บรรณาธิการแถลง
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับแรกของปี พ.ศ. 2560 มาพร้อมกับข่าวดีของการท่องเที่ยวโลกและการท่องเที่ยวของไทย
ที่คาดการณ์ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. 2560 จะเติบโตร้อยละ 3-4 ใกล้เคียงกับการเติบโตของปี พ.ศ. 2559
ส�าหรับประเทศไทย เริ่มต้นปีด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ�านวน 9.07 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 0.41 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 4.72 แสนล้านบาท ในขณะที่ จ� านวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.43 ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเทีย่ วภายในประเทศ 2.31 แสนล้านบาท และเป็นทีค่ าดการณ์วา่ ตลอดทัง้ ปี พ.ศ. 2560 จะมีรายได้
จากการท่องเที่ยวรวม 2.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 9.84 โดยเป็นรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจ�านวน 1.82 ล้านล้านบาท และมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 0.93 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17-18
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใกล้เคียงกับของปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ ฟื้นตัวและคาดว่าจะดีขึ้นตามล�าดับ ส�าหรับ
บางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อินเดีย แคนาดา และบางประเทศในยุโรป โดยเฉพาะรัสเซียที่กลับมาเพิ่มจ�านวนมากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด การเพิ่มจ�านวนของเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศของสายการบินต้นทุนต�่าจากราคาน�้ามันที่ยังอยู่
ในระดับต�่า และการน�าเสนอแพ็คเกจในราคาประหยัด การแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินเยน การขยายระยะเวลา
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า) และการลดค่าธรรมเนียม VOA เสถียรภาพทางการเมืองของไทย และ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทยจากการส�ารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจาก
การด�าเนินมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐตลอดปี พ.ศ. 2559 สนับสนุนให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2560
ในขณะที่ ไทยเที่ยวไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสนี้ และคาดว่ายังคงเติบโตต่อไปตลอดปี พ.ศ. 2560 ด้วยปัจจัยบวก
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือที่เอื้อต่อ
การเดินทางไปท่องเทีย่ ว และการตอบสนองต่อมาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของภาครัฐอย่าง โครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
และ 12 เมืองต้องห้าม....พลาด พลัส และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใหม่ๆ อาทิ “สตรีอย่าหยุดเที่ยว” “เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว”
“ประกาศศักดา ท้าเที่ยวข้ามภาค” และ “เที่ยวได้งาน” เป็นต้น
ส�าหรับบทความในรายงานฉบับนี้ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับรูปแบบการท่องเทีย่ วทีอ่ งค์การการท่องเทีย่ วโลก (UNWTO) ประกาศให้
ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน คือ (1) การท่องเทีย่ วโดยชุมชน ทีว่ เิ คราะห์รปู แบบการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของ
ต่างประเทศและไทย วิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส ข้อจ�ากัดของการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของไทยเพือ่ น�ามาสูข่ อ้ เสนอแนะแนว
ทางการด�าเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชน และ (2) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่แสดงความส�าคัญของการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนและแนวการด�าเนินงานของประเทศไทย
ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาสจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน หากมีข้อติชมประการใด ทีมบรรณาธิการยินดี และพร้อมที่จะรับฟังเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
ความสมบูรณ์มากขึ้น
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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เลขที่ 4 ถนนราชด�าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100
ภายใต้โครงการจัดท�ารายงานภาวะเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวรายไตรมาส
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ.
2560 มีการประมาณการจ�านวนนักท่องเที่ยวโลกไว้ที่ 274 ล้านคน
โดยทวีปยุโรปเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกด้วยสัดส่วน
ร้อยละ 51 ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นเสาหลักของ
การท่องเที่ยวโลกด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยว 6.2 ล้านคนที่เดินทาง
ออกนอกประเทศในช่วงวันหยุดตรุษจีนที่ผ่านมา (27 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2560) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เช่นเดียวกับความเชื่อมั่น
ในสถานการณ์การท่องเทีย่ วโลกตลอดทัง้ ปี พ.ศ. 2560 ตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่มองว่าจะดีข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา
ด้วยอัตราการเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยวโลกใกล้เคียงกันที่
ร้อยละ 3-4
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี พ.ศ. 2560 จ�านวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.41
และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อคนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีค่ นไทย
มีการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.43 ส่งผลให้รายได้
ขยายตัวร้อยละ 6.53 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาเซียนในช่วง
ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560 จ�านวนนักท่องเที่ยวยังคงขยายตัว
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 1.20 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สร้างรายได้กว่า 6 หมืน่ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.09 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีทผี่ า่ นมา เช่นเดียวกับจ�านวนนักท่องเทีย่ ว CLMV ที่
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน ด้วยอัตราร้อยละ 11.69 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีทผี่ า่ นมา สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ 2 หมืน่ ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 9.71 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา
แนวโน้มการท่องเทีย่ วของไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560
คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
7.66 เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ร้อยละ 8.56 และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.08 โดยได้รบั ปัจจัยบวกจากราคาบัตรโดยสารเครือ่ งบินทีจ่ ะยังอยู่
ในระดับต�่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโรที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
รวมทั้งการเพิ่มจ�านวนของเส้นทางการบินในประเทศและระหว่าง
ประเทศของสายการบินต้นทุนต�่า
02

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และ 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด พลัส ท�าให้มผี เู้ ยีย่ มเยือนชาวไทยในไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2560 รวม 12.13 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.47 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 34,361 ล้านบาท
แบ่งเป็นรายได้จาก 12 เมืองต้องห้าม...พลาด 16,843 ล้านบาท
และ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส 17,517 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 8.09 และ 6.28 ตามล�าดับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็น
รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ชุมชนมีบทบาทหลัก
ในการก�าหนดทิศทาง การบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน
ซึ่งปัจจุบัน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป จากผลส�ารวจระบุว่า ร้อยละ 40 มองหา
กิจกรรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ที่ถือเป็น Local Experience
ส�าหรับในปี พ.ศ. 2557 การท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 29 แห่งหลัก
ของไทย สามารถสร้างรายได้ถึง 32.3 ล้านบาท จากจ�านวน
นักท่องเที่ยวประมาณ 1 แสนคน
UNWTO ได้ประกาศให้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีแห่งการท่องเทีย่ ว
ยั่ ง ยื น การด� า เนิ น การท่ อ งเที่ ย วของไทยทั้ ง ในแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้ให้ความส�าคัญต่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนในยุทธศาสตร์ย่อยในการพัฒนาทั้งด้าน
อุปสงค์และอุปทานด้านการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ ไทยยังได้กา� หนด
ให้ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น
พ.ศ.2559 - 2563

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกที่ส�าคัญ
การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. 2560 และไตรมาสที่ 1/2560
องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้รวบรวมความเห็น
จากผู ้เชี่ยวชาญด้านการท่อ งเที่ยวจ�านวนประมาณ 300 คน
ถึงความเชื่อมั่นกับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. 2560
ส่วนใหญ่ (กว่าร้อยละ 60) มองว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าปี
ที่ ผ ่ า นมา (พ.ศ. 2559) แต่ ก ารเติ บ โตจะยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ที่
ใกล้ เ คี ย งกั น ด้ ว ยอั ต ราร้ อ ยละ 3-4 (ปี พ.ศ. 2559 เติ บ โต
ในอัตราร้อยละ 3.9)
เอเชี ย และแปซิ ฟ ิ ก รวมทั้ ง แอฟริ ก ายั ง คงเป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี
การเติ บ โตของจ� า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทาง

เข้าประเทศสูงสุดในอัตราร้อยละ 5-6 แต่ยังเป็นอัตราที่ต่�ากว่า
การเติบโตของ ปี พ.ศ. 2559 (เอเชีย-แปซิฟิก ร้อยละ 8.4
และแอฟริกา ร้อยละ 8.1) ตามมาด้วยภูมิภาคอเมริกา ที่คาดว่า
จะมีการเติบโตร้อยละ 4-5 ซึง่ ใกล้เคียงกับการเติบโตในปีทผี่ า่ นมา
(ร้อยละ 4.3) เช่นเดียวกับยุโรป ที่คาดว่าจะเติบโตไม่มากนัก
เพียงร้อยละ 2-3 สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่เติบโตในอัตราร้อยละ 2
เท่านัน้ ทีน่ า่ สนใจคือ ตะวันออกกลาง ทีค่ าดว่าจะเติบโตในอัตราสูง
ถึงระหว่างร้อยละ 2-5 ต่างจากปีที่ผ่านมาที่ติดลบร้อยละ 4.1

Outlook for International Tourist Arrivals
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

real, change
Full year
World
Europe
Asia and the Pacific
Americas
Africa
Middle East

1.9%
0.3%
1.1%
2.7%
2.9%
20.0%

-3.9%
-5.1%
-1.6%
-4.9%
4.5%
-5.4%

6.6%
3.1%
13.2%
6.4%
9.3%
14.6%

4.6%
6.4%
6.2%
3.7%
-0.7%
-9.3%

4.7%
3.9%
7.1%
4.5%
4.5%
3.2%

2016

average
a year

Jan-Dec 2005-2015
4.7%
4.8%
6.9%
3.0%
4.5%
-1.5%

4.3%
2.3%
5.8%
8.5%
0.9%
8.4%

4.6%
4.7%
5.6%
6.0%
-2.5%
0.8%

3.9%
2.0%
8.4%
4.3%
8.1%
-4.1%

3.9%
3.0%
6.1%
3.8%
4.5%
5.2%

Projection 2017
(issued January)
Between
+3% and +4%
+2% and +3%
+5% and +6%
+4% and +5%
+5% and +6%
+2% and +5%

ที่มา : World Tourism Organization (UNWTO) (Date as collected by UNWTO January 2017)
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ส� า หรั บ ไตรมาสที่ 1/2560 จากข้ อ มู ล ประมาณการจ� า นวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศต่างๆ จ�านวน 82 ประเทศ
ทั่วโลกโดย Tradingeconomic.com พบว่า มีจ�านวนทั้งสิ้น
274 ล้านคน โดยยุโรปยังคงครองความเป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม
ของนักท่องเทีย่ วทัว่ โลกด้วยจ�านวน 139.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51 รองลงมา ได้แก่ เอเชีย ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยว
90.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.2 และ อเมริกา จ�านวน
26.3 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.6 แอฟริกา จ�านวน 15.7 ล้านคน
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 5.7 และออสเตรเลี ย 1.2 ล้ า นคน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.4 ตามล�าดับ

ในขณะที่ อาเซียน (ขาดข้อมูลของประเทศลาว) เป็นทีค่ าดการณ์วา่
ในไตรมาสที่ 1/2560 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศ
แถบอาเซียนจ�านวน 10.7 ล้านคน โดยประเทศไทยยังคงครอง
ความเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มด้ ว ยจ� า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทีเ่ ดินทางเข้าประเทศสูงสุด 3.4 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.3
รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยว 2.3 ล้านคน
สัดส่วนร้อยละ 21.6 สิงคโปร์ 1.6 ล้านคน สัดส่วนร้อยละ 14.7
ตามด้ ว ยอิ น โดนี เ ซี ย และเวี ย ดนาม ที่ มี จ� า นวนใกล้ เ คี ย งกั น
0.9 ล้านคน ฟิลิปปินส์ จ�านวน 0.6 ล้านคน กัมพูชา และ
พม่า ด้วยจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน 0.4 ล้านคน น้อยสุดคือ บรูไน
ด้วยจ�านวน 0.2 ล้านคน

ปี พ.ศ. 2560 UNWTO ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา
ในงาน The International Tourism Fair of Spain (FITUR)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)
ได้ ป ระกาศอย่ า งเป็ น ทางการให้ ป ี ค.ศ. 2017 เป็ น ปี แ ห่ ง
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ การพั ฒ นา พร้ อ มด้ ว ยแผน
การจัดกิจกรรมระดับโลกตลอดปี พ.ศ. 2560 จ�านวน 5 ด้าน
ได้แก่ (1) มีส่วนในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
(2) ให้ ความส� า คั ญ กั บประเด็น ด้านสังคม การจ้างงาน และ
การลดปั ญ หาความยากจน (3) มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) (4) ให้คุณค่าทางวัฒนธรรม
ความหลากหลาย และมรดกทางวัฒนธรรม (5) ความเข้าใจ
ร่วมกัน ความสงบสุข และความมั่นคง ด้วยคาดหวังว่าจะเป็น
แรงกระตุ ้ น ให้ สั ง คมและนั ก การเมื อ งหั นมาส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ของภาครัฐ การลงทุน และการริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะน�าไปสูก่ ารพัฒนา
และการลดความยากจน
ในเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) โดยกิจกรรม
5 ด้านข้างต้นที่ UNWTO ก�าหนดขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 ประกอบ
ด้วย (1) รายงานการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ด้าน เป็นการน�าเสนอกรณีศึกษา
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ของประเทศต่างๆ ในหัวข้อเรื่อง “Tourism and the Sustainable
Development Goals: Journey to 2030” โดยมีประเด็นเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ แนวทางการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะสามารถ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ และแนวทาง
Roadmap ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 ที่กระตุ้นให้เกิดพลังร่วมกัน
ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก� าหนดนโยบาย
และกรอบงบประมาณ (2) กิจกรรมร่วมกับสื่อระดับโลกอย่าง
CNN และของประเทศสเปนอย่าง RTVE “Travel.Enjoy.Respect”
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยว
ผ่านทางเว็บไซด์ ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ค เพื่อสร้างความตระหนัก
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้องถึงความส�าคัญ ของการท่องเที่ ยว
ที่ช่วยสร้างให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก (3) การแต่งตั้งทูตพิเศษ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ปี แ ห่ ง การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ การพั ฒ นา
จ�านวน 7 คน ทีม่ าจากนักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ของประเทศต่างๆ (4) การท�ากิจกรรมร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
(UN) กับประเด็นที่มีความส�าคัญของโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเชือ่ มโยงระหว่างการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน เช่น วันสตรีสากล
วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และวันเยาวชนโลก
เป็นต้น
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ความคืบหน้าของอาเซียนจากการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20
การประชุ ม รั ฐ มนตรี ท ่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นครั้ ง ที่ 20 จั ด ร่ ว มกั บ
การประชุมใหญ่ ASEAN Tourism Forum (ATF) ครั้งที่ 36
มีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ในหัวข้อเรื่อง
“Shaping Our Tourism Journey Together” ซึ่งเป็นการประชุม
ร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีและผู้บริหารองค์กรด้านการท่องเที่ยว
ของอาเซียน สายการบินของประเทศในอาเซียน มีรัฐมนตรี
การค้ า และอุ ต สาหกรรมของสิ ง คโปร์ เ ป็ น ประธาน และ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาของไทยเป็นรองประธาน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. การด�าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
อาเซียน (The ASEAN Tourism Strategic Plan : ATSP) เพื่อน�า
ไปสูเ่ ป้าหมายในปี พ.ศ. 2568 ทีว่ า่ “อาเซียนจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยการน�าเสนอประสบการณ์ทมี่ คี วามหลากหลายและ
เป็นหนึ่งเดียว โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่
ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับพลเมืองอาเซียน” ทั้งนี้ รัฐมนตรี
อาเซียนต่างเห็นพ้องกันว่า จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการในประเด็น
ต่างๆ เช่น การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน
และความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ระดั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจ
และความตระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น
การยกระดับตลาดดิจิตอลให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเพิ่มศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ทางการท่องเที่ยว การเพิ่มความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียน
รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ
เช่น UNWTO / WTTC / PATA / ธนาคารโลก / และ GTZ เป็นต้น
การเตรี ย มแผนงานการลงทุน ด้านการท่อ งเที่ยวของอาเซียน
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งประเด็นการลงทุน
จะเป็ น หั ว ข้ อ ในการประชุ ม WTTC Global Summit
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ที่ประเทศไทย

2. ปฏิ ญ ญาความร่ ว มมื อ ของอาเซี ย นในการสนั บ สนุ น
การท่องเที่ยวเรือส�าราญ โดยที่ประชุมคาดการณ์ว่าภายในปี
พ.ศ. 2578 จะมี ผู ้ โ ดยสารใช้ บ ริ ก ารเรื อ ส� า ราญในอาเซี ย น
ประมาณ 4.5 ล้านคน เพื่อสนับสนุนการไปสู่จ�านวนที่คาดการณ์
ไว้ดังกล่าว จึงมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีการท่องเที่ยว
ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะพัฒนาปฏิญญาความร่วมมือ
ส�าหรับการท่องเทีย่ วเรือส�าราญไว้เป็นส่วนหนึง่ ของแผนการท�างาน
ของคณะกรรมการเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
3. กิ จ กรรมรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วปี ค.ศ. 2017
ของอาเซียน “Visit ASEAN@50 Golden Celebration 2017”
เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ซึ่งอาเซียนจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วข้ า มแดนระหว่ า งประเทศ
50 เส้ น ทางร่ ว มกั บ ภาคเอกชนและองค์ ก รความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศ ด้วยการน�าเสนอแพ็คเกจทัวร์ท่ีมีระยะเวลาพัก
ตั้งแต่ 2 คืนไปจนถึงการพ�านักระยะยาว 26 คืน เริ่มมาตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยการประชาสัมพันธ์ในงานประชุม
และนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโลกหลายแห่ง และต่อเนื่อง
มาในปี พ.ศ. 2560 ในการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ระหว่าง
วันที่ 16-20 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์
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4. การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วของอาเซี ย น
โดยด� า เนิ น การขยายขอบเขตผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว
ในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส� า ราญ การท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมและ
มรดกทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยว
ด้านอาหาร การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สปาและ
การส่งเสริมสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
การแสวงบุญ การพ�านักระยะยาวของผู้สูงอายุ ภายใต้การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียน รวมถึงกับกลุ่มอนุภูมิภาค
อาเซียน อย่างเช่น BIMP-EAGA / GMS / CLMV / ACMECS /
IMT-GT เป็นต้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และท�าการตลาดร่วมกัน
นอกจากนัน้ ทีป่ ระชุมยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ประสบการณ์ ใ หม่ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเดิ น ทางด้ ว ยเรื อ ยอร์ ช
การท่องเที่ยวเรือส�าราญทางแม่น�้า การท่องเที่ยวของเยาวชน
และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า ซึ่ ง ได้ มี การมอบหมายให้ อ งค์ กร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นรั บ ไปศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ในการจัดประชุมสัมมนาเรือ่ งการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
ร่วมกับการจัดการแข่งขันกีฬาส�าคัญๆ ในภูมิภาค
5. การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Quality Tourism) มีการ
มอบรางวัลแก่หน่วยงานและประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ อย่ า งเช่ น “การท่ อ งเที่ ย วบนพื้ น ฐาน
ของชุมชนและโฮมสเตย์อาเซียน” ที่เริ่มเป็นครั้งแรก และการ
มอบรางวั ล อื่ น ๆ อาทิ โรงแรมสี เ ขี ย ว ห้ อ งน�้ า สาธารณะ
เมืองส�าหรับนักท่องเที่ยวที่สะอาด และรางวัลสถานที่การจัดงาน
MICE ในการประชุม ASEAN Tourism Forum ปี พ.ศ. 2561
ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561
รวมทั้ ง หยิ บ ยกประเด็ น ของ “การท่ อ งเที่ ย วส� า หรั บ ทุ ก คน
(Tourism for All)” ว่ า เป็ น ความจ� า เป็ น ส� า หรั บ อาเซี ย น
ที่ต้องให้ความส�าคัญ
6. การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการเคลื่อนย้าย
แรงงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วมื อ อาชี พ อาเซี ย นมี ความพร้ อ ม
ระดั บ หนึ่ ง ส� า หรั บ ระบบการลงทะเบี ย นแรงงานอาเซี ย น
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ด้านการท่องเที่ยว ที่เรียกว่า ASEAN Tourism Professional
Registration System (ATPRS) ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวก
ต่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งสมาชิ ก
อาเซียนที่ได้ใบรับรองจาก MRA-TP จึงควรให้สมาชิกอาเซียน
จัดท�าแผนการท�างาน MRA-TP ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และขยายการปฎิบัติของ MRA-TP
ไปยังอาชีพอื่นๆ บนพื้นฐานความต้องการและความจ�าเป็น
7. Roadmap การพัฒนายุทธศาสตร์คลัสเตอร์การท่องเที่ยว
ของอาเซียนจากการประชุม ASEAN Ecotourism Forum ครั้งที่ 1
ที่ประเทศลาว เป็นการประกาศร่วมกันถึง Roadmap ส�าหรับ
การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ค ลั ส เตอร์ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศและ
เส้นทางการท่องเทีย่ วในการประชุมเมือ่ วันที่ 22-25 มิถนุ ายน 2559
ซึ่งจะต้องมีการสานต่อด้วยเพิ่มเติมในส่วนของการปฏิบัติภายใต้
ATSP ปี พ.ศ. 2560-2568 ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ นอกจากนั้น
ยังมีการกล่าวถึงความก้าวหน้าของการจัดท�าคูม่ อื ส�าหรับการตัดสิน
รางวั ล การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ของอาเซี ย น ที่ ป ระเทศลาว
เป็นเจ้าภาพ และจะน�าไปใช้ในงานมอบรางวัลระหว่างการประชุม
ATF ปี ค.ศ. 2018 ที่ประเทศไทย
ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 36 ( ASEAN
Tourism Forum ATF 2017) ไทยผลักดัน 2 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถิตินักท่องเที่ยว ( Digital Tourism ) และการท่องเที่ยวทางน�้า
(Maritime Tourism) ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง การท่องเที่ยว
แห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ได้ แ นะน� า กิ จ กรรมรณรงค์ ด ้ า น
การท่องเที่ยวที่เรียกว่า “Unique Thai Local Experience”
เพื่อน�าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
และนวั ต กรรม รวมทั้ ง เชิ ญ ชวนให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ สั ม ผั ส
ประสบการณ์ ท่ี ม าจากเรื่ อ งราวที่ เ ล่ า สู ่ กั น มาภายใต้ แ นวคิ ด
ที่เรียกว่า “Discover Amazing Stories in Amazing Thailand”
รวมถึ ง การรั บ มอบความเป็ น เจ้ า ภาพการประชุ ม ATF ในปี
พ.ศ. 2561 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ จ ะจั ด ให้ มี ขึ้ น ระหว่ า ง
วันที่ 22-26 มกราคม 2561 ด้วยหัวข้อ “ASEAN-Sustainable
Connectivity, Boundless Prosperity”
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นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นที่น่าจับตามองส�าหรับการท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. 2560
เห็นได้จากในช่วงตรุษจีนทีผ่ า่ นมา (28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2560)
ซึ่งเว็บไซต์ของ China news ได้ระบุถึง จ�านวนนักท่องเที่ยวจีน
ที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วงดังกล่าวสูงถึง 6.16 ล้านคน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2559 โดยประเทศ
ยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปมากที่สุดคือ ประเทศไทย
ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวจีน 2.5 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 10.8 น�าหน้าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชียอย่างญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ล�าดับ โดยภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลทีส่ า� คัญของประเทศไทยมีการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วจีน
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ส�าหรับประเทศอืน่ ๆ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา เขยิบขึน้ มาจากอันดับ
8 มาเป็นอันดับ 3 เช่นเดียวกับออสเตรเลียที่แซงประเทศในเอเชีย
มาอยู่ในอันดับ 5 ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนกว่า 2.5 แสนคน
ในช่ ว งใกล้ ต รุ ษ จี น หรื อ อาจกล่ า วได้ ว ่ า ร้ อ ยละ 20
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ในช่ ว งดั ง กล่ า วที่ เ ดิ น ทางไปออสเตรเลี ย
โดยเฉพาะเมืองโกลด์โคสต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นั่นแสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนที่ยังคงชื่นชอบ
การท่องเที่ยวในรูปแบบของ sea, sand ,sun
ในขณะที่ ยุ โ รป มี แ นวโน้ ม กลั บ มาได้ รั บ ความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวจีนหลังจากการหยุดชะงักลงด้วยเหตุการณ์ระเบิด
ที่เกิดขึ้นติดต่อกันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร
หลั ง จากการออกจากสมาชิ ก ยุ โ รป (BREXIT) ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลง เช่นเดียวกับ สเปน ที่นักท่องเที่ยว
จี น เดิ น ทางไปในช่ ว งตรุ ษ จี น เพิ่ ม ขึ้ น สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 88.7

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อิตาลีและฝรั่งเศส
ที่ ต ่ า งเก็ บ เกี่ ย วนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง ในช่ ว งเดี ย วกั น
ถึงร้อยละ 59.1 และร้อยละ 48.6 ตามล�าดับ ส่วนหนึ่งมาจาก
ความพยายามของยุโรปที่จะสานสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกับจีน
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ โครงการ the World
Bridge Tourism the 2018 EU-China Tourism Year Webinar
ที่ท�าร่วมกันระหว่าง the European Travel Commission (ETC)
และ the European Tourism Association (ETOA) กั บ
China Outbound Tourism Research Institute (COTRI)
การจัดสัมมนาทางเว็บไซด์เมื่อในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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จากจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ยังคงมีจ�านวนสูงอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงตรุษจีนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเดินทางของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ จ ะมี ค วามส� า คั ญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วโลก
ในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และพฤติ กรรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่
น่าจับตามอง โดยข้อมูลจาก Juwai.com เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2560
ระบุถงึ แนวโน้ม 10 ประการของประเทศจีนทีค่ วรรูใ้ นปี พ.ศ. 2560
(TOP 10 must-know China Trends for 2017) ไว้ดังนี้
1. การขยายตัวของการลงทุนในต่างประเทศของจีนมีแนวโน้ม
สูงขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลที่จ�ากัดการให้สินเชื่อ ประกอบกับ
นโยบาย “One Belt, One road strategy’s $1 trillion” ของจีนทีก่ ระตุน้
การลงทุนและการค้ากับประเทศในเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง
และยุโรป โดยเฉพาะการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจีน เช่น ประเทศไทย
2. รูปแบบการให้บริการใหม่ที่น�าเสนอประสบการณ์ ใหม่
เป็นเครื่องมือในการแข่งขันที่ส�าคัญ ถูกน�ามาใช้โดย Alibaba /
Amazon / Google และ UPS อาทิ การใช้ Virtual Reality (VR)
ในการช้ อ ปปิ ้ ง แบบเสมื อ นจริ ง ร่ ว มกั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชื่ อ ดั ง
ในประเทศต่างๆ การส่งของโดยใช้โดรน (Drone Delivery)
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3. นโยบายการผ่อนปรนวีซ่า รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ท�าวีซ่า
กระจายในเมืองต่างๆ ของจีนกลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศดึงดูด
นักท่องเที่ยวจีน
4. ตลาดท่องเที่ยวจีนหันมาให้ความส�าคัญกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลื อ กอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มเดิ ม อี ก ต่ อ ไป
โดยเฉพาะรูปแบบการท่องเทีย่ วแบบผจญภัย (Adventure Tourism)
5. กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่คาดว่าจะสูงถึง
340 ล้ า นคนในอี ก 13 ปี ข ้ า งหน้ า (2) ประชาชนในเมื อ ง
ระดับรอง (Lower-tier Cities) ทีม่ อี ยู่ 650 ล้านคน (3) กลุม่ Millennials
ที่มีอายุระหว่าง 22-29 ปี และ (4) กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง
ที่มีสัดส่วนมากกว่า 3 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ และ
มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้ น เว็ บ ไซด์ Trekksoft.com มี มุ ม มองถึ ง
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ กับนักท่องเทีย่ วชาวจีนในปี พ.ศ. 2560
ไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ (1) การปรับเปลี่ยนนิสัยการท่องเที่ยว
ทีม่ รี ะเบียบวินยั มากขึน้ และมีความต้องการใช้ชวี ติ อย่างคนในพืน้ ที่
(2) การลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการช้ อ ปปิ ้ ง ลง แต่ จ ะหั นมาใช้ จ ่ า ย
มากขึ้ น ในเรื่ อ งของอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ของท้ อ งถิ่ น
รวมทั้งประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก

(3) นิยมการเดินทางด้วยตนเอง เป็นกลุม่ เล็กๆ กับครอบครัว (ข้อมูล
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2559 ระบุวา่ มีรอ้ ยละ 18 ทีเ่ ดินทางเป็นครอบครัว
ไม่เกิน 4 คน) และเพือ่ นฝูงมากกว่าการเดินทางกลุม่ ใหญ่โดยบริษทั
น�าเที่ยว (4) การเดินทางเพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาวโดยเฉพาะสกี
ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเหนือจะได้รับความนิยมมากขึ้น
จากกระแสการแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ฤดู ห นาวที่ จ ะมี ขึ้ น
ในปี พ.ศ. 2565
แนวโน้ ม ของประเทศจี น นี้ นั บ เป็ น โอกาสดี ต ่ อ อุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทยในการปรับตัวในด้านต่างๆ อาทิ
(1) สนับสนุนให้เกิดการร่วมทุนทางธุรกิจ (Business Alliance)
การท่ อ งเที่ ย วที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ทดแทนการท� า ธุ ร กิ จ
อย่ า งผิ ด กฎหมายแบบเดิ ม ในลั ก ษณะทั ว ร์ ศู น ย์ เ หรี ย ญ
โดยเอื้ อ อ� า นวยโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� า นวยความสะดวก
ทางด้านกฎหมายการจัดตั้งธุรกิจของคนต่างด้าว ภาษี และวีซ่า
ทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ประเด็ น ความปลอดภั ย และความมั่ น คง
ที่นักลงทุนจีนให้ความส�าคัญสูง
(2) พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยี
IT ตั้งแต่การให้ข้อมูลและการท�ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ตลอดช่วงก่อน และระหว่างการเดินทางที่สามารถให้เห็นภาพ

ได้เป็นปัจจุบัน (Virtual Reality) ในภาษาจีน รวมทั้งการผลักดัน
แนวคิ ด อารยสถาปั ต ย์ (Universal Design) ให้ ค รอบคลุ ม
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่หลักๆ อย่างทั่วถึง
(3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ได้มาตรฐาน
เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการเดินทางเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุและครอบครัว อาทิ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่รวมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ
การส่งเสริมสุขภาพ (สปา การนวดแผนไทย น�้าพุร้อน ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย เป็นต้น) การสอนท�าอาหารไทยและหัตถกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(4) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองของจีนโดยตรง
ทั้ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การเพิ่ ม
เส้นทางการบิน การจัดกิจกรรมและแพ็คเกจส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในแต่ละช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจีน อย่างเช่น เทศกาลตรุษจีน
ปีใหม่ และอื่นๆ เป็นต้น
(5) เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในความสามารถทางวิชาชีพ ควบคู่กับด้านภาษาจีน และการ
ให้ข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
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การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ในปี พ.ศ. 2560 และไตรมาสที่ 1/2560
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์การท่องเที่ยวของไทย
ในปี พ.ศ. 2560 จะก่อให้เกิดรายได้มูลค่ารวม 2.75 ล้านล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 9.84 โดยเป็นรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.82 ล้านล้านบาท และจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 0.93 ล้านล้านบาท รายได้จากการท่องเทีย่ วคิดเป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 17-18 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP)
ใกล้เคียงกับของปี พ.ศ. 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 16.7 และ
พ.ศ. 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17.7 นับได้ว่าอยู่ในระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลกที่ประมาณการไว้ร้อยละ 9 ของ GDP โลกในปี
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด คือ โรงแรมและที่พัก รองลงมาได้แก่ ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม การขนส่งทางบก ธุรกิจการบิน และการกีฬา
และบันเทิง ตามล�าดับ
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ส�าหรับไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จ�านวน 9.07 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 0.41 ก่อให้เกิด
รายได้ 472,724.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้น
ของค่ า ใช้ จ ่ า ยเฉลี่ ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ท่ี ข ยายตั ว
ร้อยละ 0.29 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจ�านวน
นักท่องเที่ยวจีนยังคงมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 26.95) มากกว่า
จ�านวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มีสัดส่วนรองลงมาร้อยละ 9.30
ในขณะที่ จ�านวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.43
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ด้วยจ�านวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย 31.6 ล้านคน-ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 230,777.86 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.53
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยที่ส�าคัญ

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบทางบวก ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั
ที่เป็น ปัจจัยภายนอก อาทิ (1) เศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ ฟื้นตัว
และคาดว่าจะดีขนึ้ ตามล�าดับส�าหรับบางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา
อินเดีย แคนาดา และบางประเทศในยุโรป โดยเฉพาะรัสเซีย
ที่กลับมาเพิ่มจ�านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (2) ราคาน�้ามัน
ที่ยังคงทรงตัว การเพิ่มจ�านวนของเส้นทางการบินในประเทศและ
ระหว่างประเทศของสายการบินต้นทุนต�่า (เช่น เมืองรองของจีน
อินเดีย ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น) และ
การน�าเสนอแพ็คเกจในราคาประหยัด (3) การแข็งค่าของเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐ และเงินเยน (4) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีน
และเกาหลีใต้ทเี่ กิดจากการทีเ่ กาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาท�าข้อตกลง
ร่วมกันในการตอบโต้การข่มขูข่ องเกาหลีเหนือในการใช้จรวดน�าวิถี
(Missile) และระเบิดนิวเคลียร์ ที่เรียกว่า “THAAD” ซึ่งอาจ
ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น หั น เหจากการเดิ น ทางไปเกาหลี ใ ต้
(ประเทศยอดนิยมอันดับทีส่ ามของนักท่องเทีย่ วจีน) มาประเทศไทย
แทน (5) ความร่ ว มมื อ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในอาเซี ย นที่ เ ห็ น
เป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น และ (6) วั น หยุ ด ยาวในช่ ว งเทศกาล
ของต่ า งประเทศที่ มี ม าตั้ ง แต่ ต ้ น ปี แ ละคาดว่ า จะยั ง คงมี อ ยู ่
อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยภายใน อาทิ (1) เสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(2) มาตรการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวที่มีมา
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว (3) สภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือ
ที่เอื้อต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว และ (4) ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทยจากการส�ารวจนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทเี่ พิม่ ขึน้ รวมถึงความพึงพอใจในรสชาติของอาหารไทย

• การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย จ�านวน 1,000 บาท
ต่อคนเป็นการชั่วคราวกับนักท่องเที่ยว 21 ประเทศ และปรับลด
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ
คนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ใช้ได้ครั้งเดียว จ�านวน 1,000 บาท
ต่อคนเป็นการชั่วคราว ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2560 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งภาคเอกชนของไทย
ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า จากมาตรการผ่อนปรนด้านวีซ่าของไทย
ในช่วง 3 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 ท�าให้กระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ต่ า งชาติ ม าไทยเติ บ โตด้ ว ยดี โดยเฉพาะตลาดหลั ก อย่ า งจี น
หลั ง จากการชะลอตั ว จากมาตรการปราบทั ว ร์ ศู น ย์ เ หรี ย ญ
การแก้ไขปัญหาทัวร์จีนราคาต�่ากว่าทุน และปัญหามัคคุเทศก์
ภาษาจีนของรัฐบาลในช่วงกลางปีทผี่ า่ นมา มาตรการผ่อนปรนวีซา่
นั บ เป็ น มาตรการที่ ป ั จ จุ บั น หลายประเทศต่ า งนิ ย มน� า มาใช้
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
ให้เดินทางเข้าประเทศของตนมากยิ่งขึ้น
• การแก้ไขกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ (1) การออก
กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีผลบังคับใช้
มาตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพือ่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมส�าหรับ
การอนุญาตรถทีน่ า� เข้ามาขับขี่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวและ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถ ซึ่งจะช่วยควบคุมรถยนต์นักท่องเที่ยว
ที่ ผ ่ า นด่ า นพรมแดนทางบกเข้ า มาในประเทศไทย รองรั บ
กับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่เห็นชัดเจนมากขึ้น
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ในการเดินทางข้ามพรมแดนทางรถยนต์ระหว่างกัน (2) การแก้ไข
กฎหมายและวิธกี ารขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อกลับเข้ามาอีก (Re-entry Visit) และการขอกลับเข้ามา
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559 (3) การจัดท�าคู่มือ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมการออกกฎ ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ควบคุ ม ธุ ร กิ จ รถจั กรยานยนต์ ใ ห้ เ ช่ า เพื่ อ การ
ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือกล
เดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
รวมทัง้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬาและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
• การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการเป็นตัวแทนชาวต่างชาติ
ในธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตรวจสอบ พักใช้ใบอนุญาต และ
เพิกถอนใบอนุญาตในพืน้ ที่ 10 จังหวัดทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�าคัญ
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
เป็นประจ�าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ซึง่ จะช่วยให้ลดปัญหาธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยวที่ไม่ได้คุณภาพ
• ผลการด�าเนินโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และ
โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด ...พลัส การประชาสัมพันธ์
โครงการที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งสื่อส่วนกลางและสื่อ
ในพื้นที่ โดยเฉพาะการแนะน�าเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ทั้ ง 2 โครงการ รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ
ในแต่ละพื้นที่ เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้การท่องเที่ยว
ในโครงการฯ ขยายตัว
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• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนือ่ ง การท่องเทีย่ ว
แห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาด
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การสร้ า ง
ความร่วมมือกับนักธุรกิจด้านไอทีที่มีชื่อเสียงอย่าง อาลีบาบา
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา ททท. ได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ต่างๆ ได้แก่
(1) ร่วมมือกับมิชลิน ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้โครงการ
มิชิลินไกด์บุ๊ค ส�าหรับเป็นคู่มือแนะน�าร้านอาหารมิชลินไกด์
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีกิจกรรมระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย การออกส�ารวจร้านอาหาร
ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ระดับภัตตาคารไปจนถึงร้านแบบสตรีทฟู้ด
ในช่วงปีแรก เพื่อคัดเลือกตีพิมพ์เป็นหนังสือระดับโลก และ
จะขยายผลไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นในปีต่อๆ ไป
(2) จั ด ท� า โครงการ The LINK ที่ เ ชื่ อ มโยงหลายมิ ติ
เข้าด้วยกัน ได้แก่ L คือ Local Experiences I คือ Innovation
N คือ Network และ K คือ Keeping Character เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
รองรับกับกลยุทธ์ส่งเสริมท่องเที่ยวแนว Local Experience
โดยให้ส�านักงาน ททท. ต่างประเทศ 8 ส�านักงานจากยุโรป และ
2 ส�านักงานจากสหรัฐอเมริกา จับคูก่ บั ส�านักงาน ททท. ในประเทศ
10 แห่ง เพื่อน�าองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด
จากในพื้นที่และนักท่องเที่ยวโดยตรงมาเป็นพี่เลี้ยงให้ ททท.
ในประเทศพั ฒ นาสิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วตรงตามความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว
(3) จัดท�าโครงการ “Village to the World” ร่วมกับบริษัท
กิ จ การเพื่ อ ชุ ม ชน และส� า นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
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นิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) พั ฒ นา 10 ชุ ม ชนต้ น แบบ
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ไปจัดกิจกรรม CSR ในชุมชน
เหล่านั้น ส�าหรับสร้างรายได้ตามเป้าหมายชุมชนละอย่างน้อย
1 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2560
(4) การกระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทยในงาน ITB 2017
ครั้งที่ 51 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นงานมหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่
และส�าคัญที่สุดของโลก โดย ททท. ได้น�าผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ของไทยจ� า นวน 88 รายเข้ า ร่ ว มงานเพื่ อ การจั บ คู ่ ธุ ร กิ จ
(Business Matching) รวมทัง้ ออกคูหาประเทศไทยภายใต้แคมเปญ
Amazing Thailand ในแนวคิด Discover Amazing Stories in
Amazing Thailand โดยเน้นการน�าเสนอสินค้าและบริการทีบ่ ง่ บอกถึง
The Unique Thai Local Experience การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการ
The LINK และกิจกรรม The Unique Thai Local Experience
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเขียนไปรษณียบัตรซึ่งเป็นสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วของไทย และจ่ า หน้ า ถึ ง ตนเอง โดย ททท.
จะน�าไปรษณียบัตรส่งกลับไปให้ผู้เข้าร่วมงานจากจังหวัดพังงา
ซึ่ ง อยู ่ ใ นโครงการ The LINK เพื่ อ สร้ า งความประทั บ ใจและ
แรงจู ง ใจให้ ม าเที่ ย วเมื อ งไทย นอกจากนั้ น มี ก ารเปิ ด ตั ว
Thai-licious Journey เป็ น การน� า เสนอการท่ อ งเที่ ย วผ่ า น
อาหารไทยนานาชนิด รวมถึงการสาธิตการท�าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ของไทย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการ
อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทย ของสถาบันสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า (Sport Tourism) โดยการกี ฬ า
แห่ ง ประเทศไทย (กกท.) การจั ด ท� า ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่างกัน (MOU) ระหว่าง ททท. และ Lufthansa City Center
(LCC) ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก 650 แห่งใน 80 ประเทศ เพื่อ
ร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในกลุ ่ ม ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
คุณภาพใหม่ๆ ผ่านแคมเปญต่างๆ ของ LCC เนื่องจาก มองเห็น
ถึงแนวโน้มความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวยุโรปที่นิยมการบินตรง (Direct Flight)
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ นอุป สรรคและส่งผลกระทบในทางลบ ที่ส่งผล
ต่ อ เนื่ อ งจากการด� า เนิ น การในช่ ว งไตรมาสที่ ผ ่ า นมา อาทิ
(1) การขยายระยะเวลาการยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย (2) มาตรการผ่อนคลายข้อก�าหนด
ในการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนของประเทศญี่ปุ่น (3) ปัญหา
การขาดแคลนเงินรูปีส�าหรับหมุนเวียนของคนอินเดียที่เกิดจาก
การประกาศยกเลิกใช้ธนบัตร 500 รูปี และ 1,000 รูปี (4) ปัญหา
ค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงก็อาจมีผลกระทบอยู่บ้างต่อการตัดสินใจ
เดิ น ทางของคนอั ง กฤษ แต่ ยั ง คงไม่ ม ากนั ก ด้ ว ยเหตุ ที่ เ ป็ น
ช่วงฤดูการท่องเที่ยว แต่อาจมีผลในไตรมาสต่อๆ ไป ถ้าค่าเงิน
ปอนด์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง (5) การอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

ของเงินริงกิต ซึ่งนักท่องเที่ยวมาเลเซียมีจ�านวนเป็นอันดับสอง
รองจากนักท่องเที่ยวจีน การอ่อนค่าเงินริงกิตส่งผลให้จ�านวน
นักท่องเที่ยวมาเลเซียลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560
แต่ในอัตราไม่สูงมากนัก ร้อยละ 2.8 ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยว
0.9 ล้านคน

เหตุการณ์ส�าคัญที่น่าจับตามอง
ในปี พ.ศ. 2560

ยังมีปัจจัยภายนอกและภายในที่น่าจับตามองถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของไทย คือ
(1) การแข่ ง ขั น ด้ ว ยการออกมาตรการต่ า งๆ ของหลาย
ประเทศเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเที่ยวจีนมีความรุนแรงมากขึ้น อย่างเช่น (1) การขยาย
เส้ น ทางการบิ น ไปเมื อ งต่ า งๆ ในประเทศจี น ของสายการบิ น
มาเลเซีย (Malaysian Airlines) ด้วย 11 เส้นทางที่เชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ 8 แห่งของมาเลเซีย (2) การจัดท�าโครงการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของสหภาพยุโรป
กั บ ของประเทศจี น ที่ เ รี ย กว่ า The World Bridge Tourism
โดยเริ่มจากการจัดสัมมนาทางเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 : the 2018 EU-China Tourism Year Webinar
(3) การผ่อนปรนวีซ่า รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ท�าวีซ่ากระจาย
ในเมืองต่างๆ ของจีน ซึง่ กลายเป็นนโยบายหลักของหลายประเทศ
ที่ใช้ได้ผลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน เป็นต้น
(2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน ที่มี
ความต้องการที่แตกต่างกันมากขึ้นเนื่องจากความหลากหลาย
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ ไ ม่ จ� า กั ด อายุ เพศ พื้ น ที่ โดยเฉพาะ
ความต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากเครื่องมือทางการตลาด
และกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และจากแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเดิม เช่น การใช้
Virtual Reality (VR) ในการช้อปปิ้งแบบเสมือนจริงร่วมกับ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในประเทศต่างๆ รวมทั้งการส่งของโดยใช้
โดรน (Drone Delivery) ความสนใจที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส� า หรั บ
การท่องเทีย่ วแบบผจญภัย (Adventure Tourism) และการท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม เป็นต้น ท�าให้การใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
ในเรื่ อ งของอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ของท้ อ งถิ่ น และการ
สร้ า งประสบการณ์ ท างวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่
มากกว่ า การใช้ จ ่ า ยในเรื่ อ งของการช้ อ ปปิ ้ ง นอกจากนั้ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น มี แ นวโน้ ม นิ ย มการเดิ น ทางด้ ว ยตนเอง
เป็นกลุ่มเล็กๆ กับครอบครัว (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
ระบุว่ามีร้อยละ 18 ที่เดินทางเป็นครอบครัวไม่เกิน 4 คน) และ
เพื่อนฝูงมากกว่าการเดินทางกลุ่มใหญ่โดยบริษัทน�าเที่ยว
(3) ภาวะเศรษฐกิจโลก ธนาคารโลกคาดว่า ในปี พ.ศ.
2560 เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวขึ้นด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 2.7
สูงกว่าการเติบโตของปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 2.3) โดยเศรษฐกิจ
ประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.8 น้อยกว่า
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ประเทศก� า ลั ง พั ฒ นาและประเทศ
เติบโตใหม่ ที่คาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2559 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.4
ที่ น ่ า จั บ ตามองคื อ เศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มี ข นาดใหญ่
อย่างเช่น (1) จีน ที่คาดว่าจะโตขึ้นไม่มากนักเพียงร้อยละ 6.5
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ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการจากภายนอก
ที่จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อความไม่แน่นอน
ของการค้าโลกและการลงทุน (2) สหรัฐอเมริกา ที่มีผลจากการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้งในช่วงกลางปี
พ.ศ. 2560 การแข็งค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐ และผลจากนโยบาย
American Centric ของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา
ที่ คาดว่ า จะส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ตลาดประเทศเกิ ด ใหม่
(Emerging Countries) โดยเฉพาะนโยบายห้ า มการเข้ า
สหรัฐอเมริกาของคนในประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งในเบื้องต้น
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลทางลบที่เกิดกับการท่องเที่ยวโลก
โดยเฉพาะกิจการสายการบินของสหรัฐอเมริกาเองและของประเทศ
ในตะวั น ออกกลาง (3) สหราชอาณาจั กร เกี่ ย วกั บ ประเด็ น
ความชัดเจนในการยื่นลาออก (BREXIT) ของสหราชอาณาจักร
ต่ อ การประชุ ม สมั ช ชาสหภาพยุ โ รปเพื่ อ ให้ ทั น กั บ การลาออก
อย่างเป็นทางการในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมาส่งผลชัดเจน
ต่อค่าเงินปอนด์ที่ลดลงอย่างมาก (4) ยู โรโซน ที่อยู่ระหว่าง
การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยงั คงไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจภายนอก
และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
(4) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ที่ ยั ง คงต้ อ งเฝ้ า
ระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งปัญหาน�้าท่วม ปัญหาภัยแล้ง และปัญหา
หมอกควันทางภาคเหนือทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ จากธรรมชาติและฝีมอื มนุษย์
(5) ความพร้อมของสายการบินและเส้นทางการบินรองรับ
กั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ ป ั จ จุ บั น มี ป ั ญ หาความไม่ เ พี ย งพอของ
สายการบินชาร์เตอร์ไฟลท์ทบี่ นิ ระหว่างประเทศและภายในประเทศ
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รวมทั้ง ปัญหาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต�่าที่ส�าคัญ
3 สาย ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และนกแอร์
จากประกาศเพิ่มค่าภาษีสรรพสามิตน�้ามันในอัตรา 150 บาท
ต่อทีน่ งั่ ซึง่ ภาคเอกชนยอมรับว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อจ�านวน
ผูโ้ ดยสารค่อนข้างแน่ชดั เนือ่ งจากโดยธรรมชาติแล้วผูโ้ ดยสารของ
สายการบินต้นทุนต�่าจะอ่อนไหวต่อราคาสูงมาก
(6) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางคนเดียว
มีแนวโน้มมากขึ้น จากการส�ารวจของ Booking.com เผยถึง
แนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี พ.ศ. 2560
ทีน่ ยิ มเดินทางคนเดียวมากขึน้ (ร้อยละ 62) ด้วยความรูส้ กึ เป็นอิสระ
และการผจญภัยทีน่ า่ ตืน่ เต้น ส่วนใหญ่เดินทางแบบขับรถเทีย่ วเอง
(Road Trip) และท่องเที่ยวชมเมือง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การผจญภัยเชิงจิตวิญญาณเพื่อค้นหาตัวตนและความเชื่อ และ
ทริ ป จิ ต อาสา การใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
จุ ด หมายปลายทางรวมทั้ ง มี การบั น ทึ ก ความทรงจ� า ผ่ า นทาง
โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างกระแสความต้องการเดินทางส�าหรับคน
รุ่นอายุระหว่าง 18-34 ปี ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่คนอื่นได้เดินทาง
ไปสัมผัส

ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
ในปี พ.ศ. 2560

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ได้วางทิศทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วไทยในปี พ.ศ. 2560 ไว้ ดังนี้
(1) การขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ภายใต้
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)

ซึ่ ง มี กรอบทิ ศ ทางและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยการ
ให้ความส�าคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยววิถีไทย
การเป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี การท่ อ งเที่ ย วรายสาขาที่ มี ศั ก ยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เน้นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ทั้งใหม่และเก่า เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
เชิ ง กี ฬ า การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน การท่ อ งเที่ ย วทางน�้ า และ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่ ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา โดยรัฐมนตรีวา่ การ นางกอบกาญจน์
วั ฒ นวรางกู ร ได้ ร ่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานในพิ ธี ล งนามข้ อ ตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) ระหว่าง 3 จังหวัดอันดามัน ได้แก่
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมีภาครัฐ เอกชน ร่วมกันด�าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอันดามันส�าหรับทุกคนทีเ่ รียกว่า “Andaman:
Thailand One for All”
(2) การก� า หนดนโยบายด้ า นการตลาด ปี พ.ศ. 2560
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดท�ายุทธศาสตร์แผนการตลาด
ท่องเที่ยวปี 2560 ที่มีเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ร้อยละ 10 ส�าหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 950,000
ล้านบาท และเพิม่ ค่าใช้จา่ ยการเดินทางแต่ละครัง้ ของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ มุง่ สูก่ ลุม่ นักท่องเทีย่ วคุณภาพ ด้วยเป้าหมายสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เช่นกัน คิดเป็นมูลค่า 1.89 ล้านล้านบาท
ส่งผลให้รายได้ภาพรวมของการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น
เป็น 2.84 ล้านล้านบาท โดยมีทิศทางการส่งเสริมตลาดในปี
พ.ศ. 2560 ด้วยการเสนอจุดแข็งของประเทศคือ “วิถไี ทย” ผ่านการ
สร้างประสบการณ์ทปี่ ระทับใจจากท้องถิน่ ไทย (Local Experience)
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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ส� า หรั บ ตลาดในประเทศ จะเน้ น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
จากภายใน ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือท�าให้คนไทยมองเห็น
คุ ณ ค่ าความเป็ น ไปไทย จนเกิดความรัก และความภาคภูมิ ใ จ
ในประเทศ สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของที่จะร่วมกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ภายใต้จุดขายเชิงคุณค่าของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ ภาคอีสาน อีสานแซ่บนัว ภาคกลาง
สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม ภาคตะวันออก สีสันตะวันออก และ
ภาคใต้ ปักษ์ใต้ ปักหมุดหยุดเวลา เพือ่ ให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์
ความรู้ และความประทับใจจากการท่องเที่ยวแก่ผู้อื่นในรูปแบบ
Viral Marketing ภายใต้แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
สไตล์ลึกซึ้ง” โดยก�าหนด 5 ทิศทางหลัก ประกอบด้วย (1)
เพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยใช้กลุ่มนักท่องเที่ยว
รุน่ ใหม่ (Gen Y) ภายใต้โครงการ “ประกาศศักดา ท้าเทีย่ วข้ามภาค”
(2) กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของคนท�างานในวันธรรมดา
ภายใต้แนวคิด “เที่ยวได้งาน” (3) เพิ่มค่าใช้จ่ายจากชนชั้นกลาง
(ตั้งเป้าไว้ว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป)
ประกอบด้ ว ย กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ด้ ว ยแคมเปญ “เก๋ า ยกก๊ ว น
ชวนเที่ยว” น�าเสนอรูปแบบการท�ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน
สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือทบทวนความสนุกสนาน
ที่เคยผ่านมา และกลุ่มผู้หญิง มีการน�าเสนอแคมเปญที่เรียกว่า
“ผู้หญิงท่อง....เที่ยว” (4) ส่งเสริมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
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สู่พื้นที่รองผ่านโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และ 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาดพลัส และผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองหลัก
ทางการท่องเทีย่ ว ภายใต้แนวคิด New Biz Connect เน้นความเป็น
เมืองส�าหรับการประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรมพิเศษส�าหรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย และนั ก ท่ อ งเที่ ย วในกลุ ่ ม CLMV (5)
กระจายโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่คนไทยที่มีรายได้ครัวเรือน
ต�่ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน
นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้
แนวคิด 7 Greens เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้สงั คมและสิง่ แวดล้อม
การบูรณาการการท�างานกับห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain) ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนอย่ า งเป็ น องค์ ร วมในการยกระดั บ นวั ต กรรมทาง
การท่องเที่ยว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเครือข่าย
ในการน�าจุดแข็งของท้องถิ่นมาสร้างความน่าสนใจ และมูลค่า
ให้กับการท่องเที่ยวไทย ในเบื้องต้น มีการคัดเลือก 5 จังหวัด
ต้นแบบการพัฒนา Creative Tourism ได้แก่ เชียงราย บุรีรัมย์
อ่างทอง ตราด และพังงา โดยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรก
ทีเ่ ป็นต้นแบบการพัฒนาพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในปี พ.ศ. 2560
ส�าหรับ ตลาดต่างประเทศ เน้นการเติบโตของรายได้
มากกว่าจ�านวนนักท่องเที่ยว อีกทั้งให้เกิดการกระจายรายได้
และกระจายนักท่องเทีย่ วไปสูท่ อ้ งถิน่ อย่างแท้จริง ยังคงใช้แคมเปญ
ส่งเสริมการตลาด “Amazing Thailand” ภายใต้แนวทางการสือ่ สาร
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“Discover Amazing Stories in Amazing Thailand” เพื่อ
น� า ประสบการณ์ จ ากการท่ อ งเที่ ย วอั น เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะ
ของไทย ไปสูส่ ายตาคนทัว่ โลกโดยก�าหนดกลุม่ เป้าหมายครอบคลุม
กลุม่ ลูกค้าทัง้ ใหม่และเก่า รวมทัง้ เพิม่ ความส�าคัญกับกลุม่ ประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน โดยกลุ่มตลาดใหม่อย่างเช่น กลุ่มมุสลิม
กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ กลุ่มประเทศ BRIC อาร์เจนติน่า และยุโรป
ตะวันออก เป็นต้น รวมทั้ง การขยายฐานตลาดไปยังกลุ่มรายได้
ต่อคนตั้งแต่ 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี เพื่อน�าเสนอสินค้า
ฟุ่มเฟือยและการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์แปลกใหม่ ให้เป็น
จุดดึงดูดความสนใจในการใช้จ่าย นอกจากนั้น ยังคงรักษาตลาด
ที่ มี ศั ก ยภาพเดิ ม ในการใช้ จ ่ า ยเอาไว้ เช่ น กลุ ่ ม ผู ้ ห ญิ ง
กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
(3) นโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว นอกเหนือจากกิจกรรม
ที่ ห น่ ว ยงานเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงด� า เนิ น การแล้ ว ยั ง มี โ ครงการ
ของภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะส่งผล
ต่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของไทยในการเชื่ อ มโยงแหล่ ง
ท่องเทีย่ วต่างๆ และยังอ�านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ ว
ของนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อาทิ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) บนพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโครงการ
พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยการผลักดันการลงทุนใน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการท่องเที่ยวในกลุ่มรายได้สูงและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดังกล่าว โดยจังหวัดชลบุรจี ะได้รบั การพัฒนาให้มี “โครงการพัทยา 2”
ในพืน้ ทีย่ า่ นบางเสร่ รองรับการท่องเทีย่ วและการจัดตัง้ ส�านักงานใหญ่

ข้ า มประเทศ และการพั ฒ นาท่ า เรื อ จุ ก เสม็ ด ให้ เ ป็ น ท่ า เรื อ
เชิงพาณิชย์รองรับเรือส�าราญที่จะเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณ
อ่าวไทย นอกจากนั้น ยังมี 5 โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภา โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง
เชื่อมโยงสนามบินพาณิชย์ 3 แห่ง โครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการรถไฟทางคู่ เชื่อมโยงท่าเรือ 3 แห่ง
และโครงการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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สรุปสถานการณ์การท่
อ
งเที
ย
่
วไทยที
ส
่
า
�
คั
ญ
E
ไตรมาส 1 ปี 2560
ในปี 2560 ภาคการท่ อ งเที่ ย วของไทยมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว
ต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา ตามแนวโน้มการขยายตัวของการท่องเทีย่ ว
โลกที่ได้รับปัจจัยบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ราคาบัตร
โดยสารเครื่องบินที่อยู่ในระดับต�่า และการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
การท่องเที่ยวจากเกาหลีสู่ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีน โดย
คาดว่าจะมีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจ�านวน
34.65 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.33 จากปีที่ผ่านมา และ
จะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.82 ล้านล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 11.10 จากปีทผี่ า่ นมา ส�าหรับสถานการณ์ทอ่ งเทีย่ วไตรมาส
ที่ 1 ปี 2560 มีดังต่อไปนี้
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“ท่องเทีย่ วระหว่างประเทศของไทย ไตรมาสที่ 1
ปี พ.ศ. 2560 E เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.94
จากปีที่ผ่านมา”
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไตรมาสที่ 1
ปี พ.ศ. 2560E

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเทีย่ วประเทศไทยจ�านวน 9,075,942 คน ขยายตัวร้อยละ 0.41
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่มีจ�านวน
มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลี
ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
ตามล�าดับ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีทผี่ า่ นมาพบว่า นักท่องเทีย่ วรัสเซีย และลาว มีอตั ราการขยายตัว
สูงสุด 2 อันดับแรก และมีนักท่องเที่ยวจาก 4 ประเทศหดตัว
คือ จีน มาเลเซีย เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร ตามล�าดับ

สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยที่ส�าคัญ ไตรมาส 1 ปี 2560

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 - 2560E
หนวย : จำนวนนักทองเที่ยว (คน)

หนวย : %การเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา
+22.86

10,000,000

+20.00
+15.39

8,000,000
6,000,000

+10.00

-9.02

+0.41

+0.00
-10.00

7,833,277

9,038,893

9,075,942

2,000,000

6,375,880

4,000,000

2557

2558

2559

2560

-20.00
-30.00

-

-40.00
6,375,880
จำนวน (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 10 อันดับแรกของไทย ไตรมาสที่ 1/2560E
หนวย : จำนวนนักทองเที่ยว (คน)

สัดสวน (รอยละ)
China (26.95%)

2,446,294
844,268

Malaysia (9.30%)
480,170

Russia (5.29%)

459,974

Korea (5.07%)

410,349

Laos (4.52%)

405,677

Japan (4.47%)

310,022

India (3.42%)

284,773

USA (3.14%)

280,538

Germany (3.09%)

269,172

United Kingdom (2.97%)

หนวย : อัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
-6.97
-4.71
+34.08
+7.99
+23.29
+6.67
+20.23
+8.49
-1.00
-6.61

หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

การขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E จ� า แนกตาม
ภูมิภาค

การหดตั ว สู ง สุ ด 2 อั น ดั บ แรก คื อ ไต้ ห วั น และสิ ง คโปร์
(หดตัวร้อยละ 7.30 และร้อยละ 7.24 ตามล�าดับ)

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัว นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากภู มิ ภ าคยุ โ รป ขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.03 จาก
ร้อยละ 0.41 ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป และ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ ่ า นมา โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อั ต รา
อืน่ ๆ โดยแบ่งการเปลีย่ นแปลงของนักท่องเทีย่ วตามภูมภิ าคได้ ดังนี้ การขยายตัวสูงสุด 2 อันดับแรก คือ รัสเซีย และฝรั่งเศส (ขยายตัว
ร้อยละ 34.08 และ 2.48) ตามล�าดับ โดยปัจจัยหลักทีท่ า� ให้นกั ท่องเทีย่ ว
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก หดตัวร้อยละ 2.11 รัสเซียขยายตัวสูง คือ การแข็งค่าของเงินรูเบิล และการเปลี่ยน
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่มีอัตรา เป้าหมายการท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรัง่ เศส อิตาลี
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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สู่ไทยตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
รัสเซียจะมีปัญหาเศรษฐกิจต่อเนื่อง แต่คุณภาพของนักท่องเที่ยว
ทีม่ าประเทศไทยมีแนวโน้มดีขนึ้ และมีความสนใจสินค้าเฉพาะกลุม่
มากขึ้น ส�าหรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากภัยก่อการร้ายและสงครามในตุรกี จึงท�าให้นกั ท่องเทีย่ ว
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทน�าเที่ยว
เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น

และอเมริกา (ขยายตัวร้อยละ 14.79 และ 9.75 ตามล�าดับ) โดย
นักท่องเที่ยวเอเชียใต้ขยายตัวสูงตามการขยายตัวของนักท่อง
เที่ยวอินเดียที่สูงถึงร้อยละ 20.23 ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากได้รับ
ประโยชน์จากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่า
ณ สถานกงสุล และการลดค่าธรรมเนียมวีซ่า VOA ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ส�าหรับนักท่องเที่ยวอเมริกา
ขยายตัวสูงจากหลายปัจจัยทัง้ จากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ที่ดีขึ้น และการส่งเสริมตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 6.55 จาก ในบราซิลและอาร์เจนตินา ท�าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ขยายตัวสูงถึง
ช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา ตามการขยายตัวของนักท่องเทีย่ ว ร้อยละ 57.83 และ 45.52 ตามล�าดับ
จากทุกภูมภิ าค โดยภูมภิ าคทีข่ ยายตัวสูงสุด 2 อันดับแรก คือ เอเชียใต้

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ ไตรมาสที่ 1/2557 ถึงไตรมาสที่ 1/2560E
หนวย : จำนวนนักทองเที่ยว (คน)
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Q1
2557

Q3

Q2

East Asia

Europe

Other

Grand Total

Q4

Q1R
2558

Q2R

หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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Q3R

Q4R

Q1P
2559

Q2P

Q3P

Q4P

Q1E
2560
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สัดส่วนโครงสร้างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E แยกตามภูมิภาค

ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 61.68 ของจ�านวนนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป และภูมิภาค
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 24.50 และ 13.82 ตามล�าดับ สัดส่วน
นักท่องเที่ยวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของไทย ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว
ใกล้เคียงกับของประเทศสิงคโปร์ และเวียดนามในปี 2559 ทีเ่ ท่ากับ
ร้อยละ681 และ542 ตามล�าดับ นอกจากนี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีทผี่ า่ นมาพบว่า นักท่องเทีย่ วภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
มีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 64.14 ตามการหดตัวของนักท่องเทีย่ วจีน
และมาเลเซี ย ส� า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากภู มิ ภ าคยุ โ รป และ
ภูมิภาคอื่นๆ ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
จากช่วงเวลาเดียวกันปีทผี่ า่ นมา ตามการขยายตัวของนักท่องเทีย่ ว
โดยสัดส่วนนักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคยุโรป เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 23.18
เป็นร้อยละ 24.02 และสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น ๆ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.68 เป็นร้อยละ 13.45

ร้อยละของจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ
ไตรมาสที่ 1/2557 ถึงไตรมาสที่ 1/2560E
ไตรมาสที่ 1 ป 2557
15.01%
35.14%

ไตรมาสที่ 1 ป 2558
East Asia

49.85%

Europe

24.65%

East Asia
61.90%

Other

12.68%

East Asia
64.14%

Europe
Other

ไตรมาสที่ 1 ป 2560E

ไตรมาสที่ 1 ป 2559P

23.18%

13.45%

Europe
Other

13.45%
24.02%

East Asia
62.53%

Europe
Other

หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
1

สืบค้นจาก HYPERLINK “https://www.stb.gov.sg/statistics-and-market-insights/marketstatistics/ivastat_dec_2016%20(updated%2014feb17).pdf%20เมื่อ” https://www.stb.
gov.sg/statistics-and-market-insights/marketstatistics/ivastat_dec_2016%20(updated%2014feb17).pdf เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
2
สืบค้นจาก http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/11311 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
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สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยที่ส�าคัญ ไตรมาส 1 ปี 2560

วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E

วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว การลดลงจากนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก และยุโรป
ในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีจ�านวน 9.82 วัน ขณะที่วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ขยายตัว
ลดลง 0.05 วัน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็น 0.46 วัน

จ�านวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1/2557 ถึงไตรมาสที่ 1/2560E
แยกตามภูมิภาค
หนวย : คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
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หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่าย นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากภู มิ ภ าคยุ โ รป มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเฉลี่ ย 4,340.17
เฉลี่ย 5,231.11 บาท/คน/วัน ขยายตัวร้อยละ 0.68 จากช่วงเวลา บาท/คน/วั น ขยายตั ว ร้ อ ยละ 0.45 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ของปีที่ผ่านมา
ตามภูมิภาคได้ดังนี้
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,364.42 บาท/
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเฉลี่ ย คน/วัน ลดลงร้อยละ 1.59 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
6,033.61 บาท/คน/วัน ขยายตัวร้อยละ 2.48 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา
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สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยที่ส�าคัญ ไตรมาส 1 ปี 2560

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1/2557
ถึงไตรมาสที่ 1/2560E แยกตามภูมิภาค
หนวย : จำนวนนักทองเที่ยว (คน)
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หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่
เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทย
472,724.61 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.94 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เกาหลี เยอรมนี ญี่ปุ่น

และออสเตรเลีย ตามล�าดับ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมาพบว่า รายได้จากนักท่องเทีย่ วทีข่ ยาย
ตัวสูงสุด 2 อันดับแรก คือ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา (ขยายตัว
ร้อยละ 27.95 และ 13.71 ตามล�าดับ) และมี 4 ประเทศที่รายได้
หดตัว คือ จีน มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ตามล�าดับ

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1/2556 ถึงไตรมาสที่ 1/2560E
หนวย : รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท)
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รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 10 อันดับแรกของไทย ไตรมาสที่ 1/2560E
หนวย : รายไดจากการทองเที่ยว (ลานบาท)

สัดสวน (รอยละ)
China (26.39%)

124,754.08
37,199.82

หนวย : อัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
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หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแยกตามภูมิภาค ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E

นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออก สร้างรายได้ 232,358.39 นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ สร้างรายได้ 80,116.84 ล้านบาท
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.60 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวร้อยละ 8.95 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป สร้างรายได้ 160,249.38 ล้านบาท
ขยายตัว 4.03 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ
ไตรมาสที่ 1/2557 ถึงไตรมาสที่ 1/2560E
หนวย : รายไดจากการทองเที่ยว (ลานบาท)
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สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศของไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2560E
การท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวโดยได้รับ
ปัจจัยบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเพิ่มวันหยุดพิเศษ
ต่อเนือ่ ง และการส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในประเทศของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคาดว่าจะมีชาวไทยท่องเทีย่ วภายในประเทศ
จ�านวน 152 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 3.14 จากปีก่อนหน้า
และสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่า 0.93 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
7.48 จากปีก่อนหน้า ส�าหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีจ�านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 31,603,004 คน-ครั้ง ขยายตัว
ร้อยละ 5.43 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา และก่อให้เกิดรายได้
จากการท่องเทีย่ วภายในประเทศ 230,777.86 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
6.53 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยที่ส่งผลให้
การท่องเที่ยวภายในประเทศขยายตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่
หนาวเย็นในช่วงต้นปีในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท�าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว
มากขึน้ เช่น การไปเทีย่ วชมปรากฏการณ์นา�้ ค้างแข็ง หรือเหมยขาบ
การท่ องเที่ ย วภายในประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 และทะเลหมอกที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ อุทยาน
มีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยอัตราการเข้าพักของสถานพักแรม แห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เป็นต้น
ในประเทศไทย เท่ากับร้อยละ 73.73 ขยายตัวร้อยละ 0.99 จาก

อัตราการเข้าพักของสถานพักแรม ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E
อัตราการเข้าพักของสถานพักแรมในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560
โดยรวมเท่ากับร้อยละ 73.73ภูมิภาคที่มีอัตราการเข้าพักสูงสุด
3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคตะวันตก มีอัตรา
การเข้าพักเท่ากับร้อยละ 80.96 ร้อยละ 76.21 และร้อยละ 74.14
ตามล�าดับ โดยภูมภิ าคทีม่ อี ตั ราการเข้าพักขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ขยายตัว
ร้อยละ 6.23 ร้อยละ 4.93 และร้อยละ 3.09 ตามล�าดับ การขยายตัว
ของอั ต ราการเข้ า พั ก ของสถานพั ก แรมในภาคเหนื อ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลจากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นจูงใจให้
นักท่องเทีย่ วเดินทางไปมากขึน้ ขณะทีภ่ าคตะวันตกมีแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และได้รบั ความนิยม เช่น จังหวัดกาญจนบุรี
และ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ในขณะทีพ่ น้ื ทีภ่ าคใต้มอี ตั ราการเข้าพัก
ของสถานพักแรมลดลงร้อยละ 1.32 อันเป็นผลจากอุทกภัยในหลาย
จังหวัด เช่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง เป็นต้น

อัตราการเข้าพักของสถานพักแรมรายภูมิภาค ไตรมาสที่ 1/2558
ถึงไตรมาสที่ 1/2560E
หนวย : อัตราการเขาพักเฉลี่ย (รอยละ)
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จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E
จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ ไตรมาสที่ 1
ปี พ.ศ. 2560 มีจ�านวน 31,603,004 คน-ครั้ง โดยภูมิภาคที่ผู้เยี่ยม
เยือนชาวไทยไปเยือนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพ มีจ�านวน
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 8,713,731 คน-ครั้ง ภาคเหนือ มีจ�านวน
ผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวไทย 5,206,708 คน-ครัง้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีจ�านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 4,310,512 คน-ครั้ง โดยภูมิภาคที่มี
การขยายตัวของจ�านวนผู้เยี่ยมเยือนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ โดยขยายตัว
ร้อยละ 9.21 ร้อยละ 8.62 และร้อยละ 5.20 ตามล�าดับ

จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศรายภูมิภาค
ไตรมาสที่ 1/2558 ถึง ไตรมาสที่ 1/2560E
หนวย : จำนวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย (คน-ครั้ง)
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หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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ภาคกลาง
รวม
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Q1E
2560

สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยที่ส�าคัญ ไตรมาส 1 ปี 2560

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E
รายได้ จ ากผู ้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวไทยท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ
ไตรมาสที่1 ปี พ.ศ.2560 มีมลู ค่าเท่ากับ230,777.86 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 6.53 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยภูมิภาค
ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
กรุงเทพฯ 75,314.25 ล้านบาท ภาคใต้ 52,710.54 ล้านบาท และ

ภาคเหนือ 35,617.03 ล้านบาท โดยภูมิภาคที่มีรายได้ขยายตัว
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และกรุงเทพฯ ที่มีการขยายตัวร้อยละ 11.69 ร้อยละ 10.83 และ
ร้อยละ 7.21 ตามล�าดับ

รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศรายภูมิภาค ไตรมาสที่ 1/2558
ถึงไตรมาสที่ 1/2560E
หนวย : รายไดจากการทองเที่ยวของผูเยี่ยมเยือนชาวไทย ((ลานบาท)
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หมายเหตุ : E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยที่ส�าคัญ ไตรมาส 1 ปี 2560
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สถานการณ์นักท่องเที่ยวอาเซียนของไทย

สถานการณ์นักท่องเที่ยวอาเซี
ย
นในไทย
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E
นักท่องเที่ยวอาเซียนขยายตัว ในอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวอาเซียนเดินทาง
มาประเทศไทย 2,061,515 คน ขยายตัวร้อยละ 1.20 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ส�าหรับนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีจ�านวน
มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ มาเลเซี ย ลาว และสิ ง คโปร์

(สัดส่วนร้อยละ 40.95 ร้อยละ 19.91 และร้อยละ 10.04 ตามล�าดับ)
โดย 3 ประเทศมีสดั ส่วนรวมร้อยละ 70.90 ของนักท่องเทีย่ วอาเซียน
ทั้งหมด ส�าหรับนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด
คือ ลาว และ กัมพูชา ตามล�าดับ

จ�านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนของไทย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 - 2560E
จำนวนนักทองเที่ยว
หนวย : จำนวนนักทองเที่ยว (คน)

หนวย : %การเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

2,500,000

+40.00

+31.71

+30.00

2,000,000

+20.00

1,500,000

+13.74

+10.00

1,000,000
2,061,515

2557

2,037,028

-16.51

1,790,967

.

1,359,737

500,000

+1.20

2558

2559

2560

จำนวนนักทองเที่ยว
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

หมายเหตุ : E – ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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+0.00
-10.00
-20.00
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จ�านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนรายประเทศของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E
จำนวนนักทองเที่ยว
หนวย : จำนวนนักทองเที่ยว (คน)

สัดสวน (รอยละ)

844,268

หนวย : %การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
-4.71

Malaysia (40.95%)

+23.29

Laos (19.91%)

410,349
206,958

Singapore (10.04%)

174,936

-0.44

Vietnam (8.49%)

152,287

-7.24

+6.06

Cambodia (7.39%)

117,512

Indonesia (5.70%)

-1.00

76,399

Myanmar (3.71%)

-0.34

75,314

Philippines (3.65%)

3,492

-2.10
-1.19

Brunei (0.16%)

หมายเหตุ : E – ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวอาเซียนสร้างรายได้กว่า 6 หมื่นล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1/2560 นั ก ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นสร้ า งรายได้ ใ ห้
ประเทศไทย 59,800.11 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.09 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส�าหรับนักท่องเที่ยวอาเซียนที่
สร้างรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ มาเลเซีย ลาว และสิงคโปร์

(สัดส่วนร้อยละ 38.93 ร้อยละ 16.95 และร้อยละ 12.07 ตามล�าดับ
ของนักท่องเทีย่ วอาเซียน) สัดส่วนรวมกันเท่ากับร้อยละ 67.95 ของ
นักท่องเที่ยวอาเซียนทั้งหมด และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่รายได้
ขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ลาว กัมพูชา และบรูไน ตามล�าดับ

รายได้จากนักท่องเที่ยวอาเซียนรายประเทศของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 – 2560E
รายไดจากนักทองเที่ยว
หนวย : รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท)

หนวย : %การเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา
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2557
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-14.56
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+0.09
36,535.13

20,000
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+10.00
+0.00
-10.00
-20.00

รายไดจากนักทองเที่ยว
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

หมายเหตุ : E – ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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รายได้จากนักท่องเที่ยวอาเซียนรายประเทศของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E
รายไดจากนักทองเที่ยว
หนวย : รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท)

สัดสวน (รอยละ)
Malaysia (38.93%)

23,282.57

7,218.06
5,142.27
4,348.87

+23.58

Singapore (12.07%)

-8.82

Vietnam (8.60%)

-7.75
+16.88

Cambodia (7.27%)
+6.05

3,548.78

Indonesia (5.93%)

3,114.66

Myanmar (5.21%)

-5.23

2,853.58

Philippines (4.77%)

-4.69

154.29

หมายเหตุ : E – ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว

-5.23

Laos (16.95%)

10,137.03

32

หนวย : %การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

Brunei (0.26%)

+13.47

สถานการณ์ท่องเที่ยว CLMV

สถานการณ์ท่องเที่ยว CLMV ในไทย
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560E

นักท่องเที่ยวจาก CLMV ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยว CLMV เดินทางมา
ประเทศไทยจ�านวน 813,971 คน ขยายตัวร้อยละ 11.69 จากช่วง
เวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยนักท่องเทีย่ ว CLMV ทีเ่ ดินทางมา
ประเทศไทยมากที่สุด คือ ลาว รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา
และเมียนมา ตามล�าดับ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว CLMV สร้างรายได้
ให้ประเทศไทย 22,481.75 ขยายตัวร้อยละ 9.71 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยว CLMV ที่สร้างรายได้ให้
ประเทศไทยมากที่สุด คือ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา
ตามล�าดับ

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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สถานการณ์ท่องเที่ยว CLMV

จ�านวนนักท่องเที่ยว CLMV ของไทย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560E
จำนวนนักทองเที่ยว
หนวย : จำนวนนักทองเที่ยว (คน)
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+30.00

728,781
+25.01

813,971

+25.00
+20.00

582,955

509,510

+15.00

+14.41

+10.00
+11.69

+5.00
+0.00
-5.00

-6.11

-10.00
2558

2557

2559

2560E

จำนวนนักทองเที่ยว
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

หมายเหตุ : E – ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

รายได้จากนักท่องเที่ยว CLMV ของไทย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560E
รายไดจากนักทองเที่ยว
หนวย : รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท)
20,491.81
+30.37

25,000.00

22,481.75

20,000.00
15,000.00

15,718.60

14,283.63

+10.05

10,000.00

9.71

5,000.00

-3.82

2557

2558

จำนวนนักทองเที่ยว
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

หมายเหตุ : E – ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

แนวโน้มท่องเที่ยวไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และ
ตลอดปี 2560
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวไทยเติบโตต่อเนื่องจาก
ไตรมาสก่อนหน้า โดยขยายตัวร้อยละ 3.40 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ที่ ผ ่ า นมา คิ ด เป็ น รายได้ ร วมจากการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง สิ้ น
703,502.47 ล้านบาท โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ขยายตัวร้อยละ 1.94 คิดเป็นรายได้เท่ากับ 472,724.61 ล้านบาท
และรายได้จากชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ ขยายตัวร้อยละ
6.53 คิดเป็นรายได้เท่ากับ 230,777.86 ล้านบาท

พันธมิตรการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กับสายการบินสิงคโปร์แอร์ ไลน์เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจาก
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เข้าสู่ประเทศไทย การเชื่อมโยง
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองในกลุ่ม CLMV เช่น การเพิ่ม
เทีย่ วบินจากอินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ สู่ เชียงใหม่ การจัดกิจกรรม
กีฬาเชื่อมโยงระหว่างเมือง เช่น การจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน
2 ล้อ 2 น่อง ท่องสองแผ่นดิน กระชับมิตรสัมพันธ์ไมตรี มุกดาหาร
สะหวันนะเขต” เป็นต้น รวมถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส�าหรับในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 คาดว่า ภาคการท่องเที่ยวจะเติบโต อื่นๆ เช่น การลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่าแก่
ต่อเนื่องตามแนวโน้มการขยายตัวของการท่องเทีย่ วโลก โดยได้รับ นักท่องเที่ยว 21 ประเทศ (รวมจีน อินเดีย ไต้หวัน) เป็นต้น
ปัจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวของไทยคาดว่าจะได้รับผลดีเพิ่ม
เศรษฐกิจโลกในปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.4 เพิ่มขึ้นจาก เติมจากกรณีปัญหาข้อพิพาททางการเมืองระหว่างประเทศจีนและ
ร้อยละ 3.1 ในปี 25591 ราคาบัตรโดยสารเครือ่ งบินทีจ่ ะอยูใ่ นระดับต�า่ ประเทศเกาหลี ที่มีผลให้บริษัทน�าเที่ยวในจีนเริ่มหยุดจ�าหน่าย
และการเปิดเส้นทางบินใหม่เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ รายการน�าเที่ยวสู่เกาหลีตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากการ
เช่น การเพิ่มเที่ยวบินสู่เจิ้งโจว (จีน) ย่างกุ้ง (เมียนมา) เวียงจันทน์ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในตลาดจีน2 พบว่า ไทย
(ลาว) ของสายการบินไทยสมายล์ เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการ จะได้รับประโยชน์จากเหตุดังกล่าวเนื่องจากเป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Asean Connect) ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน และผู้ประกอบการน�าเที่ยวใน
Two Countries One Destination สู่การปฏิบัติ อาทิ การสร้าง ประเทศจีนได้เตรียมปรับแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าว ทั้งการปรับแผนการบินและการเพิ่มจ�านวนเที่ยวบิน และ
การจัดโปรโมชั่นส�าหรับแพ็คเกจท่องเที่ยวไทยเพื่อดึงดูดลูกค้า
ชาวจีนให้มาท่องเทีย่ วในประเทศไทย ซึง่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ
1 - 2 เดือน อย่างไรก็ตาม ความไม่เพียงพอของหลุมจอดใน
ท่าอากาศยานหลักในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงเป็นอุปสรรค
ส�าคัญต่อการเพิ่มเที่ยวบินดังกล่าว ทั้งนี้จากแนวโน้มนักท่องเที่ยว
จีนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีในปี 2560 กว่า 8 ล้านคน ที่จะ
ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มที่จัดการเดินทาง
ผ่านบริษทั น�าเทีย่ ว คาดว่าจะมีผลท�าให้จา� นวนนักท่องเทีย่ วชาวจีน
ของไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และตลอดปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก
แนวโน้มเดิมประมาณ 6 แสนคน
ส�าหรับการท่องเทีย่ วภายในประเทศ คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนือ่ ง
ทัง้ การท่องเทีย่ วภายในภูมภิ าค และการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงระหว่าง
ภูมิภาค ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
3 - 4 การเพิ่มวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การท่องเทีย่ วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทคี่ าดว่า ชาวไทยจะ
เดินทางท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สายการบิน
ภายในประเทศเพิ่มเที่ยวบินมากถึง 249 เที่ยวบิน โดยเฉพาะใน
เส้นทางบินหลักเช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น
เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยคาดว่า การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์จะสร้างราย
ได้กว่า 8,539 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.5 จากปีที่ผ่านมา3
อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญปัจจัยลบจาก
การอ่อนค่าของเงินยูโร และเงินริงกิต การจ�ากัดพื้นที่ให้บริการ
ของรถบัสท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ปัญหาการก่อการร้ายในยุโรป
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ ดังนั้นผลจาก
ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จึงคาดว่าการท่องเที่ยวไทยจะยังคงเติบโต
ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 โดยจะมีรายได้รวมจากการ
ท่องเที่ยวประมาณ 0.61 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.66 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 0.39 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย
เที่ยวไทย 0.22 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.56 และ 6.08 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามล�าดับ

ที่ดีของการเติบโต4 ตลอดจนแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนที่จะเพิ่มขึ้น
จากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลี รวมถึงการท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จึงคาดว่าในปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิด
รายได้รวม 2.75 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.84 จากปีกอ่ นหน้า
ในจ�านวนนี้ เป็นรายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ 1.82 ล้านล้าน
บาท และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ 0.93 ล้านล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 11.10 และ 7.48 จากปีก่อนหน้า ตามล�าดับ
อย่างไรก็ตาม ผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น ราคาบัตร
โดยสารเครือ่ งบินระหว่างประเทศทีล่ ดลง การกระตุน้ การท่องเทีย่ ว
โดยใช้มาตรการผ่อนปรนด้านวีซ่า การเพิ่มวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง
ราคารายการน�าเที่ยวที่ลดลง และการเปิดเส้นทางบินใหม่ อาทิ
การเปิดเที่ยวบินสู่โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) ของสายการบินพิช เอวิเอชั่น
และการเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่ไทเป (ไต้หวัน) ของสายการบินนกสกู๊ด
การเพิม่ เทีย่ วบินสูโ่ กตาคินาบาลู (มาเลเซีย) และพนมเปญ (กัมพูชา)
ของสายการบินไทยสมายล์ คาดว่าจะกระตุน้ ให้ชาวไทยเดินทางไป
ท่องเทีย่ วต่างประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ วในอาเซียน
ที่ขยายตัวสูง เช่น กัมพูชา เมียนมา ลาว และแหล่งท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ได้รับความนิยม เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
และโดยเฉพาะญีป่ นุ่ ทีค่ าดว่าในปี 2560 จะมีนกั ท่องเทีย่ วชาวไทยไป
เยือนประมาณ 1 ล้านคน เป็นต้น รวมถึงแหล่งท่องเทีย่ วในภูมภิ าค
ยุโรปที่ได้รบั ประโยชน์จากค่าเงินยูโรและราคารายการน�าเทีย่ วทีอ่ ยู่
ในระดับต�่า โดยคาดว่าตลอดปี 2560 จะมีชาวไทยเดินทางไป
ต่างประเทศจ�านวน 8.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 13.67 จากปี
ก่อนหน้า คิดเป็นรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว 2.69 แสนล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 15.72 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส�าหรับแนวโน้มการท่องเทีย่ วตลอดปี 2560 คาดว่า ภาคการท่องเทีย่ ว
จะเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกที่ส�าคัญ คือ การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีม่ แี นวโน้มเติบโตต่อเนือ่ ง
โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 ในปี
2559 และเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่นักท่องเที่ยวสร้างราย
ได้ให้แก่ประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่ 3 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ
1.5 เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนร้อยละ 0.4 ซึ่งเป็นสัญญาณ
3
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส

12

“โครงการ”

เมื
อ
งต้
อ
งห้
า
ม...พลาด
และ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส
โครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส
สร้างรายได้ 34,361.21 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

โครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และ
โครงการ 12 เมื อ งต้ อ งห้ า ม...พลาด
พลัส เป็นนโยบายที่ด�าเนินการเพื่อให้เกิด
การกระจายรายได้ ด ้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ในพื้ น ที่ เ มื อ งที่ มี ศั ก ยภาพ นอกเหนื อ
จากเมืองท่องเที่ยวหลัก 10 เมืองของไทย
โดยเน้นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส�าหรับการด�าเนินการโครงการ 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด และ 12 เมืองต้องห้าม...
พลาด พลัส ในไตรมาสที่ 1 สามารถดึงดูด
ให้มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 12.13 ล้านคน
ขยายตัวร้อยละ 7.47 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีทผี่ า่ นมา และสร้างรายได้ 34,361.21
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ล้ า นบาท ขยายตั ว ร้ อ ยละ 6.94 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เทียบกับ
รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศของ
ชาวไทยในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 230,777.86 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 6.53 ในจ�านวนนี้เป็นรายได้จาก
12 เมืองต้องห้าม...พลาด 16,843.39
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.09 จากช่วง
เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจังหวัด
ที่ มี ร ายได้ สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ
นครศรีธรรมราช ตรัง และตราด ส�าหรับ
12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส สร้างรายได้
17,517.82 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ
6.28 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก
คือ ระยอง สตูล และพิษณุโลก ทั้งนี้โดย
ไ ด ้ รั บ แ ร ง กร ะ ตุ ้ น ส� า คั ญ จ า ก ก า ร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด และ12 เมืองต้องห้าม...
พลาด พลัส ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
มาในปี 2560 ของทั้งสื่อส่วนกลางและ
สื่ อ ใ น พื้ น ที่ โ ด ย แ น ะ น� า เ ส ้ น ท า ง
ท่ อ งเที่ ย วตามรอยพระบาทเชื่ อ มโยง
กับทั้ง 2 โครงการ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ต่ า งๆในแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละการประสาน
ความร่ ว มมื อ ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทยกั บ พั น ธมิ ต รทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง

12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส

ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สั ม ผั ส สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในโครงการฯ โดยเน้ น
อาหารท้ อ งถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนที่
หลากหลาย
เมื่อพิจารณาถึงโอกาสด้านการท่องเที่ยว
ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในโครงการ 12
เมื อ งต้ อ งห้ า ม...พลาด และโครงการ
12 เมื อ งต้ อ งห้ า ม...พลาด พลั ส
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 พบว่า
แหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือมีผู้มาเยือน
เพิ่มขึ้นทั้ง ล�าปาง น่าน เพชรบูรณ์ ล�าพูน
แพร่ และพิษณุโลก โดยเพชรบูรณ์ขยายตัว
สูงอันดับ 1 รองลงมา คือ ล�าปาง และ
แพร่ ปัจจัยส�าคัญที่เกื้อหนุน คือ ความ
สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทั้งทะเลหมอกตามยอดดอย และอากาศ
ที่ ห นาวเย็ น จั ด หลายระลอกในช่ ว งต้ น ปี
รวมทั้ ง ความสวยงามของดอกไม้ อาทิ
ดอกนางพญาเสือโคร่ง ดอกเสี้ยว และ
ดอกชมพู ภู ค า ขณะที่ อุ ป สรรคส� า คั ญ
ในช่ ว งที่ เ ริ่ ม เข้ า สู ่ ห น้ า แล้ ง ของพื้ น ที่
ในภาคเหนือ คือ ปัญหาเรื่องหมอกควัน
ฝุ่นละอองจากการเผไหม้พื้นที่การเกษตร
ป่า และหญ้าริมทาง

ส่ ว นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้น
เช่ น กั น แม้ ใ นอั ต ราไม่ สู ง นั ก ทั้ ง เลย
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ โดยนอกจาก
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่ามกลาง
อากาศที่ ห นาวเย็ น จั ด บนยอดภู และ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จะเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนการท่องเที่ยวที่ส�าคัญแล้ว
ยั ง มี การจั ด กิ จ กรรมดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะบุ รี รั ม ย์ ที่ จั ด กิ จ กรรมด้ า น
กีฬาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ขณะที่การ
คมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวนอกเมือง
ยังเป็นอุปสรรคส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มี
รถส่วนตัวหรือรถเช่าเป็นพาหนะในการ
ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในภาคกลางที่อยู่ไม่ไกล
จากกรุ ง เทพฯ มี ผู ้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวไทย
เพิ่มขึ้นทั้งนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี
และสมุ ท รสงคราม โดยนครปฐม
มี ผู ้ เ ยี่ ย มเยื อ นเพิ่ ม ขึ้ น สู ง อั น ดั บ 1
เนื่ อ งจากอยู ่ ไ ม่ ไ กลจากกรุ ง เทพฯ และ
มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชุ ม ชน โดยเฉพาะ
ตลาดน�้ า ที่ ขึ้ น ชื่ อ หลายแห่ ง ทั้ ง ตลาดน�้ า
ด อ น ห ว า ย ต ล า ด น�้ า วั ด ล� า พ ญ า

ตลาดน�้าวัดกลางคูเวียงและตลาดน�้าท่านา
รวมทั้งถนนสายดอกไม้-ชมพูพันธุ์ทิพย์
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก� า แ พ ง แ ส น ซึ่ ง เ ป ็ น ที่ ชื่ น ช อ บ ข อ ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รองลงมา คื อ ราชบุ รี
และสุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางธรรมชาติประเภทภูเขา ทัง้ เขากระโจม
และยอดเขาเทวดา ที่มีบรรยากาศในช่วง
ฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวประเภทผจญภัย
ชื่ น ชอบ รวมทั้ ง ยั ง มี ซ ากู ร ะเขางู และ
ถนนสายดอกไม้ - เหลื อ งปรี ดี ย าธร
ในเส้นทางอ�าเภอสามชุก-อ�าเภอด่านช้าง
ช่ ว ยสร้ า งสี สั น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย ม
การบั น ทึ ก ภาพ ส่ ว นสมุ ท รสงคราม
ยั ง โดดเด่ น ด้ ว ยการท่ อ งเที่ ย วสั ม ผั ส
วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ย
ระยะทางที่ ไ ม่ ไ กลจากกรุ ง เทพฯ ท� า ให้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเที่ยวนครปฐม
ราชบุ รี และสุ พ รรณบุ รี ใ นลั ก ษณะ
เ ช ้ า ไ ป - เ ย็ น ก ลั บ แ ล ะ แ ว ะ เ ที่ ย ว
สมุ ท รสงครามขาไปหรื อ ขากลั บ จาก
แหล่งท่องเทีย่ วชายทะเลในจังหวัดเพชรบุรี
หรือ ประจวบคีรีขันธ์
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ส�าหรับแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก
โดยเฉพาะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชายทะเล
มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด
โดยจันทบุรีมีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นสูงอันดับ
1 รองลงมา คือ ระยอง และตราด ส่วนหนึง่
เป็นผลพวงจากแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล
ในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงปลายปี
2559 ต่อเนือ่ งมาในช่วงต้นปี 2560 ท�าให้มี
นักท่องเที่ยวบางส่วนหันมาเที่ยวชายทะเล
ในภาคตะวันออกแทน ส่วนสระแก้วยังมี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และตลาด
โรงเกลื อ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส� า คั ญ

ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยอุปสรรค
ส�าคัญของการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก
คือ การจราจรที่แออัดตามเส้นทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญในช่วงวันหยุดยาว
ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ ประสบ
อุ ท กภั ย ในช่ ว งปลายปี 2559 ต่ อ เนื่ อ ง
มาในช่วงต้นปี 2560 แต่แหล่งท่องเที่ยว
ส�าคัญๆ ก็สามารถฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดึงดูดผูเ้ ยีย่ มเยือน
ชาวไทยเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นครศรี ธ รรมราช
พั ท ลุ ง สตู ล ตรั ง ชุ ม พร และระนอง

โดยนครศรีธรรมราชมีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น
สูงอันดับ 1 รองลงมา คือ พัทลุง ส่วน
จังหวัดอืน่ เพิม่ ขึน้ ในอัตราไม่สงู นัก อุปสรรค
ส� า คั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วในภาคใต้ คื อ
ผลกระทบจากอุทกภัยหลายระลอกในช่วง
เดือนมกราคม

รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยตามโครงการ
12 เมืองตองหาม…พลาด+พลัส ไตรมาสที่ 1 ป 2560
รายได (ลานบาท)
20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00

16,843.39
+8.09

12 เมือง ตองหาม…พลาด
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17,517.82
+6.28

12 เมือง ตองหาม…พลาด พลัส

%การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
+9.00
+8.00
+7.00
+6.00
+5.00
+4.00
+3.00
+2.00
+1.00
0

12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส

อัตราการเข้าพัก จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยตามโครงการ
12 เมืองต้องห้าม...พลาด+พลัส ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E
จังหวัด
ล�าปาง
ล�าพูน
น่าน
แพร่
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
เลย
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
นครปฐม
จันทบุรี
สระแก้ว
ตราด
ระยอง
ชุมพร
ระนอง
ตรัง
สตูล
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
รวม

อัตราการเข้าพัก
OR
67.45
57.89
69.65
58.45
64.63
60.55
63.65
54.02
58.63
56.54
60.84
88.96
65.62
66.74
63.32
57.12
75.65
68.95
60.56
62.63
72.96
70.21
60.12
65.96
65.96

CH*
+ 6.57
+ 5.23
+3.09
+3.47
+5.85
+4.03
+3.70
+2.06
+2.86
+1.65
+4.62
+0.89
+2.40
+1.95
+2.20
+0.66
+1.55
+2.11
-1.94
+0.80
-2.44
-1.95
-2.76
-2.30
+1.63

จ�านวนผู้เยี่ยมเยือน
คน
%CH*
235,212
+ 17.73
285,415
+ 7.28
245,213
+4.62
189,566
+10.01
602,143
+18.04
951,242
+8.13
485,652
+2.91
278,446
+3.39
396,526
+3.95
315,245
+2.32
365,265
+5.01
568,265
+7.02
395,623
+4.97
754,153
+8.21
652,422
+12.67
487,542
+4.51
365,265
+5.15
1,658,265
+9.67
295,636
+2.72
312,523
+3.55
425,122
+1.67
485,652
+3.64
1,025,466
+9.78
352,125
+8.83
12,127,934
+7.47

รายได้
ล้านบาท
625.65
410.99
658.63
325.65
1,741.65
2,141.56
952.12
341.52
741.65
752.65
596.11
1,021.25
562.62
925.12
1,625.47
1,245.65
2,014.65
4,985.63
1,145.62
915.52
2,652.62
3,956.65
3,526.60
495.63
34,361.21

%CH*
+ 18.64
+ 8.11
+2.46
+3.89
+4.44
+3.45
+3.69
+7.54
+13.67
+2.89
+5.56
+3.29
+4.46
+9.13
+12.30
+2.94
+2.96
+8.91
+4.35
+5.69
+4.61
+6.18
+13.82
+9.18
+6.94

หมายเหตุ : E ข้อมูลประมาณการ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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•12 เมืองต้องห้าม...พลาด 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

1

12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.ล�าปาง

“เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+17.73% จ�านวน

+18.64% รายได้

โอกาส

+

1

ล�ำปำง ... ล�ำพูน

• นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น และชมทะเลหมอก โดยเฉพาะ
ทีว่ ดั พระธาตุดอยพระฌาน วัดพระพุทธบาทปูผ่ าแดง
• บ่อน�า้ ร้อนแจ้ซอ้ น น�า้ ตกแจ้ซอ้ น และศูนย์อนุรกั ษ์ชา้ งไทย หล่มภูเขียว สระน�า้ ธรรมชาติ
สีเขียวมรกตที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ในอุทยานแห่งชาติถา้� ผาไท
• วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์หรือวัดพระบาทปู่ผาแดง สิ่งที่โดดเด่นคือ
เจดียเ์ ล็กสีขาวสร้างขึน้ บนภูเขาทีล่ อ้ มรอบไปด้วยทิวเขาสูง
• ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ชมดอกเสี้ยวบาน ที่บ้านป่าเหมี้ยง ในอุทยานแห่งชาติ
แจ้ซอ้ น
• การท่องเที่ยววิถีชุมชน และกิจกรรมต่างๆในตัวเมืองยังดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
กาดกองต้า ซึง่ เป็นตลาดเก่า ในปัจจุบนั เป็นถนนคนเดินยอดนิยมของล�าปาง
• กิจกรรมส�าคัญทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว ได้แก่
1.งานรืน่ เริงฤดูหนาวและของดีนครล�าปางประจ�าปี 2560
2.กิจกรรม “ปัน่ Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้าม...พลาด จังหวัดล�าปาง”
3.กิจกรรมท่องเทีย่ วทางรถยนต์ “คาราวานเมืองต้องห้าม...พลาด “ล�าปาง” พลัส “ล�าพูน”

ข้อจ�ากัด

• ประสบปัญหาเรื่องหมอกควัน ฝุ่นละออง จากการเผาไหม้พื้นที่การเกษตร ป่า
ป่าหญ้าริมทาง ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนของทุกปี
• อุปสรรคด้านการเดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ หล่มภูเขียวและวัดเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางเดินรถยังคงเข้าไม่ถงึ ต้องเดินทางเท้าไปยังแหล่งท่องเทีย่ ว

2

2

12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

จ.ล�าพูน

“เทีย่ วเมืองเก่ากลิน่ อายของวันวาน

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+7.28% จ�านวน

+8.11% รายได้

โอกาส
• ในช่วงฤดูหนาว นักท่องเทีย่ วนิยมเดินทางไปสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็น และทะเลหมอก
ทีด่ อยผาหนาม อ�าเภอลี้
• พระธาตุหริภญุ ชัย ซึง่ เป็นพระธาตุประจ�าปีระกา ดึงดูดผูท้ เี่ กิดปีระกามาไหว้เพือ่ เสริม
สิรมิ งคล
• กิจกรรมส�าคัญทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.กิจกรรมท่องเทีย่ วทางรถยนต์ “คาราวานเมืองต้องห้าม...พลาด “ล�าปาง” พลัส “ล�าพูน”
โดยเน้นพืน้ ทีล่ า� พูนในโซนใต้คอื อ�าเภอลี้ เพือ่ ให้ใช้เวลาพ�านักค้างแรมทีจ่ งั หวัดล�าพูน
2.กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ณ สะพานขาวทาชมภู อ�าเภอแม่ทา
ข้อจ�ากัด

• การเดินทางไปแหล่งท่องเทีย่ วในต่างอ�าเภอยังไม่สะดวก เนือ่ งจากรถบริการสาธารณะ
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มีเฉพาะเส้นทางระหว่างอ�าเภอ/จังหวัดที่เป็นถนนใหญ่ จึงต้องพึ่งบริการรถเช่า
จากในตัวเมืองล�าพูน ซึง่ ยังมีไม่มาก บางครัง้ อาจต้องเช่ารถจากตัวเมืองเชียงใหม่
• ประสบปัญหาเรื่องหมอกควัน ฝุ่นละออง จากการเผาไหม้พื้นที่การเกษตร ป่า
ป่าหญ้าริมทาง

12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส

3

12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.น่าน

“กระซิบรักเสมอดาว”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+4.62% จ�านวน

+2.46% รายได้

โอกาส

• ในช่วงฤดูทอ่ งเทีย่ ว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) นักท่องเทีย่ วนิยมเดินทางไปกางเต็นท์คา้ งแรม
เพือ่ สัมผัสอากาศหนาวตามยอดภู อาทิ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีนา่ น อุทยานแห่งชาติ
ขุนสถาน
• ชมดอกนางพญาเสื อ โคร่ ง บานช่ ว งเดื อ นมกราคม ที่ ส ถานี วิ จั ย ต้ น น�้ า ขุ น สถาน และ
ดอกชมพูภคู าบานช่วงปลายกุมภาพันธ์-กลางมีนาคม ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยภูคา
• อ�าเภอปัว เป็นเมืองสีเขียวที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ไร่นาเขียวขจี
ห้อมล้อมด้วยขุนเขาพร้อมสายหมอกบางในฤดูทา� นา ในฤดูหนาวก็จะได้สมั ผัสกับอากาศหนาวเย็น
• กิจกรรมส�าคัญทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งาน “หนาวนี...
้ กระซิบรักทีน่ า่ น ประจ�าปี 2560”
2.งานเทศกาลดอกชมพูภคู าบาน ผ้า เงินน่าน สูอ่ าเซียน ประจ�าปี 2560

+

3

น่ำน ... แพร่

ข้อจ�ากัด

• มีการปรับปรุงถนนช่วงออกจากตัวเมืองไปท่าวังผา อ�าเภอปัว
• ประสบปั ญ หาเรื่ อ งหมอกควั น ฝุ ่ น ละออง จากการเผาไหม้ พื้ น ที่ ก ารเกษตร ป่ า
ป่าหญ้าริมทาง

4

12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

จ.แพร่

“เทีย่ วด้วยตัวเองแบบช้าๆ ดืม่ ด�า่ รายละเอียด”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+10.01% จ�านวน

+3.89% รายได้

4

โอกาส

• ฤดูหนาวเป็นช่วงฤดูทอ่ งเทีย่ วของจังหวัดแพร่ คือ ช่วงธันวาคม-กุมภาพันธ์
• การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแพร่ไปยังน่านทางตอนใต้ ผ่านดอยผากลาง
ตั ว เมื อ งแพร่ - แพะเมื อ งผี - ดอยขุ น สถาน-นาน้ อ ย-ดอยเสมอดาว มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางธรรมชาติ อาทิ สวนสตรอว์เบอร์รี่ ดอกนางพญาเสือโคร่ง
• ทุง่ ปอเทือง เนือ้ ทีก่ ว่า 300 ไร่ ทีบ่ า้ นนาตม อ�าเภอสูงเม่น ซึง่ เริม่ ออกดอกตัง้ แต่ตน้ เดือน
กุมภาพันธ์ ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม
• กิจกรรมส�าคัญทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.กิจกรรมปัน่ บอกรัก ณ ทุง่ ปอเทือง
2.กิจกรรมเปิดถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า กาดพระนอน
3.งานไหว้พระธาตุชอ่ แฮ เมืองแพร่แห่ตงุ หลวง ประจ�าปี 2560

ข้อจ�ากัด

• ประสบปั ญ หาเรื่ อ งหมอกควั น ฝุ ่ น ละออง จากการเผาไหม้ พื้ น ที่ ก ารเกษตร ป่ า
ป่าหญ้าริมทาง
• ขาดแคลนบริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเทีย่ วนอกเมือง

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.เพชรบูรณ์

“ภูดอกไม้สายหมอก”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+18.04% จ�านวน

+4.44% รายได้

โอกาส

5

+

เพชรบูรณ์ ... พิษณุโลก

• นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและชมทะเลหมอกที่เขาค้อ และวิว
ทุง่ กะหล�า่ ปลีทภี่ ทู บั เบิก
• ทุ่งกังหันลมบ้านเพชรด�า และไร่สตรอว์เบอร์รี่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมไปเยือน
• วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ มีความโดดเด่น คือ สีสนั สดใสจากการน�ากระเบือ้ งสีถว้ ยชาม
เบญจรงค์มุกลูกปัดแก้วแหวนเงินทอง สิ่งมีค่าต่างๆตลอดจนเซรามิคหลากสี มาประดับ
ตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม เมื่อยามต้องแสงแดดจะสะท้อนประกายงดงามราวกับวัด
บนสรวงสวรรค์
• กิจกรรมส�าคัญทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งาน “สตรอว์เบอร์รแ่ี ลนด์ แอนด์ กรีนมาร์เก็ตเขาค้อ”
2.งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจ�าปี 2560

ข้อจ�ากัด

• ปั ญ หาปริ ม าณขยะจ� า นวนมากที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทิ้ ง ไว้ ใ นบริ เ วณที่ ก างเต็ น ท์ ค ้ า งแรม
บนภูทบั เบิก

6

6

12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

จ.พิษณุโลก

“เทีย่ วธรรมชาติสวยงามภูเขา ดอกไม้สายหมอก

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+8.13% จ�านวน
โอกาส

+3.45% รายได้

• อากาศหนาวเย็นตามยอดภู โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติภหู นิ ร่องกล้า ชมทุง่ ดอกกระดาษ
และชมวิวตามผาต่างๆทีต่ งั้ เรียงราย 5 ผา ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัด ผารักยืนยง ผาคูร่ กั
และผาไททานิค รวมทัง้ ภูลมโล จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของประเทศ
ซึง่ เริม่ บานตัง้ แต่ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
• ชมพระอาทิตย์ขึ้นและสัมผัสทะเลหมอกยามเช้าบริเวณหุบเขานครชุม และจุดชมวิว
บริเวณเขาโปกโล้น เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ที่สวนพฤกษศาสตร์
บ้านร่มเกล้าพิษณุโลก
2.งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจ�าปี 2560
3.กิจกรรม “ท้าจับหมอกพิชติ ยอดเขาโปกโล้นแห่งนครชุม”
4.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว “วันเดียวเทีย่ วได้ 4 ภู” คือ ภูหนิ ร่องกล้า ภูลมโล ภูแผงม้า
ภูทบั เบิก

ข้อจ�ากัด

• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วยังไม่มคี วามต่อเนือ่ ง

44

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว

12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.เลย

“เย็นสุด...สุขทีเ่ ลย”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+2.91% จ�านวน

+3.69% รายได้

โอกาส

• อากาศทีห่ นาวเย็น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขนึ้ ยามเช้าบนยอดภูตา่ งๆ อาทิ ภูกระดึง
ภูเรือ ภูสวนทราย ภูทอก ภูปา่ เปราะ ภูบอ่ บิด ภูบกั ได และภูลมโล
• ในช่ ว งเดื อ นมกราคม-กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ต ้ น นางพญาเสื อ โคร่ ง บนภู ล มโล
ออกดอกบานสะพรัง่ และชมดอกดาวเรือง ณ ทุง่ ดอกดาวเรือง ภูเรือ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์
• เชียงคาน ที่มีวิถีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีบ้านเรือนไม้เก่าแก่เรียงรายริมถนนชายโขง
เป็นปลายทางท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ชมทะเลหมอก 2 แผ่นดิน
ไทย-ลาวทีภ่ ทู อกในยามเช้า และพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าบริเวณลุม่ แม่นา�้ โขงยามเย็น รวมทัง้
สัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินเชียงคาน และตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งเป็นประเพณีที่
สืบทอดกันมายาวนาน
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ทีล่ านต้นคริสต์มาส ทางขึน้ อุทยานแห่งชาติภเู รือ
2.เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ
3.งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย
4.งานปัน่ จักรยานครอสคันทรีพชิ ติ ภูกระดึง ครัง้ ที่ 1

+

7

เลย ... ชัยภูมิ

ข้อจ�ากัด

• นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่กระจุกตัวพ�านักอยูท่ อี่ า� เภอเชียงคาน
• สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะแห่ ง อยู ่ ห ่ า งไกล ไม่ ส ะดวกต่ อ การเดิ น ทางด้ ว ยรถสาธารณะ
ทีม่ ีให้บริการน้อยและไม่ครอบคลุม

8

12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

จ.ชัยภูมิ

“เทีย่ วทางธรรมชาติสวยงาม

8

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+3.39% จ�านวน

+7.54% รายได้

โอกาส

• มอหินขาว ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ในช่วงฤดูหนาว ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์
ค้างแรมสัมผัสลมหนาว พร้อมชมความงามยามพระอาทิตย์ขนึ้ และตก
• ทุง่ ปอเทืองเนือ้ ทีก่ ว่า 1 หมืน่ ไร่ ทีอ่ า� เภอควนสวรรค์ ซึง่ ออกดอกบานสะพรัง่ ในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานมหัศจรรย์ 7 ดาว รับลมหนาว ร่วมเคาท์ดาวน์ปใี หม่ ทีม่ อหินขาว
2.งาน “ช้างคืนถิน่ กินพาแลง” ประจ�าปี 2560
3.กิจกรรมจดทะเบียนรักมัน่ คงยืนยง ดัง่ มอหินขาว

ข้อจ�ากัด

• กิ จ การกั ง หั น ลมที่ ต� า บลบ้ า นไร่ อ� า เภอเทพสถิ ต ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
และพื้นที่ลุ่มน�้าชั้น 1 บี ถูกศาลสั่งให้ระงับด�าเนินการ ท�าให้ต้องยกเลิกงานจดทะเบียน
ใต้กงั หันลมในวันวาเลนไทน์
• เป็ น ช่ ว งนอกฤดู ท ่ อ งเที่ ย วชั ย ภู มิ การท่ อ งเที่ ย วชั ย ภู มิ จ ะคึ ก คั ก ในช่ ว งฤดู ฝ นที่
ดอกกระเจียวบาน
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว

45

12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.บุรรี มั ย์ “เมืองปราสาทสองยุค”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+3.95% จ�านวน

+13.67% รายได้

โอกาส

9

+

บุรรี มั ย์ ... สุรนิ ทร์

10

• สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�าคัญๆ และการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของจังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นปัจจัยส�าคัญ
ทีก่ ระตุน้ ให้ตลาดท่องเทีย่ วแบบเรียนรูด้ งู านเติบโตอย่างรวดเร็ว
• กิจกรรมด้านกีฬาทีจ่ ดั ขึน้ ทุกเดือนอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ
1.การแข่ ง ขั น รถจั ก รยานยนต์ ท างเรี ย บชิ ง แชมป์ โ ลกรายการเวิ ล ด์ ซู เ ปอร์ ไ บค์
แชมเปีย้ นชิพ 2017
2.Buriram Marathon by เครือ่ งดืม่ ตราช้าง เป็นรายการวิง่ มาราธอนระดับโลกซึง่ จัดขึน้ ครัง้ แรก
ในประเทศไทย ใช้เส้นทางที่เชื่อมโยงอารยธรรมยุคใหม่และยุคเก่าเข้าด้วยกัน โดยเริ่มต้น
ทีส่ นามช้าง อินเตอร์เนชัน่ แนล เซอร์กติ ผ่านสันเขือ่ นห้วยจรเข้มาก สนามฟุตบอลไอ-โมบาย
สเตเดี้ยม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วัดกลาง
พระอารามหลวง สูเ่ ส้นชัยทีบ่ รุ รี มั ย์ คาสเซิล และมีการปิดการจราจรแบบ 100% ตามมาตรฐาน
สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)
3.Buriram Bike Festival 2017 (ปัน่ ปราสาทสองยุค)
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.เทศกาล “ทิวลิปแห่งสยาม”@อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน บุรรี มั ย์
2.“งานรับอรุณเบิกฟ้า วันปีใหม่ ณ พนมรุง้ ”
3.งานมหกรรมว่าวอีสานบุรรี มั ย์ ครัง้ ที่ 30
4.เทศกาล “ลูกชิน้ ยืนกินชิงแชมป์โลก”
5.งานประเพณีทอ่ งเทีย่ วปราสาทเมืองต�า่ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจ�าปี 2560
6.งานประเพณีขนึ้ เขาพนมรุง้ ประจ�าปี 2560

ข้อจ�ากัด

• นักท่องเที่ยวกระจุกตัวในช่วงที่มีกิจกรรมหรือการแข่งกีฬารายการส�าคัญๆ ท�าให้ที่พัก
ในเมืองไม่เพียงพอกับความต้องการในช่วงดังกล่าว

10

12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

จ.สุรนิ ทร์

“เทีย่ วปราสาทหินโบราณ และอารยธรรมขอม”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+2.32% จ�านวน

+2.89% รายได้

โอกาส

• หมูบ่ า้ นช้าง บ้านตากลาง ซึง่ มีการแสดงช้าง กิจกรรมนัง่ ช้างชมหมูบ่ า้ น และโฮมสเตย์
• เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 2017 (SICE : Surin International
Cultural Exchange) ซึง่ มี 14 ประเทศจากทัว่ โลกส่งตัวแทนมาร่วมงาน
• นักท่องเทีย่ วเดินทางไปซือ้ สินค้าทีต่ ลาดชายแดนช่องจอมในช่วงปีใหม่กนั อย่างคึกคัก
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งาน“ทุง่ ทานตะวัน ณ บ้านไซร์ ครัง้ ที่ 2”
2.งานนุง่ ผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม 2560
3.งานประเพณีขนึ้ เขาสวาย ประจ�าปี 2560

ข้อจ�ากัด

• กระแสข่ า วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศมองว่ า การนั่ ง ช้ า งเป็ น การทรมานสั ตว์
กระทบภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
• การให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเทีย่ วนอกเมืองไม่เพียงพอ
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.ราชบุรี

“ชุมชนคนอาร์ต”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+5.01% จ�านวน

+5.56% รายได้

โอกาส

• เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เขากระโจม ยอดเขาสุดเขตแดนไทยในภาคตะวันตก มีอากาศ
ที่หนาวเย็น และสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางทะเลหมอก และทิวทัศน์ขุนเขา
ฝัง่ เมียนมา
• อ�าเภอสวนผึง้ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว หลากหลายสไตล์ พร้อมกิจกรรมต่างๆ อาทิ บ้านหอมเทียน
Coro Field ฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่น และไร่ปลูกรัก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเหมาะ
ส�าหรับเด็กๆ
• ซากูระเขางู หรือต้นแคฝรัง่ ทีก่ า� ลังออกดอกบานเต็มพืน้ ทีก่ ลางอุทยานหินเขางู อ�าเภอเมือง
และชมหิง่ ห้อยนับหมืน่ เรืองแสงในช่วงค�า่ คืน
• จอมบึงมาราธอน 2017 ดึงดูดนักวิ่งเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศ และนักวิ่งมาราธอน
มากทีส่ ดุ เป็นประวัตกิ ารณ์ คือ กว่า 13,000 คน
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานตรุษจีนราชบุรี 2017 ณ ถนนวรเดช (ริมเขือ่ นรัฐประชาพัฒนา)
2.งาน“ท่องเทีย่ วราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจ�าปี 2560”
3.งาน“องุน่ หวาน ผลไม้ และของดีดา� เนินสะดวก”ครัง้ ที่ 31

11

+

รำชบุรี ... สุพรรณบุรี

ข้อจ�ากัด

• ป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเทีย่ วไม่มคี วามต่อเนือ่ งระหว่างเส้นทางในการเดินทาง
• ขาดการบูรณาการการจัดกิจกรรมของอ�าเภอต่างๆ เข้าด้วยกัน

12

12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

จ.สุพรรณบุรี

“เทีย่ วชมศิลปะพืน้ บ้าน ศิลปะทีถ่ กู สร้างขึน้ มาใหม่
จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+7.02% จ�านวน

12

+3.29% รายได้

โอกาส

• กิจกรรมเดินป่าพิชติ ยอดเขาเทวดา ในอุทยานแห่งชาติพเุ ตย กางเต็นท์คา้ งแรมสัมผัสลมหนาว
นอนนับดาว และชมพระอาทิตย์ขน้ึ และทะเลหมอก
• พระพุทธปุษยคีรศี รีสวุ รรณภูมิ ปางโปรดพุทธมารดาหรือพระองค์ใหญ่ ทีห่ น้าผามังกรบิน บริเวณ
พุทธมณฑลประจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี
• ถนนสายดอกไม้ที่สุพรรณบุรี เส้นทางอ�าเภอสามชุกถึงอ�าเภอด่านช้าง ที่มีต้นเหลือง
ปรีดยี าธรตามสองข้างทาง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
• อ่างเก็บน�้าหุบเขาวง ป่าชุมชนบ้านพุน�้าร้อนหินลาด เหมาะกับการแค้มปิ้ง กางเต็นท์
หรือจะนอนบนแพ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทเี่ รียกกันว่า ปางอุง๋ สุพรรณ
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งาน “อูท่ องอูอ่ ารยธรรมสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 7 เบิกฟ้าทวารวดี”
2.งานครบรอบ 11 ปี ในการก่อตัง้ ชาติภมู สิ ถาน “ป.อ.ปยุต,โต”
3.งาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย”์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�าปี 2560
4.งาน “ด่านช้างสือ่ รัก บันทึกรักยอดเขาเทวดา”
5. งาน LocalRun งานวิง่ รูปแบบใหม่ทวี่ งิ่ ไปด้วย พัฒนาชุมชนไปด้วยเป็นส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้คนในชุมชนจากการเลือกซื้ออาหารและสินค้าพื้นเมือง
พร้ อ มพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จากการน� า รายได้ ไ ปพั ฒ นาชุ ม ชนภายใต้ ชื่ อ งาน
“วิง่ ย้อนรอยประวัตศิ าสตร์ สูดอากาศ

ข้อจ�ากัด

• มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม
• การจราจรทีต่ ดิ ขัดในเส้นทางไปยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�าคัญๆในช่วงวันหยุดต่อเนือ่ ง

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.สมุทรสงคราม “เมืองสายน�า้ สามเวลา”
จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+4.97% จ�านวน

+4.46% รายได้

โอกาส

13

+

สมุทรสงครำม ... นครปฐม

• วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองคนสมุทรสงคราม
• ตลาดร่มหุบ ตลาดน�้าอัมพวา รวมทั้งโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ที่อยู่ในตลาดน�้า
อัมพวา ยังคงเป็นไฮไลต์ของการท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสงคราม
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม ตอน “น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2.“งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจ�าปี 2560”
3.งาน“เมืองไทย - ตลาดน�า้ อัมพวา เดินวิง่ มินมิ าราธอน ครัง้ ที่ 3”

ข้อจ�ากัด

• กิจกรรมทีด่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วพักค้างแรมยังมีนอ้ ย จึงยังคงมีลกั ษณะเป็นเมืองผ่านไปยัง
ปลายทางเมืองชายทะเล อาทิ ชะอ�า และหัวหิน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว

14
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จ.นครปฐม “เทีย่ ววิถชี วี ติ สายน�า้ ”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+8.21% จ�านวน
โอกาส

+9.13% รายได้

• ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวจ�านวนมากเดินทางไปนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ตนเองและครอบครัว
• ในช่ ว งกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี ต ้ น ชมพู พั น ธุ ์ ทิ พ ย์ ริ ม สองฝั ่ ง ถนนภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จะออกดอกบานสะพรั่งเป็นถนนสีชมพู
หรืออุโมงค์ชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วมาชมความงามและถ่ายรูปกันอย่างคับคัง่
• การท่ อ งเที่ ย วสั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต แบบสโลว์ ไ ลฟ์ ข องชุ ม ชนริ ม คลองมหาสวั ส ดิ์ ตลาดน�้ า
วั ด ดอนหวาย ตลาดน�้ า ล� า พญา ตลาดสุ ข ใจ ยั ง ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากสั ง คมเมื อ ง
โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 60
2.งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจ�าปี 2560
3.งานสืบสานต�านาน 122 ปี มณฑลนครชัยศรี

ข้อจ�ากัด

• กิจกรรมทีด่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วพักค้างแรมยังมีนอ้ ย
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.จันทบุรี

“สวนสวรรค์ ร้อยพันธุผ์ ลไม้”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+12.67% จ�านวน

+12.30% รายได้

โอกาส

• ชายหาดและทะเลจันท์ ทีม่ คี วามหลากหลาย โดยเฉพาะหาดคุง้ วิมานทีอ่ ยูต่ ดิ ถนนเฉลิมบูรพา
ชลทิต ซึง่ เป็นถนนเลียบชายฝัง่ ทีส่ วยทีส่ ดุ ในภาคตะวันออก
• เทศกาลนมัสการรอยพระบาทหลวงบนเขาคิชฌกูฏ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 28 มีนาคม
2560 ทีม่ นี กั แสวงบุญและนักท่องเทีย่ วจ�านวนมากจากทัว่ ประเทศมาเยือน
• คูดกั ช้าง แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศแห่งใหม่ของอ�าเภอแก่งหางแมว เพือ่ ป้องกันโขลงช้างป่าบุก
ประชิดเข้ามาในชุมชนต�าบลขุนช่อง และต�าบลพวา เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้
นักท่องเทีย่ วได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ช้างป่าแบบใกล้ชดิ และหวังสร้างรายได้ให้ชมุ ชน
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานราชมงคลรักษ์ เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครัง้ ที่ 16
2.งาน “อาหารถิน่ เมืองจันท์”
3.การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชงิ ชนะเลิศประเทศไทย ครัง้ ที่ 22

15

+

จันทบุรี ... สระแก้ว

ข้อจ�ากัด

• ระเบี ย บและข้ อ ก� า หนดในการขึ้ น ไปนมั ส การรอยพระบาทพลวงบนเขาคิ ช ฌกู ฏ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในปีนสี้ ร้างความสับสนให้ผทู้ เี่ คยมานมัสการในปีกอ่ นๆ
• คราบน�้ า มั น ที่ ล อยอยู ่ ใ นแม่ น�้ า จั น ทบุ รี ตั้ ง แต่ เ ชิ ง สะพานวั ด จั น ทนารามไปถึ ง
เชิ ง สะพานนิรมลระยะทางกว่า 1 กม.ส่ง กลิ่นเหม็น คละคลุ้งไปทั่ว ส่งผลเสียต่อการ
ท่องเทีย่ วชุมชนริมน�า้ จันทบูร

16
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จ.สระแก้ว

“เทีย่ วเชือ่ มโยงสูอ่ รัญประเทศ”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+4.51% จ�านวน

16

+2.94% รายได้

โอกาส

• อุ ท ยานปางสี ดา ซึ่ ง ในช่ ว งต้ น ปี มี อากาศหนาวเย็ น มี จุ ด ชมวิ ว ทะเลหมอกยามเช้ า
และชมพระอาทิตย์ตก รวมทัง้ สถานทีก่ างเต็นท์สา� หรับนักท่องเทีย่ ว
• ตลาดโรงเกลื อ คึ ก คั ก ด้ ว ยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจ� า นวนมากที่ เ ดิ น ทางไปจั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.การแข่งขันจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ วังน�้าเย็น 2017” ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2560
มีผรู้ ว่ มแข่งขันกว่า 1,000 คน
2.งาน “ประเพณีบายศรีสขู่ วัญข้าว ต�าบลเขาสามสิบ ครัง้ ที่ 17 ประจ�าปี 2560”
3.งาน “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และ งาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิตพิ ทุ ธศาสนา
ประจ�าปี 2560”
4.งานฟืน้ ฟูประเพณีสขู่ วัญควาย ปีที่ 6

ข้อจ�ากัด

• การจราจรแออัด ในเส้นทางเชือ่ มเข้าสูด่ า่ นผ่านแดนคลองลึก

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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จ.ตราด “เมืองเกาะในฝัน”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+5.15% จ�านวน

+2.96% รายได้

โอกาส

17

+

ตรำด ... ระยอง

• เกาะช้า งและทะเลตราดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกที่ส ภาพดินฟ้า อากาศ
เอื้ออ�านวย ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเลี่ยงทะเลในภาคใต้ ที่ประสบปัญหา
น�า้ ท่วมในช่วงต้นปี มาเทีย่ วทะเลตราดแทน
• แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน และเกาะหมาก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ low carbon
destination ดึงดูดการท่องเทีย่ วแบบ CSR ด้านสิง่ แวดล้อม
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งาน “สุดยอด OTOP สีสนั ตะวันออกและของดี 4 ภาค ครัง้ ที่ 9”
2.กิจกรรมท้าตะลุยชิม สุดยอดอาหารถิน่ ตราด
3.การแข่งขันวิง่ เทรลเกาะช้าง 2017 (Ultra-Trail Unseen Koh Chang 2017) ซึง่ มีผรู้ ว่ มแข่งขัน
มากถึง 2,000 คน
4.งาน “วันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด ครัง้ ที่ 4”
5.งาน “เล่าขานต�านานคลองบางพระ” ประจ�าปี 2560

ข้อจ�ากัด

• การปรับปรุงถนนท�าให้การจราจรติดขัดในช่วงวันหยุด

18
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จ.ระยอง

“เทีย่ วแบบหรูหราเทีย่ วทางทะเล”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+9.67% จ�านวน

+8.91% รายได้

โอกาส

• เกาะเสม็ด ที่มีหาดทรายขาวละเอียด น�้าทะเลใสสะอาดสีคราม ความพร้อมด้านที่พัก
และกิจกรรมทางน�้าที่ครบครัน รวมทั้งแหล่งด�าน�้าตามอ่าวต่างๆ เป็นจุดขายส�าคัญของ
ทะเลระยอง ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปีที่สภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออ�านวย
และนักท่องเทีย่ วทีช่ น่ื ชอบทะเลหลีกเลีย่ งทะเลใต้ทปี่ ระสบปัญหาน�า้ ท่วมในช่วงต้นปี
• ทุง่ ดอกไม้ ทัง้ คอสมอส และซิลเวีย ไร่สตรอว์เบอร์รี่ และฟาร์มแกะ บนพืน้ ทีก่ ว่า 500 ไร่
ที่ โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าธรรมชาติ อากาศเย็นสบายที่สวนละไม อ�าเภอวังจันทร์
ทีเ่ ปิดให้ชมถึงวันที่ 26 มีนาคม 2560
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.เทศกาลเทีย่ วทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครัง้ ที่ 16
2.งานวันพืน้ ทีช่ มุ่ น�า้ โลก จังหวัดระยอง ประจ�าปี 2560
3.กิจกรรม“รักษ์แสม ทีเ่ นินฆ้อ” (แต่งงานปู)

ข้อจ�ากัด

• ข้อจ�ากัดด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะไฟฟ้า ที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้าดับ หรือไฟตก
ในพืน้ ทีท่ งั้ ในเมืองและเกาะเสม็ด
• ความไม่ส ะดวกในการเดินทางตามเส้นทางไปยังท่า เรือข้า มไปเกาะเสม็ด เนื่องจาก
มีการซ่อมถนน และรถยนต์ทมี่ ปี ริมาณมากในช่วงวันหยุด

50
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จ.ชุมพร

“หาดทรายสวยสีร่ อ้ ยลี”้

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+2.72% จ�านวน

+4.35% รายได้

โอกาส

• การท่องเที่ยวชุมพรเริ่มคึกคักขึ้น หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยความโดดเด่นของแหล่งท่องเทีย่ วประเภท หมูเ่ กาะ หาดทราย
ชายทะเล และทรัพยากรใต้ทะเลทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ของจังหวัดชุมพร
• รายการท่อ งเที่ยวที่ ได้รับความนิย มจากนักท่องเที่ยว คือ นั่งกินปูห้อยขา ในทะเล
บ้านเกาะเตียบ อ�าเภอปะทิว
• การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” ที่จังหวัดชุมพรและ
จังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีนกั กีฬา ผูฝ้ กึ สอน กองเชียร์ และผูต้ ดิ ตามมาร่วมงาน
ประมาณ 30,000 คน ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วของทัง้ 2 จังหวัด
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งาน “มหกรรม OTOP จังหวัดชุมพร 2560”
2.งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรกั ษ์ ประจ�าปี 2560
3.กิจกรรมจดทะเบียนสมรสชายหาด ประจ�าปี 2560
4.งานเปิดโลกทะเลชุมพร ครัง้ ที่ 27 ประจ�าปี 2560

19

+

ชุมพร ... ระนอง

ข้อจ�ากัด

• สถานการณ์อุทกภัยหลายระลอกในเดือนมกราคม ส่งผลกระทบหลายพื้นที่ ในชุมพร
โดยเฉพาะที่ อ� า เภอพะโต๊ ะ ซึ่ ง มี ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แพประสบปั ญ หาบ้ า นและอุ ป กรณ์
ล่องแพถูกกระแสน�า้ พัดพาไป

20
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จ.ระนอง

“เทีย่ วทางทะเล/เกาะและสวนกาแฟ”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+3.55% จ�านวน

20

+5.69% รายได้

โอกาส

• หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลงสู่ภาวะปกติในเดือนกุมภาพันธ์ การท่องเที่ยวระนอง
เริ่มคึกคักขึ้นตามล�าดับ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวทางทะเลของฝั่งอันดามัน โดยมี
เกาะต่ า งๆในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ หลมสน และเกาะพยาม รวมทั้ ง รายการเที่ ย วแบบ
one-day trip ไปยังเกาะต่างๆในทะเลเมียนมา ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
• การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” ทีจ่ งั หวัดชุมพร และจังหวัด
ระนองเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยมีนกั กีฬา ผูฝ้ กึ สอน กองเชียร์ และผูต้ ดิ ตามมาร่วมงานประมาณ
30,000 คน ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วของทัง้ 2 จังหวัด
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจ�าปี 2560
2.มหกรรมสินค้า OTOP Fair ครัง้ ที่ 7 เมืองแร่นอง
3.เทศกาลอาบน�า้ แร่ แลระนอง ประจ�าปี 2560

ข้อจ�ากัด

• สถานการณ์ อุ ท กภั ย ในช่ ว งเดื อ นมกราคมส่ ง ผลกระทบด้ า นการคมนาคมทางรถยนต์
และรถไฟในบางช่วง

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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จ.ตรัง “ยุทธจักรแห่งความอร่อย”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+1.67% จ�านวน

21

+

ตรัง ... สตูล

+4.61% รายได้

โอกาส
• ความสะดวกด้านการเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากสายการบินไลอ้อนแอร์เริ่มให้บริการ
ในเส้นทางกรุงเทพฯ-ตรัง ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จากเดิมทีม่ าสายการบินนกแอร์
และสายการบินไทยแอร์เอเซีย
• ในวันที่ฟ้าแจ่มใส ทะเลไร้คลื่นลมแรง ทะเลตรังยังดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะนอกจาก
ความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว เกาะต่างๆยังไม่ไกลจากฝั่งมาก เอื้อต่อการจัดรายการ
วันเดียวเทีย่ วทะเลตรัง 4 แห่ง 3 เกาะ ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ ว
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.เปิดการท่องเทีย่ วทะเลตรัง “เทีย่ วตรังสดใส ใส่ใจสิง่ แวดล้อม” Check in Trang ยังกะลุย
2.งานแข่งขันลูกลม ชมถ�า้ เขาช้างหาย ประจ�าปี 2560
3.งานเทศกาลตรุษจีนนครตรัง ประจ�าปี 2560
4.งานวิวาห์ใต้สมุทร 2017 ครัง้ ที่ 21

ข้อจ�ากัด

• สถานการณ์อทุ กภัยส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีร่ มิ แม่นา�้ และคลองต่างๆ รวมถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีข่ นึ้ ชือ่ ของตรัง คือ ถ�า้ เลเขากอบ โดยในช่วงทีฝ่ นตกต่อเนือ่ งจนระดับน�า้ สูงจนปิดทางเข้า
ท�าให้ไม่สามารถล่องเรือเข้าไปในถ�้าได้ อบต.เขากอบประกาศปิดถ�้าเลเขากอบจนระดับ
น�า้ ลดลงสูภ่ าวะปกติ

22
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จ.สตูล

“เทีย่ วด้วยอาหารอร่อยขึน้ ชือ่ ของพืน้ ถิน่ ”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+3.64% จ�านวน

+6.18% รายได้

โอกาส

• ในวันที่สภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออ�านวย แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสตูลยังดึงดูดนักท่องเที่ยว
ไปสัมผัส โดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะทีเ่ ลือ่ งชือ่ และเกาะต่างๆในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
• แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ คือ สันหลังมังกรแดง ทีเ่ กาะจาบังบีช และเกาะเขาใหญ่ ในอุทยาน
แห่งชาติหมูเ่ กาะเภตรา ทีม่ ปี ราสาทหินกลางทะเล สามารถพายเรือลอดผ่านได้
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานสตูลจีโอพาร์คฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 4
2.งานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีทลี่ ะงู ครัง้ ที่ 11
3.งานประจ�าปีและงานกาชาดประจ�าปี 2560
4.งานมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ ครัง้ ที่ 37
5.งานวิง่ ย้อนรอยเกาะตะรุเตา ครัง้ ที่ 14 ประจ�าปี 2560

ข้อจ�ากัด

• ข่าวอุทกภัยภาคใต้ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสตูล
ซึง่ ไม่ได้ประสบอุทกภัย
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12 เมืองต้องห้าม...พลาด

จ.นครศรีธรรมราช

“นครสองธรรม”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+9.78% จ�านวน

+13.82% รายได้

โอกาส

• ในช่ ว งเทศกาลตรุ ษ จี น ที่ ส ถานการณ์ อุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชคลี่ ค ลาย
ลงบ้างแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟู มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะ
พระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล
และที่บ้านคีรีวง อ�าเภอลานสกา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชุมชนที่มีชื่อเสียง
เป็นอีกแห่งทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทางไปเทีย่ วพักผ่อน
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ ขึน้ ธาตุ ปี 2560
2.การแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในโครงการ
ย้อนรอยอารยธรรมศรีวชิ ยั สูอ่ าเซียน

23

+

นครศรีธรรมรำช ... พัทลุง

ข้อจ�ากัด

• สถานการณ์ อุ ท กภั ย ส่ ง ผลกระทบต่ อ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ท� า ให้ ส นามบิ น
นครศรี ธ รรมราชต้ อ งปิ ด ท� า การบิ น ระหว่ า งวั น ที่ 6-13 มกราคม กระทบการ
ท่องเทีย่ วนครศรีธรรมราช
• สถานการณ์ น�้ า ท่ ว มกระทบปั ญ หากองขยะที่ ทั บ ถมจ� า นวนมาก บริ เ วณหลั ง
สวนสาธารณะทุง่ ท่าลาด โดยมีนา�้ เน่าเสียไหลลงสูแ่ หล่งน�า้ สาธารณะ
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จ.พัทลุง

“เทีย่ วแบบธรรมะและธรรมชาติ”

จ�านวนและรายได้จากผูเ้ ยีย่ มเยือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560E

+8.83% จ�านวน

+9.18% รายได้

24

โอกาส

• การท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายเชิงอนุรักษ์ สัมผัสความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ครบถ้วน
ทั้งป่า เขา นา เล และวิถีชุมชน ของพัทลุงยังดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงที่สถานการณ์
อุทกภัยคลีค่ ลายลงสูภ่ าวะปกติ โดยเฉพาะการชมพระอาทิตย์ขนึ้ ทีบ่ า้ นปากประ ท่ามกลาง
วิถชี วี ติ ของชาวประมงพืน้ บ้าน
• กิจกรรมล่องแก่งป่าพะยอม และท่องเทีย่ วสวนสละลุงถัน ยังคงได้รบั ความนิยม
• นอกเหนือจากหลาดใต้โหนดแล้ว ทีอ่ า� เภอควนขนุน ยังมีตลาดป่าไผ่สร้างสุข เป็นตลาดสีเขียว
น้องใหม่ ภายใต้แนวคิด “อิ่มกาย บายใจ สุขอยู่ที่พอ” มีสินค้าหลากหลายมาจ�าหน่าย
ในราคาย่อมเยา ทัง้ อาหารพืน้ เมือง ขนมท้องถิน่ ทีห่ ากินยาก ผัก ผลไม้ปลอดสาร และสินค้า
แฮนด์เมด ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากนักท่องเทีย่ วเกินคาด ช่วยสร้างสีสนั ให้การท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชน
ของพัทลุง
• กิจกรรมส�าคัญดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาทิ
1.งานตามรอยพิธกี รรมส�านักเขาอ้อ ประจ�าปี 2560
2.งาน“มหกรรมย้ อ นรอยอารยธรรมศรี วิ ชั ย สู ่ อ าเซี ย น มาฆบู ช า แห่ ผ ้ า ขึ้ น ห่ ม
องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว ประจ�าปี 2560

ข้อจ�ากัด

• สถานการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงในช่วงต้นปีส่งผลกระทบจังหวัดพัทลุงท�าให้มีน�้าท่วม
ในวงกว้ า ง โดยเฉพาะพื้ น ที่ ต อนล่ า งริ ม ทะเลน้ อ ย ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส� า คั ญ
และริมทะเลสาบสงขลา ที่ประสบปัญหาน�้าท่วมขังและมีน�้าทะเลหนุน ท�าให้ระบาย
น�้ า ได้ ล ่ า ช้ า พั ท ลุ ง จึ ง เป็ น 1 ใน 2 พื้ น ที่ สุ ด ท้ า ยที่ ส ถานการณ์ น�้ า ท่ ว มคลี่ ค ลาย
สูภ่ าวะปกติ
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน

พจนา สวนศรี
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I)

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวมิเพียงอยู่แค่หัวเมืองใหญ่ แต่มีการกระจายตัวสู่ชุมชน ทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
กระแสหลัก และอยู่ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลต้องตัง้ ใจไปจึงจะไปได้ ชุมชนหลายแห่งได้นา� เอาการท่องเทีย่ วมาเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวติ และก็มหี ลายชุมชนต้องพ่ายแพ้แก่อตุ สาหกรรมท่องเทีย่ ว ต้องโยกย้ายเพือ่ ให้เมืองมีการพัฒนา หรือสูญเสียทีด่ นิ ท�ากิน
เพราะอยู่ในท�าเลทองของการพัฒนาการท่องเที่ยว
เมื่อนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน รัฐบาลมองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก
การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลายเป็นวาระแห่งชาติมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนไปในทิศทางที่ย่ังยืน บทความนี้จึงได้ประมวลสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียน
กรณีศึกษาต่างๆ ที่น่าสนใจ และการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคต เพื่อให้การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสร้างความสุขให้คนในชุมชนและแบ่งปันความสุขให้กับนักเดินทาง

การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community Based
Tourism – CBT) คืออะไร?

ชีวติ สอดคล้องกับทีป่ ระเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเทีย่ ววิถไี ทย
เรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Experience) จึงท�าให้เกิด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น บทบาทของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน จึงมีมากขึ้นด้วย
จัดการโดยชุมชน เพือ่ ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสทิ ธิ
ในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน1
ณ วันนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการพัฒนาจนได้รับการยืนยันว่า
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนา
ชุมชน และยังประโยชน์ให้กับชุมชนได้ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มให้ความสนใจเรื่องการท่องเที่ยว
ที่สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ให้กับ
1

พจนา สวนศรี (2546). คู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชน, โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST)
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พัฒนาการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย

การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงให้เห็นสถานการณ์สังคมในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แนวนโยบายและ
สถานการณ์ต่างๆ ล้วนมีบทบาทที่ส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาการต่างๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

- มีการวิจัยเรื่องมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยและสถานการณ CBT
ในประชาคมอาเซียน โดย CBT-I โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยพุงเปาจาก วช.-สกว.
- เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนและสรางการรับรูแนวทางการพัฒนา CBT ที่อางอิงมาตรฐานสากล
ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- ชุมชน CBT มีการรวมกลุมเปนเครือขายในระดับจังหวัดและระดับภาคชัดเจนขึ้น เชน
จ. แมฮองสอน จ.ชุมพร และเครือขายระดับภาคมีการจดทะเบียนเปนสมาคมการทองเที่ยว
โดยชุมชนภาคเหนือ และภาคใต เปนตน

- รัฐบาลประกาศใหเปนปทองเที่ยววิถีไทย รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม เพื่อนำเสนอภาพลักษณ
ประเทศไทยในมุมมองใหม เนนคุณคาที่นักทองเที่ยว จะไดรับจากการมาเที่ยวเมืองไทย
- เริ่มมีการตลาดที่สนับสนุน CBT หลากหลายชองทาง อาทิ การทำงานของ Local A Like
ที่ทำให CBT เปนที่รับรูในวงกวาง ในการสราง Market Place องคกร Creative Move ที่สงเสริม
ใหมีการทำ Content เพื่อสื่อเรื่องราวดี ๆ ในชุมชน
- การทองเที่ยวโดยชุมชนไดรับความสนใจ เกิดการกระแสการทองเที่ยวชุมชน
ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ
- องคความรูหลาย ๆ เรื่องมีการสรุปบทเรียน อาทิ เกณฑการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
การตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชน การสรางแบรนดของชุมชน และชุมชนตนแบบที่ขับเคลื่อน โดย อพท.

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2559-2560

- อพท.ไดตั้งสำนักทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้น
- อพท.มีการทำงานเพื่อการรับรองแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 13 แหง
ในพื้นที่พิเศษ โดยใชเกณฑที่มาจาก CSR-MAP เปนแนวทางโดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการรับรองแหลง จากหลายภาคสวนทั้งหนวยงานรัฐ เอกชน
นักวิชาการ และชุมชนผูมีประสบการณ

ประเทศไทย 4.0
แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน (2559-2563)
เปดประชาคมอาเซียน
ปสากลของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา
การทองเที่ยวชุมชนและการทองเที่ยวโดยชุมชนจะเดินดวยกันอยางไร
เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

พ.ศ. 2552-2553
- The Corporate Social Responsibility and Market Access
Partnerships (CSR-MAP) for Thai Sustainable Tourism Supply
Chains project โดยความรวมมือระหวาง CBT-I , TEATA , ECEAT
และมูลนิธิใบไมเขียว ไดนำแนวทางเกณฑการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของโลก
มาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวโดยชุมชนและ
เสนทางทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ททท.มีนโยบาย 7 Green
- ยกรางมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน
และรับฟงขอคิดเห็นของผูประกอบการ

5

2558

-

2552

255

ที่กรุงริโอ เดอนาเจโร ประเทศบราซิล
ในหัวขอ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พ.ศ. 2538-2539
- เกิดแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติขึ้น
- การมีสวนรวมของชุมชนเปนสวนหนึ่งในคำนิยาม
และองคประกอบของการทองเที่ยว เชิงนิเวศ

พ.ศ. 2541

- ประเทศประสบวิกฤตดานเศรษฐกิจ ทำใหรัฐใชการทองเที่ยวเปน
เครื่องมือในการกูวิกฤตเศรษฐกิจชาติ ภายใตสโลแกน “Amazing Thailand”
- ชุดความรูเรื่องการเตรียมความพรอมชุมชน CBT
จากโครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST)

0
255

8

การประชุม “Earth Summit”
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พ.ศ. 2535

2545

พ.ศ. 2550
- การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)
ประเภทชุมชนดีเดนดานการทองเที่ยวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9
(จากนั้นชุมชนก็เขารวมการประกวดรางวัล ตั้งแต พ.ศ.2551 จนถึงปจจุบัน พ.ศ.2560)
- สงเสริมไทยเที่ยวไทย
- ชุมชน 62 แหง ทั่วประเทศไดรับรางวัล

พ.ศ. 2549
- สกว.รวมมือกับ REST จัดตั้งสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ทำงานวิจัยและพัฒนาเรื่อง CBT
- ผูนำชุมชน CBT ทั่วประเทศ จำนวน 30 คน เขารับการฝกอบรมและดูงานที่ประเทศลาว
และรวมขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให CBT เปนที่ยอมรับในทุกระดับ

พ.ศ. 2545-2546
: สถานการณภายนอก
: สถานการณ CBT

- มีการจัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขึ้น (2545)
- มีการจัดตั้งองคการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
โดยมีภารกิจในการประสานการบริหารจัดการ การทองเที่ยวในพื้นที่ที่มีการประกาศเปนพื้นที่พิเศษ (2546)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขยายผลองคความรู CBT ดวยงานวิจัยเพื่อทองถิ่น

หัวใจส�าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1.
2.
3.
4.

การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
การบริหารจัดการบนพื้นฐานความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของตน และการจัดการทรัพยากรของชุมชน
มีการน�าเสนอ “ของดีชุมชนและความภาคภูมิใจ” ผ่านการน�าเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจาก สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่ม
รากหญ้าจนถึงสากล
ประเทศอาเซียน
อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลการพัฒนามาจาก แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อองค์การ
การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ประกาศให้
ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีสากลของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อการ
พัฒนา (The International Year of Sustainable Tourism for
Development) โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 5 ด้าน คือ
1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทุกภาคส่วน
2. มีการจ้างงาน ลดความยากจน และเกิดการเกื้อกูลกันในสังคม
3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และลด
ปัญหาโลกร้อน
4. รักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และ
5. อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ซึง่ การพัฒนาทัง้ 5 ด้านที่ UNWTO ประกาศสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ที่สมาคมไทยท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และสถาบันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT-I) ได้พัฒนาภายใต้โครงการ CSR-MAP โดยได้
มีการศึกษาแนวทางจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Global
Sustainable Tourism Council – GSTC) และองค์การบริหารพืน้ ที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
น�ามาพัฒนาต่อจนได้แนวทางเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของประเทศไทยโดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1. มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2. มีการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. มีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
4. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ
5. มีการบริการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
จากแนวคิดและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของ
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนในประเทศไทยจึงมีรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งพอ
สมควร ปี พ.ศ. 2560 จึงเป็นปีทมี่ คี วามหมายส�าหรับการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนในการน�าเสนอรูปธรรมความส�าเร็จเพือ่ ยืนยันว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา
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จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ จึงไม่น่าแปลก
ใจที่รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนต่างให้ความส�าคัญเป็น
อย่างสูงกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศตนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบด้านลบ ที่มีต่อการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางสังคม ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม หรือแม้กระทัง่ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้ทุกประเทศ
หันกลับมาทบทวนและค้นหารูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคูไ่ ปกับการลดผลกระทบด้านลบต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของตน การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงมีบทบาทที่ส�าคัญใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

ASEAN Community Based Tourism
Standard Award

ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ประชาคมอาเซียนครบรอบ 50 ปี และเป็น
ปีแรกที่มีการให้รางวัลเพื่อให้เห็นว่า ประชาคมอาเซียนเห็นความ
ส�าคัญของชุมชนในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
หรือวัฒนธรรม ที่คนในชุมชนร่วมดูแลรักษาและจัดการท่องเที่ยว
จึงมีการให้รางวัลเหมือนการยกย่องชุมชนในแต่ละประเทศ โดย
ประเทศสมาชิกเป็นผู้คัดเลือกชุมชนและร่วมรับรางวัล ASEAN
Community Based Tourism Standard Award (2017-2019)
โดยมีการมอบรางวัลนี้ในงาน ASEAN TOURISM FORUM (ATF)
2017 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ประเทศสิงคโปร์ ส�าหรับ
ประเทศไทยชุมชนที่ได้รางวัล ได้แก่ บ้านเชียง จ.อุดรธานี บ้านไร่
กองขิง จ.เชียงใหม่ และบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง

CBT Best Practice ใน ASEAN

รางวัลการท่องเทีย่ วเสมือนเป็นเครือ่ งมือส�าคัญในการสร้างการรับรู้
การยอมรับ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด และมากไปกว่า
นั้น ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นกรณีศึกษาส�าหรับชุมชน หน่วยงาน
ผูป้ ระกอบการ และนักวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หน่วย
งานที่มีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ Tourism for
Tomorrow Award, World Responsible Tourism Award, PATA
Awards และ Wild Asia Awards กรณีศึกษาหรือ Best Practice
ที่ได้รับรางวัลและประสบผลส�าเร็จในการท�างาน ขอยกตัวอย่าง
พอสังเขปดังนี้

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ชุมชน Best Practice ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ชื่อประเทศ/ชุมชน

รางวัลที่ ได้รับ

ลักษณะโดดเด่น

1. ประเทศบรูไน (Brunei)
• Kampong Kiudang Village Consultative Council (MPK Kiudang)

Excellence Village Award (2013)

เป็นหมู่บ้านพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผลิตภัณฑ์
ชุมชน เป็นเสมือนศูนย์กลางกระจายนักท่องเที่ยวไปแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ

2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
• Chi Phat จ.เกาะกง

รางวัล Inspiring Stories from
Destinations’ จาก Wild Asia (2014)

กิจกรรมผจญภัยอิงธรรมชาติทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินป่า ไต่เขา ปั่นจักรยานเสือภูเขา การดูนก การชมน�้า
ตก ตกปลาในแม่น�้า

3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
• Bali CoBTA (Bali Community Based
Tourism Association) เป็นเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในเกาะบาหลี

รางวัล Wild Asia Award (2013)

เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเกาะบาหลี ที่มีการ
รวมตัวกันในการท�าการท่องเที่ยว โดยแต่ละชุมชนมีความ
โดดเด่นแตกต่างกันในเรื่องวัฒนธรรมและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
มีการจดทะเบียนในรูปบริษัทเพื่อท�าหน้าที่การตลาดให้กับ
ชุมชน

4. ประเทศลาว (Laos, PDR)
• Nam Nern Night Safari eco-tour

World Responsible Tourism Award (2013)
at the World Travel Mart in London,
England

ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เปลี่ยนจากการ
เป็นนายพรานมาเป็นผู้น�าเที่ยวและให้บริการการท่องเที่ยว

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
• MahMeri Cultural Village, Selangor,
Malaysia.

ASEAN CBT Standard Award (2017)
ส�าหรับ MahMeri และบริษัท Borneo Eco
Tour ที่มีการท�างานในลักษณะกิจการเพื่อ
สังคม ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ
Best in Community Engagement and
Development (2014) จาก Wild Asia

การฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและเรื่องเล่าในอดีตที่เคยต่อสู้
กับโจรสลัด การพึ่งตนเองด้านสมุนไพร ความเชื่อ อาหาร
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การเต้นการแสดง และการท�า workshop หน้ากากและผลิต
ภัณฑ์อื่นๆ ที่ชาวบ้านเป็นผู้สอนและให้นักท่องเที่ยวลงมือท�า

6. ประเทศเมียนมา (Myanmar)
• Pa-o Community Network in Shan
State
• Inn Yaung Village, KanGyi Taw, Su
Lae Pan Village in Magwe Division
• Htaa Ne La Leh & Pan Pet Villages in
Kayah State

ทั้ง 3 แห่ง ถูกรับการคัดเลือกจากกระทรวง
การท่องเที่ยวและโรงแรมในการรับรางวัล
ASEAN CBT Standard ที่สิงคโปร์ (2017)
โดยที่ชุมชนทั้งสามยังอยู่ในกระบวนการ
ท�างานที่มีองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นพี่เลี้ยง
ได้แก่ 1) Parami Development Network
(PDN) กับกลุ่มปะโอ 2) Action Aid กับ
Magwe Division และ 3) รัฐคะยา โดย ITC
(International Trade Center)

1) กลุ่มปะโอ (PDN) เน้นเรื่องประสบการณ์เดินป่า
และพักบ้านที่ท�า ในลักษณะ B&B
2) กลุ่มชุมชนที่ Magwe ให้บริการที่พักในลักษณะรีสอร์ท
ชุมชน ที่ท�างานร่วมกับบริษัททัวร์ที่มีขีดความสามารถ
ส่งนักท่องเที่ยวให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
3) รัฐคะยาเป็นการท�างานในการเชื่อมโยง ผู้ประกอบการ
ในระบบห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ใช้เวลาในการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
อย่างน้อย 3 ช.ม ถึงหนึ่งวัน

7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
• ชุมชนริมฝั่งแม่น�้า Bojo River THE
Bojo Aloguinsan Ecotourism Association (BAETAS), Cebu

INsPIRE Awards for Best Communitybased Tourism Initiative in Asia-Pacific
(2015)

กิจกรรมล่องแม่น�้า ดูระบบนิเวศและพืชพันธ์ธรรมชาติ
เรียนรู้การจักสานของกลุ่มผู้หญิง ฟังเรื่องเล่าของชาวประมง
พื้นบ้าน

8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

None

None

9. ประเทศไทย (Thailand)
• บ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่
• บ้านปราสาท จ.นครราชสีมา
• บ้านแม่ก�าปอง จ.เชียงใหม่
• บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย

บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัล PATA
Tourism InSPIRE Awards 2015 สาขา Best
Community Based Tourism Initiative ซึ่ง
บ้านปราสาท จ.นครราชสีมา บ้านแม่ก�าปอง
จ.เชียงใหม่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย
ก็เคยได้รับรางวัล PATA Gold Awards ในปี
1994, 2010 และ 2012 ตามล�าดับ

จุดโดดเด่นของ CBT ไทย คือมีระบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยกลุ่ม/องค์กรชุมชน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยว และมีการกระจาย
รายได้สู่คนในชุมชน

10. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
Taphin Village, Sapa

PAPA Awards
Winner of the 2014 PATA Grand Award
for Education and Training.
Wild Asia Awards
Responsible Tourism Initiative (2015)

เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้การท่องเที่ยว
เป็นเครื่องมือในการดึงคนกลับหมู่บ้านแทนที่จะไปขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ในเมือง ก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้งาน
หัตถกรรมที่หมู่บ้าน พัฒนาที่พัก มีผู้น�าเที่ยวท้องถิ่นและ
อาหารให้บริการในชุมชน
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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การกระจายตัวของชุมชนที่ท�าเรื่อง CBT ทั่วประเทศ

จากการส�ารวจตัวเลขชุมชนทีท่ า� เรือ่ งการท่องเทีย่ วโดยใช้แนวคิด CBT และมีการจัดการโดยกลุม่ ชุมชนทัว่ ประเทศเมือ่ ต้นปี 25602 พบว่า
มีชุมชนจ�านวน 264 ชุมชนทั่วประเทศ แยกออกเป็นภาคเหนือ 82 ชุมชน ภาคอีสาน 57 ชุมชน ภาคกลาง 62 ชุมชน และภาคใต้ 63
ชุมชน โดยจังหวัดที่มีชุมชนมากกที่สุด คือ เชียงใหม่ 32 แห่ง รองลงมาคือ สตูล 14 แห่ง และอันดับ 3 เชียงรางรายและชุมพร จ�านวน
เท่ากัน คือ 12 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการสอบถามลักษณะการให้บริการที่พักและการท่องเที่ยว โดยแยกออกเป็นการให้ บริการที่พักพร้อม
น�าเที่ยว การน�าเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือว่าให้บริการทั้งสองแบบ ผลปรากฏว่าชุมชนโดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการให้บริการทั้งแบบ
ไปกลับในวันเดียวและพักค้างคืน คิดเป็น 73 %
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวในภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส่วนภาค
เหนือมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย

สัดสวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน
จำแนกตามชาวไทยและชาวตางชาติ
25%
75%

18%
82%

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78%
22%

ภาคใต

ชาวตางชาติ
ชาวไทย

18%
82%

2

CBT-I, ส�ารวจด้วยวิธีการสอบถามกับผู้น�ากลุ่ม/ชุมชนที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว, กรมพัฒนาชุมชน,
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, เครือข่ายนักวิชาการรับใช้สังคมภาคใต้ และฐานข้อมูลเดิมของ CBT-I
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รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ดร.ฐิติ ฐิติจ�าเริญพร และคณะ (2558). การศึกษาความต้องการของตลาดที่มีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยและอาเซียน, สกว.
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แนวโน้ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนส� า หรั บ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวมีความสนใจสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
และประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสนใจมักเป็นประสบการณ์บน
รากฐานอัตตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้อง
ถิ่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนคือการรวบรวมเอาของดีของชุมชน
ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และปราชญ์ชาวบ้าน ทีช่ มุ ชนแต่ละแห่งมีแตกต่าง
กัน มาออกแบบ โปรแกรมการท่องเทีย่ วและกิจกรรมท่องเทีย่ ว โดย
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน ให้
นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ ในการลงมือท�า ดังเห็นได้จาก
ทัศนคติของกลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวยุโรปจากการศึกษาของ CBI (CBI
Centre for the Promotion of Imports from developing countries,
2558) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่มีหน้าที่ส่งเสริม
การส่งออกในประเทศก�าลังพัฒนา รวมทัง้ การท�าวิจยั ตลาดในยุโรป
เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาวางแผน
การตลาดและธุรกิจ มีการวิจัยแนวโน้มการตลาดของ CBT ในกลุ่ม
ตลาดยุโรปตั้งแต่ปี 2552 ดังนี้4

ในปี 2559 ททท.ได้จดั เวทีนา� เสนอข้อมูล CBT as a Global Trend
โดย Mr. Peter Richards ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ได้เสนอว่านักท่องเทีย่ วทีก่ า� ลังเรียกร้องว่าต้องการ CBT
โดยตรงมีจา� นวนน้อย แต่ชมุ ชนที่ได้พฒ
ั นากิจกรรม CBT มีโอกาส
ทีจ่ ะน�าเสนอบริการและประสบการณ์ให้กบั กลุม่ ตลาดทีก่ ว้างขวาง
และหลากหลาย เพราะค�าว่า CBT เป็นภาษาส�าหรับการพัฒนา
ชุมชนให้มีการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ไม่ใช่ภาษาทางการตลาด
สิ่งที่เราควรต้องพิจารณา คือไม่ใช่การตั้งค�าถามว่ากลุ่มตลาด
CBT อยู่ตรงไหน แต่ต้องถามว่ามีกลุ่มตลาดไหนที่อาจเป็นตลาด
ของชุมชน CBT

ปัจจุบันบริษัททัวร์ที่ยุโรปมีความตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Sustainable certification ส่งผลให้
บริษัทต้องตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณที่จะเพิ่มจ�านวนของผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้บริษัทต่างประเทศต้องขอความร่วมมือ
จากคู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น โรงแรม และบริษัททัวร์
ในประเทศไทยในการใช้ บ ริ การและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถเข้ า
หลักเกณฑ์ของ Sustainable certification ได้ ซึ่ง CBT มีโอกาส
CBI มีการจ�าแนกตลาดของ CBT เป็น 2 กลุม่ หลัก กลุม่ แรก เรียกว่า ที่จะถูกน�าเสนอเป็นตัวอย่างที่ดีของ Sustainable tourism ให้กับ
Pure หรือต่อมาในปี 25585 เรียกว่า Hard CBT Traveller ซึ่งเป็น บริษัททัวร์ในประเทศไทย
กลุ่มที่แสวงหาประสบการณ์ที่ติดดิน นิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมมากกว่าความสะดวกสบาย และพร้อมที่จะสละ ในเอกสารเรื่อง A Case Study of Community-based Tourism
ความสะดวกเพือ่ เข้าถึง Authentic Experience ซึง่ เป็นประสบการณ์ in Thailand in Domestic Tourism in Asia and the Pacific ของ
ที่อยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวันของชาวบ้านและไม่มีการปรุงแต่ง ซึ่ง UNWTO (2556)6 พบว่าในภูมิภาคเอเซียมีศักยภาพและโอกาส
ในปี 2552 มีการประเมินว่าตลาดนีอ้ ยูร่ ะหว่าง 2-4% ของตลาดยุโรป ที่ชุมชน CBT จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชา เป็น
ทั้งหมด ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็น Soft CBT Traveller ซึ่งมีความสนใจ การศึกษาภาคสนามของนักเรียนนักศึกษาได้สอดคล้องกับข้อ
ทั่วไปในกิจกรรมทางวัฒธรรม การผจญภัย และการแลกเปลี่ยน ค้นพบของ ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ทีเ่ สนอในการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
กับคนท้องถิ่น แต่กลุ่มนี้ต่างกันกับกลุ่ม Hard CBT Traveller การ RETHINK ASEAN Ecotourism ทีจ่ ดั ขึน้ โดยกรมการท่องเทีย่ ว
เพราะนักท่องเที่ยวยังต้องการความสะดวกสบาย เช่น ห้องน�้าดีๆ
การอาบน�า้ ในสถานทีส่ ะอาด เป็นต้น ชุมชน CBT ทีส่ ามารถน�าเสนอ
บริการทีม่ คี วามสะดวกสบายได้ นักท่องเทีย่ วกลุม่ นีก้ จ็ ะเป็นโอกาส
ของชุมชนนั้น ซึ่งในปี 2552 มีการประเมินว่ากลุ่มนี้จะมีสัดส่วน
ประมาณ 20-40 % ของนักท่องเที่ยวยุโรป ตัวอย่างของกลุ่มตลาด
ที่อยู่ในกลุ่ม Soft CBT Traveller คือ กลุ่มที่แต่งงานแล้ว มีรายได้
ทั้งสองคนและไม่มีลูก ผู้อาวุโสที่แข็งแรง และกลุ่มครอบครัว
ซึง่ งานวิจยั ของ CBI ใน 2558 ระบุวา่ กิจกรรม CBT ก�าลังเป็นทีน่ ยิ ม
มากขึน้ ในกลุม่ นักท่องเทีย่ วยุโรป และระบุวา่ ตลาดทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ดุ
กับประเทศทีก่ า� ลังพัฒนาคือเยอรมัน ฝรัง่ เศส สเปน เนเธอร์แลนด์
และสหราชอาณาจักร
4
5
6

CBI (2009) The EU market for community-based tourism Netherlands.
CBI (2014) Promising European markets for outbound Community Based Tourism.
Suansri, P. and Richards, P. (2013) A Case Study of Community-based Tourism in Thailand in Domestic Tourism in Asia and the
Pacific Madrid: UNWTO pp. 529-551.
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เมือ่ ปี 2557 เรือ่ งโอกาสของตลาดการศึกษาในภูมภิ าคอาเซียน ว่า
ในภูมิภาคอาเซียน มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาประมาณ
6,500 แห่ง และมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาประมาณ 12 ล้านคน
ซึ่งแนวโน้มจะมีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน
มากขึ้นในวิชาต่างๆ อาทิ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
น่าจะเป็นโอกาสของชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีผรู้ หู้ รือ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีจ่ ะสร้างกิจกรรมและการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
ผู้มาเยือนได้
ในการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเทรนด์การท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่ามีการคาดการณ์ ไปในแนวทาง
เดียวกันคือ นักท่องเที่ยวต้องการมีประสบการณ์ ต้องการพบเห็น
ความดั้งเดิม ต้องการเรียนรู้ ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคม
และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเดินทางท่องเทีย่ ว ตัง้ แต่การ
สืบค้นเพือ่ ตัดสินใจ ระหว่างการเดินทาง และเมือ่ สิน้ สุดการเดินทาง
ก็ยังอยู่ในฐานะการประเมิน หรือการบอกต่อ
กลุม่ ชุมชนทีท่ า� เรือ่ งท่องเทีย่ วก็เริม่ มีการใช้ Social Media กันมาก
ขึ้น มีการท�าเองโดยคนในชุมชน เช่น บ้านจ่าโบ่ จ.แม่ฮ่องสอน
บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ซึ่งระบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ก็เปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถให้คะแนนการจัดกิจกรรมหรือให้
บริการได้ หรือการเกิดขึ้นของ Blogger สายท่องเที่ยวที่จะเขียน
รีวิวลงบน platform ของตนเอง รวมไปจนถึง platform ยอดนิยม
ตลอดกาล อย่างในเว็บไซด์ Pantip.com ก็เป็นอีกหลากหลาย
ช่องทางที่นักท่องเที่ยวจะหาข้อมูลทางการท่องเที่ยว รวมไป
ถึงข้อมูลการรับรองคุณภาพจากการใช้บริการของผู้บริโภคหรือ
นักท่องเที่ยวด้วยกันเอง

ความรูแ้ ละประสบการณ์คอื รากฐานทีจ่ ะท�าให้
เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
1 ความรู้เกี่ยวกับการท�างานกับชุมชนและแนวทางการพัฒนา
ชุมชนสู่ความยั่งยืน
จากการที่ประเทศไทยมีการท�าเรื่อง CBT มาอย่างยาวนาน มี
2 องค์กรหลักที่ท�างานอยู่ในปัจจุบัน ที่มีการท�างานและสกัดชุด
ความรู้ออกมาเป็นงานวิจัย เป็นคู่มือ เป็นหลักสูตร ได้แก่ สถาบัน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) และองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ
อพท. ซึ่งทาง CBT-I จะเน้นการวิจัยและพัฒนาและส่งต่อความรู้
ในลักษณะการสร้างคนเพื่อให้สามารถท�างานต่อได้ ส่วน อพท.
เน้นกระบวนการด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม (Co-creation) กล่าว

คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ มีการจัดท�า Road Map การพัฒนา มีคนท�างานและ
ทรัพยากรสนับสนุนให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. ความรูเ้ รือ่ งการตลาดและการท�างานร่วมกันเป็นภาคีความร่วมมือ
CSR-MAP (Corporate Social Responsibility and Market Access
Partnerships Project for Thai Sustainable Tourism Supply
Chains) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการท�างานของภาคีที่อยู่ในเส้นทาง
ท่องเที่ยว อาทิ ชุมชน ร้านอาหาร โรงแรม มัคคุเทศก์ และบริษัท
น�าเที่ยว เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเชื่อมต่อกับบริษัททัวร์ต่างประเทศที่ก�าลัง
แสวงหา Sustainable Tourism Products โดยเป็นการท�างานร่วม
กันระหว่างสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย มูลนิธิ
ใบไม้เขียว สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และองค์กรพัฒนา
เอกชนในยุโรป คือ ECEAT (European Center for Eco and
Agro Tourism) โครงการนี้เริ่มปี 2552-2553 ผลของโครงการเกิด
แนวทางการสร้างมาตรฐานของ 5 ผู้ประกอบการ และเส้นทาง
5 เส้นทางน�าร่อง ปัจจุบนั สมาคมไทยท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์และผจญ
ภัย ได้นา� โมเดลนี้ไปขยายผลต่อในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ จ.เลย ร่วมกับ อพท.
3. หลักสูตรการตลาดที่เหมาะสมส�าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
: CBT SPECIAL
ค�าจ�ากัดความของตัวอักษรทั้ง 7 ตัวของ “SPECIAL”
S = Segment คือ การท�าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
และการประยุกต์ประสบการณ์ในการเข้าถึงความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมาย
P = Place เป็นตัวแทนของค�าว่า “Sense of place” คือ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว การให้ความส�าคัญเรื่องเวลา
และสถานที่ที่สามารถท�าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เกิดความ
อยากและความต้องการที่จะไปเที่ยว
E = Experience เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วผ่าน
การลงมือท�า หรือสร้างความทรงจ�าที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
C = Communication การสื่อสารประสบการณ์และสิ่งที่ชุมชนได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เห็นว่า
ชุมชนท้องถิน่ ได้ประโยชน์อะไรจากการท่องเทีย่ ว และนักท่องเทีย่ ว
ได้เรียนรู้อะไรจากการท่องเที่ยวแบบ CBT
I = Information technology การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และ
เข้าถึงนักท่องเที่ยว
A = Access การเข้ า ถึ ง ตลาดกลุ ่ ม เป้ า หมายผ่ า นกลุ ่ ม คนที่
หลากหลายและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตลาดกลุ่มเป้าหมาย
L = Linkages การท�างานร่วมกันกับพันธมิตรทางการตลาด
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(เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุมพร) เป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนบ้าง (เครือข่ายฯ เชียงใหม่) เป็นบริษัทน�าเที่ยวในพื้นที่บ้าง
(เครือข่าย จ.แม่ฮ่องสอน)
5. การท�างานร่วมกับระหว่างชุมชนกับธุรกิจในชุมชน

หลังจากการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีชุดความ
รู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตามบริบทและสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีความสนใจท่องเที่ยววิถีไทย เรียนรู้วิถีชุมชน สร้าง
ประสบการณ์ชีวิต เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจ�านวนมากขึ้น แต่
การท�าให้ชุมชนกับกลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบกัน
หรือการตลาดการของการท่องเทีย่ วโดยชุมชนยังมีขอ้ อ่อนอยูม่ าก
ในงานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาศักยภาพและ แนวทางการพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ศึกษาความต้องการด้านความรู้และ
ทักษะของชุมชนและบริษัทน�าเที่ยวในการพัฒนาการตลาดส�าหรับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศไทย
และประเทศอาเซียน ซึ่งในการศึกษาและส�ารวจความต้องการ
ฝึกอบรม จนได้หลักสูตรการตลาด CBT SPECIAL สอดคล้อง
กับแนวคิดตลาดยุคใหม่ Marketing 3.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม 7

- กรณีศึกษา Once Again Hostel
Once Again Hostel มีแนวคิด คือ การพัฒนาชุมชนให้เขาอยู่ได้
ในโลกที่ก�าลังเปลี่ยนไป จะท�าอย่างไรให้ชุมชนรอบๆ โฮสเทล อยู่
ด้วยกันกับเราและฟื้นวิถีขึ้นมา อาทิ ชุมชนนางเลิ้งมีอาหารอร่อย
มีละครชาตรี มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวเข้าไป
รูจ้ กั บ้านบาตร มีการท�างานร่วมกับชาวบ้าน ในการพัฒนาสินค้าให้
หรือจัดโปรแกรมเรียนรู้การท�าบาตร เป็นการดึงชุมชนให้มามีส่วน
ร่วมในการท�างานกับ โฮสเทล พนักงานก็เป็นคนในบริเวณชุมชน
ที่โฮสเทลตั้งอยู่ เงินก็กระจายเข้าไปในชุมชน เรียกว่า Inclusive
Business คือ ดึงเอาคนรอบๆ ชุมชนมาเกื้อกูลกัน เพื่อให้ทุกฝ่าย
มีความสุข นักท่องเที่ยวได้ช่วยชุมชนไปแล้ว โดยที่เขาไม่รู้ตัว
เป็นการใช้การท่องเที่ยวในการสร้างเศรษฐกิจและความภาคภูมิใจ
ให้ชุมชน ให้คนในชุมชน ดูแลบ้านเกิดย่านเมืองเก่า โดยไม่จ�าเป็น
ต้องมีนายทุนมาพัฒนาพื้นที่

6. การท�างานระบบห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว
แนวคิ ด การท� า งานกั บ บริ ษั ท น� า เที่ ย วเพื่ อ ช่ ว ยชุ ม ชนในการ
ท�าการตลาด เกิดขึ้นมาเนื่องจากบริษัทน�าเที่ยวก�าลังแสวงหา
ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ตอบเรื่อง Responsible Tourism
และ Sustainable Tourism โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเคารพ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการให้คนท้องถิ่นได้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเพียง
รายได้เสริม ชุมชนมีกจิ กรรมในวิถชี วี ติ ปกติไม่ได้ทา� การท่องเทีย่ ว
ในลักษณะธุรกิจ รวมทั้งข้อจ�ากัดเรื่องภาษา การเดินทางเข้าถึง
ชุมชน การเตรียมความพร้อมนักท่องเทีย่ วล่วงหน้า ต้องการความ
4. การท�างานร่วมกันในรูปเครือข่าย
การรวมตัวเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการรวมตัว เชี่ยวชาญของบริษัทน�าเที่ยวในการอุดช่องว่าง ในขณะเดียวกันก็
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การท�างาน ท�างานในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ
บางครั้งเกิดการจัดตั้งเครือข่ายจากกระแสการส่งเสริมกิจกรรม
ภาคประชาชนและประชาสังคม แต่การจัดตัง้ ตามนโยบายของภาค - กรณีศึกษาการท�าการตลาดของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการ
รัฐส่วนใหญ่จะขาดเป้าหมาย ขาดความต่อเนื่อง แต่ในส่วนภาค ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประชาชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน ก็มีการตั้งเครือข่ายของตน มีการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท�างานภายใต้
รวมตัวกัน ในระดับเครือข่ายตัง้ แต่ เครือข่ายระดับจังหวัด และเครือ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีบทบาทในการคัดเลือกชุมชน
ข่ายระดับภาค อาทิ เครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนภาคเหนือ ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกั น ก็
ภาคอีสาน ภาคใต้ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงใหม่ คัดเลือกบริษทั น�าเทีย่ วทีม่ คี วามสนใจเรือ่ งการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
จ.แม่ฮ่องสอน จ.ชุมพร จ.สตูล ฯลฯ ซึ่งในแต่ละเครือข่าย ในการท�างานร่วมกับชุมชน โดยการให้ข้อมูลทั้งสองฝ่าย และ
ท�างานกันในลักษณะจิตอาสา มีพี่เลี้ยงเป็นสถาบันการศึกษาบ้าง ประสานให้เกิดเวทีเจรจาและท�างานร่วมกันในลักษณะพันธมิตร
7
พจนา สวนศรี และคณะฯ. (2558). รายงานวิจัยการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน. สกว.
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ทางธุรกิจ โดยที่ผ่านมา มีบริษัทน�าเที่ยวและชุมชนได้ท�างานร่วม
กันในลักษณะนี้ อาทิ
• บ้านพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช และบ้านหัวทุ่งจ.เชียงใหม่
กับ บริษัท PEAK (หรือ Intrepid)
• บ้านคลองน้อย จ.สุราษฎร์ธานี กับ บริษัทคีรีทราเวล
• บ้านจ่าโบ่ จ.แม่ฮ่องสอน กับ บริษัท EXO Travel
• บ้านห้วยขี้เหล็ก จ.เชียงราย กับ บริษัท Wild Thailand
• บ้านผามอน และบ้านเมืองแพม จ.แม่ฮ่องสอน กับ บริษัท G
Adventures
ข้อดีของการท�างานในระบบห่วงโซ่อุปทาน คือ ชุมชนทราบการ
จองล่วงหน้า โดยทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนท�าหน้าทีร่ บั ฟังข้อคิดเห็น (Feedback) ทัง้ สองฝ่าย และน�าไป
ประสานงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
- กรณีศึกษาของ G Adventures ในการท�างานกับชุมชน
ปัจจุบนั กระแสเรือ่ งการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืนและการให้ประโยชน์ตกสู่
ชุมชนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว กลายเป็นแรงผลักดันทีส่ า� คัญ
ให้บริษัทใหญ่ๆ หันมาท�างานร่วมมือกับชุมชนมากขึ้น ในอดีต
บริษัทอาจเป็นผู้รอการคัดสรรจากรางวัลด้านการท่องเที่ยว การส่ง
ต่อข้อมูลขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือนักวิชาการ แต่ในกรณีของ
บริษทั G Adventures ทีม่ ที ตี่ งั้ อยู่ในประเทศแคนาดา ถือว่าเป็นนิมติ
ใหม่ของการท�างาน โจทย์มาจากการต้องการเปลี่ยนเส้นทางการ
เดินป่าที่ดูแล้วไม่ยั่งยืน เพราะขาดการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว
ขาดการจัดการโดยชุมชน และหลายบริษัทขายโปรแกรมคล้ายกัน
ชุมชนได้ประโยชน์ น้อยมาก และประสบการณ์ทนี่ กั ท่องเทีย่ วได้รบั
ก็เป็นเพียงการเดินป่าหรือพบเห็นกลุ่มชนเผ่าอย่างผิวเผิน

ซึง่ ในโมเดลนีม้ ที วั ร์เมิงไต ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการทีเ่ ชีย่ วชาญการท�า
ทัวร์ CBT ในแม่ฮ่องสอนเป็นคณะท�างาน
หลังจากส�ารวจความเป็นได้และเตรียมความพร้อมชุมชน ในระยะ
เวลา 1 ปี ในปี 2558 ทางบริษัท G Adventures ได้ส่งนักท่องเที่ยว
ให้กับชุมชนในปี 2559 มีทริปสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จ�านวน 92 ครั้งใน
รอบ 1 ปี ชาวบ้านในสองชุมชนมีรายได้ 510,300 บาท ส�าหรับ
ในปี 2560 มีการจองทริปล่วงหน้าแล้ว 87 ทริป
- กรณี Market Place ของ Local Alike
Local Alike เป็นบริษทั ของคนรุน่ ใหม่ ก่อตัง้ ในปี 2555 ท�าธุรกิจภาย
ใต้แนวคิด “กิจการ เพื่อสังคม” (Social Enterprise) โดยพยายาม
ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการ ให้
บริการ ซึ่งรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
รูปแบบธุรกิจของ Local Alike นั้น ประกอบด้วย 4 ด้านหลักคือ 1)
การสร้าง Platform 2) ระบบการจอง 3) การบริหารตลาด และ 4)
การประเมินผล เพื่อเชื่อมระหว่างการให้บริการของชุมชน (ที่พัก
ทัวร์ ไกด์ และกิจกรรมต่างๆ) กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การสร้าง
เครือข่ายการให้บริการและการก�าหนดมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่
ไว้วางใจการพัฒนาข้อมูล หรือจุดขายของชุมชน

โมเดลการพัฒนานี้นับว่าแตกต่างจากโมเดลการตลาดที่ผ่านมา
กล่าวคือ เป็น Market Pull (รู้ว่านักท่องเที่ยวอยากได้อะไร แล้วจึง
ออกแบบโปรแกรม) ต่างกับ Market Push ในอดีต (ชุมชนมีของดี
และน�าเสนอของดีของตนโดยที่ยังไม่รู้ว่าใครคือนักท่องเที่ยวที่จะ
มาเที่ยวชุมชน) และในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว โปรแกรม
การท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยว ทาง G Adventures ได้
ลงทุนในการจ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(CBT-I) ในการเตรียมความพร้อมชุมชน โดยที่ CBT-I เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท�างานว่า Ground Operator คืออีกห่วงโซ่อุปทานที่
ส�าคัญ ที่จะช่วยเป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนกับบริษัทน�าเที่ยว
แม้ว่าในระบบห่วงโซ่อุปทานหากมีผู้เกี่ยวข้องน้อยก็อาจเกิดก�าไร
มาก แต่ในแง่ความยั่งยืน การมี Ground Operator ก็เป็นการให้
ความมัน่ ใจในการท�างานว่ามีความใกล้ชดิ ชุมชน และเป็นการสร้าง
เสริมศักยภาพของ Ground Operator ให้มีที่ยืนในห่วงโซ่อุปทาน
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นักท่องเที่ยวไทยกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นเที่ยวเองมากกว่าเที่ยวกับบริษัททัวร์ หรือหากเป็นกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่ม
ศึกษาดูงานหรือกลุ่มนักศึกษา ก็จะใช้บริษัททัวร์จัดให้ในลักษณะ Tailor Made มากกว่า ซึ่งเป็นโอกาสที่ชุมชนไทยจะเสนอโปรแกรม
การท่องเที่ยวและราคา โดยไม่ต้องจัดการเรื่องการเดินทางหรืออื่นๆ แต่ในกรณีที่ชุมชนสามารถรองรับการจองได้ กลุ่มท่องเที่ยวต้องมี
ระบบการสื่อสารที่ดี มีระบบการจองที่ดี เพื่อไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ และไม่สร้างความผิดหวัง ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อ
เดินทางมาถึงชุมชน

กรณีศกึ ษาการส่งเสริมเทีย่ วเมืองไทยของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ประสบความส�าเร็จในการสร้างกระแสการท่องเที่ยวในประเทศ
ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2552 อาทิแคมเปญรณรงค์ “เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้”
“เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” “กอดเมืองไทย ให้หาย
เหนื่อย” “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” สอดคล้องกับกระแส
โลกที่มีความตระหนัก ถึงสภาวะวิกฤตโลกร้อน ททท. ได้น�าเสนอ
แคมเปญเพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “7 Greens” ได้แก่ Green Hearts,
Green Logistics, Green Attractions, Green Communities,
Green Activities, Green Services และ Green Plus
การรณรงค์ ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมีความต่อเนื่องและเชื่อมต่อ
กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การประกาศให้ปี 2558 เป็นปี
ท่องเที่ยววิถีไทยเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนด้วยการเดินทางแบบ
คนท้องถิ่น แนะน�าอาหารไทยตามสโลแกน “ท่องเที่ยววิถีไทย
เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” และล่าสุดก็คือ “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ สไตล์
ลึกซึ้ง” ในปี 2560
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การวิเคราะห์การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยงของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จุดแข็ง
ด้านแนวคิดและประสบการณ์
- มีชุมชนหลายแห่งในหลายบริบทสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
- ชุมชนเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและได้ใช้ CBT ในการเผยแพร่และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน
ด้านผลกระทบ
- CBT ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ชุมชนได้รับโดยตรงและประโยชน์โดยอ้อม
ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนา
- CBT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชนสร้างความภาคภูมิใจ
สร้างการรับรู้ให้แก่สังคมภายนอก และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน
ในเรื่องการบริหารจัดการ การสื่อสาร การท�างานเป็นทีม
ด้านสวัสดิการชุมชน
- บางชุมชนมีการก�าหนดอัตรา (เปอร์เซนต์) การตัดส่วนแบ่งจากรายได้เข้า
กองทุนหมู่บ้าน และใช้กองทุนนั้นในการพัฒนาชุมชน หรือจ่ายเป็นสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ชาวบ้าน เป็นการลดภาระของรัฐ ในการต้องดูแลชุมชน

จุดอ่อน
ด้านความรู้ทักษะการจัดการการท่องเที่ยว
- กระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัย
ส�าคัญในความส�าเร็จ ชุมชนบางแห่งท�าท่องเที่ยวเพราะเห็นว่าชุมชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวน่าสนใจ แต่แค่นั้นไม่พอ CBT ต้องการการท�างานแบบมีส่วนร่วม
มีการบริหารจัดการที่ดี มีเป้าหมายร่วมกันของคนในชุมชนว่าท�าไปเพื่ออะไร
ด้านขีดความสามารถในการรองรับ
- บางชุมชนเริ่มมีชื่อเสียงท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเข้าไปจ�านวนมาก
ยังขาดระบบการวางแผนและจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย
ด้านการจัดการผลประโยชน์
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการใช้ทรัพยากรของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยว บางชุมชนขาดระบบการจัดการผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม
ที่สมาชิกในชุมชนควรได้รับ ท�าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนและมองว่าการ
ท่องเที่ยวน�าประโยชน์มาให้กลุ่มคนไม่กี่คนและชุมชนไม่ได้อะไร
ด้านความเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
- กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความสนใจแตกต่างกัน กลุ่มคนไทยหรือชาวต่างชาติก็
สนใจแตกต่างกัน กลุ่มศึกษาดูงานกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปก็มีความแตก
ต่างกัน และระยะเวลาการท่องเที่ยวก็มีความแตกต่าง ชุมชนยังขาดความรู้
และความเข้าใจในการออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
แตกต่าง
ด้านพี่เลี้ยงและความต่อเนือ่ งในการท�างาน
- CBT ต้องการพี่เลี้ยงที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและควรมีมุมมองด้านการตลาด เพื่อที่จะเชื่อมต่อชุมชนกับตลาดได้
และมีการสรุปบทเรียนเป็นระยะๆ เมื่อขาดความต่อเนื่องทั้งการท�างานและ
ขาดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ชุมชนบางแห่งก็เลิกลาไป
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การวิเคราะห์โอกาส และความเสี่ยงของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โอกาส

ความเสี่ยง

นักท่องเที่ยว
- นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์มากขึ้น
เรื่อยๆ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้

ด้านนักท่องเที่ยว
- นักท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น
การก่อการร้าย ภัยพิบัติ มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหากชุมชนพึ่งพา
การท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว หรือมีการลงทุนจ�านวนมาก
อาจประสบกับภาวะขาดทุน

บริษัทน�าเที่ยว
- จากกระแสการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริษัท
ขนาดใหญ่เริ่มให้ความสนใจที่จะสนับสนุนชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
เนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
- บริษัทขนาดเล็กที่มีทุนไม่มากแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุน
CBT มีจ�านวนมากขึ้น มีการปรับกลยุทธ์การขายการออกแบบโปรแกรม
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Online Social Media
- สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Online Social Media เป็นสื่อที่เข้าไปมีบทบาท
ในการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว เพราะสามารถเห็นข้อมูลได้อย่าง
ค่อนข้าง update สามารถ review ความเห็นของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ
และชุมชนในฐานะเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวก็สามารถน�าการ review นั้นไป
พัฒนาและปรับปรุงงานของกลุ่มได้ นอกจากนี้ชุมชนยังใช้เป็นช่องทางใน
การเผยแพร่กิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มด้วย
ระบบการคมนาคมขนส่ง
- เมื่อเปรียบเทียบกับ CBT ของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน พบ
ว่าชุมชน CBT ในประเทศไทยส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่าย มีระบบการเชื่อมต่อ
ทางการคมนาคมที่สะดวกท�าให้การตัดสินใจไปเที่ยวหมู่บ้าน CBT ทั้งไปกลับ และค้างคืนไม่ท�าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกหมดเวลาไปกับการเดินทาง
องค์ความรู้
- ด้านการพัฒนา
CBT ประเทศไทยมี 2 หน่วยงานหลักที่พัฒนา CBT มาอย่างต่อเนื่องคือ
CBT-I และ อพท. อันเป็นต้นทุนส�าคัญที่จะท�าให้ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์
- ด้านการตลาด
มีกรณีศึกษาให้เรียนรู้และมีองค์ความรู้ที่สามารถถอดบทเรียนการท�างาน
ได้ ทั้ง 3 รูปแบบ การตลาดโดยชุมชนเอง การตลาดผ่านระบบห่วงโซ่
อุปทาน (ในการท�างานกับบริษัทน�าเที่ยว) เเละการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
นโยบายรัฐ
-รัฐบาลมีแนวนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านประเทศไทย 4.0
และ CBT ก็เป็นหนึ่งในแนวทางสนับสนุน ซึ่งเป็นนโยบายกระจายทั่ว
ประเทศทุกจังหวัด
- มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา CBT สู่ความยั่งยืน
- มีการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์กับคนท้องถิ่น ของ
ททท. ซึ่งท�าให้ CBT ได้รับความสนใจโดยอัตโนมัติ
นโยบายประชาคมอาเซียน
- ปี 2560 ประชาคมอาเซียนมีอายุครบ 50 ปี และมีการมอบรางวัล
ASEAN Community Based Tourism Standard Award ให้กับ
ทุกประเทศสมาชิก เป็นเสมือนสัญญาณบ่งชี้ว่า CBT เป็นทิศทาง
การสนับสนุนของประชาคมอาเซียน
UNWTO
- ในปี 2560 ทาง UNWTO ประกาศให้เป็นปีสากลของการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนเพื่อ การพัฒนา CBT ก็อยู่ในขอบข่ายของการใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือการพัฒนาและเห็นผลประจักษ์ชัดเจนเป็นรูปธรรม เรื่องการมี
ส่วนร่วม กระจายรายได้สู่คนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดก
ทางวัฒนธรรม
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บริษัทน�าเที่ยว
- เมื่อเกิดกระแสการท่องเที่ยว CBT อาจท�าให้บริษัทอยากร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมและมีการลงทุน
เกิดขึ้นซึ่งบริษัทบางแห่งก็ไม่อยากให้ชุมชนเสนอขายทัวร์กับ
บริษัทอื่นเกิดการผูกขาดในธุรกิจท่องเที่ยว
Social Media
- ท�าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อีกด้านหนึ่งก็อาจเป็น
ดาบสองคม คือเปลี่ยนใจได้ง่าย ท�าให้ระบบการจองล่วงหน้าอาจไม่
เป็นผลโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย เมื่อขาดการจองล่วงหน้า
ชาวบ้านอาจไม่พร้อมต้อนรับ และนักท่องเที่ยวก็อาจจะผิดหวัง
การเติบโตเชิงปริมาณแต่ขาดคุณภาพ
- เมื่อ CBT กลายเป็นกระแสการท่องเที่ยวและได้รับการสนับสนุน
เชิงนโยบาย เป็นการง่ายที่จะเกิดชุมชนใหม่ๆ เข้ามาท�างานเรื่องนี้
บางอย่างก็เป็นงานต่อยอด อาทิ ชุมชนมีสินค้า OTOP ต่อยอด
เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP ซึ่งธรรมชาติของการขายสินค้ากับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจจะไม่สอดคล้องกัน การต่อยอดในลักษณะ
นี้อาจเพิ่มความขัดแย้งของคนในชุมชน เพราะบางชุมชน OTOP
เป็นกิจการของปัจเจกบุคคลในชุมชน แต่ CBT ต้องการการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการโดยชุมชน เกิดการกระจายรายได้ให้สมาชิกใน
ชุมชน และอาจสร้างความผิดหวังให้กับนักท่องเที่ยวในแง่ของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวคือการซื้อสินค้า แต่เพื่อไม่ให้ตัดโอกาส
ชุมชนอาจจัดให้กลุ่ม OTOP อยู่ในเส้นทางเที่ยวเชื่อมโยงได้
ด้านการท�างานแบบบูรณาการ
- หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานต้องท�างานตามภารกิจที่มีระยะ
เวลาก�าหนด ระยะสั้น และขาดความต่อเนื่องท�าให้สุดท้ายแล้วการ
ท�างานแบบบูรณาการจะไม่ก่อให้เกิดผลงานตามตัวชี้วัด (KPI)
การท�างานจึงเป็นเพียงการจัดเวทีประชุม มากกว่าการลงไปท�างาน
ในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงและมีการวางแผนร่วม
ท�างานร่วมโดยใช้ความเชี่ยวชาญของหลายภาคส่วน บางโครงการ
เหมือนเริ่มต้นดี แต่เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารหรือรัฐมีนโยบายเรื่องอื่นก็
ท�าให้งานขาดความต่อเนื่อง หรือขาดองค์กรที่เป็นเจ้าภาพหลักเพื่อ
ให้เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่
นโยบายกระจายตัวทั่วแผ่นดิน
- CBT นั้นดีแต่ใช่ว่าจะท�าได้และท�าได้ดีทุกพื้นที่ เพราะในเรื่อง
ท�าเลที่ตั้ง เส้นทางเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ แม้การท่อง
เที่ยวที่ต้องการสัมผัสชีวิตคนท้องถิ่นก�าลังเป็นกระแสนิยม แต่ก็
ไม่ควรส่งเสริมการสร้าง Supply จนล้นตลาด โดยที่ยังไม่สามารถ
เชื่อม Demand ได้ ดังนั้นจึงควรมีหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่ๆ
ที่ดูความพร้อมชุมชน แนวโน้มทางการตลาด และท�างานด้านการ
ตลาดไปพร้อมๆ กัน มีกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนอย่าง
มืออาชีพ และมีช่องทางการตลาดรองรับเมื่อเตรียมชุมชนเสร็จแล้ว
มีแผนการท�างานระยะสั้น ระยะยาว เพื่อมองปลายทางร่วมกัน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ข้อเสนอแนะและบทบาทของภาครัฐและเอกชน
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1. สร้างพี่เลี้ยงที่มีทักษะการฝึกอบรม มีทักษะในการท�างานกับ
ชาวบ้าน เข้าใจแนวทาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน และเข้าใจธุรกิจ
ท่องเที่ยว (Training of Trainer) หรือ (Training of Facilitator) ซึ่ง
ทีผ่ า่ นมาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ไม่สามารถท�าได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่
เป็นตัวจริงในธุรกิจท่องเที่ยว จึงต้องการผู้ที่ท�าบทบาทในการเป็น
ตัวกลางให้ทั้งชุมชน และผู้ประกอบการมีความเข้าใจร่วมกันและ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว
ท�าหน้าทีพ่ เี่ ลีย้ งด้านการตลาดการท่องเทีย่ ว ซึง่ เมือ่ CBT เป็นวาระ
ชาติ การสร้างพี่เลี้ยงที่เป็นหน่วยในการเชื่อมประสานกับทั้งสอง
ฝ่าย แบบการสร้างคนเรื่องนี้จริงๆ น่าจะเป็นทางออกที่สอดคล้อง
กับยุคสมัย
2. ทบทวนแนวคิดแบบดาวกระจายทัว่ ประเทศ ในกรณีประเทศไทย
4.0 คัดสรรเฉพาะที่สามารถท�าน�าร่อง โดยมีหลักเกณฑ์ทั้งด้าน
ความพร้อมชุมชน พี่เลี้ยงในการท�างาน และแนวโน้มการตลาด
ก่อนประกาศเป็นชุมชนน�าร่อง และมีการศึกษาอย่างรอบคอบ
เพื่อประมาณการจ�านวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะสนใจเรื่องนี้ หรือ
บริษทั น�าเทีย่ วในเชิง Volume ทีจ่ ะส่งนักท่องเทีย่ วให้กบั ชุมชนเพือ่
ไม่ให้ CBT ล้นตลาด หรือเป็นการท�าลายกระบวนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยไม่รู้ตัว
3. มี การก� าหนดขีดความสามารถในการรองรับ ตั้งแต่เริ่มต้น
และให้เรื่องนี้พัฒนาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เช่น
ตอนเริ่มต้นยังขาดประสบการณ์ ช่วงที่มีประสบการณ์ และช่วงที่
นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยอะเกินไป พัฒนากระบวนการตั้งรับต่อ
สถานการณ์ และระบบการส่งต่อนักท่องเที่ยวให้เกิดการกระจาย
ตัวไม่กระจุกตัวในแหล่งท่องเที่ยวเดียว
4. ส่งเสริมภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทน�าเที่ยวที่มีนโยบายเรื่อง
การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบหรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนท�างานกับ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในการออกแบบกิจกรรมและท�าให้
มองเห็น ได้อย่างชัดเจนว่า กลุม่ ลูกค้าคือใคร และจะสือ่ สารอย่างไร
ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างไฮไลท์ ให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
จากประสบการณ์ที่มากกว่าและใกล้ชิดนัก ท่อ งเที่ย วมากกว่า
จุดแข็งนี้ของบริษัท สามารถจะช่วยชุมชนในการออกแบบให้เกิด
ความแตกต่างกับชุมชนอื่นๆ ได้ และการท�างานเป็นพันธมิตร กับ
ชุมชนสามารถช่วยในการสร้าง Value adding ให้กับชุมชนและ
บริษัทได้
5. ให้มีการจัดเจรจาทางการค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ Business to
Business (B2B) โดยการเชิญบริษัทที่สนใจ CBT มาเจรจาการ
ค้าตรงกับชุมชน CBT เพราะจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและ
รู้จักกัน โดยอาจจะจัดเป็นโซนเฉพาะ และไม่ได้มุ่งซื้อขายในทันที
แต่เป็นการสร้างการรับรู้ ทัง้ สองฝ่าย ในเรือ่ งความต้องการ ซึง่ รัฐอาจ

มีมาตรการส่งเสริมอย่างเป็นกระบวนการ คือจัด Fam trip ให้บริษทั
ที่สนใจ CBT จริงๆ ได้เห็นชุมชน และร่วมกระบวนการพัฒนา
ต่อเนือ่ งกับชุมชนจนเกิดโปรแกรมพร้อมขาย และให้สทิ ธิพเิ ศษกับ
บริษัทน�าเที่ยวที่ท�างานร่วมกับชุมชน เช่น ลดราคาค่าเช่าพื้นที่ใน
การออกงาน มีสื่อมวลชนลงไปท�าข่าวช่วงที่บริษัทร่วมท�างานกับ
ชุมชน หรือให้การยกย่องในเมนูหนึ่ง บนเว็บไซด์เรื่องการท�างาน
แบบ CSR ทั้ง Process ระหว่างบริษัทน�าเที่ยวกับชุมชน
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่เยาวชน โดยใช้การ
ท่องเทีย่ วเป็นการศึกษา ให้เยาวชนเกิดความรัก ความเข้าใจเกีย่ วกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อเป็นการสร้างนักท่องเที่ยว
ในอนาคตทีม่ สี า� นึกความรับผิดชอบและเคารพผูค้ นต่างวัฒนธรรม
รวมถึงการเสริมสร้างเยาวชนในชุมชน ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
สืบทอดวิถีชีวิตสืบไป รวมถึงการเป็นก�าลังส�าคัญในการเข้ามา
จัดการเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคต
7. ใช้โอกาสที่ประชาคมอาเซียนให้รางวัลด้านมาตรฐาน CBT ใน
กลุ่มสมาชิกในการสร้าง การรับรู้ในประชาคมโลกในกรณีศึกษา
ต่าง ๆ เรือ่ งCBT ทัง้ ในแวดวงวิชาการ การเป็นภาคสนามของนักศึกษา
ในอาเซียนและนอกอาเซียน เนื่องจากเมืองไทยมีประสบการณ์
เรื่องนี้มานาน แต่อาจเพราะไม่มีการแปลงานหรือคู่มือดีๆ กรณี
ศึกษาที่น่าสนใจเรื่อง CBT เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากจะได้พื้นที่
ในการเป็นผูน้ า� CBT ในอาเซียน (CBT ในประเทศไทยเกิดก่อนใคร
ในอาเซียน) ยังเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์รวมทั้งบท
เรียนที่ส�าคัญให้เพื่อนบ้าน

บทสรุป

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเสมือนพื้นที่รูปธรรมที่สามารถน�า
แนวคิดและแนวทางการพัฒนา ทั้งในระดับสากลและระดับชาติ
ลงไปขับเคลื่อนได้ในระดับชุมชนและเครือข่าย เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบหนึ่ง ซึ่งชุมชนได้รับประโยชน์และสามารถใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน และพัฒนาชุมชนได้
ซึ่งการสนับสนุนและการพัฒนาควรจะต้องมีหลักเกณฑ์และหนุน
เสริมให้ถูกกลุ่มและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยจึงจะเกิดการพัฒนาสู่สากลอย่างมี
เอกภาพบนฐานการรักษาและจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
สู่ชุมชนแห่งความสุข อย่างแท้จริง ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (2559-2563)
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วถือเป็นอุตสาหกรรมหลักทีม่ คี วามส�าคัญ
ซึ่ ง สามารถท� า รายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศไทยมากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง
จึงอาจกล่าวได้วา่ การท่องเทีย่ วมีความส�าคัญโดยตรงต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ประเทศดี ขึ้ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง ได้ มี น โยบายส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทา� ให้จา� นวนนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน
ไทยมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับโดยเฉพาะในระยะ 5 ปีที่ผ่าน
มาจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 22.35 ล้านคน
ใน ปี 2555 เป็น 32.59 ล้านในปี 2559 ส่วนรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ก็เพิ่มขึ้นตามจ�านวนนักท่องเที่ยวโดยในปี 2555 มีรายได้จากการ
ท่องเทีย่ วทัง้ สิน้ 0.98 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็น 1.64 ล้านล้านบาท
ในปี 2559 คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ16.70 ต่อปี
โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น และนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากยุ โ รปเป็ น กลุ ่ ม ที่
สร้างรายได้เข้าประเทศสูงสุด (ส�านักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2559)
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วิชัย โถสุวรรณจินดา

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแม้ว่าจะก่อให้เกิด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีการ
ลงทุนและสร้างรายได้เข้าประเทศ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมของสถานที่นั้นๆ ได้หากไม่มีการจัดการที่ดีพอ ซึ่งส่งผล
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง เช่น ปัญหาการท�าลายทัศนียภาพ
ปัญหามลภาวะ ปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหา
วิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง และชุมชนสูญเสีย
ความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ หรือการกระจาย
รายได้ที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมักจะ
ประสบปัญหาความขัดแย้งในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
และการพัฒนาจึงได้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนขึ้น พร้อมๆ กับการคิดค้นหาการท่องเที่ยวทางเลือก
ที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชนบท
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน
การท่องเทีย่ วสีเขียว รวมถึงการท่องเทีย่ วโดยชุมชน อย่างไรก็ตาม
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทางเลือกแต่การท่องเทีย่ วทุกรูปแบบต้องเป็นการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้รับการยอมรับให้เป็นนโยบายและ
แนวทางที่ส�าคัญของการท่องเที่ยวไทยมากว่าสองทศวรรษ จน
ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เน้นการท่องเที่ยว
เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริม
สร้าง จิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีการจัดการสิง่ แวดล้อมภายใต้การมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง
สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่ได้ก�าหนดให้ ปี พ.ศ. 2560
(ค.ศ. 2017) เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย
แนวคิ ด ของการท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม การจั ด การการ
ท่องเทีย่ วทุกรูปแบบทีต่ อ้ งให้ความส�าคัญต่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
อนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
ให้เกิดขึน้ (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
2541) ดังนั้นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวจึงไม่เพียงมุ่งเน้น
เฉพาะการท่องเที่ยวทางเลือก หากแต่ต้องจัดการการท่องเที่ยว
ทั้งหมดในปัจจุบันให้ยั่งยืนด้วย

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์การการท่องเทีย่ วโลก (WTO, 2004) ได้กา� หนดความหมายของ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความส�าคัญ
ของการเสมอภาคระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคม
และวัฒนธรรมของคนทัง้ ในรุน่ ปัจจุบนั ไปจนถึงคนรุน่ อนาคต มีการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุด ให้ความ
เคารพต่อสังคม วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น มีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่น รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่ชุมชน ลดความยากจนในท้องถิ่นลง โดยอาศัยความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่สามารถก่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(2539) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมาย
ที่ส�าคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค�านึงถึงความสามารถของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ทีม่ ตี อ่ การจัดการท่องเทีย่ ว โดยเน้นให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
จัดการ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังหมายความรวมถึง
การท่องเทีย่ วแบบกลุม่ ทีม่ กี ระบวนการจัดการทีด่ แี ละสามารถดูแล
รักษาทรัพยากรเหล่านั้นไม่ ให้เสื่อมโทรม โดยการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเยีย่ มเยือน และมีผล
กระทบต่อธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ดุ หรือไม่มเี ลย (บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา,
2542) และการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนต้องเป็นการจัดการท่องเทีย่ วที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วและผูเ้ ป็นเจ้าของ
ท้องถิน่ ในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและรักษา เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
กระแสโลกทีเ่ ปลีย่ นไปโดยมีขอบเขตการพัฒนาทีค่ รอบคลุมทุกส่วน
ของการท่องเที่ยว (กฤติยา จักรสาร, 2545)
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เมื่อองค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดให้ ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่ง
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
ของการท่ อ งเที่ ย วสากลนั้ น องค์ การสหประชาชาติ ไ ด้ เ สนอ
ให้องค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO) ด�าเนินการร่วมกับประเทศ
สมาชิกและองค์การที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของสหประชาชาติมุ่งให้การ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีการ
ติดตามผล และการวางมาตรการป้องกันหรือแก้ไขตามที่จ�าเป็น
(World Tourism Organization, 2017) โดยการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
จะค�านึงถึงความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม
และทางสิ่งแวดล้อม (สุถี เสริฐศรี,2557, นาฬิกอติภัค แสงสนิท,
2559) World Tourism Organization, Cape Town Declaration
(2002) จึงก�าหนดให้การท่องเที่ยวต้องมีความรับผิดชอบในเรื่อง
• ท�าให้เกิดผลในทางลบน้อยที่สุดในด้านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม
• ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นและสร้างความ
อยู่ดีกินดีของชุมชน
• มีการปรับปรุงสภาพการท�างาน และพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม
• ประชาชนในท้องถิน่ มีสว่ นในการตัดสินใจสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ
และโอกาสของเขา
• มีส่วนก่อให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีหลากหลาย
• จัดให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ที่มีความสนุกสนานและมี
ความหมายร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นในด้านวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น
• จัดให้มีการท่องเที่ยวที่มีการผจญภัย และมีการใช้แรงกายในการ
ท่องเที่ยว
• เป็นการท่องเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างนักท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่น ทั้งสร้างความภาคภูมิใจและการเชื่อมั่นให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น
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ในการพัฒนามีองค์ประกอบที่ส�าคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, 2557) ที่ต้องพิจารณาดังนี้
(1) ศักยภาพทางการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ต้องมีศกั ยภาพทางการท่องเทีย่ วในระดับสูง ทัง้ ทางด้านทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว มีการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยค�านึงถึงศักยภาพใน
การรองรับของนักท่องเที่ยว มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดย
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ การจัดการมุง่ เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมมากกว่าการมุง่ ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และ
มีการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนทั้งแบบการมีส่วนร่วมทาง
ตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางด้านการบริหารจัดการ
ในด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจ
(2) กระบวนความคิดแบบยั่งยืน (sustainable mindset) กระบวน
ความคิ ด แบบยั่ ง ยื น ต้ อ งไม่ ไ ด้ ใ ห้ ความส� า คั ญ กั บ รายได้ ห รื อ
ผลตอบแทนระยะสัน้ จึงไม่มกี ารมุง่ เน้นทีจ่ ะให้บริการนักท่องเทีย่ ว
ในปริมาณมาก แต่จะต้อนรับหรือให้บริการนักท่องเที่ยวในจ�านวน
ที่สามารถรองรับได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
หรือชุมชน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือ
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งมีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้นี้แก่
สมาชิกในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นๆ
ด้วย
(3) เครือข่ายการท่องเที่ยว (tourism network) การรวมเป็นเครือ
ข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จะช่วยให้การจัดการให้บริการ
นักท่องเทีย่ วเป็นไปตามตามศักยภาพการรองรับและสอดคล้องกับ
ความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ลดความขัดแย้ง
หรือการมุ่งแข่งขันทางธุรกิจกันเองที่อาจจะก่อให้เกิดการแย่งชิง
นักท่องเทีย่ ว ทัง้ ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
เป็นการสร้างแนวทางการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน
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(4) ผู้น�าชุมชน ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องมีผู้น�ากลุ่ม
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง สามารถสร้างความเข้าใจให้
กับลูกบ้าน สมาชิกและคนในชุมชน และมีขีดความสามารถในการ
ประสาน ขอความสนับสนุนจากหน่วยต่างๆ ภายนอกได้
การที่จะท�าให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน จึงต้องมีหลักการใน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย ใช้หลักแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 และ
Shirley Eber,1992 ทีม่ สี ว่ นผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แบบยั่งยืน โดยมีหลักการดังนี้
(1) มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี มีการดูแลทรัพยากร
การท่องเทีย่ ว ให้สามารถใช้ประโยชน์ตอ่ ไปได้ในระยะเวลายาวนาน
จนถึงชั่วลูกชั่วหลาน มิใช่เพียงเพื่อคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้น คงความ
เป็นเอกลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุดและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดย
ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านประยุกต์กับเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง และลดปริมาณของ
เสียที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
(3) ต้องใช้การท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจของท้องถิ่น มีการ
กระจายรายได้ แ ละผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ค นในท้ อ งถิ่ น ที่ มี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวตั้งอยู่ เปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการ
จัดการ และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
(4) มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม�า่ เสมอระหว่างผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย สร้างการมีส่วนร่วม และเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว
ระหว่างท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยว ในด้านการวางแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ

และการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานการ
พัฒนาการท่องเที่ยวกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งในระดับนโยบาย
และการปฏิบัติการ
(5) มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิด การศึกษาวิจัย และ
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ออกไปในหมู่ประชาชน
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง
(6) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการ
ปฏิบตั ิ ยกระดับด้านการบริการ การสือ่ ความหมายในการจัดการการ
ท่องเทีย่ ว ตลอดจนการเตรียมข้อมูลในการสือ่ สาร ให้ความรูค้ วาม
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
(7) มีกระบวนการศึกษา วิจยั ประเมินผล ตรวจสอบผลและผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ เพื่อการน�าไปใช้ในการจัดการ การ
แก้ไขปัญหา และการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิตามหลักของ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
นาฬิกอติภัค แสงสนิท (2559) ได้เสนอแนวคิด Co-Creation เพื่อ
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า ต้องใช้การมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบตั ิ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีองค์ประกอบ
5 ประการ คือ
(1) เน้นการขายอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพมากกว่าเน้นการท่องเทีย่ วราคาถูก โดยมุง่ การสร้างคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
(2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ส มดุ ล ระหว่ า งความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวกับผลประโยชน์ของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ยึดหลัก
ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมิให้เกิด
ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ และป้องกันกลุ่มทุนนอกพื้นที่เข้ามา
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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กอบโกยผลประโยชน์และทิ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว
(3) มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ในช่วงนอกเทศกาลท่องเทีย่ วโดยต้องเป็นกิจกรรมใหม่ๆ ทีน่ า่ สนใจ
และไม่ซ�้าซ้อนกัน
(4) มีการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้มีความเป็น
มืออาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็
สนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพือ่ สร้างโอกาส
ทางการตลาด พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการไทย และสร้างงานให้
กับบุคลากรทางการท่องเที่ยวของไทย
(5) มีการรับฟังความเห็นระหว่างกัน ทั้งชุมชน ประชาชน และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
หาทางออกที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

ทางเลือกการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้อง
ได้รับการจัดการกับการท่องเที่ยวทุกประเภท ทุกรูปแบบ แต่
นักพัฒนาจ�านวนมากเชือ่ ว่า การท่องเทีย่ วโดยทัว่ ไปมักถูกค�านึงถึง
ประโยชน์เฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ที่อาจน�าไปสู่ความไม่ยั่งยืน
มีความพยายามเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวทางเลือก
หลายรูปแบบ Lekskundilok (2004, p.97) ได้ประเมินที่มาของ
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อันเกิดมาจากการพัฒนาในยุคความจ�าเริญ
ทางเศรษฐกิจ สู่การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากความทันสมัยและ
การท่องเที่ยวแบบเดิม น�าไปสู่การเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว
ทางเลือก ซึ่งมีทั้งที่สามารถด�าเนินการอย่างได้ผลและหรือสร้าง
ผลกระทบต่อเนื่อง ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นข้อจ�ากัดและ
ข้อกังวลของการท่องเที่ยวทางเลือก อาทิ ขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจของบุคคลที่จะจัดการ ผลตอบแทนต�่า หรือขีดจ�ากัดใน
ดังนัน้ หลักการจัดการการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนจะเห็นได้วา่ มีความ การรองรับ การหยุดการพัฒนาในท้องถิ่น หรือถูกควบคุมโดยคน
เกี่ยวพันกับทรัพยากรการท่องเที่ยว กล่าวคือ ทรัพยากรการ บางกลุ่มในท้องถิ่น และในบางส่วนคนท้องถิ่นอาจต้องการการ
ท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานส�าคัญในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และถูก ท่องเที่ยวคณะใหญ่มากกว่า เป็นต้น
น�ามาใช้เป็นส่วนประกอบของการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องถูกน�ามาใช้อย่างชาญฉลาด ต้องท�า
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและต้องพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย เพื่อสร้างความประทับใจและความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
1
Leksakundilok, Anucha (2004) “Community Participation in Ecotourism Development in Thailand”
Ph.D. Thesis, School of Geosciences, Faculty of Science, University of Sydney, Australia.
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การเสนอการท่องเที่ยวทางเลือกและตลาดการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ ต ่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน เป็ น ทางออกที่ ไ ด้ รั บ
ความสนใจอย่างมากในทศวรรษหลังๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การท่องเทีย่ วโดยชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสีเขียวในทุกมิติ ซึ่งจะขอขยายความดังนี้
1.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศนัน้ เคยถูกเรียกว่า การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
แต่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากล รัฐบาลได้ก�าหนด
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) น�ามาใช้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้ค�าจ�ากัด
ความว่า “การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ และแหล่งวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบ

2

นิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อย่างอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส�านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน” (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
2541) องค์การสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Envi
ronment Programme – UNEP) สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(Ecotourism Society) และองค์การการท่องเที่ยวโลก (World
Tourism Organization) ให้ค�านิยาม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ไว้ว่า “การท่องเที่ยวที่ไม่เป็นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ
มุง่ หวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อทัศนียภาพ พืชพรรณ และ
สัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม ประวัติความ
เป็นมาของสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบ
นิเวศ ในขณะเดียวกัน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541 โครงการการด�าเนินการเพื่อก�าหนดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ (Eco-tourism)
เสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ที่ส�าคัญ (3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยว
และเป็นตัววัดรูปแบบและความเข้มข้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มกี ระบวนการเรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษา
ด้วย ประกอบด้วย
เกีย่ วกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเทีย่ ว เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างจิตส�านึก
(1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของ ที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือการมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว จึงเป็นการท่องเทีย่ วด้านสิง่ แวดล้อม
เพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรู้และสัมผัส ศึกษา (Environmental education-based tourism)
กับระบบนิเวศ (Eco-system) อาจมีบางแห่งที่รวมเอาลักษณะ
วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งในระบบ (4) องค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วม เป็นการท่องเทีย่ วทีม่ กี ารค�านึง
นิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้ (Nature-based tourism) และ ถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
อาจรวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบ (Involvement of local community or People participation)
นิเวศ (Eco-system) ในพื้นที่ด้วย
ที่มีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
ตามแผน และร่วมได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาค คอยติดตาม
(2) องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความ ตรวจสอบ รวมถึงร่วมบ�ารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้
รับผิดชอบ (Responsible travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ เกิดผลประโยชน์ ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับ
สิง่ แวดล้อมและอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ ซึง่ มีการจัดการทีย่ งั่ ยืนครอบคลุม คุณภาพชีวติ และการได้รบั ผลตอบแทน เพือ่ น�ากลับมาบ�ารุงรักษา
ไปถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากร การจัดการสิง่ แวดล้อม การป้องกันและ และจัดการแหล่งท่องเทีย่ วด้วย ในทีส่ ดุ แล้วท้องถิน่ ก็จะมีสว่ นร่วมใน
ก�าจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต การควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible
travel) ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลักการขององค์ประกอบ รูปแบบและความเข้มข้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ช่วยส่งเสริม
ธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้จะช่วยสร้างรายได้ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งรัฐจะ
สามารถน�ามาใช้ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยัง
เป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ เมื่อ
ประชาชนในท้องถิน่ มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากกิจกรรมการท่องเทีย่ วก็จะ
ช่วยลดความจ�าเป็นในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อด�ารงชีพ
และที่ส�าคัญยังเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท�าให้การพัฒนาเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่ วและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมสามารถด�าเนินควบคูก่ นั ไปได้
หรืออาจกล่าวได้วา่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึง่ ของการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น
เอกลั ก ษณ์ และสามารถเข้ า ถึ ง ฐานทรั พ ยากรได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งตัวทรัพยากรและองค์ความรู้
(2) ด้านองค์กรชุมชน มีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์หรือผู้มี
2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (Community Based Tourism) ความรู้ และมีทกั ษะในเรือ่ งต่าง ๆ หลากหลาย มีการรวมตัว ร่วมคิด
เป็นการท่องเทีย่ วทีค่ า� นึงถึงความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม สังคม และ ร่วมท�า รูส้ กึ เป็นเจ้าของและเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนา
วัฒนธรรม ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน (3) ด้านการจัดการ มีกฎ กติกาในการจัดการสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม
และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสทิ ธิในการจัดการดูแลเพือ่ ให้เกิด และการท่องเที่ยวมีองค์กรหรือกลไกในการท�างานเพื่อจัดการ
การเรียนรูแ้ ก่ผมู้ าเยือน (โครงการท่องเทีย่ วเพือ่ ชีวติ และธรรมชาติ, ท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการพัฒนา
2540) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังรวมถึงรูปแบบการ ชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรม มีกองทุนที่
ท่องเทีย่ วของตนเอง ซึง่ มีชาวบ้านทีเ่ ป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน กิจกรรม
ทรัพยากรท่องเทีย่ วนัน้ ๆ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่ง การท่องเที่ยวสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วัฒนธรรมที่แตกต่าง
วิถีชีวิตและรูปแบบการด�าเนินชีวิต เพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิด (4) ด้านการเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเทีย่ วสามารถสร้าง
การยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลังและเกิดประโยชน์สูงสุด (การท่องเที่ยวแห่ง การรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
มีการจัดการซึง่ ท�าให้เกิดการเรียนรูส้ ร้างเสริมประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศไทย, 2551)
ผูม้ าเยือนกับชาวบ้านอีกทัง้ ยังเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรกั ษ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีองค์ประกอบดังนี้
(1) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ชุ ม ชนมี ฐ าน ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีการผลิตที่พึ่งมาและ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงให้ความส�าคัญการจัดการโดยชุมชน
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อย่างมีส่วนร่วมตามความต้องการพื้นฐานของชุมชนและมีความ
เห็นร่วมกันเป็นหลัก โดยมีการวางแผน ท�ากิจกรรม เรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบ รูปแบบและกติกาของการจัดการ จึงมีการรวมกลุ่มเป็น
องค์กรชาวบ้าน (อย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นทางการ) น�าเสนอ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี
มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมืองสังคม และ
วัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ

โดยชุมชนแบบพึ่งพาตนเองบนฐานความพอเพียงและความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุน
ทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบการเป็นแหล่ง
เรียนรูก้ ารพัฒนาและจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนในระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนทีม่ งุ้ เน้นการสร้างสมดุลของความสุขของทัง้ คนในชุมชน
และนักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการขับเคลือ่ น ระบบการบริหารจัดการ
และการท�างานเชื่อมโยงเชิงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาค
อาเซียนดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้

โดยทัว่ ไป การท่องเทีย่ วโดยชุมชนจะก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกแต่
ไม่เป็นอาชีพหลัก เพือ่ ชุมชนจะยังคงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ในการด�ารงอยู่ ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ ว
และจัดการผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จะเป็นปัจจัยทีส่ า� คัญมาก นอกจาก
การบริหารจัดการท่องเที่ยวต้องมีมุมในมิติของชุมชนแล้ว ยังต้อง
พิจารณาจากมิตนิ อกชุมชนทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องด้วย ได้แก่ การตลาด
นโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น
3.การท่ อ งเที่ ย วสี เ ขี ย ว การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
(เรียบเรียงมาจาก พจนา สวนศรี, 2546)
ต้องการกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้มลี กั ษณะของการใช้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนปัจจุบันได้รับการยอมรับในระดับนโยบาย ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีการให้บริการการท่องเที่ยวที่สนับสนุน
รัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับองค์การบริหาร การรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ รวมถึงมีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้ผู้เกี่ยวข้อง
มหาชน) ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง ทุกภาคส่วนให้ตระหนักและมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 โดยมีวิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างพอเหมาะพอเพียง รวมถึงต้องมีการตลาดการท่องเที่ยว
ของไทยพัฒนาสูส่ ากลอย่างมีเอกภาพบนฐานการรักษาและจัดการ ที่ยั่งยืนด้วย
ทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน สู่ชุมชนแห่งความสุข และก�าหนด
ในปี 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวคิ ด
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณภาพ ทักษะและความสามารถของ ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เรียกว่า
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มศี กั ยภาพในการจัดการการท่องเทีย่ ว 7 Greens เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อรณรงค์ ให้คนรุ่นใหม่
ร่วมกันสร้างสรรค์การท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแห่งอนาคตที่น�าไปสู่ความยั่งยืนอย่าง
ทั่วถึง อันประกอบด้วย
1. Green Heart : หัวใจสีเขียวเป็นหัวใจทีเ่ คารพในวิถแี ห่งธรรมชาติ
ตระหนักและศรัทธาในพลังอันยิ่งใหญ่ของทุกคนที่อยู่ ในหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ ต้องสร้างทัศนคติ ความ
รู้สึกนึกคิด การรับรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และ
ภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อการท่องเที่ยว และต้องลงมือ
ปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย
2. Green Logistics : รูปแบบการเดินทางสีเขียว คือ มีวธิ กี ารเดินทาง
ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบและวิธี
การเดินทาง ต้องเน้นการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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แนวความคิดและการส่งเสริม 7 Greens

ที่มา : http://7greens.tourismthailand.org

3. Green Attraction : แหล่งท่องเทีย่ วสีเขียว แหล่งท่องเทีย่ วต้องมี
การบริหารจัดการตามกรอบนโยบาย และการด�าเนินงานในทิศทาง
ของการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน เป็นการประสานการใช้ประโยชน์เพือ่
การท่องเทีย่ วกับสภาพดัง้ เดิมของแหล่งไว้ให้ได้ ภายใต้การจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
4. Green Community : ชุมชนสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้ง
ในเมืองและชนบท ต้องมีความรูท้ จี่ ะบริหารจัดการการท่องเทีย่ วใน
ทิศทางทีย่ งั่ ยืน พร้อมทีจ่ ะด�าเนินงานทีเ่ น้นการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
ที่ส�าคัญ ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุ ม ชน คนในชุ ม ชนต้ อ งมี ความภาคภู มิ ใ นวิ ถี ชี วิ ต มี ความ
เข้ ม แข็ ง มี พ ลั ง อั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
5. Green Activity : กิจกรรมสีเขียว กิจกรรมที่สามารถท�าได้เพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตราบเท่าที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
ประกอบกิจกรรมอย่างมีสุข เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งเเวดล้อม
6. Green Service : การบริการสีเขียว รูปแบบการให้บริการของ
ธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่างๆ ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
ด้ ว ยมาตรฐานคุ ณ ภาพที่ ดี เลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดระบบบ�าบัดของเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูลที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวด้วย
7. Green Plus : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการ
ให้สิ่งที่ดีคืนกลับแก่โลกด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ

สิง่ แวดล้อม และช่วยลดโลกร้อน อันจะน�าสูก่ ารพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืนได้
สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในต่างประเทศ
องค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก (WTO, 2004) ได้ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)
โดยเน้นให้เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความส�าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อ
ให้การท่องเทีย่ วมีความยัง่ ยืน หลักการและแนวคิดทีส่ า� คัญของการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ WTO จึงประกอบด้วย
• การท่องเทีย่ วต้องตระหนักและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลาก
หลายทางชีวภาพให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
• การเคารพในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของประชาชน
พื้นเมือง รวมไปถึงการรู้จักปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน
• การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด
การกระจายของรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการท่องเทีย่ ว (tourism stakeholder) นอกจากนี้ ยังควร
ที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
รวมไปถึงการมีสว่ นส�าคัญในการช่วยลดความยากจนในท้องถิน่ ด้วย

ปัจจัยส�าคัญ 5 ประการ ที่องค์การการท่องเที่ยวโลกสนับสนุนให้
น�ามาพิจารณาเพื่อการก�าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนประกอบด้วย
ท่องเทีย่ วสีเขียว 7 เป็นเสมือนแนวทางในการด�าเนินกิจการทีเ่ กีย่ วกับ (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่เป็น
การท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระบบ ที่ ต ้ อ งรณรงค์ ใ ห้ ผู ้ ค นทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ใจ ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสืบทอดต่อกันมา เช่น ศิลป
ถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับโลก ไม่ท�าลาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์
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(2) นักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มคนที่มีความส�าคัญต่อการท่องเที่ยวใน
ฐานะผูบ้ ริโภคทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ซึง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ด้วยเหตุนี้ นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจึงจ�าเป็นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(3) กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยต้องค�านึงถึงขีดความ
สามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นตัวกลางที่จะช่วยกลั่น
กรองคุณภาพของนักท่องเที่ยว
(4) ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตทรัพยากร
การท่องเที่ยว เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน
ขณะเดียวกันในชุมชนเองมีบทบาทเป็นผู้ดูแลทรัพยากรการท่อง
เทีย่ วด้วย ชุมชนจึงต้องให้ความส�าคัญกับการท่องเทีย่ วทีม่ สี ว่ นช่วย
อนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ท�าให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับ
ทรัพยากรของตนเอง
(5) นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทช่วย
น�าความรู้ในทางวิชาการหรือภูมิปัญญามาส่งเสริมคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ช่วยประสานงานให้เกิดการยอมรับไปสู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (WTO, 2004)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะมีความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแนวทางการพัฒนาของ
สหประชาชาติด้วย

พอเพียง และ (3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ส�าคัญ
ได้แก่ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีต่ อ่ เนื่อง ครอบคลุม และยัง่ ยืน การจ้างงานเต็มทีแ่ ละมี
ผลิตภาพ และการมีงานทีส่ มควรส�าหรับทุกคน สร้างหลักประกันให้
มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ ยืนเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยัง่ ยืน จัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ต่อสูก้ ารกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ หยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมใน
ทุกระดับ (United Nations,2016)

ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ของไทยได้ มี การก� า หนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ให้ความส�าคัญ
กับการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)(2555) มีแผนรณรงค์การท่องเที่ยวสีเขียว
(Green Tourism) โดยวางแนวทางการพัฒนาเพือ่ สร้างความสมดุล
ต่อขีดความสามารถของแหล่งท่องเทีย่ วในการรองรับการท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่าง เอกชนในการบริ ห ารจั ดการการท่ องเที่ ย วด้ ว ย มี การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการ
ยั่งยืนในประเทศไทย
ในปี 2558 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้แสดงถึง พัฒนาการท่องเที่ยวระดับกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว ณ ขณะนี้มีถึง
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการรับมือกับความท้าทายของโลก ใน 8 กลุ่ม
การแก้ไขปัญหาความยากจน และการขจัดความเหลือ่ มล�า้ ในทุกมิติ
และรูปแบบ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ในอีก 15 ปีข้างหน้า ตามที่ประชุม
สหประชาชาติระดับผูน้ า� เพือ่ รับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ.
2015 ได้มีการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้จัดตั้งคณะ
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ในการก�าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ส่งเสริม
สนับสนุนและก�ากับการด�าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตามประเมินผลการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึน้ 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความ
เข้าใจและประเมินผลการด�าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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การปฏิบตั สิ คู่ วามยัง่ ยืน กรมการท่องเทีย่ วได้ดา� เนินการส่งเสริมการ
มี ส ่ ว นร่ ว มและเสริ ม สร้ า งกิ จ กรรมการบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โดยได้
ก� า หนดยุ ท ธศาสตร์ การจ� า กั ด จ� า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ หมาะ
สมกั บ ศั ก ยภาพในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วไม่ ใ ห้ เ สื่ อ มโทรม และรั ก ษาคุ ณ ค่ า ด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นาศั ก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในการรองรั บ
นักท่องเที่ยว เช่น ขยายพื้นที่จอดรถยนต์ เพิ่มจ�านวนสถานที่
พั ก แรม จ� า นวนห้ อ งน�้ า และห้ อ งส้ ว ม ร้ า นอาหาร ถั ง ขยะ
การจัดเก็บ เป็นต้น เพือ่ ให้เหมาะสมกับปริมาณนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้
ควบคุ ม ผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย วต่ อ ชุ ม ชนด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา
และก�าหนดและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้าน
บริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจน�าเที่ยว มัคคุเทศก์ และ
ผู้น�าเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน มีการจัดท�ามาตรฐาน
การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชุมชนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับมาตรการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้เป็นการ
ท่องเที่ยว ที่ยั่งยืนและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน

เชื่อมโยง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร
จังหวัดเลย เมืองเก่าน่าน (ครอบคลุมพื้นที่ 5 ต�าบล ประกอบ
ด้วย ต�าบลในเวียง ต�าบลดู่ใต้ ต�าบลนาซาว ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอ
เมืองน่าน และต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื้อที่
139.37 ตารางกิโลเมตร) และเมืองโบราณอู่ทอง (ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งต�าบลอู่ทอง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 38.16
ตารางกิโลเมตร) โดยวางแนวทางและด�าเนินการพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืนให้ได้ผลและเป็นต้นแบบการพัฒนาแก่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
โดย อพท. (2559) ได้มีข้อเสนอแนะที่ภาครัฐควรด�าเนินการเพื่อ
การพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนไว้ 3 ด้าน คื อ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ส่วนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ที่บริหารและพัฒนาพื้นที่
เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในเชิงบูรณาการ ในพืน้ ทีท่ อี่ ยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบจ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ หมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้โอนไปเป็น
ภารกิ จ ของส� า นั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร) เมื อ งพั ท ยาและพื้ น ที่

ด้านสังคม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด และด�าเนินกิจกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนประชาชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนาด้าน
ความเป็นอยู่ในด้านวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม ส่งเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมถึงเอกลักษณ์ของคนในชุมชน ให้ความรู้
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ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึง
องค์ความรู้และหลักการของการด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
ด้านทีพ่ กั ทีเ่ น้นความสะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมให้มกี ารประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพสินค้าของที่
ระลึก น�าวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านมาเป็นจุดขายเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ให้มีความ
น่าสนใจ พัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ วเส้นทางใหม่ๆ เช่น การสัมผัส
วิถีชีวิตของชุมชน การส่งเสริมโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมให้กับคนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเครือข่ายท้องถิ่นอื่นๆ บูรณาการการ
ท�างานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ภาคเอกชน เพือ่ ให้ชมุ ชน
มีส่วนร่วมและเกิดความเข้าใจในการท่องเที่ยวมากกว่าที่เป็นอยู่

สรุป
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ถือว่าเป็นหลักส�าคัญของการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันเพราะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว และก่อให้เกิด
ความยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Economics Sustainability) ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพ
การบริการ แรงงาน อาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวความยั่งยืน
ทางด้านสังคม (Social Sustainability) โดยยังมีการรักษาเอกลักษณ์
ของท้ อ งถิ่ น ได้ ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสั ง คมที่ ท� า ให้ สั ง คมเสื่ อ ม
และความยั่ ง ยื น ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Sustainability) โดยเฉพาะการท�าลายสิง่ แวดล้อม การเกิดปริมาณ
ของเสีย ทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน การปกป้องและรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศไว้ได้

ด้านสิ่งแวดล้อม พั ฒ นาเส้ น ทางในส่ ว นภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ดู ร ่ ม รื่ น
สวยงามและเป็นระเบียบตลอดเส้นทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทีม่ ขี อ้ ก�าหนดแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
และสามารถน�าไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องได้ตลอดไป
ให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
รั ก ถิ่ น ก� า เนิ ด ของตนเอง ด� า เนิ น โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการธนาคารขยะในชุมชน โครงการพลังงาน
ทดแทนในชุมชน โครงการธนาคารต้นไม้ เป็นต้น และปลูกจิตส�านึก
เรือ่ งขยะแก่ชมุ ชนในท้องทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนการ ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ
ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวให้เห็นถึงการท่องเที่ยวที่รักษา ต้องด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างจิตส�านึกให้ผู้เกี่ยวข้อง
สิง่ แวดล้อม และให้เจ้าของพืน้ ทีเ่ ป็นต้นแบบในการรักษาสิง่ แวดล้อม ทุ ก ภาคส่ ว นตระหนั ก ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สงวนรั ก ษาการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว สิง่ แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
อนึ่ง ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยว ด�าเนินการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วภายใต้หลักการการท่องเทีย่ ว
ขนาดใหญ่ มีความจ�าเป็นต้องใส่ใจค�านึงถึงขีดความสามารถใน อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
การรองรับของพืน้ ที่ เพือ่ ให้การอ�านวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว ทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
อย่ า งเหมาะสม และไม่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ ภาครัฐควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้
สังคม ทั้งนี้แนวคิดการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้าน
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดูเหมือนจะแตกต่างจากแนวคิดการเพิ่ม สถานที่ที่พัก ด้านถนนหนทาง ตลอดจนมีสิ่งสาธารณูปโภค การ
จ�านวนและรายได้นกั ท่องเทีย่ วนัน้ สามารถแก้ไขได้โดยการส่งเสริม บริหารและจัดการของเสีย พลังงาน และสภาพภูมิทัศน์ของแหล่ง
การกระจายนั ก ท่ อ งเที่ ย วไปในช่ ว งเวลาต่ า งๆ และในแหล่ ง ท่องเที่ยว ส่งเสริมร้านจ�าหน่ายของที่ระลึกอย่างเพียงพอและ
ท่องเทีย่ วรอง เมืองรอง และแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน ต่างๆ เพือ่ ลด หลากหลาย แต่ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ความหนาแน่นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เกิดการกระจายรายได้ และคง การท่องเที่ยว ทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
การขยายตัวของนักท่องเที่ยวได้ด้วย
สังคม รวมถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมด้วย
ปัจจุบันนอกจากการมียุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง เช่น การท่องเที่ยว
สีเขียว การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพิจารณาขีดความ
สามารถในการรองรับของเมืองหลัก การพัฒนาการกระจายตัวของ
นักท่องเทีย่ วสูแ่ หล่งท่องเทีย่ วรอง (เช่น โครงการ 12 เมืองต้องห้าม
...พลาด) เป็นต้น นับได้ว่ามีการพัฒนาโดยค�านึงถึงความสมดุล
พอประมาณ และการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ทกุ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จึงถือได้
ว่าประเทศไทยได้เดินมาอย่างถูกต้องบนเส้นทางของความยั่งยืน
แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาจมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่หากมี
การแก้ ป ั ญ หาภายใต้ ห ลั ก การที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น ท่ ว งที ค� า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ โดยรวมเป็นหลัก การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่
มองเห็นและคงรักษาเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยไปอีกนาน
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จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง
มาประเทศไทย 9,075,942 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 จากช่วง
เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้ และภูมิภาคอเมริกาเป็นหลัก
ขณะทีจ่ า� นวนนักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ซึง่ เป็นภูมภิ าค

หลักลดลงร้อยละ 2.11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
จากนักท่องเที่ยวจีนที่มีจ�านวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน
ในไตรมาสนี้

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ปี พ.ศ. 2558 - 2560E และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

หน่วย: จ�านวนนักท่องเที่ยว (คน)

Country
of Nationality
East Asia
Europe
Others
Grand Total

2558
Y
19,908,785
5,631,438
4,382,962
29,923,185

2559P
Y
21,664,430
6,170,481
4,753,392
32,588,303

2559P
Q1
5,797,621
2,095,250
1,146,022
9,038,893

Q2
5,396,840
1,039,243
1,116,928
7,553,011

Q3
5,799,494
1,201,511
1,227,273
8,228,278

Q4
4,670,475
1,834,477
1,263,169
7,768,121

2560E
Q1
5,675,122
2,179,715
1,221,105
9,075,942

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Others
Grand Total

2558
Y
+36.33
-8.61
+8.38
+20.61

2559P
Y
+8.82
+9.57
+8.45
+8.91

2559P
Q1
+19.56
+8.51
+8.80
+15.39

Q2
+8.20
+10.69
+6.26
+8.24

หมายเหตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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Q3
+13.76
+12.11
+10.95
+13.09

Q4
-6.10
+8.55
+7.75
-0.87

2560E
Q1
-2.11
+4.03
+6.55
+0.41

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

จ�ำนวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง มีจ�านวนวันพักเฉลี่ย 16.97 วัน ลดลง 0.04 วันเมื่อเทียบกับช่วง
มาประเทศไทยมีจ�านวนวันพักเฉลี่ย 9.82 วัน ลดลงจากช่วงเวลา เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา 0.05 วัน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
มีจ�านวนวันพักเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป

จ�ำนวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ปี พ.ศ. 2558 – 2560E
และกำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

หน่วย: จ�านวนวันพักเฉลี่ย (วัน)

Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2558
Y
6.95
16.99
11.77
9.55

2559P
Y

2559P
Q1

7.03
16.87
11.64
9.57

6.92
17.01
11.77
9.87

Q2

Q3

7.32
18.20
12.20
9.54

Q4

7.29
17.09
11.68
9.38

2560E
Q1

6.53
15.79
10.98
9.44

6.79
16.97
12.23
9.82

หน่วย: จ�านวนวันพักเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2558
Y
+0.22
+0.59
+0.30
-0.35

2559
Y

P

+0.08
-0.12
-0.13
+0.02

2559P
Q1
+0.07
+0.01
-0.03
-0.15

Q2
+0.05
+0.00
+0.01
+0.06

Q3

Q4

-0.04
+0.08
-0.04
-0.04

2560E
Q1

-0.09
-0.02
+0.11
+0.20

-0.13
-0.04
+0.46
-0.05

หมายเหตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยเฉลีย่
เฉลี่ย 5,231.11 บาท/คน/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 จากช่วง 6,033.61 บาท/คน/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48 จากช่วงเวลาเดียวกัน
เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่าย ของปีที่ผ่านมา
เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย
ตะวันออก โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด
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ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อวันของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ปี พ.ศ. 2558 - 2560E
และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

หน่วย: ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)

Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2558
Y
5,500.11
4,270.42
5,398.57
5,072.69

2559P
Y
5,721.75
4,420.48
5,597.41
5,262.67

2559P
Q1
5,887.53
4,320.89
5,451.08
5,195.77

Q2
5,456.30
4,060.20
5,177.19
5,037.03

Q3
5,755.25
4,229.66
5,623.33
5,324.64

Q4
5,787.48
4,916.71
6,125.94
5,507.44

2560E
Q1
6,033.61
4,340.17
5,364.42
5,231.11

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality

2558
Y

East Asia
Europe
Other
Grand Total

2559P
Y

+7.54
+1.46
+2.51
+6.24

4.03
+3.51
+3.68
+3.75

2559P
Q1

Q2
+5.69
+4.20
+4.27
+5.61

Q3
+5.56
+2.43
+1.50
+4.05

2560E
Q1

Q4
+2.57
+2.77
+2.23
+2.93

+1.64
+8.47
+1.63
+5.14

+2.48
+0.45
-1.59
+0.68

หมายเหตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

รำยได้จำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยว ลดลงของจ�านวนนักท่องเทีย่ วเป็นหลัก ขณะทีร่ ายได้จากนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ 472,724.61 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.94 จากช่วง ภูมภิ าคอืน่ ๆ และภูมภิ าคยุโรป มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.95
เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวจาก และ 4.03 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามล�าดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกสูงสุด 232,358.39 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ1.60 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา อันเป็นผลจากการ

รำยได้จำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ปี พ.ศ. 2558 – 2560E
และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2558
Y
772,591.63
406,169.50
278,389.15
1,457,150.28

2559
Y

P

871,428.07
460,154.03
309,686.35
1,641,268.45

2559
Q1
236,137.06
154,036.97
73,533.47
463,707.50

หน่วย: รายได้ (ล้านบาท)
P

Q2
215,574.54
76,794.04
70,564.69
362,933.27

Q3
243,256.76
86,867.39
80,630.88
410,755.03

Q4
176,459.71
142,455.63
84,957.31
403,872.65

2560E
Q1
232,358.39
160,249.38
80,116.84
472,724.61

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2558
Y
+53.23
-4.29
+14.00
+24.25

2559P
Y
+12.79
+13.29
+11.24
+12.64

2559P
Q1
+27.61
+13.16
+13.17
+20.09

Q2
+14.95
+13.37
+8.00
+13.20

หมายเหตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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Q3
+15.03
+15.60
+13.12
+14.77

Q4
-6.40
+12.02
+10.63
+2.90

2560E
Q1
-1.60
+4.03
+8.95
+1.94
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อัตรำกำรเข้ำพักของสถำนพักแรมในประเทศไทย

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 สถานพักแรมในประเทศไทยมีอัตรา ร้อยละ 1.32 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยภาคเหนือ
การเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 73.73 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.99 จากช่วง เป็นภูมภิ าคทีอ่ ตั ราการเข้าพักขยายตัวสูงสุด ร้อยละ 6.23 จากช่วง
เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ภูมิภาคที่อัตราการเข้าพักสูงสุด เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ได้แก่ กรุงเทพฯ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 80.96 ลดลง

อัตรำกำรเข้ำพักของสถำนพักแรมในประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลง (Y-O-Y)
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม

2558
Y
76.33
56.27
54.20
53.83
68.02
64.26
66.69
65.12
2558
Y
+8.83
+5.32
+4.09
+3.35
+5.06
+5.72
+5.34
+6.19

2559P
Y
79.81
59.82
57.21
55.89
70.94
67.27
69.05
67.80
2559P
Y
+3.48
+3.55
+3.01
+2.06
+2.92
+3.01
+2.36
+2.68

หน่วย: ร้อยละ

2559P
Q1
82.28
62.50
64.42
58.72
73.91
71.05
77.53
72.74

Q2
80.02
59.50
51.69
52.81
71.21
62.00
69.21
66.55

Q3
76.82
56.72
50.16
53.33
65.38
62.67
61.70
62.54

Q4
80.12
60.57
62.55
58.70
73.25
73.34
67.76
69.37

Q3
+5.77
+4.20
+4.28
+2.27
+3.71
+3.44
+3.95
+4.07

Q4
+1.53
+ 2.74
+ 2.34
+ 1.44
+ 0.93
+ 3.30
+ 1.08
+ 1.58

2559P
Q1
+1.69
+4.13
+2.87
+3.41
+2.19
+2.96
+4.28
+4.22

Q2
+4.93
+3.58
+3.54
+2.51
+2.02
+2.72
+1.20
+2.12

2560E
Q1
80.96
63.78
70.65
63.65
72.02
74.14
76.21
73.73
หน่วย: ร้อยละ
2560E
Q1
-1.32
+ 1.28
+ 6.23
+ 4.93
- 1.89
+ 3.09
- 1.32
+ 0.99

หมายเหตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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จ�ำนวนห้องพักของสถำนพักแรม ปี 2560 รำยภูมิภำค

ปี พ.ศ. 2560 จ�านวนห้องพักของสถานพักแรมในประเทศไทย ภาคใต้ มีจา� นวนห้องพัก 205,596 ห้องเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.02 จากช่วง
มีห้องพักเฉลี่ย 701,270 ห้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 จากช่วง เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา ภูมภิ าคทีม่ จี า� นวนห้องพักสูงสุด ได้แก่
ภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก*
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม

หมายเหตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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2559
140,688
28,861
96,971
73,771
102,518
40,437
199,578
682,824

จ�านวนห้องพัก
2560P
141,989
29,559
100,343
77,316
103,136
43,331
205,596
701,270

% การเปลี่ยนแปลง
+0.92
+2.42
+3.48
+4.81
+0.60
+7.16
+3.02
+2.70
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จ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือนชำวไทย

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว สูงสุด คือ กรุงเทพ 8,713,731 คน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 5.20 จาก
ในประเทศ 31,603,004 คน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 5.43 จากช่วง ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยภูมิภาคที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย

จ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือนชำวไทยเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลง (Y-O-Y)

หน่วย: คน-ครั้ง

ภูมิภาค
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม
ภูมิภาค

2558
Y

2559P
Y

35,645,681 37,407,268
18,102,655 19,031,597
15,997,357 16,800,966
22,040,612 23,889,496
10,650,968 12,427,717
18,102,152 19,104,903
18,475,470 19,375,613
139,014,895 148,037,560
2558
Y

2559P
Y

2559P
Q1
8,283,014
3,531,945
4,767,688
3,968,363
2,168,364
3,327,028
3,929,564
29,975,966

Q1
กรุงเทพฯ
+23.38
+4.94
+1.50
ภาคกลาง
-0.40
+5.13
+5.21
ภาคเหนือ
+13.89
+5.02
+3.47
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-5.96
+8.39
+10.01
ภาคตะวันออก
-15.15
+16.68
+21.20
ภาคตะวันตก
+26.49
+5.54
+5.10
ภาคใต้
-2.94
+4.87
+4.96
รวม
+6.57
+6.49
+5.43
หมายเหตุตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

Q2
9,407,997
4,856,863
3,750,487
6,497,982
3,849,785
4,060,976
5,371,363
37,795,453

Q3
9,650,036
4,939,039
3,044,433
6,201,485
2,965,298
5,068,775
4,613,626
36,482,692

Q4
10,066,221
5,703,750
5,238,358
7,221,666
3,444,270
6,648,124
5,461,060
43,783,449

2559P
Q2
+1.76
+4.25
+3.16
+10.29
+18.97
+4.90
+4.58
+5.98

Q3
-2.13
+5.60
+6.05
+11.36
+18.47
+6.87
+6.22
+5.55

Q4
+18.92
+5.28
+7.03
+7.35
+9.93
+4.60
+4.00
+8.79

2560E
Q1
8,713,731
3,679,479
5,206,708
4,310,512
2,251,064
3,446,225
3,995,285
31,603,004
หน่วย: ร้อยละ
2560E
Q1

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว

+5.20
+4.18
+9.21
+8.62
+3.81
+3.58
+1.67
+5.43
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รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 75,314.25 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.21 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ภายในประเทศ 230,777.86 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.53 จาก ของปีที่ผ่านมา
ช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา ซึง่ เป็นรายได้จากกรุงเทพฯ สูงสุด

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศของชำวไทย และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (Y-O-Y)

หน่วย: ล้านบาท

2558
Y

2559P
Y

297,331.03
38,880.48
109,338.66
63,265.41
77,698.27
61,397.69
155,161.77
803,073.31

309,430.49
42,132.47
116,767.01
71,409.09
93,666.38
67,002.12
169,103.07
869,510.63

2558
Y

2559P
Y

ภูมิภาค
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม

+18.49
+10.52
+12.62
+12.05
+12.65
+15.34
+11.16
+14.49

+4.07
+8.36
+6.79
+12.87
+20.55
+9.13
+8.99
+8.27

2559P
Q1
70,249.34
8,423.29
31,889.74
18,454.90
21,629.22
14,620.50
51,363.31
216,630.30

Q2
79,166.79
10,268.68
24,840.22
16,741.67
25,887.20
13,504.05
38,139.46
208,548.07
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Q4
61,052.74
13,801.34
40,075.51
18,652.07
26,488.31
23,746.58
44,233.49
228,050.04

Q3
+2.04
+9.94
+9.21
+17.88
+20.33
+13.80
+9.61
+7.69

Q4
+7.29
+9.39
+9.18
+9.54
+8.19
+7.56
+11.66
+8.89

2559P
Q1
+2.61
+7.20
+3.40
+13.53
+34.43
+8.55
+8.07
+8.04

Q2
+5.59
+6.54
+5.64
+10.97
+24.55
+7.55
+6.67
+8.44

หมายเหตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น E - ข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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Q3
98,961.62
9,639.16
19,961.54
17,560.45
19,661.65
15,130.99
35,366.81
216,282.22

2560E
Q1
75,314.25
8,932.52
35,617.03
20,453.69
22,554.07
15,195.76
52,710.54
230,777.86
หน่วย: ร้อยละ
2560E
Q1
+7.21
+6.05
+11.69
+10.83
+4.28
+3.93
+2.62
+6.53
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จ�ำนวนเที่ยวบินในประเทศและระหว่ำงประเทศ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

ในปี 2559 จ�านวนเที่ยวบินที่ใช้บริการท่ากาศยานในประเทศไทย ระหว่างประเทศ 415,855 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29 และ
รวมทั้งสิ้น 943,838 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 จากปี 2558 ร้อยละ 8.05 จากปี 2558 ตามล�าดับ
ประกอบด้วยเทีย่ วบินภายในประเทศ 527,983 เทีย่ วบิน และเทีย่ วบิน
หน่วย : เที่ยวบิน
จ�านวนเที่ยวบิน
Domestic
International
Total

2558
506,258
384,876
891,134

2559
527,983
415,855
943,838

2558
Q1
125,186
94,942
220,128

Q2
124,343
93,035
217,378

2559
Q3
124,733
95,765
220,498

Q4
131,996
101,134
233,130

Q1
132,011
107,560
239,571

Q2
129,842
100,283
230,125

ที่มา : กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวนเที่ยวบิน
Domestic
International
Total

2558
+19.81
+16.26
+18.25

2559
+4.29
+8.05
+5.91

Q2
+25.32
+20.68
+23.29

Q4
139,876
102,977
242,853

หน่วย : ร้อยละ

2558
Q1
+18.84
+8.56
+14.18

Q3
126,254
105,035
231,289

2559
Q3
+24.83
+25.72
+25.22

Q4
+11.81
+11.97
+11.88

Q1
+5.45
+13.29
+8.83

Q2
+4.42
+7.79
+5.86

Q3
+1.22
+9.68
+4.89

Q4
+5.97
+1.82
+4.17

ที่มา : กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

จ�ำนวนผู้โดยสำรเที่ยวบินในประเทศและระหว่ำงประเทศ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

ในปี 2559 ท่าอากาศยานในประเทศไทยมีจา� นวนผูโ้ ดยสารใช้บริการ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 69,288,450 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28
รวมทั้งสิ้น 138,713,802 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.50 จากปี 2558 และร้อยละ 10.71 จากปี 2558
แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศจ�านวน 69,425,352 คน และ
หน่วย : คน
จ�านวนผู้
โดยสาร
Domestic
International
Total

2558

2559

2558

2559

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
62,953,078 69,425,352 15,841,540 14,730,757 15,439,471 16,941,310 18,059,363 16,425,476 16,734,105 18,206,408
62,584,220 69,288,450 16,398,317 14,895,559 15,072,447 16,217,897 18,853,564 16,336,080 17,384,132 16,714,674
125,537,298 138,713,802 32,239,857 29,626,316 30,511,918 33,159,207 36,912,927 32,761,556 34,118,237 34,921,082

ที่มา : กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวนผู้โดยสาร
Domestic
International
Total

2558

2559

+25.56
+20.19
+22.83

Q1
+10.28 +26.88
+10.71 +19.92
+10.50 +23.24

หน่วย : ร้อยละ

2558
Q2
+29.49
+31.84
+30.66

2559
Q3
+28.03
+24.43
+26.23

Q4
+19.16
+8.22
+13.55

Q1
+14.00
+14.97
+14.49

Q2
+11.50
+9.67
+10.58

Q3
+8.39
+15.34
+11.82

Q4
+7.47
+3.06
+5.31

ที่มา : กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยวในประเทศ (Internal Tourism) จ�ำแนกตำมสำขำกำรบริกำร
ประเภทบริการ
1. สถานพักแรม
2. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ
4. การขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสาร
5. การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและ
ชายฝั่ง
6. การขนส่งทางอากาศ
7. การเช่ารถยนต์และอุปกรณ์โดย
ไม่มีผู้ควบคุม
8. ตัวแทนบริษัทน�าเที่ยว
9. การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน
ศิลปวัฒนธรรม
10. บริการกีฬาและนันทนาการ
11. การขายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
12. บริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยว
13. สินค้าอื่น ๆ
รวม

หมายเหตุ : P - ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว
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2556
403,967.25
406,734.54
5,515.67
69,414.00
69,414.00

มูลค่า (ล้านบาท)
2557
2558
2559e
384,806.00 539,356.08 580,347.14
399,390.00 393,841.87 448,034.51
5,501.00 10,267.83 12,239.25
69,275.00 101,738.01 105,909.26
17,642.00 10,359.87 10,577.43

18,589.10
14,164.03

41,965.00 108,741.08 533,903.23
15,360.00 18,493.83 18,697.26

-4.25
+8.44

+159.12
+20.40

+390.99
+1.10

51,016.55
1,813.09

52,361.00
1,699.00

70,945.66
5,600.89

+2.64
-6.29

+20.91
+221.30

+12.06
+2.60

26,831.00 26,104.00 78,110.65 100,403.43
15,550.00 15,640.50 88,691.36 92,717.95
42,746.00 46,291.00 59,933.56 60,460.98
733,379.00 731,752.00 470,138.92 494,116.00
1,833,546.33 1,807,786.50 1,948,442.44 2,533,953.00

-2.71
+0.58
+8.29
-0.22
-1.40

+199.23
+467.06
+29.47
-35.75
+7.78

+28.54
+4.54
+0.88
+5.10
+30.05

63,310.42
5,458.96

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
2557/56
2558/57
2559/58
-4.74
+40.16
+7.60
-1.81
-1.39
+13.76
-0.27
+86.65
+19.20
-0.20
+46.86
+4.10
-5.09
-41.28
+2.10
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ควำมส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของภำคกำรท่องเที่ยว
รายการ
มูลค่าผลผลิตรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว
รายได้จากภาษีทางอ้อมภาคการท่องเที่ยว
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
% ต่อรายได้ภาคบริการ
การลงทุนด้านการท่องเที่ยว
มูลค่าเพิ่มภาคการท่องเที่ยว
บริการสถานพักแรม
อาหารและเครื่องดื่ม
การโดยสารทางบก
การจ�าหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
สาขาอื่น ๆ

หน่วย
ล้านบาท
คน
ล้านบาท
ล้านบาท
%
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2557
2,492,686.00
4,089,382
63,079.62
1,249,245.15
69.45
59,169.42
584,293.07
136,730.42
128,731.38
21,164.21
11,535.99

ล้านบาท

286,131.06

มูลค่า
2558
2559P
2,827,607.00 3,189,540.70
4,168,083 4,263,650
63,632.56 64,211.62
1,523,634.80 1,762,753.66
73.42
75.22
75,350.37 93,668.04
688,810.45 753,352.49
191,645.62 206,210.69
126,943.11 144,410.48
31,081.98 32,356.34
65,416.26 68,386.16
273,723.48

301,988.82

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
2558/57
2559/58
+13.44
+12.80
+1.02
+1.02
+0.88
+0.91
+21.96
+15.69
+5.72
+2.45
+27.35
+24.31
+17.89
+9.37
+40.16
+7.60
-1.39
+13.76
+46.86
+4.10
+467.06
+4.54
-4.34

+10.33

หมายเหตุ : P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

กำรจ้ำงงำนในภำคกำรท่องเที่ยว ไตรมำสที่ 1 ปี 2557 – 2560E
ประเภทบริการ
สถานพักแรม
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ
การขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสาร
การขนส่งทางผู้โดยสารทางทะเลและชายฝั่ง
การขนส่งทางอากาศ
การเช่ารถยนต์และอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม
ตัวแทนบริษัทน�าเที่ยว
การแสดง การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม
บริการกีฬาและนันทนาการ
การขายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
บริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยว
รวมแรงงานภาคการท่องเที่ยว
จ�านวนแรงงานทั้งหมด
สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเทีย่ วต่อแรงงานทัง้ หมด (ร้อยละ)

2557
503,854
2,100,865
17,053
584,990
40,661
47,081
10,580
64,504
52,645
258,431
240,648
168,070
4,089,382
38,077,429
10.74

2558
516,100
2,129,418
17,104
592,856
44,127
51,094
11,482
70,003
54,595
265,366
241,851
174,084
4,168,083
38,016,169
10.87

หน่วย : คน
2559P
523,408
2,162,416
17,145
605,655
45,101
54,907
11,858
75,369
56,126
274,528
256,299
180,838
4,263,650
37,692,651
11.31

2560E Q1
529,166
2,180,581
17,166
613,165
45,466
58,830
12,130
78,067
57,330
282,184
255,655
187,366
4,317,106
38,068,824
11.34

หมายเหตุ : P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น : E หมายถึง ข้อมูลประมาณการ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว
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จ�ำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจน�ำเที่ยว

จากสถิตจิ า� นวนผูป้ ระกอบการธุรกิจน�าเทีย่ วของกรมการท่องเทีย่ ว โดยรวมในปี พ.ศ. 2559 มีผู้จดทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวใหม่ จ�านวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจ�านวนผู้ประกอบการธุรกิจ 1,991 ราย และผู้ขอยกเลิกธุรกิจน�าเที่ยว จ�านวน 778 ราย รวม
น�าเทีย่ วทัง้ สิน้ 10,603 ราย โดยในเดือนธันวาคม มีผขู้ อจดทะเบียน จ�านวนผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,213 ราย
ธุรกิจน�าเที่ยวใหม่ จ�านวน 199 ราย และมีผู้ขอยกเลิก 102 ราย

กำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจน�ำเที่ยว ปี 2559
ยกเลิก

จดใหม

(ราย)
250
200
150

134

209

181

161

156

152

129

125

199

191

185

169

100
50
0
-50

-17

-16

-20

-13

-25

-45

-64

-100
-118

-150

-87
-122

-102
-149

-200
มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559)
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มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม
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กำรส่งเสริมกำรลงทุนกิจกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2559 ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้มกี ารอนุมตั ิให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กจิ การ
ด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 25 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม
13,078.8 ล้านบาท โดยเป็นกิจการโรงแรม 8 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุน 10,522.9 ล้านบาท กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 8
โครงการ มูลค่าการลงทุน 154.6 ล้านบาท กิจการศูนย์แสดงศิลป
วัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม จ�านวน 5 โครงการ มูลค่าเงิน

ลงทุน 1,407.0 ล้านบาท กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้�า 1 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 760.0 ล้านบาท กิจการเรือเฟอรี่หรือเดินเรือ
ท่องเที่ยว 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 110.0 ล้านบาท กิจการ
เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 1 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุน 68.8 ล้านบาท และกิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 1 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 55.5 ล้านลาท

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว

93

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกิจกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ปี 2556 - 2559
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จ�านวน เงิน จ�านวน เงิน จ�านวน เงิน จ�านวน เงิน
โครงการ ลงทุน โครงการ ลงทุน โครงการ ลงทุน โครงการ ลงทุน
(ล้าน
(ล้าน
(ล้าน
(ล้าน
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน
1
19.7
1
26.9
5 649.2
2 178.8
กิจการเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
1
19.7
1
26.9
1 160.0
1
68.8
กิจการเรือเฟอรี่ หรือเดินเรือท่องเทีย่ ว หรือให้เช่าเรือท่องเทีย่ ว*
4 489.2
1 110.0
ภาคกลาง
2 678.9
2 1,720.5
3 8,277.9
10 7,594.6
กิจการโรงแรม
1 618.9
2 1,720.5
2 3,757.9
2 6,140.0
กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
1
60.0
4 1,327.0
กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
1 4,520.0
กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
4
127
ภาคตะวันตก
2 1,976.2
1
6.5
กิจการโรงแรม
1 975.0
กิจการสวนสนุก
1 1,001.2
กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
1
6.5
ภาคตะวันออก
3 994.8
2 480.0
กิจการโรงแรม
1 264.8
1 400.0
กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
2 730.0
1
80.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 3,525.0
1
89.4
กิจการโรงแรม
1
89.4
กิจการสนามแข่งขันยานยนต์
1 2,500.0
กิจการสวนสนุก
1 1,025.0
ภาคใต้
5 6,982.0
9 7,0967.0
11 5,514.4
7 4,238.9
กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
1 479.5
กิจการโรงแรม
5 6,982.0
7 6,267.0
6 2,212.4
4 3,462.9
กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
1
89.0
กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
1
54.0
2 1,291.6
กิจการสวนสนุก
1 776.0
1 1,440.0
กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า
1 760.0
กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
2
16.0
ภาคเหนือ
1
33.0
4 216.0
3 580.0
กิจการโรงแรม
1
60.0
1
520
กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
1 149.0
1
55.5
กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
1
33.0
กิจการสนับสนุนการพ�านักระยะยาว
1
7.0
กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
1
4.5
รวม
11 9,689.8
14 12,369.4
27 15,741.7
25 13,078.8

หมายเหตุ: * ชื่อกิจการใหม่ประกาศใช้ส�าหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมปี 2558
ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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