
สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน
การแปลงนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

สู่การปฏบิัติ

26 เมษายน 2560
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต



ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว



ผลกระทบต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวกลางแจ้ง
Tourism Outdoor Activities



 ระยะเวลาท่องเท่ียวในการท ากิจกรรม

 ช่วงเวลาในการท ากิจกรรม
 ประเภทของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว

ผลกระทบต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวกลางแจ้ง
Tourism Outdoor Activities



ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว
Exposure Destinations 



น า้ท่วมอยุธยาท าให้ก าแพงโบราณสถานวัดมหาธาตุพัง
โครงสร้างของโบราณสถานท่ีถกูน ้าท่วม ดินทรุดตวั ประกอบกบัความช้ืนตวั

โบราณสถานจากน ้าท่วม ท าใหโ้ครงสร้างไม่มัน่คง 

ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์
Historical Attractions



“ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตชุมชนด้านเกษตรกรรม  ซึ่ งเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
ของกระแสการท่องเที่ยวที่สัมผัสชีวติพืน้บ้าน ”

ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
Cultural Attractions



น า้ตกธารทพิย์ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
Natural Attractions



7 มีนาคม 2559

น า้ตกพระเสดจ็ จังหวัดล าปาง

ภยัแล้ง และอุทกภัยส่งผลต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศโดยรวม



แหล่งท่องเที่ยวทางน า้ (หาดทรายและชายฝ่ัง)

บางขนุเทียน



การเพิ่มขึน้ของอุณหภมูิน า้ทะเล
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล



การเพิ่มขึน้ของอุณหภมูิน า้ทะเล 
ส่งผลต่อการแพร่กระจายของสายพนัธ์ุ

ที่เป็นอันตรายของมนุษย์



การเพิ่มขึน้ของอุณหภมูิน า้ทะเล 
ส่งผลต่อการแพร่กระจายของสายพนัธ์ุ

ที่เป็นอันตรายของมนุษย์
โดยปกติจะไม่พบในน่านน า้
ไทย มกัพบในทะเลเปิด
มหาสมุทร แอตแลนติกเหนือ, 
ทะเลเมดิเตอเรเนียน, 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย แต่อาจจะ
ถูกกระแสน ้าพดัมาเกยต้ืนหรือ
เขา้สู่น่านน ้าไทยไดใ้นบาง
ฤดูกาล



การเพิ่มขึน้ของระดับน า้ทะเล
ส่งต่อการกัดเซาะชายฝ่ังทั่วประเทศ

หมู่บา้นขนุสมุทรจีน 
ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรเจดีย์



ผลกระทบต่อการบริการท่องเที่ยว
Tourism Services



ระบบบริการขนส่ง
Traffic Infrastructure



การเพิ่มขึน้ของอุณหภมิูโลกส่งผลให้เกิดโรคอุบัตใิหม่ 
ซึ่งเป็นภยัที่เป็นผลพวงของภาวะโลกร้อน 

ในช่วง10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและภมูภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีโรคที่จดัว่าเป็นโรคอุบัตใิหม่ และโรคอุบัติซ า้ที่รุนแรง
เกดิขึน้หลายชนิดที่มีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน และเป็นโรคที่
ต้องเฝ้าระวังถงึ 13 โรค

8.โรคติดเชือ้สเตร็ปโตค็อกคสัซอูิส
9.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (ซาร์ส)
10.โรคทลูารีเมีย
11.โรคเมลอิอยโดซสิ
12. โรคลชิมาเนีย
13. โรควีซีเจดี หรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่

1. โรคไข้กาฬหลงัแอ่น
2. โรคไข้เลือดออกอีโบลา
3. โรคติดเชือ้ไวรัสนิปาห์
และเฮนดรา
4. โรคไข้หวดันก
5. ไข้เหลือง
6.โรคชิคนุกนุยา
7. โรคมือเท้าปาก จากเชือ้เอน
เทอโรไวรัส 71



การที่โลกมีอุณหภมิูสูงขึน้ ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้
ของแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค



สระมรกต จงัหวดักระบ่ี

การอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
Tourism Facilities



การจัดการทรัพยากรน า้ และพลังงาน 
Water and Energy Supply



บทบาทของกรมการท่องเที่ยว







แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

1. ศกึษา ทบทวน และรวบรวมโครงการที่สอดคล้องกบัแผน
แมบ่ทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

2. ร่วมด าเนินงานโครงการการปรับตวัเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในสาขาทอ่งเที่ยว ร่วมกบั สผ. และ 
GIZ ซึง่จะคดัเลือกพืน้ที่น าร่อง เพื่อขบัเคลื่อนการปรับตวัเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศตอ่ไป



แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
พ.ศ. 2558-2593



แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

3.1 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ
นิเวศและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3.2 การลดความเส่ียงต่อปัจจัยทางภมูอิากาศ



การท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล - องคก์ารคนพิการสากลประจ า
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

27



การด าเนินงานของกรม



การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 การตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ไทย



การท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล - องคก์ารคนพิการสากลประจ า
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก



การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
รับรอง จ านวน 81 แห่ง
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จ านวน 3 แห่ง



 จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ขี ด
ความสามา รถ ในกา ร ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยว เพ่ือใช้ประกอบ การ
วางแผนพฒันาพืน้ที่ท่องเที่ยวให้ได้
ม า ต ร ฐ า น  ทั ้ง ด้ า น ป ริ ม า ณ
นักท่องเที่ยว โครงสร้างพืน้ฐาน 
และการรักษาสภาพทางกายภาพ
ของพืน้ที่

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน



 พัฒนาศักยภาพขององ ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยว และชุมชนโดยรอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ในการจดัการ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และ การท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยืน

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน



วันที่ 7-8 ก.ค. 59 ณ จ.เพรชบูรณ์ จ ำนวน 60 คน 11-12 ก.ค. 59 จ.ระยอง จ ำนวน 56 คน 14-15 ก.ค. 59 จ.กระบี่ จ ำนวน 73 คน 

โครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรูด้้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ดูงำน วันที่ 2 - 3  ก.ย. 59 ณ จ.ปรำจีน จ ำนวน 45 คนดูงำน  วันที่ 29-30 ส.ค. 59 ณ จ.ตรัง จ ำนวน 18 คน



จัดอบรมหลักกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและกำรบริหำรจัดกำรแหลง่ท่องเที่ยว
เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรยีนลวงเหนือ

กรมกำรท่องเที่ยว (Department of Tourism) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวำคม 2559 17
วันที่ 15 ธ.ค. 59 มีผู้เข้ำร่วมอบรม 60 คน



จัดอบรมกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในแหล่งทอ่งเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

วันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ จ.กระบี่ มีผู้เข้ำร่วมอบรม 67 คน

วันที่ 29 พ.ย. 59 ณ จ.ระยอง มีผู้เข้ำร่วมอบรม 60 คน วันที่ 30 พ.ย. 59 ณ จ.ชลบุรี มีผู้เข้ำร่วมอบรม 60 คน

วันที่ 21 ธ.ค. 59 ณ จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้ำร่วมอบรม 60 คน



 สง่เสริมและสนบัสนนุให้น าเกณฑ์
การทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนของอาเซียน 
(ASEAN Sustainable Tourism Criteria) 
ไปปรับใช้ และคดัเลือกเส้นทางทอ่งเที่ยว 
เพ่ือรับรางวลั ระดบัอาเซียน ในปี 2561

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน



แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม
การเตบิโตที่ปล่อยคาร์บอนต ่า

2. การคมนาคมขนส่ง 
“มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางและขนส่ ง 
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพสงูและปลอ่ย
คาร์บอนต ่า รวมถึงการจดัการอปุสงค์การเดินทาง ตามแนวทางการ
จดัการการคมนาคมขนสง่ท่ียัง่ยืน”



การปล่อย CO2 ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว



สัดส่วนการปล่อย CO2 ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว



โครงการ “เรือพลงังานแสงอาทิตย์
ต้นแบบเพื่อการทอ่งเท่ียว” (2558)

การเพิ่มประสิทธิภาพของการเดนิทางและขนส่ง



การจัดการอุปสงค์การเดนิทาง
 สง่เสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทาง เพ่ือการทอ่งเท่ียว  ดงันี ้

1. จดัท ามาตรฐานกิจกรรมจกัรยานเพ่ือ
การทอ่งเท่ียว

2. รณรงค์ให้นกัทอ่งเท่ียวใช้จกัรยานเพ่ือ
การท่องเท่ียว ภายใต้โครงการสง่เสริมและ
พฒันาการทอ่งเท่ียวสีเขียว (Green Tourism)

3. สนบัสนนุเงินอดุหนนุชมุชนในเร่ืองการ
จดัหาจกัรยานส าหรับนกัท่องเท่ียว

58 : จังหวัดตรัง เพชรบูรณ์ เลย อุดรธำนี
59 : สูตล รำชบุรี ล ำปำง



การใช้พลังงานในอาคาร

 จดัท ามาตรฐาน ASEAN 

Green Hotel Standard เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร รวมทัง้
ลดการใช้พลงังาน น า้ และการรักษา
สิ่งแวดล้อม



แผนการด าเนินงานต่อไป



การลดความเส่ียงต่อปัจจยัทางภมูอิากาศ

โครงการศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศที่ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1. ศกึษารวบรวมข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว
2. จดัท ารายงานการศกึษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่
อตุสาหกรรมท่องเท่ียว และแนวทาง (นวตักรรม) ในการปรับตวัด้านการทอ่งเท่ียว เพ่ือลด
ความเสี่ยงตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
3. จดัสมัมนาวิชาการ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่อตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
จ านวน 5 ครัง้ ในจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียว โดยมีผู้ เข้าร่วมงานสมัมนา 
จ านวนอยา่งน้อย 350คน



ปัญหาและอุปสรรค



ปัญหาและอุปสรรค
 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย คิดวา่การเปลี่ยน แปลง
สภาพภมิูอากาศเป็นเร่ืองไกลตวั
 การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการ
 อตัราก าลงัของหน่วยงาน



โครงสร้ำงกรมกำรท่องเที่ยว

อธิบดี

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (ขรก. 3 อัตรำ)

รองอธิบดี

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ขรก. 1 อัตรา, พรก. 1 อัตรา

กองพัฒนำ
บริกำรท่องเที่ยว
ขรก. 31 อัตรา
พรก. 12 อัตรา

กองพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยว
ขรก. 26 อัตรา
พรก. 14 อัตรา

กอง 
ทะเบียนธุรกิจ
น ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์

ขรก. 23อัตรา
พรก. 62 อัตรา

กองกิจกำร
ภำพยนตร์และ

วีดิทัศน์
ต่ำงประเทศ
ขรก. 11อัตรา 
พรก. 5 อัตรา

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ขรก. 9 อัตรา 
พรก. 5 อัตรา

กองพัฒนำ
มำตรฐำน

บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว

ขกร.10อัตรา
พรก.7อัตรา

สนท.สำขำ 15 สำขำ อัตรำก ำลังของกรมกำรท่องเที่ยว

ข้ำรำชกำร            152 อัตรำ

ลูกจ้ำงประจ ำ           8 อัตรำ

พนักงำนรำชกำร     128 อัตรำ

รวม     288 อัตรำ

รองอธิบดี

ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม
ขรก. 35อัตรา 
พรก. 21 อัตรา


