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สารจาก

ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ในปทีผ่านมาประเทศไทยมรีายไดจากการทองเท่ียว 3.06 ลานลานบาท ซ่ึงแบงเปน 2 สวน คอื รายไดจากการทองเท่ียว 
ของคนไทยในประเทศหรอืท่ีเรยีกกนัตดิปากวา “ไทยเทีย่วไทย” ประมาณ 1 ลานลานบาท และรายไดจากการทองเทีย่ว 
ของนักทองเที่ยวตางชาติประมาณ 2 ลานลานบาท ปนี้นักทองเที่ยวตางชาติสามารถเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยไดใน 
ไตรมาส 1 เทานั้น หลังจากนั้นก็ไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาทองเที่ยวไดเลย เนื่องจากการเปดประเทศของไทยเราเอง 
และประเทศตนทางดวย  ดังนั้นความหวังที่เหลือของผูประกอบการคือตลาด “ไทยเที่ยวไทย” ซึ่งตองใหความสําคัญกับการ 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 เพราะถาหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศจนถึงข้ันเกิดการล็อคดาวนขึ้นมา 
อีกรอบ  ผูประกอบการดานการทองเที่ยวก็จะหมดกลุมลูกคาไปทั้ง 2 กลุม  ดังนั้น ในระยะตอจากนี้ไป ธุรกิจการทองเที่ยว 
คงตองดําเนินไปอยางประคับประคองใหขามผานปตอปไปใหได ตราบใดที่ยังไมมีวัคซีนหรือยารักษาโรคโควิด-19 ที่ดี 
การกลับมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติก็คงไมคึกคักเหมือนเชนเดิม 

แตอยางไรก็ตาม  ผมคาดวาเมื่อไรที่ประเทศตาง ๆ สามารถเปดใหประชาชนของตนออกนอกประเทศไดโดยไมตอง 
กลัวการติดเชื้อกลับเขามาในประเทศ  เมื่อนั้นธุรกิจทองเที่ยวของประเทศไทยก็สามารถฟนขึ้นมาไดอีกครั้งอยางแนนอน    
แต ณ เวลานี้จะทําอยางไรใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจใหไปถึงวันนั้นได  ดังนั้น พวกเรา ผูประกอบการทั้งหลายตอง 
รวมมือรวมใจกันใหความสําคัญกับการปองกันไมใหเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ใหประชาชนมีความเปน 
อยูใกลเคียงภาวะปกติมากที่สุด  สามารถเดินทางไปในที่ตาง ๆ  ไดอยางสบายใจ  ไมตองหวาดระแวงการติดเชื้อโรคโควิด-19  
ซึ่งแนวทางนี้จะสามารถประคับประคองธุรกิจทองเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศตอไปได

ผมในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย จะทําหนาที่สนับสนุนและใหความรวมมือกับทุก 
ภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันใหธุรกิจการทองเที่ยวสามารถขามผานชวงเวลาที่ยากลําบากในการทําธุรกิจครั้งนี้ 
ไปใหไดดวยกัน และขอเปนกําลังใจใหกับทุก ๆ คน

ชัยรัตน ไตรรัตนจรัสพร      
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย



1. ภาพรวมสถานการณทั่วไปทางเศรษฐกิจ
 ที่สงผลตอสถานการณการทองเที่ยว

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 25632 3

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีชาวตางชาติจํานวนมาก 
ใหความสนใจและตองการเขามาทองเท่ียว ดวยเหตุผล 
หลาย ๆ  อยาง เชน คาใชจายในการทองเท่ียวถกูมาก เมือ่เทยีบ 
กับการทองเที่ยวในประเทศยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุน เกาหล ีฮองกง สงิคโปร แตนกัทองเท่ียวบางคนกบ็อก 
วาติดใจรสชาติอาหารไทย บางคนก็บอกวาหลงเสนหใน 
นํ้าจิตนํ้าใจของคนไทย บางคนก็บอกวาชอบทะเลและ 
เกาะแกงของไทย ดวยเหตุผลหลาย ๆ  อยางเหลานีป้ระกอบกนั 
จงึเปนเสนหท่ีดงึดดูใหนักทองเท่ียวจากประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก 
หล่ังไหลเขามาเที่ยวในประเทศไทย ทําใหในระยะ 4-5 ป 
ทีผ่านมาอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว สามารถสรางรายไดใหแก 
ประเทศเกอืบรอยละ 20 ของ GDP นอกจากนี ้อตุสาหกรรม 
การทองเที่ยวยังเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของ 
ประเทศนอกเหนือจากการสงออกอีกดวย อาจมีขอสงสัย 
กันวา ในขณะที่อุตสาหกรรมการทองเท่ียวทํารายไดมาก 
มายมหาศาลใหแกประเทศ แตทําไมประชาชนในประเทศ 
จํานวนมากกลบัไมไดรูสกึอะไรสกัเทาไร ซ่ึงตองเขาใจวาแหลง 
ท่ีมาของรายไดของประเทศไทย หรอืทีเ่รยีกกนัวาเครือ่งยนต 
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมีหลายดาน ไดแก เครื่องยนตดาน 
การสงออก เครื่องยนตภาคการทองเที่ยว เครื่องยนตการ 
บริโภคภาคเอกชน (ซึ่งสะทอนไดจากภาษีมูลคาเพิ่มที่จัด 
เกบ็ไดจากการบรโิภคอาหารหรอืสนิคาตาง ๆ ของประชาชน 
ภายในประเทศ) และเครื่องยนตดานการลงทุนภาคเอกชน 
หรือการลงทุนของตางชาติในประเทศไทย ถาหากประเทศ 
ไทยมีรายไดเขามาจากทกุชองทางทีก่ลาวมาขางตน เมด็เงนิ 
เหลานั้นก็จะเขาถึงประชาชนโดยผานการลงทุนของภาครัฐ  
ซึ่งสามารถชวยเพิ่มการจางงาน และสรางรายไดใหแกคน 
ไทยดวยเชนกัน  

ในครึง่ปหลงัของป 2562 คา GDP ของประเทศไทย 
ชะลอตัวตอเน่ืองถึง 2 ไตรมาส เปนผลจากสงครามการคา 
ระหวางสหรฐัอเมริกากบัประเทศจนี ทาํใหการคาโลกชะลอ 
ตัว ขณะเดียวกันการแข็งคาของเงินบาทก็เปนปจจัยที่เปน 

อุปสรรคในดานการสงออก ทําใหในครึ่งปหลังของป 2562 
รายไดจากการสงออก การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุ 
ภาคเอกชนมีการชะลอตัวอยางตอเนือ่ง1 สงผลใหเศรษฐกจิ 
ภายในประเทศหดตัว ทาํใหการจับจายใชสอยของประชาชน 
ภายในประเทศลดลงอยางเห็นไดชัด ดังนั้นในไตรมาส    
4/2562 ผูประกอบการดานการทองเท่ียวจะรูสึกวาเศรษฐกิจ 
ไมคอยดี ขายสินคาหรือบริการไมคอยได ยอดขายลด  
ซึ่งผลกระทบเหลานี้ ไดสะทอนผานคาดัชนีความเชื่อม่ัน 
ของผูประกอบการทองเที่ยวไตรมาส 4/2562 ที่วัดจากผล 
ประกอบการของธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน 
ประเทศไทย พบวาคาดัชนีตกลงมาอยูที ่88 ซ่ึงต่ํากวาระดบั 
ปกติคอนขางมาก ในขณะที่ป 2562 จํานวนและรายไดจาก 
นกัทองเทีย่วตางชาติสูงกวาทุกปทีผ่านมา2 แตเม่ือพจิารณา 
รายไดจากการทองเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) 
กลับชะลอตัวอยางเห็นไดชัดจนผู ประกอบการเองตาง  
รูสึกได ดังนั้นจะเห็นไดวาสถานการณการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเปนสําคัญ

นอกจากนี้การที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผลให 
เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวตามไปดวย สงผลใหการ 
เดินทางทองเท่ียวของคนไทยภายในประเทศชะลอลงไปดวย 
แตทั้งนี้เปนผลกระทบเพียงระยะสั้น (Short Term) เทานั้น 
จากสถิติของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ต้ังแตป 2553 - 
2562 จะเหน็ไดวาจาํนวนและรายไดจากนกัทองเทีย่วตางชาติ 
เพิม่สงูขึน้ทกุป3 สะทอนใหเห็นวาในระยะยาว (Long Term) 
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาตจิะเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ทัง้นีเ้นือ่งจาก 
ตางชาติมองประเทศไทยวาเปนประเทศท่ีมีความคุมคาในการ 
ทองเท่ียว (Value for money) และทรพัยากรการทองเท่ียว 
ของไทยเปรียบเสมือนสินคาชั้นดี มีคุณภาพและราคาถูก 
นักทองเที่ยวจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จึงหลั่งไหลเขามา 
ทองเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุด 
ในอนาคตคอื การจาํกดัจาํนวนนกัทองเทีย่วตางชาต ิและการ 
รักษาทรัพยากรดานการทองเที่ยว (แหลงทองเที่ยว ศิลปะ 
วฒันธรรม และคุณภาพการบริการ) ใหมคีวามยัง่ยนื ถาหาก 
ปลอยใหนกัทองเทีย่วเขามาเทีย่ว โดยไมจํากดัจํานวนเหมือน 
ทีผ่านมา แนนอนวาผูประกอบการอาจจะมผีลประกอบการ 

เปนที่นาพอใจ แตจะเปนเชนนั้นไดไมนาน ดังจะเห็นไดจาก 
พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวตางชาติที่ชอบหลั่งไหลไปเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ขึ้น 
ชือ่บางแหลงของประเทศไทย มกีารเหยยีบย่ําทาํลายทรพัยากร 
(ทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ) จนเกิดความเสียหาย ในที่สุดความ 
สวยงามของแหลงทองเทีย่วเหลานัน้กห็ายไป สวนนกัทองเท่ียว 
ก็หันไปทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวใหมที่มีความสดและ 
ความเปนธรรมชาตมิากกวา ทิง้แหลงทองเทีย่วทีเ่คยสวยงาม 
ไวขางหลงั และตองใชระยะเวลาฟนฟูอกียาวนานกวาจะกลบั 
มาสวยงามเชนเดมิ ซึง่เปนเหมอืนกบัการทองเท่ียวของประเทศ 
ไทยในอดีตที่ผานมา ดังนั้นในอนาคตรัฐบาลควรวางแผน 
ควบคุมจํานวนนักทองเที่ยว และผูประกอบการดานการ 
ทองเทีย่ว โดยเฉพาะธรุกจิโรงแรม ซ่ึงปจจบุนันีอ้ยูในสภาวะ 
Over Supply เนื่องจากมีที่พักแรมใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
และหลายแบบใหเลือก จนเกิดการแขงขันดานราคา ทําให 
ผูประกอบการรายใหญบางรายสูกับตนทุนไมไหว จนตอง 
ปดกิจการไปในที่สุด

ปนีป้ระเทศตาง ๆ ทัว่โลกกาํลงัไดรบัผลกระทบอยาง 
รนุแรงจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 สงผลใหเศรษฐกิจ 
ของหลายประเทศเขาสูภาวะถดถอย ไตรมาส 2/2563 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเมิน GDP 
ตดิลบ 12.2 ตอเนือ่งจากไตรมาส 1/2563 ที ่GDP ตดิลบ 2.0 
โดยสาเหตุสําคัญมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
ทั้งในและตางประเทศสงผลกระทบตอกิจกรรม ท้ังภาค 
อุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศดวย ถงึแมทางภาครฐัจะมีแผนการกระตุนเศรษฐกิจ 
ออกมาหลาย ๆ โครงการ แตพบวาไมประสบความสําเร็จ 
เทาที่ควร เนื่องจากเครื่องยนตทางเศรษฐกิจทั้ง 4 ชองทาง 
ดับเกือบสนิทดวยพิษของโรคโควิด-19 สงผลตอเม็ดเงินใน 
มือของประชาชน ทําใหการใชจายของประชาชนภายใน 
ประเทศชะลอตัว สวนสถานการณการทองเที่ยวของนัก 
ทองเที่ยวตางชาติคงยังกลับมาเหมือนเชนเดิมไมได เนื่อง 
จากมีการปดประเทศตนทาง รวมทั้งประเทศปลายทาง 
อีกดวย

สถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่ 
สงผลตอการทองเทีย่วในไตรมาส 4/2563 มี 2 ปจจัย ดังนี้ 

1.1 ปจจัยภายนอกประเทศ

ปจจัยลบ

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19     
ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 ทั่วโลกมีผูติดเชื้อโควิด-19 สะสม 
27,289,725 ราย โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีผูติดเชื้อ 
โควิด-19 มากที่สุดรวม 6,460,250 ราย4 อันดับ 2 อินเดีย 
4,202,502 ราย อันดับ 3 บราซิล 4,137,606 ราย อันดับ 4 
รัสเซีย 1,025,505 ราย  อินเดียมีผูติดเชื้อในวันเดียวสูงถึง 
91,723 คน และประเทศใกลเคียงอยางพมามีผู ติดเชื้อ 
โควิด-19 มากกวา 1,000 ราย เพิ่มข้ึน 2 เทาในเวลา    
ไมถึง 10 วัน อัตราการเพิ่มข้ึนของผูปวยในพมาเพิ่มข้ึน 
กาวกระโดด เปนผลมาจากการระบาดอยางหนักในประเทศ 
อินเดียที่ไมสามารถควบคุมได มีการแพรกระจายเขาสู่ 
บังกลาเทศเขามาสูประเทศพมาที่เมืองยะไขอันมีอาณาเขต 
ติดตอกับประเทศบังคลาเทศ และขณะนี้กําลังระบาดไป 
ทัว่ประเทศพมาในทีส่ดุ ประเทศไทยเปนประเทศเพือ่นบาน 
ที่ไมควรนิ่งนอนใจในเร่ืองนี้ ส่ิงท่ีตองระวังมากท่ีสุดขณะนี้ 
คือการขามแดนของประชาชนชาวพมาตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และประเทศเพือ่นบานอืน่ทีอ่ยูรอบ ๆ  ประเทศไทย 
ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยีประกาศรายชือ่ 12 ประเทศทีห่าม 
พลเมอืงเดนิทางเขามาเลเซยี เนือ่งจากมคีวามเสีย่งสงูในการ 
เปนพาหะแพรเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ไดแก สหรฐัอเมรกิา องักฤษ 
ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี รัสเซีย บราซิล ซาอุดีอาระเบีย 
บังกลาเทศ อินเดยี ฟลปิปนส และอนิโดนีเซยี โดยมผีลบงัคบั 
ใชในวันที่ 7 กันยายน 2563 ดังนั้น ตราบใดที่ยังไมมีวัคซีน 
หรือยารักษาโรคโควิด-19 ที่ดี เราคงตองประคับประคอง 
ไมใหเกิดการระบาดภายในประเทศ หรอืถาเกดิมกีารระบาด 
กใ็หชาทีส่ดุและใหนอยทีส่ดุ อยูในระดบัท่ีระบบสาธารณสขุ 
ของประเทศรองรับได เพื่อใหการใชชีวิตประจําวันของ 
ประชาชนใกลเคียงภาวะปกติ มีการเดินทางเคลื่อนที่ของ 
ประชาชนระหวางจังหวดัและภูมภิาค ทําใหมีการหมนุเวยีน 
เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นในปนี้จึงตอง 
ใหความสําคัญกับ “ไทยเที่ยวไทย” มากที่สุด หากเกิดการ 
ระบาดรอบ 2 จนถงึขัน้ลอ็คดาวนเหมอืนทีผ่านมา  ผูประกอบ 
การและประชาชนคงมีความลําบากมากกวาเดิม  เนื่องจาก 
รัฐบาลคงมีเงินไมพอสําหรับการเยียวยาเหมือนกับไตรมาส 
2 ที่ผานมา

1 แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ป 2562 ธนาคารแหงประเทศไทย
2 สถิติดานการทองเที่ยว ป 2555-2563 (Tourism Statistics 2020) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
3 สถิติดานการทองเที่ยว ป 2555-2563 (Tourism Statistics 2020) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 4 ขอมูลจากศูนย Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ณ วันที่ 7 กันยายน 63



1. ภาพรวมสถานการณทั่วไปทางเศรษฐกิจ
 ที่สงผลตอสถานการณการทองเที่ยว

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 25632 3

ประเทศไทยเปนประเทศที่ชาวตางชาติจํานวนมาก 
ใหความสนใจและตองการเขามาทองเที่ยว ดวยเหตุผล 
หลาย ๆ  อยาง เชน คาใชจายในการทองเทีย่วถกูมาก เมือ่เทยีบ 
กับการทองเที่ยวในประเทศยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา 
ญีปุ่น เกาหล ีฮองกง สงิคโปร แตนกัทองเทีย่วบางคนกบ็อก 
วาติดใจรสชาติอาหารไทย บางคนก็บอกวาหลงเสนหใน 
น้ําจิตน้ําใจของคนไทย บางคนก็บอกวาชอบทะเลและ 
เกาะแกงของไทย ดวยเหตุผลหลาย ๆ  อยางเหลานีป้ระกอบกนั 
จงึเปนเสนหท่ีดงึดดูใหนกัทองเทีย่วจากประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก 
หลั่งไหลเขามาเที่ยวในประเทศไทย ทําใหในระยะ 4-5 ป 
ทีผ่านมาอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว สามารถสรางรายไดใหแก 
ประเทศเกอืบรอยละ 20 ของ GDP นอกจากนี ้อตุสาหกรรม 
การทองเที่ยวยังเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของ 
ประเทศนอกเหนือจากการสงออกอีกดวย อาจมีขอสงสัย 
กันวา ในขณะที่อุตสาหกรรมการทองเท่ียวทํารายไดมาก 
มายมหาศาลใหแกประเทศ แตทําไมประชาชนในประเทศ 
จาํนวนมากกลบัไมไดรูสกึอะไรสกัเทาไร ซ่ึงตองเขาใจวาแหลง 
ทีม่าของรายไดของประเทศไทย หรือทีเ่รยีกกนัวาเคร่ืองยนต 
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมีหลายดาน ไดแก เครื่องยนตดาน 
การสงออก เครื่องยนตภาคการทองเที่ยว เครื่องยนตการ 
บริโภคภาคเอกชน (ซึ่งสะทอนไดจากภาษีมูลคาเพิ่มที่จัด 
เก็บไดจากการบรโิภคอาหารหรอืสนิคาตาง ๆ ของประชาชน 
ภายในประเทศ) และเครื่องยนตดานการลงทุนภาคเอกชน 
หรือการลงทุนของตางชาติในประเทศไทย ถาหากประเทศ 
ไทยมีรายไดเขามาจากทกุชองทางทีก่ลาวมาขางตน เมด็เงนิ 
เหลานั้นก็จะเขาถึงประชาชนโดยผานการลงทุนของภาครัฐ  
ซึ่งสามารถชวยเพ่ิมการจางงาน และสรางรายไดใหแกคน 
ไทยดวยเชนกัน  

ในคร่ึงปหลังของป 2562 คา GDP ของประเทศไทย 
ชะลอตัวตอเนื่องถึง 2 ไตรมาส เปนผลจากสงครามการคา 
ระหวางสหรฐัอเมรกิากบัประเทศจนี ทาํใหการคาโลกชะลอ 
ตัว ขณะเดียวกันการแข็งคาของเงินบาทก็เปนปจจัยที่เปน 

อุปสรรคในดานการสงออก ทําใหในครึ่งปหลังของป 2562 
รายไดจากการสงออก การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทุน 
ภาคเอกชนมีการชะลอตัวอยางตอเนือ่ง1 สงผลใหเศรษฐกจิ 
ภายในประเทศหดตวั ทาํใหการจบัจายใชสอยของประชาชน 
ภายในประเทศลดลงอยางเห็นไดชัด ดังนั้นในไตรมาส    
4/2562 ผูประกอบการดานการทองเท่ียวจะรูสึกวาเศรษฐกจิ 
ไมคอยดี ขายสินคาหรือบริการไมคอยได ยอดขายลด  
ซึ่งผลกระทบเหลานี้ ไดสะทอนผานคาดัชนีความเชื่อม่ัน 
ของผูประกอบการทองเที่ยวไตรมาส 4/2562 ที่วัดจากผล 
ประกอบการของธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน 
ประเทศไทย พบวาคาดชันีตกลงมาอยูที ่88 ซึง่ตํา่กวาระดบั 
ปกติคอนขางมาก ในขณะที่ป 2562 จํานวนและรายไดจาก 
นกัทองเทีย่วตางชาตสิงูกวาทุกปทีผ่านมา2 แตเม่ือพจิารณา 
รายไดจากการทองเทีย่วภายในประเทศ (Domestic Tourism) 
กลับชะลอตัวอยางเห็นไดชัดจนผู ประกอบการเองตาง  
รูสึกได ดังนั้นจะเห็นไดวาสถานการณการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเปนสําคัญ

นอกจากนี้การที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผลให 
เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวตามไปดวย สงผลใหการ 
เดินทางทองเทีย่วของคนไทยภายในประเทศชะลอลงไปดวย 
แตทั้งนี้เปนผลกระทบเพียงระยะสั้น (Short Term) เทานั้น 
จากสถิติของกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ตั้งแตป 2553 - 
2562 จะเหน็ไดวาจาํนวนและรายไดจากนกัทองเทีย่วตางชาติ 
เพิม่สงูข้ึนทุกป3 สะทอนใหเห็นวาในระยะยาว (Long Term) 
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาตจิะเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ทัง้นีเ้นือ่งจาก 
ตางชาติมองประเทศไทยวาเปนประเทศทีมี่ความคุมคาในการ 
ทองเท่ียว (Value for money) และทรพัยากรการทองเทีย่ว 
ของไทยเปรียบเสมือนสินคาชั้นดี มีคุณภาพและราคาถูก 
นักทองเที่ยวจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จึงหลั่งไหลเขามา 
ทองเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุด 
ในอนาคตคอื การจาํกดัจาํนวนนกัทองเทีย่วตางชาต ิและการ 
รักษาทรัพยากรดานการทองเที่ยว (แหลงทองเที่ยว ศิลปะ 
วฒันธรรม และคุณภาพการบรกิาร) ใหมคีวามยัง่ยนื ถาหาก 
ปลอยใหนกัทองเทีย่วเขามาเทีย่ว โดยไมจาํกดัจาํนวนเหมือน 
ทีผ่านมา แนนอนวาผูประกอบการอาจจะมผีลประกอบการ 

เปนที่นาพอใจ แตจะเปนเชนนั้นไดไมนาน ดังจะเห็นไดจาก 
พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ 
ชาวตางชาติที่ชอบหลั่งไหลไปเที่ยวในแหลงทองเท่ียวที่ขึ้น 
ชือ่บางแหลงของประเทศไทย มกีารเหยยีบย่ําทาํลายทรพัยากร 
(ทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ) จนเกิดความเสียหาย ในที่สุดความ 
สวยงามของแหลงทองเทีย่วเหลานัน้กห็ายไป สวนนกัทองเท่ียว 
ก็หันไปทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวใหมที่มีความสดและ 
ความเปนธรรมชาตมิากกวา ทิง้แหลงทองเทีย่วทีเ่คยสวยงาม 
ไวขางหลงั และตองใชระยะเวลาฟนฟูอกียาวนานกวาจะกลับ 
มาสวยงามเชนเดมิ ซึง่เปนเหมอืนกบัการทองเท่ียวของประเทศ 
ไทยในอดีตที่ผานมา ดังนั้นในอนาคตรัฐบาลควรวางแผน 
ควบคุมจํานวนนักทองเที่ยว และผูประกอบการดานการ 
ทองเทีย่ว โดยเฉพาะธรุกจิโรงแรม ซ่ึงปจจบัุนนีอ้ยูในสภาวะ 
Over Supply เนื่องจากมีที่พักแรมใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
และหลายแบบใหเลือก จนเกิดการแขงขันดานราคา ทําให 
ผูประกอบการรายใหญบางรายสูกับตนทุนไมไหว จนตอง 
ปดกิจการไปในที่สุด

ปนีป้ระเทศตาง ๆ ทัว่โลกกาํลงัไดรบัผลกระทบอยาง 
รนุแรงจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 สงผลใหเศรษฐกิจ 
ของหลายประเทศเขาสูภาวะถดถอย ไตรมาส 2/2563 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเมิน GDP 
ตดิลบ 12.2 ตอเน่ืองจากไตรมาส 1/2563 ท่ี GDP ตดิลบ 2.0 
โดยสาเหตุสําคัญมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
ทั้งในและตางประเทศสงผลกระทบตอกิจกรรม ท้ังภาค 
อุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศดวย ถงึแมทางภาครฐัจะมแีผนการกระตุนเศรษฐกจิ 
ออกมาหลาย ๆ โครงการ แตพบวาไมประสบความสําเร็จ 
เทาที่ควร เนื่องจากเครื่องยนตทางเศรษฐกิจทั้ง 4 ชองทาง 
ดับเกือบสนิทดวยพิษของโรคโควิด-19 สงผลตอเม็ดเงินใน 
มือของประชาชน ทําใหการใชจายของประชาชนภายใน 
ประเทศชะลอตัว สวนสถานการณการทองเที่ยวของนัก 
ทองเที่ยวตางชาติคงยังกลับมาเหมือนเชนเดิมไมได เนื่อง 
จากมีการปดประเทศตนทาง รวมท้ังประเทศปลายทาง 
อีกดวย

สถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่ 
สงผลตอการทองเทีย่วในไตรมาส 4/2563 มี 2 ปจจัย ดังนี้ 

1.1 ปจจัยภายนอกประเทศ

ปจจัยลบ

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19     
ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 ทั่วโลกมีผูติดเชื้อโควิด-19 สะสม 
27,289,725 ราย โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีผูติดเชื้อ 
โควิด-19 มากที่สุดรวม 6,460,250 ราย4 อันดับ 2 อินเดีย 
4,202,502 ราย อันดับ 3 บราซิล 4,137,606 ราย อันดับ 4 
รัสเซีย 1,025,505 ราย  อินเดียมีผูติดเชื้อในวันเดียวสูงถึง 
91,723 คน และประเทศใกลเคียงอยางพมามีผู ติดเชื้อ 
โควิด-19 มากกวา 1,000 ราย เพิ่มขึ้น 2 เทาในเวลา    
ไมถึง 10 วัน อัตราการเพิ่มขึ้นของผูปวยในพมาเพิ่มขึ้น 
กาวกระโดด เปนผลมาจากการระบาดอยางหนักในประเทศ 
อินเดียที่ไมสามารถควบคุมได มีการแพรกระจายเขาสู่ 
บังกลาเทศเขามาสูประเทศพมาที่เมืองยะไขอันมีอาณาเขต 
ติดตอกับประเทศบังคลาเทศ และขณะนี้กําลังระบาดไป 
ทัว่ประเทศพมาในทีส่ดุ ประเทศไทยเปนประเทศเพือ่นบาน 
ที่ไมควรนิ่งนอนใจในเร่ืองนี้ ส่ิงที่ตองระวังมากท่ีสุดขณะนี้ 
คือการขามแดนของประชาชนชาวพมาตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และประเทศเพือ่นบานอืน่ทีอ่ยูรอบ ๆ  ประเทศไทย 
ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซียประกาศรายชือ่ 12 ประเทศทีห่าม 
พลเมอืงเดนิทางเขามาเลเซยี เนือ่งจากมคีวามเส่ียงสงูในการ 
เปนพาหะแพรเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ไดแก สหรฐัอเมรกิา องักฤษ 
ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี รัสเซีย บราซิล ซาอุดีอาระเบีย 
บงักลาเทศ อนิเดยี ฟลปิปนส และอนิโดนีเซยี โดยมีผลบังคับ 
ใชในวันที่ 7 กันยายน 2563 ดังนั้น ตราบใดที่ยังไมมีวัคซีน 
หรือยารักษาโรคโควิด-19 ที่ดี เราคงตองประคับประคอง 
ไมใหเกิดการระบาดภายในประเทศ หรอืถาเกดิมกีารระบาด 
กใ็หชาทีส่ดุและใหนอยทีส่ดุ อยูในระดบัท่ีระบบสาธารณสขุ 
ของประเทศรองรับได เพื่อใหการใชชีวิตประจําวันของ 
ประชาชนใกลเคียงภาวะปกติ มีการเดินทางเคลื่อนที่ของ 
ประชาชนระหวางจงัหวดัและภมูภิาค ทําใหมีการหมุนเวียน 
เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นในปนี้จึงตอง 
ใหความสําคัญกับ “ไทยเที่ยวไทย” มากที่สุด หากเกิดการ 
ระบาดรอบ 2 จนถงึขัน้ลอ็คดาวนเหมอืนทีผ่านมา  ผูประกอบ 
การและประชาชนคงมีความลําบากมากกวาเดิม  เนื่องจาก 
รัฐบาลคงมีเงินไมพอสําหรับการเยียวยาเหมือนกับไตรมาส 
2 ที่ผานมา

1 แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ป 2562 ธนาคารแหงประเทศไทย
2 สถิติดานการทองเที่ยว ป 2555-2563 (Tourism Statistics 2020) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
3 สถิติดานการทองเที่ยว ป 2555-2563 (Tourism Statistics 2020) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 4 ขอมูลจากศูนย Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ณ วันที่ 7 กันยายน 63



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 25634 5

ปจจัยบวก

ความคบืหนาของการผลติวคัซนีปองกันโรคโควดิ-19 
การผลิตวัคซีน มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทดสอบในมนุษย 
เพื่อหาปริมาณวัคซีนที่เหมาะสมที่ใชฉีดใหแกมนุษย 
ตลอดจนยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนวา สามารถกระตุน 
ระบ ภูมิคุมกันในมนุษยไดหรือไม ใชระยะเวลา 2-3 เดือน 
กับอาสาสมัคร 15-50 คน ระยะที่ 2 ขยายผลการทดสอบ 
ในมนุษย เพื่อดูวาวัคซีนใหผลแตกตางกันอยางไรในแตละ 
กลุมตัวอยาง เด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ ใชระยะเวลา 4-5 เดือน 
ในอาสาสมัคร 500-1,000 คน และระยะที่ 3 ทดสอบใน 
ประเทศที่มีการระบาดของโรคสูง เพื่อดูวามีกี่คนที่ไดรับ 
วัคซีนแลวแตยังติดเช้ือโดยทดสอบในอาสาสมัคร 
5,000-20,000 คน ใชระยะเวลาอยางนอย 6 เดอืน จากขอมลู 
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 มีวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 
ที่อยูระหวางการทดสอบระยะที่ 3 แลวถึง 5 รายการ 
เปนของจีน 3 รายการคือ ของบริษัทซิโนแวค 2 รายการ 
และอูฮั่น อินสติต้ิวออฟไบโอโลจิคัล 1 รายการ 
ของมหาวิทยาลัยออกซฟอรดรวมกับบริษัทเอสทราเซเนกา 
1 รายการ และของอเมริกา 2 รายการ คือ โมเดอรนา 1 
รายการ และของสถาบนัไบโอเอนเทครวมกบับรษิทัไฟเซอร 
1 รายการ คาดวากลางป 2564 คงมขีาวดไีดใชวคัซีนปองกนั 
โรคโควดิ-19 แตสิง่ทีต่องรอคอยกนัตอไปคอื จะตองใชเวลา 
อีกกี่เดือนจึงจะสามารถฉีดวัคซีนใหกับทุกประเทศทั่วโลก 
ไดหมด ดังน้ัน คาดวากวาสถานการณการทองเที่ยวตาง 
ประเทศจะกลับเขาสูภาวะปกติ คงตองใชเวลาอยางนอย 
2- 3 ป ตอจากนี้ ไป (2565-2566)

1.2 ปจจัยภายในประเทศ

ปจจัยลบ

ป 2563 รัฐบาลเก็บภาษีไมไดตามเปา5 คาดวา 
ตํ่ากวาเปาหมายไมนอยกวา 4 แสนลานบาท โดยเปนผล 
กระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหการ 
สงออกหดตวั และความจาํเปนของรฐับาลในการดาํเนนินโยบาย 
การคลงัผานมาตรการทางภาษเีพือ่ลดภาระใหแกประชาชน 
ซึง่จะสงผลตอการใชเงนิของรัฐบาลตามโครงการตาง ๆ ของ 
ป 2564 ที่อาจจะมีเงินไมเพียงพอในการบริหารประเทศ 
สงผลตอการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งกระทบตอการจางงาน 
ของภาคประชาชนได

 

2.1  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3/2563

2. ผลการสํารวจความเชื่อมั่นของผูประกอบ
 ธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย7

การสงออกในไตรมาส 3 มแีนวโนมทีจ่ะติดลบหนัก6 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
ที่ยังมีความรุนแรง โดยเฉพาะประเทศที่เปนคูคาสําคัญของ 
ไทย เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย เอเชียใต แอฟริกา 
ยังมีการบังคับใชมาตรการปดเมืองในหลายระดับ เพื่อปอง 
กันการแพรกระจายของโรคโควิด-19 สงผลใหอุปสงคโลก 
ออนกําลังลง และสายโซอุปทานบางสวนในตางประเทศ 
ชะงัก รวมถึงการขนสงสินคาระหวางประเทศใชระยะเวลา 
ยาวนานมากขึ้น สวนประเทศที่เริ่มฟนตัวจากโรคโควิด-19 
ที่อยูในฝงเอเชีย เชน จีน ไตหวัน การเดินทางเพื่อติดตอ 
ธุรกิจและการทองเท่ียวระหวางประเทศยังไมสามารถทําได 
ตามปกติ ซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจภายในประเทศในปหนา 
และสงผลใหการทองเที่ยวภายในประเทศชะลอตัวลงไป 
ไดอีก

   
มาตรการพักหนี้กําลังจะสิ้นสุด วันที่ 22 ตุลาคมนี้ 

ซ่ึงยังไมมใีครรูวาลูกหน้ีท่ีเขาโครงการพักหน้ี 12.82 ลานบญัช ี
มูลคาหนี้รวม 6.88 ลานลานบาท ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของ 
สินเช่ือทั้งระบบจะมีความสามารถกลับมาชําระหนี้ได  
ตามปกติจํานวนเทาไหร ซึ่งจะสงผลตอการใชจายของ 
ประชาชนอยางแนนอน

  
ปจจัยบวก

การเปดประเทศรับนักทองเท่ียวพํานักระยะยาว 
(long stay) วนัที ่15 กนัยายน 2563 คณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
อนมุติัหลักการ และแนวทางการเปดรับนกัทองเท่ียวตางชาติ 
ประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa (STV) โดยนัก 
ทองเท่ียวกลุมน้ีตองพาํนกัระยะยาว (long stay) ยอมปฏบัิติ 
ตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมกีารกกัตวั 
14 วนั โดยวซีาดงักลาวอนญุาตใหนกัทองเทีย่วตางชาติอยู 
ในประเทศไทยได 90 วัน และตอไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 
วัน รวมเปน 270 วัน โดยเปดรับกลุมแรกเขาประเทศไทย 
วันที่ 1 ตุลาคมนี้เปนตนไป นับเปนจุดเริ่มตนท่ีดีของการ 
เปดรับนักทองเที่ยวเพิ่มเติมในเดือนตอ ๆ ไป

ในไตรมาสที ่2/2563 วนัที ่25 มนีาคม 2563 พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณผานโทรทัศนรวมการ 
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย (ทรท.) ประกาศสถานการณ 
ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกําหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน มีผลบังคับใชในวันท่ี   
26 มนีาคม 2563 เปนตนไป เพือ่ควบคมุการระบาดของเช้ือ 
ไวรสัโคโรนาหรอืโควดิ-19 สงผลใหมีการปดสถานทีเ่สีย่งตอ 
การติดตอโรค เชน โรงเรียน ตลาด หางสรรพสินคา สนาม 
กีฬา สนามแขงขนัตาง ๆ  สนามเดก็เลน สถานบรกิาร สถาน 
บันเทิง ที่แสดงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออก 
กําลังกาย (ฟตเนส) แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑ 
หองสมุด ศาสนสถาน สถานีขนสง และสําหรับประชาชน 
ทัว่ไป หามมกีารชมุนมุหรอืทาํกจิกรรมรวมกลุม งดหรอืชะลอ 
การเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไมจําเปน และควรพัก 
หรือทํางานอยูที่บาน นอกจากนี้มีการปดชองทางเขามาใน 
ราชอาณาจกัร สงผลใหในเดอืนเมษายนจาํนวนนกัทองเทีย่ว 
ตางชาติหดตัวรอยละ 100 และกิจกรรมทางธุรกิจดานการ 
ทองเทีย่วตาง ๆ เกิดการหยดุชะงัก ธรุกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการ 
ทองเทีย่วมีการปดกิจการช่ัวคราวเกือบทัว่ประเทศ สงผลให 
ดชันีความเช่ือมัน่ผูประกอบการทองเท่ียวในไตรมาส 2/2563 
ตกลงมาอยูที ่12 สะทอนสถานการณการทองเทีย่วทีต่ํ่าทีส่ดุ 
เทาที่เคยมีมา

จากการสาํรวจความคดิเหน็ของผูประกอบธรุกจิการ 
ทองเที่ยวในไตรมาส 3/2563 จํานวน 700 ราย ระหวาง 
วันที่ 15-30 สิงหาคม 2563 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2563 อยูที่ 
607 ซึง่สงูกวาทีผู่ประกอบการไดคาดการณไวเม่ือไตรมาส 
ที ่ 2/2563 ซึ่งไดคาดการณไวที่ 37 สะทอนสถานการณ 
การทองเที่ยวที่ดีข้ึนกวาไตรมาสท่ีผานมาและดีกวาท่ี 
คาดไวมาก แตยังถือวาตํา่กวาชวงระยะเวลาเดยีวกนัของ 
ป 2562 ในระดบัมาก (ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูประกอบธรุกจิ 
การทองเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2562 อยูที่ 91) ทั้งนี้มีผล 
มาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ทีม่กีารแพรกระจาย 
ไปทั่วโลกอยางตอเนื่องและยังไมรูวาจะจบสิ้นเมื่อไร และ 
มาตรการจาํกัดการเดนิทางระหวางประเทศทัง้ของประเทศ 
ไทยและประเทศตาง ๆ ยงัคงมีอยู สงผลใหไมมีนกัทองเทีย่ว 
ตางประเทศเดนิทางเขามาทองเทีย่วในประเทศไทยตอเนือ่ง 
เปนเดือนที่ 58 ทําใหผลประกอบการของธุรกิจทองเที่ยวยัง 
คงหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน อยางไร 
กต็ามผูประกอบการสวนใหญประเมินวาในไตรมาสที ่3/2563 
สถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศมีทิศทางปรับตัว 
ดขีึน้ เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่2/2563 หลงัจาก ศบค. รายงาน 
วาไมพบผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2563 พบเพียงผูปวยรายใหมในสถานกักกัน 
ที่รัฐจัดให หลังจากนั้นรัฐบาลไดทยอยผอนปรนมาตรการ 
ตาง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในวันที่ 
17 พฤษภาคม 2563 ไดมกีารประกาศปลดลอ็คดาวนเฟส 2 
โดยใหเริ่มเปดหางและลดเวลาเคอรฟว วันที่ 1 มิถุนายน 
2563 มีการประกาศปลดล็อคดาวนเฟส 3 มีการผอนคลาย 
ใหดําเนิน “กิจการและกิจกรรม” บางอยางที่มีความเสี่ยง 
ตํ่าได ไดแก ตลาดสด ถนนคนเดิน รานจําหนายอาหาร 
กจิการคาปลกี ซเูปอรมารเกต็ รานสะดวกซ้ือ กีฬาสนัทนาการ 
รานตดัผมเสรมิสวย ใหเริม่ดาํเนนิกจิกรรมไดภายใตเงือ่นไข 
วาผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 
อยางเครงครัด วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไดมีการประกาศ 
ปลดล็อคดาวนเฟส 4 อนุญาตใหเดินทางขามจังหวัดไดงาย 
มากขึ้น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศปลดล็อคดาวน 
เฟส 5 อนุญาตใหเปดโรงเรียนทั้งหมด แตยังคงใหนั่งเรียน 
โดยเวนระยะหางเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
มีการผอนคลายมาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรมอื่น ๆ 
เชน โรงภาพยนตร สวนนํ้า/สวนสนุก สถานบันเทิง สถาน 

อาบอบนวด แตยงัมีการจาํกัดเวลา วนัที ่13 สงิหาคม 2563 
ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ไดเห็นชอบคลายล็อคดาวนเฟส 6  
อนุญาตปลดล็อคเพิ่มใน 5 กิจกรรม ประกอบดวย การเปด 
ใหกลับไปเรยีนทีโ่รงเรยีนแบบเตม็ 100% การเปดใหบรกิาร 
รถโดยสารสาธารณะแบบเต็มทุกที่นั่ง การใหแขงกีฬาแบบ 
มีผูชมได การใหขายอาหารบนเครื่องบินได และการขยาย 
เวลาเปดสถานบริการถึงตีสอง

จะเห็นไดวาประชาชนเพิ่งจะสามารถดําเนินวิถีชีวิต
ไดตามปกติในกลางเดือนสิงหาคม หรือกลางไตรมาส 3 
นั่นเอง อยางไรก็ตามในไตรมาส 3/2563 การฟนตัวของ 
ธรุกจิในอตุสาหกรรมทองเทีย่วยงัฟนตัวไดไมมากนัก เนือ่งจาก 
ธุรกิจตาง ๆ เพ่ิงเริ่มทยอยกลับมาเปดบริการตามปกติ 
หลังจากมีการปดชั่วคราวไปในไตรมาส 2

ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ยังมีผูประกอบการบางสวนที่ 
ยังคงปดกจิการชัว่คราว เนือ่งจากประเมนิแลววาอตัราการ 
เขาพัก (Occupancy Rate) ยังตํ่ากวารอยละ 40 และไม 
คุมทนุ โดยเฉพาะกลุมโรงแรมทีมี่ลกูคาหลกัเปนนกัทองเทีย่ว 
ตางชาติ ถึงแมภาครัฐจะสงเสริมใหมีการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศผาน “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” เพื่อกระตุน 
การใชจายภาคประชาชนผานการทองเที่ยวภายในประเทศ  
ช วยเพิ่มสภาพคลองให ผู ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน ระหวางวันที่ 
1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม พ.ศ.2563 แตธรุกจิทีพ่ึง่พานักทอง 
เที่ยวตางชาติสูง เชน โรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ 
เกาะสมยุ เชียงใหม หัวหิน ชลบรุ ีไดรบัอานสิงสจากโครงการ 
นีไ้มมากนกั เนือ่งจากรายไดหลกัมาจากนักทองเทีย่วตางชาติ 

ในไตรมาสนี้ผูประกอบการโรงแรมบางสวนเริ่มหัน 
มาทําตลาดลูกคาชาวไทยและกลุมประชุมสัมมนาแทน 
ตลาดตางประเทศที่คาดวาตองใชเวลาฟนตัว 2-3 ป สวน 
โรงแรมท่ีเนนกลุมลกูคาชาวไทย ซึง่สวนใหญจะเปนโรงแรม 
ขนาดกลางและขนาดเล็กไดรับอานิสงสจากโครงการนี้มาก 
กวา นอกจากนี้ ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทุกประเภท 
มีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการเพ่ิมมาตรการดานสาธารณสุข 
เพือ่ปฏิบตัติามขอกาํหนดของภาครฐั ธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งจาก 
การทองเที่ยวสวนใหญไมสามารถปรับขึ้นราคาสินคาและ 
บริการได เนื่องจากกําลังซื้อภายในประเทศลดลงจากภาวะ 
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอยและภาวะการแขงขันที่ 
สูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่กลับมาเปดใหบริการอีก 

คร้ังหลังจากปดกิจการช่ัวคราวตองใชกลยุทธแขงขันดาน 
ราคา (Price war) เพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ

เชนเดียวกับรานธุรกิจรานอาหารที่รายไดลดลงมาก 
ในชวงที่ตองปดกิจการชั่วคราวในไตรมาส 2/2563 แมบาง 
สวนปรับตัวไปขาย Delivery แตไมสามารถชดเชยรายได 
เดมิไดมากนกั การกลบัมาเปดกจิการในชวงแรกของไตรมาส 
3/2563 พบวาลกูคายงักลบัมาใชบรกิารไมมากนกั เนือ่งจาก 
ยงัมคีวามเปราะบางจากภาวะเศรษฐกจิทีห่ดตวั หนีค้รวัเรอืน 
เพิม่สงูขึน้ รายไดครวัเรอืนมคีวามไมแนนอนสงู การจางงาน 
ลดลงมาก สวนคนทีม่งีานทาํกม็รีายไดลดลง เนือ่งจากมกีาร 
ลดจํานวนชั่วโมงการทํางาน ธุรกิจรานอาหารหลายแหง 
ไมลดพนักงานแตใหพนักงานสลับกันมาทํางาน รวมถึง 
จางงานรายวันแทนการจางแบบรายเดือน ดังนั้นในไตรมาส 
นี้ธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวรายไดยังกลับมา 
ไมมากนัก ดวยกําลังซื้อของผูบริโภคภายในประเทศที่ลดลง 
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่ระมัดระวังการใชจายมากขึ้น

ดานธุรกิจขนสงนักทองเที่ยว หลังจากที่ไดหยุดให 
บริการอยางเต็มรูปแบบในไตรมาส 2/2563 การกลับมา 
เปดใหบรกิารอกีครัง้ในไตรมาส 3/2563 หลงัจากผอนคลาย 
มาตรการลอ็คดาวนแลวพบวา นกัทองเทีย่วชาวไทยยงักลบั 
มาเดินทางไมมากนัก และยังไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเขา 
มาในประเทศไทย ทําใหผูประกอบการรายยอยจํานวนหนึง่ 
ทีรั่บภาระคาผอนสงรถไมไหว ตองปดกิจการอยางถาวรนอก 
จากนีข้อจาํกดัดานสาธารณสขุ ทาํใหธรุกจิขนสงนกัทองเทีย่ว 
โดยเฉพาะธุรกิจใหเชารถทัวรและธุรกิจสายการบินรับ 
ผู โดยสารไดไมเต็มที่สงผลใหรายไดหดตัวอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ดีผู ประกอบธุรกิจรถเช าขนาดเล็กบางสวน 
สามารถผันไปทําธุรกิจขนสงสินคาแทนได เนื่องจากความ 
ตองการใชคลังสินคาที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ 
E-commerce  

ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2563 ผูประกอบการในทุกภาค 
ธุรกิจมีปจจัยเสี่ยงจากมาตรการเงินเยียวยาของภาครัฐ     
ที่สิ้นสุดลง และสภาพคลองดานการเงินที่เริ่มตึงตัว

การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว ไตรมาส 
4/2563 พบวาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ อยูที่ 63 แสดง 
ใหเห็นวาผูประกอบการมีความคาดหวังวาสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้เล็กนอย   
และยงัคงคาดวาผลประกอบการอยูในระดบัทีต่ํา่กวาปกตมิาก

5 โพสตทูเดย วันที่ 23 สิงหาคม 2563
6 ผูจัดการ วันอาทิตย ที่ 13 กันยายน 2563 7 ที่มา : ขอมูลการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 700 ราย ระหวางวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563    

         ผานชองทางโทรศัพท รวมถึงการลงพื้นที่สัมภาษณ
8 ขอมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 (เมษายน-สิงหาคม 2563) กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 25634 5

ปจจัยบวก

ความคบืหนาของการผลติวคัซนีปองกันโรคโควดิ-19 
การผลิตวัคซีน มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทดสอบในมนุษย 
เพื่อหาปริมาณวัคซีนท่ีเหมาะสมท่ีใชฉีดใหแกมนุษย 
ตลอดจนยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนวา สามารถกระตุน 
ระบ ภูมิคุมกันในมนุษยไดหรือไม ใชระยะเวลา 2-3 เดือน 
กับอาสาสมัคร 15-50 คน ระยะที่ 2 ขยายผลการทดสอบ 
ในมนุษย เพื่อดูวาวัคซีนใหผลแตกตางกันอยางไรในแตละ 
กลุมตัวอยาง เด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ ใชระยะเวลา 4-5 เดือน 
ในอาสาสมัคร 500-1,000 คน และระยะที่ 3 ทดสอบใน 
ประเทศที่มีการระบาดของโรคสูง เพื่อดูวามีกี่คนที่ไดรับ 
วัคซีนแลวแตยังติดเช้ือโดยทดสอบในอาสาสมัคร 
5,000-20,000 คน ใชระยะเวลาอยางนอย 6 เดอืน จากขอมลู 
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 มีวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 
ที่อยูระหวางการทดสอบระยะที่ 3 แลวถึง 5 รายการ 
เปนของจีน 3 รายการคือ ของบริษัทซิโนแวค 2 รายการ 
และอูฮ่ัน อินสติติ้วออฟไบโอโลจิคัล 1 รายการ 
ของมหาวิทยาลัยออกซฟอรดรวมกับบริษัทเอสทราเซเนกา 
1 รายการ และของอเมริกา 2 รายการ คือ โมเดอรนา 1 
รายการ และของสถาบนัไบโอเอนเทครวมกบับรษิทัไฟเซอร 
1 รายการ คาดวากลางป 2564 คงมขีาวดไีดใชวคัซีนปองกนั 
โรคโควดิ-19 แตสิง่ทีต่องรอคอยกนัตอไปคอื จะตองใชเวลา 
อีกก่ีเดือนจึงจะสามารถฉีดวัคซีนใหกับทุกประเทศทั่วโลก 
ไดหมด ดังน้ัน คาดวากวาสถานการณการทองเที่ยวตาง 
ประเทศจะกลับเขาสูภาวะปกติ คงตองใชเวลาอยางนอย 
2- 3 ป ตอจากนี้ ไป (2565-2566)

1.2 ปจจัยภายในประเทศ

ปจจัยลบ

ป 2563 รัฐบาลเก็บภาษีไมไดตามเปา5 คาดวา 
ตํ่ากวาเปาหมายไมนอยกวา 4 แสนลานบาท โดยเปนผล 
กระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหการ 
สงออกหดตวั และความจําเปนของรัฐบาลในการดาํเนนินโยบาย 
การคลงัผานมาตรการทางภาษเีพือ่ลดภาระใหแกประชาชน 
ซึง่จะสงผลตอการใชเงนิของรัฐบาลตามโครงการตาง ๆ ของ 
ป 2564 ที่อาจจะมีเงินไมเพียงพอในการบริหารประเทศ 
สงผลตอการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งกระทบตอการจางงาน 
ของภาคประชาชนได

 

2.1  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3/2563

2. ผลการสํารวจความเชื่อมั่นของผูประกอบ
 ธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย7

การสงออกในไตรมาส 3 มแีนวโนมทีจ่ะตดิลบหนัก6 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
ที่ยังมีความรุนแรง โดยเฉพาะประเทศที่เปนคูคาสําคัญของ 
ไทย เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย เอเชียใต แอฟริกา 
ยังมีการบังคับใชมาตรการปดเมืองในหลายระดับ เพื่อปอง 
กันการแพรกระจายของโรคโควิด-19 สงผลใหอุปสงคโลก 
ออนกําลังลง และสายโซอุปทานบางสวนในตางประเทศ 
ชะงัก รวมถึงการขนสงสินคาระหวางประเทศใชระยะเวลา 
ยาวนานมากขึ้น สวนประเทศที่เริ่มฟนตัวจากโรคโควิด-19 
ที่อยูในฝงเอเชีย เชน จีน ไตหวัน การเดินทางเพื่อติดตอ 
ธุรกิจและการทองเท่ียวระหวางประเทศยังไมสามารถทําได 
ตามปกติ ซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจภายในประเทศในปหนา 
และสงผลใหการทองเท่ียวภายในประเทศชะลอตัวลงไป 
ไดอีก

   
มาตรการพักหนี้กําลังจะสิ้นสุด วันที่ 22 ตุลาคมนี้ 

ซ่ึงยังไมมใีครรูวาลูกหนีท่ี้เขาโครงการพกัหน้ี 12.82 ลานบญัช ี
มูลคาหนี้รวม 6.88 ลานลานบาท ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของ 
สินเช่ือทั้งระบบจะมีความสามารถกลับมาชําระหนี้ได  
ตามปกติจํานวนเทาไหร ซึ่งจะสงผลตอการใชจายของ 
ประชาชนอยางแนนอน

  
ปจจัยบวก

การเปดประเทศรับนักทองเที่ยวพํานักระยะยาว 
(long stay) วนัที ่15 กนัยายน 2563 คณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
อนมุติัหลกัการ และแนวทางการเปดรบันกัทองเท่ียวตางชาติ 
ประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa (STV) โดยนัก 
ทองเท่ียวกลุมน้ีตองพาํนกัระยะยาว (long stay) ยอมปฏบิตัิ 
ตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมกีารกกัตวั 
14 วนั โดยวซีาดงักลาวอนญุาตใหนกัทองเทีย่วตางชาติอยู 
ในประเทศไทยได 90 วัน และตอไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 
วัน รวมเปน 270 วัน โดยเปดรับกลุมแรกเขาประเทศไทย 
วันที่ 1 ตุลาคมนี้เปนตนไป นับเปนจุดเริ่มตนท่ีดีของการ 
เปดรับนักทองเที่ยวเพิ่มเติมในเดือนตอ ๆ ไป

ในไตรมาสที ่2/2563 วนัที ่25 มนีาคม 2563 พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณผานโทรทัศนรวมการ 
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย (ทรท.) ประกาศสถานการณ 
ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกําหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน มีผลบังคับใชในวันท่ี   
26 มนีาคม 2563 เปนตนไป เพือ่ควบคมุการระบาดของเช้ือ 
ไวรสัโคโรนาหรอืโควดิ-19 สงผลใหมกีารปดสถานทีเ่สีย่งตอ 
การติดตอโรค เชน โรงเรียน ตลาด หางสรรพสินคา สนาม 
กฬีา สนามแขงขนัตาง ๆ  สนามเดก็เลน สถานบรกิาร สถาน 
บันเทิง ที่แสดงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออก 
กําลังกาย (ฟตเนส) แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑ 
หองสมุด ศาสนสถาน สถานีขนสง และสําหรับประชาชน 
ทัว่ไป หามมกีารชมุนมุหรอืทาํกจิกรรมรวมกลุม งดหรอืชะลอ 
การเดินทางขามเขตพื้นท่ีจังหวัดโดยไมจําเปน และควรพัก 
หรือทํางานอยูที่บาน นอกจากนี้มีการปดชองทางเขามาใน 
ราชอาณาจกัร สงผลใหในเดอืนเมษายนจาํนวนนักทองเทีย่ว 
ตางชาติหดตัวรอยละ 100 และกิจกรรมทางธุรกิจดานการ 
ทองเทีย่วตาง ๆ เกิดการหยดุชะงัก ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกับการ 
ทองเทีย่วมกีารปดกิจการชัว่คราวเกือบทัว่ประเทศ สงผลให 
ดชันีความเช่ือมัน่ผูประกอบการทองเท่ียวในไตรมาส 2/2563 
ตกลงมาอยูที ่12 สะทอนสถานการณการทองเทีย่วทีต่ํ่าทีสุ่ด 
เทาที่เคยมีมา

จากการสาํรวจความคดิเหน็ของผูประกอบธรุกิจการ 
ทองเที่ยวในไตรมาส 3/2563 จํานวน 700 ราย ระหวาง 
วันที่ 15-30 สิงหาคม 2563 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2563 อยูที่ 
607 ซึง่สงูกวาทีผู่ประกอบการไดคาดการณไวเม่ือไตรมาส 
ที ่ 2/2563 ซึ่งไดคาดการณไวที่ 37 สะทอนสถานการณ 
การทองเที่ยวที่ดีขึ้นกวาไตรมาสที่ผานมาและดีกวาที่ 
คาดไวมาก แตยงัถือวาตํา่กวาชวงระยะเวลาเดยีวกนัของ 
ป 2562 ในระดบัมาก (ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูประกอบธุรกจิ 
การทองเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2562 อยูที่ 91) ทั้งนี้มีผล 
มาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ทีม่กีารแพรกระจาย 
ไปทั่วโลกอยางตอเนื่องและยังไมรูวาจะจบสิ้นเมื่อไร และ 
มาตรการจาํกดัการเดนิทางระหวางประเทศทัง้ของประเทศ 
ไทยและประเทศตาง ๆ ยงัคงมอียู สงผลใหไมมีนกัทองเทีย่ว 
ตางประเทศเดนิทางเขามาทองเทีย่วในประเทศไทยตอเนือ่ง 
เปนเดือนที่ 58 ทําใหผลประกอบการของธุรกิจทองเที่ยวยัง 
คงหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน อยางไร 
กต็ามผูประกอบการสวนใหญประเมินวาในไตรมาสที ่3/2563 
สถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศมีทิศทางปรับตัว 
ดขีึน้ เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่2/2563 หลงัจาก ศบค. รายงาน 
วาไมพบผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2563 พบเพียงผูปวยรายใหมในสถานกักกัน 
ที่รัฐจัดให หลังจากนั้นรัฐบาลไดทยอยผอนปรนมาตรการ 
ตาง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในวันที่ 
17 พฤษภาคม 2563 ไดมกีารประกาศปลดลอ็คดาวนเฟส 2 
โดยใหเร่ิมเปดหางและลดเวลาเคอรฟว วันท่ี 1 มิถุนายน 
2563 มีการประกาศปลดล็อคดาวนเฟส 3 มีการผอนคลาย 
ใหดําเนิน “กิจการและกิจกรรม” บางอยางที่มีความเสี่ยง 
ต่ําได ไดแก ตลาดสด ถนนคนเดิน รานจําหนายอาหาร 
กจิการคาปลกี ซูเปอรมารเกต็ รานสะดวกซ้ือ กฬีาสนัทนาการ 
รานตัดผมเสริมสวย ใหเริม่ดาํเนนิกจิกรรมไดภายใตเงือ่นไข 
วาผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 
อยางเครงครัด วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไดมีการประกาศ 
ปลดล็อคดาวนเฟส 4 อนุญาตใหเดินทางขามจังหวัดไดงาย 
มากขึ้น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศปลดล็อคดาวน 
เฟส 5 อนุญาตใหเปดโรงเรียนทั้งหมด แตยังคงใหนั่งเรียน 
โดยเวนระยะหางเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
มีการผอนคลายมาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรมอื่น ๆ 
เชน โรงภาพยนตร สวนนํ้า/สวนสนุก สถานบันเทิง สถาน 

อาบอบนวด แตยงัมกีารจาํกดัเวลา วนัที ่13 สงิหาคม 2563 
ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ไดเห็นชอบคลายล็อคดาวนเฟส 6  
อนุญาตปลดล็อคเพิ่มใน 5 กิจกรรม ประกอบดวย การเปด 
ใหกลับไปเรยีนทีโ่รงเรยีนแบบเตม็ 100% การเปดใหบรกิาร 
รถโดยสารสาธารณะแบบเต็มทุกที่นั่ง การใหแขงกีฬาแบบ 
มีผูชมได การใหขายอาหารบนเครื่องบินได และการขยาย 
เวลาเปดสถานบริการถึงตีสอง

จะเห็นไดวาประชาชนเพิ่งจะสามารถดําเนินวิถีชีวิต
ไดตามปกติในกลางเดือนสิงหาคม หรือกลางไตรมาส 3 
นั่นเอง อยางไรก็ตามในไตรมาส 3/2563 การฟนตัวของ 
ธรุกิจในอุตสาหกรรมทองเท่ียวยงัฟนตัวไดไมมากนัก เนือ่งจาก 
ธุรกิจตาง ๆ เพิ่งเริ่มทยอยกลับมาเปดบริการตามปกติ 
หลังจากมีการปดชั่วคราวไปในไตรมาส 2

ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ยังมีผูประกอบการบางสวนที่ 
ยังคงปดกิจการชัว่คราว เนือ่งจากประเมินแลววาอัตราการ 
เขาพัก (Occupancy Rate) ยังตํ่ากวารอยละ 40 และไม 
คุมทุน โดยเฉพาะกลุมโรงแรมท่ีมีลกูคาหลักเปนนกัทองเท่ียว 
ตางชาติ ถึงแมภาครัฐจะสงเสริมใหมีการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศผาน “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” เพื่อกระตุน 
การใชจายภาคประชาชนผานการทองเที่ยวภายในประเทศ  
ช วยเพิ่มสภาพคลองให ผู ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน ระหวางวันที่ 
1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม พ.ศ.2563 แตธรุกิจทีพ่ึง่พานักทอง 
เที่ยวตางชาติสูง เชน โรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ 
เกาะสมยุ เชียงใหม หัวหิน ชลบรุ ีไดรบัอานสิงสจากโครงการ 
นีไ้มมากนกั เนือ่งจากรายไดหลักมาจากนักทองเท่ียวตางชาติ 

ในไตรมาสนี้ผูประกอบการโรงแรมบางสวนเริ่มหัน 
มาทําตลาดลูกคาชาวไทยและกลุมประชุมสัมมนาแทน 
ตลาดตางประเทศที่คาดวาตองใชเวลาฟนตัว 2-3 ป สวน 
โรงแรมท่ีเนนกลุมลกูคาชาวไทย ซึง่สวนใหญจะเปนโรงแรม 
ขนาดกลางและขนาดเล็กไดรับอานิสงสจากโครงการนี้มาก 
กวา นอกจากนี้ ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทุกประเภท 
มีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการเพ่ิมมาตรการดานสาธารณสุข 
เพือ่ปฏบัิตติามขอกําหนดของภาครฐั ธรุกิจท่ีเก่ียวเนือ่งจาก 
การทองเที่ยวสวนใหญไมสามารถปรับขึ้นราคาสินคาและ 
บริการได เนื่องจากกําลังซื้อภายในประเทศลดลงจากภาวะ 
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอยและภาวะการแขงขันที่ 
สูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่กลับมาเปดใหบริการอีก 

คร้ังหลังจากปดกิจการช่ัวคราวตองใชกลยุทธแขงขันดาน 
ราคา (Price war) เพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ

เชนเดียวกับรานธุรกิจรานอาหารที่รายไดลดลงมาก 
ในชวงที่ตองปดกิจการชั่วคราวในไตรมาส 2/2563 แมบาง 
สวนปรับตัวไปขาย Delivery แตไมสามารถชดเชยรายได 
เดมิไดมากนกั การกลบัมาเปดกจิการในชวงแรกของไตรมาส 
3/2563 พบวาลกูคายงักลบัมาใชบรกิารไมมากนกั เนือ่งจาก 
ยงัมคีวามเปราะบางจากภาวะเศรษฐกจิทีห่ดตวั หนีค้รวัเรอืน 
เพิม่สูงขึน้ รายไดครวัเรอืนมคีวามไมแนนอนสงู การจางงาน 
ลดลงมาก สวนคนทีม่งีานทาํกม็รีายไดลดลง เนือ่งจากมกีาร 
ลดจํานวนชั่วโมงการทํางาน ธุรกิจรานอาหารหลายแหง 
ไมลดพนักงานแตใหพนักงานสลับกันมาทํางาน รวมถึง 
จางงานรายวันแทนการจางแบบรายเดือน ดังนั้นในไตรมาส 
นี้ธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวรายไดยังกลับมา 
ไมมากนัก ดวยกําลังซื้อของผูบริโภคภายในประเทศที่ลดลง 
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่ระมัดระวังการใชจายมากขึ้น

ดานธุรกิจขนสงนักทองเที่ยว หลังจากที่ไดหยุดให 
บริการอยางเต็มรูปแบบในไตรมาส 2/2563 การกลับมา 
เปดใหบรกิารอกีครัง้ในไตรมาส 3/2563 หลงัจากผอนคลาย 
มาตรการลอ็คดาวนแลวพบวา นกัทองเทีย่วชาวไทยยงักลบั 
มาเดินทางไมมากนัก และยังไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเขา 
มาในประเทศไทย ทําใหผูประกอบการรายยอยจํานวนหนึง่ 
ทีรั่บภาระคาผอนสงรถไมไหว ตองปดกิจการอยางถาวรนอก 
จากนีข้อจาํกดัดานสาธารณสขุ ทาํใหธรุกจิขนสงนกัทองเทีย่ว 
โดยเฉพาะธุรกิจใหเชารถทัวรและธุรกิจสายการบินรับ 
ผู โดยสารไดไมเต็มที่สงผลใหรายไดหดตัวอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ดีผู ประกอบธุรกิจรถเช าขนาดเล็กบางสวน 
สามารถผันไปทําธุรกิจขนสงสินคาแทนได เนื่องจากความ 
ตองการใชคลังสินคาที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ 
E-commerce  

ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2563 ผูประกอบการในทุกภาค 
ธุรกิจมีปจจัยเสี่ยงจากมาตรการเงินเยียวยาของภาครัฐ     
ที่สิ้นสุดลง และสภาพคลองดานการเงินที่เริ่มตึงตัว

การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว ไตรมาส 
4/2563 พบวาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ อยูที่ 63 แสดง 
ใหเห็นวาผูประกอบการมีความคาดหวังวาสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้เล็กนอย   
และยงัคงคาดวาผลประกอบการอยูในระดบัทีต่ํา่กวาปกตมิาก

5 โพสตทูเดย วันที่ 23 สิงหาคม 2563
6 ผูจัดการ วันอาทิตย ที่ 13 กันยายน 2563 7 ที่มา : ขอมูลการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 700 ราย ระหวางวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563    

         ผานชองทางโทรศัพท รวมถึงการลงพื้นที่สัมภาษณ
8 ขอมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 (เมษายน-สิงหาคม 2563) กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 25636 7

2.จากการสาํรวจความคดิเหน็ของผูประกอบธรุกิจการ 
ทองเที่ยวในไตรมาส 3/2563 จํานวน 700 ราย ระหวาง 
วันที่ 15-30 สิงหาคม 2563 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2563 อยูที่ 
607 ซึง่สงูกวาทีผู่ประกอบการไดคาดการณไวเม่ือไตรมาส 
ที ่ 2/2563 ซึ่งไดคาดการณไวที่ 37 สะทอนสถานการณ 
การทองเที่ยวที่ดีขึ้นกวาไตรมาสที่ผานมาและดีกวาท่ี 
คาดไวมาก แตยงัถือวาตํา่กวาชวงระยะเวลาเดยีวกนัของ 
ป 2562 ในระดบัมาก (ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูประกอบธรุกจิ 
การทองเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2562 อยูที่ 91) ทั้งนี้มีผล 
มาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ทีม่กีารแพรกระจาย 
ไปทั่วโลกอยางตอเนื่องและยังไมรูวาจะจบสิ้นเมื่อไร และ 
มาตรการจาํกดัการเดนิทางระหวางประเทศทัง้ของประเทศ 
ไทยและประเทศตาง ๆ ยงัคงมอียู สงผลใหไมมนีกัทองเทีย่ว 
ตางประเทศเดนิทางเขามาทองเทีย่วในประเทศไทยตอเน่ือง 
เปนเดือนที่ 58 ทําใหผลประกอบการของธุรกิจทองเที่ยวยัง 
คงหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน อยางไร 
กต็ามผูประกอบการสวนใหญประเมินวาในไตรมาสที ่3/2563 
สถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศมีทิศทางปรับตัว 
ดขีึน้ เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่2/2563 หลงัจาก ศบค. รายงาน 
วาไมพบผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2563 พบเพียงผูปวยรายใหมในสถานกักกัน 
ที่รัฐจัดให หลังจากนั้นรัฐบาลไดทยอยผอนปรนมาตรการ 
ตาง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในวันที่ 
17 พฤษภาคม 2563 ไดมกีารประกาศปลดลอ็คดาวนเฟส 2 
โดยใหเร่ิมเปดหางและลดเวลาเคอรฟว วันที่ 1 มิถุนายน 
2563 มีการประกาศปลดล็อคดาวนเฟส 3 มีการผอนคลาย 
ใหดําเนิน “กิจการและกิจกรรม” บางอยางที่มีความเสี่ยง 
ต่ําได ไดแก ตลาดสด ถนนคนเดิน รานจําหนายอาหาร 
กจิการคาปลกี ซูเปอรมารเกต็ รานสะดวกซือ้ กฬีาสนัทนาการ 
รานตัดผมเสริมสวย ใหเริม่ดาํเนนิกจิกรรมไดภายใตเงือ่นไข 
วาผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 
อยางเครงครัด วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไดมีการประกาศ 
ปลดล็อคดาวนเฟส 4 อนุญาตใหเดินทางขามจังหวัดไดงาย 
มากขึ้น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศปลดล็อคดาวน 
เฟส 5 อนุญาตใหเปดโรงเรียนทั้งหมด แตยังคงใหนั่งเรียน 
โดยเวนระยะหางเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
มีการผอนคลายมาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรมอื่น ๆ 
เชน โรงภาพยนตร สวนนํ้า/สวนสนุก สถานบันเทิง สถาน 

อาบอบนวด แตยงัมกีารจาํกดัเวลา วนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 
ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ไดเห็นชอบคลายล็อคดาวนเฟส 6  
อนุญาตปลดล็อคเพิ่มใน 5 กิจกรรม ประกอบดวย การเปด 
ใหกลับไปเรยีนทีโ่รงเรยีนแบบเตม็ 100% การเปดใหบรกิาร 
รถโดยสารสาธารณะแบบเต็มทุกที่นั่ง การใหแขงกีฬาแบบ 
มีผูชมได การใหขายอาหารบนเครื่องบินได และการขยาย 
เวลาเปดสถานบริการถึงตีสอง

จะเห็นไดวาประชาชนเพิ่งจะสามารถดําเนินวิถีชีวิต
ไดตามปกติในกลางเดือนสิงหาคม หรือกลางไตรมาส 3 
นั่นเอง อยางไรก็ตามในไตรมาส 3/2563 การฟนตัวของ 
ธรุกจิในอตุสาหกรรมทองเทีย่วยงัฟนตัวไดไมมากนัก เนือ่งจาก 
ธุรกิจตาง ๆ เพิ่งเริ่มทยอยกลับมาเปดบริการตามปกติ 
หลังจากมีการปดชั่วคราวไปในไตรมาส 2

ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ยังมีผูประกอบการบางสวนที่ 
ยังคงปดกิจการชัว่คราว เนือ่งจากประเมนิแลววาอตัราการ 
เขาพัก (Occupancy Rate) ยังตํ่ากวารอยละ 40 และไม 
คุมทนุ โดยเฉพาะกลุมโรงแรมทีมี่ลกูคาหลกัเปนนกัทองเทีย่ว 
ตางชาติ ถึงแมภาครัฐจะสงเสริมใหมีการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศผาน “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” เพื่อกระตุน 
การใชจายภาคประชาชนผานการทองเท่ียวภายในประเทศ  
ช วยเพิ่มสภาพคลองให ผู ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน ระหวางวันที่ 
1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม พ.ศ.2563 แตธรุกจิทีพ่ึง่พานักทอง 
เที่ยวตางชาติสูง เชน โรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ 
เกาะสมยุ เชียงใหม หัวหิน ชลบุร ีไดรบัอานสิงสจากโครงการ 
นีไ้มมากนกั เนือ่งจากรายไดหลกัมาจากนักทองเทีย่วตางชาติ 

ในไตรมาสนี้ผูประกอบการโรงแรมบางสวนเร่ิมหัน 
มาทําตลาดลูกคาชาวไทยและกลุมประชุมสัมมนาแทน 
ตลาดตางประเทศที่คาดวาตองใชเวลาฟนตัว 2-3 ป สวน 
โรงแรมท่ีเนนกลุมลกูคาชาวไทย ซึง่สวนใหญจะเปนโรงแรม 
ขนาดกลางและขนาดเล็กไดรับอานิสงสจากโครงการนี้มาก 
กวา นอกจากนี้ ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทุกประเภท 
มีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการเพ่ิมมาตรการดานสาธารณสุข 
เพือ่ปฏิบตัติามขอกําหนดของภาครฐั ธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งจาก 
การทองเที่ยวสวนใหญไมสามารถปรับขึ้นราคาสินคาและ 
บริการได เนื่องจากกําลังซื้อภายในประเทศลดลงจากภาวะ 
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอยและภาวะการแขงขันที่ 
สูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมท่ีกลับมาเปดใหบริการอีก 

คร้ังหลังจากปดกิจการช่ัวคราวตองใชกลยุทธแขงขันดาน 
ราคา (Price war) เพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ

เชนเดียวกับรานธุรกิจรานอาหารที่รายไดลดลงมาก 
ในชวงที่ตองปดกิจการชั่วคราวในไตรมาส 2/2563 แมบาง 
สวนปรับตัวไปขาย Delivery แตไมสามารถชดเชยรายได 
เดมิไดมากนกั การกลบัมาเปดกจิการในชวงแรกของไตรมาส 
3/2563 พบวาลกูคายงักลบัมาใชบรกิารไมมากนกั เนือ่งจาก 
ยงัมคีวามเปราะบางจากภาวะเศรษฐกจิทีห่ดตวั หนีค้รวัเรอืน 
เพิม่สงูขึน้ รายไดครวัเรอืนมคีวามไมแนนอนสงู การจางงาน 
ลดลงมาก สวนคนทีม่งีานทาํกม็รีายไดลดลง เนือ่งจากมีการ 
ลดจํานวนชั่วโมงการทํางาน ธุรกิจรานอาหารหลายแหง 
ไมลดพนักงานแตใหพนักงานสลับกันมาทํางาน รวมถึง 
จางงานรายวันแทนการจางแบบรายเดือน ดังนั้นในไตรมาส 
นี้ธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวรายไดยังกลับมา 
ไมมากนัก ดวยกําลังซื้อของผูบริโภคภายในประเทศที่ลดลง 
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่ระมัดระวังการใชจายมากขึ้น

ดานธุรกิจขนสงนักทองเที่ยว หลังจากที่ไดหยุดให 
บริการอยางเต็มรูปแบบในไตรมาส 2/2563 การกลับมา 
เปดใหบรกิารอกีครัง้ในไตรมาส 3/2563 หลงัจากผอนคลาย 
มาตรการลอ็คดาวนแลวพบวา นกัทองเทีย่วชาวไทยยงักลบั 
มาเดินทางไมมากนัก และยังไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเขา 
มาในประเทศไทย ทําใหผูประกอบการรายยอยจํานวนหนึง่ 
ทีรั่บภาระคาผอนสงรถไมไหว ตองปดกิจการอยางถาวรนอก 
จากนีข้อจาํกดัดานสาธารณสขุ ทาํใหธรุกจิขนสงนกัทองเทีย่ว 
โดยเฉพาะธุรกิจใหเชารถทัวรและธุรกิจสายการบินรับ 
ผู โดยสารไดไมเต็มที่สงผลใหรายไดหดตัวอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ดีผู ประกอบธุรกิจรถเช าขนาดเล็กบางสวน 
สามารถผันไปทําธุรกิจขนสงสินคาแทนได เนื่องจากความ 
ตองการใชคลังสินคาที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ 
E-commerce  

ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2563 ผูประกอบการในทุกภาค 
ธุรกิจมีปจจัยเสี่ยงจากมาตรการเงินเยียวยาของภาครัฐ     
ที่สิ้นสุดลง และสภาพคลองดานการเงินที่เริ่มตึงตัว

การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว ไตรมาส 
4/2563 พบวาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ อยูที่ 63 แสดง 
ใหเห็นวาผูประกอบการมีความคาดหวังวาสถานการณ 
การทองเท่ียวในไตรมาสหนาจะดีข้ึนกวาไตรมาสนี้เล็กนอย   
และยงัคงคาดวาผลประกอบการอยูในระดับทีต่ํ่ากวาปกตมิาก

2.2  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามภูมิภาค

ในภาพรวมผูประกอบการประเมินสถานการณการ
ทองเทีย่วในไตรมาสนีอ้ยูที ่609ลดลงมาจากชวงเวลาเดยีวกัน 
ของปที่ผานมามาก (ดัชนีความเชื่อมั่น ไตรมาส 3/2562 
ในภาพรวมอยูทีร่ะดบัปกต ิ(91) เมือ่แยกพจิารณาสถานการณ 
การทองเที่ยวในแตละภูมิภาค พบวาผูประกอบการในภาค 
ใตและภาคกลาง (51) ประเมินสถานการณการทองเที่ยว 
(ผานผลประกอบการ) ในไตรมาสนี้ลดลงจากปท่ีผานมา 
มากกวาภูมิภาคอื่น รองลงมา ไดแก กรุงเทพมหานคร (60)  
ภาคตะวันออก (61) สวนผูประกอบการในภาคเหนือและ 
ภาคตะวันตก (68) ประเมินสถานการณดีกวาทุกภูมิภาค 
แตก็ยังถือวาอยูในระดับต่ํากวาชวงระยะเวลาเดียวกันของ
ปที่ผานมาในระดับมาก

การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว ไตรมาส 
4/2563 ในภาพรวมพบวาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณอยู 
ที่ 63 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการคาดวาสถานการณการ 
ทองเทีย่วในไตรมาสหนาจะดขีึน้กวาไตรมาสนีเ้ลก็นอย และ 
คาดวาผลประกอบการยังอยูในระดับที่ตํ่ากวาชวงเดียวกัน 
ของปท่ีผานมาในระดบัมาก โดยผูประกอบการในภาคเหนอื 
(73) คาดการณสถานการณการทองเที่ยวไตรมาสหนาจะ 
ใกลเคียงกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมามากท่ีสุด  
เนื่องจากไตรมาสหนาเปนฤดูกาลทองเที่ยวของภาคเหนือ 
ซึ่งเขาสูฤดูหนาว และเปนชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม เปนชวงที่นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมทองเที่ยวมาก 
ที่สุด แตอยางไรก็ตามตัวเลขดัชนีคาดการณจากผูประกอบ 
การยังคงสะทอนสถานการณการทองเที่ยวของภาคเหนือท่ี 
ตํ่ากวาชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาในระดับมาก รองลง 
มา ไดแก ภาคตะวนัตก (69) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (67) 

สวนผูประกอบการในภาคใต (51) ประเมินสถานการณการ 
ทองเที่ยวตํ่ากวาทุกภูมิภาคตอเนื่องกันเปนไตรมาสท่ี 2  
เนื่องจากสถานประกอบการในพื้นท่ีภาคใต สวนใหญ 
มีลกูคาหลกัเปนนกัทองเทีย่วชาวตางชาต ิดงันัน้ ผูประกอบ 
การคาดวา นักทองเที่ยวตางชาติคงไมสามารถกลับมา 
ทองเที่ยวไดปกติภายในปนี้ จึงสะทอนผานตัวเลขคาดัชนี 
คา การณที่ตํ่ากวาทุกภูมิภาค 2 ไตรมาสติดตอกัน

2.3  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามประเภทธุรกิจ

เมือ่พจิารณาดัชนคีวามเชือ่ม่ันไตรมาส 3/2563 จาํแนก 
ตามประเภทของสถานประกอบการ พบวาผูประกอบการ 
สถานบนัเทงิประเมนิสถานการณการทองเทีย่วในไตรมาสน้ี  
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมามากกวาธุรกิจ 
ประเภทอืน่ (42) แตดีขึน้กวาไตรมาสทีผ่านมา (ประเมนิไว 0) 
รองลงมาคือ ธุรกิจทีพ่กัแรม (48) และสวนสนกุ/ธมีพารค 
(50) ซึ่งตัวเลขชี้ใหเห็นวาผลประกอบการยังอยูในระดับลด 
ลงกวาระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมาในระดับมากท่ีสุด 
(คาดัชนีความเชื่อมั่น 0-50 ถือวาผลประกอบการลดลง 
จากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด ซึ่งสะทอน 
สถานการณการทองเที่ยวในระดับตํ่ากวาปกติมากท่ีสุด) 
สวนธรุกจิ นวด/สปา (60) ธุรกิจนําเที่ยว (68) รานอาหาร 
(73) ธุรกิจขนสง (74) ประเมินสถานการณการทองเที่ยว 
ในไตรมาสนี้ อยูในระดับตํ่ากวาปกติมาก (คาดัชนี 51-80 
ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปท่ี 
ผานมามาก ซึง่สะทอนสถานการณการทองเทีย่วในระดบัตํา่กวา 
ปกตมิาก)  สวนธรุกิจสนิคาทีร่ะลึก (89) ประเมินสถานการณ 
การทอง เที่ยวในไตรมาสนี้อยูในระดับตํ่ากวาปกติ (คาดัชนี 
80-99 ถอืวาผลประกอบการลดลงลดลงจากชวงระยะเดยีวกนั 
ของปทีผ่านมา ซึง่สะทอนสถานการณการทองเท่ียวในระดบั 
ตํ่ากวาปกติ)

9 ที่มา : ขอมูลการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 700 ราย ระหวางวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563    
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2.จากการสาํรวจความคิดเหน็ของผูประกอบธรุกิจการ 
ทองเที่ยวในไตรมาส 3/2563 จํานวน 700 ราย ระหวาง 
วันที่ 15-30 สิงหาคม 2563 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2563 อยูที่ 
607 ซึง่สงูกวาทีผู่ประกอบการไดคาดการณไวเม่ือไตรมาส 
ที ่ 2/2563 ซึ่งไดคาดการณไวที่ 37 สะทอนสถานการณ 
การทองเที่ยวที่ดีข้ึนกวาไตรมาสที่ผานมาและดีกวาที่ 
คาดไวมาก แตยังถือวาตํา่กวาชวงระยะเวลาเดยีวกนัของ 
ป 2562 ในระดบัมาก (ดชันคีวามเช่ือมัน่ผูประกอบธุรกจิ 
การทองเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2562 อยูที่ 91) ทั้งนี้มีผล 
มาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ทีมี่การแพรกระจาย 
ไปทั่วโลกอยางตอเนื่องและยังไมรูวาจะจบสิ้นเมื่อไร และ 
มาตรการจาํกัดการเดนิทางระหวางประเทศทัง้ของประเทศ 
ไทยและประเทศตาง ๆ ยงัคงมอียู สงผลใหไมมนีกัทองเทีย่ว 
ตางประเทศเดนิทางเขามาทองเทีย่วในประเทศไทยตอเนือ่ง 
เปนเดือนที่ 58 ทําใหผลประกอบการของธุรกิจทองเที่ยวยัง 
คงหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน อยางไร 
กต็ามผูประกอบการสวนใหญประเมินวาในไตรมาสที ่3/2563 
สถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศมีทิศทางปรับตัว 
ดขีึน้ เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่2/2563 หลงัจาก ศบค. รายงาน 
วาไมพบผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2563 พบเพียงผูปวยรายใหมในสถานกักกัน 
ที่รัฐจัดให หลังจากนั้นรัฐบาลไดทยอยผอนปรนมาตรการ 
ตาง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในวันที่ 
17 พฤษภาคม 2563 ไดมกีารประกาศปลดลอ็คดาวนเฟส 2 
โดยใหเริ่มเปดหางและลดเวลาเคอรฟว วันที่ 1 มิถุนายน 
2563 มีการประกาศปลดล็อคดาวนเฟส 3 มีการผอนคลาย 
ใหดําเนิน “กิจการและกิจกรรม” บางอยางที่มีความเสี่ยง 
ตํ่าได ไดแก ตลาดสด ถนนคนเดิน รานจําหนายอาหาร 
กจิการคาปลกี ซเูปอรมารเกต็ รานสะดวกซือ้ กฬีาสนัทนาการ 
รานตดัผมเสรมิสวย ใหเริม่ดาํเนนิกิจกรรมไดภายใตเงือ่นไข 
วาผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 
อยางเครงครัด วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไดมีการประกาศ 
ปลดล็อคดาวนเฟส 4 อนุญาตใหเดินทางขามจังหวัดไดงาย 
มากขึ้น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศปลดล็อคดาวน 
เฟส 5 อนุญาตใหเปดโรงเรียนทั้งหมด แตยังคงใหนั่งเรียน 
โดยเวนระยะหางเพื่อปองกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
มีการผอนคลายมาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรมอื่น ๆ 
เชน โรงภาพยนตร สวนนํ้า/สวนสนุก สถานบันเทิง สถาน 

อาบอบนวด แตยงัมกีารจาํกดัเวลา วนัที ่13 สงิหาคม 2563 
ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ไดเห็นชอบคลายล็อคดาวนเฟส 6  
อนุญาตปลดล็อคเพิ่มใน 5 กิจกรรม ประกอบดวย การเปด 
ใหกลับไปเรยีนทีโ่รงเรยีนแบบเตม็ 100% การเปดใหบรกิาร 
รถโดยสารสาธารณะแบบเต็มทุกที่นั่ง การใหแขงกีฬาแบบ 
มีผูชมได การใหขายอาหารบนเครื่องบินได และการขยาย 
เวลาเปดสถานบริการถึงตีสอง

จะเห็นไดวาประชาชนเพิ่งจะสามารถดําเนินวิถีชีวิต
ไดตามปกติในกลางเดือนสิงหาคม หรือกลางไตรมาส 3 
นั่นเอง อยางไรก็ตามในไตรมาส 3/2563 การฟนตัวของ 
ธรุกิจในอุตสาหกรรมทองเทีย่วยงัฟนตัวไดไมมากนัก เนือ่งจาก 
ธุรกิจตาง ๆ เพิ่งเริ่มทยอยกลับมาเปดบริการตามปกติ 
หลังจากมีการปดชั่วคราวไปในไตรมาส 2

ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ยังมีผูประกอบการบางสวนที่ 
ยังคงปดกจิการชัว่คราว เนือ่งจากประเมนิแลววาอตัราการ 
เขาพัก (Occupancy Rate) ยังตํ่ากวารอยละ 40 และไม 
คุมทุน โดยเฉพาะกลุมโรงแรมทีมี่ลกูคาหลกัเปนนกัทองเทีย่ว 
ตางชาติ ถึงแมภาครัฐจะสงเสริมใหมีการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศผาน “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” เพื่อกระตุน 
การใชจายภาคประชาชนผานการทองเที่ยวภายในประเทศ  
ช วยเพิ่มสภาพคลองให ผู ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน ระหวางวันที่ 
1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม พ.ศ.2563 แตธรุกจิท่ีพึง่พานักทอง 
เที่ยวตางชาติสูง เชน โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ 
เกาะสมยุ เชียงใหม หัวหิน ชลบรุ ีไดรบัอานสิงสจากโครงการ 
นีไ้มมากนกั เนือ่งจากรายไดหลกัมาจากนักทองเทีย่วตางชาติ 

ในไตรมาสนี้ผูประกอบการโรงแรมบางสวนเร่ิมหัน 
มาทําตลาดลูกคาชาวไทยและกลุมประชุมสัมมนาแทน 
ตลาดตางประเทศที่คาดวาตองใชเวลาฟนตัว 2-3 ป สวน 
โรงแรมท่ีเนนกลุมลกูคาชาวไทย ซึง่สวนใหญจะเปนโรงแรม 
ขนาดกลางและขนาดเล็กไดรับอานิสงสจากโครงการนี้มาก 
กวา นอกจากนี้ ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทุกประเภท 
มีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการเพ่ิมมาตรการดานสาธารณสุข 
เพือ่ปฏบัิตติามขอกาํหนดของภาครฐั ธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งจาก 
การทองเที่ยวสวนใหญไมสามารถปรับขึ้นราคาสินคาและ 
บริการได เนื่องจากกําลังซื้อภายในประเทศลดลงจากภาวะ 
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอยและภาวะการแขงขันที่ 
สูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่กลับมาเปดใหบริการอีก 

คร้ังหลังจากปดกิจการช่ัวคราวตองใชกลยุทธแขงขันดาน 
ราคา (Price war) เพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ

เชนเดียวกับรานธุรกิจรานอาหารที่รายไดลดลงมาก 
ในชวงที่ตองปดกิจการชั่วคราวในไตรมาส 2/2563 แมบาง 
สวนปรับตัวไปขาย Delivery แตไมสามารถชดเชยรายได 
เดมิไดมากนกั การกลบัมาเปดกจิการในชวงแรกของไตรมาส 
3/2563 พบวาลกูคายงักลบัมาใชบรกิารไมมากนกั เนือ่งจาก 
ยงัมคีวามเปราะบางจากภาวะเศรษฐกจิทีห่ดตวั หนีค้รวัเรอืน 
เพิม่สงูขึน้ รายไดครวัเรอืนมคีวามไมแนนอนสูง การจางงาน 
ลดลงมาก สวนคนทีม่งีานทาํกม็รีายไดลดลง เน่ืองจากมกีาร 
ลดจํานวนชั่วโมงการทํางาน ธุรกิจรานอาหารหลายแหง 
ไมลดพนักงานแตใหพนักงานสลับกันมาทํางาน รวมถึง 
จางงานรายวันแทนการจางแบบรายเดือน ดังนั้นในไตรมาส 
นี้ธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวรายไดยังกลับมา 
ไมมากนัก ดวยกําลังซื้อของผูบริโภคภายในประเทศที่ลดลง 
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่ระมัดระวังการใชจายมากขึ้น

ดานธุรกิจขนสงนักทองเท่ียว หลังจากที่ไดหยุดให 
บริการอยางเต็มรูปแบบในไตรมาส 2/2563 การกลับมา 
เปดใหบรกิารอกีครัง้ในไตรมาส 3/2563 หลงัจากผอนคลาย 
มาตรการลอ็คดาวนแลวพบวา นกัทองเทีย่วชาวไทยยงักลบั 
มาเดินทางไมมากนัก และยังไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเขา 
มาในประเทศไทย ทําใหผูประกอบการรายยอยจํานวนหนึง่ 
ทีรั่บภาระคาผอนสงรถไมไหว ตองปดกิจการอยางถาวรนอก 
จากนีข้อจาํกดัดานสาธารณสขุ ทําใหธรุกจิขนสงนกัทองเท่ียว 
โดยเฉพาะธุรกิจใหเชารถทัวรและธุรกิจสายการบินรับ 
ผู โดยสารไดไมเต็มที่สงผลใหรายไดหดตัวอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ดีผู ประกอบธุรกิจรถเช าขนาดเล็กบางสวน 
สามารถผันไปทําธุรกิจขนสงสินคาแทนได เนื่องจากความ 
ตองการใชคลังสินคาที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ 
E-commerce  

ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2563 ผูประกอบการในทุกภาค 
ธุรกิจมีปจจัยเสี่ยงจากมาตรการเงินเยียวยาของภาครัฐ     
ที่สิ้นสุดลง และสภาพคลองดานการเงินที่เริ่มตึงตัว

การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว ไตรมาส 
4/2563 พบวาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ อยูที่ 63 แสดง 
ใหเห็นวาผูประกอบการมีความคาดหวังวาสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้เล็กนอย   
และยงัคงคาดวาผลประกอบการอยูในระดบัทีต่ํา่กวาปกตมิาก

2.2  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามภูมิภาค

ในภาพรวมผูประกอบการประเมินสถานการณการ
ทองเทีย่วในไตรมาสนีอ้ยูท่ี 609ลดลงมาจากชวงเวลาเดยีวกัน 
ของปที่ผานมามาก (ดัชนีความเชื่อมั่น ไตรมาส 3/2562 
ในภาพรวมอยูทีร่ะดบัปกต ิ(91) เมือ่แยกพจิารณาสถานการณ 
การทองเที่ยวในแตละภูมิภาค พบวาผูประกอบการในภาค 
ใตและภาคกลาง (51) ประเมินสถานการณการทองเที่ยว 
(ผานผลประกอบการ) ในไตรมาสนี้ลดลงจากปท่ีผานมา 
มากกวาภูมิภาคอื่น รองลงมา ไดแก กรุงเทพมหานคร (60)  
ภาคตะวันออก (61) สวนผูประกอบการในภาคเหนือและ 
ภาคตะวันตก (68) ประเมินสถานการณดีกวาทุกภูมิภาค 
แตก็ยังถือวาอยูในระดับต่ํากวาชวงระยะเวลาเดียวกันของ
ปที่ผานมาในระดับมาก

การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว ไตรมาส 
4/2563 ในภาพรวมพบวาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณอยู 
ที่ 63 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการคาดวาสถานการณการ 
ทองเทีย่วในไตรมาสหนาจะดขีึน้กวาไตรมาสนีเ้ลก็นอย และ 
คาดวาผลประกอบการยังอยูในระดับที่ตํ่ากวาชวงเดียวกัน 
ของปทีผ่านมาในระดบัมาก โดยผูประกอบการในภาคเหนอื 
(73) คาดการณสถานการณการทองเที่ยวไตรมาสหนาจะ 
ใกลเคียงกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมามากท่ีสุด  
เนื่องจากไตรมาสหนาเปนฤดูกาลทองเที่ยวของภาคเหนือ 
ซึ่งเขาสูฤดูหนาว และเปนชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม เปนชวงที่นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมทองเที่ยวมาก 
ที่สุด แตอยางไรก็ตามตัวเลขดัชนีคาดการณจากผูประกอบ 
การยังคงสะทอนสถานการณการทองเที่ยวของภาคเหนือท่ี 
ตํ่ากวาชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาในระดับมาก รองลง 
มา ไดแก ภาคตะวนัตก (69) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (67) 

สวนผูประกอบการในภาคใต (51) ประเมินสถานการณการ 
ทองเที่ยวตํ่ากวาทุกภูมิภาคตอเนื่องกันเปนไตรมาสที่ 2  
เนื่องจากสถานประกอบการในพื้นท่ีภาคใต สวนใหญ 
มลูีกคาหลักเปนนกัทองเทีย่วชาวตางชาติ ดังนัน้ ผูประกอบ 
การคาดวา นักทองเที่ยวตางชาติคงไมสามารถกลับมา 
ทองเที่ยวไดปกติภายในปนี้ จึงสะทอนผานตัวเลขคาดัชนี 
คา การณที่ตํ่ากวาทุกภูมิภาค 2 ไตรมาสติดตอกัน

2.3  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามประเภทธุรกิจ

เมือ่พิจารณาดัชนคีวามเชือ่ม่ันไตรมาส 3/2563 จาํแนก 
ตามประเภทของสถานประกอบการ พบวาผูประกอบการ 
สถานบนัเทงิประเมนิสถานการณการทองเทีย่วในไตรมาสน้ี  
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมามากกวาธุรกิจ 
ประเภทอืน่ (42) แตดีขึน้กวาไตรมาสทีผ่านมา (ประเมนิไว 0) 
รองลงมาคอื ธุรกจิทีพ่กัแรม (48) และสวนสนกุ/ธมีพารค 
(50) ซึ่งตัวเลขชี้ใหเห็นวาผลประกอบการยังอยูในระดับลด 
ลงกวาระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมาในระดับมากท่ีสุด 
(คาดัชนีความเชื่อมั่น 0-50 ถือวาผลประกอบการลดลง 
จากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด ซึ่งสะทอน 
สถานการณการทองเที่ยวในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด) 
สวนธรุกจิ นวด/สปา (60) ธุรกิจนําเที่ยว (68) รานอาหาร 
(73) ธุรกิจขนสง (74) ประเมินสถานการณการทองเที่ยว 
ในไตรมาสนี้ อยูในระดับตํ่ากวาปกติมาก (คาดัชนี 51-80 
ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปท่ี 
ผานมามาก ซึง่สะทอนสถานการณการทองเทีย่วในระดบัตํา่กวา 
ปกติมาก)  สวนธรุกจิสินคาทีร่ะลึก (89) ประเมินสถานการณ 
การทอง เที่ยวในไตรมาสนี้อยูในระดับตํ่ากวาปกติ (คาดัชนี 
80-99 ถอืวาผลประกอบการลดลงลดลงจากชวงระยะเดยีวกนั 
ของปท่ีผานมา ซ่ึงสะทอนสถานการณการทองเท่ียวในระดบั 
ตํ่ากวาปกติ)

9 ที่มา : ขอมูลการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 700 ราย ระหวางวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563    



3.1 สถานภาพการประกอบกิจการของสถาน   
 ประกอบการในไตรมาส 3/2563

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 25638 9

จากการสํารวจสรุปไดวา ในไตรมาสนี้ธุรกิจในภาค 
อุตสาหกรรมทองเทีย่วทีอ่ยูในสภาวะเปดบรกิารปกตริอยละ 
88 ปดกจิการชัว่คราวประมาณรอยละ 7 และปดกจิการถาวร 
ประมาณรอยละ 3 ลดขนาดธุรกิจใหเล็กลง หรือลดระยะ 

3.2 ภาวะการจางงานของสถานประกอบการ
 ในไตรมาส 3/2563

สําหรับการคาดการณในไตรมาส 4/2563 ผูประกอบ 
การสินคาท่ีระลึก (คาดการณ 91) คาดวาสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสหนาใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปทีผ่านมามากกวาธรุกจิประเภทอ่ืน แตคาดวาผลประกอบ 
การยงัคงตํา่กวาปทีผ่านมา ไตรมาสหนาเปนฤดกูาลทองเทีย่ว 
และมีเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ผูประกอบการ 
สินคาที่ระลึก จึงคาดวานาจะมีนักทองเที่ยวจับจายซื้อของ 
ฝากของทีร่ะลกึมากกวาในไตรมาสนี ้สวนธรุกจิสถานบนัเทิง 
(คาดการณ 41 ประเมิน 42) ธุรกิจสวนสนุก/ธีมพารค (คาด 
การณ 51 ประเมิน 50) ธุรกิจนวด/สปา (คาดการณ 60 
ประเมนิ 60) ธรุกจิขนสง (คาดการณ 74 ประเมนิ 74) 
คาดการณสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสหนาไม 
แตกตางจากไตรมาสนี ้และคาดวาผลประกอบการอยูในระดับ 
ตํา่กวาชวงเวลาเดยีวกนัของปท่ีผานมาในระดับมาก สวนธรุกิจ 
โรงแรม (คาดการณ 56  ประเมิน 48)  คาดวาสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ แตก็ยัง 
ถือวาผลประกอบการอยูในระดับตํ่ากวาชวงเวลาเดียวกัน 
ของปที่ผานมาในระดับมาก

จากการสาํรวจในไตรมาสนีพ้บวา สถานประกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีทําการเปดบริการปกติ 
(รอยละ 88 ของธุรกิจทองเที่ยวทั้งหมด มีแรงงานประมาณ 
3.52 ลานคน) รอยละ 13 ของสถานประกอบการทั้งหมด 
มีการลดจํานวนพนักงาน รอยละ 7 มีการลดเงินเดือน 
พนักงาน และรอยละ 9 ลดเวลาทํางานของพนักงาน

 
โดยธุรกิจธุรกิจนําเที่ยวและธุรกิจนวด/สปา เปน 

ธรุกจิทีแ่รงงานไดรับผลกระทบหนกัมากทีส่ดุ เนือ่งจากเปน 
แรงงานที่ไมมีเงินเดือนประจํา ไดรับคาจางเปนรายชั่วโมง 
หรือรายวัน เมื่อไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาแรงงาน 
กลุมนี้ จึงไมมีงานและไมมีรายไดเขามาเลย สวนธุรกิจท่ีมี 
การจางงานรายเดือน และมกีารลดจาํนวนพนกังานมากทีส่ดุ 

3. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาด
 ของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 3/2563

เวลาเปดบริการประมาณรอยละ 2 ของธุรกิจทองเที่ยวทั้ง 
หมด10 จึงกลาวไดวาในไตรมาสนี้แรงงานในอุตสาหกรรม 
ทองเที่ยวอยูในสภาวะตกงานประมาณรอยละ 9 (ปดถาวร 
รอยละ 3 + ปดชัว่คราว รอยละ 7) เมือ่วเิคราะหจากตวัเลข 
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวประมาณ 4 ลาน 
คน คาดวาในไตรมาสนีจ้ะมแีรงงานในภาคทองเทีย่วท่ีอยูใน 
สภาวะตกงานประมาณ 400,000 คน (0.10 x 4 ลานคน)

คือธุรกิจสวนสนุก/ธมีพารค รองลงมา คือ ธรุกิจสถานบันเทงิ 
และธุรกิจโรงแรม/ท่ีพัก ตามลําดับ นอกจากนี้พบวาใน 
ภาพรวม ผูประกอบการมีการลดจํานวนพนักงาน ประมาณ 
รอยละ 30 ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่มีอยูเดิม ดังนั้น 
จึงประมาณไดวาในไตรมาสนี้มีแรงงานที่ถูกใหออกจากงาน 
จากสถานประกอบการทีด่าํเนนิกิจการตามปกติอกีประมาณ 
137,280 คน (0.13 x 0.30 x 3.52 ลานคน) ดังนั้นคาดวา 
ในไตรมาสน้ีมีแรงงานในภาคอตุสาหกรรมทองเท่ียวท่ีตกงาน 
เนื่องจากสถานประกอบการยังปดกิจการ และถูกใหออก 
จากงาน ท้ังท่ีสถานประกอบการเปดดาํเนนิกิจการตามปกติ 
รวมท้ังส้ินประมาณ 537,280 คน (400,000 คน + 137,280 
คน) นอกจากนี ้พบวาแรงงานทียั่งมงีานทาํแตมรีายไดลดลง 
เนือ่งจากถกูลดเงนิเดอืน (รอยละ 7) และถกูลดเวลาทํางาน 
(รอยละ 9)  นั่นหมายถึงมีแรงงานในภาคการทองเที่ยวที่มี 
รายไดลดลงประมาณ 563,200 คน (0.16 x 3.52 ลานคน)

จากการสํารวจ พบวา ในภาพรวมแรงงานในภาค 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนสมาชิกของกองทุนประกันสังคม 
ประมาณรอยละ 55 โดยธุรกิจที่พักแรมเปนสมาชิกของ 
กองทุนประกันสังคมมากที่สุด (รอยละ 93) รองลงมาคือ 
ธุรกิจรานอาหาร (รอยละ 72) และธุรกิจสนุก/ธีมพารค 
(รอยละ 56) ตามลําดับ สวนธุรกิจนวด/สปา เปนสมาชิก 
ของกองทุนประกันสังคมนอยที่สุด (รอยละ 9)

จากการสาํรวจพบวา ธุรกจินวด/สปาและธรุกจิ สถาน 
บันเทิงไดรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคมทั้งหมด 
สวนธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสนุก/ธีมพารค 
ธรุกิจนาํเท่ียว ธรุกิจขนสง ธรุกจิสนิคาทีร่ะลกึ มแีรงงานบาง 
สวนที่ยังไมไดรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคม

3.3  ความกังวลของผูประกอบการในไตรมาส 3/2563

จากการสํารวจระดับความกังวลของผูประกอบการ
พบวา ผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของ 
รายไดมากที่สุด (4.8 จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมา คือ 
ดานการเมืองภายในประเทศ (4.2) ซึ่งเปนความกังวลใน 
ระดับมากที่สุด สวนดานการแกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
(3.7) และการชวยเหลอืผูประกอบการทีไ่ดรับผลกระทบจาก 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 (3.7) ผูประกอบการมคีวาม 
กังวลในระดับมาก

จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแตเดือน 
มีนาคมเปนตนมา แนนอนวาการลดลงของรายไดเปนสิ่งที่ 
ผูประกอบการมีความกังวลมากที่สุด นอกจากนี้ในไตรมาส 

10 ที่มา : ขอมูลการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 700 ราย ระหวางวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563    



3.1 สถานภาพการประกอบกิจการของสถาน   
 ประกอบการในไตรมาส 3/2563

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 25638 9

จากการสํารวจสรุปไดวา ในไตรมาสนี้ธุรกิจในภาค 
อตุสาหกรรมทองเทีย่วทีอ่ยูในสภาวะเปดบรกิารปกตริอยละ 
88 ปดกจิการชัว่คราวประมาณรอยละ 7 และปดกจิการถาวร 
ประมาณรอยละ 3 ลดขนาดธุรกิจใหเล็กลง หรือลดระยะ 

3.2 ภาวะการจางงานของสถานประกอบการ
 ในไตรมาส 3/2563

สาํหรับการคาดการณในไตรมาส 4/2563 ผูประกอบ 
การสินคาท่ีระลึก (คาดการณ 91) คาดวาสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสหนาใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปทีผ่านมามากกวาธรุกจิประเภทอ่ืน แตคาดวาผลประกอบ 
การยงัคงตํา่กวาปทีผ่านมา ไตรมาสหนาเปนฤดกูาลทองเทีย่ว 
และมีเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ผูประกอบการ 
สินคาที่ระลึก จึงคาดวานาจะมีนักทองเที่ยวจับจายซื้อของ 
ฝากของทีร่ะลึกมากกวาในไตรมาสนี ้สวนธรุกจิสถานบนัเทิง 
(คาดการณ 41 ประเมิน 42) ธุรกิจสวนสนุก/ธีมพารค (คาด 
การณ 51 ประเมิน 50) ธุรกิจนวด/สปา (คาดการณ 60 
ประเมิน 60) ธรุกจิขนสง (คาดการณ 74 ประเมนิ 74) 
คาดการณสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสหนาไม 
แตกตางจากไตรมาสนี ้และคาดวาผลประกอบการอยูในระดับ 
ตํา่กวาชวงเวลาเดยีวกนัของปทีผ่านมาในระดับมาก สวนธรุกิจ 
โรงแรม (คาดการณ 56  ประเมิน 48)  คาดวาสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ แตก็ยัง 
ถือวาผลประกอบการอยูในระดับตํ่ากวาชวงเวลาเดียวกัน 
ของปที่ผานมาในระดับมาก

จากการสาํรวจในไตรมาสนีพ้บวา สถานประกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ทําการเปดบริการปกติ 
(รอยละ 88 ของธุรกิจทองเที่ยวทั้งหมด มีแรงงานประมาณ 
3.52 ลานคน) รอยละ 13 ของสถานประกอบการทั้งหมด 
มีการลดจํานวนพนักงาน รอยละ 7 มีการลดเงินเดือน 
พนักงาน และรอยละ 9 ลดเวลาทํางานของพนักงาน

 
โดยธุรกิจธุรกิจนําเท่ียวและธุรกิจนวด/สปา เปน 

ธรุกจิทีแ่รงงานไดรับผลกระทบหนกัมากทีส่ดุ เนือ่งจากเปน 
แรงงานที่ไมมีเงินเดือนประจํา ไดรับคาจางเปนรายชั่วโมง 
หรือรายวัน เมื่อไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาแรงงาน 
กลุมนี้ จึงไมมีงานและไมมีรายไดเขามาเลย สวนธุรกิจท่ีมี 
การจางงานรายเดือน และมกีารลดจาํนวนพนักงานมากทีส่ดุ 

3. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาด
 ของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 3/2563

เวลาเปดบริการประมาณรอยละ 2 ของธุรกิจทองเที่ยวทั้ง 
หมด10 จึงกลาวไดวาในไตรมาสนี้แรงงานในอุตสาหกรรม 
ทองเที่ยวอยูในสภาวะตกงานประมาณรอยละ 9 (ปดถาวร 
รอยละ 3 + ปดชัว่คราว รอยละ 7) เมือ่วเิคราะหจากตวัเลข 
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวประมาณ 4 ลาน 
คน คาดวาในไตรมาสนีจ้ะมแีรงงานในภาคทองเทีย่วทีอ่ยูใน 
สภาวะตกงานประมาณ 400,000 คน (0.10 x 4 ลานคน)

คอืธุรกิจสวนสนุก/ธมีพารค รองลงมา คือ ธรุกจิสถานบนัเทงิ 
และธุรกิจโรงแรม/ท่ีพัก ตามลําดับ นอกจากนี้พบวาใน 
ภาพรวม ผูประกอบการมีการลดจํานวนพนักงาน ประมาณ 
รอยละ 30 ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่มีอยูเดิม ดังนั้น 
จึงประมาณไดวาในไตรมาสนี้มีแรงงานท่ีถูกใหออกจากงาน 
จากสถานประกอบการท่ีดาํเนินกิจการตามปกติอีกประมาณ 
137,280 คน (0.13 x 0.30 x 3.52 ลานคน) ดังนั้นคาดวา 
ในไตรมาสน้ีมแีรงงานในภาคอตุสาหกรรมทองเท่ียวท่ีตกงาน 
เนื่องจากสถานประกอบการยังปดกิจการ และถูกใหออก 
จากงาน ทัง้ทีส่ถานประกอบการเปดดาํเนนิกจิการตามปกติ 
รวมทัง้สิน้ประมาณ 537,280 คน (400,000 คน + 137,280 
คน) นอกจากนี ้พบวาแรงงานท่ียังมงีานทําแตมรีายไดลดลง 
เนือ่งจากถกูลดเงินเดอืน (รอยละ 7) และถกูลดเวลาทาํงาน 
(รอยละ 9)  นั่นหมายถึงมีแรงงานในภาคการทองเที่ยวที่มี 
รายไดลดลงประมาณ 563,200 คน (0.16 x 3.52 ลานคน)

จากการสํารวจ พบวา ในภาพรวมแรงงานในภาค 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนสมาชิกของกองทุนประกันสังคม 
ประมาณรอยละ 55 โดยธุรกิจที่พักแรมเปนสมาชิกของ 
กองทุนประกันสังคมมากที่สุด (รอยละ 93) รองลงมาคือ 
ธุรกิจรานอาหาร (รอยละ 72) และธุรกิจสนุก/ธีมพารค 
(รอยละ 56) ตามลําดับ สวนธุรกิจนวด/สปา เปนสมาชิก 
ของกองทุนประกันสังคมนอยที่สุด (รอยละ 9)

จากการสาํรวจพบวา ธุรกจินวด/สปาและธรุกจิ สถาน 
บันเทิงไดรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคมทั้งหมด 
สวนธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสนุก/ธีมพารค 
ธรุกจินาํเทีย่ว ธรุกจิขนสง ธรุกจิสนิคาทีร่ะลกึ มแีรงงานบาง 
สวนที่ยังไมไดรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคม

3.3  ความกังวลของผูประกอบการในไตรมาส 3/2563

จากการสํารวจระดับความกังวลของผูประกอบการ
พบวา ผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของ 
รายไดมากที่สุด (4.8 จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมา คือ 
ดานการเมืองภายในประเทศ (4.2) ซึ่งเปนความกังวลใน 
ระดับมากที่สุด สวนดานการแกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
(3.7) และการชวยเหลอืผูประกอบการทีไ่ดรับผลกระทบจาก 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 (3.7) ผูประกอบการมีความ 
กังวลในระดับมาก

จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแตเดือน 
มีนาคมเปนตนมา แนนอนวาการลดลงของรายไดเปนสิ่งที่ 
ผูประกอบการมีความกังวลมากที่สุด นอกจากนี้ในไตรมาส 

10 ที่มา : ขอมูลการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 700 ราย ระหวางวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563    



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 256310 11

11 ที่มา : ขอมูลการสํารวจประชาชน ระหวางวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563 
ผานชองทาง E-mail และ Line รวมถึงการลงพื้นที่    

4. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในชวงที่โรคโควิด-19 กําลังระบาดไปทั่วโลก

4.1 ความคิดเห็นประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับนโยบายการ 
 เปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติที่อาจจะมี 
 ขึ้นในอนาคตขางหนา  

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท้ัง 7 
ภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,362 คน และประชาชนใน 
จังหวัดทองเที่ยวหลักของประเทศไทย ไดแก จังหวัดภูเก็ต 
389 คน เชียงใหม 445 คน เกาะสมุย 300 คน กระบี่ 330 
คน และพัทยา/ชลบุรี 344 คน11 เกี่ยวกับนโยบายการเปด 
ประเทศ เพ่ือรบันกัทองเทีย่วตางชาตทิีอ่าจจะมข้ึีนในอนาคต 
ขางหนา ผลการสํารวจแสดงดังตารางตอไปนี้

นี้ ประเด็นที่ผูประกอบการมีความกังวลมากที่สุดรองลงมา 
คือ ดานการเมืองภายในประเทศทามกลางการเกิดวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจที่กําลังถดถอยจากการระบาดของโรค 
โควิด-19 ประชาชนตางคาดหวังวารัฐบาลจะนําพาประเทศ 
ใหผานพนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจและการระบาดของโรค 
โควิด-19 นี้ไปได แตแลวเกิดการผลัดเปลี่ยนทีมรัฐมนตรี 
ทางดานเศรษฐกิจทามกลางวกิฤตครัง้ยิง่ใหญ เปนการสัน่คลอน 
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ และความเชือ่มัน่ของผูประกอบการ 
ทัง้ในและตางประเทศอยูไมนอย จนกระท่ังสามารถหาผูดาํรง 
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแทนคนเดิมได
แตแลวภายในเวลาไมถึงเดือน ขาวท่ี “ช็อก” คนไทยทั้ง 
ประเทศก็เกิดขึ้นอีกครั้งเม่ือ นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลงัลาออกจากตาํแหนง หลงัจากเขารบั 
ตําแหนงไดไมถึงเดือน ทําใหผูประกอบการซึ่งตั้งความหวัง 
รอนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ชัดเจน เพื่อตัดสินใจ 
ในการวางแผนการดําเนินธุรกจิตอไป กลับตองหมดหวงัและ 
ตองรอนโยบายที่ชัดเจนตอไป

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรายวัน ทั้งทาง 
ดานการเมืองภายในประเทศ ดานเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกิจ 
โลก รวมทั้งยอดผูติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั่วโลกยังคงเพิ่มสูง 
ขึ้นทุกวัน มิหนําซํ้าการระบาดกําลังใกลประเทศไทยเขามา 
ทุกที จากประเทศอินเดียลามเขาสูพมาและกําลังคืบคลาน 
เขาสูประเทศไทยตามแนวตะเข็บชายแดน การระบาดรอบ 
2 ในประเทศไทยอาจจะเกดิขึน้ได ถาหากรฐับาล ทมีเศรษฐกิจ 
ฝายความมั่นคง และกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมมือกัน 
อยางเหนียวแนน หากเกิดการระบาดรอบ 2 ขึ้นมาอีกครั้ง 
จนถงึข้ันลอ็คดาวนอกีรอบ  ความหวงัในการเปดประเทศรบั 
นักทองเที่ยวตางชาติเพื่อตอลมหายใจของผูประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยว หรือแมแตไทยเที่ยวไทยเอง ก็จะไมสามารถ 
เกิดขึ้นได

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทย
ทั่วประเทศจํานวน 1,362 คน เกี่ยวกับแผนการทองเที่ยว 
ในไตรมาสหนาพบวา ประชาชน รอยละ 83 มีแผนเดิน 

ทางไปตางจังหวัดในไตรมาส 4/2563 โดยรอยละ 48 
มีแผนเดินทางไปจังหวัดใกลเคียงและไมพักคางคืน 
ประชาชนรอยละ 42 มีแผนเดินทางไปจังหวัดใกลเคียง 
และพักคางคืน และรอยละ 32 มีแผนเดินทางไปจังหวัด 
ทีห่างไกลทีต่องใชระยะเวลาในการเดินทางยาวนาน หรอื 
ตองเดินทางทางอากาศ นอกจากนี้พบวาประชาชนที่มี 
แผนเดินทางในไตรมาสหนา สวนใหญมีแผนพักคางคืน 
ประมาณ 2-3 คืน

จากการสํารวจพบวาประชาชนสวนใหญไมเห็นดวย 
กบัการเปดรบันกัทองเทีย่วทัว่ไปทกุประเทศ ในขณะทีท่ัว่โลก 
ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 แตเห็นดวยวาควรเปดรับ 
ชาวตางชาติกลุมที่มีความจําเปนเทานั้น และการทองเที่ยว 
แบบจับคูประเทศ หรือ Travel Bubble มีเพียงประชาชน 
ในจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยเทานั้นที่ สวนใหญยอมรับ 
แตทั้งน้ีสัดสวนของผูที่ไมยอมรับมีความใกลเคียงกัน สวน 
ความคิดเห็นในการเปดรับนักทองเที่ยวที่ตองการพักอาศัย 
ในประเทศไทยระยะยาว 1-2 ป จะเห็นไดวาประชาชนใน 
จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยเทานั้นที่สวนใหญยอมรับ และ 
รูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติพบวา 
ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 
ควรมีการกักตัว 14 วัน จึงจะอนุญาตใหเดินทางไป 
ทองเที่ยวจังหวัดอื่น ๆ ไดอยางอิสระ และตองอยูภายใต 
เงือ่นไขมาตรการปองกนัโรคโควดิ-19 ของประเทศไทยอยาง 
เขมขน
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11 ที่มา : ขอมูลการสํารวจประชาชน ระหวางวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563 
ผานชองทาง E-mail และ Line รวมถึงการลงพื้นที่    

4. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในชวงที่โรคโควิด-19 กําลังระบาดไปทั่วโลก

4.1 ความคิดเห็นประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับนโยบายการ 
 เปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติที่อาจจะมี 
 ขึ้นในอนาคตขางหนา  

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท้ัง 7 
ภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,362 คน และประชาชนใน 
จังหวัดทองเที่ยวหลักของประเทศไทย ไดแก จังหวัดภูเก็ต 
389 คน เชียงใหม 445 คน เกาะสมุย 300 คน กระบี่ 330 
คน และพัทยา/ชลบุรี 344 คน11 เกี่ยวกับนโยบายการเปด 
ประเทศ เพือ่รบันกัทองเทีย่วตางชาตทิีอ่าจจะมขึีน้ในอนาคต 
ขางหนา ผลการสํารวจแสดงดังตารางตอไปนี้

นี้ ประเด็นที่ผูประกอบการมีความกังวลมากที่สุดรองลงมา 
คือ ดานการเมืองภายในประเทศทามกลางการเกิดวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจท่ีกําลังถดถอยจากการระบาดของโรค 
โควิด-19 ประชาชนตางคาดหวังวารัฐบาลจะนําพาประเทศ 
ใหผานพนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจและการระบาดของโรค 
โควิด-19 นี้ไปได แตแลวเกิดการผลัดเปลี่ยนทีมรัฐมนตรี 
ทางดานเศรษฐกจิทามกลางวกิฤตครัง้ยิง่ใหญ เปนการสัน่คลอน 
ความม่ันคงทางเศรษฐกจิ และความเชือ่มัน่ของผูประกอบการ 
ทัง้ในและตางประเทศอยูไมนอย จนกระทัง่สามารถหาผูดาํรง 
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแทนคนเดิมได
แตแลวภายในเวลาไมถึงเดือน ขาวที่ “ช็อก” คนไทยทั้ง 
ประเทศก็เกิดข้ึนอีกครั้งเม่ือ นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลงัลาออกจากตาํแหนง หลงัจากเขารบั 
ตําแหนงไดไมถึงเดือน ทําใหผูประกอบการซึ่งตั้งความหวัง 
รอนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ชัดเจน เพื่อตัดสินใจ 
ในการวางแผนการดําเนนิธรุกจิตอไป กลับตองหมดหวงัและ 
ตองรอนโยบายที่ชัดเจนตอไป

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรายวัน ทั้งทาง 
ดานการเมืองภายในประเทศ ดานเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกิจ 
โลก รวมทั้งยอดผูติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั่วโลกยังคงเพิ่มสูง 
ขึ้นทุกวัน มิหนําซํ้าการระบาดกําลังใกลประเทศไทยเขามา 
ทุกที จากประเทศอินเดียลามเขาสูพมาและกําลังคืบคลาน 
เขาสูประเทศไทยตามแนวตะเข็บชายแดน การระบาดรอบ 
2 ในประเทศไทยอาจจะเกดิขึน้ได ถาหากรฐับาล ทมีเศรษฐกิจ 
ฝายความมั่นคง และกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมมือกัน 
อยางเหนียวแนน หากเกิดการระบาดรอบ 2 ขึ้นมาอีกครั้ง 
จนถงึข้ันลอ็คดาวนอกีรอบ  ความหวงัในการเปดประเทศรบั 
นักทองเที่ยวตางชาติเพ่ือตอลมหายใจของผูประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยว หรือแมแตไทยเที่ยวไทยเอง ก็จะไมสามารถ 
เกิดขึ้นได

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทย
ทั่วประเทศจํานวน 1,362 คน เกี่ยวกับแผนการทองเที่ยว 
ในไตรมาสหนาพบวา ประชาชน รอยละ 83 มีแผนเดิน 

ทางไปตางจังหวัดในไตรมาส 4/2563 โดยรอยละ 48 
มีแผนเดินทางไปจังหวัดใกลเคียงและไมพักคางคืน 
ประชาชนรอยละ 42 มีแผนเดินทางไปจังหวัดใกลเคียง 
และพักคางคืน และรอยละ 32 มีแผนเดินทางไปจังหวัด 
ทีห่างไกลทีต่องใชระยะเวลาในการเดินทางยาวนาน หรอื 
ตองเดินทางทางอากาศ นอกจากนี้พบวาประชาชนที่มี 
แผนเดินทางในไตรมาสหนา สวนใหญมีแผนพักคางคืน 
ประมาณ 2-3 คืน

จากการสํารวจพบวาประชาชนสวนใหญไมเห็นดวย 
กบัการเปดรบันกัทองเทีย่วทัว่ไปทกุประเทศ ในขณะทีท่ัว่โลก 
ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 แตเห็นดวยวาควรเปดรับ 
ชาวตางชาติกลุมที่มีความจําเปนเทานั้น และการทองเที่ยว 
แบบจับคูประเทศ หรือ Travel Bubble มีเพียงประชาชน 
ในจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยเทานั้นที่ สวนใหญยอมรับ 
แตทั้งน้ีสัดสวนของผูที่ไมยอมรับมีความใกลเคียงกัน สวน 
ความคิดเห็นในการเปดรับนักทองเที่ยวที่ตองการพักอาศัย 
ในประเทศไทยระยะยาว 1-2 ป จะเห็นไดวาประชาชนใน 
จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยเทานั้นที่สวนใหญยอมรับ และ 
รูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวตางชาติพบวา 
ประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 
ควรมีการกักตัว 14 วัน จึงจะอนุญาตใหเดินทางไป 
ทองเที่ยวจังหวัดอื่น ๆ ไดอยางอิสระ และตองอยูภายใต 
เงือ่นไขมาตรการปองกนัโรคโควดิ-19 ของประเทศไทยอยาง 
เขมขน



5. สถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศ
 ในไตรมาส 3/2563

6. การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว
 ชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 4/2563
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ในไตรมาสนี้มีโครงการกระตุนเศรษฐกิจผานการ 
ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” เริ่มใช 
สิทธิ์ไดตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563  จาก 
ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม มีผูใชสิทธิ์จองโรงแรมและจาย 
เงนิแลวเพยีง 625,606 หอง จากจาํนวนสทิธิท์ัง้หมด 5 ลาน 
สทิธิ ์(หอง) และถานับจากวนัทีเ่ริม่ใชสทิธิไ์ด คอื ตัง้แตวนัที่ 
15 กรกฎาคม ถึงขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 พบวา 
มกีารใชสทิธิเ์ขาพกัแลวเพยีงจาํนวน 198,241 หองเทานัน้12 

ทัง้นีผู้จองโรงแรมสามารถเขาพกัไดจนถงึ 31 ตลุาคม 2563  
คาดวาในเดอืนกันยายนซึง่มวีนัหยดุชดเชยเทศกาลสงกรานต 
อีก 4 วัน คือ 4 - 7 กันยายน จะมีผูใชสิทธิ์เขาพักโรงแรม 
มากกวาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เนื่องจากเหลือหอง 
พักที่จายเงินแลวแตยังไมใชสิทธเขาพักอีก 427,365 หอง

12 ไทยรัฐออนไลน 24 สิงหาคม 2563   

ไตรมาส 4/2563 เปนชวงที่มีวันหยุดหรือเทศกาล 
มากกวาไตรมาสอื่น ไดแก วันไหวพระจันทร (เทศกาลกิน 
เจ) ตอเนือ่งวนัออกพรรษา (ศุกรท่ี 2 - อาทิตยท่ี 4 ตลุาคม) 
วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 (อังคาร 13 ตลุาคม) วนัปยมหาราช 
(หยุดยาว 3 วัน ศุกร 23 - อาทิตย 25 ตุลาคม) เทศกาล 
ลอยกระทง (เสาร 31 ตุลาคม - อาทิตย 1 พฤศจิกายน)  
วนัพอแหงชาต ิ(เสาร 5 - อาทิตย 6 ธนัวาคม) วนัรฐัธรรมนญู 
(พฤหัสบดี 10 ธันวาคม) เทศกาลคริสตมาส (หยุดยาว 3 วัน 
ศุกร 25 - อาทิตย 27 ธันวาคม) เทศกาลสิ้นป - ปใหม 
(หยุดยาว 4 วัน พฤหัสบดี 31 ธันวาคม - วันอาทิตย 3 
มกราคม)

จากการเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยใน
เดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งมีวันหยุดอาสาฬหบูชา 4 - 7 
กรกฎาคม 2563 และวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต 
ระหวางวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 ทําใหมีชวงวันหยุด 
ยาว 4 วนั ถงึ 2 ชวง และอานสิงสจากการกระตุนเศรษฐกิจ 

ของภาครัฐที่สงเสริมใหมี “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” สง 
ผลใหในเดือนกรกฎาคมมีการเดินทางทองเท่ียวภายใน 
ประเทศมากขึ้นกวาในเดือนมิถุนายนซึ่งยงไมมี “โครงการ 
เราเที่ยวดวยกัน” โดยจะเห็นไดวาในเดือนกรกฎาคมมี 
นกัทองเทีย่วเพิม่ขึน้กวาเดอืนมิถนุายนมากกวาเทาตวั (รอยละ 
126) โดยภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีนักทองเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด สวนรายไดจากการทอง 
เท่ียวในเดือนกรกฎาคมเพิ่มสูงขึ้นกวาเดือนมิถุนายนถึง 
รอยละ 122

นอกจากนีจ้ากอานสิงสของ “โครงการเราเทีย่วดวย 
กนั” ทีใ่หนกัทองเทีย่วสามารถใชสทิธิใ์นการลดคาเครือ่งบนิ 
ไดรอยละ 40 โดยเริม่ใชไดตัง้แตวนัที ่16 กรกฎาคม เปนตนมา 
ทําใหในเดือนกรกฎาคมมียอดผู เดินทางโดยเครื่องบิน 
เพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยจะเห็นวาผูเดินทางโดยเครื่อง 
บินเพิม่ขึน้ทุกทาอากาศยาน และในภาพรวมเดอืนกรกฎาคม 
มีผู เดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้นกวาเดือนมิถุนายน 
ถึงรอยละ 89

ดังนั้นจะเห็นวา “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” และ 
การประกาศวันหยุดยาวจากทางรัฐบาล ชวยกระตุนการ 
เดินทางทองเที่ยวของประชาชนไดมากขึ้น ในระยะ 1 ป 
ขางหนา รัฐบาลควรสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ 
โดยประกาศวันหยุดยาวเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการเดินทาง 
มีการจับจายใชสอย เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจไดดีอีก 
ทางหนึ่ง

ในการสํารวจแผนการเดินทางของประชาชน 
ชาวไทยพบวา ประชาชนมีแผนเดินทางไปตางจังหวัดใน 
ชวงเทศกาลสิน้ป - ปใหมมากทีส่ดุ ประมาณรอยละ 79 รองลง 
มาคือ เทศกาลคริสตมาส รอยละ 43 เทศกาลลอยกระทง 
รอยละ 42 ตามลําดับ โดยผูประกอบการคาดการณสถาน 
การณการทองเท่ียวในวันรัฐธรรมนูญ (85) ใกลเคียงกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด รองลงมาคือ 
วันปยมหาราช (84) วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 (83) โดยผู 
ประกอบการคาดวาผลประกอบการทั้ง 3 เทศกาลจะนอย 
กวาชวงวนัหยดุเดยีวกันของปกอนเลก็นอย (ดชันคีวามเชือ่มัน่ 
คาดการณของทุกเทศกาลในไตรมาส 4/2562 อยูระหวาง 
82 - 87)  สวนเทศกาลทีผู่ประกอบการคาดการณสถานการณ 
การทองเที่ยวจะตํ่ากวาปที่ผานมามากที่สุด คือ วันไหว 
พระจันทร (เทศกาลกินเจ) ตอเนื่องวันออกพรรษา (64) 
รองลงมาคือ เทศกาลคริสตมาส (76)  เทศกาลสิ้นป - ปใหม 
(77) เทศกาลลอยกระทง (77) ตามลําดับ โดยผูประกอบ 
การคาดวาผลประกอบการจะลดลงกวาชวงวนัหยดุเดยีวกัน 
ของปกอนมาก

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนผูโดยสารเครื่องบิน ณ ทาอากาศยานตาง ๆ
ระหวางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 



5. สถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศ
 ในไตรมาส 3/2563

6. การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว
 ชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 4/2563

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 256312 13

ในไตรมาสนี้มีโครงการกระตุนเศรษฐกิจผานการ 
ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” เริ่มใช 
สิทธิ์ไดตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563  จาก 
ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม มีผูใชสิทธิ์จองโรงแรมและจาย 
เงนิแลวเพยีง 625,606 หอง จากจาํนวนสทิธิท์ัง้หมด 5 ลาน 
สิทธิ ์(หอง) และถานบัจากวนัทีเ่ริม่ใชสทิธิไ์ด คอื ตัง้แตวนัที่ 
15 กรกฎาคม ถึงขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 พบวา 
มกีารใชสทิธิเ์ขาพักแลวเพยีงจํานวน 198,241 หองเทานัน้12 

ทัง้นีผู้จองโรงแรมสามารถเขาพกัไดจนถงึ 31 ตลุาคม 2563  
คาดวาในเดอืนกนัยายนซึง่มวีนัหยดุชดเชยเทศกาลสงกรานต 
อีก 4 วัน คือ 4 - 7 กันยายน จะมีผูใชสิทธิ์เขาพักโรงแรม 
มากกวาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เนื่องจากเหลือหอง 
พักที่จายเงินแลวแตยังไมใชสิทธเขาพักอีก 427,365 หอง

12 ไทยรัฐออนไลน 24 สิงหาคม 2563   

ไตรมาส 4/2563 เปนชวงที่มีวันหยุดหรือเทศกาล 
มากกวาไตรมาสอื่น ไดแก วันไหวพระจันทร (เทศกาลกิน 
เจ) ตอเน่ืองวนัออกพรรษา (ศกุรที ่2 - อาทติยที ่4 ตลุาคม) 
วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 (องัคาร 13 ตลุาคม) วนัปยมหาราช 
(หยุดยาว 3 วัน ศุกร 23 - อาทิตย 25 ตุลาคม) เทศกาล 
ลอยกระทง (เสาร 31 ตุลาคม - อาทิตย 1 พฤศจิกายน)  
วนัพอแหงชาต ิ(เสาร 5 - อาทิตย 6 ธันวาคม) วันรฐัธรรมนญู 
(พฤหัสบดี 10 ธันวาคม) เทศกาลคริสตมาส (หยุดยาว 3 วัน 
ศุกร 25 - อาทิตย 27 ธันวาคม) เทศกาลสิ้นป - ปใหม 
(หยุดยาว 4 วัน พฤหัสบดี 31 ธันวาคม - วันอาทิตย 3 
มกราคม)

จากการเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยใน
เดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งมีวันหยุดอาสาฬหบูชา 4 - 7 
กรกฎาคม 2563 และวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต 
ระหวางวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 ทําใหมีชวงวันหยุด 
ยาว 4 วนั ถงึ 2 ชวง และอานสิงสจากการกระตุนเศรษฐกจิ 

ของภาครัฐที่สงเสริมใหมี “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” สง 
ผลใหในเดือนกรกฎาคมมีการเดินทางทองเท่ียวภายใน 
ประเทศมากขึ้นกวาในเดือนมิถุนายนซึ่งยงไมมี “โครงการ 
เราเที่ยวดวยกัน” โดยจะเห็นไดวาในเดือนกรกฎาคมมี 
นักทองเทีย่วเพิม่ขึน้กวาเดอืนมิถนุายนมากกวาเทาตวั (รอยละ 
126) โดยภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีนักทองเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด สวนรายไดจากการทอง 
เท่ียวในเดือนกรกฎาคมเพิ่มสูงขึ้นกวาเดือนมิถุนายนถึง 
รอยละ 122

นอกจากนีจ้ากอานิสงสของ “โครงการเราเทีย่วดวย 
กนั” ทีใ่หนกัทองเทีย่วสามารถใชสทิธิใ์นการลดคาเคร่ืองบนิ 
ไดรอยละ 40 โดยเริม่ใชไดตัง้แตวนัที ่16 กรกฎาคม เปนตนมา 
ทําใหในเดือนกรกฎาคมมียอดผู เดินทางโดยเครื่องบิน 
เพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยจะเห็นวาผูเดินทางโดยเคร่ือง 
บนิเพิม่ขึน้ทกุทาอากาศยาน และในภาพรวมเดอืนกรกฎาคม 
มีผู เดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้นกวาเดือนมิถุนายน 
ถึงรอยละ 89

ดังนั้นจะเห็นวา “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” และ 
การประกาศวันหยุดยาวจากทางรัฐบาล ชวยกระตุนการ 
เดินทางทองเที่ยวของประชาชนไดมากข้ึน ในระยะ 1 ป 
ขางหนา รัฐบาลควรสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ 
โดยประกาศวันหยุดยาวเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการเดินทาง 
มีการจับจายใชสอย เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจไดดีอีก 
ทางหนึ่ง

ในการสํารวจแผนการเดินทางของประชาชน 
ชาวไทยพบวา ประชาชนมีแผนเดินทางไปตางจังหวัดใน 
ชวงเทศกาลสิน้ป - ปใหมมากทีส่ดุ ประมาณรอยละ 79 รองลง 
มาคือ เทศกาลคริสตมาส รอยละ 43 เทศกาลลอยกระทง 
รอยละ 42 ตามลําดับ โดยผูประกอบการคาดการณสถาน 
การณการทองเท่ียวในวันรัฐธรรมนูญ (85) ใกลเคียงกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด รองลงมาคือ 
วันปยมหาราช (84) วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 (83) โดยผู 
ประกอบการคาดวาผลประกอบการทั้ง 3 เทศกาลจะนอย 
กวาชวงวนัหยดุเดยีวกนัของปกอนเลก็นอย (ดชันคีวามเช่ือม่ัน 
คาดการณของทุกเทศกาลในไตรมาส 4/2562 อยูระหวาง 
82 - 87)  สวนเทศกาลทีผู่ประกอบการคาดการณสถานการณ 
การทองเที่ยวจะตํ่ากวาปที่ผานมามากที่สุด คือ วันไหว 
พระจันทร (เทศกาลกินเจ) ตอเนื่องวันออกพรรษา (64) 
รองลงมาคือ เทศกาลคริสตมาส (76)  เทศกาลสิ้นป - ปใหม 
(77) เทศกาลลอยกระทง (77) ตามลําดับ โดยผูประกอบ 
การคาดวาผลประกอบการจะลดลงกวาชวงวนัหยดุเดยีวกัน 
ของปกอนมาก

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนผูโดยสารเครื่องบิน ณ ทาอากาศยานตาง ๆ
ระหวางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 



7. การคาดการณจํานวนและรายได
 จากนักทองเที่ยวตางชาติ

ตารางที่ 4 การคาดการณจํานวนและรายไดจาก 
    นักทองเที่ยวตางชาติ

หมายเหตุ: p แทน คาคาดการณโดยผูวิจัย โดยคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเทีย่ว 
ระยะไกล (นอรเวย สวีเดน เดนมารค รสัเซีย ฯลฯ) ทีส่ามารถพกัในระยะยาว และสามารถกัก 
ตัว 14 วันได เนื่องจากไตรมาส 4 เปนฤดูหนาวของภูมิภาคยุโรป ซึ่งเปนชวงที่นักทองเที่ยวใน 
ภูมิภาคนี้นิยมมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยใชฐานขอมูลคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของนักทองเที่ยว 
แตละภูมิภาค จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
            - ขอมูลสถิตลิาสดุถงึเดอืนกรกฏาคม 2563 จากกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา

จากขอมลูลาสดุของกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา 
(ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) คาดวาเดือนมิถุนายน - 
กันยายน 2563 ประเทศไทยยังไมมีนักทองเที่ยวตางชาติ 
และไมมรีายไดจากนกัทองเทีย่วตางชาต ิ(ลดลงรอยละ 100 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา) ทั้งนี้ตัวเลขคาด 
การณจํานวนนักทองเที่ยวเปนการคาดการณภายใตสถาน 
การณที่ไมปกติ เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค 
โควิด-19 กระทบตอสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสนี้   

ไตรมาส 4/2563 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 
5 หมื่นคน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 รอยละ 
99.52 และคาดวามีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 4,500 
ลานบาท ลดลงรอยละ 99.11 จากชวงเวลาเดียวกันของป 
2562

คาดวาเมื่อสิ้นป 2563 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยว 
ตางชาติทั้งปประมาณ 6.74 ลานคน ลดลงจากป 2562 
รอยละ 83.07  และคาดวามรีายไดจากนกัทองเทีย่วตางชาติ 
ทั้งป 2563 ประมาณ 336,513 ลานบาท ลดลงจากป 2562 
รอยละ 82.59 ท้ังนีข้ึ้นอยูกับนโยบายของรฐับาลในไตรมาส 
ที่ 4

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 256314 15

วันไหวพระจนัทร (เทศกาลกนิเจ) ตอเนือ่งวนัออก 
พรรษา (หยุดยาว 3 วัน  2 - 4 ต.ค.)  ธุรกิจสินคาที่ระลึก 
(97) ธุรกิจขนสง (86)  คาดการณผลประกอบการใกลเคียง 
กับปที่ผานมามากที่สุด สวนธุรกิจที่พักแรม (43) ธุรกิจนํา 
เที่ยว (44) ธุรกิจรานอาหาร (47) คาดวาผลประกอบการ 
จะลดลงมากกวาปที่ผานมามากที่สุด

วันคลายวันสวรรคต ร.9 (13 ต.ค.) ธุรกิจนําเที่ยว 
(96) ธุรกิจนวด/สปา (95) ธุรกิจขนสง (87) คาดการณผล 
ประกอบการใกลเคียงกับปที่ผานมามากที่สุด สวนธุรกิจที่ 
พักแรม (58) คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ 
ผานมามาก

วันปยมหาราช (หยดุยาว 3 วนั 23 - 25 ต.ค.) ธรุกิจ 
สนิคาทีร่ะลึก (94) ธรุกจินวด/สปา (95) ธรุกจินาํเทีย่ว (96) 
คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกับปที่ผานมามากที่สุด  
สวนธุรกิจที่พักแรม (59) คาดวาผลประกอบการจะลดลง 
มากกวาปที่ผานมามาก

เทศกาลลอยกระทง (31 ต.ค. - 1 พ.ย.) ธรุกิจสนิคา 
ที่ระลึก (93) ธุรกิจนวด/สปา (93) ธุรกิจนําเที่ยว (91) คาด 
การณผลประกอบการใกลเคยีงกบัปท่ีผานมามากทีส่ดุ สวน 
ธุรกจิทีพ่กัแรม (59) ธรุกจิรานอาหาร (61) คาดวาผลประกอบ 
การจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

วันพอแหงชาต ิ(5 - 6 ธ.ค.) ธรุกจิขนสง (90) ธรุกจิ 
นวด/สปา (91) ธุรกิจนําเที่ยว (90) คาดการณผลประกอบ 
การใกลเคียงกับปทีผ่านมามากท่ีสดุ สวนธรุกจิท่ีพกัแรม (67) 
ธุรกิจรานอาหาร (63) และสวนสนุก/ธีมพารค (68) คาดวา 
ผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.) ธุรกิจสินคาที่ระลึก (95)  
ธุรกิจนวด/สปา (94) ธุรกิจนําเที่ยว (96) คาดการณผล 
ประกอบการใกลเคียงกับปที่ผานมามากที่สุด สวนธุรกิจที่ 
สถานบนัเทิง (68) ธรุกจิท่ีพกัแรม (71) ธรุกจิรานอาหาร (63)   
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

เทศกาลคริสตมาส (หยุดยาว 3 วัน 25 - 27 ธ.ค.) 
ธุรกิจสินคาที่ระลึก (93)  ธุรกิจนวด/สปา (93) ธุรกิจนํา 
เที่ยว (91) คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกับปที่ผาน 
มามากทีส่ดุ สวนธรุกจิทีพ่กัแรม (59) ธรุกจิรานอาหาร (76) 
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

เทศกาลสิ้นป - ปใหม (หยุดยาว 4 วัน 31 ธ.ค. - 3 
ม.ค.) ธุรกิจสินคาที่ระลึก (95) ธุรกิจขนสง (87) สวนสนุก/ 
ธีมพารค (90) คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกับปที่ 
ผานมามากที่สุด สวนธุรกิจที่พักแรม (55) ธุรกิจรานอาหาร 
(65) สถานบันเทิง (66) คาดวาผลประกอบการจะลดลง 
มากกวาปที่ผานมามาก

เมือ่พจิารณาการคาดการณของผูประกอบการสถาน 
การณการทองเทีย่วในวนัหยดุตาง ๆ จาํแนกตามภมูภิาค พบวา

วันไหวพระจันทรและวันออกพรรษา ผูประกอบ 
การทุกภูมิภาคคาดการณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดย 
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก 
ผูประกอบการในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ คาดการณผลประกอบการดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

วันคลายวันสวรรคต ร.9 ผูประกอบการทกุภมิูภาค 
คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการ 
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก 
ผูประกอบการในภาคตะวันตกและภาคเหนือคาดการณ 
ผลประกอบการดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

วนัปยมหาราช ผูประกอบการทกุภมูภิาคคาดการณ 
ผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการคาดวาผล 
ประกอบการจะลดลงมากกวาปท่ีผานมามาก ผูประกอบการ 
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกคาดการณผลประกอบการ 
ดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

เทศกาลลอยกระทง ผูประกอบการทุกภูมิภาคคาด 
การณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการคาด 
วาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก ผูประ 
กอบการในภาคตะวันตกและภาคกลางคาดการณผลประ 
กอบการดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

 วันพอแหงชาติ ผูประกอบการในภาคกลางและ 
ภาคเหนือคาดการณผลประกอบการดีกวาภูมิภาคอื่น 
สวนผูประกอบการในภาคใต ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร 
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

วันรัฐธรรมนูญ ผูประกอบในภาคเหนือ ภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ และกรงุเทพมหานคร คาดการณผลประกอบ 
การดีกวาภูมิภาคอื่น แตลดลงจากเทศกาลเดียวกันของปที่ 
ผานมา ผูประกอบการในภาคตะวันตกและภาคใตคาดการณ 
ผลประกอบการแยกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

เทศกาลคริสตมาส ผูประกอบการทุกภูมิภาคคาด 
การณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการคาด 
วา ผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก ผูประ 
กอบการในภาคตะวันออกและภาคกลาง คาดการณผล 
ประกอบการแยกวาภูมิภาคอื่น

เทศกาลสิ้นป - ปใหม ผูประกอบการทุกภูมิภาค 
คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการ 
คาดวา ผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก 

ผูประกอบการในภาคใตและภาคกลาง คาดการณผลประกอบ 
การแยกวาภูมิภาคอื่น



7. การคาดการณจํานวนและรายได
 จากนักทองเที่ยวตางชาติ

ตารางที่ 4 การคาดการณจํานวนและรายไดจาก 
    นักทองเที่ยวตางชาติ

หมายเหตุ: p แทน คาคาดการณโดยผูวิจัย โดยคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเทีย่ว 
ระยะไกล (นอรเวย สวีเดน เดนมารค รสัเซีย ฯลฯ) ทีส่ามารถพกัในระยะยาว และสามารถกัก 
ตัว 14 วันได เนื่องจากไตรมาส 4 เปนฤดูหนาวของภูมิภาคยุโรป ซึ่งเปนชวงที่นักทองเที่ยวใน 
ภูมิภาคนี้นิยมมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยใชฐานขอมูลคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของนักทองเที่ยว 
แตละภูมิภาค จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
            - ขอมูลสถิตลิาสดุถงึเดอืนกรกฏาคม 2563 จากกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา

จากขอมลูลาสดุของกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา 
(ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) คาดวาเดือนมิถุนายน - 
กันยายน 2563 ประเทศไทยยังไมมีนักทองเที่ยวตางชาติ 
และไมมรีายไดจากนกัทองเทีย่วตางชาติ (ลดลงรอยละ 100 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา) ทั้งนี้ตัวเลขคาด 
การณจํานวนนักทองเท่ียวเปนการคาดการณภายใตสถาน 
การณที่ไมปกติ เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค 
โควิด-19 กระทบตอสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสนี้   

ไตรมาส 4/2563 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 
5 หมื่นคน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 รอยละ 
99.52 และคาดวามีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 4,500 
ลานบาท ลดลงรอยละ 99.11 จากชวงเวลาเดียวกันของป 
2562

คาดวาเมื่อสิ้นป 2563 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยว 
ตางชาติทั้งปประมาณ 6.74 ลานคน ลดลงจากป 2562 
รอยละ 83.07  และคาดวามรีายไดจากนกัทองเท่ียวตางชาติ 
ทั้งป 2563 ประมาณ 336,513 ลานบาท ลดลงจากป 2562 
รอยละ 82.59 ทัง้นีข้ึ้นอยูกับนโยบายของรฐับาลในไตรมาส 
ที่ 4

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 256314 15

วันไหวพระจนัทร (เทศกาลกนิเจ) ตอเนือ่งวนัออก 
พรรษา (หยุดยาว 3 วัน  2 - 4 ต.ค.)  ธุรกิจสินคาที่ระลึก 
(97) ธุรกิจขนสง (86)  คาดการณผลประกอบการใกลเคียง 
กับปที่ผานมามากที่สุด สวนธุรกิจที่พักแรม (43) ธุรกิจนํา 
เที่ยว (44) ธุรกิจรานอาหาร (47) คาดวาผลประกอบการ 
จะลดลงมากกวาปที่ผานมามากที่สุด

วันคลายวันสวรรคต ร.9 (13 ต.ค.) ธุรกิจนําเที่ยว 
(96) ธุรกิจนวด/สปา (95) ธุรกิจขนสง (87) คาดการณผล 
ประกอบการใกลเคียงกับปที่ผานมามากที่สุด สวนธุรกิจที่ 
พักแรม (58) คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ 
ผานมามาก

วันปยมหาราช (หยดุยาว 3 วนั 23 - 25 ต.ค.) ธรุกิจ 
สนิคาทีร่ะลึก (94) ธรุกจินวด/สปา (95) ธรุกจินาํเทีย่ว (96) 
คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกับปที่ผานมามากที่สุด  
สวนธุรกิจที่พักแรม (59) คาดวาผลประกอบการจะลดลง 
มากกวาปที่ผานมามาก

เทศกาลลอยกระทง (31 ต.ค. - 1 พ.ย.) ธรุกิจสนิคา 
ที่ระลึก (93) ธุรกิจนวด/สปา (93) ธุรกิจนําเที่ยว (91) คาด 
การณผลประกอบการใกลเคยีงกบัปท่ีผานมามากทีส่ดุ สวน 
ธรุกจิทีพ่กัแรม (59) ธรุกจิรานอาหาร (61) คาดวาผลประกอบ 
การจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

วันพอแหงชาต ิ(5 - 6 ธ.ค.) ธรุกจิขนสง (90) ธรุกจิ 
นวด/สปา (91) ธุรกิจนําเที่ยว (90) คาดการณผลประกอบ 
การใกลเคียงกับปทีผ่านมามากทีส่ดุ สวนธรุกจิทีพ่กัแรม (67) 
ธุรกิจรานอาหาร (63) และสวนสนุก/ธีมพารค (68) คาดวา 
ผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.) ธุรกิจสินคาที่ระลึก (95)  
ธุรกิจนวด/สปา (94) ธุรกิจนําเที่ยว (96) คาดการณผล 
ประกอบการใกลเคียงกับปที่ผานมามากที่สุด สวนธุรกิจที่ 
สถานบนัเทงิ (68) ธรุกจิทีพ่กัแรม (71) ธรุกจิรานอาหาร (63)   
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

เทศกาลคริสตมาส (หยุดยาว 3 วัน 25 - 27 ธ.ค.) 
ธุรกิจสินคาที่ระลึก (93)  ธุรกิจนวด/สปา (93) ธุรกิจนํา 
เที่ยว (91) คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกับปที่ผาน 
มามากท่ีสดุ สวนธรุกจิท่ีพกัแรม (59) ธรุกจิรานอาหาร (76) 
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

เทศกาลสิ้นป - ปใหม (หยุดยาว 4 วัน 31 ธ.ค. - 3 
ม.ค.) ธุรกิจสินคาที่ระลึก (95) ธุรกิจขนสง (87) สวนสนุก/ 
ธีมพารค (90) คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกับปที่ 
ผานมามากที่สุด สวนธุรกิจที่พักแรม (55) ธุรกิจรานอาหาร 
(65) สถานบันเทิง (66) คาดวาผลประกอบการจะลดลง 
มากกวาปที่ผานมามาก

เมือ่พจิารณาการคาดการณของผูประกอบการสถาน 
การณการทองเทีย่วในวนัหยดุตาง ๆ จาํแนกตามภูมภิาค พบวา

วันไหวพระจันทรและวันออกพรรษา ผูประกอบ 
การทุกภูมิภาคคาดการณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดย 
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปท่ีผานมามาก 
ผูประกอบการในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ คาดการณผลประกอบการดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

วนัคลายวันสวรรคต ร.9 ผูประกอบการทกุภมิูภาค 
คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการ 
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปท่ีผานมามาก 
ผูประกอบการในภาคตะวันตกและภาคเหนือคาดการณ 
ผลประกอบการดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

วนัปยมหาราช ผูประกอบการทกุภมูภิาคคาดการณ 
ผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการคาดวาผล 
ประกอบการจะลดลงมากกวาปทีผ่านมามาก ผูประกอบการ 
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกคาดการณผลประกอบการ 
ดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

เทศกาลลอยกระทง ผูประกอบการทุกภูมิภาคคาด 
การณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการคาด 
วาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก ผูประ 
กอบการในภาคตะวันตกและภาคกลางคาดการณผลประ 
กอบการดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

 วันพอแหงชาติ ผูประกอบการในภาคกลางและ 
ภาคเหนือคาดการณผลประกอบการดีกวาภูมิภาคอื่น 
สวนผูประกอบการในภาคใต ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร 
คาดวาผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก

วันรัฐธรรมนูญ ผูประกอบในภาคเหนือ ภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ และกรงุเทพมหานคร คาดการณผลประกอบ 
การดีกวาภูมิภาคอื่น แตลดลงจากเทศกาลเดียวกันของปที่ 
ผานมา ผูประกอบการในภาคตะวันตกและภาคใตคาดการณ 
ผลประกอบการแยกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย

เทศกาลคริสตมาส ผูประกอบการทุกภูมิภาคคาด 
การณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการคาด 
วา ผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก ผูประ 
กอบการในภาคตะวันออกและภาคกลาง คาดการณผล 
ประกอบการแยกวาภูมิภาคอื่น

เทศกาลสิ้นป - ปใหม ผูประกอบการทุกภูมิภาค 
คาดการณผลประกอบการใกลเคียงกัน โดยผูประกอบการ 
คาดวา ผลประกอบการจะลดลงมากกวาปที่ผานมามาก 

ผูประกอบการในภาคใตและภาคกลาง คาดการณผลประกอบ 
การแยกวาภูมิภาคอื่น
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นโยบายดานการทองเที่ยว

1. สงเสรมิใหมกีารเคลือ่นทีข่องประชาชนภายในประเทศ
 รัฐบาลประกาศวันหยุดยาวทุกเดือน (เลือกชวงสิ้น 

เดือนก็จะดี) เพื่อใหขาราชการ หรือคนที่มีรายไดประจําได 
ออกมาทองเที่ยวจับจายใชสอย หรือเดินทางเปนการหมุน 
เวียนเม็ดเงินในระบบ หรือกระตุนเศรษฐกิจนั่นเอง
 ขยายเวลา “โครงการเราเท่ียวดวยกนั” ไปเรือ่ย ๆ  

จนกวาจะหมดงบประมาณ เพิม่เง่ือนไข สนบัสนนุการจดัการ 
ประชมุสัมมนาในตางจังหวดั โดยรฐับาลสนับสนุนคาสมัมนา 
รอยละ 40 จากคาใชจายจริง เพ่ือกระจายรายไดจากการ 
เดินทาง และสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ

2. การเปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติ ที่อาจจะ 
มีขึ้นในอนาคตขางหนา  
จากผลการสํารวจประชาชนทัว่ไป จะเห็นไดวาประชาชน 

ยังไมพรอมท่ีจะใหมีการเปดรับนักทองเที่ยวในปริมาณมาก 
แตมีความเขาใจในความจาํเปนดานเศรษฐกจิ ในมุมมองของ 
ประชาชน ยอมรบัใหเปดรับนักทองเที่ยวเฉพาะบางกลุมที่ 
จําเปนตองเดินทางเขาประเทศไทย หรอืถาหากจะรบันกั 
ทองเทีย่วตองมกีารกกัตวั 14 วนั กอนทีจ่ะเดนิทางไปทอง 
เทีย่วจงัหวดัอ่ืน ๆ ไดอยางอิสระ และตองอยูภายใตเงื่อนไข 
มาตรการปองกนัโรคโควดิ-19 ของประเทศไทยอยางเขมขน 
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะ สําหรับการบริหาร - จัดการความ 
เสี่ยง ดังนี้ 

 ควรทดลองเปดรับนักทองเที่ยวไปทีละเฟส ถาไม 
เกิดปญหาคอยขยายรับจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้น โดย 
เฟส 1 ควรรับนักทองเที่ยวที่ตองการพักระยะยาว และ 
จํากัดประเทศที่สามารถเขามาไดกอน เชน สวีเดน นอรเวย 
สวิสเซอรแลนด อืน่ ๆ ซ่ึงไตรมาส 4 จะเปนหนาหนาวของ 
ประเทศเหลานี ้ นกัทองเทีย่วมักจะมาทองเทีย่วในประเทศ 
ไทยระยะยาว เพราะอากาศอบอุนกวา เฟส 2 รับชาวตาง 

8.1  ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

บทสรุป 
จากสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตไตรมาสแรก 

ของป 2563 ประกอบกับพ้ืนฐานเศรษฐกิจกอนวิกฤต 
โควดิ-19 ทีอ่อนแอมาก เม่ือไดรับผลกระทบทีร่นุแรงจากการ 
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การทองเที่ยวและการสงออก สาเหตุสําคัญมาจากการหยุด 
ชะงักดานการขนสงไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากการ 
ปดพรมแดนของหลาย ๆ ประเทศ เพื่อสกัดกั้นการแพร 
ระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหผูประกอบการสูญเสียราย 
ไดจากการทองเที่ยว และขาดสภาพคลองทางการเงินใน 
การดําเนินธุรกิจ จนเกิดการปดกิจการชั่วคราวไปท่ัวท้ัง 
ประเทศ ผูประกอบการสวนใหญรอดูสถานการณการแพร 
ระบาด และนโยบายทางเศรษฐกิจของทางภาครัฐ สงผล 
ใหในไตรมาสนี้ แรงงานในภาคบริการทั้งในและนอกระบบ 
ตกงานและสูญเสียรายได ขณะที่ภาคการเกษตรและภาค 
การผลติไมสามารถรองรบัแรงงานเหลาน้ีไดในภาวะปจจบุนั  
สะทอนความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพิงรายได 
จากการทองเที่ยวและการสงออก ถึงเกือบรอยละ 70 ของ 
GDP ในไตรมาสนี้ถึงแมสถานการณการแพรระบาดภายใน 
ประเทศไทยจะสามารถควบคุมไดแลว ดังจะเห็นจากสถิติ 
การติดเชื้อภายในประเทศเปน 0 มานานกวา 100 วัน จน 
ศนูยควบคุมและปองกันโรค The US Centers for Disease 
Control and Prevention (US CDC) ของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ยกใหประเทศไทยอยูในประเทศกลุมความเสี่ยงตํ่า 
ซึ่งมีเพียง 7 ประเทศทั่วโลกเทานั้น สวนใหญเปนประเทศ 
เลก็ ๆ ทีเ่ปนเกาะรวมทัง้ประเทศนวิซแีลนด นบัเปนจดุแข็ง 
ของประเทศไทยที่มีทีมสาธารณสุขที่เขมแข็ง มีการกระตุน 
เตือน และใหความเขาใจแกประชาชนในการปองกันการ 
แพรระบาด ตลอดจนความรวมมือของประชาชนทุกภาค 
สวนในการปองกนัการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ใหความ 
รวมมือในการสวมใสหนากากอนามัย จึงทําใหการใชชีวิต 
ของประชาชนชาวไทยอยูในสภาวะใกลเคียงปกติมากที่สุด 
ถงึแมภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยกต็าม ในขณะท่ีหลายประเทศ 
มียอดผูติดเชื้อพุงขึ้นสูงจนไมสามารควบคุมได ซึ่งในที่สุดก็ 
กระทบไปยังทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถึงแมรัฐบาลของ 
ประเทศเหลานั้นจะไมสั่งล็อคดาวน เพราะตองการใหธุรกิจ 
ตาง ๆ สามารถเดินหนาตอไปได แตในที่สุดก็อยูในสภาพ 

ชาตทิัว่ไปทีต่องการพกัในประเทศไทยระยะยาว และสามารถ 
กักตัว 14 วันได เฟส 3 รับชาวตางชาติที่มาจากประเทศ 
ที่ไมมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 มา 60 วัน โดยไมตอง 
กักตัว 14 วัน
 ชี้แจงมาตรการของสายการบินที่รับนักทองเที่ยวมา 

มีมาตรการปองกันการติดเชื้อใหแกพนักงานอยางไร (การ 
ชี้แจงตอสาธารณชนเปรียบเสมือนการใหคํามั่นสัญญาและ 
สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนดวย) และมีการขนสงนัก 
ทองเที่ยว ตั้งแตลงจากเครื่องบิน และนําออกจากสนามบิน 
ไปยงัสถานทีก่กัตวัอยางไร ควรมชีองทางเฉพาะเพือ่ปองกนั 
ไมใหประชาชน หรือเจาหนาที่ในสนามบินสัมผัสใกลชิดนัก 
ทองเที่ยวเหลานั้น
 ประกาศใหประชาชนทราบวาจะมีการกักตัวนัก 

ทองเที่ยวที่ไหน ซึ่งควรเปน Alternative State Quaran-
tine ที่ไดรับการรับรองตรวจสอบจาก ศบค. กอน และมี 
การถายวีดีโอใหประชาชนเห็นความพรอมของสถานที่กัก 
ตัว และมีการควบคุมเจาหนาที่หรือพนักงานของสถานที่ 
นั้น ๆ อยางไร ซึ่งแนนอนวาจะตองถูกปฏิบัติเชนเดียวกัน 
กับนักทองเที่ยวเหลานั้น (เขา-ออกพรอมกัน หามออกจาก 
บริเวณที่กักตัวตลอดระยะเวลา 14 วัน)
 ควรมี Agency ดูแลรับผิดชอบตลอดเสนทางการ 

เขามาของนักทองเที่ยว ตั้งแตการทําวีซา การจองตั๋วเครื่อง 
บิน การขนสงนักทองเที่ยวไปยังสถานที่กักตัว ซึ่งการกักตัว 
สามารถมีทางเลือกใหนักทองเที่ยวทํากอนขึ้นเครื่องที่ประ 
เทศปลายทางก็ได โดยตองมีการควบคุมโดยแพทยหรือทีม 
สาธารณสุขที่ไดรับอนุมัติจาก ศบค. 
 เพิ่มสวัสดิการใหแกแพทย พยาบาล บุคลากรดาน 

สาธารณะสุข หากจะเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติอีกครั้ง 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน
 ฝกอบรมผูประกอบการและบคุลากรในอตุสาหกรรม 

ทองเที่ยว เรื่องการรับมือและดูแลนักทองเที่ยว เชน การ 
ตรวจวัดไขกอนการเดินทาง มาตรการและวิธีการปองกัน 
เชื้อไวรัสโควิด-19
 กระตุนใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งดานการบริการและ 
ดานสขุอนามยัใหเปนไปตามมาตรการทางสาธารณสุข หรอื 
มาตรฐานความปลอดภัยดานสขุอนามยั (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration: SHA)

ล็อคดาวนไปโดยอัตโนมัติเชนเดียวกัน เนื่องจากประชาชน 
ไมกลาออกมาใชชีวิตประจําวันตามปกติ เมื่อการเดินทาง 
เคลื่อนที่ลดนอยลงการคาขายก็ยอมนอยลง เนื่องจากไมมี 
ลูกคา เกิดภาวะตกงาน ประชาชนมีรายไดลดลง ในที่สุดก็ 
จะตกอยูในภาวะยากลําบากไปทั้งประเทศ ซึ่งเราคงไมตอง 
การใหเกดิภาวะการณเชนนัน้ ดังน้ันประเทศไทยจําเปนตอง 
มแีผน เพ่ือเตรียมรับมอืกบัผลกระทบตอกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่ตองเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได แตจะทําอยางไรให 
ประชาชนมีการดาํเนนิชวีติใหใกลคยีงกบัภาวะปกตมิากทีสุ่ด  
สามารถไปเดินหางสรรพสินคา ตลาด เพื่อจับจายซื้อสินคา 
ได สามาถเดินทางทองเทีย่วในสถานทีต่าง ๆ ไดโดยไมตอง 
ระวังระแวงวาจะมีผูติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่แหงนั้น  
นาจะเปนสิ่งที่ทุกคนจะตองคํานึง และรวมมือกันใหมากที่ 
สดุในขณะน้ี  เพือ่ใหกลไกทางธรุกจิภายในประเทศสามารถ 
ดําเนินตอไปได ซึ่งเปนการประคับประคองทุกภาคสวนให 
ผานพนชวงวิฤตโควิด-19 นี้ไปดวยกันใหได

จากการสํารวจผูประกอบการในไตรมาสนี้พบวาผลประกอ
บการดขีัน้กวาไตรมาส 2/2563 คาดชันคีวามเช่ือม่ัน 
ผูประกอบการขยับจาก 12 ขึ้นมาเปน 60 แตก็ยังอยูใน 
ภาวะต่ํากวาระดับปกติมาก สวนสถานภาพการประกอบ 
กิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 3/2563 พบวา 
เปดทําการปกติ รอยละ 88 ขยับจากไตรมาส 2/2562 ที่ 
เปดทําการเพียง รอยละ 35  และจํานวนแรงงานที่ตกงาน 
เนื่องจากสถานประกอบการยังไมเปดทําการและถูกใหออก
จากการจางงานในไตรมาสนีม้ปีระมาณ 537,280 คน ซึง่ใน 
ไตรมาส 2/2563 มีแรงงานตกงานชั่วคราว เนื่องจากสถาน 
ประกอบการปดกิจการชั่วคราวประมาณ 2.6 ลานคน นั่น 
หมายความวาในไตรมาสนี้มีแรงงานที่สามารถกลับเขามา
ทํางานในระบบไดประมาณ 2.06 ลานคนนั่นเอง แรงงานที่ 
ถูกใหออก หรือถูกพักงานตอ สวนใหญจะเปนแรงงานใน 
จังหวัดท่ีมีลูกคาหลักเปนชาวตางชาติ ไดแก แรงงานใน 
จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย พัทยา/ชลบุรี ระยอง หัวหิน/ ประ 
จวบคีรีขันธ กระบี่ เชียงใหม เปนตน โดยแรงงานที่ไดรับ 
ความเดือดรอนมากที่สุด คือ กลุมมัคคุเทศก และพนักงาน 
นวด สปา เนือ่งจากไดรบัคาแรงเปนรายวนัและไมมีงานเลย 
ตั้งแตไตรมาส 2 เปนตนมา ซึ่งแรงงานกลุมนี้ไมมีรายไดมา 
อยางนอยเปนเวลา 6 เดือน

ในไตรมาสนี ้สถานประกอบการสวนใหญเปดทาํการ 
ปกติ แตยังไมมีลูกคาเขามามากนัก เนื่องจากรัฐบาลเพิ่ง 
ปลดล็อคการหามกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ 
โรคโควิด-19 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม (กลางไตรมาส 
3/2563) ทางดานการกระตุนการทองเที่ยวของคนไทย 
หรือไทยเที่ยวไทย ผาน “โครงการเราเที่ยวไปดวยกัน” 
พบวา สามารถทําใหคนไทยออกมาทองเที่ยวไดมากกวา 
การที่ไมมีการกระตุน ดังจะเห็นไดจากยอดผูเดินทางและ 
คาใชจายของผูเดินทางในเดือนกรกฎาคมสูงขึ้นกวาเดือน 
มถินุายน ซึง่ยังไมม ี“โครงการเราเทีย่วไปดวยกนั” สิง่ทีน่า 
กังวลในไตรมาสตอไปคือ ประชาชนจะมีรายไดเหลือพอที่ 
จะทองเที่ยว หรือออกมาใชจายเหมือนกับไตรมาสนี้ไดอีก 
หรอืไม เนือ่งจากมาตรการพกัชาํระหนีก้าํลงัจะหมดในเดอืน 
ตุลาคม และแนวโนมการสงออกก็ลดลง แตปจจัยบวกใน 
ไตรมาสหนาก็มีอยูบาง เชน รัฐบาลเริ่มเปดประเทศรับนัก 
ทองเที่ยวตางชาติ โดยระยะแรกรับนักทองเที่ยวที่ตองการ 
พาํนกัระยะยาวกอน และถาสามารถควบคมุการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ไดด ีก็คงมีการขยายการรบันกัทองเท่ียวไดมาก 
ขึ้น โดยไมตองกักตัว แตอาจจะเลือกประเทศหรือเมืองที่ 
ไมมีการระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-19 มาอยางตอเนือ่ง สวน 
ปจจัยบวกอีกอยาง คือ มีขาวประเทศบราซิลอนุญาตใหมี 
การนําเขาขาวไดโดยไมเก็บภาษี แสดงใหเห็นวาประเทศที่ 
มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางรุนแรง มีแนวโนม 
การขาดวัตถดุบิทางดานอาหารตอไปในอนาคต ดงันัน้นาจะ 
เปนโอกาสของประเทศไทยที่มีความสมบูรณทางทรัพยากร
และตนทุนทางการเกษตร สามารถเปนแหลงผลิตอาหาร 
ของโลกได เพียงแตภาครัฐจะสงเสริมการผลิตไดทันการณ 
และสงออกไปประเทศที่มีการระบาดรุนแรงเหลานั้นได 
หรือไม ถาทําไดทันทวงที ประชาชนก็จะมีเงินในการเดิน 
ทางทองเที่ยวหรือจับจายใชสอยภายในประเทศไดมากขึ้น 
ดงันัน้ ในระยะ 2-3 ปตอจากนีไ้ป ภาครฐัควรใหความสาํคญั 
กับการสงออกสินคาเกษตร ที่เปนวัตถุดิบตั้งตนของการ 
ประกอบอาหาร เชน ขาว แปง เนือ้สตัวแชแขง็ หรอืผลติภณัฑ 
แปรรูปจากเนื้อสัตว เปนตน สวนรายไดจากการทองเที่ยว 
คงตองเนนรายไดจากการทองเทีย่วภายในประเทศเปนหลกั 
เนื่องจากการทองเที่ยวจากตางชาติคงยังไมกลับมาเหมือน 
เดิมในระยะ 2-3 ปนี้ แตคาดวาหากผานพนวิกฤตโควิด-19 
อตุสาหกรรมการทองเทีย่วยังคงเปนรายไดหลกัของประเทศ 
ไทยอยางแนนอน

5. สรุปและขอเสนอแนะ  
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นโยบายดานการทองเที่ยว

1. สงเสรมิใหมกีารเคลือ่นทีข่องประชาชนภายในประเทศ
 รัฐบาลประกาศวันหยุดยาวทุกเดือน (เลือกชวงสิ้น 

เดือนก็จะดี) เพื่อใหขาราชการ หรือคนที่มีรายไดประจําได 
ออกมาทองเที่ยวจับจายใชสอย หรือเดินทางเปนการหมุน 
เวียนเม็ดเงินในระบบ หรือกระตุนเศรษฐกิจนั่นเอง
 ขยายเวลา “โครงการเราเทีย่วดวยกนั” ไปเรือ่ย ๆ  

จนกวาจะหมดงบประมาณ เพิม่เง่ือนไข สนบัสนนุการจดัการ 
ประชมุสัมมนาในตางจงัหวดั โดยรฐับาลสนับสนนุคาสัมมนา 
รอยละ 40 จากคาใชจายจริง เพ่ือกระจายรายไดจากการ 
เดินทาง และสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ

2. การเปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติ ที่อาจจะ 
มีขึ้นในอนาคตขางหนา  
จากผลการสาํรวจประชาชนทัว่ไป จะเห็นไดวาประชาชน 

ยังไมพรอมท่ีจะใหมีการเปดรับนักทองเที่ยวในปริมาณมาก 
แตมคีวามเขาใจในความจาํเปนดานเศรษฐกจิ ในมุมมองของ 
ประชาชน ยอมรบัใหเปดรับนักทองเที่ยวเฉพาะบางกลุมที่ 
จําเปนตองเดินทางเขาประเทศไทย หรอืถาหากจะรบันกั 
ทองเท่ียวตองมกีารกกัตัว 14 วนั กอนท่ีจะเดินทางไปทอง 
เทีย่วจงัหวดัอืน่ ๆ ไดอยางอสิระ และตองอยูภายใตเงื่อนไข 
มาตรการปองกนัโรคโควดิ-19 ของประเทศไทยอยางเขมขน 
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะ สําหรับการบริหาร - จัดการความ 
เสี่ยง ดังนี้ 

 ควรทดลองเปดรับนักทองเที่ยวไปทีละเฟส ถาไม 
เกิดปญหาคอยขยายรับจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้น โดย 
เฟส 1 ควรรับนักทองเท่ียวท่ีตองการพักระยะยาว และ 
จํากัดประเทศที่สามารถเขามาไดกอน เชน สวีเดน นอรเวย 
สวิสเซอรแลนด อืน่ ๆ ซ่ึงไตรมาส 4 จะเปนหนาหนาวของ 
ประเทศเหลานี ้ นกัทองเทีย่วมกัจะมาทองเทีย่วในประเทศ 
ไทยระยะยาว เพราะอากาศอบอุนกวา เฟส 2 รับชาวตาง 

8.1  ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

บทสรุป 
จากสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นต้ังแตไตรมาสแรก 

ของป 2563 ประกอบกับพ้ืนฐานเศรษฐกิจกอนวิกฤต 
โควดิ-19 ทีอ่อนแอมาก เม่ือไดรับผลกระทบทีร่นุแรงจากการ 
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหเกิดการหยุดชะงัก 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การทองเที่ยวและการสงออก สาเหตุสําคัญมาจากการหยุด 
ชะงักดานการขนสงไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากการ 
ปดพรมแดนของหลาย ๆ ประเทศ เพื่อสกัดกั้นการแพร 
ระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหผูประกอบการสูญเสียราย 
ไดจากการทองเท่ียว และขาดสภาพคลองทางการเงินใน 
การดําเนินธุรกิจ จนเกิดการปดกิจการชั่วคราวไปท่ัวท้ัง 
ประเทศ ผูประกอบการสวนใหญรอดูสถานการณการแพร 
ระบาด และนโยบายทางเศรษฐกิจของทางภาครัฐ สงผล 
ใหในไตรมาสนี้ แรงงานในภาคบริการทั้งในและนอกระบบ 
ตกงานและสูญเสียรายได ขณะที่ภาคการเกษตรและภาค 
การผลิตไมสามารถรองรบัแรงงานเหลาน้ีไดในภาวะปจจบุนั  
สะทอนความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพิงรายได 
จากการทองเที่ยวและการสงออก ถึงเกือบรอยละ 70 ของ 
GDP ในไตรมาสนี้ถึงแมสถานการณการแพรระบาดภายใน 
ประเทศไทยจะสามารถควบคุมไดแลว ดังจะเห็นจากสถิติ 
การติดเชื้อภายในประเทศเปน 0 มานานกวา 100 วัน จน 
ศนูยควบคุมและปองกันโรค The US Centers for Disease 
Control and Prevention (US CDC) ของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ยกใหประเทศไทยอยูในประเทศกลุมความเสี่ยงตํ่า 
ซึ่งมีเพียง 7 ประเทศทั่วโลกเทานั้น สวนใหญเปนประเทศ 
เลก็ ๆ ทีเ่ปนเกาะรวมทัง้ประเทศนวิซแีลนด นบัเปนจดุแข็ง 
ของประเทศไทยที่มีทีมสาธารณสุขที่เขมแข็ง มีการกระตุน 
เตือน และใหความเขาใจแกประชาชนในการปองกันการ 
แพรระบาด ตลอดจนความรวมมือของประชาชนทุกภาค 
สวนในการปองกนัการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ใหความ 
รวมมือในการสวมใสหนากากอนามัย จึงทําใหการใชชีวิต 
ของประชาชนชาวไทยอยูในสภาวะใกลเคียงปกติมากที่สุด 
ถงึแมภาวะเศรษฐกจิจะถดถอยกต็าม ในขณะท่ีหลายประเทศ 
มียอดผูติดเชื้อพุงขึ้นสูงจนไมสามารควบคุมได ซึ่งในที่สุดก็ 
กระทบไปยังทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถึงแมรัฐบาลของ 
ประเทศเหลานั้นจะไมสั่งล็อคดาวน เพราะตองการใหธุรกิจ 
ตาง ๆ สามารถเดินหนาตอไปได แตในที่สุดก็อยูในสภาพ 

ชาตทิัว่ไปทีต่องการพกัในประเทศไทยระยะยาว และสามารถ 
กักตัว 14 วันได เฟส 3 รับชาวตางชาติที่มาจากประเทศ 
ที่ไมมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 มา 60 วัน โดยไมตอง 
กักตัว 14 วัน
 ชี้แจงมาตรการของสายการบินที่รับนักทองเที่ยวมา 

มีมาตรการปองกันการติดเชื้อใหแกพนักงานอยางไร (การ 
ชี้แจงตอสาธารณชนเปรียบเสมือนการใหคําม่ันสัญญาและ 
สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนดวย) และมีการขนสงนัก 
ทองเที่ยว ตั้งแตลงจากเครื่องบิน และนําออกจากสนามบิน 
ไปยงัสถานทีก่กัตวัอยางไร ควรมชีองทางเฉพาะเพือ่ปองกัน 
ไมใหประชาชน หรือเจาหนาที่ในสนามบินสัมผัสใกลชิดนัก 
ทองเที่ยวเหลานั้น
 ประกาศใหประชาชนทราบวาจะมีการกักตัวนัก 

ทองเที่ยวที่ไหน ซึ่งควรเปน Alternative State Quaran-
tine ที่ไดรับการรับรองตรวจสอบจาก ศบค. กอน และมี 
การถายวีดีโอใหประชาชนเห็นความพรอมของสถานที่กัก 
ตัว และมีการควบคุมเจาหนาที่หรือพนักงานของสถานที่ 
นั้น ๆ อยางไร ซึ่งแนนอนวาจะตองถูกปฏิบัติเชนเดียวกัน 
กับนักทองเที่ยวเหลานั้น (เขา-ออกพรอมกัน หามออกจาก 
บริเวณที่กักตัวตลอดระยะเวลา 14 วัน)
 ควรมี Agency ดูแลรับผิดชอบตลอดเสนทางการ 

เขามาของนักทองเที่ยว ตั้งแตการทําวีซา การจองตั๋วเครื่อง 
บิน การขนสงนักทองเที่ยวไปยังสถานที่กักตัว ซึ่งการกักตัว 
สามารถมีทางเลือกใหนักทองเที่ยวทํากอนขึ้นเครื่องที่ประ 
เทศปลายทางก็ได โดยตองมีการควบคุมโดยแพทยหรือทีม 
สาธารณสุขที่ไดรับอนุมัติจาก ศบค. 
 เพิ่มสวัสดิการใหแกแพทย พยาบาล บุคลากรดาน 

สาธารณะสุข หากจะเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติอีกครั้ง 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน
 ฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรม 

ทองเที่ยว เรื่องการรับมือและดูแลนักทองเที่ยว เชน การ 
ตรวจวัดไขกอนการเดินทาง มาตรการและวิธีการปองกัน 
เชื้อไวรัสโควิด-19
 กระตุนใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งดานการบริการและ 
ดานสขุอนามัยใหเปนไปตามมาตรการทางสาธารณสุข หรอื 
มาตรฐานความปลอดภยัดานสขุอนามยั (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration: SHA)

ล็อคดาวนไปโดยอัตโนมัติเชนเดียวกัน เนื่องจากประชาชน 
ไมกลาออกมาใชชีวิตประจําวันตามปกติ เมื่อการเดินทาง 
เคลื่อนที่ลดนอยลงการคาขายก็ยอมนอยลง เนื่องจากไมมี 
ลูกคา เกิดภาวะตกงาน ประชาชนมีรายไดลดลง ในที่สุดก็ 
จะตกอยูในภาวะยากลําบากไปทั้งประเทศ ซึ่งเราคงไมตอง 
การใหเกดิภาวะการณเชนนัน้ ดงัน้ันประเทศไทยจําเปนตอง 
มแีผน เพือ่เตรยีมรบัมอืกบัผลกระทบตอกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
ที่ตองเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได แตจะทําอยางไรให 
ประชาชนมีการดาํเนินชีวติใหใกลคยีงกบัภาวะปกตมิากทีสุ่ด  
สามารถไปเดินหางสรรพสินคา ตลาด เพื่อจับจายซื้อสินคา 
ได สามาถเดินทางทองเทีย่วในสถานทีต่าง ๆ ไดโดยไมตอง 
ระวังระแวงวาจะมีผูติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่แหงนั้น  
นาจะเปนสิ่งที่ทุกคนจะตองคํานึง และรวมมือกันใหมากที่ 
สดุในขณะนี ้ เพือ่ใหกลไกทางธรุกจิภายในประเทศสามารถ 
ดําเนินตอไปได ซึ่งเปนการประคับประคองทุกภาคสวนให 
ผานพนชวงวิฤตโควิด-19 นี้ไปดวยกันใหได

จากการสํารวจผูประกอบการในไตรมาสนี้พบวาผลประกอ
บการดขีัน้กวาไตรมาส 2/2563 คาดชันคีวามเช่ือมัน่ 
ผูประกอบการขยับจาก 12 ขึ้นมาเปน 60 แตก็ยังอยูใน 
ภาวะตํ่ากวาระดับปกติมาก สวนสถานภาพการประกอบ 
กิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 3/2563 พบวา 
เปดทําการปกติ รอยละ 88 ขยับจากไตรมาส 2/2562 ที่ 
เปดทําการเพียง รอยละ 35  และจํานวนแรงงานที่ตกงาน 
เนื่องจากสถานประกอบการยังไมเปดทําการและถูกใหออก
จากการจางงานในไตรมาสนีม้ปีระมาณ 537,280 คน ซ่ึงใน 
ไตรมาส 2/2563 มีแรงงานตกงานชั่วคราว เนื่องจากสถาน 
ประกอบการปดกิจการชั่วคราวประมาณ 2.6 ลานคน นั่น 
หมายความวาในไตรมาสนี้มีแรงงานที่สามารถกลับเขามา
ทํางานในระบบไดประมาณ 2.06 ลานคนนั่นเอง แรงงานที่ 
ถูกใหออก หรือถูกพักงานตอ สวนใหญจะเปนแรงงานใน 
จังหวัดที่มีลูกคาหลักเปนชาวตางชาติ ไดแก แรงงานใน 
จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย พัทยา/ชลบุรี ระยอง หัวหิน/ ประ 
จวบคีรีขันธ กระบี่ เชียงใหม เปนตน โดยแรงงานที่ไดรับ 
ความเดือดรอนมากที่สุด คือ กลุมมัคคุเทศก และพนักงาน 
นวด สปา เนือ่งจากไดรบัคาแรงเปนรายวนัและไมมงีานเลย 
ตั้งแตไตรมาส 2 เปนตนมา ซึ่งแรงงานกลุมนี้ไมมีรายไดมา 
อยางนอยเปนเวลา 6 เดือน

ในไตรมาสนี ้สถานประกอบการสวนใหญเปดทาํการ 
ปกติ แตยังไมมีลูกคาเขามามากนัก เนื่องจากรัฐบาลเพิ่ง 
ปลดล็อคการหามกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ 
โรคโควิด-19 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม (กลางไตรมาส 
3/2563) ทางดานการกระตุนการทองเที่ยวของคนไทย 
หรือไทยเที่ยวไทย ผาน “โครงการเราเที่ยวไปดวยกัน” 
พบวา สามารถทําใหคนไทยออกมาทองเที่ยวไดมากกวา 
การที่ไมมีการกระตุน ดังจะเห็นไดจากยอดผูเดินทางและ 
คาใชจายของผูเดินทางในเดือนกรกฎาคมสูงขึ้นกวาเดือน 
มถินุายน ซึง่ยังไมม ี“โครงการเราเทีย่วไปดวยกนั” สิง่ทีน่า 
กังวลในไตรมาสตอไปคือ ประชาชนจะมีรายไดเหลือพอที่ 
จะทองเที่ยว หรือออกมาใชจายเหมือนกับไตรมาสนี้ไดอีก 
หรอืไม เนือ่งจากมาตรการพกัชาํระหนีก้าํลงัจะหมดในเดือน 
ตุลาคม และแนวโนมการสงออกก็ลดลง แตปจจัยบวกใน 
ไตรมาสหนาก็มีอยูบาง เชน รัฐบาลเริ่มเปดประเทศรับนัก 
ทองเที่ยวตางชาติ โดยระยะแรกรับนักทองเที่ยวที่ตองการ 
พาํนักระยะยาวกอน และถาสามารถควบคมุการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ไดด ีกค็งมกีารขยายการรบันกัทองเท่ียวไดมาก 
ขึ้น โดยไมตองกักตัว แตอาจจะเลือกประเทศหรือเมืองที่ 
ไมมกีารระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 มาอยางตอเนือ่ง สวน 
ปจจัยบวกอีกอยาง คือ มีขาวประเทศบราซิลอนุญาตใหมี 
การนําเขาขาวไดโดยไมเก็บภาษี แสดงใหเห็นวาประเทศที่ 
มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางรุนแรง มีแนวโนม 
การขาดวัตถดุบิทางดานอาหารตอไปในอนาคต ดงันัน้นาจะ 
เปนโอกาสของประเทศไทยที่มีความสมบูรณทางทรัพยากร
และตนทุนทางการเกษตร สามารถเปนแหลงผลิตอาหาร 
ของโลกได เพียงแตภาครัฐจะสงเสริมการผลิตไดทันการณ 
และสงออกไปประเทศท่ีมีการระบาดรุนแรงเหลานั้นได 
หรือไม ถาทําไดทันทวงที ประชาชนก็จะมีเงินในการเดิน 
ทางทองเที่ยวหรือจับจายใชสอยภายในประเทศไดมากข้ึน 
ดงันัน้ ในระยะ 2-3 ปตอจากนีไ้ป ภาครฐัควรใหความสาํคญั 
กับการสงออกสินคาเกษตร ที่เปนวัตถุดิบตั้งตนของการ 
ประกอบอาหาร เชน ขาว แปง เนือ้สตัวแชแข็ง หรอืผลติภณัฑ 
แปรรูปจากเนื้อสัตว เปนตน สวนรายไดจากการทองเที่ยว 
คงตองเนนรายไดจากการทองเทีย่วภายในประเทศเปนหลกั 
เนื่องจากการทองเที่ยวจากตางชาติคงยังไมกลับมาเหมือน 
เดิมในระยะ 2-3 ปนี้ แตคาดวาหากผานพนวิกฤตโควิด-19 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวยังคงเปนรายไดหลกัของประเทศ 
ไทยอยางแนนอน

5. สรุปและขอเสนอแนะ  



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 256318 19

 ควรทดลองเปดรับนักทองเที่ยวไปทีละเฟส ถาไม 
เกิดปญหาคอยขยายรับจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้น โดย 
เฟส 1 ควรรับนักทองเที่ยวที่ตองการพักระยะยาว และ 
จํากัดประเทศที่สามารถเขามาไดกอน เชน สวีเดน นอรเวย 
สวิสเซอรแลนด อ่ืน ๆ ซ่ึงไตรมาส 4 จะเปนหนาหนาวของ 
ประเทศเหลานี ้ นักทองเท่ียวมกัจะมาทองเท่ียวในประเทศ 
ไทยระยะยาว เพราะอากาศอบอุนกวา เฟส 2 รับชาวตาง 

นโยบายดานการแกปญหาดานเศรษฐกิจ
เนื่องจากสถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศ 

หรอื ไทยเทีย่วไทย ขึน้อยูกับภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 
เปนสําคัญ ดังนั้น จึงเสนอแนะการแกปญหาทางเศรษฐกิจ 
ดังนี้

1. ปรบัโครงสรางหนีใ้หแกสถานประกอบการ ท่ีได 
รับความเดือดรอนจากเงินกูเดิมที่เคยกูไว โดยพิจารณาเปน 
ราย ๆ ไป เชน พักการชําระหนี้ใหแกสถานประกอบการ 
โดยพิจารณาเปนราย ๆ ไป ตามความจํานงของผูประกอบ 
การ โดยมีเงือ่นไขใหเลอืก เชน จายแตดอกพักตน 1 ป จาย 
แตตนไมมีดอก 1 ป หรือจายดอกเบี้ยแทนสถานประกอบ 
การที่อยูในสถานภาพถูกยึดกิจการ รถ หรือเครื่องจักร ไป 
1 ป เพื่อรอใหสถานประกอบการเปดดําเนินการ เมื่อถึง 
ภาวะปกติ และคอยกลับมาใชหนี้ใหแกรัฐบาลและธนาคาร 
ตอไป

2. สงเสรมิอาชพีทางการเกษตรแกบณัฑิตจบใหม 
หรือผูที่ถูกใหออกจากงาน

สงเสริมใหผูที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 
ใหสามารถสรางอาชีพสรางรายได และเปนการกระจาย 
แรงงานภาคบริการและภาคการผลิต สูภาคการเกษตรให 
มากขึน้ โดยจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุใหมกีารจัดตัง้กลุม 
ผูผลิตสินคาทางการเกษตร และใหสวนทองถิน่ในการจดัหา 
ปจจัยการผลิตทางการเกษตรใหแกประชาชน เชน รถไถ 
รถขุดประจําตําบล และจางบัณฑิตจบใหมในพื้นที่เหลานี้ 
ใหบริการการใชเคร่ืองจักรเหลานี้แกประชาชนท่ัวไปดวย 
(อยูภายใตการดแูลของ อบต.) นอกจากนีจ้ดัสรรงบประมาณ 
ใหสวนทองถิน่ในการดาํเนนิการแจกปุย เมลด็พนัธุพชื อาหาร 
สัตว (ไก หมู ปลา) ใหแกประชาชน ในขณะเดียวกันปลอย 
เงินกูดอกเบี้ยตํ่าเพื่อการเกษตรใหแกประชาชนดวย

3. ขยายการเกษตรแบบดัง้เดมิตอยอดไปสูเกษตร 
สมัยใหม เพื่อกอใหเกิดเปนเกษตรมูลคาสูง เชน การปลูก 
เมลอน หรอืแคนตาลปูในโรงเรอืน การเลีย้งโคขนุ การเลีย้ง 
แพะ การเล้ียงปลาสลดิในทอ และสรรหาเกษตรกรทีป่ระสบ 
ความสําเร็จในการทําการเกษตรแตละประเภท มาเปน 
วทิยากรใหความรูแกกลุมเกษตกรทีส่นใจ เปนการถายทอด 
ภูมิปญญาจากรุนสูรุน  

1. ใหความสําคัญกับลกูคาเกา โดยการรวบรวมฐาน 
ขอมลูลกูคาทีเ่คยใชบรกิารสถานประกอบการ เมือ่สถานการณ 
ดีขึ้น จะไดสงอีเมลหรือใชสื่อออนไลนเพื่อเสนอสินคาและ 
บริการราคาพิเศษแกลูกคา

8.2  ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ

4. หาตลาดใหแกเกษตรกร โดยทําความรวมมือกับ 
ภาคเอกชนในการรบัซือ้สนิคาเกษตรมาแปรรปูใหเกษตรกร 
โดยเฉพาะสินคาประเภท ขาว แปง ผลิตภัณฑแปรรูปจาก 
เนื้อสัตว อาหารแชแข็ง โดยอาศัยมาตรการดานภาษีมาเอื้อ 
ประโยชนแกภาคเอกชน เพื่อใหไดประโยชนรวมกันทั้ง 2 
ฝาย เชน ภาครัฐเอื้อประโยชนดานภาษีใหแกภาคเอกชน 
ที่ทําการสงออกสินคาเกษตร หรือผลิตภัณฑแปรรูปจาก 
สินคาเกษตร ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนในประเทศมีเงินในการ 
จับจายใชสอยมากยิ่งขึ้น และชวยลดการกูเงินมาแกปญหา 
ดานเศรษฐกิจ

5. บริหารการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดย 
การเพิม่ภาษทีีด่นิ สวนประชาชนทีม่กีารใหเชาทีดิ่นสามารถ 
เอาหลักฐานคาเชามาลดภาษีได (ใหเชาถูก ลดมาก ใหเชา 
แพง ลดนอย ตั้งเพดานคาเชาที่ดินตอไร เพื่อนํามาใชลด 
ภาษี) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการจางงานในภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
รปูของการใชประโยชนจากทีด่นิ และสงเสรมิใหภาคเอกชน 
ลงทุนในการใชที่ดิน เพื่อการเกษตรมากขึ้น ปรับเปลี่ยน 
"เกษตรดั้งเดิม" สู "เกษตรอุตสาหกรรม" ใหมากขึ้น

ชาตทิัว่ไปทีต่องการพกัในประเทศไทยระยะยาว และสามารถ 
กักตัว 14 วันได เฟส 3 รับชาวตางชาติที่มาจากประเทศ 
ที่ไมมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 มา 60 วัน โดยไมตอง 
กักตัว 14 วัน
 ชี้แจงมาตรการของสายการบินที่รับนักทองเที่ยวมา 

มีมาตรการปองกันการติดเชื้อใหแกพนักงานอยางไร (การ 
ชี้แจงตอสาธารณชนเปรียบเสมือนการใหคํามั่นสัญญาและ 
สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนดวย) และมีการขนสงนัก 
ทองเที่ยว ตั้งแตลงจากเครื่องบิน และนําออกจากสนามบิน 
ไปยงัสถานทีก่กัตวัอยางไร ควรมชีองทางเฉพาะเพือ่ปองกนั 
ไมใหประชาชน หรือเจาหนาที่ในสนามบินสัมผัสใกลชิดนัก 
ทองเที่ยวเหลานั้น
 ประกาศใหประชาชนทราบวาจะมีการกักตัวนัก 

ทองเที่ยวที่ไหน ซึ่งควรเปน Alternative State Quaran-
tine ที่ไดรับการรับรองตรวจสอบจาก ศบค. กอน และมี 
การถายวีดีโอใหประชาชนเห็นความพรอมของสถานที่กัก 
ตัว และมีการควบคุมเจาหนาที่หรือพนักงานของสถานที่ 
นั้น ๆ อยางไร ซึ่งแนนอนวาจะตองถูกปฏิบัติเชนเดียวกัน 
กับนักทองเที่ยวเหลานั้น (เขา-ออกพรอมกัน หามออกจาก 
บริเวณที่กักตัวตลอดระยะเวลา 14 วัน)
 ควรมี Agency ดูแลรับผิดชอบตลอดเสนทางการ 

เขามาของนักทองเที่ยว ตั้งแตการทําวีซา การจองตั๋วเครื่อง 
บิน การขนสงนักทองเที่ยวไปยังสถานที่กักตัว ซึ่งการกักตัว 
สามารถมีทางเลือกใหนักทองเท่ียวทํากอนข้ึนเครื่องที่ประ 
เทศปลายทางก็ได โดยตองมีการควบคุมโดยแพทยหรือทีม 
สาธารณสุขที่ไดรับอนุมัติจาก ศบค. 
 เพิ่มสวัสดิการใหแกแพทย พยาบาล บุคลากรดาน 

สาธารณะสุข หากจะเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติอีกครั้ง 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน
 ฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรในอตุสาหกรรม 

ทองเที่ยว เรื่องการรับมือและดูแลนักทองเที่ยว เชน การ 
ตรวจวัดไขกอนการเดินทาง มาตรการและวิธีการปองกัน 
เชื้อไวรัสโควิด-19
 กระตุนใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งดานการบริการและ 
ดานสขุอนามยัใหเปนไปตามมาตรการทางสาธารณสุข หรือ 
มาตรฐานความปลอดภยัดานสขุอนามยั (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration: SHA)

2. ปรับตัวการทําธุรกิจโดยเพ่ิมการทําตลาด 
ออนไลนมากขึ้น โดยเนนการตลาดแบบ Virtual selling 
เพื่อ Live ขายสินคาและบริการ หรือแนะนําสินคา หรือ 
บริการของสถานประกอบการนั้น ๆ เพื่อสรางการรับรูแก 
กลุมผูบริโภค การแนะนําสินคาและบริการ ถือเปนการ 
ประทับตราสินคาลงในใจของผูบริโภค

3. สรางภาพลักษณการบริการที่ปลอดเช้ือ โดย 
สนับสนุนและดําเนินการตามมาตรฐานของภาครัฐ ตาม 
มาตรฐานความปลอดภยัดานสขุอนามยั (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration: SHA) เพื่อใหนักทอง 
เที่ยวม่ันใจในความปลอดภัยดานสุขอนามัยจากสินคาและ
บริการ

4. เก็บขอมูลพฤติกรรมการใชจายของนักทอง 
เที่ยวชาวไทยแตละภูมิภาค เพื่อจัดหาสินคาและบริการให 
ตรงตามความตองการของลูกคาในแตละภูมิภาค

5. หันมากระตุ นการทองเท่ียวภายในประเทศ 
(Domestic Tourism)  โดยรวมกลุมกนัจดักจิกรรมตาง ๆ 
ตามเทศกาลสําคัญ ๆ ของแตละจังหวัด เพื่อดึงดูดลูกคา 
ชาวไทย 

6. ปรับรูปแบบการใหบริการ หรือมีการยืดหยุนใน 
ดานราคาตามความตองการของลูกคา เพื่อสนองตอบความ 
ตองการของลูกคาชาวไทย เชน โรงแรมที่พัก อาจมีราคา 
เสนอหลายรูปแบบ เชน ลดราคาใหอยูในชวง 800-1,200 
บาท แตอาจจะไมมีอาหารเชา มีอาหารเชาแตอีกราคา   
เปนตน
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 ควรทดลองเปดรับนักทองเที่ยวไปทีละเฟส ถาไม 
เกิดปญหาคอยขยายรับจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้น โดย 
เฟส 1 ควรรับนักทองเที่ยวที่ตองการพักระยะยาว และ 
จํากัดประเทศที่สามารถเขามาไดกอน เชน สวีเดน นอรเวย 
สวิสเซอรแลนด อืน่ ๆ ซ่ึงไตรมาส 4 จะเปนหนาหนาวของ 
ประเทศเหลานี ้ นกัทองเทีย่วมกัจะมาทองเทีย่วในประเทศ 
ไทยระยะยาว เพราะอากาศอบอุนกวา เฟส 2 รับชาวตาง 

นโยบายดานการแกปญหาดานเศรษฐกิจ
เนื่องจากสถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศ 

หรอื ไทยเทีย่วไทย ข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 
เปนสําคัญ ดังนั้น จึงเสนอแนะการแกปญหาทางเศรษฐกิจ 
ดังนี้

1. ปรบัโครงสรางหนีใ้หแกสถานประกอบการ ทีไ่ด 
รับความเดือดรอนจากเงินกูเดิมที่เคยกูไว โดยพิจารณาเปน 
ราย ๆ ไป เชน พักการชําระหนี้ใหแกสถานประกอบการ 
โดยพิจารณาเปนราย ๆ ไป ตามความจํานงของผูประกอบ 
การ โดยมีเงือ่นไขใหเลอืก เชน จายแตดอกพักตน 1 ป จาย 
แตตนไมมีดอก 1 ป หรือจายดอกเบี้ยแทนสถานประกอบ 
การที่อยูในสถานภาพถูกยึดกิจการ รถ หรือเครื่องจักร ไป 
1 ป เพื่อรอใหสถานประกอบการเปดดําเนินการ เมื่อถึง 
ภาวะปกติ และคอยกลับมาใชหนี้ใหแกรัฐบาลและธนาคาร 
ตอไป

2. สงเสรมิอาชพีทางการเกษตรแกบัณฑิตจบใหม 
หรือผูที่ถูกใหออกจากงาน

สงเสริมใหผูที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 
ใหสามารถสรางอาชีพสรางรายได และเปนการกระจาย 
แรงงานภาคบริการและภาคการผลิต สูภาคการเกษตรให 
มากขึน้ โดยจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหมีการจัดตัง้กลุม 
ผูผลิตสนิคาทางการเกษตร และใหสวนทองถิน่ในการจดัหา 
ปจจัยการผลิตทางการเกษตรใหแกประชาชน เชน รถไถ 
รถขุดประจําตําบล และจางบัณฑิตจบใหมในพื้นที่เหลานี้ 
ใหบริการการใชเคร่ืองจักรเหลานี้แกประชาชนท่ัวไปดวย 
(อยูภายใตการดแูลของ อบต.) นอกจากนีจ้ดัสรรงบประมาณ 
ใหสวนทองถ่ินในการดาํเนนิการแจกปุย เมล็ดพันธุพืช อาหาร 
สัตว (ไก หมู ปลา) ใหแกประชาชน ในขณะเดียวกันปลอย 
เงินกูดอกเบี้ยตํ่าเพื่อการเกษตรใหแกประชาชนดวย

3. ขยายการเกษตรแบบดัง้เดิมตอยอดไปสูเกษตร 
สมัยใหม เพื่อกอใหเกิดเปนเกษตรมูลคาสูง เชน การปลูก 
เมลอน หรอืแคนตาลปูในโรงเรอืน การเลีย้งโคขนุ การเลีย้ง 
แพะ การเล้ียงปลาสลดิในทอ และสรรหาเกษตรกรทีป่ระสบ 
ความสําเร็จในการทําการเกษตรแตละประเภท มาเปน 
วทิยากรใหความรูแกกลุมเกษตกรทีส่นใจ เปนการถายทอด 
ภูมิปญญาจากรุนสูรุน  

1. ใหความสําคัญกับลูกคาเกา โดยการรวบรวมฐาน 
ขอมลูลกูคาทีเ่คยใชบรกิารสถานประกอบการ เมือ่สถานการณ 
ดีขึ้น จะไดสงอีเมลหรือใชสื่อออนไลนเพื่อเสนอสินคาและ 
บริการราคาพิเศษแกลูกคา
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4. หาตลาดใหแกเกษตรกร โดยทําความรวมมือกับ 
ภาคเอกชนในการรบัซือ้สนิคาเกษตรมาแปรรปูใหเกษตรกร 
โดยเฉพาะสินคาประเภท ขาว แปง ผลิตภัณฑแปรรูปจาก 
เนื้อสัตว อาหารแชแข็ง โดยอาศัยมาตรการดานภาษีมาเอื้อ 
ประโยชนแกภาคเอกชน เพื่อใหไดประโยชนรวมกันทั้ง 2 
ฝาย เชน ภาครัฐเอื้อประโยชนดานภาษีใหแกภาคเอกชน 
ที่ทําการสงออกสินคาเกษตร หรือผลิตภัณฑแปรรูปจาก 
สินคาเกษตร ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนในประเทศมีเงินในการ 
จับจายใชสอยมากยิ่งขึ้น และชวยลดการกูเงินมาแกปญหา 
ดานเศรษฐกิจ

5. บริหารการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดย 
การเพิม่ภาษทีีด่นิ สวนประชาชนท่ีมกีารใหเชาทีดิ่นสามารถ 
เอาหลักฐานคาเชามาลดภาษีได (ใหเชาถูก ลดมาก ใหเชา 
แพง ลดนอย ตั้งเพดานคาเชาที่ดินตอไร เพื่อนํามาใชลด 
ภาษี) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการจางงานในภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
รปูของการใชประโยชนจากท่ีดนิ และสงเสรมิใหภาคเอกชน 
ลงทุนในการใชที่ดิน เพื่อการเกษตรมากขึ้น ปรับเปลี่ยน 
"เกษตรดั้งเดิม" สู "เกษตรอุตสาหกรรม" ใหมากขึ้น

ชาตทิัว่ไปทีต่องการพกัในประเทศไทยระยะยาว และสามารถ 
กักตัว 14 วันได เฟส 3 รับชาวตางชาติที่มาจากประเทศ 
ที่ไมมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 มา 60 วัน โดยไมตอง 
กักตัว 14 วัน
 ชี้แจงมาตรการของสายการบินที่รับนักทองเที่ยวมา 

มีมาตรการปองกันการติดเชื้อใหแกพนักงานอยางไร (การ 
ชี้แจงตอสาธารณชนเปรียบเสมือนการใหคํามั่นสัญญาและ 
สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนดวย) และมีการขนสงนัก 
ทองเที่ยว ตั้งแตลงจากเครื่องบิน และนําออกจากสนามบิน 
ไปยงัสถานทีก่กัตวัอยางไร ควรมชีองทางเฉพาะเพือ่ปองกนั 
ไมใหประชาชน หรือเจาหนาที่ในสนามบินสัมผัสใกลชิดนัก 
ทองเที่ยวเหลานั้น
 ประกาศใหประชาชนทราบวาจะมีการกักตัวนัก 

ทองเที่ยวที่ไหน ซึ่งควรเปน Alternative State Quaran-
tine ที่ไดรับการรับรองตรวจสอบจาก ศบค. กอน และมี 
การถายวีดีโอใหประชาชนเห็นความพรอมของสถานที่กัก 
ตัว และมีการควบคุมเจาหนาที่หรือพนักงานของสถานที่ 
นั้น ๆ อยางไร ซึ่งแนนอนวาจะตองถูกปฏิบัติเชนเดียวกัน 
กับนักทองเที่ยวเหลานั้น (เขา-ออกพรอมกัน หามออกจาก 
บริเวณที่กักตัวตลอดระยะเวลา 14 วัน)
 ควรมี Agency ดูแลรับผิดชอบตลอดเสนทางการ 

เขามาของนักทองเที่ยว ตั้งแตการทําวีซา การจองตั๋วเครื่อง 
บิน การขนสงนักทองเที่ยวไปยังสถานที่กักตัว ซึ่งการกักตัว 
สามารถมีทางเลือกใหนักทองเที่ยวทํากอนขึ้นเครื่องที่ประ 
เทศปลายทางก็ได โดยตองมีการควบคุมโดยแพทยหรือทีม 
สาธารณสุขที่ไดรับอนุมัติจาก ศบค. 
 เพิ่มสวัสดิการใหแกแพทย พยาบาล บุคลากรดาน 

สาธารณะสุข หากจะเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติอีกครั้ง 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน
 ฝกอบรมผูประกอบการและบคุลากรในอตุสาหกรรม 

ทองเที่ยว เรื่องการรับมือและดูแลนักทองเที่ยว เชน การ 
ตรวจวัดไขกอนการเดินทาง มาตรการและวิธีการปองกัน 
เชื้อไวรัสโควิด-19
 กระตุนใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งดานการบริการและ 
ดานสขุอนามยัใหเปนไปตามมาตรการทางสาธารณสุข หรือ 
มาตรฐานความปลอดภยัดานสขุอนามยั (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration: SHA)

2. ปรับตัวการทําธุรกิจโดยเพิ่มการทําตลาด 
ออนไลนมากขึ้น โดยเนนการตลาดแบบ Virtual selling 
เพื่อ Live ขายสินคาและบริการ หรือแนะนําสินคา หรือ 
บริการของสถานประกอบการนั้น ๆ เพื่อสรางการรับรูแก 
กลุมผูบริโภค การแนะนําสินคาและบริการ ถือเปนการ 
ประทับตราสินคาลงในใจของผูบริโภค

3. สรางภาพลักษณการบริการที่ปลอดเช้ือ โดย 
สนับสนุนและดําเนินการตามมาตรฐานของภาครัฐ ตาม 
มาตรฐานความปลอดภยัดานสขุอนามยั (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration: SHA) เพื่อใหนักทอง 
เที่ยวม่ันใจในความปลอดภัยดานสุขอนามัยจากสินคาและ
บริการ

4. เก็บขอมูลพฤติกรรมการใชจายของนักทอง 
เที่ยวชาวไทยแตละภูมิภาค เพื่อจัดหาสินคาและบริการให 
ตรงตามความตองการของลูกคาในแตละภูมิภาค

5. หันมากระตุ นการทองเที่ยวภายในประเทศ 
(Domestic Tourism)  โดยรวมกลุมกนัจดักจิกรรมตาง ๆ 
ตามเทศกาลสําคัญ ๆ ของแตละจังหวัด เพื่อดึงดูดลูกคา 
ชาวไทย 

6. ปรับรูปแบบการใหบริการ หรือมีการยืดหยุนใน 
ดานราคาตามความตองการของลูกคา เพื่อสนองตอบความ 
ตองการของลูกคาชาวไทย เชน โรงแรมที่พัก อาจมีราคา 
เสนอหลายรูปแบบ เชน ลดราคาใหอยูในชวง 800-1,200 
บาท แตอาจจะไมมีอาหารเชา มีอาหารเชาแตอีกราคา   
เปนตน
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ผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารโครงการไดที่เวปไซต www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.)

E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยคํานวณจากผลการสํารวจตัวแทนผูประกอบการเอกชน
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยเปนการสํารวจรายไตรมาส และรายป เพื่อประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบาย  
ในการสรุปผลสํารวจ ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ 

การคาํนวณดชันกีระทาํโดยการถามคาํถามผูประกอบการธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัการทองเท่ียวทุก ๆ ไตรมาส โดยใชคาํถาม 
หลักตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ไดแก

• ทานประเมินผลการประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสนี้ อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกัน 
ของปที่ผานมา

• ทานคาดวาผลประกอบการในธุรกจิของทานในไตรมาสหนาจะเปนอยางไร เมือ่เปรียบเทียบกบัชวงระยะเวลาเดยีวกนั 
ของปที่ผานมา

ทัง้นี ้ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลอืกคาํตอบไดจาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมอืนเดิม (100), ดีขึน้ (150), หรอื 
ดีขึ้นมาก (200) จากนั้นจึงนําผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ยก็จะไดคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย  
การแปลผล

คาดัชนีความเชื่อมั่น 0-50  ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด  
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยวในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด

คาดัชนีความเชื่อมั่น 51-80 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามาก 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยวในระดับตํ่ากวาปกติมาก  

คาดัชนีความเชื่อมั่น 80-99 ถือวาผลประกอบการลดลงลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยวในระดับตํ่ากวาปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 100 ถือวาผลประกอบการไมแตกตางจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยวในระดับปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 101-150 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยวในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 151-180 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามาก 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยวในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติมาก

คาดัชนีความเชื่อมั่น 181-200 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยวในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติมากมากที่สุด

นอกจากนีย้งัมคีาํถามปลายเปดเพือ่ใหผูประกอบการไดแสดงความคิดเห็นตอสถานการณการทองเทีย่ว เพือ่นาํมาประกอบ 
การวิเคราะหขอมูลอีกดวย

สําหรับการสํารวจความเชื่อมั่นผูประกอบการในไตรมาสที่ 3 ป 2563 นี้ ดําเนินการสํารวจในชวงเดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2563 มีตัวแทนผูประกอบการเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมด 700 ราย สวนการ 
สํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทย มีผูตอบแบบสอบถามเปนนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 3,170 ราย 

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3/2563 ไดมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูประกอบการที่ใชในการสํารวจเพื่อใหสามารถสะทอนสถาน 
การณธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศที่เกิดขึ้นจริงมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มสัดสวนผูประกอบการธุรกิจสวนสนุก/ธีมพารค และธุรกิจ 
สถานบันเทิง นอกจากนี้ยังมีการปรับสัดสวนผูประกอบการในแตละภูมิภาคใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 



สรุปผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจ

การทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2563

TOURISM SITUATION AND FORECAST OF TOURISTS’ BEHAVIOR AND CONFIDENCE

INDEX OF THAILAND’S TOURISM INDUSTRY

โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง 
ประเทศไทย (สทท.) และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสะทอน 
สถานการณทองเที่ยวปจจุบัน คาดการณสถานการณทองเที่ยวที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผย 
แพรใหทุกภาคสวนไดรับรู เพื่อเปนขอมูลใหแกผูประกอบการและภาครัฐเตรียมความพรอมรับมือกับความเปลี่ยน 
แปลงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจวางแผนดานการลงทุน 
ดานกําลังคนและดานอื่น ๆ ตอไป

การศึกษาแบงออกเปน 8  สวน ไดแก
1. ภาพรวมสถานการณทั่วไปที่สงผลตอการทองเที่ยว
2. ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และผลการวิเคราะหสถานการณทอง 
 เที่ยวปจจุบัน ในมุมมองของผูประกอบการ นักทองเที่ยว และนักวิชาการ
3. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ในไตรมาส 3/2563
4. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ในชวงที่โรคโควิด-19  กําลังระบาดไปทั่วโลก
5. สถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศในไตรมาส 3/2563
6. การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 4/2563
7. การคาดการณจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
8. ขอเสนอแนะ

การอานคาดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นมีคาอยูระหวาง 0 – 200 โดย

 คาดัชนีสูงกวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวดีกวา

 ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีเทากับ 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวเหมือนกัน

 กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีตํ่ากวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 แยกวาชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา




