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ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
(General Agreement on Trade in Services: GATS)

• เป็นหนึ่งในความตกลงที่มีการเจรจากันจนส าเร็จลุลว่งในรอบเจรจาอุรุกวัย (Uruguay Round) ภายใต้องค์การการค้า
โลก (World Trade Organization: WTO) และเริ่มมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกทั่วโลก (ประมาณ 140 ประเทศ) 
เมื่อเดือน มกราคม 2538
• มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก่
 เพื่อมุ่งสร้างระบบกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศท่ีน่าเชื่อถือ
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมท้ังหมดในการปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ตามหลักการของการไม่เลือก

ปฏิบัติ (Principle of Non-Discrimination)
 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านทางพันธกรณีทางนโยบายที่รับประกันได้
 เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนาผ่านความก้าวหน้าของการเปิดเสรีทางการค้า

• ความตกลงมีผลบังคับใช้ผูกพันกับสาขาภาคบริการเกอืบทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะบริการที่อยู่ในอ านาจก ากับดูแลของ
รัฐบาล (อาทิ ประกันสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข) และบริการขนส่งทางอากาศ เฉพาะในส่วนที่กระทบกับ
สิทธิด้านการจราจรทางอากาศ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิดังกล่าว



ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
(General Agreement on Trade in Services: GATS)

• รูปแบบการค้าบริการ (Mode of Supply) รวมทั้งค านิยามที่ก าหนดไว้ มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่
- Mode 1: การข้ามพรมแดนของ “การบริการ” (Cross-border Supply) ตัวอย่างเช่น การให้บริการทาง

การเงินผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
- Mode 2: การข้ามพรมแดนของ “ผู้รับบริการ” (Consumption Abroad) ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยจาก

ต่างประเทศเดินทางมารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทย
- Mode 3: การข้ามพรมแดนของ “ผู้ให้บริการต่างชาติ” ที่เข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการ (Commercial 

Presence) ตัวอย่างเช่น เครือโรงแรมในต่างประเทศเข้ามาจัดตั้งสาขาโรงแรมในไทย
- Mode 4: การข้ามพรมแดนของ “บุคคลต่างชาต”ิ เข้ามาให้บริการในดินแดนของสมาชิก (Presence 

of Natural Persons) ตัวอย่างเช่น ครูต่างชาติเข้ามาสอนหนังสือในโรงเรียนไทย



ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
(General Agreement on Trade in Services: GATS)

•พันธะผูกพันทั่วไป ภายใต้ GATS ได้แก่ 
1. การปฏิบัติเย่ียงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง (Most-Favored-Nation or MFN Treatment): หมวด 2 ระบุว่า นัก

ธุรกิจต่างชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับนักธุรกิจในประเทศ เมื่อนักธุรกิจเหล่าน้ันมีด าริที่จะเข้ามาร่วมท า
ธุรกิจในเขตประเทศนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน

2. ความโปร่งใส (Transparency): สมาชิกต้องตีพิมพ์การด าเนินมาตรการต่าง ๆ โดยทั่วไปตามความตกลง พร้อมกับจัดตั้ง
จุดติดต่อสอบถามระดับชาติ (National Enquiry Points) ที่ได้รับมอบอ านาจให้สนองตอบต่อค าร้องขอของสมาชิกอื่น ๆ 
กระบวนการขั้นตอนทบทวนด้านการบริหารทั่วไปและการอุทธรณ์ รวมถึงระเบียบของการด าเนินงานของธุรกิจผูกขาดและ
ผู้จัดจ าหน่ายเฉพาะเจาะจง

•พันธะผูกพันเจาะจง ภายใต้ GATS ได้แก่ 
1. การเปิดตลาด (Market Access): เป็นข้อผูกพันที่ต้องอาศัยการเจรจาในแต่ละสาขาภาคบริการ แต่อาจมีข้อจ ากัดได้ หาก

เป็นไปตามเงื่อนไขของความตกลง อาทิ จ านวนผู้ให้บริการ ลักษณะการด าเนินงานหรือลูกจ้างที่ให้บริการ มูลค่าของ
ธุรกรรม รูปแบบตามนิตินัยของผู้ให้บริการ หรือการมีส่วนร่วมของทุนต่างชาติ

2. การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment): ประเทศสมาชิกต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยอาศัยมาตรการใด ๆ อัน
จะน าไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการในประเทศก่อน



กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

• กรอบความตกลงผ่านการลงนามของประเทศสมาชิก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 ณ การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 
ครั้งที่ 5 (the 5th ASEAN Summit) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คณะรัฐมนตรีอนุมติการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2540 และได้ส่งมอบสัตยาบันสารไปยังเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2540
• กรอบความตกลงมีวัตถุประสงค์หลัก ประกอบด้วย
เพื่อก าหนดกรอบทางกฎระเบียบที่จะท าให้ประเทศสมาชิกมีความสามารถในการเปิดตลาดให้แก่ผู้ให้บริการของ

อาเซียนได้เพิ่มขึ้น
เพื่อมุ่งยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้าบริการระหว่างกันในอาเซียนให้มากกว่าที่ประเทศสมาชิกได้ผูกพันไว้ภายใต้ GATS
เพื่อยกระดับความร่วมมือภาคบริการท่ามกลางประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อขจัดข้อจ ากัดส าคัญของการค้าบริการในอาเซียน
เพื่อผลักดันการเปิดเสรีการค้าบริการอย่างคืบหน้า (Progressive Liberalization) โดยอาศัยการเจรจาเป็นชุด

ตารางข้อผูกพัน (Packages of Schedules of Commitments)



กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

• รูปแบบการค้าบริการ (Mode of Supply) รวมทั้งค านิยามที่ก าหนดไว้ตามความตกลง GATS ก็ได้ถูกน ามาใช้เป็น
แบบในความตกลง AFAS ด้วย
• วางเป้าหมายให้มีการเปิดเสรีค้าบริการรวม 12 สาขาหลัก ประกอบด้วย 128 สาขาย่อย และยกเลิกอุปสรรคใน

การค้าบริการทุกรูปแบบและเปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 70 อันเป็นฐานไปสู่การ
วางเป้าหมายในระยะต่อไปตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 ต่อไป (AEC Blueprint 2025)
• การจัดประเภทสาขาบริการ 12 สาขาข้างต้น สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของส านักงานสถิติขององค์การสหประชาชาติ 

(the UN Statistical Office) ซึ่งยังมีจ าแนกออกเป็นสาขาย่อย และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแต่ละสาขาด้วย โดย
สาขาหลักจ าแนกตามรหัสของแต่ละสาขา มีดังนี้
 1) บริการธุรกิจ (Business Services); 2) บริการสื่อสารคมนาคม (Communication Services); 3) บริการก่อสร้างและ

วิศวกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการก่อสร้าง (Construction and related Engineering Services); 4) บริการจัดจ าหน่าย 
(Distribution Services); 5) บริการด้านการศึกษา (Educational Services); 6) บริการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Services)



กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

 7) บริการทางการเงิน (Financial Services); 8) บริการเกี่ยวเน่ืองกับสุขภาพและสังคม (Health related and Social 
Services); 9) บริการท่องเท่ียวและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง (Tourism and Travel-related Services); 10) บริการ
นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural and Sporting Services); 11) บริการขนส่ง (Transport 
Services); 12) บริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาที่กล่าวมาแล้ว (Other Services not Included Elsewhere).

• การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการตาม AFAS นับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ได้บรรลุข้อผูกพันไปแล้วถึงชุดที่ 10 (10th

Package) โดยในอดีตท่ีผ่านมา สาระส าคัญของการเจรจาในแต่ละชุด มีดังนี้
- ชุดที่ 1 (ลงนาม 15 ธ.ค. 40): บรรดาประเทศสมาชิกเริ่มย่ืนตารางข้อผูกพันต่อกัน เฉพาะสาขาการ

ท่องเที่ยวและเกี่ยวเรื่องกับการเดินทางและการขนส่ง โดยทั้ง 9 ประเทศสมาชิก (ยังไม่รวมกัมพูชา) ระบุเปิดเพียงสาขา
การท่องเที่ยวและเกี่ยวเรื่องกับการเดินทาง และมีเพียง 5 ประเทศ ระบุเปิดตลาดการขนส่งด้วย ฟิลิปปินส์เปิดตลาด
สาขาบริการธุรกิจ เฉพาะสาขาย่อยบริการตรวจสอบบัญชี (Audit) ขณะที่เวียดนามระบุเปิดสาขาโทรคมนาคม



กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

- ชุดที่ 2: ทุกประเทศสมาชิกเปิดตลาดสาขาบริการธุรกิจ สาขาการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเรื่องกับการ
ก่อสร้าง สาขาบริการทางการเงิน (ยกเว้นอินโดนีเซีย) และสาขาการสื่อสาร (ยกเว้นเมียนมาและเวียดนาม ที่ไม่เปิดตลาด
สาขาย่อยบริการโทรคมนาคม) กัมพูชา ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2542 ยื่นข้อผูกพันเปิดตลาดบริการ 4 สาขาคือ 
บริการธุรกิจ บริการทางการเงิน ท่องเที่ยว และขนส่ง

- ชุดที่ 3: ได้ข้อสรุปของการเริ่มจัดท า “ข้อตกลงยอมรับร่วม” (Mutual Recognition Arrangements: 
MRAs) เพื่ออ านวยความสะดวกในการเปิดตลาด Mode 4 ด้านคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้ให้บริการ ให้สอดคล้องกับ
ความตกลง AFAS และพันธกรณีเปิดตลาดในตารางข้อผูกพันเฉพาะที่ตกลงกันไว้

- ชุดที่ 4: ได้ข้อสรุปใน 2 เรื่องส าคัญ คือ การก าหนดเวลาส าหรับการเปิดเสรีการค้าบริการเต็มรูปแบบให้ได้ภายใน
ปี 2563 และการก าหนดให้เริ่มต้นบังคับใช้สูตร “ASEAN minus X” ซึ่งหมายถึงสมาชิกรายใดหรือสองรายขึ้นไปที่มีความ
พร้อมในการเปิดตลาดบริการบางสาขา ก็สามารถเจรจาบนฐานของความตกลงต่างตอบแทน (Reciprocal Basis) กับ
คู่สัญญารายหนึ่งรายใด หรือมากกว่าได้ แต่ต้องไม่ท าให้เป็นการเพิ่มภาระแก่สมาชิกรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตกลงกัน นอกจากนี้ 
ยังได้วางแนวทางการผูกพันในกิจการที่มีลักษณะเป็นสาขาร่วม (Modified Common Sub-sector Approach)



กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

- ชุดที่ 5: ประเทศสมาชิกได้ตกลงร่วมกันจัดท าข้อผูกพันพิเศษส าหรับการเปิดตลาด 2 สาขาบริการโดยเฉพาะ
ขึ้น คือ บริการทางการเงิน และการขนส่งทางอากาศ รวมถึงยังมีการเจรจาเปิดตลาดสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ของภาครัฐและกฎระเบียบของภาครัฐ อาทิ สาขาการศึกษา สาขาจัดจ าหน่าย สาขาสิ่งแวดล้อม (โดยเฉพาะการจัดการ
ขยะ) และสาขาบริการนันทนาการ นอกจากนี้ ยังได้จัดท าความตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาส าคัญในล าดับต้น โดยก าหนด
กระบวนการเจรจาและสาขาที่จ าเป็นต้องเปิดตลาดก่อน พร้อมกับมุ่งยกเลิกข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในตารางเดิมของ Mode 
1 และ Mode 2 ให้ได้ภายในปี 2551 และตกลงให้ยกเลิกข้อจ ากัดการลงทุนของต่างชาติที่ก าหนดไว้ใน Mode 3 ภายในปี 
2553 

- ชุดที่ 6: การเจรจาเน้นรายสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ ขนส่งทางอากาศ และโลจิสติกส์ 
- ชุดที่ 7: ประเทศสมาชิกร่วมกันวางเป้าหมายการเปิดตลาดบริการใน 4 สาขา คือ สุขภาพ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การท่องเที่ยวและเก่ียวเนื่องกับการเดินทาง และการบิน ขณะที่สาขาโลจิสติกส์ ซึ่งต้องการให้เป็นสาขา
เร่งรัดที่จะต้องเปิดเสรีก่อนสาขาอื่น ๆ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายบริการเสรี (Free Flow Services)
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้



กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

- ชุดที่ 8: ลดหย่อนข้อจ ากัดการลงทุนต่างชาติได้มากขึ้น โดยอนุญาตให้คนต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม 
โดยเฉพาะสาขาสุขภาพ สาขาโทรคมนาคม และสาขาการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง ซึ่งต่างชาติสามารถถือหุ้น
ได้สูงถึงร้อยละ 70 ขณะที่สาขาอื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 80 สาขา ก าหนดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 51

- ชุดที่ 9: ประเทศสมาชิกถูกก าหนดให้ยื่นข้อผูกพันเปิดตลาดสาขาบริการทั้งหมด 104 สาขาตามเป้าหมาย หากยัง
ไม่สามารถยื่นได้ครบถ้วน อาจทยอยย่ืนเพิ่มเติมได้ภายหลัง ไทยจดข้อผูกพันการเปิดตลาดไว้ 101 สาขา และสาขาย่อยอีก 
25 สาขา เช่น บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดท าบัญชี บริการเช่าเรือ บริการเรือส าราญระหว่างประเทศ บริการขนส่งสินค้า
ทางเรือ บริการช่วยเหลือกูภัยทางทะเล บริการเช่าวงจรสื่อสาร บริการข้อมูลออนไลน์ บริการเก็บสินค้าและคลังสนิค้า และ
บริการจัดหาที่จอดรถ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกได้ตกลงจัดท าข้อผูกพันเฉพาะสาขาโลจิสติกส์ (ปี 2556) โดยก าหนดให้แต่
ละประเทศสมาชิกสามารถลงทุนธุรกิจในประเทศสมาชิกอื่นได้ถึงร้อยละ 70 และยกเลิกข้อจ ากัดทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเปิดตลาดเสรีบริการโลจิสติกส์

- ชุดที่ 10 (เพ่ิงมีผลบังคับในปี 2562): ประเทศสมาชิกได้เจรจาเพื่อให้บรรลุการยกเลิกข้อจ ากัดและเปิดตลาดเสรี
บริการทั้งหมดตามเป้าหมายให้ครอบคลุมบริการไม่น้อยกว่า 120 สาขา

** คาดหมายว่า ชุดที่ 11 ด้วยการเปิดตลาดบริการ 128 สาขาอย่างสมบูรณ์ 



ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
(ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA)

• ความตกลงได้ข้อสรุปจากการเจรจาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561 และได้รับการลงนามที่การประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
• ความตกลงจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากการลงนามข้างต้น 180 วัน (23 ตุลาคม 2562) โดยมุ่ง
บรรลุผลด้านการสร้างมาตรฐานทางกฎระเบียบของภาคบริการในภูมิภาค ตลอดจนลดอุปสรรคที่ไม่
จ าเป็นต่อการค้าบริการของอาเซียน รวมถึงยกระดับความโปร่งใสด้านกฎระเบียบในแต่ละประเทศ
สมาชิก อย่างไรก็ตาม ความตกลงยังไม่ได้ระบุกรอบพันธกรณีและระยะเวลาในการบังคับใช้ที่ชัดเจน
• ความตกลงเปิดช่องให้แต่ละประเทศสมาชิกสร้าง “วาระแทรก” (Built-in Agenda) ในการ
ปรับเปลี่ยนข้อผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการจากแนวทางการระบุสาขา “เปิดเสรี” ไปสู่การระบุสาขา
ที่ “ไม่เปิดเสรี” (Negative-list Approach) โดยสาขาที่ไม่เปิดเสรี สามารถรวมไว้ใน “มาตรการ
ข้อสงวน” (Non-conforming Measures) ได้



ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
(ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA)

• เป้าหมายของการด าเนินตาม ATISA:
- ยกระดับการบูรณาการทางเศรษฐกิจและภาคบริการของอาเซียน โดยเฉพาะการรวมตัวให้

ตลาดบริการอาเซียนเปน็หนึ่งเดียว (Single ASEAN Service Market)
- เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูง (High-standard Agreement) วางฐานส าหรับการเปิดเสรี

เต็มรูปแบบ แต่ยังรักษาพ้ืนที่เชิงนโยบายส าหรับแต่ละประเทศสมาชิก
- สร้างความเข้มแข็งและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของภาคบริการในภูมิภาค
- อ านวยให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการค้าบริการให้มีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้
- เกื้อหนุนให้เกิดความโปร่งใสด้านการเปิดตลาดให้แก่ธุรกิจบริการสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน



ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
(ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA)

• ความตกลงก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติกับนักธุรกิจของประเทศที่เข้ามาด าเนินงานอย่าง
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเทียบเท่ากับนักธุรกิจของประเทศตนเอง ถือเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจทั้ง
สองฝ่าย
• ความตกลงเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ
อาเซียน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ (Technical Assistance)
• ความตกลงเปิดช่องให้แต่ละประเทศสมาชิกสร้าง “วาระแทรก” (Built-in Agenda) ในการ
ปรับเปลี่ยนข้อผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการจากแนวทางการระบุสาขา “เปิดเสรี” ไปสู่การระบุสาขา
ที่ “ไม่เปิดเสรี” (Negative-list Approach) โดยสาขาที่ไม่เปิดเสรี สามารถรวมไว้ใน “มาตรการ
ข้อสงวน” (Non-conforming Measures) ได้



ตารางเปรียบเทียบ AFAS กับ ATISA
(ทั้งสองความตกลงมุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านการค้าบรกิารอาเซียน แต่มีข้อแตกต่าง ดังนี้)

สาระส าคัญของ AFAS สาระส าคัญของ ATISA

• ระบุสาขาที่ “เปิดเสรี” (Positive-list Approach) • ระบุสาขาที่ “ไม่เปิดเสรี” (Negative-list Approach) และ
เปิดช่องให้มีการตั้งชุดข้อสงวนใน 3 สาขา ได้แก่ บริการ
ทางการเงิน บริการโทรคมนาคม และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขนส่งการบิน

• ใช้ระบบชุดตารางข้อผูกพัน (Packages of Schedules of 
Commitments) เพื่อมุ่งทยอยเปิดเสรีตลาดบริการให้มี
ความคืบหน้า

• มุ่งเน้นการเปิดเสรีการค้าบริการอย่างเต็มที่ รวมถึงบูรณา
การตลาดบริการของอาเซียนอย่างลงลึกมากขึ้น
(Deepening ASEAN Service Market Integration)

• มีความครอบคลุมใน 128 สาขาบริการ • ขยายความครอบคลุมไปเป็น 155 สาขาบริการ

• ยินยอมให้ประเทศสมาชิกท าค าขอยกเว้นในการด าเนินตาม
หลักการปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN 
Exemptions)

• ทุกประเทศสมาชิกต้องด าเนินตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งโดยอัตโนมัติ (Automatic MFN) 
ไม่มีช่องทางให้ขอยกเว้น



ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียน (ASEAN) และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
(Greater Mekong Sub-region: GMS)

• ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ใน 8 สาขาวิชาชีพ (วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ 
บัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ และท่องเที่ยว)
• แผนยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยวอาเซยีน พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan 
2016-2025)
• ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) มีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร
• แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Economic 
Cooperation Program) และยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาค พ.ศ. 2555-2565 (GMS Strategies 
2012-2022)



การวิเคราะห์ศักยภาพของภาคบริการไทย
ภายใต้กรอบ Boston-Consulting Group (BCG) Matrix

??? Star

Dogs Cash Cows

ส่วนแบ่งตลาด
(Market Share)

แนวโน้มการเติบโต
(Growth Trajectory)

ต่ า

สูง

สูงต่ า

บริการ
ท่องเที่ยว1

บริการ
คมนาคม

บริการ
ธุรกิจ2

บริการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่3

บริการโทรคมนาคม-
คอมพิวเตอร-์IT

บริการการเงิน

บริการประกัน-สวัสดิการ

บริการก่อสร้าง

บริการส่วนบุคคล-
วัฒนธรรม-สันทนาการ บริการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1 = ครอบคลุม บริการเดินทางส่วนบุคคล (Personal Travel) บริการโรงแรม-ที่พัก และภัตตาคาร-ร้านอาหาร
2 = ครอบคลุม บริการเดินทางธุรกิจ (Business Travel) บริการค้าส่ง-ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการวิชาชีพ บริการการศึกษา และบริการสุขภาพ
3 = ครอบคลุม เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการบิน และเทคโนโลยีดิจิทัล

บริการสื่อสาร-ขนส่ง



การวิเคราะห์ศักยภาพของภาคบริการไทย
ภายใต้กรอบ Thailand Competitiveness Matrix (TCM)

New Wave Opportunity Star

Trouble / Incompetent ??? Falling Star

ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)

ความน่าดึงดูด
(Attractiveness)

บริการ
ท่องเที่ยว1

บริการ
คมนาคม

บริการ
ธุรกิจ2

บริการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริการประกัน-สวัสดิการ

บริการการเงิน
บริการโทรคมนาคม-

คอมพิวเตอร์-IT

บริการก่อสร้าง

บริการส่วนบุคคล-
วัฒนธรรม-สันทนาการ

บริการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบัติใหม3่

สูง

ต่ า

สูงต่ า ปานกลาง

1 = ครอบคลุม บริการเดินทางส่วนบุคคล (Personal Travel) บริการโรงแรม-ที่พัก และภัตตาคาร-ร้านอาหาร
2 = ครอบคลุม บริการเดินทางธุรกิจ (Business Travel) บริการค้าส่ง-ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการวิชาชีพ บริการการศึกษา และบริการสุขภาพ
3 = ครอบคลุม เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการบิน และเทคโนโลยีดิจิทัล

บริการสื่อสาร-ขนส่ง



สรุปภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทย
(Current Overall Situation on Thailand’s Tourism Sector)

• ในมิติทางเศรษฐกิจ บริการท่องเที่ยว ยังคงถือเป็นสาขา “ดาวเด่น” ของภาคบริการไทย เนื่องจากสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศในระดับสูง ทั้งจากคนไทย และการดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งมีการจ้างงาน
เป็นจ านวนมาก
• การท่องเที่ยวของไทยถือได้ว่า มีความโดดเด่นทั้งในมิติ 1) ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (Tourism 

Diversity) 2) คุณภาพและความคุ้มค่าของการท่องเที่ยว (Tourism Quality and Value-for-Money) 3) 
การมืชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Popular and Well-recognized 
Tourist Destination) รวมถึง 4) ความเกื้อหนุนจากการรวมกลุ่ม การเชื่อมโยง และเครือข่ายของสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Supportive Tourism-related Business Network & 
Association)
• ดังนั้น บริการท่องเที่ยวของไทย จึงเป็นสาขาภาคบริการที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) 

ของประเทศ จึงต้องมีการด าเนินนโยบายและการพัฒนาความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือรักษาและยกระดับ
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลกที่ยั่งยืน (Sustainable Global Competitiveness)



ภาพรวมนัยส าคัญของความตกลงการเปิดเสรีตลาดบริการต่าง ๆ ต่อการท่องเที่ยวไทย
(Overall Significance of the Agreements on Service Market Liberalization)

• นัยส าคัญในมุมมองตลาด (Market Perspective) ความตกลงเหล่านี้ส่งผลให้ขอบเขตของตลาดจางลง มีความเป็นตลาด 
“ไร้พรมแดน” มากขึ้น ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องวางแผนและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น รวมถึงตลาดที่มีความเฉพาะทางในมิติของรสนิยมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Consumer Tastes & 
Preferences) จากหลากหลายแหล่งที่มาให้มากขึ้นด้วย ขณะเดียวกัน ต้องพัฒนากลไกเฉพาะด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในกลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
• นัยส าคัญในมุมมองทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร (Technology & Information Perspective) บทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารย่อมส าคัญต่อเนื่องต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของวิสาหกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
• นัยส าคัญในมุมมองทางการพัฒนาสินค้าและบริการ (Product & Service Development Perspective) 

ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น (Unique Differentiation) มีอัตลักษณ์ของตนเอง ผนวกกับ
การสร้างทางเลือกด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (Diversity of Tourism Options) ของสินค้าและบริการของตนเอง อัน
สามารถตอบสนองความต้องการและวัฒนธรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง โดยตั้งบนพื้นฐานของหลักการ
ของคุณภาพ มาตรฐาน และความเต็มใจให้บริการ (Hospitality) เป็นส าคัญ



ภาพรวมนัยส าคัญของความตกลงการเปิดเสรีตลาดบริการต่าง ๆ ต่อการท่องเที่ยวไทย
(Overall Significance of the Agreements on Service Market Liberalization)

• นัยส าคัญในมุมมองทางการเงิน (Financial Perspective) ความตกลงที่น าไปสู่การเปิดตลาดบริการอย่างกว้างขวางและ
ข้ามพรมแดน จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment System) เพิ่มข้ึน
• นัยส าคัญในมุมมองทางนโยบาย (Policy Perspective) ต้องมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก (Facilitation) ในประเด็นที่

เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือ (Cooperation) และการท างานร่วมกัน (Collaboration) ของผู้มีส่วนได้เสียด้านการ
ท่องเที่ยว (Tourism Stakeholders) หรือภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) การถ่ายทอดองค์ความรู้และการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค (Knowledge Transfer & Expertise Development) คู่ขนานกับประเด็นการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติ (Trans-national Labor Management) มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบริการท่องเที่ยวของ
ประเทศในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการท านุบ ารุงแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามรสนิยมที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมและครบถ้วน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาสังคม
• นัยส าคัญในมุมมองทางการคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics Perspective) ต้องใช้ประโยชน์

จากความร่วมมือระหว่างประเทศ และความเชื่อมโยงทางกายภาพและเชิงสถาบัน (Physical & Institutional 
Connectivity) เพื่อน ามาซึ่งการลดต้นทุน ขยายความครอบคลุม ตลอดจนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม การ
ขนส่ง การกระจายสินค้า และการบริหารคลังสินค้าอย่างเต็มที่



ภาพรวมผลกระทบจากการบังคับใชค้วามตกลงการเปิดเสรตีลาดบริการต่าง ๆ ต่อการท่องเที่ยวไทย
(Overall Impacts of the Enforcement of the Agreements on Service Market Liberalization)

• การขยายของฐานตลาดไปสู่การรวมตัวเป็น “ตลาดภูมิภาค” (Regional Market) ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
• การแข่งขัน (Competition) และความร่วมมือ (Cooperation) ระหว่างผู้ประกอบการและธุรกิจระหว่างประเทศจะ

ทวีขึ้นไปพร้อมกัน
• ความเชื่อมโยงทั้งในทางกายภาพ และระหว่างผู้คน จะใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงความเกี่ยวเนื่องกันของสาขาบริการหรือ

ธุรกิจท่องเที่ยวจะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
• การเคลื่อนย้ายของแรงงาน ธุรกิจบริการ และองค์ความรู้ จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพราะอุปสรรคทางกฎระเบียบลดลง
• การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation) จะเข้าสู่ภาวะไร้รอยต่อ (Seamless) มากขึ้น ทั้งในด้าน

ภาษา การบริโภค และรสนิยม
• การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง จะต้องด าเนินในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Inter-

dependent) และบูรณาการ (Integrated) มากขึ้น
• การด าเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยว จะต้องมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (Environmental Friendliness) ยิ่งขึ้น



ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ จ. ตาก

จังหวัดตาก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง สุโขทัย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และ
ประเทศสหภาพพม่า ยาวประมาณ 540 กม. (แม่น้ าเมย 170 
กม. เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.)



ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ จ. ตาก

• ในช่วงปี 2561 การท่องเที่ยวและกีฬา จ. ตาก ได้จัดโรดโชว์ “เที่ยวตาก หลากสไตล์” น าผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวน าสินค้าท้องถิ่นมาจ าหน่ายในกรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดี เพื่อกระตุ้น
ให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางและการจับจ่ายเพ่ิมมากขึ้น

• การคา้ชายแดนขยายตัวต่อเนื่อง เป็นผลดีท าให้ภาคการท่องเที่ยวดีตามไปด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อ กลุ่มนักธุรกิจที่เข้ามาจับจ่าย พักผ่อน มาหาช่องทางการท าธุรกิจ ได้รับอานิสงส์
จากการค้าชายแดนที่โตขึ้นทุกปีกว่า 1 แสนล้านบาท เชื่อว่าการท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จังหวัดตากได้มากในอนาคต

• แผนการท่องเที่ยวระยะยาวของ จ. ตาก จะมุ่งท างานเชิงบูรณาการร่วมกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น จ.
เชียงใหม่ พิษณุโลก ก าแพงเพชร และสุโขทัย เพื่อให้บริษัททัวร์จัดท าแพ็กเกจหรือท าการตลาดเจาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเดินทางเชื่อมโยง ดึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ เพิ่มวันพักมายังเมืองรอง 
พร้อมท างานร่วมกับบริษัททัวร์มากยิ่งขึ้น

ที่มา: บทความข่าว “เที่ยวแม่สอด-เมียนมา” บูมโกยรายได้ 6 พันล., ประชาชาติธุรกิจ (26 ส.ค. 61) 



ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของ จ. ตาก
• “การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ การท่องเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและธรรมชาติ และที่ก าลังมาแรงคือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย-เมียนมา 
ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมมาก และยังมีแนวโน้มขยายตัวไปได้ดี จึงท าให้บริษัททัวร์จากกรุงเทพฯหันมาท าทัวร์ขาย
เส้นทางชายแดนมากข้ึน”

• คาดว่าปี 2561 การท่องเที่ยวของจังหวัดตากเติบโตประมาณ 10% ทั้งในเชิงจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ หรือมีจ านวน
ประมาณ 1 ล้านคน สร้างให้เกิดรายได้ราว 6,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 คาดว่าจะเติบโตอีกประมาณ 10% เช่นกัน 
จากปัจจัยบวกเรื่อง โครงสร้างคมนาคมส่วนขยายเริ่มแล้วเสร็จ เช่น การขยายถนน การขยายรันเวย์สนามบินแม่สอด ซึ่ง
ท าให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในอนาคต คาดว่าจะมีสายการบินลงทุนเปิดเส้นทางการบินมากยิ่งขึ้น รับการ
เติบโตด้านการท่องเที่ยวและเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• “เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มท้องถิ่นเปิดบริษัททัวร์แล้ว 4 บริษัท รับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 
โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยถึง 90% อีก 10% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ยุโรป นอกจากนี้ ยังมี
ผู้ประกอบการท้องถิ่นลงทุนรีสอร์ตขนาดกลาง-ขนาดเล็กเพ่ิมขึ้นอีกมากกว่า 100 แห่ง การลงทุนและการท่องเที่ยวใน
ฝั่งเมียนมา เมืองเมาะละแหม่ง ก็คึกคักเช่นเดียวกัน มีนักธุรกิจเมียนมาและต่างชาติเข้าไปลงทุนโรงแรม รีสอร์ต 
ร้านอาหาร มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน” ที่มา: บทความข่าว “เที่ยวแม่สอด-เมียนมา” บูมโกยรายได้ 6 พันล., ประชาชาติธุรกิจ (26 ส.ค. 61) 



โอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทยจากความตกลงการเปิดเสรตีลาดบริการต่าง ๆ 
(Opportunities of Thai Tourism Sector given the Agreements on Service Market Liberalization)

• การขยายฐานและสาขาของธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีต้นทุนการ
ด าเนินงานตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เฉลี่ยท่ีต่ ากว่าไทย รวมถึงมีความตกลงที่รองรับหรือสนับสนุนมากกว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
• การส่งเสริมและบริหารจัดการบุคลากรวิชาชีพในสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพสูงและแข่งขันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประเทศ โดยเจาะจงไปที่สาขาที่มี “ข้อตกลงยอมรับร่วม” หรือ MRAs ก่อนล าดับแรก ทั้งในมิติของการสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศ การให้บริการที่สนองตอบความจ าเป็นของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล และการพัฒนาความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคการศึกษาและตลาดแรงงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวที่
สอดคล้องกับอุปสงค์ของภาคธุรกิจและโจทย์ของประเทศ
• การพัฒนาตราสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่อาเซียนและประชาคมโลก (Tourism Branding for ASEAN and 

Global Community) ยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว” (Tourism 
Hub) ระดับสากล สร้างโลโก้และสโลแกนเฉพาะเพ่ือการท่องเที่ยวไทย ธุรกิจสามารถจับมือกับภาครัฐจัดเดินสาย
ประชาสัมพันธ์ตนเอง (Road-show) แก่นานาชาติ โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศเป้าหมายซ่ึงมีก าลังซื้อสูง (High Purchasing 
Power) ผนวกเข้ากับการด าเนินนโยบายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม



ความท้าทายของภาคการทอ่งเที่ยวไทยจากความตกลงการเปิดเสรตีลาดบริการต่าง ๆ 
(Challenges of Thai Tourism Sector given the Agreements on Service Market Liberalization)

• การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ของสินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพ และมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว
• การใช้ประโยชน์จากความตกลงการเปิดเสรีตลาดบริการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของปัจจัยการ

ผลิตที่มีความเสรีสูงขึ้น (Liberal Flows of Factors) ทั้งแรงงาน เงินทุน และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ
• การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) อันจะน ามาซึ่งการรวมกลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เพื่อด าเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategies) ก่อให้เกิด “แรงผนึก
ทางธุรกิจ” (Business Synergy) ที่น ามาซึ่งการลดต้นทุนเฉลี่ยในการด าเนินงาน พร้อมกับการสร้างความน่าดึงดูด
ให้แก่นักท่องเที่ยวในการมาอุดหนุนและจับจ่ายใช้สอย (Product/Service Attractiveness)
 บริการท่องเที่ยว ครอบคลุม และ/หรือ เชื่อมโยงเกี่ยวเน่ืองไปยังทั้งกิจการโรงแรม ร้านอาหาร สปา บริการสุขภาพ บริการจัด

นิทรรศการและประชุมสัมมนา การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ การศึกษา บริการข้อมูลข่าวสาร บริการก่อสร้าง การสื่อสาร บริการ
ค้าส่ง-ค้าปลีก-จัดจ าหน่าย บริการธุรกิจ บริการทางการเงิน บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง บริการนันทนาการ วัฒนธรรม และ
การกีฬา บริการส่วนบุคคล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทาง และบริการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

• การปรับทิศทางและมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจสู่ความรับผิดชอบและความยั่งยืน (Responsible and Sustainable 
Business Operations) มากขึ้น



ประเด็นหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ควรน ามาพิจารณาประกอบด้วยในระยะขา้งหนา้
(Other Issues or Factors for Consideration in the Near Future)

• แนวโน้มการชะลอตัวและถดถอยของเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่รอบใหม่ (Global Economic Recessions) ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ประมาณช่วงปี 2563-2564
• ความราบรื่น เสถียรภาพ และการคลี่คลายปมขัดแย้งหรืออุปสรรคของการเมืองภายในประเทศ อันจะน ามาสู่แนวโน้ม

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการก าหนดทิศทางและความ
ต่อเนื่องเชิงนโยบายการพัฒนาภาคบริการที่ชัดเจน
• การพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการ หรือส่งเสริมให้มีการได้รับการฝึกอบรมและสร้างทักษะของแรงงานที่จ าเป็นต่อการ

ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะทางเทคโนโลยี 
และทักษะทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Social and Inter-personal Skills)
• ผลกระทบและนัยส าคัญของกรอบความตกลงการค้าระหว่างประเทศหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งในระดับ

ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรืออาจเกิดขึ้นใหม่อีกในอนาคต ที่จะสามารถผนวกเข้ากับความตก
ลงข้างต้นที่ได้น าเสนอไปแล้ว ตัวอย่างเช่น RCEP CPTPP BIMSTEC และ FTA ระหว่างไทยกับประเทศที่มีศักยภาพในการ
ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสูง (อาทิ อินเดีย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือแม้แต่ สหภาพยุโรป ในอนาคต)




