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เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชนบนฐานการพัฒนา
ปกหนาใน
อย่างยั่งยืน
เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 5ปกหลัด้งในาน
28 เป้เกณฑ
าประสงค์
(ต่อ) หารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 5ดาน 28 เปาประสงค (ตอ)
มาตรฐานการบริ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดท�ำ “เกณฑ์
องค
การบริหหารจั
ารการพั
ฒนาพื
่พิเ่ยศษเพื
่ยวอยางยั่งยืนฒ(องค
อ อพท.
จัดทํา ซึ่ง
มาตรฐานการบริ
ดการแหล่
งท่้นอทีงเที
ว” ขึ่อ้นการท
เพื่ออเป็งเที
นกรอบในการพั
นาชุมการมหาชน)
ชนในพื้นที่พหรื
ิเศษให้
เป็นชุมชนต้ไดนแบบ
“เกณฑวมยเกณฑ์
าตรฐานการบริ
่ยว ” ขึดั้นงนีเพื้ ่อเปนกรอบในการพัฒนา ชุมชนในพื้นที่พิเศษใหเปน
ประกอบด้
มาตรฐานหารจั
5 ด้ดาการแหล
นใหญ่ 28งทเป้องเที
าประสงค์
ชุมชนตนแบบซึ่งประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน5 ดานใหญ28 เปาประสงค ดังนี้

ดาน4 : ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน
เปาประสงคที่17 ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
เปาประสงคที่18 คุณภาพฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่19 ประสิทธิภาพในการเผยแพร
ปกหลังใน ภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการ
ดาน1: ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนมีการจัดการอยางยั่งยืน
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 5 ดาน 28 เปาประสงค (ตอ)
เปาประสงคที่1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยชุมชน
เปาประสงคที่20 ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
เปาประสงคที่21 ประสิทธิภาพในการสรางความตระหนักรูถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
เปาประสงคที่2 ประสิทธิภาพของขอตกลงรวมกันสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
สิ่งแวดลอมผานการทองเที่ยว
เปาประสงคที่3 ประสิทธิภาพของขอควรปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยว
เปาประสงคที่ 18 คุณภาพฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดาน5: ดานบริการและความปลอดภัย
เปาประสงคที่4 ประสิทธิภาพของกลุมบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนในการพัฒนาบุคคลากรในกลุม เปาประสงคที่ 19 ประสิทธิภาพในการเผยแพรภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการ
เปาประสงคที่22 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการและความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
เปาประสงคที่5 ประสิทธิภาพของการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย
เปาประสงค
ที่23 ญประสิ
ภาพของนั
กสื่อความหมาย
เปาประสงคที่ 21 ประสิทธิภาพในการสรางความตระหนั
กรูถึงความสาคั
ของการรัทกธิษาทรั
พยากรธรรมชาติ
และ
เปาประสงคที่6 ประสิทธิภาพการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตางๆ
เปาประสงคที่24 คุณภาพของเสนทางและกิจกรรมทองเที่ยว
เปาประสงคที่ 7 ประสิทธิภาพดานการจัดการการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ 22 ระดับความพึงพอใจในการใหเปบาริกประสงค
ารและความปลอดภั
องเที่ยว ดบริการทองเที่ยว
ที่25 ยดคุาณนการท
ภาพของจุ
เปาประสงคที่8 ประสิทธิภาพของระบบบัญชี การเงิน
เปาประสงคที่ 23 ประสิทธิภาพของนักสื่อความหมาย
เปาประสงคที่26 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิธีการเดินทางทองเที่ยวในชุมชน
เปาประสงคที่9 การใหความสาคัญกับเยาวชน
เปาประสงคที่ 24 คุณภาพของเสนทางและกิจกรรมทองเที่ยว
เปาประสงคที่27 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน
ดาน2: ดานการจัดการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่28 ประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานดานบริการ
เปาประสงคที่10 ประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได
เปาประสงคที่11 ประสิทธิภาพในการสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่12 คุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางโอกาสในการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
เปาประสงคที่13 การใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนในการทองเที่ยว
ดาน3: ดานการอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
เปาประสงคที่14 คุณภาพฐานขอมูลดานมรดกวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
เปาประสงคที่15 ประสิทธิภาพในการเผยแพรมรดกวัฒนธรรมผานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปาประสงคที่16 ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทีง่มกทารมหาชน)
าองเที: คู่ยมวโดยชุ
ือเกณฑ
มอพท.
าตรฐานการบริ
หารจั
มชนอ องค
การบริหารการพัฒนาพื
้นทีด่พิเการแหล
ศษเพื่อ งทองเที่ยวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
ที่มา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหล
(องค์
หรื
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท.
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
- แตละเปาประสงคจะประกอบดวย “เกณฑ
ยอย” ที่ใชวัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแตละ
ª แต่ละเป้าประสงค์จะประกอบด้วย “เกณฑ์ย่อย” ที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแต่ละเป้าประสงค์
เปาประสงคโดยในแตละ เกณฑยอย” จะประกอบด
วลยะเป
“ดัชนีา”ประสงค
ชี้วัดความสมบู
รณของเกณฑวยย“เกณฑ
อยแตละขอ ยอ
แต
จะประกอบด
่ใชวัดระดับรณ์ประสิ
ทธิภาพและคุ
ภาพของแต
ละเปาประสงค
โดยในแต่
ล
ะ
เกณฑ์
ย
อ
่
ย”
จะประกอบด้
วย “ดัชนี” ชีย”ที
้วัดความสมบู
ของเกณฑ์
ย่อยแต่ณละข้
อ
-

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.

ที่มา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท.
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(องคการมหาชน) หรือ อพท.

โดยในแต
ละเกณฑยอย”จะประกอบดวย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณของเกณฑยอยแตละขอ
ª
เป้าประสงค์
เกณฑ์
ดัชนี

งนั้น นการประเมิ
นจึวงประเมิ
นที่ “ดัชนี” เป็นหลัก โดยเมื่อประเมินดัชนีครบถ้วนแล้ว จะสามารถตอบเกณฑ์ และ
- ดังนั้น การประเมินจึงประเมินที่ “ดัชนี” เปนหลัก ª
โดยเมืดั่อประเมิ
ดัชนีครบถวนแล
จะสามารถตอบเกณฑ
และ เปาประสงคไดวาครบถวน สมบูรณ เป้
และาประสงค์
มีประสิทธิภไาพและคุ
ณภาพอย
งไรบารงณ์ และ มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างไรบ้าง
ด้ว่าครบถ้
วน าสมบู
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Office of the National Economic and Social Development Board

บทบรรณาธิการ
ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือเป็นฟันเฟือง
หลักในการสร้างการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และมู ล ค่ า จากการท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่า งรวดเร็ว และจัดอยู่ในล�ำดับ ต้นๆ ของ
โลก จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในระยะที่ผ่านมา ท�ำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เป็นจ�ำนวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของนักท่องเที่ยวเป็น
จ�ำนวนมากอาจสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ถูกคุกคาม ขณะที่ผลประโยชน์จากการ
ท่องเทีย่ วยังคงกระจุกตัวอยูใ่ นบางพืน้ ที่ การบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
ที่มีประสิทธิภาพจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
ของประเทศให้มีคุณภาพ สมดุลในทุกมิติ สร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึงบนพื้นฐานจิตส�ำนึกของความเป็นไทย
วารสารเศรษฐกิ จ และสั ง คมฉบั บ นี้ จึ ง ขอน� ำ เสนอสาระ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการ ส่งเสริมให้ชุมชนน�ำจุดเด่นที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานในการรองรั บ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะน�ำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีสาระที่
น่าสนใจ อาทิ บทสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาในประเด็นนโยบายการท่องเทีย่ ววิถไี ทยซึง่ เป็นนโยบายส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนสร้างความสมดุลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์
ต่อทุกฝ่ายและทุกพื้นที่ เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ เรื่องท่องเที่ยวไทย สร้าง
รายได้ทว่ั ถึง น�ำเสนอสถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วของไทยในปัจจุบนั
บทบาทของภาคการท่องเที่ยวในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ จุดแข็งจุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
และแนวโน้มการท่องเที่ยวในระยะต่อไป
ขณะที่ ใ นส่ ว นของบทความประจ� ำ ฉบั บ น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติเพื่อส่งเสริม
ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วไทยเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ เ ป้ า หมายการสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ประเทศ 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559 แนวโน้มการก่อสร้างไทย
เพือ่ การท่องเทีย่ วอาเซียน บทความเกีย่ วกับการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
องค์กรชุมชนและประชาสังคมภายใต้ชื่อ “กลุ่มฮักเมืองน่าน” ซึ่ง
ร่ ว มกั น วางแผนจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ จั ด การวิ ถี ชุ ม ชนบนฐาน
วั ฒ นธรรมโดยคนในชุ ม ชนเป็ น หลั ก และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ น ่ า สนใจ
ซึ่งคณะผู้จัดท�ำหวังว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ จะเป็นประโยชน์
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการน� ำ ไปประกอบการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
การท่องเที่ยวของไทยต่อไป

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการฯ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รองเลขาธิการฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ  
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร์ ผะเอม
นางสาวลดาวัลย์ ค�ำภา
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
น.ส.พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ  
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายดนุชา พิชยนันท์
น.ส.สมศรี เหลืองมณีรัตน์
นายวิทยา ปิ่นทอง  
นายสุริยา จันทรกระจ่าง  
นางวิลาวัลย์ ตันรัตนกุล  
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

บรรณาธิการบริหาร
นายวิทยา ปิ่นทอง
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
กองบรรณาธิการ
น.ส.วีณา เตชะพนาดร
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค
นางนิสวันต์ พิชญ์ด�ำรง
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
น.ส.อมราวรรณ ทิวถนอม
นายตฤตณัย นพคุณ
น.ส.ปภานัน วรวัฒนสกุล
ฝ่ายจัดการ
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ์ ฤทธิแปลก
ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง จ�ำกัด

สารบัญ
สัมภาษณ์พิเศษ				
“การท่องเที่ยวที่ทั่วถึงและยั่งยืน”   
โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ 			
ท่องเที่ยวทั่วไทย สร้างรายได้ทั่วถึง
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 การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ 2.3 ล้านล้านบาท
ภายในปี 2559
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวอาเซียน
 ฮักเมืองน่าน เครือข่ายการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรม
ข้อมูลชวนรู้			
44
ถอดรหัสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ความเคลื่อนไหวของ สศช.
47
การเตรียมการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12                         
ปกหน้าใน
ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย
ปกหลังใน
ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

สัมภาษณ์พิเศษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวที่ท่ัวถึงและยั่งยืน

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

ส�ำ

นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์
วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ให้เข้าพบและสัมภาษณ์ในประเด็นนโยบาย
การท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความสมดุลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ายและทุกพืน้ ที่ การพัฒนาท่องเทีย่ วให้เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บทบาทของภาคีตา่ งๆ
รวมถึงประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วทีค่ วรให้ความส�ำคัญ
ในระยะยาวเพือ่ เป็นกรอบทิศทางในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

ปี 2558 ปีท่องเที่ยววิถีไทย...กระจายรายได้ทั่วถึง
ท่านรัฐมนตรีกอบกาญจน์ฯ กล่าวถึงกิจกรรม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess)” ว่า กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ก�ำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยตามนโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์ส�ำคัญของ
แคมเปญนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกของไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุข ความรื่นเริง ความเป็นอยู่ และ
มิตรไมตรีของคนไทยทีพ่ บเห็นได้ทกุ ถิน่ ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ยืนยันถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความรัก ความสามัคคี
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ***เจ้าหน้าที่โครงการ ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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“การจัดกิจรรมท่องเทีย่ ววิถไี ทยจะมุง่ สร้างความยัง่ ยืน
ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว เป็นการ
ส่งเสริมที่ไม่ได้เน้นปริมาณ แต่จะเน้นการท่องเที่ยวที่มี
คุ ณ ภาพ กระตุ ้ น ให้
เกิ ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ หั ว
จากการที่นักท่องเที่ยว
ใช้เวลาท่องเที่ยวหรือ
อยู่นานมากขึ้น และ
น� ำ ไปสู ่ ก ารกระจาย
รายได้ ที่ ทั่ ว ถึ ง คื อ
ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า
ร้านอาหารเท่านั้นที่จะได้ ส่วนอื่นๆ เช่นคนในพื้นที่จะต้อง
ได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วย เพราะการท่องเที่ยววิถีไทย จะ
ไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน ให้ชุมชนมาดูแลการ
ท่ อ งเที่ ย วตามหมู ่ บ ้ า น ต� ำ บลต่ า งๆ
ที่ มี ก ารพั ฒ นา นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ไป
เยี่ ย มชมศิ ล ปะวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น
ความเป็นอยู่ และซื้อสินค้าต่างๆ”
ท่ า นรั ฐ มนตรี ฯ กล่ า วต่ อ ถึ ง
สาเหตุ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ จั ด
กิจกรรมปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทยว่า เนือ่ งจาก
ในปี 2558 เป็นปีที่กำ� ลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เราจะมี
คู่แข่งด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะหลายประเทศ เช่น
มาเลเซีย เวียดนาม ใช้การท่องเที่ยวเป็นเสาหลักในการ
แข่งขัน ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเองก็ให้ความส�ำคัญกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น ไทยจ�ำเป็นต้องสร้างจุดขายโดยดึงจุดแข็งที่มีอยู่
มาใช้ นั่นคือการเน้นย�้ำว่า ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ วิถไี ทย (Thainess)
มีความโดดเด่นในแง่ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
น�ำไปสู่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวที่สนุกสนาน
และเบิกบานใจ รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของ
ชาวต่างชาติ ทัง้ นักท่องเทีย่ วกลุม่ เดินทางซ�ำ้ (Re-visit) กลุม่
ที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทย (First visit)
“การท่องเที่ยววิถีไทยเป็นการตอบโจทย์ทั้งคนที่เคย
มาเที่ยวเมืองไทยแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทย

ร้อยละ 60 - 70 คือ คนที่เคยมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่ง
เขาต้องการแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลใหม่ๆ ให้คนที่เคยมาแล้ว
อยากกลับมาอีก หรือคนที่มาใหม่ก็จะได้เห็นความเป็นไทย
มากขึน้ ซึง่ เป็นการตอบโจทย์การท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ ท�ำให้
นักท่องเทีย่ วใช้เวลานานมากขึน้ จากเดิมเฉลีย่ 8 - 9 วัน เพิม่
เป็น 9 - 10 วัน หรือ 10 - 11 วัน ค่าใช้จา่ ยต่อหัวก็จะเพิม่ ขึน้ ”
“การโปรโมทโครงการท่องเที่ยววิถีไทย แต่ละจังหวัด
มีการเตรียมการเพื่อสร้างจุดขาย และเข้ามาดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งนอกจาก 10 เมืองใหญ่ที่เป็นเมืองหลัก
ทีม่ กี ารสร้างมุมมองใหม่ในการท่องเทีย่ ว เช่น กรุงเทพฯ พัทยา
ภูเก็ต กระบี่ พังงา หาดใหญ่ แล้ว ยังมี 12 จังหวัดใหม่ที่เป็น
เมืองต้องห้ามพลาด ทีก่ ระจายครบทุกภาค ได้แก่ ล�ำปาง น่าน
เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ เลย ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ราชบุรี
สมุทรสงคราม ตราด และจันทบุรี เพือ่ สือ่ สารกับนักท่องเทีย่ ว

ว่าประเทศไทย ยังมีแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ทีน่ า่ ท่องเทีย่ วอีกเยอะ
ทัง้ เส้นทางในฝันหรือธรรมชาติสวยงามบนถนน หรือเส้นทาง
ต่างๆ รวมถึงมีการร้อยเรียงปฏิทนิ ท่องเทีย่ วทีม่ คี วามน่าสนใจ
ตลอดปี เพือ่ ให้นกั เดินทางสามารถตัดสินใจเลือกท่องเทีย่ วไป
ยังสถานที่ต่างๆ ที่ตนเองสนใจได้ตลอด 12 เดือนอีกด้วย”
ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวต่อไปว่า การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
วิถไี ทยไม่ใช่แค่การโปรโมท แต่จะเป็นยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดขึน้
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกส�ำคัญใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เน้น
ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งนอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับแหล่งท่องเที่ยวโดยต่อยอดจากแหล่งเดิมที่มีอยู่และการ
สร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ แล้วจะต้องเน้นการสร้างตัวตน
สร้างจิตส�ำนึกรักความเป็นไทยให้กบั คนรุน่ ใหม่ กระตุน้ ให้เห็น
คุณค่าและอยากจะยกระดับสิง่ ทีม่ อี ยู่ ไม่ใช่เฉพาะน�ำเสนอ
เพียงว่า ในอดีตคนไทยใช้ชีวิตอย่างไรเท่านั้น แต่ควรน�ำ
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เสนอวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วย ขณะเดียวกัน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีไทยไม่ได้สื่อสารเฉพาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเท่านั้น แต่ยังต้องการกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทย
ด้วย ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ส�ำคัญมาก เพราะยังมีแหล่งท่องเที่ยว
อีกหลายจุดที่ คนไทยเองไม่ทราบว่ามีความน่าสนใจ สวยงาม
และมีคุณค่า

2020 Roadmap of Thailand ผสานทุก
บทบาท ก้าวไปพร้อมกัน
การท่องเที่ยวในระยะที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านอุปสงค์ (Demand Side) อาทิ ส่งเสริมการตลาด
การจูงใจนักท่องเที่ยว จนส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว

หลายแห่ ง ทั้ ง ในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
วิถชี มุ ชน ท่านรัฐมนตรีฯ ระบุวา่ ต้องให้ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาด้านอุปทาน (Supply
Side) ที่สมดุลควบคู่ไปด้วย โดยระยะสั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เพิ่มคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว การให้
บริการด้านข้อมูลและสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านการศึกษา
ถอดบทเรียนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากกรณี
ความส�ำเร็จต่างๆ
ส่วนในระยะยาว เพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีไทยมีความต่อเนื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้จัดท�ำ
“แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559”
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะยาว หรือที่เรียกว่า “2020
Roadmap of Thailand” เป็นโรดแมปของการท่องเที่ยว
กลุม่ จังหวัดในประเทศไทย เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ช่วยกระจายรายได้

อย่างเท่าเทียม และช่วยสร้างส�ำนึกรักบ้านเกิดให้แก่คนไทย
ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า โรดแมปนี้ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
จะใช้ เ ป็ น กรอบทิ ศ ทางในการด� ำ เนิ น งานไปสู ่ เ ป้ า หมาย
เดียวกันภายใต้การท�ำงานในลักษณะบูรณาการ เป็นแผนที่
น�ำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติได้ก�ำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพใน 8 กลุ่ม หรือ 8 คลัสเตอร์ โดย
ก�ำหนดเขตท้องที่ในจังหวัดต่างๆ เป็นเขตการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ว โดยช่วงแรกจะด�ำเนินการจัดท�ำแผนใน 5 คลัสเตอร์
ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ
ตอนบน (2) กลุ่มท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (3) กลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (4) กลุ่มท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก และ (5) กลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน และเตรียมการ
ผลักดันต่ออีก 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่น�้ำโขง กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำภาคกลาง
ทั้งนี้ การด�ำเนินงานจะเน้นการขับเคลื่อนผ่านแผน
ปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามสอดคล้อง
และต่อเนื่องกันตามบทบาท
ของแต่ละหน่วยงาน อาทิ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) จะต้ อ งผสมผสาน
แนวคิดทางการตลาดเข้ากับ
โรดแมปทีเ่ น้นการกระจายตัว
ของแหล่งท่องเที่ยวหลักไปสู่
แหล่งท่องเที่ยวรองหรือระดับชุมชน
“ตอนนี้เราจะประสานให้ทุกฝ่ายใช้ โรดแมปนี้เป็น
กรอบ อาทิ ททท. ซึง่ เน้นในการขายการตลาด เป็นการมองใน
ภาพใหญ่ แต่การท�ำแผนของ ททท. จะต้องไปตามทิศทางใน
โรดแมป ไม่ใช่จะนึกว่าขายอะไรก็ขายกันไปแบบนัน้ ไม่ได้ เมือ่
ททท.ท�ำแผนเสร้จแล้ว กรมการท่องเทีย่ วต้องมาอ่านแผน ของ
ททท. แล้วแปลออกมาเป็นงาน ทีผ่ า่ นมา ต่างฝ่ายต่างคิดการ
ด�ำเนินงานจึงไม่ตรงกัน หลายเรือ่ งอนุมตั ไิ ปแล้วปรากฎว่าไม่
สอดคล้องกัน ก็ต้องมาปรับงบตามกันทีหลัง ตอนนี้ เมื่อ
ทุกคนยอมรับในโรดแมป ททท. จะท�ำแผนปฏิบตั กิ ารก่อนเป็น
หน่วยงานแรก ส่วนกรมการท่องเทีย่ วจะยังไม่ทำ� อะไรจนกว่า
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แผนของ ททท. จะออกมา ดังนั้น กลางปีนี้ประมาณเดือนห้า
(พฤษภาคม) ททท.จะเริ่มท�ำแผนแล้ว พอปลายเดือนห้า
ต้นเดือนหกจะให้กรมการท่องเที่ยวเข้าไปเอาแผนมาปรับใช้
จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน”
ท่านรัฐมนตรีฯ ย�้ำว่าความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ
ตามโรดแมปดังกล่าว จุดส�ำคัญคือการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่
“การด� ำ เนิ น งานใน
พื้ น ที่ ทั้ ง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน
รวมถึงชุมชน หมูบ่ า้ น เรา
จะดึงเข้ามาร่วมเพราะบทบาทและจุดเด่นของแต่ละเมือง
แตกต่างกัน โดยบางเมืองมีจุดเด่นเป็นประตูทางเข้าเมือง
บางเมืองมีจดุ เด่นด้านอาหาร หรือทางวัฒนธรรม ซึง่ ทุกอย่าง
มีส่วนที่จะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้
เติบโตขึ้นได้ บทบาทภาคเอกชนเอง จะมีคณะอนุกรรมการ
ที่มาจากเอกชน โดยเมื่อมีการลงพื้นที่ ครึ่งหนึ่งจะมาจากคน
ท้องที่ ภาคเอกชนและประชาคมของพื้นที่ และอีกครึ่งหนึ่งจะ
มาจากหน่วยงานภาครัฐแต่ไม่ใช่หน่วยงานของ
กระทรวงการท่องเทีย่ วอย่างเดียว มันเกีย่ วข้อง
กับ 7 กระทรวง ก็ต้องให้ทั้งหมดเข้ามามี
ส่วนร่วม ไม่งั้นจะบูรณาการไม่ได้ ณ ตอนนี้ใน
การท�ำอะไรก็แล้วแต่ เราจะเอาภาคเอกชนและ
ประชาคมเข้าร่วมทุกครั้ง”
นอกจากนี้ การที่แหล่งท่องเที่ยวของ
ไทยแต่ละแห่ง แต่ละประเภท มีหน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบแตกต่างกันไปและมีเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมศิลปากรดูแลแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดูแล
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน ดังนั้น จึงต้องผลักดันให้
ทุกหน่วยงานยึด 2020 Roadmap of Thailand เพื่อสร้าง

ระบบการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ

ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของไทยในปัจจุบัน
ท่านรัฐมนตรีฯ ให้ความเห็นว่าการขาดความต่อเนื่อง
ทัง้ ในส่วนของการด�ำเนินงานและการติดตามประเมินผลเป็น
ปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญ ของการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
“ขออนุญาตยกตัวอย่าง การที่
แต่ละจังหวัดเปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการฯ
บ่อย ผูว้ า่ ฯ ทุกคนที่เข้ามาก็จะมี motto
ใหม่ มีเป้าหมายใหม่ ท่านหนึ่งจะขาย
น�้ำแร่ ท่านที่มาใหม่เปลี่ยนมาขายผ้า คือ
ทุกคนต้องการมีผลงานตัวเองซึ่งส่งผล
ในเรื่ อ งความต่ อ เนื่ อ งในการท� ำ งาน
ดังนั้น ต่อไปต้องไปตามโรดแมป ห้ามเปลี่ยนเป็นผลงาน
ตัวเอง ต้องเป็น agenda ประเทศไทย ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่เฉพาะ
ผูว้ า่ ฯ นะ ลงไปเป็น อบต. ก็มปี ญ
ั หาคล้ายๆ กัน หรือแม้กระทัง่
เจ้ากระทรวง เจ้ากระทรวงคนถัดไปจะบอกว่า ไม่ได้...คนเก่ามี
โรดแมป 2020 เดี๋ยวฉันมี 2025 มาใหม่ มันก็สะดุด เพราะ
ฉะนัน้ โรดแมปต้องศักดิส์ ทิ ธิ์ ต้องมี continuity ทุกหน่วยงาน
ต้องรับทราบ ไม่มีการ create ใหม่ ต้องเป็นไปตามนี้ ยกเว้น
ว่ า หน้ า งานปรั บ หรื อ มี
ปั ญ หาจริ ง ๆ ก็ ค ่ อ ยว่ า
กัน แต่ว่าห้ามประเภท
ทุกคนจะท�ำตามทีต่ วั เอง
ต้องการ”

“อีกเรื่อง ที่เป็น
สิ่งส�ำคัญ คือเรื่องการ
วัดผล วิธกี ารวัดผลต้อง
สอดคล้องกับโรดแมป
ไม่ใช่ว่า create อะไรใหม่เรื่อยๆ ไม่จบ ถ้าขนาดตัวชี้วัด
ยังเป็นการ create อะไรใหม่ตลอด ทุกคนก็ต้อง create
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อะไรใหม่ตาม ไม่งั้นตกเป้า การประเมินนี่ส�ำคัญนะ เหมือน
เรื่องการศึกษาน่ะ ถ้าเผื่อ สมศ. ยังประเมินอย่างนี้อยู่ ครูก็
ต้องท�ำงานอย่างนี้ คือคุณไปประเมินเขาอย่างนี้ เขาก็ต้อง
ท�ำ เพราะฉะนั้นในแง่ของกระทรวง เช่นกันว่า ตัวชี้วัดต้อง
เปลี่ยน ไม่ใช่มาดูจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ต้องดูคุณภาพ แต่เรา
ก็ต้องมีวิธีให้เขาวัดได้นะ เช่น เราใช้ค�ำว่ากระจายรายได้
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
ตัวของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดตนไปสู่พื้นที่อื่นมากขึ้น จะ
ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง เช่น แทนที่จะอยู่ภูเก็ต 10 วัน
กลับถูกแบ่งไปพังงาหรือจังหวัดอืน่ เพิม่ ท่านรัฐมนตรีฯ มองว่า
ประเด็นนี้ก็มี ผู้ประกอบการที่ตั้งข้อสงสัย ซึ่งจะต้องมีการท�ำ
แผนร่วมกันดังที่กล่าวไว้ และชี้ให้เห็นว่าหากอยากจะเติบโต
เร็วต้องพิจารณาข้อดีข้อด้อยในเชิงยุทธศาสตร์
“ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ททท. เขา
บอกเลยว่า ไม่ใช่เน้นแต่การกระจายรายได้ระหว่างจังหวัด
แต่ภายในจังหวัดก็มี ระหว่างอ�ำเภอก็มี แต่จะมาโปรโมต
ทุกอ�ำเภอพร้อมกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วอย่างจังหวัด
นครศรีธรรมราช ททท. บอกไว้ว่าคุณงามความดีของเขา
มีทุกอ�ำเภอเลย 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
อืน่ บ้าง เช่นอยูส่ องอาทิตย์กน็ กึ ว่าจะไปเทีย่ วทีไ่ หนดีในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ก็สง่ ไปภูเขา ตอนนีภ้ เู ขาเริม่ ได้นกั ท่องเทีย่ ว
ญี่ปุ่นเข้ามาแล้ว”

“ระหว่างจังหวัดหรือระหว่างคลัสเตอร์ก็ต้องท�ำความ
เข้าใจตรงนี้เช่นกัน จังหวัดบางจังหวัดจะต้องดึงก่อน และ
บางทีก็ต้องมี step จะต้องกัดฟันกันเล็กน้อย แล้วทยอยกัน
ด�ำเนินการ แต่ถา้ ทุกคนจะเอาพร้อมกัน ไม่มใี ครได้เลย อย่าง
อีสานก็เหมือนกัน คลัสเตอร์อีสานจะขายยาก แต่ตอนนี้ก็
เหมือนกัน บุรีรัมย์ก็บุรีรัมย์ หรือจะเลยก็เลย ต้องเอาก่อนที
ละจังหวัด และก็หากเลือกเลยก็เลือกเพียงสองภู มากกว่านีก้ ็
ยังไม่โปรโมท จริงๆ คุณมีสบิ ภู ไม่งนั้ งง เลยได้แล้วเดีย๋ วข้างๆ
จะเริ่มได้ ซึ่งอย่างไรคงยังมีอาการบ้าง แต่ว่าด้วยแผน แล้ว
สุดท้ายต้องมี Top down เหมือนกันในแง่ของแผนการตลาด
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�ำให้การท่องเที่ยวของเรามีการบริหารความเสี่ยง ตั้งมั่นอยู่
ในความสมดุล ไม่ใช่อิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป ท�ำยังไง
ให้มันสามารถดูแล พัฒนาคน core ที่ส�ำคัญของเราต้องอยู่
อย่างยัง่ ยืน คือช่วงเกิดอะไรขึน้ มากๆ อย่างมากก็ตกเล็กน้อย
แต่คนต้องอยู่ได้ รายได้ไม่จำ� เป็นต้องขึ้นตลอด ในความเป็น
จริงของชีวิตมันไม่ใช่ แต่ต่อให้รายได้ซึ่งบางครั้งมี swing
บ้าง แต่คนทัง้ หมดต้องอยูไ่ ด้ เพราะฉะนัน้ การท่องเทีย่ วไม่ใช่
แค่การสร้างรายได้ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนี่คือ ต้องเป็นการ
กระจายรายได้ เป็นการสร้างและพัฒนาคน ถึงจะอยู่ได้”
“ยกตัวอย่าง เช่น ตลาด ไม่ใช่อิงอยู่แต่นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาประเทศไทย “ไทยเที่ยวไทย” นี่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน ตอนนี้นี่ตลาดต่างชาติมาประเทศไทย ตลาดไทย
เที่ยวไทย ตลาดอาเซียน อันนีถ้ ้าเกิดลงลึกนะ ตลาดอาเซียน
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เพราะฉะนั้นการเปิดอาเซียนต้องเป็น plus เรามีโครงการ
weakened destinations ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จงมา
ประเทศไทย อาจจะเที่ยว/ไม่เที่ยว คือ 3 ตลาดนี่ต้องมาค�้ำๆ
กันอยู่ และถ้าลงลึกไปอีก อย่างค�ำว่าตลาดต่างชาติอย่างนี้
แน่นอนจีน เราไม่อยากพึ่งจีนมากเกินไป แต่เราปฏิเสธเขา
ไม่ได้ ตอนนี้รัสเซียตกละ เพราะฉะนั้น บางโรงแรมที่พึ่งแต่
รัสเซียนี่เห็นเลย ที่ในหลวงท่านสอน ตายเลย เพราะคุณไม่
เคยรับคนอื่น รัสเซียมาเยอะก็สบายไง once ที่ มันมีโอกาส
ตกได้อยู่แล้ว”
“ดังนัน้ เราต้องพยามบริหารให้มที ง้ั ตลาดต่างประเทศ
ที่ยืดหยุ่น เช่นเราก�ำลังไปมุ่งตลาดอินเดีย ลาตินอเมริกา
ตลาดแอฟริกา ซึ่งเราก�ำลังจะไป road show กับกระทรวง
พาณิชย์ในตลาดอินเดีย ซึง่ เขามีมาอยูแ่ ล้ว เป็นตลาดทีด่ แี บบ
เงียบๆ พวกนี้ spending per head ดีมาก
...คนอินเดีย ชอบมาแต่งงาน มาฮันนีมนู มาจัดประชุม
ดังนัน้ ตรงนีเ้ ขาชอบประเทศไทยอยูแ่ ล้ว ท�ำอย่างไรให้เพิม่ ขึน้
หรือตลาดไทยเที่ยวไทยนี่ ท�ำยังไง เราก�ำลังสร้างรุ่นเยาวชน
ไม่ใช่มแี ต่พอ่ แม่ คนแก่มาเทีย่ ว เด็กๆ นีต่ อ้ งมาเทีย่ วเมืองไทย
มองว่าเป็นเรือ่ งเก๋ ไม่ใช่ไม่มเี งินถึงมาเทีย่ ว มาเทีย่ วเมืองไทย
ก็เก๋นะ หรืออย่างตลาดอาเซียนอย่างนี้ ก็ต้องมองแบบลึกๆ
เลยว่ามาแบบ medical มาเสริมสวย มา shopping เอาลูก

มาโรงเรียน หรืออะไรก็แล้วแต่ท�ำให้อาเซียน ข้ามมา บินมา
ข้ามอุดร ผ่านด่าน คุณมาด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ เราต้องรับ
ให้ได้ แล้ว products นี่ไม่ใช่เน้นแต่ main city อย่างตอนนี้
12 เมืองนีเ่ ราจะคงอยูอ่ กี สัก... เดีย๋ วต้องดู วัดผลปีสองปี หรือ
ถ้าอยู่ตัวมากก็สร้างอีก 10 เมืองไหม หรืออย่างไรก็ว่าไป”
ขณะเดียวกัน ต้องให้ความส�ำคัญในการท�ำงานใน
ลักษณะเครือข่ายให้มากขึ้น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านองค์
ความรู้และด้านการวิจัยและพัฒนา โดยต้องค�ำนึงถึงความ
สอดคล้องกับภูมิสังคม อาทิ สถาบันการท่องเที่ยวชุมชนที่
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนอยู่
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเองต้องยึดโรดแมปทีร่ ว่ มกันจัดท�ำขึน้
และท�ำงานอย่างสอดประสานกัน
“อย่าง สกว. เรา Link กับเขาเลยค่ะ ไม่ต้องเข้าไป
หาใหม่ในพื้นที่ ใช้องค์ความรู้ที่มีมาต่อยอด สร้างอะไรใหม่ๆ
เอง ไม่ใช่ทุกคนต้องมีผลงานตัวเอง คือเราต้อง link อย่างที่
เราไปภูเก็ตนี่เราเชิญมาเลย มีใครอีก ซึ่งหลายหน่วยเขาท�ำ
ไว้อยูแ่ ล้ว บางทีขาดอีกไม่มาก ขาดเรือ่ งคมนาคม ขาดห้องน�ำ้
ขาดภาษา ขึ้น website ไม่เป็น อะไรอย่างนี้ มันจะขาดอยู่อีก
นิดหน่อย เพราะงั้นเรา link หมดเลย ไม่ใช่แบบเป็นผลงาน
ฉัน ฉันก็เข้าชุมชน ไม่นะ ใครท�ำอะไรได้ดี อย่างบางอย่าง
เอกชนท�ำได้ดี link ไปเลย อย่าไปท�ำแข่งกับเขา”

สรุป
ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ย�้ำเรื่องการบูรณาการในการท�ำงานและการประเมินผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
โดยเฉพาะการก�ำหนดตัวชี้วัดต้องให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ เพราะหากตัวชี้วัดไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน หน่วยงานจะมุ่งบรรลุตัวชี้วัดมากกว่ามุ่งผลส�ำเร็จบนความเป็นจริงและกล่าวปิดท้ายว่า
“เราต้องท�ำให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตัวเอง ซึ่งหากประชาชนรู้สึกเช่นนี้แล้ว ก็ท�ำให้
เกิดการอนุรกั ษ์ทอ้ งถิน่ เกิดขึน้ แน่นอนย่อมจะส่งผลท�ำให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์
“ท่องเทีย่ ววิถไี ทย” เราได้ทำ� ไปแล้วในหลายประเทศ ไม่วา่ จะเป็นทีล่ อนดอน ประเทศอังกฤษ จีน ฮ่องกง หลายประเทศ
ก็ตา่ งพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า เราเดินมาถูกทางแล้ว นีค่ อื จิตวิญญาณการท่องเทีย่ วของคนไทย การท่องเทีย่ วไม่ใช่
แค่การขายของ แต่เป็นพวกเรานีแ่ หละทีต่ อ้ งร่วมกันเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี เราอยากให้ทกุ คนร่วมกันเป็นทูตประจ�ำเมืองไทย
ที่จะดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและไมตรีจิตที่ดี” ª
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เรื่องเด่น
ประจ�ำฉบับ
โสภา จ�ำนงค์รัศมี*
ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์**
กัลย์ธีรา ชุมปัญญา***

ท่องเที่ยวทั่วไทย สร้างรายได้ทั่วถึง

ค

วามสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยถือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีตา่ งๆ ผนวกกับความพร้อมของ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ได้สง่ เสริมให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในจุดหมายปลายทางส�ำคัญของการท่องเทีย่ ว และเป็นแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจ�ำนวนมาก โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จากสาขาการ
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคบริการ มีสัดส่วนมากกว่าภาคการผลิตอื่นๆ หรือมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ทั้ง
ประเทศ ในขณะที่รายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ปี 2557 แสดง
ให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของโลก พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อเนื่องในมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นการขยายตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับช่วยสร้างงานทัง้ ในภาคการท่องเทีย่ ว การบริการและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนีก้ ารท่องเทีย่ วยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคม และสาธารณูปโภคต่างๆ ซึง่
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและแนวโน้มในปี 2558
ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก การเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญของการท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดหลาย
ทศวรรษทีผ่ า่ นมาสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผคู้ นทัว่ โลก ทีไ่ ด้เดินทางแลกเปลีย่ น
ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และยังช่วยลดอุปสรรคทางการค้าในการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันยังส่งเสริมการขยายตัวของการลงทุน และการ
จ้างงานซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2556 การท่องเที่ยวโลกสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจกว่า 1,159 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 1,087 ล้านคน กล่าวได้
ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย อย่างไรก็ดีด้วยลักษณะ
ของการท่องเที่ยวที่มีการเปลีย่ นแปลงได้งา่ ยตามความนิยม ตามยุคสมัย หรืออาจได้รบั ผลกระทบจากภาวะต่างๆ เช่น
เศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติ และโรคติดต่อ จึงท�ำให้การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับภาคการท่องเที่ยว
สถานการณ์การท่องเที่ยวและแนวโน้มของทวีปเอเชียแปซิฟิก ในปี 2556 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทาง
*รักษาการในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
***นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม มกราคม - มีนาคม 2558

มาเยือน 248 ล้านคน คิดเป็นเกือบ 1
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (ITA) : 1,087 ล้านคน
ใน 4 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดย
 รายได้จากการท่องเที่ยว (ITR) : $ 1,159 พันล้าน
ปี 2013
ประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับ
ในทวีปเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ จีน (จ�ำนวน
นักท่องเที่ยว 56 ล้านคน) ไทย (จ�ำนวน
นักท่องเที่ยว 27 ล้านคน) และมาเลเซีย
(จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 26 ล้ า นคน) ซึ่ ง
ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
*สัดส่วนทัว่ โลก (%)
ที่มา: UNWTO
อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
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ให้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะที่กัมพูชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 และสปป.ลาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 โดยในปีที่ผ่านมา อาเซียน
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อาเซียนมีนักท่องเที่ยวประมาณ 149 คนต่อประชากรหนึ่งพันคนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก จึงเป็นสัญญาณที่ดี
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การจัดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโลก ปี 2556 โดย UNWTO
จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ

รายไดจากการทองเทีย่ ว

การเปลีย่ นแปลง (%)

ลานคน
2555

2556*

55/54

56*/55

พันลาน US$

2

การเปลี่ยนแปลง (%)

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

เยอรมนี

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

เยอรมนี

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

ไทย

22.4

26.5

16.2

18.8

10

ฮองกง

33.1

38.9

16.2

17.7
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ที่มา : UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition

แนวโนมการทองเที่ยวโลก ในป 2558 คาดวาจะเติบโตอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา เนื่องจากผูคน
สามารถเขาถึงการทองเที่ยวไดสวารสารเศรษฐกิ
ะดวกมากขึจ้นและสัมีงกคมารใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการ
มกราคม - มีนาคม 2558     9
ทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชโทรศัพทมือถือเพื่อเปนแผนที่ เช็คอินสนามบินหรือการเขาพัก คนหาขอมูล
เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง ใช ใ นการซื้ อ สิ น ค า ต า งๆ ขณะเดี ย วกั น นั ก ท อ งเที่ ย วมี แ นวโน ม จะให
ความสําคัญกับเนื้อหาสาระ (Content) หรือความเปนมาของแหลงทองเที่ยว รวมทั้งการมีสวนรวมกับเจาของ

แนวโน้มการท่องเที่ยวโลก ในปี 2558 คาดว่า
จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คน
สามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้สะดวกมากขึ้น มีการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออ�ำนวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อ
เป็นแผนที่ เช็คอินสนามบินหรือการเข้าพัก ค้นหาข้อมูล
เกีย่ วกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว รวมทัง้ ใช้ในการซือ้ สินค้าต่างๆ
ขณะเดียวกันนักท่องเทีย่ วมีแนวโน้มจะให้ความส�ำคัญกับ
เนื้อหาสาระ (Content) หรือความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับเจ้าของพื้นที่ หรือ
ชุมชน (Local Community) ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อาทิ การพักโฮมสเตย์ การเรียน
ท�ำอาหาร การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนั้น
นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืน
ของภาคการท่องเที่ยวมากขึน้ ทั้งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

และมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาครัฐ และผู้ประกอบการ ต้อง
ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยว
ของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็น
หัวใจส�ำคัญของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึง่ จ�ำนวน
และรายได้จากการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี แม้วา่
ในบางช่วงจะประสบปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ แต่ภาคการ
ท่องเที่ยวก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วน
ส�ำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นขึ้น
มาในระยะเวลาอันสั้นด้วย
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ขยายตัวประมาณร้อยละ 3 จากปีทผี่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม
ในปี 2558 คาดว่าสถานการณ์ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้ม
ฟืน้ ตัวมากขึน้ ซึง่ อาจเกิดการขยายตัวทัง้ จ�ำนวนและรายได้
จากการท่องเทีย่ ว ประกอบกับการส่งเสริมให้ปี 2558 เป็นปี
ท่องเที่ยววิถีไทย จะช่วยสร้างอัตลักษณ์และน�ำเสนอ
ความเป็นไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอืน่ ๆ ในช่วงที่
เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวได้
ในระยะต่อไปการแข่งขันในภาคการท่องเที่ยว
ทั่วโลกจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยหลายประเทศ
มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว
เป็นหลัก และการลดอุปสรรคและอ�ำนวยความสะดวก
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ปรั บ ปรุ ง มาตรการทางภาษี
มาตรการด้านวีซ่า เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งแนวโน้มราคาน�้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง
การเติบโตของสายการบินต้นทุนต�ำ่ และการขยายเส้นทาง
บินใหม่ๆ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการท่องเทีย่ ว
ทั่ ว โลกให้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น การปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ทั น กั บ
สถานการณ์จึงถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น และเป็นความท้าทาย
ส�ำหรับภาคการท่องเที่ยวไทยในขณะนี้ ส่วนตลาด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี ส� ำ คั ญ ของไทยในปี ท่ี ผ ่ า นมา
ได้แก่ จีนและรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลัก ที่เข้ามาแทนที่
นักท่องเที่ยวจากตะวันตกในช่วงก่อนหน้านี้ ส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เยือนประเทศไทยสูงที่สุด มีจ�ำนวน 4.6 ล้านคน ส่งผลต่อ
การขยายตัวของการท่องเที่ยวในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อง
Lost in Thailand รวมทั้งความพร้อมในด้านการอ�ำนวย
ความสะดวกในการท่องเที่ยว การเดินทาง โรงแรมและ
ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งการค้า รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว
ในเมื อ งไทยที่ ยั ง มี ค วามสวยงามทางธรรมชาติ แ ละ
ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 กลุ่ม
ตลาดเป้าหมายส�ำคัญของไทย จะขยายตัวครอบคลุมกลุม่
ประเทศยุโรปตะวันออก บราซิล เมียนมาร์ด้วย เนื่องจาก

ตลาดจีน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย ก�ำลัง
อยู่ในช่วงฟื้นตัว หรืออาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทยควรมีทิศทางส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพมากขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมการเดินทางท่องเทีย่ วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นด้วย

บทบาทภาคการท่องเที่ยวในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แม้วา่ ภาคการ
ท่องเทีย่ วอาจมีลกั ษณะแตกต่างจากภาคการผลิตอืน่ เช่น
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่มีกระบวนการผลิตและ
การจ้างงานที่ชัดเจน แต่บทบาทของภาคการท่องเที่ยวมี
ผลกระทบเป็นวงกว้างในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของภาคการ
ท่องเที่ยวไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่กลุ่มนักท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
การอ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว หรือผู้ให้
บริการด้านการคมนาคม ความเชื่อมโยงดังกล่าวเป็น
เครือ่ งยืนยันว่า ภาคการท่องเทีย่ วเกีย่ วข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับรากฐาน (เช่น ท้องถิ่น และชุมชน)
จนถึงภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยัง
เป็นแหล่งจ้างงานที่ส�ำคัญ ซึ่งเกี่ยวพันกับแรงงานทุก
ระดับ โดยมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีที่
ผ่านมา มีมลู ค่า GDP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของ GDP
ทัว่ โลก หรือประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ สามารถ
สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง 120 ล้าน
ต�ำแหน่งงาน และทางอ้อมอีก 125 ล้านต�ำแหน่งงานด้วย
รากฐานส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้
บทบาทที่ ส� ำ คั ญ ของภาคการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต ่ อ ระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
คือการส่งเสริมการกระจายรายได้
ในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน
ระดับภาคจนถึงระดับประเทศ
ด้วยการจับจ่ายใช้สอยของ
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ยืนยันว่า ภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากฐาน (เช่น ท้องถิ่น และชุมชน)
จนถึงภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ ซึ่งเกี่ยวพันกับแรงงานทุก
ระดับ โดยมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีที่ผ่านมา มีมูลค่า GDP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของ
GDP ทั่วโลก หรือประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสามารถสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง
120 ล้านตาแหน่งงาน และทางอ้อมอีก 125 ล้านตาแหน่งงานด้วย
นักท่องเที่ยว

ระดับโลก
ระดับประเทศ
ระดับท้องถิ่น

เมื่อใช้จ่ายเงินไปกับ...

เงินจะกระจายไปสู่...

ค่าน้ามัน
การเดินทาง
ความบันเทิง
กิจกรรม
ที่พัก โรงแรม
ช็อปปิ้ง
อาหาร
อื่นๆ

งบประมาณภาครัฐ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ทรัพย์สินของรัฐ
ภาษี
อาหารและเครื่องดื่ม
ค้าปลีก-ค้าส่ง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ค่าแรง
การบารุงรักษา
ค่าเดินทาง อื่นๆ

ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่พวกเราทุกคน
นักบัญชี พนักงานธนาคาร คนขับแท็กซี่
สถาปนิก
เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
แรงงานก่อสร้าง นักบิน พนักงานเสิร์ฟ
เกษตรกร ผู้กากับภาพยนตร์ ล่าม นักแปล
เจ้าของปั๊มน้ามัน นักออกแบบ เจ้าของไร่องุ่น
วิศวกร นักแสดง ผู้ประกอบการรถยนต์เช่า
นักร้อง ข้าราชการ แรงงานฝีมือ พ่อครัว
นักตกแต่งสวน ผู้ขายปลีก ผู้ขายส่ง ช่างซ่อม
ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์
ร้านเช่าจักรยาน
ร้านขายเสื้อผ้า บริษัททัวร์ ช่างไฟฟ้า นักข่าว
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นักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะสิง่ จ�ำเป็นพืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การท่องเทีย่ ว
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ฒนาขี
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่และการจ้
และเกิดงเป็ระดั
นรายได้
ที่หมุนด้เวีวยยการจั
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ผลกระทบ
การท่
นตัวช่วยอุ
ตสาหกรรม
พื้นฐานในการด
อาทิน อาหาร
น้าดื่ย่มวต่
เสืา้องชาติ
ผ้า บริการทางการแพทย์
ขภาพ
และการใช้บาริงยิ
การที
่พัก ซึ่งชุมชน
ภายในประเทศ
ยกตัารงชี
วอย่วาิตงเช่
นักท่องเที
เหล่านั้นในช่วหงวิรือกสุฤต
โดยเฉพาะอย่
่งในกรณี
จะกระตุ
้
น
เศรษฐกิ
จ
ในพื
้
น
ที
่
แ
ละการจ้
า
งงาน
และเกิ
ด
เป็
น
รายได้
ท
่
ี
ห
มุ
น
เวี
ย
นภายในประเทศ
ยกตั
ว
อย่
างเช่านงเดียว
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท จากนั้นใช้ หรือพื้นที่ท่ีมีการท�ำอุตสาหกรรมหลักเพียงอย่
นักท่องเที่ยวต่างชาติแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท จากนั้นใช้บริการรถโดยสารจากสนามบินเพื่อ
บริการรถโดยสารจากสนามบินเพื่อเข้าพักที่รีสอร์ท ซื้อ เช่น หมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กที่ไม่สามารถจับสัตว์น�้ำ
เข้าพักที่รีสอร์ท ซื้อคอร์สท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน และซื้อของที่ระลึกจากชาวบ้านเพื่อเป็นของฝาก พร้อม
คอร์สท่ทัอ้งเรีงเที
ย่ วเพื
ยนรูว้ ถิ อชี งถิ
มุ ชน
ของทีนร่ ได้ะลึว่าก มูลค่ได้าของเงิ
เทียบเท่
บเรือใหญ่
วมมือกันในชุ
ยนรู
้การทอ่ เรี
าอาหารท้
่น เป็และซื
นต้น อ้ จะเห็
นที่ไาด้กัจากการท่
องเทีอาจร่
่ยวจะกระจายไปสู
่หน่มวชนเพื
ย ่อ
จากชาวบ้
่อเป็นของฝากจ ได้พร้ห ลากหลาย
อมทั้งเรียนรู
ารท�าำยที่ สสร้
างหมูเ่บหล่
้านโฮมสเตย์
อนวิถีชีวิตชาวประมงให้แก่
ต่ า งๆานเพื
ในระบบเศรษฐกิ
ซึ่ ง้กในท้
ุ ด รายได้
า นี้ จ ะตกถึ ง มืสะท้
อ ของคนในประเทศจาก
อาหารท้
องถิ่น เป็นต้่เรีนยกว่จะเห็
นได้ณว่าทวีมูขลองการท่
ค่าของเงิ
นที่ย่ไว”
ด้ (Tourism
นักท่องเที่ยMultiplier
วเพื่อสร้างรายได้
ในช่วงทีเห็่ราคาสิ
กระบวนการที
า “ผลคู
องเที
Effect) หรืซึอ่งแสดงให้
นว่า นค้า
สัดส่อวงเที
นรายได้
จากการท่องเที่ห่ยน่วจะหมุ
นซ้าๆ อยู่ในระบบเศรษฐกิ
จ ยิอ่งไม่มีสรายได้
มากก็
เท่ากับว่าทุกคนใน
จากการท่
่ยวจะกระจายไปสู
วยต่านงๆเวียในระบบ
เกษตรตกต�่ำ หรื
ามารถท�
ำการเกษตรได้
ตามฤดูกาล
ล้วนได้รับประโยชน์
ากการขยายตั
ของการท่
่ยวเช่นเดียวกัน
เศรษฐกิประเทศ
จได้หลากหลาย
ซึ่งในท้าจยที
่สุดรายได้เวหล่
านี้จะ องเที
เกษตรกรสามารถประยุ
กต์แนวทางการท�ำการเกษตรเพือ่
ตกถึงมือของคนในประเทศจากกระบวนการที่เรียกว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้
“ผลคูณทวีของการท่องเที่ยว” (Tourism Multiplier อีกทางหนึ่ง ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community5
Effect) ซึ่ ง แสดงให้ based Tourism) ในปั จ จุ บั น ก� ำ ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย ม
เห็นว่า สัดส่วนรายได้ จากนักท่องเที่ยวและมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ เช่น
จากการท่ อ งเที่ ย วจะ โฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โฮมสเตย์
หมุนเวียนซ�้ำๆ อยู่ใน เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร วังน�้ำมอกโฮมสเตย์ อ�ำเภอ
ระบบเศรษฐกิจ ยิ่งมี ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ที่
รายได้ ม ากก็ เ ท่ า กั บ เกิดแก่ชุมชนคือการพัฒนาที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนของ
ว่ า ทุ ก คนในประเทศ สิง่ แวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ ชุมชนจะเป็น
ล้วนได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว ผูจ้ ดั การในกรรมสิทธิข์ องชุมชน และเป็นผูก้ ำ� หนดเนือ้ หา
เช่นเดียวกัน
ที่ ต ้ อ งการจะสื่ อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์
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ทั้งหมดจะขับเคลี่อนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งจะช่วย นักท่องเทีย่ ว ขณะเดียวกันความพร้อมของสาธารณูปโภค
ส่งเสริมการพัฒนาคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ทีเ่ อือ้ ต่อการท่องเทีย่ วก็เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ของการแข่งขัน
ของถิ่นอาศัย ภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองซึ่งสามารถ การสร้างสนามบินนานาชาติที่เดินทางระหว่างประเทศ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้อย่างทั่วถึงโดยที่ ได้สะดวก ระบบโทรคมนาคมที่ครอบคลุม โครงข่ายการ
ชุมชนเป็นผู้จัดการดูแล ในทางเดียวกัน การน�ำเสนอ เดินทางสาธารณะที่เชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติแก่นกั ท่องเทีย่ ว ส่งผล ความพร้อมและเป็นระบบ เป็นปัจจัยที่ต้องพัฒนาให้เกิด
ให้ ค นในชุ ม ชนรู ้ จั ก อนุ รั ก ษ์ หวงแหนทรั พ ยากรและ มาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล ซึ่งจะช่วยดึงดูด
วัฒนธรรมไม่ให้สญ
ู หายตามกาลเวลา น�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืน นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวซ�้ำให้เลือก
ของความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ธรรมชาติ และการ เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ท่องเที่ยว และเป็นจุดเด่นในการพัฒนาขีดความสามารถ
ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย : จุดแข็งและ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย
ส�ำหรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมใน จุดอ่อนของภาคการท่องเที่ยว
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
ภาพรวม การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนจาก
กยภาพการท
องเที่ยวไทย
แข็องงเที
และจุ
่ยวเพื่อด
เป็อ
นจุอดนของภาคการ
หมายปลายทางที่ส�ำคัญของ
ต่าศั
งประเทศในการท�
ำธุรกิจในประเทศไทย
และส่งเสริ:มจุดการท่
ให้ผทปู้ อ
ระกอบการไทยลงทุ
นในธุรกิจภาคบริการมากขึน้ โลกนั้น การวิเคราะห์ศักยภาพโดยรวมเพื่อเข้าใจสถานะ
งเที่ยว
ห่วงโซ่อปุ ทานการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลาย ผนวกกับ ปัจจุบนั ของการท่องเทีย่ ว ทัง้ จุดเด่น และจุดด้อย จะท�ำให้
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวเพื่อเปนจุดหมายปลายของสําคัญของโลก
รูปนัแบบกิ
จ
กรรมการท่
องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เป็นแรงผลักดัน เกิดความเข้าใจ และสามารถวางแนวทางการพัฒนาใน
้น การวิเคราะหศักยภาพโดยรวมเพื่อเขาใจสถานะปจจุบันของการทองเที่ยว ทั้งจุดเดน และจุดดอย จะทําให
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงได้
ให้เเกิกิดดความเข
อุปสงค์าผใจลิตและสามารถวางแนวทางการพั
ภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที
่ยว อนาคตได้
ฒนาในอนาคตได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยเหตุนี้ จึงไดทํา
ท�ำการวิเคราะห์
สภาพแวดล้
กยภาพ
ซึ่งการวิ
เป็นโอกาสที
ีของผู้ประกอบการที
่ควรปรัหรืบรูอปSWOT
แบบ Analysis
เคราะหส่ดภาพแวดล
อมและศักยภาพ
ของภาคการท
องเทีอ่ยมและศั
วของไทย
ไดดังหรื
นี้ อ SWOT
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ Analysis ของภาคการท่องเที่ยวของไทย ได้ดังนี้
จุดแข็ง
- แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
- ความได้ เปรี ยบด้ านค่าใช้ จา่ ยเพื่อการท่องเที่ยว
- ความพร้ อมของสาธารณูปโภค คมนาคม ฯลฯ
- ภาคเอกชนด้ านการท่องเที่ยวมีความสามารถ
- ภาครัฐให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มอย่างดี

จุดอ่ อน
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว
- ความรู้ความสามารถของบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว
- การขาดทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
- แหล่งท่องเที่ยวกระจุกตัวในเมืองหลัก

SWOT
โอกาส

- การเปิ ดเสรี ภาคบริ การ และ MRAs ด้ านการท่องเที่ยว

- การจัดทํา ASEAN Single Visa
- การเติบโตของการท่องเที่ยวในเอเชีย และอาเซียน
- ความได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ เป็ นศูนย์กลางการเดินทาง
เชื่อมกับโยงอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ
่

อุปสรรค

- สถาณการณ์การเมืองภายใน ภัยธรรมชาติ

- เศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลต่ออุปสงค์ทอ่ งเที่ยว

- การพึ่งพิงนักท่องเทีย่ วต่างประเทศอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ
- ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เริ่มพัฒนาขีดความสามารถด้ าน
การท่องเที่ยวมากขึ ้น

ความไดเปรียบ จุดเดนและจุดออนของภาคการทองเที่ยว จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
ศักยภาพพบวา ความไดเปรียบในดานความพรอมของภาคการทองเที่ยวและจุดเดนของความหลากหลาย อาทิ
วารสารเศรษฐกิ
งคม มกราคม
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวั
ติศาสตร จวัและสั
ฒนธรรม
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่ยวที่มนุษยสรางขึ้น (
Man-made
Attraction) หรือแหลงช็อปปง เปนจุดแข็งของภาคการทองเที่ยวซึ่งมีปจจัยสนับสนุน เชน ความพรอมของ
ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางของนักทองเที่ยว

ความได้เปรียบ จุดเด่นและจุดอ่อนของภาคการ
ท่องเทีย่ ว จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
พบว่า ความได้เปรียบในด้านความพร้อมของภาคการ
ท่องเที่ยวและจุดเด่นของความหลากหลาย อาทิ แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Attraction)
หรือแหล่งช้อปปิ้ง เป็นจุดแข็งของภาคการท่องเที่ยวซึ่ง
มีปัจจัยสนับสนุน เช่น ความพร้อมของระบบคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ที่ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ประกอบกับภาครัฐยังให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวใน
รูปของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี รวมทั้งด�ำเนินมาตรการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว จึงท�ำให้ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การ
เติบโตอย่างรวดเร็วยังได้นำ� มาซึง่ ปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลัก
นอกจากนั้น ยังมีปัญหาอาชญากรรมสูงซึ่งนับว่าเป็น
จุดอ่อนของภาคการท่องเที่ยวไทย ที่ได้ส่งผลเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในสายตานักท่องเที่ยว รวมถึง
ข้อจ�ำกัดทางด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากรภาค
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคตด้วย
เนื่องจากการแข่งขันด้านการบริการอาจไม่เพียงพอหาก
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะในระดับมาตรฐานสากล

โอกาสของภาคการท่ อ งเที่ ย วในการเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน การใช้โอกาสจากการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการ ความได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์
ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลในเชิงบวก
หากมีการประกาศใช้ ASEAN Single Visa ซึ่งไทยมี
ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการคมนาคม
เชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งการเปิดเสรีภาคบริการ
ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในสาขาท่องเที่ยวสามารถ
ลงทุนและท�ำธุรกิจในประเทศอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น
ขณะเดี ย วกั น ข้ อ ตกลงอาเซี ย นด้ า นบุ ค ลากรวิ ช าชี พ
ท่องเทีย่ ว (MRAs) สร้างโอกาสในการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ส�ำหรับ 32 ต�ำแหน่งงานใน 2 สาขาวิชาชีพ คือ สาขา
ที่พัก และสาขาการเดินทาง โดยกลุ่มที่มีศักยภาพจะ
สามารถเลือกงานที่มีค่าตอบแทนสูงขึ้นได้ ส�ำหรับโอกาส
การเติบโตทางเศรษฐกิจ UNWTO คาดการณ์ว่าการ
ท่องเที่ยวของอาเซียนมีโอกาสเติบโตสูง เมื่อเทียบกับ
ภูมภิ าคอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของภาคการท่องเทีย่ ว
เช่น สถานการณ์การเมืองภายใน ภัยธรรมชาติ และโรค
ระบาด เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากทุกฝ่ายอย่าง
ทันท่วงที เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของ
การท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจทัว่ โลกก�ำลัง
ชะลอตัว การท่องเที่ยวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็น
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ จึง
เร่งพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวให้พร้อมกับการแข่งขัน ซึ่ง
จะเกิดทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่ม
มากขึน้ อนึง่ การพึง่ พาตลาดต่างประเทศมากเกินไป เช่น
ตลาดจีน และตลาดรัสเซีย อาจส่งผลกระทบต่อ
ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้หากตลาดเหล่านี้
ซบเซาหรือชะลอตัวลง

ประเด็นท้าทาย
แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และ
สามารถสร้างรายได้จำ� นวนมากแก่ระบบเศรษฐกิจ
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โดยรวม แต่การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวก็มีแนวโน้ม
สูงขึน้ เช่นเดียวกัน ความท้าทายต่อบทบาทของไทยในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
จึงมีด้วยกันหลายประการ ดังนี้
 การส่งเสริมของภาครัฐในการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แม้จะมีการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อมีส่วนช่วยในการกระจาย
รายได้ แต่ความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัว
อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก การท่องเที่ยวเมืองรอง และ
การท่องเที่ยวชุมชนจึงควรได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่รู้จัก สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืนได้
 ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
รวมทัง้ ปัญหาอาชญากรรมและอุบตั เิ หตุทางท้องถนน ซึง่
จ�ำเป็นต้องสร้างความเชือ่ มัน่ กับนักท่องเทีย่ ว แก้ไขปัญหา
ให้ตรงจุดและทันท่วงที เพือ่ ให้เกิดการฟืน้ ตัวของภาคการ
ท่องเที่ยวโดยเร็ว
 ขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงาน
และบุคลากร ในภาคการท่องเที่ยวยังมีจุดด้อยในทักษะ
การใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ความท้าทายในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการ
ฝึกอบรมให้ทันการด�ำเนินการตามข้อตกลงอาเซียนด้าน

บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
 การพัฒนาระบบคมนาคมเชือ่ มโยงกับประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน อาจส่งผลต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
ของไทย จึงควรด�ำเนินการวางแผนการรองรับเพือ่ ป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ในอนาคต
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) สะท้อนให้เห็น
ว่า การท่องเทีย่ วซึง่ เป็นสาขาหนึง่ ในภาคบริการ มีบทบาท
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
และนับได้ว่าเป็นสาขาที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากปี 2556
มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 26.55 ล้านคน ท�ำรายได้ให้
ประเทศ 1,293.3 พันล้านบาท โดยในระยะที่ผ่านมาการ
ขยายตัวของภาคการท่องเทีย่ วในหลายสิบปีสามารถสร้าง
รายได้เป็นจ�ำนวนมาก แต่กลับส่งผลกระทบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เริ่มเสื่อมโทรม และปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชนเจ้าของพืน้ ที่ ประกอบกับโครงสร้างนักท่องเทีย่ วยัง
เปลีย่ นไปจากอดีตโดยมีนกั ท่องเทีย่ วจากเอเชียตะวันออก
ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็น
กลุม่ ทีอ่ อ่ นไหวสูงต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามอ่อนไหว
สูงแต่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่ส�ำคัญต่อ
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การกระตุ ้ น ภาคการท่ อ งเที่ ย วไทยให้ ข ยายตั ว
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ภาคการท่องเที่ยวไทยยัง
มีจุดแข็งหลายด้านทั้งด้านคมนาคมทางอากาศ
โรงแรมและที่พัก ความคุ้มค่าของราคา และ
ความมี อั ธ ยาศั ย ดี ดั ง นั้ น จึ ง ควรใช้ ศั ก ยภาพ
ความแข็ ง แกร่ ง ของการท่ อ งเที่ ย วไทยดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาประเทศไทย โดย
ทุ ก ภาคส่ ว นควรตระหนั ก รู ้ ถึ ง การพั ฒ นาภาค
การท่องเที่ยวในระยะยาว และค�ำ นึงถึ งความ
สามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ให้มากขึ้น รวมถึงการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสีเขียวและความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการลงทุนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่เน้นการปรับปรุงและการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่
ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้พร้อมรับกับการแข่งขัน
ตลอดจนมุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ภาคการท่องเทีย่ ว อาทิ การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ ขณะเดียวกันการอ�ำนวยความสะดวกในด้าน
กฎระเบียบ เช่น การแก้ไขมาตรการวีซา่ ประเภทท่องเทีย่ วหรือ
ลดข้อจ�ำกัดทางการค้าก็จะช่วยส่งเสริมให้ภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัวเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ความท้าทายของภาคการ
ท่องเทีย่ วจึงมีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับหลายภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและประชาชน ทีจ่ ะต้องสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งในท้ายที่สุดจะ
ช่วยลดปัญหาความยากจนด้วยการกระจายรายได้ และเป็น
ปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม ª
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แนวทางการพัฒนา
แหล่งน�้ำพุร้อนธรรมชาติ

บทความ
ประจ�ำฉบับ

เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
โสภา จ�ำนงค์รัศมี* ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์** กัลย์ธีรา ชุมปัญญา***

ก

ารพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ก�ำลังอยู่ในความนิยม
ของนักท่องเที่ยวทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ และยัง
ตอบสนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
(Niche Market) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศและท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) จึ ง ได้
ด�ำเนินการศึกษาส�ำรวจแหล่งน�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติ เพือ่ ก�ำหนด
แนวทางการพัฒนา โดยได้ทำ� การส�ำรวจพืน้ ทีท่ งั้ ในภาคกลาง
ภาคเหนือ และภาคใต้ พร้อมทัง้ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อ
จั ด ท� ำ เป็ น รายงานการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ซึ่งจะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีศักยภาพของ
ประเทศในระยะต่อไป

กรอบแนวคิด
รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายไปยังชุมชน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ความส�ำคัญการ
ปรับพืน้ ฐานการท่องเทีย่ วทัง้ ในเชิงโครงสร้างและการบริหาร
จัดการให้มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีม่ ี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือกลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ
กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ

ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติ โดยการ
ยกระดับมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว ครอบคลุมถึง
บริการและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายในทุกพื้นที่ ดังนั้น
การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งน�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติ เพือ่
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศ โดยใช้ขอบเขต
หมู่บ้านน�้ำพุร้อน และเมืองสปาต้นแบบ เป็นปัจจัยในการ
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ก�ำหนดนโยบาย ประชาสังคม
และประชาชน โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนอย่างบูรณาการ เพื่อแหล่
ให้การด�
ฒนาแหล่ใงนประเทศไทย
งน้าำเนิ
พุรน้อการพั
นธรรมชาติ
ท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
“น้า
แผนที่น้ำพุร้อนธรรมชำติ
ในประเทศไทย
แหล่งน�้ำพุร้อนธรรมชาติในประเทศไทย
ดินแสดงให้เห
หนึ่งที่สามาร
“น�้ำพุร้อน” เป็น
โรงงานอุตสา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หรือใช้ประโย
ทีม่ นี ำ�้ ร้อนไหลขึน้ มาจาก
แหล่งน้าพุร้อ
ใต้ผวิ ดินแสดงให้เห็นว่า
อุณหภูมิตั้งแ
ภายในโลกยังคงมีความ
ทั้งประโยชน์แ
ร้อ นอยู่ จึงเป็นแหล่ง
กลาง และภา
พลั ง งานรู ป แบบหนึ่ ง
ร้อนที่ให้ควา
ที่สามารถน�ำมาพัฒนา
ทะลุ สู ง เป็ น ล
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
นอกจากนี้ น
อาทิ ผลิตกระแสไฟฟ้า
ใช้โรงงานอุตสาหกรรม
แผนที่น�้ำพุร้อนธรรมชาติ
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี

* รักษาการในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
*** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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จ้านวนแห
ภาค
ภาคเหนือ

จ้านวน
(แห่ง)
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เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ

หรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีสารวจพบ
แหล่งน้าพุร้อนทั้งหมด 118 แห่ง กระจายอยู่ใน 29 จังหวัดของประเทศไทย มี
อุณหภูมิตั้งแต่ 40 - 100 องศาเซลเซียส มีแร่ธาตุไม่ต่ากว่า 50 ชนิด ทั้งที่เป็น
ทั้งประโยชน์และเป็นโทษต่อร่างกาย กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาค
หรือภาคการเกษตร อีกทั้งยังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะ
กลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะในภาคเหนือมีบ่อน้าพุร้อนมากที่สุด และเป็นน้าพุ
หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ปั จ จุ บั น กรม ในภาคเหนือมีบ่อน�้ำพุร้อนมากที่สุด และเป็นน�้ำพุร้อนที่ให้
ร้อนที่ให้ความร้อนสูงกว่าบ่อน้าพุร้อนในภาคอื่นๆ โดยบางบ่อร้อนมากจนพุ่ง
ทรัพยากรธรณีส�ำรวจพบแหล่งน�้ำพุร้อนทั้งหมด 118 แห่ง ความร้อนสูงกว่าบ่อน�ำ้ พุรอ้ นในภาคอืน่ ๆ โดยบางบ่อร้อนมาก
ทะลุ สู งมีเป็อุณ
น ลหภูาขึม้ิตนั้งไปในอากาศ
เช่สนูงเป็น้นาพุล�ำรขึ้ อ้นนฝาง
และน้เช่าพุ
ก าแพง
กระจายอยู่ใน 29 จังหวัดของประเทศไทย
แต่ จนพุ่งทะลุ
ไปในอากาศ
น รน�้ อ้ำพุนสั
ร้อนนฝาง
และ
นอกจากนี
้
น้
าพุ
ร
อ
้
นยั
ง
พาเอาโคลนใต้
ด
น
ิ
ขึ
น
้
มาด้
ว
ยเรี
ย
กว่
า
พุ
โ
คลน
40 - 100 องศาเซลเซียส มีแร่ธาตุไม่ต�่ำกว่า 50 ชนิด น�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง นอกจากนี้ น�ำ้ พุรอ้ นยังพาเอาโคลนใต้ดนิ
ทั้งที่เป็นทั้งประโยชน์และเป็นโทษต่อร่างกาย กระจายอยู่ใน ขึ้นมาด้วยเรียกว่าพุโคลน

ำนวนแหล่งงน้น�้า้ำพุพุรร้อ้อนจ้
นจ�าำแนกตามภู
แนกตามภูมมิภิภาคาค
จ้าจ�นวนแหล่
ภาค

จ้านวน
(แห่ง)

จังหวัด

สัดส่วน (ร้อย
ละ)

ภาคเหนือ

66

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก
เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี

55.9

ภาคกลาง

16

กาแพงเพชร ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี และจันทบุรี

13.6

ภาคใต้

36

ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล และ
ยะลา

30.5

118

29 จังหวัด

100.0

รวม

ที่มทีา่ม:า:กรมทรั
พยากรธรณี
กรมทรั
พยากรธรณี

แหล่งน้าพุร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ โดยมีจานวน 66 แห่ง กระจายอยู่ใน 11 จังหวัด

และการอนุ
รักษ์36ตัวแห่
อย่างงเช่
�้ำร้อดน
ร้อนในประเทศไทยส่
นใหญ่
อยู่ในภาค ชื่นชอบธรรมชาติ
หรือคิแหล่
ดเป็นงน�ร้้ำอพุยละ
55.9 ของแหล่งน้วาพุ
ร้อนในประเทศไทย
รองลงมา ได้
แก่ ภาคใต้
ในน10บ่อจัพุงนหวั
เหนือ โดยมีจ�ำนวน 66 แห่ง กระจายอยู่ใน 11 จังหวัด หรือ ฝาง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
(ร้อยละ 30.5) และภาคกลาง 16 แห่ง ใน 8 จังหวัด (ร้อยละ 13.6) ตามลาดับ ทั้งนี้ สามารถจาแนกแหล่งน้าพุ
คิดเป็นร้อยละ 55.9 ของแหล่งน�้ำพุร้อนในประเทศไทย รอง และบ่อน�้ำร้อนแจ้ซ้อน ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัด
ร้อนธรรมชาติได้เป็น 2 กลุ่ม ตามศักยภาพการบริการจัดการ ได้แก่
ลงมา ได้แก่ ภาคใต้ 36 แห่ง ใน 10 จังหวัด (ร้อยละ 30.5) ล�ำปาง เป็นต้น
1. แหล่
น้้างพุใน
ร้อนในเขตอุ
ยานแห่
ชาติหรือพื้นที่อ2.นุรักแหล่
ษ์ (Natural
และภาคกลาง
16 งแห่
8 จังหวัดท(ร้
อยละง13.6)
งน�้ำพุร้อนทีHot
่มีกิจSpring
กรรมเชิPark)
งธุรกิจบริบริหหาราร
จัดการโดยภาครั
ฐ ส่วนใหญ่
เป็นแหล่
่ยวที่มีชื่อได้เสียงจัดแต่การโดยภาคเอกชนหรื
ได้รับการออกแบบพัอองค์
ฒนาอย่
างมีข้อจวากั
ตามล�
ำดับ ทั้งนี้ สามารถจ�
ำแนกแหล่
งน�้ำงพุท่รอ้องเที
นธรรมชาติ
กรปกครองส่
นท้ดอด้งถิานการ
่น เป็น
ษ์ สภาพพื
ที่จึงมีความกลมกลื
นกับได้ธรรมชาติ
เป็นทีแหล่
่นิยงมในกลุ
นัก่มท่ีศอักงเที
่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ
เป็อนุ
น ร2ักกลุ
่ม ตามศั้นกยภาพการบริ
การจัดการ
แก่
ท่องเที่มยวที
ยภาพหลายแห่
ง ส่วนใหญ่อแยูละการ
่ในความ
อนุรัก1.ษ์ แหล่
ตัวอย่งาน�งเช่
อพุน้าร้อทนฝาง
ดอยผ้าห่มปก จังหวัหรืดเชี
ยงใหม่
และบ่อน้วาร้
้ำพุรน้อบ่นในเขตอุ
ยานแห่ในเขตอุ
งชาติหทรืยานแห่
อพื้นที่ งชาติ
ดู แ ลของภาคเอกชน
อ องค์
ก รปกครองส่
นท้ออนแจ้
งถิ่ น
ซ้อรนักษ์ในอุ
ทยานแห่Hot
งชาติSpring
แจ้ซ้อนPark)
จังหวับริ
ดลหาปาง
เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้สะดวก น�้ำแร่ร้อนมีคุณภาพ สามารถ
อนุ
(Natural
ารจัดการโดย
ภาครัฐ ส่ว2.นใหญ่
เป็นงแหล่
พัฒนาเป็นแหล่
งท่อกงเที
่ยวในเชิงธุวรนกิจ
แหล่
น้้า พุงร้อนที่มีกิจ กรรมเชิงธุร กิจ บริ หารจัดการโดยภาคเอกชนหรื
อองค์
รปกครองส่
ท่ท้อองเที
ื่ อ เสี ยงงท่ อแต่
เช่น รีสหรื
อร์ทอองค์
และสปา
งถิ่ ่ยนวทีเป็่ มนี ชแหล่
งเที่ย วที่มีศักยภาพหลายแห่ ง ส่ ว นใหญ่อยู่ ในความดูที่หแลากหลายได้
ลของภาคเอกชน
กร
ได้ รั บ การออกแบบพั ฒ นา
เพื่อสุขภาพ รวมทั้งสามารถน�ำน�้ำแร่มา
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้สะดวก น้าแร่ร้อนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิง
อย่ า งมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าเพือ่ การ
อนุรักษ์ สภาพพื้นที่จึงมีความ
ท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็น
กับสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
และท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น น�้ำพุร้อน
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3

โป่งพระบาท จังหวัดเชียงราย น�้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัด
ธุรกิจทีน�่ห้ำลากหลายได้
สอร์ดระนอง
ท และสปาเพื
เชียงใหม่
พุร้อนรักษะวาริเช่นนจังรีหวั
เป็นต้น ่อสุขภาพ รวมทั้งสามารถนาน้าแร่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และ

สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น

การพั
งน�้ำพุรจั้องหวันในประเทศ
น้าพุฒ
ร้อนาแหล่
นโป่งพระบาท
ดเชียงราย น้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ น้าพุร้อนรักษะวาริน จังหวัด
แหล่งเป็น�้ำนพุต้รน้อนหลายแห่งในประเทศไทยได้รับการพัฒนา
ระนอง

ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างงานและ
การพัฒให้นาแหล่
งน้าพุมชนในท้
ร้อนในประเทศ
สร้างรายได้
กับคนและชุ
องถิ่น รวมทั้งสร้างความ
เชือ่ มโยงกับอุตแหล่
สาหกรรมต่
อ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ งกีในประเทศไทยได้
ย่ วข้องกับการให้บริรกับารการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะ
งน้าพุรอ้อเนื
นหลายแห่
ตั้งแต่ช่วตยสร้
้นน�้ำาไปจนถึ
งปลายน�างรายได้
้ำ โดยมีใธหุ้รกกิับจหลั
ก คือ มโรงแรมที
ัก ่นธุรรวมทั
กิจสปา้งสร้ศูานงความเชื
ย์สุขภาพ่อโรงพยาบาล
และผลิตภัณอเนื
ฑ์จ่อากง
งงานและสร้
คนและชุ
ชนในท้อ่พงถิ
มโยงกับอุตสาหกรรมต่
น�้ำแร่อื่นและธุ
คือ บริบษริัทกน�ารตั
ำเที่ย้งแต่
ว ร้ตา้นนขายของที
ก และการบริ
การขนส่
ฒนาที่เหมาะสมนั
อง
ๆ ที่เรกีกิ่ยจสนั
วข้บอสนุ
งกับน การให้
น้าไปจนถึ่ระลึ
งปลายน้
า โดยมี
ธุรกิจงหลัซึก่งการพั
คือ โรงแรมที
่พัก ธุร้นกิจะต้
จสปา
พัฒนาทั
าวคือ ต้องพัและผลิ
ฒนาไปด้ตภัวยกั
้งในส่าแร่
วนของธุ
รกิรจกิและส่
งเชืษ่อัทมโยงอื
การด�ำเนิ่รนะลึ
งาน
ศูนย์้งสระบบ
ุขภาพกล่โรงพยาบาล
ณฑ์นจทัากน้
และธุ
จสนัวบนที
สนุ่เกีน่ยคืวข้ออบริ
นาเที่น่ยๆว ภายใต้
ร้านขายของที
ก
ร่วมกัและการบริ
นของทุกภาคส่
วน ง ซึ่งการพัฒนาที่เหมาะสมนั้นจะต้องพัฒนาทั้งระบบ กล่าวคือ ต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้งใน
การขนส่

ส่วนของธุรกิจและส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอื่นๆ ภายใต้การดาเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวแหล่งน�้ำพุร้อนธรรมชาติ
เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติ

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการประเมิ
นสถานภาพของแหล่
าพุร้อนธรรมชาติ
จะนเคราะห์
าหลักการวิ
คราะห์
ในการประเมิ
นสถานภาพของแหล่
งท่องเทีง่ยท่วน�อ้ำงเที
พุร่ย้อวน้
นธรรมชาติ
ของไทยนั้นของไทยนั
จะน�ำหลัก้นการวิ
ปัจจัยเแวดล้
อม
ภายในและภายนอก
หรือ SWOT Analysis มาใช้
อ่ ศึกษาจุAnalysis
ดอ่อน จุดแข็งมาใช้
โอกาสเพืและอุ
ปสรรค
อมูงลโอกาส
ส�ำคัญส�ำและ
หรับ
ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
หรือ เพืSWOT
่อศึกษาจุ
ดอ่ออันเป็จุนดข้แข็
การก�อุำปหนดแนวทางการพั
น�้ำพุบร้อการก
นธรรมชาติ
ของประเทศ โดยผลการวิ
ีดังนี้
สรรค อันเป็นข้อมูฒลนาแหล่
สาคัญสงาหรั
าหนดแนวทางการพั
ฒนาแหล่งเน้คราะห์
าพุร้อมนธรรมชาติ
ของประเทศ โดยผล
การวิเคราะห์มีดังนี้
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

• แหล ง น้ํ า พุ ร อ นธรรมชาติ ข องไทยเป น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท่ี มี • ขาดการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําแรรอนในเชิงลึก
คุ ณภาพ และมี ความหลากหลายขององค ป ระกอบทางเคมี ซึ่ง มี
• ขาดระบบสาธารณูปโภคที่เขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ
ประโยชนตอรางกาย
• แหลงน้ําพุรอนสวนมากอยูในพื้นที่เขตอนุรักษ ทําใหมีขอจํากัดใน
• โครงขายคมนาคมขนสงเสนทางถนนมีความสะดวกในการเขาถึง
การพัฒนาเชิงธุรกิจ และมีปญหาทางดานพิพาทพื้นที่
แหลงทองเที่ยวน้ําพุรอนธรรมชาติสวนมากได
• ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ไดมาตรฐาน แหลงน้ํา พุ
• มี แ หล ง ท อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงที่ น า สนใจและมี ศั ก ยภาพในการ
รอนแตละแหงขาดเอกลักษณซึ่งไมสามารถสรางจุดขายได
เสริมสรางโครงขายการทองเที่ยวใหสมบูรณได มีความหลากหลาย
ของแหล ง ท อ งเที่ ย ว ทั้ ง ทางธรรมชาติ การผจญภั ย ศาสนา • ขาดการสร า งมู ลค า เพิ่ ม (Value Added) และการให ความรู
ศิลปวัฒนธรรม และการจับจายใชสอย ทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวใน
เกี่ยวกับแหลงน้ําพุรอนทั้งในเชิงสุขภาพและในเชิงธรณีวิทยา
วงกวาง โดยกิจกรรมการทองเที่ยว อาทิ งานเทศกาลประเพณี เปน
• ขาดการทําการตลาด (Marketing) และการประชาสัมพันธ
ที่สนใจของนักทองเที่ยวตางชาติอยางมาก
• ภาคเอกชนและผูประกอบการแหลงน้ํา พุรอนมีความพรอมที่จ ะ • ขาดการตั้ ง กลไกเฉพาะเพื่ อ บริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพื่อใหเกิดการกระจายรายได
ลงทุนและใหบริการแกนักทองเที่ยว โดยเฉพาะการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ เชน ธุรกิจสปา ธุรกิจเครื่องสําอางค • ผู ครอบครองแหล ง น้ํ า พุ ร อ น ขาดองค ความรู ในการพั ฒนาและ
(สเปรยน้ําแร) ธุรกิจ นวดไทยเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
บริหารจัดการแหลงน้ําพุรอนในการสรางประโยชนและมูลคาทาง
เปนตน
เศรษฐกิจ

• มีความสามารถในการแขงขันดานราคาสูง เนื่องจากคาใชบริการใน • ขาดผูเชี่ยวชาญในการออกแบบ วางผังสถาปตยกรรม โดยคํานึงถึง
แหลงทองเที่ย วน้ํา พุรอ นคอ นขา งถูก โดยเฉพาะในเขตพื้น ที่ของ
การใช ประโยชน การดูแ ลภูมิ ทั ศน โดยรอบ รวมถึ งการรั ก ษาจุ ด
ภาครัฐหรือในเขตพื้นที่อุทยาน
กําเนิดน้าํ พุรอน
• ขาดแคลนบุคลากรที่ มีความรู เรื่ องการท องเที่ย วเชิ งสุข ภาพและ
น้ําพุรอนที่สามารถแนะนํานักทองเที่ยวได
• ภาคเอกชนในพื้นที่ขาดการประสานความรวมมือระหวางกันอยาง
จริ ง จั ง เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ดทางธุ ร กิ จ รวมทั้ งภาครั ฐ ยัง ไม มี ก าร
ประสานความรวมมือกับภาคเอกชน ทองถิ่นและชุมชนอยางเปน
รูปธรรม

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

• กระแสความตองการของตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัว • สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกา ภาวะ
มากขึ้ น รวมถึ งตลาดการท อ งเที่ ย วแบบพํ า นั ก ระยะยาว (Long
เศรษฐกิจรัสเซีย การเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปที่ไมสมดุล ปญหา
Stay) ของกลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ มี ค วามโดดเด น และขยายตั ว
ดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว อาจกระทบตอการตัดสินใจ
เพิ่มขึ้น
เดินทางของนักทองเที่ยว
• ภาครัฐดําเนินนโยบายเรงดวนดานการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุนการ • เจาหนาที่ภาครัฐผูปฏิบัติงานในพื้นที่เปลี่ยนแปลงบอย ทําใหขาด
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ตามคํ า แถลงนโยบายของ
ความตอเนื่องในการทํางานและการประสานงานกับทุกภาคสวน
คณะรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําพุรอนในพื้นที่
ณ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2557 ซึ่ง สอดรั บ และเอื้ อ ต อ การพั ฒ นา
น้ําพุรอนธรรมชาติ และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน

นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังไดทําการสํารวจแหลง
จและสังคม
มกราคมง-ไม
มีนไาคม
ทองเที่ยวน้ําพุรอนที่มีศักยภาพทั้งที20     วารสารเศรษฐกิ
่ไดรับการพัฒนาแล
วและยั
ดรับ2558
การพัฒนาในพื้นที่ของภาคเหนือ ภาค

นอกจากนั้ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
2. การก�ำหนด “เมืองสปาต้นแบบ” โดยพิจารณา
5 องเป็น
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยังได้ท�ำการส�ำ รวจแหล่ง ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ (1) เป็นเมืองหรือมีสว่ นหนึง่ ของเมื
ท่ อวงเที
่ ย วน�่เกี้ ำ่ยพุวข้
ร ้ ออนที
พื้นฐทีและภาคเอกชนในพื
่พิเศษเพื่อการบ�ำบัดรั้นกทีษา่เกี่ยมีวกั
ศักบยภาพในการดู
หน่
ยงานที
งทั่ ม้งีภาครั
สถานการณ์ แลรักษา
ยภาพทั
้งทีก่ไเกณฑ์
ด้รับการ
สุขภาพแบบองค์
รวมงน้โดยใช้
รรมชาติ
ป็นตัวเยีและ
ยวยา ท�ำให้
ท่ศัอกงเที
่ ยว หลั
ที่ใ ช้ในการคั
ดเลื อกแหล่
าพุ ร้อธนที
่มี ศักเยภาพ
ฒ นาแล้ วงและยั
ความสมดุ
ลทั่บ้งทางร่
างกายและจิ
มีคุณลักษณะ
ข้พัอเสนอแหล่
ท่องเทีง่ยไม่วน้าพุเกิร้อดนที
่เป็น “หมู
้านน้าพุ
ร้อน” และตใจ“เมื(2)องสปา
รับการพั
ฒนาในพื
้นที่ ารวจได้
ของเมืดอังนีงสปาซึ
ต้ได้
นแบบ"
โดยสรุ
ปผลการส
้ ่งมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัย (3) มีสภาพ
ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภูมิอากาศเชิงนิเวศ (4) มีการพัฒนาเมืองสปาที่ได้รับความ
หลักเกณฑ์การกาหนด “หมู่บ้านนาพุร้อน” และ “เมืองสปาต้นแบบ”
และภาคใต้ ประกอบ ร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ
1. การก้
หนด
่บ้านน้้าพุร้อนต้มนชนท้
แบบ”
จจัย
ด้วย ภาคใต้
3 จังาหวั
ด “หมู
ภาคเอกชนและชุ
องถิ่นโดยพิ
และจารณาทั
(5) มี้งมปัาตรฐานการให้
ภายใน
ได้แก่ การวิ
คราะห์ตบริรวจสอบคุ
ภาพน้าแร่และการนาน้าแร่
ให้
ได้แก่ ระนอง
พังงาเและ
การสปาด้ณานความสะอาดและปลอดภั
ยต่ไอปใช้
สุขภาพอนามั
ย
เกิกระบี
ดประโยชน์
ส
ู
ง
สุ
ด
ท
าเลที
่
ต
้
ั
ง
ที
่
เ
ข้
า
ถึ
ง
สะดวก
การวางแผน
การบริ
ห
ารจั
ด
การ
่ เมื่อวันที่ 15 - 18 ของผู้รับบริการ
ด้กุามนการตลาด
นมาตรฐานและความปลอดภั ย รวมทั้ ง ด้ า นการ
ภาพันธ์ 2557ด้ าภาค
แหล่งท่องเทีย่ วน�ำ้ พุรอ้ นทีม่ ศี กั ยภาพ “หมูบ่ า้ น
ประชาสั
ธ์ และ
กลาง 2มพัจันงหวั
ด ได้แปัก่จจัยภายนอก ได้แก่ ธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง แหล่งท่องเที่ยว
น้กาญจนบุ
าพุร้อนเชืร่อี มโยง
การมีรี ส่วนร่
น�ำ้ วพุมของท้
ร้อน”องถิ่น และการเชื่อมโยงกับธุรกิจภาค
และราชบุ
บริการด้านสุขภาพอื่นๆ
(1) น�้ำพุร้อน
เมือ่ วันที่ 9 - 10 เมษายน
2. การก้อาหนด
“เมืดอได้
งสปาต้
จารณาปั
จจัยย์ ต่จัางงๆหวัได้
รมณี
ดพัแงก่งา(1) เป็นเมืองหรือมีส่วนหนึ่ง
2557 และภาคเหนื
3 จังหวั
แก่ เชีนยแบบ”
งราย เชีโดยพิ
ยงใหม่
ของเมืำปาง
องเป็เมืนพือ่ วั้นนทีที่พ่ 3ิเศษเพื
ดรักตามล�
ษา มี ศำดัักบยภาพในการดู
ลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ธรรมชาติ
และล�
- 6 มิ่อถการบ
นุ ายนาบั2557
พร้อม มี คแวามเหมาะสมจะ
เป็ นอตักัวบเยีหน่ยววยา
ท าให้
กิ ดอความสมดุ
ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิพัตฒใจนาเป็(2)น “หมูมี่บค้าุ ณน ลั ก ษณะของเมื อ งสปาซึ่ ง มี
หารื
ยงานที
่เกี่ยเวข้
งทั้งภาครัฐลและภาคเอกชนใน
มที่มีสุขอนามั
สภาพภู
มิอทากาศเชิ
งนิเวศน์น�้ ำ พุ(4)ร ้ อมีนต้
การพั
ฒนาเมืองสปาที่ได้รับความร่วมมือ
น แบบ”
พืสภาพแวดล้
้นที่เกี่ยวกับอสถานการณ์
ท่อยงเที(3)่ยว มีหลั
กเกณฑ์
ี่ใช้ในการ
รณาการจากทุ
วน ทัและข้
้งจากภาครั
ฐ ภาคเอกชน
มชนท้
องถิง่น และ (5) มีมาตรฐานการ
อ งจากมี
แ หล่
คัและการบู
ดเลือกแหล่
งน�้ำพุร้อนทีก่มภาคส่
ีศักยภาพ
อเสนอแหล่
ง เนื่ และชุ
บริก่ยารสปาด้
นความสะอาดและปลอดภั
อสุขภาพอนามั
ับบริการ ที่มคี ุณภาพในการช่วยฟืน้ ฟูบำ� บัดสุขภาพ
ำ้ พุรอ้ ้รนธรรมชาติ
ท่ให้องเที
วน�้ำพุร้อานที
่เป็น “หมู่บ้านน�้ำพุร้อน”ยต่และ
“เมือง ยน�ของผู
สปาต้
ังนี้ ่บ้านนาพุร้อน” ได้รับการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่
แหล่งนท่แบบ”
องเที่ยโดยสรุ
วนาพุปรผลการส�
้อนที่มีศักำรวจได้
ยภาพด“หมู
นัจักง หวั
ท่องเที
บหนึ่งแล้วทั้งสระน�้ำฒ นาเป็
บ่อแช่นเท้า และ
(1)ำ้ พุ
น้้ ารพุอ
้ อ นรมณี
ด พั่ยงวในระดั
งา มี ค วามเหมาะสมจะพั
หลักเกณฑ์การก�ำหนด “หมูบ่ า้ นน�
้ รน”
และ ย์ การปรั
ี่สวยงามเป็ทนี่มระเบี
ยบ โอบล้อมไปด้วย
“หมู่บ้านน้าพุร้อนต้นแบบ” เนื่องจากมีบแปรุ
หล่งงภูน้มาพุิทัศรน์้อทนธรรมชาติ
ีคุณภาพในการ
“เมืองสปาต้นแบบ” ช่วยฟื้นฟูบาบัดสุขภาพ ได้รับการพั
ธรรมชาติ
ละวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุ
ชน ที่ตั้งของ
ฒนาสิ่งแอานวยความสะดวกในการให้
บริกมารแก่
1. การก�ำหนด “หมู่บนั้ากนน�
พุร้อ่ยนต้
นแบบ”
งน�้ำาพุบ่รอ้อนอยู
นทางท่องเทีบ่ยปรุ
วหลั
ท่อ้ำงเที
วในระดั
บหนึโดย
่งแล้วทัแหล่
้งสระน้
แช่เท้่ในเส้
า และการปรั
งภูกมของจั
ิทัศน์งทหวั
ี่ ด เริ่ม
พิจารณาทั้งปัจจัยภายใน ได้แสวยงามเป็
ก่ การวิเคราะห์
เป็นวทียธรรมชาติ
่รู้จักของตลาดท่
งเทีนธรรมและวิ
่ยวทั้งชาวไทยและต่
นระเบีตยรวจสอบ
บ โอบล้ อมไปด้
และวัอฒ
ถีชีวิตของางประเทศ
คุ ณ ภาพน�้ ำ แร่ แ ละการน� ำ น�้ ำชุแร่
ไ ปใช้
เ กิ ด ประโยชน์
และที
ญมีกอารบริ
ารจัดกการอย่
งเข้ด มเริแข็่มเป็
งโดยเครื
มชน
ที่ ตัใ ้ห้งของแหล่
งน้าพุร้อนอยู
่ในเส้่สน�ำคัทางท่
งเที่ยหวหลั
ของจังาหวั
นที่ อข่าย
สูงสุด ท�ำเลที่ตั้งที่เข้าถึงสะดวก
หาร้งชาวไทยและต่
ภาคประชาชนในพื
้นทีและที
่ ซึ่งได้่สราคั
ับการสนั
บสนุหนารด้วยดีจาก
รู้จักการวางแผน
ของตลาดท่อการบริ
งเที่ยวทั
างประเทศ
ญมีการบริ
จัดการด้านการตลาด ด้านมาตรฐาน
และการท่
จัดการอย่างเข้ มแข็งโดยเครือข่ายภาคประชาชนในพืท้้นองถิ
ที่ น่ซึ่งจัได้งหวั
รับดการสนั
บสนุองเที
น ย่ วแห่ง
และความปลอดภั
้งด้านการองเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
ด้วยดีจากท้องถิ่น ยจังรวมทั
หวัด และการท่
ประชาสัมพันธ์ และ ปัจจัยภายนอก
(2) น�้ำพุร้อนหินดาด จังหวัด
(2) น้้าพุร้อนหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็น “หมู่บ้านน้าพุร้อนต้นแบบ”
ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แหล่ง
กาญจนบุรี มีความเหมาะสมจะพัฒนา
เนื่องจากเป็นแหล่งน้าพุร้อนที่มีคุณภาพในการฟื้นฟูสุขภาพ และมีจุดเด่น
ท่ของบ่
องเทีอ่น้ยวน�
พุร่ต้อั้งนเชื
่อมโยงบลการมี
เป็ น “หมู ่ บ ้ า นน�้ ำ พุ ร ้ อ นต้ น แบบ”
าร้อ้ำนที
คู่ขนานกั
าธารน้าเย็น ซึ่งตามหลักการแช่น้าร้อนที่
ส่ถูวกนร่
องถิน่ บและการเชื
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง น�้ ำ พุ ร ้ อ นที่ มี
วิธวีตมของท้
้องมีการสลั
อุณหภูมิเพือ่ ่อมโยง
สร้างความสมดุลแก่ร่างกาย นอกจากนี้
กัยับงธุอยูรกิ่ทจ่าภาคบริ
การด้านสุขขภาพอื
ๆ และแหล่งประวัติศาสตร์ (ค่ายทหาร
คุณภาพในการฟื้นฟูสุขภาพ และมี
มกลางธรรมชาติ
องป่า่นไม้

ของญี่ปุ่น) อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด มีการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และมีโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียง จึง
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จุดเด่นของบ่อน�้ำร้อนที่ตั้งคู่ขนานกับล�ำธารน�้ำเย็น ซึ่งตาม
หลักการแช่น้�ำร้อนที่ถูกวิธีต้องมีการสลับอุณหภูมิเพื่อสร้าง
ความสมดุลแก่ร่างกาย นอกจากนี้ ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ของป่าไม้และแหล่งประวัติศาสตร์ (ค่ายทหารของญี่ปุ่น) อยู่
ในเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด มีการพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และมีโรงแรมที่พักในบริเวณ
ใกล้เคียง จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของจังหวัด
มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึ่งหากได้รับการออกแบบและบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพ จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ส�ำคัญของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วน�้ ำ พุ ร ้ อ นที่ มี ศั ก ยภาพ
“เมืองสปาต้นแบบ”
(1) อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระนอง เหมาะสม
ที่จะพัฒนาเป็นเมืองสปา
ต้นแบบ เนือ่ งจากมีแหล่ง
น�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิ์
และหลากหลาย สามารถน�ำมาใช้
ในการบ�ำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างสุขภาพ ตรงตามกระแส
ความต้องการของตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ต้องการ
จะพัฒนาให้เป็นเมืองสุขภาพหรือเมืองน่าอยู่ มีความพร้อม
ของโครงสร้างพืน้ ฐาน มีธรุ กิจบริการ
ที่เกี่ยวเนื่อง มีภาคเอกชนที่พร้อมจะ
ลงทุน และมีชมุ ชนและท้องถิน่ พร้อม
ให้การสนับสนุน
(2) อ�ำเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่ ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมื อ งสปาต้ น แบบ เนื่ อ งจากเป็ น
อ�ำเภอที่มีบ่อน�้ำพุร้อนหรือน�้ำแร่ธรรมชาติที่ได้รับความนิยม
และมีชื่อเสียงในระดับโลก มีทั้งน�ำ้ พุร้อนธรรมชาติ น�ำ้ ตกร้อน
โคลนร้อน หาดทรายร้อน และน�้ำพุร้อนเค็ม มีพืชพรรณ
สมุนไพรไทย ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สินค้าชุมชน ทีจ่ ะน�ำมาพัฒนา
ต่อยอดเชื่อมโยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภาครัฐและ

ภาคเอกชนให้การ
สนับสนุนการพัฒนา
(3) อ�ำเภอ
สวนผึ้ ง จั ง หวั ด
ราชบุรี มีศกั ยภาพ
ทีจ่ ะพัฒนาเป็นเมืองสปาต้นแบบ เนือ่ งจากมีแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศที่สมบูรณ์รายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม โอบล้อมไปด้วยป่า น�้ำและภูเขา สภาพอากาศ
บริสุทธิ์และมีปริมาณโอโซนติดอันดับโลก มีแหล่งท่องเที่ยว
น�้ ำ พุ ร ้ อ นที่ มี ศั ก ยภาพและมี น�้ ำ แร่ ธ รรมชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภคและช่วยฟื้นฟูบำ� บัดสุขภาพ
ได้ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งท�ำเลที่ตั้งมีความ
เหมาะสม โดยอ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดทางผ่านทีเ่ ชือ่ มไปสูจ่ งั หวัดท่องเทีย่ วอืน่
เช่น จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น และเชือ่ มต่อกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ได้ นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังมีความพร้อม
ทีจ่ ะลงทุนและพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยง
เชิงสุขภาพในพื้นที่ด้วย
(4) อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง มีความเหมาะสม
ทีจ่ ะพัฒนาและผลักดันให้เป็นเมืองสปาต้นแบบ เนือ่ งจาก
ที่ต้ังของแหล่งน�้ำพุร้อนแจ้ซ้อนอยู่ในพื้นที่ของอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน
มีพรรณไม้หลากหลายชนิด มีความหลากหลายทางกายภาพ
มีทงั้ น�ำ้ พุรอ้ นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ น�ำ้ ตก ล�ำธาร ภูเขา ประกอบกับ
มีการพัฒนาปรับสภาพพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม
กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงท�ำให้แหล่ง
น�้ำพุร้อนได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักใน
วงกว้าง โดยได้รบั การสนับสนุนจากจังหวัด
และกลุม่ จังหวัดในการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ร้อน
อย่างต่อเนื่อง
(5) อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
มีศัก ยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาและส่งเสริ มให้ เ ป็ น
เมืองสปาต้นแบบ เนื่องจากมีความพร้อมด้านภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โอบล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแล้วทั้งสระน�้ำ บ่อแช่เท้า
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ห้องอาบน�้ำแร่ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยควรให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง อาทิ นวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน�้ำพุร้อน
ธรรมชาติ
จากผลการส�ำรวจศึกษาและประเมินศักยภาพแหล่ง
น�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติในพืน้ ทีท่ งั้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
ภายใต้กรอบแนวคิด “หมู่บ้านน�ำ้ พุร้อน และเมืองสปา” โดย
ใช้เขตต�ำบลทีม่ แี หล่งน�ำ้ พุรอ้ นเป็นแนวเขตการบริหารจัดการ
“หมู่บ้านน�้ำพุร้อน” และเขตอ�ำเภอเป็นแนวเขต “เมืองสปา”
เพื่อก�ำหนดขอบเขตการศึกษานั้น สามารถคัดเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติท่ีมีศักยภาพและความพร้อมที่
จะพัฒนาเป็นหมูบ่ า้ นน�ำ้ พุรอ้ น 2 แห่ง และเมืองสปาต้นแบบ
5 แห่ง และได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปพิจารณาจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำพุร้อน
ธรรมชาติต่อไป
ในการนี้ การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งน�ำ้ พุรอ้ น
ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควรให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารจัดการแบบองค์รวม การพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติ โดยเฉพาะ
การจัดตัง้ กลไกเฉพาะเพือ่ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในพืน้ ที่ โดยค�ำนึงถึงคุณค่าของทรัพยกรธรรมชาติและมีการ
ใช้สอยประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้ พุรอ้ น
ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไป โดย สศช. มี
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังนี้

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาแหล่งน�้ำพุร้อนในเขตอุทยานแห่ง
ชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์ (Natural Hot Spring Park) โดย

(1) พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติที่มี
จุดขาย/จุดเด่นในการใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
มีการออกแบบพัฒนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ รวมถึง
การบริการ ความสะอาด และความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
(2) พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจัดให้มีระบบ
จ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว โดยการจองล่วงหน้าและการจัด
กิจกรรมในลักษณะของ Package ที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ส่งเสริมโปรแกรมทัวร์ล่วงหน้า (3) รักษาสภาพแวดล้อม
เดิมให้มากที่สุด รักษาจุดก�ำเนิดน�้ำพุร้อน รวมถึงควบคุม
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้ พุร้อนธรรมชาติ (4) พัฒนาโครงข่าย
การเดินทางที่มีประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนปัจจัยที่
เอื้อต่อการพัฒนาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ (5) สร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนในท้องถิ่นให้
เข้ามามีส่วนร่วม และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาร่วมกัน
และ (6) สร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วน�ำ้ พุรอ้ น โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม
และชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนที่มีกิจกรรม
เชิงธุรกิจ โดย (1) ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น รีสอร์ท ศูนย์
สุขภาพ และสปา เป็นต้น (2) คงคุณค่าความเป็นแหล่ง
ธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ที่คุ้มค่า
และเหมาะสมกับคุณภาพน�้ำแร่ร้อน (3) ส่งเสริมธุรกิจที่
เกีย่ วเนือ่ ง เพือ่ กระจายรายได้และผลประโยชน์
สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(4) พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วน�ำ้ พุรอ้ น
และพัฒนาคุณภาพบุคลากร
และการบริการต่อเนื่องจาก
น�ำ้ พุรอ้ นทีไ่ ด้มาตรฐาน (5) ให้
ทุ ก ภาคส่ ว นในท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ (6) ท�ำการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยภาครัฐต้องมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เมื่อก�ำหนดเขต “เมืองสปาต้นแบบ” และ “หมู่บ้าน
น�้ำพุร้อนต้นแบบ” ได้แล้ว ควรด�ำเนินการตามแนวทางการ
พัฒนาแหล่งน�้ำพุร้อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศ ดังนี้
1. วิเคราะห์และประเมินคุณสมบัตขิ องน�ำ้ พุรอ้ นใน
ห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory) โดยให้พฒ
ั นาระบบตรวจสอบ
และวิเคราะห์คุณสมบัติน�้ำพุร้อนของไทยโดยสถาบันที่มีชื่อ
เสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งภาครัฐอาจ
อาศัยความร่วมมือ/ความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาล/
หน่วยงานต่างประเทศ และให้ด�ำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์
ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของน�ำ้ พุร้อนในแต่ละแห่ง รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
2. ก�ำหนดรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการระดับ
พืน้ ที/่ จังหวัด/ประเทศ เพือ่ ให้การพัฒนาเกิดการให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วชุมชนเชือ่ มโยงเชิงพาณิชย์ เช่น การยกระดับทักษะ
และองค์ความรู้ของบุคลากรและผู้ประกอบการให้สอดรับ
กับการบริหารพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่เชื่อมโยงกิจกรรมต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดและภาค
อื่นๆ โดยอาศัยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
และการขับเคลื่อนธุรกิจต่อเนื่องเชื่อมโยงธุรกิจเชิงสุขภาพ
จากน�้ำพุร้อน เป็นต้น

หน่วยงานภาพหลักร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย
ในการด�ำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน�ำ้ พุรอ้ น
ธรรมชาติ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศ
ทั้งในระดับภาพรวมและรายพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
2. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มา
เป็นการเฉพาะเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนา ประสานการขับเคลื่อน รวมถึงติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงาน ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ดังนี้
2.1 ระดับนโยบาย โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการจาก
ส่วนกลาง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพือ่ วางแผนยกระดับมาตรฐาน
แหล่งน�ำ้ พุร้อนธรรมชาติให้เป็นเมืองสปา
2.2 ระดับพื้นที่ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ในระดับเขตพื้นที่หรือเขตอ�ำเภอ ที่มีภาคีการพัฒนาร่วมเป็น
กรรมการเพื่อด�ำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนแนวทางการ
พัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยเน้นบทบาทการบูรณาการแผนการ
ปฏิบัติระหว่างท้องถิ่น ชุมชน ได้แก่ ชุมชน ผู้ประกอบการ
นักท่องเที่ยว นักวิจัย สถาบันการศึกษา และผู้แทนจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

บทบาทภาคีการพัฒนา

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของหน่วยงาน
กลไกการขั บ เคลื่ อ นสู ่ ก าร ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ผู้ประกอบการ นักวิจัย สถาบัน
การศึกษา เพื่อบูรณาการการท�ำงานให้เชื่อมโยงทุกระดับ
ปฏิบัติ
และทุกกลุ่มเป้าหมายจะเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนการ
1. สนับสนุนให้กระทรวง พัฒนาแหล่งน�้ำพุร้อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเป็ น ก�ำหนดบทบาทไว้ดังนี้
1. หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิ ช ย์ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการ
ศึกษา สมาคมธุรกิจเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด�ำเนินการพัฒนาแหล่งน�้ำพุร้อน
ธรรมชาติของประเทศร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ โดยควร
ประเมินสถานภาพและศักยภาพแหล่งน�้ำพุร้อนธรรมชาติ
ทั่วประเทศเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ พัฒนาระบบตรวจสอบ
และวิเคราะห์คุณสมบัติน�้ำพุร้อนไทย และศึกษาออกแบบ
การใช้ประโยชน์ให้สอดคล้อง/เหมาะสมกับคุณสมบัติและ
มาตรฐานของแหล่งน�้ำพุร้อนต้นแบบ
2. หน่วยงานส่วนภูมภิ าค ในระดับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
มีส�ำนักงานการท่อ งเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นหน่วยงาน
ประสานระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด และรับนโยบาย
จากส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน�้ำพุร้อนของ
ประเทศ
3. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศกาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล มีหน้าที่ในการ
ด�ำเนินภารกิจด้านพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนในพื้นที่ รวมทั้งก�ำหนดกิจกรรม
และสร้างสรรค์กิจกรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในแหล่งน�้ำพุร้อน
4. ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน ต้องค�ำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ไม่ท�ำลายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม มีการบริหารจัดการทีโ่ ปร่งใสและ
เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริการ
และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับรัฐ
5. ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ บ�ำรุงรักษาทรัพยากร แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
6. สถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่แนวคิด
ในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว หลักการให้บริการ การน�ำ
นวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนวิธกี ารบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส�ำคัญของประเทศ ª

เอกสารอ้างอิง

กรมการท่องเทีย่ ว. 2549. คูม่ อื ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพประเภทน�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติ. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Spa). กรุงเทพมหานคร.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2552. โครงการศึกษา ส�ำรวจ และจัดท�ำแผนพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวน�้ำพุร้อน. รายงานฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพมหานคร.
กระทรวงมหาดไทย. 2556. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน)
พ.ศ. 2557 - 2560. ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1. เชียงใหม่.
---------. 2556. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม
่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) พ.ศ. 2557 – พ.ศ.
2560. ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2. เชียงราย.
---------.2556. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ. 2557 – 2560. ส�ำนัก
บริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาตใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman). ภูเก็ต.
---------. 2556. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) พ.ศ. 2557 2560. ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย. สุราษฎร์ธานี.
มานพ รักษาสกุลวงศ์. 2544. “น�้ำพุร้อน-แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ”. วารสารเศรษฐธรณีวิทยา. กรมทรัพยากรธรณี. 3:4
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.vcharkarn.com/vcafe/99496
สโมสรน�้ำพุร้อนไทย. 2556. ข้อเสนอโครงการพัฒนากิจการน�้ำพุร้อนธรรมชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2556 2560. กระบี่.
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การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ

ทรัพยากรจ�ำนวนมากถูกใช้และท�ำลายไปอย่าง
ขาดการวางแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ จนท�ำให้
แหล่งท่องเทีย่ วหลายแห่งเสือ่ มโทรมลงไปอย่าง
น่าเสียดาย
ภาครั ฐ ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ปัญหาดังกล่าว และได้ดำ� เนินมาตรการเร่งฟืน้ ฟู
ทรัพยากรที่มีค่าของประเทศอย่างเต็มศักยภาพ
พร้อมทั้งปรับทัศนคติในการก�ำหนดเป้าหมาย
การพั ฒ นาโดยได้ มุ ่ ง เน้ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
โสภา จํานงคคุรัศณมีภาพมากกว่
* ธัชไท กีรติาพเชิงคงไปริ
พบูมลาณ
ย** กัให้ลยคธวามส�
ีรา ชุมำปคัญญญา***
กับ
ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับประเทศและกระจายความเจริญไป
โสภา จ�ำนงค์รัศมี* ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์** กัลย์ธีรา ชุมปัญญา***
สู่ท้องถิ่น โดยในปี 2558 ได้ก�ำหนดเป้าหมาย
นับเปนเวลาหลายศตวรรษแลวที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดเติบโตขึ้นอยางเขมแข็งและมีภูมิคุมกัน
รายได้จ�ำนวน 2.2 ล้านล้านบาท และในปี 2559
เห็นไดจากในชวงที่ประเทศเผชิญกับเหตุการณที่ไมคาดคิด อาทิ วิกฤตการเงินแหงเอเชีย (2540) วิกฤติสินเชื่อ
จ�ำนวน 2.3 ล้านล้านบาท มุง่ ส่งเสริมกิจกรรมการ
ซับไพรม (2554) และการชุมนุมทางการเมือง (2556-2557) ภาคบริการและการทองเที่ยวจะเปนภาคที่มี
ท่องเทีย่ วทีค่ งไว้ซงึ่ เอกลักสษณ์
แห่่งงเกิ
ความเป็
นไทย
บเป็ น เวลาหลายศตวรรษแล้
ที่ อยุ ตบกั
สาหกรรม
ศักยภาพในการฟ
นตัวไดเร็วที่สุดเมื่อวเที
บภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร
วนหนึ
ดจากความมี
สร้างมู
ลค่าให้
องเที่ยงทวได้
เติ่ยบวและฐานทรั
โตขึ้นอย่างเข้
มแข็งและมี ที่มีความอุ
ชื่อเสีการท่
ยงของแหล
องเที
พยากรธรรมชาติ
ดมสมบู
รณกับทํระบบเศรษฐกิ
าใหไทยเปนจุดจมุของประเทศ
งหมายอันดับ
และมี
ช
ุ
ม
ชนในพื
้
น
ที
่
เ
ป็
น
แกนหลั
ก
ในการบริ
หาร
ภูมิคุ้มกันตนเห็ที่นได้
่ประเทศเผชิ
ญ่อกัชมความงามและสั
บเหตุการณ์ที่ไม่ มผัสเสนหของประเทศไทย
ักทจอากในช่
งเที่ยวตวงที
องการมาเยื
อนเพื
จัดการ ซึง่ จะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการพัฒนา
คาดคิด อาทิ วิกอย
ฤตการเงิ
แห่งผลของการพั
เอเชีย (2540)
วิกตฤติสาหกรรรมท
สินเชื่อ องเที
างไรก็ตนาม
ฒนาอุ
่ยวในระยะที่ผานมา ที่มุงเปาหมายไปที่จํานวน
และกระจายรายได้
มุ ชนท้อางถิ
น่ ได้อย่างทั
ซับไพรม์นั(2554)
และการชุ
ม
นุ
ม
ทางการเมื
อ
ง
(2556
2557)
กทองเที่ยวเปนสําคัญนั้น ไดสรางบทเรียนบทใหญใหกับประเทศจากการที่ทรัสพชู่ ยากรจํ
นวนมากถู
กใชว่ ถึแงละ
และเป็
ธรรม
ภาคบริกทํารและการท่
งเที่ยวจะเป็นภาคทีน่มฟูีศแักละอนุ
ยภาพในการ
าลายไปอยาองขาดการวางแผนฟ
รักษ จนทําใหแหล
งทอนงเที
่ยวหลายแหงเสื่อมโทรมลงไปอยางนา
ฟื ้ น ตั ว ได้เสีเยร็ดาย
ว ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและภาค
เป้าหมายรายได้
การเกษตร ส่ ว นหนึ
ด จากความมี
ชื่ อาเสี
งของแหล่
ภาครั่ งฐเกิ
ตระหนั
กถึงความสํ
คัญยของป
ญหาดังงกลาว
จากการท่องเที่ยวและบริการ
ท่องเที่ยและได
วและฐานทรั
ดมสมบู่ มรี ณ์
เป้าหมายรายได้ จากการท่ องเที่ยวและบริการ
ดํ า เนิพนยากรธรรมชาติ
มาตรการเร ง ฟท นี่มฟูีความอุ
ท รั พ ยากรที
ค า ของ
ท�ำให้ไทยเป็
นจุดมุ่งาหมายอั
ดับต้นทีพร่นักอท่มทัองเที
งการในการ ล้านบาท
ประเทศอย
งเต็ ม ศันกยภาพ
้ง ปรั่ยบวต้
ทัศอนคติ
3.0
มาเยือนเพื
ชมความงามและสั
สเสน่ห์ของประเทศไทย
กํา่อหนดเป
าหมายการพัมฒผันาโดยได
มุงเนนการทองเที่ยวเชิง
คุ ณ ภาพมากกว า เชิ ง ปริ ม าณ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ตลาด 2.0
2.3
2.2
2.0
นักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อสรางงานสรางรายไดใหกับประเทศ 1.0
และกระจายความเจริ
ไปสูต ทสาหกรรมท่
 อ งถิ่ น โดยในป
อย่างไรก็
ตาม ผลของการพัฒญนาอุ
องเที่ย2558
ว ได 0.0
าหนดเป
หมายรายได
2.2กท่ลาอนล
2557
2558
2559
ในระยะที่ผ่ากํนมา
ที่มุ่งาเป้
าหมายไปทีจํา่จนวน
�ำนวนนั
งเทีานบาท
่ยวเป็นและในป
2559
จํ านวนยนบทใหญ่
2.3 ลานลใาห้นบาท
มุงสงเสริมกิจกรรมการ
องเที่ยวและกีฬา
ส�ำคัญนั้น ได้
สร้างบทเรี
กับประเทศจากการที
่
ที่มทีา่มา: กระทรวงการท่
กระทรวงการท่
องเที่ยวและกีฬา
ทองเที่ยวที่คงไวซึ่งเอกลักษณแหงความเปนไทย สรางมูลคา
ใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีชุมชนในพื้นที่เปนแกนหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งจะกอใหเกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนา และกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่นไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม

การสรางรายไดจากการทองเทีย
่ วและ
บริการ 2.3 ลานลานบาท ภายในป 2559

2.3 ล้านล้านบาท
ภายในปี 2559

1

0

นั

* รักษาการในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
*** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก

และสังคมนมกราคม
มีนาคม
การที่จะบรรลุใหไดต26     วารสารเศรษฐกิ
ามเปาหมายที่กําจหนดไว
ั้น หนึ่ง-ในป
จจั2558
ยสําคัญ คือ การทําความรูจักกับพฤติกรรม
การทองเที่ยว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามบริบทของสังคมโลกที่มีความเปนพลวัต การทองเที่ยวแหง

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
การที่จะบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้นั้น หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญ คือ การท�ำความรู้จักกับพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วตามบริบทของสังคมโลกทีม่ คี วามเป็นพลวัต การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(ททท.) (2557) ได้แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
(2557) ไดแสดงให
า อุตสาหกรรมการท
หลัประเทศไทย
ก 8 ประการ(ททท.)
(8 Megatrends)
อันได้เแห็ก่นวโลกาภิ
วัตน์ สังคมสูงอวัยงเทีสั่ยงวโลกจะเปลี
คมเมือง ชีว่ยิตนแปลงไปตามกระแสการ
ดิจิตอล สุขภาพและความ
เปลี่ยยนแปลงหลั
ก 8 ประการ
(8 อMegatrends)อั
แก โลกาภิวัตน สังยคมสู
ปลอดภั
การคมนาคมขนส่
ง สิ่งแวดล้
มและการอนุรักนษ์ไดและประชาคมอาเซี
น งวัย สังคมเมือง ชีวิตดิจิตอล
สุขภาพและความปลอดภัย การคมนาคมขนสง สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ และประชาคมอาเซียน

8 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ (8 Megatrends)
8 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (8 Megatrends)

โลกาภิวตั น (Globalization)

สังคมสูงวัย (Ageing Society)

การเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นทั้งของโลกใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจะ
สงผลใหผูประกอบการตองเปลี่ยน
มุมมองและปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

นักทองเที่ยวสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
และใหความสนใจในการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
วัยแรงงานจะลดลง และอาจสงผลตอ
ภาวะการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

สังคมเมือง (Urbanization)

ชีวติ ดิจติ อล (Digital Lifestyle)

การขยายตัวของเมืองอาจทําใหเกิดการ
กลืนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นถิ่น จนทํา
ใหสูญเสียเอกลักษณดั้งเดิมไป
นอกจากนั้น อาจกอใหเกิดปญหาความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอีกดวย

ยุคสังคมออนไลนที่นักทองเที่ยวแชร
ขอมูลไดตลอดเวลา เนนการใชงานผาน
แอพพลิเคชั่น จองตั๋วและที่พักทางระบบ
ออนไลน รวมถึงการใช Big Data และ
ระบบคราวน ในการวิเคราะหตลาด

สุขภาพและความปลอดภัย
(Health and Safety)

การคมนาคมขนสง (Transportation)

ปญหาโรคระบาด ความไมปลอดภัยใน
การสัญจร การกอการราย และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ลวนเปนความเสี่ยงที่ทําให
ตองเตรียมรับมืออยางรอบคอบ

ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสงจะสงผลโดยตรงตอการ
ตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยว
โดยเฉพาะดานความเชื่อมโยงทางการ
ภาพและกฎระเบียบดานคมนาคม

สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
(Green and Environment)

ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)

ธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวมีความเสี่ยง
ตอการถูกทําลายหากไมสรางแนวคิดเชิง
อนุรักษใหนักทองเที่ยว โดยปญหาสําคัญ
อาทิ น้ําเสีย ขยะ และมลพิษ

การรวมกลุม กันของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจะสรางเอกภาพ
และอัตลักษณของภูมิภาคสงผลใหเกิด
เคลื่อนยายทุนและแรงงานอยางเสรี

ทีที่ม่มา า: การท่
การทอองเที
งเที่ย่ยวแห่
วแหงงประเทศไทย
ประเทศไทย

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
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ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดใหไวขึ้น จะตองพัฒนาทั้งระบบ
เพื่อใหเกิดการสรางรายได และกระจายคว ามเจริญอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยภาครัฐไดกําหนดยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 5 ยุทธศาสตร ไดแก

1.
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ตลาดท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในและ
ยุท่อธศาสตร์
ฒนาการท่
องเทีจ่า่ยยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว
ต่างประเทศเพื
กระตุ้นให้กเกิารพั
ดการเดิ
นทางและใช้
5 กลุ่มคลัสกลุ
เตอร์
วัตถุประสงค์
นา
ฒนาอุ
องเทีดย่ นิวให้
เป็นไปตาม จ�ำนวน (MICE)
เชิงสุขภาพ กลุ่มในการพั
การประชุ
ม ตสัสาหกรรมท่
มมนา และจั
ทรรศการนานาชาติ
่มแต่โดยมี
งงานและฮั
นนีเมพืูน่อพัฒและ
องเที
่ยวในพื้นที่ที่มนีเไทย
อกลักเพื
ษณ์่อแสร้
ละวิางสรรค์
ถีชีวิตท้อใงถิ
าหมายที
วขึน้ จะต้อางพั
ฒนาทัง้กระบบ
อ่ ให้อัตการท่
กลุ่มท่องเที่ยเป้วเชิ
งอนุรก่ ักำ� หนดให้
ษ์ ด้วไยการสร้
งภาพลั
ษณ์โเพื
ดยใช้
ลักษณ์
ของความเป็
ห้เ่นกิทีด่
ายคลึงกันเได้
ฒนาการท่
เกิดตการสร้
างรายได้องเที
และกระจายความเจริ
ญอย่ารังทั
่วถึง ปคล้ระกาศให้
มูลค่าเพิ่มในอุ
สาหกรรมท่
่ยว โดยในปี 2558
ฐบาลได้
ป็นแปีก่ แเขตพั
ห่งการท่
องเทีอ่ยงเทีววิ่ยถวอารยธรรม
ีไทย หรือ
และเป็นธรรม โดยภาครัฐได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การ ล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำปาง ล�ำพูน และพะเยา)
2015 Discover Thainess เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาทําความรู้จัก ประเทศ
ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอายธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา
ไทยและหลงรักในเสน่
ห์ในวิถีชีวิตความเป็นไทยมากขึ้น ซึ่งมีโครงการสําคัญ เช่น โครงการ “12 เมืองต้องห้าม
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาด โดยให้ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) เขต
... พลาด” ความส�
ส่ ง เสริำมคัญการท่
อ งเทีอ่ งเที
ย วใน
กับตลาดท่
่ยวทั12
้งใน
เมืองรองที่ มและต่
ีศั กยภาพ
ซึ
่
ง
จะช่
ว
ยกระจาย
างประเทศเพื่อกระตุ้นให้เกิด
โครงการ
โครงการ “12
“12 เมืเมืองต้
งต้อองห้
งห้าม ... พลาด”
นักท่องเที่ยวจากแหล่
ง
ท่
อ
งเที
่
ย
วหลั
ก
และ
การเดินทางและใช้จ่าย โดยเฉพาะ
กลุม่ นักท่องเที
ย่ วคุณภาพ อาทิ2015
กลุม่
โครงการ “Dream
Destination
ย่ วเชิงนสุผลิ
ขภาพ
กลุม่ การประชุ
กาลครั้งนั้น ท่...องเที
ความฝั
บาน”
ส่งเสริมม
มมนา
และจัดนิทรรศการนานาชาติ
การท่องเที่ยสัวเส้
นทางดอกไม้
22 เส้นทาง
ทั่วประเทศ (MICE)
เป็นต้น กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน
และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วย
นอกจากนั
ภาครักษณ์
ฐ โดยกระทรวง
การสร้า้ นงภาพลั
โดยใช้อัตลักษณ์
ไทย ปเพืระกาศเขต
่อสร้างสรรค์
การท่ อ งเทีของความเป็
่ ย วและกี ฬนาได้
เ กิ ด่ยมูวเพื
ล ค่ า่ อเพินํ่ มาในอุ
พัฒ นาการท่ให้องเที
ร่องจํต สาหกรรม
านวน 5
ท่องเทีโดยมี
่ยว โดยในปี
รัฐบาลได้
กลุ่ ม คลั ส เตอร์
วั ต ถุ ป2558
ระสงค์
เ พื่ อ ที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็น้นปีทีแห่่ทงี่มการท่
่ยว
พัฒนาการท่ประกาศให้
องเที่ยวในพื
ีเอกลัอกงเทีษณ์
วิถไี ทย หรือ 2015 Discover Thainess ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และวิถีชีวิตท้องถิ่นที่คล้ ายคลึ งกัน ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย
เ พื่ อ เ ชิ ญ ช ว น ใ ห ้ นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว
ลําปาง ลําพูนทั้ งและพะเยา)
เขตพัฒา งชาติ
นาการท่
งเที่ยำ ความรู
วอายธรรมอี
(นครราชสี
มา สุร่งินทะเลตะวั
ทร์ บุรีรัมนออก
ย์ ศรีสActive
ะเกษ
ฒนาการท่
องเที่ยวชายฝั
ชาวไทยและชาวต่
เ ข้ าอมาท�
้ จั ก สพัานใต้
และอุบลราชธานี
) เขตพัฒนาการท่
องเทีห่ย์ใวชายฝั
Active
ี ระยอง จัเขตพั
นทบุฒรนาการ
ี และ
Beach
(ชลบุรBeach
ี ระยอง จั(ชลบุ
นทบุรี รและตราด)
ประเทศไทยและหลงรั
กในเสน่
นวิถีชีว่งิตทะเลตะวั
ความเป็น นออก
ตราด) เขตพัไทยมากขึ
ฒนาการท่
่ยวชายฝั
ทะเลตะวั
(เพชรบุ
รี ประจวบคี
รีขันCoast
ธ์ ชุมพร
และรี
องเที่ยวชายฝั
่งทะเลตะวั
นตก Royal
(เพชรบุ
น้ ซึง่ อมีโงเที
ครงการส�
ำคัญ่งเช่
น โครงการนตก
“12 Royal
เมือง ท่Coast
ระนอง) และเขตพั
นดามั
่ ตรัง รและสตู
) โดยมี
ผู้แทนจากทุ
กภาคส่
วน
ประจวบคี
ีขันธ์ ชุมลพร
และระนอง)
และเขตพั
ฒนาการ
ต้องห้ามฒ...นาการท่
พลาด” อส่งเที
งเสริ่ยมวอั
การท่
องเทีน่ย(ภู
วในเก็ต12พัเมืงงา
อง กระบี
องเที่ยฒ
วอันาในแต่
นดามัน (ภูลเะเขตพื
ก็ต พังงา
่ ตรัง ซึและสตู
รองทีม่ ศี และประชาสั
กั ยภาพ ซึง่ จะช่งวคม
ยกระจายนั
องเทีย่ วจากแหล่างเนินท่การพั
ทั้งภาครัฐ เอกชน
ร่วมกักนท่วางแผนและดํ
้นทีกระบี
่ของตน
่งจะช่วลย)
ท่อองเที
ย่ วหลัก และโครงการ
2015 โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
สะท้อนความต้
งการของคนในพื
้นที่อ“Dream
ย่างแท้Destination
จริง
กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน” ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสังคม ร่วมกันวางแผนและด�ำเนินการพัฒนาใน
แต่ละเขตพื้นที่ของตน ซึ่งจะช่วยสะท้อนความต้องการ
เส้นทางดอกไม้ 22 เส้นทางทั่วประเทศ เป็นต้น
นอกจากนั้น ภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยว ของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง
และกีฬาได้ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อน�ำร่อง
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เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 5 คลัสเตอร์

เขตพัฒนาการทองเที่ยว 5 คลัสเตอร

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่มา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.
ยุ
ท
ธศาสตร
ก
ารพั
ฒ
นาแหล
ง
ท
อ
งเที
่
ย
ว
โดยการฟ
หลงทองเทีฒ่ยนาระบบคมนาคมขนส่
วคุณภาพที่กําลังเสื่อมง
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ก�ำลังเสื่อมโทรม ด้านการท่องเทีน่ยฟูวแโครงการพั
โทรมและพั
ฒนาแหล
งเที่ยใวใหม
เปนทางเลื
อกของนัในการเข้
กทองเที่ยาถึว งแหล่
รวมไปถึ
นายกระดั
บมาตรฐานสิ่ง้น
และพั
ฒนาแหล่
งท่องเทีงท่ยอวใหม่
ห้เป็ในหทางเลื
อกของ
งท่องการพั
งเที่ยฒวให้
มีความสะดวกมากขึ
นวยความสะดวกด
านการท
องเที่ยวใหบไดมาตรฐาน
ตามมาตรฐานสากล
เชน ปายบอกทางสองภาษา
จุดพักรถริมทาง
นักท่อํอางเที
่ยว รวมไปถึงการพั
ฒนายกระดั
การสร้างความเชื
่อมโยงและการอ�ำนวยความสะดวกให้
หลวง รานอาหาร รานสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ํามัน หองน้ํา และไฟสองสวาง เปนตน
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ไ ด้ ต าม แก่นักท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ และทาง
3. เช่น ยุป้ทาธศาสตร
การพัฒนาโครงสร
งเที่ยว โครงการพั
มาตรฐานสากล
ยบอกทางสองภาษา
จุดพัการถงพื้นฐานด
อากาศานการท
รวมทั้งอการยกระดั
บโครงสร้ฒานาระบบคมนาคม
งพื้นฐานด้าน ICT
ขนส
ง
ในการเข
า
ถึ
ง
แหล
ง
ท
อ
งเที
ย
่
วให
ม
ค
ี
วามสะดวกมากขึ
น
้
การสร
า
งความเชื
อ
่
มโยงและการอํ
า
นวยความสะดวก
ริมทางหลวง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการ เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมยุ
คดิจิตอลด้วย
ให
แ
ก
น
ก
ั
ท
อ
งเที
ย
่
ว
ทั
ง
้
ทางถนน
ทางราง
ทางน้
า
ํ
และทางอากาศ
รวมทั
้
ง
การยกระดั
บ
โครงสร
า
งพื
้
น
ฐานดาน ICT
น�้ำมัน ห้องน�้ำ และไฟส่องสว่าง เป็นต้น
เพื่อรองรับการเขาสูเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิตอลดวย

สถานะโครงสร้
สถานะโครงสร้างพื
างพื้นน้ ฐานคมนาคมของไทย
ฐานคมนาคมของไทย

ประมวลโดยสศช.
สศช.
ที่มทีา ่ม: าประมวลโดย

4.
ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่นและอํานวยความสะดวก มุงแกไขปญหาความไมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาการหลอกลวงนั
่ยว -โดยการจั
ดตั้งศู29นยอํานวยการชวยเหลือนักทองเที่ยว
วารสารเศรษฐกิจและสักงทคมองเที
มกราคม
มีนาคม 2558
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4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่ มัน่ และอ�ำนวย Entry Visa) หรือยกเว้นการตรวจลงตราให้กบั นักท่องเทีย่ ว
ความสะดวก มุ่งแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต จากบางประเทศด้วย
และทรัพย์สิน และปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการ โดย
โดยการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ทั่วประเทศ และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้
ทั่วประเทศ รวดเร็
และควบคุ
นงานให้้ ควรการส่
เป็นไปอย่งเสริ
าง มการสร้
ให้ตรงกั
บความต้
องการของตลาด
ฒนามั
ว และทัมนการด�
ท่ ว งทีำเนิ
นอกจากนี
า งเครื
อ ข่ า ยอาสาสมั
ค รช่ ว ยเหลื อ นัการพั
ก ท่ องเที
่ ย ว คคุเทศก์
มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิองท่
ดการช่
ยเหลื
กท่อ่ยงเที
ยว ดอาชญากรรม
และบุคลากรด้
านการท่อานวยความสะดวกในการ
งเที่ยวในทุกระดับ และการ
โดยเฉพาะในเมื
องเที่ยววหลั
กที่มอีคนัวามเสี
งต่อ่การเกิ
ตลอดจนการอํ
เดินทางมาในประเทศไทย
าหนดการตรวจลงตราแบบเข้
รได้ห่มลายครั
้ง (Multiple
ได้รวดเร็วและทั
นท่วงที นอกจากนีการกํ
้ ควรมี
การส่งเสริม ส่งเสริามราชอาณาจั
ธุรกิจบริกการที
ีศักยภาพ
อาทิ ธุEntry
รกิจภาพยนตร์
Visa)
หรื
อ
ยกเว้
น
การตรวจลงตราให้
ก
บ
ั
นั
ก
ท่
อ
งเที
ย
่
วจากบางประเทศด้
ว
ย
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP และธุรกิจการแพทย์และบริการสุขภาพ
ทธศาสตร์
ฒนาสิ
นค้อาและบริ
โดยการยกระดั
บคุณภาพสิ
นค้าและบริ
ารด้านการ องเทีย่ วที่
โดยเฉพาะในเมืองท่5.องเที่ยยุวหลั
กที่มกีคารพั
วามเสี
่ยงต่
การ การ
รวมทั
ง้ ส่งเสริมความเชื
อ่ มโยงกั
บกิจกกรรมการท่
ท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของตลาด การพัฒนามัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ ยวในทุกระดับ
เกิ ด อาชญากรรม
ำ นวยความสะดวก
หลากหลาย
างสินและธุ
ค้าการท่
องเที่ยวใหม่
และการส่ตลอดจนการอ�
งเสริมธุรกิจบริการที
่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจภาพยนตร์
ผลิตภัเพื
ณฑ์่อสร้
OTOP
รกิจการแพทย์
และ ๆ ให้เป็น
ในการเดินทางมาในประเทศไทย
ำหนดการตรวจ
ทางเลือกของนั
กท่่หอลากหลาย
งเที่ยวด้วเพืย ่อสร้างสินค้าการ
บริ การสุ ขภาพ รวมทั้งส่ งการก�
เสริ มความเชื
่อมโยงกับ กิจกรรมการท่
องเที่ยวที
ท่อางเที
่ยวใหม่ๆ ให้เกป็รได้
นทางเลื
อกของนั้งกท่(Multiple
องเที่ยวด้วย
ลงตราแบบเข้
ราชอาณาจั
หลายครั

แนวทางการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
แนวทางการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

า สศช.
ที่มาที:่มสศช.

กลไกการขักลไกการขั
บเคลื่อบนยุ
ทธศาสตร์
เคลื่อนยุทธศาสตร์

ส�ำหรับการพัสํฒาหรั
นาอุ
ตสาหกรรมท่
องเทีย่ วไทยนั
ในระดั
บนโยบายมี
การขักบารขัเคลื
อ่ นโดยคณะกรรมการระดั
บการพั
ฒนาอุตสาหกรรมท่
องเที่ยน้ วไทยนั
้น ในระดั
บนโยบายมี
บเคลื
่อนโดยคณะกรรมการ บชาติ
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการท่
องเทีย่ วแห่งชาติ (ท.ท.ช.)
ซึง่ มีงชาติ
นายกรั
ฐมนตรีซึ่งเมีป็นนายกรั
ประธาน
มีรเฐัป็มนตรี
วา่ การกระทรวง
ระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการท่
องเที่ยวแห่
(ท.ท.ช.)
ฐมนตรี
นประธาน
มี
รั
ฐ
มนตรี
ว
่
า
การกระทรวงการท่
อ
งเที
่
ย
วและกี
ฬ
าเป็
น
รองประธาน
และมี
ผ
้
ู
แ
ทนจากภาครั
ฐ
เอกชน
และท้
อ
งถิ
่
น
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธาน และมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นเป็นกรรมการ โดยมีอ�ำนาจ
เป็นองค์ปญ
ระกอบกรรมการ
โดยมีอองเที
ํานาจหน้
ามพระราชบั
ญญัตินโยบายการท่
องเที่ยวแห่
พ.ศ. 2551
หน้าที่ตามพระราชบั
ญัตินโยบายการท่
่ยวแห่าทีง่ตชาติ
พ.ศ. 2551
ให้จัดท�ำนโยบาย
ยุทงชาติ
ธศาสตร์
หรือมาตรการ
ให้จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาการท่องเที่ยว และแผนพัฒนาการ
ส่งเสริมการบริท่อหงเที
ารและการพั
ฒนาการท่องเทีย่ ว และแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ รวมถึงการก�ำหนดเขตพัฒนาการ
่ยวแห่งชาติ รวมถึงการกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ ยวด้วย ดังนั้น จึงเรียกได้ว่า ท.ท.ช. นับเป็นกลไก
ท่องเที่ยวด้วสํยาคัดัญงของการพั
นั้น จึงเรีฒยนาอุ
กได้ตวสาหกรรมท่
่า ท.ท.ช. อนังเที
บเป็
นกลไกส�
คัญาทีของการพั
่ยวไทย
ซึ่งทําำหน้
่ทั้งแก้ไขปัญฒหานาอุ
ที่เกิตดสาหกรรมท่
ขึ้นและผลักดัอนงเที
การดํ่ยาวไทย
เนินงานซึ่งท�ำหน้าที่
ให้เป็ทีน่เไปตามแผนที
่กําหนดไว้
ทั้งแก้ไขปัญหา
กิดขึ้นและผลั
กดันการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้
5
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ความเชื่อามโยงระหว่
างแผนพัฒจนาเศรษฐกิ
คมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับ2555
ที่ 11 - 2559)
ความเชื่อมโยงระหว่
งแผนพัฒนาเศรษฐกิ
และสังคมแห่จงและสั
ชาติ งฉบั
บที่ 11
(พ.ศ. 2555และแผนพั
– 2559)ฒและแผนพั
ฒนาการท่
องเทีพ.ศ.
่ยวแห่2555
งชาติ -พ.ศ.
2555 – 2559
นาการท่องเที
่ยวแห่งชาติ
2559

ความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559

: สศช.
ทีที่ม่มาา สศช.

กลไกการบริหารการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
กลไกการบริหารการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
นโยบาย  การปฏิบัติ
(Policy Implementation)

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ์
(Outcome)

1. จํานวน
1. รายได้ จาก
นักท่ องเที่ยว
การท่ องเที่ยว
ชาวไทยและ
เพิ่มสูงขึน้
ชาวต่ างชาติ
1.1 รายได้ จาก
่ยว่ยว
กท่ องเที
นาและเพิ
รายได้
การเพิ่มสูงขึน้ นักท่อนังเที
เชื่อมัน่ และกระตุ้นส่ งเสริมเศรษฐกิแผนงานพั
พัฒ่ม
นาสิ
นค้ า จากการท่
การอํานวย องเที่ยส่ วและบริ
จ
พัฒ
ฒนา
งเสริม
ต่ างขาติ
1.1 จํานวน ชาวไทยและ
บริการ
ความสะดวก
และการลงทุนด้ าน
แหล่ ง
การตลาด
และปั จจัย
และความ
- ปี 57 1.3
นักท่ องเที่ยว
ชาวต่ล้าางชาติ
ท่ องเที่ยว + logistic
ท่ องเที่ยว
เชิงรุก
สนับสนุน
ปลอดภัย
นล้ านบาท
ต่ างขาติ
- ปี 57 28.0 เพิ่มสู-งปีขึ58
้น 1.4
ล้ านล้ านบาท
ล้ านคน
1.1
จ
านวน
ความสะดวก
- ส่ งเสริมให้ ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่ วมใน
1.2 รายได้ จาก
- ปี 58 29.0
และการลงทุนด้าน
แหล่งการพัฒนาและอนุ
การตลาด
และปั
รักษ์จแจัหล่ยงท่ องเที่ยว และความ การ
นักท่อนังเที
่ยว่ยว
กท่ องเที
ล้ านคน
- กําหนดพืน้ ที่แหล่ งท่ องเที่ยวหลัก แหล่ ง
ไทย
1.2 จํานวน ต่างขาติ
กลไกการ
ปฏิบัติ
- ปี 57 0.7
นักท่ องเที่ยว
ท่ องเที่ยวรอง และแหล่ งท่ องเที่ยวพิเศษ
บริหารการ
แบบมี
- ปี 57ล้ านล้28.0
านบาท
ไทย
- ส่ งเสริมกิจกรรมการท่ องเที่ยวที่
ท่ องเที่ยว
ส่ วน
- ปี 58 0.8
- ปี 57 136.0 ล้านคน
หลากหลาย ท่ องเที่ยวได้ ตลอดทัง้ ปี
ให้ เกิด
ร่ วม
ล้
า
นล้
านบาท
ล้
า
นคน/ครั
ง
้
- สร้ างคุณค่ าและมูลค่ าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ประสิทธิ
ทุก
- ปี 58 139.4 - ปี 582. อั29.0
นดับความ
ชุ
ม
ชน
และการให้
บ
ริ
ก
ารมาตรฐานการ
ภาพ การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ภาค
นิยมของ
การ ล้ านคน/ครัง้ ล้านคน
ท่ องเที่ยว
ส่ วน
ประเทศไทยใน
2. จํานวนการ 1.2 จานวน
ก
าหนดพื
น
้
ที
่
แ
หล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
วหลั
ก
แหล่
ง
การสร้
า
งความปลอดภั
ย
และการท่
อ
งเที
่
ย
ว
กลไกการ
ปฏิบัติ ลงทุนด้ านการ
ด้ านสถานที่
เชิงสร้และแหล่
างสรรค์ งท่องเที่ยวพิเศษ
นักท่อท่งเที
ท่องเที่ยวรอง
่ ยว
องเที่ย
่ ยวว
บริหารการ
แบบมี ท่เพิอ่มงเที
ขึน้
ไทย
- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
แผนงานฟื ้ นฟูความ
เชื่อมั่นและกระตุ้น
เศรษฐกิจ/การลงทุน

ท่องเที่ยว
ภาพ

แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่ องเที่ยวและบริการ

หลากหลาย ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
การปรั บแผนจากปั จจัยแวดล้ อม
ชุมชน และการให้บริการมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว
- การสร้างความปลอดภั
ยและการท่องเที่ยว
อพท./สสปน./
กก./มท./
กก./วธ./ศธ./อพท./

สพค./กก./คค.

ทก./วธ.

สสปน./สพค.

สตช./กก.

ผลกระทบ
(Impact)
สัดส่ วนรายได้
จากการ
ท่ องเที่ยวต่ อ
รายได้
การท่องเที่ยว
ประชาชาติ
(GDP)
เพิ่มไม่สูนง้ อขึย้น
กว่ าร้ อยละ 10

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
ส่วน
- ปี 57 136.0
- ปี 58 0.8
ตัวชีว้ ัด
ล้
า
นคน/ครั
ง
้
านล้ในปี
านบาท
จากการท่ องเที่ยวไม่ ต่ าํ กว่ า 2.2 ล้ านล้ าล้นบาท
ทุก - รายได้
58านบาท
139.4
2. อันดับความ
2558 และ 2.3- ล้ปีานล้
ในปี 2559
ภาค - อันดับความนิล้ยามของประเทศไทยในด้
านสถานที
่ องเที่ยว
นคน/ครั้ง
นิย่ ทมของ
มากขึน้
2. จานวนการ
ประเทศไทยใน
กก./วธ./
ลงทุ
นด้างนการ
ยุทธศาสตร์
บบูรณาการปี 2559ด้านสถานที่
ททท.
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประมวลโดย สศช.
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จากการ
ท่องเที่ยวต่อ
รายได้
ประชาชาติ
(GDP) ไม่น้อย

6
- รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท ในปี
2558 และ 2.3 ล้านล้านบาท ในปี 2559
- อั31
นดับความนิยมของประเทศไทยในด้านสถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนภาคการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนฯ ที่ก�ำหนดไว้นั้น มิใช่เป็นเพียง
หน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ท้องถิ่นและประชาสังคม โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนใน
พื้นที่ที่ต้องมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รู้จักใช้สอยทรัพยากรในพื้นที่อย่าง
คุ้มค่า และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการบริหารจัดการการท่องที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

ท่องเที่ยวไทย....มองไปข้างหน้า
ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559 ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนเป็นส�ำคัญ ในส่วนของภาครัฐจะมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ในทุกมิติ ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันก�ำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ตลอดจนเสนอ
แนะแนวทางการปฏิรูปการท่องเที่ยวที่ท�ำให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว
ในส่วนภาคธุรกิจเอกชนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งควรร่วมมือกัน
ในการป้องกันและปราบปรามผู้ที่หลอกลวงนักท่องเที่ยว และพัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐานในระดับสากล นอกจากนั้น
สถาบันการศึกษา มูลนิธแิ ละสถาบันการวิจยั ยังมีความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วด้วยเช่นกัน โดยอาจน�ำผลงาน
หรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กบั หน่วยธุรกิจ เพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ส�ำหรับภาค
ประชาสังคมนั้น จะเรียกได้ว่าเป็นภาคส่วนที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับต้น เนื่องจากแนวโน้มกิจกรรมการท่องเที่ยวได้
มุ่งเน้นวิถีชีวิตท้องถิ่นมากขึ้น ประชาชนและชุมชนจึงเข้ามามีบทบาทในการวางแผนและบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของพื้นที่
ดังนั้น เมื่อมองไปข้างหน้า... เราจะพบอนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่จะเติบโตไปพร้อมกับ
เศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคนในการท�ำหน้าที่
เป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมรับนักท่องเที่ยวด้วยจิตใจบริการและมีความปรารถนาดี ซึ่งจะน�ำพาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ª

เอกสารอ้างอิง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558). โครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2563.
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (2554). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559.
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การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อการท่องเที่ยวอาเซียน
โสภา จ�ำนงค์รัศมี* ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์** กัลย์ธีรา ชุมปัญญา***

ก

ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสนับสนุน
ที่ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยภาครัฐได้ให้ความสนใจกับการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานมาโดยตลอด เห็นได้จากโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Projects) ของภาครัฐในปัจจุบนั
ที่มีเป้าหมายในการยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นโครงข่ายทั้งในระดับประเทศ
และภูมภิ าค (Connectivity) ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวบนเวที
โลก ซึ่งจะท�ำให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการเดินทางสัญจรอีกด้วย
บทความนีแ้ บ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ส่วนที่ 2 แนวโน้มการลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ และส่วนที่ 3 ความเชือ่ มโยง
ในภูมิภาคอาเซียนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ก�ำหนดให้การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ
ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโต
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน สร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบทางด้านท�ำเลที่ตั้งของประเทศ
ซึ่ ง เป็ น จุ ด เชื่ อ มโยงส� ำ คั ญ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นและเอเชี ย

แปซิฟิก ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
โดยเพิ่มสัดส่วนระบบราง ลดสัดส่วนการน�ำเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศ ลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ
ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย และ (2) การพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในภูมิภาค โดยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการ
ลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐาน
ของผลประโยชน์และความมั่นคงร่วมกัน
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น อุตสาหกรรมที่
มีความส�ำคัญเกี่ยวเนื่องเป็นอันดับต้น คือ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ซึ่งเกี่ยวโยงกับการเจริญเติบโตทางศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยในช่วงต้นปี 2557 เศรษฐกิจ
ไทยตกอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกหลายประการ 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�ำเข้าหดตัว
ร้อยละ 0.3 นอกจากนั้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังปรับ
ตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 อยู่ใน

*รักษาการในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
***นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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2. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
แผนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 สาย จัดซื้อ
รถโดยสารประจ�ำทางเชือ้ เพลิง NGV จ�ำนวน 3,183 คัน จัดหา
พืน้ ทีส่ ำ� หรับใช้เป็นอูจ่ อดรถ รวมถึงก่อสร้างโครงข่ายถนนและ
สะพานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผู้สัญจร เช่น ถนนเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยา และ
ถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 345 เป็นต้น
3. การเพิม่ ขีดความสามารถทางหลวงเพือ่ เชือ่ มโยง
ฐานการผลิตทีส่ ำ� คัญของประเทศและเชือ่ มโยงกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน ด้วยการยกระดับโครงข่ายทางหลวงเพือ่ สนับสนุน
การเกษตร และการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลัก
และระหว่างฐานการผลิตหลักของประเทศ การเชื่อมโยง
ประตูการขนส่งระหว่างประเทศ และการพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกด้ า นการขนส่ ง ทางถนนและองค์ ป ระกอบ
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ระบบขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ
อาทิ การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชียงของ จ.เชียงราย การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก และการ
ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เป็นต้น
4. การพั ฒ นาโครงข่ า ยการขนส่ ง ทางน�้ ำ โดย
พัฒนาท่าเรือ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งทางน�้ำ
มีแผนการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น การพัฒนาท่าเรือน�้ำลึก
ปากบารา จ.สตูล การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งของท่าเรือ
แหลมฉบัง การพัฒนาศูนย์การขนส่งตูส้ นิ ค้าทางรถไฟทีท่ า่ เรือ
แหลมฉบัง และการเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่นำ�้
ป่าสัก โดยการก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งเพื่อพัฒนาร่องน�้ำ
ทางเดินเรือ เป็นต้น
5. การเพิม่ ขีดความสามารถในการบริการขนส่งทาง
อากาศ สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (The
Airport Council International: ACI) คาดการณ์วา่ ผูโ้ ดยสาร
ทัว่ โลกในอีก 20 ปี ข้างหน้า (2551 - 2570) จะขยายตัวร้อยละ
4.2 ต่อปี โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของผูโ้ ดยสารในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟกิ ซึง่ จะเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 6.3 อันเป็นผลมาจาก
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของประชากร
ที่มีรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย

ดังนั้น การที่ธุรกิจสายการบินมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญประกอบกับการที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ไทย
เป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมภิ าค ภาครัฐจึงได้มโี ครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางอากาศ เช่น
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับผู้โดยสาร
เพิ่มจาก 45 ล้านคน เป็น 60 ล้านคน การปรับปรุงอาคาร
ผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบบริการการเดินอากาศ การก่อสร้างท่าอากาศยาน
แม่สอด จ.ตาก และท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา การก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และการก่อสร้างอาคารเพื่อ
รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินพลเรือน

ความเชือ่ มโยงในภูมภิ าคอาเซียนกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ อาเซี ย น (ASEAN
Community) ประเทศสมาชิกได้มีข้อตกลงร่วมกันในแผน
แม่บทความเชือ่ มโยงแห่งอาเซียน (Master Plan on ASEAN
Connectivity) ว่าด้วยความเชื่อมโยงทางกายภาพ ทาง
กฎเกณฑ์เชิงสถาบัน และระหว่างประชากรในภูมิภาค โดย
ในมิติความเชื่อมโยงทางกายภาพได้ครอบคลุมถึงโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอาเซียน โดยมี
โครงการส�ำคัญที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศสมาชิก
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ได้แก่
โครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นโครงการที่ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี
2551 ซึ่งจะมีการก่อสร้างตอนเหนือของอ่าวมะกัน ตั้งอยู่
ห่างจากจังหวัดทวายเป็นระยะทาง 28 กิโลเมตร โดยเป็นการ
ลงทุ น ในการพั ฒ นา
ท่าเรือน�้ำลึกและนิคม
อุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง
การก่ อ สร้ า งเขตที่ อ ยู ่
อาศัย เขตการค้า และ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
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ถนนและทางรถไฟเชื่อมโยง ตลอดจนสถานีนำ�้ มันและท่อส่ง รัฐบาลของทั้งสองประเทศยังมีโครงการก่อสร้างสะพาน
โครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
ก๊โดยความร
าซธรรมชาติ
นไปยังชายแดนไทย-เมี
นมาร์ เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5
วมมืจอากอ่
ระหวาวมะตะบั
างประเทศไทยและสาธารณรั
ฐแหงยสหภาพ
การพั
นาท่าเรือ่ดน�ําเนิ
้ำลึนกการมาตั
และนิ้งคแตมอุปต2551
สาหกรรมทวาย
เมียนมาร
เปนฒโครงการที
ซึ่งจะมีการ เชื่อมโยงบึงกาฬ-บอลิค�ำไซ และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
และสิ
อ�ำนวยความสะดวกต่
้นทีน่ แห่งที่ 6 เชื่อมโยงนาตาล-ละคอนเพ็ง
กอสรา่งงตอนเหนื
อของอาวมะกัานงๆตั้งจะส่
อยูหงาผลให้
งจากจัทงวายและพื
หวัดทวายเป
ระยะทาง
28ศกิักโลเมตร
โดยเปนการลงทุ
ฒนาทาเรือาน้ของ
ําลึก
เชื
่อมโยงมี
ยภาพในการเป็
นศูนย์นในการพั
กลางทางการค้
โครงการมอเตอร์ เ วย์ ห าดใหญ่ - สะเดา รั ฐ บาล
และนิ
ค
มอุ
ต
สาหกรรม
รวมทั
ง
้
การก
อ
สร
า
งเขตที
่
อ
ยู

อ
าศั
ย
เขตการค
า
ภูมิภาค สามารถตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะ มีนโยบายเร่งรัดให้มีการปรับปรุงบริเวณด่านชายแดนที่มี
และโครงสร างพื้ น ฐานที่ เ กี่ย วข อง โดยเฉพาะถนนและทางรถไฟ
เกิ
ดขึ้นอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความ พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะชายแดน
เชื่อมโยง ตลอดจนสถานีน้ํามันและทอสงกาซธรรมชาติจากอาวมะตะบันไปยังชายแดนไทย-เมียนมาร
ต้องการในการขนส่งทางทะเลบริเวณมหาสมุทรอินเดียและ ไทย-มาเลเซีย ที่บริเวณด่านศุลกากรสะเดา และด่านตรวจ
การพัฒนาทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จะสงผลใหทวาย
ทะเลอั
นด้วยศักยภาพในการเปนศูนยกลางทางการคาของภูมิภาคคนเข้
าเมืองปาดังเบซาร์
แผนที่จะด�ำเนินการก่อสร้าง
และพื้นนทีดามั
่เชื่อมโยงมี
สามารถตอบสนองต
อการเติโดยมี
บโตทาง
สูงไทย-สปป.ลาว-จี
น และ
ทางมอเตอร์
เวย์จากอ�
ำเภอหาดใหญ่
เศรษฐกิโครงการรถไฟความเร็
จที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ววในเอเชี
ยตะวันออกเฉียงใต
และความต
องการในการขนส
งทางทะเลบริ
เวณ ถึงด่านศุลกากรสะเดา
ทรอิ-คุนนเดีหมิ
ยและทะเลอั
นดามัน้อดวยูย่ในระหว่างกาเจรจาเพื่อ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กบั นักธุรกิจ นักลงทุน
สิมหาสมุ
งคโปร์
ง โครงการนี
หาข้อโครงการรถไฟความเร็
สรุปในกาก่อสร้าง ซึวสู่งงไทย-สปป.ลาว-จี
และนั ก ท่ อ งเที
่ ย วในพื
้ น ที-่คุนอัหมิ
น จะช่
น และสิ
งคโปร
ง ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า การค้ า
โครงการนี
างการเจรจาเพื
อสรุำปเข้
ในการก
อสราง ซึ่งอมีงเที
แนวโน
มวา างไทยและมาเลเซียได้
มีแนวโน้้อยูมใว่นระหว
าจีนจะร่
วมลงทุน ่อหาข
การน�
า และการท่
่ยวระหว่
จีนสร้
จะรางทางรถไฟใน
วมลงทุนสรางทางรถไฟใน
สปป.ลาว
โดยมี
แ
ผนที
่
จ
ะก
อ
สร
า
งทางรถไฟ
สปป.ลาว มากขึ้น
ระยะทาง 420 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมกรุงเวียงจันทนกับทางตอนใตของจีน ซึ่ง
โดยมี แ ผนที่ จ ะก่ อ สร้ า งทาง
โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ รัฐบาลได้
หากการกอสรางสําเร็จ คาดวาจะมีการกอสรางทางรถไฟในประเทศอื่นๆ และ
รถไฟระยะทาง
420ากิสายประวั
โลเมตร ติศาสตร
ด�ำเนิขนองอาเซี
การมาอย่
อเนืานประเทศ
่องในการจัดตั้งตลาดการบินร่วม
จะเป
น เสน ทางรถไฟฟ
ย นทีา่สงต่
รางผ
เพื่อกเชื7่อประเทศ
มกรุงเวียไดงจัแนกทน์เมีกยับนมารอาเซี
(ASEANกั มSingle
สมาชิ
ไทยยนสปป.ลาว
พู ช า เวีAviation
ย ดนาม Market: ASAM) เพื่อ
มาเลเซี
ย และสิขงคโปร
าพาโอกาสทางการค
าและการทองเที่ยว ยตาม
ทางตอนใต้
องจี นอันซึจะนํ
่ ง หาก
ความเป็นเอกภาพของกฎระเบี
บการบินร่วมในระดับภูมภิ าค
เสการก่
นทางดัองสร้
กลาางส�
วตอำไป
เร็จ คาดว่าจะ ซึ่งจะท�ำให้สายการบินของประเทศสมาชิกและของประเทศ
มี ก ารก่ อ สร้ า งทางรถไฟใน ที่สามที่เป็นคู่สัญญาได้รับสิทธิด้านการขนส่งสินค้า รวมทั้ง
ประเทศอื
่ น ๆ และจะเป็
การเปิ
ดเส้นทางการบิ
นใหม่และการเพิ
โครงการสะพานข
ามแมนน้ําโขงหรื
อสะพานมิ
ตรภาพไทย-ลาว
เปน ่มขีดความสามารถใน
ความร
วมมือระหวาาสายประวั
งรัฐบาลไทยและ
สปป.ลาว
เพื่อเชื
่อมโยงโครงข
างสองประเทศ ซึ่ง่ใจะนการบินมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
เส้
นทางรถไฟฟ้
ติศาสตร์
ของอาเซี
ยนที
่สร้างผ่านายคมนาคมขนส
การรองรับงระหว
ผู้โดยสารและความถี
สประเทศสมาชิ
งเสริมการคา กการลงทุ
น
และการท
อ
งเที
่
ย
วของภู
ม
ิ
ภ
าค
โดยในป
จ
จุ
บ
ั
น
ได
ม
ี
ก
ารก
อ
สร
า
งสะพานมิ
ตรภาพไทย7 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ไทย สปป.ลาว ส่งเสริมธุรกิจการบินและการท่
องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
ลาว แลวเสร็จจํานวน 4 แหง ไดแก (1) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 เชื่อมโยงหนองคาย-เวียงจันทน
กั(2)มพูสะพานมิ
ชา เวียตดนาม
มาเลเซียแหและสิ
อันกจะน�
ำพาโอกาส
นี้ สะพานมิ
รัฐบาลไทยยั
งได้ด�ำเนินแห
โครงการพั
ฒนาท่าอากาศยาน
รภาพไทย-ลาว
งที่ 2 งเชืคโปร์
่อมโยงมุ
ดาหาร-สะหวั
นนะเขตทั้ง(3)
ตรภาพไทย-ลาว
งที่
ทางการค้
าและการท่อางเที
ตามเส้
ทางดังกล่
าวต่อไป
ว่ ประเทศ
โดยเฉพาะในเมื
3 เชื่อมโยงนครพนม-คํ
มว น่ยว และ
(4)นสะพานมิ
ตรภาพไทย-ลาว
แหหลายแห่
งที่ 4 เชืง่อทัมโยงเชี
ย งของ-ห
ว ยทราย องท่องเทีย่ วหลัก อาทิ
โครงการสะพานข้
ามแม่นำ�้ โขงหรื
อสะพานมิ
รภาพ ่มท่ขึา้นอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภู
นอกจากนั
้น รัฐบาลของทั้งสองประเทศยั
งมีโครงการก
อสรตางสะพานเพิ
อีก 2 แหง ไดแก สะพานมิ
ตรภาพมิ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ไทย-ลาว แห
่ 5 เชื่ อวมโยงบึ
ง กาฬ-บอลิ
คํ า ไซ และสะพานมิ
แห ง ที่ 6 เชื่ อ มโยง เชียงใหม่ ซึ่งจะช่วย
ไทย-ลาว
เป็งนทีความร่
มมือระหว่
างรัฐบาลไทยและ
สปป. ตภูรภาพไทย-ลาว
เก็ต และท่าอากาศยานนานาชาติ
นาตาล-ละคอนเพ็
ง
ลาว
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่
ายคมนาคมขนส่งระหว่างสอง ลดความแออัดของการจราจรทางอากาศและเพิ่มขีดความ
โครงการมอเตอร
เวยมหการค้
าดใหญ
นโยบายเร
มีการปรับปรุงบริเวณดบานชายแดนที
ี
ประเทศ
ซึ่งจะส่งเสริ
า -สะเดา
การลงทุรัฐนบาลมี
และการท่
องงรัดใหสามารถในการรองรั
(Carrying ่มCapacity)
นักท่องเที่ยวที่
พรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่บริเวณดานศุลกากรสะเดา และดาน
เที่ยวของภูมิภาค โดยในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างสะพาน เดินทางมาจากทั่วโลกด้วย
ตรวจคนเขาเมืองปาดังเบซาร โดยมีแผนที่จะดําเนินการกอสรางทางมอเตอรเวยจากอําเภอหาดใหญถึงดาน
มิศุตลกากรสะเดา
รภาพไทย-ลาว
วเสร็จจ�ำนวน 4 แห่ง ได้
แก่ (1)
การพักฒ
เพื่ออํแล้
านวยความสะดวกในการสั
ญจรให
กับสะพาน
นักธุรกิจ นักลงทุน และนั
ทอนาการค้
งเที่ยวในพืาชายแดน
้นที่ อันจะ ประเทศไทยพัฒนาการ
มิชตวยเพิ
รภาพไทย-ลาว
งทีา่ เข1าเชืและการท
่อมโยงหนองคาย-เวี
ยงจันทน์ ค้ายชายแดนบริ
่มมูลคาการคา แห่
การนํ
องเที่ยวระหวางไทยและมาเลเซี
ไดมากขึ้น เวณชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
(2) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เชื่อมโยงมุกดาหาร- เพือ่ นบ้านมาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้าง
สะหวันนะเขต (3) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 พื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในช่วง 4 - 5 ปีที่
5
เชื่อมโยงนครพนม-ค�ำม่วน และ (4) สะพานมิตรภาพไทย- ผ่านมา ปริมาณการค้าขายชายแดนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และ
ลาว แห่งที่ 4 เชื่อมโยงเชียงของ-ห้วยทราย นอกจากนั้น คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2559 การค้าชายแดน
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ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม ซึ่งจะชวงลด
ความแออั ด ของการจราจรทางอากาศและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ (Carrying Capacity)
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลกดวย
ของประเทศไทยจะมี
ตั ราการเติาบชายแดน
โตเฉลีย่ ต่อปีประเทศไทย
ถงึ ร้อยละ 15
การพั ฒอนาการค
ซึ่งพัจะสร้
างโอกาสใหม่
ทางเศรษฐกิ
จให้เกิดขึ้นในจั่ งมหวั
ดตาม
ฒ นาการค
าชายแดนบริ
เ วณชายแดนที
ี พ รมแดน
แนวชายแดนทุ
กภูมิภาค ่ อนบ านมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ติดตอกับประเทศเพื
ฒนาโครงสร้
างพื้ นน้ ฐานและสิ
ฐานด้านการคมนาคมขนส่
ง
การพัการพั
ฒ นาโครงสร
า งพื
่ ง อํ า นวยความ
และระบบโลจิ
สติกในช
ส์ มีวคงวามเกี
บการท่
่ยวใน า
สะดวกตางๆ
4-5 ป่ยทวข้ี่ผอางกั
นมา
ปริมองเที
าณการค
หลายมิ
ติ การอ�ำนวยความสะดวกในการเดิ
นทางสัญจรของว า
ขายชายแดนเพิ
่มขึ้น อยางรวดเร็ว และคาดการณ
นักตัท่้ งอแต
งเทีป่ย ว2554
ซึ่งโครงการลงทุ
นภาครัฐการค
ทั้งที่ดา�ำเนิ
นการอยู่ใน
จนถึ ง ป 2559
ชายแดนของ
ปัจจุบัน และที่อยู่ในแผนการด�ำเนินการจะเป็นปัจจัยส่งเสริม
ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปถึงรอยละ
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ให้เกิดการเดินทาง และท่องเที่ยวมากขึ้น ด้วยความสะดวก ที่มาที่ม: า:กรมการค้
าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
15 ซึ่งจะสรางโอกาสใหมทางเศรษฐกิจ ใหเกิดขึ้น ใน
สบายมากขึ้น และต้นทุนการเดินทางที่ต�่ำลง โดยในปัจจุบัน
จังหวัดตามแนวชายแดนทุกภูมิภาค
ภาครัฐได้มุ่งเน้นการพัฒนาการคมนาคมขนส่งต่อเนื่องแบบ ทางทะเลกับทางอากาศ ซึ่งจะใช้ทั้งการขนส่งของภายใน
ฒนาโครงสร
างพื้น ฐานดานการคมนาคมขนส
ส ติกส มีtransport)
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(Multimodal
Transportation)
ได้แก่ การ ประเทศงและระบบโลจิ
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multimodal transport)
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่ยวในหลายมิ
ติ การอํานวยความสะดวกในการเดิ
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หรือการขนส่ง นของระหว่

ทั้งที่ดําเนินการอยูในปจ จุบัน และที่อยูในแผนการดําเนินการจะเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการเดินทาง และ
ความเชื
่อมโยงของการพั
นาโครงสร้างพื
างพื
้นฐานและการพั
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ทางที
่
ต
ํ
่
า
ลง
โดยในป
จจุบัน ภาครัฐได
ในระดับบประเทศและระดั
ประเทศและระดับภูภูมมิภิภาคาค
ในระดั
มุงเนนการพัฒนาการคมนาคมขนสงตอเนื่องแบบหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ไดแก การ
ขนสงตอเนืแผนพั
่องระหว
งทางบกและทางทะเล
หรืงชาติ
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งของ
ฒนาฯ าฉบั
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แผนทองเที่ยวแห
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แผนโลจิสติกบส ทางอากาศ
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ภายในประเทศ (Domestic multimodal transport) และการขนสงของระหวางประเทศ (International
ไทย
อาเซียน
multimodal transport)

พัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงอาเซียน
เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและบริการ

เปาหมาย
วัตถุประสงค

ยกระดับการเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิ
สติกสดานการทองเที่ยวและบริการ

โครงการกอสรางเชื่อมโยงภายในประเทศ

•

การดําเนินงาน

สงเสริมการทองเทีย่ วอาเซียนให
ขยายตัวเพิม่ ขึน้

สรางรายไดทองเที่ยว 2.3 ลลบ.
ภายในป 2559

•
•
•
•
•
•

การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง และระบบรางคู
การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพือ่ แกไขปญหาจราจร
การสนับสนุนยุทธศาสตรเชื่อมโยงการผลิต 4 รูปแบบ
การพัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ํา การพัฒนาทาเรือ
การเสริมสรางประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา รักษาตลิ่ง
การเพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยาน และการจัดการ
จราจรทางอากาศ
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน พัฒนาบุคลากร

โครงการกอสรางเชื่อมโยงอาเซียน

• การพัฒนาทาเรือน้าํ ลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
• โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงไทย สปป.ลาว จีน
•
•
•
•

และสิงคโปร
โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงอาเซียน
โครงการกอสรางสะพานขามแมนา้ํ โขง แหงที่ 5 และ 6
โครงการมอเตอรเวยหาดใหญ-สะเดา
โครงการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศ จัดตั้งตลาดการบิน
รวมอาเซียน (ASAM)

า สศช.
ที่มาที: ่มสศช.
38     วารสารเศรษฐกิ
จและสั
งคม มกราคม
- มีนาคม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมี
ความเชื่อมโยงกั
บการพั
ฒนาการท
องเที2558
่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิ ภ าค อัน เป น ผลมาจากการคมนาคมขนส งและการลดลงของต น ทุน โลจิ ส ติ ก สท่ี เ อื้ อ ประโยชน ต อ การ
เคลื่อนยายทุน แรงงาน สินคาบริการระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาค ทั้งยังเปนการสงเสริมการดําเนินการ

6

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อันเป็นผลมาจากการคมนาคมขนส่งและการลดลงของต้นทุน
โลจิสติกส์ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน
สินค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค ทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมการด�ำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมืออื่นๆ เช่น ข้อตกลง
การยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ใน
8 สาขาอาชีพ การเปิดเสรีภาคบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการ
ของอาเซียน (AFAS) และการจัดท�ำ ASEAN Single Visa ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
สามารถเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น

บทส่งท้าย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยพัฒนาทั้งระบบคมนาคม
ทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความเชื่อมโยง (Connectivity) ใน
ระดับภูมิภาค ซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของอาเซียน อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การท่องเทีย่ วนัน้ จะต้องไม่มงุ่ เน้นเพียงแค่โครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ (เช่น ถนน ระบบราง ท่าเรือ
และท่าอากาศยาน) เท่านั้น แต่ยังต้องมุ่งพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ อาทิ
กฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการคมนาคมขนส่งด้วย โดยต้องเร่ง
ปรับปรุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ดังนัน้ เมือ่ ภูมภิ าคอาเซียนรวมตัวกันเป็นหนึง่ มีความเชือ่ มโยงกันทัง้
ทางกายภาพและกฎระเบียบข้อบังคับ จะท�ำให้ภูมิภาคมีความโดดเด่นและ
ดึงดูดผู้คนจากภายนอกให้เข้ามาลงทุนและเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน
ซึง่ จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเติบโต และประชาคมอาเซียน
พัฒนาไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนบนเวทีโลก ª

เอกสารอ้างอิง
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ฮักเมืองน่าน

เครือข่ายการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรม
ปภานัน วรวัฒนสกุล*

ทีม่ าของการรวมกลุม่ และรูปแบบการด�ำเนินงานเพือ่ สร้างความยัง่ ยืน

ก

ลุ่มฮักเมืองน่าน เริ่มต้นจากการประชุมของกลุ่มพระสงค์น�ำโดยท่านพระครู
พิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส แกนน�ำชุมชน รวมทั้งองค์กรพัฒนา
เอกชน ข้าราชการในท้องถิ่น และหน่วยงานราชการได้ใช้วัดอรัญญาวาสเป็นที่ตั้งกลุ่มในปี
พ.ศ. 2533 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นมูลนิธิฮักเมืองน่านในปี พ.ศ. 2542 โดยจดทะเบียน
เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีพระครู
พิทกั ษ์นนั ทคุณเป็นประธานมูลนิธิ ต่อมาจึงปรับเปลีย่ นมาเป็นคุณส�ำรวย ผัดผล เป็นประธาน
มูลนิธจิ นถึงปัจจุบนั สมาชิกของกลุม่ ฮักเมืองน่านประกอบด้วยผูค้ นทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ
ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงครูอาจารย์ แพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารราชการท้องถิ่น และพระสงฆ์
แล้วขยายเครือข่ายสมาชิกไปทั่วจังหวัดน่าน
กลุ่มฮักเมืองน่าน เป็นกลุ่มองค์กรท้องถิ่นเมืองน่านที่มารวมตัวกันเป็นเครือข่าย
เนือ่ งจากสภาพภูมศิ าสตร์ของเมืองน่านมีลกั ษณะเป็นแอ่งทีร่ าบในหุบเขา ในอดีตเคยมีพนื้ ที่

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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ป่าไม้และแหล่งต้นน�้ำล�ำธารที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ได้ถูกท�ำลายลงไปมากและ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน สภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามน�ำไปสูก่ ารท�ำ
เกษตรอุตสาหกรรมที่ท�ำให้เกษตรกรต้องอยู่ในวงจรของหนี้สินและพึ่งพาทุน
จากภายนอก ท�ำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนเมืองน่านต้องเปลี่ยนแปลงไป
ท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส ได้เริ่มเผยแพร่ให้ความรู้
เรื่องการดูแลรักษาพื้นที่ป่าและป่าต้นน�้ำโดย
ชุ ม ชนเอง ท� ำ ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
มากมาย จากที่เริ่มต้นมีเพียงสามสิบกลุ่ม
จนปัจจุบันมีประมาณแปดร้อยกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ฮักบ้าน อ�ำเภอท่าวังผา กลุม่ รักสันติสขุ อ�ำเภอ
สันติสขุ กลุม่ บ้านหลวงห่วงป่า อ�ำเภอบ้านหลวง
กลุ่มรักษ์ถิ่นรักษ์ไทย อ�ำเภอนาหมื่น กลุ่มฮัก
นาน้อย อ�ำเภอนาน้อย กลุม่ กลางเวียง อ�ำเภอ
เวียงสา กลุม่ ศิลาแลง อ�ำเภอปัว กลุม่ ศิลาเพชร
อ�ำเภอปัว เป็นต้น
ในภายหลังได้มีอาสาสมัครเข้ามาร่วม
ท�ำงานอย่างต่อเนื่องมากมาย ทั้งที่เป็นคนในเมืองน่านที่เติบโตมากับกิจกรรมของ
มูลนิธฮิ กั เมืองน่านและผูท้ สี่ นใจกิจกรรมจากภายนอก สมาชิกจะมาร่วมแลกเปลีย่ น
บทเรียนการท�ำงานภาคประชาชนในการจัดการตนเอง มีทงั้ ผูท้ เี่ ข้ามาประจ�ำและเป็น
ครัง้ คราวตามแต่กำ� ลัง ความสมัครใจ และประเด็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เครือข่าย
ฮักเมืองน่านได้สร้างกลุม่ การท�ำงานต่างๆ อาทิ เครือข่ายป้องกันยาเสพติด เครือข่าย
การจัดสังคม สวัสดิการและองค์กรการเงิน เครือข่ายเกษตรและสิง่ แวดล้อม เครือข่าย
ครอบครัวเข้มแข็ง เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายสือ่ ภาคประชาชน เครือข่าย
บ้านมั่นคง เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายศิลปินเมืองน่าน เป็นต้น
กลุ่มฮักเมืองน่านสามารถสร้างคนรุ่นปัจจุบันให้เป็นก�ำลังทั้งในด้านวิชาการ การ
ประสานงาน และงานสื่อได้เป็นจ�ำนวนมาก สร้างหลักสูตรที่คู่ขนานไปกับแนวคิด
การด�ำรงชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองเป็นส�ำคัญ
กระบวนการท�ำงานของกลุ่มฮักเมืองน่านจะเป็นการท�ำงานร่วมกันกับกลุ่ม
เครือข่ายชาวบ้านในท้องถิ่น มีบุคลากรจากกลุ่มฮักเมืองน่านเข้าร่วมประสานงาน
และเป็นพีเ่ ลีย้ งของกลุม่ โดยไม่ชนี้ ำ� แต่จะช่วยเหลือในสิง่ ทีช่ าวบ้านต้องการ จุดเด่น
ทีเ่ ครือข่ายฮักเมืองน่านต่างจากองค์กรพัฒนาเอกชนอืน่ คือจะเน้นการแสวงความ
ร่วมมือของแต่ละกลุ่ม อาศัยความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกัน ทั้งภาครัฐและ
ท้องถิน่ (เทศบาล และ อบต.) เพราะอาสาสมัครส่วนหนึง่ ก็เป็นข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล นักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นคนน่านเอง มีความผูกพันกับระบบเครือญาติ
และมิตรสหาย นับเป็นการใช้ฐานความสัมพันธ์ตามธรรมชาติมาก�ำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้ ยังท�ำหน้าที่ประสานงานกับภาคประชาสังคมกับ
คนภายนอก นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน สถาปนิก ศิลปิน โดยร่วมกันคิดและ
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คัดกรองเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน

ต้นแบบที่มีความโดดเด่นและประสบความส�ำเร็จ
ของเครือข่ายฮักเมืองน่าน
การบวชป่า เป็นการปรับน�ำเอารูปแบบความเชื่อใน
ชีวิตประจ�ำวันมาจัดการการดูแลรักษาป่า ท�ำพิธีบวชต้นไม้
ในป่าตามคติพุทธร่วมกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ
โดยการบวชต้นไม้ให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจท�ำลาย
ด้วยความโลภ การบวชป่าสามารถสื่อสารกับคนได้อย่าง
ทั่วถึงและเข้าใจ เพราะสังคมท้องถิ่นส่วนใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ยังคงเป็นความเชื่อที่ทรง
พลั ง และสามารถสร้ า ง
บรรทัดฐานในการอยู่ร่วม
กั น ได้ ม ากกว่ า กฎหมาย
หรื อ เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ จึ ง
ท� ำ ให้ มี ห ลายท้ อ งถิ่ น น� ำ
พิ ธี ก รรมนี้ ไ ปใช้ ใ นการ
รักษาป่าในชุมชนของตน
สืบชะตาแม่น�้ำ การสืบชะตาแม่น�้ำเป็นการขอบคุณ
แม่น�้ำที่ให้ใช้ประโยชน์ เป็นการอนุรักษ์ประเพณี และช่วยให้
ชุมชนไม่อยากท�ำอะไรไม่ดกี บั แม่นำ้� เป็นการต่ออายุให้แม่นำ้�
และสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ และอาศัยน�ำ้ ในการด�ำรงชีวติ การสืบ
ชะตาแม่น�้ำท�ำเหมือนกับสืบชะตาคน และได้เพิ่มกิจกรรมอีก
หลายอย่าง เช่น การถวายทานผ้าป่าพันธุ์ปลา จัดตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ ตั้งกองทุนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำกันเขต
อภัยทาน ออกข้อบังคับห้ามจับสัตว์น้�ำในเขตอนุรักษ์ ห้าม
จับสัตว์น�้ำด้วยการใช้เครื่องมือที่เป็นอันตราย ห้ามการจับ
สัตว์น�้ำด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและน�้ำเสีย
ลงแม่น�้ำ ห้ามทิ้งสารเคมี วัสดุที่เจือด้วยสารเคมี วัสดุบรรจุ
สารเคมี เป็นต้น ใช้มาตรการทางสังคมลงโทษคนที่กระท�ำ
ผิดกฎของชุมชน
โรงเรียนชาวนา เป็นการรวมกลุ่มเกี่ยวกับการท�ำ
เกษตรพึ่งตนเอง รักษาพันธุ์พืช และการหาเครือข่ายด้าน
การตลาด การอนุรกั ษ์และพัฒนาพันธุพ์ ชื ด้วยตัวเองเป็นการ
รักษาพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ ให้เกษตรกรสามารถก�ำหนดทิศทางการ
ผลิตได้เองและลดต้นทุนการผลิตร่วมด้วย ท�ำให้สมาชิกกลุม่
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สามารถขายเมล็ดพันธุใ์ ห้กบั จังหวัดอืน่ ได้ เมล็ดพันธุข์ า้ วทีไ่ ม่
ใส่สารเคมี ยาฆ่าแมลงจะให้ผลผลิตมากและมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ใน
ภายหลังสมาชิกได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นกองทุนขวัญข้าว
กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกสุรา เป็นการประชาสัมพันธ์
ให้คนน่านลด ละ เลิกสุราในงานที่เป็นกิจกรรมของจังหวัด
รวมทั้งในชีวิตประจ�ำวัน โดยกลุ่มสาธารณสุขจังหวัด และ
คนในชุมชนได้ร่วมกันปลดป้ายประชาสัมพันธ์จากร้านขาย
สุราในตัวเมือง และกดดันให้มีร้านจ� ำหน่ายเหล้าน้อยลง
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมสือ่ สารในหลายช่องทาง เช่น หนังสือ
บทความ เว็บไซต์ การบรรยายและสัมมนา การประชาสัมพันธ์
ทางโทรทัศน์ ในปัจจุบันจะเน้นเป็นลักษณะการถอดบทเรียน
เพื่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการท�ำงานของเครือข่ายฮักเมือง
น่านในวงกว้าง

ปัจจัยความส�ำเร็จในการขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ ว
ที่ยั่งยืน และการต่อยอดการด�ำเนินงานในระยะ
ต่อไป
1. การใช้ฐานวัฒนธรรมเดิมเป็นแกนหลัก เน้นความ
เป็นเครือญาติและการเคารพผู้อาวุโส สิ่งส�ำคัญคือ กลไก
ความสัมพันธ์แบบเดิมของสังคมท้องถิน่ ที่ยงั มีความเข้มแข็ง
และเป็นตัวของตัวเอง มีพระสงฆ์เป็นผู้น�ำทางจิตวิญญาณ
และการด�ำเนินงาน มีผู้อาวุโสที่ได้รับการยอมรับนับถือใน
สังคมเป็นที่ปรึกษา ใช้ความสัมพันธ์แบบพี่น้อง เพื่อน และ
เครือญาติในการดูแลซึง่ กันและกัน ท�ำให้การด�ำเนินงานของ
เครือข่ายฮักเมืองน่านเป็นไปโดยความร่วมมืออย่างธรรมชาติ
2. ความอบอุน่ และการยอมรับซึง่ กันและกันประหนึง่
สมาชิกในครอบครัว สามารถสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
มีการดูแลช่วยเหลือกันและกันในระหว่างอาสาสมัครประจ�ำ
อย่างสม�ำ่ เสมอ จนเกิดสวัสดิการทีจ่ ดั ตัง้ กันเอง สามารถแลก
เปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคน
รุ่นใหม่ได้
3. การพึ่งเงินทุนจากองค์กรภายนอกน้อยที่สุด
เครื อ ข่ า ยฮั ก เมื อ งน่ า นจะเน้ น การจั ด การตนเองด้ ว ยการ
อดออม มีการจัดตั้งสหกรณ์สัจจะออมทรัพย์ และสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่จดทะเบียน ปัจจุบันเครือข่ายออมทรัพย์ใน
จังหวัดน่านมีเงินกองทุนรวมกันไม่ต�่ำกว่า 100 ล้านบาท
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แนวทางการขยายผลการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืนบนฐานวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมิสังคม
ปัจจุบันกลุ่มฮักเมืองน่านก�ำลังเผชิญกับกระแส
โลกาภิวัตน์ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
ที่ รุ น แรง ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นแปลงสู ่ ก ารรองรั บ โดยการท� ำ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การปลูก
ข้าวโพดโดยมีรฐั บาลได้ประกันราคาไว้คอ่ นข้างแน่นอน ท�ำให้
ชาวบ้านจ�ำนวนมากหันกลับไปสู่วงจรการผลิตกระแสหลัก
อีกครั้ง นอกจากนั้น ตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลและเทศบาลท�ำให้โครงสร้างการปกครองแบบเดิมที่
เชือ่ ฟังผูอ้ าวุโสและผูใ้ หญ่ในชุมชนน้อยลง พลังท้องถิน่ ทีเ่ คย
ขับเคลือ่ นตนเองได้จงึ เริม่ สัน่ คลอน ในขณะทีค่ นรุน่ ใหม่แม้แต่
อาสาสมัครเยาวชนฮักเมืองน่านก็หันไปท�ำงานนอกท้องถิ่น
หรือหากกล่าวโดยภาพรวมก็คือ อ�ำนาจทุนและอ�ำนาจรัฐซึ่ง
มีทงั้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิน่ เข้ามาแย่งชิงการจัดการ
จากท้องถิ่นมากขึ้น จนชาวบ้านจ�ำนวนหนึ่งเกิดความถดถอย
และสับสนในการจัดการตัวเอง คุณส�ำรวย ผัดผล ได้ยก
ตัวอย่างภาวะคุกคามในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา เช่น ไร่ขา้ วโพดที่
เริม่ จาก 3 แสนไร่ในต้นทศวรรษ 2530 เมือ่ กลุม่ ฮักเมืองน่านได้
เคลือ่ นไหวทางการเรียนรู้ ไร่ขา้ วโพดจึงลดลงเหลือ 1 แสนไร่
ปัจจุบันเมื่อข้าวโพดราคาดีกลับ ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็น 8 แสนไร่
ท�ำให้พื้นที่ป่าในปัจจุบันลดลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนั้น กระแสการท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาเป็น
จ�ำนวนมาก โดยทางกลุ่มเห็นร่วมกันว่า กระแสที่เข้ามาจาก
ภายนอกเป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจห้ามได้ ขึน้ อยูก่ บั คนในว่าจะแข็งแกร่ง
และมีการเรียนรู้เท่าทันตัวเองและภายนอกเพียงใด การ
ท่องเที่ยวจึงไม่ใช่ความน่ากังวลดังเช่นที่คนจากภายนอกมัน
ตั้งค�ำถามเพื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับอ�ำเภอปาย ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน หรืออ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นต้น กลุ่ม
ฮักเมืองน่านจึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการในระยะ
ต่อไป ดังนี้
1. การศึกษาในชุมชนด้วยวิธีการจัดการตนเอง
เครือข่ายฮักเมืองน่านมีแนวทางที่ขยายผลให้มีการจัดท�ำ
หลักสูตรเพื่อปลูกฝังคนน่านในรุ่นต่อๆ ไปให้สามารถจัดการ

ตนเองอย่างมีทิศทาง ส�ำนึกในถิ่นฐานบ้านเกิดที่หนักแน่น
ยิง่ ขึน้ อย่างเป็นองค์รวม และจะเป็นห้องเรียนให้กบั ชุมชนอืน่
ต่อไปได้ การศึกษานีจ้ ะช่วยให้ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการ
ตนเองทั้งด้านความคิดและเทคนิควิธีในกลุ่มประชาชน
เร็วกว่าการด�ำเนินเพียงกิจกรรมที่ผ่านมา เนื่องจากกระแส
โลกาภิวัตน์มีความรุนแรงมากขึ้น ท้องถิ่นจึงต้องมีความรู้ที่
จะสร้างสมดุลกับอ�ำนาจโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ การศึกษาอาจอยู่
ในรูปของบ้านเรียน ศูนย์การเรียน แหล่งเรียนรู้ หรือหากเป็น
ไปได้อาจยกระดับไปสูว่ ทิ ยาลัยชุมชนทีต่ อ้ งก�ำกับด้วยเงือ่ นไข
ของท้องถิ่นในระบบของรัฐ
2. การสร้างชาวบ้านให้เป็นนักวิจัย เป็นการจัดการ
องค์ความรูภ้ ายในท้องถิน่ และให้องค์ความรูน้ นั้ เป็นทีย่ อมรับ
จากคนทัว่ ไป สามารถป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกทีไ่ ม่
เข้าใจท้องถิน่ ได้ แต่ปจั จุบนั ยังมีปญ
ั หาส�ำคัญ ชาวบ้านจ�ำนวน
มากยังไม่ถนัดวิธีการเขียนมากนัก ทั้งนี้ ในการเรียนรู้จะต้อง
เน้นการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับทุนเดิมทีท่ อ้ งถิน่ มี ได้แก่ 1) คน
(นักพัฒนาสังคม นักประชาสัมพันธ์) 2) นิเวศวิทยาสังคม
(เมืองต้นน�้ำ) 3) พื้นฐานระดับทรัพยากรพันธุกรรมจ�ำพวก
ข้าวหลากสี ผักหลากสี 4) พื้นฐานครอบครัว 5) ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมที่บูรณาการตั้งแต่อดีต 6) สื่อสมัยใหม่
เพื่อการสร้างสรรค์ และ 7) ต้นแบบของเครือข่ายฮักเมือง
น่าน เช่น การบวชป่า โรงเรียนชาวนา ซึง่ ทัง้ หมดนีค้ นน่านจะ
ต้องเข้าใจถึงคุณค่าและสาระ จึงจะรักษาและใช้เป็นพื้นฐาน
การปรับสังคมให้อยู่รอดในโลกปัจจุบันได้
ระยะเวลาที่มากกว่า 20 ปีที่สามารถท�ำให้กลุ่มฮัก
เมืองน่านมีความเข้มแข็ง และประสบความส�ำเร็จอย่างเช่น
ทุกวันนี้ เป็นความน่าชื่นชมในความร่วมแรง ร่วมใจของคน
ท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ไขปัญหาในสังคม ที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป คนเมืองน่านได้
หาทางออกโดยเชือ่ มประสานคนจากเมืองออกไปสูท่ อ้ งถิน่
รอบนอก กลายเป็นการเชื่อมโยงที่ขับเคลื่อนความคิด และ
ชีวติ วัฒนธรรมของผูค้ นต่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ต่างสภาพแวดล้อม
ให้รวมกันกลายเป็นหนึ่ง ซึ่งก็คือ ความเป็นคนเมืองน่าน
โดยยืมกลไกจากระบบราชการที่แม้จะใช้ความผูกพันส่วนตัว
มากกว่าระบบของรัฐเข้ามาช่วยเหลือ อีกทั้งพวกเขายังวาง
ปณิธานที่จะพึ่งพากลไกจากระบบการเมืองให้น้อยที่สุด ª
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ถอดรหัสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข้อมูลชวนรู้
ตฤตณัย นพคุณ*

ข้อมูลชวนรู้ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอนิยามของค�ำว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ว่าหมายถึงอย่างไร
ประกอบด้วยเงือ่ นไขและปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างไรบ้าง รวมถึงการท่องเทีย่ วในรูปแบบต่างๆ
ที่อยู่ในขอบเขตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้

นิยามและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)
หมายถึง การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการ
อย่างดีเยีย่ ม เพราะสามารถด�ำรงไว้ซงึ่ ทรัพยากรท่องเทีย่ วให้
มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสือ่ มคลาย และธุรกิจท่องเทีย่ วมีการ
ปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลก�ำไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่อง
เทีย่ วเข้ามาเยีย่ มเยือนสม�ำ่ เสมออย่างเพียงพอ แต่มผี ลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดอย่างยืนยาว
การท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน มีลกั ษณะส�ำคัญอยู่ 6 ประการ
ดังนี้ คือ (1) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท
ทุกแห่ง (2) เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว (3) เป็นการท่องเที่ยว
ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง แวดล้ อ ม
(4) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม (5) เป็น
การท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
อย่างยืนยาว (6) เป็นการท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ผลประโยชน์ตอ่ ชุมชน
ท้องถิ่น และคืนผลประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ส�ำหรับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้ก�ำหนดหลักการของการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ว่า ลักษณะของ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น “ได้รับการคาดหมายให้น�ำไป
สู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวล ด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะ ในขณะ
เดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการทาง
นิเวศวิทยาที่จ�ำเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ
ต่างๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ เชอรลี่ อีเบอร์ (Shirley Eber) ได้ก�ำหนด
หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ ดังนี้
1. อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using
resource sustainable) หมายถึง ต้องมีวิธีการจัดการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่าง
ประหยัด ต้องค�ำนึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย
 การอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว หมายถึง การ
สงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อชีวิตที่ดี รู้วิธี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บ�ำรุงให้เกิดประโยชน์
ได้นาน เพิ่มพูน และเสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอต่อการใช้
เพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
 การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรนั้น ต้องคงความ
เป็นเอกลักษณ์อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดผลกระทบอัน
เป็นผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านประยุกต์
กับเทคโนโลยีแบบใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่าง
เหมาะสมจะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน
2. ลดการบริ โ ภคและใช้ ท รั พ ยากรที่ เ กิ น ความ
จ�ำเป็นกับการลดของเสีย (Reducing overconsumption
and waste) ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันวางแผนการจัดการ

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหา
ทรัพยากรอืน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละมีคณ
ุ ภาพเหมือนกัน ใช้ทดแทน
กันได้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก ส่วนการลดของเสีย
เช่น ขยะปฏิกลู ต้องหาวิธกี ารจัดการโดยการแยกประเภทขยะ
ขยะแห้งอาจน�ำระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซำ้� และการ
แปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse Renew Recycle)
ขยะเปียกอาจน�ำไปท�ำปุ๋ยอินทรีย์และน�ำหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้
3. รั ก ษาและส่ ง เสริ ม ความหลากหลายของ
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain diversity)
ต้องวางแผนขยายรากฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษาและ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามหลากหลายเพิ่ ม ขึ้ น ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการ
บริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ณ สถานที่
นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ�้ำอีก
4. ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating
tourism into planning) ต้องมีการประสานแผนการพัฒนา
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการท�ำงานในสถานที่
ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
5. น�ำการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น
(Supporting local economy) ต้องประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ โดยสรรหาความ
โดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นน�ำไปประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
ไปเที่ยวให้มากขึ้นเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ประชากรที่
ประกอบการในท้องถิ่น
6. การมีสว่ นร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (Involving local communities)
ต้องร่วมท�ำงานกับท้องถิน่ แบบเป็นองค์กรรวม (Participation
Approach) โดยเข้าร่วมในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็น
หน่วยงานร่วมท�ำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นหน่วยงาน
ร่วมวิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปญ
ั หาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่ง

เสริมการขายการท่องเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนั้น ยัง
ต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิน่ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
7. มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน (Consulting stakeholders and the public)
ต้องมีการประสานกับประชาคมในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่
ร่วมประชุมหารือทั้งการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและด้านการตลาด โดยจัดการ
ประชุมกันอย่างสม�่ำเสมอเพื่อร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน
8. การพัฒนาบุคลากร (Training staff) ต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งเจ้าหน้าที่ดูงาน
อย่างสม�่ำเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน นับเป็นการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการ
ท่องเที่ยว
9. การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการข่าวสาร
การท่องเที่ยว (Marketing tourism responsibly) ต้อง
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
ข่าวสารการบริการการขายให้พร้อมและเพียงพอต่อการ
เผยแพร่ อาจจัดท�ำในรูปสือ่ ทัศนูปกรณ์รปู แบบต่างๆ เช่น คูม่ อื
การท่องเที่ยว คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวในรูปเอกสาร
แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น
10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจยั (Undertaking
research) จ�ำเป็นต่อการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณค่าคุณภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวโดยจะต้อง
มีการประเมินผลการตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัย
อย่างสม�ำ่ เสมอโดยการสอบถามผูใ้ ช้บริการโดยตรง การสอบ
ความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว
เพื่อทราบผลของการบริการน�ำมาปรับปรุงและแก้ไขการ
จัดการการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)
สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (The International
Ecotourism Society) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศว่า Eco Tourism : Responsible Travel to natural
areas that conserves the environment and improves
the well-being of local people ขณะที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้ให้ค�ำนิยามว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(Eco Tourism) หมายถึง
การท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่ น และแหล่ ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ระบบนิ เ วศ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วม
กันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
จิตส�ำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว
นิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ 6 ประการ
1. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น
2. เป็นการท่องเทีย่ วในแหล่งวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ระบบนิเวศ
3. มี ก ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั น ของผู ้ ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ
4. มีการจัดการด้านการให้ความรู้
5. มีความรับผิดชอบโดยผูเ้ ป็นเจ้าของแหล่งท่องเทีย่ ว
6. เป็นการท่องเที่ยวที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
เพลิดเพลินและประทับใจ
ประเภทของกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ จะมีทงั้ ที่
เป็นกิจกรรมหลัก อาทิ การเดินป่า (Hiking/ Trekking) ศึกษา
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�ำน�ำ้ ชมปะการังน�้ำตื้น (Snorkel

Skin Diving) ด�ำน�้ำลึก (Scuba Diving)
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism)
เป็นการท่องเทีย่ วทีม่ กี จิ กรรมการเกษตรเป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยวหลัก สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
มี ก ารจั ด ระบบการให้ บ ริ ก ารไว้ ร องรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้
มาตรฐาน และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้ง
มีการวางแผนป้องกัน และวางแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีลักษณะส�ำคัญ ได้แก่
 เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งความสนใจไปยังกิจกรรม
การเกษตรหรือสภาพแวดล้อมทางการเกษตรเป็นหลัก
 เป็ น การท่ อ งเที่ ย วไปยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
วัตถุประสงค์ทางการเกษตรเป็นหลัก
 เป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดระบบการให้บริการไว้
รองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
 เป็นการท่องเที่ยวที่มีกลไกกระจายรายได้ไปยัง
เกษตรกร
 เป็นการท่อ งเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรในด้านของกระบวนการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
การได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ
การสร้างเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติของ
ท้องถิ่น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถแบ่งตาม
ลักษณะของการท�ำการเกษตรได้ ไม่วา่ จะเป็นการกสิกรรม ซึง่
หมายถึงการประกอบพืชไร่พชื สวน การประมง ได้แก่ กิจกรรม
การเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์นำ�้ รวมถึงการปศุสัตว์
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
หมายถึง การท่องเทีย่ วเพือ่ บ�ำบัดโรคหรือบ�ำรุงสุขภาพ
กายหรือสุขภาพจิตของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ อาจเป็นการรักษาโรค
การฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น ประเภทของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ
รักษาโรคของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
ของนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ª
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การเตรียมการจัดท�ำ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ความเคลื่อนไหว
ของ สศช.

สศช.เดินหน้าเริ่มต้นจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สืบเนือ่ งจากการทีแ่ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะสิน้ สุดลงในเดือนกันยายน 2559
สศช. จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ขึน้ เพือ่ เตรียมการจัดท�ำแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว โดยการจัดท�ำแผนฯ จะค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา
ประเทศ เพือ่ ให้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาทีม่ คี วามชัดเจน สามารถน�ำไปขับเคลือ่ นสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี
ที่ 22 มกราคม 2558 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอร่างกรอบ
ทิศทางและรูปแบบการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลไกการจัดท�ำแผนฯ การจัดเวทีระดมความเห็นทั้งใน
ส่วนกลาง ภูมิภาค และเฉพาะกลุ่ม รวมถึงแผนปฏิบัติการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระหว่างปีงบประมาณ
2558-2559 สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
1. กรอบทิศทางและรูปแบบการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ที่ประชุมเห็นด้วยกับกรอบทิศทาง
และรูปแบบที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ กล่าวคือกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประมวลและ
สังเคราะห์ขึ้นจากผลการขับเคลื่อนและผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 2 ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
ระดับสูงของ สศช. ณ ล�ำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการประชุมประจ�ำปีของ สศช.
ปี 2555 - 2557 และงานศึกษาวิจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดท�ำกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 โดยยังยึดหลักความสมดุล ความยั่งยืน การมีส่วนร่วม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ในเบื้องต้น เห็นว่ามีประเด็นการพัฒนาที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูงในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1) การเตรียมพร้อมเข้าสูก่ ระแสโลกาภิวตั น์ในระดับภูมภิ าค (2) การยกระดับประเทศ
ให้กา้ วพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (3) การปรับตัวต่อการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (4) การลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม (5) การพัฒนาคนตามช่วงวัย (6) การเตรียมพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (7) การพัฒนา
เพื่อเข้าสู่สังคมสีเขียว (8) การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเมือง และ (9) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/
ธรรมาภิบาล/การปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ
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ขณะที่ รูปแบบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เบื้องต้น เห็นควรให้เป็นแผนฯ ที่มีการเสนอหลักการ
(Concept) และแนวทางการพัฒนาที่ครบถ้วน (Comprehensive) เช่นเดียวกับแผนพัฒนาฉบับที่ผ่านมา
แต่มกี ารเพิม่ บทเฉพาะส�ำหรับจัดอันดับความส�ำคัญ (Priority) และจุดเน้นการพัฒนา (Focus) ทีม่ คี วามส�ำคัญ
สูงในเชิงยุทธศาสตร์และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์อย่างมีนยั ส�ำคัญเพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน�ำไปเป็นกรอบในการจัดท�ำแผนงาน/โครงการลงทุน (Planned Size) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ได้
ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ควรวางแผนให้ครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในอีก 20 ปีขา้ งหน้าหรือปรับปรุงการวิเคราะห์บริบทการเปลีย่ นแปลงและสถานการณ์ของวิสยั ทัศน์
ประเทศไทยสู่ปี 2570 ที่ สศช. ได้จัดท�ำขึ้นในปี 2551 และภารกิจส�ำคัญในปี 2558 ของ สศช. คือ การทบทวน
ว่าในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีประเด็นอะไรบ้าง ที่ต้องให้ความส�ำคัญและการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
การระดมความเห็นให้ชัดเจน เพื่อจัดท�ำข้อมูลและก�ำหนดระยะเวลาท�ำงานให้สอดคล้องกัน
2. กลไกและการจัดเวทีระดมความเห็นร่วมกับภาคีการพัฒนา ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้มกี ลไกการจัดท�ำ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยแบ่งเป็น
2.1 คณะท�ำงานจัดท�ำเอกสารประกอบการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด�ำเนินการต่อเนือ่ งระหว่าง
ปี 2558 - 2559 มีอำ� นาจหน้าที่ในการจัดท�ำเอกสารระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศให้แล้วเสร็จตามที่กำ� หนด รวมทั้งประสานการ
ยกร่างเอกสารระดมความคิดเห็นของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในเวทีต่างๆ
2.2 คณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ระหว่างปี 2558 - 2559 มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล รับผิดชอบกระบวนการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมอบหมายให้แต่ละสายงานรับผิดชอบการจัดเวทีใน
แต่ละภาค
นอกจากนี้ยังจะได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นร่วมกับผู้แทนจากภาคีการพัฒนาใน
ลักษณะเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับทราบความคิดเห็นที่รอบด้าน
ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกน�ำมาประมวลและจัดท�ำเป็นร่างกรอบทิศทางการพัฒนาในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อเสนอในการประชุมประจ�ำปี 2558 ของ สศช. และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ให้ความเห็นชอบกรอบทิศทางดังกล่าว เพื่อ สศช.น�ำมาจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ในรายละเอียดต่อไป ª
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เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชนบนฐานการพัฒนา
ปกหนาใน
อย่างยั่งยืน
เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 5ปกหลัด้งในาน
28 เป้เกณฑ
าประสงค์
(ต่อ) หารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 5ดาน 28 เปาประสงค (ตอ)
มาตรฐานการบริ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดท�ำ “เกณฑ์
องค
การบริหหารจั
ารการพั
ฒนาพื
่พิเ่ยศษเพื
่ยวอยางยั่งยืนฒ(องค
อ อพท.
จัดทํา ซึ่ง
มาตรฐานการบริ
ดการแหล่
งท่้นอทีงเที
ว” ขึ่อ้นการท
เพื่ออเป็งเที
นกรอบในการพั
นาชุมการมหาชน)
ชนในพื้นที่พหรื
ิเศษให้
เป็นชุมชนต้ไดนแบบ
“เกณฑวมยเกณฑ์
าตรฐานการบริ
่ยว ” ขึดั้นงนีเพื้ ่อเปนกรอบในการพัฒนา ชุมชนในพื้นที่พิเศษใหเปน
ประกอบด้
มาตรฐานหารจั
5 ด้ดาการแหล
นใหญ่ 28งทเป้องเที
าประสงค์
ชุมชนตนแบบซึ่งประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน5 ดานใหญ28 เปาประสงค ดังนี้

ดาน4 : ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน
เปาประสงคที่17 ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
เปาประสงคที่18 คุณภาพฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่19 ประสิทธิภาพในการเผยแพร
ปกหลังใน ภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการ
ดาน1: ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนมีการจัดการอยางยั่งยืน
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 5 ดาน 28 เปาประสงค (ตอ)
เปาประสงคที่1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยชุมชน
เปาประสงคที่20 ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
เปาประสงคที่21 ประสิทธิภาพในการสรางความตระหนักรูถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
เปาประสงคที่2 ประสิทธิภาพของขอตกลงรวมกันสําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
สิ่งแวดลอมผานการทองเที่ยว
เปาประสงคที่3 ประสิทธิภาพของขอควรปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยว
เปาประสงคที่ 18 คุณภาพฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดาน5: ดานบริการและความปลอดภัย
เปาประสงคที่4 ประสิทธิภาพของกลุมบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนในการพัฒนาบุคคลากรในกลุม เปาประสงคที่ 19 ประสิทธิภาพในการเผยแพรภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการ
เปาประสงคที่22 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการและความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
เปาประสงคที่5 ประสิทธิภาพของการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย
เปาประสงค
ที่23 ญประสิ
ภาพของนั
กสื่อความหมาย
เปาประสงคที่ 21 ประสิทธิภาพในการสรางความตระหนั
กรูถึงความสาคั
ของการรัทกธิษาทรั
พยากรธรรมชาติ
และ
เปาประสงคที่6 ประสิทธิภาพการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตางๆ
เปาประสงคที่24 คุณภาพของเสนทางและกิจกรรมทองเที่ยว
เปาประสงคที่ 7 ประสิทธิภาพดานการจัดการการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ 22 ระดับความพึงพอใจในการใหเปบาริกประสงค
ารและความปลอดภั
องเที่ยว ดบริการทองเที่ยว
ที่25 ยดคุาณนการท
ภาพของจุ
เปาประสงคที่8 ประสิทธิภาพของระบบบัญชี การเงิน
เปาประสงคที่ 23 ประสิทธิภาพของนักสื่อความหมาย
เปาประสงคที่26 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิธีการเดินทางทองเที่ยวในชุมชน
เปาประสงคที่9 การใหความสาคัญกับเยาวชน
เปาประสงคที่ 24 คุณภาพของเสนทางและกิจกรรมทองเที่ยว
เปาประสงคที่27 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน
ดาน2: ดานการจัดการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่28 ประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานดานบริการ
เปาประสงคที่10 ประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได
เปาประสงคที่11 ประสิทธิภาพในการสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่12 คุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางโอกาสในการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
เปาประสงคที่13 การใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนในการทองเที่ยว
ดาน3: ดานการอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
เปาประสงคที่14 คุณภาพฐานขอมูลดานมรดกวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
เปาประสงคที่15 ประสิทธิภาพในการเผยแพรมรดกวัฒนธรรมผานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปาประสงคที่16 ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทีง่มกทารมหาชน)
าองเที: คู่ยมวโดยชุ
ือเกณฑ
มอพท.
าตรฐานการบริ
หารจั
มชนอ องค
การบริหารการพัฒนาพื
้นทีด่พิเการแหล
ศษเพื่อ งทองเที่ยวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
ที่มา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหล
(องค์
หรื
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท.
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
- แตละเปาประสงคจะประกอบดวย “เกณฑ
ยอย” ที่ใชวัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแตละ
ª แต่ละเป้าประสงค์จะประกอบด้วย “เกณฑ์ย่อย” ที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแต่ละเป้าประสงค์
เปาประสงคโดยในแตละ เกณฑยอย” จะประกอบด
วลยะเป
“ดัชนีา”ประสงค
ชี้วัดความสมบู
รณของเกณฑวยย“เกณฑ
อยแตละขอ ยอ
แต
จะประกอบด
่ใชวัดระดับรณ์ประสิ
ทธิภาพและคุ
ภาพของแต
ละเปาประสงค
โดยในแต่
ล
ะ
เกณฑ์
ย
อ
่
ย”
จะประกอบด้
วย “ดัชนี” ชีย”ที
้วัดความสมบู
ของเกณฑ์
ย่อยแต่ณละข้
อ
-

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.

ที่มา : คูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท.
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(องคการมหาชน) หรือ อพท.

โดยในแต
ละเกณฑยอย”จะประกอบดวย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณของเกณฑยอยแตละขอ
ª
เป้าประสงค์
เกณฑ์
ดัชนี

งนั้น นการประเมิ
นจึวงประเมิ
นที่ “ดัชนี” เป็นหลัก โดยเมื่อประเมินดัชนีครบถ้วนแล้ว จะสามารถตอบเกณฑ์ และ
- ดังนั้น การประเมินจึงประเมินที่ “ดัชนี” เปนหลัก ª
โดยเมืดั่อประเมิ
ดัชนีครบถวนแล
จะสามารถตอบเกณฑ
และ เปาประสงคไดวาครบถวน สมบูรณ เป้
และาประสงค์
มีประสิทธิภไาพและคุ
ณภาพอย
งไรบารงณ์ และ มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างไรบ้าง
ด้ว่าครบถ้
วน าสมบู

58-02-109_Incover_new23-3_W Coatedtoyo.indd

3/23/15 7:37 PM

cover_Y Coatedtoyo.pdf

1

3/21/15

5:24 PM

21 x 28 cm.

58-02-109_Cover_Y Coatedtoyo-cs5.1

