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ttb analytics มองไทยเท่ียวไทยยอดพุ่งครึ่งปีหลัง คาดท้ังปีไทยเท่ียวไทยโต 161.7% สร้างรายได้

ราว 7.2 แสนล้านบาท ห่วงเงินเฟ้อฉุดก าลังซ้ือ แนะใช้เทรนด์ท่องเท่ียวแนวใหม่หนุนเศรษฐกิจ

ภูมิภาค 

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่า จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ในประเทศในปี 2565 จะอยู่ท่ี 188.1 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวราว 7.2 แสนล้านบาท โดย

ตลาดนักท่องเท่ียวในประเทศยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยในปีน้ี โดยเฉพาะการ

ท่องเท่ียวระยะใกล้หรือจังหวัดเมืองรองท่ีเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนหน่ึงเพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัด

ของเมืองท่องเท่ียวหลักตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม และมองหาประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของท้องถ่ิน รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีต่ากว่าเม่ือเทียบกับเมืองหลักในภูมิภาคเดียวกัน    
 

ปี 2565 ไทยเท่ียวไทยฟ้ืนแรงหนุนรายได้ 7.2 แสนล้านบาท  

จากการท่ีภาครัฐประกาศให้พ้ืนท่ี 77 จังหวัดเป็นพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง (สีเขียว) ภาคธรุกิจท่ีเกี่ยวข้องสามารถขยาย

เวลาเปิดปิดกิจการให้กลับสู่ภาวะปกติ ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป รวมไปถึงการยกเลิกไทยแลนด์

พาส ช่วยให้บรรยากาศการท่องเท่ียวในประเทศไทยกลับมาคึกคักมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะวิกฤตน้ามัน

แพงท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว อาจท าให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพ่ิมขึ้นได้น้อยกว่าคาด ขณะท่ี

นักท่องเท่ียวไทยเอง ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่คาดว่าความต้องการท่องเท่ียวเพ่ือชดเชย

ช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงก่อนหน้า (Pent-Up Demand) ท่ียังมีสูง ท าให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและพฤติกรรมการท่องเท่ียวในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว

เข้มข้นในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยการเพ่ิมและขยายสิทธิ์ในโครงการ “เราเท่ียวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย” อีก 

1.5 ล้านสิทธิ์ ต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนตุลาคม และโครงการ “รัฐทัวร์ท่ัวไทย” ท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีรัฐท่องเท่ียวได้ในวันธรรมดา โดยไม่ถือเป็นวันลาได้ สูงสุด 2 วัน 
 

ttb analytics จึงประเมินว่า จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศจะสูงถึง 188.1 ล้าน

คน-ครั้ง หรือขยายตัว 161.7% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 และมีรายได้จากการท่องเท่ียวราว 7.2 

แสนล้านบาท หรือ ขยายตัว 228% สะท้อนจากตัวเลขผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 ท่ี

เพ่ิมขึ้นถึง 87.6% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 สร้างรายได้ 2.2 แสนล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 82.9% 

สอดคล้องกับข้อมูลเทรนด์สืบค้นจุดหมายปลายทางในประเทศ (Google Destination Insights) ท่ี มี

สัญญาณดีขึ้นตามล าดับนับตั้งแต่ต้นปี 
 

ราคาสินค้าและบริการพุ่งนา้มันแพงยงัคงส่งผลกระทบบรรยากาศการใช้จ่ายท่องเท่ียวในช่วงท่ีเหลือของปี   

แม้บรรยากาศการท่องเท่ียวในประเทศช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขึ้นกว่าปีท่ีผ่าน

มา แต่ระดับการฟ้ืนตัวยังค่อนข้างต่าและไม่ท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะจังหวัดท่ีพ่ึงพิงรายได้จากต่างชาติ

สูง  เช่น จังหวัดท่องเท่ียวในภาคใต้ท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้ช้าตามข้อจ ากัดในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวกลุ่มหลัก (จีนและรัสเซีย) สอดคล้องกับจ านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศท่ัวโลกโดยรวมท่ียังคง

ต่ากว่าก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ราว 10-20% ท าให้มีเพียง 12 จังหวัด หรือราว 15% ท่ีมีการฟ้ืนตัวอย่าง

ชัดเจนท้ังในส่วนของจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้ในช่วงท่ีผ่านมา 
 

ส าหรับครึ่งหลังของปี 2565 คาดว่า อัตราเงินเฟ้อท่ีเร่งขึ้นและยาวนานจะส่งผ่านต้นทุนการผลิตให้กระจาย

เป็นวงกว้าง จนท าให้ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก และอาจบ่ันทอนความ

เช่ือม่ันของผู้บริโภคและการท่องเท่ียวในประเทศ ซ่ึงถือเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวของคนไทย โดยเฉพาะราคา

พลังงานท่ีทะยานสูงสุดในรอบเกือบทศวรรษ ซ่ึงส่งผลกระทบการท่องเท่ียวของคนไทยกว่า 70% นิยม

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 10% ต่อคนต่อวัน  
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ช้ีเทรนด์ท่องเท่ียวเปลี่ยนหลังยุคโควิด-19  จาก “เมืองหลักยอดฮิต” เป็น “เมืองรองสุดชิค”    

ผลกระทบท่ีรุนแรงและยืดเยื้อจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจในวง

กว้างแล้ว ยังท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเดินทางข้ามพ้ืนท่ีในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้เทรนด์การท่องเท่ียว

เปลี่ยนไปจากเดิม จากการเสาะหาจุดเช็คอินสถานท่ีเท่ียวยอดนิยม  (Mass Travel) เป็น “การท่องเท่ียว

ระยะใกล้แต่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่” (Niche Travel) โดยเทรนด์การท่องเท่ียวรูปแบบน้ีได้รับความนิยม

มากขึ้น เห็นได้จากดัชนีการเคลื่อนท่ีของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook Mobility Index) ท่ีทยอยปรับตัวดีขึ้นใน

ทุกภูมิภาคและกระจายไปยังเมืองรองมากขึ้น สอดคล้องกับจ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่ีหันมาท่องเท่ียว

เ มืองรองในช่วง 4 เดือนแรกของปี  2565 สูงถึง  23.3 ล้านคน-ครั้ ง  หรือประมาณ 30% ของ

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท้ังหมด ซ่ึงจังหวัดเมืองรองท่ีได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย สมุทรสงคราม 

ลพบุรี และสุพรรณบุรี เหล่าน้ีสะท้อนการตอบโจทย์ท้ังเรื่องการหลีกเล่ียงความแออัดของเมืองท่องเท่ียว

หลัก การให้ประสบการณ์และเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน และค่าใช้จ่ายท่ีต่ากว่าราว 20-40% เม่ือเทียบกับ

เมืองหลักในภูมิภาคเดียวกัน  
 

“โปรโมท Local Destination” อัดแคมเปญท่องเท่ียวกระตุ้นการใช้จ่ายกระจายรายได้ท่องเท่ียว 

เม่ือเทรนด์การท่องเท่ียวเปลี่ยนไป จะท าอย่างไรให้นักท่องเท่ียวสามารถใช้เวลาอยู่ในเมืองรองได้นานขึ้น จึง

เป็นโจทย์ใหญ่ในการพัฒนาเมืองรองให้มีความน่าสนใจและดึงดูดมากขึ้น เน่ืองจากการท่องเท่ียวเมืองรอง

ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเช้าไปเย็นกลับ (One-Day Trip) หรือเป็นเพียงเส้นทางผ่านไปยังเมืองหลักเท่าน้ัน ดังเช่น

ตัวเลขรายได้จากการท่องเท่ียวของคนไทยในปี 2562 ท่ีเกือบ 80% หรือราว 8.5 แสนล้านบาท กระจุกอยู่ท่ี

เมืองหลัก และท่ีเหลือกระจายไปยัง 55 จังหวัดเมืองรอง ดังน้ัน นโยบายการส่งเสริม “ท่องเท่ียวเมืองรอง” 

ของภาครัฐจึงควรเน้นท้ังด้านอุปสงค์ของการท่องเท่ียว เช่น การน าค่าใช้จ่ายเท่ียวเมืองรองมาลดหย่อน

ภาษี โครงการเราเท่ียวด้วยกัน ควบคู่กับการพัฒนาด้านอุปทานอย่างยั่งยืน ท้ังการปรับปรุงสถานท่ี

ท่องเท่ียวให้สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถ่ินให้มีความหลากหลายและน่าดึงดูด ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

และส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจนท าการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การแนะน าเส้นทางท่องเท่ียว

เมืองรอง 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจเท่ียวเมืองหลัก พักเมืองรอง ฯลฯ เพ่ือให้สถานท่ีท่องเท่ียวเมืองรองเป็นท่ีรู้จัก

ในฐานะ “Local Destination” จนเกิดการกระจายการท่องเท่ียวในมิติพ้ืนท่ีและรายได้สู่ชุมชนต่อไป  
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ดึงก าลังซ้ือกลุ่ม Digital Nomad โอกาสธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง-เล็กในพ้ืนท่ีรอบนอก  

ในช่วงท่ีหลายประเทศจ าเป็นต้องล็อกดาวน์เป็นเวลายาวนานจากวิกฤตโควิด-19 ท าให้นายจ้างท่ัวโลกต้อง

ปรับตัวและน าเทคโนโลยีติดต่อส่ือสารและรูปแบบการท างานผ่านระบบออนไลน์มาใช้อย่างแพร่หลาย จนเกิด

เทรนด์การท างานจากท่ีไหนก็ได้ในยุคดิจิทัล (Digital Nomad) เช่น งานฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจออนไลน์ และ

งานท่ีไม่จ าเป็นต้องเข้าออฟฟิศ (Remote Working)) ซ่ึงได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ และได้รับการยอมรับใน

วงกว้าง เห็นได้จากปัจจุบันมีการออกวีซ่าประเภท “Digital Nomad” ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มน้ีแล้วมากกว่า 

20 ประเทศท่ัวโลก 
 

ttb analytics มองว่า กลุ่ม Digital Nomad มีจุดเด่นในเรื่องของระยะเวลาพ านักท่ียาวนานกว่ากลุ่มอ่ืน ส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มวัยท างานยุค Millennial (อายุระหว่าง 24-37 ปี) ท่ีมีก าลังซ้ือสูง หัวใจส าคัญของตลาดกลุ่มน้ี

คือ “การสร้างสมดุลระหว่างการท างานและการพักผ่อน” เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศท างานในช่วงส้ัน ๆ และถือ

โอกาสท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีแปลกใหม่ จึงท าให้โรงแรมท่ีพักขนาดกลางและขนาดเล็กในพ้ืนท่ีรอบนอกหรือ

เมืองรอง ซ่ึงมีข้อได้เปรียบด้านท าเลท่ีตั้งท่ีเป็นส่วนตัว สงบเงียบ ไม่วุ่นวาย และมีค่าใช้จ่ายต่าเหมาะแก่การ

พักผ่อนระยะยาว ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรปรับปรุงท่ีพักให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอในราคาท่ี

จับต้องได้ การน าแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในการให้บริการ การสร้างความพร้อม

ด้านเทคโนโลยีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงการสร้างบรรยากาศท างาน ท่ีช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน  เช่น Coworking space หรือ Social space ซ่ึงจะช่วยดึงดูดตลาด Digital 

Nomad ท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด  

* * * * * * * * * * 
 
 
 


