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รายงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทยปี พ .ศ.๒๕๗๙

บทนำ
ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งถือเป็นทิศทางและแผนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศใน
ระยะ 5 ปี เพื่อมุ่งให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในด้านการแข่งขันด้า น
การท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ โดยคานึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และ
ยั่งยืน ซึ่งผลดาเนินงานในระยะที่ผ่านมา แม้จะประสบผลสาเร็จในการเพิ่มจานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
แต่ยังประสบปัญหาและอุปสรรคสาคัญหลายประการ ประกอบกับสภาพและบริบทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน เช่น สถานการณ์การเมืองของ
ประเทศ นโยบายของภาครัฐ การปรั บตัวของภาคเอกชน และปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของนั กท่องเที่ยว แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันเป็นการดาเนินการในช่วงเวลาที่สาคัญ คือ ช่วงเวลาแห่ง
การปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่ นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพื่อประสานประโยชน์และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
ซึ่งรัฐบาลในปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวในอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กล่าวคือ ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงนับเป็น
โอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้กาหนดกรอบแนวคิดและปัจจัยแห่งความสาเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ระยะ ๒๐ ปี ให้ตอบสนองกับเจตนารมณ์ตามหลักการและวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกัน
กระบวนการจัดทาวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2589 ได้คานึงถึงบริบทของประเทศไทยในการพัฒนา
ภายใต้กรอบการวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยสรุปจากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิที่ได้สารวจความเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อง ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ งข้ อมู ล ทุ ติ ยภู มิ จ ากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยได้ มี การ
ดาเนินการตาม ๔ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทการท่องเที่ยวภายในประเทศและของ
โลกที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท่องเที่ยวของไทยในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า การทบทวนวิสัยทัศน์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศคู่แข่งและประเทศต้นแบบรายสาคัญ การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน/ประชาสังคม ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการท่องเที่ยว การจัดประชุม
กลุ่มย่อยทั่วประเทศ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2579
การจัดทาวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้ ได้ให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามหลักวิชาการและการ
ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบ Consensus Building จากทุกภาคส่วน
ทาให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ครบทุกมิติ ทั้งบริบทในประเทศ บริบทต่างประเทศ บริบท
ตลาดโลก อีกทั้งได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยและทิศทางการพัฒนาใน
มุมมองของหลายหน่วยงานและของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการท่องเที่ยว เพื่อนามาสังเคราะห์เป็น
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แนวทางวิทัยทัศน์ การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาที่เ หมาะสม สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ .ศ. 2579
หรือในอีกระยะ 20 ปีข้างหน้า บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
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บทที่ 1 สถำนกำรณ์ แนวโน้ม และทิศทำงกำรท่องเที่ยว
1. สภำพแวดล้อมและบริบทกำรท่องเที่ยว1
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลกที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเป็ นอุตสาหกรรมที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
จากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในตลาดโลกและในประเทศ สามารถสรุป
สาระสาคัญสถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะ 20 ปี ดังนี้
1.1 สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรท่องเที่ยวในตลำดโลก
กำรท่องเที่ยวทั่วโลกมีกำรเติบโตและขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก จาก
รายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนนั กท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ที่
1.2 พันล้านคน มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 – 2558) โดยในปัจจุบัน
ทวี ป ยุ โ รปเป็ น ทวี ป ที่ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเยี่ ย มเยื อ นมากที่ สุ ด โดยมี ส่ ว นแบ่ ง ถึ ง ร้ อ ยละ 51 ของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในทวีปเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสัดส่วน
ร้ อ ยละ 13 ของนั ก ท่อ งเที่ ย วทั่ว โลกในปี พ.ศ. 2533 สู่ ร้อ ยละ 23 ในปี พ.ศ. 2558 ทั้ งนี้ UNWTO
คาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๗8) จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เป็นจานวนกว่า 2 พันล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 ต่อปี โดยจะ
มีการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา และตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จะมีสั ดส่ ว นนั ก ท่อ งเที่ ย วเพิ่ มขึ้ น จากร้ อยละ 23 (277 ล้ า นคน) เป็ นร้ อยละ 31 (653 ล้ า นคน) ของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลกในปี พ.ศ. 2578 ในขณะที่สัดส่วนของทวีปยุโรปจะลดลงจากร้อยละ 51 (609 ล้านคน)
สู่ร้อยละ 39 (810 ล้านคน)
ภำคกำรท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นแหล่งจ้ำงงำนสำคัญของโลก
โดยเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่มี ขนาดใหญ่ และขยายตั วอย่ างรวดเร็ว สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก
(WTTC) ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2558 ภาคการเดินทางและการท่องเที่ยวมีมูลค่าประมาณ 7.2 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 9.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก (Gross Domestic Product:
GDP) มีการเติบโตจากปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 6.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ กว่าร้อยละ ๓ ต่อปี โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวนั้นมาจากทั้งปัจจัยโดยตรง (การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและ
ประชาชนในประเทศ รวมถึงการใช้จ่ายของรัฐบาลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) และปัจจัยโดยอ้อม (การลงทุนโดย
ธุรกิจและการใช้จ่ายของรัฐบาลในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง) นอกจากนี้ ภาคบริ การและการท่องเที่ยวยังเป็นแหล่ง
จ้างงานสาคัญของโลก มีแรงงานอยู่ถึง 284 ล้านคน หรือคิดเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดของการจ้างงานทั้งหมดทั่วโลกในปี
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ WTTC คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2569) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจำกภำคกำร
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ท่องเที่ยวจะเติ บโตด้ วยอัตรำเฉลี่ยร้ อยละ 3.8 ต่อปี ส่ งผลให้ ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลกจากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 11.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯและสร้างงานกว่า 357 ล้านตาแหน่งหรือคิดเป็นหนึ่งในเก้าของ
การจ้างงานทั่วโลก โดยภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกจะมีการเติบโตของ GDP การท่องเที่ยวสูงที่สุดที่ร้อยละ 7.1 โดยมี
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากประเทศอินเดียและจีน
ในขณะเดียวกัน แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในตลำดโลกได้สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดให้กับอุตสำหกรรม
กำรท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งและตอบรั บ กั บ แนวโน้ ม การท่ อ งเที่ ย วที่
เปลี่ย นแปลงไปในโลก อาทิ การเติบโตของชนชั้นกลางที่เพิ่มความสามารถในการจับจ่ายใช้ส อยเพื่อการ
ท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่าที่ทาให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวกด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง การ
เติบโตของประชากรสูงวัยที่ต้องการการอานวยความสะดวกเพื่อเข้า ถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเพิ่มขึ้นของ
การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรง
ได้มากขึ้น ความต้องการท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์ที่สูงขึ้นทาให้หลายประเทศได้ทาการปรับสินค้า บริการ
และเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทาให้มี
กลุ่มสาขาการท่องเที่ยวเติบโตใหม่มากมาย อีกทั้งหลายประเทศหันมาเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยว
เพื่อให้สามารถตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายได้
1.2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย
ภำคกำรท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในตัวจักรสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยในปี
พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นสร้างรายได้กว่า 2.23 ล้านล้านบาท และมูลค่าอุตสาหกรรม
ท่องเที่ย วคิดเป็ น กว่าร้ อยละ ๑๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังเป็นแหล่งที่มาของเงินตรา
ต่างประเทศและเป็นกลไกสาคัญในการจ้างงานกว่า 4 ล้านตาแหน่งทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงบทบาทสาคัญ
ของภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทยมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง จำกจำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เพิ่ม
สูงขึ้นติดอันดับที่ 11 ของโลก สะท้อนให้เห็นได้จากแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในระยะที่ผ่านมา จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2552 มา
เป็น 29.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมากเป็นอันดับที่ ๑๑ ของโลก โดยประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และลาว ตามลาดับ สาหรับแนวโน้มนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 มีการเติบโตกว่าร้อยละ 9 ต่อปี โดยใน
ปี พ.ศ. 2557 นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางคิดเป็น 136.2 ล้านคน-ครั้ง และเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ที่
138.8 ล้านคน-ครั้ง อย่างไรก็ตาม อัตราการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยยังอยู่ในระดับต่าหากเทียบ
กับประเทศอื่นในภูมิภาค
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมจำนวนนักท่องเที่ยว โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมี
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวอยู่ที่ ๑.๒ ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙ จำกปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะ
มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเหลือจานวน ๑.๑7 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้นเพียงร้ อยละ 5 แต่รายได้ก็สามารถปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับเดิมมาอยู่ที่ 2.23 ล้ านล้านบาท ในปี พ.ศ.
2558 ซึ่ งในจ านวนนี้ แบ่ งเป็ นรายได้จากนั กท่ องเที่ ยวต่ างชาติ จานวน 1.44 ล้ านล้ านบาท และรายได้จาก
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นักท่องเที่ยวไทย จานวน 0.79 ล้านล้านบาท นอกจากนั้น จากการเก็บสถิติของ UNWTO ประเทศไทยมีรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง ๔๔.๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือสูงเป็นอับดับที่ 6 ของโลก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า
รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2559 จะมีรายได้รวม 2.4 ล้านล้าน
บาท และในปี พ.ศ. 2560 จะมีรายได้สูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท
กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวต่อครั้งสูงขึ้นถึงแม้วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจะลดลง โดยในปี พ.ศ. 2558
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติมีกำรใช้จ่ำยเป็นจำนวนเฉลี่ย 5,073.7 บำทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 6.2
ในทางตรงกันข้าม จานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว ลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ย 9.6 วัน ซึ่งลดลงร้อยละ 3.5 จากปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในระยะใกล้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและ
มาเลเซีย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อนึ่ง ปัจจัยโดยรวมยั งส่งเสริมการพัฒนาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อาทิ สถานการณ์ภายในประเทศที่เริ่ มดีขึ้นทาให้การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจานวน
นักท่องเที่ยวจีน และค่าโดยสารสายการบินระหว่างประเทศที่ลดลง
1.3 ศักยภำพอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบจำกประเทศคู่แข่งหลำยประกำร เช่น ทาเล
ที่ ตั้ ง เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ความหลากหลายของทรั พ ยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558 World
Economic Forum ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่
35 จาก 141 ประเทศทั่วโลก โดยหากพิจารณาในด้านที่สาคัญ จะพบว่า ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 16 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมทางอากาศ อยู่ในอันดับที่ 17 ด้านแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อยู่ในอันดับที่ 34 ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในอันดับที่ 60 ทั้งหมดนี้ล้วน
แล้วแต่เป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวของไทย แสดงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ของสถานที่ ท่ องเที่ ย ว และความสามารถของประเทศไทยในการเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวยอดนิ ยมระดั บโลก
อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถคงความนิยมและรักษา
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลกระทบจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงต่อภำพรวมอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนำคตแสดงถึงศักยภำพ
ในกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย
การพัฒนาการท่ องเที่ ยวในอนาคตควรมุ่ งเน้ นการบรรลุ เป้าหมายเชิ งคุ ณภาพของการเติ บโตด้านรายได้ จาก
นั กท่ องเที่ ยวในกลุ่ มต่ าง ๆ โดยมี ความจ าเป็ นที่จะต้ องเข้ าใจพฤติ กรรมและความต้องการที่ แตกต่ างกั นของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังต้องมีการเตรี ยมพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรเพื่อรองรับภาวะการ
แข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น
โดยสรุป อุตสำหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภำพ และอุปสรรคในกำรพัฒนำ
ประเทศไทยมีควำมโดดเด่นเรื่องสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจได้สูง แต่ยังขำดกำรอนุรักษ์
และบริหำรจัดกำรขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่นิยมสูง การ
กระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นยังต้องได้รับการพัฒนา ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาด
นักท่องเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปยังคงมีให้เห็น อีกทั้งความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยวยังต้อง
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ปรับปรุงและเร่งปรับภาพลักษณ์ด้านลบ ความสะอาดและสุขอนามัยของสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นอีกประเด็นที่ประเทศไทยต้องให้ค วามใส่ใจในการพัฒนา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ อันจะส่งเสริมความยั่งยืนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาว
2. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศคู่แข่งและประเทศต้นแบบรำยสำคัญ
บทเรียนจำกประเทศต้นแบบและประเทศคู่แข่งรำยสำคัญ ทำให้ประเทศไทยสำมำรถนำมำปรับใช้เพื่อ
กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำให้มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดเจนขึ้น การทบทวนวิเคราะห์แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวของประเทศที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงในด้านการท่องเที่ยว อย่างเช่น ประเทศจีน สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย มัลดีฟส์ และประเทศต้นแบบ เช่น ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศคู่แข่งที่สาคัญ ได้แก่ สิงคโปร์
และมาเลเชีย สามารถสรุปข้อเรียนรู้สาคัญได้ คือ หลายประเทศเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การคมนาคมเพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร และการนาเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่ออานวยความสะดวกด้าน
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ในด้านทิศทางการพัฒนาบางประเทศเลือกที่จะตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่าง
เฉพาะเจาะจง ในขณะที่บางประเทศตั้งเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลุ่มการท่องเที่ยวที่ประเทศนั้นๆมีศักยภาพ
การบู รณาการเป็ นยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาที่ได้รับการเน้นย้าในทุกแผนพัฒนา เนื่องจากการบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกสาคัญที่ช่วยผลักดันแผนให้เป็นรูปธรรม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัว
ให้เข้ากับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
3. นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
กำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่ช่วยสร้ำงรำยได้ และมีควำมสำมำรถที่จะกระจำยรำยได้สู่ประชำชนทุก
ภำคส่วนอย่ำงแท้จริง หลำยหน่วยงำนจึงได้ให้ควำมสำคัญกับกำรร่วมพัฒนำกำรท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้
การพัฒนาทั้งหมดเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน การพัฒนาวิสัยทัศน์การท่ องเที่ยวของประเทศ
จาเป็นต้องบูรณาการกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในทุกระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ เช่น
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๒
(พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔) รวมถึง ระดับนานาชาติ เช่น แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. 2559 –
2568) แผนการตลาดการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) เป็นต้น
จำกกำรทบทวนนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวดังกล่ำว นำมำสู่แนวคิดหลักในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวของไทยในระยะ 20 ปี ภายใต้กรอบแนวคิดหลักๆ ดังนี้
- หลักกำรสำคัญ คือ การส่งเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ การวางตาแหน่งทางการตลาด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ และกระจายความเจริญสู่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการ
เชิดชูอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
- เป้ำหมำยของกำรพัฒนำ คือ การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน
- ประเด็นยุทธศำสตร์หลัก คือ การยกระดับสินค้าเเละบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
บุคลากรและการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
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4. ผลกำรสังเครำะห์ประเด็นสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไทย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากเศรษฐกิจโลกที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว กอปรกับการเติบโตของสาย
การบิน ต้นทุน ต่าที่ช่วยลดค่าใช้จ่ ายในการเดินทางและเพิ่มการเข้าถึงแหล่ งท่องเที่ยวรอง ทาให้ มีจานวน
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการปรับใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยว เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันและสื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ต้อง
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญและการเป็นเครื่องมืออานวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน
จากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นประสบการณ์ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่
ประเทศไทยจะดึง เอาจุดเด่นด้านวัฒ นธรรมและความเป็นอยู่วิถีไทยมานาเสนอต่อนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
เอกลักษณ์
ในขณะเดียวกัน ประเทศต้นแบบและคู่แข่งรายสาคัญของประเทศไทยได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รวดเร็ว โดยมีการเน้นย้าที่การพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยวอย่างองค์รวม อันประกอบด้ วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การอานวยความสะดวก คุณภาพของบุคลากร และการปรับใช้เทคโนโลยี
อีกทั้งยังมีการผลักดันการดาเนินงานอย่างบูรณาการ ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และภาครัฐกับ
ประชาชน ซึ่งเป็นอีกบทข้อเรียนสาคัญของประเทศไทยในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเป็นกลไกนาไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมุ่งให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นการวางหลักการการพัฒนาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วย
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ การท่องเที่ยวสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน อันจะช่ว ย
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงที่พัฒนาแล้วตามเจตจานงของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย ความสะอาด คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ดังนั้น แนวทางการ
พั ฒ นาตามวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. 2579 จึ ง ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
อุตสาหกรรม การพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานเพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย และการเชื่อมต่อสู่ พื้นที่
ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสการพัฒนาและสนับสนุนการกระจายรายได้อย่างแท้ จริง โดยมีการส่งเสริมการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับใช้เทคโนโลยี รวมถึงการวางระบบบริหารอย่างเป็นรูปแบบเพื่อเพิ่มการ
บูรณาการในการทางาน
วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ จึงได้จัดทาและพัฒนาขึ้นบนหลักการที่มุ่งส่งเสริมความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและสอดรับ
กับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย บนเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่โดดเด่นและมีคุณภาพระดับ
โลก เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่ว นอย่าง
ยั่งยืน
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บทที่ 2 วิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากความสาเร็จหลายประการ เช่น
การเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว ขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวของไทยได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆของโลก
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านความยั่งยืนของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ปัญหาภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพของธุ รกิจท่องเที่ยว และการ
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานของ
ศักยภาพและโอกาสด้านการท่องเที่ยว จึงควรกาหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยมี
จุ ดมุ่งหมายที่จะพัฒนา รั กษา และยกระดั บคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่ อให้ เป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทาวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ เป็นการดาเนินการในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไทยให้
ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิรู ป เพื่อประสานประโยชน์ และสามารถอยู่ ร่วมกันได้ อย่างสงบสุ ข โดยมีวัตถุประสงค์หลั กของการ
ท่องเที่ยวของประเทศคือ ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวต่อประเทศในองค์รวม ได้แก่ การเป็นแหล่งเพิ่ มรายได้
ให้แก่ประเทศและกระจายรายได้สู่ประชาชน การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในขณะเดียวกัน การพิจารณาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ควรคานึงถึงค่านิยมหลักของการท่องเที่ยวของประเทศ นั่นคือการปรับสมดุลการท่องเที่ยว การเชิดชูวิถีไทย และ
การเน้น "คน" เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบที่การท่องเที่ยวของไทยควรแสดงถึงและคงไว้ อัน
ได้แก่ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย การให้ความสาคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยว และการกระจายรายได้และความเจริญของประเทศ ในฐานะที่เป็นวาระแห่งชาติ
ดังนั้ น จึงได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย พ .ศ .2579 เพื่อเป็นกรอบชี้นาการพัฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย วไทยในระยะยาว ซึ่ ง เป็ น ผลสั ง เคราะห์ จ ากการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบจากบริ บ ท
สภาพแวดล้อมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว รวมทั้งได้มีการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ดังนี้
วิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579
"ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน"
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วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 มีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค์ประกอบ ๕ ประการ ได้แก่
ประกำรที่หนึ่ง ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นนำของโลก ด้วยการยกระดับคุณภาพและเพิ่ม
ความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและวันพักต่อครั้งของการเดินทางของนักท่องเที่ยว และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ประกำรที่สอง กำรเติบโตอย่ำงมีดุลยภำพ โดยส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่าง
กลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยวตามถิ่นที่อยู่ และ
ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่ องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ ส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตระหว่าง
พื้นที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการกระจายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองและพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล
ประกำรที่สำม กำรเติบโตบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ไ ทย เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วและ
ประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
สาหรับประชาชนทุกระดับ
ประกำรที่ส่ี กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกระจำยรำยได้สู่ประชำชนทุกภำคส่วน โดยมุ่ง
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ และกระจายรายได้แก่ประเทศ พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งใน
ตัวขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เเละสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ พัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ในเมืองรองและชนบท
และสนับสนุนภาคการลงทุนแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ประกำรที่ห้ำ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม การบริหารความสามารถในการรองรับ และ
การปลูกฝังจิตสานึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยการเชิดชูและรักษาไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิน่
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องค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579

่งที่ า: การสั า ์เ ิง ก เ ี่ยว า , Roland Berger
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ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดเเนวทางการพัฒนา (Roadmap) ในระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
กรอบเวลาในการพัฒนาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้
ช่วงเวลำ

แนวทำงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙

ระยะสั้น หรือ 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึ่งในตัวจักรสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
ภำยใน ๕ ปี
โครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐให้ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมมาก
(พ.ศ. ๒๕๖4)
ขึ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยว
2. ประเทศไทยยังคงเป็นเเหล่งท่องเที่ยวชั้นนาในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทางทะเล และ
การแพทย์ และการใช้จ่ายต่อหัวเติบโตอย่างต่อเนื่องสาหรับกลุ่มภูมิศาสตร์หลักปัจจุบัน (เช่น
จีน และ ASEAN) ทั้งนี้ เริ่มมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาในรูปแบบ
การท่องเที่ยว (segments) ใหม่ และเริ่มมีการขยายเป้าหมายกลุ่มภูมิศาสตร์เพิ่มเติม
3. กฎและข้อบังคับเคร่งครัดมากขึ้นในด้านความยั่งยืน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของความยั่งยืน
4. ประเทศไทยเป็น Gateway สูก่ ารท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค CLMVT โดยนักท่องเที่ยวจานวนมาก
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนการไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆในอนุภูมิภาค
ระยะกลำง
หรือ ภำยใน
10 ปี

1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึ่งในตัวจักรสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและลดความ
เหลื่อมล้าของคนในชาติโดยชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นาในการพัฒนาการท่องเที่ยว

2. ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวชั้นนาในอีกอย่างน้อย 1 รูปแบบการท่องเที่ยว (segment) ใหม่
(พ.ศ. ๒5๗0)
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทางทะเล และการแพทย์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมสาหรับกลุ่มภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางขึ้น
10

ช่วงเวลำ

แนวทำงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความยั่งยืนในการท่องเที่ยวอย่างเเท้จริง
4. ประเทศไทยเป็น Gateway สูก่ ารท่องเที่ยวในภูมิภาค ASEAN โดยนักท่องเที่ยวจานวนมาก
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนการไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆในภูมิภาค

ระยะยำว หรือ 1. ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวชั้นนาของเอเชีย แปซิฟิกในรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงทะเลและชายหาด และเชิงการแพทย์
ภำยใน 20 ปี
(พ.ศ. ๒57๙) 2. ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก และการใช้จ่ายต่อหัวเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่ม
นักท่องเที่ยว
3. มีการพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของทุกจังหวัด
4. การท่องเที่ยวเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นาของเอเชีย แปซิฟิก ในด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6. ประเทศไทยเป็นประตูแห่งการเดินทางท่องเที่ยวสู่ทวีปเอเชีย แปซิฟิก
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บทที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไทย ระยะ 20 ปี
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะ ๒๐ ปี ที่ว่า ลโบศยเ่ยุศลโงอขป้นย้แนศยทไุควย่ีลเงอ่งง่ลหแนรปเยทไศปเะรป "
แุ้ ลนนทงยป ุีลเะงเพ่ ง ปลงวคลนศลโ ง ่ยุ ศเพไแ่้ นศ่โเนเลโเอเ งลศเโ็ปเเภ ่อ นวน อปบเโบภลุโลุ่งา ่ย้
"ลโบงลงงยยเีลว่้คงแุ้ลนุอไนุพง จึงได้มีการวางแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานและ
แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต โดยได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย
7 างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
และการสร้
ยุทธศำสตร์
การบูอรงเที
ณาการการบริ
ารจัดการการท่
ความร่ร์วมมืักอระหว่
วิสัยทัศทน์ี่ ๕การท่
่ยวไทยส่ปหี พ.ศ.
2579 องเทีรร่ยวไและการส่
วย 5 งยเสริ
ท มศาส
อง างประเทศ
น

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่ำงมีดุลยภำพบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกระจำยรำยได้สู่ประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน

วิสัยทัศนการ
ท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2579
ยุท ศาสตร
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทย

1

2

3

กำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำน
กำรท่องเที่ยว
และสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
ในกำร
พัฒนำกำร
ท่องเที่ยว

่งที่ า: นพั นาการท่องเที่ยว ่ง า ิ ั ที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)

4

5

กำรสร้ำงควำม
สมดุลให้กับกำร
ท่องเที่ยวไทย
ผ่ำนกำรตลำด
เฉพำะกลุ่ม กำร
ส่งเสริมวิถีไทย
และกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น
ของนักท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

กำรส่งเสริม
กำรบูรณำกำร
กำรบริหำร
จัดกำรกำร
ท่องเที่ยว และ
กำรสนับสนุน
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำง
ประเทศ
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โดยมีสรุปประเด็นสาคัญที่นาไปสู่การดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เนื่องด้วยพื้นฐานการเติบโตของการท่องเที่ยวนั้นมีปัจจัยหลักที่คุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ที่ต้องได้มาตรฐานระดับสากลและมีเอกลักษณ์โดดเด่น การพัฒนาต้องเกิดขึ้น
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความสมดุลทั้งในด้านพื้นที่ เวลา และกลุ่มการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการกระจาย
นั กท่ องเที่ ย วและรายได้ จ ากนั กท่ องเที่ ย ว ซึ่ งจะช่ ว ยส่ งเสริ มความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ ในทั่ ว ทุ กภู มิ ภ าค
ของประเทศไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อ
การเติบโตของการท่องเที่ยว ล้วนมีส่วนในการส่งเสริมประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
คมนาคมในทุกรูปแบบเพื่อรองรั บการขยายตัวของการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ และการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเป็นระบบ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านการยกระดับการอบรมและคุณภาพสู่ระดับสากล
เพื่อให้ทัดเทียมขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโลกและเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันที่ทวีความ
รุนแรงขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกฝังจิตสานึกและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับ
ประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนกำรตลำดและกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ผ่านการส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มและ
การพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ ายของนักท่องเที่ยวและ
กระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวไทย กอปรกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการบนพื้นฐานเอกลักษณ์อย่างไทย
และการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรบูรณำกำรกำรบริ หำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว และกำรส่งเสริ มควำมร่ วมมือระหว่ ำง
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนแผนฯสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพื่อการวิเคราะห์ วางแผน และ
บริการจัดการรองรับความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยรวม
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บทที่ 4 กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไทย
วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2579) จะเป็นกรอบแนวทางหลักในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ และแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง ระดับพื้นที่ และระดั บสาขา ซึ่งจะมี
ความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทยจะทาหน้าที่เป็นกรอบระยะยาวเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความ
ร่ว มมือจากหลายภาคส่ ว น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในการร่ว มกันวางแผน วางนโยบาย และดาเนินการตาม
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ
ทั้งนี้ เพื่อให้วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2579) เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนอย่าง
สัมฤทธิ์ผล จึงได้มีการวางระบบความเชื่อมโยงของการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และการใช้กลไก
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ให้ความสาคัญกับความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ต้องตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการและมีความต่อเนื่อง อีกทั้งต้อง
มีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยมีกระบวนการขับเคลื่อน
ในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดั บนโยบำย คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติเป็นหน่ว ยงานหลั ก ในการกาหนด
นโยบาย โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รับนโยบายเพื่อประสานการแปลงนโยบายหรือแผนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ภายใต้กรอบ
แนวทางวิ สั ย ทัศ น์ การท่ อ งเที่ย วไทย โดยต้อ งมีก ารประสาน ดู แล กากับ การดาเนิน งานร่ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงานระดับนโยบายและพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับนโยบายและระดับ
พื้นทีม่ ีความชัดเจนและมีการบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระดับพื้นที่ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยเป็นแกนกลางในการประสานนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ระดับพื้นที่ จังหวัด และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว สอดคล้องตามแนวทางและเป้าหมายสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
การท่องเที่ยวของประเทศ
ระดั บ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง หมดควรร่ ว มกั น สนั บ สนุ น ให้ ภ าค
ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในบริบทที่เหมาะสมและสอดรับ
กับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการจัดทาแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับชุมชน ทั้งนี้ การเข้า
มามีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนเจ้าของพื้นที่ จะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความเป็นไทย
ให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดย
แท้จริง
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ทั้ ง นี้ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของประเทศสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทยนั้ น
จาเป็นต้องคานึงถึงการให้ลาดับความสาคัญระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่าง
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการอย่างสอดคล้อง
กันและเป็นระบบ อีกทั้งควรให้ความสาคัญในการวัดความสาเร็จในการดาเนินงานพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น "แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบน
พื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่าง
ยั่งยืน" มีปัจจัยความสาเร็จ 4 ประการ ดังนี้
1) สำระของวิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับ
เป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของประเทศสู่เป้าหมายเฉพาะในพื้นที่
และสาขาต่างๆ ตามห้วงเวลาการดาเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติได้
2) ระบบและกฎหมำย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้มีการนากรอบวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ .ศ.2579 ไปปฏิบัติ
รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรและความสามารถเพื่อ ผลักดัน
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
3) กลไกสู่กำรปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา การ
นาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและขับเคลื่อน
วิสั ย ทั ศน์ การท่ องเที่ย วไทยสู่ ก ารปฏิบั ติอ ย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพ และหน่ ว ยงานปฏิ บัติ จะต้ องมีค วามเข้า ใจ
สามารถกาหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของประเทศ
4) กำรยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆและสาธารณชน มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุก
ภาคส่วนในสังคมในร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ
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จัดทำโดย

รวมกับ

