แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๕) ประเด็น การท่องเที่ยว
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

-๑-
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยตระหนั ก ถึง ความส าคั ญ ของการท่ องเที่ย วในฐานะกลไกหลั กในการช่ ว ยขั บเคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้กว่า ๒.๗๕ ล้านล้านบาท
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index)
อยู่ในอันดับที่ ๓๔ จาก ๑๓๖ ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของไทย
สามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วของไทยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย่ า งไรก็ ดี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสาคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดั บโลกจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
นั ก ท่ องเที่ย วกลุ่ ม คุณ ภาพ สร้ า งความหลากหลายด้ านการท่ องเที่ย วให้ ส อดคล้ องกั บความต้ องการของ
นักท่องเที่ยว และมุ่งเน้น การพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศ
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั้งนี้
การกาหนดเป้าหมายของการพัฒ นาการท่องเที่ยวในระยะ ๒๐ ปี ในระยะแรกให้ความสาคัญกับการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล
สิ่งสาคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิด
ความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่
และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด
ของการท่ อ งเที่ ย วในการเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการลดความเหลื่ อ มล้ าของสั ง คมไทย โดยแผนแม่ บ ทด้ า น
การท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้ างคุณค่าให้กับสิ นค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม
ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม
การจั ดประชุมและนิ ทรรศการ การจั ดงานแสดงสิ นค้ า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจั ด
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ
หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวที
เจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๓) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ความงาม และแพทย์ แ ผนไทย พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่ง

-๑-

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จาก
การให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
ที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ
๔) การท่อ งเที่ย วส้ า ราญทางน้า ส่ งเสริ มการท่อ งเที่ย วทางน้าให้ เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งของ
การท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและ
การมีส่ วนร่วมของชุมชน ครอบคลุม การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทาง
น้าให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
รวมถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
๕) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน
๖)
การพั ฒ นาระบบนิ เ วศการท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
การท่องเที่ยวไทย

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การท่องเที่ยว
๒.๑ บทน้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของจานวน
นักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว การจัดอันดับความนิยม และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว ด้วยไทยมีจุดแข็งหลายประการ อาทิ ทาเลที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ อัธยาศัยไมตรี
ของคนไทย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า และทางอากาศ รวมถึงโอกาสจาก
การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวโลกและธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันที่รุนแรง
มากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากหลายประเทศจะใช้การท่องเที่ ยวเป็น กลยุ ทธ์ ส าคัญในการสร้างรายได้ให้ กับประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้ า งความหลากหลายของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม การท่องเที่ ยวเชิง ธุรกิจ การท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การท่ องเที่ยวทางน้ า และ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ย วที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และบริ บ ทที่ส่ ง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ ว การท่องเที่ยวไทยจะเป็นเครื่องมื อ
ในการสร้างและกระจายรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล

-๓-

๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๔ ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑
การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๒
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๓
สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔
โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕
พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
-๔-

๔.๕.๒
๔.๕.๓
๔.๕.๔
๔.๕.๕

สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
๔.๒
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑
การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มี
คุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๒
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดใน
มิติต่าง ๆ
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
๔.๔
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๔.๔.๒ เสริ มสร้ างศักยภาพของชุม ชนในการพึ่ งตนเองและการพึ่ งพา
กันเอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล

-๕-

๔.๔

๔.๕

๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทั้ง
ระบบ
๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน
และแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตบน
ฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
๔.๔.๕ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยองค์ ก รพั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชน รวมทั้ ง กลุ่ ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
๔.๕.๓ พั ฒ นาความมั่ น คงพลั ง งานของประเทศ และส่ ง เสริ ม การใช้
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑
ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความต้ อ งการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้ บริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ได้ ม าตรฐานสากลและเป็ น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๗
กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-๖-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
เป้าหมาย
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น

ตัวชีวัด

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(ร้อยละ)
อัตราส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองหลักและ
เมืองรอง (สัดส่วน)
๓. ความสามารถทางการแข่งขัน อันดับความสามารถทาง
ด้านการท่องเที่ยวของ
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ประเทศไทยดีขึ้น
ของประเทศไทย โดย Travel &
Tourism Competitiveness
Index (TTCI)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๒๘

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓๐

๘๐:๒๐

๗๕:๒๕

๗๐:๓๐

๖๐:๔๐

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๘

๑ ใน ๒๖

๑ ใน ๒๔

-๗-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การท่องเที่ยว
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.๒๕๗๓ จะมีนักท่องเที่ยว
เดิน ทางทั่ว โลก ๑.๘ พั น ล้ า นคน หรื อขยายตัว ในอัต ราเฉลี่ ย ร้อ ยละ ๓.๓ ต่ อปี จึง นับ เป็นโอกาสที่ดี ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
โดยการแสวงหาสิ นค้า และบริ การท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยู่
ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนามาส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชน
และเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายด้านรายได้และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
การสร้ างสรรค์คุณค่าสิน ค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือก
ของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างคุณค่าและมูล ค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน
เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่า
และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
๒) พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ น ามาพั ฒ นา
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้าง
นวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้ างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น
๓) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น
ของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว

-๘-

๔) ส่ ง เสริ ม การจดทะเบี ย น การคุ้ ม ครอง การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและภู มิ ปั ญ ญา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน
อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย
๕) ส่ ง เสริ ม การตลาดการท่ อ งเที่ ย วโดยการน าเสนอเอกลั ก ษณ์ ข องประเทศไทยและ
ของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม
การสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสาร
เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง อัตราการขยายตัวของรายได้
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๐
เพิ่มขึ้น
และวัฒนธรรม(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ จานวนเมืองและชุมชนที่มี
๕ เมือง
๑๕ เมือง
๒๕ เมือง
๓๕ เมือง
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
๓. สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อัตราการขยายตัวของจานวน
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้น สินค้าและบริการการท่องเที่ยว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่
ปัญญาเพิ่มขึ้น
ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ)
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

-๑๐-

๓.๒ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ
การจั ดงานแสดงสิ นค้า การจั ดกิจ กรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่ อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ
อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เป็ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ โดยเป็ น เวที
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีเจรจาการค้าและ
การลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้มี
ความพร้อมสาหรับ การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า
การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการท่องเที่ยวธุรกิจ
ไปยั ง พื้น ที่ที่มีศักยภาพในการเป็ นจุ ดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานหรือ
กิจกรรมพิเศษ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและ
ในรูปแบบเสมือนจริง
๒) สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจและอานวยความสะดวกในการดาเนิ นกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศของ
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์
สถานบั นเทิง ธุร กิจ นาเที่ย ว ธุรกิจการจัดงาน เป็นต้น และส่ งเสริมให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่น ในการนาเสนอสินค้าและบริการเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่ งเสริ มการตลาดและสนับ สนุน การเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับ นานาชาติ รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้ง ก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการทา
กิจ กรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ รวมถึงอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬ า
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

-๑๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย
๑. รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

ตัวชีวัด

อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. การเป็นจุดหมาย
อันดับของไทยในการเป็น
ปลายทางในการจัดการ จุดหมายปลายทางใน
ประชุมนานาชาติของไทย การจัดการประชุมนานาชาติ
ตามดัชนี International
Congress and Convention
Association (ICCA)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
๑ ใน ๒๓

-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
๑ ใน ๒๐

๑ ใน ๑๘

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
๑ ใน ๑๕

๓.๓ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
พัฒ นาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสิ นค้า
บริการ บุคลากร ผู้ ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่ วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล
ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับ คุณภาพการให้ บริการการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพให้ได้มาตรฐานระดับ สากล
ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความสาคัญ
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึง่ ครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย
๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ในการบ าบั ด ฟื้ น ฟู รั ก ษาสุ ข ภาพ โดยใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย
ในการให้บริการ พร้ อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้าร้อน น้าแร่ สปาโคลน เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น
๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านแพทย์แผนไทยให้ มีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอด
ให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้าง
การรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมเสริม
ความงาม การตรวจสุขภาพประจาปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ
ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย

-๑๓-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. รายได้จากการท่องเที่ยว
อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
เชิงสุขภาพ ความงาม และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๘
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
แพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น
ความงาม และแพทย์แผนไทย
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. อันดับด้านรายได้การ
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๘
อันดับที่ ๗
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
เชิงสุขภาพของประเทศไทย
ประเทศไทย
โดย Global Wellness
Institute ดีขึ้น
๓. สถานประกอบการด้านการ อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ สถานประกอบการด้านการ
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
บริการทางการแพทย์ได้รับ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
มาตรฐานการท่องเที่ยว
(เฉลี่ยร้อยละ)
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

-๑๔-

๓.๔ แผนย่อยการท่องเที่ยวส้าราญทางน้า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่
ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวทางน้า
จะครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย วทางน้ าให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
บริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้าสายสาคัญ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวก่อน ระหว่าง และหลังการโดยสารด้วยเรือ
ส าราญและเรื อยอร์ ช โดยให้ ค วามส าคัญ กั บการรั กษาความอุด มสมบูร ณ์ ของทรั พยากรแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว
ทั้งปะการัง ชายหาด และคุณภาพน้า รวมทั้งสร้างสรรค์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
และสอดคล้ องกับบริ บทของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการกระจาย
กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี
ศั ก ยภาพตามแนวชายฝั่ ง และหมู่ เ กาะ ทั้ ง ฝั่ ง อ่ า วไทยและอั น ดามั น และตามลุ่ ม น้ าที่ ส าคั ญ เช่ น ลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยา และลุ่มแม่น้าโขง เป็นต้น
๒) ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐาน สาธารณู ปโภค และสิ่ งอ านวยความสะดวก
ในการท่องเที่ยวทางน้า ทั้งท่าเรือสาราญในประเทศไทยเพื่อปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศจากท่าเรือ
แวะพักเป็นท่าเรือหลัก และท่าเรืออื่น ๆ ที่ใช้สาหรับการท่องเที่ยวทางน้าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการท่าเรือทั้งในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
๓) พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้าในทุกมิติ เช่น ความปลอดภัย
ในการเดินทาง การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการอานวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของบุคคลและตัวเรือ
และความพร้ อ มของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยเน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามถนั ด เฉพาะทางเพื่ อ รองรั บ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้า
๔) การส่งเสริมการประชาสั มพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้า แหล่ ง
ท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการทาการตลาดรูปแบบใหม่บนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและธุรกิจสายการเดินเรือ
ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้าสายสาคัญ

-๑๕-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

๑. รายได้การท่องเที่ยว  อัตราการขยายตัวของรายได้
สาราญทางน้า เพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. การขยายตัวของท่าเรือ จานวนท่าเรือท่องเที่ยวใน
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
๒ ท่าเรือ

-๑๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๑๐
๔ ท่าเรือ

๖ ท่าเรือ

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐
๘ ท่าเรือ

๓.๕ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้
ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า และ
ทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ
อนุ ภู มิ ภ าค และอาเซี ย นเข้ า ด้ ว ยกั น บนฐานอั ต ลั ก ษณ์ เ ดี ย วกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น จุ ด หมายปลายทาง
การท่องเที่ยวร่วมกัน
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า
และทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือ ใน
ระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน อาทิ กรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา-แม่โขง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเส้ นทางท่องเที่ยวยังรวมถึง การเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค
๒) อำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ โดยกำรพัฒนำและยกระดับพิธี
ผ่ำนแดนของกำรเดินทำงในทุกรูปแบบอย่ำงไร้รอยต่อ กำรปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรเดินทำงข้ำมแดนของนักท่องเที่ยว และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้ควำมรู้ เผยแพร่ข้อมูล และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงแก่นักท่องเที่ยว
๓) ส่ ง เสริ ม การตลาดการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศร่ ว มกั น ให้ ส อดรั บ กั บ ทิ ศ ทางและ
แนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
โดยการประชาสั มพัน ธ์ สร้ างการรั บ รู้ และสร้ างแรงจูง ใจแก่ นักท่ องเที่ ยว บนฐานอัตลั กษณ์ ร่ว มกั น ของ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายปลายทาง
ร่วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

-๑๗-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางของนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน

อัตราการขยายตัวของจานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๕

-๑๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

๓.๖ แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
ระบบนิ เวศที่เ อื้อต่อ การท่อ งเที่ย วเป็นแนวทางการพัฒ นาปัจ จัยแวดล้ อมให้ เอื้อต่ อการยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครด้านการ
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ
๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและหมู่เกาะ
แหล่งวัฒ นธรรม และสิ่ งที่มนุ ษย์ สร้ างขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและการท่องเที่ยว
เพื่อคนทั้งมวล โดยคานึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า
และทางอากาศ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก พื้นที่ริมฝั่งแม่น้าโขง และพื้นที่แอ่งประวัติศาสตร์ลุ่มน้าภาคกลาง
เป็นต้น
๔) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม
ในการรองรั บ การขยายตัว ของอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ย ว รวมทั้ งส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
๕) ส่ ง เสริ ม การตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย
ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่
๖) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน การกาหนด
นโยบาย และการอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

-๑๙-

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย
๑. นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

ตัวชีวัด

อันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว โดย Travel
& Tourism Competitiveness
Index (TTCI)
๒. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อันดับขีดความสามารถในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวมี แข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น ด้านการคมนาคมทางบกและ
ทางน้า โดย Travel &
Tourism Competitiveness
Index (TTCI)
๓. การท่องเที่ยวอย่างมีความ อันดับขีดความสามารถด้าน
รับผิดชอบต่อสังคมและ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
และทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Travel & Tourism
Competitiveness Index
(TTCI)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑ ใน ๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
๑ ใน ๖๕
๑ ใน ๖๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๕๕

๑ ใน ๕๐

๑ ใน ๔๕

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๕

๑ ใน ๑๑๐

๑ ใน ๑๐๐

๑ ใน ๙๐

๑ ใน ๘๐

-๒๐-

