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• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร วิเคราะห์ว่าการท่องเท่ียวไทยมีสัญญาณชะลอตัวก่อนโควิด-19  

จากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีขยายตัวช้าลง โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากจีนซ่ึงมีแนวโน้มท่องเท่ียว

ภายในประเทศมากข้ึน จึงเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญต่อการท่องเท่ียวไทยท่ีเติบโตจากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ

เป็นหลัก ขณะท่ีรายได้ต่อนักท่องเท่ียวแทบไม่ขยายตัว 

• หลังโควิด-19 รูปแบบการท่องเท่ียวจะเปล่ียนไปในหลายมิติ ได้แก่ (1) การขับเคล่ือนการท่องเ ท่ียว

ภายในประเทศผ่านนโยบายภาครัฐ (2) การเดินทางเพ่ือธุรกิจและการประชุมสัมมนา (MICE) จะลดลง ซ่ึงจะ

ถูกชดเชยด้วยการท่องเท่ียวก่ึงพักอาศัยระยะยาว (Extended Staycation) (3) การแข่งขันและพัฒนาด้าน E-

Tourism Platform รองรับนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุเฉล่ียลดลง (4) การยกระดับด้านสุขอนามัยของธุรกิจท่องเท่ียว 

• การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวเข้มข้นข้ึนในภูมิภาค จากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีก้าวข้ึนมาเป็นคู่แข่งส าคัญท่ีจะช่วงชิง

ส่วนแบ่งตลาดการท่องเท่ียวของไทย โดยเฉพาะเวียดนามและอินโดนีเซีย  

• ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวไทยยังแข็งแกร่ง แต่การเติบโตท่ีชะลอลงใน 5 ปีท่ีผ่านมาสะท้อนความส าคัญของ

การเร่งพัฒนาด้านคุณภาพและความย่ังยืนของการท่องเท่ียวแทนท่ีการมุ่งเป้าด้านปริมาณ 

KEY TAKEAWAYS: 

พลกิทอ่งเทีย่วไทย ใหฟ้ืน้ไดอ้ยา่งทรงพลงั  

(ตอนที ่2) 
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การท่องเที่ยวไทยมีสัญญาณชะลอตัวกอ่นโควิด-19 แล้ว ตาม

แนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนที่หันไปท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  

ในตอนท่ีแ ล้ว KKP Research โ ดยเกียรตินาคินภัทร  ไ ด้

กล่าวถึงผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทยจากสถานการณ์โค

วิด-19 อีกท้ังภาคการท่องเท่ียวยังต้องเผชิญความท้าทาย

ส าคัญจากจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเคยเป็นแรงขับเคล่ือน

ส าคัญของตลาดท่องเท่ียวไทยท่ีเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัว

นับต้ังแต่ปี 2016 เป็นต้นมา (ดู KKP Research, พลกิทอ่งเทีย่ว

ไทย ให้ฟ้ืนได้อย่างทรงพลัง (ตอนที่ 1)) สอดคล้องกับการ

เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของชาวจีนท่ีมีสัดส่วนลดลง 

(รูปท่ี 1) จากการท่ีรัฐบาลจีนสนับสนุนการ ท่อง เ ท่ียว

ภายในประเทศ เช่นการจัดต้ังร้านค้าปลอดภาษี (Duty-free) บนเกาะไหหล า (Hainan) ส าหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 

รวมถึงเพ่ิมจ านวนท่ีน่ังโดยสารของสายการบินภายในประเทศ เป็นต้น ซ่ึงแนวโน้มดังกล่าวจะยังด าเนินต่อไปแม้หลัง 

โควิด-19 คล่ีคลาย จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศซ่ึงเป็นแก่นส าคัญของยุทธศาสตร์การหมุนเวียน

คู่ขนาน (Dual Circulation Strategy) ของรัฐบาลจีน และจะกระทบต่อจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางเข้ามายังไทย 

และการขยายตัวของการท่องเท่ียวไทยในรูปแบบเดิมท่ีมุ่งเติบโตด้านจ านวน  

ในตอนน้ี KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร จะมาร่วมหาค าตอบต่อความท้าทายส าคัญท่ีไทยยังต้องเผชิญจาก

รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีจะเปล่ียนแปลงไปหลังโควิด-19 ประเมินศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของไทย และ

น าเสนอจุดแข็งเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ของการท่องเท่ียวไทยให้แข็งแรงกว่าเดิม  

โควิด-19 เป็นทั้งสัญญาณเตือนและโอกาสเพื่อเร่งปรับโครงสร้างและยกระดับด้านการท่องเที่ยว 

KKP Research มองว่าสถานการณ์โควิด-19 สะท้อนความเสี่ยงและสร้างโอกาสของการท่องเที่ยวไทยใน 4 มิติ ได้แก่ 

1. สถานการณโ์ควดิ-19 สะทอ้นความส าคญัของการทอ่งเทีย่วในประเทศ (Domestic Tourism) ในการพยงุธรุกจิทอ่งเทีย่วและ

ภาคบริการในยามวิกฤต ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความไม่แน่นอนของการเปิดประเทศเพ่ือรับ

นักท่องเท่ียวต่างชาติ การท่องเท่ียวในประเทศกลายเป็นก าลังหลักท่ีช่วยพยุงธุรกิจท่องเท่ียวและบริการไว้ ขณะท่ีความ

สนใจใช้สิทธิรับการอุดหนุนในโครงการเราเท่ียวด้วยกันท่ีมีอยู่มาก สะท้อนให้เห็นความต้องการเดินทางเพ่ือพักผ่อนของ

นักท่องเท่ียวไทย แม้ว่าการท่องเท่ียวในประเทศจะมีลักษณะท่ีเป็นการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (Weekend 

Travel) เป็นหลัก ซ่ึงไม่เอื้อต่อการจ้างงานแบบเต็มเวลาในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม KKP Research มองว่า 

นโยบายภาครฐัและการสนบัสนุนจากภาคเอกชนในการเหลือ่มวนัท างานหรอืเหลือ่มวนัหยดุ (Staggered Holidays) หรอืการ

ส่งเสริมให้ออกมาท างานนอกบ้านในโรงแรมหรอืสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานสุขอนามัย (Work From Anywhere 

หรือ Workation) ตามลักษณะและความจ าเป็นของงาน นอกจากจะช่วยลดความแออัดในสถานท่ีท างานและแหล่งท่องเท่ียวท่ี

เป็นสาเหตุของการแพร่เช้ือแล้ว ยังจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมรักษาการจ้างงานไว้ได้ในระยะส้ันและระยะ

กลาง และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการท างานของพนักงานในองค์กรเพ่ือเปล่ียนผ่านไปสู่โครงสร้างการ

ท างานท่ียืดหยุ่นมากข้ึน (Agile Workplace) ในอนาคตอีกด้วย 

 

 

 

 

Outbound Chinese Tourists as share of Total Chinese Tourist 

 

ท่ีมา: CEIC, KKP Research 
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รปูที ่1 สดัสว่นนกัทอ่งเทีย่วจนีทีท่อ่งเทีย่วตา่งประเทศลดลง 

นบัตัง้แตป่ ี2016 เปน็ตน้มา 

https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-lifestyle/money/economic-trend/how-to-recover-thailand-tourism-situation
https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-lifestyle/money/economic-trend/how-to-recover-thailand-tourism-situation
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2. แนวโน้มการท่องเที่ยวกึ่งพักอาศัยระยะยาว (Extended Staycation) ของชาวต่างชาติสามารถท าให้การท่องเที่ยว

ขยายตวัในเชงิคณุภาพ ชดเชยการเดนิทางเพ่ือธรุกจิหรอืการประชมุสมัมนา (MICE) ที่จะลดลงอยา่งมาก ท่ีผ่านมาเป้าหมาย

การท่องเท่ียวไทยเน้นการเติบโตเชิงปริมาณเป็นหลัก จากการต้ังเป้านักท่องเท่ียวต่างชาติจะต้องเข้ามาเมืองไทยเพ่ิมข้ึนทุกปี 

โดยปี 2019 มีจ านวนกว่า 39.8 ล้านคน หรือมากกว่าครึ่งหน่ึงของประชากรไทย 67 ล้านคน การเติบโตในเชิงปริมาณโดย

ไม่ให้น้ าหนักเพียงพอต่อคุณภาพท้ังในเชิงการใช้จ่ายต่อหัวหรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ย่ังยืน ไม่กระจายตัว และส่งผล

เสียต่อทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวของไทยในระยะยาว จากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีหนาแน่นมากเกินไปในเฉพาะพ้ืนท่ี (Over-

Tourism) สถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นโอกาสในการเปล่ียนรูปแบบการท่องเท่ียวไปเน้นการเติบโตเชิงคุณภาพมากข้ึน  และ

อาจเกิดข้ึนได้จากการท่องเท่ียวก่ึงพักอาศัยระยะยาวของชาวต่างชาติในประเทศ (Extended Staycation) จากแนวโน้มการ

เดินทางข้ามพรมแดนท่ียากล าบากข้ึนหลังโควิด-19  

นอกจากการพ านักอาศัยระยะยาวจะสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายและท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนแล้ว 

นักท่องเท่ียวก่ึงพักอาศัยกลุ่มน้ียังอาจกลายมาเป็นก าลังแรงงานท่ีมีทักษะ (Talents) ให้กับเศรษฐกิจไทย ในยุคท่ีการ

ท างานทางไกล (Remote Work) และวิถีเศรษฐกิจอิสระ (Gig Economy) เริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึน และยังสามารถชดเชย

แนวโนม้การหดตวัอยา่งมากของการเดนิทางเพ่ือการประชมุสมัมนาหรอื MICE (ราว 3% ของนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีเ่ขา้มาใน

ไทย) หรือเพ่ือติดต่อธุรกิจ (Business Travel) ในยุคหลังโควิด-19 จากการถูกแทนท่ีด้วยการประชุมทางไกลออนไลน์ 

(Teleconference) ท่ีเป็นท่ีคุ้นเคยมากข้ึนแล้วอีกด้วย 

3. อายุเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นโอกาสในการพัฒนา E-Tourism Platform สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ส่งผลให้อายุเฉล่ียของผู้เดินทางท่องเท่ียวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จากผลการส ารวจของ Fuel Travel Company 

ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญการท าตลาดโรงแรม พบว่า ความเช่ือม่ันของนักท่องเท่ียวกลุ่ม Gen Y หรือ Millennials (เกิดระหว่างปี 

1981 - 1996) พร้อมท่ีจะกลับมาเท่ียวเร็วกว่าและมีความกังวลน้อยกว่ากลุ่ม Gen X ท่ีก าลังมีครอบครัว และ Baby 

Boomers ท่ีเป็นผู้สูงอายุและมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือและความรุนแรงของโรคสูง ดังน้ันนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มจะกลับมา

เดินทางก่อนเป็นกลุ่มแรก จึงจะเป็นกลุ่ม Gen Y หรือ Millennials ท่ีมีความคุ้นเคยต่อการใช้งานและหาข้อมูลออนไลน์สูง  

รูปแบบการทอ่งเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไป (New Normal) จึงเป็นโอกาสในการยกระดบัความพรอ้มของเครอืข่าย ICT และพัฒนา 

E-Tourism Platform เพ่ือให้ตรงความต้องการ (Relevance) อ านวยความสะดวก (Convenience) หรือลดความแออัดของ

สถาน ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ พ่ื อ สร้ า ง ปร ะ สบการ ณ์ ท่ี ดี  ( Experience) นั บ ต้ั ง แ ต่  ก าร เ ลื อ ก แ ล ะ จ อ ง โ ร งแรม  

(Smart Booking) การวางแผนเดินทาง (Smart Planning) การซ้ือบัตรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ล่วงหน้าผ่านสมาร์ตโฟน 

(Smart Ticketing) ไปจนถึงการแนะน าหรือจ ากัดผู้เข้าชมตามช่วงเวลา (Timed and Monitored Visit) หรือการแนะน าเพ่ือ

ปรับปรุงการให้บริการ (Smart Feedback) ตัวอย่างท่ีเริ่มเห็นบ้างแล้วเช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท่ีได้

เปิดตัวโครงการ Thailand Smart Tourism ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมาและจัดท าแพลตฟอร์ม “เพลินไทย” หรือ Smart Map 

Platform  เพ่ือเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว โรงแรม ร้านค้าและสถานท่ีท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว น าร่อง 13 เขต 

ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับกระแสของความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

4. การยกระดบัด้านสุขอนามัยของธรุกจิทอ่งเที่ยวสง่เสรมิภาพลักษณข์องไทยในการเป็น Health and Wellness Destination 

ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับท่ี 6 ของโลกในด้านความม่ันคงทางสุขภาพจาก

มหาวิทยาลัย Johns Hopkins (Global Health Security Index 2019) ขณะท่ีมีความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19ต่ า

ท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 9 ของโลก (Global COVID-19 Index, PEMANDU) ซ่ึงถือเป็นล าดับต้นเม่ือเทียบกับระดับรายได้

ประชาชาติ การยกระดับสุขอนามัยของภาคธุรกิจท่องเท่ียวไทยท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะในด้านการท า
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ความสะอาดเช้ือในห้องพักและพ้ืนท่ีส่วนกลาง รวมถึงการแสดงข้ันตอนการรักษาสุขอนามัยท่ีโดดเด่นจากการส ารวจของ 

Agoda ประกอบกับภาครัฐมีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางสุขอนามัยหรือ Amazing Thailand Safety & Health 

Administration (SHA) ขณะท่ีภาคเอกชนก็ร่วมมือกันท าโครงการ Thailand Hygiene Plus Initiative (THPI) ล้วนสะท้อน

ให้เห็นถึงความโดดเด่นของประเทศไทยในด้านสุขอนามัย ท่ีสามารถน ามาต่อยอดในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวไทยใน

การเป็นจุดหมายการท่องเท่ียวและการพักผ่อนเชิงสุขภาพได้ 

 

 

ที่มา: KKP Research 

 

ท่องเที่ยวไทยยังแกร่งในอาเซียน แต่หมดยุคแข่งเอาจ านวน 

ไทยยังเป็นจุดหมายหลักในอาเซยีนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสามารถสร้างรายรบัต่อนักท่องเที่ยวได้ในระดับสูงกว่า

ประเทศอืน่ ๆ  ในอาเซยีน โดยในปี 2019 ไทยรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติถึงกว่า 30% ของจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังหมดท่ีเข้า

มาในอาเซียน และมีรายได้จากการท่องเท่ียวถึงราว 40% ของรายได้จากการท่องเท่ียวในอาเซียนท้ังหมด และหาก

เปรียบเทียบรายได้ต่อจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไทยยังคงอยู่ในระดับสูงสุดของอาเซียนคือราว 1,520 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือราว 46,000 บาทต่อคน (ตารางท่ี 1) อย่างไรกต็าม การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนกัทอ่งเทีย่วและรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

ของไทยมีแนวโน้มชะลอลง ขณะที่รายได้ต่อหัวนักท่องเที่ยวแทบไม่ขยายตัว แม้จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้า

มายังไทยจะเพ่ิมข้ึนจากระดับ 30 ล้านคนในปี 2015 มาเป็นกว่า 40 ล้านคนในปี 2019 แต่อัตราการขยายตัวชะลอลง

ต่อเน่ืองจากระดับ 21% ต่อปี ในปี 2015 เหลือเพียง 4% ในปี 2019 (รูปท่ี 3) ขณะท่ีรายได้ต่อหัวนักท่องเท่ียวขยายตัวต่ า

เฉล่ียเพียง 1.2% ในช่วงปี 2015 - 2019 สะท้อนถึงการขยายตัวของท่องเท่ียวไทยท่ีมาจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวน

นักท่องเท่ียวเป็นส าคัญ 
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เวียดนาม อินโดนเีซยี และฟิลปิปนิส ์มีการขยายตวัของตลาดทอ่งเทีย่วสงู และก าลงัเปน็คูแ่ขง่ส าคญัในการชว่งชงินกัทอ่งเทีย่ว

ที่เดินทางเข้ามาในอาเซยีน แม้จุดหมายหลักของนักท่องเท่ียวต่างชาติจะยังคงเป็นไทยและมาเลเซีย แต่ตลาดท่องเท่ียวเกิดใหม่

ในเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ก าลังมีการขยายตัวในระดับสูง (รูปท่ี 4) และยังสามารถขยายส่วนแบ่งการ

ท่องเท่ียวในอาเซียนได้ สวนทางกับมาเลเซียและสิงคโปร์ท่ีมีส่วนแบ่งลดลง โดยเฉพาะเวียดนามท่ีมีการขยายตัวของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติสูงสุดเฉล่ียกว่า 23% ต่อปีในระหว่างปี 2015-2019 เป็นอันดับแรกของอาเซียนและอันดับท่ี 7 ของโลก 

และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดท่องเท่ียวจาก 8% ในปี 2015 เป็น 13% ในปี 2019 (รูปท่ี 5) แม้ส่วนแบ่งตลาดท่องเท่ียวใน

อาเซียนของไทยจะไม่เปล่ียนแปลง แต่แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงการกระจายตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติไปยังประเทศอื่นใน

ภูมิภาคมากข้ึน 

 

2019 
Receipts Per 

Capita (USD) 
International 

Tourism Receipts 

(USD Billions ) 
International 

Tourist Arrivals 

(Millions) 
Macao 2,150 40.10 18.60 
Thailand 1,520 60.52 39.87 
Japan 1,440 46.10 31.90 
Singapore 1,330 20.05 15.12 
South Korea  1,240 21.60 17.50 
Hong Kong 1,220 29.00 23.80 
Taiwan 1,210 14.40 11.90 
Philippines 1,190 9.81 8.26 
Indonesia 1,090 16.91 15.46 
Malaysia 760 19.82 26.10 
Cambodia 720 4.77 6.60 
Vietnam 660 11.83 18.01 
Myanmar 570 2.48 4.36 
Lao PDR 210 0.90 4.40 

 

ท่ีมา: UNWTO, KKP Research 

ตารางที ่ 1 รายไดต้อ่หัวของนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตทิีม่าไทยสงูทีส่ดุในอาเซยีน 

Contribution to tourism receipt growth, %YOY 

 

 

 

ท่ีมา: UNWTO, KKP Research 
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รปูที ่3 จ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาติของไทยขยายตัวชะลอลงตอ่เนือ่ง 

นบัตัง้แตป่ ี2015 เปน็ตน้มา 

Tourist Arrivals and Tourism Receipts, CAGR (2015-19) 

 

 

 

ท่ีมา: UNWTO, KKP Research 
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ท่ีมา: UNWTO, KKP Research 
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 รปูที ่4 เวยีดนาม อนิโดนเีซีย และฟลิปิปินส ์มกีารขยายตวัของตลาดท่องเทีย่วสงู รปูที ่5 ส่วนแบง่ของตลาดทอ่งเทีย่วเวยีดนามขยายตวัสงูสดุ ในอาเซยีน 

Bubble Size = 2019 Tourist Arrivals 
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การขยายตัวในด้านจ านวนนักทอ่งเที่ยวตา่งชาติของไทยในระยะตอ่ไปจะเริม่พบข้อจ ากดัจากคา่ใช้จา่ยในการทอ่งเที่ยวที่สูง

กว่าหลายประเทศ การเติบโตของจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามายังไทยท่ีชะลอตัวลงอย่างมีนัยส าคัญต้ังแต่ปี 2015 และยังถูก

กระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาวะถดถอยจากสถานการณ์โควิด-19 ต้ังแต่ปี 2020 เป็นต้นมาอาจท าให้การท่องเท่ียวไทยใช้

เวลานานกว่าท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวจะฟ้ืนตัวกลับไปอยู่ในระดับก่อนโควิด-19 อีกท้ังการท่องเท่ียวในประเทศเพ่ือนบ้าน อย่าง 

เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ท่ีมีแนวโน้มขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็วจากค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวท่ีถูกกว่าไทย 

ประกอบกับยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จะเป็นปัจจัยท่ีท าให้ตลาดท่องเท่ียวไทยถูก

ลดส่วนแบ่งจากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเลือกเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้านแทน ในระยะต่อไปไทยจึงจ าเป็นต้องปรับ

รูปแบบการท่องเท่ียวโดยหันมาให้ความส าคัญในเชิงคุณภาพมากข้ึน ท้ังในด้านการเพ่ิมรายรับจากการท่องเท่ียว ผ่าน 

การสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนหรือใช้เวลาพักผ่อนในเมืองไทยเพ่ิมมากข้ึน การใส่ใจเรื่องประสบการณ์ 

(Experience) ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้นักท่องเท่ียวอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง (Repeated Visit) 

และการสนับสนุนความย่ังยืนของแหล่งท่องเท่ียว แทนการเน้นเรื่องจ านวนนักท่องเท่ียวหรือสนับสนุนการท่องเท่ียวมวลชน 

(Mass Tourism) อย่างท่ีเคยด าเนินมา 

ไทยโดดเดน่ในดา้นสถานทีท่อ่งเที่ยว แต่ดอ้ยในดา้นความปลอดภยั ความเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และการเดนิทางตอ่เนือ่งทาง

บก  การท่องเท่ียวของไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงท้ังในภูมิภาคอาเซียนและโลก สะท้อนจากข้อมูลดัชนี  

การแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ท่ีไทยอยู่ในล าดับท่ี 31 จาก 140 ประเทศ

ท่ัวโลกในปี 2019 หรือเป็นท่ี 3 ของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และมีล าดับดีข้ึน 4 อันดับจากเม่ือปี 2015 

โดยไทยถูกประเมินว่ามีความพร้อมสูงท้ังในด้านสถานท่ีท่องเท่ียว นโยบายสนับสนุนการท่องเท่ียว รวมถึงส่ิงอ านวย 

ความสะดวกต่อนักท่องเท่ียว (รูปท่ี 6)  ซ่ึงถือเป็นจุดแข็งของการท่องเท่ียวไทย อย่างไรก็ตาม ด้านท่ีไทยได้คะแนนต่ ากว่า

คือ การคมนาคมทางบก ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ซ่ึงไทยต่ าท่ีสุดเป็น

อันดับสองในอาเซียน รองจากฟิลิปปินส์ ดังน้ันไทยจ าเป็นต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพในด้านเหล่าน้ี เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวให้ใกล้เคียงกับประเทศช้ันน าด้านการท่องเท่ียวอย่างสเปน ฝรั่งเศส หรือญ่ีปุ่น (รูปท่ี 7) 

และให้รายได้จากการท่องเท่ียวสามารถหล่อเล้ียงเศรษฐกิจไทยได้อย่างย่ังยืน 

 

 

ท่ีมา: World Economic Forum, KKP Research 
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รปูที ่6 ไทยไดเ้ปรยีบดา้นแหลง่ทอ่งเทีย่ว แตย่งัดอ้ยดา้นความปลอดภยั ความเปน็มติร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม และการคมนาคมทางบก 

รปูที ่7 ไทยยงัมศีกัยภาพในการพัฒนาความสามารถทางการแขง่ขนั 

ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

Bubble Size = International Tourist Arrivals 

TTCI score 
(where 1 = worst and 7 = best) 
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สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคต หากไทย

ยังต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันในด้านการ

ท่องเท่ียวต่อไปภายหลังโควิด-19 จ าเป็นต้องสร้างรูปแบบ

การท่องเท่ียวใหม่ (Alternative Tourism) ท่ี เ พ่ิมเติม

ข้ึนมาจากการท่อง เ ท่ี ยวแบบปกติ ท่ี เ น้นจ า นวน

นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ป็ นห ลั ก  (Mass Tourism) โ ดย ใ ห้

ความส าคัญกับความต้องการของนักท่องเ ท่ียว ท่ี

หลากหลายและแตกต่าง (Diverse and Different) เพ่ิม

มากข้ึน แทนท่ีการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในมิติ

เดิมท่ีเน้นสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นตัวชูโรง  

 

โดย KKP Research ประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวไทย

มีความสามารถท่ีจะเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวใน  

5 ด้าน ได้แก่ (1) การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และสุขภาพ 

(2) การท่องเท่ียวเชิงอาหาร (3) การท่องเท่ียวราตรีท่ี

ปลอดภัย (4) การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ (5) การ

ท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม 

 

  

           ท่ีมา: KKP Research 
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1. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and 

Wellness Tourism) หลายปีท่ีผ่านมาเราเริ่มเห็นการขยายตัว

ของเทรนด์สุขภาพ ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

และจ านวนของคนวัยเกษียณท่ีเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลก ท า

ให้ท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวในเชิงสุขภาพขยายตัวเป็น 2 เท่าของ

การท่องเท่ียวท่ัวไปในตลาดโลก ซ่ึงไทยถือเป็นหน่ึงในประเทศท่ี

เป็นผู้น าในด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในเอเชีย โดยมีดัชนีการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอยู่ท่ีล าดับ 17 จาก 46 ประเทศท่ัวโลก จาก

การจัดอันดับของ The International Healthcare Research 

Center ในปี 2020-2021 ประกอบกับท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี 2010 - 

2019 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีอายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป

ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย ขยายตัวกว่า 15% ต่อปี และมีสัดส่วน

เพ่ิมข้ึนเป็น 22% ของนักท่องเท่ียวท่ีมาไทยท้ังหมด (รูปท่ี 8)  

นอกจากน้ี  ไทยยังมีความโดดเด่นในด้านการแพทย์ โดยประเทศ

ไทยมีจ านวนโรงพยาบาลเอกชนมากกว่า 1,000 แห่ง และมี

สถานพยาบาลกว่า 61 แห่ง ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน Joint 

Commission International (JCI) จากสหรัฐฯ ซ่ึงมีจ านวนสูง

กว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ล าดับของการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย ยังถือว่าต่ ากว่าประเทศอื่น ๆ ใน

ทวีปเอเชียท่ีมีจ านวนสถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองจาก JCI 

น้อยกว่า อาทิ สิงคโปร์ (อันดับ 1 ของโลก) 7 แห่ง, ญ่ีปุ่น (3) 

31 แห่ง, ไต้หวัน (16) 13 แห่ง เป็นต้น (รูปท่ี 9) จึงสะท้อนโอกาส

ท่ีไทยจะสามารถยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือรองรับ

นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีต่อไปได้อีกในอนาคต 

2. การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Tourism) รายได้จากการท่องเท่ียวไทยท้ังหมดกว่า 20% มาจากค่าใช้จ่าย 

ด้านอาหาร และการท่องเท่ียวเชิงอาหารถือเป็นหน่ึงในมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทยมาหลายยุคหลายสมัย ซ่ึง

ประกอบกับทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคตของไทยท่ีทาง KKP Research เคยเสนอไปในบทความชุดก่อนหน้าน้ี อย่าง  

F-A-T-E (ดู KKP Research เศรษฐกิจไทยกลับไม่ได้ไปไม่ถึง หากไม่พ่ึงเทคโนโลยี) อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

ด้านอาหารของไทยจึงมีศักยภาพท่ีจะเติบโตได้ดี และมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีความช่ืนชอบในอาหารไทย โดย

การแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถ่ินเพ่ือน ามาต่อยอดสู่การท่องเท่ียวเชิงอาหาร ตัวอย่างจาก ไร่ไวน์ในอิตาลี 

ฝรั่งเศส หรือสหรัฐอเมริกาท่ีมีก าหนดพ้ืนถ่ินเพาะปลูก (Appellation of Origin) และส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวได้ หรือ

อาหารประจ าถ่ินญ่ีปุ่น อาทิ ชาเขียวของเมืองอูจิ ทาโกยากิของโอซากา หรือพิซซ่าญ่ีปุ่นของฮิโรชิมา ท่ีเป็นท่ีรู้จักและ

สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งใหม่ได้ โดยไทยมีจุดแข็งในด้านพันธ์ุข้าว (สามารถพัฒนาเป็น

กิจกรรมโฮมสเตย์เพ่ือสร้างรายได้เสริม) สมุนไพร (เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ) อีกท้ังรูปแบบการรับประทานอาหารประจ าภาค 

(เช่น ขันโตกในภาคเหนือ) ท่ีมาเสริมสร้างประสบการณ์นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

ท่ีมา: MOTS, KKP Research 
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รปูที ่8 นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีอ่ายมุากกวา่ 55 ปเีตบิโตตอ่เนื่อง 

และมสีดัส่วนกวา่ 1 ใน 5 ในป ี2019 
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ท่ีมา: JCI, The International Healthcare Research Center, KKP Research 
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https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-lifestyle/money/economic-trend/thai-economy-and-technology-development
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3. การทอ่งเที่ยวราตรทีีป่ลอดภยั (Safe Nightlife Tourism) ปฏิเสธไม่ได้ว่าหน่ึงในส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวมายังประเทศไทย

คือการเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีน่าต่ืนเต้นและไม่มีวันหลับไหล หรือสามารถเท่ียวได้ท้ัง 24 ช่ัวโมง และไทยก็มีมูลค่าของเศรษฐกิจ

กลางคืนค่อนข้างใหญ่เม่ือเทียบกับประเทศอื่น ๆ ท้ังท่ีวัดได้จริงและไม่สามารถประเมินได้ และครอบคลุมต้ังแต่ตลาดนัด

กลางคืน ตลาดโต้รุ่ง อาหารริมทาง ไปจนถึงสถานบันเทิงต่าง ๆ ล่าสุดในปี 2019 CNN จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 11 

เมืองท่องเท่ียวยามค่ าคืนท่ีดีท่ีสุดของโลก อย่างไรก็ตาม หน่ึงในปัญหาส าคัญของการท่องเท่ียวราตรีของไทยคือความ

กังวลเรื่องของความปลอดภัย ซ่ึงภาครัฐควรมีแนวทางและมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจราตรีอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสร้าง

ความเช่ือม่ันให้กับนักท่องเท่ียวในระยะยาว 

4. การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม (Cultural Tourism) หน่ึงในเป้าหมายส าคัญของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนไทย คือการ

ช่ืนชมสถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่มากมาย ซ่ึง KKP Research มองว่ายังคงสามารถเสริมสร้างประสบการณ์

ในการเข้าชมได้อีกผ่านการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังในด้านการซ้ือบัตรเข้าชมล่วงหน้า การระบุ

เวลาเข้าชมเพ่ือแก้ไขปัญหานักท่องเท่ียวหนาแน่น การใช้เทคโนโลยี Augmented Reality และ Virtual Reality เพ่ือสร้างความ

เข้าใจและสร้างประสบการณ์เสมือนจริง รวมไปถึงการเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลากลางคืน นอกจากน้ี ความสนใจในด้าน

วัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย (Contemporary Culture) ผ่านการรับรู้จากภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น The Hangover 

(2009) หรือภาพยนตร์ไทยท่ีเป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ เช่น บุพเพสันนิวาส (2018) ฉลาดเกมส์โกง (2017) เป็นต้น 

สามารถกระ ตุ้นการท่องเ ท่ียวจากต่างประเทศได้ เฉกเช่นเดียวกับวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยผ่านละคร  

(K-drama) หรือดนตรี (K-Pop) ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเน่ืองได้มหาศาล 

5. การทอ่งเทีย่วเฉพาะกลุ่ม (Focus Tourism) การท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มเป็นแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีมีการเติบโตสูง และเป็น

การท่องเท่ียวท่ีต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในด้านขนบ วัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติของนักท่องเท่ียวหรือ

ประเทศต้นทาง KKP มองว่าการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้และเป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซ้ือสูง ได้แก่ 

(1) Halal Tourism หรือทอ่งเที่ยวฮาลาล ซ่ึงมีสัดส่วนการใช้จ่ายถึง 11.6% ของรายได้จากการท่องเท่ียวท่ัวโลก (2018) และ

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  จากการจัดอันดับของ Global Muslim Travel Index (GMTI) ท่ีร่วมจัดท าโดย Mastercard ใน 

ปี 2019 ไทยเป็นอันดับท่ี 2 รองจากสิงคโปร์ ใน 10 ประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวนอกกลุ่มประเทศมุสลิม ถือว่า

ไทยมีแต้มต่อในด้านการท่องเท่ียวอยู่บ้างแล้ว การท่องเท่ียวฮาลาลจึงเป็นการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีไทยไม่ควรมองข้ามและ

ควรสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเท่ียวให้เข้ากับรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวมุสลิม อาทิ การรองรับครอบครัวใหญ่ 

และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงการยกระดับมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น 

(2) LGBTQ+ Tourism หรือการท่องเที่ยวของเพศทางเลือก จากข้อมูลของ UNWTO (2018) คาดว่านักท่องเท่ียวกลุ่ม 

LGBTQ ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 5-10% ของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก มีการท่องเท่ียวท่ีค่อนข้างถ่ีและใช้จ่ายมากกว่าค่าเฉล่ียของ

นักท่องเท่ียวกลุ่มอื่น ๆ โดยปีท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ผ่านกฎหมายคู่ชีวิตท่ีเปิดกว้างต่อการแต่งงานกันของเพศทางเลือกเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะเป็นหน่ึงปัจจัยส าคัญท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBTQ ได้มากข้ึน จากเดิมท่ีไทยมีช่ือเสียงในฐานะท่ี

เป็นประเทศท่ีเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศและเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBTQ  

อยู่แล้ว ซ่ึงหากภาคธุรกิจท่องเท่ียวของไทยมีความเข้าใจด้านละเอียดอ่อนของเพศทางเลือก (Gender Sensibility)  จะ

สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึนได้ 
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