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คํานํา
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการท องเที่ยวและกีฬา มีหนาที่ในการจัดทําและเผยแพรสถิติ
นักทองเที่ยวและรายไดดานการทองเที่ยว ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยไดจัดทําและประมวลผลตาม
มาตรฐานและกรอบแนวคิดของระบบสถิติการทองเที่ยวสากล หรือ System of International Tourism
Statistics โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ แบง
ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย แนวโนมการเดินทางทองเที่ยวโลก ป พ.ศ. 2554 สรุปสถานการณ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย ป พ.ศ. 2554 และแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป พ.ศ. 2555
กรมการทองเที่ยว ไดจัดทําเอกสารเผยแพร “สรุปสถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป พ.ศ. 2554
และแนวโนม ป พ.ศ. 2555” เพื่อเผยแพรใหแกผูที่เกี่ยวของกับภาคการทองเที่ยวนําไปใชประโยชน
ตอไป ทั้งนี้ ขอมูล ป พ.ศ. 2554 ยังเปนขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการ
ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย
กรมการทองเที่ยว หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนดานการทองเที่ยว สุดทายนี้ ขอขอบคุณสํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่ใหความรวมมือดวยดีตลอดมา
ทําใหการดําเนินการในเรื่องนี้ประสบความสําเร็จดวยดี มา ณ โอกาสนี้

กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
มกราคม 2555

กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

-2-

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
แมวาหลายประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงประสบกับปญหาดานเศรษฐกิจ
ซึ่งมีผลทําใหนักทองเที่ยวสวนหนึ่งชะลอการเดินทางระยะไกล แตจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกลุมเศรษฐกิจใหมมีผลกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว ทําใหในป พ.ศ. 2554 องคการ
การทองเที่ยวโลก (UNWTO) คาดวาการทองเที่ยวจะขยายตัวประมาณ 4 – 5%
สําหรับประเทศไทยยังคงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติอยางตอเนื่อง โดยใน
ป พ.ศ. 2554 มี นั กท องเที่ ยวจํ านวน 19,098,323 คน เพิ่ มขึ้ น 3,161,923 คน หรื อคิ ดเป น 19.84%
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยตลาดที่มีจํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรก
ไดแก มาเลเซีย จีน และญี่ปุน สําหรับรายไดจากการทองเที่ยวในป พ.ศ. 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 734,591.46
ลานบาท เพิ่มขึ้น 141,797.37 ลานบาท หรือคิดเปน 23.92% จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา จาก
รายไดของนักทองเที่ยวในทุกภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ
ยุโรปที่เปนกลุมนักทองเที่ยวตลาดหลักที่รายไดเพิ่มขึ้น +32.52% และ 18.32% ตามลําดับ
สําหรับแนวโนมนักทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2555 จะขยายตัวตอเนื่องจากป พ.ศ. 2554 ในอัตรา
ที่ชะลอตัวลง โดยคาดวาจะขยายตัวประมาณ 8 – 10%

(นายสุพล ศรีพันธุ)
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แนวโนมการเดินทางทองเที่ยวโลก ป พ.ศ. 2554
การเดิน ทางทองเที่ย วระหวา งประเทศในป 2554 มี แ นวโน ม ขยายตั วต อเนื่ อ งจากป 2553
จากสถิติการเดินทางของนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เดินทางทั่วโลกในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2554
ที่รวบรวมโดยองคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) พบวา โดยภาพรวมมีนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศ จํานวน 671 ลานคน เพิ่มขึ้น 29 ลานคน หรือคิดเปน 4.8% จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
จากการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวใน 122 ประเทศ จากจํานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 150 ประเทศ
โดยในจํานวนนี้มี 57 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ที่นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกวา 10% อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ภูมิภาคที่มีนักทองเที่ยวระหวางประเทศเพิ่มขึ้นประกอบดวย ยุโรป
เอเชียและแปซิฟก และอเมริกา ขณะที่ภูมิภาคที่นักทองเที่ยวลดลงไดแก ภูมิภาคตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา สําหรับปจจัยหลักที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนักทองเที่ยวในภูมิภาคตางๆ ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ
ภัยธรรมชาติ และสถานการณทางการเมือง
สํ า หรั บ แนวโน ม จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วระหว า งประเทศโดยรวมของโลกในป 2554 แม ว า
นักทองเที่ยวในชวง 8 เดือนแรกจะขยายตัวสูง แตคาดวาจะชะลอตัวลงเล็กนอยในชวงปลายป และ
คาดวาตลอดทั้งป 2554 นักทองเที่ยวจะขยายตัวประมาณ 4% - 5% สําหรับในป 2555 คาดวา
นักทองเที่ยวโลกจะยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยขยายตัวประมาณ 3% - 4%
อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักทองเที่ยวโลก ป 2004 – 2011e

ที่มา : World Tourism Organization (UNWTO)
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ภูมิภาคที่นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จากสถิติการเดินทางของนักทองเที่ยวโลกในเดือนมกราคม –
สิงหาคม 2554 พบวา ภูมิภาคที่มีนักทองเที่ยวระหวางประเทศเพิ่มขึ้นประกอบดวย ยุโรป เอเชียและ
แปซิ ฟ ก และอเมริ ก า โดยภู มิ ภ าคยุ โ รปมี นั ก ท อ งเที่ ย วทั่ ว โลกเดิ น ทางไปประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของ
นักทองเที่ยวทั้งหมด โดยมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 6.0% จากพฤติกรรมของนักทองเที่ยวยุโรปที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในภูมิภาคแทนการเดินทางระยะไกล (Long – haul) เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สึนามิในประเทศญี่ปุน และสถานการณการเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สําหรับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 5.7% ชะลอตัวจากปที่ผานมา จากการเกิดสึนามิในประเทศ
ญี่ปุน และภูมิภาคอเมริกาเพิ่มขึ้น 4.7% จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลุมอเมริกาใต
อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักทองเที่ยวโลก

ที่มา : World Tourism Organization (UNWTO)

ภู มิ ภ าคที่ นั ก ท อ งเที่ ย วลดลง จากสถิ ติ ก ารเดิ น ทางของนั ก ท อ งเที่ ย วระหว า งประเทศ
ในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2554 พบวา ภูมิภาคที่มีนักทองเที่ยวระหวางประเทศลดลง ไดแก ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งไดรับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง (Arab Spring)
เปนหลัก เชน อียิปต ซีเรีย บารเรน และเยเมน เปนตน
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สรุปสถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย ป พ.ศ. 2554
ป 2554 มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวประเทศไทยสูงมากถึง 19,098,323 คน
โดยเพิ่มขึ้น 3,161,923 คน หรือคิดเปน 19.84% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
การเติบโตของนักทองเที่ยวในอัตราที่สูงดังกลาวปจจัยหนึ่งเปนผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย และรัสเซีย ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
ซึ่ ง กระตุ น ให เ กิ ด การเดิ น ทางท อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น โดยประเทศไทยนั บเป นหนึ่ งในจุ ดหมายปลายทาง
(Destination) หรือแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางสูง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนิน
มาตรการ/แผนงานสงเสริมการทองเที่ยวของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานโดยใหความสําคัญตอการบูร
ณาการนโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวของกระทรวงฯ และ
ขอมูลดานการตลาดทองเที่ยว (Market intelligence)
การดําเนินการดังกลาว มีผลสนับสนุนใหสามารถขับเคลื่อนมาตรการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งดานการลดปญหาและอุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยว การสงเสริมและประชาสัมพันธเพื่อกระตุน
และดึ งดูดนักทองเที่ยว ตลอดจนการสรางความมั่นใจตอการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย และ
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด สําหรับสถิติดานการทองเที่ยวที่สําคัญมีรายละเอียดดังตอไปนี้
จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย ป พ.ศ. 2550 - 2554

หมายเหตุ : ขอมูลป 2554 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว
กรมการทองเที่ยว
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นักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย เดือนมกราคม – ธันวาคม ป พ.ศ. 2554
นัก ท อ งเที่ย วชาวต า งชาติ ป 2554 ขยายตั วต อ เนื่อ งจากป 2553 ในป 2554 มี นั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวต า งชาติ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วประเทศไทยทั้ ง สิ้ น 19,098,323 คน โดยเพิ่ ม ขึ้ น 19.84%
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวเอเชียตะวันออก และนักทองเที่ยวยุโรป ซึ่ง
เปนตลาดหลักของไทยที่เพิ่มขึ้น +26.56% และ 11.40% ตามลําดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจํานวน
นั ก ท องเที่ ย วเป น รายเดื อน พบวา นั ก ทองเที่ ย วเพิ่ม ขึ้ น อย างต อเนื่ อ ง โดยเฉพาะในระหว างเดือ น
มกราคม – ตุ ล าคม 2554 นั ก ท อ งเที่ ย วมี จํ า นวนสู ง กว า ในช ว งเวลาเดี ย วกั น ในรอบ 3 ป
ที่ผานมา นับจากป 2551 และลดลงในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม จากผลกระทบของอุทกภัย
ภายในประเทศ
จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย ป พ.ศ. 2554

หมายเหตุ : ขอมูลป 2554 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว

กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย ป พ.ศ. 2551 – 2554 (รายเดือน)

หมายเหตุ : ขอมูลป 2554 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว

แนวโนมการทองเที่ยวโลก และภัยธรรมชาติภายในประเทศ เปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอ
จํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุดในป 2554 จากขอมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวโลก
ในระหวางป 2550 – 2554e พบวา จํานวนนักทองเที่ยวโลกขยายตัวในป 2550 แตเริ่มชะลอตัวใน
ป 2551 และมีจํา นวนลดลงในป 2552 จากวิ ก ฤติการเงิน ในสหรั ฐอเมริ กาและยุ โ รป (Hamburger
Crisis)
แตก ลั บ มาขยายตัวอีกครั้งในป 2553 ต อเนื่องจนถึ งป 2554 ซึ่งสอดคล องกั บทิ ศ ทาง
การเปลี่ยนแปลงจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทยในชวงเวลาดังกลาว โดยเฉพาะในชวง
ป 2550 – 2552 ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทยใกลเคียงกันกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวโลก แตผลจากการขยายตัวของการเดินทางทองเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชี ย และความนิ ยมต อแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่ เพิ่ม ขึ้ น สงผลให นั บจากป 2553
เปนตนมา จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทยเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงกวาการเปลี่ยนแปลง
จํานวนนักทองเที่ยวโลกมาก

กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางทองเที่ยวโลกและนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย

หมายเหตุ : ขอมูลป 2011 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : World Tourism Organization และกรมการทองเที่ยว

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย
ในระหว างเดื อนมกราคม – ธันวาคม 2554 พบวา นั ก ท องเที่ยวขยายตั วอย างต อเนื่ องตั้ งแตเดือน
มกราคม แตจากสถานการณอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ที่เริ่มตนจากภาคเหนือในปลายเดือน
กรกฎาคม ตอเนื่องสูภาคกลาง ปริมณฑล และหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ โดยเขาทวมสนามบินดอนเมือง
ในปลายเดือนตุลาคม และมีความรุนแรงสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอภาค
ธุรกิจ สถานที่ทองเที่ยว และเสนทางคมนาคมทางบกที่เปนอุปสรรคตอการเดินทางไปยังพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว และรัฐบาลในหลายประเทศได
ประกาศเตือนการเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งบริษัทนําเที่ยวในตางประเทศไดแนะนําใหนักทองเที่ยว
เลื่อน/ยกเลิกการเดินทาง และเปลี่ยนแปลงไปประเทศอื่นแทน

รูปภาพ แสดงพื้นที่อุทกภัยบางพื้นที่ในประเทศไทย

กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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สถานการณดังกลาว แมวาจะกอใหเกิดความเสียหายตอแหลงทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง และ
สํานักขาวระดับโลกติดตามและรายงานสถานการณอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของ
ประเทศ แตจากศักยภาพของการทองเที่ยวไทยที่แข็งแกรง เนื่องจากมีสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่ไดรับความนิยมสูง ซึ่งไมไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ดังกลาว ตลอดจนการดําเนินมาตรการดานการประชาสัมพันธของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ มีผลชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองตอสถานการณดังกลาวแกนักทองเที่ยว ซึ่งมีผล
ชวยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณดังกลาวตอภาคการทองเที่ยว รวมถึงมีผลสนับสนุนใหสามารถ
ฟนคืนสูภาวะปกติไดในเวลาอันสั้น โดยนักทองเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนลดลง 17.92% เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และมีแนวโนมคลี่คลายในเดือนธันวาคม โดยลดลงในอัตราที่ชะลอ
ตัว (-2.47%) และคาดวาจะฟนคืนไดภายในเวลาอันสั้น
อัตราการเปลีย่ นแปลงนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย ป พ.ศ. 2554 (รายเดือน)

หมายเหตุ : ขอมูลป 2554 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว

นักทองเที่ยวตลาดหลักป 2554 มีจํานวน 11,573,078 คน และมีความสําคัญเพิ่มขึ้น ตลาดที่มี
จํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบดวย มาเลเซีย จีน ญี่ปุน รัสเซีย เกาหลี อินเดีย
ลาว ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 11,573,078 คน คิดเปน
60.60% ของนักทองเที่ยวทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาที่มีสัดสวนดังกลาวเทากับ 57.86 ซึ่งเปนผลมา
จากการขยายตั ว ในอั ต ราที่ สู ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วในกลุ ม นี้ โดยเฉพาะรั ส เซี ย และจี น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง
+57.36% และ +56.88% ตามลําดับ
กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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นอกจากนี้ ในภาพรวม พบวา ในชวง 5 ปที่ผานมา มาเลเซีย ญี่ปุน และจีน เปนตลาดหลักที่มี
ความสําคัญ โดยมาเลเซียมีจํานวนสูงเปนอันดับที่ 1 มาโดยตลอด ขณะที่ญี่ปุนมีความสําคัญลดลงจาก
เดิมอันดับที่ 2 ในป 2550 เปนดับที่ 3 และจีนมีความสําคัญเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนอันดับที่ 4 ในป 2550
เปนอันดับที่ 2 ในป 2554
จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงนักทองเที่ยวตลาดหลัก ป พ.ศ. 2554

หมายเหตุ : ขอมูลป 2554 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว

จํานวนนักทองเที่ยว 10 ตลาดแรก
Rank

สัดสวนนักทองเที่ยว 10 ตลาดแรก

Country of Nationality
2007

2008

2009

2010

2011

1

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

2

Japan

Japan

Japan

China

China

3

Korea

Korea

UK

Japan

Japan

4

China

China

China

UK

Russia

5

UK

UK

Laos

Korea

Korea

6

USA

Australia

Australia

India

India

7

Australia

USA

USA

Laos

Laos

8

Singapore

Laos

Korea

Australia

Australia

9

Germany

Singapore

India

Russia

UK

10

India

Germany

Germany

USA

USA

ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว

กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป พ.ศ. 2554
ผลจากการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวทําใหในป 2554 รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เพิ่มขึ้นมาก โดยมีมูลคาเทากับ 734,591.46 ลานบาท เพิ่มขึ้น 141,797.37 ลานบาท หรือคิดเปน 23.92%
จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเปนรายไดจากการทองเที่ยวที่สูง ซึ่งเปนผลจากรายไดของ
นักทองเที่ยวในทุกภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก และยุโรปที่เปน
กลุมนักทองเที่ยวตลาดหลักที่รายไดเพิ่มขึ้น +32.52% และ 18.32% ตามลําดับ
รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป พ.ศ. 2550 - 2554

หมายเหตุ : ขอมูลป 2554 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว

รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป พ.ศ. 2554 จําแนกตามภูมิภาค

หมายเหตุ : ขอมูลป 2554 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว
กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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แนวโนมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป พ.ศ. 2555
แมวาในป 2554 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยจะขยายตัวสูง
และมีจํานวนนักทองเที่ยวสูง และประเทศไทยตองประสบกับมหาอุทกภัยที่กอใหเกิดความเสียหายรุนแรง
ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งมีผลทําใหนักทองเที่ยวเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมลดลง แต
จากศั กยภาพดานการท องเที่ ยวที่แข็ งแกร ง และความนิยมตอแหลงท องเที่ ยวในประเทศไทยที่อยู ใน
ระดับสูง คาดวาในป 2555 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทยจะยังคงเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องจากป 2554 ทามกลางหลายปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการเดินทางทองเที่ยว เชน ความวิตก
ตอสถานการณทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศใน
สหภาพยุโรป การชะลอการเดินทางทองเที่ยวระยะไกลของนักทองเที่ยวยุโรปและสหรัฐอเมริกา
คาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคาขึ้น และภัยธรรมชาติขนาดใหญที่มีความถี่เพิ่มขึ้นทั้งที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยและในตางประเทศ
สําหรับปจจัยบวกดานการทองเที่ยว คาดวานักทองเที่ยวเอเชียจะยังคงขยายตัวตอเนื่องตามภาวะ
เศรษฐกิจ เชน จีน อินเดีย เกาหลี เปนตน รวมถึงบางประเทศในยุโรปและอเมริกาใต ตลอดจนราคา
สินคา/บริการดานการทองเที่ยวของไทยที่ยังคงมีความคุมคากับการใชจาย (Value of Money) สําหรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ และการขยายตัวของสายการบินตนทุนต่ํา นอกจากนี้ UNWTO ยังคาดการณวา
ในป 2555 จํานวนนักทองเที่ยวโลกจะขยายตัวประมาณ 3% ถึง 4% ดังนั้น ผลจากปจจัยตางๆ ดังกลาว
คาดวาในป 2555 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทยจะยังคงขยายตัวตอเนื่องในอัตราที่ชะลอตัว
จากป 2554 โดยคาดวาจะขยายตัวประมาณ 8% - 10%

กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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สรุปขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในรอบป พ.ศ. 2554
ผวาหนี้ “กรีซ” ปวนสงออก – คาเงิน : นายธนิน ชื่นสมจิตต นักเศรษฐศาสตรสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและการคลัง (สวค.) มอง
วา ผลกระทบตอประเทศไทย คงกระทบ 2 ชองทางหลัก คือ 1. การสงออกสินคาและทองเที่ยว โดยการสงออกคงไดรับผลกระทบ
ไมมากนัก เพราะตลาดอียูมีสัดสวนเพียง 10% แตภาคบริการอาจจะกระทบมากกวาจากรายไดทองเที่ยวที่จะลดลง เพราะสัดสวน
นักทองเที่ยวจากยุโรปเขามาไทยมีคอนขางมาก (กรุงเทพธุรกิจ, 27 มิถุนายน 2554)

สมาคมโรงแรมไทย (THA) โฟกัสนักทองเที่ยวเอเชีย งัดแผนโรดโชวดึง จีน รัสเซีย และอินเดีย: สมาคมโรงแรมไทย
จัดกิจกรรมใหสมาชิกพบตัวแทนบริษัทนําเที่ยวจีน และรัสเซีย เนื่องจากเปนตลาดที่มีการเติบโตสูงและจะจัดกิจกรรมรวมกับ
ตลาดอินเดียในปหนา สําหรับในชวงครึ่งปหลังคาดวานักทองเที่ยวโดยรวมจะขยายตัวจากแรงหนุนของนักทองเที่ยวเอเชีย
โดยเฉพาะจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง จากปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ การเติบโตของเศรษฐกิจในตางประเทศ และการ
ขยายตั วของสายการบิ นต นทุ นต่ํ า สํ าหรั บตลาดยุ โรปคาดว าผลกระทบจากวิ กฤติ การเงิ นในประเทศกรี ซอาจมี ผลทํ าให
นักทองเที่ยวบางประเทศประหยัดการใชจาย เชน เยอรมนี เปนตน (ประชาชาติธุรกิจ, 27-29 มิถุนายน 2554)

กรุงเทพฯ เมืองนาเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก : กรุงเทพมหานครไดรับรางวัล World’s Best Award 2011 จากการจัดอันดับ
ผูอานนิตยสาร “เทรเวล แอนด เลชเซอร” สหรัฐอเมริกา เปนครั้งที่ 3 จากที่เคยไดรับมาแลวในป 2008 และป 2010 ที่ผานมา
โดยรางวัลเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกพิจารณาจากสถานที่ ทัศนียภาพ ความสวยงาม รมรื่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อาหารการกิน แหลงช็อปปง ความเปนมิตรของผูคน และความคุมคาของเงิน โดย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร มีกําหนดเดินทางไปรับรางวัลดวยตนเองในวันที่ 14 กรกฎาคม 54 ณ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
(บานเมือง, 12 กรกฎาคม 2554)

ตลาดหุนยุโรปรวงหนัก ผวาวิกฤติหนี้ลามอิตาลี : ตลาดหุนทั่วยุโรปรวงหนัก นักลงทุนผวาวิกฤติหนี้ลามเขาอิตาลี ดานอียู
เล็งออกกฏ เปดทางจัดการบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ดานรัฐบาลอียูเผยพรอมอุมธนาคารสอบตกในการทดสอบภาวะวิกฤติ
(กรุงเทพธุรกิจ, 12 กรกฎาคม 2554)

ทั่วโลกรับรู 300 ลาน คาดยอดเที่ยวไทยทะลัก ททท. ปลื้มตลาดออนไลน ! : ททท. ปลื้มรุกตลาดออนไลนไดผลเกินคาด
หวังดึงนักทองเที่ยวตางชาติเขามาไมต่ํากวา 3 ลานคน จากเปาหมายนักทองเที่ยวปนี้ 18.3 ลานคน จากการสรางการรับรูสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยสูคนทั่วโลกผานอินเตอรเน็ตแลว 300 ลานคน (ไทยรัฐ, 8 สิงหาคม 2554)

เรงผลักดันพัทยาสูเมืองภาพยนตร : สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ผลักดัน “พัทยา” เปนเมืองแหงภาพยนตร โครงการ
เมืองวัฒนธรรมสรางสรรคขององคการยูเนสโก เผยมีกองถายหนังตางประเทศใชสถานที่ถายทําปละ 300 เรื่อง ตั้งเปาเปนศูนยกลาง
สรางภาพยนตระดับเอเชีย คาดใชเวลา 1 ป จัดทําเอกสารขอมูลจุดเดน และแผนพัฒนาแลวเสร็จ (ไทยโพสต, 9 สิงหาคม 2554)
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สสปน. หนุนธุรกิจไมซเต็มสูบ : สสปน. ผุดอินเทนซีฟซัพพอรตธุรกิจไมต จัดงานในไทย ดันแคมเปญ “Be my guest”
มอบหองพักฟรีใหผูซื้อและผูจัดงานคุณภาพ โดยมีงบให 100 หองตองาน ทั้งผุดแคมเปญรวมกับ กทม. จัดซิตี้ทัวร 1 วัน
พรอมบัตรลดราคาตางๆ และฟาสตแทร็ก รวมถึงดึงกลุมที่เขามาเที่ยวไทย 15 คนขึ้นไป พรอมผนึกกําลังรี้ต เทรดเด็กซ ซัพ
พอรตเอ็กซิบิชัน หวังปนไทยเปนฮับไมซ (ฐานเศรษฐกิจ, 18 – 20 สิงหาคม 2554)

ทอท. เรงเพิ่มศักยภาพ “สุวรรณภูมิ” ดันแผนสรางโดเมสติกเทอรมินอลกอนคลอดเฟส 2 : นักทองเที่ยวทะลักเขา
ไทย ทอท. เรงเพิ่มขีดความสามารถรองรับผูโดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิ ดันแผนลงทุนหมื่นลานสรางอาคารผูโดยสาร
ภายในประเทศ หวังรองรับผูโดยสารไดเพิ่มอีก 20 ลานคน/ป ระหวางรอแผนเฟส 2 หวังเพิ่มขีดความสามารถรองรับผูโดยสารได
ถึง 65 ลานคน/ป ลาสุดเพิ่มพื้นที่ชั้นลอยสําหรับตรวจอาวุธ พรอมขยายพื้นที่บริเวณดานหนาชั้น 4 รองรับออฟฟศสายการบิน
(ประชาชาติธุรกิจ, 5-7 กันยายน 2554)

“ก. ทองเที่ยวและกีฬา” รีแบรนด “Amazing Thailand” สู “Miracle Thailand” : “ชุมพล ศิลปอาชา” รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดแถลงนโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา หลังจากเขารับ
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนสมัยที่สอง เพื่อผลักดันใหในป 2558 รายไดจากอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเปน 2 ลานลานบาท ดวยการรีแบรนด “Amazing Thailand” ไปเปน “Miracle Thailand” (ผูจัดการ 360 องศา
รายสัปดาห, 12-18 กันยายน 2554)

พิษบึ้ม “โก-ลก” ฉุดเที่ยวหาดใหญวูบ เรงกระตุนเชื่อมั่น : พิษบึ้มยานเศรษฐกิจสุไหงโก-ลก นราธิวาสหวงลามถึง
หาดใหญฉุดทองเที่ยววูบ 20 % องคกรภาคทองเที่ยวเรงแจงขอมูลใหผูประกอบการทัวรมาเลยเขาใจสถานการณ สรางความ
เชื่อมั่น (คม ชัด ลึก, 26 กันยายน 2554)

ไทยเบอร 1 โลก ประเทศนาอยูในสายตาตางชาติ : ธนาคารชื่อดังสํารวจความเห็นจากคนทั่วทุกมุมโลกเรื่อง “เปาหมายของ
การโยกยายถิ่นที่อยูอาศัย” พบประเทศไทย เปนอันดับ 1 ที่ตองการอพยพมาอยู เนื่องจากมีคาครองชีพต่ํา คุณภาพการดํารงชีวิตดี
ขณะที่อียิปตตามมาเปนที่ 2 และซาอุดีอาระเบียอยูอันดับ 3 เผยคนที่อยูตางแดนรูสึกวาเหวคิดถึงบานนอยลง เนื่องจากเริ่มไมมี
ปญหาดานการสื่อสารจนเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต (โลกวันนี้, 3 ตุลาคม 2554)
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ผูประกอบการมั่นใจ ทองเที่ยวไทยถึง 2 ลานลานบาท : นานาทัศนะผูประกอบการไทยในงานสัมมนา “จับทิศทองเที่ยว
ไทย 2 ลานลานบาท ความทาทายรัฐบาลใหม” ตางเชื่อวาทองเที่ยวไทยไปถึงจุดนั้นได พรอมฝากปญหาใหภาครัฐชวยแกไขเรื่อง
การทองเที่ยว (ผูจัดการ 360 องศา รายสัปดาห, 3-9 ตุลาคม 2554)

15 ประเทศ เตือนเที่ยวไทยชวงนี้ : 15 ประเทศ ออกโรงเตือนนักทองเที่ยวเลี่ยงเที่ยวไทย ทั้งนี้ ททท. ไดชี้แจงสถานการณน้ํา
ทวมที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง ผานสํานักงาน ททท. ตางประเทศ ทั้ง 27 สํานักงาน เบื้องตนยังไมไดรับรายงานวา
นักทองเที่ยวตางชาติยกเลิกการเดินทางเขาประเทศไทย มีเพียงสอบถามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น สําหรับแนวทางการทําตลาดเอเชีย
ททท. จะนําเสนอสินคาทางการทองเที่ยวในเสนทางใหมๆ ทดแทนภาคกลางและภาคเหนือ โดยรวมกับบริษัททัวรขนาดใหญใน
แตละประเทศ จัดแพ็กเกจเสนทางทัวรคุณภาพ เพื่อเพิ่มกําลังซื้อใหกับนักทองเที่ยว (โพสตทูเดย, 11 ตุลาคม 2554)

อุทกภัยทําพิษ ทองเที่ยวทรุด รายไดหด 40% : น้ําทวมทําทองเที่ยวทรุด 40% กระทบธุรกิจรานอาหาร โรงแรม รีสอรต
แนะหลังน้ําลด เสริมทองเที่ยวเชิงฟนฟู (ไทยโพสต, 12 ตุลาคม 2554)

ทัวรสําลักน้ําถูกยกเลิก 70% เหตุลูกคาหลักใน 6 นิคมฯ จมน้ํา : บริษัททัวรทําใจลูกคายกเลิกการเดินทางแลวกวา 70%
โดยเฉพาะลูกคาสวนใหญที่อยูในนิคมฯ 6 แหง ยอมรับชวงนี้งดกิจกรรมทางการตลาด รอหลังน้ําลด อัดแคมเปญ ชูทริปเที่ยว
บําเพ็ญประโยชน ออนรัฐสั่งการหนวยงานราชการจัดประชุมในพื้นที่น้ําทวม (ASTV ผูจัดการ, 20 ตุลาคม 2554)

เตรียมชงแผนฟนทองเที่ยวหลังน้ําลด : ททท. หารือเอกชนเตรียมเสนอ 4 แนวทางฟนฟูทองเที่ยวหลังน้ําลด คือ 1. แนวทาง
เยียวยาผูประกอบการทองเที่ยว 2. แนวทางฟนฟู หลังน้ําลด 3. แนวทางการพัฒนาและการตลาด 4. หลังน้ําลดให ททท. จัดเมกะ
แฟมทริป เชิญภาคเอกชนรวมเดินทางสํารวจแหลงทองเที่ยวในกรุงเทพฯ และริมสองฝงแมน้ําเจาพระยา พรอมหนุนเผยแพร
ขอมูลแหลงทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบและยังเที่ยวไดใหชัดเจน (คม ชัด ลึก, 21 ตุลาคม 2554)

ตางชาติเลิกเที่ยวไทยเกือบ 100 % : นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว หรือแอตตา กลาวยอมรับวา ขณะนี้มีนักทองเที่ยว
ตางชาติตัดสินใจเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวไทย ณ ขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเปนกวา 90 % แลว เปนเพราะนักทองเที่ยว
รับทราบการรายงานขาวน้ําทวมในไทยอยางตอเนื่อง รวมถึงนักทองเที่ยวยังหวงสนามบินสุวรรณภูมิวาจะถูกน้ําทวมหรือไม ซึ่ง
รัฐบาลเองก็ยังไมมีความชัดเจน เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ สภากาชาดสากลออกมาเตือนไทยใหเฝาระวังโรค
ระบาดที่อาจมากับน้ํา ดังนั้น รัฐควรเรงดูแลเรื่องโรคระบาดและเรงใหขอมูลที่เปนประโยชนตอชาวตางชาติ (มติชน กรอบบาย,
11 พฤศจิกายน 2554)
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ตางชาติเที่ยวไทยวูบ 9 แสนคน : อธิบดีกรมการทองเที่ยว เปดเผยวา กลุมวิชาการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว ไดประเมินผลจาก
สถานการณน้ําทวมจะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขาไทยทั้งปลดเหลือเพียง 18.8 ลานคน ลดลงประมาณ 700,000 –
900,000 คน จากเปาหมายทั้งป 54 ประมาณ 19.5-19.7 ลานคน แมวาสนามบินดอนเมืองถูกน้ําทวมจะไมกระทบตอการเดินทาง
ทางอากาศโดยรวม แตกระทบความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยเฉพาะในเอเชีย ทําใหหลายประเทศออกประกาศ
เตือนการเดินทางมาไทย (เดลินิวส, 16 พฤศจิกายน 2554)

เปดแผนพัฒนาเมืองระนอง ป 55 สูแหลงทองเที่ยว – ศูนยกลางการคาชายแดน : ระนอง – เปดแผนพัฒนาจังหวัด
ระนอง ป 2555 เรงดันยุทธศาสตรพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยว คือ การนําน้ําแรรอนคุณภาพดีของจังหวัดมาใชประโยชนเต็ม
ศักยภาพและคุมคา, พัฒนาแหลงทองเที่ยว, แหลงน้ําแรรอน, สิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน, สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑน้ําแร, พัฒนาระบบบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะคมนาคมเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
พรอมทั้งศูนยกลางการคาชายแดนไทย – พมา และพัฒนาโครงขายคมนาคมรองรับยุทธศาสตรการเปนเมืองทาขนถายสินคาทาง
ทะเล ฝงอันดามัน (คม ชัด ลึก, 20 ธันวาคม 2554)

รถไฟความเร็วสูงเชียงใหม ฝนที่กําลังจะเปนจริง? : คุณฐิติมา ฉายแสง โฆษกรัฐบาล แถลงเมื่อวันจันทรวา นายสื่อ เจี้ยน
ผิง รองประธานาธิบดีจีน ซึ่งจะเดินทางมาเยือนไทยในวันที่ 22 – 24 ธันวาคมนี้ จะมีการลงนานในเอ็มโอยู 4 ฉบับ หนึ่งในนั้น คือ
โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม จากโครงการทั้งหมด 5 เสนทาง ก็คงตองรอดูรายละเอียดใน
เอ็มโอยูฉบับนี้วาจะเริ่มกันเมื่อไร (ไทยรัฐ, 21 ธันวาคม 2554)

ดัชนีเชื่อมั่นทองเที่ยวฮวบ : ความเชื่อมั่นผูประกอบการไตรมาส 4 พบวา ตัวเลขความเชื่อมั่นอยูที่ 97 ซึ่งต่ํากวา 100 สทท. แจง
เหตุผลเพราะผลกระทบจากสถานการณน้ําทวม ขณะที่ไตรมาสแรกปหนา กรุงเทพฯ และภาคกลาง ยังไดรับผลอีกตอเนื่อง
จี้หนวยงานรัฐเรงประชาสัมพันธเรียกความเชื่อมั่นคืน ขณะที่ผลสํารวจยังพบวา ผูประกอบการกวา 49% ไมพอใจการจัดการ
ปญหาอุทกภัยของภาครัฐ ทั้งนี้ ยังคาดการณวา ไตรมาส 1 ป 55 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการจะขึ้นไปอยูที่ 112 สูงกวาระดับ
ปกติ คือ เกิน 100 ขึ้นไป สวนดัชนีความเชื่อมั่นตลอดป 2555 คาดวาจะอยูที่ 117 (ASTVผูจัดการ รายวัน, 23 ธันวาคม 2554)

เคาตดาวนปลุกทองเที่ยวคึก กทม. 5 จุด/กาญจน – ตาก (สง-รับตะวัน)/อีสานบิ๊กปารตี้ : 18 พื้นที่ทองเที่ยวงัดกิมมิก
เคาตดาวน กระตุนทองเที่ยวปใหม ชวนคนไทยเที่ยวคลายเครียดหลังน้ําลด ททท. เรงโปรโมตผาน www.amazingcountdown.com
ไลตั้งแตการจัดงานใหญใน 5 จุดของกรุงเทพฯ ขณะที่ จ. ขอนแกน จัดงานใหญสุดในอีสาน ดานเชียงราย จัดงานสงทายปเกา
ตอนรับปใหม 3 แผนดิน ทั้งเนรมิตซุมแหงโคมไฟ สรางสีสันใหภูเก็ต (ฐานเศรษฐกิจ, 22 – 24 ธํนวาคม 2554)

กรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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สรุปขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในรอบป พ.ศ. 2554 (ตอ)
ททท. ชู “มิราเคิล เยียร” ดึงตางชาติเที่ยวไทย : รองผูวาการดานสินคาและธุรกิจทองเที่ยว ททท. กลาววา ภาพขาวมหา
อุทกภัยที่ปรากฏออกไปตามสื่อตางๆ สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของประเทศตางๆ ทั่วโลก ดังนั้น ททท. จึงตองเรียกความ
เชื่อมั่นของประเทศไทยใหกลับคืนมาอยางรวด โดยแผนรับมือในปหนา คือ การจัดกิจกรรม “มิราเคิล เยียร” หรือ “ปมหัศจรรย
ไทยแลนด” จะจัดขึ้นตลอดทั้งป 2555 โดยกิจกรรมนี้จะทําการรวบรวมเอาจุดเดนของประเทศทั้งหมดมาเปนแมเหล็กในการดึงดูด
นักทองเที่ยวจากทั้งในประเทศและตางประเทศใหเขามาเที่ยวในประเทศไทยของเรา โดยจุดเดนที่วานี้ ไดแก การช็อปปง, อาหาร
การกิน, ศิลปวัฒนธรรม, และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ททท. ยังย้ําอยางมั่นใจวา กิจกรรมตัวนี้จะสามารถบรรลุเปาหมายประจําป
ของ ททท. ไดอยางแนนอน ทั้งในเรื่องของการเติบโตของการทองเที่ยวในเมืองไทยในปหนา แตยังตอบไมไดวา จะโตเทาไหร แต
จะตองโตกวา GDP ของประเทศบวก 1 ขึ้นไป นี่คือ เปาหมายที่จะตองทําใหได (ประชาชาติธุรกิจ, 22 – 25 ธันวาคม 2554)

5 จว. ฝงอาวไทยหนีวุน คลื่นยักษถลม 4 ม. ซัดหัวหินยันสมิหลา บานพัง – เรือประมงยับ อุตุชี้อันตรายถึง 28
ธ.ค. : คลื่นสูง 4 เมตร กระหน่ําจังหวัดฝงทะเลอาวไทย “ชุมพร – ประจวบฯ – สุราษฎรฯ – นครศรีฯ – สงขลา” อวม รานคา –
บานเรือน เสียหายอื้อ เรงอพยพชาวบานโกลาหล แถมน้ําทะเลหนุนสูงรอบหลายสิบปซ้ําเติม (มติชน, 26 ธันวาคม 2554)

ททท. เปดแผนรุก โหมโรดโชว-ปชส. จัดทัวรกระเปาหนัก : ป 2555 ททท. เดินหนาดึงนักทองเที่ยวเขาไทย 19.6 ลานคน
โฟกัสกลุมตลาดเชิงคุณภาพ จับลูกคากระเปาหนัก “ทัวรกอลฟ – เวดดิ้ง – ฮันนีมูน – เมดิเคล” เริ่มเดินสายโปรโมตในงาน “เอที
เอฟ –ไอทีบี” ตนปหนา สรางรายได 7.1 แสนลาน (ประชาชาติธุรกิจ, 26 – 28 ธันวาคม 2554)

ททท. ลุนตางชาติ 19 ลานคน : “ชุมพล” ฟุง นักทองเที่ยวตางชาติปนี้ ลุนไดถึง 19 ลานคน ฝนปหนาเติบโตตอเนื่อง มั่นใจ
งบ 3 พันลานบาท ที่รัฐบาลอนุมัติใหจะเรงใชเพื่อการฟนฟูทองเที่ยวได ลาสุดชงเรื่องเสนอ ครม. ตอทุกมาตรการชวยกระตุน
พรอมเตรียมแกปญหาแท็กซี่เถื่อนหลอกลวงนักทองเที่ยว สวนกรณีคลื่นกระทบฝง ไมกระทบ (ASTV ผูจัดการ รายวัน,
27 ธันวาคม 2554)

กทม. ครองแชมปเมืองทองเที่ยวยอดนิยม : ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปดเผยวา ผลการสํารวจ 10 อันดับเมือง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่นิยมเดินทางทองเที่ยวสูง ในป 2554 โดยการเก็บสถิติของ
กรมการท องเที่ ยว การท องเที่ ยวแห งประเทศไทย และสมาคมธุ รกิ จท องเที่ ยวและมั คคุ เทศก ต างๆ พบว า อั นดั บที่ 1 คื อ
กรุงเทพมหานคร ตามดวย ชลบุรี, ภูเก็ต, พระนครศรีอยุธยา, กาญจนบุรี, เชียงใหม, ระยอง, สงขลา, นครราชสีมา และกระบี่
ตามลําดับ (แนวหนา, 29 ธันวาคม 2554)

กรมการทองเที่ยว
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