
Disclaimer 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบรษัิท ศนูยวิ์จยักสิกรไทย จ  ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป โดยอาศยัแหลง่ขอ้มลูสาธารณะหรือขอ้มลูท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบูรณ ์หรือความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูดงักลา่ว และไมไ่ดม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชีช้วน เสนอแนะ ใหค้  าแนะน า 
หรือจงูใจในการตดัสินใจเพ่ือด  าเนินการใดๆ แตอ่ย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศกึษาขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไมร่บัผิดในความเสยีหายใดท่ีเกิดขึน้จาก
การใชข้อ้มลูดงักลา่ว  
ขอ้มลูใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยันีถื้อเป็นทรพัยส์ินของ KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) การน าขอ้มลูดงักลา่ว (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ไปใชต้อ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก ่
KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่  าซ  า้ ปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ข สง่ตอ่ เผยแพร ่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการคา้ โดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) 
 

   

 

 

 

 

 
    

 

 

 จากการท่ีพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 จ านวนมากในจ.สมทุรสาคร และเพ่ิมมากขึน้ในอีกหลายจงัหวดั ส่งผลท า
ใหท้างการในหลายจงัหวดัมีความจ าเป็นตอ้งยกระดบัมาตรการควบคมุการระบาดของโควิด -19 และเมื่อวนัท่ี 24 
ธนัวาคม 2563 ทางศนูยบ์ริหารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา หรือ ศบค. ไดอ้อกมาตรการ

CURRENT ISSUE 
 ปีที่ 26 ฉบบัท่ี 3177 

  วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 

โควิด-19 กระทบแผนการท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2564: คนกรุงเทพฯ กว่า 54.8% มีแผนอยู่บ้าน ขณะที่ 30.9% ยังคง
แผนเดนิทางไปตา่งจงัหวัด  

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 

 

 การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม ่นบัเป็นข่าวรา้ยตอ่ภาคการท่องเท่ียวของไทยท่ีก าลงัอยู่ในระยะของการเริ่ม
ฟ้ืนตวั ขณะท่ีแมท้างการจะออกมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคมุการระบาดระลอกใหม่ แต่ยังไม่ไดม้ีขอ้จ ากัดหา้ม
เดินทางขา้มจังหวดัก็ตาม อย่างไรก็ดี จากผลส ารวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ กว่า 54.8% ไม่มีแผนท่ีจะเดินทาง
ท่องเท่ียวต่างจงัหวดัในช่วงเทศกาลวนัหยุดยาวส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ 2564 ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างประมาณ 
30.9% ยงัมีแผนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในต่างจังหวดั ซึ่งจะมีทัง้การเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวแบบพกัคา้งคืนและ
การเดินทางไปเชา้-เย็นกลบั อย่างไรก็ดีแผนการท่องเท่ียวยงัตอ้งขึน้อยู่กบัพัฒนาการการระบาดของโควิด-19 
เน่ืองจากจ านวนผูต้ิดเชือ้ใหมย่งัมีจ านวนเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง ซึง่อาจจะมีผลตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวจริงของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหมค่าดว่าจะท าใหเ้กิดการสญูเสียโอกาสในการ
สรา้งรายไดจ้ากคนไทยเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยดุยาว 4 วนั (ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64) คิดเป็น
มลูค่าประมาณ 5,850 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรายไดท่ี้สูญเสียไปประมาณ 58.4% ของรายไดไ้ทยเท่ียว
ไทยในช่วงเวลาปกติ 4 วนั ท่ีไมไ่ดเ้กิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม ่

 ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวคงจะตอ้งมีการประชาสมัพันธ์ขอ้มูลข่าวสารในพืน้ท่ีท่ีถูกตอ้ง เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการหรือมีแผนท่ีจะเดินทางในช่วงนี ้รวมถึงการสรา้งความมั่นใจดา้นความ
ปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีจะมาใชบ้ริการ 
 

             ประเดน็ส าคัญ 
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2 CURRENT ISSUE 

ควบคมุการระบาดของโควิด-19 โดยจดัแบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 4 โซน ตามสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ไดแ้ก่ 1. 
พืน้ท่ีควบคมุสงูสดุ (สีแดง) ซึง่ขณะนีม้ีเพียง 1 จงัหวดั คือ จ.สมทุรสาคร  2. พืน้ท่ีควบคมุ (สีสม้) 3. พืน้ท่ีเฝ้าระวงัสงู 
(สีเหลือง) และ 4. พืน้ท่ีเฝ้าระวัง (สีเขียว) ซึ่งในแต่ละพืน้ท่ีควบคุมทางการจะมีระดับของมาตรการท่ีต่างกัน ซึ่ง
รวมถงึการจดักิจกรรมงานเทศกาลเคานด์าวนส์ง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่2564  

 เหตุการณ์ดังกล่าว นับเป็นข่าวร้ายต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยที่ก าลังอยู่ในระยะของการเร่ิม
ฟ้ืนตัว โดยเฉพาะในช่วงจังหวะเวลาทีก่ าลังจะเข้าสู่เทศกาลวันหยุดยาวส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 นี ้
ซึ่งเป็นช่วงที่ส าคัญของการท่องเที่ยว เน่ืองจากคนไทยส่วนหนึ่งมีแผนท่ีจะเดินทางไปต่างจังหวัด โดยมี
วตัถุประสงคท์ัง้กลุม่นกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางกลบับา้นและมีการท่องเท่ียวทัง้ในและนอกพืน้ท่ี กลุม่นกัท่องเท่ียวท่ี
วางแผนท่องเท่ียวพกัคา้งและเดินทางไปแบบเชา้/เย็นกลบั แต่จากการที่พบผูต้ิดเชือ้กระจายไปในหลายพืน้ท่ีส่งผล
ท าใหน้กัท่องเท่ียวมีการปรบัแผนการเดินทางในช่วงวนัหยุดยาวท่ีจะถงึนี ้ทัง้นี ้ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ไดท้  าการส ารวจ
แผนการเดินทางท่องเท่ียวต่างจงัหวดัในช่วงวนัหยุดยาวเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ (ระหว่างวนัท่ี 31ธ.ค. 
63- 3 ธ.ค. 64) ของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นฐานตลาดขนาดใหญ่ของตลาดไทยเท่ียวไทย ระหว่างวนัท่ี 
12 ธ.ค.-23 ธ.ค. 63 เพ่ือสะทอ้นภาพมมุมองของคนไทยในภาวะท่ีเกิดการระบาดของโควิด-19 ตอ่แผนการเดินทาง
ท่องเท่ียว พบวา่  
 

เหตุการณก์ารระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลท าให้คนกรุงเทพฯ ปรับแผนอยู่บ้านในช่วงวันหยุด
ยาวเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 รอสถานการณโ์ควิด-19 ดขีึน้ 
  

 บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 นี้ จะแตกต่างจากปีที่
ผ่านๆ มา โดยเฉพาะเมื่อโรคโควิด-19 ได้กลับมาเยือนอีกคร้ัง อย่างไรก็ดี แม้ว่าทางการจะไม่ได้มี
มาตรการควบคุมการเดินทางท่องเทีย่วในประเทศของคนไทย แต่จากผลส ารวจพบว่า คนกรุงเทพฯ กว่า 
54.8% ไม่มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2564 โดยกว่า 40.7% เป็นการยกเลิกหรือเลื่อนแผนการเดินทางไปต่างจงัหวดัในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีไดว้างแผนไว้
ก่อนหนา้เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 ขณะท่ีเหตุผลอื่นๆ อาทิ กลุ่มตวัอย่างเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุด
ยาวก่อนหน้านี ้แล้ว หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่มีแผนท่ีจะท่องเท่ียวหลังปีใหม่ และปัจจัย
เศรษฐกิจในครวัเรือน เป็นตน้  

 อย่างไรก็ดี จากผลส ารวจพบว่า คนกรุงเทพฯ ประมาณ 30.9% ยังมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ต่างจังหวัด แต่ขึน้อยู่กับสถานการณข์องโควิดในแต่ละพืน้ที่ เน่ืองจากหลังวันที่ 23 ธ.ค. 63 จ านวนผู้ติด
เชือ้ยังคงเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรบัผูท่ี้มี
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KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่  าซ  า้ ปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ข สง่ตอ่ เผยแพร ่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการคา้ โดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) 

 

3 CURRENT ISSUE 

แผนเดินทางไปตา่งจงัหวดันัน้จะมีทัง้การเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวแบบพกัคา้งคืนและการเดินทางไปเชา้-เย็นกลบั โดย
นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างท่ียงัมีแผนเดินทางไปต่างจงัหวดัมองว่า จงัหวดัท่ีจะไปไม่พบการระบาดของโควิด-19 ใน
พืน้ท่ี ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างบางกลุ่มมีการปรบัเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และมี
แผนจะเดินทางแต่อาจปรบัเปลี่ยนไดข้ึน้อยู่กับสถานการณโ์ควิด-19 ในจังหวดัท่ีจะไป ส าหรบัจุดหมายปลายทาง
ท่องเท่ียวของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีแผนเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยดุยาวยงัเป็นเป็นแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาติทางภเูขา 
โดยมีการกระจายการเดินทางท่องเท่ียวไปยังจังหวดัต่างๆ มากขึน้ ไม่เพียงแต่เฉพาะจังหวดัท่องเท่ียวหลกัอย่าง
เชียงใหม่ เชียงรายและนครราชสีมา โดยเมืองท่องเท่ียวรองท่ีไดร้บัความนิยม อาทิ น่าน เลย และพิษณุโลก เป็นตน้ 
ขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติทางทะเลท่ีคนกรุงเทพฯ ยงัเดินทางท่องเท่ียว อาทิ เพชรบรุี และประจวบคีรีขนัธ ์เป็น
ตน้ 

 ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างกว่า 14.3% ยังมีความไม่แน่ใจ เน่ืองจากตอ้งรอดูสถานการณ์ของโควิด-19 และ
มาตรการควบคมุการระบาดของโควิด-19 ของทางการ 
 

 

 

 

 

 

 

 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเทีย่วในช่วง
วันหยุดยาวเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 นี ้ยากทีจ่ะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการระบาดของ
โควิด-19 ระลอกใหม่นี้ และคาดว่าจะท าให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากคนไทย
เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน (ตั้งแต่วันที ่31 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค.64) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
5,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่สูญเสียไปประมาณ 58.4% ของรายได้ไทยเที่ยวไทยใน
ช่วงเวลาปกต ิ4 วัน ทีไ่ม่ได้เกดิการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างไรกด็ ีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ม่มีแผน
เดนิทางส่วนใหญ่จะรอใหส้ถานการณโ์ควิดดขีึน้จงึจะวางแผนทอ่งเทีย่วอกีคร้ัง 

 



 

Disclaimers 
 

รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบรษัิท ศนูยวิ์จยักสิกรไทย จ  ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป โดยอาศยัแหลง่ขอ้มลูสาธารณะหรือขอ้มลูท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบรูณ ์หรือความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูดงักลา่ว และไมไ่ดม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชีช้วน เสนอแนะ ใหค้  าแนะน า 
หรือจงูใจในการตดัสินใจเพ่ือด  าเนินการใดๆ แตอ่ย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศกึษาขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไมร่บัผิดในความเสยีหายใดท่ีเกิดขึน้จาก
การใชข้อ้มลูดงักลา่ว  
ขอ้มลูใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยันีถื้อเป็นทรพัยส์ินของ KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) การน าขอ้มลูดงักลา่ว (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ไปใชต้อ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก ่
KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่  าซ  า้ ปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ข สง่ตอ่ เผยแพร ่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการคา้ โดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) 

 

4 CURRENT ISSUE 

 ทั้งนี้ ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงเวลานี้ ภาคการท่องเที่ยวคงจะได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ีข่าวการพบผู้ติดเชือ้จ านวนมาก ในขณะเดียวกันพืน้ทีท่ีไ่ม่พบผู้ติด
เชื้อหรือมีจ านวนผู้ติดเชื้อในอัตราที่ต ่าก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น สิ่งส  าคัญในช่วงเวลานี้ของ
ผูป้ระกอบการ คือ  การประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ในพืน้ท่ีท่ีถูกตอ้ง
อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านช่องทางต่างๆ ของผูป้ระกอบการ อาทิ เว็บไซต ์หรือช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการหรือมีแผนท่ีจะเดินทางในช่วงนี ้และป้องกันการเกิดข่าวลืออนัจะ
สง่ผลกระทบต่อธุรกิจ ขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการยงัตอ้งรกัษามาตรฐานความปลอดภยัและสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่
นักท่องเท่ียวท่ีจะมาใช้บริการ นอกจากนี ้ผู ้ประกอบการคงจะตอ้งเตรียมแผนรองรับการปรับเปลี่ยนแผนการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว รวมถึงมาตรการของภาครฐัท่ีอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามพัฒนการการระบาดของโค
วิด-19 ในระยะนี ้ 

 

 อย่างไรก็ด ีจากการทีท่างการได้มีการออกมาตรการทีเ่ข้มข้นในการควบคุมดูแลการระบาดของ
โควิด-19 ใหอ้ยู่ในวงจ ากัด และหากสามารถควบคุมสถานการณไ์ด้ภายในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนต่อจากนี้
ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมของตลาดไทยเทีย่วไทยน่าจะทยอยกลับมาฟ้ืนตัวได้ดขีึน้ในช่วงปลาย
ไตรมาส 1 ของปี 2564  

 
 
 

 


