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ท่ีมาของการจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

 ตลอดระยะเวลา 48 ปที่ผานมา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดปฏิบัติงานอยาง
หนัก ฟนฝาปญหา และอุปสรรคตาง ๆ มากมายเพื่อใหการทองเที่ยวของประเทศเจริญรุดหนา
ทัดเทียมนานาประเทศ จนกระทั่งปจจุบันประเทศไทยไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั่วโลก 
เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวคุณภาพที่มีความหลากหลาย และเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการจับจาย
สินคา รวมทั้งติดอันดับ 1 ในประเภทเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความคุมคาเงิน ซ่ึงนอกจากการทําให
นักทองเที่ยวตางชาติที่มีคุณภาพเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นแลว ททท. ยังรณรงค
และสงเสริมใหคนไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกดวย โดยการสรางกระแสให
การทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิต 

 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศใหมี
จิตสํานึก และมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ อันจะสงใหการ
ทองเที่ยวมีความยั่งยืน ททท. จึงไดเร่ิมจัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Awards) คร้ังแรกเมื่อป 2539  และไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาเปนประจําทุก 
2 ป โดยกําหนดใหมีพิธีมอบรางวัลในวันที่  27  กันยายน  ซ่ึงตรงกับวันทองเที่ยวโลก (World 
Tourism Day) จึงถือไดวากิจกรรมสําคัญที่ ททท. จัดขึ้นในวันทองเที่ยวโลก คือการจัดประกวด
รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย และเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการทองเที่ยวปจจุบัน ซ่ึง
นักทองเที่ยวทั่วโลกคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอม และสภาวะโลกรอน ดังนั้นในการจัดประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย คร้ังที่ 7 ประจําป 2551 ททท. จึงไดกําหนดเรื่องสิ่งแวดลอม สภาวะ
โลกรอน การมีสวนรวม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคม และ
บริบทเชื่อมโยงในภาพรวม แทรกไวในเกณฑการตัดสินการประกวดดวย 

 การจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย  ถือเปนมาตรการเชิงบวกที่ชวยสงเสริม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว      เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยใหยั่งยืน  
ในปจจุบันรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยถือเปนเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินคาทองเที่ยว
ที่สรางความมั่นใจ และเพิ่มความนาเชื่อถือยอมรับจากนักทองเที่ยวทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
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คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย คร้ังท่ี 7  ประจําป 2551 
นายวทัญู  ณ ถลาง              ประธานกรรมการ 
นายเสรี  วังสไพจิตร              ที่ปรึกษา 
นายมานิตย  ศิริวรรณ              รองประธานกรรมการ 
ผศ.สุรเชษฏ  เชษฐมาส              รองประธานกรรมการ 
นายเทิดชาย  ชวยบํารุง              รองประธานกรรมการ 
นายพิสิฐ   เจริญวงศ              กรรมการ 
นายบุญญวัฒน  ทิพทัส              กรรมการ 
นายประกิจ  ชินอมรพงษ              กรรมการ 
นายโอภาส  เนตรอําไพ              กรรมการ 
นายอภิชาติ  สังฆอารี              กรรมการ 
รศ.ประสงค  เอี่ยมอนันต                      กรรมการ 
(ประธานกรรมการพิจารณารางวัลประเภทแหลงทองเที่ยว) 
รศ.ศักดา   ปนเหนงเพ็ชร                กรรมการ 
(ประธานกรรมการพิจารณารางวัลประเภทการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ) 
ผศ.จิรพล  สินธุนาวา              กรรมการ 
(ประธานกรรมการพิจารณารางวัลประเภทที่พักนักทองเที่ยว) 
นายวิษณุ   เอมประณีตร              กรรมการ 
(ประธานกรรมการพิจารณารางวัลประเภทรายการนําเที่ยว) 
นางสาวรําไพพรรณ  แกวสุริยะ             กรรมการ 
(ประธานกรรมการพิจารณารางวัลประเภทองคกรสนับสนุน 
และสงเสริมการทองเที่ยว) 
นางสุชาดา  ยุวบูรณ              กรรมการ 
(ประธานกรรมการพิจารณารางวัลประเภทการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ) 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผูแทน           กรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว หรือผูแทน          กรรมการ  
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือผูแทน         กรรมการ 
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คณะกรรมการอํานวยการจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย คร้ังท่ี 7 ประจําป 2551 
 
ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย     ประธานกรรมการ 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 
และสิ่งแวดลอม หรือผูแทน 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือผูแทน   กรรมการ 
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือผูแทน    กรรมการ 
อธิบดีกรมศิลปากร หรือผูแทน      กรรมการ 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ หรือผูแทน     กรรมการ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผูแทน    กรรมการ 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือผูแทน    กรรมการ 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผูแทน     กรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว     กรรมการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือผูแทน    กรรมการ 
ผูบังคับการตํารวจทองเที่ยว หรือผูแทน     กรรมการ 
ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย หรือผูแทน    กรรมการ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือผูแทน      กรรมการ 
นายกสมาคมโรงแรมไทย หรือผูแทน     กรรมการ 
นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว หรือผูแทน    กรรมการ 
นายกสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย หรือผูแทน  กรรมการ 
นายกสมาคมผูประกอบการนําเที่ยวไทย หรือผูแทน   กรรมการ 
นายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย หรือผูแทน    กรรมการ 
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แนวคิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการจัดการทองเที่ยวท่ียั่งยนื 
 การทองเที่ยวในประเทศไทยไดเจริญรุดหนามาตลอดซึ่งเปนผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ   แตในการเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ผานมา   กลับทําใหสภาพแวดลอม
ในแหลงทองเที่ยว  และภาพลักษณของอุตสาหกรรมทองเที่ยวถดถอยลง 
 ภายใตความตองการของประเทศในการสรางดุลยภาพระหวางการพัฒนาและการอนรัุกษ
ประกอบกับกระแสของโลกในการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)   โดยเฉพาะจาก
แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)   มีสวนผลักดันใหเกิดกระแสที่สําคัญตอการพฒันาการทองเที่ยว  
3 ดาน คือ 

1. กระแสความตองการการอนรัุกษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. กระแสความตองการของตลาดการทองเที่ยวในดานการศึกษาเรียนรู หรือมีประสบ 

การณดานสิ่งแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติ  เปนความตองการที่มีมากขึ้นในหมูนักทองเที่ยว 
3. กระแสความตองการการพัฒนา   โดยการมสีวนรวมของประชาชนที่มาจากทองถ่ิน   

อันจะเปนหลักประกนัที่จะทําใหการพัฒนามีทิศทางทีถู่กตอง   มีการกระจายรายไดอยางเหมาะสม 
เปนไปตามความตองการของผูที่อยูในพืน้ที่มากขึ้น 

จากพลังกระแส 3 กระแสนี้  จึงทําใหเกิดแนวความคดิของการพัฒนาในทิศทางที่ยั่งยนื 
ซ่ึงมีผลตอการทองเที่ยวโดยตรง       และตอระบบการจัดการพัฒนาการทองเที่ยวรวมทั้งรูปแบบ 
การทองเที่ยวมากขึ้น 
 
การพัฒนาการทองเที่ยวท่ียั่งยืน (Sustainable Tourism Development)    
 เปนการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของ 
ทองถ่ินในปจจุบัน       โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลังดวย    
การจัดการทองเที่ยวลักษณะนี้มคีวามหมายตอการจัดการทรัพยากรเพือ่ตอบสนองความจําเปน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ   ในขณะเดียวกนัจะสามารถรักษาเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม  และระบบนิเวศไดดวย 
 
แนวความคดิการทองเที่ยวท่ียั่งยืน 
 มุงเนนใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยรวมปรับสภาพการจัดการเพื่อเขาสูยุคใหมของ
กระแสโลกที่เปลี่ยนไปขอบเขตการพัฒนาจึงครอบคลุมทุกสวนของการทองเที่ยว (All tourism 
should be sustainable tourism) กลาวคือ 

• กิจกรรมการทองเที่ยวจะตองดํารงอยูได 
• มีนักทองเทีย่วมาเยี่ยมเยือนอยางสม่ําเสมอและตลอดไป 
• ทรัพยากรการทองเที่ยวยังคงรักษาความดงึดูดใจไวไดไมเสื่อมคลาย 
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• กิจการการบรกิารมีกําไร แมตองมีการปรับปรุงการใหบริการอยูเสมอ 
• ผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะตองไมมี

หรือมีนอยที่สุด 
วัตถุประสงค 

1. กระตุนใหเกิดการแขงขันในเชิงคุณภาพของการบริหารจดัการ และการบริการใน 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวสาขาตางๆ เพื่อประโยชนทั้งดานการตลาด และการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  ศิลปวัฒนธรรมใหยั่งยนื 

2. เพื่อแสดงเจตนาอันชัดเจนของ ททท. ในการสงเสริมและพัฒนาการตลาดใหกับ 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีคณุภาพ    รวมทั้งสรางการยอมรับ Quality Symbolic  ของรางวัล
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ในระดบันานาชาติ 

3. เพื่อสงเสริมการตลาด และขยายผลความสาํเร็จดานการตลาดใหแกผูไดรับรางวัล 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

4. เพื่อยกยองเชิดชู และเปนกําลังใจแกผูที่ทําคุณประโยชนแกอุตสาหกรรมทองเที่ยวทัง้ 
ทางตรงและทางออม 
 
รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย คร้ังท่ี 7 ประจําป 2551 

แบงออกเปน 6 ประเภทรางวัล ประกอบดวย 
1. รางวัลประเภทแหลงทองเที่ยว 
2. รางวัลประเภทที่พักนักทองเที่ยว   
3. รางวัลประเภทรายการนําเที่ยว 
4. รางวัลประเภทองคกรสนบัสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว 
5. รางวัลประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
6. รางวัลประเภทการทองเทีย่วเชิงสุขภาพ 
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1.  รางวัลประเภทแหลงทองเที่ยว 
1. ประเภทและนิยาม 
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 

1.1 แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  
1.2 แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม  
1.3 แหลงทองเที่ยวเพื่อการนนัทนาการ  
1.4 แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
1.5 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  

1.1 แหลงทองเที่ยวธรรมชาต ิ
  แหลงทองเทีย่วธรรมชาติ หมายถึง สถานที่ธรรมชาติ เชน ภูเขา น้ําตก ถํ้า ลําธาร ทะเล  
หาดทราย หาดหิน ปาชายเลน ทะเลสาบ เกาะแกง น้ําพรุอน บอน้ํารอน   บอน้ําแร   เขตสงวนพันธุ 
สัตวปา  อุทยานแหงชาติ  วนอุทยาน  สวนรุกขชาติ  พืน้ที่ชุมน้ํา   แหลงปะการังธรรมชาติใตทะเล  
และซากดกึดําบรรพ     เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติฯลฯ    ที่เปดใหสาธารณชนเขาใชสถานที่เพื่อ 
การทองเที่ยว    โดยสถานที่เหลานั้นอาจจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ก็ได   
  แหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สงเขาประกวด  จะตองดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 2 ปนบัถึงวัน 
สมัคร 

 1.2 แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม 
แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม  หมายถึง  สถานที่ที่มีการจัดการเพื่อการทองเที่ยวทีเ่กี่ยวของกับ 

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศหรือของทองถ่ิน อาจมีลักษณะเปนโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร 
พิพิธภัณฑ    ศาสนสถาน   กําแพงเมือง  คูเมือง   อนุสาวรีย   อนุสรณสถาน หรือแหลงโบราณคดี          
ที่ดําเนินการโดยรัฐ หรือเอกชนกไ็ด 

แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ที่จัด ตกแตง หรือรวบรวม เกี่ยวกับศิลปวฒันธรรม 
เชน  ศูนยวัฒนธรรม  แหลงผลิตสินคาพื้นเมือง   หัตถกรรมพื้นบาน  สถานที่ที่แสดงการดําเนนิชีวติ
และวิถีชีวิตของคนพื้นบาน เปนตน โดยสถานที่เหลานี้อาจจะเปนสถานที่ที่ดําเนนิการโดยรัฐ หรือ
เอกชนกไ็ด 
  แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม  หมายถึง   แหลงทองเที่ยวทีม่ีลักษณะเปนเมือง     หรือชุมชนที่ 
ดําเนินการทองเที่ยวโดยสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณ  วฒันธรรมประเพณี     วิถีชีวิตความเปนอยู 
ของเมือง หรือชุมชนทองถ่ินนั้น   
  แหลงทองเที่ยววัฒนธรรมที่สงเขาประกวด  จะตองดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 2 ปนับถึง 
วันสมัคร 
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1.3 แหลงทองเที่ยวเพื่อการนันทนาการ 
  แหลงทองเที่ยวเพื่อการนันทนาการ หมายถึง สถานที่ที่มนุษยจัดสรางขึ้น เพื่อจัดใหบริการ 
เพื่อใหความเพลิดเพลินเสริมสรางความรูกับนักทองเทีย่ว เชน สวนสนุก Theme Park เปนตน   
  แหลงทองเที่ยวเพื่อการนันทนาการที่สงเขาประกวด  จะตองดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 2 ป 
นับถึงวันสมัคร 

1.4 แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ   หมายถึง    แหลงทองเที่ยวที่มลัีกษณะทางธรรมชาติที่เปน 

เอกลักษณเฉพาะถิ่น  โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศเขาไปเกี่ยวของ 
โดยการจดัการการทองเที่ยวในแหลงนัน้จะตองมีกระบวนการเรยีนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ     
มีกิจกรรมที่สงเสริมใหเกดิการเรียนรูเกีย่วกับระบบนิเวศนั้น       มีการจัดการสิ่งแวดลอมและ 
การทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน    เพื่อมุงเนนใหเกิดจติสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน 

องคประกอบในการดําเนินการตามกรอบของทองเที่ยวเชงินิเวศ 
 1. ดานพื้นที่ คอื เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบรูณ 
 2. ดานกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการเรยีนรูรวมกันในแหลงทองเที่ยวนั้น 
 3. ดานการจดัการที่มุงเนนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

4. ดานองคกร โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวตัง้แต 
    การวางแผนการดําเนนิการดานการตลาด การจัดกิจกรรมนั้น และการรวมรับประโยชน 
    ที่เกิดจากการทองเที่ยว   
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สงเขาประกวด  จะตองดําเนินการมาแลวไมต่าํกวา 2 ปนับถึงวัน 

สมัคร 

1.5 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร   หมายถึง  สถานที่ที่จัดสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดานการเกษตร 

เปนหลัก เชน  สวนเงาะ  ไรองุน   สวนดอกไม   สวนสมนุไพร   ฟารมปศุสัตว    สัตวเล้ียง เปนตน 
แตในพื้นที่ดังกลาวไดมกีารจัดการบริการดานตางๆ   เพือ่ใหนกัทองเทีย่วสามารถเขาไปเยีย่มชมได 
อาทิ การจัดเสนทางทองเที่ยวโดยมวีิทยากรนําชม  การจดัสถานที่สาธิต  การบรรจุผลิตภัณฑ  หรือ
การเลี้ยงสัตวในฟารม มีสถานที่จัดจําหนายสินคาทางการเกษตร และของที่ระลึกที่มาจากงานดาน
การเกษตรที่ทาํอยู เปนตน  

  เปนการเกษตรที่ดําเนินการในประเทศ หรืออาจมีการติดตอ หรือรวมมือกับตางประเทศ 
ไดในบางสวน  

  การดําเนนิการเพื่อการเกษตรและการทองเที่ยวนั้น จะตองไมมีสวนขัดแยงกับการอนรัุกษ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรทีส่งเขาประกวด  จะตองดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 2 ปนับถึง 
วันสมัคร 
2. รางวัลประเภทแหลงทองเที่ยว 5 ประเภท จํานวน 28 รางวัล แบงเปน 

1. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (จาํนวน 8 รางวลั) 
2. แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม (จํานวน 8 รางวัล) 
3. แหลงทองเที่ยวเพื่อการนันทนาการ (จํานวน 2 รางวัล) 
4. แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (จํานวน 2 รางวัล) 
5. แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (จาํนวน 8 รางวลั) 
หมายเหตุ : แหลงทองเที่ยวประเภทที่ 1,2,5 แบงการใหรางวัลเปนภาคละ 2 รางวัล    
                 (ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคใต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
       : แหลงทองเที่ยวประเภทที่ 3,4 แบงการใหรางวัลทัว่ประเทศ   

3. เกณฑการตัดสิน  
1. ทิศทางและการกําหนดแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  (10 คะแนน) 

1.1 มีทิศทาง หรือแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางชดัเจน 
1.2 มีแผนการพัฒนาที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
1.3 มีการนําแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ 
1.4 มีกลไกการติดตาม และประเมินผล 

2. การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว เพื่อการทองเที่ยวอยางยัง่ยืน และภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง (20 คะแนน) 
2.1 มีความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ 
2.2 มีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยว และการพัฒนาตามขีดความสามารถในการรองรับ  
      ของแตละแหลงทองเที่ยว 
2.3 มีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง เชน การจัดการ 
      น้ําเสียและการกําจัดขยะอยางเปนระบบ รวมทั้งการใชพลังงานอยางคุมคา 
2.4 มีการจัดการดานความปลอดภัยของนกัทองเที่ยว 
2.5 มีการใชพืน้ที่สําหรับกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามสภาพพืน้ที่ 
2.6 มีการจัดสภาพภูมิทศันไดอยางเหมาะสมตามสภาพพื้นที ่

3. การสงเสริมและการมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อเปนสวนหนึ่งของการลด
สภาวะโลกรอน (20 คะแนน) 
3.1 สงเสริมกิจกรรมกับชุมชนที่เนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกชุมชน  
       (ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวติ ภูมิปญญาทองถ่ิน) 
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1.1 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ  
ส่ิงแวดลอม 

3.3 สงเสริมและกระตุน และแนะนําชุมชนใหมีสวนรวมในกจิกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
       แหลงทองเที่ยวอยางถูกตองเหมาะสม 
3.4 สงเสริมและกระตุนใหนักทองเที่ยวมสีวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
3.5 สงเสริมใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจดัการ    และมกีารกระจายรายได 
      สูชุมชนอยางเปนธรรม    

4. การจัดการคุณคาของแหลงทองเที่ยว  (20 คะแนน) 
4.1 ดํารงเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวซ่ึงเปนของแท  เปราะบาง และหายาก 
4.2 ดํารงความสมบูรณของแหลงทองเที่ยว 
4.3 ดํารงคุณคาและความสําคัญของแหลงทองเที่ยว 

5. ความเหมาะสมของกิจกรรมการทองเที่ยว (10 คะแนน) 
5.1 จัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความสอดคลองกับแหลงทองเที่ยว 
5.2 จัดเครื่องมอืสําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทั้งในดานความปลอดภัยและ  
      การบํารุงรักษา 
5.3 จัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมชุมชน 

6. การจัดการเรียนรู ขอมูล และการสื่อความหมายการทองเที่ยว (10 คะแนน) 
6.1 มีการใหขอมูลขอเท็จจริงของแหลงทองเที่ยว     และทรัพยากรธรรมชาติและ 
      วัฒนธรรมชุมชน โดยผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบและพัฒนาขอมลูอยางสม่ําเสมอ 
6.2 มีปายสื่อความหมายแสดงประวัติความสําคัญของแหลงทองเที่ยว และทรัพยากร  
      ทองเที่ยวที่มีความเหมาะสม ไมทําลายหรือบดบงัภมูิทัศน 
6.3 มีวิทยากร หรือมัคคุเทศกทองถ่ินใหคําแนะนํา หรือใหความรู รวมทั้งกฎกติกาตางๆ ใน 
      แหลงทองเที่ยว    
6.4 มีระบบ หรือโปรแกรมการสื่อความหมายเพื่อการเรยีนรูที่เหมาะสมและทันสมัย 

7. การดําเนินการดานการตลาด และการสงเสริมการตลาด (10 คะแนน) 
7.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเพื่อเชิญชวนใหมาทองเที่ยวทั้งทางตรง 
       และทางออม 
7.2 มีแผนงานการเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
7.3 มีการเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในภาษาตางประเทศที่เหมาะสมกับ   
      นักทองเทีย่วอยางนอย 1 ภาษา  
7.4 มีการเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
7.5 มีการจัดกิจกรรมทองเที่ยวรวมกับหนวยงานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ  
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2.  รางวัลประเภทที่พักนักทองเที่ยว   
1. ประเภทและนิยาม 
แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. รางวัลท่ีพักโรงแรมในเมือง (City Hotel) 
 ที่พักโรงแรมในเมือง หมายถึง โรงแรมที่ตั้งอยูในเขตเมือง หรือบริเวณใกลศูนยกลางธรุกิจ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการใหบริการแกผูที่เดนิทางเขาไปติดตองาน หรือทองเที่ยว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

• เปนสถานประกอบการซึ่งมีจาํนวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป 
• เปนสถานประกอบการซึ่งมจีาํนวนหองพักนอยกวา 80 หอง 
• โรงแรมที่จะสงเขาประกวด ตั้งอยูในจังหวดัใดก็ไดของประเทศไทย 
• การใหบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่โรงแรม มีไวใหบริการ ไมใชขอจํากัดของการสงเขา

ประกวดที่พักโรงแรมในเมอืง       แตจะคาํนึงถึงการดําเนินการที่มุงเนนการรักษาสิ่งแวดลอม   
การจัดทํามาตรฐานการบริหารงาน การบริการผูเขาพัก สัมพันธภาพกับชุมชนทองถ่ิน ตามเกณฑ
ที่ใชในการตดัสิน 

• ที่พักประเภทโรงแรมในเมือง ที่สงเขาประกวด จะตองมกีารดําเนนิการมาแลวไมต่ํากวา 2 ป นับ 
ถึงวันรับสมัคร 

2. รางวัลท่ีพักตากอากาศ (Resort Hotel) 
 ที่พักตากอากาศ หมายถึง ทีพ่ักที่ตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวหรือใกลเคียงแหลงทองเทีย่ว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการแกนักทองเทีย่ว โดยมีคุณลักษณะดังนี ้

• เปนสถานประกอบการซึ่งมีจาํนวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป 
• เปนสถานประกอบการซึ่งมีจาํนวนหองพักนอยกวา 80 หอง 
• ที่พักตากอากาศที่สงเขาประกวด ตั้งอยูในจังหวดัใดก็ไดของประเทศไทย 
• การบริการหรอืส่ิงอํานวยความสะดวกที่มไีวใหบริการ    ไมใชขอจํากดัของการสงเขาประกวด  

แตที่พักตากอากาศ จะตองมกีารจัดการสิ่งแวดลอม     การสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน  
การจัดทํามาตรฐานการบริหารงาน การบริการผูเขาพัก สัมพันธภาพกับชุมชนทองถ่ินตามเกณฑ
ที่ใชในการตัดสิน 

• ที่พักตากอากาศ ที่สงเขาประกวด จะตองมกีารดําเนนิการมาแลวไมต่ํากวา 2 ป นับถึงวันรับสมัคร 
3. รางวัลท่ีพักบูติค โฮเต็ล (Boutique Hotel) 

 ที่พักบูติคโฮเต็ล หมายถึง ที่พักที่มีลักษณะและจุดขายทีแ่ตกตางจากสถานที่พักอื่นๆ โดยมี
การออกแบบอาคาร  ตกแตงภายในที่แตกตางและโดดเดน   หรืออาจมีธีม (Theme) ของการสราง
อาคาร ตกแตงภายในที่นาสนใจเปนจุดขายในการดึงดดูนักทองเที่ยว     โดยบางแหงอาจดัดแปลง
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มาจากอาคารที่มีประวัติศาสตรยาวนาน  และมุงเนนการบริการลูกคาเปนสําคัญ    โดยอาจรวมถึง
ลักษณะบริการที่จัดเตรียมไวที่สอดคลองกับรูปแบบชีวติและพฤติกรรมของลูกคากลุมเปาหมาย  
มีจํานวนพนกังานบริการที่สามารถใหบริการและใสใจกบัรายละเอียดของลูกคาแตละคน 
(Customized Service) และใหความสําคัญกับบริการอยางใกลชิดกับลูกคาทุกคนมากกวาโรงแรม
ประเภทอื่น ๆ อยางชัดเจน รวมไปถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณครบครันในระดับ 4-5 ดาว 
(ตามมาตรฐานระดับดาวของมูลนิธิมาตรฐานโรงแรม)   

•    ที่พักบูติคโฮเต็ลที่สงเขาประกวดจะตองกําหนดกลุมเปาหมายเฉพาะของลูกคา ทั้ง
ประเภท ระดบั และขนาด (Positioning) 
 •    ที่พักบูติคโฮเต็ลตองมีลักษณะพิเศษทางกายภาพที่แสดงใหเห็นภาพลักษณทีเ่ฉพาะ
กลุม เหมาะสมกับพฤติกรรมและรูปแบบชีวิตของกลุมเปาหมาย   (Expression & Appearance) 
 •    ที่พักบูติคโฮเต็ล มีรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกบัรสนิยมของกลุมเปาหมาย   
(Customized Service) 
 •    ที่พักบูติคโฮเต็ลที่สงเขาประกวดตั้งอยูในจังหวดัใดกไ็ดของประเทศไทย   
 •    การบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีไวใหบริการ    ไมใชขอจาํกัดของการสงเขา
ประกวด แตทีพ่ักแบบบูติคโฮเต็ล จะตองมกีารจัดการสิ่งแวดลอม การสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรม
ทองถ่ิน   การจัดทํามาตรฐานการบริหารงาน    การบริการผูเขาพัก   สัมพันธภาพกับชุมชนทองถ่ิน 
ตามเกณฑที่ใชในการตัดสนิ 
 •    ที่พักบูติคโฮเต็ล ที่สงเขาประกวดจะตองมีการดําเนนิการมาแลวไมต่ํากวา 1 ป นับถึงวันรับ
สมัคร 

4.  รางวัลท่ีพกัพูลวิลลา (Pool Villa)  
               ที่พักพูลวิลลา  หมายถึง สถานที่พักที่มีการออกแบบตกแตงหองพักในบรรยากาศแบบ
สวนตัว มีส่ิงอาํนวยความสะดวกและอุปกรณครบครัน ในระดับ 4-5 ดาว (ตามมาตรฐานระดับดาว
ของมูลนิธิมาตรฐานโรงแรม)    มีสระวายน้ําหรือสระน้ําแบบจากุสชี่สวนตัวภายในบริเวณที่พัก  
โดยสถานที่พกัจะตองมจีาํนวนหองประเภท Pool Villa อยางนอย 50% ของจํานวนหองทั้งหมด 

•  ที่พักพูลวิลลา ที่สงเขาประกวด ตั้งอยูในจังหวัดใดก็ไดของประเทศไทย 
• การบริการหรอืส่ิงอํานวยความสะดวกที่มไีวใหบริการ ไมใชขอจํากัดของการสงเขาประกวด   

แตที่พักพูลวิลลา ที่สงเขาประกวด จะตองมีการจัดการสิง่แวดลอม การสงเสริมเอกลักษณ
วัฒนธรรมทองถ่ิน  การจัดทาํมาตรฐานการบริหารงาน การบริการผูเขาพัก สัมพันธภาพกับ
ชุมชนทองถ่ิน ตามเกณฑที่ใชในการตัดสนิ 

• ที่พักพูลวิลลา ที่สงเขาประกวด จะตองมีการดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 1 ป นับถึงวันรับสมัคร  
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2. เกณฑการคัดเลือกใบสมัคร 
1. ตองมีหนังสือบริคณฑสนธิ 
2. เฉพาะที่พกัแบบโรงแรมในเมือง ที่มีหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป ตองมีการประเมินผล

กระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) 
3. ตองมีโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย และไมรุกลํ้าพื้นที่สาธารณะใน

ทุกกรณ ี
4. ตองมีใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
5. ตองมีใบอนุญาตประกอบกจิการโรงแรมอยางตอเนื่อง 
6. จะตองไมเล้ียง ครอบครอง และจําหนายสัตวปา สัตวทะเล สัตวสงวนหรือคุมครอง และ

ซากสัตวทุกชนิด    
7. เปนสถานประกอบการที่ไมมีการจางแรงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย 
8. ตองมีรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ในพืน้ที่ที่กฎหมาย

กําหนด 
3. เกณฑการตัดสิน 

1. ดานการบริหารจัดการ 
2. ดานการจดัซื้อและจัดจาง   
3. ดานการบริการ       
4. ดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
5. ดานพลังงานและลดภาวะโลกรอน    
6. ดานสุขภาพและความปลอดภัย     
7. ดานการเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน     
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3.  รางวัลประเภทรายการนําเที่ยว  
1. ประเภทและนิยาม 

1.1 รายการนําเท่ียวสําหรับนักทองเที่ยวในประเทศ 
รายการนําเทีย่วสําหรับนักทองเที่ยวในประเทศ หมายถึงรายการนําเทีย่วของบริษัทหรือ

องคกรใดๆ ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและจัดขึ้นเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวทีม่ีถ่ินพํานักใน
ประเทศไทยและสถานที่ในการนําเที่ยวในรายการที่สงเขาประกวด จะตองเปนสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเทานั้น 

1.2 รายการนําเท่ียวสําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศ   
รายการนําเทีย่วสําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศ หมายถึงรายการนําเทีย่วของบริษัทหรือ

องคกรใดๆ ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและจัดขึ้นเพื่อใหบริการแกนกัทองเที่ยวชาวตาง 
ประเทศและสถานที่ในการนําเที่ยวที่สงเขาประกวดจะตองเปนสถานที่ในประเทศไทย เปนหลัก  
2. เกณฑการตัดสิน 
เกณฑท่ี 1 
  “รูปแบบรายการนําเที่ยวท่ีนาสนใจ กอใหเกิดแรงจูงใจในการทองเที่ยว” (25 คะแนน) 

1.1 รายการนําเที่ยวที่มีความสรางสรรคหรือริเริ่มจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ และควร 
       เปนการนาํเที่ยวที่สามารถใหความประทับใจหรือเปนไปตามความคาดหวังของ 
       นักทองเทีย่ว รวมทั้งการแจงสิ่งที่ควรและไมควรทําแกนักทองเทีย่ว 
1.2 มีแผนกําหนดการเดินทางที่ดี  มีรายละเอียดที่ชัดเจนและทําไดจริง มคีวามเหมาะสม  
      ดาน เวลาและระบุประเภทพาหนะ  มีการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของกิจกรรมตางๆ 
      ไดอยางเหมาะสม 

 1.3 มีความเหมาะสมดานราคา ดานสินคา อาหาร ฯลฯ 
1.4 มีกิจกรรมที่จูงใจนกัทองเที่ยว เปนกจิกรรมที่เหมาะสมตอกลุมเปาหมายทั้งดานปรมิาณ 
       และคุณภาพ 

 1.5 มีวิทยากรใหความรูเชิงลึกและเชิงกวาง 
เกณฑท่ี 2 

“บทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ในการใหการศึกษาและกิจกรรม 
การอนุรักษ” (20 คะแนน) 
 2.1 มีการใหความรู ความเขาใจเรื่องสิ่งแวดลอม 

2.2 มีกิจกรรมที่สงเสริมใหนกัทองเที่ยวและประชาชนมคีวามตระหนกัและรวมในการ 
       อนุรักษส่ิงแวดลอมและวฒันธรรม 
2.3 รายการนําเที่ยวทีจ่ัดขึ้นจะตองไมขัดแยงกับหลักและวิธีปฏิบัติของการอนุรักษ 
       ธรรมชาติ 
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 2.4 ตองสนับสนุนที่พักและอาหารที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 2.5 สงเสริมผลิตภัณฑและของที่ระลึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เกณฑท่ี 3 

“การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและเอกลักษณของทองถิ่น รวมท้ังการสนับสนนุ
เศรษฐกิจทองถิ่น” (15 คะแนน) 

3.1 มีกิจกรรมที่แสดงใหเหน็ถึงความสําคัญทางดานประวัติศาสตร ศลิปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต 
       และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.2 มีกิจกรรมที่สงเสริมเอกลักษณทองถ่ิน เพื่อกอใหเกดิความรักและภาคภูมิใจและกระตุน 
       ใหประชาชนชวยกันอนรัุกษคุณคาของชุมชนของตนในทิศทางทีย่ั่งยืนตามหลัก    
        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 มีการจัดการใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการนําเที่ยว    การฟนฟูและการ 
      อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
3.4 มีการสนับสนุนการดําเนนิงานของทองถ่ิน กอใหเกิดการกระจายรายไดใหแกทองถ่ิน 
       และแหลงทองเที่ยว 
3.1 มีการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกนัระหวางชุมชนกับนกัทองเที่ยวเพื่อเปนการ 

สรางประสบการณที่ดีกับชุมชน ในขณะทีน่ักทองเที่ยวไดรับความรูความเขาใจกับ
บริบทของชุมชนและความเปนเอกลักษณของสังคมทองถ่ิน 

เกณฑท่ี 4 
“การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน และสขุภาพของนักทองเที่ยวตลอดจน

ผูเก่ียวของ” (15 คะแนน) 
 4.1 มีมาตรการและระบบความปลอดภัยในแผนการทองเที่ยว 

4.2 มีมาตรฐานความปลอดภัยของพาหนะ บุคลากรและอุปกรณทีใ่ชในการใหบริการ 
4.3 มีมาตรฐาน ความสะอาดและสุขอนามัยของพาหนะและอุปกรณที่ใชในการใหบริการ 
4.4 มีการใหความรู ความเขาใจและฝกอบรมใหบุคลากรและมัคคุเทศกมีความรูในเรือ่งงาน  
       แกไขปญหาการเกดิอุบตัิภัย 

 4.5 มีอุปกรณดานความปลอดภัยและมีอุปกรณปฐมพยาบาลพรอม 
เกณฑท่ี 5 

“บทบาทความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศกรวมท้ังการสงเสริมการอนุรักษ”
(15 คะแนน) 
 5.1 มีมัคคุเทศกจํานวนเพียงพอ สอดคลองและเหมาะสมกับรายการนําเที่ยว   ความรูของ 
                       มคัคุเทศกเหมาะสมกับรายการนําเที่ยว 

5.2 ความสามารถในการนําเสนอความรูดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมกบัรายการนําเทีย่วได 
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       อยางกลมกลืน 
5.3 มัคคุเทศกมีความรู ความเขาใจในการจดัรายการนําเทีย่วและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เกณฑท่ี 6 
“การดําเนินการดานตลาดและการสื่อสารการตลาด” (10 คะแนน) 
6.1 มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายการนําเทีย่วตางๆ อยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ มีการ

ทําสื่อสงเสริมการขายเหมาะสม 
 6.2 มีการจัดกจิกรรมสงเสริมการทองเที่ยวรวมกับหนวยงานตางๆ 
 6.3 มีแผนการตลาดที่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐบาล 
 6.4 มีการติดตามอยางตอเนือ่งและประเมนิผลการดําเนนิงาน 
 
โดยมีกรอบแนวทางการพิจารณาคะแนนเพิ่มเติม ดังนี ้
 1. สภาวะโลกรอน (Global Warming) 
 2. การมีสวนรวม (Participation) 
 3. แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง (Efficiency Economy) 

4. บริบทเชื่อมโยงในภาพรวม เชน รางวัลประเภทแหลงทองเที่ยวนอกจากจะพิจารณาใน 
    เรื่องของตัวแหลงทองเที่ยวแลวจําเปนจะตองพิจารณาในเรื่องของภมูิทัศน เชน ปายสื่อ 
    ความหมายปายชี้ทาง ฯลฯ 
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4.  รางวัลองคกรสนับสนนุและสงเสริมการทองเที่ยว 
1. การจัดแบงรางวัล  

แบงรางวัลออกเปน 6 กลุมพื้นที่ ไดแก  
• กรุงเทพมหานคร  
• ภาคกลาง   
• ภาคตะวันออก  
• ภาคเหนือ  
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
• ภาคใต 

 
โดยแตละกลุมพื้นที่จะมี 2 รางวัล คือ รางวลัยอดเยีย่ม และรางวัลดีเดน รวมทั้งสิ้นจํานวน  

12 รางวัล 
2. คุณสมบัติขององคกรท่ีสงเขาประกวด 

1. องคกรที่สงเขาประกวด  อาจเปนกลุมบุคคลหรือนิติบุคคล  เชน  หนวยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา ชุมชน หรือชมรมที่ประชาชนมีสวนรวม โดยมีโครงสรางขององคกรที่
ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ  

2. องคกรมีบทบาทและผลงานในการสนับสนุนหรือสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได  

3. องคกรที่สงเขาประกวด มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการสงเสริมหรือสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยมีส่ิงบงชี้ถึง การอนุรักษส่ิงแวดลอมของแหลงทองเที่ยว หรือ 
เสนทางภูมิทัศนวัฒนธรรม  หรือศิลปวัฒนธรรม หรืออัตลักษณของชุมชน 

4. องคกรตองดําเนินงานในพื้นที่อยางถูกตองตามกฎหมาย 
5. องคกรตองไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ ในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่

สงเขาประกวดจากหนวยงานในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
6. องคกรตองมีผลงานดานการสนับสนุนหรือสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่ตอเนื่องมา

ไมนอยกวา 2 ป 
3. เกณฑการตัดสิน 
1. บทบาทในการสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และการอนุรักษสิ่งแวดลอมของแหลงทองเท่ียว 
(35 คะแนน)   
1.1 องคกรตองมี   วิสัยทัศน   นโยบายและวัตถุประสงค    ที่สะทอนถึงแนวคิดและหลักการของ 

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
1.2 มีแผนปฏิบัติการ โครงการ  หรือกิจกรรมที่สะทอนถึงวิสัยทัศน  นโยบายและวัตถุประสงคของ 
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การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (เชน คุณภาพประสบการณของนักทองเที่ยว คุณภาพชีวิตของคน
ทองถ่ิน  ความยั่งยืนของทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย) 

1.3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ หรือกิจกรรม อยางเหมาะสม 
เพียงพอ 

1.4 ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   โครงการ หรือกิจกรรม ที่บงชี้ถึงการปกปองและบํารุงรักษา     
ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม (เชน มีกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบ
ตางๆ  มีการรณรงคสรางจิตสํานึกใหแกนักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ินและผูมีสวนไดสวนเสีย
อ่ืน ๆ  มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและการอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่ งแวดลอมของแหลงทองเที่ ยว  หรือเสนทางภูมิทัศน         
วัฒนธรรม หรือลักษณของชุมชน โดยการสื่อความหมายผานตัวกลางตาง ๆ ฯลฯ) 

1.5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ใหความสําคัญตอวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน (เชน การเคารพภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน การสงเสริมให
ประชาชนทองถ่ินมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอแผนงานและการดําเนินโครงการหรอื
กิจกรรมขององคกร) 

1.6 มีแผนการประชาสัมพันธหรือแผนการตลาดขององคกร หรือโครงการอยางตอเนื่อง เปนที่รับรู 
ของผูเกี่ยวของ (เชน นักทองเที่ยว ประชาชนในทองถ่ิน และธุรกิจภาคเอกชน)   

1.7 มีการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงหลักธรรมมาภิบาลที่ดี (เชน มีความ
โปรงใสตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ) 

2. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอัตลักษณของทองถิ่น รวมท้ังการสนับสนุนทองถิ่นตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (25 คะแนน) 

1.1 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวของทองถ่ิน ไดแก ทรัพยากรทางประวัติศาสตร  
ภูมิศาสตร ศิลปวัฒนธรรม  วีถีชีวิตและอัตลักษณของทองถ่ิน (เชน การดูแลรักษาและ
ฟนฟูทรัพยากรดังกลาว การเก็บรวบรวมขอมูลและการดํารงไวซ่ึงภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ) 

1.2 สงเสริมใหมีกิจกรรมที่กอใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจ รวมทั้งสรางแรงกระตุนให
ชุมชนชวยกันรักษาคุณคาของทรัพยากรทองถ่ินในทิศทางที่ยั่งยืน (เชน การรวมมือจัดงาน
เทศกาล งานประเพณี งานภูมิปญญาพื้นบาน รวมทั้ง มีวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินให
เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง) 

1.3 สนับสนุนหรือสง เสริมใหทอง ถ่ินมีการเรียนรูและสื่อความหมายเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตใหแก ผูมาเยี่ยมเยือนหรือนักทองเที่ยว (เชนการจัด
ใหมีหลักสูตรฝกอบรมยุวอาสาสมัครนําเที่ยว  การสนับสนุนใหผูแทนทองถ่ินไปศึกษาดู
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งานยังแหลงทองเที่ยวตัวอยางที่ดี  การจัดทําคูมือการสื่อความหมายแหลงทองเที่ยวใหแก
ทองถ่ิน ฯลฯ) 

1.4 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยว (เชน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตโดยการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน
รวมกัน) 

1.5 โครงการหรือกิจกรรมที่องคกรจัดใหมีขึ้นนั้น เปนการสงเสริมการทองเที่ยวที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิต ภูมิปญญา และสภาพแวดลอมทางกายภาพ วัฒนธรรม ประเพณีชุมชนทองถ่ิน 
และกอใหเกิดการจางงานและกระจายรายไดแกทองถ่ินอยางเปนธรรม ประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (เชน แหลงทองเที่ยวทางวนเกษตร) 

3. การสงเสริมบุคลากรขององคกรตอการสรางคุณประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมรวมกับ
ประชาชนในทองถิ่น ใหเกิดความรวมมือในการสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (20 คะแนน) 

1.1 มีผลงานอันเกิดจากกิจกรรมสรางแรงจูงใจและกระตุนบุคลากรขององคกรและประชาชน
ในทองถ่ินใหเกิดจิตสํานึกรวมมือสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (เชน การใหรางวัล หรือ
ประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรที่เปนอาสาสมัคร หรือการใหการสนับสนุนหรือสงเสริมให
เกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน) 

1.2 มีวิธีการหรือกระบวนการในการสรางจิตสํานึกบุคลากรและประชาชนในทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องใหเกิดการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ วัฒนธรรมทองถ่ิน และสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (เชน กิจกรรมรณรงคดานการฟนฟู การอนุรักษ ทรัพยากรทองเที่ยว
อยางตอเนื่อง) 

1.3 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับในการวางแผนและจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม (เชน การอบรมวิธีการจัดทําแผนงานและ
โครงการ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  การศึกษาดูงานในประเทศและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ฯลฯ) 

1.4 ผูบริหารระดับสูงมีความตระหนักตอการสรางคุณประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม   
และใหการสนับสนุนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (เชน มีนโยบายและงบประมาณที่สนับสนุน การใหความรูแกบุคลากร การจัดทําสื่อ
เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ  ใหความสําคัญตอการบูรณาการ การสรางพันธมิตร และ
ความรวมมือระหวางองคกร) 

4. การประเมินความสําเร็จของงานที่วัดไดท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ (20 คะแนน) 
4.1 มีการเก็บรวบรวมสถิติ ขอมูล ประเมินและติดตามตรวจสอบความสําเร็จของงานอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
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4.2 มีผลลัพธที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและความพึงพอใจของชุมชน (เชน วัดผล
จากการมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) 

4.3 มีผลงานที่ปรากฏแสดงถึงการดํารงไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (เชน 
คุณภาพของทรัพยากรทองเที่ยวยังคงอยู  ไมมีมลพิษดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ) 

4.4 มีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ (ปจจยัและตวัชี้วัดผลงาน) และมีการสรุป 
       ประเด็นปญหาและอุปสรรคเปนบทเรียนในการดําเนินงานครั้งตอไป                       
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5.รางวัลประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
1. ประเภทและนิยาม 
แบงออกเปนประเภทยอย ๆ 6 ประเภท ไดแก  

1. รางวัลประเภทสื่อสิ่งพิมพมวลชน 
  •  เปนบทความ สารคดี หรือคอลัมนซ่ึงตีพิมพในหนังสอืพิมพ นิตยสาร หรือวารสารที่มีเนื้อหา 

ในการสงเสริมการทองเที่ยวและการใหความสําคัญแกการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ/หรือใหความรูเกี่ยว 
กับการทองเทีย่วอยางยั่งยืน และ/หรือสงเสริมและใหความรูเกีย่วกับการอนรัุกษแหลงทองเที่ยวอยาง
ตอเนื่องทั้งทางตรงและทางออม 

 •  ใชภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษ ในการตีพิมพ  
2. รางวัลประเภทสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจ 

 •  เปนเอกสารหรือส่ิงพิมพใด ๆยกเวนโปสเตอร ที่จัดพมิพเพื่อสงเสริม และ/หรือประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจกจายมิใชเพื่อจําหนาย และมีกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง ชัดเจน 
โดยเนื้อหาของสิ่งพมิพเปนการสงเสริมการทองเที่ยว และการใหความสําคัญแกการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และ/หรือใหความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และ/หรือสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่องทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจจะตองมีความหนา
โดยประมาณไมเกิน 10 หนา ขนาด 16 หรือ 8 หนายก 

 •  ใชภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษ ในการตีพิมพ  
3. รางวลัประเภทสื่อโทรทัศน 

 •  เปนรายการหรือเปนสวนหนึ่งของรายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน หรือเคเบิลทีวี   
โดยเนื้อหาของรายการจะตองเปนการเผยแพรขอมูลที่สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ    และการให
ความสําคัญแกการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ/หรือใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และ/หรือ
สงเสริมและใหความรูเกีย่วกับการอนุรักษแหลงทองเทีย่วอยางตอเนือ่งทั้งทางตรงและทางออม มีความ
ยาวไมเกิน 60 นาที จบในตอน 

 •  สงผลงานในรูปแบบ BETACAM / MINI DV / DV / DVCAM / DVD และติดชือ่ผลงานลง 
บนมวนวิดีทัศนและกลองบรรจุ 

 •  ภาษาทีใ่ช คือ ภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษ 
4. รางวัลประเภทสื่อวิทยุ 

 •  เปนรายการวิทยุหรือเปนสวนหนึ่งของรายการที่ออกอากาศทางวิทยุ ไมจํากัดวาเปนรายการที ่
ออกอากาศในระบบ AM หรือ FM    โดยเนื้อหาของรายการจะตองเปนการเผยแพรขอมูลที่สงเสริมการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย   และการใหความสําคัญแกการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ/หรือใหความรูเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน และ/หรือสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
ทั้งทางตรงและทางออม 
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 •  มีความยาวไมเกิน 60 นาที จบในตอน 
 •  สงผลงานในรูปแบบเทปบันทึกเสียง หรือ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ พรอมทั้งติดชื่อผลงานลงบน 

กลองบรรจุ 
 •  ภาษาทีใ่ช คือ ภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษ 

5. รางวัลประเภทสื่อเว็บไซต  
 •  ผลงานที่สงเขาประกวดตองมีเนื้อหาสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทยและการให 

ความสําคัญแกการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ/หรือใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และ/หรือ
สงเสริมและใหความรูเกีย่วกับการอนุรักษแหลงทองเทีย่วอยางตอเนือ่งทั้งทางตรงและทางออม และตอง
เปนขอมูลที่ทันสมัย  

 •  ไมจํากดัชนิดของซอฟตแวรที่ใชในการออกแบบ แตผลงานที่สงเขาประกวดตองอยูใน 
รูปแบบและขนาดที่กําหนดดังนี้  

- การแสดงผลหนาจอ (Output screen) resolution ไมต่ํากวา 800x600 pixels 
- ภาษาทีใ่ช คอื ภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษ 

6. รางวัลประเภทสื่อประสม (Multimedia)  
  •  ผลงานที่สงเขาประกวดตองมีเนื้อหาสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย    และการให 

ความสําคัญแกการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ/หรือใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และ/หรือ
สงเสริมและใหความรูเกีย่วกับการอนุรักษแหลงทองเทีย่วอยางตอเนือ่งทั้งทางตรงและทางออม 

 • เปนสื่อประสม (Multimedia) รูปแบบ Offline คือ  การใชคอมพิวเตอรรวมกับซอฟตแวรใน 
การสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความกราฟฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวดิีทัศน (Video) เปนตน และผูใชสามารถที่จะควบคุมสื่อใหนําเสนอ
ออกมาตามตองการไดในรูปแบบ มัลติมีเดยีปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธของ
ผูใชสามารถกระทําไดโดยผานทางคียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปนตน  

 •  สงผลงานในรูปแบบ CD, DVD หรืออ่ืน ๆ เชน ตู Kiosk และ Thumb Drive 
 •  ภาษาทีใ่ช คือ ภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษ 

2. เงื่อนไขของการประกวดรางวัลประเภทการสื่อสารและประชาสัมพนัธ 
1.  มีกระบวนการผลิตและเผยแพรภายในประเทศไทย และผูที่สงเขาประกวดตองมีถ่ินพํานักใน  

 ประเทศไทยหรือเปนนิติบคุคลไทย 
 2.  เผยแพรตอสาธารณชนแลว (ระหวาง 1 พฤษภาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2550)  
 3.  สงผลงานไดประเภทละ 1 ผลงาน  
 4.  ผูสงผลงานตองเปนเจาของลิขสิทธิ์ผลงานหรือไดรับความยนิยอมจากเจาของลิขสิทธิ์เปน    

     ลายลักษณอักษร 
5.  เจาของผลงานยินยอมใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) นําไปเผยแพรตอโดยไมเปน   
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     การจําหนาย  
6.  มีเนื้อหาการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย และการใหความสําคัญแกการอนุรักษ  

ส่ิงแวดลอม และ/หรือ ใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และ/หรือสงเสริมและให
ความรูเกี่ยวกบัการอนุรักษแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่องทั้งทางตรงและทางออม มีความถูก
ตองของขอมูล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความคิดสรางสรรค และมีวิธีการนําเสนอที่
นาสนใจ รวมการใชภาษาถูกตอง และสละสลวย 

 7.  มิไดมีการกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น 
3. เกณฑการตัดสินท่ัวไป 

1.    มีบทบาทหนาที่หลักหรอืมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกสงเสริมการทองเที่ยว ใหความ 
สําคัญแกการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ/หรือใหความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวอยางยั่งยนื และ/
หรือสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับการอนรัุกษแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่องทั้งทางตรงและ
ทางออม (30 คะแนน)             

2.    มีความถูกตองของเนื้อหาขอมูล มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (15 คะแนน) 
3.   มีความถูกตองและความงามในการใชภาษา  (15 คะแนน) 

4. เกณฑการตัดสินเฉพาะ   
คุณภาพเฉพาะของแตละสื่อ  (40 คะแนน) 

1. ส่ือส่ิงพิมพมวลชน 
  1. ความคิดสรางสรรค 
  2. ศิลปะและวธีิการนําเสนอที่นาประทับใจ และมีคณุธรรม 
 2. ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ 

1. ศิลปะและวธีิการนําเสนอที่นาประทับใจ และมีคณุธรรม 
 2. ความงามและความคิดสรางสรรคของรูปแบบการนําเสนอ                    

    (จัดหนาหนงัสือ / ภาพประกอบ / ตวัพิมพ / การพิมพ) 
  3. ส่ือทางโทรทัศน  
   1. ศิลปะและวธีิการนําเสนอที่นาประทับใจ และมีคณุธรรม 
   2. ความงามและความคิดสรางสรรคของรูปแบบการนําเสนอ                           
      (ภาพ / แสง / เสียง / คุณภาพของผูดําเนินรายการ) 

4. ส่ือวิทย ุ
 1. ศิลปะและวธีิการนําเสนอที่นาประทับใจ และมีคณุธรรม 

2. ความงามและความคิดสรางสรรคของรูปแบบการนําเสนอ (ลีลาการพดู /  
   เพลงประกอบ / เสียงประกอบ / คุณภาพของผูดําเนินรายการ)  

5. ส่ือเว็บไซต 
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1. ศิลปะและวธีิการนําเสนอที่นาประทับใจ และมีคณุธรรม 
2.ความงามและความคิดสรางสรรคของรูปแบบการนําเสนอ  
    (การจัดองคประกอบศิลป) 
3. ความถูกตอง ความกวาง ความลึกของขอมูลและความพรอมในการ 
   เชื่อมโยงฐานขอมูลตาง ๆ และการปรับเปลี่ยนใหทนัสมัยอยูเสมอ 
4. ความรวดเรว็ในการเขาถึงขอมูล และความสะดวกในการเขาถึงขอมูล  

6. ส่ือประสม (Multimedia) 
1. ศิลปะและวธีิการนําเสนอที่นาประทับใจ และมีคณุธรรม 
2. ความงามและความคดิสรางสรรคของรูปแบบการนําเสนอ  
3. ความถูกตองของขอมูล 
4. ความสะดวกในการใชงาน 
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6.รางวัลประเภทการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
1. ประเภทและนิยาม 
แบงออกเปนประเภทยอย ๆ  3 ประเภท ไดแก 

1. Day Spa   
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ : การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ   โดยบริการ 

หลักที่จัดไวประกอบดวยการนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพ    โดยอาจมีการบริการเสริม 
ประกอบดวย      เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุม 
อาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย
ทางเลือกอื่นๆหรือไมก็ได* 

 Day Spa: เปนสปาที่พบเห็นไดงายกวาสปาประเภทอื่น เปดใหบริการในชวงกลางวันไมมี 
ที่พักคางคืน สวนใหญมีบริการเพื่อความงามรวมอยูดวย อาทิ พอกตัว ขัดตัว ทําผม นวดหนา     
นวดตัว  เปนตน  ใชเวลาในการบําบัดเพียงระยะสั้น ๆ 

2. Destination Spa 

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ : การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ โดยบริการ 
หลักที่จัดไวประกอบดวยการนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีการบริการเสริม 
ประกอบดวย  เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุม 
อาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย
ทางเลือกอื่นๆหรือไมก็ได* 

 Destination Spa: สปาแบบมีจุดหมายเฉพาะ เปนสปาที่ตั้งอยูในทําเลเงียบสงบเปนสวนตัว   
ใหบริการที่พักแรม เนนการสรางเสริมสุขภาพแกรางกาย เพื่อกระตุนการทํางานของอวัยวะตาง ๆ 
และเพื่อควบคุมการเผาผลาญอาหาร มีลักษณะเปนสถานบริการแบบองครวม กลาวคือ มีการบริการ
ครบวงจรไมวาจะเปนการนวดรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะวารีบําบัด ความเขมงวดดานโภชนาการ 
เนนการรับประทานผักสดผลไมและเนื้อปลา และใหผูบริการงดการบริโภคแอลกอฮอลและบุหร่ี  

3. สถานพยาบาลที่สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สถานพยาบาลฯ: สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะที่มีเตยีงรับคนไขไวคางคืน ซ่ึงจัดไวเพื่อ 

การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือซ่ึงจัดไวเพื่อ
การประกอบการกิจการอื่นดวยการผาตัด ฉีดยา หรือดวยการใชกรรมวธีิอ่ืนซึ่งเปนกรรมวิธีการ
ประกอบโรคศิลปะ       ทั้งนี้โดยกระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไม   
และเปนสถานพยาบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหตั้งและดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541   และเปนสถานพยาบาลที่มีแผนดําเนินการสงเสริมตลาดตางประเทศอยางชัดเจน 
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2. เกณฑการคัดเลือกใบสมัคร 
   1. ตองมีหนังสือบริคณฑสนธิ 

 2. ตองมีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขอยางตอเนือ่ง 
 3. เปนสถานประกอบการที่ไมมีแรงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย 

3. เกณฑการตัดสิน Day Spa และ Destination Spa 
1. ดานการบรกิารและบุคลากร     
2. ดานผลิตภณัฑ เครื่องมือ และอุปกรณ       

     3. ดานการบรหิาร การจัดการองคการ และการสงเสริมดานการตลาด   
4. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม   

     5. การประเมนิผล 
4. เกณฑการตัดสินสถานพยาบาลที่สงเสรมิสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 1. ดานการบรกิารและบุคลากร 
 2. ดานการบรหิาร การจัดการองคการ และการสงเสริมดานการตลาด   
 3. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม   
 4. การประเมนิผล 

การสงผลงานเขาประกวด 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.) กําหนดรับสมัครผลงานเขาประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจําป 2551 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2551 (กรณีสงทางไปรษณียดูวันที่ในประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ โดยสงมาตามที่อยูทายใบ
สมัครที่แนบ ทั้งนี้ ผูสงผลงานตองมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ 

คุณสมบัติของผูสมัคร ผลงาน / องคกรที่สงเขาประกวด 
 1. จะตองเปนผูประกอบการที่มีสถานที่ตั้งอยูในราชอาณาจักรไทย 
 2. การดําเนินการที่เกี่ยวของตองปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย  
 3. จะตองไมมสีวนเกีย่วของกับ ททท. ทั้งทางตรง และทางออม 
 4. รายการที่สมัครเขาประกวดจะตองเปนกิจการ / การดาํเนินการที่มีระยะเวลาการดาํเนิน 
งานตามเกณฑที่แตละรางวัลไดกําหนดไว 
 5. ผูที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ตั้งแตคร้ังที่ 1-6 สามารถสงผลงานเขารวม
ประกวดได 
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เงื่อนไขของการสมัคร 

 1. หากสมัครในหมวดใดแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงหมวดได 
2. ผลงานที่สงประกวด จะกระทําโดยเจาของผลงาน หรือเสนอชื่อโดยบุคคลที่สามก็ได  

แตตองไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรเพื่อแสดงความยินยอมเขารวมการประกวดจากเจาของ
ผลงาน 
 3. การสงผลงานเขาประกวด สามารถสงได 1 ผลงาน ตอ 1 ประเภทรางวัลเทานั้น 
 4. ผลงานที่สงเขาประกวดซ้ําซอนกัน คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่สงกอน 
 5. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมใหรางวัล หากไมพบวามีผลงานใดที่เหมาะสม 
 6. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีการสูญหาย หรือเสียหายของ 
ผลงานที่สงเขาประกวด 
 7. หากพบวาผูสงผลงานเขาประกวด มีเจตนาแสดงขอมูลอันเปนเท็จ ทางคณะกรรมการฯ 
จะตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที 
 8. คณะกรรมการฯ จะไมสงเอกสาร หรือวัสดุประกอบการสมัครใด ๆ คืนแกผูสมัคร 
 9. กําหนดการสมัคร คณะกรรมการฯ จะถือการประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
 10. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด 

สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 

 1. ททท. จะเผยแพรประชาสัมพันธผูที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย   ใหเปนที่
รูจักอยางแพรหลายมากขึ้นผานสื่อตาง ๆ ที่ ททท. มีอยู ไดแก ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ   ส่ือส่ิงพิมพ  
ส่ือพิเศษ ส่ือออนไลน และอนุสาร อสท. 
 2. ททท.จะสงเสริมการตลาด และขยายผลความสําเร็จดานการตลาดใหกับผูที่ไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยโดยจะเชิญใหเขารวมงานสงเสริมการขายในงาน Consumer Fair หรือ 
Trade Fair ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ในราคาพิเศษ 
 3. ททท. จะสนับสนุนผูที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย โดยจะกําหนดใหผูที่
ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย อยูในเสนทางทองเที่ยว Media Familiarization Trip หรือ 
Agent Familiarization Trip ของ ททท. 
 4. รายชื่อของผูที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย จะปรากฏอยูในเว็บไซตของ 
ททท. เปนระยะเวลา 2 ป โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งนี้ เว็บไซตของ ททท. มีผูสนใจใชบริการ
ประมาณ 10 ลานคนตอป 
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ขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสารเบื้องตน 
 1. ภาษาที่ใชในการพิมพใชภาษาไทยเปนหลัก 
 2. พิมพขอความลงบนกระดาษขาวไมมีบรรทัด ขนาด A4 หนา 80 แกรม พิมพในแนวตั้ง  
 (portrait) เปนหลัก หากขอมูลนั้นไมสามารถพิมพในแนวตั้งได อนุโลมใหพิมพไดในแนวนอน 
(landscape)  
 3. จํานวนหนากระดาษที่สงเอกสารหลักไมเกิน 50 หนา (พิมพหนาเดียว) ภาคผนวกไมเกิน 
20 หนา  
 4. ตัวอักษร (font) ตัวอักษรที่ใชพิมพตองเปนสีดํา คมชัด สะดวกแกการอาน และตองใช
ตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม ตัวอักษรที่ใชในการพิมพรายละเอียด ไดแก Angsana New  
ขนาด 16 
 5. การเวนระยะหาง และยอหนา ควรจัดตามความสวยงาม และเหมาะสม การเวนที่วางจาก
ขอบกระดาษดานซายมือหางจากขอบ 1.20 นิ้ว ดานขวามือ ดานบนและลาง เวนหางจากขอบ 1 นิ้ว
ใหใสเลขหนาทุกหนาดานขวามือลางของหนากระดาษ การสงใหแยกเอกสารหลัก และภาคผนวก
ออกจากกัน โดยใชกระดาษสีขนาด A4 คั่น และใหใสในแฟมขนาด A4 ขนาดสันกวางไมเกิน 2 นิ้ว  
 6. ระบุช่ือผูสมัครและประเภทที่สงเขาประกวดบนหนาปกแฟม และสันดานขางดวย
ตัวหนังสือสีดําที่สามารถเห็นไดชัดเจน 
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***การเขียนรายละเอียดผลงานที่สงเขาประกวดมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะใหผูสงผลงานอธิบาย
ขอมูลของผลงานที่จะสงเขาประกวดเพื่อใหคณะกรรมการไดทราบและเขาใจขอมูล 

โดยสังเขปของผลงาน จํานวนไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 
รูปแบบของการเขียนรายละเอียดผลงานที่สงประกวด 

1. หนวยงานผูสมัคร 
 
2. ช่ือผลงาน 

 
3. เขาประกวดในรางวัลประเภท 

 
4. หนวยงานรบัผิดชอบ 
 
5. คณะที่ปรึกษา 

 
6. ระยะเวลาโครงการ 

 
7. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 
8. สถานที่ / ที่ตั้งผลงานที่สงเขาประกวด 

 
9. เนื้อหาโดยสรุปของผลงาน (ผูสงผลงานเขาประกวดรางวัลประเภทรายการนําเทีย่วใหระบกุลุมลูกคา
เปาหมายดวย) 

 
10. เอกสารและวัสดุประกอบการพิจารณา ประกอบดวย 

 
ลงชื่อ 
ตําแหนง 
ประทับตราชื่อหนวยงาน(ถามี) 
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ตัวอยางการเขียนรายละเอียดผลงานที่สงประกวด 

1. หนวยงานผูสมัคร    - หมูบานสามคัคี จังหวดัไทยเจริญ 
2. ช่ือผลงาน     - เรารักทองถ่ิน 
3. เขาประกวดในรางวัลประเภท   - องคกรสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว 
4. หนวยงานรบัผิดชอบ    - คณะกรรมการหมูบานสามัคคี จังหวดัไทยเจริญ 
5. คณะที่ปรึกษา     - ปลัดอําเภอสามัคคี 
      - อาจารยใหญโรงเรียนสามัคคี 
      - หัวหนาอุทยานแหงชาตวิังกลวย 
6. ระยะเวลาโครงการ    - พ.ศ. 2536-2539 
7. จํานวนผูเขารวมโครงการ   - ปละ 100 คน 
8. สถานที่ / ที่ตั้งโครงการ   - อุทยานแหงชาติวังกลวย จงัหวัดไทยเจรญิ 
9. เนื้อหาโดยสรุปของโครงการ 
  ประเทศไทยมีประวัติศาสตรอันยาวนาน เปนประเทศที่มีวัฒนธรรมตลอดจน
ทรัพยากรอื่น ๆ อันเปนที่ช่ืนชม และชื่นชอบของประชาชนทั่วโลก ดังจะเห็นไดจากการที่มีสถานที่
สําคัญหลายแหงไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก อยางไรก็ตามในความเปนจริงยังมีสถานที่อันมี
คุณคาอีกมากมาย และไมไดถูกนับเปนมรดกโลก กลับทรุดโทรมไมไดรับความดูแลเอาใจใส
เทาที่ควร ดวยเหตุผลสําคัญหลายดาน ทั้งทางดานความรู งบประมาณ และอื่น ๆ  
  ดังนั้นคณะกรรมการหมูบ านสามัคคี  จึง เห็นความสําคัญของการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของจังหวัดไทยเจริญ จึงไดสรางโครงการ เรารักทองถ่ินขึ้นมา
โดยมีจุดเนนในการใหความรูแกเยาวชนตลอดจนการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนผานการทองเที่ยว   
ใหเห็นคุณคาของการรักษาทรัพยากรเหลานั้นไว 
  โครงการ เรารักทองถ่ิน ไดดําเนินตอเนื่องกันมาแลวเปนเวลาสามป และประสบ
ความสําเร็จเปนที่นาพอใจ มีเยาวชน เขารวมกิจกรรมไมต่ํากวา 100 คนและคาดวาทําใหเกิดความรัก
และหวงแหนทรัพยากรของทองถ่ินเปนอยางดี 
10. เอกสารและวัสดุประกอบการพิจารณาตามเกณฑการตัดสินประเภทที่สมัคร  ประกอบดวย 
 - เอกสารเผยแพรโครงการ 
 - รูปถายและวดิีทัศน 
 - ซีดีรอม 
 -หรืออ่ืนๆ 
ลงชื่อ 
นายรักไทย  ใจมั่น 
ประธานคณะกรรมการหมูบาน 
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ใบสมัครเขาประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 
วันที_่______________เดือน______________________พ.ศ._____________________________ 
ช่ือผลงาน______________________________________________________________________ 
หนวยงาน______________________________________________________________________ 
ที่อยู___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
โทรศัพท_____________________________________โทรสาร___________________________ 
อีเมลล___________________________________ เว็บไซต_______________________________      
ช่ือผูติดตอ______________________________________________________________________ 
ตําแหนง_______________________________________________________________________ 
 
เขาประกวดในรางวัลประเภท (โปรดกาเครื่องหมาย X หนาชองประเภทรางวัลท่ีสมัคร) 

 1. ประเภทแหลงทองเที่ยว 
        แหลงทองเที่ยวธรรมชาต ิ    แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม 

 แหลงทองเที่ยวเพื่อการนันทนาการ   แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
  แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

  2. ประเภทท่ีพักนักทองเที่ยว 
  กรุงเทพมหานคร   ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
  ภาคกลาง    ภาคตะวันออก  ภาคใต 
  ท่ีพักโรงแรมในเมือง 
   จํานวนหองพักนอยกวา 80 หอง  จํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป 
  ท่ีพักตากอากาศ 
   จํานวนหองพักนอยกวา 80 หอง  จํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป 
  ท่ีพักบูติกโฮเต็ล 
  ท่ีพักพูลวิลลา 

 3. ประเภทรายการนําเที่ยว 
  สําหรับนกัทองเที่ยวในประเทศไทย   สําหรับนกัทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

 4. ประเภทองคกรสนับสนุน และสงเสริมการทองเที่ยว 
 5. ประเภทการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

  Day Spa    Destination Spa  สถานพยาบาลที่สงเสริมสนับสนุน 
              การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 



 31

 6. ประเภทการสื่อสาร และประชาสัมพันธ 
  สื่อสิ่งพิมพมวลชน    สื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจ   

 สื่อโทรทัศน     สื่อวิทยุ    
 สื่อเว็บไซต     สื่อประสม(Multimedia)  

 เอกสารและวัสดุที่จดัสงมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 1. รายละเอยีดผลงานที่สงประกวด 
 2. เอกสารพิจารณาเบื้องตน 
 3. เอกสารทางราชการที่ตองยื่นประกอบ 
   หนังสือรับรองจดทะเบยีนบริษัท หนงัสือบริคณฑสนธิ 
   โฉนดที่ดนิถูกตองตามกฎหมาย 
   ใบอนุญาตกอสรางถูกตองตามกฎหมาย 
   ใบจดทะเบียนโรงแรม 
   ใบอนุญาตจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  
        (โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ทีม่ีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป) 

4. เอกสาร ส่ือ วัสดุ ประกอบการพิจารณา 
   แผนพับ 
   ภาพถายแสดงรายละเอียดของผลงาน 
   ใบปลิว 
   โปสเตอร 
   วิดีทัศน 
   เทปบันทกึเสียง 
   ซีดี/วีซีดี 
   Thumb drive 
   อ่ืน ๆ……………….. 
 

หมายเหตุ  -รางวัลประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
     ผูสมัครตองสงเอกสารและวัสดุประกอบการพิจารณาเฉพาะขอ 1 ,2 และ 4 
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กรุณาสงใบสมัครพรอมขอมูลและวัสดุประกอบการพิจารณาทางไปรษณียลงทะเบียน  ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2551 โดยคณะกรรมการจะถือการประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 

 สําหรับผูที่สนใจจะสมัครเขารวมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย คร้ังที่ 7 
ประจําป 2551 สามารถติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองสงเสริมการบริการทองเที่ยว ททท. 
โทร. 02-250-5500 ตอ 4495-4498  หรือ  spdiv@tat.or.th สํานักงาน ททท. และศูนยประสานงาน 
การทองเที่ยวของ ททท. ทุกแหงทั่วประเทศ 

  ทั้งนี้ กรุณาสงใบสมัครพรอมกับเอกสาร/หลักฐานตาง ๆ ไปที่ 

 1. กองสงเสริมการบริการทองเที่ยว 
                                  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานใหญ 
                                 1600  ถนนเพชรบุรีตดัใหม  แขวงมกักะสัน  เขตราชเทวี  กทม.10400   
                                 วงเล็บมุมซอง (โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย คร้ังที่ 7          
   ประจําป 2551) หรือ 
 2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
     - สํานักงาน ททท. ในสวนภูมภิาคทุกแหง 
     - ศูนยประสานงานการทองเที่ยวของ ททท. ทุกแหง 
 
 


