
PARIS09:10 CANCELLED

MADRID09:10 CANCELLED

NEW YORK09:10 CANCELLED

THAILAND09:10 CANCELLED

COVID-19!
กับผลกระทบการทองเที่ยวของประเทศไทย

สุดารัตน์  หมวดอินทร์
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โครงการขบัเคลื�อนการจดัทาํเอกสารวชิาการ

ของสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา



COVID-19 กบัผลกระทบการท่องเที�ยวของประเทศไทย
สดุารตัน ์ หมวดอนิทร ์

1. บทนํา
 การท่องเที�ยวถอืไดว้่าเป็นอตุสาหกรรมที�สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไทย โดยเป้าหมายการท่องเที�ยวของ 
ประเทศไทยนั�น ไดมี้การกาํหนดไวใ้นยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580 ภายใตย้ทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความ 
สามารถในการแข่งขนั ในประเด็นสรา้งความหลากหลายดา้นการ ท่องเที�ยว ซึ�งเป็นการกาํหนดแนวทางในภาพรวม 
ต่อจากนั�นไดป้ระกาศแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแนวทางในการขบัเคลื�อน 
ยทุธศาสตรโ์ดยกาํหนดใหมี้แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ ประเด็นการท่องเที�ยว ประกอบดว้ย 6 แผนย่อย 
โดยมีการกาํหนดเป้าหมาย ตวัชี� วดั และค่าเป้าหมายทกุ 5 ปี ในทกุ 4 ช่วงระยะเวลา
 ในช่วงปี 2561 - 2562 ที�ผ่านมา การท่องเที�ยวไดร้บัการสนบัสนุนการดาํเนินการ เพื�อใหเ้ป็นไปตาม 
เป้าหมายของแผนยทุธศาสตรช์าต ิ ต่อมาช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เกดิการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื� อ 
ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 และมีการแพรร่ะบาดในหลายประเทศทั �วโลกโดยรวมประเทศไทยดว้ย 
อย่างรวดเรว็ ซึ�งวนัที� 1 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุประกาศใหโ้รคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 เป็นโรค 
ตดิต่ออนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 และในวนัที� 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลก 
(WHO) ประกาศใหก้ารระบาดของโรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 เป็นภาวะการระบาดใหญ่ 
เป็นวงกวา้งท ั �วโลก (Pandemic) สง่ผลกระทบต่อหลายประเทศทั �วโลกที�มีผูต้ดิเชื� อจาํนวนมาก สง่ผลกระทบต่อ 
เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอตุสาหกรรมท่องเที�ยวของประเทศไทย 
 ดว้ยสถานการณ์การแพรร่ะบาดอย่างรวดเรว็สง่ผลใหห้ลายประเทศออกมาตรการ เพื�อมิใหป้ระชาชนใน 
ประเทศเดินทางออกนอกประเทศรวมถงึประเทศไทยดว้ย เพื�อควบคมุการแพรร่ะบาด อกีท ั�งยงัไม่มียารกัษาและ 
ยงัไม่สามารถระบไุดว้่าประเทศไทยจะใชร้ะยะเวลานานเท่าใด ในการควบคมุโรคหรอืในอนาคตการแพรร่ะบาด 
ของโรคจะทวคีวามรุนแรงขึ�นหรอืไม่ ดงันั�น สถานการณ์การแพรร่ะบาดที�เกดิขึ�น จงึทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อ 
การขบัเคลื�อนการท่องเที�ยวของประเทศไทยไปสูเ่ป้าหมายของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าตทิี�ไดว้างไว ้

2. เนื� อหา
 2.1 ความสาํคญัของยทุธศาสตรช์าตต่ิอการท่องเที�ยว
  ยทุธศาสตรช์าต ิหมายถงึ เป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ั �งยนืตามหลกัธรรมาภบิาล   เพื�อใช ้
เป็นกรอบในการจดัทาํแผนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งและบูรณาการกนั เพื�อใหเ้กดิเป็นพลงัผลกัดนัรว่มกนั ไปสูเ่ป้าหมาย 
ดงักลา่ว  กาํหนดระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)
  ยทุธศาสตรช์าตทิี�เกี�ยวกบัการท่องเที�ยว ไดแ้ก ่ ยทุธศาสตรช์าตทิี� 2 ดา้นการสรา้งความสามารถ 
ในการแข่งขนั ประเด็นสรา้งความหลากหลายดา้นการท่องเที�ยว และแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ มีท ั�งหมด 
23 ฉบบั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการท่องเที�ยว โดยกาํหนดใหมี้แผนแม่บท  1 ใน 23 ฉบบั คอื แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าต ิประเด็นการท่องเที�ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) แบ่งเป็น 6 แผนย่อย ไดแ้ก ่1) แผนย่อยการท่องเที�ยว 
เชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 2) แผนย่อยการท่องเที�ยวเชิงธุรกจิ 3) แผนย่อยการท่องเที�ยวเชิงสขุภาพความงาม 
และแพทยแ์ผนไทย 4) แผนย่อยการท่องเที�ยวสาํราญทางนํ�า 5) แผนย่อยการท่องเที�ยวเชื�อมโยงภมิูภาค และ      
6) แผนย่อยการพฒันาระบบนิเวศการท่องเที�ยว ซึ�งในแผนแม่บทและแผนย่อย มีเป้าหมายตวัชี� วดัและค่าเป้าหมาย  
ทกุ 5 ปี แบ่งเป็น 4 ช่วง กาํหนดค่าเป้าหมายแผนแม่บท 5 ปีแรก คอืระหว่างปี 2561 - 2565 ดงันี�   

 นางสาวสดุารตัน ์ หมวดอนิทร ์วทิยากรชํานาญการ กลุม่งานคณะกรรมาธกิารการท่องเที�ยว สาํนกักรรมาธกิาร ๓

 สาํนกังานเลขานุการของคณะกรรมการยทุธศาสตรช์าต ิ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ ยทุธศาสตรช์าต ิ พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบบัย่อ), (กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ ๒๕๖๑), ๒-๓. 
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  1) สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเที�ยวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 22 (ขอ้มูลฐาน : ปี 2560 รอ้ยละ 8.96)
  2) อตัราสว่นรายไดจ้ากการท่องเที�ยวของเมืองหลกัและเมืองรอง สดัสว่น 80:20 (ขอ้มูลฐาน : 
ไม่มี)
  3) อนัดบัความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวของประเทศไทย โดย Travel & 
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 30 (ขอ้มูลฐาน : ปี 2560 อนัดบัที� 34)
 2.2 โรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019
  ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรสัที�กอ่ใหเ้กดิอาการป่วยตั�งแต่ โรค 
ไขห้วดัธรรมดา ไปจนถงึโรคที�มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-Cov) 
และโรคระบบ ทางเดินทางหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS-Cov) ซึ�งเป็นสายพนัธุใ์หม่ที�ไม่เคยพบมากอ่นใน 
มนุษย ์กอ่ใหเ้กดิอาการป่วยระบบทางเดินทางหายใจในคนและสามารถแพรเ่ชื� อจากคนสูค่นได ้โดยเชื� อไวรสันี�  
พบคร ั�งแรกในเมืองอูฮ่ ั �น มณฑลหเูป่ย สาธารณรฐัประชาชนจนี ในช่วงปลายปี 2562 ซึ�งอาการทั �วไปของโรค 
ไดแ้ก ่ อาการ ระบบทางเดินหายใจ มีไข ้ ไอ หายใจถี� หายใจลาํบาก ในกรณีที�มีอาการรุนแรงมาก อาจทาํให ้
เกดิภาวะแทรกซอ้น เช่น ปอดบวม ปอดอกัเสบ ไตวาย หรอือาจเสยีชีวติในการรกัษา จงึเป็นรูปแบบประคบั 
ประคอง เพื�อบรรเทาอาการป่วยต่าง ๆ โดยปจัจุบนัยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัโรค ผูต้ดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 จะมี 
อาการคลา้ยเป็นไขห้วดั จงึเป็นเรื�องยากที�จะสามารถระบโุรคตามอาการเพยีงอย่างเดียว จงึตอ้งอาศยัการ 
ทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิารเพื�อยนืยนัเชื� อ ในผูป่้วย 1 ราย สามารถแพรเ่ชื� อใหค้นอื�นไดเ้ฉลี�ย 2 - 4 คน ทั�งนี�  
ขึ�นอยู่กบัความหนาแน่นของประชากรและฤดูกาล มีระยะฟกัตวั 2 - 14 วนั แพรเ่ชื� อโรคไดเ้มื�อมีการแสดง 
อาการแลว้เท่านั�น จากระยะเวลาในการฟกัตวั และไม่มียารกัษาโรค สง่ผลใหมี้การแพรร่ะบาดอย่างรวดเรว็ 
และเพิ�มจาํนวนมากขึ�นท ั�งในประเทศและต่างประเทศ
  จากการระบาดของโรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 ที�เริ�มจากเมืองอูฮ่ ั �น มณฑลหเูป่ย 
สาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศไทยมีลาํดบัการพบผูต้ดิเชื� อ และดาํเนินการควบคมุโรค  ดงันี�
  - วนัที� 29 ธนัวาคม 2562 พบผูป่้วยเป็นกลุม่ในเมืองอูฮ่ ั �น
  - วนัที� 8 มกราคม 2563 พบผูป่้วยรายแรกในประเทศไทยซึ�งเป็นชาวจนีที�ท่าอากาศยาน 
สวุรรณภมิู
  - วนัที� 15 มกราคม 2563 พบผูป่้วยคนไทยรายแรกที�เดินทางกลบัจากต่างประเทศ
  - วนัที� 1 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุประกาศ “โรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019” หรอื 
“โรคโควดิ-19” เป็นโรคตดิต่ออนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ ั�งแต่ 
วนัที� 1 มีนาคม 2563
  - วนัที� 25 มีนาคม 2563 รฐับาลไทยประกาศขอ้กาํหนดออกตามความในมาตรา 9 
แหง่พระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที� 1) ใชบ้งัคบัท ั �วราชอาณาจกัร 
แถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั �วราชอาณาจกัร เริ�มต ั�งแต่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 มีเรื�องการปิด 
ช่องทางการเขา้ มาในราชอาณาจกัร
  - วนัที� 2 เมษายน 2563 ประกาศหา้มบคุคลใดทั �วราชอาณาจกัรออกนอกเคหสถานระหว่าง 
เวลา 22.00 - 04.00 นาฬกิา ของวนัรุง่ขึ�น มีผลใชบ้งัคบัในวนัที� 3 เมษายน 2563 (ขอ้กาํหนดออกตาม 
ความในมาตรา 9 แหง่พระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบบัที� 2) 

 สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ “สรุป เป้าหมาย ตวัชี� วดั ขอ้มูลฐาน และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต,ิ” 

สบืคน้เมื�อวนัที� ๔ เมษายน ๒๕๖๓, http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/๒๐๑๙/๑๒/%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๘%E๐%B๘%๙

B%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%๙B%E๐%B๙%๘๙%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%AB%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๒-Update-๐๔-๑๒-๒๕๖๒.pdf.

 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, “โรคตดิเชื� อไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙),” สบืคน้เมื�อวนัที� ๔ เมษายน ๒๕๖๓, 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php.

 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, “โรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙),” สบืคน้เมื�อวนัที� ๔ เมษายน 

๒๕๖๓, https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_km/handout๐๐๑_๑๒๐๓๒๐๒๐.pdf.

 สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, “แนะทางออกธุรกจิไทย เตรยีมความพรอ้มรบัมือ COVID-๑๙,” สบืคน้เมื�อวนัที� ๔ เมษายน 

๒๕๖๓, https://ismed.or.th/SPR๓๑๐๓๖๓.php.
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  ตามสถติ ิณ วนัที� 4 เมษายน 2563 ผูต้ดิเชื� อท ั �วโลก จาํนวน 1,097,810 ราย เสยีชีวติ จาํนวน 59,140 
ราย และรกัษาหาย จาํนวน 228,923 ราย สาํหรบัประเทศไทย ขอ้มูลตั�งแต่วนัที� 10 มีนาคม – 4 เมษายน 2563
พบผูป่้วยตดิเชื� อเพิ�ม จาํนวน 89 ราย ยอดสะสมตดิเชื� อ จาํนวน 2,067ราย รกัษาหาย จาํนวน 612 ราย และเสยีชีวติ  
จาํนวน 20 ราย  ซึ�งในจาํนวนทั�งหมด 2,067 คน เป็นคนไทย จาํนวน 1,794 คน และเป็นคนต่างชาต ิจาํนวน 273 คน 
 2.3 ผลกระทบการท่องเที�ยวจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019
  การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 ที�เกดิขึ�นท ั �วโลกช่วง 
เดือนธนัวาคม 2562 จนถงึเดือนมีนาคม 2563รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ยงัไม่ 
สามารถประเมินไดว้่าสถานการณ์จะยตุลิงเมื�อใด โดยจากความวติกกงัวลและความไม่ 
แน่นอนที�เกดิขึ�น และการออกมาตรการเพื�อป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคใน 
หลายประเทศสง่ผลใหมี้การเดินทางระหว่างประเทศลดลงเป็นจาํนวนมาก ซึ�งคาดว่าจะสรา้ง 
ผลกระทบคร ั�งใหญ่ต่อภาคธุรกจิในประเทศ ทั�งภาคอตุสาหกรรม และภาคการท่องเที�ยว    
ที�มีจาํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาตลิดลง บรษิทัที�ปรกึษาชั�นนําของโลก Mckinsey ไดเ้ผย 
รายงานผลกระทบทางเศรษฐกจิท ั �วโลก จากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 เมื�อวนัที� 
9 มีนาคม 2563 โดยประมาณการพบว่าเศรษฐกจิท ั �วโลกมีการชะลอตวัสง่ผลต่อทกุภาคสว่น 
ซึ�งภาคบรกิาร รวมถงึธุรกจิการบนิ การเดินทาง และการท่องเที�ยวมีแนวโนม้ไดร้บัผล 
กระทบหนกัที�สดุ  และวนัที� 25 มีนาคม 2563 คาดการณ์ว่าอตุสาหกรรมท่องเที�ยวท ั �วโลก 
จะฟื� นตวัไดป้ระมาณช่วงไตรมาสแรกถงึไตรมาสที�สอง ปี 2564  
  เมื�อพจิารณาจากขอ้มูลสถตินิกัท่องเที�ยวชาวต่างชาตทิี�เดินทางเขา้มายงัประเทศไทย จากกระทรวงการ 
ท่องเที�ยวและกฬีา  ในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 เปรยีบเทยีบในช่วงเดือนเดียวกนั ของปี 2562 พบว่า 

 
 

  นอกจากนั�น การท่องเที�ยวแหง่ประเทศไทยไดว้เิคราะหถ์งึผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของโรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 ที�เกี�ยวกบัตลาดการท่องเที�ยวไทย ไดแ้ก ่ ผลกระทบที�เกดิขึ�นต่ออตุสาหกรรม 
ท่องเที�ยวไทย จะทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที�ยวเริ�มลดลง ต ั�งแต่วนัที� 25 มกราคม – 14 กมุภาพนัธ ์2563 โดยในภาพรวม 
นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาตลิดลงรอ้ยละ 35 เนื�องจากคาํส ั �งหา้มออกนอกประเทศเพื�อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคตดิ 
เชื� อไวรสัโคโรนา 2019 นกัท่องเที�ยวที�เป็นตลาดหลกัทางดา้นรายไดท้ี�เดินทางเขา้มายงัประเทศไทย มีอตัราลดลงเกอืบ 
ท ั�งหมด ยกเวน้รสัเซีย เนื�องจากชาวต่างชาตเิหน็ว่าประเทศไทยและประเทศภายในภมิูภาคเอเชีย อาจเป็นจุดแพรร่ะบาด 
ของโรค ไม่มีการจองบตัรโดยสารเครื�องบนิลว่งหนา้เพื�อเดินทางมายงัประเทศไทย โดยนกัท่องเที�ยวจากยโุรป อเมรกิา 
ตะวนัออกกลาง และโอเชียเนีย เริ�มมีแนวโนม้ลดลงเรื�อย ๆ เมื�อไดเ้ทยีบเคยีงเพื�อคาดการณ์ถงึระยะเวลาการเกดิผล 
กระทบที�ทาํใหน้กัท่องเที�ยวลดลงในกรณีการเกดิโรคตดิต่ออบุตัใิหม่ในอดีต พบว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 1 – 5 
เดือน โดยขึ�นอยู่กบัศกัยภาพของมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรค

รายการ กมุภาพนัธ ์2562 กมุภาพนัธ ์2563 หมายเหตุ

จาํนวนนกัท่องเที�ยว (คน)

จาํนวนรายได ้(ลา้นบาท)

3,603,654

184,857.37

2,061,990

103,713.94

ลดลงรอ้ยละ 42.78

ลดลงรอ้ยละ 49.90

 ศูนยป์ฏบิตักิารฉุกเฉินดา้นวจิยัและวชิาการ สาํนกังานการวจิยัแหง่ชาต,ิ “สถานการณ์โรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19),” สบืคน้เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2563, 

https://www.nrct.go.th/.

 สาํนกังานพฒันารฐับาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน), “รายงาน COVID-19 ประจาํวนั,” สบืคน้เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2563, https://data.go.th/dataset/covid-๑๙-daily.

 McKinsey & Company, “COVID-19: Implications for business,” Accessed April 4, 2020, https://www.mckinsey.com/business-functions/ 

risk/our-insights/covid-19-implications-for-business.

 McKinsey & Company, “COVID-๑๙ : Briefing materials Global health and crisis response Update March 25, 2020,” Accessed April 4, 

2020, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%๒๐functions/risk/our%๒๐insights/covid%๒๐๑๙%๒๐implications%๒๐for%๒๐

business/covid%๒๐๑๙%๒๐march%๒๐๒๕/covid-๑๙-facts-and-insights-march-๒๕-v๓.ashx.

  กระทรวงการท่องเที�ยวและกฬีา, “สถติดิา้นการท่องเที�ยวปี ๒๕๖๓,” สบืคน้เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2563, https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=๕๙๒.

   วฒุสิภา, บนัทกึการประชมุคณะกรรมาธกิารการท่องเที�ยว วฒุสิภา คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ วนัจนัทรท์ี� ๑๗ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๓. (กรุงเทพฯ: 

สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา, ๒๕๖๓), ๖-๗. 
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  ความเสยีหายจากการแพรร่ะบาด จะสง่ผลกระทบต่อธุรกจิในอตุสาหกรรมท่องเที�ยว คอื ธุรกจิ 
ประกอบการขนสง่ทางอากาศ ธุรกจิการขนสง่ทางบกและทางนํ�า ธุรกจิใหบ้รกิารที�พกัแรม ธุรกจิการท่องเที�ยวและ 
สถานบนัเทงิ บรษิทันําเที�ยวท ั�งระบบ มคัคเุทศกแ์ละผูนํ้าเที�ยว ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร ผูป้ระกอบการจาํหน่ายของ 
ที�ระลกึ และธุรกจิโรงพยาบาล สว่นกลุม่ที�ไดร้บัผลกระทบโดยตรง คอื กลุม่ธุรกจิที�รบันกัท่องเที�ยวชาวจนีเป็นหลกั 
โดยเริ�มไดร้บัผลกระทบหนกักระทั �งตอ้งปิดกจิการแลว้ในบางแหง่ หรอือาจมีการลดเงนิเดือนพนกังาน และในกรณี 
ที�ยงัไม่มีรายไดเ้ขา้มาภายในระยะเวลา 3 เดือนอาจตอ้งเลกิจา้งพนกังานบางสว่น
3. ขอ้เสนอแนะ
  3.1 การท่องเที�ยวเชิงการแพทยจ์ะมีบทบาทที�สาํคญั เมื�อเปรยีบเทยีบกบัหลายประเทศถอืไดว้่า  
การท่องเที�ยวเชิงการแพทยห์รอืเชิงสขุภาพมีความโดดเด่นในการรบัมือโรคระบาด จงึเหน็ควรสง่เสรมิใหก้ารท่องเที�ยว 
เชิงการแพทย ์หรอืการท่องเที�ยวเชิงสขุภาพ ซึ�งจะทาํใหใ้นอนาคตประเทศไทยจะเป็น Medical Hub หรอืมืออาชีพ 
ดา้นสขุภาพ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายแผนย่อยการท่องเที�ยวเชิงสขุภาพความงาม และแพทยแ์ผนไทย ที�มีตวัชี� วดั 
อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที�ยวเชิงสขุภาพความงาม และแพทยแ์ผนไทย ปี 2561 - 2565 ขยายตวั 
รอ้ยละ 5 
  3.2 การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลต่อการเปลี�ยนแปลง 
พฤตกิรรมของคนในประเทศจากการกาํหนดมาตรการหา้มบคุคลใดเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร หรอืการขอความ 
รว่มมือจากประชาชนทั�งในประเทศไทยหรอืแมแ้ต่ต่างประเทศใหอ้ยู่แต่ในที�พกัอาศยัเพื�อลดการตดิเชื� อ หรอืการ 
กาํหนดใหมี้การปฏบิตังิานภายในที�พกัอาศยั ซึ�งยงัไม่มีการประเมินสถานการณ์ว่าจะยตุเิมื�อใด ประชาชนสว่นใหญ่ 
จงึนิยมใชช่้องทางในการสื�อสารหรอืการสบืคน้ขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลนเ์ป็นหลกั ดงันั�น เมื�อสถานการณ์โรค 
ระบาดมีแนวโนม้ลดลงและมีการเดินทางท่องเที�ยวในอนาคต คาดว่านกัท่องเที�ยวจะนิยมใชช่้องทางออนไลนเ์ป็น 
หลกัในการสบืหาขอ้มูลการท่องเที�ยว การจองที�พกั รา้นอาหาร สายการบนิ หรอืกจิกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการ 
ท่องเที�ยวมากขึ�น จงึควรสง่เสรมิการจดัทาํ Big Data เพื�อรวบรวมพฤตกิรรมของนกัท่องเที�ยวที�มีแนวโนม้เปลี�ยนแปลง 
ไปสง่เสรมิใหมี้แพลตฟอรม์เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวที�เป็นของประเทศไทย และสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการดา้นการ 
ท่องเที�ยวเพิ�มเตมิช่องทางการประชาสมัพนัธส์นิคา้หรอืแหลง่ท่องเที�ยวทางออนไลนม์ากขึ�น เพื�อสง่ผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายสดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเที�ยวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ�มขึ�นตามเป้า 
หมาย คอื เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 22 ภายในปี 2565
 3.3 จาํนวนผูต้ดิเชื� อ ณ วนัที� 4 เมษายน 2563 มีจาํนวนทั�งหมด 2,067คน เป็นคนไทย จาํนวน 1,794 คน 
และเป็นคนต่างชาต ิ จาํนวน 273 คน ซึ�งภาครฐัไดเ้รง่กาํหนดมาตรการดูแลผูต้ดิเชื� อท ั�งคนไทยและต่างชาต ิ เพื�อ 
ไม่ใหมี้การแพรร่ะบาดในประเทศไทยเพิ�มขึ�น ดงันั�น จงึเสนอใหค้ณะกรรมการนโยบายการท่องเที�ยวแหง่ชาตติาม 
พระราชบญัญตันิโยบายการท่องเที�ยวแหง่ชาต ิพ.ศ. 2551 เรง่รดัใหมี้การจดัทาํประกนัภยัแกน่กัท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวภายในประเทศ ซึ�งเป็นไปตามพระราชบญัญตันิโยบายการท่องเที�ยวแหง่ชาต ิ
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2562 เพื�อคุม้ครองนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิและสรา้งความเชื�อมั �นใหก้บันกัท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิ
อกีทางหนึ�งดว้ย
 3.4 สง่เสรมิใหค้นไทยเดินทางท่องเที�ยวในประเทศไทยมากขึ�น เพื�อมิใหเ้ป็นการพึ�งพา เฉพาะนกัท่องเที�ยว 
ชาวต่างชาตเิป็นหลกั โดยเรง่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเที�ยวเมืองรอง เพื�อใหเ้ป้าหมายรายไดจ้ากการท่องเที�ยวของเมืองหลกั 
และเมืองรองเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ ประเด็นการท่องเที�ยว ในปี 2561- 2565
คอื อตัราสว่นเมืองหลกั รอ้ยละ 80 และเมืองรอง รอ้ยละ 20
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