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Executive
Summary

ในป 2022 นักทองเที่ยวโดยรวมฟน ตัวไดดี โดยเฉพาะนักทองเที่ยวไทยทีฟ
่ น ตัวกลับมาใกลเคียงกับชวงกอน COVID-19
ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติมีแนวโนมเรงตัวจากอุปสงคคงคางของการทองเที่ยว (Pent-up demand) แตยังตองใชเวลาในการฟนตัว
•

•
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ในป 2022 นักทองเที่ยวมีแนวโนมเริ่มฟนตัวดีขนึ้ ทั้งนักทองเที่ยวตางชาติและนักทองเที่ยวชาวไทย
• นักทองเที่ยวตางชาติมีแนวโนมเรงตัวจาก Pent-up demand ของการทองเที่ยว โดยจํานวนนักทองเทีย่ วตางชาติเขามายังไทยมีโอกาสเพิม่ สูงกวาทีค่ าดไวจาก 7.4 ลานคน เปนอาจ
แตะ 10 ลานคน ซึ่งหลังไทยประกาศเปดประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเริ่มเห็นสัญญาณฟนตัวที่ดจี ากสถานการณ COVID-19 โลกที่เริ่มดีขึ้นจาก
อัตราการฉีดวัคซีนทีส่ งู ขึ้นของโลก จึงทําใหหลายประเทศรวมทั้งไทยทยอยลดมาตรการการเดินทางระหวางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนักทองเทีย่ วจากตะวันออกกลาง เอเชียใต
และอาเซียนทีม่ ีแนวโนมฟนตัวไดดี
• นักทองเที่ยวชาวไทยมีแนวโนมเดินทางทองเที่ยวในประเทศมากขึ้นตอเนือ่ ง หลังผอนคลายมาตรการในชวงกันยายน 2021 นักทองเที่ยวไทยเริ่มออกเดินทางทองเทีย่ วในประเทศ
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดสวนหนึ่งมาจากประชาชนสวนใหญไดรับวัคซีนกระตุนทําใหเกิดความมั่นใจในการทองเทีย่ ว รวมถึงมาตรการกระตุนการทองเทีย่ วของภาครัฐที่ออกมาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหคาดวาปริมาณผูเยี่ยมเยือนคนไทยจะอยูท รี่ าว 194 ลานคน ขณะที่ภาวะเงินเฟอและภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปราะบางในปจจุบันอาจสงผลตอกําลังซื้อและคาใชจายใน
ดานการทองเที่ยวจึงทําใหนักทองเทีย่ วชาวไทยเลือกทองเทีย่ วในจังหวัดใกลเคียงหรือจังหวัดเมืองรองเพื่อลดคาใชจาย
ในระยะขางหนา EIC ประเมินวานักทองเที่ยวชาวไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเนือ่ ง ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติมีแนวโนมฟนตัวไดดีขนึ้ โดยคาดวานักทองเทีย่ วชาวไทยจะฟนตัวกลับไปในชวง
กอน COVID-19 ได ในป 2023 โดยนักทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ ีกาํ ลังซื้อบางสวนจะออกเดินทางทองเทีย่ วระหวางประเทศมากขึน้ ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติจะฟนตัวไดดจี ากนักทองเทีย่ วกลุม หลัก
ของไทย อยางนักทองเที่ยวจีนที่คาดวาจะกลับมาเดินทางระหวางประเทศได ในชวงป 2023 เปนตนไป และคาดวานักทองเทีย่ วตางชาติมีแนวโนมฟนตัวกลับไปเทียบเทากอน COVID-19 ในชวง
ปลายป 2024 ซึ่งจะสงผลตอเนื่องตอการฟนตัวของภาคการทองเทีย่ วไทยทีพ่ ึ่งพารายไดจากนักทองเทีย่ วตางชาติเปนหลัก
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ในป 2022 ธุรกิจโรงแรมเริ่มฟนตัวดีขึ้นจากรายไดนักทองเที่ยวไทยเปนหลัก
โดยนักทองเที่ยวไทยมีแนวโนมฟนตัวกลับมาใกลเคียงกับชวงกอน COVID-19 ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติยงั ฟน ตัวอยางคอยเปนคอยไป
•

•

•
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ในป 2022 ธุรกิจโรงแรมมีแนวโนมเริ่มฟนตัวไดมากขึ้นแตยังตองพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวไทยเปนหลัก
• จํานวนผูเขาพักและอัตราการเขาพักมีแนวโนมเติบโตดีขนึ้ จาก 1.นักทองเที่ยวไทยที่มีความมั่นใจในการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น จากการปรับ COVID-19 เปนโรคประจําถิ่นจึงทําให
คนไทยกลับไปใชชีวิตปกติ ประกอบกับภาครัฐไดออกมาตรการกระตุน การทองเทีย่ วมาอยางตอเนื่อง ขณะที่ภาวะเงินเฟออาจสงผลตอกําลังซื้อและคาใชจายในดานการทองเทีย่ วจึงทํา
ใหนักทองเที่ยวไทยเลือกทองเทีย่ วในจังหวัดใกลเคียงหรือจังหวัดเมืองรองเพื่อลดคาใชจาย 2.นักทองเที่ยวตางชาติมีแนวโนมเรงตัวจาก Pent-up demand ของการทองเที่ยว
สอดคลองกับการลดมาตรการการเดินทางระหวางประเทศในหลายประเทศรวมทัง้ ไทย โดยในชวงครึ่งปหลังจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติมีโอกาสแตะ 8 ลานคนจากการเขามาของ
นักทองเที่ยวอาเซียน เอเชียใต และตะวันออกกลางเปนหลัก
• ราคาที่พักเฉลี่ยมีแนวโนมปรับขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ธุรกิจโรงแรมสวนใหญยงั ใชกลยุทธดา นราคาในการแขงขัน โดยการจัดโปรโมชันเพื่อดึงดูดนักทองเทีย่ วและการกําหนดราคา
ที่สอดคลองกับกําลังซื้อของนักทองเทีย่ วในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
อยางไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมที่พึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวไทยเปนหลักมีแนวโนมฟนตัวไดเร็วแตยังตองเผชิญความทาทายจาก 1.ตนทุนการดําเนินงานที่สงู ขึ้นเพือ่ รองรับนักทองเทีย่ วที่เริ่ม
เขามามากขึน้ หลังปดบริการบางสวนในชวง COVID-19 และปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคบริการ 2.นักทองเที่ยวไทยทีม่ ีกาํ ลังซื้อบางสวนเริ่มเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศมากขึ้นจากการ
ผอนคลายมาตรการการเดินทางในหลายประเทศและ 3.การแขงขันที่สงู ขึ้นในธุรกิจโรงแรมจากการลดราคาหองพักของโรงแรมในระดับ 4-5 ดาว เพื่อใหนักทองเที่ยวไทยไดเขาถึงมากขึ้น
รวมถึงการแขงขันจากโรงแรมทีเ่ คยปดบริการชั่วคราวหรือเปดบริการบางสวนในชวง COVID-19 ที่เริ่มกลับมาใหบริการมากขึ้น
ในระยะขางหนา EIC ประเมินวาธุรกิจโรงแรมมีแนวโนมฟนตัวไดดีขึ้นอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่พึ่งพารายไดนักทองเที่ยวตางชาติเปนหลัก โดยเปนผลจากนักทองเทีย่ ว
กลุมหลักของไทยอยางนักทองเที่ยวจีนคาดวาจะกลับมาเดินทางระหวางประเทศได ในชวงป 2023 เปนตนไป แตอาจตองใชเวลาในการฟนตัว ซึ่งคาดวานักทองเทีย่ วตางชาติมีแนวโนมฟนตัว
กลับไปเทียบเทากอน COVID-19 ได ในชวงปลายป 2024 สงผลใหระยะเวลาการฟน ตัวของธุรกิจโรงแรมโดยรวมของไทยมีแนวโนมสอดคลองกับการฟน ตัวของนักทองเทีย่ วตางชาติ
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ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในป 2022 จะเริ่มทยอยฟนตัวจากทีห่ ดตัวรุนแรงในชวงวิกฤต COVID-19 ป 2020-2021 ตามการผอนมาตรการ
เดินทางทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งกระตุนใหเกิดความตองการทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะจากอุปสงคคงคาง (Pent-up demand)
•

•

•
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ในป 2022 รายไดธุรกิจสายการบินสัญชาติไทยมีแนวโนมเริ่มฟนตัวและคาดวาจะมีมูลคาราว 1.2-1.3 แสนลานบาท ซึ่งคิดเปนราว 40% ของรายไดธุรกิจในป 2019 โดยเปนผลจาก
• รายไดขนสงผู โดยสารในเสนทางระหวางประเทศที่เรงตัวขึ้นและมีมูลคาราว 5-6 หมื่นลานบาท จาก Pent-up demand ของการทองเทีย่ วระหวางประเทศ ซึ่งสงผลใหปริมาณ
นักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากฝงอาเซียนและเอเชียทีม่ ีการเปดเสนทางบินใหมและการเพิ่มความถีเ่ ที่ยวบินอยางตอเนื่อง ยิ่งไปกวานั้น ปริมาณนักทองเที่ยวไทยทีเ่ ดินทาง
ไปตางประเทศก็คาดวาจะฟนตัวเชนเดียวกัน โดยผลสํารวจของ EIC พบวาในอีก 6 เดือนขางหนา นักทองเที่ยวไทย 65% วางแผนเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศอยางนอย 1 ครั้ง อีกทั้ง
หลายประเทศยอดนิยมไดเปดใหเดินทางเขาแบบไมกักตัวแลว นอกจากนี้ สล็อตตารางบินในหลายสนามบินของไทยในชวงฤดูหนาวป 2022 (ต.ค. 22-มี.ค. 23) มีการจองลวงหนาจน
เกือบเต็มแลว
• รายไดขนสงผู โดยสารเสนทางในประเทศและอื่น ๆ ที่ฟนตัวตอเนื่องและมีมูลคาราว 5 หมื่นลานบาท จากการผอนคลายมาตรการในประเทศและการปรับ COVID-19 เปนโรคประจํา
ถิ่นประกอบกับมาตรการสนับสนุนการทองเทีย่ วของภาครัฐโดยเฉพาะการสนับสนุนคาทีพ่ ักและคาตั๋วเครื่องบิน จึงชวยกระตุนใหเกิดการทองเทีย่ วภายในประเทศของคนไทยเพิม่ ขึ้น
อีกทั้ง การเรงตัวของนักทองเทีย่ วตางชาติที่เขามาไทยจะยิง่ ชวยสนับสนุนใหการเดินทางภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
• รายไดขนสงสินคาที่เติบโตตอเนื่องจนมีมูลคาราว 2 หมื่นลานบาท จากที่ในชวงวิกฤต COVID-19 ที่ผานมา หลายสายการบินไดปรับตัวโดยการใหบริการขนสงสินคาเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
อัตราคาบริการขนสงทางอากาศยังคงอยูใ นระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2019
อยางไรก็ดี การฟนตัวของอุตสาหกรรมการบินยังเผชิญความทาทายในหลายประการทีจ่ ะสรางความเสีย่ งตอภาวะทางการเงินที่คอ นขางเปราะบาง ไดแก 1.ภาระตนทุนคาใชจายและหนี้สินทีเ่ รง
ตัวขึ้นจากหลายปจจัย เชน ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น คาเงินบาททีอ่ อนคาลง อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และอัตราเงินเฟอที่เรงตัวขึ้น ซึ่งจะกระทบทั้งกําลังซื้อของผูบริโภคทั้งในดานคาใชจาย
ทั่วไปและคาโดยสาร 2.การฟนตัวของนักทองเทีย่ วจีนที่ใชเวลาคอนขางนาน 3.การฟนตัวของขีดความสามารถในการดําเนินการดานการบิน 4.ความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตร และ 5.การแขงขันที่
รุนแรงในธุรกิจสายการบิน อยางไรก็ตาม หลายสายการบินไดเตรียมความพรอมในระดับหนึ่งเนื่องจากในชวงที่ผานมาไดปรับตัวและลดตนทุนไปคอนขางมากแลว ทั้งคาเชาเครื่องบิน คาใชจาย
พนักงาน การปรับโครงสรางหนี้
ในระยะขางหนา EIC ประเมินวารายไดธุรกิจสายการบินสัญชาติไทยมีแนวโนมฟนตัวกลับมามีมูลคาในระดับเดียวกับป 2019 ได ในป 2025 เปนตนไป โดยรายได ในเสนทางในประเทศ
จะฟนตัวกอนในป 2023-2024 จากนั้นรายได ในเสนทางระหวางประเทศจะฟนตัวตามมา แตมีปจจัยเสีย่ งในหลายประการ เชน การปรับลดและเพิม่ Capacity ของสายการบิน, แผนการฟนฟู
กิจการของสายการบินสัญชาติไทย, การขยายสวนแบงตลาดปริมาณผู โดยสารของสายการบิน Low-cost ซึ่งมีคาโดยสารตํ่ากวา และการแขงขันจากสายการบินจากตางประเทศ เปนตน
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Executive
Summary

ความทาทายของ
ภาคการทองเที่ยว
•
•
•

•

6

โครงสรางนักทองเที่ยวที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งสัญชาติและ Generations สงผลตอเทรนดความตองการดานบริการในอนาคต
การเดินทางเพื่อทําธุรกิจที่มีแนวโนมฟนตัวคอนขางชา จากสถานการณ COVID-19 ที่ทําใหวิถีการทํางานและการทําธุรกิจเปลี่ยนไปสูการประชุมทางออนไลนมากขึน้
การเขาสู Net zero emission 2050
• ธุรกิจโรงแรมทั่วโลกตื่นตัวและใหความสําคัญกับการลดปริมาณการปลอย Carbon emissions ในระดับนโยบายสูการดําเนินธุรกิจอยางยัง่ ยืนมากขึ้น
• หลายสายการบินเริ่มวางแผนและทดลองใชนํ้ามันอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) แลวเพื่อบรรลุเปาหมาย Net zero 2050
Digital transformation ในภาคการทองเที่ยว
• ธุรกิจโรงแรมเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น เชน การนําหุนยนตมาใช ในการบริการ Room service และ Front desk เพื่อเปดประสบการณ ใหมใหผูเขาพัก รวมถึง
การใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) เพื่อสรางประสบการณเฉพาะบุคคล และสามารถแนะนําบริการทีแ่ ปลกใหมเพื่อสรางความประทับใจใหกับผูเขาพัก
• สําหรับอุตสาหกรรมการบิน สายการบินสามารถนําเทคโนโลยีตา ง ๆ เชน AI, Machine learning, Augmented reality และ Virtual reality มาปรับใชเพื่อยกระดับการใหบริการ
ควบคูไปกับการชวยสรางรายไดและบริหารจัดการตนทุนดวย อีกทั้ง การยกระดับสนามบินสู Smart airport จากการใชระบบอัตโนมัตใิ นดานตาง ๆ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการปริมาณผู โดยสารใหรวดเร็วมากขึ้นและลดความแออัดภายในสนามบิน
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Executive
Summary

Implication ตอผูประกอบการโรงแรม
•

•

•
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การกระจายความเสี่ยงและหาชองทางเพิ่มรายได โดยลดการพึ่งพารายไดจาก
นักทองเที่ยวกลุม ใดกลุม หนึ่งแลวพิจารณานักทองเทีย่ วกลุม ใหมเพิ่มเติม รวมถึงการ
เพิ่มรายไดจากการใชประโยชนสูงสุดของพื้นที่และปรับเปลี่ยนบริการที่เปนรายไดเสริม
ใหเปนธุรกิจหลัก เชน การจัดงานตามเทศกาลและงานทีร่ วมมือกับทองถิน่ การบริการ
อาหารและเครื่องดืม่ หรือการบริการ laundry
การสรางประสบการณ ใหม ใหกับนักทองเที่ยว โดยการยกระดับการบริการที่
หลากหลายเพื่อตอบโจทยความตองการของนักทองเทีย่ วแตละกลุม วัย เชน การนํา
เทคโนโลยีมาใชมากขึน้ การเสนอบริการทองเทีย่ วรูปแบบใหมอยางการทองเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมและการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรางโอกาสและมูลคาทางธุรกิจ เชน การรวมมือกับ
ธุรกิจดานสุขภาพเพือ่ รองรับการทองเทีย่ วเชิงการแพทย และการรวมมือกับผูพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่อใหลูกคาไดเขาถึงบริการไดงายขึ้น

Implication ตอผูประกอบการสายการบิน
•

•

•

การปรับตัวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู โดยสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิกฤต COVID-19
และจากกลุมผูเดินทางใหม เชน การพัฒนาระบบการเดินทางแบบไรสัมผัส การปรับ
รูปแบบการใหบริการและโครงสรางราคาใหเหมาะกับผู โดยสารทีเ่ ดินทางเพือ่ ทองเทีย่ ว
เนื่องจากผู โดยสารทีเ่ ดินทางเพือ่ ธุรกิจลดลง และการเสนอ Personalized Experience
ในการเดินทาง
การมุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการและลดตนทุน เชน การบริหารจัดการ
ปริมาณเที่ยวบิน ฝูงบิน และเสนทางบินใหเหมาะสมกับสภาพตลาด การเรงจองสล็อต
การบินใหมที่วางจากชวง COVID-19 การใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เขามาชวยในการดําเนินการ
และพยากรณอนาคต และการใชเครื่องบินรุนใหมที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นและบินได
ระยะทางไกลขึ้น
เทรนด De-Carbonisation และการสรางความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเปาหมายของ
อุตสาหกรรมในการเปน Net Zero Emission ภายในป 2050 และตอบสนองตอ
พฤติกรรมผู โดยสารในปจจุบันที่รักษสิ่งแวดลอมมากยิง่ ขึ้น
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สถานการณทองเที่ยว
และแนวโนมป 2022
การประกาศเปดประเทศของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2021 สงผลใหนักทองเที่ยวตางชาติ
เดินทางเขาไทยตอเนื่องและในป 2022 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติมีโอกาสเพิม่ สูงกวาที่
คาดไวจาก 7.4 ลานคน เปนอาจแตะ 10 ลานคน สอดคลองกับการลดมาตรการเดินทาง
ระหวางประเทศในหลายประเทศทั่วโลกรวมทัง้ ไทย ขณะที่นักทองเทีย่ วชาวไทยมีสญ
ั ญาณ
ฟนตัวที่ดีจากการกลับไปใชชีวิตปกติประกอบกับมาตรการกระตุนการทองเทีย่ วของภาครัฐที่
ออกมาอยางตอเนื่อง แตยังมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอและภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั มีความ
เปราะบาง
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หลังไทยประกาศเปดประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2021 เริ่มเห็นสัญญาณฟนตัวที่ดีของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ จากสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 ในโลก ที่ผอนคลายประกอบกับหลายประเทศรวมทั้งไทยไดทยอยลดมาตรการเดินทางอยางตอเนื่อง
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติและมาตรการการเดินทางเขาไทยของนักทองเที่ยวตางชาติ
หน�วย : แสนคน
7.67

นักทองเที่ยวตางชาติ (1H2022 = 2.1 ลานคน)

5.21
2.30

0.40

0.18

0.15

0.12

0.20

Jan–
Jun 21

Jul 21

Aug 21

Sep 21

Oct 21

1 ก.ค. 21
เปด Phuket
sandbox
1 ส.ค. 21
เปด กระบี่ พังงา
สุราษฎรธานี (7+7)
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> 9.00

0.91
Nov 21

1 พ.ย 21
เริ่มเปดประเทศแบบไมกัก
ตัวสําหรับนักทองเที่ยว
บางประเทศ

Dec 21

1.34

1.53

Jan 22

Feb 22

4 ม.ค 22
ระงับการลงทะเบียน
Test & Go ชั่วคราว จาก
การระบาดของโอมิครอน

Mar 22

Apr 22

1 มี.ค 22
ตรวจ ATK แทน RTPCR ในการตรวจเชื้อ
ครั้งที่ 2 หลังมาถึงไทย

1 ก.พ 22
เปดลงทะเบียน
Test & Go อีกครั้ง

• สถานการณ COVID-19 ของโลกและ
ไทยเริ่มผอนคลาย จากจํานวนผูติดเชื้อ
ใหมและจํานวนผูเสียชีวิตลดลง รวมถึง
อัตราผูไดรับวัคซีนกระตุนที่สูงขึ้น

2.93

2.11

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, สํานักนายกรัฐมนตรี, ศูนยบริหารสถานการณ โควิด-19 และกระทรวงตางประเทศ

May 22

1 พ.ค 22
• ยกเลิกการตรวจ
RT-PCR เมื่อมาถึง
สําหรับผูไดรับวัคซีน
• เปดดานชายแดน

1 เม.ย 22
ยกเลิกการตรวจ
RT-PCR กอนเขา
ประเทศ

นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตไทยประกาศ
เปดประเทศแตชะลอตัวลงเล็กนอยในชวง
สายพันธุ โอมิครอนระบาด ซึ่งปจจัยหลักที่
สงผลใหนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ไดแก

Jun 22

Jul 22 (E)

1 ก.ค 22
ยกเลิกลงทะเบียน
Thailand pass

1 มิ.ย 22
• Thailand pass ออก
QR code ไดทันที
• ยกเลิกกักตัวสําหรับผู
ไมไดรับวัคซีน

• หลายประเทศประกาศเปดประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียนที่
เริ่มเปดประเทศใหคนในประเทศได
เดินทางออกนอกประเทศโดยไมมี
เงื่อนไขการกักตัวเมื่อกลับเขาประเทศ
• ไทยทยอยลดมาตรการเดินทางเขา
ประเทศอยางตอเนื่อง โดยภาครัฐ
ประกาศยกเลิกการลงทะเบียน
Thailand pass ในวันที่ 1 ก.ค. 2022
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สัดสวนนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางเขาไทยเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ขณะที่นักทองเที่ยวจากตะวันออกกลางและเอเชียใตมีแนวโนมฟนตัวไดดี
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากอินเดีย สิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวหลักในชวงกอนเกิด COVID-19
สัดสวนนักทองเทีย่ วตางชาติที่เดินทางมาไทย

การฟนตัวของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาไทย

หน�วย : %

หน�วย : แสนคน

8%
8%
11%
11%

51%

อาเซียน

ยุโรป

อเมริกา

ตะวันออกกลาง

เอเชียตะวันออก

รัสเซีย

เอเชียใต

อื่น ๆ

7% 7%
7%
8%
9%
18%
9%

56%

53%

7%
8%
8%
12%

51%

8%
9%
9%
9%
13%

43%

เอเชียตะวันออก

7%
8%
11%
11%

17%

18%

18%

37%

เฉลี่ยตอเดือนป 2019

7%
9%

36%

9%
15%
17%

43%

Nov 21 Dec 21 Jan 22 Feb 22 Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22
สัดสวนนักทองเที่ยวอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดและเปนกลุม
นักทองเที่ยวตางชาติหลักที่เดินทางมาไทย โดย 5 อันดับนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขาไทยสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2022 ไดแก มาเลเซีย (16%), อินเดีย (15%),
สิงคโปร (8%), เวียดนาม (5%) และสหรัฐฯ (4%)
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ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

6%

13.9
0.7
9.0

อาเซียน
ยุโรป
เอเชียใต
อเมริกา
ตะวันออกกลาง

3.3
5.6
1.2
2.0
1.3
1.4
0.4
0.6
0.4

-36%

-68%

-78%

-95%

มิ.ย. 2022
จีน

0.2

มาเลเซีย
อินเดีย

1.7
1.1

เกาหลีใต

0.3

1.6

ญี่ปุน

0.2

สิงคโปร

UK

3.6

1.2

-64%

สหรัฐฯ
-26%

9.2

1.5

0.9
0.6
0.3

1.0

0.8
0.3

-32%
-84%
-89%
-32%
-65%
-66%

-65%

-98%
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นักทองเที่ยวตางชาติในชวงครึ่งปหลังมีแนวโนมเรงตัวจากความตองการเดินทางที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับการลดมาตรการการเดินทาง
ระหวางประเทศในหลายประเทศแมจะมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ
ประมาณการนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาไทย
หน�วย : ลานคน

นักทองเที่ยวตางชาติในป 2022 มีโอกาสสูงกวาที่เคยคาดไว
ที่ 7.4 ลานคน เปนอาจแตะ 10 ลานคน
-65%

19.80

นักทองเที่ยวตางชาติมีแนวโนมเรงตัวจาก
• ความตองการเดินทางทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นจากอุปสงคคงคาง (Pent-up demand)
• การทยอยลดมาตรการเดินทางระหวางประเทศในหลายประเทศ
• การลดมาตรการการเดินทางเขาประเทศของไทย

20.11

~5.0-8.0

6.69
2.08
1H2019
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2H2019

1H2020

0.01

0.04

0.39

2H2020

1H2021

2H2021

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

1H2022

2H2022

ในป 2023 นักทองเที่ยวตางชาติมีแนวโนมฟนตัวไดดีขึ้นอยางเห็นไดชัดจาก
• นักทองเที่ยวจีนมีแนวโนมกลับมาเดินทางระหวางประเทศ โดยคาดวารัฐบาลจีนจะเริ่มทยอยผอนคลาย
นโยบาย Zero-covid ในชวงปลายป 2022 และปลดล็อกการเดินทางอยางคอยเปนคอยไปในป 2023
• ความตองการเดินทางทองเที่ยวที่ยังอยู ในระดับสูง สงผลใหนักทองเที่ยวทั่วโลกเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศมากขึ้นแมจะอยูในสถานการณภาวะเงินเฟอ
และคาดวานักทองเที่ยวตางชาติมีแนวโนมฟนตัวกลับไปเทียบเทากอน COVID-19 ในชวงปลายป 2024
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สําหรับการทองเที่ยวภายในประเทศ สถานการณ COVID-19 ที่เริ่มผอนคลายและมาตรการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐสงผลใหคน
ไทยออกมาเที่ยวในประเทศมากขึ้น ขณะที่รายไดจากคนไทยเที่ยวไทยยังฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปทามกลางแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ
จํานวนผูเยี่ยมเยือนคนไทย

ประมาณการผูเยี่ยมเยือนคนไทย

หน�วย : ลานคน

หน�วย : ลานคน
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ปจจัยที่สงผลตอการฟนตัวของจํานวนผูเยี่ยมเยือนคนไทยป 2022
2019

2020

2021

2022

มิ.ย

หลังผอนคลายมาตรการในชวงกันยายน 2021 นักทองเที่ยวไทยเริ่มออกเดินทางทองเที่ยวในประเทศ
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนหนึ่งมาจากประชาชนสวนใหญไดรับวัคซีนทําใหสถานการณ COVID-19 ในประเทศ
ผอนคลายลง รวมถึงมาตรการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐที่ออกมาอยางตอเนื่อง
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2020

94.3
(ม.ค – มิ.ย)

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การกาวเขาสู Endemic ทําใหประชาชนกลับไปใชชีวิตปกติมากขึ้น
• นักทองเที่ยวไทยมีความมั่นใจในการเดินทางจากการไดรับวัคซีนกระตุนอยางตอเนื่อง
• การขยายมาตรการกระตุนการทองเที่ยวในโครงการเราเที่ยวดวยกันเฟส 4
• เวลาในการทองเที่ยงลดลงจากการกลับไปทํางานที่ออฟฟศและเรียนที่สถานศึกษา
• นักทองเที่ยวไทยที่มีกําลังซื้อบางสวนเริ่มเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศจากการผอนคลายมาตรการ
การเดินทาง
ภาวะเงินเฟอและราคานํ้ามันแพงสงผลตอกําลังซื้อของผูบริโภค
• นักทองเที่ยวไทยบางสวนมีแนวโนมชะลอการเดินทางทองเที่ยวจากคาใชจายในดานการทองเที่ยวที่สูงขึ้น
หรือหันมาทองเที่ยวในจังหวัดใกลเคียงเพื่อลดคาใชจาย

EIC Industry Insight : Tourism sector Hotel and Air transport

จํานวนนักทองเที่ยวไทยในจังหวัดใกลกรุงเทพฯ และจังหวัดเมืองรองทางภาคเหนือฟนตัวไดดีจาก Pent-up demand ของคนกรุงเทพฯ
ที่มีกําลังซื้อ อีกทั้ง ยังหลีกเลี่ยงเมืองใหญเพราะมีความกังวลดานสุขอนามัยและตองการทองเที่ยวในงบประมาณที่ไมสูง
การฟนตัวของผูเยี่ยมเยือนไทยรายจังหวัด*
หน�วย : % เทียบกับป 2019
ไตรมาสที่ 4 ป 2021

ไตรมาสที่ 1 ป 2022

ไตรมาสที่ 2 ป 2022

การฟนตัวของผูเยี่ยมเยื่อนไทย**
ฟนตัวไดดี (> 80%)
ฟนตัวคอนขางดี (40%-80%)
ฟนตัวคอนขางชา (< 40%)
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หมายเหตุ : *การฟนตัวของจํานวนผูเยี่ยมเยือนไทยประมาณจากจํานวนผูเยี่ยมเยือนไทยเทียบกับชวงเดียวกันป 2019
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดที่นักทองเที่ยวไทยฟนตัวไดเร็วสวนใหญ
เปนจังหวัดที่อยู ใกลกรุงเทพฯ และจังหวัด
เมืองรอง โดยเหตุผลหลักที่ทําใหจังหวัดเหลานี้มี
การฟนตัวไดเร็ว ไดแก
•

Pent-up demand ของคนกรุงเทพฯ
ที่เริ่มทองเที่ยวในจังหวัดใกลเคียงกอน
โดยคนกรุงเทพฯ สวนใหญเปนกลุมที่มี
กําลังซื้อสูงและมีอัตราการฉีดวัคซีนสูง
จึงเปนกลุมแรก ๆ ที่ออกมาทองเที่ยว
แตนักทองเที่ยวจะเลือกแหลงทองเที่ยว
ระยะใกลที่สะดวกในการเดินทางโดย
รถสวนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการใชขนสง
สาธารณะ

•

การหลีกเลี่ยงจังหวัดที่มีคนพลุกพลาน
เนื่องจากยังมีความกังวลดานสุขอนามัย
อีกทั้ง จังหวัดเล็ก ๆ ยังเปนจังหวัดที่มี
สถานการณการระบาดที่อยูในระดับตํ่า

•

คาใชจายในการทองเที่ยวที่ ไมสูงมากนัก
โดยนักทองเที่ยวยังตองเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจที่มีความเปราะบาง อีกทั้ง ยัง
ถูกซํ้าเติมดวยภาวะเงินเฟอ

EIC Industry Insight : Tourism sector Hotel and Air transport

ผลการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคโดย EIC พบวาการเดินทางทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศของชาวไทยใน 6 เดือนขางหนา
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทองเที่ยวตางประเทศซึ่งนักทองเที่ยวกวา 65% มีแผนเดินทางมากกวา 1 ครั้ง
ผลสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคในดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเดือนกรกฎาคม 2022 โดย EIC*

แนวโนมการทองเที่ยวตางประเทศ

แนวโนมการทองเที่ยวภายในประเทศ
0 ครั้ง

จํานวนครั้ง
ของการทองเที่ยว
ใน 6 เดือนที่ผานมา

จํานวนครั้งที่
วางแผนทองเที่ยว
ใน 6 เดือนขางหนา

1-2 ครั้ง

3-5 ครั้ง

31%

16%

6-10 ครั้ง

มากกวา 10 ครั้ง

47%

55%

16%

21%

2%
3%

3%
4%

0 ครั้ง

1-2 ครั้ง

จํานวนครั้ง
ของการทองเที่ยว
ใน 6 เดือนที่ผานมา

จํานวนครั้งที่
วางแผนทองเที่ยว
ใน 6 เดือนขางหนา

3-5 ครั้ง

6-10 ครั้ง

มากกวา 10 ครั้ง

9% 1%

90%

35%

58%

โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกและอาเซียนเปนหลัก
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หมายเหตุ : *คํานวณเฉพาะผูตอบแบบสอบถามที่ในชวงป 2018-2019 กอนหนา COVID-19 ไดเดินทางไปเที่ยวในประเภทนั้นอยางนอย 1 ครั้ง
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลผลสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคของ EIC ในเดือนกรกฎาคม 2022

0.4%
6%
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ปจจัยทางดานราคายังมีผลตอการตัดสินใจในการทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวไทย ขณะที่เทรนดการทองเที่ยวเนนการพักผอน
และใกลชิดธรรมชาติ โดยนักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญในดานสิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ
ผลสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคในดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเดือนกรกฎาคม 2022 โดย EIC
5 รูปแบบที่พักที่นักทองเที่ยวไทยสนใจ
ปจจัยทางดานราคายังคงเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกสถานที่
ทองเที่ยวดวยภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางประกอบกับสถานการณ
เงินเฟอที่มีผลตองบประมาณการทองเที่ยว

สวนใหญคนไทยนิยมทองเที่ยวกับครอบครัว (53%) เปนหลัก ตาม
ดวยการทองเที่ยวกับกลุมเพื่อน (20%) และคูรัก (19%)

นักทองเที่ยวชาวไทยเลือกพักในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว (31%) ตามมา
ดวยโรงแรมระดับ 2-3 ดาว (29%) สวนหนึ่งเนื่องจากความเชื่อมั่นใน
มาตรฐานดานสุขอนามัย รวมถึงราคาที่พักที่ลดลงมาสอดคลองกับ
กําลังซื้อของนักทองเที่ยวไทย
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ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลผลสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคของ EIC ในเดือนกรกฎาคม 2022

5 กิจกรรมหลักในการทองเที่ยว

ใกลชิดธรรมชาติ (64%)

พักผอน (72%)

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (33%)

ทําบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (55%)

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (32%)

สถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่ เชน
อุทยานแหงชาติ ทะเล สวนสัตว
(50%)

มีสไตลการตกแตงที่เปน
เอกลักษณ (28%)
มีบริการที่ตอบโจทยความ
ตองการเฉพาะบุคคล (25%)

รานอาหาร รานกาแฟ (41%)
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม (34%)
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สถานการณธุรกิจโรงแรม
และแนวโนมป 2022
ธุรกิจโรงแรมมีสัญญาณฟนตัวที่ดีจากอัตราการเขาพักทีม่ ีแนวโนมเติบโตดีขึ้นจากนักทองเทีย่ ว
ชาวไทยและนักทองเทีย่ วตางชาติทเี่ รงตัวขึ้น แตดวยจํานวนนักทองเทีย่ วตางชาติที่ยงั ไมมาก
นักเมื่อเทียบกับในชวงกอนการเกิด COVID-19 จึงทําใหอัตราการเขาพักของธุรกิจโรงแรมที่
พึ่งพารายไดจากนักทองเทีย่ วตางชาติในสัดสวนที่สงู มีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป
อยางไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมสวนใหญยังคงใชกลยุทธดานราคาในการดึงดูดนักทองเทีย่ วชาวไทย
ในชวงที่นักทองเที่ยวตางชาติอยูร ะหวางการฟนตัวจึงทําใหการปรับขึ้นราคาที่พกั อาจทําไดยาก

EIC Industry Insight : Tourism sector Hotel and Air transport

จํานวนผูเขาพักและอัตราการเขาพักมีแนวโนมเติบโตดีขึ้น แตดวยจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่ยังไมสูงมากนักในปนี้ จึงทําใหจํานวน
ผูเขาพักและอัตราการเขาพัก ยังตองใชเวลาในการฟนตัวใหกลับไปเทาชวงกอน COVID-19
การฟนตัวของผูเยี่ยมเยือนทั้งหมดและผูเขาพัก

อัตราการเขาพักทั่วประเทศ

หน�วย : % เทียบกับป 2019

หน�วย : % ของอุปทานหองพักทั้งหมด
จํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด

จํานวนผูเขาพัก
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ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
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•

จํานวนผูเขาพักมีแนวโนมฟนตัวไดดีจากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เรงตัวขึ้นในชวงครึ่งปหลังของป
2022 ซึ่งจะสงผลตอเนื่องใหอัตราการเขาพักฟนตัวในทิศทางเดียวกัน

•

ในป 2023 คาดวาอัตราการเขาพักจะฟนตัวดีตอเนื่องจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่เริ่มเขามาทองเที่ยวในไทย
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อัตราการเขาพักของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดที่พึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติในระดับสูงสวนใหญมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปน
คอยไปตามการฟนตัวของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
สัดสวนการพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติป 2019

การฟนตัวของอัตราการเขาพัก

หน�วย : %

หน�วย : %
จังหวัดที่พึ่งพารายได
นักทองเที่ยวตางชาติในระดับสูง
กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ชลบุรี,
สุราษฎรธานี, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต,
สงขลา, ยะลา

สัดสวนการพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ
พึ่งพาระดับตํ่า (< 20%)
พึ่งพาระดับปานกลาง (20%-50%)
พึ่งพาระดับสูง (>50%)
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หมายเหตุ : **การฟนตัวของอัตราการเขาพักประเมินจากอัตราการเขาพักของแตละจังหวัดในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2022 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2019
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

10 จังหวัดที่อัตราการเขาพักฟนตัวชา
สมุทรสาคร, กระบี่, สงขลา, นราธิวาส,
ปตตานี, สุโขทัย, อางทอง, ภูเก็ต,
สมุทรปราการ, กรุงเทพฯ

การฟนตัวของอัตราการเขาพัก**
ฟนตัวไดดี (> 80%)
ฟนตัวคอนขางดี (60%-80%)
ฟนตัวคอนขางชา (<60%)
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ธุรกิจโรงแรมยังคงใชกลยุทธดานราคาในการแขงขันและดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งเปนแหลงรายไดหลักในชวงที่นักทองเที่ยวตางชาติ
อยูระหวางการฟนตัวสงผลใหราคาที่พักเฉลี่ยในป 2022-2023 ยังปรับราคาสูงขึ้นไดไมมากนัก
ราคาที่พักเฉลี่ยของทั้งประเทศ
หน�วย : บาทตอหอง
ราคาหองพักที่ขายฟนตัวไดดจี ากจุดตํา่ สุดในชวงเดือนพฤษภาคม 2020
แตการฟนตัวยังหางไกลจากชวงกอน COVID-19 ซึ่งราคาขายที่ยังอยูใน
ระดับตํ่าเกิดจาก

2,500

2,000

1,912.6

1,794.9

การจัดโปรโมชันของธุรกิจโรงแรมเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยว รวมถึงการกําหนดราคาที่เหมาะสม
สอดคลองกับกําลังซื้อของนักทองเที่ยวดวยภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง

1,500
1,026.8
1,000

19

873.0

949.2

การลดราคาหองพักของโรงแรมในระดับ 4-5 ดาว
เพื่อใหนักทองเที่ยวไทยไดเขาถึงมากขึ้นในชวงที่
นักทองเที่ยวตางชาติยังไมเขามามากนัก

2020

2021

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และธนาคารแหงประเทศไทย

2022

พ.ค.

2019

May

710.4
(Minimum)

500

0

+33.6%

การแขงขันที่สูงขึ้นจากโรงแรมที่เคยปดกิจการชั่วคราว
หรือเปดบางสวนที่เริ่มกลับมาใหบริการมากขึ้น
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ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนมฟนตัวไดดีสะทอนไดจากการฟนตัวของราคาหองพักและอัตราการเขาพัก
การฟนตัวของราคาหองพักและอัตราการเขาพัก
หน�วย : % เทียบกับป 2019

ราคาหองพัก
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ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และธนาคารแหงประเทศไทย
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นอกจากรายไดจากการเขาพักแลว รายไดจากการจัดการประชุมและสัมมนามีแนวโนมฟนตัวดีขึ้นตอเนื่องหลังรัฐบาลผอนคลายมาตรการ
สัดสวนรายไดจากการจัดประชุมและสัมมนา
หน�วย : %
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ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และธนาคารแหงประเทศไทย

2022

พ.ค.

0

การผอนปรนมาตรการควบคุม COVID-19 สงผลใหทั้งภาครัฐและ
เอกชนเริ่มกลับมาจัดงานประชุมสัมมนา รวมถึงงานเทรดแฟรและงาน
อีเวนตกลับมาคึกคักมากขึ้นตั้งแตชวงไตรมาส 3 ของปเปนตนไป
• งานที่มีสเกลขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีความจุไมเกิน 1,000 คน
และใชงบประมาณการจัดงานไมสูงมากนักมีแนวโนมฟนตัวไดเร็ว
จากปจจัยในเรื่องสถานการณทางเศรษฐกิจและตนทุนการ
ดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งธุรกิจโรงแรมจะไดอานิสงสจากงานสเกล
ดังกลาว
• ผูประกอบการโรงแรมตางปรับกลยุทธรับการฟนตัวของการจัด
ประชุมสัมมนาและอีเวนต โดยเรงเปดตัวแพ็กเกจเจาะกลุมลูกคา
องคกรที่ตองการจัดประชุมและสัมมนาภายใตมาตรฐานดาน
สุขอนามัยสูงสุด
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สถานการณธุรกิจสายการบิน
และแนวโนมตลาดในป 2022
ธุรกิจสายการบินสัญชาติไทยในป 2022 มีแนวโนมเริ่มทยอยฟน ตัวจากทีห่ ดตัวรุนแรงในป 2020-2021
จากวิกฤต COVID-19 และมีมูลคาราว 1.2 - 1.3 แสนลานบาท (คิดเปน 40% ของรายไดป 2019) โดย
เปนผลจากการผอนคลายมาตรการเดินทางเพือ่ ควบคุม COVID-19 ทั้งในเสนทางภายในประเทศและ
เสนทางระหวางประเทศ ซึ่งทําใหปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาไทยกับนักทองเทีย่ วไทย
เดินทางไปตางประเทศเรงตัวขึ้นโดยเฉพาะในอาเซียนและเอเชียจากอุปสงคคงคาง (Pent-up
Demand) ในชวง 2-3 ปที่ผานมา อีกทั้งยังสงเสริมใหการเดินทางภายในประเทศฟนตัวมากยิง่ ขึ้นควบคู
ไปกับการฟนตัวของนักทองเที่ยวชาวไทยในประเทศจากการกลับมาใชชีวิตปกติ อยางไรก็ดี ธุรกิจยัง
เผชิญความทาทายในอีกหลายประการทีจ่ ะตองกาวผานโดยเฉพาะตนทุนคาใชจายที่เรงตัวขึ้นจากราคา
นํ้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และกําลังซื้อที่ลดลง
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ในปจจุบันการเดินทางทางอากาศทั่วโลกกําลังฟนตัวตอเนื่องจากวิกฤต COVID-19 โดยเฉพาะในเสนทางระหวางประเทศที่เรงตัวตั้งแต
มีนาคม 2022 จากการผอนคลายมาตรการเดินทางทั่วโลก ยกเวนในเอเชียแปซิฟกที่บางประเทศยังเขมงวดอยู
อัตราการเดินทางทางอากาศของทั่วโลก*

อัตราการเดินทางทางอากาศระหวางประเทศรายทวีป*

หน�วย : ดัชนี (ป 2019 = 100)

หน�วย : ดัชนี (ป 2019 = 100)
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หมายเหตุ : *ใชขอมูล Revenue passenger-kilometres (RPKs)
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ IATA
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สวนไทย การเดินทางทางอากาศระหวางประเทศกําลังเรงตัวขึ้นตอเนื่องตั้งแตพฤศจิกายน 2021 จากการเริ่มเปดประเทศจากการใช
Thailand pass และชวยใหการเดินทางในประเทศฟนตัวตอเนื่อง
อัตราการเดินทางระหวางประเทศทางอากาศของไทย*

อัตราการเดินทางในประเทศทางอากาศของไทย*

ปริมาณผู โดยสารในประเทศของสนามบินภายใตสังกัด
กรมทาอากาศยาน

หน�วย : ดัชนี (ป 2019 = 100)

หน�วย : ดัชนี (ป 2019 = 100)

หน�วย : คนตอวัน

จํานวนผู โดยสารระหวางประเทศ
ปริมาณเที่ยวบินระหวางประเทศ
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จํานวนผู โดยสารในประเทศ
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หมายเหต : *เฉพาะสนามบินสังกัดทาอากาศยานไทย (AOT)
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกรมทาอากาศยาน
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ในสวนการขนสงสินคาทางอากาศ การขนสงสินคาของโลกและไทยฟนตัวกลับมาอยูในระดับเดียวกับป 2019 แลว ขณะที่อัตราคาขนสงได
ปรับเพิ่มคอนขางสูงจากกอน COVID-19
อัตราการขนสงสินคาทางอากาศโลก

อัตราปริมาณการบรรทุกสินคาทางอากาศไทย

หน�วย : ดัชนี (ป 2019 = 100)

หน�วย : ดัชนี (ป 2019 = 100)

ดัชนีคาขนสงทางอากาศ Drewry East-West
หน�วย : $/kg
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ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ Bloomberg, IATA และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
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สําหรับภาพรวมในป 2022 การเดินทางทางอากาศทั่วโลกมีแนวโนมเรงตัวขึ้นโดยเฉพาะในเสนทางระหวางประเทศของยุโรปและอเมริกาที่จะ
ฟนตัวกอนตามดวยเอเชีย โดยคาดวาอุตสาหกรรมการบินจะฟนตัวไปอยูระดับเดียวกับป 2019 ภายในป 2024-2025
การคาดการณการเดินทางอากาศโดย IATA*

การคาดการณการเดินทางอากาศ* โดย Bain & Company ณ เม.ย. 2022

หน�วย : คนตอกิโลเมตร

หน�วย : ดัชนี (ป 2019 = 100)
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หมายเหตุ : *ใชขอมูล Revenue passenger-kilometres (RPKs)
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ IATA, Bain & Company
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สวนในไทย EIC ประเมินวารายไดธุรกิจสายการบินสัญชาติไทยในป 2022 เริ่มทยอยฟนตัวจากที่หดตัวรุนแรงในชวงที่ผานมา ทั้งจากการ
เรงตัวของเสนทางระหวางประเทศ การฟนตัวตอเนื่องของรายไดในประเทศและอื่น ๆ และรายไดขนสงสินคาที่โตตอเนื่อง
มูลคาตลาดธุรกิจสายการบินสัญชาติไทย*

ปจจัยสนับสนุนตอธุรกิจ

หน�วย : แสนลานบาท

การฟนตัวของรายได ในเสนทางระหวางประเทศ โดยเฉพาะจาก Pent-up demand ของทั้ง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมาไทย ซึ่งในป 2022 มีโอกาสสูงกวาที่เคยคาดไวที่ 7.4 ลานคน เปน
อาจแตะ 10 ลานคน และนักทองเที่ยวไทยไปตางประเทศ และกลายเปนเทรนดเที่ยวลางแคน
(Revenge travel) โดยเฉพาะเสนทางภายในอาเซียนกับเอเชียที่มีการเปดเสนทางบินตอเนื่อง
อีกทั้ง สล็อตตารางบินในชวงฤดูหนาว (ต.ค. 22–มี.ค. 23) ของสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
ก็หนาแน�นและใกลจะเต็มแลว

รายไดขนสงผู โดยสารเสนทางบินระหวางประเทศ
รายไดขนสงผู โดยสารเสนทางบินในประเทศและอื่น ๆ
รายไดขนสงสินคา
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รายไดเสนทางในประเทศและอื่น ๆ ที่ฟนตัวตอเนื่อง จากการปรับ COVID-19 เปนโรคประจํา
ถิ่น (Endemic) ทําใหการเดินทางคาขายฟนตัวและทําใหปริมาณผูเยี่ยมเยือนชาวไทยในป 2022
เพิ่มเปน 194 ลานคน ประกอบกับนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขาไทยมากขึ้น นอกจากนี้
จะชวยใหรายไดธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบินฟนตัวตาม ทั้งการใหบริการภาคพื้นสนาม
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การใหบริการเสริมตาง ๆ เปนตน
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รายไดขนสงสินคาที่เติบโตตอเนื่องจากที่ในชวงวิกฤต COVID-19 ที่ผานมา หลายสายการบินได
ปรับตัวมาใหบริการขนสงสินคาเพิ่มขึ้น อีกทั้ง อัตราคาบริการขนสงทางอากาศยังคงอยูใน
ระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2019
มาตรการภาครัฐ ทั้งจากการผอนคลายมาตรการเดินทาง มาตรการกระตุนทองเที่ยวทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และมาตรการชวยเหลือและสนับสนุนธุรกิจการบินทั้งความชวยเหลือทาง
การเงินและการผอนคลายกฎระเบียบขอบังคับ

หมายเหตุ : *คํานวณจาก Thai Airways, Thai Smiles, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, NokAir, NokScoot, Thai Lion air และ Thai VietJet Air
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ Bloomberg, Enlite, CAPA, IATA และ MOTS
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อยางไรก็ดี ธุรกิจสายการบินยังเผชิญกับความทาทายและความเสี่ยงหลายประการในป 2022 โดยเฉพาะปญหาตนทุนเชื้อเพลิงและคาใชจาย
ตาง ๆ ที่จะกดดันผลประกอบการ ทั้งนี้แมจะสามารถเรียกเก็บ Fuel surcharge แตจะชวยไดบางสวน
ราคานํ้ามันดิบ Brent เฉลี่ย

ปจจัยเสี่ยงตอธุรกิจ

หน�วย : USD/Barrel
134

140
ตนทุนคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากราคา
นํ้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
ซึ่งสงผลตอคาโดยสาร อีกทั้ง กระทบ
กําลังซื้อของผูบริโภค พรอมทั้งยังมี
ความเสี่ยงจากปญหาเศรษฐกิจถดถอย
ในหลายประเทศทั่วโลก

การฟนตัวของขีดความสามารถ
ในการดําเนินการ (Capacity)
ดานการบิน ทั้งเครื่องบิน นักบิน
ลูกเรือ พนักงานสนามบิน และ
การเปดเสนทางบินใหม

120
100

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร โลก
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การแขงขันที่รุนแรงของสายการ
บินทั้งจากสายการบิน Full service
และสายการบิน Low-cost

106
75

75
72

64

40
20

ภาระหนี้สินและภาวะทางการเงินที่
ยังคอนขางเปราะบาง

Brent

86

80
60

การฟนตัวของนักทองเที่ยวจีนที่ใช
ระยะเวลาคอนขางนาน

Jet fuel

46

70

43
2018

2019
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2022F

ในป 2022 ตนทุนเชื้อเพลิงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมาก (30%-35% ของตนทุนทั้งหมดในสภาวะปกติ) จากราคา
นํ้ามันดิบ Brent เฉลี่ยที่เติบโตกวา 51%YOY และราคานํ้ามันเจ็ทที่เพิ่มขึ้น 79%YOY จากปจจัยดานอุปทาน
นํ้ามันที่ตึงตัว สถานการณรัสเซีย-ยูเครน อีกทั้ง จากอุปสงคนํ้ามันที่เพิ่มขึ้นจากการเปดประเทศโดยเฉพาะ
นํ้ามันเจ็ท อยางไรก็ดี สายการบินสามารถลดภาระบางสวนจากการประกันความเสี่ยงราคานํ้ามัน และการเก็บ
คา Fuel surcharge ในเสนทางระหวางประเทศ อยางไรก็ดี การขึ้นราคาคาโดยสารทําไดคอนขางจํากัด
เนื่องจากยังตองคํานึงสภาวะ Demand และ Supply ของตลาด

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ Bloomberg, Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Wood Mackenzie, Bloomberg และ Mckinsey
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ทั้งนี้ในชวงวิกฤต COVID-19 ที่ผานมา หลายสายการบินไดปรับตัวและลดตนทุนไปคอนขางมากแลว ทั้งคาเชาเครื่องบิน คาใชจายพนักงาน
การปรับโครงสรางหนี้ พรอมทั้งหารายไดเสริมจากธุรกิจตาง ๆ และการขายทรัพยสิน
การปรับตัวของสายการบินในชวงที่ผานมา 2020-2021

อากาศยานเพื่อการพาณิชยที่จดทะเบียนเครื่องหมายสัญชาติไทยที่ผลิตโดยผูผลิต 4 รายใหญ
หน�วย : ลํา

ลดคาใชจายดําเนินการ เชน คาเชา
เครื่องบิน ขนาดฝูงบิน
เพิ่มรายไดเสริม เชน
ขนสงสินคา ขายอาหาร

ลด/เลิกจางพนักงาน หรือปรับ
เปน Leave without pay
หาแหลงเงินกู เพิ่มทุน / เขาสู
กระบวนการขอฟนฟูกิจการ

Airbus
347
17 8

329
19 8

155

Boeing

ATR72

302
15 8

321
15 8

132

114

124

167

170

165

174

146

2017

2018

2019

2020

2021

หลายสายการบินเรงปรับโครงสรางเพื่อหาทางรอดในชวง COVID-19
ปดกิจการ
NokScoot
ปดกิจการ

ขอฟนฟูกิจการ
Thai Airways เริ่มแผนฟนฟู Jun-21
Nok Air เริ่มแผนฟนฟู Sep-21
Thai AirAsia X
ยื่นขอฟนฟูกิจการ May-22

29

อื่น ๆ
Thai AirAsia
ปรับโครงสรางและเพิ่มทุน
Bangkok Airways
มีการกูเงินเพิ่มและเตรียมตั้ง
กองทรัสต BAREIT

Bombardier

284
15 3
120

ในชวงที่ผานมา หลายสายการบินไดปรับลดฝูงบินจํานวนมาก โดยเฉพาะ Thai Airways Thai Lion Air
และ Thai AirAsia X อยางไรก็ดี การเปดประเทศในป 2022 ไดสงผลใหหลายสายการบินไดเริ่มกลับมา
ขยายฝูงบินเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5 ลําในแตละราย เพื่อรองรับการใหบริการเสนทางบินระหวางประเทศ

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ CAAT, Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, NokAir, NokScoot, Thai Lion air และ Thai VietJet Air
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สวนแผนธุรกิจในอนาคต สายการบินสัญชาติไทยตางมุงเนนใน 4 ดานหลัก ไดแก การเรงขยายเสนทางบินระหวางประเทศ การขยายบริการ
มายังสนามบินสุวรรณภูมิ การบริหารตนทุนคาใชจายกับปรับแผนธุรกิจ และการบริหารฝูงบิน
แผนธุรกิจสายการบินในอนาคต

การเรงขยายเสนทางบินระหวางประเทศ ทั้ง
เสนทางในอาเซียน เอเชียนตะวันออกดังเชน
เกาหลี ใตกับญี่ปุน และเอเชียใตอยางอินเดีย
จากการขยายของหลายสายการบินโดยเฉพาะสาย
การบิน Low-cost ซึ่งจะเริ่มใชเครื่องบิน Narrow
Body รุนใหมที่ทั้งบินไดไกลและประหยัดนํ้ามัน
มากขึ้นมาใหบริการในหลายเสนทางระยะไกล เชน
เอเชียตะวันออก และยุโรปตะวันออกในอนาคต
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การขยายการใหบริการมายังสนามบินสุวรรณภูมิ
ของสายการบิน Low-cost หลายราย ซึ่งจะ
ชวยเพิ่ม Connectivity ของเสนทางในประเทศ
และระหวางประเทศ สรางความสะดวกแก
ผู โดยสาร อีกทั้ง ชวยเพิ่มรายไดสายการบิน
จากการรับสงตอผู โดยสารจากเสนทางระหวาง
ประเทศทั้งเอเชีย ยุโรปและอเมริกา

การบริหารตนทุนคาใชจายและการปรับแผน
ธุรกิจ ทั้งจากคาใชจายในการกลับมาใหบริการ
และจากปจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้นทั้งสงคราม ราคา
นํ้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ และ
ความเสีย่ งตอการเกิดเศรษฐกิจถดถอย ทําให
หลายสายการบินตองเรงบริหารตนทุนและ
กระแสเงินสด โดยสวนหนึ่งเลือกนําเทคโนโลยี
มาชวยบริหารจัดการควบคุมตนทุน

การบริหารจัดการฝูงบิน โดยแบงได 2 กลุมคือ
1.กลุมสายการบินที่ ไดปรับลดฝูงบินไป
คอนขางมากแลว วางแผนจะขยายฝูงบินเพิ่ม
เพื่อใหบริการในเสนทางบินระหวางประเทศ
2.กลุมสายการบินที่ลดฝูงบินเล็กนอย ก็เตรียม
ปรับลดเครื่องบินเพิ่ม นอกจากนี้ หลายสาย
การบินยังพิจารณาจะนําเครื่องบินรุนใหม ๆ
ที่จะชวยประหยัดพลังงานและบินไดระยะ
ทางไกลขึ้นมาใช

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ CAPA, IATA, McKinsey, Thai Airways, Thai Smiles, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, NokAir, NokScoot, Thai Lion air และ Thai VietJet Air

EIC Industry Insight : Tourism sector Hotel and Air transport

ในระยะยาว อุตสาหกรรมการบินประเทศไทยมีแนวโนมฟนตัวกลับมาอยูในระดับเดียวกับป 2019 ในป 2025 เปนตนไป โดยเสนทางในประเทศ
จะฟนตัวกอนในป 2023-2024 สวนเสนทางระหวางประเทศจะฟนตัวตามมา
การคาดการณการฟนตัวของรายไดอุตสาหกรรมการบินสัญชาติไทย (เทียบกับป 2019)
หน�วย : ดัชนี (ป 2019 = 100)
100

Domestic route

International route

ป 2022 สถานการณ COVID-19 ที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งของไทยและโลกตามอัตรา
การฉีดวัคซีนที่อยูในระดับสูง จนนําไปสูการเปดประเทศและการปรับ COVID-19
เปนโรคประจําถิ่น ไดสงผลใหรายไดทั้งเสนทางบินในประเทศและระหวาง
ประเทศฟนตัวจากป 2021 โดยเฉพาะในเสนทางระหวางประเทศที่หลายสาย
การบินไดกลับมาใหบริการในเสนทางภายในเอเชีย แตมีปจจัยกดดันจาก
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ภาวะนํ้ามันแพง ปญหาเงินเฟอ ซึ่งกระทบกําลังซื้อ
และทําใหคาโดยสารเพิ่ม

Total
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รายไดเสนทางระหวางประเทศคิด
เปนราว 2 ใน 3 ของรายไดทั้งหมด
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Q3
2020

Q1
2021

Q3
2021

Q1
2022

Q3
2022

Q1
2023

Q3
2023

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ IATA, บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), MOTS, McKinsey และสํานักขาวตาง ๆ

Q1
2024

Q3
2024

ป 2023-2024 คาดวารายได ในเสนทางบินในประเทศในป 2023 จะกลับมา
ใกลเคียงป 2019 แลว สวนในเสนทางระหวางประเทศ รายไดจะเรงตัวขึ้น
ตอเนื่องการขยายบริการของสายการบินเพื่อรองรับปริมาณนักทองเที่ยว
ตางชาติที่จะเขามามากขึ้นรวมถึงนักทองเที่ยวไทยที่ไปตางประเทศจนเริ่ม
ใกลเคียงป 2019 แลวในป 2024 โดยเฉพาะในเสนทางจีนกับญี่ปุนที่เปด
ประเทศชากวา
ป 2025 เปนตนไป สถานการณการเดินทางคาดวาจะกลับเขาสูสภาวะปกติ
โดยรายไดอุตสาหกรรมมีแนวโนมกลับไปสูในระดับเดียวกับป 2019 ทั้งนี้การ
ฟนตัวของรายไดสายการบินสัญชาติไทยขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน การปรับ
ลดและเพิ่ม Capacity ของสายการบิน, แผนการฟนฟูกิจการ, การขยายสวน
แบงตลาดเสนทางระหวางประเทศของสายการบิน Low-cost ที่มีอัตราคา
โดยสารที่ตํ่ากวา Full service, การแขงขันของสายการบินจากตางประเทศ,
ปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งปญหาเศรษฐกิจ ปญหาภูมิรัฐศาสตร เปนตน
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ปจจัยที่น�าจับตามอง 4 เรื่อง
•
•
•
•

โครงสรางนักทองเที่ยวที่จะเปลี่ยนแปลงไป
การเดินทางเพื่อทําธุรกิจที่มีแนวโนมฟนตัวคอนขางชา
การเขาสู Net Zero Emission 2050
Digital Transformation ในภาคการทองเที่ยว

โครงสรางนักทองเที่ยว

EIC Industry Insight : Tourism sector Hotel and Air transport

โครงสรางนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปทั้งสัญชาติ และ Generations มีแนวโนมสงผลตอเทรนดความตองการดานบริการ ดังนั้น ภาคการ
ทองเที่ยวจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมในการวางแผนการใหบริการใหตอบโจทยกลุมนักทองเที่ยวยุคใหมในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงสัดสวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาไทย

สัดสวนนักทองเทีย่ วตามแตละกลุม Generations

หน�วย : %

หน�วย : %
เอเชียตะวันออก
อาเซียน

6%

13%
14%

27%

จีน
ยุโรป

9%

12%
19%

22%

28%

25%

2019

2020

รัสเซีย
อเมริกา

เอเชียใต
ตะวันออกกลาง

7%
8%
11%
51%
2021

อื่น ๆ

9%

13%
23%

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ United Nations

Millennials

Gen X

Baby Boomer

13%

28%

2015
(4.5 พันลานคน)

39%
28%

24%

2025F
(5.0 พันลานคน)

38%
2022F

การหายไปของนักทองเที่ยวจีนจากวิกฤต COVID-19 สงผลใหภาคการทองเที่ยวไดรับผลกระทบคอนขาง
รุนแรงและคาดวานักทองเที่ยวจีนจะเริ่มกลับมาในชวงป 2023 โดยที่ผานมา ภาคการทองเที่ยวไทยพึ่งพา
รายไดจากนักทองเที่ยวจีนในสัดสวนสูง แตความเขมงวดของมาตรการ Zero-covid ของจีนสงผลตอการฟนตัว
ของภาคการทองเที่ยวของไทย อยางไรก็ดี นักทองเที่ยวที่เขามาอยางอินเดียและเอเซียน ซึ่งเปนนักทองเที่ยว
กลุมใหมที่ภาคการทองเที่ยวตองเตรียมความพรอมในการวางแผนการใหบริการ เชน นักทองเที่ยวอินเดียเนน
ทองเที่ยวกับครอบครัว นิยมแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ และเปดประสบการณ ใหม ๆ
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Gen Z

32%

35%
กลุมนักทองเที่ยวหลักของโลก (อายุ 20-69 ป) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
โดยกลุม Gen Z เริ่มมีความสําคัญมากขึ้น ภาคการทองเที่ยวจึงจําเปนตอง
ปรับตัวและนําเสนอบริการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมนักทองเที่ยว
รุนใหมที่มีความคุนชินกับการใชเทคโนโลยี รวมถึงใหความสําคัญกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม

การเดินทางเพื่อทําธุรกิจ
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เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ไดเปลี่ยนวิถีการทํางานและทําธุรกิจไปสูการประชุมทางออนไลนมากขึ้น จึงทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอง
เรงปรับตัวเพื่อรองรับการเดินทางเพื่อทําธุรกิจที่มีแนวโนมฟนตัวคอนขางชา
ผลสํารวจแนวโนมคาใชจายดานการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ
ของบริษัทในสหรัฐฯ (เทียบผลสํารวจป 2021 กับ 2022)*

การคาดการณแนวโนมการฟนตัวของคาใชจาย
การเดินทางเพื่อทําธุรกิจของบริษัทในสหรัฐฯ*

คําถาม : คุณคาดวาคาใชจายดานการเดินทางตอไตรมาสคิดเปนกี่ %
ของไตรมาสในป 2019

หน�วย : % (เทียบป 2019)
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คาใชจายใน Q4 2021
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คาใชจายใน Q4 2022
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3%
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34%
26%

35%

54%
16%

17%

การฟนตัวของคาใชจายการเดินทางเพื่อทําธุรกิจฟนตัวชากวาคาด โดยจาก
ผลสํารวจในป 2021 คาดวาในไตรมาส 4 ป 2021 บริษัทราว 34% จะมี
คาใชจายการเดินทางฟนเกิน 50% ของป 2019 แตผลที่เกิดขึ้นจริงใน 2022
(A) กลับปรากฏวามีเพียง 8% เทานั้น
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ผลกระทบตอธุรกิจทองเที่ยวในระยะกลาง-ยาว
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หมายเหตุ : *รายงานผลสํารวจการเดินทางเพื่อทําธุรกิจของ Deloitte ในป 2021 และในป 2022 จากบริษัทในสหรัฐฯ 150 รายในทั้ง 2 ฉบับ
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ Deloitte และ CAPA

ผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม
กลุมโรงแรมที่ ไดรับผลกระทบจะเปนโรงแรมระดับ
4-5 ดาวที่ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพฯ รวมถึงโรงแรม
ที่ตั้งใกลสถานที่จัดประชุมเนื่องจากธุรกิจ MICE ที่
ดึงดูดนักธุรกิจทั่วโลกยังเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่มี
แนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป
ผลกระทบตอธุรกิจสายการบิน
สายการบิน Full service มีโอกาสไดรับผลกระทบ
คอนขางสูง เนื่องจากนักธุรกิจมักจะเลือกเดินทาง
ในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ซึ่งเปนรายไดหลักของสาย
การบิน นอกจากนี้ กลุมนักธุรกิจยังมักจองใกลวัน
เดินทางและเปนแบบที่ปรับเปลี่ยนได ทําใหไมคอย
ไดรับสวนลดคาโดยสาร
แนวโนมการทํางานรูปแบบใหมแบบ Bleisure
และ Workation จากเทรนดการ Work from
anywhere จะชวยบรรเทาปญหาการลดลงของ
การเดินทางเพื่อทําธุรกิจ โดย Bleisure คือการ
เดินทางเพื่อไปทําธุรกิจและเพิ่มวันพักผอนเขาไป
ดวย สวน Workation คือการทํางานปกติแตเปน
สถานที่ไหนก็ได เชน สถานที่เที่ยว และมักจะเปน
แบบการเชาระยะสั้น

Net Zero Emission 2050
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ธุรกิจโรงแรมทั่วโลกกําลังตื่นตัวและใหความสําคัญกับการลดปริมาณการปลอย Carbon emissions ในระดับนโยบาย ตามแนวคิดการดําเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืนมากขึ้น
การปลอยมลพิษของธุรกิจโรงแรม

5 ประเด็นสําคัญของ ESG ในธุรกิจโรงแรม
การสรางอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะโรงแรมกอสราง
ใหมและอยูระหวางปรับปรุง

ธุรกิจโรงแรมทั่วโลกตั้งเปาลดการปลอย Carbon emission ลง 66% ภายในป 2030 และลดตอเนื่องถึง
90% ภายในป 2050 ตาม Paris Climate Accords โดยจากขอมูลขององคการการทองเที่ยวโลกแหง
สหประชาชาติ (UNWTO) ระบุวาธุรกิจโรงแรมปลอยมลพิษเปนสัดสวน 1% ของการปลอยมลพิษโลกและใช
พลังงานในสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น

การลดใชนํ้าเกินความจําเปน การกระตุนใหลูกคาใสใจในการใชนํ้า และการสรางระบบใน
การใชนํ้าแบบหมุนเวียน
การประหยัดพลังงานสูงสุด การนําเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช ในระบบควบคุมสภาพอากาศ
และระบบใหแสงสวาง รวมถึงการเลือกใชพลังงานทางเลือกทดแทนไฟฟา
การลดปริมาณขยะและการจัดการของเสียอยางมีระบบ โดยของเสียที่เกิดขึ้นตองถูก
หมุนเวียนนํากลับมาใช ใหม รวมถึงการผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
การบริหารหวงโซอุปทานอยางมีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจางอยางยั่งยืน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
ปจจุบันธุรกิจโรงแรมสวนใหญตางกําหนดกลยุทธและแนวทางดําเนินการดาน ESG อยางมีรูปธรรมและ
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน
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หมายเหตุ : ขอมูลการปลอย Carbon emissions ของโรงแรม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2022
ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ Hotel footprint, Accor และ Minor

•

Accor ออกโปรแกรม “Planet 21 for positive hospitality” เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวแบบยั่งยืนใน
โรงแรมในเครือทั่วโลกโดยให Stakeholder มีสวนรวมทั้งพนักงาน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน
ไมวาจะเปนการรณรงคปลูกตนไม การลดขยะอาหาร การปรับปรุงอาคารใหเปน zero carbon building

•

Minor วางแนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 ประการหลัก ไดแก การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ
หวงโซคุณคา และการจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

Net Zero Emission 2050
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อุตสาหกรรมการบินโลกตั้งเปาหมายเขาสู Net zero emission ใหไดภายในป 2050 โดยการใชน้ํามัน SAF จะเปนหนึ่งในวิธีที่เปนไปไดที่สุด
ในปจจุบันที่จะชวยใหอุตสาหกรรมสามารถบรรลุเปาหมายได
นํ้ามัน Sustainable Aviation Fuels (SAF) เพื่อเขาสู Net zero
อุตสาหกรรมการบินตั้งเปาเขาสู Net zero ภายในป 2050 โดย 65% ของปริมาณ CO2 ที่ลดลงจะเปนผลจาก
การใชนํ้ามันอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuels : SAF) ซึ่งเปนนํ้ามันที่ปลอยคารบอนนอย
กวาเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือปลอยคารบอนเปนศูนย และเปนวิธีที่เปนไปไดมากที่สุดในปจจุบัน ขณะที่การใช
พลังงานไฟฟา ไฮโดรเจน ยังตองใชเวลาในการพัฒนากวาจะนํามาใชไดจริง
19%
3%
13%

การนํา SAF มาใช ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
การคาดการณความตองการ SAF
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย Net zero 2050
หน�วย : พันลานลิตร
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นํ้ามัน SAF เปนหนึ่งในเชื้อเพลิงชีวภาพแบบกาวหนา (Advanced
biofuel) ซึ่งใชวัตถุดิบที่ ไมอยูใ นหวงโซการผลิตอาหารโดยตรง เชน
นํ้ามันทําอาหารที่ใชแลว ไขมันจากสัตว ของเสียจากการเกษตรและ
ขยะเทศบาล เชน บรรจุภัณฑ และเศษอาหาร แทนที่จะนําไปฝงกลบ
หรือเผาทิ้ง และทําให SAF ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดมากถึง
80% ตลอดวัฏจักรชีวติ ของเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับนํ้ามันเจ็ทแบบ
ดั้งเดิม
SAF สามารถนําไปใชกับเครื่องบินแทนนํ้ามันเจ็ทในปจจุบันไดทันที
โดยไมตองเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องยนตและเปนหลักการเดียวกับ
การผสมเอทานอลเขาไปในนํ้ามันเบนซิน

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ IATA และ JP Morgan

ปจจัยทาทายตอการใช SAF
กําลังการผลิต ซึ่งอยูที่
100 ลานตอป แตตอง
ใชถึง 4.5 แสนลานลิตร
ในป 2050

ราคา ซึ่งสูงกวาราคา
เชื้อเพลิงฟอสซิล 2-3
เทาจาก และนํ้ามันเปน
ตนทุนที่สูงของสายการ
บิน (30%-40%)

การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ โดยเฉพาะดาน
การเงินเพื่อจะชวยให
เกิดใชงานไดจริง

Digital Transformation
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อุตสาหกรรมดานการทองเที่ยวก็เปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ตองเรงปรับตัวเพื่อรับมือกับ Technology disruption โดยสามารถนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยตาง ๆ มาชวยยกระดับการใหบริการ ควบคูไปกับการเพิ่มรายไดและลดตนทุน
Digital transformation ในภาคโรงแรม

Digital transformation ในอุตสาหกรรมภาคการบิน

การนําหุนยนตมาใชเพื่อเปดประสบการณ ใหมแกผู
เขาพัก ธุรกิจโรงแรมหลายแหงเริ่มนําหุนยนตมาใช ใน

การบริการ Room service และ Front desk มากขึ้น
โดยหุนยนตกลายเปนสีสันใหผูเขาพักเกิดความประทับใจ
อีกทั้ง ยังชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะ
ขางหนา เชน หุนยนต Connie ของโรงแรมในเครือ
Hilton และหุนยนต Mario ของโรงแรม Marriott

การนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) มาชวยสราง
ประสบการณเฉพาะบุคคล โดย AI จะเขามามีบทบาท
มากขึ้นตั้งแตขอมูลการเลือกบริการในขั้นตอนการจอง
จนถึงการใชบริการ Room service ผานระบบการสั่งงาน
ดวยเสียง ซึ่งนอกจากโรงแรมจะสามารถตอบโจทยความ
ตองการของผูเขาพักในแตละชวงเวลาและอารมณ
ความรูสึกแลว ยังสามารถแนะนําบริการที่แปลกใหมเพื่อ
สรางความประทับใจใหกับผูเขาพักและรูสึกผูกพันกับ
โรงแรม
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ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ IATA, CAPA, Hilton และ Marriott

สายการบินไดเริ่มนํา Digital technology มาใช
เพื่อยกระดับการใหบริการควบคูไปกับการชวยสราง
รายไดและบริหารจัดการตนทุน โดยสามารถนําขอมูล

Big data มาปรับใชเพื่อเสนอบริการที่เฉพาะตัวแกลูกคา
แตละรายเพื่อสรางความประทับใจและชวยสรางรายได
เสริมแกสายการบิน เชน บริการจองที่นั่ง บริการอาหาร
อีกทั้ง สามารถนําฐานขอมูลและระบบดิจิทัลอื่น ๆ มาใช
ในการบริหารจัดการตนทุนและวางแผนธุรกิจดวย
นอกจากนี้ การนําเทคโนโลยี Augmented reality หรือ
Virtual reality มาใชจะชวยสราง Immersive
experience กับความประทับใจแกผู โดยสาร เชน ระบบ
ความบันเทิงสําหรับผู โดยสาร

สนามบินยกระดับเปน Smart airport

สนามบินหลายแหงทั่วโลกไดพัฒนาไปสู Smart airport
ดวยการใชเทคโนโลยีอยาง IoT ระบบอัตโนมัติตาง ๆ
เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปริมาณจราจร
ของผู โดยสาร (Traffic flow) ภายใตปริมาณพนักงานที่
จํากัด และลดความแออัดของสนามบิน อีกทั้ง ชวยลด
การสัมผัสเพื่อปองกันการแพรเชื้อจากโรคติดตอ เชน
ระบบเช็กอินและดร็อปกระเปาอัตโนมัติ ระบบไบโอเมทริกซ
และตรวจคนเขาเมือง
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นัยตอธุรกิจ : 3 กลยุทธสําคัญสําหรับธุรกิจโรงแรมในการฟนตัวจากวิกฤต COVID-19

การกระจายความเสี่ยงและหาชองทางเพิ่มรายได
โดยลดการพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวกลุมใดกลุมหนึ่ง
แลวพิจารณานักทองเที่ยวกลุมใหมเพิ่มเติม รวมถึงการ
เพิ่มรายไดจากการใชประโยชนสูงสุดของพื้นที่และ
ปรับเปลี่ยนบริการที่เปนรายไดเสริมใหเปนธุรกิจหลัก เชน
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•

การใชพื้นที่ในการจัดงานตามเทศกาล, การแสดงโชว
รวมถึงงานที่รวมมือกับทองถิ่น

•

สรางรายไดจากจุดขายอื่น ไมวาจะเปนการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑสปา หรือเปดบริการ
Laundry

ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ American Express และ MasterCard

การสรางประสบการณใหมใหกับนักทองเที่ยว
การยกระดับการใหบริการที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบโจทย
นักทองเที่ยวทุกกลุมวัยที่มีความตองการที่แตกตาง และ
รองรับเทรนดทองเที่ยวแบบใหม เชน
•
•

การนําเทคโนโลยีเขามาใชมากขึ้น เชน การควบคุม
ระบบไฟฟาและสภาพอากาศในหองพักแบบ
อัตโนมัติ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเปดโอกาสให
นักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชน

การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจเปนอีกกลยุทธ ในการสราง
โอกาสและเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ
•

การรวมมือกับธุรกิจดานสุขภาพเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical tourism)

•

การรวมมือกับผูพัฒนาแอปพลิเคชันดานการ
ทองเที่ยวเพื่อใหลูกคาไดเขาถึงบริการไดงายยิ่งขึ้น

EIC Industry Insight : Tourism sector Hotel and Air transport

นัยตอธุรกิจ : 3 กลยุทธสําคัญสําหรับธุรกิจการบินในการฟนตัวจากวิกฤต COVID-19

การปรับตัวเพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมผูโดยสารที่เปลี่ยนแปลงไป

การมุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการและลดตนทุน

สายการบินควรเรงปรับตัวตามพฤติกรรมผู โดยสารทีเ่ ปลี่ยนไปจาก COVID-19 และ
กลุมผูเดินทางใหม

ทามกลางปญหาและความเสี่ยงหลายประเด็นทั้ง สงคราม เงินเฟอ ราคานํ้ามัน
อัตราแลกเปลี่ยน ทําใหสายการบินตองเนนการดําเนินการมากยิง่ ขึ้น เชน

•

ความกังวลตอการติดเชื้อ COVID-19 สงผลใหควรเรงพัฒนาการเดินทาง
แบบไรสัมผัส (Touchless customer experience) เชน การเช็กอิน
อัตโนมัติ การตรวจสอบแบบไบโอเมตริก และบัตรโดยสารอัตโนมัติ เปนตน

•

•

การเดินทางเพื่อทองเที่ยวทีจ่ ะฟนตัวเร็วกวาการเดินทางเพื่อธุรกิจ ประกอบ
กับเทรนด Workation สงผลใหควรปรับรูปแบบการบริการและโครงสราง
ราคาใหเหมาะกับผู โดยสารกลุมนีท้ มี่ คี วามออนไหวดานราคา

การบริหารจัดการปริมาณเที่ยวบินและฝูงบินใหเหมาะสมกับสภาพตลาด
พรอมทัง้ เรงจองสล็อตการบินที่วางจากในชวง COVID-19 กับเลือกใหบริการ
ในเสนทางบินที่ตอยอดจากจุดแข็งของสายการบิน ซึ่งจะชวยทําใหมอี ัตรา
บรรทุก (Load factor) สูงในทุกเที่ยวบินและชวยลดการขาดทุน

•

•

การนําเสนอ Personalized experience เพื่อสรางความประทับใจแก
ผู โดยสารพรอมทัง้ ชวยเพิ่มรายไดแกสายการบินจากการขายบริการเสริม

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เชน การพัฒนาฐานขอมูลรวมของแตละผูเลนใน
ดานการบิน ไดแก สายการบิน สนามบิน วิทยุจราจร นักบิน พรอมทัง้ ใช AI
ในการพยากรณปญหาทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตดังเชนเที่ยวบินลาชาเพื่อที่จะ
แกไขทันที หรือ การใช Predictive maintenance บริหารจัดการเครื่องบิน

•

ความไมแน�นอนจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ทําใหสายการบินอาจจัดโปรโมชัน
พิเศษในการขายตั๋วโดยสารที่มคี วามยืดหยุนและดึงดูดมากยิง่ ขึ้น

•

การใชเครื่องบินรุนใหมที่ประหยัดนํ้ามันและบินไดระยะทางไกลมากขึ้น
โดยเฉพาะการใชเครื่องบินลําตัวแคบในเสนทาง Point-to-point ซึ่งจะ
เหมาะสมกับความตองการเดินทางปจจุบันทีค่ อนขางตํ่าและไมแน�นอนสูง
เพราะคุมคากวา
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ที่มา : การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ CAPA, IATA, McKinsey และสํานักขาวตาง ๆ

เทรนด De-carbonisation
และการสรางความยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนเปาหมายของอุตสาหกรรมในการเปน Net zero ภายในป
2050 และตอบสนองตอพฤติกรรมผู โดยสารในปจจุบันทีร่ ักษสิ่งแวดลอม
มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง จากขอมูลของ McKinsey พบวาผู โดยสารยินดีจายคา
โดยสารเพิ่มขึ้นในเที่ยวบินที่ Carbon neutral โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม
โดยเฉพาะ Gen Z ทั้งนี้สายการบินอาจเริ่มจากการใชนํ้ามัน SAF ดังเชน
Singapore airline ที่ ไดเริ่มใชแลวตั้งแต ก.ค. 2022 จากนั้นในอนาคต
อาจเริ่มเปลี่ยนมาใชเครื่องบินที่มเี ทคโนโลยีใหมทลี่ ดการปลอย CO2

