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1 ก.ค. 65 ปลดล็อกเงื่อนไขต่างๆ ใหช้าวต่างชาติทุกกลุ่มสามารถเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวใน

ประเทศไดต้ามปกติ ช่วยหนุนตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2565 น้ี คาดว่าจะมี

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวประมาณ 5.0 ลา้นคน ส่งผลใหท้ั้งปี 2565 จ  านวน

นักท่องเที่ยวตา่งชาติขยบัข้ึนเป็น 7.2 ลา้นคน 

  

ตั้งแต่ตน้ปี 2565 ทางการไทยทยอยผ่อนคลายเงื่อนไขการเปิดรับชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวในประเทศ และได้รับการตอบรับท่ีดี

จากชาวต่างชาติ จากขอ้มูล Destination Insights 

with Google (หลั งประ เทศไทยกลับมา เ ปิด

โครงการ  Test & Go ในวัน ท่ี  1 กุมภาพันธ์  

2565) พบว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 20 อันดับ

แรกของการคน้หาจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว

ของโลก   
 

  โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน หลังจากท่ี

ทางการยก เ ลิก เ งื่ อน ไขการกักตั ว ในก ลุ่ม

CURRENT ISSUE 
28.3329 | 1 กรกฎาคม 2565 

 1 ก.ค. 65 ศบค. เปิดประเทศรับชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวได้

ตามปกติ โดยยกเลิกการลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass และยกเว้นเงินประกัน

สุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกส าคัญต่อการท่องเท่ียวของไทย หลังจากท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโควิดท่ียาวนาน จากปัจจัยดังกล่าว ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียว

ต่างชาติเท่ียวไทยในปีน้ีจะมากกว่าท่ีคาด โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จ านวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยในช่วงคร่ึงหลังของปี 2565 น่าจะอยู่ท่ีประมาณ 

5.0 ล้านคน ท าให้ท้ังปี 2565 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติน่าจะอยู่ท่ีประมาณ 7.2 

ล้านคน (เพ่ิมขึ้นจากคาดการณ์เดิมท่ี 4.0 ล้านคน) ขณะท่ีนักท่องเท่ียวจาก

ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีจ านวนมากเป็นอันดับ 1 

 

 อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเท่ียวยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากสงคราม

ระหว่างรัสเซียและยูเครน ท่ีส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงท่ี

เหลือของปีน้ี ปัญหาราคาสินค้าและพลังงานท่ีเร่งตัวสูงขึ้นย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันและการตัดสินใจเดินทางยังต่างประเทศของ

นักท่องเท่ียว  

1 ก.ค. 65 ปลดล็อก

เง่ือนไขต่างชาติเที่ยว

ไทย ปัจจัยหนุน

ส าคัญของการ

ท่องเที่ยว ในช่วง

ครึ่งหลังของปี 

2565 
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ชาวต่างชาติท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิดไม่ครบหรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนน้ัน พบว่า ในเดือนมิถุนายน 

ชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาเท่ียวไทยเพิ่มขึ้ นประมาณ 40% จากเดือนก่อน ท าใหใ้นช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2565 ชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาเท่ียวไทยมีจ านวนกวา่ 2.0 ลา้นคน  

 

• ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2565 การยกเลิกการลงทะเบียนในระบบ Thailand 

Pass และยกเลิกการท าประกันส าหรับชาวต่างชาติเป็นปัจจยับวกส าคัญต่อการท่องเที่ยวของไทย 

หลงัจากท่ีไดร้บัผลกระทบจากโควิดท่ียาวนาน กระน้ันก็ดี การเปิดประเทศครั้งน้ี นับวา่มีความส าคญัอย่าง

มาก ซึ่งในช่วงครึ่งหลงัของปี 2565 จะเป็นฤดูการท่องเท่ียวส าคญัท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติมกัจะเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยค่อนขา้งมาก และหากทางการสามารถควบคุมสถานการณโ์ดยไม่เกิดการระบาด

ของโควิด-19 ในวงกวา้งอีกได ้จะส่งผลดีต่อการท่องเท่ียวในพื้ นท่ีในระยะถดัไป 
 

• จากปัจจยับวกดังกล่าว ท าใหจ้  านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยในปีน้ีน่าจะมากกว่าที่คาด แต่

ดว้ยตลาดยงัมีปัจจจัทา้ทายซ่ึงท าใหก้ารฟ้ืนตวัยงัจ  ากดั  

 

  ภายใตส้มมมติฐานการคาดการณน้ี์ ศูนยวิ์จยักสิกรไทย ยงัมีมุมมองที่ระมดัระวงั เน่ืองจาก

สถานการณต์า่งๆ ยงัมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากสถานการณโ์ควิดท่ีอาจมีผลต่อมาตรการต่างๆ ของ

ทางการแลว้ ความเสี่ยงจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนท่ียืดเย้ือ ขณะท่ีหลายประเทศทัว่โลกก าลัง

เผชิญกับราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้ นและภาวะเงินเฟ้อท่ีเร่งตัวขึ้ น  ท าใหภ้าระรายจ่ายในชีวิตประจ าวนั

ปรับตัวสูงขึ้ นตาม จึงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และการตัดสินใจเดินทางยังต่างประเทศของ

นักท่องเท่ียวไดใ้นช่วงท่ีเหลือของปี  

 

ดังนั้น ศูนยวิ์จัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 น้ี น่าจะมีนักท่องเที่ยว

ต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 5.0 ลา้นคน เติบโต 160.0% จากในช่วงครึ่ง

แรกของปี 2565 ส่งผลท าใหท้ั้งปี 2565 นักท่องเที่ยวตา่งชาติเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในไทยน่าจะ

มีจ  านวน 7.2 ลา้นคน (จากเดิมที่คาดว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปีจะมีจ  านวน 4.0 ลา้น

คน) สรา้งรายไดค้ิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.05 แสนลา้นบาท  

 

• นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลบัมาเป็นแรงขบัเคลื่อนตลาดตา่งชาติเที่ยวไทยในช่วงที่

เหลือของปี 2565 ขณะท่ีทั้งปี 2565 นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียคาดว่าจะมีจ  านวนมากเป็น

อนัดบั 1  

 

โดยการปรบัประมาณการของ ศูนยวิ์จยักสิกรไทย ในครั้งน้ี ใหน้ ้าหนักในส่วนของนักท่องเที่ยว

จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทั้งปี 2565 นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะมีสัดส่วน 45% 

ของชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในไทยทั้งหมด โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากอาเซียน อาทิ 

นักท่องเท่ียวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม นอกจากน้ี ยงัมีนักท่องเท่ียวจากเกาหลีใต ้ญี่ปุ่ น และจีน 

(การฟ้ืนตวัของนักท่องเท่ียวจีนยงัท าไดจ้ ากดั เน่ืองจากการด าเนินนโยบายโควิดเป็นศูนยข์องทางการจีน)   

 

นอกจากน้ี ตลาดท่ีส าคัญท่ีกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างโดดเด่นหลงัจากท่ีทางการไทยผ่อนคลายเงื่อนไข

ต่างๆ ลง ไดแ้ก่ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต ้โดยการฟ้ืนตวัหลกัมาจากนักท่องเท่ียวอินเดีย และ



 

 

3 
คาดว่าทั้งปี 2565 น้ี จะมีจ  านวนนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 1.0 ลา้น

คน (จากขอ้มูลล่าสุดของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบวา่ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 นักท่องเท่ียว

จากอินเดียเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศแลว้กวา่ 1.22 แสนคน และเฉพาะในเดือนพฤษภาคม มีจ านวน

กว่า 7.83 หมื่นคน) เน่ืองจากการยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และประกันสุขภาพช่วย

หนุนใหนั้กท่องเท่ียวเดินทางสะดวกขึ้ นและประหยดัค่าใชจ้่าย และช่วยใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวท าตลาด

ไดง้่ายขึ้ นเช่นกนั 
 

ส าหรบันักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปมีความทา้ทายมากขึ้ น ดว้ยสถานการณร์ะหว่างรสัเซียและ

ยูเครนที่ยังไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลาย มาตรการคว า่บาตรเศรษฐกิจรัสเซีย ท าใหก้ารฟ้ืนตัวของตลาด

นักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกในช่วงที่เหลือของปีคงจะไดร้ับผลกระทบ  ขณะท่ีตลาด

นักท่องเท่ียวจากประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรปก็คงตอ้งติดตามสถานการณ์สงครามพลังงานท่ีเกิดขึ้ นระหว่าง

รสัเซียและประเทศในยุโรปอย่างใกลช้ิด หากเหตุการณ์ไม่ไดรุ้นแรงขึ้ นจากสถานการณ์ปัจจุบนัจนกระทบการ

เดินทางของนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีน้ี ก็น่าจะเห็นการเพิ่มขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทย โดยเฉพาะจากประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจกัร และสแกนดิเนเวีย เป็นตน้ 

 

ขณะท่ีนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคอื่น น่าจะยงัฟ้ืนตวัไดดี้ โดยนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคตะวันออก

กลาง นอกจากตลาดนักท่องเที่ยวหลักอย่างอิสราเอลแล้ว ยังได้รับแรงหนุนจากนักท่องเที่ยว

ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งภายหลังท่ีทางการไทยและซาอุฯไดป้รับความสัมพันธ์ และล่าสุดเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 

2565 ครม.ไดอ้นุมติัหลักการส าหรบัชาวซาอุฯท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในไทย ไดร้บัการยกเวน้การตรวจลง

ตรา และสามารถอยู่ในไทยไดไ้ม่เกิน 30 วัน น่าจะช่วยกระตุน้ชาวซาอุฯเดินทางเท่ียวไทยมากขึ้ น ส าหรับ

นักท่องเท่ียวจากภูมิภาคโอเชียเนีย ไดร้บัแรงหนุนจากการกลบัมาของนักท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็นชาติ

ท่ีมีการใชจ้่ายระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ  

 

 

 

กล่าวโดยสรุป การปลดล็อกเงื่อนไขต่างชาติเท่ียวไทยจะเป็นแรงหนุนท่ีส าคญัใหนั้กท่องเท่ียวต่างชาติ

เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้ นในช่วงท่ีเหลือของปีน้ี และเป็นกา้วส าคัญในการช่วยใหภ้าคธุรกิจ

ท่องเท่ียวกลบัมาขบัเคล่ือนไดอ้ีกครั้ง  

 



 

 

4 
อย่างไรก็ดี ปัจจยัแวดลอ้มตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติยงัมีความไม่แน่นอนสูง ไม่ว่าจะเป็นการระบาด

ของโควิด ปัญหาระหว่างรสัเซียและยูเครน ปัญหาราคาพลงังานและเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้ น ท าใหก้ารฟ้ืนตวัของตลาด

นักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยยงัท าไดจ้ ากดั ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวยงัคงตอ้งท างานหนักและเตรียม

ความพรอ้มต่อสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การท าตลาดคงจะตอ้งมีหลากหลายขึ้ น เช่น การเตรียมหาตลาด

นักท่องเท่ียวอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงจากนักท่องเท่ียวยุโรปท่ีอาจจะชะลอลตัวลงในช่วงท่ีเหลือของปี หรือ

อาจจะปรบัแพ็คเกจท่ีพกัเป็นรูปแบบแพ็คเกจอยู่ยาวเจาะกลุ่มชาวยุโรปท่ีมีก าลังซื้ อสูง สอดคลอ้งกบันโยบาย

ของภาครัฐในการดึงกลุ่มชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูง เช่น กลุ่มผู ้มีความมัง่คัง่ สูง ผู เ้กษียณอายุจาก

ต่างประเทศ และกลุ่มที่ตอ้งการท างานจากประเทศไทย เป็นตน้ ขณะที่ธุรกิจเผชิญกบัตน้ทุนท่ีสูงขึ้ นสรา้ง

แรงกดดันผูป้ระกอบการในธุรกิจท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ท าใหผู้ป้ระกอบการยงัตอ้งระมดัระวงัในการลงทุนและ

การท าตลาดโดยเฉพาะการท าแพ็คเกจดา้นราคา 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยน้ีจัดท าโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการท่ัวไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลท่ีเชื่อว่ามีความ

น่าเชื่อถือท่ีปรากฏขณะจัดท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ท้ังน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความ

เป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังน้ัน ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความ

ระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  

ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจัยน้ีถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) การน าข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดง

ข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ันๆ ท้ังน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ 

หรือกระท าในลักษณะใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) 

Disclaimers 


