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ศักยภาพ
เมืองท่องเที่ยว

เชียงใหม่ - ภูเก็ต - ชลบุรี



เมืองท่องเที่ยวสําคัญ ภาคเหนือ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product : GPP)
GPP ปี 2560 231,726 ล้านบาท

● GPP per capita
สะท้อนรายได้เฉล่ียประชากร
135,991 บาทต่อปี
(11,332 บาทต่อเดือน)

เชียงใหม่

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จํานวนแรงงาน
ต่างชาติ

4,682 คน
(58% ของ
ภาคเหนือ)
(ณ สิงหาคม 2019)



เมกะโปรเจค
เชียงใหม่

● รถไฟฟา้รางเบา
● รถไฟฟา้ความเร็วสูง
● สนามบินแห่งท่ี2

สนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2

พ้ืนท่ี 7,000 ไร่ บริเวณเชียงใหม่-
บ้านธิ รองรับเท่ียวบิน 137,000 
เท่ียว และผู้โดยสาร 23 ล้านคนต่อปี
มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 60,000 
ล้านบาท

รถไฟฟา้ความเร็วสูง
กรุงเทพ-เชียงใหม่

เช่ือมกรุงเทพ-เชียงใหม่ ความเร็ว
250 กม./ช่ัวโมง ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง
45 นาที มูลค่าโครงการ 445,000
ล้านบาท

รถไฟฟา้รางเบา

รถไฟฟา้รางเบา 3 สาย ระยะทางรวม
35 กม. เส้นทางภายในเมืองเชียงใหม่
มูลค่าโครงการ 86,000 ล้านบาท
เปดิให้บริการในปี 2567



เชียงใหม่ 2014-2019 นักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น ต่อเน่ือง

ม.ค. - ก.ค. 2019

5.75 ล้านคน

เปน็ต่างชาติ
33% 

ท่ีมา : กระทรวท่องเท่ียวและกีฬา

เชียงใหม่ เป็น จังหวัดเดียว ของภาคเหนือที่มี จํานวนนักท่องเที่ยวระดับแสนคนต่อเดือน
สร้างรายได้เข้าจังหวัดกว่า 2.7 พันล้านบาทต่อเดือน

(66%)

(34%)
(34%)



No.1 is CHINA
Occ 76%

Room 1,250 บ./คืน

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



อสังหาฯ เชียงใหม่ 70% เป็น บ้านจัดสรร
พบ คอนโดมิเนียม ได้บริเวณใจกลางเมือง

เมืองเชียงใหม่
ผลตอบแทนเฉล่ีย

3.5-7% 



ภูเก็ต
เมืองทอ่งเทีย่วสําคัญภาคใต้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product : GPP)
GPP ปี 2560 209,010 ล้านบาท

● GPP per capita
สะท้อนรายได้เฉล่ียประชากร
388,559 บาทต่อปี
(32,380 บาทต่อเดือน) 
ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

จํานวนแรงงาน
ต่างชาติ

9,116 คน
(51% ของ
ภาคใต้)

(ณ สิงหาคม 2019)



ภูเก็ต
SMART 
CITY

รถไฟฟา้รางเบา

รถไฟฟา้รางเบาท่านุ่น-ห้าแยกฉลอง จังหวัด
ภูเก็ต จํานวนสถานีท้ังหมด 24 สถานี ระยะทาง
ประมาณ 58.5 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน
39,000 ล้านบาท

ขยายสนามบินภูเก็ตและสนามบิน
พังงา

สามารถรองรับนักท่องเท่ียวสูงสุดถึง 10-16.5 
ล้านคนต่อปี มูลค่างบประมาณการลงทุนกว่า
97,600 ล้านบาท

ภูเก็ต สมาร์ท ซิตี้

การพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เปน็ Smart City 
ด้วยกัน 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, 
Smart Tourism, Smart Health, Smart 
Safety, Smart Environment, Smart 
Education และ Smart Governance



ภูเก็ต
2019 จํานวน นักท่องเท่ียว เพ่ิมขึ้น 30% และ ต่างชาติ สูงขึ้นต่อเน่ือง

ที่มา : กระทรวท่องเที่ยวและกีฬา
ภูเก็ต มีจํานวนนักท่องเที่ยว ระดับแสนคนต่อเดือน สูงสุดของภาคใต้
สร้าง รายได้ เข้าจังหวัดกว่า 3.1 หม่ืนล้านบาทต่อเดือน

ม.ค. - ก.ค. 2019

9.05ล้านคน

เปน็ต่างชาติ
77% 

(73%)

(27%)

(71%)

(29%)



ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

No.1 is CHINA
Occ 76%

Room 2,348 บ./คืน



คอนโดมิเนียม ภูเก็ต
ผลตอบแทนเฉล่ีย 3-7% 

● ช่วง High Season   
(6-8 เดือนต่อปี)
จะได้ผลตอบแทนประมาณ
3-5% ต่อปี

● ตลอด 12 เดือน
จะได้ผลตอบแทนประมาณ
5-7% ต่อปี

โซน West 2   
อัตราค่าเช่าสูงสุด

● ช่วง อ่าวบางเทา, หาด
ในทอน, หาดในยาง
ซ่ึงเปน็โซนที่อยู่
ใกล้สนามบินภูเก็ต

● ค่าเช่าอยู่ที่ 550 บาท/
ตร.ม./เดือน
เทียบเท่ากับค่าเช่าใน
เมืองอย่าง สีลม-สาทร

อสังหาฯ ภูเก็ต 70% เป็น คอนโดมิเนียม
พบได้ทั่วพ้ืนที่ภูเก็ต



ชลบุรี

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมืองทอ่งเทีย่วสําคัญ
ภาคตะวันออก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product : GPP)
GPP ปี 2560 976,460 ล้านบาท

● GPP per capita
สะท้อนรายได้เฉล่ียประชากร
581,474 บาทต่อปี
(48,456 บาทต่อเดือน)

จํานวนแรงงาน
ต่างชาติ

7,964 คน
( 53% ของภาคกลาง

และตะวันออก ไม่รวม กทม.
และปริมณฑล)

(ณ สิงหาคม 2019)

เป็นอันดับ 2 
รองจาก กทม.



ชลบุรี
2019 จํานวน นักท่องเท่ียว เพ่ิมขึ้น 40% และ คนไทย สูงขึ้นต่อเน่ือง

ทีม่า : กระทรวท่องเทีย่วและกฬีา

ชลบุรี เป็น จังหวัดเดียว ของภาคตะวันออกที่มี จํานวนนักท่องเที่ยวระดับแสนคนต่อเดือน
สร้าง รายได้ เข้าจังหวัดกว่า 1.5 หม่ืนล้านบาทต่อเดือน

ม.ค. - ก.ค. 2019

10.9ล้านคน

เปน็ต่างชาติ
55% 

แซงหน้า ภูเก็ต

(61%)

(39%)(68%)

(32%)



จํานวน

นักท่องเที่ยว
เมืองพัทยา

2014-2018

ท่ีมา : กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา



No.1 is CHINA
Occ 80%

Room 1,783 บ./คืน

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



3 ปัจจัยน่าสนใจ
● เดินทางไม่เกิน 2 ชม. จาก กทม.
● ผลตอบแทนเทียบเท่า CBD
● แหล่งท่องเที่ยวต่างชาติแนะนํา



โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก
Eastern Economic Corridor 

(EEC)



● โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา (สนามบิน
นานาชาติแห่งท่ี 3 ของไทย) 200,000 ล้านบาท

● รถไฟรางคู่ เช่ือมแหล่งอุตสาหกรรมกับท่าเรือ
64,300 ล้านบาท

● พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 88,000 ล้านบาท
● พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 10,150 ล้านบาท
● พัฒนาเมืองในจังหวัดชลบุรี, ระยอง และ

ฉะเชิงเทรา 400,000 ล้านบาท
● ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง 35,300 ล้าน

บาท
● พัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและลงทุนกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ล้านบาท

โครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ใน EEC



ชลบุรี
เมกะโปรเจ็กต์

โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงสร้างพ้ืนฐาน



ชลบุรี
เมกะโปรเจ็กต์

พ้ืนท่ีส่งเสริมพิเศษ

ชลบุรี

พ้ืนที่ส่งเสริมพิเศษ

พ้ืนท่ีส่งเสริมด้านดิจิตอล (Eastern Economic 
Corridor of Digital) : Digital Park

พ้ืนท่ีส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลใหม่ (New S-
Curve Digital Industry) บนพ้ืนท่ี 500 ไร่ คาด
สามารถสร้างบุคลากรด้านดิจิตอลได้ถึง 100,000 คนต่อ
ปี และสร้างเม็ดเงินลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี

พ้ืนท่ีส่งเสริมด้านการบิน (Eastern Economic 
Corridor of Aerotropolis) : ศูนย์กลางการบิน
ภาคตะวันออก และสนามบินแห่งท่ี 3 ของประเทศ

พัฒนา สนามบินอู่ตะเภา เปน็สนามบินแห่งท่ี 3 ของ
ประเทศ เพ่ือสร้าง ‘มหานครใหม่’ ใกล้กรุงเทพฯ เช่ือมด้วย
รถไฟความเร็วสูง 250 กม./ช่ัวโมง ภายใน 45 นาที มูลค่า
การลงทุน 2.9 แสนล้านบาท



คาดการณ์
ประชากร EEC
ปี 64 ประชากรแฝงชลบุรี
คาดการณ์แตะ 1.02 ล้านคน

ที่มา : กระทรวงมหากไทย และการประมาณการโดยมูลนธิิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลงั

EEC + Bangkok 
= 1 ใน 3 ของ ไทย 



We drive with Passion & Creativity

ข้อมูลบรรยายภายในงาน 
เสวนาโอกาสการลงทุนใหม่กับ Lifestyle Investment 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562
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