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การท่องเทีย่ว 
ของ ททท. ปี 2561

       ดร. ยุทธศักด์ิ สุภสร ผู ้ว่าการ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
ได้แถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์
โดยมีคณะกรรมการ ททท. ผูบ้ริหาร ททท. 
และผูป้ระกอบธรุกจิการท่องเทีย่วเข้าร่วมงาน 
กนัอย่างคบัคัง่ โดยตัง้เป้าหมายจากรายได้
ทางการท่องเทีย่วให้เตบิโตไม่ต�า่กว่าร้อยละ 8 
และน�าประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
คณุภาพอย่างแท้จรงิ

โดย : ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)



 ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า “ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายการท�างานของทุกคนในอุตสาหกรรม 

การท่องเทีย่วไทย เพราะเป็นภาวะทีเ่ศร้าโศกทีสุ่ดในฐานะข้าของแผ่นดนิ แต่เราไม่สามารถท้อถอย และต้องเดนิหน้า 

ปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลคาดหวังอย่างเต็มที่ นั่นคือการใช้การท่องเที่ยวเกื้อกูล เกื้อหนุน กระตุ้นเศรษฐกิจ

ของประเทศอย่างต่อเนื่อง”

 อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนส�าคัญที่แสดงจุดยืนอันกล้าหาญของประเทศไทย คือความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการ

แก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่แท้จริง 

แม้ในระยะแรกของการปราบปรามจะต้องแลกกับจ�านวนนักท่องเที่ยวจากตลาดจีนที่หดตัวอย่างรวดเร็วก็ตาม

 การท่องเทีย่วของประเทศไทยในปี 2560 จงึเริม่ต้นด้วยสถานการณ์ทีเ่ปราะบางอย่างยิง่ ทกุก้าวย่างจงึต้อง 

ด�าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพราะต้องพยายามรักษาให้กระแสการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ในภาพรวมไม่ชะงักงัน โดยต้องปรับแผนการท�างานให้เหมาะควรกบับรรยากาศ ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้องให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรัก

สามัคคีของคนไทยที่ปรากฏชัดเจน ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมที่งดงามเหมาะสม มีส่วนอย่างส�าคัญ

ท่ีท�าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือตามค�าแนะน�า และ 

มีส่วนช่วยส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องและความรู้สึกที่ดีต่อสาธารณะ ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทาง

เข้าประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ลดลงเพียงเล็กน้อย

 มุ่งเน้น Local Experience สร้างความโดดเด่นของประเทศไทย
 ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโลก
 แม้จะมีการปรับรูปแบบและห้วงเวลาของบางกิจกรรมไปบ้าง แต่ ททท. ยังคงเดินหน้าสร้างความชัดเจน 

ในการใช้ Thai Local Experience เป็นจดุขายหลกัอย่างเป็นรปูธรรม ผ่านการสือ่สารกบักลุม่ลกูค้าและการจบัมอื

กับพันธมิตรต่างสาขา เพื่อหามุมมองใหม่ๆ ในการท�างานร่วมกับชุมชนกลุ่มต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ Thailand 

4.0 เป็นกรอบในการเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการที่ให้ผลประโยชน์ตกไปถึงชุมชนตามที่รัฐบาลต้องการ ประกอบกับ

การขับเคลื่อนแผนงานหลักๆ ที่เป็นฟันเฟืองส�าคัญ ทั้งงานประจ�าและการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดประชุม

ของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council - WTTC) และงาน Destination 

Wedding Planner ซึ่งเป็นงานที่ช่วยตอกย�้าให้นานาชาติตระหนักถึงความโดดเด่นของประเทศไทยในฐานะ

จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของโลก และศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม 

Wedding & Honeymoon

 ส่วนของตลาดคนไทย ยงัคงมุง่ขยายกลุม่ตลาดทีม่กี�าลงัซือ้ โดยท�าการตลาดแบบเจาะจงกบักลุม่เป้าหมาย 

หลัก คือกลุ ่มสตรี และกลุ ่มผู ้สูงวัย ขณะเดียวกันก็เปิดตัวโครงการน้องใหม่อย่าง ‘ท้าเที่ยวข้ามภาค’  

ที่มุ่งเพิ่มกระแสการเดินทางของกลุ่ม Gen Y และหวังให้ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยจุดกระแสคุณค่าของประสบการณ์ 

จากการเดินทางข้ามภาคผ่านทาง Social Media  

 ส�าหรับกระแสการเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวรองภายใต้โครงการ ‘12 เมืองต้องห้าม...พลาด’ มีการ 

ขยายตวัของนกัท่องเทีย่วคนไทยเข้าพืน้ที่ในอตัราสงูถงึร้อยละ 6 ในปี 2559 โดยในปีนีภ้มูภิาคยโุรปและอเมรกิา

ได้ช่วยขยายผลผ่านโครงการ ‘The Link’ ที่มีการจับคู่ระหว่างเมืองในพื้นที่รับผิดชอบของ ททท. ส�านักงาน 

ต่างประเทศ กับบางจังหวัดของ ททท. ส�านักงานในประเทศ ที่รับผิดชอบ ‘12 เมืองต้องห้าม...พลาด’ เพื่อสร้าง

การรับรู้และผลักดันไปสู่การส่งเสริมการขายที่เป็นรูปธรรม



 รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8 
 ตามเป้าหมายรัฐบาล
 นอกจากน้ีการที่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวใน

เดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ก็น่าจะเป็นผลลัพธ์จากการท�างาน

อย่างหนกัของทกุภาคส่วน ตัง้แต่ระดบันโยบายจนถงึภาคเอกชน ทีมุ่ง่มัน่ 

ให้รัฐบาลจีนและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงเจตนาที่ดีของรัฐบาลไทย

ต่อการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่ไม่ได้ต้องการเพียงนักท่องเที่ยว

คุณภาพ แต่ยังต้องการให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจต่อการเดินทาง 

มาเยือนประเทศไทย จึงคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นปี 2560 นี้ รายได้จาก 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งจากตลาดในประเทศและตลาด 

ต่างประเทศจะเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนด

 แม้การเตบิโตของรายได้จากการท่องเทีย่วจะยงัคงพึง่พงิการเตบิโต

ของจ�านวนมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อครั้ง แต่พบว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศ

กลุ่มตลาดกลาง-บน และนักท่องเที่ยวกลุ่ม First Visit ต่างมีสัดส่วน 

เพ่ิมข้ึนอย่างมนัียส�าคญั แสดงให้เหน็ถึงความพยายามทีจ่ะปรบัโครงสร้าง

ตลาด และขยายฐานตลาดอย่างต่อเนือ่งเริม่ส่งผล อย่างไรกด็ ีเราไม่อาจ 

มองข้ามเรื่องการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังที่ยังอยู่ในระดับต�่า  

ซึ่งเป็นผลมาจากจ�านวนวันพักเฉลี่ยทั้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

และนักท่องเท่ียวคนไทยทีล่ดลง แม้ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวนัจะเพิม่ขึน้กต็าม 

 เรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นความท้าทายอย่างย่ิง โดยเฉพาะเมื่อ

สินค้าทางการท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม ในขณะที่การพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม 

สินค้า หรือการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ยังมีไม่มากนัก 

ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยที่เสื่อมโทรมมีจ�านวนเพิ่มขึ้น  

มคีวามแออดัในช่วงฤดูท่องเทีย่ว และมกีารใช้ทรัพยากรเกนิความสามารถ

ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว  

 ในเรื่องการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไทย พบว่าการกระจายตัว

ในเชิงช่วงเวลาเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับ ขณะที่การเดินทาง

เข้าจังหวัดรองมีจ�านวนมากข้ึน รวมทั้งมีการเดินทางเชื่อมโยงมากขึ้น  

แต่จ�านวนวันเดินทางเท่าเดิม

 ความไม่เท่าเทียมกันของการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สิง่อ�านวย

ความสะดวกระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ตลอดจนระบบขนส่ง

สาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ก็เป็นอุปสรรค

ส�าคญัต่อการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเช่ือมโยงเมอืงรองอย่างมปีระสิทธภิาพ 

และอาจเป็นตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้คนไทยมีแนวโน้มที่จะเลือกแหล่ง 

ท่องเท่ียวต่างประเทศมากกว่า เพราะดูคุ ้มกว่าทั้งด้านความสะดวก

สบายในการเดินทาง การใช้เวลา และราคา ในขณะเดียวกันการแข่งขัน 

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทวีความรุนแรงข้ึน เพราะความสดใหม่ 

ของทรพัยากรทางธรรมชาตขิองประเทศคู่แข่ง และการท�าตลาดทีล่�า้หน้า 

ของประเทศชั้นน�าด้านการท่องเที่ยว เพราะมีความ

สามารถในการใช้ประโยชน์จากโลก Digital ทั้งในด้าน

การสื่อสาร ตลอดจนการประมวลและวิเคราะห์ Big 

Data อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงต้องหันมา 

ทบทวนสถานะด้านสินค้าท่องเที่ยวของประเทศอย่าง

จริงจัง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง

การท�าตลาดกบัการพฒันา ทีก่�าลงัส่งผลกระทบทางลบต่อ

คุณภาพของส่ิงแวดล้อมและสังคม เพ่ือให้การท่องเที่ยว

ยังเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศตามที่

รัฐบาลก�าหนดให้มีการเติบโตของรายได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8 

โดยพยายามให้หลุดจากภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว

ราคาถกู และกลายเป็น Value for Money Destination  

เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน

ให้ได้

 



 ขับเคลื่อนตลาดการท่องเที่ยวทุกภูมิภาค
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ ททท. มุง่มัน่เรือ่งการสร้างภาพลกัษณ์ 

แหล่งท่องเทีย่วคณุภาพ ควบคู่กับการผลกัดันเร่ืองการปรบัโครงสร้าง 

ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการขยายฐานตลาด  

เจาะกลุ่มแบบแยกย่อย ยิงตรง ชัดเจนในแต่ละพื้นที่ ไม่ท�าตลาด

แบบหว่านแห 

 ในปี 2561 จะให้ความส�าคัญกับกลุ่มครอบครัว และกลุ่ม 

Wedding & Honeymoon เป็นพิเศษ เนื่องจากมีการเดินทาง 

เป็นกลุ ่ม โดยจะมีสินค้าบริการใหม่ๆ ที่รองรับกลุ ่มครอบครัว

มากขึ้น และเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการเป็นเจ้าภาพจัดงาน  

DestinationWedding Planner เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  

 ส�าหรับตลาด Luxury จะมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทุกตลาด

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก และบางตลาดในภูมิภาคอาเซียน  

โดยเฉพาะอินโดนีเซีย โดยมีแผนจะจัด Luxury Road Show และ 

Co-Branding กับ Premium Brand ในตลาดญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง 

และใช้ Celebrity Marketing ยกระดับภาพลักษณ์ในพื้นท่ีตลาด

ไต้หวันและตลาดญี่ปุ่น ส่วนภูมิภาคอเมริกา จะขยายฐานตลาด 

Up Market ผ่านการใช้ Lifestyle Marketing ให้ข้อมูลแหล่ง 

ท่องเท่ียวไทยไปแทรกอยู่ใน Touch Point ทีส่�าคญัในชีวติประจ�าวนั

ของชาวแคนาดาและสหรัฐฯ

 นอกจากน้ีจะด�าเนินการบุกขยายตลาดในพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้น  

ทั้งในรูปของการเจาะเมืองรองในตลาดหลัก และการบุกตลาดใหม่

ที่มีศักยภาพ ทั้งน้ี การขยายตลาด First Visit นอกจากเป็นการ

รักษาฐานตลาดแล้ว ยังเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูงกว่า

ตลาด Revisit โดยในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาจะด�าเนิน

การใน Central Europe, CIS, Middle East, แคนาดา และละติน

อเมริกา โดยในปี 2561 ททท. จะมีส�านักงานสาขาเพิ่มขึ้นที่โทรอนโต 

และเซาเปาลู ซึ่ง ททท. มีแผนจะเปิดตัวประเทศไทยโดยเข้าร่วม 

Sao Paulo Fashion Week ที่เปิดโอกาสให้มีการน�าเสนอผลงาน 

ดีไซเนอร์ไทยในระดับเวทีโลก ด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออก จะมุ่ง

ไปยงัเมือง Tier 2+ ในทุกพืน้ทีท่ีเ่ป็นทีต่ัง้ของส�านกังาน ททท. ในจนี 

และในภูมิภาคอาเซียน โดยภูมิภาคเอเชียใต้จะมุ่งไปที่หลายพื้นที ่

ในอินเดีย เช่นเดียวกับที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่มีแผนจะ 

ขยายฐานไปยังเมืองรองใหม่ๆ จ�านวนมาก

 ส�าหรับตลาดยุโรปยังคงตอกย�้าการน�าเสนอขายสินค้าและ

บริการในพ้ืนที่รองผ่านโครงการ ‘Amazing G-Link’ ซึ่งเป็นการ

ต่อยอดโครงการ ‘The Link’ โดยชูเรื่อง Gastronomy ของแต่ละ

จังหวัด ในขณะเดียวกันก็มีแผนจะจัดท�า Content ของประเทศไทย

เผยแพร่ใน In Flight Magazine ของสายการบินพันธมิตรต่างๆ  

ไม่น้อยกว่า 5 สายการบินตลอดทั้งปี โดยให้เนื้อหาสอดคล้องกับ

ความสนใจและคาแรคเตอร์ของแต่ละสายการบิน

 ตลาดในประเทศ จะให้ความส�าคัญกับการท�าตลาดแบบ 

เจาะกลุ ่มศักยภาพเช่นกัน ผ่านโครงการหลักที่ด�าเนินการอยู ่  

เพื่อมุ่งขยายผลต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายเดิม คือกลุ่ม Gen Y และ 

กลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะมีการเจาะเพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Multi Gen  

Family กบักลุม่ Millennial Family ทีม่แีนวโน้มเตบิโตทีด่แีละใช้จ่ายสงู  

ในขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งกลุ่มที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับโอกาส 

ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเช่นกัน

 โดยในปี 2561 ส�าหรับกลุ่ม Gen Y จะเป็นการตอกย�้า Key 

Message ‘การท่องเที่ยวคือการค้นพบตัวเอง’ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ด้วยการน�าเสนอกิจกรรมตามหาแรงบันดาลใจ ในขณะที่โครงการ 

‘เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย’ จะน�าความต้องการของลูกค้าวัยเก๋า 

มาน�าเสนอเป็นสทิธพิิเศษเพ่ือเพ่ิมความสนใจในการเดนิทาง ส�าหรบั

โครงการ ‘12 เมืองต้องห้าม...พลาด’ จะให้ความส�าคัญเพิ่ม 

ในเรื่องของการเจาะกลุ ่มเป้าหมายให้ตรงกับ Positioning  

ของแต่ละเมอืง เพือ่คดักรองเฉพาะนกัท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบเอกลกัษณ์

ของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง เน้นการส่งมอบประสบการณ ์

อันทรงคุณค่ามากกว่าการมุ่งเน้นจ�านวน

 โครงการ ‘วันธรรมดาน่าเที่ยว’ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่า

ของการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ควบคู่กับการส่งเสริมการขาย 

ไปยังกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มคนท�างาน  

โดยการร่วมมอืกบัพนัธมติรนอกอตุสาหกรรมท่องเทีย่วทีม่เีครอืข่าย 

ครอบคลุม Customer Journey ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เข้าถึง 

ในทุก Touchpoint นอกเหนือจากการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ทีช่ดัเจน และตอกย�า้ ต่อยอดการด�าเนนิการโครงการหลักต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง

  





 ปัจจยัแวดล้อมเชิงบวกสร้างโอกาสในการแข่งขนัเชงิรกุส�าหรบัการด�าเนนิงาน
ในปีหน้า  
 1. ต่อยอดแนวคิด Thailand 4.0 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลเรื่องการเพิ่ม

คุณค่าของ Thai Local Experience โดยใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ค�านึงถึงการใช้ต้นทุน

ทางสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ชมุชนได้รบัประโยชน์จากการท่องเทีย่วอย่างแท้จรงิ 

ซึ่งจะน�าไปสู่เป้าหมายการเป็น Inclusive Tourism ในอนาคต

 2. การเป็นประเทศเกษตรกรรม และชื่อเสียงของอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก  

กับการเปิดตัวของ Michelin Guidebook และการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastronomy ของ UNWTO 

ในปีหน้า กับกระแสเรื่องอาหารที่ยังไม่เคยตก

 3. การใช้ Content Marketing เพ่ิมคุณค่าและความน่าสนใจของประสบการณ์การเดินทาง 

มาเมืองไทย 

 4. กระแสความต้องการประสบการณ์ Authenticity ยังเติบโตต่อเนื่อง

 5. การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึง และเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แบบแยกย่อย 

 6. ความใจกว้างของคนไทยในการยอมรับคนทุกกลุ่ม ภายใต้กระแสความสนใจเรียนรู้ความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม

 เมื่อน�าปัจจัยบวกเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่ ท�าให้ได้ทิศทาง

ด้านการสื่อสาร และจุดเน้นหลักทางการตลาดในปี 2561 ดังนี้

 

 ด้านการสื่อสาร 
 ตลาดต่างประเทศ : ยังคงใช้แคมเปญ Amazing Thailand และแนวคิดหลัก Discover Amaz-

ing Stories โดยแนวทางในการสื่อสารคือ Open to the New Shades สินค้าที่น�าเสนอจะขยายจาก  

Thai Local Experience เป็น Million Shades of Thailand ซึง่จะท�าให้สามารถน�าเสนอประสบการณ์

ด้านการท่องเที่ยวได้ในหลายมิติ เพราะทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่างใฝ่หาประสบการณ์การ

เดินทางแบบ Think Like a Local / Act Like a Local และ Live Like a Local นั่นหมายถึงความ

กระหายที่จะสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรม ผู้คน อาหาร และสถานที่ ซึ่งท�าให้นักท่องเที่ยว

ยคุใหม่พร้อมเปิดรับประสบการณ์จากความหลากหลายทีม่คีณุค่า โดยประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศ

ที่มีความหลากหลายทุกรูปแบบ เพราะคนไทยเป็นคนเปิดรับความแตกต่าง

 ตลาดในประเทศ : ยังคงชูเร่ือง Local Experience โดยในปี 2560 ได้สร้างการรับรู้และ 

ความเข้าใจว่า ‘ท่องเทีย่ววถีิไทย เก๋ไก๋สไตล์ลกึซึง้’ คอืการเทีย่วลงลกึ แต่ในปี 2561 จะมุง่การกระตุน้ 

ให้เกิดการเดินทางจริง โดยจะมีการสื่อสารสินค้า Local Experience ภายใต้ Key Concept  

‘หนึง่ประสบการณ์ลกึซ้ึง มากคณุค่ากว่าทีค่ดิ’ ทีม่คีวามหมายว่าจะเป็นการเดนิทางทีส่่งมอบความสขุ  

ความประทับใจลึกซึ้งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ของแต่ละบุคคล ที่สามารถส่งผลไปจนถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่

ร่วมกันที่เกินความคาดหมาย



 ส�าหรับจุดเน้นหลักด้านการตลาด เมื่อประมวลบริบทที่เกี่ยวข้องแล้ว มี 3 แนวทางที่ ททท. ต้องการ

ผลักดันในปี 2561 ดังนี้

 แนวทางที่ 1 สร้างกระแสการใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อชะลอความเส่ือมโทรมของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว : ททท. ต้องการชวนให้พันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยถนอม

ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างกระแสรักสิ่งแวดล้อมก็คือการท�าตลาดอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible 

Tourism ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสังคม จะท�าให้ Thai Local Experience ยงัด�ารงอยูอ่ย่าง 

มคีณุค่าและมเีอกลกัษณ์ โดย ททท. จะน�าเสนอกิจกรรมการท่องเทีย่วทีท่�าให้นกัท่องเทีย่วได้มส่ีวนในการดแูล 

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเกิดจิตส�านึกในการรักษา รวมทั้งฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการใส่ใจที่จะไม่ให ้

การเดินทางท่องเที่ยวส่งผลทางลบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

 แนวทางท่ี 2 สร้างสรรค์ Content เพิม่คณุค่าให้สนิค้าท่องเทีย่วไทย: เพือ่แก้ไขจดุอ่อนด้านการ 

น�าเสนอสนิค้าทางการท่องเทีย่ว ทัง้การเพิม่คณุค่าจากการเล่าเรือ่งเกีย่วกบัสนิค้าทัง้เก่าและใหม่ ทีส่ามารถ

จูงใจให้คนต้องการเดินทาง และการสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์สินค้าที่มีรูปแบบเก๋ไก๋ เพื่อเพิ่มมูลค่า  

รวมถึงการด�าเนินโครงการ ‘เที่ยวไทยเท่’ ที่ประสบความส�าเร็จในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

 แนวทางที่ 3 ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยการน�าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว
สมัผสั Thai Local Experience ผ่านวถิกีารกนิ : แนวทางนีเ้ป็นการท�างานเชงิรกุที ่ททท. ต้องการ

ใช้อาหารไทยเป็นสินค้าหลัก โดยใช้เป็นตัวแทนของการเพ่ิมทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมคุณค่าให้กับ 

Thai Local Experience ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 

 

 อย่างไรก็ดี ความส�าคัญของอาหารไทยไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงการเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม 

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หรือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลกเพราะรสชาติที่เป็นเลิศ 

แต่ความมหัศจรรย์ของอาหารไทยคือ อาหารเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์  

ไปจนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยคือหนึ่งในภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษเรา อาหารไทยจึงมีความหมายมากกว่าปัจจัย 4 แต่เป็นตัวแทนที่สามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของประเทศ และแบบแผนของสังคม 

 และนับจากนี้ไป ททท. พร้อมแล้ว พร้อมที่จะท�าให้ทุกคนทั่วโลกประจักษ์ว่าคุณค่าของอาหารไทย 

ไม่ได้ให้เพียง ‘ความอิ่มปาก อิ่มท้อง’ แต่สามารถสร้าง ‘ความอิ่มใจ และอิ่มเอม’ เพราะ ‘อาหารไทย คือ 

หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ’


