ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2560 ยังโตต่อเนื่ อง...คาดช่วยสร้าง
รายได้กระจายสู่เศรษฐกิจประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท
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ประเด็นสาคัญ



การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยช่วยกระจายรายได้ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ในประเทศ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจในท้ องถิ่นพื ้นที่ที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวและตามเส้ นทางท่องเที่ยว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา จากรายงาน
ของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า พบว่ า เม็ดเงิ น หมุน เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ดจากการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 8.69 แสนล้ านบาท



สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยในปี 2560 ยังมีแนวโน้ มที่ดี แม้ จะยังไม่มีความชัดเจนใน
ส่วนของการต่ออายุมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ ยวในประเทศก็ตาม แต่ ภายใต้ สถานการณ์ ที่ยังเอื ้อต่อการ
เดินทางท่องเที่ยวไม่วา่ จะเป็ นการทาตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของทังภาครั
้
ฐและเอกชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยวผสมผสานกับกิ จกรรมอย่ างการจัดการแข่งขันกี ฬา การจัดงานเทศกาล รวมถึง
พฤติกรรมของคนไทยที่ให้ ความสาคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ ้น โดย ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย คาดว่ า ใน
ปี 2560 การเดินทางท่ องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่ าจะสร้ างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ประมาณ 9.30-9.38 แสนล้ านบาท หรื อขยายตัวประมาณร้ อยละ 7.0-8.0 เมื่อเทียบกับที่เติบโตร้ อย
ละ 8.3 ในปี 2559 และคาดว่ าจะมีคนไทยเดินทางท่ องเที่ยวในประเทศประมาณ 158.2-159.7 ล้ าน
คน-ครั ง้ ขยายตัวร้ อยละ 6.2-7.2 จากที่เติบโตประมาณร้ อยละ 7.3 ในปี 2559 ที่ผ่านมา



อย่างไรก็ดี การที่จะผลักดันให้ ตลาดการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยังมีโจทย์ที่ท้า
ทายหลายประการ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน สามารถสร้ างรายได้ สู่
ประชาชนในท้ องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวที่อานวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดและระหว่างจังหวัด
ให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้ นทุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศให้ ถกู ลง เป็ นต้ น

การเดิ น ทางท่ องเที่ ย วในประเทศของคนไทยมีก ารขยายตัว อย่ า งต่อ เนื่ อ ง และยังนับ เป็ นกิ จ กรรม
เศรษฐกิจที่สาคัญที่สร้ างรายได้ ให้ แก่เศรษฐกิจในชุมชนที่เป็ นทังเมื
้ องท่องเที่ยวและเส้ นทางผ่าน และบ่อยครัง้ เมื่อ
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัว ตลาดไทยเที่ยวไทยจะกลับมามีบทบาทสาคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว
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ในระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา ตลาดไทยเที่ยวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทังในด้
้ านของจานวนคนไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ ้น
ทุ ก ปี ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วใหม่ ที่
เกิ ดขึน้ ในแต่ล ะพื น้ ที่ การแข่ งขันทาง
ธุรกิจที่รุนแรงทัง้ โรงแรมและที่พกั การ
ขยายตัวของธุ ร กิ จสายการบิ น ต้ น ทุน
ต่ า ในประเทศ รวมถึ ง บทบาทของ
ภ าค รั ฐ ที่ เ ข้ าม า ช่ วย ก ร ะ ตุ้ น ก า ร
ท่องเที่ยวในประเทศอย่างในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ซึง่ เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจไทยต้ อง
เผชิ ญกับความท้ าทายหลายประการ รั ฐ บาลได้ ใ ช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ซึ่งหนึ่ งในหลายมาตรการ คื อ
มาตรการลดหย่อนภาษี สาหรั บการท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากมองว่าการท่องเที่ยวในประเทศเป็ นกิจกรรม
เศรษฐกิจที่จะช่วยให้ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสูเ่ ศรษฐกิจในชุมชนได้ อย่างรวดเร็ ว และในปี 2559 ที่ผ่านมา รัฐบาล
ได้ ออกมาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ 3 ครัง้
ทัง้ นี ้ หากพิจารณาจากสถิ ติการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย หรื อที่ เรี ยกว่า ผู้เยี่ยมเยือน
(Visitor)
ซึ่ ง รวมทั ง้ กลุ่ ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วพั ก ค้ างและนั ก
ทั ศ นาจร โดย 1 คนสามารถ
เดินทางได้ มากกว่า 1 ครัง้ และ
ม า ก ก ว่ า 1 จั ง ห วั ด ข อ ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พบว่า การเดินทางท่องเที่ยว มี
การขยายตั ว เพิ่ ม ขึ น้ ต่ อ เนื่ อ ง
โดยในช่วงปี 2555-2559 นัน้
จากที่มจี านวนคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 117.6 ล้ านคน-ครัง้ ในปี 2555 เป็ นจานวนประมาณ 149.0
ล้ านคน-ครั ง้ ในปี 2559 ขยายตัวเพิ่มเฉลี่ยอัตราร้ อยละ 8.0 ต่อปี ขณะที่สร้ างรายได้ ให้ กบั เศรษฐกิจ ในประเทศ
เพิ่มขึ ้นจาก 5.89 แสนล้ านบาทในปี 2555 เพิ่มเป็ น 8.69 แสนล้ านบาทในปี 2559 ขยายตัวเพิ่มเฉลี่ยอัตราร้ อยละ
12.0 ต่อปี โดยรายได้ จากตลาดไทยเที่ยวไทยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 35.0 ของรายได้ จากการท่องเที่ยว
ทังหมด
้
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ตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2560 นี ้ คาดว่ าจะสร้ างรายได้ สะพัดสู่ธุรกิจท่ องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องประมาณ
9.30-9.38 แสนล้ า นบาท...หน่ วยงานรั ฐ ให้ ความส าคั ญตลาดไทยเที่ย วไทย ขณะที่ภ าคธุ รกิจอั ด
แคมเปญการตลาดกระตุ้นต่ อเนื่อง
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่ า ตลาดท่ องเที่ยวในประเทศปี 2560 น่ าจะยังมีทศิ ทางที่ดี แม้ ว่าปั จจุบนั
ยังไม่มีความชัดเจนในการต่ออายุมาตรการหักลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ ยวในประเทศ ประกอบกับ
ทิศทางของต้ นทุนในการเดินทางท่ องเที่ยวในประเทศที่อาจจะปรับ ขึ ้น ตามราคาน ้ามันในตลาดโลกและจากการ
ปรับอัตราค่าจัดเก็บภาษี สรรพสามิตน ้ามันใหม่ที่มีผลต่อต้ นทุนการทาตลาดของสายการบิน
สาหรั บแรงหนุ นหลักในการขับเคลื่อนตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2560 ยังคงมาจากการตลาดที่
เข้ มข้ นของผู้ประกอบการในธุรกิจท่ องเที่ยวโดยตรงอย่างโรงแรมและสายการบิน หรื อธุ รกิจทางอ้ อมที่มีการ
จัด โปรโมชั่น กระตุ้น ตลาดอย่ า งต่ อเนื่ องทัง้ ปี กอปรกับ แรงกระตุ้ น อี กด้ า นหนึ่ ง ยั ง มาจากการท าตลาด
ประชาสัมพันธ์ แหล่ งท่ องเที่ยวของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องและภาคเอกชนผ่ านช่ องทางเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่ านีม้ ีผลต่ อพฤติกรรมและการตัดสินใจวางแผนของนักท่ องเที่ยว ซึง่ สะท้ อนได้ จากผล
ส ารวจพฤติ ก รรมการเดิน ทางท่ องเที่ ย ว ของ ศูน ย์ วิจัย กสิ ก รไทย ว่า การจัดแคมเปญการตลาดและการจัด
โปรโมชั่น ของภาคธุรกิ จ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเที่ ยวอันดับ 1 ขณะที่ ปัจจัยอื่นๆ อาทิ
อิทธิพลจากการได้ เห็นสถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว เป็ นต้ น
ขณะเดียวกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยวและการเกิดขึน้ ของกิจกรรมใหม่ ๆ ที่มีการเจาะ
เฉพาะกลุ่มมากขึน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวที่หลากหลายขึน้ ใน
แต่ ละพืน้ ที่นัน้ ได้ ก่อให้ เกิดเทรนด์ การท่ องเที่ยวใหม่ ๆ อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาอย่างฟุตบอลไทยลีก การ
จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน หรื อการแข่งจักรยาน การจัดงานเทศกาลท้ องถิ่น ซึง่ กิจกรรมเหล่านีช้ ่วยสนับสนุนให้
เกิดการเติบโตของการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทัง้ ในระยะหลังผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้ นทุนต่าให้
ความสาคัญในการขยายเส้ นทางการบินระหว่างจังหวัด นอกเหนือจากเส้ นทางการบินหลักจากกรุ งเทพฯ และการ
เปิ ดให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ระหว่างพัทยา-หัวหิน ซึง่ จะช่วยทาให้ คนไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ สะดวก
ขึ ้น และเกิดการกระจายตัวของการเดินทางท่องเที่ยว
จากปั จจัยแวดล้ อมตลาดไทยเที่ยวไทยผนวกกับสถานการณ์ ในประเทศทัง้ ในด้ านของเศรษฐกิจ
ของประเทศที่คงจะฟื ้ นตัวต่ อเนื่องและความสงบภายในประเทศ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่ า รายได้ จาก
คนไทยเดินทางท่ องเที่ยวในประเทศน่ า จะมี มู ลค่ าประมาณ 9.30-9.38 แสนล้ า นบาท หรื อขยายตัว
ประมาณร้ อยละ 7.0-8.0 เมื่อเทียบกับที่เติบโตร้ อยละ 8.3 ในปี 2559 และคาดว่ าจะมี คนไทยเดินทาง
ท่ องเที่ยวในประเทศประมาณ 158.2-159.7 ล้ านคน-ครั ง้ ขยายตัวร้ อยละ 6.2-7.2 จากที่เติบโตประมาณ
ร้ อยละ 7.3 ในปี 2559 ที่ผ่านมา สาหรับตลาดท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวดีจะยังคงเป็ นเมืองท่องเที่ยวหลัก
และจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ในแผนการทาตลาดอย่าง 12 เมืองต้ องห้ ามและพลัส อย่างไรก็ดี ในปี นี ้หน่วยงานภาครัฐ
มีนโยบายที่จะทาตลาดการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเพื่อกระตุ้นรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
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และโดยเฉพาะเมื่อทาง CNN ได้ มีการจัดอันดับสถานที่น่าท่องเที่ยวในโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยติด 1
ใน 17 สถานที่น่าท่องเที่ยวของโลกในปี 2560 ซึ่งน่าจะทาให้ บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื ้นที่มีความคึกคักขึ น้
จากการที่ผ้ ูประกอบการธุรกิจและหน่วยงานในพืน้ ที่น่าจะมีการทาตลาดมากขึน้ และไม่เพียงแต่กระตุ้นเฉพาะ
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านัน้ แต่รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยเช่นกัน

ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาถึงการกระจายรายได้ ของตลาดไทยเที่ยวไทย พบว่า ยังมีความแตกต่างกันอยู่ในแต่ละ
จังหวัด จากฐานข้ อมูลสถิติการเดินทางท่องเที่ ยวในประเทศของคนไทย ของกระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา
พบว่า จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพฯ)
มี จ านวนมาก แต่ ร ายได้ จากการ
ท่ องเที่ ย วมีมูล ค่าที่ ต่ากว่าภาคอื่ น
เห็นได้ วา่ ค่าเฉลี่ยรายวันของคนไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยัง ทัง้ 2 ภาค
ยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยของค่าใช้ จ่ายของ
คนไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศ ค่าใช้ จ่ายที่ ค่อนข้ างต่า มา
จ าก ห ล าย อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ อ า ทิ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยที่ เ ดิ น ทางไปใน
พื น้ ที่ ส่ ว น ใ หญ่ จ ะเ ป็ น กลุ่ ม นั ก
ทัศนาจร จานวนวันพักเฉลี่ยต่อคนที่
ต่ากว่าภาคอื่นๆ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่หลากหลาย ระบบการคมนาคมขนส่ งที่จะไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่ยงั ไม่สะดวกสบาย เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ การที่จะเพิ่มรายได้ ท่องเที่ยวในพื ้นที่ให้ มากขึ ้น สามารถทาได้ หลายประการ อาทิ การสร้ างผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยวใหม่ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิ่นและหาชมที่ไหนไม่ได้ เพื่อดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวใช้ เวลาในพื ้นที่ให้ มาก
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ขึน้ การพัฒ นาสิน ค้ าของที่ ระลึกต่างๆ ให้ ได้ มาตรฐานและมีคุณภาพและเป็ นของเฉพาะท้ องถิ่ น นัน้ ๆ ทาให้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื ้นที่จะต้ องซื ้อสินค้ านัน้ ๆกลับไป นอกจากนี ้ ในเมืองท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึง่ รวมถึง
เมืองท่ องเที่ ย วหลัก ๆ อย่ า งเชี ย งใหม่ พัท ยา หรื อภู เก็ ต ระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื น้ ที่ ยังไม่ มี
ประสิทธิ ภาพ ทัง้ นี ้ การจัดระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมืองท่อ งเที่ ยวที่อานวยความสะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดและระหว่างจังหวัดให้ มีประสิทธิภาพ
เพื่ อลดต้ นทุนการเดินทางท่องเที่ ยวของคนไทยในประเทศให้ ถูกลงและยังจะช่วยหนุนให้ ตลาดไทยเที่ ยวไทย
สามารถเติบโตได้ ตอ่ เนื่อง

--------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อความ
สมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
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