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สุดารัตน์ หมวดอินทร์
เอกสารวิชาการนี� เป็ นความคิดเห็นและความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผูเ้ ขียน สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วย.

1

COVID-19 กับผลกระทบการท่องเที�ยวของประเทศไทย
1. บทนํ า

*

สุดารัตน์ หมวดอินทร์

การท่องเที�ยวถือได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมที�สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทย โดยเป้ าหมายการท่องเที�ยวของ
ประเทศไทยนั�น ได้มีการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน ในประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการ ท่องเที�ยว ซึ�งเป็ นการกําหนดแนวทางในภาพรวม
ต่อจากนั�นได้ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็ นแนวทางในการขับเคลื�อน
ยุทธศาสตร์โดยกําหนดให้มีแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที�ยว ประกอบด้วย 6 แผนย่อย
โดยมีการกําหนดเป้ าหมาย ตัวชี�วดั และค่าเป้ าหมายทุก 5 ปี ในทุก 4 ช่วงระยะเวลา
ในช่วงปี 2561 - 2562 ที�ผ่านมา การท่องเที�ยวได้รบั การสนับสนุ นการดําเนิ นการ เพือ� ให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อมาช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทัว� โลกโดยรวมประเทศไทยด้วย
อย่างรวดเร็ว ซึ�งวันที� 1 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นโรค
ติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 และในวันที� 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก
(WHO) ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็ นภาวะการระบาดใหญ่
เป็ นวงกว้างทัว� โลก (Pandemic) ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทัว� โลกที�มีผูต้ ดิ เชื�อจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที�ยวของประเทศไทย
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วส่งผลให้หลายประเทศออกมาตรการ เพือ� มิให้ประชาชนใน
ประเทศเดินทางออกนอกประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย เพือ� ควบคุมการแพร่ระบาด อีกทัง� ยังไม่มียารักษาและ
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าประเทศไทยจะใช้ระยะเวลานานเท่าใด ในการควบคุมโรคหรือในอนาคตการแพร่ระบาด
ของโรคจะทวีความรุนแรงขึ�นหรือไม่ ดังนั�น สถานการณ์การแพร่ระบาดที�เกิดขึ�น จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อ
การขับเคลื�อนการท่องเที�ยวของประเทศไทยไปสูเ่ ป้ าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติท�ไี ด้วางไว้

2. เนื� อหา

2.1 ความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติต่อการท่องเที�ยว
ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง เป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง� ยืนตามหลักธรรมาภิ1บาล เพือ� ใช้
เป็ นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพือ� ให้เกิดเป็ นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสูเ่ ป้ าหมาย
ดังกล่าว กําหนดระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติท�เี กี�ยวกับการท่องเที�ยว ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติท�ี 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที�ยว และแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ มีทง�ั หมด
23 ฉบับ ได้ให้ความสําคัญกับการท่องเที�ยว โดยกําหนดให้มีแผนแม่บท 1 ใน 23 ฉบับ คือ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที�ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) แบ่งเป็ น 6 แผนย่อย ได้แก่ 1) แผนย่อยการท่องเที�ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2) แผนย่อยการท่องเที�ยวเชิงธุรกิจ 3) แผนย่อยการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพความงาม
และแพทย์แผนไทย 4) แผนย่อยการท่องเที�ยวสําราญทางนํ� า 5) แผนย่อยการท่องเที�ยวเชื�อมโยงภูมิภาค และ
6) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิ เวศการท่องเที�ยว ซึ�งในแผนแม่บทและแผนย่อย มีเป้ าหมายตัวชี�วดั และค่าเป้ าหมาย
ทุก 5 ปี แบ่งเป็ น 4 ช่วง กําหนดค่าเป้ าหมายแผนแม่บท 5 ปี แรก คือระหว่างปี 2561 - 2565 ดังนี�
*
นางสาวสุดารัตน์ หมวดอินทร์ วิทยากรชํานาญการ กลุม่ งานคณะกรรมาธิการการท่องเที�ยว สํานักกรรมาธิการ ๓
1
สํานักงานเลขานุ การของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ), (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๑), ๒-๓.
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1) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที�ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิม� ขึ�นร้อยละ 22 (ข้อมูลฐาน : ปี 2560 ร้อยละ 8.96)2
2) อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที�ยวของเมืองหลักและเมืองรอง สัดส่วน 80:20 (ข้อมูลฐาน :
ไม่มี)
3) อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที�ยวของประเทศไทย โดย Travel &
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 30 (ข้อมูลฐาน : ปี 2560 อันดับที� 34)
2.2 โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 เป็ นตระกูลของไวรัสที�กอ่ ให้เกิดอาการป่ วยตัง� แต่ โรค
ไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที�มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-Cov)
และโรคระบบ ทางเดินทางหายใจเฉี ยบพลันรุนแรง (SARS-Cov) ซึ�งเป็ นสายพันธุใ์ หม่ท�ไี ม่เคยพบมาก่อนใน
มนุ ษย์ ก่อให้เกิดอาการป่ วยระบบทางเดินทางหายใจในคนและสามารถแพร่เชื�อจากคนสูค่ นได้ โดยเชื�อไวรัสนี�
พบครัง� แรกในเมืองอูฮ่ นั � มณฑลหูเป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2562 ซึ�งอาการทัว� ไปของโรค
ได้แก่ อาการ ระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี� หายใจลําบาก ในกรณี ท�มี ีอาการรุนแรงมาก อาจทําให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวติ ในการรักษา จึงเป็ นรูปแบบประคับ
ประคอง เพือ� บรรเทาอาการป่ วยต่าง ๆ โดยปัจจุบนั ยังไม่มีวคั ซีนป้ องกันโรค ผูต้ ดิ เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 จะมี
อาการคล้ายเป็ นไข้หวัด จึงเป็ นเรื�องยากที�จะสามารถระบุโรคตามอาการเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยการ
ทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ� ยืนยันเชื�อ3 ในผูป้ ่ วย 1 ราย สามารถแพร่เชื�อให้คนอืน� ได้เฉลี�ย 2 - 4 คน ทัง� นี�
ขึ�นอยู่กบั ความหนาแน่ นของประชากรและฤดูกาล มีระยะฟักตัว 2 - 14 วัน แพร่เชื�อโรคได้เมื�อมีการแสดง
อาการแล้วเท่านั�น4 จากระยะเวลาในการฟักตัว และไม่มียารักษาโรค ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
และเพิม� จํานวนมากขึ�นทัง� ในประเทศและต่างประเทศ
จากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�เริ�มจากเมืองอูฮ่ นั � มณฑลหูเป่ ย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทยมีลาํ ดับการพบผูต้ ดิ เชื�อ และดําเนิ นการควบคุมโรค5 ดังนี�
- วันที� 29 ธันวาคม 2562 พบผูป้ ่ วยเป็ นกลุม่ ในเมืองอูฮ่ นั �
- วันที� 8 มกราคม 2563 พบผูป้ ่ วยรายแรกในประเทศไทยซึ�งเป็ นชาวจีนที�ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
- วันที� 15 มกราคม 2563 พบผูป้ ่ วยคนไทยรายแรกที�เดินทางกลับจากต่างประเทศ
- วันที� 1 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศ “โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ
“โรคโควิด-19” เป็ นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตง�ั แต่
วันที� 1 มีนาคม 2563
- วันที� 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลไทยประกาศข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที� 1) ใช้บงั คับทัว� ราชอาณาจักร
แถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นทัว� ราชอาณาจักร เริ�มตัง� แต่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 มีเรื�องการปิ ด
ช่องทางการเข้า มาในราชอาณาจักร
- วันที� 2 เมษายน 2563 ประกาศห้ามบุคคลใดทัว� ราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง
เวลา 22.00 - 04.00 นาฬกิ า ของวันรุง่ ขึ�น มีผลใช้บงั คับในวันที� 3 เมษายน 2563 (ข้อกําหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 ฉบับที� 2)
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สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “สรุป เป้ าหมาย ตัวชี�วดั ข้อมูลฐาน และค่าเป้ าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ,”
สืบค้นเมื�อวันที� 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.
3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, “โรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่ า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙),” สืบค้นเมื�อวันที� ๔ เมษายน ๒๕๖๓,
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php.
4 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, “โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙),” สืบค้นเมื�อวันที� ๔ เมษายน
๒๕๖๓, https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_km/handout๐๐๑_๑๒๐๓๒๐๒๐.pdf.
5 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, “แนะทางออกธุรกิจไทย เตรียมความพร้อมรับมือ COVID-๑๙,” สืบค้นเมื�อวันที� ๔ เมษายน
๒๕๖๓, https://ismed.or.th/SPR๓๑๐๓๖๓.php.
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ตามสถิติ ณ วันที� 4 เมษายน 2563 ผูต้ ดิ เชื�อทัว� โลก จํานวน 1,097,810 ราย เสียชีวติ จํานวน 59,140
ราย และรักษาหาย จํานวน 228,923 ราย สําหรับประเทศไทย ข้อมูลตัง� แต่วนั ที� 10 มีนาคม – 4 เมษายน 2563
พบผูป้ ่ วยติดเชื�อเพิม� จํานวน 89 ราย ยอดสะสมติดเชื�อ จํานวน 2,067ราย รักษาหาย จํานวน 612 ราย และเสียชีวติ
จํานวน 20 ราย6 ซึ�งในจํานวนทัง� หมด 2,067 คน เป็ นคนไทย จํานวน 1,794 คน และเป็ นคนต่างชาติ จํานวน 273 คน7
2.3 ผลกระทบการท่องเที�ยวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�เกิดขึ�นทัว� โลกช่วง
เดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2563รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ยังไม่
สามารถประเมินได้ว่าสถานการณ์จะยุตลิ งเมื�อใด โดยจากความวิตกกังวลและความไม่
แน่ นอนที�เกิดขึ�น และการออกมาตรการเพือ� ป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใน
หลายประเทศส่งผลให้มีการเดินทางระหว่างประเทศลดลงเป็ นจํานวนมาก ซึ�งคาดว่าจะสร้าง
ผลกระทบครัง� ใหญ่ต่อภาคธุรกิจในประเทศ ทัง� ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที�ยว
ที�มีจาํ นวนนักท่องเที�ยวต่างชาติลดลง บริษทั ที�ปรึกษาชัน� นํ าของโลก Mckinsey ได้เผย
รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจทัว� โลก จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื�อวันที�
9 มีนาคม 2563 โดยประมาณการพบว่าเศรษฐกิจทัว� โลกมีการชะลอตัวส่งผลต่อทุกภาคส่วน
ซึ�งภาคบริการ 8รวมถึงธุรกิจการบิน การเดินทาง และการท่องเที�ยวมีแนวโน้มได้รบั ผล
กระทบหนักที�สดุ และวันที� 25 มีนาคม 2563 คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมท่องเที�ยวทัว� โลก
จะฟื� นตัวได้ประมาณช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาสที�สอง ปี 2564 9
เมื�อพิจารณาจากข้อมูลสถิตนิ กั ท่องเที�ยวชาวต่างชาติท�เี ดินทางเข้ามายังประเทศไทย จากกระทรวงการ
10
ท่องเที�ยวและกีฬา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ของปี 2562 พบว่า
รายการ
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ
จํานวนนักท่องเที�ยว (คน)
3,603,654
2,061,990
ลดลงร้อยละ 42.78
จํานวนรายได้ (ล้านบาท)
184,857.37
103,713.94
ลดลงร้อยละ 49.90
นอกจากนั�น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยได้วเิ คราะห์
ถงึ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
11
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�เกี�ยวกับตลาดการท่องเที�ยวไทย ได้แก่ ผลกระทบที�เกิดขึ�นต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที�ยวไทย จะทําให้จาํ นวนนักท่องเที�ยวเริ�มลดลง ตัง� แต่วนั ที� 25 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในภาพรวม
นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 35 เนื� องจากคําสัง� ห้ามออกนอกประเทศเพือ� ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 นักท่องเที�ยวที�เป็ นตลาดหลักทางด้านรายได้ท�เี ดินทางเข้ามายังประเทศไทย มีอตั ราลดลงเกือบ
ทัง� หมด ยกเว้นรัสเซีย เนื� องจากชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยและประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย อาจเป็ นจุดแพร่ระบาด
ของโรค ไม่มีการจองบัตรโดยสารเครื�องบินล่วงหน้าเพือ� เดินทางมายังประเทศไทย โดยนักท่องเที�ยวจากยุโรป อเมริกา
ตะวันออกกลาง และโอเชียเนี ย เริ�มมีแนวโน้มลดลงเรื�อย ๆ เมื�อได้เทียบเคียงเพือ� คาดการณ์ถงึ ระยะเวลาการเกิดผล
กระทบที�ทาํ ให้นกั ท่องเที�ยวลดลงในกรณี การเกิดโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ในอดีต พบว่าจะเป็ นช่วงระยะเวลาประมาณ 1 – 5
เดือน โดยขึ�นอยู่กบั ศักยภาพของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิ นด้านวิจยั และวิชาการ สํานักงานการวิจยั แห่งชาติ, “สถานการณ์โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),” สืบค้นเมื�อวันที� 4 เมษายน 2563,
https://www.nrct.go.th/.
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน), “รายงาน COVID-19 ประจําวัน,” สืบค้นเมื�อวันที� 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�ยวและกีฬา, “สถิตดิ า้ นการท่องเที�ยวปี ๒๕๖๓,” สืบค้นเมื�อวันที� 4 เมษายน 2563, https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=๕๙๒.
วุฒสิ ภา, บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการท่องเที�ยว วุฒสิ ภา ครัง� ที� ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ท�ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. (กรุงเทพฯ:
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา, ๒๕๖๓), ๖-๗.
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ความเสียหายจากการแพร่ระบาด จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที�ยว คือ ธุรกิจ
ประกอบการขนส่งทางอากาศ ธุรกิจการขนส่งทางบกและทางนํ� า ธุรกิจให้บริการที�พกั แรม ธุรกิจการท่องเที�ยวและ
สถานบันเทิง บริษทั นํ าเที�ยวทัง� ระบบ มัคคุเทศก์และผูน้ ํ าเที�ยว ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ ระกอบการจําหน่ ายของ
ที�ระลึก และธุรกิจโรงพยาบาล ส่วนกลุม่ ที�ได้รบั ผลกระทบโดยตรง คือ กลุม่ ธุรกิจที�รบั นักท่องเที�ยวชาวจีนเป็ นหลัก
โดยเริ�มได้รบั ผลกระทบหนักกระทัง� ต้องปิ ดกิจการแล้วในบางแห่ง หรืออาจมีการลดเงินเดือนพนักงาน และในกรณี
ที�ยงั ไม่มีรายได้เข้ามาภายในระยะเวลา 3 เดือนอาจต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 การท่องเที�ยวเชิงการแพทย์จะมีบทบาทที�สาํ คัญ เมื�อเปรียบเทียบกับหลายประเทศถือได้ว่า
การท่องเที�ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพมีความโดดเด่นในการรับมือโรคระบาด จึงเห็นควรส่งเสริมให้การท่องเที�ยว
เชิงการแพทย์ หรือการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ ซึ�งจะทําให้ในอนาคตประเทศไทยจะเป็ น Medical Hub หรือมืออาชีพ
ด้านสุขภาพ สอดคล้องกับเป้ าหมายแผนย่อยการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย ที�มีตวั ชี�วดั
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย ปี 2561 - 2565 ขยายตัว
ร้อยละ 5
3.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในประเทศจากการกําหนดมาตรการห้ามบุคคลใดเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือการขอความ
ร่วมมือจากประชาชนทัง� ในประเทศไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศให้อยู่แต่ในที�พกั อาศัยเพือ� ลดการติดเชื�อ หรือการ
กําหนดให้มีการปฏิบตั งิ านภายในที�พกั อาศัย ซึ�งยังไม่มีการประเมินสถานการณ์ว่าจะยุตเิ มื�อใด ประชาชนส่วนใหญ่
จึงนิ ยมใช้ช่องทางในการสือ� สารหรือการสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก ดังนั�น เมื�อสถานการณ์โรค
ระบาดมีแนวโน้มลดลงและมีการเดินทางท่องเที�ยวในอนาคต คาดว่านักท่องเที�ยวจะนิ ยมใช้ช่องทางออนไลน์เป็ น
หลักในการสืบหาข้อมูลการท่องเที�ยว การจองที�พกั ร้านอาหาร สายการบิน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับการ
ท่องเที�ยวมากขึ�น จึงควรส่งเสริมการจัดทํา Big Data เพือ� รวบรวมพฤติกรรมของนักท่องเที�ยวที�มีแนวโน้มเปลี�ยนแปลง
ไปส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มเกี�ยวกับการท่องเที�ยวที�เป็ นของประเทศไทย และส่งเสริมให้ผูป้ ระกอบการด้านการ
ท่องเที�ยวเพิม� เติมช่องทางการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหรือแหล่งท่องเที�ยวทางออนไลน์มากขึ�น เพือ� ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้ าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที�ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ�มขึ�นตามเป้ า
หมาย คือ เพิม� ขึ�นร้อยละ 22 ภายในปี 2565
3.3 จํานวนผูต้ ดิ เชื�อ ณ วันที� 4 เมษายน 2563 มีจาํ นวนทัง� หมด 2,067คน เป็ นคนไทย จํานวน 1,794 คน
และเป็ นคนต่างชาติ จํานวน 273 คน ซึ�งภาครัฐได้เร่งกําหนดมาตรการดูแลผูต้ ดิ เชื�อทัง� คนไทยและต่างชาติ เพือ�
ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยเพิม� ขึ�น ดังนั�น จึงเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที�ยวแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัตนิ โยบายการท่องเที�ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เร่งรัดให้มีการจัดทําประกันภัยแก่นกั ท่องเที�ยวชาวต่างชาติ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวภายในประเทศ ซึ�งเป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ โยบายการท่องเที�ยวแห่งชาติ
(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2562 เพือ� คุม้ ครองนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ และสร้างความเชื�อมัน� ให้กบั นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ
อีกทางหนึ� งด้วย
3.4 ส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที�ยวในประเทศไทยมากขึ�น เพือ� มิให้เป็ นการพึง� พา เฉพาะนักท่องเที�ยว
ชาวต่างชาติเป็ นหลัก โดยเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวเมืองรอง เพือ� ให้เป้ าหมายรายได้จากการท่องเที�ยวของเมืองหลัก
และเมืองรองเป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที�ยว ในปี 2561- 2565
คือ อัตราส่วนเมืองหลัก ร้อยละ 80 และเมืองรอง ร้อยละ 20
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