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คำ�นำ�
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นภูมภิ าคทีก่ �ำ ลังเติบโตและมีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง
และรวดเร็ว อาเซียนมีประชากรอาศัยอยู่ถึง 600 ล้านคนโดยประมาณ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีสภาพแวดล้อม
ที่มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ การรวมตัวกันเป็นประชาคมอันเป็น การขับเคลื่อนภายใต้พันธกรณีระหว่างผู้นำ�กลุ่มประเทศอาเซียนยัง
มีบทบาทในการยกระดับศักยภาพ ด้านการแข่งขันของภูมภิ าคในตลาดโลก ด้วยข้อเท็จจริงข้างต้นนีท้ �ำ ให้องค์การเพือ่ การพัฒนาทัง้
ในระดับโลกและระดับภูมิภาค เช่น ธนาคารโลก (World Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
คาดการณ์วา่ แนวโน้มความเติบโตทางเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นโดยการค้า การผลิตขัน้ สูง การเกษตรและการท่องเทีย่ ว จะยังคงดำ�เนิน
ไปอย่างเข้มแข็งในอนาคต ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่อำ�เภอหัวหิน ราชอาณาจักรไทย ได้มีการพิจารณาถึงวิสัยทัศน์หลังจากปี พ.ศ. 2558
และได้ขอ้ สรุปว่าเป้าหมายโดยรวมของอาเซียนต่อจากนีจ้ ะไม่ได้หมายความถึงเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนเท่านัน้ แต่
จะต้องเป็นความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (Inclusive) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green) และอาศัยองค์ความ
รู้ (Knowledge-based) ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นจะเป็นหนึ่งในภาคส่วนทางเศรษฐกิจหลักที่จะมีบทบาทสำ�คัญในการเติมเต็มวิสัยทัศน์
โดยรวมหลังจากปี พ.ศ. 2558 ด้วย
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บทสรุปผู้บริหาร
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนนั้นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
อาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 และเพือ่ เป็นการสานต่อความสำ�เร็จของแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว อาเซียนได้ตงั้ เป้าหมายต่อเนือ่ งสำ�หรับ
ระยะเวลา 10 ปี หลังจากทีแ่ ผนยุทธศาสตร์ฉบับนีส้ นิ้ สุดลง โดยจะให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียนทีจ่ ะ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้นผ่าน การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมีส่วนร่วม เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและอาศัยองค์ความรูใ้ นการพัฒนามากขึน้ เพือ่ ให้ส�ำ เร็จตามเป้าหมายนีอ้ าเซียนจำ�เป็นต้องรักษาจุดแข็งด้านการท่องเทีย่ ว
ซึ่งมีอยู่แล้ว และใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับความท้าทายในหลายด้าน ได้แก่ การทำ�การตลาดจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน (Single Destination Marketing) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการ
คมนาคมและความเชื่อมโยง การส่งเสริม การลงทุน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และการ
อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ความท้าทายเหล่านี้นับเป็นประเด็นสำ�คัญในการพัฒนาให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวซึ่งมีความสามารถในการแข่งขัน ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมได้โดยปราศจากอุปสรรค
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้บริบทเหล่านี้ วิสยั ทัศน์การท่องเทีย่ วอาเซียนในระยะเวลา
10 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2568 คือ

“ภายในปี พ.ศ. 2568 ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณ ภาพ
ให้ประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีม่ เี อกลักษณ์และมีความหลากหลาย ภายใต้การพัฒนา การท่องเทีย่ วอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีความยัง่ ยืน ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมและมีความสมดุล และสามารถส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ที งั้ ด้าน
สังคมและเศรษฐกิจของประชาชน ชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ในการสนับสนุนให้การท่องเทีย่ วอาเซียนสำ�เร็จตามวิสยั ทัศน์ขา้ งต้นในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดนัน้ จำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการสาน
ต่อโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ให้สำ�เร็จลุล่วง เช่น การทำ�การตลาดภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดเดียว (Single Market) การสร้างมาตรฐาน
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Standards) การใช้ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งอาเซียน (MRA-TP) การประยุกต์ใช้วธิ กี ารและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว สินค้าและการ
ตลาด การบูรณาการ ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วในระดับอนุภมู ภิ าคต่างๆ ภายในอาเซียน ได้แก่ กรอบความร่วมมืออนุภมู ภิ าคลุม่
นํ้าโขง (GMS) โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก บรูไนดารุสซาลาม-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (BIMP-EAGA) ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซีย-ราชอาณาจักร
ไทย (IMT-GT) เป็นต้น นอกจากนั้นการดำ�เนินการเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้และเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
อาเซียนจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นด้านการคมนาคมและความเชือ่ มโยง (Connectivity) การ
ลงทุน ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และการอนุรกั ษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วย โดยความท้าทายประการ
สำ�คัญของการดำ�เนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวอาเซียนสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังต่อไปนี้

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

ค

ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับการแข่งขันของอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้าน การท่องเที่ยว
(Single Tourism Destination)
ลำ�ดับ
การดำ�เนินการเชิงกลยุทธ์
แนวทางการดำ�เนินการ
1.1 การเพิ่มความเข้มข้นของ การส่งเสริม 1.1.1 ยกระดับกรอบการดำ�เนินงานเกีย่ วกับสถิตดิ า้ น การท่องเทีย่ วอาเซียน
และการทำ�การตลาด
1.1.2 ขยายโครงการทำ�การตลาดจุดหมายปลายทาง การท่องเทีย่ วในภูมภิ าค
อาเซียน
1.2 การเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าด้าน 1.2.1 ต่อยอดการพัฒนาสินค้าและการทำ�การตลาดที่ดำ�เนินการอยู่ให้เสร็จ
การท่องเที่ยว
ลุล่วง ตลอดจนค้นหาและพัฒนาสินค้า และใช้วิธีการด้านการตลาด
รูปแบบใหม่
1.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วและเส้นทางระดับ
อนุภูมิภาคของอาเซียนเพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
1.3 การดึงดูดการลงทุนด้าน การท่องเที่ยว 1.3.1 จัดเตรียมแผนการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งระบุถึงเส้น
ทางการลงทุนทีจ่ ะมีการกระตุน้ การลงทุนในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างผสมผสานและเป็นหนึ่งเดียว
1.3.2 ส่งเสริมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเสรีมากขึ้น
1.4 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถของ 1.4.1 ดำ � เนิ น การต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ นำ � ข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มในคุ ณ สมบั ติ ข อง
ทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP) มาปฏิบัติ
Human Capital)
1.4.2 จัดเตรียมและดำ�เนินการตามแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวอาเซียนโดยประสานงานกับเครือข่ายการจัดการและพัฒนา
บุคลากรอาเซียน (ATRM)
1.5 การบังคับใช้และเพิ่มเติมมาตรฐานด้าน 1.5.1 ส่งเสริมการรับและบังคับใช้ระบบการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวอาเซียนสำ�หรับสิ่งอำ�นวย
อาเซียนในนโยบายและการกำ�กับดูแลตลอดจนในแผนการพัฒนา
ความสะดวก บริการและจุดหมายปลาย
บุคลากรของรัฐสมาชิก
ทาง
1.5.2 กำ�หนดและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอาเซียนใหม่ๆ
1.5.3 พัฒนาแนวทางในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourist
Protection Guidelines)
1.6 การส่งเสริมและขยายขอบเขตความเชือ่ ม 1.6.1 ยกระดับความเชือ่ มโยงของการคมนาคมทางอากาศโดยการส่งเสริมให้
โยงและโครงสร้างพื้นฐานในจุดหมาย
เกิดตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASAM)
ปลายทางการท่องเที่ยว
1.6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเทีย่ วเรือสำ�ราญและการท่องเทีย่ วแม่นาํ้ รวม
ถึงโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับเรือสำ�ราญ ในพื้นที่ทะเลและแม่นํ้า
1.6.3 ปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใน
ประเทศที่ออกโดยประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยการขับขีย่ านพาหนะและการท่องเทีย่ วทางบกข้ามประเทศภายใน
ภูมิภาค
1.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงทางถนนตามเส้นทางการท่องเที่ยว
หลักของกลุ่มประเทศอาเซียน
1.7 การยกระดับการอำ�นวยความสะดวกใน 1.7.1 จัดเตรียมเอกสาร (White Paper) ว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดการ
การเดินทาง
อำ�นวยความสะดวกในการเดินทางภายในอาเซียนและการเดินทาง
ระหว่างประเทศ (ตามข้อ 2 ความตกลงด้านการท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน
พ.ศ. 2545)
ง

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียนที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ลำ�ดับ
การดำ�เนินการเชิงกลยุทธ์
แนวทางการดำ�เนินการ
2.1 การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.1.1 พัฒนาและดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์การมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่
ท้ อ งถิ่ น ภาครั ฐ และเอกชนในห่ ว งโซ่
และภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
คุ ณ ค่ า ของการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism
Value Chain)
2.2 การสร้ า งความปลอดภั ย และส่ ง เสริ ม 2.2.1 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน การสนับสนุนด้าน
การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการ
ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการคุ้มครองจุดหมาย
ให้ความสำ�คัญในการดูแลและบริหาร
ปลายทางหลักของอาเซียน
จัดการสถานที่ท่องเที่ยวมรดก (Herit- 2.2.2 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในการสนับสนุนการคุม้ ครอง
age Sites)
และบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวมรดก
2.3 การเตรียมความพร้อมสำ�หรับการรักษา 2.3.1 ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ จั ด การกั บ ปั ญ หา
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาความสามารถ
สิง่ แวดล้อมและรับมือกับสภาวะการเปลีย่ นแปลง สภาพภูมอิ ากาศ
ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ 2.3.2 จัดเตรียมคูม่ อื ทีร่ วบรวมแนวทางการบรรเทา การปรับตัวและการรับมือ
อากาศ (Climate Change)
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในด้านการกำ�กับดูแลการวางแผน การดำ�เนินงาน การควบคุมดูแลตลอดจนการประเมินผลแผนงานและโครงการด้าน
การท่องเที่ยวต่างๆ ของอาเซียนนั้นจะยังคงมีการดำ�เนินการต่อไปในระดับภูมิภาค กล่าวคือ รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN
Tourism Ministers) จะเป็นผู้กำ�หนดกรอบนโยบายและทิศทาง การพัฒนา ส่วนองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN
NTOs) จะเป็นหน่วยงานปฏิบัติการใน การดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 โดยมีคณะ
กรรมการ 4 ชุด ได้แก่
 คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย
่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)
 คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism
Development Committee)
 คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Resourcing,
and Monitoring and Evaluation Committee)
 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring
Committee)
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จ

“ภายในปี พ.ศ. 2568 ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ให้ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย ภายใต้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมีความ
ยัง่ ยืน ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมและมีความสมดุล และสามารถส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ที งั้ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกระดับการแข่งขันของ
อาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทาง
เดียวกันด้านการท่องเที่ยว

ทิศทาง
ยุทธศาสตร์

1.1

การดำ�เนินการ
เชิงกลยุทธ์

การเพิ่มความเข้มข้นของการส่งเสริม
และการทำ�การตลาด

1.2

การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าด้าน
การท่องเที่ยว

1.3

การดึงดูดการลงทุนด้านการท่องเที่ยว

1.4

การเพิ่มศักยภาพและความสามารถของ
ทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism
Human Capital)

1.5

ฉ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบังคับใช้และเพิ่มเติมมาตรฐาน
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนสำ�หรับ
สิ่งอำ�นวย ความสะดวกบริการและ
จุดหมายปลายทาง

1.6

การส่งเสริมและขยายขอบเขต
ความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานใน
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

1.7

การยกระดับการอำ�นวยความสะดวกใน
การเดินทาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
อาเซียนที่ยั่งยืนและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

2.1

2.2

2.3

การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นและภาครัฐและเอกชนในห่วง
โซ่คุณค่าของการท่องเที่ยว (Tourism
Value Chain)
การสร้างความปลอดภัยและ
ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนการให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับ
แรกในการคุ้มครองและบริหารจัดการ
สถานที่ท่องเที่ยวมรดก (Heritage
Sites)
การตอบสนองต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ความสามารถในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change)
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หากแผนการดำ�เนินการและโครงการตามแผนกลยุทธ์ทงั้ หมดได้รบั การสนับสนุนทางทรัพยากรอย่างเต็มทีแ่ ละสามารถ
ดำ�เนินการลุล่วงไป ภายในปี พ.ศ. 2568 คาดว่า
 อัตราส่วนรายได้จากการท่องเทีย
่ วต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 - 15
 อัตราส่วนการจ้างงานในภาคการท่องเทีย
่ วต่อการจ้างงานทัง้ หมดจะเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 3.7 เป็นร้อยละ 7
 มูลค่าการใช้จ่ายต่อคนของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 877 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,500 ดอลลาร์
สหรัฐ
 ระยะเวลาพำ�นักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 6.3 คืน เป็น 8 คืน
 อัตราส่วนจำ�นวนหน่วยที่พัก (Accommodation Unit) ต่อประชากรในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นจาก 0.51 หน่วยต่อ
ประชากร 100 คน เป็น 0.60 หน่วยต่อประชากร 100 คน
 จำ � นวนผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น (ASEAN Tourism Standards) เพิ่ ม ขึ้ น จาก
86 ราย เป็น 300 ราย
 จำ�นวนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) ในรูปแบบการเจาะจงพัฒนา
เฉพาะห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มขึ้นจาก 43 โครงการ เป็นกว่า 300 โครงการ
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ช

คำ�อธิบายสัญลักษณ์และคำ�ย่อ
AADCP
ADB
APEC
ASEAN
ASEAN-CCI
ASEAN-CCS
ASEANTA
ATA
ATMS
ATPMC
ATRM
ATSP
ATF
BIMP-EAGA

-

GDP
GMS
IMT-GT
MCWG
MICE
MRA
NTO
PATA
PDR
PDWG
PR
QTWG
SAR
SEA
STOM
TIBC
UNDP
UNEP
UNESCO
UNWTO
WB
WEF

-

ซ

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน
คณะกรรมการประสานงานด้านบริการ
สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน
ความตกลงด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
เครือข่ายการจัดการและพัฒนาบุคลากรอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก บรูไนดารุสซาลาม-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐ
มาเลเซีย-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายสาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซีย-ราชอาณาจักรไทย
คณะทำ�งานด้านการตลาดและการสื่อสารของอาเซียน
การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า
ข้อตกลงยอมรับร่วม
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะทำ�งานด้านการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวของอาเซียน
ประชาสัมพันธ์
คณะทำ�งานการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
เขตปกครองพิเศษ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน
คณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณการท่องเที่ยวอาเซียน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
องค์การการท่องเที่ยวโลก
ธนาคารโลก
สภาเศรษฐกิจโลก
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บทนำ�

1.1 การท่องเที่ยว ประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 2558

ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นนั้ มีทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีอ่ ดุ มสมบูรณ์และหลากหลาย ทัง้ ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ กระจายอยูท่ วั่ ไปทัง้ ในเขตเมืองและเขตชนบท อีกทัง้ ยังมีสถานทีซ่ งึ่
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลกขององค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มากมาย แยก
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจำ�นวน 11 แห่งและมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีก 17 แห่งซึ่งล้วนแต่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวและสะท้อนถึงความเป็นมาอันยาวนาน ความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียนนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติเพียงเท่านั้น อาเซียนยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายซึ่งเป็น การผสมผสานกันกับอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับ
จีน อินเดีย และยุโรป อีกทั้งประเพณีทางศาสนาที่หลากหลาย ทั้งประเพณีของศาสนาพุทธ ฮินดู อิสลามและคริสต์ ตลอดจนความ
โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน วรรณกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นทำ�ให้ภูมิภาคอาเซียน
เต็มไปด้วยเสน่ห์และมรดกทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ในชนบทและเขตเมืองที่มีสีสันซึ่งมีความโดดเด่นอยู่แล้วให้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก


การท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาสำ�คัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใต้เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ส�ำ คัญของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีของราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
และราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ ประเทศกลุ่มนี้ล้วนแต่มีสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) มากกว่าร้อยละ 101 อีกทั้งตลาดการท่องเที่ยวยังมีบทบาทอย่างมากในการสร้างงานให้แก่ตลาดแรงงานของประเทศ จาก
ข้อมูลของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนอกภูมิภาค (Tourism Exports) นำ�ไปสู่รายรับในรูปเงินตราต่างชาติสูงถึง 112.6 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดบริการการเดินทางและนำ�เที่ยว การซื้อขายสินค้า กิจกรรมเพื่อความบันเทิง การคมนาคม และ
ภาคการผลิตและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสูงถึง 294.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมของทุกประเทศในภูมิภาค


แนวโน้มปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโต

แผนภาพที่ 1 แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ตัวเลขนักท่องเทีย่ วทีค่ าดการณ์ดงั ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 จะพบว่าจำ�นวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ดินทางเข้ามายังภูมภิ าคอาเซียนในปี พ.ศ. 2555 นัน้ สูงกว่าตัวเลขทีค่ าดการณ์ส�ำ หรับปี พ.ศ. 2558 ซึง่ คาดการณ์วา่ มีจ�ำ นวน 86.7
ล้านคน โดยข้อมูลรายประเทศชีว้ า่ สัดส่วนนักท่องเทีย่ วจากนอกภูมภิ าคทีเ่ ดินทางเข้ามายังสามประเทศจุดหมายปลายทางหลัก คือ
สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์และราชอาณาจักรไทย ลดลงจากร้อยละ 70.71 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 64.1 ในปี
พ.ศ. 2557 และพบว่านักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมากขึ้น โดยประเทศหลักที่ได้รับประโยชน์จาก
แนวโน้มดังกล่าวและมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
1

ข้อมูลจากการคาดการณ์โดยใช้แบบจำ�ลองเศรษฐมิติ (Econometric Model) ของสถาบัน Oxford Economics ในความดูแลของสภาการเดินทางและ
การท่องเที่ยวโลก (WTTC) ทั้งนี้การคาดการณ์โดยใช้แบบจำ�ลองของ WTTC นี้จะครอบคลุมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและในประเทศ
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*ข้อมูลจาก บรูไนดารุสซาลามระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2555 มีเฉพาะข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศเท่านั้น
ที่มา: สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

แผนภาพที่ 2 และ 3 แสดงสัดส่วนจำ�นวนนักท่องเที่ยวและรายรับจากการท่องเที่ยวของอาเซียนเทียบกับข้อมูลสถิติ
เดียวกันในระดับโลกและในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำ�หรับปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2557 จากแผนภาพพบว่าภูมิภาคอาเซียน
มีสัดส่วนจำ�นวนนักท่องเที่ยวและสัดส่วนรายรับจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงดังกล่าว ข้อมูลขององค์การการท่อง
เที่ยวโลก (UNWTO) ชี้ว่าการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเป็นจุดประสงค์หลักของการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 56 ของจำ�นวนนัก
ท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด ส่วนจุดประสงค์รองลงมาคือเพื่อพบปะเพื่อนฝูงและ เยี่ยมเยียนญาติมิตร
และเพื่อธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 26 และร้อยละ 16 ของจำ�นวนนักท่องเที่ยวตามลำ�ดับ

ที่มา: รายงาน UNWTO Highlights ปี พ.ศ. 2558 โดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)

2
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ที่มา: รายงาน UNWTO Highlights ปี พ.ศ. 2558 โดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)

ตลาดการท่องเที่ยวหลักของอาเซียนคือประเทศในกลุ่มอาเซียนเอง (Intra-ASEAN) โดยจำ�นวนนักท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 46 ของจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด ส่วนตลาดเอเชีย
(ไม่นับประเทศในอาเซียน มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำ�นวนทั้งหมด) ตลาด
ยุโรป (คิดเป็นร้อยละ 12 ของจำ�นวนทั้งหมด) ตลาดโอเชียเนีย (ร้อยละ 4) และตลาดสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 4) ทั้งหมดรวมกันมี
สัดส่วนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ของจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด โดยตลาดที่มีการ
เติบโตมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2556 ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เติบโตขึ้นร้อยละ 32) ประเทศญี่ปุ่น (เติบโต
ขึ้นร้อยละ 12.95) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เติบโตขึ้นร้อยละ 10.49) ประเทศไต้หวัน (เติบโตขึ้นร้อยละ 9.14) แลเครือรัฐ
ออสเตรเลีย (เติบโตขึ้นร้อยละ 8.24)

ที่มา: สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
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จากการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังภูมิภาคอาเซียน
ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 123 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 152 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 และเป็น 187 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573
อัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนี้ทำ�ให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตดังกล่าวอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ วซึ่งเป็นมรดกให้คงอยูต่ อ่ ไป และการกระจายรายได้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนประโยชน์จากการจ้างงาน สู่ประชากรที่ยังด้อยโอกาสในภูมิภาค
ตารางที่ 1 ตารางคาดการณ์จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2568
และ พ.ศ. 2573
ภูมิภาค
(ปี พ.ศ.)
ทั่วโลก
เอเชียแปซิฟิก
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้


ตัวเลขคาดการณ์การเติบโต
จำ�นวนนักท่องเที่ยวจริง(ล้าน
ของจำ�นวนนักท่องเที่ยว (ร้อย
คน)
ละ)
2553 - 2563 2563 - 2573
2556
2563
3.8
2.9
1,087
1360
5.7
4.2
248
355
5.8

4.3

102*

123

จำ�นวนนักท่องเที่ยว
ที่คาดการณ์ (ล้านคน)
2568
1569
436

2573
1809
535

152

187

จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับอนุภูมิภาค

จากข้อมูลเปรียบเทียบจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังกลุ่มอนุภูมิภาคต่างๆ ในอาเซียนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) อนุภูมิภาคเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ด้านตะวันออก บรูไนดารุสซาลาม-สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซีย-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (BIMP-EAGA) และกลุ่มความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซีย-ราชอาณาจักรไทย (IMT-GT) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
(GMS) เป็นกลุ่มที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุดจากกลุ่มอนุภูมิภาคในอาเซียนทั้ง 3 กลุ่ม โดยมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 45.9 ของจำ�นวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามายังอาเซียนทัง้ หมด สามารถสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วแก่ภมู ภิ าคได้มากถึง
39.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของทุกประเทศในอนุภูมิภาครวม
กัน (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของการท่องเที่ยวอาเซียน) และก่อให้เกิด การจ้างงาน
โดยตรงถึง 3.31 ล้านคน (เป็นแรงงานเพศหญิงร้อยละ 50 ถึง 70 ของจำ�นวนการจ้างงานดังกล่าว)2 ทั้งนี้ แม้ว่าสัดส่วนของนักท่อง
เที่ยวที่เดินทางมายังอนุภูมิภาคเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ด้านตะวันออก บรูไนดารุสซาลาม-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐ
มาเลเซีย-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (BIMP-EAGA) และกลุ่มความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐ
มาเลเซีย-ราชอาณาจักรไทย (IMT-GT) นั้นมีสัดส่วนจำ�นวนนักท่องเที่ยวไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขง (GMS) แต่สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อมูลค่าการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคทั้งสองนี้ก็มีแนวโน้มสูง
ขึ้นและกลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก บรูไนดารุสซาลาม-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซีย-สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ (BIMP-EAGA) ก็มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) ด้วย
หากพิจารณาแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยจำ�แนกตามเพศของแรงงาน พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มีจำ�นวนแรงงานที่เป็นเพศหญิงคิดเป็นสัดส่วนไม่ตํ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค โดย
เฉพาะในราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทีม่ แี รงงานเพศหญิงในตลาดแรงงานการท่อง
เทีย่ วสาขาการบริการกว่าร้อยละ 603 ถึงแม้เพศในแต่ละประเภทของงานจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป แต่ขอ้ มูลชีว้ า่ แรงงาน
2
3

ข้อมูลจากการคำ�นวณของทีมวิจัยของโครงการ
ADB. 2009. Gender-Related Impacts of the Global Economic Slowdown in the Greater Mekong Subregion: Emerging Trends and Issues.
Manilla.
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เพศหญิงส่วนใหญ่มกั ได้รบั ตำ�แหน่งงานทีใ่ ช้ทกั ษะตํา่ กว่าและได้รบั ค่าตอบแทนทีต่ าํ่ กว่าแรงงานเพศชาย นอกจากนีข้ อ้ มูลในประเทศ
อาเซียนทุกประเทศชีใ้ ห้เห็นว่าสัดส่วนของแรงงานเพศชายทีไ่ ด้รบั ตำ�แหน่งงานระดับบริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท่องเที่ยวนั้นมีมากกว่าแรงงานเพศหญิง ข้อมูลสถิติชี้ว่าในราชอาณาจักรไทยสัดส่วนของแรงงานเพศหญิงในร้านอาหารและ
โรงแรมนัน้ สูงถึงร้อยละ 664 และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสัดส่วนของแรงงานเพศหญิงในตำ�แหน่งทำ�ความสะอาด
(Housekeepers) นัน้ สูงใกล้เคียงร้อยละ 1005 อย่างไรก็ดถี งึ แม้ตลาดแรงงานจะจ่ายค่าตอบแทนแก่แรงงานเพศหญิงไม่เท่าเทียมกับ
แรงงานเพศชาย ค่าแรงจากแรงงานไร้ฝมี อื และแรงงานกึง่ ฝีมอื ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วนับเป็นแหล่งรายได้เสริมทีส่ �ำ คัญสำ�หรับ
หลายครัวเรือนในชนบท เช่นในกรณีของราชอาณาจักรกัมพูชาที่มีการศึกษาพบว่าแรงงานจำ�นวนมากกว่าร้อยละ 75 ของแรงงาน
ทั้งเพศชายและหญิงที่ทำ�งานในโรงแรมที่เสียมเรียบและพนมเปญได้รับค่าจ้างรวมกันสูงกว่าเดือนละ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ6

1.2 การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ. 2559 - 2568


การต่อยอดความสำ�เร็จของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ. 2554 - 2558

เพื่ อ ให้ ก ารรวมกลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วเป็ น ไปดั ง เป้ า หมายที่ ผู้ นำ � ประเทศกลุ่ ม อาเซี ย นตั้ ง เอาไว้ รั ฐ มนตรี ท่ อ งเที่ ย ว
อาเซี ย นได้ อ นุ มั ติ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น พ.ศ. 2554 - 2558 ที่ จ ะเป็ น การต่ อ ยอดจากความสำ� เร็ จ ของ
การท่องเที่ยวอาเซียนใน 19 มาตรการดังกำ�หนดในแผนการรวมกลุ่ม (Roadmap for Integration) มาตรการเหล่านี้
สอดคล้องกับความตกลงด้านการท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (ATA) ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากผูน้ �ำ ประเทศกลุม่ อาเซียนในการประชุมสุดยอด
ผู้นำ�อาเซียนครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 เป็นแผนงานที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายครอบคลุมการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน อันหมายถึงการมุง่ พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วให้สงู ทีส่ ดุ ตามเป้าหมายการรวม
ตัวกันในภูมิภาคอาเซียน โดยการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวกันในสาขานี้ ได้แก่ ความไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นเอกเทศ
ของการทำ�การตลาดในภูมภิ าค การพัฒนาสินค้าและจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว การลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ มาตรฐานคุณภาพ
การอำ�นวยความสะดวกและความเชื่อมโยงในการเดินทาง ความปลอดภัยและการรักษา ความปลอดภัย และการติดต่อสื่อสาร
กิจกรรมหลักของคณะทำ�งานแต่ละคณะ ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ และสถานะปัจจุบนั ของ
การดำ�เนินการและความสำ�เร็จของแต่ละคณะทำ�งานปรากฏอยูใ่ นภาคผนวก 1 หากพิจารณาตามดัชนีชวี้ ดั ทีจ่ ดั ทำ�โดยคณะกรรมการ
ด้านบูรณาการและงบประมาณการท่องเที่ยวอาเซียน (TIBC) จะพบว่าร้อยละ 91 ของกิจกรรมทั้งหมดภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวอาเซียนนั้นได้ดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือกำ�ลังอยู่ในระหว่างดำ�เนินการ
จากการทบทวนผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียนปี พ.ศ. 2554 - 2558 และสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนในภาพรวมในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 ตลอดจนผลการหารือของคณะทำ�งานแผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP Task Force) ในการประชุมที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่าความท้าทายหลักในการ
พัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยวและการรวมตัวด้านการท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่
l การสร้างความสมดุลในการจัดสรรผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกที่ดีขึ้น
l การลดความกังวลในความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
l การทำ�ให้พิธีการข้ามพรมแดนมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีต้นทุนที่ตํ่าลง
l การแก้ปญ
ั หาการจราจรติดขัดและการกระจุกตัวของโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดุ หมายปลายทาง การท่องเทีย่ ว
l การลดต้นทุนการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาค
Paitoonpong, S., N. Akkarakul, and S. Rodsomboon. 2009. Triple Burden: Impact of the Financial Crisis on Women in Thailand. P. 31.
Oxfam Research Report. Bangkok: Oxfam GB.
5
Lao National Tourism Administration. 2009. Tourism, Employment and Education in Lao PDR. Vientiane.
6
Overseas Development Institute and United Nations Development Programme. 2009. Cambodia Country Competitiveness: Driving
Economic Growth and Poverty Reduction. Phnom Penh. การศึกษาดังกล่าวยังพบอีกว่าโดยเฉลี่ยแล้วแรงงานเพศชายจะมีรายได้สูงกว่าเพศหญิงถึง
ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบงานชนิดที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน
4

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

5

การยกระดับการมีสว่ นรวมของชุมชนท้องถิน่ ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะในบริเวณพืน้ ทีข่ องภูมภิ าคที่
ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก แต่อุดมไปด้วยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์
l การลดความเปราะบางของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมรดก (Heritage) ของพื้ น ที่ แ ละประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
l การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเทีย
่ วให้ทกุ ภาคส่วนสามารถมีสว่ นร่วม เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและอาศัยองค์
ความรู้ในการพัฒนา
ความท้าทายข้างต้นทุกประการล้วนเป็นประเด็นสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ และเป็น
ตลาดที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของวาระในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และหาก
พิจารณาถึงสาเหตุหลักของประเด็นความท้าทายข้างต้นจะพบว่ามีอยู่หลายประการ ได้แก่
l นโยบายการลงทุนในสิง่ อำ�นวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพและนโยบายด้านการ
เดินทางข้ามพรมแดนและความเชือ่ มโยงทีจ่ �ำ กัด ตลอดจนการขาดแคลนทรัพยากรด้านการรักษาความปลอดภัยใน
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และการมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบของการสื่อสารที่ไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ของภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับ การพัฒนามากนัก
l การขาดนโยบายที่ชัดเจนสำ�หรับการพัฒนาจุดหมายปลายทางและผลิตภัณฑ์ของอนุภูมิภาคที่ให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอาศัยองค์ความรู้ในการพัฒนา
l การไม่ให้ความสำ�คัญอย่างเพียงพอต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้น
ฐานด้านการขนส่งทางบกและทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานในจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยว7 และโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
l ความอ่อนแอของกรอบนโยบายในการบูรณาการหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรักษา
มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการและควบคุมสถานที่ที่ดี
l ความไม่ชัดเจนของกรอบการวัดผลการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมดูแลและประเมินผลที่เกี่ยวข้อง
โดยรวมแล้ว ถึงแม้วา่ ทีผ่ า่ นมาประเด็นด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า และการกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพนัน้ จะพัฒนา
ไปแล้วเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังคงมีประเด็นอื่นๆ ที่จำ�เป็นต้องมีการดำ�เนินการต่อไป ได้แก่
1. การสานต่อโครงการด้านการตลาด การพัฒนาสินค้าและการท่องเทีย่ วคุณภาพทีก่ �ำ ลังอยูร่ ะหว่างการดำ�เนินงานให้
มีความต่อเนื่อง
2. การกระตุน้ ให้เกิดการลงทุน การเพิม่ ความสะดวกสบายในการเดินทางและความเชือ่ มโยง การสร้าง ความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัย และการยกระดับการสื่อสาร
3. การดำ�เนินการเพื่อกำ�จัดจุดอ่อนเชิงนโยบาย ดังนี้
ก. การพัฒนาจุดหมายปลายทางและสินค้าสำ�หรับการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด (Thematic) ในระดับอนุภูมิภาค
ข. การให้ความสำ�คัญกับการลงทุนด้านการคมนาคม
ค. จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. การบูรณาการหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จ. การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชน
ฉ. การปรับตัวและรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การรักษาและบริหารจัดการสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ ป็น
มรดกของอาเซียน
l
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โครงสร้างพื้นฐานในจุดหมายปลายทางรวมถึงระบบนํ้า ไฟฟ้า การคมนาคมที่ครอบคลุม ใช้การได้และมีการบำ�รุงรักษาที่ดี ตลอดจนระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารจัดการของเสียทั้งที่เป็นของเหลวและขยะมูลฝอย และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมต่างๆ เช่น สิ่ง
อำ�นวยความสะดวกและบริการทางการแพทย์ เป็นต้น
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นอกจากนีแ้ ล้วการจัดทำ�และการนำ�กรอบวัดผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนระบบควบคุมดูแลและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มาใช้งานก็ถือเป็นสิ่งที่สำ�คัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในตลาดการท่องเที่ยว
ของอาเซียน ด้วยเหตุนี้ประเด็นข้างต้นจึงควรเป็นประเด็นหลักใน แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 ด้วย
ในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียนปี พ.ศ. 2559 - 2568 นัน้ กรมการท่องเทีย่ วของสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
(Department of Tourism) ทำ�หน้าทีเ่ ป็นองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (NTO) ซึง่ รับผิดชอบการประสานงานในการจัดทำ�แผนงาน
ร่วมกับสำ�นักเลขาธิการอาเซียน อีกทั้งยังมีคณะทำ�งานจากโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่
มีองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรร่วม (USAID Advancing Philippine Competitiveness
Project) ทีม่ บี ทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่กรมการท่องเทีย่ วของสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์และ สำ�นักเลขาธิการอาเซียน
ในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย


โครงสร้างของรายงาน (Report Roadmap)

ในบทที่สองของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงแผนดำ�เนินการ 10 ประการของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.
2559 - 2568 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ณ เมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ประเด็นหลักเหล่านี้มีที่มาจากการวิเคราะห์ความท้าทายหลักที่จะต้องเผชิญในการพัฒนาการท่อง
เที่ยวอาเซียนให้มีความยั่งยืน (ตารางที่ 2) โดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียนได้พิจารณาและระบุว่าประเด็นเหล่านี้มี ความ
เกี่ยวข้องและสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
ตารางที่ 2 ประเด็นหลักในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
ประเด็นที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ
ขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน
การส่งเสริมและการทำ�การตลาด
การพัฒนาสินค้าและมาตรฐานสินค้า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การลงทุนด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวคุณภาพ
การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน
(รวมไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม)

ประเด็นที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบ
ขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน
การอำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐาน
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นหลักข้างต้นนี้เป็นรากฐานของการกำ�หนดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ (Strategic Action Program)
10 ประการ ตลอดจนกิจกรรมหลักภายใต้ยุทธศาสตร์และการวางแผนแนวทางการดำ�เนินงานที่จะนำ�เสนอต่อไปในบทที่ 3 โดยใน
บทที่ 4 จะกล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมและกำ�หนดเวลา ก่อนจะเข้าสูบ่ ทที่ 5 ทีจ่ ะกล่าวถึงกรอบการควบคุมดูแลและประเมินผล
อันจะรวมถึงทั้งผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำ�เนินงานดังกล่าวต่อไป
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ประเด็นหลักของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
ปี พ.ศ. 2559 - 2568

2.1 ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จากการศึกษารายงานและผลสำ�รวจความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลพบว่ามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของภูมภิ าคอาเซียนนัน้ ถือเป็นจุดแข็งหลักของภูมภิ าคประการหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อศักยภาพในการแข่งขัน ในกรณีของจุดอ่อนพบ
ว่าจุดอ่อนหลัก ได้แก่ โครงสร้างพืน้ ฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กรอบการกำ�กับดูแลและทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมนัน้ ถือว่า
การพัฒนาจุดหมายปลายทางและสินค้าการท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ ยังคงเป็นความท้าทายทีส่ �ำ คัญประการหนึง่ ของอาเซียน นอกจาก
นีผ้ ลการดำ�เนินงานด้านการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ดพี อของกลุม่ ประเทศสมาชิกทีม่ รี ะดับ การพัฒนาตํา่ กว่ายังเป็นสัญญาณของปัญหาความ
ไม่สมดุลของการกระจายการท่องเทีย่ วให้ทวั่ ถึง ทัง้ ภูมภิ าคด้วย ด้วยเหตุนี้ ความท้าทายประการสำ�คัญจึงได้แก่การเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ร่วมกันที่สอดคล้องตาม
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น จำ�นวนประชากรและทรัพยากรทีแ่ ต่ละประเทศมี เป็นต้น ดังนัน้ เพือ่ เป็น การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำ�คัญกับประเด็นหลักหลายประการ ได้แก่ การทำ�การตลาด การพัฒนาสินค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมต่อและโครงสร้างพื้นฐาน และการอำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง

2.1.1 การทำ�การตลาด


การตลาดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (การท่องเที่ยวอาเซียน)

แม้ทผี่ า่ นมาคณะทำ�งานด้านการตลาดและการสือ่ สารการท่องเทีย่ วอาเซียน (MCWG) จะมีการดำ�เนินกิจกรรมและแผน
งานต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก ยังปรากฏให้เห็นจุดอ่อนทางการตลาดของการท่องเที่ยวอาเซียนหลายประการ ดังนี้
l การวิจย
ั ตลาดเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การกำ�หนดราคา การจัดจำ�หน่าย
และการส่งเสริมการตลาดยังมีไม่เพียงพอ
l การประสานงานระหว่างกิจกรรมของคณะทำ�งานด้านการตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวอาเซียน (MCWG)
และกิจกรรมของคณะทำ�งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วอาเซียน (PDWG) ในประเด็นบทบาทของการ
ทำ�การตลาดยังไม่ดีพอ ซึ่งการประสานงานและการกำ�หนดบทบาทที่ชัดเจนนั้นมีความจำ�เป็นในการสร้างกลยุทธ์
และแผนการทำ�การตลาดที่มีเอกภาพ
l คำ�ว่า “อาเซียน” ยังไม่เป็นทีร่ จ
ู้ กั ในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วส่วนมากทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียน กล่าวคือ
นักท่องเทีย่ วมักจะคุน้ เคยกับชือ่ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือชือ่ ประเทศบางประเทศอย่างเฉพาะเจาะจงตาม
ทีเ่ คยเรียนมาในโรงเรียนหรือจากความเกีย่ วข้องทางด้าน การงานมากกว่า ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์ www.aseantourism.
travel จึงไม่ปรากฏในการค้นหาด้านการท่องเทีย่ วด้วยคำ�ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น “SEA Travel” “SEA vacations” “visit
SEA” “SEA trips” หรือ “SEA tours” เป็นต้น เว็บไซต์ดงั กล่าวจึงยังไม่มปี ระสิทธิภาพมากนักในการประชาสัมพันธ์
จุดหมายปลายทางและสินค้าด้านการท่องเทีย่ วในอาเซียน ด้วยเหตุนจี้ งึ มีขอ้ เสนอแนะให้ใช้ชอื่ เว็บไซต์ตามแนวทาง
ของสหภาพยุโรป (European Union) ได้แก่ www.visiteurope.com/en/ โดยอาจใช้ชอื่ เว็บไซต์ของอาเซียนเป็น
www.visitsoutheastasia.com เป็นต้น
l จุดหมายปลายทาง/แนวพืน
้ ที/่ เส้นทาง ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค ตลอดจนรูปแบบสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ยังไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ จำ�เป็นต้องมีการขยายขอบเขตของข้อมูลให้ครอบคลุมและสามารถเชื่อมโยงไปสู่จุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของ
พลเมืองอาเซียนที่มีรายได้ตํ่า
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การกำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาดและการสร้างแบรนด์อาเซียนในตลาด

เพื่อลดความเป็นไปได้ในการเกิดความสับสนในตลาดและเพื่อเป็นการสร้างความชัดเจน อาเซียนจึงมีความจำ�เป็นต้อง
กลับมาทบทวนให้แน่ใจถึงตำ�แหน่งทางการตลาดทีเ่ หมาะสมและแนวทางการสร้างแบรนด์ในตลาดให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน
ตลาดอาเซียนควรจะนำ�เสนอภาคการท่องเทีย่ วของตนในแบบรวมกลุม่ คือเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วเดียว โดยสามารถนำ�
เสนอสินค้า จุดหมายปลายทาง เส้นทางและแนวพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงแนวคิด (Thematic) เป็นตลาดย่อยลงไป เช่น การท่องเทีย่ วแม่นํ้
าโขงและเส้นทางการล่องเรือ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแถบเส้นศูนย์สูตรของเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้าน
ตะวันออก บรูไนดารุสซาลาม-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซีย-สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ (BIMP-EAGA) เส้นทางการท่องเทีย่ ว
แบบรีสอร์ท (Resort Corridors) นำ�เสนอแนวพืน้ ทีผ่ จญภัย (Adventure Circuits) หรือแนวพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ วแสวงบุญ (Pilgrimage
Circuits) เป็นต้น ความท้าทายในบริบทนีไ้ ม่ใช่การเปลีย่ นแปลงแนวคิดในการกำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาดหรือแบรนด์ของอาเซียน
ซึง่ ได้พฒ
ั นามาเป็นอย่างดีอยูแ่ ล้ว แต่จะเป็นการปรับเปลีย่ นแนวทางการดำ�เนินงานมาให้ความสำ�คัญกับการสร้างแรงผลักดันทีจ่ �ำ เป็น
ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวผ่านการใช้กลยุทธ์ในการกำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาดและการสร้างแบรนด์อาเซียน และนำ�มา
บูรณาการเข้ากับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว เส้นทาง และแนวพื้นที่ที่มีอยู่แล้วในภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค


เครือข่ายพันธมิตรแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาในระดับภูมิภาคและต้องการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ทำ�ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจำ�เป็นต้องดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ภาคเอกชนในฐานะ
ผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยวตั้งแต่การออกแบบคิดค้นไปจนถึงการจัดจำ�หน่ายและให้บริการ ตลอดจนพันธมิตรเพื่อการพัฒนา
ระดับภูมภิ าคต่างๆ เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) องค์กรเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ธนาคารโลก
(World Bank) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) สำ�นักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศออสเตรเลีย
(AusAID) องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)
และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นต้น หน่วยงานต่างๆ นี้สามารถนำ�เสนอทรรศนะและมุมมองที่เป็นสากล ทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมภิ าคและระดับอนุภมู ภิ าค ตลอดจนแนวคิดและความเชีย่ วชาญทางเทคนิคเกีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่อง
เทีย่ วในแหล่งธรรมชาติและการท่องเทีย่ วโดยชุมชน โดยหน่วยงานเหล่านีส้ ามารถให้ขอ้ มูลแก่ผมู้ บี ทบาทในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ถึงมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทีย่ งั่ ยืนและมีศกั ยภาพในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ตลอดจนถ่ายโอนแผนการ
ดำ�เนินงานในระดับภูมิภาคขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs) มาสู่ระดับประเทศและภาคเอกชนภายในประเทศ


การพัฒนาและการตลาดของอนุภูมิภาค จุดหมายปลายทาง เส้นทางและแนวพื้นที่ท่องเที่ยวอาเซียน

ความท้าทายประการสำ�คัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ การให้ความสำ�คัญกับการสนับสนุนจุดหมายปลายทาง
และแนวพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในระดับอนุภูมิภาคของอาเซียนที่สามารถให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถวัดผล
การดำ�เนินงานได้จริง ในอนุภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก บรูไนดา
รุสซาลาม-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซีย-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (BIMP-EAGA) และความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-สหพันธรัฐมาเลเซีย-ราชอาณาจักรไทย (IMT-GT) นั้นล้วนแต่มีการพัฒนาสินค้าและจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนแผนการตลาดการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ที่จำ�เป็นต้องทำ�ต่อไปคือ การบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้ากับกรอบแนวทางการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Framework) และการให้การสนับสนุนทางเทคนิคในด้านการวางแผน นโยบาย โครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาสินค้าและการตลาด การสร้างศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลและประเมินผล

2.1.2 การพัฒนาสินค้า

จุดหมายปลายทางและสินค้าด้านการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายพร้อมนำ�เสนอแก่นกั ท่องเทีย่ วนัน้ เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวชั้นนำ�ของโลก จุดหมายปลายทาง
และสินค้าทีด่ นี นั้ เป็นรากฐานของมูลค่าทีส่ ามารถมอบให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว ตลอดจนผลประโยชน์ตอ่ ตลาดการท่องเทีย่ วทัง้ จากระยะ
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เวลาการท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้น การใช้จ่ายต่อวันที่สูงขึ้น และการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของชุมชนทั้งระบบ จากบทเรียนการพัฒนา
สินค้าการท่องเที่ยวในอดีตพบว่าการพัฒนาสินค้าที่ดีนั้นควรมีแนวทางดังต่อไปนี้
ก. วางกรอบแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพือ่ นำ�มาใช้ในการศึกษาตลาด สินค้า และความเชือ่ มโยง
กันของทัง้ คู่ และเพือ่ ให้ทราบถึงโครงการเพือ่ การพัฒนาสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ การกำ�หนดราคา การส่งเสริมการขยาย
การจัดจำ�หน่าย ตลอดจนการควบคุมดูแลและประเมินผล
ข. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตั้งแต่ในขั้นการวิจัยและพัฒนาสินค้า หรือในระยะวางแผนเพื่อพัฒนาสินค้า
ซึ่งถือเป็นระยะเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ค. ใช้ยุทธศาสตร์ตามที่กำ�หนดในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) เป็นหลักของ การดำ�เนินงาน
และหลีกเลี่ยงโครงการเฉพาะกิจต่างๆ ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ที่ตั้งไว้ได้จริง

2.1.3 การลงทุน

ในช่วงระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา อาเซียนได้รเิ ริม่ โครงการมากมายเพือ่ ส่งเสริมให้ภมู ภิ าคเป็นจุดหมายปลายทางสำ�หรับ
การลงทุนโดยทัว่ ไป และจากรายงานของเว็บไซต์การลงทุนอาเซียนจะเห็นว่า สาขาการท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญ
และได้รบั การส่งเสริมเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2551 ได้มกี ารจัดทำ�คูม่ อื การลงทุนด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Investment Guide) ขึน้ เพือ่ รวบรวมรายละเอียดโดยย่อเกีย่ วกับนโยบาย กฎหมายและแรงจูงใจในการลงทุน (Incentives) ในประเทศสมาชิก
โดยมีเว็บไซต์ http://investasean.asean.org เป็นพืน้ ทีท่ นี่ กั ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับโอกาสในการลงทุนด้านการท่องเทีย่ ว
อาเซียนในภาพกว้าง อย่างไรก็ดใี นปัจจุบนั ข้อมูลดังกล่าวยังจำ�กัดอยูเ่ พียงแค่ส�ำ หรับกลุม่ ASEAN-5 และเน้นเพียงประเด็นโครงสร้าง
พืน้ ฐานธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับคาสิโน และสวนสนุกเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังมีโอกาสในการเพิม่ ระดับการลงทุนในอาเซียนและการท่องเทีย่ ว
อาเซียนโดยการกำ�หนดและส่งเสริมโอกาสในการลงทุนในกลุ่มพื้นที่จุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวหรือเส้นทางในภูมิภาค ในแง่
ของกรอบนโยบายและการกำ�กับดูแลการลงทุนในฐานะฐานการผลิตเดียวและจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วเดียวยังพบว่าแต่ละ
ประเทศมีกรอบนโยบายและการกำ�กับดูแลการลงทุนที่แตกต่างกัน ทำ�ให้การลงทุนข้ามชาติยังมีความยุ่งยากไม่สะดวก ความไม่
แน่นอน และมีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการที่สูง

2.1.4 การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

การจะสร้างการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงได้นั้นจำ�เป็นต้องมีการจัดทำ�และใช้กระบวนการ การรับรอง
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ความท้าทายประการสำ�คัญนั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศในอาเซียนล้วนมีระบบการรับรองและการ
ให้ความสำ�คัญกับระบบการรับรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีแ่ ตกต่างกันออกไปเนือ่ งจากทุกประเทศล้วนมีความพร้อมด้านทรัพยากรทีแ่ ตก
ต่างกัน เช่น ความพร้อมด้านเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ในบางประเทศการรับรองนั้นเป็นระบบสมัครใจ (Voluntary) ใน
ขณะที่ ในบางประเทศเป็นระบบบังคับ (Mandatory) ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 นั้นมีการกล่าว
ถึงประเด็นการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพอย่างชัดเจนว่าการจะสร้างให้เกิดการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพได้นนั้ จำ�เป็นต้องเริม่ จากการพัฒนา
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่สามารถชี้วัดได้สำ�หรับแต่ละสาขาและทำ�ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานและตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อให้
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของตนได้
ประเด็นทีอ่ าเซียนอาจร่วมกันดำ�เนินการเพือ่ การส่งเสริมให้การท่องเทีย่ วของอาเซียนมีคณ
ุ ภาพขึน้ ได้แก่ การร้องเรียน
ของนักท่องเทีย่ ว การสร้างระบบกลไกการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเทีย่ ว การยกระดับกลไกการจัดระเบียบ
พื้นที่ชายแดน และการพัฒนาระบบร้องเรียนปัญหา การท่องเที่ยวออนไลน์

2.1.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวอาเซียนมีความก้าวหน้าในประเด็นสำ�คัญมาแล้วในหลายด้าน คือ การจัดทำ�มาตรฐานและ
กระบวนการรับรองมาตรฐาน การกำ�หนดแนวทางเกีย่ วกับการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการยกระดับคุณภาพ
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ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน โดยการวางแผน การเสริมสร้างทักษะ และการดำ�เนินการตามโครงการข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (MRA-TP) ซึง่ มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินงาน
อย่างไรก็ดี แม้จะสามารถระบุขดี ความสามารถแรงงาน (Competency) ได้อย่างชัดเจน และโครงการข้อตกลงยอมรับ
ร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP) ก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในทางปฏิบัตินั้นการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก เนื่องจาก ผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวนั้นยัง
มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพการสอน การประเมินผลและมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น ในบาง
ประเทศความแตกต่างและปัญหาอาจมาจากกรอบและโครงสร้างในการกำ�กับดูแล หรือจากการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่ไม่เพียง
พอต่อการจัดหาผู้ฝึกสอนและศูนย์การฝึกอบรมที่มีคุณภาพ เป็นต้น

2.1.6 การเชื่อมต่อและโครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของอาเซียนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ในระดับสากล
คือการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมทางอากาศ ทางทะเลและทางบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้
รับการพัฒนาไม่มากนักซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่เส้นทางหลักของภูมิภาค เช่นเดียวกันกับโครงสร้างพื้นฐานในจุดหมายปลายทางการท่อง
เทีย่ ว (รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดเล็กในระดับชุมชน เช่น ศูนย์ขอ้ มูลนักท่องเทีย่ ว เป็นต้น) ซึง่ จำ�เป็นต่อการสนับสนุนการเติบโต
อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ดี อาเซียนยังมีโอกาสในการเชื่อมต่อเส้นทางรองและจุดเชื่อมต่ออนุภูมิภาคหลายจุดกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
อาเซียนอื่นและประเทศนอกภูมิภาคทั้งหมดโดยการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานและการขจัดอุปสรรคที่มีต่อ
การเคลือ่ นย้ายผูค้ นและสินค้าโดยอิสระในภูมภิ าคอาเซียน นอกจากโครงการอำ�นวยความสะดวกด้านการเดินทางทีจ่ ะมีมากขึน้ การ
ลงทุนในด้าน การคมนาคมเชื่อมต่อและในด้านโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของอาเซียนสามารถ
เพิม่ มูลค่าและขยายขอบเขตของการพัฒนาสินค้าและประสบการณ์การท่องเทีย่ วในภูมภิ าคตามกลุม่ พืน้ ทีแ่ ละเส้นทางการท่องเทีย่ ว
ของภูมิภาค อีกทั้งการจัดให้มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ช่วยเพิ่มความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะยังทำ�ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน ห่วงโซ่คุณค่าตามกลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการลงทุนได้

2.1.7 การอำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนแทนที่จะเดินทางออกไปเที่ยวยังภูมิภาค
อื่น ตลอดจนการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพำ�นักอยู่ในภูมิภาคยาวนานขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้น อาเซียนจำ�เป็นต้องทำ�ให้การเดินทางข้าม
พรมแดนมีความราบรื่นและมีต้นทุนตํ่า ทั้งจากการทำ�ให้ การเชื่อมต่อระหว่างจุดหมายปลายทาง ทั้งทางอากาศ ทางทะเลหรือทาง
บก และการใช้นโยบายตลอดจนกระบวนการควบคุม ณ จุดพรมแดนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน
ส่วนใหญ่ยังคงมีข้อบังคับให้ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในอาเซียนต้องขอวีซ่า หรือในบางกรณีแม้แต่ผู้อาศัยอยู่ในอาเซียนก็อาจต้องขอวีซ่า
เช่นเดียวกัน ข้อบังคับเช่นนี้ทำ�ให้การเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศในคราวเดียวมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสายตานักท่องเที่ยวแดนไกล (Long Haul Market) ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางที่ยาวนาน ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาของจุดหมายปลายทาง การท่องเทีย่ วของภูมภิ าคลดลง อีกทัง้ ยังเป็นการขัดต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้ทกุ ภาค
ส่วนและทุกพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมด้วย
เนื่องจากการบริการด้านพิธีการศุลกากร การเข้าเมือง การกักตัวและการรักษาความปลอดภัย (CIQS) อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs) และผู้บริหารจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ทำ�ให้การสร้าง
ระบบบูรณาการในการบริหารจัดการการข้ามแดนตลอดจน การให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว
ในหลายประเทศในคราวเดียว ของนักท่องเที่ยวแดนไกลนั้นจำ�เป็นต้องอาศัยกลยุทธ์แบบผสมผสานเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs) และหน่วยงานระดับชาติที่ทำ�หน้าที่ด้านพิธีการศุลกากรการเข้าเมือง การกักตัว และการ
รักษาความปลอดภัย (CIQS)
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)
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2.2 การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม
2.2.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ถึงแม้ว่าอาเซียนจะมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาความยากจนในภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ายังมี
ประชาชนจำ�นวนมากกว่า 215 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ยังต้องประทังชีวิตด้วยค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 2
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวัน อีกทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชาชนในชนบทและในเมืองยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเปรียบ
เทียบระหว่างอุตสาหกรรมบริการต่างๆ แล้วจะเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลดปัญหา
ความยากจนของภูมิภาค เนื่องจากพื้นที่ชนบทและชุมชนที่ยากจนเหล่านี้มักจะเป็นพื้นที่สำ�คัญสำ�หรับกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การ
เที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม การเดินป่า สันทนาการและกีฬาในแม่นํ้าหรือชายฝั่ง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
หากการท่องเทีย่ วได้รบั การพัฒนาภายใต้นโยบายและกรอบจุดหมายปลายทางแบบมีสว่ นร่วมแล้ว การท่องเทีย่ วก็จะสามารถสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ในทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในชนบทและชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างไกลในอาเซียนได้
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมมากขึ้นในอาเซียนนับเป็นเป้าหมายหลักของวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวอาเซียนหลังจาก
ปี พ.ศ. 2558 ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวชุมชนท้องถิ่นขนาดเล็กจะมีบทบาทมากขึ้น ในเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับจุดหมาย
ปลายทาง ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม การมีส่วนร่วมนี้ อาจเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงคือชุมชนเป็นผู้ให้บริการเอง เช่น โฮมสเตย์
การนำ�เที่ยวเดินป่าในสถานที่มรดกทางธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งของชุมชน เป็นต้น หรืออาจเป็นการมีส่วนร่วมโดย
อ้อม กล่าวคือ ชุมชนอาจมีบทบาทในส่วนหนึ่งส่วนใดของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เช่น การปลูกผักและผลไม้ส่งให้ร้านอาหาร
การผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรมสำ�หรับขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น
จากการศึกษาทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในอาเซียนหลายโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการเส้นทางการท่องเทีย่ วแม่นาํ้ โขงของกรอบความร่วมมือ อนุภมู ภิ าคลุม่ นํา้ โขง (GMS) พบว่าการมีสว่ นร่วม
นั้นจะประสบความสำ�เร็จได้หากมีการนำ�เอากรอบ การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมไปใช้ โดยกรอบการ
พัฒนาดังกล่าวนั้น จะช่วยสร้างและผลักดันโอกาสทางการตลาดแบบหลายกลุ่มย่อย (Multi-niche) ทั้งสำ�หรับ การมีส่วนร่วมแบบ
ทางตรงและทางอ้อม และสามารถใช้ประโยชน์จากสิง่ อำ�นวยความสะดวกและบริการการท่องเทีย่ วทีม่ ใี นจุดหมายปลายทางการท่อง
เที่ยวได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน

2.2.2 ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยว
 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวคุณภาพที่
มีศักยภาพในการแข่งขันและมีความยั่งยืน ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำ�คัญของการใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทาง ที่พัก และบริการนำ�เที่ยว (Tour Operations Service) นอกจากนี้ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ผู้ก่อการร้ายและการเผชิญหน้าด้วยอาวุธ (Armed Conflict) ก็มีความจำ�เป็นไม่แพ้กัน แม้ว่าแต่ละประเทศสมาชิก
จะมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของตนเองอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือมาตรการและแนว
นโยบายที่แต่ละประเทศใช้น้ันยังไม่สอดคล้องกัน ซึ่งการขาดแนวทางที่ชัดเจนในด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ในภาพรวมของอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการวางตำ�แหน่งทางการตลาดให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลาย
ทางเดียวกันในระดับโลกได้
เนือ่ งจากประเด็นด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยโดยทัว่ ไปจะอยูน่ อกเหนือ ความรับผิดชอบขององค์กร
การท่องเทีย่ วแห่งชาติ (NTOs) และผูบ้ ริหารจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว ทำ�ให้การร่วมมือกับองค์กรระดับภูมภิ าค ระดับ
อนุภูมิภาคและระดับชาติที่จะจัดเตรียมและใช้นโยบายและกลยุทธ์ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
อาเซียน จึงมีความจำ�เป็น นโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวจะให้แนวทางในการดำ�เนินโครงการในระดับอนุภูมิภาคและระดับชาติเพื่อ
เสริมสร้างและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้

12

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)



การรักษาและบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว

การท่องเทีย่ วอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเทีย่ วทีอ่ าศัยทรัพยากรมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม อาเซียนมีสถาน
ที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก อีกทั้งยังมีแหล่งมรดกทางธรรมชาติ 11 แห่ง และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
อีก 17 แห่ง ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลกขององค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อ
ทรัพยากรที่เป็นมรดกของอาเซียนซึ่งมีอยู่อย่างจำ�กัด และเนื่องจากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ชี้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถือ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันประการสำ�คัญของภูมิภาคอาเซียน ทำ�ให้การคุ้มครองตลอดจนการเพิ่มความสวยงามและน่าสนใจ และ
การกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่นจะมีความสำ�คัญอย่างมาก
ในกรณีของการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมสำ�หรับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศนัน้ พบว่านอกจากกลยุทธ์การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศระดับ
ชาติทบี่ างประเทศสมาชิกมีอยูน่ นั้ อาเซียนยังไม่มกี รอบนโยบายระดับภูมภิ าคทีจ่ ะส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีม่ สี ว่ นในการอนุรกั ษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม การเพิ่มจำ�นวนสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน การเพิ่มความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
พื้นที่และสถานที่คุ้มครอง และการส่งเสริมการสร้างรายได้โดยชุมชน
เนื่องจากสถานที่ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนั้นอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กรการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (NTOs) ทำ�ให้การร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาคที่จะจัดเตรียมและใช้นโยบายและกลยุทธ์เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นจึงมีความจำ�เป็น

2.2.3 สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แม้การรักษาสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นวาระหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 แล้ว (โดยเฉพาะในประเด็นการจัดทำ�มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา
สินค้า) ยังถือว่าอาเซียนมีความจำ�เป็นทีจ่ ะขยายขอบเขตของการรักษาสิง่ แวดล้อมและการดำ�เนินการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากอาเซียนจำ�เป็นต้องจัดการกับข้อกังวลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่ง
แวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวและบริเวณอุทยานมรดกอาเซียน นอกจากนั้นยังมีความจำ�เป็น ที่จะต้องดำ�เนินการให้เกิดแนวนโยบาย
และองค์ความรู้ว่าด้วยการปรับตัวและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนด้วย
เนือ่ งจากกรอบนโยบายและการกำ�กับดูแลเรือ่ งการพัฒนาสิง่ แวดล้อมและการลดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การ
ปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับมือนั้นอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs)
ทำ�ให้การร่วมมือกับองค์กรระดับภูมภิ าค ระดับอนุภมู ภิ าคและระดับโลกในการจัดเตรียมและใช้นโยบายและกลยุทธ์ตา่ งๆ จึงมีความ
จำ�เป็น
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3

ทิศทางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
พ.ศ. 2559 - 2568

3.1 วิสัยทัศน์

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนนั้นอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว
อาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งการผลักดันการปฏิบัติงานและการต่อยอดความสำ�เร็จ จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นจำ�เป็นต้อง
มีการรักษาจุดแข็งด้านการท่องเทีย่ วซึง่ มีอยูแ่ ล้วและใช้วธิ กี ารเชิงกลยุทธ์เพือ่ รับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆ ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาให้
อาเซียนเป็นจุดหมาย ปลายทางการท่องเที่ยวซึ่งมีการแข่งขัน มีความยั่งยืน ให้ภาคสังคมและเศรษฐกิจมีส่วนร่วมและ มีการบูรณา
การมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่การท่องเที่ยวอาเซียนจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายประการ ได้แก่
การคมนาคมและความเชือ่ มโยง การข้ามแดน การลงทุน การพัฒนาจุดหมายปลายทางและสินค้า มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว มรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ตลอดจนประเด็น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อพิจารณาถึงวิสัยทัศน์หลังจากปี พ.ศ. 2558 และความท้าทายที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
สามารถสรุปเป็นวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งเดียว ดังนี้
“ภายในปี พ.ศ. 2568 ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณ ภาพ
ให้ประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีม่ เี อกลักษณ์และมีความหลากหลาย ภายใต้การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีความยัง่ ยืน ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมและมีความสมดุล และสามารถส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ที งั้ ด้าน
สังคมและเศรษฐกิจของประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

3.2 ยุทธศาสตร์

เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวอาเซียนที่กำ�หนดไว้ข้างต้น อาเซียนจำ�เป็นต้องดำ�เนินงานโครงการ
ต่างๆ ที่กำ�ลังทำ�อยู่ต่อไปให้สำ�เร็จ ตลอดจนการริเริ่มแนวทางใหม่ที่ทันสมัยและเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำ�มาใช้ในการพัฒนาจุด
หมายปลายทางหรือสินค้า ตลอดจนการทำ�การตลาด รวมถึงการร่วมงานกับหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทในการควบคุมดูแลและผลัก
ดันภาคส่วนต่างๆ ของการท่องเที่ยว ภายใต้บริบทเหล่านี้ สามารถสรุปเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับการแข่งขันของอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว (Single Tourism
Destination)
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียนที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
เพื่อให้การดำ�เนินงานนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ตามที่กำ�หนดไว้ในวิสัยทัศน์ จึงมีการกำ�หนดแผนดำ�เนินการ
ทัง้ สิน้ 10 ประการซึง่ สามารถแยกเป็นแผนการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละข้อดังแสดงในแผนภาพที่ 5
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“ภายในปี พ.ศ. 2568 ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ให้ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย ภายใต้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมีความ
ยัง่ ยืน ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมและมีความสมดุล และสามารถส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ที งั้ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกระดับการแข่งขันของ
อาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทาง
เดียวกันด้านการท่องเที่ยว

ทิศทาง
ยุทธศาสตร์

การดำ�เนินการ
เชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1.1

การเพิ่มความเข้มข้นของการส่งเสริม
และการทำ�การตลาด

1.2

การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าด้าน
การท่องเที่ยว

1.3

การดึงดูดการลงทุนด้านการท่องเที่ยว

1.4

การเพิ่มศักยภาพและความสามารถของ
ทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism
Human Capital)

1.5

การบังคับใช้และเพิ่มเติมมาตรฐาน
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนสำ�หรับ
สิ่งอำ�นวย ความสะดวกบริการและ
จุดหมายปลายทาง

1.6

การส่งเสริมและขยายขอบเขต
ความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานใน
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

1.7

การยกระดับการอำ�นวยความสะดวกใน
การเดินทาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
อาเซียนที่ยั่งยืนและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

2.1

2.2

2.3

การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นและภาครัฐและเอกชนในห่วง
โซ่คุณค่าของการท่องเที่ยว (Tourism
Value Chain)
การสร้างความปลอดภัยและ
ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนการให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับ
แรกในการคุ้มครองและบริหารจัดการ
สถานที่ท่องเที่ยวมรดก (Heritage
Sites)
การตอบสนองต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ความสามารถในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change)

แผนภาพที่ 5 สรุปแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
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3.3 การจัดโครงสร้างผูด้ �ำ เนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Institutional Arrangements)

ในส่ ว นของการจั ด โครงสร้ า งผู้ ดำ � เนิ น การขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ (Institutional Arrangements) นั้ น
นอกเหนือจากประเด็นความท้าทายที่ควรมีการจัดการในระดับภูมิภาค เช่น การทำ�การตลาด มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ
เป็นต้น การจัดโครงสร้างผู้ดำ�เนินการที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์นั้นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
ว่าประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบในการรับเอาแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่าหลักการดังกล่าวนี้ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี จึงเห็นควรที่จะดำ�เนินการตามแนวทางนี้ต่อไป
ในอนาคตข้างหน้า
การดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 เดิมนั้น จะมีคณะทำ�งาน (Working
Group) 5 ชุด เป็นผู้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ส่วนการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
ได้มีการจัดโครงสร้างการขับเคลื่อนแผนรูปแบบใหม่ ดังต่อไปนี้
l รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers) จะเป็นผู้กำ�หนดกรอบนโยบายและ ทิศทางการพัฒนา
l องค์กรการท่องเทีย
่ วแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบปฏิบตั กิ ารซึง่ มีบทบาทในการดำ�เนินงาน
และการควบคุมดูแลแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
l คณะกรรมการ (Committee) 4 ชุดจะทำ�หน้าที่ดำ�เนินการตามแผนดำ�เนินการและโครงการต่างๆ ได้แก่
 คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism
Competitiveness Committee)
 คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเทีย
่ วอย่างยัง่ ยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism
Development Committee)
 คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย
่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Resourcing,
and Monitoring and Evaluation Committee)
 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย
่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring
Committee)

1. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism
Competitiveness Committee)
คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism
Competitiveness Committee) จะมีความรับผิดชอบในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวอาเซียน
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
l การวางแผน ออกแบบและดำ�เนินการแผนการตลอดจนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนากรอบการลงทุน
ด้านการท่องเทีย่ วทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การยกระดับความสามารถในการให้บริการและคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ดา้ นการท่องเทีย่ ว การส่งเสริมการเพิม่ ความหลากหลายของจุดหมายปลายทางและสินค้าการท่องเทีย่ ว การ
ยกระดับคุณภาพของจุดหมายปลายทางและสินค้าการท่องเที่ยว และผลักดันไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่มุ่ง
เน้นการนำ�เสนอการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด (Thematic) และเชิงประสบการณ์ (Experiential) รวมถึงการทำ�การ
ตลาดและการส่งเสริมการขายสินค้าการท่องเที่ยวด้วย
l การวางแผน ออกแบบและดำ�เนินการแผนการและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและขยายโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการเชื่อมโยงถึงกัน การอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดน และการลงทุนในการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของจุดหมาย ปลายทางการท่องเทีย่ ว (รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้)
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2. คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable and Inclusive
Tourism Development Committee)

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism Development Committee) จะมีความรับผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ และดำ�เนินการแผนการและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย การบริหารและจัดลำ�ดับความสำ�คัญของการคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวมรดกในอาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในห่วงโซ่คุณค่า ณ จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว

3. คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Resourcing, and Monitoring and Evaluation Committee)

คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Resourcing, and
Monitoring and Evaluation Committee) เดิม ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 มีชื่อว่า คณะ
กรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณ การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN TIBC) ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.
2559 - 2568 คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
l การจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการตามแผนการและโครงการต่างๆ ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
อาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
l การดำ�เนินงานด้านการควบคุมดูแลและการประเมินผล ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบต
ั งิ านตาม
แผนยุทธศาสตร์ตอ่ องค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และรัฐมนตรีทอ่ งเทีย่ วอาเซียน (ASEAN
Tourism Ministers) โดยความช่วยเหลือของสำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee)

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring
Committee) ได้รับการจัดตั้งตามมาตรา 5 (3) ตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
(MRA-TP) ซึ่งได้รับการยอมรับจากบรรดารัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ของข้อตกลงยอมรับร่วมนี้
คือการอำ�นวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ ว การแลกเปลีย่ นข้อมูลแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการให้การศึกษาและ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency-based) แก่บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความร่วมมือและการสร้างศักยภาพของบุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากประเด็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำ�หนดไว้ใน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการแล้ว ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการชุดนี้ตามที่กำ�หนดใน แผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 คือการดำ�เนินการต่อเนื่องตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP) ด้วย
เพื่อให้การดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มีแนวทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการผสมผสาน
ระหว่างแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างหลากหลายภาคส่วน โครงสร้างของคณะกรรมการข้างต้นจึงจะครอบคลุมถึง
การมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งที่มาจากภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะพันธมิตรการดำ�เนินงานมากกว่าที่จะกล่าวถึงเพียงองค์กรการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (ASEAN NTOs) เป็นสำ�คัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีของคณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee) มีรายละเอียดเกีย่ วกับการประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ดังนี้
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หน่วยงานด้านการคมนาคมและโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศสมาชิก รวมถึงพันธมิตรการพัฒนา (Development
Partner) ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน จะต้องได้รบั การส่งเสริมให้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบและการดำ�เนินการ
รวมถึงการเข้าร่วมอภิปรายแผนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการยกระดับการคมนาคมและความเชื่อมโยง ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว
l การอำ�นวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสินค้าและการทำ�การตลาดผ่านสมาคม
การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEANTA) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการยกระดับแผนความร่วมมือในประเด็น
ดังกล่าวระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
l คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Resourcing,
and Monitoring and Evaluation Committee) จะต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพันธมิตรการ
พัฒนาทัง้ ทีเ่ ป็นคูต่ กลงในความตกลงเพือ่ พัฒนาแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน (ASEAN Dialogue Partners)
ขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการต่างๆ ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียนฉบับนีม้ ปี รากฏอยูใ่ นภาคผนวก 2
l
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คู่เจรจา

รัฐมนตรี
ท่องเที่ยวอาเซียน

สำ�นักเลขาธิการ
อาเซียน

องค์กร
การท่องเที่ยว
แห่งชาติอาเซียน
(ASEAN NTOs)

กลไกการดำ�เนินงานอาเซียนอื่นๆ
(การประชุมผู้บัญชาการสำ�นักงาน
ตรวจ คนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล
กระทรวง การต่างประเทศของอาเซียน
(DGICM) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM)
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
ขนส่งอาเซียน (STOM) การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน
(SLOM) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน
(SOMHD) คณะกรรมการประสานงาน
ด้านบริการของอาเซียน (CCS) สภา
หอการค้าและอุตสาหกรรมของอาเซียน
(CCI) ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและ
สนเทศอาเซียน (COCI)

องค์การระหว่างประเทศ
สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน
พันธมิตรอื่นๆ

คณะกรรมการด้านการส่งเสริม
คณะกรรมการด้านการติดตาม
คณะกรรมการด้านการ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเมินผลทรัพยากรด้านการ
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน อาเซียน (ASEAN Sustainable ท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN
(ASEAN Tourism
Tourism Resourcing, and
and Inclusive Tourism
Competitiveness
Monitoring
and Evaluation
Development Committee)
Committee)
Committee)

คณะดำ�เนินโครงการโดยองค์กร
การท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศ
ผู้ประสานงานหลัก (ประกอบด้วย
ผู้แทนทางเทคนิคจากภาครัฐ
และเอกชน)

คณะดำ�เนินโครงการโดยองค์กร
การท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศ
ผู้ประสานงานหลัก (ประกอบด้วย
ผู้แทนทางเทคนิคจากภาครัฐ
และเอกชน)

คณะกรรมการติดตามตรวจ
สอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
อาเซียน (ASEAN Tourism
Professional Monitoring
Committee)

สำ�นักเลขาธิการระดับภูมิภาค
สำ�หรับการดำ�เนินงานตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติ
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งอาเซียน (MRA-TP)

แผนภาพที่ 6 การจัดโครงสร้างการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2568
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)
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4

การดำ�เนินการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการดำ�เนินการ
และกรอบเวลา 

ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ 1:

การยกระดับการแข่งขันของ
อาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทาง
เดียวกันด้านการท่องเที่ยว
(Single Tourism Destination)

20

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

1.1 การเพิ่มความเข้มข้นของการส่งเสริมและการทำ�การตลาด
1.1.1 ยกระดับกรอบการดำ�เนินงานเกี่ยวกับสถิติด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

สูง
ตัวอย่างของการดำ�เนินการ เช่น (ก) การประเมินผลการรวบรวมรูปแบบ การเดินทางใน
ภูมภิ าคอาเซียนและการประเมินผลคำ�ถามทีเ่ กีย่ วข้องกับ การท่องเทีย่ วทีค่ าบเกีย่ วกับประเทศ
หลายประเทศในการดำ�เนินการเกี่ยวกับข้อมูล (ข) การพัฒนาแม่แบบข้อมูลสถิติสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทจี่ ะพัฒนาและนำ�มา ทำ�ตลาด (ค) ปรับปรุงให้ขอ้ มูลสถิตกิ ารท่องเทีย่ วอาเซียน
ทันสมัยและสอดคล้องกับชุดข้อมูลทีเ่ ก็บมา (ง) จัดการฝึกอบรมการใช้งานแม่แบบด้านข้อมูล
สถิติ (จ) ปรับปรุงให้ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวสำ�หรับการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ การท่องเที่ยวเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความทันสมัย ตลอดจนการควบคุมดูแลระบบข้อมูลสถิติด้วย
(ฉ) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสถิติการลงทุน

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)
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1.1.2 ขยายโครงการทำ�การตลาดจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

22

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

สูง
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS) จะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร สือ่ สังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ ตลอดจนยกระดับช่องทางการประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ GOASEAN

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

1.2 การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าด้านการท่องเที่ยว
1.2.1 ต่อยอดการพัฒนาสินค้าและการทำ�การตลาดที่ดำ�เนินการอยู่ให้เสร็จลุล่วง ตลอดจนค้นหาและพัฒนา
		 สินค้า และใช้วิธีการด้านการตลาดรูปแบบใหม่

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

1.2.2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาจุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย วและเส้ น ทางระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคของอาเซี ย น
		 เพือ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)
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1.3 การดึงดูดการลงทุนด้านการท่องเที่ยว
1.3.1 จัดเตรียมแผนการลงทุนด้านการท่องเทีย่ วอาเซียนซึง่ ระบุถงึ เส้นทางการลงทุนทีจ่ ะมีการกระตุน้ การลงทุน
		 ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสินค้าเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างผสมผสานและเป็นหนึง่ เดียว

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

1.3.2 ส่งเสริมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเสรีมากขึ้น

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

24

สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)
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1.4 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว
(Tourism Human Capital)
1.4.1 ดำ�เนินการต่อเนื่องเพื่อนำ�ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
		 (MRA-TP) มาปฏิบัติ

1.4.1.1 สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของสำ�นักเลขาธิการอาเซียนในการนำ�เอาข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากร
วิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (MRA-TP) มาปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงการใช้ประโยชน์และการบำ�รุงรักษาระบบลงทะเบียน
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism Professionals Registration System)

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee)

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง
ดูตามโครงสร้างของสำ�นักเลขาธิการระดับภูมิภาคและแผนงานข้อตกลง
ยอมรับร่วม

1.4.1.2 ขยายขอบเขตการดำ�เนินการของข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
(MRA-TP) ให้ครอบคลุมอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee)
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1.4.2 จัดเตรียมและดำ�เนินการตามแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการท่องเทีย่ วอาเซียนโดยประสานงาน
		 กับเครือข่ายการจัดการและพัฒนาบุคลากรอาเซียน (ATRM)

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น
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สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)
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1.5 การบังคับใช้และเพิม่ เติมมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ วอาเซียนสำ�หรับ สิง่ อำ�นวยความสะดวก
บริการและจุดหมายปลายทาง
1.5.1 ส่งเสริมการรับและบังคับใช้ระบบการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ วอาเซียนในนโยบายและการกำ�กับ
		 ดูแลตลอดจนในแผนการพัฒนาบุคลากรของรัฐสมาชิก

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

1.5.2 กำ�หนดและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอาเซียนใหม่ๆ

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)
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1.5.3 พัฒนาแนวทางในการคุม้ ครองนักท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourist Protection Guidelines)

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น
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สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)
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1.6 การส่งเสริมและขยายขอบเขตความเชื่อมโยงกันและโครงสร้างพื้นฐานในจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยว
1.6.1 ยกระดับความเชื่อมโยงของการคมนาคมทางอากาศโดยการส่งเสริมให้เกิดตลาดการบินร่วมอาเซียน
		 (ASAM)

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

1.6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำ�ราญและการท่องเที่ยวแม่นํ้ารวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับ
		 เรือสำ�ราญในพื้นที่ทะเลและแม่นํ้า

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

สูง
ร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานของอาเซียนต่างๆ ในการส่งเสริมแนวพื้นที่หรือสินค้า
การท่องเที่ยวทางทะเลและแม่นํ้า (ตามที่ระบุในรายงานสถานการณ์)
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1.6.3 ปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศที่ออกโดยประเทศในกลุ่ม
		 อาเซียนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยการขับขีย่ านพาหนะและการท่องเทีย่ วทางบกข้ามประเทศภายใน
		 ภูมิภาค

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

1.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของถนนหนทางตามเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น
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สูง

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)
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1.7 การยกระดับการอำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง
1.7.1 จัดเตรียมเอกสาร (White Paper) ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดการอำ�นวยความสะดวกในการ
		 เดินทางภายในอาเซียนและการเดินทางระหว่างประเทศ (ตามข้อ 2 ความตกลงด้านการท่องเที่ยวแห่ง
		 อาเซียน พ.ศ. 2545)

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee)

สูง
มีการร่วมงานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บัญชาการสำ�นักงานตรวจคนเข้า
เมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน (DGICM)

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)
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ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ 2:

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
อาเซียนที่ยั่งยืนและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
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2.1 การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐและเอกชนในห่วงโซ่คุณค่าของ
การท่องเที่ยว (Tourism Value Chain)
2.1.1 พัฒนาและดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการพัฒนา
		 การท่องเที่ยว

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน
(ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism Development Committee)

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)
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2.2 การสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้ความสำ�คัญ
เป็นลำ�ดับแรกในการคุม้ ครองและบริหารจัดการสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมรดก (Heritage Sites)
2.2.1 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในการสนับสนุนด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
		 และการคุ้มครองจุดหมายปลายทางหลักของอาเซียน

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน
(ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism Development Committee)

2.2.2 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการคุ้มครองและบริหารจัดการสถานที่
		 ท่องเที่ยวมรดก

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น
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สูง

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน
(ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism Development Committee)
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2.3 การตอบสนองต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาความสามารถในการรับมือกับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
2.3.1 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับสภาวะการ
		 เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน
(ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism Development Committee)

2.3.2 จัดเตรียมคู่มือที่รวบรวมแนวทางการบรรเทา การปรับตัวและการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
		 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงานผู้ดำ�เนินงาน
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน
ข้อคิดเห็น

สูง

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน
(ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism Development Committee)

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)
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5

กรอบการควบคุมดูแลและประเมินผล

เป้าหมายของกรอบการควบคุมดูแลและประเมินผลได้แก่การรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้กำ�หนดไว้ โดยอ้างอิงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดโดยใช้ตัวชี้วัด ที่มีความชัดเจน กรอบการควบคุมดูแล
และประเมินผลจะเป็นเสมือนกลไกสำ�หรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ของตนในระยะเวลาดำ�เนินงานที่กำ�หนด ประโยชน์ท่ีสำ�คัญที่สุดของกรอบการควบคุมดูแลและประเมินผลได้แก่การเป็นเครื่องมือ
ที่เชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติงานและโครงการต่างๆ กับเป้าหมายที่ได้กำ�หนดเอาไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวอาเซียน
ในทางปฏิบตั แิ ผนการควบคุมดูแลและประเมินผลนั้นจะมีการปรับเปลีย่ นอยูต่ ลอดเวลาในระหว่าง การดำ�เนินงานจริง
ของโครงการต่างๆ กล่าวคือ แผนการควบคุมดูแลและประเมินผลจะมีการปรับเปลีย่ นให้ทนั สมัยและรับรองใหม่ในทุกๆ ปี อีกทัง้ จะ
มีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลา การดำ�เนินงาน 10 ปีของแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
เพื่อเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เปลี่ยนแปลงแนวทางและตารางการเก็บข้อมูล เพิ่มเติมเครื่องมือการประเมินผลใหม่ๆ แก้ไข
แนวทางการดำ�เนินงาน และตอบสนองต่อโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่อาจเพิ่มเติมเข้ามา ในระหว่างการดำ�เนินงาน

36

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

37

การดำ�เนินการ
และกิจกรรม

เป้าหมาย

เป้าประสงค์

ผลกระทบ

เพิ่มความ
เข้มข้น
การส่งเสริม
และการทำ�
การตลาด

ตอบสนองต่อ
ส่งเสริมและขยาย
การรักษา
ความเชื่อมโยง
สิ่งแวดล้อมและ
ถึงกันและ
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ความสามารถ
ในจุดหมาย
ในการรับมือกับ
ปลายทาง
การเปลี่ยนแปลง
การท่องเที่ยว
สภาพภูมิอากาศ

ยกระดับการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับ
การอำ�นวย ตลอดจนภาครัฐ
ความสะดวกใน และเอกชน ใน
การเดินทาง ห่วงโซ่คุณค่าใน
ระดับจุดหมาย
ปลายทางการ
ท่องเที่ยว

สร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัย
และการรักษา ความ
ปลอดภัย ตลอดจน
การให้ความสำ�คัญกับ
การรักษาและบริหาร
จัดการสถานที่
ท่องเที่ยวมรดก
(Heritage Sites)

การเชื่อมต่อถึงกัน
การให้ความสำ�คัญ
และโครงสร้างพื้น
แก่ความปลอดภัย
ฐานในจุดหมาย การเคลื่อนย้าย การมีส่วนร่วมของ และการรักษา สถานที่ท่องเที่ยว
มรดกทีม่ ีการ
ปลายทางการท่อง ของนักท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่นที่มี ความปลอดภัย
บริ
หารจัดการที่ดี
ความเข้มแข็ง ของนักท่องเที่ยว
เที่ยวที่ได้รับการ แบบไร้พรมแดน
พัฒนาอย่างดี
เป็นลำ�ดับต้น

บังคับใช้และเพิ่ม
เพิ่มศักยภาพ เติมมาตรฐาน
เพิ่มความ
และขีดความ ด้านการท่องเที่ยว
ดึงดูด
หลากหลาย
สามารถ
อาเซียนสำ�หรับ
ของสินค้า การลงทุนด้าน
ของทรั
พยากร สิ่งอำ�นวยความ
การท่
อ
งเที
ย
่
ว
การท่องเที่ยว
มนุษย์
สะดวก บริการ
และจุดหมาย
ปลายทาง

จุดหมายปลาย
จุดหมายปลาย
การลงทุนด้าน
ทางการท่องเที่ยว
ทางการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวของ
ที่มีความหลากหลาย
คุณภาพทีไ่ ด้รับ
ภาครัฐและเอกชน
และน่าดึงดูดใจ
การพัฒนาและ
ที่มีความเข้มแข็ง
อย่างมาก
ได้รับการยอมรับ

ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีการแข่งขันสูงและสามารถให้ประสบการณ์
การท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย ภายใต้พันธกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีความ
ยั่งยืน มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีความสมดุล

การท่องเที่ยวจะเป็นตลาดที่สำ�คัญในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนชาวอาเซียน

ภาคผนวก
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ภาคผนวก

1

ทบทวนสถานะของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558
กิจกรรมหลักทีถ่ อื เป็นความรับผิดชอบของคณะทำ�งานต่างๆ ตลอดจนความคืบหน้าของการดำ�เนินงานในปัจจุบนั สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คณะทำ�งานด้านการตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Marketing and
Communication Working Group: MCWG)

คณะทำ�งานด้านการตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวอาเซียน (MCWG) มีหน้าที่รับผิดชอบใน การประสานงานการ
ดำ�เนินงานของกิจกรรมด้านการตลาดและการสื่อสารตามกำ�หนดในแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวอาเซียน บทบาทหลักของ
คณะทำ�งานมีดังนี้
(i) กำ�หนดกรอบแนวทางด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นการตลาดการท่องเทีย่ วของอาเซียน
ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยตลาด (Market Research Group)
(ii) ทำ�งานร่วมกับคณะทำ�งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน (PDWG) อย่างใกล้ชิดใน การริเริ่ม
โครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมจุดหมายปลายทางและแนวพื้นที่ในภูมิภาคและ อนุภูมิภาค ตลอดจน
แพ็คเกจสินค้าที่สร้างสรรค์และสามารถมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดี แก่นักท่องเที่ยว
(iii) เสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายและกระบวนการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ การหาประเทศคู่เจรจา และการสนับสนุนจากองค์กรระดับนานาชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเอกชน

2. คณะทำ�งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Product Development
Working Group: PDWG)

คณะทำ�งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน (PDWG) มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา แนวพื้นที่ใน
ภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีแ่ ปลกใหม่และสร้างสรรค์ ตลอดจนการกำ�หนดยุทธศาสตร์
ด้านการลงทุนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำ เป็น จากการศึกษารายงานการประชุมของคณะทำ�งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวอาเซียน (PDWG) ครั้งที่ 7 พบว่าปัจจัยอันเป็นแรงผลักดันที่สำ�คัญของการริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมาจากการ
วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจยั และข้อมูลสถิติ และการลงทุนทีเ่ พียงพอ ในปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ทคี่ ณะทำ�งานให้ความสำ�คัญใน
การวางแผนและพัฒนา ได้แก่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเทีย่ วอุทยานและสวน (Parks and Garden Tourism)
การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Home-stay Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดก (Culture and Heritage Tourism)
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community-based Tourism) การท่องเทีย่ วแม่นาํ้ (River-based tourism) ร่วมกับองค์การ การท่องเทีย่ วโลก
(UNWTO) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism)

3. คณะทำ�งานด้านคุณภาพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Quality Tourism Working Group: QTWG)

คณะทำ�งานด้านคุณภาพการท่องเที่ยวอาเซียน (QTWG) มีหน้าที่รับผิดชอบในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สิ่งอำ�นวยความสะดวก และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค รวมทั้งมีหน้าที่หลักในการจัดทำ�มาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน
โดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง และการกำ�หนดสาขาของการท่องเที่ยวที่ต้องมีการจัดทำ�มาตรฐาน และให้การสนับสนุนและ
ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอาเซียน
ในปัจจุบนั คณะทำ�งานด้านคุณภาพการท่องเทีย่ วอาเซียน (QTWG) ได้ด�ำ เนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะทำ�งาน
เสร็จสิ้นไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ เช่น
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(i) การกำ�หนดมาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานสำ�หรับโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) โฮมสเตย์ (Homestay) ห้องนํ้า (Toilet) สปา (Spa) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Security and Safety) เมือง
ท่องเที่ยวสะอาด (Clean Tourist City) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) และสถานที่
สำ�หรับจัดกิจกรรมไมซ์ (MICE Venue)
(ii) การส่งเสริมศักยภาพของการท่องเทีย่ วอาเซียนให้มคี วามพร้อมในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เช่น
การพัฒนาข้อมูลพืน้ ฐาน และการเตรียมแผนงานสำ�หรับกิจกรรมเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากปัญหาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
(iii) การกำ�หนดแผนทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Human Resources Plan)

4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional
Monitoring Committee: ATPMC)

การจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วอาเซียน (ATPMC) ถูกระบุไว้ในมาตรา 5 (3) ว่าด้วย
ความรับผิดชอบของข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (MRA-TP) ซึง่ ได้รบั การรับรองโดย
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers) ใน การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2552 ทีก่ รุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน
(MRA-TP) นัน้ มุง่ ส่งเสริมให้การเคลือ่ นย้ายแรงงานด้านการท่องเทีย่ วสะดวกขึน้ รวมถึงการแลกเปลีย่ นข้อมูลแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องการ
ศึกษาและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency-based) สำ�หรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
ตลอดจนเป็นช่องทางให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกด้วย

5. คณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Integration and
Budget Committee: TIBC)

คณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณการท่องเที่ยวอาเซียน (TIBC) มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลให้มี
การดำ�เนินงานตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่กำ�หนดในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) รวมถึงการอำ�นวยความสะดวก
และเชื่อมโยงระบบการคมนาคม การบริหารและจัดสรรทรัพยากรสำ�หรับกิจกรรม การจัดทำ�นโยบายและกระบวนการจัดสรรงบ
ประมาณประจำ�ปีเพื่อใช้ในการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนจากงบประมาณขององค์กรการท่องเที่ยวแห่ง
ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และจากแหล่งอื่นๆ การควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และการริเริ่มการวางแผนเพื่อเตรียมความ
พร้อมภายหลังแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) พ.ศ. 2554 - 2558 สิ้นสุดลง นอกจากนี้คณะกรรมการด้านบูรณา
การและงบประมาณการท่องเทีย่ วอาเซียน (TIBC) ยังจะมีบทบาทในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลโครงการการออกวีซา่
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Single Visa Initiative) ของภูมิภาคอาเซียนในประเทศสมาชิกต่างๆ จากการรายงานของประเทศสมาชิก
ในการประชุมคณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณการท่องเที่ยวอาเซียน (TIBC) ด้วย8

8

โครงการการออกวีซ่าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Single Visa Initiative) ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) ถูกจำ�กัดบทบาทให้มีเพียงบทบาทใน
การผลักดัน และการติดตามและประเมินผลเท่านั้น
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ความคืบหน้าในการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558
ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสินค้าบริการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของภูมิภาคและวางยุทธศาสตร์ด้าน
การลงทุนและการตลาดที่สร้างสรรค์
การดำ�เนินการ
แนวทาง
เชิงกลยุทธ์
การดำ�เนินการ
1.1 จัดทำ�กลยุทธ์ด้านการ 1.1.1 จัดทำ�แผนกลยุทธ์ด้าน
ตลาดสำ�หรับ การ
การตลาดของ การ
ท่องเที่ยวของอาเซียน
ท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่ง
ประกอบด้วย
การสร้างแบรนด์
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสื่อสาร
ช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และ
โครงสร้างใน
การดำ�เนินงาน

สถานะ
l

l
l

l

l

l

l
l
l

จัดทำ�กลยุทธ์การตลาดการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATMS) ตามการ
ลงนามในการประชุมองค์กร การท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน ครัง้ ที่
35 (35th ASEAN NTOs) และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
อาเซียนครั้งที่ 15 (15th M-ATM) ในระหว่างการประชุมการ
ท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2555 (ATF 2012) ณ เมืองมานาโด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จัดทำ�เว็บไซต์ aseantourism.travel (www.aseantourism.
travel)
พัฒนาและดำ�เนินงานโครงการส่งเสริมด้านการตลาดดิจิทัล
ในประเทศจีนบนเว็บไซต์ www.dongnanya.travel การ
พัฒนาการตลาดแบบสือ่ สังคมผ่านเว็บไซต์ www.weibo.com
และการใช้มาตรการทางการตลาดบนเครือ่ งมือค้นหา (Search
Engine Marketing: SEM) ผ่านเว็บไซต์ www.baidu.com
การใช้ กิ จ กรรมทางการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ แ ละเชิ ง
สร้างสรรค์โดยการใช้ประโยชน์จากอาหาร งานเทศกาล และ
ปฏิทนิ เทศกาลทีม่ กี ารปรับปรุงให้ขอ้ มูลมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
รูปแบบพันธมิตรในการส่งเสริมตลาด เช่น การจัดโครงการ
“PATA Love Campaign” การร่วมมือกับนิตยสาร ASEAN
Tripper Magazine และ Digital Innovation Asia เป็นต้น
ดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการตลาดขององค์กร
การท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และการใช้
แบรนด์ “Southeast Asia: Feel the Warmth” ในการ
ส่งเสริมทางการตลาดต่างๆ รวมถึงบนเว็บไซต์ของประเทศสมาชิก
พัฒนาโครงการ ASEAN for ASEAN
พัฒนาโครงการเพื่อกลุ่มนักเดินทางธุรกิจ (Business Travel
Campaign) โดยเฉพาะนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์
การดำ�เนินงานในโครงการด้านการท่องเทีย่ วเชิง ผจญภัย รวม
ถึงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วประเภทดังกล่าวบนเว็บไซต์ การตี
พิมพ์บทความและเรือ่ งราว และการใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ต่างๆ ตลอดจนการประสานงานกับสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ ว
ผจญภัย (Adventure Travel Trade Association: ATTA)
และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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การดำ�เนินการ
เชิงกลยุทธ์

แนวทาง
การดำ�เนินการ

สถานะ
l
l

l

l

1.1.2 จัดตั้งกลุ่มวิจัย
ด้านการตลาดเพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มและ
สถานการณ์ด้าน
การท่องเที่ยวอย่าง
สมํ่าเสมอ

l

1.2 จัดทำ�แพ็คเกจ
1.2.1 จัดทำ�แพ็คเกจท่อง
ท่องเที่ยวเชิง
เที่ยวสำ�หรับเส้นทาง
ประสบการณ์และ
แนวพืน้ ที่ และกลุ่ม
เชิงสร้างสรรค์ของ
พื้นที่การท่องเที่ยวเชิง
ภูมิภาค/อนุภูมิภาค
ธรรมชาติ
ควบคู่กับกลยุทธ์ด้าน
การลงทุน

l
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พัฒนาโครงการทางการตลาดในการส่งเสริมตลาดผูส้ งู อายุและ
ตลาดการท่องเที่ยวพำ�นักระยะยาว (Long Stay)
ดำ�เนินงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อวัดผลลัพธ์ของการดำ�เนิน
งานด้านการตลาดภายใต้แบรนด์ “Southeast Asia: Feel
the Warmth” ผ่าน การสำ�รวจผู้โดยสารขาออก (PES) ของ
กลุ่ม วิจัยตลาดท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Market
Research Group)
ดำ�เนินการโครงการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงตลาดเป้า
หมายและสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรการท่อง
เทีย่ วแห่งชาติอาเซียน รวมทัง้ การใช้สอื่ เครือข่ายสังคมเพือ่ การ
เข้าถึงตลาดโดยตรง
ขยายขอบเขตของระบบการสื่อสารการท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Tourism Communication System) ให้ครอบคลุม
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ประเด็ น ดั ง กล่ า วในงานสั ม มนาขั้ น สู ง เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
และสื่อสาร การท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ (Tourism Crisis
Management and Communication)
จัดตั้งกลุ่มวิจัยตลาดท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism
Market Research Group) ที่มีบทบาทในการวัดผลลัพธ์
ของการดำ�เนินงานด้านการตลาดภายใต้แบรนด์ “Southeast
Asia: Feel the Warmth” ผ่านการสำ�รวจผู้โดยสารขา
ออก (PES) ดำ�เนินงานการศึกษาภายใต้หัวข้อ “การสำ�รวจ
ผูโ้ ดยสารขาออกทัว่ ไปกลุม่ เล็กถึงการรับรูใ้ นแบรนด์อาเซียน”
(“Small Regular Passenger Exit Survey (PES) on ASEAN
Brand Awareness”) ในปี พ.ศ. 2555 ก่อนได้รบั การเห็นชอบ
จากที่ประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน ครั้งที่ 38
ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนื่อง): สร้างความสัมพันธ์กับ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในฐานะ
องค์กรที่ให้ความสำ�คัญกับธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
งานสัมมนาพันธมิตรระดับโลกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พ.ศ. 2555 งานสัมมนาพันธมิตรระดับโลกด้านการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน: โอกาสสำ�หรับประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2553
เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

การดำ�เนินการ
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แนวทาง
การดำ�เนินการ

สถานะ
สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นผู้นำ�การประสานงานใน การจัดทำ�แผน
งานและรายละเอียดกิจกรรมสำ�หรับ การจัดทำ�ผลิตภัณฑ์การท่อง
เที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Nature-based Tourism) และการจัด
ทำ�หนังสือโต๊ะกาแฟ (Coffee-table Book) เกี่ยวกับอุทยานและ
สวนในอาเซียน
จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาเซียน (ASEAN
Ecotourism Strategic Plan) โดยขอบเขตการดำ�เนินงานของ
แผนยุทธศาสตร์นไี้ ด้รบั การเห็นชอบจากทีป่ ระชุมองค์กรการท่อง
เที่ยวแห่งชาติอาเซียน ครั้งที่ 38

แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนือ่ ง): สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นผูน้ �ำ
การประสานงานในการจัดทำ�แผนงานและรายละเอียดกิจกรรม
สำ�หรับการระบุผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นมรดก และการ
ดำ�เนินงานโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วเชิงมรดก
และวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน” จนแล้วเสร็จ
โดยในโครงการดังกล่าวมีการกำ�หนดยุทธศาสตร์และแผนงานใน
การพัฒนาแพ็คเกจมรดกทางวัฒนธรรม แพ็คเกจการท่องเที่ยว
เชิงมรดกและวัฒนธรรม ตลอดจนการจัด “การเดินทางตามรอย
อารยธรรม” (“Trail of Civilization”) เพื่อสร้างความคุ้นเคย
ในบริเวณแนวพื้นที่/เส้นทางที่เกี่ยวข้อง และการจัดเทศกาลการ
ท่องเทีย่ วโฮมสเตย์ในพืน้ ทีเ่ มืองเก่าและอาณานิคม และการจัดทำ�
หนังสือโต๊ะกาแฟ (Coffee-table Book) เกี่ยวกับการทำ�อาหาร
ในแบบอาเซียน
1.2.3 จัดทำ�แพ็คเกจ
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนือ่ ง): ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นผูน้ �ำ
ท่องเที่ยวสำ�หรับ
การประสานงานในการจัดทำ�แผนงานและรายละเอียดกิจกรรม
เส้นทาง แนวพื้นที่และ สำ�หรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วโดยชุมชน และการระบุ
กลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยชุมชน (Community-based Tourism)
1.2.4 จัดทำ�แพ็คเกจท่อง
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนื่อง): สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นผู้นำ�
เที่ยวสำ�หรับเส้นทาง การประสานงานในด้านการท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ โดยได้มีการ
แนวพื้นที่และกลุ่ม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับการท่อง
พื้นที่การท่องเที่ยวโดย เที่ยวเรือสำ�ราญและการประชุมพิเศษของคณะทำ�งานย่อยด้าน
การล่องเรือทางทะเล การท่องเที่ยวเรือสำ�ราญอาเซียน (ASEAN Cruise Tourism
และแม่นํ้า
Sub-working Group) ที่จัดขึ้นที่จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียในวันที่ 12 - 13 เมษายน พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ยัง
มีการทำ�งานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมล่องเรือ
สำ�ราญระหว่างประเทศ (CLIA) สมาคมเรือสำ�ราญแห่งเอเชีย
(ACA) สมาคมท่าเรือสำ�ราญแห่งเอเชีย (ACTA) และสมาคม
ผู้ประกอบการท่าเรือสำ�ราญแห่งเอเชีย (ACTON)
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)
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สถานะ
จัดทำ�แผนงานเรือสำ�ราญอาเซียน พ.ศ. 2557 - 2558 (ASEAN
Cruise Work Plan 2014 - 2015) จนแล้วเสร็จ ตัวอย่างของความ
สำ�เร็จ ได้แก่ การรวมกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนและร่วมส่งเสริม
การทำ�การตลาดจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเรือสำ�ราญร่วม
กันเป็นภูมิภาคในงานมหกรรมเรือสำ�ราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จัด
ขึ้นที่เมืองไมอามี การเปิดตัวจดหมายข่าวเรือสำ�ราญเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (SEA Cruise Newsletter) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2557 เพื่อสนับสนุนด้านการค้าในตลาดเรือสำ�ราญ โดยจดหมาย
ข่าวนีย้ งั คงมีเผยแพร่อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั การสนับสนุน
ให้มีการประชุมหารือและผลักดันให้ผู้ประกอบการเรือสำ�ราญเข้า
มาเทียบท่าในประเทศอาเซียน ตลอดจนการร่วมเป็นพันธมิตรกับ
ประเทศญีป่ นุ่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การสนับสนุนเรือสำ�ราญอาเซียนญี่ปุ่น อันประกอบไปด้วย 6 เสาหลัก (Pillars) ในการร่วมมือกัน
เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมเรือสำ�ราญยุทธศาสตร์และความร่วมมือดัง
กล่าว ทำ�ให้มีเรือสำ�ราญเข้ามาในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการเรือสำ�ราญก็มีการขยายเส้นทางการ
ให้บริการเรือสำ�ราญของตนสูเ่ ส้นทางใหม่ๆ ในภูมภิ าคอาเซียนด้วย
นอกจากนี้ มีโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการดำ�เนินการ ได้แก่
การพัฒนาแผนที่การเดินเรือสำ�ราญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเรือสำ�ราญของภูมิภาคเพื่อ
เป็นการสร้างให้เกิด ความรับรูใ้ นศักยภาพด้านการล่องเรือสำ�ราญ
ในภูมิภาค

การล่องเรือในแม่นํ้า (River Cruise)
ร่ ว มกั บ องค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (UNWTO) ในการให้ ก าร
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเทีย่ วแม่นาํ้ (River-based Tourism)
ในอาเซียน เพือ่ ค้นหาเส้นทาง แนวพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ
ในการพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแม่นํ้าได้
1.2.5 จัดทำ�แพ็คเกจท่อง
ราชอาณาจักรไทยเป็นผูน้ �ำ การประสานงานใน การจัดทำ�ผลิตภัณฑ์
เที่ยวสำ�หรับเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาเซียนต้นแบบจนแล้วเสร็จ โดยได้รับ
แนวพื้นที่และกลุ่ม
ความช่วยเหลือจากสมาคมสปา (Spa Association) และกระทรวง
พื้นที่การท่องเที่ยวเชิง สาธารณสุข (Ministry of Public Health)
สุขภาพ
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1.2.6 ทำ�งานร่วมกับคณะ
กรรมการประสาน งาน
ด้านการลงทุน (CCI)
และคณะกรรมการ
ประสานงานด้าน
บริการ (CCS) ในการ
ลดข้อกีดขวางและส่ง
เสริมการลงทุนด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สถานะ
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนือ่ ง): ในการประชุมของคณะทำ�งาน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน (PDWG) ครั้งที่ 2
เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ บรูไนดารุสซาลาม คณะทำ�งานฯ
ได้เห็นพ้องว่าการทำ�งานร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม
ของอาเซียน (CCI) และคณะกรรมการประสานงานด้านบริการ
ของอาเซียน (CCS) นั้นจะมีการจัดการเป็นกรณีไป นอกจากนี้ ใน
การประชุมสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของอาเซียน ครัง้ ที่ 55
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ สำ�นักเลขาธิการ
อาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ยังได้มี การนำ�เสนอ
รายงานข้อมูลการลงทุนด้านการท่องเที่ยวแก่ที่ประชุมด้วย

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการลงทุนใน การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ในประเทศอาเซียนและ กลุม่ ประเทศคณะมนตรีความร่วมมืออ่าว
อาหรับ (GCC) ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 24 สิงหาคม พ.ศ.
2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
1.3 ส่งเสริมนโยบาย ด้าน 1.3.1 กำ�หนดนโยบายและ แล้วเสร็จ: คณะทำ�งานด้านการตลาดและการสือ่ สารการท่องเทีย่ ว
ความสัมพันธ์กับ
โครงการด้าน การ
อาเซียน (MCWG) ได้ดำ�เนินการตาม กลยุทธ์การตลาดการท่อง
หน่วยงานภายนอก
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ เที่ยวอาเซียน (ATMS) พ.ศ. 2555 - 2558 ในการพัฒนาความ
และการดำ�เนินงาน
เผยแพร่วัตถุประสงค์ ริเริ่มด้าน การประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ด้านท่องเที่ยวของ
และกิจกรรมต่างๆ
อาเซียน โดยโครงการการประชาสัมพันธ์ของปี พ.ศ. 2555 ได้รับ
อาเซียน
ขององค์กรการท่อง ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมองค์กร การท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน ครัง้
เที่ยวแห่งชาติอาเซียน ที่ 35 (35th ASEAN NTOs) และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
(ASEAN NTOs)
อาเซียน ครั้งที่ 15 (15th M-ATM) ในระหว่างการประชุมการท่อง
เที่ยวอาเซียน (ATF 2012) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555
แล้วเสร็จ: มีการเผยแพร่ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Press
Release) เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวต่างๆ
ของอาเซียนในสือ่ ระดับนานาชาติเป็นจำ�นวนมากในปี พ.ศ. 2555
- 2556
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนื่อง): มีการว่าจ้างองค์กรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทำ�งานร่วมกับผู้ประสานงานด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Marketing Coordinator)
ในการจัดทำ�ข่าวเพื่อ การประชาสัมพันธ์ (Press Release)
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1.3.2 กำ�หนดนโยบายและ
กระบวนการใน การ
สร้างความร่วมมือ
กับประเทศคู่เจรจา
อาเซียน (Dialogue
Partners) เพื่อ
สนับสนุนการดำ�เนิน
งานตามแผน ATSP

สถานะ

แล้วเสร็จ: ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน+3 ครั้งที่ 12
(12th M-ATM+3) เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่จัดขึ้น ณ
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
มีการเห็นชอบแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
อาเซียน+3 (ASEAN+3 Tourism Cooperation Work Plan)
พ.ศ. 2556 - 2560 ที่ครอบคลุมประเด็นคุณภาพ การท่องเที่ยว
การพัฒนาทักษะ การตลาดและ การสนับสนุนการตลาดการท่อง
เที่ยวแบบบูรณาการ การท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ และการสื่อสาร
การท่องเที่ยว ในภาวะวิกฤติ ตามที่ได้มีการกำ�หนดเอาไว้ใน แผน
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน นอกจากนีย้ งั มีการจัดทำ�บันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างอาเซียนและอินเดียเกี่ยวกับกิจกรรม
เพือ่ ความร่วมมือ ด้านการท่องเทีย่ วระหว่างอาเซียนกับอินเดียด้วย
1.3.3 กำ�หนดนโยบายและ แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนื่อง): ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี
กระบวนการในการ การปรึกษาหารือกับองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) และ
สร้างความร่วมมือกับ พันธมิตรทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ในการประชุมรัฐมนตรีทอ่ งเทีย่ วอาเซียน
องค์กรระหว่างประเทศ (M-ATM) ทุกครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการด้านบูรณาการและ
เพื่อสนับสนุน การ
งบประมาณการท่องเที่ยวอาเซียน (TIBC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 - 6
ดำ�เนินงานตาม แผน ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณ
ATSP
การท่องเทีย่ วอาเซียนได้หารือและเห็นตรงกันว่าความร่วมมือและ
โครงการที่เป็นการดำ�เนินงานร่วมกันกับประเทศคู่เจรจาและ
องค์กรระดับนานาชาตินั้นจำ�เป็นต้องมีการระบุให้ชัดเจนและมี
การนำ�เสนอความคืบหน้าของการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานและ
คณะทำ�งานย่อยในการประกอบกิจกรรมและดำ�เนินงานโครงการ
ต่างๆ ตามกำ�หนดในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.
2554 - 2558 ในกรณีนี้แนวทางความร่วมมือระหว่างคณะกรรม
การฯ กับประเทศคูเ่ จรจาและองค์กรระดับนานาชาติตา่ งๆ นัน้ จะ
ขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะของคณะทำ�งานและคณะทำ�งานย่อยด้าน
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนื่อง): องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียน (ASEAN NTOs) มีการดำ�เนินงานร่วมกันกับสมาคมส่ง
เสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (PATA) สภาการเดิน
ทางและการท่องเทีย่ วโลก (WTTC) และองค์การการท่องเทีย่ วโลก
(UNWTO) ในการประกอบกิจกรรมทั่วไปของหน่วยงาน
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เกี่ยวข้อง
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แล้วเสร็จ: สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEANTA) ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลักจากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในที่ประชุม
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) เป็น
ประจำ� โดยการประชุมของสมาคมการท่องเทีย่ วอาเซียนนัน้ ถูกจัด
ขึ้นควบคู่ ไปกับการประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน
แล้ ว เสร็ จ : ระบบการสื่ อ สารการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น (ASEAN
Tourism Communication System) ได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน ครัง้ ที่ 35 (35th ASEAN NTOs) และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 15
(15th M-ATM) ในระหว่างการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน
พ.ศ. 2555 (ATF 2012) ให้เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS)
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนื่อง): ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการ
ปรึกษาหารือร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEANTA)
เป็นประจำ�

นอกเหนือจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 ข้างต้น คณะ
ทำ�งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน (PDWG) ยังได้มีการดำ�เนินงานในโครงการอื่นๆ ดังนี้ (ก) การเก็บข้อมูลเชิง
สถิติของตลาดการท่องเที่ยวเรือสำ�ราญอาเซียน การลงทุนด้านการท่องเที่ยว และแพ็คเกจท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ข)
การจัดทำ�หนังสือโต๊ะกาแฟ (Coffee-table Book) เกี่ยวกับการทำ�อาหารในแบบอาเซียน (ค) การสร้างเครือข่ายไมซ์อาเซียน (ง)
การจัดทำ�ข้อเสนอรายงาน “101 ที่สุดแห่งชายหาดของเอเชีย” (“101 Best Beaches Asia”) และ (จ) การจัดทำ�คู่มือผลิตภัณฑ์
การเดินทางตามรอยอาหารอาเซียน (ASEAN Food Trail)
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ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มคุณภาพของทรัพยากรบุคคล การให้บริการและสิ่งอำ�นวยความสะดวกในภูมิภาค
การดำ�เนินการ
แนวทาง
สถานะ
เชิงกลยุทธ์
การดำ�เนินการ
2.1 จัดทำ�มาตรฐานท่อง 2.1.1 ปรับปรุงและพัฒนา ราชอาณาจักรไทยเป็นผู้นำ�การประสานงานในการดำ�เนินงาน
เที่ยวอาเซียนและ
มาตรฐานโรงแรมสี
ต่อไปนี้จนแล้วเสร็จ:
กระบวนการรับรอง
เขียวของอาเซียนพร้อม (1) ร่วมกับมูลนิธใิ บไม้เขียว (Green Leaf Foundation) ในการจัด
มาตรฐาน
ทั้งกระบวนการรับรอง
ทำ�มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน (ASEAN Green Hotel
มาตรฐาน
Standard)
(2) จัดทำ�คูม่ อื ใบรายงานตรวจประเมินสำ�หรับมาตรฐานโรงแรมสี
เขียวอาเซียนในการรับรองมาตรฐานโรงแรม สีเขียว และได้รบั
ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมองค์กร การท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน
ครั้งที่ 37 (37th ASEAN NTOs) ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.
2556 ทีส่ าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(3) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารภายใต้หวั ข้อ “กระบวนการตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานโรงแรม สีเขียวอาเซียน” ในวันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่เมืองพัทยา เพื่อหารือเกี่ยวกับ
กระบวนการในการรับรอง ตลอดจนหน่ว ยงานผู้รับ รอง
(Certification Body) และการอบรมผู้ตรวจสอบ
(4) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารภายใต้หวั ข้อ “กระบวนการตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน” ในวันที่ 17
กันยายน พ.ศ. 2556 ที่เมืองพัทยา
(5) จัดทำ�กระบวนการตรวจประเมินและวางแผนหน่วยงานผูร้ บั
รองก่อนการประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ครั้งที่
39 (39th ASEAN NTOs)
(6) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารภายใต้หวั ข้อ “การอบรมผูต้ รวจ
ประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนและมาตรฐานบริการ
สปาอาเซียน” ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทีก่ รุงเทพฯ
ราชอาณาจักรไทย
2.1.2 ปรับปรุงและพัฒนา สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นผู้นำ�การประสานงานใน การดำ�เนินงาน
มาตรฐานโฮมสเตย์
เพื่อการจัดทำ�มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน (ASEAN Homestay
ของอาเซียน พร้อมทั้ง Standard) และได้มีการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้จนแล้วเสร็จ:
กระบวนการรับรอง l จั ด การประชุ ม พิ เ ศษว่ า ด้ ว ยมาตรฐานโฮมสเตย์ อ าเซี ย น
มาตรฐาน
(ASEAN Homestay Standard) อันเป็นไปตามแผนงานที่
ได้รบั การอนุมตั โิ ดยการประชุมองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติ
อาเซียนครั้งที่ 35 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำ�คู่มือรายการ
ตรวจประเมิน (Manual Audit Checklist) เพื่อการรับรอง
โฮมเสตย์ขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ เมืองปีนัง
จังหวัดสหพันธรัฐมาเลเซีย คูม่ อื รายการตรวจประเมินดังกล่าว
ได้รับการรับรองในการประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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อาเซี ย นครั้ ง ที่ 37 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 และต่อมา
ได้มีการจัดการประชุมพิเศษว่าด้วยกระบวนการตรวจสอบ
มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนและการกำ�หนดหน่วยงานซึ่ง
ให้การรับรองมาตรฐานขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่ 10 - 12
กันยายน พ.ศ. 2556 ที่เมืองปูตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย
l จัดทำ�ร่างฉบับสุดท้ายของกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน
โฮมสเตย์ อ าเซี ย นและการกำ � หนดหน่ ว ยงานผู้ รั บ รอง
มาตรฐาน (ASEAN Homestay Standard Audit Process
and Design for Certification Body) และได้รบั การรับรอง
โดยทีป่ ระชุมองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน ครัง้ ที่ 39
l จัดงานฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมินผลสำ�หรับมาตรฐาน
โฮมสเตย์อาเซียน (Training of Trainer ASEAN Master
Auditors/Assessors for ASEAN Homestay Standard)
ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ท่าเรือดิกสัน รัฐเนอ
เกอรีเซิมบีลัน สหพันธรัฐมาเลเซีย
2.1.3 ปรับปรุงและพัฒนา บรูไนดารุสซาลามเป็นผู้นำ�การประสานงานใน การดำ�เนินงาน
มาตรฐานห้องนํ้า
เพื่ อ การจั ด ทำ � มาตรฐานห้ อ งนํ้ า สาธารณะอาเซี ย น (ASEAN
สาธารณะ ของอาเซียน Public-toilet Standard) และได้มีการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้จน
พร้อมทั้งกระบวนการ แล้วเสร็จ:
รับรองมาตรฐาน
l จั ด ทำ � แผนงานเพื่ อ การพั ฒ นามาตรฐานห้ อ งนํ้ า สาธารณะ
อาเซียน (ASEAN Public Toilet Standard)
l จัดการประชุมพิเศษเพื่อการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับคู่มือ
รายการตรวจประเมิน (Manual Audit Checklist) ตลอดจน
กระบวนการรับรองมาตรฐานขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.
2557 ณ บรูไนดารุสซาลาม และในการประชุมได้มี การจัด
ทำ�เกณฑ์และข้อกำ�หนดสำ�หรับมาตรฐานห้องนํ้าสาธารณะ
อาเซียน (Criteria and Requirements of ASEAN Public
Toilet Standard) รายการตรวจประเมิน (Audit Checklist)
และกระบวนการรับรองมาตรฐาน (Certification Process) ขึน้
l จั ด ทำ � ร่ า งกระบวนการตรวจประเมิ น มาตรฐานห้ อ งนํ้ า
สาธารณะอาเซียน (ASEAN Public Toilet Standard Audit
Process) และการกำ�หนดหน่วยงานผู้ให้การรับรอง และ
ได้รับการอนุมัติในการประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียนครัง้ ที่ 39

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

49

การดำ�เนินการ
เชิงกลยุทธ์

50

แนวทาง
การดำ�เนินการ
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สร้างขีดความสามารถเพื่อฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและดำ�เนินการ
ทดสอบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 และได้มีการรายงานใน
ประเด็นข้างต้นในการประชุมคณะทำ�งานด้านคุณภาพการท่อง
เที่ยวอาเซียน (QTWG) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2.1.4 พัฒนามาตรฐานบริการ ราชอาณาจักรไทยเป็นผูน้ �ำ การประสานงานในการดำ�เนินงานเพือ่
สปาของอาเซียน พร้อม การจัดทำ�มาตรฐานบริการสปาอาเซียน (ASEAN Spa Services
ทั้งกระบวนการรับรอง Standard) และได้มีการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้จนแล้วเสร็จ:
มาตรฐาน
l จัดการประชุมโครงการว่าด้วยมาตรฐานสปาอาเซียน (ASEAN
Spa Standard) เมื่อเดือนมีนาคมและกันยายน พ.ศ. 2554
เพื่อกำ�หนดเกณฑ์และข้อกำ�หนดหลักสำ�หรับมาตรฐานสปา
อาเซียน และได้รับการอนุมัติในการประชุมองค์กรการท่อง
เที่ยวแห่งชาติครั้งที่ 35 (35th ASEAN NTOs) และการ
ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 15 (15th M-ATM)
l ร่ า งและอนุ มั ติ แ ผนงานมาตรฐานบริ ก ารสปาอาเซี ย นในที่
ประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่ 35 และการ
ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 15
l จัดการประชุมพิเศษว่าด้วยมาตรฐานบริการสปาอาเซียนขึ้น
ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ราชอาณาจักรไทย
เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับคู่มือรายการตรวจประเมิน (Manual
Audit Checklist) ซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุม
องค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียนครัง้ ที่ 37 (37th ASEAN
NTOs) เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ประเทศ สปป.
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดการประชุม
พิ เ ศษคณะทำ � งานว่ า ด้ ว ยการกำ � หนดและประเมิ น ความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสปาอาเซียนขึน้ เมือ่ วันที่ 17 กันยายน
พ.ศ. 2556 ที่เมืองพัทยา ราชอาณาจักรไทย
l จั ด การประชุ ม พิ เ ศษคณะทำ � งานว่ า ด้ ว ยการกำ � หนดและ
ประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานสปาอาเซียนขึ้นเมื่อวัน
ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่เมืองพัทยา ราชอาณาจักรไทย
โดยรูปแบบของกระบวนการตรวจสอบและหน่วยงานผู้รับ
รองได้รับการอนุมัติในการประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 39 (39th ASEAN NTOs)
l จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ฝึ ก อบรมผู้ ต รวจสอบ
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนและมาตรฐานบริการ สปา
อาเซียนขึ้นเมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่กรุงเทพฯ
ราชอาณาจักรไทย
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การดำ�เนินการ
เชิงกลยุทธ์

แนวทาง
การดำ�เนินการ
2.1.5 พัฒนาแนวทางด้าน
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของการท่อง
เที่ยวในอาเซียน

2.1.6 เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของ
อาเซียนในการจัดการ
กับประเด็นปัญหาด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

สถานะ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นผูน้ �ำ การประสานงานใน การดำ�เนินงาน
เพือ่ การจัดทำ�มาตรฐานความมัน่ คงและปลอดภัยในการท่องเทีย่ ว
อาเซียน (ASEAN Tourism Security and Safety Standards)
และได้มีการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้จนแล้วเสร็จ:
l จัดทำ�แผนงานเพือ
่ การพัฒนาแนวทางการรักษาความปลอดภัย
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Security and
Safety Guidelines) ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นความปลอดภัยของ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกของโรงแรมและรีสอร์ทสำ�หรับช่วงปี
พ.ศ. 2554 - 2556
l สาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอโครงการเพื่อการจัดทำ�แนวทาง
การรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นประเด็น
ความปลอดภัยของสิ่งอำ�นวย ความสะดวกของโรงแรมและ
รีสอร์ท และดำ�เนินการโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2555
l เปิดตัวเว็บไซต์ www.aseantssrc.org ในการประชุมการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ATF) เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่กรุงเนปิดอว์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ประเทศสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เป็นผู้นำ�การประสานงานร่วมใน การดำ�เนินงานเพื่อการจัดทำ�
มาตรฐานการท่องเทีย่ วอาเซียนเพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ASEAN Tourism Standards in Responding
to the Climate Change) และได้มีการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้จน
แล้วเสร็จ:
l จัดทำ�แผนงานของโครงการภายใต้ชื่อ “การยกระดับความ
สามารถของการท่องเที่ยวอาเซียนในการจัดการกับปัญหา
การเปลีย่ นสภาพภูมอิ ากาศ” สำ�หรับ พ.ศ. 2555 - 2558 และ
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ครั้งที่ 36 (36th ASEAN NTOs) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 28
มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่เมืองปูตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย
l จัดการประชุมเชิงปฏิบต
ั กิ ารอาเซียนว่าด้วย การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและการท่องเที่ยวขึ้นเมื่อวันที่ 11 - 12
กันยายน พ.ศ. 2555 ที่เมืองเลกัสปี จังหวัดอัลเบย์ ประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับพารามิเตอร์และ
ขอบเขตมาตรการซึง่ องค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียนจะ
ใช้เป็นพื้นฐานของการจัดทำ�แผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาค
สำ�หรับการกำ�หนดแผนการและโครงการเพื่อความร่วมมือ
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การดำ�เนินการ
เชิงกลยุทธ์

แนวทาง
การดำ�เนินการ

สถานะ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศอาเซี ย นและ การจั ด ทำ � มาตรการและ
พารามิเตอร์ด้านการท่องเที่ยว (ASEAN Climate Change
and Tourism Measures and Parameters Development
Workshop) ขึ้นในวันที่ 7 - 10 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่เมืองดาเบา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
l กรอบ วิ ธี ก าร พารามิ เ ตอร์ แ ละมาตรการสำ � หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการท่องเที่ยวในอาเซียน
ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมองค์กร การท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียนครั้งที่ 39 (39th ASEAN NTOs)
ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้นำ�การประสานงานในการดำ�เนินงาน
ต่อไปนี้จนแล้วเสร็จ:
l จัดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและการทดสอบมาตรฐานเมื อ ง
ท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ASEAN Clean Tourist
City Standard) ขึ้นเมื่อวันที่ 25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
l จั ด ทำ � มาตรฐานและแนวทางเมื อ งท่ อ งเที่ ย วสะอาดของ
อาเซียน และได้รบั การอนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมองค์กรการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติอาเซียนครั้งที่ 41 (41st ASEAN NTOs)
ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้นำ�การประสานงานในการดำ�เนินงาน
ต่อไปนี้จนแล้วเสร็จ:
l จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและการทดสอบมาตรฐานการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน (ASEAN CBT Training of Trainers Workshop and Pilot Testing) ขึ้นเมื่อวันที่ 12 - 14 มกราคม
พ.ศ. 2558 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
l ทบทวนและบั ง คั บ ใช้ ห ลั ก สู ต รการท่ อ งเที่ ย วร่ ว มอาเซี ย น
(Common ASEAN Tourism Curriculum: CATC) สำ�หรับ
บุคลากรวิชาชีพทำ�ความสะอาด (Housekeeping)
l รวบรวมทักษะที่จำ�เป็น (Toolboxes) สำ�หรับตำ�แหน่งงาน
ทำ�ความสะอาด 48 ประการ อันเป็นแนวทางการดำ�เนิน
งานหนึ่งของโครงการ ความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียนออสเตรเลียระยะที่ 2 (AADCP Phase II)
l

2.1.7 จัดทำ�มาตรฐานความ
สะอาดเมืองท่องเที่ยว
ของอาเซียน (ASEAN
Clean Tourist City
Standard) พร้อมทั้ง
กระบวนการรับรอง
มาตรฐาน
2.1.8 พัฒนามาตรฐานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Communitybased Tourism) ของ
อาเซียน
2.2 ดำ�เนินการตาม
2.2.1 พัฒนาเครื่องมือ
ข้อตกลงร่วมด้าน
และดำ�เนินการตาม
บุคลากรวิชาชีพ
โครงการพัฒนา
ท่องเทีย่ วของอาเซียน
ทรัพยากรบุคคล
สำ�หรับวิชาชีพงาน
ทำ�ความสะอาด

จัดการฝึกอบรมผูฝ้ กึ สอนระดับอาเซียน (ASEAN Master Trainer)
ขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่จังหวัด
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
l จั ด การฝึ ก อบรมผู้ ป ระเมิ น ผลอาเซี ย น (ASEAN Master
Assessor) ขึน้ เมือ่ วันที่ 4 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทีจ่ งั หวัด
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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การดำ�เนินการ
เชิงกลยุทธ์

แนวทาง
การดำ�เนินการ
2.2.2 พัฒนาเครื่องมือ
และดำ�เนินการตาม
โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สำ�หรับวิชาชีพงาน
ต้อนรับ งานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
งานประกอบอาหาร
ตัวแทนท่องเที่ยวและ
ธุรกิจนำ�เที่ยว

สถานะ
l

l

l

ทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ส�ำ หรับการก่อตัง้ สำ�นักเลขาธิการ
ระดับภูมภิ าคเพือ่ บุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วอาเซียน (Regional Secretariat for ASEAN Tourism Professionals) โดย
ได้รบั การสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา
อาเซียน-ออสเตรเลียระยะที่สอง (AADCP II)
รวบรวมทักษะที่จำ�เป็น (Toolboxes) สำ�หรับวิชาชีพงาน
ต้อนรับ (Front Office) งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
และงานประกอบอาหารทั้งหมด 98 ประการ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียนออสเตรเลียระยะที่สอง (AADCP II)
จัดทำ�ตารางเทียบโอนคุณสมบัติ (AQEM) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ “การวิเคราะห์ชอ่ งโหว่ในการใช้บงั คับข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (MRA-TP) ในประเทศสมาชิก” (Gap Analysis on
the Implementation of MRA on Tourism Professionals
in AMS) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลียระยะที่สอง (AADCP II)

อยู่ระหว่างการดำ�เนินงาน:
l ขอบเขตการก่อตั้งสำ�นักเลขาธิการระดับภูมิภาคสำ�หรับการ
ดำ�เนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากร
วิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (MRA-TP) รวมถึงข้อเสนอเกีย่ ว
กับงบประมาณในการก่อตั้ง
l รวบรวมทักษะที่จำ�เป็น (Toolboxes) สำ�หรับตำ�แหน่งงาน
นำ�เที่ยวและผู้จัดการท่องเที่ยว
2.2.3 พัฒนาเครื่องมือเพื่อ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพ
ติดตามสถานการณ์ ท่องเทีย่ วอาเซียน(ATPMC) นัดพิเศษขึน้ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
ของตลาดแรงงาน
2555 โดยได้มีการตกลงกันในประเด็นความเป็นไปได้ที่จะจัดเก็บ
ด้านการท่องเที่ยวใน ข้อมูลที่จำ�เป็นจากประเทศสมาชิกโดยการให้ประเทศสมาชิกส่ง
แต่ละประเทศสมาชิก ข้อมูลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
อาเซียน ซึ่งจะช่วย
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) ซึ่งประเทศสมาชิก
สนับสนุนการดำ�เนิน อาเซียนก็ได้สง่ มอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการประชุมคณะกรรมการ
งานตาม MRA ด้าน ติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนที่ผ่านมาทุก
บุคลากรวิชาชีพ
ครั้ง
ท่องเที่ยว
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การดำ�เนินการ
เชิงกลยุทธ์

2.3 พัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากร
ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

แนวทาง
การดำ�เนินการ

2.3.1 จัดทำ�นโยบายและ
กระบวนการดำ�เนิน
งานสำ�หรับการเสริม
สร้างขีดความสามารถ
(รวมทั้งขั้นตอนการ
ดำ�เนินงาน ระบบการ
ประเมินผลและเกณฑ์
ที่ใช้ในการประเมินผล
โครงการที่จะได้รับการ
สนับสนุนจากอาเซียน)
2.3.2 จัดทำ�แผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำ�
ปีในสาขาที่สำ�คัญต่อ
ภูมิภาค

สถานะ
จัดทำ�คู่มือแนวทางสำ�หรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวในการใช้
ประโยชน์ จ ากข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มในคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Guide to MRA For
Professionals)/คู่มือผู้จัดการฝึกอบรมข้อตกลงยอมรับ ร่ ว ม
(Guide to MRA Training Providers)/คู่มือข้อตกลงยอมรับร่วม
ในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (Handbook of MRA
for Tourism Professionals)
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วอาเซียน
(ATPMC) ที่ผ่านมาทุกครั้ง
เครือข่ายการจัดการและพัฒนาบุคลากรอาเซียน (ATRM) ด้าน
เรือสำ�ราญ (นำ�โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์) ด้านมรดก (นำ�โดย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (นำ�โดยราช
อาณาจักรไทย) และด้านการบริการ (นำ�โดยสหพันธรัฐมาเลเซีย)
ได้มีการดำ�เนินการตามโครงการหลายโครงการเพื่อจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี
การวางกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อจะกำ�หนดว่าหลักสูตร
การฝึกอบรมใดควรได้รับการรับรองและควรได้รับการสนับสนุน
จากอาเซียน
เครือข่ายการจัดการและพัฒนาบุคลากรอาเซียน (ATRM) ด้านเรือ
สำ�ราญ (นำ�โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์) ด้านมรดก (นำ�โดยสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (นำ�โดยราชอาณาจักร
ไทย) และด้านการบริการ (นำ�โดยสหพันธรัฐมาเลเซีย) มีโครงการ
หลายโครงการที่ มี ก ารจั ด ทำ �แผนงานประจำ �ปี ตลอดจนการ
จัดสรรงบประมาณสำ�หรับโครงการสร้างขีดความสามารถแรงงาน
(Capacity-building Program) ซึง่ ล้วนสอดคล้องกับแนวทาง การ
ดำ�เนินงานข้อนี้โดยตรง และโครงการต่างๆ นี้จะยังมีการดำ�เนิน
การตามแนวทางดังกล่าวต่อไปอีกในอนาคต
มีโครงการสร้างขีดความสามารถแรงงาน (Capacity-building
Program) ที่ดำ�เนินงานร่วมกับประเทศ คู่เจรจาหลายโครงการ
ที่ได้รับการรับรองและ ถูกนำ�ไปใช้จริงโดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น
(ASEAN-Japan Centre) และศูนย์อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea
Centre) (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียนและ
โครงการอบรมภาษาเกาหลี) นอกจากนี้กลุ่มประเทศคณะมนตรี
ความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) ก็ได้รับเชิญมาร่วมกับเครือข่าย
การจัดการและพัฒนาบุคลากรอาเซียน (ATRM) ด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศด้วย
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ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับและเร่งให้เกิดการอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางและการเชื่อมโยง
คมนาคมในอาเซียน
การดำ�เนินการ
แนวทาง
เชิงกลยุทธ์
การดำ�เนินการ
3.1 สนับสนุนการใช้วีซ่า 3.1.1 ทำ�งานอย่างต่อเนื่องใน
ร่วมกันในภูมิภาค
การจัดทำ�วีซ่าร่วมกัน
อาเซียน
ของภูมิภาค โดยระบุ
อุปสรรคและโอกาส
รวมทั้งร่วมมือกับหน่วย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
อาเซียน

สถานะ
ผลงานต่อไปนี้ได้ถูกดำ�เนินการจนแล้วเสร็จเพื่อเป็นกลไกในการ
เฝ้าสังเกตสถานการณ์และประเด็นด้านวีซ่า อันเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการวัดผลแบบต่อเนื่อง:
จัดทำ� “รายงานการศึกษาการใช้วีซ่าเดินทางร่วมใน กลุ่มประเทศ
อาเซียน (ASEAN Common Visa) สำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
อาเซียน” โดยคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) และ
พร้อมนำ�ไปดำ�เนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในลำ�ดับ
ต่อไป
จัดให้มกี ารหารือในประเด็นด้านวีซา่ อันเกีย่ วข้องกับ การท่องเทีย่ ว
เป็นประจำ�ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านบูรณาการ
และงบประมาณ การท่องเที่ยวอาเซียน (TIBC)
อยู่ระหว่างการดำ�เนินงาน: ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
ด้านบูรณาการและงบประมาณ การท่องเที่ยวอาเซียน (TIBC)
ครั้งที่ 4 ตัวแทนจากบรูไน ดารุสซาลามได้แถลงต่อตัวแทนจาก
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ถึงขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะทำ�งาน
ร่วมด้านวีซา่ เดินทางร่วมในกลุม่ ประเทศอาเซียน (Joint Working
Group on the ASEAN Common Visa: JWGACV) ที่จัดทำ�
ขึ้นและเผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนดารุส
ซาลาม โดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียนจะมีบทบาท
ในการให้คำ�ปรึกษาแก่กระทรวง การต่างประเทศของบรูไนดา
รุสซาลามในการทบทวนขอบเขตการดำ�เนินงานดังกล่าวด้วย
โดยการหารือระหว่างองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียนและ
ผู้บัญชาการสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน (NTO-DGICM) ครั้งที่ 1
ถูกจัดขึ้นในระหว่างการประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
ครั้งที่ 36 (36th ASEAN NTOs) เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน
พ.ศ. 2555 ที่เมืองปูตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยในการ
ปรึกษาหารือครั้งนี้ได้มี การเรียกร้องให้องค์กร
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แนวทาง
การดำ�เนินการ

สถานะ

การท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียนมีสว่ นในการตรวจสอบสถานการณ์
และความคืบหน้าของการดำ�เนินงานด้านการตรวจลงตราต่างๆ
รวมถึงการใช้ วีซ่าเดินทางร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN
Common Visa) และรายงานข้อมูลในประเด็นดังกล่าวเป็นประจำ�
แก่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณการท่อง
เที่ยวอาเซียน (TIBC) ด้วย
l การขยายระยะเวลาการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในอาเซี ย นโดย
ไม่ใช้วีซ่าจาก 21 วันเป็น 30 วัน
l การเพิ่ ม จำ � นวนประเทศในรายชื่ อ ประเทศที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียนได้โดยไม่ใช้วีซ่า
(Visa-free List)
l การดำ�เนินงานเพือ
่ ให้การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) แก่นกั ท่องเทีย่ วจาก
บางประเทศ
l การลงนามเห็นชอบแผนแม่บทว่าด้วยความเชือ
่ มโยงระหว่าง
กันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity:
MPAC) ของผู้ นำ � อาเซี ย นในระหว่ า งการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
l การให้สัตยาบันในพิธีสารตลาดการบินเสรีอาเซียน (ASEAN
Protocols on Liberal Aviation Market)
3.1.2 ทำ�งานร่วมกับหน่วย เก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่มีอยู่ใน
งานอาเซียนเพื่อขยาย ปัจจุบันที่สามารถนำ�มาใช้สนับสนุนการคมนาคมและการท่อง
การเชื่อมโยงคมนาคม เที่ยวภายในภูมิภาคได้
ทั้งทางบก นํ้า อากาศ
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนื่อง): ในการปรึกษาหารือระหว่าง
และรถไฟ
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
การขนส่งอาเซียน (ASEAN NTOs-STOM Consultation)
ครั้งที่ 4 ในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่ง
อาเซียน (STOM) ครัง้ ที่ 31 เมือ่ วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ที่จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา องค์กร การท่องเที่ยว
แห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) เห็นชอบการสนับสนุน
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แนวทาง
การดำ�เนินการ

สถานะ
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการขนส่งอาเซียนในการพัฒนาการคมนาคม
ขนส่งภายในภูมิภาคอาเซียน และผลักดันให้ประเทศสมาชิกริเริ่ม
การเก็บข้อมูลอุปสรรคที่พบในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
ขนส่งที่อาจขัดขวางการพัฒนาในด้านการคมนาคมและการท่อง
เที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน
ระบุอุปสรรคและโอกาสของการเชื่อมต่อด้าน การคมนาคมขนส่ง
และให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน
(STOM)
แล้วเสร็จ (การวัดผลแบบต่อเนือ่ ง): ให้ความร่วมมือและคำ�แนะนำ�
แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามความจำ�เป็น เช่น การให้ค�ำ แนะนำ�แก่
คณะทำ�งานด้านการขนส่งทางทะเลอาเซียน (MTWG) เกีย่ วกับการ
ท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ เป็นต้น
จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในประเด็น
การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว
แล้วเสร็จ: จัดการปรึกษาหารือระหว่างองค์กร การท่องเที่ยวแห่ง
ชาติอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN
NTOs-STOM Consultation) ครั้งที่ 4 ขึ้นในระหว่างการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน การขนส่งอาเซียน (STOM) ครั้งที่ 31
เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่จังหวัดเสียมเรียบ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ภาคผนวก

2

ขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
1. คณะกรรมการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน

คณะกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการทั้งหมดที่จะมีความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานโดยทั่วไปตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
ตามแนวทางและกรอบระยะเวลาในการดำ�เนินงาน (Timeline) ที่กำ�หนด มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism
Competitiveness Committee (ATCC)
2. คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism
Development Committee (ASITDC)
3. คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Resourcing,
and Monitoring and Evaluation Committee (ATRMEC)
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring
Committee (ATPMC)
บทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการจะมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมขอบเขตการดำ�เนินงาน (Term of Reference: TOR) และแผนงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำ�เนิน
งานตามกำ�หนดในกรอบระยะเวลาในการดำ�เนินงาน (Timeline) ของแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน (ATSP)
2. จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำ�เนินงานตามแนวทางการดำ�เนินการต่างๆ
3. จัดสรรทรัพยากรและจัดตัง้ ระบบตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC)
4. กำ�กับดูแลคณะอนุกรรมการในการดำ�เนินงานตามแนวทางการดำ�เนินการต่างๆ
5. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (NTO) สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
และรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ
สมาชิกภาพ
คณะกรรมการแต่ละคณะควรประกอบด้วยผู้มีอำ�นาจตัดสินใจระดับอาวุโสจากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTO)
ตลอดจนตัวแทนจากภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องและตัวแทนจากหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนา (Development Partner) ในการดำ�เนินงานนัน้
คณะกรรมการแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการด้านการส่งเสริม ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATCC)
คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนอาเซียน (ASITDC) คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) จะจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งคณะอนุกรรมการ เพื่อให้มีบทบาทร่วมใน การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
กำ�หนดเอาไว้ โดยแต่ละคณะอนุกรรมการนี้จะมีองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศสมาชิกองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้รับผิด
ชอบหลัก คณะอนุกรรมการเหล่านี้จะมี ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
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(1) จัดเตรียมแผนงานต่อเนือ่ งระยะสองปีส�ำ หรับการดำ�เนินงานในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบของแต่ละคณะ
อนุกรรมการตามกำ�หนดในกรอบระยะเวลาในการดำ�เนินงาน (Timeline) ของแต่ละ แนวทางการดำ�เนินงานใน
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
(2) ระบุทกั ษะและความเชีย่ วชาญทีจ่ �ำ เป็น ขอบเขตการดำ�เนินงานและงบประมาณ ตลอดจนการกำ�กับดูแลการทำ�งาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ดำ�เนินงานตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
(4) จัดทำ�แบบประเมินโดยใช้ดชั นีชวี้ ดั (Scorecard) และจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานในแต่ละงวดของแผนงานต่อ
เนื่อง
(5) นำ�เสนอรายงานต่อคณะกรรมการและปรับปรุงแก้ไขหากจำ�เป็นจนเสร็จสมบูรณ์
ตำ�แหน่งประธาน
การดำ�รงตำ�แหน่งประธานให้มาจากการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการ โดยมีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และให้หมุนเวียนกัน
ไปในบรรดาประเทศสมาชิก เมือ่ วาระดำ�รงตำ�แหน่งสิน้ สุดลงให้รองประธานขึน้ รับตำ�แหน่งประธานคนต่อไปตามลำ�ดับตัวอักษร ใน
กรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานมีอำ�นาจปฏิบัติหน้าที่แทน
ความถี่ในการประชุม
คณะทำ�งานมีการจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (ทุก 6 เดือน)

2. การเตรียมการสำ�หรับช่วงเปลี่ยนผ่านจากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558
สู่แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568

เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 สู่แผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว
อาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 เป็นไปอย่างราบรื่น คณะทำ�งานที่มีบทบาทในการจัดทำ� แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนจะเป็น
ผู้นำ�ในการเตรียมการ และคณะทำ�งานจะควบคุมดูแลการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเพื่อเข้าสู่โครงสร้างการดำ�เนินงานใหม่จนแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ในช่วงระหว่างการรับรองแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 ณ ทีป่ ระชุม การท่องเทีย่ วอาเซียน
(ATF) ในเดือนมกราคมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 การเตรียมการจะครอบคลุมการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
1. รวมคณะทำ�งานในปัจจุบัน ได้แก่ คณะทำ�งานด้านการตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวอาเซียน (MCWG) คณะ
ทำ�งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วอาเซียน (PDWG) และคณะทำ�งานด้านคุณภาพการท่องเทีย่ วอาเซียน
(QTWG) เป็นคณะกรรมการใหม่ คือ คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่อง
เที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee: ATCC)
2. จัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable and Inclusive
Tourism Development Committee: ASITDC)
3. เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณการท่องเที่ยวอาเซียน (The Integration and Budget
Committee: TIBC) เป็นคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN
Tourism Resourcing and Monitoring and Evaluation Committee: ATRMEC)
ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ หากมีงานเร่งด่วนที่แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนระบุให้ต้องดำ�เนินการในช่วงครึ่งแรก
ของปี พ.ศ. 2559 ให้มีการจัดตั้งคณะทำ�งาน (Project Team) ขึ้นมาดำ�เนินงานดังกล่าว โดยให้คัดเลือกสมาชิกของคณะทำ�งาน
จากสมาชิกของคณะทำ�งานและตัวแทนภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน วิชาการ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์
(NGOs) และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) โดยการคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติสำ�หรับ
คณะกรรมการทั้งสาม และสำ�หรับกลุ่มงานต่างๆ นั้นจะต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตามวาระ
การประชุมของคณะทำ�งานกลางปี พ.ศ. 2559
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โครงสร้างความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานต่างๆ
ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
การทำ�การตลาดท่องเที่ยว
1.1.1 ยกระดับกรอบการดำ�เนินงานเกี่ยวกับสถิติด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
1.1.2 ขยายโครงการทำ�การตลาดจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
1.1.3 ดำ�เนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “Visit ASEAN Year 2017”
การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าด้านการท่องเที่ยว
1.2.1 ต่อยอดการพัฒนาสินค้าและการทำ�การตลาดทีด่ �ำ เนินการอยูใ่ ห้เสร็จลุลว่ ง ตลอดจนค้นหาและพัฒนาสินค้า และ
ใช้วิธีการด้านการตลาดรูปแบบใหม่
1.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและเส้นทางระดับอนุภูมิภาคของอาเซียนเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
การลงทุนด้านการท่องเที่ยว
1.3.1 จัดเตรียมแผนการลงทุนด้านการท่องเทีย่ วอาเซียนซึง่ ระบุถงึ เส้นทางการลงทุนทีจ่ ะมีการกระตุน้ การลงทุนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างผสมผสานและเป็นหนึ่งเดียว
1.3.2 ส่งเสริมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเสรีมากขึ้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว
1.4.1 ดำ�เนินการต่อเนือ่ งเพือ่ นำ�ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (MRA-TP)
มาปฏิบัติ
1.4.2 จัดเตรียมและดำ�เนินการตามแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนโดยประสานงานกับ
เครือข่ายการจัดการและพัฒนาบุคลากรอาเซียน (ATRM)
มาตรฐานการท่องเที่ยว
1.5.1 ส่งเสริมการรับและบังคับใช้ระบบการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอาเซียนในนโยบายและการกำ�กับดูแล
ตลอดจนในแผนการพัฒนาบุคลากรของรัฐสมาชิก
1.5.2 กำ�หนดและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอาเซียนใหม่ๆ
1.5.3 พัฒนาแนวทางในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourist Protection Guidelines)
ความเชื่อมโยงถึงกันและโครงสร้างพื้นฐาน ณ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
1.6.1 ยกระดับความเชื่อมโยงของการคมนาคมทางอากาศโดยการส่งเสริมให้เกิดตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASAM)
1.6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเทีย่ วเรือสำ�ราญและการท่องเทีย่ วแม่นาํ้ รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานสำ�หรับเรือสำ�ราญใน
พื้นที่ทะเลและแม่นํ้า
1.6.3 ปฏิบตั ติ ามความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ในประเทศทีอ่ อกโดยประเทศในกลุม่ อาเซียนเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการขับขี่ยานพาหนะและการท่องเที่ยวทางบก ข้ามประเทศภายในภูมิภาค
1.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของถนนหนทางตามเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก
การอำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง
1.7.1 จัดเตรียมเอกสาร (White Paper) ว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดการอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางภายใน
อาเซียนและการเดินทางระหว่างประเทศ (ตามข้อ 2 ความตกลงด้าน การท่องเที่ยวแห่งอาเซียน พ.ศ. 2545)
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2.0
2.1
2.2

2.3

โครงสร้างความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานต่างๆ
ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชน
2.1.1 พัฒนาและดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์การมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ และภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ตลอดจนการรักษาและบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว
มรดก (Heritage Sites)
2.2.1 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ
การคุ้มครองจุดหมายปลายทางหลักของอาเซียน
2.2.2 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในการสนับสนุนการคุม้ ครองและบริหารจัดการสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมรดก
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.3.1 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดการกับปัญหาสิง่ แวดล้อมและรับมือกับสภาวะการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2.3.2 จัดเตรียมคูม่ อื ทีร่ วบรวมแนวทางการบรรเทา การปรับตัวและการรับมือกับปัญหาสิง่ แวดล้อมและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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ขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATCC)
ความเป็นมา

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียนนั้นมีหลายประการ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียนให้ยั่งยืนและ
มีส่วนร่วมจากชุมชน ตลอดจนมีการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคที่เป็นคู่แข่งขันในตลาด
การท่องเที่ยวด้วยกัน เช่น ทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เขตแคริบเบียน ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCUSOR)
ภูมิภาคเอเชียใต้ เป็นต้น รวมไปถึงประเทศที่เป็นพื้นที่กึ่งภูมิภาค (Quasi-region) เช่นประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาที่ทำ�การตลาด
การท่องเที่ยวแยกออกไปเป็นของประเทศตนเองด้วย แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 ได้ระบุปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว (Single Tourism
Destination) ดังนี้ (1) การเร่งการทำ�การตลาดและสนับสนุนอาเซียนในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน (2) การ
เพิ่มความหลากหลายของสินค้าด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน (3) การดึงดูดการลงทุนด้านการท่องเที่ยว (4) การเพิ่มทักษะและ
มาตรฐานด้านการบริการของทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน (5) ปฏิบัติตามและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
อาเซียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (6) สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาการคมนาคมและการเชื่อมต่อทางอากาศ ทางนํ้าและทางบก
และ (7) อำ�นวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเทีย่ วทัง้ การเดินทางจากนอกภูมภิ าคอาเซียนเข้าสูอ่ าเซียน และการ
เดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
อาเซียน (ATCC)
ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATCC) จะมีความรับผิดชอบ
l
l
l
l
l
l
l
l

จัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานภายใต้ความดูแลขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนหนึ่ง และประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ�ขอบเขตการดำ�เนินงานของโครงการและแผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาใน
การดำ�เนินงาน (Timeline) ที่กำ�หนดในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
จัดสรรทรัพยากรและจัดตัง้ ระบบตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC)
อำ�นวยความสะดวกแก่กลุ่มงานต่างๆ ในการปฏิบัติตามแนวทางการดำ�เนินงานที่ระบุไว้
กำ�กับดูแลการดำ�เนินโครงการและการทำ�งานตามแนวทางการดำ�เนินงานที่ระบุไว้
รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานแก่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
รายงานผลการดำ�เนินงานแก่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTO) สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
และรัฐมนตรี
บทบาทและความรับผิดชอบอืน่ ๆ ทีอ่ าจได้รบั มอบหมายจากองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
เพิ่มเติมในอนาคต

สมาชิกภาพ

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATCC) ประกอบด้วยตัวแทน
จากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
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ตำ�แหน่งประธาน

การดำ�รงตำ�แหน่งประธานของคณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน
(ATCC) ให้มาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการ โดยมีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และให้หมุนเวียนกันไปในบรรดาประเทศสมาชิก
เมื่อวาระดำ�รงตำ�แหน่งสิ้นสุดลงให้รองประธานขึ้นรับตำ�แหน่งประธานคนต่อไปตามลำ�ดับตัวอักษร ในกรณีที่ประธานไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานมีอำ�นาจปฏิบัติหน้าที่แทน

ความถี่ในการประชุม

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATCC) มีการจัดประชุม
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และสมาชิกอาจเรียกประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
มีหน้าที่ในการแจ้งประเทศสมาชิกถึงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมของคณะกรรมการศักยภาพการแข่งขันด้านการท่อง
เที่ยวอาเซียน รวมทั้งจัดเตรียมวาระการประชุม โดยหารือกับประธานคณะกรรมการ

สถานที่จัดการประชุม

การประชุมของคณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATCC) ใน
วาระปกติควรจัดในคราวเดียวกันกับการประชุมกลางปีขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
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ขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนอาเซียน
(ASITDC)
ความเป็นมา

วิสยั ทัศน์ของการพัฒนาการท่องเทีย่ วอาเซียนนัน้ มีหลายประการ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วอาเซียนให้มกี ารแข่งขัน
ในตลาดการท่องเที่ยวในระดับสูง ตลอดจนการพัฒนาให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืนและมีส่วนร่วมจากชุมชน แผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 ได้ระบุปจั จัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภูมภิ าคอาเซียนในฐานะจุดหมาย
ปลายทางร่วมกัน (Single Destination) ดังนี้ (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชน (2) การสนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยและ การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงมรดกที่สร้างความหลากหลายให้อาเซียน (3) การ
เพิ่มการสนับสนุนด้านการปรับตัวและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และเพื่อเป็นการดำ�เนิน
งานตามยุทธศาสตร์ทงั้ หมดข้างต้นนี้ องค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATCC) จัดตั้งกลุ่มงานขึ้นมา 7 กลุ่มงาน ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะทำ�งานภายใต้ความ
ดูแลขององค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนหนึง่ และประกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญจากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASITDC)

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASITDC) จะมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
l จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ความดูแลขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนหนึ่ง และ
ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
l จัดทำ�ขอบเขตการดำ�เนินงานของโครงการและแผนงานทีส
่ อดคล้องกับแนวทางปฏิบตั งิ านตาม กรอบระยะเวลาใน
การดำ�เนินงาน (Timeline) ที่กำ�หนดในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
l จัดสรรทรัพยากรและจัดตัง้ ระบบตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC)
l อำ�นวยความสะดวกแก่กลุ่มงานต่างๆ ในการปฏิบัติตามแนวทางการดำ�เนินงานที่ระบุไว้
l กำ�กับดูแลการดำ�เนินโครงการและการทำ�งานตามแนวทางการดำ�เนินงานที่ระบุไว้
l รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานแก่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
l รายงานผลการดำ�เนินงานแก่องค์กรการท่องเทีย
่ วแห่งชาติ (NTO) สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
และรัฐมนตรี
l บทบาทและความรับผิดชอบอืน
่ ๆ ทีอ่ าจได้รบั มอบหมายจากองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
เพิ่มเติมในอนาคต

สมาชิกภาพ

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASITDC) ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กร การท่อง
เที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)

ตำ�แหน่งประธาน

การดำ�รงตำ�แหน่งประธานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนอาเซียน (ASITDC) ให้มาจากการ
เลือกตั้งของคณะกรรมการ โดยมีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และให้หมุนเวียนกันไปในบรรดาประเทศสมาชิก เมื่อวาระดำ�รงตำ�แหน่ง
สิ้นสุดลงให้รองประธานขึ้นรับตำ�แหน่งประธานคนต่อไปตามลำ�ดับตัวอักษร ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานมีอำ�นาจปฏิบัติหน้าที่แทน
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ความถี่ในการประชุม

คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASITDC) มีการจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี และ
สมาชิกอาจเรียกประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) มีหน้าที่ในการแจ้งประเทศ
สมาชิกถึงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมของคณะกรรมการด้านการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน รวมทั้งจัด
เตรียมวาระการประชุม โดยหารือกับประธานคณะกรรมการ

สถานที่จัดการประชุม

การประชุมของคณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนอาเซียน (ASITDC) ในวาระปกติ ควรจัดในคราว
เดียวกันกับการประชุมกลางปีขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
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ขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC)
ความเป็นมา

คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATRMEC) มีชอื่ เดิมในแผนยุทธศาสตร์
การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2558 ว่าคณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism
Integration and Budget Committee: TIBC) คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนมี
ความรับผิดชอบ คือ (1) หาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ATSP 2016 - 2025) (2) ร่วมมือกับสำ�นักเลขาธิการอาเซียนในการควบคุมดูแลและประเมิน
ผล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าของการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนแก่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียน (ASEAN NTOs) และรัฐมนตรีท่องเที่ยว
คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATRMEC) นีจ้ ะมีบทบาทสำ�คัญในการ
ตรวจสอบให้แน่ใจถึงการดำ�เนินงานตามรายละเอียดสำ�คัญทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ดี อุปสรรคทีส่ �ำ คัญประการหนึง่
ของคณะกรรมการได้แก่งบประมาณทีม่ อี ยูจ่ �ำ กัดในการดำ�เนินงานตามรายละเอียดสำ�คัญทัง้ หมดทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเทีย่ วอาเซียนและถือเป็นส่วนหนึง่ ของภารกิจขององค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน ทัง้ นี้ แม้การหาเงินทุนเพือ่ สนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆ นัน้ เป็นความรับผิดชอบร่วมของหลายหน่วยงาน แต่กถ็ อื ว่าคณะกรรมการด้านบูรณาการ
และงบประมาณการท่องเที่ยวอาเซียน (TIBC) นั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ภารกิจหลักของคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผล
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนได้แก่การกำ�หนดชุดนโยบายและขั้นตอนการจัดทำ� แผนงบประมาณรายปีสำ�หรับการดำ�เนิน
งานต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 ตลอดจนการควบคุมดูแลด้านการใช้งบประมาณด้วย
นอกจากนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 นั้นให้ความสำ�คัญกับ การบรรลุเป้า
หมายและผลงานตามที่มีการตั้งเป้าประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจน การสร้างความชัดเจนในการวัดผลและการใช้ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ
เป็นเครื่องมือในการเทียบผลการดำ�เนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ตลอดจนการสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลความคืบ
หน้าโดยเปรียบเทียบกับฐานตัวชี้วัด (Baseline Indicators) จึงมีความสำ�คัญเนื่องจากจะทำ�ให้สามารถรายงานผลการดำ�เนินงาน
ได้อย่างชัดเจนและสามารถนำ�ข้อมูล ที่ได้มาประกอบในการจัดทำ�ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ได้
ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน(ATRMEC) ได้แก่
การกำ�กับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมดูแลและประเมินผล (M&E System) โดยระบบการควบคุมดูแล
และประเมินผลนีค้ วรใช้แหล่งข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วในการทำ�งานและง่ายต่อการใช้งาน ระบบการควบคุมดูแลและประเมินผลนีจ้ ะแสดง
ผลออกมาเป็นรายงานผลการดำ�เนินงาน อีกทัง้ สามารถอธิบายถึงสาเหตุหากผลการดำ�เนินงานนัน้ ตาํ่ กว่าเป้าหมายทีต่ งั้ เอาไว้ ตลอด
จนสามารถให้คำ�แนะนำ�แนวทางการดำ�เนินงานที่เหมาะสมได้ด้วย
คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATRMEC) มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับ
ดูแลให้มีการดำ�เนินงานตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่กำ�หนดในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) การบริหารและจัดสรร
ทรัพยากรสำ�หรับแนวทางการดำ�เนินงานทุกประการ จัดทำ�นโยบายและกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีเพือ่ ใช้ในการดำ�เนิน
งานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) จากงบประมาณขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
และจากแหล่งอื่นๆ การควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และการริเริ่มการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมหลังแผนยุทธศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) พ.ศ. 2554 - 2558 สิ้นสุดลง
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บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน
(ATRMEC)
ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) จะมีความรับผิดชอบ
l
l
l
l
l

ทบทวนข้อเสนอโครงการและแผนงบประมาณของคณะกรรมการต่างๆ
ให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับแผนงบประมาณประจำ�ปีและแผนงานแก่องค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณที่จำ�เป็นในการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP)
ควบคุมดูแลและรายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียนแก่องค์กร การท่องเทีย่ วแห่ง
ชาติ (NTOs)
กำ�กับดูแลการจัดทำ�และการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมดูแลและประเมินผล (M&E System) ของแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน

สมาชิกภาพ

คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) ประกอบด้วยตัวแทนจาก
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)

ตำ�แหน่งประธาน

การดำ�รงตำ�แหน่งประธานของคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATRMEC)
ให้มาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการ โดยมีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และให้หมุนเวียนกันไปในบรรดาประเทศสมาชิก เมื่อวาระ
ดำ�รงตำ�แหน่งสิน้ สุดลงให้รองประธานขึน้ รับตำ�แหน่งประธานคนต่อไปตามลำ�ดับตัวอักษร ในกรณีทปี่ ระธานไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ให้รองประธานมีอำ�นาจปฏิบัติหน้าที่แทน

ความถี่ในการประชุม

คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATRMEC) มีการจัดประชุมอย่างน้อย 2
ครั้งต่อปี และสมาชิกอาจเรียกประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม หรือตามคำ�แนะนำ�ขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs)
หรือที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers)
สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) มีหน้าที่ในการแจ้งประเทศสมาชิกถึงวัน เวลา และสถานที่ในการ
จัดประชุมของคณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน รวมทั้งจัดเตรียมวาระการ
ประชุม โดยหารือกับประธานคณะกรรมการ

สถานที่จัดการประชุม

การประชุมของคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATRMEC) ในวาระปกติ
ควรจัดในคราวเดียวกันกับการประชุมของคณะกรรมการอื่นๆ

บทบาทของสำ�นักเลขาธิการอาเซียน

สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการ
ติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) ซึ่งรวมถึงการให้คำ�แนะนำ�ด้านวิชาการและการกำ�กับดูแล การ
ประสานงาน การดำ�เนินการและการติดตามโครงการ และกิจกรรมความร่วมมือในด้านทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ นอกจากนี้ สำ�นักเลขาธิการ
อาเซียนยังจะต้องมีบทบาทในการช่วยประธานของคณะกรรมการในการจัดการประชุมของคณะกรรมการด้านการติดตามประเมิน
ผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) ด้วย
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ขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
(ATPMC)
ความเป็นมา

การจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วอาเซียน (ATPMC) ถูกระบุไว้ในมาตรา 5 (3) ว่าด้วย
ความรับผิดชอบของข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (MRA-TP) ซึง่ ได้รบั การรับรองโดย
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers) ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภายหลังการรับรองข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP) รัฐมนตรี
ท่องเทีย่ วอาเซียนได้ผลักดันให้องค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ดำ�เนินการตามข้อบังคับต่อเนือ่ งของข้อตกลง
ยอมรับร่วม (MRA) หลายประการ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
(MRA) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
การดำ�เนินงานตามข้อบังคับต่อเนื่องของข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) เช่นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้ขอ้ ตกลงยอมรับร่วม (MRA) ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับชาติดงั กล่าวนัน้ ได้รบั การเห็นชอบในการประชุม
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (Meeting of ASEAN Tourism Ministers) ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553 ที่เมืองบันดาร์
เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม และเพือ่ เป็นการเร่งรัดให้การดำ�เนินงานตามข้อบังคับในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) เกิดขึน้ เร็วทีส่ ดุ
รัฐมนตรีทอ่ งเทีย่ วอาเซียนลงมติให้มกี ารจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วอาเซียน (ATPMC)
ครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2553

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วอาเซียน (ATPMC)

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วอาเซียน (ATPMC) จะมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
l สร้างความรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (MRA-TP) ภายในอาเซียน
l ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง รักษาและตรวจสอบมาตรฐานขีดความสามารถพืน
้ ฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่ง
อาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) และ หลักสูตร
การท่องเที่ยวอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum: CATC)
l แจ้งเตือนคณะกรรมการรับรองคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (Tourism Professional Certification Board:
TPCB) ที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism
Professional Board: NTPB) ในกรณีทมี่ บี คุ ลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วรายใดทีส่ ญ
ู เสียคุณวุฒวิ ชิ าชีพทีไ่ ด้รบั ในประเทศ
ต้นทาง
l อำ�นวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน เงื่อนไข เกณฑ์การประเมิน ระบบ คู่มือ
และการรายงานผลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงยอมรับร่วม
l รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานแก่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
l กำ�หนดและปรับปรุงกลไกทีจ
่ �ำ เป็นในการดำ�เนินงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่อง
เที่ยวแห่งอาเซียน (MRA-TP)
l บทบาทและความรับผิดชอบอืน
่ ๆ ทีอ่ าจได้รบั มอบหมายจากองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)
เพิ่มเติมในอนาคต
l ให้ค�ำ แนะนำ�แก่รฐ
ั มนตรีทอ่ งเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers) ผ่านองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติอาเซียน
เพื่อปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อตกลง
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l

สร้างความชัดเจนในการตีความหรือการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ ว
แห่งอาเซียน (MRA-TP) ในกรณีที่การตีความหรือการนำ�ไปปฏิบัติมีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศสมาชิก และ
ไกล่เกลี่ยประเด็นปัญหาระหว่างประเทศสมาชิกอย่างฉันมิตร

สมาชิกภาพ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ
(National Tourism Professional Boards: NTPBs)

ตำ�แหน่งประธาน

การดำ�รงตำ�แหน่งประธานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) ให้มา
จากการเลือกตั้งของคณะกรรมการ โดยมีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และให้หมุนเวียนกันไปในบรรดาประเทศสมาชิก เมื่อวาระดำ�รง
ตำ�แหน่งสิ้นสุดลงให้รองประธานขึ้นรับตำ�แหน่งประธานคนต่อไปตามลำ�ดับตัวอักษร ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานมีอำ�นาจปฏิบัติหน้าที่แทน

ความถี่ในการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง และ
สมาชิกอาจเรียกประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม
สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) มีหน้าที่ในการแจ้งประเทศสมาชิกถึงวัน เวลา และสถานที่ในการ
จัดประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน รวมทั้งจัดเตรียมวาระการประชุม โดยหารือกับ
ประธานคณะกรรมการ

สถานที่จัดการประชุม

การประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) ในวาระปกติควรจัดใน
คราวเดียวกันกับการประชุมกลางปีขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs)

บทบาทของสำ�นักเลขาธิการอาเซียน

สำ�นักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) ตามข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้า
การดำ�เนินงานตามข้อตกลงด้วย
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ขอบเขตการดำ�เนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการท่องเที่ยว
อาเซียน (ASEAN Tourism Human Resource Development)
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

ถึงแม้มาตรฐานขีดความสามารถของบุคลากรภายใต้ขอ้ ตกลงยอมรับร่วม (MRA) จะถูกใช้กบั ทรัพยากรแรงงานด้านการ
ท่องเทีย่ วในอาเซียนโดยทัว่ ไป ในทางปฏิบตั นิ นั้ การรับรองตามข้อตกลงยอมรับร่วมจะมีผลกระทบครอบคลุมตลาดแรงงานด้านการ
ท่องเทีย่ วเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ อย่างไรก็ดี การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรแรงงานด้านการท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ให้สามารถแข่งขันได้กบั
ภูมิภาคคู่แข่งขัน เช่น ทวีปยุโรป เขตแคริบเบียน และกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (Gulf States) เป็นเรื่องจำ�เป็น ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัด
ทำ�ยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Human Resource Strategy) ตลอดจนแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ขึ้นโดยมีขอบเขตการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. วิเคราะห์และรวบรวมกำ�ลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนในแต่ละประเทศสมาชิกแยกรายสาขา (โรงแรม
และที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การคมนาคมท่องเที่ยว การนำ�เที่ยว เป็นต้น) แยกตามประเภทอาชีพหลัก และ
แยกเป็นพนักงานที่ทำ�งานติดต่อกับลูกค้าโดยตรง (Front Line) และงานเบื้องหลัง (Back of House) ตลอดจน
การคาดการณ์แนวโน้มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในแต่ละสาขาในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2568 ด้วย
2. วิเคราะห์และรวบรวมผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศสมาชิก โดยแยก
เป็นผูใ้ ห้บริการของภาครัฐและภาคเอกชน และตามประเภทของวิชาและหลักสูตร/ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง รวม
ถึงการรวบรวมข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาต่างๆ ในแต่ละปี หลักสูตรของแต่ละวิชา มาตรฐาน
หลักสูตร และข้อมูลเฉพาะเกีย่ วกับบุคลากร อาจารย์และผูส้ อน ได้แก่ จำ�นวน ประเภท คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์
การสอนและการฝึกอบรม ตลอดจนการคาดการณ์วชิ าทีค่ วรมีการสอนและการฝึกอบรมเพิม่ เติม และแนวโน้มความ
ต้องการบุคลากร อาจารย์และผู้สอนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2568 ด้วย
3. ทบทวนและประเมินเป้าหมายมาตรฐานขีดความสามารถแรงงาน (Competency Standard Target) ขัน้ ตาํ่ ทีค่ วร
จะดำ�เนินการให้สำ�เร็จในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2568 สำ�หรับทุกกลุ่มอาชีพในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว
ของอาเซียน การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถของแรงงานในตลาดการท่องเที่ยวอาเซียนในปัจจุบันกับ
เป้าหมายมาตรฐานขีดความสามารถแรงงานที่ตั้งไว้ ตลอดจนการสรุปผลและให้คำ�แนะนำ�แก่ประเทศสมาชิกใน
การดำ�เนินงานเพื่อให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
4. ทบทวนและประเมินผลแนวทางการใช้มาตรฐานขีดความสามารถแรงงาน ตลอดจนการรับรองการขึน้ ทะเบียน และ
การจัดโครงสร้างผู้ตรวจประเมิน (Auditing Institutional Arrangements) ในแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงการ
สรุปผลและให้คำ�แนะนำ�แก่ประเทศสมาชิกในการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีแนวทางที่สอดคล้องกัน
5. ระบุแนวทางและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนบทเรียนที่ได้จากการพัฒนา การดำ�เนินงาน และการคง
ไว้ซงึ่ มาตรฐานการรับรอง การขึน้ ทะเบียนและระบบการตรวจประเมินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมไปถึงการสรุปผลและ
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกสามารถนำ�ไปใช้ได้อันสอดคล้องตามศักยภาพในด้านโครงสร้าง
และทรัพยากรของแต่ละประเทศ
6. จัดทำ�รายงานสถานการณ์ (Position Paper) ผลการศึกษาในข้อ (1) - (4) ตลอดจนการรวบรวมและประเมินทาง
เลือก และการสรุปผล ตลอดจนการให้คำ�แนะนำ�ในการพัฒนา ดำ�เนินงาน และคงไว้ ซึ่งมาตรฐานการรับรอง การ
ขึ้นทะเบียนและระบบการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
7. เผยแพร่รายงานสถานการณ์ (Position Paper) และจัดชุดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การหารือ (Consultative
Workshop) ในประเทศสมาชิกร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณา หารือและหาข้อ
สรุปร่วมกันถึงแนวทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Approach) ที่จะนำ�มาใช้เพื่อพัฒนา ดำ�เนินงาน และการคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการรับรอง การขึ้นทะเบียนและระบบการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพในตลาดแรงงานด้านการท่อง
เที่ยวอาเซียน
8. จัดเตรียมแผนงานในการรับรอง จัดสรรทรัพยากร ดำ�เนินงาน ตลอดจนการควบคุมดูแลและประเมินผลการรับรอง
การขึ้นทะเบียน และระบบการตรวจประเมินแรงงานด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
9. เผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการหารือ (Consultative Workshop) ในประเทศสมาชิกร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณา หารือและหาข้อสรุป
ร่วมกันถึงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
10. เผยแพร่ยทุ ธศาสตร์และการจัดทำ�กรอบแนวทางการดำ�เนินงานทัง้ ในระดับประเทศสมาชิกและระดับอาเซียนสูส่ าธารณะ
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ขอบเขตการดำ�เนินงานเพื่อจัดเตรียมกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS)
พ.ศ. 2559 - 2568
กลยุทธ์การตลาดการท่องเทีย่ วอาเซียน (ATMS) พ.ศ. 2555 - 2558 ได้ก�ำ หนดกรอบในการทำ�การตลาด การท่องเทีย่ ว
อาเซียนให้เป็นตลาดเดียวภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2555 เป้าหมายหลักของกลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS) คือการรักษาความเติบโตของจำ�นวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมายังภูมิภาคอาเซียน ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ เี พือ่ กระตุน้ การท่องเทีย่ วในแต่ละประเทศสมาชิกอันจะนำ�ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่อาเซียนตั้งเป้าไว้ในที่สุด เพื่อให้การดำ�เนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียนได้
กำ�หนดสายผลิตภัณฑ์ (Product Lines) 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 2) ผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 3) ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 4) ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับทะเล สายผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของกลุ่ม
พื้นที่ (Clusters) แนวพื้นที่ (Circuits) และเส้นทาง (Trails) สายผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้ยังมีความสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย 7
กลุ่ม ได้แก่ นักเดินทางเชิงประสบการณ์ (Experiential Travelers) นักเดินทางสร้างสรรค์ (Creative Travelers) นักเดินทาง ผจญ
ภัย (Adventure Travelers) นักเดินทางท่องเที่ยวระยะยาว (Extended Long Stay Travelers) นักเดินทางทั่วไปและนักเดินทาง
มวลชน (Generic and Mass Travelers) นักเดินทางเชิงธุรกิจ (Business Related Travelers) และนักเดินทางกลุ่ม “อาเซียน
เพื่ออาเซียน” (“ASEAN for ASEAN” Travelers) ที่ผ่านมาภูมิภาคอาเซียนได้ใช้แบรนด์ “Southeast Asia” และได้ใช้สัญลักษณ์
ชื่อ “Southeast Asia: Feel the Warmth” โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการประเมินประสิทธิภาพของแบรนด์และสัญลักษณ์นี้ในช่วง
พ.ศ. 2557 - 2558 ในประเด็นกลยุทธ์ด้านสินค้านั้นจะเป็นไปตามความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาสินค้าและทำ�การตลาดภายในภูมิภาค ตลอดจนการสานต่อความสำ�เร็จของกิจกรรมและแนวทางการ
ดำ�เนินงานขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติต่างๆ ตลอดจนการใช้ช่องทางเว็บไซต์และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการโต้ตอบกันได้
กลยุทธ์การตลาดการท่องเทีย่ วอาเซียนมีการตัง้ เป้าไว้วา่ โครงการสำ�หรับกลุม่ ตลาดนักเดินทางมวลชน นักเดินทางเชิงประสบการณ์
นักเดินทางสร้างสรรค์ นักเดินทางผจญภัย นักเดินทางเชิงธุรกิจและนักเดินทางกลุ่ม “อาเซียนเพื่ออาเซียน” จะจัดทำ�แล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2556 และมีการดำ�เนินงานตามโครงการต่างๆ อย่างก้าวหน้าต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการกำ�หนดและดำ�เนินการ
โครงการสำ�หรับผู้สูงอายุ (Seniors Program) ที่จะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2556 และโครงการเกี่ยวกับตลาดการผจญภัยและธุรกิจที่จะ
เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2556 และมีการดำ�เนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป โครงสร้างเชิงองค์กรในการดำ�เนินการตามกลยุทธ์การ
ตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS) มีคณะทำ�งานด้านการตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวอาเซียน (AMCWG) เป็นหน่วยงาน
หลัก โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประสานงานด้านการตลาด (Marketing Coordinator) คณะทำ�งานดังกล่าวจะร่วมมืออย่างใกล้
ชิดกับคณะทำ�งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วอาเซียน (APDWG) และสมาคม การท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEANTA) ส่วนผู้
ประสานงานด้านการตลาดนัน้ จะได้รบั การสนับสนุนจากกลุม่ วิจยั และกลุม่ ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน คณะทำ�งานด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน (APDWG) มีหน้าที่ทำ�งานสนับสนุนองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติและสนับสนุนสำ�นัก
เลขาธิการอาเซียน ผ่านองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติด้วย แม้ที่ผ่านมาจะมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ายุทธศาสตร์ที่ดำ�เนินการมานั้นประสบ
ความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลงานที่ตั้งไว้หรือไม่ ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถทำ�การวัดผลได้อย่างชัดเจนเนื่องจาก
โครงการด้านการตลาดที่ดำ�เนินงานผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2558 นั้นปราศจากการกำ�หนดเป้าประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ในแผนกลยุทธ์ นอกจากนั้นกลยุทธ์ที่ยังคงดำ�เนินการอยู่ก็ไม่ได้มีข้อมูลจากการวิจยั การตลาดโดยละเอียดและการกำ�หนดจุดยืนและ
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์กย็ งั คงมีความไม่ชดั เจนอยูเ่ ช่นกัน9
9

ทั้งชื่อการค้า “ASEAN” และ “Southeast Asia: Feel the Warmth” ได้มีการใช้ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมหรือสินค้าต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทำ�ให้อาจเกิดความสับสนในชื่อแบรนด์ที่แท้จริง การสร้างความชัดเจนในประเด็นนี้โดยใช้การวิจัยตลาด (Market Research) ประกอบจะมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากความชัดเจนในตำ�แหน่งทางการตลาด (Positioning) และกลยุทธ์ชื่อการค้า (Branding) นั้นเป็นรากฐานที่สำ�คัญของการตลาดที่ดีเพื่อผลักดันอาเซียนสู่
การเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกัน

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

71

กลยุทธ์การทำ�การตลาดในช่วง พ.ศ. 2559 - 2568 ได้มีการกำ�หนดให้ครอบคลุมการดำ�เนินการในระยะสั้นในช่วงปี
พ.ศ. 2559 - 2561 และการดำ�เนินการในระยะยาวในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2568 การดำ�เนินการในระยะสั้นในช่วงปี พ.ศ. 2559 2568 นั้นจะให้ความสำ�คัญกับการจัดทำ�และดำ�เนินแผนปฏิบัติการของแคมเปญท่องเที่ยว “Visit ASEAN Year 2017” (VAY17)
แผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งตลาดภายในอาเซียนและตลาดนอกอาเซียน คือ ตลาดเอเชีย ยุโรป
อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลางและตลาดใหม่อย่างแอฟริกาใต้ ยูเรเชียและแอฟริกา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก) เพิ่มความรับ
รูเ้ กีย่ วกับอาเซียนในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วร่วมกัน (ข) ส่งเสริมจุดหมายปลายทางและ อนุภมู ภิ าคทีส่ ามารถนำ�เสนอ
การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด (Thematic) และ (ค) นำ�เสนอสินค้าที่มอบประสบการณ์ที่น่าสนใจตามลักษณะมรดกทางธรรมชาติและ
ทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์แก่กลุม่ ตลาดเป้าหมาย ส่วนกลยุทธ์ในระยะยาวนัน้ จะมุง่ การสร้างตำ�แหน่งทางการตลาดของอาเซียน
ทีเ่ ข้มแข็งคือเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วคุณภาพตามทีแ่ ผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน (ATSP) กำ�หนดวิสยั ทัศน์เอา
ไว้ ทั้งนี้ กลยุทธ์การทำ�การตลาดทั้งในช่วงรอยต่อและระยะยาวควรมีรากฐานมาจากการทำ�วิจัยเป็นสำ�คัญ
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS) ในปัจจุบันจะมีผลจนถึง พ.ศ. 2558 จึงมีความจำ�เป็นในการจัดทำ�
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS) ฉบับใหม่เพื่อกำ�หนดแนวทางการทำ�การตลาดสำ�หรับปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
กลยุทธ์การทำ�การตลาดในช่วงรอยต่อนัน้ ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้นไปทีโ่ ครงการ “Visit ASEAN Year
2017” หลังจากนั้นจะมีกลยุทธ์ในระยะยาวที่จะเน้นด้านการวิจัยมากขึ้น กลยุทธ์ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 จะมุ่งเป้าหมายไป
ยังตลาดภายในอาเซียน ตลาดนอกอาเซียนคือตลาดเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลางและตลาดใหม่อย่างแอฟริกาใต้ ยูเร
เชียและแอฟริกา กลยุทธ์นี้ยังมุ่งเป้าหมายในการเพิ่มความเป็นที่รู้จักของอาเซียน เพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนในฐานะจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน ส่งเสริมจุดหมายปลายทางที่นำ�เสนอการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด (Thematic) และนำ�เสนอสินค้าที่
มอบประสบการณ์ที่น่าสนใจตามลักษณะมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แก่กลุ่มตลาดเป้าหมาย
ร่างขอบเขตการดำ�เนินงานของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS) มีดังต่อไปนี้
1. จัดทำ�โครงการวิจัยตลาดสำ�หรับตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดระหว่างภูมิภาคเพื่อ
ก. รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับตลาดในปัจจุบนั รูปแบบและคาดการณ์ความสนใจในอนาคตเกีย่ วกับ การเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในภูมิภาค
ข. ยืนยันตลาดเป้าหมายและจุดหมายปลายทางในระดับภูมภิ าคและระดับอนุภมู ภิ าครวมถึงชนิดของสินค้าทีค่ วร
ใช้นำ�เสนอแก่ตลาดเป้าหมาย
ค. สร้างความชัดเจนในจุดยืนและแบรนด์ของอาเซียนที่จำ�เป็นต่อการสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง
การท่องเทีย่ วคุณภาพอันสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
ง. กำ�หนดเป้าหมายทีส่ ามารถบรรลุได้จริงโดยคำ�นึงถึงผลสัมฤทธิแ์ ละผลกระทบทีจ่ ะเกิดจาก การดำ�เนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
การดำ�เนินงานตามโครงการวิจยั ตลาดข้างต้นจะมีทง้ั การดำ�เนินงานในตลาดภายในภูมภิ าคและตลาดระหว่างภูมภิ าค ดังนี้
ก. ทำ�การสำ�รวจนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ จุดเดินทางออกที่สำ�คัญของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรวบรวมข้อมูล
นักท่องเที่ยว (ข้อมูลเชิงประชากร ข้อมูลเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ถิ่นที่อยู่) และรูปแบบการเดินทางในอาเซียน
ในปัจจุบันทั้งที่เป็นการเดินทางภายในหรือการเดินทางระหว่างตลาด (รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
รูปแบบการคมนาคมในการเดินทางมายังภูมภิ าค ระยะเวลาท่องเทีย่ วเป็นจำ�นวนวัน และประเทศทีแ่ วะระหว่าง
การเดินทาง) ข้อมูลที่ควรจัดเก็บ ได้แก่ (ก) กิจกรรมที่ทำ� (ข) ที่พัก (ค)รูปแบบการเดินทางทั้งการเดินทางเข้า
ประเทศและการเดินทางภายในประเทศ (ง) การใช้ตัวแทนท่องเที่ยว (แบบทั่วไปและออนไลน์) (จ) แหล่งที่มา
ของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ฉ) ระยะเวลาพำ�นักและการใช้จ่ายในแต่ละประเทศที่เดินทางไป (ช) การรับ
รู้ถึงตำ�แหน่งทางการตลาดและการใช้แบรนด์ ASEAN และ Southeast Asia: Feel the Warmth (ซ) จุดแข็ง
จุดอ่อนของอาเซียนในสายตานักท่องเทีย่ วเมือ่ เทียบกับจุดหมายปลายทางในภูมภิ าคอืน่ ๆ และ (ฌ) ความสนใจ
ในการเดินทางมาเที่ยวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 (VAY17)
72

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)

ข. จัดการประชุมกลุ่มย่อยในตลาดเป้าหมายภายในและระหว่างภูมิภาค (ผู้บริโภค) เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม
ในประเด็นต่อไปนี้ (ก) ภูมภิ าคอาเซียนเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วคุณภาพมากเพียงใด
ตลอดจนการทดสอบความสำ�เร็จของวิธกี ารในการกำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ทใี่ ช้อยูใ่ น
ปัจจุบัน (ข) ค้นหาประเภทของสินค้าซึ่งจะเป็นที่สนใจของตลาดเป้าหมาย (แนวคิด ระยะเวลา กิจกรรม และ
ความเต็มใจในการใช้จา่ ย) และสำ�รวจความสนใจของตลาดเป้าหมายทัง้ ในรูปแบบของการเดินทางแบบกลุม่ เล็ก
(FIT) และการเดินทางแบบกลุ่มใหญ่ (GIT) (ค) ประเมินความครบถ้วนและถูกต้องของรายละเอียดบนเว็บไซต์
เกีย่ วกับจุดหมายปลายทางและข้อมูลรายชือ่ บริษทั จัดการท่องเทีย่ วทัง้ แบบทัว่ ไปและแบบออนไลน์ (ง) ประเมิน
ความสำ�คัญของพื้นที่การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Platform) เช่นสื่อสังคมออนไลน์ (จ) ค้นหาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของอาเซียนในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน (ฉ) คาดการณ์ความสนใจในการมา
ท่องเที่ยวในอาเซียนของนักท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งรูปแบบสินค้าที่เหมาะสม ระยะเวลาใน การท่องเที่ยว และ
จำ�นวนประเทศที่นักท่องเที่ยวจะสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว และ (ช) ประเมินระดับความสนใจในการเข้ามา
ท่องเที่ยวในอาเซียนในปี พ.ศ. 2560 (VAY17)
ค. การทำ�วิจยั ตลาดเกีย่ วกับการค้าการท่องเทีย่ ว (Travel Trade) ในตลาดการท่องเทีย่ วทัง้ ตลาดเป้าหมายภายใน
และระหว่างภูมภิ าคเพือ่ ศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับ (ก) การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคสินค้าการท่องเทีย่ วถึงอาเซียนในฐานะ
จุดหมายปลายทางร่วมกัน ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อน (ข)
2. ในผลการวิจัยการตลาดควรมี
ก. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารกำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาดและการส่งเสริมแบรนด์เพือ่ ให้เกิดความ
ชัดเจนและสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยสามารถสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการทำ�การตลาดดิจิทัลในปัจจุบันเพื่อการส่งเสริมและการเชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียนไปยังตลาดเป้าหมาย
ค. ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการใช้ชวี้ ดั ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การทำ�การตลาดทีจ่ ะก่อให้เกิดผล
สำ�เร็จตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
3. นำ�เอาข้อเสนอแนะในการปรับตำ�แหน่งทางการตลาดและการสร้างแบรนด์อาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทาง การ
ท่องเที่ยวคุณภาพ ผลการวิจัยตลาด เป้าหมายการทำ�การตลาดและตัวชี้วัดมาประกอบในการจัดทำ�แคมเปญท่อง
เที่ยว VAY17 ซึ่งประกอบด้วย
ก. กลยุทธ์การกำ�หนดตลาดเป้าหมาย: กำ�หนดภาคส่วนของตลาดในภูมภิ าคและระหว่างภูมภิ าค ซึง่ โครงการควร
ใช้เป็นตลาดเป้าหมาย
ข. กลยุทธ์การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วและสินค้า: กำ�หนดจุดหมายปลายทางและสินค้าในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคซึ่งเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
ค. กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว: จัดเตรียมแผนการส่งเสริม 2 ปี (24 เดือน สำ�หรับช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2560)
สำ�หรับการประชาสัมพันธ์แคมเปญท่องเที่ยว VAY17 และจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวและสินค้าที่จะนำ�
เสนอแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการค้าการท่องเที่ยว (Travel Trade) สื่อการท่องเที่ยว (Travel Media) และการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในตลาดเป้าหมาย
ง. กลยุทธ์การกระจายสินค้า: กำ�หนดวิธกี ารนำ�เสนอจุดหมายปลายทางและสินค้าในแคมเปญ VAY17 เพือ่ กระจาย
สู่ตลาดเป้าหมายซึ่งรวมถึงช่องทางการขายโดยปกติและช่องทางการขายแบบดิจิทัล
จ. กลยุทธ์ความร่วมมือเชิงพันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชน: กำ�หนดบทบาทและความรับผิดชอบในด้าน
การพัฒนาจุดหมายปลายทางและสินค้า ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการกระจายสินค้า และด้านการเงิน
ขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศสมาชิกและของภาคเอกชนในระดับชาติ เช่น องค์กรเกี่ยวกับ
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การคมนาคม ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจนำ�เที่ยว ผู้ให้บริการด้านการเงิน และหน่วยงาน
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ตลอดจนภาคเอกชนในระดับภูมิภาค เช่น สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEANTA) องค์กรเกี่ยวกับการคมนาคม ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจนำ�เที่ยว ธุรกิจตัวแทน
ท่องเที่ยวแบบออนไลน์ (OTAs) ผู้ให้บริการด้านการเงิน และหน่วยงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีขนาด
ใหญ่ในระดับภูมิภาค
ฉ. ตัวชีว้ ดั และเป้าหมาย: กำ�หนดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายเพือ่ ใช้ในการวัดผลการยกระดับความรับรูถ้ งึ ภูมภิ าคอาเซียน
ในฐานะจุดหมายปลายทางร่วมกัน การส่งเสริมจุดหมายปลายทางอาเซียนและ อนุภูมิภาคอาเซียน การพัฒนา
การส่งเสริมและกระจายสินค้าทีใ่ ห้ประสบการณ์ทน่ี า่ สนใจและทีม่ คี วามหลากหลายตามลักษณะของมรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ และการกำ�หนดกลไกการควบคุมดูแลและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำ�หนด
ช. งบประมาณสำ�หรับแคมเปญ VAY17: ประมาณการงบประมาณที่จำ�เป็นในแต่ละเดือนสำ�หรับกิจกรรมต่างๆ
ในการดำ�เนินแคมเปญท่องเทีย่ ว VAY17 และหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามข้อ (จ) เพือ่ ระบุแนวทาง
ที่เหมาะสมในการจัดหางบประมาณดังกล่าว
ซ. เตรียมการนำ�เสนอเพื่อหาเงินทุนสำ�หรับแคมเปญ VAY17: จัดเตรียมการนำ�เสนอที่มีคุณภาพเพื่อดึงดูดการ
สนับสนุนทั้งในรูปเงินทุนหรือรูปแบบอื่นจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
ฌ. การจัดรูปแบบองค์กรผู้รับผิดชอบ: ก่อตั้งคณะกรรมการ VAY17 และเลขานุการเพื่อนำ�เสนอแคมเปญท่อง
เที่ยว VAY17 แก่พันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทั้งจากภาครัฐและเอกชน ให้คำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินแคมเปญ
ท่องเที่ยว VAY17 ควบคุมดูแลและประเมินผล และรายงานผลการดำ�เนินโครงการ
4. วางกลยุทธ์ในระยะยาวสำ�หรับปี พ.ศ. 2562 - 2568 ในประเด็น
ก. วัตถุประสงค์หลักของกลยุทธ์การตลาด ตลอดจนตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. ภาคส่วนของตลาดเป้าหมายที่จะพัฒนา
ค. จุดหมายปลายทางและสินค้าที่จะพัฒนาและนำ�เสนอต่อตลาดเป้าหมาย
ง. การกระจายสินค้าสู่ตลาดเป้าหมาย
จ. โครงการความร่วมมือในแบบพันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชน
ฉ. กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภค การค้า สื่อทั่วไปและสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนแนวทางในการจัดเตรียมแผน
ปฏิบัติการในการทำ�การตลาดแบบปีต่อปี (One Year Rolling)
ช. งบประมาณประจำ�ปีที่จำ�เป็นในการทำ�การตลาดและกลยุทธ์การระดมทุนจากภาครัฐและเอกชน
ซ. กลไกการควบคุมดูแลและประเมินผล ตลอดจนกลไกการรายงานผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ฌ. การนำ�เสนอที่มีคุณภาพเพื่อดึงดูดการสนับสนุนทั้งในรูปเงินทุนหรือรูปแบบอื่นจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและ
เอกชน
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ขอบเขตของการออกแบบและการดำ�เนินการระบบการควบคุมดูแลและประเมินผลการดำ�เนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 นั้นมีการกำ�หนดเป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบ
ที่ต้องการบรรลุเอาไว้อย่างชัดเจน (ดูกรอบการออกแบบและการควบคุมดูแลตามแนบ) จึงมี ความจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดตัวชี้วัด
และเป้าประสงค์ที่มีความชัดเจนตามไปด้วยในทั้งเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ นอกจากนั้นยังมีความจำ�เป็นที่จะต้องจัดทำ�ระบบ
ควบคุมดูแลและประเมินผลเพือ่ ชีว้ ดั ความก้าวหน้าผ่านตัวชีว้ ดั ทีก่ �ำ หนดไว้ และเพือ่ รายงานผล ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขเพิม่ เติม
กลยุทธ์ทใี่ ช้ดว้ ย แผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 มุง่ ผลหลักคือ “การท่องเทีย่ วจะเป็นตลาดทีส่ �ำ คัญในการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนชาวอาเซียน” และมุ่งบรรลุเป้าประสงค์คือ “ภูมิภาคอาเซียน
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการแข่งขันสูงและสามารถให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเอกลักษณ์
และมีความหลากหลาย ภายใต้พันธกิจการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีความยั่งยืน มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และมีความสมดุล” ระบบการควบคุมดูแล (M&E System) จะครอบคลุมข้อกำ�หนดในการควบคุมดูแลและประเมินผลในช่วง พ.ศ.
2559 - 2563 และช่วง พ.ศ. 2564 - 2568 ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบและผลการดำ�เนินงานโดยรวมของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
2. ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
ก. การทำ�การตลาดที่กว้างขวางขึ้นสำ�หรับจุดหมายปลายทางและสินค้าการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด (Thematic) ที่
สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจและมีความหลากหลาย
ข. การลงทุนของภาครัฐและเอกชนทีม่ คี วามเข้มแข็งในโครงสร้างพืน้ ฐานและโครงสร้างส่วนบน (Superstructure)
ด้านการท่องเที่ยว
ค. ภูมิภาคอาเซียนได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพ
ง. การเชื่อมต่อถึงกันและโครงสร้างพื้นฐานในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและ มีขอบเขตที่
กว้างขวาง
จ. การจัดการการข้ามพรมแดนได้รับการพัฒนาและสามารถอำ�นวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายของนักท่อง
เที่ยวระหว่างประเทศและนักท่องเที่ยวภายในอาเซียน
ฉ. ชุมชนท้องถิน่ แม้จะในอนุภมู ภิ าคจุดหมายปลายทางทีม่ กี ารพัฒนาไม่มากนักสามารถมีสว่ นร่วมในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของการท่องเที่ยวในระดับจุดหมายปลายทางได้อย่างเต็มที่
ช. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นประเด็นสำ�คัญของการพัฒนาและมีการยก
ระดับอย่างต่อเนื่อง
ซ. สถานทีอ่ นั เป็นมรดกของอาเซียนและมีความสำ�คัญต่อการท่องเทีย่ วได้รบั การคุม้ ครองและทำ�นุบ�ำ รุงอย่างเหมาะสม
การดำ�เนินการในระบบการควบคุมดูแลและประเมินผล (M&E System) อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) โดยมีการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเป็นผู้รับช่วงในการ
ดำ�เนินการระบบประจำ�วัน ระบบดังกล่าวควรใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ง่าย ระบบการ
ควบคุมดูแลและประเมินผลจะต้องมีการวัดผลจากตัวชี้วัดทุกๆ ไตรมาส โดยระบบจะจัดทำ�รายงานผลการประเมิน ในกรณีที่ผล
การดำ�เนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ระบบจะวินิจฉัยและรายงานสาเหตุ ตลอดจนเสนอแนะการดำ�เนินงานที่เหมาะสม
ได้ด้วย
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ระยะออกแบบระบบการควบคุมดูแลและประเมินผล (M&E Design Phase):

การออกแบบระบบการควบคุมดูแลและประเมินผล (M&E System) จะต้องมีการดำ�เนินการต่อไปนี้
1. การกำ�หนดและ/หรือการยืนยันตัวชี้วัดที่ใช้สำ�หรับการชี้วัดผลลัพธ์ 8 ประการข้างต้น และผลกระทบ และผลการ
ดำ�เนินงานโดยรวมของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
2. การวัดผลตามตัวชี้วัดสำ�หรับผลกระทบ ผลการดำ�เนินงานและผลผลิตที่ได้
3. การกำ�หนด/การเสนอแนะ/การยืนยันผลการดำ�เนินการและผลกระทบโดยการพิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้
วัดผลผลิต
4. การพัฒนาระบบชี้วัด (Metrics) ที่ใช้งานง่ายและมีแหล่งข้อมูลรองรับสำ�หรับใช้ในการชี้วัดผล การดำ�เนินการและ
ผลผลิต
5. การทบทวนและประเมินรูปแบบข้อมูลทางสถิตกิ ารท่องเทีย่ วอาเซียนทีม่ อี ยูแ่ ละการทำ�ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบเพื่อยกระดับรูปแบบของข้อมูลให้สามารถสะท้อนให้เห็นสิ่งที่จำ�เป็นต่อระบบ การควบคุมดูแลและประเมิน
ผลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
6. การออกแบบระบบการเก็บข้อมูลดิจิทัลเพื่อการนำ�เข้าข้อมูลและประเมินผลผ่านระบบชี้วัดผลกระทบ ผลการ
ดำ�เนินงานและผลผลิต และโครงสร้างการรายงานในรูปแบบตารางซึง่ รวมถึงการค้นหาและให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง
ซึ่งระบบสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ เพื่อที่จะทำ�ให้ การดำ�เนินการควบคุมดูแลและประเมิน
ผลอยู่ในลักษณะการดำ�เนินการแบบอัตโนมัติให้มากที่สุด
7. การระบุรูปแบบและลักษณะของอุปกรณ์ที่จำ�เป็นรวมถึงงบประมาณซึ่งจะใช้ในการติดตั้งระบบควบคุมดูแลและ
ประเมินผล การจัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการช่วยเหลือคณะกรรมการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
8. การจัดทำ�คู่มือการใช้งานระบบการควบคุมดูแลและประเมินผลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.
2559 - 2563
9. การให้บริการฝึกอบรมสำ�หรับบุคลากรของคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซียน (ATRMEC) บุคลากรของประเทศสมาชิก และบุคลากรขององค์กรการท่องเทีย่ วแห่งชาติเพือ่ ให้สามารถใช้
งานระบบควบคุมดูแลและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 ได้
10. การให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC)
ในการจัดเตรียมขอบเขตการว่าจ้างให้ผู้อื่นรับช่วงในการดำ�เนินการระบบดังกล่าว

การดำ�เนินการระบบการควบคุมดูแลและประเมินผล (M&A Implementation):

การดำ�เนินการระบบควบคุมดูแลและประเมินผลในแต่ละวันนัน้ ครอบคลุมการเก็บข้อมูล การนำ�เข้าข้อมูล การประมวล
ข้อมูลและการจัดทำ�รายงานประจำ�ไตรมาส การดำ�เนินการเหล่านีจ้ ะได้วา่ จ้างผูร้ บั จ้างอิสระ เช่น มหาวิทยาลัยในอาเซียนซึง่ จะร่วม
งานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) เพื่อให้การใช้งาน
ระบบเป็นไปอย่างราบรื่น การดำ�เนินการทั้งหมด มีดังต่อไปนี้
1. การจัดทำ�ขอบเขตการว่าจ้างผูร้ บั ช่วงการดำ�เนินการระบบ งบประมาณและการค้นหาผูท้ จี่ ะทำ�การเสนอราคาสำ�หรับ
การให้บริการ
2. การทบทวนและประเมินข้อเสนอราคาและคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยคำ�นึงถึงศักยภาพ คุณภาพและ
ราคา
3. การมอบหมายให้ผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดเป็นผู้ดำ�เนินการระบบควบคุมดูแลและประเมินผลเป็นรายปีและ
สามารถต่อระยะเวลาได้หากดำ�เนินการเป็นที่น่าพอใจ
4. การให้คำ�แนะนำ�และกำ�กับดูแลการทำ�งานของบริษัทผู้รับจ้างช่วงโดยคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผล
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC)
กระบวนการออกแบบและนำ�ระบบการควบคุมดูแลและประเมินผลมาใช้จะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
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