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ค าน า 

 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN: Association of Southeast 
Asian Nations) ได้ก าหนดเป้าหมายของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ไว้ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยในสาขาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนมีการริเร่ิม
จัดท าเคร่ืองมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเรียกว่า “แผน
ยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558” (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 – 
2015) เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมการท่องเที่ยว ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรการท่องเที่ยว
แหง่ชาติอาเซียน (ASEAN National Tourism Organization: ASEAN NTOs) จึงได้ด าเนินการแปล 
“แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558” จากต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นฉบับ
ภาษาไทย เพื่อเผยแพร่แก่องค์กรและบคุลากรท่ีมีสว่นเก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้
สามารถน าข้อมลูนีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป  
 
ที่ผา่นมา การทอ่งเที่ยวได้รับการยอมรับวา่เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการพฒันาและการเปลี่ยนแปลง
ประเทศ แต่การพฒันาท่องเที่ยวที่ปราศจากการวางแผนและการจดัการการท่องเที่ยวที่ดี สามารถ
น ามาซึง่ผลกระทบด้านลบตอ่ชมุชนและสภาพแวดล้อมของประเทศได้เช่นกนั อย่างไรก็ดี จากการที่
ประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจและความตระหนักต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน้ ท าให้
สามารถพฒันาการท่องเที่ยวที่น าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาสงัคม รวมทัง้
น าไปสู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติได้ ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลก (United 
Nations World Tourism Organization – UNWTO) และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ต่างยอมรับ
วา่ การทอ่งเที่ยวเป็นภาคอตุสาหกรรมส าคญัที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้ประเทศบรรลุ
เป้าหมายทางสงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ดงันัน้ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 
2554 – 2558 นี ้จึงมิได้มุ่งเน้นแต่เป้าหมายของการเพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
เยือนภูมิภาคอาเซียน หากแต่ยังมุ่งเน้นถึงการบรรลุเป้าหมายทางสงัคมอื่น ๆ อีกด้วย โดยมีบท
วิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิดขึน้จากแนวทางการพฒันาการทอ่งเที่ยวของอาเซียนท่ีมีตอ่การ
พฒันาในมิติอื่น ๆ ของประชาคมอาเซียน 
 

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ฯ นี  ้จัดท าขึน้จากฐานงานเดิมด้านการส่งเสริมและการพัฒนา
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นการต่อยอดจากความส าเร็จของการท างานอย่างต่อเนื่องของ
องค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN National Tourism Organization – ASEAN NTOs)  
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กระบวนการพฒันาแผนยทุธศาสตร์เป็นกระบวนการที่มีความซบัซ้อนและใช้เวลา โดยในช่วงเวลา
ของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ฯ ฉบบันี ้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีสว่นเก่ียวข้องเป็นอยา่งดี ภาคการ
ทอ่งเที่ยวมีความแตกตา่งจากอตุสาหกรรมประเภทอื่นตรงที่มีความครอบคลมุของอตุสาหกรรมอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยวในวงกว้างตัง้แต่ระดบับริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ไปจนถึงธุรกิจท้องถ่ิน 
ซึง่การวางแผนและการพฒันาการทอ่งเที่ยวของภาครัฐต้องอาศยัความร่วมมือและการสนบัสนนุจาก
องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานระดบัชาติของรัฐ องค์กรภาคีต่างๆ รวมทัง้หน่วยงานในระดับ
ท้องถ่ิน โดยการทอ่งเที่ยวสามารถท าให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้คนในวงกว้าง ดงันัน้ แผนยทุธศาสตร์ ฯ นี ้
จึงค านงึถึงประเด็นตา่ง ๆ ที่กลา่วมาข้างต้นด้วย 
 

ในช่วงระหว่างการพฒันาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียน มีการน าเสนอแนวทางการ
พฒันาหลายประการ โดยในการพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมต่าง ๆ นัน้ ใช้วิธีการตกลง
เห็นชอบร่วมกนัของประเทศสมาชิกอาเซียน เน้นการพิจารณาบนฐานคิดของการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ
ได้จริง และเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสสงูในการประสบความส าเร็จ แผนยทุธศาสตร์ ฯ ฉบบันี ้มุง่เน้นการ
น าเสนอที่ง่ายต่อการอ่าน การน าไปใช้ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวได้
ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
 

ภายใต้การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกปัจจบุนัและการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว แผน
ยทุธศาสตร์ ฯ จึงต้องเป็นแผนท่ีมีความยืดหยุน่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ องค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) จ าเป็นต้องมีการปรับ
แผนให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวปฏิบตัิใน
การพฒันาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตร์ ฯ เสนอแนวทางการพฒันาหลายประการบนพืน้ฐานของวิสยัทศัน์ที่ก าหนด และ
เหมาะสมต่อการด าเนินงานขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) โดย
วิสยัทศัน์มีดงันี ้

 
 
 
 
 

“ภายในปี 2558 อาเซียนจะรองรับจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เพ่ิมมากขึน้ ด้วยสินค้าด้านการทอ่งเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย เป็นเอกลกัษณ์ ด้วยการเชื่อมโยงภายในภมิูภาคที่มีความสะดวก ด้วยสภาพแวดล้อม
ที่มีความปลอดภยัและมัน่คง ด้วยคณุภาพการบริการที่ดี ในขณะเดียวกนั จะสง่เสริมการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตที่ดีและโอกาสของประชาชนให้มากขึน้ จากการพฒันาการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนและมีความ
รับผิดชอบด้วยการประสานการท างานร่วมกบัภาคสว่นตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งมีประสิทธิภาพ” 
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ยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวของอาเซียน แบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

 การพฒันาสินค้าด้านการท่องเที่ยวของภมูิภาคเชิงประสบการณ์และเชิงนวตักรรม และ
สร้างกลยทุธ์ทางการตลาดและการลงทนุที่สร้างสรรค์ 

 การยกระดับคุณภาพของบุคลากร การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ทอ่งเที่ยวในภมูิภาค 

 การปรับปรุงและเร่งให้เกิดการอ านวยความสะดวกในการเดินทางและการเช่ือมโยง
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ยทุธศาสตร์แต่ละด้านประกอบด้วยรายละเอียดของแนวทางการพฒันาและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับโครงสร้างองค์กรความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน เพื่อให้
สอดคล้องกบัการด าเนินงานตามเป้าหมายและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ซึ่งการปรับ
โครงสร้างนีจ้ะท าให้การพฒันาการทอ่งเที่ยวของอาเซียนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
ข้อจ ากัดส าคญัประการหนึ่งในการบรรลเุป้าหมายของความร่วมมือระดบัภูมิภาค คือ ทรัพยากร 
ในขณะที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากเพื่อพัฒนาและ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวของประเทศ แต่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียนซึ่งด าเนินงาน
พฒันาการท่องเที่ยวในระดบัภูมิภาคกลบัขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน เช่นเดียวกับ
ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึง่แม้จะเป็นหนว่ยงานท่ีท างานด้วยความทุม่เทและ
มีประสทิธิภาพ แตม่ีจ านวนทรัพยากรบคุคลไมเ่พียงพอท่ีจะสนบัสนนุการด าเนินงานตา่ง ๆ ที่มีอยูใ่น
ปัจจุบนั ซึ่งการขาดแคลนทรัพยากรนีน้บัเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด 
 
การท่องเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมที่ส าคญัของอาเซียนและจ าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ
อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ ประเทศสมาชิกอาเซียนควร
พิจารณาจดัสรรงบประมาณประจ าปีให้มากขึน้จากเดิม ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถด าเนินงานพฒันาการ
ท่องเที่ยวในระดบัภูมิภาคตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียนอาจจะต้อง
วางกรอบด้านกฎหมายและข้อบงัคบั รวมถึงการปรับโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อให้สามารถจดัสรร
งบประมาณในการด าเนินงานพฒันาการทอ่งเที่ยวของอาเซียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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โดยสรุป แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับนี ้มีความเป็นรูปธรรม เน้นการน าสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลก โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อให้อาเซียนยงัคงเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ
อยา่งตอ่เนื่อง และยงัคงตระหนกัวา่ ประเทศใหญ่ ๆ ในเอเชียหลายประเทศ ทุ่มเททรัพยากรจ านวน
มากเพื่อให้ประเทศของตนสามารถแขง่ขนักบัอาเซียนได้ ดงันัน้ การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558 นี ้จะช่วยให้การท่องเที่ยวอาเซียนมีความแข็งแกร่งใน
ตลาดการทอ่งเที่ยวโลกตอ่ไป 
 

กรมการทอ่งเทีย่ว 

กนัยายน 2556 
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Plan Context
บริบทของแผน

1
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บทที่ 1 บริบทของแผน 

 
1.1 การท่องเที่ยวและอาเซียน 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนกัท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสดัส่วนมากที่สดุ รูปที่ 1 แสดงตวัเลขการ
เติบโตของจ านวนนกัทอ่งเที่ยวต่างชาติในภมูิภาคอาเซียน (ขณะที่จดัท าแผนฉบบันี ้ยงัไม่มีข้อมลูปี 
พ.ศ.2553) 

ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
2548 52,811,170 
2549 56,914,488 
2550 62,272,270 
2551 65,400,908 
2552 65,680,330 

รูปที่ 1 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังภูมิภาคอาเซียน 

 
จากข้อมลูเบือ้งต้น ท าให้มีการคาดการณ์วา่ภายในปี พ.ศ. 2558 จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางมายงัภมูิภาคอาเซียนจะเพิ่มเป็น 86,700,000 คน คิดเป็นอตัราการเติบโต 25% (ข้อมลูนีไ้ด้
จากการศกึษาของ Professors Turner และ Witt ที่ท าให้กบั Pacific Asia Travel Association และ 
ASEAN) การเติบโตนีเ้ป็นผลจากปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ หลายประการ ปัจจัยบางประการอยู่
นอกเหนือการควบคุมขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และประเทศ
สมาชิก อาทิเช่น ภยัธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองโลก รวมทัง้ความเพียงพอ
ของปริมาณและราคาเชือ้เพลิงในตลาดโลก เป็นต้น ปัจจยัเหล่านีส้ง่ผลต่อการบรรลเุป้าหมายการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่ออาเซียนมี
งบประมาณจ ากดัในการด าเนินงานด้านการตลาดของการท่องเที่ยวอาเซียน ดงันัน้ การเติบโตของ
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในอาเซียนนัน้ จึงจะเป็นผลมาจากประสิทธิภาพด้าน
การตลาดขององค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (NTOs) ของแตล่ะประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลกัการส าคัญประการหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ ฯ นี ้ดังนัน้ ในการ
ประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน จะต้องใช้ตวัชีว้ดัในหลายมิติ กา ร
เพิ่มขึน้ของจ านวนนกัทอ่งเที่ยวในอาเซียน เป็นเพียงตวัชีว้ดัหนึ่งเท่านัน้ จ าเป็นต้องพิจารณาตวัชีว้ดั
อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น คณุภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึน้ การอนรัุกษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
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วฒันธรรมที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ ระดบัคณุภาพการให้บริการท่ีสงูขึน้ ทกัษะ ความรู้ของบคุลากรที่
มากขึน้ และระดบัการเปิดเสรี เหลา่นีถื้อเป็นตวัชีว้ดัที่มีความส าคญัในการประเมินผลส าเร็จของแผน
ยทุธศาสตร์ ฯ 
 
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาของอาเซียน ดงันัน้ การทอ่งเที่ยวจึงถกูจดัให้เป็น 1 ใน 12 สาขาเร่งรัด
การพฒันา ซึง่จะช่วยให้เกิดการรวมตวัไปสูป่ระชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 โดยในแผน ฯ นี ้
ได้กลา่วถึงผลที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามแผน ฯ ตอ่การบรรลเุป้าหมายภาพรวมของประชาคม
อาเซียนไว้ด้วย 
 
แผนการรวมกลุม่สาขาการทอ่งเที่ยวของอาเซียน (Roadmap for ASEAN Tourism Integration)  
จากการประเมินของส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) พบว่า การท่องเที่ยวเป็นสาขา
เดียว ที่สามารถด าเนินการตามแผนการรวมกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวของอาเซียนได้ครบทัง้  19 
มาตรการ ดงันี ้

 การให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมในการตลาดและประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยวของอาเซียน 

 การสร้างความเข้าใจกลุม่ตลาดทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของอาเซียน เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 
อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยโุรป และรัสเซีย 

 การใช้ตราสญัลกัษณ์โครงการรณรงค์ท่องเที่ยวอาเซียน  (Visit ASEAN Campaign 
Logo) 

 การจัดพืน้ที่ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวอาเซียน ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ  

 การจดัท าโสตทศัน์และวีดีทศัน์เก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวอาเซียน  

 การประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเที่ยวที่เป็นมรดกของอาเซียน  

 การพฒันาช่องทางประตสููก่ารทอ่งเที่ยวอาเซียน  

 การสง่เสริมการตลาดทอ่งเที่ยวทางเรือเดินทะเลให้เป็นแพ็คเก็จที่นา่สนใจของอาเซียน 

 การสร้างแรงจงูใจในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการทอ่งเที่ยว 

 การศกึษาพืน้ท่ีทอ่งเที่ยวที่สามารถสง่เสริมการลงทนุด้านการทอ่งเที่ยว 

 การจดัท าโครงการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

 การจดัเวทีเก่ียวกบัการลงทนุด้านการทอ่งเที่ยวของอาเซียน 
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 การก าหนดมาตรฐานท่องเที่ยวของอาเซียน โดยเร่ิมจากระบบรับรองมาตรฐานการ
จดัการด้านสิง่แวดล้อมในโรงแรม 

 การก าหนดมาตรฐานสมรรถนะขัน้พืน้ฐานส าหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของ
อาเซียน 

 การจดัท ากรอบส าหรับการจดัการและการพฒันาทรัพยากรด้านการทอ่งเที่ยว 

 การพฒันาหลกัสตูรอาเซียน  

 การจดัท าฐานข้อมลูวิจยัด้านการทอ่งเที่ยวของอาเซียน  

 การพฒันาศกัยภาพด้านภาษาของมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 

 การจดัท ากรอบแนวคิดและแผนปฏิบตัิการด้านการติดต่อสื่อสารของอาเซียนในกรณี
วิกฤต  

 
มาตรการเหลา่นีส้อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของความตกลงด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN 
Tourism Agreement – ATA) ลงนามโดยผู้น าอาเซียนในการประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียนครัง้ที่ 8 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ความตกลง ATA นี ม้ี
วตัถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ที่มาจากนอกภูมิภาคและการ
เดินทางภายในภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนั การลดข้อจ ากดัทางการค้าด้านบริการท่องเที่ยวและการเดินทาง การ
สร้างเครือข่ายด้านบริการท่องเที่ยวและการเดินทางภายในภูมิภาค การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปลายทางเดียวอาเซียน (Single Tourism Destination) การสง่เสริมความร่วมมือด้านการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
นอกเหนือจากการจดัท าแผนการรวมกลุม่สาขาการท่องเที่ยวของอาเซียนแล้วองค์กรการท่องเที่ยว
แห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ยงัร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Association – ASEANTA) จัดท า “โครงการรณรงค์การท่องเที่ยวอาเซียน” หรือ Visit ASEAN 
Campaign (VAC) ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมสง่เสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์ที่หลากหลาย เพื่อ
สง่เสริมการทอ่งเที่ยวปลายทางเดียวอาเซียน ทัง้จากกลุม่ตลาดระยะสัน้ (Short-Haul Markets) จาก 
จีน ญ่ีปุ่ นและเกาหลใีต้ และกลุม่ตลาดระยะไกล (Long-Haul Markets) จากยโุรป เอเชียตะวนัออก
กลาง และอเมริกาเหนือ ทัง้นี ้การที่อาเซียนจะสามารถรักษาระดบัการเติบโตของอตุสาหกรรมการ
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ทอ่งเที่ยวได้นัน้ จ าเป็นต้องมีการประเมินผลที่ได้รับจากโครงการ VAC เพื่อน าไปเป็นฐานคิดในการ
ต่อยอดพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของอาเซียนต่อไป ขณะเดียวกัน 
จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ลดจุดบกพร่องจากการด าเนินโครงการ VAC รวมทัง้ทบทวน
บทบาทขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs) และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานด้านการตลาดตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
จากการด าเนินงานมาตรการต่าง ๆ ตามแผนการรวมกลุม่สาขาการท่องเที่ยวของอาเซียนและการ
ท างานขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ได้ช่วยกระตุ้นการเติบโตของ
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวในอาเซียน นอกจากนี ้การขยายตวัของการค้าเสรียงัมีส่วนช่วยกระตุ้น
การเดินทางเพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเพื่อวตัถปุระสงค์ด้านธุรกิจ การประชุม สมัมนา และการจดัแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ ทัง้การเดินทางภายในภูมิภาคและการเดินทางเข้ามา/ออกจากประเทศสมาชิก 
นอกจากนี ้การเปิดเสรีบริการเดินทางทางอากาศท าให้เกิดการเช่ือมโยงและอ านวยความสะดวกต่อ
การเดินทางของนกัท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนมากขึน้ รวมถึงส่งผลให้เกิดการกระจายการ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยว การสร้างงาน และการสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการด้าน
ทอ่งเที่ยวอีกด้วย 
 
ดงันัน้ ขณะนีก้ารท่องเที่ยวของอาเซียนจ าเป็นจะต้องได้รับการพฒันาไปอีกระดบัหนึ่ง โดยมุ่งเน้น
การพฒันาด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดของภมูิภาค การเช่ือมโยงและอ านวยความสะดวก
ด้านการเดินทาง การสร้างมาตรฐานและความหลากหลายของสินค้าด้านการท่องเที่ยว รวมทัง้การ
พฒันาทรัพยากรบคุคล 
 
การด าเนินงานร่วมกบัหนว่ยงานอาเซียนอื่น ๆ ประเทศคูเ่จรจาอาเซียน และกลุม่ภมูิภาคอื่น 
ที่ผา่นมา องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) มีการท างานอย่างใกล้ชิดกบักลุม่
เจ้าหน้าที่คมนาคมอาวุโส (Senior Transport Officials - STOM) ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
อ านวยความสะดวกการเดินทางทัง้ทางอากาศ ทางบกและทางทะเลภายในภมูิภาค เพื่อกระตุ้นการ
เดินทางภายในภมูิภาคให้มากขึน้ และสง่เสริมการทอ่งเที่ยวปลายทางเดียวอาเซียน นอกจากนี ้ยงัมี
การประสานความร่วมมือกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การท างานขององค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ
อาเซียนสามารถช่วยส่งเสริมการท างานด้านอื่น ๆ ของอาเซียนได้ เช่น การจัดท าเขตการค้าเสรี  
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(Free Trade Areas - FTAs) การพฒันากลุม่อนภุมูิภาค (BIMP-EAGA1, GMS2, IMT-GT3, CLMV4, 
CLV5, ACMECS6 และสามเหลี่ยมมรกต7) การอนุรักษ์ทรัพยากรด้านสงัคม วัฒนธรรมและ
สิง่แวดล้อม การเช่ือมโยงและการอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิก เป็น
ต้น กลุม่อนภุมูิภาคที่เก่ียวข้องกบัการทอ่งเที่ยวแสดงดงัรูปที่ 2 สิ่งส าคญั คือ  การแลกเปลี่ยนข้อมลู
ของการพฒันาการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้เพื่อให้แน่ใจว่า
ภาคสว่นตา่ง ๆ ในกลุม่อนภุมูิภาคมีความเข้าใจที่ตรงกนัถึงการพฒันาการทอ่งเที่ยวในระดบัภมูิภาค 
และเพื่อลดปัญหาความซ า้ซ้อนในการใช้ทรัพยากรบคุคลและเงินทนุในการด าเนินงานเร่ืองเดียวกนั 

GMS

IMT-GT

CLMV

CLV

Emerald 

Triangle

ACMECS

BIMP-EAGA

ASEAN

               
               
                

 

รูปที่ 2 กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคในปัจจุบัน 
 

การด าเนินงานด้านการทอ่งเที่ยวของกลุม่อนภุมูิภาคบางกลุม่อาจมีความก้าวหน้ามากกว่ากลุม่อื่น 
เช่น กลุม่อนภุมูิภาคลุม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion – GMS) มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์
ด้านการทอ่งเที่ยวของอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง (GMS Tourism Sector Strategy) ในปี พ.ศ. 2548 โดย
ได้รับการสนบัสนุนจากธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ภายใต้แผน

                                                           
1 โครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวนัออก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines 
East ASEAN Growth Area) 
2 อนภุมูิภาคลุม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ประกอบด้วย ไทย พมา่ ลาว กมัพชูา เวียดนาม และจีน (ยนูนาน) 
3 เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ระหวา่งประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT) 
4 กมัพชูา ลาว พมา่ เวียดนาม 
5 สามเหลี่ยมเพ่ือการพฒันากมัพชูา-ลาว-เวียดนาม 
6 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แมโ่ขง ระหวา่งกัมพชูา ลาว พมา่ ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - 
Mekong Economic Cooperations) 
7 ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต (Emerald Triangle Cooperation) ประกอบด้วย กมัพชูา ลาว ไทย 
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ยทุธศาสตร์ ฯ นี ้มีจ านวนโครงการทัง้สิน้ 29 โครงการที่วางแผนด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 
2553 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ธนาคารพฒันาเอเชียสนบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการศึกษาเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของแผนยทุธศาสตร์ ฯ ดงักลา่ว นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุงบประมาณแก่กลุม่
อนภุมูิภาค BIMP-EAGA8 เพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศโดยชมุชน (Community-
based Ecotourism) ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ “การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศโดยชมุชนจะเป็นแนวทางหลกัใน
การพฒันาการทอ่งเที่ยวของอนภุมูิภาค” 
 

ดงันัน้ เมื่อแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) ฉบบันีเ้สร็จสมบูรณ์และเร่ิมด าเนินการ 
ประเทศผู้ประสานงานด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ควรจะมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมลูการด าเนินงานของกรอบต่าง ๆ กับองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) 
เพื่อให้แนใ่จวา่แผนการพฒันาการทอ่งเที่ยวภายใต้กรอบอนภุมูิภาคตา่ง ๆ จะมีความสอดคล้องและ
ไมซ่ า้ซ้อนกบัแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน (ATSP) 
 
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) มีการประสานความร่วมมือกับประเทศคู่
เจรจาอาเซียนหลายประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น อินเดีย รัสเซีย ยโุรป สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ 
และออสเตรเลีย ท าให้อาเซียนได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือทางวิชาการและโครงการต่างๆ 
หลายโครงการที่เก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรบุคคล การตลาดและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น 
ศูนย์อาเซียน – ญ่ีปุ่ น (ASEAN – Japan Center) ให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์ 
บคุลากรต้อนรับ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติและท้องถ่ิน รวมทัง้สนบัสนุนการ
จัดท าวีดีทัศน์ซึ่งปัจจุบันได้รับการเผยแพร่ตามเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ในญ่ีปุ่ นและเผยแพร่บน
เคร่ืองบินของสายการบินในอาเซียน 
 
ศนูย์อาเซียน – เกาหล ี(ASEAN – Korea Center) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นอีกหน่วยงานที่ให้
การสนบัสนนุด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2552 นี ้ศนูย์อาเซียน – เกาหลีจดังาน
ท่องเที่ยวและวฒันธรรมอาเซียน จดัพิมพ์เอกสารแนะน าการท่องเที่ยวอาเซียนทัง้ 10 ประเทศเป็น
ภาษาเกาหลี จดัฝึกอบรมเร่ืองแนวโน้มการท่องเที่ยวของเกาหลี ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีให้กับ
ประเทศสมาชิก รวมทัง้จัดบรรยายเร่ือง “แบกเป้เที่ยวอาเซียน” (Backpacking in ASEAN) ใน
ประเทศเกาหล ี 

                                                           
8 โครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวนัออก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์



 

แผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558  8 

1.2 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan - 
ATSP) 
ในการประชุมครัง้ที่ 9 ปี พ.ศ. 2552 ที่กรุงพนมเปญ คณะท างานพิเศษเพื่อการรวมตวัด้านการ
ท่องเที่ยวของอาเซียน (Special Working Group on ASEAN Tourism Integration) มีมติเห็นชอบ
ให้จดัท าแผนยทุธศาสตร์ทอ่งเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan – 
ATSP) เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายของประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศฟิลิปปินส์ ใน
ฐานะประธานคณะท างานการท่องเที่ยวด้านการตลาด (ASEAN Tourism Marketing Task Force) 
เป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาแผน ATSP โดยได้รับการสนบัสนุนงบประมาณในการจัดท าแผน ฯ 
จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียน  (ASEAN Competitiveness 
Enhancement หรือ ACE Project) ซึง่ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็น โครงการสร้างคณุค่าจากการเช่ือมโยง
อาเซียนภายใต้การรวมตัวทางเศรษฐกิจ (VALUE Project)  และวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษาในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียนฉบบันี ้
 
โดยทัว่ไปแล้วการจดัท าแผนยทุธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ซบัซ้อน และต้องอาศยัความร่วมมือจาก
ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย ซึง่โดยมากจะมีมมุมองที่แตกตา่งกนัในเร่ืองของการก าหนดทศิทางใน
อนาคตและการล าดบัความส าคญัของกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี ้ยงัต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่
จ าเป็นในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม สามารถ
ด าเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวส าหรับอาเซียนเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าการท าแผน
ยทุธศาสตร์ทัว่ไป เนื่องจากต้องเป็นแผน ฯ ที่มีความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และความต้องการของ
ประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ  ประกอบกบัมีภาคสว่นที่มีอิทธิพลต่อการพฒันาท่องเที่ยวทัง้ในแต่
ละประเทศสมาชิกและในระดบัภมูิภาคอีกหลายฝ่าย ท าให้การพฒันาแผน ฯ นีม้ีความซบัซ้อนมาก
ขึน้ ซึง่ในประเทศหนึง่ ๆ จะมีหนว่ยงานระดบักระทรวงและระดบักรมที่รับผิดชอบด้านแผน นโยบาย
และโครงการที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการพฒันาการท่องเที่ยวอยู่หลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงและ
หนว่ยงานด้านการทอ่งเที่ยว ด้านการตา่งประเทศ ด้านการตรวจคนเข้าเมือง ด้านการลงทนุ การท่า
อากาศยาน การท่าเรือ ทางหลวง การศึกษา การอาชีวศึกษา การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
มรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาเมืองและชนบท การก่อสร้าง  เป็นต้น หน่วยงานเหล่านีล้้วนมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน และการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลกัษณ์และนา่ประทบัใจให้กบันกัทอ่งเที่ยว นอกจากนี ้ยงัมีภาคเอกชนที่มีบทบาทส าคญัในการ
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พฒันาสนิค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแก่นกัท่องเที่ยว รวมถึง ชุมชน และองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ 
(NGOs) ที่มีบทบาทส าคญัในกระบวนการจดัท าแผนเช่นเดียวกนั 
 
ความซบัซ้อนอีกประการหนึ่งในกระบวนการพฒันาแผน ATSP นี ้คือ ในช่วงเวลาเดียวกนันี ้มีการ
จดัท าแผนอาเซียนในด้านอื่น ๆ พร้อมกนัด้วย ทัง้ทางด้านการลงทนุ การคมนาคมและการเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนและการ
ด าเนินงานตามแผน ฯ โดยแผนที่มีความส าคัญและมีส่วนเก่ียวข้องกับการก าหนดทิศทางการ
ท่องเที่ยวของอาเซียน ได้แก่ แผนแม่บทความเช่ือมโยงของอาเซียน (Master Plan for ASEAN 
Connectivity) และแผนยทุธศาสตร์ด้านการคมนาคมของอาเซียน (Transportation Strategic Plan) 
 
กระบวนการพฒันาแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) เน้นการเปิดโอกาสให้ภาคสว่นที่
เก่ียวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นและประเด็นข้อกงัวลให้มากที่สดุภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัของ
เวลาและทรัพยากรที่มี อยา่งไรก็ตาม แผน ATSP นี ้จะต้องเป็นแผนท่ีมีชีวิต (Living Document) คือ 
เป็นแผนที่มีความยืดหยุ่น จะต้องได้รับการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อให้สอดคล้องกบัประเด็นการพฒันาที่ส าคญัของประเทศสมาชิกและภมูิภาคอยูเ่สมอ 
 
การพัฒนาแผน ATSP นี ้ค านึงถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุ หากแต่มีผลกระทบต่อการพฒันาการท่องเที่ยวทัง้ทางบวกและทางลบด้วย 
ไมว่า่จะเป็น ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง รวมถึงภยัทางธรรมชาติ และภยัที่
เกิดจากมนษุย์ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีล้้วนแล้วแต่มีผลต่อการพฒันาการท่องเที่ยวทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัภมูิภาคทัง้สิน้ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) 
วตัถปุระสงค์รวม 
เพื่อพฒันาแผนที่มีการก าหนดทิศทาง นโยบายและโครงการต่างๆ ส าหรับ ASEAN NTOs ในด้าน
การตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ์ การจดัท ามาตรฐาน การพฒันาทรัพยากรบุคคล การลงทุน และ
การติดตอ่สือ่สาร และอื่น ๆ โดยยึดหลกัการและแนวทางปฏิบตัิของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนและมี
ความรับผิดชอบ ซึง่เป็นหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก 
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วตัถปุระสงค์เฉพาะ 

 ทบทวนแถลงการณ์ต่างๆ ของผู้น าและรัฐมนตรีอาเซียนที่เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและการ
รวมตวัในสาขาการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ (ASEAN 
Framework Agreement on Services - AFAS) แผนปฏิบตัิการเวียงจนัทน์ (The Vientiane 
Action Plan) ข้อตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) และ
แผนการรวมตวัด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน (Roadmap for Integration of Tourism 
Sector) และอื่น ๆ 

 หารือและสมัภาษณ์ผู้แทนจากองค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ประธาน
คณะท างานต่าง ๆ รวมทัง้ภาคเอกชน อาทิ สมาคมการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEANTA) 
และเจ้าหน้าที่จากองค์กรด้านการท่องเที่ยวของประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) เพื่อ
ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคส่วนที่เก่ียวข้องต่อวิสยัทศัน์ เป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ของการพฒันาการทอ่งเที่ยวอาเซียนในปี พ.ศ.2558 

 ประเมินผลการด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs) และ
คณะท างานที่รับผิดชอบด้านการตลาด การพฒันาผลติภณัฑ์ การจดัท ามาตรฐาน การพฒันา
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การท่องเที่ยวทางเรือ (Cruise Tourism) การบริหารภาวะวิกฤต 
(Crisis Management) และคณะกรรมการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ก าหนดโครงการและกิจกรรมใหม่ ๆ ทีอ่งค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (NTOs) คณะท างานตา่ง ๆ 
ควรมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์และเป้าหมายของการท่องเที่ยวอาเซียน
ที่ตัง้ไว้ในปี พ.ศ. 2558 

 จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียน โดยก าหนดโครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา และหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ  

 
1.4 หลักการส าคัญ (Overarching Principles) 
จากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum 2010) ณ ประเทศบรูไน ดารูสซา
ลาม ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสมาชิกรับรองหลกัการส าคญั 6 ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน (ATSP) ดงัแสดงให้เห็นในรูปที่ 3  
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รูปที่ 3: หลักการส าคัญ 

 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการและเป็นระบบ 
การวางแผนเชิงบูรณาการและเป็นระบบจะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถด าเนินงานได้
อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการท างานของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  ช่วยเพิ่มผลประโยชน์และลด
ผลกระทบทางลบจากอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว กรอบแนวคิดของการพฒันาแผนยทุธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) จึงครอบคลมุปัจจยัต่าง ๆ แรงขบัเคลื่อนที่มีอิทธิพล และกระบวนการที่
อาจสง่ผลตอ่การพฒันาการทอ่งเที่ยวของอาเซียนอยา่งเป็นระบบ 

 
 การพัฒนาอย่างยั่งยนืและมีความรับผิดชอบ 
หลกัการเร่ืองความยัง่ยืนและความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบส าคญัในกระบวนการวางแผนและ
พฒันาของอาเซียน สิง่ส าคญัคือ การทอ่งเที่ยวไมเ่พียงแตจ่ะต้องสร้างประโยชน์โดยตรงให้กบักลุม่ที่
ด้อยโอกาสในสงัคมแล้ว หากแตจ่ะต้องไมก่่อให้เกิดผลกระทบด้านลบด้วย เช่น การเพิ่มขึน้ของราคา
ที่อยูอ่าศยั การเพิ่มขึน้ของอตัราการย้ายถ่ินฐานของประชาชน หรือการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม
และความเสยีหายของมรดกทางวฒันธรรม 

 
 การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
การประสานความร่วมมือในการท างานกับทกุภาคสว่นอย่างมีประสิทธิภาพมีความส าคญัต่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยเฉพาะภายใต้การท างานของอาเซียนซึ่งมีความซบัซ้อน ดงันัน้ กระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) จึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมหารือ การวางแผน การด าเนินงาน และการติดตามผล
การพฒันาการทอ่งเที่ยว รวมทัง้การสง่เสริมและขบัเคลือ่นกลไกการท างานเชิงบรูณาการเพื่อให้การ
ทอ่งเที่ยวมีการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
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 ผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเที่ยวต้องเน้นด้านคณุภาพเป็นส าคญั เนื่องจากนกัท่องเที่ยวใน
ปัจจบุนั ต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น มีคณุภาพ คุ้มค่ากบัเงินที่จ่าย
ไปมากขึน้ แผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) จึงมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพสินค้าและ
บริการทอ่งเที่ยว ซึง่นอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัอาเซียนและเพิ่มสว่นแบ่ง
ตลาดได้แล้ว ยงัช่วยให้อาเซียนสามารถพฒันาไปเป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของโลกอีกด้วย 
 

 ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 
ในการสง่เสริมการเติบโตของอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวในภมูิภาคนัน้ จ าเป็นต้องอยูบ่นฐานของการ
บริการที่เน้นผู้ รับบริการเป็นส าคญัและเป็นการบริการที่ได้มาตรฐานสากล ดงันัน้ แผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) จึงเน้นการยกระดบัความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานความเป็นเลิศ
ของการบริการทอ่งเที่ยว รวมทัง้จดัท าระบบการรับรองคณุภาพผู้ประกอบการของอาเซียน 
 

 ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างและมีปฏิสัมพันธ์ 
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวก าลังมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างและเปิดโอกาสให้
นกัท่องเที่ยวมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั หรือที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Tourism) ดงันัน้ แผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) จึงก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์ที่ให้
ความส าคญักบัการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยเน้นการผสมผสานระหว่างการสร้างความ
แตกตา่งและการปรับเปลีย่นบริการให้ตรงกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ 
 

1.5 กระบวนการและวิธีการเก็บข้อมูลของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน  
กรมการท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการประสานงานการจดัท าแผน 
ATSP โดยได้รับความร่วมมือจากส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และได้คณะที่
ปรึกษาจากวิทยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ฯ ซึ่งมี
ระยะเวลาด าเนินการทัง้สิน้ 12 เดือน ทัง้นี  ้เพื่อให้มีเวลาเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์และ
ปรึกษาหารือกบัภาคสว่นตา่ง ๆ 
 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัที่น าเสนอในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2553 
(ATF 2010) ที่ประเทศบรูไน ดารูสซาลาม และผลการตดัสินใจร่วมกันเร่ืองการวางกรอบแผน
ยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน (ATSP) นัน้ องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs) จึงจดัให้มีการ
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จดัประชุมเพื่อหารือกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ซึ่งผลที่ได้รับสะท้อนถึง
ความคิดเห็นและประเด็นที่หลากหลาย ดงันัน้ แผน ATSP จึงเป็นงานท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และทุกกระบวนการทบทวนของแผนจะน ามาซึ่งแนวคิดและประเด็นใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยทิศทาง
ยทุธศาสตร์ที่น าเสนอในแผนฉบบันีม้าจากผลของการหารือ การรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) คณะท างาน และภาคสว่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ผลการ
วิเคราะห์วิจยัและข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษา 
 
การพฒันาแผนยทุธศาสตร์ฉบบันีอ้ยูบ่นฐานของความเป็นจริง ในแง่ของข้อจ ากดัด้านทรัพยากรของ
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ในการน าแผนสู่การปฏิบตัิจริง ท าให้การ
จดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมตา่ง ๆ ภายใต้ข้อจ ากดัด้านทรัพยากร เป็นสิ่งที่มีความส าคญัมาก 
ดงันัน้ แผน ATSP จึงประกอบด้วยแนวทาง กิจกรรมการพฒันาที่มีความส าคญัและสามารถท าให้
ส าเร็จลลุว่งได้ภายใต้ข้อจ ากดัด้านงบประมาณและโครงสร้างการบริหารงานของ ASEAN NTOs ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรที่
จ าเป็นด้านเงินทุนและบุคลากร ผ่านการประสานงานกับส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 
Secretariat) และประเทศคูเ่จรจาอาเซียนอื่น ๆ 
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บทที่ 2 การวิเคราะหส์ถานการณก์ารท่องเที่ยวของอาเซียน 

 
คณะที่ปรึกษาร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประมวลกิจกรรมและแผนปฏิบัติการต่าง  ๆ ที่
ปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินงาน รวมทัง้ประเด็นส าคญั โอกาสและอปุสรรค เพื่อให้การทอ่งเที่ยว
ของอาเซียนสามารถแขง่ขนัและเติบโตอยา่งยัง่ยืน จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการรวบรวมและ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น สามารถระบปุระเด็นส าคญัระดบัภมูิภาค ดงันี ้
 
2.1 การตลาด 
องค์กรการทอ่งเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) มีการด าเนินงานด้านการตลาดมาเป็นเวลา
กวา่ 10 ปี กิจกรรมและความริเร่ิมที่ส าคญั ได้แก่ การจดัท าโครงการรณรงค์ท่องเที่ยวอาเซียน (Visit 
ASEAN Campaign) การเข้าร่วมในงานท่องเที่ยวนานาชาติ การจดัตัง้ศนูย์สง่เสริมการท่องเที่ยว
อาเซียน (ASEAN Promotional Chapter for Tourism – APCT) การสง่เสริมการท่องเที่ยวของ
เยาวชนในอาเซียน และการจดัพิมพ์เอกสารสง่เสริมการทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ 
 
ในปี พ.ศ. 2552 มีการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานด้านการตลาดของอาเซียนโดยโครงการ
เสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Enhancement - ACE 
Project) ซึง่มีข้อเสนอแนะส าคญั 5 ประการ ได้แก่ 

 สร้างแบรนด์การทอ่งเที่ยวอาเซียนใหม่ในฐานะกลุม่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (“Southeast 
Asia”) และจัดท ารูปแบบการสื่อสารแบรนด์ใหม่ โดยก าหนดจุดขายด้านการต้อนรับที่
อบอุน่ (“Feel the Warmth”) 

 พฒันาเคร่ืองมือด้านการตลาดและสง่เสริมการขาย โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นนกัทอ่งเที่ยวที่
แสวงหาความแตกต่างทางวฒันธรรม และนกัท่องเที่ยวอายุน้อยที่เดินทางคนเดียวจาก
ออสเตรเลยี และสหราชอาณาจกัร 

 ประเมินผลกลุ่มตลาดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา 
หลงัจากด าเนินงานไปแล้ว 12 เดือน และพิจารณาภาษาที่เป็นทางเลอืก เช่น ญ่ีปุ่ นและจีน 
ในการด าเนินการตามแผนช่วงที่ 2 

 พฒันาเคร่ืองมือด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุม่ตลาด
ท่องเที่ยวทางเรือจากประเทศสหรัฐอเมริกา และหากมีงบประมาณ ควรเน้นกลุ่ม
นกัทอ่งเที่ยวจากยโุรปเพิ่มเติม 
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 จดัท าและประชาสมัพนัธ์เว็บไซต์ใหม่ที่ให้บริการครบวงจรในจุดเดียว (One-Stop Shop) 
ส าหรับผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทัง้จากนอกภมูิภาคและใน
ภมูิภาค 

 

ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ประจ าปี พ.ศ. 2553 ที่ประเทศบรูไน ดารูสซาลาม โครงการ 
ACE เปิดตวัแบรนด์การท่องเที่ยวอาเซียนใหม่ “Southeast Asia – Feel the Warmth” และเว็บไซต์ 
www.southeastasia.org อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน 
นอกจากนี ้ยงัเปิดตวัในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (International Tourism Bourse-ITB) อีก
ด้วย แตต่อ่มา งบประมาณของ ACE ในการด าเนินโครงการด้านการตลาดที่ได้รับการสนบัสนนุจาก
องค์กรเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ได้สิน้สดุลงในเดือนสิงหาคม ปีเดียวกนั 
โครงการ ACE จึงไมไ่ด้มีการด าเนินงานตอ่นบัจากนัน้ 
 

ถึงแม้วา่คณะท างานทอ่งเที่ยวอาเซียนด้านการตลาด โดยประเทศฟิลปิปินส์เป็นประธานคณะท างาน 
มีความคืบหน้าในการด าเนินงานหลายประการ แต่ยังคงมีหลายประเด็นที่องค์กรการท่องเที่ยว
แห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และภาคสว่นที่เก่ียวข้องเห็นว่า ควรจะได้รับการพิจารณาอย่าง
เร่งดว่น เพื่อให้กิจกรรมด้านการตลาดของภมูิภาคมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ประเด็นเหลา่นีไ้ด้แก่ 

 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้การ
โฆษณาเผยแพร่ด้านการตลาด  

 การประสานงานระหว่างองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และ
ภาคเอกชนในการด าเนินงานด้านการตลาดของภมูิภาค ยงัไมม่ีประสทิธิภาพ 

 ความต้องการการศึกษาวิจัยด้านการตลาดของภูมิภาคเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า
กิจกรรมทางการตลาด 

 ความเข้าใจที่ชดัเจนระหวา่งภาครัฐและเอกชนในเร่ืองหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาท
การด าเนินงานด้านการตลาด 

 

องค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) จ าเป็นต้องจดัท ายทุธศาสตร์ด้านการตลาดที่
มีลกัษณะดงันี ้

 ต้องได้รับการรับรองและสนบัสนนุจากภาคสว่นที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน สมาคมท่องเที่ยวอาเซียน และ
ผู้ประกอบการตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

http://www.southeastasia.org/
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 ต้องสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงและยัง่ยืนในระยะยาว ภายใต้ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 

 ต้องไมซ่ า้ซ้อน แตต้่องสร้างมลูคา่เพิ่มและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของประเทศสมาชิก
และ NTOs  

 
2.2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์และประสบการณ์ท่องเที่ยวของอาเซียน 
ปัจจบุนัอาเซียนไมม่ีคณะท างานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่องเที่ยว ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษาและข้อมูลที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น สะท้อนให้
เห็นวา่  ASEAN NTOs จะต้องมีกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ทอ่งเที่ยวของอาเซียน เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดการท่องเที่ยวโลก โดยรูปแบบด้านการท่องเที่ยวต้องได้รับการยกระดับและ
สง่เสริมให้มีลกัษณะที่เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ การมีสว่นร่วมของนกัทอ่งเที่ยวในกิจกรรมทอ่งเที่ยว เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการท่ีเปลีย่นแปลงไปของนกัทอ่งเที่ยว 
 
ที่ผา่นมา มีการเปลีย่นแปลงส าคญัตา่ง ๆ ที่เป็นผลมาจากพลวตัรทางด้านประชากรและสภาพตลาด 
ความท้าทายของอาเซียน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ 
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเหลา่นี ้การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เป็น
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะยกระดับและเพิ่มผลิตภัณฑ์และประสบการณ์
ทอ่งเที่ยวใหม ่ๆ  
 
การพฒันาสินค้าและประสบการณ์ท่องเที่ยวอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละประเทศสมาชิก ไม่วา่
จะเป็นองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs) ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGO) โดย 
ASEAN NTOs มีบทบาทในการน าสินค้าและบริการเหล่านัน้มาจัดกลุ่มเป็นแพ็คเกจที่มีความ
นา่สนใจในระดบัภมูิภาคมากขึน้ 
 
ในระหวา่งการประชมุปรึกษาหารือกบั ASEAN NTOs และภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการระบรูุปแบบ
การท่องเที่ยวที่มีลกัษณะโดดเด่นของแต่ละประเทศ ที่มีศกัยภาพพอที่จะน ามาเป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของอาเซียนในการส่งเสริมการเดินทาง
ทอ่งเที่ยวภายในภมูิภาคมากยิ่งขึน้ ดงัแสดงให้เห็นในรูปท่ี 4 
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บรูไน X X X X     X     X     X  

กัมพูชา X X X X X X X  X X X X      X X X 

อินโดนีเซีย X X X X  X    X           

ลาว X X X  X    X            

มาเลเซีย X X X X  X  X   X   X       

พม่า X X X X      X          X 

ฟิลิปปินส์ X X X X X X X X X X X X X     X   

สิงคโปร์ X  X   X X X X  X X X X X X X    

ไทย X X     X X X   X  X  X  X X  

เวียดนาม X X X X X  X              

รูปที่ 4 ล าดับความส าคัญที่แต่ละประเทศมีต่อทรัพยากรและประสบการณ์ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
หมายเหต:ุ 
*วฒันธรรม เช่น มรดกโลกของ UNESCO มรดกทางวฒันธรรมท่องถ่ิน ชนกลุม่น้อย การท่องเท่ียวโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน/โฮมสเตย ์
**การท่องเท่ียวทางทะเล เช่น ด าน า้ โต้คลื่น เท่ียวชายหาด 
***ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การแสดงศิลปะ ดนตรี บรอดเวย์ การออกแบบ 

  

ผลจากการหารือกบัหลายฝ่ายตา่งเห็นตรงกนัวา่ วฒันธรรม ธรรมชาติและกิจกรรมลอ่งเรือทางทะเล 
มีศกัยภาพมากที่สดุส าหรับการพฒันารูปแบบการทอ่งเที่ยวของอาเซียน 
 

2.3 การลงทุน 
คณะท างานด้านการลงทนุในภาคการท่องเที่ยวของอาเซียน (Task Force on ASEAN Tourism 
Investment) ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ได้แก่ โครงการศกึษาการ
ลงทนุในภาคการท่องเที่ยวของอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2549 และโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเร่ือง 
“ระเบียงการท่องเที่ยวอาเซียน” (ASEAN Tourism Development Corridor) เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อ
สง่เสริมการลงทนุในภาคการทอ่งเที่ยวของอาเซียน 
 

จากกระบวนการปรึกษาหารือ ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต่างเห็นว่า  การลงทุนเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดบัชาติ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของ
หนว่ยงานด้านการทอ่งเที่ยว ดงันัน้ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ ASEAN NTOs กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐที่เก่ียวข้องต้องท างานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดกบัหนว่ยงานอาเซียนอื่น ๆ ที่ดแูลด้านการลงทนุ  
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ทัง้นี ้อุปสรรคส าคัญที่นกัลงทุนมักประสบในการลงทุนในอาเซียน ได้แก่ นโยบายและแนวทางที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ระเบียบ ข้อบงัคับและกฎหมาย ประเด็นด้านการย้ายถ่ินฐานและ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีไม่ชดัเจน นอกจากนี ้กฎหมายแรงงานยงัเน้นการปกป้องคนในประเทศและไม่
สนบัสนนุการท าธุรกิจข้ามพรมแดน ผลที่เกิดขึน้ คือ ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประสงค์จะจดัตัง้
ธุรกิจใหมต้่องประสบกบัความยากล าบากในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบทัง้ในและตา่งประเทศ ถึงแม้
อาเซียนจะมีข้อตกลงร่วมกนัในการปรับยทุธศาสตร์ด้านการลงทนุให้สอดคล้องกนั ยงัคงมีอีกหลาย
ส่วนที่ต้องมีการหารือ ปรับแก้ไขก่อนที่อาเซียนจะสามารถจัดท าขัน้ตอนและมาตรฐานการลงทุน
เดียวกนัได้ 
 
นอกจากนี ้ยงัมีอุปสรรคจากความไม่แน่นอนของกระบวนการเปิดเสรี ปัจจุบนัหลายประเทศต่าง
ตระหนกัถึงความจ าเป็นของการเปิดเสรีและพยายามพฒันายทุธศาสตร์ด้านการลงทนุตา่ง ๆ เพื่อให้
บรรลเุป้าหมายของการเปิดเสรี  ในขณะเดียวกนั มีความพยายามในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีในประเทศไปพร้อม ๆ กนั 
 
2.4 การประชาสัมพันธ์ 
เมื่อสามารถท าความตกลงร่วมกนัด้านสนิค้าและประสบการณ์ทอ่งเที่ยวของอาเซียนได้แล้ว ประเด็น
ส าคญัด้านยทุธศาสตร์ต่อไปคือ การประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารข้อมูลออกไปยงัภายนอก และการ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานต่าง ๆ ยทุธศาสตร์ที่เด่นชดัประการหนึ่ง คือการให้องค์กรการ
ทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (NTOs) และภาคเอกชนร่วมกนัสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ในงานแสดงสินค้าและกิจกรรมสง่เสริมการขายอื่น ๆ ซึ่งประเด็นส าคญัอีกประการหนึ่งคือการ
ก าหนดผลประโยชน์และสิง่จงูใจส าหรับภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องในการช่วยประชาสมัพนัธ์ภมูิภาค ควบคู่
ไปกบัสนิค้าของประเทศ 
 
2.5 ข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement - MRA) 
คณะท างานพฒันาบุคคลากรด้านท่องเที่ยวของอาเซียน (ASEAN Tourism Task Force on 
Manpower Development) ซึ่งประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานคณะท างาน มีความพยายามอย่าง
มากในการพฒันาและจดัท าข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement - MRA) จน
น าไปสูก่ารจดัท ามาตรฐานสมรรถนะของบคุลากรใน 32 ต าแหนง่ ครอบคลมุสมรรถนะได้ทัง้สิน้ 242 
ประการ  
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ถึงแม้ว่า ทกุฝ่ายจะตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัท ามาตรฐานสมรรถนะต่อการอ านวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายบคุลากรระหว่างประเทศสมาชิก แต่การน าไปปฏิบตัิจริงนัน้ เป็นงานที่ท้า
ทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก การปฏิบัติจริงจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานระดับชาติ เช่น 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษาธิการ และกระทรวงการทอ่งเที่ยว จากนัน้ยงัต้องได้รับการรับรองใน
ระดบัภูมิภาค ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลานานหลายปี การมีมาตรฐานร่วมกันในบางสาขา
โดยเฉพาะด้านการครัว (Culinary) จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคลากรระหว่าง
ประเทศได้อย่างชดัเจน ปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศตระหนกัว่า การเคลื่อนย้าย
บุคลากรอย่างเสรีจะส่งผลกระทบต่อแรงงานของประเทศ จึงให้ความส าคัญกับการปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติมากขึน้ ซึ่งการประกาศใช้ข้อตกลงยอมรับร่วมบุคคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 
(MRA on Tourism Professionals) นัน้ สามารถใช้เป็นกลไกในการควบคมุปัญหาการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานไร้ฝีมือ ในขณะท่ีประเทศสมาชิกยงัคงสามารถบงัคบัใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์ระดบัชาติ
ในการพิจารณาออกใบอนญุาตในการท างาน (Work Permit) ได้เช่นเดิม 

 
รูปที่ 5 แผนผังโครงสร้างแสดงกลไกของความตกลง MRA ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว 

หมายเหต ุ: 
TPCB, คณะกรรมการรับรองผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว (Tourism Professional Certification Board) 
NTPB, คณะกรรมการวิชาชีพท่องเท่ียวระดบัชาติ (National Tourism Professional Board) 
ATPMC, คณะกรรมการก ากบัติดตามเร่ืองบคุลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee) 
ATPRS, ระบบทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Registration System) 
ECM, ตารางเทียบโอนคณุสมบติั (Equivalents Conformity Matrix) 
CATC, หลกัสตูรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum) 
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สิง่ที่ต้องตระหนกัอีกประการ คือ ในขณะท่ีอาเซียนสามารถก าหนดมาตรฐานสมรรถนะและข้อตกลง
ยอมรับร่วมบุคคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว แต่การที่สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ จะน ามาตรฐานไปปฏิบัติจริงนัน้ ขึน้อยู่กับความสมัครใจของแต่ละองค์กร 
โดยเฉพาะในด้านคณุภาพการเรียนการสอน การประเมินผลและมาตรฐานหลกัสตูร อย่างไรก็ตาม 
หากสถาบนัการศึกษาเหลา่นีต้้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการยอมรับ
คุณวุฒิจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประกาศใช้ MRA จะต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ให้ได้ตาม
มาตรฐานสมรรถนะท่ีก าหนด 
 
นอกจากประเด็นต่าง  ๆ ที่กล่าวข้างต้น ยังมีประเด็นอื่นที่ ต้องพิจารณา เช่น การฝึกอบรม
ผู้ช านาญการในแต่ละประเทศสมาชิกซึ่งอาจจะต้องมีการฝึกอบรมกลางของอาเซียน การดแูลด้าน
ลิขสิทธ์ิความเป็นเจ้าของเอกสารประกอบหลกัสตูรการเรียนการสอน และการประเมินผลแนวทาง
การศกึษาทางไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายและความเหมาะสม รวมทัง้
การจดัหางบประมาณที่จ าเป็นส าหรับการจดัท ามาตรฐานสมรรถนะ 
 
การน ามาตรฐานสมรรถนะสูก่ารปฏิบตัิภายใต้กรอบด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างที่แตกต่างกนัของ
แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน  ยงัคงเป็นประเด็นที่มีการตัง้ค าถามมากมาย ซึ่งจากการประชุมกับ
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ต่างยอมรับว่า ไม่ใช่ทุกประเทศสมาชิกจะสามารถจัดท าระบบมาตรฐาน
สมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบได้ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจะต้องประเมินผลการจัดท ามาตรฐาน
สมรรถนะอยา่งสม ่าเสมอและปรับเปลีย่นเป้าหมายตามสมควร นอกจากนี ้เพื่อให้มาตรฐานมีความ
นา่เช่ือถือ อาเซียนควรใช้หนว่ยงานภายนอกที่เป็นกลางเป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐานดงักลา่ว  
 
2.6 การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนและการน าไปปฏิบัติ 
การก าหนดมาตรฐานการทอ่งเที่ยวอาเซียนมีสว่นส าคญัที่จะน าอาเซียนให้บรรลจุุดมุ่งหมายในการ
เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้ การด าเนินงานด้านมาตรฐานมีความ
เก่ียวข้องกบัหลายฝ่าย ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ประเด็นด้านมาตรฐาน
และการบังคบัใช้กลายเป็นสิ่งส าคญัเนื่องจากตลาดของอาเซียนต่างให้ความส าคญักับเร่ืองการ
ปกป้องผู้บริโภคเพิ่มมากขึน้  ปัจจบุนับริษัทน าเที่ยวรายใหญ่ตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรฐาน
ในด้านตา่ง ๆ ในประเทศที่เป็นจดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเที่ยว ประเทศที่มีมาตรฐานสงูเป็นท่ีนา่
พอใจ จะมีความได้เปรียบคูแ่ขง่อยา่งชดัเจน 
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การสร้างประสบการณ์ทอ่งเที่ยวที่ดีนัน้ เป็นผลจากปัจจยัที่แตกต่างกนัหลายประการ ตัง้แต่ขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองที่ทา่อากาศยาน การบริการแท็กซี่ การบริการของโรงแรมและอื่น ๆ การพฒันา
มาตรฐานอาจเป็นเร่ืองธรรมดา ที่ไมม่ีความซบัซ้อน หากเป็นการก าหนดมาตรฐานด้านกายภาพ เช่น 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัคุณภาพแล้ว การจัดท ามาตรฐานและการ
ประเมินผลจะมีความซบัซ้อนมากขึน้ ซึ่งกระบวนการรับรองและประเมินมาตรฐานไม่ควรขึน้อยู่กบั
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) แต่ควรเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายนอกที่เป็นกลาง องค์ประกอบส าคญัของทกุมาตรฐานคือด้านความปลอดภยัและความมัน่คง 
ซึ่งครอบคลมุทัง้ความปลอดภยัส่วนบุคคล ไปจนถึงความปลอดภยัด้านอาหาร การเดินทาง และ
แหลง่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ดงันัน้ จ าเป็นต้องจดัล าดบัความส าคญัของสาขาที่มีความจ าเป็นต้องจดัท า
มาตรฐาน 
 
ที่ผ่านมา คณะท างานด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นประธาน
คณะท างาน สามารถจดัท ามาตรฐานอาเซียนใน 6 สาขา ได้เป็นผลส าเร็จ และได้รับการรับรองจาก 
ASEAN NTOs เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มาตรฐานเหลา่นีไ้ด้แก่ 

 โฮมสเตย์ 

 โรงแรมสเีขียว 

 บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 ห้องน า้สาธารณะ 

 การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

 การทอ่งเที่ยวเชิงมรดก 
 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานทัง้ 6 สาขาที่มีอยู่ ณ ตอนนี ้เป็นเพียงหลกัการทัว่ไป (ความจริงแล้วเป็น
เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์) มิได้เป็นมาตรฐานเฉพาะที่สามารถวดัและเปรียบเทียบกันระหว่าง
ประเทศได้ มาตรฐานโฮมสเตย์และโรงแรมสีเขียวมีการด าเนินการในลกัษณะกว้าง ๆ ให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกเสนอรายช่ือโฮมสเตย์และโรงแรมสีเขียวเพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐาน โดยยงัไม่มี
การระบหุลกัการและขัน้ตอนของการประเมินและการคดัเลือกที่ชดัเจน รวมทัง้ไม่มีวิธีการที่แสดงให้
เห็นว่าว่ามาตรฐานและการประเมินของประเทศหนึ่งจะสามารถเทียบเคียงกับอีกประเทศหนึ่งได้ 
ดงันัน้ กระบวนการดงักลา่วจึงไม่ใช่การรับรองมาตรฐาน แต่เปรียบเสมือนการให้รางวลับนพืน้ฐาน
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ของความเช่ือใจว่าโรงแรมหรือโฮมสเตย์ที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้มีคุณภาพที่เท่าเทียมกันเมื่อ
เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
 
ขณะนี ้ยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดัที่สามารถวดัได้ในแต่ละสาขา โดยตวัชีว้ดัที่จะใช้
ประเมินจะต้องได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก และจะต้องมีการประเมินตามตวัชีว้ดัและการ
รายงานผลที่โปร่งใส เพื่อให้นกัท่องเที่ยวสามารถน าผลการประเมินเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจได้
จากการหารือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง มีการชีป้ระเด็นที่ส าคญั คือ ความจ าเป็นของการมีองค์กร
ภายนอกที่เป็นกลางเป็นผู้ รับรองมาตรฐาน รวมทัง้ก าหนดสินค้าและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มี
คณุภาพตรงตามมาตรฐานเหลา่นัน้ หากปราศจากกลไกการรับรองมาตรฐานนี ้คงจะเป็นการยากที่
มาตรฐานนีจ้ะมีความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม การพฒันามาตรฐานและการน าไปปฏิบตัิเป็นงานที่
ยาก โดยเฉพาะภายใต้ความแตกตา่งของระบบกฎเกณฑ์ในแต่ละประเทศสมาชิก ความท้าทายจึงอยู่
ทีว่า่ จะท าอยา่งไรเพื่อให้สามารถสร้างระบบรับรองมาตรฐานให้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจได้ 
 
2.7 การอ านวยความสะดวกในการเดินทางและการเชื่อมโยงคมนาคม 
การบรรลวุิสยัทศัน์ของการรวมตวัในภมูิภาคที่มีระบบคมนาคมเช่ือมต่อกนัโดยสะดวกเป็นความท้า
ทายส าคญัของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ในขณะที่อาเซียนตระหนกัถึงและสนบัสนนุ
เป้าหมายนี ้ยงัคงมีประเด็นปัญหาส าคญัหลายด้านที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะสามารถปรับปรุง
ระบบการเดินทาง เช่น ประเด็นด้านความมัน่คง ความปลอดภยั ระบบศลุกากร รายได้ และอื่น  ๆ 
เป็นต้น 
 
เป็นท่ีแนช่ดัวา่การใช้วีซา่ร่วมกนัในอาเซียน (Single Tourist Visa) สามารถสง่ผลดีเป็นอย่างมากต่อ
การอ านวยความสะดวกในการเดินทางภายในภูมิภาค แต่การจดัท าวีซ่าดงักลา่วคงจะไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้าได้ เนื่องจากอปุสรรคด้านเทคโนโลยี การเมือง 
อ านาจอธิปไตยและความมัน่คงของชาติ รวมทัง้ระบบวีซ่าที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่ง
จากการหารือกบัตวัแทนจากกระทรวงการตา่งประเทศและกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสมาชิก 
มีความเห็นว่าเช่นเดียวกันว่า คงไม่สามารถจัดท าวีซ่าร่วมกันในอาเซียนให้แล้วเสร็จใน 5 ปีได้ 
อยา่งไรก็ตาม ตวัแทนจากหลายหนว่ยงานภาคเอกชนมัน่ใจวา่ ถึงแม้จะยงัไมม่ีการใช้วีซา่ร่วมกนั คง
จะไม่เป็นอปุสรรคต่อการเพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยวในภมูิภาคมากนกั หากอาเซียนมีการวางแผนท่ีดี
และความร่วมมือเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีห้ลายหนว่ยงานยงัเสนอให้พิจารณาแนวทางใหม่ ๆ เช่น วีซา่ส าหรับ
กลุม่อนภุมูิภาค และระบบ e-visa เป็นต้น 
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การเช่ือมโยงคมนาคมถือเป็นนโยบายส าคญัประการหนึ่งของอาเซียน ยทุธศาสตร์การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวจึงต้องสง่เสริมยทุธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนแมบ่ทการเช่ือมโยงอาเซียน (Master Plan on 
ASEAN Connectivity) ซึ่งจดัท าโดยคณะท างานระดบัสงูของอาเซียน (ASEAN High Level Task 
Force) ในช่วงเวลาเดียวกนักบัที่ก าลงัพฒันา แผน ATSP ฉบบันี ้การพฒันาการเช่ือมโยงคมนาคม
สามารถอยูภ่ายใต้นโยบายและโครงการเช่ือมโยงการคมนาคมต่าง ๆ (เช่น ถนน ทะเล อากาศ และ
ทางรถไฟ) ที่ผา่นมา มีหลายความพยายามที่มุง่เพื่อบรรลเุป้าหมายนี ้ตวัอยา่งเช่น ความพยายามใน
การเปิดน่านฟ้าในเมืองใหญ่ ๆ ของอาเซียนที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2551 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงจดัท าความตกลงพหภุาคีว่าด้วยบริการทางอากาศ (ASEAN 
Multilateral Agreement on Air Services – MAAS) ที่มุง่เน้นเปิดเสรีการเข้าสูต่ลาดและและยกเลิก
ข้อก าหนดที่เป็นอุปสรรคต่อการบินในภูมิภาค ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประเทศ
สมาชิกได้ร่วมกันจัดท าความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้ โดยสารทางอากาศ 
(ASEAN Multilateral Agreement on Full Liberalization of Passenger Air Services – 
MAFLPAS) และพิธีสารอีก 2 ฉบบั ซึ่งช่วยขยายขอบเขตของ MAAS ให้ครอบคลมุเมืองอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน ความตกลงเหล่านีเ้ป็นรากฐานของการน าไปอาเซียนไปสู่ตลาดการบินร่วม 
(ASEAN Single Aviation Market – ASAM) ที่มุ่งเป้าไว้ภายในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี ้ประเทศ
สมาชิกยงัจะร่วมมือกนัสร้างเครือข่ายทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network) และทาง
รถไฟที่เช่ือมระหว่างสิงคโปร์กบัคนุหมิง (Singapore-Kunming Rail Link) ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จในปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ประชุมเจ้าหน้าที่คมนาคมอาวโุส (ASEAN Senior Transport Officials Meeting – 
STOM) และรัฐมนตรีคมนาคมอาเซียนได้ให้การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมของ
อาเซียน หรือที่เรียกว่า แผนปฏิบตัิการบรูไน (Brunei Action Plan) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ
ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2558    
 
ในระหว่างกระบวนการพัฒนาแผน มีการชีป้ระเด็นปัญหาเก่ียวกับการเช่ือมโยงคมนาคมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน หลายประเด็นเป็นปัญหาระดบัชาติและต้องได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการ
เช่ือมโยงคมนาคมภาพรวมในอาเซียน นอกจากนี ้การยกระดบัการเดินเรือน า้ลึกและการเดินเรือ
ชายฝ่ังเป็นอีกรูปแบบหนึง่ที่ช่วยพฒันาการเช่ือมโยงคมนาคม อยา่งไรก็ตาม จากการหารือในเร่ืองนี ้
ยงัคงมีประเด็นเร่ืองการให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่ดแูลการท่าเรือต่อผู้ประกอบการเดินเรือ ซึ่ง
ประเทศสมาชิกต้องจัดการปัญหาเก่ียวกับท่าเรือ กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และ ข้อมูลด้าน
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การตลาด รวมทัง้ควรเร่งพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าเรือเพื่อขยายเติบโตของ
อตุสาหกรรมเดินเรือ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่เศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวม  
 
2.8 การติดต่อสื่อสาร 
ที่ผ่านมา องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) มุ่งเน้นเร่ืองการติดต่อสื่อสารใน
กรณีที่เกิดวิกฤต ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการขยายขอบเขตการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลมุการสื่อสาร
รูปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น  การประชาสมัพนัธ์ของ ASEAN NTOs ทัง้นีค้วามสามารถในการจดัการกบั
วิกฤตตา่ง ๆ  ที่เกิดขึน้นัน้เป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นต้องถกูก าหนดให้เป็นแกนหลกัของยทุธศาสตร์ด้าน
การติดตอ่สือ่สาร การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของการติดตอ่สือ่สารและการจดัหาทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณเป็นข้อควรค านึงที่ส าคัญในการด าเนินงานเพื่อยกระดับกระบวนการ
แลกเปลีย่นและหารือทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
 
นอกจากนี ้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าเสนอพิธีสารต่าง ๆ ให้เป็นที่เข้าใจของทุกฝ่ายและ
ครอบคลมุประเด็นตา่ง ๆ รวมทัง้ การสื่อสารในกรณีที่เกิดวิกฤต ซึ่งการฝึกอบรมและการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านนีไ้ด้ และเช่นเดียวกบัด้านอื่น ๆ ในแผนยทุธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) อาเซียนต้องมีการก าหนดพันธมิตรและสร้างความสมัพนัธ์กบัทัง้องค์กร
ภายในและภายนอกภมูิภาค เช่น สมาคมสง่เสริมการท่องเที่ยวแห่งภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Pacific 
Asia Travel Association - PATA) หรือองค์กรที่ไมใ่ช่ภาครัฐ (NGOs) ตา่ง ๆ  
 
2.9 ประเด็นด้านการบริหารจัดการ การวางแผนและการด าเนินงาน 
วตัถปุระสงค์หนึ่งของแผนยทุธศาสตร์ฉบบันี ้คือ การพิจารณาว่าจะท าอย่างไรจึงจะบริหารจัดการ
ความร่วมมือด้านการทอ่งเที่ยวของอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึ่งบทบาทของผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีทัง้หลายมีความส าคญัมากในเร่ืองนี ้นอกจากนี ้จากการวิเคราะห์ยงัมีหลายประเด็นหลกั
ที่ต้องได้รับการพิจารณาในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ 
 
นโยบายด้านการบริหารจดัการ การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ ต้องค านึงถึงความ
เป็นจริงที่ว่าประเด็นปัญหาหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว มิได้อยู่ภายใต้บทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของ NTOs โดยตรง แตอ่ยู่ในภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ 
ทัง้ในระดบันานาชาติ ระดบัชาติ และระดบัท้องถ่ิน รวมถึงภาคเอกชน  
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โครงสร้างปัจจุบนัและกิจกรรมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนที่ผ่านมา ไม่ได้มุ่งเน้น
ประเด็นด้านยทุธศาสตร์ส าคญัของการทอ่งเที่ยว เช่น การพฒันาผลติภณัฑ์ การอ านวยความสะดวก 
การวิเคราะห์วิจัย และการวางแผนในอนาคต นอกจากนี ้คณะท างานต่าง  ๆ ยงัมีภาระงานและ
กิจกรรมที่ซ า้ซ้อน (เช่น งานด้านการพฒันาบคุลากรและงานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในความ
ดแูลของหลายคณะท างาน) ท าให้กระบวนการท างานของแต่ละคณะท างานมีประสิทธิภาพลดลง 
การพิจารณาถึงภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องฝ่ายตา่ง ๆ และทางเลือกด้านโครงสร้างคณะท างานจึงเป็นสว่น
ส าคญัในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบบันี ้หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ส าคญั ได้แก่ สมาคม
สง่เสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Pacific Asia Travel Association – PATA) 
ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization – UNESCO) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมส าหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific – UNESCAP) ศนูย์ประสานงานการท่องเที่ยวแม่น า้โขง (Mekong Tourism Coordination 
Office) องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) 
องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature – WWF) องค์กรปกป้องสิทธิเด็ก
ในออสเตรเลีย (Child Wise) องค์กรระหว่างประเทศที่ให้การรับรองเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
(Green Globe) เป็นต้น โดยต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนถึงการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร
เหลา่นีก้บัอาเซียนโดยใช้กระบวนการสือ่สารท่ีชดัเจน 
 
แผนยทุธศาสตร์ฉบบันีต้้องวางกรอบการวิเคราะห์ การตดัสนิใจ และที่ส าคญัคือท าอยา่งไรให้ภาครัฐ
และกลุม่องค์กรตา่ง ๆ มีสว่นร่วมในกระบวนการด าเนินงานตามแผนมากที่สดุ 
 
2.10 บทสรุป 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมประเด็นและโอกาสที่หลากหลายเป็นงานส าคัญ เพราะ
นอกจากจะเป็นการวางแนวทางการท างานของ ASEAN NTOsตอ่ไปในอนาคตแล้ว ยงัสง่ผลกระทบ
ทางอ้อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นภาคอตุสาหกรรมการ
บริการท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ สงัคม โดยรวมของภมูิภาค 
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ATSP Vision, Strategic Directions and Structure 

วิสัยทัศน์ ทิศทางยุทธศาสตร์
3

และโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่่ยวอาเซียน
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บทที่ 3 วิสยัทศัน ์ทิศทางยุทธศาสตรแ์ละโครงสรา้ง 

แผนยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) 

 
3.1 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) 
หลงัจากผา่นกระบวนการประชุมหารือและปรับปรุงแก้ไขร่างแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 
ASEAN NTOs ได้เห็นชอบร่วมกนัถึงวิสยัทศัน์ เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาด้านการท่องเที่ยวใน
ภมูิภาคอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2558 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  ทิศทางยุทธศาสตร์ 
ภายใต้วิสยัทศัน์ที่ได้ตกลงร่วมกนัในช่วงกระบวนการพฒันาแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 
(ATSP) มีการก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์หลกั 3 ด้านที่เป็นพืน้ฐานส าหรับการพฒันาการท่องเที่ยว
ในภมูิภาคที่สามารถแขง่ขนัได้และมีความยัง่ยืน ดงัแสดงในรูปท่ี 6  

“ภายในปี 2558 อาเซียนจะรองรับจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนทีเ่พิ่มมากขึน้ ด้วยสนิค้า 
ด้านการทอ่งเทีย่วทีม่ีความหลากหลาย เป็นเอกลกัษณ์ ด้วยการเช่ือมโยงภายในภมูิภาค 
ที่มีความสะดวก ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภยัและมัน่คง ด้วยคณุภาพการ
บริการท่ีดี ในขณะเดยีวกนั จะสง่เสริมการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดแีละโอกาสของ
ประชาชนให้มากขึน้ จากการพฒันาการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนและมีความรับผิดชอบ 
ด้วยการประสานการท างานร่วมกบัภาคสว่นตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งมีประสทิธิภาพ” 
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รูปที่ 6 วิสัยทศัน์และทศิทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน 

 
ทิศทางการพฒันาทอ่งเที่ยวอาเซียนทีก่ าหนดนี ้มีความสอดคล้องกบัประเด็นปัญหาและโอกาสที่ได้
จากการหารือในกระบวนการจดัท าแผน และสอดคล้องกบัเป้าหมายโดยรวมของประชาคมอาเซียน 
ซึง่จ าเป็นต้องก าหนดจดุยืนของภมูิภาคอาเซียนในเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยวของโลกอยา่งต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ หากปราศจากแผนยทุธศาสตร์ด้านการตลาดที่เข้มแข็งและทรัพยากรที่จ าเป็นแล้ว 
คงเป็นการยากที่อาเซียนจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ นอกจากนี ้
ทรัพยากรบคุคลที่มีคุณภาพเป็นอีกปัจจยัที่มีความส าคญัในการรักษาช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยวที่
เป็นเลิศของภูมิภาค เนื่องจาก ปัจจุบนันกัท่องเที่ยวมีความต้องการที่หลากหลายมากขึน้ ดังนัน้ 
จ าเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน
นกัท่องเที่ยวระดบับนต่างต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคณุภาพ รวมถึงมีความตระหนกัเพิ่ม
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มากขึน้ตอ่การด าเนินธุรกิจบริการทอ่งเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความรับผิดชอบและเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม และที่ส าคญัที่สดุ คือ จะต้องมีการเพิ่มการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ทัง้จากภายนอกเข้ามาในภูมิภาคและการเดินทางภายในภูมิภาค มิฉะนัน้แล้ว อาเซียนคงจะไม่
สามารถดงึศกัยภาพของภมูิภาคในการเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวหลกัของโลกได้อยา่งเต็มที่  
 
3.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) กับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของอาเซียน 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุของการรวมตวักนัของกลุ่ม
ประเทศในภมูิภาค ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและการเมือง ผู้น าอาเซียนได้ก าหนดการ
เป็นตลาดเดียวกนัของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 รวมทัง้มีการวางหลกัการ นโยบายและจดัล าดบั
ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะแนวทางแก่ประเทศสมาชิกให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดย
นโยบายเหลา่นีถ้กูระบไุว้ในแผนการพฒันาอาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ แผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC  แผนประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community – ASCC) และแผนประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
(ASEAN Political-Security Community – APSC) 
 
หนึ่งในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ฯ คือ การรวบรวมและศึกษานโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของประชาคมอาเซียน โดยแผน ATSP มีการก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์และกลยทุธ์หลาย
ประการที่สนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของภูมิภาค รูปที่ 7-9 แสดงถึงความ
สอดคล้องระหวา่งแผน ATSP กบัแผนการพฒันาอาเซียนทัง้ 3 ด้าน 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

(1) 
พัฒนาสินค้าบริการ
ท่องเท่ียวเชิง
ประสบการณ์ของภูมภิาค 
และวางยุทธศาสตร์การ
ลงทุนและการตลาดท่ี
สร้างสรรค์ 

(2) 
เพิ่มคุณภาพของการ
บริการและทรัพยากร
บุคคลในภูมภิาค 

(3) 
ยกระดับและเร่งให้
เกิดการอ านวย
ความสะดวกในการ
เดนิทางและการ
เช่ือมโยงคมนาคม
ในอาเซียน 

A.  การเป็นตลาดและฐานการผลิต
ร่วมกัน 

   

A2 การเคลื่อนย้ายบริการเสรี    
A3 การเคลื่อนย้ายการลงทนุเสรี    
A5 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี    

A7 อาหาร เกษตรและป่าไม้    
    

B.   การเป็นภูมภิาคท่ีแข่งขันได้ทาง
เศรษฐกิจ 

   

B4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

รูปที่ 7 ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC) 

(1) 
พัฒนาสินค้าบริการ
ท่องเท่ียวเชิง
ประสบการณ์ของภูมภิาค 
และวางยุทธศาสตร์การ
ลงทุนและการตลาดท่ี
สร้างสรรค์ 

(2) 
เพิ่มคุณภาพของการ
บริการและทรัพยากร
บุคคลในภูมภิาค 

(3) 
ยกระดับและเร่งให้
เกิดการอ านวยความ
สะดวกในการ
เดนิทางและการ
เช่ือมโยงคมนาคม
ในอาเซียน 

A.  การพัฒนาบุคลากร    

A2 ลงทนุด้านการพฒันาทรัพยากร
บคุคล 

   

A7 สร้างสมรรถนะของ 
ข้าราชการพลเรือน 

   

    
B.   สวัสดกิารสังคมและการคุ้มครอง    
B1 ลดปัญหาความยากจน    
B3 สง่เสริมความมัน่คงด้านอาหาร

และความปลอดภยั 
   

B7 สร้างชาตท่ีิมีภมูิคุ้มกนัภยัพิบตัิ
และมีความปลอดภยัในชมุชน 
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC) 

(1) 
พัฒนาสินค้าบริการ
ท่องเท่ียวเชิง
ประสบการณ์ของภูมภิาค 
และวางยุทธศาสตร์การ
ลงทุนและการตลาดท่ี
สร้างสรรค์ 

(2) 
เพิ่มคุณภาพของการ
บริการและทรัพยากร
บุคคลในภูมภิาค 

(3) 
ยกระดับและเร่งให้
เกิดการอ านวยความ
สะดวกในการ
เดนิทางและการ
เช่ือมโยงคมนาคม
ในอาเซียน 

C. ความยุตธิรรมในสังคมและสิทธิ
มนุษยชน 

   

C3 สง่เสริมความรับผิดชอบของ
ธุรกิจตอ่สงัคม (Corporate 
Social Responsibility- CSR) 

   

     
D. ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม    

D5 สง่เสริมมาตรฐานคณุภาพชีวิต
ในเมืองใหญ่ของอาเซียน 

   

D8 สง่เสริมการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยัง่ยืน 

   

D10 รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและจดัการกบั
ผลกระทบ 

   

     
E. การสร้างเอกลักษณ์อาเซียน    
E1 สร้างเสริมความตระหนกั

เก่ียวกบัอาเซยีนและส านกึของ
การเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน 

   

E2 อนรัุกษ์และสง่เสริมมรดกทาง
วฒันธรรมของอาเซียน 

   

E3 สง่เสริมการสร้างสรรค์ทาง
วฒันธรรม 

   

E4 ให้ชมุชนมีสว่นร่วม    

รูปที่ 8 ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน (APSC) 

 

(1) 
พัฒนาสินค้าบริการ
ท่องเท่ียวเชิง
ประสบการณ์ของภูมภิาค 
และวางยุทธศาสตร์การ
ลงทุนและการตลาดท่ี
สร้างสรรค์ 

(2) 
เพิ่มคุณภาพของการ
บริการและทรัพยากร
บุคคลในภูมภิาค 

(3) 
ยกระดับและเร่งให้
เกิดการอ านวยความ
สะดวกในการ
เดนิทางและการ
เช่ือมโยงคมนาคม
ในอาเซียน 

A.   ประชาคมท่ีมีกตกิาและมีการ
พัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐาน
ร่วมกัน 

   

A 1 ร่วมมือกนัในการพฒันาด้าน
การเมือง 

   

     
B.  ประชาคมท่ีมีเอกภาพ มีความสงบ
สุข มีความแข็งแกร่ง และมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความ
ม่ันคง 

   

B6 สามารถตอบสนองปัญหา
เร่งดว่นหรือวิกฤตอย่างมี
ประสทิธิภาพและทนัการณ์  

   

รูปที่ 9 ประเด็นด้านการเมืองและความม่ันคง 

 
3.4 การปรับโครงสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียน (ATSP) นี ้ได้ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนที่มีการด าเนินการอยู่ใน
ปัจจบุนั ดงัแสดงในรูปท่ี 10 
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(ASEAN NTOs)

               
       

                     
                    

                                                    

                
                

                 
                      

                
                   

                 
                   

                 
                     

       

                 
            

 
 

รูปที่ 10 โครงสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนในปัจจุบัน (ณ เดือนธันวาคม 2010) 
 

ตลอดระยะเวลาของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวของอาเซียน (ATSP) มีข้อคิดเห็นหลาย
ประการเก่ียวกบัปัญหาด้านโครงสร้างและการท างานของอาเซียนในปัจจบุนั ได้แก่ ระยะเวลาในการ
ประชุมทุกคณะท างานค่อนข้างมาก ใช้เวลาหลายวนั ความซ า้ซ้อนของหวัข้อการประชุมภายใต้
คณะท างานตา่ง ๆ และการด าเนินงานของคณะท างานตา่ง ๆ ของอาเซียนภายใต้โครงสร้างปัจจุบนั 
ไมส่อดคล้องกบัแผน ATSP เป็นต้น 
 
ในการประชมุคณะท างานด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 
2553 ที่ประชมุหารือและได้ข้อสรุปวา่ ควรมีการปรับโครงสร้างคณะท างานของอาเซียนให้สอดคล้อง
กบัทิศทางยทุธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผน ATSP นอกจากนี ้มีการหารือเก่ียวกบัการสื่อสารภายใน
และระหว่างคณะท างานต่าง ๆ ของอาเซียนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนกั ซึ่งจากการจัดประชุม 
ASEAN NTOs และคณะท างานเฉพาะกิจเป็นช่วง ๆ ตามระยะเวลานัน้ ท าให้การติดตามความ
คืบหน้าของการพฒันาเร่ืองตา่ง ๆ เป็นไปได้ยาก และในหลายครัง้ที่ประเทศสมาชิกไม่ทราบว่ามีการ
จดักิจกรรมและโครงการตา่ง ๆ  ทัง้ที่เป็นกิจกรรมที่มีความส าคญัตอ่การด าเนินงานของคณะท างานท่ี
ตนเองเป็นสมาชิกอยู ่ดงันัน้ การปรับปรุงการสือ่สารและโครงสร้างองค์กรจึงมีความส าคญัเป็นอย่าง
ยิ่งตอ่ความส าเร็จของการปฏิบตัิตามแผน ATSP โดยเฉพาะในภาวะที่อาเซียนมีทรัพยากรจ ากดั 
จากการหารือกบัผู้ เก่ียวข้อง ท าให้ได้ข้อเสนอแนะโครงสร้างใหม่ของความร่วมมือและคณะท างาน
ด้านการทอ่งเที่ยวของอาเซียน ดงัแสดงในรูปท่ี 11 
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(ASEAN NTOs)

      
         
       

                     
                    

               
           
            

                     

                   
             

                              

                    
             

                     
         

                    

                     
(DGICM, SEOM, STOM, SLOM, 

SOMHD, CCS, CCI, COCI)

                      
                              

            (ATPMC)

 
รูปที่ 11 โครงสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน 

 

การเปลี่ยนแปลงหลักของโครงสร้างการท างานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน คือ การลดจ านวน
คณะท างานเหลอื 3 ชดุ และจดัตัง้คณะกรรมการใหม ่1 ชดุ ได้แก่ 

 คณะท างานด้านการตลาดและการสือ่สาร 

 คณะท างานด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ 

 คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยว 

 คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ 
 
คณะท างานทัง้ 3 ชุดมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแนวทางขององค์กรการท่องเที่ยว
แห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และควรประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้
ความสามารถ ซึ่งคณะท างานสามารถแต่งตัง้คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินงานตามที่
คณะท างานก าหนดได้ โดยคณะท างานเฉพาะกิจนีจ้ะมีช่วงเวลาในการท างานระยะหนึ่งและถกูยบุ
ไปเมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิน้แล้ว นอกจากนี ้สมาชิกของคณะท างานเฉพาะกิจอาจไม่
จ าเป็นต้องมาจาก ASEAN NTOs เท่านัน้ แต่อาจเป็นตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนหรือจาก
หน่วยงานอื่นภายใต้ส านักเลขาธิการอาเซียน ทัง้นี ้เพื่อให้กระบวนการท างาน การตัดสินใจมี
ประสทิธิภาพมากที่สดุ  
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3.5 บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) 
ภายใต้โครงสร้างความร่วมมือใหม่นี ้องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) จะมี
บทบาทและความรับผิดชอบหลายประการ ดงันี ้

 ทบทวนและพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและกิจกรรมทัง้หมดที่ถูกเสนอโดย
คณะท างาน 

 พิจารณาอนมุตัิแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของ
อาเซียน  

 ประสานงานโดยตรงกับกระทรวงการท่องเที่ยวถึงงานที่มีความส าคัญเร่งด่วนและ
กิจกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการ 

 พิจารณาการใช้งบประมาณของคณะท างานต่าง ๆ  รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลของการใช้ทรัพยากร 

 พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปี 

 ก ากบัดแูลการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอตอ่รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
 
3.6 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะท างานและกรรมการ 
ภายใต้โครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียน (ATSP) ปี พ.ศ. 
2554 – 2558 มีการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะท างานและคณะกรรมการ ดงันี ้
 
1) คณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสาร 
ในการท างานด้านการตลาดและการพฒันาผลติภณัฑ์ด้านการทอ่งเที่ยวของภมูิภาค จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องอาศยัความรู้และประสบการณ์ รวมทัง้ศกัยภาพด้านการค้นคว้าวิจยัขององค์กรการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (NTOs) ของแต่ละประเทศ คณะท างานชุดนีม้ีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดทิศทาง
การตลาดภาพรวมและวางแนวทางขัน้ตอนการติดตอ่สือ่สาร ภายใต้คณะท างานนี ้มีข้อเสนอแนะให้
จดัตัง้กลุม่วิจยัตลาด (Market Research Group) ที่ประกอบด้วยตวัแทนจาก NTOs ของแต่ละ
ประเทศ และมีการประชุมร่วมกนัปีละ 1 ครัง้เพื่อหารือเก่ียวกบัแนวโน้มและปัจจยัส าคญัที่จะสง่ผล
กระทบตอ่การทอ่งเที่ยวของอาเซียน 
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บทบาทของคณะท างานมีดงันี ้

 ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการตลาดเชิงบูรณาการและการสื่อสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์  เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
อาเซียน (ATSP) ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความส าคญัต่อองค์กรการท่องเที่ยว
แหง่ชาติอาเซียน ในการด าเนินงานกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้เพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรที่ได้ประโยชน์สงูสุด และเพื่อให้แน่ใจว่าการท่องเที่ยวมีศกัยภาพที่จะ
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาได้ในภมูิภาคอาเซียน 

 ท างานร่วมกบัคณะท างานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมด้าน
การพฒันาผลติภณัฑ์และกิจกรรมด้านการตลาดมีความสอดคล้องกนั 

 พฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์เชิงนวตักรรมและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยวของอาเซียน 

 พฒันาและติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และวิธีการสื่อสารทัง้
ภายในและภายนอกอาเซียน เพื่อให้มีการสือ่สาร การน าเสนอข้อมลูออกไปภายนอกอยา่ง
มีประสทิธิภาพ โดยคณะท างานจ าเป็นต้องประสานงานกบัคณะท างานชุดอื่น หน่วยงาน
อื่น ๆ ของอาเซียน และเครือขา่ยพนัธมิตรอยา่งใกล้ชิด 

 รับผิดชอบการพฒันาและติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านการตลาด ในขณะที่ส านกั
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) จะเป็นแกนหลกัในการติดตอ่สือ่สาร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถกูต้องตรงกนั 

 เผยแพร่งานวิจยัและบทวิเคราะห์ที่นา่เช่ือถือและมีคณุภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

 สนบัสนนุและจดักิจกรรมสง่เสริมการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวอาเซียนทัง้ภายในและ
ภายนอกภมูิภาค 

 เสริมสร้างความร่วมมือด้านการตลาดและการสื่อสารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ปัจจุบนัองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) มีความร่วมมือกบัหลาย
ประเทศภายใต้กรอบความร่มมือต่าง ๆ (เช่น  ASEAN+39, ASEAN+110, ASEANTA11 

                                                           
9 กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 คือ ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างกลุม่ประเทศอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา 3 ประเทศใหญ่ คือ จีน เกาหลใีต้ และญ่ีปุ่ น 
10 กรอบความร่วมมืออาเซียน +1 คือ ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างกลุม่ประเทศอาเซียนกบัจีน 
11 สมาคมการทอ่งเท่ียวแหง่อาเซียน (ASEANTA) 
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และอื่น ๆ) ซึง่สามารถใช้ความร่วมมือตา่ง ๆ  เหลา่นีเ้ป็นฐานในการด าเนินงานตอ่ยอดด้าน
การตลาดและประชาสมัพนัธ์ เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอาเซียนอื่น ๆ ในการอ านวยความสะดวกด้านการ
เดินทางสูอ่าเซียน และภายในอาเซียน 

 ท างานร่วมกับส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการแสวงหาแหลง่ทุน
และจดัเตรียมเอกสารที่จ าเป็นเพื่อขอรับทนุสนบัสนนุ 

 ด าเนินงานตามแนวทางด้านการตลาดและการสื่อสาร รวมทัง้ด้านการสื่อสารในสภาวะ
วิกฤติ ตามแผน ATSP ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

 ช่วยองค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ในการจดัการด้านการสื่อสาร
ที่เก่ียวข้องกบัวิกฤติและเหตกุารณ์ที่เป็นภยัคกุคามหรือสง่ผลกระทบต่อการเดินทางและ
การทอ่งเที่ยวในประเทศอาเซียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 ให้ข้อเสนอแนะถึงจุดยืนร่วมกนัของอาเซียนที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่เป็นภยั
คกุคามหรือวิกฤติการณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเที่ยวในประเทศสมาชิก 

 จดัตัง้คณะท างานย่อยตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากลกัษณะของกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
จ าเป็นต้องด าเนินการ 
 

2) คณะท างานด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
คณะท างานด้านการพฒันาผลติภณัฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการพฒันาผลิตภณัฑ์และประสบการณ์
ด้านการท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยท างานร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รับผิดชอบในการก าหนด
พืน้ท่ีที่ต้องการการลงทนุด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ สินค้าด้านการท่องเที่ยว และประสานการท างาน
ร่วมกบัหนว่ยงานอื่น ๆ ในการแสวงหาแหลง่ทนุ 
 
คณะท างานมีหน้าที่ดงันี ้

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์และการลงทุน
ของแตล่ะประเทศสมาชิก เพื่อหาแนวทางในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวของภมูิภาค
ที่แปลกใหมแ่ละสร้างสรรค์ 

 ท างานร่วมกบัคณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนั
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว รวมทัง้การพฒันารูปแบบการท่องเที่ยว
และการสร้างประสบการณ์การทอ่งเที่ยวใหม ่
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 จากการท่ีคณะท างานชดุนีม้ีบทบาทในการสร้างประสบการณ์ทอ่งเที่ยวที่ดีของภมูภิาค จงึ
จ าเป็นต้องท างานใกล้ชิดกบัองค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (NTOs) ของทกุประเทศสมาชิก 
และหน่วยงานอื่น ๆ ทัง้ในระดบัชาติ ภมูิภาคและนานาชาติ ที่รับผิดชอบด้านการพฒันา
และสนบัสนุนการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีลกัษณะเฉพาะ และที่ส าคญัคือต้อง
ท างานร่วมกบัภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทส าคญัในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีของ
ภมูิภาค 

 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอาเซียนอื่น ๆ อาทิเช่น คณะกรรมการประสานงาน
ด้านการลงทุน (Coordinating Committee on Investment - CCI) คณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการ (Coordinating Committee on Services - CCS) รวมทัง้องค์กร
อิสระด้านการลงทนุในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มระดบัการลงทนุด้านผลิตภณัฑ์และ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวของภมูิภาคให้สงูที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี ้ยงัมีหน้าที่ใน
การก าหนดรูปแบบและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนภาพรวม ซึ่งจะ
สามารถสนบัสนนุเป้าหมายของประเทศสมาชิกได้ 

 จดัท าแพ็คเกจสินค้าและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ครอบคลมุขอบเขต เส้นทาง
และกลุม่พืน้ที่ในภูมิภาค ส าหรับการท่องเที่ยวสาขาหลกัที่ก าหนดไว้ในแผนยทุธศาสตร์
การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงมรดก
และวฒันธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวโดยการลอ่งเรือทางทะเลและ
แม่น า้ ซึ่งควรมีการประเมินโอกาสและการพฒันาสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยให้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการพฒันาสนิค้าและประสบการณ์ทอ่งเที่ยวของ
อาเซียน 

 ท างานร่วมกบัส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการแสวงหาแหลง่ทุน
และจดัเตรียมเอกสารที่จ าเป็นเพื่อขอรับทนุสนบัสนนุ 

 ด าเนินงานตามแผน  ATSP ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

 จัดตัง้คณะท างานย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาลักษณะของกิจกรรมที่
จ าเป็นต้องด าเนินการ 
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3) คณะท างานด้านคุณภาพการท่องเที่ยว 
คณะท างานด้านคณุภาพการท่องเที่ยวมีหน้าที่รับผิดชอบในการยกระดบัคณุภาพการให้บริการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกและการพฒันาทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค รวมทัง้มีหน้าที่หลกัในการจัดท า
มาตรฐาน การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง และก าหนดสาขาของการ
ท่องเที่ยวที่ต้องมีการจัดท ามาตรฐาน ดังนัน้ จ าเป็นต้องแสวงหาทุนสนับสนุนจากภายนอกเพื่อ
ด าเนินการพฒันาและจดัท ามาตรฐานส าหรับวิชาชีพตา่ง ๆ 
 
คณะท างานนีจ้ะต้องท างานร่วมกับคณะกรรมการก ากบัติดตามเร่ืองบคุลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee - ATPMC) ซึ่งแต่งตัง้ขึน้เมื่อ
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2553 ทีเ่มืองลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย ในการด าเนินการตามข้อตกลงร่วม
แห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement – MRA) ด้านมาตรฐานสมรรถนะของ
บคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว 
 
บทบาทของคณะท างาน มีดงันี ้

 ประสานการท างานร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตรในการพิจารณาสาขาของการท่องเที่ยวที่
ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้คณุภาพตามระดบัท่ีต้องการ หรือเสนอสาขาใหมท่ี่จ าเป็นต้องมีการจดัท า
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานตา่ง ๆ นีล้้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ขึน้กบัความสมคัรใจของผู้ที่ต้องการเข้าร่วม
กระบวนการรับรองคณุภาพ 

 พฒันามาตรฐานคณุภาพในระดบัภมูิภาค ส าหรับสิ่งอ านวยสะดวกและกิจกรรมด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอาเซียน 

 จดัท ามาตรฐานคุณภาพส าหรับโรงแรมสีเขียว โฮมสเตย์ การท่องเที่ยวที่ปลอดภยั และ
บริการสปา 

 จดัท าระบบการรับรองมาตรฐานและติดตามผลส าหรับธุรกิจทอ่งเที่ยวและแหลง่ทอ่งเที่ยว
ของอาเซียนท่ีจะสามารถพฒันาในระดบัโลกและสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 

 วิเคราะห์ความต้องการด้านการสร้างสมรรถนะบคุลากรอยา่งสม ่าเสมอ โดยระบสุาขาของ
การท่องเที่ยวที่อาเซียนสามารถสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ทัง้บคุลากรและองค์กร เพื่อ
เพิ่มคณุภาพการให้บริการและสิง่อ านวยความสะดวก โดยสาขาที่จะพฒันานัน้จะต้องเป็น
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ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาที่คณะกรรมการก ากับติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพ
ทอ่งเที่ยวแหง่อาเซียน (ATMPC) มีการด าเนินงานอยู่แล้วในปัจจบุนั 

 ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาทักษะ
ความรู้แก่บคุลากร  

 ทบทวนและพิจารณาอนุมตัิโครงการฝึกอบรมและสง่เสริมการเรียนรู้ของอาเซียน เพื่อให้
ได้คณุภาพตามมาตรฐานอาเซียน  

 ออกแบบกิจกรรมการเ รียนรู้  การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ภาคอตุสาหกรรมและกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสในภมูิภาค 

 ประเมินและรายงานผลโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างการเรียนรู้  

 ท างานร่วมกบัส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการแสวงหาแหลง่ทุน
เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานเสริมสร้างสมรรถนะและการจดัท ามาตรฐานตามที่ก าหนด 

 ด าเนินงานตามแผน  ATSP ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

 จัดตัง้คณะท างานย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาลักษณะของกิจกรรมที่
จ าเป็นต้องด าเนินการ 

 
4) คณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณ 
คณะกรรมการชดุนีม้ีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลให้มีการด าเนินงานในเร่ืองส าคญัตามที่ก าหนด
ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) ซึ่งปัจจุบันอาเซียนมีงบประมาณจ ากัดในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ดงันัน้ ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะท างานทุกชุด คือ การแสวงหา
แหลง่ทนุ โดยคณะกรรมการชดุนีเ้ป็นผู้ก าหนดแนวทาง รวมทัง้เป็นผู้จดัท านโยบายและกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 
(ATSP) ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2558 และติดตามการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม 
 
คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณมีบทบาทดงันี ้

 น าเสนอข้อเสนอแนะแก่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ในการ 
บรูณาการการท างานด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยวของอาเซียน 

 ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอาเซียนที่เก่ียวข้อง ในด้านการอ านวยความสะดวกและ
การเช่ือมโยงระบบคมนาคม 

 พิจารณาข้อเสนอโครงการของคณะท างานตา่ง ๆ 
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 น าเสนอแผนงานและงบประมาณประจ าปีแก่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน 
(ASEAN NTOs) เพื่อพิจารณา 

 ระบุแหลง่เงินทุนที่ต้องการในการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 
(ATSP) 

 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 
(ATSP) 

 
3.7 บทบาทและหน้าที่ของส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ส านักเลขาธิการอาเซียนมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรและงบประมาณที่จดัสรรให้แก่
ส านกัเลขาธิการอาเซียนในปัจจุบนันัน้ ยงัไม่เพียงพอกบัความต้องการ จึงจ าเป็นต้องมีการจดัสรร
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผน ATSP และเพื่อให้อาเซียนสามารถใช้การ
ทอ่งเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาได้อยา่งเต็มที่ 
บทบาทของส านกัเลขาธิการอาเซียน มีดงันี ้

 ท าหน้าที่เป็น “หน่วยความจ า” (Memory) ขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน 
(ASEAN NTOs) เนื่องจากตัวแทนของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมนัน้ มีการ
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

 ประสานงานระหว่างคณะท างานต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าผู้ แทนของส านักเลขาธิการ
อาเซียนจะต้องมีสว่นร่วมในการท างานของทกุคณะท างาน ซึง่ต้องอาศยัการลงทนุทางด้าน
เวลาและงบประมาณ 

 ประสานงานกับหน่วยงานอาเซียนอื่น ๆ ในการส่งผ่านข้อมูลและประเด็นด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้ถูกสะท้อนออกมาในกระบวนการตัดสินใจของประชาคม
อาเซียนภาพรวม ดงันัน้ ผู้แทนส านกัเลขาธิการอาเซียนจะต้องรับทราบสาระส าคญัอย่าง
ครบถ้วน รวมทัง้คุ้นเคยกบัทิศทางและนโยบายของ ASEAN NTOs เป็นอยา่งดี 

 สื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ภาคสว่นต่าง ๆ และสื่อ ภายใต้แนวทาง นโยบายด้านการ
สือ่สารที่ก าหนดโดย ASEAN NTOs 

 ประสานงานและจดัท าข้อเสนอโครงการเพื่อแสวงหางบประมาณสนบัสนนุการท างานของ 
ASEAN NTOs 
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3.8 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee – ATPMC) 
การจดัตัง้คณะกรรมการก ากบัติดตามเร่ืองบคุลากรวิชาชีพทอ่งเที่ยวแห่งอาเซียน (ATPMC) ถกูระบุ
ไว้ในมาตรา 5 (3) ว่าด้วยความรับผิดชอบของข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบคุลากรวิชาชีพ
ทอ่งเที่ยวแหง่อาเซียน ซึง่ได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีทอ่งเที่ยวอาเซียน ในการประชุมครัง้ที่ 12 เมื่อ
วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
 
บทบาทของคณะกรรมการก ากบัติดตามเร่ืองบคุลากรวิชาชีพทอ่งเที่ยวแหง่อาเซียน (ATPMC) มดีงันี ้

 เสริมสร้างความตระหนกัและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้าน
บคุลากรวิชาชีพทอ่งเที่ยวภายในอาเซียน 

 สง่เสริม ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัเหตกุารณ์ ติดตามการจดัท ามาตรฐานสมรรถนะของบคุลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism 
Professionals – ACCSTP) และหลกัสตูรฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
(ASEAN Tourism Curriculum - CATC) 

 แจ้งให้คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (Tourism Professional 
Certification Board - TPCB) ทราบทนัทีที่ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการวิชาชีพการ
ทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (National Tourism Professional Board - NTPB) ในกรณีที่ประเทศไม่
ยอมรับคณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพตา่งชาติ 

 อ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการประเมินคุณสมบัติ 
เกณฑ์ในการประเมิน ระบบ คูม่ือและเอกสารตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัข้อตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) 

 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตอ่องค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN 
NTOs) 

 จัดท าและพฒันากลไกที่จ าเป็นในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้าน
บคุลากรวิชาชีพทอ่งเที่ยว 

 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียน (ASEAN NTOs)  

 น าเสนอข้อเสนอแนะที่เหมาะสมแก่รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ผ่าน ASEAN NTOs ใน
เร่ืองการปรับและ/หรือแก้ไขข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) 
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 แก้ไขปัญหาความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในเร่ืองที่เก่ียวกับการตีความ
หรือการบงัคบัใช้ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบคุลากรวิชาชีพทอ่งเที่ยว และจดัการให้
ประเทศตา่ง ๆ ตกลงกนัได้อยา่งเป็นมิตร 

 
  



36 ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN 2011 - 2015

Strategic Actions and Activities 
แผนกลยุทธ์และกิจกรรม

4
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บทที่ 4 แผนกลยุทธแ์ละกิจกรรม 

 
บทที่ 3 น าเสนอวิสยัทัศน์ รวมทัง้ทิศทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลกัของแผนยุทธศาสตร์การ
ทอ่งเที่ยวอาเซียน (ATSP) ในบทนีจ้ะกลา่วถึงแผนกลยทุธ์และกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง สว่นบทท่ี 5 
จะอธิบายถึงรายละเอียดของแผนการด าเนินงานและงบประมาณส าหรับการด าเนินงานกิจกรรม
ตอ่ไป 
 
4.1 การพัฒนาสินค้าบริการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของภมิูภาค และวางยุทธศาสตร์การ
ลงทุนและการตลาดที่สร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบหลกัประการหนึ่งขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) คือ 
การเพิ่มจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนในภูมิภาคและเป็นการมาเยือนมากกว่าหนึ่งประเทศในอาเซียน 
ถึงแม้วา่การเพิ่มจ านวนนกัทอ่งเที่ยวจะมีความส าคญั แต่ต้องเป็นไปในลกัษณะที่ยัง่ยืนและมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาโดยรวมของภมูิภาค 
ดงันัน้ จึงต้องมีการด าเนินงานร่วมกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย ซึง่จะต้องเน้นการมีสว่นร่วมของ
ภาคเอกชนในกระบวนการพฒันาด้านการตลาดและผลติภณัฑ์ด้วย 
 
ทิศทางยุทธศาสตร์นีอ้ยู่ในความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสาร และ
คณะท างานด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ โดยคณะท างานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์จะรับผิดชอบด้าน
การจัดท าแพ็คเกจเส้นทางท่องเที่ยวและแนวพืน้ที่ส าหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาค เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งต้องอาศยัข้อมลูจากแต่ละประเทศสมาชิก ภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทัง้กลุม่วิจยัตลาดภายใต้คณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสาร การด าเนินงาน
ของคณะท างานทัง้สองชดุจะต้องอยู่บนฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการของตลาดและ
การพฒันาผลติภณัฑ์และประสบการณ์ทอ่งเที่ยวที่สอดคล้องกบัความต้องการของนกัทอ่งเที่ยว 
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แผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1 มีการก าหนดกลยทุธ์หลกั 3 ด้าน และกิจกรรมส าคญัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสินค้าบริการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ของภูมภิาค และวางยุทธศาสตร์การลงทุน 

และการตลาดที่สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 

1.1 จัดท าและด าเนินยุทธศาสตร์
การตลาดส าหรับการท่องเท่ียว
ของภูมภิาคอาเซียน 

1.2 จัดท าแพค็เกจท่องเท่ียวเชิง
ประสบการณ์และเชงิสร้างสรรค์
ของภูมภิาค/อนุภูมภิาค ควบคู่
กับยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน  

1.3 ส่งเสริมนโยบายด้าน
ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกและการด าเนินงาน
ด้านท่องเท่ียวของอาเซียน  

กิจกรรม 

1.1.1 จดัท าแผนกลยทุธ์ด้าน
การตลาดของการทอ่งเท่ียว
อาเซียน ซึง่ประกอบด้วยการ
สร้างแบรนด์ ก าหนด
กลุม่เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ด้าน
การสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสมัพนัธ์และโครงสร้าง
ในการด าเนินงาน 

1.1.2 จดัตัง้กลุม่วิจยัด้านการตลาด 
เพ่ือวเิคราะห์แนวโน้มและ
สถานการณ์ด้านการทอ่งเท่ียว
อย่างสม ่าเสมอ   

 

1.2.1 จดัท าแพ็คเกจทอ่งเท่ียวส าหรับ
เส้นทาง แนวพืน้ท่ีและกลุม่พืน้ท่ี
การทอ่งเท่ียวเชิงธรรมชาต ิ 

1.2.2 จดัท าแพ็คเกจทอ่งเท่ียวส าหรับ
เส้นทาง แนวพืน้ท่ีและกลุม่พืน้ท่ี
การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
มรดกของชาต ิ(ทัง้ประเภทจบัต้อง
ได้และไม่ได้) 

1.2.3 จดัท าแพ็คเกจทอ่งเท่ียวส าหรับ
เส้นทาง แนวพืน้ท่ีและกลุม่พืน้ท่ี
การทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
(Community-based Tourism) 

1.2.4 จดัท าแพ็คเกจทอ่งเท่ียวส าหรับ
เส้นทาง แนวพืน้ท่ีและกลุม่พืน้ท่ี
การทอ่งเท่ียวโดยการลอ่งเรือทาง
ทะเลและแม่น า้ 

1.2.5 ท างานร่วมกบัคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการลงทนุ (CCI) 
และคณะกรรมการประสานงาน
ด้านบริการ (CCS) ในการลดข้อ
กีดขวางและสง่เสริมการลงทนุ
ด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ 

1.3.1 ก าหนดนโยบายและ
โครงการด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเผยแพร่
วตัถปุระสงค์และกิจกรรม
ตา่ง ๆ ขององค์กรการ
ทอ่งเท่ียวแหง่ชาตอิาเซียน 
(ASEAN NTOs)  

1.3.2 ก าหนดนโยบายและ
กระบวนการในการสร้าง
ความร่วมมือกบัประเทศคู่
เจรจาอาเซียน (Dialogue 
Partners) เพ่ือสนบัสนนุการ
ด าเนินงานตามแผน ATSP 

1.3.3 ก าหนดนโยบายและ
กระบวนการในการสร้าง
ความร่วมมือกบัองค์กร
ระหว่างประเทศเพ่ือ
สนบัสนนุการด าเนินงาน
ตามแผน ATSP 

1.3.4 จดัท าระบบและนโยบาย
ด้านการสื่อสารกบั
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
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4.2 การเพิ่มคุณภาพของการบริการและทรัพยากรบุคคลในภมิูภาค 
การพฒันามาตรฐานเป็นงานท่ีมีความส าคญัและไม่อาจถกูมองข้าม ซึ่งการที่ประเทศสมาชิกทัง้ 10 
ประเทศจะพิจารณาอนมุตัิมาตรฐานร่วมกนันัน้ จะต้องใช้เวลาและการประสานงานอย่างมาก การ
พฒันามาตรฐานนี ้นอกจากจะต้องอาศยัความร่วมมือจากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน 
(ASEAN NTOs) แล้ว ยงัมีความเก่ียวข้องกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายสว่น ดงันัน้ 
จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการอยา่งรอบคอบ เพื่อให้มาตรฐานท่ีจะพฒันานัน้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของทัง้ภาคอตุสาหกรรมและภาครัฐได้  
 
การด าเนินงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมด้านบคุลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (ASEAN MRA on Tourism 
Professionals) รวมถึงการจัดท ามาตรฐานสรรถนะของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน 
(ACCSTP) ส าหรับ 6 สาขาวิชาชีพนัน้ มีความซบัซ้อน รวมทัง้ต้องอาศยัความเห็นชอบ การมีสว่น
ร่วมของผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่าย และจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจากผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอก ซึง่สาขาวิชาชีพทัง้ 6 สาขาแสดงดงัรูปท่ี 12  
 

                                                  
ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals (ACCSTP)
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1.                    

2.          

3.              

4.                  

5.                

                                           

6.             

16.             

15.                 

14.              

13.                 

12.              

11.          
                        

10.       
                   

9.             

8.                    

7.                   25.                      

24.               

23.             

20.             

17.             

22.            

21.                    

19.                

18.            

32.                       

29.    .          

31.                  

30.                     

28.                       

27.                   

26.                         

               
Tour Operation

                
Travel Agencies

               
              

Food and 

Beverage Service

              
Food Production

               
Housekeeping

          
Front Office

6              

Source: College of Innovation, Thammasat University

 
รูปที่ 12: วิชาชีพ 6 ประเภท 
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ต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่จะมีการจัดท ามาตรฐานสมรรถนะภายใต้แต่ละสาขาวิชาชีพนัน้ มีความ
ซบัซ้อนของต าแหนง่งานและความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนั บางต าแหน่งงานต้องการบคุลากรระดบั
ปริญญาตรี และผา่นการฝึกอบรมด้านวิชาชีพมาแล้ว ในขณะท่ีบางต าแหนง่งานอาจต้องการผู้ที่ผา่น
การฝึกอบรมระยะสัน้เพียง 1-2 สปัดาห์เทา่นัน้ ดงันัน้ ในกระบวนการพฒันามาตรฐานจึงจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดคณุสมบตัิด้านการศกึษาและทกัษะส าหรับแตล่ะต าแหนง่งานให้ชดัเจน ซึ่งจะสง่ผลต่อ
การก าหนดคุณสมบตัิของผู้ที่จะด าเนินการพฒันาทกัษะและฝึกอบรม ทัง้นี ้คณะที่ปรึกษาเห็นว่า 
การพฒันาทกัษะส าหรับต าแหนง่งานเหลา่นี ้โดยมากจะได้จากการเรียนรู้จากการท างานเป็นสว่นใหญ่ 
 
บางต าแหน่งงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพด้านงานประกอบอาหาร ต้องการบคุลากรที่มีทกัษะ 
ความเช่ียวชาญสูง และต้องผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์การท างานสูง วิชาชีพนีม้ี
ความส าคัญเนื่องจากเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนัน้ ในกระบวนการพัฒนา
มาตรฐาน จะต้องค านึงถึงความเป็นจริงที่ว่า ในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว มีบคุลากรจ านวนมากที่
ท างานด้านงานประกอบอาหารที่ได้รับการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญจากการท างานจริง 
 
ส าหรับบางต าแหน่งงาน อย่างเช่น ผู้ จัดการทั่วไปของโรงแรม โดยมากแล้วเป็นบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ท างานสงู สามารถท างานได้อยา่งมืออาชีพ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นว่าเป็นผู้ที่มีคณุวฒุิด้านนี ้
หรือผา่นการศกึษาด้านนีอ้ยา่งเป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม ในท่ีนีไ้มไ่ด้หมายความวา่ คณุวฒุิทางการ
ศกึษาส าหรับต าแหนง่บริหารระดบัสงูไมม่ีส าคญั แต่ประสบการณ์ท างานในอตุสาหกรรมเป็นปัจจยั
ที่ส าคญัในกระบวนการวา่จ้าง 
 
อนึ่ง การใช้ค าว่า “ประเภทวิชาชีพ” (Labor Division) ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 
(ATSP) นีอ้าจมีปัญหาบางประการ เนื่องจากบางต าแหน่งงานเป็นงานในระดบัปฏิบตัิงานมากกว่า 
ในขณะที่บางต าแหน่งงานเป็นหัวหน้างาน ผู้ จัดการ เป็นงานในระดับจัดการและบริหาร ดังนัน้ 
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนเร่ืองการใช้ช่ือให้เหมาะสมขึน้ 
 
ในปี พ.ศ. 2550 อาเซียนได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจากส านกังานเพื่อการพฒันาระหว่าง
ประเทศแห่งออสเตรเลีย  (Australian Agency for International Development - AUSAID) ผ่าน
ทางโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย (ASEAN-Australia Development 
Cooperation Programme - AADCP) ระยะที่ 1 ในการด าเนินงานกิจกรรม โครงการตา่ง ๆ ดงันี ้
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 การพัฒนามาตรฐานสรรถนะของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน ( ASEAN 
Common Competency Standards for Tourism Professionals - ACCSTP) 

 การจัดท าหลกัสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Curriculum - CATC) 

 การเสริมสร้างขีดความสามารถของโครงการข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านการ
ทอ่งเที่ยว 

 
ความช่วยเหลือด้านวิชาการมีความจ าเป็นเพื่อต่อการปฏิบตัิตามข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) และ
การด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อพฒันามาตรฐานสมรรถนะส าหรับวิชาชีพทกุสาขา โดยในแต่ละสาขา
วิชาชีพ จะต้องต้องพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการฝึกอบรม (สมรรถนะร่วม สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน) การจัดฝึกอบรมส าหรับผู้ ฝึกสอนและผู้ประเมินมาตรฐาน 
กิจกรรมเหล่านีต้้องการผู้ เช่ียวชาญในแต่ละสาขาในการด าเนินงาน รวมทัง้ต้องการงบประมาณ
สนบัสนนุ ในปัจจุบนั (ขณะที่จดัท าแผน ฯ ฉบบันี)้ ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ได้รับการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุจาก  AUSAID (ผา่นทางโครงการ AADCP ระยะที่ 2) ส าหรับ
การด าเนินงานของวิชาชีพงานท าความสะอาด (Housekeeping) เท่านัน้ อาเซียนจึงจ าเป็นต้องหา
งบประมาณสนบัสนนุเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงานในอีก 5 สาขาวิชาชีพ กิจกรรมในการด าเนินงาน
ส าหรับวิชาชีพทัง้ 6 ประเภท แสดงดงัรูปที ่13 
 

               

                

              
              

              

               

          

                       CATC

                                 
(                          

                                 )

                       

                               

 
 

รูปที่ 13 โครงการที่จะด าเนินการส าหรับวิชาชีพแต่ละประเภท 
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แผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2 มีการก าหนดกลยทุธ์หลกั 3 ด้าน และกิจกรรมส าคญัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มคุณภาพของทรัพยากรบุคคล การให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกในภูมิภาค 

กลยุทธ์ 
2.1 จัดท ามาตรฐานท่องเท่ียว

อาเซียนและกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน 

2.2 ด าเนินการตามข้อตกลงร่วมด้าน
บุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวของ
อาเซียน 

2.3 เปิดโอกาสให้กับบุคลากร
ในการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะ 

กิจกรรม 

2.1.1 ปรับปรุงและพฒันามาตรฐาน
โรงแรมสีเขียวของอาเซยีน 
พร้อมทัง้กระบวนการรับรอง
มาตรฐาน 

2.1.2 ปรับปรุงและพฒันามาตรฐาน
โฮมสเตย์ของอาเซียน พร้อมทัง้
กระบวนการรับรองมาตรฐาน  

2.1.3 ปรับปรุงและพฒันามาตรฐาน
ห้องน า้สาธารณะของอาเซียน 
พร้อมทัง้กระบวนการรับรอง
มาตรฐาน  

2.1.4 พฒันามาตรฐานบริการสปาของ
อาเซียน พร้อมทัง้กระบวนการ
รับรองมาตรฐาน  

2.1.5 พฒันาแนวทางด้านความมัน่คง
และความปลอดภยัของการ
ทอ่งเท่ียวในอาเซยีน  

2.1.6 เสริมสร้างศกัยภาพด้านการ
ทอ่งเท่ียวของอาเซียนในการ
จดัการกบัประเดน็ปัญหาด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ 

2.2.1 พฒันาเคร่ืองมือและด าเนินการ
ตามโครงการพฒันาทรัพยากร
บคุคลส าหรับวิชาชีพงานท า
ความสะอาด 

2.2.2 พฒันาเคร่ืองมือและด าเนินการ
ตามโครงการพฒันาทรัพยากร
บคุคลส าหรับวิชาชีพงานต้อนรับ 
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
งานประกอบอาหาร ตวัแทน
ทอ่งเท่ียวและธรุกิจน าเท่ียว 

2.2.3 พฒันาเคร่ืองมือเพ่ือตดิตาม
สถานการณ์ของตลาดแรงงาน
ด้านการทอ่งเท่ียวในแตล่ะ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่จะ
ช่วยสนบัสนนุการด าเนินงาน
ตาม MRA ด้านบคุลากรวิชาชีพ
ทอ่งเท่ียว  

 

 

 

2.3.1 จดัท านโยบายและ
กระบวนการด าเนินงาน
ส าหรับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ (รวมทัง้
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ระบบการประเมินผลและ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินผลโครงการท่ีจะ
ได้รับการสนบัสนนุจาก
อาเซียน) 

2.3.2 จดัท าแผนการพฒันา
ทรัพยากรบคุคลประจ าปี
ในสาขาท่ีส าคญัตอ่
ภมูิภาค 
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4.3 การยกระดับและเร่งให้เกิดการอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวและการ
เชื่อมโยงคมนาคมในอาเซียน 
ความยุ่งยากในกระบวนการขอวีซ่าในแต่ละประเทศสมาชิก ความแตกต่างของกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั ข้อมลูทีต้่องใช้ในการขอวีซา่ ความแตกตา่งในกระบวนการเข้าประเทศระหว่างทางอากาศ
กับภาคพืน้ดิน ความไม่เพียงพอของที่นั่งโดยสารเคร่ืองบิน และความไม่เพียงพอของสนามบิน 
ท่าเรือและถนนต่อความต้องการในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการ
พฒันาการทอ่งเที่ยวของภมูิภาค 
 
การแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้มิได้อยูภ่ายใต้ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กรด้านการท่องเที่ยว
แหง่ชาติ (NTOs) หากแตเ่ป็นความรับผิดชอบโดยตรงของหนว่ยงานของภาครัฐอื่น ๆ ดงันัน้ ภายใต้
ยทุธศาสตร์ด้านนี ้จึงได้ก าหนดกิจกรรมและแผนปฏิบตัิการเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและขจัด
อปุสรรคในการเดินทางทอ่งเที่ยว โดยเน้นบทบาทขององค์กรด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในการระบุ
ประเด็นปัญหาตอ่หนว่ยงานอาเซียนอื่น ๆ และผลกัดนัให้เกิดการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตา่ง ๆ 
 
การออกวีซ่าที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั (Single Visa) เป็นเป้าหมายใหญ่ของอาเซียน ซึ่งอาจจะไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 ได้ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการด้านบรูณาการ
และงบประมาณควรด าเนินการช่วยผลกัดนัเพื่อให้อาเซียนสามารถใช้วีซ่าร่วมกันได้ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม โดยในช่วงระหวา่งการพฒันาวีซา่ร่วมกนันี ้ควรมีการติดตามความก้าวหน้าการจดัท าวีซ่า
ร่วมของกลุม่อนภุมูิภาคตา่ง ๆ ด้วย 
  



แผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558 55 

แผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 3 มีการก าหนดกลยทุธ์หลกั 2 ด้าน และกิจกรรมส าคญัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับและเร่งให้เกิดการอ านวยความสะดวกในการเดินทางและการเช่ือมโยงคมนาคมในอาเซียน 

กลยุทธ์ 

3.1  สนับสนุนการใช้วีซ่าร่วมกันในภูมภิาคอาเซียน 3.2 ท างานร่วมกับหน่วยงานอาเซียนอ่ืน ๆ เพื่อขยาย
การเช่ือมโยงด้านการคมนาคมทัง้ทางบก น า้ 
อากาศ และรถไฟ 

กิจกรรม 

3.1.1 ท างานอย่างตอ่เน่ืองในการจดัท าวีซา่ร่วมกนัของ
ภมูิภาค โดยระบอุปุสรรคและโอกาส รวมทัง้ร่วมมือ
กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในอาเซียน 

3.1.2 ผลกัดนัและสนบัสนนุการด าเนินการใช้ระบบ e-visa 

3.1.3 ศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัท าวีซา่รูปแบบใหม่ๆ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดนิทาง (เช่น วีซา่
ส าหรับกลุม่อนภุมูิภาค)  

3.2.1 ระบปัุญหา อปุสรรคด้านการคมนาคมทางบก อากาศ
และทางทะเล และพิจารณาโอกาสในการเช่ือมโยง
การคมนาคมทัง้จากภายนอกภมูิภาคและภายใน
ภมูิภาค 

3.2.2 ท างานร่วมกบัหน่วยงานอาเซียนอ่ืน ๆ อยา่งใกล้ชิด 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานตามแผนกิจกรรมท่ีมี
ความส าคญั  
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Strategic Activities and Detailed Action Plans

รายละเอียดกิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

5
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บทที่ 5 รายละเอียดกิจกรรมเชิงยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตักิาร 

 
ตามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นว่า ในกระบวนการหารือกบัภาคสว่นที่เก่ียวข้อง มีการก าหนดกิจกรรม
เชิงยุทธศาสตร์ไว้หลายกิจกรรม แต่จากข้อจ ากัดด้านเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กรการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ทัง้หมด จึงได้
หารือร่วมกนัในการจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรม โดยแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 
(ATSP) นี ้ มุ่งเน้นกิจกรรมที่มีความส าคัญในระดบัสูงเท่านัน้ ส่วนโครงการที่มีความส าคัญใน
ระดบักลาง หรือระดบัต ่า หากได้รับงบประมาณสนบัสนนุเพิ่มเติม อาจมีความเป็นไปได้ที่จะน าไป
ปฏิบตัิ 
 
รายละเอียดในบทนีน้ าเสนอระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม (Timelines) รวมทัง้
แหล่งงบประมาณสนับสนุน ซึ่งจะช่วยให้คณะท างานต่าง ๆ และองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินความส าเร็จของการ
บรรลเุป้าหมายตามแผน ATSP ได้ 
 
ภายใต้แผนปฏิบตัิการของกิจกรรม มีการระบทุรัพยากรท่ีจ าเป็นและแหลง่งบประมาณที่เป็นไปได้ ซึง่
แผนปฏิบตัิการนีจ้ัดท าขึน้บนแนวคิดที่ว่า งบประมาณประจ าปีที่ได้รับจากประเทศสมาชิกจะต้อง
เพิ่มขึน้ด้วย เพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผน ATSP ที่ก าหนดได้ เนื่องจาก งบประมาณประจ าปีที่
ได้รับจากประเทศสมาชิกอยู่ในปัจจุบนันัน้ ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกิจกรรมที่มีความส าคญั
ระดับสูงได้ทัง้หมด ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต่างมีการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีจ านวนมากเพื่อการประชาสมัพนัธ์และพฒันาสินค้าและประสบการณ์ด้าน
ท่องเที่ยว โดยมีระบบการบริหารจดัการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการพฒันาการท่องเที่ยวของประเทศ 
เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสงัคมสงูสดุจากการท่องเที่ยว ในขณะที่การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวของภมูิภาคอาเซียนนัน้ สว่นหนึง่ต้องอาศยัการพฒันาการทอ่งเที่ยวของแต่ละประเทศเป็น
พืน้ฐานในการพฒันาการท่องเที่ยวภาพรวม สว่นกิจกรรมการพฒันาการท่องเที่ยวในระดบัภมูิภาค 
จ าเป็นต้องได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินการ เพื่อให้การท่องเที่ยวยงัคงมีบทบาทส าคญั
ตอ่การพฒันาในระดบัภมูิภาคได้อยา่งแท้จริง 
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ดงันัน้ จ าเป็นต้องมีการจดัท าโครงสร้างด้านงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถด าเนินงานตาม
แผน ATSP ได้ และที่ส าคญัเพื่อให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะยงัคงมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาประชาคมอาเซียน ซึง่ประเด็นนีจ้ะถกูกลา่วถึงตอ่ไปในบทท่ี 6 ของแผนยทุธศาสตร์ฉบบันี ้
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5.1 กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  

              1
                                                                                                   

1.1                            
                           

                 

1.2                            
                           
          /                  
                         

1.3                       
                         

                
                        

1.1.1                                                                                                     
                                                                                   

1.1.2                                                                                              

1.2.1                                                                                          
1.2.2                                                                                                        

(                             )
1.2.3                                                                                      
1.2.4                                                                                                            
1.2.5                                              (CCI)                                  (CCS)

                                                         

1.3.1                                                                                     
                                      (ASEAN NTOs) 

1.3.2                                                                       (Dialogue Partners) 
                                 ATSP

1.3.3                                                                                                     
ATSP

1.3.4                                                          
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1.1 จัดท าและด าเนินยุทธศาสตร์การตลาดส าหรับการท่องเที่ยวของภมิูภาคอาเซียน 
1.1.1  จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการสร้างแบรนด์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ด้านการส่ือสาร ช่องทางการ
ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์และโครงสร้างในการด าเนินงาน 

2011-01-01 2015-12-30

2012 2013 2014 2015

Jun 2013

                           
                     
                    

Jan 2012

                     
                         

                             
            

Apr 2011

                          
                          
                              2012

                                                                

       2555

       2555 -         2558

       2554

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557

         2556

2558

Dec 2014

                           
                     
                    

        2557

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสารท างานร่วมกบัที่ปรึกษา 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ยทุธศาสตร์ด้านการตลาดที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัจะต้องมีการปรับเพื่อให้การด าเนินงานด้านการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ์สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว (รวมทัง้การตลาดผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ / การตลาดดิจิทลั  ศนูย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Promotional Chapters for Tourism) และงานแสดง
สินค้าต่างๆ) ทัง้นี ้ได้มีการจัดท าร่างขอบเขตของงานส าหรับโครงการนีข้ึน้แล้ว ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและการจดัสรรงบประมาณของ NTOs 
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1.1 จัดท าและด าเนินยุทธศาสตร์การตลาดส าหรับการท่องเที่ยวของภมิูภาคอาเซียน 
1.1.2  จัดตัง้กลุ่มวิจัยด้านการตลาด เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างสม ่าเสมอ 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Jan 2011

                                
                                     

                                           
Apr 2011

                                                     
                                                                             

                                             (Marketing and Communication Working Group)

01-01-2554
31-12-2558

2555 2556 2557 2558

       2554

              2554          

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสาร 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: ไมมี่ปัญหาในการด าเนินการ 
ข้อคิดเห็น: กลุม่วิจยัด้านการตลาดควรประกอบด้วยตวัแทนจากประเทศสมาชิกและภาคเอกชน 
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1.2 จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และเชิงสร้างสรรค์ของภมิูภาค/อนุภมิูภาค ควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 
1.2.1  จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวส าหรับเส้นทาง แนวพืน้ที่และกลุ่มพืน้ที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Apr 2011

                                                                   
     UNEP, WWF                             

                                         

Jan 2013

                    
                         

Jan 2015

                    
                         

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

Jan 2012

                    
                         

Jan 2014

                    
                         

       2556        2558
       2554

        2554        2557

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ปัจจบุนั มีการจดัท ารายงานการศกึษาในระดบัอนภุมิูภาคจ านวนมากเก่ียวกบัเร่ืองการทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยเน้นไปที่การ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ  ดงันัน้คณะท างานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์สามารถท างานร่วมกบัประเทศที่เป็นผู้ประสานงานของกลุม่อนุ
ภมิูภาคนัน้ ๆ ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องหาทรัพยากรเพิ่มเติม ทัง้นีต้้องระลกึวา่หน้าที่รับผิดชอบของคณะท างานไมใ่ชก่ารพฒันาแหลง่
ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ แตเ่ป็นการประเมินทรัพยากรที่มีอยูข่องภมิูภาคและจดัท าแพ็คเกจทอ่งเที่ยวที่เหมาะสม (ตามเส้นทาง แนว
พืน้ที่และกลุม่พืน้ที่) ส าหรับอาเซียน 
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1.2 จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และเชิงสร้างสรรค์ของภมิูภาค/อนุภมิูภาค ควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 
1.2.2  จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวส าหรับเส้นทาง แนวพืน้ที่และกลุ่มพืน้ที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกของชาติ (ทัง้ประเภทจับต้องได้และไม่ได้) 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Apr 2011

                           UNESCO 
                                                     

                                         

Jan 2013

                    
                         

Jan 2015

                    
                         

       2556        2558
       2554

01-01-2554 31-12-2558

2555

Dec 2011

                    
                         

        2554

2556 2557

Jan 2014

                    
                         

       2557

2558

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ที่ผ่านมามีการจดัท ายุทธศาสตร์ด้านมรดกของชาติของประเทศอาเซียนอยู่เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ คณะท างานด้านการพฒันา

ผลิตภัณฑ์สามารถท างานร่วมกับ UNESCO กลุ่มภูมิภาค และ องค์กรด้านมรดกของชาติต่าง ๆ ในการพัฒนาประสบการณ์
ทอ่งเที่ยวใหม ่ๆ โดยไมต้่องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
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1.2 จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และเชิงสร้างสรรค์ของภมิูภาค/อนุภมิูภาค ควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 
1.2.3  จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวส าหรับเส้นทาง แนวพืน้ที่และกลุ่มพืน้ที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Apr 2011

                           ADB, SNV
                                                 

                                     

Jan 2015

                    
                      

(Community-based Tourism)

Jan 2014

                    
                      

(Community-based Tourism)

Jan 2013

                    
                      

(Community-based Tourism)

Dec 2011

                    
                      

(Community-based Tourism)

       2556        2558       2554

01-01-2554 31-12-2558

2555

        2554

2556 2557

       2557

2558

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ที่ผ่านมาหลายประเทศได้จดัท าโครงการด้านการพฒันาโดยชุมชนอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี ้ADB จดัสรรงบประมาณสนับสนุน

การศกึษาเร่ืองนีก้ับกลุ่มอนภุมิูภาคลุ่มน า้โขง (GMS) และโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวนัออก บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ (BIMP-EAGA) ในขณะที่องค์กรเพื่อการพัฒนาของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Development 
Organization - SNV) ได้จดัท าแนวทางส าหรับการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนุไว้หลายแนวทาง การสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว
โดยชมุชน จงึควรอยูบ่นพืน้ฐานของานตา่ง ๆ ที่มีการด าเนินงานอยูใ่นปัจจบุนั 
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1.2 จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และเชิงสร้างสรรค์ของภมิูภาค/อนุภมิูภาค ควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 
1.2.4  จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวส าหรับเส้นทาง แนวพืน้ที่และกลุ่มพืน้ที่การท่องเที่ยวโดยการล่องเรือทางทะเลและแม่น า้ 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Apr 2011

                          
                                                    
                                              

Apr 2011

                    
                        Cruise 

                

Jan 2013

                      
              Cruise           
                                   

Jan 2015

                      
              Cruise           
                                   

       2556        2558       2554

01-01-2554 31-12-2558

2555

        2554

2556 25582557

Jan 2014

                      
              Cruise           
                                   

       2557

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: 
ปานกลาง ขึน้อยู่กับงบประมาณสนับสนนุที่จะได้รับ ความส าเร็จของกิจกรรมนีข้ึน้กับงบประมาณสนับสนนุจาก Japan-ASEAN 
Integration Fund (JAIF)  

ข้อคิดเห็น: การจดัท ายทุธศาสตร์นีต้้องได้รับงบประมาณสนับสนนุ ทนัทีที่ได้เร่ิมด าเนินการตามยทุธศาสตร์แล้ว คณะท างานด้านการพฒันา
ผลิตภัณฑ์จะต้องท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมล่องเรือสรุปโอกาสและผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ซึ่งในขัน้ตอนนีต้้องได้รับจัดสรร
ทรัพยากรเพิ่มเติมอีกจ านวนหนึ่ง หากปราศจากงบประมาณแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยวทางเรือจะสามารถด าเนินการได้อยา่งจ ากดั 
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1.2 จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และเชิงสร้างสรรค์ของภมิูภาค/อนุภมิูภาค ควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 
1.2.5  ท างานร่วมกับ CCI และ CCS ในการลดข้อกีดขวางและส่งเสริมการลงทุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Jan 2013

             CCI/CCS                       
                                  

                             

Jan 2015

             CCI/CCS                       
                                  

                             

Apr 2011

             CCI/CCS                       
                                  

                             

       2556        2558       2554

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

Feb 2012

             CCI/CCS                       
                                  

                             

       2555 Jan 2014

             CCI/CCS                       
                                  

                             

       2557

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: องค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ASEAN NTOs จะต้องท างานร่วมกบัคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทนุ (CCI) และคณะกรรมการประสานงานด้านบริการ

(CCS) ในการวางนโยบายและจดัท าแผนเฉพาะด้านการลงทนุส าหรับเส้นทาง แนวพืน้ที่ กลุม่พืน้ที่ และแพ็คเกจทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
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1.3 ส่งเสริมนโยบายด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและการด าเนินงานด้านท่องเที่ยวของอาเซียน 
1.3.1 ก าหนดนโยบายและโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่วัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆของ  ASEAN NTOs 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Jan 2011

                                           
                                  

                                         
Nov 2011

                                     

Jun 2011

                                    

Jun 2012

Start networking with PR organizations 

for promoting ASEAN tourism

01-01-2554 31-12-2558

2555

         2554

2556 2557

       2554

2558

          2554

                                                                                              
                 2555          

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมในการด าเนินงาน เน่ืองจากกิจกรรมนีจ้ะจัดขึน้ระหว่างการประชุมอาเซียนตามก าหนดการ

ประจ าขององค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน 
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1.3 ส่งเสริมนโยบายด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและการด าเนินงานด้านท่องเที่ยวของอาเซียน 
1.3.2  ก าหนดนโยบายและกระบวนการในการสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาอาเซียน (Dialogue Partners) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน ATSP 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Jan 2011

                                  (Dialogue Partners) 
                                                  
                                              

                                  (ATSP)
Jun 2011

                   Dialogue Partners                                                                  

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557

       2554

2558

        2555

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: - 
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1.3 ส่งเสริมนโยบายด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและการด าเนินงานด้านท่องเที่ยวของอาเซียน 
1.3.3 ก าหนดนโยบายและกระบวนการในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน ATSP 
 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Jan 2011

                                  
                             

                                  (ATSP)
Jun 2011

                                                                                                              (ATSP)

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557

       2554

2558

         2554

 
 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: - 
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1.3 ส่งเสริมนโยบายด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและการด าเนินงานด้านท่องเที่ยวของอาเซียน 
1.3.4 จัดท าระบบและนโยบายด้านการส่ือสารกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Jun 2011

                            
        ASEAN                         

Jan 2012

01-01-2554 31-12-2558

2555

         2554

2556 2557 2558

          2554
                                                                                                        (ATSP)

Apr 2011

                                               
                                                     

                                  

       2554

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: - 
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5.2 กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

              2
                                                                       

2.1                        
                   

             

2.3                          
                       

            

2.2                         
                            

          

2.3.1                                                                    (                            
                                                                                   )

2.3.2                                                                

2.2.1                                                                                      
2.2.2                                                                                  

                                                                              
2.2.3                                                                                             

                                   MRA                              

2.1.1                                                                               
2.1.2                                                                           
2.1.3                                                                                  
2.1.4                                                                 
2.1.5                                                                  
2.1.6                                                                                          
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2.1 จัดท ามาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
2.1.1 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน พร้อมทัง้กระบวนการรับรองมาตรฐาน 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Jun 2011

                  

Apr 2012

       2555 –          2556
 

                         
                          

Nov 2013

      (    )                 
                        
                           

Nov 2014

               
          

                  

Dec 2015

                    
            

01-01-2554 31-12-2558

2555

         2554

2556 2557 2558

          2556Jan 2011
  

                      
                    

Jan 2011

                                     
                                             

       2554

       2554           2557
        2558

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยว 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: กิจกรรมนีจ้ าเป็นต้องอาศยัการประสานงานและการสนบัสนนุอยา่งมากจากองค์กรด้านการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (NTOs) 
ข้อคิดเห็น: กิจกรรมนีเ้ป็นการด าเนินงานที่ส าคญัที่แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัของประชาคมอาเซียนตอ่ประเด็นปัญหาภาวะโลกร้อน และ

ความตัง้ใจที่จะแสดงบทบาทผู้น าในการท าให้แน่ใจวา่การทอ่งเที่ยวสามารถพฒันาให้มีความยัง่ยืนได้ 
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2.1 จัดท ามาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
2.1.2 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน พร้อมทัง้กระบวนการรับรองมาตรฐาน 
 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

        2558

2011
  

                      
                

2015

               
            

2012

       2555 –          2556
 

                              
                    

                          

2011

                                     
                                             

2013

      (    )                 
                        
                          

2014

               
          

                  
2011

                  

       2554

         2554

       2554

          2556           2557

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยว 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: จะต้องแสวงหางบประมาณสนบัสนนุการด าเนินงานกิจกรรมนี ้
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2.1 จัดท ามาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
2.1.3 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานห้องน า้สาธารณะของอาเซียน พร้อมทัง้กระบวนการรับรองมาตรฐาน 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

        2558

2011

                  

2014

               
          

                  

2013

      (    )                 
                        
                          

                      
            

2015

2011

                                     
                                             

2011
  

                      
                      

2012

       2555 –          2556
 

                              
                           
                          

       2554

       2554

          2556           2557

         2554

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยว 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: กิจกรรมนีส้ามารถด าเนินการต่อยอดจากมาตรฐานห้องน า้สาธารณะที่ประเทศอ่ืนได้พัฒนามาแล้ว ดังนัน้ คาดว่าจะใช้

งบประมาณไมม่ากนกัในการด าเนินงาน 
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2.1 จัดท ามาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
2.1.4 พัฒนามาตรฐานบริการสปาของอาเซียน พร้อมทัง้กระบวนการรับรองมาตรฐาน 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

2013

      (    )                 
                        
                          

2011
  

                      
                 

2011

                                     
                                             

2014

               
          

                  
2011

                  

2012

       2555 –          2556
 

                              
                      

                          

        2558
       2554

       2554

          2556           2557

                 
            

2015

         2554

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยว 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: ขึน้อยูก่บัจ านวนงบประมาณสนบัสนนุที่ได้รับ 
ข้อคิดเห็น: จะต้องแสวงหางบประมาณสนบัสนนุการด าเนินงานกิจกรรมนี ้
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2.1 จัดท ามาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
2.1.5 พัฒนาแนวทางด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของการท่องเที่ยวในอาเซียน 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

2013

      (    )       
               

                         
                      

2011

                              
                                        2012

       2555 –          2556
 

                          
                         

2011

                  

2014

                     
                         

            

       2554
          2556

          2557

         2554

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยว 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: ขึน้อยูก่บัจ านวนงบประมาณสนบัสนนุที่ได้รับ 
ข้อคิดเห็น: การด าเนินงานกิจกรรมนี ้ขึน้กับความเป็นไปได้ในการได้รับการสนับสนุนของส านักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน 

(The German Technical Cooperation – GTZ) ในการพฒันาแนวทางความมัน่คงและความปลอดภยัของการท่องเที่ยวใน
อาเซียน) 
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2.1 จัดท ามาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
2.1.6 เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนในการจัดการกับประเด็นปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

01-01-2554 31-12-2558
2555 2556 2557 2558

2015

              
          

              
                     

2011

                     
                      
                    
                     
                    

2014

                  
                             

                   
                2012

       2556 –          2557
                      

       2554

2012

                  
                    

                               
                              

         2555

        2557         2558

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: องค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: ขึน้อยูก่บัจ านวนงบประมาณสนบัสนนุที่ได้รับ 
ข้อคิดเห็น: จะต้องงบประมาณสนบัสนนุการด าเนินงานกิจกรรมนี ้
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2.2 ด าเนินการตามข้อตกลงร่วมด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน 
2.2.1 พัฒนาเคร่ืองมือและด าเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลส าหรับวิชาชีพงานท าความสะอาด 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

Jan 2011

                                                   
(Housekeeping)                          

                         (Common ASEAN 
Tourism Curriculum      CATC)

Jan 2013

                                                                       

Jan 2012

                        
(TOT Program 

for Master Trainer)

Jun 2011

                       
                   
(Training tool box)

Jun 2012

                         
(Train of Master Assessor)

       2554

         2554

       2555

         2555

       2556

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการก ากับติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring 

Committee - ATPMC) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: จ าเป็นต้องมีทรัพยากรด้านเงินทนุและผู้ เช่ียวชาญในการพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการฝึกอบรม การจดัท าโครงการฝึกอบรมส าหรับ

ผู้ ฝึกสอนและผู้ประเมิน ขณะนี ้ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ได้รับเงินทนุสนับสนนุจาก AUSAID เป็นเงิน 
650,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อด าเนินกิจกรรมเหลา่นี ้
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2.2 ด าเนินการตามข้อตกลงร่วมด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน 
2.2.2 พัฒนาเคร่ืองมือและด าเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลส าหรับวิชาชีพงานต้อนรับ งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม งานประกอบอาหาร 

ตัวแทนท่องเที่ยวและธุรกิจน าเที่ยว 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

Jan 2011 – Dec 2012

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

       2554 -         2555
                                

                                     5            

2013

Jan 2013 – Dec 2015
  

    1.                                           (Training tool box)                                           (Front Office)
2.                                           (Training tool box)                                                             (Food and Beverage)

    3.                                           (Training tool box)                                               (Food Production)
    4.                                           (Training tool box)                                                (Travel Agencies)
    5.                                           (Training tool box)                                                (Tour Operation)

2012

                                                            
(ASEAN Tourism Professional Registration System – ATPRS) 
                          (ASEAN Qualifications Equivalent Matrix – AQEM) 

2012 2011

2011

                               
                                                               
                             (MRA on Tourism Professionals)

       2556 -         2558

         2554

         2555

 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: 
คณะกรรมการก ากับติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring 
Committee - ATPMC) 

ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: ขึน้อยูก่บัจ านวนงบประมาณสนบัสนนุที่ได้รับ 
ข้อคิดเห็น: จ าเป็นต้องมีทรัพยากรด้านเงินทนุและผู้ เช่ียวชาญในการพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการฝึกอบรม การจดัท าโครงการฝึกอบรมส าหรับ

ผู้ ฝึกสอนและผู้ประเมิน หากงบประมาณไม่เพียงพอ จะไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ และอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดของกิจกรรม 
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2.2 ด าเนินการตามข้อตกลงร่วมด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน 
2.2.3 พัฒนาเคร่ืองมือเพื่อติดตามสถานการณ์ของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตาม  

MRA ด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 
 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

2012

                                          
                                                

2012

Jan 2013 – Dec 2015

                                                          
                                                        

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

       2555

       2556 -         2558

 
 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการก ากับติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring 

Committee - ATPMC) และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: ขึน้อยูก่บัจ านวนงบประมาณสนบัสนนุที่ได้รับ 
ข้อคิดเห็น: - 
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2.3  เปิดโอกาสให้กับบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ 
2.3.1 จัดท านโยบายและกระบวนการด าเนินงานส าหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ(รวมทัง้ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระบบการประเมินผลและเกณฑ์ที่ใช้ใน

การประเมินผลโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากอาเซียน) 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

2013

                                                
                                          

2012

                                                                                    
                                      (                                    MRA) 

         2554

       2555

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยว 

ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ที่ผ่านมา จ านวนผู้ เข้าเรียนในหลกัสตูรฝึกอบรมที่อาเซียนจดัขึน้มีค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ก าหนดสาขาด้านการท่องเที่ยวที่มีความส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถ รวมทัง้ต้องประเมินระดบัความสามารถและความ
สมัครใจของผู้ จ้างงานในการส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับภูมิภาค ในการวิเคราะห์ความต้องการ (Need 
Analysis) ควรต้องพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืน ๆ ในการเรียนการสอนด้วย เชน่ อินเตอร์เน็ต สมัมนาทางไกล เป็นต้น 
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แผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558  

2.3  ให้โอกาสกับบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ 
2.3.2 จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีในสาขาที่ส าคัญต่อภูมิภาค 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

2013

                                            (Dialogue Partners) 
                                                                  

2013

                                            
                                       
                                    

       2556

       2556

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยว 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ด าเนินการบนสมมติฐานว่า โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถต่าง ๆ จะได้รับการสนับสนนุจากหน่วยงานผู้ ให้ทุน หรือจะ

สามารถจดัหาเงินทนุได้เอง 
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5.3 กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 

3.1                           
                  

              3
                                                                                 

3.2 
                            
                             
                            

             

3.1.1                                                                                               
                                     

3.1.2                                        e-visa
3.1.3                                                                                (                  

               ) 

3.2.1                                                                                   
                                            

3.2.2                                                                                                     
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3.1  สนับสนุนการใช้วีซ่าร่วมกันในภมิูภาคอาเซียน 
3.1.1 ท างานอย่างต่อเน่ืองในการจัดท าวีซ่าร่วมกันของภูมิภาค โดยระบุอุปสรรคและโอกาส รวมทัง้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียน 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

2013

                  

2012

                                                                                                      

2012

                  
2015

                  
2014

                  

2011

                                    
                                               

                             (Single Visa)               

        2555         2556         2558        2557

       2555

         2554

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: กิจกรรมนีจ้ะเป็นการด าเนินการภายในและไมจ่ าเป็นต้องได้รับเงินทนุสนบัสนนุ 
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3.1  สนับสนุนการใช้วีซ่าร่วมกันในภมิูภาคอาเซียน 
3.1.2 ผลักดันและสนับสนุนการด าเนินการใช้ระบบ e-visa 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

2011

                                 
                                  

                 (DGICM) 
                           e-visa 

2012

                e-visa    
                    e-visa 

              

2013
  

                        DGICM

2014

Jan 2014 – Dec 2015
  

                 DGICM                   e-visa 
                       (ASEAN minus X formula)

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

       2557 -         2558

         2556

         2555
       2554

2011

                              
                   e-visa 

        DGICM

       2554

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: อาจมีปัญหาด้านเงินทนุสนบัสนนุ 
ข้อคิดเห็น: กิจกรรมนีอ้ยู่ภายใต้ความดูแลของผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลอาเซียน (DGICM) ดังนัน้

กรรมการฯ จึงจ าเป็นต้องท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ DGICM ตัง้แต่เร่ิมแรก เพื่อความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ระบบ e-visa ใน
อาเซียน 

หมายเหต ุDGICM = Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs 
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3.1  สนับสนุนการใช้วีซ่าร่วมกันในภมิูภาคอาเซียน 
3.1.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าวีซ่ารูปแบบใหม่ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง (เช่น วีซ่าส าหรับกลุ่มอนุภูมิภาค) 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

2011

                                 

2013

                        
                                

2014

                    DGICM                     
                                             

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

       2557 -         2558
         2556

        2554

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: อาจมีปัญหาด้านเงินทนุสนบัสนนุ 
ข้อคิดเห็น: - 
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3.2  ท างานร่วมกับหน่วยงานอาเซียนอื่น ๆ เพื่อขยายการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมทัง้ทางบก น า้ อากาศ และรถไฟ 
3.2.1 ระบุปัญหา อุปสรรคด้านการคมนาคมทางบก อากาศและทางทะเล และพิจารณาโอกาสในการเช่ือมโยงการคมนาคมทัง้จากภายนอกภูมิภาคและภายใน

ภูมิภาค 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

2011

                            
                      

                                 
                            

2013

                                          
                                               

                                              (STOM)

2015

                                          
                                               

                                              (STOM)

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

2012

                                          
                                               

                                              (STOM)

2014

                                          
                                               

                                              (STOM)

       2558       2556
         2554

       2555        2557

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: กิจกรรมนีต้้องถกูด าเนินการ เน่ืองจากมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์ฉบบันี ้
หมายเหต:ุ STOM = Senior Transport Officials Meeting 
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3.2  ท างานร่วมกับหน่วยงานอาเซียนอื่น ๆ เพื่อขยายการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมทัง้ทางบก น า้ อากาศ และรถไฟ 
3.2.2 ท างานร่วมกับหน่วยงานอาเซียนอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถด าเนินงานตามแผนกิจกรรมที่มีความส าคัญ 

 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

2013

                                               
                                
                          

2012

                                               
                                
                          

2013

                                               
                                
                          

2015

                                               
                                
                          

01-01-2554 31-12-2558

2555 2556 2557 2558

       2558

       2557       2555

       2556

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ และส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน: สงู 
ข้อคิดเห็น: ไมจ่ าเป็นต้องใช้เงินทนุ แตจ่ าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุด้านทรัพยากรบคุคล 
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การดำเนินงานตามแผน
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บทที่ 6 การด าเนินงานตามแผน 

 
6.1 การด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) นี ้จะต้องมีช่วงของการเปลี่ยน
ผา่น (Transitional Period) จากโครงสร้างองค์กรการท างานในปัจจบุนัเป็นรูปแบบใหม่ที่น าเสนอใน
แผนนี ้โดยในช่วงปีแรกของการเปลี่ยนผ่านจะเน้นการพัฒนาความร่วมมือและประสานงานใน
รูปแบบใหม ่และที่ส าคญั คือ การแสวงหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนด
ไว้ นอกจากนี ้จะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานของแผน ATSP อย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท างานภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องกบัความ
ต้องการขององค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (NTOs) และสามารถน าไปสูก่ารขยายตวัของอตุสาหกรรม
การทอ่งเที่ยวในภมูิภาคได้ 
 
6.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านเงนิทุนที่เหมาะสม 
การที่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน  (ASEAN NTOs) จะสามารถด าเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) ปี พ.ศ. 2554 – 2558 ได้นัน้ จ าเป็นต้องมีรูปแบบการ
บริหารทรัพยากรและการจดัการด้านเงินทนุ (Resource Development/ Funding Model - RD/ 
FM) ที่เหมาะสม โดยในการประชุมคณะท างานด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2553 ที่เมืองพทัยา ประเทศไทย ได้มีการตกลงร่วมกันถึงการด าเนินการศึกษารูปแบบการ
จดัการเงินทนุของการทอ่งเที่ยวอาเซียน โดยมีประเด็นการศกึษา ดงันี ้

 ก าหนดและประเมินรูปแบบการจดัการด้านเงินทนุที่เป็นไปได้ โดยรวบรวมจากงานวิจัย
และการปรึกษาหารือกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 วิเคราะห์รูปแบบทางเลือกต่างๆ อย่างถ่ีถ้วน โดยค านึงถึงสภาพความเป็นจริงของ 
ASEAN NTOs การวิเคราะห์เหลา่นีจ้ะต้องพิจารณาถึงประเด็นการพฒันาและโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีโอกาสเป็นผู้ ให้เงินทนุ เช่น องค์กรด้านความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ NGOs และกลุ่มของภาคเอกชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมการท่องเที่ยว
อาเซียน) เป็นต้น 

 หารืออย่างใกล้ชิดร่วมกบัตวัแทนขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ  (NTOs) ถึงรูปแบบ
ทางเลอืกตา่ง ๆ 

 จดัท ารายละเอียดของรูปแบบการจดัการด้านเงินทุนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การปรึกษาหารือและการวิเคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์ 
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การศกึษาดงักลา่วนีค้วรเร่ิมด าเนนิการในปี พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดของระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ดงันี ้
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จัดท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบการจัดการด้านเงนิทุนที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยวของอาเซียน 
 

2011-01-01 2015-12-31

2012 2013 2014 2015

2013

               

2013

                                    (NTOs) 
            ATF                    

2011

                                                 

2013

                     
            

01-01-2554
31-12-2558

2555 2556 2557 2558

       2556

2011
  

                                    
 “                                                           ”

2015
  

                          
                     

        2558

       2556

         2556 -          2558         2554 -         2555

       2554

 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกของกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ โดยจะมีที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนนุในการพฒันารูปแบบ
การจดัการด้านเงินทนุ  

ความเป็นไปได้: สงู 
ข้อคิดเห็น: - 
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6.3 การรายงานผล 
แผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) จดัท าขึน้เพื่อวางแผน ทิศทาง แนวทางการด าเนินงาน
ให้กบัองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน ซึ่งเมื่อแผน ATSP ได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการทอ่งเที่ยวของประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศแล้ว องค์กรการทอ่งเที่ยวแห่งชาติอาเซียนจะ
มีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และเช่นเดียวกับแผน
ยทุธศาสตร์ทัว่ไป หากมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลผุลได้ เนื่องจากมีการจัดล าดบั
ความส าคญัที่เปลีย่นแปลงไป หรือเนื่องด้วยข้อจ ากดัด้านเวลาหรือเงินทนุสนบัสนนุ จะต้องน าเสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้สามารถบรรลผุลตามที่วางไว้ หรือพิจารณาปรับแก้ไขแผน 
ATSP ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละปี คณะท างานทัง้ 3 ชุด จะต้อง
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีตอ่คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณ ซึ่งจะ
เป็นผู้จัดท ารายงานความก้าวหน้าเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยระบุถึงผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานตามแผน ซึ่งการ
รายงานนีจ้ะต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบทเรียนของความส าเร็จ รวมถึงสาเหตหุรือปัจจยัของความ
ล้มเหลว และอุปสรรคในการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ในบางกรณี ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรมตามแผน ATSP อาจขึน้อยูก่บัปัจจยัภายนอกที่อยูน่อกเหนือการควบคมุ 
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APPENDIX : Terms of Reference for the 
New ASEAN Working Groups and Committee

ภาคผนวก: 

คณะทำงานใหม่ & คณะกรรมการ
ขอบเขตการดำเนินงานของ
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ขอบเขตการด าเนินงานของคณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสาร 
 
ความเป็นมา 
คณะท างานชดุนีไ้ด้รวมเอากิจกรรมด้านการตลาดและการสือ่สารของคณะท างานชดุก่อนเข้าไว้ด้วยกนั 
(รวมจากคณะท างานด้านการตลาดและคณะท างานด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต) โดย ต่อยอดการ
ท างานจากผลงานท่ีผา่นมาของคณะท างานชดุก่อน ทัง้นี ้ระเบียบวาระและนโยบาย ตา่ง ๆ ที่จดัท าโดย
คณะท างานด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตสามารถใช้เป็นพืน้ฐานส าคญัในการขยายบทบาทด้านการ
สื่อสารของคณะท างานชุดนีต้่อไปได้ ในขณะที่ผลงานและความส าเร็จของคณะท างานด้านการตลาด
จะกลายเป็นสว่นส าคญัในการจดัท ากิจกรรมตา่งๆของคณะท างานชดุใหม่ 

 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสาร 
คณะท างานจะเร่ิมมีบทบาทและความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจมีการปรับแก้ไข
บทบาทและความรับผิดชอบเหลา่นีเ้พื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการตลาดเชิงบูรณาการและการสื่อสารที่ทันต่อ
เหตกุารณ์  เพื่อสนบัสนนุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
อาเซียน (ATSP) ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความส าคญัต่อองค์กรด้านการท่องเที่ยว
แหง่ชาติ (NTOs) ในการด าเนินงานกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องเป็นอยา่งมาก ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรที่ได้ประโยชน์สงูสดุ และเพื่อให้แน่ใจว่าการท่องเที่ยวมีศกัยภาพที่จะสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาได้ในภมูิภาคอาเซียน 

 ท างานร่วมกบัคณะท างานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมด้านการ
พฒันาผลติภณัฑ์และกิจกรรมด้านการตลาดมีความสอดคล้องกนั 

 พฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์เชิงนวตักรรมและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยวของอาเซียน 

 พฒันาและติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์และวิธีการสื่อสารทัง้ภายใน
และภายนอกอาเซียน เพื่อให้มีการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลออกไปภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะท างานจ าเป็นต้องประสานงานกับคณะท างานชุดอื่น หน่วยงาน
อาเซียนอื่น และเครือขา่ยพนัธมิตรอยา่งใกล้ชิด 

 คณะท างานชุดนีม้ีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและติดตามการด าเนินงานตามแผนด้าน
การตลาด ในขณะที่ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) จะเป็นแกนหลกัในการ
ติดตอ่สือ่สาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องตรงกนั 
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 เผยแพร่งานวิจยัและบทวิเคราะห์ที่นา่เช่ือถือและมีคณุภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

 สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวอาเซียนทัง้ภายในและ
ภายนอกภมูิภาค 

 เสริมสร้างความร่วมมือด้านการตลาดและการสื่อสารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบนั
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) มีความร่วมมือกับหลายประเทศ
ภายใต้กรอบความร่มมือต่าง ๆ (เช่น  ASEAN+3, ASEAN+1, ASEANTA และอื่นๆ) ซึ่ง
สามารถใช้ความร่วมมือต่าง ๆ เหลา่นีเ้ป็นฐานในการด าเนินงานต่อยอดด้านการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

 ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอาเซียนอื่น ๆ ในการอ านวยความสะดวกด้านการเดินทาง
สูอ่าเซียน และภายในอาเซียน 

 ท างานร่วมกบัส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการแสวงหาแหลง่ทนุและ
จดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นเพื่อขอรับทนุสนบัสนนุ 

 ด าเนินงานตามแนวทางด้านการตลาดและการสือ่สาร รวมทัง้ด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤติ 
ตามแผน ATSP ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

 ช่วยองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ในการจดัการด้านการสื่อสารที่
เก่ียวข้องกบัวิกฤติและเหตกุารณ์ที่เป็นภยัคุกคามหรือส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการ
ทอ่งเที่ยวในประเทศอาเซียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 ให้ข้อเสนอแนะถึงจุดยืนร่วมกันของอาเซียนที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัย
คกุคามหรือวิกฤติการณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเที่ยวในประเทศสมาชิก 

 จัดตัง้คณะท างานย่อยตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากลกัษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต้องด าเนินการ 
 

สมาชิกภาพ 
คณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสารควรประกอบด้วยตวัแทนจากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียน (ASEAN NTOs) 
ต าแหน่งประธาน 
การด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานให้มาจากการเลือกตัง้ของคณะท างาน โดยมีวาระด ารง
ต าแหนง่ 2 ปี ในกรณีที่ประธานไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบตัิหน้าที่แทน 
 
ความถี่ในการประชุม 
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คณะท างานมีการจดัประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี และสมาชิกอาจเรียกประชุมวาระพิเศษตามความ
เหมาะสม หรือตามค าแนะน าขององค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียนหรือที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
อาเซียน 
 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ในการแจ้งประเทศสมาชิกถึงวนั เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม 
รวมทัง้จดัเตรียมวาระการประชมุ โดยหารือกบัประธานคณะท างาน 
 
บทบาทของส านักเลขาธิการอาเซียน 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ในการสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะท างานชดุนี ้ซึง่รวมถึงการให้
ค าแนะน าด้านวิชาการและการก ากบัดแูล การประสานงาน การด าเนินการและการติดตามโครงการ
และกิจกรรมความร่วมมือในด้านที่เก่ียวข้องต่าง ๆ นอกจากนี  ้ส านักเลขาธิการอาเซียนยงัจะต้องมี
บทบาทในการช่วยประธานในการจดัการประชมุคณะท างานอีกด้วย 
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ขอบเขตการด าเนินงานของคณะท างานด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
 
ความเป็นมา 
คณะท างานชดุนีเ้ร่ิมด าเนินงานโดยมีพืน้ฐานท่ีมัน่คงจากผลงานท่ีดีเยี่ยมที่ผา่นมาของคณะท างานด้าน
การลงทนุและคณะท างานด้านการลอ่งเรือทางทะเล 
 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
คณะท างานด้านการพฒันาผลติภณัฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการพฒันาผลติภณัฑ์และประสบการณ์ด้าน
การท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยท างานร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รับผิดชอบในการก าหนดพืน้ที่ที่
ต้องการการลงทุนด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ สินค้าด้านการท่องเที่ยว และประสานการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการแสวงหาแหล่งทุน คณะท างานชุดนีไ้ม่เพียงมีหน้าที่ก าหนดผลิตภัณฑ์และ
ประสบการณ์ แตย่งัต้องมองหาโอกาสส าหรับแนวทางบรูณาการในการจดัหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่
และสร้างสรรค์ให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน รวมทัง้ยงัมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการระบุว่าการลงทุน
จะต้องถกูจดัสรรให้กบัภาคสว่นใดเพื่อให้บรรลเุป้าหมายของภมูิภาคและพฒันานโยบายและโครงการ
ตา่ง ๆ เพื่อดงึดดูการลงทนุ 
 
เช่นเดียวกบัสาขาอื่นๆขององค์กรด้านการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (NTOs) คณะท างานชดุนีจ้ะด าเนินการบน
พืน้ฐานของกิจกรรมการพฒันาด้านผลิตภณัฑ์ต่างๆของประเทศสมาชิกทัง้หลาย แต่ทัง้นีจ้ะไม่พฒันา
แหลง่ท่องเที่ยวหรือประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างๆเอง โดยการพฒันาดงักลา่วจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงของ NTOs ของแต่ละประเทศ หน้าที่หลกัของคณะท างานชุดนีค้ือการก าหนดผลิตภณัฑ์และ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น ามารวมกันมากกว่าหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนและสามารถเพิ่มการเดิน
ทางเข้ามายงัภมูิภาค 
 
คณะท างานจะมีบทบาทและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาผลติภณัฑ์และการลงทนุของแต่
ละประเทศสมาชิก เพื่อหาแนวทางในการสร้างประสบการณ์ทอ่งเที่ยวของภมูิภาคที่แปลกใหม่
และสร้างสรรค์ 

 ท างานร่วมกับคณะท างานด้านการตลาดและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว รวมทัง้การพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวและ
การสร้างประสบการณ์การทอ่งเที่ยวใหม่ 
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 จากการที่คณะท างานชุดนีม้ีบทบาทในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีของภูมิภาค จึง
จ าเป็นต้องท างานใกล้ชิดกับองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTOs) ของทุกประเทศสมาชิก 
และหน่วยงานอื่นๆทัง้ในระดบัชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ ที่รับผิดชอบด้านการพฒันาและ
สนับสนุนการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีลกัษณะเฉพาะ และที่ส าคัญคือต้องท างาน
ร่วมกบัภาคเอกชนซึง่มีบทบาทส าคญัในการสร้างประสบการณ์ทอ่งเที่ยวที่ดีของภมูิภาค 

 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอาเซียนอื่น ๆ อาทิเช่น คณะกรรมการประสานงานด้าน
การลงทนุ (Coordinating Committee on Investment - CCI) คณะกรรมการประสานงาน
ด้านบริการ (Coordinating Committee on Services - CCS) รวมทัง้องค์กรอิสระด้านการ
ลงทุนในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มระดับการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์และประสบการณ์
ท่องเที่ยวของภูมิภาคให้สงูที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี ้คณะท างานมีหน้าที่ในการ
ก าหนดสินค้าและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนภาพรวม ซึ่งจะสามารถ
สนบัสนนุเป้าหมายของประเทศสมาชิกได้ 

 จดัท าแพ็คเกจสินค้าและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ครอบคลมุขอบเขต เส้นทางและ
กลุ่มพืน้ที่ในภูมิภาค ส าหรับการท่องเที่ยวสาขาหลกัที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงมรดกและ
วฒันธรรม การทอ่งเที่ยวโดยชมุชน และการท่องเที่ยวโดยการลอ่งเรือทางทะเลและแม่น า้ ซึ่ง
ควรมีการประเมินโอกาสและการพฒันาสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้
เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการพฒันาสนิค้าและประสบการณ์ทอ่งเที่ยวของอาเซียน 

 ท างานร่วมกบัส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการแสวงหาแหลง่ทนุและ
จดัเตรียมเอกสารที่จ าเป็นเพื่อขอรับทนุสนบัสนนุ 

 ด าเนินงานตามแผน  ATSP ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

 จดัตัง้คณะท างานย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาลกัษณะของกิจกรรมที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการ 

สมาชิกภาพ 
คณะท างานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียน (ASEAN NTOs) 
 
ต าแหน่งประธาน 
การด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานให้มาจากการเลือกตัง้ของคณะท างาน โดยมีวาระด ารง
ต าแหนง่ 2 ปี ในกรณีที่ประธานไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบตัิหน้าที่แทน 
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ความถี่ในการประชุม 
คณะท างานมีการจดัประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี และสมาชิกอาจเรียกประชุมวาระพิเศษตามความ
เหมาะสม หรือตามค าแนะน าขององค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียนหรือที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
อาเซียน 
 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ในการแจ้งประเทศสมาชิกถึงวนั เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม 
รวมทัง้จดัเตรียมวาระการประชมุ โดยหารือกบัประธานคณะท างาน 
 
บทบาทของส านักเลขาธิการอาเซียน 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ในการสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะท างานชดุนี ้ซึง่รวมถึงการให้
ค าแนะน าด้านวิชาการและการก ากบัดแูล การประสานงาน การด าเนินการและการติดตามโครงการ
และกิจกรรมความร่วมมือในด้านที่เก่ียวข้องต่าง ๆ นอกจากนี ้ส านักเลขาธิการอาเซียนยงัจะต้องมี
บทบาทในการช่วยประธานในการจดัการประชมุคณะท างานอีกด้วย 
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ขอบเขตการด าเนินงานของคณะท างานด้านคุณภาพการท่องเที่ยว 
 
ความเป็นมา 
คณะท างานชดุนีจ้ะตอ่ยอดจากผลงานท่ีดีเยี่ยมและสร้างสรรค์ที่ผา่นมาของคณะท างานด้านมาตรฐาน
การทอ่งเที่ยวและคณะท างานพฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว 
 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะท างานด้านคุณภาพการท่องเที่ยว 
คณะท างานด้านคณุภาพการท่องเที่ยวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการยกระดบัคณุภาพการให้บริการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกและทรัพยากรบคุคลในภมูิภาค ภายใต้โครงสร้างองค์กรเดิม คณะท างานหลายชุด
ตา่งมีหน้าที่ควบคมุคณุภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบนัหน้าที่
เหลา่นีจ้ะถกูจดัรวมเข้าด้วยกนัตามแนวทางแบบบรูณาการและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยตระหนักว่าคณะท างานชุดใหม่นีจ้ะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 2 ประการ และอาจจัดตัง้
คณะท างานย่อยได้อีก 2 คณะเพื่อรับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านการจัดท ามาตรฐานและระบบการให้
ใบรับรอง และงานด้านพฒันาสมรรถนะของบคุคากร   
 
สบืเนื่องจากลกัษณะของภารกิจหลกัดงักลา่ว คณะท างานจ าเป็นต้องได้รับเงินทนุสนบัสนนุจากองค์กร
ภายนอกจ านวนมาก ดงันัน้บทบาทส าคญัของคณะท างานคือการด าเนินงานอยา่งใกล้ชิดร่วมกบัส านกั
เลขาธิการอาเซียน ในการติดตามความเหมาะสมระหวา่งโครงการตา่ง ๆและทรัพยากรที่มีอยู่ 
 
ในช่วงการด าเนินงานของแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 
กิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถต่างๆของคณะท างานชุดนีจ้ะครอบคลมุ 2 มิติหลกั ได้แก่ การ
น าความตกลง MRA ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ และการก าหนดแนวทางการสร้างประสบการณ์ด้าน
การเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงคณุภาพของการทอ่งเที่ยวในภมูิภาคและเพิ่มโอกาสให้กบัผู้มีถ่ินฐานในประเทศ
อาเซียนในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ โครงสร้างขององค์กรด้านการ
ทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (NTOs) ที่กลา่วถึงในสว่นที่ 3.4 ชีใ้ห้เห็นว่า คณะท างานจะด าเนินงานอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับคณะกรรมการก ากับติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism 
Professional Monitoring Committee - ATMPC) ซึง่ก่อตัง้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถนุายน ปี พ.ศ. 
2553 ที่ลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีความรับผิดชอบหลกัในการด าเนินการตามข้อตกลง  MRA 
วา่ด้วยมาตรฐานสมรรถนะของบคุลากรด้านต่างๆ  คณะท างานด้านคณุภาพการท่องเที่ยวจะเป็นผู้ ให้
ค าแนะน าที่จ าเป็น ในขณะที่  ATMPC จะมีหน้าที่หลักในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะเหล่านี ้
บทบาทและความรับผิดชอบของ ATMPC ได้กลา่วถึงในสว่นท่ี 3.8  
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คณะท างานด้านคณุภาพการทอ่งเที่ยวมีบทบาทและความรับผิดชอบโดยพิจารณาจากหน้าที่หลกัของ 
ATMPC ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ประสานการท างานร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตรที่มี ในการพิจารณาสาขาของการท่องเที่ยวที่
ปัจจุบนัยังไม่ได้คุณภาพตามระดบัที่ต้องการ หรือเสนอสาขาใหม่ที่จ าเป็นต้องมีการจัดท า
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานต่าง ๆ นีล้้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ขึน้กับความสมัครใจของผู้ที่ต้องการเข้าร่วม
กระบวนการรับรองคณุภาพ 

 พฒันามาตรฐานคุณภาพในระดบัภูมิภาค ส าหรับสิ่งอ านวยสะดวกและกิจกรรมด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอาเซียน 

 จัดท ามาตรฐานคุณภาพส าหรับ โรงแรมสีเขียว โฮมสเตย์ การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และ
บริการสปา 

 จดัท าระบบการรับรองมาตรฐานและติดตามผล ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและแหลง่ท่องเที่ยว
ของอาเซียนท่ีจะสามารถพฒันาในระดบัโลกและสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 

 วิเคราะห์ความต้องการด้านการสร้างสมรรถนะบคุลากรอยา่งสม ่าเสมอ โดยระบสุาขาของการ
ท่องเที่ยวที่อาเซียนสามารถสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ทัง้บุคลากรและองค์กร เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยสาขาที่จะพฒันานัน้เป็น ด้านอื่น ๆ 
นอกเหนือจากสาขาที่คณะกรรมการก ากบัติดตามเร่ืองบคุลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
(ATMPC) มีการด าเนินงานอยูใ่นปัจจบุนั 

 ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากร ซึ่ง
ปัจจบุนัมีหนว่ยงานหลายหนว่ยงานท่ีมีการด าเนินงานด้านนีอ้ยู ่

 ทบทวนและพิจารณาอนุมตัิโครงการฝึกอบรมและสง่เสริมการเรียนรู้ของอาเซียน เพื่อให้ได้
คณุภาพตามมาตรฐานอาเซียน  

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรมที่สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม
และกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสในภมูิภาค 

 ประเมินและรายงานผลโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ ASEAN NTOs  

 ท างานร่วมกับส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการจัดแสวงหาแหลง่ทุน
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะและการจัดท ามาตรฐานตามที่
ก าหนด 
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 ด าเนินงานตามแผน  ATSP ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

 จดัตัง้คณะท างานย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาลกัษณะของกิจกรรมที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการ 

 
สมาชิกภาพ 
คณะท างานด้านคุณภาพการท่องเที่ยวควรประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อาเซียน (ASEAN NTOs) 
 
ต าแหน่งประธาน 
การด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานให้มาจากการเลือกตัง้ของคณะท างาน โดยมีวาระด ารง
ต าแหนง่ 2 ปี ในกรณีที่ประธานไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบตัิหน้าที่แทน 
 
ความถี่ในการประชุม 
คณะท างานมีการจดัประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี และสมาชิกอาจเรียกประชุมวาระพิเศษตามความ
เหมาะสม หรือตามค าแนะน าขององค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียนหรือที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
อาเซียน 
 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ในการแจ้งประเทศสมาชิกถึงวนั เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม 
รวมทัง้จดัเตรียมวาระการประชมุ โดยหารือกบัประธานคณะท างาน 
 
สถานที่จัดการประชุม 
การประชุมของคณะท างานด้านคุณภาพการท่องเที่ยวในวาระปกติควรจัดในคราวเดียวกันกับการ
ประชมุของคณะท างานด้านการทอ่งเที่ยวอื่น ๆ 
บทบาทของส านักเลขาธิการอาเซียน 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ในการสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะท างานชดุนี ้ซึง่รวมถึงการให้
ค าแนะน าด้านวิชาการและการก ากบัดแูล การประสานงาน การด าเนินการและการติดตามโครงการ
และกิจกรรมความร่วมมือในด้านที่เก่ียวข้องต่าง ๆ นอกจากนี ้ส านักเลขาธิการอาเซียนยงัจะต้องมี
บทบาทในการช่วยประธานในการจดัการประชมุคณะท างานอีกด้วย 
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ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณ 
 
ความเป็นมา 
คณะกรรมการชดุนีไ้ด้รวมเอาภารกิจของคณะท างานเพื่อการรวมตวัด้านการทอ่งเที่ยวของอาเซียนและ
คณะกรรมการด้านงบประมาณเข้าไว้ด้วยกนั 
 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณ 
คณะกรรมการชดุนีม้ีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลให้มีการด าเนินงานในเร่ืองส าคญัตามที่ก าหนดใน
แผนยทุธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน (ATSP) ซึ่งปัจจุบนัอาเซียนมีงบประมาณจ ากดัในการ
ด าเนินงานกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันัน้ ความรับผิดชอบร่วมกนัของทกุคณะท างาน คือ การแสวงหาแหลง่ทนุ 
โดยคณะกรรมการชุดนีเ้ป็นผู้ ก าหนดแนวทาง รวมทัง้เป็นผู้ จัดท านโยบายและกระบวนการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2558 และติดตามการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม 
 
คณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณมีบทบาทดงันี ้

 น าเสนอข้อเสนอแนะแก่องค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ในการ บรูณา
การการท างานด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยวของอาเซียน 

 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอาเซียนที่เก่ียวข้อง ในด้านการอ านวยความสะดวกและ
การเช่ือมโยงระบบคมนาคม 

 พิจารณาข้อเสนอโครงการของคณะท างานตา่ง ๆ 

 น าเสนอแผนงานและงบประมาณประจ าปีแก่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN 
NTOs) เพื่อพิจารณา 

 ระบแุหลง่เงินทนุท่ีต้องการในการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน  

 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน  
 
สมาชิกภาพ 
คณะกรรมการด้านบูรณาการและงบประมาณควรประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรการท่องเที่ยว
แหง่ชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) 
 
ต าแหน่งประธาน 
การด ารงต าแหนง่ประธานคณะกรรมการ อาจมี 2 รูปแบบ ดงันี ้
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รูปแบบท่ี 1 
(ก) ประธาน: ประเทศที่จะเป็นประธานการประชุม ASEAN NTOs ในปีต่อไป/ ประเทศที่จะ

เป็นเจ้าภาพจดั ASEAN Tourism Forum (ATF) ในปีตอ่ไป 
(ข) รองประธาน: ประเทศที่เป็นประธานการประชมุ ASEAN NTOs ในปีนี ้

รูปแบบท่ี 2 
(ก) ประธาน: ส านกัเลขาธิการอาเซียน 
(ข) สมาชิก: ทกุประเทศสมาชิก 

 
ความถี่ในการประชุม 
คณะกรรมการมีการจดัประชมุอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี และสมาชิกอาจเรียกประชุมวาระพิเศษตามความ
เหมาะสม หรือตามค าแนะน าขององค์กรการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติอาเซียนหรือที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
อาเซียน 
 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ในการแจ้งประเทศสมาชิกถึงวนั เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุม 
รวมทัง้จดัเตรียมวาระการประชมุ โดยหารือกบัประธานคณะกรรมการ 
 
สถานที่จัดการประชุม 
การประชุมของคณะกรรมการด้านบรูณาการและงบประมาณในวาระปกติควรจดัในคราวเดียวกนักับ
การประชมุของคณะท างานด้านการทอ่งเที่ยวอื่นๆ 
 
บทบาทของส านักเลขาธิการอาเซียน 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ในการสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุนี ้ซึง่รวมถึงการ
ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการก ากบัดแูล การประสานงาน การด าเนินการและการติดตามโครงการ
และกิจกรรมความร่วมมือในด้านที่เก่ียวข้องต่าง ๆ นอกจากนี ้ส านักเลขาธิการอาเซียนยงัจะต้องมี
บทบาทในการช่วยประธานในการจดัการประชมุคณะกรรมการอีกด้วย 
 
 



 

ที่ปรึกษา 

1) วา่ที่ร้อยตรี อานภุาพ เกษรสวุรรณ์ อธิบดีกรมการทอ่งเที่ยว 
2) นายภาษิต พุม่ชศูรี  รองอธิบดีกรมการทอ่งเที่ยว 
3) นายสมชยั  ใหมจ่นัทร์แดง    รองอธิบดีกรมการทอ่งเที่ยว  

 
คณะผู้จัดท า 

1) นางสาววรรณะ    ชลประเวส ผู้อ านวยการกองการตา่งประเทศ 
2) นายบญุเสริม   ขนัแก้ว  ผู้อ านวยการกองกลาง 
3) นายสบุรรณ  ประครองใจ ผู้อ านวยการกองพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการทอ่งเที่ยว 
4) นางสาวกอบกลุ  ปิตรชาต  นกัพฒันาการทอ่งเที่ยวช านาญการพิเศษ 
5) นางสาวศิริวรรณ  พรเลศิวิวฒัน์ นกัพฒันาการทอ่งเที่ยวช านาญการพิเศษ 
6) นางสาวจรินทร  วิศวสขุมงคล นกัพฒันาการทอ่งเที่ยวช านาญการ 
7) นางณฎัฐ์ชดุา  นนัทน ิ นกัพฒันาการทอ่งเที่ยวช านาญการ 
8) นางพฒันศิริ  ศลัยสริิ  อิว้ตกส้าน นกัวิเทศสมัพนัธ์ช านาญการ 
9) นางวชินี  วฒุิพงศ์  ทองสมจิตร นกัวิเทศสมัพนัธ์ช านาญการ 
10) นายเอกพล  จารุรัตน์  นกัพฒันาการทอ่งเที่ยวช านาญการ 

 
คณะผู้ด าเนินการแปล    

วิทยาลยันวตักรรม  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
แผนยทุธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558 ฉบบัภาษาไทยนี ้ใช้เป็นเอกสารประกอบ 
ในการประชมุการทอ่งเที่ยวอาเซียนระดบัชาติ ในปีงบประมาณ 2556 - 2557  
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