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“ส่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวอติาเลียนในช่วงวันหยุดฤดูร้อนประจำปี 2565” 

เช่นเดียวกับประเทศในยุโรปอ่ืนๆ วัฒนธรรมการหยุดพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนของอิตาลีเริ่มต้นจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 50-60 โดยแต่เดิมซึ่งการหยุดพักผ่อนเป็นกิจกรรมระดับสูงของผู้ที่มีฐานะ ได้กลายเป็น
วัฒนธรรมของชาวอิตาเลียนทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ จากรายได้ที่เพ่ิมขึ้น จำนวนวันหยุดพักร้อนประจำปีที่สะสม ความ
พร้อมของการคมนาคมขนส่ง และเวลาว่างจากการทำงาน  โดยในช่วงเริ่มแรกชาวอิตาเลียนเริ่มเดินทางท่องเที่ยวด้วย
รถบัสในระยะทางใกล้ๆ และโดยรถยนต์สำหรับการเดินทางในช่วงวันหยุดหลายวัน จากนั้น ด้วยจำนวนรถยนต์ที่
เพ่ิมขึ้นอย่างมากและการสร้างเครือข่ายคมนาคมในปีที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู ทำให้ชาวอิตาเลียนเดินทางไกลสำหรับการ
พักผ่อนเป็นระยะเวลานานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจุดหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ ทะเล ซึ่งทำให้อุตสาหกรรม
โรงแรมและร้านอาหารในบริเวณชายฝั่งเติบโตและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น
และความต้องการทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และนี่คือที่มาของการหยุดพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในเดือน
สิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนทีไ่ด้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาชาวอิตาเลียน  
 โดยเฉพาะในปี 2565 หลังมาตรการจำกัดการเดินทางทั้ง
ในและระหว่างประเทศจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 เป็น
ระยะเวลา 2 ปี ชาวอิตาเลียนต้องการเดินทางและกลับสู่ภาวะปกติ 
โด ย จ าก ผ ล ส ำรว จข อ งส ม า พั น ธ์ ด้ าน ก ารค้ าข อ ง อิ ต าลี  
(Confcommercio) ร่วมกับ SWG แสดงให้เห็นว่า ชาวอิตาเลียน 
27 ล้านคนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักร้อนในปีนี้ ซึ่งเป็น
ตัวเลขที่กลับมาเท่ากับก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดย
จุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนในปี 2565 คือในประเทศ 
(88% ของชาวอิตาเลียน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองชายทะเล (51%) ตามมาด้วยเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและ
เมืองขนาดเล็ก (21%) และภูเขา (15%) ในขณะที่ผู้ที่เลือกเดินทางในต่างประเทศ (1 ใน 4 ของชาวอิตาเลียน) ส่วน
ใหญ่เป็นการเดินทางในยุโรป ไดแ้ก่ กรีซ สเปน โครเอเชีย และฝรั่งเศส นอกจากนี้ ภาวะอัตราเงินเฟ้อในอิตาลีส่งผลให้
งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการเลือกจุดหมายปลายทาง (19.3%) ตามมาด้วยความ
สมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (13.5%) และภูมิทัศน์ (12.1%) 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแนวโน้มการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ภาวะเงินเฟ้อ ราคาด้านพลังงานที่เพ่ิมขึ้น และ
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวของชาวอิตาเลียน โดยระยะเวลาท่องเที่ยวจะลดลงจาก
เดิม 6-7 วัน เป็น 3-6 วัน เช่นเดียวกับงบประมาณในการเดินทางเฉลี่ยสำหรับ 3-6 วัน ที่ลดลงจาก 541 ยูโร มาอยู่ที่ 
475 ยูโร และสำหรับการเดินทางระยะยาว 6-7 วัน ที่ลดลงจาก 1,252 ยูโร มาอยู่ที่ 1,117 ยูโร ขณะที่ข้อมูลจาก
สมาพันธ์ด้านการท่องเที่ยว (Confturismo) แสดงให้เห็นว่า ชาวอิตาเลียนจะใช้จ่ายประมาณ 300 ยูโรสำหรับการ
เดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ 540 ยูโรสำหรับการเดินทาง 3-6 วัน และ 1,250 ยูโรสำหรับการเดินทางมากกว่า 7 วัน ซึ่ง
จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิในประเทศกว่า 47 พันล้านยูโร)  
 ขณะเดียวกัน จากข้อมูลของ Codacons (สมาคมเพ่ือการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิของผู้บริโภคของอิตาลี) 
แสดงให้เห็นว่า การหยุดพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนของปี 2565 จะมีราคาแพงที่สุดในรอบ 50 ปี โดยค่าใช้จ่ายสำหรับ
เที่ยวบินในประเทศสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงสามเท่า (+33.3%) เที่ยวบินระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัว (+124% โดย
เที่ยวบินในยุโปเพ่ิมขึ้น +139%) ค่าเรือข้ามฟากเพ่ิมขึ้น +18.7% ขณะที่ผู้ตัดสินใจเดินทางด้วยรถยนต์ต้องประสบ

รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2565 
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
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ปัญหาราคาน้ำมันที่เพ่ิมขึ้น (+23% สำหรับน้ำมันเบนซิน และ +31.5% สำหรับน้ำมันดีเซล) หากเทียบกับปี่ที่ผ่านมา 
และค่าทางด่วนที่จะเพ่ิมขึ้น +1.5% เช่นเดียวกับค่าโรงแรมที่พักที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย +22.8% และค่าบริการสถานตาก
อากาศริมทะเลที่เพ่ิมขึ้น 5-15% นอกจากนี้ ชาวอิตาเลียนที่เดินทางท่องเที่ยวยังต้องประสบปัญหาค่าใช้จ่ายสำหรับ
การบริโภคนอกบ้านที่ราคาเพ่ิมขึ้น +4.6% และสินค้าอาหารที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย +9% โดยรวมแล้ว การเดินทางในช่วง
วันหยุดพักผ่อนในปี 2565 ของชาวอิตาเลียนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.5 - 20% จากปี 2564 หรือเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเฉลี่ย 996 ยูโรต่อคน เป็นประมาณ 1,195 ยูโร 
 ทั้งนี้ ข้อมูลของ Coldiretti (สมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติ
อิตาลี) แสดงให้เห็นว่า ชาวอิตาเลียนจำนวน 35 ล้าน คนจะ
เดินทางพักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักร้อนในปี 2565 (+4% หาก
เทียบกับปีที่ผ่านมา) โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม (63% ของชาวอิ
ตาเลียน) โดย 53% จะใช้เวลาเดินทางพักผ่อนน้อยกว่าหนึ่ง
สัปดาห์ 30% จะใช้เวลาเดินทางพักผ่อนระหว่าง 1-2 สัปดาห์ 
และ 3% จะใช้เวลาเดินทางพักผ่อนนานกว่า 1 เดือน โดยรวมแล้ว ระยะเวลาเฉลี่ยของวันหยุดพักผ่อนในปี 2565 อยู่
ทีป่ระมาณ 10 วัน (ก่อนการเกดิการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อยู่ที่ 11 วัน) 

พฤติกรรมการเดินทางในช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวอิตาเลียนหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 การ
แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของชาวอิตาเลียนในทุกรูปแบบ รวมถึงการเดินทางในช่วงวันหยุด
พักผ่อน โดยชาวอิตาเลียนมีแนวโน้มไม่ใช้เวลาในที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลานานอีกต่อไป แต่จะนิยมเดินทางในระยะสั้น 
แต่บ่อยครั้งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสุดสัปดาห์ในเดือนมิถุนายน ช่วงสั้นๆ ในเดือนกรกฎาคม และการพักผ่อนกว่า
หนึ่งสัปดาห์ในเดือนสิงหาคม  
ความคิดเหน็ของ สคต. 

1. ช่วงหน้าร้อนของชาวอิตาเลียน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ชาวอิตาเลียนรอคอย 
หลังช่วงฤดูหนาวและการทำงานหนักตลอดทั้งปี โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศจะลดเวลาดำเนินการหรือ
หยุดการให้บริการ/ทำงานในช่วงดังกล่าว ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องติดต่อทางธุรกิจกับชาวอิตาเลียนควร
คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว และวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดการติดต่อ หรือการหยุดชะงัก
ทางธุรกิจ  

2. พฤติกรรมการบริโภคของชาวอิตาเลียนมักเป็นไปตามฤดูกาล โดยในฤดูร้อนชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่จะนึก
ถึงและนิยมเดินทางท่องเที่ยวที่สถานตากอากาศชายทะเล ทำให้ความต้องการสินค้าอาหารทะเลเพ่ิมมากขึ้น ทั้งการ
บริโภคในและนอกบ้าน ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี ส่งผลให้อุปทานสินค้าใน
ประเทศไม่เพียงพอ และต้องพ่ึงพาการนำเข้าสินค้าอาหารทะเล ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมก่อน
ฤดูกาลท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอิตาลี  

3. ผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาสินค้าที่เหมาะสมกับฤดูกาลต่างๆ โดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่า 
โดยในฤดูร้อนสินค้าอาหารที่มีแนวโน้มได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มอัดลม และสินค้าอาหาร
ทะเล เป็นต้น  

------------------------------------------------------------------- 
แหล่งทีม่า: www. www.repubblica.it/www.confcommercio.it  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
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