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	 แผนแม่บทประเด็น	 (05)	 การท่องเที่ยว	 ให้ความส�าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ของการท่องเท่ียวระดับโลก จึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยว
กลุ ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว  
มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ	 (1)	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพิ่มขึ้น	(2)	รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มข้ึน	และ	(3)	ความสามารถทางการแข่งขัน
ด ้านการท ่องเที่ยวของประเทศไทยดี ข้ึน  ซึ่ งมีส ่วนในการสนับสนุนยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด
 ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เริ่มระบาดต้ังแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 
ที่ผ ่านมา ท�าให ้การท่องเที่ยวโลกหดตัวอย่างหนัก การเดินทางระหว่างประเทศยังมีข ้อจ�ากัด รวมทั้ง 
มาตรการจ�ากัดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท�าให้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่ผ ่านมาลดลงอย่างมากในรอบสิบกว่าปี แม้ว ่าจะมีการฉีดวัคซีน 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ที่กลายพันธุ ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยของ 
ป ี  2564 (จ�านวนยอดสะสมเบื้องต ้น) ( Internat ional Tour ist Arr ivals to Thailand 2021)  
(มกราคม – ตุลาคม) ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่าในปี 2563 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว  
6,692,775 คน และในปี 2564 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพียง 106,117 คน ลดลงสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 98  
ในช่วงที่ผ่านมา

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

050001

 
 

 โดยในช่วงปี 2561 – 2562  มีสัดส่วนคงที่อยู่ที่ร้อยละ 17.98 และ 18.21 ตามล�าดับ แม้ว่ารายได้ 
จากการท่องเท่ียวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ขณะเดียวกันในช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้รับผล 
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย 
อย่างมาก โดยธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และส่งผลให้อุตสาหกรรม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 สดัส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเทีย่วต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึน้	ร้อยละ	22

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1

จ.2

05การท่องเที่ยว
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การท ่อง เที่ ยว ในประเทศไทยหยุดชะงัก  โดยในป ี  2563 สัดส ่ วนผลิต ภัณฑ ์มวลรวมในประเทศ  
(Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศด้านท่องเที่ยวหดตัวลดลงจากปี 2560 ถึงร้อยละ -63.92  
ดังน้ัน ในการบรรลุเป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2561 – 2565 คิดเป็นร้อยละ 22 ท�าให้ประเทศไทยต้องมีสัดส่วน GDP  
ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อยอยู ่ที่สัดส่วนร้อยละ 22.92 ต่อ GDP รวมของประเทศ จึงจะบรรลุเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนดไว้ นับเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยต้องรับมือจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ 
การด�าเนินมาตรการผ่อนคลายตามมาตรการส่งเสริมเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการรองรับ 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

สัดส่วน	GDP	รวมของประเทศด้านการท่องเที่ยว	ต่อ	GDP	รวมของประเทศ

รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มข้ึน050002 จ.2

 
  

 โดยในช่วงปี 2561 – 2562 สัดส่วนรายได้
เมื องรองต ่อ เมืองหลักยั งต�่ ากว ่ าค ่ า เป ้ าหมาย 
อย่างมาก เน่ืองจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในเมืองหลักเป็นส่วนใหญ่ แต่จาก 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 ระหว่างปี 2563 – 2564  ท่ีผ่านมานั้น 
ท�าให ้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทาง 
เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ดี  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง	สัดส่วน	80	:	20	

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 1 

 2 

 3 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 4 

 5 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 22 6 

 โดยในช่วงปี 2561 – 2562  มีสัดส่วนคงที่อยู่ที่ร้อยละ 17.98 และ 18.21 ตามล าดับ แม้ว่ารายได้จาก7 

การท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ขณะเดียวกันในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบ8 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างมาก โดย9 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน10 

ประเทศไทยหยุดชะงัก โดยในปี 2563 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)11 

ของประเทศด้านท่องเที่ยวหดตัวลดลงจากปี 2560 ถึงร้อยละ - 63.92 ดังนั้น ในการบรรลุเป้าหมายสัดส่วน12 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2561 – 13 

2565 คิดเป็นร้อยละ 22 ท าให้ประเทศไทยต้องมีสัดส่วน GDP ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อยอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 14 

22.92 ต่อ GDP รวมของประเทศ จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นับเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งที่ประเทศไทย15 

ต้องรับมือจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการด าเนินมาตรการผ่อนคลายตามมาตรการส่งเสริมเพ่ือกระตุ้น16 

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น  17 

18 

050001 
62 สีแดง 

050001 
63 สีแดง 

050001 
64 สีแดง 

ที่มา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

GDP ประเทศ 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  050001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

การท่องเที่ยว05
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การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเน้นความยั่งยืน มีการผสมผสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และความเป็นไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว ท�าให้เกิดการ 
เดินทางท่องเที่ยวกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยว 
ในเมืองรองมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีมาตรการสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยว
จากนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเมืองรองเพื่อการกระจายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
ส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียวเมืองรองในปี 2564 มีอัตราเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 24.91 ซึ่งมากกว่าปี 2563  
ที่ผ่านมาอย่างสูง ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวเมืองรองในช่วงปี 2561 เป็นต้น 
มานั้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 16.3 ซึ่งยังต้องด�าเนินการกระตุ้น
และสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีอัตราส่วนรายได้
จากการท่องเท่ียวเมืองหลักร้อยละ 80 และเมืองรองร้อยละ 20 อีกท้ัง ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส�าคัญ 
ในการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก�าหนดมาตรการเพื่อรองรับ 
การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยดีขึ้น

050003

 
 

 โดยในป ี  2562 ประเทศไทยได ้รับการ 
จัดอันดับขีดความสามารถในการแข ่ งขันด ้ าน 
การท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness  
Index: TTCI)  โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World  
Economic Forum: WEF) อยู ่ ในอันดับที่  31  
จาก 140 ประเทศ ดีข้ึน 3 อันดับ จากปี 2560 คงที ่
ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และ 
มาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI) มีการด�าเนินการ 
ทุก ๆ 2 ปี โดยยังไม่มีการรายงานผลการจัดล�าดับ 
ในปี 2564 ท�าให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการส�ารวจและจัดอันดับ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism  
Competitiveness Index : TTCI อยู่ในอันดับ 1 ใน 30

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
ของไทยในด้านต่าง	ๆ	(TCCI)	ปี	2562
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD  
โดยในป ี  2564 ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับ ท่ี  28  
จาก 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ขยับขึ้น 1 อันดับ  
จากอันดับที่ 29 ในปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาจากปัจจัย  
4 ด้านที่ใช้ในการจัดอันดับ ไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันดี ข้ึนจากปีท่ีแล ้วใน 3 ด ้าน ได ้แก ่ 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในขณะท่ี
ด ้ า น ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( E c o n o m i c  
Performance) มีอันดับที่ ลดลงอย ่างต ่อเนื่ อง 
ในช่วง 2 ปีที่ผ ่านมา (พ.ศ.2563-2564) จากผล 
กระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว 
และบริการส�าหรับประเทศไทย จากแนวโน้มผลการจัดอันดับของไทยในช่วงที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างคงที่ แต่จะมีความผันผวนในปีที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 
หรือสถานการณ์ภายในประเทศ ถึงแม้ในปี 2564 ไทยมีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ นั้น ยังคงสะท้อนได้ว่าประเทศไทย
ยังมีความท้าทายในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ยังคงมีอยู ่อย ่างต ่อเนื่อง  
ทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของโลกอนาคต

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank

 ทั้ งนี้  ยังคงมีประเด็นท ้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายของแผนแม ่บทฯ ได ้แก ่  
(1) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท่ีท�าให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาตินึกถึงและตัดสินใจเลือก 
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย บนแนวคิดนักท ่องเท่ียวมั่นใจว ่าจะมีความสุขเมื่อได ้มาและกลับไป 
อย่างปลอดภัย (2) การสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและอนามัยให้เพิ่มมากขึ้น ตามโครงการ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)  
(3) การเพิ่มสมรรถนะของกลุ ่มผู ้ เกี่ยวข ้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ ่นและสร้างสรรค์ 
ในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ (4) การส่งเสริม 
การใช ้ เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�าตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับธุรกิจและชุมชนและ (5) การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยปรับสมดุลใหม่เพื่อความยั่งยืนเพื่อรักษาธรรมชาติที่ฟื ้นตัวดีขึ้นจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ในการนี้  การบูรณาการความร ่วมมือของภาครัฐและเอกชนนับเป ็นสิ่ งส�าคัญอีกประการหนึ่ง  
โดยภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ และทิศทางการท่องเที่ยวสมัยใหม่  
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป  
นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเช้ือโรคอุบัติใหม่ ยังคงเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการด�าเนินนโยบายการเปิดรับ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย

 1 
 2 

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 3 
 4 
 5 
 6 
อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  โดย  Travel & Tourism 7 
Competitiveness Index: TTCI อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 8 
 9 
  โดยในปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel 10 
& Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) อยู่ใน11 

อันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 12 
2560 คงที่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 13 
และมาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน14 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการด าเนินการทุก 15 
ๆ 2 ปี โดยยังไม่มีการรายงานผลการจัดล าดับในปี 2564 16 
ท าให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้อง17 
เทียบเคียงจากการส ารวจและจัดอันดับขีดความสามารถ18 
ในการแข่งขันของสถาบัน IMD โดยในปี 2564 ประเทศ19 
ไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จาก 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ขยับ20 

ขึ้น 1 อันดับ จากอันดับท่ี 29 ในปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้านที่ใช้ในการจัดอันดับ ไทยมีขีด21 
ความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นจากปีที่แล้วใน 3 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ( Government 22 
Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในขณะ23 
ที่ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีอันดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 24 
(พ.ศ.2563-2564) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาค25 
การท่องเที่ยวและบริการ ส าหรับประเทศไทย จากแนวโน้ม26 
ผลการจัดอันดับของไทยในช่วงที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า27 
อันดับความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างคงที่ แต่จะมี28 
ความผันผวนในปีที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหรือ29 
สถานการณ์ภายในประเทศ ถึงแม้ในปี 2564 ไทยมีอันดับดี30 
ขึ้น 1 อันดับ นั้น ยังคงสะท้อนได้ว่าประเทศไทยยังมีความ31 
ท้าทายในการปรับตัวเ พ่ือรับมือกับสถานการณ์ความ32 
เปลี่ยนแปลงที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงโครงสร้าง33 
ทางเศรษฐกิจ และการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้34 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกอนาคต 35 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียวของไทยในด้านต่าง ๆ (TCCI) ปี 2562 

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank 

050003 
62 สีเหลือง 

050003 
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050003 
64 สีเหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  050003 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

(GCI	4.0)

IMD
WEF
World Bank
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ประกอบด้วย 14 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

050001

050101

050301

050103

050201

050002

050202

050003

050102

050602

050302

050401

050402

050501

050303

050601

050603

	 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	
คือ	อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ขยายตัวร้อยละ	10

 โดยเทียบเคียงจากรายได้จากการท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบของ อพท. จ�านวน 20 ชุมชน หดตัวถึงร้อยละ 40.30  
ต่อเนื่องจากปี 2563 ท่ีหดตัวอยู ่แล ้วร ้อยละ 46.54 ซึ่งหากพิจารณาร้อยละเฉล่ียพบว่า มีส ่วนท�าให้รายได้โดยรวม 
ลดลงร้อยละ 12.37 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุ
ในปี	พ.ศ.	2565	คือ	จ�านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	เพิ่มขึ้น	5	เมือง

 ในปี 2562 ประเทศไทยมีเมืองท่ีได ้รับการประกาศให้เข ้าเป ็นเครือข ่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก 
ทั้งหมด 4 แห่ง ท้ังน้ี หากสามารถผลักดันให้อย่างน้อย 1 จังหวัด ได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในรอบการประกาศ 
ผลเดือนพฤศจิกายน 2564 จะส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน 
ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

050102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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	 สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	 ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	2565	คือ	อัตราการขยายตัวของจ�านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ขยายตัวร้อยละ	5

 โดยเทียบเคียงจากจ�านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
โดยในปี 2564 มีการข้ึนทะเบียนสินค้า GI เพิ่มขึ้นเพียง 4 รายการ โดยเพิ่มขึ้นเฉล่ียเพียงร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ	 เพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	 คือ	 อัตราการ 
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	ขยายตัวร้อยละ	5

 โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงจาก 10,482,066 คน ในปี 2563 เป็น 3,513,737 คนในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 
66.48  และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจลดลงจาก 61,317 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 7,565 ล้านบาทในปี 2564 หรือ 
ลดลงร้อยละ 87.66 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี	 
พ.ศ.	 2565	คือ	อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางใน	การจัดการประชุมนานาชาติ	 ตามดัชนี	 International	
Congress	and	Convention	Association	(ICCA)	อยู่อันดับ	1	ใน	23

 โดยเทียบเคียงจากจ�านวนการจัดประชุมของโลกเปรียบเทียบจ�านวนการจัดประชุมของประเทศไทย ซ่ึงพบว่าในปี 
2563 จ�านวนครั้งในการจัดประชุมนานาชาติของไทยมีการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญและเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์โลก 
โดยการจัดประชุมนานาชาติของโลกมีจ�านวนลดลงถึงร้อยละ -73.73 ในขณะที่ประเทศไทยลดลง -72.35 เม่ือเทียบกับช่วงปี 
2560 – 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	ความงาม	และแพทย์แผนไทย	 เพิ่มข้ึน	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรล ุ
ในปี	พ.ศ.	2565	คือ	อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ความงาม	และแพทย์แผนไทย	ขยายตัว
ร้อยละ	5

 จากข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ในปี 2563 รายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ หดตัวอย ่างมีนัยส�าคัญถึงร ้อยละ 99.6 จากปี 2562 ส ่งผลให ้ภาพรวมต้ังแต ่ป ี  2561 - 2563 หดตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 30.04 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การท่องเที่ยว05

234



	 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 
คือ	อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย	โดย	Global	Wellness	Institute	ดีขึ้น	อยู่ในอันดับท่ี	12

 โดยเทียบเคียงจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ พบว่า 
หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล�าดับ โดยเฉพาะความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

050302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	 ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 คือ	 อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5

 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564  
มีสถานประกอบการนวด และสถานประกอบการด้านสปา รวมเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,542 แห่ง หากพิจารณารวมตั้งแต่ปี 2561 พบว่า 
มีการขยายตัวเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 66 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

050303 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 รายได้การท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 คือ	 อัตราการ 
ขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า	ขยายตัวร้อยละ	5

 โดยเทียบเคียงจากจ�านวนเรือและวันท ่องเ ท่ียวของนักท ่องเ ท่ียวส�าราญทางเรือในประเทศไทยเป ็นข ้อมูล 
เพื่อสะท้อนการเติบโตของรายได้ดังกล่าว จากรายงานของสมาคมล่องเรือส�าราญระหว่างประเทศ (CLIA) พบว่า ในช่วง 
ปี 2560 – 2562 มีอัตราการเติบโตในระดับสูง ขณะที่การประเมินสถานะของประเทศไทย พบว่า มีอัตราการเติบโตของจ�านวน 
เรือและวันท่องเท่ียวในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของภูมิภาค แม้ว ่าการเติบโตของจ�านวนเรือจะต�่ากว ่าเป ้าหมาย 
โดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ 4 ต่อปี แต่มีจ�านวนวันท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

05การท่องเที่ยว
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	 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 
คือ	จ�านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย	เพ่ิมขึ้น	2	ท่าเรือ

 โดยในช่วงปี 2562 – 2564 มีท่าเทียบเรือที่อยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยว จ�านวน 9 ท่า ขณะที่การพัฒนา
ท่าเรือแห่งใหม่รองรับการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเป ็นการเฉพาะ ยังจ�ากัดอยู ่ในระยะของการศึกษาความเหมาะสม 
ในการลงทุนและการออกแบบท่าเทียบเรือ โดยคาดว่า ณ ส้ินปี 2565 จะด�าเนินการได้เพียงการปรับปรุงท่าเรือเดิมให้เป็นท่าเรือ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ขณะท่ีการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่จะยังไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050402 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน	ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรล ุ
ในปี	 พ.ศ.	 2565	 คือ	 อัตราการขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศสมาชิกอาเซียน	ขยายตัวร้อยละ	5

 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนที่ เดินทางเข ้ามาในประเทศไทย ในปี 2563  
จ�านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจ�านวน 3.74 ล้านคน ลดลงถึงร้อยละ 66 จากปี 2562  
จึงอาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาคในช่วงปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	 
คือ	 อันดับขีดความสามารถในการแข ่งขันด ้านความปลอดภัยของนักท ่องเ ที่ยว	 โดย	 Travel	 &	 Tourism	 
Competitiveness	Index	(TTCI)	อยู่อันดับ	1	ใน	70

 โดยเทียบเคียงจากจ�านวนคดีความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ณ เดือนตุลาคมปี 2564  
อยู่ที่ 69,759 คดี ลดลงจากปี 2563 ที่มีจ�านวน 82,994 คดี หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.9 และในขณะท่ีปี 2563 
ลดลงจากปี 2562 ที่มีจ�านวน 92,262 คดี หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.05 สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเกิดคดีความผิดทางอาญา 
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050601 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การท่องเที่ยว05
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	 โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ในปี	พ.ศ.	 2565	คือ	 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน�้า	
โดย	Travel	&	Tourism	Competitiveness	Index	(TTCI)	อยู่อันดับ	1	ใน	50

 โดยเทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย IMD 
ซึ่งมีการจัดอันดับจากจ�านวน 64 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีอันดับภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานอยู ่อันดับที่  43 (เพิ่มขึ้น 1 อันดับ จากปี 2563) ซ่ึงแสดงให้เห็นว ่ามีสถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050602 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การท ่องเ ท่ียวอย ่างมีความรับผิดชอบต ่อสังคมและสิ่ งแวดล ้อมดีขึ้น	 ก�าหนดค ่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในป ี 	 พ .ศ . 	 2565	 คื อ 	 อันดับขี ดความสามารถด ้ านความยั่ ง ยืนของสิ่ งแวดล ้ อมและท รัพยากรธรรมชาติ	 
โดย	Travel	&	Tourism	Competitiveness	Index	(TTCI)	อยู่อันดับ	1	ใน	110

 โดยเทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป ้าหมายจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดย IMD จากจ�านวน 64 ประเทศท่ัวโลก โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (1) การบ�าบัดน�้าเสีย อยู ่ในอันดับที่ 54  
(2) ประสิทธิภาพการใช้น�้า อยู ่ในอันดับท่ี 56 (3) ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม อยู ่ในอันดับที่ 28 (4) มลภาวะทางอากาศ  
อยู่ในอันดับที่ 54 และ (5) การเจริญเติบโตของพื้นที่ป่า อยู ่ในอันดับที่ 50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050603 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

05การท่องเที่ยว
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050101

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ จึงเป็นโอกาสให้เกิดการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองรอง ซ่ึงหากมีการส่งเสริม 
ที่ตรงจุด รายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจะสนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เมืองรอง จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการค้นหาฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ 
การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว การท�าการตลาด ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ในปี 2563 ประเด็นท้าทาย 
ส่วนใหญ่อยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ไม่เพียงพอ การไม่มีเจ ้าภาพหลักท่ีชัดเจนจึงไม่สามารถบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ 
อย่างแท้จริง ตลอดจนปัญหาด้านศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชน อีกทั้ง สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญที่เป็นความท้าทายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

แผนแม่บทย่อย

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
       (องค์การมหาชน) (อพท.) 
     

รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน	(หน่วย:บาท)

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันกระทรวง
การท ่องเที่ยวและกีฬาอยู ่ระหว ่างจัดเก็บข ้อมูล 
ราย ได ้ จ ากการท ่ อ ง เที่ ย ว เชิ งสร ้ า งสรรค ์ และ
วัฒนธรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม 
เบื้ อ งต ้นสามารถพิ จารณาสถานการณ ์ รายได  ้
จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค ์การบริหาร
การพัฒนาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการท ่อง เ ท่ียวอย ่ า ง
ยั่ งยืน (องค ์การมหาชน) (อพท.) ซึ่ งมีแนวคิด 
และกลุ ่มนักท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียงกับการท่องเที่ยว 
เ ชิ ง ส ร ้ า ง ส ร รค ์ แ ล ะ วัฒนธ ร รม ไ ด ้  โ ด ย ในป ี 
งบประมาณ 2564 พบว่า รายได้จากการท่องเท่ียว
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ชุมชนต้นแบบของ อพท. จ�านวน 20 ชุมชน หดตัวถึงร้อยละ 40.30 ต่อเน่ืองจากปี 2563 ซึ่งหดตัวอยู่แล้ว
ร้อยละ 46.54 โดยการหดตัวอย่างรวดเร็วมาจากชุมชนตักบาตรรับอรุณท่ีมีรายได้ลดลงถึงร้อยละ 85.96  
ซึ่งหากพิจารณาร้อยละเฉลี่ยถ ่วงน�้าหนัก พบว่า มีส ่วนท�าให้รายได้โดยรวมลดลงร้อยละ 12.37 ทั้งนี้  
การลดตัวลงอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่มีการล็อกดาวน์ 
ทั่ วประเทศตามค�าสั่ งของศูนย ์บริหารสถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของเชื้ อ โควิด -19 หรือ  ศบค.  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม 2563  
และในเดือนเมษายน 2564 ส่งผลให้หลายพื้นที่ไม ่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคม 
2564 ถึงปลายเดือนกันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพื้นท่ีท่องเที่ยวพิเศษที่สามารถเปิดด�าเนินการ 
ท่องเที่ยวได ้ตามปกติ ส ่งผลให้มีรายได ้เพิ่มสูงขึ้นเล็กน ้อย ท้ังนี้  ค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดให้รายได ้จาก 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปี จึงมีความท้าทายอย่างมากส�าหรับประเทศไทย

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 มีการปรับปรุงประเด็นท้าทายเกี่ยวกับค�าจ�ากัดความ  
และแนวทางในการบูรณาการกันระหว ่างหน ่วยงาน โดยมีการจัดท�าค�าจ� ากัดความที่ จะใช ้ ในการ 
เก็บข้อมูล และการพัฒนาท่ีตรงจุด การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาอยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดเก็บรายได้การท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม  
ซึ่งคาดว่าน่าจะได้หลักการและข้อมูลปีฐานเพื่อน�าไปเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2565 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึง มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
โดยการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและรายได้สูงในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้หลากหลายไม่กระจุกตัว ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 
เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเท่ียวสู ่ระดับมาตรฐานสากล และเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึง
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ในส่วนของ อพท. เจ้าภาพหลัก 
ในการขับเคลื่อนในประเด็นนี้ อยู ่ระหว่างเตรียมการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเท่ียวอย ่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร ระยะ 5 ป ี (2566-2570)  
เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มข้ึนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมยกระดับเมืองและชุมชน 
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ท�าให้แผนงานส่วนใหญ่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ช ่วงไตรมาสที่ 4  
ของปี 2564 รัฐบาลมีนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจึงเป็นโอกาสส�าคัญในการสร้าง 
ความเชื่อมั่น และการรับรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ไทยเป็น Top of Mind ส�าหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ที่ผ ่านมามีความพยายามในการจัดท�าค�าจ�ากัดความ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แต่ยังไม่สามารถแล้วเสร็จและน�าไปใช้ได้ภายในปี 2564 อีกทั้ง 
การก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมยังไม่สามารถบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง 
ซ่ึงหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวชี้วัดน้ีให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ส�าหรับประเด็น
ท้าทายส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน 
ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะการท่องเท่ียวที่มีการรวมกลุ่ม
ของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลายลงในช่วงตุลาคม 2564 ประกอบกับ 
การผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และโครงการกระตุ ้นการท่องเที่ยวโดยภาครัฐ อาทิ โครงการเราเท่ียว 
ด้วยกัน โครงการทัวร ์เที่ยวไทย ส่งผลให้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื ้นตัว รวมถึง นโยบายการเปิดรับ 
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซ่ึงคาดว่าจะช่วยกระตุ้นสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 
ได้อีกครั้ง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	ประเด็นท้าทายส�าคัญที่ยังคงต้องเร ่งพัฒนา คือ การบูรณาการ 
การท�างานร ่วมกันตลอดทั้ งห ่วงโซ ่คุณค ่า  จึ งควรหาแนวทางเพื่อให ้ เกิดการพัฒนาที่ เป ็นองค ์รวม 
อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ัง ควรใช้โอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เตรียมความพร้อม 
และยกระดับแหล่งท่องเท่ียวชุมชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลักดันการเข้าถึงส่ือออนไลน์ 
ของผู้ประกอบการในพื้นท่ีพิเศษเพื่อท�าให้เกิดการท่องเท่ียววิถีใหม่ ท้ังในด้านการขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน ์
และการสร ้างการรับรู ้สถานที่ท ่องเที่ยวชุมชนผ ่าน สื่อออนไลน ์  เป ็นต ้น รวมถึงสร ้างความเชื่อมั่น 
และการรับรู ้  เพื่อให ้ ไทยเป ็น Top of Mind ส�าหรับนักท ่องเที่ยวคุณภาพอย ่างต ่อเนื่อง เพื่อให  ้
นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นประเทศแรกภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 อย ่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมขึ้นอยู ่กับฐานทรัพยากร 
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อาจจะส่งผลต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงควรมีการก�าหนดความสามารถ 
ในการรองรับของพื้นที่  (Car ry ing Capaci ty )  ตลอดจนสร ้างแนวทางการพัฒนาที่ ยั่ งยืนส� าหรับ 
การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว
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จ.3

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

เมอืงและชมุชนทีมี่ศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรม จ�านวน 5 เมือง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม จะสามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 
สู่เมืองรองได้มากข้ึนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ เมืองที่เป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ซ่ึงประเทศไทย
จ�าเป็นต้องผลักดันผ่านประเด็นส�าคัญ อาทิ การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองและชุมชน และการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ค�าจ�ากัดความของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน และการบูรณาการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วย ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ยังคงเป็นประเด็นท้าทาย อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให ้
การด�าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร
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และสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู ้และกิจกรรมการสร้างรูปแบบใหม ่
ของความร ่วมมือในระดับโลก และการประชาสัมพันธ ์ ให ้ เป ็นที่ รู ้ จักแก ่นักท ่องเที่ ยวกลุ ่มคุณภาพ 
แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 เมืองมีศักยภาพท่ีจะดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่ งป ัจจุ บันไทยอยู ่ระหว ่างเสนอให ้จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเพชรบุรี เข ้าร ่วม 
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันให้อย่างน้อย 1 จังหวัด ได้เป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในรอบการประกาศผลเดือนพฤศจิกายน 2564 จะส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมาย 
จ�านวนเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในปี 2565 ได้ 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 หลายหน่วยงานด�าเนินการค้นหาทุนทางวัฒนธรรม 
เพื่อต ่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อ 
การเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชน ผ่านการจัดท�าแผนงานและโครงการภายใต้งบประมาณและงบบูรณาการ 
ด้านการสร ้างรายได ้จากการท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู ่การสร ้างสรรค ์ 
ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding) ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 
เพื่อยกระดับแหล ่งท ่องเที่ยวสู ่ ระดับมาตรฐานสากล ของการท ่องเ ท่ียวแห ่งประเทศไทย ในส ่วน 
ของการพัฒนาที่จะน�าไปสู ่การเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได ้ด�าเนินการพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative 
Cities Network-UCCN) ประจ�าปี พ.ศ.2564 โดยจังหวัดเชียงรายสมัครเข้าร่วมในฐานะเมืองสร้างสรรค์  
ด้านการออกแบบ ขณะท่ีจังหวัดเพชรบุรีสมัครเป ็นเมืองสร ้างสรรค ์ด ้านอาหาร ทั้งนี้  ทั้ งสองจังหวัด 
ได้ผ ่านการพิจารณาอย่างละเอียดครบตามจุดเน้นท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก อาทิ 
นโยบายและความมุ ่ งมั่นของเมือง การมีกลไกและการบริหารจัดการเพื่อแสดงถึงการประสานงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ เมืองเป็นที่รู ้จักของนานาชาติ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังความพร้อมของการรับเป็น 
เจ ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติ และสถาบันการศึกษาที่จะเชื่อมโยงในการสืบทอด นอกจากนี้  อพท. 
อยู ่ระหว่างเตรียมขยายเครือข่ายการพัฒนาเมืองเพ่ือเข้าสู ่มาตรฐานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
ในพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู ่ในความรับผิดชอบ เช่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดน่าน  
และอีกหลายพื้นท่ี เพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้ศักยภาพของประเทศไทยในระดับโลก
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	แม้ว ่าในปี 2564 จะมีการจัดท�าค�าจ�ากัดความของเมือง 
และชุมชมที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แต่ยังไม่แล้วเสร็จภายในปี 2564  
อีกทั้ง ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมืองที่จะพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ใช ้ร ่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทย ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีพ้ืนที่เป้าหมายที่แตกต่างกัน และด�าเนินการ 
โดยขาดการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นท้าทายต่อเนื่องในปีนี้ ในส่วนของการด�าเนินงานเตรียม
ความพร้อมของเมืองยังมีอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม 
ไม่สามารถด�าเนินการได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด
ที่ได ้รับการประกาศเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ได ้
ขยายตัวอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวในภาพรวมของการท่องเที่ยว แสดงให้เห็น
ว่าการใช้ประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ยังไม่เต็มที่  ซึ่งอาจส่งผลให้ไม ่สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเท่ียวด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การผลักดันการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO จ�าเป็นต้อง 
เร่งบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการค้นหาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน เพื่อคัดเลือกเมือง 
เป้าหมายโดยใช้นวัตกรรมมาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู ่กับบริหารจัดการเมือง
และชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ตลอดจนจัดท�าแนวทางการ
พัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก อีกท้ัง ควรสร้างสภาพแวดล้อม 
ให ้เอื้อต ่อการเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค  ์
ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal นอกจากนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากการประกาศ 
ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ที่จะน�าไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ควรให ้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมภายในเมืองเครือข ่าย 
เมืองสร้างสรรค์และขยายผลสู ่เมืองใกล้เคียง เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Creative District) ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของจ�านวนสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เฉลี่ยร้อยละ 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 สินค้าและบริการท่ีมีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีอัตลักษณ์และนวัตกรรมของสินค้าและบริการ ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการ รวมทั้งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้จ ่ายมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาควรให้ความส�าคัญตั้งแต ่
การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การยกระดับสินค้าและบริการ  
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออ�านวยต่อการสร้างนวัตกรรมและ 
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ส�าหรับปี 2563 มีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ คือ ความไม ่ชัดเจนของ 
ค�าจ�ากัดความและการไม ่มีช ่องทางในการรับจดทะเบียนทรัพย ์สินทางปัญญาส�าหรับสินค ้าท ่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง นอกจากนี้ การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลา 
ในการด�าเนินการค่อนข้างนาน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นท้าทาย

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จ�านวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	(GI)

050103

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ป ัจจุบันยังไม ่มี
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในหมวดสินค้า
ท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมโดยตรง  
แต ่หากพิจารณาจากจ� านวนสินค ้ าสิ่ งบ ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 - 2563  
พบว่า มีสินค้าที่ได ้รับการข้ึนทะเบียน GI เพิ่มข้ึน 
อย ่างต ่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร ้อยละ 15.36  
ต ่อป ี  แต ่ เมื่อพิจารณาป ี  2564 ที่มีการจัดเก็บ 
ข้อมูลถึงเดือนเมษายน พบว่า มีการขึ้นทะเบียน 
สินค ้า GI เพิ่มขึ้นเพียง 4 รายการ เ น่ืองจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให ้
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การด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลและกระบวนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาค่อนข้างล่าช้า ทั้งนี้ อัตรา 
การขยายตัวยังคงสามารถเพิ่ม ข้ึนได ้จากที่สถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คล่ีคลายลง  
อย่างไรก็ดี จ�านวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย ยังคงไม่สามารถแสดงถึงจ�านวน 
สินค ้าและบริการท่องเท่ียวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย ์สินทางปัญญา 
ได้ครอบคลุม จึงไม่อาจสามารถสะท้อนตัวเลขและค่าเป้าหมายที่แท้จริงได้

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา	 ในปี 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องได้ด�าเนินการ
ลงพ้ืนที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน พร้อมท้ังค้นหาอัตลักษณ์ และยกระดับสินค้าและบริการ  
ภายใต ้โครงการพัฒนาต่อยอดสินค ้าท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย ์สินทางปัญญา  
และโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู ้ประกอบการ 
ในชุมชนสามารถน�าสินค้าในแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ด�าเนินการพัฒนาการให้บริการโดยการพัฒนาระบบ 
จดทะเบียนสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบกระบวนการออกใบรับรองต่าง ๆ  ทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมาตรฐานตาม Certificate Authority (CA) นอกจากน้ี กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญายังได้ด�าเนินการสรรหาบุคลากรภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และอยู ่ระหว่าง
ด�าเนินการเพิ่มจ�านวนสินค้า GI เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
ให้เพิ่มขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ความไม่ชัดเจนของค�าจ�ากัดความและการไม่มีช่องทางในการ
รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส�าหรับสินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง เป็นประเด็น
ที่ยังคงเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส ่งผลให้ที่ผ ่านมาขาดความเชื่อมโยงระหว่างการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาข้ันตอนและระยะเวลา 
ในการขึ้นทะเบียนที่ค ่อนข้างนาน ท�าให้การด�าเนินการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการมีข้อจ�ากัด ถึงแม้ว่า 
ท่ีผ่านมาจะมีการสรรหาบุคลากรภายนอกเพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถท�าให้ขั้นตอนและระยะเวลารวดเร็วขึ้น 
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ ถึงแม้ว่า 
จะมีการปรับรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แต่บางกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม
กันยังคงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป อาทิ การลงพื้นที่เพื่อค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	ควรมีการด�าเนินการจัดท�าค�าจ�ากัดความกลางให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
พิจารณาหาแนวทางในการจัดท�าช่องทางการข้ึนทะเบียนส�าหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โดยตรง เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงและสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้า 
เชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากนี้  ควรให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาการด�าเนินการข้ึนทะเบียนให ้มีประสิทธิภาพท้ังในด ้าน 
การปรับปรุงระบบและสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน ส�าหรับ
ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย ควรมีการท�าการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การจัดงานส่งเสริม 
ช่องทางการตลาดสินค้า GI ภายในประเทศ การสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ GI พร้อมขยายตลาดสินค้า 
GI สู่ช่องทางออนไลน์ และการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
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การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเป็นการท่องเท่ียวที่ดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ทางตรงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรายได้ทางอ้อมให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
ในการบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคล่ือน ได้แก่ (1) ความพร้อมของสินค้าและบริการ 
ของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (2) การตลาดท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (3) การบริหารจัดการกิจกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และ (4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ต่อเน่ืองหลังจากการประชุม ท่ีผ่านมา แม้ว่าการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคง 
กระจุกตัวอยู ่ ในเมืองหลักที่มีความพร ้อมด ้านโครงสร ้ างพื้นฐานและสิ่ งอ� านวยความสะดวก ท้ังนี้  
ในปี 2563 การที่นักท่องเท่ียวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม 
และรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจอย่างมาก จึงนับเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญที่ควรเร่งพัฒนา

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย  สถานการณ ์ 
ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื้ อ โ ค วิ ด - 1 9  ท่ี ส ่ ง ผ ล 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ท�าให้การท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศหดตัวจากมาตรการควบคุมการระบาด 
แ ล ะ ก า ร จ� า กั ด ก า ร เ ดิ น ท า ง ร ะ ห ว ่ า ง พื้ น ที่ 
ในประ เทศต ่ า ง  ๆ  ท่ั ว โลก  ซึ่ ง ส ่ งผลต ่ อการ 
ท ่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ของ ไทยอย ่ า ง มีนั ยส� า คัญ 
โดยจ�านวนนักท่องเท่ียวลดลงจาก 10,482,066 คน 
ในปี 2563 เป็น 3,513,737 คนในปี 2564 หรือลดลง
ร้อยละ 66.48 และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ลดลงจาก 61,317 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 7,565 
ล้านบาทในปี 2564 หรือลดลงร ้อยละ 87.66 
หากพิจารณาแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)     

รายได้จากนักเดินทางไมซ์

050201

จ.3

 25 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 26 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง27 
ธุรกิจ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ28 
ภายใต้โครงการเปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจด้วยมาตรฐาน ด้วยการผลักดันเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Mice 29 
City) 10 เมือง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก พัทยา สุราษฎร์ธานี 30 
ภูเก็ต และหาดใหญ่ เป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนให้องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาในทั่วประเทศ 31 
นอกจากนี้ เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สสปน. ได้ด าเนินการ32 
ยกระดับมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ส าหรับสถานที่33 
จัดงาน ผู้จัดงาน และผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE 34 
Venue Standard (AMVS) โดยเพ่ิมเติมแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยในการจัดงานในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เพ่ือ35 
รองรับการเติบโตของนักท่องเที ่ยวเชิงธุรกิจจากทั ่วโลกให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ในอนาคต และจากการที่36 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศได้ จึงมีการจัดประชุมแบบ Virtual 37 
Meeting Space เพ่ือสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบผสมผสานที่เป็นการจัดงานในรูปแบบปกติร่วมกับการจัดงาน38 
รูปแบบออนไลน์  39 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่40 
ปี 2563 ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมใน41 
ประเทศและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Virtual 42 
Event มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดประชุมและการแสดงสินค้า ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ43 
โควิด-19 จึงให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศเป็นส าคัญเพ่ือทดแทนรายได้จากต่างประเทศท่ี44 
หายไป ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายทีเ่ป็นอุปสรรคส าคัญ คือ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิถี45 
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การลดลงของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงลดลงกว่าร้อยละ 99.96 เป็นการลดลง
อย่างต่อเนื่องจากปี 2562 ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบกับการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป
ตามวิถีใหม่ หรือ New Normal ดังนั้น ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2565  
จึงเป็นความท้าทายอย่างสูงส�าหรับประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในป ี 2564 ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของไทยในการเป ็นศูนย ์กลาง 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)  
ได้มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญภายใต้โครงการเปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจด้วยมาตรฐาน ด้วยการ 
ผลักดันเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE CITY) 10 เมือง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก พัทยา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และหาดใหญ่ เป็นการกระตุ ้นและขับเคลื่อน 
ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาในทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้อง 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สสปน. ได้ด�าเนินการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงาน 
ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ส�าหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน และผู้ร่วมงาน 
พร้อมทั้งพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสถานท่ีจัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS)  
โดยเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด ้านสุขอนามัยในการจัดงานในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ เ พ่ือรองรับการเติบโต 
ของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจากทั่วโลกให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ในอนาคต และจากการท่ีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศได้ จึงมีการจัดประชุมแบบ Virtual Meeting Space  
เพื่ อสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบผสมผสานที่ เป ็นการจัดงานในรูปแบบปกติร ่ วมกับการจัดงาน 
รูปแบบออนไลน์

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  จากสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2563 ท�าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ ส่งผล 
ต่อการจัดกิจกรรมในประเทศและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ผู ้ประกอบการจึงได้เปลี่ยนรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมเป็นแบบ Virtual Event มากข้ึน ท้ังในรูปแบบการจัดประชุมและการแสดงสินค้า ดังนั้น  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศ
เป็นส�าคัญเพื่อทดแทนรายได้จากต่างประเทศท่ีหายไป ท้ังน้ี ประเด็นท้าทายท่ีเป็นอุปสรรคส�าคัญ คือ  
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีใหม่ หรือ New Normal จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ให้มีแนวโน้มเป็นการจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ซ่ึงจะเกิดผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจอย่างมาก และอาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ การท่องเท่ียวด้านการ 
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวได้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ควรให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงธุรกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการแสดง
สินค ้า เพื่อเป ็นการสร ้างการรับรู ้ด ้านความพร ้อมของประเทศแก ่ชาวต ่างชาติ  ควบคู ่ ไปกับเตรียม 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE CITY) ซ่ึงจะช่วยกระจายความเจริญ 
ไปยังเมืองอื่น ๆ ได้ นอกจากน้ี ควรขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานสถานที่ด้านความปลอดภัยให้สอดคล้อง 
กับการท่องเท่ียวเชิงวิถีใหม่ โดยการจัดท�ามาตรฐานและมอบเคร่ืองหมายรับรองเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู ้ประกอบการและนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี รูปแบบการจัดกิจกรรมในอนาคตอาจเปล่ียนแปลงไป 
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวทางตรงและธุรกิจที่ เ ช่ือมโยงลดลง  
ทุกภาคส่วนจึงควรบูรณาการร่วมกันเพื่อสร ้างภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจให้มีความเช่ือมั่นในการเดินทางเข้ามาจัดกิจกรรมในประเทศ
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ
ของไทย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

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

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาตินับเป็นโอกาสส�าคัญ 
ในการสร ้างรายได ้ ให ้แก ่ประเทศไทยอีกทางหน่ึง เนื่องจากการจัดประชุมนานาชาติเป ็นส ่วนหนึ่ ง 
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ทางตรงให้แก่การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสามารถกระจาย 
รายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ จากศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ซึ่งมีภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวสวยงามที่หลากหลาย รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 
การเดินทางท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี แม้ว ่าประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายของการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ในการจัดประชุมในปี 2561 แล้ว แต่การรักษาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
นับเป ็นประเด็นท ้าทายที่ส�าคัญ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต ้องให ้ความส�าคัญกับความพร ้อมของสินค ้า 
และบริการในการสนับสนุนการประชุมนานาชาติ อาทิ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึงการจัดท�าแผนการประชุม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามายังประเทศไทย
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย การจัดอันดับ 
การ เป ็ นจุ ดหมายปลายทาง ในการจั ดประชุ ม
นานาชาติ ที่ ผ ่ า นมา  อ ้ า งอิ ง ดั ชนี ขอ งสมาคม 
ศูนย์ประชุมนานาชาติ (International Congress  
and Convention Association หรือ ICCA)  
ซึ่งโดยปกติมีการประกาศการจัดอันดับเป็นประจ�า
ทุกป ี แต ่ในช ่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์
โควิด-19 สมาคมฯ จึงไม่ได ้มีการประกาศอันดับ
ที่เก่ียวข้องกับการประชุมนานาชาติตั้งแต่ปี 2563 
ดั งนั้ น  จึ ง ได ้ เ ทียบเคียงสถานการณ ์การบรรลุ 
เ ป ้ า หม าย กั บจ� า น วนก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ขอ ง โ ลก 
เปรียบเทียบจ�านวนการจัดประชุมของประเทศไทย  
ซึ่ งพบว ่าในป ี  2563 จ� านวนครั้ ง ในการจัดประชุมนานาชาติของไทยมีการลดลงอย ่างมีนัยส� าคัญ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับโลก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
โดยการจัดประชุมนานาชาติของโลกมีจ�านวนลดลงถึงร้อยละ -73.73 ในขณะที่ประเทศไทยลดลง -72.35  
เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 - 2562 อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีการควบคุม
การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อาจประเมินได้ว่าสถานการณ์อันดับของการเป็นจุดหมาย 
ปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติของไทยยังคงมีความท้าทายอย่างยิ่งในการบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2565 
ที่อยู่ในอันดับท่ี 20  

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติ 
ได ้มีการด�าเนินการยกระดับศักยภาพผู ้ประกอบการภายใต ้โครงการ Upskill - Reskill เ พ่ือพัฒนา 
การจัดงานแบบดิจิทัลให ้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได ้ อีกทั้ง ยังมีการจัดงาน IBTM World  
Virtual 2020 ในการเตรียมความพร้อมให้ผู ้ประกอบการน�าเครื่องมือและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ มาปรับใช้
ในการท�าธุรกิจ เพ่ือขยายกลุ ่มลูกค้าและสร้างการรับรู ้แก่นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจถึงศักยภาพการบริหาร 
จัดการภายใต ้สถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ทั้ งนี้  ได ้มีการขับเคล่ือน 10 เมืองไมซ ์  
พร้อมกับก�าหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของระบบบริการและสถานประกอบการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ 
Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และ MICE New Normal ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว 
แบบวิถีใหม่ หรือ New Normal อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมประมูลสิทธิ์ 
งาน Mega Event และได ้รับสิทธิ์ เป ็นเจ ้าภาพจัดงานที่มีชื่อ เสียงระดับโลกในประเทศไทย อาทิ  
งาน IEEE Technology & Engineering Management Conference Asia Pacific 2021 งาน Hua Hin 
Women’s Half Marathon 2022 Partner with Nagoya Women’s Marathon โดยสร้างความร่วมมือ 
กับประเทศญ่ีปุ่น เพื่อยกระดับงาน Mega Event สู่ระดับสากล นอกจากนี้ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ(องค ์การมหาชน) (สสปน.) ด�าเนินการจัดงานไมซ ์ไทยร ่วมใจสร ้างชาติ เพื่อสร ้าง 
ความตระหนักถึงความส�าคัญและความพร้อมของเมือง MICE CITY ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เป็น 
จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จ�านวนการจัดประชุมนานาชาติ
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จ านวนการจัดประชุมนานาชาติ 

โลก ไทย อัตราการขยายตัวของโลก อัตราการขยายตัวไทย 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติได้มีการ1 
ด าเนินการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Upskill – Reskill เพื่อพัฒนาการจัดงานแบบดิจิทัลให้มี2 
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ อีกทั้ง ยังมีการจัดงาน IBTM World Virtual 2020 ในการเตรียมความพร้อมให้3 
ผู้ประกอบการน าเครื่องมือและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ มาใช้ปรับใช้ในการท าธุรกิจ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าและสร้างการรับรู้ แก่4 
นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจถึงศักยภาพการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้ ได้มีการ5 
ขับเคลื่อน 10 เมืองไมซ์ พร้อมกับก าหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของระบบบริการและสถานประกอบการต่าง ๆ ตาม6 
หลักเกณฑ์ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และ MICE New Normal ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบ7 
วิถีใหม่ หรือ New Normal อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมประมูลสิทธิ์งานเมกกะอีเว้นท์ และ8 
ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศไทย อาทิ งาน IEEE Technology & Engineering 9 
Management Conference Asia Pacific 2021 งาน Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 Partner with 10 
Nagoya Women’s Marathon โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับงาน Mega Event สู่ระดับสากล 11 
นอกจากนี้ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ด าเนินการจัดงานไมซ์ไทยร่วมใจ12 
สร้างชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและความพร้อมของเมือง MICE CITY ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 13 
ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 14 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด15 
เชื้อโควิด-19 โดยตรง ในระยะท่ีผ่านมาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงาน เป็นแบบ 16 
Virtual Event หรือ Hybrid Event ท่ีมีการผสมผสานระหว่างรูปแบบ Online และ Offline  ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์17 
คลี่คลายลงในระยะต่อไปควรมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข อาทิ การออกแบบงาน18 
เพื่อลดการสัมผัส และการจ ากัดขนาดและจ านวนผู้เข้าร่วมงานในสถานที่จริง ซึ่งเป็นข้อก าหนดส าคัญที่ท้าทายต่อ19 
เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่20 
เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากตั้งแต่ในช่วงแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการของ21 
ผู้จัดงานมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น นับเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ต้องเร่งปรับตัวและ22 

ที่มา : ICCA 

ปี 

จ านวนครั้ง 

ที่มา: ICCA

050202
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 อุตสาหกรรมไมซ ์เป ็นอุตสาหกรรมที่ ได ้รับผลกระทบ 
จากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยตรง ในระยะที่ผ ่ านมาผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ  ์
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Virtual Event หรือ Hybrid Event ที่มีการผสมผสานระหว่าง
รูปแบบ Online และ Offline  ทั้งนี้  เม่ือสถานการณ์คล่ีคลายลงในระยะต่อไปควรมีการปรับรูปแบบ 
การจัดงานให้สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข อาทิ การออกแบบงานเพื่อลดการสัมผัส และการจ�ากัด
ขนาดและจ�านวนผู้เข้าร่วมงานในสถานที่จริง ซึ่งเป็นข้อก�าหนดส�าคัญที่ท้าทายต่อเป้าหมายการเป็นจุดหมาย 
ปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท 
ค่อนข้างมากตั้งแต่ในช่วงแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการ 
ของผู ้จัดงานมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น นับเป็นแรงกระตุ ้นส�าคัญที่จะท�าให้ผู ้ประกอบธุรกิจไมซ ์
ต้องเร ่งปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ที่ เปล่ียนแปลงไป พร้อมทั้งพัฒนา 
สิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานท่ีจัดงานและโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรอบให้มีประสิทธิภาพด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการประชุมนานาชาติ จ�าเป็น 
ต้องเร่งส่งเสริมและก�าหนดมาตรการสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ เพื่อดึงดูดผู ้จัดการประชุมควบคู่ 
กับการน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงมุ ่งเน้นการ
สื่อสารทางการตลาดเชิงรุกไปยังกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพผ่านช่องทางออนไลน์ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงการประมูลสิทธิ์ 
การจัดงานที่มีศักยภาพได้
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	 ขยายตัวร้อยละ	5

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม  
และแพทย์แผนไทย ขยายตัวร้อยละ 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้มวลรวมที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อรักษาฟื ้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความงาม ด้วยการแพทย์ทุกแขนง  
รวมถึงการใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และภูมิปัญญาไทยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ต้องให้ความส�าคัญกับ 5 องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (3) การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกที่ส ่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ (4) การตลาดที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ (5) การพัฒนาฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
และการสร้างความเช่ือมั่นต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ การจ�ากัดการเดินทางท้ังภายในและระหว่างประเทศ  อันเนื่อง
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีรุนแรงท่ัวโลก ตลอดท้ังปี 2563 เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ส ่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการให้บริการที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้

สถานการณ ์การบรร ลุ เป ้ าหมาย  จากข ้อมู ล 
รายได้จากการท่องเที่ยวสุขภาพ ความงาม และ 
แพทย์แผนไทย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีครอบคลุม 4 กิจกรรมหลัก 
ได้แก่ (1) บริการรักษาพยาบาล (2) บริการเพ่ือ 
ส่งเสริมสุขภาพ (3) ศูนย ์วิชาการทางการแพทย์  
และ (4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ปี 2563 รายได้
จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หดตัวอย่างมีนัยส�าคัญ 
ถึงร ้อยละ 99.6 จากปี 2562 ซึ่ งมีสาเหตุหลัก 
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

050301 
ปี 62 สีเหลือง 

050301 
ปี 63 สีส้ม 

050301 
ปี 64 สีแดง 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050301) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ขยายตัวร้อยละ 5 4 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้มวลรวมที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มี5 
จุดประสงค์เพื่อรักษาฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความงาม ด้วยการแพทย์ทุกแขนง รวมถึงการใช้องค์ความรู้ด้าน 6 
ต่าง ๆ และภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องให้ความส าคัญกับ 5 องค์ประกอบ7 
ส าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวเชิง8 
สุขภาพ (3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ (4) การตลาดที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย9 
เฉพาะ และ (5) การพัฒนาฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง และการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ การจ ากัดการเดินทางทั้ง10 
ภายในและระหว่างประเทศ  อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงทั่วโลก ตลอดทั้งปี 11 
2563 เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว 12 
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการให้บริการที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ของกรม14 
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่ครอบคลุม 4 กิจกรรมหลักได้แก่ (1) บริการรักษาพยาบาล (2) บริการเพื่อ15 
ส่งเสริมสุขภาพ (3) ศูนย์วิชาการทางการแพทย์ และ (4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ปี 2563 รายได้จากการท่องเที่ยว 16 
เชิงสุขภาพ หดตัวอย่างมีนัยส าคัญถึงร้อยละ 99.6 จากปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ17 
โควิด - 19 ส่งผลให้ภาพรวมตั้งแต่ปี 2561 - 2563 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 30.04 ต่อปี นอกจากนี้ แม้ว่าสถานการณ์ 18 
การท่องเที่ยวในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจากปี 2563 แต่ยังไม่สามารถกลับมาเท่ากับช่วงที่สถานการณ์ปกติ เนื่องจาก19 
การเดินทางระหว่างประเทศยังคงมีระเบียบและข้อจ ากัดค่อนข้างมาก รวมทั้งมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยที่สูงขึ้น 20 
ในการให้บริการ ท าให้การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปี 2564 มีความท้าทายอย่างสูงที่จะบรรลุ 21 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ขยายตัวร้อยละ 5 ในปี 2565 22 
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อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. 2561-2563 

ที่มา: กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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     :
 

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ	ความงาม	และแพทย์แผนไทย	ปี	พ.ศ.	2561	-	2563
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ส่งผลให้ภาพรวมตั้งแต่ปี 2561 - 2563 หดตัวเฉล่ียร้อยละ 30.04 ต่อปี นอกจากนี้ แม้ว่าสถานการณ์ 
การท่องเที่ยวในปี 2564 มีแนวโน้มท่ีจะดีข้ึนจากปี 2563 แต่ยังไม่สามารถกลับมาเท่ากับในช่วงที่สถานการณ์
ปกติ เนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศยังคงมีระเบียบและข้อจ�ากัดค่อนข้างมาก รวมทั้งมาตรฐาน 
ความสะอาดและปลอดภัยท่ีสูงข้ึนในการให้บริการ ท�าให้การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในปี 2564 มีความท้าทายอย่างสูงที่จะบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ขยายตัวร้อยละ 5 ในปี 2565

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ได ้ รับความสนใจ 
จากหลายภาคส่วนในระยะที่ผ ่านมา เนื่องจากเป็นแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ส�าคัญภายหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการด�าเนินงานหลักๆ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านอุปสงค์  
ให ้ความส�าคัญกับการสร ้ างการรับรู ้  และขยายตลาดนักท ่อง เ ท่ียว อาทิ  โครงการส ่ ง เส ริมกลุ ่ ม  
Amazing Health and Wellness in Thailand และโครงการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ ่มสุขภาพ 
เพื่อส ่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ด ้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ (2) ด ้านอุปทาน  
ให้ความส�าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อาทิ โครงการพัฒนา
มาตรฐานนวดไทยในระดับสากล เพื่อรองรับการประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ 
ของ UNESCO เป ็นต ้น นอกจากนี้  เพื่อตอบสนองต ่อสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ได ้มีการส ่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน  
รวมทั้ งสถานที่ กักกันตัวในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ)  
และสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine: WQ) ให ้เป ็นไปตามมาตรฐาน  
และมีความพร ้อมในการรองรับนักท ่อง เที่ ยวประเภทพิ เศษทั้ งชาวไทยและชาวต ่ างชาติที่ เ ข ้ ามา 
รับการรักษาพยาบาล และท�ากิจกรรมเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย สถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคง 
เป็นประเด็นท้าทายต่อเนื่องจากปี 2563 ท่ีส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
น้อยลงอย่างมาก แม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้มาตรการเฉพาะต่าง ๆ 
อาทิ  วีซ ่าส�าหรับนักท ่องเที่ยวประเภทพิ เศษ (Special Tourist VISA) Phuket Sandbox และ 
สมุย Plus Sandbox แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการท�าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์ 
แผนไทย กลับมาขยายตัวได ้  อีกทั้ ง  ยั งส ่งผลให ้ โครงการอบรมต ่าง ๆ ที่จะช ่วยยกระดับบุคลากร 
และสถานประกอบการ ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยังมีความท้าทาย 
จากการท่ีสถานบริการและแรงงานด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อยู ่นอกระบบของภาครัฐจ�านวนมาก  
จึงเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของภาครัฐ อาทิ การกระจายวัคซีน และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ท�าให้สถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 
ในระยะสั้น จึงควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมของอุปทานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ให้สามารถให้บริการภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่ปกติได้ โดยเฉพาะการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง และการ 
ยกระดับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของสถานประกอบการ ตลอดจนสร ้ า ง มูลค ่ า เพิ่ ม 
และเพิ่มช่องทางการขายให้สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้สอดรับกับแนวโน้มการท่องเที่ยว 
ในระยะต่อไป ในขณะเดียวกัน ควรมีมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
ที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ามาในประเทศไทยได้สะดวกมากข้ึน อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ 
การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีฟ ื ้นตัวค ่อนข ้างช ้า การบรรลุค ่าเป ้าหมายในป ี  2565 จึงยังคง 
มีความท้าทายสูง ดังนั้น เพ่ือให ้สามารถบรรลุเป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติ 20 ป ี จึงควรพิจารณา 
ให้ความส�าคัญกับการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ Mega Project ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพ่ือให้สามารถดึงดูด 
การท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้ในระยะยาว
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050302

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 12 
โดย Global Wellness Institute

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการให้บริการสุขภาพ จึงให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าว 
สู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมาประเทศไทย 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้ 
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยสถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 
ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการ
เชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย สถาบนัจดัอนัดบั GWI 
ไม่ได้จัดท�ารายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยว 
เ ชิ ง สุ ข ภ า พ ม า เ ป ็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  3  ป ี  ตั้ ง แ ต ่ 
ปี 2562 - 2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับ 
ล ่ าสุ ด ในป ี  2561  ประ เทศ ไทย มี ร าย ได ้ จ าก 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก 
ห ่างจากค ่า เป ้ าหมายที่ ก� าหนดให ้ประเทศไทย 
อยู ่ในอันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ  
ทั้งนี้  หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขัน โดย International Institute 
fo r  Management  Deve lopment  ( IMD )  
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับด้านสุขภาพ พบว่า หลังจาก

ที่มา: รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2561	-	2564
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ปี 63 สเีหลือง 

050302 
ปี 64 สีเหลือง 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050302) อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ใน4 
อันดับที่ 12 โดย Global Wellness Institute 5 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านให้บริการสุขภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าวสู่การสร้างรายได้6 
จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง7 
ความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ8 
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดย9 
สถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 10 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการเชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานใน11 
ระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมาย  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถาบันจัดอันดับ GWI ไม่ได้มีการรายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง13 
สุขภาพมาเปน็ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2561 ประเทศไทยมี14 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน15 
อันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 16 
โดย International Institute for Management Development (IMD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 17 
พบว่า หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะความ18 
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซึ่งถือเป็น19 
ทิศทางที่ดีส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมี20 
แนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565  21 

 22 

การด าเนินงานท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น และรักษาการเป็นจุดหมาย23 
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก โดยพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 24 
Administration (SHA) และ SHA Plus ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเร่งกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้า25 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050302) อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ใน4 
อันดับที่ 12 โดย Global Wellness Institute 5 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านให้บริการสุขภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าวสู่การสร้างรายได้6 
จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง7 
ความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ8 
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อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการเชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานใน11 
ระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมาย  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถาบันจัดอันดับ GWI ไม่ได้มีการรายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง13 
สุขภาพมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2561 ประเทศไทยมี14 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน15 
อันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 16 
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พบว่า หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะความ18 
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซึ่งถือเป็น19 
ทิศทางที่ดีส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมี20 
แนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565  21 
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อันดับที่ 12 โดย Global Wellness Institute 5 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านให้บริการสุขภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าวสู่การสร้างรายได้6 
จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง7 
ความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ8 
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดย9 
สถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 10 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการเชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานใน11 
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แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050302) อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ใน4 
อันดับที่ 12 โดย Global Wellness Institute 5 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านให้บริการสุขภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าวสู่การสร้างรายได้6 
จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง7 
ความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ8 
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดย9 
สถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 10 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการเชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานใน11 
ระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมาย  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถาบันจัดอันดับ GWI ไม่ได้มีการรายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง13 
สุขภาพมาเปน็ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2561 ประเทศไทยมี14 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน15 
อันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 16 
โดย International Institute for Management Development (IMD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 17 
พบว่า หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะความ18 
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซึ่งถือเป็น19 
ทิศทางที่ดีส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมี20 
แนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565  21 

 22 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น และรักษาการเป็นจุดหมาย23 
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก โดยพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 24 
Administration (SHA) และ SHA Plus ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเร่งกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้า25 
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ที่มา: รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD 
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ปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล�าดับ โดยเฉพาะความพร้อม 
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของไทย ซ่ึงในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซ่ึงถือเป็น
ทิศทางที่ดีส�าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
และมีแนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้ให ้ความส�าคัญกับการสร ้างความเชื่อมั่น และรักษาการเป็น 
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก โดยพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand  
Safety and Health Administration (SHA) และ SHA Plus ที่ ได ้ รับการยอมรับในระดับสากล  
และเร่งกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้ารับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
พบว่า มีผู ้ประกอบการด้านสุขภาพได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว 888 แห่ง และได้รับมาตรฐาน SHA Plus  
จ�านวน 192 แห่ง อีกท้ัง ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
เพื่อกระจายรายได้สู ่ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวรอง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
อาทิ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนของชุมชน และโครงการยกระดับการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพล้านนา เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เพิ่มเติมรูปแบบการตรวจลงตราส�าหรับนักท่องเที่ยว 
คุณภาพ คือ Special Tourist Visa (STV) สามารถอยู ่ในประเทศไทยได้สูงสุด 270 วัน ซึ่งครอบคลุม 
ถึงนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นช่องทางพิเศษท่ีจูงใจให้มีนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสามารถเดินทางเข้ามา 
ในประเทศไทยได้มากข้ึน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการหดตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย และก่อให้เกิดการชะลอตัว 
ของการเดินทางท่องเท่ียวท่ัวโลก ท้ังนี้ หากประเทศไทยสามารถปรับตัว และเปิดให้บริการได้ตามปกติ  
ก่อนประเทศคู ่แข ่ง อาจส่งผลให้อันดับรายได้ปรับตัวดี ข้ึนได ้ นอกจากนี้  สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ยังส ่งผลให ้การด�าเนินโครงการที่ เกี่ยวข ้อง โดยเฉพาะโครงการประเภทฝ ึกอบรม 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ�าเป็นต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการด�าเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยต้องมุ ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ทั้งในประเด็นของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ อ�านวยความสะดวกในการ 
เดินทางของนักท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพ (Ease of Travelling) ผ่านมาตรการวีซ่าประเภทต่าง ๆ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาอุปทานด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม 
ในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยให้ความส�าคัญกับการผลักดัน
ให้สถานประกอบการ เข้ารับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะรายย่อย ตลอดจนพัฒนา 
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้สอดรับกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

05การท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป ็นปัจจัยส�าคัญ 
ต่อการตัดสินใจเข ้าใช ้บริการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การเพิ่มขึ้น 
ของจ�านวนสถานประกอบการที่มีคุณภาพ จะท�าให ้มี โอกาสในการสร ้างรายได ้จากการท ่องเที่ ยว 
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบังคับใช้กฎหมายท่ีจูงใจ 
ให ้สถานประกอบการเข ้ารับมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้  เพื่อให ้สถานประกอบการได ้รับมาตรฐานมากขึ้น  
ควรให ้ความส�าคัญกับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการท ่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
การสร้างความตระหนักของฝั่งอุปสงค์ และการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการที่เก่ียวข้อง

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่ม ี
การเก็บข ้อมูลจ� านวนสถานประกอบการด ้ าน 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ 
ท่ีครอบคลุมครบถ ้วน จึงพิจารณาเทียบเคียงได  ้
จากข้อมูลจ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ที่ ไ ด ้ รั บม าตรฐาน  จ ากกรมสนั บสนุ นบริ ก า ร 
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีก�าหนดมาตรฐาน
สถานประกอบการ 3 ประเภท ได้แก่ นวดเพื่อเสริม
ความงาม  นวด เ พื่ อสุ ขภาพ  และกิ จการสปา  
โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีสถานประกอบ
ก า ร น ว ด  แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด ้ า น ส ป า  
รวมเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,542 แห่ง หากพิจารณารวม

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน

050303 
ปี 62 สีเขียว 

050303 
ปี 63 สีเขียว 

050303 
ปี 64 สีเขียว 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050303) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง3 
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการเพิ่มข้ึนของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง5 
สุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 6 

คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าใช้7 
บริการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการที่มี8 
คุณภาพ จะท าให้มีโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยต้อง9 
เผชิญกับความท้าทายด้านการบังคับใช้กฎหมายที่จะจูงใจให้สถานประกอบการเข้ารับมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้ 10 
เพ่ือให้สถานประกอบการได้รับมาตรฐานมากขึ้น ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน11 
สถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสร้างความตระหนักของฝั่งอุปสงค์ และการบังคับใช้กฎหมายและ12 
มาตรการที่เกี่ยวข้อง 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง14 
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมครบถ้วน จึงพิจารณาเทียบเคียงได้จากข้อมูลจ านวนสถาน15 
ประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนด16 
มาตรฐานสถานประกอบการ 3 ประเภท ได้แก่ นวดเพ่ือเสริมความงาม นวดเพ่ือสุขภาพ และกิจการสปา โดย17 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีสถานประกอบการนวด และสถานประกอบการด้านสปา รวมเพ่ิมขึ้นจ านวน 18 
1,542 แห่ง หากพิจารณารวมต้ังแต่ปี 2561 พบว่า มีการขยายตัวเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 66 ต่อปี แต่เป็นการ19 
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากส่งเสริมให้สถานประกอบการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ จะ20 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถาน21 
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีได้  22 
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ตั้งแต่ปี 2561 พบว่า มีการขยายตัวเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 66 ต่อปี แต่เป็นการขยายตัวในอัตราท่ีลดลง 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากส่งเสริมให้สถานประกอบการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ จะเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้อัตราการเพิ่มข้ึนของจ�านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีได้ 

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ ่านมา หน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องจึงได ้ก�าหนดแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการด ้านสุขภาพให ้สอดคล ้องกับ
มาตรการการควบคุมการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได ้ก�าหนด 
ให ้สถานประกอบการสามารถประเมินตนเองผ ่านช ่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ได ้  นอกจากนี้  ยังได ้มีการ 
ประชาสัมพันธ ์  เพื่อส ่ง เสริมให ้สถานประกอบการเข ้าร ่วมรับการประเมินมาตรฐานการท ่องเ ท่ียว  
โดยก�าหนดพื้นท่ีเป้าหมายจ�านวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ชลบุรี บุรีรัมย์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกระบี ่
ส่งผลให้มีสถานประกอบการจ�านวน 312 แห่ง ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 59.31 จากปี 2563 
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญ 
กับการใช ้บริการในสถานประกอบการที่ได ้รับมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health  
Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยส�าหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว 
ส่งผลให้มีสถานประกอบการจ�านวนมากขอรับมาตรฐานดังกล่าว โดยปัจจุบันมีจ�านวนสถานประกอบการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA+ แล้วจ�านวนประมาณ 1,000 แห่ง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพหลายมาตรฐาน ซึ่งมีความซับซ้อน และด�าเนินการโดยหลายหน่วยงาน ประกอบกับการบังคับใช้
กฎระเบียบและกฎหมายของภาครัฐท่ีไม่เคร่งครัด ส่งผลให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่เห็น 
ความส�าคัญในการเข้ารับมาตรฐาน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังส่งผลให ้
สถานประกอบการที่ยื่นขอรับมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพลดลง เน่ืองจากสถานประกอบการ 
หลายแห่งมีสภาพคล่องลดลง และไม่มีงบประมาณเพียงพอส�าหรับการปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้รับ
มาตรฐาน อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยผลักดันให้ผู ้ประกอบการให้ความส�าคัญ
กับการได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เ พ่ือจูงใจให ้สถานประกอบการด ้านการท ่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพ 
เข ้ ารับมาตรฐานเพิ่ มขึ้ น  ควรเร ่ ง ให ้ความช ่วยเหลือด ้ านสภาพคล ่อง และต ้นทุนในการปรับปรุ ง 
สถานประกอบการ เช ่น มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า หรือ Soft Loan เป็นต้น ส�าหรับธุรกิจที่ได ้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเร ่งบูรณาการระหว ่างทุกภาคส ่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับขนาดและสถานะทางการเงินของธุรกิจอย่างเหมาะสม 
และอ�านวยความสะดวกในการขอรับมาตรฐาน โดยให้ความส�าคัญกับการลดข้ันตอนการตรวจมาตรฐาน 
ที่ไม่จ�าเป็น ตลอดจนควบคุมและก�ากับให้สถานประกอบการมีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก�าหนด นอกจากนี้ 
ควรมุ ่งเน ้นการสร ้างความตระหนักรู ้ของนักท่องเที่ยวให ้เข ้ารับบริการจากสถานประกอบการที่ ได ้รับ
มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้ารับมาตรฐานได้อีกทางหนึ่ง
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จ.3

การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

รายได้จากการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5

ปี 2562เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมระดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย ซึ่งจากแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเรือ
ส�าราญทั่วโลกในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเติบโต 
ค่อนข ้างสูง และจากการที่ประเทศไทยมีกิจกรรมและแหล่งท ่องเที่ยวที่หลากหลายท้ังทางธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมประเพณี ท�าให ้มีแนวโน ้มที่จะสามารถพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของกลุ ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีระดับการใช้จ่ายสูงได้ในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท่าเรือ 
และร่องน�้ารองรับเรือส�าราญขนาดต่าง ๆ การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการเกี่ยวเนื่องบนฝั ่งหลังท่าเรือ  
การมีบุคลากรเฉพาะด้านการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้า การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู ้ถึงเส้นทางและเทศกาล 
ท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงการมีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเดินทางและการประกอบธุรกิจ ยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายและปัจจัยการพัฒนาที่ส�าคัญในช่วงที่ผ ่านมาต่อการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง 
และจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า รวมถึงเพ่ือให้สามารถดึงดูดผู้ประกอบการเส้นทางเรือ
นานาชาติ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นส่วนส�าคัญท่ีส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ปี 2563
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จ�านวนเรือและวันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส�าราญทางเรือในไทย	

โดย	CLIA

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบัน
ประ เทศไทยยั ง ไม ่ มี การ เก็บข ้ อมู ลรายได ้ จาก 
กา รท ่ อ ง เ ท่ี ย วส� า ร าญทา งน�้ า โ ดยตร ง  ท� า ใ ห ้ 
การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายจ�าเป็น 
ต ้ อ ง ใ ช ้ ข ้ อ มู ล เที ยบ เคี ย ง จ ากจ� านวน เ รื อ และ 
วันท ่องเที่ยวของนักท ่องเที่ยวส�าราญทางเรือใน
ประเทศไทยเป ็นข ้อมูล เพื่ อสะท ้อนการเติบโต 
ของรายได้ดังกล่าว ท้ังนี้ จากรายงานของสมาคม 
ล ่องเรือส�าราญระหว ่างประเทศ (Cruise Line  
Internat ional Associat ion :  CLIA) พบว ่า 
สถานการณ์การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าในภูมิภาค
เอเชียในช่วงปี 2560 – 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 มีอัตราการเติบโต 
ในระดับสูง ขณะที่การประเมินสถานะของประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเติบโตของจ�านวนเรือและวันท่องเที่ยว 
ในทิศทาง เดียวกันกับภาพรวมของภูมิภาค แม ้ ว ่ าการ เติบ โตของจ� านวนเรือจะต�่ ากว ่ า เป ้ าหมาย 
โดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ 4 ต่อปี แต่มีจ�านวนวันท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีท่าเรือหาดป่าตอง 
เป็นจุดแวะพักส�าคัญ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดรุนแรงในหลายประเทศ 
ตั้ งแต ่ ในช ่ วงปลายป ี  2562 ส ่ งผลให ้กิ จกรรมการท ่อง เที่ ยวทั้ ง ในประเทศและระหว ่ างประเทศ 
หยุดชะงักจากมาตรการควบคุมโรคด้วยการจ�ากัดการเดินทาง ท�าให้ในปี 2563 จ�านวนเรือและวันท่องเที่ยว 
ลดลงจากค่าเฉลี่ยในช่วงท่ีผ ่านมามากกว่าร ้อยละ 70 อย่างไรก็ดี จากการจัดให ้มีโครงการสนับสนุน 
ให้ผู้เดินทางสามารถเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวหรือพ�านักระยะยาวโดยใช้สถานที่บนเรือส�าราญ 
เรือยอร์ช เป็นสถานท่ีกักกันตัวเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค (Alternative Yacht Quarantine) 
ตั้งแต่ในช่วงปี 2564 นับเป็นปัจจัยส่งเสริมสถานการณ์การท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าให้ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย  
แต่ยังคงมีความท้าทายค่อนข้างมากที่จะบรรลุเป้าหมายการมีอัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว 
ส�าราญทางน�้าเฉลี่ยร้อยละ 5 ในสิ้นปี 2565

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 การพัฒนาการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเร่ิมมีการขยาย 
การรับรู ้และน�าไปสู ่โครงการศึกษาและพัฒนาในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เริ่มเข้ามา 
มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนามากขึ้นผ ่านโครงการศึกษาเพื่อส ่ง เสริมและเชื่อมโยงเส ้นทาง 
ท่องเท่ียวในระดับพื้นที่เข้ากับการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าและการยกระดับมาตรฐานท่าเรือส�าราญเพ่ือมุ ่งสู ่
การเป็นท่าเรือต้นทาง-ปลายทางมากขึ้น เช่น โครงการยกระดับการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเพ่ือเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการสร้างเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินท่าเรือหลักส�าหรับการท่องเที่ยวเรือส�าราญของประเทศไทย ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาก�าลังคนตามโครงการสร้างบุคลากรพาณิชย์นาวี 
ผู ้ ท� า งานในเรื อส� าราญซึ่ ง เป ็นป ั จจั ยแวดล ้อมส� า คัญที่ สนับสนุนการพัฒนาในห ่ ว ง โซ ่ อุปทานของ 
การท ่องเที่ยว รวมถึงการด�าเนินโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและก�าหนดแนวทางการให ้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับนักท่องเท่ียวซึ่งน�าเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร และโครงการสร้างการรับรู ้
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าของประเทศไทย ซ่ึงเป ็นการด�าเนินการที่สอดคล้อง 
ในทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมายที่เคยเสนอไว้ในปี 2563 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป ความท้าทายส�าคัญในการสร ้างรายได ้ 
จากการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเพิ่ม ข้ึน นอกเหนือจากความเคร ่งครัดของมาตรการทางสาธารณสุข 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวส�าราญทางเรือ
ในภาพรวมแล ้ว  ประเด็นท ้าทายจากข ้อตกลงระหว ่างประเทศที่ เกี่ยวข ้องกับการลดการปล่อยก ๊าซ 
เรือนกระจกภายในปี 2593 อาจเป็นอีกหน่ึงแนวโน้มส�าคัญที่ส่งผลกระทบให้การเพ่ิมข้อก�าหนดในการพัฒนา 
สิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับการเข้าจอดของเรือส�าราญ เช่น การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของท ่าเ รือการรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการใช ้ เชื้อเพลิงของเรือส�าราญจากน�้ามันเป ็น 
ก ๊าซธรรมชาติ  เป ็นต ้น ซึ่ งการผลักดันด ้านสิ่ งแวดล ้อมดังกล ่าวเริ่มเป ็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อสมาคม 
ล่องเรือส�าราญระหว่างประเทศ (CLIA) เริ่มมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ผู ้ประกอบการสายเรือปรับรูปแบบ
การใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย จากประเด็นท ้าทายในการสร ้างความน ่าสนใจในการลงทุน 
ของผู ้ประกอบการภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลงในอนาคต การด�าเนิน
ก า ร ใ น ร ะ ย ะ ต ่ อ ไ ปค ว ร ส นั บ ส นุ น เ ค รื อ ข ่ า ย ธุ ร กิ จ  แ ล ะอุ ต ส าหก ร รม /บ ริ ก า รที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ 
การท่องเที่ยวเพิ่มเติม อาทิ การส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการต่อเรือ การบ�ารุงรักษาเรือส�าราญ
ในพ้ืนที่  และการสนับสนุนการปรับปรุ งคุณภาพร ้านค ้าและร ้านอาหารในบริ เวณแหล ่งท ่องเที่ ยว 
ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการสร้างบุคลากรพาณิชย์นาวีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้เพียงพอต่อการรองรับ
จ�านวนเรือท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพื่อสร้างการประกอบธุรกิจและรายได้จากการท่องเที่ยวส�าราญ 
ทางน�้าที่เติบโตต่อเน่ืองต่อไป
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	 ขยายตัวร้อยละ	5

การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น จ�านวน 2 ท่าเรือ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การเพิ่มจ�านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน�้าของประเทศ ซึ่งการบรรล ุ
เป้าหมายจ�าเป็นต้องมีปัจจัยแวดล้อมที่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ อาทิ (1) การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ท่าเรือ (2) การสร้างภาคีร่วมพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (3) การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และส่ิงอ�านวยความสะดวกท้ังในพื้นที่ท่าเรือและพื้นที่หลังท่า และ (4) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าเรือ ซ่ึงความท้าทายในปี 2564 ยังคงเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจาก 
ช่วงที่ผ ่านมา ได้แก่ ข้อจ�ากัดเชิงกายภาพของพื้นท่ีก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกรองรับเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ  ่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ท่าเรือเพ่ือดึงดูด 
นักท ่องเที่ ยวให ้ เดินทางไปยั งแหล ่งท ่องเที่ ยวในพ้ืนที่ ใกล ้ เคียง ยั งคงเป ็นความท ้าทายที่ต ่อ เนื่ อง 
มาในปีงบประมาณ 2564  
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อยู ่ เพียงระยะของการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนและการออกแบบท่าเทียบเรือ ท�าให ้คาดว ่า  
ณ ส้ินปี 2565 จะด�าเนินการได ้ เพียงการปรับปรุงท ่าเรือเดิมให ้เป ็นท ่าเรือท ่องเที่ยวเพิ่ม ข้ึน ขณะที ่
การพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่จะยังไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา	 ในช่วงปี 2564 การพัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า เป็นการด�าเนินการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเรือส�าราญ พ.ศ. 2561-2570 ซ่ึงมุ ่งศึกษาความเหมาะสม 
และส�ารวจออกแบบท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่าเรือยอร์ช เพื่อเช่ือมโยงระหว่างท่าเรือส�าราญ และท่าเรือ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ เป็นการประสานความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าในลักษณะ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเรือในพื้นที่ชายฝั ่งทะเลทั้งฝั ่งอ่าวไทยและฝั ่งอันดามันเพื่อพัฒนา
เป็นท่าเทียบเรือรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนาใน 3 พื้นท่ี ได้แก่  
พื้นที่เกาะสมุย  ชายฝั่งอันดามัน (จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบ่ี จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล) และบริเวณพ้ืนที ่
อ่าวไทยตอนบน (กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี ) ทั้ง น้ี การศึกษาความ 
เหมาะสมในการพัฒนาท่าเทียบเรือใหม่ดังกล่าวด�าเนินการได้ค ่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมาตรการจ�ากัด 
การเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้การส�ารวจลักษณะทางกายภาพ 
และการศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้ตามแผนท่ีก�าหนดไว้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การก่อสร้างท่าเรือ
ท ่องเที่ ยวของประเทศไทย ที่ ผ ่ านมาส ่วนใหญ  ่
เป็นการพัฒนาท่าเรืออเนกประสงค์ หรือการปรับปรุง
พื้นที่ท ่ า เทียบเรือให ้มีมาตรฐานความปลอดภัย 
และสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเป็นท่าเรือ
ท่องเที่ยว โดยในช่วงปี 2562 – 2564 มีท่าเทียบเรือ 
ท่ีอยู ่ระหว่างพัฒนาให้เป็นท่าเรือท่องเท่ียว จ�านวน  
9 ท่า ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง 
จ.ชลบุรี ท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวคลองจิหลาด 
จ.กระบี่  ท ่ า เ รือท ่องเที่ ยวอ ่าวมะขาม จ.ภู เก็ต  
ท่าเรืออเนกประสงค ์ จ.ชุมพร ท ่าเรือท ่องเที่ยว
ดอนสัก ท่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือ 
หาดริ้น จ.สุราษฎร ์ธานี และท ่าเรือบ ้านท ่าไทร 
จ.สงขลา ขณะที่การพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่รองรับ 
การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเป็นการเฉพาะ ยังจ�ากัด

ที่มา: กรมเจ้าท่าและ สศช.

พื้นที่การปรับปรุงท่าเรือและการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กระทบ 
ต ่อภาพรวมธุรกิจท ่องเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางของนักท ่องเที่ยวในอนาคต ท�าให ้การก�าหนด 
มาตรการทางสาธารณสุขที่ชัดเจนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นประเด็นท้าทายท่ีจะสร้างอุปสงค์การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะต่อไปและส่งผลต่อเนื่องไปยังการตัดสินใจขยายท่าเรือในอนาคต นอกจากนี้ ประเด็น 
ข้อจ�ากัดด้านสภาพภูมิประเทศ และการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต ่อการขยายตัวของท่าเรือเป ็นอีก
ปัจจัยท้าทายส�าคัญต่อการก�าหนดกรอบนโยบาย การตัดสินใจขยายท่าเรือ และการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุน 
ของภาคเอกชนท่ีส่งผลในทางตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายท่าเรือที่ครอบคลุม 
การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ส�าราญทางน�้า จะเป็นข้อมูลท่ีทวีความส�าคัญมากขึ้นให้กับหน่วยงานนโยบายและนักลงทุนจะใช้เป็นกรอบ 
ในการตัดสินใจลงทุนภายหลังสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เ ร่ิมคล่ีคลายในอนาคต  
ดังนั้น การเร่งด�าเนินการให้ผลการศึกษาแล้วเสร็จโดยเร็วจากที่ต ้องหยุดชะงักไปในช่วงการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการเร่งสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน  
โดยการประสานความร ่วมมือจากภาคส ่วนต ่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่  
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู ่ในเส้นทางท่องเที่ยวส�าราญ 
ทางน�้า จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแวดล้อมส�าคัญในห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นแรงผลักดันให้สามารถเข้าใกล้เป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้
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จ.3

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 5 

ปี 2562เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ประเทศไทยมีท�าเลที่ ต้ังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่าง 
ภูมิภาค กับชาติสมาชิกอา เซี ยน อี กทั้ ง  ยั งมี ระบบขนส ่ งมวลชนที่ มี ประสิทธิภาพและครอบคลุม  
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการเป็นศูนย์กลาง
การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค ต้องให้ความส�าคัญกับการจัดท�าและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อตกลงและนโยบายด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมถึง 
การพัฒนาสิ่ งอ� านวยความสะดวกในการเดินทาง และการพัฒนาตลาดเพื่ อ เชื่ อมต ่อการเ ดินทาง 
ของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในด้านกฎหมาย 
ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน โดยพบว่ายังคงมีชาติสมาชิกอาเซียนที่มีข้อจ�ากัด 
ในการยื่นค�าร้องขอเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งหากมีมาตราทางกฎหมายท่ีสนับสนุนการเดินทางเข้าออกร่วมกัน  
จะช่วยให้ชาติสมาชิกอาเซียนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางในภูมิภาคได้ 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย
ยังไม่มีการเก็บข้อมูลจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิ กอา เซี ยนอย ่ า ง เป ็นระบบและครบถ ้ วน  
จึงพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียนท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
โดยในป ี  2563 ซึ่ ง เป ็นป ีที่ ได ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิ ด -19  
จ�านวนนักท ่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเดินทาง 
เข้ามาในประเทศไทยจ�านวน 3.74 ล้านคน ลดลงถึง
ร ้ อยละ 66  จากป ี  2562 จึ งอาจกล ่ าว ได ้ ว ่ า 

 26 
ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 27 

การด าเนินการที่ผ่านมา ประเทศไทยมีกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวผ่ำนทำงกรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำค อำทิ แผนงำน28 
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย - มำเลเซีย - ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: 29 
IMT-GT)   และ แผนงำนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (Greater Mekong Subregion 30 
Economic Cooperation Program : GMS Program) มีคณะท ำงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง ที่31 
ประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ เวียดนำม และจีน ซึ่งภำยใต้ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ32 
โ ค วิ ด -1 9  33 
มีควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเพื่อลดอุปสรรคและควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินงำนฟื้นฟูและตอบสนองต่อ34 
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ร่วมกัน ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรฟื้นตัวทั้งทำงเศรษฐกิจและสุขภำพใน 35 
อนุภูมิภำค   36 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 เป็นประเด็นท้ำทำยที่ต้องให้37 
ควำมส ำคัญ แม้ว่ำประชำกรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรับกำรฉีดวัคซีนในปริมำณที่มำกขึ้น สถำนกำรณ์ใน38 
ภำพรวมดูเหมือนจะผ่ำนพ้นจุดวิกฤตไปแล้ว ทั้งในมิติของจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่และจ ำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในอัตรำที่39 
ชะลอลงอย่ำงเห็นได้ชัด แต่มำตรกำรหรือนโยบำยในกำรเปิดพรมแดนระหว่ำงประเทศในภูมิภำค ตลอดจนมำตรฐำนด้ำน40 
ควำมสะอำดและปลอดภัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่ใช้ร่วมกันยังไม่แน่นอน  41 
จึงอำจส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวได้ นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นท้ำทำยต่อเนื่องที่ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุง 42 
อย่ำงชัดเจน ได้แก่ กำรขำดควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เชื่อมโยง และกฎระเบียบกำรเข้ำเมืองที่ไม่เอ้ืออ ำนวยให้43 
เกิดกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศในอำเซียน  44 
  45 
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จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำ 
ประเทศไทย ปี 2560 - 2563 

ASEAN

Non-ASEAN

Growth ASEAN

Growth Non-ASEAN

จ ำนวน (คน) 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ปี	2560	-	2563

การท่องเที่ยวเ ช่ือมโยงภูมิภาคในช ่วงป ีที่ผ ่านมามีแนวโน ้มลดลง ท้ังนี้  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ประเทศในอาเซียนที่เข้ามาในประเทศไทย พบว่า มีจ�านวนลดลงร้อยละ 90 ซ่ึงมากกว่า 
การหดตัวของจ�านวนนักท่องเท่ียวในอาเซียน จึงแสดงให้เห็นว่าในช่วงท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 การเดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศในกลุ ่มอาเซียน มีความสะดวกและมีศักยภาพ 
มากกว ่าการเดินทางระหว ่างประเทศในพ้ืนที่อื่น อย ่างไรก็ตามหากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
เช้ือโควิด-19 ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านไม่คลี่คลาย ประกอบกับมาตรการการเปิดพรมแดน 
ที่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้จ�านวนนักท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
ขยายตัวร้อยละ 5 ได้ 
 
การด�าเนินงานที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านทางกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia-Malaysia- 
Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และแผนงานความร ่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภู มิภาคลุ ่ม 
แม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program : GMS Program)  
มีคณะท�างานด ้านการท ่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้ า โขง ที่ประกอบไปด ้วย ประเทศไทย กัมพูชา  
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน ซ่ึงภายใต ้  สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อลดอุปสรรคและความท้าทายในการด�าเนินงานฟื ้นฟูและตอบสนอง 
ต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมกัน ซึ่งให้ความส�าคัญกับการฟื้นตัวทั้งทางเศรษฐกิจ
และสุขภาพในอนุภูมิภาค  
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นประเด็น
ท ้าทายที่ต ้องให ้ความส�าคัญ แม ้ว ่าประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้จะรับการฉีดวัคซีน 
ในปริมาณที่มากขึ้น สถานการณ์ในภาพรวมเหมือนจะผ่านพ้นจุดวิกฤตไปแล้ว ทั้งในมิติของจ�านวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม ่และจ�านวนผู ้ เสียชีวิตที่ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงอย ่างเห็นได ้ ชัด แต ่มาตรการหรือนโยบาย 
ในการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยที่สอดคล้อง 
กับพฤติกรรมการท่องเท่ียววิถีใหม่ (New Normal) ที่ใช้ร่วมกันยังไม่แน่นอน จึงอาจส่งผลต่อความเชื่อม่ัน
ของนักท่องเท่ียวได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท้าทายต่อเนื่องที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจน ได้แก่  
ความพร ้อมของโครงสร ้าง พ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยง และกฎระเบียบการเข ้า เมืองที่ ไม ่ เอื้ ออ�านวยให ้ เ กิด 
การเดินทางของนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศในอาเซียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในด้านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ควรมีการหารือและสร ้างข ้อตกลงร ่วมกันด ้านกฎหมายให ้ เอื้ออ�านวยต ่อการเดินทางข ้ามพรมแดน 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ ส�าหรับการพัฒนาให้บรรลุ 
เป ้าหมายจากนโยบายภายในประเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา  
ควรมีนโยบายแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงกันหมด โดยภาครัฐมีบทบาทในการก�าหนดทิศทางการพัฒนา  
เป ้าหมาย แผนงาน และมอบให้แต ่ละหน่วยงานร ่วมกันให ้เกิดการขับเคลื่อนที่ เป ็นเอกภาพ เพื่อให  ้
การด�าเนินนโยบายมีความสอดคล้องและสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ ท้ังนี้ ต้องสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย เพื่อรองรับการฟื้นฟูและการกลับมาเติบโตอีกครั้งภายหลังการสิ้นสุดลง
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19
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	 ขยายตัวร้อยละ	5

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อยู่ใน 70 อันดับแรก ของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism 
Competitiveness Index (TTCI)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนส�าคัญด้านการท่องเที่ยว 
ที่ส�าคัญ เน่ืองจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นปัจจัยที่สร ้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว 
เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละจุดหมายปลายทาง  ดังนั้น มาตรการที่มุ ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัย 
ให้กับนักท่องเท่ียวจึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งด�าเนินการและให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะ 
การบังคับใช้กฎระเบียบหรือกฎหมายอย่างเคร่งคัด ตลอดจนต้องมีการเตรียมความพร้อมในการอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมระบบรองรับการแจ้งเหตุและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับต้องมีการสร้างความตระหนักรู ้ในด้านความปลอดภัยของพื้นที่และกิจกรรม 
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับแจ้งเตือนภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
ยังไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีหน่วยงานต้องเร่งด�าเนินการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน
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กับความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ณ เดือนตุลาคม ปี 2564 อยู่ที่ 69,759 คดี ลดลงจากปี 2563 ที่มีจ�านวน 
82,994 คดี หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.9 และลดลงจากปี 2563 ที่มีจ�านวน 92,262 คดี หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 10.05 สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเกิดคดีความผิดทางอาญาท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
แม้ว ่าอัตราการเกิดของคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและทรัพย์สินจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงถือว่า 
อยู่ในระดับท่ีสูงและส่งผลต่อความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ดังนั้น ในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ยังคงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับประเทศไทย 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	กรมการท่องเท่ียวได้ผลักดันมาตรการการท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
ส�าหรับนักท่องเที่ยว หรือ Smart safety zone ซ่ึงเป็นโครงการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
โดยเป็นการสร้างความพร้อมให้กับผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวและบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเท่ียววิถีใหม่ (New Normal) ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญในสร้างความมั่นใจ 
ให้กับนักท่องเที่ยวในการท่องเท่ียวไทย อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศ กรมการท่องเท่ียว
ได้จัดท�าหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว 5 ประเภท ได้แก่  
พื้นท่ีท่องเที่ยวเขตเมือง พื้นท่ีท่องเท่ียวชุมชน พื้นที่ท ่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ท ่องเที่ยวย่านการค้า  
และพื้นท่ีท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เพื่อช่วยป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตามโครงการ Smart safety zone พื้นท่ีท่องเที่ยวปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ประเด็นส�าคัญที่จะมีส ่วนใช้ในการพัฒนาและยกระดับ 
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว คือ การมีระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบ
สารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น 
การขาดความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช ่วยแจ ้งเตือนภัยให ้แก ่นักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
และทันสมัยจะเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญที่ส ่งผลต่อการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบัน 
การแจ้งเตือนความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวยังคงอยู่ในรูปแบบออฟไลน์ที่เน้นการแจ้งเตือนผ่านจุดบริการ
นักท่องเที่ยว ซึ่งไม ่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู ้คนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนผ่านทาง 
ระบบออนไลน ์ นอกจากนี้ประเทศไทยควรมีการจัดท�าแพลตฟอร ์มกลางที่ ใช ้ ในการแจ ้งเตือนข ้อมูล 
ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เส่ียงต่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวซ่ึงจะส่งผลให้สามารถช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดเหตุได้

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ในป ี  2564  
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: 
WEF )   ยั ง ไ ม ่ มี ก า ร ร าย ง านผลการจั ดอั น ดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  
(Travel & TourismCompetitiveness Report: 
TTCI) ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีมีการจัดท�าขึ้นทุก 2 ปี ส�าหรับ 
ใ นด ้ า นค ว า มปล อดภั ย ใ นชี วิ ต แ ล ะท รั พ ย ์ สิ น 
ของนักท ่องเที่ยวสามารถพิจารณาเทียบเคียงได ้ 
จากสถิติฐานความผิดอาญาทั่วประเทศ ซึ่งใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ พบว่า จ�านวนคดีความผิดอาญาท่ีเก่ียวข้อง

ที่มา: ระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

สถิติฐานความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ปี	2561	-31	ตุลาคม	2564 29 
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 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

การด าเนินการที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้ผลักดันมาตรการการท่องเที่ยวให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวปลอดภัย39 
ส าหรับนักท่องเที่ยว หรือ Smart safety zone ซ่ึงเป็นโครงการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเป็น40 
การสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่41 
สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการ42 
ท่องเที่ยวไทย อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศ กรมการท่องเที่ยวได้จัดท าหลักเกณฑ์ด้านความ43 
ปลอดภัยในพื้นท่ีท่องเที่ยวปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 5 ประเภทได้แก่  พ้ืนที่ท่องเที่ยวเขตเมือง พ้ืนที่ท่องเที่ยว44 
ชุมชน พ้ืนที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พ้ืนที่ท่องเที่ยวย่านการค้า และพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือช่วย45 
ป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ตามโครงการ Smart safety zone พ้ืนที่46 
ท่องเที่ยวปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  47 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นส าคัญที่จะมีส่วนใช้ในการพัฒนาและยกระดับความ48 
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว คือ การมีระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบสารสนเทศ  49 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นการขาดความพร้อม50 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยแจ้งเตือนภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยจะเป็นอุปสรรคที่51 
ส าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว  เนื่องจากปัจจุบันการแจ้งเตือนความปลอดภัยให้แก่52 
นักท่องเที่ยวยังคงอยู่ในรูปแบบออฟไลน์ที่ เน้นการแจ้งเตือนผ่านจุดบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ53 
สถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนผ่านทางระบบออนไลน์ นอกจากนี้ประเทศไทยควรมี54 
การจัดท าแพลตฟอร์มกลางที่ใช้ในการแจ้งเตือนข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีเมื่อ55 
เกิดสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้สามารถช่วยลดความ56 
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุได้ทันการ  57 

ที่มา : ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
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สถิติฐานความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ปี 2561 -31 ตุลาคม 2564 

ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ฐานความผิดพิเศษ อัตราการขยายตัว 

อัตราการขยายตัว 
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย ในการบรรลุ เป ้าหมายให ้นักท ่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินมากขึ้น ภาครัฐควรยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้มากขึ้น มุ่งเน้นบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข ้มงวด อีกท้ังควรเร ่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช ้ในการแจ้งเตือน 
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเท่ียวควรบูรณาการการท�างานร ่วมกันในการแก้ไขป ัญหาความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  
พร ้อมทั้ งสร ้างจิตส�านึกให ้ประชาชนท ้อง ถ่ินในแหล ่งท ่องเที่ยวต ่าง ๆ ช ่วยกันดูแลความปลอดภัย 
ในการท่องเท่ียวให ้กับนักท ่องเที่ยวชาวต ่างชาติ หากทุกภาคส่วนร ่วมมือกันปฏิบั ติก็จะช ่วยยกระดับ 
มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วย 
ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวท่ีดีข้ึนได้ 
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จ.3

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม 
ทางบกและทางน�า้ โดย Travel Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอนัดับ 1 ใน 50

ปี 2562เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนา 
การเช่ือมโยงกลุ ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  
ทั้ งทางถนน ทางราง ทางน�้ า  และทางอากาศ จ�าเป ็นต ้องอาศัยความพร ้อมของโครงสร ้าง พ้ืนฐาน 
ในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมาย อาทิ บริการสาธารณูปโภค 
ในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียว โครงข่ายการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงและสะดวกสบาย  
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว โดยคุณภาพของโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของประเทศไทยส ่งผลต ่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางของนักท ่องเที่ยว รวมทั้ ง 
การมีโครงข่ายการคมนาคมทางถนน ทางราง และทางน�้า เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ได ้ 
โดยเฉพาะในเมืองท่องเท่ียวส�าคัญ

ปี 2563

การท่องเที่ยว05
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ส ถ า น ก า รณ ์ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย  อั น ดั บ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคมทางบกและทางน�้า โดย Travel & 
Tour ism Compet i t iveness Index (TTCI )  
ของประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 72 และโครงสร้าง 
พื้นฐานทางอากาศอยู่ในอันดับที่ 17 ซึ่งเป็นการจัด
อั น ดั บ ใ น ป ี  2 5 6 2  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร จั ด อั น ดั บ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว 
(TTCI) มีการจัดเก็บและเผยแพร่ทุก 2 ปี โดยใน 
ปี 2563 – 2564 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว  
จึงต้องเทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศโดย International Institute for  
Management Development (IMD) ซ่ึงมีการจัดอันดับจากจ�านวน 64 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทย 
มีอันดับภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู ่อันดับที่  43 (เพิ่มขึ้น 1 อันดับ  
จากปี 2563) โดยมีปัจจัยย่อยประกอบด้วย (1) ความหนาแน่นของโครงข่ายทางถนน (Roads) อยู่ในอันดับที่ 16 
(เพิ่มขึ้น 12 อันดับ) (2) ความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง (Railroads) อยู่ในอันดับที่ 45 (ลดลง 3 อันดับ)  
(3) จ�านวนเที่ยวบินโดยสารผ่านท่าอากาศยานหลัก (Air transportation) อยู่ในอันดับที่ 16 (อันดับเท่าเดิม 
จากปี 2563) (4) คุณภาพของการขนส่งทางอากาศ (Quality of air transportation) อยู่ในอันดับที่ 31  
(อันดับเท่าเดิมจากปี 2563) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเลโดย TTCI ที่ก�าหนดไว้ที่อันดับ 50 ในปี 2565 ที่ต้องยกระดับโครงสร้าง 
พ้ืนฐานในระดับสูงนั้น ยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา	 หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้ด�าเนินการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน 
การท่องเที่ยวส�าหรับเส้นทางคมนาคมท้ังทางบก ทางน�้า และทางอากาศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรองรับนักท่องเที่ยวเดินทาง 
เข ้าสู ่ประเทศไทย โดยในปี 2564 มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป ้าหมาย อาทิ  
การบูรณาการความร่วมมือยกระดับถนนปลอดภัย การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ 
ระหว ่างเมืองร ่วมกับระบบราง MR-MAP จ�านวน 10 เส ้นทาง ระยะทางรวม 6,500 กิโลเมตร  
โครงการ Land Bridge ชุมพร-ระนอง เพื่อเชื่อมต่อระบบคมนาคม 2 ชายฝั ่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน  
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1 โครงการ งบประมาณ 32,220 ล้านบาท โครงการขนส่งทางบก  
1 โครงการ งบประมาณ 2,864 ล้านบาท โครงการขนส่งทางราง 7 โครงการ งบประมาณ 476,154 ล้านบาท  
และโครงการขนส่งทางอากาศ 4 โครงการ งบประมาณ 5,716 ล้านบาท

ที่มา: IMD

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า 2 
เป้าหมาย โครงสร้างพื นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื นฐานด้านการ4 

คมนาคมทางบกและทางน ้า โดย Travel Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 5 

เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกลุ่ม6 

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้้า 7 

และทางอากาศ จ้าเป็นต้องอาศัยความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งอ้านวยความสะดวก 8 

ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ บริการสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว โครงข่าย9 

การคมนาคมที่เชื่อมโยงและสะดวกสบาย ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ10 

ท่องเที่ยว โดยคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางของ11 

นักท่องเที่ยว รวมทั้งการมีโครงข่ายการคมนาคมทางถนน ทางราง และทางน้้า เชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง12 

จังหวัดต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวส้าคัญ 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมทาง14 

บกและทางน้้า โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 และ15 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางอากาศอยู่ในอันดับที่ 17 ซึ่งเป็นการจัดอันดับในปี 2562 เนื่องจากการจัดอันดับขีด16 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการจัดเก็บและเผยแพร่ทุก 2 ปี โดยในปี 2563 – 2564  17 

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงต้องเทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน18 

การแข่งขันของประเทศโดย International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งมีการจัดอันดับ19 

จากจ้านวน 64 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีอันดับภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่20 

อันดับที่ 43 (เพ่ิมขึ้น 1 อันดับ จากปี 2563) โดยมีปัจจัยย่อยประกอบด้วย (1) ความหนาแน่นของโครงข่ายทางถนน 21 

(Roads) อยู่ในอันดับที่ 16 (เพ่ิมขึ้น 12 อันดับ) (2) ความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง (Railroads) อยู่ในอันดับที่ 22 

45 (ลดลง 3 อันดับ) (3) จ้านวนเที่ยวบินโดยสารผ่านท่าอากาศยานหลัก (Air transportation) อยู่ในอันดับที่ 16 23 

(อันดับเท่าเดิมจากปี 2563) (4) คุณภาพของการขนส่งทางอากาศ (Quality of air transportation) อยู่ในอันดับที่ 24 

31 (อันดับเท่าเดิมจากปี 2563) อย่างไรก็25 

ตาม เมื่อพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมาย26 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม27 

ทางบกและทางทะเลโดย TTCI ที่ก้าหนด28 

ไว้ที่อันดับ 50 ในปี 2565 ที่ต้องยกระดับ29 

โครงสร้างพ้ืนฐานในระดับสูงนั้น ยังคงมี30 

ความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย 31 

32 

050602 
ปี 62 สสี้ม 

050602 
ปี 63 สสี้ม 

050602 
ปี 64 สีส้ม 

อันดับ 

ปี 

ที่มา : IMD 

ป ี
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว แม้ว ่าจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมที่สะดวก สนามบินและโครงข่ายทางถนนเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ในเมืองท ่องเที่ยวส�าคัญ แต ่การด�าเนินงานยังมีข ้อจ�ากัดของการพัฒนาโครงข ่าย และการสนับสนุน 
การท่องเที่ยวผ่านระบบรางในบางพื้นที่ รวมถึงการเช่ือมโยงระบบขนส่งสาธารณะเข้ากับแหล่งท่องเที่ยว 
แบบไร้รอยต่อระหว่างเมืองท่ียังคงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ส ่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดในการจัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของประเทศไทยที่ยังมีความเสี่ยงในการบรรลุเป ้าหมายนั้น ในการด�าเนินการระยะต่อไป ยังต ้องให ้ 
ความส�าคัญกับการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับแหล่งท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดการด�าเนินโครงการ “ต๋ัวร่วม” เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณทุกรูปแบบ และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เอื้อต่อการเดินทางเชื่อมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง 
อย ่างไร ้รอยต ่อ ท้ังทางบก  ทางน�้ า  และทางอากาศ เพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการเดินทาง และเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพ้ืนท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ท้ังน้ี หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางของนักท่องเท่ียว เพ่ือให้สามารถน�าไปปรับปรุง
และพัฒนาโครงสร ้ างพื้นฐานทั้ งที่ มีอยู ่ เดิม  และที่ จ� า เป ็นต ้องสร ้ างใหม ่ ให ้สามารถรองรับจ� านวน 
และความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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	 ขยายตัวร้อยละ	5

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อนัดบัขดีความสามารถด้านความยัง่ยืนของสิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติ
อยู่ในอันดับที่ 110  

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงเป็นการสร้างความสุขในชีวิต 
แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักท่องเที่ยวและภาคีที่ เ ก่ียวข้องในการร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือมุ่งเน้นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ชุมชน มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดนั้น  
ในช่วงที่นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางระหว่างประเทศ หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระยะยาว โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 
อย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย พร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

จ.3

ที่มา: IMD

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย การจัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว  
ในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดย WEF ซึ่งเป็นการจัดอันดับในทุก 2 ปี 
พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 130  
ลดลงจากป ี  2560 ถึ ง  8  อันดับ  ซึ่ งห ่ า งจาก 
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ  
อีกทั้ง ยังมีป ัจจัยท่ีส ่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัด 
ที่ควบคุมยาก เช่น ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5  
ซึ่งถือเป ็นความท้าทายในการบรรลุค ่าเป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวมีการจัดเก็บ
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ที่มา: TTCI

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว	(TTCI)	

ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	โดย	WEF

และเผยแพร่ทุก 2 ปี โดยในปี 2563 – 2564 ไม่มีการ
จั ด เ ก็บข ้ อ มูล  จึ งต ้ อ ง เ ทียบ เคี ย งสถานการณ  ์
การบรรลุ เป ้ าหมายจากการจัดอันดับขีดความ
สามารถในการแข ่งขันของประเทศไทย ( IMD)  
จากจ�านวน 64 ประเทศทั่ ว โลก โดยมีป ัจจัยที่
เ ก่ี ยวข ้องประกอบด ้วย (1 )  การบ� าบัดน�้ า เสี ย  
อยู ่ ในอันดับที่  54 (2)  ประสิทธิภาพการใช ้น�้ า  
อยู ่ ในอันดับที่  56 (3) ข ้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม  
อยู ่ในอันดับที่ 28 (4) มลภาวะทางอากาศ อยู ่ใน
อันดับที่ 54 และ (5) การเจริญเติบโตของพื้นท่ีป่า  
อยู่ในอันดับที่ 50 อย่างไรก็ดี กระทรวงการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย (1) การบ าบัดน้ าเสีย อยู่ในอันดับที่ 54 (2) ประสิทธิภาพการใช้น้ า อยู่ในอันดับที่ 56 (3) ข้อตกลง23 
ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 28 (4) มลภาวะทางอากาศ อยู่ในอันดับที่ 54 และ (5) การเจริญเติบโตของพ้ืนที่24 
ป่า อยู่ในอันดับที่ 50 อย่างไรก็ดี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด าเนิน25 
โครงการพัฒนาและอบรมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TAT Academy) จัดท าหลักสูตรการตลาด26 
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ น าร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   ชุมชนท่องเที่ยว ธุรกิจที่ พัก มัคคุ เทศก์ 27 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบธุรกิจท่ องเที่ยวอย่างมีความ28 
รับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างความ29 
น่าสนใจให้กับเนื้อหาของหลักสูตรการตลาด30 
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องใน31 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้ น าไป32 
ประยุกต์ใช้ ได้จริง รวมทั้ งสามารถสร้างการ33 
ตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอันจะ34 
น าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 35 
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านความ36 
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่37 
ก าหนดไว้ที่อันดับ 110 ในปี 2565 ประเทศไทย38 
ยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย 39 

การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคมและ40 
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริม41 
และลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด าเนิน42 
โครงการพัฒนาและอบรมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TAT Academy) จัดท าหลักสูตรการตลาด43 
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ น าร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   ชุมชนท่องเที่ยว ธุรกิจที่ พัก มัคคุ เทศก์ 44 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีความ45 
รับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างความ46 
น่าสนใจให้กับเนื้อหาของหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว47 
ได้เกิดการเรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถสร้างความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอัน48 
จะน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 49 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยพ่ึงพารายได้จากการท่องเที่ยวบนฐานความ50 
หลากหลายของวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวอาจเกินความสามารถในการ51 
รองรับของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 52 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และท าให้พ้ืนที่53 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้พักฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาด้านการ54 
ท่องเที่ยวในระยะต่อไป ควรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม55 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม56 
และทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 57 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)  
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย WEF 

ที่มา : TTCI 

และกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการพัฒนาและอบรมการตลาดการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ (TAT Academy) จัดท�าหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ น�าร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่  ชุมชนท่องเท่ียว ธุรกิจที่พักมัคคุเทศก์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือออกแบบธุรกิจท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้
ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาของหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
เพ่ือให้ผู ้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้เกิดการเรียนรู ้ น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถสร้าง 
การตระหนักถึงการท ่องเที่ยวอย ่างรับผิดชอบอันจะน�าไปสู ่การพัฒนาสิ่ งแวดล ้อมอย ่างยั่ งยืน ทั้ งนี้  
เม่ือพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก�าหนดไว ้
ที่อันดับ 110 ในปี 2565 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้ให ้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียว รวมถึงชุมชนท้องถ่ินเข้ามาร่วมกัน 
ส่งเสริมและลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาและอบรมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TAT Academy) จัดท�าหลักสูตร
การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ น�าร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ชุมชนท่องเที่ยว ธุรกิจท่ีพัก มัคคุเทศก์ 
สถาบันการศึกษา และหน ่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ ยวข ้อง เ พ่ือออกแบบธุรกิจท ่องเ ท่ียว 
อย่างมีความรับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู ้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย 
และสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาของหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู ้เกี่ยวข้อง 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู ้ น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถสร้างความตระหนักถึง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอันจะน�าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย ประเทศไทยพึ่งพารายได ้จากการท่องเที่ยวบนฐาน 
ความหลากหลายของวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวอาจเกินความสามารถ 
ในการรองรับของพื้นที่ท ่องเที่ยว ในช่วงหลายปีที่ผ ่านมาจึงเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
และท�าให ้พื้น ท่ีท ่องเ ท่ียวทางธรรมชาติ ได ้พักฟ ื ้นตัวกลับสู ่สภาพสมบูรณ ์ตามธรรมชาติ เพิ่มมากขึ้น  
ดังนั้น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระยะต่อไป ควรสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยว 
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  เพื่อส ่ ง เสริมการท ่องเที่ ยวอย ่างมีความรับผิดชอบต ่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาที่นักท ่องเที่ยวยังชะลอการเดินทางระหว่างประเทศ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญของการท่องเที่ยว
ระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง โดยการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่องเที่ยว จัดระเบียบและมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีความปลอดภัย 
รวมทั้ งสนับสนุนกิจกรรมการท ่องเที่ ยวอย ่าง เป ็นมิตรต ่อ ส่ิงแวดล ้อม และผลักดันการด�า เนินงาน  
อาทิ โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว รวมถึงประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ ่มนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
ให้มีความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อการรับผิดชอบตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม
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