
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. 
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 ค่าดัชนี ท่ีมีความถ่ีสูง (High-Frequency Indicators) ต่างๆ
บอกไปในทิศทางเดียวกันว่าการท่องเท่ียวในเดือนมิถุนายนฟื้ นตัว
ต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มเป็นการท่องเท่ียวผ่านการขับรถมากกว่า 
เนื่ องจากตัวเลขผู้โดยสารเครื่ องบินในประเทศยังน้อยกว่าช่วง
เดียวกันของปีท่ีแล้วกวา่ 70%

 ข้อมูลจาก Apple เผยวา่ ยอดขอรับเส้นทางขับรถในหลายจังหวัดท่ี
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวไทย มีระดับไม่ต่างกับช่วงต้นปี 
แต่ในจังหวัดท่ีมักต้องเดินทางไปด้วยเครื่องบินอย่าง เชียงใหม ่
ภูเก็ต ยังมีค่าดัชนีดังกล่าวน้อยกวา่ช่วงต้นปีถึง 40-80% 

แม้คนไทยจะกลับมาเท่ียวกันมากข้ึน แต่หากจังหวัดนั้นๆ เคย
พ่ึงพิงรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นหลักอย่าง ชลบุรี ลําพัง
การใช้จ่ายจากนักท่องเท่ียวไทยอาจไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีกลับมาคึกคักได้ดังเดิม
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ท่ามกลางการหดตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในปีนี้ท่ีหลายฝ่ายต่างคาดการณ์
วา่นักท่องเท่ียวต่างชาติคงกลับมาเท่ียวไทยได้ยาก และแม้จะมีการเปิด Travel 
Bubble หรือ การเปิดประเทศด้วยการท่องเท่ียวแบบจับคู่เดินทาง ก็คงนํา
นักท่องเท่ียวเข้าประเทศได้ไม่มากเมื่ อเทียบกับจํานวนท่ีหายไป ดังนั้น การ
ท่องเท่ียวภายในประเทศในเวลานี้จึงเป็นความหวังหนึ่งในการช่วยพยุงให้
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจชุมชนในจงัหวดัต่างๆ ไม่ให้ทรุดหนักไปกวา่นี้

คําถามท่ีน่าสนใจคือ แม้จะมีการคลาย Lockdown แล้ว การท่องเท่ียวใน
ประเทศจะกลับมาได้หรือไม่? เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้ นตัวบ้างหรือยัง? แล้ว
จงัหวดัไหนท่ีการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจะฟื้ นได้ก่อนจงัหวดัอื่น? 

เราเริม่เห็นสัญญาณฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียวในประเทศหรอื
ยัง?

โดยปกติ หากจะดูวา่ภาพรวมการท่องเท่ียวเป็นอย่างไร อัตราการเข้าพัก หรือ 
OR (Occupancy Rate) ถือเป็นตัวชี้วัดท่ีดีอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ดี ข้อมูล OR 
มักเผยแพร่ล่าช้า (lag) เกือบ 1 เดือน โดย ณ ต้นเดือนกรกฎาคม ข้อมูล OR 
ล่าสุดยังเป็นของเดือนพฤษภาคมเท่านั้น ทําให้แม้จะเริ่มเห็นวา่ยอด OR เพ่ิมข้ึน
บ้างในเดือนพฤษภาคม แต่เราไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่า การฟื้ นตัวของการ
ท่องเท่ียวในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไร 

อย่างไรก็ดี เราสามารถหาดัชนีท่ีเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์และมี
คว ามถ่ีมาก  หรื อ  High-Frequency Indicators อื่ นๆ  มา เป็น ตัวแทน 
(Proxy) ในการดูสถานการณ์ท่องเท่ียวล่าสุดได้ อย่างเช่น ข้อมูลผู้โดยสารใน
ประเทศจากกรมท่าอากาศยานท่ีเผยแพร่รายวัน หรือ Google Community 
Mobility Report ในหมวดสวนสาธารณะ ท่ีดูว่าในช่วงเวลานี้มีการเดินทางไป
อุทยาน ชายหาด และสวนสาธารณะกันมากเพียงใดแล้ว หรือ Mobility
Trends Reports จาก Apple ท่ีแสดงข้อมูลว่ามีการขอเส้นทางขับรถผ่าน 
Apple Map มากเพียงใด โดยท้ัง Google Mobility Report และตัวเลข
ผู้โดยสารเครื่องบินในประเทศล้วนแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ท่องเท่ียวฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน (รูปท่ี 1)

อย่างไรก็ตาม แม้วา่ผู้คนจะเริ่มออกไปชายหาด และอุทยานต่างๆ มากข้ึน จนน้อย
กว่าช่วงเดือนมกราคมเพียงประมาณ 20% แต่ถ้าดูตัวเลขผู้โดยสารเครื่องบิน
ในประเทศจะพบวา่น้อยกวา่ช่วงต้นปีถึง 75% ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
กับปีท่ีแล้ว ตัวเลขผู้โดยสารในประเทศปีนี้หดตัวถึง 73% YoY ดังนั้น เราอาจ
กล่าวได้วา่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งอาจยังกังวลกับสถานการณ์การระบาด เลยเลือกท่ี
จะท่องเท่ียวด้วยรถยนต์แทนท่ีจะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือคนไม่ต้องการใช้
เงินมากในช่วงท่ีเศรษฐกิจยังเปราะบางอยู่เลยเลือกท่ีจะท่องเท่ียวในจังหวัด
ใกล้ๆ ก็เป็นได้
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เครื่องชีว้ดัภาคการท่องเท่ียวในปี 2020
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ทา่อากาศยานไทย (AOT), กรมท่าอากาศยาน และ Google Community Mobility Report (As of June 27, 2020)
High-Frequency Indicators ชี้วา่การท่องเท่ียวฟื้ นตัวต่อเน่ืองในเดือนมถิุนายน 

Domestic passenger (กรมท่าอากาศยาน) Google Mobility Data: Parks

ยอดผู้โดยสารในประเทศจากกรมท่าอากาศยาน ปี 2019-2020

ที่มา: กรมท่าอากาศยาน (As of July 1, 2020) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
ยอดผู้โดยสารในประเทศในเดือนมถิุนายน 2020 น้อยกวา่ช่วงต้นปีอย่างมาก 
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หมายเหตุ: 
1/ อ้างอิงจากเดือน ม.ค. 2020 เป็นกรณีฐาน โดยมีค่าเริม่ต้น ดังต่อไปนี้ อัตราการเข้าพักเฉล่ีย (OR) = 78%, ผู้โดยสารภายในประเทศ 

(AOT) = 5.1 ล้านคน, ผู้โดยสารภายในประเทศ (กรมท่าอากาศยาน) = 1.1 ล้านคน ส่วน Google Mobility Data อ้างอิงฐานจาก
ในช่วง 3 ม.ค. – 6 ก.พ. 2020 = 100

2/ ผู้โดยสารภายในประเทศ (AOT) คํานวณจากท่าอากาศยานดอนเมือง สวุรรณภมูิ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภเูก็ต เชียงราย
ผู้โดยสารภายในประเทศ (กรมท่าอากาศยาน) คํานวณจากท่าอากาศยานกระบี ่ขอนแก่น นครศรธีรรมราช สุราษฎรธ์านี อุดรธานี
อุบลราชธานี
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การท่องเท่ียวจังหวดัไหนฟ้ืนตัวแล้ว จังหวดัไหนยังไม่ค่อยฟ้ืน? 
เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีมีประชากรจาํนวนมาก และประชากรโดยเฉล่ียมี
กําลังซื้ อสูงท่ีสุดในประเทศ การท่องเท่ียวของคนกรุงเทพฯ จึงนับว่ามี
ความสําคัญต่อจงัหวดัอื่นๆ ไม่น้อย ในช่วงท่ีคนยังไม่ค่อยกลับมาโดยสารด้วย
เครื่องบิน จงัหวดัท่ีคนกรุงเทพฯ สามารถขับรถไปท่องเท่ียวได้ง่ายน่าจะฟื้ นตัว
ได้เร็วกวา่ ในขณะท่ี หากจงัหวดัใดต้องพ่ึงพานักท่องเท่ียวต่างชาติอย่างมากใน
ภาวะปกติ แม้คนในประเทศเดินทางกลับไปเท่ียว ก็ไม่สามารถชดเชยรายได้จาก
ชาวต่างชาติท่ีหายไปได้

สัดส่วนรายได้ท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2019 ในจังหวดัท่องเท่ียวต่างๆ
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ: คัดเลือก 15 จงัหวดัจาก 20 จงัหวดัที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 
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วเิคราะห์ลักษณะเมืองท่องเท่ียวท่ีจะฟื้ นตัวกลับมาได้ก่อน

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หากเราแบ่งจังหวัดท่องเท่ียวหลักตาม 1) สถานท่ีต้ังว่าอยู่ใกล้หรือไกลกรุงเทพฯ  และ 
2) แหล่งรายได ้วา่มาจากนักท่องเท่ียวต่างชาติเยอะหรือไม่  จะแบ่งกลุ่มได้ท้ังหมด 4 กลุ่ม 
คือ

1. กลุ่มใกล้กรุงเทพฯ และต่างชาติไม่เยอะมาก ซึ่งเราคาดว่าการท่องเท่ียว
น่าจะฟื้ นตัวได้เร็ว เช่น กาญจนบุรี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
2. กลุ่มไกลกรุงเทพฯ และต่างชาติไม่เยอะมาก ซึ่งก็น่าจะฟื้ นตัวได้เร็วเช่นกัน 
เพราะคนพ้ืนท่ีไปเท่ียวได้งา่ย เช่น อบุลราชธานี ขอนแก่น อดุรธานี เป็นต้น 
3. กลุ่มใกล้กรุงเทพฯ และต่างชาติเยอะ น่าจะฟื้ นตัวได้ เพราะคนกรุงเทพฯ 
คงไปเท่ียวกันเยอะ แต่คงฟื้ นไม่มากนัก เพราะปกติรายได้จํานวนมากมาจาก
นักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นหลัก เช่น ชลบุรี
4. กลุ่มไกลกรุงเทพฯ และต่างชาติเยอะ เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสฟื้ นตัวได้ช้าท่ีสุด 

เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เป็นต้น

ระยะห่างจากกรุงเทพฯ
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กลุ่ม 1: ฟื้ นตัวได้เรว็ กลุ่ม 2: ฟื้ นตัวได้เรว็ 

กลุ่ม 3: ฟื้ นตัวได้บ้าง กลุ่ม 4: ฟื้ นตัวได้ช้า 

คาดวา่การท่องเท่ียวจะฟื้ นตัวกลับมาได้ในจังหวดัท่ีพ่ึงพานักท่องเท่ียวในประเทศเป็นหลักอยู่ก่อนและจังหวดัท่ี
อยู่ใกล้กรุงเทพ
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ดัชนีผู้ขอรบัเส้นทางขับรถจาก Apple Map 

ที่มา: Apple Mobility Trends Reports (As of July 1, 2020) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

จากข้อสมมติข้างต้น เราสามารถนําข้อมูลการขอรับเส้นทางจาก Apple Map 
เพ่ือขับรถมาดูได้วา่ ในจงัหวดันั้นๆ คนใช้ Map กันมากแค่ไหนเทียบกับช่วงต้น
ปี ซึ่งข้อมูลการเปิด Map พอจะฉายให้เห็นภาพได้ว่าคนเท่ียวกันมากข้ึนหรือ
เปล่า เพราะนักท่องเท่ียวมักเป็นกลุ่มคนท่ีต้องเปิด Map ขณะขับรถมากกวา่คน
ในพ้ืนท่ีท่ีคุ้นเคยเส้นทางอยู่แล้ว 
ข้อมูลจาก Apple ในรูปท่ี 5 แสดงให้เห็นวา่ในจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีใกล้กรุงเทพฯ 
และรายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเท่ียวไทย (เส้นสีฟ้าเข้ม) อย่างกาญจนบุรี 
และนครราชสีมา (เขาใหญ่) มีคนใช้ Map ขับรถในช่วงเดือนมิถุนายน มากกวา่
ช่วงเดือนมกราคมเสียอีก และตัวเลขก็ยังมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
เช่นเดียวกันกับจงัหวดัท่ีไกลกรุงเทพฯ  และพ่ึงพิงนักท่องเท่ียวไทยเป็นส่วนใหญ่ 
อย่าง อุบลราชธานี หรือขอนแก่น ท่ีการใช้ Map ขับรถกลับมามากกว่าช่วง
ต้นปีแล้ว 

การขอเส้นทางจาก Apple Map ฟื้ นกลับมาในจังหวดัท่ีพ่ึงพานักท่องเท่ียวในประเทศเป็นหลักก่อน 
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หน่วย : Level Index [Jan, 2020 (week 3) = 100]
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ในขณะท่ีจงัหวดัท่ีใกล้กรุงเทพฯ  แต่พ่ึงพิงรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติเยอะ 
อย่างชลบุรีท่ีมีรายได้จากชาวต่างชาติเป็นสัดส่วนถึง 80% ของรายได้จาก
นักท่องเท่ียวท้ังหมด แม้เราจะเห็นว่าจํานวนคนเปิด Map ขับรถเพ่ิมข้ึน
ใกล้เคียงกับช่วงมกราคมซึ่งเป็นช่วง High Season แล้ว แต่การท่ีรายได้ส่วนใหญ่
ในช่วงปกติมาจากชาวต่างชาติ ทําให้แม้คนไทยจะกลับไปเท่ียวแล้ว แต่รายได้
จากการท่องเท่ียวก็ยังอยู่ในระดับท่ีน้อยกว่าช่วงท่ีมีชาวต่างชาติอยู่มาก ซึ่งการ
ท่องเท่ียวของกรุงเทพฯ ก็กําลังเจอกับสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 

สําหรับกลุ่มจงัหวดัท่ีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ และพ่ึงพานักท่องเท่ียวต่างชาติเยอะ 
อย่างจงัหวดัเชียงใหม่ และภูเก็ต ข้อมูลจาก Apple แสดงให้เห็นวา่คนยังขอรับ
เส้นทางจาก Apple Map น้อยกว่าช่วงเดือนมกราคมอยู่มาก ซึ่งไม่เพียงแต่
สองจังหวัดดังกล่าว จังหวัดอื่นท่ีมีลักษณะนี้ เช่น พังงา กระบี่ ก็มีการขอรับ
เส้นทางจาก Apple ท่ีน้อยลงมากเช่นกัน 

จากข้อมูลรายพ้ืนท่ีของ Apple ทําให้เราพอคาดการณ์ได้ว่าภาคการท่องเท่ียว
ตลอดจนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีของกลุ่มจังหวดัใดบ้างท่ีเริ่มฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะท่ีจงัหวดัไหนยังไม่กระเต้ืองข้ึนบ้าง เนื่องจากข้อมูล Apple Map กับค่า 
OR ในแต่ละจังหวัดต่างเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันอย่างมาก (รูปท่ี 6)  
อย่างไรก็ดี สิ่งท่ีเราควรระมัดระวังคือ แม้ว่าข้อมูลการใช้ Map ในบางจังหวัด
จะกลับมาแล้ว แต่หากจังหวัดนั้นเคยพ่ึงพิงรายได้ท่องเท่ียวจากชาวต่างชาติ
เป็นหลัก เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีนั้นๆ ก็อาจจะยังไม่ฟื้ นตัวในระดับเดิมได้

สําหรับในช่วงครึ่งปีหลัง Krungthai COMPASS คาดว่าการท่องเท่ียวใน
ประเทศจะฟื้ นตัวเพ่ิมได้ ท้ังจากการคลาย Lockdown และจากมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ ท่ีน่าจะช่วยให้ภาคการท่องเท่ียวมีรายได้เพ่ิม
ไม่ต�ากว่า 3.6 หมื่นล้านบาท  โดยมองว่าแม้มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวจะ
ไม่สามารถชดเชยรายได้จากชาวต่างชาติในครึ่งปีหลังท่ีหายไปกวา่ 9 แสนล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2019 ได้  แต่ก็อาจทําไห้เศรษฐกิจในบางจงัหวดักลับมาคึกคักได้ 
ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่าผู้เข้าร่วมโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” จะเดินทางไป
ท่องเท่ียวจงัหวดัใดมากเป็นพิเศษ 
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การขอรบัเส้นทางจาก Apple Map กับ อัตราการเข้าพักเฉล่ีย (OR) ในจังหวดัต่างๆ 
ในปี 2020
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ที่มา: Apple Mobility Trends Reports (As of July 1, 2020) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: เนื่องจากกรณีฐานเป็นรายเดือนทําให้ค่าดัชนีอาจแตกต่างจากรูปที่ 4 ที่กรณีฐานเป็นรายสปัดาห์

ดัชนีผู้ขอรบัเส้นทางจาก Apple Map อตัราการเข้าพักเฉลี่ย (OR)

ดัชนีผู้ขอรบัเส้นทางจาก Apple Map กับอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OR) มกีารเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน 

หน่วย: Level Index (Jan 2020 = 100)
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