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05การท่องเที่ยว

แผนแม่บทประเด็น (05) กำรท่องเท่ียว ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรท่องเที่ยว
ระดับโลก จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่จะต้องพัฒนำกำรท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภำพ สร้ำงควำม        
หลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
สำขำที่มีศักยภำพ และยังคงรักษำจุดเด่นของประเทศด้ำนขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์
ควำมเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ำกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน รายได้จากการท่องเที่ยวของ   
เมืองรองเพิ่มขึ้น และความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

05001

ในกำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทประเด็นข้ำงต้น สำมำรถสะท้อนได้จำกสัดส่วนผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น โดยในช่วงปี 2560 – 2562  
มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 17.99 18.13 และ 17.96 ตำมล�ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ แม้ว่ำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี แต่ในช่วงปี 2562  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทั้งจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
ควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ และเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ซึ่งกระทบต่อ
กำรตัดสินใจเดินทำงท่องเท่ียวและส่งผลให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่โตตำมที่คำดกำรณ์ ดังนั้น  
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 22 ในปี 2565 จึงเป็นประเด็นท้ำทำยส�ำหรับประเทศไทยที่ต้องรับมือจำกควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
โดยเฉพำะกำรมีมำตรกำรรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และ สศช.

สัดส่วน GDP รวมของประเทศด้านการท่องเที่ยว ต่อ GDP รวมของประเทศ

รำยได้ (ล้ำนล้ำนบำท) สัดส่วน (%)

สัดส่วนมูลค่ำ TSA ต่อ GDPรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ล้ำนล้ำนบำท)
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050003

050002

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองต่อรายได้
จากการท่องเทีย่วทัง้หมดเพิม่ขึน้ โดยในปี 2562 มรีำยได้
ของเมืองรองอยู่ท่ีร้อยละ 9.84 เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 9.66  
ในปี 2561 ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงสูงในกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ทีส่ดัส่วนร้อยละ 20 ภำยในปี 2565 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยยังคงต้องให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเมืองรอง 
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก และทรัพยำกรมนุษย์ 
ตลอดจนกำรตลำดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกเมืองหลัก 
ให้ท่องเทีย่วในเมอืงรอง ดังนัน้ ในระยะต่อไป ประเทศไทย
ควรให ้ควำมส�ำคัญในกำรส ่ ง เสริมกำรท ่องเที่ ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
ควำมงำม และแพทย์แผนไทย และกำรท่องเทีย่วเชือ่มโยง
ภมูภิำคผ่ำนกำรท่องเท่ียวเมอืงรอง เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดภำยในกรอบระยะเวลำ

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีข้ึน ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดย 
สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เป็นอันดับที่ 31 จำก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จำกปี 2560 
คงท่ีในอันดับท่ี 3 ของอำเซียน รองจำกประเทศสิงคโปร์ และประเทศมำเลเซีย แม้ว่ำจะมีควำมใกล้เคียงกับ 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับที่ 30 ภำยในปี 2565 แต่ประเทศไทยยังมีควำมท้ำทำยในหลำยด้ำนที่ต้อง
เร่งพัฒนำเพื่อให้บรรลุค่ำเป้ำหมำย ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัย ดำ้นควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมทำงบกและทำงทะเล

ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง
ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด
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นอกจำกนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยท่ีต้องด�ำเนินกำร 
เพื่อให ้บรรลุเป ้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย อำทิ  
(1) กำรเตรียมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ท้ังภำยในและ
ภำยนอกประเทศที่กระทบต่อกำรตัดสินใจเดินทำง 
ท่องเท่ียว (2) กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนมำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวและนักท่องเที่ยว  
(3) กำรส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุกที่สอดคล้องกับศักยภำพ
ทำงกำรท่องเที่ยวของไทย (4) กำรยกระดับทักษะและ
มำตรฐำนบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว และ (5) กำรจัดท�ำ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งระบบ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) กำรท่องเท่ียว ประกอบด้วย  
6 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคญัได้ดงันี ้(1) การท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มุ่งเน้นกำรใช้องค์ควำมรู้
และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อ
สร้ำงคุณค่ำให้กับสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว และสร้ำง
ประสบกำรณ์ใหม่ให้กับนักท่องเท่ียว (2) การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงกำร 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ กำรจัดกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวเป็นรำงวลั กำรจดักำรแข่งขนักฬีำระดบันำนำชำติ 
กำรท่องเทีย่วเชิงกีฬำ และกำรพักผ่อนระหว่ำงหรือหลัง
กำรประกอบธุรกิจหรือกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ อันเป็นกำร
ดึงดูดกลุ ่มนักเดินทำงเพ่ือธุรกิจและนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภำพ รวมทั้งส่งเสริมให้กำรจัดงำนธุรกิจและกิจกรรม
ต่ำง ๆ เป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรม 
เป ้ำหมำยของประเทศ และเป ็นเวทีแลกเปลี่ยน 
องค์ควำมรู ้และเทคโนโลยีที่น�ำไปสู ่กำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม และกำรสร้ำงเวทีเจรจำกำรค้ำและกำรลงทุน
ของธุร กิจที่ เกี่ ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมเป ้ำหมำย  

(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว 
เชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย ท้ังสินค้ำ 
บริกำร บุคลำกร ผู้ประกอบกำร และแหล่งท่องเที่ยว 
ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่ำกำรท่องเที่ยว เน้นสร้ำง
ควำมแตกต่ำงและควำมเป็นเอกลักษณ์จำกกำรให้บริกำร
ตำมแบบอย่ำงควำมเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสำกล 
ร่วมกับกำรใช้องค์ควำมรู ้และภูมิปัญญำไทยที่พัฒนำ 
ต่อยอดกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรม เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กับสินค้ำและบริกำร
ที่เกี่ยวข้อง (4) การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า ส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวทำงน�้ำให้เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของกำร 
ท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ใหม่ให้กับประเทศ 
โดยค�ำนึงถึงควำมยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล
และชำยฝั่ง และกำรท่องเท่ียวในลุ่มน�้ำส�ำคัญ โดยกำร
ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำให้ได้
มำตรฐำน สร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรท่องเที่ยวทีห่ลำกหลำย 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของนกัท่องเทีย่ว รวมถึงบรบิท
ของพืน้ทีแ่ละชมุชนในพ้ืนที ่ (5) การท่องเทีย่วเชื่อมโยง
ภมูภิาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงกำรเชือ่มโยง
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวภำยในภูมิภำคอำเซียน โดยใช้
ประโยชน์จำกท่ีต้ังทำงภูมิศำสตร์ แผนกำรลงทุนพัฒนำ
โครงข่ำยคมนำคมทัง้ทำงถนน ทำงรำง ทำงน�้ำ และอำกำศ 
และกรอบควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อกำร
เชื่ อมโยง เส ้นทำงกำรท ่อง เที่ ยวภำยในประเทศ  
อนุภูมิภำค และอำเซียน บนฐำนอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อ
ส่งเสริมให้เป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเท่ียวร่วมกัน 
และ (6) พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนำปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรท่องเที่ยวไทย
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กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมในประเทศเป็นกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถพัฒนำขึ้นโดยเริ่มจำกชุมชน 
ในแต่ละท้องถิ่นที่มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมท่ีหลำกหลำย สำมำรถเป็นทำงเลือกใหม่ทำงกำรท่องเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีสนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นโอกำสส�ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้ เพ่ือน�ำไปสู่กำร
สนับสนุนเป้ำหมำยกำรเพ่ิมรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวให้กับพื้นที่เมืองรอง ทั้งนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำสินค้ำ 
แหล่งท่องเทีย่ว และบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว กำรต่อยอดพัฒนำเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและ
บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภำพ และกำรตลำดที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพด�ำเนินงำนของภำครัฐเพื่อ
รองรบักำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยี และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย 
ยั ง ไม ่มี กำร เ ก็บข ้อมู ลรำยได ้ จำกกำรท ่อง เที่ ยว 
เชิงสร ้ำงสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง แต่สำมำรถ
พิจำรณำจำกรำยงำนรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นท่ี
พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (อพท.) ใน 7 จังหวัด 
ได้แก่ ตรำด ชลบุรี สุโขทัย ก�ำแพงเพชร เลย น่ำน และ
สุพรรณบุรี ที่มีรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวเชิงวิถีชุมชนที่
สะท้อนถึงกำรผสมผสำนวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์และ
วิถีชีวิตกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
และกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำพื้นเมือง เป็นต้น จำกกำรศึกษำ
พบว่ำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงกันยำยน ปี 2562  
รำยได ้จำกกำรท ่องเ ท่ียวโดยชุมชนท้ัง 22 ชุมชน  
นั้นมีกำรขยำยตัวอย ่ำงรวดเร็ว ถึงร ้อยละ 20.13  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 อย่ำงไรก็ตำม 
ข้อมูลรำยได้ดังกล่ำวแสดงถึงทิศทำงกำรเติบโตของกำร
ท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญส�ำหรับ
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม แต่เมื่อ
พจิำรณำค่ำเป้ำหมำยทีก่�ำหนดให้รำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 
เชงิสร้ำงสรรค์ขยำยตวัร้อยละ 5 ต่อปี ยังคงเป็นประเด็น
ท้ำทำยในระดับสูงของประเทศไทยที่จะบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ตั้งไว้

การด�าเนินการท่ีผ่าน หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำร
ด�ำเนินกำรด้ำนพัฒนำสินค้ำและบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม เช่น องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่
พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)  
ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร ้ำงสรรค ์ กระทรวง
อุตสำหกรรม และมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้ด�ำเนินกำร 
เชิงพื้นที่เพื่อพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้กับชุมชนที่มี
ควำมพร้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำร OTOP เพื่อให้ได้มำตรฐำนและได้รับกำร
ยอมรับในระดับสำกล ในส่วนของกำรตลำด ในปี 2562 
กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมจุีดเน้นกำรส่งเสริมเมอืงรอง
และชุมชนที่ต ้องกำรท่องเที่ยวเป ็นกลไกในกำรลด 
ควำมเหล่ือมล�้ำ และมีกำรสื่อสำรตลำดในประเทศที่

050101

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ที่มำ: อพท.
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050101

กระตุ ้นให้คนไทยสนใจเดินทำงท่องเท่ียวในประเทศ
สัมผัสวิถีชีวิตแบบลึกซึ้งเข้ำถึงผ่ำนโครงกำร Amazing 
ไทยเท่ ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกำรท่องเที่ยว 
ในกลุ่มนี้

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะ
ที่ผ่ำนมำ แม้จะมีกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร รวมถึง    
ส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกรูปแบบกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมยังเป็นรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่มีควำมชัดเจน และกำรสนับสนุนส่งเสริมยังต้อง
มีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ท�ำให้กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรของแต่ละหน่วยงำนยัง
ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ในส่วนของกำรส่งเสริม   
กำรตลำด แม้ว่ำจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญส�ำหรับกำร
ท่องเทีย่วในกลุม่นี ้แต่ทีผ่่ำนมำมุง่เน้นกำรส่งเสริมกำรตลำด
ภำยในประเทศเป็นหลัก และอีกประเด็นส�ำคัญ คือ ไม่มี
กำรจัดเก็บและรวบรวมข ้อมูลของกำรท ่องเ ท่ียว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงกำรไม่มีเจ้ำภำพ
หลักที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อกำรจัดท�ำมำตรกำรในกำร 
ส่งเสริมที่ชัดเจนและเหมำะสม ในขณะท่ีปัญหำด้ำน 
ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน 
ยังคงเป็นควำมท้ำทำยของกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมให้เกิดควำมยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จำกปัจจัยส�ำคัญที่
จะน�ำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวให้กับพื้นที่
เมืองรอง พบว่ำ ประเด็นส�ำคัญที่ต้องเร่งพัฒนำ คือ  
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข ้อมูลของกำรท ่อง เที่ ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลส�ำคัญที่ทุกภำคส่วนสำมำรถน�ำมำใช้ก�ำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำตำมอ�ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง 
นอกจำกนี้  หน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้องควรบูรณำกำร 
กำรท�ำงำนร่วมกัน ตั้งแต่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ
และบริกำร ตลอดจนเชื่อมโยงสู ่กำรท่องเที่ยวอย่ำง 
ครบวงจร ซึ่งจะท�ำให้พื้นที่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวได้แบบยั่งยืน ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนควรมีพื้นที่
เป้ำหมำยที่ต้องกำรพัฒนำที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดควำม
ส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่
อื่น ๆ โดยกำรระบุพ้ืนท่ีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ จำกกำร
พิจำรณำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โครงกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
ภำยใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด มีกำรก�ำหนดพื้นที่พัฒนำ 
จ�ำนวน 20 จังหวดั เป็นต้น นอกจำกนี ้ในส่วนของกำรท�ำ
ตลำด ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำตลำดในต่ำงประเทศ
ที่มีควำมสนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยควรด�ำเนิน
โครงกำร Amazing ไทยเท่   ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญ
ส�ำหรับตลำดในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น

050102

เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม จะสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ซึง่นอกจำกจะช่วยสนบัสนนุให้เกดิกำรกระจำยรำยได้จำกกำรท่องเทีย่วสู่เมอืงรองได้มำกขึน้แล้ว ยงัเป็นกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะด้ำนทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมและกำรท่องเท่ียว    
เชิงธุรกิจ ในกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชนที่มีศักยภำพ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว พัฒนำเมืองและชุมชนตำมเกณฑ์รับรองมำตรฐำนสำกล และส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันจังหวัดใน
ประเทศไทยที่ ได ้ รั บกำรประกำศเป ็น เครือข ่ ำย 
เมืองสร้ำงสรรค์ขององค์กรยูเนสโกมีจ�ำนวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย ภูเก็ตในฐำนะเมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนอำหำร
ในปี 2558 เชียงใหม่ในฐำนะเมืองสร้ำงสรรค์ด ้ำน
หัตถกรรมพื้นบ้ำนในปี 2560 กรุงเทพมหำนครในฐำนะ

เมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบในปี 2562 และสุโขทัย
ในฐำนะเมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนหัตถกรรมพื้นบ้ำนในปี 
2562 กำรเป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ของยูเนสโกนั้น 
จะได ้รับกำรพัฒนำด ้ำนอุตสำหกรรมสร ้ำงสรรค ์  
กำรแลกเปลี่ยนถ่ำยทอดประสบกำรณ์องค์ควำมรู้และ
กจิกรรม และสร้ำงรูปแบบใหม่ของควำมร่วมมอืในระดับโลก 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด

ท่ีไดรับการประกาศเปนเมืองสรางสรรคของยูเนสโก

ภูเก็ต เชียงใหม กรุงเทพฯ สุโขทัย

ท่ีมา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

หนวย : ลานบาท

รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

หน่วย : ล้ำนบำท
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อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำจำกสถิติรำยได้จำกกำร 
ท่องเทีย่วในจังหวัดท่ีได้รับประกำศเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
ของยูเนสโกนั้น พบว่ำ ภูเก็ตและเชียงใหม่ท่ีได้รับกำร
ประกำศเป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ก่อนท่ีแผนแม่บทฯ 
บังคับใช ้ มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกทั้ง  
ในห้วงเวลำของกำรเตรียมควำมพร้อมเมืองสุโขทัยและ
กรุงเทพมหำนคร รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของทั้ง 2 เมือง 
มีกำรเติบโตอย่ำงต ่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ำกำรเป็น 
เมอืงสร้ำงสรรค์ส่งผลกระทบเชงิบวกให้กบัรำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ว ทัง้นี ้หำกนบัจำกกำรผลกัดนัผ่ำนแผนแม่บทฯ 
ประเทศไทยมีเมืองสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้นเพียง 2 แห่ง 
(สุโขทัยและกรุงเทพฯ) ซ่ึงห่ำงจำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้
ประเทศไทยต้องมีเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมจ�ำนวน 5 เมือง 
ภำยในปี 2565 ค่อนข้ำงมำก จึงยังคงเป็นประเด็นที่
ท้ำทำยส�ำหรับประเทศไทยในกำรพัฒนำเมืองรอง และ
ผลักดันให้ได้เป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ตำมเกณฑ์ของ
องค์กำรยูเนสโก 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หลำยหน่วยงำนเริ่มต่ืนตัวกับ
กำรค้นหำทุนทำงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำเมืองและดึงดูด
นักท่องเที่ยว ในส่วนของกำรพัฒนำที่จะน�ำไปสู่กำรเข้ำ
เป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ของยูเนสโก องค์กำร
บรหิำรกำรพฒันำพืน้ท่ีพเิศษเพือ่กำรท่องเท่ียวอย่ำงยัง่ยนื 
(อพท.) ร่วมกบักระทรวงวัฒนธรรม และส�ำนกังำนส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ได้ประสำนกับยูเนสโกเพื่อพัฒนำ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
น�ำร่องในหลำยพื้นที่ เช่น ย่ำนเก่ำใน กทม. เมืองเก่ำน่ำน 
เมืองโบรำณอู่ทอง และอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย จำก
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ท�ำให้ สุโขทัย และ กทม. ได้รับ
กำรประกำศเข้ำเป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ด ้ำน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้ำน (Crafts and Folk Art) 
และเมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบ (City of Design) 
ตำมล�ำดับ ส่วนเมืองน่ำน และสุพรรณบุรี (เมืองโบรำณ
อู่ทอง) อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำและเสนอเข้ำเป็นเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กรยูเนสโกในรอบต่อไป 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเมืองที่จะ
พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้แต่ละหน่วยงำนมี
พ้ืนท่ีเป้ำหมำยท่ีแตกต่ำงกัน และด�ำเนินกำรโดยไม่มี    
กำรบูรณำกำรร่วมกัน ท�ำให้งบประมำณที่ลงไปเพื่อ
พฒันำไม่มทีศิทำงทีช่ดัเจน และไม่ได้ก�ำหนดพ้ืนทีเ่ป้ำหมำย
และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกเพื่อคัดเลือกเมืองที่มี
ศักยภำพเพิ่มจำกเมืองน่ำนและสุพรรณบุรี นอกจำกนี้ 
เม่ือพิจำรณำจ�ำนวนนักท่องเท่ียวและรำยได้จำกกำร 
ท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีได้รับกำรประกำศเป็นสมำชิกเมือง
สร้ำงสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่ำ แม้รำยได้จำกกำร 
ท่องเที่ยวจะขยำยตัว แต่ไม่ได้ขยำยตัวอย่ำงเห็นได้ชัด 
กล่ำวคอืใกล้เคยีงกบัอตัรำกำรขยำยตวัในภำพรวมของกำร
ท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้ประโยชน์ของกำรเป็น
เมืองสร้ำงสรรค์ยงัไม่เต็มที ่อำจไม่สำมำรถท�ำให้บรรลเุป้ำ
หมำยของแผนแม่บทฯ กำรท่องเที่ยวด้ำนกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมเมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยเร่งบูรณำกำรกันระหว่ำงหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องในกำรก�ำหนดค้นหำทุนทำงวัฒนธรรมให้มี
กิจกรรมท่ีหลำกหลำยและมีควำมสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง
พัฒนำเมืองและสภำพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อกำรเกิด
กิจกรรมทำงวัฒนธรรมและสร้ำงสรรค์ นอกจำกนี้  
เมืองสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรประกำศแล้ว ควรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมระดับเมืองหรือจังหวัดที ่
หลำกหลำยเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และภำพลักษณ  ์
ของเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุก 
ในพื้นท่ีเมืองสร้ำงสรรค์ เช ่น โครงกำร Thailand  
creative city branding ของส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น

050103

สินค้ำและบริกำรเป็นปัจจัยหนึ่งในกำรจับจ่ำยใช้สอยของนักท่องเท่ียว สินค้ำและบริกำรท่ีมีเอกลักษณ์เชิงสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมทีแ่ปลกใหม่จะดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วใช้จ่ำยมำกข้ึน ซึง่ก่อให้เกดิกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญในประเด็น ด้ำนกำรตระหนักรู ้ถึงประโยชน์และควำมส�ำคัญ 
ของกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ สินค้ำที่มีอัตลักษณ์และมีคุณภำพขั้นต�่ำตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด สินค้ำ  
แหล่งท่องเที่ยว บริกำรเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมได้รับกำรพัฒนำต่อยอดเพิ่มมูลค่ำ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่ำนมำประเทศไทย
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรจำก      
อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ แม้ว ่ำปัจจุบันจะยังไม่มีกำรจดทะเบียน
ทรั พย ์ สิ นทำ งป ัญญำ ในหมวดสิ นค ้ ำท ่ อ ง เ ท่ี ย ว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง ซึ่งสำมำรถสะท้อน
ได้จำกรำยงำนกำรเพิ่มขึ้นของสินค้ำที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ (GI) ของประเทศไทยที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
ทรพัย์สนิทำงปัญญำเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง (เฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 
17 ต่อปี) โดยเฉพำะในปี 2561 จ�ำนวนสินค้ำ GI ที่ได้รับ
กำรข้ึนทะเบียนขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วถึงร้อยละ 20  
จำกปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นทิศทำงที่เพิ่มขึ้นของสินค้ำ
ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI)

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำหน่วยงำนหลักด้ำนกำร
ท่องเท่ียว ด้ำนกำรวิจัย และสถำบันกำรศึกษำหลำยแห่ง
ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้กับชุมชนที่มี
ทรัพยำกรที่สำมำรถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
และสร ้ำงสรรค ์ได ้ ซ่ึงกรมทรัพย์สินทำงปัญญำจะ 
ด�ำเนินกำรประสำนกับหน่วยงำนท่ีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับชุมชนถึงแนวทำงใน
กำรยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ถูกต ้องตำมหลักกำร โดย 
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรขอจดทะเบียน GI 
อี กทั้ งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน ่ วยงำนใน 
กำรตรวจสอบและจดสิทธิบัตรด้วยกำรเพ่ิมและพัฒนำ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบสินค้ำและ
บริกำรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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จํานวนสินคาส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)

จํานวน ป

ท่ีมา : กรมทรัพยสินทางปญญา

จ�านวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ที่มำ: กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้
ปัจจุบันจะมีกำรพัฒนำสินค้ำที่มีอัตลักษณ์และบริกำร
จำกทุนทำงวัฒนธรรมของแต ่ละพื้นที่  ตลอดจนมี
มำตรกำรส ่งเสริมให ้มีกำรจดทะเบียนส่ิงบ ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์อย่ำงต่อเน่ือง แต่ยังไม่มีช่องทำงในกำรรับ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำส�ำหรับสินค้ำท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจำก 
ค�ำจ�ำกัดควำมของสินค้ำท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมยังไม่มีควำมชัดเจน ซึ่งอำจท�ำให้ไม่ได้ส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์โดยตรง นอกจำกนี้ กำรยื่น
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำมีระยะเวลำในกำร
ด�ำเนินงำนค่อนข้ำงนำน เฉลี่ยประมำณ 3-5 ปี 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ประกำรส�ำคัญคือ
กำรเร่งจดัท�ำค�ำจ�ำกดัควำมกลำงทีใ่ช้ร่วมกบัทกุหน่วยงำน 
และสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสินค้ำเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม กับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ให้ไปในทิศทำงเดียวกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดกำร 
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน มีกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรจำก
ทุนทำงวัฒนธรรม รวมทั้งเร่งรัดกระบวนกำรจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนจำกทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมเพื่อ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว และโครงกำรพัฒนำควำมรู ้
ทรัพย ์ สินทำงป ัญญำสู ่กำรต ่อยอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้มีสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมได้รับกำรขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และสำมำรถตอบโจทย์กำรท่องเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์ได้โดยตรง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมขึ้น 050201

ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภำพท่ีมีกำรใช้จ่ำยสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทำงตรงในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว และรำยได้
ทำงอ้อมให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควรด�ำเนินกำรในประเด็น 
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ควำมพร้อมด้ำนปัจจัยสนับสนุน ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ และ 
กำรส่งเสริมกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในส่วนของรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจพบว่ำมีกำรขยำยตัวจำก 176,068 
ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 212,924  ล้ำนบำท ในปี 2561 
หรือขยำยตัวร้อยละ 20.9 และในปี 2562 ลดลงเป็น 
202,362 ล้ำนบำท หรือหดตัวร้อยละ 5.0 ซึ่งลดลงทั้ง 
ในส่วนของรำยได้จำกต่ำงประเทศและภำยในประเทศ 
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรสิ้นสุดของมำตรกำรส่งเสริม
กำรจัดประชุมสัมมนำในจังหวัดรองในปี 2561 อย่ำงไร
ก็ตำม เ ม่ือพิจำรณำกำรขยำยตัวโดยรวมในช ่วงป ี  
2560 – 2562  ที่ร ้อยละ 15.9 พบว่ำกำรจะบรรล ุ
ค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ที่กำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ในช่วงปี 
2561-2565  นั้น ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้สูง  
แต่ยังคงมีควำมท้ำทำยที่จะต้องรักษำอัตรำกำรขยำยตัว
ไว้ภำยใต้สภำวะทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบวำ่ในช่วงปี 2560 – 2562 
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีกำรเติบโตโดยมีปัจจัยสนับสนุน
ส�ำคัญมำจำกกำรท�ำตลำดที่มีศักยภำพทั้ ง ในและ 
ต่ำงประเทศ ที่สำมำรถดึงดูดกำรประชุมนำนำชำติ และ
งำนแสดงสินค้ำขนำดใหญ่มำยังประเทศไทย โดยมี 
หน่วยงำนขับเคล่ือนหลักคือส�ำนักงำนส่งเสริมกำร 
จัดประชุมและนิทรรศกำร ที่มีบทบำทในกำรพัฒนำและ 
เพ่ิมศักยภำพของประเทศไทยในกำรเป็นศูนย์กลำงของ
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ นอกจำกนี้ มำตรกำรระยะสั้นของ
ภำครัฐในช่วงปีงบประมำณ 2561 ท่ีก�ำหนดให้นิติบุคคล
สำมำรถน�ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจัดอบรมสมัมนำในจงัหวดัรอง 
สำมำรถน� ำมำหักลดหย ่อนภำษี ได ้ ร ้ อยละ 100  
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเติบโตของกำรท่องเท่ียว 
เชิงธุรกิจ แต่ในช่วงปี 2562 ท่ีเป็นช่วงกำรเลือกต้ังและ 
ยังไม่มีกำรตั้งรัฐบำลจึงท�ำให้ไม่มีกำรออกมำตรกำรที่
สนับสนุนกำรท่องเท่ียวเชิงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงอำจท�ำให้ส ่งผลต่อกำรลดลงของรำยได้จำกกำร 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ในขณะที่ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจส ่วนใหญ่อยู ่ ใน  
MICE City หลักของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร 
เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

เป้าหมาย
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050201

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำโดยรวมกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
แต่ยังคงเป็นกำรกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักที่มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
ในขณะที่มำตรกำรส่งเสริมของภำครัฐที่ผ่ำนมำยังคงเป็นมำตรกำรระยะสั้นและกระตุ้นกำรประชุมสัมมนำภำยใน
ประเทศเท่ำนั้น อีกท้ังในสภำวะทำงเศรษฐกิจปัจจุบันและผลกระทบจำกโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งอำจ 
ส่งผลต่อกำรเดินทำงท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติอีกด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุกำรบรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรสร้ำงรำยได้ของกำรท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ 
รวมถึงกำรกระจำยตัวไปยังภูมิภำคอื่น ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำตลำดเชิงรุกเพื่อเข้ำถึงตลำดกลุ่มเป้ำหมำย  
สร้ำงโอกำสทำงกำรขยำยพื้นที่ในกำรจัดงำน รวมท้ังสนับสนุนกำรกระจำยพ้ืนท่ีกำรจัดงำนไปยังส่วนภูมิภำคอื่น 
ให้ครอบคลุมทุกประเภทของกิจกรรมในกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยเร่งกำรด�ำเนินโครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดประชุม
และกำรท่องเที่ยวเป็นรำงวัล และกำรจัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติในประเทศไทย นอกจำกนี้ ภำครัฐควรมี
กำรออกมำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศในส่วนของกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพื่อเป็นกำร 
ลดควำมเสี่ยงจำกนักท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีอำจลดลง อีกทั้งในส่วนของปัจจัยด้ำนควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่จ�ำเป็นในกำรรองรับกำรท่องเท่ียวในกลุ่มนี้ เช่น สถำนท่ีจัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้ำ  
และบริกำรขนส่งเพื่อกำรเข้ำถึงพื้นที่งำน ควรเร่งรัดให้เกิดกำรลงทุนในภูมิภำคต่ำง ๆ เช่น เขตพื้นที่พัฒนำโครงกำร 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  เป็นต้น
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การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติของไทย 

เป้าหมาย

ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวคุณภำพจ�ำนวนมำกเดินทำงมำยังประเทศไทย เป็นโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ทำงตรงให้แก่กำร 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสำมำรถกระจำยรำยได้ไปยังภำคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง นับเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญในกำร
เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยด้ำนรำยได้มีประเด็นกำรพัฒนำท่ีต้องให้ควำมส�ำคัญ ได้แก่ กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประชุมนำนำชำติ
เป็นวำระแห่งชำติ ควำมพร้อมของข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวกับกำรประชุมนำนำชำติของไทย กำรมีแผนบูรณำกำร 
เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยในภำพรวมของประเทศที่ชัดเจนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มำตรกำรจูงใจและ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรรองรับกำรจัดประชุมนำนำชำติ และกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ/ระดับโลก 
ควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมของสมำคมเจ้ำภำพในประเทศไทยและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จำกกำรจัดอันดับของสมำคมศนูย์ประชมุนำนำชำต ิ(International Congress and 
Convention Association หรือ ICCA) พบว่ำ ในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  25 ของโลก และอันดับที่ 6 ของ
เอเชีย ในกำรเป็นจุดหมำยในกำรจัดประชุมนำนำชำติ และขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 21 ของโลก และอันดับที่ 5 ในปี 2561 
ซึ่งสะท้อนถึงควำมพร้อมของไทยในกำรถูกคัดเลือกเป็นสถำนที่จัดงำนประชุมนำนำชำต ิ เมือ่พจิำรณำจำกค่ำเป้ำหมำย
ในปี 2565 พบว่ำ ณ ปี 2561 ประเทศไทยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นจุดหมำยในกำรจัดประชุมนำนำชำติได้แล้ว 
นอกจำกนี้ ผลกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเทีย่ว (Travel & Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) โดยสภำเศรษฐกจิโลก (World Economic Forum: WEF) ปี 2562 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ำนทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมและกำรท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจของประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น จำกอันดับที่ 37 ในปี 2560 
เป็นอันดับที่ 34 ในปี 2562 โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนกำรจัดประชุมนำนำชำติ พบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24  
ของโลก และอันดับที่ 3 ของภูมิภำคเอเชีย เป็นรองประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2560 – 2562 ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับเป็นจุดหมำยในกำรจัดประชุม
นำนำชำติจำกองค์กรระหว่ำงประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวในล�ำดับที่สูงขึ้น เนื่องจำกประเทศไทยมีควำมพร้อม 
ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรท่องเทีย่วเชงิธรุกจิใน 4 เมืองหลัก (MICE CITY) คือ กรุงเทพมหำนคร ขอนแก่น เชยีงใหม่ 
และภเูกต็ ทัง้ด้ำนศนูย์ประชมุ ท่ีพกั ควำมสะดวกในกำรเดินทำง และควำมหลำกหลำยของกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งกำรท�ำตลำดที่มีศักยภำพในต่ำงประเทศสำมำรถดึงดูดกำรประชุมนำนำชำติ และงำนแสดงสินค้ำขนำดใหญ่
มำยังประเทศไทย อีกทั้งกำรด�ำเนินนโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม S-Curve และ New S-Curve ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนำคต ท�ำให้ประเทศไทยเป็นท่ีสนใจ
ส�ำหรับกำรจัดงำนประชุม งำนแสดงสินค้ำในอุตสำหกรรมดังกล่ำว เช่น ในปี 2561 มีกำรจัดงำนในอุตสำหกรรม  
5 กลุ่มหลักของไทย คือ กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโยโลยีชีวภำพ กลุ่มสำธำรณสุข กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
และหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ กว่ำ 200 งำน นอกจำกนี้ ควำมพร้อมของข้อมูลเชิงลึก  

050202

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
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ได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนไมซ์ของภำค 
(MICE Intelligence) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติและกำร
ประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกำรท่องเท่ียว 
เชิงธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับ
กำรวำงแผนหรือเสนอแนะนโยบำยในกำรพัฒนำธุรกิจนี้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
ประเทศไทยจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นจุดหมำย
ของกำรประชุมนำนำชำติในปี 2561 แล้ว แต่กำรรักษำ
และเพิ่มอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
เนื่องจำกกำรเดินทำงมำยังประเทศไทยของนักท่องเท่ียว
คุณภำพเหล่ำน้ีส่งผลต่อกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ 
และยังส่งผลต่อกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวในภำพรวมของประเทศไทย 
ที่จัดโดยสภำกำรท่องเท่ียวโลกด้วย อย่ำงไรก็ดี เมื่อ
พิจำรณำประเด็นที่ต ้องให้ควำมส�ำคัญ ในกำรบรรลุ    
เป ้ำหมำยน้ัน ประเทศไทยยังสำมำรถยกระดับขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้ โดยให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วย
งำนที่เ ก่ียวข้องในทุกมิติของกำรท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
เพื่อให้สำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังในด้ำนกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวก กฎระเบยีบ และมำตรกำรจงูใจ นอกจำกนี้ 
ในกำรสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขัน
กีฬำระดับโลก ยังคงต้องให้ควำมส�ำคัญกับควำมพร้อม 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อ
รองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย สนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นจุดหมำยของกำรประชุมนำนำชำติ โดย
กำรบูรณำกำรร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ัง
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำตลำดเชิงรุกอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
เข้ำถึงตลำดกลุ่มเป้ำหมำย กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และน�ำเสนอจุดขำยด้ำน
นโยบำยของรฐับำลในกำรสนบัสนนุอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เพื่อดึงดูดควำมสนใจในกำรจัดงำนประชุมและแสดง
สินค้ำนำนำชำติในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สนับสนุนกำรกระจำยพื้นที่ กำรจัดงำนไปยังส ่วน 
ภูมิภำคอื่นให้ครอบคลุมทุกประเภทของกิจกรรมในกำร 
ท ่องเที่ ยวเชิ ง ธุรกิจ โดยเร ่ งกำรด�ำ เนินโครงกำร 
กำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและกำรท่องเที่ยวเป็นรำงวัล 
และกำรจัดแสดงสินค ้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติ 
ในประเทศไทย นอกจำกน้ี ควรสนับสนุนโครงกำร 
กำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสัมมนำด้ำนกีฬำระดับโลก 
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้ประเทศไทยเป็นที่รู ้จักและ 
ได้รับควำมไว้วำงใจในวงกำรกีฬำนำนำชำติด้วย  

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

ที่มำ: TTCI
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รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
050301

ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ทั้งกำรแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย รวมถึงควำมงำม 
ประกอบกับปัจจุบันกระแสกำรใส่ใจในสุขภำพและควำมงำม และกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวซึ่งมีอ�ำนำจ
ในกำรซื้อสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกำสส�ำหรับประเทศไทยในกำรที่จะพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของตลำด และสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรเพิ่มผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งน้ี เพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้กำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทยเพิ่มข้ึน จึงต้องอำศัยควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อสุขภำพ ควำมงำม และ 
กำรแพทย์แผนไทย กำรพัฒนำสถำนประกอบกำรให้มีศักยภำพและมำตรฐำน และกำรตลำดที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
จำกกำรจัดอันดับโดย Global 
Wellness Institute ประจ�ำปี 
2561 ซ่ึ ง เป ็นสถำบันที่ จั ดท� ำ
รำยงำนข้อมูลและจัดอันดับรำยได้
จำกกำรท ่อง เที่ ยว เ ชิ งสุขภำพ 
(Wellness tourism) เป็นประจ�ำ
ทุก 2 ปี พบว่ำ ประเทศไทยม ี
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
ในปี 2560 จ�ำนวน 12,000 ล้ำนบำท  
ซึ่งเติบโตเฉล่ียจำกปี 2554 ร้อยละ 
13 ต่อปี ทั้งนี้ หำกประเทศไทยสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโตในระดับนี้อย่ำงต่อเนื่อง จะมีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย ขยำยตัวร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วงปี  
2561 – 2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในบริกำรทำงกำรแพทย์ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย โดยเฉพำะ
แพทย์แผนไทย ประเทศไทยได้ผลักดันกำรนวดไทยจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมโลกจำกองค์กำรยูเนสโก
ในปี 2562 ในขณะเดียวกันกรมพัฒนำบริกำรสุขภำพได้สนับสนุนผู้ประกอบกำรในเร่ืองมำตรฐำนและกำรขึ้นทะเบียน
สถำนประกอบกำรทั้งในส่วนของกำรนวดเพื่อสุขภำพ และนวดเพ่ือเสริมควำมงำม ซ่ึงสำมำรถสร้ำงควำมม่ันใจให้แก ่
ผู้ใช้บริกำรทั้งคนไทยและนักท่องเท่ียว รวมท้ังกำรส่งเสริมกำรตลำดที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรตลำดที่ส�ำคัญ เช่น โครงกำร Amazing Health 
and Wellness in Thailand ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย
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รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย 
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167

05การท่องเที่ยว

050301

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน 
แม้ว ่ำทุกหน่วยงำนให้ควำมสนใจและตื่นตัวกับกำร 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพเพิ่มข้ึน แต่กำรพัฒนำและควบคุม
สถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพให้ได้มำตรฐำนน้ัน ยังมี
ควำมท้ำทำยจำกประเภทและพืน้ทีข่องสถำนประกอบกำร 
ที่มีหน ่วยงำนรับผิดชอบแตกต่ำงกัน จึงท�ำให ้กำร 
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในกำรพัฒนำและส่งเสริม 
ผู้ประกอบกำรไม่ไปในทิศทำงเดียวกัน ในปัจจุบันจึงมี
สถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพจ�ำนวนมำกที่ไม่ได้รับกำร
ตรวจสอบมำตรฐำน ซ่ึงส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด ้ำนกำรท่องเที่ยวด ้ำนสุขภำพและอนำมัย 
ของไทยยังอยู่ในระดับต�่ำ นอกจำกนี้ ประเด็นส�ำคัญที ่
ส่งผลต่อควำมเชื่อม่ันและกำรตัดสินใจเดินทำงของ 
นักท่องเที่ยวในเชิงสุขภำพคือ ปัญหำด้ำนสุขอนำมัยและ
โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งถือว่ำเป็นประเด็น
ท้ำทำยต่อกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพด้วย

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำรำยได้จำก
กำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพของไทยจะมีแนวโน้มขยำย
ตัวอย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ แต่จำกภำวะเศรษฐกจิโลกและสถำนกำรณ์อืน่ ๆ 
ทีก่ระทบต่อกำรตดัสนิใจเดนิทำงของนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสุขภำพอย่ำงรวดเร็วของประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ท�ำให้ประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนำขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน โดยพัฒนำสถำนประกอบกำรด้ำน
สุขภำพให้มีคุณภำพและมำตรฐำนด้วยกำรแบ่งขอบเขต
กำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนให้ชัดเจนและควบคุม
มำตรฐำนอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ         
ผูบ้รโิภค นอกจำกนี ้ ต้องท�ำกำรตลำดทีต่รงกลุม่เป้ำหมำย
อย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่รกัษำและขยำยส่วนแบ่งกำรตลำด ท้ังนี้ 
ต้องเร่งผลักดันโครงกำรพัฒนำเมืองสุขภำพต้นแบบให้
สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้กับพื้นที่อื่น
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยต้องให้ควำมส�ำคัญกับ
มำตรกำรสำธำรณสุขที่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำ 
สุขอนำมัย และโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอุบัติใหม่  
ได ้อย ่ำงมี ศักยภำพ เ พ่ือสร ้ำงควำมเชื่อมั่นให ้แก ่ 
นกัท่องเทีย่วในกำรตัดสินใจเดินทำงมำยงัประเทศไทยด้วย
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อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย 

เป้าหมาย
050302

ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรเป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพซึ่งมีจุดแข็งในกำรบริกำรทำง 
กำรแพทย์ อย่ำงไรก็ดี จำกกระแสกำรใส่ใจในสุขภำพและควำมงำม และกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยที่จะท�ำให้มีนักท่องเที่ยว
ซึ่งมีอ�ำนำจในกำรซื้อสูงเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงเป็นโอกำสส�ำหรับประเทศไทยในกำรที่จะพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
รวมถึงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเมืองรองที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียวสุขภำพ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนเป้ำหมำย
กำรเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีปัจจัยส�ำคัญท่ีจะท�ำให้
บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ ควำมเชื่อมั่นของผู ้บริโภคต่อสุขภำพ ควำมงำม และกำรแพทย์แผนไทย กำรพัฒนำ 
สถำนประกอบกำรให้มีศักยภำพและมีมำตรฐำน และกำรตลำดที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยธุรกิจสุขภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จำกกำรจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจ�ำปี 2561 ประเทศไทย 
มีอันดับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักเดินทำงมำเพื่อ
รักษำโรคเฉพำะทำง และบริกำรด้ำนศัลยกรรมควำมงำม เนื่องจำกเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ของไทยค่อนข้ำงทันสมัย 
และค่ำใช้จ่ำยต�่ำกว่ำประเทศอื่น แต่เมื่อพิจำรณำอันดับรำยได้ของประเทศไทยในช่วงปี 2557-2561 ยังอยู่ในระดับ
คงที่ในอันดับที่ 13 มำโดยตลอด ดังนั้น เป้ำหมำยท่ีอันดับ 12 ของโลก จึงมีแนวโน้มท่ีประเทศไทยจะบรรลุ 
เป้ำหมำยได้ไม่ยำกนัก โดยยังต้องพยำยำมรักษำและพัฒนำคุณภำพของกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพเพ่ือดึงดูด 
นักท่องเที่ยวต่อไป 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำ มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ และส่งเสริมกำรตลำดที่สำมำรถ
เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรตลำดที่
ส�ำคัญ เช่น โครงกำร Amazing Health and Wellness in Thailand ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรที่เก่ียวข้องโดยกำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลรักษำ
สุขภำพ และโครงกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนสุขภำพ และภำษำต่ำงประเทศเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
ประเทศไทยจะมีชื่อเสียงด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 
โดยเฉพำะในกลุ ่ มลูกค ้ ำต ่ ำงชำติ ท่ีมี ก� ำ ลั ง ซ้ือ สูง  
อย่ำงไรก็ดี ผลกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยด้ำนสุขภำพ
และสุขอนำมัย พบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 88 ในปี 
2562 ซึ่งดีขึ้นจำกอันดับที่ 90 ในปี 2560 สะท้อนถึง
ระบบสำธำรณสุขในประเทศไทยยังไม่ดีพอ อำจกระทบ
ต่อควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ประเทศไทยต้องเร่งรัดกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
ต่อระบบกำรแพทย์และสำธำรณสุขของไทย โดยเร่ง
พัฒนำบริกำรทำงกำรแพทย์และอนำมัยส�ำหรับคนใน
ประเทศ มุ ่ ง เน ้นกำรเพ่ิมผลิตภำพของแรงงำนใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ผ่ำนกำรส่งเสริม
และสร้ำงบุคลำกรกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพท่ีมีศักยภำพ
มำกข้ึน เช่น โครงกำร Travel Medicine Excellent 
Center และกำรสร้ำงรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
แบบใหม่ ที่กระตุ้นให้เกิดกำรจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
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สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย050303

คุณภำพและมำตรฐำนของสถำนประกอบกำร เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจเดินทำงของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
ควำมงำม และแพทย์แผนไทย โดยกำรเพิ่มจ�ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีมีคุณภำพ จะท�ำให้มีโอกำสในกำรรองรับ 
นักท่องเที่ยวที่มำกขึ้น สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยเฉพำะในพื้นที่เมืองรองที่มีทรัพยำกร
บุคคลและสิ่งแวดล้อมด้ำนสุขภำพจ�ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม ควรให้ควำมส�ำคัญในประเด็นกำรพัฒนำกำรยกระดับ
สถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพให้ได้มำตรฐำน และกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทำงกำรแพทย์

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีกำรเก็บ
ข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
และบริกำรทำงกำรแพทย์ที่สมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำม
สำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูลของกรมส่งเสริมบริกำร
สขุภำพ ทีไ่ด้เกบ็ข้อมลูจ�ำสถำนประกอบกำรสปำ นวดเพือ่
สุขภำพ และควำมงำม ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งใน
ปีงบประมำณ 2562 มีจ�ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีได้รับ
มำตรฐำนจ�ำนวน 3,312 แห่ง ขยำยตัวร้อยละ 37 ต่อปี 
ทั้งนี้ หำกมีกำรเชื่อมโยงสถำนประกอบกำรเหล่ำนี้กับ
กจิกรรมทำงกำรท่องเท่ียวได้ จะเป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีจะส่งผล 
ให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้มี
กำรขยำยตวัของจ�ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว
เชงิสุขภำพและบรกิำรทำงกำรแพทย์ร้อยละ 5 ต่อปี 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับสถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพ เช่น พ.ร.บ. 
สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ. 
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 อย่ำงเคร่งครัด อีกทั้ง 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพซึ่งเป ็นหน่วยงำนหลัก 
ด้ำนกำรรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
ได้ด�ำเนินกำรสร้ำงควำมรู ้ให ้กับผู ้ประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบและ
รับรองมำตรฐำนให้กับสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
โดยบูรณำกำรและให้อ�ำนำจกับท้องถ่ินในกำรตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

สถำนประกอบกำร (กทม.) สถำนประกอบกำร (ภูมิภำค) ผู้ให้บริกำร (รวม)

จ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรบังคับใช ้กฎหมำยเกี่ยวกับสถำนประกอบกำร 
ด้ำนสุขภำพ ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนหลักมีอ�ำนำจในกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรด้ำน
สุขภำพ และสำมำรถเอำผิดกับสถำนประกอบได้ ซ่ึงเป็น
ไปตำมที่ระบไุว้ในกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำม ในส่วนของกำร
ด�ำเนนิคดต้ีองใช้เวลำถงึ 120 วนั ส่งผลให้สถำนประกอบกำร
ส่วนใหญ่ไม่เห็นควำมจ�ำเป็นของกำรขอรับมำตรฐำน  
นอกจำกน้ี ยังพบว่ำผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรอง 
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยเฉพำะผู้ให้บริกำรด้ำนสปำ 
กำรนวด และควำมงำม 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย แม้กำรด�ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำ จะมีจ�ำนวนสถำนประกอบกำรและผู้ให้บริกำรที่
ได ้รับมำตรฐำนเพิ่มขึ้นค ่อนข้ำงมำก แต่ยังมีสถำน
ประกอบกำรและผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพที่ยังไม่ได้รับ
มำตรฐำนด้วยเช่นกัน จึงควรมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพของ
กำรตรวจสอบมำตรฐำนให้รวดเร็วขึ้น และบูรณำกำรกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู ้บริโภคเห็นควำม
ส�ำคญัของกำรใช้บรกิำรกบัผูใ้ห้บรกิำรและสถำนประกอบกำร 
ที่ได้รับมำตรฐำน เพื่อจูงใจและสร้ำงควำมตระหนักให้กับ
ผู้ประกอบกำรเห็นถึงควำมจ�ำเป็นในกำรได้รับมำตรฐำน 
นอกจำกนี้ ควรมีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ของบุคลำกรและสถำนประกอบกำรแก่ผู ้ประกอบกำร 
ที่ต้องกำรรับรองมำตรฐำนเพื่อให้สำมำรถรักษำระดับ
มำตรฐำน และควรมีกำรก�ำกับติดตำมสถำนประกอบกำร
ที่ได้รับมำตรฐำนแล้วอย่ำงต่อเนื่อง



172

05 การท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยวส�าราญ
ทางน�้าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

เน่ืองจำกประเทศไทยมทีรพัยำกรเพือ่กำรท่องเท่ียวทำงน�ำ้ และมท่ีำเรอืเพือ่กำรท่องเทีย่วทัง้แม่น�ำ้และทะเลจ�ำนวนมำก  
จึงควรใช้โอกำสจำกกระแสกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำที่ก�ำลังเติบโต ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำ  
เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ถือว่ำเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุน 
เป้ำหมำยกำรเพิ่มสัดส่วนรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นอกจำกนี้ กำรท่องเที่ยวส�ำรำญ
ทำงน�้ำมีมูลค่ำกำรจับจ่ำยใช้สอยสูง แต่ควำมนิยมยังอยู่ในวงจ�ำกัด ซึ่งเป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมค่อนข้ำงน้อย กำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทยนั้น 
ควรให้ควำมส�ำคัญในประเด็นด้ำนควำมปลอดภัย พัฒนำควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำ 
กำรพัฒนำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำ และกำรตลำดที่เข้ำกับกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังไม่ได้มีกำรเก็บข้อมูลรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวส�ำรำญ
ทำงน�้ำโดยตรง แต่สถำนกำรณ์กำรเติบโตของกำร 
ท่องเทีย่วส�ำรำญทำงน�ำ้ในภำพรวมมกีำรเตบิโตในทำงบวก 
แม้ในปี 2562 จะหดตัวเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลกระทบด้ำน
ควำมเ ช่ือม่ันจำกสถำนกำรณ์เรือล ่มที่ภู เก็ต ทั้ งนี้  
เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลจ�ำนวนวันของกำรท่องเท่ียว
ส�ำรำญทำงน�้ำที่เติบโตเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อปี อีกท้ัง  
มีจ�ำนวนเรือส�ำรำญที่เข้ำจอดในท่ำเรือของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งเป็นสัญญำณในทำงบวก

ต่อกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำของไทย อย่ำงไรก็ดี 
ข้อมูลดังกล่ำวแม้ว ่ำจะสะท้อนให้เห็นโอกำสในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำของไทยเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดในกลุ ่มน้ีต่อไป แต่ปัจจัยที่น�ำมำ
วิเครำะห์ยังเป็นเพียงปัจจัยในส่วนน้อย ซ่ึงหำกจะพัฒนำ
ด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำของไทยในภำพรวม ยังคงมี
ป ัจจัยส�ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยโครงสร ้ำงพื้นฐำน  
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก รวมถึงกำรตลำดอีกมำกที่ต้องเร่ง
ด�ำเนินกำร 
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แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำ กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ ได้จัดท�ำแผนที่น�ำทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เรือส�ำรำญระยะ 10 ปี ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเรือส�ำรำญ พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งในระยะที่
ผ ่ำนมำ ได ้ ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับปรุงท ่ำเรือ 
ท่องเที่ยว กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท ่องเที่ยวให ้ มี
ประสิทธิภำพ กำรขยำยตลำดด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐบำลไทยและสำยกำรเดินเรือส�ำรำญให้เข้ำมำ
ในประเทศไทยเพิ่มเติม กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ
เชื่อมโยง และปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย เช่น พิธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองของผู้โดยสำรและลูกเรือ เป็นต้น

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย นกัท่องเทีย่ว 
ส�ำรำญทำงน�้ำส่วนใหญ่ ให้ควำมส�ำคัญกับควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีได้
มำตรฐำนและปลอดภัย อีกทั้งควำมหลำกหลำยของ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่ดึงดูดควำมสนใจ แต่ในกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวส�ำรำญทำงน�้ำของประเทศไทยยังถูก
จ�ำกัดด ้วยคุณภำพและจ�ำนวนท่ำเรือท ่องเท่ียวท่ีม ี
ควำมพร้อมและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรรองรับเรือ
ส�ำรำญขนำดใหญ่ไม่เพียงพอ ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเท่ียว
ส�ำรำญทำงน�ำ้ท่ีเดนิทำงมำยงัประเทศไทยยงัมจี�ำนวนน้อย 
ซึ่ งมีผลต ่อควำมเช่ือมั่นของภำคเอกชนที่จะลงทุน 
พัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่เก่ียวข้อง ให้มีศักยภำพ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวมูลค่ำสูง รวมไปถึงกำรลงทุนระบบ
ขนส่งสำธำรณะเชื่อมโยงตำมแผนที่น�ำทำงไว้ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวส�ำรำญทำงน�้ำ 
ประเทศไทยต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำให้กับนักลงทุน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมควำมพร้อมในกำร
รองรับนักท่องเที่ยวท้ังด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ควำม
ปลอดภัย สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่
จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับกำร
ท�ำกำรตลำดเชิงรุกที่เหมำะสม ซึ่งกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย มีโครงกำรขยำยฐำนตลำดนักท่องเที่ยว 
กลุ่มนยิมควำมหรูหรำ ส�ำหรับควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง 
พืน้ฐำน โดยเฉพำะท่ำเรอืขนำดใหญ่ ซึง่หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
ต้องเร่งศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและเพ่ิมจ�ำนวนท่ำเรือ
ขนำดใหญ่ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของนักท่องเที่ยว 
ขณะเดียวกัน ต้องเร่งพัฒนำปัจจัยสนับสนุนเพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น โครงกำรกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองท่ีรวดเร็ว และส่งเสริมกำรลงทุนในกำรขนส่ง
เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจำกนี้ ประเทศไทย
ต้องให้ควำมส�ำคัญกับมำตรกำรสำธำรณสุขที่สำมำรถ
ตอบสนองต่อปัญหำสุขอนำมัย และโรคติดต่อร้ำยแรง
หรือโรคอุบัติใหม่ได้อย่ำงมีศักยภำพ เพ่ือสร้ำงควำม 
เช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในกำรตัดสินใจเดินทำงมำยัง
ประเทศไทยด้วย



174

05 การท่องเที่ยว

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
050402

กำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำ เป็นกำรท่องเที่ยวทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ส�ำคัญให้กับประเทศไทย 
ปัจจุบันแม้ว่ำประเทศไทยจะมีท่ำเรือจ�ำนวนมำกทั้งทำงทะเลและแม่น�้ำ เพ่ือกำรขนส่งผู้โดยสำร สินค้ำ และบริกำร  
แต่รูปแบบกำรท่องเท่ียวทำงน�้ำท่ีหลำกหลำยในปัจจุบัน ท�ำให้ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนำและเตรียมพร้อมในด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน ดังนั้น กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนท่ำเรือท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยเพื่อรองรับกำรท่องเท่ียวทำงน�้ำท่ีจะขยำยตัว เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ โดยควรให้ควำมส�ำคัญในประเด็นด้ำนกำรส�ำรวจและกำรตลำด 
กำรสร้ำงท่ำเรือที่มีศักยภำพ กำรพัฒนำปรับปรุงท่ำเรือ และกำรตลำดที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีท่ำเรือที่ใช้ส�ำหรับกำรท่องเที่ยวทั้งหมด 34 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำปรับปรุงให้มีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็นท่ำเรือบริเวณชำยฝั่ง
อันดำมัน 2 แห่ง และชำยฝั่งทะเลตะวันออก 3 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่ำนมำไม่ได้มีกำรสร้ำงท่ำเรือแห่งใหม่ แต่เป็นกำร
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงท่ำเรือขนำดใหญ่ในแหล่งใหม่ ๆ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลำนำนเพื่อศึกษำและได้รับกำร
รับรองจำกทุกหน่วยงำนเก่ียวข้องก่อน เพื่อสร้ำงเป็นท่ำเรือขนำดใหญ่แห่งใหม่ จึงเป็นไปได้ยำกที่จะด�ำเนินกำร 
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) และบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้  

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ได้จัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ำเรือส�ำรำญ (ท่ำเรือ
หลัก ท่ำแวะพัก ท่ำเรือเล็กรองรับจุดทอดสมอ และท่ำเรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียว) และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก
หลังท่ำ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเรือส�ำรำญ พ.ศ. 2561-2570 ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำควำม
เหมำะสมและส�ำรวจออกแบบท่ำเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่ำเรือยอช์ท เพ่ือเช่ือมโยงระหว่ำงท่ำเรือส�ำรำญ และท่ำเรือ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี และบริเวณอ่ำวไทยตอนบน โดยที่ผ่ำนมำได้
ร่วมกับกรมเจ้ำท่ำ ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงท่ำเรือขนำดใหญ่เพื่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งใหม่ ๆ ตำมยุทธศำสตร์
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงที่เมื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จจะสำมำรถให้บริกำรนักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นได้ 2 เท่ำ เป็นต้น

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

ที่มำ: กรมเจ้ำท่ำ

บริเวณ จํานวนทาเรือทองเท่ียว
และอเนกประสงค ทาเรือท่ีอยูระหวางการพัฒนาปรับปรุง

ชายฝงทะเลอาวไทย 5 -

ชายฝงทะเลอันดามัน 23 2 แหง ไดแก 1) ทาเทียบเรือปากคลองจิหลาด
 และ 2) ทาเรือนํ้าลึกภูเก็ต

ชายฝงทะเลตะวันออก 6
3 แหง ไดแก  1) ทาเทียบเรือเฟอรรี่ เกาะสมุย 

         2) ทาเทียบเรือทองศาลา เกาะพะงัน 
   และ 3) ทาเทียบเรือหาดริ้น เกาะพะงัน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำร
ขยำยตัวของท่ำเรือกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำแห่งใหม่
เป ็นประเด็นท่ีค ่อนข้ำงท้ำทำยส�ำหรับประเทศไทย 
เนื่องจำกแหล ่งท ่องเที่ยวทำงน�้ ำที่ส� ำคัญของไทย 
ส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ที่น�้ำไม่ลึกจึงไม่เพียงพอท่ีจะสร้ำง 
ท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่ หรือ Cruise ท�ำให้กำรศึกษำและ
ประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรก่อสร้ำง และผลกระทบ
ทำงส่ิงแวดล้อม (EIA) ค่อนข้ำงยำกและใช้เวลำนำน 
นอกจำกน้ี ท่ำเรือเดิมท่ีมีอยู่ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร
เช่ือมโยงกับแหล่งซ้ือสินค้ำและกำรท่องเที่ยว ส่งผลให้ 
ไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรท่องเท่ียวรูปแบบนี้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำกกำรสร้ำง
ท่ำเรือใหม่ต้องใช้ระยะเวลำนำน อำจท�ำให้ไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในช่วงแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561-
2565) อกีทัง้ปัจจบุนัประเทศไทยมท่ีำเรือเป็นจ�ำนวนมำก  
จึงควรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำ ปรับปรุง และ 
ขยำยท่ำเรือที่มีอยู่เพื่อให้สำมำรถรองรับเรือส�ำรำญได้  
ในขณะเดียวกันอำจพิจำรณำสร้ำงจุดเชื่อมต่อระหว่ำง
เรือส�ำรำญกับท่ำเรือขนำดเล็ก โดยควรเร่งรัดกำรด�ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือเพื่อกำรท่องเที่ยว และ
โครงกำรส�ำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้ำงจุดทอดสมอเรือ
ส�ำรำญ (Cruise) และท่ำเทียบเรือเล็ก (Landing Pier) 
บริเวณอ่ำวไทยและชำยฝั ่งอันดำมันของกรมเจ้ำท่ำ  
เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำ 
ให้แก่ประเทศไทยด้วย 
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ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบในด้ำนท่ีตั้งท่ีอยู่กลำงของภูมิภำคอำเซียน ถือเป็นจุดยุทธศำสตร์ส�ำคัญต่อกำรค้ำขำยและ
กำรเดินทำงท่องเที่ยว อีกท้ังควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมขนส่งที่ครบถ้วนทั้งทำงบก น�้ำ และอำกำศ  
ในกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคจึงถือได้ว่ำประเทศไทยมีควำมพร้อมโดยเฉพำะกำรเป็นจุดเช่ือมต่อไปยัง
ประเทศอืน่ ๆ นอกจำกน้ี กำรสร้ำงเส้นทำงกำรท่องเทีย่วเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้ำนและในภมูภิำค ซึง่เป็นทำงเลอืก 
ใหม่ของกำรท่องเที่ยว และยังเป็นกำรดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเขำ้มำจับจ่ำยใช้สอยในพื้นที่เมืองรองที่อยู่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวในเมืองรอง ท้ังนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญในกำร
พัฒนำควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงภูมิภำค ควำมพร้อมด้ำนส่ิงอ�ำนวย 
ควำมสะดวกผ่ำนแดน ควำมร่วมมือด้ำนกำรตลำด กำรส่งเสริมเส้นทำงท่องเท่ียวเชื่อมโยง และกำรผ่อนปรน 
กฎระเบียบในภูมิภำคอำเซียน

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 

เป้าหมาย
050501

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย กำรเดนิทำงผ่ำนแดนของนกัท่องเทีย่ว 
เข้ำประเทศไทยผ่ำนจุดผ่ำนแดนทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ 
ในช่วงปี 2561 -2562  พบว่ำ นักท่องเที่ยวอำเซียน และนอกอำเซียน
เดินทำงมำยังประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และ 6.6 ตำมล�ำดับ และ
หำกพิจำรณำจ�ำนวนนักท่องเท่ียวที่เข้ำมำยังประเทศไทยทำงด่ำน
ชำยแดนทำงบก และทำงน�้ำ ซึ่งเป็นจุดเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
พบว่ำมีอัตรำกำรขยำยตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่ำงม ี
นัยส�ำคัญคือ ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 60 ตำมล�ำดับ สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมนิยมในกำรเดินทำงท่องเท่ียวภำยในภูมิภำคอำเซียน ซ่ึงเป็นผล
จำกกำรพัฒนำโครงสร ้ำงพื้นฐำนที่มี ศักยภำพ และกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรเดินทำงข้ำมแดน รวมถึงกำรยกเว้นกำรขอวีซำ่ใน
กำรเข้ำออกประเทศในกลุ่มสมำชิกอำเซียน ดังน้ัน จำกปัจจัยดังกล่ำว
จึงมีควำมเป็นได้สูงที่ประเทศไทยจะสำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดให้อตัรำกำรขยำยตวัของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำตทิีเ่ดินทำงผ่ำนแดน
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศสมำชกิอำเซยีนเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ต่อปี
 
การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำ ประเทศไทยใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยว 
เช่ือมโยงภูมิภำค เช่น คณะท�ำงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย กมัพชูำ 
สปป.ลำว เมียนมำ เวียดนำม และจีน และคณะท�ำงำนโครงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเทศไทย มำเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ได้ด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เชื่อมโยงและสอดรับ
กับกำรส่งเสริมกำรตลำดและเส้นทำงท่องเท่ียวแบบเชื่อมโยง อีกท้ังปรับปรุงระเบียบกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ 
ให้สะดวก และกำรพัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนแดน เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
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ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

จ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดน ปี 2561-2562
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ควำมท้ำทำยส�ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค คือ ข้อมูลทำง
สถิตินักท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครบถ้วน อันจะน�ำไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมทั้งมีกิจกรรม
เชื่อมโยง และกำรตลำดร่วมกันระหว่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือเช่ือมโยง
กำรท่องเที่ยวกับภูมิภำคในส่วนของประเทศไทยใช้เวลำนำนในกำรด�ำเนินกำรเมื่อเทียบกับประเทศเพือ่นบ้ำน เนือ่งจำก
กำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ อำทิ ประเทศจีน ที่มีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรล่ำช้ำดังกล่ำวอำจส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกำสที่จะดึงดูด 
นักท่องเที่ยวได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุน 
กำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภำค โดยเร่งบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำวิธีเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทำง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศไทยและประเทศในภูมิภำคอำเซียน โดยอำจขอควำมร่วมมือจำกส�ำนักงำนตรวจคน
เข้ำเมือง ให้เก็บข้อมูลกำรเข้ำออกประเทศในอำเซียนก่อนจะมำประเทศไทยและหลังจำกออกจำกประเทศไทย เป็นต้น 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยว และกำรตลำดท่องเที่ยวเชื่อมโยง นอกจำกนี้ ควรเร่งให้ควำมส�ำคัญ
กับโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ำยถนนสำยหลัก และอ�ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำน อีกทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวทรำบถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกต่ำง ๆ และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่ประเทศไทยด�ำเนินกำรแล้ว ควรมีโครงกำรด้ำนกำรตลำด 
เชิงรุกที่เหมำะสม เช่น โครงกำรปั่นข้ำมโขง 2 สะพำน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ำน (ไทย - ลำว) เพื่อให้สะพำนดังกล่ำว 
และเส้นทำงท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับ สปป.ลำว เป็นที่รู้จักมำกขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกำสส�ำคัญในกำรดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมำ
โดยทำงรถไฟ จีน-สปป.ลำว ให้เข้ำมำเที่ยวในเส้นทำงท่องเที่ยวลุ่มแม่น�้ำโขงของไทย เป็นต้น
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นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

เป้าหมาย
050601

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นประเด็นส�ำคัญท่ีส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นและกำรตัดสินใจเดินทำงมำท่องเท่ียวยัง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ีทุกประเทศให้ควำม
ส�ำคัญ ทั้งในแง่ของคุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่มีมำตรฐำนและปลอดภัย ตลอดจนกำรมีกฎหมำยและกำรบังคับใช้
ที่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควรให้ควำมส�ำคัญในด้ำนมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย กำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และควำมน่ำเชื่อถือของกำรบริกำร

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จำกอันดับขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเท่ียว (TTCI) ในปี 
2562 ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 
111 ปรับตัวดีขึ้น 7 อันดับ จำกปี 2560 ซึ่งยังห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในอันดับที่ 70 ค่อนข้ำงมำก  
แม้จะปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่ปรับตัวค่อนข้ำงช้ำ 
เน่ืองจำกตัวช้ีวัดภำยในส่วนใหญ่น้ันเป็นจุดอ่อนและ 
ไม่ได้มีกำรปรับตัวอย่ำงก้ำวกระโดด 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำ กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ ได้ด�ำเนินกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ของแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนกำรให้บริกำรของต�ำรวจ
ท่องเท่ียว โดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของศูนย์บริกำร 
รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว และก�ำหนดให้แต่ละแหล่ง 
ท่องเที่ยวหลักมีต�ำรวจท่องเที่ยวท่ีมีสัญชำติเดียวกับ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้น เพ่ือให้กำรบริกำร
สะดวกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม อำจยังไม่เพียงพอต่อกำร 
ยกอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันในด ้ำนน้ี 
เนื่องจำกอันดับดังกล่ำวรวมถึงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในภำพรวมของทั้งประเทศด้วย ซึ่งที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของประเทศได้ให้ควำมส�ำคัญ
ด้ำนควำมปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกำรสร้ำง
ส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย โดยมุ ่งเน้นกำรสร้ำงควำม 
ร่วมมือระหว่ำงภำคประชำสังคม ชุมชน องค์กรภำครัฐ 
เอกชน และประชำชนในพื้นที่

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
กรมกำรท่องเที่ยวจะก�ำหนดและควบคุมมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยของธุรกิจกำรท่องเท่ียวมำอย่ำงต่อเน่ือง  
แต่รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ก็มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง 
ต่อเนื่องเช ่นเดียวกัน ท�ำให้ไม ่สำมำรถก�ำหนดและ
ควบคุมมำตรฐำนส�ำหรับธุรกิจใหม่ได้อย่ำงครบถ้วน  
อกีทัง้ทีผ่่ำนมำกำรบังคบัใช้กฎหมำยยงัไม่มปีระสทิธภิำพพอ 
รวมทั้ งกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนยังไม ่
ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงทั่วถึง 
ขณะเดียวกันยังคงมีธุรกิจที่ผิดกฎหมำย เช่น บริษัท 
น�ำเที่ยวท่ีหลอกลวงนักท่องเที่ยว และที่พักที่ไม ่ได ้ 
จดทะเบียน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย จำกควำมท้ำทำยใน
ประเด็นด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพของธุรกิจท่องเที่ยว 
ประเทศไทยควรเร ่งสร ้ำงควำมน่ำเชื่อถือในธุรกิจ 
ท่องเที่ยว ผ่ำนกำรเร่งรัดด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำร
ประเมนิและรบัรองมำตรฐำนธรุกจิท่องเทีย่วประเภทต่ำง ๆ 
ในส่วนของมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย ควรมีกำร 
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร 
แก้ปัญหำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แก่นักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุร ้ำย โดยเร่งผลักดัน
โครงกำรอ� ำนวยกำรแก ้ ไ ขป ัญหำนั กท ่ อ ง เที่ ย ว 
ถูกหลอกลวงและช ่วยเหลือนักท ่อง เที่ ยว เพื่ อ ให ้ 
นักท่องเท่ียวรู ้สึกเชื่อมั่นกับกำรช่วยเหลือของภำครัฐ 
รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์และเตือนภัยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้องต้องให้
ควำมส�ำคญักบักำรบงัคับใช้กฎหมำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย
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โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 

เป้าหมาย

กำรเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญของหลำยประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดกำรแข่งขัน
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำไม่สำมำรถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนได้อีกต่อไป กำรพัฒนำคุณภำพของกำรท่องเที่ยวและบริกำร ตลอดจนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งระบบ 
จึงมีควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจในกำรเดินทำงมำยังจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันควำมพร้อม 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนยังเป็นส่วนช่วยสนับสนุนกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว ทั้งนี้ 
ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเท่ียวอย่ำงไร้รอยต่อ และ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จำกอันดับขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว (TTCI) ในปี 
2562 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมทำงบก
และทำงทะเลของประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 72 ซึ่ง
เป็นกำรคงอยู่ในอันดับเดิมนับตั้งแต่ปี 2560 และในส่วน
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอำกำศ ประเทศไทยอยู ่ใน
อันดับที่ 17 ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ จำกปี 2560 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ ่มอำเซียนไทยยังคงอยู ่ต�่ำกว่ำ
ประเทศสิงคโปร์และมำเลเซีย เมื่อพิจำรณำค่ำเป้ำหมำย
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมทำงบกและทำง
ทะเลที่ก�ำหนดไว้ที่อันดับ 50 ในปี 2565 ยังคงเป็นควำม
ท้ำทำยอย่ำงมำกของประเทศไทยที่จะบรรลุเป้ำหมำย
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำ กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำร่วมกับกระทรวงคมนำคม เตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว โดยมีกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมท่ีเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ ในส่วน
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอำกำศได้มีกำรเพิ่มเที่ยวบิน
ภำยในและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งขยำยขีดควำม
สำมำรถในกำรรองรับนักท่องเท่ียวของสนำมบินหลัก
และรองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เมืองรองที่ก�ำลังขยำยตัว ในส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงน�้ำ ประเทศไทยมีท่ำเรือท่องเที่ยวทั้งบริเวณแม่น�้ำ
และทะเลจ�ำนวนมำกท่ีสำมำรถสนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ทำงน�้ำ และในส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงบก ประเทศไทย
มีโครงข่ำยถนนที่ครอบคลุมทุกภูมิภำคของประเทศ  
รวมถึงมีจุดเชื่อมโยงกับเครือข ่ำยถนนของประเทศ 
เ พ่ื อนบ ้ ำน  โดยที่ ผ ่ ำนมำกระทรวงคมนำคมได ้ 
ด�ำเนินกำรตำมภำรกิจเพื่อพัฒนำโครงข่ำยถนน รำง  
และน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำย

050602

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
ประเทศไทยมีโครงสร ้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคม 
ค่อนข้ำงดีในเมอืงท่องเทีย่วส�ำคญั มสีนำมบินทีก่ระจำยตวั
อยู ่ทั่วประเทศ มีถนนที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรเดินทำง
ระหว่ำงจังหวัดต่ำง ๆ แต่คุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำน
เหล่ำนี้ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพำะ
ประเด็นควำมสะอำด และควำมปลอดภัย รวมถึงกำร
คมนำคมทีส่ำมำรถเข้ำถงึและเชือ่มโยงกบัแหล่งท่องเทีย่ว
แบบไร้รอยต่อ นอกจำกน้ี โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงน�้ำ 
ในส่วนของท่ำเรือขนำดใหญ่ที่ได้มำตรฐำนยังคงเป็น 
ข้อจ�ำกัดของประเทศไทยในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
ทำงน�ำ้ซึง่เป็นทำงเลอืกใหม่ทีป่ระเทศไทยให้กำรสนับสนนุ
 
ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย จำกอันดับขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและคุณภำพ 
ประเด็นท่ียังเป็นจุดอ่อน คือ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 

กำรคมนำคมทำงบกและทำงทะเล โดยเฉพำะประเด็น
ด ้ำนคุณภำพท่ียังไม ่เป ็นท่ีพึงพอใจของผู ้ใช ้บริกำร  
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจึงควรให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ
ของโครงกำรต่ำง ๆ เช่น กรมทำงหลวงชนบทควรให้
ควำมส� ำคัญกับคุณภำพของถนนและสิ่ ง อ� ำนวย 
ควำมสะดวกภำยในโครงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว 
เลียบชำยฝั่งทะเลภำคใต้ และกรมเจ้ำท่ำควรยกระดับ
คุณภำพของท่ำและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยใน 
ท่ำเทียบเรือเฟอร์รี่ เกำะสมุยที่อยู ่ระหว่ำงปรับปรุง 
เป็นต้น นอกจำกนี้ จำกแนวโน้มกำรท่องเที่ยวแบบอิสระ
ที่เดินทำงท่องเที่ยวด้วยตัวเองพึ่งพำกำรขนส่งสำธำรณะ
ก�ำลังขยำยตัว จึงควรเร่งส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งทั้งทำงบกและทำงทะเล โดยค�ำนึง
ถึงควำมครอบคลุมทั้งเส้นทำงหลักและเส้นทำงรองที่จะ
เข้ำสู ่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม โดย WEF

โครงสร�างพื้นฐาน
ป� 2558 ป� 2560 ป� 2562

ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย

โครงสร�างพื้นฐานด�านคมนาคมทางอากาศ 17 6 21 20 6 21 22 7 25

โครงสร้างพื �นฐานด้านการคมนาคมทางบก

และทางทะเล
71 2 35 72 2 34 72 2 27

ที่มำ: TTCI
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การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เป้าหมาย

กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ กำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและชุมชน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรตอบสนองต่อแนวโน้มกำรท่องเท่ียวใหม ่
แนวอนุรักษ์ที่ก�ำลังเติบโต ยังเป็นกำรรักษำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของไทยให้สำมำรถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่ำง
ยั่งยืน ส่งผลต่ออันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว ท้ังนี้ ในกำรขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำย 
ควรด�ำเนินกำรสร้ำงควำมตระหนักต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และพัฒนำระบบกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ 

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ในกำรจัดอันดับ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันด ้ำนกำรท่องเที่ยว  
ด้ำนควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
โดย WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 130 ลดลง 8 อันดับ 
จำกปี 2560 และเป็นอันดับที่ 7 ของอำเซียน ซึ่งห่ำงจำก
ค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ อีกทั้ง 
ยังมีปัจจัยท่ีส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัดที่ควบคุมยำก 
เช่น ค่ำควำมเข้มข้นของ PM 2.5 ซึ่งถือเป็นควำมท้ำทำย
ในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำ ประเด็นควำมยั่งยืนเป็น
ประเด็นที่ทุกหน่วยงำนด้ำนกำรท่องเท่ียวให้ควำมส�ำคัญ 
โดยเฉพำะกำรรักษำสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
ต่ำง ๆ โดยเพิ่มสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
และน�ำเสนอแหล่งท่องเท่ียวทำงเลือกใหม่ให้เป็นท่ีรู้จัก 
ส ่งเสริมกำรท ่องเที่ยวแบบยั่ งยืน รวมถึงเส ้นทำง 
กำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดกำร 
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก อีกท้ัง  
รณรงค์สร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรท่องเที่ยวแบบใหม่สู่กำร 
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยจะเน้นน�ำเสนอเนื้อหำที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมและควำมสนใจของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละ
กลุ ่ม เพื่อสร้ำงกำรมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อกำรท่องเที่ยวให ้
ตรงกับควำมต้องกำรมำกขึ้น

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหำ
ควำมยั่งยืนด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหำหลักส�ำหรับ 
กำรท่องเท่ียวของไทย ท่ีไม่สำมำรถจัดกำรระบบจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพได้ แม้จะมีกฎหมำยเพื่อดูแล
รักษำส่ิงแวดล้อม แต่ยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำร
บังคับใช้กฎหมำย โดยเฉพำะในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวหลักที่มี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรรณรงค์ให้เกิดกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวรอง เพื่อลดกำรกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว 
แต่แหล่งท่องเที่ยวที่มีกำรพัฒนำใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อ 
นักท่องเท่ียวมำกนัก และควำมพร้อมทั้งในด้ำนของ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และบุคลำกรกำรท่องเท่ียว ท�ำให้ 
ไม่สำมำรถถ่ำยเทนกัท่องเท่ียวออกจำกแหล่งท่องเท่ียวหลกั
ได้เท่ำที่ควร 

050603

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
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050603

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนักต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อำทิ
โครงกำรสื่อสำรสร้ำงกระแสท่องเที่ยวและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ท่ียังไม่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรบังคับใช้กฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
ที่ไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นแนวทำงส�ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรที่ย่ังยืน และเพิ่มมำตรกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น นอกจำกนี้ เพื่อให้โครงกำรกระจำย
พื้นที่และช่วงเวลำท่องเที่ยวของ ททท. ประสบผลส�ำเร็จอันจะน�ำไปสู่กำรลดลงของกำรกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว 
ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวบนพื้นฐำน
ของอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แหล่งท่องเที่ยวรองมีควำมดึงดูดและมีควำมพร้อมที่จะรองรับ 
นักท่องเที่ยว
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อันดับขีดความสามารถดานความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม

ความเขมงวดของกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม

การบังคับใชกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม

ความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและการทองเที่ยว
คา PM 2.5

การทําสนธิสัญญาดานส่ิงแวดลอม

แรงดันน้ํา

ส่ิงมีชีวิตที่มีความเส่ียงตอการสูญพันธุ

การเปล่ียนแปลงของสภาพปา

การบําบัดน้ําเสีย

อันดับ

ที่มำ: TTCI
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