แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
พ.ศ. 2561-2565

งานพัฒนาการศึกษา เทศบาลตาบลเสริมซ้าย
2 ตุลาคม 2561

สารบัญ
ส่วนที่
1 บทนำ
2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนกำรท่องเที่ยว
สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวโลก
สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวไทย
3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมของกำรท่องเที่ยวภำยในตำบลเสริมซ้ำย
4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไทย
วิสัยทัศน์
เป้ำประสงค์
เป้ำหมำย
พันธกิจ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสินค้ำบริกำรและปัจจัยสนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐและประชำชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว
5 กลไกลกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ในแผนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เทศบำลตำบลเสริมซ้ำย
พ.ศ. 2561 - 2565 ไปสู่กำรปฏิบัติ สรุปภำพรวมกำรจัดทำ แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวตำบลเสริมซ้ำย พ.ศ.
2561 - 2565

ส่วนที่ 1
บทนา
เมื่อสมัยโบรำณเมืองเสริมแห่งนี้ ได้มีชนชำติหนึ่งอำศัยเรียกว่ำ “ลั๊วะ” ได้ตั้งถิ่นฐำนอยู่ในเมืองเสริม
แห่งนี้มำก่อน มีจำนวนประชำกรไม่มำกนัก แต่บำงกระแสก็กล่ำวว่ำควำมจริงในเมืองเสริมแห่งนี้ได้มีพวกชำวยองหรือชำวลื้อได้
ตั้งถิ่นฐำนในดินแดนแห่งนี้มำก่อน (จึงไม่ทรำบแน่ชัดว่ำคนทั้งสองกลุ่มนี้ใครอยู่ก่อนกันแน่)ต่อมำได้มี “คนไต” หรือ “คนไทย”
ได้อพยพมำจำกแคว้นหนองแส ได้แก่ เมืองยู เมืองยอง ตอนใต้ของประเทศ จีน ซึ่งถูกพวกจีนรุกรำน ได้อพยพถอยร่นมำตั้งถิ่น
ฐำนอยู่ในเขตเมืองเสริมแห่งนี้เพิ่มมำกขึ้นตำมลำดับ จนกลืนผู้อำศัยอยู่ก่อน คือพวกชนชำติลั๊วะ และชำวยองหำยสำบสูญไปใน
ที่สุด เมื่อมีพลเมืองเพิ่มมำกขึ้น จึงได้เกิดมีผู้นำ เป็นเจ้ำพระยำปกครองเมือง เมื่อมี เจ้ำเมืองปกครองแล้วจึงได้ช่วยกันสร้ำง
เมืองเล็กๆ ขึ้นเมืองหนึ่ง เรียกว่ำ “เมืองเสริม” ตำมสภำพแวดล้อมของภูมิประเทศที่ ตั้งอยู่บนแม่น้ำแม่เสริมนั่นเอง พระยำเจ้ำ
เมืองท่ำนแรกชื่อเสียงอย่ำงไรไม่ปรำกฏ ต่อมำบ้ำนเมืองได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเกิดขึ้นส่วนกลำง กรุงเทพมหำนคร
ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงกำรปกครองขึ้นใหม่ ส่วนกลำงเป็นกระทรวง กรม กอง ส่วนท้องถิ่นเป็นมณฑล เป็นเมือง เป็นอำเภอ
ตำบล และหมู่บ้ำน ออกเป็นสัดส่วนเหมำะสม เพื่อสะดวกต่อกำรปกครองบ้ำนเมืองยิ่งขึ้น เมืองเสริมซึ่งเป็นเมืองขนำดเล็ก ทำง
รำชกำรเห็นควรที่จะจัดตั้งเป็นตำบลตำมพระรำชบัญญัติกำรปกครองใหม่โดยส่งเจ้ำหน้ำที่ระดับเมืองนครลำปำง กับเจ้ำหน้ำที่
อำเภอเกำะคำสมัยนั้นออกมำสำรวจแบ่งเขตพื้ นที่เมืองเสริมเป็นตำบล ครั้งหนึ่งคณะเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอเกำะ
คำ ได้ออกเดินทำงมำพักค้ำงแรมอยู่ที่วัด ทุ่งงำมหลวง เพื่อสำรวจอำณำเขตเมืองเสริมและจัดแบ่งตำบล ณ วัดทุ่งงำมหลวง
หลังจำกคณะได้ออกสำรวจพื้นที่แล้ว ได้กลับมำปรึกษำกันและได้สรุปว่ำ ในเมืองเสริมแห่งนี้มีแม่น้ำสำยเล็ก ๆ 4 สำย ไหล่ผ่ำน
พื้นที่ ได้แก่ น้ำแม่เลียง น้ำแม่เสริม น้ำแม่ลำ และน้ำแม่ตำ ไหลมำบรรจบกันที่เขตบ้ำนทุ่งงำมติดกับหมู่บ้ำนใกล้เคียง เช่น น้ำ
แม่เสริมมำบรรจบกับน้ำแม่ตำ ตรงเขตบ้ำนสบเสริมกับบ้ำนทุ่งงำมหลวง และมำบรรจบน้ำแม่เลียง ณ เขตบ้ำนทุ่งงำมพัฒนำ
กับบ้ำนนำบอน เรำเรียกตรงนั้นว่ำสบเลียง และได้ไหลไปผ่ำนบ้ำนแม่ตำใต้ไหลไปบรรจบกับน้ำแม่วังที่บ้ำนสบตำ ตำบลนำแส่ง
อำเภอเกำะคำ ในช่วงนี้เรำเรียกน้ำแม่ตำตลอดสำย แม่น้ำ 4 สำย ในเขตเมืองเสริมจะมีน้ำแม่เสริมอยู่ตรงกลำง ตำมปกติใน
กำรแบ่งเขตกำรปกครองท้องที่จึงได้อำศัยน้ำแม่เสริมเป็นหลักในกำรจัดตั้งแบ่งเขตตำบล ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2513 ทำงกำรมี
ควำมประสงค์ให้อำเภอต่ำงๆ ที่มีท้องที่กว้ำงขวำงและมีเขตตำบลอยู่ห่ำงไกลจำกที่ตั้งของอำเภอ หำทำงขยับขยำยตั้งเป็นกิ่ง
อำเภอ ประกอบกับเมืองเสริมมีอัตรำกำรเพิ่มของประชำกรมำกขึ้น รำยได้ของประชำชนเพิ่มมำกขึ้น เพื่อควำมสะดวกในกำร
ปกครอง จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่ได้ ดังนั้นทำงคณะข้ำรำชกำรอำเภอเกำะคำ จึงได้นำคณะกรรมกำรอำเภอ
ออกประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ข้ำรำชกำรครูในพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งงำม และได้แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่เมือง
เสริมแห่งนี้ สร้ำงควำมปิติยินดีเป็น อย่ำงมำกให้กับสมำชิกที่เข้ำร่วมประชุมในวันนั้นแล้วให้ มีกำรกำหนดชื่อกิ่งอำเภอ โดย
สมำชิกในที่ประชุมได้เสนอชื่อกิ่งอำเภอเพื่อร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกหลำยชื่อ ในที่ประชุมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิส ระใน
ที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่ำให้นำเอำคำว่ำ “เสริม” ซึ่งเป็นคำนำหน้ำชื่อตำบลเสริมซ้ำย และ ตำบลเสริมขวำ มำรวมกันกับคำว่ำ “งำม”
ที่เป็นคำลงท้ำยของตำบลทุ่งงำม เป็นชื่อ “กิ่งอำเภอเสริมงำม” เมื่อได้ชื่อกิ่งอำเภอแล้ว ก็ได้พิจำรณำเลือกสถำนที่ตั้งกิ่งอำเภอ
ต่อเนื่องกันในเวลำนั้นเลยได้มีผู้เสนอสถำนที่จะตั้งกิ่งหลำยแห่งด้วยกัน ในที่สุดมีมติที่ประชุมออกมำ ให้เลือกเอำสถำนที่ที่เป็น
ศูนย์กลำงของพื้นที่สำมตำบลเป็นสถำนที่ตั้งที่ว่ำกำรอำเภอเสริมงำม ก็คือที่ตั้งที่ว่ำกำรอำเภอเสริมงำมตั้งอยู่ปัจจุบันนั่นเอง
ต่อมำได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเสริมงำม อำเภอเกำะคำ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2460 และได้ยกฐำนะจำกกิ่งอำเภอเสริม
งำมเป็นอำเภอเสริมงำมเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2518[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเสริมงำมตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่ทำ (จังหวัดลำพูน) และอำเภอห้ำงฉัตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้ำงฉัตรและอำเภอเกำะคำ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสบปรำบ อำเภอเถิน และอำเภอทุ่งหัวช้ำง (จังหวัดลำพูน)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทุ่งหัวช้ำง (จังหวัดลำพูน)






ลักษณะภูมิประเทศ
สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำประมำณ ร้อยละ 50 พื้นที่ดินดอนประมำณ ร้อยละ 20 พื้นที่ภูเขำและที่ดินดังกล่ำว
ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณทำงทิศตะวันตกของอำเภอในเขตตำบลเสริมขวำ และบริเวณตอนกลำงค่อนไปทำงทิศใต้ของอำเภอ มี
กลุ่มดินตื้นประมำณร้อยละ 23 ในพื้นที่ทำงทิศตะวันออกและบริเวณตอนกลำงของอำเภอ มีกลุ่มดินนำ ประมำณร้อยละ 7
กำรคมนำคม อำเภอเสริมงำมสำมำรถติดต่อระหว่ำงจังหวัด อำเภอ โดยอำศัยทำงหลวง หมำยเลข 1274 สำยเกำะคำ-ลี้
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเสริมงำมแบ่งพื้นที่กำรปกครองออกเป็น 4 ตำบล 42 หมู่บ้ำน ได้แก่
ชื่อ
ที่
ตัวเมือง
ตาบล

1. ทุ่งงำม

อักษร
โรมัน

Thung
Ngam

จานวนหมู่บ้าน

11 หมู่บ้ำนประกอบด้วย 1. บ้ำนแม่กี๊ด 2. บ้ำนนำบอน 3. บ้ำนทุ่ง
งำม4. บ้ำนมั่ว 5. บ้ำนสำแล

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
ประชากร
[2]

2,596

8,211

2,257

7,344

6. บ้ำนดอนแก้ว 7. บ้ำนใหม่ 8. บ้ำนดอนงำม 9. บ้ำนห้วยส้ม 10.
บ้ำนแม่ตำใต้ 11. บ้ำนทุ่งงำมพัฒนำ

เสริม
ขวำ

Soem
Khwa

12 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 1. บ้ำนปงหลวง 2. บ้ำนปงแพ่ง 3. บ้ำน
ปงป่ำป๋อ 4. บ้ำนทุง่ ไผ่ 5. บ้ำนแม่ผึ้ง
6. บ้ำนแม่เลียงพัฒนำ
7. บ้ำนแม่เลียง 8. บ้ำนปงหัวทุ่ง 9. บ้ำนปงแล้ง 10. บ้ำนแม่ห้อม
11. บ้ำนปงประดู่ 12. บ้ำนห้วยหลวง

เสริม
3.
ซ้ำย

Soem
Sai

10 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 1. บ้ำนแม่ตำ 2. บ้ำนสบแม่ทำ 3. บ้ำน
นำจะลำ 4. บ้ำนนำไผ่ 5. บ้ำนท่ำโป่ง 6. บ้ำนนำเดำ 7. บ้ำนน้ำหลง
8. บ้ำนนำสันติสุข 9. บ้ำนดงหนอกจอก 10. บ้ำนนำงอย

2,527

8,347

เสริม
4.
กลำง

Soem
Klang

9 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 1. บ้ำนโป่งน้ำร้อน 2. บ้ำนกิ่วห้วยเบิก 3.
บ้ำนสันโป่ง 4. บ้ำนเหล่ำยำว 5. บ้ำนศรีลังกำ 6. บ้ำนฮ่องฮี 7.
บ้ำนนำเอี้ยง 8. บ้ำนทุ่งตำ 9. บ้ำนสบเสริม

2,338

8,366

2.

ประวัติความเป็นมาของตาบลเสริมซ้าย
ตำบลเสริมซ้ำย เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอเสริมงำมโดยได้ยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบล เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภำพั น ธ์ 2540 ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย จั ด ตั้ ง เป็ น ครั้ ง ที่ 3 ให้ มี ผ ลตั้ ง แต่
วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2540 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 113 ตอนพิเศษ 520 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2539 โดยมี
อำนำจเป็นนิติบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2546 ปั จ จุ บั น ได้ รั บ กำรยกฐำนะจำกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเป็ น เทศบำลต ำบลตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2552 เรื่องกำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นเทศบำลตำบล ซึ่งมีอำนำจเป็น
นิติบุคคลตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะที่ตั้งเทศบำลตำบลเสริมซ้ำย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 8 บ้ำนนำสันติสุข อำเภอเสริมงำม
จังหวัดลำปำง ใช้อำคำรสำนักงำนหลังใหม่ ซึ่งก่อสร้ำงเสร็จในปี พ.ศ.2552 อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอไปทำงทิศใต้ ประมำณ
9.00 กิโลเมตร มีพื้นที่ดูแลประมำณ 204.057 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 127,535.625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.30
ของพื้นที่ทั้งอำเภอ (พื้นที่ทั้งอำเภอ 631.727 ตำรำงกิโลเมตร) มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตำบลเสริมกลำง และตำบลทุ่งงำม อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกสันดอยแม่บำ บริเวณพิกัด N V 082960 ไปทำงทิศตะวันออก ตำมสันดอยแม่ลำ และตำมจุดกึ่งกลำงห้วยแม่ลำน้อย ถึงจุดกึ่งกลำง
ห้วยแม่ลำน้อย บริเวณพิกัด N V 138954 ไปตำมแนวสันเขำ จนถึงห้วยลุงปิน บริเวณพิกัด NV 165951 ไปตำมจุด
กึ่งกลำงห้วยลุงปิน จนถึงบริเวณ N V 1980934 ไปตำมแนวป่ำละเมำะ และทุ่งนำ (ตำมหลักเขตไม้แก่น) ถึงจุดกึ่งกลำงน้ำ
แม่ตำ บริเวณพิกัด N V 238930 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำมจุดกี่งกลำงน้ำแม่ตำ ถึงบริเวณห้วยเดื่อไหลมำบรรจบน้ำ
แม่ตำ บริเวณพิกัด NV 234926 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมจุดกึ่งกลำงห้วยเดื่อ จนถึงจุดกึ่งกลำงห้วยเดื่อ (จุด
กึ่งกลำงสะพำนข้ำมห้วย) บริเวณพิกัด N V 239937 ไปตำมจุดกึ่งกลำงถนน จนถึงกึ่งกลำงทำงหลวงหมำยเลข 1274 (สำย
เกำะคำ - ลี้) บริเวณสำมแยกทำงเข้ำบ้ำนน้ำหลง บริเวณพิกัด N V 242930 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตำมป่ำละเมำะ
และทุ่งนำ (หลักเขตไม้แก่น) จนถึงจุดกึ่งกลำงห้วยกู้ บริเวณห้วยกู้ และห้วยเดื่อ ไหลมำบรรจบกัน บริเวณพิกัด N V
306901 รวมระยะทำงด้ำนทิศเหนือประมำณ 26 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดต่อตำบลนำแก้ว อำเภอเกำะคำ และตำบลนำยำง อำเภอสบปรำบ จังหวัดลำปำง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก
สันดอยม่อนขวำงเมือง บริเวณพิกัด N V 306901 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมแนวสันเขำดอยม่อนขวำงเมือง ผ่ำนสันดอย
ม่อนขมิ้น บริเวณพิกัด N V 293881 ตำมสันเขำ ถึงสันเขำห้วยแม่ปรำบ บริเวณพิกัด NV214850 ไปทำงทิศใต้ ตำมแนว
สันเขำดอยโจง สิ้นสุดที่สันเขำดอยจง บริเวณพิกัด NV 227773 รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันออกประมำณ 21.50กิโลเมตร
ทิศใต้

ติดต่อตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปำง และตำบลบ้ำนปวง อำเภอทุ่งหัวข้ำง จังหวัดลำพูน โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจำกสันเขำดอยจง บริเวณพิกัดN V 227773 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำมแนวสันเขำ ถึงสันเขำดอยแม่อวม
บริเวณ พิกัด N V 197745 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำมแนวสันเขำ ผ่ำนสันดอยขุนแม่บอน บริเวณพิกัด N V
162783 สิ้นสุดที่สันเขำดอยเขียว บริเวณพิกัด N V 116802 รวมระยะทำงด้ำนทิศใต้ประมำณ 17.25 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก
ติดต่อตำบลบ้ำนปวง และตำบลทุ่งหัวช้ำง อำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดลำพูน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกสันเขำ
ดอยเขียว บริเวณพิกัด N V 116802 ไปทำงทิศเหนือ ตำมแนวสันเขำ ผ่ำนสันดอยเฮียน บริเวณพิกัด NV 103857 ผ่ำน
สันดอยแม่เตียง บริเวณพิกัด N V 104892 สิ้นสุดที่สันเขำดอยแม่ลำบริเวณพิกัด N V 082960 รวมระยะทำงด้ำนทิศ
ตะวันตกประมำณ 19 กิโลเมตร

เนื้อที่
เทศบำลตำบลเสริมซ้ำย มีเขตกำรปกครองและรับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้ำน (เต็ม)พื้นที่ 9 หมู่บ้ำน ไม่เต็ม
พื้นที่ 1 หมู่บ้ำน) มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมำณ 127,535.625 ไร่ ประมำณ 204.057 ตำรำงกิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ
สภำพภู มิ ป ระเทศและลั ก ษณะพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เนิ น เขำและภู เขำสู งจึ งท ำให้ มี ที่ รำบส ำหรับ ท ำกำร
เกษตรกรรมน้อย ประมำณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมดโดยพื้นที่ดังกล่ำวเป็นที่รำบลำดเอียง สภำพดินเป็นดินลูกรังร่วนปนทรำย
แหล่งน้ำธรรมชำติที่สำคัญในพื้นที่ เช่น ห้วยแม่ลำ ห้วยแม่ตำ ห้วยแม่ยอน ห้วยช้ำงหัก เป็นต้น ซึ่งแหล่งน้ำ
เหล่ำนี้ สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนเกษตรกรรมได้แต่ไม่เพียงพอตลอดปี เพรำะในฤดูแล้งจะประสบปัญหำกำรขำด
แคลนน้ำและสภำพน้ำตื้นเขิน
สภาพภูมิอากาศ
ตำบลเสริมซ้ำย มีลักษณะภูมิอำกำศ 3 ช่วงฤดูกำล ดังนี้
1. ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนตุลำคม – มกรำคม ลักษณะอำกำศ มีฝนตกชุกในช่วงแรกและมีอำกำศหนำว
เย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 15 – 20 องศำเซลเซียส
2. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม ลักษณะอำกำศ ค่อนข้ำงร้อนอบอ้ำวและบำงครั้งมีพำยุ
ฝนตกหนัก อุณหภูมิที่สูงนี้จะอยู่ที่ช่วงประมำณ35 – 42 องศำเซลเซียส
3. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนมิถุนำยน– ตุลำคม ลักษณะอำกำศ มีฝนตกชุกตลอดในช่วงฤดูฝนและตกชุกมำก
ช่วงปลำยเดือนตุลำคม มีอำกำศเย็นสบำย –หนำวเย็นมำก อุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 22 – 35 องศำเซลเซียส
เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลตำบลเสริมซ้ำย มีจำนวน 10 หมู่บ้ำน ได้แก่
หมู่ที่

จานวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวมประชากร

บ้ำนแม่ตำ

207

357

673

2

บ้ำนสบแม่ทำ

185

306

3

บ้ำนนำจะลำ

396

661

316
302
689

4

บ้ำนนำไผ่

365

563

5

บ้ำนท่ำโป่ง

236

371

6

บ้ำนนำเดำ

427

622

7

บ้ำนน้ำหลง

236

227

8

บ้ำนนำสันติสุข

177

350

9

บ้ำนดงหนองจอก

200

392

10

บ้ำนนำงอย

149

234

2,578

4,083

1

ชื่อหมู่บ้าน

รวม

613
348
599
262
345
370
241
4,085

608
1,350
1,176
719
1,221
489
695
762
475
8,168

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาเภอเสริมงาม
มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย

41 คน/ตำรำงกิโลเมตร

ประชำกรส่วนใหญ่มีเชื้อชำติไทย นับถือศำสนำพุทธ
จำนวนหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลตำบล รวมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10

บ้ำนแม่ตำ
บ้ำนสบแม่ทำ
บ้ำนนำจะลำ
บ้ำนนำไผ่
บ้ำนท่ำโป่ง
บ้ำนนำเดำ
บ้ำนน้ำหลง (มีกำรปกครอง ของเทศบำลตำบลเสริมซ้ำย และ เทศบำลตำบลเสริมงำม)
บ้ำนนำสันติสุข
บ้ำนดงหนองจอก
บ้ำนนำงอย

หมายเหตุ
1. หมู่ที่ 7 มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบำลตำบลเสริมงำม
2. หมู่ที่ 1 มีพื้นที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติทั้งหมู่บ้ำน คือ ป่ำสงวนแห่งชำติแม่เสริม และเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์ศิลปำชีพแม่ตำ โครงกำรพระรำชดำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ
3. หมู่ที่ 2 - 7 มีพื้นที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติบำงส่วน คือ ป่ำสงวนแห่งชำติแม่เสริม

บทที่ 2
แนวโน้มการท่องเที่ยวโลก
สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวโลก แนวโน้มนักท่องเที่ยวโลก มองหำประสบกำรณ์ ใหม่ สร้ำงควำมประทับใจ
แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปี 2030 บริษัท อมำเดอุส และฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน จำกัด (Amadeus and Frost &
Sullivan) จั ด ท ำรำยงำนผลกำรศึ ก ษำ ‘Future Traveller Tribes 2030: Building a More Rewarding Journey’ เพื่ อ
นำเสนอลักษณะของนักท่องเที่ยวในปี 2030 ได้แบ่งนักท่องเที่ยว ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1. Obligation Meter’s เป็นกลุ่มที่เดินทำงเพื่อ ดำเนินกิจกรรมที่จำเป็น เช่น นักท่องเที่ยวทำงธุรกิจ
2. Simplicity Searchers เป็นกลุ่มที่ต้องกำรควำมสะดวกจำกแหล่งข้อมูล
3. Ethical Travelers เป็นกลุ่มที่นำปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม และ จริยธรรมวำงแผนในกำรท่องเที่ยว
4. Reward Hunters เป็นกลุ่ม ที่ให้รำงวัลกับตัวเองจำกกำรทำงำน
5. Cultural Purists เป็นกลุ่ม ที่เดินทำงค้นหำวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แตกต่ำงจำกสิ่งที่คุ้นเคย
6. Social Capital Seekers เป็นกลุ่มที่นิยมแชร์ประสบกำรณ์ ท่องเที่ยวผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อต้องกำรเป็นที่
ยอมรับ
โดยทั้ง 6 กลุ่มนี้จะได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยทำงจิตวิทยำ และเทคโนโลยี เป็นสำคัญ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยว
คำดหวังกำรได้รับข้อมูลจำกบริษัทนำเที่ยว รวมทั้งกำรเสนอประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่ เป็นที่ปรึกษำที่ดีแก่ นักท่องเที่ยวทั้ง
แบบออนไลน์ และออฟไลน์ สิ่ งที่ ท ำให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ กใช้ บ ริ ก ำรบริ ษั ท น ำเที่ ย วสื บ เนื่ อ งจำก รำคำ เทคโนโลยี และ
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจลูกค้ำ โดยร้อยละ 42 ของผู้ใช้บริกำรบริษัทนำเที่ยว ชื่นชอบบริษัทที่พวกเขำรู้สึกว่ำ ได้มีส่วนร่วม
และรับฟังควำมต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนี้ เรื่องสินค้ำ กำรบริกำร กำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้แก่ลูกค้ำรวมถึงด้ำนรำคำ กำร
เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลำของลูกค้ำ พฤติกรรมด้ำน กำรท่องเที่ยวของลูกค้ำ กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ
ทำง กำรตลำดเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ และ ของลูกค้ำเช่นกัน ซึ่งในประเด็นนี้ Mr. Simon Er ผู้จัดกำร
ทั่วไป General Manage ของ Global Travel and Scenic Travel บริษัทนำเที่ยวยักษ์ใหญ่ในสิงคโปร์ กล่ำวว่ำ “บริษัทนำ
เที่ยว ต้องนำเสนอบริกำรที่ออกแบบเพื่อเป็นแรงบัลดำลใจให้กับลูกค้ำ และสร้ำงประสบกำรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และน่ำจดจำ”
ดังนั้น ลูกค้ำ มีควำมคำดหวังในกำรเดินทำงท่องเที่ยวจะได้รับประสบกำรณ์ กำรท่องเที่ยวที่ดีที่สุดค่ำโดยสำร
เครื่องบิ น มี แนวโน้ มจะปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ้น ช่ว งกลำงปี 2017 สำยกำรบิน Delta สำยกำรบิ น American และ สำยกำรบิ น
United มีแนวทำงร่วมกันขึ้นค่ำโดยสำรอย่ำงค่อยเป็น ค่อยไปเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ รำยงำน ของ
IATA Airlines Financial Monitor ฉบับเดือนเมษำยน 2016 ได้สรุปข้อมูลด้ำนกำรบินที่สำคัญ คือ แม้ปัจจุบันรำคำน้ำมัน
จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ยังคำดกำรณ์ว่ำ รำคำน้ำมันจะยังคงอยู่ที่ต่ำกว่ำ 50 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จนถึงปี 2018 คำดกำรณ์
ว่ำรำคำค่ำโดยสำรเครื่องบินจะลดลงประมำณ 4% ตรงกันข้ำมกับอัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ทั่วโลก
และกำรขึ้นของรำคำน้ำมันร้อยละ 65 ตั้งแต่เดือน มกรำคม ทำให้มีแนวโน้มในกำรขึ้นค่ำโดยสำรในอนำคต กำรเดินทำงทั่ว
โลกยังมีจำนวนมำกในไตรมำสที่ 1 ไม่แตกต่ำง จำกไตรมำสแรกของปีที่แล้ว และมีอัตรำกำรลดลงในช่วงแรก ของไตรมำสที่ 2
กำรประชุม CAPA SUMMIT กำรประชุม CAPA (Centre for Aviation) Airlines in Transition ผู้เชี่ยวชำญด้ำนธุรกิจกำรบิน
จำกทั่วโลกได้หำรือเกี่ย วกับ อนำคต และแนวโน้มของกำรเดินทำงของโลก ซึ่งส่งผลต่อกำรวำงแผน กำรเดินทำง และกำร
ตัดสินใจดำเนินธุรกิจด้ำนกำรบิน Kevin Toland จำก Dublin Airport ได้กล่ำวว่ำในปี 2015 สนำมบินมีผู้โดยสำรถึง 3.3
ล้ำนคน นับได้ว่ำเป็นสนำมบินที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงในกลุ่ม ประเทศแถบยุโรป และมีเส้นทำงเชื่อมโยงที่คล่องตัวหลำยเส้นทำง
เชื่อมต่อกับเมืองต่ำงๆ ในประเทศอังกฤษ และอเมริกำเหนือ Peter Harbison ตำแหน่ง Executive Chairman ของ CAPA

กล่ำว ถึงกำรเติบโตทำงธุรกิจกำรบินของประเทศอิหร่ำน และสำยกำรบิน ต้นทุนต่ำมีกำรสั่งซื้อเครื่องบินเกือบครึ่งหนึ่งของกำร
สั่งทั้งหมด ในโลกปัจจุบันนี้ ทำให้สำยกำรบินแบบ Full Service Carriers (FSCs) มุ่งเน้นกำรแข่งขันในด้ำนควำมสะดวกสบำย
และกำรปรับ เส้นทำงกำรบินระยะสั้นใหม่ แนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภค ต่อธุรกิจกำรบินในอนำคต คือ กำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็น ช่องทำงกำรซื้อ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์มำกกว่ำตัวสินค้ำ ลอนดอนได้ตำแหน่งอันดับที่หนึ่งของ Global
Connectivity Ranking รำยงำนTransport Focus Report ของ Rome2rio ของประเทศ ออสเตรเลีย ได้จัดลำดับประเทศที่
มีเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงทำง อำกำศ (Global Connectivity Ranking) 20 ประเทศแรกที่มีเที่ยวบิน ตรงระหว่ำงประเทศมำก
ที่สุด โดย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีเส้นทำงเชื่อมโยงที่มำกที่สุดในโลก ซึ่งมีเที่ยวบินตรงระหว่ำง ประเทศมำกถึง 351
เส้นทำง โดยข้อมูลจำก Global Connectivity Ranking เป็นข้อมูลสำคัญต่อ กำรคำดกำรณ์แนวโน้มอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่งได้แก่ เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่มีเส้นทำงเชื่อมโยงระหว่ำง ประเทศมำกที่สุดในทวีปอเมริกำเหนือมี 154
เส้นทำงกำรบิน เมืองนิวยอร์ค มีสนำมบิน 3 แห่ง เชื่อมโยงเส้นทำงกำรบิน ระหว่ำงประเทศทั้งหมด 137 เส้นทำงส่วนใหญ่
เป็นเส้นทำง กำรบินภำยในประเทศ เมืองนิวยอร์คจึงมีควำมสำคัญน้อยกว่ำ หลำยประเทศในภูมิภำคยุโรป สำหรับประเทศ
อังกฤษ เมืองที่เป็นรองลอนดอน คือ เมือง แมนเชสเตอร์ซึ่งมีเที่ยวบินตรงระหว่ำงประเทศ 162 เที่ยวบิน เมืองอีสตันบูล
ประเทศตุรกีมีอัตรำกำรเพิ่มเที่ยวบินถึง ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นเส้นสู่จุดหมำยปลำยทำงใหม่ 40 แห่ง อีสตันบูลจึงถือเป็นเมืองที่มี
เส้นทำงเชื่อมโยงมำกที่สุดในหมู่ ประเทศมุสลิม ซึ่งมีผลมำจำกกำรขยำยตัวของภำคธุรกิจ และ ชนชั้นกลำงที่มีฐำนะที่ดีขึ้น ทำ
ให้เกิดควำมต้องกำรในกำร เชื่อมโยงเส้นทำงหรือคู่ค้ำใหม่ๆ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน เส้นทำงเชื่อมโยงมีอัตรำลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2014 จำกเดิม 83 เส้นทำง เหลือเพียง 60 เส้นทำง โดยเส้นทำงที่ลดลงส่วนใหญ่ อยู่ในประเทศรัสเซีย
ผลจำกควำมขัดแย้งของคำบสมุทรไครเมียน (Crimean Conflict) • ฮ่องกง เมืองที่มีเส้นทำงเชื่อมโยงมำกที่สุดในภูมิภำคเอเชีย
เชื่ อมโยงสู่ 147 เมื อ ง รองลงมำ ได้ แ ก่ กรุ งโซลมี 141 เส้ น ทำง กรุงเทพฯ 131 เส้ น ทำง และสิ งคโปร์ 129 เส้ น ทำง
ตำมลำดับ จีน ประเทศที่น่ำจับตำมอง มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมำ เช่นปักกิ่งมีเส้นทำง
เพิ่มขึ้น 22 เมือง เซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น 17 เมือง และกวำงโจวเพิ่มขึ้น 12 เมือง CLMVT Forum 2016 ครั้งแรกจัดโดยไทย จำก
กำรที่รัฐบำลไทยมุ่งยกระดับ เศรษฐกิจ ในภูมิภ ำคและควำม ร่วมมือทำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว กับประเทศกลุ่ ม
CLMVT กระทรวงพำณิชย์ จึงร่วมกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ กีฬำ กระทรวงอุตสำหกรรม และสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริม กำรลงทุน จัดกำรประชุมและเสวนำ “CLMVT Forum 2016” ขึ้นเป็นครั้งแรก (16-18 มิถุนำยน 2559) ภำยใต้
แนวคิด Towards a Shared Prosperity หรื อ ประสำน แบ่ งปั น มั่งคั่ง ยั่งยืน มีผู้ เข้ำร่วม เกือบ 1,000 คน กำรประชุม
เสวนำครั้งนี้มุ่งเน้น 4 ข้อหลัก ได้แก่
1. Unleashing CLMVT: กำรปลดปล่อยศักยภำพ และเชื่อมโยง เครือข่ำย
2. Unlocking CLMVT: สร้ำงควำมเชื่อมโยงแบบ ไร้รอยต่อหรือปลดล็อกจำกอุปสรรค
3. Quality CLMVT: พัฒนำ ศักยภำพของผู้ประกอบกำร
4. Digital CLMVT: สนับสนุน โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิตอล
กำรประชุมครั้งนี้เพื่อสำนต่อให้ Asean Connect เป็นรูปธรรม ซึ่ง ประเทศไทยเน้นเรื่องกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยว
ใน Intra ASEAN แลกเปลี่ยนควำมเห็นในเรื่องกำรกระจำยออกเป็น 3 ส่วน เพื่อเพิ่มกำรเติบโตด้ำนท่องเที่ยว คือ
1. เวลำ คำนึงถึง low season (rainny season หรือ green season)
2. สถำนที่ ไปยังเมืองรอง เน้นภำคอีสำน
3. คำนึงถึงกำรกระจำยไปยังภำคส่วนอื่นๆ ในกำร ได้รับประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยว เช่น ภำคกำรเกษตร เป็นกำร
แชร์ข้อมูลร่วมกันเพื่อกำรวำงแผน และทำตลำดด้ำนกำรท่องเที่ยว นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรท่องเที่ยว และกีฬำ ได้เสวนำในหัวข้อ Seamless Travel in CLMVT และ ได้กล่ำว คำดหวังจำนวนนักท่องเที่ยวจำกกลุ่ม
ประเทศ CLMVT จะเดินทำงมำเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ทั้งต้องกำรขยำยเส้นทำง คมนำคม โดยเฉพำะสำยกำรบินเพื่ออำนวย

ควำมสะดวกในกำร เดินทำงท่องเที่ยว โดยเฉพำะเส้นทำงกำรบินไปยังเมืองรองของ แต่ละประเทศเพื่อขยำยกำรท่องเที่ยวให้
มำกขึ้น และต้องกำรผลักดัน เส้นทำงกำรท่องเที่ยวทำงน้ำ โดยเฉพำะลุ่มแม่ น้ำโขง อ่ำวไทย WTTC รำยงำนผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ ของอุต สำหกรรมท่ องเที่ ยว WTTC (World Travel and Tourism Council) คำดว่ำกำรเติบ โต ของ GDP กำร
เดินทำงและกำรท่องเที่ยวโลกในปี 2016 ลดลง จำกเดิมที่เคยคำดกำรณ์โดยเติบโตร้อยละ 3.3 และถึงแม้ว่ำมีกำร ปรับลด
อัตรำกำรเติบโต แต่กำรเดินทำงและท่องเที่ยวจะยังคง เติบโตได้มำกกว่ำเศรษฐกิจโลก กำรเติบโตในปี 2016 ร้อยละ 3.3
เมื่อเทียบกับร้อยละ 2.8 ในปี 2015 ผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยว ยังเติบโตแม้จะมีกำรลดลงของ GDP
โลก และกำรลดลงของ รำคำน้ำมันในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำส่งผลให้เกิดกำรเดินทำงระหว่ำง ประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่รำคำ
น้ำมันลดลงส่งเสริมให้เกิด ผลดีต่อกำรเดินทำง และกำรท่องเที่ยว กำรปรับลดรำคำน้ำมัน ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศส่งออก
น้ำมันลดลงจึงทำให้เกิดคำถำม ที่ว่ำ กำรปรับลดรำคำน้ำมันส่งผลดีหรือไม่ต่อกำรท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดโดยรวม กำร
เดินทำงและกำรท่องเที่ยวในปี 2016 คำดว่ำจะเติบโตได้ เร็วขึ้นกว่ำในปี 2015 กำรลงทุนกำรท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 4.7
ในปี 2016 ขณะที่กำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยวใช้จ่ำย ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศคำดว่ำจะเติบโตร้อยละ 3.3 และ
ร้อยละ 3.0 ตำมลำดับ ในปี 2016 กำรแข็งค่ำของเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อ แนวโน้มกำรท่องเที่ยวของระบบเศรษฐกิจที่
สกุล เงิน ผู กกับ ดอลลำร์สหรัฐฯ เช่น ประเทศฮ่องกง กำตำร์ ซำอุดิอำระเบีย และ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ GDP ด้ำนกำร
เดินทำงและกำรท่องเที่ยวในปี 2016 ลำตินอเมริกำหดตัวร้อยละ 0.5 เนื่องจำกกำรหดตัวของ GDP ของบรำซิล ที่มีขนำด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภำค หรือครึ่งหนึ่ง ของละตินอเมริกำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภำค แนวโน้มกำรท่องเที่ยวใน
ปี 2016-2026 ใน 10 ปีข้ำงหน้ำ คำดว่ำ GDP ภำคกำรท่องเที่ยวจะเติบโต โดยเฉลี่ยร้อยละ 4.0 ต่อปี ในปี 2026 กำร
ท่องเที่ยวจะส่งผลให้เกิดกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้น ทั้งหมด 370 ล้ำน ตำแหน่งงำนทั่วโลก ซึ่งถือเป็น 1 ใน 9 ของ ตำแหน่งงำน
ทั้งหมดในโลก ในปี 2026 เอเชียใต้จะมีกำรเติบโตของ GDP ภำคกำรท่องเที่ยว มำกที่สุด ร้อยละ 7.1 โดยอินเดียเติบโตร้อย
ละ 7.5 จีนร้อยละ 7.0 ส่วนภูมิภำคที่คำดว่ำจะเติบโตในช่วงร้อยละ 4.0-6.0 ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 5.8
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 5.6 แอฟริกำร้อยละ 4.2 ตะวันออกกลำงร้อยละ 4.9 และ แอฟริกำเหนือร้อยละ 4.2
ในขณะที่ภูมิภำคที่คำดว่ำจะเติบโต ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของโลก (ร้อยละ 4.0) คือ ลำตินอเมริกำร้อยละ 3.7 อเมริกำเหนือร้อยละ
3.5 แคริ บ เบี ย นร้ อ ยละ 3.4 และยุ โ รป ร้ อ ยละ 2.8 ประเทศจี น จะมี ก ำรลงทุ น ทำงกำรท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น มำกกว่ ำ
สหรัฐอเมริกำแต่คำดกำรณ์ว่ำ GDP กำรท่องเที่ยวของ สหรัฐอเมริกำจะเติบโตมำกกว่ำ ประเทศอินเดีย ในปี 2026 จะอยู่ใน
10 อันดับประเทศด้ำนกำร ท่องเที่ยว รวมถึงเมียนมำ นำมิเบีย แทนซำเนีย ยูกันดำ เวียดนำม และแซมเบีย ประเทศไทย ใน
ปี 2026 จะมีนักท่องเที่ยวมำกเป็นอันดับ 2 ของโลก สูงกว่ำประเทศจีน และสเปน ประเทศจีน สหรัฐอเมริกำ เยอรมนี และ
อังกฤษ เป็นประเทศ ที่มีกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยวสูงสุด 4 อันดับแรกในปี 2026 Brexit จะไม่ส่งผลกระทบต่อภำค กำร
ท่องเที่ยว จำกกำรที่เสียงส่วนใหญ่ของสหรำชอำณำจักรลงมติออกจำก สหภำพยุโรป (Brexit) ส่งผลต่อตลำดเงินของอังกฤษ
ค่ำเงินปอนด์ อ่อนค่ำลงทันทีร้อยละ 10 สำหรับ ผลกระทบต่อภำคกำรท่องเที่ยว ดังนี้ 1) กำรวิเครำะห์ของ Mike Olson
นักวิจัยอำวุโส จำก Piper Jaffray คำดว่ำภำคกำรท่องเที่ย วของสหภำพยุโรป และสหรำชอำณำจักร จะไม่ได้รับผลกระทบ
ในทันที เนื่องจำกยังไม่มีสัญญำณที่แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นักท่องเที่ยวอังกฤษ สร้ำงรำยได้
ให้กับประเทศไทยกว่ำ 69,000 ล้ำนบำท ในปี 2558 ซึง่ สูงเป็นอันดับที่ 3 คำดว่ำในระยะแรก หรือ 3 เดือน นับจำกกำรลง
ประชำมติ จ ะยั งไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ ภำคกำรท่ อ งเที่ ย วไทย เนื่ อ งจำก นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ว ำงแผนกำรเดิ น ทำงล่ ว งหน้ ำ
นอกจำกนี้ คุณเจริญ วังอำนนท์ นำยกสมำคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว หรือ แอตต้ำ เชื่อว่ำ ต้องใช้เวลำติดตำมผลกระทบอย่ำงน้อย
6 เดือน 2) กำรวิเครำะห์ของ Stephen Dunk กรรมกำรผู้จัดกำรภำคพื้น ยุโรปของทรำเวลซู (Travel Zoo) เว็ปไซต์ตัวแทนผู้
ให้บริกำรด้ำน กำรท่องเที่ยวรำยใหญ่ของโลก คำดว่ำ ธุรกิจกำรบินใน สหรำชอำณำจักรอำจได้รับผลกระทบทำงตรงจำกกำร
ไม่ได้รับ ประโยชน์จำกควำมตกลงเปิดน่ำนฟ้ำเสรี (Open Skies Agreement) โดยเฉพำะสำยกำรบินต้นทุนต่ำ และผลกระทบ
ทำงอ้อมจำก อัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกกำรชำระค่ำเชื้อเพลิงเป็นเงิน ดอลลำร์สหรัฐฯ สำหรับธุรกิจโรงแรม คำดว่ำจะได้รับ

ผลกระทบจำก ค่ำจ้ำงแรงงำนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกปัจจุบันแรงงำนในธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจำกสหภำพยุโรป และ
จำกกำรสำรวจของ Travelzoo พบว่ำ สิ่งที่ชำวยุโรป และชำวสหรำชอำณำจักร เป็นกังวลหลังกำรออกจำกสหภำพยุโรป คือ
ค่ำใช้จ่ำยค่ำประกันภัย ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทย หำกรัฐบำลอังกฤษดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนเศรษฐกิจและสัง คม คำดว่ำ จะไม่ส่งผล กระทบต่อภำวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงจะไม่มีผลกระทบ ใดๆ
ต่อภำคกำรท่องเที่ยวของไทย
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของโลกกำลังก้ำวสู่โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนมำกขึ้นแต่ก็ยังประสบกับควำมท้ำทำยและ
อุปสรรคต่ำงๆ ปัจจัยภำยนอก เช่น ควำมกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อภำคกำรท่องเที่ยวในกำรทำให้มันเป็นอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น (greener) แต่ควำมต้องกำรของผู้บริโภคต่อ “Sustainable holidays” (กำรมีวันหยุดพักผ่อนที่ยั่งยืน)
ค่อนข้ำงน้อย ขณะเดียวกันกำรล่องเรือสำรำญกำลังเข้ำมำสู่ควำมสนใจในแง่ของควำมยั่งยืน หลังจำกที่เคยมุ่งเป้ำไปที่เครื่องบิน
รถยนต์ และ โรงแรม
ศำสตรำจำรย์เจฟฟรีย์ ลิปแมน ผู้ช่วยเลขำธิกำรองค์กำรกำรท่องเที่ยวโลกได้แสดงทัศนะต่อกำรเปลี่ยนแปลง
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยสรุปคือ “Green Growth” หรือกำรเติบโตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับปี
2050 ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เรำต้องสร้ำงเสถียรภำพให้แก่อุณหภูมิโลกเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะไม่รุนแรงเกินไป ซึ่ง
มำตรกำรใหม่นี้รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรลงทุนทุกรูปแบบ ตลอดจนกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นรูปแบบที่มีกำรปล่อย
คำร์บอนต่ำ (Low carbon) เป็นองค์รวมเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ของโลกและสิ่งที่อำศัยอยู่ในโลก ภำคกำรท่องเที่ยวจะมี
บทบำทสำคัญในฐำนะส่วนหนึ่งของกำรเปลี่ยนแปลงนี้ โดยจะมีสัดส่วนเป็น 5-10% ของเศรษฐกิจโลกและกำรจ้ำงงำนทั่วโลก
โดยมีกำรเติบโตรวดเร็วกว่ำ GDP และเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำ ในทุกทศวรรษ
กำรเดินทำงท่องเที่ยวในอนำคตจะต้องอยู่บนพื้นฐำนของ วิธีกำรเดินทำงที่ยั่งยืน จุดหมำยปลำยทำงที่ยั่งยืน
และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สินค้ำทำงกำรท่องเที่ยวทุกอย่ำงจะต้องมีควำมยั่งยืนและจะถูกควบคุมโดยจุดหมำยปลำยทำงในกำร
ท่องเที่ยว เพรำะเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ
กำรศึกษำจะมีบทบำทสำคัญในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดย ผู้แทนของ UNWTO กำลังดำเนินกำร
จัดตั้ง “Green Growth & Travelism Institute” ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ World Environment University ที่จะให้กำร
สนับสนุนด้ำนวิชำกำรสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นกำรเติบโตอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำรขับเคลื่อนประเด็นแรกคือ
จะต้องมีกองทุนระหว่ำงประเทศให้กำรสนับสนุน
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทั่วโลกยังยินดีที่จะจ่ำยแพงกว่ำเพื่อกำรท่องเที่ยววันหยุดอย่ำงยั่งยืน แต่ก็น่ำสนใจที่
นักท่องเที่ยว 1 ใน 5 ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพำะที่สนใจจะจองกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่ำงจริงจังรวมทั้งมีสัดส่วนสูงในตลำดเกิดใหม่
โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงควำมสำคัญของกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และมีสมดุลในกำรรับรู้ถึงควำมสำคัญ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เห็นควำมสำคัญของกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในท้องถิ่นและกำรจ้ำงงำนว่ำมีควำมสำคัญเท่ำเทียมกันในกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนสำมำรถจำแนกนักท่องเที่ยวได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มที่มีควำมสมดุล หรือ balanced type (33%) เห็นควำมสำคัญของทั้ง 3 ด้ำน เท่ำเทียมกัน
2. กลุ่มที่มีควำมลังเลสงสัย หรือ skeptic (25%) เห็นควำมสำคัญของทั้ง 3 ด้ำนในระดับต่ำ
3. กลุ่มที่มองเชิงนิเวศ หรือ ecological type (15%) เห็นว่ำแง่มุมด้ำนสิ่งแวดล้อมมีควำมสำคัญมำกที่สุด
4. กลุ่มที่มองท้องถิ่น หรือ Localised type (15%) เห็นว่ำแง่มุมด้ำนควำมยั่งยืนของท้องถิ่นมีควำมสำคัญสูงสุด เช่น
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
5. กลุ่มเศรษฐสังคม หรือ socio-economic type (12%) เน้นควำมสำคัญของมิติด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกในแต่ละประเทศซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของประชำกรและเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ
ตำมปกตินักท่องเที่ยวจะจัดอันดับปัจจัยที่มีควำมสำคัญเมื่อจองกำรเดินทำง โดย 5 อันดับแรก คือ
ภูมิอำกำศ รำคำ กำรเข้ำถึงจุดหมำยกำรท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิทัศน์ โดยมีควำมยั่งยืนอยู่ในอันดับที่ 7 แต่มี 22% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมที่จัดให้ควำมยั่งยืนมีควำมสำคัญอันดับ 1-3 ของปัจจัยที่มีอิทธิพลในกำรจองกำรเดินทำง ซึ่งกลุ่มนี้เรียกว่ำ
“Sustainability-aware” ถือเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่น่ำสนใจ และพบว่ำมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในสัดส่วนที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยในตลำด
เกิดใหม่ คือ อินเดีย บรำซิล และรัสเซีย จำกกำรสำรวจในส่วนที่สองถึงควำมพร้อมที่นักท่องเที่ยวจะจ่ำยเงินเพิ่มขึ้นเพื่อกำรมี
วันหยุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพบว่ำนักท่องเที่ยวชำวสวิสยินดีที่จะจ่ำยเพื่อสินค้ำทำงกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แต่มีผู้ที่ตั้งใจจะ
จ่ำยเพิ่มเพียง 1.5% จำกรำคำสินค้ำทั้งหมดสำหรับกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยสรุปคือ กลุ่มตลำดที่น่ำสนใจได้แก่ กลุ่ม
Sustainability aware ที่คำนึงถึงควำมสำคัญของควำมยั่งยืนเมื่อจองกำรเดินทำงท่องเที่ยว แต่มีเพียง 1 ใน 3 ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่จองกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจริง ยิ่งกว่ำนั้นมีเพียงเล็กน้อยที่พร้อมจ่ำยเงินมำกกว่ำ เพื่อกำรท่องเที่ยววันหยุด
อย่ำงยั่งยืน สินค้ำกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนน่ำสนใจสำหรับ Supplier ในฐำนะของสินค้ำเฉพำะกลุ่ม และอำจเป็นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงที่ประสบควำมสำเร็จในกำรเพิ่มส่วนแบ่งตลำด
กำรล่องเรือสำรำญเป็นอุตสำหกรรมที่ต้องพยำยำมปรับตัวให้เป็นกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมองว่ำเป็นโอกำสมิใช่
อุปสรรค ทั้งนี้ในช่วงปี 2005-2010 กำรล่องเรือสำรำญทั่วโลกเติบโตขึ้นประมำณ 35% สำหรับในยุโรปกำรล่องเรือสำรำญ
มีส่วนแบ่ง 6.5 ล้ำนคนต่อปีหรือประมำณ 2% ของกำรเดินทำงท่องเที่ยวของชำวยุโรป จำกสถิติของ European Travel
Monitor แต่กำรเดินเรือยังปรับตัวช้ำในเรื่องควำมยั่งยืน ซึ่งในทำงทฤษฏีแล้วควำมยั่งยืนสำหรับอุตสำหกรรมนี้ครอบคลุมทั้ง
วงจรชีวิต เริ่มตั้งแต่กำรต่อเรือจนถึงกำรจัดกำรเดินเรือ กำรบริโภคบนเรือ กำรกำจัดขยะ ตลอดจนควำมยั่งยืนด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม แต่ในทำงปฏิบัติดูจะแตกต่ำงออกไป แล้วแต่มำตรกำรของสำยกำรเดินเรือ และขณะนี้มีกลุ่มนักอนุรักษ์เริ่มมอง
ธุรกิจกำรเดินเรืออย่ำงจริงจังโดยกลุ่ม Friends of the Earth ได้จัดเกรดของสำยกำรเดินเรือโดยพิมพ์ลงใน Cruise Ship
Environmental Report Card
ปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรล่องเรือสำรำญได้นำมำตรกำร “Triple E” มำใช้โดยมีพื้นฐำนคือ Engineering (กำร
สร้ำงเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) Education (กิจกรรมต่ำงๆและมีกำรรำยงำนผล) และ Enforcement (กำรมีกฎหมำย
ควบคุม) อย่ำงไรก็ดี บริษัทเดินเรือควรมีกำรควบคุมมำกกว่ำนี้ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และทำให้กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกำรเดินเรือ ทั้งในเรื่องของกิจกรรมบนเรือและกำรทัศนำจรบน
ฝั่ง ที่นักท่องเที่ยวจะช่วยสร้ำงผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น โดยทำให้เกิดเป็นควำมรับผิดชอบที่ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วน
ร่วมหลำยภำคส่วนไว้ในมำตรกำรร่วมเดียวกัน ทั้งนี้อุตสำหกรรมเดินเรือสำรำญควรดำเนินกำรในเรื่องนี้อย่ำงเปิดเผยและถือว่ำ
ควำมยั่งยืนเป็นโอกำสของธุรกิจ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน
แผนการส่งเสริมตลาดประจาปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แผนกำรตลำดของ ททท. ปี 2560 จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ แผน
ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และแผนวิสำหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 ผนวกกับกำรวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยในและภำยนอก เพื่อให้ได้แผนที่เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชำติและมีประสิทธิภำพสูงสุด

หัวใจของแผนการตลาดปี 2560
มุ่งสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรเพิ่ม รำยได้ทำงกำรท่องเที่ยวควบคู่กับ
กำรสร้ำงควำมยั่งยืนทำงกำรท่องเที่ยว โดยเน้นสร้ำงควำมเข้มแข็ง ภำยในประเทศ แล้วจึงเชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยเข้ำกับ
เศรษฐกิจโลกอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วย วิถีไทย ผ่ำนกำรส่งมอบประสบกำรณ์เอกลักษณ์เฉพำะถิ่น (Local Experience) ที่
สำมำรถ เพิ่มคุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำให้กับกำรท่องเที่ยวไทย อันจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในกำรสร้ำงควำม เข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐำนรำกและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นเกิดควำมรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของกำรท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหัวใจของกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
เป้าหมายรายได้ภาพรวม
สำหรับในปี 2560 คำดว่ำประเทศไทยจะยังคงรักษำอันดับรำยได้ทำงกำรท่องเที่ยวให้อยู่ ในอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียต่อไป
ได้ โดยกำหนดเป้ำหมำยรำยได้รวมทำงกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 โดยเป็นรำยได้ที่เกิดจำกตลำดต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 และตลำดในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ตลาดต่างประเทศ
เป้ำหมำยกำรส่งเสริมตลำดต่ำงประเทศ : กำหนดเป้ำหมำยรำยได้ภำพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยให้ตลำดระยะใกล้และระยะ
กลำง คือ ตลำดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และตลำดระยะกลำงและระยะไกล คือ ยุโรป อเมริกำ ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ
เติบโตเท่ำกันในอัตรำร้อยละ 10 ทั้งนี้ ให้น้ำหนักสัดส่วนรำยได้จำกตลำดเอเชียและแปซิฟิกใต้ร้อยละ 76 ขณะที่ตลำดยุโรป
อเมริกำ ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 24
ทิศทางหลักการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ
มุง่ เน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นจุดหมำยปลำยทำงยอดนิยมสำหรับนัก ท่องเที่ยวทั่วโลก ปรับโครงสร้ำงตลำด
นักท่องเที่ยว สู่กลุ่มตลำดระดับกลำง-บน และสร้ำงรำยได้อย่ำง ยั่งยืนจำกกำรเติบโตของค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำจำนวน ของ
นักท่องเที่ยว ด้วยกำรต่อยอดวิถีไทย ซึ่งเป็น จุดแข็งที่แตกต่ำง ลงลึกมำกขึ้นสู่ประสบกำรณ์วิถี ท้องถิ่นไทย (Unique Local
Experience) เชิญชวน ให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ชื่นชอบควำมเป็นของแท้ ที่คงเอกลักษณ์ดั้งเดิม (Authenticity) มำชื่นชม
ทุกองค์ประกอบของควำมเป็นไทย ทั้งในเมืองใหญ่ และเมืองเล็กที่มีวิถีแตกต่ำงกัน โดยใช้ Content Marketing นำเสนอ
เรื่องรำวประสบกำรณ์วิถี ท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลก ภำยใต้แคมเปญ ‘Discover Amazing Stories in Amazing Thailand’ โดย

จะ ดำเนินงำนภำยใต้ 4 ทิศทำงหลัก ประกอบด้วย
1. เจำะตลำดนักท่องเที่ยวใหม่ ในเชิงกลุ่มตลำดเพื่อปูพื้นสร้ำงฐำนลูกค้ำกลุ่มใหม่แทนที่ลูกค้ำเดิม โดยเฉพำะในพื้นที่
ตลำดหลัก เช่น กลุ่มนักเรียน และนักศึกษำ กลุ่ม Gap Year กลุ่มผู้เริ่มทำงำนใหม่ กลุ่ม Young Executive และกลุ่มมุสลิม
รวมถึง เจำะตลำดเชิงพื้นที่ในประเทศที่เศรษฐกิจยังคงเติบโตได้ดีในสภำวะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อำทิ กลุ่มลำติน
อเมริกำ (บรำซิล อำร์เจนตินำ เม็กซิโก) ยุโรปตะวันออก (เช็ก โปแลนด์ ฮังกำรี โรมำเนีย CIS - คำซัคสถำน อุซเบกิสถำน
ยูเครน) ตะวันออกกลำง (อิหร่ำน กำตำร์) พม่ำ รวมทั้ง พื้นที่เมืองรองในตลำดหลัก อำทิ อินเดีย (ลัคเนำ, จัยปูร์, จันดิกำร์) จีน
(เช่น ชิงเต่ำ, ซูโจว, หนำนจิง ฯลฯ)
2. ขยำยฐำนตลำดที่มีศักยภำพในกำรใช้จ่ำย ในกลุ่มตลำดนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีรำยได้ระดับ กลำง-บน (รำยได้ต่อคน
ตั้งแต่ 20,000 เหรียญ สหรัฐต่อคนต่อปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นกลุ่มตลำดที่มี แนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะในตลำดหลัก เช่น
จีน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร ฯลฯ โดยจะนำเสนอสินค้ำและบริกำร ท่องเที่ยวคุณภำพและหรหูรำเหนือ
ควำมคำดหมำย (Luxury) นอกจำกนี้ยังมุ่งขยำยฐำนตลำดกลุ่ม นักท่องเที่ยวควำมสนใจพิเศษที่มีแนวโน้มใช้จ่ำยสูง 4 กลุ่ม
หลักต่อเนื่องจำกปี 2559 ได้แก่ กลุ่มฮันนีมูน และแต่งงำน กลุ่มสุขภำพและควำมงำม กลุ่ม นักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม (Green Tourism) ซึ่งนิยมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Soft Adventure และกำรท่องเที่ยวชุมชน และกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงกีฬำ โดยเน้นกีฬำที่กำลังได้รับควำมนิยมและมีฐำนตลำดใหญ่ ได้แก่ จักรยำนมำรำธอน มวยไทย ไตรกีฬำ
3. กระต้นุกำรใช้จ่ำยและรักษำฐำนตลำดเดิม โดยเฉพำะในกลุ่มตลำดระดับกลำงขึ้นไป ได้แก่ กลุ่มผู้หญิงซึ่งเป็น
ตลำดแรงงำนสำคัญของโลกที่กำลังเติบโตสูง มีอำนำจในกำรตัดสินใจซื้อและ มีแนวโน้มใช้จ่ำยสูง รวมทั้งกลุ่มครอบครัว และ
กลุม่ สูงวัย (Baby Boomers) ด้วยกำรนำเสนอ สินค้ำคุณภำพและจัดกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของแต่ละ
กลุ่มตลำด เช่น ช้อปปิ้ง ผ้ำไทย สปำ นวดไทย อำหำรไทย สวนสนุก ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมเทศกำลประเพณีที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ของวิถีไทยและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) ให้
ประสบกำรณ์และสร้ำงควำมทรงจำที่มีคุณค่ำกับนักท่องเที่ยว เช่น กำรท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ เพื่อดึงดูดให้เกิดกำรเดินทำงซ้ำ
และกระตุ้นให้ใช้จ่ำยมำกขึ้น
4. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ ใน AEC โดยดึงคนอำเซียนเดินทำงท่องเที่ยวในอำเซียน โดยเฉพำะกลุ่ม
CLMV รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับพันธมิตรในอำเซียนดึงนักท่องเที่ยวจำกยุโรปและอเมริกำเข้ำมำท่องเที่ยวประเทศไทย
แบบเชื่อมโยงในเส้นทำง AEC Connectivity
ตลาดในประเทศ
เป้ำหมำยกำรส่งเสริมตลำดในประเทศ : กำหนดเป้ำหมำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
โดยภูมิภำคภำคกลำงซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวของประเทศจะสร้ำงรำยได้ถึงร้อยละ 48 ของประเทศ รองลงมำคือ
ภูมิภำคภำคใต้ ภำคเหนือ ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมลำดับ
ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศปี 2560
สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน (Strength From Within) ให้กำรท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ทำให้คนไทยมองเห็นคุณค่ำควำมเป็น
ไทย จนเกิดควำมรักและควำมภำคภูมิใจในประเทศ สร้ำงควำมรู้สึกกำรเป็นเจ้ำของ (Sense of Belonging) ที่จะร่วมกันดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย และเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี ซึ่งจะเป็นจุดต่ำงที่เข้มแข็งของกำรท่องเที่ยวไทย โดย ททท.
จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชำวไทยเปิดมุมมองใหม่ทำงกำรท่องเที่ยวจำกกำรสัมผัส และมีส่วนร่วมกับประสบกำรณ์เอกลักษณ์

เฉพำะแต่ละท้องถิ่นของไทย ภำยใต้จุดขำยเชิง คุณค่ำของแต่ละภูมิภำค (ภำคเหนือ-เหนือฝัน ล้ำนแรงบันดำลใจ ภำคอีสำนอีสำนแซ่บนัว ภำคกลำง-สุขกลำงใจ ใกล้แค่เอื้อม ภำคตะวันออก-สีสันตะวันออก และภำคใต้-ปักษ์ใต้ ปักหมุดหยุดเวลำ)
เพื่อให้เกิดกำรส่งต่อประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมประทับใจจำกกำร ท่องเที่ยวแก่ผู้อื่น (User-Generated Content) ใน
รูปแบบ Viral Marketing ภำยใต้แคมเปญ สื่อสำรกำรตลำด ‘ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง’ โดยจะดำเนินงำนภำยใต้ 5
ทิศทำงหลัก ประกอบด้วย
1 เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ (Gen Y) จุดกระแสกำรเดินทำงท่องเที่ยวใน
ประเทศ ภำยใต้โครงกำร ‘ประกำศศักดำ ท้ำเที่ยว ข้ำมภำค’
2 กระตุ้นกำรเดินทำงในวันธรรมดำ มุ่งส่งเสริมให้คนทำงำนออกไปท่องเที่ยวในวันธรรมดำ เพื่อจุดประกำยควำมคิด
ใหม่ๆ ในกำรทำงำนภำยใต้แนวคิด ‘เที่ยวได้งำน’
3 เพิ่มค่ำใช้จ่ำยจำกชนชั้นกลำงขึ้นไปที่มีศักยภำพในกำรใช้จ่ำย โดยเฉพำะ กลุ่มผู้สูงอำยุ (Silver Age) ด้วยแคมเปญ
‘เก๋ำยกก๊วนชวนเที่ยว’ และกลุ่มผู้หญิงด้วยแคมเปญ ‘ผู้หญิงท่อง...เที่ยว’
4 ส่งเสริมกำรกระจำยตัวของนักท่องเที่ยว สู่พื้นที่รองผ่ำนโครงกำร ‘12 เมือง ต้องห้ำม...พลำด’ และผลักดันให้
ขอนแก่น เป็นเมืองหลักทำงกำรท่องเที่ยว (ที่มีนักท่องเที่ยวไทย-ต่ำงชำติ มำกกว่ำ 5 ล้ำนคน) ภำยใต้แนวคิด New Biz
Connect เน้นควำมเป็นเมืองสำหรับกำรประชุม สัมมนำ ดูงำน กิจกรรมพิเศษ (Event) สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย และ
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติจำก CLMV
5 กระจำยโอกำสทำงกำรท่องเที่ยวสู่คนไทยที่มีรำยได้ครัวเรือนต่ำกว่ำ 30,000 บำทต่อเดือน โดยมุ่งหวังให้กำร
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต อีกทั้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชำวไทยเดินทำงท่องเที่ยวอย่ำงใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มำกขึ้น ภำยใต้แนวคิด 7 Greens เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้กำรส่งเสริมตลำดกำรท่องเที่ยวในภำพรวมประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย ททท. จึงจะบูรณำกำรทำงำนกับ
Value Chain ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนอย่ำงเป็นองค์รวม เพื่อยกระดับนวัตกรรมทำงกำรท่องเที่ยว ตลอดจนสร้ำงควำม
เข้มแข็งแก่ชุมชน และเครือข่ำยให้สำมำรถนำจุดแข็งของท้องถิ่นมำสร้ำงควำมน่ำสนใจ และมูลค่ำให้กับกำรท่องเที่ยวไทยตำม
แนวทำง Inclusive Tourism และ Thailand 4.0
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงได้คัดเลือกจังหวัดเชียงรำย เป็นต้นแบบกำรพัฒนำพื้นที่
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2560 จะเริ่มสร้ำงรำกฐำนจำกอำเภอเชียงแสน และขยำยตัวสู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด เมื่อสิ้นสุด
ปี 2564 จังหวัดเชียงรำยจะกลำยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยั่งยืนจำกควำมสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Green
Growth) นอกจำกนี้ ยังคัดเลือก 5 พื้นที่จำกทั่วประเทศมำเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ Creative Tourism ซึ่งได้แก่ เชียงรำย
บุรีรัมย์ อ่ำงทอง ตรำด และพังงำ
ในมิติเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ศูนย์ TAT Academy ของ ททท. จะจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นและควำมรู้ด้ำนกำรตลำดสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบกำร และมัคคุเทศก์ผู้เป็นสื่อกลำงในกำรส่งเสริมกำรตลำดด้วย
Content Marketing ตำมแนวทำงที่ ททท. มุ่งเน้น รวมทั้งศูนย์ TAT Intelligence Center จะให้ข้อมูลสถำนกำรณ์ท่องเที่ยว
งำนวิจัย และ บทควำมทำงกำรท่องเที่ยว ผ่ำนเว็บไซต์ www.tourismthailand/ tatic เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำทิศทำงกำร
ประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบกำร

นอกจำกนี้ ยังมุ่งรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี ให้แก่คนไทย ซึ่งถือเป็น Value Chain ที่สำคัญในภำคกำร
ท่องเที่ยว ที่จะสร้ำงควำมประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมำเยือนซ้ำ และ ตอกย้ำจุดแข็งของคนไทยที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
อัธยำศัยไมตรี ที่อบอุ่นและมีน้ำใจ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์วิถีไทยที่คู่แข่งขันไม่สำมำรถลอกเลียนแบบได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เทศบำลตำบลเสริมซ้ำยมีภำรกิจมุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
ทุกๆ ด้ำน ให้บริกำรสำธำรณะกำรพัฒนำภำยในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้ำย ตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ง
ภำครัฐและเอกชนเพื่อกำรพัฒนำบ้ำนเมือง
“ เทศบาลตาบลเสริมซ้ายเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้าธรรมชาติ ผู้คนมากน้าใจ ใส่ใจการศึกษา ก้าวหน้า
ด้านเศรษฐกิจ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง”
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ

แผนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเทศบำลตำบลเสริมซ้ำย (พ.ศ. 2561 – 2562) ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลเสริมซ้ำย

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมำณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
พ.ศ. 2564

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1

โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณี
สลำกภัตร

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สำนประเพณีพื้นถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

เยำวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณี
พื้นถิ่นของทำงภำคเหนือ

งำนพัฒนำ
กำรศึกษำ

2

โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีไทยวัน
ลอยกระทง

เพือ่ อนุรักษ์และสืบ
สำนประเพณีพื้นถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

เยำวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณี
พื้นถิ่นของทำงภำคเหนือ

งำนพัฒนำ
กำรศึกษำ

3

โครงกำรประเพณีสรงน้ำพระธำตุวัด
หลวงนำงอย

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สำนประเพณีพื้นถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

เยำวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณี
พื้นถิ่นของทำงภำคเหนือ

งำนพัฒนำ
กำรศึกษำ

4

โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก เพื่อส่งเสริมกำร
สถำนที่
ท่องเที่ยวในตำบล
เสริมซ้ำย

10,000

10,000

10,000

10,000

เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในตำบล
เสริมซ้ำย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง

งำนพัฒนำ
กำรศึกษำ

5

โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ลำน
วัฒนธรรม

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สำนประเพณีพื้นถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

เยำวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณี
พื้นถิ่นของทำงภำคเหนือ

งำนพัฒนำ
กำรศึกษำ

6

โครงกำรสืบสำนประเพณีวัน
เข้ำพรรษำ

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สำนประเพณีพื้นถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

เยำวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณี
พื้นถิ่นของทำงภำคเหนือ

งำนพัฒนำ
กำรศึกษำ

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมำณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
พ.ศ. 2564

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

7

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ตำม
วิถีชำวบ้ำน

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
รู้จักวิถีชีวิตของ
ชำวบ้ำนในชุมชน

1,000

1,000

1,000

1,000

นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีกำรดำเนิน
ชีวิตในชุมชนตำบลเสริมซ้ำย

งำนพัฒนำ
กำรศึกษำ

8

โครงกำรมัคคุเทศก์น้อย

เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวในตำบล
และ ส่งเสริมให้เด็กละ
เยำวชนมีควำมกล้ำ
แสดงออก

1,000

1,000

1,000

1,000

เด็กและเยำวชนมีควำมกล้ำแสดงออก งำนพัฒนำ
และเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน
กำรศึกษำ

