Economic Focus
21 พฤศจิกายน 2559

มาตรการทัวร์ ศูนย์ เหรียญ
กระทบต่ อการท่ องเทีย่ วแค่ ไหน?
ปี 2559 ภาพรวมการท่ องเที่ ยวไทยนับได้ว่ามี การเติบโตที่ดีและ
แข็งแกร่ งมาโดยตลอด ด้วยแรงหนุนสาคัญจากการขยายตัวทั้งจานวนและ
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในเกื อบทุกภูมิภาค ตามปั จจัยแวดล้อม
ภายในประเทศที่ เ อื้ อ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกที่มีสดั ส่ วนนักท่องเที่ยวมากกว่าครึ่ งของนักท่องเที่ยวทั้งหมด อีก
ทั้งยังขยายตัวได้ดีจนกลายเป็ นตลาดนัก ท่ องเที่ ยวหลัก ที่ ช่ วยผลัก ดันให้
ภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวสูงมาโดยตลอด และหากมองลึกไปที่
ตลาดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคดังกล่าวก็จะพบว่าเป็ นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี
การเติ บโตอย่างโดดเด่นมาตลอดกว่าระยะเวลา 5 ปี สะท้อนจากจานวน
นักท่องเที่ยวจีนที่มีเพียง 7.8 แสนคน ในปี 2552 เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ในปี 2556 เป็ น 4.64 ล้านคน และในช่วง 9 เดื อนแรกของปี 2559 ยังมี
จานวนนักท่องเที่ยวจีนมากถึง 7.32 ล้านคน เติบโต 19.61% จากปี ก่อน หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนเกือบ 30% ของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท้งั หมด
รูปที่ 1 จานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการท่องเที่ยว

ไม่เพียงแค่การเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวเท่านั้น ในด้านรายได้
จากนักท่องเที่ยวจีนก็พบว่าในช่วงระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ปี 2554 - 2558) มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยสู งถึง 64.73% ต่อปี เทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวจีน
ที่ขยายตัวเฉลี่ย 50.56% ต่อปี แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
จี น ที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นอย่า งเห็ น ได้ชัด ล่ า สุ ด ในปี 2559 รายได้จ าก
นักท่องเที่ยวจีนก็ยงั สู งเป็ นอันดับหนึ่ ง หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนราว 31% ของ
รายได้จากนัก ท่องเที่ ยวทั้งหมด และหากมองไปที่ ค่ าใช้จ่ ายเฉลี่ ย ต่ อคน
ต่อทริ ป1 จะเห็นได้วา่ นักท่องเที่ยวจีนมีการใช้จ่ายเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ จากในปี
2555 ที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยอยูเ่ พียง 38,016 บาท เพิ่มขึ้นเป็ น 50,376 บาท ในปี
2559 หรื อเฉลี่ยวันละ 6,360 บาท เพิ่มขึ้นกว่า 4.96% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
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เป็ นค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนภายในประเทศไทย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า/
บริ การ ปี 2558 มีสัดส่ วน 38.77% ค่าที่พกั 26.34% ค่าอาหาร 18.37% ค่าเดินทางใน
ประเทศ 9.43% และอื่นๆ 7.09%

รูปที่ 2 ยอดการใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน ของนักท่องเที่ยวประเทศสาคัญๆ
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ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 จานวนและค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
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ทัวร์ ศูนย์ เหรียญ…ผลกระทบต่ อภาคการท่ องเที่ยวไทย
แม้ตลอดปี 2559 ที่ผา่ นมาการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะดู
คึกคักมาโดยตลอด แต่ทว่าในช่ วงเดื อน ส.ค. - ก.ย. 2559 ตลาดกลับต้อง
เผชิ ญ กับ 2 เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ๆ ที่ ค าดว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ จ านวน
นักท่องเที่ยวจีนอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ระเบิดในหลาย
พื้ น ที่ ภ าคใต้ หรื อ แม้ก ระทัง่ มาตรการปราบปรามทัวร์ ศู น ย์เ หรี ย ญอย่า ง
จริ งจังของรั ฐ บาลไทย ซึ่ งเหตุก ารณ์ หลังนี้ ค าดว่าจะกระทบต่ อจานวน
นักท่องเที่ยวจีนมากพอสมควร ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่าทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ
(Zero - Dollar Tour) ก็คือการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ทัวร์ ในจีนที่ดาเนิ นการ
ขายแพ็คเกจทัวร์ ในราคาต่ากว่าต้นทุนที่แท้จริ ง โดยเน้นปริ มาณลูกทัวร์ ให้
ได้ครบตามจานวนที่ตอ้ งการ หลังจากนั้นจะส่ งมาให้บริ ษทั ทัวร์ ในไทยโดย
ไม่ ต้อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ทั้ง สิ้ น ซึ่ งบริ ษัท ทัว ร์ ไ ทยก็ จ ะหารายได้จ าก
นักท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขายแพ็คเกจทัวร์ เสริ มอื่นๆ การพาไป
ดูโชว์ การขายของที่ระลึ ก หรื อเครื่ องประดับ และอัญมณี จากร้ านค้าที่เป็ น
เครื อข่ายของตนในราคาที่สูงเกินจริ ง หรื อบริ ษทั ทัวร์ ของไทยบางแห่ งอาจ
พัฒนาไปถึงขั้นจ่ายค่าหัวให้ลูกทัวร์ จีนเลยก็มี เพื่อให้ได้จานวนนักท่องเที่ยว
ในปริ มาณมากๆ ลักษณะนี้ เรี ยกกันว่า ทัวร์ติดลบ หรื อทัวร์คิกแบ็ก)
ผูว้ เิ คราะห์ : จิราพร เรื องทวีศิลป์
สานักวิจยั ธุ รกิจ สายงานบริ หารความเสี่ ยง
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ซ้ าร้ายไปกว่านั้นบริ ษทั ทัวร์ ของไทยบางแห่ งยังถูกสวมสิ ทธิ์ จากคนจีนหรื อ
ใช้ ค นไทยเป็ นนอมิ นี เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ แบบครบวงจรในไทย ซึ่ ง
ปรากฏการณ์ ท้ งั หมดนี้ นอกจากจะส่ งผลให้ เ ม็ ด เงิ น จากการใช้ จ่ า ยของ
นักท่องเที่ยวจีนไม่ได้เข้าประเทศอย่างที่ ควรจะเป็ นแล้ว ยังทาให้ไทยต้อง
สูญเสี ยทรัพยากรธรรมชาติและภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวมากขึ้น
หากประเมินผลกระทบจากการดาเนินมาตรการปราบปรามดังกล่าว
ด้วยโครงสร้ างลัก ษณะการเดิ นทางเข้า มาท่ องเที่ ยวของนัก ท่ องเที่ ยวจี น
ปัจจุบนั พบว่าแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ด้วยตัวเอง (Free and Independent Traveler: FIT) มีสัดส่ วนประมาณ 60%
ของจานวนนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด และในอนาคตคาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ขณะที่อีกประมาณ 40% เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมากับบริ ษทั ทัวร์ โดยกลุ่มนี้เองที่คาดว่าจะถูกกระทบจากมาตรการ
ควบคุมทัวร์ ศูนย์เหรี ยญค่อนข้างมาก เนื่ องจากบริ ษทั ทัวร์ ของจีนหลายแห่ ง
ที่ผิดกฎหมายต้องถูกยกเลิ ก ไป รวมถึงปั จจัยค่าใช้จ่ายที่ปรั บตัวเพิ่มสู งขึ้ น
(เนื่องจากภาครัฐได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ราคาขั้นต่าของแพ็คเกจทัวร์ ไว้
ที่ 1,000 บาท/คน/คื น อี ก ทั้งก าหนดอัต ราค่าบริ ก ารนาเที่ ยวนอกรายการ
Optional Tour) ได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ทริ ป โดยมีผลนับตั้งแต่ตน้ เดื อน
ต.ค.เป็ นต้นมา 2 ซึ่ งอาจส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวจีนตัดสิ นใจเลื่อนหรื อยกเลิ ก
การเดิ น ทางออกไป หรื อบางรายอาจเปลี่ ย นปลายทางท่ อ งเที่ ย วไปยัง
ประเทศอื่นแทน ดังนั้นหากประเมินผลกระทบเบื้องต้น คาดว่าจะกระทบต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ นับตั้งแต่เดือน ก.ย. - ธ.ค. ของปี 2559 ซึ่ ง
เป็ นช่วงการปรับตัวของภาคธุรกิ จและนักท่องเที่ ยวจีน โดยคาดว่าจะทาให้
นักท่องเที่ยวจีนปรับลดลงไปประมาณ 7.13 แสนคน เฉลี่ย 1.78 แสนคน/
เดื อน หรื อราว 7% ของนักท่องเที่ยวจี นทั้งหมดที่ คาดการณ์ไว้ในปี 2559
และทาให้สูญเสี ยรายได้จากการท่องเที่ ยวประมาณ 1.40 หมื่นล้านบาท3
ส่วนตลาดที่เดินทางมาด้วยตัวเอง FIT) คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
รูปที่ 3 จานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และจากประมาณการ
2

กรณี ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยวหรื อมัคคุเทศก์มิได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้
ข้างต้น และหากเกิดข้อร้องเรี ยนจากนักท่องเที่ยวขึ้น สามารถพิจารณาบทลงโทษได้ตามที่
ระบุไว้ใน พ.ร.บ.ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
3
คานวณเฉพาะกิจกรรมที่คาดว่าจะมีเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริ ง ได้แก่ ค่าที่พกั และ
ค่าอาหาร เป็ นต้น

ด้านผลกระทบในเชิ งพื้นที่ คาดว่าจะส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ในบางพื้น ที่เท่านั้น โดยจังหวัดที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ทัวร์ ศูนย์เหรี ยญค่อนข้างมาก ได้แก่ กรุ งเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เนื่ องจากเป็ น
แหล่ งท่องเที่ ยวที่ ได้รับความนิ ยมจากบรรดาบริ ษทั ทัวร์ อีกทั้งยังมีสัดส่ วน
ของจานวนนักท่องเที่ยวจีนสู งถึงกว่า 20% ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
เช่ นเดี ยวกับแหล่ งท่องเที่ ยวรองอื่ นๆ เช่ น สมุย และกระบี่ แต่อาจไม่มาก
เท่ากับกลุ่มในจังหวัดข้างต้น เนื่ องจากมีสดั ส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่
ถึง 10% ขณะที่เชียงใหม่ และเชี ยงราย คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการเดินทางเข้ามาด้วยตัวเอง
FIT) โดยเฉพาะการเดิ นทางมาตามเส้นทาง R3A ไทย - ลาว - จีน ที่
สามารถเดิ นทางเข้ามาสะดวกมากขึ้ น และหากมองถึ งผลกระทบในด้าน
ธุ รกิ จที่เกี่ยวเนื่ องหลักๆ ได้แก่ โรงแรมระดับกลาง - ล่าง ธุ รกิจสายการบิ น
และธุรกิจค้าปลีก เป็ นต้น
รูปที่ 4 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ ในปี 2558
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สมุย

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ส าหรั บ ผลกระทบจากมาตรการควบคุ ม ทัว ร์ ศู น ย์เ หรี ยญอย่ า ง
เข้มงวดของภาครัฐ แม้วา่ จะกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยว แต่ก็คาดว่าจะ
เป็ นเพี ย งระยะสั้ นๆ เท่ า นั้น เนื่ อ งจากประเทศไทยยัง คงเป็ นปลายทาง
ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจีน ประกอบกับแรงหนุ นจากการทา
กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่ องของภาครัฐ อีกทั้งด้วยมาตรการปราบปราม
ดังกล่าวน่ าจะส่ งผลดี ต่อภาพรวมการท่องเที่ยวในระยะยาวมากกว่า ทั้งใน
ด้านของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย และแพ็คเกจทัวร์ ที่จะมีคุณภาพ
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ในขณะนี้ ของไทยอยู่ในช่ วงถวาย
ความอาลัยแด่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ นับตั้งแต่ 13 ต.ค. เป็ นต้นมา ส่ งผลให้การจัดกิ จกรรมต่างๆ ถูก
ยกเลิ กหรื อเลื่ อนออกไป ซึ่ งแม้ว่าผลกระทบดังกล่ าวจะไม่รุนแรงเท่ากับ 2
เหตุการณ์ขา้ งต้น แต่ก็คาดว่าน่ าจะกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ ยวบางส่ วน
ให้ชะลอการเดิ นทางมาท่องเที่ยวในไทย หรื ออาจเลือกที่จะไปท่องเที่ยวใน
ประเทศอื่นๆ แทน ดังนั้นผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ อาจทาให้เป้ าหมาย
จานวนนัก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ ค าดไว้อ ยู่ที่ 10.16 ล้า นคน รวมถึ ง เป้ าหมาย
ภาพรวมจ านวนนัก ท่ องเที่ ย วต่ างชาติ ก ว่า 33 ล้านคน และรายได้จ าก
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.89 ล้านล้านบาท ในปี 2559 อาจปรับ
ลดลงไปบ้าง
ผูว้ เิ คราะห์ : จิราพร เรื องทวีศิลป์
สานักวิจยั ธุ รกิจ สายงานบริ หารความเสี่ ยง

