
 

 

    
 
 
 
 

 
 
 

o ทิศทางตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปช่วงโคง้สุดทา้ยของปี 2562 ยงัมีความทา้ทายสูง แมจ้ะเขา้สู่ฤดูกาล

ท่องเท่ียว แตจ่ากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและค่าเงิน การแข่งขนักบัสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย 

และสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนสูง อาจท าใหท้ั้งปีน้ี จ  านวนนักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทยยงัติดลบ 

 ตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปเป็นตลาดท่ีส าคญัของภาคการท่องเท่ียวไทย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดทา้ย

ของทุกปี ซ่ึงนักท่องเท่ียวยุโรปจะเป็นกลุ่มท่ีมีการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวพกัคา้งในไทยเป็นระยะเวลานาน

และช่วยสรา้งรายไดล้งสู่ธุรกิจท่องเท่ียวต่างๆ  

 ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า ในช่วงท่ีเหลือของปี 2562 ตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทยน่าจะ

ทรงตวัใกลเ้คียงกบัปีก่อน แมค้าดวา่ตลาดนักท่องเท่ียวรสัเซียมีโอกาสท่ีจะกลบัมาบวกไดเ้ล็กน้อยจากท่ีหด

ตัวในช่วงตน้ปีท่ีผ่านมา ประกอบกบัแรงหนุนบางส่วนจากการเติบโตของตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปบางชาติ 

เช่น ยุโรปตะวันออก ซ่ึงเดิมไม่ใช่ตลาดหลัก แต่มองว่า ตลาดหลักอ่ืนอย่างนักท่องเท่ียวจากสหราช

อาณาจกัร อาจยงัชะลอตัวจากประเด็น Brexit ท่ีกดดันเศรษฐกิจ และกลุ่มนักท่องเท่ียวจากสแกนดิเนเวียก็

น่าจะชะลอตวัเช่นกนั 

 อย่างไรก็ดี คาดว่าตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทยทั้งปี 2562 น่าจะไม่พลิกกลับมาเป็นบวก 

หลงัจากท่ีในช่วง 8 เดือนแรกของปี ขอ้มูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ระบุวา่ นักท่องเท่ียวภูมิภาค

ยุโรปเท่ียวไทยหดตัว 1.9% (YoY) หรือมีจ านวน 4.4 ลา้นคน โดยการหดตัวเกิดขึ้ นในตลาดหลัก อาทิ 

รสัเซีย เยอรมนั สวเีดน และฝรัง่เศส  

 

 เขา้สู่ช่วงโคง้สุดทา้ยของปี ซ่ึงเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวของตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทย ศูนยวิ์จยักสิกรไทย 

มองว่า ตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปในช่วง 4 เดือนสุดทา้ยของปี 2562 น่าจะใกลเ้คียงกับปีก่อน และ

เน่ืองจากในช่วง 8 เดือนแรกของปี จ  านวนนักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทยหดตวั 1.9% (YoY) อีกทั้งความ

ท้าทายท่ีกดดันตลาดหลักของนักท่องเท่ียวยุโรปท่ียังคงมีอยู่มาก  จึงคาดว่า ทั้งปี 2562 ตลาด

นักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทย จะมีจ  านวน 6.66 ลา้นคน หรือหดตวัประมาณ 1.5% จากปีก่อน 
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 โดยการชะลอตัวของนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรปมีหลายๆ สาเหตุผนวกรวมกัน อาทิ ปัจจยัพ้ืนฐาน

ดา้นเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ประกอบกบัค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยูโร และสกุลเงินอ่ืนๆ ซ่ึงมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว นอกจากน้ี หลายประเทศในภูมิภาคยุโรปเผชิญกบัปัญหา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวมีการ

กระจายตวัไปยงัแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีหลากหลายมากขึ้ น  

 จากปัจจยัขา้งตน้ ศูนยวิ์จยักสิกรไทย จงึมองว่า ทั้งปี 2562 ตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทยอาจ

หดตวัประมาณ 1.5% จากปี 2561 หรือคาดว่าจะมีจ  านวนประมาณ 6.66 ลา้นคน ส าหรบัการใชจ้า่ย

ของนักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทย คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 4.68 แสนลา้นบาท หดตัวประมาณ 

1.0% จากปี 2561 โดยการใชจ้่ายท่ีชะลอตวั นอกจากมาจากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีอาจมีวัน

พักลดลงแล้ว สกุลเงินของประเทศยุโรปหลายประเทศท่ีอ่อนค่าเม่ือเทียบกับเงินบาท ท าให้

นักท่องเท่ียวมีการปรบัแผนการเดินทางใหส้อดคลอ้งกับงบประมาณ โดยเฉพาะในไฮซีซัน่เป็นช่วงท่ี

การเดินทางท่องเท่ียวจะมีค่าใชจ้า่ยสูงกว่าปกติ 

o การเติบโตของตลาดยุโรปเท่ียวไทยในระยะขา้งหนา้ ยงัมีแนวโนม้เผชิญความทา้ทายจากหลายปัจจยั 

ไดแ้ก่  

 ภาวะเศรษฐกิจและค่าเงิน แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปมีประเด็นทา้ทายท่ีตอ้งติดตาม ไดแ้ก่ 

ความคืบหน้าของสถานการณ์ท่ีสหราชอาณาจกัรเตรียมแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit (ซ่ึงมี

ก าหนดวนัท่ี 31 ต.ค. 2562) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศในยุโรปและโดยเฉพาะ

ผลต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจกัร เห็นไดจ้ากขอ้มูลส านักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจกัร 

พบว่า  ในช่ วง ไตรมาส 2 ปี  2562 เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรหดตัว  0 .2% (QoQ) ซ่ึ ง

เ                  ก                  2555 ขณะเดียวกันการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว 

(Holiday) ของประชาชนในสหราชอาณาจกัรในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ก็หดตวั 3.2% (YoY)  

นอกจากน้ี สถานการณ์นโยบายการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยล่าสุดสหรัฐฯ 

เตรียมจะเก็บภาษีน าเขา้สินคา้จากสหภาพยุโรปมูลค่า 7,500 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (ในวนัท่ี 18 ต.ค. 

2562) ซ่ึงจะสรา้งแรงกดดันเพ่ิมเติมต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปในระยะขา้งหน้า รวมถึง

ประเด็นต่อเน่ืองอยา่งเร่ือง ค่าเงิน โดยท่ีผ่านมา ค่าเงินของหลายประเทศในยุโรปอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ

กบัสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ และรวมถึงอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินบาท ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเดินทาง

ท่องเท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงการเดินทางท่องเท่ียวในไทยเช่นกนั  
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  ทิศทางสกุลเงินประเทศในยโุรปเทียบกบัค่าเงินบาท 

สกุลเงิน % YTD* 

GBP/ THB (ปอนด/์บาท) -9.7% 

EUR/ THB (ยูโร/บาท) -10.4% 

CHF/ THB (ฟรงัก/์บาท) -7.2% 

SEK/ THB (โครนา/บาท) -15.3% 

RUB/ THB (รูเบิล/บาท) -0.3% 

 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 หมายเหตุ; * อตัราการแข็งค่า (+)/อ่อนค่า (-) ของสกุลเงินต่างๆ เทียบกบัค่าเงินบาท  

                            ณ ส้ินปี 2561 - วนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 

 

 การแข่งขันกับสถานท่ีท่องเท่ียวในโลกท่ีหลากหลายมากข้ึน ปัจจุบัน นักท่องเท่ียวมีจุดหมาย

ปลายทางท่องเท่ียวท่ีเป็นทางเลือกมากขึ้ น จากการท่ีหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจท่องเท่ียวในหลาย

ประเทศมีการท าตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว เพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ ท าให้

นักท่องเท่ียวแต่ละชาติมีการกระจายตวัไปยงัจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวอ่ืนๆ  

 กรณีเห็นไดช้ัด คือ ตลาดหลักอย่างนักท่องเท่ียวรสัเซียท่ีเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูง แมว้่า

ค่าเงินรูเบิลจะทรงตัวเม่ือเทียบกับค่าเงินบาท แต่นักท่องเท่ียวรัสเซียเท่ียวไทยกลับมีจ านวนลดลง

ต่อเน่ืองมาตั้งแต่เดือน ก.พ. 2562 ขณะท่ีภาพรวมนักท่องเท่ียวรสัเซียเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ

ยัง เ ติบโตเ ป็นบวก  จากข้อมูลของ                                               

                    2562 การเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวรสัเซียไปต่างประเทศเติบโต 6.7% 

(YoY) โดยนักท่องเท่ียวรสัเซียส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตุรกี และฟินแลนด ์นอกจากน้ีใน

หลายประเทศก็ยงัมีอัตราการเติบโตท่ีสูง โดยเฉพาะจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวทางทะเล (Beach 

Destination) ท่ีนักท่องเท่ียวรสัเซียนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวในยุโรป เช่น สเปน และกรีซ ขณะท่ีใน

เอเชีย เช่น เวยีดนาม และจีน เป็นตน้    

 

 ขณะเดียวกัน เม่ือพิจารณาตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปเดินทางท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียบาง

ประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น ซ่ึงค่าเงินเยนมีอตัราการแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินในประเทศยุโรป (นับจากตน้ปี

จนถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ค่าเงินยโูรอ่อนค่าลง 7.0% เม่ือเทียบกบัเงินเยน) แต่จ านวนนักท่องเท่ียว

ยุโรปเท่ียวญ่ีปุ่นก็ยงัมีอตัราการเติบโตท่ีดี  
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 การแข่งขันในธุรกิจการท่องเท่ียวยังส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ปัจจุบัน เม่ือ

ภาครฐัมีการอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใหนั้กท่องเท่ียวต่างชาติผ่านมาตรการวีซ่า 

ขณะเดียวกนัในภาคธุรกิจท่องเท่ียวก็มีการขยายการลงทุนค่อนขา้งมาก อาทิ ธุรกิจสายการบิน รวมถึง

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั ท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคา ซ่ึงมีผลท าใหนั้กท่องเท่ียววางแผนการท่องเท่ียว

และตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยระยะเวลาท่ีสั้นลง นอกจากน้ี อิทธิพลของส่ือออนไลน์ท่ีน าเสนอ

ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ก็มีผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเช่นกนั 

 ปัจจยัทา้ทายอ่ืนๆ อาทิ สภาพภูมิอากาศท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงทั้งในยุโรปและต่างประเทศ 

รวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกับปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง (Climate Change) ในมิติอ่ืนๆ 

อาทิ การต่ืนตัวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ท่ีมีการกล่าวถึงกันอย่างผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มจากการบิน (Air Traffic) ท่ีหากแนวคิดน้ีไดร้บัการยอมรบัมากขึ้ น ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวได ้

 

ทั้งน้ี การเติบโตของตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทยในช่วงท่ีเหลือของปีต่อเน่ืองไปยงัปี 2563 ยงัมี

ปัจจยัเส่ียงรออยู ่ท าใหก้ารท าตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปมีความทา้ทายมากขึ้ น โดยผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งมีท า

การตลาดเชิงรุกโดยการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางเฉพาะกลุ่ม

นักท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวยุโรปจะมีความหลากหลาย มีความตอ้งการท่ีต่างกัน และมีความเฉพาะ

มากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆ อาทิ การเขา้ช่องทางสังคมออนไลน์เฉพาะของกลุ่มนักท่องเท่ียว เช่น กลุ่ม

นักท่องเท่ียวท่ีชอบกิจกรรมผจญภยั (Adventure Tourism) หรือกลุ่มท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชนและ

ธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม เป็นตน้ รวมถึงผูป้ระกอบการท่ีเน้นการท าตลาดกลุ่ม

นักท่องเท่ียวยุโรปอาจจะตอ้งปรบัตัวกระจายความเส่ียงไปยงัตลาดอ่ืนๆ ทดแทน นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการคง

จะตอ้งปรบัแผนการตลาดเพ่ือรองรบักบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวและการจองท่ี

พกัในช่วงระยะเวลากระชั้นชิดของนักท่องเท่ียวยุโรปท่ีมีมากขึ้ น  

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจัยฉบบันีจ้ัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึน้จากแหล่งข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ื อถือ หรือความ
สมบูรณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร าบล่วงหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


