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Overtourism ไทยจะรับมืออย่างไร?  
 จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตขิองไทยเตบิโตเฉลี่ยสูงถงึ 10.3% ต่อปีระหว่ำงปี 2008-2017 ซึ่งสงูกว่ำอตัรำ

กำรขยำยตวัของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติทัว่โลกที่ 4.1% ต่อปีในช่วงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม นักท่องเที่ยว
ต่ำงชำตขิองไทยกลบักระจุกตวัเฉพำะในบำงพืน้ทีแ่ละลน้เกนิขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบั ซึง่มผีลกระทบ
หลำยด้ำน เช่น ระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน ทรพัยำกรธรรมชำติ วฒันธรรมท้องถิน่และภำพลกัษณ์ด้ำนกำร
ท่องเที่ยว เป็นต้น แน่นอนว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เติบโตอำจส่งผลบวกต่อกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจในระยะสัน้ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอำจส่งผลให้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว 
จะได้รบัด้อยคุณภำพลง และท ำให้ภำคกำรท่องเที่ยวของไทยไม่สำมำรถขบัเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนืในระยะยำว 

 มำตรกำรควบคุมจ ำนวนนักท่องเทีย่วและกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วทีเ่หมำะสมควรถูกน ำมำประยุกต์ใชเ้พื่อ
แก้ไขปญัหำนักท่องเที่ยวล้นเกินในบำงแหล่งท่องเที่ยว โดยควรประยุกต์ใช้ให้เข้ำกบับรบิทของแต่ละ
ท้องถิ่น เพื่อให้ภำคกำรท่องเที่ยวของไทยสำมำรถขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศได้อย่ำงต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนืในระยะยำว 
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ท่ีมา: กำรวเิครำะหโ์ดย EIC จำกขอ้มลูของ UNWTO, Henley Passport 
Index, China Tourism Academy และสือ่ประชำสมัพนัธข์องบรษิทั 
 

หมายเหต:ุ  

1) ขอ้มูลรำคำตัว๋เครื่องบนิเฉลี่ยในทุกเสน้ทำงถูกรวมรวบและประมำณกำร
จำกข้อมูลของสำยกำรบินไทยและไทยสมำยล์ ไทยแอร์เอเชยี นกแอร์และ
บำงกอก แอร์เวย์ส ซึ่งมสี่วนแบ่งตลำดกำรบินภำยในไทยรวมกนัประมำณ 
79% ในปี 2017 

2) รำคำตัว๋เครือ่งบนิเฉลีย่ยงัไม่รวมผลจำกกำรเปลีย่นแปลงระยะทำงกำรบนิ
เฉลีย่ และตน้ทุนเชือ้เพลงิทีล่ดลงตำมรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลก 
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จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก แต่กลับกระจุกตัวใน 8 จังหวัด  
กำรขยำยตวัของจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำตใินระดบัสงูอย่ำงต่อเน่ืองของไทยก่อใหเ้กดิปญัหำกำรกระจุกตวัของนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำตใินบำงพืน้ที ่จำกสถติขิองกระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำบ่งชีว้ำ่ตัง้แต่ปี 2013 เป็นตน้มำ ทรปิของนกัทอ่งเทีย่วต่ำงชำติ
ในไทยกว่ำ 80% กระจุกตวัอยู่ในพืน้ที ่8 จงัหวดัเท่ำนัน้ (รปูที ่2) ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรท่องเทีย่วและกำรลงทุนในธุรกจิดำ้นกำร
ท่องเทีย่วเกดิกำรกระจุกตวัและไม่กระจำยไปยงัพืน้ที่อื่นๆ ของประเทศอย่ำงทัว่ถงึ ทัง้น้ี กำรกระจุกตวัของนักท่องเทีย่วในบำง
พืน้ทีจ่นเกนิขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัของแหล่งทอ่งเทีย่ว (carrying capacity) จะสง่ผลกระทบต่อแหล่งท่องเทีย่วหลำยดำ้น 
เช่น โครงสรำ้งพืน้ฐำนไมเ่พยีงพอต่อกำรรองรบั แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำติไดร้บัควำมเสยีหำย วฒันธรรมและวถิชีวีติทอ้งถิน่
เปลีย่นไป ค่ำครองชพีของคนทอ้งถิน่สงูขึน้ รวมถงึกระทบกบัภำพลกัษณ์และประสบกำรณ์ดำ้นกำรท่องเทีย่วที่นักท่องเทีย่วจะ
ไดร้บัจำกกำรมำทอ่งเทีย่วในไทย เป็นตน้  

จ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกขยายตัวสูงในช่วงที่ 
ผ่านมาจากต้นทุนการเดินทางที่ต่ าลง ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงการผ่อนคลาย
กฎระเบียบด้านการเดินทางระหว่างประเทศ ขอ้มูลจำก 
United Nations World Tourism Organization ( UNWTO) 
แสดงใหเ้หน็ว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวทัว่โลกขยำยตวัเฉลี่ย 4.1% 
ต่อปี หรอืจำก 917 ลำ้นคนในปี 2008 เป็น 1,322 ล้ำนคนในปี 
2017 (รูปที่ 1) ในขณะที่จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติของไทย
ขยำยตวัสูงมำกกว่ำที่อตัรำเฉลี่ย 10.3% ต่อปี หรอืจำก 14.5 
ล้ำนคนเป็น 35.4 ล้ำนคนในช่วงเวลำเดียวกัน กำรเติบโตน้ี 
มปีจัจยัสนับสนุนที่ส ำคญัคอืกำรเกิดขึ้นของสำยกำรบนิต้นทุน
ต ่ำหลงักำรเปิดเสรอุีตสำหกรรมกำรบินของไทย ท ำให้ต้นทุน
กำรสญัจรทำงอำกำศลดลงอย่ำงมำก ประกอบกบักำรแข่งขนั
ดำ้นรำคำในตลำดสำยกำรบนิต้นทุนต ่ำก็ช่วยผลกัดนัให้ต้นทุน
ดงักล่ำวลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้รำคำตัว๋เครื่องบนิเฉลี่ยใน
ทุกเส้นทำงของสำยกำรบินหลักในไทยลดลงรำว 15-20% 
ระหว่ำง ปี  2013-2017 อีกป ัจจัยห น่ึ งคือกำรเกิดขึ้นของ 
สื่อโซเชยีลมเีดยี เวบ็ไซต์กำรจองที่พกั รวีวิและจดัอนัดบัแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ช่วยปลดล็อกข้อจ ำกดัด้ำนข้อมูลในกำรท่องเที่ยว
และที่พัก นอกจำกน้ี กำรที่ส ำนักงำนวิจัยกำรท่องเที่ยวจีน
อนุญำตใหพ้ลเมอืงจนีเดนิทำงท่องเทีย่วต่ำงประเทศไดอ้ยำ่งเสรี
ในปี 2011 และแนวโน้มกำรผ่อนคลำยกฎเกณฑ์เรื่องวซี่ำเพื่อ
สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วในหลำยประเทศทัว่โลกกม็ี
ส่วนช่วยให้กำรท่องเที่ยวมีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้นกว่ำใน
อดตี และท ำใหจ้ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกเตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง  

รปูท่ี 1: จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติทัว่โลก 

หน่วย: ลำ้นคน 
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ท่ีมา: กำรวเิครำะหโ์ดย EIC จำกขอ้มลูของกระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและ
กฬีำ 
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ไทยสามารถประยุกต์ใช้วิธีควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวจากกรณีของต่างประเทศได้หลายรูปแบบ ทั้งการ
จัดการด้านอุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยว เมืองท่องเที่ยวหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีมำตรกำรจดักำรจ ำนวน
นักท่องเที่ยวหลำยรูปแบบ ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 หมวดหมู่หลกั ได้แก่ มำตรกำรจดักำรด้ำนอุปสงค์หรอืควำมต้องกำร
ทอ่งเทีย่ว และมำตรกำรจดักำรดำ้นอุปทำนกำรทอ่งเทีย่ว ดงัน้ี 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับความเสียหาย 
และขยะมูลฝอยตกค้างคือตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น
ในไทย งำนศึกษำวจิยัโดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) พบว่ำในปี 2008 ที่มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำต ิ
14.8 ลำ้นคน ปะกำรงัของไทยทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยมสีดัสว่น
เพี ย ง  30%  ข อ งป ะก ำรังทั ้งห ม ด  ต่ อ ม ำ ใน ปี  2017 
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติของไทยเพิ่มขึ้น เป็น 35.4 ล้ำนคน 
ส่งผลให้สดัส่วนปะกำรงัที่ได้รบัควำมเสียหำยเพิ่มขึ้นเป็น 
77% ของปะกำรงัทัง้หมด ส่งผลให้กรมอุทยำนแห่งชำติฯ 
ต้องประกำศปิดแหล่งท่องเที่ยวบำงแห่งอย่ำงไม่มีก ำหนด
เพื่อฟ้ืนฟูปะกำรงัและระบบนิเวศน์ อกีปญัหำหน่ึงคอืขยะมูล
ฝอยตกค้ำงในแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจำกระบบกำรก ำจัด 
ขยะไมเ่พยีงพอ โดยหำกเปรยีบเทยีบปรมิำณขยะในจงัหวดัที่
มปีระชำกรใกลเ้คยีงกนัแต่ไดร้บัควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยว
ต่ำงกันอย่ำงกระบี่และชุมพร จำกข้อมูลของกรมควบคุม
มลพษิในปี 2016 พบว่ำกระบี่มปีรมิำณขยะมูลฝอยมำกกว่ำ
ชุมพรถงึ 47% และมขียะมลูฝอยตกคำ้ง ก่อใหเ้กดิควำมเสีย่ง
ต่อภำพลกัษณ์กำรท่องเที่ยว มลพษิและโรคระบำดในพื้นที ่
นอกจำกน้ี แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยำนแห่งชำติที่ได้รบั
ควำมนิยมในช่วงฤดูกำลท่องเทีย่วกม็กัพบปญัหำขยะตกคำ้ง
เน่ืองจำกควำมสำมำรถในกำรก ำจดัขยะทีไ่ม่เพยีงพอเช่นกนั 
อยำ่งไรกต็ำม ปญัหำนกัท่องเทีย่วลน้เกนิขดีควำมสำมำรถใน
กำรรองรับ ได้ เกิดขึ้นกับ เมืองท่องเที่ ยวหลำยแห่ งใน
ต่ำงประเทศมำแล้ว ดังนั ้น  กำรศึกษำและประยุกต์วิธี
แก้ปญัหำกำรกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจำกกรณี ใน
ต่ำงประเทศให้เข้ำกับปญัหำที่เกิดขึ้นในไทยจะท ำให้กำร
จดักำรผลกระทบท ำไดต้รงจุดมำกขึน้  

 

รปูท่ี 2: สดัส่วนนักท่องเท่ียวต่างชาติใน 8 จงัหวดัหลกั 

หน่วย: % ของจ ำนวนทรปิเดนิทำงของนกัท่องเทีย่ว
ต่ำงชำตใินแต่ละปี  
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 มาตรการจดัการด้านอปุสงคก์ารท่องเท่ียว หรือความต้องการเดินทางท่องเท่ียว เชน่ 

• กำรก ำหนดเกณฑร์ำยไดข้ ัน้ต ่ำของผูท้ีต่อ้งกำรขอวซี่ำเพื่อกำรท่องเทีย่ว เชน่ ในชว่งตน้ปี 2015 ประเทศญีปุ่่นก ำหนด
รำยไดข้ ัน้ต ่ำของคนจนีที่สำมำรถยื่นขอวซี่ำท่องเที่ยวแบบเขำ้ออกไดห้ลำยครัง้ (multiple-entry visa) ไวท้ี่ 100,000 
หยวนต่อปีเพื่อจ ำกดัจ ำนวนและคดักรองคุณภำพของนักท่องเทีย่วจนี ก่อนทีจ่ะผ่อนคลำยกฎเกณฑด์งักล่ำวในเดอืน
พฤษภำคม 2017 เพือ่กระตุน้กำรขยำยตวัของจ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วต่ำงชำตแิละรำยไดจ้ำกกำรทอ่งเทีย่วของญีปุ่น่ 

• กำรจ ำกัดจ ำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลำ เช่น เมือง Dubrovnik ในประเทศโครเอเชียได้จ ำกัดโควตำ
นักท่องเที่ยวภำยในเมืองให้ไม่เกิน 8,000 คนต่อวนัตัง้แต่เดือนมกรำคม 2017 ตำมค ำแนะน ำของ UNESCO 
เน่ืองจำกเกรงว่ำโบรำณสถำนทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกภำยในเมอืงจะไดร้บัควำมเสยีหำย นอกจำกน้ี ฝำ่ยบรหิำร
ของเมอืงวำงแผนจะลดโควตำนกัท่องเทีย่วใหเ้หลอืเพยีง 4,000 คนต่อวนัภำยในปี 2019 โดยกำรควบคุมปรมิำณเรอื
ส ำรำญและกำรขำยแพค็เกจทวัรร์ำยวนั เช่นเดยีวกนักบัเมอืง Venice ทีอ่อกกฎระเบยีบเพื่อควบคุมจ ำนวนและขนำด
เรอืส ำรำญทีส่ำมำรถจอดเทยีบท่ำไดใ้นเมอืงเพือ่จ ำกดัจ ำนวนนกัทอ่งเทีย่ว 

• กำรใชร้ะบบจองตัว๋ล่วงหน้ำเพื่อจ ำกดัจ ำนวน เช่น เสน้ทำงปีนเขำ Millford Track ในนิวซแีลนดซ์ึง่ไดร้บัควำมนิยมใน
กลุ่มนักปีนเขำทัว่โลกได้จ ำกัดจ ำนวนนักปีนเขำไว้ที่ 90 คนต่อวนัเฉพำะในช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและประสบกำรณ์ทีน่กัปีนเขำจะไดร้บั 

• กำรปรบัเปลีย่นวธิคีดิรำคำคำ่เขำ้ชมใหส้อดคลอ้งกบัควำมนิยม เช่น ตกึ Burj Khalifa ในนครดไูบไดต้ัง้รำคำค่ำเขำ้จุด
ชมววิในแต่ละช่วงเวลำใหส้อดคลอ้งกบัควำมนิยมของนักท่องเทีย่ว โดยปรบัค่ำเขำ้ชมใหส้งูขึน้ในช่วงพระอำทติยต์ก
เพือ่ลดจ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วในจุดชมววิและสรำ้งรำยไดเ้พิม่เตมิ 

 มาตรการจดัการด้านอปุทานการท่องเท่ียว หรือการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวและธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เชน่ 

• กำรโปรโมตแหล่งท่องเทีย่วทีย่งัไมเ่ป็นทีนิ่ยม เช่น รฐับำลประเทศ Iceland ไดจ้ดัตัง้กองทุนเพื่อจ่ำยเงนิชดเชยใหก้บั
สำยกำรบินที่เปิดเส้นทำงบินตรงมำยงัเมือง Akureyri ทำงตอนเหนือของประเทศ ซึ่งมีน ้ ำตกและบ่อน ้ำร้อนที่มี
ทศันียภำพสวยงำมแต่ยงัไม่ได้รบัควำมนิยม หรอือย่ำงกรณีของเมอืง Venice ที่ออกแคมเปญ “Detourism: Travel 
Venice Like a Local” ในปี 2014 เพื่อโปรโมตแหล่งท่องเทีย่วทีย่งัไม่เป็นทีนิ่ยมภำยในเมอืง โดยกำรประชำสมัพนัธ์
ขอ้มลูของแหลง่ทอ่งเทีย่วในหลำยช่องทำงทัง้ อเีมล ์จดหมำยขำ่ว เวบ็ไซตแ์ละสือ่โซเชยีลมเีดยีต่ำงๆ ซึง่นกัทอ่งเทีย่ว
สำมำรถซือ้ตัว๋ไดล้่วงหน้ำในรำคำโปรโมชัน่ 

• กำรพฒันำเสน้ทำงกำรท่องเที่ยวใหม่ เช่น เสน้ทำง Dragon Route (Shoryudo) ในญี่ปุ่นซึ่งถูกพฒันำขึน้ในปี 2012 
โดยกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ พรอ้มทัง้รวมกลุ่มและพฒันำแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่อียูเ่ดมิ
ดว้ยวธิ ีPPP เพื่อใหภ้ำคเอกชนมสีว่นร่วมในกำรลงทุนธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรท่องเทีย่ว เช่น โรงแรม บ่อน ้ำแรอ่อน
เซน็ รำ้นอำหำรและรำ้นขำยของทีร่ะลกึ รวมถงึท ำกำรประชำสมัพนัธใ์นหลำยชอ่งทำงเพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วต่ำงชำติ
และลดควำมหนำแน่นของเสน้ทำง Tokyo-Kyoto-Osaka ทีไ่ดร้บัควำมนิยมอยำ่งมำกในขณะนัน้ 

• กำรจ ำกดัจ ำนวนสถำนพกัแรมภำยในเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นทีพ่กัแรมแบบทัว่ไปอย่ำงโรงแรม รสีอรท์ หรอืทีพ่กัประเภท 
home-sharing ซึง่ก ำลงัไดร้บัควำมนิยม โดยมหีลำยเมอืงทีใ่ชม้ำตรกำรน้ีเพื่อจ ำกดัจ ำนวนนกัท่องเทีย่วทำงออ้ม เช่น 
เมอืง Barcelona, Ibiza, Majorca ในสเปน เมอืง New Orleans ในสหรฐัฯ และเมอืง Paris ในฝรัง่เศส เป็นตน้ 
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ทัง้น้ี เมอืงท่องเที่ยวแต่ละเมืองสำมำรถด ำเนินมำตรกำรจดักำรด้ำนอุปสงค์และอุปทำนพรอ้มกนั เช่น กรณีของเมอืง Venice  
ทีอ่อกกฎระเบยีบเพื่อควบคุมจ ำนวนและขนำดเรอืส ำรำญทีส่ำมำรถจอดเทยีบท่ำในเมอืงเพื่อควบคุมจ ำนวนนักท่องเทีย่วควบคู่
กบักำรโปรโมตแหลง่ท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดร้บัควำมนิยมเพือ่กระตุน้ใหน้กัทอ่งเทีย่วกระจำยตวั  

ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี Big Data และ Artificial Intelligence (AI) เพื่อควบคุมจ านวน
นักท่องเที่ยว เช่น เมอืง Amsterdam ไดท้ ำกำรฝงัชปิสญัญำณในบตัรชมเมอืงซึ่งสำมำรถใชเ้ขำ้ชมแหล่งท่องเที่ยวและระบบ
ขนสง่สำธำรณะในเมอืงไดฟ้รเีพื่อเกบ็ขอ้มลู Big Data จำกนัน้จงึใชเ้ทคโนโลย ีArtificial Intelligence (AI) เพื่อประมวลผลขอ้มลู
ทีจ่ดัเกบ็ได ้ท ำใหฝ้ำ่ยวำงแผนทรำบถงึพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วและสำมำรถแจง้เตอืนจ ำนวนนักท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่ว
ทีไ่ดร้บัควำมนิยมในแต่ละช่วงเวลำผ่ำนแอปพลเิคชนัเพื่อกระตุน้ในนักท่องเทีย่วกระจำยตวัไปยงัแหล่งท่องเทีย่วอื่น นอกจำกน้ี
ยงัใช ้AI ดงึขอ้มูลสว่นบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ถงึไดผ้่ำน Facebook เพื่อท ำกำรวเิครำะห์และใหค้ ำแนะน ำ
สถำนที่ท่องเที่ยวในเมอืงที่เหมำะกบันักท่องเที่ยวแต่ละคนอย่ำงเฉพำะเจำะจงผ่ำนระบบ Facebook Messenger อกีดว้ย ทัง้น้ี  
อีไอซีมองว่ำหน่วยงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทยอำจต่อยอดและประยุกต์ใช้วิธีกำรเหล่ำน้ีควบคู่ไปกับกำรศึกษำ  
ขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบันักท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว (carrying capacity) เพื่อควบคุมจ ำนวนนักท่องเที่ยวให้
เหมำะสมกบัควำมสำมำรถในกำรรองรบัเพิม่เตมิจำกมำตรกำรทีบ่งัคบัใชอ้ยูแ่ลว้  

นอกจากนี้ ไทยควรสร้างระบบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว โดยเริม่ต้นจำกกำรจดัเกบ็ รวบรวมและแลกเปลี่ยนขอ้มูลด้ำนกำรท่องเที่ยวจำกองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง เช่น โรงแรม 
สำยกำรบนิ แพลตฟอรม์กำรจองทีพ่กั เวบ็ไซตร์วีวิและจดัอนัดบั บรษิทัน ำเทีย่วหรอืองคก์รภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และอำจรว่มมอืกบั
ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อเก็บข้อมูล Big Data จำกสญัญำณโทรศพัท์มือถือเพื่อใช้ศึกษำพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวภำยใต้ขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนด จำกนัน้จึงตัง้เป้ำหมำยด้ำนกำรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่โดยให้คนท้องถิ่น 
มสีว่นรวมในกำรวำงแผนและตดัสนิใจ เชน่ กำรวำงเป้ำหมำยดำ้นจ ำนวน สญัชำตแิละประเภทของนกัทอ่งเทีย่ว กำรพฒันำแหล่ง
ท่องเที่ยว กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน รวมถงึกำรพฒันำช่องทำงกำรตลำดเพื่อประชำสมัพนัธแ์ละดงึดูดนักท่องเทีย่วตำมทีต่ ัง้
เป้ำไว้ ทัง้น้ี ระบบกำรจดักำรกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสมกบับรบิทของแต่ละพื้นที่จะช่วยป้องกนัปญัหำที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ขยำยตวัของภำคกำรทอ่งเทีย่วในอนำคตและชว่ยใหร้ำยไดจ้ำกกำรท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ตบิโตได้อยำ่งยัง่ยนืในระยะยำว นอกจำกน้ี 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วยงัรวมถงึกำรวำงแผนจดัหำงบประมำณเพื่อลงทุนและพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่นบัสนุนกำรทอ่งเทีย่ว
หรอืเพื่ออนุรกัษ์แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำติ เช่น กรณีของประเทศญี่ปุ่นทีจ่ะเริม่จดัเกบ็ภำษจีำกทัง้ประชำชนและนกัท่องเทีย่ว
ต่ำงชำติที่เดนิทำงออกนอกประเทศทัง้ทำงน ้ำและทำงอำกำศคนละ 1,000 เยนตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2019 เป็นต้นไป เพื่อใช้
ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและพฒันำสิง่อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น ป้ำยบอกทำงที่มหีลำยภำษำส ำหรบั
นกัทอ่งเทีย่ว หรอืระบบตรวจคนเขำ้เมอืงทีส่ะดวกรวดเรว็มำกขึน้ เป็นตน้ 
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