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• KKP Research โดยเกยีรตนิาคนิภทัร เผยระยะเวลาในการแจกจ่ายวัคซีนของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ

แผนการเปิดประเทศและสูญเสียโอกาสในการเป็นประเทศแรกท่ีนักท่องเท่ียวจะเลือกเดินทาง (First Country To 

Visit) โดยประเมินว่า หากมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามา 2 ล้านคนในปีน้ี อัตราการเข้าพักเฉล่ียท้ังปีจะอยู่ท่ี

เพียง 34% ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมราวครึ่งหน่ึงจ าเป็นต้องหยุดกิจการช่ัวคราวหรือจ าต้องปิดตัวถาวร 

• ธุรกิจโรงแรมเริ่มมีสัญญาณ Oversupply มาต้ังแต่ช่วงก่อนโควิด-19 โดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและ

ประหยัด ซ่ึงสถานการณ์โควิด-19 มาซ้ าเติมปัญหาให้รุนแรงข้ึน จนน าไปสู่การปัญหาการผิดนัดช าระหน้ี และมี

สัดส่วนหน้ีเสียเพ่ิมสูงข้ึนต้ังแต่ช่วงต้นปี 2020 

• ความท้าทายส าคัญอีกด้านคือการท่องเท่ียวไทยพ่ึงพานักท่องเท่ียวจีนในสัดส่วนสูงถึงกว่า 30% ซ่ึงแม้ว่า

สถานการณ์โควิด-19 จะผ่านพ้นไป อาจไม่สามารถคาดหวังให้นักท่องเท่ียวจีนกลับมาเติบโตได้ดีเหมือนท่ีผ่าน

มา จากการท่ีจีนสนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศ และแนวโน้มชะลอตัวของการตลาดท่องเท่ียวต่างประเทศ 

KEY TAKEAWAYS: 

พลกิทอ่งเทีย่วไทย ใหฟ้ืน้ไดอ้ยา่งทรงพลงั  

(ตอนที ่1) 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างสาหัส รวมถึงเศรษฐกิจไทยท่ีพ่ึงพา 

การท่องเท่ียวในระดับสูง แม้ว่าในการระบาดระลอกแรกไทยจะสามารถควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมี

มาตรการสนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศจากภาครัฐในระหว่างท่ียังไม่สามารถกลับมาเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้จน

สามารถกระตุ้นสถานการณ์การท่องเท่ียวภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังให้กระเต้ืองข้ึนมาบ้าง แต่การระบาดระลอกใหม่

ในช่วงปลายปี 2020 จากการลักลอบเข้าไทยผ่านพรมแดนธรรมชาติและการแพร่ระบาดในตลาดกลางกุ้ง จังหวัด

สมุทรสาคร จนท าให้หลายพ้ืนท่ีต้องกลับมาใช้มาตรการกักตัวอีกครั้ง ส่งผลให้ความกังวลของท้ังประชาชนและหลายภาค

ส่วนเพ่ิมสูงข้ึน ซ้ าเติมโอกาสท่ีการท่องเท่ียวจะเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวดีข้ึนจากนักท่องเท่ียวไทย และกลับไปซบเซาอีกครั้ง แต่

ก่อนท่ีจะประเมินสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยในระยะต่อไป ขอย้อนกลับไปดูว่าการท่องเท่ียวไทยมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ

ไทยอย่างไรในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา 

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ส าคัญขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจากจีน 

ในรอบ 2 ทศวรรษทีผ่า่นมา รายไดจ้ากภาคการทอ่งเทีย่วทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งสง่ผลใหภ้าคบรกิารของไทยมคีวามส าคญัตอ่

เศรษฐกจิอยา่งมาก สวนทางกบับทบาทของภาคการผลิตที่ลดลง โดยไทยสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติได้เพ่ิมข้ึนเกือบ 

5 เท่า จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวต่างชาติไม่ถึง 8 ล้านคนก่อนปี 1998 มาเป็นเกือบ 40 ล้านคนในปี 2019 (รูปท่ี 1) ส่งผลให้

ในปัจจุบัน ไทยถือเป็นเศรษฐกิจท่ีมีการพ่ึงพาการท่องเท่ียวเป็นล าดับต้น ๆ  ของโลก ท้ังในแง่ของจ านวนนักท่องเท่ียว

ต่างชาติและรายได้จากนักท่องเท่ียว โดยคิดเป็นมูลค่าต่อเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อมถึงราว 20% ต่อ GDP ขณะท่ี

ขนาดของภาคการท่องเท่ียวท้ังหมดของโลกอยู่ท่ี 10% ต่อ GDP โลก ในปี 2019 ก่อนสถานการณ์โควิด-19 (UNWTO) 

 

 

 
 ท่ีมา: MOTS, CEIC, KKP Research 

รปูที ่1 การทอ่งเทีย่วไทยพึง่พานกัทอ่งเทีย่วจากจนีถงึกวา่ 30% ของนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิัง้หมด 
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กลุ่มนักทอ่งเทีย่วหลักเปลี่ยนจากนกัทอ่งเที่ยวจากยโุรปและญ่ีปุน่ เป็นนักทอ่งเที่ยวจีน การขยายตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ

ในไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงตามสัดส่วนของนักท่องเท่ียวต่างชาติหลัก ช่วงแรกคอืระหวา่งปี 1998 - 2011 รายได้จาก

การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึนแต่ยังคิดเป็นมูลค่าต่อเศรษฐกิจไทยเฉล่ียเพียง

ประมาณ 5.4% ต่อ GDP จากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท่ีส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศเติบโตข้ึนอย่างมาก 

หน่ึงในโครงการส าคัญท่ีท าให้ไทยกลายเป็นหน่ึงในท่ีท่องเท่ียวส าคัญในภูมิภาคคือ Amazing Thailand 1998 - 1999 ท่ี

ออกมาหลังวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี 1997 ประกอบกับอัตราแลกเปล่ียนของไทยลอยตัวและค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงอย่าง

มาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวไทยถูกลงกว่าครึ่ง ท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติได้มากข้ึน กระท่ังมี

จ านวนนักท่องเท่ียวเกิน 10 ล้านคนเป็นครั้งแรกในปี 2001 โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวหลักท่ีมาไทย ได้แก่ ยุโรป (25%) อาเซียน 

(22%) และญ่ีปุ่น (12%) ตามล าดับ 

ช่วงหลงัตัง้แตป่ี 2012 เป็นต้นมา กลุ่มนักท่องเท่ียวหลักของไทยเปล่ียนแปลงไป กลายเป็นยุคของนักท่องเท่ียวจีน ท่ีเริ่มจาก

กระแสของภาพยนตร์ Lost In Thailand ในปี 2012 ส่งผลให้มีการขยายตัวของนักท่องเท่ียวจีนและกลายเป็นนักท่องเท่ียว

ต่างชาติอันดับ 1 ของไทยในปัจจุบัน โดยล่าสุดปี 2019 มีจ านวนคิดเป็นมากกว่า 1 ใน 4 (หรือ 28%) ของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท้ังหมด ขณะท่ีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมดคิดเป็นมูลค่าต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่า 12% ของ GDP หรือ

กล่าวได้ว่าการใช้จ่ายเกือบ 3% ในเศรษฐกิจไทยมาจากนักท่องเท่ียวจีน สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาที่กระจุกตัวในกลุ่ม

นักท่องเที่ยวจีนในระยะหลัง 

อย่างไรกต็าม จ านวนนกัทอ่งเทีย่วจนีทีเ่ดินทางมาไทยมสีัญญาณชะลอลง จากการหนัมาเดนิทางทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

เพ่ิมมากขึ้น จ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยขยายตัวในระยะหลังเติบโตในอัตราท่ีชะลอลง

จากในช่วงระหว่างปี 2012 - 2015 ท่ีขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเฉล่ีย 50% ต่อปี เหลือในระดับเฉล่ีย 10% ต่อปีระหว่างปี 

2016 - 2018 ก่อนท่ีในปี 2019 จะขยายตัวเพียง 4.4% ก่อนสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับแนวโน้มการออก

เดินทางออกนอกประเทศของคนจีนท่ีเติบโตชะลอเหลือเพียง 3.3% ขณะท่ีตลาดท่องเท่ียวภายในประเทศจีนเองยังขยายตัว

ได้ดีถึง 8.4% ในปี 2019 เม่ือประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 และการแจกจ่ายวัคซีนท่ีอาจท าให้การเดินทางออกและ

กลับประเทศของนักท่องเท่ียวจีนยากล าบากข้ึน และนโยบายของทางการจีนท่ีส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผ่านการสนับสนุนอุปสงค์ในด้านต่าง ๆ  (Dual Circulation Strategy) จะท าให้การเตบิโตของนักทอ่งเที่ยวจนีที่เดนิทาง

นอกประเทศ โดยเฉพาะที่มายังไทยมีแนวโน้มชะลอลงอย่างมาก โอกาสที่จะเห็นนักทอ่งเที่ยวจนีกลับมาเที่ยวไทยกวา่ 10 

ล้านคนดังเช่นช่วงก่อนโควดิ-19 อาจเป็นไปได้ยากในเรว็ ๆ  นี้ และนบัเป็นความเสี่ยงส าคัญต่อการท่องเที่ยวไทยในระยะ

ต่อไป  

หอ้งพกัขยายตวัเรว็ แขง่ขนัสงู จนมสีญัญาณ Oversupply มาตัง้แตก่อ่นโควดิ-19 ระบาด 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์ทางตรงจากการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวมากท่ีสุด โดยรายจ่ายส าหรับท่ีพักอาศัย 

คิดเป็น 29% ของรายรับจากการท่องเท่ียวท้ังหมด ธุรกิจโรงแรมจึงเป็นธุรกิจท่ีขยายตัวเร็ว และมีการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน  

จนเริ่มเกิดสัญญาณ Oversupply 
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โรงแรมระดับกลางและที่พักราคาประหยัดขยายตัวสูงเกินกวา่ 

10% ต่อปี ขณะท่ีโรงแรมหรู (Luxury) ขยายตัวเพียง 6% ต่อปี 

และมีสัดส่วนในตลาดลดลงจาก 40% เหลือ 35% ในตลาดโรงแรม

ปี 2018 (รูปท่ี 2) สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการแข่งขันท่ีสูงข้ึนของ

ธุรกิจโรงแรมระดับกลางและประหยัด ซ่ึงยังไม่รวมถึงท่ีพักราคา

ประหยัดท่ีไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องท่ีมีอยู่ค่อนข้างมาก 

จ านวนห้องพักท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลกดดันต่อราคาห้องพักในบางพ้ืนท่ี 

และสะท้อนให้เห็นภาวะอุปทานห้องพักล้นเกิน (Oversupply) ท่ี

เริ่มส่งสัญญาณมากข้ึน ก่อนสถานการณ์โควิด-19 

สาเหตุท่ีโรงแรมระดับกลางและราคาประหยัดมีการแข่งขันท่ี

รุนแรงข้ึนเป็นผลท้ังจาก (1) กลุ่มนักท่องเที่ยวหน้าใหมท่ี่มาไทย

เปลี่ยนแปลงไปเปน็นกัทอ่งเทีย่วในเอเชีย โดยเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วจนี

ที่มักเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ และเน้นท่องเท่ียวแบบประหยัด

มากกว่าการพักหรูอยู่สบาย สะท้อนจากสัดส่วนรายจ่ายท่ีพักของนักท่องเท่ียวจีนคิดเป็นเพียง 25% ของค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย

ท้ังหมด (2019) ต่ ากว่านักท่องเท่ียวยุโรปและสหรัฐอเมริกาท่ีมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักราว 33%  ขณะท่ีกลุ่มโรงแรมท่ี

ได้รับประโยชน์จากนักท่องเท่ียวจีนมีการกระจุกตัวเฉพาะโรงแรมท่ีมีเครือข่ายกับธุรกิจจัดการทัวร์ กระท่ังเหตุการณ์เรือล่ม

ท่ีภูเก็ตในปี 2018 และการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญส่งผลให้นักท่องเท่ียวจีนท่ีมากับกรุ๊ปทัวร์ลดลง (2) การขยายตวัของ

แพลตฟอรม์ดา้นการทอ่งเทีย่ว (E-Tourism Platform) ท าให้นักท่องเท่ียวเข้าถึงโรงแรมต่าง ๆ ได้มากข้ึน โดยเฉพาะคนหนุ่ม

สาวกลุ่ม Generation Y และ Z (เกิดหลังปี 1980) ท่ีมีงบประมาณด้านการท่องเท่ียวจ ากัด ส่งผลให้มีโรงแรมระดับกลาง

และราคาประหยัดเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

เริ่มมีสญัญาณ Oversupply จากอุปทานหอ้งพักที่ขยายตัวตอ่เนื่อง แต่อุปสงคเ์ริม่ชะลอตวัลง สะท้อนจาก (1) อัตราการเขา้

พักขยายตัวชะลอลง สะท้อนการเข้าใกล้ระดับอิ่มตัว จากช่วงก่อน ปี 2010 - 2014 ท่ีอัตราการเข้าพักของนักท่องเท่ียว

ขยายตัวมากกว่าจ านวนห้องพักแรมในไทย แต่ในช่วงปี 2015 - 2019 จ านวนห้องพักแรมขยายตัวเฉล่ีย 4.7% ต่อปี แต่อัตรา

การเข้าพักแรม (Occupancy Rate) ขยายตัวเพียง 2.3% ต่อปี (รูปท่ี 3) (2) การแขง่ขนัด้านราคาหอ้งพักสงูขึน้ จากระดับ

ราคาห้องพักเฉล่ียของห้องท่ีมีคนเข้าพัก (Average Daily Room Rate: ADR) ท่ีขยายตัวชะลอลงต่อเน่ืองจากปี 2016 ท่ี

ขยายตัว 22% เหลือเพียง 1% ในปี 2019 เช่นเดียวกับรายรับของโรงแรม (Revenue Per Available Room: RevPAR) ท่ี

อัตราการขยายตัวลดลงจาก 25% เหลือเพียง 1% ในช่วงปีเดียวกัน (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

ที่มา: Euromonitor (2019), KKP Research 
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รปูที ่2: โรงแรมระดบักลางและทีพ่กัราคาประหยดั 

ขยายตวัสงูเฉลีย่เกนิกวา่ 10% ตอ่ป ี
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การกระจุกตัวสูงของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองท่องเที่ยวไม่กี่แห่งก่อให้เกิด Oversupply ในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 

จังหวัดท่องเท่ียวส าคัญ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบ่ี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ท่ีมีจ านวน

ห้องพักแรมรวมกันกว่า 51% ของจ านวนห้องพักท้ังประเทศ ในปี 2019 และมีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติถึง 91% ของ

รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมดท่ีเข้ามาในประเทศไทย (รูปท่ี 5) และเม่ือรวมรายได้ท้ังหมดท้ังจากนักท่องเท่ียวไทย

และต่างชาติเฉพาะใน 6 จังหวัดยอดนิยม มีรายรับรวมถึง 77% ของรายได้จากการท่องเท่ียวรวม ขณะท่ีจังหวัดอื่น ๆ อีก

กว่า 90% มีส่วนแบ่งจากการท่องเท่ียวเพียง 1 ใน 5 ของรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังหมด การกระจุกตัวของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติโดยเฉพาะในภาคใต้ ส่งผลให้มีการเร่งลงทุนด้านโรงแรมและท่ีพักอย่างมากจนเกิดปัญหา Oversupply ในพ้ืนท่ี โดย

ในปี 2019 ทั้งอตัราการเข้าพักและราคาหอ้งพักเฉลี่ยในภาคใตห้ดตวัลงเปน็ครัง้แรกในรอบหลายป ี(รูปที ่6) ส่งผลใหร้ายรบั

เฉลี่ยของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักลดลง ก่อนจะถูกซ้ าเติมจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีต่อมา 

 

 

ท่ีมา: Bank of Thailand, TAT, KKP Research 
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ท่ีมา: Bank of Thailand, TAT, KKP Research 
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รปูที ่4 รายรบัของโรงแรมขยายตวัเพยีง 1% ในป ี2019 กอ่นโควดิ-19 
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ผลกระทบจากโควดิ-19 รนุแรง-ลากยาว 

การระบาดระลอกสองของโควิด-19 และความล่าช้าของการ

กระจายวัคซีนส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวในภาคการท่องเที่ยว

ตลอดปี 2021 KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่า

การระบาดระลอกสองจะส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมการฟ้ืนตัว

ของการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศตลอดครึ่งปีแรก จาก

ตัวเลขรายงานผู้ติดเช้ือในระลอกสองท่ีสูง และแนวโน้มการ

ระบาดท่ีคาดว่าจะกินเวลายาวนานกว่าการระบาดระลอกแรก 

ขณะท่ีความล่าช้าของการได้รับและแจกจ่ายวัคซีนแก่ประชากร

ในประเทศท่ีคาดว่าจะเริ่มขับเคล่ือนได้อย่างจริงจังในครึ่งปีหลัง 

ซ่ึงช้ากว่าในหลายประเทศ จะส่งผลให้การเปิดประเทศเพ่ือรับ

นักท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโน้มล่าช้าออกไป กระทบต่อการ

วางแผนด้านสภาพคล่องของผู้ประกอบการท่องเท่ียวท่ีแบก

รับภาระต้นทุนมากว่า 10 เดือน และท าให้ไทยพลาดโอกาสในการ

เป็นประเทศแรกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยว 

(First Country To Visit) หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

 KKP Research คาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตใินปี 2021 

จะอยู่ที่ เพียง 2 ล้านคน ซึ่งจะทยอยเดินทางเข้ามาในช่วง 

ไตรมาส 4 อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเปิด

ประเทศได้เลยในปีนี้ โดย KKP Research คาดว่าภาครัฐจะเริ่ม

ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านการเข้าเมือง เพ่ือรองรับฤดูกาล

ท่องเท่ียวในช่วงปลายปี โดยเฉพาะจากนักท่องเท่ียวจีนและ

นักท่องเท่ียวจากยุโรปท่ีนิยมเดินทางมาพักผ่อนระยะยาวตาม

เมืองท่องเท่ียวทางทะเลทางใต้ของไทย โดยอาจใช้หนังสือรับรอง

การฉีดวัคซีนเพ่ือการเดินทาง (Vaccine Passport) ผลตรวจ

เช้ือแบบเร็ว ควบคู่ไปกับการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง

แก่นักท่องเท่ียวบางประเทศ (Green Lane) และลดหรือยกเลิก

ระยะเวลาการกักตัว (Alternative State Quarantine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: MOTS, KKP Research 
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2019 ไทย ต่างชาติ รวม

กทม 36% 42% 39%

ภูเก็ต 5% 24% 16%

ชลบุรี 5% 13% 10%

กระบี่ 4% 4% 4%

เชียงใหม่ 6% 3% 4%

สุราษฎร์ธานี 2% 5% 3%

ของรายไดร้วม 57% 91% 77%

รปูที ่5 รายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิวา่ 90%  

กระจกุตวัใน 6 จงัหวัดทอ่งเทีย่วหลกั 

 

 

ท่ีมา: Bank of Thailand, KKP Research 
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รปูที ่6 ราคาหอ้งพกัและรายรบัของธรุกจิโรงแรมในภาคใตห้ดตวัลงในป ี2019  

จากปญัหาหอ้งพกัลน้เกนิ 
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การเปิดประเทศมแีนวโน้มจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจผ่านการท าข้อตกลง Travel Bubble ระหว่างประเทศ หรือ

ภูมิภาค (Regional Tourism) ท่ีมีอัตราการติดเช้ือต่อประชากรต่ า และ/หรือมีอัตราการรับวัคซีนต่อประชากรสูงมากพอ 

(ปกติใช้เกณฑ์มากกว่า 2 ใน 3) ท่ีเช่ือได้ว่าท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) โดยจากอัตราการแจกจ่ายวัคซีนล่าสุด

บ่งช้ีว่ากลุ่มประเทศหรือดินแดนท่ีประชากรจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ภายในส้ินปี 2021 ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน  

(เกิน 100 ล้านคน) นอกเหนือจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (รูปท่ี 7) ส่งผลให้อัตราการเขา้พักเฉลี่ยทัง้ป ี2021 คาดวา่จะอยู่

ที่เพียง 34% (รูปที่ 8) ซึ่งเป็นระดับที่ต่ ากว่าอตัราการเข้าพักในช่วงก่อนโควิด-19ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 71% ถึงกวา่ครึ่งหนึ่ง และมี

ห้องพักปล่อยวา่งถึง 2 ใน 3 หรือเฉลี่ย 540,000 ห้องต่อวนั ส่งผลให้ตลอดปนีี้ โรงแรมมากกวา่ครึง่หนึ่งอาจจ าเป็นตอ้ง

หยุดกิจการชั่วคราวเป็นบางช่วงเวลาหรืออาจจ าต้องปิดตัวถาวร และธุรกิจโรงแรมท่ีอยู่รอดจะเริ่มทยอยฟ้ืนตัวต้ังแต่ 

ปี 2022 เป็นต้นไป 

 

 

รปูที ่7 ความลา่ชา้ของการแจกจา่ยวคัซนีของไทยเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่จะสง่ผลใหก้ารเปดิประเทศลา่ชา้ออกไป 

 

 

 

ท่ีมา: KKP Research 

Jan 2021 End 2021Q3 2021

Developed Countries Herd ImmunityBegin in Q1 and reach herd immunity in Q3/Q4

two-thirds
of the population

Q1 2022Q4 2021

2M tourist arrivals

2023Q2 2022

Herd immunity
(fastest)

รปูที ่8 อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ในป ี2021 คาดวา่จะอยูท่ีเ่พยีง 34% ในกรณทีีม่นีกัทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ2 ลา้นคน 

 

ท่ีมา: MOTS, TAT, KKP Research 
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จังหวัดใกล้กรงุเทพฯ หรือมีฐานนักท่องเที่ยวไทยจะฟ้ืนตัวก่อน  

ธุรกิจท่องเ ท่ียวและโรงแรมในจังหวัด ท่ีอ ยู่ ไม่ ไกลจาก

กรุงเทพมหานครท่ีเป็นแหล่งก าลังซ้ือหลักในระยะท่ีสามารถขับ

รถยนต์ส่วนตัวถึงได้ เช่น เช่นชลบุรี (พัทยา) ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน) หรือในจังหวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวไทยเป็นฐานเดิม 

เช่น  เชียงใหม่ สามารถฟ้ืนตัวได้เร็วจากจุดต่ าสุดในไตรมาส 2 

ของปี 2020 ขณะท่ีจังหวัดท่องเท่ียวในภาคใต้ท้ังภูเก็ต กระบ่ี 

และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ท่ีพ่ึงพานักท่องเท่ียวต่างชาติสูง 

และมีภาพจ าด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวท่ีค่อนข้างแพง ใน

ไตรมาส 4 ยังมีอัตราการเข้าพักต่ ากว่า 15% (รูปท่ี 9)  

โครงการเราเที่ยวด้วยกันช่วยเหลือโรงแรมกลุ่มบนมากกว่า

โรงแรมระดับล่าง โครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” ท่ีช่วยอุดหนุน

ค่าท่ีพักและการเดินทาง 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ก่อให้เกิด

ผลกระทบท่ีไม่ได้ต้ังใจ (Unintended Consequence) ต่อโรงแรม

ระดับกลางและโรงแรมราคาประหยัด เ น่ืองจากกลุ่ม

นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ียังสามารถใช้จ่ายเพ่ือการ

ท่องเท่ียวได้ คือ กลุ่มชนช้ันกลางหรือกลุ่มท่ีมีก าลังซ้ือสูง ซ่ึงมี

แนวโน้มจะเลือกเข้าพักในโรงแรมระดับ 4 หรือ 5 ดาว ท่ีจ่าย

เพียงในราคาท่ีเม่ือหักเงินอุดหนุนจากรัฐแล้ว เป็นราคาท่ีพร้อม

จ่ายได้ (รูปท่ี 10) ส่งผลให้โรงแรมระดับกลางและโรงแรมราคา

ประหยัดถูกดึงกลุ่มลูกค้าเดิมออกไป และไม่ได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐเพียงพอในห้วงเวลาท่ีธุรกิจท่องเท่ียวมีความไม่

แน่นอนสูง  

ธุรกิจโรงแรมรายได้หดหายกว่า 70% และมีปัญหาหนี้เสียใน 

ภาคธนาคารโดยเฉพาะในกลุม่ทีพั่กขนาดเล็ก ธุรกิจโรงแรมท่ีเริ่ม

ฟ้ืนตัวและกลับมาเปิดท าการได้ อาจต้องกลับไปปิดท าการอีก

ครั้งในช่วงต้นปี 2021 และจะยังไม่ฟ้ืนตัวจากภาวะรายได้ท่ี

หายไปกว่า 74% ในปี 2020 ส่งผลต่อเน่ืองต่อคุณภาพสินเช่ือใน

ภาคธนาคารท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจท่ีพัก

ขนาดเล็ก เช่น เกสต์เฮาส์ ท่ีสัดส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ

หน้ีเสีย (NPL Ratio) พุ่งสูงข้ึนต้ังแต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2020 

(รูปท่ี 11) ขณะท่ีธุรกิจโรงแรมโดยรวมยังไม่เห็นผลกระทบด้าน

คุณภาพหน้ีด้วยความช่วยเหลือผ่านมาตรการพักช าระหน้ี 

ดังน้ัน หากสถานการณ์การท่องเท่ียวยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ 

ธุรกิจท่ีพักโดยเฉพาะรายย่อยจะยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในระยะถัดไป 

 

 

ระดบัราคาหอ้งพกัเฉลีย่ของโรงแรม ในชว่งครึง่ปหีลงัป ี2020 (บาท) 

 

ท่ีมา: Agoda, KKP Research 
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รปูที ่10 โครงการเราเทีย่วดว้ยกนัสง่ผลกระทบตอ่ 

โรงแรมระดบักลางและโรงแรมราคาประหยดั 

 

 

 

 

อตัราเขา้พกัของ 7 จงัหวดัทอ่งเทีย่วยอดนิยม  กอ่นและหลงัโควดิ 

 

ท่ีมา: MOTS, KKP Research 
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ยงัคงมอีตัราการเขา้พกั (Occupancy rate) ต่ ากว่า 15% 

 

 

 

สดัสว่นของหนีเ้สยี (NPL ratio) ในป ี2018-2020

 

ท่ีมา: Bank of Thailand, KKP Research 
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รปูที ่11 ธรุกจิทีพ่กัขนาดเลก็มสีดัสว่นหนีเ้สยีเพิม่สงูขึน้  



 
 

 

                                        พลิกท่องเท่ียวไทย ให้ฟื้นได้อย่างทรงพลงั (ตอนท่ี 1) 
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เม่ือได้ทราบถึงสถานการณ์ท่องเท่ียวของไทยท่ีผ่านมากันไปแล้ว ในตอนต่อไป KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร 

จะพูดถึงความท้าทายส าคัญท่ีไทยยังต้องเผชิญในอนาคต ท้ังรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีจะเปล่ียนแปลงไปหลังโควิด-19 

ศักยภาพการแข่งขันของการท่องเท่ียวไทยในอาเซียน และการพัฒนาจุดแข็งเพ่ือสร้างโอกาสของการท่องเท่ียวไทยอย่างท่ี

แข็งแรงกว่าเคยมา 
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