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ประเทศไทยนับเป็นประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่ประสบคว�มสำ�เร็จด้�นก�ร
ท่องเที่ยวม�กที่สุด ห�กวัดจ�กร�ยได้ท่องเที่ยวสุทธิจ�กก�รท่องเที่ยว
น�น�ช�ติเพร�ะไทยติดอันดับ 3 ของโลก และเม่ือมองย้อนหลังไป 
เม่ือปี 2500 ในขณะนั้น มีผู้ม�เยือนประเทศไทยจ�กต่�งประเทศ 
เพียง 40,000 กว่�คน ต่อม�ในปี 2530 ซึ่งประเทศไทยเริ่มมีก�รรณรงค์  
Visit Thailand Year ประเทศไทยประสบผลสำ�เร็จ ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยว
ต่�งช�ติในปีนั้นถึง 3.48 ล้�นคน พอม�ถึงปี 2562 ก่อนที่จะเกิดก�ร
แพร่ระบ�ดของโควิด 19 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติม�เยือน
ถึงเกือบ 40 ล้�นคน ติดลำ�ดับ 8 ของโลกในฐ�นะประเทศที่มีผู้ม�เยือน 
สูงสุดและกล�ยเป็นประเทศที่มีร�ยรับจ�กก�รท่องเที่ยวสูงถึง 60.5  
พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ติดหนึ่งในห้�ลำ�ดับแรกของโลก 

* ข้อ้มููลส่วนิใหญ่่นิำามูาจากโครงการแผนิยุทธิศึาสตรก์ารวจิยัและพััฒนิาสำาหรบััการท่องเท่�ยวไทยหลัง 
โควดิ 19 ได้รบััทุนิอดุหนุินิวจิยัจากกองทุนิส่งเสรมิูวทิยาศึาสตร ์วจิยัและนิวตักรรมู (กองทุนิ ววนิ.) 
สำานัิกงานิคณะกรรมูการส่งเสรมิูวทิยาศึาสตร ์วจิยัและนิวตักรรมู (สกสว.) โดย หน่ิวยงานิบัรหิารและ
จดัการทนุิด้านิการเพิั�มูความูสามูารถในิการแข้ง่ข้นัิข้องประเทศึ (บัพัข้.)
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ก�รทอ่งเทีย่วไทยกล�ยเป็นภ�คเศรษฐกจิทีช่ว่ยรองรบัแรงง�น
ในย�มที่ประเทศไทยพย�ย�มเปล่ียนจ�กก�รพ่ึงพิงภ�คก�รเกษตรไป
สู่ภ�คอุตส�หกรรมอ่ืนๆ และเป็นระฆังช่วยเม่ือเกิดวิกฤตต้มยำ�กุ้งในปี 
2540 แตใ่นก�รว�งแผนเศรษฐกจิทีผ่�่นม�จนกระทัง่ทศวรรษทีแ่ล้ว ไม่มี
ใครค�ดคิดว่�ภ�คก�รท่องเที่ยวจะกล�ยเป็นเส�หลักที่สำ�คัญ 

เม่ือจีนประก�ศให้โลกรู้ว่�เกิดก�รระบ�ดจ�กโควิด 19  
เม่ือเดือนมกร�คม 2563 ไม่มีใครค�ดคิดเลยว่�จะเป็นจุดเริ่มต้นของ 
ห�ยนะท�งเศรษฐกิจของโลก ในเดือนมกร�คมในปีนั้น นักท่องเที่ยวจีน 
ยังกระจ�ยอยู่ทั่วโลกและเศรษฐกิจก็ยังดำ�เนินอยู่อย่�งปกติ แต่อีกหนึ่ง
ปีให้หลัง แม้ว่�โลกจะได้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้วก็ต�ม
แต่เศรษฐกิจโลกก็ทรุดหนักอย่�งถ้วนทั่ว ธน�ค�รเอเชียประม�ณก�รว่�
คว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจอันเกิดจ�กโรคโควิด 19 นี้ยิ่งใหญ่กว่�คว�ม 
สูญเสียท�งเศรษฐกิจสมัยสงคร�มโลกครั้งที่สอง แม้ว่�จะมีจำ�นวน 
ผู้เสียชีวิตเทียบกันไม่ได้ก็ต�ม กล่�วคือ จำ�นวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจ�ก
สงคร�มโลกครั้งที่สองมีประม�ณ 75 ล้�นคน (จิร�ธร, 2559; พลับพลึง, 
2560 และ สุรช�ติ, 2541) ส่วนจำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กโควิด 19 ทั่วโลก 
เผยแพรโ่ดย Worldometer (https://www.worldometers.info/corona-
virus) ณ วันที ่10 กนัย�ยน 2564 มีจำ�นวน 4.629 ล้�นคน คว�มสญูเสยี
ท�งเศรษฐกิจของเอเชียคิดเป็นมูลค่�ระหว่�ง 1.7-2.5 ล้�นล้�นดอลล�ร์
สหรัฐ หรือเทียบเท่�ระหว่�งร้อยละ 6.2-9.3 ของ GDP ของเอเชียและ 
คว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจของโลกคิดเป็นมูลค่�ระหว่�ง 5.8-8.8  
ล้�นล�้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท�่ระหว�่งรอ้ยละ 6.4-9.7 ของผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของโลก 
(ธน�ค�รพัฒน�เอเชีย, 2563)

ภ�คเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวเป็นภ�คเศรษฐกิจที่เสียห�ยม�ก
ที่สุด เพร�ะระบบที่แจกจ่�ยสินค้�และบริก�รของอุตส�หกรรมท่องเที่ยว 
ต้องอ�ศัยก�รเดินท�งระหว่�งประเทศและระหว่�งพ้ืนที่ หัวใจของ 
ก�รทอ่งเทีย่วคือปฏสิมัพันธร์ะหว�่งมนษุยก์บัมนษุย ์เม่ือโควดิ 19 ระบ�ด 
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แทบทุกประเทศต้องใช้นโยบ�ยเว้นระยะห่�งและยกเลิกก�รเดินท�ง
ระหว่�งประเทศ รวมทั้ง ก�รจำ�กัดก�รเดินท�งระหว่�งพื้นที่ท้ังภ�ยนอก
และภ�ยในประเทศ ภ�คเศรษฐกจิก�รทอ่งเท่ียวจึงตอ้งยตุกิ�รดำ�เนนิก�ร
และกิจกรรมต่�งๆ ไปโดยปริย�ย 

ก�รท่องเที่ยวเป็นอุตส�หกรรมใหญ่ของโลก ในปี 2562  
มีขน�ดประม�ณร้อยละ 10 ของ GDP โลก (มีขน�ดเกือบ 3 เท่�ของ 
ภ�คเกษตรกรรม) และมีมูลค่�กว�่ 9 ล�้นล�้นดอลล�รส์หรฐั ซึง่ใหญ่กว�่
ภ�คก�รเกษตรของโลก (Constantin, Saxson, & Yu, 2020) ประเทศ
กำ�ลังพัฒน�จำ�นวนม�ก รวมท้ังประเทศไทยได้อ�ศัยก�รท่องเที่ยว 
เป็นท�งลัดสูก่�รพัฒน� โดยก�รอ�ศยัทนุท�งวฒันธรรมและทนุธรรมช�ติ
ที่ตนเองมีอยู่ แทนทุนก�รเงินที่ตัวเองข�ดแคลน

เอกส�รสรปุเชงินโยบ�ยนีมี้วตัถปุระสงค์ทีจ่ะฉ�ยภ�พใหเ้หน็ถงึ 
คว�มสำ�เร็จของก�รท่องเที่ยวไทยในบริบทโลกและคว�มสำ�คัญของ 
ภ�คเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจไทยก่อนวิกฤตโควิด 19  
ต�มด้วยวิกฤตจ�กก�รระบ�ดโควิด 19 ซ่ึงตอกย้ำ�คว�มเปร�ะบ�งและ
คว�มเสีย่งของก�รทอ่งเทีย่วไทย ร�ยง�นนีต้อ้งก�รเนน้ย้ำ�ถงึคว�มเสีย่ง 
อื่นๆ ในภ�คก�รท่องเที่ยวที่นอกเหนือไปจ�กคว�มเสี่ยงจ�กโรคระบ�ด 
ทั้งยังได้สรุปก�รกว�ดสัญญ�ณและแนวโน้มก�รท่องเที่ยวในก�ร 
ค�ดก�รณอ์น�คตระยะสัน้ เพ่ือเสนอนโยบ�ยสำ�หรบัก�รรบัมือกบัอน�คต
ของก�รท่องเที่ยวของประเทศไทย

1. ประเทศไทยเป็นหน่�งในประเทศแนวหน้าของโลก 
ด้้านการท่องเท่�ยว

ห�กใช้กรอบคิดที่ว่�ไทยแลนด์ 4.0 ว่�เป็นยุคที่ประเทศไทย 
หลดุพ้นจ�กกบัดักร�ยได้ป�นกล�ง กล�ยเป็นประเทศทีมี่ร�ยได้เทยีบเท�่ 
ประเทศพัฒน�แล้ว ก�รท่องเที่ยวไทยก็เป็นก�รท่องเที่ยว 4.0 ไปแล้ว  
เพร�ะในปัจจุบันประเทศไทยติดลำ�ดับ 4 ของโลกในก�รสร้�งร�ยได้ 
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รองจ�กสหรฐัอเมรกิ� สเปน และฝรัง่เศส ยงัมีร�ยรบัสทุธ ิ(ร�ยรบัหกัด้วย
ค่�ใช้จ่�ยของคนในประเทศที่ไปต่�งประเทศ) เป็นลำ�ดับที่ 3 ของโลก 
ส่วนประเทศในเอเชียมีเพียง 2 ประเทศ คือ ประเทศจีนและไทยเท่�นั้น
ที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวน�น�ช�ติม�เยือนติด 10 ลำ�ดับแรกของโลก 
(UNWTO, 2021) และไทยยังติดลำ�ดับ 7 ของโลกด้�นร�ยได้จ�กก�ร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ (มิ่งสรรพ์ และคณะ, 2564)

รปูท่ี่� 1 ดัชน่ด้านนโยบายและป�จุจุยัท่ี่�ส่ำงเสำรมิการพัึ่ฒนาการท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ยั�งยืนของไที่ย
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ท่�มูา: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=THA

ก�รจัดลำ�ดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันอย่�งยั่งยืนของ
ก�รทอ่งเทีย่วของน�น�ประเทศ ซ่ึงจัดทำ�โดย World Economic Forum 
(WEF) พบว�่ ในปี 2562 ประเทศไทยอยูใ่นลำ�ดับที ่31 จ�ก 140 ประเทศ
ทั่วโลก ส�เหตุที่ประเทศไทยได้ลำ�ดับไม่สูงนักเม่ือเทียบกับระดับร�ยได้
จ�กก�รท่องเที่ยว ก็เพร�ะว่�ก�รจัดก�รด้�นอุปท�นของไทยยังไม่ดีนัก 
กล�่วคือ ดัชนยีอ่ยด้�นคว�มปลอดภัยอยูใ่นลำ�ดับที ่111 ของโลก ดัชนยีอ่ย
ด้�นสิ่งแวดล้อมอยู่ในลำ�ดับที่ 130 ของโลก และดัชนีสุขภ�พและอน�มัย
อยู่ในลำ�ดับที่ 88 ของโลก ซึ่งนับว่�ต่ำ�ม�ก ดัชนีของไทยที่อยู่ในลำ�ดับ
สงูสดุ คือ ดัชนด้ี�นทรพัย�กรธรรมช�ตอิยูใ่นลำ�ดับที ่10 ของโลก และดัชนี
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ด้�นคว�มส�ม�รถด้�นก�รแข่งขันด้�นร�ค� อยู่ในลำ�ดับที่ 25 สำ�หรับ
ดัชนีย่อยด้�นอ่ืนๆ แสดงไว้ในรูปท่ี 1 เนื่องจ�กดัชนีนี้เป็นดัชนีที่มี 
องค์ประกอบที่ มีตัวชี้ วัดด้�นซัพพล�ยหรืออุปท�นเกือบทั้งหมด  
ก�รวิเคร�ะห์ลำ�ดับของตัวช้ีวัดเหล่�น้ีมีนัยยะว่� ก่อนก�รระบ�ดของโควิด 19  
ก�รท่องเที่ยวไทยมีลักษณะก�รผลิตโดยใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นหลัก  
(Extractive) และข�ยในร�ค�ต่ำ� และอ�จจะตกอยู่ในสถ�นก�รณ์ที่ 
เรียกว่� เกินขีดคว�มส�ม�รถในก�รรองรับ (Overtourism) 

ก�รวิเคร�ะห์รูปแบบวิวัฒน�ก�รของก�รท่องเที่ยวไทย 
เปรียบเทียบกับก�รท่องเที่ยวโลกโดยใช้ Latent Growth Model พบว่� 
ก�รทอ่งเทีย่วโลกถกูขบัเคลือ่นจ�กคว�มพรอ้มด้�นซพัพล�ยของประเทศ
พัฒน� แล้วดีม�นด์ด้�นก�รท่องเที่ยวจึงต�มม� หรือมีลักษณะเป็น 
Supply Pull ก�รท่องเที่ยวไทยมีลักษณะเป็น Demand Push คือ คว�ม
ต้องก�รของนักท่องเท่ียวนำ�ไปก่อนแล้วก�รสร้�งซัพพล�ยจึงต�มม�  
ผลก็คือจะเกิดปัญห� Overtourism คือ ก�รท่องเที่ยวล้นเกินขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รรองรับ ซ่ึงสะท้อนจ�กดัชนีด้�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 
สุขภ�พและอน�มัยของประเทศไทยที่อยู่ในลำ�ดับต่ำ�เม่ือเทียบกับ 
ประเทศอื่นๆ (มิ่งสรรพ์ และคณะ, 2564)

2. การท่องเท่�ยวในฐานะพลังขบัเคล่�อนเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยใช้เวล�ประม�ณ 3 ทศวรรษหลังจ�กก�รรณรงค์
ให้น�น�ช�ติม�เที่ยวประเทศไทย (Visit Thailand Campaign)  
จนภ�คเศรษฐกจิก�รท่องเทีย่วขย�ยตวัม�เป็นหนึง่ในภ�คเศรษฐกจิหลัก 
ของไทย คว�มโดดเด่นของภ�คก�รทอ่งเทีย่วเหน็เป็นทีป่ระจักษค์รัง้แรก 
สมัยวิกฤตต้มยำ�กุ้ง ในปี 40 เม่ือมีก�รลดค่�เงินบ�ทอย่�งรุนแรง  
ในคร�วนั้น ภ�คเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยได้เป็นเส�หลักในก�รกู้วิกฤต
เศรษฐกิจ บทบ�ทของภ�คเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวม�เห็นเด่นชัดอีกครั้ง 
เม่ือเกดิก�รระบ�ดของโควดิ 19 แตใ่นครัง้นีภ้�คเศรษฐกจิก�รทอ่งเทีย่ว
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ไทยกล�ยเป็นภ�คเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบม�กที่สุด เพร�ะม�ตรก�ร
ล็อกด�วน์เมืองท่องเท่ียวหรือก�รระงับก�รเดินท�งระหว่�งประเทศ
เป็นก�รยุติกิจกรรมท่องเที่ยวไปโดยปริย�ย

รปูท่ี่� 2 สำถิติท่ี่�สำำาคัญของการท่ี่องเท่ี่�ยวไที่ย ป ี2562

ท่�มูา: ธินิาคารแหง่ประเทศึไทย (2562), World Economics Forum (2019) และกระทรวงการท่องเท่�ยวและก่ฬา (2562)

คว�มสำ�คัญและก�รพ่ึงพ�ของภ�คก�รท่องเท่ียวในเศรษฐกิจไทย
เพ่ิมสงูขึน้อย�่งรวดเรว็ในชว่งทศวรรษทีผ่�่นม� ในปี 2562 ภ�คเศรษฐกจิ
ก�รท่องเที่ยวมีคว�มสำ�คัญไม่แพ้ภ�คก�รเกษตรและภ�คอุตส�หกรรม
ก�รผลิต มูลค่�เพ่ิมจ�กภ�คเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวคิดเป็นเกือบหนึ่ง
ในห้�ของ GDP สูงกว่�มูลค่�เพ่ิมของภ�คก�รเกษตร ภ�คเศรษฐกิจ
ก�รท่องเที่ยวมีก�รจ้�งง�น 4.4 ล้�นคน คิดเป็นประม�ณร้อยละ 12 
ของก�รจ้�งง�นทั้งหมด สูงกว่�ก�รจ้�งง�นภ�คอุตส�หกรรมก�รผลิต 
ก�รขย�ยตัวของก�รท่องเที่ยวยังมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รเข้�ม�รองรับ
แรงง�นอ�ยุน้อยที่ต้องก�รออกจ�กภ�คก�รเกษตร



P P S Iการท่องเท่�ยว: 
พ์ลังขบััเคลื�อนิสู่ประเทศึไทย 4.0 8

ร�ยได้จ�กก�รท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่�งช�ติท่ีม�เยือนไทย
คิดเทียบเท่�ร้อยละ 25.35 ของร�ยได้จ�กก�รส่งออกในปี 2562 และ
ดุลก�รชำ�ระเงินจ�กก�รท่องเท่ียวสูงกว่�ดุลก�รค้�ม�ตั้งแต่ปี 2554 
และในปี 2562 เท่�กับร้อยละ 24.59 ของเงินทุนสำ�รองระหว่�งประเทศ 
(รูปที่ 2) และภ�คเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวรุ่งโรจน์ต่อเนื่องม�ถึงปี 2562 
ก�รทะย�นขึ้นของก�รท่องเที่ยวไทยเกิดจ�กก�รขย�ยตัวของตล�ด
นักท่องเที่ยวช�วจีน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดตั้งแต่ปี 2553 เมื่อสิ้นปี 2562 
มีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติม�เยือนไทย 39.8 ล้�นคน หนึ่งในสี่ของจำ�นวนนี้
ม�จ�กประเทศจีน (รูปที่ 3) ทำ�ให้เกิดร�ยได้จ�กตล�ดต่�งประเทศ 1.93 
ล้�นล้�นบ�ท และมีคนไทยท่องเที่ยวในประเทศถึง 229.45 ล้�นคนครั้ง 
และร�ยได้จ�กตล�ดท่องเที่ยวในประเทศ 1.08 ล้�นล้�นบ�ท รวมเป็น 
3.01 ล้�นล้�นบ�ท เกือบเท่�กับงบประม�ณของรัฐในปี 25631

รปูท่ี่� 3 การเติบโตของตลาดนักท่ี่องเท่ี่�ยวจุน่: ปรากฏการณใ์หมข่องโลก
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ป ีพ.ศ.2531-2560 ขยายตัวประมาณรอ้ยละ 21 ต่อปี

วกิฤตเศรษฐกิจ

วกิฤตการเมือง

SARS

สึนามิ

Lost in Thailand?
(ธ.ค.2555)

-0.29%

71.15%

ท่�มูา: การท่องเท่�ยวแหง่ประเทศึไทย (2563) 

1 วงเงนิิงบัประมูาณป ีพั.ศึ. 2561 เท่ากับั 2.9 ล้านิล้านิบัาท และป ีพั.ศึ. 2562 เท่ากับั 3 ล้านิล้านิบัาท 
(สำานัิกงานิงบัประมูาณป ีพั.ศึ. 2561-2565)
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คว�มพย�ย�มของรัฐที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยว 
โดยอ�ศยัก�รทอ่งเทีย่วของคนไทย จะไม่ส�ม�รถทดแทนคว�มสญูเสยีได้ 
เพร�ะร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวจ�กนักท่องเที่ยวไทยคิดเป็นหนึ่งในส�ม 
ของร�ยได้จ�กก�รท่องเท่ียวท้ังหมดเท่�น้ัน อีกท้ัง ร�ยได้จ�กก�รท่องเท่ียว 
ต่�งช�ติที่ห�ยไปก็สูงถึงประม�ณ 2 ใน 3 ของงบประม�ณของรัฐ 
ถึงอย่�งไร รัฐบ�ลก็จะไม่ส�ม�รถเยียวย�ภ�คเศรษฐกิจขน�ดใหญ่ 
ที่ทุกองค์กรเกิดวิกฤตขึ้นม�พร้อมๆ กันได้เต็มที่ เพียงแต่ส�ม�รถใช้ 
ก�รท่องเที่ยวในประเทศประคับประคองธุรกิจร�ยที่เข้มแข็งให้ต่ออ�ยุไป
จนโควิด 19 สงบลงได้เท่�นั้น 

3. การท่องเท่�ยวกับเศรษฐกิจฐานราก

คว�มเฟ่ืองฟูของภ�คเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่�นม�ทำ�ให้ก�รท่องเที่ยวกล�ยเป็นท�งเลือกที่เศรษฐกิจฐ�นร�ก 
ให้คว�มสนใจเป็นอย่�งยิ่ง (สถ�บันพระปกเกล้�, 2564) ทั้งนี้ เกิดจ�ก
ก�รโฆษณ�ออกสือ่มวลชนประเภทต�่งๆ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่สือ่โทรทศัน ์ 
ประกอบกับรัฐบ�ลได้สนับสนุนให้นักวิจัยในมห�วิทย�ลัยทำ�วิจัย 
เรื่องก�รท่องเที่ยวชุมชนและลงภ�คสน�ม เพ่ือพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
ของชุมชนในก�รรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ งบก�รวิจัยที่ลงไปสู่ก�ร 
ท่องเที่ยวของเศรษฐกิจชุมชนสูงถึงร้อยละ 30.75 ของวิจัยทั้งหมด
ระหว่�งปี 2551-2562 ซึ่งเท่�กับ 3,342 ล้�นบ�ท (มิ่งสรรพ์ และคณะ,  
2564) ก�รศึกษ�เพ่ือค�ดก�รณ์อน�คตของชนบทของสถ�บัน 
พระปกเกล้� ซ่ึงนำ�เสนอให้กับสำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติในโครงก�ร
อน�คตประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงคว�มสนใจของหมู่บ้�นในชนบท 
ที่จะมีอ�ชีพท�งเลือกใหม่จ�กก�รท่องเที่ยว อย่�งไรก็ดี ก�รศึกษ� 
อย่�งเจ�ะลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชุมชนท่องเที่ยวในชนบท พบว่�  
ก�รทอ่งเทีย่วส�ม�รถเป็นเพียงร�ยได้เสรมิ ไม่ใชร่�ยได้หลักสำ�หรบัชนบท  
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับก�รท่องเที่ยวในชนบทที่ทำ�ให้เกิดร�ยได้สูง 
จะเป็นกิจกรรมของเศรษฐกิจฐ�นร�ก เช่น ก�รผลิตสินค้� อ�ห�รและ
ของที่ระลึก ม�กกว่�ก�รให้บริก�รโฮมสเตย์ (มิ่งสรรพ์ และคณะ, 2562)
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อย่�งไรก็ดี ผลง�นวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับร�ยได้ที่จะเกิด 
กับเศรษฐกิจฐ�นร�กนั้นยังจำ�กัดอยู่กับชุมชนท่องเที่ยวในชนบท  
แต่ก�รท่องเที่ยวนั้นได้เป็นที่ พ่ึงของเศรษฐกิจฐ�นร�กในชนบท 
และทั้งในเมือง ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ดังที่จะเห็นได้จ�กคว�มจริง 
เม่ือเกดิปัญห�วกิฤตโควดิ 19 กจิกรรมท�งเศรษฐกจิของเมืองทอ่งเทีย่ว 
เชน่ ภูเกต็ สมุย และเชยีงใหม่ กถ็ดถอยและเงียบเหง�เป็นอันม�ก วกิฤต
โควิด 19 แสดงให้เห็นถึงพล�นุภ�พในก�รขับเคลื่อนของก�รท่องเที่ยว
ซ่ึงเม่ือห�ยไปก็ทำ�ให้เกิดผลกระทบในวงกว้�งและมีผลกระทบต่อผู้มี 
ร�ยได้ต่ำ�และทักษะต่ำ� ซ่ึงเข้�ไม่ถึงสวัสดิก�รของรัฐ อย่�งเห็นได้ชัด 
ต�มที่ปร�กฏอยู่ในสื่อมวลชนต่�งๆ ที่แสดงถึงคว�มพย�ย�มของผู้ที่
เข้�ไปขอก�รเยียวย�จ�กรัฐเป็นจำ�นวนม�ก

4. วกิฤตโควดิ้ 19 กับการถด้ถอยของการท่องเท่�ยว

วิกฤตโควิด 19 ท่ีเกิดขึ้นในปล�ยปี 2562 ต่อเนื่องม�จนถึง
ปัจจุบัน เป็นปร�กฎก�รณ์พลิกผันที่เปล่ียนโลก ในช่วงเทศก�ลตรุษจีน 
ตอนปล�ยเดือนมกร�คม 2563 ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจีนม�เยือนไทย
ถึง 1.03 ล้�นคนในเดือนมกร�คม 2563 และจำ�นวน 160,564 คน 
ในเดือนกุมภ�พันธ ์2563 แตห่ลงัจ�กองค์ก�รอน�มัยโลก (World Health 
Organization: WHO) ประก�ศให้โควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตร�ย 
ในวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2563 และต่อม�ประก�ศเป็นโรคติดต่อที่มี 
ก�รระบ�ดใหญ่ไปทั่วโลก (Pandemic) ในวันที่ 11 มีน�คม 2563  
ทำ�ให้นักท่องเที่ยวท่ัวโลกลดลงอย่�งต่อเนื่อง และกล�ยเป็นศูนย์ 
ในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษ�ยน 2563

ประเทศไทยพบผู้ติดเช้ือร�ยแรกในประเทศในวันท่ี 13 มกร�คม 
2563 (รูปที่ 4) พอม�วันที่ 20 มีน�คม 2563 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ 
เพิ่มเป็น 411 คน ในวันต่อม� ครม. จึงมีมติเห็นชอบให้ปิดสถ�นศึกษ� 
สถ�นบริก�ร สถ�นบันเทิงในกรุงเทพมห�นคร และงดกิจกรรมที่มี 
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รปูท่ี่� 4 สำถานการณโ์ควดิ 19 และการประกาศของรฐัท่ี่�กระที่บต่อการท่ี่องเท่ี่�ยวไที่ย 
เดือนมกราคม 2563 - กันยายน 2564

ท่�มูา: มููลนิิธิสิถาบันัิศึึกษานิโยบัายสาธิารณะ ปรบััปรงุจากข้อ้มููลกรมูควบัคมุูโรค

Timeline Covid-19 ต้ังแต่พบผู้ปว่ยรายแรกในไทย

ธนัวาคม จนีรายงานโรคปอดอกัเสบไม่ทราบสาเหตุในเมอืงอูฮ่ัน่ มณฑลหเูปย่ 27 รายต่อ WHO

มกราคม

กมุภาพันธ์

มนีาคม

เมษายน

พฤษภาคม

ธนัวาคม

พบผู้ปว่ยติดเชือ้โควดิ 19 ในประเทศไทยครัง้แรกเปน็นักท่องเท่ียวหญงิชาวจนี

WHO ประกาศสถานการณฉ์กุเฉินด้านสาธารณสุขระหวา่งประเทศ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศใหโ้ควดิ 19 เปน็โรคติดต่ออนัตราย

มผู้ีเสียชวีติรายแรกในไทย

• ตรวจพบผู้ปว่ยโควดิ 19 จากการไป ‘สนามมวยลมุพินี’ 
• ตัง้ศูนยบ์รหิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดต่อไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.)

ประกาศยกเลิกวนัหยุดสงกรานต์

ครม. มมีติเห็นชอบมาตรการเรง่ด่วนและใหป้ดิสถานศึกษา สถานบรกิารและสถานบนัเทิง
ในพ้ืนท่ี กทม. และปรมิณฑล รวมถึงงดกิจกรรมรวมคนจาํนวนมากท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการ
แพรร่ะบาดของโรค

ผู้วา่ฯ กทม. ประกาศปดิหา้งและพ้ืนท่ีเส่ียงทัว่ กทม. และให้เปดิเฉพาะบรกิารท่ีจาํเปน็

เริม่บงัคับใช ้พ.ร.ก. สถานการณฉ์กุเฉินทัว่ราชอาณาจกัรเปน็วนัแรก

รฐับาลประกาศหา้มประชาชนออกนอกเคหสถานทัว่ราชอาณาจกัร (เคอรฟิ์ว) และสัง่หา้ม
ไมใ่ห้คนต่างชาติและคนไทยเดินทางเขา้ประเทศไทย

สํานักงานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย (กพท.) หา้มเครือ่งบนิทกุประเภทและผู้โดยสาร
เขา้ประเทศไทย 3 วนั

กระทรวงวฒันธรรมออกประกาศหา้มจดังานสงกรานต์

กทม. และหลายจงัหวดัเริม่ประกาศหา้มจาํหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลต์ลอด 24 ชม.

จ.ภเูก็ต สัง่ปดิพ้ืนท่ีรอยต่อระหวา่งตําบลทกุตําบลตัง้แต่วนัท่ี 13-26 เม.ย. 63

• จาํนวนผู้ปว่ยโควดิรายใหม่เหลือเพียงเลขหลักเดียว โดยพบเพียง 9 ราย 
• กพท. หา้มอากาศยานทําการบนิเขา้สู่ประเทศไทยเปน็การชัว่คราว ตัง้แต่ 1-31 พ.ค. 63

พบผู้ปว่ยรายใหม่เพ่ิม 1 ราย เดินทางจาก จ.ภเูก็ต กลับบา้นท่ี จ.เชยีงใหม่

จาํนวนผู้ปว่ยโควดิ 19 รายใหมเ่ปน็ “ศูนย”์ ครัง้ท่ีสอง

พบโควดิระบาดระลอกท่ี 2 คลัสเตอรต์ลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

จ.ระยอง ประกาศ “พ้ืนท่ีควบคมุสูงสุด” หลังพบผู้ปว่ยติดโควดิ 36 ราย จากบอ่นการพนัน

พบการระบาดใน จ.สมุทรสาคร
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10 มี.ค. 63
ครม. อนุมติัมาตรการเยียวยาชดุท่ี 1
• คืนเงนิค่าประกันการใชไ้ฟฟา้ 
• ซอฟทโ์ลน 1.5 แสนล้านบาท
• แบงกอ์อกมาตรการพักหน้ีเงนิต้น
• ออกเกณฑก์องทนุ SSF Extra

20 มี.ค. 63
กนง. ประชมุฉกุเฉินลดดอกเบีย้นโยบาย 0.25% 
ต่อปี

24 มี.ค. 63
ครม. อนุมติัมาตรการเยียวยาชดุท่ี 2
• แจกเงนิคนละ 5 พัน 3 เดือนผ่าน “เราไมท้ิ่งกัน”
• ยืดจา่ยภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาถึง ส.ค. 63

25 มี.ค. 63
• กนง. คงดอกเบีย้นโยบายท่ี 0.75% ต่อป ี
• ลด GDP ป ี63 -5.3% 
• ธปท. ออกมาตรการขัน้ตÂาชว่ยลกูหน้ีทกุกลุ่ม

2 เม.ย. 63 
ประกาศเคอรฟิ์ว มีผล 3 เม.ย. 63 
หา้มออกนอกเคหะสถาน 22.00-04.00 น. 
เวน้มคีวามจาํเปน็

7 เม.ย. 63
ครม. เคาะมาตรการเยียวยาชดุ 3 
วงเงนิ 1.9 ล้านล้านบาท

27 เม.ย. 63
ศบค. เผยมติท่ีประชมุขยาย พ.ร.ก. ฉกุเฉินไปอกี 
1 เดือน ตัง้แต่ 1-31 พ.ค. 63

17 พ.ค. 63   
เริม่มาตรการผ่อนคลาย "ล็อกดาวน"์ ระยะ 2 
เล่ือน "เคอรฟิ์ว" เปน็ 23.00 น.

ก.ค. 63
• โครงการเราเท่ียวด้วยกัน
• โครงการเท่ียวปนัสุข
• โครงการกําลังใจ

จาํนวนผู้ติดเชือ้ใหม่ของไทย

มาตรการเยียวยา

ป ีพ.ศ. 2562

ป ีพ.ศ. 2563

ก�รรวมคนจำ�นวนม�กและมีคว�มเสี่ยงสูง ในวันที่ 26 มีน�คม 2563 
รัฐบ�ลบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และเริ่มกระบวนก�รล็อกด�วน์ประเทศ
หรือปิดเมือง 
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Timeline Covid-19 ต้ังแต่พบผู้ปว่ยรายแรกในไทย

มกราคม

กมุภาพันธ์

เมษายน

พฤษภาคม

มถินุายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ดีเจชือ่ดังติดโควดิ 19 และพบการระบาดใน จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี

พบผู้ปว่ยติดโควดิ 19 ท่ีสถานบนัเทิงชือ่ดัง จ.เชยีงใหม่

พบผู้ปว่ยติดโควดิท่ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัยกลายเปน็คลัสเตอรข์องการระบาด

ศบค. ประกาศสถานการณก์ารระบาดโควดิ 19 เขา้สู่ระลอกท่ี 3

• ยืนยันโควดิ 19 สายพันธุอ์งักฤษแพรร่ะบาดในกลุ่มคลัสเตอรท์องหล่อ 
• เริม่มาตรการปดิสถานบนัเทิง

ประกาศมาตรการการทํางานท่ีบา้น (Work Form Home: WFH) หลังสงกรานต์

เริม่พบผู้ติดเชือ้ 28 คน, มาตรการขอ้กําหนดตาม พ.ร.ก. ฉบบัท่ี 20

มาตรการขอ้กําหนดตาม พ.ร.ก. ฉบบัท่ี 22

• ตรวจพบโควดิ 19 สายพันธุอ์นิเดียในไทย ท่ี "แคมป์คนงานก่อสรา้งหลักส่ี" 15 ราย
• ศบค. ขยาย พ.ร.ก. สถานการณฉ์กุเฉินจนถึง 31 ก.ค. 63 เพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาดโควดิ 19

จาํนวนผู้ติดเชือ้รายใหม่สูงสุดถึง 9,635 ราย โดยผู้ติดเชือ้ส่วนใหญเ่ปน็นักโทษเรอืนจาํ

ตรวจพบโควดิ 19 สายพันธุแ์อฟรกิาใต้ในไทยท่ี อ.ตากใบ จ.นราธวิาส

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติขึ้นทะเบยีนวคัซนีของซโินฟารม์ 

บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ ์จาํกัด ผลิตและส่งมอบวคัซนีแอสตรา้เซนเนก้าให ้สธ.

สธ. เริม่กระจายการฉีดวคัซนีแอสตรา้เซนเนก้าใหแ้ก่ประชาชนผู้ลงทะเบยีน on site เปน็วนัแรก

ราชกิจจานุเบกษาประกาศปลดล็อก รพ.เอกชน-อปท. จดัหาวคัซนีเองได้จาก
หน่วยงานรฐัท่ีกําหนด

นายกฯ แถลงการณตั์ง้เปา้เปดิประเทศภายใน 120 วนั เริม่นํารอ่งท่ี จ.ภเูก็ต

วคัซนีทางเลือก “ซโินฟารม์” จดัส่งถึงไทยโดยราชวทิยาลัยจฬุาภรณเ์ปน็ผู้จดัซือ้

ราชกิจจานุเบกษาประกาศปดิแคมปค์นงานก่อสรา้งและรา้นอาหารใน กทม. ปรมิณฑล และ 
4 จงัหวดัภาคใต้เปน็เวลา 30 วนั

• เริม่มาตรการล็อกดาวนกิ์จกรรมในเขต กทม. ปรมิณฑล และ 4 จงัหวดัภาคใต้
• ผู้ติดเชือ้ New High ในประเทศ

นํารอ่งภเูก็ตแซนดบ็์อกซ์

ราชกิจจานุเบกษาประกาศหา้มการชมุนุม การทํากิจกรรม และการมัว่สุมท่ีก่อใหเ้กิดการ
แพรร่ะบาดของโควดิ 19

ราชกิจจานุเบกษาประกาศใชม้าตรการสูงสุดเทียบเท่าเดือนเมษายน 2563 มผีลบงัคับใช้
ตัง้แต่วนัน้ี (ลดการเดินทางขา้มจงัหวดั ปดิสถานท่ีเส่ียง รวมไปถึงใหมี้การทํางานท่ีบา้น)

ยอดผู้ติดเชือ้รายวนัทําสถิติสูงสุด 23,418 ราย

ยอดจาํนวนผู้เสียชวีติทําสถิติสูงสุด 312 ราย

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคลายล็อกมาตรการคมุโควดิ 19 ในพ้ืนท่ี 29 จงัหวดัสีแดงเขม้
แต่ยังคงเคอรฟิ์วในชว่งเวลา 21.00-04.00 น. มีผลบังคับใช ้1 ก.ย 64

เริม่ผ่อนปรนมาตรการในพ้ืนท่ี 29 จงัหวดัสีแดงเขม้

ศบค. คงโซนสีแดงเขม้ 29 จงัหวดั ต่อเคอรฟิ์ว – WFH ถึง 30 ก.ย.   

4

26

6

1

10

13

18

1

21

17

23

28

4

7

8

16

25

27

30

1

16

20

13

18

28

1

10

2,000 4,000 6,000จาํนวน (คน) 8,0000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000

ม.ค. 64
• โครงการเราชนะ
• โครงการ ม.33 เรารกักัน

พ.ค. 64
• เพ่ิมเงนิในโครงการเราชนะ, คนละครึ่ง 
และ ม.33 เรารกักัน
• มาตรการ “ย่ิงใชย่ิ้งได้” และลดค่าครองชพี
บตัรคนจน

มิ.ย. 64
• โครงการเยียวยาผู้มีสวสัดิการแหง่รฐั
• โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความชว่ยเหลือ
เปน็พิเศษ
• โครงการคนละครึ่ง เฟส 3
• โครงการย่ิงใชย่ิ้งได้

ก.ค. - ส.ค. 64
• ลดค่าไฟฟา้ 2 เดือน
• อนุมติัเงนิเยียวยา ในพ้ืนท่ีซึ่งมคีวามเส่ียงสูง  
หรอืพ้ืนท่ีสีแดงเขม้ 10 จงัหวดั 
กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ีปทมุธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธวิาส ปตัตานี 
ยะลา และสงขลา

ก.ค. - ธ.ค. 64 
• โครงการเยียวยาผู้มีสวสัดิการแหง่รฐั
• โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความชว่ยเหลือ
เปน็พิเศษ
• โครงการคนละครึ่ง เฟส 3
• โครงการย่ิงใชย่ิ้งได้

+ 14,403 คน
ติดเชือ้เพ่ิม

กําลังรกัษา 141,642 คน

วนัท่ี 10 กันยายน 2564

จาํนวนผู้ปว่ย Covid-19

จาํนวนสะสมตัง้แต่ป ี63

ติดเชือ้สะสม 1,352,953 คน

หายปว่ยสะสม 1,197,391 คน

เสียชวีติ 13,920 คน 

มาตรการเยียวยา

ป ีพ.ศ. 2564

สถ�นก�รณโ์ควดิ 19 ในไทยยงัคงเลวร�้ยลงเรือ่ยๆ จนถงึวนัที ่
2 เมษ�ยน พ.ศ. 2563 ไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1,875 ร�ย ในจำ�นวนนี้
เป็นคนต่�งช�ติ 277 ร�ย รัฐบ�ลไทยจึงประก�ศห้�มประช�ชนออกนอก
เคหะสถ�น (เคอร์ฟิว) ทั่วร�ชอ�ณ�จักร ในวันที่ 3 เมษ�ยน พ.ศ. 2563 
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ตัง้แตเ่วล� 22.00 น. - 04.00 น. ทำ�ใหห้ล�ยอ�ชพีในอุตส�หกรรมบนัเทงิ 
ต้องหยุดลงโดยปริย�ย และม�ตรก�รท่ีมีผลกระทบต่อก�รท่องเที่ยว
อย่�งเฉียบพลันก็เกิดขึ้นในวันที่ 4 เมษ�ยน 2563 เมื่อสำ�นักง�นก�รบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยห้�มอ�ก�ศย�นจ�กทุกประเทศและผู้โดยส�ร 
เข�้ประเทศไทย 3 วนั นอกจ�กนี ้ยงัมีม�ตรก�รทีก่ระทบตอ่ก�รทอ่งเทีย่ว 
ต�มม�อย่�งต่อเนื่อง ในวันที่ 8 เมษ�ยน 2563 ประก�ศงดจัดง�น
สงกร�นต์ทุกจังหวัด วันที่ 9 เมษ�ยน 2563 กรุงเทพมห�นคร และ
หล�ยจังหวัดห้�มจำ�หน่�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง หลังจ�กนั้น
เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยก็เริ่มถดถอยลงอย่�งรวดเร็วและต่อเนื่อง

ม�ตรก�รสำ�คัญที่ภ�ครัฐใช้เพ่ือป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของ 
ก�รตดิเชือ้โควดิ 19 ตัง้แตป่ล�ยเดือนมีน�คมกคื็อ ก�รจำ�กดัก�รเดินท�ง 
ระหว่�งจังหวัดและระหว่�งประเทศ ลดก�รให้บริก�รขนส่งส�ธ�รณะ 
และก�รใช้ม�ตรก�รระยะห่�งท�งสังคม (Social Distancing) ซ่ึงล้วน
แลว้แตส่ง่ผลกระทบตอ่ภ�คเศรษฐกจิก�รทอ่งเทีย่วทัง้สิน้ อย�่งไรกต็�ม  
หลังจ�กที่รัฐบ�ลดำ�เนินม�ตรก�รอย่�งเข้มข้น ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ต่�งๆ  
มีแนวโน้มดีขึ้น ในวันท่ี 1 กรกฎ�คม 2563 รัฐบ�ลได้ประก�ศใช้
ม�ตรก�รระยะที่ 5 เนื่องจ�กไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยติดต่อกันกว่�  
30 วัน อ�จกล่�วได้ว่� คลื่นลูกที่ 1 ของโควิด 19 ใช้เวล�ทั้งสิ้นประม�ณ 
5 เดือนนับจ�กวันที่พบผู้ป่วยคนไทยร�ยแรกจ�กต่�งประเทศ

แต่หลังจ�กท่ีประเทศไทยส�ม�รถควบคุมโควิด 19 จนไม่มี 
ผู้ติดเชื้อติดต่อกันเกือบ 6 เดือน ก็เกิดก�รระบ�ดระลอก 2 ในวันที่ 
17 ธันว�คม 2563 พบผู้ป่วยติดโควิด 19 ที่ตล�ดกล�งกุ้ง จังหวัด
สมุทรส�คร และพบแรงง�นต่�งช�ติติดเชื้อเป็นจำ�นวนม�กและเริ่มมี 
ก�รกระจ�ยไปในจังหวัดต่�งๆ วันท่ี 29 ธันว�คม 2563 พบผู้ป่วย 
โควิด 19 ใน 46 จังหวัด และพบ 3 คลัสเตอร์หรือผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 
3 กลุ่มหลกัทีเ่ชือ่มโยง ในขณะทีค่ลืน่ลูกที ่2 ยงัไม่สงบลงกเ็กดิก�รระบ�ด 
ระลอกใหม่ในเดือนเมษ�ยน 2564 อัตร�ติดเชื้อในระลอกที่ 3 เพิ่มสูงขึ้น
อย่�งรวดเร็วและในวันที่ 10 กันย�ยน 2564 ที่เขียนร�ยง�นนี้มีผู้ติดเชื้อ
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ทั่วประเทศถึง 14,403 ร�ย และจำ�นวนผู้ติดเชื้อสะสมนับจ�กปี 2563 
จำ�นวน 1.35 ล้�นร�ย ห�ยป่วยสะสมถึง 1.19 ล้�นร�ย

5. ความท้าทายและความเส่ี่�ยงในระบบการท่องเท่�ยว
ไทย

คว�มเจริญเติบโตของร�ยได้ของก�รท่องเที่ยวอย่�งมห�ศ�ล
ทำ�ให้ทั้งภ�ครัฐและเอกชน รวมทั้งฝ่�ยวิช�ก�ร หันไปทุ่มเทคว�มสนใจ
ให้แก่ประเด็นก�รห�ร�ยได้และละเลยคว�มเปร�ะบ�งและคว�มเสี่ยง 
ในระบบของก�รท่องเท่ียว วิกฤตโควิด 19 ตอกย้ำ�ลงไปบนโครงสร้�ง
ที่เปร�ะบ�งของเศรษฐกิจท่องเท่ียว คว�มย่อยยับที่เกิดขึ้นกล�ยเป็น
บ�ดแผลลึก คว�มเสี่ยงในโครงสร้�งของภ�คท่องเที่ยวที่ฝังตัวและ
บั่นทอนระบบอยู่ทีละเล็กละน้อย มีดังต่อไปนี้

5.1  การพึ่งพาการท่องเที่ยวต่างชาติมากเกินไป

ในบรรด�ประเทศที่มีร�ยได้จ�กภ�คก�รท่องเที่ยวน�น�ช�ติ 
ลำ�ดับต้นๆ ของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่พ่ึงพ�ก�รท่องเที่ยว 
จ�กต่�งช�ติม�กที่สุดคือ ถึง 2 ใน 3 (ร้อยละ 71) ของร�ยได้รวมจ�ก
ก�รท่องเที่ยว เม่ือเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริก� (ร้อยละ 16) สเปน 
(ร้อยละ 56) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 34) และตุรกี (ร้อยละ 64) (ต�ร�งที่ ผ1) 
เมื่อพิจ�รณ�สัดส่วนของร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวจ�ก GDP สัดส่วนของ
ไทยก็สูงที่สุดคือ ถึงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่ติดอันดับ  
1 ใน 10 ของโลกด้�นก�รท่องเที่ยว ดังนั้น เม่ือก�รเดินท�งระหว่�ง
ประเทศหยดุชะงักลง ทำ�ใหร้�ยได้จ�กก�รทอ่งเทีย่วรวมห�ยไปถงึ 2 ใน 3  
คว�มเสียห�ยของเศรษฐกิจในภ�พรวมของไทยจึงสูงม�กและกระทบ 
ทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐ�นร�กถึงก�รท่องเที่ยวแบบห้�ด�ว
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16%

เม็กซโิก

นอกจ�กประเทศไทยจะพ่ึงพ�ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวจ�ก
ต่�งช�ติม�กแล้ว ยังพ่ึงพ�นักท่องเท่ียวจีนเป็นอย่�งยิ่ง กล่�วคือ ในปี 
2562 นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ข�้ม�ทกุ 4 คนเป็นคนจีน 1 คน ซึง่นกัทอ่งเทีย่วจีน
อ�ศัยข้อมูลจ�กแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มจ่�ยเงินผ่�น WeChat 
อ�จมีทั้งกระเป๋� WeChat ในจีนและในไทย ซึ่งจำ�เป็นต้องมีก�รติดต�ม
ให้เข้�สู่ระบบภ�ษีของไทย 

ห�กม�ดูตวัเลขในระดับจงัหวดักจ็ะเหน็ว�่จังหวดัหลักๆ พ่ึงพ�
ก�รทอ่งเทีย่วม�กจนเกนิควร โดยเฉพ�ะจังหวดัช�ยฝัง่อันด�มันในภ�คใต ้
ซึ่งกว่�ร้อยละ 60 ของผู้ม�เยือนเป็นช�วต่�งช�ติ และสัดส่วนร�ยได้จ�ก
ภ�คโรงแรมและภัตต�ค�รของจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
ก็มีสัดส่วนเกินกว่�ร้อยละ 50 ขึ้นไปเช่นกัน ดังรูปที่ 5 (ต�ร�งที่ ผ3)
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รปูท่ี่� 5 จุงัหวดัท่ี่�พ่ึ่�งพึ่านักท่ี่องเท่ี่�ยวสูำง ป ี2562

สัดส่วนจาํนวนผู้เยีย่มเยือนชาวต่างชาติต่อจาํนวนผู้เยีย่มเยือนทัง้หมดป ี2562 (%)
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ท่�มูา: สำานัิกงานิสภูาพััฒนิาการเศึรษฐกิจและสังคมูแหง่ช้าติ (2562) และกระทรวงการท่องเท่�ยวและก่ฬา (2562)

5.2  ปัญหาของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ปัญห�ที่ต�มม�จ�กก�รส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เข้�ม�ม�กขึ้น
ในขณะที่ไม่มีก�รจัดก�รด้�นก�รรองรับท่ีสอดคล้องกันอย่�งเป็นระบบ 
คือ คว�มเสือ่มโทรมของทรพัย�กรทอ่งเท่ียวทีถ่กูนำ�ไปใชจ้นเกนิขดีคว�ม
ส�ม�รถในก�รรองรับ (Overtourism) ข้อมูลในระดับจังหวัดของไทย
กย็นืยนัปัญห�นี ้ดัชนสีภ�พแวดลอ้มท่ีทำ�โดยมูลนธิสิถ�บนัศกึษ�นโยบ�ย
ส�ธ�รณะแสดงให้เห็นว่�นอกจ�กจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีแล้ว จังหวัด
ทอ่งเทีย่วหลักของเร�ลว้นตกอยูใ่นสภ�พทีย่่ำ�แยใ่นเรือ่งของสิง่แวดล้อม 
คว�มปลอดภัยและสุขภ�พอน�มัย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐ�นของคว�มยั่งยืนของ
ก�รท่องเที่ยว (รูปที่ 6) ต�ร�งที่ ผ4

ก�รฟ้ืนตัวของธรรมช�ติในจังหวัดช�ยทะเลหลังจ�กก�ร
ท่องเที่ยวระหว่�งโควิด 19 ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ด้�นมลภ�วะทีก่�รทอ่งเท่ียวสร�้งใหก้บัระบบนเิวศของก�รทอ่งเทีย่วไทย 
แต่ยังแสดงว่�ยังมีโอก�สของก�รฟ้ืนคืน (Recovery) ของทรัพย�กร
ธรรมช�ติ ห�กมีก�รจัดก�รที่ดีและไม่เกิดก�รใช้เกินขีดคว�มส�ม�รถ
ก�รรองรับของธรรมช�ติจนเกินเยียวย�
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รปูท่ี่� 6 ลำาดับท่ี่�ของจุงัหวดัท่ี่องเท่ี่�ยว 2562 (ไมนั่บรวมกรงุเที่พึ่ฯ)

สภาพแวดล้อม

เชยีงใหม่15

พังงา22

ประจวบฯ30

กระบี่51

ภเูก็ต52

ชลบุรี72

คณุภาพส่ิงแวดล้อม

เชยีงใหม่47

พังงา3

ประจวบฯ11

กระบี่4

ภเูก็ต5

ชลบุรี67

ความปลอดภัย

เชยีงใหม่43

พังงา56

ประจวบฯ49

กระบี่66

ภเูก็ต73

ชลบุรี69

สุขภาพอนามยั

เชยีงใหม่1

พังงา41

ประจวบฯ44

กระบี่65

ภเูก็ต9

ชลบุรี15

ท่�มูา: มูิ�งสรรพั ์ข้าวสอาด และคณะ (2564)

ปัญห�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมที่มีต่อก�รท่องเที่ยวม�กที่สุดก็คือ 
ปญัห�มลพิษท�งอ�ก�ศ แหล่งกำ�เนิดมลพิษท�งอ�ก�ศของไทยม�จ�ก
สองปัจจัยหลกั คือ หนึง่ ปัจจัยด้�นอุตนุยิมวทิย� อันเกดิจ�กสภ�พอ�ก�ศ
นิง่ในชว่งทีค่ว�มกดอ�ก�ศสงูจ�กประเทศจีนลงม� ทำ�ใหม้ลพิษสะสมตวั
อยู่ในพ้ืนที่ประเทศไทยติดต่อกันหล�ยวัน แต่เม่ือเข้�สู่ฤดูมรสุมอ�ก�ศ
ก็จะดีขึ้น ซ่ึงปัจจัยประเภทนี้จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมห�นคร ส่วนปัจจัยที่
สอง เกิดจ�กแหล่งกำ�เนิดมลพิษ เช่น ภ�คพลังง�น ภ�คอุตส�หกรรม
ภ�คขนส่งและก�รทำ�ก�รเกษตรจ�กก�รเผ�ในที่โล่งแจ้ง

ปัญห�คุณภ�พอ�ก�ศที่มีผลต่อก�รท่องเที่ยวม�กที่สุด ได้แก่ 
ปัญห�ที่เกิดจ�กฝุ่นละอองขน�ดเล็ก ซ่ึงประเทศไทยและเมืองท่องเที่ยว
ของไทยติดอันดับโลกติดต่อกันหล�ยครั้ง ในแต่ละปี ฝุ่นควันหรือ
ฝุน่พิษนีท้ำ�ใหฤ้ดูก�ลทอ่งเทีย่วในจังหวดัภ�คเหนอืลดลงไปถงึหนึง่เดือน
ในช่วงที่อ�ก�ศยังเย็นอยู่และเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวยังนิยมไปเที่ยว คือ 
ประม�ณเดือนกมุภ�พันธถ์งึเดือนมีน�คม สำ�หรบัภ�คใตก้ไ็ด้รบัผลกระทบ
จ�กปัญห�ฝุ่นควันที่ม�จ�กประเทศอินโดนีเซีย ปัญห�ฝุ่นพิษนี้นับวัน
ก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดปัญห�ต่อสุขภ�พสำ�หรับคนในพ้ืนที่และ
ยังทำ�ให้นักท่องเที่ยวไม่อย�กเข้�ม�ในช่วงมลพิษสูง
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อย�่งไรกต็�ม ก�รตัง้เกณฑม์�ตรฐ�นฝุน่ PM2.5 ทีก่ำ�หนดโดย
คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติของไทย คือ เฉลี่ยไม่เกิน 50 มคก./
ลบ.ม. เฉลีย่ 24 ชม. มีค่�สงูกว�่เกณฑม์�ตรฐ�นของน�น�ช�ตทิีก่ำ�หนด
โดยองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ที่เฉลี่ยไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. เฉลี่ย 
24 ชม. และในช่วงเวล� 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ 2559 เป็นต้นม�) จ�กก�ร 
จัดอันดับบนเวบ็ไซต ์AirVisual ในปี 2561 จังหวดัสมุทรส�คร นครร�ชสมี�  
หนองค�ย สระบุรี สมุทรปร�ก�ร ร�ชบุรี และต�ก (อ.แม่สอด)  
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีมลพิษ PM2.5 ในเขตภูมิภ�ค
อ�เซียน (https://siamrath.co.th/n/68135) ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เคย
เป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองในโลกที่มีมลพิษท�งอ�ก�ศ 
ม�กที่สุดในเดือนมีน�คม ปี 2562-2564 โดยมีค่�ดัชนีคุณภ�พอ�ก�ศ
เท�่กบั 271 (อันดับ 1 ของโลก) 208 (อันดับ 1 ของโลก) และ 195 USAQI  
(อันดับ 2 ของโลก) ต�มลำ�ดับ หรอืแม้แตเ่มืองใหญ่อย�่งกรงุเทพมห�นคร 
ก็เคยติดอันดับ 7 ของเมืองในโลก โดยมีค่�ดัชนีคุณภ�พอ�ก�ศ 177 
USAQI ในเดือนมกร�คม ปี 2564 ที่ผ่�นม� (https://workpointtoday.
com/2201pm2-5) ก�รประเมินต้นทุนคว�มเสียห�ยท�งเศรษฐศ�สตร์
จ�กฝุ่น PM10 สูงถึงกว่� 4.5 แสนล้�นบ�ทต่อปี (วิษณุ, 2562)

ส่วนมลพิษท�งน้ำ�ที่มีผลกระทบต่อก�รท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ช�ยฝั่งทะเลและมห�สมุทรนั้น ในอดตีมลพษิท�งน้ำ�เคยส่งผลกระทบต่อ 
ก�รท่องเที่ยวในพัทย�จนจำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลง (Manopimoke 
1992) และเม่ือมีก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย สถ�นก�รณ์ก็ดีขึ้น แต่พัทย�ก็ไม่
ส�ม�รถพลิกฟื้นคืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศอีกต่อไป

สว่นก�รผลิตขยะมูลฝอยในประเทศไทยสงูขึน้อย�่งตอ่เนือ่งจ�ก
ปริม�ณมูลฝอย 24 ล้�นตันในปี 2551 เพ่ิมเป็นปีละ 28.7 ล้�นตัน  
ในปี 2562 (เกอืบเท�่ก�รผลติข�้วเปลอืกของประเทศไทยแล้ว) หรอืเพ่ิมขึน้ 
ปีละประม�ณเกือบครึ่งล้�นตัน โดยที่กรุงเทพมห�นครเป็นจังหวัดที่มี
ปริม�ณขยะมูลฝอยม�กที่สุดคือ 4.85 ล้�นตัน รองลงม�เป็นชลบุรีและ
พัทย� 
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ขยะเหล่�นี้ได้รับก�รกำ�จัดอย่�งถูกต้องเพียง 10.5 ล้�นตัน  
ซ่ึงที่เหลือก็ถูกนำ�ไปเผ�กำ�จัดกล�งแจ้ง และทิ้งในพ้ืนที่ส�ธ�รณะหรือ 
ลงสู่แม่น้ำ� ทำ�ให้มีขยะมูลฝอยไหลลงสู่ทะเล ในจำ�นวนนี้มีขยะพล�สติก
ที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องถึงปีละ 2 ล้�นตัน ทำ�ให้ประเทศไทยได้ชื่อว่�เป็น
ผู้ผลิตขยะพล�สติกที่สูงสุดอันดับหกของโลกในปี 2562 (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562)

ในประเทศไทยก�รจัดก�รขยะมูลฝอยอยู่ในคว�มดูแลของ 
อปท. ซึ่งต�มกฎหม�ยมีหน้�ที่ต้องจัดให้มีก�รเก็บขนและกำ�จัดขยะ
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตน ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่�นม�
ได้เปล่ียนแปลงรูปแบบก�รบริโภคของคนในสังคมไทย ปัจจุบันตัวเลข
อัตร�ก�รเกิดขยะของพ้ืนท่ี อบต. อยู่ที่ 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
ซ่ึงไม่แตกต�่งจ�กอัตร�ก�รเกดิขยะของเทศบ�ลเมืองและเทศบ�ลตำ�บล
ที่อยู่ระหว่�ง 1.02-1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันม�กนัก (กรมส่งเสริมก�ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่และกรมควบคุมมลพิษ, 2559) นอกจ�กนี ้ง�นศกึษ� 
ที่วิเคร�ะห์เชิงปริม�ณ พบว่� กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยว 
เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเป็นจำ�นวนม�ก ตัวอย่�งเช่น ที่พัก
ประเภทโรงแรม (ร�ค�เข้�พักตั้งแต่กว่� 1,000 บ�ทต่อคืน) มีอัตร�ก�ร
เกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อวันสูงถึง 3.15 กิโลกรัมต่อผู้เข้�พัก ในขณะที่ 
ที่พักประเภทเกสท์เฮ�ส์ (ร�ค�เข้�พักต่ำ�กว่� 1,000 บ�ทต่อคืน) มีอัตร� 
ก�รเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวัน 2.30 กิโลกรัมต่อผู้เข้�พัก เป็นต้น  
โดยทั่วไปพบว่� ร�ค�ห้องพักท่ีเพ่ิมขึ้นทุกๆ 100 บ�ทต่อคืน จะก่อให้
เกิดปริม�ณขยะเพิ่มม�กขึ้น 0.7 กิโลกรัมต่อวัน และเมื่อควบคุมอิทธิพล
ของระดับร�ค�แล้ว ปริม�ณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมขึ้น 0.4 กิโลกรัมต่อวัน 
อย�่งไรกดี็ ทีพั่กประเภทโรงแรมมีศกัยภ�พของก�รบรหิ�รจัดก�รภ�ยใน 
ซ่ึงห�กมีก�รจัดก�รที่ดีจะส�ม�รถช่วยลดปริม�ณขยะมูลฝอยที่จะส่งให้
เทศบ�ลกำ�จัดได้ม�กกว่�ที่พักประเภทเกสท์เฮ�ส์ ซึ่งมีขยะมูลฝอยที่เกิด
จ�กกิจกรรมของผู้เข้�พักโดยตรงม�กกว่� (ปเนต, 2556)
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ปัญห�สิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวที่กล่�วม�นี้ จึงเป็นคว�ม
ท้�ท�ยที่สำ�คัญท่ีประเทศไทยจะต้องแก้ไข ห�กจะหวังให้ก�รท่องเที่ยว
สร�้งร�ยได้ทีย่ัง่ยนืและส�ม�รถสง่ตอ่ทรพัย�กรทอ่งเทีย่วอันมีค่�ของช�ต ิ
ไปสู่ลูกหล�นในอน�คต ก�รละเลยก�รพัฒน�เมืองท่องเที่ยว ทำ�ให้
โครงสร้�งอุปท�นท่องเที่ยวไทยเป็นโครงสร้�งของประเทศด้อยพัฒน� 
ทั้งๆ ที่ร�ยได้ท่องเที่ยวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศพัฒน�และทำ�ให้ 
ก�รขย�ยเมืองรองเป็นไปได้ย�ก และทำ�ให้ก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ไม่ค�ด
ฝันข�ดฐ�นในก�รปฏิบัติก�ร

5.3  การท่องเที่ยวกับความเหลื่อมล้ำา

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีคว�มเหล่ือมล้ำ�สูง ทั้งในด้�น
ร�ยได้และในด้�นทรพัยส์นิ ร�ยได้จ�กก�รทอ่งเทีย่วกเ็ป็นสว่นหนึง่ทีส่ร�้ง
คว�มเหลื่อมล้ำ�ด้�นเศรษฐกิจให้ม�กขึ้น เพร�ะร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว
นั้นจะกระจุกตัวอยู่กับจังหวัดไม่กี่จังหวัดเท่�นั้นคือ ในปี 2562 ร�ยได้ 
จ�กก�รท่องเที่ยวจะตกอยู่ที่กรุงเทพมห�นครถึงร้อยละ 38.14 ร�ยได้ 
จ�กก�รท่องเที่ยวของภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ และเชียงใหม่ เมื่อรวมกันแล้ว
จะสูงถึงร้อยละ 73 ของร�ยได้ท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้ หม�ยคว�มว่�
ประม�ณ 3 ใน 4 ของร�ยได้ท่องเท่ียวของประเทศไทยจะตกอยู่ใน 5 
จังหวัดแรกเท่�นั้น

เม่ือคำ�นวณค่�สมัประสทิธิค์ว�มไม่เสมอภ�ค (Gini Coefficient)  
จ�กร�ยได้ท่องเที่ยวระดับจังหวัดในปี 2562 จะพบว่� ค่�สัมประสิทธิ์จีนี 
จ�กก�รท่องเที่ยวเท่�กับ 0.84 หม�ยคว�มว่�เหลื่อมล้ำ�ม�ก เพร�ะค่�
สูงสุดจะเท่�กับ 1 ค่�สัมประสิทธิ์จีนีของร�ยได้รวมของจังหวัดจะเท่�กับ 
0.68 (ต�ร�งที่ ผ5) ซ่ึงหม�ยคว�มว่�ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวมีคว�ม
เหลื่อมล้ำ�สูงม�ก

คว�มแตกต่�งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจ�กก�รกระจ�ยตัวที่ไม่ทั่วถึง 
ของทรัพย�กรด้�นท่องเที่ยว ซึ่งคว�มน่�ดึงดูดใจเป็นผลท�งธรรมช�ติ 
ท�งประวตัศิ�สตรแ์ละโบร�ณคดี อีกทัง้ ก�รสร�้งแหลง่ทอ่งเทีย่วประเภท 
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Man-made ตอ้งก�รก�รลงทนุจ�กภ�คเอกชนอย�่งมห�ศ�ล ซึง่กมั็กจะ
กระจุกตัวในจังหวัดหลักอีกเช่นเดียวกับที่กรุงเทพฯ

นอกจ�กนี ้โมเดลด้�นเศรษฐกจิมหภ�คด้�นก�รทอ่งเทีย่วของ 
Wattanakuljarus & Coxhead (2008) ยังพย�กรณ์ให้เห็นว่� ห�กแบ่ง 
ครวัเรอืนต�มชัน้ร�ยได้เป็น 10 ชัน้ เม่ือเกดิก�รขย�ยตวัของก�รทอ่งเทีย่ว  
ร�ยได้ที่เพิ่มขึ้น 1 บ�ท โดยเฉลี่ยจะตกกับครัวเรือนที่มีร�ยได้ชั้นสูงสุด 
ถงึ 39 สต�งค์ ซ่ึงสงูกว�่ถงึ 15 เท�่ ของร�ยได้ทีต่กแกค่รวัเรอืนชัน้ต่ำ�สดุ 
คือ ชัน้ที ่1 ทีไ่ด้เพียง 2.6 สต�งค์ ดังนัน้ ห�กก�รขย�ยตวัของก�รทอ่งเทีย่ว 
ขย�ยตัวไปภ�ยใต้โครงสร้�งเดิม ก�รแก้ไขปัญห�คว�มเหลื่อมล้ำ� 
ของประเทศก็จะย�กและซับซ้อนม�กขึ้น คว�มเหล่ือมล้ำ�นี้จะทำ�ให้เกิด
คว�มเสี่ยงท�งสังคมที่จะมีคว�มขัดแย้งอย่�งรุนแรงในอน�คต  

 
5.4  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ปัญห�สิ่งแวดล้อมที่ท้�ท�ยมนุษยช�ติม�กที่สุดปัญห�หนึ่งใน
ศตวรรษที ่21 ได้แก ่ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate change) 
หรือภ�วะโลกร้อน (Global warming) ปัญห�นี้เกิดจ�กก�รปล่อยก๊�ซ 
เรือนกระจก (Greenhouse gases: GHGs) สู่ชั้นบรรย�ก�ศโลกม�กจน
เกนิสมดุลธรรมช�ต ิทำ�ใหค้ว�มรอ้นจ�กแสงอ�ทติยท์ีส่อ่งลงม�ยงัพ้ืนโลก 
ไม่ส�ม�รถระบ�ยออกสู่บรรย�ก�ศชั้นนอกของโลกได้ จึงเกิดก�รกักเก็บ
คว�มรอ้นหรอืทีเ่รยีกกนัว�่ ภ�วะเรอืนกระจก (Greenhouse effect) และ
ทำ�ใหอุ้ณหภูมิของโลกสงูขึน้ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบเป็นลูกโซ่ตอ่ระบบนเิวศ
และสิ่งมีชีวิตที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รละล�ยของภูเข�น้ำ�แข็งและธ�รน้ำ�แข็ง 
ก�รเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำ�ทะเลและมห�สมุทร คว�มแปรปรวนของสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศ และก�รเกิดพ�ยุและภัยธรรมช�ติที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น

สำ�หรบัประเทศไทย ง�นศกึษ�ของอ�นนท ์สนทิวงศ ์ณ อยธุย� 
และคณะ (2551) ได้ค�ดก�รณ์สถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 
ภูมิอ�ก�ศของไทยจ�กช่วงปี 2553 จนถึงปี 2632 ไว้ดังนี้

• อุณหภูมิเฉลี่ยร�ยปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง
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• จำ�นวนวันท่ีอ�ก�ศร้อน (วันท่ีมีอุณหภูมิม�กกว่� 35 องศ�เซลเซียส)  
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ืองในทุกภูมิภ�ค ในขณะท่ีจำ�นวนวัน 
ที่มีอ�ก�ศเย็น (วันที่มีอุณหภูมิต่ำ�กว่� 15 องศ�เซลเซียส)  
มีแนวโน้มที่จะลดลง

• ปรมิ�ณน้ำ�ฝนเฉล่ียร�ยปีจะเพ่ิมขึน้ แตจ่ำ�นวนวนัทีฝ่นตกเฉล่ีย
ร�ยปีจะลดลง ซ่ึงหม�ยคว�มว่�ฝนจะตกหนกัขึน้ แตจ่ำ�นวนวนั
ที่ฝนตกจะลดลง

• ลมมรสุมมีกำ�ลังรุนแรงม�กขึ้น ซ่ึงอ�จทำ�ให้เกิดพ�ยุรุนแรง
และบ่อยครั้งขึ้น

ก�รเปลีย่นแปลงนีส้ร�้งคว�มเสีย่งและผลกระทบด้�นก�ยภ�พ 
ส�ธ�รณูปโภค และก�รตั้งถิ่นฐ�น ก�รเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำ�ทะเล 
และลมมรสุมที่รุนแรง (storm surges) ม�กขึ้นจะก่อให้เกิดคว�มเสี่ยง
แกพ้ื่นทีช่�ยฝัง่ทะเลและเขตท่ีร�บลุ่มป�กแม่น้ำ� ทัง้ในด้�นปัญห�น้ำ�ทว่ม
และก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง

ก�รศึกษ�ของ OECD เม่ือปี 2550 ได้จัดลำ�ดับเมืองที่มี 
คว�มเสีย่งม�กทีส่ดุตอ่ก�รท่วมของน้ำ�ทะเลเม่ือถงึทศวรรษ 2070 ในกรณ ี
ที่ระดับน้ำ�ทะเลเพ่ิมสูงขึ้น 0.5 เมตร โดยจัดประเทศไทยไว้ในลำ�ดับ 9  
ของประเทศท่ีซ่ึงมีคว�มเส่ียงจ�กก�รเปล่ียนแปลงภูมิอ�ก�ศ กรุงเทพมห�นคร 
และปรมิณฑลซ่ึงเป็นทีม่�ของ GDP กว�่ 42% ของประเทศและเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญที่สุดของไทย นอกจ�กนั้น แหล่งท่องเที่ยวหลักของ
กรงุเทพ ยงักระจกุตวัอยูใ่นพ้ืนทีร่อ้ยละ 15 ของทัง้หมด (อภิวฒัน,์ 2564) 
ซึ่งทำ�ให้คว�มเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ สูงม�ก 

ง�นศึกษ�ของ อ�นนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธย� และคณะ (2552)  
ได้ค�ดก�รณ์คว�มเสี่ยงและผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศต่อก�รท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวไว้ เช่น ก�รท่องเที่ยว 
ท�งทะเลด้�นช�ยฝั่งอันด�มัน (พังง� ภูเก็ต และกระบี่) ในช่วงปี 2563 
ถงึปี 2572 จะได้รบัประโยชนจ์�กฤดูฝนทีส่ัน้ลงถงึ 4 สปัด�ห ์แตห่�กไม่มี
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ก�รว�งแผนก�รจัดก�รน้ำ�ที่ดี ก็อ�จประสบกับปัญห�ก�รข�ดแคลนน้ำ�  
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นป่�เข�มีคว�มเสี่ยงสูงกับน้ำ�ท่วมฉับพลันและ 
ดินถล่ม สถ�นที่ท่องเที่ยวในเขตอุทย�นแห่งช�ติหรือเขตป่�สงวนที่เป็น
ป่�เบญจพรรณหรือป่�ผลัดใบจะเสี่ยงต่อก�รเกิดไฟป่�ม�กขึ้น เนื่องจ�ก
อ�ก�ศทีร่อ้นขึน้และแหง้แลง้ม�กขึน้ พ้ืนทีท่ีพ่ึ่งอ�ก�ศเยน็เป็นสิง่ดึงดูดใจ  
เชน่ จังหวัดเชยีงใหม่ เชยีงร�ยในภ�คเหนอืกจ็ะมีจำ�นวนวนัทีอ่�ก�ศเยน็ 
ต่ำ�กว่� 15 องศ�เซลเซียส ลดลง 5-10 วันภ�ยในอีก 20 ปีข้�งหน้�  
และลดลงม�กกว่� 20 วันภ�ยใน 50 ปีข้�งหน้� นอกจ�กนี้ ปริม�ณฝน
โดยรวมที่เพิ่มม�กขึ้นถึง 200 มิลลิเมตรต่อปี ในบ�งจังหวัดภ�คเหนือ
และก�รข�ดระบบก�รระบ�ยน้ำ�และก�รว�งผังเมืองที่ดีจะทำ�ให้เกิด 
คว�มเสี่ยงต่อน้ำ�ท่วมในพื้นที่ลุ่ม  

6. แนวโน้มของการท่องเท่�ยว

6.1  แนวโน้มด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

Bloomberg Media2 ได้ชี้ให้เห็นถึงสี่เมกะเทรนด์ สร้�ง
พฤติกรรมและก�รใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้�ท่องเที่ยวรุ่นใหม่ก่อนโควิด 19 
ระบ�ดและจะเป็นแนวโน้มปกติหลังโควิด 19 สิ้นสุดลง ได้แก่  

แนวโน้มท่ีหนึ่ง ชีวิตเติมพลัง คนรุ่นใหม่เป็นคนที่แสวงห�
ประสบก�รณ์ ต้องก�รห�คว�มหม�ยในชีวิต รวมทั้งมีส่วนร่วมในก�ร
สร้�งคว�มดีง�มให้กับชุมชนและสังคม สนใจคว�มคิดสร้�งสรรค์ ก�รมี 
สุขภ�พที่ดี คนกลุ่มนี้ต้องก�รเทคโนโลยีที่ลดเวล�รอคอยและทำ�ให้
ประสบก�รณมี์คุณค่�ม�กขึน้ เป็นกลุม่คนทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีAR/VR ม�เพ่ิม 
ประสบก�รณ์ให้กับตนเอง สนใจแอปพลิเคชันที่ส�ม�รถนำ�ท�งให้ 
ทอ่งเทีย่วในเมืองหรอืในชนบทได้อย�่งเจ�ะลึก แตต่อ้งก�รใหเ้ทคโนโลยี
เป็นตัวช่วยหรือต้องก�รให้ส�ม�รถควบคุมเทคโนโลยีได้ โดยสนใจ
เทคโนโลยีที่ส�ม�รถลดก�รรบกวนได้

2 MegaTrend ข้อง Bloomberg Media ได้แก่ 1. Reality, enhanced 2. Life, restructured  
3. Data, revolutionized 4. Consumption, reimagined ซึ่ึ�งผู้เข้ย่นิได้ปรบััมูาใช้ใ้นิบัทความูน่ิ�
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แนวโนม้ทีส่อง ชวีติสมดลุและสนุทรยี ์กลุม่นีจ้ะสนใจกจิกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับก�รเสริมสุขภ�พพัฒน�ตัวเอง สนใจก�รควบรวมก�ร 
เดินท�งเข้�กับกิจกรรมกีฬ�ต�มไลฟ์สไตล์ของตนและมีกิจกรรมที่
สร้�งสรรค์เชิงศิลปะ สนใจเทศก�ลหรือนิทรรศก�รเกี่ยวกับภ�พยนตร์ 
ศิลปะและดนตรี กลุ่มนี้ไม่สนใจก�รท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass) 
ต้องก�รแสวงห�คว�มเฉพ�ะและคว�มแปลกใหม่และคว�มแท้จริง

แนวโน้มท่ีส�ม ชีวิตดิจิทัล ชีวิตของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ 
เป็นชวิีตทีข่บัเคลือ่นด้วยขอ้มูลและเทคโนโลยดิีจิทลั นกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม่
สว่นใหญ่จะเป็นมนษุยแ์พลตฟอรม์ทีคุ้่นชนิกบัก�รใชข้อ้มูลตลอดเวล� เชน่ 
ใชแ้พลตฟอรม์เป็นตวัห�ขอ้มูล ตดัสนิใจสัง่ซ้ือ จ�่ยเงินและแชรข์อ้มูล เม่ือ
นักท่องเที่ยวจีนออกม�ท่องเที่ยว ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในแพลตฟอร์มของจีน 
เกือบตลอดเวล�ทั้งท่ีชีวิตท�งก�ยภ�พอยู่ในประเทศอ่ืน หม�ยคว�มว่�
ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ โดยเฉพ�ะกำ�ไรก็หมุนเวียนอยู่ในกำ�มือของธุรกิจที่อยู่
บนแพลตฟอรม์นัน้ๆ ในประเทศจีนเป็นสว่นใหญ่ นกัทอ่งเทีย่วในอน�คต 
ไม่จำ�เป็นต้องมีล่�มเพร�ะส�ม�รถใช้แอปพลิเคชันภ�ษ�ส�กลได้หล�ย
ภ�ษ�สำ�หรบัก�รตดิตอ่ ในขณะเดียวกนั นกัทอ่งเทีย่วเหล่�นีก้มี็คว�มกงัวล 
เกีย่วกบัคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร ์ก�รถกูโจรกรรมขอ้มูลและคว�มเป็น 
ส่วนตัวของก�รใช้ข้อมูล เมืองท่องเท่ียวในอน�คตต้องเป็นเมืองแพลตฟอร์ม 
หรือเรียกกันว่�เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ จึงจะส�ม�รถข�ยนักท่องเที่ยว 
ที่เป็นมนุษย์แพลตฟอร์มได้

นอกจ�กชีวิตดิจิทัลจะเป็นชีวิตใช้ข้อมูลอยู่เป็นประจำ�ยังเป็น
ชีวิตแบ่งปันอกีดว้ย คือ เปน็กลุ่มคนรุ่นใหมท่ี่เคยชินกับก�รใช้วิถีแบ่งปัน 
(อภิวฒัน,์ 2563) ก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยคีว�มส�ม�รถทีจ่ะเคล่ือนไหว
ระหว่�งโลกเสมือนกับโลกที่แท้จริง ทำ�ให้คนรุ่นใหม่นั้นส�ม�รถทำ�ง�น
ที่ไหนก็ได้หรือเที่ยวเม่ือไหร่ก็ได้ ซ่ึงทำ�ให้เส้นแบ่งระหว่�งก�รทำ�ง�น
กับก�รพักผ่อนนั้นจ�งลง ทำ�ให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบ่งปันที่ส�ม�รถ 
ซ้ือข�ยแลกเปล่ียนบริก�รจ้�งง�นผ่�นแอปพลิเคชัน ผู้มีชีวิตในกลุ่มนี้
สนใจก�รทำ�ง�นที่เป็นอิสระและยืดหยุ่น เป็นเจ้�น�ยตัวเองหรือส�ม�รถ
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แสดงคว�มเป็นตัวของตัวเองออกม�ได้อย่�งเต็มที่ หรือเป็นผู้ที่ทำ�ง�น
อยู่ในเศรษฐกิจชั่วคร�ว (Gig economy) 

ในสหรัฐอเมริก� คนกลุ่มนี้ขย�ยตัวเร็วม�กและค�ดว่� 
ภ�ยในปี 2570 กว่�ร้อยละ 50 ของหน่วยง�นจะเป็นผู้ที่ทำ�ง�นอยู่ใน 
ภ�คเศรษฐกิจชั่วคร�ว หรือ Gig economy คนกลุ่มนี้มีชีวิตที่ไร้คว�ม
ผูกพันต่อทรัพย์สิน เช่น บ้�นหรือรถยนต์ เปล่ียนมุมมองต่อทรัพย์สิน 
ว่�ไม่ใช่เพ่ือสะสมคว�มม่ังค่ัง แต่เพ่ือสร้�งคว�มสะดวกในก�รใช้ชีวิต 
ดังนั้น จึงนิยมที่จะเช่�บ้�น เช่�รถยนต์ เช่น Grab หรือใช้ Airbnb หรือ 
ตู้เจีย (Airbnb ของจีน) หรือแม้แต่เช่�สัตว์เล้ียง เช่น สุนัข เป็นต้น  
ขณะนี้ในประเทศจีนมีผู้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันถึง 600 ล้�นคน และ
ค�ดว่�ภ�ยในปี 3068 (ค.ศ. 2525) เศรษฐกิจแบ่งปันจะมีสัดส่วนถึง
ร้อยละ 25 ของ GDP ทำ�ให้เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็น Nomad 
workers หรอื Nomad tourists ซ่ึงจะท่องเท่ียวและทำ�ง�นไปพรอ้มๆ กนั 
ผ่�นแพลตฟอร์มดิจิทัล

แนวโน้มที่สี่ ชีวิตอารยะ ผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่สนใจ 
ไลฟ์สไตลท์ีมี่ประสทิธภิ�พในก�รใชท้รพัย�กรม�กขึน้ เป็นกลุ่มนกับรโิภค
รุ่นใหม่ที่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยินดีที่
จะจ่�ยเพ่ิมม�กขึ้นสำ�หรับสินค้�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 65 
ของ Gen X ต้องก�รแสวงห�ข้อมูลเกี่ยวกับที่ม�ของสินค้�ก่อนที่จะซื้อ  
แต่อย่�งไรก็ดี ทั้งหมดนี้เป็นก�รบริโภคสินค้�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น บริษัทเอกชนจะพบคว�มกดดันจ�กคว�มเสี่ยงและคว�มจำ�เป็น
ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมม�กขึ้น โอก�สของก�รท่องเที่ยวของกลุ่มนี้อยู่ที่
คว�มพย�ย�มที่จะแสดงถึงคว�มรับผิดชอบของผู้ข�ยสินค้�ท่องเที่ยว
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทั้งผู้ข�ยสินค้�ท่องเที่ยวและผู้บริโภคควร
มีคว�มรับผิดชอบตลอดช่วงห่วงโซ่ก�รผลิต ประม�ณร้อยละ 3 ของ  
Gen Y ยังยินดีที่จะจ่�ยม�กกว่� Gen X 
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6.2  บูรพาภิวัฒน์

Bloomberg Media ยังเสนอแนวโน้มที่ห้� คือ บูรพ�ภิวัฒน์ 
ซ่ึงเป็นกระบวนก�รเปล่ียนผ่�นอำ�น�จซื้อบริก�รท่องเที่ยวจ�กตะวันตก
สู่ตะวันออก ทศวรรษถัดไปจะเป็นทศวรรษของนักท่องเที่ยวจ�กซีกโลก
ตะวันออกโดยเฉพ�ะจีน ก�รระบ�ดของโควิด 19 ทำ�ให้จีนก้�วขึ้นม� 
เป็นผู้นำ�โลกในอีกระดับหนึ่ง ในปี 2560 ขน�ด GDP ของสหรัฐฯ 
ม�กกว่�ของจีนอยู่ที่ 1.6 เท่� แต่ค�ดว่�ก่อนปี 2573 จีนจะแซงหน้�
สหรัฐฯ ในฐ�นะประเทศท่ีมีขน�ดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศ
ในทวีปเอเชียโดยเฉพ�ะกลุ่มชนชั้นกล�งของประเทศเอเชีย ประม�ณ 9 
ใน 10 คนของชนชั้นกล�งใหม่ในศตวรรษนี้จะเป็นช�วเอเชีย และในจีน 
คนที่เกิดหลังปี 2533 จะมีองค์ประกอบถึงร้อยละ 36 ของประช�กรจีน 
ภ�ยในปี 2570 กลุ่มนี้จะมีก�รบริโภคสูง แต่ก็ไม่หวั่นไหวกับร�ค� 
เท่�คนรุ่นก่อนๆ ประเทศกลุ่มเศรษฐกิจก้�วหน้�ใหม่ ได้แก่ อินเดีย 
บร�ซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ตุรกี รวมกับ E-7 และจีน จะเป็น 
กลุ่มประเทศที่มีร�ยได้ถึงร้อยละ 50 ของ GDP โลก ก�รขย�ยตัว 
ของเมืองในกลุ่มประเทศนี้จะมีผลอย่�งยิ่งต่อก�รท่องเที่ยวโลก 

6.3 เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม วิถีปกติใหม่ของผู้ประกอบการ

คว�มต้องก�รของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปดังที่กล่�วม�แล้ว 
จะทำ�ให้ผู้ประกอบก�รต้องปรับตัวและตอบสนองวิถีบริโภคใหม่ได้ดีขึ้น 
โอก�สท�งเศรษฐกจิใหม่ คือ ก�รจัดก�รทอ่งเทีย่วทีไ่รร้อยตอ่ ก�รใชข้อ้มูล 
จ�กผูบ้รโิภคจำ�นวนม�กม�สร�้งโปรแกรมก�รเทีย่วใหม่ๆ หรอืทีเ่รยีกว�่  
Users generated content เศรษฐกิจแพลตฟอร์มจะสำ�คัญยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มเป็นโมเดลท�งธุรกิจใหม่ท่ีขับเคล่ือนโดยเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเชื่อมโยงผู้มีส่วนร่วม ซึ่งอ�จจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ข�ย ผู้บริโภค ผู้ให้และ
แสวงห�ข้อมูลให้ส�ม�รถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้และยังส�ม�รถสร้�ง
ธรุกรรมเกดิมูลค่�แลกเปล่ียนกนัได้ ขน�ดของตล�ดหรอืขน�ดมูลค่�ของ
แพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้ใช้ ห�กมีผู้ใช้หรือเข้�ร่วมม�ก
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ธุรกิจท่องเที่ยวหลังโควิด 19 ต้องปรับตัวให้เป็นธุรกิจดิจิทัล
และห�กส�ม�รถรองรับสังคมไร้เงินสดได้ ขน�ดของตล�ดก็ใหญ่ขึ้น
ต�มลำ�ดับ ข้อได้เปรียบของแพลตฟอร์มคือ ส�ม�รถรองรับผู้เข้�ม�ใช้
จำ�นวนม�ก รวมทั้งรองรับเครือข่�ยขน�ดใหญ่ ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นได้ส�ม�รถ 
เข้�ถึงทรัพย�กรและสินค้�ได้อย่�งรวดเร็ว ส�ม�รถจับคู่ผู้ซ้ือ ผู้ข�ย ผู้บริโภค  
ผู้ให้และแสวงห�ข้อมูลที่มีคว�มสนใจตรงกันได้รวดเร็ว แต่แพลตฟอร์ม
ที่คนไทยใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เป็นแพลตฟอร์มของต่�งช�ติหรือ
จะเป็นของบริษัทไทยก็แต่เพียงในน�ม ยกเว้นแพลตฟอร์มของธน�ค�ร 
สำ�หรบัภ�คเศรษฐกจิท่องเทีย่วเคยมีบรษิทัเอกชนพย�ย�มทำ�แพลตฟอรม์ 
เพ่ือท่ีให้ข้อมูลระดับจังหวัดและให้มีก�รทำ�ธุรกรรมกันบนแพลตฟอร์มน้ันได้ 
แต่ก็ไม่ค่อยประสบคว�มสำ�เร็จ เพร�ะไม่ส�ม�รถท่ีจะเช้ือเชิญให้ผู้ประกอบก�ร 
และนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันเข้�ม�ใช้แพลตฟอร์มนั้นได้  
จึงไม่ทำ�ใหเ้กดิธรุกรรมขึน้เพร�ะบรษิทัเจ้�ของแพลตฟอรม์ไทยไม่ส�ม�รถ 
แบกรับต้นทุนได้ แพลตฟอร์มใหญ่ๆ ในไทยในปัจจุบันท่ีเป็น e-Commerce  
กย็งัไม่ได้กำ�ไรและมีเป้�หม�ยรวบรวมเอ�จำ�นวนมนษุยแ์พลตฟอรม์ทีเ่ป็น
ลูกค้�ให้เป็นฐ�นสินค้�ให้ม�กไว้ก่อน

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มทำ�ให้ข้อมูลกล�ยเป็นปัจจัยสำ�คัญของ 
ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถ Competitive Advantage ในก�รแข่งขัน 
ของก�รท่องเที่ยวไทย ซ่ึงแต่เดิมอ�ศัยคว�มได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) ของคว�มน่�ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
เป็นหลัก ก�รพัฒน�ข้อมูลให้เชื่อมโยงอย่�งไร้รอยต่อ (เช่น ในด้�น 
โลจิสติกส์ท่องเที่ยว) และให้ส�ม�รถกระตุ้นคว�มสนใจของเซกเมนต์
ตล�ดทีส่ำ�คัญ เพ่ือขย�ยก�รเข�้ถงึและก�รทวคูีณของจำ�นวนนกัทอ่งเทีย่ว  
จึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมที่สำ�คัญหลังโควิด 19

อีกพัฒน�ก�รใหม่ของโลกท่องเที่ยวก็คือจะเกิดโลกเสมือน 
หรือโลกที่สร้�งด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีคู่ขน�นไปกับโลกท�งก�ยภ�พ และ
มีโอก�สที่โลกเสมือนนี้จะมีคว�มเสมือนจริงม�กจนกระทั่งก�รไปเที่ยว 
ในโลกเสมือนใกล้เคียงกับก�รไปเท่ียวในโลกจริงที่เรียกว่�เมต�เวิร์ส 
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หรอืจกัรว�ลนฤมิต ซ่ึงอ�ศยัเทคโนโลยกีลุม่ AR/VR ปัจจุบนัเทคโนโลยนีี ้
ได้เริม่ใชใ้นก�รแสดงภ�พเสมือนจรงิของสนิค้�และบรกิ�ร เชน่ ในก�รนำ�
เสนอบ�้นจัดสรรตวัอย�่งซ่ึงทำ�ใหผู้ช้มมีคว�มรูส้กึเหมือนได้เดินเข�้ไปใน
บ้�นจริง หรือทำ�ให้ผู้ชมรู้สึกว่�กำ�ลังอยู่ในสถ�นที่จริง เช่น โลกใต้สมุทร  
สำ�หรับจักรว�ลนฤมิตในอน�คต ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะไม่ได้เดินท�ง  
แตก่จ็ะรูส้กึว่�ได้เข�้ไปอยูใ่นสถ�นทีจ่รงิ มีปฏสิมัพันธก์บัคนทอ้งถิน่ รวมถงึ 
ได้ใช้บริก�รและสินค้�ต่�งๆ เช่น ชมทิวทัศน์ที่เป็นจริง  

โอก�สท่ีจะเกิดข้ึนสำ�หรับอุตส�หกรรมท่องเท่ียวคือ เร�ส�ม�รถใช้ 
เทคโนโลยนีีใ้นก�รทำ�ก�รตล�ดและนำ�เสนอสนิค้�เพ่ือดึงดูดนกัทอ่งเทีย่ว
ได้ดีขึ้น อย่�งไรก็ดี อ�จจะมีผลท�งลบได้ ห�กโลกเสมือนจริงนั้นดีกว่�
โลกจริง เพร�ะไม่มีมลพิษ ขยะ และคว�มแออัด เมื่อนักท่องเที่ยวกลับ
ม�เที่ยวในโลกจริงแล้วก็อ�จจะเกิดคว�มไม่พอใจหรืออ�จจะตัดสินใจ
ไม่ม�เที่ยวเลยก็ได้ ดังนั้น อุตส�หกรรมท่องเที่ยวต้องสร้�งคว�มเข้�ใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้และเตรียมตัวที่จะรองรับเทคโนโลยีและคว�ม
ต้องก�รของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีนี้

อีกปัญห�หนึ่งก็คือว่� ผู้ที่ส�ม�รถเข้�ถึงเทคโนโลยีนี้มักเป็น
นักลงทุนจ�กต่�งประเทศซ่ึงอ�จจะถือโอก�สสร้�งโลกเสมือนโดยใช้
แรงดึงดูดใจด้�นก�รท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวประเภทมรดกโลก
ของประเทศอ่ืนๆ หรือเป็นแหล่งดึงดูดใจสำ�คัญของประเทศอ่ืนๆ เช่น
เก�ะภูเก็ตของไทย ทำ�ให้ประเทศเจ้�ของมรดกด้�นก�รท่องเที่ยวดั้งเดิม
สูญเสียโอก�สที่จะได้ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว

6.4 การจ้างงานหลังวิกฤตโควิด 19

ในร�ยง�นเดือนกุมภ�พันธ์ 2564 บริษัทที่ปรึกษ�แมคคินซีย์  
(McKinsey & Company) ได้ระบุก�รเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนต่อก�รจ้�งง�น  
อันจะเป็นวิถีปกติใหม่หลังโควิด 19 โดยช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน 
และมีผลกระทบต่ออุตส�หกรรมท่องเที่ยวและอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ปัจจัยขับเคล่ือนส�มประก�รท่ีสำ�คัญ ได้แก่ หน่ึง แนวโน้มก�รจ้�งง�นท�งไกล 
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จะเพ่ิมขึน้ เนือ่งจ�กประสบก�รณข์องก�รทำ�ง�นจ�กบ�้นในชว่งโควดิ 19 
ซ่ึงประสบผลสำ�เร็จพอสมควรในบ�งอุตส�หกรรม สอง ก�รลดลงของ
ก�รเดินท�งเพ่ือก�รประกอบธรุกจิ เนือ่งจ�กก�รประชมุออนไลนไ์ด้เข�้ม� 
ทดแทนเป็นบ�งส่วน และส�ม ก�รใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ  
ในก�รลดแรงง�นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งท�งตรงและท�งอ้อม 
และเพ่ือลดก�รสมัผสัของมนษุย ์ซ่ึงบรษิทัแมคคินซียไ์ด้ค�ดก�รณว์�่จะมี
ก�รเพ่ิมและก�รลดก�รใชแ้รงง�น โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่เป็นก�รเพ่ิมก�รใช ้
แรงง�นท่ีมีทักษะและก�รลดก�รใช้แรงง�นท่ีมีทักษะต่ำ� แต่ในภ�พรวมจะมี 
ก�รลดก�รใช้แรงง�นสุทธิอย่�งต่อเนื่องไปถึงปี 2573 ในอุตส�หกรรม 
ท่องเท่ียวถึงร้อยละ 10 และในอุตส�หกรรมท่ีอ�จเก่ียวข้องกับก�รท่องเท่ียว 
ที่เป็นกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้� (On-site interaction) จะมี
ก�รลดก�รใช้แรงง�นถึงร้อยละ 14 ผู้หญิงแรงง�นอ�ยุน้อยและแรงง�น
ต่�งช�ติมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบม�กกว่� (McKinsey Global 
Institute, February 2021)

7. การท่องเท่�ยวไทยใน 5 ปขีา้งหน้า

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ทั่วโลก เนื่องจ�กน�น�ประเทศต่�งก็ล็อกด�วน์เพ่ือควบคุมก�รระบ�ด 
ของโรค เม่ือเปรียบเทียบร�ยได้ภ�คก�รท่องเที่ยวกับปี 2562 ค�ดว่� 
เศรษฐกิจโลกจะใช้เวล�ในก�รฟ้ืนตัวจนถึงประม�ณปี 2567 แต่จีน 
จะฟ้ืนตวัเรว็กว�่โลก 1 ปี ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัก�รได้รบัวคัซนี และคว�มพรอ้ม
ของแต่ละประเทศเศรษฐกิจหลัก  

ในห้�ปีข้�งหน้�อน�คตของก�รท่องเที่ยวไทยยังคงถูกบดบัง
ด้วยเมฆหมอกจ�กโควิด 19 ซ่ึงค�ดว่�จะค่อยๆ สงบลงในปี 2566 
และจ�กไปหรือกล�ยเป็นโรคประจำ�ถิ่นในปี 2567 ส่วนก�รนำ�ร่อง 
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ถึงแม้ว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จและทำ�ให้ไทยเริ่มเปิด 
ประเทศได้บ�งส่วนสำ�หรับก�รท่องเที่ยว คว�มส�ม�รถที่จะเปิดรับ 
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นักท่องเที่ยวได้เต็มที่ก็ยังขึ้นอยู่กับก�รฉีดวัคซีน คว�มส�ม�รถใน 
ก�รกล�ยพันธุ์ของไวรัสโคโรน� 2019 คว�มพร้อมของภ�คเศรษฐกิจ
อุตส�หกรรมที่จะต้องห�เงินทุนฟ้ืนฟูและปรับปรุงให้กิจก�รพร้อมที่จะ 
รับนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้ง ยังขึ้นอยู่กับจำ�นวนประเทศที่ยอมเปิดให้
ประช�ชนของตนออกนอกประเทศ โดยเฉพ�ะประเทศจีน และท้�ยที่สุด 
ก็คงจะยังข้ึนอยู่กับคว�มส�ม�รถของส�ยก�รบินระหว่�งประเทศ ซ่ึงจะต้อง 
ฟื้นฟูฝูงบินของตัวเองซึ่งกว่�จะฟื้นตัวเต็มที่ก็น่�จะเป็นประม�ณปี 2568  
ดังนั้น ก�รท่องเท่ียวไทยจะต้องอยู่ในสภ�พประคับประคองตัวเอง 
ไปจนถึงปี 2565 น่�จะค่อยๆ ฟ้ืนตัวในปี 2566 และคงจะไม่กลับม� 
เฟื่องฟู เช่น ในปี 2562 จนกว่�จะถึงปี 2568 

ในช่วงห้�ปีข้�งหน้� แนวโน้มก�รท่องเที่ยวไทยที่ต่อเนื่องม�
จ�กเดิมและจะคงอยู่ต่อไป มีดังต่อไปนี้

• กระแสของก�รเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวอิสระ (Free Independent  
Traveler: FIT) ซึ่งจะค่อยๆ ทดแทนก�รท่องเที่ยวแบบมวลชน 
(Mass tourism) ม�กขึ้น

• นักท่องเท่ียวจีนก็ยังกลับม�และเติบโตอย่�งต่อเน่ือง เม่ือประเทศ 
จีนยอมให้ประช�ชนออกนอกประเทศ นักธุรกิจจีนจะเข้�ม�ลงทุน 
และกว้�นซื้อธุรกิจท่องเที่ยวไทยในทุกห่วงโซ่ก�รผลิตและที่
ข�ดสภ�พคล่องในช่วงโควิด 19 และอ�ศัยคว�มได้เปรียบ
เชิงวัฒนธรรมในก�รตอบสนองนักท่องเที่ยวช�ติเดียวกัน 
ธุรกิจไทยมีท�งเลือกว่�จะแข่งขันด้วยร�ค� แข่งขันโดยใช้
อัตลักษณ์ไทย เป็นพันธมิตร หรือจะสร้�งสินค้�และบริก�ร 
ที่ตอบสนองรสนิยมนักท่องเที่ยวจีนที่เลียนแบบธุรกิจจีน  
คว�มเสี่ยงที่ว่�ตล�ดท่องเท่ียวจีนจะกล�ยเป็นตล�ดต่อรอง
ท�งก�รเมืองระหว่�งจีนกับรัฐบ�ลไทยยังคงมีอยู่ต่อไป 

• แนวโน้มก�รท่องเที่ยวของอินเดียและรัสเซียก็จะสูงขึ้นม�
ทดแทนแนวโนม้ทีจ่ะลดลงแบบซึมย�วของตล�ดยโุรปตะวนัตก 

• เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รเป็นฐ�นของ 
ก�รสร้�งก�รกระจ�ยและบริก�รที่หล�กหล�ยสินค้� 
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• ธุรกิจท่องเที่ยวท้ังในและนอกประเทศจะแข่งขันกันด้วย 
คว�มสะดวกของก�รเข้�ถึงบริก�รด้�นข้อมูลดิจิทัล 

• คุณภ�พอ�ก�ศระดับเมืองโดยเฉพ�ะ PM2.5 ในเมืองหลัก
จะเป็นอุปสรรคของก�รท่องเท่ียวม�กในระยะสั้นและระยะ 
ป�นกล�ง

ดังนั้น ในห้�ปีข้�งหน้� ประเทศไทยจะต้องใช้เวล�ช่วงต้น 
ซ่ึงเป็นช่วงเวล�แห่งวิกฤต สร้�งโอก�สใหม่โดยก�รปรับโครงสร้�งของ 
ก�รท่องเที่ยวไทย แก้ไขจุดอ่อนและคว�มเปร�ะบ�งต่�งๆ เพ่ือสร้�ง 
คว�มยั่งยืนในอน�คต อีกทั้ง ยังต้องสร้�งร�กฐ�นที่เข้มแข็งใหม่ 
ใหก้บัเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว กระจ�ยร�ยได้จ�กก�รทอ่งเทีย่วไปสูเ่ศรษฐกจิ
ฐ�นร�กให้ทั่วถึงและเป็นธรรมม�กขึ้น 

  
8. ท่องเท่�ยววถ่ิใหม่: โอกาสี่หลังโควดิ้ 19 

โควิด 19 ก่อให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงในท�งลบอย่�งรวดเร็ว 
และรุนแรงในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวก็จริง แต่ในขณะเดียวกัน 
ก�รเปลี่ยนแปลงทำ�ให้เกิดโอก�สใหม่ ซึ่งจะมีโอก�สหลักๆ อยู่ส�มเรื่อง
ด้วยกันคือ

1. ชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด 19 น่�จะเป็นชีวิตที่สนใจธรรมช�ติ
สุขภ�พคว�มปลอดภัยม�กขึ้น ดังนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พและ
คว�มปลอดภัยในชีวิตจะมีอน�คตสดใส เปิดโอก�สให้อุตส�หกรรม
ท่องเที่ยวปรับตัวไปเป็นอุตส�หกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พหรือแม้แต่
จะขย�ยตัวเป็นอุตส�หกรรมก�รพักฟ้ืนสำ�หรับผู้ป่วยไม่ติดต่อระยะย�ว  
สถ�นก�ยภ�พบำ�บัด สถ�นชะลอวัย สถ�นที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้�ย 
(Palliative care) หรือเป็นที่พัก หรือสถ�นบริบ�ลผู้สูงอ�ยุที่มีร�ยได้สูง  
ซ่ึงทัง้หมดทีก่ล�่วม�นีต้อ้งอ�ศยัสิง่แวดล้อมทีส่งบและงดง�ม มีกจิกรรม 
ที่น่�สนใจและสถ�นประกอบก�รท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม
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2. วิถีใหม่ของธุรกิจท่องเท่ียวก็จะต้องเป็นวิถีของเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม สินค้�ท่องเที่ยวในอน�คตจะต้องค้�ข�ยอยู่บนแพลตฟอร์ม
และนกัธรุกจิทอ่งเทีย่วกต็อ้งเป็นนกัธรุกจิดิจทิลั เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วจะถกู
แบง่ออกเป็นเสีย้วๆ และแจกจ่�ยไปต�มผูป้ระกอบก�รร�ยยอ่ยทีส่�ม�รถ
ปฏิบัติก�รบนแพลตฟอร์มได้ เช่น บริก�ร Concierge บริก�รรับส่ง 
นักท่องเที่ยวไป Shopping บริก�รรับไปเรียนทำ�อ�ห�รไทย ฯลฯ

3. พัฒน�สินค้�และบริก�รท่องเท่ียวท่ีเคยเป็น One time products  
ให้เป็น All time products ส�ม�รถซื้อข�ยออนไลน์ได้ตลอดเวล�ทั้งปี  
แต่เดิมสินค้�ท่องเที่ยวจะเป็นสินค้�ที่นักท่องเที่ยวม�ซ้ือครั้งเดียวแล้วก็
จ�กไป แต่ All time products เป็นสินค้�ที่ผู้ให้บริก�รข�ยได้ตลอดปี 
ดังนั้น ธุรกิจและชุมชนท่องเที่ยว เช่น ชุมชนท่องเที่ยวส�ม�รถข�ยคอร์ส
ออนไลน์ วิธีทำ�อ�ห�รพื้นถิ่น ข�ยอุปกรณ์และเครื่องปรุง อ�ห�รแปรรูป  
อ�ห�รสำ�เร็จรูปหรือกึ่งสำ�เร็จรูป วัสดุ อุปกรณ์ เช่น พิมพ์ขนมครก  
แป้งผสมสำ�เรจ็รปูสำ�หรบัขนมครก กะทผิง มีก�รข�ยอ�ห�รลูกช�้งนอ้ยให้
กับนักท่องเที่ยวตลอดปี ก�รนำ�เสนอร�ยก�ร Reality ของแม่นกเหงือก 
ป้อนอ�ห�รลูกนก เพื่อระดมทุนจ�กผู้นิยมก�รอนุรักษ์สัตว์ป่� มีร�ยก�ร 
Reality ชีวิตแชมป์มวยไทย เป็นต้น ส่วนโรงแรมก็ส�ม�รถข�ยคอร์ส 
Fine dining ออนไลน์ได้ตลอดปี รวมทั้งข�ยกิจกรรมออนไลน์ต่�งๆ  
ก�รออกกำ�ลังก�ยต�มจังหวะ โยคะร้อน เป็นต้น จะเห็นได้ว่�เง่ือนไข
ของก�รเป็น All time ก็คือต้องมีระบบโครงสร้�งดิจิทัลที่เข้มแข็งและ 
แพรก่ระจ�ยไปทัว่ร�ชอ�ณ�จักร แกน่กัท่องเท่ียวและผูส้นใจทัว่ไปออนไลน์
ตลอดทั้งปี

ธุรกิจและชุมชนท่องเท่ียวต้องลงทุนห่วงโซ่ก�รผลิตท่ีหล�กหล�ย 
หรือมีพันธมิตร เพ่ือประดิษฐ์สร้�งสินค้�และบริก�รที่หล�กหล�ย และ 
นำ�เสนอได้ทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์วตัถดิุบใชใ้นประเทศและต�่งประเทศ 
ให้ส�ม�รถใช้สื่อออนไลน์นำ�สินค้�ที่ใช้ทรัพย์สินท้องถิ่น (Asset on  
Location) ให้กล�ยเป็นสินค้�และบริก�รที่ส�ม�รถข�ยได้ไม่จำ�กัดว่�
นักท่องเที่ยวจะม�เยือนหรือไม่ ธุรกิจไม่ว่�จะเป็นขน�ดไหนต้องพัฒน�
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สนิค้�และบรกิ�รใหม่ หม�ยคว�มว�่ธรุกจิและชมุชนทอ่งเทีย่วจะไม่จำ�กดั
ตนเองอยู่ในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวต่อไป แต่อย่�งน้อยมีข�ข้�งหนึ่ง 
ผูกกับภ�คก�รผลิตไม่ว่�จะเป็นพันธมิตร หุ้นส่วน หรือร่วมทุน

ทัง้นี ้ไทยควรจะส�ม�รถมีแพลตฟอรม์ทีเ่ป็นภ�ษ�ต�่งประเทศ
สำ�หรับนักท่องเที่ยวด้วย 

9. ยุทธศาสี่ตรท่์องเท่�ยวสี่ำาหรบัประเทศไทย

ประเทศไทยมียุทธศ�สตร์ช�ติและยุทธศ�สตร์ 20 ปีสำ�หรับ 
ก�รท่องเที่ยว แต่เป็นยุทธศ�สตร์ที่ทำ�ขึ้นโดยไม่ได้คำ�นึงถึงคว�มเสี่ยง
หรอืคว�มเปร�ะบ�งของภ�คทอ่งเทีย่ว ก�รระบ�ดของโควดิ 19 ชีใ้หเ้หน็
ว่�จะต้องมีก�รปรับตัวครั้งใหญ่ ให้มีระบบรองรับและบรรเท�คว�มเสี่ยง  
ต้องมีระบบนิเวศ แพลตฟอร์มดิจิทัลและจะต้องมีก�รทบทวนคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์กับธรรมช�ติ เพร�ะกิจกรรมด้�นก�รท่องเที่ยว 
บ�งกิจกรรมท้�ท�ยคว�มยั่งยืนของระบบนิเวศธรรมช�ติที่รองรับ 
ก�รกัดกร่อนขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระยะย�ว ยุทธศ�สตร์ 
ท่องเที่ยวหลังโควิด 19 จะต้องเน้นก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจ 
ท่องเที่ยวใหม่ โดยให้มีวัตถุประสงค์ 

• อนุรักษ์ บำ�รุงรักษ� และเพ่ิมคุณค่�ให้ทรัพย�กร และมรดก 
ท่องเที่ยวให้มีคว�มยั่งยืน

• เพ่ิมมูลค่� โดยคว�มเขม้แขง็และหล�กหล�ยของฐ�นก�รผลิต
ให้กับเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวไทย 

• ปรับโครงสร้�งก�รผลิตของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ
ให้รองรับวิถีปกติใหม่และมีคว�มเป็นมิตรต่อชุมชนสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

• ขย�ยห่วงโซ่ก�รผลิตและกระจ�ยผลประโยชน์จ�กก�รท่องเท่ียว 
ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยมีม�ตรก�รหลักๆ 9 ม�ตรก�ร   
ดังต่อไปนี้ คือ 
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1. ใช้ม�ตรก�รก�รคลังในก�รส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพย�กร 
ธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้มด้�นก�รทอ่งเทีย่ว และสนบัสนนุใหภ้�คเอกชน
ส�ม�รถปรับกระบวนก�รผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อัครพงศ์, 
2563) เช่น 

• เกบ็ภ�ษนีกัทอ่งเท่ียวน�น�ช�ตทิีเ่ข�้ม�เยอืนไทย เพ่ือนำ�ร�ยได้ 
ไปฟ้ืนฟูสภ�พแวดล้อมด้�นก�รท่องเที่ยวและปรับโครงสร้�ง
เศรษฐกิจท่องเท่ียว โดยก�รเก็บค่�ภ�ษีไปกับตั๋วค่�โดยส�ร 
ทั้งนี้ โดยไม่ต้องกังวลว่�ร�ยได้ท่องเที่ยวจะลดลง เพร�ะเคย 
มีก�รศึกษ�ในอดีตที่พบว่� ก�รลดลงของนักท่องเที่ยว 
ค่อนข้�งต่ำ�ม�กเมื่อเทียบกับภ�ษีอ�กรที่ได้

• ก�รใชม้�ตรก�รก�รคลังอ่ืนๆ ในระดับพ้ืนที ่เชน่ ค่�ธรรมเนยีม
และภ�ษเีข�้ม�กำ�กบัดูแลไม่ใหเ้กดิก�รทอ่งเทีย่วทีเ่กนิขดีจำ�กดั
ของธรรมช�ติ ทำ�ให้ก�รท่องเที่ยวมีคว�มปลอดภัยสำ�หรับ 
นักท่องเที่ยวและทำ�ให้ต้นทุนของก�รท่องเที่ยวสะท้อนคว�ม
เป็นจริง ไม่ผลักภ�ระให้แก่สังคมไทย เพ่ิมอำ�น�จก�รคลังให้
องค์กรส่วนท้องถิ่นส�ม�รถเรียกเก็บภ�ษีหรือค่�ธรรมเนียม
จ�กก�รใชท้รพัย�กรธรรมช�ต ิเพ่ือใหมี้ร�ยได้กลับม�ทะนบุำ�รงุ
รักษ�ทรัพย�กรท้องถิ่น 

• จัดตั้งกองทุนจ�กเงินภ�ษีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ ซึ่งเก็บเป็น
ร�ยหัวและใช้เงินจ�กกองทุนเป็นเงินอุดหนุนให้เปล่�หรือ 
เงินกูด้อกเบีย้ต่ำ� สำ�หรบัก�รลงทนุทีส่ร�้งผลประโยชนใ์หส้งัคม
ในวงกว�้ง โดยผูมี้สทิธริบัเงินอุดหนนุอ�จเป็นองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ องค์กรธรุกจิและประช�สงัคมทีจ่ะทำ�กจิกรรม เชน่ 
ก�รจัดก�รขยะหรือก�รจัดก�รน้ำ�เสีย 

• ใหแ้รงจูงใจผูป้ระกอบก�รในรปูเงินกู้ดอกเบีย้ต่ำ�ทีต่อ้งก�รออก
จ�ก (Exit) อุตส�หกรรมท่องเที่ยว หรือให้พึ่งพ�นักท่องเที่ยว 
ระยะสั้นลดลง เช่น Long Stay และปรับโรงแรม ASQ 



P P S Iการท่่องเท่่�ยว: 
พลัังขับัเคล่ั�อนสู่่่ประเท่ศไท่ย 4.0 35

และ Hospitels ให้เป็นสถ�นบริบ�ลผู้สูงอ�ยุ สถ�นพักฟ้ืน 
ผูป่้วยโรคไม่ตดิตอ่ระยะย�ว เชน่ มะเรง็ และโรคอ่ืนๆ ทีไ่ม่ตดิตอ่  
NCDs เป็นต้น

2. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้เป็นเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ซึ่งมีคว�มสำ�คัญเปน็อันดับแรก เพร�ะกว่�จะเห็นผลอ�จใช้เวล� 
ระยะหนึ่ง ซึ่งควรมีม�ตรก�รดังต่อไปนี้ 

• พัฒน�ระบบโครงสร้�งและโครงข่�ยโทรคมน�คมให้ทั่วถึง 
พัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นข้อมูล นับตั้งแต่แพลตฟอร์ม 
ก�รจัดก�รข้อมูล (Data Management Platform) ไปจนถึง 
ก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล (Data Analytics)  
ในด้�นก�รท่องเท่ียวของไทย ผู้ประกอบก�รท่องเท่ียวต้องพัฒน� 
ตัวเองให้เป็นผู้ประกอบก�รดิจิทัลอย่�งสมบูรณ์ 

• ยกระดับเศรษฐกิจท่องเท่ียวแพลตฟอร์ม โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจ 
แพลตฟอร์มของไทยก็คือ ทำ�อย่�งไรนักท่องเที่ยวที่เข้�ม�
เมืองไทยจะม�ใช้แพลตฟอร์มของไทย (ซึ่งจะต้องปรับให้เป็น 
ในภ�ษ�ส�กล เช่น อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส สเปน) และเพื่อธุรกิจ
ของไทยให้ส�ม�รถเข้�ถึงและให้บริก�รได้ แต่เม่ือเกิดโรค 
โควิด 19 ระบ�ดคนไทยเริ่มเคยชินก�รใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ 
หมอชนะ เร�เทีย่วด้วยกนั และเป๋�ตงั จึงอ�จเป็นจุดเริม่ตน้ของ
ก�รมีแพลตฟอรม์ขน�ดใหญ่ของไทย และอ�จจะส�ม�รถนำ�ไป
ปรบัปรงุสำ�หรบัสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วน�น�ช�ตใินประเทศไทย 
โดยยกระดับให้เกิดแพลตฟอร์มให้มีก�รติดต่อในภ�ษ�ส�กล
เพ่ิมเติม หรือก�รเชื่อมโยงกับข้อมูลข่�วส�รที่จำ�เป็นด้�น 
ก�รทอ่งเทีย่ว เชน่ ต�ร�งเดินรถ เรอืบนิ ต�ร�งรถไฟ ขอ้มูลด้�น
สุขภ�พและคว�มปลอดภัย หรือประก�ศของรัฐเมื่อมีภัยพิบัติ 

• รฐับ�ลอ�จจะพิจ�รณ�สนบัสนนุให ้‘เป๋�ตงั’ เป็นแพลตฟอรม์ที่
เชือ่มต่อไปยังกจิกรรมท่องเทีย่วธุรกิจ หรือให้เป็นแพลตฟอร์ม 
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e-Commerce ที่ส�ม�รถส่งเสริมเมืองหลัก โดยเฉพ�ะ 
เมืองรองที่สภ�อุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทยดูแลในที่สุด

• รฐัตอ้งสง่เสรมิก�รพัฒน�ทกัษะดิจิทลั มีก�รยกระดับทัง้องค์กร 
ผู้ประกอบก�ร และบุคล�กรในส�ยท่องเที่ยว ให้ส�ม�รถนำ�
นวัตกรรมด้�นดิจิทัลม�ใช้สนับสนุนก�รท่องเที่ยว 

• เม่ือโควดิ 19 สงบลงแล้ว กมี็คว�มจำ�เป็นทีเ่มืองหลัก เมืองรอง 
ด้�นก�รท่องเที่ยวทุกเมืองจะต้องส�ม�รถปรับตัวไปเป็นเมือง
แพลตฟอรม์ใหไ้ด้ หรอืมีแพลตฟอรม์ทีใ่หค้ว�มสำ�คัญกบัขอ้มูล
ในระดับเมือง 

• ก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีควรเข้�ม�เป็นส่วนประกอบ
ของก�รทอ่งเท่ียวในทุกขัน้ตอน ตัง้แตวี่ซ่�ออนไลน ์เทคโนโลยี
ไร้สัมผัส เทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์ในขั้นตอนก�รเข้�เมือง
เทคโนโลยกี�รลดก�รใชแ้รงง�นทีไ่ม่มีทกัษะ โดยเฉพ�ะแรงง�น 
ต่�งช�ติ ก�รใช้ Virtual Reality Technology เข้�ม�สร้�ง
ประสบก�รณ์ท่ีมีมูลค่�สูง เพ่ือเตรียมตัวรองรับเมต�เวิร์สซึ่ง
จะเข้�ม�สู่อุตส�หกรรมท่องเที่ยวในอน�คต

3. ก�รกำ�กับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม คว�มสำ�คัญของดิจิทัล
แพลตฟอร์มและกิจกรรมออนไลน์ทุกรูปแบบที่จะเพ่ิมขึ้นทุกวันอย่�ง
รวดเร็ว ทำ�ให้เกิดช่องโหว่ของก�รกำ�กับเม่ือเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 
ขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว ก�รปรับตัวของกติก�และกฎหม�ยที่มีม�แต่เดิม 
ไม่ส�ม�รถปรับตัวต�มไปได้ทัน ตัวอย่�งเช่น กฎหม�ยว่�ด้วยโรงแรม
และข้อตกลงของนิติบุคคลอ�ค�รชุดต�มไม่ทันก�รปล่อยห้องพักร�ยวัน 
ให้นักท่องเท่ียวผ่�นแพลตฟอร์ม หรือก�รใช้รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือรับผู้โดยส�ร 
ผ�่นแอปพลเิคชนักแ็สดงถงึชอ่งโหวท่�งกฎหม�ยของก�รขนสง่ส�ธ�รณะ 
จึงมีคว�มจำ�เป็นอย�่งเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งทบทวนกฎระเบยีบและนโยบ�ยที่
ต้องปรับปรุงในปัจจุบัน
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4. กระจ�ยอำ�น�จสูท่อ้งถิน่และงบประม�ณสร�้งคว�มเขม้แขง็ 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ส�ม�รถรับมือคว�มเสี่ยงจ�ก
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ชึ่งมีผลกระทบแตกต่�งกันระหว่�ง
พ้ืนที ่ก�รพัฒน�ศกัยภ�พก�รจัดก�รของหนว่ยง�นในระดับพ้ืนที ่อันได้แก ่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และบุคล�กรท้องถ่ิน จึงเป็นเร่ืองสำ�คัญ  
ดังนั้น นโยบ�ยก�รกระจ�ยอำ�น�จควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศให้เป็นหนึ่งในภ�รกิจ
ของ อปท. และสนับสนุนให้หน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับทุกภ�คส่วน 
ทำ�ง�นร่วมกับ อปท. ในท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนภ�รกิจของ อปท.  
ในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

5. ใช้ม�ตรก�รระดับมหภ�ค (Economy-wide policy) เสริม
นโยบ�ยระดับพ้ืนที่ในก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นควันพิษ เช่น ลดก�รอุดหนุน
สินค้�เกษตรที่มีก�รเผ� ก�รทยอยปล่อยให้มีก�รนำ�เข้�ข้�วโพดเพ่ือ 
เล้ียงสัตว์ เพ่ือลดก�รก�รเผ�ในประเทศ รวมทั้งก�รเจรจ�ต่อรองให้
ประเทศเพื่อนบ้�นลดก�รเผ�ป่�หรือไร่ในก�รทำ�ก�รเกษตร

6. กระจ�ย ขย�ย และเพิ่มคว�มหล�กหล�ยในห่วงโซ่อุปท�น  
พัฒน�อุตส�หกรรมท่องเท่ียวควบคู่ไปกับอุตส�หกรรมอ�ห�ร อุตส�หกรรม 
ก�รแพทย์ และอุตส�หกรรม OTOP ของเศรษฐกิจฐ�นร�กให้เป็นก�ร
ต่อยอดหรือเชื่อมโยงกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
เศรษฐกิจหล�ยฐ�น ทั้งในและนอกประเทศ

7. ส่งเสริมให้ก�รท่องเที่ยวเป็นว�ระสำ�คัญท�งก�รทูตระดับ
ประเทศ โดยเฉพ�ะกับจีน เพ่ือให้เกิดก�รไหลเข้�ของนักท่องเที่ยวจีน 
ที่มีเสถียรภ�พและมีคว�มปลอดภัย ส่งเสริมก�รสร้�งกลุ่มพันธมิตรกับ 
ก�รท่องเที่ยวจีน ทั้งในระดับภ�คเอกชน ระดับมณฑล และจังหวัด 
และระดับช�ติ จีนถือเป็นตล�ดท่ีสำ�คัญที่สุดในเชิงยุทธศ�สตร์ก�รฟ้ืนฟู
ก�รท่องเที่ยวไทยในระยะสั้นและระยะกล�ง ซ่ึงก�รฟ้ืนฟูก�รท่องเที่ยว
ระยะสั้นของไทยต้องอ�ศัยก�รเจรจ�ระหว่�งรัฐบ�ลอย่�งเร่งด่วนกับจีน  
ให้ยอมเปิดมณฑลท่ีปลอดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019 กับจังหวัดท่ีปลอดเช้ือแล้ว  
เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่
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8. ยกระดับก�รพัฒน�เมืองเพ่ือก�รท่องเที่ยวให้เป็นฐ�น
กระจ�ยและเชื่อมต่อก�รท่องเที่ยวระดับจังหวัด โดยเฉพ�ะเมืองรอง
และเป็นฐ�นของก�รสร้�งกิจกรรมท่องเที่ยวสร้�งสรรค์ ให้คว�มสนใจ 
กับผังเมืองที่คำ�นึงถึงภัยพิบัติประเภทต่�งๆ รวมทั้งท�งธรรมช�ติ  
ก�รจัดก�รพื้นที่ส�ธ�รณะ พื้นที่สีเขียว

9. ในระดับประช�ชนควรมีก�รยกระดับภ�ษ�จีนให้เป็นภ�ษ�
ท�งเลือกที่สองในโรงเรียน พัฒน�ทักษะของข้�ร�ชก�ร และพนักง�น 
โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในองค์กรของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รทอ่งเทีย่วใหมี้ทกัษะ
ภ�ษ�จีนม�กขึ้น

สรุป แม้ว่�ประเทศไทยจะเป็นประเทศแนวหน้�ด้�นก�รท่องเท่ียว 
ระดับส�กล ส�ม�รถสร้�งร�ยได้เป็นลำ�ดับต้นๆ ของโลก แต่โครงสร้�ง
ก�รผลิตสินค้�และบริก�รท่องเที่ยวของไทยกลับเป็นโครงสร้�งก�รผลิต
แบบ Extractive ที่อ�ศัยทรัพย�กรพ้ืนฐ�นท�งธรรมช�ติและมรดก
ท�งวัฒนธรรม โดยปร�ศจ�กก�รยกระดับก�รสร้�งสรรค์ในระดับเดียว
กับประเทศผู้นำ�ด้�นก�รท่องเที่ยวระดับส�กล เช่น สหร�ชอ�ณ�จักร  
ซ่ึงลงทุนกับศิลปวัฒนธรรมก่อนอ่ืนใดหลังสงคร�มโลกคร้ังท่ี 2 จนกล�ยเป็น 
ร�กฐ�นอันสำ�คัญของก�รทอ่งเทีย่ววฒันธรรมอย�่งสร�้งสรรค์ทีก่อบโกย 
ร�ยได้ท่องเที่ยวอย่�งเป็นชิ้นเป็นอันม�จนถึงปัจจุบัน (ม่ิงสรรพ์, 2562)  
หรือประเทศแนวหน้�อืน่ๆ ต่�งก็ข�ยกิจกรรมแบบท่องเทีย่วในเมอืงและ
จ�กสิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้�งขึ้น มิหนำ�ซ้ำ�ร�ยได้ที่เพ่ิมขึ้นอย่�งรวดเร็ว
ยังจูงใจให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติเกินขีดจำ�กัด ผู้ประกอบก�ร 
สว่นใหญ่ในอุตส�หกรรมทอ่งเทีย่วซ้ือและข�ยบรกิ�ร และเกบ็เกีย่วเงินสด 
ไว้ก่อน โดยไม่ได้พัฒน�สินค้�และบริก�รให้มีคว�มแตกต่�งและซับซ้อน
มีฐ�นที่เข้มแข็งและยั่งยืนม�กขึ้นต�มก�ลเวล� นอกจ�กอุตส�หกรรม
โรงแรมแล้ว อุตส�หกรรมก�รต้อนรับขับสู้ก็มักจะไม่หวังผลระยะย�ว 
ทำ�ให้โครงสร้�งเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงระบบของไทยมีคว�มเปร�ะบ�ง
ซ่อนอยู่ภ�ยในเตรียมพร้อมที่จะถล่มลงเมื่อเกิดเหตุก�รณ์พลิกผัน
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ปัจจุบันนี้อ�จพูดได้ว่�ว่�ท่องเที่ยวไทยเป็นซอฟต์พ�วเวอร์  
(Soft power) ทีมี่อิทธพิลดึงดูดคนทัง้โลกใหม้�รูจั้กและชืน่ชมประเทศไทย  
ผ�่นอัธย�ศยัไมตรขีองคนไทย วฒันธรรมอันดีง�มและทรพัย�กรธรรมช�ต ิ
ทีส่วยง�มของไทย แตซ่อฟตพ์�วเวอรข์องไทยนีค้วรจะได้มีโอก�สรบัก�ร
สร�้งสรรค์ แตง่เตมิ และสนบัสนนุใหมี้คว�มเขม้แขง็ สร�้งตำ�แหนง่แหง่ที ่ 
(Positioning) ของไทยในเวทีสังคมวัฒนธรรมโลกให้กว้�งขว�งและ
ชัดเจนขึ้นว่�ไทยไม่ใช่เป็นแค่ประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่�เที่ยวเท่�นั้น 
แต่เป็นประเทศอ�รยะที่ควรเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่นักท่องเที่ยวทั้งโลก
ควรมีโอก�สชื่นชม 

ก�รท่องเที่ยวไทยในโลกยุคใหม่ไม่อ�จพ่ึงก�รผลิตแบบ  
Extractive โดยอ�ศัยทรัพย�กรที่เปน็มรดกจ�กบรรพบุรุษแต่อย่�งเดยีว
อย่�งที่เคยเป็นม� แต่ต้องอ�ศัยคว�มรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นระบบนิเวศเสมือนควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ระบบ
นิเวศและเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว ก�รท่องเที่ยวไทยจะมีกลไกจัดก�ร
คว�มเสีย่งในระบบและจะส�ม�รถเป็นพลงัขบัเคล่ือนสูป่ระเทศไทย 4.0 ได้ 
กต็อ่เม่ือก�รทอ่งเท่ียวไทยพัฒน�อยูบ่นฐ�นคว�มรูแ้ละนวตักรรมเชน่กนั 

ถึงเวล�ที่ก�รท่องเที่ยวไทยจะต้องปรับวิสัยทัศน์ใหม่และ 
จะต้องคิดก�รใหญ่กว่�ก�รซ้ือข�ยสินค้�บริก�รด้�นท่องเที่ยวธรรมช�ติ
และวฒันธรรมไปวันตอ่วัน สำ�หรบัก�รท่องเท่ียวในอน�คต ก�รลงทนุทีร่ฐั 
จะต้องคิดถึงก็คือ ก�รลงทุนในระบบโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นดิจิทัล  
เพ่ือให้ก�รท่องเที่ยวของไทยเป็นก�รท่องเที่ยวที่สม�ร์ทและส�ม�รถ 
ต่อยอดและเชื่อมโยงเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวแบบสร้�งสรรค์และเป็น
ซอฟต์พ�วเวอร์ที่มั่นคงแท้จริงของประเทศไทย 
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ตารางท่ี่� ผ1 ความสำำาคัญของการท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศท่ี่�เปน็จุดุหมายปลายที่างสำำาคัญ
ของโลก ป ี2562

ประเทศึ

นัิกท่องเท่�ยวชาวต่่างชาต่่1/ ผลกระทบัโดยรวมิ่
ต่่อ (รอ้ยละ)2/

การพึ์�ง
พ่์ง 

ต่ลาด
ต่่าง

ประเทศึ 
(รอ้ยละ)2/

ดัชน่ิ TTCI3/

จำำานิวนิ
(ล้านิคนิ)

รายรบัั
(พั์นิล้านิ 

USD)

ค่าใชจ้ำา่ย
ต่่อหััว 
(USD/

คนิ)

ผล่ต่ภััณฑ์์
มิ่วลรวมิ่
ภัายในิ
ประเทศึ

การจำา้ง
งานิ

คะแนินิ 
(เต็่มิ่ 7)

ลำาดับัท่� 
(จำาก 
140)

ฝรั�งเศึส 89.4* 
(1)

63.8 
(3) 709 8.5 9.4 34.0 5.4 2

สเปนิ 83.5 
(2)

79.7 
(2) 955 14.3 14.6 56.0 5.4 1

สหรฐั
อเมูรกิา

79.3 
(3)

214.1 
(1) 2,700 8.6 10.7 16.0 5.3 5

จน่ิ 65.7 
(4)

35.8 
(11) 545 11.3 10.3 14.0 4.9 13

อติาล่ 64.5 
(5)

49.6 
(6) 769 13.0 14.9 24.0 5.1 8

ตุรก่ 51.2 
(6)

29.8 
(14) 582 11.3 9.4 64.0 4.2 43

เมูก็ซึ่โิก 45.0 
(7)

24.6 
(17) 547 15.5 13.3 15.0 4.7 19

ไทย 39.9 
(8)

60.5 
(4) 1,516 19.7 21.4 71.0 4.5 31

เยอรมูน่ิ 39.6 
(9)

41.6 
(9) 1,051 9.1 12.5 14.0 5.4 3

สหราช้
อาณาจกัร

39.4 
(10)

52.7 
(5) 1,338 9.0 11.0 17.0 5.2 6

ท่�มูา: 1/ UNWTO. (2021). World Tourism Barometer. 19(1), Annex6-Annex7. *สำาหรบััฝรั�งเศึสจำานิวนิเปน็ิข้อ้มููลป ีพั.ศึ. 2561.
2/ WTTC. (2021). 2020 Annual Research: Key Highlights. 

3/ WEF. (2019). Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 edition.
4/ ตารางใช้ข้้อ้มููล WTTC ต่างประเทศึเพ่ั�อใหเ้ปน็ิช้ดุเด่ยวกันิ แต่หากใช้ข้้อ้มููลข้องประเทศึไทยสัดส่วนิการพึั�งพัาต่างประเทศึจะอยู่ท่�รอ้ยละ 67 

สัดส่วนิท่องเท่�ยวในิ GDP จะอยู่ท่�ประมูาณรอ้ยละ 17.5
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ตารางท่ี่� ผ2 ขอ้มูลสัำดส่ำวนผู้เย่�ยมเยือนชาวต่างชาติต่อจุำานวนผู้เย่�ยมเยือนทัี่�งหมด
ป ี2562

จำงัหัวดั จำำานิวนิผู้เย่�ยมิ่เยือนิ
ชาวต่่างชาต่่ (คนิ)

จำำานิวนิผู้เย่�ยมิ่เยือนิ
ทั�งหัมิ่ด (คนิ)

%จำำานิวนิผู้เย่�ยมิ่เยือนิ
ชาวต่่างชาต่่ต่่อจำำานิวนิ

ผู้เย่�ยมิ่เยือนิทั�งหัมิ่ด
ช้ลบุัร่  9,966,574  18,602,920 53.58
ภูเูก็ต  10,598,921  14,576,466 72.71

เช้ย่งใหมู่  3,474,407  11,165,860 31.12
สงข้ลา  3,082,903  7,503,461 41.09
กระบั่�  4,312,606  6,759,836 63.80

สุราษฎรธ์ิาน่ิ  3,591,556  5,900,721 60.87
ข้อนิแก่นิ  81,035  5,583,809 1.45

พัังงา  3,470,414  4,905,309 70.75
กรงุเทพัฯ  24,892,715  66,966,562 37.17

กาญ่จนิบุัร่  125,503  2,773,351 4.53
นิครราช้ส่มูา  197,820  9,898,428 2.00

ประจวบัค่รข่้นัิธิ์  1,236,276  7,259,669 17.03
พัระนิครศึรอ่ยุธิยา  2,109,632  8,292,809 25.44

ท่�มูา: กระทรวงการท่องเท่�ยวและก่ฬา (2562)

ตารางท่ี่� ผ3 ขอ้มูลสัำดส่ำวนการพ่ึ่�งพึ่าภาคการท่ี่องเท่ี่�ยว ป ี2562

จำงัหัวดั มูิ่ลค่าเพ่์�มิ่ด้านิบัรก่าร*
(ล้านิบัาท)

GPP 
(ล้านิบัาท)

%การพ่์�งพ่์ง
ภัาคการท่องเท่�ยว

ช้ลบุัร่  157,059  1,059,796  14.82 
ภูเูก็ต  162,935  251,813  64.71 

เช้ย่งใหมู่  41,493  259,026  16.02 
สงข้ลา  20,467  245,770  8.33 
กระบั่�  32,393  85,807  37.75 

สุราษฎรธ์ิาน่ิ  57,996  210,396  27.57 
ข้อนิแก่นิ  10,680  214,01  4.99 

พัังงา  41,846  83,187  50.30 
กรงุเทพัฯ  990,129  5,709,939  17.34 

กาญ่จนิบุัร่  6,974  108,305  6.44 
นิครราช้ส่มูา  15,240  303,995  5.01 

ประจวบัค่รข่้นัิธิ์  16,406  95,604  17.16 
พัระนิครศึรอ่ยุธิยา  21,802  399,620  5.46 

หมูายเหตุ: * Accommodation and food service activities และ Transportation and storage
ท่�มูา: สำานัิกงานิสภูาพััฒนิาการเศึรษฐกิจและสังคมูแหง่ช้าติ (2562)
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ตารางท่ี่� ผ4 ลำาดับท่ี่�ของจุงัหวดัท่ี่องเท่ี่�ยว ป ี2562

จำงัหัวดั ดัชน่ิ
สภัาพ์แวดล้อมิ่

1. คณุภัาพ์
ส่�งแวดล้อมิ่

2. ความิ่
ปลอดภััย

3. สุขภัาพ์
อนิามิ่ัย

(1) ภูเูก็ต 52 5 73 9
(2) ช้ลบุัร่ 72 67 69 15

(3) เช้ย่งใหมู่ 15 47 43 1
(4) สุราษฎรธ์ิาน่ิ 4 1 62 13

(5) พัังงา 22 3 56 41
(6) กระบั่� 51 4 66 65

(9) ประจวบัค่รข่้นัิธิ์ 30 11 49 44
(12) ระยอง 60 25 68 26

(13) เพัช้รบุัร่ 66 14 72 51
ท่�มูา: มูิ�งสรรพั ์ข้าวสอาด และคณะ (2563) ช้ดุโครงการแผนิยุทธิศึาสตรเ์พ่ั�อพััฒนิาเมูอ่งยั�งย่นิเพ่ั�อรองรบััท่องเท่�ยวไทย 4.0

ตารางท่ี่� ผ5 สัำมประสิำที่ธิ์ิ�จุน่่ของรายได้ท่ี่องเท่ี่�ยวของประเที่ศไที่ย ป ี2558-2562

รายการ
GINI coefficient

2558 2559 2560 2561 2562
GPP สาข้า Accommodation and food 

service activities 0.9047 0.9070 0.9085 0.9081 0.9089

GPP สาข้า Transportation and storage 0.8360 0.8355 0.8301 0.8285 0.8258
GPP สาข้า Accommodation and food 
service activities + Transportation 

and storage
0.8562 0.8570 0.8569 0.8576 0.8587

GPP รวมูข้องจงัหวดั 0.6776 0.6772 0.6786 0.6833 0.6849
รายได้ด้านิการท่องเท่�ยว 

(Tourism revenue) 0.8393 0.8460 0.8467 0.8463 0.8464

ท่�มูา: จากการคำานิวณ
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ท่่องเท่่�ยวไท่ย:
ขัายยกถาด้?

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ค อ ลั มู นิ์  ดุ ล ย ภู า พั  ดุ ล ย พิั นิิ จ  ฉ บัั บั วั นิ ศุึ ก ร์ ท่�  1 9  กุ มู ภู า พัั นิ ธิ์  2 5 6 4

 
ถ้�เปรียบธุรกิจท่องเที่ยวไทยเหมือนขนมที่หว�นหอม ตอนนี้ 

เจ้�ของขนมก็อย�กข�ยยกถ�ด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งธุรกิจโรงแรม  
ซ่ึงออกแบบและมีตล�ดใหญ่เป็นลกูค้�ต�่งประเทศ ตอนนีก้ข็�ดร�ยได้ม�
เกือบหนึ่งปีแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยผลก�รศึกษ�ว่� วิกฤตของ
สถ�นก�รณร์ะบ�ดของโรคโควดิ-19 ทำ�ใหโ้รงแรมและทีพั่กทีจ่ดทะเบยีน 
ในพ้ืนที่ 20 จังหวัดมีคว�มเสี่ยงต้องปิดกิจก�รถึงร้อยละ 20 หรือ  
3,700 แหง่ จ�ก 18,400 แหง่ จังหวดัท่ีเจ็บหนกัทีส่ดุกคื็อ ภูเกต็ กรงุเทพฯ  
พัทย� และกระบี่ รวมทั้งสมุยด้วย ซึ่งจำ�นวนนี้ก็อ�จจะเพิ่มขึ้น ถ้�ห�กว่�
หลังไตรม�สที่หนึ่งของปีนี้แล้วสถ�นก�รณ์ก�รท่องเที่ยวยังไม่ดีขึ้น 

ส�เหตุที่ มี ปัญห�นี้ เกิดขึ้นก็เพร�ะว่�ประเทศไทยพ่ึงพ� 
ก�รทอ่งเทีย่วสงูกว�่ช�ตใิดในโลก และในระดับประเทศกมี็อยูส่�มจงัหวดั 
ที่พ่ึงพ�ก�รท่องเที่ยวม�กที่สุด ได้แก่ ภูเก็ต พังง� และกระบี่ ซ่ึงเป็น
จังหวัดในกลุ่มอันด�มัน แถมโรงแรมจำ�นวนม�กก็พ่ึงพ�นักท่องเที่ยว
ต่�งช�ติเกือบทั้งหมด ดังรูปที่ 1
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รปูท่ี่� 1 จุงัหวดัท่ี่�พ่ึ่�งพึ่ารายได้นักท่ี่องเท่ี่�ยวสูำง ป ี2562 

สัดส่วนจาํนวนผู้เยีย่มเยือนชาวต่างชาติต่อจาํนวนผู้เยีย่มเยือนทัง้หมดป ี2562 (%)
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ท่�มูา: สำานัิกงานิสภูาพััฒนิาการเศึรษฐกิจและสังคมูแหง่ช้าติ (2562) และกระทรวงการท่องเท่�ยวและก่ฬา (2562) 

จังหวัดเหล่�นี้มีศักยภ�พในก�รห�ร�ยได้ให้แก่ประเทศม�ก
และก�รศกึษ�ของมูลนธิสิถ�บนัศกึษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะ โดย ดร.ณฐัพล  
อนันต์ธนส�ร ที่สนับสนุนโดยหน่วยบริห�รและจัดก�รทุนด้�นก�รเพ่ิม
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ (บพข.) พบว่� ประสิทธิภ�พ
ของก�รห�ร�ยได้ของจังหวัดต่�งๆ ของประเทศไทย โดยใช้วิธีที่เรียก
ว่� Data Envelopment Analysis มีอยู่ 6 จังหวัดที่ส�ม�รถห�ร�ยได้ 
ได้สูงสุด คือ ภูเก็ต พังง� กระบี่ สุร�ษฏร์ธ�นี ชลบุรี และสงขล�  
ส่วนจังหวัดช�ยทะเลอ่ืนๆ ก็มีศักยภ�พที่ส�ม�รถยกระดับร�ยได้ของ 
จังหวดัได้สงูกว�่ปัจจุบนัอีก โดยเฉพ�ะยิง่สงขล� ส�ม�รถยกระดับร�ยได้ 
จ�กก�รท่องเที่ยวได้ถึง 220,000 ล้�นบ�ทต่อปี แม้แต่จังหวัดระยอง  
ซ่ึงตอนนีมี้ร�ยได้จ�กก�รท่องเท่ียวม�กอยูแ่ลว้คือ 37,000 ล้�นบ�ทในปี 
2562 ก็อ�จจะส�ม�รถเพิ่มขึ้นได้อีกเป็น 96,000 ล้�นบ�ท

ก�รที่เร�พย�ย�มจะข�ยขนมที่หว�นหอมภ�ยในเวล�จำ�กัด
หม�ยคว�มว่� เร�มีโอก�สที่จะต้องถูกกดร�ค�ม�ก แล้วเร�จะปล่อยให้
ขนมหว�นของเร�ถกูข�ยแบบกดร�ค�ในร�ค�ยกถ�ดแกต่�่งช�ตหิรอืไม่ 
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ที่จริง ทรัพย์สินท่ีเป็นโรงแรมนั้นจะข�ยให้ต่�งช�ติหรือไทย 
ก็ไม่ต่�งกัน เพร�ะต่�งก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจท่ีหวังกำ�ไรเป็นใหญ่ ขอให้
ธรุกจินัน้เสยีภ�ษใีหถ้กูตอ้ง มีก�รจ้�งง�นและใหส้วสัดิก�รต�มหลกัแหง่
กฎหม�ยและคว�มเป็นธรรม มีก�รดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่สร้�งมลภ�วะให้
เป็นภ�ระแกส่งัคม ถ�้ยิง่ทำ�ตวัเป็นพลเมืองดี มีสว่นรว่มในก�รทำ�นบุำ�รงุ
ศิลปวัฒนธรรมก็ยิ่งวิเศษขึ้นไปอีก  

แต่ที่เร�คนไทยอ�จจะทำ�ใจไม่ได้ก็คือ ในอน�คตถ้�ไปเที่ยว
ที่ไหนแล้วเห็นวิวสวย เห็นโรงแรมง�มก็ล้วนแต่เป็นธุรกิจของต่�งช�ติ 
ไปหมด และยิ่งปวดใจถ้�ผู้ประกอบก�รขนกำ�ไรง�มๆ กลับไปโครมๆ  
ทิ้งไว้ให้กับประเทศไทยเพียงแต่ค่�ใช้ทรัพย�กรและแรงง�นเท่�นั้น

ถ�้เป็นเชน่นัน้ ผูเ้ขยีนมีคว�มเหน็ว�่รฐับ�ลควรจะออกพันธบตัร
กองทุนอภิบ�ลก�รท่องเท่ียวไทย เพ่ือม�ซ้ือจำ�นองกิจก�รที่มีปัญห�  
ซ่ึงพันธบตัรนีข้�ยใหก้บัประช�ชนไทยและนกัทอ่งเทีย่วทัว่ไป สว่นกจิก�รก็
ใหเ้จ�้ของเดิมนัน้บรหิ�รจัดก�รไปโดยใหมี้ก�รกูเ้งินดอกเบีย้ต่ำ� เพ่ือดูแล
สถ�นที่และก�รจ้�งง�นไปอีกหนึ่งปี เป็นก�รรักษ�ก�รจ้�งง�น แทนที่จะ 
สั่งปิดกิจก�รแล้วจ่�ยเงินเยียวย�ให้พนักง�น ให้มีระยะพักหนี้และ 
ปรับโครงสร้�งหนี้ใหม่ให้ส�ม�รถจ่�ยคืนได้ในระยะย�ว

อีกม�ตรก�รหนึ่งที่รัฐบ�ลควรจะต้องทำ�ก็คือ เจรจ�กับรัฐบ�ล
จีน ซ่ึงเป็นประเทศเดียวทีต่อนนีท้ีจ่รงิๆ แล้วส�ม�รถอนญุ�ตใหป้ระช�ชน
ออกไปทอ่งเทีย่วได้ ใหส้�ม�รถเดินท�งตดิตอ่กบัจงัหวดัของประเทศไทย 
ซึ่งค่อนข้�งที่จะปลอดโควิด-19 แล้ว เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ หรือ
จังหวัดที่มีก�รติดเชื้อต่อวันไม่เกิน 5 คน เรื่องนี้จำ�เป็นที่จะต้องใช้  
“เสน้ส�ย” ทีส่งูสดุเท่�ทีเ่ร�มีในประเทศไทย ไหนๆ เร�กว็�่ไทยจีนพ่ีนอ้งกนั  
รฐับ�ลไทยกช็ืน่ชมรฐับ�ลจีนอยูต่ลอดเวล� ถงึเวล�แลว้ทีเ่ร�ตอ้งใชค้ว�ม
สัมพันธ์อันดีนี้ม�ต่อลมห�ยใจให้อุตส�หกรรมของคนไทย

สำ�หรบัตวัโรงแรมเองนัน้ กต็อ้งปรบัยทุธศ�สตรต์วัเองใหพ่ึ้งพิง 
คนไทยได้ม�กข้ึน โดยให้มีอัตร�เข้�พักเป็นสัดส่วนต่อนักท่องเท่ียวต่�งช�ติ 
อย�่งต่ำ�ประม�ณรอ้ยละ 30 ประคับประคองไปจนกว�่สถ�นก�รณจ์ะดีขึน้
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ในช่วงสี่เดือนที่ผ่�นม� ผู้เขียนได้พย�ย�มไปเที่ยวและพักใน
โรงแรมที่ลดร�ค�ลงร้อยละ 50 จ�กร�ค�ปกติ ทั้งที่สมุย ชลบุรี ภูเก็ต 
และกระบี่ ก็เห็นว่� ถ้�คนไทยที่เคยใช้งบเที่ยวต่�งประเทศหันม�ช่วยกัน
เทีย่วในประเทศกน็�่จะชว่ยกนัได้ อีกทัง้ บรกิ�รของโรงแรมของไทยเร�นี ้
ก็ดีกว่�บริก�รของโรงแรมในต่�งประเทศในร�ค�เท่�กัน แต่โรงแรมห้�ด�ว 
เหล่�นี้ยังจะต้องปรับบริก�รให้ถูกใจคนไทยม�กขึ้น ยกตัวอย่�งที่ภูเก็ต
เวล�สั่งผัดไทยก็จะไม่มีเครื่องพวง หรือเป็นโรงแรมที่อยู่ภูเก็ตและกระบี่
แต่ไม่มีอ�ห�รปักษ์ใต้เลย คนไทยไปที่ไหนก็อย�กกินอ�ห�รถิ่นของที่นั่น
เพร�ะเร�กินอ�ห�รรสจัดได้ โรงแรมระดับห�้ด�วเหล่�นีค้วรทำ�แฟนคลบั
คนไทยขึ้นม� 

ในชว่งนีโ้รงแรมยงัตอ้งมีก�รปรบัตวัใหเ้ป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง  
(Destination) ในลักษณะเดียวกับโรงแรมด�ร�เทวี คือ ลูกค้�จะตั้งใจ
ม�พักในโรงแรมนีเ้พร�ะมีคว�มพิเศษ มีแลนด์ม�รค์ มีกจิกรรมทีต่อ้งทำ� 
ต่อเนื่องกับโรงแรมทุกปีหรือเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โรงแรมใหญ่จะต้อง
ปรบัตวัเองใหล้กูค้�รูส้กึว�่มีคว�มเป็นสว่นตวัม�กขึน้ มีก�รแบง่เซกเมนต ์ 
เชน่ หอ้งอ�ห�รใหมี้คว�มเป็นมวลชนลดลง สร�้งคว�มพิเศษกบัเซกเมนต ์
ต่�งๆ หรือแบ่งโซนบ�งโซนให้เป็นศูนย์เสริมคว�มง�มที่เป็นผ่�ตัดเล็ก 
เป็นศูนย์พักฟ้ืนและดูแลผู้ป่วยระยะย�วที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือเป็นศูนย์ 
Palliative Care 

ถ้�เห็นด้วยก็ลุยเลย รอซื้อพันธบัตรอยู่ค่ะ…!
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อนาคตไท่ย: 
รัฐไท่ยหร่อจะเอาอย่่?

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ค อ ลั มู นิ์  ดุ ล ย ภู า พั  ดุ ล ย พิั นิิ จ  ฉ บัั บั วั นิ ศุึ ก ร์ ท่�  1 6  เ มู ษ า ย นิ  2 5 6 4

ห�กโควิด-19 จะให้บทเรียนสำ�คัญอะไรกับประเทศไทย  
บทเรียนนั้นก็คือ รัฐไทยต้องเตรียมพร้อมอีกม�กที่จะรับมือกับอน�คต
ที่รัฐบ�ลหวังว่�จะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงจะเต็มไปด้วยคว�มพลิกผัน  
(Volatility) คว�มไม่แนน่อน (Uncertainty) คว�มซับซ้อน (Complex) และ
คว�มคลุมเครือ (Ambiguity) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่� VUCA อันเป็น 
ปร�กฏก�รณท์�้ท�ยฝมืีอบรหิ�รของรฐัไทยทีช่ดัเจนม�กเม่ือเกดิโควดิ-19

ที่ว่�พลิกผันก็คือ โควิด-19 เป็นเหตุก�รณ์ที่ไม่เคยคิดฝันม�
ก่อนว่�จะเกิดขึ้น และในอน�คตจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และเป็นเชื้อโรค
ประเภทอะไร ส่วนคว�มไม่แน่นอนก็คือ เร�ไม่มีท�งรู้ว่�จะเกิดระบ�ดอีก
กี่รอบ และโควิด-19 จะกล�ยพันธุ์อีกกี่ครั้ง ส่วนคว�มซับซ้อนนั้นเห็นได้
ชดัจ�กก�รทีเ่ร�ส�ม�รถจัดก�รกบัปัญห�สขุภ�พได้ดีในระดับหนึง่ แตใ่น
ด้�นเศรษฐกิจและสังคมเร�ยังไม่ส�ม�รถจัดก�รได้ดีเท่�ที่ควร

โควดิ-19 ทำ�ใหส้ถ�นก�รณท์ีค่ลุมเครอือยู ่เชน่ คว�มเหลือ่มล้ำ� 
ถกูตอกย้ำ�ใหเ้หน็เด่นชดัยิง่ขึน้ เชน่ นโยบ�ยออนไลนท์ัง้หล�ย ซึง่ไม่ได้ผล
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กับก�รศึกษ� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในระดับเด็กเล็กและประถมศึกษ� และ
ก�รเยียวย�กลุ่มผู้ด้อยโอก�สและผู้สูงวัยแบบออนไลน์ ปฏิเสธไม่ได้ว่� 
แม้รัฐบ�ลไทยจะพย�ย�มม�กสักเพียงไหน และเจตน�ดีสักเพียงไร  
แต่สถ�นก�รณ์ตอนน้ี โดยเฉพ�ะเร่ืองผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจ 
ก็ถือว่�อยู่ในสภ�พที่ ‘เอ�อยู่’ ย�กอย่�งยิ่ง

เม่ือมองไปในอน�คต คว�มท้�ท�ยที่กล่�วม�แล้วก็จะรุนแรง
ยิ่งขึ้น โลกของวันข้�งหน้�เป็นโลกที่เส้นแบ่งพรมแดนต่�งๆ คลุมเครือ
และเบ�บ�งลงเรื่อยๆ ยกตัวอย่�งเช่น มนุษย์ก็จะอยู่ในโลก 2 โลก คือ
โลกจริงและโลกเสมือนที่เป็นโลกดิจิทัล ส�ม�รถสวมบทบ�ทเป็นคน
หล�ยๆ คน เป็นคนดีในโลกแหง่คว�มเป็นจรงิ และเป็นคนร�้ยทีป่ระกอบ
อ�ชญ�กรรมในโลกเสมือนไปพร้อมๆ กัน ถึงแม้ว่�ก�รค้�ส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันจะอยู่ในโลกของคว�มเป็นจริงก็จริง แต่นับวันก�รค้�ในโลก
เสมือน เช่น อีคอมเมิร์ซก็สำ�คัญม�กขึ้นเรื่อยๆ คว�มเป็นส่วนตัวและ
คว�มเป็นส�ธ�รณะก็เจือจ�งลงในโลกโซเชียล บ้�นส่วนตัวส�ม�รถนำ�
ม�ใช้แทนโรงแรมและรถยนต์ส่วนตัวก็ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นรถส�ธ�รณะ
ได้ผ่�นแอปพลิเคชัน Airbnb และ Grab ท้ังหล�ยทั้งปวงที่กล่�วม�นี้  
รัฐไทยยังไม่ส�ม�รถมีระเบียบและกฎหม�ยที่จะม�จัดก�รได้ นี่เป็น
เพียงจุดเริ่มต้นเท่�นั้น ยังมี VUCA อีกม�ก ซึ่งจะเกิดจ�กผลพวงของ
เทคโนโลยีพลิกผันและก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร เศรษฐกิจ
และสังคมที่ถูกผลักดันโดยเทคโนโลยีเหล่�นี้

ลองเอ�ภ�คเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วม�เป็นตวัอย�่ง แล้วลองคิดว�่
รฐัจะแก้ไขคว�มท�้ท�ยนีใ้นอน�คตอย�่งไร ในเรือ่งคว�มไม่แนน่อน ไม่มี
ใครบอกได้ว่�ประเทศไทยควรจะพ่ึงพ�ก�รท่องเที่ยวม�กน้อยเพียงใด  
ใหน้อ้ยกว�่นีห้รอืไม่ นอกจ�กนี ้ภ�คทอ่งเทีย่วยงัมีคว�มเสีย่งอันเกดิจ�ก
ก�รเปลีย่นแปลงภูมิอ�ก�ศ ซึง่จะทำ�ใหจ้ำ�นวนวนัทีห่น�วเยน็ในภ�คเหนอื 
ซ่ึงเป็นจุดข�ยที่สำ�คัญลดลง ทำ�ให้เกิดลมมรสุมอย่�งรุนแรง ซ่ึงมี 
ผลกระทบกับก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งทะเลในภ�คใต้ ซ่ึงก็ถือเป็นจุดข�ย 
ที่สำ�คัญอีกจุดข�ยหนึ่งเช่นกัน
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ในเรื่องของคว�มซับซ้อน ก�รท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องของ 
ก�รตัดสินใจของปัจเจกและธุรกิจอีกต่อไป ห�กเกิดปัญห�โรคระบ�ด
รัฐอ�จจะเข้�ม�แทรกแซงคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว ในที่ทำ�ง�น  
ในที่ส�ธ�รณะดังเช่นปัจจุบัน นอกจ�กนี้ บทเรียนจ�กโควิด-19 ยังทำ�ให้ 
บ�งประเทศโดยเฉพ�ะประเทศจีนเข้�ใจถึงอำ�น�จต่อรองของตน โดยใช้ 
จำ�นวนนักท่องเที่ยวจีน เป็นเครื่องมือต่อรองกับไทยเพ่ือผลประโยชน์
อื่นๆ ได้

ส่วนคว�มคลุมเครือนั้นก็เช่นกัน ยังไม่แน่ชัดว่�นักท่องเที่ยว
ในอน�คตจะยอมรับเทคโนโลยีเวอร์ชวลเรียลลิตี้ (Virtual Reality)  
ที่จำ�ลองสภ�พคว�มเป็นจริงผ่�นก�รมองเห็น ก�รได้ยินเสียง และ 
ก�รสัมผัส ทำ�ให้ผู้ใช้ตัดข�ดจ�กสภ�พปัจจุบันเข้�สู่สภ�พจำ�ลองแค่ไหน 
เทคโนโลยีในกลุ่มนี้อ�จจะม�เสริมให้ผู้ต้องก�รจะท่องเที่ยวมีคว�มยินดี
อย�กไปเทีย่วม�กขึน้หลังจ�กได้เหน็สภ�พจำ�ลอง หรอือ�จจะเหน็ว�่ไม่มี 
คว�มจำ�เป็นจะต้องเดินท�งไปในสถ�นที่จริง

ในเรื่องแรงง�นก็มีคว�มคลุมเครือว่� แรงง�นต่�งช�ติ 
ซ่ึงขณะนี้เร�ใช้เป็นแรงง�นหลักในธุรกิจท่องเที่ยวนั้นจะยังอยู่ใน
ประเทศไทยน�นเท่�ไหร่ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจและก�รเมืองของ
ประเทศต้นท�งด้วย ไม่ใช่เศรษฐกิจของไทยแต่ฝ่�ยเดียว อีกทั้ง ยังไม่
แน่ใจว่�ลูกหล�นของแรงง�นต่�งช�ติเหล่�นี้ ซ่ึงปัจจุบันก็น่�จะมีอยู่ใน
ระดับแสนคนแล้ว รัฐบ�ลจะให้เป็นคนไทยในอน�คตหรือไม่

จะเห็นได้ว่�ในก�รตอบสนองกับคว�มท้�ท�ยทั้งสี่รูปแบบนี้  
รัฐไทยในปัจจุบัน ซึ่งบริห�รจัดก�รเชิงเด่ียวแยกส่วนอย่�งชัดเจน
ระหว่�ง กอง กรม และกระทรวงต่�งๆ ไม่ส�ม�รถจัดก�รอน�คตของ 
ก�รทอ่งเทีย่วไทยได้ ก�รบรหิ�รซ่ึงยงัเป็นลักษณะก�รบรหิ�รแบบจุดและ
เส้นตรง เช่น ก�รบริห�รจัดก�รจุดท่องเที่ยวและเส้นท�งต่�งๆ แทนที่ 
จะบริห�รทั้งระบบ ซึ่งเป็นระน�บ เป็นท่ีประจักษ์ว่�ก�รบริห�รแบบเดิม
ไม่ส�ม�รถตอบรับและแก้ไขปัญห�ของคว�มซับซ้อนด้�นก�รเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศได้
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ก�รบรหิ�รอย�่งรวมศนูยไ์ม่ใหค้ว�มยดืหยุน่กบัทอ้งถิน่ ดังนัน้  
ท้องถิ่นจึงไม่ส�ม�รถสอดรับกับลักษณะของก�รท่องเที่ยว ซ่ึงมีคว�ม 
แตกต�่งกนัต�มพ้ืนที ่เนือ่งจ�กมีทรพัย�กรธรรมช�ตแิละวฒันธรรมของ
ท้องถิ่นต่�งกันได้ จึงไม่ส�ม�รถตอบรับกับสถ�นก�รณ์พลิกผันได้อย่�ง
ทันท่วงที

ก�รบริห�รแบบม�ตรฐ�นเดียว ก็ไม่สอดคล้องกับลักษณะของ
ธรุกจิ ขน�ด และรปูแบบต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้ บ�งประเภทอ�จเป็นธรุกจิสว่นตวั  
บรษิทัขน�ดเล็ก วสิ�หกจิชมุชน หรอืบรษิทัขน�ดใหญ่ เชน่ ธรุกจิทีพั่กอ�จ
จะเป็นโฮมสเตย ์เป็นหอ้งพักใหเ้ช�่ในคอนโดมิเนยีม เป็นบ�้นในหมู่บ�้น
จัดสรร เป็นหอพัก เป็นโรงแรม และในอน�คตอ�จจะมีที่พักแบบเป็น 
รถเคลือ่นที ่ก�รปรบัเปล่ียนกฎหม�ยท่ีช�้และอุ้ยอ้�ยกจ็ะทำ�ใหไ้ม่ส�ม�รถ
ที่จะกำ�กับก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้เกิดคว�มมั่นคงและยั่งยืนได้

นี่เป็นแค่ตัวอย่�งเดียวเท่�นั้น ซ่ึงเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของ
เศรษฐกิจและสังคมไทย ซ่ึงองค�พยพอ่ืนๆ ก็ย่อมที่จะเปล่ียนแปลงไป
อย่�งรวดเร็ว ผกผัน ซับซ้อน ไม่แน่นอน และคลุมเครือเช่นกัน

ถึงเวล�แล้วหรือยังที่รัฐไทย (ระบบก�รเมืองและระบบร�ชก�ร) 
ควรต้องปฏิรูปตัวเองอย่�งเร่งด่วน…!
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อนาคตฐาน
ขัองการท่่องเท่่�ยวไท่ย

หลัังโควิด้-19

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  1 1  มู่ นิ า ค มู  2 5 6 4  

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจ�กน�น�ประเทศต่�งก็ล็อกด�วน์ เพ่ือควบคุม
ก�รระบ�ดของโรค เมื่อเปรียบเทียบร�ยได้ภ�คก�รท่องเที่ยวกับปี 2562  
ค�ดว่�เศรษฐกิจโลกจะใช้เวล�ในก�รฟ้ืนตัวจนถึงประม�ณปี 2567  
แต่จีนจะฟ้ืนตัวเร็วกว่�โลก 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับก�รได้รับวัคซีนและ 
คว�มพร้อมของแต่ละประเทศเศรษฐกิจหลัก  

มูลนิธิสถ�บันศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะได้รับมอบหม�ยจ�ก
หนว่ยบรหิ�รและจัดก�รทุนด้�นก�รเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของ
ประเทศ (บพข.) ให้ว�ดภ�พอน�คตฐ�นและยุทธศ�สตร์สำ�คัญสำ�หรับ 
ก�รวิจัยและพัฒน�ก�รท่องเที่ยวไทย ซ่ึง รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวร�หะ 
นักวิจัยอน�คตศ�สตร์ได้สังเคร�ะห์อน�คตฐ�นของก�รท่องเที่ยวไทย  
ซ่ึงได้จ�กก�รกว�ดสญัญ�ณห�แนวโนม้สำ�คัญของก�รทอ่งเทีย่วระดับโลก  
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รวมถึงปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของก�รท่องเที่ยวก่อน 
และระหว่�งก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 พบว่� ในภ�พอน�คตฐ�น 
(Baseline future) ของก�รท่องเที่ยวไทยในช่วงระยะสั้นและระยะกล�ง 
เม่ือสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดเริม่คลีค่ล�ยลง แนวโนม้ทีค่�ดว�่จะกลับ
ไปเป็นเหมือนก่อนหน้�สถ�นก�รณ์โควิด-19 มีดังต่อไปนี้

1. นักท่องเที่ยวจะนิยมก�รเดินท�งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ
ประสบก�รณ์เพิ่มขึ้น 

2. รปูแบบก�รเดินท�งทอ่งเทีย่วยดืหยุน่และหล�กหล�ยม�กขึน้ 
3. นักท่องเที่ยวจะแสวงห�กิจกรรมก�รมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ในพื้นที่ท่องเที่ยวและผลลัพธ์ในระยะย�วที่ยั่งยืนม�กขึ้น หม�ยคว�มว่�
นักท่องเที่ยวมีคว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นม�กขึ้น 

4. ช่องท�งออนไลน์ทุกรูปแบบเป็นแหล่งข้อมูลและพ้ืนที่หลัก
สำ�หรับก�รค้นห�และให้บริก�รด้�นก�รท่องเที่ยว 

5. ที่ตั้งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดของก�รนำ�เสนอสินค้�ท่องเที่ยว 
เป็นทุนประเดิมที่ก่อให้เกิดคว�มได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Compara-
tive advantage)  แตใ่นยคุปัจจุบนัและในอน�คต ขอ้มูลจะเป็นตวัทีส่ร�้ง 
ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั (Competitive advantage) ทีท่ำ�ใหลู้กค้�
ได้เข้�ถึงสินค้�ที่มีคุณภ�พและศักยภ�พได้อย่�งกว้�งขว�งม�กขึ้น

6. ก�รท่องเที่ยวแบบไร้เงินสดและก�รใช้นวัตกรรมบนฐ�น
บล็อกเชนจะเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ จะเพ่ิมคว�มปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวจ�ก
โจรกรรมแบบเดิมๆ แตผู่ป้ระกอบก�รและรฐับ�ลกต็อ้งเพ่ิมคว�มส�ม�รถ
ในก�รกำ�กับดูแลคว�มปลอดภัยด้�นไซเบอร์ม�กขึ้น

เม่ือวิเคร�ะห์ระดับคว�มไม่แน่นอนและระดับผลกระทบของ
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนแนวโน้มสำ�คัญ พบว่� ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นอย่�งแน่นอน
และมีผลกระทบสูง ซ่ึงจะเป็นอน�คตฐ�นของก�รท่องเที่ยวไทยเม่ือก�ร
ท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับม�ใหม่ มีดังต่อไปนี้ 
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1. ก�รท่องเที่ยวกลุ่มเล็กจะเป็นกระแสใหม่ ธุรกิจท่องเที่ยว
ต้องปรับตัวให้ส�ม�รถบริก�รกลุ่มเล็ก เป็นก�รบริห�รจัดก�รจุดหม�ย
ปล�ยท�ง (Destination management) ใหมี้กจิกรรมสร�้งสรรค์ม�กขึน้ 

2. ตล�ดนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียจะเติบโตแบบต่อเนื่อง 
3. เม่ือก�รทอ่งเทีย่วฟ้ืนตวัขึน้ ก�รกระจกุตวัของก�รทอ่งเทีย่ว

และคว�มเสือ่มโทรมของทรพัย�กรทอ่งเท่ียวจะกลบัม�เป็นคว�มท�้ท�ย
ที่ต้องแก้ไขก่อนทรัพย�กรธรรมช�ติจะเสื่อมโทรมลงจนฟื้นคืนไม่ได้  

4. เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำ�คัญในก�รสนับสนุนก�รท่องเท่ียว  
ก�รเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและธุรกิจก�รท่องเที่ยวบนโลก
ออนไลน์จะเป็นไปอย่�งรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ ผู้ประกอบก�ร
ไทยยังอ�ศัย Facebook และแพลตฟอร์มของต่�งช�ติเป็นหลัก 

5. ก�รลงทุนจ�กประเทศจีนในธุรกิจท่องเที่ยวจะเข้�ม�ในทุก
ห่วงโซ่ก�รบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยว ธุรกิจไทยมีท�งเลือกว่�จะแข่งขัน
ด้วยร�ค� เป็นพันธมิตร หรือจะสร้�งสินค้�และบริก�รที่ธุรกิจจีนเลียน
แบบไม่ได้ 

6. คุณภ�พอ�ก�ศในเมืองหลักจะเป็นอุปสรรคของก�รทอ่งเทีย่ว 
ม�กในระยะสั้นและระยะป�นกล�ง 

นอกจ�กนี ้เนือ่งจ�กคว�มเสีย่งจ�กก�รตดิโรคโควดิ-19 จะยงั 
ไม่หมดไปภ�ยในเร็ววัน แม้ว่�จำ�นวนประช�กรที่ฉีดวัคซีนจะเพ่ิมขึ้นไป
เรื่อยๆ ก็ต�ม พฤติกรรมก�รท่องเท่ียวในช่วงระยะสั้นและระยะกล�ง 
ค�ดว่�นักท่องเที่ยวจะให้คว�มสำ�คัญกับสิ่งที่คุ้นเคย ค�ดก�รณ์ได้ และ
เชื่อถือได้ม�กขึ้น โดยเน้นก�รท่องเที่ยวในประเทศหรือในระดับภูมิภ�ค
ม�กขึน้ และจะใสใ่จสขุภ�พ สขุอน�มัยและคว�มปลอดภัยม�กขึน้ คว�มไว ้
ว�งใจในผู้ประกอบก�รจึงจะเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีมีผลต่อก�รตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว 

จ�กอน�คตฐ�นข้�งต้น จีนจึงถือเป็นตล�ดที่สำ�คัญที่สุด 
ในเชิงยุทธศ�สตร์ก�รฟ้ืนฟูก�รท่องเที่ยวไทยในระยะสั้นและระยะกล�ง 
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ซ่ึงก�รฟ้ืนฟูก�รท่องเที่ยวระยะสั้นของไทยต้องอ�ศัยก�รเจรจ�ระหว่�ง
รัฐบ�ลอย่�งเร่งด่วนกับจีนให้ยอมเปิดมณฑลที่ปลอดเชื้อไวรัสโคโรน� 
2019 กับจังหวัดที่ปลอดเชื้อแล้ว เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ ให้ส�ม�รถ 
บินตรงและเข้�ม�ท่องเที่ยวใน Cluster ของจังหวัดที่ปลอดภัยแล้ว 

สำ�หรับในภ�คผู้ประกอบก�ร นัยเชิงยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ 
ทั้งสำ�หรับนโยบ�ยส�ธ�รณะของรัฐบ�ลและก�รดำ�เนินธุรกิจของ 
ผูป้ระกอบก�รคือ ก�รพัฒน�ระบบโครงสร�้งพ้ืนฐ�นด้�นขอ้มูล นบัตัง้แต ่
แพลตฟอรม์ก�รจัดก�รขอ้มูล (Data management platform) ไปจนถงึก�ร 
สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในด้�นก�ร 
ท่องเที่ยวของไทย ผู้ประกอบก�รท่องเที่ยวต้องเป็นผู้ประกอบก�รดิจิทัล
อย่�งสมบูรณ์แบบ

ธุรกิจไม่ว่�จะเป็นขน�ดไหน ต้องพัฒน�สินค้�และบริก�รใหม่  
ให้ส�ม�รถใช้สื่อออนไลน์นำ�สินค้�ที่เป็นผลม�จ�กจุดเด่นในพ้ืนที่  
(Asset on location) ของตน ทีข่ณะนีเ้ป็นสนิค้�และบรกิ�รทีข่�ยใหล้กูค้� 
ครั้งเดียวจบ (One time product) ให้เป็นสินค้�ที่ข�ยได้อย่�งต่อเนื่อง
ทุกเวล� (All time product) ซึ่งส�ม�รถข�ยได้ไม่จำ�กัดว่�นักท่องเที่ยว
จะม�เยือนหรือไม่ แม้แต่โรงแรมอ�จต้องเปิดคอร์สสอน Online fine 
dining ตั้งแต่ก�รจัดโต๊ะอ�ห�รแบบไฮโซ จนถึงก�รเสิร์ฟเครื่องด่ืม 
ชนิดต่�งๆ รวมทั้งข�ยอ�ห�รสำ�เร็จรูปด้วย สำ�หรับลูกค้�ที่เคยม�เที่ยว
แล้วติดใจในรสมือและบริก�รของเชฟโรงแรม

ธุรกิจท่องเที่ยวต้องลงทุนหรือมีพันธมิตร เพ่ือประดิษฐ์สร้�ง
สินค้�และบริก�รท่ีหล�กหล�ย และนำ�เสนอได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
อ�ศัยนักท่องเที่ยวเป็นเอเย่นต์ที่จะเผยแพร่สินค้�ไทยในต่�งประเทศ

อย่�งไรก็ดี อน�คตฐ�นที่ว�ดภ�พไว้อ�จไม่ใช่อน�คตที่ 
พึงประสงค์ โดยเฉพ�ะในประเด็นคว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กร  
คร�วถดัไปเร�จะลองดูฉ�กทศันอ่ื์นๆ ทีเ่ป็นไปได้ในอน�คตว�่เร�ส�ม�รถ
เลือกท�งเดินอะไรได้บ้�ง…!
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ท่่องเท่่�ยวไท่ย: 
จะตั�งหลัักใหม่กันอย่างไร

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  1 1  กุ มู ภู า พัั นิ ธิ์  2 5 6 4  

ก�รค�ดก�รณ์พลวัตเศรษฐกิจโลกในร�ยง�นวิจัย ซึ่งมูลนิธิ
สถ�บันศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะเสนอต่อ หน่วยบริห�รและจัดก�รทุน
ด้�นก�รเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ (บพข.) เรื่องก�ร
ฟ้ืนตัวของก�รท่องเที่ยวในระยะสั้นและระยะป�นกล�ง ระบุว่� องค์กร
ระหว่�งประเทศต่�งเห็นพ้องต้องกันว่� อุตส�หกรรมท่องเที่ยวจะยังไม่
ส�ม�รถกลับม�ถึงเทรนด์เดิมดังเช่นปี 2562 ได้ในระยะเวล�อันใกล้นี้  
อย่�งเร็วก็จะเป็นปี 2567 แต่อ�จจะมีบ�งประเทศที่ฟ้ืนตัวได้ก่อน เช่น 
จีนและเยอรมนี แต่สำ�หรับไทยนั้น เนื่องจ�กเร�มีคว�มพ่ึงพ�ร�ยได้ 
ท่องเที่ยวจ�กต่�งช�ติสูงสุดเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ดังรูปที่ 1 ภ�คก�ร
ท่องเที่ยวของเร�จึง “กรอบ” ไปกว่�ประเทศอื่นๆ ด้วย 
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รปูท่ี่� 1 อตัราการพ่ึ่�งพึ่ารายได้จุากนักท่ี่องเท่ี่�ยวต่างชาติในแต่ละประเที่ศ

ไทย

นักท่องเท่ียวในประเทศ นักท่องเท่ียวต่างประเทศ

33% 67%

สเปน 57% 43%

สหราชอาณาจกัร 57% 43%

ฝรัง่เศส 58% 42%

สหรฐัอเมรกิา 71% 29%

อติาลี 71% 29%

เยอรมณี 71% 29%

อนิเดีย 81% 19%

ญีปุ่น่ 88% 12%

ท่�มูา: McKinsey & Company (2020)

ศูนย์วิจัยด้�นก�รตล�ดท่องเที่ยวของ ททท. ค�ดก�รณ์ว่�ไทย
จะต้องใช้เวล�อย่�งน้อย 6 ปี คือ ในปี 2569 ถึงจะกลับม�เทียบเท่� 
ปี 2562 ระหว่�งนี้ก็เป็นระยะเวล�ของก�รกัดฟันสู้และตั้งหลักใหม่ 
เพ่ือรอเวล�ฟ้�ทองผอ่งอำ�ไพอีกครัง้หนึง่ ก�รตัง้หลักใหม่คร�วนีเ้ร�คงไม่
อย�กตกอยูใ่นสถ�นก�รณท์ีมี่คว�มเสีย่งอย�่งปัจจุบนัทนัด่วนแลว้รบัมือ
ไม่ได้เหมือนเดิมอีก ถ้�เช่นนั้นเร�จะต้องทำ�อย่�งไร

เริ่มจ�กม�ดูแนวโน้มอน�คตในวันข้�งหน้�หลังโควิด-19  
ว่�จะเป็นอย�่งไร แนวโนม้อะไรทีจ่ะมีคว�มตอ่เนือ่งพอทีเ่ร�จะลงเส�เขม็
ของธุรกิจในอน�คตได้

แนวโน้มแรกก็คือ แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเข้�ม�
ทั้งในรูปของสังคมไร้เงินสด ก�รสื่อส�รและส่งผ่�นข้อมูล ก�รโฆษณ�
และซ้ือข�ยสนิค้�และบรกิ�ร ก�รใชเ้ทคโนโลยทีีส่�ม�รถสร�้งโลกจำ�ลอง
แบบดิจิทัลจนรู้สึกคล้�ยว่�อยู่ในโลกแห่งคว�มเป็นจริง ไม่ว่�จะเป็น  
Virtual Reality (VR) คือก�รจำ�ลองสภ�พแวดล้อมเสมือนจริงขึ้นม�ใหม่ 
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Augmented Reality (AR) ซึ่งเป็นก�รแต่งเติมสภ�พแวดล้อมจริงและ 
Mixed Reality (MR) หม�ยคว�มว่�ผู้ประกอบก�รท่องเที่ยวในวันหลัง
โควิด-19 ต้องเป็นผู้ประกอบก�รดิจิทัล

แนวโน้มที่สองที่จะต่อเนื่องอย่�งชัดเจน ก็น่�จะเป็นก�รเข้�ม�
ของนักท่องเที่ยวจีน ซ่ึงนอกจ�กจะม�เที่ยวแล้วก็ยังจะม�ลงทุนอีกด้วย  
ผู้ประกอบก�รท่องเที่ยวของไทยก็มีท�งเลือกว่�จะแข่งขันด้วยร�ค�
หรือเป็นพันธมิตรในห่วงโซ่ก�รผลิตกับจีน และยังอีกท�งเลือกหนึ่ง คือ  
ให้บริก�รที่แตกต่�ง จนธุรกิจจีนเลียนแบบไม่ได้ 

แนวโนม้ทีส่�มกคื็อ นกัทอ่งเทีย่วหลังโควดิ-19 จะเป็นคนรุน่ใหม่ 
ซ่ึงออกเที่ยวก่อน ต้องก�รก�รเดินท�งเชิงวิถีชีวิตและประสบก�รณ์ 
ม�กขึ้น ในขณะเดียวกัน รูปแบบก�รเดินท�งก็ยืดหยุ่นและหล�กหล�ย
ม�กขึ้น มุ่งในกิจกรรมที่มีผลลัพธ์ที่สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งยั่งยืนขึ้น 
เช่น อ�จต้องก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิ่น หรือมีมิตรภ�พ
ระยะย�วกับชุมชนท้องถิ่น จุดนี้คือนวัตกรรมท่องเที่ยวที่จะนำ�เสนอวันนี้

เมื่อม�พิจ�รณ�ทั้ง 3 แนวโน้มนี้ ธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่�จะเป็น
ขน�ดไหนในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวต้องพัฒน�สินค้�และบริก�รใหม่ 
ให้ส�ม�รถใช้สื่อออนไลน์นำ� Asset on Location ของตนที่ขณะนี้เป็น 
One time product ให้เป็น All time product ซึ่งเป็นสินค้�และบริก�ร 
ที่ส�ม�รถข�ยได้ ทั้งในและนอกประเทศได้ทุกเวล� โดยไม่จำ�กัดว่� 
นักท่องเที่ยวจะม�เยือนหรือไม่ 

ยกตัวอย่�งเช่น ชุมชนท่องเท่ียวควรเลือกเฟ้น Asset on  
Location ในชุมชนของตน ที่เป็นจุดเด่นให้เป็นจุดข�ย เช่น บรรย�ก�ศ
หรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร อ�ห�ร ของที่ระลึก ส่วน One 
time product คือ สินค้�และบริก�รที่ข�ยนักท่องเที่ยววันนี้ โดยมอง 
นักท่องเที่ยวว่�ม�ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ไป แต่ก�รเป็น All time product  
นั้นจะข�ยนักท่องเที่ยวได้ทุกเวล� ซึ่งอ�จจะเป็นคนเดิมหรือไม่ก็ได้ 
ต้องทำ�ให้ลูกค้�จำ�ได้ คิดถึงสินค้�และบริก�รของเร�อย่�งต่อเนื่อง 
หม�ยคว�มว่�เร�ต้องเติม เสริม แต่งสินค้�ของเร�ให้น่�ชม น่�ซ้ือ  
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แปลกใหม่ตลอดเวล� จะต้องส�ม�รถทำ�ให้นักท่องเที่ยวสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ระยะย�วกับบุคคลหรือองค์กรของเร� เช่น มี Blogger ที่เป็น
คนท้องถิ่นเสนอข�ยสินค้�และบริก�รของแหล่งท่องเที่ยวผ่�นโซเชียล 
มีเดีย ยกตัวอย่�ง YouTuber ชื่อ หลี่จื่อชี (Li Zi Qi) อ�ยุ 31 ปี จ�ก
มณฑลเสฉวน เสนอบรรย�ก�ศและวิถีชีวิตชนบทบน YouTube จนมี 
ชื่อเสียงโด่งดังมีผู้ติดต�มถึง 14.2 ล้�นคน มียอด Views ถึง 2,155 
ล้�นวิว ส�ม�รถได้ร�ยได้จ�ก YouTube อีกท�งหนึ่ง ชุมชนท่องเที่ยว 
จึงควรห�ช่องท�ง ซ่ึงส�ม�รถข�ยบริก�รและผลิตภัณฑ์อย่�งต่อเนื่อง 
ผ่�นสื่อออนไลน์ เช่น ชีวิตลูกช้�งน้อย อ�ห�รสำ�เร็จรูปหรือของที่ระลึก 
จ�กหมู่บ้�น ทั้งเป็นสินค้�และองค์ประกอบแบบ Do-it-Yourself สูตร
อ�ห�รและเครื่องปรุง เช่น ขนมครกผงบรรจุซอง คอร์สออนไลน์เกี่ยวกับ
อ�ห�รถิ่น Clip Zumba อีส�น

รัฐอ�จส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มออนไลน์ด้�นก�รท่องเที่ยว 
ส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็น YouTuber หรือสร้�งเวทีให้ Blogger 
หรือ Influencer ท้องถิ่นที่ม�จ�กแหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรของตน  
เพ่ือให้ส�ม�รถสร้�ง Fan Club กับนักท่องเที่ยวอย่�งต่อเนื่องและ
ส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�ก YouTube อีกท�งหนึ่ง 

สรุปว่� เศรษฐกิจท่องเท่ียวต้องบูรณ�ก�รกับเศรษฐกิจดิจิทัล
และเศรษฐกิจก�รผลิต กล�ยเป็นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์เต็มรูปแบบและ
ตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต

ต้องเปลี่ยนสถ�นะปัจจุบันจ�ก “กรอบ” ไปเป็น “แกร่ง” ให้ได้
ค่ะ…!
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สู่่้กับโควิด้-19
ในปี 2564 

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ค อ ลั มู นิ์  ดุ ล ย ภู า พั  ดุ ล ย พิั นิิ จ  ฉ บัั บั วั นิ ศุึ ก ร์ ท่�  2 2  มู ก ร า ค มู  2 5 6 4

ในที่สุด โควิด-19 ก็เข้�ม�ต้อนรับคนไทยตั้งแต่ต้นปี 2564  
และโอก�สที่เร�จะได้รับวัคซีนก็จะอยู่ในช่วงกล�งปี จึงค่อนข้�งแน่ชัด
แล้วว่�อย่�งน้อยคนไทยก็ต้องตั้งก�ร์ดสู้และอยู่กับโควิด-19 ไปอีก 
หนึ่งปี ทำ�ให้แต่เดิมที่ค�ดก�รณ์ว่�ก�รท่องเที่ยวจะกลับม�ดีดังเดิมก็ยิ่ง
เลือนร�งและเล่ือนออกไปอีก เห็นทีจะเป็นปล�ยปี 2565 นั่นแล้วจึงจะ
หวังพึ่งก�รท่องเที่ยวจ�กต่�งประเทศได้

คำ�ถ�มใหญ่กคื็อว�่ เร�จะอยูก่บัโควดิ-19 ไปอีกหนึง่ปีได้อย�่งไร 
เศรษฐกิจไทยจะทนท�นโควิด-19 รอบ 2 ได้หรือไม่ โดยเฉพ�ะสำ�หรับ 
ผู้ที่มีร�ยได้น้อยหรือผู้ที่มีโอก�สตกง�นจ�กก�รระบ�ดของโควิด-19  
รอบ 2 นี้ รวมทั้งผู้ที่จบก�รศึกษ�ใหม่ ซึ่งกำ�ลังห�ง�นทำ�อยู่เกือบ 3 แสน
คนต่อปี ผู้เขียนเห็นว่�รัฐบ�ลควรมีม�ตรก�รสำ�คัญที่จะต้องทำ�อยู่สอง
กลุ่มใหญ่ๆ คือ
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กลุ่มม�ตรก�รระยะสั้นที่เร�จะต้องใช้ ก็คือ 
หนึ่ง บทเรียนจ�กโควิด-19 ก็คือ ชีวิตของเร�นั้นไม่เป็นอิสระ

ต่อกันอีกต่อไป ก�รดำ�รงชีวิตต�มสิทธิเสรีภ�พของคนๆ หนึ่งอ�จไป
กระทบกับชีวิตคนอ่ืนได้ รัฐบ�ลต้องยกเครื่องกระบวนก�รทั้งระบบให้
ทำ�ง�นอย�่งบรูณ�ก�ร ไม่ใชพ่ระเอกทีเ่ป็นกระทรวงส�ธ�รณสขุร�ยเดียว 
ที่สู้กับโควิด-19 ในขณะที่ ระบบกำ�กับอื่นๆ มีรูรั่วกันหมด เช่น ปัญห�
สน�มมวยในก�รระบ�ดรอบแรก ก�รข้�มแดนผิดกฎหม�ย และบ่อน 
ก�รพนนัในก�รระบ�ดรอบ 2 รฐัตอ้งเอ�จรงิกบั 3 ประเด็นนี ้ใครๆ กเ็ข�้ใจ 
กันว่� กิจกรรมเหล่�นี้มีผู้มีอิทธิพลในวงร�ชก�รอยู่เบื้องหลัง น�ยกฯ 
ต้องขุดร�กถอนโคนให้ได้ ไม่เช่นนั้น ทั้งสังคมและเศรษฐกิจจะเดินหน้�
ต่อไม่ได้ ก�รเอ�บ่อนขึ้นบนดินไม่ใช่วิธีก�รแก้ปัญห�โควิด-19 เพร�ะ 
นักพนันก็จะมีก�รรวมตัวกันอย่�งเดิม รัฐบ�ลจะต้องไม่หลงประเด็น  
ที่จริงโควิด-19 รอบ 2 มีต้นเหตุจ�กบ่อนบนดินนี่แหล่ะ เพียงแต่ไม่ใช่ 
บ่อนบนดินในประเทศไทย    

 สอง เร�จะพึ่งวัคซีนอย่�งเดียวไม่ได้ และจะต้องห�วิธีอยู่กับ
โควิด-19 ให้ได้ เหมือนกับก�รที่คนไทยอยู่กับโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ 
นอกจ�กระบบก�รป้องกันตัวโดยวัคซีน ก�รใส่ม�ส์กและก�รล้�งมือแล้ว  
ต้องห�สูตรก�รรักษ�พย�บ�ลที่มีประสิทธิผล ในขณะนี้ ก็เริ่มมีง�นวิจัย
ที่ให้เบ�ะแสบ�งประก�รว่� จะใช้ย�ประเภทอะไรบ้�ง มีขั้นตอนก�รรักษ�
อย่�งไร และขย�ยระบบนี้ไปยังโรงพย�บ�ลทั่วไป ควรเตรียมย�ที่ใช้
รักษ�ให้พร้อม ถ้�ผลิตในประเทศได้ก็ยิ่งดี เป็นที่น่�สังเกตว่�ระยะหลังนี้  
มีผูต้ดิเชือ้ทีต่�ยด้วยโควดิ-19 นอ้ยม�ก ห�กได้รบัก�รรกัษ�พย�บ�ลแบบ
ทันท่วงที โรงพย�บ�ลของรัฐ ซึ่งมีคว�มพร้อมกว่� ควรทบทวนบทเรียน 
ทีผ่�่นม� เพ่ือใหไ้ด้ระบบทีมี่ประสทิธภิ�พ มีตน้ทนุต่ำ�สดุ มีคว�มเสยีห�ย
ต่อสุขภ�พน้อยที่สุด ควรมีก�รเผยแพร่และสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�ง
โรงพย�บ�ลรัฐ โรงพย�บ�ลเอกชน และคลินิกม�กให้ขึ้น ในเมืองที่
ไม่มี อสม. ควรมีระบบส�ยด่วนและแพลตฟอร์มตอบข้อข้องใจบุคล�กร
ท�งก�รแพทย์ด้วยกันแบบ Fast track นอกจ�กนี้ สำ�หรับบุคคลทั่วไป
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ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 
(ศบค.) ยงัจัดทำ�คู่มือประช�ชนสำ�หรบัโควิด-19 ทีดี่ แตเ่นือ้ห�ยงัย�วม�ก 
สำ�หรบัคนไทยทีอ่่�นหนงัสอื 2 บรรทดัตอ่วนั ควรมีก�รเผยแพรเ่ป็นสว่นๆ  
ในลักษณะโปสเตอร์และคลิปวิดีโอออนไลน์ม�กขึ้น 

ส�ม คนไทยเข้�สู่กระแสสังคมไร้เงินสดเร็วขึ้น เนื่องจ�ก
ม�ตรก�รสนับสนุนของรัฐในโครงก�ร “เร�เที่ยวด้วยกัน” และโครงก�ร 
“คนละครึ่ง” สมควรที่จะเอ�ข้อมูลจ�กแอปพลิเคชันเหล่�นี้ม�ทำ�ก�ร
วิเคร�ะห์ถึงลักษณะของก�รใช้จ่�ยต่�งๆ เพ่ือให้มีคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมก�รบริโภค ก�รใช้จ่�ยและก�รท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ไทยม�กขึ้น เพ่ือที่จะสนับสนุนก�รใช้จ่�ยและก�รท่องเที่ยวในประเทศ 
นอกจ�กนี้ ผลจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�ร “เร�เที่ยวด้วยกัน” 7 ล้�นคน 
“คนละครึ่ง” อีก 15 ล้�นคน “ชิมช้อปใช้” 10 ล้�นคน และผู้ประกอบก�ร 
จำ�นวนม�ก ควรตอ่ยอดแอปเหล�่นีแ้ละแอป “เป๋�ตงั” ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์
ดิจิทัลรวมบริก�ร e-Commerce ท่องเที่ยวทุกประเภทอย่�งเต็มรูปแบบ 
ซึ่งในขณะนี้เร�ใช้แอปพลิเคชันของต่�งประเทศเป็นหลัก 

สี่ ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญว่�ใครควรจะได้วัคซีนก่อนหลังนั้น 
แนน่อนทกุคนคงจะเหน็ตรงกนัว�่บคุล�กรท�งก�รแพทยต์อ้งเป็นชดุแรก
ที่ได้วัคซีน ถัดไปก็น่�จะเป็นบุคล�กรที่อยู่ในอุตส�หกรรมขนส่ง รวมทั้ง
แท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้�ง กลุ่มเดลิเวอรี่ทั้งหล�ย รวมทั้งบุคล�กรขนส่ง
ของร้�นอ�ห�ร ซูเปอร์ม�ร์เก็ต บุรุษไปรษณีย์ ซ่ึงจะต้องเอ�ของไปส่ง 
ต�มบ้�น เพร�ะบุคล�กรเหล่�นี้จะเป็นบุคล�กรที่แพร่เชื้อได้อย่�งดี  
ในต่�งประเทศนั้นให้คว�มสำ�คัญกับผู้สูงวัยก่อน แต่ผู้เขียนคิดว่�ควร
ให้คนที่ทำ�ง�นและมีโอก�สแพร่เชื้อโรคได้ฉีดก่อน ส่วนผู้สูงอ�ยุควรให้
โอก�สผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว ไม่มีร�ยได้ และข�ดแคลนที่พักส่วนตัวก่อน 
ส่วนผู้สูงอ�ยุที่ไม่มีโรคประจำ�ตัวก็ให้หลีกเลี่ยงก�รสัมผัสผู้ที่ทำ�ง�น 
ข�้งนอกไปกอ่น ชมุชนอ�จห�พ้ืนทีท่ีจ่ะใหผู้ส้งูอ�ยทุีแ่ขง็แรงแตไ่ม่มีทีพั่ก
แยกที่เป็นส่วนตัวออกม�อยู่ต่�งห�ก เพ่ือคว�มสะดวกในก�รดูแลและ 
เฝ้�ระวังผู้สูงอ�ยุที่ยังไม่ป่วย  
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ควรเปิดใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) และโรงพย�บ�ล 
เอกชน ซือ้วคัซีนทีไ่ด้รบัก�รรบัรองม�ตรฐ�นจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
อ�ห�รและย� (อย.) จ�กต่�งประเทศได้ ทั้งนี้ ต้องมีระบบจัดซื้อที่โปร่งใส 
ไม่มีใตโ้ตะ๊ แต ่อปท. และโรงพย�บ�ลเอกชนอ�จตอ้งรบัผดิชอบดูแลผูร้บั
วัคซีนในกรณีที่เกิดผลข้�งเคียงจ�กก�รฉีดวัคซีนที่ตนเองจัดซื้อม� 

ห�้ ตอ้งสรปุบทเรยีนเรือ่งก�รกำ�กบัและก�รใชแ้รงง�นต�่งด้�ว 
โดยใหแ้รงง�นต�่งด้�วทีมี่อยูใ่นประเทศ ซ่ึงมีจำ�นวนม�กแล้ว รวมถงึพวก
ที่เข้�ม�แบบผิดกฎหม�ยม�ขึ้นทะเบียนให้เป็นระบบและไม่ควรอนุญ�ต 
ให้แรงง�นต่�งด้�วผิดกฎหม�ยเข้�ม�อีก โดยจะต้องลงโทษเครือข่�ย 
ที่นำ�เข้�แรงง�นต่�งด้�วอย่�งสูงสุด ในฐ�นะบุคคลที่เป็นบ่อนทำ�ล�ย
ประเทศช�ติ ก็ต้องกำ�จัดคนเหล่�นี้ให้หมดไป เพร�ะก�รระบ�ดรอบ 2 นี้ 
เกิดจ�กพวกบ่อนทำ�ล�ยเหล่�นี้ที่นำ�แรงง�นผิดกฎหม�ยติดโรคเข้�ม�

หก ทบทวนม�ตรก�รเพิ่มวันหยุด เพื่อใช้กระตุ้นก�รท่องเที่ยว 
ก�รเพ่ิมวันหยุดอ�จจะเพ่ิมร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวบ้�ง แต่ก็จะเพ่ิม 
ก�รระบ�ดของโรค เพ่ิมตน้ทนุ และลดจีดีพีในภ�คเศรษฐกจิอ่ืน ผลิตภ�พ
ก�รผลิตโดยรวมของประเทศอ�จลดลง จึงควรมีก�รศึกษ�และทบทวน
นโยบ�ยนีใ้หช้ดัเจน ทกุวนันีค้นไทยกมี็วนัหยดุม�กอยูแ่ล้ว และกย็งัหยดุ
ทำ�ง�นที่บ้�นได้อีก ก�รเพ่ิมวันหยุดในขณะที่ทุกคนก็ไม่มีเงิน ซ้ำ�โรคก็
ยังระบ�ดอยู่ก็ไม่แน่ว่�ม�ตรก�รนี้จะส�ม�รถกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ได้จริง ผลก็คือคนไทยจะขี้เกียจม�กขึ้น นิสัยก�รออมจะลดลง บ�งคน
ตกง�นก็จริง แต่ก็กู้เงินไปเที่ยวต�มคว�มฝัน   

เจ็ด ควรเลกิรบัช�วต�่งช�ตทิีจ่ะเดินท�งเข�้ประเทศไทยชัว่คร�ว  
เพร�ะขณะนี้ระบบส�ธ�รณสุขของไทยใกล้ถึงขีดจำ�กัดแล้ว  

ม�ตรก�รระยะย�วก็คือ รัฐบ�ลควรห�ม�ตรก�รก�รลงทุน
ที่มีแต่ได้กับได้บ้�งคือ กระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ิมผลิตภ�พในก�รผลิต
เช่น ม�ตรก�รออกแบบก�รผลิตและใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ เพ่ือลด
แรงง�นต่�งด้�ว เช่น วิธีก�รจัดก�รตล�ดสดแบบ Touchless เป็นต้น  
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แต่ม�ตรก�รที่รัฐดำ�เนินก�รอยู่ทุกวันนี้ ล้วนแต่เป็นก�รใช้จ่�ยแบบ 
สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป ซ่ึงอ�จหม�ยคว�มว่�หมดโควิด-19 แล้ว
ศักยภ�พก�รผลิตของประเทศก็ยิ่งถดถอยลงไปกว่�เดิมอีก…!  
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The Great Reset
ปรับตัวใหม่

หลัังโควิด้-19

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ” วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  1 9  พั ฤ ศึ จิ ก า ย นิ  2 5 6 3  

ที่จริงแล้ว โควิด-19 ก็ไม่ใช่ว่�มีแต่ข้อเสียเสียทั้งหมด ข้อดี
เรื่องแรกก็คือว่�ก�รที่เศรษฐกิจหยุดชะงักลง ทำ�ให้เร�เห็นก�รกลับคืน
ฟ้ืนคืนตัวของธรรมช�ติ ซ่ึงเป็นที่น่�แปลกใจว่�ภ�ยในเวล�ไม่กี่เดือนก็
ส�ม�รถฟ้ืนกลับม�ได้ ทำ�ให้เร�ฉุกใจได้คิดว่� เร�ได้ทำ�ท�รุณกรรมต่อ
ธรรมช�ติและชีวิตของสัตว์อื่นๆ ในโลกนี้ม�กแคไ่หน ข้อดขีอง โควิด-19 
ข้อที่สองก็คือ เปิดโอก�สให้เร�สะท้อนคิดถึงก�รดำ�รงชีวิตท่ีผ่�นม�แล้ว
ถ�มตัวเองว่�จะทำ�ไปอย่�งนี้แล้วก็สะดุดอย่�งนี้เพ่ือที่จะเริ่มต้นใหม่อีก 
แล้วก็สะดุดอีก ต่อไปซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกหรือไม่

โควิด-19 ได้สะท้อนให้เห็นคว�มเปร�ะบ�งของภ�คเศรษฐกิจ
ก�รทอ่งเทีย่วไทยอย�่งหมดเปลือก เรือ่งแรกกคื็อ เร�ได้พ่ึงพ�ร�ยได้จ�ก 
ต่�งประเทศม�กเกินไป ในบรรด�ประเทศท่ีมีร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว 
น�น�ช�ติม�กที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพ� 
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ก�รทอ่งเทีย่วจ�กต�่งช�ตมิ�กทีส่ดุคือถงึ 2 ใน 3 (รอ้ยละ 67) ของร�ยได้ 
รวมเทียบกับของประเทศสหรัฐอเมริก� (ร้อยละ 29) สเปน (ร้อยละ 43) 
ฝรั่งเศส (ร้อยละ 42) และสหร�ชอ�ณ�จักร (ร้อยละ 43) ต่อให้เร�กระตุ้น
ก�รท่องเที่ยวภ�ยในจนเต็มท่ีก็ยังม�ชดเชยส่วนที่ข�ดไปได้แค่ 1 ใน 3 
เท่�นั้น 

ประก�รที่สอง คือ ก�รขย�ยตัวของก�รท่องเที่ยวไทยตอกย้ำ�
โครงสร้�งคว�มเหลื่อมล้ำ�ของประเทศ ซึ่งทำ�ให้คว�มเหล่ือมล้ำ�ที่มีม�ก
อยูเ่ดิมนัน้กลับรนุแรงม�กยิง่ขึน้ เม่ือก�รทอ่งเทีย่วขย�ยตวันัน้เศรษฐกจิ
ของร�ยใหญ่เฟ่ืองฟูม�กขึน้และรวดเรว็กว�่ร�ยเล็ก ซ่ึงจ�กก�รศกึษ�ของ 
รศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส พบว่� เม่ือร�ยได้จัดก�รท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1 ร�ยได้จะตกแก่ผู้มีร�ยได้สูงร้อยละ 0.46 แต่จะตกแก่ผู้มี 
ร�ยได้น้อยเพียงร้อยละ 0.026 แต่เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ�กิจก�รขน�ดใหญ่
โดยเฉพ�ะขน�ดใหญ่ม�กก็ยังประคองตัวอยู่ได้ แต่กิจก�รขน�ดกล�ง
และขน�ดเล็กในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวก็พับฐ�นไปหมด บุคล�กรด้�น 
ท่องเที่ยวก็ตกง�นกันอย่�งครึกโครม แม้แต่นักบินก็ตกง�นได้  

ประก�รที่ส�ม คือ เร�เคยมองก�รท่องเที่ยวแต่ด้�นเดียว คือ
มองแต่ว่�ก�รท่องเที่ยวมีแต่ได้กับได้ ภ�คเอกชนก็ทุ่มทุนอย่�งสุดตัว 
ภ�ครัฐก็ Promote อย่�งสุดเหวี่ยง แต่ข�ดยุทธศ�สตร์ที่จะม�รองรับ
คว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นได้จ�กสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝัน แม้ในด้�นสุขภ�พ 
หนว่ยร�ชก�รของรฐัพอจะมีประสบก�รณจ์�กก�รรบัมือโรคระบ�ดม�กอ่น  
แต่ภ�คร�ชก�รส่วนอ่ืนๆ นั้นไม่เคยมีคว�มส�ม�รถในก�รรับมือ 
ก�รล้มละล�ยของภ�คเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ในขน�ดนี้ม�ก่อน  
นโยบ�ยด้�นก�รท่องเที่ยวของเร�มีด้�นเดียวก็คือ เพ่ิมจำ�นวน 
นักท่องเที่ยวให้ม�กขึ้นหรือเพ่ิมร�ยได้ให้ม�กขึ้น แต่ไม่ได้มีระบบ  
Safety Net รองรับบุคล�กรท่องเท่ียว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงง�น 
นอกระบบ รวมท้ังนโยบ�ยท่องเที่ยวก็ไม่เคยคิดถึงต้นทุนที่สังคม 
ที่คนไทยผู้เสียภ�ษีต้องจ่�ยก่อนโควิด-19 เร�ก็ยังไม่เคยบังคับให้ 
นักท่องเที่ยวมีประกันสุขภ�พ  
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แลว้โลกและภ�คเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทยของเร�จะเดินหน�้ตอ่
ไปได้อย่�งไร? 

น�ยเคล้�ส ์ชว�บ ผูก้อ่ตัง้และประธ�นบรหิ�รสภ�เศรษฐกจิโลก 
(WEF) เสนอว�่ เร�ตอ้งปรบัเปล่ียนทศันคตจิ�กมุมมองระยะสัน้สูมุ่มมอง
ระยะย�ว จ�กระบบทุนนิยมที่หุ้นส่วนเป็นใหญ่ไปสู่ทุนนิยมที่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดมีคว�มสำ�คัญ และก�รตรวจสอบธุรกิจและรัฐบ�ลต้อง
คำ�นึงถึงปัจจัยด้�นธรรม�ภิบ�ล สังคมและสิ่งแวดล้อม

น�ยชว�บเห็นว่� ในก�รรับมือกับธุรกิจเศรษฐกิจจ�กโควิด-19 
นั้นโลกจะต้องมีก�รปรับตัวครั้งใหญ่ที่เรียกว่� The Great Reset ซ่ึง
ตอ้งมีก�รทบทวนและปรบัคว�มสำ�คัญและคว�มสมัพันธค์รัง้ใหม่ระหว�่ง
มนษุยก์บัธรรมช�ต ิโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่กจิกรรมท�งเศรษฐกจิของมนษุย์
ที่ท้�ท�ยคว�มยั่งยืนของระบบนิเวศ 

ถ้�เช่นนั้นเร�จะปรับตัวใหม่ แล้วเดินหน้�ด้วยกันอย่�งไร

ทั้งนี้ ก�รปรับคว�มสำ�คัญและคว�มสัมพันธ์นี้จะต้องอ�ศัย 
ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน ประก�รแรก ก็น่�จะต้องสร้�งวิสัยทัศน์ 
ร่วมด้วยกันใหม่ มีเป้�หม�ยที่เป็นระยะย�วร่วมกันที่เน้นเรื่องคว�ม
ยุติธรรมและคว�มยั่งยืนคว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะนี้
ประเทศไทยก็มีแผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี แต่เป็นแผนประเภทท็อปด�วน์ 
เร�ต้องก�รแผนระยะย�วที่คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม เพร�ะมิฉะนั้นแล้ว
เมื่อเกิดปัญห�ขึ้นก็จะแก้ปัญห�ไม่ตรงจุด เช่น ก�รท่องเที่ยวที่เชียงใหม่
กับภูเก็ตแตกต่�งกันม�ก ก�รกระตุ้นคนไทยเที่ยวไทย ไม่ช่วยภูเก็ต 
เท่�ไรนัก แต่ช่วยขยับเชียงใหม่รอบนอก คนไทยชอบธรรมช�ติ ทิวทัศน์ 
และนอนรีสอร์ท ไปดูหมอกดูเมฆ แต่ท่องเที่ยวในเมืองเก่�เชียงใหม่ 
ยังไม่ค่อยกระเตื้อง เพร�ะก�รท่องเที่ยวในเมืองเก่�ของเชียงใหม่ 
เป็นตล�ดนักท่องเที่ยวจีน      
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ประก�รต่อไป ต้องมีก�รว�งแผนท่องเที่ยว โดยมองว่� 
ก�รท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเมืองและให้โยงคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งก�รท่องเที่ยวกับแผนพัฒน�เมืองในทุกรูปแบบ ไม่ใช่ก�ร
อนุรักษ์เมืองเก่�ก็ไปท�ง เมืองอัจฉริยะก็ไปอีกท�ง เมืองท่องเที่ยวก็ไป
อีกท�งหนึ่งเช่นในปัจจุบัน ต้องมีก�รบูรณ�ก�รก�รจัดก�รภ�ครัฐและ 
ก�รกระจ�ยอำ�น�จไปสู่ท้องถิ่น

ประก�รที่ส�ม ควรมีก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้�ม�
เป็นส่วนประกอบของก�รท่องเที่ยวในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วีซ่�ออนไลน์ 
เทคโนโลยีไร้สัมผัส เทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์ในขั้นตอนก�รเข้�เมือง 
เทคโนโลยีก�รลดก�รใช้แรงง�นที่ไม่มีทักษะ ก�รใช้ Virtual Reality 
Technology เข้�ม�สร้�งประสบก�รณ์ที่มีมูลค่�สูง 

ที่สำ�คัญก็คือ ใช้ม�ตรก�รก�รคลัง เช่น ค่�ธรรมเนียม ภ�ษี 
เข้�ม�กำ�กับดูแล ไม่ให้เกิดก�รท่องเท่ียวท่ีเกินขีดจำ�กัดของธรรมช�ติ  
ไม่ตอ้งเกรงใจนกัทอ่งเทีย่วว�่จะไม่เข�้ม�เทีย่วประเทศไทย ยงัไงๆ เข�ก ็
จะม�และจะม�ม�กกว่�เดิม รอแต่เพียงว่�เร�จะเปิดประเทศเม่ือไหร่  
เร�ตอ้งเพ่ิมอำ�น�จใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหส้�ม�รถเกบ็ภ�ษหีรอื
ค่�ธรรมเนียมเพ่ิมเติมจ�กก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ เพ่ือจะได้มีร�ยได้
กลับม�ทะนุบำ�รุงรักษ�มรดกท่องเที่ยวให้สืบทอดไปยังลูกหล�นต่อไป  

เร�ต้องเลือกว่�จะรักษ�แม่ห่�นที่ไข่เป็นทองคำ�ไว้ เพ่ือผลใน
ระยะย�วหรือจะย่�งแม่ห่�นม�กิน เพื่อบรรเท�คว�มหิวในปัจจุบัน…!
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ภาคสู่่วนไหน
ขัองการท่่องเท่่�ยว
ท่่�จะฟื้้�นตัวก่อน
หลัังโควิด้-19

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  2 2  ตุ ล า ค มู  2 5 6 3  

ท่�นผู้อ่�นลองเด�ดูสิคะว่� ภ�คส่วน (Segment) ใดของ 
ก�รท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวหลังโควิด-19 ก่อน โดยทั่วไป เร�ก็มักจะคิดว่� 
ก�รเดินท�งเพ่ือทำ�ม�ห�กนิเพ่ือป�กทอ้งเป็นเรือ่งสำ�คัญ ดังนัน้ ภ�คสว่น
ก�รเดินท�งเพ่ือก�รทำ�ธรุกจิน�่จะฟ้ืนตวักอ่น แตค่ว�มจรงิไม่เป็นเชน่นัน้  
ก�รศกึษ�ของสถ�บนัศกึษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะสนบัสนนุโดย สกสว. พบว�่ 
ทศวรรษที่ 2540 หลังวิกฤติเศรษฐกิจ ก�รท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจลดลงเร็ว
กว่�ก�รท่องเที่ยวเพ่ือก�รพักผ่อนและยังฟ้ืนตัวทีหลัง ดูจ�กโรงแรมที่
อัตร�ก�รเข้�พักในวันหยุดดีกว่�ในวันธรรมด� (Skift Research, 2020)  
ส�เหตทุีก่�รเดินท�งเพ่ือธรุกจินัน้มีก�รฟ้ืนตวัช�้กเ็พร�ะธรุกจิส�ม�รถใช้
เครื่องมือสื่อส�รท�งไกลในก�รเจรจ�และประชุมได้ นอกจ�กนั้น ธุรกิจ
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ขน�ดใหญ่กย็งัใหค้ว�มสำ�คัญกบัคว�มรบัผดิชอบตอ่สขุภ�พของบคุล�กร
และกฎระเบียบของรัฐ จึงทำ�ให้ก�รฟื้นตัวของธุรกิจค่อนข้�งช้� ภ�คส่วน 
ทีจ่ะขย�ยตวักอ่นน�่จะเป็นก�รเจรจ�ธรุกจิทีจ่ำ�เป็นตอ้งพบปะกนัตอ่หน�้  
ส่วนภ�คธุรกิจท่องเที่ยวท่ีจะเติบโตท้�ยสุดคือ ธุรกิจที่ว่�ด้วยอีเวนท์ 
และก�รประชุมระหว่�งประเทศขน�ดใหญ่ สำ�หรับประเภทของ
อุตส�หกรรมทีจ่ะฟ้ืนตวัพรอ้มทีจ่ะเดินท�งท�งธรุกจิกอ่นคือ อุตส�หกรรม 
ท�งก�รแพทย์ อุตส�หกรรมก�รผลิต และก�รขนส่ง ต่อม�จะเป็น
อุตส�หกรรมในภ�คส่วนที่เกี่ยวกับก�รเงิน อสังห�ริมทรัพย์ พลังง�น
และอุตส�หกรรมเทคโนโลยี ส่วนอุตส�หกรรมที่เกี่ยวกับก�รศึกษ�  
ก�รให้บริก�รท�งวิช�ชีพ จะส�ม�รถใช้เทคโนโลยีสื่อส�รท�งไกล 
ม�ทดแทนคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเดินท�งได้   

ก�รเดินท�งเพ่ือธรุกิจนัน้ ปกตมีิสดัสว่นประม�ณรอ้ยละ 15-20  
ของก�รเดินท�งทั้งหมด ห�กนับจ�กจำ�นวนผู้เดินท�ง แต่ห�กนับจ�ก
ร�ยได้แล้วก�รเดินท�งเพ่ือธุรกิจนั้นมีคว�มสำ�คัญม�ก และส�ม�รถ
สร้�งกำ�ไรให้กับส�ยก�รบินและโรงแรมได้ม�กกว่�ก�รเดินท�งเพ่ือก�ร 
พักผอ่น สำ�หรบัส�ยก�รบินแล้ว ถงึแม้ว�่ก�รเดินท�งของนกัธรุกจิจะเป็น
สดัสว่นนอ้ยคือ ประม�ณรอ้ยละ 10 ของผูโ้ดยส�ร แตก่มี็สว่นแบง่ในกำ�ไร
ถงึรอ้ยละ 55-75 ห�กม�ดูกนัทีก่�รใชจ่้�ยเพ่ือก�รเดินท�งเพ่ือธรุกจิแล้ว 
ผู้เชี่ยวช�ญและ IATA มีก�รค�ดก�รณ์ว่�ภ�ยในสิ้นปี 2563 นี้ อย่�งดี
ทีส่ดุก�รเดินท�งเพ่ือธรุกจิจะฟ้ืนตวัไม่เกนิรอ้ยละ 25 และภ�ยในสิน้ปีหน�้  
(พ.ศ. 2564) ก�รฟื้นตัวก็น่�จะประม�ณร้อยละ 50 เพร�ะเม่ือเทียบกับ
ก่อนโควิด-19 ผู้บริห�รของเอเจนซ่ีท่องเที่ยวขน�ดใหญ่มีคว�มเห็นว่� 
ห�กโควิด-19 ไม่ยืดเยื้อไปเป็น 4-5 ปีแล้ว ก�รเดินท�งเพ่ือธุรกิจ 
น่�จะกลับม�เหมือนเดิมภ�ยใน 2 ปี 

ปัจจุบัน แนวโน้มที่เริ่มเห็นก็คือ นักท่องเที่ยวเพื่อก�รพักผ่อน 
มีคว�มพรอ้มทีจ่ะเดินท�งม�กกว�่นกัธรุกจิ ก�รตดิต�มก�รเดินท�งของ 
สหรัฐอเมริก�โดย Skift Research พบว่� ในเดือนกันย�ยน 2563  
ก�รเดินท�งเพื่อก�รพักผ่อนยังมีสัดส่วนถึงร้อยละ 82 ในสหรัฐอเมริก�
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และที่เหลือเป็นก�รเดินท�งเพ่ือธุรกิจ ในประเทศจีนก�รสำ�รวจของ 
McKinsey พบว่� กว่�ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสำ�รวจเซนติเมนต์ 
(Sentiment Survey) ในเดือนเดียวกันระบุว่�พร้อม จะเดินท�งภ�ยใน
สิ้นปี 2563 

ส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ก�รเดินท�งเพ่ือก�รพักผ่อนนั้นฟ้ืนก่อน
ก�รเดินท�งเพ่ือธุรกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริก� เกิดจ�กก�รที่ผู้คนหนี
ศูนย์กล�งแห่งโรคระบ�ดไปอยู่ชนบท ก�รสำ�รวจของ McKinsey พบว่�
ใน 5 ประเทศ อันได้แก่ ออสเตรเลีย แคน�ด� ฮ่องกง  สหร�ชอ�ณ�จักร
และสหรฐัอเมรกิ� ก�รเดินท�งเพ่ือเยีย่มเพ่ือนและญ�ตจิะเป็นปัจจัยหนนุ 
ที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับก�รเดินท�งเพ่ือก�รพักผ่อน ในปล�ยปี 2563 นี้ 
Skift Research ค�ดก�รณ์ว่� ก�รเดินท�งเพ่ือก�รพักผ่อนจะกลับม�
เหมือนเดิมกอ่นก�รเดินท�งเพ่ือธรุกจิกจ็รงิ แตก่�รเดินท�งเพ่ือพักผอ่นนี ้
จะมีกลุ่มเล็กลง เป็นก�รเดินท�งที่ไม่ใช้มัคคุเทศก์ และเป็นก�รเดินท�ง
ที่เข้�สู่แหล่งท่องเท่ียวธรรมช�ติและฟ้ืนฟูสุขภ�พและก�รออกกำ�ลังก�ย
และสนใจกจิกรรมทีส่ม�ชกิในครอบครวัส�ม�รถมีสว่นรว่มได้ ผูเ้ชีย่วช�ญ
ต่�งประเทศค�ดว่�แนวโน้มนี้จะยังคงอยู่หลังจ�กที่โควิด-19 มล�ย 
ห�ยไปแล้ว 

สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็ดูจะมีแนวโน้มคล้�ยคลึงกัน เม่ือ
รัฐบ�ลเปิดก�รท่องเที่ยวหลังล็อกด�วน์ รีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ 
ข�ยห้องได้ดีกว่�โรงแรมในเมือง และธุรกิจในเมืองในวันธรรมด�นั้นยัง
หงอยเหง�อยู่ม�ก อย่�งไรก็ดี แนวโน้มที่พบในประเทศไทยก็คือ คนไทย
จะเที่ยวระยะสั้น ม�กกว่�ที่จะใช้ก�รเดินท�งโดยเครื่องบิน ทำ�ให้จังหวัด
ใกล้กรุงเทพที่ส�ม�รถเดินท�งได้โดยรถยนต์ส่วนตัว มีก�รฟื้นตัวที่ดีขึ้น
กว่�จังหวัดที่ต้องเดินท�งไกล

อีกข้อค้นพบที่น่�สนใจของสถ�บันวิจัยต่�งประเทศก็คือว่�ใน
ช่วงเวล�ของโควิด-19 นั้น ร�ค�ไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำ�คัญ ปัจจัยที่สำ�คัญ
ม�กกว่�เป็นเรื่องคว�มปลอดภัย คว�มใกล้ไกลของแหล่งท่องเที่ยวจ�ก
ถิ่นที่อยู่อ�ศัยและคว�มหน�แน่นของจุดหม�ยปล�ยท�ง นโยบ�ยใหม่ 
เช่น Working from home จะนำ�ไปสู่ Working from anywhere และ
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โควิด-19 ทำ�ให้เส้นแบ่งระหว่�งก�รเดินท�งเพ่ือธุรกิจและก�รเดินท�ง
เพื่อพักผ่อนนั้นชัดเจนน้อยลง

ในประเทศท่ีเข้�ถึงกันได้ง่�ยโดยก�รเดินท�งด้วยรถยนต์
ปร�กฏว่�บุ๊คกิ้งก�รเดินท�งโดยก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศนั้นลดลง
อย่�งม�ก เช่น ในประช�คมยุโรป ส่วนก�รเดินท�งระหว่�งประเทศนั้น  
McKinsey (2020) ค�ดก�รณ์ว่� ก�รเดินท�งระหว่�งประเทศจะเริ่มต้น
ระหว�่งประเทศทีอ่ยูใ่กล้กนั ม�กกว�่ก�รเดินท�งระยะไกล ในประเทศจนี 
ซ่ึงประช�ชนมีคว�มรู้สึกว่�สถ�นก�รณ์ปลอดภัยแล้ว ก�รเดินท�ง 
ก็ขย�ยตัวขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเดินท�งในประเทศและ 
แม้แต่ผู้เกษียณอ�ยุก็ยังต้องก�รก�รเดินท�งท่องเที่ยว 

ณ ปัจจุบันนี้ ร�ยง�นของ Skift ค�ดคะเนว่� เศรษฐกิจ 
ทอ่งเทีย่วโลกวดัจ�กร�ยรบัรวมทัง้โลกจะกลับม�ดีเหมือนกบัปี 2562 นัน้
จะไม่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 แต่ไม่น่�จะเกินปี 2567 จีนจะฟ้ืนตัวเร็วกว่� 
ทั้งโลก 1 ปี และเศรษฐกิจท่องเที่ยวจีนจะฟ้ืนฟูเช่นเดิมในช่วง 2565-
2566 แต่จะเดินท�งได้หรือไม่ข้ึนอยู่กับนโยบ�ยรัฐบ�ลจีน ซึ่งขณะนี้เน้น
ให้คนจีนท่องเที่ยวในประเทศ ญี่ปุ่นจะได้ร�ยรับถึงระดับปี 2562 ภ�ยใน
ปี 2567-2568 ส�ธ�รณรัฐเยอรมนีก็ฟื้นตัวภ�ยในปี 2565-2566 และ
สหรัฐอเมริก�ช้�ที่สุดคือระหว่�งป ี2567-2568 ส่วนไทยนั้น Skift เห็นว่�  
โอก�สจะใช้ท่องเท่ียวภ�ยในประเทศม�ชดเชยนั้นเป็นไปไม่ได้ เร�ยังคง
ต้องพ่ึงคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งไทยกับจีน เพ่ือเรียกตล�ดต่�งประเทศ
กลับม�บ�งส่วน เป็นก�รต่อลมห�ยใจให้ภ�คเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ดังนั้น ก�รที่ประเทศไทยจะเน้นโฆษณ�ประสบก�รณ์ของไทย 
ท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยจ�กโควิด-19  ก�รท่องเท่ียว 
ท�งธรรมช�ติ  คว�มไม่หน�แน่นของท�งประช�กรของประเทศไทย 
(เปรียบเทียบกับสิงคโปร์หรือฮ่องกงหรือเวียดน�ม) ในก�รโปรโมท
ประเทศไทยหลังโควิด-19 ก็น่�จะเป็นทิศท�งที่ถูกต้อง และตล�ดหลัก
ของไทยก็คงเป็นตล�ดเอเชียตะวันออกเหมือนเดิม…!
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รัฐจะช่่วยมัคคุเท่ศก์
ช่่วงโควิด้-19
ได้้อย่างไร ?

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  2 4  กั นิ ย า ย นิ  2 5 6 3  

ในขณะนี ้กลุม่อ�ชพีทีมี่ปัญห�เรือ่งก�รจ�้งง�นม�กทีส่ดุกน็�่จะ 
เป็นกลุม่มัคคุเทศก ์เพร�ะตัง้แตเ่ดือนเมษ�ยนทีผ่�่นม�กไ็ม่มีนกัทอ่งเทีย่ว 
ต่�งช�ติเข้�ม�ในประเทศไทยเลย ส่วนคนไทยเองก็ไม่นิยมใช้มัคคุเทศก์
ม�กนัก ก่อนเกิดปัญห�ก�รระบ�ดของโควิด-19 ประเทศไทยมีจำ�นวน
มัคคุเทศก์อยู่ถึงเกือบหนึ่งแสนคน บุคคลเหล่�นี้เม่ือครั้งบ้�นเมืองยัง
ดีอยู่ถือเป็นด่�นแรกของก�รต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวและเป็นผู้สร้�ง 
ภ�พลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย แต่ต้องกลับเป็นคนตกง�นในปัจจุบัน

ในสถ�นก�รณ์ที่นักท่องเท่ียวยังไม่ส�ม�รถเดินท�งเข้�ม�ใน
ประเทศไทยได้ มูลนิธิสถ�บันศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะโดยก�รสนับสนุน
ทุนวิจัยจ�ก สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) จำ�เป็นต้องอ�ศัยมัคคุเทศก์เป็นผู้ให้คว�มรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวและก�รเดินท�งภ�ยในประเทศที่เรียกว่�  
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Customer’s Journey เพ่ือนำ�ท�งไปสู่ก�รศึกษ�เชิงระบบของก�ร 
ท่องเที่ยวเพ่ือเสนอทิศท�งง�นวิจัยเชิงระบบในอน�คต จึงได้ข้อมูล 
ม�เล่�สู่กันฟัง ดังนี้

ในขณะนี ้มัคคุเทศกข์องไทยตกง�นกนัม�กแทบจะรอ้ยละ 100  
ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน สถ�นก�รณ์โควิด-19 ของโลกในปัจจุบันก็ยังไม่ 
กระเตื้องขึ้น ในขณะท่ีกำ�ลังเขียนบทคว�มนี้ โลกมีผู้ติดเชื้อแล้วถึง 30  
ล�้นคน มีก�รตดิเชือ้เกอืบ 3 แสนคนตอ่วนั ประเทศทีเ่ป็นลูกค้�ร�ยใหญ่ 
ของเร�ในยุโรปก็ล้วนติดเชื้อกันย่ำ�แย่ทั้งนั้น รวมทั้งรัสเซีย ซึ่งตอนนี้
กำ�ลังนำ�หน�้ในด้�นผูต้ดิเชือ้อยู ่ลูกค้�ทีพ่อจะมีสถ�นก�รณดี์ขึน้กจ็ะมีจีน  
เก�หลีใต้ และญี่ปุ่นเท่�นั้น

ถ้�เช่นน้ัน ในระยะส้ันจะมีก�รประคับประคองมัคคุเทศก์ได้อย่�งไร  
ก�รอุดหนนุใหน้กัทอ่งเทีย่วไทยไปเทีย่วกนัม�กขึน้นัน้ กลุ่มมัคคุเทศกไ์ม่
ค่อยได้รบัประโยชนเ์ท�่ไหร ่แตก่ลุ่มใหญ่ๆ ทีอ่�จจะใชป้ระโยชนมั์คคุเทศก ์
ได้ก็คือ กลุ่มนกัเรยีน ถ�้รฐับ�ลใชง้บประม�ณในเวล�นีอั้ดลงไปทีโ่รงเรยีน
ต่�งๆ ให้โรงเรียนพ�นักเรียนออกไปทัศนศึกษ�ยังแหล่งท่องเที่ยวท�ง
ประวัติศ�สตร์ แหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ เร�ก็จะส�ม�รถจ้�งง�น
มัคคุเทศก์ได้ ห�กรัฐบ�ลสนับสนุนในเรื่องนี้ก็จะเกิดเป็นผลลัพธ์แบบ 
Win^5 คือ ผลประโยชนย์กกำ�ลัง 5 มัคคุเทศกก์ไ็ด้ โรงเรยีนกไ็ด้ นกัเรยีน
กไ็ด้ และผูป้กครองกไ็ด้ประโยชนด้์วย รวมไปถงึผูป้ระกอบก�ร โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งผู้ประกอบก�รรถทัวร์ขน�ดใหญ่ ตลอดจนแม่ค้�พ่อค้�ร�ยเล็ก 
ร�ยน้อย ซึ่งข�ยของอยู่ร�ยรอบแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ ทั้งในเมืองหลัก
และเมืองรอง เช่น อยุธย� บ�งปะอิน สุโขทัย เชียงใหม่ ลำ�ป�ง ลำ�พูน 
พัทลุง และนครศรีธรรมร�ช เป็นต้น กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�
และกระทรวงศกึษ�ธกิ�รควรรบีรว่มมือกนัจัดก�รทวัรพิ์เศษสำ�หรบัเด็กๆ  
อย่�งไรก็ดี ต้องให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยในก�รเดินท�งด้วย 
อย่�งเช่น ทะเลน้อยยังไม่มีเรือท่ีปลอดภัยพอสำ�หรับเด็กๆ แล้วต้อง
ระมัดระวังเรื่องคว�มปลอดภัยจ�กก�รติดเชื้อโควิด-19 ด้วย ดังนั้น  
อ�จจะเลือกก�รเดินท�งที่ไม่ไกลนัก มีก�รรักษ�คว�มปลอดภัยอย่�งดี 
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รัฐบ�ลอ�จจะสนับสนุน โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนท้องถิ่น 
และอ�จจะอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเป็นบ�งส่วน

นอกจ�กเสน้ท�งก�รทอ่งเทีย่วทีต่อ้งใชก้�รเดินท�งโดยรถยนต์
แล้ว กทม. และองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดยังส�ม�รถสนับสนุนให้เกิด
ก�รท่องเที่ยวภ�ยในจังหวัดและในเมืองของตนเอง โดยท่องเที่ยวด้วย
ก�รเดินหรือ Walking tour ท่ีต้องอ�ศัยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นอกจ�ก 
ผลประโยชน์ในระยะส้ันคือ ก�รสร้�งร�ยได้และก�รจ้�งง�นแล้ว ยังมีผลลัพธ์ 
ท�งสงัคมในระยะย�ว ทำ�ใหเ้ย�วชนรุน่ใหม่มีคว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบั
ท้องถิ่นของตน ประวัติศ�สตร์ของประเทศ มีคว�มรักและคว�มภูมิใจใน
คว�มเป็นไทย แต่ท้ังนี้ต้องให้คว�มรู้ท�งประวัติศ�สตร์ที่ถูกต้อง ไม่ใช่
ประวตัศิ�สตรแ์บบช�ตนิยิม ก�รใหค้ว�มสำ�คัญกบัประวตัศิ�สตรท์อ้งถิน่ 
จะทำ�ให้เห็นคว�มหล�กหล�ยของชนเผ่�และช�ติพันธุ์ในประเทศไทย  
ไม่ติดกับดักอยู่กับประวัติศ�สตร์ที่รวมศูนย์ ทำ�ให้เย�วชนไทยกล�ยเป็น
คนใจแคบต่อกันในวันข้�งหน้�

ในช่วงเวล�นี้ รัฐบ�ลอ�จจะสนับสนุนให้มีก�รเพ่ิมทักษะของ
มัคคุเทศกใ์นด้�นประวตัศิ�สตร ์โดยอ�ศยัผูเ้ชีย่วช�ญท�งประวตัศิ�สตร ์
จัดประชมุเสวน�ทีน่ำ�เอ�ง�นวจัิยต�่งๆ ทีเ่คยสนบัสนนุและใชง้บประม�ณ
ไปหล�ยรอ้ยล�้นบ�ทเกีย่วกบัเสน้ท�งทอ่งเทีย่วต�่งๆ ออกม�คล่ีดูรว่มกนั 
ระหว่�งฝ่�ยวิช�ก�รและฝ่�ยมัคคุเทศก์ ซ่ึงมัคคุเทศก์อ�จจะส�ม�รถ 
นำ�เอ�คว�มจริงท�งประวัติศ�สตร์ไปเผยแพร่ได้อย่�งมีอรรถรส มีสีสัน  
มีจินตน�ก�รในก�รนำ�เสนอต�มทักษะของอ�ชีพของตน

เม่ือเข�้สูป่ล�ยปีฝนหยดุแล้วกส็�ม�รถทำ�ค่�ยนกัเรยีนฤดูหน�ว 
ใหมี้ก�รทอ่งเทีย่วเชงิธรรมช�ตศิกึษ� ดูนก และกจิกรรมเชงิประวตัศิ�สตร์
และวัฒนธรรมม�กขึ้น หรือค่�ยภ�ษ�จีน ภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�ฝรั่งเศส  
ซ่ึงไม่เน้นคว�มเป๊ะของภ�ษ� แต่เน้นก�รกล้�พูดกล้�แสดงออก เช่น 
ก�รเล่นเกม เล่นต่อคำ�หรือแต่งนิท�นต่อกัน เป็นก�รสร้�งจินตน�ก�ร 
เรื่องนี้ไกด์ของเร�ช่วยได้ รวมทั้งก�รให้นักเรียนไปมีประสบก�รณ์ชีวิต
ในก�รอยูก่บัชมุชนในรปูของก�รใชช้วีติรว่มในโฮมสเตยแ์ละก�รแสวงห�
ประสบก�รณ์ของชีวิตชนบท
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ในระยะย�ว อน�คตของมัคคุเทศก์ก็ดูจะไม่ดีนัก เพร�ะว่� 
คนรุ่นใหม่นิยมเท่ียวโดยใช้มือถือเปิดแอปพลิเคชันแล้วเที่ยวด้วยตัวเอง  
ก�รติดต่อทุกอย่�งก็ส�ม�รถทำ�ได้สะดวกง่�ยด�ยผ่�นแพลตฟอร์ม 
บนมือถือ ตั้งแต่ก�รค้นห�สถ�นที่ท่องเที่ยว ก�รเดินท�ง ร้�นอ�ห�ร 
ร้�นนวดแผนไทย สป� ค้นห�โลเคชันของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนก�ร
ประเมินคุณภ�พของแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่ได้
เคยไปเยือนม�ก่อน

มัคคุเทศก์ไทยต้องผันตัวเองไปเป็นผู้สร้�งกิจกรรมท่องเที่ยว 
ในระดับพ้ืนทีใ่หม้�กขึน้ ในก�รประชมุกลุ่มยอ่ยกลุ่มมัคคุเทศกท์ีเ่ชยีงใหม่
เม่ือวนัที ่15 กนัย�ยน พบว่� มีโอก�สทีผู่ท้ีม่�พักผอ่นระยะย�วโดยเฉพ�ะ
นักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์จะใช้มัคคุเทศก์ในก�รอำ�นวยคว�มสะดวก
สำ�หรับกลุ่มย่อยๆ อ�จช่วยสร้�งกิจกรรม Do It Yourself (DIY) ต่�งๆ 
ให้กับผู้ที่ม�พักผ่อนระยะย�ว เช่น ก�รสอนทำ�อ�ห�รไทย ซึ่งต้องก�รทั้ง
เชฟและล่�ม ต่อด้วยกิจกรรม Cook It Yourself กิจกรรมออกกำ�ลังก�ย
แบบรำ�วง และเซ้ิงแบบอีส�นเป็นก�รสร้�งคว�มสนุกสน�นให้แก่ผู้ที่ม�
พักผอ่นระยะย�ว อ�จจะทำ�กจิกรรมแบบสมุกองไฟกนิไกอ่บฟ�ง แล้วกมี็
ก�รรำ�วงไปด้วยก็ได้ ก�รทำ�เครื่องประดับอย่�งง่�ย และก�รทำ�ผ้�บ�ติก  
เป็นต้น มัคคุเทศก์ก็ต้องใช้จินตน�ก�รอันบรรเจิดม�สร้�งสินค้�และ
บริก�รใหม่

ส่วนคนไทยทุกคนช่วยๆ กันเที่ยวนะคะ เร�จะต้องอยู่รอดไป
ด้วยกันทุกคนและไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง…!
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มาลัองคิด้
เปิด้ประเท่ศ

เพ่�อการท่่องเท่่�ยว

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  2 7  สิ ง ห า ค มู  2 5 6 3  

ช่วงนี้คงเป็นช่วงที่รัฐบ�ลกำ�ลังตัดสินใจว่�จะทำ�อย่�งไรดีกับ
ก�รท่องเที่ยว เพร�ะม�ตรก�รก�รกระตุ้นก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศ
แม้ว่�จะเกิดผล แต่ก็ไม่ได้เกิดผลม�กต�มที่ค�ดคะเนไว้ ยกตัวอย่�งเช่น 
คนไทยหันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวในก�รเดินท�งม�กกว่�ที่จะใช้เครื่องบิน 
ทำ�ให้เป็นก�รท่องเที่ยวระยะสั้นม�กกว่�ระยะไกล ซ่ึงมีเพียงเมืองที่อยู่
ใกล้ๆ กับกรุงเทพเท่�นั้นที่จะได้อ�นิสงส์จ�กวันหยุดที่เพิ่มขึ้น แต่เมือง 
ที่อยู่ห่�งไกลออกไปก็ไม่ได้อ�นิสงส์ม�กเท่�ที่ควร ส่วนโปรแกรมก�ร 
ท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กับโรงแรมนั้น ก�รใช้สิทธิ์ก็ยังไม่เป็นไปอย่�ง
รวดเรว็เท�่ทีค่�ดก�รณเ์อ�ไว ้สว่นโรงแรมทีเ่คยชนิกบัก�รมีนกัทอ่งเทีย่ว
เป็นคนต่�งช�ติทั้งหมดก็ยังไม่มีลูกค้�อยู่เหมือนเดิมยังเปิดไม่ได้

ห�กเร�ดูสถติแิลว้กค็งรูว้�่เป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะเอ�ก�รทอ่งเทีย่ว 
ในประเทศม�ชดเชยร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวท้ังหมดของไทย ซ่ึงปกติมี
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ร�ยได้จ�กก�รทอ่งเทีย่วปีละ 3 ล�้นล้�นบ�ท โดยเป็นก�รทอ่งเทีย่วภ�ยใน
ประเทศเพียงหนึ่งในส�มเท่�นั้น ถึงแม้ว่�คนไทยจะลุกขึ้นม�เที่ยวกัน
แบบอุตลุดก็คงไม่ส�ม�รถจะเยียวย�ได้เต็มที่ ประกอบกับตอนนี้คนไทย 
จำ�นวนม�กอยู่ในภ�วะที่เรียกว่�ถังแตก ก็ยิ่งไม่ส�ม�รถจะไปท่องเที่ยว
ได้เต็มที่เหมือนกัน

ห�กเร�เลอืกจะเปิดประเทศเพ่ือรบันกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตเิข�้ม�  
จะมีวธิรีบัมืออย�่งไร เพ่ือลดคว�มเสีย่งในก�รตดิโรคโควดิ-19 ของคนไทย 
ใหน้อ้ยทีส่ดุ ม�ตรก�รจำ�เป็นสำ�คัญอันดับแรกกคื็อ คนไทยยงัตอ้งคุมเขม้
ตวัเองเชน่ ตอ้งสวมหน�้ก�กอน�มัยเสมอเม่ือออกนอกบ�้น ล้�งมือบอ่ยๆ  
และก�รรกัษ�ระยะห�่งในพ้ืนท่ีส�ธ�รณะ เป็นตน้ และกำ�หนดจำ�นวนอัตร� 
ติดเชื้อสูงสุดเพื่อกำ�กับจำ�นวนนักท่องเที่ยวและก�รแพร่ระบ�ด 

ม�ตรก�รสำ�คัญข้ันถัดไปเพ่ือคุ้มครองคนในประเทศก็คือ ต้องต้ัง 
กองทุนเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบจ�กก�รเปิดประเทศเพ่ือก�รท่องเที่ยว 
ซ่ึงต้องรวมทั้งผู้ให้บริก�รและผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับก�รท่องเที่ยว 
แต่กลับต้องม�ติดเชื้อ ท้ังนี้ อ�จมีก�รเก็บภ�ษีเข้�กองทุน 200 บ�ท/ 
หวันกัทอ่งเทีย่ว ซ่ึงห�กไม่เพียงพอในระยะแรก รฐัตอ้งรบัประกนัก�รดูแล 
และเยียวย� 

ส่วนขั้นตอนก�รเตรียมก�รด้�นปฏิบัติก�รที่ต้องคำ�นึงถึงห�ก
มีก�รเปิดประเทศนั้น ได้แก่    

หน่ึง เร�ต้องเตรียมก�รให้ไทยชนะของเร�เป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ 
ให้ได้ก่อนท่ีจะเปิดประเทศ อ�จจะเป็นภ�ษ�อังกฤษหรือภ�ษ�จีนก็ได้ หรือถ้� 
เป็นได้ทั้ง 2 ภ�ษ�ก็ยิ่งดี เพื่อติดต�มนักท่องเที่ยวตลอดก�รเดินท�ง

สอง เร�คงไม่เปิดประเทศทกุเมือง แตจ่ะลองเปิดเป็นบ�งเมือง 
ในระยะแรกจึงต้องกำ�หนดเมือง ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่�งช�ติเข้�ได้  
ซ่ึงควรจะมีสน�มบินน�น�ช�ติอยู่ในจังหวัดนั้น เช่น กรุงเทพมห�นคร 
เชียงใหม่ เชียงร�ย ภูเก็ต พัทย� โดยผ่�นสน�มบินสัตหีบ 



P P S Iรวมบทความด้้านการท่องเท่�ยว
พ.ศ. 2558-256484

ส�ม กำ�หนดคลัสเตอร์ของเมืองท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงกับ
เมืองที่เปิดได้ เช่น โยงกระบี่และพังง�กับภูเก็ต เชียงร�ยกับเชียงใหม่ 
กรุงเทพมห�นครกับเมืองอ่ืนๆ ที่มีสน�มบินน�น�ช�ติในแต่ละจังหวัด 
กำ�หนดย่�นที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินท�งท่องเที่ยวได้ โดยไม่ให้ 
นักท่องเที่ยวเดินไปสะเปะสะปะทุกแห่ง และยังควรกำ�หนดเส้นท�ง 
ท่องเที่ยวและพื้นที่ให้บริก�รท่องเที่ยวให้ชัดเจน

สี่ ให้นักท่องเที่ยวม�ท่องเท่ียวควรจะให้ม�เที่ยวเป็นกลุ่ม  
ถึงแม้ว่�จะม�เที่ยวอิสระเป็นกลุ่มเล็กก็ยังต้องเที่ยวโดยมีไกด์นำ�ท�ง 
เพื่อที่จะดูแลไม่ให้ออกนอกเส้นท�งทุกกลุ่ม

ห้� รถส�ธ�รณะและร้�นท่ีให้บริก�รนักท่องเที่ยว เช่น สป�  
ร้�นอ�ห�ร และสถ�นบันเทิง ในช่วงเวล�ดังกล่�วจะไม่บริก�รคนไทย 
จึงควรมีก�รแยกโดยมีก�รติดสติ๊กเกอร์หรือเครื่องหม�ยที่บอกให้รู้เป็น
พิเศษ

หก เลือกนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เหม�ะสมม�เป็นกลุ่มนำ�ร่อง 
เช่น นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะม�อยู่ในระยะย�วประเภทลองสเตย์  
(Long Stay) ซ่ึงนกัทอ่งเทีย่วประเภทนีส้ว่นใหญ่จะเป็นพวกทีม่�รบับรกิ�ร
ผ�่ตดั เสรมิสวย ลดน้ำ�หนกั รกัษ�พย�บ�ลทีไ่ม่เกีย่วกบัโรค เชน่ ก�รผ�่ตดั 
หัวเข่� หรือนักท่องเท่ียวที่ต้องก�รมีกิจกรรมในประเทศไทยเกินกว่� 
หนึ่งสัปด�ห์ขึ้นไป เช่น กลุ่มที่จะม�ฝึกซ้อมกอล์ฟ และกลุ่มที่ม�เข้� 
ค่�ยมวย เป็นต้น   

เจ็ด นักท่องเท่ียวเหล่�นี้ 14 วันแรกที่เข้�ม�ต้องอยู่ในสถ�น
รับรอง ไม่ว่�จะเป็นโรงแรม โรงพย�บ�ลหรือค่�ยมวย ก็ต้องมีม�ตรก�ร
ป้องกัน เช่นเดียวกับของสถ�นที่กักกันของรัฐ แต่เป็นแบบผ่อนคล�ย 
และเพ่ือรับบริก�รที่มีจุดประสงค์เฉพ�ะ ซ่ึงต้องมีระบบที่เป็นที่ยอมรับ 
ของกรมควบคุมโรค หม�ยคว�มว่� โรงแรม โรงพย�บ�ล สน�มกอล์ฟ  
รวมทั้งค่�ยมวยท่ีจะให้บริก�รจะต้องปรับตัวให้ได้ม�ตรฐ�นของก�ร 
ควบคุมโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวเหล่�นี้ผู้ให้บริก�รจะต้องเป็น 
ผู้ไปรับที่สน�มบินและกำ�กับก�รเดินท�งตลอดเวล� โดยมีก�รลงข้อมูล
ในไทยชนะ เจ้�หน้�ท่ีผู้ให้บริก�รนักท่องเท่ียวเหล่�นี้ต้องมีก�รตรวจ 
โควิด-19 ทุกๆ 14 วัน
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แปด สำ�หรบันกัทอ่งเทีย่วทีม่�ต่ำ�กว�่ 14 วนั จะตอ้งถกูกำ�หนดให้
เดินท�งทอ่งเทีย่วภ�ยในเสน้ท�งท่ีกำ�หนดไวล่้วงหน�้ และตอ้งทอ่งเทีย่ว 
เป็นกลุ่มเท่�นั้น อ�จจะเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กได้ แต่ทุกกลุ่มจะต้องมีไกด์
นำ�ท�งเพ่ือดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้ออกเส้นท�งและส�ม�รถที่จะร�ยง�น
เส้นท�งเดินท�งในใช้ไทยชนะตลอดเวล�

เก�้ ผูใ้หบ้รกิ�รตลอดหว่งโซ่อุปท�นของก�รทอ่งเทีย่ว ตอ้งจดั
ระบบบรกิ�รทีมี่ก�รควบคุมโรค ไม่ใหเ้กดิก�รแพรเ่ชือ้ไปยงับคุคลอ่ืนและ
มีม�ตรก�รทีจ่ะดูแลบคุล�กรทีใ่หบ้รกิ�รอย�่งเขม้งวด และใหมี้ก�รตรวจ
เชื้อโควิค-19 ทุกๆ 14 วัน

สบิ นกัทอ่งเทีย่วตอ้งมีประกนัสขุภ�พและอุบตัเิหตทุีจ่ะส�ม�รถ
รองรับค่�ใช้จ่�ยระหว่�งที่อยู่เมืองไทยห�กประสบปัญห�เจ็บไข้แล้ว 
เกิดอุบัติเหตุถึงสองล้�นบ�ทต่อคน ทั้งนี้ อ�จจะเป็นก�รประกันกลุ่มได้
ไม่ต้องประกันทุกคนสำ�หรับผู้ที่ม�เป็นกลุ่ม

ห�กคิดจะเปิดประเทศก็ต้องคิดม�ตรก�รเหล่�นี้ให้ตลอด 
หว่งโซ่อุปท�นและทำ�ก�รตล�ดในกลุม่เฉพ�ะ ไม่ใชเ่ปิดรบัใครกไ็ด้เข�้ม�  
ขณะนี้เหลือเวล�อีกไม่น�นก็จะถึงฤดูก�ลแห่งก�รท่องเที่ยวแล้ว ซ่ึงถ้�
เป็นไปได้กน็�่จะเริม่เดือนตลุ�คม ทำ�ใหผู้ป้ระกอบก�รจะมีเวล�ห�ร�ยได้
ในช่วงฤดูไฮซีซันให้เต็มที่ได้สักสี่ห้�เดือน 

ทีส่ำ�คัญ รฐับ�ลตอ้งคิดสะระตะตน้ทนุและผลตอบแทนใหถ้ีถ่ว้น  
รวมท้ังต้นทุนท�งสังคมท่ีคนไทยกลุ่มท่ีไม่ได้ประโยชน์จ�กก�รท่องเท่ียวอ�จ 
ต้องแบกรับ ที่สำ�คัญก็คือ ต้องเข้�ใจร่วมกันว่� ก�รเปิดประเทศครั้งนี้มี 
คว�มจำ�นงท่ีต้องก�รสร้�งง�นและร�ยได้ ไม่ใช่ก�รทำ�โปรโมช่ันประเทศไทย 
อย่�ไปแข่งกันลดร�ค� ห�กจะลดแหลกแจกแถมให้กับนักท่องเท่ียวต่�งช�ติ 
แล้วละก็ อย่�เปิดประเทศเสียเลยจะดีกว่�ค่ะ 

นอกจ�กม�ตรก�รระยะส้ันแล้ว สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม 
วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เริ่มดำ�เนินก�รเตรียมคิดห�
ยทุธศ�สตรก์�รทอ่งเทีย่วและ Roadmap หลงัโควิด-19 โดยห�แบบแผน
ใหม่ในก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวอย่�งมีคุณภ�พและยั่งยืน

ถงึเวล�ทีไ่ทยแลนด์จะปรบัโฉมใหม่ ไม่ทำ�ตวัเป็นก�รทอ่งเทีย่ว
ร�ค�ถูกอีกต่อไป…!
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มนุษย์แพลัตฟื้อร์ม

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ 

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ค อ ลั มู นิ์  ดุ ล ย ภู า พั  ดุ ล ย พิั นิิ จ  ฉ บัั บั วั นิ ศุึ ก ร์ ท่�  7  สิ ง ห า ค มู 2 5 6 3

ในอดีตก�ลอันน�นโพ้น มนษุยเ์คยดำ�รงชพีอยูใ่นถ้ำ� เร�กเ็รยีก
มนุษย์ในยุคนั้นว่� มนุษย์ถ้ำ� แต่ม�วันนี้มนุษย์ก็มีที่อยู่อ�ศัยหล�กหล�ย
แตกต่�งกัน บ�งคนก็เป็นมนุษย์คอนโด บ�งคนก็เป็นมนุษย์บ้�นจัดสรร
หรอืมนษุยห์อ้งแถว แตใ่นอน�คตอีก 20 ปีข�้งหน�้ คนไทยเกอืบทัง้หมด
จะเป็นมนุษย์แพลตฟอร์ม! 

คำ�ยนืยนันีม้�จ�ก รศ.ดร.อภิวัฒน ์รตันวร�หะ หวัหน�้โครงก�ร 
คนเมือง 4.0 ซึ่งมองภ�พอน�คตของคนเมืองของประเทศไทย ภ�ยใต้
แผนง�นคนไทย 4.0 ซึง่สำ�นกัง�นก�รวจิยัแหง่ช�ต ิ(วช.) เป็นผูส้นบัสนนุ
ทุนวิจัย ที่จริงในขณะนี้ คนไทยจำ�นวนหนึ่งก็เป็นมนุษย์แพลตฟอร์ม 
ไปแล้ว เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้�ก็เปิด YouTube เพ่ือออกกำ�ลังก�ย 
เสรจ็แลว้กอ็�จจะดู Google Maps ระหว�่งขบัรถไปทำ�ง�น หรอืบ�งคนก็
อ�จจะตอ้งเรยีกแทก็ซ่ีจ�ก Grab หรอื Line Man ระหว�่งทำ�ง�นกอ็�จจะ
ตอ้งมีวดีิโอคอนเฟอเรนซ์ผ�่นแพลตฟอรม์ก�รประชมุ ขณะทีท่ำ�ง�นกอ็�จ
จะค้นห�ขอ้มูลประกอบก�รทำ�ง�นจ�ก Google พูดคุยและสัง่ง�นไปด้วย
กับ LINE ตกเย็นก็สั่งอ�ห�รจ�กพวก Food delivery application แม้
เวล�นอนยงันอนอยูบ่นแพลตฟอรม์ เพร�ะผกูตดิน�ฬกิ�ทีว่ดัก�รเตน้ของ
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หัวใจ หรือเครื่องอัดอ�ก�ศสำ�หรับคนนอนกรน ชีวิตของคนสมัยนี้จึงอยู่
ในทวภิพ คือ โลกก�ยภ�พ หรอืเรยีกอีกอย�่งหนึง่ได้ว�่โลกออฟไลน ์และ
อีกใบหนึง่กคื็อ โลกบนแพลตฟอรม์ ทีเ่รยีกว�่โลกออนไลนห์รอืโลกเสมือน

แพลตฟอร์มเป็นพ้ืนที่ออนไลน์ ซ่ึงส�ม�รถเชื่อมโยงผู้ใช้ง�น
ดิจิทัลให้ส�ม�รถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ เป็นโมเดลท�งธุรกิจใหม่ ซ่ึง
ส�ม�รถใหผู้ซ้ื้อผูข้�ยผูบ้รโิภคม�แจกจ่�ย แสวงห�ขอ้มูล ทัง้ทีเ่ป็นตวัเลข 
ภ�ษ�เขียน แผนที่ รูปภ�พหรือวิดีโอ และส�ม�รถสร้�งธุรกรรมให้เกิด
มูลค่�แลกเปล่ียนได้ แพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นตล�ดขน�ดใหญ่ที่ไร้
พรมแดน ที่บริษัทต่�งช�ติส�ม�รถแผ่ขย�ยเครือข่�ยก�รข�ยไปทั่วโลก 
ด้วยต้นทุนที่ต่ำ�ลงอย่�งมห�ศ�ล ประเด็นที่น่�สนใจก็คือ สินค้�และ 
บริก�รที่ข�ยกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น รวมเอ�มนุษย์แพลตฟอร์ม
เข้�ไปด้วย กล่�วคือ ถ้�แพลตฟอร์มไหนมีมนุษย์แพลตฟอร์มเข้�ร่วม
ธุรกรรมม�ก แพลตฟอร์มนั้นก็จะมีบริษัทห้�งร้�นสนใจที่จะเข้�ม�ใน
แพลตฟอร์มเพ่ือโฆษณ�สินค้� เพร�ะเห็นว่�ส�ม�รถเข้�ถึงซ้ือผู้บริโภค
ได้ม�ก ยิ่งไปกว่�นั้น ข้อมูลของมนุษย์แพลตฟอร์มเกี่ยวกับพฤติกรรม
ก�รกิน ก�รอยู่ ก�รเดินท�ง ก�รซ้ือของก็กล�ยเป็นสินค้�ที่เจ้�ของ
แพลตฟอร์มจะเอ�ไปข�ยต่อได้ รศ.ดร.อภิวัฒน์ ยังฟันธงต่อไปอีกว่�  
เม่ือก�รใชช้วิีตของคนเมืองอยูบ่นแพลตฟอรม์ม�กขึน้ทกุทีๆ  แพลตฟอรม์
จึงกล�ยเป็นพ้ืนที่สำ�คัญของก�รใช้ชีวิตของคนเมืองในแทบทุกด้�น  
ทกุชว่งเวล�ของวนัและทกุชว่งเวล�ของชวีติ นบัตัง้แตค่รรภ์ม�รด�จนถงึ 
เชิงตะกอน แพลตฟอร์มจะกล�ยเป็นพ้ืนที่ทำ�ม�ห�กินและสะสมคว�ม
ม่ังค่ังของมนุษย์ในอน�คต แทนก�รสะสมคว�มม่ังค่ังจ�กก�รใช้พ้ืนที่
ท�งก�ยภ�พดังเช่นปัจจุบัน พูดง่�ยๆ ก็คือ ขณะนี้เร�มีเศรษฐีที่ดิน  
แตใ่นอน�คตเร�อ�จจะมีเศรษฐทีีเ่กดิจ�กแพลตฟอรม์ ทีใ่ชค้ำ�ว�่ “อ�จจะ”  
ก็เพร�ะในโลกนี้ตอนนี้ก็มีเศรษฐีแพลตฟอร์มจำ�นวนม�กม�ยอยู่แล้ว  
แต่ล้วนไม่ใช่คนไทย มห�เศรษฐีต่�งช�ติที่เป็นแรงบันด�ลใจของ 
คนทั่วโลกก็น่�จะเป็นแจ็ค หม่�ของอ�ลีบ�บ� จ�กครูโรงเรียนซ่ึงไม่มี
อะไรเลยกล�ยเป็นมห�เศรษฐีอสงไขย แต่ตอนนี้เศรษฐีแพลตฟอร์ม 
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ของไทยยังเป็นวุ้นอยู่ ส่วนใหญ่พย�ย�มทำ�สต�ร์ทอัพเล็กๆ น้อยๆ  
เพร�ะแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้อยู่ส่วนใหญ่ในขณะนี้ก็ล้วนแต่เป็น
แพลตฟอร์มของต่�งช�ติ 

เม่ือเศรษฐกิจแพลตฟอร์มอยู่ในมือของต่�งช�ติหรือในมือ
บริษัทขน�ดใหญ่ เศรษฐกิจแพลตฟอร์มก็มีโอก�สที่จะเป็นเศรษฐกิจ
กินรวบได้ เช่น มีก�รผูกข�ดก�รซ้ือ ก�รข�ยหรือก�รบังคับให้ร่วมใน
แคมเปญลดร�ค�ผู้ซื้อผู้ข�ย ซ่ึงร�ยเล็กร�ยน้อยของไทยก็จะตกอยู่ใน
สภ�วะเสียเปรียบ 

อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจกินรวบก็คือ มนุษย์
แพลตฟอร์มจะเป็นมนุษย์ที่เปร�ะบ�งกว่�เดิม ทั้งนี้ เพร�ะนอกจ�ก 
คนไทย 4.0 จะเป็นมนุษย์แพลตฟอร์มแล้ว คนไทย 4.0 ก็จะเป็นมนุษย์ที่
มีคว�มเป็นเสรนียิมและมีคว�มเป็นปัจเจกม�กขึน้ แตก่�รเป็นปัจเจกนีเ่อง 
ทำ�ให้มนุษย์แพลตฟอร์มกล�ยเป็นมนุษย์ที่เปร�ะบ�งม�ก เพร�ะคว�ม 
เป็นปัจเจกจะไม่ส�ม�รถทำ�ใหแ้ตล่ะคนรบัมือกบัปัญห�ใหญ่ๆ อย�่งปัญห� 
จ�กภัยพิบัติ เช่น น้ำ�ท่วม แผ่นดินไหวหรือโรคระบ�ด 

ในอดีต มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพ่ือแก้ไขปัญห�ใหญ่ๆ  
ร่วมกัน เช่น ก�รทำ�เขื่อน ก�รระบ�ยน้ำ� นวัตกรรมท�งสังคมเหล่�นี้เป็น
นวัตกรรมที่สำ�คัญของมนุษยช�ติ ถัดม�ก็คือ สถ�บันหลักท�งสังคมที่
ค้ำ�จุนชีวิตมนุษย์ในโลกก�ยภ�พ ได้แก่ ครอบครัว วัดและโรงเรียน ซึ่งก็ 
เริ่มอ่อนแอลง มิหนำ�ซ้ำ�บ�งสถ�บัน เช่น สถ�บันก�รศึกษ�หรือแม้แต่วัด  
กพ็ย�ย�มพ�ตวัเองขึน้ไปอยูบ่นแพลตฟอรม์เหมือนกนัหมด แตเ่ม่ือมนษุย ์
ขึน้ไปอยูบ่นโลกเสมือน ก�รรวมกลุ่มกนัเพ่ือแกปั้ญห�ท�งก�ยภ�พรว่มกนั 
ก็เริ่มลดลง มิหนำ�ซ้ำ�ยังปล่อยให้ก�รแก้ปัญห�เป็นง�นของรัฐไปเสีย
ทัง้หมด ในขณะทีร่ฐักพ็ย�ย�มแกปั้ญห�ผ�่นแพลตฟอรม์เหมือนกนั เชน่
ในกรณีก�รเยียวย�ประช�ชนเมื่อเกิดโควิด-19 แต่ไม่ส�ม�รถบูรณ�ก�ร
ข้อมูลในแพลตฟอร์มให้ตรงกับคว�มจริง ปร�กฏว่�คว�มช่วยเหลือจ�ก
รัฐไม่ส�ม�รถไปสู่มนุษย์ที่ย�กไร้และตกต่ำ�ที่สุดได้ ที่เชียงใหม่นั้นชุมชน
ที่ยังมีทุนสังคมแน่นหน�อยู่ ช�วบ้�นต้องลุกขึ้นม�ช่วยกันทำ�อ�ห�ร 
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ส่งให้เพ่ือนบ้�น คนจน คนแก่ ผู้เจ็บป่วยที่ติดเตียง และผู้ที่บอบช้ำ� 
จ�กก�รที่เศรษฐกิจตกต่ำ�

นอกจ�กปัญห�ท่ีกล่�วม�ข้�งต้นแล้ว เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
ยังมีปัญห�เรื่องคว�มเหลื่อมล้ำ�และคว�มไม่เป็นธรรมที่เกิดจ�กก�รเข้�
ถึงข้อมูลและก�รใช้ประโยชน์และคว�มเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภค
บนแพลตฟอร์มดังกล่�ว เม่ือผู้เขียนไปทัศนศึกษ�ที่สำ�นักง�นใหญ่ 
ของ WeChat บริษัทเท็นเซ็นต์ ประเทศจีน พบว่� บริษัทจ้�งนัก 
ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ถึง 6,000 คน ให้ทำ�หน้�ที่ในก�รป้องกันก�รแฮ็ก 
แต่อย่�งเดียวทุกวัน ดังนั้น ม�ตรก�รและกลไกในอน�คตที่จะส่งเสริม
มนุษย์แพลตฟอร์มให้มีศักยภ�พ ได้แก่ ก�รสร้�งกติก� และสัญญ�
ประช�คมบนโลกแพลตฟอร์มจึงเป็นเรื่องจำ�เป็น 

เม่ือเร�หยั่งรู้อน�คตได้เช่นนี้แล้ว ยุทธศ�สตร์สำ�คัญของ  
Thailand 4.0 เพ่ือลดคว�มเปร�ะบ�งท�งสังคมก็คือ ก�รส่งเสริมก�ร
สร้�งคติรวมหมู่ (Collectivism) หรือสร้�งทุนสังคมให้แน่นหน�ขึ้น 
นั่นเอง…!
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เม่องท่่องเท่่�ยว
ในยุคนิวนอร์มอลั

ค่อเม่องแพลัตฟื้อร์ม

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  2  ก ร ก ฎ า ค มู  2 5 6 3

คนไทยเคยชินอยู่กับก�รมีชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มม�ระยะหน่ึงแล้ว  
คนไทยรุ่นใหม่บ�งคนมีชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือที่เร�เรียกว่�โลก
เสมือนเกือบทั้งวัน แพลตฟอร์มที่คนไทยใช้ม�กก็น่�จะเป็น Facebook 
Twitter Google YouTube LINE เช่นตื่นเช้�ขึ้นม�ก็ออกกำ�ลังก�ย
ไปกับ YouTube สั่งง�นหรือคุยกับเพ่ือนท�ง LINE ห�ข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบก�รทำ�ง�นจ�ก Google แพลตฟอร์มกล�ยเป็นพื้นท่ีสำ�คัญของ
ก�รใช้ชีวิตของคนทุกช�ติทุกภ�ษ� คนในยุคนี้จึงมีชีวิตอยู่บนโลกสองใบ  
ใบหนึ่งเรียกว่� โลกก�ยภ�พหรือโลกออฟไลน์ อีกโลกหนึ่งก็คือโลก
บนแพลตฟอร์มที่เรียกว่� โลกออนไลน์หรือโลกเสมือน รศ.ดร.อภิวัฒน์  
รตันวร�หะ หวัหน�้โครงก�รวจัิยคนเมือง 4.0 สนบัสนนุโดยสำ�นกัง�นก�ร
วจัิยแหง่ช�ต ิซ่ึงเป็นผูเ้ชีย่วช�ญด้�นอน�คตศกึษ� ฟันธงว�่ แพลตฟอรม์ 
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จะกล�ยเป็นพ้ืนที่สำ�คัญสำ�หรับก�รใช้ชีวิตของคนเมืองในแทบทุกด้�น 
ทุกช่วงเวล�ของวันและทุกช่วงเวล�ของชีวิตตั้งแต่ เกิดจนต�ย  
อ�จ�รย์อภิวัฒน์ยังเชื่อว่� ชีวิตเมืองในปัจจุบันอยู่ได้ด้วยส�ธ�รณูปโภค
ส�ธ�รณูปก�รฉันใด ชีวิตเมืองในอน�คตก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มฉันนั้น

ขณะที่โลกท�งก�ยภ�พเป็นพ้ืนที่ทำ�ม�ห�กินและสะสมคว�ม
ม่ังค่ังของมนุษย์ม�แต่เดิม โลกเสมือนก็เป็นพ้ืนที่หลักสำ�หรับก�รทำ�ม�
ห�กินและสะสมคว�มม่ังค่ัง ในโลกยุคใหม่ทั้งในปัจจุบันและในอน�คต
เช่นกัน ตัวอย่�งที่เห็นชัดเจนก็คือ มห�เศรษฐีหม่ืนล้�นแสนล้�นทั้งใน
สหรฐัอเมรกิ�และจีนต�่งเป็นเจ�้ของแพลตฟอรม์กนัทัง้นัน้ เชน่ ม�รก์ซัก
เคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook และ แจ็ค หม่� ผู้ก่อตั้งอ�ลีบ�บ�

แพลตฟอร์มเป็นโมเดลท�งธุรกิจใหม่ท่ีขับเคล่ือนโดยเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเชื่อมโยงผู้มีส่วนร่วม ซึ่งอ�จจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ข�ย ผู้บริโภค ผู้ให้และ
แสวงห�ข้อมูลให้ส�ม�รถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ และยังส�ม�รถสร้�ง
ธุรกรรมเกิดมูลค่�แลกเปลี่ยนกันได้ ขน�ดของตล�ดหรือขน�ดมูลค่� 
ของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้ใช้ ห�กมีผู้ใช้หรือเข้�ร่วมม�ก 
ขน�ดของตล�ดก็ใหญ่ขึ้นต�มลำ�ดับ ข้อได้เปรียบของแพลตฟอร์มคือ
ส�ม�รถรองรับผู้เข้�ม�ใช้จำ�นวนม�ก รวมทั้งรองรับเครือข่�ยขน�ดใหญ่ 
ทำ�ให้ผู้ใช้ง�น ส�ม�รถเข้�ถึงทรัพย�กรและสินค้�ได้อย่�งรวดเร็ว  
มนษุยแ์พลตฟอรม์ทีไ่ด้ใชป้ระโยชนจ์�กแพลตฟอรม์กก็ล�ยเป็นสนิค้�ของ
เจ้�ของแพลตฟอร์มที่จะไปข�ยให้แก่ผู้สนใจลงโฆษณ� 

นักท่องเที่ ยวเ ป็นมนุษย์จำ �พวกหนึ่ ง  ซ่ึง พ่ึงพ�ก�รใช้  
แพลตฟอร์มม�ก ตั้งแต่ซ้ือตั๋วเรือบิน จองโรงแรม เรียกรถแท็กซ่ี  
ห�ร้�นอ�ห�ร จ่�ยเงิน เพ่ือรับบริก�รและซ้ือของที่ระลึก เป็นต้น  
เม่ือนักท่องเที่ยวจีนออกม�ท่องเที่ยว เข�เหล่�นั้นใช้ชีวิตอยู่ ใน
แพลตฟอร์มของจีนเกือบตลอดเวล� ทั้งที่ชีวิตท�งก�ยภ�พอยู่ใน 
ประเทศอ่ืน หม�ยคว�มว่�ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ โดยเฉพ�ะกำ�ไรก็หมุนเวียน
อยู่ในกำ�มือของธุรกิจที่อยู่บนแพลตฟอร์มนั้นๆ ในประเทศจีนส่วนใหญ่



P P S Iรวมบทความด้้านการท่องเท่�ยว
พ.ศ. 2558-256492

แนวโน้มสำ�คัญที่จะเกิดขึ้นหลังโควิด-19 ก็คือ เศรษฐกิจ
แพลตฟอร์มจะสำ�คัญยิ่งขึ้น สังคมไร้ เ งินสดจะเดินหน้�เต็มตัว  
แต่แพลตฟอร์มที่คนไทยใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เป็นแพลตฟอร์มของ
ต่�งช�ติ หรือจะเป็นของบริษัทไทยก็แต่เพียงในน�ม ยกเว้นแพลตฟอร์ม
ของธน�ค�ร สำ�หรับภ�คเศรษฐกิจท่องเที่ยวเคยมีบริษัทเอกชนพย�ย�ม
ทำ�แพลตฟอร์ม เพ่ือที่ให้ข้อมูลระดับจังหวัดและให้มีก�รทำ�ธุรกรรมกัน
บนแพลตฟอร์มนั้นได้ แต่ก็ไม่ค่อยประสบคว�มสำ�เร็จ เพร�ะไม่ส�ม�รถ 
ที่จะเรียกแขกหรือเชื้อเชิญให้ผู้ประกอบก�รและนักท่องเที่ยว หรือแม้แต่
คนไทยด้วยกันเข้�ม�ใช้แพลตฟอร์มนั้นได้ จึงไม่ทำ�ให้เกิดธุรกรรมขึ้น
ทำ�ใหบ้รษิทัเจ้�ของแพลตฟอรม์ไม่ส�ม�รถแบกรบัตน้ทนุได้ แพลตฟอรม์
ใหญ่ๆ ในไทยในปัจจุบนัทีเ่ป็น e-Commerce กย็งัไม่ได้กำ�ไร มีเป้�หม�ย
รวบรวมเอ�จำ�นวนมนุษย์แพลตฟอร์มให้ม�กไว้ก่อน 

นอกจ�กคว�มสำ�คัญของแพลตฟอร์มที่เพ่ิมขึ้นทุกวันๆ อีก
ประเด็นหนึ่งก็คือ ช่องโหว่ของก�รกำ�กับเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์มขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว ก�รปรับตัวของสถ�บันและสัญญ�
ประช�คมที่มีม�แต่เดิมไม่ส�ม�รถปรับตัวต�มไปได้ทัน รศ.ดร.อภิวัฒน์ 
ยกตัวอย่�งกฎหม�ยว่�ด้วยโรงแรมและข้อตกลงของนิติบุคคล 
อ�ค�รชุด ต�มไม่ทันก�รปล่อยห้องพักร�ยวันให้นักท่องเที่ยวผ่�น
แพลตฟอรม์ หรอืก�รใชร้ถยนตส์ว่นตวัเพ่ือรบัผูโ้ดยส�รผ�่นแอปพลิเคชนั
ก็แสดงถึงช่องโหว่ท�งกฎหม�ยของก�รขนส่งส�ธ�รณะ 

โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มของไทยก็คือ ทำ�อย่�งไร 
นกัทอ่งเทีย่วจะทีเ่ข�้ม�เมืองไทยจะม�ใชแ้พลตฟอรม์ของไทย (ซึง่จะตอ้ง
ปรับให้เป็นในภ�ษ�ส�กล เช่น อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส สเปน) และเพื่อธุรกิจ
ของไทยจะส�ม�รถเข้�ถึงและให้บริก�รได้ ในอน�คตมีก�รค�ดก�รณ์
กันว่�นักท่องเที่ยวจะกล�ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินท�งม�อย่�งอิสระ
ไม่ใช่ม�กับทัวร์ ซ่ึงก็จะทำ�ให้แพลตฟอร์มต่�งๆ สำ�คัญม�กขึ้น ดังนั้น  
เม่ือโควิด-19 สงบลงแล้ว ก็มีคว�มจำ�เป็นที่เมืองหลักเมืองรอง 
ด้�นก�รทอ่งเทีย่วทุกเมืองจะตอ้งส�ม�รถปรบัตวัไปเป็นเมืองแพลตฟอรม์ 
ให้ได้ หรือมีแพลตฟอร์มที่ให้คว�มสำ�คัญกับข้อมูลในระดับเมือง
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โอก�สท่ีประเทศไทยจะมีแพลตฟอร์มขน�ดใหญ่ของเร�เอง
ก็ม�ถึงเม่ือเกิดโรคโควิด-19 ระบ�ด รัฐบ�ลบังคับให้คนไทยทุกคน 
ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เพ่ือรัฐจะได้ส�ม�รถติดต�มก�รเดินท�ง 
เพื่อป้องกัน และป้องปร�มก�รระบ�ดของโควิด-19 ไทยชนะจึงอ�จเป็น
จุดเริ่มต้นของก�รมีแพลตฟอร์มขน�ดใหญ่ของไทย และอ�จจะส�ม�รถ 
นำ�ไปปรับปรุงสำ�หรับส่งเสริมก�รท่องเที่ยวน�น�ช�ติในประเทศไทย  
โดยยกระดับให้มีก�รติดต่อในภ�ษ�ส�กลเพิ่มเติม หรือก�รเชื่อมโยงกับ
ขอ้มูลข�่วส�รทีจ่ำ�เป็นด้�นก�รทอ่งเทีย่ว เชน่ ต�ร�งเดินรถ เรอืบนิ ต�ร�ง
รถไฟ ข้อมูลด้�นสุขภ�พและคว�มปลอดภัย หรือประก�ศของรัฐเม่ือมี 
ภัยพิบตั ิเม่ือโควดิ-19 สงบลงแลว้ รฐับ�ลอ�จจะพิจ�รณ�ปรบัใหไ้ทยชนะ
เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อไปยังกิจกรรมธุรกิจ หรือให้เป็นแพลตฟอร์ม 
ที่ส�ม�รถส่งเสริมเมืองหลัก โดยเฉพ�ะเมืองรองที่สภ�อุตส�หกรรม 
ท่องเที่ยวไทยดูแลในที่สุด  

ก�รจัดก�รแพลตฟอร์มแบบไทยชนะ ซ่ึงไม่มีเรื่องเงินเข้�ม�
เกี่ยวข้องนั้นง่�ยกว่�ก�รจัดก�รแพลตฟอร์มท�งธุรกิจม�ก เพร�ะใน
ประก�รหลังนั้น ต้องส�ม�รถสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจในระบบและคว�ม
ส�ม�รถในก�รรกัษ�ระบบ ไม่ใหถ้กูโจรกรรมขอ้มูลได้ แตห่�กเร�ตอ้งก�ร
เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับส�กลจริงๆ ก็ถึงเวล�ที่จะต้องลงทุนแล้วค่ะ…!
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 เปิด้เม่อง
เพ่�อการท่่องเท่่�ยว

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  4  มูิ ถุ นิ า ย นิ  2 5 6 3

ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ชี้ให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของพื้นที่
เป้�หม�ยสำ�หรับก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวว่�ไม่ใช่เป็นก�รพัฒน�เฉพ�ะ
แหล่งท่องเที่ยวใดแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเหมือนอย่�งที่เคยทำ�ม� แต่ต้อง
เป็นก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวในระดับชุมชน เมือง และระดับจังหวัด 
เพร�ะแหล่งท่องเท่ียวไม่มีคว�มส�ม�รถในก�รโอบอุ้มนักท่องเที่ยว 
เมื่อมีปัญห�คว�มปลอดภัย และปัญห�ด้�นสุขภ�พที่ดีพอ ซึ่งในอน�คต
ก�รจัดก�รก�รทอ่งเทีย่วจะตอ้งมีก�รจัดก�รตวัชีว้ดัในระดับชมุชน เมือง 
และระดับจังหวัดให้ดีขึ้น เพร�ะจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐ�นเพ่ือก�รตัดสินใจ 
ในก�รขับเคล่ือนและฟ้ืนฟูก�รท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ และก�รพัฒน�  
“ฮับ (Hub) ท่องเท่ียว ซ่ึงมีแกนนำ�ในก�รบริห�รคือ มีผู้บริห�รชุมชน  
ผู้นำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประช�สังคม”  

ขั้นตอนในก�รเปิดเมืองท่องเที่ยวนั้น จะต้องพิจ�รณ�หรือ 
ค�ดก�รณว่์�สถ�นก�รณแ์พรร่ะบ�ดของโควดิ-19 จะเป็นอย�่งไร ซ่ึงจ�ก
ง�นของมห�วิทย�ลัย Minnesota เสนอว่�มี 3 ฉ�กทัศน์หรือซีน�ริโอ 
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(Scenarios) ด้วยกนั สำ�หรบัสหรฐัอเมรกิ�คือ ฉ�กทศันแ์รก เป็นคลืน่ทีจ่ะ
แตล่ะระลอก จะมีขน�ดคว�มสงูใกล้เคียงกนัเรยีกกนั ฉ�กทศันค์ล่ืนเทยีม
กันจนสิ้นปี 2564 ฉ�กทัศน์ที่ 2 เป็นฉ�กทัศน์ของไข้หวัดสเปนที่ระลอก
ที่หนึ่งเล็ก แต่คลื่นลูกที่สองจะพุ่งโด่ง ซึ่งในประเทศไทยเร�อ�จจะเรียก
ฉ�กทศันก์�รด์ตก และฉ�กทศันท์ี ่3 คือ คล่ืนลกูทีส่องและส�มเลก็ลงลด
หลั่นลงไปเรื่อยๆ เร�ทุกคนก็หวังว่� ถ้�จะมีคลื่นลูกที่สองในไทยก็ขอให้
เป็นฉ�กทัศน์ที่ 3 ที่อ�จเรียกว่� ฉ�กทัศน์ส�ละวันเตี้ยลง ในฉ�กทัศน์ที่ 
1 และ 2 นั้น ก�รท่องเที่ยวพลิกฟื้นได้ย�ก เพร�ะต้องพะวงกับก�รเปิดๆ 
ปิดๆ ต้นทุนจะสูงม�กสำ�หรับกิจก�รใหญ่อ�จต้องปิดกิจก�ร 2 เดือน 
เปิดดำ�เนนิก�ร 4 เดือนสลับกนัไป ส�ม�รถทำ�ได้แค่ก�รทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่
เช่น เปิดช�ยห�ด สวนส�ธ�รณะ ฉ�กทัศน์ที่ 3 จะเป็นฉ�กทัศน์ที่พอจะ
เริม่เปิดก�รทอ่งเทีย่วระดับทอ้งถิน่ ค่อยๆ ขย�ยเป็นระดับช�ต ิและระดับ
น�น�ช�ติได้ ซ่ึงฉ�กทัศน์เหล�่นี้รัฐบ�ลจะต้องใช้นักระบ�ดวิทย�ทำ�ก�ร
ค�ดก�รณ์เพ่ือม�ใช้ประกอบก�รตัดสินใจ สำ�หรับประเทศไทยรัฐบ�ลจะ
ใช้ฉ�กทัศน์ที่ 3 ที่กดคลื่นลูกที่ 2 และ 3 (ถ้�มี) ให้อยู่ในระดับควบคุมได้ 
คือมีผู้ติดเชื้อร�ยวันไม่เกิน 24 ร�ย/วัน และคว�มชุกของผู้ป่วยวิกฤตที่ 
115 ร�ย ซึ่งต�มฉ�กทัศน์นี้ เดือนกันย�ยนกร�ฟจะเริ่มเผยอขึ้น ซึ่งถ้� 
เร�ต้องเปิดเมืองเพ่ือก�รท่องเท่ียวในช่วงไฮซีซัน (เริ่มเดือนตุล�คม)  
เร�จะต้องกดให้อัตร�ผู้ติดเชื้อยังคงต่ำ�อยู่  

อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพิจ�รณ�ในก�รเปิดเมืองก็คือ ก�รมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในก�รออกคว�มเห็นเรื่องเปิดก�รท่องเที่ยวในเมือง 
เพร�ะโควิด-19 ทำ�ให้เห็นว่�ก�รท่องเที่ยวได้นำ�เอ�คว�มเสี่ยงม�ยัง
ประช�ชนที่อยู่ในเมืองนั้น ซ่ึงมีทั้งประช�ชนที่ได้รับผลประโยชน์และ 
ไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจ�กก�รท่องเที่ยว ดังนั้น แม้จะมีก�รเปิด
จังหวัดเพ่ือก�รทอ่งเทีย่วแล้วกไ็ม่ได้หม�ยคว�มว�่ทกุเมืองในจังหวดันัน้
จะพร้อมเปิดเพื่อก�รท่องเที่ยว ห�กประช�ชนในท้องถิ่นไม่ยินยอม

ก่อนจะเปิดเมืองเพ่ือก�รท่องเที่ยว อ�จจะมีคว�มจำ�เป็นที่จะ
ต้องเปิดกิจกรรมอ่ืนเพ่ือเป็นก�รนำ�ร่องไปก่อน ยกตัวอย่�งเช่น แม้ว่�
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โรงแรมตอ้งก�รจะรบัลกูค้�ม�กเท่�ใดกต็�ม แตใ่นขณะนี ้โรงแรมจำ�นวน
ม�กก็ยังไม่กล้�เปิด เพร�ะเกรงว่�ต้นทุนของก�รเปิดดำ�เนินก�รเม่ือ
เทียบกับจำ�นวนลูกค้�แล้วจะไม่คุ้มทุนจึงต้องรอไปก่อน ดังนั้น ก่อนที่จะ 
เปิดเมืองทอ่งเทีย่ว กจิกรรมท่ีรฐับ�ลจะตอ้งทำ�กอ่น นอกจ�กเพ่ิมก�รจดั
ประชมุโครงก�รทีใ่ชง้บประม�ณของรฐักคื็อ เปิดใหก้�รเดินท�งธรุกจิท�ง
อ�ก�ศทำ�ได้ง่�ยขึน้ โดยเฉพ�ะเม่ือนกัธรุกจิเดินท�งเข�้ออกจ�กกรงุเทพฯ 
ไม่ต้องถูกกักตัว 14 วัน เช่นในปัจจุบัน (ผู้ที่เดินท�งจ�กกรุงเทพฯ  
ที่ถือว่�เป็นเขตโรคติดต่อ เมื่อม�ถึงเชียงใหม่แล้วต้องกักตัวเอง 14 วัน)  
ซึ่งจำ�เป็นต้องผ่อนปรนเงื่อนไขนี้เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้�ได้   

ขั้นตอนต่อไปก็คือ ททท. ควรโปรโมตก�รท่องเที่ยวของ 
นักท่องเที่ยวไทยในระดับจังหวัดโดย หนึ่ง จับคู่จังหวัดที่ปลอดเชื้อหรือ
เป็นจังหวดัทีมี่อัตร�ตดิเชือ้ต่ำ�กว�่ 10 คนตอ่วนั ส�ม�รถเดินท�งข�้มภ�ค 
ไปทอ่งเทีย่วซ่ึงกนัและกนัได้กอ่น เชน่ เชยีงใหม่กบัสตลู สอง เลือกจังหวดั
ซ่ึงจะส�ม�รถเป็นฮับของก�รท่องเที่ยวสำ�หรับจังหวัดโดยรอบ คือเป็น
คลัสเตอร์ของจังหวัดที่ไม่มีก�รติดเชื้อใน 28 วันที่ผ่�นม� ส�ม�รถไปม� 
ห�สูก่นัได้โดยไม่ตอ้งมีก�รกกัตวั เชน่ จงัหวดัในภ�คเหนอืตอนบนทัง้หมด  
ซ่ึงน�่จะเปิดได้ในเดือนมิถนุ�ยนนี ้กอ่นโรงเรยีนเปิด สว่นนกัทอ่งเทีย่วจ�ก
กรงุเทพฯ กค็วรผอ่นปรนใหเ้ดินท�งได้โดยไม่ตอ้งกกัตวั ซ่ึงถ�้ไม่ผอ่นปรน 
ก�รทอ่งเทีย่วในประเทศจะฟ้ืนตวัย�ก เพร�ะกำ�ลงัซ้ืออยูท่ี ่กทม. ในเฟสนี ้
อ�จจะมีก�รเปิดให้กลุ่มต่�งประเทศที่เป็น Long Stay ใน Asia เข้�ม�
ได้ก่อน แต่ต้องยอมกักกันตัว 14 วัน ใน Alternative state quarantine  
และเฉพ�ะผู้ม�จ�กประเทศที่ไม่ใช่เขตติดต่ออันตร�ย แต่ต้องมีก�รขอ  
VISA มีใบรับรองประกันสุขภ�พ ครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล  
2 ล้�นบ�ท และมีแอปพลิเคชันติดต�มตัวตลอดเวล� เพร�ะนี่อ�จเป็น
โอก�สของก�รรับลูกค้�ที่ต้องก�รหนีโควิด-19 ที่ประเทศของตนเอง 

สำ�หรับก�รท่องเที่ยวต่�งประเทศประเภทอ่ืนๆ นั้นจะต้องใช้
เวล�อีกระยะ เพร�ะถึงอย่�งไรก็ต้องรอให้ส�ยก�รบินเปิดดำ�เนินก�ร  
ตอ้งคัดสรรประเทศทีมี่ประวตัแิละแนวโนม้ก�รตดิเชือ้ทีดี่ขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง 
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และมีอัตร�ตดิเชือ้ต่ำ�กว่� 10 คนตอ่วัน แตค่วรเริม่ปลอ่ยใหมี้ก�รเดินท�ง 
ระหว่�งประเทศท�งธุรกิจ (Business Travel) ได้ก่อน และเมื่อเปิดก�ร
ท่องเที่ยวนั้นอ�จจะไม่จำ�เป็นต้องเปิดเป็นประเทศต่อประเทศ แต่เป็น
ระหว่�งประช�ชนจ�กมณฑลกับจังหวัด หรือเมืองกับเมือง เช่น กรณี
ประเทศจีน มี 23 มณฑล 5 เขตก�รปกครอง และ 4 มห�นคร ซึ่งเป็น
ประเทศทีก่ว้�งใหญ่ไพศ�ลม�ก ซึง่แตล่ะมณฑลกมี็ก�รแพรร่ะบ�ดต�่งกนั 
ดังนัน้ เร�อ�จจะส�ม�รถเปิดระหว�่งเมืองกบัมณฑลได้ แทนทีจ่ะพย�ย�ม
เปิดทัง้ประเทศ ซ่ึงกห็วงัว�่น�่จะเปิดก�รทอ่งเทีย่วต�่งประเทศได้ในเดือน 
ตุล�คม ถึงแม้ว่�นักท่องเท่ียวจะไม่ม�กเหมือนเดิม ก็น่�จะเป็นนักท่องเท่ียว 
ที่เป็นผู้มีร�ยได้สูง

ถึงแม้ว่�จะมีก�รเปิดเมืองเพ่ือก�รท่องเท่ียวแล้วก็ต�ม แต่ก็ไม่ได้ 
หม�ยคว�มว่�นักท่องเที่ยวต่�งช�ติทุกคนจะส�ม�รถม�เที่ยวได้ จะต้อง 
มีก�รคัดกรองแล้วจึงจะส�ม�รถม�ท่องเที่ยวได้ เช่น นักท่องเที่ยวจะ
ต้องมีผลตรวจสุขภ�พและมีประกันสุขภ�พ ต้องมีซิม มีแอปติดต�มตัว 
(Tracking) เช่น เชื่อมกับแอปพลิเคชันไทยชนะ ทั้งนี้ เมื่อนักท่องเที่ยว 
เดินท�งม�ถงึประเทศไทยแลว้ ตอ้งไม่เป็นภ�ระใหก้บัประเทศไทย และตอ้ง
ปฏิบัติต�มกฎระเบียบว่�ด้วยก�รป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของโควิด-19  
ห�กเดินท�งม�เป็นกลุม่ กน็�่จะมีก�รจดัก�รแยกเป็นกลุม่ยอ่ยและมีก�ร 
รักษ�ระยะห่�ง แน่นอนในระยะแรกของก�รท่องเท่ียวน้ี ต้นทุนก�รท่องเท่ียว 
ก็ย่อมจะสูงกว่�แต่ก่อน ที่สำ�คัญคือ ในปีนี้ยังไม่ควรให้แรงง�นต่�งด้�ว 
เข้�ม�ทำ�ง�นในอุตส�หกรรมท่องเที่ยว เพร�ะอ�จนำ�พ�โรคโควิด-19  
เข้�ม�ใหม่ ขอให้ใช้แรงง�นต่�งด้�วที่คงค้�งอยู่ในประเทศ  

ไหนๆ กจ็ะเปิดเมืองแล้ว โฆษณ�ไปเลยว�่ Amazing Thailand:  
Hi Trip, Hi Trust. …!
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 นัยยะขัอง
นิวนอร์มอลั

ต่อธุุรกิจท่่องเท่่�ยวไท่ย

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  7  พั ฤ ษ ภู า ค มู  2 5 6 3

ข่�วดีของก�รติดเชื้อที่ลดลงไปเรื่อยๆ ทำ�ให้เกิดคว�มหวังว่�
เร�จะกลับเข้�ไปสู่ชีวิตปกติได้ในเร็ววัน แล้วก็จะเริ่มทำ�ม�ห�กินได้เสียที 
นำ�ไปสู่ท่�ทีของรัฐที่จะผ่อนปรนม�ตรก�รล็อกด�วน์ ทำ�ให้คนในวงก�ร
ท่องเที่ยวเริ่มเห็นแสงสว่�งท่ีปล�ยอุโมงค์ ปัญห�ก็คืออุโมงค์นั้นจะย�ว
ขน�ดไหน แล้วส�ยป่�นของเร�จะย�วสักเท่�ไหร่

ก่อนที่จะพูดถึงอน�คตใหม่ของก�รท่องเที่ยวไทย ม�เข้�ใจ 
คำ�ศัพท์ที่ตอนนี้กำ�ลังเป็นแฟชั่นก็คือ นิวนอร์มอล (New Normal) หรือ
วิถีปกติใหม่ และอีกช่วงหนึ่งในขณะนี้จนถึง 2 ปีข้�งหน้� ผู้เขียนอย�ก
จะเรียกว่� วิถีปกติระยะสั้น (Next Normal) หม�ยคว�มว่� ในสองปี 
ข�้งหน�้นี ้คว�มปกตขิองภ�คทอ่งเท่ียวอ�จจะเป็นคว�มปกตแิบบไม่ปกติ
หรือปกติแบบไม่เสถียร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบก�รระบ�ดของโควิด-19  
ในประเทศลูกค้�ทีส่ำ�คัญและวิธกี�รท่ีประเทศ ซ่ึงเป็นลูกค้�ของเร�ใชร้บัมือ 
กับก�รระบ�ด อ�จจะมีก�รระบ�ดรอบเดียวจบหรือระบ�ดเป็นรอบๆ 
โดยที่ระลอกที่สองและส�มนั้น เป็นรอบที่เล็กกว่�รอบที่หนึ่ง สิ่งที่ทุกคน 
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รอคอยคือ ก�รค้นพบวคัซีนหรอืย�รกัษ�โรคทีร่�ค�ไม่แพง ทำ�ใหโ้ควดิ-19  
จบลงอย่�งรวดเร็ว

ห�กเร�คิดว่�วิถีปกติใหม่จะเกิดขึ้นในส�มหรือห้�ปีข้�งหน้�  
คำ�ถ�มกคื็อ แล้วอน�คตใหม่จะเป็นอย�่งไร โควดิ-19 จะเปลีย่นโครงสร�้ง 
ของสังคมไทยหรือไม่ เรื่องนี้คงต้องอ�ศัยนักพย�กรณ์หรือโหร ซึ่งในที่นี้
ผูเ้ขยีนขออนญุ�ตอ้�งอิงนกัวชิ�ก�รทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วช�ญก�รพย�กรณอ์น�คต
คือ รศ.ดร.อภิวฒัน ์รตันวร�หะ ซ่ึงกำ�ลงัทำ�วจัิยเรือ่ง อน�คตคนเมือง 4.0  
ใหส้ำ�นกัง�นก�รวจัิยแหง่ช�ต ิ(วช.) ท่�นได้ชีว้�่ วถิปีกตใิหม่จะเป็นอย�่งไร
นั้น ต้องมองลึกไปถึงปัจจัยระดับฐ�นร�กก่อนที่จะเกิดโรคระบ�ด 

“เนื่องจ�กโรคระบ�ดเป็นระบบแบบอลวน ซ่ึงคว�มวุ่นว�ยที่
ดูเหมือนไม่มีรูปแบบและไม่เป็นระเบียบนั้น แท้จริงแล้วเป็นไปต�มกฎ
ระเบียบเชิงโครงสร้�งบ�งอย่�งและพลวัตก�รเปล่ียนแปลงจะอ่อนไหว
ม�กต่อสภ�พเริ่มต้น ดังนั้น ก�รปรับเข้�สู่ดุลยภ�พใหม่ขึ้นอยู่กับคว�ม
ส�ม�รถและในก�รปรับเปลี่ยนเง่ือนไข สภ�พเริ่มต้นและโครงสร้�งของ
ระบบนั้น” (www.khonthai4-0.net)

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ได้ฟันธงว่� สำ�หรับประเทศไทย เดิมโควิด-19 
เพียงแค่ตอกย้ำ�ถงึโครงสร�้งเดิมท่ีเหลือ่มล้ำ�ของสงัคมไทย เม่ือโควดิ-19 
สงบลงแล้ว วิถีแบบเดิมๆ ก็จะกลับม� 

ถ้�ยึดเอ�คว�มคิดและทฤษฎีของอ�จ�รย์อภิวัฒน์เป็นหลัก  
ฉ�กทัศน์ในอน�คตของก�รท่องเท่ียวไทยฉ�กทัศน์หน่ึง ก็คือ “เป็นแบบเดิมๆ”  
หรือ “Business as Usual” โควิด-19 เพียงแต่จะเร่งให้แนวโน้มเดิม 
ที่มีอยู่เกิดเร็วขึ้น เช่น ก�รเข้�สู่สังคมไร้ธนบัตร (Cashless Society) 
ก�รเชื่อมต่ออย่�งไร้รอยต่อของสรรพสิ่งต่�งๆ ข้อมูลรวมทั้งมนุษย์  
ในด้�นอุปท�น (Supply) ทกุอย�่งกซ็้ำ�รอยเดิม ภูเก็ตกจ็ะยงัเป็นหนึง่ด้�น
ก�รท่องเที่ยวเหมือนเดิม สัดส่วนของตล�ดอ�จจะเปลี่ยนไปบ้�ง แต่นัก
ทอ่งเทีย่วช�วจีนกย็งัเป็นหนึง่ในด้�นจำ�นวนผูม้�เยอืน พฤตกิรรมประเภท
เทีย่วกนัเป็นกลุม่ใหญ่กอ็�จจะลดลง ซ่ึงกเ็ป็นแนวโนม้เชน่นีอ้ยูแ่ล้วในภ�ค
เศรษฐกิจท่องเที่ยวของไทย ส่วนก�รบริก�รด้�นสุขภ�พและ Wellness 
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ถึงแม้จะมีบทบ�ทเด่นอยู่แล้วก็ต�ม แต่ต่อไปจะขย�ยตัวม�กขึ้นอีก เช่น 
ขย�ยไปสู่ก�รดูแลผู้สูงวัย ทั้งในลักษณะ Day-care และในระบบกินนอน 
พวก Airbnb และโฮมสเตยอ์�จจะตอ้งห�วิธกี�รจัดก�รตวัเองใหม่ในด้�น
คว�มปลอดภัยและสขุอน�มัย และปรบัตวัเองไปเป็นสถ�นทีดู่แลผูส้งูอ�ย ุ

ที่สำ�คัญก็คือ ม�ตรก�รก�รรักษ�ระยะห่�งจะทำ�ให้ร�ยได้จ�ก
ก�รบริก�รต่อครั้งค่อนข้�งต่ำ� ซึ่งจะบังคับให้เร�เข้�สู่ตล�ดที่มีกำ�ลังซ้ือ
สูงขึ้น นับเป็นข้อดีของก�รท่องเที่ยวยุคใหม่ที่จะไม่มีก�รดัมพ์ร�ค�กัน
จนต่ำ�เตี้ยเรี่ยดิน กีฬ� อ�ทิเช่น กอล์ฟ ป่ันจักรย�น หรือวิ่งม�ร�ธอน 
ที่วิ่งกันเป็นกลุ่มเล็ก ซ่ึงรักษ�ระยะห่�งได้ก็น่�จะเดินหน้�ต่อไปได้ ส่วน
สน�มมวยก็คงจะต้องปรับเปล่ียนที่นั่งแบบโรงละคร เช่น ทำ�ให้มีสิ่งที่
คนสมัยเก่�เรียกว่� ชั้นบ๊อกซ์ คือคูห�ที่มีผนังพล�สติกป้องกันน้ำ�ล�ย 
จ�กก�รตะโกนเชียร์กันอย่�งเม�มันส์ เป็นต้น ส่วนสถ�นบันเทิงก็อ�จ
จะกลับม�ได้ เพร�ะปกติวิสัยมนุษย์มักชอบสิ่งรื่นเริงบันเทิงใจ แต่ก็ต้อง
แบกรบัคว�มเสีย่งกนัเองแบบตวัใครตวัมัน แตแ่นวโนม้สำ�คัญในเรือ่งของ 
วิถีใหม่ของธุรกิจแบบเดิมๆ นี้ก็คือ ต้นทุนจะสูงขึ้น นี่คือหนึ่งฉ�กทัศน์
ของคว�มเป็นไปได้ ซึ่งก็คือ Business as Usual เป็น New Normal 
ในอีก 3 ปีต่อจ�กนี้ ซึ่งมีก�รเปลี่ยนแปลงไปม�ก 

สว่นฉ�กทศันท่ี์ 2 อ�จเกดิจ�กก�รเปล่ียนแปลงด้�นดีม�นด์และ 
ปัจจัยภ�ยนอก เช่น ร�ค�น้ำ�มัน และอน�คตของส�ยก�รบินน�น�ช�ติ 
และนโยบ�ยด้�นก�รเดินท�งของประเทศทีเ่ป็นตล�ดทอ่งเทีย่วหลัก กค็ง 
ต้องรออีกสักพักให้โควิด-19 สงบลงก่อน จึงจะมองเห็นรูปแบบใหม่ได้ 

ทีน่�่ปวดใจกเ็หน็จะเป็นวถิปีกตแิบบไม่เสถยีรหรอื Next Normal  
ภ�ยใน 2 ปีข้�งหน้� น่ีละค่ะ สำ�หรับโรคระบ�ดแล้ว ก�รท่องเท่ียวเป็นจุดอ่อน 
ทีส่ดุของระบบเศรษฐกจิภ�คจรงิ (Real Sector) ของเร� เพร�ะธรรมช�ติ
ของก�รท่องเที่ยวเป็นเรื่องของก�รเชื่อมต่อ ก�รระบ�ดของโรคทำ�ให้ 
ก�รท่องเที่ยวเป็นภ�คเศรษฐกิจที่เปร�ะบ�งที่สุด และเป็นศัตรูที่อ่อนแอ
ที่สุดของโควิด-19 อีกปัญห�หนึ่งก็คือว่�โรคระบ�ดนี้ตอนต้นๆ ก็ยังจะ
ไม่เห็นผลกระทบม�ก แต่พอถึงจุดๆ หนึ่งก�รระบ�ดก็เริ่มขย�ยตัวอย่�ง 
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ทบเท่�ทวีคูณ เพร�ะฉะนั้น จะต้องมีก�รตัดไฟแต่ต้นลม ปัญห�ก็คือว่� 
เร�ไม่รูว้�่ควรจะตดัเม่ือไหร ่ดังนัน้ วธิทีีป่ลอดภัยทีส่ดุกคื็อ ตดัใหไ้วไวก้อ่น  
ก�รผ่อนปรนจึงจะทำ�แบบปิดๆ เปิดๆ แบบปิดไวเปิดช้� ม�ตรก�รรักษ�
ระยะห่�งก็ยังต้องเข้มเข้�ไว้ สถ�นบันเทิงก็ยังไม่น่�จะเปิดได้ สำ�หรับ
ก�รท่องเที่ยวไทย ซึ่งอ�ศัยสถ�นบันเทิง (เป็นอ�วุธลับที่ซ่อนไว้ใต้พรม)  
ที่สำ�คัญตลอดม�ก็จะต้องซบเซ�ลง

ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์นี้ ก�รท่องเที่ยวใน 2-3 ปีข้�งหน้� จึงมีแต ่
ก�รขึน้ๆ ลงๆ พวกท่ีส�ยป่�นย�วก็จะอยูไ่ด้ พวกทีส่�ยป่�นสัน้หรอืพวกที่
รับจ๊อบ เช่น มัคคุเทศก์ก็ต้องรีบห�อ�ชีพเสริม ส่วนกลุ่มบริษัทท่องเที่ยว 
กจ็ะไม่ส�ม�รถดำ�รงชวีติอยูไ่ด้ด้วยก�รคิดค่�คอมมิชชัน่จ�กก�รเชือ่มตอ่ 
ซพัพล�ยเชนเท่�นั้น เพร�ะลกูค�้จะเคยชินกับก�รใช้ออนไลนม์�กขึ้นและ
จะหนัไปตดิตอ่โรงแรมและส�ยก�รบนิโดยตรง ซึง่กเ็ป็นแนวโนม้ปัจจุบนั
อยู่แล้ว ดังนั้น จึงจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปเป็นผู้จัดก�รกิจกรรม
ที่จุดหม�ยปล�ยท�ง (Destination Management) ให้แตกต่�งจ�ก
บริษัทอ่ืนๆ แต่ละคนกับต้องมีไม้เด็ดของตัวเองในก�รนำ�เสนอลูกค้�ที่
บริษัทอื่นๆ ไม่มีหรือเข้�ถึงได้ย�ก เช่น ที่พัก Private แบบ Exclusive  
ด่ืมไวนบ์นช�ยห�ดทีเ่ป็น Private Beach หรอืกลุม่ตล�ดพิเศษ เชน่ ลูกค้� 
ทีเ่ป็นคนพิก�รทีต่อ้งก�รก�รดูแลเป็นพิเศษ รวมท้ัง ก�รจัดค่�ยเรยีนพิเศษ 
ให้เย�วชนน�น�ช�ติ เช่น จัดค่�ยภ�ษ�จีนในจังหวัดท่องเที่ยว 

สำ�หรบัภ�ครฐั ในชว่ง Next Normal นีน้�่จะม�คิดถอดบทเรยีน 
ก�รรับมือกับโรคระบ�ดและภัยพิบัติ สร้�งม�ตรฐ�นระบบรักษ�คว�ม
ปลอดภัยด้�นโรคระบ�ดสำ�หรับอุตส�หกรรมโรงแรมและขนส่ง แล้วม�
รว่มกนัคิดเรือ่งเป้�หม�ยระยะย�วของก�รทอ่งเท่ียวใหม่ว�่เร�จะเดินหน�้
ไปสู่คว�มยั่งยืนได้อย่�งไร 

ท่�มกล�งวิกฤตินี่แหละค่ะ เร�จะเริ่มเห็นศักยภ�พของเร�และ
นวัตกรรมก็จะต�มม�ค่ะ สู้สู้…!
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ลั็อกด้าวน์ เอ็กซ์์ซ์ิท่: 
เปิด้เม่องไหนก่อน?

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ เ ศึ ร ษ ฐ กิ จ ”  วั นิ ท่�  2 2  เ มู ษ า ย นิ  2 5 6 3

หลังจ�กที่ตัวเลขสถิติร�ยวันของผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ดีวันดีคืน
ม�กว�่หนึง่สปัด�ห ์กเ็ริม่มีเสยีงเรยีกรอ้งว�่ใหเ้ตรยีมก�รเข�้สูภ่�วะปกติ
โดยเร็ว เนื่องจ�กทนพิษบ�ดแผลด้�นเศรษฐกิจไม่ไหว มีคนจำ�นวนม�ก
ทีต่อ้งห�เล้ียงป�กเลีย้งทอ้งและยงัเข�้ไม่ถงึ หรอืยงัรบัเงินชว่ยเหลือจ�ก
รัฐบ�ลอยู่

อย�่งไรกดี็ ถงึแม้ว�่จำ�นวนผูต้ดิเชือ้เพ่ิมขึน้ร�ยวนัจะนอ้ยลงไป
เรือ่ยๆ แตส่ถ�นก�รณน์ีก้ย็งัไม่เป็นทีน่�่ไวว้�งใจ เพร�ะอย�่ลืมว�่ทีจ่ำ�นวน
คนตดิเชือ้นอ้ยกเ็พร�ะว�่คนอยูบ่�้นกนัม�ก แตห่�กคนออกม�ร�่เรงิและ 
จับกลุ่มสังสรรค์กัน ก�รติดเชื้อก็จะกลับเพ่ิมขึ้นม�อีก เพร�ะค�ดก�รณ์
กันว่�มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว แต่ยังไม่แสดงอ�ก�รกระจ�ยอยู่แทบจะ
ทุกมุมทุกจังหวัดของประเทศไทย

เรือ่งแรกทีเ่ร�จะตอ้งเข�้ใจรว่มกนัทัง้ประเทศกอ่นทีจ่ะปลดล็อก
ด�วน์ก็คือ แม้ว่�เร�จะปลดล็อกด�วน์แล้วก็ต�ม เนื่องจ�กเร�ยังไม่มี
วคัซีนและไม่มีย�รกัษ�โรคโควดิ-19 ประช�ชนยงัคงตอ้งใหค้ว�มรว่มมือ 
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ในก�รรักษ�ระยะห่�งท�งสังคม ต้องสวมหน้�ก�กอน�มัยตลอดเวล�  
รวมท้ังเม่ืออยู่บ้�นด้วย ห�กไม่ส�ม�รถจัดพ้ืนท่ีให้มีระยะห่�งกัน หม่ันล้�งมือ 
และไม่ไปชุมนุมหรือมั่วสุม หยุดตั้งวงเหล้� สูบบุหรี่ และตั้งวงพนันหรือ
เข�้ไปแออัดกนัในท่ีๆ ไม่บงัควร เชน่ บอ่นก�รพนนั ง�นป�รต์ี ้หรอืสถ�นที ่
ท่องเที่ยวกล�งคืน ก�รปลดล็อกด�วน์เกิดขึ้นก็เพร�ะต้องก�รลมห�ยใจ
ท�งเศรษฐกิจทีจ่ะพัดเข�้ม�ต่อลมห�ยใจคนไทยทั่วๆ ไปบ้�ง แต่ไมใ่ช่ว่�
ปลดล็อกด�วนแ์ลว้คนไทยจะทำ�อะไรกไ็ด้ต�มใจชอบ เพร�ะถ�้คนไทยไม่มี
วินัย ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ก็จะกลับม�อีก

เรือ่งทีส่อง เร�ตอ้งเตรยีมตวัเตรยีมใจไวก้คื็อ โควดิ-19 อ�จจะ 
กลับม�ระบ�ดอีกครัง้ เพร�ะเป็นธรรมช�ตขิองโรคทีอ่�จจะกลับม�ระบ�ด 
เป็นระลอกๆ ในชว่งเวล�ทีเ่ร�ยงัไม่มีวคัซีนและย�รกัษ� ผูเ้ขยีนจะขอเรยีก 
ว่�ชว่ง Next normal เป็นสถ�นก�รณท์ีย่งัไม่เสถยีร ดังนัน้ ก�รปลดล็อก 
จะต้องเป็นก�รทยอยปลด หรือเป็นก�รผ่อนปรนและอ�จจะต้องมีก�ร
ประก�ศขอ้บงัคับหรอืบงัคับใช ้พ.ร.ก. ฉกุเฉนิเป็นระยะๆ ต�มคว�มจำ�เป็น 
และคว�มเหม�ะสมของสถ�นก�รณ์

เรือ่งทีส่�มกคื็อ เร�ตอ้งกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ยใหช้ดัเจน แตเ่ดิม 
รฐับ�ลตอ้งก�รป้องกนัทุกคน ดังนัน้ทกุคนกต็อ้งอยูบ่�้นกนัหมด ในขณะที ่
ถ�้เร�กำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ยทีย่งัตอ้งอยูบ้่�น ได้แก ่ผูท้ีเ่ดินท�งกลับเข�้ม�
จ�กพ้ืนทีเ่สีย่ง เด็กทีเ่รยีนชัน้อนบุ�ลหรอืต่ำ�กว�่ รวมทัง้ผูท้ีมี่อ�ยเุกนิ 60 
ปีขึน้ไป ตน้ทนุของก�รดูแลกจ็ะต่ำ�ลง แตถ่�้รฐัปลดล็อกกอ็�จจะปลดล็อก
ใหก้บักลุ่มนกัศกึษ�หนุม่ส�วหรอืนกัเรยีนทีแ่ขง็แรงใหอ้อกม�กอ่น ทีจ่รงิ
น�่จะใหก้ลับม�เรยีนได้กอ่น 1 กรกฎ�คมด้วยซ้ำ� เพร�ะครแูละนกัเรยีนจะ
ได้จนูเครือ่งกนักอ่น ทีส่ำ�คัญคือ ก�รทำ�สือ่ก�รสอนออนไลนแ์บบฉกุละหกุ 
ม�กจะไม่ได้ผลนัก เพร�ะนักเรียนจำ�นวนม�กไม่ได้มีฐ�นที่จะเรียนรู้
ออนไลน ์ในประเทศเดนม�รก์ ขณะนีไ้ด้ปลอ่ยนกัเรยีนออกไปโรงเรยีนได้
แลว้เพ่ือใหพ่้อแม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้ สำ�หรบัในประเทศไทย นอกจ�กพ่อแม่ 
จะกลับไปทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พได้แล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจของคน
ตัวเล็กตัวน้อยที่ข�ยอ�ห�ร ข�ยของกินให้นักเรียน ส�ม�รถกลับม�เป็น
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ปกติได้บ้�ง โดยเฉพ�ะสถ�บันก�รศึกษ�ในต่�งจังหวัดที่เป็นพลังหมุน
ท�งเศรษฐกิจที่สำ�คัญ 

เร่ืองท่ีส่ีก็คือ ก�รทยอยปลดล็อกต้องทำ�เป็นเมือง หรือเป็นจังหวัด  
เกณฑ์ที่จะใช้พิจ�รณ�ก็ดูจ�กคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รโควิด-19 ของ 
จังหวัดน้ันๆ ได้แก่ อัตร�ติดเช้ือต่ำ�หรือใกล้ศูนย์ จำ�นวนวันท่ีไม่มีก�รติดเช้ือ 
ติดต่อกันอย่�งน้อย 4 สัปด�ห์ ขีดคว�มส�ม�รถในก�รรองรับผู้ป่วยใน 
จังหวัดนั้นๆ กล่�วคือ มีเตียงในโรงพย�บ�ลสน�มเท่�ไหร่ และมีห้อง 
ไอซียูกี่ห้อง มีเจ้�หน้�ที่ที่จะดูแลผู้ติดเชื้อที่อ�ก�รวิกฤตได้เท่�ไร ซึ่งควร
จะใหฝ้�่ยส�ธ�รณสขุเป็นผูพิ้จ�รณ�รว่มกนั นำ�ปัจจยัเหล่�นีม้�เป็นตวัตัง้
และควรติดต�มอัตร�นี้ตลอดเวล� เพื่อประเมินก�รใช้นโยบ�ยปลดล็อก 
และปรับม�ตรก�รปลดล็อกให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ ซ่ึงในขณะนี้ก็มี
ทีมคุณหมอเริ่มคิดกระบวนก�รนี้แล้ว

เม่ือมีเกณฑ์ดังที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น ก็น่�จะนำ�ม�ใช้ในก�ร
กำ�หนดโซนกล่�วคือ แบ่งโซนเป็นโซนหนึ่งคือกลุ่มจังหวัดปลอดภัยที่มี
ผู้ติดเชื้อน้อย โซนสองคือจังหวัดที่มีคว�มเสี่ยงต่ำ� ซึ่งสองโซนนี้ส�ม�รถ
ปลดล็อกได้ และโซนส�มคือจังหวัดที่มีคว�มเสี่ยงสูง ซ่ึงโซนส�มนี้ถือ
เป็นโซนอันตร�ย ก็คงยังไม่ต้องพูดถึงก�รปลดล็อก แต่ควรพูดถึงก�ร
ลดจำ�นวนผู้ติดเชื้อให้ได้เสียก่อน รวมทั้งอ�จต้องกำ�หนดว่�ผู้ที่ม�จ�ก 
โซนส�มอ�จจะไม่ได้รับอนุญ�ตให้เข้�โซนหนึ่งและสอง ยกเว้นว่�จะได้
รับก�รตรวจวัด โดยวิธี Rapid test ซ่ึงดีกว่�วิธีวัดอุณหภูมิหรือผู้ที่มี 
หลักฐ�นว่�มีภูมิต้�นท�นแล้ว  

ฝ่�ยส�ธ�รณสุขอ�จพิจ�รณ�ออกบัตรให้ผู้มีภูมิต้�นท�น 
เสมือนมี Passport ให้เดินท�งทั่วประเทศ ทั้งนี้ อ�จมอบหม�ยให้ Lab 
เอกชนหรือมห�วิทย�ลัยเป็นองค์กรตรวจสอบจะได้กระจ�ยง�นออกไป

ต่อม�ก็ค่อยม�พิจ�รณ�แบ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจว่�กลุ่มใดจะ
ได้เปิดก่อน กลุ่มแรกที่น่�จะเปิดได้ก่อนก็คือ กลุ่มบริก�รร้�นค้�ทั่วไป 
แผงลอย ร้�นอ�ห�ร ร้�นสรรพสินค้�ที่จัดก�รระยะห่�งท�งสังคมได้  
แต่จำ�เป็นจะต้องมีก�รคัดกรองก่อนเข้� รวมทั้งอ�จมีบูธไปให้บริก�ร 
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Rapid test ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อก�รที่จะเพ่ิมก�รตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ 
อีกด้วย อีกทั้ง ร้�นค้�เหล่�นี้ต้องมีม�ตรก�รรักษ�ระยะห่�ง

ถ้�ดูหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีผู้เขียนเสนอแล้ว ก็จะเห็นว่� 
เมืองไหนจะเอ็กซ์ซิทได้ก่อน ได้แก่ น่�น แต่ก�รเปิดเมืองไม่ได้เป็นเรื่อง
ของตัวชี้วัดและก�รตัดสินใจของภ�ครัฐเพียงอย่�งเดียว ต้องคำ�นึงถึง 
จิตใจประช�ชนด้วยว่�พร้อมจะยอมรับคว�มเสี่ยงได้ม�กขน�ดไหน  
ซ่ึงประช�ชนก็ต้องชั่งน้ำ�หนักระหว่�งคว�มเสี่ยงด้�นเศรษฐกิจกับ 
คว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พ 

สำ�หรับเวล�ที่ผู้ เขียนเห็นว่�จะเริ่มเปิดได้ก็ตั้งแต่กล�ง
พฤษภ�คมนี้ สำ�หรับก�รท่องเที่ยวก็คงจะต้องทยอยเปิด แต่จะเปิด 
ทุกเมืองคงไม่ได้ ห�กก�รทดลองในช่วงแรก (พฤษภ�คม) เป็นไปด้วยด ี
และเป็นที่น่�พอใจของทุกฝ่�ย รัฐก็ควรชดเชยวันหยุดช่วงสงกร�นต์ที่
ประก�ศเล่ือนออกไปก่อนให้ไปหยุดต้นตุล�คม ถือเป็นก�รเปิดศักร�ช
ของก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศก่อน อย่�งไรก็ดี อ�จยังไม่ส�ม�รถ
เปิดสถ�นบันเทิงได้ เพร�ะดูจ�กสถิติของก�รติดเชื้อแล้ว สถ�นบันเทิง
ที่มีก�รดื่มสุร�เป็นต้นเหตุของก�รติดเชื้อค่อนข้�งสูง ส่วนก�รท่องเที่ยว
ต่�งประเทศต้องรอปีหน้�!

เนื่องจ�กสถ�นบันเทิงอ�จจะต้องเปิดหลังสุด เมืองท่องเที่ยว
ที่อ�ศัยสถ�นบันเทิงห�ร�ยได้ก็คงต้องปลดล็อคด�วน์หลังสุด ดังนั้น
เชียงใหม่น่�จะเปิดได้ก่อนชลบุรีและภูเก็ต…!
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โควิด้-19 
กับ The Next Normal 

ขัองการท่่องเท่่�ยวไท่ย

มิ่่�งสรรพ์ ์ ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ค อ ลั มู นิ์  ดุ ล ย ภู า พั  ดุ ล ย พิั นิิ จ  ฉ บัั บั วั นิ ศุึ ก ร์ ท่�  1 7  เ มู ษ า ย นิ 2 5 6 3 

ตั้งแต่สงคร�มโลกครั้งที่สองเป็นต้นม� มนุษย์ก็เข้�สู่ยุคของ
คว�มสมบูรณ์ด้�นวัตถุอย่�งไม่สิ้นสุด วงก�รแพทย์ได้พัฒน�ด้วยคว�ม
ก�้วหน�้ จนกระทัง่มนษุยคิ์ดว�่โรคระบ�ดจะไม่ใชภั่ยร�้ยแรงทีจ่ะทำ�ล�ย
คนเป็นแสนเป็นล้�นคนอีกต่อไป และจะส�ม�รถสยบ รวมทั้งจำ�กัด
ขอบเขตได้จนกล�ยเป็นโรคประจำ�ถิ่น แต่ในช่วงเวล�เพียงไม่กี่เดือน 
โควิด-19 ได้ทำ�ล�ยระบบเศรษฐกิจของน�น�ประเทศ โดยเฉพ�ะด้�น 
ก�รท่องเที่ยวและก�รเดนิท�งให้เสียห�ยม�กที่สุด ทั้งนี้ เพร�ะธรรมช�ติ
ของระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวนั้น ต้องอ�ศัยก�รติดต่อหรือก�รเดินท�ง 
และก�รติดต่อระหว่�งมนุษย์เป็นแกนกล�งของก�รบริก�ร แม้ว่�เทคโนโลยี 
ส�รสนเทศจะได้เข้�ม�เป็นองค์ประกอบสำ�คัญในอุตส�หกรรมท่องเที่ยว 
แต่ก�รบริก�รโดยน้ำ�มือและสัมผัสจ�กมนุษย์ยังนับเป็นเง่ือนไขและ
ปัจจยัทีส่ำ�คัญทีส่ดุ ทีจ่รงิแลว้ก�รทอ่งเทีย่วทีย่ิง่วเิศษเลิศหรอูลงัก�รม�ก 
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เท่�ไหร่ ก็จะยิ่งเป็นก�รบริก�รท่องเที่ยวที่ใช้แรงง�นอย่�งเข้มข้น 
ทัง้แรงง�นทีมี่ทกัษะ แรงง�นบรหิ�รจัดก�ร และแรงง�นจิตบรกิ�รม�กขึน้ 
เท่�นั้น

คำ�ถ�มใหญ่ก็คือว่� หลังจ�กโควิด-19 สงบลงแล้ว ระบบ
เศรษฐกิจท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่สำ�คัญระบบหนึ่งของโลก 
จะเป็นไปอย่�งไร มนุษย์จะท่องเที่ยวเหมือนเดิมอีกหรือไม่ คำ�ตอบนี้ 
ตอบไม่ย�กนัก เพร�ะว่�มนุษย์สมัยใหม่ได้เสพติดก�รท่องเที่ยวไปแล้ว  
ดังนัน้ ไม่ว�่อะไรจะเกดิขึน้ก�รทอ่งเทีย่วกจ็ะดำ�เนนิตอ่ไป เอเจนซ่ีทอ่งเทีย่ว 
ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน Ctrip Group ได้สำ�รวจช�วจีน 15,000 คน 
พบว่� คนจีนพร้อมจะเดินท�งท่องเที่ยวแล้ว หลังสถ�นก�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดของโควดิ-19 คลีค่ล�ยลง ซ่ึงรอ้ยละ 90 เลือกทีจ่ะเทีย่วในประเทศ
ซ่ึงกเ็ป็นเรือ่งปกต ิเพร�ะคนจนีทีเ่ทีย่วต�่งประเทศปีหนึง่ๆ ประม�ณ 130 
ล้�นครั้ง ในขณะที่เที่ยวในประเทศประม�ณ 4,000 ล้�นครั้ง    

คำ�ถ�มที่ตอบย�กกว่�คำ�ถ�มแรกก็คือ แล้วก�รท่องเที่ยวใน
อน�คตจะเปลีย่นแปลงไปอย�่งไร คำ�ตอบนีข้ึน้อยูก่บัว�่โรคระบ�ดคร�วนี ้
จะอยู่กับเร�น�นเท่�ไหร่ โดยธรรมช�ติของโรคระบ�ดแล้วมักจะม�เป็น 
ระลอกๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเม่ือก�รระบ�ดเกิดขึ้นไม่พร้อมกันทั้งโลก  
ดังนั้น คว�มฝันที่ว่�เจ็บแล้วจบเร็วนั้นไม่น่�จะเกิดขึ้นได้ง่�ยๆ เพร�ะ 
โควิด-19 อ�ศัยก�รเดินท�งเข้�ออก ซึ่งเป็นตัวแพร่เชื้อ ห�กไม่ควบคุม
ให้ดีก็จะเกิดก�รระบ�ดรอบสองและรอบส�มอีกด้วย ในขณะนี้ดูเหมือน
ว่�ไทยจะส�ม�รถควบคุมโรคระบ�ดได้ในระดับหนึง่แล้วกจ็รงิ แตย่โุรปที่
เป็นตล�ดใหญ่อีกตล�ดของเร�กย็งัไม่ส�ม�รถควบคุมโรคได้ สว่นสหรฐัฯ 
ก็เป็นศูนย์กล�งก�รระบ�ดใหม่แล้ว ต่อไปก็อ�จจะย้�ยม�อยู่อินเดีย 
หรอืทีอ่ื่นๆ อีก ยิง่ไปกว�่นัน้ ในอุตส�หกรรมท่องเทีย่วของเร�นัน้ แรงง�น 
ที่อยู่ใน back office เป็นแรงง�นต่�งด้�ว จ�กเมียนม�ร์ ล�ว และ
กัมพูช� ซึ่งมี peak ของโรคระบ�ดต่�งจ�กเร� และประเทศเหล่�นั้นมี
คว�มส�ม�รถในก�รควบคุมก�รระบ�ดของโรคต่�งกันอีกด้วย ดังนั้น
เมื่อไทยเปิดให้มีก�รเข้�ออกประเทศ ทั้งท�งอ�ก�ศและท�งบก แรงง�น
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ต่�งด้�วก็จะเริ่มกลับเข้�ม� โอก�สที่จะเกิดโรคระบ�ดรอบสองและ 
รอบส�มก็จะมีม�อีก กว่�จะสงบจริงๆ ก็คงเป็นปล�ยปี 2564 

ดังนั้น รัฐบ�ลไทยจะต้องเริ่มคิดว่�จะจัดก�รกับ The Next 
Normal ของก�รท่องเที่ยวไทยภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รแพร่เชื้อเป็น 
ระลอกๆ ได้อย่�งไร ซึ่งในระยะถัดไปนี้ยังเป็นสถ�นก�รณ์ภ�ยใต้ 
คว�มเสี่ยงของโรคระบ�ด (ซ่ึงจะต่�งจ�ก New Normal ซ่ึงโควิด-19 
สงบร�บค�บแล้ว) ประสบก�รณ์ของไทยจ�กก�รกระจ�ยอำ�น�จในก�ร
จัดก�รโควิด-19 คร�วนี้ดูเหมือนว่�จะให้ผลดีในด้�นคว�มยืดหยุ่นและ
คว�มมีประสิทธิภ�พ ในเดือนตุล�คมนี้ก็น่�จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยว 
ในประเทศก่อน ห�กจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่�งช�ติเดินท�งได้เต็มที่ 
ทกุเมืองอ�จจะเป็นเรือ่งเรว็เกนิไป แตอ่�จเปิดใหมี้ก�รเดินท�งทอ่งเทีย่ว
ได้เป็นบ�งเมืองที่ส�ม�รถบินตรงหรือเป็นเขตเมื่อโควิด-19 สงบลง เช่น 
กทม. ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวยังต้องมีประกัน
สขุภ�พและตอ้งมีใบรบัรองแพทยว์�่ปลอดเชือ้โควดิ-19 และอ�จจะตอ้งทำ�  
Rapid test ที่สน�มบินหรือที่ด่�นตรวจคนเข้�เมือง เรื่องนี้ต้องมีก�ร 
เตรียมก�รในร�ยละเอียดต่อไป 

ในสถ�นก�รณ์หลังโควิด-19 ก�รท่องเที่ยวห�กจะเกิดขึ้นก็คง 
ไม่เหมือนเดิม นักท่องเที่ยวที่เฉียดคว�มต�ยม�แล้วก็ย่อมมีคว�ม
ระมัดระวังในก�รใช้ชีวิตขณะท่องเที่ยวม�กขึ้น ปัจจัยที่นักท่องเที่ยว 
ต้องพิจ�รณ�ก่อนตัดสินใจเลือกจุดหม�ย นอกจ�กสิ่งดึงดูดใจแล้วยัง
จะต้องคิดอีกว่�ประเทศไหนดูจะมีคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รปัญห� 
สุขอน�มัยได้ม�กที่สุด ถ้�ดูสถิติ ณ วันนี้ประเทศไทยก็ทำ�ได้ดีที่สุดใน
อ�เซียน ดูเหมือนจะดีกว่�สิงคโปร์ในด้�นก�รติดเชื้อและก�รต�ยต่อ
ประช�กรที่เร�ต่ำ�กว่�ม�ก  

ลำ�ดับต่อไปก็คือ ระบบบริก�รของเร�ก็ต้องพัฒน�ให้มี 
สุขอน�มัยและส�ธ�รณูปโภคที่ดีขึ้น เช่น บริก�รที่พักและสถ�นบันเทิง
ต่�งๆ ก็ต้องมีก�รยกระดับม�ตรก�รก�รดูแลรักษ�คว�มปลอดภัย 
จ�กโรคระบ�ด ต้องมีบริก�รเสริม เช่น ต้องมีก�รอบฆ่�เชื้อห้องพัก  
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มีเครื่องฉ�ยแสงยูวีให้ลูกค้� เพ่ือทำ�ล�ยเชื้อที่ม�กับกุญแจ ธนบัตร  
มีหน้�ก�กผ้�แจก ม�ตรก�รเช่นนี้จะมีประสิทธิผลแค่ไหนก็ไม่สำ�คัญ  
แตลู่กค้�ตอ้งเชือ่ว�่ทำ�ใหพ้วกเข�ปลอดภัยจ�กโรคระบ�ด และตอ้งมีก�ร
ปรับตัวเป็นทัวร์กลุ่มเล็กๆ สน�มบินของไทย ศูนย์ก�รค้�และตลอดจน
ร�้นสะดวกซ้ือในแหลง่ทอ่งเทีย่วควรปรบัหอ้งน้ำ�ต�่งๆ เป็นระบบทีไ่ม่ตอ้ง
ใช้ปุ่มหรือมือกด (No hand) ก�รประชุมในโรงแรมก็ต้องใช้ไมโครโฟน
น้อยลงหรือไม่ใช้เลย แต่ใช้ระบบเซ็นเซอร์แทน

ที่สำ�คัญก็คือ เร�ต้องส�ม�รถเชื่อมโยงระบบส�รสนเทศก�ร
ท่องเที่ยวเข้�กับก�รรักษ�คว�มปลอดภัย ทั้งสุขภ�พและอุบัติภัย และ
ทำ�ได้แบบไร้รอยต่อ เช่น ข้อมูลประก�ศต่�งๆ ของรัฐที่เป็นภ�ษ�ส�กล 
ก�รเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ กติก�ของไทยในเวล�ฉุกเฉิน ก�รเข้�ถึง
โรงพย�บ�ล สถ�นทูต ตำ�รวจ และที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย ฯลฯ 

นอกจ�กนี้ ภ�คอุตส�หกรรมท่องเที่ยวยังต้องพย�ย�มเข้�สู่ 
สังคมไร้เงินสดเร็วที่สุด ที่น่�สนใจก็คือ อะไรจะเกิดกับอุตส�หกรรม 
แบ่งปัน (Sharing economy) ระบบรถเช่�แบบแบ่งปัน เช่น Grab  
น่�จะต้องถูกกฎหม�ย Airbnb อ�จต้องเพ่ิมม�ตรฐ�นในก�รรับที่พัก  
ส่วนโฮมสเตย์นั้นน่�จะต้องลำ�บ�กหน่อย หรือต้องยกระดับม�ตรฐ�น
ด้�นสุขภ�พ แต่นักท่องเที่ยวอ�จจะอ�งขน�งที่จะพักในบ้�นม�กกว่�ใน
โรงแรม

ท่�มกล�งวิกฤตก็มีโอก�ส บุคคลในวงก�รท่องเที่ยวอ�จจะ 
พอจำ�ได้ว่�หลังวิกฤตต้มยำ�กุ้ง เศรษฐกิจตกต่ำ�ม�ก โรงพย�บ�ลเอกชน
ในประเทศไทยตอนนั้นไม่มีลูกค้� เร�จึงไปห�ลูกค้�ต่�งประเทศม� 
ม�กขึน้ กล�ยเป็นเมดิคัลฮับในปัจจบุนั ห�กเร�ส�ม�รถปรบัปรงุโรงแรม
ให้เป็นสถ�นที่เก็บตัวของผู้ที่สงสัยว่�จะติดเชื้อหรือผู้ที่ถูกกักตัวไว้เพ่ือ 
ดูอ�ก�ร หรือจัดเป็นที่พักของกลุ่มเปร�ะบ�ง ซึ่งครอบครัวต้องก�รให้ 
อยูห่�่งจ�กผูต้ดิเชือ้ เชน่ ผูท่ี้เป็นมะเรง็และอยูใ่นระยะพักฟ้ืน ผูส้งูอ�ยทุีมี่ 
โรคเบ�หว�นและคว�มดันสูง ในระยะย�วอ�จจะเปล่ียนไปเป็นที่พำ�นัก
และสถ�นบรบิ�ลผูส้งูวยั ทีน่บัวนักจ็ะมีจำ�นวนเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ หรอืรบัดูแล
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ผู้ป่วยระยะสุดท้�ย (Hospice care) ที่ไม่มีโรคติดต่อ และเป็นที่พักแบบ
ลองสเตย์ของผู้สูงอ�ยุช�วต่�งประเทศ

คร�วน้ี ถ้�ส�ม�รถรับวิกฤติโควิด-19 และผ่�น The Next Normal  
ไปได้ดี เร�จะกล�ยเป็น Wellness hub อย่�งแท้จริง เป็น The New 
Normal ที่รอเร�อยู่เมื่อโควิด-19 ถูกสยบโดยสิ้นเชิง…! 
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โควิด้-19 
กับการท่่องเท่่�ยว

ท่่�เปลั่�ยนไป

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  9  เ มู ษ า ย นิ 2 5 6 3

โควิด-19 ระบ�ดคร�วน้ีมีผลกระทบท่ีย่ิงใหญ่ม�กสำ�หรับประเทศ 
ที่มีภ�คเศรษฐกิจหลักด้�นก�รท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่�ประเทศยอดนิยม 
5 อันดับต้นๆ ของโลกด้�นก�รท่องเที่ยวเจ็บหนักที่สุดเช่น สเปน อิต�ลี 
สหรฐัอเมรกิ� และทีจ่ะต�มม�กคื็อ ฝรัง่เศสและอังกฤษ เพร�ะตอนนีอั้ตร�
ติดเชื้อใหม่และอัตร�ต�ยต่อวันยังสูงอยู่ม�ก ห�กจะเทียบกันระหว่�ง
ประเทศที่อยู่ใน 5 อันดับของโลกด้�นร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว ซ่ึงรวม
ประเทศไทย (ลำ�ดับ 4) ก็นับว่�ประเทศไทยรับมือได้ไม่เลวทีเดียว เพร�ะ
ระบบส�ธ�รณสขุของเร�เขม้แขง็ หรอืโชคดีทีบ่คุล�กรก�รแพทยไ์ทยฉล�ด 
มิฉะน้ันเร�คงต�ยกันหมด ตอนนี้ก็ขออย่�งเดียวว่�ประช�ชนไทยต้อง 
ร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่�วิกฤตินี้อย่�งมีวินัย เป็นที่ประจักษ์ชัดว่�วินัย
เท่�นั้นที่จะทำ�ให้เร�ผ่�นวิกฤตินี้ได้โดยเจ็บน้อยที่สุด  
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ถงึกระนัน้ ภ�คเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วและก�รเดินท�งของเร�กไ็ด้
รับคว�มบอบช้ำ�ม�กและเปน็ภ�คที่ไดร้ับคว�มกระทบกระเทือนม�กที่สุด 
ภ�คหนึ่ง คำ�ถ�มใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่� ก�รท่องเที่ยวหลังโควิด-19  
สงบลงจะเปลี่ยนไปอย่�งไร และสถ�นก�รณ์นี้จะอยู่อีกน�นเท่�ไหร่

สำ�หรับคำ�ถ�มแรก ก�รท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปอย่�งไร แน่นอน
นกัทอ่งเทีย่วทีผ่�่นประสบก�รณเ์ฉยีดคว�มต�ยม�แล้วตอ้งมีพฤตกิรรม 
ที่ต่�งไปจ�กเดิม สิ่งที่ต้องคิดถึงก็คือ หนึ่ง ก�รสร้�งระบบติดต่อแบบ 
ไร้รอยต่อจะสำ�คัญม�ก เช่น ระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม 
ในปัจจุบันไม่มีช่องท�งติดต่อเม่ือเกิดภัยพิบัติ ตั้งแต่ก�รดูแลตนเอง 
ให้ปลอดภัย ก�รติดต่อกับตำ�รวจ และโรงพย�บ�ลต่�งๆ ก�รเข้�ถึง 
สถ�นทูตและก�รรับข่�วส�รร�ชก�ร (ซ่ึงต้องเป็นภ�ษ�ส�กล) ที่อ�จ 
เปล่ียนแปลงตลอดเวล�ระหว่�งเกิดภ�วะฉุกเฉิน แน่นอนว่�เม่ือนักท่องเท่ียว 
มีประสบก�รณ์เฉียดคว�มต�ยม�แล้วพฤติกรรมย่อมต่�งไปจ�กเดิม  
สอง ระบบทำ�คว�มสะอ�ดและทำ�ล�ยเชื้อของสถ�นบริก�รท่องเที่ยว
ต้องดีขึ้น เช่น มีบริก�รอบฆ่�เชื้อห้องและสถ�นที่ให้บริก�ร และระบบ
ทำ�ล�ยเชื้อที่อ�จติดม�กับธนบัตร ภ�ชนะที่ลูกค้�ใช้ ฯลฯ นอกจ�กนั้น 
ในโรงแรม ระบบติดต่อระหว่�งแขกที่เข้�พักกับก�รรับบริก�รอ�จต้อง
ผ่�นอินเทอร์เน็ต และในกรณีที่มีโรคระบ�ดต้องนำ�หุ่นยนต์ม�ใช้ในก�ร 
บรกิ�รแขกทีเ่ข�้พักม�กขึน้ ส�ม ระบบสงัคมไรเ้งินสดตอ้งเดินหน�้เตม็ตวั 
ในอุตส�หกรรมท่องเที่ยว และสี่ ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันที่เป็น Share 
economy แบบ Airbnb หรือ Homestay อ�จได้รับคว�มนิยมลดลง 
เนือ่งจ�กคว�มไม่ไว้ว�งใจในม�ตรฐ�น ซ่ึงหล�กหล�ยต�มบรบิทของพ้ืนที ่ 
ห�กคิดปรับปรุงก็จะต้องใช้เงินลงทุนสูงขึ้น และกระทรวงก�รท่องเที่ยว
และกีฬ�อ�จต้องมีม�ตรฐ�นด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติเพิ่มเติม 

คำ�ถ�มท่ีสอง ทีว่่�สถ�นก�รณจ์ะยดืเยือ้น�นเท�่ไหร ่ไม่แนใ่จว�่
จะมีใครตอบได้ เพร�ะสถ�นก�รณใ์นอน�คตนัน้ไม่ได้ขึน้อยูกั่บประเทศไทย
ประเทศเดียวเพร�ะเร�เป็นประเทศที่อ�ศัยร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว 
ต�่งช�ตเิป็นหลกั ถงึประเทศจีนจะส�ม�รถสยบโควดิ-19 ได้แล้ว แตก่ต็อ้ง 
ใช้เวล�ระยะหนึ่งในก�รฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและจิตใจ คนจีนเองก็คงยังไม่
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พรอ้มทีจ่ะออกม�ทอ่งเทีย่วต�่งประเทศทนัทใีนปีนี ้ตล�ดนกัทอ่งเทีย่วจีน 
ในประเทศไทยก็มีเพียงหนึ่งในสี่ของทั้งหมด คนจีนคงจะต้องฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิครวัเรอืนของตน เพร�ะร�ยได้ของคนจีนกห็�ยไปสองส�มเดือน
เหมือนกัน ลูกค้�ใหญ่ของเร� เช่น เยอรมนี อังกฤษ และรัสเซีย ขณะนี้
อัตร�ก�รตดิเชือ้ยงัสงูม�ก ยงัไม่เหน็แสงสว�่งปล�ยอุโมงค์ ยโุรปซ่ึงเป็น
ตล�ดขน�ดใหญ่ของไทยกอ็�จจะตอ้งฉลองครสิตม์�สภ�ยในทวปีของตน 
ด้วยซ้ำ� ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ ที่เคยประก�ศว่�ปัญห�จะหมดไปก่อน 
อีสเตอร์ในเดือนเมษ�ยน แต่ตอนนี้ก็ได้เปล่ียนเป็นมิถุน�ยนแล้ว  
สว่นประเทศอ่ืนๆ กค็งไม่ส�ม�รถจดัก�รปัญห�ได้ภ�ยในเวล�อันรวดเรว็ 
เช่นกัน ดังนั้น ก�รท่องเที่ยวระหว่�งประเทศก็ไม่น่�จะดีขึ้นเม่ือเร�ถึง 
ไฮซีซั่นในเดือนตุล�คม ถ้�โชคดีภ�คส่งออกของไทยจะเริ่มออกสต�ร์ท 
นำ�ไปก่อน ดังนั้น ปล�ยปีนี้สถ�นก�รณ์ที่ดีที่สุดก็คือ ต้องพึ่งตัวเลขของ 
ก�รท่องเที่ยวจ�กในเอเชีย (ยกเว้นอินเดีย) และในประเทศของเร�เอง  
แต่ก็คงไม่ส�ม�รถเติมเต็มห้องพักกว่� 100,000 ห้องที่ภูเก็ต 200,000 
ห้องที่ชลบุรี และ 60,000 ห้องที่เชียงใหม่ได้ 

World Economic Forum และบริษัทที่ปรึกษ� McKinsey 
ประเมินว่�ถ้�สหรัฐฯ และสหภ�พยุโรปไม่ส�ม�รถระงับก�รระบ�ด 
ในรอบที่ 2 ของโควิด-19 ได้ กว่�เศรษฐกิจจะฟื้นตัวก็คือ ไตรม�สที่ 3  
ของปี 2565 สว่นไทยถงึแม้ว�่เร�จะควบคุมสถ�นก�รณไ์ด้ภ�ยในไตรม�ส 
ท่ีส�มของปีน้ี แต่อย่�ลืมว่�ยังมีระเบิดเวล�อีกสองลูกรอเร�อยู่ในเมียนม�ร์ 
และล�ว ซึ่งตอนนี้ตัวเลขติดเชื้อยังต่ำ�ม�ก แต่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเนื่องจ�ก
แรงง�นได้เดินท�งกลับบ้�นและคงเป็นก�รแพร่เชื้อที่ตรวจสอบ 
และควบคุมย�กเพร�ะระบบส�ธ�รณสุขจำ�กัดม�กในสองประเทศนี้  
เม่ือสถ�นก�รณข์องเร�ดีขึน้และเร�เปิดรบัก�รทอ่งเทีย่วกลับม�ใหม่และ
รฐับ�ลเปิดพรมแดนใหค้นเหล�่นีเ้ข�้ม�เป็นแรงง�นต�่งด้�ว กจ็ะทำ�ใหเ้ร� 
เกิดปัญห�โควิด-19 รอบสอง แต่ห�กเร�ปิดพรมแดนและห้�มต่�งช�ติ
เข้�ประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องจำ�เป็นสำ�หรับประเทศไทยที่จะรักษ�ชีวิตคนไทย
ก็หม�ยคว�มว่� ผู้ประกอบก�รด้�นก�รท่องเที่ยวที่ส�ยป่�นย�วอ�จจะ
ต้องรอไปถึงตุล�คมปี 2564 ส่วนผู้ที่ส�ยป่�นสั้นก็ต้องรีบมองห�อ�ชีพ
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เสริมอ่ืนๆ ประทังชีพก่อน ส่วนไกด์ทั้งหล�ยก็ต้องเปิดหลักสูตรอบรม
ท�งออนไลน์สอนภ�ษ�จีนหรือภ�ษ�ต่�งประเทศอื่นๆ ไปพล�งๆ ก่อน 

โอก�สอื่นที่เห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือ ก�รปรับปรุงโรงแรมให้เป็น
ที่รองรับผู้ที่กักกันตัวเองหรือผู้มีคว�มเสี่ยงระหว่�งสังเกตอ�ก�ร ซ่ึง
ตอนนีก้เ็ริม่มีบ�งโรงแรมใหบ้รกิ�รแล้ว และน�่จะมีคว�มตอ้งก�รม�กขึน้ 
ในอน�คต หรือที่ยังไม่มีใครลองคือ รองรับบุคคลเปร�ะบ�ง เช่น ผู้สูงวัย
ที่อ�ยุเกิน 70 และมีโรคไม่ติดต่อประจำ�ตัว ซึ่งครอบครัวอ�จอย�กแยก
คนเหล่�นี้ให้ปลอดภัยจ�กโรคระบ�ด หรือรองรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำ�ตัว
หรอืมีโรคมะเรง็ ซ่ึงอยูใ่นระยะฟักพ้ืนทีต่อ้งก�รพ้ืนทีป่ลอดโควดิ-19 ซ่ึงใน 
ระยะย�วจะส�ม�รถปรับไปเป็นสถ�นบริบ�ลคนชร�หรือสถ�นบริก�ร 
ที่ประคับประคองชีวิตระยะสุดท้�ย (Palliative care) ดีม�นด์ของ 2 
ประเภทนีก็้ค�ดว�่จะอยูใ่นหลกัหม่ืน (ถ�้เร�ควบคุมสถ�นก�รณไ์ด้) ไม่ใช่
หลักแสนจึงยังเป็นโอก�สที่จำ�กัดอยู่สำ�หรับอุตส�หกรรมโรงแรมของเร�
ซึ่งมีขน�ดใหญ่ม�ก ถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมที่ย�กกว่�คือ ดูแลพวกผู้ติด
เชื้ออ�ก�รอ่อนๆ ซ่ึงก็มีคว�มเสี่ยงว่�จะมีอ�ก�รม�กขึ้น ก�รปรับปรุง
สถ�นที่ก็ต้องลงทุนม�กขึ้น ก�รพัฒน�ทักษะบุคล�กรก็ต้องม�กขึ้น  
ถ้�ส�ม�รถไปร่วมมือกับโรงพย�บ�ลเอกชนก็จะส�ม�รถลดภ�ระของ 
โรงพย�บ�ลของรัฐได้อีกม�ก 

ในอน�คต ถ้�ประเทศไทยทำ�สำ�เร็จ คร�วนี้ก็จะมีชื่อเสียงด้�น
ส�ธ�รณสขุและก�รรกัษ�พย�บ�ลม�กขึน้ โรงแรมเหล�่นีก้จ็ะมีอน�คตใน
ฐ�นะที่จะเข้�ม�รองรับก�รเป็นเมดิคัลฮับของไทย เป็นแสงเงินแสงทอง
เม่ือเมฆดำ�ผ�่นพ้นไป แตก่ระทรวงก�รทอ่งเทีย่วและกฬี�ตอ้งคิดไปใหไ้กล
ว่�สถ�นก�รณ์ปกติในอน�คต (Next normal) หรือ New normal ของ 
ท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่�งไร ก�รท่องเที่ยวแบบ Mass จะต้องลดลง?  
รัฐบ�ลต้องคิดใหม่ไหมว่�กิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำ�ให้เร�ได้เงิน เช่น  
ที่บ�งล�ง จ.ภเูก็ต จะทำ�ล�ยตนเองในที่สุด? ต้นทุนของก�รท่องเที่ยวได้
รวมหลกัประกันในด้�นก�รประกนัภัยและค่�ธรรมเนยีมก�รทอ่งเทีย่วแล้ว
หรือยัง? เวล�เกิดเรื่องจะได้ไม่ตระหนกตกใจจนรับไม่ทัน…!
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โควิด้-19
กับต้นทุ่นสู่าธุารณสูุ่ขั

ขัองคนไท่ย 

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ค อ ลั มู นิ์  ดุ ล ย ภู า พั  ดุ ล ย พิั นิิ จ  ฉ บัั บั วั นิ ศุึ ก ร์ ท่�  2 0  มู่ นิ า ค มู  2 5 6 3

ในที่สุด โควิด-19 ก็ได้กล�ยเป็นโรคระบ�ดทั่วโลกแล้ว มีก�ร
แพรเ่ชือ้ไปกว�่ 100 ประเทศทัว่โลกและมีก�รสญูเสยีชวีติเป็นจำ�นวนม�ก
ในบ�งประเทศและกำ�ลังลุกล�มจนเป็นที่น่�ตกใจในยุโรป

โควิด-19 ได้ให้นัยยะและบทเรียนสำ�คัญต่อก�รท่องเที่ยวไทย
หล�ยประก�ร เรื่องแรกก็คือ คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รห�ร�ยได้จ�กก�ร
ท่องเที่ยวต่�งประเทศมีคว�มชัดเจนม�กขึ้น ว่�อ�จนำ�พ�ให้เกิดต้นทุน
สงัคมอย�่งมห�ศ�ลตอ่เนือ่งไปยงัภ�คเศรษฐกจิสงัคมอ่ืนๆ เชน่ ในครัง้นี้
ปฏิเสธไม่ได้ว่�โควดิ-19 เกดิจ�กนกัทอ่งเทีย่ว แตใ่นทีส่ดุ คนไทยทัง้มวล 
ก็ต้องม�รับภ�ระกับปัญห�ที่ เกิดขึ้น ก�รท่องเที่ยวจึงไม่ได้มีแต่  
“ได้กับได้” เท่�นั้น ถึงแม้ว่�ประเทศไทยเคยผ่�นประสบก�รณ์ซ�ร์สกับ
ไข้หวัดนกม�แล้ว และส�ม�รถตั้งรับด้�นส�ธ�รณสุขได้ดีม�ก แต่คร�วนี้
เกิดต้นทุนที่เร�ไมเ่คยค�ดคดิม�ก่อนก็คือ ตน้ทุนสังคมที่เร�คนไทยต้อง



P P S Iรวมบทความด้้านการท่องเท่�ยว
พ.ศ. 2558-2564116

ม�ช่วยกันแบกรับภ�ระต้นทุนท�งส�ธ�รณสุขของนักท่องเที่ยว ซ่ึงต�ม
ปกติเร�ก็มีทรัพย�กรน้อยอยู่แล้ว ในเรื่องนี้เร�ต้องฉุกคิดให้ม�กๆ สิ่งที่ 
ควรทำ�ในตอนนี้เลยก็คือ บังคับให้นักท่องเท่ียวทุกคน รวมทั้งคนไทยที่ 
เดินท�งม�จ�กประเทศที่รัฐบ�ลได้ประก�ศเป็นเขตติดต่ออันตร�ย 
ซ้ือประกันสุขภ�พหรือเสียค่�ธรรมเนียมโรคติดต่ออันตร�ยโควิด-19  
ร�ยละ 1,000 บ�ท และนักท่องเที่ยวยังจะต้องจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ล 
ส่วนที่เกินจ�กวงเงินประกันภัยด้วย ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่�จะไม่มี 
นักท่องเที่ยวม� เลิกคิดเรื่องร�ยได้ได้แล้ว เพร�ะตอนนี้คนที่ม�ก็คือ  
คนที่จำ�เป็นต้องม�เท่�นั้น อย่�ลืมว่�เร�มีคนง�นไทยที่อยู่ที่เก�หลีกว่� 
100,000 คน ซ่ึงคนเหล�่นีมี้สทิธิก์ลบัม�ประเทศไทยได้ เพร�ะเป็นคนไทย  
แต่ก็ควรรับภ�ระต้นทุนด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลของตนเองที่นำ�พ�โรค
ติดตัวเข้�ม�ด้วย

เม่ือโควิด-19 เริ่มแพร่เชื้อ จะเห็นว่�จำ�นวนคนที่เข้�รักษ�
พย�บ�ลด้วยโรคโควดิ-19 (วนัที ่6 มีน�คม) มีจำ�นวน 48 ร�ย เป็นคนไทย 
เพียง 18 ร�ย เป็นต่�งช�ติถึง 30 ร�ย เรื่องคว�มเจ็บป่วยน้ีแม้แต่เป็น
ช�วต่�งช�ติเร�ก็ต้องดูแล เพร�ะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมและเป็นเรื่อง
ของคว�มจำ�เป็นอีกด้วย เพร�ะถ�้ปล่อยไปกจ็ะไปแพรเ่ชือ้ใหก้บัคนอ่ืนอีก 
โรคระบ�ดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ระบบส�ธ�รณสุขของเร�ถึงจะดีอย่�งไรก็รับ 
ไม่อยู่ เพร�ะเร�ไม่ใช่ประเทศร่ำ�รวย Tomas Pueyo เขียนลงใน http://
medium.com ว่� ห�กประเทศใดมีผู้ติดเชื้อ 100,000 คน ประม�ณ  
20,000 คน ตอ้งรบัเข�้รบัก�รรกัษ�ในโรงพย�บ�ล และประม�ณ 5,000 คน 
จะต้องเข้�ห้องไอซียู จำ�นวนที่กล่�วม�นี้เร�คงรับไม่ไหว แต่ประเทศไทย
ไม่น่�จะถึงจุดนั้น กระทรวงส�ธ�รณสุขค�ดว่� ห�กควบคุมโรคได้ดี ปีนี้
ก็จะมีผู้ติดเชื้อ 20,000 คน และจะมีประม�ณ 400,000 คนในอีก 2 ปี
ข้�งหน้� สำ�หรับประเทศไทยเมื่อเข้�ระยะที่ 3 อุปกรณ์และบุคล�กรก็จะ
ยิ่งข�ดแคลนไปหมด 

ภ�ระต้นทุนด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลนักท่องเที่ยวไม่ได้หยุดแค่
ก�รรบับรกิ�รในสถ�นพย�บ�ล แตย่งัรวมถงึตน้ทนุก�รสอบสวนโรคและ
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ต้นทุนในก�รติดต�มผู้ท่ีอ�จจะได้รับเชื้อม�รับก�รรักษ�พย�บ�ลอีกด้วย 
ดังนั้น ก�รที่นักท่องเที่ยวจ่�ยเฉพ�ะค่�รักษ�พย�บ�ลของตนนั้นเป็น
เพียงส่วนหนึ่งเท่�นั้น รัฐบ�ลยังจะต้องให้ก�รอุดหนุนอีก เพร�ะฉะนั้น 
ถ�้เร�เกบ็ 1,000 บ�ทจ�กนกัทอ่งเทีย่วกห็ม�ยคว�มว�่ รฐับ�ลควรจะจ่�ย
บรษิทัประกนัไปแค่ 800 บ�ท ซึง่ผูเ้อ�ประกนัเอ�ไปจ่�ยค่�รกัษ�พย�บ�ล
ได้เมื่อผู้เอ�ประกันติดเชื้อ 200,000 บ�ท ส่วนอีก 200 บ�ท สมทบเข้�
กองทนุเพ่ือก�รจัดก�รก�รทอ่งเทีย่วในย�มวกิฤต ห�กจะถ�มว�่ตวัเลขนี ้
มีพ้ืนฐ�นม�จ�กไหน ก็ม�จ�กก�รท่ีบริษัทประกันในปัจจุบันนี้ส�ม�รถ 
รับประกันโควิด-19 ในต้นทุน 520 บ�ทต่อร�ย เมื่อผู้เอ�ประกันติดเชื้อ
ก็จะได้ 100,000 บ�ททันที รัฐบ�ลก็จะได้เอ� 200 บ�ทนี้ม�สนับสนุน 
บุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุขที่ต้องทำ�ง�นกันแบบห�มรุ่งห�มค่ำ�  

ปร�กฏก�รณ์โควิด-19 จึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่�ก�รท่องเที่ยว
ไม่ใช่ฝนเงินฝนทองที่ตกม�จ�กฟ้�แต่อย่�งเดียว ในบ�งครั้งก็แอบมี 
ฝนเหลืองต�มม�ด้วย ซึ่งเร�ก็ต้องเตรียมตัวรับสถ�นก�รณ์นี้ให้ได้  
เพร�ะเร�เป็นประเทศทีเ่ปิดกบัก�รทอ่งเทีย่วอย�่งเตม็ตวัแล้ว ยงัค�ดหวงั
ว�่จะยงัคงเป็นประเทศทอ่งเทีย่วตดิอันดับหนึง่ในห�้ของโลก ในระยะย�ว 
เร�จึงควรมีกองทุนเก็บค่�ธรรมเนียมจ�กนักท่องเที่ยวต�ม พ.ร.บ. 
นโยบ�ยท่องเที่ยวแห่งช�ติ พ.ศ. 2562 และเอ�เงินจำ�นวนนี้ม�ใช้จ่�ย 
เวล�นักท่องเที่ยวมีปัญห� เช่น โรคระบ�ดหรือประสบอุบัติเหตุ คนไทย 
จะต้องจะไม่ได้ต้องชักเนื้อ ทั้งนี้ ให้มีค่�ธรรมเนียมต่ำ�กว่�ในย�มปกติ 
ไม่เกิน 500 บ�ท และให้มีค่�ธรรมเนียมพิเศษในกรณีเกิดวิกฤตก�รณ์
ระดับต่�งๆ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บ�ท ดังที่ได้กล่�วม�แล้ว  

เรื่องถัดไปก็คือ ถ้�เร�หวังว่�จะเป็นผู้นำ�ด้�นก�รท่องเที่ยว
ระดับโลก สิ่งที่เร�ต้องทำ�ก็คือ ปรับปรุงสน�มบินของเร�ให้มีคว�ม
ปลอดภัยด้�นส�ธ�รณสขุม�กขึน้ กล่�วคือ หอ้งน้ำ�ตอ้งเป็นระบบไม่ใชมื้อ 
หรือโนแฮนด์ ไม่จำ�เป็นต้องมีประตูเปิดเข้�ออกด้�นนอก ส่วนประตู 
ห้องสุข�ก็ใช้ประตูประเภทที่ใช้ไหล่ผลักไปได้ ส่วนชักโครกและก๊อกน้ำ� 
ก็ใช้ระบบเซ็นเซอร์ ซ่ึงตอนนี้หล�ยสน�มบินก็มีอยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็เสีย
กันไปหมด ไม่ทร�บว่�ตอนประมูลซ้ือของมีตำ�หนิหรืออย่�งไร ผู้ใหญ่ 
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ที่มีอำ�น�จในก�รสั่งซ้ือสมัยก่อนมักจะคิดว่�ห้องน้ำ�เป็นเรื่องไม่สำ�คัญ  
แต่ที่จริงแล้วห้องน้ำ�เป็นด่�นหน้�ของคว�มปลอดภัย ไม่ควรมีเงินทอน
และควรจะเน้นคว�มปลอดภัย ทันสมัย ถูกสุขอน�มัยม�กที่สุด

พนักง�นคว�มสะอ�ดควรจะมกี�รอบรมให้ปรับเข้�สูร่ะบบก�ร
ทำ�ง�นเพื่อตั้งรับโรคระบ�ดได้ เช่น มีก�รเช็ดร�วต่�งๆ เช็ดประตูลูกบิด 
(ถ�้มี) และใชย้�ฆ�่เชือ้ทำ�คว�มสะอ�ดพ้ืนตลอดเวล� แม้ในย�มปกตกิค็วร 
มีก�รฆ่�เชื้อโรคทุกวัน

แต่ที่น่�เป็นห่วงก็คือ หน่วยร�ชก�รอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กระทรวง
ส�ธ�รณสุขยังมีก�รจัดก�รท่ีไม่มีเอกภ�พและประสิทธิภ�พ หวังว่�ก�ร
ปรับขบวนยุทธ์ใหม่ของท่�นน�ยกตู่จะเห็นผล จบง�นนี้แล้วม�ถอด 
บทเรียนแล้วพัฒน�ระบบเผชิญวิกฤตโรคระบ�ดกันอีกที 

อย่�งไรก็ดี ในวิกฤตก็ย่อมมีโอก�ส เม่ือภัยจ�กโควิด-19  
สงบลงแล้ว ก�รรบัมือของโควดิ-19 ของประเทศไทยดูเหมือนว�่จะเป็นที่
เล่ืองลอื ประเทศไทยน�่จะได้รบัก�รยกยอ่งว�่เป็นมืออ�ชพีระดับโลกและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก�รท่องเที่ยวสุขภ�พก็น่�จะได้อ�นิสงส์อย่�งม�ก 

อีกโอก�สหนึง่กคื็อ ก�รใชบ้ทเรยีนโควดิ-19 ยกระดับระบบเฝ�้
ระวังด้�นส�ธ�รณสุขของไทยที่ประช�ชนมีส่วนร่วม ระบบเฝ้�ระวังที่ดี 
คือ ระบบทีป่ระช�ชนมีคว�มเข�้ใจและมีสว่นรว่มชว่ยกนัรกัษ�คว�มสะอ�ด 
บ�้นเรอืนของตน และพ้ืนท่ีส�ธ�รณะ สอดสอ่งดูแลผูต้ดิเชือ้ใหม่บนพ้ืนฐ�น 
ของเมตต�ธรรม คว�มเป็นกัลย�ณมิตร มีก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดำ�เนินก�ร 
ร่วมกันระหว่�งประช�ชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพย�บ�ล
ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล จะทำ�ให้ก�รควบคุมสถ�นก�รณ์เป็นไปอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ 

เม่ือควบคุมสถ�นก�รณ์ได้แล้ว ก็อย�กเชิญชวนให้ประช�ชน 
คนไทยออกม�จับจ่�ยใช้สอยเหมือนเดิม เพร�ะถ้�ขืนเร�หยุดกิจกรรมต่�งๆ  
เช่นทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่ก�รท่องเที่ยวแต่จะเป็นเศรษฐกิจของไทยเองที่จะ
เป็นถกูตอกฝ�โลงกอ่นโควดิ-19 จะสงบ ม�รว่มแรงรว่มใจกนั สู้ๆ  ค่ะ…! 
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COVID-19
กับนัยยะ

ด้้านการท่่องเท่่�ยวแฝง

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  1 2  มู่ นิ า ค มู  2 5 6 3

บัดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่�ทั่วโลกกำ�ลังผจญภัยคุกค�มจ�ก 
COVID-19 และจะมีผลกระทบต่อเนื่องทั้งโลกในด้�นเศรษฐกิจและ
สงัคมอย�่งรนุแรง จ�กก�รประม�ณคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�ก COVID-19 
ของ ดร.อัครพงศ์ อ้ันทอง คณะพัฒน�ก�รท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ พบว่�  
ภ�ยใตส้มมตฐิ�นว�่ COVID-19 จะมีผลกระทบรนุแรงกว�่ซ�รส์ส�มเท�่  
ประกอบกับเร�กำ�ลังเข้�สู่โลว์ซีซั่นด้วย ดังนั้น ผลจ�ก COVID-19  
อ�จจะย�วถึงเดือนกันย�ยน โดยในช่วงไตรม�สแรกของปีนี้ COVID-19 
อ�จทำ�ใหเ้ร�สญูเสยีนกัท่องเท่ียวช�วจีนทีเ่ป็นตล�ดหลักของเร�ประม�ณ 
1.4-2.5 ล้�นคน หรือประม�ณร้อยละ 35-60 ของจำ�นวนนักท่องเที่ยว
ช�วจีนในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่�นม�

ก�รเกิดขึ้นของ COVID-19 มีนัยยะและบทเรียนสำ�คัญต่อ 
ก�รทอ่งเทีย่วไทยหล�ยประก�ร ในด้�นดีกคื็อ ประเทศไทยดูเหมือนว�่จะ
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มีคว�มส�ม�รถเหนอืกว�่อีกหล�ยๆ ประเทศในก�รรบัมือกบัวกิฤตก�รณ์
เหล่�นี้ อ�จเป็นเพร�ะเร�มีประสบก�รณ์ม�ก่อน และมีภ�คส�ธ�รณสุข 
ที่ค่อนข้�งเข้มแข็ง เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในเอเชียและในโลก  
ผลกคื็อ ชือ่เสยีงของประเทศไทยจะขจรขจ�ยไปทัว่โลกและจะมีผลกระทบ 
ที่ดีต่อเนื่องไปถึงก�รเป็นเมดิคัลฮับของประเทศไทย เม่ือ COVID-19  
สงบลงแล้ว ประเทศไทยก็จะได้รับก�รพิจ�รณ�ว่�เป็นมืออ�ชีพระดับ
โลกด้�นสขุภ�พ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัก�รทอ่งเทีย่วสขุภ�พกน็�่จะได้
อ�นสิงสอ์ย�่งม�กและมีโอก�สเตบิโตกว�่นีอี้ก แตดู่เหมือนว�่ขอ้ดีนีต้อ้ง
ใช้เวล�กว่�จะเห็นผลอย่�งชัดเจน   

ส่วนในด้�นลบก็คือ ปัญห�ก�รสูญเสียร�ยได้ของอุตส�หกรรม
ท่องเที่ยวและร�ยได้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบไปยังภ�คเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 
อ่ืนๆ ทั้งนี้ ดร.อัครพงศ์ อ้ันทอง ได้วิเคร�ะห์โดยใช้ต�ร�งปัจจัยก�ร
ผลิต-ผลผลิตด้�นท่องเที่ยวในก�รวิเคร�ะห์ห�ผลกระทบต่อเนื่องไปยัง
ภ�คเศรษฐกิจอื่นๆ พบว่� ภ�คเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องม�ก
ที่สุดจะเป็นภ�คเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและที่พัก ก�รข�ยของ
ที่ระลึกเพ่ือก�รท่องเที่ยว และอ�ห�รและเครื่องด่ืม รวมแล้วเกิดคว�ม 
สญูเสยีรวมเป็นผลกระทบถงึ 1.5-2.7 แสนล�้นบ�ทในปีนี ้จ�กก�รสญูเสยี 
นักท่องเที่ยวจีนเพียงตล�ดเดียว

ผลกระทบด้�นลบที่สำ�คัญอีกประก�รคือ ค่�ใช้จ่�ยในก�ร
รักษ�พย�บ�ลของบรรด�ผู้ท่ีเข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ลในไทย ณ วันที่  
6 มีน�คม 2563 มีจำ�นวน 48 คน เป็นช�วต่�งประเทศถึง 30 คน  
เป็นคนไทยแค่ 18 คน นั่นหม�ยคว�มว่� เร�ต้องใช้ทรัพย�กรอันจำ�กัด
ของเร�ไปดูแลช�วต่�งช�ติม�กกว่�ช�วไทยเสียอีก แต่เรื่องนี้เป็นเรื่อง
มนุษยธรรมและคว�มจำ�เป็น เพร�ะถ้�ปล่อยไปก็จะไปแพร่เชื้อให้กับ 
คนอื่นๆ อีก จึงเป็นหน้�ที่ของเร�ที่จะต้องทำ� แต่ที่หยิบยกเรื่องนี้ม�พูด 
ก็เพ่ือชี้ให้เห็นว่�ก�รท่องเที่ยวมีต้นทุนสูง ถ้�ห�กนักท่องเที่ยวนำ�พ� 
โรคระบ�ดเข้�ม�ด้วย 
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ภ�ระต้นทุนจ�ก COVID-19 ยังไมไ่ดห้ยุดแค่ค�่รักษ�พย�บ�ล 
แต่ต้นทุนที่แท้จริงยังรวมถึงต้นทุนในก�รเฝ้�ระวัง ก�รติดต�มและ
สอบสวนโรค ไปจนถึงต้นตอและก�รเข้�ไปดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ
หรือผู้ต้องสงสัยว่�ติดเชื้อ ทั้งนี้ รวมทั้งต้นทุนส่วนของก�รกักกันตัวเอง
ของผู้ที่ต้องสงสัยว่�อ�จจะมีโอก�สติดเชื้อ นี่ยังไม่รวมต้นทุนเสียโอก�ส
ของคนไทยทีมี่ปัญห�สขุภ�พในชว่งท่ีมี COVID-19 เพร�ะรฐับ�ลตอ้งดึง
เอ�ทรัพย�กรต�มปกติไปดูแลปัญห�โรคระบ�ด

ปร�กฏก�รณ์ COVID-19 จึงแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�  
นกัทอ่งเทีย่วไม่ใชเ่ทพยด�ฟ้�ดินม�โปรดแตเ่พียงอย�่งเดียว ในบ�งครัง้
ก็แอบพ�ซ�ต�นเล็กๆ หรือใหญ่ๆ ต�มม�ด้วย ซึ่งเร�ก็ต้องเตรียมตัว 
รับสถ�นก�รณ์นี้ให้ได้ เพร�ะเร�เป็นประเทศที่เปิดรับก�รท่องเที่ยว 
อย่�งเต็มตัวแล้ว และยังค�ดหวังว่�จะยังคงเป็นประเทศท่องเที่ยวติด
อันดับหนึ่งในห้�ของโลกต่อไป เร�จึงควรมีกองทุนที่ม�จ�กก�รเก็บภ�ษี
นักท่องเที่ยว และนำ�เงินจำ�นวนนี้ม�ใช้จ่�ยเวล�นักท่องเที่ยวมีปัญห� 
เชน่ โรคระบ�ดหรอืประสบอุบตัเิหต ุคนไทยทัว่ไปจะได้ไม่ตอ้งชกัเนือ้และ
บุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุขจะได้ไม่ต้องคอยหน้�ก�กบริจ�ค 

มีคนบ�งคนสงสัยว่�บทเรียนที่ได้จ�ก COVID-19 นี้ ถึงเวล�
แล้วหรือยังที่ประเทศไทยควรจะเริ่มลดคว�มสนใจและคว�มสำ�คัญที่
ให้กับก�รท่องเที่ยวต่�งประเทศ คำ�ตอบก็คือว่�คงย�ก เพร�ะเวล�นี้
ก�รท่องเที่ยวกล�ยเป็นภ�คเศรษฐกิจที่ใหญ่ม�ก ก�รลดก�รท่องเที่ยว
ต่�งประเทศลงนั้นก็หม�ยถึง คว�มสูญเสียอันยิ่งใหญ่และในอน�คต
ประเทศไทยยงัตอ้งพ่ึงก�รทอ่งเท่ียวอีกม�ก เพร�ะก�รทอ่งเทีย่วของไทย
นัน้ได้ก�้วหน�้ไปเป็นระดับ 4.0 แลว้ แถมก�รทอ่งเทีย่วไทยยงัตดิอันดับสี ่
ของโลกในด้�นร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว ไม่เหมือนด้�นอุตส�หกรรม 
ซึ่งยังอยู่ที่ระดับ 3.0 และยังไม่ติดอันดับใดๆ เลย

ท่ีน่�เป็นห่วงอีกอย่�งหน่ึงก็คือ ประเทศไทยมีพรมแดนเปิดติดกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้�น ซ่ึงใกล้ชิดกับจีนม�กกว่�เร� ในปัจจุบันน้ีมีคนเมียนม�ร์ 
และคนล�วจำ�นวนม�กไปทำ�ง�นที่จีน และก็มีคนจีนทำ�ง�นอยู่ในสอง
ประเทศนี้และก็ได้กลับบ้�นในช่วงตรุษจีนแล้วก็กลับม�ยังประเทศเพ่ือน
บ้�นของเร� ดังนั้น จึงมีข้อน่�เป็นห่วงว่�เร�อ�จจะมีนักท่องเที่ยวแฝง
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คือ ไม่ใช่นักท่องเที่ยวท่ีแท้จริง แต่ต้องก�รเดินท�งม�ใช้บริก�รด้�น
ส�ธ�รณสุขที่ดีกว่�ในโรงพย�บ�ลบริเวณตะเข็บช�ยแดน เร�จึงต้องเพิ่ม
คว�มเขม้งวดในก�รดูแลก�รผ�่นแดนใหม้�กขึน้ เพ่ือไม่ใหมี้ผูต้ดิเชือ้แฝง
เข้�ม�รับรักษ�ก�รพย�บ�ลในประเทศไทย

เรือ่งทีส่�ม ในขณะทีภ่�คส�ธ�รณสขุไทยกำ�ลังยุง่ตวัเป็นเกลียว 
หัวเป็นน็อตดูแลคนป่วย เร�ก็ไม่ควรปล่อยให้คนจ�กประเทศท่ีไม่มีก�รดูแล 
ควบคุมที่ดีเข้�ม�ในประเทศไทย เช่น ผู้ที่เดินท�งผ่�นอิต�ลีและอิหร่�น 
รวมทั้งช�วต่�งประเทศที่เดินท�งผ่�นประเทศเหล่�นี้เข้�ม�ประเทศไทย 
เพร�ะกลัวว่�ห�กคนเหล�่นีม้�พรอ้มกบัเชือ้กจ็ำ�เป็นตอ้งม�รกัษ�พย�บ�ล
ที่ไทย ห�กมีผู้ถ�มว่�ทำ�ไมเร�จึงเลือกปฏิบัติกับ 2 ประเทศนี้ระหว่�ง
อิหร่�นกับเก�หลีใต้ ขอตอบว่�ถึงแม้เก�หลีใต้จะเสียศูนย์ไปในตอนต้น 
แต่ ณ บัดนี้ ได้มีม�ตรก�รที่คุมเข้มและได้ม�ตรฐ�นแล้ว แต่อิหร่�นกับ
อิต�ลีนั้นในขณะนี้สถ�นก�รณ์ยังควบคุมไม่ได้ จึงเป็นเรื่องที่รัฐบ�ลไทย
ต้องชั่งน้ำ�หนักคว�มจำ�เป็นว่�จะรับเท่ียวบินจ�กพ้ืนที่เสี่ยงที่ยังจัดก�ร 
ตัวเองไม่ได้ให้เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรไหม  

ผู้เขียนเข้�ใจดีว่� ก�รจัดก�รเรื่อง COVID-19 เป็นปัญห�
ละเอียดอ่อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนษุยธรรมและคว�มสมัพันธร์ะหว�่งประเทศ 
ซึ่งประก�รหลังนี้บ�งครั้งเร�ก็ต้องจำ�เป็นต้องตัดสั้นไม่ให้เสียย�ว

ในอน�คต เม่ือคนไทยสว่นใหญ่มีคว�มเข�้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบั 
ก�รปฏิบัติตนเพ่ือตั้งรับกับโรคระบ�ดแล้ว กล่�วคือ ทุกคนช่วยกันดูแล
ตัวเอง ก�รรักษ�คว�มสะอ�ดทั้งในบ้�นตัวเองและที่ส�ธ�รณะ ช่วยกัน
สอดส่องดูแลผู้ติดเชื้อใหม่บนพ้ืนฐ�นของเมตต�ธรรมและคว�มเป็น
กลัย�ณมิตร และเม่ือควบคุมสถ�นก�รณไ์ด้สกัพักหนึง่กอ็ย�กจะเชญิชวน
ใหค้นไทยมีกจิกรรมนอกบ้�น ออกไปจบัจ�่ยใชส้อยเหมือนเดิม เพร�ะถ�้
เร�ขนืหยดุกจิกรรมต�่งๆ เชน่ทกุวนันีเ้ศรษฐกจิไทยเหน็จะตอ้งต�ยกอ่น 
COVID-19 เป็นแน่    

สดุท�้ยนี ้กข็อชืน่ชมบคุล�กรส�ธ�รณสขุของไทย และขอขอบคุณ 
จ�กใจที่ท่�นต้องทำ�ง�นหนักท่�มกล�งคว�มเสี่ยง สู้สู้ค่ะ…!
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พิษไวรัสู่โคโรนา: 
ผลักระท่บต่อ
เศรษฐกิจไท่ย

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”  วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  1 3  กุ มู ภู า พัั นิ ธิ์  2 5 6 3

ในขณะนี้ คงไม่มีข่�วอะไรที่คนไทยจะสนใจม�กไปกว่�ไวรัส 
โคโรน� 2019 เร�ลองม�ดูว่�นักวิช�ก�รประเมินผลกระทบของก�ร
ระบ�ดของไวรัสโคโรน� 2019 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจของไทยอย่�งไร  
เมื่อจำ�นวนนักท่องเที่ยวช�วจีนลดจำ�นวนลงอย่�งฮวบฮ�บ    

ก�รศึกษ�ในอดีต (Untong et al., 2015. Tourism demand 
analysis of Chinese arrivals in Thailand. Tourism Economics, 
21(6)) พบว่� เม่ือโรคซ�ร์ส (SARS) ระบ�ดนั้นมีขน�ดคว�มสูญเสีย 
นกัทอ่งเทีย่วตอ่เดือนม�กทีส่ดุประม�ณ 18% แตข่น�ดคว�มสญูเสยีจ�ก 
โรคระบ�ดตั้งแต่ SARS ถึงไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) มีแนวโน้มคว�ม 
สูญเสียลดลง (ต�ร�งที่ 1) โดยก�รระบ�ดของโรคจะมีระยะเวล�ของ 
ผลกระทบต่อเนื่องในตล�ดนักท่องเที่ยวช�วจีนประม�ณ  4 เดือน และมี
ลักษณะแนวโน้มของผลกระทบในแต่ละเดือนแบบระฆังคว่ำ� ดังภ�พที่ 1
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ตารางท่ี่� 1 ผลกระที่บต่อตลาดนักท่ี่องเท่ี่�ยวชาวจุน่จุากการแพึ่รร่ะบาดของโรคในอด่ต

ป� พ์.ศึ. การแพ์รร่ะบัาดของ ระยะเวลา 
(เดือนิ)

จำำานิวนิ 
(คนิ)

ความิ่สูญเส่ย
ต่่อเดือนิ (%)

2546 โรคซึ่ารส์ (SARS) 4 178,688 18.00

2547 โรคไข้ห้วดันิก (Bird Flu /H5N1) 4 82,000 7.04

2552 โรคไข้ห้วดัใหญ่่ 2009 (H1N1) 4 24,600 2.60
ท่�มูา: คำานิวณโดยใช้แ้บับัจำาลอง ARIMA with Intervention ด้วยข้อ้มููลตั�งแต่เด่อนิมูกราคมู 2531-มูถินุิายนิ 2558.

ภาพึ่ท่ี่� 1 แนวโน้มเปอรเ์ซน็ตจ์ุำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวชาวจุน่ท่ี่�ลดลงในแต่ละเดือน
จุากการระบาดของโรคซารส์ำ

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4

สำ�หรับก�รประม�ณก�รคว�มสูญเสียของตล�ดนักท่องเที่ยว
ช�วจีนในกรณีก�รระบ�ดของไวรัสโคโรน� 2019 ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง 
คณะพัฒน�ก�รท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ ได้ศึกษ�ผลกระทบของไวรัสโคโรน� 
2019 โดยอ�ศัยข้อสมมติของก�รประม�ณก�ร ดังนี้

พิจ�รณ� 2 กรณี คือ 1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
เหมือนกับ SARS และ 2) กรณีรุนแรงม�กถึง 3-4 เท่� ของ SARS 
(ซ่ึงเป็นค่�ค�ดคะเนของศ�สตร�จ�รย์วอร์ริค แมคคิบบิน (Warwick 
McKibbin) จ�กมห�วิทย�แห่งช�ติออสเตรเลีย)

ระยะเวล�ของผลกระทบเกิดขึ้นเพียง 4 เดือน คือ เดือน
มกร�คม-เมษ�ยน ซึ่งเหมือนกับ SARS และโรคระบ�ดอื่นๆ
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ปี 2562 สัดส่วนกรุ๊ปทัวร์มีประม�ณ 40% ดังนั้น ต�มประก�ศ
ของรัฐบ�ลจีน จึงกำ�หนดให้เดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม ไม่มีจำ�นวน 
นักท่องเที่ยวกลุ่มกรุ๊ปทัวร์

ประม�ณก�รใหปี้ 2563 มีนกัทอ่งเทีย่วช�วจนีขย�ยตวัประม�ณ 
3.5% ซึ่งขย�ยตัวในอัตร�ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตร�
ก�รขย�ยตัว 4.4%

ในก�รประเมินมูลค่�คว�มเสียห�ยได้ใช้โครงสร้�งก�รใช้จ่�ย 
ของนักท่องเที่ยวช�วจีน และโครงสร้�งปัจจัยก�รผลิตและผลผลิต  
ปี 2560 ของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� ซึ่งเป็นปีล่�สุด

ตารางท่ี่� 2 ประมาณการขนาดความสูำญเส่ำยจุากการแพึ่รร่ะบาดของไวรสัำโคโรนา 2019

เดือนิ

ผลกระทบัใกล้เค่ยงกับั SARS ผลกระทบัรนุิแรงมิ่ากกวา่ SARS 
3 เท่า

จำำานิวนิ 
(แสนิคนิ)

รายรบััจำาก 
การท่องเท่�ยว

ท่�สูญเส่ย (หัมิ่ื�นิล้านิ)
จำำานิวนิ 

(แสนิคนิ)
รายรบััจำาก 

การท่องเท่�ยว
ท่�สูญเส่ย (หัมิ่ื�นิล้านิ)

มูกราคมู 1.42 0.70 3.54 1.74

กมุูภูาพัันิธิ์ 6.35 2.93 1.03 ล้านิคนิ 5.00

มูน่ิาคมู 5.24 2.40 7.57 3.60

เมูษายนิ 1.11 0.55 3.34 1.64

รวมู 4 เด่อนิ 1.41 ล้านิคนิ 65.97 2.47 ล้านิคนิ 1.20 แสนิล้านิ

ผลกระทบัทาง
เศึรษฐกิจทั�งหมูด 1.48 แสนิล้านิบัาท 2.69 แสนิล้านิบัาท

ท่�มูา: ประมูาณการจากพ่ั�นิฐานิข้อ้มููลป ี2562 และใช้ค่้าสัมูประสิทธิิ�ปจัจยัการผลิตและผลผลิต ป ี2560 
ข้องกระทรวงการท่องเท่�ยวและก่ฬา

จ�กข้อสมมติดังกล่�ว ส�ม�รถประม�ณก�รได้ว่� ก�รระบ�ดของ 
ไวรัสโคโรน� 2019 จะทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเท่ียวช�วจีนในช่วงเดือนมกร�คม- 
กุมภ�พันธ์ 2563 ลดลงประม�ณ 1.41-2.47 ล้�นคน และทำ�ให้ไทย 
สญูเสยีร�ยรบัจ�กนกัทอ่งเทีย่วช�วจีนประม�ณ 0.66-1.20 แสนล้�นบ�ท  
(ต�ร�งที่ 2) และจะสร้�งคว�มเสียห�ยเป็นผลต่อเนื่องให้ระบบ
เศรษฐกิจไทยอีกประม�ณ 1.48-2.69 แสนล้�นบ�ท (หรือประม�ณ 
0.86-1.56% ของประม�ณก�ร GDP ปี 2563 ที่ประม�ณก�รโดย
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ธน�ค�รแหง่ประเทศไทยและสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งช�ติ) โดยภ�คเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและที่พัก 
ก�รข�ยของที่ระลึกเพ่ือก�รท่องเท่ียว และอ�ห�รและเครื่องด่ืมจะได้รับ
ผลกระทบม�กทีส่ดุ ขณะทีภ่�คเศรษฐกจิทีผ่ลิตปัจจัยใหก้บัภ�คเศรษฐกจิ
ทั้งส�มก็ได้ผลกระทบต่อเนื่องด้วย เช่น ก�รผลิตภัณฑ์ย�ง ก�รผลิต
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร เป็นต้น (ภ�พที่ 2)

ภาพึ่ท่ี่� 2 เปอรเ์ซน็ตค์วามเส่ำ�ยงท่ี่�คาดวา่จุะเกิดข่�นกับภาคเศรษฐกิจุต่างๆ 

กิจกรรมท่ีไมส่ามารถระบุได้
การบรกิารอืน่ๆ

การบรกิารท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวอืน่ๆ
การขายสินค้าเพ่ือการท่องเท่ียว

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรม

การธนาคารและการประกันภัย
ตัวแทนบรษัิทนําเท่ียว

การใหเ้ชา่รถยนตแ์ละจกัรยานยนตโ์ดยไมมี่คนควบคมุ
การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

การขนส่งผู้โดยสารทางน�าภายในประเทศ
การขนส่งผู้โดยสารทางบก

การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ
การบรกิารอาหาร และเครือ่งด่ืม

การบรกิารโรงแรม และท่ีพัก
การค้าส่งและค้าปลีก

การก่อสรา้ง
การไฟฟา้ ก๊าซ และการประปา

การผลิตผลิตภัณฑอ์ืน่ๆ
การผลิตผลิตภัณฑอ์โลหะ โลหะ และเครือ่งมอืเครือ่งจกัร

การผลิตผลิตภัณฑเ์ครือ่งหนัง
การผลิตผลิตภัณฑย์าง เคมภัีณฑ ์และพลาสติก

การผลิตผลิตภัณฑส่ิ์งทอ
การผลิตผลิตภัณฑอ์าหาร

การทําเหมืองแรแ่ละเหมอืงถ่านหนิ
เกษตรกรรม การล่าสัตว ์การปา่ไม้

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ท่�มูา: ประมูาณการโดยใช้ค่้าสัมูประสิทธิิ�ปจัจยัการผลิตและผลผลิตป ี2560 ข้องกระทรวงการท่องเท่�ยวและก่ฬา

แม้ว่�รัฐบ�ลไทยโดยกระทรวงส�ธ�รณสุขของเร�จะ “เอ�อยู่” 
ผลกระทบก็คงจะยังมห�ศ�ลสำ�หรับรัฐบ�ลเสียงปริ่มน้ำ� นี่ยังไม่รู้ว่�
แล้งนี้จะเอ�น้ำ�ที่ไหนม�ให้นักท่องเที่ยวเล่นสงกร�นต์  

บทเรียนของไทยในคร�วนี้ก็คือ ภ�คเศรษฐกิจท่องเที่ยวมี
คว�มเสี่ยงสูงจึงต้องมีก�รจัดก�รที่ดีค่ะ อย่�งไรก็ต�ม ง�นนี้กระทรวง
ส�ธ�รณสุขได้ใจคนไทยไปเต็ม 100…!  
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มายาคติ
ว่าด้้วยท่่องเท่่�ยวชุ่มช่น 

(1)  

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ค อ ลั มู นิ์  ดุ ล ย ภู า พั  ดุ ล ย พิั นิิ จ  ห น้ิ า  2 0  ฉ บัั บั วั นิ ศุึ ก ร์ ท่�  7  ธิั นิ ว า ค มู  2 5 6 1

ในขณะน้ี ก�รท่องเทีย่วได้เป็นเส�หลักท�งเศรษฐกจิไทยไปแลว้ 
นอกจ�กก�รกระตุน้เศรษฐกจิท่องเทีย่วในเมือง รฐับ�ลยงัคงมีคว�มหวงั
ที่จะลดคว�มเหลื่อมล้ำ�โดยใช้ก�รท่องเที่ยวชุมชน (Community-based 
Tourism: CBT) เป็นเครื่องมือในก�รกระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชน  

ม�ย�คติข้อที่ 1 เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวชุมชนคือ ก�รท่องเที่ยว
ที่ใช้ชีวิตกับช�วบ้�นแบบเดิมๆ แต่ในปัจจุบัน ก�รศึกษ�ของม่ิงสรรพ์  
ข�วสอ�ด และคณะ (2561) โดยสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย 
(สกว.) สนบัสนนุใหท้ำ�ก�รวจิยัในชมุชนทอ่งเทีย่ว 23 แหง่ พบว�่ มีคว�ม
หล�กหล�ยและมีคว�มก้�วหน้�ม�กกว่�ที่เข้�ใจกัน คว�มหล�กหล�ยนี้ 
มีทั้งผลิตภัณฑ์และบริก�ร เนื่องจ�กชุมชนท่องเที่ยวนั้นมีที่ตั้งอยู่ 
แตกต่�งกันตั้งแต่บนยอดดอยสูง จนกระทั่งถึงเก�ะกล�งทะเล รวมถึงม ี
ที่ตั้งในเขตเมือง เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท และเขตชนบท ซ่ึงแต่เดิม
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ผลิตภัณฑ์หลักเป็นก�รดูง�นและทัศนศึกษ�ไปต�มฐ�นเรียนรู้ต่�งๆ 
และมักมีก�รต้อนรับขับสู้โดยมีพิธีบ�ยศรีสู่ขวัญ แต่ในปัจจุบันชุมชน 
ทอ่งเทีย่วได้พัฒน�ไปเป็นก�รใหบ้รกิ�รทอ่งเทีย่วเพ่ือก�รพักผอ่นม�กขึน้ 
เชน่ ชมุชนทอ่งเทีย่วประแส มีเรอืประมงล�กแพพ�นกัทอ่งเทีย่วไปว�่ยน้ำ�  
มีก�รนัง่เรอืเพ่ือไปดำ�น้ำ�ทีเ่ก�ะมันนอกมันใน มีก�รทศันศกึษ�พ�คณะไป
ยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น ทุ่งโปรงทองและเรือรบประแส ก�รไปทัวร์ท�งน้ำ� 
ที่บ้�นเก�ะเกิด อยุธย� บ้�นท่�ขันทองมีก�รให้บริก�รสไลด์เดอร์โคลน
คิดร�ค�กลุ่มละ 2,000 บ�ทต่อครั้ง มีก�รให้บริก�รเรือล่องแม่น้ำ�โขง 
ก�รจัดบริก�รหมูป้ิงที่ห�ดกล�งแม่น้ำ�โขง มีก�รขึ้นเข�ดูทะเลหมอก 
ในหล�ยพื้นที่ เป็นต้น

นอกจ�กนี้ ตล�ดที่ CBT ที่ให้บริก�รยังแตกต่�งกัน เช่น  
เป็นตล�ดที่ให้บริก�รด้�นก�รศึกษ�ดูง�นแต่อย่�งเดียว หรือเป็นตล�ด
สำ�หรับผู้พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นผู้สูงวัย หรือเป็นสถ�นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ของวัยรุ่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว รวมทั้งก�รให้บริก�ร
ตล�ดผสม อีกทัง้ ระดับของก�รใหบ้รกิ�รยงัแตกต�่งกนัไป มีตัง้แตก่�รให ้
บรกิ�รแบบพ้ืนบ�้นกนัเอง นอนฟูกบนพ้ืนเรยีงเป็นแถวสำ�หรบัผูม้�ดูง�น 
จนกระทัง่ไปถงึก�รใหบ้รกิ�รทีน่อนแบบตะวนัตก มีผ�้ปูเตยีงสองชัน้สขี�ว 
มีเครือ่งปรบัอ�ก�ศใหบ้รกิ�ร มีน้ำ�อุ่น น้ำ�รอ้น รวมทัง้ผ�้เชด็ตวั สบูก่อ้นเล็ก  
หรือแชมพูสระผมให้ด้วย สนนร�ค�ก็ย่อมแตกต่�งกันไปต�มระดับที่
ให้บริก�รมีตั้งแต่ 200 บ�ท ไปจนกระทั่งถึง 1,800 บ�ทต่อห้องต่อคืน  
ซึ่งเทียบเท่�และต้องแข่งขันกับร�ค�ของก�รให้บริก�รของโรงแรม 

ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รก็แตกต่�งกันม�ก ถึงแม้ว่�ชุมชน 
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะได้ต�มม�ตรฐ�นโฮมสเตย์ แต่ก็มีบ�งชุมชน 
ท่องเที่ยวได้มีก�รปรับตัวและพัฒน�ม�ตรฐ�นให้สูงขึ้น บ�งชุมชนได้
พัฒน�ม�ตรฐ�นไปสูงกว่�ม�ตรฐ�นโฮมสเตย์ม�ก เช่น โฮมสเตย์ที่ 
ประแส จังหวัดระยอง มีคุณภ�พใกล้เคียงกับโรงแรมและมีบ�งที่ก็คิด
ร�ค�ใกล้เคียงกับโรงแรมด้วย 
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ดังนั้น ตล�ดของชุมชนท่องเที่ยวก็แตกต่�งกัน ขึ้นอยู่กับ
ทรัพย�กรพื้นฐ�นของชุมชนและจุดเริ่มต้น โดยชุมชนท่องเท่ียวที่เกิดขึ้น
จะมี 3 ลักษณะ คือ 1) ชุมชนสำ�หรับก�รศึกษ�ดูง�นเป็นหลัก และ 2) 
ชุมชนประเภทที่ให้บริก�รเพื่อก�รพักผ่อน และ 3) ชุมชนที่เป็นทั้งแหล่ง
ศึกษ�ดูง�นและท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน ชุมชนท่องเที่ยวที่เริ่มต้นจ�กก�ร
เป็นสถ�นทีดู่ง�นสว่นใหญ่ได้โอก�สจ�กก�รทีเ่ป็นชมุชนทีเ่คยได้รบัร�งวลั
ด�้นก�รเกษตรหรือด�้นเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปน็แหล่งดงู�นของชุมชน 
อ่ืนๆ ในช่วงที่ประเทศไทยยังมีก�รเลือกตั้งท้องถิ่น ตล�ดก�รดูง�น 
ขย�ยตัวอย่�งม�ก เนื่องจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ถอืโอก�สพ�ฐ�นเสยีงไปทศันศกึษ�และดูง�นนอกพ้ืนที ่เม่ือประเทศไทย
ต้องเว้นวรรคจ�กก�รเลือกตั้งชั่วคร�ว ตล�ดของชุมชนท่องเที่ยว 
ในลักษณะนี้ก็ค่อยๆ ทรุดลง ก�รที่รัฐบ�ลได้มีก�รประช�สัมพันธ์ 
ก�รทอ่งเทีย่ววถิไีทย ทำ�ใหช้มุชนท่องเท่ียวเพ่ือทศันศกึษ�บ�งแหง่ฟ้ืนขึน้
ม�ใหม่และพย�ย�มที่จะเปล่ียนตัวเองเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบพักผ่อน 
เพร�ะเห็นโอก�สในก�รสร้�งร�ยได้ที่ดีกว่� 

ก�รพัฒน�ก�รท่องเท่ียวชุมชนจึงควรมีคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ
ศกัยภ�พพ้ืนฐ�นของชมุชนนัน้ ว�่พ้ืนทีเ่หม�ะสมกบัก�รทอ่งเทีย่วหรอืไม่  
มีปัจจยัพ้ืนฐ�นแหง่คว�มสำ�เรจ็หรอืไม่ เชน่ มีทำ�เลทีต่ัง้ทีใ่กล้เคียงเสน้ท�ง 
ท่องเที่ยวหลัก มีสิ่งดึงดูดใจที่เป็นแม่เหล็กอยู่ใกล้เคียงชุมชนหรือ
อยู่ภ�ยในตัวชุมชนนั้นเอง หรือมีฐ�นะเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งของ 
ก�รท่องเท่ียว เช่น เป็นแหล่งดูง�นและทัศนศึกษ� ย่ิงไปกว่�น้ันปัจจัยพ้ืนฐ�น 
ทีส่ำ�คัญทีส่ดุคือทนุสงัคม กล่�วคือ มีคว�มรกัคว�มส�มัคคี มีคว�มไวเ้นือ้ 
เชื่อใจในผู้บริห�รกลุ่ม ข้อสำ�คัญก็คือ ต้องตระหนักว่�ไม่ใช่ทุกชุมชน
ส�ม�รถพัฒน�เป็นชมุชนทอ่งเทีย่วได้เสมอไป คว�มพย�ย�มทีจ่ะพัฒน�
โดยไม่ดูศกัยภ�พ อ�จจะทำ�ใหช้มุชนตอ้งลงทุนอย�่งเสยีเปล�่ นกัพัฒน�
ชุมชนท่องเที่ยวควรมีคว�มเข้�ใจเศรษฐกิจท่องเที่ยวของชุมชนนั้นๆ 
โดยเฉพ�ะตล�ดและกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่ส่งผลต่อร�ยรับ ต้นทุนก�ร
ลงทุนของช�วบ้�น ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม และผลตอบแทนสุทธิ เพื่อที ่
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จะได้ให้คำ�แนะนำ�แก่ช�วบ้�นได้อย่�งถูกต้อง ดังนั้น ก�รพัฒน� 
ก�รท่องเที่ยวต้องมีก�รจับคู่ตล�ดที่ถูกต้อง กล่�วคือ ต้องวิเคร�ะห์ว่�
ชุมชนท่องเที่ยวที่จะพัฒน�นั้นควรมีเป้�หม�ยเป็นตล�ดใด เป็นตล�ด 
ดูง�น ตล�ดท่องเที่ยวเพื่อก�รท่องเที่ยวหรือเป็นตล�ดผสม หลังจ�กนั้น 
จึงส�ม�รถทำ�ก�รตล�ดและพัฒน�ระบบรองรับที่ตรงกับเป้�หม�ยได้

ที่สำ�คัญก็คือ ก�รพัฒน�ต้องสอดคล้องต�มต�มบริบทของ
ชุมชน ก�รใช้นโยบ�ยสูตรเดียวไม่น่�จะมีประสิทธิผล ยกเว้นจะเป็น 
ก�รลงทุนด้�นส�ธ�รณูปโภคต�มคว�มต้องก�รของชุมชน ซ่ึงจะทำ�ให้ทุกคน 
ในชุมชนและนักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์ร่วมกัน ส่วนก�รส่งเสริมและ
พัฒน�นั้น อ�จทำ�ผ่�นก�รวิจัยและพัฒน�ของสถ�บันก�รศึกษ� ซึ่งจะมี
เวล�ใหม้�กกว�่ มีคว�มละเอียดอ่อน และอ่อนไหวตอ่บรบิทพ้ืนทีม่�กกว�่ 
แต่ข้อควรระวังก็คือ นักวิจัยมักจะมีคว�มสนใจและเข้�ใจบริบทของ 
ตล�ดน้อย 

คร�วหน�้เร�ม�ดูกนัว�่ทอ่งเทีย่วชมุชนสร�้งร�ยได้ใหช้�วบ�้น
เป็นกอบเป็นกำ�จริงหรือไม่?



P P S Iรวมบทความด้้านการท่องเท่�ยว
พ.ศ. 2558-2564131

มายาคติ
ว่าด้้วยท่่องเท่่�ยวชุ่มช่น 

(2)  

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ฉ บัั บั วั นิ พุั ธิ ท่�  1 1  ธิั นิ ว า ค มู  2 5 6 1  ห น้ิ า  1 6

ก�รส่งเสริมก�รท่องเท่ียวชุมชนของรัฐตั้งอยู่บนม�ย�คติ 
หรอืสมมตฐิ�นทีว่�่ก�รทอ่งเทีย่วชมุชนสร�้งร�ยได้เพ่ิมและเป็นเครือ่งมือ 
ในก�รกระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชน จึงมีคำ�ถ�มว่� ชุมชนท่องเที่ยวได้รับ 
ผลประโยชน์จ�กก�รลงทุนท่ีคุ้มค่�จริงหรือ และชุมชนท่ีประสบคว�มสำ�เร็จ 
ในก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวชุมชนนั้นอ�ศัยปัจจัยใดบ้�ง 

ก�รเปรียบเทียบศักยภ�พของชุมชนของมูลนิธิสถ�บันศึกษ�
นโยบ�ยส�ธ�รณะที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุน
ก�รวิจัย (สกว.) พบว่� ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษ� แม้จะเป็นกลุ่มชุมชน
ที่ได้รับก�รคัดเลือกว่�เป็นชุมชนที่ค่อนข้�งมีชื่อเสียงและประสบคว�ม
สำ�เร็จม�แล้ว แต่ก็ยังปร�กฏว่�มีคว�มแตกต่�งกันสูงในเรื่องศักยภ�พ 
และสมรรถนะในก�รรองรับ โดยที่ชุมชนโฮมสเตย์ที่ศึกษ�มีคว�ม
ส�ม�รถรองรับได้สูงสุดตั้งแต่ 50 คนต่อวัน ไปจนถึงกว่� 534 คนต่อวัน  



P P S Iรวมบทความด้้านการท่องเท่�ยว
พ.ศ. 2558-2564132

ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยววันเดียว (Day trip) รองรับได้สูงสุดตั้งแต่ 800-
12,000 คนตอ่วัน ชมุชนท่องเทีย่วกรณศีกึษ�ทีไ่ม่ได้ววิฒัน�ก�รทีเ่กดิขึน้
จ�กภ�ยในชมุชน แตเ่ป็นก�รจัดตัง้และสนบัสนนุของหนว่ยง�นภ�ยนอก 
มักเป็นชุมชนที่มีศักยภ�พต่ำ�กว่�ชุมชนที่วิวัฒน�ก�รม�เป็นชุมชน 
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ชุมชนมีศักยภ�พสูงจะเกี่ยวกับปัจจัยเรื่อง
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งดึงดูดใจใกล้เคียง เพร�ะทำ�เลที่ตั้งเป็นที่ม�ของคว�ม
ได้เปรยีบในก�รเดินท�งและก�รกระจ�ยและก�รสง่ตอ่นกัทอ่งเทีย่วไปยงั
สิ่งดึงดูดใจต่�งๆ ห�กชุมชนอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือใกล้เมือง ก็จะมี 
โอก�สสงูทีจ่ะมีศกัยภ�พสงู แตถ่�้อยูใ่กลเ้มืองเกนิไปกอ็�จจะเผชญิปัญห�
ก�รแข่งขันจ�กบริก�รที่พักเชิงพ�ณิชย์ประเภทอื่นๆ

คว�มสำ�เร็จของชุมชนท่องเท่ียวอ�จจะวัดได้โดยวิธีง่�ยท่ีสุด  
ก็คือ ขน�ดของตล�ด โดยวัดจ�กจำ�นวนของผู้ม�เยี่ยมเยือน โดยชุมชน
โฮมสเตยมี์ตัง้แต ่250 คนตอ่ปี ไปจนถงึ 50,000 คนตอ่ปี กอ่ใหเ้กดิร�ยรบั 
ในภ�พรวมทั้งชุมชนสำ�หรับชุมชนโฮมสเตย์ตั้งแต่ 0.08-13.58 ล้�นบ�ท
ตอ่ปี สำ�หรบักจิกรรม Day trip มีจำ�นวน 6,000 คน ไปถงึ 260,000 คนตอ่ปี  
มรี�ยได้ตั้งแต่ 3.00-88.29 ล้�นบ�ทต่อป ีส่วนเชียงค�น ซึง่ไดก้ล�ยเปน็ 
แหล่งท่องเที่ยวขน�ดเล็กไปแล้ว มีจำ�นวนผู้ม�เยือนสูงถึง 557,708 คน
ตอ่ปี และมีร�ยได้สงูถงึ 1,050.72 ล�้นบ�ทตอ่ปี (ศวิ�พร ฟองทอง, 2561)  
ซ่ึงก็ได้สะท้อนถึงคว�มแตกต่�งของสถ�นภ�พของชุมชนท่องเที่ยว 
ดังที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น

ก�รวิเคร�ะห์ผลตอบแทนของชุมชนท่องเที่ยว พบว�่ มีคว�ม 
หล�กหล�ยม�ก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหล�ยปัจจัย เช่น จำ�นวนปีที่ได้มี 
ก�รวิวัฒน�ก�รด้�นก�รท่องเที่ยวชุมชน ทำ�เลที่ตั้ง สิ่งดึงดูดใจในพ้ืนที่  
ชื่อเสียงที่ปร�กฏในสื่อ เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยเหล่�นี้ส่งผลต่อขน�ดตล�ด 
ของชุมชนและมีโอก�สสร้�งร�ยได้ที่แตกต่�งกัน และกระบวนก�รสร้�ง
ร�ยได้ที่มั่นคงจะใช้เวล�
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เม่ือพิจ�รณ�ในระดับครัวเรือน โดยเฉพ�ะผลตอบแทนของ
ก�รลงทุนสำ�หรับโฮมสเตย์ พบว่� ผลก�รดำ�เนินง�นของครัวเรือนที่ทำ�
โฮมสเตย์ส่วนใหญ่มีกำ�ไรสุทธิที่เป็นบวก โดยเฉพ�ะบ้�นที่มีก�รลงทุน
ปรับปรุงน้อย แต่สำ�หรับกรณีที่มีก�รลงทุนปรับปรุงม�กและลงทุน 
สร้�งใหม่ พบว่� ยังมีบ�งกรณีที่ข�ดทุน อย่�งไรก็ดี เจ้�ของโฮมสเตย์
มักไม่คำ�นึงถึงก�รต้นทุนลงทุนด้�นสิ่งก่อสร้�งว่�เป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไร
ข�ดทุน เพร�ะถือว่�เป็นก�รลงทุนเพ่ือสร้�งบ้�นเรือนรอลูกรอหล�น  
หรือเป็นก�รลงทุนในก�รเก็บทรัพย์สินของตัวเอง (Store of Value) ไว้
ในรูปที่พักอ�ศัย เนื่องจ�กเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกันระหว่�งเจ้�บ้�นกับ
ลูกค้� ดังนั้น เจ้�ของที่พักโฮมสเตย์ส่วนใหญ่จึงค่อนข้�งที่จะพอใจกับ
ผลกำ�ไรสุทธิที่ได้ แม้ว่�จะมีขน�ดค่อนข้�งต่ำ�ก็ต�ม ก�รศึกษ�นี้พบว่� 
กำ�ไรสทุธใินกรณโีฮมสเตยท์ีมี่ก�รลงทนุปรบัปรงุเลก็นอ้ย มีค่�อยูร่ะหว�่ง 
5.05-50.81 บ�ทตอ่ร�ยได้ทกุๆ 100 บ�ท ในขณะทีก่รณปีรบัปรงุม�กและ 
สร�้งใหม่ มีก�รข�ดทนุสทุธสิงูสดุถงึ 237.00 บ�ทตอ่ร�ยได้ทกุๆ 100 บ�ท 
และมีกำ�ไรสุทธิสูงสุด 73.22 บ�ทต่อร�ยได้ทุกๆ 100 บ�ท ก�รศึกษ�นี้  
พบว่� ปัจจัยที่มีผลต่อขน�ดผลตอบแทนโฮมสเตย์ คือ ขน�ดตล�ด
และคว�มถี่ที่นักท่องเที่ยวเข้�พัก ซึ่งจะมีผลต่อจำ�นวนลูกค้�ที่จะได้รับ 
ในแต่ละปี รวมถึงลักษณะของกลุ่มลูกค้� กล่�วคือ ห�กเน้นตล�ดลูกค้� 
นกัทอ่งเทีย่วทีเ่นน้คุณภ�พบรกิ�ร แนวโนม้ก�รลงทนุมักจะสงูต�มไปด้วย 
(เชน่ ซ้ือเตยีง ทีน่อน ผ�้หม่สขี�ว ในหอ้งตดิแอร)์ ในขณะที ่ลกูค้�กลุม่ดูง�น 
ที่ลูกค้�อ�จจะไม่ได้ค�ดหวังในคุณภ�พบริก�รสูงม�ก ระดับก�รลงทุนก็
อ�จจะน้อยลง (เช่น ใช้ฟูกนอนเรียงกัน ไม่ใช้เตียง ใช้พัดลมตั้งโต๊ะ)

สำ�หรับผลวิเคร�ะห์ผลตอบแทนร�ยกิจกรรม พบว่� กิจกรรม
มัคคุเทศก์และกิจกรรมฐ�นเรียนรู้จะให้ผลตอบแทนสุทธิค่อนข้�งสูง 
เพร�ะมีต้นทุนก�รลงทุนน้อย และส่วนใหญ่เป็นก�รต่อยอดทุนเดิมที่เคย 
มีอยู่แล้ว ส่วนกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสุทธิค่อนข้�งที่จะดีม�กและ
สอดคล้องกันเกือบทุกชุมชนก็คือ ก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ 
ของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว 
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บทบ�ทของรัฐในอดีตท่ีสำ�คัญคือ ก�รพัฒน�ผู้นำ� ซึ่งส่วน
ร�ชก�รต่�งๆ เช่น กรมพัฒน�ชุมชน กรมส่งเสริมอุตส�หกรรมได้มี
ส่วนช่วยสร้�งผู้นำ� ทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งก�รท่องเที่ยวชุมชนขึ้นม�ได้  
ต่อม�ในปัจจุบันท่ีก�รท่องเที่ยวชุมชนกำ�ลังได้รับคว�มนิยมและเป็น
ที่สนใจของทุกภ�คส่วน จึงมีก�รอัดฉีดงบประม�ณลงไปจำ�นวนม�ก 
ทำ�ให้เกิดคว�มสับสนในทิศท�งก�รพัฒน� โดยเฉพ�ะในชุมชนที่ยังไม่มี 
คว�มพร้อม ทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งที่ม�จ�กก�รจัดสรรผลประโยชน์ 
ที่เข้�ม�ไม่โปร่งใสและลงตัว 

สำ�หรับ อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่มีบทบ�ทม�กนัก ส่วนใหญ่เป็น 
ก�รลงทนุในโครงสร�้งพ้ืนฐ�นและระบบส�ธ�รณปูโภคทีเ่ป็นผลประโยชน์
ตอ่สว่นรวม แตก่ลุม่ก�รทอ่งเทีย่วส�ม�รถใชป้ระโยชนไ์ด้ด้วย รวมถงึมีก�ร 
สนับสนุนก�รจัดกิจกรรมหรือง�นประจำ�ปีท่ีเป็นเอกลักษณ์และส่งเสริม
ก�รท่องเที่ยวของชุมชน อย่�งไรก็ต�ม เมื่อก�รท่องเที่ยวมีก�รขย�ยตัว
ม�กขึ้น ผลกระทบที่เด่นชัดคือ ปริม�ณขยะที่เพ่ิมขึ้นจ�กนักท่องเที่ยว 
และ อปท. มักจะประสบปัญห�ก�รจัดก�รขยะ จนไม่ส�ม�รถจัดก�ร 
เรื่องอ่ืนๆ ได้ เช่น ในช่วงฤดูก�ลท่องเที่ยว บ�งพ้ืนที่จะมีจำ�นวน 
นกัทอ่งเทีย่วม�กกว�่ประช�กรของพ้ืนที ่ในขณะที ่งบประม�ณก�รจัดก�ร
ขยะนั้นจัดสรรต�มจำ�นวนหัวประช�กรในท้องถิ่นเท่�นั้น จึงทำ�ให้ชุมชน 
มีข้อจำ�กัดในก�รจัดก�รขยะ เกิดขยะตกค้�ง อันจะนำ�ไปสู่ผลกระทบ 
ด้�นสิ่งแวดล้อมในวงกว้�งต่อไป

ผลกระทบเหล่�นี้ตกกับสม�ชิกชุมชนที่มิได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่องเที่ยวด้วย…! 
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มายาคติ
ว่าด้้วยท่่องเท่่�ยวชุ่มช่น

(3)  

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ฉ บัั บั วั นิ พุั ธิ ท่�  1 2  ธิั นิ ว า ค มู  2 5 6 1

ก�รท่องเที่ยวชุมชนแห่งแรกๆ เกิดขึ้นปล�ยทศวรรษที่ 2530 
โดยแรกเริ่มได้อ�ศัยตล�ดทัวร์ดูง�น ทัวร์ป่� และตล�ดนักศึกษ�ฝึกง�น
เป็นจุดตั้งต้น ต่อม�เกิดก�รขย�ยตัวจ�กตล�ดของท้องถิ่นพ�ฐ�นเสียง
ม�ศกึษ�ดูง�นเป็นหลกั ม�ย�คตขิอ้ที ่3 กคื็อ คว�มเชือ่ทีว่�่ชมุชนเหล่�นี้
มีปัญห�เรือ่งก�รตล�ด แตค่ว�มจรงิแลว้ชมุชนทอ่งเทีย่วทีมี่ชือ่เสยีงแลว้
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญห�เรื่องก�รตล�ด ยกเว้นชุมชนท่องเที่ยวตั้งใหม่  
เนือ่งจ�กสว่นใหญ่มี Facebook ของตนเอง และบ�งแหง่กมี็เวบ็ไซต ์แม้ว�่
ยังไม่มีประสิทธิภ�พม�กก็ต�ม โดยช่องท�งก�รติดต่อชุมชนท่องเที่ยว 
มีทั้งก�รติดต่อผ่�นมือถือ เว็บไซต์ และ Facebook นอกจ�กนี้ ยังพบว่� 
บ�งบ้�นที่มีคว�มส�ม�รถด้�นส�รสนเทศ ยังได้ทำ�ก�รตล�ดของตนเอง
โดยก�รนำ�ไปประช�สัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่�งๆ เช่น Airbnb 
เป็นต้น ชุมชนที่มีชื่อเสียงประสบปัญห�ก�รต้อนรับเกินกำ�ลังด้วยซ้ำ� 
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ในหน้�เทศก�ล ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไปดูง�นหรือไปพักผ่อนที่ชุมชน 
ทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่ใช ้Facebook เป็นชอ่งท�งรบัรูข้อ้มูลชมุชนทอ่งเทีย่ว
เชน่กนั ดังนัน้ ก�รตล�ดจึงเกดิขึน้โดยอ�ศยัโซเซยีลมีเดียหลังจ�กทีช่มุชน
ส�ม�รถ “จุดติด” กระแสได้ และสิ่งที่รัฐควรทำ�ก็คือ สร้�งแฟลตฟอร์ม
ซ้ือข�ยออนไลน์สำ�หรับชุมชนท่องเที่ยว โดยเป็นเว็บไซต์กล�งที่ชุมชน
ส�ม�รถเข้�ไปแก้ไขข้อมูลต่�งๆ ได้เอง เช่น แจ้งข่�วส�ร กิจกรรม และ
ฤดูก�ลทอ่งเทีย่วของชมุชน ตลอดจนส�ม�รถดำ�เนนิก�รจองบรกิ�รต�่งๆ 
ผ่�นเว็บไซต์ ซ่ึงนอกจ�กจะเป็นฐ�นข้อมูลกล�งในก�รประช�สัมพันธ์ 
ก�รทอ่งเทีย่วของชมุชนแล้ว ยงัเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นขอ้มูลให้
กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ที่ส�ม�รถห�ท�งเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ 
ผ่�นเว็บไซต์กล�ง และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่ม�จ�กชุมชน รวมถึงให้
ส�ม�รถจับคู่คว�มต้องก�รได้อย่�งตรงเป้� ทั้งนี้ ควรให้ข้อมูลม�แบบ 
เรยีลไทม์ว�่ ในขณะนี ้แตล่ะชมุชนมีก�รจองม�กนอ้ยเพียงไร เพ่ือลดระดับ 
คว�มคับค่ังในหมู่บ้�นในช่วงฤดูก�ลท่องเที่ยว เกิดขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รรองรับที่ช�วบ้�นได้ตกลงกัน นอกจ�กนี้ ควรส่งเสริมให้ทุกชุมชนมี 
Facebook ของตัวเองเพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์

ผลก�รศึกษ�ของมูลนิธิสถ�บันศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะ โดยก�ร 
สนบัสนนุของสำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รวจิยั (สกว.) จ�กสือ่ออนไลน ์
พบว่� ชุมชนท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นชุมชนดูง�นนั้น มักมีนักท่องเที่ยว
ต่�งช�ติไปเยือนน้อย นักท่องเที่ยวช�วไทยมักให้ข้อมูลในลักษณะที่เป็น 
บวกม�กกว่� และจะนิยมอ�ก�ศเย็นสบ�ย บรรย�ก�ศชิลๆ  สนใจก�รถ่�ยรูป 
วิวทิวทัศน์เพ่ือถ่�ยรูป และสนใจอ�ห�รม�กที่สุด นักท่องเที่ยวที่เข้�  
Google Maps ให้คะแนน ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วอยู่ระหว่�ง 2.88 ถึง 4.64 คะแนน  
(เตม็ 5 คะแนน) แตส่ว่นใหญ่นกัทอ่งเทีย่วไทยจะไม่เขยีนคำ�วพิ�กษว์จิ�รณ ์
เพิ่มเติม หรือห�กจะเขียนก็มักจะเป็นแต่คำ�เสนอแนะหรือคำ�ชมเท่�นั้น

สว่นใหญ่มีคว�มพอใจกบับรกิ�รทีไ่ด้รบั แตส่ำ�หรบันกัทอ่งเทีย่ว
ไทยและต่�งช�ติที่ต้องก�รม�พักผ่อน เห็นว่� ชุมชนท่องเที่ยวของไทย
ยังไม่ได้ม�ตรฐ�นเท่�ที่ควรโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องห้องน้ำ� โดยเฉพ�ะ
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ในพื้นที่ที่มีชื่อเสียง แต่มีอัตร�ก�รรองรับต่ำ� จะมีเสียงติติงเรื่องร�ค�อีก
ด้วยว่�ไม่คุ้มค่�ต่อเวล�

ก�รวิเคร�ะห์คว�มพึงพอใจจ�กผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมด  
17 หมู่บ้�น พบว่� 15 หมู่บ้�นหรือเกินกว่�ร้อยละ 80 ผู้รับบริก�รเห็นว่� 
ก�รท่องเที่ยวชุมชนให้ประสบก�รณ์ที่คุ้มค่�ต่อเวล� คุ้มค่�ต่อง�น และ
ประทบัใจ ขอ้บกพรอ่งของชมุชนทอ่งเทีย่วกคื็อ มักไม่มีหอ้งน้ำ�กล�งหรอืมี
กไ็ม่ได้ม�ตรฐ�น ไม่มีก�รดูแลรกัษ�คว�มสะอ�ด  ในฤดูเทศก�ลทอ่งเทีย่ว
มักจะมีปัญห�คว�มส�ม�รถในก�รรองรับไม่เพียงพอ รถติด ฝุ่นละออง
ม�ก เจ�้ของโฮมสเตยไ์ม่ส�ม�รถดูแลโฮมสเตยไ์ด้ในระดับม�ตรฐ�น เชน่ 
ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนผ้�ปูที่นอนให้กับแขกที่ม�พักใหม่ได้ เพร�ะไม่มีเครื่อง
นอนสำ�รองหรือมีไม่พอสำ�หรับทุกวัน 

จ�กข้อมูลของก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ SWOT คือ พิจ�รณ�จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอก�ส และคว�มท�้ท�ยของก�รทอ่งเทีย่วชมุชนได้ว�่ จุดแขง็คือ 
เป็นผลิตภัณฑแ์ละสนิค้�ทีมี่คว�มหล�กหล�ย เปิดโอก�สใหน้กัทอ่งเทีย่ว 
มีท�งเลือกได้ม�กขึ้น จุดอ่อนคือ กำ�ลังรองรับด้�นแรงง�น ซึ่งส่วนใหญ่
อ�ศยัแรงง�นของแม่บ�้น ทำ�ใหข้�ดแคลนแรงง�นทีจ่ำ�เป็นในวนัหยดุย�ว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นอกจ�กนี ้ชมุชนมีระดับคว�มส�ม�รถในก�รใหบ้รกิ�รต�่งกนั  
ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและก�รจัดสรร 
ผลประโยชนภ์�ยในชมุชน เม่ือนกัท่องเทีย่วมีจำ�นวนม�กเกนิกำ�ลงัรองรบั
ด้�นส�ธ�รณปูโภคกจ็ะมีปัญห�ขยะและน้ำ�เสยีต�มม� เม่ือชมุชนทอ่งเทีย่ว 
เตบิโต คว�มส�ม�รถในก�รบรหิ�รจัดก�รพ้ืนทีช่มุชนตอ้งสงูต�มไปด้วย 
ก�รเปลี่ยนแปลงตล�ด จ�กตล�ดดูง�นเป็นตล�ดพักผ่อนอ�จทำ�ให้เกิด
ผลกระทบเชิงสังคมต�มม� 

อีกจุดอ่อน คือ ทุนสังคมที่เป็นทุนประเดิมไม่แข็งแรงพอ  
แต่ชุมชนตั้งขึ้นเพร�ะคว�มช่วยเหลือจ�กภ�ยนอก คว�มสำ�เร็จของ 
ก�รทอ่งเทีย่วชมุชน จึงตอ้งก�ร “แรงระเบดิจ�กภ�ยใน” ม�กกว�่ก�รจัดตัง้ 
โดยหนว่ยง�นภ�ครฐัและก�รจัดสรรผลประโยชน ์ห�กข�ดคว�มโปรง่ใส
และเป็นธรรมจะทำ�ให้ทุนท�งสังคมที่เป็นฐ�นค่อยๆ สึกกร่อนได้ ชุมชน
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ที่พ่ึงพ�รัฐม�กเกินไป เนื่องจ�กอุปสงค์เทียมจ�กนโยบ�ยของรัฐที่ไป 
กระตุ้นก�รดูง�น อ�จมีโอก�สต้องออกจ�กตล�ดเม่ืองบประม�ณสนับสนุน 
เหล่�นี้สิ้นสุดลง นอกจ�กนี้ ก�รจัดสรรผลประโยชน์ภ�ยในกลุ่ม ห�กไม่
ลงตัวและไม่เป็นธรรมแล้ว ก็จะมีโอก�สจะเกิดคว�มขัดแย้งขึ้นภ�ยใน
ชุมชนต�มม� 

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รดูแลเรื่องผลกระทบที่มีต่อชุมชนครัวเรือน 
ในชมุชนทีไ่ม่ได้มีสว่นได้จ�กก�รทอ่งเทีย่ว ซ่ึงกจ็ำ�เป็นจะตอ้งมีก�รจัดสรร
ผลประโยชน์บ�งส่วนจ�กร�ยได้จ�กท่องเที่ยวไปดูแลผลกระทบเหล่�นี้ 
เช่น ผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อม มลพิษเสียง และในขณะเดียวกันก็
ต้องใช้ร�ยได้บ�งส่วนไปเพ่ิมพูนคุณภ�พชีวิตให้แก่คนในชุมชนที่ไม่ได้ 
ผลประโยชน์จ�กก�รท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งจะเป็นทั้งคุณภ�พชีวิตสำ�หรับ
นักท่องเที่ยวด้วย เช่น แสงไฟส่องสว่�ง เพ่ือคว�มปลอดภัยของชุมชน
และนักท่องเที่ยว

โอก�สของชุมชนท่องเที่ยวนั้นมีอยู่ม�ก เนื่องจ�กกระแส 
ก�รท่องเที่ยววิถีไทยที่กำ�ลังเติบโต แต่ท้ังนี้ โอก�สนี้ก็ไม่ใช่เป็นโอก�ส
สำ�หรับชุมชนท่องเท่ียวทุกแห่ง เป็นเฉพ�ะชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พ
เท่�นั้น

คว�มท้�ท�ยของชุมชนท่องเที่ยวคือ กระแสก�รท่องเที่ยว 
วถิไีทยในปัจจุบนั ทำ�ใหห้นว่ยง�นต�่งๆ พย�ย�มเข�้ไปห�ชมุชนทอ่งเทีย่ว 
ที่ค่อนข้�งประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว เพ่ือที่จะให้ข้อเสนอและยื่นมือม�ให้
คว�มชว่ยเหลอืต�่งๆ ทำ�ใหเ้กดิปัญห�ขดัแยง้กนัภ�ยใน เนือ่งจ�กแยง่ชงิ 
ผลประโยชน์จ�กรัฐที่เสนอเข้�ม�

คว�มท�้ท�ยอีกประก�รหนึง่ ได้แก ่ก�รแขง่ขนัจ�กอุตส�หกรรม 
โรงแรมในพ้ืนทีใ่กล้เคียง ซ่ึงส�ม�รถเสนอบรกิ�รในร�ค�ทีค่่อนข�้งต่ำ�และ
ใกล้เคียงกับโฮมสเตย์ท่ีกำ�ลังปรับตัวไปสู่ตล�ดนักท่องเที่ยวที่มีค่�ที่พัก 
ประม�ณ 600 บ�ทต่อคืน (รวมค่�กิจกรรม)

สุดท้�ยแล้ว คว�มยั่งยืนของชุมชนเหล่�นี้อยู่ที่คนรุ่นใหม่ 
ในชุมชน…!
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ท่่องเท่่�ยวชุ่มช่น...สู่่่ 4.0: 
ควรเน้นนโยบายอะไร    

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
มูู ล นิิ ธิิ ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

 
ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก า ร เ มู่ อ ง ”   วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  1 4  มู่ นิ า ค มู  2 5 6 2  ห น้ิ า  1 4

ขณะนี้ก�รเมืองกำ�ลังเข้มข้น ทุกพรรคก็งัดเอ�นโยบ�ยม�
ประชันกัน โดยเฉพ�ะด้�นก�รท่องเที่ยว ต่�งก็เสนอว่�จะสร้�งร�ยได้ 
ให้แก่ชุมชน แต่น่�เสียด�ยที่ไม่ได้แจงร�ยละเอียดให้ประช�ชนรับทร�บ  
วนันีผู้เ้ขยีนจึงขอเสนอนโยบ�ยทอ่งเทีย่วชมุชน เพ่ือใหร้ฐับ�ลใหม่พิจ�รณ� 
นำ�ไปใช้  

ก�รท่องเที่ยวชุมชนมีวิวัฒน�ก�รม�น�นกว่� 2 ทศวรรษแล้ว 
โดยชุมชนท่องเที่ยวยุค 1.0 เป็นแหล่งฝึกง�นของนักศึกษ� เป็นแหล่ง
พักแรมของนักท่องเที่ยวผจญภัยต่�งช�ติ  ถัดม�เป็นยุคของท่องเที่ยว
ชุมชน 2.0 ที่เน้นก�รดูง�น โดยมีทัวร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เป็นหลัก ยุคปัจจุบันเป็นยุคท่องเที่ยวชุมชน 3.0 ที่หล�ยชุมชน 
พย�ย�มจะปรับจ�กก�รรองรับกลุ่มดูง�นและทัศนศึกษ�เป็นกลุ่ม 
ท่องเที่ยววิถีไทย คว�มสำ�เร็จของชุมชนในวันนี้จึงไม่ใช่ได้ม�โดยง่�ย 
คำ�ถ�มที่น่�สนใจคือ พลวัตของก�รท่องเที่ยวชุมชนและอน�คตของ
ท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นอย่�งไร ข้อนี้ยังไม่เคยมีก�รศึกษ�วิจัยจนกระทั่ง
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สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รวจัิย (สกว.) ได้ใหท้นุวจิยัแกมู่ลนธิสิถ�บนั
ศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะ เพื่อศึกษ�ชุมชนท่องเที่ยว 23 ชุมชน เพื่อตอบ
คำ�ถ�มใหญ่ดังกล่�ว 

ก�รวิเคร�ะห์วิวัฒน�ก�รก�รท่องเที่ยวชุมชน พบว่� ชุมชน 
ทอ่งเทีย่วจะมีพลวัตแบบ 3.0 สู ่4.0 จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในยคุตน้ๆ  
ก�รเปล่ียนแปลงเห็นได้อย่�งชัดเจนเม่ือ 3G เข้�ม�แล้ว ก�รขย�ยตัว
ด้�นก�รท่องเที่ยว ทำ�ให้ชุมชนด้ังเดิมจะค่อยๆ เปลี่ยนรูปแบบไปเพ่ือ
ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� เช่น เรื่องอุดมก�รณ์และคุณค่�ที่ 
เคยมองผู้ม�เยือนเป็นเพ่ือนมนุษย์และก�รแบ่งปันประสบก�รณ์ใน 
ทอ่งเทีย่วชมุชนด้ังเดิมจะกล�ยเป็นก�รเนน้ก�รใหบ้รกิ�รลูกค้� อุดมก�รณ ์
ด้�นคว�มเสมอภ�ค กล�ยเป็นคว�มพย�ย�มที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจ
ของลูกค้� ในด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคลในชุมชนก็อ�จจะเปล่ียน
จ�กคว�มส�มัคคีและคว�มเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน กล�ยเป็นเครือข่�ย
ธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแทน ในด้�นก�รดำ�เนินง�น ก�รมีส่วนร่วม 
ก็เปลี่ยนจ�กก�รช่วยกันคนละไม้คนละมือ เป็นแบ่งแยกก�รทำ�ง�นให้มี
ประสิทธิภ�พ ก�รลงทุนในโฮมสเตย์ ซ่ึงเคยมองว่�เป็นก�รดูแลคว�ม
ม่ังค่ังของครอบครวั สร�้งบ�้นเรอืนใหล้กูหล�น กต็อ้งมองเป็นก�รลงทนุ
หวังผลตอบแทนเพ่ือไปจ่�ยเงินกู้ ผลกระทบที่เดิมเห็นว่�ก�รท่องเที่ยว 
ชุมชนเป็นก�รขย�ยโลกทัศน์และมิตรต่�งถิ่น ก็โฟกัสไปที่เรื่องก�ร 
ขย�ยตัวของร�ยได้และจำ�นวนนักท่องเที่ยวให้ม�กขึ้น ชุมชนท่องเที่ยว 
จึงมีแนวโนม้ทีจ่ะเปลีย่นจ�กคว�มเป็นของแทแ้บบด้ังเดิม (Authenticity) 
ไปเป็นก�รแสดงเสมือนด้ังเดิม (Staged authenticity) พลวตัและผลลพัธ์
ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจ�กก�รเลือกของชุมชน และท้�ยที่สุดแล้วเกิดจ�กก�ร 
ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคของชุมชน จึงไม่ควรที่นักวิช�ก�ร 
ผูโ้หยห�คว�มด้ังเดิม (ทีก่นิไม่ได้) จักตอ้งกงัวลใจ ทีน่�่กงัวลจะเป็นคว�ม
ขัดแย้งภ�ยในเมื่อกลุ่มอ่อนแอลงม�กกว่� ซึ่งจะได้กล่�วต่อไป 

ข้อมูลของก�รศึกษ�ที่กล่�วม�แล้วยังส�ม�รถนำ�ม�วิเคร�ะห์ 
SWOT คือ พิจ�รณ�จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส และคว�มท้�ท�ยของ 
ก�รท่องเที่ยวชุมชน ซ่ึงผลก�รศึกษ�พบว่� จุดแข็งคือ เป็นผลิตภัณฑ์ 
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และสินค้�ที่มีคว�มหล�กหล�ย เปิดโอก�สให้นักท่องเที่ยวมีท�งเลือกได้ 
ม�กขึ้น ชุมชนท่องเที่ยวที่ทั้งอยู่บนเข� ริมแม่น้ำ� ในทุ่งน� ริมช�ยห�ด 
และบนเก�ะ อีกยัง มีช�ติพันธุ์อันหล�กหล�ยม�ให้บริก�ร จุดอ่อนคือ 
กำ�ลังรองรับด้�นแรงง�น ซ่ึงส่วนใหญ่อ�ศัยแรงง�นของแม่บ้�น ซ่ึงก็ 
สูงอ�ยุแล้ว ทำ�ให้ข�ดแคลนแรงง�นที่จำ�เป็นในวันหยุดย�วและวันหยุด
นักขัตฤกษ์

นอกจ�กนี ้ชมุชนมีระดับคว�มส�ม�รถในก�รใหบ้รกิ�รต�่งกนั 
ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและก�รจัดสรรผล
ประโยชน์ภ�ยในชุมชน เม่ือนักท่องเที่ยวมีจำ�นวนม�กเกินกำ�ลังรองรับ
ด้�นส�ธ�รณปูโภคกจ็ะมีปัญห�ขยะและน้ำ�เสยีต�มม� เม่ือชมุชนทอ่งเทีย่ว 
เตบิโต คว�มส�ม�รถในก�รบรหิ�รจัดก�รพ้ืนท่ีขย�ยตวัไม่ทนั กอ็�จทำ�ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อีกจุดอ่อนคือ ทุนสังคมที่เป็นทุนประเดิมไม่แข็งแรงพอ 
ได้แก่ ชุมชนตั้งขึ้นเพร�ะคว�มช่วยเหลือจ�กภ�ยนอก คว�มสำ�เร็จของ 
ก�รท่องเท่ียวชุมชนจึงต้องก�ร “แรงระเบิดจ�กภ�ยใน” ม�กกว่�ก�รจัดต้ัง 
โดยหน่วยง�นภ�ครัฐและก�รจัดสรรผลประโยชน์ ชุมชนที่ประสบคว�ม
สำ�เร็จล้วนมีประวัติและวิวัฒน�ก�รของก�รต่อสู้ร่วมกันม�ย�วน�น 
เช่น ชุมชนเก�ะย�วน้อย ห�กก�รบริห�รจัดก�รข�ดคว�มโปร่งใสและ 
ข�ดคว�มเป็นธรรมจะทำ�ให้ทุนท�งสังคมที่เป็นฐ�นค่อยๆ สึกกร่อนได้ 
ชุมชนที่พึ่งพ�รัฐม�กเกินไป เนื่องจ�กผู้ม�เยือนเป็นอุปสงค์ (Demand) 
เทียมจ�กนโยบ�ยของรัฐที่ไปกระตุ้นก�รดูง�น จึงมีโอก�สที่ดีม�นด์ 
จะซบเซ�เม่ืองบประม�ณสนบัสนนุเหล่�นีส้ิน้สดุลง นอกจ�กนี ้ก�รจัดสรร
ผลประโยชน์ภ�ยในกลุ่ม ห�กไม่ลงตัวและไม่เป็นธรรมแล้วก็จะมีโอก�ส
จะเกิดคว�มขัดแย้งขึ้นภ�ยในชุมชน  

นอกจ�กนี ้ยงัมีก�รดูแลเรือ่งผลกระทบทีมี่ตอ่ครวัเรอืนในชมุชน 
ที่ไม่ได้มีส่วนได้จ�กก�รท่องเที่ยว ซึ่งก็จำ�เป็นจะต้องมีก�รจัดสรรผล
ประโยชน์บ�งส่วนจ�กร�ยได้จ�กท่องเที่ยวไปดูแลผลกระทบเหล่�นี้ เช่น 
ผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อม มลพิษเสียง ซึ่งจะมีผลต่อคุณภ�พชีวิต
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ทั้งกับชุมชนและนักท่องเที่ยวด้วย เช่น เพ่ิมแสงไฟส่องสว่�งเพ่ือคว�ม
ปลอดภัยย�มค่ำ�คืน 

ตัวอย่�งที่ดี ได้แก่ ชุมชนบ้�นบัว จังหวัดพะเย� ซึ่งหักร�ยได้
ของกลุม่ทีไ่ด้รบัผลประโยชนจ์�กก�รทอ่งเทีย่วเข�้สูก่องกล�งทกุครัง้แล้ว
แบ่งเฉล่ียคืนให้กับทุกครัวเรือนในหมู่บ้�นทุกปี อีกตัวอย่�งหนึ่ง ได้แก่  
กลุ่มเรือบ้�นเดียม ซึ่งหักร�ยได้จ�กก�รพ�นักท่องเที่ยวไปชมทุ่งทะเล 
บัวแดง เข้�กลุ่มร้อยละ 20 หลังจ�กนั้น ก็นำ�ม�เป็นค่�บริห�รจัดก�ร 
ค่�บำ�รุงวัดและชุมชนให้ทุนก�รศึกษ�แก่เด็กในชุมชน 

โอก�สของชุมชนท่องเท่ียวนั้นมีอยู่ม�ก เนื่องจ�กกระแสก�ร 
ท่องเท่ียววิถีไทยท่ีกำ�ลังเติบโต แต่โอก�สก็ไม่ใช่สำ�หรับชุมชนท่องเท่ียว 
ทุกแห่งและไม่ใช่ชุมชนห่�งไกลที่ไหนก็ได้ แต่เป็นโอก�สเฉพ�ะชุมชน 
ท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พและแม่เหล็กดึงดูดด้�นก�รท่องเที่ยวเท่�นั้น  

คว�มท้�ท�ยของชุมชนท่องเที่ยวคือ กระแสก�รท่องเที่ยว 
วถิไีทยในปัจจุบนั ทำ�ใหห้นว่ยง�นต�่งๆ พย�ย�มเข�้ไปห�ชมุชนทอ่งเทีย่ว 
ที่ค่อนข้�งประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว เพ่ือที่จะให้ข้อเสนอและยื่นมือม�ให้
คว�มชว่ยเหลอืต�่งๆ ทำ�ใหเ้กดิปัญห�ขดัแยง้กนัภ�ยใน เนือ่งจ�กแกนนำ� 
ชุมชนแย่งชิงผลประโยชน์จ�กรัฐท่ีเสนอเข้�ม� คว�มท้�ท�ยอีกประก�รหน่ึง  
ได้แก่ ก�รแข่งขันจ�กอุตส�หกรรมโรงแรมในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งส�ม�รถ
เสนอบริก�รได้ในร�ค�ที่ค่อนข้�งต่ำ�และใกล้เคียงกับโฮมสเตย์ ซึ่งกำ�ลัง
ปรบัตวัไปสูต่ล�ดนกัท่องเทีย่ว ซ่ึงกำ�ลังยกระดับค่�ทีพั่กไปเป็น 600 บ�ท
ต่อคืนขึ้นไป (รวมค่�กิจกรรม)

นโยบ�ยของรัฐควรเน้นก�รสนับสนุนก�รสร้�งส�ธ�รณูปโภค  
เพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและอำ�นวยคว�มสะดวก ม�กกว่�ก�รสนับสนุน 
ด้�นก�รเงินโดยตรงสู่ชุมชน เพ่ิมทักษะทั้งระดับแกนนำ�และผู้ปฏิบัติให้
ส�ม�รถรองรับก�รท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน และควรเปิดโอก�สให้ชุมชน 
นำ�ทรพัย�กรทีมี่อยูม่�ใชใ้นก�รทำ�ม�ห�กนิ โดยไม่ผดิกฎหม�ย เชน่ Grab  
car ซ่ึงจะทำ�ใหช้มุชนมีตำ�แหนง่แหง่ทีใ่นโลกดิจิทลัและกลุม่นกัทอ่งเทีย่ว 
FIT เข้�ถึงชุมชนได้ง่�ยขึ้น จะได้เป็นท่องเที่ยวชุมชน 4.0 ได้…!  
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ท่ะเลับัวแด้ง
…

รายได้้สู่่่ชุ่มช่น

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

 
ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์  “ ก รุ ง เ ท พั ธิุ ร กิ จ ”  ค อ ลั มู นิ์  “ ก ร อ ง ก ร ะ แ ส ท่ อ ง เ ท่� ย ว ”   วั นิ พั ฤ หั ส บั ด่ ท่�  2 0  ธิั นิ ว า ค มู  2 5 6 0

ช่วงนี้เป็นช่วงที่บัวแดงในทะเลส�บจังหวัดอุดรธ�นีกำ�ลัง
บ�นสะพรั่ง เป็นทะเลส�บติดอันดับโลกที่แปลกที่สุดของ CNN จึงเป็น
เวล�ของก�รไปเยือนอุดรธ�นี ลองม�ดูสถ�นก�รณ์ท่องเที่ยวจ�กดัชนี 
ผู้ม�เยือนบ้�ง ซึ่งเป็นก�รจัดอันดับของมูลนิธิสถ�บันศึกษ�นโยบ�ย
ส�ธ�รณะที่ สกว. เป็นผู้สนับสนุนงบประม�ณวิจัยศักยภ�พด้�นดีม�นด์
จ�กตัวชี้วัดจำ�นวนและแนวโน้มผู้ม�เยือน (15 ตัวชี้วัดด้วยกัน) จะพบว่�
อุดรธ�นีอยู่ในลำ�ดับที่ 25 ของประเทศ ยังเป็นรองนครร�ชสีม� (ลำ�ดับที่ 
11)  และขอนแกน่ (ลำ�ดับท่ี 19) ทัง้ๆ ทีศ่กัยภ�พด้�นสิง่ดึงดูดใจและกำ�ลงั
รองรับที่เรียกว่� ดัชนีเจ้�บ้�น (จ�ก 47 ตัวชี้วัด) สูงถึงลำ�ดับที่ 5 เพร�ะ
นอกจ�กทะเลบวัแดงแลว้ ยงัมีแหล่งมรดกโลกทีบ่�้นเชยีง หม�ยคว�มว�่  
ห�กจะมีก�รประช�สัมพันธ์จังหวัดอุดรธ�นีม�กขึ้น โดยเฉพ�ะช่วงนี้  
ซ่ึงทะเลบวัแดงสวยง�มน�่ตืน่ต�ตืน่ใจทีส่ดุ ร�ยได้จ�กก�รทอ่งเทีย่วของ
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อุดรธ�นีก็จะเพ่ิมขึ้นอีกม�ก ก�รศึกษ�ของอ�จ�รย์ส�วิณี สุริยันรัตกร  
ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี ซึ่งอยู่ในโครงก�รวิเคร�ะห์ร�ยได้ 
ของท่องเที่ยวชุมชนของ สกว. พบว่� เฉพ�ะจ�กบริก�รล่องเรือนำ�ชม 
ทะเลบัวแดง สร้�งร�ยได้ให้เจ้�ของเรือถึง 150,000 บ�ทต่อปีต่อลำ�  
เฉพ�ะช่วงเวล�ใน 3-4 เดือน ซ่ึงสูงกว่�ร�ยได้จ�กก�รประมงและ
ก�รเกษตรม�ก ซึ่งขณะนี้ เฉพ�ะที่ท่�เดียมมีถึง 150 ลำ� ก็นับว่�สร้�ง 
ร�ยได้แก่ชุมชนประมงถึง 22 ล้�นบ�ท

ห�กเอ�ดัชนเีจ้�บ้�นและดัชนผีูม้�เยอืนม�รวมกนั อุดรธ�นกีจ็ะ
อยูใ่นลำ�ดับที ่17 ซ่ึงยงัต่ำ�กว�่นครร�ชสมี�เพร�ะมีเข�ใหญ่ และขอนแกน่
ซึ่งเป็น MICE City ก็นับว่�เป็นลำ�ดับที่สูง ถ้�เปิดอุดรธ�นีเป็นสน�มบิน 
น�น�ช�ติรับรองว่� อุดรธ�นีจะพุ่งกระฉูดติดอันดับจังหวัดท่องเที่ยว 
สงูกว่�ขอนแกน่อย�่งแนน่อน แตร่ฐับ�ลและจังหวดัควรเตรยีมก�รจัดก�ร
สิง่แวดลอ้ม เพ่ิมคว�มรม่รืน่ของเมืองม�กขึน้ และควรมีม�ตรก�รบรรเท�
ผลกระทบด้�นสิง่แวดล้อม โดยเฉพ�ะเรือ่งระบบนเิวศทะเลส�บน้ำ�จืดหรอื
ทะเลบัวแดงที่ค่อนข้�งเปร�ะบ�งที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวจำ�นวนม�ก 
เช่น น้ำ�มันเครื่องจ�กเรือ และรัฐบ�ลควรห�นวัตกรรม 4.0 ม�บรรเท�
มลพิษท�งเสียงและน้ำ�มันจ�กเรือ ที่ห�งโจวเข�ใช้เรือแบตเตอรี่ไฟฟ้�
กันหมดแล้ว มิฉะนั้น ในอน�คตเร�จะโดนข้อห�ทำ�ให้โลกร้อนเข้�สักวัน 

นอกจ�กนี้ ก�รกำ�จัดขยะ ซึ่งเป็นปัญห�ทุกแห่งของ อปท. ที่มี
แหล่งท่องเที่ยวจะมีม�กขึ้น ทักษะด้�นภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีนก็ต้อง
เพ่ิมขึน้ห�กจะเปิดสน�มบนิน�น�ช�ต ิหรอืทีต่อ้งเริม่ห�หนท�งปรบัปรงุให้
มีเทปบรรย�ยคว�มเป็นม� 3 ภ�ษ� เม่ือลดเสยีงของเรอืได้แล้ว ปรบัปรงุ 
คว�มถีใ่นก�รรกัษ�คว�มสะอ�ดทีท่่�เดียม ซึง่มีหอ้งน้ำ�จำ�นวนม�กกจ็รงิ 
มีคนเฝ้� แต่ไม่มีคว�มถี่ของก�รทำ�คว�มสะอ�ดเพียงพอ และห้องน้ำ� 
เพ่ิงสร้�งเสร็จก็จริง แต่อุปกรณ์สำ�คัญบ�งอย่�งเริ่มชำ�รุดแล้ว ปกติใน
พื้นที่ส�ธ�รณะที่มีคนม�ใช้ม�ก ต้องมีผู้ทำ�คว�มสะอ�ดทุก 15 น�ที และ
ห�กจะมีหอ้งน้ำ�เกบ็เงินสกั 20 บ�ท เป็นหอ้งน้ำ�อัตโนมัตติดิแอรแ์บบของ 
ต่�งประเทศ ผู้เขียนก็คิดว่�นักท่องเที่ยวยอมจ่�ย เพร�ะทะเลบัวแดง
ดึงดูดใจทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สร้�งคว�มรื่นรมย์ไม่ว่�จะไปอีกกี่ครั้ง 
ก็ต�ม 
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แม้ศักยภ�พในเชิงก�ยภ�พในก�รต้อนรับจะค่อนข้�งสูงเพร�ะ
อุดรธ�นมีีประสบก�รณร์องรบันกัทอ่งเท่ียวกำ�ลังซือ้สงูจ�กล�ว แตใ่นเชงิ
ก�รจัดก�รกย็งัตอ้งมีก�รปรบัปรงุอีกบ้�ง เชน่ วดัป่�ภูกอ้น ซ่ึงเป็นไฮไลท์
ใหม่ ตอ้งปรบัปรงุคว�มสะอ�ดและกล่ินของหอ้งน้ำ� หม�ยคว�มว�่รฐับ�ล
ควรเพ่ิมศกัยภ�พก�รจดัก�รขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหส้งูขึน้ด้วย

นอกจ�กทะเลบัวแดงที่ทำ�ให้อุดรธ�นีมีศักยภ�พท่องเที่ยว 
สูงม�กแล้ว อย่�ลืมว่�อุดรธ�นีเป็นแหล่งโบร�ณคดีที่สำ�คัญของโลก 
อ�ยุกว่� 5,000 ปี ซึ่งในปัจจุบันยังรักษ�หลุมขุดที่วัดโพธิ์ศรีไว้ และยัง
มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดทำ�ไว้อย่�งดี มี QR Code ที่ส�ม�รถด�วน์โหลดข้อมูล
ม�ฟังบนโทรศัพท์มือถือ ห้องน้ำ�ก็สะอ�ดสะอ้�น ถ้�ไม่อย�กฟังมือถือ 
ก็ถ�มเจ้�หน้�ที่ที่เฝ้�ก็ได้ค่ะ อัธย�ศัยดี ยินดีเล่�ให้ฟังทุกคน ไปดูคุณ 
ทองโบร�ณบรรพบุรษุคุณทองแดง และไปชืน่ชมรกัไรก้�ลเวล�กว�่ 5,000 ปี  
ระหว่�งพ่อแม่ลูกช�วบ้�นเชียง ในอน�คต เม่ือเร�เข้�สู่ยุค AEC แล้ว
พิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้�นเชียง ก็น่�จะเริ่มทำ�ข้อมูลเชื่อมโยงและ 
เปรียบเทียบกับอ�รยธรรมประเภทเดียวกันทั้งในระดับช�ติ เช่น มนุษย์
โบร�ณที่แม่ฮ่องสอน และระดับน�น�ช�ติ ยกระดับคว�มรู้คนไทยให้
อินเตอร์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ควรสนับสนุนให้
นักเรียนไทยทุกคนจ�กทุกภ�ค ได้มีโอก�สม�ชมมรดกโลกที่บ้�นเชียง

ห�กนกัทอ่งเทีย่วใครจ่ะมีประสบก�รณว์ถิชีมุชน กข็อแนะนำ�ให้
ทำ�กิจกรรมและเข้�พักที่โฮมสเตย์ที่บ้�นเชียง ซ่ึงได้รับร�งวัลระดับช�ติ 
หล�ยร�งวัล กลุ่มบ้�นนี้เป็นกลุ่มไทยพวน บ้�นไทยพวนที่นี่ยังรักษ� 
อัตลักษณ์พื้นถิ่นในด้�นกิจกรรม อ�ห�ร รวมทั้งสินค้� ผ้�โอท็อป ซึ่งเป็น
ทีถ่กูต�ตอ้งใจหมู่ไฮโซ แม้ร�ค�จะสงูต�มรสนยิมลูกค้�อยูบ่�้ง แตก่คุ้็มค่�  
หมู่บ้�นนี้ผู้เขียนเห็นว่�ลูกค้�ญ่ีปุ่นน่�จะชอบ น่�จะทำ�ทัวร์ได้สำ�หรับ 
คนญี่ปุ่น รวมทั้งทำ� Longstay ด้วย

เรือ่งส�รพัดอ�ห�ร อุดรฯ เข�กพ็รอ้มทัง้ไทย ญวน ทีมี่แหนมเนอืง 
ขึ้นชื่อ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้�เก่� ไปจนถึงร้�นกิ๊บเก๋ทันสมัยที่เป็นร้�นไวน์ 
อ�ห�รฝรั่ง อ�ห�รฟิวชั่น ปัจจุบันอุดรฯ ส�ม�รถนำ�เสนอคว�มบันเทิงได้
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หล�กหล�ยขึ้น โดยไม่ต้องอ�ศัยบ�ร์เบียร์ และมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
ในศูนย์ก�รค้�ต่�งๆ เช่น ห้องน้ำ� ซึ่งสำ�คัญม�กสำ�หรับนักท่องเที่ยว  
แต่ร�ชก�รไม่เคยบริห�รได้สัมฤทธิ์ผล 

ตอนนีบ้รษิทัจนีเริม่สง่แมวมองม�ดูบวัแดงแล้วนะคะ ถงึตอนที ่
นักท่องเที่ยวจีนติดลมนั้น อุดรฯ จะต้องยุ่งวุ่นว�ยม�ก ในอน�คตอ�จ 
ต้องจัดโซนนิ่งท่�เรือสำ�หรับนักท่องเที่ยวประเภทต่�งๆ เช่น สำ�หรับ 
นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม เพร�ะที่ทะเลส�บตอนนี้มีอยู่ 3 ท่� ให้มีท่�สำ�หรับ
นกัทอ่งเทีย่วอิสระ เพ่ือรกัษ�บรรย�ก�ศใหน้�่รืน่รมย ์และจะได้ดูแลรกัษ� 
คว�มสะอ�ดของแต่ละกลุ่มได้ง่�ยกว่�ด้วย นอกจ�กนั้น อ�จจะมีท่�
สำ�หรับเรือ Kayak สำ�หรับนักท่องเท่ียวกลุ่มเล็ก ถ้�ไม่อย�กพ�ยเองก็
จะมีคนพ�ยให้ และที่ควรระวังก็คือ อุดรฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ม�รถ
สร้�งร�ยได้สูง ไม่ควรนำ�ทัวร์จีนร�ค�ประหยัดเข้�ม� เพร�ะคนจีนที่ยอม
จ่�ยม�กๆ ก็มีม�ก ประเภทเที่ยวอิสระ

รีบม�ชมทะเลบัวแดงก่อนที่นักท่องเที่ยวจีนจะม�นะคะ  
เดือนหน้�จะงดง�มกว่�เดือนนี้อีกนะคะ…!
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มหาวิท่ยาลััย
กับการพัฒนาท่่องเท่่�ยว

วิถ่ชุ่มช่น 

มิ่่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด 
ส ถ า บัั นิ ศึึ ก ษ า นิ โ ย บั า ย ส า ธิ า ร ณ ะ

ต่ พิั มู พั์ ใ นิ ห นัิ ง ส่ อ พิั มู พั์ มู ติ ช้ นิ  ค อ ลั มู นิ์  ดุ ล ย ภู า พั  ดุ ล ย พิั นิิ จ  ห น้ิ า  2 0  ฉ บัั บั วั นิ ศุึ ก ร์ ท่�  9  มู ก ร า ค มู  2 5 5 8

สวัสดีปีใหม่ค่ะ หวังว่�ท่�นผู้อ่�นทุกท่�นจะได้เติมเต็มพลัง
สำ�รองสำ�หรับปีใหม่ม�แล้วกันทุกคนนะคะ

ในขณะท่ี ควันหลงก�รท่องเที่ยวยังไม่ทันจ�ง ลองม�คุยกัน
เรื่องก�รท่องเที่ยววิถีไทยที่ ททท. จะโปรโมทในปีนี้ ซึ่งเป็นก�รชูมรดก
ท�งวฒันธรรม วิถชีวีติ ตลอดจนอ�ห�รก�รกนิแบบไทย แล้วมห�วทิย�ลยั
ของไทยจะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รวิจัยท่ีจะช่วยสนับสนุนก�รท่องเที่ยว 
วิถีไทยที่ต้องอ�ศัยองค์คว�มรู้ท�งวัฒนธรรมได้อย่�งไร 

ที่ผ่�นม� รัฐได้ทุ่มเทงบประม�ณก�รวิจัยด้�นท่องเที่ยวแก่
มห�วิทย�ลัยม�กพอควร โดยเฉพ�ะที่มคีณะด�้นก�รท่องเที่ยว ง�นวิจัย 
ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และก�ร
บรหิ�รจดัก�รโฮมสเตย ์ง�นวจิยัทอ่งเทีย่วชมุชนทีมี่อยูส่ว่นใหญ่เป็นก�ร
ร่วมมือกับช�วบ้�นเรียกว่� ทำ�วิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยให้ช�วบ้�นที่เป็น 
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ผู้รู้ในชุมชนถ่�ยทอดตำ�น�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่น แล้วรวบรวมเป็นข้อมูล
แบบพรรณ�ที่เรียกว่� คู่มือก�รท่องเที่ยว ที่ดีขึ้นม�หน่อยก็คือ มีก�ร
วิเคร�ะห์ศักยภ�พของชุมชนในท้องถิ่นและจัดทำ�แผน โดยส่วนใหญ่
จะเป็นแผนปฏิบัติก�รร่วมกัน ซ่ึงแผนนี้จะมีประโยชน์ม�ก ถ้�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอ�ด้วย แต่ส่วนใหญ่ไม่มีข้อตกลงร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ได้ทำ�ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินคว�มก้�วหน้� 
อย่�งต่อเนื่อง ที่ดีขึ้นม�อีกก็คือ มีก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะของ 
ช�วบ�้นในก�รทำ�โฮมสเตย ์แตท่ัง้หมดนีเ้ป็นง�นประเภท supply driven 
คือ เป็นง�นที่นักวิจัยอย�กทำ�

ก�รดึงข้อมูลจ�กท้องถิ่น จ�กปร�ชญ์ช�วบ้�น และจ�กชุมชน
ถึงแม้จะเป็นเรื่องสำ�คัญม�กก็ต�ม แต่คว�มรู้นี้ยังเป็นแค่ข้อมูลดิบ 
ก�รนำ�เสนอข้อมูลท้องถิ่นห�กละเอียดยิบย่อยเกินไป ก็อ�จเป็นข้อมูล
ที่นักท่องเที่ยวไม่สนใจหรืออย�กทร�บทุกประเด็น ดังนั้น จึงต้องมีก�ร
เลือกขอ้มูลทีเ่หม�ะสมกบักลุ่มของนกัท่องเท่ียว เชน่ ขอ้มูลพระพุทธบ�ท  
ห�กรวบรวมเอ�ตำ�น�นทีพ่ระพุทธเจ�้แวะม�ประทบัรอยพระบ�ท ไวม้�เล�่
กจ็ะไม่โดนใจคนสมัยใหม่ หรอืจะถกูฝรัง่ขีส้งสยัถ�มว�่ เป็นไปได้อย�่งไร 
ก�รแปลคว�มหม�ยจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ และห�กเชื่อมโยงให้เห็นคว�ม
คล้�ยคลึงหรือคว�มแตกต่�งของก�รอธิบ�ยอภินิห�รในเชิงสัญลักษณ์ 
ในวฒันธรรมอ่ืนๆ กจ็ะทำ�ใหน้�่สนใจยิง่ขึน้ และเริม่มีอ�นสิงสเ์ชงิวชิ�ก�ร
ม�กขึ้น และส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่�งเหม�ะสม แต่ห�กไม่มี
กลุ่มเป้�หม�ยไว้ในใจ ก็จะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถร้อยเรียงข้อมูลให้น่�สนใจได้  
หรือไม่ส�ม�รถแปลคว�มหม�ยเพ่ือสื่อส�รได้ดีเท่�ที่ควร ก�รจัดก�ร
ก�รท่องเที่ยวต้องมีกลุ่มเป้�หม�ยลูกค้�อย่�งชัดเจน แล้วจึงจะส�ม�รถ
ว�งแผนและจัดก�รก�รท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับรสนิยมและคว�มชอบ
ของแต่ละกลุ่มได้

นอกจ�กนี้ อ�นิสงส์ท�งวิช�ก�รยังจะเกิดขึ้นได้อีกต่อเม่ือ 
นักวิจัยทั้งหล�ยได้บูรณ�ก�รภูมิปัญญ�ท้องถิ่นกับคว�มรู้สมัยใหม่ เช่น 
ก�รบูรณ�ก�รกับท�งชีววิทย� ธรณีวิทย� และสัตววิทย� ก�รศึกษ�เชิง
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บรูณ�ก�รในก�รจดัก�รทอ่งเทีย่วชมุชนยงัมีนอ้ย สว่นใหญ่นกัวจัิยสงัคม 
ช่วยกันทำ�เอง และใช้ก�รประชุมอย่�งมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือเท่�นั้น 
ทำ�ให้ข�ดองค์คว�มรู้รอบด้�น เช่น คว�มปลอดภัย รวมถึงก�รจัดก�ร
ในกรณีมีภัยพิบัติด้วย ง�นวิจัยที่อ�ศัยแต่องค์คว�มรู้ช�วบ้�นที่ข�ดก�ร 
บรูณ�ก�รรว่มกบัคว�มรูย้คุใหม่ จึงนบัว�่ไม่กอ่ใหเ้กดิก�รขย�ยพรมแดน
คว�มรู้ส�ธ�รณะ 

แม้ง�นวจิยัจะพย�ย�มวเิคร�ะหด้์�นดีม�นด์ แตก่เ็ป็นเพียงก�ร
สมัภ�ษณน์กัทอ่งเทีย่วทัว่ไป ก�รพัฒน�สนิค้�ทอ่งเทีย่วในชมุชน ในขณะที ่
ก�รท่องเที่ยวยังไม่เกิดขึ้นต้องอ�ศัยก�รวิเคร�ะห์ศักยภ�พด้�นดีม�นด์ 
ในข้ันต้นโดยผู้เช่ียวช�ญ ประกอบด้วย ผู้ประกอบก�ร ธุรกิจเอกชน เจ้�หน้�ท่ี 
ท่องเท่ียว นักวิช�ก�รด้�นก�รท่องเท่ียว เพ่ือร่วมกันกำ�หนดกลุ่มนักท่องเท่ียว 
เป้�หม�ยกอ่น แตห่�กพ้ืนทีน่ัน้มีนกัทอ่งเทีย่วม�กอยูแ่ล้ว และชมุชนอย�ก 
พัฒน�โฮมสเตยเ์พ่ิมเตมิ ก็ยอ่มส�ม�รถสมัภ�ษณค์ว�มตอ้งก�รและคว�ม
พึงพอใจของนกัท่องเทีย่วเป็นขอ้มูลได้ แตง่�นวจัิยจำ�นวนม�กสมัภ�ษณ์
นกัทอ่งเทีย่วทัว่ไป ซึง่อ�จไม่ใชก่ลุม่เป้�หม�ย เพร�ะไม่ได้เคยกำ�หนดกลุ่ม 
เป้�หม�ยไว้ในใจก่อน ผลก็คือ ไม่มีนักท่องเท่ียวเข้�ม�ม�กเท่�ท่ีควร ผู้เขียน 
ได้สนทน�แลกเปล่ียนกับเจ้�หน้�ที่ของ Asian Development Bank  
ซึ่งได้พบว่� จ�กประสบก�รณ์ของประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง  
(GMS) ก�รทอ่งเท่ียวชมุชนไม่ส�ม�รถสร�้งร�ยได้ต�มทีค่�ดหม�ย เพร�ะ
คว�มตอ้งก�รของตล�ดต�่งช�ตติ่ำ�กว�่ทีค่�ดก�รณไ์ว ้และสนิค้�ทีพั่ฒน�
ไม่มีคว�มดึงดูดใจและม�ตรฐ�นดีพอ 

สำ�หรบัประเทศไทย ก�รศกึษ�เบือ้งตน้ของมห�วทิย�ลยัร�ชภัฎ
เชียงใหม่ ดูเหมือนจะมีผลที่สอดคล้องกับประเทศ GMS อ่ืน ว่�มีผล
ด้�นร�ยได้ต่ำ�จริง แต่ในยุคก่อนคืนคว�มสุขให้ประช�ชนเล็กน้อย เริ่มมี 
แนวโน้มว่�มีก�รท่องเที่ยวระหว่�งชุมชนม�กขึ้น เพื่อก�รดูง�นที่จัดโดย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบคือ องค์กรที่มี 
นวตักรรมด้�นก�รบรหิ�รทอ้งถิน่ทีโ่ดดเด่น ชมุชนนัน้กจ็ะได้ประโยชนจ์�ก
ก�รม�ดูง�นจนห้องพักของโฮมสเตย์ในชุมชนแน่นไปหมด โดยเฉพ�ะ 
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อย่�งยิ่ง ถ้�ท้องถิ่นนั้นอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ เช่น ในจังหวัด
เชยีงใหม่ หรอืเชยีงร�ย กจ็ะได้ประโยชนด้์�นก�รพักแรมตอ่เพ่ือทอ่งเทีย่ว 
เพ่ิมขึน้ม�ก ก�รทอ่งเทีย่วชมุชนจึงสร�้งทัง้โอก�ส ร�ยได้ และก�รเรยีนรู้

อีกตัวอย่�งคือ ง�นวิจัยของมห�วิทย�ลัยเกี่ยวกับโลจิสติกส์
ด้�นก�รท่องเที่ยว พบว่� จะใช้ประโยชน์ได้น้อยห�กไม่คำ�นึงถึงคว�ม
ต้องก�รของนักท่องเที่ยว สำ�หรับสินค้� วัตถุประสงค์ของก�รจัดก�ร 
โลจิสติกส์ที่ดีจะคล้�ยกันคือ ส่งสินค้�ให้ถึงโดยฉับไวและไม่บุบสล�ย  
แต่สำ�หรับก�รท่องเที่ยว วัตถุประสงค์จะต่�งกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของ 
ก�รทอ่งเทีย่ว เชน่ ถ�้เป็นนกัธรุกจิหรอืผูม้�ประชมุจะเป็น speed tourism  
ตอ้งก�รคว�มฉบัไว มีประสทิธภิ�พ ก�รท่องเทีย่วผูส้งูวยั (slow tourism) 
คว�มฉับไวไม่จำ�เป็นเท่�กับก�รเปลี่ยนย�นพ�หนะบ่อย เพร�ะขึ้นลงไม่
สะดวก และถ้�เป็นก�รดื่มน้ำ�ผึ้งพระจันทร์ (sweet tourism) ก็ไม่สนใจ
คว�มรวดเร็วเหมือนกัน สนใจคว�มสะดวกสบ�ย อ�จจะใช้เรือ cruise 
ที่กินเวล�ม�กกว่�ด้วยซ้ำ� ถ้�เป็นทัวร์ผจญภัย (adventure tourism) 
ประเภท off road ก�รเดินท�งรวดเร็ว ร�บเรียบ ปลอดภัย จะไม่เป็น
ที่น่�สนใจ แบบแผนก�รเดินท�งในแต่ละกลุ่มจึงไม่เหมือนกัน ง�นวิจัย 
จึงต้องเริ่มที่จะเอ�ใครเป็นกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย 

ภ�คเศรษฐกิจท่องเที่ยวนับวันก็จะเป็นภ�คเศรษฐกิจที่สำ�คัญ 
และจะเข้�ม�เป็นภ�คเศรษฐกิจท่ีจ้�งง�นม�กกว่�ภ�คก�รผลิตอุตส�หกรรม 
อย่�งแน่นอน บทบ�ทง�นวิจัยของมห�วิทย�ลัยในด้�นท่องเที่ยวยังมี
อีกม�ก แต่อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยต้องปรับง�นวิจัยให้เป็นง�นที่เอ�ผู้ซ้ือ
บริก�ร (demand driven) เป็นหลักม�กขึ้น 

หน่วยง�นให้ทุนวิจัยและมห�วิทย�ลัยควรให้คว�มสนใจกับ
ก�รวิจัยท่องเที่ยวที่นำ�ไปใช้ได้จริง หรือมีอ�นิสงส์ท�งวิช�ก�รม�กขึ้น 
เช่น ควรมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และมี MOU ร่วมกับท้องถิ่น นำ�ผู้มี
ประสบก�รณ์จริงเข้�ม�มีส่วนร่วมและทำ�โครงก�รนำ�ร่อง ผู้เขียนยังคิด
ว่�ง�นพัฒน�ก�รท่องเที่ยวแบบชุมชน น่�จะไปเพ่ิมนวัตกรรมด้�นก�ร
ออกแบบของที่ระลึกและด้�น hospitality เช่น พัฒน�อ�ห�รประจำ�ถิ่น 
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ที่ดัดแปลงให้คนจนก็ข�ยได้ เช่น ข้�วจ่ีเบอร์เกอร์ ฮอทดอกไส้อ่ัว  
เม่ือนั้นก�รพัฒน�ก�รท่องเท่ียวจึงจะเป็นก�รพัฒน�ที่ช�วบ้�นไม่ได้ 
แค่ร่วมเหนื่อย แต่ร่วมได้ผลประโยชน์ด้วย 

ก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยววิถีไทยถึงจะเป็นก�รพัฒน�ที่ไม่ 
ทอดทิ้งใคร…!
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การท่องเท่ียวไทยในโลกยุคใหม่
ไม่อาจพ่ึงการผลิตแบบ Extractive 
โดยอาศัยทรัพยากรท่ีเป็นมรดก
จากบรรพบุรุษแต่อย่างเ ดียว
อย่างท่ีเคยเป็นมา แต่ต้องอาศัย
ความรู ้นวตักรรม เทคโนโลยี และ
แพลตฟอร์มดิจิทัล ท่ี เ ป็นระบบ
นิเวศเสมอืนควบคูไ่ปกับการพัฒนา
ระบบนิเวศและเศรษฐกิจเมือง
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวไทยจะมี
กลไกจดัการความเส่ียงในระบบและ
จะสามารถเป็นพลังขับเคล่ือนสู่
ประเทศไทย 4.0 ไ ด้  ก็ ต่อเ มื่อ
การท่องเท่ียวไทยพัฒนาอยู่บนฐาน
ความรูแ้ละนวตักรรมเชน่กัน...


