
ท่องเที่ยวชุมชนไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี 2558-2560
- สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย

- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 
การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ป ี2558-2560 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

- ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวโลก 
ส่งเสริมการท่องเทีย่วชุมชนสูค่วามยั่งยืน 

- สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชนในประเทศไทย
- กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบผลส าเร็จ

รางวัลแห่งความส าเร็จ
- PATA Gold and Grand Awards
- รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)

แนวทางการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวชุมชนไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน 20 ปี



ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560



ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560

วิสัยทัศน์: “วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน”



ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560
• เป้าหมาย

1. ด้านเศรษฐกิจ
- สร้างรายได้ 2.5 ล้านล้านบาท
- กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

2. ด้านสังคม
- สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- อนุรักษ์วิถีไทย

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้าน
สิ่งแวดล้อมด้านสังคม



ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560

ประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพ

การเติบโต
อย่างยัง่ยนื

รายได้
เพิม่ขึน้

กระจาย
รายได้สู่
ท้องถิ่น

การดูแล
ส่ิงแวดล้อม

ท่องเทีย่ว
สมดุลตลาดปี

ความพงึพอใจ
ของนักท่องเที่ยว
และ Stakeholder 

• จุดหมาย: การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นการพัฒนา 6 ด้าน

1. การเติบโตอย่างยั่งยืนของจ านวนนักท่องเที่ยว อย่างสมดุลกับขีด
ความสามารถในการรองรับ (Sustainable Growth)

2. เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว การเพิ่มมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยว (Value 
Creation)

3. กระจายพื้นที่ท่องเที่ยว การจ้างงานสูงขึ้น (Income Distribution)
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Protection)
5. การกระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว (Seasonality Expansion)
6. เพิ่มความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Higher Tourist & Stakeholder 
Satisfaction)



ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560

• กลยุทธ์การยกระดับภาพลักษณ์การท่องเท่ียวสู่การเป็น Quality Leisure Destination
• กลยุทธ์การปรับโครงสร้างตลาดสู่ High Value
• กลยุทธ์สร้างโอกาสทางการท่องเท่ียวสู่คนไทยทุกกลุ่ม
• กลยุทธ์สร้างสมดุลเชิงเวลาและพื้นท่ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การส่งเสริมตลาด

ท่องเที่ยว

• กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นท่ี
• กลยุทธ์การพัฒนารายสาขา
• กลยุทธ์พัฒนาการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว
• กลยุทธ์พัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว
• กลยุทธ์พัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การพัฒนาสินค้า

และบริการท่องเที่ยว

• กลยุทธ์บูรณาการการท างานผ่านกลไกการขับเคล่ือนท้ังระบบ
• กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและยกระดับผู้ประกอบการ
• กลยุทธ์การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว
• กลยุทธ์ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การบริหารจัดการ           

การท่องเที่ยว



แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวโลก



แหล่งข้อมูล: UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition 



กระแสการท่องเที่ยวโลกในอีก 2 ปี ข้างหน้า

• แรงผลักดันด้านวัฒนธรรมร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลให้เกิดความ
สนใจเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่มประชากรสูงอายุ และกลุ่ม
Generation Y

• ผลส ารวจของ Boston Consulting Group (BCG) ระบุว่าร้อยละ 90 ของ
นักท่องเที่ยว จะใช้ข้อมูลจากสื่อ IT

• UNESCO ระบุว่าประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานทีท่ี่ได้รบัยกย่องเป็นมรดกโลก
จะได้รับความสนใจ สืบค้นข้อมูล และเดินทางไปเยี่ยมชม มากกว่าแหล่งท่องเทีย่วทั่วไป

• การท่องเที่ยวเฉพาะด้าน (Niche Market) มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้ง ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะของแรงงานที่เกี่ยวข้อง



ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน 



สถานการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชนในประเทศไทย

ห้วข้อ 2558 (ครึ่งปีแรก) 2557 2556

จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 14,840,806 24,809,683 26,546,725

สัดส่วนการท ากิจกรรม CBT และ
เชิงนิเวศ ร้อยละ

20.69 20.27 15.27

จ านวนนักท่องเที่ยวที่ท ากิจกรรม 
(คน)

3,070,563 5,028,923 4,053,685

มูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อคน
ต่อทริป)

1,913.00 2,362.33 2,334.06

มูลค่า (ล้านบาท) 5,873.99 11,879.98 9,461.54

ท่ีมา โครงการส ารวจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวเชิงลกึ ททท. ปี 2556-2558



ประมาณการขนาดกลุ่มตลาดต่างประเทศที่สนใจการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทย

ท่ีมา โครงการส ารวจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวเชิงลกึ ททท. ปี 2556-2558



การพฒันาการตลาดผลิตภณัฑส์ าหรบัการท่องเที่ยวชุมชน
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1. Product Selection and Study  & Product Assortment 

(การคัดเลือกและศึกษาสินค้าท่องเที่ยวชุมชนการจัดประเภท / กลุ่มสินค้าท่องเที่ยวชุมชน)

2. Product Branding/ Design 

(การออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน)

3. Product Testing and Launching

(การทดสอบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน)

4. Product Marketing and Communication 

(การท าการตลาดและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย)

5. Product Collaboration and Co-creation

(ต่อยอดการสร้างความร่วมมือและสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสินค้า)

6. Product Evaluation and Development

(การประเมินและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชน)



กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ

ชุมชนบ้านบางพลับ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ชุมชนบ้านเกาะกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่





บา้นบางพลบั จงัหวดัสุมทรสงคราม

บ้านบางพลับ



บา้นบางพลบั จงัหวดัสมุทรสงคราม
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Agriculture + 
Wisdom Story Activities

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทาง Content Marketing สู่ความยั่งยืน
บ้านบางพลับ Model

ภมูปัิญญาท้องถิ่น การเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้การเกษตร กจิกรรมการท่องเที่ยว



ผลการด าเนินงานตาม

• นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่มา
แวะเยี่ยมซื้อสินค้าที่ระลึกที่จุด
เรียนรู้หลัก ยังไม่กระจายไป
ตามจุดเรียนรู้ต่างๆ 

สถานะเดิม

• กิจกรรมจักรยาน
ท่องเที่ยวสวน แวะ
เรียนรู้ตามฐานการ
เรียนรู้ต่างๆรอบ
หมู่บ้าน

• ท าโปสการ์ด Stamp 
การเยี่ยมเยือนตาม
จุดส าคัญ

เติมสิ่งใหม่

• ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน 

ผลท่ีได้รับ

Model บ้านบางพลับ



บ้านเกาะกลาง 



บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่



23

Way of Life / 

Local Career
Authenticity

Community 
Product and 

Tourism

บ้านเกาะกลาง Model

วิถีชีวิต อัตลักษณ์พ้ืนที่ กิจกรรมการท่องเที่ยว



ผลการด าเนินงานตาม

• นักท่องเที่ยวไทยมาเพื่อ
รับประทานอาหารทะเลเป็น
หลัก

• นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่มา
เพื่อชอ้ปปิ้ง แต่ไม่สนใจเรียนรู้

สถานะเดิม

• อบรมคนขับรถสามล้อเครื่อง
เป็นมัคคุเทศก์พาเที่ยวรอบเกาะ
• ส่งเสริมทัวร์จักรยานท่องเที่ยว
รอบเกาะ
• เพิ่มกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว
ได้ทดลองท า เช่น ท าเรือหัวโทง
จ าลอง ท าผ้าปาเต๊ะ ฯลฯ
•ท าโปสการ์ด Stamp การเยี่ยม
เยือน ตามจุดแวะชมหลัก
•ร่วมกับ BEDO คืนธรรมชาติให้
ชุมชน

เติมสิ่งใหม่

• ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืน และ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

• คืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน

ผลที่ได้รับ

Model บ้านเกาะกลาง



ผลจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
• ทางเศรษฐกิจ : มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน และชุมชนได้รายได้จากการท่องเที่ยว 
ในปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

ชุมชน จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ทางการ
ท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ
(%)

(คน) (ล้านบาท) นักท่องเที่ยว ชุมชน

บ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม 25,775 23.89 92 96

บ้านเกาะกลาง จ.กระบ่ี 18,500 62.03 96 95

• ทางสังคม : นักท่องเที่ยวร้อยละ 70 ที่เข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้อัตลักษณ์เด่นของชุมชน 

ที่มา: จากการประเมินผลโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 3 ชุมชน ตามแนวทาง Content Marketing ปี 2558



รางวัลแห่งความส าเร็จ



รางวัลแห่งความส าเร็จ

- PATA Gold Awards

Thailand Tourism Awards



ตัวอย่างรางวัล PATA Gold Awards
รางวัล PATA Gold Award 2012

- โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย จ.สุโขทัย ชนะเลิศในประเภท  Environment-Ecotourism

- ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชนะเลิศในประเภท Heritage and Culture

รางวัล PATA Gold Award 2013

- สามพราน รเิวอรไ์ซด์ จ.นครปฐม ได้รับรางวัล PATA Grand Awards ประเภท Heritage and Culture

PATA Tourism InSPIRE Awards 2015 

- ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่



โครงการเกษตรอินทรีย์
สนามบินสุโขทัย 

สามพราน ริเวอร์ไซด์ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ชุมชนบ้านไร่กองขิง



รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
Thailand Tourism Awards

ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558
- ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
- ชุมชนอนุรักษ์ไทยรามัญ จังหวัดกาญจนบุรี
- ชุมชนคนรักสุขภาพไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
- กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดล าพูน
- กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ชุมชนวิถีชีวิตบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด
- โฮมสเตยเ์ชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
- ชุมชนวิถีพุทธ คลองแดน จังหวัดสงขลา
- วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึก จังหวัดกระบี่



ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

ชุมชนบ้านไร่กองขิง

บ้านห้วยตองก๊อ

วิถีพุทธ คลองแดน

ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว

วิสาหกิจชุมชนอ่าวลึก

บ้านริมคลองโฮมสเตย์

ชุมชนบ้านเชียง



แนวทางการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวชุมชนไทย มั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ใน 20 ปี



ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 20 ปี

แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพ, 
สมดุลและ
ยั่งยืน/เป็น
ศูนย์กลาง

การ
ท่องเที่ยว 

ASIA

• เปลี่ยนทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่อประเทศไทย
• สร้างความเข้มแข็ง Brand แตกต่าง พัฒนา

จาก Thainess สู่ Thai Wisdom
• สร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยอันเกิดจาก

ความภูมิใจในการน าส่งวิถีไทยอันในความเป็น
ไทย

ส่งเสริมตลาดการ
ท่องเที่ยว
ระยะ 20 ปี

• ปรับภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวคุณภาพ

- ยกระดบัภาพลกัษณ์ด้วยวิถีไทย
- สร้างความรู้เร่ืองความเป็นไทยที่ถกูต้อง

• เพ่ิมค่าใช้จ่ายนักท่องเท่ียว
- เพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในตลาดหลัก 
- ขยายตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน ตลาดใหม่ 
- เจาะตลาด (Segmentation / Fragmentation

- ตปท. : ตลาดกลาง-บน, Luxury , Health& Wellness , Romance , Green, Sport
- ไทย : ผู้สูงอายุ เยาวชน, young executive สตรี ครอบครัว

- สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน / ส่งเสรืมสินค้าคุณภาพที่สะท้อนวิถีไทย

• ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่ม High Value
ตปท. : ตลาดกลาง-บน, Luxury , Health& 
Wellness , Romance , Green, Sport
- ไทย : ผู้สูงอายุ เยาวชน, young executive 
สตรี ครอบครัว

• กระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวรอง
- ส่งเสริมพื้นที่ใหม่ (12 เมือง+,Cluster, ชุมชน
- ส่งเสริมการเดินทางช่วง Low Season (ตปท.)
- ส่งเสริมการเดินทางวันธรรมดา (ไทย)
- จัด Big Event ทุกไตรมาส

• ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตคนไทย และเที่ยวอย่างรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

• รักเมืองไทยต้องไปให้ท่ัว
• จัด Big Event ทุกไตรมาส

• สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพและมีคุณค่าในประสบการณ์ที่แตกต่าง

- สร้างการรับรู้ระดับภาพลักษณ์ดว้ยวิถีไทย
- สร้างความรู้/ความเข้าใจในความเป็นไทยที่ถกูต้อง

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนจาก
Value for Money เป็น Value for 

Experience

• กระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเท่ียวรอง
- สร้างความเข้มแข็งให้ Brand ของพื้นที่ใหม่
- ส่งเสริมการเดินทางช่วง Low Season (ตปท.)
- ส่งเสริมการเดินทางวันธรรมดา (ไทย)
- จัด Big Event ทุกไตรมาส

- รายได้ติดอันดับ      
1 ใน 5 ของโลก
- GDP ด้านท่องเที่ยว
เท่ากับ 20%

ทุกภูมิภาคต้องมี
จังหวัดที่นักท่องเที่ยว
เกิน 5 ล้านคนอย่าง

น้อย 3 จังหวัด

Royalty 
Index เป็น
อันดับ 1 ใน

เอเชียแปซิฟิค

- รายได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
- GDP ด้านท่องเท่ียวเท่ากับ 15%

- จ านวนจังหวัดท่องเท่ียวเกิน     
5 ล้านคนเพ่ิมขึ้นปีละ 1 แห่ง

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิตลาดการท่องเที่ยวระยะ 20 ปี



ประเด็นปฏิรูป ปี 2559-2560 ปี 2560 ต่อไปอีก 20 ปี

1. โครงสร้าง • เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติใน
การก ากับการบูรณาการ

• สร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐเอกชน และ ชุมชน
• ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว และทบทวนอ านาจหน้าท่ีใน

พรบ. ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
• ให้สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการควบคุม

การด าเนินงานของเอกชน

2. การบริหารจัดการ • ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ
• บูรณาการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้เป็น

ทิศทางเดียวกันท้ังภาครัฐเอกชน
• สร้างเครือข่ายปราชญ์และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
• พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน มีความรู้ลึกซึ้ง  มีจ านวนเพียงพอ

• การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ (ในลักษณะ Cluster ท่องเท่ียว)
• บริหารจัดการไปสู่การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ โดยสร้างความสมดุลและยั่งยืน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• สร้างความเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เข้มแข็งในทุกระดับ
• ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมในส่วนท่ีขาดแคลน และลดต้นทุน

3. กฏหมาย • การปรับปรุงกฏหมายท่ีล้าสมัย • จัดท ากฏหมายคุ้มครองนักท่องเท่ียว
• จัดมาตรการสนับสนุน SME ด้านการท่องเท่ียวท่ีประกอบการอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานสะท้อนวิถีไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนา • สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิดและเป็นเจ้าบ้านท่ีดี จัดท าระบบฐานข้อมูลด้าน
การท่องเท่ียวของประเทศให้เข้าถึงได้ทุกช่องทางและสนับสนุน SME

• สนับสนุนให้คนท้องถิ่มามีส่วนร่วมในการดูแลการท่องเท่ียวในพื้นท่ี มีความ
ภูมิใจและสามารถส่งมอบความเป็นไทย

• จัดท าแผนการศึกษาท้ังในและนอกระบบเพื่อปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิด
• จัดมาตรการสนับสนุนให้คนกลับไปพัฒนาการท่องเท่ียวในบ้านเกิด

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิตลาดการท่องเที่ยวระยะ 20 ปี



ขอบคุณ


