
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. 

Key Highlights: 
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Note

โควิด-19 กระทบการท่องเท่ียวอย่างหนัก โดย Krungthai 
COMPASS คาดวา่ครึง่ปีหลัง จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติอาจ
หดตัวมากกวา่ -94% YoY หรอืมีไม่ถึง 1.2 ล้านคน ซ่ึงจะท าให้
รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติครึ่งปีหลังหายไปมากกวา่ 9.5
แสนล้านบาท

Krungthai COMPASS ประเมินว่า  มาตรการ “เราเ ท่ียว
ด้วยกัน” จะท าให้รายได้จากการท่องเท่ียวในประเทศเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 3.6-6.2 หมื่นล้านบาท

แม้รายได้ท่องเท่ียวจากผู้ใช้สิทธิ “เราเท่ียวด้วยกัน” จะไม่
สามารถชดเชยรายได้ต่างชาติท่ีหายไปในเมืองท่องเท่ียวใหญ่ๆ
อย่าง กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุร ีได้ แต่สามารถชดเชย
รายได้ต่างชาติท่ีหายไปในจังหวดัท่ีคนไทยนิยมท่องเท่ียว และมี
รายได้จากต่างชาติไม่มากได้ อย่าง นครราชสีมา เพชรบุร ี   
เป็นต้น

กระตุ้นท่องเท่ียวไทยได้ 3.6-6.2 หมื่นล้านบาท
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รายได้จากการท่องเท่ียวถือเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2562 มี

สัดส่วนถึง 16% ของ GDP โดยเป็นรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี 10% ของ 

GDP ซึ่งคิดเป็น 61% จากรายได้ท่องเท่ียวท้ังหมด ขณะท่ีในปี 2563 นักท่องเท่ียว

ต่างชาติไม่สามารถมาเท่ียวไทยได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ท าให้ 

Krungthai COMPASS ประเมินว่า จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจะหดตัวถึง 80% 

หรอืมจี านวน 8.1 ล้านคน ซึ่งลดลงจากปี 2562 ท่ีมีจ านวน 39.8 ล้านคน

ภาครัฐมักกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ เพ่ือชดเชยการหดตัวของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ อย่างเช่น ในปี 2559 ท่ีไทยมีมาตรปราบทัวร์ศูนย์เหรียญจากจีน หรือเมื่อ

ปี 2561 ท่ีเกิดเหตุเรอืล่มท่ีภูเก็ตท าให้นักท่องเท่ียวจีนเสียชีวติและได้รบับาดเจ็บ ขณะท่ี

ในเหตุการณ์ท่ีใกล้เคียงการระบาดของโควดิ-19 คือ เมื่อมีการระบาดของโรค SARs

ในปี 2546 ท่ีท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติหดตัว 7.4% ภาครฐัได้มีการสนับสนุน

การท่องเท่ียว ผ่านการใช้งบประมาณ 82 ล้านบาทเพ่ือส่งเสรมิการท่องเท่ียวในประเทศ 

และอนุญาตให้ข้าราชการกล่ ุมเป้าหมายสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ตามแนวทาง

ส่งเสรมิโดยไม่ถือเป็นวนัลา รวมถึงส่งเสรมิให้ประชาชนท่ัวไปเดินทางท่องเท่ียวในช่วง

วันหยุดต่อเนื่องระหว่างการประชุมผู้น าเศรษฐกิจเอเปค ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียว

ชาวไทยเท่ียวในประเทศในปีดังกล่าวสามารถเติบโตได้ท่ี 12% ส่งผลให้รายได้ท่องเท่ียว

โดยรวมในปีดังกล่าว ยังเติบโตท่ี 7% 

การเติบโตของการท่องเท่ียวของไทย ปี 2545 - 2547
ในปีท่ีเกิดวกิฤติซารส์ (SARs) จ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยเพ่ิม 12.2%
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ในปี 2563 ก็เช่นกัน เมื่อนักท่องเทียวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาไทยได้ ภาครัฐ

จึงสนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศ ด้วยงบฯ กว่า 22,400 ล้านบาท ซึ่งโครงการ 

“เราเท่ียวด้วยกัน” เป็นโครงการท่ีมีมูลค่าเป็นสัดส่วนกวา่ 89% ของแพ็คเกจกระตุ้น

การท่องเท่ียวท้ังหมด โดยในบทความนี้ได้ท าการวิเคราะห์ว่ามาตรการสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวในครัง้นี้ จะสามารถกระตุ้นการท่องเท่ียวได้เพียงใด 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หน่วย: %YoY
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สรุปโครงการกระตุ้นคนไทยเท่ียวในประเทศ

ในภาวะท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลงเช่นนี้ ทางการไทยมีมาตรการกระตุ้นการ

ท่องเท่ียวในประเทศ โดยเมื่อวันท่ี 16 มิ.ย. 2563 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการ

กระตุ้นการท่องเท่ียวจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการ “ก าลังใจ” และ “เราเท่ียว

ด้วยกัน” ดังรายละเอยีดในรูปท่ี 2

โครงการ รายละเอียด

“ก าลังใจ”

งบประมาณ 2,400 ล้านบาท 

• ให้สิทธิ 1.2 ล้านคน เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ 

• เดินทางท่องเท่ียวผ่านบรษัิทน าเท่ียว 

• แพ็คเกจ 2 วนั 1 คืน มูลค่า 2,000 บาทต่อคน

“เราเท่ียวด้วยกัน”

งบประมาณ 20,000 ล้านบาท 

สิทธิท่ี 1 (งบประมาณ 15,000 ล้านบาท)

• ส่วนลดค่าห้องพัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน

• 1 คน สามารถใช้สิทธิได้สูงสุด 5 คืน โดยมีโควต้าสิทธิ
ท้ังหมดท่ี 5 ล้านคืน

สิทธิท่ี 2 (งบประมาณ 3,000 ล้านบาท)

• ส่วนลดค่าอาหารและบรกิารด้านท่องเท่ียว มูลค่า 600 บาทต่อวนั

• 1 คน สามารถใช้สิทธิได้สูงสุด 5 วนั

สิทธิท่ี 3 (งบประมาณ 2,000 ล้านบาท)

• ส่วนลดค่าต๋ัวเครื่องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่ีน่ัง

• ให้สิทธิ 2 ล้านสิทธิ

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ การเดินทางท่องเที่ยวต้องไม่ใชจ่งัหวดัตามทะเบยีนบา้นของตนเอง

สรุปโครงการกระตุ้นคนไทยเท่ียวในประเทศ
2 โครงการ: มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศในช่วงครึง่หลังของปี 2563
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“เราเท่ียวด้วยกัน” สามารถกระตุ้นรายได้ท่องเท่ียวไทยได้ 
3.6-6.2 หม่ืนล้านบาท 

Krungthai COMPASS ได้ประเมินเม็ดเงินท่องเท่ียวท่ีจะเพ่ิมขึ้นจาก

มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวภายใต้โครงการ“เราเท่ียวด้วยกัน” โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณี ท่ี  1 - Base Case คนใช้จ่ ายค่า ท่ี พักตามปกติ : Krungthai

COMPASS ประเมินว่า หากไม่รวมค่าใช้จ่ายของการเดินทางด้วยเครื่องบิน 

ผลของมาตรการ “เราเท่ียวด้วยกัน” จะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจ

บริการท่องเท่ียวมูลค่าประมาณ 3.55 หมื่นล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

ท่ีพักท่ีมูลค่า 1.13  หมื่นล้านบาท (รูปท่ี 3.1)

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประมาณการโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ ในกรณี Base Case ค่าใชจ้า่ยด้านที่พักและค่าใชจ้า่ยอื่น เปน็ค่าเฉล่ียป ี2560-61

และในการประเมินนี้ไม่ได้รวมคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเดินทางด้วยเครื่องบนิ

ประมาณการเม็ดเงนิจากมาตรการ “เราเท่ียวด้วยกัน”- เมื่อคนใช้จา่ยค่าท่ีพักตามปกติ (Base Case)

กรณี รายละเอยีด
รายได้ท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้จาก
“เราเท่ียวด้วยกัน”(ล้านบาท)

Base Case • มีนักท่องเท่ียวออกเท่ียว 2 ล้านคน (ผู้ได้สิทธิ 
= 1 ล้านคน + ผู้รว่มเดินทาง = 1 ล้านคน)

• พักเต็มสิทธิท่ี 5 ล้านคืน

• 1 ห้องพัก พักกัน 2 คน = ใช้ 1 ล้านสิทธิ  และ
ใช้จ่ายค่าห้องพักราคา 2,266 บาทต่อคืน
(จา่ยเองเท่าค่าเฉล่ียประเทศท่ี 1,360 บาท + ใช้
ส่วนลด 900 บาท)

• ผู้ได้สิทธิ ใช้จ่ายค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่
ท่ี 2,721 บาทต่อวนั (ค่าเฉล่ียปี 2560-61 ใช้จา่ย
อยู่ท่ี 2,121 บาทต่อคนต่อวนั + ใช้คูปองส่วนลด 
600 บาท)

• ผู้รว่มเดินทางอีก 1 คน ใช้จ่ายค่าอาหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ท่ี 2,121 บาทต่อวนั 

35,540*

*ประเมินมาจาก

1. ค่าห้องพัก มาจาก 1 ล้านสิทธ ิx ค่าห้องพัก 2,266 บาทต่อห้องต่อคืน x 5 คืน = 1.13 หมื่นล้านบาท

2. ค่าใช้จา่ยอื่นๆ จากผู้ใช้สิทธ ิมาจาก 1 ล้านสิทธ ิ(ผู้ได้สิทธ)ิ x ค่าใช้จา่ย 2,721 บาทต่อวนั (รวม 600 บาท) x 5 วนั = 1.36 

หมื่นล้านบาท

3. ค่าใช้จา่ยอื่นๆ จากผู้รว่มเดินทาง มาจาก 1 ล้านผู้รว่มเดินทาง x ค่าใช้จา่ย 2,121 บาทต่อวนั x 5 วนั = 1.06 หมื่นล้านบาท

4. เม็ดเงนิรวมค่าท่ีพักและค่าใช้จา่ยอื่นๆ จากผู้ได้สิทธแิละผู้รว่มเดินทาง = 3.55 หมื่นล้านบาท
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กรณีท่ี 2 –Best Case คนจ่ายค่าท่ีพักแพงสุดเท่าท่ีจะได้รับส่วนลดจาก

มาตรการ (ต้องจ่ายค่าห้องพัก 7,500 ต่อคืน จึงจะได้ส่วนลดเต็มอัตราท่ี 

3,000 บาทต่อคืน) : ในกรณีนี้ Krungthai COMPASS ประเมินว่า หาก

ไม่รวมค่าใช้จ่ายของการเดินทางด้วยเครื่ องบิน ผลของมาตรการ 

“เราเท่ียวด้วยกัน” จะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจบรกิารท่องเท่ียว

มูลค่าประมาณ 6.17 หมื่นล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักท่ีมูลค่า 

3.75 หมื่นล้านบาท (รูปท่ี 3.2) 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประมาณการโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ ในการประเมินนี้ไม่ได้รวมค่าใชจ้า่ยส าหรบัการเดินทางด้วยเครื่องบนิ

ประมาณการเม็ดเงนิจากมาตรการ “เราเท่ียวด้วยกัน”- เมื่อคนจา่ยค่าท่ีพักแพงสุดเท่าท่ีจะเบิกจาก
มาตรการได้ (Best Case)

กรณี รายละเอยีด
รายได้ท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้จาก
“เราเท่ียวด้วยกัน”(ล้านบาท)

Best Case • มีนักท่องเท่ียวออกเท่ียว 2 ล้านคน (ผู้ได้สิทธิ 
= 1 ล้านคน + ผู้รว่มเดินทาง = 1 ล้านคน)

• พักเต็มสิทธิท่ี 5 ล้านคืน

• 1 ห้องพัก พักกัน 2 คน = ใช้ 1 ล้านสิทธิ   
และใช้จ่ายค่าห้องพักราคา 7,500 บาทต่อคืน
เพ่ือให้ได้รบัส่วนลดค่าท่ีพักเต็มสิทธิท่ี 3,000 
บาทต่อคืน

• ผู้ได้สิทธิ ใช้จ่ายค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
อยู่ท่ี 2,721 บาทต่อวนั (ค่าเฉล่ียปี 2560-61 
ใช้จา่ยอยู่ท่ี 2,121 บาทต่อคนต่อวนั + ใช้คูปอง
ส่วนลด 600 บาท)

• ผู้รว่มเดินทางอีก 1 คน ใช้จ่ายค่าอาหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ท่ี 2,121 บาทต่อวนั 

61,710*

*ประเมินมาจาก

1. ค่าห้องพัก มาจาก 1 ล้านสิทธ ิx ค่าห้องพัก 7,500 บาทต่อห้องต่อคืน x 5 คืน = 3.75 หมื่นล้านบาท

2. ค่าใช้จา่ยอื่นๆ มาจาก 1 ล้านสิทธ ิ(ผู้ได้สิทธ)ิ x ค่าใช้จา่ย 2,721 บาทต่อวนั (รวม 600 บาท) x 5 วนั = 1.36 หมื่นล้านบาท

3. ค่าใช้จา่ยอื่นๆ มาจาก 1 ล้านสิทธ ิ(ผู้รว่มเดินทาง) x ค่าใช้จา่ย 2,121 บาทต่อวนั x 5 วนั = 1.06 หมื่นล้านบาท 

4. เม็ดเงนิรวมค่าท่ีพักและค่าใช้จา่ยอื่นๆ จากผู้ได้สิทธแิละผู้รว่มเดินทาง = 6.17 หมื่นล้านบาท
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แม้ภาพรวมจะกระตุ้นการท่องเท่ียวไม่ได้มาก แต่ก็ท าให้การ
ท่องเท่ียวบางจงัหวดัฟื้ นตัวได้ 

ภาพรวมจะชดเชยรายได้ นทท. ต่างชาติท่ีหายไปได้เพียง 3.7-6.4% แม้เรา

ประเมินวา่มาตรการอดุหนุนการท่องเท่ียวในประเทศของภาครฐัจะท าให้รายได้จาก

การท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 3.6-6.2 หมื่ นล้านบาท แต่หากเทียบกับรายได้จาก

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีคาดว่าจะหายไปกว่า 9.5 แสนล้านบาทในช่วงครึ่งปีหลัง 

ก็จะเห็นได้วา่มาตรการของรฐัสามารถชดเชยรายได้นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหายไป

ได้เพียง 3.7-6.4% เท่านั้น

แม้เป็นจังหวัดท่ีคนไทยจะนิยมไป แต่หากมีรายได้จาก นทท.ต่างชาติเป็นหลัก 

“เราเท่ียวด้วยกัน” ก็สามารถทดแทนรายได้ท่ีหายไปได้เพียงเล็กน้อย จาก

ผลส ารวจพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไทยปี 2562 (ในรูปท่ี 4) แสดงถึงจังหวัด

ท่องเท่ียวท่ีคนไทยไปพักแรม 10 อันดับแรก ซึ่งน่าจะเป็นจังหวดัท่ีคนไปเท่ียวโดย

ใช้สิทธิจาก “เราเท่ียวด้วยกัน” เช่นกัน อย่างไรก็ดี แม้วา่คนไทยจะไปเท่ียวจังหวดั

ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น แต่หากรายได้หลักของการท่องเท่ียวจังหวดันั้น คือ ชาวต่างชาติ 

(ดูสัดส่วนรายได้ท่องเท่ียวจากชาวต่างชาติได้ในรูปท่ี 6) เช่น ภูเก็ต ชลบุร ี

เชียงใหม่ เป็นต้น รายได้จากคนไทยก็ทดแทนรายได้จากต่างชาติท่ีหายไปได้

ไม่มากนัก 

ที่มา: รายงานการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่วของชาวไทย พ.ศ. 2562 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หมายเหต:ุ จงัหวดัอื่นๆ (67 จงัหวดั) รวมกันคิดเปน็ 52%

สัดส่วนของนักท่องเท่ียวไทยท่ีพักค้างคืนในจงัหวดัต่าง ๆ  ในปี 2562
“กรุงเทพมหานคร” จงัหวดัยอดนิยมอันดับ 1 ในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทย

2.2%

2.6%

2.7%

3.1%

3.3%

3.7%

3.9%

4.1%

4.2%

17.5%

0% 5% 10% 15% 20%

ภูเก็ต

ประจวบคีรขีันธ์

อยุธยา

ระยอง

เชียงใหม่

เพชรบุรี

กาญจนบุรี

ชลบุรี

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ
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ตัวอย่างจังหวัดในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ 

(กลุ่มจังหวดัท่ี 1 ในรูปท่ี 5) ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติใน

สัดส่วนท่ีสูงถึง 40-89% แม้คนไทยท่ีได้รบัสิทธิจาก “เราเท่ียวด้วยกัน” จะ

ไปเท่ียวจังหวัดเหล่านี้ตามผลส ารวจ แต่ก็ชดเชยรายได้จากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีหายไปได้เพียง 0.5-9% เท่านั้น (รูปท่ี 7) ส่วนกลุ่มจังหวัดท่ี

พ่ึงพารายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติและคนไทยไม่ได้นิยมไปอย่างเช่น 

กระบ่ี พังงา “เราเท่ียวด้วยกัน” ก็ไม่น่าจะชดเชยรายได้จากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีหายไปจ านวนมากได้เช่นกัน 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

วเิคราะห์ลักษณะเมืองท่องเท่ียวท่ีเม็ดเงนิจากมาตรการ “เราเท่ียวด้วยกัน” สามารถ
ชดเชยรายได้ต่างชาติท่ีหายไปได้
“กาญจนบุร ีเพชรบุร ีและนครราชสีมา” กลุ่มท่ีมาตรการสามารถชดเชยรายได้ท่ีหายได้มาก

เป็นจงัหวดัยอดนิยมพักแรมของคนไทย
10 อันดับแรก

ใช่ ไม่ใช่

ร
าย
ได้
ท่
อ
ง
เที่
ย
วห
ลั
ก

น
ท
ท
. ต่
าง
ช
าติ

กลุ่มท่ี 1: ชดเชยได้เล็กน้อย
• กรุงเทพมหานคร
• ภูเก็ต
• ชลบุรี
• เชียงใหม่

กลุ่มท่ี 2: ชดเชยได้น้อยมาก
• พังงา
• กระบี่

น
ท
ท
. ไ
ท
ย กลุ่มท่ี 3: ชดเชยได้มาก

• กาญจนบุรี
• เพชรบุรี
• นครราชสีมา

กลุ่มท่ี 4: ชดเชยได้บ้าง
• ขอนแก่น
• อบุลราชธานี
• อดุรธานี
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

ภูเก็ต

เชียงใหม่

รายได้จาก นทท.ต่างชาติ ท่ีหายไป

รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น กรณีพักแรมเท่าราคาเฉล่ีย

รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น กรณีหากพักแรมราคา 7.5 พันบาท/คืน

22,376 ล้านบาท

174,446 ล้านบาท

94,116 ล้านบาท

364,548 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ท่องเท่ียวจาก นทท. ต่างชาติในปี 2562 ในจงัหวดัต่างๆ
กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุร ีเชียงใหม่ มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติในสัดส่วนท่ีสูงถึง 40-89%

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประมาณการโดย Krungthai COMPASS

หน่วย: %สัดส่วนของเม็ดเงนิจากมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” (สีฟา้และฟา้อ่อน) ที่เขา้มาชดเชยรายได้ที่หายไปของ นทท. ต่างชาติที่ในแต่ละจงัหวดั (สีเทา)

สัดส่วนเม็ดเงนิจาก “เราเท่ียวด้วยกัน” ในจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้หลักมาจาก
นักท่องเท่ียวต่างชาติ เทียบกับรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหายไปในช่วง
ครึง่หลังของปี 2563

2%

3%

6%

8%

8%

14%

15%

32%

40%

65%

80%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ขอนแก่น

นครราชสีมา

อดุรธานี

อบุลราชธานี

กาญจนบุรี

ระยอง

เพชรบุรี

พระนครศรอียุธยา

ประจวบคีรขีันธ์

เชียงใหม่

กรงุเทพมหานคร

กระบี่

ชลบุรี

พังงา

ภูเก็ต

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ คัดเลือก 15 จงัหวดัจาก 20 จงัหวดัที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด

หน่วย: % ของรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังหมด 

564 ล้านบาท

2,054 ล้านบาท

381 ล้านบาท
1,388 ล้านบาท

693 ล้านบาท
2,523 ล้านบาท

2,967 ล้านบาท
10,804 ล้านบาท
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แต่ “เราเท่ียวด้วยกัน” สามารถชดเชยรายได้จากต่างชาติท่ีหายไปได้ ในจังหวัด

ท่องเท่ียวท่ีคนไทยนิยมไป เช่น กาญจนบุรี นครราชสีมา เพชรบุรี เป็นต้น  โดย

จังหวัดดังกล่าวเป็นจังหวัดท่ีคนไทยนิยมไปท่องเท่ียว และมีสัดส่วนรายได้จาก

นักท่องเท่ียวต่างชาติเพียง 3-15% เท่านั้น (ดูรูปท่ี 6) Krungthai COMPASS

ประเมินวา่ผู้ท่ีไปเท่ียวจังหวัดดังกล่าวจากโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” จะสามารถ

ชดเชยรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหายไปได้กว่า 30% หรือทดแทนได้

ท้ังหมด อย่างในกรณีของจังหวัดนครราชสีมาและเพชรบุรี ในขณะท่ีจังหวัด

ท่องเท่ียวอื่นๆ ท่ีมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ 14-33% ได้แก่ 

อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง นักท่องเท่ียวจากโครงการเราเท่ียวด้วยกัน น่าจะ

ชดเชยรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหายไปได้ท่ีราว 11.5-64.0% (ดูรูปท่ี 8)

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประมาณการโดย Krungthai COMPASS

หน่วย: %สัดส่วนของเม็ดเงนิจากมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” (สีฟา้และฟา้อ่อน) ที่เขา้มาชดเชยรายได้ที่หายไปของ นทท. ต่างชาติที่ในแต่ละจงัหวดั (สีเทา)

สัดส่วนเม็ดเงนิจาก “เราเท่ียวด้วยกัน” ในจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้หลักมาจาก
นักท่องเท่ียวไทย เทียบกับรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหายไปในชว่ง
ครึง่หลังของปี 2563

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

นครราชสีมา

กาญจนบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรขีันธ์

ระยอง

อยุธยา

รายได้จาก นทท.ต่างชาติ ท่ีหายไป

รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น กรณีพักแรมเท่าราคาเฉล่ีย

รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน กรณีหากพักแรมราคา 7.5 พันบาท/คืน

8,044 ล้านบาท

>100%

3,047 ล้านบาท

3,004 ล้านบาท

2,051 ล้านบาท

977 ล้านบาท

369 ล้านบาท

465 ล้านบาท
1,692 ล้านบาท

528 ล้านบาท
1,923 ล้านบาท

440 ล้านบาท
1,602 ล้านบาท

626 ล้านบาท
2,280 ล้านบาท

665 ล้านบาท
2,421 ล้านบาท

712 ล้านบาท
2,592 ล้านบาท

สรุป: แม้ “เราเท่ียวด้วยกัน” จะไม่สามารถชดเชยรายได้ท่องเท่ียวจากต่างชาติท่ี

หายไปได้ แต่ก็ท าให้ภาคท่องเท่ียวมีรายรับเพ่ิมขึ้นบ้าง และท าให้บางจังหวัด

กลับมาคึกคักเหมือนเดิมได้ ซ่ึงรายรับท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงท่ีมีมาตรการ อาจพอท าให้

ธุรกิจท่องเท่ียวสามารถอยู่รอดได้นานขึ้น จนถึงเวลาท่ีต่างชาติสามารถกลับมา

เท่ียวไทยได้ ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าในช่วงท่ีมีมาตรการ กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและท่องเท่ียวจังหวัดไหนจะกลับมาเร็วเป็นพิเศษ ซึ่งการใช้ High-

Frequency Indicators ต่างๆ เช่น Mobility Trends Report จาก Apple ก็

สามารถช่วยให้เราติดตามสถานการณ์ได้ทันเหตุการณ์มากย่ิงขึ้น


