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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (05) การท่องเท่ียว ให้ความสำาคัญกับการรักษาการเป็น 
จุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวระดับโลก จึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะต้องพัฒนาการท่องเท่ียวท้ังระบบ โดยมุ่งเน้น
นักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 
และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมี 
เป้าหมายระดับประเด็น คือ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น และความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยดีขึ้น

 และเนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ริม่ระบาดตัง้แต่ช่วงเดอืนธนัวาคม 2562 
ที่ผ่านมา และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดนั้น ทำาให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลง จากอัตราการเติบโต
ของจำานวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศที่ติดลบร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 และหยุดนิ่ง 
อย่างต่อเนือ่งจนถงึเดอืนเมษายน 2563 ด้วยการลดลงของนกัท่องเทีย่วสงูถงึร้อยละ 97 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกัน
ในปี 2562 ซึ่งถือเป็นช่วงตกตำ่าที่สุดในรอบ 10 ปี และแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
ทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงทีผ่่านมา เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวภายในประเทศโดยคนไทยท่ีลดลงอย่างมาก 

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

 

ในการประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการตามแผนแม่บท
ประเด็นข ้างต ้น สามารถสะท้อนได ้จากสัดส ่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน  โดยในช่วงปี 
2560 – 2562  มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 18.79 18.70 และ 
18.31 ตามลำาดับ ซ่ึงมีแนวโน้มคงที่ แม้ว่ารายได้จาก
การท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ในช่วงปี 
2563  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อการ
เดินทางท่องเทีย่วและส่งผลให้อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ในประเทศไทยหยุดชะงัก ดังน้ัน ในการบรรลุเป้าหมาย
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว

050001
ปี 2562

ปี 2563

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สศช.

สดัส่วน GDP รวมของประเทศด้านการท่องเท่ียว ต่อ GDP รวมของประเทศ

แผนแม่บทประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทประเด็น (05) การท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว2 

ระดับโลก จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้าง3 

ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการ4 

ท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  5 

อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 6 

คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น รายได้จากการ7 

ท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น และความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น  8 

และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่าน9 

มา และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดนั้น ท าให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลง จากอัตราการเติบโตของ10 

จ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ติดลบร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 และหยุดนิ่งอย่าง11 

ต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายน 2563 ด้วยการลดลงของนักท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 12 

2562 ซึ่งถือเป็นช่วงตกต่ าที่สุดในรอบ 10 ปี และแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน13 

ทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยคนไทยที่ลดลงอย่างมาก 14 

 15 

 16 

ในการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนแม่บทประเด็นข้างต้น สามารถสะท้อนได้จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์17 
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น  โดยในช่วงปี 2560 – 2562  มี18 
สัดส่วนอยู่ร้อยละ 18.79 18.70 และ 18.31 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ แม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้น19 
อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ในช่วงปี 2563  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส20 
โควิด -19  ซึ่ งกระทบต่อการเดินทาง21 
ท่องเที่ยวและส่งผลให้อุตสาหกรรมการ22 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงัก ดังนั้น 23 
ในการบรรลุเป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์24 
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ25 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นเป็น26 
ร้อยละ 22 ในปี 2565 จึงเป็นประเด็นท้า27 
ทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่ต้อง28 
รั บ มื อ จ าก ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น29 
โดยเฉพาะการมีมาตรการรองรับการแพร่30 
ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรค31 
อุบัติใหม่ เป็นต้น  32 

33 
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สัดส่วน GDP รวมของประเทศด้านการท่องเที่ยว ต่อ GDP รวมของประเทศ 

GDP ประเทศ  สัดส่วน 

รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

ที่มา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ สศช. 
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ในช่วงปี 2561 – 2562 สดัส่วนรายได้จากการท่องเทีย่ว 
ในเมืองรองต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส 
โควิด-19 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ทำาให้จำานวน 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยลดลง
อย่างมาก อย่างไรก็ดี ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการ
สนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย โดยเฉพาะการท่องเท่ียวในเมืองรองเพ่ือการ 
กระจายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลให้รายได้
จากการท่องเที่ยวเมืองรองในปี 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้น 
อยู ่ที่ร ้อยละ 20.55 ซึ่งมากกว่าปี 2562 ที่ผ ่านมา 
อย่างมาก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้
จากการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงปี 2561 เป็นต้นมานั้น 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง
ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

  1 

ในช่วงปี 2561 – 2562 สัดส่วนรายได้จากการ2 

ท่องเที่ ยวในเ มืองรองต่อรายได้จากการ3 

ท่องเที่ยวทั้ งหมด  มีแนวโน้ม เ พ่ิมขึ้นอย่าง4 

ต่อเนื่อง แต่จากผลกระทบจากสถานการณ์การ5 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง6 

ปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว7 

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่าง8 

มาก อย่างไรก็ดี ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการ9 

สนั บสนุ น และกระตุ้ น กา รท่ อ ง เที่ ย ว จ าก10 

นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวใน11 

เมืองรองเพ่ือการกระจายและสร้างรายได้ให้แก่12 

ชุมชน ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง13 

ในปี 2563 มีอัตราเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 20.55 ซึ่ง14 

มากกว่าปี 2562 ที่ผ่านมาอย่างมาก อย่างไรก็15 

ตามหากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงปี 2561 เป็นต้นมานั้น  พบว่ามีค่าเฉลี่ย16 

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 13.43 ซึ่งยังคงต้องด าเนินการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิด17 

การท่องเที่ยวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้มีอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมือง18 

หลักร้อยละ 80 และเมืองรองร้อยละ 20 อีกทั้ง ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม และ19 

พัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยใน20 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป 21 

 22 

  23 
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สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง 
ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 

เมืองหลัก เมืองรอง 
ที่มา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

050002 
62 สีแดง 

050002 
63 สีส้ม 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 ในปี 2565 จึงเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งสำาหรับ
ประเทศไทยที่ต้องรับมือจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการมีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 13.43 ซึ่งยังคงต้องดำาเนินการกระตุ้นและ
สนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดให้มีอัตราส่วนรายได ้
จากการท่องเที่ยวเมืองหลักร้อยละ 80 และเมืองรองร้อยละ 20 อีกทั้ง ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำาคัญ 
ในการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำาหนดมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

050002
ปี 2562

ปี 2563
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ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว  
(Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
โดยภาครัฐควรให ้ความสำาคัญในการขับเคลื่อน 
ภาคธุรกิจและการท่องเท่ียวภายในประเทศ การลงทุน
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ
และสิ่งอำานวยความสะดวก การพัฒนาด้านความมั่นคง
และปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป

020001
ปี 2562

ปี 2563

อยู่ในอันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ  
จากปี 2560 คงที่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์ และมาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีด 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)  
มกีารดำาเนนิการทกุ ๆ 2 ปี โดยไม่มีการจดัเกบ็ในปี 2563  
ทำาให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้อง
เทียบเคียงจากการสำารวจและจัดอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD โดยในปี 2563 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 63 ประเทศ ลดลง  
4 อันดับ เป็นผลมาจากการขยายตัวลดลงจากสภาวะ

อนัดบัขดีความสามารถ
ในการแข่งขันทางการท่องเทีย่วของไทยในด้านต่าง ๆ (TCCI) ปี 2562

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีด1 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดยสภา2 

เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) อยู่ใน3 
อันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 4 
2560 คงที่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 5 
และมาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน6 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการด าเนินการทุก 7 
ๆ 2 ปี โดยไม่มีการจัดเก็บในปี 2563 ท าให้การประเมิน8 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการ9 
ส ารวจและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ10 
สถาบัน IMD โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 11 

29 จาก 63 ประเทศ ลดลง 4 อันดับ เป็นผลมาจากการขยายตัวลดลงจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเซาลงในรอบ12 
ปีที่ผ่านมา ประกอบกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้  จากการประเมิน13 
สถานการณ์ประจ าปี 2563 น้ัน ประเทศ14 
ไทยยั ง มี ค ว ามท้ า ทาย ในการบร รลุ15 
เป้าหมายของอันดับขีดความสามารถใน16 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ17 
ควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนภาค18 
ธุรกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ 19 
การลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน20 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญและสิ่งอ านวย21 
ความสะดวก การพัฒนาด้านความมั่นคง22 
และปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว  เ พ่ือ23 
ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม24 
การท่องเที่ยวต่อไป 25 
 26 
 27 
การด าเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้น ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ28 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อาทิ (1) การเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่29 

กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ (2) การ30 

สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  ยกระดับการบริการ31 

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ  (3) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกที่สอดคล้องกับศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทย  เพ่ือ32 

รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (4) การยกระดับทักษะและมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้33 

มีทักษะที่ครอบคลุม และมีศักยภาพสูงในการให้บริการ และ (5) การจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ 34 

เพ่ือรองรับเทคโนโลยีและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)   35 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียวของไทยในด้านต่าง ๆ (TCCI) ปี 2562 

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank 

050003 
62 สีเหลือง 

050003 
63 สีเหลือง 

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีด1 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดยสภา2 

เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) อยู่ใน3 
อันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 4 
2560 คงที่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 5 
และมาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน6 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการด าเนินการทุก 7 
ๆ 2 ปี โดยไม่มีการจัดเก็บในปี 2563 ท าให้การประเมิน8 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการ9 
ส ารวจและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ10 
สถาบัน IMD โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 11 

29 จาก 63 ประเทศ ลดลง 4 อันดับ เป็นผลมาจากการขยายตัวลดลงจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเซาลงในรอบ12 
ปีที่ผ่านมา ประกอบกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้  จากการประเมิน13 
สถานการณ์ประจ าปี 2563 นั้น ประเทศ14 
ไทยยั ง มี ค ว ามท้ า ทาย ในการบร รลุ15 
เป้าหมายของอันดับขีดความสามารถใน16 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ17 
ควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนภาค18 
ธุรกิจและการท่องเท่ียวภายในประเทศ 19 
การลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน20 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญและสิ่งอ านวย21 
ความสะดวก การพัฒนาด้านความมั่นคง22 
และปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว  เ พ่ือ23 
ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม24 
การท่องเที่ยวต่อไป 25 
 26 
 27 
การด าเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้น ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ28 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อาทิ (1) การเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่29 

กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ (2) การ30 

สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  ยกระดับการบริการ31 

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ  (3) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกที่สอดคล้องกับศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทย  เพ่ือ32 

รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (4) การยกระดับทักษะและมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้33 

มีทักษะที่ครอบคลุม และมีศักยภาพสูงในการให้บริการ และ (5) การจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ 34 

เพ่ือรองรับเทคโนโลยีและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)   35 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียวของไทยในด้านต่าง ๆ (TCCI) ปี 2562 

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank 

050003 
62 สีเหลือง 

050003 
63 สีเหลือง 

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank

ทางเศรษฐกิจท่ีซบเซาลงในรอบปีท่ีผ่านมา ประกอบกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์ประจำาปี 2563 นั้น ประเทศไทยยังมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายของ

การท่องเที่ยว 05
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การดำาเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้น ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องดำาเนินการเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อาทิ (1) การเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ที่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว พร้อมทั้งมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ  
(2) การสร้างความเช่ือมั่นด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ยกระดับ 
การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  (3) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกท่ีสอดคล้องกับศักยภาพทางการท่องเท่ียว 
ของไทย เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (4) การยกระดับทักษะและมาตรฐานบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยว ให้มีทักษะที่ครอบคลุม และมีศักยภาพสูงในการให้บริการ และ (5) การจัดทำาฐานข้อมูล 
ด้านการท่องเท่ียวทั้งระบบ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

การท่องเที่ยว05
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ประกอบด้วย 14 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050101
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 10 
2562 2563

โดยเทียบเคียงจากอัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเท่ียวโดยชุมชน พบว่า  

ในปี 2563 รายได้จากการท่องเท่ียวของชุมชนต้นแบบของ อพท. จำานวน 20 

ชุมชน มีการหดตัวอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 46.54  จากเดิมขยายตัวร้อยละ 20.13  

ในปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับวิกฤต

050102
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 5 เมือง
2562 2563

โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีเมืองท่ีได้รับการประกาศให้เข้าเป็นเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโกทั้งหมด 4 แห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากยูเนสโกจะประกาศ

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทุก ๆ 2 ปี ซ่ึงในปี 2563 ไม่ได้มีการประกาศเครือข่าย

เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมาย

การท่องเที่ยว 05
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2562 2563

050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 

พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 5 2562 2563

โดยในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจลดลงจาก 201,018 ล้านบาท  

เป็น 61,317 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 69.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050103
สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญาเพิ่มข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการ

ขยายตัวของจำานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่

ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ขยายตัวร้อยละ 5 

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากจำานวนสินค ้าและบริการท่ีได ้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย ์สิน 

ทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยในปี 2563 มีสินค้าที่ได ้รับการ 

ขึ้นทะเบียน GI จำานวนรวม 228 ชิ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 49 ต่อปี แต่ยังห่างจากเป้าหมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุ

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050202
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุ ในปี  พ.ศ. 2565 อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทาง 

ในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress and Convention 

Association (ICCA) อยู่อันดับ 1 ใน 23

2562 2563

โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี  25 ของโลก และอันดับท่ี 6 ของเอเชีย  

ในการเป็นจุดหมายในการจัดประชุมนานาชาติ และขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 21 ของโลก 

และอันดับที่ 5 ในปี 2561 อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ลดลง 

ถงึ 6 อนัดบัจากปีก่อนหน้า แต่ยงัคงรกัษาอบัดบัที ่5 ของเอเชยีไว้ได้ ซึง่แสดงให้เหน็ว่า 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

การท่องเที่ยว05
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050301
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น  

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้ 

จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ขยายตัวร้อยละ 5
2562 2563

จากการจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจำาปี 2561 พบว่า 

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปี 2560 จำานวน 12,000 ล้านบาท  

เป็นการเติบโตจากปี 2554 เฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050302
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 12
2562 2563

โดยเทียบเคียงจากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวหรือ TTCI 

ด้านสุขภาพและอนามัย ซึ่งพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับท่ี 88 ปรับตัว 

ดีขึ้น 2 อันดับ จากปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

050303
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ 

ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น กำาหนดค่า เป้ าหมายที่ ต้องบรรลุ ในปี  พ .ศ .  2565  

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากข้อมูลจำานวนสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และความงาม 

ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 2563 มจีำานวนสถานประกอบการสปา 

นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึนร้อยละ 38.46 

หรือมีจำานวนเพิ่มขึ้น 3,040 แห่ง ท้ังนี้ สถานประกอบการมีการขยายตัวอย่างต่อ

เน่ืองถึงร้อยละ 94.28 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
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2562 2563

050401 รายได้การท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเพิ่มข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า ขยายตัวร้อยละ 5 2562 2563

โดยเทียบเคียงจากข้อมูลสถิติที่ผ ่านมาในช่วงปี 2560 – 2562 ที่มีจำานวนวัน 

ของการท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี และมีจำานวนเรือสำาราญ 

ที่เข้าจอดในท่าเรือของประเทศไทยเพิ่มข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 2 ท่าเรือ 2562 2563

โดยจำานวนท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ที่ใช ้สำาหรับการท่องเที่ยว  

จำานวน 35 แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำานวน 1 แห่ง ซ่ึงเป็นท่าเรือขนาดเล็ก

รองรับเรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส) โดยมีท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผน 

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จำานวน 1 แห่ง และชายฝั่งทะเลอันดามัน 1 แห่ง  

ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050501
ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของจำานวน 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 5 

2562 2563

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2563 ส่งผลให้การเดินทาง 

ท่องเท่ียวทั้งทางบก ทางนำ้า และทางอากาศถูกจำากัด ทำาให้ในปี 2563 มีเพียงสถิติ 

ผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม  

ที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะ

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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230



รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050601
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ ต้ องบรรลุ ในปี  พ .ศ .  2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่ งขันด้ าน 

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness  

Index (TTCI) อยู่อันดับ 1 ใน 70

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริม 

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนได้ ซึ่งแม้ว ่าจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

จากปี 2562 แต่เป็นผลอันเนื่องมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยถูกจำากัด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งระหว่างปี 2559 – 2562  

มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

ซึง่แสดงให้เห็นว่ามสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

050602
โครงสร ้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน 

กำาหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความสามารถใน 

การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางนำ้า โดย Travel & 

Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่อันดับ 1 ใน 50

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากการสำารวจและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

สถาบัน IMD ซึ่งมีการจัดอันดับตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 63 ประเทศ 

ทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 44 (เพิ่มขึ้น 1 อันดับ

จากปี 2562) ขณะที่มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพการขนส่งทางอากาศ (Quality of Air  

Transportation) เป็นปัจจัยที่มีการปรับอันดับเพิ่มขึ้นมากที่สุดจำานวน 4 อันดับ 

(อันดับที่ 31) และความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง (Railroad Density)  

ปรับลดลง 1 อันดับ (อันดับที่  42) ซ่ึงแสดงให ้ เห็นว ่ามีสถานะการบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับ
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2562 2563รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050603
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness 

Index (TTCI) อยู่อันดับ 1 ใน 110

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากจากดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance 

Index: EPI) จัดทำาโดย Yale Center for Environmental Lay and Policy  

ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะสิ่งแวดล้อมผ่านดัชนีย่อยครอบคลุมประเด็นคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพระบบนิเวศ โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 ดีขึ้น

จากอันดับที่ 121 ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 

ระบบนิเวศที่ดีขึ้น (การจัดอันดับในปี 2563 มีการจัดเก็บดัชนีย่อยเพิ่มขึ้นจาก 10  

เป ็น 11 ตัว) ซึ่ งส ่วนหนึ่งอาจเป ็นผลจากการลดลงของจำานวนนักท ่องเที่ยว 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050101

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เฉลี่ยร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานท่ี จึงเป็นโอกาสให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง เนื่องจากมีทรัพยากร 
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนั้น หากมีการส่งเสริมที่ตรงจุด รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
เชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมจะสนับสนุนเป ้าหมายการเพิ่มรายได ้จากการท่องเที่ยวให ้กับพื้นที่ เ มือง  
จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ พร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริการ  
และแหล่งท่องเท่ียว รวมไปถึงการทำาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพ
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยในปี 2562 ประเด็นท้าทาย
ส่วนใหญ่อยู่ที่ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เน่ืองจากไม่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขาดการบูรณาการ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนการไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน ซ่ึงส่งผลต่อการ 
จัดทำามาตรการในการส่งเสริมที่ชัดเจนและเหมาะสม อีกทั้ง ปัญหาด้านศักยภาพในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของชุมชนยังคงเป็นความท้าทายของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ให้เกิดความยั่งยืน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลรายได้
จากการท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรม 
เพื่อให ้ครบถ้วนสมบูรณ์ อย ่างไรก็ตาม เบ้ืองต ้น 
สามารถพิจารณาสถานการณ์จากรายได้จากการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน ของ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) 
ซ่ึงมีแนวคิดและกลุ ่มนักท ่องเที่ยวที่ ใกล ้ เคียงกับ 
การท ่อง เ ท่ียวเชิ งสร ้ างสรรค ์และวัฒนธรรมได ้  
โดยในป ีงบประมาณ  2563 พบว ่า รายได ้จาก 
การท่องเที่ยวของชุมชนต้นแบบของ อพท. จำานวน  
20 ชุมชน มีการหดตัวอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 46.54 
จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 20.13 ในปี 2562 นอกจากนี้ 
หากพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมของจังหวัดที่ อพท. ส่งเสริมให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์ ได ้แก ่ จ.เลย จ.สุโขทัย 
จ.สุพรรณบุรี และ จ.น่าน พบว่ามีรายได้ลดลงร้อยละ 
41.33 จากปีงบประมาณ 2562 ท้ังนี้ เป็นผลมาจาก

สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส 
โควิด-19 ที่มีการควบคุมการเดินทางท่ัวประเทศ 
ตามคำาส่ังของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดดังกล่าว ทำาให้ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เมษายน 2563 ไม่มีการดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว 
และมีการปิดพรมแดนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563  
ซึ่งการหดตัวดังกล่าว ทำาให้เป้าหมายที่กำาหนดให้รายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ 5  
ต่อปี มีความท้าทายอย่างมากสำาหรับประเทศไทย 

ที่มา: อพท.

อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน

62 สสีม้  แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ4 
วัฒนธรรม เฉลี่ยร้อยละ 10 5 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน6 
และเอกลักษณข์องสถานที่ จึงเป็นโอกาสให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมืองรอง เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติ7 
และวัฒนธรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนั้น หากมีการส่งเสริมที่ตรงจุด รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์8 
และวัฒนธรรมจะสนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่เมือง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน9 
การค้นหาฐานทุนวัฒนธรรมของพ้ืนที่ พร้อมทั้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึง10 
การท าการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างรายได้11 
จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยในปี 2562 ประเด็นท้าทายส่วนใหญ่อยู่ที่ประเด็น12 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บ13 
และรวบรวมข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี14 
เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนการไม่มีเจ้าภาพหลักท่ีชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการจัดท ามาตรการในการส่งเสริมที่15 
ชัดเจนและเหมาะสม อีกทั้ง ปัญหาด้านศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนยังคงเป็นความท้าทาย16 
ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน 17 

สถานการณ์การบรรลุ เป้ าหมาย ปัจจุบัน18 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่าง19 
จัด เก็บข้อมูลรายได้ จากการท่อง เที่ ยว เชิ ง20 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 21 
อย่ า ง ไรก็ ตาม  เบื้ อ งต้ นสามารถ พิจารณา22 
สถานการณ์จากรายได้จากการท่องเที่ยวโดย23 
ชุมชน ของ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ24 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 25 
(อพท. ) ซึ่ งมีแนวคิดและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่26 
ใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ โดยในปีงบประมาณ  2563 พบว่า รายได้จากการ27 
ท่องเท่ียวของชุมชนต้นแบบของ อพท. จ านวน 20 ชุมชน มีการหดตัวอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 46.54 จากที่เคย28 
ขยายตัวร้อยละ 20.13 ในปี 2562 นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม29 
ของจังหวัดที่ อพท. ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ จ.เลย จ.สุโขทัย จ.สุพรรณบุรี และ จ.น่าน 30 
พบว่ามีรายได้ลดลงร้อยละ 41.33 จากปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ31 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการควบคุมการเดินทางทั่วประเทศตามค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่32 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ท าให้ในช่วงเดือนมกราคมถึง33 
เมษายน 2563 ไม่มีการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีการปิดพรมแดนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการ34 
หดตัวดังกล่าว ท าให้เป้าหมายที่ก าหนดให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี  มีความ35 
ท้าทายอย่างหนักส าหรับประเทศไทย  36 
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563  
ได้มีการปรับปรุงประเด็นท้าทายเกี่ยวกับคำาจำากัดความ 
และแนวทางในการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน 
โดยมีการจัดทำาคำาจำากัดความท่ีจะใช้ในการเก็บข้อมูล
และการพัฒนาท่ีตรงจุด การสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง ซึ่ง อพท. ในฐานะ 
เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนในประเด็นนี้ ได้จัดทำา
โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกระดับเพื่อการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน 
นอกจากน้ี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ หน่วยงาน
พัฒนาในระดับพื้นที่ส ่วนใหญ่ได้ร ่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษา เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน 
ให ้มีอัตลักษณ์บนฐานของทุนวัฒนธรรม ในส ่วน 
ของการส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้มีการจัดทำาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการตลาดตามจุดเน้น
เชิงพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด 
ที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เพ่ือสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้
แผนงานโครงการส่วนใหญ่ไม ่สามารถดำาเนินการ 
ได้ตามเป้าหมาย ประเทศไทยจึงได้ให้ความสำาคัญ 
กับการสร้างความเช่ือมั่น และการรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ไทยเป็น Top of Mind สำาหรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพ เมื่ อสถานการณ ์ โควิ ด -19  คลี่ คลาย 
ในระยะต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ท่ี
ผ่านมาจะมีความพยายามในการจัดทำาคำาจำากัดความ 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แต่ยังไม่
สามารถแล้วเสร็จและนำาไปใช้ได้ภายในปี 2563 อีกทั้ง
การกำาหนดแนวทางในการส่งเสริมก็ยังไม่สามารถ 
บูรณาการกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
แท้จริงในทางปฏิบัติ สำาหรับประเด็นท้าทายสำาคัญ 
อีกประการหนึ่ง คือ สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำาให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับความบันเทิง หรือประเพณี
ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก อาทิ เทศกาลสงกรานต์ แม้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายตั้งแต่
ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 แต่การเดินทางท่องเที่ยว
ยังถูกจำากัดภายใต้เงื่อนไขที่ ศบค. กำาหนด ประกอบกับ
การหดตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายใน
ประเทศไทย ทำาให้การกระตุ้นการท่องเท่ียวโดยภาครัฐ 
อาทิ โครงการเราเท่ียวด้วยกัน ยังไม่สามารถเกิดผล 
ได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทาย
สำาคัญที่ยั งคงต ้องเร ่งพัฒนา คือ การบูรณาการ 
การทำางานร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า จึงควรเร่งหา
แนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นองค์รวมอย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้ ง  ควรใช ้ โอกาสจากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมความพร้อม
และยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ ให้มีสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ 
และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตาม
แนวทางชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal รวมถึงสร้าง
ความเช่ือม่ันและการรับรู้ เพ่ือให้ไทยเป็น Top of 
Mind สำาหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
เ พ่ื อ ใ ห ้ นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ลื อ ก ที่ จ ะ ม า ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกภายหลังสถานการณ์
โควิด -19 นอกจากนี้  เนื่ อ งจากการท ่อง เที่ ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่อาจจะส่งผลต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้ จึงควรมีการกำาหนด Carrying  
Capacity ของพื้นที่ตลอดจนสร้างแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสำาหรับการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว 
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

จำานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จำานวน 5 เมือง 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050102

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

62 สเีหลอืง 63 สเีหลอืง แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม3 
เพ่ิมข้ึน  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์5 
และวัฒนธรรม จ านวน 5 เมือง  6 

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่าง7 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองได้มากขึ้นแล้ว 8 
ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ9 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ เมืองที่เป็นเครือข่ายเมือง10 
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้อง11 
ผลักดันให้มีเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ผ่านปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุ12 
เป้าหมาย อาทิ การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อยอดทุนทาง13 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การบริหารจัดการเมืองและชุมขน อย่างไรก็ตาม จากประเด็นท้าทายในปี 2562 14 
พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมืองที่จะพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกัน15 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดการด าเนินการที่บูรณาการร่วมกัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยว16 
ในจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่ายังไม่มีอัตราการขยายตัวอย่างเห็น17 
ได้ชัด กล่าวคือมีอัตราขยายตัวใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวในภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า18 
ประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 19 

 20 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการประกาศให้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 21 
ขององค์กรยูเนสโกท้ังหมด 4 แห่ง ได้แก่ (1) ภูเก็ต (Gastronomy, 2558) (2) เชียงใหม่ (Crafts and Folk Art, 22 
2560) (3) กรุงเทพมหานคร (Design, 2562) และ (4) สุโขทัย (Crafts and Folk Art, 2562) ซึ่งเครือข่ายเมือง23 
สร้างสรรค์ของยูเนสโกเป็นเครือข่ายเมืองที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนถ่ายทอด24 
ประสบการณ์องค์ความรู้และกิจกรรม และสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับโลก แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 เมือง25 
มีศักยภาพที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ 26 
เนื่องจากยูเนสโกจะประกาศเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทุก 2 ปี ซึ่งในปี 2563 ไม่ได้มีการประกาศ ท าให้ ไม่ได้มี27 
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อตัราการขยายตวัของนกัทอ่งเที่ยว 
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 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม จะสามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 
สู่เมืองรองได้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเทีย่วอีกด้วย ทั้งนี้ เมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด ้านการท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมที่ ได ้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
คือ เมืองที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN)  

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย
มี เมืองที่ ได ้รับการประกาศให ้ เข ้า เป ็นเครือข ่าย 
เมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโกท้ังหมด 4 แห่ง 
ได้แก่ (1) ภูเก็ต (Gastronomy, 2558) (2) เชียงใหม ่
(Crafts and Folk Art, 2560) (3) กรุงเทพมหานคร 
(Design, 2562) และ (4) สุโขทัย (Crafts and Folk 
Art, 2562) ซึ่งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
เป็นเครือข่ายเมืองท่ีเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ  ์
องค ์ความรู ้และกิจกรรม และสร ้างรูปแบบใหม ่ 
ของความร ่วมมือในระดับโลก แสดงให ้ เห็นว ่ า 
ทั้ ง  4 เมืองมีศักยภาพท่ีจะดึงดูดการท ่องเที่ ยว 
เชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมที่ ได ้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากยูเนสโกจะประกาศ
เ ค รื อ ข ่ า ย เมืองสร้างสรรค์ทุก 2 ปี ซึ่งในปี 2563  
ไม ่ได ้ มีการประกาศ ทำาให ้ไม ่ได ้มีความก ้าวหน้า 

อย่างเป็นที่ประจักษ์ หากเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ตามท่ีกำาหนดภายใต้แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561-2565) 
ต้องมีจำานวน 5 แห่ง ประเทศไทยต้องผลักดันให้ 
อย่างน้อย 1 จังหวัด เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ของยูเนสโกในปี 2564 เพื่อให้บรรลุค ่าเป้าหมาย 
ที่กำาหนด อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการเป็นเครือข่าย
เมืองสร ้างสรรค์ของยูเนสโก คือ การเพ่ิมโอกาส 
ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวและสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว
ให้เพ่ิมมากข้ึน แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัว
ของนักท่องเที่ยวของเมืองท่ีได้รับการประกาศเข้าเป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 4 จังหวัด และเมืองที่อยู่
ระหว่างเสนออีก 2 จังหวัด (จังหวัดน่าน และจังหวัด
สุพรรณบุรี) นั้น  พบว่า การเป็นเมืองสร้างสรรค์ 
อาจยังไม่ส่งผลต่อการขยายตัวของจำานวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำาคัญ

ซึ่งประเทศไทยจำาเป็นต้องผลักดันให้มีเมืองท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ผ่านปัจจัยสำาคัญ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน การพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป ัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองและชุมขน อย่างไรก็ตาม  
จากประเด็นท้าทายในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยยังไม ่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมืองที่จะพัฒนา 
เป ็นเมืองสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีใช ้ร ่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง และขาดการดำาเนินการ 
ที่บูรณาการร่วมกัน อีกท้ัง เมื่อพิจารณาจำานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได ้รับการประกาศเป็นสมาชิก 
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่ายังไม่มีอัตราการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือมีอัตราขยายตัว 
ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวในภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563 หลายหน่วยงานเร่ิมต่ืนตัวกับการค้นหาทุนทางวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นเมืองสร้างสรรค์และดึงดูด 
นักท่องเที่ยว ผ่านการจัดทำาแผนงานและโครงการภายใต้งบประมาณปกติ และงบบูรณาการด้านการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling  
To Branding) ของสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรมของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในส่วนของ 
การพัฒนาที่จะนำาไปสู ่การเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก อพท. ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม  
และสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ในการดำาเนินงาน 
ตามแนวทางเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซ่ึงในปี 2563 ได้ดำาเนินการผลักดันและพัฒนาจังหวัดน่าน  
ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Craft and Folk Arts) และจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็น 
เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (Music) โดยจะเสนอชื่อให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในรอบต่อไปในปี 2564 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ในปี 2563 จะมีโครงการเพื่อจัดทำาคำาจำากัดความ 
ของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
เ ชิ งสร ้ า งสรรค ์ และวัฒนธรรม  โดยสำ านั ก งาน 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ภายในปี 2563 อีกทั้ งการบูรณาการการทำางาน 
ร ่ วมกันระหว ่ างหน ่วยงานภาครั ฐแต ่ละหน ่วย  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นองค์รวม 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์
ในการดึ งดูดการท ่อง เ ท่ียว ท่ีสะท ้อนผ ่ านอัตรา 
การขยายตัวของนักท่องเที่ยวในจังหวดที่เป็นเครือข่าย 
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในปีนี้ นอกจากน้ี ในส่วนของการดำาเนินงานเตรียม
ความพร้อมของเมอืง บางกจิกรรมไม่สามารถดำาเนนิการ 
ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับภาค ี
เครือข ่ายเมืองสร ้างสรรค ์ของยู เนสโก ซึ่ งต ้องมี 
การเดินทางต ่ างประเทศ ทำ า ให ้การขับ เคลื่ อน 
การดำาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย  เพื่อเพิ่ม 
เมืองและชุมชนที่มี ศักยภาพด ้านการท ่องเ ท่ียว 
เชงิสร้างสรรค์และวฒันธรรม ควรเร่งบรูณาการระหว่าง 
หน่วยงานในการค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมือง
และชุมชน เพื่อคัดเลือกเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ 
มาพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และจัดทำาแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชน
ตามแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
อีกท้ัง ควรให้ความสำาคัญกับการจัดกิจกรรมภายใน
เมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เพ่ือใช้
ประโยชน์จากการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกในพื้นที่
เมืองสร้างสรรค์ และขยายผลสู ่เมืองใกล้เคียง เช่น 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 
ทั้ ง นี้  กิ จ ก ร รมกา ร พัฒนา  คว รสอดคล ้ อ งกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
และพัฒนาเมืองและผู ้ประกอบการ เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ หรือ New Normal
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของจำานวนสินค้าและบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยร้อยละ 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050103

สินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีอัตลักษณ์และนวัตกรรมของสินค้า
และบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองรอง ทั้งนี ้
การพัฒนาควรให้ความสำาคัญตั้งแต่ประเด็นการค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรม การยกระดับสินค้า ตลอดจนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย
ต่อการสร้างนวัตกรรมและขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สำาหรับปี 2562 มีประเด็นท้าทายที่สำาคัญ คือ การขาด
ความชัดเจนของคำาจำากัดความของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการไม่มีช่องทางในการรับ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสำาหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้โดยตรง นอกจากนี้ การย่ืน
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลาในการดำาเนินงานค่อนข้างนาน ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการให้เห็น
ผลได้ในระยะสั้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มี
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในหมวด
สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โดยตรง แต่หากพิจารณาจากจำานวนสินค้าและ
บริการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นสิ่งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ
ประเทศไทย พบว ่า  ในป ี  2563 มีสินค ้า 

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จ�านวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

62 สสีม้ 63 สสีม้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา3 
เพิ่มข้ึน 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ5 
วัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยร้อยละ 5 6 

สินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จะดึงดูดให้7 
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีอัตลักษณ์และนวัตกรรมของสินค้าและบริการ ซึ่งจะ8 
ก่อให้เกิดการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองรอง ทั้งนี้การพัฒนาควรให้ความส าคัญ9 
ตั้งแต่ประเด็นการค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การยกระดับสินค้า 10 
ตลอดจนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการสร้างนวัตกรรมและขึ้นทะเบียน11 
ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับปี 2562 มีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การขาดความชัดเจนของค าจ ากัดความของสินค้า12 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการไม่มีช่องทางในการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับสินค้า13 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้โดยตรง นอกจากนี้ การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลาใน14 
การด าเนินงานค่อนข้างนาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เห็นผลได้ในระยะสั้น  15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในหมวดสินค้าท่องเที่ยวเชิง16 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง แต่หา ก17 
พิจารณาจากจ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการ18 
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง19 
ภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย พบว่า ในปี 20 
2563 มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จ านวน21 
รวม 228 ชิ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 22 
โดยเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 49 ต่อปี  23 

การด าเนินการที่ผ่านมา  หน่วยงานในพื้นที่24 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาได้มีการลงพื้นที่ เพื่อ25 
ค้นหาอัตลักษณ์และยกระดับสินค้าของชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทาง26 
ปัญญาได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนถึงแนวทางในการยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ถูกต้องตามหลักการ โดย27 
ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้ด้านการขอจดทะเบียน GI และในส่วนของการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวย กรม28 
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการตั้งหน่วยงานและสรรหาข้าราชการเพื่อบรรจุในต าแหน่ง29 
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเพิ่มเติม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ และ30 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการประมวลผลและอ านวยความสะดวกในการบริการ 31 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นส าคัญที่ยังคงเป็นประเด็นท้าทายอย่างต่อเนื่อง คือ ความไม่32 
ชัดเจนของค าจ ากัดความและการไม่มีช่องทางในการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิง33 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง จึงส่งผลให้การขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านมาอาจไม่สามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว 34 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ ปัญหาขั้นตอนและระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนที่ค่อนข้างนานยังคงเป็นประเด็น35 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาได้มีการลงพื้นที่เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์
และยกระดับสินค ้าของชุมชน ภายใต ้ โครงการ 
หน่ึงตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้ดำาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ชุมชนถึงแนวทางในการยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ถูกต้อง
ตามหลักการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้ด้าน
การขอจดทะเบียน GI และในส่วนของการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมให้เอื้ออำานวย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้ดำาเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการตั้งหน่วย
งานและสรรหาข้าราชการเพื่อบรรจุในตำาแหน่งผู้ตรวจ
สอบสิทธิบัตรเพิ่มเติม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรร่วมกับ
หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนและ
เวลาในการประมวลผลและอำานวยความสะดวกในการ
บริการ

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
ประเด็นสำาคัญที่ยังคงเป็นประเด็นท้าทายอย่างต่อเนื่อง 
คือ ความไม่ชัดเจนของคำาจำากัดความและการไม่มี 
ช่องทางในการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
สำาหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โดยตรง จึงส่งผลให้การขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านมาอาจ
ไม่สามารถเช่ือมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ ปัญหาขั้นตอนและระยะเวลา
ในการขึ้นทะเบียนที่ค่อนข้างนานยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายในช่วงปี 2563 แม้จะมีการสรรหาบุคลากร 
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและลดระยะเวลา 
ในการดำาเนินการจดทะเบียน แต่ก็ไม ่สามารถหา
บุคลากรที่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ทัน 

ที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียน GI จำานวนรวม 228 ชิ้น ซ่ึงเ พ่ิมขึ้นอย ่างต ่อเนื่องจากป ี 2560 โดยเพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ 49 ต่อปี
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การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งกระบวนการจัดทำาคำาจำากัดความกลางให้แล้วเสร็จ และพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการจัดทำาช่องทางการข้ึนทะเบียนสำาหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้
โดยตรง เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความครบถ้วน สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยอาจจัดจ้างคนภายนอก (outsource) เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว สำาหรับประเด็นสภาพแวดล้อม 
ท่ี เอื้ออำานวย ควรมีการทำาการตลาดท่ีหลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ ้นให ้ผู ้ประกอบการมีความสนใจ 
ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีอัตลักษณ์ และยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 
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การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050201

การท ่องเที่ยวเชิงธุรกิจซึ่ ง เป ็นกลุ ่มนักท ่องเ ท่ียว
คุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง สามารถสร้างรายได้ทางตรง
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และรายได้ทางอ้อมให้แก่
ธุรกิจที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ที่ผ่านมาแม้ว่าการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงกระจุกตัว
อยู่ในเมืองใหญ่ท่ีมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอำานวยความสะดวกเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโควดิ-19 ซึง่ส่งผลต่อเศรษฐกจิโลก และการเดนิทาง
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นับเป็นประเด็นท้าทาย
สำาคัญ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายด้าน
รายได้ของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ควรให้ความสำาคัญ
กับความพร ้ อมของสินค ้ าและบริ การของการ 
ท ่องเ ท่ียวเชิ งธุ รกิจ  การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  
และการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วงปี 2563 
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส 
โควิด-19 และมาตรการ ควบคุมการระบาดใน 
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก กระทบต่อการใช้จ ่ายของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจของไทยอย่างรุนแรง โดยมีจำานวนนักท่อง
เที่ ย วลดลงจาก 30 ,885 ,994  คนในป ี  2562  
เป ็น  10 ,456 ,899 คนในป ี  2563 หรือลดลง 
ร้อยละ 66.1 และรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
ลดลงจาก 201,018 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 61,317 
ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 69.5 ดังนั้น 
การจะบรรลุค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ีการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ในช่วงปี 2561-2565 นับเป็นความท้าทาย
อย่างสูงมากสำาหรับประเทศไทย ทั้งจากผลกระทบ 
ดังกล ่าวข ้างต ้นและพฤติกรรมของนักท ่องเที่ยว 
ต่างชาติในกลุ่มนี้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตวิถีใหม่
หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ช่วงปี 2563 ในการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ได้มีการดำาเนินการท่ีสำาคัญคือ  
การประกาศเมืองการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (Mice City)  
เพ่ิมขึน้อกี 2 เมือง คอื นครราชสมีา และสงขลา เพิม่เติม
จาก 5 เมืองหลัก คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม ่
ขอนแก่น และภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ส่งผลให้มี
การจัดประชุมและแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด 
ยังกระตุ้นให้จังหวัดเกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมา 
ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด กระตุ้น
ให้เกิดการลงทุน และการพัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเทีย่วเชงิธรุกจิ ในส่วนของการดำาเนนิงานในช่วง 
การแพร่ระบาดของโควทิ-19 พบว่า เมือ่การแพร่ระบาด 
ภายในประเทศไทยมกีารปรบัตวัดขีึน้ แต่ผูป้ระกอบการ
และประชาชนยังคงไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรม ภาครัฐจึงได้มีการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ
ปรบัปรุงสถานทีใ่ห้มคีวามพร้อมในการรองรับการจดังาน
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย และในขณะที่ชาวต่างชาติ
ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศไทยได้ 
ได ้มีการพัฒนาแพลตฟอร ์มการประชุม Virtual  
Meeting Space เพื่อสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ที่เป็นการจัดการในรูปแบบปกติ
ร่วมกับการจัดงานรูปแบบออนไลน์

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทำาให้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่
สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ ส่งผลต่อการ 
จัดกิจกรรมและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
อย่างไรก็ดี ผู ้ประกอบการภาคเอกชนจำานวนมาก 
ได้มีการปรับตัวและจัดกิจกรรมผ่านระบบดิจิทัลมากข้ึน  
รูปแบบการจัดงานท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่การจัด Virtual 
Event ทั้งการจัดประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้า 
มแีนวโน้มสงูท่ีจะกระทบต่อการจัดงานแบบปกตอิกีด้วย 
ดั งนั้น  ในระยะสั้นที่ สถานการณ ์ ไวรัสโควิด-19  
ยังไม่คลี่คลาย ประเทศไทยจึงต้องให้ความสำาคัญ 
กับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศเป็นสำาคัญ

ที่มา: สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 2 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมข้ึน 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเฉล่ียร้อยละ 5 4 
ต่อปี  5 
 6 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง สามารถสร้างรายได้ทางตรงในอุตสาหกรรม7 
ท่องเที่ยว และรายได้ทางอ้อมให้แก่ธุรกิจที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ที่ผ่านมาแม้ว่าการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 8 
แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ ในเมืองใหญ่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นหลัก  9 
ในขณะเดียวกันผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก และการ10 
เดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นับเป็นประเด็นท้าทายส าคัญ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านรายได้ของ11 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ควรให้ความส าคัญกับ ความพร้อมของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การตลาดที่มี12 
ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วงปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการ 14 
ควบคุมการระบาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจ ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว15 
เชิงธุรกิจของไทยอย่างรุนแรง โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงจาก 30,885,994 คนในปี 2562 เป็น 10,456,899 คนในปี 16 
2563 หรือลดลงร้อยละ 66.1 และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจลดลงจาก 201,018 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 17 
61,317 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 69.5 ดังนั้น การจะบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 18 
ในช่วงปี 2561-2565 นับเป็นความท้าทายอย่างสูงมากส าหรับประเทศไทย ทั้งจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นและ19 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มนี้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส 20 
โควิด-19 21 

 22 

 23 

การด าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2563 ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 24 
ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การประกาศเมืองการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Mice City) เพิ่มขึ้นอีก 2 เมือง คือ นครราชสีมา 25 

050201 
ปี 62 สีส้ม 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องคก์ำรมหำชน) 
 

050201 
ปี 63 สีแดง 

ไมซ์นานาชาติ ไมซ์ภายในประเทศ รวมอุตสาหหรรมไมซ์

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

รายได้จากนักเดินทางไมซ์ เปรีนยเทียบปีงบประมาณ 2562 และ 2563 (ล้านบาท)
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านการสร้างรายได้ของการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจโดยเฉพาะภายใต้ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ควรให้ความสำาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ภายในประเทศโดยเฉพาะการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการแสดงสินค้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ต่างชาติว่าประเทศไทยพร้อมและปลอดภัย โดยเฉพาะการประชุมและสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐ  
เร่งขับเคลื่อนและต่อยอดเมืองหลักในการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Mice City) ให้มีความพร้อมสำาหรับการเป็น 
จุดหมายปลายทางสำาหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูงและปลอดภัย ซ่ึงจะทำาให้สามารถดึงดูด
การลงทุนและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนการจัดทำามาตรฐานและเคร่ืองหมายรับรอง 
ความปลอดภัยจากโควิด-19 และการมีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานสำาหรับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้จัดงานและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีการออกมาตรการสนับสนุนภาคเอกชน 
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการด้วยการลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
เพื่ อยกระดับและขยายโอกาสของภาคเอกชน รวมท้ังสนับสนุนภาคเอกชนในการทำาตลาดเ ชิงรุก 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วย 
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติ
ตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) 
อยู่ใน 23 อันดับแรก 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050202

การที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมในการจัดประชุมนานาชาติ ทำาให้มีนักท่องเท่ียวคุณภาพจำานวน
มากเดินทางมายังประเทศไทย เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ทางตรงให้แก่การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสามารถ
กระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็น 
จุดหมายของการจัดประชุมนานาชาติได้ในปี 2561 แต่การรักษาและเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจนับเป็นประเด็นท้าทายสำาคัญสำาหรับประเทศไทย ดังนั้น ในการขับเคล่ือนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายจึงต้องให้ความสำาคัญกับปัจจัยด้านความพร้อมของสินค้าและบริการในการสนับสนุนการประชุม
นานาชาติ การสนับสนุนการบริหารจัดการงานประชุมนานาชาติ และสิทธิการจัดงาน เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย การจดัอนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเทีย่ว (Travel & Tourism 
Competitiveness Index: TTCI) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)  ซึ่งมีการจัดอันดับ 
ทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 
เพื่อธุรกิจของประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 37 ในปี 2560 เป็น อันดับที่ 34 ในปี 2562 โดยพิจารณา 
จากจำานวนการจัดประชุมนานาชาติ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 24 ของโลก และอันดับท่ี 3 ของภูมิภาค
เอเชียเป็นรองประเทศญี่ปุ ่น และประเทศจีน ในส่วนของการจัดอันดับของสมาคมศูนย์ประชุมนานาชาติ  
(International Congress and Convention Association หรือ ICCA) พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่  25 ของโลก และอันดับที่ 6 ของเอเชีย ในการเป็นจุดหมายในการจัดประชุมนานาชาติ และขยับขึ้น
เป็นอันดับที่ 21 ของโลก และอันดับที่ 5 ในปี 2561 อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ลดลง 
ถึง 6 อันดับจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงรักษาอับดับที่ 5 ของเอเชียไว้ได้ ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
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และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่กระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจ ส่งผลต่อการลดลงของการประชุม
ของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรไม่ใช่เอกชน และกลุ่มการประชุมของบริษัทเอกชน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาก 
ค่าเป้าหมายในปี 2565 พบว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมในการจัดประชุมนานาชาติ รวมทั้งภาครัฐ 
มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซึ่งทำาให้ประเทศไทยเคยได้รับการจัดอันดับ 
การเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในอันดับที่ดีกว่าในระยะที่ผ ่านมาอย่างต่อเนื่อง แต่การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงและยาวนานต่อวิกฤตทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจโลก  
เป็นอุปสรรคสำาคัญในการเดินทาง และการจัดประชุมนานาชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นความท้าทาย 
ทีป่ระเทศไทยต้องใช้ความพยายามอย่างสงู เพ่ือเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชมุนานาชาติได้ภายในปี 2565 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมประชุม
นานาชาติได้มีการสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน (Bidding) ในประเทศไทยที่สำาคัญ เช่น การประมูลสิทธิ ์
การเป็นเจ้าภาพการจดังานในประเทศไทยงาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate 
Travel World Travel Asia-Pacific 2019 โดยเป็นงานแสดงสินค้าด้านการประชุมนานาชาติ และการท่องเท่ียว 
ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่สามารถช่วยประชาสัมพันธ์เมือง และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในฐานะหนึ่งใน
เมือง MICE City ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการ และเป็นจุดหมายปลายทางสำาหรับ 
การท่องเที่ยว การประมูลสิทธิ์การประชุม World Diabetes Congress 2021 งานประชุมวิชาการนานาชาต ิ
ด้านการรักษา วิจัย และพัฒนาการป้องกันโรคเบาหวานที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และการประมูลสิทธิ์ 
งานเมกกะอิเวนท์ Global Running Summit 2019 เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการจัดงานของไทย 
ให้เทียบเท่างานระดับโลก รวมถึงการพยายามยกระดับงานเมกกะอิเวนท์ของไทยสู่ระดับสากล เช่น งาน Phuket 
Harmony World Puppet Festival เน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลหุ่นโลก  
และงาน Chiangmai Design Week  เป็นเทศกาลที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายสำาหรับนักออกแบบ 
และนักสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งยังได้จัดต้ังตัวแทนการตลาดของไทยในต่างประเทศจำานวน 7 ประเทศ  
ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการทำาตลาด

 1 

 2 
การด าเนินการที่ผ่านมา ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมประชุมนานาชาติได้มี 3 
การสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน (Bidding) ในประเทศไทยที่ส าคัญ เช่น การประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัด4 
งานในประเทศไทยงาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Travel 5 
Asia-Pacific 2019 โดยเป็นงานแสดงสินค้าด้านการประชุมนานาชาติ และการท่องเที่ยว ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  6 
ที่สามารถช่วยประชาสัมพันธ์เมือง และการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในฐานะหนึ่งในเมือง MICE City ซึ่งมีศักยภาพใน7 
การรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการ และเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการท่องเที่ยว การประมูลสิทธิ์การประชุม 8 
World Diabetes Congress 2021 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการรักษา วิจัย และพัฒนาการป้องกันโรคเบาหวาน9 
ที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และการประมูลสิทธิ์งานเมกกะอิเวนท์ Global Running Summit 2019 เพื่อสร้าง10 
มาตรฐานและยกระดับการจัดงานของไทยให้เทียบเท่างานระดับโลก รวมถึงการพยายามยกระดับงานเมกกะอิเวนท์ของ11 
ไทยสู่ระดับสากล เช่น งาน Phuket Harmony World Puppet Festival เน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง12 
การจัดเทศกาลหุ่นโลก และงาน Chiangmai Design Week  เป็นเทศกาลท่ีมีการจัดกิจกรรมหลากหลายส าหรับนัก13 
ออกแบบและนักสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งยังได้จัดตั้งตัวแทนการตลาดของไทยในต่างประเทศจ านวน 7 ประเทศ 14 
ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการท าตลาดการ15 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในกล ุ่มการประชุม และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล นอกจากนี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน16 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ได้ให้มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (ZMVS) 17 
จ านวน 172 แห่งในปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุม อาคารแสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ท 18 
สถานที่ราชการและเอกชน มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้19 
ประกอบธุรกิจ MICE ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 20 
 21 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ22 
รุนแรงและค่อนข้างยาวนานต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก จะเป็นอุปสรรคส าคัญทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ และการตัดสินใจ23 
เดินทางของนักท่องเที่ยว  จากข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจและการเดินทางจะส่งผลต่อการจัดการประชุมในลักษณะปกติ หรือ24 
ที่เรียกว่า ออฟไลน์ (Offline) ท าให้ผู้ประกอบการปรับตัวและจัดกิจกรรมผ่านระบบดิจิทัลเข้าสู่รูปแบบของกิจกรรม25 
ออนไลน์ (Online) และมีแนวโน้มจะจัดกิจกรรมในลักษณะ Virtual Events เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการผลักดันให้26 
ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมนานาชาติ 27 

25 

21 
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2560 2561 2562

อนัดบัรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวเชิงธุรกิจของไทย โดย ICCA 

ที่มา : ICCA 
ที่มา: ICCA

อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของไทย โดย ICCA
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในกลุ่มการประชุม และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล นอกจากนี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ได้ให้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue  
Standards (ZMVS) จำานวน 172 แห่งในปี 2562 ซึง่แสดงให้เหน็ว่าสถานทีจ่ดังาน ศนูย์การประชมุ อาคารแสดงสนิค้า 
โรงแรม รีสอร์ท สถานท่ีราชการและเอกชน มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล  
เพิ่มความม่ันใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ MICE ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและค่อนข้างยาวนาน
ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก จะเป็นอุปสรรคสำาคัญ 
ทั้งในมิติด ้านเศรษฐกิจ และการตัดสินใจเดินทาง 
ของนักท่องเที่ยว จากข้อจำากัดด้านเศรษฐกิจและ 
การเดนิทางจะส่งผลต่อการจดัการประชมุในลักษณะปกติ 
หรือที่เรียกว่า ออฟไลน์ (Offline) ทำาให้ผู้ประกอบการ
ปรับตัวและจัดกิจกรรมผ่านระบบดิจิทัลเข้าสู่รูปแบบ
ของกิจกรรมออนไลน์ (Online) และมีแนวโน ้ม 
จะจัดกิจกรรมในลักษณะ Virtual Events เพิ่มมากขึ้น 
ซึ่ งจะกระทบต ่อการผลักดันให ้ประเทศไทยเป ็น 
จุดหมายหลักในการจัดประชุมนานาชาติ

ข ้อ เสนอแนะในการบรร ลุ เป ้ าหมาย  เ พ่ือ ให ้
ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการประชุมนานาชาตินั้น 

ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการธุรกิจ ท้ังในด้านบริการ มาตรฐาน 
และสุขอนามัย ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการท ่องเ ท่ียวเชิ งธุรกิจเ พ่ือสร ้างความมั่นใจ 
ต่อพันธมิตร การส่งเสริมภาคเอกชนในการทำาตลาด 
เชิงรุกออนไลน์ และการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจของกลุ่ม 
ผู ้ ซ้ือและผู้ขายในตลาดต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการขายและการตลาดให้แก่ผู ้ประกอบการไทย  
รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อท่ีมีศักยภาพ จากการเข้าร่วม
งานแสดงสินค ้าด ้านการท่องเที่ยวในระดับสากล 
นอกจากนี้ ต้องให้ความสำาคัญในการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจระหว่างภาครัฐและเอกชนในการทำาตลาดร่วมกัน
เพื่อสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานที่มีศักยภาพ
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม  
และแพทย์แผนไทย เฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050301

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้มวลรวมที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ประกอบด้วย  
4 ผลผลิตหลัก ได ้แก ่ (1) บริการรักษาพยาบาล  
(Medical Service) (2) บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wel lness )  (3 )  ศูนย ์ วิ ชาการทางการแพทย ์  
(Academic) และ (4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product) 
ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการให้บริการในทุก ๆ 
ประเด็น จึงเป็นโอกาสสำาหรับประเทศไทยในการที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อ 
ความต้องการของตลาด และสร้างรายได้จากการ 
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด ้านการท ่องเที่ยว 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรล ุ
เป ้าหมายควรให้ความสำาคัญกับสินค้าและบริการ  

การพัฒนาบุคลากร สิ่งอำานวยความสะดวก การส่งเสริม 
การตลาด และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย โดยมี
ประเด็นท้าทาย คือ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ในการพัฒนาและส่งเสริมผู ้ประกอบการไม ่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน การมีสถานประกอบการด้านสุขภาพ
จำ านวนมากที่ ไม ่ ได ้ รับการตรวจสอบมาตรฐาน  
และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ด้านสุขภาพและอนามัยของไทยที่ยังอยู ่ในระดับตำ่า  
ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการจัดอันดับโดย 
Global Wellness Institute ประจำาปี 2561 ซึ่งเป็น
สถาบันที่จัดทำารายงานข้อมูลและจัดอันดับรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism) เป็น
ประจำาทุก 2 ปี พบว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการ

การท่องเที่ยว 05

249

050301



ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปี 2560 จำานวน 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตจากปี 2554 เฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี 
สำาหรับปี 2563 ซึ่งเป็นรอบการจัดทำารายงานของ Global Wellness Institute แต่สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้สถาบันดังกล่าวไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2563  
กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine: 
AHQ) เพื่อรองรับผู ้ป่วยโรคอื่นให้มารับการรักษาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และสุขภาพค่อนข้างสูง คิดเป็นจำานวน  
1,272.83 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถชดเชยการหดตัวอย่างรุนแรงของรายได้จากการท่องเที่ยว ซ่ึงอาจส่งผล 
ต่อการบรรลเุป้าหมายรายได้จากการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทีก่ำาหนดให้มกีารขยายตวั
ร้อยละ 5 ต่อปี 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา มีการกำาหนดเป้าหมายด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยเริ่มจากการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและ
บริการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเฉพาะ  
ส่งเสรมิและพฒันาให้เกดิเมอืงสมนุไพร พัฒนาฐานข้อมูล 
ปรับปรุงมาตรการกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  พัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรและ
ต้นแบบศูนย์สุขภาพดีทางการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ผสมผสาน ส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ให้กับธุรกิจ
บริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึง
การจัดกิจกรรมทางการตลาด อาทิ การจัดประชุม
วิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เป็นต้น อีกทั้ง 
ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพที่
มีศักยภาพหลายแห่ง อาทิ ภูเก็ต และระนอง เป็นต้น 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่
สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ รวมถึงการเดิน
ทางภายในประเทศก็ไม่คล่องตัว ทำาให้การท่องเที่ยว
ทุกรูปแบบได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่รูปแบบการให้บริการส่วนใหญ่
ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของ
สาธารณสุขได้ นอกจากนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพจำานวนมากไม่ได้รับมาตรฐาน 
จึงไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ อาทิ 
มาตรการเสริมสภาพคล่อง ทำาให้สถานประกอบการ
หลายแห่งมีความจำาเป็นต้องปิดกิจการ ซ่ึงจะส่งผล 
ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในประเด็นนี้
ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยไม่มีข้อมูล 

ที่มา: Global Wellness Institute

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย (หน่วย:ล้านบาท)
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รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ที่ละเอียดครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อาจจะ
ทำาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ในระยะสั้นประเทศไทยควรให้ความสำาคัญกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในประเทศ และการเสริม
สภาพคล่องให้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรักษาให้กิจการเหล่านี้ดำาเนินกิจการต่อไปได้ 
นอกจากนี้ ควรใช้โอกาสจากสถานการณ์ดังกล่าวที่สถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถดำาเนินกิจการได้ 
ตามปกติ ในการเร่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการและพัฒนาทักษะแรงงานด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ และเตรียมรองรับการกลับ
มาของนักท่องเท่ียวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ ควรเร่งจัดเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้
พัฒนาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 12 
โดย Global Wellness Institute 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050302

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีจุดแข็งในการบริการ
ทางการแพทย ์  อย ่างไรก็ตาม จากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 มผีลให้นกัท่องต่างชาติ
เดินทางมายังประเทศไทยลดลงถึงร ้อยละ 77.29 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำาให้สถาน
ประกอบการด้านสุขภาพและความงามต้องปิดตัวลง 
เ นื่ อ ง จ าก ได ้ รั บผลกระทบจากร าย ได ้  ดั ง นั้ น  
จงึเป็นโอกาสสำาคัญทีป่ระเทศไทยจะพฒันาการท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมท้ังมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในการเดินทาง และส่ิงสำาคัญคือการ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้พร้อมรับการฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมาย จากการจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจำาปี 2561 ประเทศไทยมีอันดับรายได้จาก 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก แต่เมื่อพิจารณาอันดับรายได้ของประเทศไทยในช่วงปี  
2557-2561 อยู ่ในระดับคงท่ีในอันดับที่ 13 มาโดยตลอด ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในปี 2565  
ท่ีอันดับ 12 ทั้งนี้ ในปี 2562 – 2563 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงไม่สามารถ 
จัดอันดับได้ แต่สามารถเทียบเคียงได้จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวหรือ TTCI  
ด้านสุขภาพและอนามัย ซึ่งพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับที่ 88 ปรับตัวดีข้ึน 2 อันดับ จากปี 2560 ทั้งนี้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ในอันดับ4 
ที ่12โดย Global Wellness Institute  5 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านการ6 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีจุดแข็งในการบริการทางการแพทย์ 7 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 8 
มีผลให้นักท่องต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยลดลงถึงร้อยละ 9 
77.29 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้สถาน10 
ประกอบการด้านสุขภาพและความงามต้องปิดตัวลง เนื่องจาก11 
ได้รับผลกระทบจากรายได้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าคัญที่ประเทศ12 
ไทยจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งมี13 
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง และสิ่งส าคัญคือ14 
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้พร้อมรับการฟ้ืนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการจัดอันดับ16 

โดย Global Wellness Institute ประจ าปี 2561 17 

ประเทศไทยมีอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง18 

สุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก แต่เมื่อพิจารณา19 

อันดับรายได้ของประเทศไทยในช่วงปี 2557-2561 20 

อยู่ ในระดับคงที่ ในอันดับที่  13 มาโดยตลอด ซึ่ ง21 

ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในปี 2565 ที่อันดับ 22 

12 ทั้งนี้ ในปี 2562 – 2563 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล23 

รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จึงไม่สามารถจัด24 

อันดับได้ แต่สามารถเทียบเคียงได้จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวหรือ TTCI ด้าน25 

สุขภาพและอนามัย ซึ่งพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับที่ 88 ปรับตัวดีขึ้น 2 อันดับ จากปี 2560 ทั้งนี้ 26 

สามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนาการด าเนินการในหลายมิติ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน27 

เพ่ิมข้ึนและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตามเป้าหมาย 28 

การด าเนินการท่ีผ่านมา เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  กรมสนับสนุน29 

บริการสุขภาพ ได้ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ผ่าน30 

มาตรการที่ส าคัญ อาทิ ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติทั้ง31 
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สามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังต้อง
เร่งพัฒนาการดำาเนินการในหลายมิต ิ
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตามเป้าหมาย

การด�าเนินการที่ผ่านมา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ได้ดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
ผ่านมาตรการท่ีสำาคัญ อาทิ ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาต ิ
ทั้งมาตรฐาน HA และ JCI จัดต้ังศูนย์ล่ามเพื่อให้บริการด้านภาษาต่างประเทศในทุกภาษาแก่สถานพยาบาล 
โดยตั้งในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำา ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ระดับสากล รวมท้ังจัดทำาแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เมืองสปานำ้าพุร้อนหรือเส้นทางท่องเที่ยวสปา 
นำ้าพุร้อน อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ลดลง ททท. จึงได้จัดทำามาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)  
ของสถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัจจุบันมี 
สถานประกอบการด้านสุขภาพและความงามที่ได้รับมาตรฐานแล้ว จำานวน 336 แห่งท่ัวประเทศ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนและผู้รับบริการในเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การระบาดของโรคดังกล่าว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจำาเป็นต้องปรับแนวทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเตรียมการฟื้นฟู การดำาเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีความพร้อมในการให้
บริการเมื่อได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิถีใหม่สู ่ความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมธุรกิจและสร้างความเชื่อถือแก่ผู ้รับบริการรวมท้ังพัฒนาสินค้าและบริการ 
ด้านสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ในอันดับ4 
ที ่12โดย Global Wellness Institute  5 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านการ6 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีจุดแข็งในการบริการทางการแพทย์ 7 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 8 
มีผลให้นักท่องต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยลดลงถึงร้อยละ 9 
77.29 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้สถาน10 
ประกอบการด้านสุขภาพและความงามต้องปิดตัวลง เนื่องจาก11 
ได้รับผลกระทบจากรายได้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าคัญที่ประเทศ12 
ไทยจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งมี13 
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง และสิ่งส าคัญคือ14 
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้พร้อมรับการฟ้ืนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการจัดอันดับ16 

โดย Global Wellness Institute ประจ าปี 2561 17 

ประเทศไทยมีอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง18 

สุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก แต่เมื่อพิจารณา19 

อันดับรายได้ของประเทศไทยในช่วงปี 2557-2561 20 

อยู่ ในระดับคงที่ ในอันดับที่  13 มาโดยตลอด ซึ่ ง21 

ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในปี 2565 ที่อันดับ 22 

12 ทั้งนี้ ในปี 2562 – 2563 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล23 

รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จึงไม่สามารถจัด24 

อันดับได้ แต่สามารถเทียบเคียงได้จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวหรือ TTCI ด้าน25 

สุขภาพและอนามัย ซึ่งพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับที่ 88 ปรับตัวดีขึ้น 2 อันดับ จากปี 2560 ทั้งนี้ 26 

สามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนาการด าเนินการในหลายมิติ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน27 

เพ่ิมข้ึนและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตามเป้าหมาย 28 

การด าเนินการท่ีผ่านมา เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  กรมสนับสนุน29 

บริการสุขภาพ ได้ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ผ่าน30 

มาตรการที่ส าคัญ อาทิ ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติทั้ง31 

050302 
62 สเีหลือง 
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อรักษาอันดับ
รายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย ให้อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย
ต้องเร่งรัดการดำาเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท ่องเท่ียวต ่อระบบการแพทย์และสาธารณสุข 
ของไทย  โดยพัฒนาบริการทางการแพทย์และอนามัย
แบบครบวงจรสำาหรบัรองรบันกัท่องเท่ียว และสร้างรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม่ที่เอื้อต่อนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ อาทิ มาตรการวีซ่าประเภทพิเศษ (Special 
Tourist Visa : STV) ท่ีเป็นวีซ่าระยะยาวท่ีภาครัฐ 
ออกให้เป็นกรณีพิเศษแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
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สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050303

คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการ เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย การเพิ่มจำานวนสถานประกอบการที่มีคุณภาพ จะทำาให้มีโอกาสในการรองรับ 
นักท่องเที่ยวท่ีมากขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองรองที่ม ี
ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับ 
ประเดน็ท้าทายหลายประเดน็ เช่น ระยะเวลาทีย่าวนานและความยุง่ยากซับซ้อนของการตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน 
การบงัคับใช้กฎหมายเก่ียวกบัสถานประกอบการด้านสขุภาพ และแรงจงูใจในการได้รบัมาตรฐานของผูป้ระกอบการ

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน

62 เขยีว 63 เขียว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐาน3 
เพิ่มข้ึน  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ5 
มาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 6 

คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ7 
งาม และแพทย์แผนไทย การเพิ่มจ านวนสถานประกอบการที่มีคุณภาพ จะท าให้มีโอกาสในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาก8 
ขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองรองที่มีทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมด้าน9 
สุขภาพจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายหลายประเด็น เช่น ระยะเวลาท่ี10 
ยาวนานและความยุ่งยากซับซ้อนของการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับสถานประกอบการด้าน11 
สุขภาพ และแรงจูงใจในการได้รับมาตรฐานของผู้ประกอบการที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่งเสริมที่12 
ครอบคลุมทั้งมิติของสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้บริโภค และกฎระเบียบและมาตรฐานทางการแพทย์ 13 

สถานการณ์การบรรลุ เป้ าหมาย 14 
ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลสถาน15 
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง16 
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่17 
ครบ ถ้วนสมบู รณ์  อย่ า ง ไ รก็ ต าม18 
สามารถเทียบเคียงจากข้อมูลของกรม19 
สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้เก็บข้อมูล20 
จ านวนสถานประกอบการสปา นวด21 
เพื่อสุขภาพ และความงาม ที่ได้รับการ22 
รับรองมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 23 
2563 มีจ านวนสถานประกอบการสปา 24 
นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.46 หรือมีจ านวนเพิ่มขึ้น 3,040 แห่ง 25 
จากปี 2562 ทั้งนี้ สถานประกอบการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 94.28 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่ง26 
หากมีการเชื่อมโยงสถานประกอบการดังกล่าวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทย27 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีการขยายตัวของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ28 
ทางการแพทย์ร้อยละ 5 ต่อปีได้ 29 

การด าเนินการที่ผ่านมา มีการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการและแรงงานท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ30 
พื้นที่และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น อาทิ การยกระดับมาตรฐานการให้บริการคลองท่อมเมืองสปา และการพัฒนาผู้ช่วยแพทย์31 
แผนไทยรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสปาน้ าพุร้อน เป็นต้น อีกทั้ง มีการด าเนินการภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีด32 
ความสามารถในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้กับสถานประกอบการให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ จากปัญหาของ33 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท ามาตรฐาน  Amazing Thailand 34 
Safety and Health Administration (SHA) ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และกระตุ้นให้สถานประกอบการ35 
เร่งเข้าสู่มาตรฐานมากขึ้น   36 

0

0.5

1

1.5

2

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนสถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพท่ีไดร้บัมำตรฐำน 

สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม growth

050303 
เขียว 

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

จ านวน Growth 

ที่ค่อนข้างน้อย ท้ังนี้ ควรให้
ความสำาคัญกับการพัฒนา 
ส่งเสริมที่ครอบคลุมท้ังมิติของ
สถานประกอบการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ ผู ้บริโภค และ 
กฎระเบียบและมาตรฐาน
ทางการแพทย์
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ป ัจจุบันยังไม ่มี 
การเก็บข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย ์ที่ครบถ ้วน 
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามสามารถเทียบเคียงจากข้อมูล
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีได ้ เก็บข ้อมูล
จำานวนสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และ
ความงาม ที่ ได ้ รับการรับรองมาตรฐาน โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 มีจำานวนสถานประกอบการสปา 
นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ที่ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.46 หรือมีจำานวนเพิ่มขึ้น 
3,040 แห่ง จากปี 2562 ท้ังนี้ สถานประกอบการ 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 94.28 ต่อปี  
นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งหากมีการเชื่อมโยง
สถ านประกอบก า รดั ง ก ล ่ า ว กั บ กิ จ ก ร รมท า ง 
การท่องเที่ยวได้ จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผลให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้มี
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง จำ า น ว น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการ
แพทย์ร้อยละ 5 ต่อปีได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา มีการยกระดับคุณภาพของ 
ผู ้ประกอบการและแรงงานท่องเที่ยวให้สอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์ของพื้นที่และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น อาทิ  
การยกระดับมาตรฐานการให้บรกิารคลองท่อมเมอืงสปา 
และการพฒันาผูช่้วยแพทย์แผนไทยรองรบัการท่องเทีย่ว
เชงิสขุภาพเมอืงสปานำา้พรุ้อน เป็นต้น อกีทัง้ มกีารดำาเนนิการ
ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานให้กับสถานประกอบการ 
ให้รวดเรว็ขึน้ นอกจากนี ้จากปัญหาของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงการท่องเท่ียว 
และกฬีา ได้จัดทำามาตรฐาน Amazing Thailand Safety 
and Health Administration (SHA) ขึ้น เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และกระตุ้นให้สถานประกอบ
การเร่งเข้าสู่มาตรฐานมากขึน้  

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ด้านสุขภาพสัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในด้าน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับการพัฒนา  
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ควบคมุ และกำากบั เพือ่ให้การดำาเนนิการ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่กฎหมายกำาหนด (พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559)  โดยมีมาตรการส่งเสริมให ้
สถานประกอบการด้านสุขภาพขออนุญาตประกอบ
กจิการให้ถกูต้องเพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติให้ได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานท้ังด้าน
สถานท่ี การให้บริการ และความปลอดภัย รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อได้รับการ
อนญุาตให้ประกอบกจิการ อาท ิการยกเว้นภาษสีรรพสามติ 
การส่งเสรมิศักยภาพในด้านต่าง ๆ  การออกร้านทัง้ในและ
ต่างประเทศ และหากสถานประกอบการใดมคีวามพร้อมสงู 
จะได้รบัการพฒันาคณุภาพมาตรฐานจนไปสูร่ะดบัสากล 
อนัเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่สถานประกอบการ และทำาให้
เศรษฐกจิโดยรวมดขีึน้ตามลำาดบั

การท่องเที่ยว05

256

050303



ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย แม้การดำาเนินงานที่ผ่านมา จะมีจำานวนสถานประกอบการและผู้ให้บริการ 
ที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ยังมีสถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน
ด้วยเช่นกัน จึงควรใช้โอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผู้บริโภคให้ความ
สำาคัญกับมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพ ในการจูงใจให้สถานประกอบการเร่งขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี หน่วยงานที่ให้
มาตรฐานควรเร่งดำาเนินการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถในการรับรองมาตรฐานให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีแนวทางการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
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การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

รายได้จากการท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเท่ียวสำาราญทางนำ้าขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050401

จากความเข้มแข็งด้านการท่องเท่ียวของประเทศที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำาให้
ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ในหลากหลายกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงการเป็นจุดแวะพักสำาหรับ
การท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้าท่ีมีอัตราการขยายตัวในช่วงที่ผ่านมาในระดับสูง ทำาให้การท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า
เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม  
จากความท้าทายด้านคุณภาพและข้อจำากัดด้านจำานวนท่าเรือท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ความพร้อมของ
สิ่งอำานวยความสะดวกภายในท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยว
สำาราญทางนำ้าและสายการเดินเรือที่เดินทางมายังประเทศไทยยังมีจำานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการ
เดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งส่งผลสืบเน่ืองไปยังความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ แนวทาง 
การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสำาราญทางเรือเพิ่มขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจำาเป็นต้องพิจารณาการดำาเนินการให้เกิดการเชื่อมโยงท่าเรือ
เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ 
ท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า สร้างสิ่งอำานวยความสะดวก และทำาการตลาดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า 
ซ่ึงเอ้ือต่อการสร้างรายได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าเรือร่วมด้วย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวสำาราญ 
ทางนำ้าโดยตรง แต่แนวโน้มการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว มีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ตรงข้ามกับ
สถิติท่ีผ่านมาในช่วงปี 2560 – 2562 ที่มีจำานวนวันของการท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า เติบโตเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อปี 
และมีจำานวนเรือสำาราญท่ีเข้าจอดในท่าเรือของประเทศไทยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี เนื่องจากผลกระทบ 
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ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำาให้การท่องเที่ยวสำาราญทางเรือหยุดชะงักจากมาตรการ
จำากัดการเดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2563 แม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายโดยการ
อนุญาตให้เรือยอร์ชเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แต่สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ยังคงซบเซาต่อเนื่อง 
จึงมีความเสี่ยงที่อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวสำาราญทางเรือจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ร้อยละ 5 ในปี 2565

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้าเพ่ิมข้ึน 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส้าราญทางน้้าขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 4 

จากความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ท้าให้ประเทศไทย5 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ในหลากหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการเป็นจุดแวะพักส้าหรับการท่องเที่ยวส้าราญทาง6 
น้้าที่มีอัตราการขยายตัวในช่วงที่ผ่านมาในระดับสูง ท้าให้การท่องเที่ยวส้าราญทางน้้าเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการสร้าง7 
รายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม จากความท้าทายด้านคุณภาพและข้อจ้ากัดด้านจ้านวน8 
ท่าเรือท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ความพร้อมของสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ9 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ท้าให้จ้านวนนักท่องเที่ยวส้าราญทางน้้าและสายการเดินเรือที่เดินทางมายังประเทศไทยยังมีจ้านวน10 
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งส่งผลสืบเนื่องไปยังความเชื่อมั่นในการลงทุนของ11 
ภาคเอกชน ทั้งนี้ แนวทางการด้าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวส้าราญทางเรือเพิ่มขึ้นได้ภายใต้12 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจ้าเป็นต้องพิจารณาการด้าเนินการให้เกิดการเชื่อมโยงท่าเรือเข้า13 
กับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการท่องเที่ยวส้าราญทาง14 
น้้า สร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก และท้าการตลาดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างรายได้ใน15 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าเรือร่วมด้วย  16 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า17 
โดยตรง แต่แนวโน้มการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว มีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ตรงข้ามกับสถิติที่ผ่านมา18 
ในช่วงปี 2560 – 2562 ที่มีจ้านวนวันของการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี และมีจ้านวนเรือ19 
ส้าราญที่เข้าจอดในท่าเรือของประเทศไทยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค20 
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ท้าให้การท่องเที่ยวส้าราญทาง21 
เรือหยุดชะงักจากมาตรการจ้ากัดการเดินทางระหว่าง22 
ประเทศตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2563 แม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มมี23 
มาตรการผ่อนคลายโดยการอนุญาตให้เรือยอร์ชเดิน24 
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร  แต่สถานการณ์การ25 
ท่องเที่ยวที่ยังคงซบเซาต่อเนื่องจึงมีความเสี่ยงที่อัตรา26 
การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวส้าราญทาง27 
เรือจะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ร้อยละ 5 ในปี 2565 28 

การด้าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 29 
การพัฒนาการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้ามีการด้าเนินการร่วมกันในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการจัดท้าแผนที่น้าทางการ30 
พัฒนาการท่องเที่ยวเรือส้าราญระยะ 10 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส้าราญ พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งให้31 
ความส้าคัญกับการปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างความ32 
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสายการเดินเรือส้าราญให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มเติม ซึ่งในระดับหน่วยงานได้มีการ33 
ด้าเนินงานโครงการที่สอดคล้องตามเป้าหมายการเพิ่มรายได้ส้าราญทางเรือ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวรองรับ34 
เรือส้าราญ (Cruise Terminal) บริเวณท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โครงการศึกษา35 

050401 
ปี 62 สีส้ม 
ปี 63 สีส้ม 

ที่มา : CLIA 
ที่มา: ICCA

อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของไทย โดย ICCA

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 
การพัฒนาการท่องเท่ียวสำาราญทางนำ้ามีการดำาเนินการ
ร่วมกันในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการจัดทำาแผนที่
นำาทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำาราญระยะ 10 ปี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำาราญ 
พ .ศ .  2561 -2570  ซึ่ ง ให ้ ค ว ามสำ าคัญกั บการ 
ปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่ง 
ท่องเทีย่วในพืน้ทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพ การสร้างความร่วมมอื
ระหว่างรัฐบาลไทยและสายการเดินเรือสำาราญให้เข้ามา 
ในประเทศไทยเพ่ิมเติม ซึ่งในระดับหน่วยงานได้มีการ
ดำาเนินงานโครงการที่สอดคล้องตามเป้าหมายการเพิ่ม
รายได้สำาราญทางเรือ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเทียบ
เรือท่องเท่ียวรองรับเรือสำาราญ (Cruise Terminal) 
บ ริ เ วณท ่ า เ รื อ ก รุ ง เ ทพและท ่ า เ รื อ แหลมฉบั ง  
ของการท่าเรือแห ่งประเทศไทย โครงการศึกษา 
ความเหมาะสมและออกแบบท่าเทียบเรือรองรับ 
เรือสำาราญขนาดใหญ่ ของกรมเจ้าท่า และการให้ 

สิ ทธิ ป ระ โยชน ์ ท า งภาษี แก ่ ผู ้ ป ระกอบ กิจการ 
ที่ เกี่ยวเนื่องกับท่าเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ธุรกิจ
บริการที่จอดเรือท่องเที่ยวและเรือเฟอร์ร่ี การเดินเรือ
ท่องเที่ยว และการให้เช่าเรือท่องเที่ยว ของสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ด้วยข้อจำากัดด้านกายภาพในการพัฒนาท่าเรือและ 
การพัฒนาสิ่ ง อำ า นวยความสะดวกที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง 
การท่องเที่ยวสำาราญทางเรือเข้ากับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ ทำาให้ท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทยส่วนใหญ ่
มีศักยภาพเป็นเพียงท่าเรือแวะพัก (Port of Call)  
ซ่ึงมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวและใช้จ ่ายในพื้นที่ 
ค่อนข้างจำากัด ดังนั้น การขยายหรือปรับปรุงท่าเรือ 
ที่มีอยู่ รวมถึงการพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐานหลังท่าเรือให้
มีศักยภาพในการเป็นท่าเรือต้นทาง (Homeport) จงึมี
ความท้าทายอย่างยิ่งต้องสร้างโอกาสในการมีรายได ้

จ�านวนเรือและวันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส�าราญทางเรือในไทย โดย CLIA
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เพิ่มขึ้นทั้งจากการท่องเที่ยวในทางตรง และจากธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ การเพิ่มศักยภาพบุคลากร  
และการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ
อาจเป็นอีกประเด็นท้าทายสำาคัญท่ีจะสร้างความ 
น่าสนใจในการลงทุนของผู ้ประกอบการภายหลัง
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส 
โควิด-19 คลี่คลายลงในอนาคตได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปซึ่ง
เป็นช่วงของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังการเปิด
ประเทศ อาจเป็นการกำาหนดตำาแหน่งและสร้างการรับ
รู้ด้านการท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มได้สูงขึ้น อาทิ การใช้โอกาสในการพัฒนาจุดแข็ง
ด้านการส่งมอบความปลอดภัยด้านการสาธารณสุข 
ความมั่นคงปลอดภัยแก่ตัวเรือ และนักท่องเที่ยว  
ให้เป ็นที่รับรู ้และดึงดูดกลุ ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
ที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งการมีมาตรการผ่อนคลาย 
กฎระเบียบหรือการให ้สิทธิประโยชน์ เพื่อดึงดูด 
ผู ้ ประกอบการสาย เรื อและสร ้ า งความ เชื่ อมั่ น 
ต ่อการเติบโตในอุตสาหกรรมและความน่าสนใจ 
ในการลงทุน
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ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น จำานวน 2 ท่าเรือ

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050402

จากรูปแบบการท่องเที่ยวทางนำ้าท่ีหลากหลายมากข้ึน
ในปัจจุบัน ส่งผลให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำาราญ
ทางนำ้าโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสำาราญ
ทางนำ้าเข้ากับแหล่งท่องเท่ียวตลอดพื้นท่ีท้ังชายฝั ่ง
ทะเลเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งสร้าง
รายได้สำาคัญให้กับประเทศ การเพิ่มจำานวนท่าเรือท่อง
เที่ยวในประเทศไทยรองรับการท ่องเที่ยวทางนำ้า 

ท่ีจะกลับมาภายหลังสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานที่ เกี่ ยวเนื่ องและสิ่ งอำ านวยความสะดวก 
ที่ทันสมัยทั้งในพื้นที่ท่าเรือและพื้นที่หลังท่า ถือเป็น
ปัจจัยสำาคัญซึ่งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม จากประเด็นท้าทาย 

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มข้ึน จ านวน 2 ท่าเรือ  4 

จากรูปแบบการท่องเที่ยวทางน้ าที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าโดยเฉพาะ5 
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวตลอดพื้นที่ทั้งชายฝั่งทะเลเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการ6 
เป็นแหล่งสร้างรายได้ส าคัญให้กับประเทศ การเพิ่มจ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยรองรับการท่องเที่ยวทางน้ าที่จะ7 
กลับมาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวเนื่องและ8 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งในพื้นที่ท่าเรือและพื้นที่หลังท่า ถือเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้าน9 
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม จากประเด็นท้าทายและข้อจ ากัดในเชิง10 
กายภาพของพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกรองรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่ท าให้การพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลา11 
ในการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นานมากข้ึน รวมถึงข้อจ ากัดในการบริหารจัดการในการใช้12 
ประโยชน์ท่าเรือเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องมา13 
ในปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่จะส่งผลให้เป้าหมายด้านการขยายตัวของท่าเรือมาจากศักยภาพของพื้นที่14 
บริเวณท่าเรือและการสร้างภาคีการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวนั้น ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อ15 
สร้างแรงจูงใจในการเดินทาง การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ความพร้อมของสิ่งอ านวยความ16 
สะดวก รวมทั้งกฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและการบริหารจัดการท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ  17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยมีจ านวนท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยว 18 
จ านวน 35 แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดเล็กรองรับเรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส) 19 
โดยมีท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จ านวน 1 แห่ง และชายฝั่งทะเลอันดามัน 1 แห่ง  20 
ที่เหลืออยู่ระหว่างการด าเนินการในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณ 21 

พื นที่พัฒนาท่า จ้านวนท่าเรือท่องเที่ยวและ
อเนกประสงค ์(แห่ง) ท่าเรือที่อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง 

ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 5 - 
ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 24 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด  

ชายฝ่ังทะเลตะวันออก 6 
3 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ เกาะสมยุ  
                 2) ท่าเทียบเรือท้องศาลา เกาะพะงัน  
           และ 3) ท่าเทียบเรือหาดริ้น เกาะพะงัน  

ที่มา : กรมเจ้าท่า 
การด้าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือส าราญ 22 
(ท่าเรือหลัก ท่าแวะพัก ท่าเรือเล็กรองรับจุดทอดสมอ และท่าเรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว) และสิ่งอ านวยความสะดวก23 
หลังท่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส าราญ พ.ศ. 2561-2570 ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาความ24 
เหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่าเรือยอร์ช เพื่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือส าราญ และท่าเรือบริเวณ25 
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้ง ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าส าหรับการพัฒนาท่าเทียบเรือ โดยใน26 
ปีงบประมาณ 2563 กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา 27 

050402 
ปี 62 สีแดง 

ปี 63 สีเหลือง 

ที่มา: กรมเจ้าท่า
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และข้อจำากัดในเชิงกายภาพของพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเรือ 
นำ้ าลึ กรองรับ เรื อท ่อง เ ท่ียวขนาดใหญ ่  ท่ีทำ า ให  ้
การพัฒนาท่าเรอืขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในการศกึษา
ความเป็นไปได้และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) 
นานมากขึ้น รวมถึงข้อจำากัดในการบริหารจัดการใน
การใช้ประโยชน์ท่าเรอืเพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้เดนิทาง 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงเป็นความ
ท้าทายที่ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ดี 
องค์ประกอบท่ีจะส่งผลให้เป้าหมายด้านการขยายตัว
ของท่าเรือมาจากศักยภาพของพื้นท่ีบริเวณท่าเรือและ
การสร้างภาคีการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวนั้น ควรให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการเดินทาง การส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ความพร้อมของ 
สิ่งอำานวยความสะดวก รวมทั้งกฎหมายที่ เอื้อต ่อ 
การพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ
ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยมีจำานวน
ท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ที่ใช้สำาหรับ
การท ่อง เที่ ยว  จำ านวน 35 แห ่ ง  ( เพิ่ ม ข้ึนจาก
ปีงบประมาณ 2562 จำานวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นท่าเรือ
ขนาดเล็กรองรับเรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส) โดยมี
ท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนบริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก จำานวน 1 แห่ง และชายฝั ่งทะเล
อันดามัน 1 แห่ง  ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำาเนินการใน
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงที่ผ่านมากระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา ได้จัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่าเรือสำาราญ (ท่าเรือหลัก ท่าแวะพัก ท่าเรือเล็ก
รองรับจุดทอดสมอ และท่าเรือเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียว) และสิ่งอำานวยความสะดวกหลังท่า ภายใต้
ยุทธศาสตร ์การส ่งเสริมการท่องเท่ียวเรือสำาราญ  
พ.ศ. 2561-2570 ที่ให้ความสำาคัญกับการศึกษาความ 
เหมาะสมและสำารวจออกแบบท่าเทียบเรือเฟอร์รี่  
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และท่าเรือยอร์ช เพื่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือสำาราญ 
และท่าเรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมท้ัง ยังได้มี
การประสานความร ่วมมือกับกรมเจ ้าท ่าสำาหรับ 
การพัฒนาท่าเทียบเรือ โดยในปีงบประมาณ 2563 
กรมเจ้าท่าได้ดำาเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพฒันาท่าเทยีบเรอื
รองรับเรือสำาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และ
การสำารวจออกแบบท่าเรือต ้นทาง (Homeport) 
สำาหรับเรือสำาราญขนาดใหญ ่  โดยผลการศึกษา 
จะสามารถใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงานสำาหรับระยะ
ต่อไปได้ นอกจากน้ี ยังมีมาตรการของสำานักงาน 
คณะกรรมการส ่ ง เสริมการลง ทุน (BO I )  ที่ ให ้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจการท่าเรือ
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว 
กิจการเรือเฟอร์รี่หรือเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือ
ท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ข้อจำากัดด้านความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ 
และการมีกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของท่าเรือ 
ยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ทำาให้การพัฒนาขยายท่าเรือในระยะต่อไปอาจเป็นการ
ปรับปรุ งห รือขยายสิ่ งอำ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือที่มีอยู ่เดิมให้มีศักยภาพ
และได ้มาตรฐานเพียงพอสำาหรับการเป ็นท ่าเ รือ 

ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อภาพรวมธุรกิจ 
ท่องเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว 
ในอนาคต ซ่ึงถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นท้าทายสำาคัญ 
ต่อการกำาหนดกรอบนโยบายและการตัดสินใจขยาย
ท่าเรือในระยะต่อไป   

ข ้ อ เสนอแนะในการบรรลุ เป ้ าหมาย  ในช ่ ว ง
สถานการณ์ป ัจจุบันที่การเดินทางท่องเท่ียวยังคง 
ถูกจำากัดจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 อาจเป็นโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
กำาหนดรูปแบบของท่าเรือท่องเที่ยว และกำาหนดกลุ่ม
ลูกค ้าเป ้าหมายที่จะเป ็นการเพิ่มมูลค ่าให ้กับการ 
ท่องเทีย่วในประเทศได้ชดัเจนมากขึน้ ตลอดจนสามารถ
ออกแบบข้อกำาหนดสำาหรับการบริหารจัดการท่าเรือใน
อนาคตที่ครอบคลุมมาตรฐานทางการสาธารณสุขที่จะ
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวและนักลงทุนเพื่อขยาย
ท่าเรือในอนาคตภายหลังการเปิดประเทศในระยะ 
ต่อไปได้ นอกจากนี ้การเร่งรัดโครงการศกึษาและจัดทำา
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำาราญขนาดใหญ่ (Cruise 
Termina l )  และแนวทางการพัฒนาท ่ า เ รื อ ใน
ประเทศไทยให้เป็นท่าเรือต้นทาง (Homeport) จะมี
ส่วนสำาคัญให้หน่วยงานนโยบายสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจกำาหนดมาตรการและทิศทาง 
การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 5 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050501

แม้ว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านท่ีตั้งที่อยู่กลางภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญในการ
เช่ือมโยงการค้าและการเดินทางในหลากหลายรูปแบบ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส 
โควิด-19  ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเท่ียวทั่วโลก รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทยและ
ประเทศในภูมิภาคท่ีต้องเป็นไปตามมาตรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำาให้อุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวของไทยอยู่ในสภาวะถดถอยอย่างรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตในทศวรรษท่ีผ่านมา 
ด้วยเหตุนี้ การฟื้นฟูและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวจึงอาจเป็นหมุดหมายสำาคัญ 
ที่ควรเร ่งดำาเนินการ ภายใต้สถานการณ์ที่มีข ้อจำากัดการเดินทางระหว่างประเทศ โดยมีประเด็นท่ีควร 
ให้ความสำาคัญ อาทิ การจัดทำากฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนให้เอื้อต่อ 
การเดินทาง การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคที่มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับ พร้อมกับ
การส่งเสริมการตลาดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการ 
เตรียมการดังกล่าวนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างยั่งยืน 
พร้อมรับกับการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวภายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
การเดินทางระหว่างประเทศในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563 และประกาศสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยาน
ทำาการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จึงส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวทางทั้งทางบก ทางนำ้า และทาง
อากาศถูกจำากัด ทำาให้ในปี 2563 มีเพียงสถิติผู ้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน ในช่วง 
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เดือนมกราคม - มีนาคม เป็นสถิติเบ้ืองต้น อย่างไรก็ดี การปรับตัวของไทยต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมีทิศทางดีขึ้น
จากการควบคุมการติดต่อของโรคระบาดในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมการเข้า-ออกประเทศ
ซึ่งผู ้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายในสถานที่กักกันเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งการควบคุม
สถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสร้างความเชื่อมั่น และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวใน
อนาคต

 28 

 29 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในส่วนของความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยใช้กรอบความร่วมมือ30 

ระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เช่น  แผนงาน GMS มีคณะท างานด้านการ31 

ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และ32 

จีน และแผนงาน IMT-GT มีคณะท างานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย 33 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แผนงานความร่วมมือ34 

ดังกล่าวยังคงขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เน้นการประสานความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเช่นเดิม พร้อม35 

เน้นย้ าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแผนรับมือและฟ้ืนฟูของ GMS ค.ศ. 36 

2021 – 2023 และการจัดประชุมเพ่ือหารือผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ IMT-GT โดยมี37 

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและให้เน้นการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 38 

1,8
54

,37
0 

54
3,9

00
 

15
9,3

36
 

59
9,0

55
 

8,5
80

 

97
8,6

33
 

24
6,3

46
 

45
,56

3 

34
2,9

35
 

5,4
05

 

33
9,6

03
 

84
,69

3 

10
,16

7 15
5,2

22
 

2,3
16

 

สุ ว ร ร ณ ภู มิ  ก รุ ง เ ท พ  เ ชี ย ง ใ ห ม่  ภู เ ก็ ต  ห า ด ใ ห ญ่  

จ านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย 5 อากาศยาน  
ระหว่าง ม.ค. - ม.ีค. 63 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

ท่ีมา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 28 
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การด าเนินการที่ผ่านมา ในส่วนของความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยใช้กรอบความร่วมมือ30 
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ดังกล่าวยังคงขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เน้นการประสานความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเช่นเดิม พร้อม35 

เน้นย้ าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแผนรับมือและฟ้ืนฟูของ GMS ค.ศ. 36 

2021 – 2023 และการจัดประชุมเพ่ือหารือผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ IMT-GT โดยมี37 
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สุ ว ร ร ณ ภู มิ  ก รุ ง เ ท พ  เ ชี ย ง ใ ห ม่  ภู เ ก็ ต  ห า ด ใ ห ญ่  

จ านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย 5 อากาศยาน  
ระหว่าง ม.ค. - ม.ีค. 63 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

ท่ีมา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จ�านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย 5 อากาศยาน ระหว่าง ม.ค. - มี.ค. 63

จ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดน ปี 2561 - 2562
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในส่วนของความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยใช้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วเชือ่มโยง
ภูมิภาค เช่น แผนงาน GMS มีคณะทำางานด้านการ 
ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง ที่ประกอบไปด้วย
ประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม 
และจีน และแผนงาน IMT-GT มีคณะทำางานโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซ่ึงภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
แผนงานความร่วมมือดังกล่าวยังคงขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่เน้นการประสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเช่นเดิม พร้อมเน้นยำ้าการช่วยเหลือผู้ที่ได้
รับผลกระทบในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในแผน
รับมือและฟื้นฟูของ GMS ค.ศ. 2021 – 2023 และการ
จัดประชุมเพื่อหารือผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของ IMT-GT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข ้มแข็ งและให ้ เน ้นการท ่อง เ ท่ียวเติบโต 
อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็น
อุปสรรคสำาคัญต ่อการเชื่อมโยงการท ่องเ ท่ียวใน
ภูมิภาค หากแนวโน้มของวัคซีนเพื่อป้องกันเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ประสบความสำาเร็จจะช่วยให้การเดินทาง
ระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ แนวคิด Travel 
Bubble เ ร่ิมมีการกล ่าวถึงมากข้ึน ซ่ึง เป ็นการ 
เปิดประเทศด้วยการท่องเท่ียวแบบจับคู ่เดินทางกับ
ประเทศที่ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยเกี่ยวข้อง 
ที่ต ้องคำานึงถึงอีกหลายประการ อาทิ มาตรการ 
ควบคุมโรค การควบคุมการเ ดินทางทางอากาศ  
ระบบติดตามนักท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นความ
ท้าทายในระดับนโยบายท่ีจะริเร่ิมแนวคิด Travel 
Bubble ให้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19  
ที่ยังคงดำาเนินอยู ่ ในขณะนี้  พร ้อมกับเสริมความ 
เข ้มแข็งในด ้านกฎระเบียบต ่าง ๆ (software)  
และโครงสร ้างพ้ืนฐาน (hardware) ในด้านการ 
ท่องเท่ียวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฟื ้นตัวหลังการ 
สิ้นสุดของโรคระบาดได้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา 
ควรประสานความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด ภาคและระดับ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านกฎระเบียบต่าง ๆ (software) และโครงสร้างพื้นฐาน 
(hardware) ในด้านการท่องเที่ยว  อาทิ การเช่ือมโยงข้อมูลสถิติท่องเที่ยวที่เป็นระบบเดียวกันในภูมิภาค  
การอำานวยความสะดวกด ้านการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย ์ สิน คุณภาพของ 
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว รวมท้ังยังเป็นการสร้างความ 
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย เพื่อรองรับการฟื้นฟูและการกลับมาเติบโตอีกครั้งภายหลังการสิ้นสุดลง
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้
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การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อยู่ใน 70 อันดับแรก ของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนัก
ท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050601

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง และความพึงพอใจระหว่างและหลังการเดินทางท่องเที่ยว 
และเม่ือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก อุบัติเหตุในการท่องเที่ยวย่อมมี
โอกาสเกิดขึ้นได้สูง รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นที่ผ่านมา จึงควรมีมาตรการ 
ความปลอดภัยทางการท่องเท่ียวที่ดี มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว บังคับใช้กฎหมายอย่าง 
เคร่งขัด รวมทั้งบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการ
ความปลอดภัยทางการท่องเท่ียวให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอและรองรับการกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ของธุรกิจที่หลากหลาย

ที่มา: TTCI

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) 
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดย WEF

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI)  
ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั โดย WEF 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน  3 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อยู่ใน 70 อันดับแรก ของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภยั4 
ของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 5 

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง และความพึงพอใจระหว่างและหลังการเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อ6 
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก อุบัติเหตุในการท่องเที่ยวย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง 7 
รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นทีผ่่านมา จึงควรมีมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวทีด่ี 8 
มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งขัด รวมท้ังบูรณาการการท างานร่วมกัน9 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้ทันต่อสถานการณ์  10 
อยู่เสมอและรองรับการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจที่หลากหลาย 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ซึ่งมีการจัดอันดับ 20 
ทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 111 ปรับตัวดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2560  21 
ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในอันดับท่ี 70 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในปี 2563 ซึ่งยังไม่มีการจัดอันดับนั้น สามารถ22 
พิจารณาเทียบเคียงจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน23 
ได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 24 
2562 แต่เป็นผลอันเนื่องมาจากการเดินทางท่องเท่ียว25 
ในประเทศไทยถูกจ ากัดจากสถานการณ์การแพร่26 
ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งระหว่างปี 2559 – 27 
2562 มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงขึ้นอย่าง28 
ต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงไม่สามารถ29 
แสดงให้เห็นทิศทางในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย30 
ของนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 31 

 32 

ที่มา : TTCI 

050601 
62 สแีดง 
63 สแีดง 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ซึ่งมี
การจัดอันดับทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 111 ปรับตัว 
ดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2560 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย
ที่ กำ าหนดไว ้ ในอันดับที่  70 ค ่อนข ้างมาก ทั้ งนี้  
ในป ี 2563 ซึ่งยังไม ่มีการจัดอันดับนั้น สามารถ
พิจารณาเทียบเคียงจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน  
จากศูนย ์ข ้อมูลอุบัติ เหตุ เพื่ อส ่ ง เสริมวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยทางถนนได้ ซ่ึงแม้ว ่าจะมีอัตราการ 
เกดิอบุตัเิหตุลดลงจากปี 2562 แต่เป็นผลอันเนือ่งมาจาก
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การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยถูกจำากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้ง 
ระหว่างปี 2559 – 2562 มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  
จึงไม่สามารถแสดงให้เห็นทิศทางในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI)  
ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั โดย WEF 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน  3 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อยู่ใน 70 อันดับแรก ของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภยั4 
ของนักท่องเท่ียว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 5 

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง และความพึงพอใจระหว่างและหลังการเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อ6 
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก อุบัติเหตุในการท่องเที่ยวย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง 7 
รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นทีผ่่านมา จึงควรมีมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวทีด่ี 8 
มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งขัด รวมท้ังบูรณาการการท างานร่วมกัน9 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้ทันต่อสถานการณ์  10 
อยู่เสมอและรองรับการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจที่หลากหลาย 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ซึ่งมีการจัดอันดับ 20 
ทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 111 ปรับตัวดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2560  21 
ซ่ึงยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในอันดับท่ี 70 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในปี 2563 ซึ่งยังไม่มีการจัดอันดับนั้น สามารถ22 
พิจารณาเทียบเคียงจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน23 
ได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 24 
2562 แต่เป็นผลอันเนื่องมาจากการเดินทางท่องเที่ยว25 
ในประเทศไทยถูกจ ากัดจากสถานการณ์การแพร่26 
ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งระหว่างปี 2559 – 27 
2562 มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงขึ้นอย่าง28 
ต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงไม่สามารถ29 
แสดงให้เห็นทิศทางในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย30 
ของนักท่องเท่ียวได้อย่างเป็นรูปธรรม 31 

 32 

ที่มา : TTCI 

050601 
62 สแีดง 
63 สแีดง 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

การด�าเนินการที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซ่ึงมีภารกิจหลัก 
ในการติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือ การอำานวย
ความสะดวก การแก้ไขปัญหาการหลอกลวง และการ
บรรเทาทุกข์แก่นักท่องเที่ยว ผ ่านศูนย์ช ่วยเหลือ 
นักท่องเที่ยว สายด่วนตำารวจท่องเที่ยว โทร. 1155 
และมีการออกตรวจพื้ นที่ รั บผิ ดชอบเ พ่ือรั กษา 
ความปลอดภัยแก ่นักท ่องเที่ยว ประชาสัมพันธ ์ 
การปฏบิตัตินของนกัท่องเทีย่ววถิใีหม่ อกีทัง้ได้ดำาเนนิการ 
จัดทำาคูม่อืมาตรฐานความปลอดภยัด้านการท่องเทีย่วไทย 

และข้อเสนอแนะการดำาเนินการด้านความปลอดภัยในแต่ละกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น ความปลอดภัยทางทะเล 
(การดำานำ้าตื้น การดำานำ้าลึก กิจกรรมทางนำ้า) ความปลอดภัยทางบก (การข้ามถนน การขับขี่ปลอดภัยสำาหรับ 
นักท ่องเที่ยว) ความปลอดภัยกิจกรรมผจญภัยและกิจกรรมผาดโผน รวมถึงจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์ 
เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยวไทย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ 
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
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การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ที่ผ่านมาจะมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความหลากหลายของกิจกรรม
การท่องเที่ยว และจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงข้ึน 
ทำาให้ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ได ้อย ่างทั่ วถึ ง  อย ่างไรก็ตาม การนำามาตรการ 
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวไปปฏิบัติให ้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยขับเคลื่อนผ่านแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน ่วยงานที่ มีภารกิจส ่ ง เส ริมการท ่องเที่ ยว  
เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
พร ้อมทั้ งสร ้างการรับรู ้ถึ งความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐ

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย บูรณาการร่วมกัน
กับภาค รัฐ  เอกชน และหน ่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข ้อง  
ดำาเนินการให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ 
และมีมาตรการด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดต้ังศูนย ์ช ่วยเหลือ 
นักท ่อง เ ท่ียวให ้ครบท่ัวประเทศ เ พ่ือทำ าหน ้าที ่
อำ านวยความสะดวกและ รับเ ร่ืองร ้ อง ทุกข ์ จาก 
นกัท่องเทีย่วหลากหลายภาษา และพฒันาแอปพลเิคชัน
ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ให้รองรับการแจ้งเหตุ
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วย เพ่ือให้นักท่องเท่ียว
มีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อันจะเป ็นการสร ้างทัศนคติที่ดีต ่อการท ่องเที่ยว 
ของไทยต่อไป
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การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก
และทางนำ้า โดย Travel Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050602

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นปัจจัยสำาคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในระดับดี แต่โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยังจำากัดอยู่ในเขตเมืองใหญ่ และยังไม่เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากนัก โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งอำานวย
ความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อและการมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน โดยให้มีการ
ดำาเนินการรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการเดินทางท่องเท่ียว มีการเตรียมความพร้อม และการจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ พร้อมทั้งมีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม4 
ทางบกและทางน้้า โดย Travel Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 5 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นปัจจัยส้าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว แม้ว่าประเทศ6 
ไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในระดับดี แต่โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานยังจ้ากัดอยู่ในเขตเมือง7 
ใหญ่ และยังไม่เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากนัก โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่ง8 
ท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อและการมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน โดยให้มีการด้าเนินการรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยง9 
การเดินทางท่องเที่ยว มีการเตรียมความพร้อม และการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ พร้อมทั้งมีสิ่งอ้านวย10 
ความสะดวกที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 11 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2562 อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเลของประเทศ12 
ไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ซึ่งเป็นการคงอยู่ในอันดับเดิมนับตั้งแต่ปี 2560 และโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ อยู่ในอันดับที่ 17 13 
อย่างไรกด็ี เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการด้าเนินการทุก ๆ 2 ปี โดยใน14 
ปี 2563 ไม่มีการจัดเก็บ ท้าให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการส้ารวจและจัดอันดับขีด15 
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD ซึ่งมีการจัดอันดับตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 63 ประเทศทั่วโลก โดยใน16 
ส่วนของประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 44 (เพิ่มขึ้น 1 อันดับจากปี 2562) ขณะที่มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพการขนส่ง17 
ทางอากาศ (Quality of Air Transportation) เป็นปัจจัยที่มีการปรับอันดับเพิ่มขึ้นมากที่สุดจ้านวน 4 อันดับ (อันดับที่ 31) 18 
ขณะที่ความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง (Railroad Density) ปรับลดลง 1 อันดับ (อันดับที่ 42) อย่างไรก็ตาม  19 
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเลโดย TTCI ที่ก้าหนดไว้ที่20 
อันดับ 50 ในปี 2565 ที่ต้องการการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงนั้น ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะบรรลุเป้าหมายที่21 
ก้าหนดไว้ได้ 22 

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื นฐาน 
ตัวชี วดั ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื นฐาน 44th 45th 48th 49th 
     ความหนาแน่นของโครงข่ายทางถนน 28th 28th 19th 26th 
     ความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง 42nd 41st 42nd 42nd 
     จ้านวนเท่ียวบินโดยสารผ่านทา่อากาศยานหลกั 16th 17th 19th 19th 
     คุณภาพของการขนส่งทางอากาศ 31st 35th 34th 33rd 
ที่มา : IMD     

การด้าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมามีการด้าเนินการร่วมกัน23 
จากหลากหลายหน่วยงานเพื่ออ้านวยความสะดวก สร้างความเชื่อมโยง และกระจายการท่องเที่ยวออกสู่เมืองรองมากขึ้น 24 
รวมถึงมีการก่อสร้างเครือข่ายถนนเชื่อมโยงจุดผ่านแดนของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิภาค 25 
โดยในปี 2563 มีการด้าเนินงานที่ส้าคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทาง26 
รถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ของส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 27 
โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนของกรมท่าอากาศยาน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ28 

050602 
ปี 62 สีส้ม 
ปี 63 สีส้ม 

ที่มา: IMD

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2562 อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเล
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ซึ่งเป็นการคงอยู่ในอันดับเดิมนับตั้งแต่ปี 2560 และโครงสร้างพื้นฐานทาง
อากาศ อยู่ในอันดับท่ี 17 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
(TTCI) มีการดำาเนินการทุก ๆ 2 ปี โดยในปี 2563 ไม่มีการจัดเก็บ ทำาให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุ 
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เป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการสำารวจและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD ซ่ึงมีการจัด
อันดับตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 63 ประเทศทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ใน
อันดับที่ 44 (เพ่ิมขึ้น 1 อันดับจากปี 2562) ขณะที่มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพการขนส่งทางอากาศ (Quality of Air 
Transportation) เป็นปัจจัยที่มีการปรับอันดับเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดจำานวน 4 อันดับ (อันดับที่ 31) ขณะท่ีความหนา
แน่นของโครงข่ายทางราง (Railroad Density) ปรับลดลง 1 อันดับ (อันดับที่ 42) อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณา
เทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเลโดย TTCI ที่กำาหนดไว้ที่
อันดับ 50 ในปี 2565 ที่ต้องการการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงน้ัน ยังคงมีความเสี่ยงสูงท่ีจะบรรลุเป้า
หมายที่กำาหนดไว้ได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวในช่วงที่ผ ่านมามีการ
ดำาเนินการร ่วมกันจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อ
อำานวยความสะดวก สร้างความเช่ือมโยง และกระจาย
การท่องเที่ยวออกสู ่เมืองรองมากขึ้น รวมถึงมีการ
ก ่อสร ้างเครือข ่ายถนนเชื่อมโยงจุดผ ่านแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค โดยในปี 2563 มีการดำาเนินงานที่สำาคัญท่ี
สนับสนุนการบรร ลุ เป ้ าหมาย อาทิ  การ จัดทำ า 
แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่
ของสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
ของกรมท่าอากาศยาน และโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติเพ่ือนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาช ่ วย ในการบริหารจั ดการการท ่อง เที่ ย ว ให ้ 
เกิดประสิทธิภาพของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยในปัจจุบันยังคง
เป็นประเด็นท้าทายสำาคัญท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะมี
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมค่อนข้างดี รวมทั้งการมีสนามบินและโครงข่ายทางถนนเช่ือมโยงการเดินทาง
ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวสำาคัญ แต่การพัฒนาโครงข่ายและการสนับสนุนการ 
ท่องเที่ยวผ่านระบบรางและการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเข้ากับแหล่งท่องเท่ียวแบบไร้รอยต่อ ยังเป็น 
จุดอ่อนและความท้าทายสำาคัญท่ีกระทบต่อตัวช้ีวัดในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในระยะต่อไปภายใต้สถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำาเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และข้อจำากัดการท่องเท่ียวในอนาคตมากข้ึน เช่น การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำานวยความสะดวก 
เพื่อการใช้ประโยชน์ของทุกคน (Universal Design) เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวถือเป็นความท้าทายสำาคัญ 
ที่จะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมสอดคล้องกับศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ 
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังต้องพึ่งพาการดำาเนินงานจากภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งยังไม่กระจายไปสู ่
ภาคประชาชนหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่
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การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่ในอันดับที่ 110  

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050603

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การที่นักท่องเที่ยวมีแนวคิดและพฤติกรรม 
ท่ีให้ความสำาคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน  
ซึ่งเป็นกระแสการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ด้วยจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเน่ืองของประเทศไทย ศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว และประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นประเด็นท้าทาย ที่ส ่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนปัจจัยด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคีเครือข่าย และความตระหนักรู ้และเข้าใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ของนักท่องเที่ยว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม (Environmental Performance 
Index: EPI) จัดทำาโดย Yale Center for Environmental Lay and Policy ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะ 
สิ่งแวดล้อมผ่านดัชนีย่อยครอบคลุมประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพระบบนิเวศ โดยในปี 2563 
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 ดีขึ้นจากอันดับที่ 121 ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และระบบนิเวศที่ดีขึ้น (การจัดอันดับในปี 2563 มีการจัดเก็บดัชนีย่อยเพ่ิมขึ้นจาก 10 เป็น 11 ตัว) ซ่ึงส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลจากการลดลงของจำานวนนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ในช่วงเดอืนมกราคม - กนัยายน 2563 ซึง่มจีำานวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตลิดลงถงึร้อยละ 77.29 และนกัท่องเทีย่วไทย 
ลดลงร้อยละ 54.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นโอกาสที่ทำาให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ฟื้นตัว
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อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย WEF

ที่มา: TTCI

ในส่วนการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ด้านความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาต ิโดย WEF ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัในทกุ 2 ปี พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 130  
ลดลงจากปี 2560 ถึง 8 อันดับ ซึ่งห่างจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ อีกทั้ง ยังมีปัจจัย 
ที่ส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัดท่ีควบคุมยาก เช่น ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ซ่ึงถือเป็นความท้าทายในการบรรลุ
ค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความสำาคัญกับการท่องเท่ียวท่ีใส่ใจต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริมและช่วยกันลดปัญหา 
ที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการนำาเสนอโครงการท่องเที่ยวอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้ “แนวคิด 7 Greens” ซ่ึงเป็นการเสนอทางเลือกทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวภายใต้องค์ประกอบ
ของแนวคิดอนุรักษ์การเดินทางที่ เน ้นการประหยัดพลังงาน แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสีเขียวที่มีเอกลักษณ์ การจัดการธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และจิตอาสาในการดูแล 
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของการดำาเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิท-19 ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ “ยิ่งเที่ยว ยิ่งรักษ์” (Responsible Tourism) เป็นหนึ่งในแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New  
Normal) มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน มีการจัดการ
ที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและกำาจัดมลพิษ และควบคุม 
การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต โดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
ทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว โดยภายใต้แนวคิดดังกล่าว ได้มีการดำาเนินงานที่สำาคัญคือ โครงการ 
The One for Nature ท่ีมุ ่งเน้นให้ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต่อแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติ โดยมีการดำาเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีนำาร่อง 3 พ้ืนท่ี คือ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต  
และสุราษฎร์ธานี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอยู่4 
ในอันดับที่ 110   5 

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การที่นักท่องเที่ยวมีแนวคิดและพฤติกรรมที่ให้6 
ความส าคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน ซึ่งเป็นกระแสการ7 
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย 8 
ศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเท่ียว และประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นประเด็น 9 
ท้าทาย ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการ10 
ขับเคลื่อนปัจจัยด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย และความตระหนักรู้และเข้าใจใน11 
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยว 12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: 13 
EPI) จัดท าโดย Yale Center for Environmental Lay and Policy ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะสิ่งแวดล้อมผ่านดัชนี14 
ย่อยครอบคลุมประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพระบบนิเวศ โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 ดีขึ้นจาก15 
อันดับที่ 121 ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดีขึ้น (การจัดอันดับในปี 2563 16 
มีการจัดเก็บดัชนีย่อยเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 11 ตัว) ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวจาก17 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยว18 
ต่างชาติลดลงถึงร้อยละ 77.29 และนักท่องเที่ยวไทยลดลงร้อยละ 54.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นโอกาส19 
ที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ฟื้นตัว 20 

ในส่วนการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน21 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม22 
และทรัพยากรธรรมชาติ โดย WEF ซึ่งเป็นการจัด23 
อันดับในทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ใน24 
อันดับที่ 130 ลดลงจากปี 2560 ถึง 8 อันดับ ซึ่งห่าง25 
จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอันดับท่ี 110 ถึง 20 อันดับ 26 
อีกทั้ง ยังมีปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัดที่27 
ควบคุมยาก เช่น ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ซึ่งถือ28 
เป็นความท้าทายในการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  29 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับ30 
การท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชน31 
ท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริมและช่วยกันลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการน าเสนอ32 
โครงการท่องเที่ยวอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมภายใต้ “แนวคิด 7 Greens” ซึ่งเป็นการเสนอทางเลือกทางการท่องเที่ยวให้แก่33 
นักท่องเที่ยวภายใต้องค์ประกอบของ แนวคิดอนุรักษ์ การเดินทางที่ เน้นการประหยัดพลังงาน แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว 34 
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสีเขียวที่มีเอกลักษณ์ การจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาใน35 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)  
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย WEF 

050603 
62 สสีม้ 

63 สสีม้ 

ที่มา : TTCI 

การท่องเที่ยว 05

275

050603



ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวกลับสู่ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่ภายหลัง
จากสถานการณ์คลี่คลาย การกลับเข้ามาของนักท่องเท่ียวจำานวนมากอาจกระทบต่อการบริหารจัดการศักยภาพ
ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวหลัก การจัดทำามาตรฐานและความปลอดภัย 
ในแหล่งท่องเที่ยว และประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ท่องที่ยวต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับบริบทธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านพฤติกรรม และวิถีปฏิบัติใหม่ 
ที่ เกิดจากการปรับตัวของนักท ่อง เ ท่ียวจากสถานการณ ์ โควิด -19 โดยเฉพาะมาตรการสุขอนามัย 
และความปลอดภัยที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธิภาพ ในช่วงเวลาทีน่กัท่องเทีย่วยงัชะลอการเดินทางระหว่างประเทศ ควรให้ความสำาคญั
กับยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว โดยการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
ในแหล่งท่องเท่ียว การจัดระเบียบและมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เป็นระบบและมีความปลอดภัย 
นอกจากนี้ ต้องให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนโครงการ “ยิ่งเที่ยว ยิ่งรักษ์” (Responsible Tourism)  
อย่างต่อเนื่อง การขยายพื้นท่ีกิจกรรมโครงการ The One for Nature เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ ่มนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคมในด้านสุขอนามัย รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม และมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการ 
หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และการใช้ภาชนะส่วนตัว ซึ่งจะช่วยลดขยะและการแพร่เชื้อไปพร้อมกัน
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