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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
โควดิ-19 ท ำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วมำกกวำ่ 25 ล้ำนคนท่ัวโลก ส่งผลให้กำรท่องเท่ียว ไม่

วำ่จะในประเทศ หรือระหว่ำงประเทศหยุดชะงัก ในขณะท่ียังมีความไม่แน่นอนเร ื่อง

วัคซีน และแม้ว่าจะมีวัคซีนก็ไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างในทันที เน่ืองจากผู้ได้รับ

วัคซีนยังอาจติดโรคและเป็นพาหะได้อยู่ ดังน้ัน ธุรกิจท่องเท่ียวจ าเป็นพ่ึงพา

นักท่องเท่ียวในประเทศเป็นหลัก และต้องตีโจทย์ใหม่ในยุค New Normal ให้ได้ 

Krungthai COMPASS มองวำ่ กำรท่องเท่ียวในยุค New Normal คือ “เท่ียวไทย 

เท่ียวใกล้ และเท่ียวปลอดภัย” โดยพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนไทยจะเปล่ียนไป

โดยคนไทยมีแนวโน้มท่ีจะ 1) เลือกเท่ียวในประเทศก่อน แม้ว่าจะสามารถเท่ียว

ต่างประเทศได้ก็ตาม จากความเส่ียงต่อการติดเชื้อในประเทศท่ีสูงกว่าไทย 2) เท่ียวใกล้  ๆ

ส้ันๆ ขับรถไป เน่ืองจากการขับรถเป็นวธิีการเดินทางท่ีปลอดภัยจากการติดเชื้อได้

ดีกว่า 3) เท่ียวท่ี Unseen คนไม่พลุกพล่ำน เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิต คน

ในประเทศอาจเคยไปกันแล้ว และสถานท่ี Unseen มีคนไม่มาก ท าให้ปลอดภัย

จากการติดเชื้อมากกว่า ท้ังน้ี รำยได้จำกนักท่องเท่ียวไทยจะกลำยเป็นรำยได้หลัก 

โดยจะมีสัดส่วนกวำ่ 60% ในปี 2020-2021 จำก 36% ในปี 2019

ในช่วงปี 2020-2021 Krungthai COMPASS ประเมินว่ำ รำยได้จำกกำรท่องเท่ียว

ของไทยอำจมีเพียง 0.91 และ 1.24 ล้ำนล้ำนบำทตำมล ำดับ จำกท่ีเคยสูงถึง 3.02 

ล้ำนล้ำนบำทในปี 2019 แม้ว่าวัคซีนอาจถูกค้นพบได้ต้ังแต่ต้นปี 2021 แต่กว่าท่ี

วัคซีนจะถูกผลิตในปรมิาณมากและกระจายอย่างท่ัวถึง อาจเป็นช่วงปลายปี 2021

ซึ่งจะท าให้ไทยเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติได้แบบจ ากัดคนและเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน 

ท้ำยท่ีสุดแล้วรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวจะเยอะหรือน้อย ขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรรับ

นักท่องเท่ียวต่ำงชำติเป็นหลัก ว่าจะดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติอย่างไร โดยยัง

รกัษาระดับการติดเชื้อในประเทศท่ีต่าไว้ได้ ซึ่งก็มีหลายแนวทาง เช่น การเปิดพ้ืนท่ี

ท่องเท่ียวประเภทเกาะและมีสนามบิน อย่างเช่น ภูเก็ต สมุย ท่ีในภาวะปกติมี

นักท่องเท่ียวมาเท่ียวถึง 1 ใน 3 ของนักท่องเท่ียวท่ีมาไทยท้ังหมด หรอืการเปิดรบั

นักท่องเท่ียวกลุ่ม Medical กลุ่มท่ีมาตีกอล์ฟ หรอืกลุ่มท่ีมาเท่ียวระยะยาว ซึ่งแม้

จะมีจ านวนไม่มาก แต่ก็มีระดับการใช้จ่ายท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียอยู่มาก 

เผยแพร:่ สิงหาคม 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์ จารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์



3

Content >>
Section1

Section2

Section3

05
รูปแบบของ

การท่องเท่ียวในช่วง New Normal 
ของคนไทยจะเป็นอย่ำงไร 

Travel Bubble: 
New Normal 

ของการรบันักท่องเท่ียวต่างชาติ 14

22ประมาณการ
ตัวเลขกำรท่องเท่ียว



เท่ียวในประเทศ
เป็นตัวเลือกแรก

แม้ จะไปเท่ียวนอกได้ 
แต่ก็ยังเลือกท่ีจะเท่ียวใน

ประเทศก่อน 

สัดส่วนรำยได้
จำกนักท่องเท่ียวไทย

2019 2020 2021

39
ล้านคน

6.8
ล้านคน

7.6
ล้านคน

เจาะพฤติกรรมท่องเท่ียวใน New Normal: 

เม่ือโควดิท ำชีวติเปล่ียน
August 2020

เท่ียวใกล้ๆส้ันๆ 
ขับรถไป
ข้อมูลจาก Apple Map 
เผยวา่คนเลือกท่ีขับรถไป
จงัหวดัใกล้ๆ ก่อน 

เท่ียวท่ี Unseen
คนไม่พลุกพล่ำน
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ
กลายเป็นตัวเลือกแรก 
ขณะท่ีช้อปป้ิงกลายเป็น
ตัวเลือกท้ายๆ

Thailand

รูปแบบกำรท่องเท่ียวในยุคโควดิ-19

Travel Bubble 
มีแบบไหนน่ำสนใจบ้ำง

เปิดบำงพ้ืนท่ี
เช่น เกาะท่องเท่ียวท่ีมีสนามบิน
ภูเก็ต สมุย มีนักท่องเท่ียวต่างชาติมาถึง 33%

เท่ียวรำยกิจกรรม
เช่น Medical กอล์ฟ 
มีค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ีสูง แม้จะมีจ านวนไม่มาก

เน้นนักท่องเท่ียวแบบ Long Stay
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูง รายได้กระจายสู่ SMEs และชุมชน

นทท.ต่ำงชำติหดตัว เท่ียวในประเทศ
เป็นรำยได้หลัก

36% 64% 70%

2019 2020 2021



5

Section1

รูปแบบของ

การท่องเท่ียวในช่วง 
New Normal 

ของคนไทย
จะเป็นอย่ำงไร 



6

ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และภำวะเศรษฐกิจถดถอยล้วนท ำให้

พฤติกรรมท่องเท่ียวของผู้คนเปลี่ยนไป โดยปกติ สถานท่ีท่ีเราไปเท่ียวมักมีความ

สะอาดปลอดภัยดีอยู่แล้ว แต่การระบาดของโควดิ-19 ท าให้เวลาจะไปเท่ียว นักท่องเท่ียว

มักค านึงถึงความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย 

ท าให้พฤติกรรมในการท่องเท่ียวของผู้คนมีการเปล่ียนแปลงไป ซึ่งเราน่าจะได้เห็น

พฤติกรรมท่องเท่ียวแบบน้ีจนกว่าวัคซีนจะถูกค้นพบ และผู้คนส่วนใหญ่ได้รบัการฉีด

วัคซีนแล้ว ในส่วนน้ี เราจะมาดูว่าพฤติกรรม New Normal ของการท่องเท่ียวจะ

เปล่ียนไปอย่างไรบ้าง 
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>> 3 พฤติกรรม New Normal ของกำรท่องเท่ียว

3 New Normal ของการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศหลังวกิฤติโควดิ-19 ได้แก่

1) เท่ียวในประเทศเป็นตัวเลือกแรก 2) เท่ียวใกล้ๆ ส้ันๆ ขับรถไป และ 3) เท่ียวท่ี

Unseen คนไม่พลุกพล่าน โดย Krungthai COMPASS ได้รวบรวมผลการส ารวจ

และวเิคราะห์แนวโน้มการเดินทางท่องเท่ียวในปี 2020-2021 ดังน้ี

1. เท่ียวในประเทศกลำยเป็นตัวเลือกแรก

เท่ียวนอกประเทศล ำบำก เท่ียวในประเทศจึงเป็นตัวเลือกแรก  ในช่วงท่ีวัคซีนยังไม่ถูก

ค้นพบหรอืกระจายแพร่หลาย ในหลายประเทศมีมาตรการจ ากัดการเดินทางเข้า

ประเทศจากต่างประเทศ เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค ท าให้การเดินทางไป

ต่างประเทศ ไม่ว่าไปจะเท่ียวพักผ่อนหรอืติดต่อธุรกิจท าได้ยาก 

แม้จะเท่ียวนอกประเทศได้ แต่คนก็ยังอยำกเท่ียวในประเทศกันอยู่ แม้จะไม่มีผลส ารวจ

ในไทยโดยตรง แต่ผลการส ารวจจากต่างประเทศ ก็พอท าให้เราคาดการณ์พฤติกรรมของ

คนไทยได้ โดยจากผลส ารวจของ McKinsey ต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนในเดือน

พฤษภาคม 2020 โดยมีการถามว่า ในการท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนในครั้งถัดไป คิดว่า

จะท่องเท่ียวในท่ีท่ีไกลเพียงใด ซึ่งการท่องเท่ียวต่างประเทศถูกรวมอยู่ในค าถามน้ี

ด้วย ผลปรากฎว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 55% คิดว่าจะเท่ียวในประเทศก่อน (รูปท่ี 1) 

ซึ่งความต้องการเท่ียวในประเทศดังกล่าวอาจมาจากท้ังเหตุผลเร ื่องเศรษฐกิจ และ

เหตุผลเร ื่องความเส่ียงจากการติดเชื้อโควดิ-19 จากการไปเท่ียวต่างประเทศ
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ส ำหรบัผู้ชอบเท่ียวในประเทศ แผนกำรเท่ียวในประเทศในช่วงกลำงปีไม่เปลี่ยนแปลงมำก

นักจำกช่วงต้นปี ผลส ารวจจาก US Travel Association ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2020 

เปิดเผยว่า ในบรรดานักท่องเท่ียวสหรฐัฯ ท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศหรอืต่างประเทศ

ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 64% ยังมีแผนท่ีจะเท่ียวในประเทศในช่วง 6 เดือนข้างหน้าอยู่ 

ซึ่งเป็นตัวเลขลดลงจากเดิมเล็กน้อย จากผลการส ารวจในเดือนมีนาคมท่ีมีสัดส่วน

ดังกล่าวท่ี 70% (รูปท่ี 2) ส าหรับจุดประสงค์การเท่ียวส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไป

พักผ่อน ในขณะท่ีการเดินทางไปติดต่อธุรกิจลดน้อยลง

รปูท่ี 2 สัดส่วนของผู้ท่ียังคงวางแผนท่ีจะเท่ียวเหมือนเดิมในอีก 6 เดือนข้างหน้า จากกลุ่มตัวอย่างในสหรฐัฯ 

ในเดือนก.ค. 2020 ผลส ารวจชี้ 64% ของกลุ่มตัวอย่างยังคงต้องการเท่ียวในประเทศอยู่ 

ที่มา: รายงาน Travel Intentions Pulse Survey (TIPS) Impact of COVID-19 (เดือนกรกฎาคม 2020) 
โดย US Travel Association วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

64%70%

ผลส ารวจเมื่อ
27 Mar 2020

ผลส ารวจเมื่อ 
8 Jul 2020

n=1,169 n=1,152

รปูท่ี 1 สัดส่วนแผนการท่องเท่ียวในอนาคตของนักท่องเท่ียวชาวจีน 

ผลส ารวจชี้ กลุ่มตัวอย่าง 55% ในจนีมีแผนเท่ียวในประเทศก่อน

ที่มา: รายงาน Hitting the Road again: How Chinese Travelers are Thinking about Their First Trip after COVID-19      
(เดือนพฤษภาคม 2020) โดย McKinsey รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

55%

23%

22%

n=1,682

ยังไม่แน่ใจ

เท่ียวต่างประเทศ

เท่ียวในประเทศ
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2. เท่ียวใกล้ๆ ส้ันๆ ขับรถไป

ในช่วงโควิด-19 ระบำด นักท่องเท่ียวในหลำยประเทศนิยมขับรถไปเท่ียว ทริปจึงมัก

เป็นทริปใกล้ๆ ส้ันๆ จากการส ารวจของบรษัิทท่ีปรกึษาชั้นน าหลายแห่ง1 จากกลุ่ม

ตัวอย่างกว่า 10 ประเทศ นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะขับรถไปท่องเท่ียวเอง ด้วยเหตุผล

ด้านความปลอดภัยและการรกัษาระยะห่างทางสังคม (รูปท่ี 3) 

อย่างในกรณีของจีนระยะทางท่ีคนอยากไปเท่ียวมากท่ีสุดอยู่ในระยะการขับรถท่ีมากกว่า 

3 ชั่วโมง (McKinsey) เช่นเดียวกับในกรณีของสหรฐัฯ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 60% 

ของผู้ท่ีจะขับรถไปเท่ียว เลือกท่ีจะขับรถในรศัมีไม่เกิน 300 ไมค์ หรอื 483 กิโลเมตร 

(รูปท่ี 4) ซึ่งผลส ารวจของ Lufthasa ในกลุ่มนักท่องเท่ียวจีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น พบว่า 

นักท่องเท่ียว 70% มีแนวโน้มจะไปเท่ียวทรปิส้ันๆ ไม่ก่ีวันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

มากกว่า

1 ได้แก่  1. รายงาน Hitting the Road again: How Chinese Travelers are Thinking about Their First Trip after COVID-19  
(เดือนพฤษภาคม 2020) โดย McKinsey

2. รายงาน Travel Intentions Pulse Survey (TIPS) Impact of COVID-19 (เดือกรกฎาคม 2020) โดย US Travel Association
3. รายงาน Future of Travel  (เดือกรกฎาคม 2020) โดย Europ Assistance & IPSOS

รปูท่ี 3 สัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีจะไปเท่ียวด้วยกำรขับรถไปในกำรเท่ียวครัง้หน้ำ

การไปเท่ียวด้วยการขับรถมีสัดส่วนมากท่ีสุด 

ที่มา: US Travel Association, McKinsey, Europ Assistance & IPSOS วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1/การส ารวจในไทย และ 11  ประเทศ ด าเนินการโดย Europ Assistance & IPSOS

2/11 ประเทศ ประกอบด้วยออสเตรยี เบลเยียม ฝรัง่เศส เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี โปแลนด์ สเปน สหรฐัฯ จนี และไทย
3/การส ารวจในสหรฐัฯ ด าเนินการโดย US Travel Association 
4/การส ารวจในจนี ด าเนินการโดย McKinsey 
5/วธิีอื่นๆ เชน่ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง เครื่องบนิ รถไฟ

11 ประเทศ

71%

75%

67%

60%
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เช่นเดียวกันกับไทย ข้อมูลเดือนกรกฏำคมชี้วำ่ จังหวดัท่ีอยู่ไม่ไกลเกินจำกรศัมีกำรขับรถ

จำกกรุงเทพฯ ได้นั้น มีอัตรำกำรพัก (Occupancy Rate หรอื OR) ท่ีฟ้ืนตัวได้เรว็กวำ่

จังหวัดอื่น อัตราการเข้าพักโดยเฉล่ีย ณ เดือน กรกฎาคม 2020 ท้ังประเทศอยู่ท่ี 

25.7% ฟื้ นตัวจาก 2.3% และ 3.8% ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมท่ีมีการ 

Lockdown โดยจังหวัดท่องเท่ียวท่ีค่า OR ฟื้ นตัวได้ดีกว่าจังหวัดอ่ืน ส่วนหน่ึงคือ

จังหวัดท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้บรโิภคจ านวนมาก และสามารถขับรถไปเท่ียว

ได้ เช่น ประจวบคีรขัีนธ์ กาญจนบุร ีนครราชสีมา เป็นต้น ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวมัก

ต้องเดินทางไปเท่ียวด้วยเคร ื่องบิน ค่า OR ยังฟื้ นตัวได้ไม่ดีนัก เช่น ภูเก็ต กระบ่ี เป็น

ต้น (รูปท่ี 5)

รปูท่ี 5 อัตราการเข้าพักของจังหวดัยอดนิยมในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. 2019 เทียบ 2020

รปูท่ี 4 สัดส่วนของระยะทางท่ีนักท่องเท่ียวสหรฐัฯ ต้องการขับรถไปเท่ียว 

กลุ่มตัวอย่างในสหรฐัฯ กวา่ 1 ใน 3 เลือกเท่ียวในระยะทาง 161-483 กม. 

ที่มา: US Travel Association โดย Krungthai COMPASS

จงัหวดัท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีนักท่องเท่ียวไทยเป็นหลัก ค่า OR ฟื้ นตัวบ้างแล้ว

ค่าเฉล่ีย OR ท้ังประเทศของเดือน ก.ค. 2020           2019          2020

161-483 กม.

34%

>805 กม.

20%

484-805 กม.

15%

1-160 กม.

29%

0 กม.

2%

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1/ขอ้มูลรายจงัหวดั พิจารณาจากรายได้ท่องเทีย่วจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างสูงสุด 15 อันดับแรกในป ี2019

2/สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยน้อยหมายถึงมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกวา่ 50%  
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รปูท่ี 6 ดัชนีผู้ขอรบัเส้นขับรถทางจาก Apple Map ในจังหวดัต่างๆ ในปี 2020

ที่มา: Apple Mobility Trends Reports (As of Aug 22, 2020) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

เทรนด์นี้ยังคงด ำเนินต่อไป โดยข้อมูลท่ีรวดเรว็กวำ่อย่ำงข้อมูลจำก Apple Map ก็ส่ือวำ่

จงัหวดัท่ีอยู่รอบข้ำงกรุงเทพฯ ก ำลังเป็นท่ีนิยมในกำรท่องเท่ียว Krungthai COMPASS

ได้น าข้อมูลการขอรบัเส้นทางจาก Apple Map ในจังหวัดท่ีอยู่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ เช่น 

กาญจนบุร ีนครราชสีมา ยังคงมีผู้คนขอใช้ Apple Map ในการขับรถไปมากกว่า

จังหวัดอ่ืนๆ

เช่นเดียวกับจังหวัดท่ีเป็นจังหวัดท่องเท่ียวในภูมิภาคต่างๆ ก็มีคนไปท่องเท่ียวมากข้ึน

เช่นกัน เช่น อุบลราชธานี และขอนแก่น ในขณะท่ีจังหวัดอย่างภูเก็ตและเชียงใหม่ 

คนยังไม่ขับรถไปเท่ียวกันน้อยกว่าช่วงก่อนโควดิ-19 (รูปท่ี 6)

อย่างไรก็ดี แม้ว่าคนไทยจะกลับไปเท่ียวบางจังหวัดไม่ต่างจากช่วงก่อนโควดิ-19 แต่

ไม่ได้หมายความว่ารายได้ท่องเท่ียวน้ันๆ จะกลับมาเท่าเดิม เพราะบางจังหวัดมี

สัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติสูงมาก แม้ว่าคนไทยจะกลับไปเท่ียวจังหวัด

น้ันๆ เหมือนเดิมแล้ว แต่รายได้การท่องเท่ียวคาดว่าน่าจะยังต่ากว่าช่วงก่อนโควดิ-19

อยู่เยอะ อย่างเช่น ชลบุร ีท่ีมีสัดส่วนรายได้จากชาวต่างชาติถึง 80% ในปี 2019

การขอเส้นทางจาก Apple Map ฟื้ นกลับมาในจงัหวดัท่ีใกล้กรุงเทพฯ หรอืพ่ึงพานักท่องเท่ียวในประเทศเป็นหลัก 

Level Index [Jan, 2020 (week 3) = 100]
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3. เท่ียวท่ี Unseen คนไม่พลุกพล่ำน 

ควำมปลอดภัยต้องมำก่อนในกำรท่องเท่ียวยุคโควดิ-19 จากผลส ารวจของ McKinsey 

ถึงปัจจัยท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวกลับมาอีกครัง้ โดยพบว่า นักท่องเท่ียวในสหรฐัฯ ถึง 

75% บอกว่าต้องมีวัคซีนก่อนจึงจะเร ิม่เท่ียวอีกครั้ง ในขณะท่ี 39% บอกว่าในพ้ืนท่ี

จะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ติดต่อกันไม่ต่ากว่า 1 เดือน ซึ่งท้ังหมดน้ีล้วนส่ือถึงความ

กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยจากโควดิ-19 ในการท่องเท่ียว 

ผู้ประกอบกำรท่ีพักต่ำงๆ ควรมีมำตรกำรควำมปลอดภัย ในช่วงก่อนท่ีจะมีวัคซีน 

แม้หลังจากวัคซีนถูกค้นพบ แต่ยังถูกกระจายไม่ท่ัวถึง นักท่องเท่ียวน่าจะยังมีความ

กังวลเร ื่องความปลอดภัยในการท่องเท่ียวอยู่ และให้ความส าคัญอย่างมากกับการ

เลือกใช้บรกิารธุรกิจท่องเท่ียวท่ีได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการไทยจึงควรมีเคร ื่องการนัตีให้นักท่องเท่ียวม่ันใจ อย่างเช่น การปรับ

มาตรการความปลอดภัยของท่ีพักให้ได้รบั SHA (Amazing Thailand Safety and

Health Administration) ซึ่ งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพ่ือ

นักท่องเท่ียว จากความรว่มมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ควำมกังวลเรื่องควำมปลอดภัย ท ำให้นักท่องเท่ียวอยำกไปเท่ียวท่ี Unseen มำกย่ิงขึ้น 

นักเขียนหนังสือท่องเท่ียวยอดนิยมของสหรัฐฯ2 ให้ความเห็นว่า นักท่องเท่ียวอาจ

หลีกเล่ียงท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีคนไปเยอะ ซึ่งอาจท าให้มีความเส่ียงในการติดไวรสั

เพ่ิมมากข้ึน และเลือกไปสถานท่ีท่ีคนไม่พลุกพล่าน และสามารถไปเท่ียวด้วยตัวเอง

ได้แทน ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการส ารวจนักท่องเท่ียวจีนของ McKinsey ท่ีพบว่า

นักท่องเท่ียวจีน 44% มีความต้องการท่ีจะเท่ียวแหล่งทิวทัศน์ กลางแจ้งมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวประเภทช้อปปิ้ งกลายเป็นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวต้องการไปเท่ียว

น้อยท่ีสุด (รูปท่ี 7)

2 วเิคราะห์โดย Rolf Potts จากบทความ The Future of Travel After the Coronavirus Pandemic ในเวบ็ไซต์ foreignpolicy.com 
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รปูท่ี 7 กิจกรรมท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนท่ีมีแผนเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนในประเทศ

กลุ่มตัวอย่างในจนีมีแผนท่องเท่ียวในกิจกรรม Outdoor มากเป็นอันดับ 1

27%

38%

39%

43%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ช้อปป้ิง

เที่ยวชาดหาด

เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์

อาหาร

ชมทิวทัศน์

กลางแจ้ง

หน่วย : % ของการตอบ 

ชมทิวทัศน์

กลางแจง้

อาหาร

เท่ียวชายหาด

ช้อปป้ิง

เท่ียวแหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์

ที่มา: McKinsey และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ กลุ่มตัวอย่าง 1 คนเลือกได้มากกวา่ 1 กิจกรรม

เม่ือครัง้ SARs ระบำด คนต่ำงชำติมำไทยลดลง ไทยก็มีกำรโปรโมทกำรท่องเท่ียวแบบ 

Unseen หากย้อนกลับไปดูในช่วงปี 2003 ท่ีมีการระบาดของโรคซาร์ส ทางการมี

เคมเปญกระตุ้นคนไทยเท่ียวในประเทศ ภายใต้โครงการ Unseen Thailand เพ่ือ

เป็นการช่วยเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้ภายในประเทศ โดยแหล่งท่องเท่ียว 

Unseen แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 1) แหล่งท่องเท่ียวมหัศจรรย์และธรรมชาติ 

2) แหล่งท่องเท่ียวผจญภัย 3) แหล่งท่องเท่ียวส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และ 4) แหล่งท่องเท่ียว

ประเพณี วัฒนธรรม และ 5) แหล่งท่องเท่ียววถีิชีวติ

การส่งเสรมิแหล่งท่องเท่ียว Unseen ในไทยช่วงน้ี น่าจะสามารถช่วยการท่องเท่ียว

ประเทศได้ ขณะเดียวกัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องรว่มกันพัฒนาส่ิงอ านวยความ

สะดวกให้พรอ้มรองรบันักท่องเท่ียวหน้าใหม่ท่ีจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยือนมากข้ึน
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Section2

Travel Bubble: 
New Normal 

ของการรบั
นักท่องเท่ียวต่ำงชำติ
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แม้รายได้จากนักท่องเท่ียวไทยจะเป็นรายได้หลักในช่วง New Normal แต่ก็ปฏิเสธ

ไม่ได้ว่า หากอยากให้รายได้จากการท่องเท่ียวฟื้ นตัวโดยเรว็ การมาเท่ียวของต่างชาติก็

ยังถือเป็นปัจจัยท่ีขาดไม่ได้อยู่ ซึ่ง Krungthai COMPASS วเิคราะห์ว่า แนวทางการรบั

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีแตกต่างกันในช่วงโควดิ-19 สามารถท าให้รายได้การท่องเท่ียว

แตกต่างกันอย่างมาก ในส่วนน้ีเรากล่าวถึงว่า Travel Bubble คืออะไร และการเปิด 

Travel Bubble แบบใดบ้างท่ีอาจน ามาใช้กับไทยได้ 

>> Travel Bubble คืออะไร?

Travel Bubble คือกำรเปิดให้มีกำรท่องเท่ียวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งมักเป็น

ประเทศท่ีมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในระดับต่ำ เม่ือการเดินทางระหว่างประเทศไม่สามารถ

ท าได้ เน่ืองจากประเทศต่างๆ ห้ามผู้เดินทางจากต่างประเทศเดินทางเข้า เพ่ือยับยั้ง

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท าให้ภาคธุรกิจ ตลอดจนวถีิชีวติของผู้คนท่ีเก่ียวเน่ือง

กับการเดินทางได้รับผลกระทบอย่างมาก เพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงมีแนว

ทางการเปิดประเทศระหว่างกันให้ผู้คนยังสามารถเดินทางกันได้ ซึ่งแนวทางน้ีมีการ

เรยีกชื่อท่ีหลากหลาย เช่น Travel Bubble, Travel Corridor, Fast Lane เป็นต้น
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เม่ือเปิด Travel Bubble บำงประเทศก็ไม่ต้องให้กักตัวหรอืตรวจโรคก่อนเดินทำงเข้ำ 

ในกรณีของสหราชอาณาจักร หากเดินทางเข้าประเทศต้องแยกกักตัว (self-isolate) 

นาน 14 วัน แต่หากมาจากประเทศท่ีอยู่ในลิสต์ท่ีได้รบัข้อยกเว้น ก็สามารถเดินทางเข้า

ประเทศโดยไม่ต้องท าการตรวจโรคหรอืกักตัว3 ซึ่งการเดินทางสามารถท าได้ท้ัง

จุดประสงค์ด้านการท่องเท่ียวและติดต่อธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในการจับคู่ของบางประเทศ

ก็ยังมีการก าหนดว่า ต้องตรวจเชื้อโควดิ-19 ก่อนเข้าประเทศ เช่น การเปิด Fast Lane 

ระหว่างสิงคโปรกั์บจีน ในช่วงมิถุนายนท่ีผ่านมา4

บำงประเทศยังเป็นเพียงกำรเปิดรับแต่กำรเดินทำงเพ่ือจุดประสงค์ด้ำนกำรท ำงำน 

ธุรกิจ และกำรศึกษำเท่ำนั้น และยังต้องตรวจเชื้ออยู่  อย่างเช่นกรณีของสิงคโปรกั์บ

จีน ท่ีผู้เดินทางต้องได้รบัการ sponsor จากรฐับาลหรอืบรษัิทท่ีท างานอยู่ หรอืใน

กรณีของสิงคโปรกั์บมาเลเซีย5 ท่ีเปิดให้มีการเดินทางระหว่างกันเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 

2020 ก็ยังเป็นเฉพาะผู้เดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพ่ือการท างาน เพ่ือการ

เจรจาธุรกิจ เพ่ือการศึกษา เป็นต้น และยังต้องมีการกักตัวเป็นเวลา 7 วันและยังต้อง

ตรวจเชื้อก่อนเข้าและออกจากประเทศ 

กำรเปิดให้เดินทำงแบบไม่รวมจุดประสงค์ด้ำนกำรท่องเท่ียว อำจไม่ช่วยเศรษฐกิจนัก 

แต่ก็ท ำให้รู้ว่ำเมื่อเปิดประเทศแล้ว จะเกิดกำรระบำดขึ้นหรือไม่ ส าหรับการรับผู้เดิน

ทางเข้าเพ่ือจุดประสงค์ทางธุรกิจเป็นหลัก ศาสตราจารย์จาก National University

of Singapore (NUS) ให้ความเห็นว่า อาจไม่ช่วยเร ื่องเศรษฐกิจนัก ในขณะท่ีนักวเิคราะห์

จาก Roland Berger บรษัิทท่ีปรกึษาชั้นน ากล่าวว่า การทดลองเปิด Travel Bubble จะ

ช่วยให้เรารูว้่าสามารถท าได้จรงิหรอืไม่ และค่อยเปิดมากข้ึน หากไม่มีปัญหาอะไร6 ซึ่ง

ในขณะท่ีเวลาในการค้นพบวัคซีนยังไม่มีความแน่นอน การพยายามอยู่กับ New 

Normal ให้ได้ก็เป็นเร ื่องส าคัญ

3 ขอ้มูลรายละเอียดของเงื่อนไขและประเทศทีส่ามารถเดินทางเขา้สหราชอาณาจกัรได้โดยไม่ตอ้งกักตวั 14 วนั จากเวบ็ไซต์ https://www.gov.uk 
(ขอ้มูล ณ วนัที่ 14 สิงหาคม 2020) 

4 ขอ้มูลรายละเอียดของ Fast Lane ระหวา่งสิงคโปรแ์ละจนี จาก Ministry of Trade and Industry ของสิงคโปร์
5 ขอ้มูลรายละเอียดการอนุญาตให้เดนิทางเขา้-ออกระหวา่งสิงคโปรแ์ละมาเลเซยี  จาก Nikkei Asia Review 
6 ขอ้มูลรายละเอียดความเปน็ไปได้ของ Travel Bubble โดย Jeremy Lim และ Khor Swee Kheng เผยแพรใ่น The Straits Times ของสิงคโปร์
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>> หำกเปิด Travel Bubble มีรูปแบบไหนน่ำสนใจบ้ำง?

เปิดกับบำงประเทศ ในบำงพ้ืนท่ีของไทย 

เปิดเส้นทำงกับเมืองหรือประเทศ ท่ีมีผู้ติดเชื้อใหม่ในระดับท่ีต่ำ นักท่องเท่ียวจีนถือเป็น

นักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มใหญ่ท่ีสุดท่ีมาเท่ียวไทย โดยมีสัดส่วน 28% ของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท้ังหมด การเปิด Travel Bubble กับจีนจึงเป็นเร ื่องท่ีน่าสนใจ นอกจากจีน

แล้ว ประเทศท่ีมีผู้มาท่องเท่ียวไทยเป็นจ านวนมากและระดับการติดเชื้ออยู่ในระดับต่า

ได้แก่ เกาหลีใต้ สิงคโปร ์ไต้หวัน เวยีดนาม มาเลเซีย ซึ่งประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มผู้

ติดเชื้อใหม่ลดลง และมีจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่เฉล่ียในเดือนสิงหาคมไม่ถึงวันละ 100-

200 คน เม่ือเทียบกับอังกฤษและสหรัฐฯ ท่ีมีผู้ติดเชื้อใหม่เฉล่ียวันละ 800 คน และ 

54,000 คนตามล าดับ

ในปี 2019 ไทยมีจ านวนนักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อต่าในแถบเอเชียข้างต้น 

ประมาณ 18.9 ล้านคน หรอืคิดเป็น 49% ของผู้ท่ีมาเท่ียวไทย (รูปท่ี 8) ในกรณีของจีน 

หากยังมีความกังวลเร ื่องการระบาด ก็สามารถเลือกเปิดการท่องเท่ียวกับบางจังหวัด

หรอืมณฑลในจีนท่ีอัตราการระบาดต่ามาก หรอืผู้ติดเชื้อใหม่เป็นศูนย์ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดได้ 

รปูท่ี 8 สัดส่วนนักท่องเท่ียวจากชาติท่ีมีอัตราการติดเช้ือต่าท่ีมาไทยในปี 2019

นักท่องเท่ียวต่างชาติจากประเทศท่ีมีอัตราการติดเชื้อต่ามาเท่ียวไทยคิดเป็นสัดส่วน 49% ของท้ังหมด

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย Krungthai COMPASS

จีน          มาเลเซีย      เกาหลีใต้       เวยีดนาม        ไต้หวนั 

49%

28%                11%  5% 3% 2% 



18

ส ำหรับไทย เปิดในจังหวัดท่ีมีสนำมบิน มีลักษณะเป็นเกำะ หรือให้พักผ่อนในพ้ืนท่ี

ท่ีจดัเตรยีมไวใ้ห้เท่ำนั้น เพ่ือป้องกันกำรระบำดของโรค การเปิดในจังหวัดหรอืพ้ืนท่ีท่ี

มีสนามบินท าให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางตรงเข้าสู่จังหวัดเหล่าน้ันได้เลย ซึ่งใน

พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป็นเกาะ ก็มีข้อดีในเร ื่องการจ ากัดการแพรก่ระจายของไวรสัให้อยู่

ในพ้ืนท่ีจ ากัด ซึ่งเมืองท่ีมีลักษณะเป็นเกาะมักมีรายได้หลักมาจากการท่องเท่ียว 

ซึ่งท าให้การเปิดเมืองท าให้ผู้ประกอบการและคนในพ้ืนท่ีมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ในกรณี

ของไทย จังหวัดภูเก็ต  สมุย เป็นจังหวัด/พ้ืนท่ีท่องเท่ียวส าคัญ โดยนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีมาไทย ถึง 1 ใน 3 มาเท่ียวในพ้ืนท่ีดังกล่าว (รูปท่ี 9)

รปูท่ี 9 สัดส่วนการมาเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะของนักท่องเท่ียวจากต่างชาติ

นักท่องเท่ียวต่างชาติมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวแค่ภูเก็ตและสมุยในไทยคิดเป็น 33% ของท้ังหมดในปี 2018

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ค านวนจากจ านวนนกัทอ่งเท่ียวซึง่ไปเท่ียวจงัหวดัต่างๆ ซึง่เปน็ไปได้ท่ีนักท่องเท่ียวคนเดยีวไปเท่ียวหลายจงัหวดั 

ซึง่จะท าให้ค่าสัดส่วนรวมมีค่าน้อยกวา่เลขที่แสดงไว ้

สมุย

ภูเก็ต

5.9%

27.1%

33%
รวม
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เปิดรบัท่องเท่ียวในบำงกิจกรรม หรอืนักท่องเท่ียวแบบ 
Long Stay

รับนักท่องเท่ียวโดยเน้นกำรพักผ่อนในโรงแรม รีสอร์ท ท่ีมีกิจกรรม หรือกีฬำบำง

ประเภทให้ท ำเป็นหลัก อย่างเช่น โรงแรม รสีอร์ทท่ีมีสนามกอล์ฟ มีพ้ืนท่ีแบบปิด 

ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้ามาโดยใช้บรกิารกรุป๊ทัวร ์เป็นต้น ซึ่งอาจจ ากัด

การระบาด และลดความกังวลของคนในพ้ืนท่ีได้ โดยในปี 2019 รายงานจาก ททท. 

ระบุว่ามีนักท่องเท่ียว 1.2% หรอื 4.65 แสนคน ท่ีมาท ากิจกรรมตีกอล์ฟท่ีไทย โดย 

Krungthai COMPASS ประเมินว่านักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีค่าใช้จ่ายต่อทรปิอย่างน้อย 

64,000-90,000 บาทต่อทรปิ7 สูงกว่าค่าใช้จ่ายท่องเท่ียวเฉล่ียปกติ 33-85% สรา้ง

รายได้การท่องเท่ียวให้ไทย 30,000-42,000 ล้านบาท โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่

มาจากเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น 

เน้นนักท่องเท่ียวท่ีมำรักษำตัว หรือท ำศัลยกรรม นักท่องเท่ียวท่ีมาท ากิจกรรมด้าน

สุขภาพมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉล่ียรายละ 4.1 หม่ืนบาท ท าให้มีค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่า

ค่าเฉล่ีย 104-164% ส าหรบัในปี 2019 มีผู้ท่องเท่ียวพรอ้มรบับรกิารทางการแพทย์

เป็นจ านวนถึง 1 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 9.96 หม่ืนล้าน ถึง 1.29 แสนล้าน

บาท โดยนักท่องเท่ียวด้านสุขภาพส่วนใหญ่มาจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และ

โอมาน โดยมักเข้ารบัการรกัษาท่ีกรุงเทพฯ 

7 ค่าใชจ้า่ยต่อทรปิ ประมาณการจากค่าใชจ้า่ยและระยะเวลาทีพ่ านักในไทยที ่9-14 วนั (9 วนัคือค่าเฉล่ีย) โดยค่าใชจ้า่ยครอบคลุมกิจกรรมกอล์ฟและ
กิจกรรมการท่องเท่ียวอื่นๆ อย่างเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติหรอืประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม รบัประทานอาหาร ชอ้ปปิ้ ง บรกิารดา้นสุขภาพ 
(สปา นวดไทย) เปน็ต้น โดยค่าใชจ้า่ยเฉล่ียของนักท่องเที่ยวตา่งชาติที่มาไทยอยูท่ี่ทรปิละ 48,600 บาท

รปูท่ี 10 จ านวนและเปรยีบเทียบค่าใช้จ่ายต่อทรปิของนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม 

นักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ Medical ตีกอล์ฟ และ Long Stay ใช้จา่ยต่อทรปิสูงกวา่นักท่องเท่ียวท่ัวไปค่อนข้างมาก

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน่ประจ าประเทศไทย, ประมาณการณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ค่าใชจ้า่ยเฉล่ียต่อทรปิของนักท่องเที่ยวตา่งชาติอยู่ที่ทรปิละ 48,600 บาท

Medical   ตีกอล์ฟ                 Long Stay   

การใช้จ่ายสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 104-164% 33-85% 1,123%

จ านวนนักท่องเท่ียว 247,000 114,200 >72,754

จังหวดัท่ีมักไป กรุงเทพฯ ชลบุร,ี กรุงเทพฯ เชียงใหม่, ชลบุรี

ผู้ได้รบัประโยชน์

โรงพยาบาล คลินิก โรงแรม 
รสีอรท์ขนาดใหญ่

SMEs และชุมชน

(ข้อมูลเฉพาะชาวญ่ีปุ่น)
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เน้นนักท่องเท่ียวท่ีมำอยู่เป็นระยะเวลำนำน หรือ Long Stay แม้ปัจจุบันจะยังไม่มี

รายงานจ านวนนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีอย่างชัดเจน แต่มีข้อมูลของตลาดส าคัญอย่างชาว

ญ่ีปุ่น โดยในงานวจิัยเร ื่องโครงสรา้งรูปแบบของการท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาว

เพ่ือรองรบัผู้สูงอายุชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทย จากมหาวทิยาลัยบูรพา ระบุว่า ชาวญ่ีปุ่น

ท่ีเลือกมาพ านักระยะยาวในไทยจ านวนราว 7 หม่ืนคน ส่วนใหญ่พักอยู่ท่ีไทยเฉล่ีย

ประมาณ 9 เดือน ถึง 1 ปี มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 6.6 หม่ืนบาท ท าให้มีค่าใช้จ่าย

ต่อทรปิสูงกว่าค่าเฉล่ียถึง 12 เท่า 

ส่วนใหญ่ชอบไปพักท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุร ีกรุงเทพฯ การท่ีไทยมีอัตราการการ

ระบาดของโควดิ-19 ท่ีต่า อาจดึงดูดให้ผู้มีรายได้สูงในหลายประเทศ ต้องการเข้ามา

พักผ่อนระยะยาวในไทย ซึ่งข้อดีของการท่องเท่ียวแบบน้ีคือรายได้มักกระจายสู่ชุมชน 

และผู้ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนท่ีได้ดี

หำกอยำกให้ไทยมีนักท่องเท่ียวในปลำยปี ซึ่งเป็น High Season ควรมีควำมแน่ชัดใน

แนวทำงกำรรบันักท่องเท่ียวต่ำงชำติโดยเรว็  ไม่ว่าจะเปิด Travel Bubble แบบไหน 

ต้องรู้ก่อนว่า คนมักจองทรปิล่วงหน้าถึง 3 เดือน โดยข้อมูลจาก Google เผยว่า

โรงแรมและต๋ัวเคร ื่องบินมักจะถูกจองล่วงหน้าประมาณ 12 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 

ในขณะท่ีในช่วง 12 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ผู้คนมักจะท าการค้นหาใน Google 

เก่ียวกับประสบการณ์ในการท่องเท่ียวมากกว่าการค้นหาด้านโรงแรมถึง 3 เท่า และ

มากกว่าการค้นหาเก่ียวกับต๋ัวเคร ื่องบินถึง 8 เท่า8

ดังน้ันการมีแนวทางท่ีแน่ชัดให้นักท่องเท่ียวได้ทราบโดยเรว็ ก็จะช่วยให้นักท่องเท่ียว

สามารถวางแผนการเท่ียวได้ถูก ซึ่งในขณะน้ีไทยก็มีความพยายามในการเปิด Travel 

Bubble โดยก าลังหารอืแนวทางในการใช้ Phuket Model อยู่ [Box 1: Phuket

Model] 

8 ขอ้มูลจากรายงาน เรื่อง What Travel Marketers should know about People Searching for Experiences 
โดย Consumer Insights ของ Google 
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Phuket Model ก้าวแรกของการเปิด Travel Bubble 

BOX 1 หลังจากท่ีมีการห้ามนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าประเทศต้ังแต่เดือนมีนาคมท่ีผ่านมา 

เศรษฐกิจในจังหวัดท่องเท่ียวได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับ

ภูเก็ตท่ีมีรายได้หลักมาจากการท่องเท่ียวเป็นมูลค่าถึง 4 แสนล้านบาท และ 89% 

ของรายได้ท่องเท่ียวมาจากชาวต่างชาติ 

แม้ ณ วันท่ี 28 ส.ค. 2020 ภูเก็ตโมเดล ยังอยู่ในข้ันตอนการหารือ แต่ก็ถือเป็น

ความพยายามในการเปิด Travel Bubble ในการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ยุค New 

Normal ให้ได้ในวนัท่ี 1 ต.ค. ซ่ึงแนวทางในขณะน้ีคือ ให้นักท่องเท่ียวกักตัวในพ้ืนท่ี

ทางเลือกในท้องท่ีท่ีรัฐจัดหาให้ (Alternative Local State Quarantine: ALSQ) 

เช่น กักตัวในโรงแรมติดชายหาดก่อน และให้กักตัวนาน 14 วนั หากครบก าหนดเวลา

แล้วไม่พบเช้ือ ก็สามารถออกจากพ้ืนท่ีดังกล่าวไปเท่ียวพ้ืนท่ีอื่นในจังหวัดภูเก็ตได้ 

อย่างไรก็ดี หากต้องการไปจังหวดัอื่น ต้องอยู่ในสถานท่ีท่ีก าหนดไวอ้ีก 7 วนั 

แม้วา่กฎเกณฑ์ในการรบันักท่องเท่ียวและกักตัวจะเป็นไปอย่างเข้มงวด การกักตัวใน

ระยะเวลาท่ียาวนานอาจไม่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากได้ อย่ำงไรก็ดี 

Krungthai COMPASS ประเมินวำ่ เป็นจดุเริม่ต้นท่ีดี เพ่ือจะดูวำ่มีปัญหำใดในกำร

เปิดกำรท่องเท่ียวหรือไม่ ซึ่งหำกสำมำรถจัดกำรได้ดี ก็อำจน ำแนวทำงดังกล่ำวไปใช้

กับพ้ืนท่ีอื่นๆ ได้ 
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Section3

ประมาณการ
ตัวเลขกำรท่องเท่ียว
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ท้ังปีอำจมีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติเพียง 6.8 ล้ำนคน ในไตรมาส 3 ไทยยังไม่มีการเปิด 

Travel Bubble ท าให้ยังรับนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาไม่ได้ ในขณะน้ีหลายฝ่ายมี

ความพยายามในการหาแนวทางในการเปิด Travel Bubble ในไตรมาส 4 ให้ได้ 

อย่างไรก็ดี แม้จะเปิด Travel Bubble แล้ว แต่ก็อาจมีข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีท าให้ไม่

สามารถรบันักท่องเท่ียวได้จ านวนมากต่อวัน ท าให้ตัวเลขนักท่องเท่ียวท้ังปีอาจมีเพียง 

6.8 ล้านคน ลดลงจากปีท่ีแล้ว 83% ซึ่งรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติถือเป็นรายได้

ส่วนใหญ่ของภาคการท่องเท่ียวไทย โดยในปี 2019 สัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติถือเป็น 64% ของรายได้ท่องเท่ียวท้ังหมด 

>> นักท่องเท่ียวต่ำงชำติ
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รปูท่ี 11 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรายเดือนปี 2019-2020

7 เดือนแรกของปี 2020 นักท่องเท่ียวต่างชาติหดตัวถึง 71%

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

McKinsey ประเมินวำ่ วคัซนีน่ำจะถกูคิดค้นได้ในช่วงปลำยปี 2020 ถึงต้นปี 2021 แต่วำ่

จะกระจำยได้ท่ัวโลกก็ปลำยปี 2021 แม้วัคซีนจะถูกค้นพบได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ก็

ยังไม่สามารถผลิตและกระจายให้ผู้คนท่ัวโลกได้ในทันที ในช่วงแรกจึงน่าจะเป็นการ

กระจายให้ผู้คนเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน กว่าท่ีวัคซีนจะสามารถผลิตและกระจายได้อย่าง

กว้างขวาง อาจเป็นช่วงคร ึ่งหลังของปี 2021 และมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีคอย่างท่ัวถึง

ในช่วงปลายปี 2021

ส าหรับสถานการณ์การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควดิ-19 ล่าสุดสามารถติดตามได้ท่ี

เว็บไซต์ www.covid-19vaccinetracker.org

2020            %Change

7 เดือนแรกปี 2563 นักท่องเท่ียว
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ปี 2021 ไทยอำจมีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติน้อยเพียง 9 แสนรำย หรอือำจมีมำกถึง 14.9 

ล้ำนรำย ขึ้นอยู่กับวำ่จะมีแนวทำงกำรเปิดรบันักท่องเท่ียวต่ำงชำติอย่ำงไร หากวัคซีน

ถูกค้นพบ ท าการผลิต และกระจายท่ัวถึงได้ในช่วงเวลาตามท่ี McKinsey ประเมิน 

จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาไทยได้ในปี 2021 จะข้ึนอยู่กับแนวทางการรบันักท่องเท่ียว

ของไทยเป็นหลักว่าจะเป็นการเปิด Travel Bubble แบบใด โดย Krungthai

COMPASS คาดการณ์ตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติไว้ 3 กรณี ดังน้ี 

1. 1. กรณีท่ีดีท่ีสุด (Best Case) มีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติจ ำนวน 14.9 ล้ำนคน 

จากการเปิด Travel Bubble และรับแบบไม่จ ากัดจ านวนคนต้ังแต่ Q1/2021 กับ

ประเทศแถบเอเชียท่ีมีผู้ติดเชื้อใหม่ในระดับท่ีต่า และเปิดรับนักท่องเท่ียวจาก

ประเทศอ่ืนๆ ในช่วงคร ึง่ปีหลัง

2. กรณีฐำน (Base Case) มีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติจ ำนวน 7.6 ล้ำนคน โดยมีการ

เปิด Travel Bubble ซึ่งรบันักท่องเท่ียวเพียงวันละ 2-3 พันคนในช่วงคร ึ่งปีแรก และ

เร ิม่เปิดรบันักท่องเท่ียวแบบไม่จ ากัดจ านวนคนในช่วงคร ึ่งปีหลังโดยเร ิม่จากประเทศ

แถบเอเชียก่อน และค่อยเปิดรบันักท่องเท่ียวท่ัวไปในช่วง Q4  

3. กรณีแย่ท่ีสุด (Worst Case) มีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติเพียง 9 แสนคน โดยเป็น

เพียงการเปิด Travel Bubble และรบันักท่องเท่ียวเพียงวันละ 2-3 พันคนตลอดท้ังปี 

2021 เน่ืองจากต้องการรอให้คนไทยส่วนใหญ่ได้รบัวัคซีนเสียก่อน

รปูท่ี 12 ประมาณการจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติปี 2020-2021

คาดวา่นักท่องเท่ียวต่างชาติจะหดตัว 83% ในปี 2020 และในปี 2021 อาจกลับมาเติบโตได้ราว 11.3%

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประมาณการณโดย Krungthai COMPASS
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ส ำหรบัจ ำนวนนักท่องเท่ียวในประเทศ ปีนี้มีแนวโน้มหดตัว 40% ส่วนในปี 2021 ฟ้ืนตัว

ได้ 52% แต่ก็ยังต่ำกวำ่ปี 2019 อยู่ 9% โดยคาดว่าตัวเลขนักท่องเท่ียวในประเทศในปี 

2020 จะอยู่ท่ี 99.7 ล้านคน-ครัง้ ในขณะท่ีปี 2021 คาดว่าจะอยู่ท่ี 151.4 ล้านคน-ครัง้ 

แต่ยังน้อยกว่าปี 2019 ท่ีมีจ านวน 166 ล้านคน-ครัง้ (รูปท่ี 13) ส าหรบัเหตุผลท่ีท าให้

ปี 2021 การเติบโตของนักท่องเท่ียวในประเทศสูงเพราะคาดว่า จะไม่มีการปิดเมือง

เหมือนเม่ือปี 2020 เน่ืองจากไทยคุมการระบาดในประเทศได้ดี

รปูท่ี 13 ประมาณการณจ านวนนักท่องเท่ียวไทยปี 2020-21

จ านวนนักท่องเท่ียวไทยในปี 2020 จะอยู่ท่ีราว 99.7 ล้านคน-ครัง้

>> นักท่องเท่ียวไทย
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ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ การค านวณครอบคลุมผลจากมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน และกลุ่มคนไทยเทีย่วต่างประเทศไมไ่ด้ จงึหันมาเที่ยวไทย

สำเหตุหน่ึงท่ีตัวเลขนักท่องเท่ียวในปี 2021 ยังต่ำกวำ่ 2019 เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจ

ยังไม่กลับมำเป็นเหมือนเดิม กดดันกำรตัดสินใจเท่ียว และใช้จ่ำยของครวัเรอืน ข้อมูล 

Socio-Economic Survey จากส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ครวัเรอืนท่ีมีรายได้สูง

มีแนวโน้มท่ีจะไปท่องเท่ียวมากกว่าครวัเรอืนท่ีรายได้น้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น ครวัเรอืน

ท่ีมีรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อเดือนประมาณ 65% มีการไปเท่ียวอย่างน้อย 1 ครัง้

ในรอบปี ในขณะท่ีครวัเรอืนท่ีรายได้น้อยกว่า 1.5 หม่ืนบาท มีการไปเท่ียวกันแค่ 14% 

ในปีหน่ึงเท่าน้ัน (รูปท่ี 14) ในด้านการใช้จ่าย ข้อมูลในเดือoกรกฎาคม การใช้จ่าย

เฉล่ียต่อทรปิก็ลดลง 26% (YoY) เช่นเดียวกัน 

จ านวนนักท่องเท่ียวไทย             %Growth
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รปูท่ี 14 สัดส่วนของครวัเรอืนท่ีการท่องเท่ียวในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา แบ่งตามกลุ่มรายได้ครวัเรอืน ในปี 2019

ครวัเรอืนท่ีมีรายได้น้อยมีแนวโน้มท่ีจะท่องเท่ียวน้อยกวา่

ที่มา: ขอ้มูล SES ส านักงานสถิติแห่งชาติ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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มำตรกำรเรำเท่ียวด้วยกันตอนนี้กระตุ้นกำรท่องเท่ียวได้เพียง 5 แสน คน-ครัง้ เป็นเงิน

ประมำณ 9 พันล้ำนบำท มาตรการ “เราเท่ียวด้วยกัน” ท่ีเปิดให้คนท่ัวไปสามารถใช้

สิทธิท่ีพักได้ 1 ล้านสิทธิ ในจ านวนท่ีพักรวมถึง 5 ล้านคืน อย่างไรก็ดี หลังจากเปิดให้

ใช้สิทธิในวันท่ี 21 กรกฎาคม จนถึงวันท่ี 17 สิงหาคม มีผู้ใช้สิทธิท่ีพักเพียง 5 แสนคน

เท่าน้ัน (รูปท่ี 15) แม้ว่าการไปท่องเท่ียวจะมีผู้ร่วมทางไปด้วย แต่จากจ านวน

ผู้ใช้สิทธิท่ีน้อย ท าให้มาตรการดังกล่าวอาจกระตุ้นรายได้จากการท่องเท่ียวของคน

ในประเทศเพ่ิมข้ึนได้เพียง 9 พันล้านบาทเท่าน้ัน 

ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2020 ภาครฐัปรบัเปล่ียนเง ื่อนไขเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมวันพัก

สูงสุด เป็นสิทธิละ 10 คืน (เดิมให้สิทธิเพียง 5 คืน) และมีผู้ใช้สิทธิได้เพียง 1 ล้านคน 

Krungthai COMPASS จึงมองว่า หากผู้ใช้สิทธิ “เราเท่ียวด้วยกัน” พักจ านวนคืน

เต็มจ านวนสิทธิท่ีได้ จะช่วยสรา้งรายได้ท่องเท่ียวให้ประเทศเพ่ิมข้ึนได้ประมาณ 7.4 

หม่ืนล้าน ถึง 1.24 แสนล้านบาท 
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รปูท่ี 15 จ านวนผู้ใช้สิทธิโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ต้ังแต่วนัท่ี 21 ก.ค. – 17 ส.ค. 2020

ณ 17 ส.ค.  2020 มีผู้ใช้สิทธโิครงการเราเท่ียวด้วยกันแล้วราว 10% ของท้ังหมด 5 ล้านสิทธิ

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย Krungthai COMPASS

ใช้สิทธิราว 10% หรอื 5 แสนสิทธิ 
จากท้ังหมด 5 ล้านสิทธิ

ปัจจัยหนุนท่องเท่ียวไทยคือ คนไทยเท่ียวนอกท้ังปีกว่ำ 12 ล้ำนทริป อำจกลับมำเท่ียว

ไทยได้ถึง 19.2 ล้ำนคน-ครัง้9 สาเหตุท่ีท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวไทยไม่หดตัวมากกว่า

น้ี ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีนักท่องเท่ียวไทยท่ีเคยเท่ียวต่างประเทศส่วนใหญ่ กลับมา

เท่ียวไทยแทน โดยข้อมูลจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพบว่า คนไทยเท่ียว

ต่างประเทศเฉล่ียครัง้ละ 5.8 วัน ในขณะท่ีเท่ียวในประเทศเฉล่ีย 2.5 วันเท่าน้ัน เราจึง

คาดว่าการเท่ียวไทยแทนการเท่ียวนอกจะเป็นทรปิส้ันๆ ในประเทศ และมีจ านวน

หลายทรปิ

แต่เงนิท่ีเท่ียวนอกกวำ่ 4 แสนล้ำนบำท อำจมำใช้เท่ียวในประเทศรำวหนึ่งแสนล้ำนบำท

ต่อปี เท่ำนั้น9 อย่างไรก็ดี การหันกลับมาเท่ียวในประเทศไม่ได้หมายความว่าต้องใช้จ่าย

มากเท่าการไปเท่ียวต่างประเทศ เน่ืองจาก ราคาสินค้าและบรกิารในประเทศถูกกว่า 

และในประเทศไม่มีแหล่งช้อปปิ้ งท่ีนักท่องเท่ียวต้องการซื้อแบบในต่างประเทศ และ

ด้วยภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย นักท่องเท่ียวจึงอาจใช้จ่ายใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียการ

ท่องเท่ียวในประเทศ

9 ค านวนภายใต้ขอ้สมมุติที่วา่ คนไทยที่เที่ยวนอก 12 ล้านทรปิ 80% จะเที่ยวในไทยแทน และ 1 ทรปิในการเที่ยวนอก จะเปล่ียนมาเปน็การเที่ยวไทย 2 ทรปิ 
ส่วนค่าใชจ้า่ยในการเที่ยวจะอยูเ่ท่าคา่เฉล่ียการเทีย่วไทยป ี2020 ที่ 5,772 บาทต่อทรปิ ในป ี2020 คนเที่ยวนอกจะมาเที่ยวไทยในแคช่ว่งครึง่ปหีลัง ซึง่มี 
การเปดิเมืองแล้ว ในขณะที่ในป ี2021 คนเที่ยวนอกกลับมาเทีย่วไทยแคใ่น 3 ไตรมาสแรก เนื่องจากไตรมาสสุดท้าย การท่องเที่ยวระหวา่งประเทศอาจ
กลับมาท าได้แล้ว 
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จากปัจจัยต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้น Krungthai COMPASS คาดการณ์รายได้รวมท่องเท่ียว

ไทยและต่างชาติ แบ่งเป็น 3 กรณี  ดังน้ี 

1.) กรณีท่ีดีท่ีสุด - ฟ้ืนตัวเร็ว จากการเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติต้ังแต่ Q1/2021 

จะมีรายได้จากการท่องเท่ียว 1.6 ล้านล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ 7.3 แสนล้านบาท ถือเป็นการเติบโตจากปี 2020 ท่ี 76% 

2.) กรณีฐำน - ฟ้ืนตัวปำนกลำง โดยเปิด Travel Bubble แบบจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว

ใน Q1-Q2/2020 และรบันักท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงคร ึง่ปีหลัง จะมีรายได้ท่องเท่ียว 1.24

ล้านล้านบาท เติบโตจากปี 2020 ท่ี 37% 

3.) กรณีแย่ท่ีสุด –ทรงตัว เน่ืองจากการเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นการเปิด 

Travel Bubble แบบจ ากัดจ านวนคนท่ีวันละ 2-4 พันคนท้ังปี ท าให้รายได้ท่องเท่ียว

มีเพียง 0.92 แสนล้านบาท เติบโตจากปี 2020 เพียง 2% 

รปูท่ี 16 คาดการณ์รายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ ปี 2020-2021

คาดในกรณีพ้ืนฐาน (Base Case) ประเมินรายได้ในปี 2021 อยู่ท่ี 1.24 ล้านล้านบาท

>> ประเมินรำยได้รวมกำรท่องเท่ียวปี 2020-2021

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
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ใน New Normal ช่วงโควดิ นักท่องเท่ียวไทยจะกลับกลำยเป็นแหล่งรำยได้หลักของ

รำยได้ท่องเท่ียว หากอิงจากกรณีฐาน ในปี 2020 รายได้จากนักท่องเท่ียวไทยจะมี

สัดส่วน 64% และ 70% ในปี 2021 จากท่ีเคยมีสัดส่วนเพียง 36% ในปี 2019 

เน่ืองจากในช่วงโควดิ-19 ไทยควบคุมการระบาดในประเทศได้ดี คนในประเทศจึงยัง

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศได้อยู่ ประกอบกับการท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติไม่สามารถ

เดินทางเ ข้า ไทยได้สะดวกนักแม้จะมีการ เปิด  Travel Bubble รายไ ด้จาก

นักท่องเท่ียวไทยจึงจะเป็นรายได้หลักของการท่องเท่ียวในช่วงน้ี 
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