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รองผู้ว่าการด้านสนิค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)



TODAY OUTLINE



เริ่มจาก RT

ยกระดับสู่พัฒนายุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทย
ด้วยเศรษฐกิจ BCG Economy 

Model: BCG



การท่องเที่ยวแบบ Responsible Tourism จ าเป็น 

เพราะอะไร?



BCG
โมเดลเศรษฐกิจใหม่
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การบูรณาการ แนวคิด
ด้านการท่องเที่ยวสู่
BCG Economy Model



กรอบแนวคิด

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทย

ด้วยเศรษฐกิจ BCG Economy 
Model: BCG



“ผม” มั่นใจ 
BCG Model 
จะพัฒนาชาติ

มอบทุกหน่วยงาน
ท าความเข้าใจภาคี
เครือข่ายและ
ประชาชน”

5 พฤศจิกายน 2561

ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล









จุดเน้นการพัฒนาด้านสินค้าลิการทางการท่องเที่ยว ปี 2565

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สินค้ามีคุณภาพ
สินค้าตอบโจทย์
สินค้าตรงใจ

นักท่องเท่ียวมั่นใจ (ที่ได้ซื้อ)
นักท่องเท่ียวสุขใจ (ที่ได้มา)

นักท่องเท่ียวเปิดใจ (ที่ได้บอกต่อ)

สร้างสมดุลระหว่าง Supply คุณภาพ และ Demand คุณภาพ 
ที่มีหลากหลายมิติ





การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทย

ด้วยเศรษฐกิจ BCG Economy 
Model: BCG

















ตัวอย่างสัดส่วนรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ และแนวคิด BCG







แนวทางการด าเนินงานของ ททท. ตามแนวคิด 
BCG Model เพื่อก าหนดพื้นที่น าร่อง (จาก 77 จังหวัด) 

แนวทางการ
ด าเนินงานของ 

ททท.

หาความ
เชื่อมโยงของ
พื้นที่ถึงความ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

ชาติ

การพัฒนา
ระบบนิเวศ
ทางการ
ท่องเที่ยว

อัตลักษณ์

GI

กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ

ความพรอ้มน าเสนอขาย

BCG Happy Model

กระบวนการคัดเลือก
พื้นที่น าร่อง

ส านักงานเลือก
สินค้าศักยภาพ
ของพื้นที่ 

(77 จังหวัด)ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

ท่องเที่ยว
ส าราญทางน ้า

ท่องเที่ยว
เชื่อมโยง
ภูมิภาค

-การก าหนดเกณฑ์คา่คะแนน
-การมอบหมายให้ส านักงานส่ง
รายละเอียดข้อมูลของทุกจังหวัด
-การประมวลผลข้อมูล
-การเลือกจังหวัดที่ไดค้ะแนนสูง
น าไปเป็นพื้นที่น าร่องเพื่อพัฒนาฯ

ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
ความงาม
และแพทย์
แผนไทย

ท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ







ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

ปีงบประมาณ 2564

Timeline การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด BCG

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

ศึกษาแนวคิด BCG 

ด้านการท่องเท่ียว

จัดท า 5 แนวทางส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด BCG

ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการ

จัดท าโครงการน าร่องตามแนวคิด 

BCGอาทิ TOCA / TEATA /อบก

ศึกษาสินค้าท่องเที่ยวตามแนวคิด 

BCG ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ (GI, สินค้า

ชุมชน) เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าเดิม

จัดท าโครงการส่งเสริมสินค้าตาม

แนวคิด BCG ที่มีอยู่เดิม

หน่วยงานใน ททท. ร่วมด าเนิน

โครงการน าร่องตามแนวคิด BCG

ค้นหา/สร้างสรรค์
สินค้าใหม่ๆ ในพื้นที่

ภายใน ททท. 

ภายนอก ททท. 





ตัวอย่างโครงการ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทย

ด้วยเศรษฐกิจ BCG Economy 
Model: BCG











ด าเนินงานเพื่อขยายผลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริม
การท่องเที่ยวคาร์บอนต ่า และการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ                                                    
เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด โดยเป็นส่วนหนึ่ง                          
ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ด้วยการท ากิจกรรม                                
ชดเชยคาร์บอน ขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยว                     
อย่างย่ังยืนและรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนว                                          
นโยบาย BCG Model ในการลดการปล่อยก๊าซเรือน                                        
กระจก และต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพและ                                                                                      
วัฒนธรรม (Biodiversity)

เดินหน้าประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon)





ตัวอย่างเส้นทางเสนอขายร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) 

เส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต ่า (Low Carbon) 5 เส้นทาง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ  



ตัวอย่างเส้นทางเสนอขายร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) 

เส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต ่า (Low Carbon) 5 เส้นทาง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ  



ผู้น าคือต้นแบบ



BCG
โมเดลเศรษฐกิจใหม่



Tourism Game Changers

โอกาสจากยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศไทย
ด้วยเศรษฐกิจ BCG Economy 

Model: BCG



ส่วนผสมอาหาร

Bio-Process

อาหารสุขภาพ

พันธุ/์Smart 

Farmer

การแพทย์สมัยใหม่

ส่ิงมีชีวิตแบบองค์รวม

ยา ชีววัตถุ สมุนไพร

สารออกฤทธ์ิชีวภาพ

สารมูลค่าสูง

วัสดุชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ชีวมวล วัตถุเกษตร

การท่องเที่ยวมูลค่าสูง

Content/Story

อัตลักษณ์ถิ่น

การบริหารด้วย IT

เกษตร
และอาหาร

สุขภาพและ
การแพทย์

พลังงานและ
วัสดุชีวภาพ

การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

BCG
โมเดลเศรษฐกิจใหม่

โอกาส VS ข้อจ ากัด



Game is now changed.
Will you change or let the game changes you?
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