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ภาพรวมสถานการณ์
และแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวระดับโลก



สถานการณ์
และแนวโน้ม
การท่องเที่ยว

โลก

ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา การท่องเท่ียวของโลกเติบโตอย่างต่อเน่ือง
และมีจ านวนเพ่ิมขึน้กว่า 2 เท่า 

618 ล้านคน 
(ค.ศ. 1997)

1,323 ล้านคน 
(ค.ศ. 2017)

+7% รายได้การท่องเที่ยวโลกขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง โดยในปี ค.ศ. 2017 
ทัว่โลกมีรายได้จากการท่องเที่ยว
ขยายตวัสงูถงึรอ้ยละ 4.9 

จํานวนนักท่องเที่ยวโลกมแีนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองเฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 3.3 
องคก์ารการท่องเทีย่วโลก (UNWTO) คาดการณ์ว่า เมื่อถงึปี ค.ศ. 2020 
จํานวนนักท่องเทีย่ว ระหว่างประเทศจะมจีํานวน 1.4 พนัลา้นคน และเพิม่
เป็น 1.8 พนัลา้นคน ในปี ค.ศ. 2030
รายไดจ้ากการท่องเทีย่วโลก ในปี ค.ศ. 2017 มกีารขยายตวัต่อเน่ือง ถงึ 
1,340 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และมแีนวโน้มสงูขึน้อกี ในปี ค.ศ. 2030

1,340 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

+5%



สถานการณ์
และแนวโน้ม
การท่องเที่ยว

โลก

ภมิูภาคท่ีมีสดัส่วนรายได้สงูสดุ ได้แก่ ยโุรป (39%) 
รองลงมาคือ ภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิค (29%)

ภมิูภาคท่ีมีสดัส่วนจ านวนนักท่องเท่ียวสงูสดุ 
ได้แก่ ยโุรป (51%) รองลงมาคือ ภมิูภาคเอเชีย
และแปซิฟิค (24%)



ท่ีมา : องคก์ารการท่องเท่ียวโลก

คาดการณ์แนวโน้มการ
ขยายตวัของจ านวน

นักท่องเท่ียว ระหว่างปี 
ค.ศ. 1950-2030



สถานการณ์
และแนวโน้ม

การ
ท่องเที่ยว

โลก

ประเทศ 10 อนัดบัแรกของโลก
ด้านจ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ พ.ศ. 2559

(ค.ศ. 2017)



สถานการณ์
และแนวโน้ม

การ
ท่องเที่ยว

โลก

ประเทศ 10 อนัดบัแรกของโลก
ด้านรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ พ.ศ. 2559

(ค.ศ. 2017)



The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017: 
ข้อมูลศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขนั

ของเมืองท่องเที่ยวในระดับโลก

Source: World Economic Forum



ข้อมูลเปรียบเทียบศักยภาพและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของเมืองท่องเที่ยวในโลก

 จากข้อมูลพบว่าประเทศที่ยังคงมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของ
การท่องเที่ยว ล าดับ 1 -3 ยังคง
เป็น สเปน ฝรั่งเศส และเยอรมัน 
ส่วนประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสูงสุด
ในเอเชีย

 ส าหรับประเทศไทยในปี 2015 มี
ล าดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในล าดับที่ 35 ส่วนในปี 
2017 อยู่ในล าดับที่ 34 

ล าดับ ประเทศ Country

ระดับคะแนน
Score

ล าดับ Rank

2017 2015 2017 2015

1 สเปน 5.43 5.31 1 1

2 ฝรั่งเศส 5.32 5.24 2 2

3 เยอรมัน 5.28 5.22 3 3

4 ญี่ปุ่น 5.26 4.94 4 9

5 อังกฤษ 5.20 5.12 5 5

31 เดนมาร์ก 4.43 4.38 31 27

32 โครเอเชีย 4.42 4.30 32 33

33 ฟินแลนด์ 4.40 4.47 33 22

34 ไทย 4.38 4.26 34 35

35 ปานามา 4.37 4.28 35 34



Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 edition
ไทยเป็นล าดับที่ 34 จาก 136 ประเทศท่ัวโลก

Source: World Economic Forum



อันดับคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดนิทางท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเมื่อเทียบกันภายในภูมิภาค South-East Asia ในปี ค.ศ. 2017

ความสามารถในการ
แ ข่ ง ขัน ข อ ง ธุ ร กิ จ
ท่อ ง เที่ ย วและการ
ตอบสนองทางด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
การเดนิทางท่องเทีย่ว 
ใน 14 สาขา สรุปว่า 
ด้านทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและบรกิาร
ด้านการท่อง เที่ย ว
ของไทยยังคงได้ร ับ
ความนิยมสูง  แต่มี
ปัญหา ในด้ านขอ ง
ความปลอดภยั



สถานการณ์
และแนวโน้ม

การ
ท่องเที่ยว

โลก

ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโลก

การท่องเที่ยวมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ในระดับสูงในอีกหลาย
ทศวรรษข้างหน้า

แนวโน้มและโอกาสการขยายตัวของการท่องเที่ยว หากมีกลไก
และนโยบายท่ีเอื้อตอ่สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ การ
สร้างสาธารณูปโภค การอ านวยความสะดวก การตลาดและ
ทรัพยากรมนุษย์

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและช่วยลดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน 
วิสาหกิจขนาดย่อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
และการสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศ



สถานการณ์
และแนวโน้ม

การ
ท่องเที่ยว

โลก

ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโลก

ความยั่งยืน ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็น
ที่ส าคัญ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจบนฐานนวัตกรรม และลดทอนปัจจยัที่ยังคงเปน็
ปัญหาต่อการด าเนินธุรกิจ

การติดตามศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงประชากร เคลื่อนจากยุคเศรษฐกิจการ
บริการ (Service Economy) สูเ่ศรษฐกิจด้านประสบการณ์ 
(Experience Economy)



ภาพรวมสถานการณ์
และแนวโน้มการ

ท่องเที่ยวในอาเซียน



ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ทั้ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมกระจายอยู่ทั้งในเขตพื้นที่เมืองและ
พื้นที่ชนบท รวมทั้ง ทรัพยากรที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจ านวน 11 แห่งและ
ทางวัฒนธรรมจ านวน 17 แห่ง



ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียน

การท่องเที่ยวถือเป็นภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 10
ของ GDP โดยรวมของทุกประเทศทั่วโลก

การท่องเที่ยวอาเซียนสร้างรายได้ร้อยละ 
12.4 ของ GDP โดยรวมของทุกประเทศใน
ภูมิภาค

ภายใตก้ารพฒันาประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (ASEAN Economic 
Community) การทอ่งเทีย่วถูกจดัให้
เป็น 1ใน 12 สาขาเรง่รดัการพฒันา



จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามายังภูมิภาคอาเซียน 
ระหว่าง พ.ศ. 2548-2558

มีแนวโน้ม
สงูขึน้ทุกปี



มีรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ

6.54 วัน

ในอาเซียน ปี พ.ศ. 2558
นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพักเฉลี่ย

108,212
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน 

108.86 เหรียญสหรัฐฯ

ระยะเวลาพักเฉลี่ยในภูมิภาคอาเซียน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 
ของนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2558



สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคอาเซียน 
ระหว่าง พ.ศ. 2553-2556

เอเชีย (ยกเว้น
อาเซียน) 30%

อาเซียน 
46%

ยโุรป 
12%

4%
4% 4%

เอเชีย (ยกเว้นอาเซียน)

อาเซียน

ยโุรป

อเมริกา

โอเชียเนีย

อ่ืนๆ

ตลาดการท่องเทีย่วหลกัของอาเซยีน 
คือประ เทศในกลุ่ มอา เซียน เอง 
(Intra-ASEAN) โดยตลาดที่มกีาร
เตบิโตมากทีสุ่ดในช่วงปี พ.ศ. 2553-
2556 ได้แก่  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี (เติบโตขึน้รอ้ยละ 32) 
ประเทศญี่ปุ่ น ( เติบโตขึ้นร้อยละ 
12.95) ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
(เติบโตขึ้นร้อยละ 10.49) ประเทศ
ไตห้วนั (เตบิโตขึน้รอ้ยละ 9.14) และ
เครอืรฐัออสเตรเลีย (เติบโตขึ้นร้อย
ละ 8.24)

ทีม่า: รายงาน UNWTO Highlights ปี พ.ศ. 2558 โดยองคก์าร
การทอ่งเทีย่วโลก (UNWTO)



แนวโน้มการท่องเที่ยวอาเซียน
ซึ่งการเพิ่มจานวนอย่างต่อเนื่องนี้นา
ไปสู่ความกังวลในประเด็น
• ความยั่งยืนของทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยว
• การสร้างงาน
• การกระจายผลประโยชน์โดยตรง
และโดยอ้อมจากการท่องเที่ยวไปสู่ผู้ที่
มีรายได้น้อย อย่างเท่าเทียมภายใน
ภูมิภาค

123 ล้านคน

จากการศึกษาขององค์การการท่องเที่ยว
โลก (UNWTO) คาดการณ์ว่า 
ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
นักท่องเที่ยวในอาเซียนจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น

และ 187 ล้านคน 
ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)



สถิติจ านวนนักท่องเท่ียวของ 10 ประเทศในอาเซียน ปี 2559สือ่ในเครอื "สปรงิ กรุป๊”
รายงานวา่การทอ่งเทีย่วใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตส้รา้งรายได ้
301,064 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ ใหก้บัผลติภณัฑ์
มวลภายในประเทศของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซยีน 
หรอื 11.8% ของจดีพีรีวม
ในปี 2559 โดยการ
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย
สรา้งรายไดร้วมต่อจดีพี ีใน
ปี 2559 สงูสดุในอาเซยีน
และมแีนวโน้มสงูขึน้อกี
ทีม่า: 
https://www.springnews.co.th/economics/39266



สถิติจ านวนนักท่องเท่ียวของ 10 ประเทศในอาเซียน ปี 2561ASEAN 

TOURISM 

Forum 2019 : 
ATF 2019 เปิดเผยขอ้มลู
วา่อาเซยีนเป็นภูมภิาค
สาํคญัทีม่แีนวโน้มการ
เตบิโตของนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาตเิฉลีย่มากกวา่ 
10% และอาเซยีน
สามารถสรา้งรายไดจ้าก
การทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศ
คดิเป็นสดัสว่น 12.4%
ต่อจดีพี ีและคาดวา่จะ
เพิม่ขึน้เป็น 15% ต่อจดีี
พใีนปี 2568

ทีม่า: BLT Bangkok



การจัดอันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันดา้นการเดินทางท่องเที่ยว ทั้ง 14 สาขาของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนในปี ค.ศ. 2017



แนวโน้มการท่องเที่ยวอาเซียน
ทั้งนี้ 5 ปีที่ผ่านมาการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนนั้นเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554-2558

ดังนั้นอาเซียนจึงไดต้ั้งเป้าหมายต่อเนื่องส าหรับระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า และได้ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559–2568 ขึ้น โดยมีเป้าหมายส าคัญ...

“ภายในปี พ.ศ. 2568 ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ให้ประสบการณก์ารท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย ภายใต้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมีความยั่งยืน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และมีความสมดุล 
และสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ของประชาชนชาวอาเซียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”



ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568

การยกระดบัการแขง่ขนัของ
อาเซยีนใหเ้ป็นจุดหมายปลายทาง

เดยีวกนัดา้นการทอ่งเทีย่ว

การสง่เสรมิการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื
และเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นมี

สว่นรว่ม

ทิศทางของยทุธศาสตรห์ลกั 2 มิติ

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ยทุธศาสตรท่ี์ 2





แนวโน้มการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียน

หากแผนการด าเนินการและโครงการตามแผนกลยุทธ์ทั้งหมดได้รับการสนับสนนุทาง
ทรัพยากรอย่างเต็มที่และสามารถด าเนินการลุล่วงไป ภายในปี พ.ศ. 2568 คาดว่า

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12-15
อัตราการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวต่อการจ้างงานทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.7 เป็นร้อยละ 7
มูลค่าการใช้จ่ายต่อคนของนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 877 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,500 
ดอลลาร์สหรัฐ
ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 6.54 คืน เป็น 8 คืน
อัตราส่วนจ านวนหน่วยที่พัก (Accommodation Unit) ต่อประชากรในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นจาก 0.51 หน่วย
ต่อประชากร 100 คน เป็น 0.60 หน่วยต่อประชากร 100 คน

จ านวนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Standards) เพิ่มขึ้นจาก
86 ราย เป็น 300 ราย

จ านวนโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-based Tourism) ในรูปแบบการเจาะจง
พัฒนาเฉพาะห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มขึ้นจาก 43 โครงการ เป็นกว่า 300 โครงการ



เมืองไทยยังเป็นขวัญใจต่างชาติ
www.bltbangkok.com



สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย



การท่องเท่ียวไทย 2562 ในภาพรวมคาดการณ์ว่า: 
- นทท. ทีเ่ขา้มาไทยมแีนวโน้มสงูขึน้ โดยจะมี นทท.ต่างชาต ิ41.1 ลา้นคน เพิม่ขึน้ 7.5% สรา้ง
รายได ้2.21 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10% แยกเป็นนทท.จากจนี 11.69 ลา้นคน เพิม่ขึน้ 11% จาก
ประเทศในอาเซยีน 11.31 ลา้นคน เพิม่ขึน้ 10% และจากยโุรป 6.9 ลา้นคน เพิม่ขึน้ 2%



ทิศทางการท่องเท่ียวไทย 2562: 
บทวเิคราะหใ์นไตรมาสที ่2 และ 3 มกีาร
ประเมนิวา่สถานการณ์จะดขีึน้ จากการที่
ททท. มกีารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และ
กจิกรรมใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจ
- คาดวา่ดชันีความเชือ่มัน่ฯ ในไตรมาสที ่

2/2562 เทา่กบั 100
- ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกจิอาหารและ

เครือ่งดืม่ ธุรกจิสปาและนวด และธุรกจิ
ขายของทีร่ะลกึ เป็นกลุ่มทีค่าดวา่
สถานการณ์ดกีวา่ปกตคิอ่นขา้งมาก 

- ธุรกจิขนสง่และธุรกจินําเทีย่วคาดการณ์วา่
ตํ่ากวา่ปกตคิอ่นขา้งมาก

- นกัทอ่งเทีย่วทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ คอื 
นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มอาเซยีน เพิม่ขึน้ 4.31%



การคาดการณ์การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน โดย IMF 
ประเมนิและคาดการณ์วา่
- คา่เฉลีย่การขยายตวัทางเศรษฐกจิของ

อาเซยีนอยูท่ี ่5.1% 
- เศรษฐกจิไทยจะอยูท่ีต่ํ่าสดุเพยีง 3.5%

โดยการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ
ประเทศอาเซยีนทีส่งูสดุคอืประเทศ
กมัพชูา 6.8%

- ปัจจยัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยมี
ปัจจยัลบมาจากตวัเลขการสง่ออกตํ่า
กวา่ 3 % / การชะลอการลงทุนของ
ภาคเอกชน / ปัจจยัเกีย่วกบัความไม่
มัน่ใจในสถานการณ์การเมอืง / การใช้
ประโยชน์จากเขตเศรษฐกจิพเิศษทีไ่ม่
เตม็ศกัยภาพ

- คาดวา่ตวัเลขของนกัทอ่งเทีย่วอาจ
ขยายตวัเพิม่ขึน้ไมม่ากนกั



แนวโน้มการลงทุนและพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV



แนวโน้มการขยายตัวของ CLMVT
ศักยภาพของ CLMVT เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน โดยในปี 2560 มีตัวเลข GDP 
รวมกันเติบโตสูงถึง 5.1% คิดเป็นมูลค่า 7.85 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) มูลค่า GDP ของ CLMVT ปรับเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.25% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าตัวเลขเฉลี่ย GDP 
โลกที่อยู่ที่ 2.86% แต่น้อยกว่าอาเซียนเล็กน้อย (4.73% ต่อปี) 

ขณะเดียวกัน CLMVT ยังมีการค้าและการลงทุนระหว่างกันและนอกกลุ่มที่เติบโต
อย่างมาก แสดงถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ห่วงโซ่อุปทานของโลก



แนวโน้มการขยายตัวของ CLMV



แนวโน้มการขยายตัวของ CLMVT
นายอาติยา ศรีนาถ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์แห่ง
เอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) บริษัท เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียว
ริตี้ สิงคโปร์ จ ากัด บรรยายหัวข้อ “การก าหนดกลยุทธ์ 
CLMVT” ในงานสัมมนา CLMVT FORUM 2019 กล่าว
โดยสรุปว่า

โอกาสของกลุ่มประเทศ CLMVT และอาเซียนที่อยู่ในความสนใจของนักธุรกิจทั่ว
โลกจากการเป็นแหล่งผลิตแห่งใหม่ เมื่อเกิดสงครามทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา

ไทยมีบทบาทส าคัญจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและอยู่ในจุดที่สามารถผสาน
ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ให้เกิดการลงทุน และเป็นศูนย์กระจายสินค้า และ
การผลิตสินค้าของภูมิภาค

ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนได้ดีก็ต่อเมื่อภาครัฐของ CLMVT มีนโยบายจัดการปัญหาการ
คอร์รัปชั่น ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 



Cambodia

46%

22%

14%

14%

3% ทะเล

ภเูขา

วฒันธรรม

สนัทนาการ

เชิงเกษตร

- นทท.ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ชอบท่องเที่ยว
ในช่วงที่ไม่ฝน ตั้งแต่เดือน พ.ย.-เม.ย
- ส่วนใหญ่ชอบท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ รองมาคือ ภูเขา
- ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวปีละครั้ง หรือทุก 
6 เดือน และมักเดินทางกับพ่อ แม่ พี่น้อง 
และครอบครัว เป็นระยะเวลา 2-4 วัน โดยใช้
รถบยต์ส่วนตัว รองลงมา คือ รถเช่า

- ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 
- นานกว่า 1 ปี จึงจะเดินทางไปต่างประเทศ
- จุดหมายปลายทางอยู่ในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ 
รองลงมาคือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ระยะเวลา 5-7 วัน 
- โดยใช้บริการเคร่ืองบินเป็นหลัก

ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV (กัมพูชา)



Cambodia
41%

24%

21%

6%
8%

ความถ่ีในการรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ

ทกุวนั/ เกือบทกุวนั

ไม่เคย/ แทบจะไม่เคย

ทกุสปัดาห์

มากกว่าเดือน

ทกุเดือน

- พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าของชาวกัมพูชา ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
เร่ืองความปลอดภัย และความเป็นออร์แกนิค รองลงมา คือ ยี่ห้อและราคา 
- ชาวกัมพูชาร้อยละ 70 นิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในชีวิตประจ าวัน
- อาหารพื้นเมืองยังเป็นอาหารหลักของชาวกัมพูชา รองลงมาคือ อาหารจีน เวียดนาม และไทย
- การตัดสินใจซื้ออาหาร ส่วนใหญ่ตัดสินจากรสชาติ รองลงมา คือ ราคา และการบริการ
- ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้บริการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน (Delivery)

ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV (กัมพูชา)



Laos

38%

29%

13%

19%

11% ธรรมชาติ-ทะเล

ธรรมชาติ-ภเูขา

ศิลปวฒันธรรม

เชิงนนัทนาการ

เชิงเกษตร

- นทท. ลาว ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่เป็นทะเล หาดชาย รองลงมาคือ 
ภูเขา และแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม
นันทนาการ
- ส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวปีละครั้ง กับ
ครอบครัว นาน 2-4 วัน และใช้การเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว

- ส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 
- ผู้เดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่เดินทางน้อยกว่าปีละครั้ง 
- มักเดินทางไปประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ระยะเวลา 5-7 วัน 
- โดยใช้บริการเคร่ืองบินโดยสารแบบต้นทุนต่ า
- ระยะหลัง ชาวลาวมีการเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
สะท้อนถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น และวัตถุประสงค์การเดินทางมีทั้ง
เพื่อการท่องเที่ยว การติดธุรกิจ และอื่นๆ

ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV (ลาว)



ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV (ลาว)

Laos

- กิจกรรมในวันหยุดพักผ่อนส่วนใหญ่ท่ีชาวลาวท า คือ การได้พักผ่อนอยู่ท่ีบ้าน ท ากิจกรรมกับ
ครอบครัว รองลงมาคือ ท ากิจกรรมสังสรรค์นอกบ้าน 
- ผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง มักออกไปท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อสินค้า มากกว่าผู้มีรายปานกลาง-ต่ า
- ชาวลาว ร้อยละ 99 นิยมใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิต

44%

19%

22%

2%
5%

1% 4% 3%

กิจกรรมวนัหยดุของชาวลาว

พกัผ่อนท่ีบ้าน

พกัผ่อนนอกบ้าน

ท ากิจกรรมกบัครอบครัว

จบัจ่ายซือ้สินค้า

เดินทางท่องเท่ียวต่างพืน้ท่ี

เดินทางไปต่างประเทศ

ท างาน

อ่ืนๆ

- มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ ความเป็น 
Modern Trade มากขึ้น มีการเลือกสินค้า 
และเปรียบเทียบสินค้า
- พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าของชาวลาว 
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพสินค้า
- สินค้าส่วนใหญ่จะน าเข้ามาจากไทย และจีน
- อาหารลาวเป็นอาหารที่นิยมของชาวลาว 
รองลงมา คืออาหารไทย
- อาหารญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นที่นิยมน้อย
มาก แต่ปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่ม
วัยรุ่นชาวลาว



ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV (พม่า)

Myanmar

- นทท.ชาวเมียนมาร์ชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ทั้งทะเลและภูเขา รองลงมาคือ ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
- นทท. เชิงสุขภาพส่วนใหญ่มักเป็นผู้มีรายได้
ปานกลาง-สูง โดยนิยมเดินทางไปต่างประเทศ 
เช่น ไทย สิงคโปร์ เพื่อตรวจสุขภาพ หรือรักษา
โรค

55%

22%

18%

2%
2% 1% ธรรมชาติ-ทะเล

ธรรมชาติ-ภเูขา
เชิงวฒันธรรม
เชิงนนัทนาการ
เชิงสขุภาพ
เชิงเกษตร

- ส่วนใหญ่ร้อยละ 62 ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 
- ส่วน นทท.ที่เดินทางท่องเท่ียวไปต่างประเทศส่วนใหญ่ 
เดินทางปีละคร้ัง หรือทุกๆ 6 เดือน และมักเดินทางกับ
ครอบครัว เป็นระยะเวลา 5-10 วัน โดยใช้เคร่ืองบินทั่วไป
- ร้อยละ 17 ที่เดินทางไปต่างประเทศอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นช่วง
อายุ 18-22 ปี ซึ่งจะเดินทางทุกๆ 6 เดือน 
- ร้อยละ 70 มี จุดหมายปลายทางอยู่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รองลงมา คือ เอเชียเหนือ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง



Myanmar

- ชาวพม่า เป็นผู้ท่ีท างานมากกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน และวันละไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง ร้อยละ 13 
ยังมีงาน part-time อีก 
- มากกว่าร้อยละ 90 เมื่อถึงวันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดสัปดาห์ ชาวพม่าจึงมักออกมาท า
กิจกรรมสังสรรค์นอกบ้าน โดยเฉพาะพวกท่ีมีรายได้สูง

ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV (พม่า)

- พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าของชาวเมียนมาร์ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพ
ของสินค้า รองลงมา คือ การได้ของที่ดีที่สุด
- ชาวเมียนมาร์ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ปรุงเอง หรือน ามาจากที่บ้าน
- อาหารท้องถิ่นเป็นอาหารหลักของชาวเมียนมาร์ รองลงมาคือ อาหารจีน และไทย 
- ปัจจัยส าคัญในการเลือกร้านอาหารคือ รสชาติ ความสะอาด และราคา
- แม้ว่าธุรกิจอาหารฟาสท์ฟู้ดจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ก็มีแนวโน้มเติบโตได้ดี 
เนื่องจากการเข้ามาของต่างชาติ และการเปิดรับสื่อของกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะใน
เมืองย่างกุ้ง ใจกลางของเมียนมาร์
- ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่น าเข้าจากประเทศไทย จะได้รับความเชื่อถือในแง่ความ
ปลอดภัยและรสชาติดี
- ชาวเมียนมาร์เริ่มสนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ก็ยังไม่มากนัก
- ส าหรับชาวเมียนมาร์ท่ีสนใจอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาดีและมีรายได้ดี



74%

13%

8%

3%
2% 1% ทะเล

ภเูขา
ศิลปวฒันธรรม
เชิงนนัทนาการ
เชิงสขุภาพ
เชิงเกษตร Vietnam

ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV (เวียดนาม)

- นทท.ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ชื่น
ชอบการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทะเล หมู่เกาะ
และชายหาด รองลงมาคือ ภูเขา
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังไม่เป็นที่นิยมนัก

- ร้อยละ 60 นิยมเดินทางท่องเท่ียวกับครอบครัว 
รองลงมา คือ ร้อยละ 32 เดินทางกับเพื่อน
- ร้อยละ 60 นิยมใช้บริการรถเช่าเพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
- ส่วนใหญ่ร้อยละ 76 ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 
- นทท.ที่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศส่วนใหญ่ ความถี่
ในการเดินทางน้อยกว่าปีละคร้ัง และส้วนใหญ่เลือกใช้สาย
การบินต้นทุนต่ า ระยะเวลาในการเดินทาง 5-7 วัน 
- ร้อยละ 70 มีจุดหมายปลายทางอยู่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รองลงมา คือ เอเชียเหนือ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง



ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV (เวียดนาม)
- ชาวเวียดนาม เป็นผู้ท่ีท างานมากกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน และวันละไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง 
- กิจกรรมในวันหยุดพักผ่อนส่วนใหญ่ที่ชาวเวียดนามท า คือ การออกไปสังสรรค์นอก
บ้าน และรองลงมา คือ พักผ่อนอยู่กับบ้าน
- ช่วงเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวคือ หน้าร้อน (มิ.ย.-ส.ค.) และช่วงวันหยุดปีใหม่
- ชาวเวียดยาม ร้อยละ 90 นิยมใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิต

- คนเวียดนามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ ความเป็น Modern Trade มากขึ้น มี
การเลือกสินค้า และเปรียบเทียบสินค้ามากขึ้น
- พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าของชาวเวียดนาม ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ หรือสินค้าออร์แกนิค รองลงมา คือ มีฉลากระบุ
- ชาวเวียดนามนิยมอาหารเที่มีรสเผ็ด ทานคู่กับผัก และน้ าจิ้ม โดยจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากจีน อินเดีย กัมพูชา

- การท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการบริษัททัวร์ 
โดยสถานที่ท่องเท่ียวที่เป็นที่นิยมในประเทศ คือ เมืองมรดกโลก หรือเมือง
ประวัติศาสตร์ เช่น เว้ ฮาลองเบย์ และฮอยอัน
- ส าหรับการเดินทางต่างประเทศ ส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียวประเทศเพื่อนบ้าน 
อาทิ ประเทศไทย จีน และสิงคโปร์

Vietnam



โอกาสและทิศทางการ
ลงทุนธุรกิจในอาเซียน



จุดขายการท่องเที่ยวในอาเซียน

ทีม่า: https://www.prachachat.net/tourism/news-343347

“ม่ิงขวญั เมธเมาลี” ประธานสมาคม
ท่องเท่ียวอาเซียน (ASEANTA : ASEAN 
Tourism Association) กลา่ววา่
- นกัทอ่งเทีย่วอาเซยีนมมีากกวา่ 100 ลา้นคน
- ในขณะที ่สหพนัธส์มาคมทอ่งเทีย่วในภมูภิาค
อาเซยีน หรอื FATA องคก์รทีเ่กดิจากการรวมตวั
ของผูป้ระกอบการทวัรข์องภมูภิาคอาเซยีน
จาํนวนกวา่ 10,000 แหง่ ระบุวา่ ในปี 2561 
ประเทศอาเซยีนมจีาํนวนนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตใิน 
10 ชาต ิทีม่จีาํนวนนกัทอ่งเทีย่วสงูสุด 10 อนัดบั
แรก (top ten) ทัง้หมดกวา่ 102.44 ลา้นคน แตใ่น
จาํนวนนี้เป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวจนีถงึกวา่ 28.38 
ลา้นคน

10 ประเทศอาเซียนที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, 
สิงคโปร,์ เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส,์ กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และบรูไน

ในขณะที่ ประเทศที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนสูงสุด ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, สิงคโปร,์ 
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, ลาว, เมียนมา และบรูไน ตามล าดับ

นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในอาเซียนนั้นมีความต้องการด้านการท่องเท่ียวที่ต่างกัน



นักท่องเท่ียวที่เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน
มีความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่ต่างกัน...

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย มีแนวโน้มความสนใจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ wellness tourism มากขึ้น



ประเทศในกลุ่ม CLMV ที่น่าลงทุนด้านการท่องเที่ยว

กมัพชูา ลาว พมา่ เวยีดนาม



ทิศทางการท่องเที่ยวในอาเซียน

ASEAN as ONE

มุ่งโปรโมทใหอ้าเซียนเป็นจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน

ผลักดันการท่องเที่ยวของอาเซียนไปสู่
ความยั่งยืนและการท่องเที่ยวอย่างมี

ความรับผิดชอบ

Tourism For all 

ภายใต้กลยุทธ์ ASEAN Tourism Strategic Plan 2559-2568

โดยมีเป้าหมายภายในปี 2568 จะเชื่อมท้ังในเรื่องของการเดินทาง การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
การลงทุนด้านการท่องเที่ยว หรือแม้แต่ซิงเกิลวีซ่า

ท่ีมา: http://www.thansettakij.com/content/377768

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์



ทิศทางการท่องเที่ยวในอาเซียน

ASEAN as ONE
มุ่งโปรโมทให้อาเซียนเป็น
จุดหมายปลายทางเดียวกัน

ผลักดันการท่องเที่ยวของอาเซียนไปสู่ความยั่งยืน
และการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ

Tourism For all 

ภายใต้กลยุทธ์ ASEAN Tourism Strategic Plan 2559-2568 : ชูความยั่งยืน

แต่งตั้ง "ASEAN Tourism 
Marketing Agency"
เพื่อมาช่วยขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวของอาเซียน

ท าตลาดในโลกยุคดิจิตอล 
ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ 

www.aseantourism.travel

สร้างแบรนด์การท่องเท่ียว
อาเซียนให้เป็น "Southeast 
Asia feel the warmth" 

ส่งเสริมโปรดักต์ด้าน Wellness
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลกในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และผลักดันการท่องเที่ยวโดยเรือ

ส าราญในอาเซียน

ก าหนดแผนความร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจในการจัด
กิจกรรมโปรโมตการท่องเท่ียว
เชื่อมโยงอาเซียน อาทิ
- อาเซียนรัน (Virtual Run)
- อาเซียนป๊อปอาร์ต (Street Art)
- การขับรถเท่ียวข้ามแดน

ประกาศใช้มาตรฐานสถานท่ีจัดประชุมอาเซียนส าหรับรองรับตลาด
ไมซ์ของอาเซียนในอนาคต

ท่ีมา: http://www.thansettakij.com/content/377768ท่ีมา: http://www.thansettakij.com/content/377768



ทิศทางการท่องเที่ยวไทย กับ อาเซียน
ในปี 2562 การท่องเที่ยวไทยเร่งเดินเครื่องตลาดอาเซียน เพื่อทดแทนตลาด
ระยะไกลที่ชะลอตัว

ไทยมุ่งเน้นกลุ่มนกัทอ่งเที่ยวที่มคีุณภาพในกลุ่มประเทศแถบเอเชียและอาเซียน เช่น 
การเข้าไปจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบ B2C (Business to consumer) ใน
งานอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ ทราเวล แฟร์ 2019 ที่กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (ไม่หวังสร้างลูกค้าใหม่ แต่หวังกระตุ้นการจับจ่ายกลุ่มลูกค้าเก่า)

ไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) 
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งส่งเสริมให้นกัทอ่งเที่ยวในอาเซียนเดินทางเที่ยวภายในภูมภิาค 
และแชร์องค์ความรู้ของนักท่องเที่ยวไทยไปสูป่ระเทศดังกล่าวด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้
จับคู่ท าตลาด ทั้งไทย-กัมพูชา ไทย-ลาว ไทย-เวียดนาม และไทย-พม่า

ทีม่า: https://siamrath.co.th/n/72708



ทิศทางการท่องเที่ยวไทย กับ อาเซียน

กลยุทธ์การตลาดทีส่ าคัญ ส าหรับกลุ่ม CLMV คือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม
เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น และน าเสนอขายกิจกรรมใหม่ๆ เช่น การ
รักษาพยาบาล กิจกรรมสวนสนกุธีมปาร์ค การเดินทางไปเช็กอินที่อาคารมหานคร 
ดิไอคอนสยาม และเปิดตลาดใหม่ไปยังหัวหิน ภูเก็ต เขาใหญ่ เป็นต้น

การตลาดจะต้องครอบคลุมไปถึงประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ด้วย และกระตุ้นโดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่มีเส้นทางทางการบินระยะสั้นให้เพิ่มขึน้

การท าตลาดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แม้ว่าจะมีปัญหาจากฝั่งยุโรป แต่
นักท่องเที่ยวจากเมียนมาร์ก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวอนัดับ 1 ในตลาดอาเซียน ที่มี
ยอดการใช้จ่ายสูงสุดเป็นอันดับ 1 เฉลี่ย 3-5 หมื่นบาทต่อคน ในปี 2561 ที่ผ่านมา

ทีม่า: https://siamrath.co.th/n/72708

ปรับกลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนให้สอดรับกับสถานการณ์โลก และของการท่องเที่ยว
อาเซียนในทุกระบบ



นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2562-2576) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่วไทยอย่างย่ังยืน (พ.ศ.2562-2566) 

เสริมการท่องเที่ยวอาเซียน...สู่แนวคิดของความยั่งยืน



การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs)

แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวยั่งยืน
ส าหรับแหล่งท่องเทีย่ว 

(GSTC-D)



การพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs)



หลักการและเหตุผล 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ประการ เป้าหมาย
สูงสุดเพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้จึง
เสมือนแผนแม่บทของประชาคมโลกและเป็นทิศทางการพัฒนาหลักของโลกในช่วงระยะเวลา 
15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2573)



ข้อ 
12บี

ข้อ 8.9

ข้อ 14.7

ประเทศไทยในฐานะสมาชิก
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬาต้องขบัเคลื่อนการพฒันาการทอ่งเทีย่วใหบ้รรลุ

เป้าประสงค ์3 ข้อ 

ข้อ 8.9 “ออกแบบและใช้
น โ ย บ า ย ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรม
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น 
ภายในปี 2573”

ข้ อ  12บี  “ พั ฒ น า แ ล ะ
ด าเนินการใช้เครื่องมือเพื่อ
จ ะ ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ผลกระทบของการพัฒนาที่
ยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริม
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น”

ข้อ 14.7 “ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รฐัก าลังพฒันาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรพัยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบรหิารจัดการอย่าง

ยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท่องเที่ยว” 



กรอบแนวคิดการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน ระยะ ๑๕ ปี 

(พ.ศ. 2562-2576) 

Thailand Sustainable Tourism Development 

การจัดการฐาน
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

การจัดการการตลาด
อย่างรับผิดชอบ 

กลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาครัฐ / ภาคเอกชน (SMEs) / ประชาชน /
ประชาสังคม /  วิชาการ

Destination 
Service 
Quality

แหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพท่ีมี
มาตรฐาน

GSTC-D

สมดุล

Innovative 
Tourism 

technology

Digitalization-
Big Data

หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

(Tourism Criteria for Tourism 
Destination: GSTC-D)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)



นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๗๖)
๑.นโยบายการ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ใน
อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวที่
ส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้

อย่างท่ัวถึงและ
เท่าเทียม

๒.นโยบาย
การบูรณา
การการ

ท างาน การ
ประสานงาน 

และ
แผนปฏิบัติ
การแบบ
พหุภาคี

๓.นโยบาย
การรักษา

สมดุล
ความสุข

ระหว่างเจ้า
บ้านและ

นักท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน

๔.นโยบายการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความ

สะดวกทางการ
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้
ขีดความสามารถ

ในการรองรับ

๕.นโยบายการ
ยกระดับการสร้าง
มูลค่าและคุณค่า

เพิ่มของฐาน
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวบน
ฐานอตัลักษณ์
ภายใต้ขีดจ ากัด

ของพ้ืนท่ี

๖.นโยบายการพัฒนา
นวัตกรรมและขีด
ความสามารถ

ทางการแข่งขันด้าน
การตลาดการ

ท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบโดย

มุ่งเน้นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ

๗.นโยบาย
ยกระดับ
มาตรฐาน
การบริการ
สู่สากลบน
ฐานการ
อนุรักษ์

วัฒนธรรม
และความ
เป็นไทย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีระบบการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธภิาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตามมาตรฐานโลก

เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
แก่ภาคีการ
ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

เร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

กลไกการ
ขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวสู่ความ

ยั่งยืน

ส่งเสริมและ
รักษาความ
สมดุลของ

ความสุขระหว่าง
ชุมชนกับ

นักท่องเที่ยว

สนับสนุนการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และดิจิตอลในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยสู่การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

พัฒนาฐาน
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวไทยสู่
การใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน

ยกระดับการตลาด
การท่องเที่ยวไทย
ให้มีมาตรฐานและ

รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาคุณภาพ
การบริการด้าน
การท่องเที่ยว
ของไทยให้มี

มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ ๑ ยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ๗



Q&A

ขอบคณุครบั

ทิศทางการท าธรุกิจการ
ท่องเท่ียวไทยในอาเซียนจะ

เป็นอย่างไร?

ทุกคนต้องพ่ึงพากนั 
ช่วยเหลือกนั พร้อมๆ กบัน า
แนวคิดการท่องเท่ียวอย่าง

ยัง่ยืนมาปรบัใช้


