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การท่องเท่ียวไทยมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มข้ึนอย่าง 
มีนัยสำาคัญ และส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างชัดเจน 
ในช่วงที่ผ่านมา โดยจำ�นวนนักท่องเท่ียวต่�งช�ติผ่�นระดับ 30 
ล้�นคนในปี 2016 ส่งผลให้ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอยู่ที่
ร�ว 11% ตอ่ GDP และค�ดว่�จำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ติจะยงัคง
ขย�ยตัวตอ่เนือ่งเปน็กว�่ 37 ล�้นคนในป ี2017 ทัง้นี ้นอกจ�กร�ย
ได้ที่ม�จ�กนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว 
ยังส่งผลดีต่อก�รจ้�งง�นและก�รลงทุนโดยรวมของประเทศ  
โดยอุตส�หกรรมท่ีมีก�รท่องเท่ียวเป็นปัจจัยสนับสนุน เช่น 
โรงแรมและร้�นอ�ห�ร ค�้สง่ค�้ปลกี และ ก�รคมน�คมขนสง่และ 
ก�รสื่อส�ร มีก�รจ้�งง�นรวมกันกว่� 10 ล้�นคน หรือมีอัตร�
เติบโตเฉลีย่ 1.4% ตอ่ป ีและคดิเปน็ 26% ของก�รจ�้งง�นโดยรวม

อีไอซีมองว่าการท่องเที่ยวไทยจะยังขยายตัวได้ดีด้วยตลาด 
นักท่องเที่ยวเดิมๆ ไปได้อีกระยะหนึ่ง แต่การเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องจำาเป็นต้องคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า และการปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถใน 
การแข่งขันในระยะยาวให้มากข้ึน ซ่ึงรวมถึงก�รขย�ยตล�ด 
นักท่องเท่ียวใหม่ๆ ในด้�นท่ีไทยมีข้อได้เปรียบอยู่แล้ว เช่น  
ก�รท่องเที่ยวเพื่อก�รพักผ่อน และก�รท่องเที่ยวเชิงก�รแพทย์ 
ในขณะเดยีวกนั ควรพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วในด�้นที่ไทยมศีกัยภ�พ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน อ�ทิ ก�รส่งเสริม 
ก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์จ�กต่�งประเทศ และก�รพัฒน�แหล่ง 
ท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นต้น

ประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และ
เมียนมา ล้วนเป็นตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพสำาหรับการท่องเท่ียว 
ในด้านท่ีไทยมีจุดแข็งอยู่แล้ว อีไอซีเช่ือว่�ก�รเติบโตอย่�ง
ยั่งยืนของจำ�นวนนักท่องเที่ยวนั้นไม่ส�ม�รถพึ่งพ�ตล�ดเดิมๆ  
อย่�งนักท่องเที่ยวจีนได้ตลอดไป แต่ควรมองห�ตล�ดอื่นเข้�
ม�เพิ่มเติม โดยเฉพ�ะก�รท่องเที่ยวเพื่อก�รพักผ่อน ซึ่งอินเดีย
และอนิโดนเีซยีนบัเป็นตล�ดทีม่ศีกัยภ�พ ในขณะทีก่�รท่องเทีย่ว 
เชิงก�รแพทย์ก็ยังมีโอก�สขย�ยตล�ดไปสู่นักท่องเท่ียวทั้งจ�ก
กลุม่ประเทศพัฒน�แลว้ทีม่องห�บรกิ�รด�้นสขุภ�พทีร่�ค�ถกูลง 
เชน่ ออสเตรเลยี เยอรมน ีและฝร่ังเศส รวมถึงกลุม่ประเทศกำ�ลงั
พัฒน�ซึ่งมีคว�มต้องก�รบริก�รด้�นสุขภ�พท่ีดีกว่�ในประเทศ
ตนเอง เช่น เมียนม� และประเทศในแถบแอฟริก� เป็นต้น
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ในขณะเดยีวกัน การเสรมิสรา้งการทอ่งเทีย่วในดา้นอืน่ๆ โดยเฉพาะ 
ดา้นการสนบัสนนุการถา่ยทำาภาพยนตรจ์ากตา่งประเทศ การพัฒนา 
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่นษุยส์รา้งขึน้ และการสรา้งตลาดการทอ่งเทีย่ว 
เชิงกีฬา จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งต้องได้รับก�รสนันสนุนจ�กทั้งภ�ค
รัฐและเอกชน ไม่ว่�จะเป็นก�รให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับกองถ่�ย
ต่�งประเทศที่จะเข้�ม�ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ในไทย หรือก�รสนับสนุน
ก�รลงทุนสร้�งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น สวนสนุก สวนน้ำ� หรือ 
พิพิธภัณฑ์ รวมถึงก�รดึงง�นกีฬ�ระดับโลกเข้�ม�จัดที่ไทย ทั้งหมด
น้ีจะเป็นอีกหน่ึงวิธีที่ช่วยเพ่ิมจำ�นวนและร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยว 
อีกทั้งยังช่วยกระจ�ยคว�มเสี่ยงจ�กก�รพ่ึงพ�ก�รท่องเที่ยวในด้�น
เดิมๆ ของไทย

นอกจากนี้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังต้องร่วมกันพัฒนาด้าน
อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเน่ือง
ทั้งด้านบุคลากร การบำารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว และการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งในมิติที่กว้างมากขึ้น  
เชน่ ก�รเสรมิสร�้งด�้นจรรย�บรรณ เทคโนโลย ีคว�มคดิสร�้งสรรค์
และนวัตกรรมให้กับบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวเพิ่มเติมจ�กทักษะ
ด้�นภ�ษ�และคุณภ�พก�รบริก�ร รวมทั้งก�รคำ�นึงถึงคว�มเพียง
พอของบุคล�กรในก�รดูแลด้�นคว�มปลอดภัย ก�รปรับปรุง 
กฎระเบียบให้เกิดก�รบังคับใช้อย่�งจริงจัง และมีก�รบังคับใช้บท
ลงโทษต�มกฎหม�ย ตลอดจนก�รจดัใหม้บีรกิ�รก�รขนสง่ส�ธ�รณะที ่
เชือ่มโยงแหลง่ทอ่งเทีย่วหลกักบัแหลง่ทอ่งเทีย่วรองทีม่ปีระสทิธภิ�พ
และเอื้อต่อก�รใช้บริก�รของนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ อ�ทิ ก�รพัฒน�
ระบบก�รใหข้อ้มลูย�นพ�หนะ เสน้ท�งก�รเดนิท�ง และ ระบบจองตัว๋ 
ออนไลน์ เป็นต้น
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ในปัจจุบัน ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้การท่องเที่ยวมีบทบาทมากขึ้น
ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ ในรูปของเงินตราต่างประเทศ  
การขยายตัวของ GDP การจ้างงานและการสร้างอาชีพ และในด้าน
สงัคมทีก่่อให้เกดิการพฒันาสาธารณูปโภคและการลงทนุในสิง่อำานวย
ความสะดวกตา่งๆ โดยเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วถอืเปน็ฟนัเฟอืงสำาคัญ
ในการขับเคลือ่นประเทศ และยงัเปน็ตวัเชือ่มความสมัพนัธท์างการคา้
ระหวา่งประเทศตลอดจนการแลกเปลีย่นวฒันธรรมตา่งๆ ใหเ้พ่ิมมาก 
ยิ่งขึ้น

1
การท่องเท่ียวไทยกับบทบาท
ต่อเศรษฐกิจท่ีสำาคัญกว่าเดิม



การทอ่งเทีย่วไทยขยายตวัในอตัราเฉลีย่ปลีะ 7.6% ซ่ึงสงูกวา่การเพิม่ขึน้ของจำานวนนกัท่องเท่ียวทัว่โลกในชว่ง 20 ปทีีผ่่านมา  
โดยนับตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2015 นักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก (international tourist arrival) มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
จาก 527 ล้านคน เป็น 1,186 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.6% ต่อปี โดยไทยได้รับความนิยมในการเดินทาง 
เข้ามาท่องเที่ยวมากข้ึนในระยะหลัง ซ่ึงจุดเด่นของไทยคือความหลากหลายของสถานที่ท่องเท่ียวและความคุ้มค่าในการ 
ใช้จ่าย ทำาให้ไทยได้ส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 1.3% เป็น 2.5% นอกจากนี้ จากสถิต ิ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยเกือบ 30 ล้านคน ในปี 2015 ซึ่งมีการใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 5,142 บาท/วัน/คน และ
ระยะเวลาพกัอาศยัเฉลีย่ 9-10 วนั โดยหากคำานวณคา่ใชจ่้ายเฉล่ียต่อวันกับจำานวนวันทีพ่กัและจำานวนนกัทอ่งเทีย่วต่างชาติ
ทั้งหมดแล้ว พบว่ามีเม็ดเงินสะพัดเข้าประเทศอย่างมหาศาลถึง 1.46 ล้านล้านบาท

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ 10 อันดับแรก

หน่วย: ล้�นคน, %YOY

อเมริกา
ITA: 191 ลานคน (16%)

ยุโรป
ITA: 609 ลานคน (51%)

แอฟริกา
ITA: 53 ลานคน (5%)

ตะวันออกกลาง
ITA: 54 ลานคน (5%)

เอเชียแปซิฟก
ITA: 277 ลานคน (23%)
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จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง 
โดยนักท่องเที่ยวชาวเอเชียถือเป็นกลุ่มหลักของการท่องเที่ยวไทย1



จำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเข้าสู่ระดับ 30 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเป็นราว 11% ต่อ GDP  
สะท้อนถึงความสำาคัญของการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำาคัญ ท่ีผ่�นม� ภ�คก�รส่งออกสินค้�เป็นปัจจัยสำ�คัญใน 
ก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย แต่หลังจ�กปี 2010 เป็นต้นม� ก�รส่งออกสินค้�ชะลอตัวลงอย่�งต่อเน่ืองและหดตัวในปี 2015 ซ่ึง
ลดลงถึง 3.4% จ�กปีก่อนหน้� อย่�งไรก็ต�ม ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจในปีดังกล่�วกลับเป็นไปในทิศท�งตรงกันข้�ม โดย GDP  
กลับขย�ยตัวเม่ือเทียบกับปี 2014 ด้วยแรงสนับสนุนจ�กก�รขย�ยตัวของก�รส่งออกภ�คบริก�รซ่ึงมีภ�คก�รท่องเท่ียวเป็น 
องค์ประกอบสำ�คัญ โดยสถิติของนักท่องเท่ียวต่�งช�ติท่ีเดินท�งเข้�ม�ในไทยสูงสุดในปี 2015 อยู่ท่ี 30 ล้�นคน ทำ�ให้ก�รส่งออก 
ภ�คบริก�ร (export of services) เติบโตสูงถึง 14.9% ซ่ึงเม็ดเงินท่ีได้จ�กนักท่องเท่ียวต่�งช�ติมีส่วนสำ�คัญท่ีช่วยพยุงเศรษฐกิจโดย
รวมให้กลับม�เติบโตได้ถึง 2.8% ท่�มกล�งสภ�วะท่ีภ�คก�รส่งออกสินค้�หดตัว

ด้วยการส่งออกภาคบริการท่ีขยายตัวมาอย่างต่อเน่ืองจากการเติบโตของภาคการท่องเท่ียว ทำาให้คาดการณ์ได้ว่าในปี 2017  
ไทยจะมีรายรับกว่า 2 ล้านล้านบาท จากการส่งออกภาคบริการ จ�กจำ�นวนนักท่องเท่ียวต่�งช�ติท่ีเข้�ประเทศเกือบ 30 ล้�นคน 
ในปี 2015 ทำ�ให้ร�ยได้จ�กก�รส่งออกภ�คบริก�รเพ่ิมเป็นกว่� 1.5 ล้�นล้�นบ�ทในปี 2015 ซ่ึงก�รขย�ยตัวดังกล่�วส่งผลให้สัดส่วนของ
ก�รส่งออกภ�คบริก�รต่อก�รส่งออกท้ังหมดเพ่ิมข้ึนเป็น 23% จ�ก 16% ในปี 2005 และค�ดว่�ด้วยประม�ณก�รจำ�นวนนักท่องเท่ียว 
ต่�งช�ติท่ี 37 ล้�นคน ในปี 2017 จะส่งผลให้ร�ยได้จ�กก�รส่งออกภ�คบริก�รด้�นท่องเท่ียวมีมูลค่�สูงแตะ 2 ล้�นล้�นบ�ทได้
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การส่งออกภาคบริการด้านท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
เป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในภาวะที่การส่งออกสินค้าหดตัว2

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงของ GDP และก�รส่งออกสินค้�และบริก�ร
หน่วย: %YOY
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ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเกื้อหนุนโอกาสการเติบโตของธุรกิจที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน ทั้งธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มีสัดส่วนรวมกันเพิ่มขึ้นเป็น  
30% ต่อ GDP จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่เพิ่มข้ึนทุกปีช่วยสนับสนุนก�รขย�ยตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่�งม�ก  
โดยในระยะ 10 ปทีีผ่�่นม� โรงแรมและร�้นอ�ห�รมอีตัร�ก�รเตบิโตเฉลีย่แบบเรง่ตวั จ�ก 3% เป็น 8% ตอ่ปี ธรุกิจค�้สง่ค�้ปลกี 
กเ็รง่ตวัเรว็ขึน้เชน่กนั จ�ก 1% เปน็ 3% ตอ่ปี ซึง่ธุรกิจน้ีในบรเิวณกรงุเทพฯ และแหลง่ทอ่งเทีย่วหลักๆ ของไทยมสีว่นแบง่
ร�ยไดท้ีม่�จ�กนกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตสิงูถงึ 40% ในขณะทีธ่รุกจิคมน�คมขนส่งและก�รสือ่ส�ร เตบิโตในระดบั 5-6% ตอ่ป ี

นอกจากรายได้จากนักท่องเที่ยวแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังส่งผลดีต่อการจ้างงาน โดยธุรกิจข้างต้นที่มี 
การทอ่งเทีย่วเปน็ปจัจยัสนบัสนนุมกีารจา้งงานรวมกนักวา่ 10 ลา้นคน คดิเปน็ 26% ของการจา้งงานรวม ทัง้น้ี จ�กร�ยง�น 
ก�รสำ�รวจแรงง�นในประเทศ พบว�่ ธรุกจิโรงแรมและร�้นอ�ห�รมจีำ�นวนก�รจ�้งง�นขย�ยตวัม�กทีสุ่ดเฉลีย่ 1.6% ตอ่ป ี 
โดยเพิม่ขึน้จ�ก 2.3 ล�้นคน ในป ี2005 เปน็ 2.7 ล�้นคนในป ี2015 ในขณะทีธ่รุกจิค�้สง่ค�้ปลกีมกี�รจ�้งง�นเตบิโตเฉลีย่ 
1.3% ต่อปี หรือจ�ก 5.4 ล้�นคนม�เป็น 6.1 ล้�นคน ในช่วงเวล�เดียวกัน ซึ่งก�รจ้�งง�นที่เพิ่มขึ้นในสองธุรกิจส่งผลให้
สัดส่วนก�รจ้�งง�นในอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2%

0.7%

2015

38.7

74%

16%

7%

3%

2005

36.0

76%

15%

6%

3%

อ่ืนๆ 0.5%

การขนสง สื่อสารและคมนาคม 1.3%
คาสงคาปลีก 1.3%

โรงแรมและรานอาหาร 1.6%

CAGR (05-15)

6.9

73%

9.6

15%

2015

8%

1995

71%

4%
5.1

70%

14%

10%

5%

2005

3%

+3.2%

6%
19%

โรงแรมและรานอาหาร +3% +8%

คาสงคาปลีก +1% +3%
การขนสง สื่อสารและคมนาคม +6% +5%

อ่ืนๆ +3% +3%

CAGR

(95-05)        (05-15)

10  ท่องเที่ยวไทยติดปีก...ฉีกกรอบตลาดเดิม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อการจ้างงาน
และการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง3

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสศช. และสำานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

Real GDP แบ่งต�มประเภทอุตส�หกรรม ก�รจ้�งง�นในอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รท่องเที่ยว

หน่วย: ล้�นล้�นบ�ท หน่วย: ล้�นคน
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การขยายตัวของการท่องเที่ยวยังช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง4

* การจำาหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เช่น ของที่ระลึก
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว

ก�รลงทุนด้�นก�รท่องเที่ยวและมูลค่�เพิ่ม
อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว (gross value added)

สัดส่วนมูลค่�เพิ่มอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว
แบ่งต�มประเภท (ปี 2013-2015)

หน่วย: %

นอกจากผลทางตรง (direct contribution) ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวแล้ว  
ผลดีทางอ้อมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (indirect contribution) ยังก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 
การท่องเท่ียวตามมา โดยในปี 2015 มีมูลค่�เงินลงทุนสูงถึง 68.2 พันล้�นบ�ท ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งม�จ�กก�รบริก�รที่พัก อ�ห�ร
และเครื่องดื่ม โดยเม็ดเงินลงทุนดังกล่�วช่วยสร้�งมูลค่�เพิ่ม (gross value added) ให้กับอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวถึง 8% 
นอกจ�กผลท�งตรงและท�งอ้อมแล้ว ก�รท่องเที่ยวยังสร้�งแรงจูงใจ (induced contribution) ให้นักท่องเที่ยวในหล�ยมิติ  
ที่เด่นชัด คือ ก�รจูงใจเพื่อเข้�ซื้ออสังห�ริมทรัพย์ไว้สำ�หรับเป็นที่พักต�กอ�ก�ศ ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ใน 
แหล่งท่องเที่ยวหลัก เป็นต้น

ด้วยบทบาทและนัยสำาคัญท่ีมากข้ึนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจไทย คาดการณ์ว่าหากรายได้ของการท่องเท่ียว 
ลดลง 10% จะส่งผลกระทบต่อ GDP ลดลงถึง -0.9% ดังน้ัน ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีความสำาคัญ
ไม่น้อยไปกว่าภาคการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก 

ดังน้ัน แนวทางการเติบโตอย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยจึงเป็นเน้ือหาท่ีอีไอซีทำาการวิเคราะห์ในเอกสารฉบับน้ี 
โดยการเติบโตอย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยจะมาจาก 1) การส่งเสริมและการขยายการท่องเท่ียวในด้านท่ีไทย
มีจุดเด่นอยู่แล้ว ซ่ึงได้แก่ การท่องเท่ียวเพ่ือการพักผ่อน การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ และการท่องเท่ียวด้านการจัดประชุมและ
นิทรรศการ และ 2) การส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านใหม่ๆ  เช่น การส่งเสริมการถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
และการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เป็นต้น

อ่ืนๆ

บริการสถานพักแรม

30%

15%การโดยสารทางบก

การจําหนายสินคา*

อาหารและเครื่องดื่ม
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กรุงเทพฯ
42%, 37%

เชียงใหม
7%, 5%

สงขลา
3%, 4%

ประจวบคีรีขันธ
2%, 2%

เชียงราย
1%, 1%

พังงา
1%, 1%

สุราษฎรธานี
5%, 6%

ภูเก็ต
10%, 17%

กระบี่
3%, 4%

ชลบุรี
15%, 13%

2005 2015

นักทองเที่ยวหลัก

มาเลเซีย

ญี่ปุน 

เกาหลีใต

การใชจายตอหัว
(บาทตอวัน)

ระยะเวลาในการ
ทองเที่ยว (วัน)

3,900

8

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC ณ พฤศจิกายน 2016 จากขอมูลของ UNWTO, World Bank และ กรมการทองเที่ยว

5,100

9

11.6 ลานคน 29.9 ลานคน

12%

10%

7%

จีน

มาเลเซีย

เกาหลีใต

อินเทอรเน็ต
แอปพลิเคชัน
การเขาถึงขอมูล

27%

12%

5%

Ranking

Trend driver

เจาะเทรนด
ธุรกิจขยับรับการเปลี่ยนแปลง

ทองเที่ยวยุคใหม

ในชวง 10 ปที่ผานมา
ไทยยังคงพึ่งพา
แหลงทองเที่ยวเดิมๆ

#18

มากับทัวร
บริษัททัวร Online booking

เดินทางเอง 

#11

รูปแบบการทองเที่ยวและการใชจาย

2006, 2015
สัดสวนนักทองเที่ยวในไทย (%)

44% 81%

www.scbeic.com
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การใชจายตอหัว
(บาทตอวัน)

ระยะเวลาในการ
ทองเที่ยว (วัน)

3,900

8

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC ณ พฤศจิกายน 2016 จากขอมูลของ UNWTO, World Bank และ กรมการทองเที่ยว
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#18

มากับทัวร
บริษัททัวร Online booking
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รูปแบบการทองเที่ยวและการใชจาย

2006, 2015
สัดสวนนักทองเที่ยวในไทย (%)

44% 81%
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เมื่อวัดจากจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว
อันดับท่ี 11 ของโลกซึ่งขยับขึ้นจากอันดับ 
18 เมื่อ 10 ปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มที่
จะติดอยู่ใน 10 อันดับแรกในอนาคตอัน
ใกล้ ทั้งนี้ ไทยนับเป็น 1 ใน 2 ของประเทศ
ในเอเชียที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มี
จำานวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิากทีส่ดุในโลก 

BOX: ทศวรรษที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร?
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ไทยสามารถขยับอันดับได้อย่างรวดเร็ว
จนเกือบติด 1 ใน 10 ภายในระยะเวลา 10 ปี5

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Tourism Organization (UNWTO) และ World Bank

อันดับประเทศที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติม�กที่สุด

หน่วย: ล้�นคน

อันดับ ประเทศ
2015 2005

รวม สัดสวน (%) อันดับ รวม สัดสวน (%)

ท่ัวโลก 1,186  100 823  100

1 ฝร่ังเศส 84.5 7.1 1 75.0 9.1

2 สหรัฐฯ 77.5 6.5 3 49.2 6.0

3 สเปน 68.2 5.8 2 55.9 6.8

4 จีน 56.9 4.8 4 46.8 5.7

5 อิตาลี 50.7 4.3 5 36.5 4.4

6 ตุรกี 39.5 3.3 10 20.3 2.5

7 เยอรมนี 35.0 3.0 9 21.5 2.6

8 สหราชอาณาจักร 34.4 2.9 6 28.0 3.4

9 เม็กซิโก 32.1 2.7 8 21.9 2.7

10 รัสเซีย 31.3 2.6 7 22.2 2.7

11 ไทย 29.9 2.5 18 11.6 1.4



 
 

โครงสร้างนักท่องเที่ยวตามสัญชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำาให้การท่องเที่ยวไทยมีความเสี่ยงมากข้ึน  
จากการพึง่พานกัท่องเทีย่วกลุม่ใดกลุม่หนึง่มากเกนิไป โดยปจัจบุนันกัทอ่งเทีย่วอนัดบัหนึง่ของไทยคอืนกัทอ่งเทีย่ว
จีนซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 30% ในขณะที่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว คือ นักท่องเที่ยวม�เลเซียและญี่ปุ่น มีสัดส่วนอยู่เพียง 12% 
และ 10% ต�มลำ�ดับ แม้ว่�จำ�นวนนักท่องเที่ยวจีนที่เติบโตอย่�งม�กจะส่งผลดีในแง่เม็ดเงินที่จะเข้�ประเทศเพิ่มขึ้น 
แตใ่นอกีมมุหนึง่ คอื คว�มเสีย่งทีเ่พ่ิมขึน้ต�มไปดว้ย จ�กก�รพึง่พ�นักทอ่งเทีย่วกลุ่มใดกลุม่หนึง่ม�กเกินไป สง่ผลให ้
ก�รทอ่งเทีย่วไทยจะคอ่นข�้งมคีว�มออ่นไหวสงูห�กนกัทอ่งเทีย่วกลุม่นีห้�ยไป นอกจ�กนี ้ยงัสง่ผลกระทบในเรือ่งของ
อำ�น�จก�รต่อรองท�งธุรกิจระหว่�งผู้ประกอบก�รไทยและนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพ�ะกรุ๊ปทัวร์ ทำ�ให้ผู้ประกอบก�ร 
ไทยไมส่�ม�รถปรบัขึน้ร�ค�ได ้ในขณะทีต่อ้งแบกรบัตน้ทนุทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ โดยเฉพ�ะค�่จ�้งแรงง�น รวมถงึผลเสยี 
ด�้นอืน่ๆ เชน่ ผลกระทบตอ่นกัทอ่งเทีย่วยโุรปทีม่กัตอ้งก�รคว�มสงบและคว�มเปน็สว่นตวัในก�รพกัผอ่น จงึอ�จไม่
ชอบพำ�นักอ�ศัยร่วมกับนักท่องเที่ยวจีน
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จำานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เติบโตขึ้นอย่างมาก
โดยเฉพาะในช่วงปี 2011-20156

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว

สัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนต่อนักท่องเที่ยวทั้งหมดของไทย
หน่วย: ล้�นคน, %
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26%
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24.8

นักทองเที่ยวชาติอ่ืน +8%

นักทองเที่ยวจีน +26%

CAGR



 
 

ในปัจจุบัน สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นเป็น 81% จากราว 67% ในปี 2005 ซึ่งเป็น 
ผลมาจากความสะดวกสบายมากขึน้จากเทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็และคา่ใช้จา่ยทีล่ดลง ในชว่งทีผ่�่นม� นกัทอ่งเทีย่ว
ต�่งช�ติที่ไมไ่ดเ้ดนิท�งกบักรุป๊ทวัร ์(Freely Independent Traveler: FIT) มสัีดสว่นทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพ�ะนกัทอ่งเทีย่ว
จ�กเอเชยี จ�กสดัสว่นเพยีง 59% ในป ี2005 ม�เปน็ 77% ในปจัจบุนั ทัง้นี ้นบัว�่นวตักรรมเทคโนโลยใีนด้�นก�รสือ่ส�ร 
เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตมีส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเปล่ียนไป ส่งผลให้ก�รทำ�ตล�ด 
และก�รใช้ช่องท�งในก�รเข้�ถึงลูกค้�ของผู้ประกอบก�รในปัจจุบันต้องเปลี่ยนแปลงต�มไปด้วย จ�กแต่เดิมที่ต้อง
พึ่งพ�ผู้ประกอบก�รทัวร์หรือตัวแทนจำ�หน่�ยตั๋วเครื่องบินเป็นหลัก เปลี่ยนม�เป็นช่องท�งออนไลน์ม�กขึ้น 

แม้ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวจะเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวกลับมีแนวโน้ม 
ลดลงเน่ืองจากระยะเวลาการทอ่งเทีย่วลดลงในระยะหลัง โดยระยะเวล�ก�รทอ่งเทีย่วทีล่ดลงจะสง่ผลกระทบตอ่
ร�ยไดข้องก�รทอ่งเทีย่วโดยรวมอย�่งม�ก แมว้�่ยอดใช้จ�่ยตอ่วนัจะเตบิโตเพิม่ขึน้อย�่งตอ่เน่ือง แตร่ะดบัก�รเพิม่ขึน้ 
ของยอดใช้จ่�ยต่อวันอ�จไม่เพียงพอต่อก�รชดเชยร�ยได้จ�กระยะเวล�ท่องเที่ยวที่ลดลง 1 วัน โดยเฉพ�ะร�ยได้
ในส่วนของค่�ท่ีพักและอ�ห�ร ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนก�รใช้จ่�ยท่องเท่ียวหลักๆ เกือบ 50% ของก�รใช้จ่�ยท่องเที่ยว 
ทั้งหมด จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ก�รท่องเที่ยวไทยควรหันม�เน้นก�รเติบโตเชิงคุณภ�พม�กกว่�ปริม�ณ
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หน่วย: ล้�นคน

นวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารส่งผลให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางด้วยตัวเองมากขึ้น7

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว

สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่เดินท�งเองและปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจในก�รเดินท�ง

41%

23% 21%
11%

19%

6%
13%
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22%
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19%

59%

77% 79%
89%

81%

94%
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78%
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67%

81%

0.30.51.2 0.9 29.90.7 11.50.75.52.721.47.2

201520052015200520152005201520052015200520152005

กรุปทัวรเดินทางเอง

เอเชีย ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง โดยรวม

สายการบิน6%

โรงแรม10%

บริษัททัวร
37%

ออนไลน

51%

อ่ืนๆ
37%

เว็บไซต

17%

โซเชียลมีเดีย21%

เพ่ือนและคนรูจัก
26%

ชองทางการจอง 
(การเดินทาง/ท่ีพัก/กิจกรรม)

แหลงขอมูลท่ีมีผลในการตัดสินใจ



 
 

การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งเดิมจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
ในระยะยาวแม้ว่�จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติในแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศยังส�ม�รถเติบโตได้ต่อเน่ือง  
แต่ก�รกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเดิมจะส่งผลกระทบเชิงลบในด้�นคว�มเสื่อมโทรมของ 
สิ่งแวดล้อมซึ่งอ�จฟื้นฟูสภ�พได้ไม่ทัน เนื่องจ�กปริม�ณนักท่องเที่ยวที่ม�กเกินไป ทั้งนี้ ไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที ่
น�่สนใจอกีม�ก โดยเฉพ�ะในภ�คใต ้เชน่ กระบี ่พังง� และ ระนอง ดงันัน้ ทกุภ�คสว่นควรรว่มกนัจัดแผนก�รเชือ่มตอ่ 
ก�รท่องเที่ยวระดับภูมิภ�ค เพื่อทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้ ก�รจ้�งง�น และก�รลงทุนไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ

แนวโน้มราคาห้องพักของโรงแรมในเอเชียกลับลดลงทั้งที่จำานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากจำานวน
โรงแรมราคาประหยดัทีเ่ปดิมากขึน้ สะทอ้นภ�วะก�รแขง่ขนัในธรุกจิทีส่งูขึน้ แม้ว�่ในชว่งทีผ่�่นม� จำ�นวนนกัทอ่งเทีย่ว 
ต่�งช�ติในภูมิภ�คเอเชียจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นม�ก แต่ดัชนีร�ค�ห้องพักโรงแรมกลับมีแนวโน้มลดลง ซึ่งส�เหตุหลัก 
ม�จ�กก�รเปดิตวัของโรงแรมระดบักล�งและระดบัล่�งม�กขึน้ ต�มคว�มนยิมของนกัท่องเทีย่วเอเชยีทีใ่หค้ว�มสำ�คญั 
ในเรื่องของที่พักน้อยกว่�นักท่องเที่ยวตะวันตก

แม้ว่ายอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้น แต่ระยะเวลาท่องเที่ยวกลับลดลง 
ส่งผลให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมลดลง8

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว 

ก�รใช้จ่�ยและระยะเวล�ท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ

ร�ยได้โดยเฉลี่ยต่อคนจ�กนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

2005 2007

32

28

24

20

16

12

8

20152011 20132009

ลานคนบาท/คน

รายไดของการทองเที่ยว (แกนซาย)
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ (แกนขวา)
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หน่วย: %

หน่วย: %

หมายเหตุ: เฉพาะจังหวัดที่มีจำานวนนักท่องเที่ยวเกิน 1 ล้านคน
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว

ไทยยังคงพึ่งพา
แหล่งท่องเที่ยวเดิมๆ อยู่9

สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติแบ่งต�มจังหวัด 
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Hotel.com 

ราคาห้องพักโรงแรมในเอเชีย
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง10

ดัชนีร�ค�ห้องพักโรงแรมแบ่งต�มภูมิภ�ค
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เอเชีย -1.0%

โดยรวม +0.7%

ลาตินอเมริกา +1.1%

แคริบเบียน +1.8%

สหภาพยุโรปและตะวันออกกลาง +0.8%

แปซิฟก +0.9%

อเมริกาเหนือ +1.1%

CAGR 
2009-2015
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การท่องเที่ยวของไทยมีจุดเด่นด้านความหลากหลายของ 
สถานที่ท่องเที่ยว ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย รวมถึงความสามารถ
ของบุคลากร ทำาให้ ไทยมีความได้เปรียบค่อนข้างมากในด้าน 
การทอ่งเทีย่วเพือ่การพกัผอ่น การทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์รวมถงึ 
การจัดประชุมและนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเป็นตลาดที่ขยายตัวได้ดี 
มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อีไอซีเชื่อว่ายังมีโอกาสในการ
ขยายตลาดในด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้อยู่อีกมาก

เสริมความแข็งแกร่ง
ของการท่องเท่ียวไทย

2



เจาะนักทองเท่ียว
ศักยภาพสูง
ในอนาคต

ประชากร (2030F) 
หน�วย: ลานคน

3 จังหวัดยอดฮิต

3 อันดับการใชจาย
ของนักทองเที่ยว

เดือนที่นิยม
มาเที่ยวในไทย

กลยุทธดึงดูด
นักทองเที่ยว

ประเทศที่นิยมไป

1,528 295

12,777

ชอปปง

กรุงเทพฯ1 2 3ชลบุรี ภูเก็ต

พ.ค.-มิ.ย. มิ.ย.-ก.ค. และ ธ.ค.

อาหารฮาลาล หองละหมาด

ที่พัก

อาหารและเครื�องดื�ม

พัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ทองเท่ียวสำหรับครอบครัว

ขยายเสนทางการบิน
ไปยังเมืองตนทาง

BLR HYD CCJ COK

สงเสริมสภาพแวดลอมที่เปนมิตร
กับนักทองเที่ยวชาวมุสลิม

ที่พัก

ชอปปง

อาหารและเครื�องดื�ม

2,474
การใชจายของ
ชนชั้นกลาง (2030F) 
หน�วย: พันลานดอลลารสหรัฐฯ

อินเดีย

BEHAVIOR

23% ของโลก 4% ของโลก

CAGR 10%
2020F-2030F

CAGR 15%
2020F-2030F

อันดับ 1
ของโลก

อันดับ 4
ของโลก

อินโดนีเซีย

WHY?

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC ณ พฤศจิกายน 2016 จากขอมูลของ IMF, Kharas, H. & Gertz, G. (2010) และ กรมการทองเที่ยว

www.scbeic.com



อื่นๆ +9%

2015E

29.9

2007

4%

87%12%
4%

9%

83%

14.4

CAGR
2007-2015

ธุรกิจ +5%

พักผ่อน +10%

ไทยมจีดุเดน่ชดัเจนดา้นการทอ่งเท่ียวเพือ่การพกัผ่อน โดยเกือบ 90% ของนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางมาไทยเพือ่พกัผอ่น  
นับวา่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกทีค่ดิเปน็สดัส่วนราว 50% ก�รทอ่งเทีย่วเพ่ือก�รพักผอ่นไดร้บัคว�มนิยมเพิม่ขึน้
อย�่งม�ก โดยนบัตัง้แตป่ ี2007-2015 เตบิโตโดยเฉลีย่ 4% ซึง่กระแสคว�มนยิมทีเ่กิดขึน้นัน้ปร�กฎในไทยเช่นกนั เนือ่งจ�กไทย
มีแหล่งท่องเที่ยวหล�กหล�ย ธรรมช�ติสวยง�ม ค่�ครองชีพต่ำ� และผู้คนเป็นมิตร จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจ�กทั่วทุกมุมโลก 
เดินท�งเข้�ม�พักผ่อนในไทย ซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่มของนักท่องเที่ยวสหร�ชอ�ณ�จักร รัสเซีย ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้ เท่�น้ัน  
ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มเดินท�งออกนอกประเทศม�กขึ้นนับตั้งแต่ปี 2010

ราว 90% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยเพื่อพักผ่อน  
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีสัดส่วนประมาณ 50%11

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว และ UNWTO

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่เดินท�งม�ไทย
แบ่งต�มวัตถุประสงค์

จำ�นวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกแบ่งต�มวัตถุประสงค์

การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน 
(leisure tourism)

2015

14%

27%

6%

53%

2007

51%

7%
903

1,186

15%

27%

CAGR
2007-2015

อื่นๆ   +1%

ธุรกิจ   +3%

ก�รรักษ�พย�บ�ล  +3%
และศ�สน�

พักผ่อน    +4%

หน่วย: ล้�นคน หน่วย: ล้�นคน
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2009-2014

เพือ่รักษาระดบัปรมิาณนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตใิหส้งูอยา่งตอ่เนือ่ง การทอ่งเทีย่วไทยยงัคงตอ้งมุง่เนน้ดงึดดูนกัท่องเทีย่วจาก 
ภมูภิาคเอเชียดว้ยกนั เพราะจะเปน็กลุม่ทีอ่อกเดนิทางทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ และมกัเดินทางอยู่ในภมูภิาคของตนเอง 
โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวเอเชียมีสัดส่วนร�ว 25% ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จ�กในปี 2005 ที่มีสัดส่วนเพียง 19% ยิ่งกว่�นั้น
ยงัมอีตัร�ก�รขย�ยตวัสงูถงึร�ว 6% ตอ่ปโีดยเฉลีย่ จงึนบัว�่เป็นตล�ดทีม่ศีกัยภ�พและมคีว�มแตกต�่งจ�กนักทอ่งเทีย่วยโุรป 
ที่ถึงแม้จะมีปริม�ณม�กแต่ก�รเติบโตกลับเร่ิมชะลอตัว ทั้งนี้ ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้คนเดินท�งก็คือร�ยได้ โดยเมื่อผู้คนม ี
ร�ยได้สูงขึ้นก็จะเดินท�งท่องเที่ยวต่�งประเทศเพิ่มขึ้นต�มไปด้วย และห�กพิจ�รณ�ถึงแนวโน้มในปี 2020 จำ�นวนของ 
ผูม้รี�ยไดป้�นกล�งในเอเชยีจะมสีดัสว่นสงูขึน้ และจะเตบิโตแซงหน้�ยโุรปและอเมรกิ�เหนือภ�ยในปี 2030 ทัง้น้ี อไีอซมีองว�่ 
ประเทศในเอเชยีทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตสงูข้ึนพรอ้มๆ กบัก�รขย�ยตวัของปรมิ�ณผู้มรี�ยไดป้�นกล�ง เชน่ อนิเดยี และอนิโดนเีซยี
มีแนวโน้มที่จะกล�ยเป็นตล�ดนักท่องเที่ยวที่สำ�คัญ
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เมื่อผู้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นจะมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย12

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Bank และ International Monetary Fund (IMF)

คว�มสัมพันธ์ของจำ�นวนนักท่องเที่ยวกับร�ยได้ต่อหัว

หน่วย: %
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สัดสวน
2030F

จีน

ญ่ีปุน

CAGR 
(2020F-2030F) ขนาดของวงกลม คือ ปริมาณการใชจาย

ของผูมีรายไดปานกลางในป 2030F

ด้วยการเติบโตของรายได้และจำานวนผู้มีรายได้ปานกลางเป็นปัจจัยสำาคัญ อินเดียจึงนับว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง  
และสามารถเป็นตลาดใหม่ที่จะผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เนื่องจ�กค�ดก�รณ์ว่�ช่วงปี  
2016-2021 อัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของอินเดียจะสูงถึง 8% ต่อปี และค�ดว่�เศรษฐกิจจะมีขน�ดใหญ่กว่�  
10 ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ในปี 2018 อีกทั้งมีก�รประม�ณก�รว่�ก�รใช้จ่�ยของผู้มีร�ยได้ป�นกล�งช�วอินเดียจะ
เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก โดยจะสูงถึง 3.7 และ 12.8 ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ในปี 2020 และ 2030 ต�มลำ�ดับ ประกอบกับ 
จำ�นวนของช�วอินเดียที่มีม�กกว่�พันล้�นคน แต่มี ผู้เดินท�งออกนอกประเทศเพียงแค่หลักสิบล้�นคนต่อปี
เท่�นั้น จึงนับว่�ยังมีโอก�สอีกม�กที่ ไทยจะเจ�ะตล�ดนักท่องเที่ยวในกลุ่มน้ี นอกจ�กน้ี นักท่องเที่ยวอินเดียยัง
ส่งผลดีต่ออุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวไทย เนื่องจ�กช่วยหนุนตล�ดท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่น เพร�ะส่วนใหญ่
มักเดินท�งในช่วงเดือนพฤษภ�คมและมิถุน�ยน เน่ืองจ�กเป็นช่วงปิดภ�คเรียน ทั้งยังใช้เวล�ท่องเที่ยวเกินกว่�  
1 สัปด�ห์ ซึ่งม�กกว่�นักท่องเที่ยวเอเชียประเทศอื่นๆ ที่ท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยร�ว 5 วัน
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ผู้มีรายได้ปานกลางในเอเชียจะกลายเป็นผู้บริโภคหลัก
แทนที่ยุโรปและอเมริกาเหนือในปี 203013

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Homi Kharas, Geoffrey Gertz (2010)1

ปริม�ณก�รใช้จ่�ยของผู้มีร�ยได้ป�นกล�งร�ยภูมิภ�ค สัดส่วนและอัตร�ก�รขย�ยตัวของปริม�ณก�รใช้จ่�ย
ของผู้มีร�ยได้ป�นกล�ง

หน่วย: ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ หน่วย: %

1 Kharas, H. & Gertz, G. (2010). The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East. Wolfensohn Center for Development at Brookings.



ความคุม้ค่าในการใชจ้า่ย สถานทีท่อ่งเท่ียวทางทะเลทีส่วยงาม และแหล่งชอ้ปปิง้จำานวนมาก เปน็ปจัจัยดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว
อนิเดีย โดยช�ยห�ดและทะเลทีส่วยง�มของภเูกต็ สรุ�ษฎรธ์�นี และกระบ่ี เป็นจดุหม�ยทอ่งเทีย่วหลกัทีช่�วอนิเดยีสว่นใหญ่
นกึถงึและเกนิกว�่ครึง่ยงักลบัม�เทีย่วไทยอกีครัง้ ทำ�ให้ไทยกล�ยเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสำ�คญัของช�วอนิเดยีแซงหน้�ประเทศ 
คูแ่ขง่สำ�คญัอย�่งสงิคโปรท์ีม่จีดุแขง็ด�้นคว�มปลอดภยัและแหล่งชอ้ปปิง้ตัง้แตปี่ 2011 ทัง้นี ้จำ�นวนของนกัทอ่งเทีย่วอนิเดยี 
ทีเ่ดนิท�งม�ไทยมจีำ�นวนเกนิ 1 ล�้นคนเปน็ครัง้แรกในป ี2013 โดยร�วคร่ึงหน่ึงม�จ�ก Mumbai และ Dehli ซึง่เปน็หวัเมอืงใหญ่ 
และมีผู้มีร�ยได้สูงอ�ศัยอยู่จำ�นวนม�ก นับว่�ช่วยสร้�งเม็ดเงินให้ไทยร�ว 3.7 หมื่นล้�นบ�ทต่อปี ทั้งนี้ จำ�นวนเงินร�ว 1 ใน 3  
ใช้จ่�ยไปกับก�รช้อปปิ้ง โดยเฉพ�ะเสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ยและเครื่องหนัง 

นักท่องเที่ยวอินเดียนิยมเดินทางเองพร้อมครอบครัวขนาดใหญ่ ไทยจึงควรให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาสิ่งอำานวย
ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพ�ะก�รมุ่งเน้นให้ระบบขนส่งในประเทศเชื่อมโยงกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  
ทั้งก�รขนส่งระบบร�ง อ�ก�ศ น้ำ� และถนน เพื่อเพิ่มคว�มสะดวกในก�รเดินท�ง อีกทั้งเป็นโอก�สสำ�หรับผู้ประกอบก�ร
ส�ยก�รบินที่จะส�ม�รถขย�ยเส้นท�งบินไปยังเมืองที่มีช�วอินเดียเดินท�งออกม�จำ�นวนม�กขึ้น เช่น เมือง Bangalore, 
Hyderabad, Calicut และ Cochin รวมถึงมีบริก�รพิเศษสำ�หรับนักท่องเที่ยวอินเดียโดยเฉพ�ะ เช่น มีพนักง�นต้อนรับเป็น
ช�วอินเดีย มีภ�พยนตร์ Bollywood ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ช�วอินเดีย รวมถึงอ�ห�รมังสวิรัติ หรืออ�ห�รอินเดีย สำ�หรับบริก�ร
นักท่องเที่ยวขณะเดินท�ง

5,849 

รวมอื่นๆ

2%

ก�รเที่ยวชม
สถ�นที่

3%

ก�รเดินท�ง

9%

บันเทิง

11%

อ�ห�รและ
เคร่ืองดื่ม

16%

ที่พัก

26%

ช้อปปิ้ง

33%
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นักท่องเที่ยวอินเดียในไทยนิยม
ใช้จ่ายไปกับการช้อปปิ้ง14

ท่ีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเท่ียว

ก�รใช้จ่�ยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวอินเดียในไทย 2015

หน่วย: บ�ท/คน/วัน



นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มขยายตัวสูง โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นได้
ชดัเจนมากขึน้ตัง้แตป่ ี2020 เปน็ตน้ไป ไมเ่พยีงแตเ่ศรษฐกจิของอนิโดนีเซยีจะเตบิโตในอตัร�สงู แตย่งัเป็นตล�ดขน�ดใหญ่ 
เนื่องจ�กมีจำ�นวนประช�กรม�กที่สุดในอ�เซียน ประกอบกับค�ดก�รณ์ร�ยได้ต่อหัวของช�วอินโดนีเซียจะเติบโตเฉลี่ย 
สูงกว่� 6% ในช่วงเวล� 5 ปี นับจ�กปี 2016 ขณะที่ค่�เฉลี่ยของโลกอยู่ที่ร�ว 4% เท่�นั้น ประม�ณก�รก�รใช้จ่�ยของผู้ม ี
ร�ยไดป้�นกล�งช�วอนิโดนเีซยีทีจ่ะเพิม่ขึน้อย�่งม�กนับตัง้แตปี่ 2020 เป็นตน้ไป ทัง้น้ี นับตัง้แตปี่ 2008 เป็นตน้ม� นักทอ่งเทีย่ว 
อินโดนีเซียเดินท�งม�ไทยเพิ่มขึ้นโดยขย�ยตัวเฉลี่ยถึง 10% ขณะที่เดินท�งไปม�เลเซียและสิงคโปร์ขย�ยตัวเฉลี่ยเพียง 2% 
และ 6% ต�มลำ�ดับ แต่ปัจจุบันไทยยังมีนักท่องเที่ยวจ�กอินโดนีเซียค่อนข้�งน้อยเมื่อเทียบกับสิงคโปร์และม�เลเซียซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของช�วอินโดนีเซีย
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หน่วย: ล้�นคน

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียนิยม
เดินทางไปสิงคโปร์และมาเลเซียมากกว่าไทย15

ท่ีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Singapore Toursim Board, Tourism Malaysia และ กรมการท่องเท่ียว

จำ�นวนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินท�งไปม�เลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย
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สิ่งสำาคัญท่ีต้องคำานึงถึงในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยว
อินโดนีเซีย คือ ปัจจัยทางศาสนา  ดังนั้นจึงควรมุ่งสร้าง
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็มติรตอ่นกัทอ่งเทีย่วมสุลิม ร�ว 90%  
ของช�วอนิโดนีเซยีนบัถอืศ�สน�อสิล�ม จงึนยิมทอ่งเทีย่ว 
ในม�เลเซียและสิงคโปร์ เน่ืองจ�กมีสภ�พแวดล้อมที่
เป็นมิตรกับช�วมุสลิม ดังน้ัน เพ่ือรองรับก�รเติบโตของ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ไทยควรมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตต�มวิถีท�ง
ศ�สน�ระหว่�งท่องเที่ยวได้ เช่น ก�รจำ�หน่�ยอ�ห�รที่มี
เครื่องหม�ยรับรองฮ�ล�ลต�มแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 
เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี และ ภูเก็ต รวมถึงก�รอำ�นวยคว�ม
สะดวกด้�นข้อมูล เช่น ก�รจัดทำ�แอปพลิเคชันระบุร้�นค้� 
หรือร้�นอ�ห�รซึ่งจำ�หน่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่มที่ ได้รับ 
ก�รรับรองม�ตรฐ�นฮ�ล�ล รวมถึงก�รจัดให้มีห้อง
ละหม�ด หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับทำ�กิจกรรม
ท�งศ�สน�ต�มสถ�นที่ท่องเที่ยว สภ�พแวดล้อม 
ดั งกล่ � วนี้ ไ ม่ เพี ยงตอบสนองคว�มต้องก�รของ 
นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเท่�น้ัน แต่ยังส�ม�รถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวจ�กตะวันออกกล�งและม�เลเซียได้ด้วย

การเจาะตลาดก ลุ่มนักท่องเ ที่ ยวอินโดนี เซียนั้ น  
ผู้ประกอบการควรเตรียมรองรับการเดินทางเป็น
ครอบครัว และเน้นโปรแกรมที่มีสถานที่ท่องเท่ียว
ทางทะเล รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ก�รเล่�เรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์อย่�งน่�สนใจด้วย
ภ�ษ�อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ส�ม�รถ
ช่วยสร้�งคว�มประทับใจกับก�รม�เที่ ยวครั้ งแรก  
จนมีก�รบอกต่อไปยังนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ  นอกจ�กนี้  
นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียยังนิยมเดินท�งเป็นกลุ่มใหญ่ 
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวอินเดีย นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึง
มักนิยมจองห้องพักขน�ดใหญ่ รวมถึงรถยนต์โดยส�รที่
ส�ม�รถเดินท�งได้ครั้งละหล�ยๆ คน
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โอกาสธุรกิจบริการดานสุขภาพอยูที่ ไหน?

- เปนประเทศที่มีคารักษาพยาบาลสูง 
  และแพงขึ้นเรื�อยๆ
- และยังมีอัตราผูสูงอายุตอประชากร
  ในระดับสูง

ประเทศที่มองหาบริการดานสุขภาพที่ถูกลง

- เปนประเทศที่การใชจายดานสุขภาพ
  เติบโตสูง
- แตโครงสรางพื้นฐานและคุณภาพ
  การรักษาพยาบาลยังต่ำ

ประเทศที่มองหาบริการดานสุขภาพที่ดีกวา

เดนมารก

นิวซีแลนด

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

สวิตเซอรแลนด

สวีเดน

สหรัฐฯ

สิงคโปร

ออสเตรเลีย

ออสเตรีย

กัมพูชา

กานา

กินี

เคนยา

บังกลาเทศ

ปากีสถาน

เมียนมา

ไลบีเลีย

อินเดีย

อินโดนีเซีย

www.scbeic.com

MYANMAR

DENMARK

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC ณ พฤศจิกายน 2016 จากขอมูลของ World Bank



การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
(medical tourism)

ปัจจุบันไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพหลักของเอเชีย และมีแนวโน้มที่จำานวนผู้ป่วยต่างชาติจะเดินทางเข้ามา
รักษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% ต่อปี  ในปี 2016 ค�ดว่�จะมีมูลค่�ตล�ดผู้ป่วยต่�งช�ติทั่วโลกกว่� 1.7 หมื่นล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ  
ซึ่งมีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยร�ว 17.5 % ต่อปี โดยตล�ดผู้ป่วยต่�งช�ติที่ใหญ่ที่สุดของโลกนั้นม�จ�กสหรัฐฯ ทั้งนี้ ตล�ดผู้ป่วย 
ต�่งช�ตนิัน้มคีว�มสำ�คญักบัอตุส�หกรรมก�รทอ่งเทีย่วม�กขึน้ เนือ่งจ�กนักทอ่งเทีย่วกลุม่นีจ้ำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งพกัฟืน้ในประเทศ
ที่เข้�รับก�รรักษ�เป็นเวล�น�นกว่�นักท่องเท่ียวท่ัวไป รวมถึงมูลค่�ก�รใช้จ่�ยต่อหัวโดยรวมน้ันก็มีม�กกว่� เน่ืองจ�กมี 
คว�มต้องก�รบริก�รที่มีคุณภ�พสูงกว่�ปกติทั้งโรงแรม อ�ห�ร หรือ ก�รเดินท�ง ยกตัวอย่�ง นักท่องเที่ยวที่เข้�ม�ทำ�
ศลัยกรรมในภเูกต็จะมกี�รใชจ้�่ยเฉลีย่ตอ่คร้ังอยูร่�ว 150,000 บ�ท และพกัอยูใ่นไทยย�วถงึเกอืบ 2 สปัด�ห ์ในขณะทีน่กัทอ่ง
เที่ยวทั่วไปใช้จ่�ยเพียง 48,000 บ�ท และพักอยู่เพียง 9 วัน โดยในปี 2015 ตล�ดผู้ป่วยต่�งช�ติของไทยนั้นมีมูลค่�ถึง 852  
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ และยังขย�ยตัวอย่�งโดดเด่นเฉลี่ย 20% ต่อปี อีกทั้งไทยยังมีส่วนแบ่งตล�ดผู้ป่วยต่�งช�ติสูงที่สุด
ในเอเชียแปซิฟิกที่ร�ว 30% สะท้อนให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของไทยเม่ือเทียบกับคู่แข่งในภูมิภ�คเดียวกัน  
ซึง่ส�เหตทุีผู่ป้ว่ยเหล�่นีเ้ดนิท�งม�รกัษ�ในไทยนัน้ม�จ�กค�่รกัษ�พย�บ�ลทีถ่กูกว�่ประเทศของตนเอง ประกอบกบัชือ่เสยีง
ด้�นก�รบริก�รและม�ตรฐ�นในระดับส�กลของระบบรักษ�พย�บ�ลในไทย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาในไทยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีแนวโน้ม
มองหาบริการด้านสุขภาพที่ราคาถูกลง และกลุ่มประเทศที่กำาลังมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมีความต้องการบริการสุขภาพที่ดี
กว่าในประเทศของตนเอง  โดยกลุ่มแรกน้ันส่วนใหญ่จะม�จ�กประเทศที่พัฒน�แล้วซึ่งประช�กรในประเทศมีร�ยได้สูง  
ในขณะที่ค่�รักษ�พย�บ�ลในประเทศมีร�ค�แพง และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่�ร�ค�สินค้�ทั่วไปอยู่ม�ก ทำ�ให้ผู้ป่วย 
ในประเทศเหล่�นี้เดินท�งออกม�ใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลในประเทศที่ถูกกว่�เพื่อลดค่�ใช้จ่�ย ในส่วนของกลุ่มที่สองนั้นเป็น 
กลุม่ทีม่�จ�กประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน� ซึง่มองห�ก�รรกัษ�พย�บ�ลทีม่คีณุภ�พและคว�มปลอดภยัที่ไดม้�ตรฐ�นสูงขึน้ เนือ่งจ�ก
ในประเทศกำ�ลงัพฒัน�ส่วนใหญ่จะมกี�รลงทนุส�ธ�รณปูโภคด�้นก�รแพทย์คอ่นข�้งนอ้ย อย�่งไรกด็ ีผูป้ว่ยกลุม่ทีจ่ะเดนิท�ง
ไปรักษ�ในต่�งประเทศได้จะเป็นกลุ่มประช�กรที่มีร�ยได้สูงเป็นส่วนใหญ่
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โอกาสขยายตลาดบริการสุขภาพใหม่ๆ มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งมีแนวโน้มมองหาบริการด้านสุขภาพที่ราคาถูกลง และกลุ่มประเทศที่รายได้
กำาลังเพิ่มขึ้นสูง ซึ่งจะมีความต้องการบริการสุขภาพที่ดีกว่าในประเทศ

16

*ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ The Carlyle Group และ US Bureau of Labor Statistics

ค่�ใช้จ่�ยท�งด้�นสุขภ�พและระดับร�ยได้ต่อหัวประช�กร
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ตลาดทีม่ศีกัยภาพและกำาลงัมองหาการบรกิารรกัษาพยาบาลทีถู่กลง ไดแ้ก ่สหรฐัฯ สงิคโปร ์สวติเซอรแ์ลนด ์เนเธอรแ์ลนด ์
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมนี และฝรั่งเศส โดยประเทศเหล่�นี้เป็นประเทศที่มีร�ยได้และมีอัตร�ผู้สูงอ�ยุต่อประช�กร 
ทีส่งู ทำ�ใหม้คีว�มตอ้งก�รในก�รบรกิ�รสขุภ�พทีม่�กกว�่ประเทศอืน่ๆ โดยเยอรมนีและฝรัง่เศสเปน็สองประเทศทีม่ปีระช�กร
อ�ยุม�กกว่� 65 ปี สูงถึงร�ว 20% ของประช�กรทั้งหมด ซึ่งค่�รักษ�พย�บ�ลของประเทศนั้นสูงม�ก ทั้งนี้ ประเทศในยุโรป
ส่วนใหญ่มีค่�รักษ�พย�บ�ลเฉลี่ยสูงกว่�ไทย 5 เท่� ขณะที่สหรัฐฯ สูงกว่�ไทยเกือบ 10 เท่� และมีแนวโน้้มจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่�
อัตร�เงินเฟ้อทั่วไปค่อนข้�งม�ก ทำ�ให้ประช�กรในประเทศเหล่�นี้มองห�สถ�นพย�บ�ลที่ร�ค�ถูกลง นอกจ�กนี้ ถึงแม้ว่� 
ท�งภ�ครัฐจะสนับสนุนค่�รักษ�พย�บ�ล แต่ด้วยแนวโน้มของค่�รักษ�พย�บ�ลที่จะยิ่งสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนจ�กอัตร�ก�รใช้จ่�ย
ด�้นก�รรักษ�พย�บ�ลตอ่ GDP (health expenditure to GDP 2014) ทีม่�กกว�่ 10% ในแตล่ะประเทศ สง่ผลใหภ้�ครฐัในกลุม่
ประเทศดงักล�่วมองห�ก�รรกัษ�พย�บ�ลทีถ่กูลงเชน่กัน ซึง่ไทยนอกจ�กค�่รกัษ�พย�บ�ลจะถกูกว�่แลว้ ยงัมสีถ�นพย�บ�ล 
ที่ได้รับม�ตรฐ�นระดับน�น�ช�ติหรือ Joint Commission International (JCI) ที่ม�กถึง 53 แห่ง ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก
ของก�รที่ผู้ป่วยต่�งช�ติเลือกใช้สถ�นพย�บ�ลอีกด้วย

ตลาดที่มีศักยภาพในด้านการมองหาบริการรักษาพยาบาลที่ถูกลง ได้แก่ สหรัฐฯ สิงคโปร์ 
สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมนี และฝรั่งเศส17

หมายเหตุ: การให้คะแนนมาจาก 5 ส่วน ได้แก่ 1) ราคาค่ารักษาพยาบาลในประเทศต่อไทย 2) สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศ
3) Health expenditure ต่อ GDP 4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสุขภาพที่เป็น out-of-pocket และ 5) สถานที่ตั้งของประเทศ
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World bank

คะแนนเปรียบเทียบกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มมองห�ค่�รักษ�พย�บ�ลที่ถูกลงกว่�ในประเทศตนเอง
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นอกจากนี้ ยังมีตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูงข้ึนและมองหาบริการด้านสุขภาพที่ดีกว่าในประเทศตนเอง ได้แก่ เมียนมา 
บงักลาเทศ อนิเดยี กมัพชูา และเคนยา่ เปน็ตน้ โดยโครงสร�้งพืน้ฐ�นและคณุภ�พท�งก�รรกัษ�พย�บ�ลในประเทศเหล�่น้ี 
มักจะไม่ค่อยดีนัก สังเกตได้จ�กจำ�นวนเตียงในโรงพย�บ�ลที่มีไว้รองรับผู้ป่วยนั้นมีอยู่ไม่ถึง 1 เตียงต่อประช�กร 10,000 คน 
และแม้ว่�ระดับร�ยได้เฉลี่ยของประช�กรในกลุ่มประเทศเหล่�น้ีจะอยู่ในระดับต่ำ� แต่ก็มีกลุ่มประช�กรจำ�นวนหน่ึงท่ีปัจจุบัน
มีร�ยได้สูง และมีแนวโน้มจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกต�มแนวโน้มก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ จึงเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้กลุ่มคนเหล่�นี้มองห� 
บริก�รรักษ�พย�บ�ลในต่�งประเทศท่ีดีกว่�ในประเทศตนเอง ดังเช่น เมียนม�ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่�นม� มีผู้ป่วยเดินท�ง 
เข�้ม�ใชบ้รกิ�รด�้นสขุภ�พในไทยเพิม่ข้ึนอย�่งม�ก ทัง้นี ้อไีอซมีองว�่ยงัมอีกีหล�ยประเทศทีม่รีปูแบบคล�้ยกนัและมศีกัยภ�พ
ที่จะสนับสนุนก�รเติบโตของก�รท่องเที่ยวเชิงก�รแพทย์ของไทยในอน�คต โดยเฉพ�ะประเทศในทวีปแอฟริก�

ตลาดจากประเทศที่มีกลุ่มคนรายได้สูงขึ้นและมองหาบริการด้านสุขภาพที่ดีกว่าในประเทศตนเอง
ได้แก่ เมียนมา บังกลาเทศ อินเดีย กัมพูชา และเคนยา18

หมายเหตุ: การให้คะแนนมาจาก 5 ส่วน: จำานวนเตียงโรงพยาบาลต่อประชากร, GINI Index, อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
ประเทศในอนาคต, อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลต่อประชากร, และ สถานที่ตั้งของประเทศ 
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Bank

คะแนนเปรียบเทียบกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มต้องก�รก�รรักษ�ที่มีคุณภ�พและบริก�รดีกว่�ในประเทศตนเอง
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ระเบียบวิธีวิจัย:
1. ตัวแปรท่ีนำ�ม�ให้คะแนนแต่ละตัวน้ันได้รับก�รถ่วงน้ำ�หนักต�มคว�มสำ�คัญจ�กก�รประมวลผลของผู้เช่ียวช�ญในอุตส�หกรรม
2. คะแนนของแต่ละตัวแปรได้ผ่�นก�รคำ�นวณโดยก�รใช้ percentile ท่ีต่ำ�กว่� 70%, ม�กกว่� 70% และ ม�กกว่� 90%
    ของประเทศท่ัวโลกในก�รให้คะแนน 1 ถึง 3 ซ่ึง 1 หม�ยถึง แย่ท่ีสุด ในขณะท่ี 3 หม�ยถึง ดีท่ีสุด
3. คะแนนรวมของแต่ละประเทศในแผนภ�พวงกลมน้ันเกิดจ�กก�รรวมคะแนนถ่วงน้ำ�หนักของแต่ละตัวแปรเข้�ด้วยกัน  
    ซ่ึงก�รถ่วงน้ำ�หนักคะแนนแต่ละตัวแปรทำ�โดยก�รคูณคะแนนเข้�กับตัวถ่วงน้ำ�หนักของแต่ละตัวแปร

กลุ่มประเทศท่ีต้องการค่ารักษาพยาบาลท่ีถูกลง

กลุ่มประเทศท่ีต้องการการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน

Matrix: การคำานวณคะแนนเพื่อหาตลาดบริการสุขภาพใหม่ๆ ของไทย

คุณลักษณะ
การถ่วงนำ้าหนักคะแนน

โดยอีไอซี
สมมติฐาน

ค่ารักษาพยาบาลต่อประชากร
ต่อประเทศไทย (PPP) ปี 2014

40%
เปรียบเทียบค่�รักษ�พย�บ�ล

ในแตล่ะประเทศกับไทย

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่ี
ประชาชนต้องจ่ายเอง, 2014

20%
วัดภ�ระของประช�กรที่ต้องใช้จ่�ย
ในก�รดูแลรักษ�พย�บ�ลตนเอง

สัดส่วนของประชากรอายุ 65+
ในประเทศปี 2015

10%
วัดสังคมสูงอ�ยุในประเทศซ่ึงสะท้อน

แนวโน้มคว�มต้องก�รบริก�รด้�นสุขภ�พ

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลต่อ GDP ปี 2015 10%
สะท้อนขน�ดก�รใช้จ่�ยท�ง
ด้�นสุขภ�พของทั้งประเทศ

ท่ีต้ังของประเทศ 20% เปรียบเทียบค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งม�ไทย

คุณลักษณะ
การถ่วงนำ้าหนักคะแนน

โดยอีไอซี
สมมติฐาน

สัดส่วนเตียงในโรงพยาบาล
ต่อประชากร 10,000 คน ปี 2012

40%
เปรียบเทียบโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและคุณภ�พ

ด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลในประเทศ

ดัชนี GINI ปี 2014 15% วัดคว�มเหลื่อมลำ้�ของร�ยได้ภ�ยในประเทศ

ประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP
ปี 2016-2021

15%
วัดอัตร�ก�รเพ่ิมขึ้นของร�ยได้และ

คว�มส�ม�รถในก�รใช้จ่�ยในอน�คต

อัตราการเติบโตของค่ารักษาพยาบาล   
ต่อหัว (PPP) ปี 2009-2014

10% วัดระดับก�รใช้จ่�ยด้�นก�รดูแลสุขภ�พ

ท่ีต้ังของประเทศ 20% เปรียบเทียบค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งม�ไทย
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านการประกันภัยการเดินทางและประกัน 
สุขภาพมีแนวโน้มเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการเติบโตของ 
ผู้ป่วยต่างชาติในไทยในอนาคต เนื่องจ�กผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ 
จะช่วยใหผู้ป่้วยต�่งช�ตติดัสนิใจเดนิท�งไปรักษ�ในต�่งประเทศ
ได้ง่�ยขึ้น โดยที่ผ่�นม�น้ัน ผู้ป่วยต่�งช�ติจะต้องจ่�ยเงิน 
ค่�เดินท�ง ที่พัก และอ�จจะรวมถึงค่�รักษ�พย�บ�ลล่วงหน้�
ก่อนที่จะเดินท�งไปรักษ� ซ่ึงประกันภัยก�รเดินท�งสำ�หรับ 
ผู้ป่วยจะเข้�ม�ช่วยรองรับคว�มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นห�กเกิด
กรณียกเลิกก�รผ่�ตัดกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่�ง 
ก�รรักษ� นอกจ�กน้ี ในส่วนของประกันสุขภ�พหรือสวัสดิก�ร 
จ�กภ�ครัฐนั้นจะสนับสนุนให้ผู้ป่วยเดินท�งไปใช้บริก�รรักษ�
พย�บ�ลในต่�งประเทศเพื่อที่จะได้ลดค่�ใช้จ่�ยของบริษัทหรือ
ภ�ครฐั โดยบริษทัประกันเหล�่นีจ้ะร่วมมอืเฉพ�ะกบัโรงพย�บ�ล
ที่ไดม้�ตรฐ�นระดบัโลกจ�ก JCI เท�่นัน้ เพือ่ใหม้ัน่ใจในม�ตรฐ�น
และคณุภ�พของก�รรกัษ�พย�บ�ลได ้ดงันัน้ สถ�นประกอบก�ร
รักษ�พย�บ�ลในไทยจึงควรที่จะพัฒน�คุณภ�พให้เทียบเท่�กับ
ม�ตรฐ�นส�กลและมองห�พันธมิตรจ�กบริษัทประกันภัยจ�ก
ต่�งประเทศเพ่ือขย�ยฐ�นลูกค้�ในอน�คต โดยตัวอย่�งของ 
โรงพย�บ�ลใหญ่ๆ  ในไทยทีป่จัจบุนัมุง่เนน้ก�รขย�ยฐ�นลกูค�้ไป
ยงัต�่งประเทศม�กขึน้ เชน่ โรงพย�บ�ลเวลิด ์เมดคิอล เซน็เตอร์ 
ซึ่งเป็นโรงพย�บ�ลในกลุ่มบริษัท บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล ก็ได้
ทำ�ข้อตกลงกับรัฐบ�ลในตะวันออกกล�งอย่�ง โอม�น ก�ต�ร์ 
และคูเวต ในก�รส่งต่อผู้ป่วยจ�กแต่ละประเทศเข้�ม�รักษ�ใน
เวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ อีกด้วย
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ความท้าทายสำาคัญของธุรกิจเชิงการแพทย์ของไทยยังคงเป็น
เร่ืองของแนวโน้มการขาดแคลนบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจัยกดดัน 
อัตราการเติบโตของตลาดดูแลสุขภาพโดยรวม เน่ืองจ�กปัจจุบัน
จำ�นวนแพทยต์อ่ประช�กรของไทยมเีพียง 3 คนตอ่ประช�กร 10,000 
คน ซ่ึงต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ยของประเทศที่เป็นคู่แข่งอย่�งอินเดียและ
สิงคโปร์ที่มีจำ�นวนแพทย์ร�ว 7 และ 20 คนต่อประช�กร 10,000 คน 
ต�มลำ�ดบั คว�มส�ม�รถในก�รดึงตวัผูเ้ชีย่วช�ญด�้นก�รแพทยข์อง
โรงพย�บ�ลขน�ดใหญ่อ�จส่งผลกระทบต่อโรงพย�บ�ลขน�ดเล็ก 
ที่ไม่มีเครือข่�ย รวมถึงอ�จจะส่งผลกระทบให้คุณภ�พก�รบริก�ร 
ลดลง และสง่ผลตอ่เนือ่งไปยงัคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของธรุกจิ
ก�รรักษ�พย�บ�ลไทยโดยรวมในอน�คต



การจัดประชุมและนิทรรศการ 
(MICE Tourism)

ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions: MICE) ในไทยเป็น 
หนึ่งในตลาดหลักของอาเซียน ซึ่งการส่งเสริมธุรกิจประเภทนี้ให้มากขึ้นจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีรายได้สูงขึ้น
และมาช่วยอุดหนุนรายได้ของการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่น ทั้งนี้ ในปี 2015 จำ�นวนนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE ในไทยมี
ม�กกว�่ 1 ล�้นคน และมแีนวโนม้เพิม่ข้ึนตอ่เนือ่งร�ว 8% ตอ่ป ีซ่ึงนกัทอ่งเทีย่วเชงิธรุกจิสว่นใหญจ่ะสร�้งร�ยไดต้อ่หวัได้ม�กกว่�
นักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 1.85 เท่� นอกจ�กนี้ ก�รท่องเที่ยวเชิงนี้ยังจะทำ�ให้ผู้ประกอบก�รด้�นก�รท่องเที่ยวมีร�ยได้ตลอดทั้งป ี
ถึงแม้ว่�จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น เนื่องจ�กนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจะไม่ได้จำ�เป็นต้องรอวันหยุดย�วหรือช่วงไฮซีซั่น โดยก�รว�งแผน
ที่ดีจะส�ม�รถทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวเดินท�งเข้�ม�ไทยได้ตลอดทั้งปี 

โดยทั่วไปแล้ว ตล�ดก�รท่องเที่ยวเชิงธุรกิจส�ม�รถแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ก�รจัดก�รประชุมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเล็กๆ  
ของพนักง�นบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทในอุตส�หกรรมเดียวกัน 2) ก�รท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งเป็นก�รให้ร�งวัลแก่
พนักง�นบริษัทที่มีผลดำ�เนินง�นยอดเยี่ยม เช่น พนักง�นที่ทำ�ยอดข�ยได้ม�กที่สุด 100 คน 3) ก�รจัดง�นสัมมน� ซึ่งเป็น 
ก�รประชุมขน�ดใหญ่ที่เน้นก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นในหัวข้อต่�งๆ และ 4) ก�รจัดนิทรรศก�รจะเป็นง�นโชว์สินค้�และ 
ก�รบรกิ�รขน�ดใหญ่สำ�หรบัอุตส�หกรรมนัน้ๆ ซึ่งแบ่งออกเปน็บรษิทัและบริษทั (B2B) บรษิทัและผูบ้รโิภค (B2C) และผู้บรโิภค
และผู้บริโภค (C2C)

ถึงแม้ว่าไทยจะมีจำานวนพื้นที่จัดนิทรรศการมากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน แต่จำานวนการจัดงานนิทรรศการจากต่างชาติใน
ไทยนั้นยังอยู่ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำาคัญอย่างสิงคโปร์ ตล�ด MICE หลักๆ ของเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เก�หลีใต้ 
ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดยไทยนั้นอยู่อันดับที่ 6 ของเอเชียในปี 2015 จ�กก�รจัดอันดับของสม�คมก�รประชุมน�น�ช�ติ 
(International Congress and Convention Association: ICCA) ทั้งนี้ ง�นนิทรรศก�รส่วนใหญ่ในไทยจะม�จ�กลูกค้� 
ในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเห็นได้จ�กร�ยได้ของอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ (IMPACT) ที่ม�จ�กบริษัทในประเทศกว่� 94% 
โดยส�เหตุหลักที่ทำ�ให้ไทยมีก�รจัดนิทรรศก�รระดับน�น�ช�ติน้อย คือ ก�รบริห�รจัดก�รท่ียังไม่เพียงพอและไม่ได้ม�ตรฐ�น 
ถึงแม้จะมีจำ�นวนพื้นที่ในก�รจัดง�นที่ใหญ่เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีคว�มพร้อมทั้งในด้�นของโครงสร้�งพื้นฐ�น
และบุคล�กรที่มีคว�มเข้�ใจต่อธุรกิจก�รจัดง�นประชุมและนิทรรศก�ร
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อไีอซมีองวา่ไทยควรทีจ่ะมุง่เนน้ตลาดการทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวลัและตลาดนทิรรศการมากขึน้ ก�รจดัก�รทอ่งเทีย่วเพือ่
เป็นร�งวัลนั้นส่วนใหญ่จะดูจ�กคว�มพร้อมและคว�มน่�สนใจของสถ�นที่ก�รจัดง�น ซึ่งรวมถึงก�รเดินท�งและกฎหม�ย
สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมืองท่ีได้ม�ตรฐ�น ท้ังนี้ ก�รที่ไทยมีสถ�นที่พักผ่อนและสถ�นท่ีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
นบัว�่เปน็ก�รเอือ้ประโยชนต์อ่ก�รจดัง�นทอ่งเทีย่วประเภทนี ้สว่นก�รจดันิทรรศก�รนัน้มกัจะขึน้อยูก่บัโอก�สก�รเตบิโตของ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และมักจะแปรผันต�มปริม�ณก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ (FDI) ในปัจจุบัน แม้ว่�ตล�ดก�รจัดนิทรรศก�ร
ของไทยยังมีขน�ดที่เล็กแต่โอก�สก�รเติบโตนั้นมีอยู่ม�กจ�กปริม�ณก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศที่เข้�ม�อย่�งต่อเนื่อง  
ซึ่งม�กเป็นอันดับ 3 ในอ�เซียน 

ในขณะที่ตลาดการจัดการประชุมและสัมมนายังเป็นความท้าทายของไทยในการแข่งกับสิงคโปร์ เน่ืองจ�กประเทศ 
ที่มีสำ�นักง�นปฏิบัติก�รภูมิภ�ค (Regional Operating Headquarter: ROH) จำ�นวนม�กอย่�งสิงคโปร์ จะมีคว�มได้เปรียบ 
ในก�รจดัประชมุระดบัน�น�ช�ตมิ�กกว�่ อกีทัง้ก�รจดัสมัมน�มกัจะมกี�รหมนุเวยีนไปต�มสม�คมทีเ่ปน็เจ�้ภ�พของหวัข้อเร่ือง 
สัมมน�ในแต่ละประเทศ และจะมีก�รว�งแผนล่วงหน้�เป็นปีๆ โดยประเทศที่มีสม�คมที่แข็งแกร่งมักจะส�ม�รถนำ� 
ก�รประชุมจ�กต่�งช�ติเข้�ม�ได้ม�กกว่�ประเทศอื่นๆ แต่ทั้งนี้แนวโน้มของก�รจัดก�รประชุมและสัมมน�นั้นมีโอก�สลดลง
จ�กก�รนำ�เทคโนโลยมี�ใชม้�กข้ึน เชน่ teleconference อ�จจะทำ�ใหก้�รเดนิท�งโดยเฉพ�ะเดนิท�งระยะไกล (long-haul) 
เพื่อสัมมน�นั้นลดลง

ไทยควรมุ่งเน้นกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ ด้วยข้อได้เปรียบ
เรื่องโอกาสการเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศและการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีและคุ้มค่า19

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Thailand Incentive and Convention Association (TCEB), ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.), กระทรวงการคลัง และ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

คว�มน่�สนใจของกลุ่มธุรกิจ MICE ในไทยแต่ละประเภท
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วัดคว�มน่�สนใจในก�รม�จัดง�นในไทยเทียบกับประเทศในอ�เซียนจ�ก:

M    จำ�นวนสำ�นักง�นปฏิบัติก�รภูมิภ�ค (ROH)

I      จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ

C     คุณภ�พของสม�คมระหว่�งประเทศ

E     ปริม�ณเงินก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศสะสม

ขน�ดวงกลม คือ ร�ยได้ในปี 2015
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ถึงแม้ไทยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลก 
แต่จำานวนนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลก็ยังมีโอกาสเติบโต 
ไดอ้กีมาก โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจาก จนี มาเลเซยี และญีปุ่น่  
เนื่องจ�กอัตร�ส่วนของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัลยังมี 
อยู่น้อยเมื่อเทียบกับนักท่องเท่ียวท้ังหมด โดยเฉลี่ยอัตร�ส่วน
อยู่ที่ 1% โดยอัตร�ส่วนของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้มีอยู่เพียง 
0.7% ในขณะที่ม�เลเซียและญ่ีปุ่นอยู่ท่ี 0.4% และ 0.3%  
ต�มลำ�ดับ ซึ่งไทยส�ม�รถเพิ่มจำ�นวนของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี
ได้ไม่ย�ก เนือ่งจ�กนกัทอ่งเทีย่วในประเทศเหล�่นีน้ยิมม�เทีย่ว
ไทยอยู่แล้ว อย่�งไรก็ต�ม ก�รทำ�ตล�ดกับบริษัทของแต่ละ
ประเทศเพือ่นำ�นกัทอ่งเทีย่วเข�้ม�นัน้อ�จจะแตกต�่งกนัออกไป  
โดยส่วนใหญ่ต้องติดต่อผ่�นบริษัทตัวแทนในแต่ละประเทศ  
ดังน้ัน ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทตัวแทนจึงมี 
คว�มสำ�คัญม�กๆ พอกับก�รสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ 
นักท่องเที่ยว

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TCEB และ กรมการท่องเที่ยว 

จำ�นวนนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัลในไทย 2015 จำ�นวนนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัลต่อ
จำ�นวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด

จีน มาเลเซีย และ ญี่ปุ่น มีศักยภาพในการช่วยขยาย
ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของไทย20
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ICCA, TCEB, UNCTAD และ ธปท.

จำ�นวนก�รจัดสัมมน�
และมูลค่�ก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศในปี 2015

จำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นนิทรรศก�รจ�กต่�งประเทศและ
มูลค่�ก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศแบ่งต�มอุตส�หกรรม
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การลงทุนจากต่างประเทศเอื้อให้มีการจัดนิทรรศการเพิ่มขึ้นตามมา ธุรกิจบริการทางการแพทย์
และการดูแลสุขภาพจึงมีความน่าสนใจสำาหรับตลาดการจัดนิทรรศการในอนาคต21

การเติบโตของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 
ใน ด้ านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาลจะสร้ า ง โอกาส 
การจัดนิทรรศการด้านสุขภาพและการแพทย์น้ันเพิ่มขึ้นตาม 
ในขณะที่ก�รจัดนิทรรศก�รม�กท่ีสุดในไทยยังเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
อุตส�หกรรมก�รผลิต อิเล็กทรอนิกส์ และก�รพ�ณิชย์ ตลอดจน 
อุตส�หกรรมด้�นอ�ห�รและเกษตรกรรม โดยจำ�นวนก�รจัด
นิทรรศก�รในแต่ละประเทศนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะแปรผันต�ม 
ก�รเป็นฐ�นก�รผลิตของแต่ละอุตส�หกรรมนั้นๆ ทั้งน้ี ในปัจจุบัน 
ก�รจดันทิรรศก�รทีเ่กีย่วกบัธรุกจิก�รดแูลสขุภ�พและก�รแพทยน้ั์น
ยังมีค่อนข้�งน้อย แต่แนวโน้มก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศในส�ข�
ดังกล่�วน้ันเพิ่มขึ้นกว่� 50 เท่�นับตั้งแต่ปี 2010 สอดคล้องกับ 
ทิศท�งของภ�ครัฐที่มุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กล�งสุขภ�พของโลกและ
ก�รมุ่งสนับสนุนธุรกิจเชิงก�รแพทย์ให้เป็น 1 ใน 5 อุตส�หกรรม
เป�้หม�ยแหง่อน�คตซึง่นอกจ�กอตุส�หกรรมเชงิก�รแพทยแ์ลว้ยงั
มีอุตส�หกรรมหุ่นยนต์ ก�รบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภ�พและ
เคมีชีวภ�พ และดิจิทัลที่ภ�ครัฐให้ก�รสนับสนุน ซึ่งจะทำ�ให้โอก�ส
ของตล�ดนิทรรศก�รในกลุ่มส�ข�ธุรกิจเหล่�นี้เพิ่มขึ้นต�มไปด้วย
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การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ MICE ในไทยยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพ�ะธุรกิจก�รจัดนิทรรศก�ร 
ทีข่�ดแคลนบคุล�กรในก�รจดัและดำ�เนนิง�น (professional exhibition/conference organizer: PEO/PCO) ที่ได้ม�ตรฐ�น 
โดยปัจจุบันมีธุรกิจในกลุ่มดังกล่�วไม่ถึง 10 ร�ย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยง�นของศูนย์ก�รประชุมหลัก เช่น บริษัท เอ็น.ซี.ซี. 
เอก็ซิบชิัน่ ออก�ไนเซอร ์ของศนูยก์�รประชมุแหง่ช�ตสิริกิติิ ์และ หนว่ยง�น PEO/PCO ของบรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์ 
ทำ�ให้ก�รติดต่อหรือก�รนำ�ง�นนิทรรศก�รจ�กต่�งประเทศเข้�ม�มีจำ�นวนน้อยต�มไปด้วย ซ่ึงนอกจ�กด้�นปริม�ณแล้ว  
ยังต้องพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รจัดง�นประชุมและนิทรรศก�รโดยให้คว�มสำ�คัญกับร�ยละเอียดของม�ตรฐ�นต่�งๆ  
ในก�รจัดง�นม�กขึ้น อ�ทิ ม�ตรฐ�นระยะห่�งของจอภ�พกับผู้เข้�ร่วมประชุม เป็นต้น

นอกจากนี ้การสง่เสรมิการจดันทิรรศการยงัตอ้งการการสนับสนนุจากภาครฐัอยา่งจรงิจัง โดยเฉพาะเรือ่งกฎระเบยีบตา่งๆ 
ปจัจบุนักฎระเบยีบของรฐับ�ลหล�ยสว่นยงัไมเ่อือ้อำ�นวยต่อก�รจดันทิรรศก�รจ�กต�่งประเทศม�กนกั เชน่ ก�รนำ�สนิค�้เข�้ม� 
จดัแสดงจ�กต�่งประเทศนัน้ตอ้งผ�่นหล�ยขัน้ตอนจ�กหล�ยหน่วยง�น ไมใ่ช่แคก่รมศลุก�กรเท�่น้ัน ซึง่หล�ยกรณกีล�ยเปน็ 
อุปสรรคในก�รส่งเสริมก�รจัดนิทรรศก�รในระดับส�กล อ�ทิ ก�รจัดนิทรรศก�รด้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มเผชิญอุปสรรค
จ�กก�รกฎระเบียบก�รนำ�เข้�เมล็ดก�แฟได้เพียง 2 กิโลกรัม รวมไปถึงสินค้�ประเภทเครื่องสำ�อ�งที่ต้องได้รับอนุญ�ตจ�ก
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ก่อนที่จะจัดแสดงสินค้�ในนิทรรศก�รได้ เป็นต้น 



เพ่ือให้การท่องเท่ียวสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนน้ัน นอกจากการ 
ส่งเสริมและขยายตลาดให้กับการท่องเท่ียวในด้านท่ีไทยมีจุดเด่นชัดเจน
อยู่แล้ว ยังสามารถทำาได้ด้วยการเสริมสร้างการท่องเท่ียวในด้านอ่ืนๆ  
ท่ีไทยยังถือว่ามีตลาดเล็ก แต่เป็นด้านการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพช่วยให้ 
การท่องเท่ียวไทยโดยรวมขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุน
การถ่ายทำาภาพยนตร์จากต่างประเทศ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และการสร้างตลาดการท่องเท่ียวเชิงกีฬา

3
เร่งเคร่ืองสร้างศักยภาพด้าน
ใหม่ๆ ของการท่องเท่ียวไทย





รายได้ทางอ้อมจากการสนับสนุนให้ ไทยเป็นสถานที่สำาหรับถ่ายทำาภาพยนตร์จากต่างประเทศ ช่วยสร้างเม็ดเงินให้แก ่
การทอ่งเทีย่วตามมาคอ่นขา้งมาก แมร้�ยไดท้�งตรงท่ีเกิดขึน้ระหว�่งก�รถ�่ยทำ�ภ�พยนตร์ต�่งประเทศ ไมว่�่จะเป็นค�่เช่�อปุกรณ ์
ค่�ที่พัก และค่�ใช้จ่�ยหลังจ�กถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์เสร็จ (post-production) เช่น ก�รจัดทำ�แสง สี เสียง จะไม่ม�กนัก แต่เมื่อ
ภ�พยนตร์ออกฉ�ยและไดร้บัคว�มนยิมในต่�งประเทศแลว้ จะชว่ยเผยแพรภ่�พสถ�นทีท่อ่งเทีย่วสูส่�ยต�ผูช้มทัว่โลก และทำ�ให้
นกัทอ่งเทีย่วเดนิท�งเพือ่ม�ต�มรอย กล�ยเปน็ร�ยไดท้�งออ้มสำ�หรบัอุตส�หกรรมทอ่งเทีย่วไปในตวั ทัง้ค�่ทีพ่กั ค�่เดนิท�ง และ
ค่�ช้อปปิ้ง และด้วยร�ยได้ท�งอ้อมที่มีปริม�ณม�กกว่�ท�งตรงหล�ยเท่�ตัว จึงทำ�ให้หล�ยประเทศโดยเฉพ�ะประเทศในภูมิภ�ค
ยโุรปหนัม�ใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รสนบัสนนุก�รถ�่ยทำ�ภ�พยนตรจ์�กต�่งประเทศเพือ่กระตุน้ก�รทอ่งเทีย่ว ทัง้ก�รใหเ้งนิอดุหนนุ 
ก�รให้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี และก�รให้เงินคืนแก่กองถ่�ยภ�พยนตร์ต่�งประเทศ

ภาพยนตรท์ีจ่ะสามารถสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วไทยไดอ้ยา่งแทจ้รงิ จะตอ้งใช้ไทยเปน็สถานทีถ่า่ยทำาเกอืบทัง้เรือ่งและทีส่ำาคญั
ต้องแสดงให้เห็นว่าสถานที่ในภาพยนตร์ คือ ประเทศไทย จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริม�ณก�รเข้�ม� 
ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ แต่ข้ึนอยู่กับลักษณะก�รถ่�ยทำ�ม�กกว่� โดยภ�พยนตร์ต่�งประเทศที่มีองค์ประกอบดังกล่�วส�ม�รถ
กระตุ้นก�รท่องเที่ยวได้อย่�งม�ก เช่น The Beach (2000) ซึ่งใช้อ่�วม�หย� หมู่เก�ะพีพี เป็นสถ�นที่ถ่�ยทำ�เกือบทั้งเรื่อง  
สร�้งแรงบนัด�ลใจใหน้กัทอ่งเทีย่วทัว่ทกุมมุโลกอย�กม�เยอืนเก�ะแหง่นี ้ทำ�ให้ในป ี1999 - 2002 มนีกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตเิดนิท�ง 
ม�กระบี่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 21% ขณะที่ปี 1996 - 1999 เติบโตเฉลี่ยร�ว 17% เท่�นั้น หรือภ�พยนตร์เรื่อง Lost in Thailand 
(2012) ซึ่งถ่�ยทำ�ที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ เกือบทั้งเรื่อง ช่วยปลุกกระแสคว�มนิยมให้นักท่องเที่ยวจีนเข้�ม�ท่องเที่ยวในไทย
เพิ่มขึ้น โดยมีปริม�ณสูงถึง 4.6 ล้�นร�ย ในปี 2013 ขย�ยตัวจ�กปีก่อนหน้�ถึง 66% อย่�งไรก็ต�ม ก�รใช้สถ�นที่ถ่�ยทำ�ในไทย
แต่สมมติว่�เป็นประเทศอื่นที่อยู่ในภูมิภ�คเอเชีย ไม่ส�ม�รถกระตุ้นก�รท่องเที่ยวได้ เช่น Good Morning, Vietnam ที่ถ่�ยทำ�
ช่วงปี 1987 โดยกองถ่�ยได้จัดให้ภูเก็ตกล�ยเป็นเมืองไซง่อน ซึ่งไม่กล่�วถึงไทยแม้แต่น้อย

การสนับสนุนการถ่ายทำา
ภาพยนตร์จากต่างประเทศ 
(film-driven tourism) 
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Lost in Thailand 

ธันว�คม 2012
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ไทยมีศักยภาพในการดึงดูดกองถ่ายภาพยนตร์จากหลากหลาย
ประเทศ เนื่องจากความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร และ
อุปกรณ์ในการถ่ายทำา โดยเฉพ�ะจ�กยุโรปและเอเชียอย่�ง 
ญ่ีปุ่น และจีน ทั้งน้ี ในปี 2015 มีภ�พยนตร์ต่�งประเทศม� 
ถ�่ยทำ�ในไทย 721 เรือ่ง เตบิโตจ�กป ี2011 ทีม่เีพยีง 658 เรือ่ง 
สร้�งเม็ดเงินท�งตรงเข้�ประเทศกว่� 3 พันล้�นบ�ท ขย�ยตัว 
เฉลี่ย 23% ต่อปี อย่�งไรก็ต�ม พบว่�ร�วครึ่งหนึ่งเป็นก�ร 
ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์โฆษณ� เน่ืองจ�กบุคล�กรช�วไทยมีคว�ม
ส�ม�รถเฉพ�ะท�ง รองลงม�คอืภ�พยนตรส์�รคดซีึง่มสีดัส่วน
ร�ว 25% โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว ประเพณี 
อ�ห�รไทย มวยไทย และธรรมช�ติใต้ทะเล ถึงแม้ในปี 2015 
ภ�พยนตร์เรื่องย�วซึ่งมีแนวโน้มได้รับก�รเผยแพร่สู่ส�ยต� 
ผู้ชมจำ�นวนม�ก และช่วยกระตุ้นก�รท่องเที่ยวมีจำ�นวน 
เพียง 54 เรื่อง แต่นับว่�ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งโดดเด่น 
โดยขย�ยตัวร�ว 8% ต่อปี โดยหนึ่งในภ�พยนตร์ต่�งประเทศ 
ประเภทดงักล�่วทีโ่ดดเดน่ในป ี2015 คอื Detective Chinatown 
ซึง่เปน็ภ�พยนตรจ์นีทีใ่ชเ้ย�วร�ชเปน็สถ�นทีถ่�่ยทำ� และโดง่ดงั 
อย่�งม�กในจีนจนส�ม�รถกว�ดร�ยได้ไปถึง 823 ล้�นหยวน  
ซึง่นับว�่ไดร้บัคว�มนิยมไมแ่พ้ Lost in Thailand ทีก่ว�ดร�ยได้
ร�ว 1.3 พันล้�นหยวน

อิทธิพลจากภาพยนตร์ที่ถ่ายทำาในไทยส่งผลให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น22

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TAT Intelligence Center, China National Tourism Administration 
และ กรมการท่องเที่ยว

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่เดินท�งม�กระบี่ จำ�นวนนักท่องเที่ยวจีน

หน่วย: พันคน หน่วย: ล้�นคน
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กองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำาในไทยเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสร้างรายได้รวมกว่า 3 พันล้านบาทในปี 201523

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์ และ กรมการท่องเที่ยว 

จำ�นวนภ�พยนตร์แบ่งร�ยประเทศ ร�ยได้จ�กก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์

หน่วย: เรื่อง หน่วย: พันล้�นบ�ท
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ตอเร่ือง

(ลานบาท)

ประเทศทีม่ตีน้ทนุการถา่ยทำาต่ำากวา่มแีนวโน้มทีจ่ะไดเ้ปรยีบมากกวา่ประเทศอืน่ในภมูภิาคเดยีวกนั สง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนั
ดา้นแรงจงูใจระหวา่งประเทศตา่งๆ เพือ่ดงึดดูกองถา่ยภาพยนตรต์า่งประเทศ แมว้�่เค�้โครงเรือ่งจะสง่ผลตอ่ก�รตดัสนิใจ 
เลือกสถ�นที่ถ่�ยทำ�ม�กท่ีสุด แต่ต้นทุนในก�รถ่�ยทำ�ก็มีคว�มสำ�คัญไม่แพ้กัน ดังน้ัน ห�กเค้�โครงเรื่องเกี่ยวกับเอเชีย  
ก็จะเลือกสถ�นที่ถ่�ยทำ�ในประเทศแถบเอเชียที่มีต้นทุนต่ำ�สุดและมีคว�มพร้อมม�กที่สุด ทั้งนี้ นอกจ�กข้อได้เปรียบในเรื่อง
คว�มพร้อมด้�นก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ จะเห็นได้ว่�ประเทศที่มีค่�ครองชีพต่ำ� และให้สิทธิประโยชน์ที่ช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย 
นับได้ว่�มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสูง ด้วยคว�มที่ภ�พยนตร์ช่วยกระตุ้นก�รท่องเที่ยวได้ ก�รแข่งขันระหว่�งประเทศ 
จึงเข้มข้นขึ้น เพื่อแย่งชิงก�รเป็นหนึ่งในสถ�นที่ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ยอดนิยมสำ�หรับกองถ่�ยภ�พยนตร์ต่�งประเทศ

แมว้า่ปจัจบุนัไทยกำาลงัเรง่ดำาเนนิการปรบัปรงุสทิธปิระโยชน ์แตย่งัคงไลต่ามประเทศเพือ่นบา้นอยา่งสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี
ไม่ทัน โดยไทยมีแผนให้สิทธิประโยชน์แก่กองถ่�ยภ�พยนตร์ต่�งประเทศที่เข้�ม�ถ่�ยทำ�ในไทย ซึ่งค�ดว่�จะมีผลบังคับใช้ 
ร�วต้นปี 2017 ประกอบด้วย 1) ได้รับก�รคืนเงิน 15% สำ�หรับกองถ่�ยที่ใช้งบขั้นต่ำ� 50 ล้�นบ�ท 2) ให้เงินคืนเพิ่มอีก 3%  
เมื่อจ้�งง�นคนไทยในตำ�แหน่งสำ�คัญ 3) ให้เงินคืนเพิ่มอีก 2% สำ�หรับกองถ่�ยที่ส่งเสริมภ�พลักษณ์ต�มที่ไทยกำ�หนด  
4) ให้เงินคืนเพิ่มอีก 5% สำ�หรับกองถ่�ยที่ทำ� post-production ในไทย อย่�งไรก็ต�ม ยังมีประเทศในอ�เซียนที่ให้สิทธิ
ประโยชน์เหนือกว่�ไทย โดยเฉพ�ะม�เลเซียและสิงคโปร์ซึ่งกล�ยเป็นคู่แข่งสำ�คัญ เน่ืองจ�กมีสิทธิประโยชน์ก�รคืนเงิน 
ในอัตร� 30% และ 40% ของค่�ใช้จ่�ยขณะเข้�ม�ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ ต�มลำ�ดับ
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กองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาตินิยมมาถ่ายทำา
ภาพยนตร์โฆษณาและสารคดีในไทย24

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์ และ กรมการท่องเที่ยว

จำ�นวนภ�พยนตร์แบ่งร�ยประเภท

หน่วย: เรื่อง
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ไทยควรเพิม่ความเขม้ขน้ในการเพิม่สทิธปิระโยชนส์ำาหรบัภาพยนตรท์ีมี่คณุสมบตับิางอยา่งทีจ่ะเอือ้ตอ่การทอ่งเทีย่วไทย 
เป็นพิเศษ แม้ว่�ภ�พยนตร์เร่ืองย�วจะเข้�ม�ถ่�ยทำ�ในไทยเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นภ�พยนตร์ฟอร์มเล็กเท่�นั้น ดังนั้น  
ห�กต้องก�รเจ�ะตล�ดภ�พยนตร์ฟอร์มใหญ่ เช่น ภ�พยนตร์ Hollywood ควรจูงใจโดยก�รเพ่ิมสิทธิประโยชน์เพ่ือสร้�ง 
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน เช่น ให้เงื่อนไขก�รคืนเงินเพิ่มขึ้นแก่กองถ่�ยที่มีนักแสดงนำ�เป็นด�ร� Hollywood เนื่องจ�ก
ภ�พยนตร์ Hollywood มีแนวโน้มที่จะถูกฉ�ยในหล�ยประเทศทั่วโลกม�กกว่� และด�ร� Hollywood จะเป็นแม่เหล็กดึงดูด 
ผูช้มทัว่โลก ซึง่ห�กไดร้บัคว�มนยิม จะส�ม�รถชว่ยเพิม่จำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วในปรมิ�ณม�กไมเ่พยีงแคใ่นแถบเอเชยี แตย่งัรวมถงึ 
สหรัฐฯ และยุโรป นอกจ�กนี้ยังควรให้คว�มสำ�คัญต่อภ�พยนตร์ที่ช่วยกระตุ้นก�รท่องเที่ยวอย่�งแท้จริง โดยให้เงื่อนไข 
ก�รคืนเงินเพิ่มขึ้นแก่ภ�พยนตร์ที่ใช้ไทยเป็นสถ�นที่ถ่�ยทำ�ม�กกว่� 50% ของทั้งเรื่อง และมีก�รนำ�เสนอคว�มเป็นไทยผ่�น
ภ�พยนตร์ นอกจ�กนี้ ควรปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อก�รทำ�ง�น เช่น ลดขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ก�รออกใบอนุญ�ต
ให้รวดเร็วขึ้น โดยปัจจุบันใช้เวล�ร�ว 10 วันทำ�ก�ร ขณะที่สิงคโปร์ใช้เวล�เพียง 3 วันทำ�ก�รเท่�นั้น 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเติบโตของการถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศ ผู้ประกอบการควรพัฒนาทรัพยากรที่ ใช ้
ในการผลิตภาพยนตร์ ส่วนบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรหมั่นพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ นอกจ�กปัจจัยด้�นสิทธิประโยชน์แล้ว 
คว�มพร้อมด้�นอื่น ทั้งท�งด้�นเครื่องมือ สถ�นที่ และบุคล�กร ยังช่วยดึงดูดกองถ่�ยภ�พยนตร์ต่�งประเทศได้อีกด้วย  
ดังนั้น ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเตรียมคว�มพร้อมด้�นเครื่องมือถ่�ยทำ�โดยก�รพัฒน�สตูดิโอ ระบบโปรดักช่ัน ห้องอัดเสียง  
และห้องตัดต่อให้มีคว�มทันสมัย เช่น ม�เลเซียมี Pinewood Iskandar Malaysia Studios ซึ่งเป็นสตูดิโอขน�ดใหญ่ 
พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัยที่ใช้ในก�รถ่�ยทำ� จึงทำ�ให้มีภ�พยนตร์ต่�งประเทศหล�ยเรื่องม�ถ่�ยทำ�ที่นี่ เช่น ภ�พยนตร์ซีรีย ์
ของสหรัฐฯ เรื่อง Marco Polo นอกจ�กนี้ บุคล�กรที่เกี่ยวข้องทั้ง ทีมง�นถ่�ยทำ� ทีมง�น post-production และนักแสดง  
ควรพัฒน�ศักยภ�พอยู่เสมอเพื่อเตรียมคว้�โอก�สในก�รร่วมง�นกับกองถ่�ยภ�พยนตร์ต่�งประเทศ เช่น ก�รพัฒน� 
คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ� คว�มส�ม�รถด้�นก�รแสดง และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งที่เกี่ยวกับก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์



แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึนนั้นนอกจากจะสามารถเพิ่มรายได้ ให้แก่ประเทศแล้ว ยังมีส่วนช่วยเพิ่มโปรแกรม
กิจกรรมท่องเที่ยวและช่วยให้นักท่องเที่ยวพำานักยาวขึ้น อีกทั้งยังจูงใจให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องตามมาด้วย  
โดยแหลง่ทอ่งเทีย่วระดบัโลกเหล�่นี ้ไมว่�่จะเปน็ สวนสนกุ สวนน้ำ� หรอื พพิธิภณัฑ์ ส�ม�รถดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วไดจ้�กทัว่ทกุมมุโลก 
อยู่แล้ว ยกตัวอย่�งเช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินท�งม�เพื่อเที่ยวสวนสนุก จะเห็นได้จ�กกลุ่มสวนสนุก 10 อันดับแรกของโลก
มีนักท่องเที่ยวเข้�ไปใช้บริก�รในปี 2015 กว่� 420 ล้�นคนและมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี ซึ่งสวนสนุกในเอเชียเองน้ัน 
ก็มีขน�ดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจ�กสหรัฐฯ และมีนักท่องเที่ยวกว่� 120 ล้�นคนในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่แล้วค่�ใช้จ่�ย 
ด�้นอ�ห�รและเครือ่งดืม่ของนักท่องเทีย่วจะมีมลูค�่เปน็อนัดบั 2 รองจ�กร�ค�บตัรค�่เข�้สวนสนกุ ซึง่หม�ยคว�มว�่ก�รเปดิธุรกจิ
สวนสนุกนัน้จะส�ม�รถดงึดดูธรุกจิอืน่ๆ ได ้เชน่ โรงแรม ร�้นอ�ห�ร และร�้นค�้ และยังจะเปน็ก�รเพิม่ก�รจ�้งง�น รวมถงึร�ยได้ 
ให้แก่ชุมชนรอบข้�งอีกด้วย

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น (man-made 
attraction tourism)



จำานวนนักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกมีกว่า 420 ล้านคน-ครั้ง ในปี 2015
โดยเอเชียเป็นตลาดสวนสนุกที่ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ25

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Themed Entertainment Association (TEA)

จำ�นวนสวนสนุกและผู้เข้�ใช้บริก�รอันดับต้นๆ ของโลกในปี 2015
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แคลิฟอรเนีย
จำนวนสวนสนุก: 3

ฟลอริดา
จำนวนสวนสนุก: 7

ขนาดของวงกลม คือ 
สัดสวนผูเขาใชบริการสวนสนุก

จำนวนสวนสนุก

ฝรั่งเศส
จำนวนสวนสนุก: 1

จีน
จำนวนสวนสนุก: 3

เกาหลีใต
จำนวนสวนสนุก: 2

ฮองกง
จำนวนสวนสนุก: 2

ญี่ปุน
จำนวนสวนสนุก: 4

เยอรมนี
จำนวนสวนสนุก: 1

เดนมารก
จำนวนสวนสนุก: 1

เนเธอรแลนด
จำนวนสวนสนุก: 1

15% 33% 4%

6%

8% 21%

6%

2%

2%

2%
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แหลง่ท่องเท่ียวประเภทสวนสนกุยงัเปน็การเปดิตลาดนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มครอบครวัมากขึน้ ซึง่เปน็กลุ่มทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว 
บ่อยและใช้จ่ายสูง เนื่องจ�กกลุ่มครอบครัวนั้นมักจะเดินท�งม�กถึง 4-5 ครั้งต่อปีและยังมีแนวโน้มที่จะใช้จ่�ยม�กกว่� 
กลุ่มที่ม�เที่ยวกับเพื่อนหรือกรุ๊ปทัวร์อีกด้วย รัฐบ�ลฮ่องกงได้เห็นคว�มสำ�คัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงได้สร้�ง Disneyland 
เพื่อโปรโมทฮ่องกงให้เป็นสถ�นท่ีท่องเท่ียวสำ�หรับครอบครัวในปี 2005 โดยก�รว�งแผนในก�รนำ� Disneyland เข้�ม�เปิด 
ในฮ่องกงนั้นเป็นแผนก�รของรัฐบ�ลเพื่อที่จะสร้�งร�ยได้เพิ่มเติมให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยจ�กก�รวิเคร�ะห์ของ
กรมก�รท่องเที่ยวฮ่องกงพบว่� 10 ปีหลังจ�กที่ Disneyland เปิดให้บริก�รในฮ่องกงนั้น ทำ�ให้เกิดก�รใช้จ่�ยทั้งท�งตรงและ
ท�งออ้มรวมกว�่ 74.4 พันล�้นดอลล�รส์หรฐัฯ ในขณะเดยีวกนัก�รสร้�งสวนสนกุทีค่รบวงจรนัน้จะส�ม�รถทำ�ใหน้กัทอ่งเทีย่ว 
อยู่น�นขึ้น ยกตัวอย่�งในปี 1991 Disneyland ใน Florida ที่เปิดใหม่นั้นมีนักท่องเที่ยวพักอยู่เพียง 2-3 คืน แต่ปัจจุบัน 
หลังจ�กที่สวนสนุกมีก�รขย�ยตัว และมีที่พักอ�ศัย ร้�นอ�ห�ร และร้�นค้� ทำ�ให้เกิดก�รท่องเที่ยวครบวงจรภ�ยในสวนสนุก
และส่งผลให้นักท่องเที่ยวพักอยู่น�นขึ้นเป็น 1 สัปด�ห์ 

ปัจจุบันแนวโน้มการท่องเที่ยวตามสวนสนุกในไทยเพิ่มขึ้นจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งการเปิดใหม่ของสวนสนุก 
จะทำาให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าปกติราว 4% โดยจ�กผลสำ�รวจของก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
พบว่�นักท่องเที่ยวที่เดินท�งเข้�ม�ไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะไปเที่ยวสวนสนุกม�กขึ้นจ�ก 6% ในปี 2013 เพิ่มขึ้นเป็น 10%  
ในปี 2014 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ให้คว�มสนใจในก�รม�เที่ยวสวนสนุกในไทยม�กที่สุดนั้น ส่วนใหญ่ม�จ�กประเทศในแถบเอเชีย
ใต้และตะวันออกกล�งร�ว 17-19% โดยจะไปเที่ยวสวนสนุกระหว่�งก�รพักผ่อนอยู่ในไทย นอกจ�กนี้ นักท่องเที่ยวช�วไทย
เองก็กลับม�ให้คว�มสนใจกับก�รไปเที่ยวสวนสนุกอีกครั้ง โดยเฉพ�ะสวนน้ำ� ซึ่งมีก�รลงทุนม�กขึ้นในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่�นม�  
ทัง้ในต�่งจงัหวดัและหวัเมอืงทอ่งเทีย่วต�่งๆ และกรณศีกึษ�จ�กสวนน้ำ�ในหวัหนิที่ไดม้กี�รเปดิใหบ้รกิ�รม�ตัง้แตป่ล�ยป ี2014 
ทำ�ให้ก�รใช้จ่�ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวโดยรวมนั้นเพิ่มขึ้นถึง 7% ในขณะที่ 3 ปีก่อนหน้� ก�รใช้จ่�ยต่อหัวของนักท่องเที่ยว 
มีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยเพียง 3% ต่อปี ซึ่งส�เหตุหลักๆ ม�จ�กค่�ใช้จ่�ยเพื่อคว�มบันเทิงของนักท่องเที่ยวช�วไทยและ 
ต่�งช�ติที่เพิ่มขึ้น 27% และ 14% ต�มลำ�ดับ

ถึงแม้ว่าไทยจะมีสวนสนุกและสวนน้ำาหลายแห่ง แต่ยังขาดการลงทุนจากสวนสนุกระดับนานาชาติเมื่อเทียบกับแหล่ง 
ท่องเที่ยวชั้นนำาของโลก โดย 10 อันดับแรกของประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ของโลกล้วนแล้วแต่จะมีสวนสนุก
น�น�ช�ติขน�ดใหญ่ไว้รองรับนักท่องเท่ียวท้ังสิ้น ยกเว้นเพียงรัสเซียและตุรกี แม้แต่เม็กซิโกเองที่เป็นประเทศกำ�ลังพัฒน�
เหมอืนไทยกย็งัม ีSix-Flag ทีม่นีกัทอ่งเทีย่วเข�้ใชบ้รกิ�รม�กทีส่ดุในบรรด�สวนสนุกในล�ตนิอเมรกิ� รวมถงึประเทศเพือ่นบ�้น 
ของไทยอย่�ง สิงคโปร์ที่มี Universal Studio และม�เลเซียที่มี Lego Land ซึ่งทั้ง 2 แห่งมีนักท่องเที่ยวเดินท�งเข้�ไปกว่�  
4 ล�้นคนในป ี2015 ดงันัน้ ไทยจงึควรพจิ�รณ�สนบัสนนุก�รลงทนุในสวนสนกุระดบัน�น�ช�ตมิ�กขึน้เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 
ต่�งช�ติได้ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�รที่ประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งม�เลเซียเตรียมที่จะเปิดสวนสนุกระดับน�น�ช�ติอีก 2 แห่งอย่�ง  
20th Century Fox World ในปี 2017 และ Ubisoft Theme Park ในปี 2020
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นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสวนสนุกมากขึ้น 
และมีค่าใช้จ่ายต่อทริปสูงขึ้น26

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TAT Intelligence Center, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมการท่องเที่ยว 

สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่ม�สวนสนุกในไทย
ต่อนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2014 เทียบกับปี 2013

ค่�ใช้จ่�ยก�รท่องเที่ยวในหัวหินเฉลี่ยต่อคนต่อวัน

หน่วย: บ�ท/คน/วัน

208 230 291 

+27%

265 293 334 

+14%

89%

2,679

2015

2,515

90%

10%

2011

2,184

90%

10%
11%

2014

ไทย

ต่างชาติ

เพื่อคว�มบันเทิง อื่นๆ

+7%

รวม

10%
+4%

ทั้งหมด

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการสวนสนุกในไทยแบ่งตามภูมิภาค

ตะวันออกกล�ง
19%
+13%

17%
+7%

เอเชียใต้

13%
+5%

แอฟริก�
11%
+6%

โอเชียเนีย

อเมริก�
10%
+4%

ยุโรป
11%
+3%



50  ท่องเที่ยวไทยติดปีก...ฉีกกรอบตลาดเดิม

การก่อสร้างสวนสนุกขนาดใหญ่จำาเป็นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนค่อนข้างมาก การสนับสนุนของภาครัฐจึงมีความจำาเป็น  
โดยรัฐบ�ลในต่�งประเทศนั้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งสวนสนุกระดับน�น�ช�ติ ซึ่งมีก�รตั้งนโยบ�ยเพื่อดึงดูดให้นักลงทุน 
เข้�ม�ลงทุนผ่�นรูปแบบคว�มร่วมมือภ�ครัฐและเอกชน ก�รให้สิทธิพิเศษท�งภ�ษี ก�รสร้�งก�รคมน�คมช่วยเหลือ  
รวมถึงก�รให้ที่ดินเพื่อประกอบกิจก�รสวนสนุก ยกตัวอย่�งก�รลงทุน Disneyland ในฮ่องกงนั้นที่มีมูลค่�กว่� 14.1  
พันล้�นดอลล�ร์ฮ่องกงนั้น เป็นก�รร่วมลงทุนระหว่�งรัฐบ�ลฮ่องกงร�ว 57% และ The Walt Disney Company อีก 
43% นอกจ�กนี้ ยังมีก�รร่วมมือของภ�คเอกชนในก�รสร้�งส่วนต่อขย�ยของท�งรถไฟใต้ดินที่มี 2 สถ�นีและคว�มย�วกว่�  
3.4 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อไปยังสวนสนุกซึ่งก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้�ไม่ได้รับคว�มร่วมมือจ�กภ�ครัฐ 

ประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของโลกล้วนมีสวนสนุกระดับนานาชาติ
แต่ไทยยังไม่มีการลงทุนในส่วนนี้27

จำ�นวนสวนสนุกน�น�ช�ติในประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 12 อันดับแรกของโลก

สหรัฐฯ2

สหราชอาณาจักร8

ฝรั่งเศส1

แม็กซิโก9

Disneyland 

Six Flags

Universal

Gardaland

Europa Park

legoland

Parque Warner

สเปน3

เยอรมนี7
อิตาลี5 จีน4
สาธารณรัฐตุรกี6

รัซเซีย10

ไทย
(ยังไมมีสวนสนุก)

(ยังไมมีสวนสนุก)

(ยังไมมีสวนสนุก)

11

มาเลเซีย12

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TEA



การท่องเท่ียวเชงิกฬีาเปน็อกีหนึง่รปูแบบการท่องเทีย่วทีน่า่สนใจ โดยการจัดงานแขง่กีฬาระดบัโลก (world sport event) 
กลายเป็นสิ่งที่สามารถใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่ดีสำาหรับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ 
ก�รจัดแข่งขันกีฬ�กล�ยเป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีน่�สนใจ และส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับก�รท่องเที่ยว รวมถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศได้จ�กทั้งนักกีฬ� ทีมง�น และผู้ชมที่เดินท�งเข้�ม�จ�กต่�งถิ่น ซ่ึงจะทำ�ให้มีก�รใช้จ่�ยและเข้�พักในบริเวณสถ�นที่ 
จัดง�นเพิ่มขึ้น ซ่ึงนอกจ�กนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะเข้�ม�ชมกีฬ�ในช่วงระหว่�งก�รแข่งขันแล้ว ส่วนใหญ่จะมีก�รท่องเที่ยว 
ต่อในสถ�นที่ใกล้เคียงซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้เข้�สู่ผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย   

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(sport tourism) 
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กรณศึีกษา: การแขง่ขันฟอรม์ลูา่วนั

ตลาดรถแข่งฟอร์มูล่าวันมีมูลค่าตลาดใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากฟุตบอล โดยที่ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกมีส่วนแบ่งตลาดถึง 33% แต่ประเทศ
ในเอเชียที่ส�ม�รถจัดง�นแข่งขันรถฟอร์มูล่�วัน  
มเีพยีง สงิคโปร ์อนิเดยี ม�เลเซยี ญีปุ่่น และเก�หลใีต ้
โดยส่ วนใหญ่ก�รแข่ งขันจะจัด ในสน�มแข่ ง 
รถฟอร์มูล่�วันที่ได้ม�ตรฐ�น ในขณะที่สิงคโปร์เป็น
ประเทศเดียวที่ส�ม�รถจัดก�รแข่งขันโดยนำ�ถนน 
ในเมอืงม�เป็นเสน้ท�งแขง่ และยงัจัดแขง่ขนัในเวล�
กล�งคืน (night race) อีกด้วย

ตลาดรถแข่งฟอร์มูล่าวันมีมูลค่าตลาด
อยู่ในอันดับ 2 ของโลกรองจากฟุตบอล28

*ไม่รวมกีฬาสหรัฐฯ
ที่มา: ข้อมูลจาก A.T. Kearney 

สัดส่วนร�ยได้ของก�รแข่งขันกีฬ�ทั่วโลกและร�ยได้ของตล�ดรถฟอร์มูล่�วันแบ่งต�มภูมิภ�ค

อื่นๆ
กอล์ฟ7%

4%
เทนนิส6%

ฟอร์มูล่�วัน

ฟุตบอล

10%

73%

% สัดส่วนตลาดกีฬาท่ัวโลก*

ลาติน
อเมริกา

4%

อเมริกา
เหนือ
4%

เอเชีย
แปซิฟิก

33%

ยูโร
เมดิเตอร์เรเนียน

59%
ลาตินอเมริกา 4%

เอเชียแปซิฟก 33% ยูโรเมดิเตอรเรเนียน 59%

อเมริกาเหนือ 4%
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การจัดงาน Singapore Grand Prix ในเดือนกันยายน
ทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวเติบโตในอัตราเร่งเกือบเท่าตัว29

ท้ังนี ้สงิคโปรเ์ปน็หนึง่ในประเทศทีป่ระสบความสำาเรจ็จากการจดังาน Singapore Grand Prix สำาหรบัการแขง่รถฟอรม์ลูา่
วัน ตั้งแต่ปี 2008 โดยทั่วไป ก�รแข่งขันจะจัดในช่วงเดือนกันย�ยนของทุกปี และมีระยะเวล�ก�รแข่ง 3 วัน ในแต่ละปี 
จะมผีูร่้วมง�นกว�่ 100,000 คน และมผู้ีซือ้บัตรชมก�รแขง่ขนัประม�ณ 87,000 คน แบง่เปน็สดัสว่นของนกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ติ 
40% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช�วออสเตรเลียและสหร�ชอ�ณ�จักร ส่วนร�ค�ของบัตรจะมีระดับร�ค�ที่แตกต่�งกันขึ้นอยู่กับจุดชม
ก�รแข่งขันทั้งหมด 8 จุด ตั้งแต่ 250 – 2,200 ดอลล�ร์สิงคโปร์ โดยหนึ่งในปัจจัยที่ทำ�ให้สิงคโปร์ประสบคว�มสำ�เร็จม�กกว่�
ประเทศอื่นในภูมิภ�คเอเชีย คือ ก�รใช้ถนนในเขตเมืองเป็นสน�มแข่งรถทำ�ให้เห็นทัศนียภ�พที่สวยง�มของเมือง รวมถึง 
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคว�มบันเทิงต่อผู้เข้�ร่วมง�น เช่น ก�รแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลก ทำ�ให้ง�นโดยรวม 
มีคว�มน่�สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่�งช�ติเดินท�งเข้�ม�ท่องเที่ยวม�กขึ้น

การจัดงาน Singapore Grand Prix ได้กลายเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำาคัญที่มาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 
ในชว่งโลวซ์ซีัน่ ซึง่นอกจ�กม�ตรก�รทีใ่ชด้งึดดูนกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตใิหม้�เทีย่วสงิคโปรอ์ย�่งง�นเทศก�ล The Great Singapore  
Sale ในเดอืนกรกฎ�คมแลว้ ก�รจดัง�น Singapore Grand Prix เปน็ประจำ�ทกุปทีำ�ใหจ้ำ�นวนของนกัทอ่งเทีย่วในชว่งโลวซ์ซีัน่นี ้
มีก�รเติบโตเฉลี่ย 6-7% ในขณะท่ีก่อนปี 2008 ก�รเติบโตของนักท่องเที่ยวต่�งช�ติในสิงคโปร์ในช่วงเดือนกรกฎ�คมถึง
กันย�ยนเติบโตอยู่เพียง 3-4% กล่�วได้ว่� Singapore Grand Prix ม�ช่วยลดผลกระทบท�งฤดูก�ลของก�รท่องเที่ยวในช่วง 
โลว์ซีซั่น

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Singapore Tourism Board

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติของสิงคโปร์ อัตร�ก�รเติบโตของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยแบ่งต�มเดือน
หน่วย: ล้�นคน หน่วย: %
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นอกจากสิงคโปร์จะได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงแล้ว Singapore Grand Prix  
ยังสามารถสร้างรายได้ ให้สิงคโปร์ถึง 410 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 2015 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 2% ของร�ยได้ 
ก�รท่องเที่ยวโดยรวม และมีอัตร�เติบโตระหว่�งปี 2008 - 2015 อยู่ที่เฉลี่ย 7% ต่อปี ซึ่งร�ยได้ส่วนใหญ่ม�จ�กก�รข�ยบัตร 
และก�รข�ยค่�ลิขสิทธิ์ถ่�ยทอดสดก�รแข่งขันซึ่งมีผู้ชมทั่วโลกกว่� 100 ล้�นคน นอกจ�กนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ ่
ลว้นใชจ้�่ยม�กกว�่กลุม่อืน่และจะใชจ้�่ยด�้นทีพ่กัและอ�ห�รม�กทีส่ดุ ในขณะที ่ผูป้ระกอบก�รโรงแรมในสงิคโปรส์�ม�รถ
ปรับร�ค�ห้องพักเฉพ�ะเดือนกันย�ยนเพิ่มขึ้นได้เฉลี่ย 4% 

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาร่วมงานแข่งรถฟอร์มูล่าวัน
ทำาให้ โรงแรมสามารถเพิ่มราคาห้องพักได้30

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Singapore Tourism Board

ร�ค�ห้องพักโดยเฉลี่ยแบ่งต�มเดือน (ปี 2013-2015)
หน่วย: ดอลล�ร์สิงคโปร์/คืน
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บุรีรัมย์ประสบคว�มสำ�เร็จจ�กก�รที่ถูกปลุกปั้นให้ 
กล�ยเป็นจังหวัดแห่งกีฬ� ภ�ยหลังก�รซ้ือกิจก�รและ 
จัดตั้งสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี 2009 ทำ�ให้จำ�นวน 
ผูเ้ยีย่มเยอืน (visitor) เพิม่ข้ึนอย�่งม�ก จ�กกว�่ 8 แสนคน 
ในปี 2008 กล�ยเป็น 1.4 ล้�นคน ในปี 2015 คิดเป็น 
ก�รเตบิโตเฉลีย่ทีส่งูถงึ 11% ตอ่ป ีโดยเฉพ�ะนกัทอ่งเทีย่ว 
ต่�งช�ติที่เติบโตถึง 20% ต่อปี บุรีรัมย์ถือเป็นกรณี
ศึกษ�สำ�หรับก�รท่องเที่ยวเชิงกีฬ� ซึ่งจะมีผู้เข้�ชมเกม 
ก�รแข่งขันฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในนัดที่
เปน็เจ�้บ�้นไมน่อ้ยกว�่ 10,000 คน อกีทัง้ยงัเปน็ทมีทีส่ร้�ง
สถิติผู้เข้�ชมสูงสุดของไทยพรีเมียร์ลีก คือ 25,000 คน  
และสร้�งสถิติจำ�หน่�ยของท่ีระลึกสูงสุดได้ภ�ยใน 

นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้
รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตเท่าตัว ระหว่างปี 2008-201531

กรณีศึกษา: บุรีรัมย์โมเดล

วันเดียวถึง 1.4 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้ บุรีรัมย์ยังสร้�งสน�มแข่งรถขึ้นในปี 2014 บนขน�ดพื้นที่กว่� 1,000 ไร่ ซึ่งสน�มได้รับ 
ก�รรับรองม�ตรฐ�นจ�กสหพันธ์รถยนต์น�น�ช�ติ (Federation Internationale de l'Automobile: FIA) ทำ�ให้ส�ม�รถ 
จัดง�นแข่งรถระดับน�น�ช�ติได้ ไม่ว่�จะเป็น GT Asia, Superbike World Championship (SBK) และ Super GT ที่เป็น 
ก�รแข่งรถชื่อดังจ�กญี่ปุ่น ทั้งนี้ จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นช่วยสร้�งร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวให้กับจังหวัดบุรีรมัย์เพิ่มขึ้นกว่� 
100% ภ�ยในระยะเวล� 8 ปี คิดเป็นก�รเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 10% ต่อปี

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว

จำ�นวนผู้ม�เยี่ยมเยือน (visitor) ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว (tourism receipt)
หน่วย: ล้�นคน หน่วย: ล้�นบ�ท
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อุปสรรคต่อการเติบโตของ
การท่องเท่ียวไทยในระยะยาว

4
ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกำาลังได้ประโยชน์อย่างมาก 
จากการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำาหรับนักท่องเที่ยวจีน  
แต่ในขณะเดยีวกัน อไีอซเีชือ่ว่ายังมสีิง่ทีห่ลายฝา่ยทีเ่ก่ียวขอ้งควรจะ 
ต้องเริม่คำานงึถึงและมแีผนรองรบัทีช่ดัเจนในการรกัษาความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาวที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งตลาดใหม่
และครองใจตลาดเดิมอย่างต่อเนื่องได้ ไม่ว่าจะเป็น การคงอยู่
ของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม การรักษาคุณภาพการบริการที่เป็น 
ช่ือเสียงที่สำาคัญของคนไทย ตลอดจนการอำานวยความสะดวก 
ด้านการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆ 
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น โดยไทยยังมี 
ขอ้เสยีเปรียบด�้นบคุล�กรท่ีมคีว�มส�ม�รถด้�นก�รสือ่ส�รภ�ษ�ต�่งประเทศ เชน่ ภ�ษ�องักฤษ และ ภ�ษ�จนี รวมถงึบคุล�กร 
ท�งก�รแพทย์ ไม่ว่�จะเป็นแพทย์หรือพย�บ�ล และบุคล�กรที่เช่ียวช�ญในระดับม�ตรฐ�นส�กลด้�นก�รจัดประชุมและ
นิทรรศก�ร ส่วนบุคล�กรภ�คบริก�รที่ช่วยสนับสนุนก�รท่องเที่ยวเพื่อก�รพักผ่อนที่ถึงแม้จะมีคว�มโดดเด่นด้�นทักษะ 
ก�รบรกิ�ร แตก่ลบัมปีรมิ�ณนอ้ย สง่ผลใหผู้ป้ระกอบก�รหนัไปพึง่พ�แรงง�นจ�กต�่งประเทศม�กขึน้ เนือ่งจ�กมีจำ�นวนม�ก
และค�่แรงถกูกว�่ แตอ่�จจะตอ้งแลกกบัคณุภ�พก�รใหบ้ริก�รทีด่อ้ยกว่�ซ่ึงจะสง่ผลกระทบตอ่ก�รทอ่งเทีย่วไทยในอน�คตได้

ไทยยังคงมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย รวมถึงปัญหาด้านอาชญากรรม ที่เป็นปัจจัยสำาคัญต่อ
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตสิว่นหน่ึงยงัมทีศันคตดิ�้นลบตอ่คว�มปลอดภยัของไทย เน่ืองจ�กไทยเป็น 
ประเทศที่มีอัตร�ก�รเสียชีวิตบนท้องถนนสูงติดอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีส�เหตุหลักม�จ�กคว�มไม่เข้มงวดในก�รบังคับใช้
กฎหม�ย จงึทำ�ใหผู้ข้บัขี่ไมเ่ค�รพกฎระเบยีบสง่ผลใหม้พีฤตกิรรมขบัรถเร็ว เม�สรุ� และฝ�่ฝนืสัญญ�ณไฟจร�จร ซึง่ลว้นเป็น 
ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุอันดับต้นๆ นอกจ�กนี้ เม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้�นแล้ว ไทยมีปัญห�ด้�นอ�ชญ�กรรม 
ที่สูงกว่� อีกทั้งระดับก�รรักษ�คว�มปลอดภัยยังต่ำ�กว่�อีกด้วย ซึ่งส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยเฉพ�ะ 
ผู้ที่เดินท�งด้วยตนเอง และกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหญิงซึ่งมักคำ�นึงถึงเรื่องคว�มปลอดภัยเป็นหลัก

นอกจากนี้ ไทยยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ทำาให้ส่งผลกระทบต่อความสะดวกและความรวดเร็ว 
ในการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว คณุภ�พของโครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้นคมน�คมของไทยมแีนวโนม้ลดลง อกีทัง้ 
ยังต่ำ�กว่�หล�ยประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ม�เลเซีย และอินเดีย โดยเฉพ�ะปัญห�คว�มเชื่อมโยงของระบบขนส่ง
ส�ธ�รณะ ซึ่งรวมถึงรถบัส รถไฟ และรถแท็กซี่ และปัญห�ด้�นคุณภ�พก�รขนส่งท�งร�ง เนื่องจ�กมีคว�มล้�หลังอยู่ม�ก 
และส�ม�รถเดนิท�งด้วยคว�มเรว็ร�ว 50 กโิลเมตรตอ่ช่ัวโมงเท�่น้ัน แตกต�่งจ�กประเทศอืน่ทีม่รีถไฟคว�มเรว็สงูซึง่ส�ม�รถ
เดนิท�งดว้ยคว�มเรว็กว�่ 200 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ชว่ยประหยดัเวล�เดนิท�งของนกัทอ่งเทีย่วไดม้�ก นอกจ�กนี ้ก�รดำ�เนนิก�ร 
ขย�ยสน�มบินหล�ยแห่งในไทยยังคงดำ�เนินก�รได้ช้�กว่�ก�รขย�ยตัวของนักท่องเที่ยว เช่น สน�มบินสุวรรณภูมิ 

แม้ว่าบุคลากรไทยจะมีจุดเด่นในทักษะด้านการบริการ
แต่ยังขาดความสามารถทางภาษา 32

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Economic Forum (WEF) และ Education First

เปรียบเทียบอัตร�ค่�จ้�งและคุณภ�พก�รบริก�รของ
แรงง�นภ�คบริก�รไทยกับต่�งประเทศ

เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�อังกฤษ
ระหว่�งประเทศในปี 2014

หน่วย: คะแนน

53

ค่าเฉลี่ย
เอเชีย

สิงคโปร์ ม�เลเซีย เวียดน�ม อินโดนีเซีย กัมพูช�ไทย
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Health Organization (WHO) และ WEF

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ WEF

อัตร�ก�รเสียชีวิตบนท้องถนนในปี 2013

ก�รประเมินคุณภ�พก�รคมน�คมขนส่งของไทย

เปรียบเทียบอัตร�ก�รฆ�ตกรรมกับระดับ
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

เปรียบเทียบผลก�รประเมินคุณภ�พระบบคมน�คมขนส่ง

หน่วย: คน/ประช�กร 1 แสนคน

หน่วย: คะแนน (1 = ต่ำ�สุด และ 7 = สูงสุด) หน่วย: คะแนน (1 = ต่ำ�สุด และ 7 = สูงสุด)

ไทยมีปัญหาด้านความปลอดภัย 
รวมถึงปัญหาด้านอาชญากรรมเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
มีแนวโน้มลดลงอีกทั้งยังต่ำากว่าค่าเฉลี่ยในเอเชีย

33

34

มจีำ�นวนผู้โดยส�รในป ี2015 กว�่ 53 ล�้นร�ย แตส่น�มบนิส�ม�รถรองรบัไดเ้พยีง 45 ล�้นร�ยตอ่ปเีท�่นัน้ หรอืเกนิคว�มจถุงึ 118% 
และตอ้งรอถงึป ี2017 กว�่ทีจ่ะมกี�รเริม่กอ่สร�้งเพ่ือขย�ยสน�มบินเพ่ิมเตมิ ตรงกนัข�้มกบัสน�มบินในสงิคโปรแ์ละกัวล�ลมัเปอร์
ที่มีแผนก�รขย�ยสน�มบินอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งถึงแม้ว่�ปัจจุบันจะมีคว�มส�ม�รถในก�รรองรับผู้ โดยส�รที่เพียงพออยู่แล้ว 
ที่ 83% และ 65% ต�มลำ�ดับ
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แม้ว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวที่
เติบโตสูงอย่างต่อเนื่องจะเป็นตัวเลขที่
ทุกฝ่ายให้ความสนใจ แต่ในอีกมุมหนึ่ง  
การได้มาของรายได้ดังกล่าวก็มีทั้ง
ต้นทุนที่ประมาณค่าได้และประมาณค่า 
ไม่ได้ ซ่ึงท้ายที่สุดแล้วผลเสียที่เกิดขึ้น 
อาจจะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเองด้วย

BOX: การเติบโตของการท่องเที่ยวไทยและต้นทุนด้านอื่นๆ 
ที่ควรคำานึงถึง

ผลจากการควบคุมและการจัดการที่ ไม่ได้มาตรฐานจะทำาให้
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นสูญเสียไป World Economic Forum 
(WEF) ประเมนิว�่ไทยคำ�นงึถงึก�รพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยืน
นอ้ยลง และจำ�เปน็ตอ้งคดิถงึคว�มยัง่ยนืของทรพัย�กรธรรมช�ติ
ให้ม�กกว่�นี้ ยกตัวอย่�งในปี 2015 มีนักท่องเที่ยวเดินท�ง 
เข้�ไปเที่ยวในหมู่เก�ะพีพีกว่� 3 แสนคนหรือเพิ่มขึ้นกว่� 133% 
จ�กปีก่อนหน้� ในขณะที่ก�รจัดก�รนั้นอ�จจะไม่มีประสิทธิภ�พ
เท่�ที่ควรในก�รรองรับจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นม�กดังกล่�ว ส่งผลให้ 
มีนักท่องเที่ยวเริ่มร้องเรียนถึงคว�มไม่สะอ�ดจ�กก�รที่มี 
ขยะเกลื่อนบริเวณช�ยห�ดนพรัตน์ธ�ร�ของอุทย�นแห่งช�ติ 
หมูเ่ก�ะพพี ีซึง่ห�กรฐับ�ลและผูป้ระกอบก�รไมส่�ม�รถควบคมุ
หรือจัดก�รกับปัญห�ได้ก็จะทำ�ให้ส่งผลเสียต่อภ�พลักษณ์ 
ก�รทอ่งเทีย่วในทีส่ดุ สำ�หรบัตัวอย�่งในกรณีนี ้อ�จจะคุม้ค�่กว�่ 
ที่จะยอมสูญเสียร�ยได้จ�กก�รท่องเท่ียวระดับหนึ่งและห�วิธี
จำ�กดัจำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเข้�ไปในสถ�นทีท่อ่งเทีย่วในระดบั
ที่เหม�ะสม เช่นเดียวกับสถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญๆ ของโลก 
อย่�งเก�ะซ�นโตรินี่ในกรีซท่ีมีก�รจำ�กัดจำ�นวนนักท่องเที่ยว 
วันละ 8,000 คน และม�ชูปิกชูของเปรูก็มีก�รกำ�หนดให้ 
นักท่องเที่ยวเข้�ชมได้เพียง 2,500 คนต่อวัน เป็นต้น
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ไทยต้องคำานึงถึงการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น35

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Tourism Organization (UNWTO) และ World Bank

การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวทำาให้วัฒนธรรมและและวิถีชุมชนนั้นเปลี่ยนไป ก�รท่องเที่ยว
แนววิถีชุมชนท่ีเพิ่มม�กข้ึนทำ�ให้เกิดก�รขย�ยตัวของภ�คธุรกิจท่องเที่ยวและก�รใช้ชีวิตของประช�กรในชุมชน 
เปลีย่นไป โดยหนัไปทำ�ธรุกจิเพือ่รบันกัทอ่งเทีย่วม�กย่ิงขึน้ เชน่ โฮมสเตย ์โรงแรม ร�้นค�้ และร�้นอ�ห�ร ซึง่ข้อด ีคอื  
ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งอ�ชีพและสร้�งง�น และเพิ่มร�ยได้ให้แก่ช�วบ้�น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำ�ให้วิถีก�รใช้ชีวิตของ 
ช�วบ�้นเปลีย่นไปดว้ย อย่�งชมุชนเก�ะเกร็ดทีม่เีอกลกัษณ์ด้�นศลิปวฒันธรรมของเชือ้ส�ยมอญทีม่กี�รทำ�ก�รเกษตร 
เป็นร�ยได้หลักและก�รสร้�งบ้�นไม้ใต้ถุนสูงเพ่ือป้องกันน้ำ�ท่วม ก็ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงไปเป็นบ้�นปูนเพ่ือทำ�เป็น 
ร�้นค�้และร�้นอ�ห�รสำ�หรบันกัทอ่งเทีย่ว และเริม่มีก�รขย�ยตวัของทีอ่ยูอ่�ศยัเข�้ม�ในเขตทอ่งเทีย่วม�กขึน้ทำ�ให้
เกดิคว�มแออดัของชมุชน ในขณะทีพ่ืน้ทีท่ี่ไมใชแ่หลง่ท่องเทีย่วกลบัถกูทิง้ใหร้กร้�งและไมไ่ดร้บัก�รพฒัน� นอกจ�กนี ้ 
ยงัมชีมุชนตล�ดน้ำ�อมัพว�ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงม�เปน็สงัคมอตุส�หกรรมทอ่งเทีย่วเตม็ตวั ทำ�ใหอ้�จกอ่ใหเ้กดิปญัห�
ท�งสังคมต่�งๆ เช่น ปัญห�ด้�นอ�ชญ�กรรม ก�รอพยพเข้�ม�ของประช�กรนอกถิ่นฐ�น โดยปัจจุบันจำ�นวนคน 
นอกพื้นที่ที่เข้�ไปจำ�หน่�ยสินค้�ในตล�ดน้ำ�มีม�กถึง 60% ของพ่อค้�แม่ค้�ทั้งหมด ทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มแออัด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบก�รณ์และคว�มประทับใจของนักท่องเที่ยว

ก�รประเมินก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินท�งม�เก�ะพีพี

หน่วย: คะแนน (1 = ต่ำ�สุด และ 7 = สูงสุด) หน่วย: พันคน
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บทส่งท้าย
ทีผ่า่นมาถงึแมว้า่ธรุกจิทอ่งเทีย่วไทยจะมกีารเตบิโตจากจำานวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง แตไ่ทยกค็วรคำานงึถงึ
คณุภาพเพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในระยะยาวตัง้แตว่นันี ้เพือ่ไม่ใหซ้้ำารอยจากบทเรยีนทีเ่คยเกดิขึน้ในภาคอตุสาหกรรม
การผลิตที่ในอดีตเคยมีความสามารถในการแข่งขันสูงและเติบโตได้ดีในฐานะฐานการผลิตที่สำาคัญ แต่ปัจจุบันนั้น 
กลับเร่ิมมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวและมีความเส่ียงที่จะหดตัว ซึ่งการเติบโตอย่างย่ังยืนของท่องเที่ยวไทยนั้นต้องการ 
การพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน

การทอ่งเทีย่วไทยจะยงัขยายตัวไดด้ดีว้ยตลาดกลุม่เดมิไปไดอ้กีระยะหนึง่ แต่ในระยะยาวเชือ่วา่การทอ่งเทีย่วไทยควรจะ
ต้องมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน และจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้อุตสาหกรรมยังขยายตัวได้อย่าง 
ต่อเนื่อง นักท่องเท่ียวจีนท่ีปัจจุบันเป็นตล�ดหลักในก�รเติบโตของอุตส�หกรรมท่องเท่ียวไทยอ�จจะชะลอตัวลงได้ในอน�คต  
ซ่ึงส่วนหน่ึงอ�จจะมีท�งเลือกในก�รไปเท่ียวท่ีอ่ืนๆ ม�กข้ึน เช่นเดียวกับภ�วะท่ีเร่ิมเห็นแล้วว่�นักท่องเท่ียวจีนไปฮ่องกง และม�เก๊�  
ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันดับต้นๆ ของนักท่องเท่ียวจีนน้ันมีจำ�นวนลดลงแล้ว ก�รมุ่งเน้นแต่ตล�ดเดิมจึงกล�ยเป็นคว�มเส่ียง
ต่อก�รเติบโตในระยะย�ว อีกท้ังไม่ก่อให้เกิดก�รพัฒน�ท่ีจำ�เป็นสำ�หรับก�รดึงดูดตล�ดใหม่ๆ และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยขย�ยขีดจำ�กัดก�รเติบโตของก�รท่องเท่ียวไทยออกไป

อุตสาหกรรมการผลิตไทยที่เคยเป็นฐานการผลิตสำาคัญของโลก
กลับชะลอตัวและมีแนวโน้มหดตัวในปัจจุบัน ขณะที่การท่องเที่ยวยังเติบโตได้ดี36

*ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg, IMF และ World Bank

เปรียบเทียบก�รเติบโตของอุตส�หกรรมภ�คก�รผลิตและอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวไทย
หน่วย: ดัชนี (ปีฐ�น 2000)

2000 2005 2010 2015

รายไดจากนักทองเทีย่ว*Manufacturing Production Index (MPI)จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
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หัวใจสำาคัญ คือ การทำาให้ทุกฝ่ายคำานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนในระยะยาวมากกว่าเพียงเม็ดเงินในระยะส้ัน เพื่อก่อให้เกิด 
การพฒันาดา้น supply-side ไปพรอ้มๆ กนั ท้ังน้ี แม้ก�รเพ่ิมข้ึนของจำ�นวนนักท่องเท่ียวจะสร้�งร�ยได้ให้กับประเทศจำ�นวนม�ก  
แต่หล�ยฝ่�ยควรคำ�นึงถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนต�มม�ม�กข้ึนไปพร้อมๆ กันด้วย โดยเฉพ�ะเม่ือโครงสร้�งก�รท่องเท่ียวไทยยังคง
กระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวและรูปแบบก�รท่องเท่ียวแบบเดิมๆ ซ่ึงน่ันหม�ยถึงก�รใช้ทรัพย�กรท่ีมีเท่�เดิมในก�รรองรับ 
นักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน ท้ังภ�ครัฐและเอกชนจึงควรหันม�มุ่งเน้นก�รพัฒน�ด้�นอุปท�นท่ีเก่ียวข้องและจำ�เป็นต่อก�รท่องเท่ียว 
ม�กข้ึน ท้ังด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร ก�รสร้�งคว�มเช่ือมโยงของสถ�นท่ี ก�รดูแล และเสริมสร้�งคว�มม่ันคงปลอดภัย  
และก�รบำ�รุงรักษ�แหล่งท่องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญของภาคบริการควรสอดรับกับกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  
ซึ่งจะต้องมีมากกว่าแค่ทักษะภาษาต่างประเทศและคุณภาพการบริการ โดยก�รพัฒน�ผู้ให้บริก�รแรงง�นต้องพัฒน�ให้มี
จรรย�บรรณควบคู่ไปด้วย ในขณะท่ีบุคล�กรในกลุ่มผู้ประกอบก�รท่องเท่ียวนอกเหนือจ�กก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นม�ตรฐ�น
วิช�ชีพ ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจแล้ว ยังต้องคำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ นวัตกรรมและคว�มคิด
สร้�งสรรค์ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในกระแสก�รเปล่ียนแปลงสำ�หรับอน�คตข้�งหน้� นอกจ�กน้ี ควรต้องมองให้ครอบคลุมถึงบุคล�กร
ในด้�นอ่ืนๆ เช่น คว�มเพียงพอของเจ้�หน้�ท่ีรักษ�คว�มปลอดภัยเม่ือเทียบกับจำ�นวนนักท่องเท่ียวต่�งช�ติท่ีม�กข้ึนด้วย

ในการดูแลและเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย และการบำารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการกำาหนดมาตรฐานต่างๆ 
และพัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย รวมถึงมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีมีคว�มจำ�เป็นม�กข้ึนในยุคท่ีข่�วส�ร
ส�ม�รถถูกส่งต่อไปท่ัวโลกได้อย่�งรวดเร็ว และส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของก�รท่องเท่ียว อีกท้ังประเด็นด้�นคว�มม่ันคงปลอดภัย 
ยังเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ท่ีนักท่องเท่ียวให้คว�มสำ�คัญ ท้ังน้ี ภ�ครัฐควรกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รและม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย
ในกิจกรรมก�รท่องเท่ียวทุกรูปแบบ ตลอดจนบริก�รส�ธ�รณะต่�งๆ โดยเฉพ�ะก�รขนส่งส�ธ�รณะ รวมไปถึงก�รจัดระเบียบ 
ในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอ�จหม�ยถึงก�รจำ�กัดจำ�นวนนักท่องเท่ียวในบ�งช่วงเวล� แต่ส่ิงท่ีสำ�คัญท่ีสุด คือ ปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้เกิดก�รบังคับใช้อย่�งจริงจัง และมีก�รบังคับใช้บทลงโทษต�มกฎหม�ย

เพ่ือใหเ้กดิความสมดลุกบัการขยายตวัของนกัท่องเทีย่ว ควรสนบัสนนุใหม้กีารลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้กดิการเชือ่มโยง 
และอำานวยความสะดวกดา้นการเดนิทางอยา่งต่อเนือ่ง ตลอดจนโครงสรา้งสาธารณปูโภคทีจ่ำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถพัฒนา
แหล่งทอ่งเทีย่วใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ ยกตัวอย่�งเช่น ก�รขย�ยศักยภ�พของท่�อ�ก�ศย�นก่อนท่ีนักท่องเท่ียวจะเกินคว�มจุ ก�รจัดให้มี 
บริก�รขนส่งส�ธ�รณะท่ีเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักกับแหล่งท่องเท่ียวรองท่ีมีประสิทธิภ�พและเอ้ือต่อก�รใช้บริก�รของ 
นักท่องเท่ียวต่�งช�ติ ซ่ึงน่ันรวมถึงก�รพัฒน�ระบบก�รให้ข้อมูลแบบครบวงจรท้ังข้อมูลย�นพ�หนะ เส้นท�งก�รเดินท�ง  
ระบบจองต๋ัวออนไลน์ เป็นต้น นอกจ�กน้ี ระบบขนส่งท่ีเช่ือมโยงน้ันควรมีคว�มสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะต่�งๆ กันด้วย  
โดยเฉพ�ะในยุคท่ีจะมีนักท่องเท่ียวสูงอ�ยุเพ่ิมข้ึนน้ันก็จะมีคว�มต้องก�รโครงสร้�งพ้ืนฐ�นก�รเดินท�งท่ีเหม�ะสม เช่น  
ท�งเดินเท้�ท่ีเรียบ ไม่ล่ืน หรือมีขน�ดกว้�งพอสำ�หรับรถเข็น เป็นต้น 
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ค�้สง่ค�้ปลกี และบรกิ�รด�้นสขุภ�พ โดยกอ่นหน�้นี ้วธิ�น มปีระสบก�รณว์จิยัเชงินโยบ�ยและ
กลยุทธ์กว่� 7 ปี และเคยร่วมง�นกับสถ�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง  
ในก�รจดัทำ�แบบจำ�ลองท�งด�้นกรอบและก�รจดัสรรงบประม�ณ และศกึษ�วเิคร�ะหน์โยบ�ย
ก�รคลังอื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมง�นกับฝ่�ยวิจัยและข้อมูลส�รสนเทศ และฝ่�ยพัฒน�กลยุทธ์ 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธ�น จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี (เกียรตินิยม) ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ จ�กจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย และ ปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ปวริศร์มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นวิจัยและที่ปรึกษ�ก�รลงทุนด้�นอสังห�ริมทรัพย์กับ โจนส์ แลงค์  
ล�ซ�ลล์ (ประเทศไทย) กว่� 5 ปี ก่อนย้�ยไปในส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจอีก 5 ปี ในส่วนง�นขย�ย
ส�ข�ให้กับห้�งค้�ปลีกเทสโก้ โลตัส, ง�นพัฒน�ศูนย์กล�งค้�ในเครือธุรกิจค้�ปลีกของกลุ่ม
เซ็นทรัล และง�นพัฒน�บ้�นพักต�กอ�ก�ศหรือที่พักอ�ศัยกึ่งโรงแรมของเครือโรงแรม 
บันยันทรีและล�กูน่�รีสอร์ทที่ภูเก็ต

ปวริศร์ จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ จ�กมห�วิทย�ลัย 
อัสสัมชัญ ซึ่งหลักสูตรได้รับก�รรับรองจ�กสถ�บัน Royal Institute of Chartered Surveyors 
(RICS) จ�กสหร�ชอ�ณ�จักร และปริญญ�โทส�ข�บริห�รธุรกิจก�รสร้�งโมเดลและก�รพัฒน�
ธุรกิจ จ�กวิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล (MUIC)

การทองเที่ยวเติบโตไดโดดเดน 
แตอุตสาหกรรมการผลิตไทยที่เคยเปนฐาน
การผลิตสำคัญของโลกกลับชะลอตัวและมี
แนวโนมหดตัวในปจจุบัน

ขยาย

พัฒนา

ตลาดเดิม
เพื�อการพักผอน

อินเดียและอินโดนีเซีย

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC ณ พฤศจิกายน 2016 จากขอมูลของ Bloomberg, IMF และ World Bank

เพิ่มจำนวนบุคลากร
ใหสอดรับกับจำนวนนักทองเที่ยว

ตลาดนี้ตองการการรักษาพยาบาล
ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

เชิงการแพทย
นักทองเที่ยวจากการไดรางวัลและ 

งานนิทรรศการนานาชาติ

การจัดประชุมและนิทรรศการ

การถายทำภาพยนตร
จากตางประเทศ

ถายทำในไทยและนำเสนอความเปนไทย ลงทุนในสวนสนุกนานาชาติ

แหลงทองเที่ยว
ที่มนุษยสรางขึ้น การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

การทองเที่ยวเชิงกีฬา
ตลาดใหม

บุคลากร

โครงสราง
พื้นฐาน

สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมใหมๆ มากกวาทักษะดานภาษา

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
และบังคับใชอยางจริงจัง

ออกแบบระบบ online และ universal design
ใหทันสมัย 

เพิ่มการเชื�อมตอ
ระหวางสถานที่ทองเที่ยว

พัฒนาบุุคลากรใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ

เจาะกลยุทธเพื�อผลักดันธุรกิจทองเที่ยวไทยใหยั่งยืน 

www.scbeic.com

การเติบโตของ
จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ

การเติบโตของ
อุตสาหกรรมการผลิต

2000 2010 2015



คณะผู้จัดทำ�

กานต์ชนก บุญสุภาพร 
นักวิเคราะห์

ลภัส อัครพันธุ์ 
นักวิเคราะห์

ก�นต์ชนก มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นวิเคร�ะห์ว�งแผนกลยุทธ์ในธุรกิจค้�ปลีกวัสดุก่อสร้�งกับ 
บรษิทัในเครอืซเิมนต์ไทย (SCG) กอ่นหน�้นี้ไดร้ว่มง�นกบัสถ�บนัวจิยัเพือ่ก�รพฒัน�ประเทศไทย 
นอกจ�กนั้น ยังมีประสบก�รณ์ก�รฝึกง�นในโครงก�ร SCG Excellent Internship program  
โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) และได้รับร�งวัล SCG Innovative suggestion 
award ขณะฝึกง�น

ก�นต์ชนก จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ก�รเงิน  
จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ขณะศึกษ�ได้รับร�งวัลชนะเลิศก�รแข่งขันตอบปัญห� 
ด้�นเศรษฐศ�สตร์ระดับอุดมศึกษ�

ลภสั มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นเป็นนักวิเคร�ะห์ธรุกิจของบริษัทจดทะเบียน ให้กับตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ลภัส จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รเงิน หลักสูตรน�น�ช�ติ จ�กจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
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