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ผ่านมาเกือบ 5 เดือนที่โลกได้รู้จักกับโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่ที่ช่ือว่า COVID-19  จนมาถึงวันนี้จ านวนผู้ติดเช้ือทั่วโลกทะลุ  

5 ล้านคนไปแล้ว  และจ านวนผู้ติดเช้ือยังคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เฉียดวันละ 1 แสนรายทุกวัน  

ส าหรับประเทศไทย ถึงแม้จ านวนผู้ติดเช้ือจะอยู่ในระดับต่ าและดูเหมือนสถานการณ์จะควบคุมได้ดีกว่าในหลาย ๆ ประเทศ แต่

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 คร้ังนี้ก็นับว่ารุนแรงไม่น้อย  เนื่องมาจากการที่ไทยพึ่งพาภาคการท่องเที่ยว

สูงกว่าหลาย ๆ ประเทศ โดยในปีล่าสุดรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนถึง 12% ของ GDP ไทย 

หากเทียบกับประเทศไต้หวันซึ่งรองจากเราเป็นอันดับสองในเอเชีย สัดส่วนนี้ก็อยู่แค่เพียง 4% 

ค าถามที่ทุกคนคงอยากรู้คือ หากประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้จริงหลังจากนี้ คือ ไม่มีการระบาดระลอกสอง

เกิดขึ้นแล้ว การผ่อนคลายล็อกดาวน์ในระยะต่อไปจะท าให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว หรือฟื้นตัวแบบ 

รูปตัว V เลยหรือไม่  KKP Research ประเมินว่าเราอาจไม่สามารถคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างฉับพลันได้ถึงแม้จะ

มีการทยอยเปิดเมืองแล้วก็ตาม ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ข้อ 

ข้อแรก การเปิดรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มจะเป็นด่านสุดท้ายที่จะถูกคลายล็อก 

ส่วนหนึ่งจากความยากในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใหม่ในประเทศเนื่องจากยังไม่มีระบบการตรวจสอบผู้ติดเช้ือ 

(testing) ที่มีประสิทธิภาพทราบผลได้รวดเร็ว และระบบการติดตามคัดกรองผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเช้ือที่รัดกุมและครอบคลุม

เพียงพอ (contact tracing) ในปี 2019 เรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีรวมถึง 39.8 ล้านคน คิดเป็นนักท่องเที่ยวขาเข้าเฉล่ีย 

109,040 คนในแต่ละวัน ถ้าจะเปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ อาจจะต้องมีการเตรียมการทั้งระบบการตรวจสอบ สถานที่กักตัว 

และระบบติดตามให้เพียงพอกับคนจ านวนมากที่จะเข้ามาในแต่ละวัน จึงคาดหวังได้ยากว่าประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้

เต็มที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในปีนี้  

ถึงแม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะกลับมาได้บ้างจากการปลดล็อกภายในประเทศ แต่ล าพังการใช้จ่าย

ภายในประเทศ ยากมากที่จะชดเชยเม็ดเงินที่สูญเสียไปจากการท่องเที่ยวที่เคยเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของไทย จากตัวเลขสถิติ

นักท่องเที่ยว เราสามารถประมาณได้ว่า ในปี 2019 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยถึงประมาณ 1 ล้านคนในแต่ละวัน

โดยเฉล่ีย (อาจมากน้อยต่างกันตามฤดูกาล) และการใช้จ่ายของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ต่างกันลิบลับ จากสถิติ

บัญชีรายได้ประชาชาติ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 6,039 บาทต่อคนต่อวัน สูงกว่าการใช้จ่ายเฉลี่ย

ของไทยเที่ยวไทยกันเองถึงกว่า 2 เท่า และมากกว่าการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของคนไทยถึง 13 เท่า หากจะให้การใช้จ่ายของคนไทย

Key takeaways: 

 แม้ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้โดยไม่มีการระบาดระลอกสองเกิดข้ึนและมีการทยอยเปิดเมือง

แล้วก็ตาม แต่เราอาจไม่สามารถคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างฉับพลัน ด้วยเหตุผล 3 ข้อ ได้แก่ 

 (1) การเดินทางระหว่างประเทศมีแนวโน้มจะเป็นด่านสุดท้ายที่จะถูกคลายล็อก ท าให้ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ในเร็วๆ นี้ (2) การเปิดเมืองแบบที่ยังมีการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่าง

เคร่งครัด ท าให้ธุรกิจยังไม่สามารถกลับมาเปิดด าเนินการได้เต็มศักยภาพ (3) ภาวะว่างงานและรายได้ที่หดตัว

ลงมากของผู้ประกอบการและแรงงานจะยงัคงกดดันความสามารถในการใช้จ่ายและการช าระหนี้ 
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รปูที ่1: ระหวา่งป ี2013-2018 จ านวนโรงแรมทีพ่กัเพิม่ขึน้               

โดยเฉลีย่ปลีะ 10% 

กันเองสามารถชดเชยผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากรายได้ที่สูญเสียไปจากการท่องเที่ยวได้หมด คนไทยวัย 15 ปีข้ึนไปทุกๆ คน ซึ่ง

มีจ านวนทั้งส้ิน 56.5 ล้านคน จะต้องเพิ่มการใช้จ่ายข้ึนคนละ 20% ซึ่งคงเป็นไปได้ยากในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ 

ข้อที่สอง การเปิดเมืองแบบที่ยังมีการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างเคร่งครัด  

ยังคงเป็นเร่ืองที่ทางการยังคงให้ความส าคัญเพื่อประสิทธิผลในการควบคุมโรค ฉะนั้น แม้ว่าไทยจะสามารถเปิดประเทศเพื่อ

อนุญาตให้มีการเดินทางและการท่องเที่ยวได้กับบางคู่ประเทศหรือกลุ่มประเทศ แต่การท่องเที่ยวแบบต้องกักตัวและรักษา

ระยะห่าง ย่อมมีผลตอ่การตดัสนิใจมาทอ่งเทีย่วของตา่งชาต ิและเพิม่ตน้ทนุท าใหห้ลายธรุกจิไมส่ามารถกลบัมาเปดิด าเนนิการได้

เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ร้านนวดสปา กรุ๊ปทัวร์ การโดยสารรถบัส สถานที่จัดการแสดงโชว์ ผับบาร์ 

ล้วนแล้วแต่ต้องมีการจัดระเบียบใหม่ อาจท าให้รับลูกค้าได้เพียงคร่ึงเดียวของระดับปกติ บางธุรกิจที่เป็นกลุ่มเส่ียงก็มีแนวโน้ม

ถูกปิดยาว 

การที่ร้านค้าสามารถกลับมาเปิดด าเนินการได้หลังผ่อนคลายล็อกดาวน์ แต่ยอดขายไม่กลับมาเป็นปกติ ก็อาจท าให้ไม่คุ้มค่าที่

จะกลับมาด าเนินธุรกิจอีกคร้ัง หลายธุรกิจมีสัดส่วนต้นทุนที่ไม่ผันแปรตามยอดขาย (fixed cost) เช่น ค่าส่ิงปลูกสร้าง ค่าเช่า

ที่ ค่าจ้างพนักงานประจ า สูงอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มโรงแรมและกลุ่มร้านอาหารจะต้องมียอดขายอย่างน้อย 40-50% 

ของยอดปกติจึงจะเร่ิมมีก าไร (breakeven) อีกทั้งการที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงข้ึนจากการดูแลสุขอนามัยภายในร้านและ 

การปฏิบัติตามกฎรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด ยิ่งท าให้ต้นทุนสูงข้ึนและรายรับลดลงไปอีก ดังนั้นจึงมีความเส่ียงที่แม้จะเปิด

เมือง แต่หลายธุรกิจก็ยังต้องประสบกับภาวะขาดทุนหรือต้องปิดตัวไปถาวร ยิ่งตอกย้ าให้เศรษฐกิจอาจทรุดตัวลงไปนานกว่า

ที่หลายฝ่ายคาด  

ข้อที่สาม หากรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่กลับมาเป็นปกติ รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการ

คนไทยเองกไ็มส่ามารถสรา้งรายรบัไดเ้หมอืนเดมิ แน่นอนวา่จะสง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละความสามารถใน

การใช้จ่ายของผู้ประกอบการและแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มข้ึนปีละ 

12% โดยเฉล่ีย การท่องเที่ยวที่โตอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ท าให้

คนไทยหันมาท าธุรกิจโรงแรมที่พักเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัวด้วย

เช่นกัน  โดยระหว่างปี 2013-2018 จ านวนโรงแรมที่พัก

เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียปีละ 10% (ตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมที่พักที่ไม่ได้จด

ทะเบียนกิจการโรงแรม ซึ่งน่าจะเพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก) 

หากดูอัตราการเติบโตของจ านวนห้องพัก จะเพิ่มข้ึนน้อยกว่า

คืออยู่ที่ 7% ต่อปี (รูปที่ 1, 2) แสดงว่าที่พักที่เกิดใหม่ในระยะ

หลังมีขนาดเล็กลง นั่นคือผู้ประกอบการรายเล็กกระโดดลง

มาท าธุรกิจที่พักกันมากข้ึน จ านวนแรงงานที่เข้ามาอยู่ใน

ภาคโรงแรมและภัตตาคารก็เพิ่มข้ึนเช่นกันเฉล่ีย 4% ต่อปี ส่ิงที่

จะเกิดข้ึน คือ หากนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมา ธุรกิจขนาดเล็ก

เหล่านี้อาจอยู่ไม่รอดและต้องปิดตัวลง สภาวะวิกฤตการ

ท่ อง เ ที่ ย ว ไทย เ ช่ นนี้ ย่ อมกระทบต่ อราย ได้ ของทั้ ง

ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องอีกมหาศาล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหนี่ยวร้ังการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจถึงแม้จะเร่ิมมีการทยอยเปิดเมือง 

 

ที่มา: การส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา, KKP Research    
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รปูที ่2 ระหวา่งป ี2013-2018 จ านวนหอ้งทีพ่กัเพิม่ขึน้                 

โดยเฉลีย่ปลีะ 7% 

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจที่เร่ิมปรากฏรุนแรงข้ึนสวน

ทางกับตัวเลขผู้ติดเช้ือที่ค่อย ๆ ทยอยลดลง ประกอบกับ

ความสามารถที่เพิ่มข้ึนในการรองรับผู้ป่วยใหม่ต่อวัน  

เราจึงเห็นประเทศต่าง ๆ เร่ิมมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ 

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่

ได้รับการยอมรับว่าสามารถควบคุมการติดเช้ือได้ดีที่สุด

ประเทศหนึ่ง แต่ในทางกลับกัน มาตรการของไทยก็ยังคง

เข้มงวดต่อเนื่อง การทยอยปลดล็อกภายในประเทศเป็นไป

อย่างระมัดระวังเป็นอย่างมาก  

การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เป็นการหาจุดสมดุล

ระหว่างการลดต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการลด

ความเส่ียงและข้อจ ากัดทางระบบสาธารณสุข  แต่ในวันที่

ยอดผู้ติดเช้ืออยู่ในหลัก ‘ต่ าสิบ’ อย่างต่อเนื่อง และ

ข้อจ ากัดทางระบบสาธารณสุขได้รับการเตรียมพร้อมเพิ่ม

มากข้ึน การตั้งการ์ดรักษามาตรการระยะห่างทางสังคม

ที่เคร่งครัดจนเกินควร ก าลังท าให้คนไทยกว่า 70 ล้านคนทั่วประเทศต้องตกอยู่ในภาวะล็อกดาวน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  

หากไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐอย่างเพียงพอและทันท่วงทีแล้ว ต้นทุนที่ประเทศต้องแบกรับย่อมตกอยู่กับคนไทยทุก

คนโดยเฉพาะส าหรับคนรายได้น้อย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และโอกาสในการขับเคล่ือนฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงหลัง

ของปีนี้คงจะเป็นไปได้ยาก 

KKP Research ประมาณการ GDP ปีนี้โตติดลบ 9% ปรับลดจากครั้งก่อนหน้าที่ประเมินติดลบ 6.8% โดยมีปัจจัยหลัก 

จากการปรับลดคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งเรามองว่าจะมาเพิ่มอีกเพียง 3 ล้านคน จากข้อสมมุติ

ว่าเราจะสามารถทยอยเปิดประเทศให้กับบางคู่ประเทศที่มีความเส่ียงต่ าได้ และจะท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในทั้งปีนี้ 

มีเพียง 9 ล้านคน ลดลงถึง 77% จากตัวเลขปีที่แล้ว ถ้าเราไม่สามารถเปิดประเทศได้เลยก็อาจจะมีความเส่ียงที่ตัวเลข

นักท่องเที่ยวจะต่ ากว่านี้ 

ภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก คงต้องปรับกระบวนท่ากันขนานใหญ่ 

เพื่อเตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลงในคร้ังนี้  ส่ิงที่น่ากังวลคือถึงแม้ในระยะต่อไปจะมีการเปิดพรมแดนให้มีการเดิน

ทางเข้าออกประเทศได้แล้วก็ตาม ก็ยังไม่อาจคาดหวังได้ว่าภาคการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาทะยานเฟื่องฟูได้อย่างรวดเร็ว

เหมือนในช่วงยุคก่อน COVID-19 

ประเทศไทยคงต้องมองหาหัวจักรขับเคล่ือนเศรษฐกิจตัวใหม่มาช่วยเสริมภาคการท่องเที่ยวที่อ่อนแรงลงและคงใช้เวลานาน

กว่าจะฟื้นเป็นปกติ  มองในแง่ดี วิกฤตโควิดครั้งนี้นับเป็นโอกาสให้เศรษฐกิจไทยได้รีเซ็ตตัวเอง เป็นโอกาสในการลด 

การกระจุกตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งมากจนเกินไป   

ค าถามก็คือ เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยนั้นคืออะไร  เราได้พยายามมองหา หรือสร้างมันขึ้นมาแล้วหรือยัง? 

 

ที่มา: การส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา, KKP Research     
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39 8 ล้านคน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทย

1 ล้านคน
ในหนึ่งวันจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในไทยโดยเฉลี่ย 1 ล้านคน

1 93 ล้านล้านบาท
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทย คิดเป็น 12% ของ GDP

สถิติการท่องเท่ียวของประเทศไทยปี 2019Key Facts

 ,039 บาท ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ต่อคน ต่อวัน
สูงเป็น 2 เท่า ของไทยเที่ยวไทย

สูงเป็น 13 เท่า ของการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของคนไทย
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การใชจ่้ายโดยเฉลี่ย
(ต่อคน ต่อวัน)

หมายเหต:ุ

1. ค านวณจากนักท่องเที่ยว 39 8 ล้านคน และระยะเวลาพ านักเฉล่ียของนักท่องเที่ยว 8 วันต่อทริป (ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

2. ข้อมูลการใช้จ่ายเฉล่ียของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเที่ยวไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ค านวณจากข้อมูลการบริโภคภายในประเทศของคนไทย หารด้วยจ านวนประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป (ที่มา: NESDC และ NSO)


