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(ASEAN Connectivity)
เมื่อ

ปี 2553 ทีป่ระชมุสดุยอดอำเซยีนครัง้ที ่17 ได้เหน็ชอบร่ำง

แผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน 

(Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) เพื่อใช้เป็น

ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียนปี 

2554-2558 ทัง้นี ้MPAC ได้ก�ำหนดกำรเชือ่มโยงครอบคลุม 3 มติ ิคอื 

กำรเชื่อมโยงทำงกำยภำพ กำรเชื่อมโยงองค์กร และกำรเชื่อมโยง

ประชำชน โดยเฉพำะโครงกำรเชือ่มโยง AEC Connectivity ด้ำนกำร

ท่องเท่ียว ซึ่งกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ควำมส�ำคัญเป็น

อย่ำงยิ่ง ซึ่งได้ก�ำหนดนโยบำยกำรท่องเที่ยวปี 2559 ให้เป็นปี AEC 

Connectivity ส่งเสรมิกำรค้ำขำยสนิค้ำระหว่ำงกนั และกำรท่องเทีย่ว

ไปมำประเทศสมำชิก 

ส�ำหรับโครงกำรเชื่อมโยง AEC Connectivity ด้ำนกำร 

ท่องเท่ียวเป็นอกีโครงกำรหนึง่ทีป่ระเทศไทยให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำก 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ประเทศไทยใน

กำรเป็นจุดเชื่อมโยงของกำรเดินทำงท่องเที่ยวใน AEC และส่งเสริม

ให้เกิดกำรเดินทำงท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศไทยกับกลุ่ม

ประเทศใน AEC

ผลที่คำดว่ำจะได้รับหรือตัวชี้วัดของโครงกำรนี้ ได้แก่ (1) มี

กำรรับรู ้ และจดจ�ำภำพลักษณ์ของไทยในกำรเป็นจุดเชื่อมโยง

ทำงกำรท่องเที่ยวของภูมิภำคอำเซียน (2) เกิดกำรเดินทำงท่องเที่ยว

เชื่อมโยงระหว่ำงไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำนในอำเซียน (3) เส้นทำง

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ำนในอำเซียนเป็นทำงเลือกที่

สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน

กลุ่มนักท่องเที่ยวชำวไทย และนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ (4) สร้ำง

รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วไม่ต�ำ่กว่ำ 300 ล้ำนบำท และ (5) เพิม่จ�ำนวน

นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงในระดับภูมิภำคอำเซียนประมำณร้อยละ 10

โครงก�รคว�มเชื่อมโยงระดับภูมิภ�คอ�เซียน 
ด้�นก�รท่องเที่ยว

ที่มา: www.aectourismthai.com
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กิจกรรมหลักๆ ของการดำาเนินการโครงการ 

AEC Connectivity ด้านการท่องเที่ยว มีดังนี้

1.  Familiarization Trip: เป็นกำรจัด Media & Agent Fam 

Trip ส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทำงเชื่อมโยงเพื่อกำรประชำสัมพันธ์

และเสนอขำยแพคเก็จท่องเที่ยว

2. PR Advertising (In Market): ลงโฆษณำสร้ำงกำรรับรู้

ภำพลักษณ์ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของกำรเดินทำงในภูมิภำค

อำเซียน เช่น จัดท�ำ โบร์ชัวร์ Easy Self Drive

3.  Marketing Event: ในรปูแบบ Caravan Trip, Production 

Presentation และ Table top sales

4.  Joint Promotion: ร่วมมอืกับพนัธมติร เช่น บรษิทัน�ำเทีย่ว 

สำยกำรบิน หน่วยงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภำค

อำเซยีน เสนอขำยแพคเกจ็ท่องเทีย่วเชือ่มโยงประเทศไทยกบัประเทศ

ในภูมิภำคอำเซียน

5. Online Marketing: โครงกำร Online Campaign ASEAN 

Photowalk 

ดังนั้น ประเทศไทยต้องท�ำเส้นทำงกำรเดินทำงส�ำหรับกำร

เดนิทำงท่องเทีย่ว จดุทีม่พีืน้ท่ีเชือ่มโยงกับประเทศเพือ่นบ้ำน ซึง่เดมิที

บำงด่ำนเคยเป็นจุดกำรค้ำขำย ยังไม่มีกำรท่องเที่ยว บำงด่ำนมีกำร

เดินทำงท่องเที่ยวมำระยะเวลำนำนพอสมควร และล่ำสุดที่ ททท.

โปรโมตมำก เช่น เส้นทำงสำยไหม R3A เชื่อมไทย ลำว และจีน เส้น

ทำงสำย R3B จำกไทยทะลุไปถึงเมียนมำร์ และจีนตอนใต้

นโยบำยนี้ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นจะส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยว

ประเทศเพื่อนบ้ำนเท่ำนั้น เพรำะหัวใจส�ำคัญของนโยบำยของ AEC 

Connectivity ก็คือ ASEAN FOR ASEAN หมำยถึงกำรส่งเสริมให้

คนในอำเซยีนมกีำรเดนิทำงเชือ่มโยงระหว่ำงประเทศในกลุ่มสมำชกิ

ด้วยกัน ซึ่งประชำกรในอำเซียนมีมำกถึง 680 ล้ำนคน ในแง่ของ

ประเทศไทยเองก็เห็นโอกำสนี้ ซึ่งเป็นตลำดใกล้บ้ำน เดินทำงง่ำย จึง

คดิว่ำเรำต้องดงึนกัท่องเทีย่วกลุม่นีใ้ห้มำเทีย่วประเทศเรำให้มำกทีส่ดุ

หลักส�ำคัญถัดมำก็คือ ASEAN FOR ALL หมำยถึงส่งเสริม

ให้ประเทศที่สำมมำเที่ยวกลุ่มประเทศอำเซียน โดยเฉพำะตลำด 

ยุโรปนั้น ทิ้งไม่ได้แน่นอน และเป็นตลำดหลักที่จะขำย ที่ผ่ำนมำ  

ททท. ได้จัดกิจกรรมเดินทำงส�ำรวจเส้นทำงให้บริษัทน�ำเที่ยว และ

เชญิสือ่มวลชนต่ำงประเทศให้เข้ำร่วมกจิกรรม เพือ่ให้ได้เหน็ภำพชัดๆ 

และกลับไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวในประเทศของตนให้มำเที่ยว

ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในอำเซียน

เนื่องจำกประเทศไทยมีพื้นดินติดต่อกับประเทศในอำเซียน

เยอะมำก ทั้งเมียนมำร์ ลำว กัมพูชำ มำเลเซีย ยกเว้นประเทศที่เป็น

เกำะ อย่ำง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ต้องให้ประเทศที่สำมมอง

เห็นจุดเด่นตรงนี้ ท�ำอย่ำงไรให้ประเทศที่สำมมองเห็นประเทศไทย 

เดินทำงเชื่อมโยงมำ ทั้งเดินทำงด้วยเครื่องบิน และทำงบก เช่น  

เมียนมำร์ ใช้ จ.เชียงใหม่เป็นเกตเวย์ เพรำะมีสำยกำรบินจำก 

เมียนมำร์เยอะมำก ปี 2559 เรำจะท�ำร่วมกับองค์กรส่งเสริมกำร 

ท่องเที่ยวของเมียนมำร์ และสำยกำรบินที่บินเข้ำไทย

ส�ำหรับตลำดคนไทยไปเยือนอำเซียน ทำง ททท. ได้ส�ำรวจ

เส้นทำงใหม่ใน 5 ภูมิภำคเพื่อน�ำเสนอให้นักท่องเที่ยวไปพิชิตใน 

ปี 2559 แต่อะไรใหม่ๆ ย่อมมีอุปสรรค โดยเฉพำะกลุ่มขับรถเที่ยว 

บำงจุดผ่ำนแดนมีปัญหำกำรน�ำรถเข้ำ-ออก อำทิ รถต้องไม่ 

ติดไฟแนนซ์ รถต้องมีประกัน ซึ่งทำง ททท.ก�ำลังผลักดันร่วมกับ 

หอกำรค้ำฯ แก้ไขปัญหำ อุปสรรคกำรเดินทำง โดยจะมีกำรเจรจำ

ระหว่ำงผู้ประกอบกำร ส่วนรัฐบำลก�ำลังดูกฎระเบียบที่ติดขัดเพื่อ

แก้ไข

ส่วนกำรน�ำรถเข้ำ สปป.ลำว มีกฎระเบียบมำก สำมำรถขับ

รถมำจำกกรุงเทพฯ หรือใต้ ข้ำมแดนตรงด่ำนภูดู่ได้ แทนที่จะออก 

จ.หนองคำย เพรำะจำกกรุงเทพฯ อุตรดิตถ์ แค่ 300 กม. อีก 460 

กม.จะถึงหลวงพระบำง หำกสร้ำงกำรรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวแบบนี้ 

ก็จะท�ำให้มีนักท่องเที่ยวที่อยำกขับรถเที่ยวสนใจมำกขึ้น เพรำะ

ต้องกำรเส้นทำงใหม่
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นอกจำกนี้ยังพบว่ำแต่ละด่ำนทั่วประเทศไทยจะข้ำมไป 

เพือ่นบ้ำนใช้เอกสำรไม่เหมอืนกนั ขณะนีย้งัไม่มมีำตรฐำนกลำง ฝ่ำย

สินค้ำก�ำลังรวบรวมเพื่อจัดท�ำคู่มือให้นักท่องเท่ียว เน้ือหำภำยในมี

ข้อมลูกำรเดนิทำง กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัในแต่ละด่ำนของไทย จะแล้ว

เสร็จเดือนมกรำคม ปี 2560 ก็ได้สะท้อนปัญหำกำรส่งเสริมกำร 

ท่องเที่ยวเชื่อมโยง โดยมองภำพเหมือนกำรเดินทำงประเทศในกลุ่ม

เชงเกน หรือสหภำพยุโรป มีวีซ่ำส�ำหรับเดินทำง แต่ปัญหำของ

อำเซยีนยงัมีพอสมควร ถ้ำแก้ปัญหำนีไ้ด้จะเดนิทำงสะดวกสบำย แต่

อำเซยีนไม่เหมอืนยโุรป ยังมปัีญหำเรือ่งชนกลุ่มน้อย ควำมปลอดภยั

ในบำงพื้นที่ ทำงรัฐบำลต้องดูเรื่องควำมมั่นคงด้ำนนี้ด้วย

ส่วนเส้นทำงเที่ยวเพื่อนบ้ำนท่ีเริ่มขยำยเม่ือปี 2558 เช่น 

ASEAN a Tropical Paradise ระยอง จันทบุรี ตรำด เกำะกง สีหนุวิลล์ 

พนมเปญ ชูควำมสดใหม่ของผลไม้เชื่อมเกำะกง, เส้นทำง World 

Class Cities เชียงใหม่ ล�ำปำง แพร่ น่ำน หลวงพระบำง, เส้นทำง 

Experiencing Southeast Asia’s Diverse Contemporary Creativity 

พิษณุโลก สุโขทัย ตำก บำโก ย่ำงกุ ้ง ชูควำมหลำกหลำยของ

อำรยธรรม และเส้นทำง The Ancient Khmer Empire in Southeast 

Asia นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เสียมเรียบ เหมำะกับนักท่องเที่ยว

ที่ชื่นชอบมรดกโลก หรือเส้นทำงปรำสำทขอม ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ 

เพรำะไทยมีหลำยเส้นทำงให้ลูกค้ำเลือก ด่ำนไทยเชื่อมโยงประเทศ

เพื่อนบ้ำนจ�ำนวนมำกจึงมีทุกเส้นทำงครบถ้วน

ททท. เชือ่ว่ำแต่ละเส้นทำงทีเ่ตรยีมไว้ท่องเทีย่วแบบเออซี ีจะ

สร้ำงกำรรับรู้ และกำรจดจ�ำประเทศไทย ทั้งในแง่กำรเป็นศูนย์กลำง

กำรท่องเท่ียวภมิูภำคอำเซยีน และให้คนอำเซยีนไทยเป็นจดุขำย เกดิ

กำรรับรู้เร่ืองกำรเดินทำง แผนกำรท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่จะ

ประสบควำมส�ำเร็จได้ ต้องมีกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ต้องมีกำร

อ�ำนวยควำมสะดวกเรื่องกฎระเบียบ ซึ่ง ททท.สะท้อนปัญหำเหล่ำนี้

ให้คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ฟังแล้ว เพื่อจะได้มีกำรผลักดันแก้ปัญหำ 

และเรำก็ประสำนกับเอกชน หอกำรค้ำฯ ตำมชำยแดน คิดว่ำสิ่ง

ส�ำคัญสุดคือ กำรเพิ่มกลุ่มนักท่องเท่ียวตลำดอำเซียนในกลุ่ม First 

Visit ให้มำกขึ้น เพรำะหำกเปิด คนต้องกำรเดินทำงทันที ยิ่งด่ำนเข้ำ-

ออกสะดวกสบำย ตัวเลขนักเดินทำงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

แน่นอน

เส้นทำงท่องเท่ียวแบบเชื่อมโยงจะได้รับกำรโปรโมตควบคู่

กบักำรผลกัดนัโครงกำรรถโดยสำรในด่ำนสำกลในปี 2559 ทัง้นีก้เ็พือ่

ให้กำรเดินทำงของนักเที่ยวไม่สะดุด แต่ละด่ำนหำกมีรถโดยสำร

บริกำรจะสำมำรถเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวได้ เช่น นั่งจำกวังเวียงไป

เวียงจันทน์ เข้ำหนองคำย ที่ด่ำนหนองคำยเป็นด่ำนสำกลจะมีนัก 

ท่องเท่ียวไหลเข้ำประเทศไทยจ�ำนวนมำก เพรำะมรีถบสัอนิเตอร์ข้ำม 

เช่นเดียวกันกับด่ำนปอยเปต

นอกจำกกำรเดินทำงเชื่อมโยงด้วยรถยนต์ท่ีขับไปเอง หรือ

บริษัททัวร์ คือ รถบัสประจ�ำทำง แต่ละจังหวัดจะผลักดันให้มีรถบัส

ประจ�ำทำงเข้ำไป ตอนนี้ส่วนใหญ่มีแค่รถตู้ และรถบัสไปที่ด่ำน แล้ว

ต้องไปใช้บริกำรอีกฝั่ง ขณะนี้ที่ภูดู่ก�ำลังผลักดันรถบัสจำกพิษณุโลก

เข้ำอุตรดิตถ์ แล้วเข้ำหลวงพระบำง ยอมรับว่ำภูดู่ยังมีปัญหำกำร

บรหิำรจดักำรทีด่่ำนชำยแดนอยู่ คณะกรรมกำรชดุเออซี ีททท. เข้ำไป

ร่วม มีหอกำรค้ำฯ และกรมขนส่ง ร่วมเป็นกรรมกำร ท�ำคู่ขนำนกับ

ภำคหอกำรค้ำฯ โดยแต่ละภมูภิำคต้องเจรจำท�ำเส้นทำงเชือ่มโยงกนั

อีก เหนือจะมำอุตรดิตถ์ กลับทำงจังหวัดเลย หรืออุตรดิตถ์ไป

หนองคำย กำรท�ำตลำดต้องเชื่อมจำกภูมิภำคอื่นมำ

หลังจำกเริ่มต้นเปิดประชำคมอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำร 

ททท.จัดแคมเปญเออีซี โดยร่วมกับพันธมิตรจัดโครงกำร “คำรำวำน

มติรภำพอำเซยีน มหศัจรรย์สวุรรณภมู ิไทย-ลำว-เวยีดนำม-กมัพชูำ” 

โดยใช้เส้นทำงกรุงเทพฯ บุรีรัมย์-อุบลรำชธำนี-จ�ำปำศักดิ์-ดำลัด-

ไซ่ง่อนพนมเปญ-เสยีมเรยีบ-สระแก้ว-กรงุเทพฯ งำนนีเ้ชญิสือ่มวลชน

จำกต่ำงประเทศเข้ำร่วม เดินทำงเพื่อท�ำข่ำวเผยแพร่ ตอกย�้ำภำพ

ลักษณ์กำรเป็นจดุเชือ่มโยงระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอำเซยีนของ

ไทย

นอกจำกนีย้งัจะมกีำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำดออนไลน์

ผ่ำนช่องโดยใช้แคมเปญ Go Thailand Go  ASEAN ที่จะกระตุ้นให้

นักท่องเที่ยวแชร์เนื้อหำ ภำพ และคลิปวิดีโอที่เก่ียวกับเออีซี เช่น 

กิจกรรม ASEAN Photo walk ซึ่ง ททท.จะเผยแพร่รำยละเอียดให้

ทรำบต่อไป 

ส�ำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย และต่ำงชำติสำมำรถหำ

ข้อมูลเพิ่มเติมของกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ำน หรือ

กิจกรรมพิเศษที่ ททท.จัดขึ้นได้จำกช่องทำง www.tourismthailand/

aec, twitter: @AECtourismthailand, F B: AEC Tourism Con-

nectivity, IG: gothailandgoasean, Youtube: AEC Tourismthai

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย (ททท.)
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