่อเนื่อง

ระหว่างปี 2558 - 2559 มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับ ดูแล รับผิดชอบกระบวนการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

เกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมอบหมายให้แต่ละสายงานรับผิดชอบการจัดเวทีใน

แต่ละภาค

นอกจากนี้ยังจะได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นร่วมกับผู้แทนจากภาคีการพัฒนาใน

ลักษณะเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับทราบความคิดเห็นที่รอบด้าน 

ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกน�ามาประมวลและจัดท�าเป็นร่างกรอบทิศทางการพัฒนาในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อเสนอในการประชุมประจ�าปี 2558 ของ สศช. และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ

ใหค้วามเห็นชอบกรอบทิศทางดังกล่าว เพื่อ สศช.น�ามาจัดท�าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ในรายละเอียดต่อไป ª

48					วารสารเศรษฐกิจและสังคม	มกราคม	-	มีนาคม	2558
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เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 ด้าน 

28 เป้าประสงค์ (ต่อ)

หมายเหตุ

ª แต่ละเป้าประสงค์จะประกอบด้วย “เกณฑ์ย่อย” ที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแต่ละเป้าประสงค์

โดยในแต่ละ เกณฑ์ย่อย”  จะประกอบด้วย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณ์ของเกณฑ์ย่อยแต่ละข้อ

ª

ª ดังนั้น การประเมินจึงประเมินที่ “ดัชนี” เป็นหลัก โดยเมื่อประเมินดัชนีครบถ้วนแล้ว จะสามารถตอบเกณฑ์ และ 

เป้าประสงค์ได้ว่าครบถ้วน สมบูรณ์ และ มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างไรบ้าง

   

 

ปกหลงัใน 

เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 5ดาน 28 เปาประสงค (ตอ) 

ดาน4 : ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและย่ังยืน 

เปาประสงคท่ี17 ประสิทธิภาพในการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียว 
เปาประสงคท่ี18 คุณภาพฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคท่ี19 ประสิทธิภาพในการเผยแพรภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

เปาประสงคท่ี20 ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
เปาประสงคท่ี21 ประสิทธิภาพในการสรางความตระหนักรูถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมผานการทองเท่ียว 
ดาน5: ดานบริการและความปลอดภัย 

เปาประสงคท่ี22 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการและความปลอดภัยดานการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี23 ประสิทธิภาพของนักสื่อความหมาย 

เปาประสงคท่ี24 คุณภาพของเสนทางและกิจกรรมทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี25 คุณภาพของจุดบริการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี26 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิธีการเดินทางทองเท่ียวในชุมชน 

เปาประสงคท่ี27 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน 

เปาประสงคท่ี28 ประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานดานบริการ 
 

ท่ีมา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรอื อพท.  

- แตละเปาประสงคจะประกอบดวย“เกณฑยอย”ท่ีใชวัดระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของแตละเปาประสงค

โดยในแตละเกณฑยอย”จะประกอบดวย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณของเกณฑยอยแตละขอ 

หมายเหตุ 

-  

 

 

 

 

 

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.

   

ปกหลังใน 

เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 5 ดาน 28 เปาประสงค (ตอ) 

เปาประสงคท่ี 18 คุณภาพฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคท่ี 19 ประสิทธิภาพในการเผยแพรภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการ

เปาประสงคท่ี 21 ประสิทธิภาพในการสรางความตระหนักรูถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

เปาประสงคท่ี 22 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการและความปลอดภัยดานการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี 23 ประสิทธิภาพของนักสื่อความหมาย 

เปาประสงคท่ี 24 คุณภาพของเสนทางและกิจกรรมทองเท่ียว 

ท่ีมา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. 

หมายเหตุ 

- แตละเปาประสงคจะประกอบดวย “เกณฑยอย” ท่ีใชวัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแตละ

เปาประสงคโดยในแตละ เกณฑยอย”  จะประกอบดวย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณของเกณฑยอยแตละขอ 

-  

 

 

 

 

 

 

- ดังนั้น การประเมินจึงประเมินท่ี “ดัชนี” เปนหลัก โดยเม่ือประเมินดัชนีครบถวนแลว จะสามารถตอบเกณฑ 

และ เปาประสงคไดวาครบถวน สมบูรณ และ มีประสิทธิภาพและคุณภาพอยางไรบาง 

เป้าประสงค์ 

เกณฑ์ 

ดชันี 

เกณฑ์มาตรฐานการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนบนฐานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดท�า “เกณฑ์

มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีพิเศษให้เป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่ง

ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้านใหญ่ 28 เป้าประสงค์ ดังนี้

   

ปกหนาใน 

เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรอื อพท.  ไดจัดทํา 
“เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว ” ข้ึน เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนา ชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษใหเปน
ชุมชนตนแบบซ่ึงประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน5 ดานใหญ28 เปาประสงค ดังนี้ 

 

ดาน1: ชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนมีการจัดการอยางย่ังยืน 

เปาประสงคท่ี1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยชุมชน 

เปาประสงคท่ี2 ประสิทธิภาพของขอตกลงรวมกันสําหรับการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 

เปาประสงคท่ี3 ประสิทธิภาพของขอควรปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี4 ประสิทธิภาพของกลุมบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนในการพัฒนาบุคคลากรในกลุม 

เปาประสงคท่ี5 ประสิทธิภาพของการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย 

เปาประสงคท่ี6 ประสิทธิภาพการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตางๆ 

เปาประสงคท่ี 7 ประสิทธิภาพดานการจัดการการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 

เปาประสงคท่ี8 ประสิทธิภาพของระบบบัญชี การเงิน 

เปาประสงคท่ี9 การใหความสาคัญกับเยาวชน 

ดาน2: ดานการจัดการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาประสงคท่ี10 ประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได 

เปาประสงคท่ี11 ประสิทธิภาพในการสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาประสงคท่ี12 คุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางโอกาสในการเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี13 การใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนในการทองเท่ียว 

ดาน3: ดานการอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี14 คุณภาพฐานขอมูลดานมรดกวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว 

เปาประสงคท่ี15 ประสิทธิภาพในการเผยแพรมรดกวัฒนธรรมผานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี16 ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
 
ท่ีมา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรอื อพท. 
 

 

 

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.
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