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บทที่ 3 
นโยบายและแผนพฒันาที่เก่ียวข้อง 

 

3.1 นโยบายการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ครั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันกําหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570                
ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 
 

3.1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 วิสัยทัศน ์
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 
 พันธกิจ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 



54 
 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

3.1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่าย

ด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 
 เป้าหมายหลัก  
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า 5.0 คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม

มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิม

ผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีสัดส่วนไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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ตัวชี้วัด 
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้

สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงาน
นอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

2) จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพนํ้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

 
3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ย่ังยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเป็นต้องกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ 
ให้เข้มแข็งควบคู่กับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง 
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและย่ังยืนมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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3.2 นโยบายและรูปแบบการพัฒนาเชิงพืน้ท่ีของประเทศและภาคใต ้
3.2.1 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) 
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ได้เริ่มต้นขึ้น

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยผู้นําทั้ง 3 ประเทศ ได้เห็นชอบที่จะให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพ้ืนที่บนเกาะสุมาตรา ของ
อินโดนีเซีย โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ทําการศึกษาความ
เป็นไปได้และกําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่าง 3 ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด 
โดยเน้นความร่วมมือด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจของพ้ืนที่ IMT – GT นอกจากน้ัน ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการ
เช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคระหว่าง
ประเทศ พ้ืนที่ ความร่วมมือประกอบด้วย พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ได้แก่ แคว้น
อาเจะห์ จังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก จังหวัดสุมาตราใต้ จังหวัดบังกูลู จังหวัดเรียวและ
จังหวัดจัมบี  พ้ืนที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย ได้แก่ เคดาห์ เปรัก ปีนัง เปอร์ลิส เซลังงอร์ 
และกลันตัน และพ้ืนที่ 8 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง 
พัทลุง และนครศรีธรรมราช   

 
กรอบความร่วมมือ IMT – GT มีกลไกการดําเนินงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน กลา่วคือ 
1. การประชุมไตรภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เพ่ือพิจารณา

แนวทางการดําเนินงานของโครงการความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของภาคเอกชน  
มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยประสานงานกลางของไทยและ
มีกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ร่วมสนับสนุน 

2. การประชุมสภาธุรกิจร่วมสามฝ่าย เป็นการประชุมของภาคเอกชนท้ัง 3 ประเทศ โดยจะ
จัดการประชุมก่อนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาแผนงานโครงการ
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน มีสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นผู้ประสานงานกลาง 

ที่ผ่านมา IMT-GT ได้ มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของกรอบความร่วมมือ 
ให้กระชับและเน้น ไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของแนวพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจ 
สงขลา-ปีนัง-เมดาน (Seamless Songkhla-Penang-Medan Economic Development Corridor) 
ภายใต้การกําหนดประเด็นความร่วมมือบนพ้ืนฐานของการเช่ือมโยงศักยภาพการพัฒนา ของพ้ืนที่สะพาน
เศรษฐกิจในแต่ละประเทศ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่สนับสนุนและกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ 
ต่อ เน่ืองใน IMT-GT ต่อไป โดยในปัจจุบันแนวทางดําเนินการแผนงาน ได้เน้นความร่วมมือตามแผนงาน
และโครงการที่ภาคเอกชนสนใจอย่างแท้จริงและเป็น โครงการที่ปฏิบัติได้โดยไม่ขัดผลประโยชน์แห่งชาติ
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สมาชิก ซึ่งมีกรอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเสนอขอรับ
การสนับสนุนการอํานวยความสะดวกและปรับกฎระเบียบโดยภาครัฐ ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนาความ
ร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การค้าและการลงทุน 2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม 3) การท่องเที่ยว 4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 5) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

 
มาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นํา IMT-GT ครั้งที่ 1  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 11 

ธันวาคม พ.ศ.2548 ซึ่งผู้นําที่เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้
บรรยากาศการประชุมแบบมิตรภาพ และได้รับรองรายงานการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 12 ซึ่งอินโดนีเซีย
เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เมืองเปกันบารู เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ในการประชุมผู้นํา ประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการขยายความร่วมมือเพ่ิมเติม อาทิ ในด้านคมนาคม พลังงาน  
ความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยน 
การเยือน และการพบปะหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ IMT-GT ให้มากขึ้น รวมทั้งการไปมาหาสู่
ระหว่างประชาชน 

ในการนี้นายกรัฐมนตรีของไทยได้ช้ีให้เห็นว่า สันติภาพและความสงบสุข เป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิง
ก่อนที่จะเกิดความเจริญมั่งคั่ง นอกจากน้ี ได้เสนอให้มีการส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนมากขึ้น 
รวมท้ังการเคลื่อนไหวอย่างเสรีของเงินทุน สินค้าและการบริการ โดยประเทศสมาชิกจําเป็นต้องให้มี 
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ด้านการค้า การลงทุน ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง ให้มีความสอดคล้องกัน
มากข้ึน เพ่ืออํานวยการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งน้ี ฝ่ายไทยได้สนับสนุนข้อเสนอของมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ในเร่ืองความร่วมมือด้านพลังงาน และและการให้ความสําคัญต่อความร่วมมือด้าน 
การท่องเที่ยวมากข้ึน โดยไทยได้สนับสนุนนโยบายเปิดเสรีด้านการบิน และการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การบินกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรอง Summit Joint Statement ซึ่งมี
สาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดบทบาท ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินความร่วมมือระหว่างสมาชิก 
รวมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดการประชุมระดับผู้นําเป็นประจําทุกปี ในช่วงการประชุมผู้นําอาเซียน 

ในการประชุมผู้นํา IMT-GT ครั้งที่ 2 ที่ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2550 ที่ประชุม
เห็นชอบเอกสาร Roadmap (พ.ศ.2550-2554) สําหรับการพัฒนาระยะเวลา 5 ปี ของ IMT-GT สนับสนุน
ให้สภาธุรกิจร่วม (Joint Business Council – JBC) มีบทบาทนําในด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุงกฎระเบียบ  และมอบหมายให้ระดับ
รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ติดตามการดําเนินโครงการตาม Roadmap และ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มุข
มนตรี ร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือเร่งรัดการดําเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ให้ประสบผลโดยเร็ว 
รวมถึงขอให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ให้การสนับสนุนด้านคําปรึกษา แนะแนวด้านเทคนิค รวมทั้งช่วย
ระดมทุนสําหรับโครงการต่างๆ 
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3.2.2 กรอบความร่วมมือ BIMSTEC  
  BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi - SectoralTechnical and Economic 
Cooperation) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ของไทยโดยมีวัตถุประสงค์ 
ให้ไทยเป็น ศูนย์กลางเช่ือมโยงความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจเพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า 
การลงทุน เทคโนโลยีคมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท่องเที่ยว และประมง รวมทั้งส่งเสริมการให้ 
ความช่วยเหลือระหว่างกันประเทศกลุ่ม BIMSTEC ได้จัดต้ังเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2540 โดยมีประเทศ
สมาชิกด้ังเดิม 4 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดียและไทย ส่วนสหภาพพม่าได้เข้าเป็นสมาชิก
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2540 ต่อมาเนปาลและภูฏานได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ 
 ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การค้า BIMSTEC ครั้งที่ 4 ณกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  
ได้มีการจัดต้ังกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือเจรจาจัดทํา กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC (BIMSTEC 
Free Trade Area) ทั้งน้ีรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การค้าของประเทศสมาชิก BIMSTEC ได้ร่วมลงนามในกรอบ
ความตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547และมีการจัดต้ังคณะกรรมการการเจรจาการค้า 
BIMSTEC (BIMSTEC Trade Negotiating Committee : BIMSTEC TNC) เพ่ือเจรจาจัดทําความตกลง
เขตการค้าเสรี BIMSTEC ต่อไป โดยปัจจุบันศรีลังกาทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม BIMSTEC TNC 
 
 กรอบความตกลงการค้าเสรี BIMSTEC (Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand) 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศสมาชิก และเพ่ือดึงดูดนักธุรกิจจาก
ภายนอกให้เข้ามาทําการค้าและการลงทุนกับประเทศสมาชิก BIMSTEC ให้มากขึ้น 

1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า 
 การเปิดเสรีการค้าสินค้าระหว่างสมาชิกมีกรอบเวลาของการลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรตามที่ระบุ
ไว้ในกรอบกรอบความตกลง ซึ่งมีสาระสําคญัดังน้ี 
 ประเทศสมาชิกได้กําหนดวิธีการและรูปแบบการเจรจาลดหรือยกเลิกภาษี โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าเร่งลดภาษี (Fast Track) และกลุ่มสินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track) 

1.1 กลุ่มสินค้าที่เร่งลดภาษี (Fast Track) 
 การลดหรือยกเลิกภาษีของประเทศกําลังพัฒนา (อินเดีย ศรีลังกา และไทย)  

จะเร่ิมลดหรือยกเลิกภาษีระหว่างกัน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ.2552 โดยภาษีจะลดเป็นศูนย์ในวันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และจะลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรให้ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด (บังคลาเทศ ภูฏาน พม่า และเนปาล) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ.2550 และจะลดเป็นศูนย์ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
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 การลดหรือยกเลิกภาษีของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (บังกลาเทศ ภูฏาน พม่า และ 
เนปาล) จะลด/ยกเลิกภาษีให้ประเทศกําลังพัฒนา (อินเดีย ศรีลังกา และไทย) ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2549 ถึงวันที่30 มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยภาษีจะลดเป็นศูนย์ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554  และจะลดหรือ
ยกเลิกภาษีศุลกากรให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดด้วยกันต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  
พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยภาษีจะลดเป็นศูนย์ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2552 

1.2 กลุ่มสินค้าลดปกติ (Normal Track) 
 การลดหรือยกเลิกภาษีของประเทศที่กําลังพัฒนา (อินเดีย ศรีลังกา และไทย)  

จะเร่ิมลดหรือยกเลิกภาษีระหว่างกันต้ังแต่ วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ .2550 ถึ งวันที่  30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2555 โดยภาษีจะลดเป็นร้อยละ 0-5 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555 และจะลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากร 
ให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (บังคลาเทศ ภูฏาน พม่า และเนปาล) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ.2553 และภาษีจะลดเป็นร้อยละ 0-5 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 

 การลดหรือยกเลิกภาษีของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จะลดภาษีให้ประเทศกําลัง
พัฒนา ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยภาษีจะลดเป็นร้อยละ 0-5 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และจะลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดด้วยกัน
ต้ังแต่วันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยภาษีจะลดเป็นร้อยละ 0-5 ในวันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

 
2. การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน 

 การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน มีกรอบเวลาการเจรจาเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ.2548  
ซึ่งครอบคลุมสาขาสําคัญๆ โดยใช้แนวทางเจรจาแบบระบุสาขาบริการที่สามารถเปิดเสรีได้ก่อน โดยแต่ละ
ประเทศจะเลือกเปิดเสรีในสาขาที่ตนมีความพร้อมก่อน (Positive list approach) และมีการให้ปฏิบัติ 
ที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (Special and differential) และความยืดหยุ่นแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
 

3. การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
ให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาต่างๆ ภายใต้กรอบ BIMSTECให้ก้าวหน้ามากขึ้น  

เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน อาทิ การจัดทําความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วม ( Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) และความร่วมมือด้านพิธีการศุลกากร เป็นต้น 
 

3.2.3 รูปแบบการพฒันาเชิงพื้นทีข่องประเทศและภาคใต้โดย สศช. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอผลการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูง 
ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจด่านหน้าที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะต้องมี
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การช้ีนํารูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่และระบบชุมชน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ 
โลจิสติกส์ให้สอดรับกับศักยภาพและโอกาส โดยมีกลไกทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ในการใช้
มาตรการผังเมืองเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพ้ืนฐานของกลไก 
ทุกระดับ โดยเฉพาะระดับท้องถิ่นและพ้ืนที่เฉพาะของจังหวัด เป็นแนวทางหน่ึงที่จะทําให้นโยบายการ
พัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทําให้กลไกการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาของท้องถิ่นและของ
จังหวัดมีความเช่ือมโยงและทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

การดําเนินนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านผลักดันให้ประเทศไทยจําเป็นต้องปรับ
บทบาทของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นให้พ้ืนที่ในภูมิภาคที่มีแนวการพัฒนาพาดผ่านได้มีโอกาส
เช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศและของโลก โดยเฉพาะการผลิตทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
รวมถึงการค้าการบริการในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดย 

 พ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก พัฒนาให้เป็นฐานทางเศรษฐกิจ 
ที่เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน และเศรษฐกิจโลก 

 การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ที่เน้นการพัฒนาการ
เช่ือมโยงขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตร อุตสาหกรรม และพลังงานทางทะเลใน 3 พ้ืนที่หลัก ได้แก่ 

 แนวเส้นสะพานเศรษฐกิจตอนบนของภาคใต้ ได้แก่ ระนอง-ชุมพร-บางสะพาน
(ประจวบคีรีขันธ์) โดยพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหล็ก และการค้าขายชายแดน 

 แนวสะพานเศรษฐกิจด้านพลังงานตอนกลางของภาคใต้ ได้แก่ พังงา-กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี 
ที่สามารถออกสู่นานาชาติผ่านทางท่าเรือนํ้าลึกสิชล และขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพัฒนาเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ที่เช่ือมโยงการค้าทางทะเลของโลก ศูนย์กลางการท่องเท่ียว และศูนย์กลางการขนส่งและ
การกระจายสินค้า 

 แนวสะพานเศรษฐกิจตอนล่างของภาคใต้ ได้แก่ สตูล-สงขลา ที่พัฒนาเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย โดยเน้นการพัฒนาทางด้านการเกษตรผสมผสานและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
การพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 

 พ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ พัฒนาเช่ือมโยงเศรษฐกิจหลักของประเทศเข้า
กับการพัฒนาประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ตามแนวเขตเศรษฐกิจ 

 
 ในส่วนของการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ได้กําหนดนโยบายให้มีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาค

เอเชียทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

 ด้านตะวันตกและด้านเหนือ สร้างความเช่ือมโยงด้านอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย โดยการ
พัฒนาระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multi-modal Transportation) ที่มีประสิทธิภาพ โดย
เช่ือมโยงการขนส่งทางทะเลกับพม่า และประเทศในเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน 
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และบังกลาเทศ ขณะเดียวกันเช่ือมโยงการขนส่งทางบกจากท่าเรือนํ้าลึกด้านทะเลอันดามันผ่านภาคเหนือ
ไปยังพ้ืนที่ภาคกลาง และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 ด้านตะวันออก ปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าเรือสงขลา ท่าเรือสุราษฎร์ธานี และใช้ประโยชน์
ท่าเรือนํ้าลึกของเอกชนที่บางสะพาน เพ่ือเปิดเส้นทางเช่ือมโยงการขนส่งทางทะเลสู่ภูมิภาคอินโดจีนและ
เอเชียตะวันออก 

 ด้านใต้ เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT) ซึ่งมีโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก (ทางรถยนต์, ทางรถไฟ) ทางทะเลและทางอากาศที่มีการ
พัฒนาในระดับดีอยู่แล้ว 

 
นอกจากน้ี ในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวได้มีการกําหนดแนวทางพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของประเทศให้มีความย่ังยืน  เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่สําคัญของการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะแนวเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเหนือ-ใต้ ดังน้ี 

 พัฒนาระบบโครงข่ายนํ้า เพ่ือการผลิตและการบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการและเข้าถึง
ได้โดยสะดวก โดย 

 สนับสนุนแผนพัฒนาโครงข่ายนํ้า ในพ้ืนที่แนวเขตเศรษฐกิจใหม่ โดยพิจารณาความ 
เป็นไปได้ในการนํานํ้าจากแหล่งนํ้าที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 จัดหาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก (แก้มลิง สระนํ้า) ที่เป็นสาธารณะ กระจายอยู่ตลอดสองข้าง 
แนวเขตเศรษฐกิจ ทั้งตะวันออก-ตะวันตก และเหนือ-ใต้ โดยการเวนคืนที่ดินให้ชุมชน 
เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งนํ้าสาธารณะ 

 จัดให้มีกลไกการดูแลบํารุงรักษาแหล่งนํ้าสาธารณะขนาดเล็ก โดยสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและบํารุงรักษา เพ่ือให้การใช้ประโยชน์เป็นไป 
อย่างทั่วถึง ทั้งด้านการใช้เพ่ือการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริโภค 

 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเน้นการพัฒนา
ระบบข้อมูลดิน การศึกษาวิจัยทําแปลงสาธิต การเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร เพ่ือให้มีการจัดการ
ทรัพยากรดินที่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน และให้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันความเสื่อมโทรมของพื้นที่ 
โดยเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นนํ้า และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมบริเวณชายฝั่งทะเลและการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
นํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ทั้งน้ี ให้มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนของพ้ืนที่ดังกล่าว และจัดทําแนว
กันชนพ้ืนที่รอบนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้ทั่วถึง รวมถึงเร่งรัดดําเนินมาตรการป้องกันการบุกรุกทําลายป่าไม้
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และพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร สําหรับพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติควรมีการจัดทําเคร่ืองมือ เพ่ือการเตือนภาวะ
ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ เช่น การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 เร่งรัดพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง
ศูนย์กลางและเมืองชายแดน โดยเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ระบบบําบัดนํ้าเสีย การจัดหาพ้ืนที่สีเขียว 
สวนสาธารณะ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การรักษาพื้นที่ริมแม่นํ้ามิให้เกิดการรุกล้ําโดยการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางผังเมืองทุกระดับ 
 จากแนวนโยบายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ในภาคใต้ของไทยเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โอกาส และบทบาทในการพัฒนาที่สําคัญทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยเป็นส่วน
หน่ึงของพ้ืนที่ในแนวพัฒนาสะพานเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยในการพัฒนาเพ่ือ
ขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน รวมท้ังเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่เช่ือมโยงการค้าทางทะเล
ของโลกควบคู่กับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลในระดับนานาชาติ 
 

3.2.4 การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเพื่อความม่ันคงของประเทศ 
 ภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และแร่ธาตุรวมท้ังทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลาย ภาคใต้มีที่ ต้ังเหมาะสมกับการขนส่งทางทะเลสู่ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป 
ทางทิศตะวันตก สู่อินโดจีนและเอเชียตะวันออก ทางทิศตะวันออก ที่สําคัญภาคใต้มีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพและมีศักยภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิง ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน
และอาหารฮาลาล ภาคใต้มีข้อจํากัดหลายประการ อาทิ การกระจุกตัวของกิจการเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรม
กระจุกตัวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา การท่องเที่ยวกระจุกตัวในจังหวัดภูเก็ต  
สุราษฎร์ธานี และสงขลา อีกทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจมีฐานการผลิตแคบ โดยพ่ึงพายางพารา ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผล 
และการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งน้ี การเกิดธรณีภัยพิบัติช่วงที่ผ่านมา ผนวกกับความรุนแรงของปัญหาความม่ันคง  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้การท่องเที่ยวมีอนาคตที่ไม่แน่นอน รวมทั้งสถานการณ์นํ้ามันในตลาดโลก 
มีราคาสูงอย่างต่อเน่ือง ทําให้ภาคใต้มีโอกาสพัฒนาการเกษตรและกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับพลังงาน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงปาล์มนํ้ามันและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ควบคู่กับการใช้ศักยภาพด้านที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัย 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค 
 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 
ในกลุ่มการพัฒนาภูมิภาคท่ีต่อเน่ืองกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเป็นการจูงใจในการ
ลงทุนในบริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านพลังงานและการค้าเป็นหลัก ครอบคลุม
พ้ืนที่เป้าหมายรองรับการพัฒนา 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
มีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 32,254 ตารางกิโลเมตร โดยมีเป้าหมายของโครงการเพ่ือ “การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ 
(Land Bridge)” มีวัตถุประสงค์ คือ 
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1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพาณิชยนาวี เพ่ือเปิดประตูการค้ากับประเทศฝั่งทะเลอันดามัน
และอ่าวไทย 

2. นําประเทศเข้าสู่โครงข่ายการค้าโลก 
3. พัฒนาทําเลท่ีเหมาะสมในการลงทุน โดยมีองค์ประกอบของการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย 

 ระบบการขนส่งร่วมแบบผสมผสาน ได้แก่ ท่าเรือนํ้าลึก พร้อมทั้งท่าเทียบเรือนํ้ามันทั้ง 2 ฝั่ง 
ซึ่งเช่ือมต่อด้วยทางด่วน ทางรถไฟ และท่อนํ้ามัน 

 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับนํ้ามัน (Oil-Based Industry) เพ่ือใช้ประโยชน์จากนํ้ามันดิบที่
ขนส่งโดยท่อตามแนวสะพานเศรษฐกิจ 

 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับก๊าซ (Gas- Based Industry) โดยใช้ก๊าซจากแหล่งในอ่าวไทย 
หรือจากแหล่งอ่ืนที่จะหามาได้ 

 กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางทะเล (Shipping Based Activities) ซึ่งอาจรวมถึง
การบรรจุภัณฑ์ การเดินเรือในเส้นทางสายรอง และการขนส่งสินค้าข้ามคอคอด 

 อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมผลิตที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น และ/หรือวัตถุดิบ 
ที่นําเข้า ซึ่งจะมีที่ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ติดกับท่าเรือนํ้าลึก หรือสถานที่ที่เหมาะสมอ่ืน 

 การพัฒนาเมืองเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบของพ้ืนที่ในการดึงดูดให้เกิดกิจกรรมต่อเน่ืองจาก
การขนส่งทางทะเล อุตสาหกรรม การค้า และบริการ 

 ใช้โอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตรที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน 

 ใช้ประโยชน์ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่ติดทะเลทั้ง 2 ฝั่ง เช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชีย 

 สร้างความเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่ที่มีปัญหาความมั่นคงกับพ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ชายแดน สร้างทางเลือก
ใหม่และขยายฐานเศรษฐกิจบนศักยภาพในสาขาบริการและการเกษตร เช่น บริการสุขภาพและบริการ
การศึกษามาตรฐานสูง ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง แก้ปัญหาความมั่นคงและความยากจนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดน โดยยกระดับการศึกษาและการสาธารณสุข ส่งเสริมให้กิจกรรมหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ และ 
SMEs เป็นพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพให้ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนควบคู่กับการป้องกันมิให้ปัญหาความ
มั่นคงขยายตัวลุกลาม โดยมีประเด็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
  
 โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เป็นโครงการที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของภาคใต้
เป็นโครงการสร้างถนนเพ่ือการขนส่งสินค้า เช่ือมฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน  
พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีมีมิติกําหนดให้เป็นนโยบายของประเทศท่ีจะดําเนินงานโครงการท่อส่งนํ้ามัน 



64 
 

ในเส้นทางน้ี เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของประเทศ โดยเรียก
โครงการน้ีว่า Strategic Energy Land bridge (SELB) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้บริการ
ขนส่งนํ้ามัน (Oil Transportation Service) จากทะเลทางด้านอันดามันไปสู่ตลาดใน Far East โดยเป็น
เส้นทางขนส่งนํ้ามันทางเลือกจากเส้นทางปกติที่ผ่านช่องมะละกา ซึ่งปัจจุบันมีการเดินเรือที่หนาแน่นไม่มี
ความปลอดภัย ดังน้ัน ถ้าประเทศไทยสามารถให้บริการการขนส่งนํ้ามันอีกเส้นทางหนึ่งได้ที่มีความ
ปลอดภัยและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดเส้นทางแห่งน้ีให้เป็นทางเลือกใหม่ นอกจากน้ี 
ยังมีผลพลอยได้ที่เป็นประโยชน์อีกมากที่จะตามมา เช่น โอกาสในการเพ่ิมปริมาณการสํารองนํ้ามันเพ่ือ
ความมั่นคงจากการที่มีนํ้ามันผ่านประเทศเป็นจํานวนมาก และโอกาสในการที่จะพัฒนาโรงกล่ันนํ้ามันแห่ง
ใหม่ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะตามมา ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้พลังงานและเพ่ิมการจ้าง
งานแก่ประชาชนในภาคใต้อีกด้วย 
 
 โครงสร้างพ้ืนฐานของโครงการ SELB มีดังน้ี 

 ท่อขนส่งนํ้ามันขนาด 42 น้ิว ความยาว 230 กิโลเมตร 

 ขนาดความจุของท่อ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

 ต้นทางท่อฝั่งอันดามันอยู่บ้านทับละมุ อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งสามารถรับเรือขนส่ง
นํ้ามันดิบขนาด 300,000 DWT ได้ (ใช้ระบบทุ่นรับนํ้ามัน) โดยฝั่งอันดามันจะมีทุ่นจอดเรือนํ้ามัน (Single point 
mooring – SPM) ความยาวในทะเล 8 กิโลเมตร โดยจะมีเครื่องป๊ัมนํ้ามันและคลังนํ้ามันอยู่ที่บ้านทับละมุ 

 ปลายทางท่ออยู่ที่บ้านบางปอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยฝั่งอ่าวไทยจะมีทุ่น
จอดเรือนํ้ามัน 2 ทุ่น รับเรือขนาด 300,000 DWT ได้ โดยมีท่อนํ้ามันในทะเล 2 ท่อยาว 19.2 กิโลเมตร 
และ 36 กิโลเมตร และมีคลังนํ้ามันบนฝั่งที่ อําเภอสิชล 

 มีความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโรงกลั่นนํ้ามันและโรงงานปิโตรเคมีที่ฝั่งอ่าวไทย 

 เส้นทางท่อจะใช้ Right of Way ของถนน Motorway ขนอม-กระบ่ี ขนาด 4 ช่องจราจร 
ความยาว 137 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มก่อสร้างแล้วจากปี พ.ศ.2541 และได้เผื่อตรงกลางไว้สําหรับการเดินท่อแล้ว 
โดยมีเขตทางกว้างถึง 200 เมตร ตามมติ ครม.เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2540 

 งบลงทุนของโครงการน้ีในส่วนของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 30,000 
ล้านบาท รายละเอียดของโครงการ 
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3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใตต้ามมตคิณะรัฐมนตรี  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีได้กําหนดบทบาทการพัฒนาพ้ืนที่ของพ้ืนที่ภาคใต้ที่สําคัญ คือ 

3.3.1 บทบาทการพฒันาเชิงพื้นทีข่องภาคใต้ 
 กําหนดให้ภาคใต้ มีบทที่สําคัญดังน้ี 

1) เป็นฐานการผลิตยางพารา ปาล์มน้ํามันครบวงจร เน่ืองจากภาคใต้มีผลผลิตยางพารา      
ถึงร้อยละ 86 ของประเทศและผลผลิตปาล์มนํ้ามันร้อยละ 93 ของประเทศ จึงควรพัฒนาแบบครบวงจร
เพ่ือให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก โดยมีฐานการผลิตสําคัญอยู่ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ามันของประเทศ โดยมีฐานการผลิตสําคัญในกลุ่มจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย 

2) เป็นฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านทรัพยากรและทักษะ
อาชีพด้านการประมง โดยมีกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฐานอุตสาหกรรมการประมงที่สําคัญของภาค 
ประกอบกับผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปมีศักยภาพและได้รับการยอมรับจากประเทศผู้นําเข้าสินค้าอาหาร
ทะเล นอกจากน้ันยังมีความได้เปรียบจากการมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีวัฒนธรรมสังคมที่เช่ือมโยงกับโลกมุสลิมจึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดโลกมุสลิมได้ 

3) เป็นฐานการท่องเท่ียวทางทะเลชั้นนําระดับโลก ภาคใต้มีทรัพยากรท่องเท่ียวทางทะเลที่มี
ช่ือเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันและกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมี
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับนานาชาติ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะพีพี เกาะสมุย จึงควรรักษาความมี
ช่ือเสียงและเพ่ิมมนต์เสน่ห์ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เช่น กิจกรรม MICE และ Marina 
ที่เกาะภูเก็ต เพ่ือเสริมบทบาทสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวช้ันนําของโลก 

4) เป็นประตูการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้และนานาชาติ ภาคใต้มี
พ้ืนที่เปิดสู่ทะเลทั้ง 2 ด้าน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลเพื่อ
เช่ือมโยงการค้าการคมนาคมขนส่งสู่ภูมิภาคต่างๆ เช่น อินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยปัจจุบันกลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาเช่ือมโยงสองฝั่งทะเลบริเวณ
สงขลา-สตูล รวมท้ังการเช่ือมโยงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์เพ่ือให้ภาคใต้มีบทบาทเป็นประตูการค้าการขนส่งสู่
นานาชาติแห่งใหม่ของประเทศ 

5) เป็นฐานอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ภาคใต้ต้ังอยู่
ใกล้เคียงกับแหล่งผลิตอุตสาหกรรมเหล็กบริเวณอําเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ ที่มีข้อจํากัดด้านการขยาย
พ้ืนที่และการจัดหาแหล่งนํ้าสนับสนุน และอยู่ใกล้แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย โดยกลุ่มจังหวัด
ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมเหล็กและ
อุตสาหกรรมพลังงานจากก๊าซแห่งใหม่ของประเทศ 
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3.3.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส่วนทีเ่ก่ียวข้องในระยะต่อไป 
1) ด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูป 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี 6 พฤษภาคม พ.ศ .2551 มี
แผนพัฒนาที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาคือ การกําหนดให้เป็นแหล่งปลูกปาล์มและอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์ม
นํ้ามันขั้นต้น ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดกระบ่ีให้เอ้ือต่อการศักยภาพความโดดเด่นด้านการ
ท่องเที่ยว และในด้านประมงที่มีนโยบายส่งเสริมการทําประมงนอกน่านนํ้าไทยด้วยการสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการประมงไทยได้รับสัมปทานการทําประมงในน่านนํ้าของประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมีการ
สนับสนุนให้มีกองเรือประมงทะเลลึกเพ่ือจับสัตว์นํ้าสากลเพ่ือผลิตวัตถุดิบสัตว์นํ้าป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลติผลการประมง 

2) ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ได้ถูกกําหนดให้สามารถสร้างรายได้อย่างเต็มศักยภาพและย่ังยืนโดยรักษา

ความมีช่ือเสียงและเพ่ิมมนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะ
การเพ่ิมบทบาท “ICT City” ของจังวัดภูเก็ตสู่การเป็น “ฐานอุตสาหกรรมความรู้” รวมทั้งการพัฒนา
กิจกรรม Mice และ Marina เพ่ือเสริมบทบาทด้านการเป็น “เมืองนันทนาการ” (Leisure Polis) เพ่ือเพ่ิม
จุดขายแก่กลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีรายได้สูง (High-End) รวมทั้งการพัฒนาจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแบบ Long Stay และจังหวัดกระบ่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอและได้มาตรฐานโดยเฉพาะระบบประปา ระบบขนส่งสาธารณะ 
และการควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยังมีนโยบายในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและมาตรฐานการบริการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการพัฒนากิจกรรมบริการในประเภทท่ี
ไม่เน้นเชิงพาณิชย์มากเกินไป เพ่ือเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับจังหวัดระนอง 

3) พัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
 นโยบายการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเลเช่ือมโยงสู่นานาชาติเพ่ือเปิดประตูเศรษฐกิจ

แห่งใหมท่ี่เก่ียวข้องกับจังหวัดกระบ่ี ประกอบด้วย 

 พัฒนาท่าเรือนํ้าลึกฝั่งอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทยและระบบการคมนาคมขนส่งผู้โดยสาร
สินค้าและบริการในลักษณะขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ทั้งการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางนํ้าให้
สามารถเช่ือมโยงการขนส่งภายในประเทศและเป็นประตูการขนส่งระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจใหม่ๆ ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณสงขลา-สตูล ซึ่งมีแผนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญไว้แล้ว 
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 พัฒนาชุมชนศูนย์กลาง ณ จุดที่เป็น Gateway ทั้งสองฝั่งทะเลเพ่ือรองรับกิจกรรมการพัฒนา
โดยเน้นการวางระบบการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดระเบียบการใช้ที่ดิน การป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาสมดุลของพ้ืนที่ 

4) การฟื้นฟูและจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในการกําหนดนโยบายการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคีวาม

สมดุล และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้ย่ังยืน ในสว่นที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ภาคใต้และ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน มีดังน้ี 

 ฟ้ืนฟูและคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ให้มีสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 33 ของพ้ืนที่ภาคตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยเฉพาะการปลูกเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่มีการสํารวจความเหมาะสมไว้แลว้ 2.59 ล้านไร่ 

 เร่งแก้ปัญหาและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เช่น การพิจารณารื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เกิด
ปัญหาและไม่ได้ใช้ประโยชน์ และการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

 บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประมงอย่างจริงจัง เช่น การกําหนดเขตห้ามทําประมงด้วยอวน
รุนอวนลากในเขต 3,000 เมตร 

 ศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดิน นากุ้งร้าง และเหมืองแร่ร้าง ในจังหวัดพังงา 

 สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
ดินถล่มบริเวณจังหวัดกระบ่ี 

 
3.3.3 ทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ต้ังอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทร
อินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
นานาชาติ มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เช่น ดํานํ้า ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น  
“Andaman Paradise  หรือ มรกตเมืองใต้” โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน “ไข่มุกอันดามัน” 
และมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น 
อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่ 
แหล่งนิเวศป่าชายเลนและนิเวศธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง และแหล่งนํ้าแร่ธรรมชาติในจังหวัด
ระนองที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา มีบริการพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลช้ันนําของโลก (World Class) ที่สําคัญ คือ สนามบินนานาชาติ 2 แห่ง ที่กระบ่ีและภูเก็ต  
มีท่าเทียบเรือระหว่างประเทศและท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต มีสถาบันการศึกษาที่มี
หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ จึงกําหนดทิศทางการพัฒนา ดังน้ี 
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1) รักษาความมีมนต์เสน่ห์ของความเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล (Andaman 
Paradise) บริเวณภูเก็ต-พังงา-กระบ่ี ให้สามารถสร้างรายได้อย่างย่ังยืน โดยการพัฒนาบริการพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน เช่น การพัฒนาถนน 4 ช่องจราจร ช่วงชุมพร-ระนอง-
พังงา/กระบ่ี-ตรัง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยและนํ้าเสียบริเวณเกาะภูเก็ต เกาะพีพี 
การจัดหาแหล่งนํ้าและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

2) เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ
พ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม Software รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานบริการด้านการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยวกลุ่ม MICE และ Marina โดยมีศูนย์กลางที่เกาะภูเก็ต 

3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลและบนบก เช่น นํ้าตก ถ้ํา และแหล่งนิเวศธรรมชาติ  
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และการพัฒนา
ให้เช่ือมโยงกับศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและกระจายผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 

4) พัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการและการสร้างความ
แตกต่าง โดยใช้เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพ่ิมคุณค่าด้านการท่องเที่ยว 

5) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ Carrying Capacity เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเฉพาะ
ในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะพีพี เป็นต้น 

 

3.4 นโยบายและแผนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
3.4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2555 – 2559 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2555 – 2559 จัดทําโดยกองวิชาการท่องเท่ียว 
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
วิสัยทัศน ์
 “กรมการท่องเท่ียวเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเท่ียวในระดับสากลรวมท้ังสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวของเอเชีย” 
 
พันธกิจ 

1) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลและย่ังยืน 
2) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
3) การอํานวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
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4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาค 
ส่วนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร 
6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการ

วางแผนและบริหารจัดการ 
7) พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค ์
1) ความเช่ือมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยและย่ังยืน 
2) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
3) จํานวนผู้ประกอบการ ชุมชน และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
4) รายได้จากการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพ่ิมขึ้น 
5) ประเทศไทยมีบทบาทและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 
6) ประเทศไทยมีเครือข่ายและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
2) การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและด้านธุรกิจบริการสร้างภาพยนตร์

ต่างประเทศในราชอาณาจักร 
3) การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ 
 
3.4.2 แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา พ.ศ.2555-2559 
 

วิสัยทัศน ์
 “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การกีฬา และนนัทนาการ เพื่อเป็น
กลไกในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน” 
 
พันธกิจ 

1. กําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาของประเทศ 
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2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนํานโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และ
นันทนาการไปสู่การปฏิบัติ 

3. บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาการท่องเท่ียว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และ
นันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเท่ียว การกีฬา และ
นันทนาการให้มีศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องเฉพาะการท่องเท่ียว มีดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
เป้าประสงค ์

1) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 
2) สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล 

แนวทางการพัฒนา 
1) ฟ้ืนฟูปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรม และพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมและรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
2) พัฒนามาตรฐานสินค้าและการให้บริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน รวมถึงสถาน

ประกอบการได้นํามาตรฐานด้านการบริการท่องเที่ยวไปใช้ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
4) เตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตและความเสี่ยงในด้านการท่องเที่ยว 
5) สนับสนุนและกําหนดมาตรการสร้างความเช่ือมั่น การให้บริการ การป้องกัน ดูแล รักษาความ

ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
6) พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
 การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง สมดุล และยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1) ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว  
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2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) และส่งเสริมการขายใน
กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

3) ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ๆให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม
จังหวัดและภูมิภาค 

 
3.4.3 แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแหง่ชาติ พ.ศ. 2555-2559 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ
การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนา 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจ
ฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้ม
การแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบ         
ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 เพ่ือให้การท่องเท่ียวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโตอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน และแข่งขันได้ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2552 ให้การ
ท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2552
มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทํายุทธศาสตร์แผนงานฟ้ืนฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้น     
และระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะต้อง
จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติจึงได้จัดทําร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติพ.ศ.2555–2559 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความย่ังยืน และเพ่ือเร่งรัดและ
สร้างศักยภาพ ในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อม
ทั้งด้านคุณภาพการแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ดังน้ัน แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับน้ีจึงได้มุ่งเน้น การป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปีพ.ศ.2570  โดยน้อมนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” มาใช้ในการจัดทําแผนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สร้างทั้งรายได้และ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
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 การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทุกประเทศต่าง
ก็ให้ความสําคัญกับกับการลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายได้ให้ประเทศประกอบกับบริบท
ที่เปลี่ยนไป ทั้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ที่นับวันจะมีความซับซ้อน รุนแรง และ
เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น จึงมีความจําเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนา การท่องเที่ยวไทย โดยกําหนด
วิสัยทัศน์เป้าประสงค์เป้าหมาย พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี   
 
วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และ
ย่ังยืน”  
 
เป้าประสงค ์

1) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น   
2) รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมที่สร้างมูลค่าและคุณค่า 
3) สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคํานึงถึงความสมดุลและย่ังยืน 
 

เป้าหมาย 
1) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า5 

อันดับ หรือเป็นลําดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย 

 อันดับขีดความสามารถด้านกฎระเบียบที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 
อันดับ หรือเป็นลําดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย 

 อันดับขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการดําเนิน
ธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นลําดับที่ 1-7 ของทวีปเอเชีย 

 อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 
อันดับ หรือเป็นลําดับที่ 1-7 ของทวีปเอเชีย 

2) รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5   
3) กลุ่มท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 8 กลุ่มท่องเที่ยว 

พันธกิจ 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
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2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสร้างความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคม 
และวิถีชีวิตของชุมชน 

3) เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวให้มีความพร้อมในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

4) สร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ   
5) บูรณาการงานด้านการท่องเท่ียวให้มีเอกภาพ ลดความซํ้าซ้อนของภารกิจ สร้างกลไกในการ

สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
แห่งชาติพ.ศ. 2555–2559 จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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รูปที่ 3.4-1 ความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ เปา้หมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร ์
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3.4.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมการท่องเทีย่ว 
วิสัยทัศน ์

 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ในระดับ
สากลรวมท้ังสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
ของเอเชีย 
 
 พันธกิจ 

 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมดุล และย่ังยืน 
 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
 การอํานวยความสะดวก การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน

เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร 
 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ 

การวางแผนและบริหารจัดการ 
 พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
 
3.4.5 แผนการตลาดการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน 

 นโยบายและแผนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวตามแผนการตลาดการท่องเท่ียวในปี พ.ศ.2552               
ถูกจัดทําขึ้นจากกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์หลัก 3 กรอบ ได้แก่ 

1) กรอบนโยบายรัฐบาล 
 เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เน้นส่งเสริมการท่องเท่ียวคุณภาพและยั่งยืน ทั้งในมิติ “มูลค่า” และ “คุณค่า” ด้วย

“สะดวก สะอาด ปลอดภัย” 
 ให้เอกลักษณ์ที่ชัดเจนง่ายต่อการรับรู้ จดจําในลักษณะกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) 

2) กรอบนโยบายคณะกรรมการ ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เช่ือมโยงกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) 
3) แผนวิสาหกิจ ททท. (ปี พ.ศ.2551 – 2554 ): ดําเนินการตลาดภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ โดย

สร้างความแตกต่างในจุดขาย ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการตลาดใหม่ๆ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ 
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 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ยํ้าเจตนารมณ์อย่างต่อเน่ืองที่จะรณรงค์ให้เกิดการรักษา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของการส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็นผลงานในอดีตที่ทํา
ต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน อาทิ การให้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม (Tourism 
Awards) การสนับสนุนการให้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green Leaf Hotel) การสนับสนุนกิจกรรมด้าน
รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประกอบกับแนวโน้มโลกที่นักท่องเที่ยวหันมาให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับสภาวะวิกฤต 
“โลกร้อน” ททท. จึงจะใช้โอกาสน้ี ตอกยํ้าภารกิจของการท่องเที่ยวที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
นําเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด  
“7 Greens” ซึ่งประกอบด้วย 

 Green Hearts: การสร้างความรู้สึกให้นักท่องเท่ียวและชุมชนมีหัวใจที่เป่ียมไปด้วยรัก  
ความศรัทธา ใส่ใจ และให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม 

 Green Logistics:  การปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางหรือรูปแบบการให้บริการด้านการคมนาคม
ขนส่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นการเสนอขายกิจกรรมท่องเที่ยวที่ใช้ยานพาหนะเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การข่ีจักรยาน การเดินทางด้วยขนส่งมวลชน (รถไฟ รถประจําทาง)  

 Green Attractions:  สนับสนุนการเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่ดี ที่ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป็นหลัก 

 Green Communities: สนับสนุนการเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชนบท 
ที่ให้ความสําคัญกับการจัดการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน 

 Green Activities:  สนับสนุนการเสนอขายกิจกรรมการท่องเท่ียวที่มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอยู่ภายใต้ขอบเขตความเหมาะสมของจํานวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่/ครั้ง  

 Green Services:  สนับสนุนการเสนอขายรูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว ด้วย
มาตรฐานและคุณภาพที่ดี ภายใต้การคํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีการดูแลอย่างเหมาะสม  

 Green Plus:  เน้นกิจกรรมการท่องเท่ียวที่ตอบแทนสู่สังคม ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อม
ใหม่ที่ดี เช่น การปลูกป่า เป็นต้น 

 
 การดําเนินงานด้านตลาดในประเทศ จะนําเสนอคุณค่า “ไทยเที่ยวไทย” ผ่านมุมมองใหม่ให้ทุกภาค
ส่วน เพ่ือสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ด้วยการท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่จะให้คุณค่ากับ
นักท่องเที่ยวเท่าน้ัน แต่จะช่วยสร้างคุณค่าและความย่ังยืนให้กับประเทศไทยควบคู่กันไป โดยนําเสนอผ่าน
หลากหลายแนวคิด ได้แก่ 
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 “เที่ยว + ด้วยหัวใจ = ความรัก ความผูกพัน ความมหัศจรรย์” โดยใช้ไลฟ์สไตล์ของคนไทย  
ซึ่งเที่ยวด้วยหัวใจ รักในสิ่งที่ชอบเป็นตัวกําหนดรูปแบบการท่องเที่ยว 

 “เที่ยว + ด้วยกัน = ความสามัคคี ความผูกพัน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง” โดยใช้
งานคอนซูเมอร์แฟร์เป็นแนวทางหลักในการดึงนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคต่างๆ ให้เดินทางท่องเที่ยวข้าม
ภูมิภาค เพ่ือเห็นคุณค่าของความแตกต่างแต่ละพ้ืนที่ 

 “เที่ยว + ด้วยกัน = เห็นคุณค่าของความแตกต่าง” สานต่อการนําเสนอความแตกต่าง
ของแต่ละภูมิภาค (Product Differentiation) เพ่ือให้เห็นคุณค่าเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ 

 “เที่ยว + สํานึก = ความภูมิใจ” มุ่งสร้างจิตสํานึกอย่างต่อเน่ืองให้กับนักท่องเที่ยวและ 
ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือดูแลรักษาต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศให้ย่ังยืน 

 “เที่ยว + เข้าใจ = ความรู้เชื่อมโยง ปัญญา” ใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือนําส่งคุณค่า 
ด้านความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาไทย 

 
 ในปี พ.ศ.2554 ททท. กําหนดเป้าหมายจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 15.5 ล้านคน คิด
เป็นรายได้ราว 600,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 9 ในขณะที่ตลาดในประเทศประมาณการจํานวน
นักท่องเที่ยวคนไทย 91 ล้านคนคร้ัง คิดเป็นรายได้ประมาณ 432,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอัตราร้อยละ 3 
 
 ล่าสุด ททท. แถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยว (MAP) ประจําปี พ.ศ.2555 ต่อยอดแคมเปญ
“เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยย่ังยืน”เจาะตลาดในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศยังคงใช้แคมเปญ 
“Amazing Thailand” พร้อมมุ่งรักษาคุณค่าทางการท่องเที่ยว และความประทับใจเป็นจุดแข็งที่เหนือคู่
แข่งขัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดย ททท. ได้ประเมินสถานการณ์ที่เป็นตัวแปรทั้งด้านลบและ
บวกต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ.2554 - 2555 ภายหลังประสบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น พิบัติภัยธรรมชาติ ภาวะการณ์ทางการเมือง รวมถึงการ
เปลี่ยนผ่านขั้วเศรษฐกิจโลกจากซีกตะวันตกสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในเอเชีย (รัสเซีย อินเดีย จีน 
อินโดนีเซีย หรือ RICHI) ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่อยู่ใกล้ การเร่งตัวเข้าสู่ระบบภูมิภาควิวัฒน์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COUNTRIES - AEC) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีในโลกดิจิตอลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่
ผู้บริโภค ด้ังน้ัน ททท. จึงปรับแนวคิดสู่การตลาดสมัยใหม่ที่มีผู้บริโภค คือ นักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง 
ค้นหาความปรารถนาที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยว แปรสู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้โดน
ใจ และมีคุณค่าตรงกับที่นักท่องเที่ยวต้องการ 
 



78 
 

 ในปี พ.ศ. 2555 ททท. ได้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสมดุลในมิติมูลค่าที่ประเทศไทยได้รับกับคุณค่าที่ส่งมอบเป็นการตอบแทน เพ่ือคืน
กลับให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะดําเนินงานภายใต้  

1) ตอกยํ้าภาพลักษณ์ “ทรงคุณค่า” 
2) ต่อยอดความทันสมัยด้านการตลาดและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิตอล 
3) สานต่อแนวคิดเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าจากนวัตกรรม 
4) ให้ความสําคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 

 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. จะยังคงใช้แคมเปญ “Amazing Thailand : Always 
Amazes You” สําหรับตลาดต่างประเทศ เพ่ือเป็นการยืนยันที่จะส่งมอบคุณค่า ความประทับใจ และ
ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้นักท่องเที่ยวทุกคร้ังที่มาเยือน 
 ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย ยังคงสานต่อแนวคิดที่มุ่งสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิต ด้วยการต่อยอดแคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยย่ังยืน” ผ่านสารหลัก 3 ประเด็น คือ สํานึก
ด้วยกัน และเข้าใจ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตสํานึกรัก หวงแหน และภูมิใจในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
เมื่อเที่ยวด้วยกันจะเกิดพลังความสามัคคีและสายใยแห่งความผูกพัน ประการสุดท้าย เที่ยวด้วยความเข้าใจ 
จะเกิดการเรียนรู้รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาไทยในเชิงสร้างสรรค์ในส่วนการดําเนินงาน
ด้านตลาดต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2555 ททท. มุ่งเน้นความเป็น “Amazing Thailand : Always Amazes 
You” ของประเทศไทย และต้ังใจให้เกิดกระแส talk of the town โดยนําส่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ผ่านการเล่าเร่ืองในหนังสั้น “Hearing The Sunshine” บอกต่อลงบนโลกไซเบอร์ youtube ผนวกการใช้ 
Celebrity Marketing ด้วยกระแสละครทีวีไทย เพ่ือขยายการรับรู้แบรนด์ประเทศไทยในตลาดจีน ซึ่งกําลัง
เป็นที่นิยมมากในขณะน้ี นอกจากน้ี ยังมีการจําลองเทศกาลเด่น (Outdoor Event) เช่น ลอยกระทง 
สงกรานต์ รวมทั้งจัดกิจกรรมแข่งขัน Game Online ที่มีเรื่องราวเก่ียวกับสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ  
ในประเทศไทยผ่านเกมหลากหลายรูปแบบ  
 ด้านส่งเสริมตลาด ททท. ให้ความสําคัญกับการใช้กลยุทธ์ดึงตลาดกลุ่มกระแสหลักที่มีศักยภาพ 
ในการจับจ่าย และนําความต้องการของแต่ละกลุ่มมาสร้างเรื่องราวเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ครอบครัว กลุ่มคนวัยทํางานที่มีรายได้ดี (Gen X และ Gen Y) กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงวัยในขณะเดียวกัน ททท. 
ยังมุ่งดําเนินการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ ประกอบด้วย กลุ่มแต่งงาน
และฮันนีมูน กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่ม Ecotourism นอกจากน้ี ยังได้ใช้กลยุทธ์กระตุ้น
การเดินทางซ้ําในกลุ่มลูกค้าเก่า ควบคู่กับการแสวงหาลูกค้าหน้าใหม่โดยเฉพาะในตลาดตะวันออกกลาง 
ละตินอเมริกา และอินเดีย 
 



79 
 

 นอกจากน้ี ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานส่วนหน้าของคู่ค้าสําคัญในตลาดเอเชีย อเมริกา 
และตะวันออกกลาง โดยเชิญเข้าร่วมสัมมนา สํารวจสินค้า บริการในประเทศไทย เพ่ือรู้จักและเข้าถึง
ประเทศไทย และเพ่ิมประสิทธิภาพการขายมากขึ้น 
 การดําเนินงานด้านตลาดในประเทศ ในปี พ.ศ.2555 ททท. จะจัดกิจกรรมท่ีสอดรับกับกระแส
ความต้องการท่ีเข้าถึงจิตใจนักท่องเท่ียวชาวไทย ด้วยการนําเสนอคุณค่าของชีวิตเพ่ือเพ่ิมความผูกพันใน
ครอบครัว และนําเสนอคุณค่าของความภูมิใจในการมีส่วนร่วมดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม ทําประโยชน์ต่อ
สังคม ตลอดจนสร้างกระแสการเรียนรู้ประเทศไทย ผ่านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนถิ่น ให้เกิดการอนุรักษ์
สู่อนุชนรุ่นหลัง ในขณะเดียวกัน ยังได้จัดกิจกรรมที่นําเสนอความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้เห็น
คุณค่าเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ 
 นอกจากน้ี ททท. ยังคงให้ความสําคัญในการร่วมดําเนินงานกับพันธมิตร เพ่ือขยายช่องทางการ
ขายให้คู่ค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสํานึกต่อการดูแลและปกป้องพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยในปี พ.ศ.2555 ได้
เลือก เกาะสมุย ปาย เชียงคาน และน่าน เป็นพ้ืนที่นําร่อง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทั้ง 4 แหล่งดังกล่าว 

  

3.5 นโยบายและแผนด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 มีความต่อเน่ืองจากกรอบแนวคิดและทิศทางของ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนที่เป็นการสมประโยชน์(Win-Win)  ต่อการพัฒนา 
ในหลายมิติทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวต้องพิจารณาบริบท
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆท้ังภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ที่เก่ียวข้องทวีความสําคัญย่ิงขึ้นนอกจากน้ียังต้องพิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิด 
การขาดสมดุลในการพัฒนา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้
ต้องเร่งบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผสมผสานกับการพัฒนาประเทศในด้าน
อ่ืนๆ ที่จะนําไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างแท้จริง รวมถึงให้ความสําคัญต่อบทบาทที่
เข้มแข็งขึ้นของภาคประชาชน สิทธิชุมชนและส่งเสริมการกระจายอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบ ตามแนวทางของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ทั้งน้ีทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2555 -  2559 จะมีความสอดคล้องและต่อยอดกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 -  2559) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง
มีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติต่างๆ อย่างย่ังยืน  ดังน้ัน 
การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 -  2559 จึงได้มีการพิจารณายุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Creative and Green Economy) มาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นอกจากน้ีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 -  2559 
ยังมุ่งเน้นแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน และกําหนดมาตรการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการเผชิญกับปัญหาความผันผวนจากผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่นับวันจะ 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ิมขีดความสามารถของภาคีการพัฒนา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

3. เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค ์
1. มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
2. รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
3. ลดความ เหลื่ อมลํ้ า ของสั งคม ด้ วยการ เ พ่ิ ม โอกาสการ เข้ าถึ งและ ใ ช้ประ โยช น์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม 
4. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
5. สร้างความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
6. สร้างสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย 
1. มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น   
2. รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
3. ลดความ เหลื่ อมล้ํ า ของสั งคม ด้ วยการ เ พ่ิ ม โอกาสการ เข้ าถึ งและ ใ ช้ประ โยช น์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม   
4. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน   
5. สร้างความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
6. สร้างสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   
 

3.6 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอันดามัน 
 กรอบในการดําเนินงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย “การเป็น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภาคการเกษตร
และความเข้มแข็งของชุมชน” สามารถสรุปภาพรวมได้ตามแผนภาพด้านล่างน้ี 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.6-1 สรุปกรอบในการดําเนินงานพฒันากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 
แตกต่างจากกรอบในการดําเนินงานสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในรูปแบบ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมในปีที่ผ่านมา การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในครั้งน้ีพบว่า
เมื่อโครงสร้างสถาปัตยกรรมอันเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาในระยะเวลาที่ผ่านมา  
มีเสถียรภาพเพียงพอต่อการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดแล้ว
น้ัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการสร้างสมดุลให้แก่ภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภาคการเกษตร (การเพาะปลูก การป่าไม้ และการประมง) ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการค้าในพ้ืนที่
เพ่ือป้องกันปัญหาการกระจุกตัวของงบประมาณ และส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเติบโตเป็น
ผู้นําทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมั่นคง การดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกัน 
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3.6.1 วิสัยทัศน์  (Vision)   
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคการเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน” 
 

3.6.2 พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรและเครือข่ายกับ

ต่างประเทศ 
3. สร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ชุมชนและท้องถิ่น 
5. ฟ้ืนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 
3.6.3 เป้าประสงค์  (Objectives) 
1. การบรรลุตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ตามท่ีกําหนดไว้  
2. การเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยวและ

ภาคการเกษตรของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
3. การเพ่ิมคุณภาพด้านการจัดการท่องเที่ยว สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
4. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการที่มีศักยภาพ  
5. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพอย่างย่ังยืน คงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม

ที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
3.6.4 กรอบของยุทธศาสตร์ 

 การดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องดําเนินการควบคู่ไปพร้อม
กัน โดยการกําหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ ดังน้ี 

1) การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพื้นฐานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้าง และบริการพ้ืนฐาน  โดยมุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อน หรือ
ประเด็นอุปสรรคที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งในส่วนของการเช่ือมต่อระบบ
คมนาคมขนส่ง ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การขจัดมลพิษด้านต่างๆ และการส่งเสริมการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานโดยทั่วไป 
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2) ยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าและบริการด้านการ ท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับศักยภาพของ         
ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม 

เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านสินค้า และบริการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการเพ่ือสร้างรายได้ ต่อยอดกับภาคธุรกิจการเกษตร การประมง เช่ือมโยงกับภาคบริการ พร้อม
สนับสนุนการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะมีส่วนช่วยขยายระยะเวลาการพํานักในสถานที่ต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดฯ 
และรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

3) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ   
เพ่ือเป็นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โดยอาศัยการเช่ือมโยงช่องทางการตลาดแบบครบวงจร

เพ่ือรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิม และเพ่ือเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 
3.6.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    (KPI) 

ท่ี ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี พ.ศ.2553-2556 

(ร้อยละ) 
1 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  15 
2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  60 
3 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน 10 
4 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตรตามแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตร

ปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่ม 
10 

5 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีๆได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 10 
6 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการและบุคลาการด้านกาท่องเที่ยวท่ีมี

คุณภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
10 

 
3.6.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพื้นฐาน ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 กลยุทธ ์

1.1 แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ   
1) สนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีปัจจัยพ้ืนฐานและสังคมที่สงบสุข 
2) เร่งสร้างระบบเฝ้าระวัง จัดการวิกฤติ และบริหารความเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เช่น ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ การรุกล้ําที่ดิน และโรคระบาด 
3) เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านระบบการคมนาคมขนส่งสําหรับการท่องเที่ยว 
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4) เร่งสร้างความเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน 

5) เร่งสร้างการตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชน 

6) สนับสนุนและพัฒนาการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจากพืชพลังงาน
(ปาล์มนํ้ามัน) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของกลุ่ม 

1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
1) พัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอันดามันโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2) เร่งสร้างมาตรการการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตาม

ความสามารถทางการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ (Tourism Zoning) 

3) เร่งพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถวางแผนการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาอันดามัน 

4) เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีมาตรฐานภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพ่ือตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

5) พัฒนาศักยภาพสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม 
 กลยุทธ ์

2.1 พัฒนาสถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียว 
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเช่ือมโยงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติและเกษตร 

2.2 พัฒนาสินค้า/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1) จัดกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงกับศักยภาพภาคเกษตรกรรม

ที่เป็นอีกหน่ึงสาขาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัด 
2) พัฒนาสินค้า บริการ และของที่ระลึกที่สะท้อนความเป็นอันดามันให้ตรงกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยว 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานคุณภาพอาหารเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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2.3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว 
1) เร่งสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มอันดามัน เพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุน

ด้านการท่องเที่ยว 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ 
 กลยุทธ์ 

3.1 การตลาดเพื่อรักษาฐานนักท่องเท่ียวเดิม 
1) สนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิม 
2) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
3.2 การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

1) พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการที่สามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศใหม่ (Emerging Market) 
 

3.7 แผนกลยุทธ์ด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน (ATSP) 
3.7.1 วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน (ATSP) 

จากการหารือและรับฟังความคิดเห็นที่ดําเนินมาเป็นระยะเวลานาน สามารถสรุปวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคในช่วงปี 2011 ถึง 2015 ได้ ดังน้ี 
 
 วิสัยทัศน ์
 “ภายในปี 2015 อาเซียนจะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นด้วยสินค้าบริการที่เป็น
เอกลักษณ์และมีความหลากหลาย จะเกิดการปรับปรุงการเช่ือมโยงทางคมนาคม สร้างสภาวะแวดล้อมที่
มั่นคงปลอดภัย และเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ ในขณะเดียวกัน จะต้องเพ่ิมคุณภาพชีวิตและโอกาสให้แก่ผู้
มีถิ่นฐานในภูมิภาค โดยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและมีความรับผิดชอบด้วยความร่วมมือ
อย่างมีประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ” 
 
 กลยุทธ ์
 จากวิสัยทัศน์ที่กําหนดและการหารือในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการท่องเท่ียวของ
อาเซียน (ATSP) สามารถกําหนดทิศทางกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวของภูมิภาคมีความย่ังยืนและ
แข่งขันได้ ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 

1. พัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ของภูมิภาคและสร้างกลยุทธ์การ
ลงทุนและการตลาดที่สร้างสรรค์ 
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2. เพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในภูมิภาค 
3. เร่งปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการเดินทางและการเช่ือมโยงทางคมนาคมของอาเซียน 
 

แผนการดําเนินการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของภูมิภาคและสร้างกล
ยุทธ์การลงทุนและการตลาดที่สร้างสรรค์ 

1.1 จัดทําและดําเนินกลยุทธ์การตลาดสําหรับการท่องเที่ยวอาเซียน 
1.2 จัดทําแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ควบคู่กับกลยุทธ์ด้านการลงทุน 
1.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอาเซียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในภูมิภาค 
2.1 จัดทํามาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนและกระบวนการให้ใบรับรอง 
2.2 ดําเนินการตามข้อตกลง MRA ด้านบุคลากรในภาคการทอ่งเที่ยวของอาเซียน 
2.3 สร้างโอกาสให้บุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะ 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการเดินทางและการเช่ือมโยงทางคมนาคมของ
อาเซียน 

3.1 ผลักดันให้มีการใช้วีซ่าร่วมกันในอาเซียน 
3.2 ดําเนินการร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ของอาเซียน เพ่ือขยายการเช่ือมโยงทางอากาศนํ้า ทางรถไฟ 

และการเดินทางภาคพ้ืนดิน 

 

3.8 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับองค์กรหลายฝ่ายทั้งรัฐและเอกชน กฎหมาย

สําคัญของไทยที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีดังน้ี 
3.8.1 กฎหมายเก่ียวกับองค์การท่ีดูแลสนบัสนุนการท่องเที่ยวโดยท่ัวไป 

 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การที่ดูแลสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่สําคญั ได้แก่ 

 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 สาระสําคัญว่าด้วย คําจํากัดความ       
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวและคณะกรรมการการท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย ระเบียบเก่ียวกับการจัดต้ังทุน และเงินสํารองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระเบียบ
เก่ียวกับการกํากับการควบคุมและการบริหารงานของ ททท. 

 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สาระสําคัญว่าด้วย กฎหมายก่อต้ัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โอน
ภาระงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาบริการท่องเที่ยว และทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวให้กับกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ทําให้ ททท. มีหน้าที่เพียงด้านการบริหารจัดการตลาดการท่องเที่ยวเป็นหลัก  
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 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 สาระสําคัญ     
ว่าด้วย การกําหนดให้มีการจัดต้ังสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ        
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการประสานงาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเท่ียว โบราณสถาน และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ถึง 2546 (รวม 5 ฉบับ)
สาระสําคัญว่าด้วย เก่ียวข้องกับการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจัดให้มีและ
บํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

  
3.8.2 กฎหมายควบคุมนักท่องเท่ียว 

 กฎหมายควบคุมนักท่องเที่ยวมีกฎหมายสําคัญ ได้แก่ 

 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522, 2523 และ 2542 เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวดูแลเก่ียวกับการเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวของคนต่างด้าว การควบคุมพาหนะที่เข้า-ออกประเทศตามช่องทางด่าตรวจ 
คนเข้าเมืองหรือท้องที่ที่กําหนด 

 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ถึง 2548 เป็นกฎหมายเก่าแก่ที่ใช้มาต้ังแต่ พ.ศ. 2469 
และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่อยมาโดยลําดับเน้ือหาเกี่ยวข้องกับการนําของเข้า การส่งของออก การเสียภาษี
ตามพิกัดอัตราศุลกากรของนักท่องเที่ยว รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการตรวจของและป้องกันการลักลอบหนี
ศุลกากร และข้อกําหนดเร่ืองการนําเงินตราเข้าออกประเทศ  

 
3.8.3 กฎหมายควบคุมดูแลและพฒันาทรพัยากรการท่องเท่ียว 

 กฎหมายควบคุมดูแลและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวมีกฎหมายสําคญั ได้แก่ 

 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองดูแล
รักษาและจัดการอุทยานแห่งชาติ อันเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติซึ่งต้องการให้           
มีการจัดการ การอนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความย่ังยืนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และ 2546 เก่ียวข้องกับการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าโดยคณะกรรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เพ่ือไม่ให้สัตว์ป่าเหล่าน้ันถูกทําร้าย
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และสูญพันธ์ุในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติกิจกรรมการดูนก ส่องสัตว์ในบริเวณ
ดังกล่าว สําหรับนักท่องเที่ยวจึงมีความจําเป็นและเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 พระราชบัญญัติโบราณสถาน เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียน การกํากับดูแล
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และป้องกันการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ผิดกฎหมาย การจัดต้ัง
อุทยานประวัติศาสตร์ ระบุให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมการดําเนินการใดๆจึงต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด 

 
3.8.4 กฎหมายควบคุมเก่ียวกับธรุกิจการท่องเท่ียว 

 กฎหมายควบคุมเก่ียวกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่ 

 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 สาระสําคัญว่าด้วย การกํากับดูแล
เรื่องของการจัดต้ัง ควบคุมการดําเนินงาน รวมท้ังการกําหนดบทลงโทษสําหรับธุรกิจนําเที่ยวเฉพาะพื้นที่
ธุรกิจนําเที่ยวในประเทศ และธุรกิจนําเที่ยวต่างประเทศ เพ่ือให้การประกอบธุรกิจนําเที่ยวได้มาตรฐาน 
และไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวกํากับดูแลในเรื่องของการขอรับใบอนุญาตการขอต่ออายุ หรือ
ยกเลิกการเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไปและมัคคุเทศก์เฉพาะด้วย เน่ืองจากมัคคุเทศก์เป็นผู้มีบทบาทสําคัญ           
ในอันที่จะสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศ จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมเพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพน้ีมีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอย่างแท้จริง การจัดต้ังสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ในแต่ละภูมิภาค 

 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 สาระสําคัญว่าด้วย การเก่ียวข้องกับการสร้างโรงแรม 
ในแหล่งท่องเที่ยว การควบคุมดูแลและการให้บริการแก่ผู้พักอาศัยของเจ้าของกิจการ 

 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509, 2521, 2525 และ 2546 สาระสําคัญว่าด้วย      
การเก่ียวข้องกับการให้คําจํากัดความของสถานบริการประเภทต่างๆ เช่น สถานเต้นรํา สถานที่ที่มีอาหาร 
สุราจําหน่าย สถานอาบนํ้า นวดหรืออบตัวฯลฯระเบียบว่าด้วยการจัดต้ัง การควบคุมดูแล การให้บริการ  
แก่ผู้รับบริการจากสถานบริการเหล่าน้ันทั่วราชอาณาจักร 

 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 สาระสําคัญว่าด้วย การเก่ียวข้องกับการกํากับดูแล
และควบคุมมาตรฐานของภัตตาคาร ร้านอาหาร หรือกิจการประเภทอ่ืนที่เก่ียวข้องในด้านความสะอาด      
ถูกสุขอนามัย เพ่ือสนองแนวคิดเรื่อง Clean food good taste เป็นต้นมีบทบัญญัติที่เก่ียวกับการให้
อํานาจแก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528,2537,2544 สาระสําคัญว่าด้วย 
การเก่ียวข้องกับการจัดหางานภายในประเทศ และการไปทํางานในต่างประเทศสาขาการท่องเท่ียวของ
บริษัทจัดหางานให้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 
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 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2535 สาระสําคัญว่าด้วย การเก่ียวข้องกับการส่งเสริม
การลงทุนในธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2520, 2534 และ 2544 สาระสําคัญว่าด้วย การเก่ียวข้องกับ
การทําธุรกิจด้านโฆษณาของธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ถึง 2548 สาระสําคัญว่าด้วย 
การกําหนดมาตรฐานการจัดทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเป็นสินค้าของที่ระลึกเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เช่น ไวน์พ้ืนบ้าน  สินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมือง เป็นต้น 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 สาระสําคัญว่า
ด้วย การเก่ียวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการท่องเท่ียวที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทย เช่น นวดแผนโบราณ เป็นต้น 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ 2541 สาระสําคัญว่าด้วย การเป็นกฎหมาย
ที่ใช้ในการคุ้มครองการบริโภคของบุคคลต่างๆ รวมถึงการคุ้มครองการบริโภค เช่น การซื้อของที่ระลึก  
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจที่เก่ียวข้องต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.น้ี 

 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ถึง 2543 สาระสําคัญว่าด้วย การรถไฟ
แห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการตามท่ีกําหนดไว้ เช่น 
การสร้างทางรถไฟสายใหม่ เลิกกิจการในเส้นทางที่ปิดการเดินรถแล้ว ต้ังอัตราค่าโดยสาร เป็นต้น รฟท.
ต้องไม่วางระเบียบ ตลอดจนกําหนดอัตราค่าขนส่งอันจะเป็นการขัดกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีในทาง
เศรษฐกิจการคลัง โดยได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ถึง 2546 สาระสําคัญว่าด้วย การกําหนดให้
ผู้ประกอบการขนส่งประจําทาง ไม่ประจําทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก การขนส่งส่วนบุคคล การรับ
จัดการขนส่ง และสถานีขนส่งต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งผู้โดยสาร
ต้องจดทะเบียนเสียภาษี และผ่านการตรวจสภาพเพ่ือความม่ันคงแข็งแรงจากพนักงานตรวจสภาพรถหรือ
จากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ผู้ประจํารถ ได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร 
นายตรวจ และผู้บริการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนห้ามมิให้ผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบการขนส่งเพ่ิม ลด หรือยกเว้นค่าขนส่งหรือค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ 

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ถึง 2542 สาระสําคัญว่าด้วย การเก่ียวกับการใช้รถ 
สัญญาณจราจร และเคร่ืองหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ ข้อกําหนดเก่ียวกับความเร็วของรถและอุบัติเหตุ
จากรถยนต์ 

 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ถึง 2547 สาระสําคัญว่าด้วย การแบ่งรถยนต์ออกเป็น      
3 ประเภท คือ รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล 
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 กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 259 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 
สาระสําคัญว่าด้วย การรักษาทางหลวงให้คงทนถาวรและมีบทบัญญัติกําหนดประเภทและชนิดของทางหลวง  
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวง รวมถึงประกาศกําหนดนํ้าหนักบรรทุกสูงสุดของยานพาหนะท่ีใช้
บนทางหลวง 

 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยพ.ศ.2494 ถึง 2543 สาระสําคัญว่าด้วยการควบคุม 
ดูแลกิจการท่าเรือหรือธุรกิจเก่ียวกับท่าเรือ ซึ่งหมายรวมถึงท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยวด้วย 

 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ.2456 ถึง 2540 สาระสําคัญว่าด้วยการควบคุมดูแล 
การจัดระเบียนการเดินเรือสมุทรเพ่ือการท่องเที่ยวและกิจการท่องเที่ยวทางน้ําประเภทต่างๆ 

 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2515 สาระสําคัญว่าด้วย มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการใช้แม่นํ้าลําคลองเป็นที่จอดเรือเพ่ือพักอาศัยโดยไม่เคลื่อนที่เป็นเวลานานจน
ก่อให้เกิดความสกปรกรกรุงรัง 

 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481  ถึง 2540 สาระสําคัญว่าด้วย การออกทะเบียนเรือสําหรับ
การค้าในน่านนํ้าไทย การโอนกรรมสิทธ์ิเรือการจํานองและบุริมสิทธิอันเก่ียวกับเรือ ช่ือเรือการเปลี่ยนแปลงเรือ 
และการเปลี่ยนแปลงเมืองท่าขึ้นทะเบียน 

 พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522 การใช้และการห้ามใช้โคมไฟ การใช้ทุ่น
เครื่องหมาย การใช้เสียงสัญญาณ สัญญาณเวลาอับจน การถือท้าย และการเดินเรือ รวมถึงกําหนดวิธีหลักการ
ป้องกันเรือโดนกัน 

 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ถึง 2542 เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยวในส่วนของ 
การชําระค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของนักท่องเที่ยว 
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3.9 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
 ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สําคัญ ดังตารางที่ 3.9.1 
 

ตารางที่ 3.9-1 หน่วยงานและบทบาทที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยว  
หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ บทบาท หน้าท่ี 

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา 
นันทนาการ และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด ให้อํานาจหน้าท่ีของกระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคน
ไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2. เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถานโบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการ
อย่างอ่ืนอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว  

3. อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  
4. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่าง

ประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว  
5. ริเร่ิมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
3. สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย 
1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการประสานงานอย่าง  

มีระบบ ระหว่างรัฐกับเอกชนด้วยกัน 
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานท่ีท่องเท่ียว โบราณสถาน 

และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของ

ธุรกจิท่ีเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสําหรับนักท่องเที่ยว 
6. ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวดําเนินการอย่างมีคุณภาพ  

มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการและ

เทคโนโลยี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการบุคคลท่ัวไป 
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อสมาชิก 

และบุคคลท่ัวไปท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
9. เสนอความเห็นหรือให้คําปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว 
10. ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม กิจการ

ด้านการท่องเที่ยวท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
11. คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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12. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
13. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
14. ดําเนินกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
15. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

4. กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ
รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราช
อาคันตุกะ และบุคคลที่สําคัญอ่ืน รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาญาจักร ท้ังในกรณีท่ีผู้เสียหาน
หรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยว
หรือเพ่ือการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือในกรณีท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ท่ัวราชอาณาจักร ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หรือได้รับมอบหมาย
ให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถ่ิน  

2. ประสานงานการใช้อํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อมการท่องเท่ียว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย  
เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

ตลาดการท่องเที่ยว       
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีชมุชนท้องถ่ินของตน  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชนท้องถ่ินจัดให้มีการ

บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน  
7. ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
8. ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในด้านการท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถ่ินให้ดีข้ึน 
6. สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
1. ส่งเสริมการจัดการประชุม  การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ 

ในประเทศไทย 
2. สนับสนุน หรือจัดให้มีการนําเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทะนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
3. ให้การบริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือประชาชน ให้เกิดความ

ชํานาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ 
5. ให้ความรู้แก่ผู้ดําเนินการธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
7. สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ เพ่ือท่ีผู้มีอาชีพนําเท่ียวจะได้มีองค์กรกลางของตนเอง เอาไว้พบปะสังสรรค์ทําความรู้จัก

คุ้นเคยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันกระทํากิจกรรม จัดสรรสวัสดิการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระดมความคิดช่วยกันแก้ปัญหาของส่วนร่วมเม่ือมีความจําเป็นเกิดข้ึน 
และสร้างกรอบความประพฤติควบคุมกันเอง เพ่ือให้ผู้เป็นมัคคุเทศก์ดํารงตนอยู่ในความดีงาม 

8. มูลนิธิใบไม้เขียว 1. เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ สนับสนุนการศึกษา และวิจัย แก่ผู้ประกอบการในสาขาอาชีพ 
ให้เข้าใจในวิธีการดําเนินงานท่ีมีส่วนในการักษาสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนา
มาตรฐานการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม 

3. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของภาคเทคโนโลยีในการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
กิจกรรมของธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

9. สมาคมสปาไทย 1. ทําการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีอยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้น 

2. ส่งเสริมการดําเนินการขายสินค้าและการให้บริการในการประกอบวิสาหกิจของ
สมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับวิสาหกิจดังกล่าวให้
ได้ผลดีย่ิงข้ึน 

3. ร่วมมือกับรัฐบาล นิติบุคคล ในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจ
อ่ืนใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ 

4. ทําความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพ่ือให้การ
ประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ได้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

5. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการ
ประกอบวิสาหกิจ 

10. สมาคมผู้ประกอบการนําเท่ียว
ไทย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วม มือระหว่างผู้ประกอบอาชีพท่องเท่ียวภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

2. เพ่ือส่งเสริมการเดินทางท่อง เท่ียวของคนไทยภายในประเทศเพ่ือเป็นการกระจาย
รายได้สู่ชนบท 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการอนุรักษ์ไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมีอยู่เดิม 

4. เพ่ือพัฒนาการบริการด้านการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานท่ีดีเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

5. เ พ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงาน  เผยแพร่ และเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสาร
ประสบการณ์และวิชาทางการท่องเที่ยว 
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6. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก ผู้ใช้บริการและผู้บริโภค 
7. เพ่ือให้ความร่วมมือ เจรจาทําความตกลงกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนอ่ืนๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ร่วมกันในธุรกิจท่องเที่ยว 
11. สม า ค ม ไ ท ย ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

อนุรักษ์และผจญภัย 
1. เป็นผู้นําในการกําหนดมาตรฐานกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และผจญภัย 
2. เป็นผู้ประสานงานและมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม

การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 
3. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก 
4. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างจิตสํานึก เร่ืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ

ผจญภัย ให้กับสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
12. สมาคมโรงแรมไทย 1. ส่งเสริมความสามัคคีและอุปการะซ่ึงกันและกันในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม

และของสมาชิก 
2. ส่งเสริมการทัศนาจรในประเทศไทย โดยขอรับความร่วมมือจากองค์การท่องเที่ยวของ

รัฐบาลและองค์การทัศนาจรในประเทศอ่ืน 
3. ส่งเสริมความรู้และการประสานงานระหว่างสมาชิก ท้ังนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

  
3.10 ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
ตามนโยบายและแผนพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง 
 จากนโยบายและแผนพัฒนาที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญที่ต้องนํามาใช้ในการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคใต้ฝั่งอันดามันที่สําคัญดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การสร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ 
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม 

2. การส่งเสริมการนําความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ 
ในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวทั้งระบบในการแข่งขัน  
และเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น 

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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5. การพัฒนาการเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค
ระหว่างประเทศพ้ืนที่ รองรับการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันกับพ้ืนที่ 8 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช   

6. เสริมสร้างความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของกรอบความร่วมมือให้กระชับ และเน้นไปสู่การปฏิบัติได้จริงของพ้ืนที่สะพาน
เศรษฐกิจในแต่ละประเทศเพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่สนับสนุนและกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ 

7. การพัฒนาให้ฝั่งอันดามันเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพ่ือเสริมสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันประเทศกลุ่ม BIMSTEC 

8. การส่งเสริมการท่องเท่ียวที่เน้นความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันความเสื่อมโทรมของพื้นที่จากการท่องเที่ยว และเร่งรัดดําเนินมาตรการป้องกันการบุกรุก
ทําลายป่าไม้และพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารสําหรับพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติควรมีการจัดทําเครื่องมือ เพ่ือการ
เตือนภาวะความเสื่อมโทรมของพื้นที่ เช่น การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว เป็นต้น 

9. เร่งรัดพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนเมืองศูนย์กลางและเมืองชายแดน โดยเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ระบบบําบัดนํ้าเสีย การจัดหาพ้ืนที่
สีเขียว สวนสาธารณะ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การรักษาพ้ืนที่ริมแม่ นํ้ามิให้เกิดการรุกล้ํา  
โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางผังเมืองทุกระดับ 

10. การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพาณิชยนาวี เพ่ือเปิดประตูการค้ากับประเทศฝั่งทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยนําประเทศเข้าสู่โครงข่ายการค้าโลก พร้อมพัฒนาทําเลท่ีเหมาะสมในการลงทุน โดยมีองค์ประกอบ
ของการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ 

11. ยกระดับสามารถสร้างรายได้อย่างเต็มศักยภาพและย่ังยืนโดยรักษาความมีช่ือเสียงและเพ่ิมมนต์
เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะการเพ่ิมบทบาท “ICT City”  
ของจังวัดภูเก็ตสู่การเป็น “ฐานอุตสาหกรรมความรู้” รวมท้ังการพัฒนากิจกรรม Mice และ Marina เพ่ือเสริม
บทบาทด้านการเป็น “เมืองนันทนาการ” (Leisure Polis) เพ่ือเพ่ิมจุดขายแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง 
(High-End) รวมท้ังการพัฒนาจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบ Long Stay และจังหวัดกระบ่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวอนุรักษ์คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอและ 
ได้มาตรฐานโดยเฉพาะระบบประปา ระบบขนส่งสาธารณะ และการควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

12. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและมาตรฐานการบริการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และ 
เชิงสุขภาพเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มตามกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ชุมชน
หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการพัฒนากิจกรรมบริการในประเภทท่ีไม่เน้นเชิงพาณิชย์มากเกินไป 
เพ่ือเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับจังหวัดระนอง 

13. การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยเน้นนโยบายการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเลเช่ือมโยง 
สู่นานาชาติเพ่ือเปิดประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่เก่ียวข้องกับจังหวัดกระบ่ี ประกอบด้วยพัฒนาท่าเรือน้ําลึก 
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ฝั่งอันดามัน และระบบการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารสินค้าและบริการในลักษณะขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  
ทั้งการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางนํ้าให้สามารถเช่ือมโยงการขนส่งภายในประเทศและเป็นประตู 
การขนส่งระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

14. การรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของความเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล (Andaman 
Paradise) บริเวณภูเก็ต-พังงา-กระบ่ี ให้สามารถสร้างรายได้อย่างย่ังยืน โดยการพัฒนาบริการพ้ืนฐานและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน เช่น การพัฒนาถนน 4 ช่องจราจร ช่วงชุมพร-ระนอง-พังงา/
กระบ่ี-ตรัง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยและนํ้าเสียบริเวณเกาะภูเก็ต เกาะพีพี การจัดหา
แหล่งนํ้าและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

15. การเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ
พ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือรองรับกิจกรรมที่เก่ียวกับอุตสาหกรรม Software รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
บริการด้านการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับธุรกิจบริการและ 
การท่องเที่ยวกลุ่ม MICE และ Marina โดยมีศูนย์กลางที่เกาะภูเก็ต 

16. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก เช่น นํ้าตก ถ้ํา และแหล่งนิเวศธรรมชาติ  
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และการพัฒนา 
ให้เช่ือมโยงกับศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและกระจายผลประโยชน์ 
จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 

17. การพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการและการสร้างความ
แตกต่าง โดยใช้เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพ่ิมคุณค่าด้านการท่องเที่ยว 

18. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ Carrying Capacity เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเฉพาะ
ในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะพีพี เป็นต้น 

19. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

20. การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสร้างความสมดุลระหว่าง 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคม และวิถีชีวิตของชุมชน 

21. การเตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวให้มีความพร้อม 
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

22. การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ   
23. การบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ ลดความซํ้าซ้อนของภารกิจ สร้างกลไก 

ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ทั้งน้ีประเด็นการพัฒนาที่สําคัญข้างต้นน้ีจะนําไปเป็นปัจจัยเข้าสําคัญต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป 


