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นโยบายคืออะไร?

“นโยบายสาธารณะ” คือ “ชุดของการเลือกตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกันของตัวแสดง
ทางการเมืองหรือกลุ่มของตัวแสดงที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเลือกเป้าหมาย 
และวิธีการที่จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์เฉพาะที่
การตัดสินใจเหล่านั้นควรจะอยู่ในขอบเขตความสามารถของตัวแสดงกลุ่มนั้นๆ 
จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้” (หน้า 15). 

Jenkins, W, I. (1978). Policy analysis: a political and organisational perspective. London: Martin Robertson.



• วาง/ก าหนดกฎเกณฑ์

• น าเสนอหลักการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ

• ก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

• สะท้อนถึงคุณค่าและความเชื่อ

• บอกความตั้งใจที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

นโยบายสาธารณะถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้
ในการจัดการปัญหาหรือประเด็นอย่าง

เฉพาะเจาะจง

อธิบายได้ว่า นโยบายนั้นสามารถ...

นโยบายสาธารณะนั้นส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนจ านวนมาก

ซึ่งบางคร้ังก็เป็นผลดีแต่บางครั้งก็เปน็ผลเสีย



ขั้นตอนการก าหนดนโยบายมีอะไรบ้าง?

วัฎจักรของนโยบายมี 4 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมลีักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งปัจจัยส าคัญนั้นจะต้องรวมเอามารวมเข้าได้ด้วยกัน เช่น บริบทของประเทศ ล าดับความส าคัญ ระบบ
การเมือง และประเภทของประเดน็ท่ีจ าเป็นต้องรับมือ เป็นต้น กรอบแนวคิดจะช่วยให้เข้าใจว่าการก าหนดนโยบายนั้นเกิดขึน้เป็นล าดับ โดยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นนัน้เพ่ือท่ีจะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคต และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถงึโอกาสในการท่ีจะทบทวน ประเมินผล แก้ไข หรือก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ๆ

For more information: UNEP/EC – Mainstreaming Eco-Innovation in Sustainable Consumption and Production Policies (2017) pp.19-20 & 56-69

แม้ว่าจะมีกรอบการท างาน
แต่กลับมีความเชื่อมโยงที่
ซับซ้อน

http://unep.ecoinnovation.org/wp-content/uploads/2018/03/UNEP_157-Mainstreaming-ecoInnovation_web.pdf


ภาคประชาสังคม สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนการก าหนดนโยบายได้ใน
หลายทาง เช่น การหารือระหว่างภาครัฐและประชาชน การยื่นหนังสือแสดง
ความคิดเห็น การร่วมรณรงค์ และการด าเนินการต่างๆ
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กรอบนโยบายและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านกฎระเบียบ

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านเศรษฐศาสตร์

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านข้อมูลข่าวสาร

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านความสมัครใจ

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านพฤติกรรม

• เป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
• กฎระเบียบด้านขยะและ

พื้นที่ทิ้งขยะ
• โควต้าการรีไซเคิล
• คุณภาพน้ า และ การบ าบัด

น้ าเสีย
• ประกาศห้ามตามกฎหมาย

• ภาษีสิ่งแวดล้อม
• ใบอนุญาต / ค่าปล่อยก๊าซเรือน

กระจก
• ความรับผิดชอบทีเ่พิ่มขึน้ของ

ผู้ผลิต (EPR) / ระบบมัดจ า 
(DRS)

• การให้ทุนการใช้งานพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

• การจัดซื้ออย่างยั่งยืน
• การสนับสนุนดา้นการวิจัยและ

พัฒนา

• การศึกษาด้านการคาดการณ์
อนาคตเชิงยุทธศาสตร์
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-label)
• ฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 3 

(EPDs)
• การรายงานความยั่งยืนของ

บริษัท
• การรณรงค์ด้านความตระหนัก

• ข้อตกลงแบบสมัครใจ
• การฝึกอบรม และ การ

เสริมสร้างขีดความสามารถ
• ห่วงโซ่อุปทาน
• ระบบบริหารด้าน

สิ่งแวดล้อมและการรับรอง
จากหน่วยงานอื่น

• เครือข่ายองค์ความรู้

• การผลักดัน (Nudging)
• การรณรงค์ด้านการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
• เศรษฐกิจแบบแบ่งปนั
• ข้อมูลป้อนกลับที่สามารถ

ปฏิบัติได้จริง
• มาตราการสนับสนุนอย่าง

เสมอภาค

Key: EPR = Extended producer responsibility; DRS = Deposit Return Schemes; EPD = 
Environmental Product Declaration; EMS = Environmental Management Systems

มีเครื่องมือทางนโยบายจ านวนมากที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาคการท่องเที่ยวได้ ดังนี้:

Version 0.6 15.04.2019
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กรอบนโยบาย: เข้าใจข้อดีและข้อเสยี

Regulatory 
instruments

Economic 
instruments

Information-
based 

instruments

Voluntary 
instruments

Behavioural 
instruments

จุดแข็ง:
• สามารถจัดการประเด็น

ปัญหาที่ส าคัญได้
• สามารถบังคับใช้
• มีเป้าหมายของนโยบายที่

ชัดเจน
ข้อจ ากัด:
• มีต้นทุนในการบังคับใช้
• ค่อนข้างขาดความยืดหยุ่น

จุดแข็ง:
• เป็นมากกว่าการท าให้มีการ

ปฏิบัติตาม
• มีการเปลี่ยนแปลงทาง

การตลาด
• มีรายได้จากภาษีอากร
ข้อจ ากัด :
• ก าหนดนโยบายไดย้าก
• มีค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจ

จุดแข็ง :
• ภาครัฐให้ข้อมูลตามความ

จริง
• มีเป้าหมายเพื่อการเข้าใจ

ผู้บริโภค (Consumer 
education)

ข้อจ ากัด :
• มีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม

และจัดท างาน

จุดแข็ง:
• เป็นแรงจูงใจแก่ผู้ที่สนใจ 

(First movers)
• มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่า

กับการลงทุน
• หลีกเลี่ยงการใช้กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ
ข้อจ ากัด:
• ไม่มีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่

ปฏิบัติตาม

จุดแข็ง:
• มีแรงขับเคลื่อนคือเป้าหมาย

ของการเปลี่ยนพฤติกรรม
• ท าให้เกิดแนวปฏบิัตใินสังคม

แบบใหม่
• มีการเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารที่
รวดเร็ว

ข้อจ ากัด:
• วัดผลสัมฤทธ์ได้ยาก

Key: ICT = Information & Communication Technologies (e.g. social media and 
digital communications platforms).

เครื่องมือทางนโยบายแต่ละอย่างมีจุดแข็งและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน 
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เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านกฎระเบียบ

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านเศรษฐศาสตร์

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านข้อมูลข่าวสาร

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านความสมัครใจ

เครื่องมือทางนโยบาย
ด้านพฤติกรรม





(การปรับปรุงการด าเนินงานด้านนโยบายการท่องเที่ยว –
โดยใช้เครื่องมือการตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์)



• การเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรวม
ประเด็นต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น โปรโมชั่น ดุลการค้า นโยบายด้านวีซ่า 
การพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน

• ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว: การกระจายการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ และ
การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน

Velasco, M. (2016). Tourism Policy. In: Farazmand A. (eds) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham.

ความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ: การเติบโต

ด้านการท่องเท่ียวมักเพิ่มการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเพิ่มจ านวน

นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเสี่ยง ซึ่งแนวทาง
การกระจายการท่องเท่ียวบางครั้งอาจจะ

ไม่ยั่งยืน

รัฐบาลจ านวนมากให้ทุนกับบอร์ดการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อท าการตลาดให้กับประเทศ
ซึ่งบ่อยครั้งทีร่วมถึงการท าการตลาดในต่างประเทศด้วยเช่นกัน



การตลาดการท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา



• แง่ประสบการณ์: มอบประสบการณ์ที่สนุกและปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง

• การประสานงาน: เช่น การกระตุ้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (PPP) หรือ โครงสร้างการบริหาร

• ข้อมูลเชิงลึกต่างๆ: ข้อมูล สถิติการท่องเที่ยว และโครงการงานวิจัย
และพัฒนาอื่นๆ (เช่น กองทุนนวัตกรรม)

ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนั้นเกี่ยวข้องโดยตรง
กับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น 

การพัฒนาประสบการณ์ที่ปลอดภัยจากความเสี่ยง
ในอนาคตจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ โดยการมีความร่วมมือ

และองค์ความรู้ที่ดีขึ้น เช่น การคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศ นั้นจะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้

รัฐบาลจ านวนมากลงทุนไปกับสถิติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
แต่กลับไม่ได้ลงทุนในข้อมูลทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม



ประเทศญี่ปุ่น
การเพ่ิมจ านวนของการรางรถไฟความเร็วสูงนั้น
มีความจ าเป็นในการฟื้นตัวของการเดินทางโดย
รถไฟในฐานะของการระบบการคมนาคมขนส่ง
ท่ีส าคัญของประเทศ

ประเทศจีน
“การยกเว้นวีซ่าเพื่อเดินทางผ่านประเทศจีน 
144 ชั่วโมง” ถูกน ามาใช้ ซึ่งท าให้นักท่องเท่ียว
ต่างชาติสามารถเดินทางผ่านประเทศจีนภายใน
ระยะเวลา 144 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

ประเทศสโลวีเนีย
ในปี ค.ศ. 2007 กรุงลูบลิยานา ได้สร้างเขตระบบ
นิเวศขึ้นมา โดยเขตนี้ถูกก าหนดให้ไม่มีรถยนต์
และมอเตอร์ไซค์เลย ซึ่งท าให้ในทศวรรษต่อมามี
พื้นท่ีส าหรับคนเดินเท้าในเมืองเพิ่มขึ้นถึง 620%

สหราชอาณาจักร
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ 
“VisitBritain” สหราชอาณาจักรได้ผลักดันการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศโดยเร่ิมการรณรงค์ 
“GREAT tourism” เพ่ือส่งเสริมให้นักท่องเท่ียว
ได้เดินทางได้ท่ัวสหราชอาณาจักร

ประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) และ
กรมศุลกากรและป้องกันชายแดน (CBP) ได้เปลี่ยน
จากการใช้กระดาษส าหรับการเดินทางเข้าประเทศ 
เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของขั้นตอนการด าเนินงาน

ประเทศคอสตาริก้า
ได้ท าให้การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของ DNA โดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่าท่ีอยากจะส่ง
มอบให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา โดยผ่านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวท่ียั่งยืน

การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ

การท าให้การท่องเที่ยวปลอดภัยและสะดวก

การให้ความส าคัญของสาขา





การบูรณาการเชิงนโยบาย นั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาในการก าหนดนโยบายซึ่งอยู่เหนือขอบเขตของนโยบายเดิมที่มีอยู่ ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่

สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

การบูรณาการนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ

“เป็นการบูรณาการเป้าหมายของนโยบายต่างๆ ข้อก าหนดในการบริหาร และ
กระบวนการนโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว และนโยบายอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน”
(Di Gregorio et al., 2017, p. 36).

Di Gregorio, M., Nurrochmatc, D.R., Paavolaa, J., Sarib, I.M., Fatorellia, L., Pramovab, E., Locatelli, B., Brockhaus, M. & Kusumadewia, 

S.D. (2017). Climate policy integration in the land use sector: Mitigation, adaptation and sustainable development linkages. 

Environmental Science & Policy, 67, 35–43.



การบูรณาการเชิงนโยบาย สามารถมีหลายมิติที่แตกต่างกันได้ เช่น กรอบนโยบาย เป้าหมายของนโยบาย 
และเครื่องมือทางด้านนโยบาย

การ
ประสานงาน

ความร่วมมือ
ความ

สอดคล้อง
ความ

เชื่อมโยงกัน
การบูรณาการ



• กรม/ กระทรวง อาจจะขาดทรัพยากรบุคคลหรือความสามารถในการบูรณาการ

• บางครั้งอาจจะมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ตรงกันหรือขาดการก าหนดเป้าหมายร่วมกันที่
ชัดเจน

• บางครั้งแต่ละองค์กรอาจต้องแข่งกันเอง ซึ่งอาจรวมไปถึงในแง่ของการของ
งบประมาณด้วย

• อาจมีความขัดแย้งกับกรอบนโยบายเดิมที่มีอยู่หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ เช่น การ
เติบโตด้านการท่องเที่ยว

• ความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเดิมที่มีอยู่ และข้อดี-ข้อเสียของนโยบาย
ด้านสภาพภูมิอากาศและนโยบายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งบ่อยครั้งไม่ได้ถูกท าความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้หรือถูกละเลย

• บางครั้งอาจมีความแตกต่างในเชิงพื้นที่และเวลา ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายด้านการท่องเที่ยว



• เมื่อมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ซึ่งการสื่อสารนั้นจ าเป็นอย่างมาก

• มีขั้นตอนการท างานในภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการร่วมกันคิด (เช่น
คณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงาน) และการร่วมลงทุน (เช่น 
งบบูรณาการส าหรับประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขา)

• การบูรณาการเชิงนโยบายมีความเป็นได้มากที่จะได้รับ
การสนับสนุน หากการบูรณาการนั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ สามารถติดตามต่อได้ในหลักสูตรที่ 2



• การเข้าใจถึงระดับของความเสี่ยงและความ
ซับซ้อนของปัญหานั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง

• ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
ด้านภูมิอากาศรายงานว่า ภาคการท่องเที่ยว
ของประเทศออสเตรเลียมีความเปราะบางสูง
ที่สุดและมีการเตรียมตัวในเรื่องการจัดการ
ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศน้อยที่สุด 

• ภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด และการ
เปลี่ยนแปลงนั้นต้องการการด าเนินการร่วมกัน
จากภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนย่อยของภาคเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวนั้น ๆ Source: EY, 2018 

Source: https://thesystemsthinker.com/learning-and-leading-through-the-badlands/

ความซับซ้อนทางสังคม
คว

าม
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นข
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สูง

สูง
ต่ า

ต่ า

https://thesystemsthinker.com/learning-and-leading-through-the-badlands/




ทิศทางของการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสากล

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Climate Change) และสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) 
เน้นย้ าบทบาทของการเดินทางและการท่องเที่ยวในการบรรลุเปา้หมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050

WTTC และ UN Climate Change แสดงให้เห็นถึงวิธีการของภาคการเดินทางและการท่องเที่ยวว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ 
ภายในปี ค.ศ. 2050 ได้อย่างไร

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา WTTC ที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนในด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ได้ประกาศข้อตกลงร่วมกับ UN Climate Change
ซึ่งเป็นข้อตกลงในระดับสากลที่มีเป้าหมายในการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นับว่าเป็นการปูทางส าหรับภาคการ
เดินทางและการท่องเที่ยวที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสากล

ระหว่างการด าเนินการประชุมด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (COP 24) ที่จัดขึ้น ณ เมืองคาโตวีตเซ ประเทศโปแลนด์ ทั้งสองหน่วยงานได้พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเดินทาง
และการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้น าเสนอเส้นทางของภาคส่วนในการที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี
ค.ศ. 2050



การประเมิน
ขอบเขตของ
การบูรณาการ

นโยบาย
ในระดับสากล

(การท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ: การประเมินขอบเขตของการบูรณาการเชิงนโยบาย)







การบูรณาการเชิง
นโยบายระหว่าง
ภาคการท่องเที่ยว

และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ในระดับโลก

มีการประเมินเพื่อตรวจสอบการบูรณาการเชิงนโยบายระหว่างประเด็นด้านการท่องเที่ยวและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ จากเอกสารมากกว่า 
100 ฉบับ ซึ่งผลการประเมินพบว่า

• ¾ เป็นนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศที่ได้มีการรวมเอาประเด็นด้านการท่องเที่ยวเขา้ไว้ในนโยบายดังกล่าว
• ส่วนที่เหลือเป็นนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่มองถงึประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และมีเพียง 9% เท่านั้นที่เป็นการบูรณาการระหว่างนโยบายด้านการท่องเที่ยวและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ขอบเขตและระดับความครอบคลุมของนโยบาย

• 40% ของนโยบายทั้งหมดค านึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว, 54% ค านึงถึงด้านการปรับตัวและ
การลดก๊าซเรือนกระจก และ 7% ค านึงถึงเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก
เพียงอย่างเดียว

• มีเพียง 27% ของนโยบายทั้งหมดที่ครอบคลุมถึงด้านการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ โดยมีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน หรือมาตรการของนโยบาย

• การบูรณาการนั้นสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ถ้าหากว่าผู้บริหารในภาค
การท่องเที่ยวเข้าใจประเด็นเรื่องความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

• ถ้าหากมีกรอบการด าเนินการในระดับสากลที่ช่วยเหลือกรม/กระทรวง
ด้านการท่องเที่ยวนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

12%

24%

37%

27%

Zero

Minimal





การเปลี่ยนผ่านความเสี่ยงและ
โอกาสของภาคการท่องเที่ยว

รัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์มอบหมายให้ทางบริษัท Ernst 
and Young (EY) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
โอกาส:
• ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจลดลงภายใต้ภาพฉายการควบคุม

อุณหภูมิไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกิน 2 °C (2DS) เมื่อเทียบกับ
ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบปกติ (BAU) แต่
ก็ยังคงมีความท้าทายต่าง ๆ อยู่

• การท าความเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศจะช่วยเพิ่มความแน่นอน (Certainty) ใน
การลงทุน

• จุดสีฟ้าแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งของโอกาสของภาคการ
ท่องเที่ยวในแต่ละภาพฉาย ซึ่งภายใต้ภาพฉาย 2DS นั้น
แสดงให้เห็นว่ามีสัดส่วนของโอกาสที่สูงกว่า

• โอกาสที่เพิ่มสูงขึ้นในภาพฉาย 2DS สามารถใช้เพื่อ
พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมี
การจัดการที่ดีขึ้น

Source: EY, 2018 



ข้อได้เปรียบ
ด้านการแข่งขัน

ผลลัพธ์ภารกิจส าคัญเชิงกลยุทธ์

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และ
ประสบการณ์

- ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นท่ีให้
ประสบการณ์ไม่เหมือนใคร

- การเข้าถึงผ่านการเช่ือมโยงของระบบ
คมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพ

- สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย สะอาด และ
สมบูรณ์

- การอยู่ใกล้กับทวีปเอเชีย

- เพิ่มผลิตภัณฑ์ งาน และประสบการณท์ี่มี
คุณภาพ

- ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง

- สร้างอัตราก าลังที่มีทักษะและขดี
ความสามารถทางธุรกิจ

- คว้าโอกาสในทวีปเอเชีย

พวกเราจะบูรณาการประเด็น
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าสู่
นโยบายด้านการท่องเที่ยว
ได้อย่างไร?

• เริ่มต้นจากการดูยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
หรือประเด็นส าคัญของประเทศที่มีอยู่เดิม

• ท าความเข้าใจว่าประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศ
จะไปเชื่อมโยงกับตรงไหนของยุทธศาสตร์หรือ
ประเด็นนั้นๆ ได้บ้าง

• แล้วจ าเป็นจะต้องแก้ไขหรือแค่ขยายขอบเขต
ของยุทธศาสตร์หรือประเด็นให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น

- มีนักท่องเที่ยวเดินทางมารัฐควีนส์แลนด์เพิ่มขึ้น

- รายจ่ายของของนักท่องเที่ยวท่ีค้างคืนทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น

- การจ้างงานของประชากรรฐัควีนส์แลนด์เพิ่มขึ้น

- เศรษฐกิจของรัฐควีนส์แลนด์เข้มแข็งขึ้น

- ภูมิภาคมีการเติบโตมากข้ึน

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้น

คว้าโอกาสในทวีปเอเชีย

เพื่อเพิ่มโอกาสในการจะได้รบั
ผลตอบแทนในอัตราสูง และการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด

เอเชีย

การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการเข้าถึง

ท าให้แน่ใจว่ามีโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ และ
ผู้เยี่ยมเยือนสามารถใช้เพื่อ

เดินทางไปและท่องเที่ยวรอบ
รัฐควีนส์แลนด์ได้อย่าง

สะดวกสบาย

สร้างอัตราก าลังที่มีทักษะและ
ขีดความสามารถทางธุรกิจ

จับคู่ศักยภาพการเติบโตของภาค
การท่องเที่ยวเข้ากับอัตราก าลังที่

มีทักษะเพื่อให้การบริการที่มี
คุณภาพและสร้างทักษะที่ตรงกับ

ความต้องการในอนาคต

เพ่ิมผลิตภัณฑ์ งาน และ
ประสบการณ์ที่มีคุณภาพ

โดยใช้ช่ือเสียงด้านความ
หลากหลาย คุณภาพ และความ
ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวของ
รัฐควีนส์แลนด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์
และประสบการณร์ะดบัโลกท่ีมี
เอกลักษณ์และมีความจ าเพาะ

เจาะจง



ภาพของนโยบายด้านการท่องเที่ยว-
ด้านสภาพภูมิอากาศ

นโยบายด้าน
สภาพภูมิอากาศ

นโยบายด้าน
การท่องเที่ยว

ตัวอย่างของการบูรณาการระหว่างประเด็นด้าน
สภาพภูมิอากาศและการท่องเที่ยวเข้ากับนโยบาย
เดิมที่มีอยู่ของรัฐควีนส์แลนด์ 



• ควรตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความมุ่งมั่นทางนโยบาย 
(Policy commitment) ที่ส าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขา (ทั้งด้านการ
ปรับตัวและการลดก๊าซ)
• การมีกลไกต่างนั้นจะช่วยในการพัฒนาแนวทางและการบูรณาการเชิงนโยบายในรายสาขา

• การด าเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวนั้นจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจใน
ประเด็นต่างๆ ร่วมกัน

• การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คือ การเปลี่ยนจากความมุ่งมั่นทางนโยบายด้านสภาพ
ภูมิอากาศในภาพรวมสู่การก าหนดการด าเนินงานที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
• เน้นจัดการเรื่องความเชื่อมต่อ (Nexus)
• บูรณาการนโยบายและแผนงานด้านการท่องเที่ยว
• รวมเอาวัตถุประสงค์ การปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วย

• ตรวจวัด ติดตาม และส่ือสารความส าเร็จ - ผลผลิตและผลลัพธ์ของนโยบาย

• กลไกอ านาจของรัฐในการบริหาร
• ทรัพยากร
• ขีดความสามารถและสมรรถนะ
• แรงผลักดัน

https://www.facebook.com/7NewsSC/videos/1837604446296981/


การท่องเที่ยว

ชุมชน

- แผนงาน QCoast2100

- แผนที่น าทางการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ

- แผนงาน Talking Transition และพันธะการปล่อย
คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Zero net pledge)

- องค์กร Climate-KIC และการใช้นวัตกรรมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

- สภาด้านการมีภูมิคุ้มกันตอ่การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งรัฐควีนส์แลนด์

การขนส่ง

- แผนท่ีน าทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นศูนย์ในภาคการขนส่ง 

- ยุทธศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า

- แผนที่น าทางเชื้อเพลิงชีวภาพ 10 ปี

- ทางหลวงพิเศษส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ภาคพลังงาน

- ใช้พลังงานหมุนเวียน 50% ภายในปี 2030

- ตั้งเป้าจะมีแผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาบ้าน 1 
ล้านแผง/ กิจกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 150 

เมกะวัตต์/ ทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์

- การจัดการอุปสงค์ และยุทธศาสตร์การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
- แผนและแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- แผนรับมือด้านการท่องเที่ยวและการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและโอกาสของบริษัท EY

- การฟื้นฟูและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในหมู่
เกาะแถบเกรตแบร์ริเออร์รฟี

- การวางแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์
คาดการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต

โครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุน

- การวางแผนนโยบายแห่งรัฐ

- การประเมินความยั่งยืนของโครงการรัฐท่ีมี
มูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์

- ตราสารหนี้สีเขียว (Green bond)
ของรัฐควีนส์แลนด์

- กองทุนฟื้นฟูท่ีดิน

นโยบาย กิจกรรม และแผนงานอื่นๆ 
ที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและ
มีความเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว



อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

สีเขียวที่น าไปสู่การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับศูนย์ (Carbon 

neutrality)
การให้บริการและ
การศึกษาด้านการ

ท่องเที่ยวเพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สมบูรณ์

ภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวท างาน

ร่วมกับภาครัฐและชุมชน
อย่างเป็นหนึ่งเดียว

ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายส าหรับ
ประสบการณ์ของ
ท่องเที่ยวคุณภาพ

ตราสินค้าและ
การตลาดสีเขียว

วิสัยทัศน์: ภาคการ
ท่องเที่ยวของรัฐควีนส์
แลนด์มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปล่ียนแปลง

ในอนาคต
ธุรกิจการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว และ
ชุมชนที่มีภูมิคุ้มกัน

แผนปฏิบัติการในภาคการท่องเที่ยว
ของรัฐควีนส์แลนด์

• เป็นความตกลงร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน

• ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาท



1. บูรณาการประเด็นการมีภมูิคุ้มกันต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่วิสัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์ของแผน

2. น าเอาแนวทางปฏบิัตทิี่ดี (Best practices) ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ปลูกสร้างด้านการทอ่งเที่ยวไปใช้ปฏิบตัิ

3. สนับสนุนการจดัการความเสีย่งจากภัยพิบัตแิละการเตรยีมความพรอ้มรับสถานการณ์ฉกุเฉิน

4. ลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) ของการท่องเทีย่วในระดับท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการพัฒนาผลติภัณฑ์และการท าการตลาดอย่างยั่งยืน

6. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร/หนว่ยงานในการรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

7. ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) ด้านการมีภูมิคุ้มกนัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของภาคการท่องเที่ยว







ท าความเข้าใจกับโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ

• ใครก าลังท าอะไรอยู่บ้าง?

• ใครสามารถ/หรือควรบูรณาการ?

• ความร่วมมือที่มีอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้าง?

• มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วน 
(cross-cutting) หรือไม?่

• ตอนนี้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องอะไรอยู่บ้าง?



คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ภาครัฐและภาคเอกชน

ประธาน: นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย

ส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)

ส านักงานปลัดกระทรวง

ส านักงานระดับจังหวัด 76 จังหวัด ททท. ในระดับภูมิภาค 9 พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน

กก. มีหน้าที่รับผิดชอบท้ังด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา ซึ่งมีหน่วยงานด้านกีฬาในสังกัดด้วยเช่นกัน

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในระดับชาติที่ส าคัญ



หน่วยงาน วัตถุประสงค์
มุมมองด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การยกระดับการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา (กก.)

ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย 

ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 

และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การท่องเที่ยว 

ยังไม่ได้ค านึงถึงเป็นประเด็น

หลัก

การพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีภูมิคุ้มกันตามที่ระบุไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ

กรมการท่องเที่ยว การจัดการห่วงโซ่อุปทานทางการ

ท่องเท่ียว ประกอบด้วย สินค้าและ

บริการทางการท่องเที่ยว บุคลากร

ทางการท่องเที่ยว และการพัฒนา

มาตรฐานการท่องเที่ยว

ยังไม่ได้ค านึงถึงเป็นประเด็น

หลัก

มาตรฐานส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่รวมเอาประเด็นความเสี่ยง

จากสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากสภาพ

ภูมิอากาศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย (ททท.)

ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ยังไม่ได้ค านึงถึงเป็นประเด็น

หลัก

การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง

ต่ า การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีการด าเนินการลด

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนเรื่องความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (เช่น บริการข้อมูลภูมิอากาศ)

องค์การบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

(องค์การมหาชน) (อพท.)

นโยบายและแผนบริหารจัดการส าหรับ

พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืน

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอน

ต่ าเป็นประเด็นหนึง่ในการ

ด าเนินงานหลัก

เขตพ้ืนที่พิเศษของ อพท. สามารถใช้เป็นพ้ืนที่น าร่องส าหรับ

การด าเนินการด้านการปรับตัวได้ เนื่องจากมีการรวมเอา

ประเด็นด้านความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและการ

ด าเนินการที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวไว้

ในมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน



คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ
(ประธาน: นายกรัฐมนตรี  รองประธาน: รมว.ทส. และ รมว.กต.)

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านบูรณาการนโยบาย

และแผน 
(ประธาน: ปกท.ทส.)

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านวิชาการและ

ฐานข้อมูล
(ประธาน: ปกท.ทส.)

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านการประสานท่าที

เจรจาและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

(ประธาน: ปกท.ทส.)

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านการประชาสัมพันธ์

และเสริมพลังความร่วมมือ
ด้านภูมิอากาศ

(ประธาน: ปกท.ทส.)

ทส.
(ประธาน: ปกท.ทส.)

ปรับปรุง ปี 2560 ปรับปรุง ปี 2560 ปรับปรุง ปี 2560 ปรับปรุง ปี 2560 ฝ่ายเลขานุการฯ

แต่งต้ัง ปี 2550

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)/ 
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)

(หน่วยก าหนดนโยบายและประสานงานกลาง)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) (อบก.)

(หน่วยให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคและบริการด้าน
ตลาดคาร์บอน)



หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

• คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและกรอบแนวทางด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และก าหนดแนวทางและท่าทีในการเจรจาในเวทีนานาชาติ

• ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อตอบโต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นกองภายใต้ สผ. ที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

• กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง และพยากรณ์อากาศ

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการภัยพิบัติ

• กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง และการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารในการปกครองทุกระดับ



นอกเหนือจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ของสังกัด 
กก .  อพท .  ททท .  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ยังมีหน่วยงานอื่นๆ 
ในระดับจังหวัดที่มีความส าคัญด้านการท่องเที่ยว
อีกเช่นกัน

หน่วยงานทั้งหมดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทั้ ง
นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และนโยบายด้านการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น 
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบ
ทั้ งการพัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบในเวลาเดียวกัน



• เป็นที่รู้กันดีว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเศรษฐกิจ
ในหลายส่วน

• นโยบายของสาขาอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สภาพภูมิอากาศ ก็อาจมีความเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวได้เช่นกัน

ตัวย่อ:
กนภ. คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สผ. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
NDC เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
NAP แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
CCMP แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ



แผน/นโยบายที่ส าคัญ: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวฉบับแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาแผนและ
ยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐทุกส่วน 

• ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้แก่
1) สังคมสูงวัย
2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3) การเปลี่ยนแปลงของความสมัพันธ์กับต่างประเทศ ในแง่ของความปลอดภัยและเศรษฐกิจในระดับประเทศ
4) ความเชื่อมโยงที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีของภาคส่วนต่างๆ ในภูมิภาค
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

• การท่องเที่ยวได้ถูกกล่าวถึง โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นถูกอ้างถึงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งมีการพูดถึงการเติบโตสีเขียว (Green growth) ควบคู่กับความจ าเป็นในการสร้างสังคมที่
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ



นโยบายและแผนงานในปัจจุบันจ านวน
มาก มีจุดเชื่อมโยงที่สามารถรวมเอา
ประเด็นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการปรับตัวเข้าไป
ในนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้ ซึ่ง
รวมถึง KPI ด้วย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
เพ่ือยกระดับขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
รายได้จากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวอย่างสมดุล

กระจายรายได้และ
ผลประโยชนจ์าก

การท่องเที่ยวสู่ทุกพ้ืนที่และ
ทุกภาคส่วน

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน บนพ้ืนฐาน อัตลักษณ์
และวิถีไทย ทั้งในเชิงสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม

จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/
สถานประกอบการที่ได้รับ
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 

ต่อปี

อันดับขีดความสามารถทาง
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

(TTCI)
เป็น 1 ใน 30 อันดับแรกของ
โลก หรือ 1 ใน 7 อันดับแรก

ของเอเชียแปซิฟิก

ความเขื่อมั่นในสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวของ

ไทยมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90

รายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 10 ต่อปี

การเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของ

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย (คน-ครั้ง) 

มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 3 ต่อปี

สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. 
ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของการ

เดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

รายได้จากการท่องเที่ยวใน
จังหวัดรอง (จังหวัดที่มีผู้มี

เยี่ยมเยือนต่ ากว่า 1 ล้านคน) 
มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากวา่

ร้อยละ 12 ต่อปี

ดัชนีการรับรู้และการเข้าใจใน
เอกลักษณ์ความเป็นไทยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทกุปี

อันดับขีดความสามารถด้าน
ความเด่นชัดของวัฒนธรรม
และนันทนาการจากการ

สืบค้นออนไลน์
เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของ

โลก

ดัชนีด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมใน 6 มิติที่ส าคัญ
พัฒนาขึ้นอย่างน้อย 10 อันดับ

ในแต่ละมิติ

วัตถุประสงค์

KPI 5 ปี



ตัวอย่างของจุดเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์/ การด าเนินการใน

ปัจจุบัน
โครงการ/มาตรการ/หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
จุดเชื่อมโยงการด าเนินงาน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว สินค้า และ
บริการให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน

1.1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้า และบริการทุกรูปแบบอย่าง
มีมาตรฐาน

การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism 
for all) และ อารยสถาปัตย์ (Universal 
design) – ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

- การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดต้องพิจารณา/รวมเอาความเสี่ยงจาก
สภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเข้าไปในการวางแผน “ถือเป็นวาระเร่งด่วนใน
การป้องกันและฟ้ืนฟูชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้การจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยว และการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว”

1.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า 
และบริการอย่างยั่งยืน

- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น การ
ปลูกต้นไม้ (ได้ประโยชน์ทั้งการชดเชยคาร์บอนและการปรับตัว)
- การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าต้องค านึงถึงความเสี่ยงจากอุทกภัย
- การบูรณะแหล่งท่องเท่ียวประเภทมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของ
ไทย ให้มีความเหมาะสมกับอากาศที่ร้อนขึ้น

1.3 สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้า และบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ 
เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการ
ท่องเท่ียว

การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง เพ่ือลด
ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและเชิง
ฤดูกาลในการท่องเท่ียว

- เทคโนโลยีส าหรับการตรวจวัดซึ่งสามารถเชื่อมโยงเข้ากับการตรวจวัดน้ าอัจฉริยะ 
(Smart metering) หรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และยังสามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองได้อีกด้วย
- การพิจารณา/รวมเอาการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศเข้าไปในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือการก าหนดฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ๆ (เช่น งานเทศกาล)



• การท่องเท่ียวของไทยจะมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะ ‘บางพื้นท่ี’ เท่านั้น ซึ่งจะเป็นช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม หรือท่ีเรียกว่า 
high season

• หน่วยงานภาครัฐก าลังส่งเสริมให้มีการกระจายตัวการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง และยังขยายการท่องเท่ียวในช่วงรอยต่อระหว่าง high season และ low 
season รวมท้ังยังส่งเสริมให้เดินทางท่องเท่ียวในช่วง low season อีกด้วย

• แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายการกระจายตัวการท่องเท่ียวไปสู่เมืองรองนั้นอาจท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้เช่นกัน ถ้าหากเมืองรองนั้นไม่ไ ด้มี
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวท่ีขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมท้ังการไม่มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศท่ีนับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

หน่วยงานหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดเชื่อมโยง

การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.)

เพ่ือกระจายความหนาแน่นของ

นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก 

จากสัดส่วน 80:20 เป็น 70:30

ในแหล่งท่องเที่ยวหลักมีจ านวน

นักท่องเท่ียวประมาณ 4 ล้านคนหรือ

มากกว่า

55 เมืองรอง ใน 5 ภาคของประเทศ 

(จ านวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่า 4 ล้านคน)

พัฒนาระบบขนส่ง (เช่น รถโดยสาร

สาธารณะ) ส าหรับนักท่องเที่ยวให้เดินทาง

ออกจากเมืองหลักได้สะดวกยิ่งข้ึน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง

เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ทั้งถนน ระบบ

ราง ขนส่งทางอากาศ และทางทะเล)

การบูรณาการข้อมูลฤดูกาลท่องเที่ยว

รวมเข้ากับข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่

เหมาะสม (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) 

เพ่ือประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่มี ‘สภาวะ

สุขสบาย’ ส าหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง

บูรณาการข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในการจัดท า

แผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว

พิจารณา/รวมเอาประเด็นความเสี่ยง

จากสภาพภูมิอากาศเข้าไปในโครงการ

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งใหม่



การบูรณาการประเด็นด้านการท่องเทีย่วเข้าสู่
นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีความจ าเป็นในการน าเอาประเด็นด้านการท่องเที่ยวไปบูรณาการเข้าสู่นโยบาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน

• ตัวอย่างประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศและแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหง่ชาติ เช่น
• ความพอเพียงของน้ าและความมีประสิทธิภาพในการใช้
• ด้านสุขภาพ (ความเครียดจากความร้อนและโรคต่างๆ)
• การผลิตอาหารและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยนื (การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อาหาร)
• การจัดการภัยพิบัติ (ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการแจ้งเตือน)
• พื้นที่ป่า (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)



บทสรุป
• นโยบายสาธารณะ (Public policy) หมายถึง การเลือกตัดสินใจของรัฐบาลที่จะกระท า

หรือไม่กระท าสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง  ซึ่ งการบูรณาการระหว่างประเด็นต่างๆ นั้นถือ
เป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้

• ถึงแม้ว่านโยบายด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเติบโตของภาค
การท่องเที่ยวและความสามารถในการแข่งขัน แต่ก็ยังมีจุดเชื่อมส าหรับการบูรณาการ
ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในนโยบายด้านการท่องเที่ยว

• ในปัจจุบัน การบูรณาการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดับสากลมีอยู่ไม่มากนัก 

• มีตัวอย่างที่สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับกระบวนการบูรณาการอยู่จ านวนหนึ่ง
• กรอบนโยบายทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทยนั้นเอื้อให้เกิดการบูรณาการระหว่างประเด็นได้


