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สถานการณ์ท่องเท่ียวโลก 
 



จ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 2493-2563 (1950-2020) 

Forecasts : UNWTO Tourism 2020 Vision 

สถานการณ์ท่องเที่ยวโลก 
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2018(2561)*1,403 ล้านคน +5.6 % 

อัตราการเตบิโตเฉล่ีย 4.1% (1950-2020) 

ปี 2562 นี ้คาดว่ามีนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึน้ระหว่าง 3-4% และจะสูงถงึ 
1,600 ล้านคนในปี 2563  

Source: World Tourism Organization (UNWTO)©                                        * Provisional figures as of Oct. 2018 



Forecast of growth in International Tourist Arrivals 

สถานการณ์ท่องเที่ยวโลก 

Source: World Tourism Organization (UNWTO)©                                        * Provisional figures as of Apr. 2018 
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World Inbound Tourism:  International Tourist Arrivals, 2017 

Europe, 671 mn 

Asia & Pacific, 323 mn 

America, 207 mn 

Africa, 63 mn 

Middle East, 58 mn 

Asia &Pacific 323 mn (24%) 

Europe 671 mn (51%) 

Americas 207 mn  
(16%) 

Africa 63 mn  
(5%) 

Middle East 
58 mn (4%) 

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวโลก 

South East Asia 120.2 mn  

Source: World Tourism Organization (UNWTO)©                                        * Provisional figures as of Apr. 2018 



International Tourist Arrivals by Country of Destination 
Rank  

2014 
 

2015 
 

2016* 
(billion) 

 
2017 

 
15/14 

Change  

16*/15   
(%) 

‘16 ‘15 World 1142 1195 1239 1323 4.7 3.7 

1 1 France 83.7 84.5 82.6 .. 0.9 -2.2 

2 2 United States 75.0 77.5 75.9 .. 3.3 -2.1 

3 3 Spain 64.9 68.2 75.3 81.8 5.0 10.5 

4 4 China 55.6 56.9 59.3 60.7 2.3 4.2 

5 5 Italy 48.8 50.9 52.5 58.7 4.4 3.1 

6 8 United Kingdom 32.6 34.4 35.8 .. 5.6 4.0 

7 7 Germany 33.0 35.0 35.6 37.5 6.0 1.8 

8 9 Mexico 29.3 32.1 35.1 39.3 9.4 9.3 

9 10 Thailand 24.8 29.9 32.6 35.4 20.6 8.9 

10 6 Turkey 39.8 39.5 30.3 37.6 -0.8 -23.3 

11 12 Austria 25.3 26.7 28.1 29.5 5.7 5.2 

12 14 Malaysia 27.4 25.7 26.8 25.9 -6.3 4.0 

13 13 Hong Kong (China) 27.8 26.7 26.6 27.9 -3.9 -0.5 

14 15 Greece 22.0 23.6 24.8 27.2 7.1 5.1 

15 11 Russian Federation 25.4 26.9 24.6 24.4 5.6 -8.5 

Source: World Tourism Organization (UNWTO)©                                        * Provisional figures as of May 2019 



International Tourism Receipts (USS billion) 
 

Rank 
2010 2014 2015 2016 2017* 

(billion) 
16/15 17*/16 

(%) 

‘16 ‘15 World 977 1,274 1,217 1,237 .. 
1 1 United States 137.0 191.9 205.4 205.9 203.7 0.3 -1.1 

2 3 Spain 54.6 65.1 56.6 60.5 68.0 7.2 10.1 

3 2 France 57.1 77.7 58.3 54.5 60.7 -6.3 9.0 

4 6 Thailand 20.1 38.4 44.9 48.8 57.5 12.2 13.1 

5 5 Chaina 45.8 44.0 45.0 44.4 32.6 5.3 -25.4 

6 4 United Kingdom 34.9 50.0 45.5 41.5 43.9 3.3 10.8 

7 7 italy 38.8 45.5 39.4 40.2 44.0 2.3 7.2 

8 8 Germany 34.7 43.3 36.9 37.5 39.8 1.7 4.2 

9 10 Australia 32.6 35.9 34.2 37.0 42.8 9.3 12.1 

10 9 Hong Kong (China) 22.2 38.4 36.2 32.8 33.2 -9.0 1.6 

11 13 Japan 13.2 18.9 25.0 30.7 34.1 10.4 14.4 

12 11 Macau (China) 22.3 42.7 31.0 30.4 35.6 -1.8 17.6 

13 14 India 14.5 19.7 21.0 22.4 27.4 14.0 17.4 

14 16 Mexico 12.0 16.2 17.7 19.6 21.3 10.8 8.6 

15 18 Utd Arab Emirates 8.6 15.2 17.5 19.5 21.0 11.5 8.0 

Source: World Tourism Organization (UNWTO)©                                        * Provisional figures as of May 2019 



การเตบิโตของการท่องเที่ยวไม่ใช่ปัญหา 

2018 = *1,403  +5.6% 

2019 =  + 3-4 % 

  2020 = 1.6 bn 2030 = 1.8 bn 



Emerging economy destinations to 
surpass 
advanced destinations in 2015 



• อตัราการเติบสูท่ศวรรษ2030 ซึง่ชีใ้ห้เห็นศกัยภาพในการพฒันาขยายธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นโอกาสของแหลง่ทอ่งเท่ียวใหม่ๆ ทัง้นีข้ึน้กบัการสนบัสนนุทาง
นโยบายท่ีชดัเจน พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน บรรยากาศและการสง่เสริมการลงทนุ การ
สง่เสริมการตลาด และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

• เทคโนโลย่ีจะแทรกในทกุสว่นของชีวิต 

• ขณะเดยีวกันผู้คนก็กลับถวลิหาวญิญานสัมผัสความเป็นมนุษย์ ซึ่งการเดนิทาง
ท่องเที่ยวจะเป็นทางตอบสนองความต้องการนี ้

 

 

Tourism Towards 2030 



สถานการณ์ท่องเท่ียวไทย 
 



International Tourist Arrivals by Country of Destination 
Rank  

2014 
 

2015 
 

2016* 
(billion) 

 
2017 

 
15/14 

Change  

16*/15   
(%) 

‘16 ‘15 World 1142 1195 1239 1323 4.7 3.7 

1 1 France 83.7 84.5 82.6 .. 0.9 -2.2 

2 2 United States 75.0 77.5 75.9 .. 3.3 -2.1 

3 3 Spain 64.9 68.2 75.3 81.8 5.0 10.5 

4 4 China 55.6 56.9 59.3 60.7 2.3 4.2 

5 5 Italy 48.8 50.9 52.5 58.7 4.4 3.1 

6 8 United Kingdom 32.6 34.4 35.8 .. 5.6 4.0 

7 7 Germany 33.0 35.0 35.6 37.5 6.0 1.8 

8 9 Mexico 29.3 32.1 35.1 39.3 9.4 9.3 

9 10 Thailand 24.8 29.9 32.6 35.4 20.6 8.9 

10 6 Turkey 39.8 39.5 30.3 37.6 -0.8 -23.3 

11 12 Austria 25.3 26.7 28.1 29.5 5.7 5.2 

12 14 Malaysia 27.4 25.7 26.8 25.9 -6.3 4.0 

13 13 Hong Kong (China) 27.8 26.7 26.6 27.9 -3.9 -0.5 

14 15 Greece 22.0 23.6 24.8 27.2 7.1 5.1 

15 11 Russian Federation 25.4 26.9 24.6 24.4 5.6 -8.5 

Source: World Tourism Organization (UNWTO)©                                        * Provisional figures as of May 2019 



ทิศทางสถานการณ์การท่องเท่ียวโลกและการท่องเท่ียวไทย  
จากรายงานความสามารถในการแขง่ขนัด้านการเดินทางและท่องเท่ียว ปี พ.ศ. 2560 
 (Travel and Tourism Competitiveness Index : TTCI 2017) 

ประเทศที่ได้อันดบั 1-3 ของโลก คือ เป็นสเปน ฝร่ังเศส และเยอรมัน ตามล าดบั ประเทศไทยอยู่ในอันดบั 34 ของโลกซึ่ง
ขยับขึน้มา 1 อันดับ จากปี พ.ศ. 2558 และอยู่ในอันดบัที่ 3 ในอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ตามล าดบั 

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 (World Economic Forum, 2017) 

Source: นโยบายในการพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัการทอ่งเที่ยวไทยในเวทีโลก (รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง)   



 การเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา เน้นการพึ่งพาจ านวนเป็นหลัก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อครั้งของการท่องเที่ยวมีการ
ขยายตัวน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังคงสถานการณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก ส าหรับ Mass Market 

3 

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 
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อตัราในการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย  (นทท.ระหว่างประเทศ) 

นักท่องเที่ยว 35.4 ล้านคน อันดับ 10/50  
รายได้ 57.5 ล้าน USD อันดับ 4/50  

15 



กรุงเทพฯ ชลบุรี 

ภเูกต็ 

เชียงใหม่ 
 อยุธยา 

กระบี่ 

สุราษฎร์ธานี 

สงขลา 
พังงา 

  
การกระจุกตัวของนักท่องเทยีวระหว่างประเทศ(พักค้างอย่างน้อยหน่ึงคืน) เกินกว่า 1 ล้านคน/ปี 

16 



- ฝร่ังเศส 500,000 ตารางกโิลเมตร 67 ล้านคน นักท่องเที่ยว 87 

ล้านคน  

- การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ได้หมายเฉพาะด้านเศรษฐกจิ 

- ต้องสมดุลและยั่งยืนทัง้ 3 มิต ิ

17 



- Phuket vs. Mallorca   

18 



- Phuket vs. Mallorca   

พท. 576 ตารางกโิลเมตร  เล็กกว่า6เท่า พท. 3,640 ตารางกโิลเมตร  ใหญ่กว่า6เท่า 

19 



- Phuket vs. Mallorca   

นักท่องเที่ยว 9 ล้านคน/ปี น้อยกว่า 

1.4เท่า 

นักท่องเที่ยว 13 ล้านคน/ปี 

มากกว่า 1.4เท่า 

20 



- Phuket vs. Mallorca   

ประชากร 525,790 คน น้อยกว่า 1.4เท่า ประชากร 869,670 คน มากกว่า 1.6 เท่า 

21 



จะรับมือกับอนาคตอย่างไร 

เลือกนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม เหมาะสมกับทรัพยากรที่จ ากัด 

พัฒนาจากฐานทรัพยากร  
ตามความต้องการของ 
นักท่องเที่ยวที่ประสงค์ 

ร่วมรัฐ เอกชน ชุมชน กระจายพืน้ที่รับการขยายตัว 



ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

บรูณาการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การท่องเที่ยวกระแสหลัก 
เสนอตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่องเท่ียวเท่ียวและกีฬา 

ธนัวาคม 2557 



บูรณาการการท่องเท่ียวโดยชุมชนสู่การท่องเท่ียวกระแสหลกั 

• เพ่ือใช้การทอ่งเที่ยวโดยชมุชนเป็นการแก้ปัญหาและพฒันาประเทศจากระดบั
ชมุชนท่ีเลก็ที่สดุจนถงึชมุชนระดบัใหญ่และประดบัประเทศเพ่ือใช้สร้างความ
เข้มแข็งให้ชมุชน ได้รู้จกัตวัเองและผู้อื่น มีความภาคภมูิใจ สามารถรักษา
ทรัพยากรต้นทนุวฒันธรรมชาตไิว้ได้อย่างยัง่ยืน มีความเข้าใจในวฒันธรรมอ่ืน
เกิดความรักสามคัคีของชนในชาติ 

• เพ่ือใช้แก้ปัญหาความยากจนจากรายได้การทอ่งเท่ียวโดยชมุชนเสริมรายได้
ภาคเกษตรโดยใช้ทรัพยากรต้นทนุของชมุชนที่อนรัุกษ์ไว้ให้ยัง่ยืน เป็นการรักษา
คณุค่าให้เกิดมลูคา่ 



บูรณาการการท่องเท่ียวโดยชุมชนสู่การท่องเท่ียวกระแสหลกั 

• เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือกระจายแหลง่ทอ่งเท่ียว กระจายรายได้สูส่ว่นภมูิภาค และ
ชนบท ลดการกระจกุตวัของนกัทอ่งเที่ยว ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากการ
ทอ่งเท่ียว 

• เพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้าการทอ่งเที่ยวท่ีให้ประสบการณ์ ความเป็น
ไทยอนัเป็นแนวโน้มของการทอ่งเที่ยว 

• เพ่ือให้เกิดการคิดและท าร่วมกนัของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม 
ไม่เพียงแตม่ิตขิองการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้แต่จะเป็นกระบวนการให้เกิดการพฒันา
ประเทศอย่างยัง่ยืน  



ยทุธศาสตร์การขยายฐานการท่องเท่ียวสู่ชุมชน 

• การสร้างความรักชาต ิความอยู่ดมีีสุข การรักษาฐานทุนของ
ชุมชน 

 
โดยใช้การทอ่งเที่ยวโดยชมุชนเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความร่วมมือในชาติ รักษา
ฐานทรัพยากรของชมุชน เป็นการสร้างรายได้เสริมภาคการผลิตเดมิ เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัชมุชน ให้เป็นนโยบายท่ีส าคญัของรัฐโดยมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องสนบัสนนุการจดัท าแผนการพฒันาให้สอดคล้องกบัการพฒันาใน
ภาพรวมและสนองความต้องการของชมุชนอย่างสมดลุยัง่ยืน 



• การกระจายโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยว (เพื่อลดปัญหา
การกระจุกของการท่องเที่ยว)โดยบูรณาการการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การผลิตและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

 
โดยการสนบัสนนุให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการกระจายโอกาส (Public-

Private- People Partnership) เติมคณุค่าและมลูค่าในผลิตภณัฑ์การทอ่งเที่ยว 

ยทุธศาสตร์การขยายฐานการท่องเท่ียวสู่ชุมชน 



• การสร้าง Cluster ใหม่เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกจิจุลภาค และ
บูรณาการกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก 

 
เป็นการสร้างกลุม่แหลง่ทอ่งเท่ียว ที่ข้ามเขตปกครองและโครงสร้างการบริหารของ
ภาครัฐ (แตเ่กิดการบรูณาการกนั 

ยทุธศาสตร์การขยายฐานการท่องเท่ียวสู่ชุมชน 



• สนับสนุนให้ภาคประชาคมจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็น
กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทุกระดับ ซึ่งจะเป็น
เคร่ืองมือให้เกดิ Partnership ไม่ใช่การชีน้ า 

 

โดยผ่านช่องทางหรือหน่วยจดัการทอ่งเท่ียวที่มีอยู่แล้ว และมีวตัถปุระสงค์ที่มี
ทิศทางเดียวกนั มีการเช่ือมโยงการท างานและใช้ประโยชน์ร่วมกนัเช่น 
สถาบนัการศกึษาในพืน้ท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกนั 

ยทุธศาสตร์การขยายฐานการท่องเท่ียวสู่ชุมชน 



• การสร้างความสัมพันธ์ข้ามชาตแิละ ความร่วมมือในระดับ
อาเซียน 

 
เป็นสร้างการแลกเปลี่ยนความสมัพนัธ์ข้ามวฒันธรรมกบัประเทศเพ่ือนบ้าน การ
เช่ือมโยงความเป็นเครือญาติ ชาติพนัธ์ ภาษา วฒันธรรม การไปมาหาสูก่นัเหมือน
ญาติพี่น้อง น าไปสูก่ารสร้างความมัน่คงในระดบัชาติ ภมูิภาค 

ยทุธศาสตร์การขยายฐานการท่องเท่ียวสู่ชุมชน 



ยทุธศาสตร์ชาติ 
 

(ยทุธศาสตร์ชาติด้านการท่องเท่ียว) 



สู่การเป็นประเทศที่ม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยนื  

   วิสยัทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 



ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก 
ประเทศไทย 2.0” เร่ิมอุตสาหกรรมเบา 
ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก  
ประเทศไทย 4.0” ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกจิ ไปสู่ 
                      “Value–Based Economy” หรือ  
                      “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม”   



1. ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20ปี 



ข้างหน้าการท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่างไร 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20ปี 



ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  บนพืน้ฐานแนวคดิ ๓ ประการ 

   
“ต่อยอดอดีต” น ารากเหง้าทางเศรษฐกิจ อตัตลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จดุเดน่ทางทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ความได้เปรียบในด้านตา่งๆ มาประยกุต์กบัเทคโนโลยี
และนวตักรรม เพื่อให้สอดรับกบับริบทของเศรษฐกิจและสงัคมโลกสมยัใหม่  
“ปรับปัจจุบัน” เพื่อปทูางสูอ่นาคต ผา่นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศในมิติ ทัง้
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนสง่ โครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทลั และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การพฒันาอตุสาหกรรม และบริการอนาคต  
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศกัยภาพของผู้ประกอบการพฒันาคนรุ่นใหม่ 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาด ผสมผสานกบัยทุธศาสตร์ท่ีรองรับ
อนาคต 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20ปี 



1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม 
 
 
• สง่เสริมธุรกิจสร้างและพฒันาสนิค้าและบริการด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ิน ความคิดสร้างสรรค์ 

และทนุทางวฒันธรรม  
• สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการพฒันาธุรกิจ การตลาด จดัการสถานท่ี

ส าคญัทางประวตัิศาสตร์  วิถีชีวิต และวฒันธรรม 
• การผลกัดนัให้เมืองประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และศิลปะได้รับการขึน้ทะเบียนด้านการ

อนรัุกษ์ 
• จดัท าแผนพฒันาเมืองและแหลง่ท่องเท่ียวท่ีโดดเดน่ พร้อมทัง้การสง่เสริมการท่องเท่ียว

ตามฤดกูารและตามศกัยภาพของพืน้ท่ี 
• การท่องเท่ียววิถีชมุชน การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์  รวมทัง้ 
• การสง่เสริมการท่องเท่ียววิถีพทุธ 
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3.ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
 
  
• ผสาน “ศาสตร์ ” และความช านาญด้วยภมูิปัญญาไทยกบั “ศิลป์” และความละเอียดออ่น

การให้บริการ เพ่ือดงึดดูการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและการแพทย์  
• ยกระดบัมาตรฐานและความหลากหลายธุรกิจบริการด้านการสง่เสริมสขุภาพและเสริม

ความงามสูต่ลาดระดบัสงู ด้วยความคิดสร้างสรรค์เกิดนวตักรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์การ
บริการในระดบัสากล 

• ยกระดบัมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู้จาก
เทคโนโลยีและวิทยาการสมยัใหม่เข้ากบัองค์ความรู้และภมูิปัญญาดัง้เดิมของไทย  

• ผลติบคุลากรด้านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสขุภาพอื่นท่ีมีทกัษะภาษา และได้รับการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

• สง่เสริมการจดักิจกรรมทางการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและการแพทย์ของไทย
ให้เป็นท่ีรับรู้ในระดบัโลก รวมทัง้การสง่เสริมการจดัการน าเท่ียวเชิงสขุภาพครบวงจรท่ี
เช่ือมโยงกบัการแพทย์แผนปัจจบุนั  

ยทุธศาสตร์ชาติ 20ปี 



5. ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภมูิภาค ใช้ประโยชน์จากที่ตัง้ทาง
ภมูิศาสตร์ในการเช่ือมโยง 
 
• ขยายการท่องเท่ียวของไทยและภมูิภาคไปพร้อมกบัโครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์

เมืองหลกัสูเ่มืองรอง ไทยกบัอาเซียนทัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ 
• เน้นเส้นทางจดุร่วมทางวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ สง่เสริมความสมัพนัธ์ให้เกิดการ

ท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนร่วมกนั 
• สง่เสริมการท าการตลาดร่วมกนั รวมถึงการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเดิมและสร้างใหมใ่ห้

เหมาะสมรับการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ  
• พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกให้มีความปลอดภยั ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความเสื่อม 
     โทรมของแหลง่ท่องเท่ียว 
• เป็นการท่องเท่ียวท่ีสร้างโอกาสให้ชมุชน ทัง้วิสาหกิจท้องถ่ิน ผลติภณัฑ์ และบริการ

ตอ่เน่ืองเพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้ 
• สง่เสริมตลาดท่องเท่ียวไทยในตา่งประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตา่ง ๆ ที่สอด

รับกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 
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ส่งเสริมเมืองรองและชุมชน 
• ส าหรับการสง่เสริมเมืองรองและชมุชน คือ ความชดัเจนด้านนโยบายที่ต้องการให้

การท่องเท่ียวช่วยลดความเหลื่อมล า้ ในแงข่องพืน้ท่ีและกลุม่เป้าหมาย  
• แตค่วามท้าทายอยา่งท่ีสดุ คือการด าเนินการในทางปฏิบตัิท่ีจะให้การเปิดตวัเมือง

รองและชมุชนสู ่อตุสาหกรรมท่องเท่ียว ไม่ทิง้ความเสียหายไว้ในภายหลงั  
• ททท.จงึให้ความส าคญัเร่ืองการประเมินความพร้อมของเมืองรองและชมุขน เพ่ือให้

มัน่ใจวา่ ความต้องการด้านการตลาดจะด าเนินไปอย่างสมดลุกบัความพร้อมด้าน
อปุทาน 

• การท างานกบัภาคสว่นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชน จงึเป็นจดุเร่ิมต้น
ท่ีส าคญัท่ีสดุ 

ทิศทางการตลาดการทอ่งเท่ียว ปี 2562 : นายยทุธศกัดิ์ สภุสร  ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

ทศิทางการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2562  



หลกัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 



กวา่ 50% คนไทยยงัมีอาชีพผกูพนักบัภาคเกษตร 

ซ่ึงลว้นแต่พ่ึงพารายไดจ้ากผลผลิตการเษตร 

แต่ในวิถีเกษตรกรรมมีมากกวา่ผลผลิต… 

ประเทศไทย แผน่ดินแห่งเกษตรกรรม 



   ชมุชนผูเ้ป็นเจ้าของทรพัยากรตน้ทนุอนัมหาศาล 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
• ป่า เขา ล าเนาไพร สายน ้า หว้ยหนอง คลอง บึง 
ฯลฯ 

ทรัพยากรวัฒนธรรม 
• วิถีถ่ิน ศิลปะ สถาปัตยกรรม งานฝีมือ อาหาร 
การแสดง ฯลฯ 

วถิชุีมชนชนบทมคุีณค่าทีส่ามารถสร้างมูลค่าได้ 

“การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยนืคือการสร้างคุณค่าเป็นมูลค่า” 



การท่องเที่ยว 

ชุมชน 

รัฐสนับสนุน 

องค์กรเอกชน 
สถาบันการศึกษาสนับสนุน 

• ทอ้งถ่ินเห็นโอกาสและ
ตอ้งการพฒันา 
 

• เห็นศกัยภาพและโอกาส 
 

• พฒันาขีดความสามารถใน
การบริหารจดัการอยา่ง
ย ัง่ยนื 

 • ใหก้ารสนบัสนุน แนะน า 
ช่วยเหลือ และเป็นพี่เล้ียง  

การท่องเท่ียว 
(เคร่ืองมือ 
เศรษฐกจิ) 

การท่องเท่ียว 
โดยชุมชน 

โดยชุมชน 



รัฐ
สนับสนุน 

องค์กรเอกชน 
สถาบันการศึกษา 

สนับสนุน 

ต้องระเบิดจากข้างใน 

• ชุมชนริเร่ิมเอง 
• การท่องเท่ียวเป็นรายได้
เสริม โดยยงัคงวถีิถ่ินและ
ทรัพยากรใหย้ ัง่ยนื 

• โดยการสนบัสนุนจาก
ภายนอกอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

• พฒันาชุมชนก่อนพฒันา
ตลาดการท่องเท่ียว เพื่อ
สร้างภูมิคุม้กนั 



แนวคดิด้านสังคม/วฒันธรรม 
• ตระหนกัวา่สงัคมวฒันธรรมเป็นตน้ทุนส าคญัท่ีแขง็แกร่งท่ีสุด 
• รู้จกัตวัเอง สืบคน้ศึกษา รักษาคุณค่า ภาคภมิูใจ 
• หาจุด (วกิฤต) ท่ียดึโยงสงัคมไวไ้ดใ้หย้ ัง่ยนื 
• หาจุดท่ีสร้างมูลค่าพฒันาจุดขาย 
• สร้างความตระหนกัในวฒันธรรม 
• สร้างกระบวนการศึกษา โจทยว์จิยั ใหอ้ยูใ่นการเรียน/สอนของเยาวชน 
• ศึกษาตวัเอง/คู่แข่ง/ตลาด จากสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อสร้างจุดแตกต่าง 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 



แนวคดิด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
• ยดึโยงกบัภาคการผลิตเดิม (เกษตร ประมง ฯลฯ) 
• รักษาทรัพยากรตน้ทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเท่ียว 
• เขา้กระบวนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
• เขา้สู่ระบบมาตรฐาน 

 



แนวคดิด้านเศรษฐกจิและการตลาด 
เศรษฐกิจ 
• ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือเสริมรายได ้
• ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองในการแกปั้ญหาความยากจน 
• ประโยชน์ทางเศรษฐกิจตอ้งเกิดความเป็นธรรมและเปิดโอกาสใหแ้ก่คนใน
ชุมชน 

• ไม่สร้างผลกระทบใหก้บัคนในชุมชน 
 



การตลาด 
• จากสินคา้พื้นฐาน --> บริการ --> ประสบการณ์ 
• ความไดเ้ปรียบดว้ยความแตกต่าง --> ความไดเ้ปรียบจากขีดความสามารถใน
การแข่งขนั --> ความไดเ้ปรียบจากความสามารถในการปรับตวั 

• สร้างคุณค่าจากรูปธรรม --> เป็นนามธรรม --> เป็นรูปธรรม   
• ก าหนดเป้าหมายการตลาดจากอุปทาน 
• เช่ือมโยงตลาดสากลในลกัษณะความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
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การท่องเท่ียว 

• อุตสาหกรรมโดยคน  อุตสาหกรรมเพื่อคน 

• อุตสาหกรรมบริการ   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

• ผูซ้ื้อกบัผูข้าย VS ผูม้าเยอืนกบัเจา้ของบา้น 

• การจดัการ + มิตทิางวฒันธรรม + จติวิญญาณ 

 



สถานะทางเศรษฐกิจ 

สถานะทางสงัคม 

สถานะทางการศึกษา 

คนเมือง คนชนบท 
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การท่องเที่ยวที่ยัง่ยนื 

 มิตทิางดา้นส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา 

   การใชป้ระโยชน์ 

       การรกัษาตน้ทุนใหย้ัง่ยนื 

  มิตดิา้นคน 

      กระบวนการเรียนรู ้

      การแกไ้ขปัญหาความยากจน 

  STEP (SUSTAINABLE TOURISM       

 ELEMINATION POVERTY) 

  เศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายของรฐัด้านการท่องเท่ียวของชมุชนในอดีต 

    เน้นการกระตุน้เศรษฐกิจ 

    เน้นกิจกรรมการตลาด โฆษณา  
          ประชาสมัพนัธ ์

ความเป็นจริง  มองชุมชน เป็นสินคา้การท่องเท่ียว ? 

    มีนโยบายภาพรวม แต่ยงัขาดการบรูณาการ     
      และความชดัเจน  

 

    พฒันาใหเ้ป็นชุมชนความรู ้

ทางเลือก  มีแผนพฒันา แผนการจดัการ ของชุมชนท่ี
      ชดัเจน 

     สรา้งภมูิคุม้กนั 
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การธ ารงวิถีของชมุชน  

     ความยากจน ยากไร ้ในวถีิการเกษตร 

ความเป็นจริง   การขาดความเชื่อมต่อผสมผสานวถีิเดิมกบั

        โลกาภิวฒัน์ 

     ความคาดหวงัการท่องเท่ียวในเชิง 

        เศรษฐกิจ 

 

     เศรษฐกิจพอเพียง 

                          ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือเสริมภาค 

                   เกษตร และธ ารงวถีิถ่ิน 

ทางเลือก 
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การมีส่วนร่วมของชมุชน 

     สว่นรว่ม แบบสมยอม 
ความเป็นจริง 
     สว่นรว่ม รบัประโยชน์ 
 
 

     สว่นรว่มอยา่งเท่าเทยีม 
ทางเลือก 
     สว่นเลอืกตามความประสงคข์องชมุชน 
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การเตรียมความพร้อมของชมุชน 
     ช่องวา่ง/ ขาดภมูิคุม้กนั 

     จุดอ่อนทางดา้นเศรษฐกจิ 

ความเป็นจริง    จุดอ่อนทางดา้นสถานภาพและสงัคม 

     จุดอ่อนทางดา้นวชิาการ (โลกาภิวตัน์) 

 

                                   พฒันาองคค์วามรู ้

ทางเลือก    สรา้งเครือข่าย 

     หาพี่เล้ียง / ท่ีปรึกษา 
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ผลประโยชน์ 

     การปันประโยชน์ท่ีไมเ่ป็นธรรม 

     การมองประโยชน์ระยะสั้น 

ความเป็นจริง             ผลกระทบต่อสงัคม 

     ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 

    การวางแผนร่วมกนัและตกลงร่วมกนั 

ทางเลือก   การประเมินผล 

     การสรา้งตวัชี้ วดัและเคร่ืองมือเตือนภยั 
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การตลาด 
     ไม่ได้ค านงึถึงกระบวนการผลิตของชมุชน 

ความเป็นจริง    คิดจากความต้องการของผู้ขาย 

     ไม่ได้ก าหนดกลุม่เป้าหมายที่สอดคล้องสินค้า 
 

     ก าหนดกลุม่เป้าหมายที่เหมาะสมกบัสินค้า 

     ให้มลูค่าเพิ่มทางด้านวฒันธรรมความรู้แก่นกัทอ่งเท่ียว 

     ค้าขายอย่างเป็นธรรม 

     ใช้ IT ในการเผยแพร่และการขาย 

ทางเลือก 
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การท่องเท่ียวทัว่ไป  การท่องเท่ียวชมุชน  

นักท่องเท่ียว  รักสบาย ไม่หลากหลาย  ไม่
ชอบเส่ียง ระมดัระวงั  

รักผจญภยั ใฝ่รู้ มีการศึกษา 
ชอบทดลอง 

แรงจงูใจในการเดินทาง  พกัผอ่นชายทะเล ทศันาจร  หาประสบการณ์  มองโอกาส
ธุรกิจ สนใจวฒันธรรม 

ความถ่ีในการเดินทาง
และการจดัการ  

ใชบ้ริษทัทวัร์ เป็นกลุ่มใหญ่ 
เท่ียวในช่วงวนัหยดุ     ฤดู
ท่องเท่ียว 

จดัการการท่องเท่ียวเอง  เป็น
กลุ่มเลก็ ใชผู้เ้ช่ียวชาญ 
เฉพาะ ไม่ตามฤดูกาล
ธรรมชาติ 

ความต้องการ  กินอาหารโรงแรม อาหาร
จานด่วน กิจกรรมบนัเทิงยาม
ราตรี  

อาหารถ่ิน สนใจ
ศิลปวฒันธรรม  วถีิชีวติ 



การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

กลยทุธ์ด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและ  สงัคม
แห่งชาติฉบบัท่ี12 

แผนกลยทุธ์พืน้ท่ีการทอ่งเท่ียวโดย
ชมุชน 

 ภาคเอกชน     รัฐบาล 

   ชมุชน วิเคราะห์ศกัยภาพและ
ปัญหาความสามารถ HR  

วิเคราะห์ศกัยภาพและปัญหาของ
ทรัพยากรทอ่งเท่ียวโดยชมุขน 

         นโยบายมีส่วนร่วม 

นโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

สถาบนัการศกึษา NGOs   แผนงาน โครงการ         แผนงาน โครงการ 

: ภราเดช พยฆัวิเชียร 



การท่องเทีย่วโดยชุมชนเป็นการท่องเทีย่วทีไ่ร้พรมแดน  
เป็นการท างานร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่าย  
เป็นการสร้างพันธมติรธุรกจิ เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ ย่ังยืนของชุมชน  
 

1) พัฒนาจากต้นทุนของแต่ละแห่ง  
2) อย่าใช้พมิพ์เขียวกับทุกแห่ง  
3) อย่าแลกต้นทุนของธรรมชาต ิวัฒนธรรม กับกจิกรรมที่ไม่สร้าง 
    การเรียนรู้ ไม่รู้คุณค่าและไม่เกดิมูลค่า 
 

ตัวเลขของนักท่องเทีย่วเพียงอย่างเดยีว ไม่ได้ช้ีความส าเร็จ  
ของการพัฒนาท่องเทีย่วในยุคสมัยน้ี 



กรณีตวัอยา่ง 
 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย)จ ากัด 



: บริษัทประชารัฐรักสามคัคี(ประเทศไทย)จ ากดั 



: บริษัทประชารัฐรักสามคัคี(ประเทศไทย)จ ากดั 



ภาพรวมผลการด าเนนิงานของประชารฐัรกัสามคัคีจงัหวัด ตัง้แต ่เม.ย. 59 – ส.ค. 62 

: บริษัทประชารัฐรักสามคัคี(ประเทศไทย)จ ากดั 



: บริษัทประชารัฐรักสามคัคี(ประเทศไทย)จ ากดั 



กรณีตวัอยา่ง 
 

อพท : องค์การบริหารกการพัฒนาพืน้ที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  



อพท. รวบรวมรายชื่อชมุชนท่องเท่ียวจากคณะอนกุรรมการการทอ่งเที่ยว
โดยชมุชน ภายใต้ ท.ท.ช. ปี 2560 มีจ านวน 702 ชมุชน อพท. คดักรอง
ศกัยภาพเบือ้งต้น ได้ 168 ชมุชนและใช้เกณฑ์ 5 ด้าน 100 ข้อไปประเมิน 
เพ่ือเลือ่กเข้าสูก่ระบวนการพฒันาเป็นต้นแบบใน 8 คลสัเตอร์ 37 จงัหวดัๆ 
ละ 1 ชมุชน ยกเว้นเขตอนัดามนัมีจงัหวดัละ 4 ชมุชน รวม 52 ชมุชน  

อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



อพท : องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 



บทสรุป 
 



ความเปราะบาง 
การท่องเท่ียวไม่สามารถเป็นภาคเศรษฐกิจโดดๆ ได ้ 

ไม่มีผลผลิตโดยตรง(บริการ)   

สินคา้การท่องเท่ียวเป็น perishable goods   

สินคา้หลกั (แหล่ง) ไม่ใช่เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหลกั ตอ้งอาศยั

ทรัพยากรตน้ทุน วฒันธรรม สงัคมและธรรมชาติ กลบักนักมี็ความเป็น

ห่วง(ธปท)วา่จะเป็น Dutch Disease? 

78 



ข้อได้เปรียบ 
แมถู้กกระทบง่ายแต่ฟ้ืนกลบัไดเ้ร็ว Resilience จึงถูกเป็นเคร่ืองมือ

กระตุน้เศรษฐกิจ 

ใชท้รัพยากรตน้ทุน วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั ไม่ตอ้งลงทุนสูง 

การจดัการท่ีดีจะสูญเสีย/ร่ัวไหลทางเศรษฐกิจต ่า Less Economic 

Leakage 
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เปลี่ยนโฉมการท่องเที่ยวไทย 
ให้ก้าวไกลอย่างยัน่ยนื 

• ต้องบรูณาการทัง้ 3 เสาหลกัของความยัง่ยืน ไม่สามารถแยก
สว่นวา่เป็นเร่ืองทางเศรษฐกิจแตอ่ย่างเดียว 

• การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีอายไุมถ่งึ 60 ปี บรรจอุยู่
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 4 เน้นเร่ืองเศรษฐกิจมาโดย
ตลอด จนถงึแผน 7 (เศรษฐกิจดี สงัคมมีปัญหา การพฒันาไม่
ยัง่ยืน) + agenda 21 แตก็่กลบัมาเน้นเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจอีก เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นเศรษฐกิจ (economic 

stimulus measure) 
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เปลี่ยนโฉมการท่องเที่ยวไทย 
ให้ก้าวไกลอย่างยัน่ยนื 

• Political wills แม้แตน่โยบายพรรคการเมืองขนาดใหญ่ 
(ท่ีเพิ่งผ่านไป) ด้านการท่องเท่ียวก็ยงัน าเสนอในมิติของ
เศรษฐกิจเป็นหลกั *เปิดนโยบาย “ท่องเท่ียว” 5 พรรค
การเมืองใหญ่ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วนัท่ี 11 
มีนาคม 

• การบรูณาการทัง้เร่ืองของเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
นอกจากจะแก้วิกฤติแล้ว ยงัเกิดโอกาสใหม่ๆ  ด้วย 
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คว
าม

ยัง่
ยนื

 
ทา

งด้
าน

เศ
รษ

ฐก
จิ 
ไม่ใช่แค่รายได้เชิงมหภาค/  
ต้องเป็นระดบัจุลภาค 

ต้องใช้การท่องเทีย่วเป็นรายได้
เสริมแก้ไขปัญหาความยากจน  
UNWTO -> STEP 

เป็นการสร้างสินค้าใหม่เชิง
ประสบการณ์จากคุณค่าทีย่ัง่ยนื 
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การท่องเทีย่วเป็นการ
เรียนรู้ตวัเอง/ผู้อืน่ 
เข้มแขง็มภูีมคุ้ิมกนั 

เป็นการศึกษา
เปรียบเทยีบ สร้างคน 

เกดิการพฒันา 

เป็นกระบวนสร้าง
สันติภาพ จากสังคมเลก็

สู่ประชาคม 

เกดิชุมชนทีเ่ข้มแขง็
พึง่พาตัวเองได้ รักษาวถิี

ของตัวได้ คว
าม

ยัง่
ยนื

 
ทา

งด้
าน

สัง
คม
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การฟ้ืนฟูของระบบนิเวศน์สร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัอาชีพเดิมและสร้าง
โอกาสใหเ้กิดอาชีพใหม่ๆ 

รักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มเพราะ
เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

รักษาท่ีดินท่ีท ากินได ้ 
ตัดวงจรการรุกพ้ืนท่ี
อนุรักษ ์

คว
าม

ยัง่
ยนื

 
ทา

งด้
าน

สิ่ง
แว

ดล้
อม
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“สุดทา้ยแลว้เร่ืองของการท่องเท่ียว  
กไ็ม่ไดห้มายความเพียงการบูรณาการทุกส่วนในภาคการท่องเท่ียว 

จะตอ้งบูรณาการในภาพรวม เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด(ultimate goals)   
 

ซ่ึง(มองอยา่งไม่แยกส่วน)จะเห็นวา่การท่องเท่ียวไม่ใช่เป้าหมายหลกั
สูงสุด แต่จะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ” 

เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขความยากจน 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนเจา้ของทรัพยากร 
เป็นการกระจายตัวของการท่องเท่ียวและเกิดมิติ/สินคา้การท่องเท่ียวใหม่ๆและหลากหลาย 
เป็นการใชป้ระโยชน์และหาโอกาสจากทรัพยากรอยา่งฉลาดและยัง่ยนื 
สร้างสงัคมท่ีเกิดประโยชน์สุขทั้งเจา้ของบา้นและผูม้าเยอืน 
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