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ตามปกติ โดยยกเลิกการลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass และยกเว้นเงินประกัน
สุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย บวกส าคั ญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วของไทย หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโควิ ด ที่ ย าวนาน จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว ท าให้ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติเที่ยวไทยในปีนี้จะมากกว่าที่คาด โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเ ที่ยวไทยในช่วงครึ่ งหลั งของปี 2565 น่าจะอยู่ที่ประมาณ
5.0 ล้านคน ทาให้ทั้งปี 2565 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.2
ล้ า นคน (เพิ่ มขึ้ น จากคาดการณ์ เ ดิ ม ที่ 4.0 ล้ า นคน) ขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีจานวนมากเป็นอันดับ 1
อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากสงคราม
่ ่งผลกระทบต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ทีส
เหลือของปีนี้ ปัญหาราคาสินค้าและพลั งงานที่เร่ งตัวสู งขึ้ นย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น และการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางยั ง ต่ า งประเทศของ
นักท่องเที่ยว

1 ก.ค. 65 ปลดล็อกเงื่อนไขต่างๆ ให้ชาวต่างชาติทุกกลุ่มสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศได้ตามปกติ ช่วยหนุนตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2565 นี้ คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 5.0 ล้านคน ส่งผลให้ท้งั ปี 2565 จานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติขยับขึ้ นเป็ น 7.2 ล้านคน
ตั้งแต่ตน้ ปี 2565 ทางการไทยทยอยผ่ อนคลายเงื่อนไขการเปิ ดรับชาวต่างชาติ ที่จะเดิ นทางเข้ามา
ท่ องเที่ ยวในประเทศ และได้รับการตอบรับที่ ดี
จากชาวต่างชาติ จากข้อมูล Destination Insights
with Google (หลั ง ประเทศไทย กลั บ มาเปิ ด
โครงการ Test & Go ในวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์
2565) พบว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 20 อันดับ
แรกของการค้นหาจุดหมายปลายทางท่องเที่ ยว
ของโลก
โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน หลังจากที่
ทางการยกเลิ ก เงื่ อ นไขการกั ก ตั ว ในกลุ่ ม

ชาวต่ างชาติ ที่ ไ ด้รับ การฉี ด วัค ซี น โควิด ไม่ ค รบหรื อยัง ไม่ ไ ด้รับ การฉี ด วัค ซี น นั้ น พบว่า ในเดื อนมิ ถุ น ายน
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ ยวไทยเพิ่ม ขึ้ นประมาณ 40% จากเดือนก่อน ทาให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2565 ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยมีจานวนกว่า 2.0 ล้านคน
• ศูนย์วิจยั กสิกรไทย มองว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 การยกเลิกการลงทะเบียนในระบบ Thailand
Pass และยกเลิกการทาประกันสาหรับชาวต่างชาติ เป็ นปั จจัยบวกสาคัญต่อการท่องเที่ยวของไทย
หลังจากที่ได้รบั ผลกระทบจากโควิดที่ยาวนาน กระนั้นก็ดี การเปิ ดประเทศครั้งนี้ นับว่ามีความสาคัญอย่าง
มาก ซึ่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จะเป็ นฤดูการท่องเที่ยวสาคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมกั จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยค่อนข้างมาก และหากทางการสามารถควบคุมสถานการณ์โดยไม่เกิดการระบาด
ของโควิด-19 ในวงกว้างอีกได้ จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในพื้ นที่ในระยะถัดไป
• จากปั จจัยบวกดังกล่าว ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี นี้ น่าจะมากกว่าที่คาด แต่
ด้วยตลาดยังมีปัจจัจท้าทายซึ่งทาให้การฟื้ นตัวยังจากัด
ภายใต้สมมมติฐานการคาดการณ์นี้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ยังมีมุมมองที่ระมัดระวัง เนื่องจาก
สถานการณ์ตา่ งๆ ยังมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากสถานการณ์โควิดที่อาจมีผลต่อมาตรการต่างๆ ของ
ทางการแล้ว ความเสี่ยงจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้ อ ขณะที่หลายประเทศทัว่ โลกกาลัง
เผชิญกับราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้ นและภาวะเงินเฟ้ อที่เร่งตัวขึ้ น ทาให้ภาระรายจ่ายในชีวิตประจาวัน
ปรับตัวสู ง ขึ้ นตาม จึ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อความเชื่ อมัน่ และการตัด สิ น ใจเดิ น ทางยัง ต่ า งประเทศของ
นักท่องเที่ยวได้ในช่วงที่เหลือของปี
ดัง นั้ น ศู น ย์วิจัย กสิ ก รไทย มองว่า ในช่ วงครึ่ ง หลัง ของปี 2565 นี้ น่ า จะมี นั ก ท่อ งเที่ย ว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 5.0 ล้านคน เติบโต 160.0% จากในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2565 ส่งผลทาให้ท้งั ปี 2565 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยน่าจะ
มีจานวน 7.2 ล้านคน (จากเดิมที่คาดว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี จะมีจานวน 4.0 ล้าน
คน) สร้างรายได้คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 4.05 แสนล้านบาท
• นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลับมาเป็ นแรงขับเคลื่อนตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่
เหลือของปี 2565 ขณะที่ท้งั ปี 2565 นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียคาดว่าจะมีจานวนมากเป็ น
อันดับ 1
โดยการปรับประมาณการของ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ในครั้งนี้ ให้น้ าหนักในส่วนของนักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทั้งปี 2565 นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะมีสัดส่วน 45%
ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากอาเซียน อาทิ
นั กท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน
(การฟื้ นตัวของนักท่องเที่ยวจีนยังทาได้จากัด เนื่ องจากการดาเนิ นนโยบายโควิดเป็ นศูนย์ของทางการจีน)
นอกจากนี้ ตลาดที่สาคัญที่กลับมาฟื้ นตัวอย่างโดดเด่นหลังจากที่ทางการไทยผ่อนคลายเงื่อนไข
ต่างๆ ลง ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการฟื้ นตัวหลักมาจากนักท่องเที่ยวอินเดีย และ
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คาดว่าทั้งปี 2565 นี้ จะมีจานวนนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 1.0 ล้าน
คน (จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 นักท่องเที่ยว
จากอินเดียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศแล้วกว่า 1.22 แสนคน และเฉพาะในเดือนพฤษภาคม มีจานวน
กว่า 7.83 หมื่นคน) เนื่ องจากการยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และประกันสุขภาพช่วย
หนุ นให้นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกขึ้ นและประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจนาเที่ยวทาตลาด
ได้ง่ายขึ้ นเช่นกัน
สาหรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปมีความท้าทายมากขึ้ น ด้วยสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและ
ยู เครนที่ ยัง ไม่ มี ท่ า ทีที่จะคลี่ ค ลาย มาตรการควา่ บาตรเศรษฐกิ จรัส เซี ย ทาให้ก ารฟื้ นตัวของตลาด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากรัสเซี ยและยุ โรปตะวัน ออกในช่ วงที่เหลื อ ของปี คงจะได้รับผลกระทบ ขณะที่ ต ลาด
นั กท่องเที่ยวจากประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรปก็คงต้องติดตามสถานการณ์สงครามพลังงานที่ เกิดขึ้ นระหว่าง
รัสเซียและประเทศในยุโรปอย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงขึ้ นจากสถานการณ์ปัจจุบนั จนกระทบการ
เดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากภู มิ ภ าคยุ โ รป ในช่ ว งไตรมาสสุ ด ท้า ยของปี นี้ ก็ น่ า จะเห็ น การเพิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวยุโรปเที่ยวไทย โดยเฉพาะจากประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร และสแกนดิเนเวีย เป็ นต้น
ขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น น่าจะยังฟื้ นตัวได้ดี โดยนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออก
กลาง นอกจากตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วหลั ก อย่ า งอิ ส ราเอลแล้ว ยั ง ได้รั บ แรงหนุ น จากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งภายหลังที่ ทางการไทยและซาอุฯได้ปรับความสัมพัน ธ์ และล่าสุ ด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2565 ครม.ได้อนุ มตั ิหลักการสาหรับชาวซาอุฯที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ได้รบั การยกเว้นการตรวจลง
ตรา และสามารถอยู่ในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน น่ าจะช่วยกระตุน้ ชาวซาอุฯเดิ นทางเที่ยวไทยมากขึ้ น สาหรับ
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนี ย ได้รบั แรงหนุ นจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็ นชาติ
ที่มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงเป็ นอันดับต้นๆ

กล่าวโดยสรุป การปลดล็อกเงื่อนไขต่างชาติเที่ยวไทยจะเป็ นแรงหนุ นที่สาคัญให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้ นในช่วงที่ เหลือของปี นี้ และเป็ นก้าวสาคัญในการช่วยให้ภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้ง
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อย่างไรก็ดี ปั จจัยแวดล้อมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยงั มีความไม่แน่ นอนสูง ไม่ว่าจะเป็ นการระบาด
ของโควิด ปั ญหาระหว่างรัสเซียและยูเครน ปั ญหาราคาพลังงานและเงินเฟ้ อที่สูงขึ้ น ทาให้การฟื้ นตัวของตลาด
นั กท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยังทาได้จากัด ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยังคงต้องทางานหนั ก และเตรียม
ความพร้อ มต่ อสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การท าตลาดคงจะต้องมี ห ลากหลายขึ้ น เช่ น การเตรี ยมหาตลาด
นักท่องเที่ยวอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงจากนักท่องเที่ยวยุโรปที่อาจจะชะลอลตัวลงในช่วงที่เหลือของปี หรือ
อาจจะปรับแพ็คเกจที่พกั เป็ นรูปแบบแพ็คเกจอยู่ยาวเจาะกลุ่มชาวยุโรปที่มีกาลังซื้ อสูง สอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครั ฐ ในการดึ ง กลุ่ ม ชาวต่ า งชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เช่ น กลุ่ ม ผู ้มี ค วามมั ง่ คั ง่ สู ง ผู เ้ กษี ย ณอายุจ าก
ต่างประเทศ และกลุ่มที่ตอ้ งการทางานจากประเทศไทย เป็ นต้น ขณะที่ธุรกิจ เผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้ นสร้าง
แรงกดดันผูป้ ระกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ทาให้ผูป้ ระกอบการยังต้องระมัดระวังในการลงทุนและ
การทาตลาดโดยเฉพาะการทาแพ็คเกจด้านราคา
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รายงานวิจัยนี้จัดทาโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากัด (KResearch) เพื่ อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เชื่อว่ามีความ

น่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คาแนะนา หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่ อดาเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความ

ระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนาข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดง
ข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทาซ้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่
หรือกระทาในลักษณะใดๆ เพื่ อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

