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Highlight 

  Wellness Tourism เป็นอกีหนึ่งธุรกจิที่จะขบัเคลื่อนภาคการท่องเทีย่วของไทยที่น่าจบัตามอง 
โดยมอีตัราการเตบิโตต่อเนื่องราว 7% ต่อปีในช่วงปี 2013-2015 ส่งผลใหมู้ลค่าตลาดสงูถึง
ประมาณ 3.2 แสนลา้นบาท สงูเป็นอนัดบัที่ 13 ของโลกและอนัดบัที ่4 ในเอเชยีรองจากจนี 
ญีปุ่น่และอนิเดยี โดยจุดแขง็ของไทยทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบอย่างมากคอืทรพัยากรทีเ่หมาะสมกบั
เทรนดด์งักล่าวหลายอย่าง เช่น แหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิอาหาร สมุนไพร การแพทยแ์ผน
ไทย กฬีาทอ้งถิน่ ศาสนา ความเป็นมติรต่อนกัท่องเทีย่ว รวมถงึชื่อเสยีงดา้นคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบ้รกิารทีส่งูกว่าประเทศอื่น  ๆ

 อไีอซปีระเมนิว่าการพฒันารูปแบบการให้บรกิารใหม่ๆ จะช่วยเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของ
ผู้ประกอบการไทยและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบัแขกที่เข้าพกั ตัวอย่างเช่น สปาไร้เสยีง 
(silent spa) สปาส าหรบัฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเรง็ สตูดโิอส าหรบัท าสมาธ ิเป็นต้น ทัง้นี้ 
กลุ่มธุรกจิโรงแรมนับเป็นหนึ่งในธุรกจิที่มีศกัยภาพสูงที่สามารถต่อยอดน าเสนอบรกิารด้าน 
Wellness Tourism เพื่อใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของนกัท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่มได ้

 

 

Wellness Tourism เป็นเทรนด์ที่มาแรงของการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยภาพรวม อุตสาหกรรม Wellness Industry 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทตามลกัษณะการใหบ้รกิาร คอื บรกิารการดูแลสุขภาพจากภายในและภายนอก ตวัอย่างการ
บรกิารดแูลสุขภาพจากภายใน เช่น บรกิารการใหค้ าปรกึษาด้านโภชนาการที่ดต่ีอสุขภาพ ความสมบูรณ์ของร่างกายและจติใจ 
การแพทยเ์ชงิป้องกนัเฉพาะบุคคล รวมถึงอาหารเสรมิและยารกัษาโรคทางเลอืก เป็นต้น ในขณะทีก่ารบรกิารดูแลสุขภาพจาก
ภายนอกจะมีตัวอย่างที่พบเห็นได้บ่อย เช่น ธุรกิจด้านความงามและการชะลอวยั บริการสปาและอ งค์ประกอบ รวมถึงการ
ท่องเทีย่วแบบ Wellness Tourism ทัง้นี้ จากการประมาณการของ Global Wellness Institute (GWI) พบว่าธุรกจิดา้นความงาม
และการชะลอวยัมสีดัส่วนสงูทีสุ่ดราว 26% ในปี 2015 อย่างไรกต็าม สดัส่วนดงักล่าวมแีนวโน้มลดลงอยู่ทีร่าว 22% ในปี 2020 
ในขณะทีธุ่รกจิประเภทอื่นๆ เช่น บรกิารดา้นความสมบูรณ์ของร่างกายและจติใจ การแพทยเ์ชงิป้องกนัเฉพาะบุคคล รวมถงึการ
ท่องเทีย่วแบบ Wellness Tourism มแีนวโน้มเตบิโตจาก 19 ลา้นลา้นบาทในปี 2015 เป็น 27 ลา้นลา้นบาทในปี 2020 คดิเป็นอตัราการ
เตบิโตเฉลีย่สงูถงึ 7% ต่อปีในช่วงปี 2015-2020 (รูปที ่1) แสดงใหเ้หน็ถงึโอกาสของธุรกจิรูปแบบใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการดูแล
สขุภาพแบบองคร์วมทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมทัว่โลก 

Wellness Tourism เป็นกระแสรักสุขภาพในลักษณะของการ “ป้องกันโรค” และ “ส่งเสริม” ให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการเติบโตดงักล่าวมีปจัจยัสนับสนุนหลกั 3 ประการ ประการแรกคือ การ
ขยายตวัของชนชัน้กลางทัว่โลกทีม่รีะดบัรายไดท้ีส่งูขึน้ซึง่ใหค้วามส าคญักบัการใชจ้่ายดา้นท่องเทีย่วมากขึน้ดว้ย ประการทีส่อง
คือ ผู้บริโภคทัว่โลกหนัมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งถูกกระตุ้นจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable 
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คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจ Wellness Tourism   
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Diseases, NCDs) และความเครยีดจากการท างาน (รูปที ่2) และสุดทา้ยคอืเทรนดก์ารท่องเทีย่วทีน่ิยมการสมัผสัประสบการณ์
แปลกใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าการท่องเที่ยวแบบดัง้เดิม สะท้อนถึงแนวโน้มตลาดท่องเที่ยวที่หนัมาให้ความส าคญักบั 
Wellness Tourism มากขึน้และจะเตบิโตควบคู่ไปกบัตลาด Medical Tourism ซึง่เป็นตลาดหลกัของธุรกจิท่องเทีย่วเชงิสุขภาพที่
คาดว่าจะเตบิโตสงูถงึราว 16% ต่อปีในช่วงปี 2017-2020  

ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ส่งผลให้ Wellness Tourism ต้องพัฒนา
รูปแบบเพื่อสร้างความแตกต่าง ยกตวัอย่างเช่น สปาไรเ้สยีง (silent spa) ของกลุ่มโรงแรม Vamed Vitality World ใน
ออสเตรยีคอืตวัอย่างสปาที่มกีารออกแบบอาคารใหม้คีวามพเิศษโดยมลีกัษณะคล้ายกบัวหิารของศาสนาครสิต์เพื่อให้แขกที่ใช้
บรกิารรูส้กึว่าก าลงัพกัผ่อนอยู่ในสถานที่สงบปราศจากเสยีงรบกวน1 ซึง่เป็นจุดขายแก่นกัท่องเทีย่วทีต่้องการตดัสิง่รบกวนจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก นอกจากนี้ ยงัมโีปรแกรม On-demand Meditation ของโรงแรม The Benjamin ในนิวยอรก์ที่ออกแบบ
โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบประสาท โดยแขกทีเ่ขา้พกัสามารถรบับรกิารได้ตลอดเวลาผ่านระบบโทรศพัท์ภายในโรงแรมซึง่
ตอบโจทยน์ักท่องเทีย่วเชงิธุรกจิทีต่้องการคลายเครยีด ขณะที่ธุรกจิจดัระเบยีบความฝนัอย่าง Dream Reality Cinema ในรฐั
แคลฟิอรเ์นียทีน่ าผลการศกึษาทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัความฝนัของมนุษยม์าสรา้งธรุกจิโดยการจ าลองสถานการณ์เพื่อกระตุน้ให้
เกดิความฝนัที่สร้างความสุข ช่วยแก้ปญัหาการนอนหลบั ลดความเครยีด กระตุ้นความคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ธุรกจิดา้นสขุภาพแบบดัง้เดมิอย่างสปายงัไดม้กีารประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพมาสรา้งสรรคบ์รกิาร
ทีฉ่ีกแนวไปจากเดมิโดยสามารถใหบ้รกิารแก่ผู้ป่วยโรคมะเรง็ที่ผ่านกระบวนการเคมบี าบดัได้ซึง่จะช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพผวิ ท าให้
ผูป้ว่ยรูส้กึสดชื่นและมคีวามมัน่ใจในตนเองมากขึน้ โดยสปาลกัษณะน้ีเริม่เป็นทีน่ิยมมากขึน้ในทวปียุโรปและสหรฐัฯ 

การท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism ยังมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้อีกมาก โดยขอ้มูลจาก 
GWI พบว่าไทยมรีายรบัจากการท่องเทีย่วแบบ Wellness Tourism เตบิโตต่อเนื่องราว 7% ต่อปีในช่วงปี 2013-15 หรอืคดิเป็น
มูลค่าตลาดสงูถงึราว 3.2 แสนลา้นบาท สงูเป็นอนัดบัที ่13 ของโลกและเป็นอนัดบั 4 ในทวปีเอเชยีรองจากจนี ญี่ปุ่นและอนิเดยี
และเป็นสดัสว่นราว 3% ของ GDP โดยรายรบักว่า 90% ของไทยมาจากธุรกจิดา้นความงามและการชะลอวยั ธุรกจิการแพทยเ์ชงิ
ป้องกนั ธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิกฬีาและการผจญภยั เป็นต้น ในขณะทีธุ่รกจิสปามสีดัส่วนรายรบัราว 10% นอกจากนี้ เมื่อเทยีบ
กบันกัท่องเทีย่วทัว่ไปยงัพบว่านกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วแบบ Wellness Tourism จะมคี่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วสงูกว่าถงึ
ราว 61% (รูปที ่3) เนื่องจากนักท่องเทีย่วกลุ่มนี้มกี าลงัซือ้สงู และมกัเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อนเป็นเวลานาน สะทอ้นถงึโอกาสทาง
ธุรกจิจากกระแสการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism ในอนาคตทีย่งัสดใส เนื่องจากประชากรทัว่โลกเริม่มอีายุยนืยาว ใส่ใจ
สขุภาพของตนเอง และใหค้วามส าคญักบัการพกัผ่อนโดยการท่องเทีย่วมากขึน้ 

ไทยได้มีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภทที่สอดคล้องกับเทรนด์ Wellness Tourism มาระยะหนึ่งแล้ว โดยจุด
แขง็ของธุรกจิ Wellness Tourism ของไทย คอื การประยุกต์ใชท้รพัยากรดา้นสุขภาพทีม่อียู่อย่างหลากหลาย เช่น ธุรกจิสตูดโิอ
สอนการท าสมาธิและโยคะที่ประยุกต์ความรู้ด้านการท าสมาธติามหลกัพุทธศาสนา ธุรกจิสปาที่ใช้สมุนไพรหรือทรพัยากรใน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ รวมถึงธุรกจิการสอนทกัษะกฬีาประจ าชาติอย่างมวยไทยที่ก าลงัเป็นที่นิยมในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ด ียงัมธีุรกจิอกีหลายรูปแบบที่แปลกใหม่และเป็นที่นิยมในต่างประเทศที่ไทยควร
เลง็เหน็โอกาสในการน ามาประยุกตเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วต่างชาตแิละคนไทยใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้  

 

                                                 
1 หลกัฐานจากงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพของมหาวทิยาลยั Duke ในสหรฐัฯ ทีพ่บวา่การใชช้วีติทา่มกลางความเงยีบเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชัว่โมงต่อวนัเป็นประจ า
จะกระตุน้การท างานของเซลลส์มองส่วนฮปิโปแคมปสั (Hippocampus) ซึง่มหีน้าทีค่วบคุมการสรา้งความจ า สง่ผลใหส้มองสามารถสรา้งระบบความจ า ลดความเครยีด
และมสีมาธใินการท างานอย่างต่อเนื่องไดด้ยีิง่ขึน้ 
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Implication   

 

 

 

อีไอซีประเมินว่า Wellness Tourism เป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไทยในการ
พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ โดยผูป้ระกอบการอาจสรา้งสรรคแ์นวคดิการใหบ้รกิารแบบใหม่ทีม่ ี
ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์รบัรอง หรือการปรบัรูปแบบการให้บริการที่มอียู่แล้ว เช่น การใช้
ผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของสมุนไพรทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ การบ าบดัดว้ยเสยีงธรรมชาต ิการบ าบดัดว้ย
กลิน่หอมระเหย (aromatherapy) การบ าบดัดว้ยน ้าทะเล (thalassotherapy) การบ าบดัดว้ยโคลน 
(mud therapy) หรอืการใหบ้รกิารหอ้งซาวน่าทีผู่ใ้ชบ้รกิารสามารถรบัชมการแสดงต่างๆ พรอ้มกนัไป
ดว้ยระหว่างใชบ้รกิารเพื่อสรา้งประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ 

   ธุรกิจโรงแรมสามารถปรับตัวเพื่อคว้าโอกาสจากการท่องเที่ยวแบบ Wellness 
Tourism ได้ง่ายกว่าผู้ประกอบการกลุ่มอื่น เนื่องจากธุรกจิโรงแรมสามารถเขา้ถึงกลุ่ม
นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้พกัไดโ้ดยตรงและต่อยอดสรา้งมูลค่าเพิม่จากการใหบ้รกิาร โดยน าเสนอกจิกรรม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วแบบ Wellness Tourism โดยอาจร่วมมอืกบัธุรกจิอื่นในพืน้ที่เพื่อ
เพิม่ทางเลอืกดา้นกจิกรรมทีห่ลากหลายแก่แขกทีเ่ขา้พกั หรอือาจพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารทีม่อียู่
เดมิใหม้คีวามแปลกใหม่ เช่น บรกิารสปาด้วยทรายขดัผวิจากทะเล สปาหอยมุกหรอืการใชน้ ้ามนั
หอมระเหยจากสมุนไพรท้องถิ่นมาสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สกึถึงความแตกต่างที่ไม่
สามารถพบไดโ้ดยทัว่ไป ทัง้นี้ จากขอ้มูลของ CBRE Hotels พบว่าสถานพกัแรมทีม่พีืน้ทีใ่หบ้รกิาร 
สปาแก่แขกทีเ่ขา้พกัในสหรฐัฯ  จะมสีถติคิ่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อคนืสงูกว่าสถานพกัแรมทัว่ไปถงึราว 14-28% 

 
รปูที ่1: มลูค่าตลาดของอุตสาหกรรม Wellness Industry ทัว่โลก  
หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

 
ทีม่า: Global Wellness Institute (GWI) 
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รปูที ่2: สดัสว่นผูต้อบแบบสอบถามทีเ่หน็ว่าความเครยีดจากการท างานสง่ผลเสยีต่อสขุภาพมากทีส่ดุ 
หน่วย: % ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ทีม่า: Euromonitor International Global Consumer Trend Survey 

 

รปูที ่3: ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อทรปิของนกัท่องเทีย่วทัว่ไปและนกัท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 
หน่วย: ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อทรปิ 

 
หมายเหต:ุ นกัทอ่งเทีย่วภายในประเทศคอืนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วภายในประเทศของตนเองและนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตคิอืนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางขา้มประเทศ 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Global Wellness Institute (GWI) และ Euromonitor International 
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