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บทคัดย่อ
รัฐบาลกําหนดนโยบายการทํองเที่ยวแหํงชาติ ในปี 2561 เป็น "ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน และให๎การทํองเที่ยว
สามารถเติ บ โตควบคูํ ไ ปกั บ การตามรอยพระบาทด๎ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล๎ อ ม เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความสมดุ ล รั ฐ บาลโดย
คณะกรรมการนโยบายทํองเที่ยวแหํงชาติมีมติให๎ปี 2561 เป็น "ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน ” หรือ "Amazing Thailand
Tourism Year 2018” เพื่อเน๎นการทํองเที่ยวให๎เป็นอุตสาหกรรมเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการตํางประเทศ
โดยบูรณาการรํวมกันจากทุกภาคสํวนเพื่อมุํ งสูํการเป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนําของโลก มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยและกระจายรายได๎สูํชุมชน นอกจากนี้ ยังเน๎นสํงเสริมกิจกรรมที่มีเสนํห๑มีเอกลักษณ๑ทางด๎านวัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น รัฐบาลจึงได๎วางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสูํยุคไทยแลนด๑ 4.0 ซึ่งการทํองเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญในการสร๎าง
รายได๎ และความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร๎างคุณคํา และรักษาจุดเดํน
ของประเทศด๎านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ๑ความเป็นไทยอยํางเป็นทางการ(ที่มา:สํานักขําวกรมประชาสัมพันธ๑
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7757&filename=index ออนไลน๑)
คาสาคัญ: การทํองเที่ยวยั่งยืน, ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด
Abstract
The government has planned to drive the Thai economy into the 4.0 era. let tourism be important
in generating revenue and economic progress of the country. by supporting activities that create value and
maintain the strength of the country in the tradition, and cultural and thai identity. resulting in income
distribution to major cities and secondary cities. all thai people are involved in tourism management instill
youth new and generation realizing the importance of being a good host. having love and pride in the origin
to help facilitate and maintain. safety for tourists. resulting in tourists being happier and returning to travel
continuously. sustainable tourism development need to create relationships and cooperation with
neighboring countries and countries around the world tourism management. using aggressive marketing
strategies elevating thailand to be the center of the seminar. regional product display both at the ASEAN
and global levels. both in the city and outside the city environmental restoration and cultural heritage to
create new tourist destinations. production of products for sale to tourists Increasing convenience measures
creating security. Including the use of tourism resources in each area for maximum benefit and does not
cause effects such as pollution waste and degradation.
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บทนา
รัฐบาลกําหนดนโยบายการทํองเที่ยวแหํงชาติ ในปี 2561 เป็น "ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน และให๎การทํองเที่ยว
สามารถเติบโตควบคูํไปกับการตามรอยพระบาทด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อมเพื่อให๎เกิดความสมดุลรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบาย
ทํองเที่ยวแหํงชาติมีมติให๎ปี 2561 เป็น "ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน ” หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018”
เพื่อเน๎นการทํองเที่ยวให๎เป็นอุตสาหกรรมเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการตํางประเทศ โดยบูรณาการรํวมกัน
จากทุกภาคสํวนเพื่อมุํงสูํการเป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณ ภาพระดับชั้นนําของโลก มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทยและ
กระจายรายได๎สูํชุมชน นอกจากนี้ ยังเน๎นสํงเสริมกิจกรรมที่มีเสนํห๑มีเอกลักษณ๑ทางด๎านวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น รัฐบาลจึง
ได๎วางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสูํยุคไทยแลนด๑ 4.0 ซึ่งการทํองเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญในการสร๎างรายได๎ และความก๎าวหน๎าทาง
เศรษฐกิจจึงมีนโยบายการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร๎างคุณคําและรักษาจุดเดํนของประเทศด๎านขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ๑ความเป็นไทยอยํางเป็นทางการ (ที่มา : สํานักขําว กรมประชาสัมพันธ๑
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7757&filename=index ออนไลน๑)
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา กลําววํา ปีทํองเที่ยวครั้งนี้เป็นการรวมตัวสิ่งดี ๆ ของทุกหนํวยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และการนําเสนอแหลํงทํองเที่ยวในมุมมองใหมํ ๆ เพื่อให๎นักทํองเที่ย วได๎รํวมกิจกรรม เชํน กีฬาเพื่อการ
ทํอ งเที่ ยว และการทํ องเที่ ย วเชิงอาหาร เป็ นต๎ น ซึ่ งจะทํา ให๎นั กทํ อ งเที่ย วได๎ ค๎น พบความสุข และเป็ นชํ ว งที่ เหมาะสมที่ จะให๎
นักทํองเที่ยวทั่วโลกยังคงสนใจที่จะมาทํองเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นอันดับต๎น ๆ สํงผลให๎เกิดการกระจายได๎จากเมืองหลักไปสูํเมือง
รองทั้งทางตรงและทางอ๎อม เศรษฐกิจของประเทศไทยด๎านการทํองเที่ยวขณะนี้เมื่อมีการทํองเที่ยวเข๎ามาชํวยเสริมควบคูํไปกับการ
ตามรอยพระบาทด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อมเพื่อให๎เกิดความสมดุลและทําให๎ชาวบ๎านในชุมชนมีรายได๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจะทําให๎
การทํองเที่ยวสามารถเติบโตควบคูํไปกับเศรษฐกิจของประเทศชาติได๎อยํางยั่งยืนหากทุกคนเข๎ามามีสํวนรํวมการเปิดตัวปีทํองเที่ยว
ในครั้งนี้ จะทําให๎เยาวชนรุํนใหมํได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี การมีค วามรักและความภาคภูมิใจในถิ่นกําหนด
รวมไปถึงชํวยอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยว สํงผลให๎นักทํองเที่ยวมีความสุขและกลับมาทํองเที่ยว
ที่ประเทศไทย
การพัฒนาการทองเที่ยวอย่างยั่งยืน
จากนโยบายของรัฐบาลที่ไดมีนโยบายทางดานการทองเที่ยวในลักษณะตํางๆ และประกาศให๎การทํองเที่ยวเติบโตควบคูํ
ไปกับการตามรอยพระบาทด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อมนั้น แหลงทองเที่ยวในหลายพื้นที่ในประเทศไทยอาจจะไดรับการพัฒนาให
เป็นแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนไดดวยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในทองถิ่น การทองเที่ยวเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
และจําเปนตอประเทศไทยในสภาพที่ยังมีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเชนนี้ รัฐบาลภายใต๎การกํากับดูแลของพลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑
โอชาเปนนายกรัฐมนตรีไดมีแนวคิดที่จะสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศเพราะการทองเที่ยวยอมนํามาซึ่งรายไดมหาศาล และ
ประเทศไทยก็มีศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และโบราณวัตถุและโบราณสถานอืน่ ๆอีกมากมาย
ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพทิ ักษ๑ รองนายกรัฐมนตรี ได๎เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการทํองเทีย่ วแหํงชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน๑
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา นายพงษ๑ภาณุ เศวตรุนทร๑ ปลัดกระทรวงการทํองเทีย่ วและกีฬา และผู๎บริหารจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุม โดยมีสาระสําคัญของการประชุมฯ ดังนี้ที่ประชุมได๎ตดิ ตามสถานการณ๑การทํองเที่ยวของ
ประเทศ ในระยะครึ่งปีที่ผํานมาโดยมีจํานวนนักทํองเที่ยว 19.481 ล๎านคน ขยายตัวร๎อยละ 12.46 เมื่อเทียบจากชํวงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผํานมา โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนที่มีการขยายตัวสูงถึงร๎อยละ 11.57 นักทํองเที่ยวที่มีจาํ นวนมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได๎แกํ จีน มาเลเซีย และอินเดีย สร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวรวม 1,015,893 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 15.88 จากชํวงเวลา
เดียวกันของปีที่ผํานมา สํวนในเดือนกรกฎาคม จํานวนนักทํองเที่ยวขยายตัวเพียงร๎อยละ 4 เนื่องจากการหดตัวของนักทํองเที่ยวจีน
และยุโรป อยํางไรก็ตามคาดการณ๑ตลอดทั้งปี 2561 การทํองเที่ยวจะสร๎างรายได๎รวม 3 ล๎านล๎านบาท เป็นรายได๎จากนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติ 2 ล๎านล๎านบาท และจากไทยเที่ยวไทย 1 ล๎านล๎านบาท โดยนักทํองเที่ยวที่สร๎างรายได๎สงู สุด 3 อันดับแรก ได๎แกํ จีน
รัสเซียและมาเลเซีย ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมการทํองเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพจัดประชุมใน
ระหวํางวันที่ 21 – 27 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหมํโดยประเทศไทยได๎ผลักดันประเด็นการพัฒนาที่สําคัญได๎แกํ การ
ทํองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การลงทุนด๎านการทํองเที่ยวการทํองเที่ยวทางเรือ การทํองเที่ยวเชิงอาหาร รวมทั้งได๎มีการรับรองปฏิญญา
รํวม 2 ฉบับ โดยไมํมีการลงนาม ได๎แกํ ปฏิญญาอาเซียนวําด๎วยการทํองเที่ยวทางเรือ และปฏิญญาอาเซียนวําด๎วยความรํวมมือด๎าน
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การทํองเที่ยวเชิงอาหารนอกจากนี้ ที่ประชุมได๎รับทราบผลการประชุมคณะทํางานด๎านการทํองเที่ยวอนุภูมิภาคลุํมแมํนา้ํ โขง ครั้งที่
41 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานประสานความรํวมมือการทํองเที่ยวอนุภมู ิภาคลุมํ แมํน้ําโขงและผลการประชุม
การทํองเที่ยวอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง ปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งผลการหารือระหวํางรัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬากับ
เลขาธิการองค๑การการทํองเที่ยวโลกแหํงสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) ในคราว
เดินทางมาเยีย่ มคารวะเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา และรํวมเป็นเจ๎าภาพจัดงาน The 4 th
UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism สําหรับการบูรณาการการทํางานระหวํางกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามนโยบายรัฐบาล ได๎แกํ กระทรวงคมนาคม ได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการรํวมเพื่อการพัฒนาโครงขําย
คมนาคมเชื่อมโยงการทํองเที่ยว ซึ่งที่ผํานมาได๎รํวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการแก๎ไขป๓ญหาเรํงดํวน (Quick Win) กําหนดพื้นทีท่ ี่มี
ศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว จัดทําแผนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยวในระยะยาว รวมทั้ง
การสํารวจพื้นที่ Thailand Riviera เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร๎อมและความต๎องการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพื่อกระทรวงคมนาคมจัดทําแผนงาน/โครงการ รองรับ กระทรวงวัฒนธรรมได๎มีการหารือเพื่อจัดทําฐานข๎อมูลด๎านการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการทํองเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ การพัฒนาฐานข๎อมูลเพื่อสํงเสริมการทํองเทีย่ วเชิงพุทธศาสนา ในรูปแบบ
Digital Content ผําน Platform Thailand Tourism Directory ของกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ในสํวนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จะมีการประชุมรํวมกันในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาและสํงเสริม
“วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน” เป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับโลก การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยว
(CarryingCapacity) ของแหลํงทํองเที่ยวและการบริหารจัดการสิง่ แวดล๎อมในแหลํงทํองเที่ยว ความคืบหน๎าการดําเนินโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาได๎รับงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 891.29
ล๎านบาท จําแนกเป็น กรมการทํองเที่ยว 106.29 ล๎านบาท ดําเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ การจัดการทํองเที่ยวชุมชน การ
ทําโฮมสเตย๑ การอํานวยความสะดวกด๎านความปลอดภัย จัดหาอุปกรณ๑ชํวยเหลือนักทํองเที่ยว พัฒนาระบบสารสนเทศ และการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย 785.00 ล๎านบาท ดําเนินโครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเมืองรองและชุมชนตามโครงการทํองเที่ยว
ชุมชน อะเมซิ่งไทยแลนด๑ โกโลคอล (Amazing Thailand Go Local) โครงการบริหารจัดการข๎อมูลอัจฉริยะเพื่อการทํองเที่ยว
(Tourism Smart DATA Management) และโครงการสํงเสริมการตลาดเพื่อการพัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งหํวง โซํคณ
ุ คําด๎าน
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง (Marketing – Led Tourism Development) ซึ่งป๓จจุบันอยูํระหวํางดําเนินโครงการ การสํงเสริม
การตลาดการทํองเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได๎สูํเมืองรอง การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยได๎จดั ทําโครงการ Amazing
Thailand Go Local และมีการปรับสัดสํวนผูเ๎ ยี่ยมเยือนเมืองหลักตํอเมืองรอง จากเดิม ๗๐:๓๐ เป็น ๖๕:๓๕ ผลการดําเนินงานที่
สําคัญได๎แกํการกําหนดกลุํมเปูาหมายที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่สร๎างอัตลักษณ๑ของพื้นที่และจัดกิจกรรมกระตุ๎นการเดินทาง
ทํองเที่ยวในเมืองรองเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนและการพัฒนาคนสร๎างเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนผํานโครงการ
อาสาสมัครเพื่อการทํองเที่ยวในรูปแบบพัฒนาผู๎สอน แผนการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เน๎นการใช๎วิถกี ารกินนําไปสูํการสัมผัส Local
Experience สร๎างมูลคําเพิ่มด๎วย content สร๎างกระแสใสํใจสิง่ แวดล๎อม และชูอัตลักษณ๑เมืองรองมาเป็นสํวนผสมหลักในการ
สร๎างสรรค๑สินค๎า สร๎างประสบการณ๑การทํองเที่ยวเพื่อตอบความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย ทั้งนี้ในสํวนของการขับเคลื่อนงานด๎าน
นโยบายและยุทธศาสตร๑ที่สําคัญ ที่ประชุมได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบยุทธศาสตร๑การทํองเที่ยวกลุมํ มุสลิมยุทธศาสตร๑การสํงเสริม
การทํองเที่ยวเรือสําราญและนโยบายการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติ และ
แผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรับไปพิจารณาดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารของยุทธศาสตร๑ดังกลําว รวมทั้งพิจารณาให๎ความเห็นชอบมาตรฐานที่พักแบบพํานักระยะ
ยาว (Long Stay Standard) ฉบับปรับปรุง และการจัดทํา “แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการทํองเที่ยวโดยชุมชน” เพื่อเสนอให๎
สํานักงบประมาณพิจารณาทบทวนและกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร๑ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตํอไป (https://www.mots.go.th/ewt_news.php?nid=11106&filename=index)
จากนโยบายของรัฐบาลที่ไดมีนโยบายทางดานการทองเที่ยวในลักษณะตํางๆ และประกาศให๎การทํองเที่ยวเติบโตควบคูํ
ไปกับการตามรอยพระบาทด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อมนั้น จะเห็น ได๎วําการที่จะพัฒนาการทํองเที่ยวได๎นั้นจะต๎องมีหลักเดิมๆที่
สําคัญก็คือจะต๎องเรงฟนฟูระดับความสัมพันธ และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหไทยเปนประตูผานหลักของการทอง
เที่ยวภูมิภาค ทั้งดานการตลาด การขนสง การลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการขจัดปญหาและอุปสรรคในดานการทองเที่ยว
เรํงการบริหารจัดการการทองเที่ยว โดยใชกลยุทธการตลาดเชิงรุก โดยสรางกิจกรรมทองเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศและระหวาง
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ประเทศ ยกระดับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการประชุม สัมมนา การแสดงสินคาของภูมิภาคเอเชีย เรงพัฒนา บูรณะ ฟนฟู
มรดกและทรัพยสินทางวัฒนธรรม ทั้งในเขตเมือง นอกเมือง เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวใหม สรางแหลงจับจายซื้อสินคาของนักทอง
เที่ยว โดยจะสงเสริมบทบาทเอกชนรวมกับชุมชน
ในการรักษาแหลงทองเที่ยว และวิถีชีวิตใหอยูในสภาพเดิมอยางตอเนื่อง
เรํงเพิ่มความหลากหลายของ การทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม และใหชุมชนมีบทบาท
การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณการทองเที่ยว และการพัฒนาชุมชน เปนแหลงทองเที่ยว
เรํงเพิ่มมาตรการอํานวยความสะดวก สรางความปลอดภัยและปองกันการเอาเปรียบ นักทองเที่ยว รวมทั้งเรงรัดการแกไขป
ญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยวอยางจริงจัง การพัฒนาการทองเที่ยวสามารถสรางความเจริญรุํงเรืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไปสูชุมชนแตก็สงผลกระทบตอสภาวะสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนและสมดุลนั้นจะต๎องมีการพัฒนาการท
องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมุงเนนและเจาะจงไปที่การทองเที่ยวที่ใชทรัพยากรการทองเที่ยวในแตละพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ไมกอใหเกิดผลกระทบที่เป็นลบเชํนมลภาวะ เป็นต๎น ตลอดจนใหชุมชนเจาของทองถิ่นหรือเจ๎าถิ่นรวมกันตํอเติมริเริ่มคนหาความ
โดดเดน ดึงจุดขายที่เป็นมนต๑เสนห๑ ความสวยงาม เพราะนักทํองเที่ยวสํวนมากเข๎าสูํยุค 4.0 กันหมดเทคโนโลยีตํางๆจึงตํอโลก
ป๓จจุบัน และนําเอาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวเขาไปประกอบจัดเป็นแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อ
ดึงดูดใจนักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
จังหวัดกาญจนบุรีกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กาญจนบุรเี ปนจังหวัดหนึ่งที่ใหญํเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหมํ มีพื้นที่โดยรวม
ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นปุา ทั้งปุาโปรํง และปุาดงดิบ มีแมํน้ําสําคัญสองสายคือ แมํน้ําแควใหญํ
และแมํน้ําแควน๎อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแมํน้ําแมํกลองที่บริเวณอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด๎วยทิว
เขา หุบเขา และที่ราบลุํมแมํนา้ํ พื้นที่ทางด๎านทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นเทือกเขาแล๎วคํอย ๆ ลาดลงมาทางด๎านทิศใต๎และทิศ
ตะวันออก ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก เป็นปุาไม๎ และภูเขา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางสํวนทางทิศเหนือเป็นที่ราบ
กว๎างใหญํสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ แตํแห๎งแล๎ง ทิศตะวันออกเฉียงใต๎และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณทีร่ าบลุมํ แมํน้ํา มีความ
อุดมสมบูรณ๑ แบํงออกได๎เป็น 3 เขตด๎วยกัน ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรมี ีสภาพท๎องที่กว๎างขวางมาก ลักษณะ
ของภูมิอากาศจึงแตกตํางกันไป บริเวณทีร่ าบจะมีสภาพภูมิอากาศคล๎ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก สํวนบริเวณ
ที่เป็นปุาและภูเขาจะแตกตํางไป คือ ในฤดูร๎อนจะร๎อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริม่ ตั้งแตํเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม แหลํงน้ําธรรมชาติทสี่ ําคัญ ได๎แกํ ลําน้ําแควน๎อย ลําน้ําแควใหญํ และลําน้ําแมํกลอง การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย จึง
ได๎สร๎างเขื่อนกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในการผลิตกระแสไฟฟูาถึง ๓ เขื่อน คือ เขื่อนชิราลงกรณ๑ ในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร๑
ในอําเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งได๎ชื่อวําเป็น ดินแดนมหัศจรรย๑แหํงสายน้ําและขุนเขา และเขื่อนทําทุํงนา ในพื้นที่อําเภอเมือง นอกจากนี้
กรมชลประทานยังได๎สร๎างเขื่อนชลประทานเพื่อการเกษตรอีก 1 แหํง ได๎แกํ เขื่อนแมํกลองในพื้นที่อําเภอทํามํวง พื้นที่ปุาไม๎จังหวัด
กาญจนบุรี จากข๎อมูลของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558 จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่
ประมาณ 12,176,968 ไรํ หรือ 19,483.15 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ปุาไม๎ รวมทั้งหมดประมาณ 7,445,151 ไรํ หรือ 11,912.24
ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 61.14 % ของพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได๎แกํปุาสงวนแหํงชาติ มีปุาสงวนแหํงชาติ จํานวน 15 ปุา รวมเนื้อ
ที่ประมาณ 5,014,485.25 ไรํ หรือ 8,023.18 ตารางกิโลเมตร ปุาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี มีพื้นที่ปุาไม๎ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 14 ปุา อยูํในท๎องที่ อําเภอบํอพลอย,อําเภอศรีสวัสดิ,์ อําเภอทองผาภูม,ิ อําเภอไทรโยค,อําเภอสังขละบุร,ี
อําเภอทํามะกา,อําเภอทํามํวง,อําเภอบํอพลอย,อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 344,599 ไรํ อุทยานแหํงชาติ
มีอุทยานแหํงชาติ จํานวน 7 แหํง รวมเนื้อที่ประมาณ 4,238,338.50 ไรํ เขตรักษาพันธุ๑สตั ว๑ปุา มีเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปาุ จํานวน 2
แหํง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,933,062 ไรํ เขตห๎ามลําสัตว๑ปุา มีเขตห๎ามลําสัตว๑ปุา จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ เขตห๎ามลําสัตว๑ปุา อุทยาน
สมเด็จพระศรีนครินทร๑ ท๎องที่อําเภอเมือง เนื้อที่ประมาณ 56,250 ไรํ วนอุทยาน มีวนอุทยาน จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ วนอุทยาน
พระแทํนดงรัง ท๎องที่ อําเภอทํามะกา เนื้อที่ประมาณ 1,344 ไรํ เขตการปกครองแบํงเขตการปกครอง ประกอบด๎วยการบริหาร
ราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่นในระดับอําเภอ แบํงเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อําเภอ ได๎แกํ อําเภอเมือง
กาญจนบุร,ี อําเภอทํามะกา, อําเภอทํามํวง, อําเภอดํานมะขามเตี้ย, อําเภอทองผาภูม,ิ อําเภอไทรโยค, อําเภอสังขละบุร,ี อําเภอศรี
สวัสดิ,์ อําเภอบํอพลอย, อําเภอพนมทวน, อําเภอเลาขวัญ, อําเภอห๎วยกระเจา, อําเภอหนองปรือ ประชากรรวมทั้งสิ้น 883,585
คน (แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564))
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"Smart Society Development"
จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร๑ ธรรมชาติอัศจรรย๑ สวรรค๑นักผจญภัย” เป็นแหลํงทํองเที่ยวหลักของภูมิภาค
ตะวันตก อุดมด๎วยทรัพยากรทางการทํองเที่ยว ที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ แหลํงโบราณสถาน
และแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชํน น้ําตกเอราวัณ น้ําตกห๎วยแมํขมิ้น น้ําตกไทรโยคน๎อย น้ําตก
ไทรโยคใหญํ น้ําตกนางครวญ น้ําตกเกริงกระเวีย น้ําตกผาตาด ถ้ําธารลอด ถ้ําดาวดึงส๑ ถ้ําพระธาตุ ถ้ําเสาหิน ถ้ําสวรรค๑บันดาล
น้ําพุร๎อนหินดาด เขาช๎างเผือก แหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ เชํน สะพานข๎ามแมํน้ําแคว อุทยานประวัติศาสตร๑เมืองสิงห๑
สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย๑ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ๑สถานชํองเขาขาด แหลํงทํองเที่ยวที่มนุษย๑สร๎าง
ขึ้น เชํน สะพานอุตตมานุสรณ๑ ดํานเจดีย๑สามองค๑ เขื่อนศรีนครินทร๑ เขื่อนวชิราลงกรณ๑ แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชํน
หมูํบ๎านวัฒนธรรมบ๎านหนองขาว วัดถ้ําเสื อ วัดเขาน๎อย วัดทิพย๑สุคนธาราม หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็ จ
พระสังฆราช วัดวังก๑วิเวการาม หมูํบ๎านไทยทรงดํา และวัฒนธรรมชาวมอญอําเภอสังขละบุรี เป็นต๎น
ข๎อมูลจากการทํองเที่ยวโดยในปี 2558 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีนักทํองเที่ยวและนักทัศนาจรเดินทางมาเยือน
จังหวัด จํานวน 6,641,111คน และมีรายได๎จากการทํองเที่ยว จํานวน 15,265.04 ล๎านบาท สํวนใหญํทั้งชาวไทยและตํางชาติ จะ
เดินทางเข๎ามาเทีย่ วในวันเดียวโดยไมํค๎างคืนมากกวําจํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาพักแรม ทั้งนี้นักทํองเที่ยวจะใช๎ระยะเวลาในการ
พํานักอยูํในจังหวัดเฉลี่ย 2.38 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา อยํางไรก็ตามนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติจะใช๎เวลาในการพํานักอยูํใน
จังหวัดมากกวํานักทํองเที่ยวคนไทย นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เข๎ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 5 อันดับแรก คือ ชาวสห
ราชอาณาจักร ชาวรัสเซีย ชาวเกาหลี ชาวยุโรปตะวันออก และชาวอเมริกัน ตามลําดับ (แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564))
เมื่อนําเอกสาร ตําราข๎อมูลตํางๆ มาประกอบ จึงไมํแปลกใจที่จังหวัดกาญจนบุรีจะมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายที่จะ
ดึงดูด ใหนักทองเที่ยวไปใชบริการทั้งดานการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติเชํน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงเกษตร กา
รทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรมประเพณี เชํนการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี การทองเที่ยวดูวิถีชีวิตชนบท ประกอบกับทางจังหวัดกาญจนบุรีได๎มีแผนยุทธศาสตร๑พัฒนาจังหวัด
สํงเสริมการทํองเที่ยวตามอัตลักษณ๑ และการทํองเที่ยวคุณภาพ โดยมีพันธกิจคือ 1.พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว 2.สํารวจ วิจัย และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวแหํงใหมํ 3.ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวเดิมอยํางสมดุลและ
ยั่งยืน 4.สํงเสริมสินค๎าและบริการการทํองเที่ยวมุํงสูํมาตรฐานสากล 5.สํงเสริมการใช๎นวัตกรรมด๎านการตลาดยุคใหมํ 6.เสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งภาคีเครือขํายด๎านการทํองเที่ยว 7.สํงเสริมอัตลักษณ๑ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน 8.สํงเสริมกิจกรรมการ
ทํ อ งเที่ ย วทุ ก รู ป แบบ ดั ง วิ สั ย ทั ศ น๑ วํ า “เมื อ งแหํ ง ความสุ ข การทํ อ งเที่ ย วและการเกษตรปลอดภั ย ระบบเศรษฐกิ จ มั่ น คง”
http://kanchanaburi.go.th/au/vision.php
ป๓จจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีแหลํงทํองเที่ยวเกิดขึ้นใหมํๆ และจํานวนนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี จังหวัดกาญจนบุรีต๎องมี
การจัดการการทํองเที่ยวที่ดีเพื่อรองรับการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน รวมถึงการขจัดปญหาและอุปสรรคในดานการทองเที่ยว การบริหาร
จัดการการทองเที่ยว โดยใชกลยุทธการตลาดเชิงรุก พัฒนาบูรณะ ฟนฟูมรดก และทรัพยสินทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทั้งในเขตเมือง นอกเมือง เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวใหม สรางแหลงจับจายซื้อสินคาของนักทองเที่ยว โดยจะสงเสริม
บทบาทเอกชนรวมกับชุมชนในการรักษาแหลงทองเที่ยว และวิถีชีวิตใหอยูในสภาพเดิมอยางตอเนื่อง รักษาเอกลัษณ๑ประเพณีที่สบื
ทอดกันมาอยํางยาวนานให๎อยูํคูํกบั คนรุํนใหมํในชุมชนนั้นๆไมํให๎เลือนหายไปเพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม โดยสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม และใหชุมชนมีบทบาท การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากขึ้น
เพิ่มมาตรการอํานวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวที่สัญจรมา ตลอดจนสรางความปลอดภัย และปองกันการเอาเปรียบผู๎มาทอง
เที่ยว รวมทั้งการแกไขปญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยวอยางจริงจัง การพัฒนาการทองเที่ยวสามารถสรางความเจริญและ
การพัฒนาเศรษฐกิจไปสูชุมชน แตํการพัฒนาก็สงผลกระทบตอสภาวะสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนและ
สมดุลนั้นจะต๎องมีการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมุงเนน เจาะจงไปที่การทองเที่ยวที่ใชทรัพยากรการทองเที่ยวในแตละ
พืน้ ที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมกอใหเกิดผลกระทบที่เป็นลบเชํนมลภาวะ ขยะ ความเสียหายและเสื่อมโทรมที่เกิดจากการเข๎า
ชมมากๆ เป็นต๎น ตลอดจนใหชุมชนเจาของทองถิ่นหรือเจ๎าถิ่นรวมกันตํอเติมริเริ่มค๎นหาความโดดเดน ดึงจุดขายที่เป็นมนต๑เสนห๑
ความสวยงาม เพราะนักทํองเที่ยวสํวนมากเข๎าสูํยุค 4.0 กันหมดเทคโนโลยีตํางๆจึงไวตํอการเชื่อมตํอและรับรู๎ขําวสาร จังหวัด
กาญจนบุรีในฐานะเมืองแหํงทรัพยากรธรรมชาติ เมืองประวัติศาสตร๑ เมืองหน๎าดํานของประเทศ จึงควรมีการจัดการทํองเที่ยวและ
สร๎างกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใจนักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตํางชาติให๎ยั่งยืนตํอไป.
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