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ttb analytics คาดรายได้การท่องเที่ยวไทยปี 2566 เพิ่มขึน้ 1 ล้านล้านบาทจากปีก่อน พุ่งแตะ
ระดับ 2.25 ล้านล้านบาท จากพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและ
ต่างชาติทีต่่างไปจากเดิม  
 

ศนูยวิ์เคราะหเ์ศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประมาณรายไดท้่องเที่ยวไทยปี 2565 อยู่ที่ระดบั 1.25 ลา้นลา้นบาท บน
บริบทของพฤติกรรมการใชจ้่ายของนกัท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป พรอ้มกับคาดการณร์ายไดใ้นปี 2566 จะเติบโตในอตัรา
เร่งอีก 1 ลา้นลา้นบาท พุ่งแตะ 2.25 ลา้นลา้นบาท จากอานิสงสท์ี่จีนเปิดประเทศหนุนตวัเลขนกัท่องเที่ยวต่างชาติพุ่งแตะ 
28.9 ลา้นคน สง่ผลทางออ้มใหก้ารท่องเที่ยวภมูิภาคไทยมีความคกึคกัเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะกลุม่จงัหวดัเมืองหลกัท่องเที่ยว 
 

จากการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีน โดยผ่อนคลายมาตรการการรบัมือสถานการณโ์ควิด-19 ในวนัที่ 8 มกราคม 
2566 เป็นสญัญาณของ  “จุดสิน้สุดของวิกฤตโควิด-19” ที่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยว หลงัไทยไดป้ระกาศเปิดประเทศ
อย่างเป็นทางการในเดือนมิถนุายน 2565 สง่ผลใหร้ายไดภ้าคการทอ่งเที่ยวในปี 2565 ขยบัเพิ่มขึน้เป็น 1.25 ลา้นลา้นบาท 
จากแรงขับเคลื่อนส าคัญของการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยที่ ฟ้ืนตัวถึงระดับ 89% (เทียบกับปี 2562) ส าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเห็นสญัญาณฟ้ืนตัวชัดเจนแต่ยังอยู่ที่ระดับ 28% แต่จะเห็นไดว่้าการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวมี
ความไม่สมดลุของจ านวนและรายไดจ้ากนกัท่องเที่ยว โดยพบว่ารายไดจ้ากนกัท่องเที่ยวไทยฟ้ืนตวัเพียง 59.5% ซึ่งต ่ากว่า
การเพิ่มขึน้ของจ านวนนกัท่องเที่ยว ในขณะที่รายไดจ้ากนกัท่องเที่ยวต่างชาติกลบัมาที่ 31.7% สงูกว่าจ านวนนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เพิ่มขึน้ สะทอ้นพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่ต่างไปจากเดิม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 

1) นักท่องเที่ยวคนไทย ปี 2565 พบพฤติกรรมการใชจ้่ายในการท่องเที่ยวต่อทรปิลดลงจากภาวะเงินเฟ้อที่กดดนัรายได้
หลงัหักค่าใชจ้่ายมีอัตราลดลง ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทยดังนี ้1) เทรนดก์ารเที่ยวแบบไปเชา้เย็นกลบั 
(One-Day Trip) โดยไม่พักแรมเพิ่มขึน้ สะทอ้นผ่านจ านวนนกัท่องเที่ยวในภาคกลาง และภาคตะวันตก ฟ้ืนตัวเทียบช่วง
ก่อนสถานการณโ์ควิด-19 ที่  105% และ 119% แต่รายไดก้ลบัฟ้ืนตวัเพียง 78% และ 92% ตามล าดบั 2) นกัท่องเที่ยวคน
ไทยมีแนวโนม้เที่ยวเมืองรองที่มีค่าใชจ้่ายต ่ากว่าเมืองหลกัเพิ่มขึน้ เช่น จังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ ในพืน้ที่ภาคเหนือมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้มากกว่า 50% และจังหวัดสตูล และสุราษฎรธ์านี ในพืน้ที่ภาคใต้มีตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึน้
ประมาณ 15-20% เม่ือเทียบกบัช่วงก่อนสถานการณโ์ควิด-19 3) การปรบัลดคืนคา้งแรมลงโดยเฉพาะกลุ่มจงัหวดัห่างไกล 
ส่งผลต่อเม็ดเงินค่าใชจ้่ายที่ลดลงต่อทริปโดยเฉพาะในกลุ่มภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  สะทอ้นผ่าน
เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเทียบก่อนสถานการณโ์ควิด-19 กลบัมาที่ 92%, 55% และ 46% ในขณะที่จ  านวนนกัท่องเที่ยว
ฟ้ืนตวัในอตัราที่สงูกว่า อยู่ที่ 106%, 76%, และ 70% ตามล าดบั 
 

ส าหรบัในปี 2566 คาดการณท์่องเที่ยวของคนไทยยังเติบโตต่อเนื่องดว้ยตัวเลขการท่องเที่ยว 226 ลา้นคนต่อครัง้  จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลบัสู่ภาวะปกติส่งผลบวกต่อพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มสูงขึน้เมื่อเทียบกับปี 
2565 รวมถึงการเริ่มกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2566  ช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับภูมิภาคปลายทางของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในพืน้ที่ กทม.และปริมณฑล ภาคใต ้และภาคตะวันออก ฟ้ืนตัวในเชิงปริมาณที่ 80%, 84%, และ 
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104% ตามล าดบั นอกจากนีก้ารกลบัมาของนกัท่องเที่ยวจีน ที่แมปี้ 2566 คาดว่าจะกลบัมาไม่มากเม่ือเทียบกบัภาวะปกติ 
แต่อาจช่วยสรา้งบรรยากาศที่ดีในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ไดร้บัอานิสงสจ์ากรถไฟความเร็วสงูลาว-จีน รวมถึงใน
ภูมิภาคอื่นที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ทัง้นีใ้นมิติของรายได ้พบค่าเฉลี่ยของรายจ่ายต่อทริปคาดว่าปรบัตัวขึน้จากภาวะ
เงินเฟ้อและการปรบัขึน้ของค่าที่พกัจากระดบัที่ปรบัลดในช่วงก่อนหนา้ แต่ยงัคงต ่ากว่าระดบัก่อนช่วงสถานการณโ์ควิด-19 
สง่ผลใหก้ารท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยคาดว่าจะสรา้งเม็ดเงินราว 8.2 แสนลา้นบาทในปี 2566  
 

2) นักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2565 พบค่าใชจ้่ายต่อทริปเฉลี่ยเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เขา้มาเป็นกลุม่
เม็ดเงินจับจ่ายสูง เช่น สัดส่วนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
การแพทยส์งู เพิ่มจาก 1.8% ในปี 2562 เพิ่มเป็น 4.3% ในปี 2565 รวมถึงกลุม่ที่มีเม็ดเงินใชจ้่ายต่อทรปิสงู จากการพกัแรม
ในไทยแบบระยะยาว เช่น นักท่องเที่ยวจากยุโรป และสหรฐัอเมริกา ที่มีสดัส่วนเพิ่มจาก 17% และ 4% ในปี 2562 เป็น 
23% และ 6% ในปี 2565 ตามล าดบั  
 

ซึ่งในปี 2566 ttb analytics คาดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มสูงแตะ 28 ลา้นคน สรา้งมูลค่าการท่องเที่ยวราว 1.44 
ลา้นลา้นบาท จากแรงหนนุของการที่จีนเปิดประเทศ และการปรบัตวัของสายการบินที่จดัหาบรกิารเที่ยวบินรองรบัอปุสงค์
การท่องเที่ยวไดด้ีขึน้เมื่อเทียบกับปี 2565 ผ่านมา ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้และน่าสนใจประกอบดว้ย 1) 
กลุ่มตะวนัออกกลางที่มีสดัส่วนรายจ่ายต่อทรปิสงูจากรายจ่ายเชิงการแพทยท์ี่ไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบ 2) กลุ่มนกัท่องเที่ยวจาก
อินเดียที่คาดว่าเป็นกลุ่มที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูงจากกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึน้บนฐานประชากรที่ใหญ่  กอปรกับมี
พฤติกรรมการจับจ่ายที่เนน้ภาคท่องเที่ยวและภาคโรงแรมในสดัส่วนที่สงู  3) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระยะพักแรมนาน เช่น 
กลุ่มยุโรป และสหรฐัอเมริกา ที่ไดอ้านิสงคจ์ากการท างานรูปแบบ Work from anywhere มากขึน้ที่ช่วยใหน้ักท่องเที่ยว
จดัสรรเวลาเพื่อการท่องเที่ยวไดด้ีขึน้กว่าที่ผ่านมาในอดีต  
 

โดยสรุป ttb analytics คาดว่าปี 2566 มูลค่าการท่องเที่ยวไทยจะเติบโตในอัตราเร่งแตะ 2.25 ลา้นลา้นบาท จากตัวเลข
นักท่องเที่ยวต่างชาติพุ่งแตะ 28 ลา้นคน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายต่อทริปสูงจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึน้ส่งผลทางออ้มใหก้ารท่องเที่ยวปี  2566 นีม้ีความคึกคักเพิ่มสูงขึน้โดยเฉพาะในพืน้ที่
ปลายทางส าคัญ ไดแ้ก่ กทม. ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม่ ในขณะที่เมืองรองซึ่งมีศักยภาพในการท่องเที่ยวต่าง ๆ มี
โอกาสเติบโตมากขึน้ดว้ยการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเมืองหลักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อหนุนใหภ้าคการ
ท่องเที่ยวไทยมีการเติบโตในระยะยาวและกา้วขา้มระดบัสงูสดุใน 1-2 ปีขา้งหนา้ 
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