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ค ำน ำ
ประเทศไทยเอำชนะ Covid19 

         นบัตัง้แตป่ลายเดือนมกราคม 2020 มีข่าว Corona Virus ระบาดที่เมืองอูฮ่ัน่ประเทศจีน รัฐบาลจีนมีประกาศไมใ่ห้นกัทอ่งเที่ยวจีน

ออกจากประเทศนบัตัง้แตช่ว่งเทศกาลตรุษจีน ด้วยเกรงวา่จะไปแพร่เชือ้ไปยงัประเทศตา่งๆ ไวรัส Corona Virus ตอ่มาเรียกชื่ออยา่งเป็น

ทางการวา่ Covid19 นบัแตมี่การระบาดที่เมืองอูฮ่ัน่แม้รัฐบาลจีนจะมีมาตรการปัองกนัการแพร่เชือ้แล้ว อยา่งไรก็ตามไมส่ามารถหยดุยัง้การแพร่

ระบาดของไวรัส Covid19 ได้ ตอ่มาได้สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจอยา่งกว้างขวางออกไปทัว่โลกนานนบัปี 

           ชว่งสถานะการณ์ Covid-19 ได้วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นไว้ใน Facebook จงึได้รวบรวมความคิดเห็นและบทความนบัตัง้แต่

ไวรัสเร่ิมระบาดเอาไว้ ณ ที่นี ้

28 มกราคม 2020 

คนท่ัวโลกต่างส่งก าลังใจให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีทุกนาย และ ชาวอู่ฮั่น สู้.. สู้.. ขอให้ชนะโรคภัย 

อวยพรให้ทุกอย่างจะจบลงด้วยดี อู่ฮั่นสู้ สู้ สู ้

 

6 กมุภาพนัธ์ 2020  

สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้เชิญองค์กรและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมในวนัพุธท่ี 

5 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00-12.00 น. ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุมรัชโยธนิ แกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะ

บาซาร์ แบงค็อค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อประเมินผลกระทบของผู้ประกอบการท่องเท่ียวจากโรค

ระบาดไวรัสโคโรน่า เพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือจากภาครัฐ 
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ขณะนี้มีผลกระทบออกไปเป็นวงกว้างด้วยความตืน่ตัวและตื่นกลวั มีการยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ไม่เพียงแต่เฉพาะตลาดท่องเท่ียวจีนเท่านั้น แตข่ยายผลถึงตลาดอ่ืนๆท่ี

ไม่ใช่ตลาดจีน และยังกระทบไปถึงด้านเอ้าท์บาวด์คนไทยเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม

ทุกคนก็ยังมั่นใจท่ีเหตุการณ์จะเป็นไปในระยะสั้น ด้วยความสามารถของทีมงานแพทย์และเจ้าหนา้ท่ี

ของประเทศจีนและไทย ท่ีจะควบคุมการแพร่เชื้อและเอาชนะไวรัสนี้ได้ 

 

ขณะนี้ผลกระทบไปถึงห่วงโซ่ธุรกิจท่องเท่ียวตลอดจนบุคลากรท่ีอยู่ในธุรกิจท่องเท่ียว และหากทอด

ระยะเวลานานออกไปจะลุกลามกระทบถึงธุรกิจด้านอ่ืนๆในท่ีสุด รายได้ท่ีขาดหายไปจะท าให้กระแสเงิน

สดท่ีจะใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจ าวัน กับ ภาระหนี้สิน ดังนัน้มาตรการท่ีจะขอให้รัฐช่วยเหลือมี

หลายประเด็น ประเด็นแรกให้มีระยะเวลาปลอดหนี้และแบ่งเบาภาระดอกเบ้ียจึงถือเป็นเรื่องส าคัญสูงสุด 

ประการถัดมาคือการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศจากหน่วยงานของภาครัฐ และ ภาคเอกชน  

ส าหรับจังหวัดภูเก็ตนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สึนามิเป็นตน้มา มีการจัดระเบียบชายหาดเท่านั้น หลังจาก

นั้น2-3 ปีต่อมาปริมาณนักท่องเท่ียวกลับมามากข้ึนกว่าเดิม แต่การบริหารจัดการท่ีจะรักษาสิ่งแวดล้อม

ไม่มีอีกเลย มีสิ่งปลูกสร้าง ประชากร และนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นอีกมากมาย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมมาก

ขึ้น ขยะและน้ าเสียขาดการจัดการอย่างส้ินเชิง แม้แต่ยุครัฐบาลคสช.แก้ไขเพียงจัดระเบียบชายหาด

เท่านั้น ซ่ึงเป็นเพียงมายาภาพ แต่การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการขยะและน้ าเสียซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของ

การท่องเท่ียวที่ย่ังยืนหาด าเนินการไม่ ดังนั้นจึงเสนอว่าช่วงเวลานี้เมื่อนักท่องเท่ียวลดน้อยลง ขอให้

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียให้กับทุกชายหาดในจังหวัดภูเกต็ เพื่อความยั่งยืนของ

แหล่งท่องเท่ียวในอันที่จะหารายได้ให้กับรัฐ ซ่ึงทุกรัฐบาลอยากได้รายได้จากการท่องเท่ียว เพราะง่าย

และรวดเร็วดี จึงไม่คิดจะลงทุนเพื่อความยั่งยืน หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจ ???  

คาดหวังว่า...... 

 

25 กมุภาพนัธ์ 2020  

ไวรัสโคโรน่าพน่พิษไปท่ัว ท่ีอินเดียมีการยกเลิกเที่ยวบินมากเหมือนกัน เท่ียวบินที่จองไปกัลกัตตา

ยกเลิก ต้องรอเท่ียวบินทุ่มครึ่ง ต้องแกร่วท่ีสนามบนิ 6-7 ชม. ท่ีนีม่ีมาตรการตรวจคัดกรองพอสมควร ขา

เข้าทุกคนจะถูกวัดอุณหภูมแิละกรอกแบบฟอร์มแจ้งท่ีอยู่ท่ีจะเข้าพ านักอาศัย พร้อมแจกเอกสารแนะน า

หลีกเลี่ยงปูองกันภาวะเส่ียง 

13 มีนาคม 2020 
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21 มีนาคม 2020 

 

30 มีนาคม 2020 
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1 เมษายน 2020 

#ท าไมต้องรอให้คนติดเยอะก่อน 

#ในอนาคตยังไงก็ต้องปิดอยู่ดี  

#วิสัยทัศน์ของผู้น าประเทศ 

4 เมษายน 2020 

การเอาแต่ใจ และ ความรับผิดชอบต่อสังคมของคนไทย ?  

ความอ่อนแอของภาครัฐ แม้ในยามพรก.ฉุกเฉิน?  

แล้วเราจะชนะได้อย่างไร?  

คงต้องสวดมนต์แล้วกระมัง? 

 

 

                     วุน่! กลุม่คนไทยกวา่ 100 คน เดินทางถึงสวุรรณภมิู ปฏิเสธกกัตวั 14 วนั  

10 เมษายน  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOAcbHLCyjLt7fsc0gpYXDxhIY1IVGJjTeyN4exwilnr45LDoFqgLOT_H-xuUEJ0tc5pW_F3NLQjeVpNXcDEdlb1wVF2LL5Wc8YSOp07sM9W5yJtzBQI5U3kDMwVGWk7NBgaCjaKjp9QVwlMXdruNj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOAcbHLCyjLt7fsc0gpYXDxhIY1IVGJjTeyN4exwilnr45LDoFqgLOT_H-xuUEJ0tc5pW_F3NLQjeVpNXcDEdlb1wVF2LL5Wc8YSOp07sM9W5yJtzBQI5U3kDMwVGWk7NBgaCjaKjp9QVwlMXdruNj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOAcbHLCyjLt7fsc0gpYXDxhIY1IVGJjTeyN4exwilnr45LDoFqgLOT_H-xuUEJ0tc5pW_F3NLQjeVpNXcDEdlb1wVF2LL5Wc8YSOp07sM9W5yJtzBQI5U3kDMwVGWk7NBgaCjaKjp9QVwlMXdruNj&__tn__=*NK-R
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ไม่ทราบว่า จ.ภูเก็ตห้ามเลน่น้ าสงกรานตแ์ล้วหรือยัง?  

การเล่นน้ าสว่นมากจะสาดใส่ใบหน้า ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีช่องทางให้เชื้อ Covid-19 เข้าสู่ร่างกาย  

แม้ว่าห้ามเลน่น้ าแลว้  

#เด็ก #วัยรุ่น #นทท.ชาวตา่งชาติ จะรับรู้ ปฏิบัติ หรือไม่?  

ไม่เช่นนัน้ #จะเริ่มต้นกันใหม ่หรือเปล่า? 

 

13 เมษายน 2020  

 

สถานะการณ์ COVID-19 แพร่กระจายลุกลามไปถึงวิกฤติเศรษฐกิจโลกหรือไม่ ? 

 

ระหว่างท่ีสถานะการณ์ไวรสั COVID-19 ก าลังแพรก่ระจายไปท่ัวโลกอยู่ในขณะนี้ เศรษฐกิจโลกเข้าสู่

ภาวะชะงักงัน มนีักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศและระดับโลกพยากรณ์ว่าหากไมส่ามารถหยุดย้ังการแพร่

โรคระบาดได้ในระยะเวลาอันสั้น วิกฤติเศรษฐกิจโลกก าลังคืบคลานเขา้มา จึงมหีลายคนย้อนเหตุการณ์

ไปถึงวิกฤติต้มย ากุ้งถึงสาเหตุและผลกระทบ ซ่ึงในเวลานั้นมีคนลม้ละลายเป็นจ านวนมาก ทุกคนอยู่ใน

ความตึงเครียด วิตกกังวลมากถึงกับมีการฆ่าตวัตายกม็ี 

 

แต่ด้วยทรงพระปรีชาขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) ได้ทรงมีพระราชด ารัสในช่วงปีพ.ศ. 2541 ถึงปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ท าให้ประชาชนมีความผ่อนคลาย สถานะการณ์ดีขึ้น ทุกคนต่างสงบนิ่ง ตรึกตรอง และ หา

หนทางท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยความอุตสาหะ อย่างไรก็ตามเป็นที่นา่เสียดายท่ีต่อมาภาครัฐไม่ได้น าไป

ขยายผลต่อยอดให้ปรัชญาแนวคิดของพระองค์ เกิดกระบวนการปฏิบัติในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีง่าย

ต่อความเข้าใจได้ หรือ อาจจะเป็นเพราะว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอุปสรรคต่อระบบ “เงินทอน” 

ใช่หรือไม่ นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงท้ังหลายจึงไม่น้อมน าพระราชด ารัสไปขยายผลปฏิบัต ิ

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-BH2ElqjwQdanf1ErwW5iXwZe6_AQ0T3OlooyTv6O1b4KMvVNR1-EdsupJvLiS22hfzkiesAz33roWcpBozv4R7iJyEu0oMsZsE7GHCbwOJRA8C_WgAOdxhjLqG45fOo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-BH2ElqjwQdanf1ErwW5iXwZe6_AQ0T3OlooyTv6O1b4KMvVNR1-EdsupJvLiS22hfzkiesAz33roWcpBozv4R7iJyEu0oMsZsE7GHCbwOJRA8C_WgAOdxhjLqG45fOo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-BH2ElqjwQdanf1ErwW5iXwZe6_AQ0T3OlooyTv6O1b4KMvVNR1-EdsupJvLiS22hfzkiesAz33roWcpBozv4R7iJyEu0oMsZsE7GHCbwOJRA8C_WgAOdxhjLqG45fOo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-BH2ElqjwQdanf1ErwW5iXwZe6_AQ0T3OlooyTv6O1b4KMvVNR1-EdsupJvLiS22hfzkiesAz33roWcpBozv4R7iJyEu0oMsZsE7GHCbwOJRA8C_WgAOdxhjLqG45fOo&__tn__=*NK-R
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จนท าให้นักการเมืองบางคนกล่าวสบประมาทว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาทะกรรมเท่านัน้ หรือจะด้วย

ความไร้เดียงสากับเหตุการณ์วิกฤติต้มย ากุ้ง หรือ เพราะแนวคิดปฏิกษัตริย์นิยมหรือไม่? ไม่อาจทราบได้

เช่นกัน  

 

จากสถานะการณ์ไวรัส Covid-19 มีคนสะท้อนความคิดกันค่อนข้างมากวา่ จากอดีตท่ีผ่านมาประเทศ

ต่างๆแข่งขันมุ่งหวังเอาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นท่ีตั้ง ได้ท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็น

จ านวนมาก แม้เจ้าโลกใบนี้ได้ตักเตือนมาหลายครั้งแล้ว ไม่วา่จะเป็นแผ่นดินไหว สึนามิ ไฟไหม้ปุา พายุ

ฝน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาวะโลกร้อน หรือจะเรียกว่าโลกก าลังปรบัสมดุลย์กับธรรมชาติท่ี

มนุษย์ท่ีท าให้เปลี่ยนแปลงก็ย่อมได้ เจ้า Covid-19 จึงเป็นการลงโทษครั้งใหญ่เพื่อลดจ านวนประชากร 

ลดการบริโภค หรือ เตือนว่าเจ้าจงเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจมิฉะนั้นขา้ฯจะส่งวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกมาให้เจา้ชิมรสชาดดู ว่าเป็นอย่างไร หากเจ้าไม่สามารถหยุดย้ังการแพร่เชื้อ Covid-19 

ทอดระยะเวลากว่า 6 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี วิกฤติเศรษฐกิจโลกคงไม่อาจหลีกเลี่ยงท่ีจะให้เจ้าเผชิญได้ 

และจะให้มีความรุนแรงกวา่วิกฤติต้มย ากุ้งหลายเท่าตวั เพราะวิกฤติต้มย ากุ้งมีผลกระทบเฉพาะกลุ่มและ

บางประเทศเท่านั้น ได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน และ นักธุรกิจท่ีกู้ยืมเงิน แตก่ารค้าขายยังเป็นไปเช่น

ปกติ แต่ส าหรับวิกฤติเศรษฐกิจหลังเหตุการณ์ Covid-19 จะรุนแรงมากกวา่มาก เพราะจะกระทบกับคน

ทุกระดับ ทุกประเทศ การว่างงานและก าลังซ้ือท่ีหดหายไปจะเกิดขึ้นทั่วโลก 

 

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ได้ใช้เวลาหลายวันศกึษาหาข้อมูลความรู้ในเรื่อง ความสุขมวลรวมของ

ชาติ Gross National Happiness (GNH) ซ่ึงค านี้ถูกบัญญัติข้ึนโดยกษัตริย์รัชกาลท่ี 4 ของประเทศภูฏาน 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก แม้พระองค์จะได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องความสุขมวลรวม

เมื่อครั้งพระองค์ขึ้นครองราชย์ในปีพ.ศ. 2515 ทรงมีพระราชด ารัสวา่ “ความสุขจึงจะเป็นตัวชี้วัดว่ามีการ

พัฒนาท่ีดี มีสังคมที่ดี happiness is an indicator of good development and good society. แต่คร้ังนั้น

พระองค์ยังไม่มีศัพท์เฉพาะเรียกความสุขท่ีพระองค์หมายถึง จนกระท่ังในพ.ศ. 2522 พระองค์ได้กล่าวค า

ว่า GNH ต่อสาธารณชนผ่านสื่อท่ีเมืองมุมไบประเทศอินเดีย เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2522 (หนา้ท่ี 32 ของ 

2015 GNH Survey Report)  
 

ด้วยระบบเศรษฐกิจในระดับสากลมักจะยึดถือ GDP (Gross Domestic Product) เป็นตัวชี้วัดถึงจ านวน

ผลผลิตและการบริโภค ท่ีสามารถเห็นเป็นรูปธรรมของความเจริญเติบโตของวตัถุได้ชัดเจน อย่างไรก็

ตามการเติบโตนั้นคงไม่ได้หมายความว่าจะตอบสนองความสุขให้กับประชาชนทุกคนไม่ ดังนั้นเพื่อให้

เกิดเป็นรูปธรรมของตัวชี้วดัความสุขมวลรวม (Gross National Happiness) สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิง

เย วังชุกจึงได้ทรงด าริจัดสร้างตัวชี้วัดข้ึน เพื่อสะท้อนถึงความสุขท่ีประชาชนแต่ละคนต้องการซ่ึงจะมี

ความแตกต่างกนัออกไป น ามาหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของประชาชนโดยรวม โดยจัดท า

แบบสอบถามท่ีมีหัวข้อชี้วัดความสุขท่ีประชาชนพึงประสงค์ 9 หัวข้อ 72 ค าถาม ได้แก่ 

1. สุขภาพจิต 

2. สุขภาพกาย 

3. การใช้เวลาท างาน และ พักผ่อนหลับนอน 

4. การศึกษา 

5. วัฒนธรรมหลากหลายและยืดหยุ่น 

6. พลังของชุมชน 

7. ธรรมาภิบาลของรัฐบาลส่วนกลางและท้องถ่ิน 

8. สิ่งแวดล้อมและความยืดหยุ่น 

9. มาตรฐานการครองชพี 
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ทุกหัวข้อให้น้ าหนักเท่าเทียมกัน ค าถามบางข้อจะลงลึกถึงความรู้สึกนึกคิด และ น ามาค านวณเป็น

ตัวเลขหาค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น หัวข้อสุขภาพจิต มท้ัีงหมด 11 ค าถาม เป็นค าถามท่ีเจาะลึกถึงความพึง

พอใจท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ อาทิเช่น ความอิจฉา ความเห็นอกเหน็ใจ ความเอื้อเฟือ้ การท าสมาธ ิ เป็นตน้ 

หากค าตอบพอเพียงมีมาก ย่อมแสดงว่าสุขภาพจิตของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ทีดี การพัฒนาเดินมาถูก

ทาง หากจ านวนท่ีไม่พอเพียงสูง รัฐบาลจะต้องน าไปปรับปรุงในอีก 5 ปีข้างหน้า ซ่ึงการส ารวจความ

คิดเห็นจะกระท าทุก 5 ปี  

จึงต้องเฝูามองว่าสถานะการณ์ Covid-19 จะจบลงเมื่อใด หากจบลงช้า บางทีปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หรือ ความสุขมวลรวม ประเทศต่างๆอาจต้องน ามาปรบัใช้กัน เพื่อการแสวงหาความสุขท่ีแท้จริง ? 
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16 เมษายน 2020 

 

เข้าไปดูสถิติแบบ Real Time ของ https://www.worldometers.info/ 

ตัวเลข ณ วันนี้ 16/04/2563 เวลา 08:40น.  

จ านวนประชากรบนโลกมจี านวนท้ังส้ิน 7,778,058,027 คน  

มีคนเกิิดในปีนี้ ตั้งแต ่1 ม.ค. ถึง วันนี ้40,821,366 คน  

มีคนตายในปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง วันนี ้17,137,787 คน 

จ านวนสุทธิจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นวนันี้ 23,683,578 คน 

คนเกิดวันนี ้ตั้งแต่ 00.01 - 08.40น. 138,837 คน 

คนตายวันนี ้ตั้งแต่ 00.01 - 08.40น. 58,287 คน 

เมื่อดูจ านวนคนท่ีติดเชื้อ HIV/AIDS และตายของปีนี้ จะพบว่า Covid-19 ยังสู้ HIV/AIDS ยังไม่ได้ มีคน

ติดเชื้อน้อยกว่า และ ตายนอ้ยกว่า  

จ านวนคนติดเชื้อ HIV/AIDS ปีนี้ 41,716,448 คน 

ตายด้วยไวรัส HIV/AIDS 489,845 คน 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.worldometers.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-8yEPLJXCP0h8Z23Vn1OpNmaPRaHt_Vw6c22wkAD3CBfn_YhmnFo2ivg&h=AT3n8vn6wXBncFq_B1XpsikoQk38RR5DxBdqCdmRF9gVbVFWDySM1XvKVwejIR7p6k14YR5Ss6ke_Tp6EPA6hi00iEjLF2BpH_rsXqviyfxvlAb4I-XOyx_SxJfcdFaoOlJi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3plhCgNaqQ13_LRz7GBJNEB2d9-P3ztPxqk5CgkluHZg6HCBrFibFs26QrYpXJsoSuBB5f1xT7w7WKk-lmFRO1riCLgZc0n7lFuFaE14qvUMjR9hzfdfIz3rbDOWe6mvZsnlSdP7JpYmxzy4L2443uZQ
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ส่วน Corona Virus (Covid-19) มีจ านวนคนติดเชื้อและตายน้อยกว่าในระยะเวลาเดียวกัน  

จ านวนคนติดเชือ Covid-19 2,083,326 คน 

ตายด้วยเชือ Covid-19 134,616 คน 

จากตัวเลขเชื้อ HIV/AIDS รุนแรงกว่า แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความตื่นตระหนกและความเสียหายทาง

เศรษฐกิจรุนแรงเท่า Covid-19 เพราะการแพร่เชื้อด้วยละอองของสารคัดหลั่งสามารถผ่านทางลมหายใจ

ได้สะดวกกว่า หรือ มาตรการปูองกันการติดเชื้อของ Covid-19เข้มข้นกว่าโดยการน าร่องของประเทศ

จีนจึงท าให้ตัวเลขน้อยกว่า ? 

17 เมษายน 2020 

 

เมื่อเราสามารถเอาชนะ Covid-19 ได ้ทั่วทั้งประเทศคนติดเช้ือเพ่ิมขึ้น 0 คนต่อเน่ือง 14 วัน ตัวเลข

ทุกตัวนิ่งหมดไม่เคลื่อนไหว นั่นคือเราพร้อมที่จะเปิดประเทศแล้วตามที่ทุกคนเฝูารออย่างกระวน

กระวายใจ  

ค าถาม “การท่องเที่ยวจะกลับฟ้ืนคืนมาเช่นเดิมทันทีหรือไม่?”  

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะปลอดเช้ือแล้วก็ตาม หากแต่ประเทศอื่นๆตัวเลขผู้ติดเช้ือยังไม่น่ิง การจะเปิด

ประเทศรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ยังไม่ปลอดเช้ือ จึงมีความเป็นไปได้คอ่นข้างน้อย เพราะความ

ไม่มั่นใจว่าจะมีการกลับแพร่เช้ือครั้งใหม่หรือไม่ ครั้นจะรอให้ทุกประเทศปลอดเช้ือก่อน ถึงเวลานั้น

เศรษฐกิจจะรัดตัวหนักมาก ดิ่งลงจนยากเกินแกไ้ข การท่องเที่ยวรูปแบบทวภิาคีร่วมมือกันระหว่าง

ประเทศที่ปลอดเช้ือก่อน จึงน่าจะมีความเป็นไปได ้ โดยประสานงานเพ่ือหามาตรการในการรองรับ

นักท่องเที่ยวระหว่างกัน ที่สร้างความมั่นใจต่อกันทั้ง 2 ฝุายว่าจะไม่มกีารน าเช้ือไวรัส Covid-19 

กลับไปแพร่เช้ือในประเทศของตนเอง จากนั้นจึงค่อยๆขยายผลเพ่ิมขึ้นที่ละๆประเทศกับประเทศที่

ปลอดเช้ือจนกวา่จะมีการค้นพบวัคซีน แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเร่ิมเปิดการท่องเที่ยวยังความเส่ียงของผู้

ติดเช้ือที่ไม่แสดงอาการ หรือ ผู้โดยสารบินจากประเทศกลุ่มเส่ียงบินผ่านเข้าประเทศที่ร่วมทวิภาคี

อาจมีขึ้นก็เป็นได้ ดังน้ันในระยะเร่ิมต้นมาตรการปูองกันและคัดกรองในทุกดา่นจึงยังเป็นส่ิงจ าเป็น  

ทุกหน่วยงานและห่วงโซ่ธุรกิจการท่องเที่ยวจึงควรมกีารเตรียมการกันอย่างเปน็ระบบ ในการเปิด

ประเทศ นับต้ังแต่การขอวีซ่า ในระยะแรกที่ยังไม่พบวัคซีนใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบในการขอวี
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ซ่าประกอบการพิจารณาออกวีซา่ สายการบินมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างไร สนามบินและ

ด่านตม. กับด่านกกักันโรค จะร่วมกันตรวจคัดกรองอย่างไร ตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะ

เป็น บริษัทน าเที่ยว การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ที่จะมีโอกาสสัมผัสกับ

นักท่องเที่ยว โดยสมาคมฯต่างๆมีการรณรงค ์ หรือ อบรมให้มีรูปแบบการบรกิารที่ค านึงถึง

สุขอนามัยที่ดี เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความเช่ือมั่นว่าการท่องเที่ยวไทยจะไม่มีการแพร่เช้ืออย่าง

แน่นอน ด้วยภาพลักษณ์ของการแพทย์และสาธารณสุขไทยเป็นที่ยอมรับอยู่ในระดับแนวหน้าของ

โลกอยู่แลว้ ดังนั้นการท่องเที่ยวไทยก็มีทิศทางเดียวกันโดยมีรูปแบบการบริการค านึงถึงสุขภาพ 

และ ท าให้มีภาพลักษณก์ารท่องเที่ยวดา้นสาธารณสุขที่ดีเกิดขึ้น อันเป็นหลักการส าคัญอย่างหนึ่ง

ของการทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยืน สร้างความเช่ือมั่นให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นปลอดภัย เกิด

ความนิยมขยายผลไปยังประเทศอื่นๆที่จะติดตามมาในภายหลัง  

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะกลับคืนมาเช่นเดิมอย่างมคีุณภาพหรือไม่? ฝากกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬาไว้พิจารณาด้วยครบั 

 

 

17 เมษายน 2020 

 

เม่ือการทอ่งเที่ยวเข้าสูภ่าวะ Set Zero 

                 เม่ือสถานะการณ์ Covid-19 ในประเทศดเูหมือนจะมีสญัญาณในทางบวก หลายๆธุรกิจเร่ิมเรียกร้องให้ปลด Lock Down แต่

หากพิจารณาข้อมลูบางประเทศเชน่ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ ภายหลงัที่ปลดล็อคกลบัมีตวัเลขที่ตดิเชือ้เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว ดงันัน้จงึเป็นเร่ืองต้องพิจารณากนั

พอสมควรกบัความพร้อมในการปลด Lock Down สว่นการทอ่งเที่ยวไทยเข้าสูภ่าวะ Set Zero มาได้สกัระยะหนึ่งแล้ว และคาดวา่จะเป็น

กลุม่สดุท้ายที่จะฟืน้คืนกลบั การทอ่งเที่ยวจะฟืน้คืนกลบัมาเชน่เดิม คงต้องเร่ิมกระบวนการกนัใหม่ นบัตัง้แตก่ารเข้าถึง accessibility สายการ

บินเร่ิมท าการบินระหวา่งประเทศ การน าเสนอผลติภณัฑ์ทางการทอ่งเที่ยวไปถึงกลุม่ลกูค้า การเดินทางของผู้ประกอบการไปสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 

แตก่ารเร่ิมต้นครัง้นีย้งัมีความแตกตา่งจากอดีตในบางประการ คือ ความพร้อมของแหลง่ทอ่งเที่ยว กบั ปริมาณของอปุทาน (Supply) 

              ย้อนหลงัไปเม่ือ 60 ปีที่แล้ว ด้วยความบริสทุธ์ิของวฒันธรรม วิถีชีวิต และ ธรรมชาติที่สวยงามของแหลง่ทอ่งเที่ยว มีความพร้อมเป็น
อยา่งมาก เพียงมีปัจจยัสง่เสริม ด้วยการสร้างและสง่เสริมการคมนาคมขนสง่ ให้มีความสะดวกตอ่การเข้าถึง (accessibility) การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์สง่เสริมอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้อปุทานไมเ่พียงพอที่จะรองรับ รัฐต้องสง่เสริมการลงทนุ (BOI)โรงแรม การขนสง่ ฯลฯ อปุทานไม่

เพียงพอต้องสร้างเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนมากในทกุพืน้ที่เพ่ือรองรับอปุสงค์ (Demand) จนท าให้ปีพ.ศ. 2504 จากจ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาต ิ

107,754 คน (ข้อมลู:แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที่ 2 พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔) เพ่ิมขึน้เป็น 26,563,001 คน (มกราคม 
ถึง สิงหาคม ข้อมลูเว็บไซต์:กองเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยวและกีฬา ณ วนัที่ 19 กนัยายน 2562)  

 
                ในทางกลบักนัเม่ือพิจารณาถึงการทอ่งเที่ยวภายหลงั Covid-19 จะมีปัจจยัเงื่อนไขที่แตกตา่งออกไปจากเดิมที่ผ่านมานานกวา่ 60 ปี 

ซึง่พอจะอนมุานได้ 3 ประเด็น  

 
              ประเด็นแรก จ านวนอปุทานจะมีอยูม่ากล้นเม่ือเปรียบเทียบกบัการที่สายการบินจะทะยอยกลบัมาบิน อาจจะเป็นอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป

ด้วยมาตรการสาธารณสขุ และ ความไมม่ัน่ใจของนกัทอ่งเที่ยว ท าให้สายการบินยงัไมส่ามารถเดินหน้าได้อยา่งเต็มที่ full stream เชน่เดียวกบั

ก่อนเกิดเหตกุารณ์ได้ คาดวา่สายการบินจะกลบัมาบินจนตารางบนิหนาแนน่เชน่เดิมได้ คงใช้เวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี ผลกระทบตอ่หว่งโซธุ่รกิจใน
อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวในชว่งเวลาของการฟืน้ตวัจะมีคอ่นข้างรุนแรง  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3555138004503139&set=a.102582943092013&__cft__%5b0%5d=AZVQp75AEa7XjTH3Aj5yyycIr0h_5EX2RXmYhOl9LczAUO5-UFzuQjJ4aEyOm7ll10HmnLNIdP7tVlqAZdZMetHf3jymgXsX0WICYhpjiiZqYg_lZm6EJm_pYlJFRIC6gRY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3555138004503139&set=a.102582943092013&__cft__%5b0%5d=AZVQp75AEa7XjTH3Aj5yyycIr0h_5EX2RXmYhOl9LczAUO5-UFzuQjJ4aEyOm7ll10HmnLNIdP7tVlqAZdZMetHf3jymgXsX0WICYhpjiiZqYg_lZm6EJm_pYlJFRIC6gRY&__tn__=EH-R


11 
 

               ประเด็นที่สอง ธรรมชาติที่สวยงามของแหลง่ทอ่งเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป จริงอยูก่าร lock down ท าให้ธรรมชาติได้มีเวลาฟืน้ฟตูวัเอง 
แต ่มลภาวะที่เกิดจากน า้มือมนษุย์ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองน า้เสีย ขยะที่ขาดความรู้และการจดัการ ความไร้ระเบียบ แหลง่แพร่เชือ้โรค จะกลับมาเชน่เดิม

เม่ือการทอ่งเที่ยวกลบัฟืน้คืนมา อยา่งไรก็ตามเป็นที่คาดการณ์วา่ ภายหลงัจากเหตกุารณ์ Covid-19 วิธีคิดของนกัทอ่งเที่ยวอาจจะเปลี่ยนไป นัน่
คือ “สขุอนามยั” จะเป็นเร่ืองที่นกัท่องเที่ยวค านึงถึงเป็นอนัดบัแรก ดงันัน้ ความรู้สกึในการลงเลน่น า้ทะเลที่มีน า้เสียปะปนอยู ่ การเห็นขยะเกลื่อน
แมลงวนัตอมในยามรับประทานอาหาร ความไร้ระเบียบกบัทศันอจุาด แหลง่บนัเทิงที่มีโอกาสแพร่เชือ้มีให้เห็นอยู่อยา่งโจง๋คร่ึมในทกุพืน้ที่ สิ่งเหลา่นี ้
จะเป็นปัจจยัลบตอ่การทอ่งเที่ยวยคุใหม ่

                ประเด็นที่สาม สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั ทกุประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเหมือนๆกนั ก าลงัซือ้ของคนในแตล่ะประเทศ
ลดลง เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจองค์กรสง่เสริมทอ่งเที่ยวของแตล่ะประเทศจะพยายามกระตุ้นสง่เสริมการทอ่งเที่ยว ในรูปแบบตา่งๆที่จะดงึดดู
นกัทอ่งเที่ยวเข้าไปทอ่งเที่ยวในประเทศของตน ซึง่คงหนีไมพ้่นที่จะเจาะกลุม่นกัทอ่งเที่ยวที่มีก าลงัซือ้ระดบัสงู และ ระดบักลาง เพราะยงัพอมีก าลงั
ซือ้อยูบ้่าง ดงันัน้ การแข่งขนัในระดบัประเทศ ทัง้โปรแกรมน าเที่ยวและราคาจะเป็นปัจจยัส าคญัของนกัทอ่งเที่ยวน่าจะมีความรุนแรง 

 
จากปัจจยัที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในอนาคต การท าให้ทอ่งเที่ยวฟืน้ตวัได้เร็วขึน้ และ มีความแข็งแรงที่จะแข่งขนักบัประเทศอื่นๆ เพ่ือ

รองรับนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ เราควรที่จะเดินหน้าอยา่งไร?  

- เร่งเดินหน้าให้ประเทศปลอดเชือ้ให้เร็วที่สดุในระดบัต้นๆของโลก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความสามารถทางด้านสาธารณสขุ 

อนัจะเป็นจดุขายตอ่ไป 

- การเปิดตลาดแบบทวิภาคีกบักลุ่มประเทศที่ปลอดเชือ้ด้วยมาตรการป้องกนัการแพร่เชือ้ที่ยอมรับกนัได้ทัง้ 2 ฝ่าย เพ่ือเป็นการเดินหน้า

เศรษฐกิจไปพร้อมๆกบัสขุอนามยัของประชาชนและสงัคม  

- รัฐควรเร่งรัดสร้างโรงบ าบดัน า้เสียให้ครบทกุชายหาดที่มีนกัทอ่งเที่ยว โรงแรมที่ไมมี่บ าบดัน า้เสียทกุครัวเรือน ต้องทิง้น า้เสียผ่านโรง

บ าบดัน า้เสีย นกัทอ่งเที่ยวลงเลน่น า้ได้อยา่งสบายใจ หรือ หากสามารถน ากลบัไปใช้ในการอปุโภคได้ด้วย (reuse) จะเป็นการ

ประหยดัทรัพยากรน า้ แก้ไขปัญหาภยัแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย  

- องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จดัการขยะอยา่งมีระบบ นบัตัง้แตก่ารแยกขยะในครัวเรือน แม้วา่การจดัการขยะด้วยเตาเผาขยะนัน้เป็นสิ่งที่

งา่ยตอ่การบริหารจดัการ อยากเห็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใช้สติปัญญาความสามารถในการบริหารจดัการเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั การ

จดัการขยะเป็นการยกระดบัของเมืองทอ่งเที่ยวที่มีมาตรฐานของโลก อีกทัง้ท าให้ประชาชนตระหนกัและรับผิดชอบร่วมกนัในอนรัุกษ์

รักษาสิ่งแวดล้อม จะสง่ผลให้บ้านเมืองมีความสะอาดสวยงาม เจริญตาเจริญใจตอ่ผู้พบเห็น สร้างความประทบัใจให้กบันกัทอ่งเที่ยวที่

จะกลบัมาเที่ยวอีก อนัเป็นปัจจยัตอ่การทอ่งเที่ยวยัง่ยืน  

- การจดั Zoning ของสถานบริการทีไ่มถ่กูสขุลกัษณะที่มีกิจกรรมอ านวยการแพร่เชือ้งา่ย ไมค่วรได้รับการสง่เสริม หรือ ได้รับอนญุาต 

หากสถานบริการเหลา่นีจ้ าเป็นต้องมีจริงๆก็ควรอยูใ่น Zoning เฉพาะที่ควบคมุได้ เพ่ือรองรับนกัทอ่งเที่ยวคณุภาพต ่าที่บางตลาด

ยงัคงต้องการเพ่ือลดการสร้างปัญหาให้กบัสว่นรวม ความมัน่ใจตอ่นกัทอ่งเที่ยวในทกุระดบัถึงสขุอนามยัที่ดีของแหลง่ทอ่งเที่ยวนัน้ 

- ผู้ประกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองสขุอนามยั คิดค้นหาวธีิการให้บริการในเชิงสขุภาพเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบันกัทอ่งเที่ยว  

           การทอ่งเที่ยวอยูใ่นภาวะ Set Zero เชน่นี ้ เป็นโอกาสอนัดีสะดวกที่จะด าเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหาบางเร่ืองที่หมกัหมมบัน่ทอนการ

ทอ่งเที่ยวที่มีคณุภาพให้หมดไปได้ หรือวา่ จะวนลปูเดิมเพราะกลวัจะไมมี่เร่ืองให้คนบน่คนดา่ตอ่ไปในอนาคต จะเอาแบบนัน้กนั?  

23 เมษายน 2020 

ท่ามกลางความเดือดร้อนของผู้คน 

ยังมีคนบางพวก หาช่องทางทุจริตคอรัปชั่น 

พวกนี ้เลวระดับไหน? ... 
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25 เมษายน 2020 

การจดัระเบียบในการแจกอาหาร 

ถ้ามีการจัดระบบ เทศบาลแตล่ะแห่งควรจัดสถานท่ีท่ีมีพื้นท่ีพอสมควรสักแหง่สองแห่งเพื่อสามารถจัด

ระยะห่างได้ ส่วนคนจะแจกอาหารก็มารวมกันท่ีนี่หรือจะหมุนเวียนกันในแต่ละวัน จะปูองกันเรื่องการ

แพร่เชื้อ และ เป็นภาพพจน์ท่ีดีในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงคนท่ีต้องการจะบริจาคและผู้รับ

บริจาคก็สะดวกเพราะรู้สถานท่ีกันชัดเจน และยังสามารถจัดเก็บตัวเลขได้อีกด้วย จะดีหรือไม่? 

ส่วนจะไปแจกถึงบ้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

 

29 เมษายน 2020 

ประมวลบทสนทนากับ ดร. จ าเนียร วรรัตนช์ัยพันธ ์ ในรายการ TravelRadioThailand104.5 และ ด้วย

เวลาอันจ ากัดขอเพิ่มเติมขอ้มูลบางส่วน กับ การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างชัด  

ได้รับเชิญจากดร. จ าเนียร วรรัตนช์ัยพันธ ์ เขา้ร่วมสนทนาในรายการ TravelRadioThailand104.5 ใน

เรื่อง "Covid-19 เปลี่ยนวถิีใหม่ของการท่องเท่ียวภูเก็ตหรือไม่อย่างไร" ซ่ึงมี พลตรีประชาสัณห ์ ชนะ

สงคราม ผู้ด าเนนิรายการ และ นายธนู แนบเนียร วิทยากรร่วมสนทนา 

 

รู้จักกับดร.จ าเนียร เมื่อประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา ด้วยในช่วงเวลานัน้จังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตทางการ

ท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก จนกระท่ังในปีพ.ศ. 2535 ได้มีพรบ.สิ่งแวดล้อม 2535 และได้ประกาศให้ภูเก็ต

เป็นเขตควบคุมมลพิษ หลงัจากนั้นในระหวา่งปีพ.ศ. 2536 – 2539 มีองค์กรต่างประเทศ USAID 

(สหรัฐอเมริกา) ICSC (แคนาดา) และ GTZ (เยอรมันนี) ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมโดยยึดจ.ภูเก็ตเป็นจังหวัดน าร่อง โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล (CRMP-

Coastal Resource Management Project) การบริหารจัดการขยะ (Waste Management) และ บริหารจัด

การเมืองให้มีประสิทธิภาพ (Urban Development) ดร.จ าเนียรเป็นวิทยากรและผู้ด าเนินรายการอบรม

สัมนา ซ่ึงเป็นการน าแนวทางในการบริหารการจัดการของประเทศที่ผ่านเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมา

ให้ความรู้กับผู้บริหารท้องถ่ิน พัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับนานาชาต ิ 

 

เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีในปีพ.ศ. 2540 เกิดวิกฤติต้มย ากุ้ง ประเทศประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรง เรื่อง

สิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นเรื่องรองลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับการท ามาหากินของประชาชน จากวิกฤติต้มย า

กุ้งต่อมาได้ขยายผลไปสู่วิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง จนในท่ีสุด เขา้ภาวะติดหล่มของความขัดแย้ง

ทางการเมืองจนถึงปัจจุบัน การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงขาดความเอาใจใส่จากภาครัฐ  

Covid-19 เปลี่ยนวิถีใหม่ของการท่องเท่ียภูเก็ตหรือไม่อย่างไร? และ เราควรจะเตรียมการรับมืออย่างไร?  

การท่องเท่ียวคงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยนักท่องเท่ียวจะค านึงถึง “สุขอนามัย” เป็นอันดับ

แรก ดังนั้นควรมีการเตรียมรับมือ ท้ังภาครัฐ และ ภาคเอกชน  

 

ส าหรับภาคเอกชน  

๑. มีการน าเสนอการให้บรกิารรูปแบบใหม่ ท่ีตอบสนองในเรื่องสุขอนามัย ซ่ึงเป็น Demand ส่วนเราเอง

ซ่ึงเป็น Supply ได้แก่ โรงแรม บริษัทน าเท่ียว รา้นอาหาร ยานพาหนะต่างๆ เครื่องบิน รถบัส เรือ

ท่องเท่ียว เป็นต้น จะตอบสนอง demand ในเรื่อง distancing ระยะห่าง  
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๒. ภาคเอกชนจะไม่สนใจแต่เพียงเร่ืองการตลาด การท ามาหากินอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสนใจและ

เฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการท างานของภาครัฐในเรื่องการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่

ว่าจะเรื่อง ขยะ น้ าเสีย การจัดระเบียบเพื่อขจัดทัศนอุจาด เป็นต้น โดยเฉพาะองค์กรเอกชนทางการ

ท่องเท่ียวต้องมีหน้าท่ีและบทบาทในเรื่องนี้ให้ชัดเจน ไม่ใช่ท าแต่เรื่องการตลาดแต่ไม่ให้ความส าคัญกับ 

product การท่องเท่ียว มีบทบาทในการเข้ามาตรวจสอบการท างานของภาครัฐในเรื่องนี้ 

๓. ให้ความเอาใจใส่กับการมีนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ ซ่ึงนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพไม่ใช่มีก าลังซ้ือเพียง

อย่างเดียว แต่หมายถึง นักท่องเท่ียวที่ให้คุณค่าแก่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เชน่ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม

ด้วยการท้ิงขยะ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการน าของกลับไปเป็นท่ีระลุิกเช่นเปลือกหอย หรือ 

การขีดเขียน เป็นต้น การให้ความเคารพ และ อนุรกัษ์แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เชน่วัดวาอาราม การไม่เมา

เหล้าขี่จักรยานยนต์ก่ออุบัติเหตุ เป็นตน้ 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงจะให้เกิดขึ้นได้นั้น พอจะกล่าวได้ว่าภาครัฐเป็นจ าเลยในเรื่องนี้ นับตั้งแต่  

๑. นโยบายของภาครัฐในเรื่องการท่องเท่ียว จากอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รัฐมีนโยบายให้การ

ท่องเท่ียวหาเงินเข้ารัฐแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงต่อไปรัฐควรต้องท าเรื่องหารายได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

พัฒนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๒. Covid-19 มีผลต่อเรื่องระยะห่าง นั่นคือ ความไม่หนาแนน่ของปริมาณนักท่องเท่ียวต่อพื้นท่ี หรือ 

ความสามารถในการรองรบั Carrying Capacity ตัวอย่างเช่น ชายหาดปุาตองมีความ ยาว 3 - 4 กม. 

ความกว้างจากถนนถึงชายน้ าทะเล 10 เมตร พื้นท่ีหาดทรายเท่ากับ 30,000 ตารางเมตร ถ้าความ

หนาแนน่ 1 คนต่อ 1 ตาราเมตร ก็จะมีความหนาแนน่มาก สมมุติใหม้ีความหนาแน่นท่ี 4 ตารางเมตรต่อ 

1 คน ดังนั้น จ านวนคนท่ีหาดนี้จะรองรับได้คือ 7,500 คน สมมุติให้อัตราส่วนคนท่ีพักโรงแรมประมาณ 

25% ลงเลน่น้ าชายหาด ดังนั้นจ านวนนักท่องเท่ียว 100% ก็จะเท่ากับ 30,000 คน ดังนั้นจ านวนห้องพัก

ควรมี 15,000 ห้อง ส าหรับห้องคู่ ถ้าเป็นห้องเด่ียวจะเท่ากับ 30,000 ห้อง ซ่ึงจะใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ก าหนดให้มีจ านวนโรงแรม ไม่เชน่นัน้ก็จะมีการก่อสร้างจนหนาแน่น คุณภาพก็จะต่ าลง การท่องเท่ียว

จะไม่ย่ังยืน เป็นต้น  

๓. ผลท่ีจะตามมาอีกคือ ผังเมือง การจัดโซนนิ่ง กิจกรรมบางอย่างอาจต้องจัดให้มี Zoning เฉพาะ เช่น

ตัวอย่างท่ีเกิดเหตุคือแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ต่อไปความนิยมของนักท่องเท่ียวจะลดลงด้วยความรู้สึกท่ีไม่

ปลอดภัยจากการติดเชื้อ อาจต้องจัดโซนนิ่งเฉพาะท่ีสามารถควบคุมได้ เป็นต้น 

๔. ข้อมูลสถิติท่ีถูกต้องสามารถยึดถือได้ในการบริหารจัดการ ท่ียังไม่โปร่งใสชัดเจนถูกต้อง ท าให้เกิด

การบริหารจัดการที่ผิดพลาดได้ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้สังคมสามารถ

ตรวจสอบได้  

อย่างไรก็ตาม ท้ังหมดนีอ้ยู่ท่ีการบริหารงานของภาครัฐ ส าหรับส่วนภูมภิาคยากท่ีจะบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพได้ ปัญหาของทุกจังหวัดเข้าไปกองรวมอยู่ท่ีกระทรวง จึงไม่มีใครมีเวลาให้ความสนใจเอา

ใจใส่ นอกจากนี้ การบริหารจัดการของรัฐยังเป็นไปตามกระแส เช่น ปัจจุบัน Covid-19 เป็นปัญหา 

จ าเป็นต้องต้ังคณะกรรมการโน่นนี่ขึ้นมา แต่ผ่านไปปีหรือสองปี หากมีกระแสอืน่เข้ามา คณะกรรมการ

เหล่านี้จะหยุดไปด้วยโดยปริยาย เพราะไม่มีกระแสความสนใจ เนื่องจากแผนแมบ่ทการท่องเท่ียวไม่เคย

มี อีกท้ังการระบบการบริหารการปกครองเช่นปัจจุบัน เกรงว่า ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม ? 

 

3 พฤษภาคม 2020 

วิกฤติเศรษฐกิจจาก Covid-19 จะต่างกับวิกฤติเศรษฐกิจท่ีผ่านๆมาหรือไม่? 

จากประวัติศาสตร์วิกฤติเศรษฐกิจของโลก ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในการบริหาร

จัดการของมนุษย์ อันเนื่องมาจากการเก็งก าไรป่ันกระแสจนกระท่ังเกิดภาวะฟองสบู่แทบท้ังส้ิน ไม่ว่าจะ
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เป็น “The Great Depression”  ในปีค.ศ. 1930 ท่ีเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา “วิกฤติต้มย ากุ้ง” ในปีค.ศ.1997 

เกิดขึ้นในประเทศไทย หรือ “วิกฤติแฮมเบอเกอร”์ ในปีค.ศ. 2008 ในสหรัฐอเมริกา ภาวะเศรษฐกิจฟอง

สบู่ คือ ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) เมื่ออุปสงค์ท่ีเกิดขึ้นเป็นอุปสงค์

เทียมจากการป่ันกระแสจะโดยสถาบันการเงินเร่งปล่อยเงินกู้ก็ดี หรือ โครงการให้ผลตอบแทนที่สูง

ผิดปกติก็ดี ท าให้เกิดการสร้างอุปทานขึ้นมารองรับจนเกินก าลังซ้ือ ซ่ึงเป็น “ก าลังซ้ือเทียม” ในท่ีสุด

อุปทานส่วนเกิน Over Supply จึงเกิดขึ้นมากล้น เมื่อมเีหตุการณ์ใดท่ีท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันจะ

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นทันที มีปัญหาต่อสถาบันการเงินส่งผลกระทบไปถึงประชาชนท่ีไม่มีสว่นเกี่ยวข้อง 

จนกว่าจะมีการปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้ลงตัว สภาวะวิกฤติก็จะคลี่คลายหายไปเอง ซ่ึง

วิกฤติเศรษฐกิจในอดีตส่วนมากปัญหามาจากสถาบันการเงิน 

แต่ส าหรับวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก Covid-19 ไม่ได้เกิดจากน้ ามือมนุษย์เช่นอดีตท่ีผ่านๆมา แต่เกิดจาก

โรคระบาดเป็นเหตุให้โลกใบนี้ถึงกับหยุดนิ่ง เสมือนด่ังไม่มีอุปสงค์มีแต่อุปทานอย่างเดียว การแพร่

ระบาดของ Covid-19 แทบทุกประเทศจ าเป็นต้อง Lock Down ปิดประเทศ ธุรกิจเศรษฐกิจหยุดนิ่ง วิกฤติ

เศรษฐกิจจาก Covid-19 ท่ีเกิดขึ้นจึงไม่ได้กระทบเพียงธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ไม่ใช่เพียงประเทศใด

ประเทศหนึ่ง เช่นวิกฤติเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา แตจ่ะกระทบถึงทุกธุรกิจ ทุกคน ทุกประเทศ รัฐบาลทุก

ประเทศต้องให้การช่วยเหลือจ่ายเงินยังชีพช่วยเหลือประชาชน อุ้มชูประคองผู้ประกอบการไม่ให้ล้ม 

หากเป็นระยะเวลาสัน้คงไม่เท่าใดนัก แต่เพียง 3 เดือนมีข่าวคราวของธุรกิจบางรายเริ่มเข้าสู่ภาวะ

ล้มละลาย ดังนัน้ทอดระยะเวลานานมากข้ึนเท่าใด วกิฤติเศรษฐกิจย่อมคืบคลานสู่วิกฤติของรัฐอย่างไม่

อาจหลีกเลี่ยงได้ ซ่ึงรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 

ด้วยรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการชว่ยเหลือและอุ้มชธูุรกิจ ปีนี้ท้ังปีรัฐบาลแทบจะ

จัดเก็บภาษีไม่ได้เอาเลย ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ท่ีเกิดจากการค้าขายท่ัวไปลดลง 

ภาษเีงินได้ท้ังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไม่มีให้เรยีกเก็บ งบประมาณของรัฐระยะเวลา 2-3 ปีต่อจาก

นี้ไปจะเพียงพอหรือไม่ในการบริหารประเทศ? การกู้ยืมจะกู้จากท่ีไหน กู้จากประชาชน กู้จากสถาบัน

การเงิน หรือ กู้จากต่างประเทศ ในขณะท่ีรัฐบาลของประเทศต่างๆอาจมีสถานะเช่นเดียวกัน เงินกู้จะมี

เพียงพอให้กู้หรือไม่?  

ดังนั้น อนาคตเป็นเรื่องท่ีทุกคนท่ีต้องอดทนและท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถผ่านพน้วิกฤติท่ี

ก าลังคืบคลานเขา้มาใน 2-3 ปีข้างหน้านี้ แต่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ในเรื่องเหล่านี้ 

- ขจัดทุจริตคอรัปชั่นให้หมดส้ิน ด้วยเม็ดเงินทุกเม็ดของงบประมาณแผ่นดินต่อนี้ไปจะมีความส าคัญ

อย่างย่ิงในการใช้จ่าย ทุจริตคอรัปชั่นจะบ่ันทอนความอ่อนแอท่ีมีอยู่แล้ว ท าใหไ้ม่สามารถผ่านพน้วิกฤติ

ได้ จะท าให้ความยากแค้นยืดเย้ือเรื้อรังยาวนาน การตรวจสอบการตรวจพบ การลงโทษอย่างไม่มีความ

ปราณี เผยแพร่อย่างจริงจัง ท าได้หรือไม่? 

- ผุดขึ้นจากหล่มของความขัดแย้งทางการเมือง เป็นการเมืองท่ีติติงด้วยข้อเสนอแนะ ไม่ใช่เอาแต่ด่า

อย่างเดียว หรือ ขอให้ได้ด่า #NoFakeNews #NoDiscredit พอกันได้แล้วหรือยัง? รอให้ประเทศแข็งแรง

แล้วค่อยมาฟัดกนัใหม่ จะดีไหม? 

- เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสถาบันการเงินควรต้องสร้างส่งเสริมความสมดุลระหว่าง Demand และ Supply 

เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพ สรา้งสรรนวัตกรรมใหม ่จะเป็นไปได้หรือไม่?  

https://www.facebook.com/hashtag/nofakenews?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLVzpKB-j3hMNy6luxJAtIpafaCZxgIs4MVR0h3MfZAljV8zQEpDS_0xrOQVpRgkDbEBxxF5z451p0KUIs-EFM-_OGS4OJmXrLdi1Bix3tdjnjnRgQ9misLdJ40D35qwY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nodiscredit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLVzpKB-j3hMNy6luxJAtIpafaCZxgIs4MVR0h3MfZAljV8zQEpDS_0xrOQVpRgkDbEBxxF5z451p0KUIs-EFM-_OGS4OJmXrLdi1Bix3tdjnjnRgQ9misLdJ40D35qwY&__tn__=*NK-R
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- พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการบริหารการจัดการของรัฐ แก้ไขกฎระเบียบท่ีไม่มีประโยชน์ 

ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเป็นเหตุของความล่าช้า งานท่ีซ้ าซ้อน ลดอาณาจักรของหนว่ยงาน ท่ีพบเหน็เสมอๆ

และเห็นชัดเจนในช่วง Covid-19 จะท าได้หรือไม่?  

สุดท้ายคงหนีไม่พ้นประชาชนท่ีต้องเข้าใจสถานะการณ์และร่วมกันฝุาฟันวิกฤติเศรษฐกิจท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจริง... เอาใจช่วยครับ 

6 พฤษภาคม 2020 

สถิติข้อมูลการท่องเท่ียว 

 

ตั้งใจจะหาข้อมูลเพื่อค านวณว่าเมื่อตลาดจีนกลับมาเพยีงตลาดเดียว ส่วนตลาดอ่ืนยังไม่กลับมา จะมีผล

ต่ออัตราการเข้าพักมากน้อยอย่างไร จึงเข้าไปเว็บไซต์ของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา สถิติ

นักท่องเท่ียว >> สถิติด้านการท่องเท่ียว ปี 2560 (Tourism Statistics 2017) พบข้อมูลท่ีน่าสนใจในหัวข้อ 

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2560 

เมื่อ download file ออกมาดูรายละเอียดพบว่ามีการจ าแนกรายละเอียดของนักท่องเท่ียวแต่ละประเทศ ท่ี

เข้ามาในประเทศไทย นักท่องเท่ียวแต่ละประเทศมีค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ เชน่ โรงแรม อาหารเครื่อง

ด่ิม บันเทิง ค่าเดินทาง ค่าทัวร์ รวมไปถึง ค่ารักษาพยาบาล และ คชจ.เบ็ดเตลด็ และ ยังแบ่งออกเป็น 2 

ตาราง กรุ๊ปทัวร์ กับ ไม่ใชก่รุ๊ปทัวร์ อีกด้วย ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีค่อนข้างละเอียด 

 

หากข้อมูลนี้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง นับวา่เป็นสิ่งท่ีดี เพียงแต่ไม่แน่ใจว่าการจัดเก็บข้อมูล

เหล่านี ้ ได้มาด้วยวิธีใด? มีการจัดเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวแต่ละคนหรืออย่างไร หรือ ใช้เกณฑ์อะไร

มาใช้ค านวณ ถา้หลักเกณฑ์ค านวณมีความเป็นสมเหตุสมผล นา่จะแสดงหลักเกณฑ์นั้นประกอบด้วยจะ

ดีไม่น้อย เพื่อท าให้ข้อมูลท่ีแสดงนั้นมีความนา่เชื่อถอืมากย่ิงข้ึน และ คนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้มี

โอกาสเรียนรู้วิธีการการจัดเก็บข้อมูล อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปในคราวเดียวกันอีกด้วย 

 

มีข้อสังเกตุเพิ่มเติมวา่ ท าไมมีข้อมูลเพียงปีเดียวเฉพาะปี2017 เท่านั้น อย่างน้อยปี 2018 น่าจะมีแล้ว? 

 

6 พฤษภาคม 2020 

เมื่อการท่องเท่ียวไทยจะเปิดประเทศ และรับตลาดจีนเพียงตลาดเดียวก่อน จะมีผลอย่างไร?  



16 
 

 
 



17 
 

 
ได้น าข้อมูลของภูเก็ตในปีพ.ศ. 2560 จากเว็บไซต์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาซ่ึงเป็นปีท่ียังไม่เกิด

เหตุเรือล่มมาคิดค านวณหาอัตราเข้าพักเฉลี่ย ในเงื่อนไขท่ีว่าตลาดจีนมีความพร้อมมากท่ีสุดท่ีการ

ท่องเท่ียวไทยจะเปิดรับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้หากประเทศอื่นยังไม่พร้อม เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า

หากเปิดรับเฉพาะตลาดจีนโดยท่ีตลาดอ่ืนยังไม่พร้อม อัตราการเข้าพักของจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอย่างไร 

จึงค านวณออกมาเป็นตัวเลขได้ดังนี้ 

 

ตั้งสมมุติฐานให้มีตัวเลขเชน่เดียวกับปี 2560 ท้ังจ านวนนักท่องเท่ียว (No. of Tourist Arrival) จ านวนคืน

ท่ีพัก (Length of Stay) และ จ านวนห้องพักท่ีมีอยู่ (Accommodation) มาใช้ค านวณ 

Quarter 3  
No. of Room                                       84,427 Rooms 
Room Nights Available in Q3       7,767,284 Room Nights 
Length of Stay                                        4.14 Nights 
No. of Chinese Tourist Q3 (2017)    533,273 Persons 
Double Occupancy                                  1.81 Person/Room 
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No. of Room to stay                          294,626 Rooms 
No. of Room Nights                       1,219,752 Rooms 
Room Occupancy                                  16.54 Percent 
Quarter 4  
Accommodations of all type               84,427 Room 
Room nights Available in Q4         7,767,284 Room Nights 
Length of Stay                                         3.71 Nights 
No. of Chinese Tourist Q4 (2017)     702,992 Persons 
Double Occupancy                                  1.85 Person/Room 
No. of Room to stay                          379,996 Rooms 
No. of Room Nights                       1,409,784 Room Nights 
Room Occupancy                                  15.70 Percent 

จากตัวเลขข้างต้น หากจะรับตลาดจีนเพียงตลาดเดียวเนื่องจากตลาดอ่ืนยังไม่พร้อม เพื่อให้โรงแรมพอ

อยู่ได้ จ านวนห้องพักในจังหวัดภูเก็ตควรเปิดให้บริการเพียง 1 ใน 4 ของจ านวนห้องพักที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสมมตุิฐานท่ีใช้ค านวณ จ านวนนักท่องเท่ียวปี 2017 ก่อนเหตุการณ์เรือล่ม เป็นปีท่ี

มีนักท่องเท่ียวจีนค่อนข้างมาก ในปีนัน้จ านวนนักท่องเท่ียวจีนเข้าภูเก็ตท้ังปีมีจ านวน 2,789,640 คน 

จากจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งหมด 12,500,939 คน หรือ คิดเป็น 22% ซ่ึงในความเป็นจริงหลัง Covid-19 

จ านวนนักท่องเท่ียวอาจจะน้อยกว่านี้ก็เป็นได้ 

 

การเปิดประเทศรับตลาดท่องเท่ียวควรมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน และ แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ นับเป็น

เรื่องส าคัญ เพื่อผู้ประกอบการจะได้เตรียมความพร้อมในการรับสถานะการณ์ว่าจะเพียงพอท่ีจะเปิด

ด าเนินการหรือไม่ ถ้าไม่เพยีงพอหากปิดต่อไปรัฐจะชดเชยให้ได้มากน้อยเพียงไร?  

ถ้ารัฐไม่สามารถจะสนับสนนุเงินชดเชย และมีนโยบายให้เปิดด าเนินการทั้งหมด รัฐควรหาวิธีการเปิด

ประเทศต้อนรับทุกตลาดแม้ประเทศนั้นๆยังไม่ปลอดเชื้อก็ตาม โดยมีกระบวนการคัดกรองนักท่องเท่ียว

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งต้นทางและปลายทาง เป็นทางเลือก  

 

กระบวนการส าหรับทางเลอืกประการหลัง มีการเริม่ตน้คิดและเตรียมการแล้วหรอืยัง?  

 

11 พฤษภาคม 2020 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการท่องเท่ียวภายหลงั Covid-19  

 

ต่อจากนี้ไป 3 - 6 เดือนข้างหนา้ คงไม่อาจหลกีเลี่ยงท่ีจะต้องเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาต ิ แม้จะเริ่มตน้ด้วยการท่องเท่ียวภายในประเทศก็ดี แต่ยังไม่เพียงพอต่ออุปทานท่ีถูกสร้าง

ขึ้นมาอย่างมากมายใน 10-20 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจะท าให้สายปุานท้ังภาครัฐและเอกชนงวดลงไปทุกที 

ปัญหาเศรษฐกิจจะทวีความรุนแรงมากข้ึน แม้จ านวนผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดในประเทศ และ แตล่ะ

ประเทศในต่างประเทศจะคลี่คลายมากน้อยเพียงใด ยังไม่มีผู้ใดทราบได้ ถึงกระนั้นจะช้าจะเร็วการเปิด

ประเทศจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

 

อย่างไรก็ตามจากสถานะการณ์ดูเหมือนวา่ต่างฝุายต่างรอให้การท่องเท่ียวกลับมาเอง รอให้ศูนย์บริหาร

สถานะการณ์โควิด (ศบค.) ประกาศคลี่คลายก่อน แล้วปล่อยให้การท่องเท่ียวกลับมาเองโดยธรรมชาต ิ

โดยไม่เตรียมความพร้อมการจัดการเพื่อให้การท่องเท่ียวมีสุขอนามัยท่ีดีมีขึ้นกระนั้นหรือ แนน่อนสาย

การบินจะเป็นหน่วยแรกท่ีเริ่มท าการบิน เพื่อความอยู่รอดเพราะหากทอดเวลานานออกไปเท่าไร สาย

การบินจะประสบปัญหาสภาพคล่อง จนอาจถึงขั้นล้มละลาย หรือไม่ อาจต้องลดขนาดขององค์กรลง จริง
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อยู่เท่ียวบินเกิดขึ้นการท่องเท่ียวย่อมเกิดขึ้น การเปิดเท่ียวบินไปยังจังหวัดท่ียังไม่เตรียมพร้อม แหล่ง

ท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีไม่มีความพร้อมในการรับนักท่องเท่ียวลักษณะ New Normal ก็ดี อาจจะท าให ้

Covid-19 กลับมาแพร่ได้อีก เพราะปัจจุบันดูเหมือนตา่งเฝูารอดูยังไม่มีความเปลีย่นแปลง บางหนว่ยอาจ

มีความคิดแต่รอการสั่งการ ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่ หรือ รอให้เสียหายก่อนค่อยแก้ไข 

กระนั้นหรือ? 

 

ประการที่ส าคัญ หากไม่มกีารเตรียมความพร้อมท่ีดีพอ นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวกลับไปแล้วติดเชื้อ จะ

เสียหายมากจนใช้เวลานานกว่าจะมีนักท่องเท่ียวประเทศนั้นๆกลับมาอีก 

เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพทางความคิดและการปฏบัิติ สมควรท่ีจะมีคณะกรรมการเตรียมพร้อมการ

ท่องเท่ียวภายหลัง Covid-19 ขึ้นมาชุดหนึ่ง หรือไม่ โดยมีอ านาจหนา้ท่ี  

1. เตรียมความพร้อมด้านตลาด ประสานงานกับสายการบิน กับ ร่วมมือระหวา่งประเทศที่จะท าการการ

บินเพื่อได้รับความสะดวกในการอนมุัติ slot การท าวีซ่าท่ีพร้อมในการรองรับสุขอนามัย  

2. เตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรอง หรือ ดูแลปฏิบัติต่อนักท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีของจังหวัด ให้

มีมาตรฐานความปลอดภัย  

3. การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปริมาณ เงื่อนไข ในการเข้าเย่ียมชมอุทยาน เพื่อสุขอนามัยท่ีดี มี

ความปลอดภัย การท่องเท่ียวที่ย่ังยืน  

4. การเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการแต่ละประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ให้บริการท่ีเป็น

มาตรฐานของสุขอนามัยท่ีดี  

5. ประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเท่ียวขอความร่วมมือกับมาตรการทางสุขอนามัยท่ีแต่ละพื้นท่ีได้จัดเตรียมไว้

ให้ 

โดยคณะกรรมการมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

1. รัฐมนตรีกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ประธาน  

2. กรมท่องเท่ียว กรรมการ 

3. กรมการบินพาณิชย์ กรรมการ 

4. กรมการปกครอง กรรมการ 

5. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรรมการ 

6. กรมอุทยานแห่งชาต ิกรรมการ 

7. กรมควบคุมโรค กรรมการ 

8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

9. องค์กรเอกชนทางการท่องเท่ียว (สมาคมโรงแรม สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว สมาคมมัคคุเทศก์ ...)  

กรรมการ 

10. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ 

ในระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  

คณะกรรมการชุดนี้สลายตวัเมื่อการท่องเท่ียวกลับสู่ปกติ 

ประเทศเราได้ชื่อในเรื่อง สาธารณสุข ขึ้นเปน็อันดับหนึ่งแล้ว การท่องเท่ียวไทยจะขึ้นอันดับไม่ได้หรือ

ไร? 
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13 พฤษภาคม 2020  

การบินไทย กับ การท่องเท่ียวไทย  

 

การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติท่ีมีคุณูปการต่อการท่องเท่ียวไทยเป็นอย่างมาก ในระยะแรกท่ียังไม่

มีการเมืองเข้าแทรกแซงการท างานเป็นไปในลักษณะมืออาชีพ และ น าวัฒนธรรมไทยสู่สายตาโลกด้วย

รูปแบบของการบริการ ท่ีมีความสุภาพอ่อนน้อมเต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรี เป็นท่ีชื่นชอบต่อนักท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาต ิมีความเป็นมอือาชีพเป็นอย่างมาก จนขึน้ระดับท๊อปเท็นของโลก 

 

เมื่อคราวประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจในระหวา่งปีพ.ศ. 2524 – 2526 อันเป็นผลมาจาก

วิกฤติการณ์น้ ามัน ราคาน้ ามนัสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ประเทศไทยเพิ่งเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจึงต้อง

น าเข้าน้ ามันเป็นจ านวนมาก ท าให้ขาดดุลการค้าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามแม้ประเทศขาดดุลการค้า

กลับพบว่าดุลการช าระเงินยังเกินดุลอยู่ ด้วยมีรายได้เงินตราต่างประเทศเข้าประเทศจากภาคบริการและ

การท่องเท่ียว  

 

ภายหลังจากพบว่าภาคบรกิารและการท่องเท่ียวมีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่นั้นรัฐบาลพลเอก เปรม 

ติณสูลานนท์จึงส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเต็มสูบ โดยการบินไทยเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว ปลายปีพ.ศ. 2526 การบินไทยเปิดเส้นทางใหม่บินตรงจากสิงคโปร์เข้าภูเก็ต เป็นครั้งแรกท่ีมี

การบินตรงจากต่างประเทศเข้าต่างจังหวัดโดยไม่ผ่านกรุงเทพฯ ชว่งปีพ.ศ. 2527 -2529 ไตรภาคี

ประกอบด้วย การบินไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ ภาคเอกชน ร่วมกนัส่งเสริมการท่องเท่ียว 

จัดแฟมทริปจากประเทศต่างๆทั้งยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา มายังประเทศไทยและภูเก็ตโดยบริษัทน า

เท่ียวจากท่ัวโลกท่ีมาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน นับจ านวนร่วม 1,000 เอเย่นต์ตลอดระยะเวลา 3 ปี 

ท้ังนี้ด้วยการสนับสนุนของการบินไทย โรงแรมกับบริษัทน าเท่ียว และ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ให้ความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายท้ังหมด เมื่อตลาดมีความพร้อมในปีพ.ศ. 2530 ประกาศเป็นปีท่องเท่ียวไทย 

Visit Thailand Year นับแต่นั้นมาการท่องเท่ียวไทยบูมอย่างสุดขีด การบินไทยสยายปีกไปท่ัว  

 

อีกเหตุการณ์หนึ่งท่ีส าคญั ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเขา้ถลม่ภูเก็ตและอันดามนั ผล

พวงท่ีเกิดขึ้น สายการบินต่างชาติยกเลิกเที่ยวบินจาก 22 สายการบินเหลือเพยีง 3 สายการบินเท่านั้น 

ซ่ึงเป็นสายการบินเพื่อนบ้านได้แก่ มาเลเซียแอร์ไลน ์ ซิลแอร์ และ ดราก้อนแอร์ ในขณะนั้นแม้ยังไม่

ยกเลิกแต่ลดเท่ียวบินลงเหลือเพียงสัปดาห์ละ 3 เท่ียว และมีแนวโน้มจะยกเลิกเพราะไม่มีผู้โดยสาร 

ขณะนั้นโอกาสการท่องเท่ียวฟื้นคืนกลับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อสายการบินต่างๆไม่คิดจะบินกลับมา

เช่นเดิม ถ้าไม่ได้การบินไทยเข้ามาเป็นหวัหอกร่วมกบัสายการบินอ่ืนๆในการจัดโปรโมชั่น “สนุกท้ังเกาะ 

ลดท้ังเมือง” เพื่อปลุกกระแสท่องเท่ียวให้กลับคืนมา หลังจากนั้นไม่ถึงปีสายการบินต่างๆทะยอยกลับมา

บินดังเดิม จากนั้น 2 ปีถัดมาจ านวนนักท่องเท่ียวมากกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามเิสียด้วยซ้ า 

 

ต้องยอมรับว่า 10 ปีท่ีผ่านมาสายการบินต้นทุนต่ า (LCC Low Cost Carrier) มีผลกระทบต่อสายการบิน

ฟูลเซอร์วิสหรือระดับพรีเมยีม (FSC Full Service Carrier) เป็นอย่างมาก ซ่ึงไม่ต้องดูสายการบินอ่ืนไกล 

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกสายการบนิแอร์เอเซีย ดึงลูกค้าไปหมดจนท าให้สายการบินมาเลเซีย

แอร์ไลน์ต้องขายตึก ย้ายท่ีท าการไปท างานในสนามบินเก่า Subang International Airport ฝูงบินท้ังหมด

ขายให้กับรัฐบาลหมด เนื่องจากรูปแบบการขายระหว่าง LCC กับ FSC นั้นต่างกัน LCC เป็นการขายใน

รูปแบบ B2C ส่วน FSC ขายในรูปแบบ B2B ผ่านระบบ GDS(Global Distribution System) ถึงแม้ FSC 

จะพยายามปรับตัวขายแบบ B2C ผ่านเว็บไซต์แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีความคล่องตัวเท่ากับ LCC ท่ี

ช านาญกว่า อีกท้ังต้นทุนและภาพพจน์มันค้ าคออยู่ หน าซ้ าเป็นองค์กรขนาดใหญ่กึ่งราชการ ระเบียบ
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มากมาย ท าอะไรก็ไม่ทันกับกลยุทธของ LCC ซ่ึงมีอยู่หลายสายเป็นคู่แข่ง ไม่เหมือนสิงคโปร์แอร์ไลน์ท่ี

ไม่มี LCC เป็นคู่แข่งเพราะสิงคโปร์แอร์ไลน์สร้างลกูตัวเองข้ึนมาเป็นพวกไม่วา่จะเป็นซิลค์แอร์ หรือ 

สกู๊ต เสริมทัพซึ่งกันและกัน 

 

ดังนั้นการบินไทยจึงโดนมรสุมหลายด้าน ท้ังปัญหาทางการตลาด เหลือบท่ีมีอยู่ในองค์กร บอร์ดท่ีไม่มี

ความรู้ความช านาญในเรื่องการบินและไม่มีส านึกในความเป็นเจ้าของ อีกท้ังการเมืองเข้าแทรกแซงท้ัง

แสวงหาต าแหน่งและประโยชน์ ตลอดจนอีโก้ของผู้มีอ านาจเข้าครอบง าอีกด้วย ซ่ึงการเมืองเข้าที่ไหน

บอกค าเดียวพังท่ีนั่น ความเป็นมืออาชีพจึงไม่สามารถแสดงออกมาได้เพราะโดนอิทธิพลทางการเมืองข่ม

ไว้  

 

ขอเอาใจช่วยให้การบินไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ครับ แต่ต้องขจัดตัวบั่นทอนท้ังหมดข้างต้นออกไป

ให้ได้ก่อนนะครับ แต่คงเหนื่อยพอดู เพราะผู้มีอ านาจและบ้าอ านาจมนัเยอะ น่าเหน็ใจครับ แต่ด้วย

ศักยภาพอยากเห็นการบนิไทยกลับมาผงาดเช่นเดิมให้คนอิจฉาเหมือนในอดีตครับ สู้ สู้ ครับ 

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ 

13/05/20 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

เมื่อหลายปีก่อนจ าปีพ.ศ.ไม่ได้ แต่ก่อนท่ีจะขายตึกกับฝูงบิน คณะผู้บริหารของมาเลเซียแอร์ไลนเ์คยมา

พบท่ีส านักงาน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กัน 

 

มาเลเซียแอร์ไลน์ยอมรับวา่บริหารผิดพลาด เดิมที่คิดว่า เส้นทาง Long-Haul Flight เป็นเส้นทาง high 

yield ส่วน short haul ไม่มีก าไร จึงปล่อยเส้นทาง domestic ให้แอร์เอเซียบิน ส่วนมาเลเซียแอร์ไลน์จะ

บินเฉพาะเส้นทางท่ีมีก าไร ในท่ีสุดแอร์เอเซียได้บินครอบครองเส้นทาง domestic เกือบหมด ต่อจากนั้น

เพียง 3 ปี แอร์เอเซียเมือ่มีฐานลูกค้ามากข้ึนจึงท าการบินระหว่างประเทศที่มชีั่วโมงบิน 3-4 ชั่วโมง 

มาเลเซียแอร์ไลน์สญูเสียฐานลูกค้าไปจ านวนมาก การขายราคาสูงย่ิงผลักดันให้ลูกค้าไปใช้บริการแอร์

เอเซียมากข้ึน ผู้บริหารมาเลเซียแอร์ไลน์ยอมรับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แอร์เอเซียเติบโตขึ้นมี

ผลกระทบต่อการประกอบการของมาเลเซียแอร์ไลนอ์ย่างรุนแรง ส่วนเส้นทาง long-haul ท่ีคิดว่าจะมี

ก าไรดีปรากฎว่ามีการแข่งขันกันสูงกับสายการบินชาติอ่ืนๆ  

 

มีข้อสังเกตุว่านโยบายการบริหารในเรื่องนี้ของการบินไทยและมาเลเซียแอร์ไลน์มีความคล้ายคลึงกัน 

 

14 พฤษภาคม 2020 

โดนล็อคดาวน ์

ระหว่าง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดนล็อคดาวนด้์วยซีรีย์จีนเสียหลายวัน ตอ้งยอมรับว่าปัจจุบันซีรีย์

จีนชิงความนิยมจากซีรีย์เกาหลีไปเสียแล้ว ด้วยความอลังการของฉาก การแตง่กาย เพลงประกอบ และ 

เนื้อหาท่ีคาดเดาไม่ได้ท าให้ชวนติดตาม แต่ท่ีส าคญัสุดดาราท้ังหล่อและสวยอีกต่างหาก โดยเฉพาะ”

หยางมี่” เป็นหลงเลยติดตามซีรีย์ท่ีเธอแสดงจาก “สามชาติ สามภพ ปุาท้อสิบหลี่” จนถึง “ฝูเหยาจอมนาง

เหนือบัลลังก์” ดูแล้วเพลินอดย้ิมเอาใจช่วยไปกับเธอไม่ได้ แต่ต้องยกให้”ปุาท้อสิบหลี่”ท่ีกวาดยอดวิวไป

ได้ถึง 48,000 ล้านวิว ใครยังไม่ได้ดูขอแนะน า นอกจากดูเพลินๆแล้วยังได้แง่คิดท่ีดีมาก ในเรื่องเซียน

ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับกรรม เมื่อผ่านวิบากกรรมแต่ละครั้งฐานะของเซียนจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ
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จนถึงขั้นเทพ พอจะเอามาเปรียบเทียบกับการท่องเท่ียวได้ท่ีเจอมรสุมครั้งแล้วคร้ังเล่า คิดเสียว่ายกระดับ

ความเข้มแข็งก็แล้วกนั ส่วนจะอัพเกรดได้หรือไม่ค่อยว่ากันอีกที 

พอดูซีรีย์จีนจบกลับมาโดนล็อคดาวน์กับข้อมูลท่องเท่ียวเสียอีก พยายามค้นหาข้อมลูท่องเท่ียวของ

หน่วยงานต่างๆวนไปวนมากับเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน พบวา่ข้อมูลไม่อัพเดท และ ไม่สอดคล้องกัน 

เว็บไซต์ของจังหวัดภูเก็ต[www.phuket.go.th](http://www.phuket.go.th/) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของจังหวัดล่าสุดถึงปี 2555 (8ปีแล้วไม่อัพเดท) 

เว็บไซต์ของส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต [http://phuket.nso.go.th/](http://phuket.nso.go.th/) สถิติด้าน

เศรษฐกิจ ล่าสุดถึงปี 2560 

เว็บไซต์กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา [https://www.mots.go.th/](https://www.mots.go.th/) ไม่มีสถิติราย

จังหวัด เฉพาะปี 2560 แสดงจ านวนนักท่องเท่ียว รายได้รวม และ รายจ่ายของนักท่องเท่ียวรายประเทศ

เท่านั้น 

เว็บไซต์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

[https://www.nesdc.go.th/](https://www.nesdc.go.th/) ไปท่ีผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด หนา้ท่ี 47 มี

ข้อมูลถึงปี 2561 แสดงถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวดัในภาคใต้ 

ข้อมูลสถิติด้านท่องเท่ียวรายจังหวัดหาได้จากเว็บไซต์ของส านักงานสถิติจังหวัด และ สภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเท่านั้น ส่วนของกระทรวงท่องเท่ียวหาไม่ได้เลย ท้ังๆที่รับผิดชอบเรื่อง

ท่องเท่ียวโดยตรงแต่มีข้อมูลสถิติน้อยมาก ส่วนข้อมูลของส านักงานสถิติจังหวัด กับ สภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็มีตัวเลขท่ีแตกต่างกัน ไม่รู้เชื่อหรือยึดถือของใครดี ในปี 2560 ตัวเลขของ

ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากท่องเท่ียว 423,012.85 ล้านบาท แต่ตัวเลขของสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภูเก็ตมีเพียง 234,028 ล้าน บาท ถา้เอาตัวเลข

เฉพาะท่องเท่ียว ได้แก่ โรงแรม ขนส่ง การคา้ปลีก การประกันภัย จะมีเพียง 161,199 ล้านบาท ต่างจาก

ตัวเลขของส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตถึง 261,813.85 ล้านบาท ข้อมลูท่ีแตกต่างกันขนาดนี้ ไปไม่ถูก 

lock down เลย  

หลังโควิด 19 ช่วยกรุณาอัพเดทข้อมูลกันให้สมบูรณ์ และบอกวิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วยจะดีมาก 

เพื่อ New Normal กันทุกคนครับ 

28 พฤษภาคม 2020  

วิถีใหม่ส าหรับบริษัทน าเท่ียวรูปแบบ B2B หลัง Covid-19 

3 – 4 ปีก่อนหน้านี ้ กระแส Technology Disruption ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน าเท่ียวเป็นอย่างมากด้วยมี

การพัฒนา B2C Booking Engine เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ธุรกิจแบบ B2B ซ่ึงส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ

ออฟไลน์ได้รับผลกระทบ อีกท้ังสถานะการณ์โควิด-19 ก าลังเป็นตัวเร่งให้เกิดธุรกรรมออนไลน์เพิม่ขึ้น

อย่างกว้างขวางและรวดเรว็ 

กว่า 5 ปีท่ีภูเก็ตเจ๊ตทัวร์ ได้พัฒนา B2B Booking Platform บัดนี้มีความภูมิใจท่ีจะน าเสนอ B2B Booking 

Platform ท่ีจะรองรับเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.phuket.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ql7h-CTfuC_QSQFTslVoDkT_8E7bp531NAeI3Bvhln9SjNBY2Leqz4y0&h=AT2VYqGYsCQfpcW8_uVzogGvobxBaVqT-vnry804wE8mb1kRqXYPd_U3-BpiAYHQUIFAZvaETEHB2oocc5pm1UQT_Gk01NbYVOLPtN_IIkVDQf8eNi21XB_qr-SM9sFzX1r_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UFSvF231w0STUDaXNXVzXibZqyRKis6wQXvXQ3Wv0pQZmlaNV4FfebYn3iXGcMZ6MvYAIErUsar39KeMeWsL_R3hgoffTPnkRbsG-gjX32T8nop_oPA9uk18WIe2FJJkurft7poHAjqV6wFyKeEyq8Q
http://www.phuket.go.th/?fbclid=IwAR32boa5j6WbB6ysDh7CghvIONYSk-ODlEoDoKpvZsH8mZYb0g62LWXKO5o
http://phuket.nso.go.th/?fbclid=IwAR2g0HeM-yGIgMvhQFv1ac7ujXL8lFFbBRAo9ZlfnYvR5ydr6sqCClvA6Q8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fphuket.nso.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vZ6qnABq5n7sAX4fjfxyTlYcyekgO54AvYqmfN79FYMJx2EHy97fVIV8&h=AT0eXKXLvSp3EjkccIC2H1Uargrov6nnzJ9aSqpjt8fbTjAI-PklAAl7valuUsKCqsGTWOKuR0iLqhxoHQeCq24kdiBL8DVqYdNWSVH30GhkqgfU3Uwd7xWBkcRwYDCpz33U&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UFSvF231w0STUDaXNXVzXibZqyRKis6wQXvXQ3Wv0pQZmlaNV4FfebYn3iXGcMZ6MvYAIErUsar39KeMeWsL_R3hgoffTPnkRbsG-gjX32T8nop_oPA9uk18WIe2FJJkurft7poHAjqV6wFyKeEyq8Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mots.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tcSzixMZqSX9qYYGtmDNsC3E-6mRFbEYd9_CeXW6AU-5maHo7cSy6XTg&h=AT2Ps1ntXGSI8qVfIeYeqNuwTugFD1qgF3koC6YKMDIEMWqps4N4qANP1oTpjwX-r1ogm3zZZGeRcSjIU_eZ7G7BzMsFw80NujFqJkD0GrSSpF1g0YF6hPar03ir7D1xzCDW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UFSvF231w0STUDaXNXVzXibZqyRKis6wQXvXQ3Wv0pQZmlaNV4FfebYn3iXGcMZ6MvYAIErUsar39KeMeWsL_R3hgoffTPnkRbsG-gjX32T8nop_oPA9uk18WIe2FJJkurft7poHAjqV6wFyKeEyq8Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mots.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR3CcDtt_CxzMmRAd6HIuJ0rZIMNcachhQjEHlb6OtJPuAiIABq2pp5HlAs&h=AT2Ps1ntXGSI8qVfIeYeqNuwTugFD1qgF3koC6YKMDIEMWqps4N4qANP1oTpjwX-r1ogm3zZZGeRcSjIU_eZ7G7BzMsFw80NujFqJkD0GrSSpF1g0YF6hPar03ir7D1xzCDW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UFSvF231w0STUDaXNXVzXibZqyRKis6wQXvXQ3Wv0pQZmlaNV4FfebYn3iXGcMZ6MvYAIErUsar39KeMeWsL_R3hgoffTPnkRbsG-gjX32T8nop_oPA9uk18WIe2FJJkurft7poHAjqV6wFyKeEyq8Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nesdc.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2g7rzhAiP3w1rGEA39u9WYja-ej5Zuiqkxt7y3zN4OqHcZlIE6vjlgwQk&h=AT11vy2Zd6BL3kc-WOpWhchJZ8UMijdTmAH3qIV20lLi7EBeYQM-y9Vqw_D_0uAEdP8DYgdayHeTQ7mSiWRu0HhNP_6lWSCaiCwMYM-w2leropaE-6sSaPO1UJFWXzCQiqJA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UFSvF231w0STUDaXNXVzXibZqyRKis6wQXvXQ3Wv0pQZmlaNV4FfebYn3iXGcMZ6MvYAIErUsar39KeMeWsL_R3hgoffTPnkRbsG-gjX32T8nop_oPA9uk18WIe2FJJkurft7poHAjqV6wFyKeEyq8Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nesdc.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XFwO7qHkpU2zMrEEjQ_M6GmxA80CLoe1H7Fkv4LpIZk3x1d5hvLw01gg&h=AT11vy2Zd6BL3kc-WOpWhchJZ8UMijdTmAH3qIV20lLi7EBeYQM-y9Vqw_D_0uAEdP8DYgdayHeTQ7mSiWRu0HhNP_6lWSCaiCwMYM-w2leropaE-6sSaPO1UJFWXzCQiqJA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UFSvF231w0STUDaXNXVzXibZqyRKis6wQXvXQ3Wv0pQZmlaNV4FfebYn3iXGcMZ6MvYAIErUsar39KeMeWsL_R3hgoffTPnkRbsG-gjX32T8nop_oPA9uk18WIe2FJJkurft7poHAjqV6wFyKeEyq8Q
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มีเมนูให้เลือก 2 เมนู คือ 1. Design by Your Own หรือ Tailor Made Program กับ 2. Ready Made Tour 

Package  

1. Design Your Own จะมี Product ชนิดต่างๆ ได้แก่ Car, Boat, Tour, Hotel, Golf และ Spa เพื่อให้

เอเย่นต์สามารถเลือก Product จัดท าโปรแกรมเสนอลกูค้าให้ตรงกับความต้องการ  

2. Ready Made Tour Package เป็นแพ็คเกจรายการน าเท่ียวส าเร็จรูป อาทิเชน่ แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน หรือ 

4 วัน 3 คืนเป็นตน้ พร้อมส าหรับลูกค้า F.I.T และ Group อีกด้วย 

นอกจากนี้ ระบบยังได้มีการออกแบบรองรับให้ตรงกับความต้องการของ B2B ได้แก่ 

- ราคาสินค้าแตล่ะตลาด ส าหรับธุรกิจน าเท่ียวเข้าประเทศ Inbound Tour Operator เป็นท่ีทราบกันดีว่า

แต่ละ Supplier ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ทัวร์ หรือ อ่ืนๆจะให้ราคาท่ีแตกต่างกันในแต่ละตลาด B2B 

Booking Platform ของภูเก็ตเจ๊ตทัวร์จึงออกแบบรองรับเรื่องนี้ไว้ โดยจะมีราคาตลาด อาทิเชน่ 

Malaysia, Vietnam, Indonesia, India และ Worldwide รวมไปถึงเอย่นต์ไทยท่ีติดต่อต่างประเทศจะมี

ราคาพิเศษให้อีกด้วย 

- การจอง ท าการจองและได้รับการยืนยันทันที 

- ช าระเงิน สามารถท่ีจะเลือกการช าระได้ท้ังบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าธนาคาร  

- เมื่อได้รับช าระเงินเรียบร้อย ระบบจะจัดส่ง Voucher ให้ทางอีเมล์ต่อไป 

ลงทะเบียนได้ท่ี http://www.phuketjettour.com/Agent/register  

นี่คือตัวอย่างคลิปแสดงการจอง Product แต่ละชนิดจนถึงขั้นตอนช าระเงิน 

 

1 มิถนุายน 2020 

ASEAN Single Visa ถึงเวลาแล้วหรือยัง? 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.phuketjettour.com%2FAgent%2Fregister%3Ffbclid%3DIwAR1XFwO7qHkpU2zMrEEjQ_M6GmxA80CLoe1H7Fkv4LpIZk3x1d5hvLw01gg&h=AT39EXxTFYIFjG8Av5w215SftZDPqELDbuhLtSm8NAfuThpP44-Lpnl1DW8Zr8xLQnfJdjba04p2fWfeOd3lSeezOjlksovJgP7jwwP1c6Qmt4Q2Ho0Sq0Qc1HhJ9b1zDvnK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT39toZCZv7O8dY9XTORJ7jIwXVBFWmMC-tw0h-XagdWhMoFxLhePQud8LP9q6v6ReWLEnYJg8lVX747j_Bbd96JL5tXwc8bla-R8_J6bKIIpfLzjcOLglpMthhKdD9pzwnKpHNQpG7cXEIqBF14DTZHPw
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การท่องเท่ียวไทยหลัง Covid-19 จะฟื้นคืนกลับมาเชน่เดิมเมื่อไร? เป็นค าถามท่ีผู้ประกอบการเฝูารอด้วย

ใจจดใจจ่อ 

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ได้คาดการณ์ว่าธุรกิจขนส่งทางอากาศระหวา่ง

ประเทศจะมีรายได้ RPKs เช่นปี 2019 ต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 3 ปีคือปี 2023  

การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นในวันท่ี 13 พฤษภาคม และล่าสุดเมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคมได้แถลงข่าววา่

ขณะนี้สายการบินท่ัวโลกตอ้งการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อพยุงให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้

เป็นจ านวนเงินถึง 123 พันล้านดอลลาร ์หรือ คิดเป็น 3.875 ล้านลา้นบาท  

จากข้อมูลของ IATA ข้างต้น เป็นเรื่องท่ีต้องน ามาวเิคราะห์ว่าการท่องเท่ียวจะกลับคืนมามากน้อย

รวดเร็วอย่างไร ด้วยการท่องเท่ียวผูกพันกับการขนส่งทางอากาศ หากการขนส่งทางอากาศประสบ

ปัญหาการท่องเท่ียวย่อมประสบปัญหาไปด้วย  

ประการแรก การพยากรณ์หรือการคาดการณ์ของ IATA เบ้ืองต้นเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2020 การ

ขนส่งทางอากาศจะกลับมาเช่นปี 2019 นัน้อยู่บนพื้นฐานท่ีสายการบินยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่

หากสายการบินประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงเช่นบริษัทการบินไทยท่ีต้องฟื้นฟูกิจการ 

จ าเป็นต้องเข้าแผนฟืน้ฟ ู และลดขนาดของฝูงบินลง 30-40 % ย่อมจะท าให้จ านวนเท่ียวบินลดลง นัน่

หมายความว่าความสามารถในการขนส่งจ านวนผู้โดยสารลดลงด้วยเช่นกนั ดังนั้นหากสายการบนิ

นานาชาติท่ีเป็นสมาชิกทั้งหมดของ IATA ซ่ึงมีสัดส่วนถึง 82% ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศของโลก 

ประสบปัญหาทางการเงิน บ้างล้มละลายปิดกิจการ บ้างลดขนาดของฝูงบิน บ้างเข้าสู่แผนฟืน้ฟูจนการ

บริหารจัดการไม่คล่องตัว บ้างต้องควบรวมกัน การขนส่งทางอากาศจะฟืน้คืนกลับมาในปี 2023 ตามการ

พยากรณ์ อาจจะไม่เป็นเชน่นัน้? 

ประการที่สอง ไม่เพียงแต่ปัญหาของสายการบนิขา้งต้นเท่านั้น มาตรการระยะห่างทางสังคมกีดี 

มาตรการกักตัว 14 วันก็ดี(จากการส ารวจของ IATA 86% ของผู้โดยสารให้ค าตอบว่าไม่ประสงค์ท่ีจะ

เดินทาง) พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเปลี่ยนไปนิยมท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึนด้วยความมัน่ใจใน

ความปลอดภัย มาตรการเปิดประเทศเฉพาะกับประเทศที่ปลอดเชื้อก็ดี จะเป็นปัจจัยลบท่ีส่งผลกระทบต่อ

การขนส่งทางอากาศเพิ่มขึน้อีกโสดหนึ่งด้วย 

ถ้าหากปัจจัยลบข้างต้นเกดิขึ้นจริง ย่อมส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวอย่างรุนแรง และเมื่อรัฐบาลยุติ

การช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างแทนนายจ้าง การปิดกิจการอย่างถาวรก็ดี การลดขนาดของ

กิจการก็ดี อัตราการว่างงานคงจะพุ่งสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์ อาจจะมีให้เห็นกนั 

เราจะเตรียมการกันอย่างไรให้ผลกระทบน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้?  

จากรายงาน ASEAN Key Figures 2019 ของ ASEAN Secretariat พบว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน มี

จ านวนนักท่องเท่ียวภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (Intra-ASEAN) และ นอกกลุ่มประเทศอาเซียน (Extra-

ASEAN) มีตัวเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวที่น่าสนใจ กล่าวคือ  

                             Intra-ASEAN                      Extra-ASEAN               Total  

ปี2015                    45.9(42.2%)                          62.9 (57.8%)                  108.9 (100%)  
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ปี2018                    49.6(42.4%)                          85.5 (57.6%)                  135.2 (100%) 

หน่วย: ล้านคน 

จะเห็นว่าตัวเลขนักท่องเท่ียวนอกกลุ่มประเทศอาเซียน (Extra-ASEAN) มีจ านวนมากกว่าจ านวน

นักท่องเท่ียวของประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีเท่ียวกันเอง และนักท่องเท่ียวนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเหล่านี้มี

ส่วนหนึ่งท่ีท่องเท่ียวมากกว่า 1 ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน  

ASEAN is the first priority to travel 

นอกเหนือจากนักท่องเท่ียวที่เลือกเดินทางมาเฉพาะประเทศไทยเพียงประเทศเดียวซึ่งเราท าการส่งเสริม

กันอยู่แล้ว เราอาจจะเพิ่มนักท่องเท่ียวด้วยการดึงนักท่องเท่ียวนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาโดยมี

ยุทธศาสตร์ ASEAN เป็นอันดับแรกในการเดินทางท่องเท่ียวหลังโควิด19 “ASEAN is the first priority 

to travel after Covid-19”  กลุ่มประเทศ ASEAN มีการสาธารณสุขท่ีดี มีตัวเลขท่ีติดเชื้อน้อยและควบคุม

ได้ดี โดยผลักดันให้มี ASEAN Visa เกิดขึ้นโดยเร็ว ซ่ึง ASEAN Visa รัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนได้

ประชุมหารือกันทุกปีตั้งแตปี่ 2002 จนในปี 2017 มีเว็บไซต์ www.aseanvisa.org ขึ้นมาแต่ปัจจุบัน Visa 

Application Form ยังไม่มีความคืบหนา้แต่อย่างใด ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงยังใช้การไม่ได้ ติดปัญหาอะไร ใช้วิกฤติ Covid-19 เป็นโอกาสได้หรือไม่ ? ภายใน 

3-4 เดือนต่อจากนี้จะใช้งานได้หรือไม่? 

ท าเถิดครับ “การกอดอกไขว้แขนจับมือกัน” จะได้รับการปรบมือจากใจ 

7 มิถนุายน 2020 

การเปิดประเทศรูปแบบ “ทวิภาคี” หรือ “Travel Bubble”  

การเปิดประเทศ “ทวิภาคี” หรือ จะใช้ค าว่า “Travel Bubble”  ตามที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ใช้กัน 

ความหมายคงไม่ต่างกับค าว่า “ทวภิาคี” ของไทยเราสักเท่าไร แต่อาจจะมีจ านวนท่ีจับคู่มากกว่า 1 

ประเทศในการท าความตกลงระหว่างกันในการรับนักท่องเท่ียวภายใต้เง่ือนไขท่ียอมรับกันได้ว่าจะ

ปลอดภัยจากไวรัสโควิด19 โดยไม่ต้องมีการกักตัว 14 วัน เพราะถ้ามีมาตรการกักตัว 14 วัน คงจะไม่มี

นักท่องเท่ียวเดินทาง จากการส ารวจของ IATA 86% ให้ค าตอบว่าจะไม่เดินทางหากมีมาตรการกักตัว 

14 วัน 

ประเด็นคงจะมาคิดกันว่าจะเลือกประเทศใดบ้างท่ีจะท าความตกลงกันได้ ปัจจุบันทุกประเทศมีผู้ติดเชื้อ

กันทุกประเทศมากน้อยต่างกัน ดังนั้นลองมาคิดกันดูว่าหากจะเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ า จะมี

หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา จากข้อมลูผู้ติดเชื้อ ณ วนัท่ี 05/06/2020 ขอลองต้ังสมมุติฐานในการ

พิจารณาคัดเลือก ดังนี ้

1. ประเทศที่มี จ านวนคนท่ีติดเชื้อน้อยกว่า 100,000 ราย 

2. ประเทศที่มีอัตราส่วนจ านวนคนท่ีติดเชื้อต่อประชาการ 1 ล้านคน ต่ ากว่า 1,000 ราย 

3. ไม่มีผู้ติดเชื้อระหว่างกันภายในประเทศเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 14 วัน 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aseanvisa.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1r1CGp1xqns_y-M9k-zl7q1YS32ozarNaOnKHEDu-uIwA2XMnXAnGxBxk&h=AT2vPx6hXZev-6fvZO3mz4cXRxNZ-oaLt-jrAdy0sgtAx-nsQnc6RqjyAxCFTCTO5BplWvZEt499MCsXWwcySW7bCUjmAesu7YNXZ7OaJ37C3xrJeVetrGkIIXIwQK9vxy1R&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Pz7kC-RoalkGWvJwRIPLcsT-AJFljP0tBroetIPnXCgY3oP28Eu_8P_aeFCUNS2ARRnCGNBn7NM_aMfj4rG2gHHQHJc9vYNGs4Ru9Pdl51DkY2OH4c4hWjeSKAjscmhSW0prl6y7wLmx-7-G73iiskQ
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พบว่ามีประเทศที่เข้าข่ายส าหรับการท าข้อตกลง Travel Bubble อยู่เพียง 15 ประเทศซึ่งประเทศเหล่านี้มี

จ านวนนักท่องเท่ียวที่เข้าภเูก็ตในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 (2017) จ านวน 1,106,670 คน 

เมื่อรวมกับนักท่องเท่ียวไทยแล้วน ามาค านวณกับจ านวนห้องพักที่มีอยู่ จะมีอัตราการเข้าพักอยู่ท่ี 

24.64% โดยมีสมมุติฐานวา่มีจ านวนนักท่องเท่ียวเท่ากับจ านวนของไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 (2017) ซ่ึง

คาดการณ์ว่านา่จะต่ ากว่าอย่างน้อย 50% ดังนั้นอัตราการเข้าพักจะอยู่ท่ี 12 -13% 

การคัดกรองประเทศยึดถือข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิถุนายน ซ่ึงผ่านไปอีก 1 เดือนอาจจะมีตัวเลขท่ีดีขึ้น 

จ านวนประเทศที่สามารถท า Travel Bubble อาจจะเพิ่มขึ้นบ้าง #ยังมีความหวงั อย่างไรก็ตามติดตาม

และเตรียมการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการจ้างงาน และ ปัญหาสังคมที่จะติดตามมา 

ประชาชนการ์ดอย่าตก เชน่เดียวกันรัฐบาลการ์ดอย่าตก ในเรื่องต่อไปนี้ 

#ชดเชยคุ้มครองแรงงานตอ่เนื่อง 

#เยียวยาภาคการท่องเท่ียว 

#งบพรกท่ัวถึง 

#NoCorruption 

#วัคซีน 

#การปันใจ 

 

14 มถินุายน 2020 

Social distancing ในทุกท่ีทุกแห่ง คุณโควิด19ก าลังสร้างพฤติกรรมใหม่ๆให้กับมนุษย์ ทุกอย่างคุณ

ต้องท าด้วยความสงบเย็นมีแบบแผนไม่เร่งรีบ 

- รายงานตวักับ”ไทยชนะ”ทุกครั้งท่ีเข้าออกแต่ละร้านค้า 

- เป็น vip มีพื้นท่ีส่วนตัวมากข้ึน 1 คน 1 โต๊ะ แม้กระท่ังใน food court  

- ธนบัตรเป็นสิ่งท่ีไม่ควรจับต้อง คุณโควิด19 คงจะลงทุนใน e-money / digital currency ไว้ เพื่อเข้ามา

แทนที่ธนบัตร 

- ไม่อั้นฉี่ไวน้านเกิน เข้าแถวอย่างมีระยะห่างจะเป็นการเพิ่มพลังส่งสารคัดหลั่งใส่คนด้านข้างได้ 

 

20 มิถนุายน 2020 

ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีมี 3 โครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดย

ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 22,400 ล้านบาท อย่างไรก็ตามขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตุ และ

ข้อเสนอแนะ 

 

โครงการแรก “ก าลังใจ” นบัเป็นโครงการท่ีดีมาก และให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี เพื่อเป็นการตอบแทน

น้ าใจให้กับบุคลากรอสม.และเจ้าหนา้ท่ีรพ. สต. 1.2 ล้านคน ด้วยงบประมาณ 2,400 ล้านบาท   

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn2-nDw3VE9bRlvFgd-0lUXz1foDyRhMwCeMrfXYV0nsEFqbOwN19b3-M1olvpDTaAQ8ogantVtUARVMRSna6FqsIOOBobF1gBeuoTP6rVaEKitkIqlb9lGWVtcHh08f0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn2-nDw3VE9bRlvFgd-0lUXz1foDyRhMwCeMrfXYV0nsEFqbOwN19b3-M1olvpDTaAQ8ogantVtUARVMRSna6FqsIOOBobF1gBeuoTP6rVaEKitkIqlb9lGWVtcHh08f0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn2-nDw3VE9bRlvFgd-0lUXz1foDyRhMwCeMrfXYV0nsEFqbOwN19b3-M1olvpDTaAQ8ogantVtUARVMRSna6FqsIOOBobF1gBeuoTP6rVaEKitkIqlb9lGWVtcHh08f0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn2-nDw3VE9bRlvFgd-0lUXz1foDyRhMwCeMrfXYV0nsEFqbOwN19b3-M1olvpDTaAQ8ogantVtUARVMRSna6FqsIOOBobF1gBeuoTP6rVaEKitkIqlb9lGWVtcHh08f0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nocorruption?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn2-nDw3VE9bRlvFgd-0lUXz1foDyRhMwCeMrfXYV0nsEFqbOwN19b3-M1olvpDTaAQ8ogantVtUARVMRSna6FqsIOOBobF1gBeuoTP6rVaEKitkIqlb9lGWVtcHh08f0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn2-nDw3VE9bRlvFgd-0lUXz1foDyRhMwCeMrfXYV0nsEFqbOwN19b3-M1olvpDTaAQ8ogantVtUARVMRSna6FqsIOOBobF1gBeuoTP6rVaEKitkIqlb9lGWVtcHh08f0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn2-nDw3VE9bRlvFgd-0lUXz1foDyRhMwCeMrfXYV0nsEFqbOwN19b3-M1olvpDTaAQ8ogantVtUARVMRSna6FqsIOOBobF1gBeuoTP6rVaEKitkIqlb9lGWVtcHh08f0&__tn__=*NK-R
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ส าหรับโครงการท่ี 2 “ เราไปเท่ียวกัน” จะเป็นโครงการท่ีมีงบประมาณท่ีสูง ด้วยงบประมาณ 18,000ล้าน

บาท เพื่อให้เกิดการเข้าพักโรงแรมต่างๆ 5,000,000 หอ้งคืน (room nights) เมื่อน ามาค านวณกับจ านวน

ห้องพักที่มีอยู่ท่ัวราชอาณาจักร ซึ่งมีจ านวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 721,501 ห้อง  

 

ภาค                                จ านวน                    ห้องพัก                   Room Nights 

ท่ัวราชอาณาจักร             24,391                     721,501                  66,378,092  

กรุงเทพมหานคร                1,226                       99,346                    9,139,832  

กลาง                                 6,439                     192,930                  17,749,560  

เหนือ                                 4,960                     108,618                    9,992,856  

อีสาน                                 4,977                       95,350                    8,772,200  

ใต ้                                    6,789                      225,257                  20,723,644  

ข้อมูลเว็บไซต์:ส านักงานสถิติแห่งชาต ิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2561 

ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน จะมีห้องพักท้ังหมด 66,378,092 ห้องคืน ตามโครงการจะท าให้

เกิดการเข้าพักโรงแรม 5,000,000 ห้องคืน คิดเป็นอัตราเข้าพัก 7.53%  

จากอัตราการเข้าพัก มีข้อสังเกตุเพื่อพิจารณา ดังนี ้

1. อัตราการเข้าพักที่จุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของโรงแรมจะอยู่ท่ีประมาณ 40% – 60% ขึ้นอยู่กับ

อัตราค่าห้องพักและตน้ทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงแรม ด้วยอัตราการเข้าพักเพยีง 7.5% คาดว่าจะยังมี

โรงแรมปิดต่อเนื่อง ปิดดีกว่าเปิด จะมีการปลดคนงานอย่างจริงจังเมื่อประกันสังคมหยุดจ่ายเงินชดเชย

ช่วยเหลือนายจ้างไม่ให้ปลดคนงาน คาดวา่อาจมีการเลิกจ้างไม่ต่ ากวา่ 30-40% 

2. จ านวนห้องพักในแต่ละภาคมีไม่เท่ากนั หากการสนับสนุนภาคละ 1 ล้านคน จะท าให้อัตราการใช้

บริการของแต่ละภาคต่อจ านวนห้องพักไม่เท่าเทียมกนั ขาดความสมดุล สมควรใช้จ านวนห้องพักเป็น

เกณฑ์ 

3. อัตราการเข้าพักที่ 7.5% กิจการประสบภาวะขาดทุน จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร ท าให้เศรษฐกิจ

กระเตื้องข้ึนหรือไม่? มากนอ้ยอย่างไร? ปิดกิจการต่อเนื่องจะดีกว่าหรือไม่?  

4. วัตถุประสงค์คงไว้ซึ่งการว่าจ้าง ดังนัน้ควรพิจารณาเงินอุดหนนุช่วยเหลือเดือน ก.ค. – ก.ย ให้มี

ต่อเนื่อง หรือบางรายหากต้องปิดกิจการต่อเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย การชดเชยอาจลดเหลือเพียงอัตรา 

50%ของอัตราว่าจ้าง ซ่ึงประมาณการจ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีประมาณ 1.4 ล้านคน 

(เนื่องจากระบบข้อมูลไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลการจ้างงานท้ังหมดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีอยู่เท่าไร 

จึงใช้อัตราส่วน 1 ห้องพักมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 คน) จะใช้งบประมาณ 32,000 ล้าน

บาท  

5. ตั้งแต่เดือน ก.ค. เป็นตน้ไป เพื่อเป็นการลดภาระของทุกฝุาย ควรเปิดการบินระหว่างประเทศโดยเร็ว 

Travel Bubble ในรูปแบบรัฐบาลกับรัฐบาล ซ่ึงยังมีความซับซ้อนและรูปแบบยังไม่ค่อยชัดเจน จาก

ประสบการณ์ เคยสอบถามกับผู้บริหารสายการบินเวียดเจ๊ตท่ีสนง.โฮจิมินหว์่าจะเริ่มท าการบินเมื่อใด 

สนามบนิภูเก็ตเปิดเท่ียวบินระหว่างประเทศแล้ว ค าตอบท่ีได้รับ ไม่ได้ขึ้นกับสายการบินแต่ข้ึนกับรัฐบาล

เวียดนามจะอนุญาตหรือไม่ ซ่ึงสายการบินรอนโยบายรัฐบาลอยู่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลเจรจา

ระหว่างรัฐบาลด้วยกัน สว่นใครจะเริ่มติดต่อกันก่อน ควรก าหนดให้มหีน่วยงานท่ีชัดเจนท าหนา้ท่ีใน

ประสานงานกับประเทศต่างๆ ในเรื่อง Travel Bubble ไม่เช่นนัน้อาจจะ “ต่างคนต่างรอ ดูท่าที” ก็เป็นได้ 

6. โครงการ “ก าลังใจ” ส าหรับผู้ประกอบการน าเท่ียว 13,000 ราย เฉลี่ยรายละ 90 คนใน 3 เดือน จะมี

วิธีการเฉลี่ยถึงผู้ประกอบการให้เท่าเทียมทั่วถึงให้มากท่ีสุดอย่างไร? โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นท่ี

ต่างจังหวัดท่ีอยู่ห่างไกล 

 

หนทางดูมืดมน ไม่ยอมอับจน ย่อมพบทางออก 
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26 มิถนุายน 2020 

ธุรกิจท่องเท่ียวต่างประเทศ กับ การต่ออายุพรก.ฉุกเฉนิ 

 

จากมาตรการความปลอดภยัของรัฐเฝูาระวัง Covid-19 มีความเปลี่ยนแปลงปลดล็อคในแต่ละช่วงเวลา

แต่ละเฟสคืบหนา้มาตามล าดับสัมพันธ์กับการสภาวะปลอดเชื้อของประเทศ ในขณะท่ีเงื่อนไขการท า

ข้อตกลง Travel Bubble (ทวิภาคี) กับแตล่ะประเทศยังไม่มีความแนน่อนวา่จะเริ่มกับประเทศใดและ

เมื่อไร ผนวกกับความกังวลของรัฐบาลท่ีเกรงว่าจะมกีารระบาดระลอก 2 อันมีผลมาจากการคลายล็อค

เฟส 5 ให้ธุรกิจท่ีมีปฏิสัมพันธ์ใกลช้ิดมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเปิดกิจการได้ จึงจะพิจารณาต่ออายุ

พรก.ฉุกเฉินออกไปอีกระยะหนึ่ง เพราะรัฐบาลมัน่ใจในการควบคุมการแพร่เชื้อจะได้ผลดีกว่า  

 

เชื่อว่าประชาชนและผู้ประกอบการท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเข้าใจถึงสถานะการณ์กันเป็นอย่างดี แม้บาง

คนไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุพรก.ก็ดี แต่ประชาชนท่ัวไปไม่มีใครต้องการท่ีจะเผชิญกับการระบาด

ระลอก 2  

 

ธุรกิจท่องเท่ียวต่างประเทศเป็นธุรกิจท่ีมีการซ้ือขายล่วงหน้า มีความแตกต่างจากธุรกิจท่ัวๆไป เมื่อเปิด

กิจการปุาวประกาศออกไปล่วงหนา้วนัสองวัน อาจจะมีลูกค้าทันที แต่ส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวต่างประเทศ

ท่ีมีลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ ย่อมใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนล่วงหน้าในการส ารอง

เท่ียวบินที่พักจึงจะมีธุรกิจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นธุรกิจท่องเท่ียวที่เก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียวต่างประเทศจึง

เสมือนเป็นธุรกิจกลุม่เสี่ยงสูงสุดด้วยเป็นธุรกิจท่ีจะฟื้นตัวเป็นกลุ่มสุดท้าย ด้วยติดขัดเงื่อนไข Travel 

Bubble (ทวิภาคี) ผนวกกับการต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน คาดว่าจะฟื้นตัวได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป หรือ 

อาจจะนานกว่านั้นตราบใดท่ีประเทศอื่นยังมีการติดเชื้อ หรือ มีมาตรการเข้มขน้เกินไปจนนักท่องเท่ียว

ไม่ประสงค์จะเดินทาง 

 

ธุรกิจท่องเท่ียวต่างประเทศมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นจ านวนมาก นบัตั้งแต่โรงแรม บริษัทน า

เท่ียว มัคคุเทศก์ ร้านขายของท่ีระลึก ผู้ประกอบการขนส่งทุกชนิด (อากาศ บก น้ า) และ อาชพีอิสระ

อ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องอีกมาก ตราบใดท่ียังไม่มีเท่ียวบินจากต่างประเทศเข้ามาในแตล่ะสนามบนิ จะท าให้

ผู้ประกอบการเหล่านี้ประสบปัญหา ดังนัน้ รฐับาลจึงควรต่ออายุการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระ 

และ ผู้ประกันตนกับประกันสังคมไปอีก จนกว่าจะเริ่มมีเท่ียวบินต่างประเทศเข้าท่าอากาศยานนานาชาติ

แต่ละแห่ง  

 

ยินดีกับกลุ่มธุรกิจในเฟส 5 ท่ีได้รับการปลดล็อค แต่ต้องขอความร่วมมือของกลุ่มนี้ปูองกันการแพร่เชื้อ

ให้เต็มท่ีครับ มิฉนัน้โครงการ “ตู้ปันสุข”ท่ีเริ่มจะเงียบหายไปอาจหวนกลับมาอีกครั้ง 

 

30 มิถนุายน 2020 

Travel Bubble กับ อสม.ท่องเท่ียว 

 

ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่เปิดให้นักท่องเท่ียวทั่วไปเข้าประเทศ เพราะยังไม่มีการท าขอ้ตกลง Travel Bubble 

ทวิภาคีปลอดเชื้อกับประเทศใดๆ จะเป็นเพราะพิจารณาสรุปเงื่อนไขท่ีจะท าข้อตกลง Travel Bubble ยัง
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ไม่เสร็จหรือไม่? หรือ ยังมคีวามวิตกกังวลว่าเงื่อนไขท่ีจะท าข้อตกลงยังไม่อาจวางใจได้ว่าจะปัองกันการ

แพร่เชื้อหรือติดเชื้อหรือไม ่? 

 

จากข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เงื่อนไข Travel Bubble พอจะรวบรวมประมวลออกมาได้ดังนี้  

1. การตรวจเช็กสุขภาพทั้งจากประเทศต้นทางและปลายทาง 

2. หนังสือรับรองผ่านการตรวจโรคว่ามีผลเป็นลบ 

3. ใช้แอปพลิเคชนัติดตามตัวตลอดการเดินทาง 

4. สวมใส่หนา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 

5. การซื้อประกันสุขภาพ และใบรับรองสุขภาพอย่างละเอียด 

6. ไม่ต้องมีการกักตัว แต่จะต้องอยู่ในพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้เท่านัน้ 

 

ส าหรับข้อ 1. การตรวจเช็คสุขภาพตน้ทางและปลายทาง ตามที่ ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหนา้ศนูย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลนิิกภาควิชากุมารเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คมีเนื้อหาวา่ “แมจ้ะมีการกักตัว 14 วันแตม่ีการตรวจพบเชื้อโควิด19 

หลังจากกักตัวหลัง 10 วันไปแล้ว (11-14 วัน) 8% ดังนั้นต้องมีมาตรการอ่ืนมารองรับเพิ่ม” จึงไม่อาจ

วางใจได้ว่า การตรวจเชื้อต้นทางและปลายทางจะได้ผลในการปูองกันหรือไม่ 

 

ข้อ 2. หนังสือรับรองผ่านการตรวจโรคว่ามีผลเปน็ลบ สามารถตรวจสอบและให้น้ าหนักความนา่เชื่อถือ

ได้มากน้อยเพียงใด  

 

ส่วนข้อ 3. – 5. เป็นข้อมูลการเดินทาง การปูองกันการแพร่เชื้อและการรับเชือ้ กับ การประกันสุขภาพ 

นักท่องเท่ียวจะปฏิบัติตามหรือไม่  

 

ส าหรับข้อ 6. ไม่มีการกักตัว แต่จะต้องอยู่ในพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้เท่านั้น อาจหมายถึงพื้นท่ีตามเสน้ทางท่ี

ก าหนดไว้ในโปรแกรมท่องเท่ียว หากไม่ใช่เสมือนหนึ่งถูกกักตัวเชน่กัน ถ้าเป็นเช่นนั้นนักท่องเท่ียว

น่าจะไม่ประสงค์เดินทาง 

 

ความกังวลทางด้านสาธารณสุข คงจะเป็นห่วงว่านักท่องเท่ียวจะไปในท่ีต่างๆอย่างอิสระ ไม่ปฏิบัติตาม

ค าแนะน าสวมใส่หน้ากาก ไม่ใช้แอปพลิเคชัน่ติดตามตัว ซ่ึงความจริงแลว้หากสามารถควบคุมให้

นักท่องเท่ียวไปมาในท่ีต่างๆโดยไม่มีโอกาสแพร่เชื้อ หรือ ติดเชื้อ เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าจะไม่มี

การแพร่เชื้อและติดเชื้อ อนัจะเป็นผลดีต่อประเทศทั้งสองฝุายท่ีท า Travel Bubble ระหว่างกัน  

 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจและสามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวได้มากข้ึน จึงขอเสนอแนะ ให้นักท่องเท่ียวไม่ว่า

กลุ่มขนาดใดก็ตามต้องมีมคัคุเทศก์ติดตามเข้าไว้บรรจุอยู่ในเงื่อนไข Travel Bubble โดยมีเหตุผล

ประกอบดังนี้ 

1. มัคคุเทศก์จะท าหน้าท่ีด่ังเช่นอสม.สาธารณสุข ในการเฝูาระวังนักท่องเท่ียวอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่

การสวมหน้ากากตลอดเวลา การรักษาระยะห่างทางสังคม ให้ค าแนะน าเมื่อเข้าไปใช้ในสถานท่ีต่างๆที่มี

มาตรฐานSHA ใช้แอปพลเคชั่นติดตามตัว ล้างมือทุกครั้งท่ีเข้าใช้บริการแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการปูองกัน

การแพร่เชื้อและติดเชื้อ เรยีกว่า “อสม.ท่องเท่ียว” 

2. เพื่อให้มัคคุเทศก์ได้มีงานท า ด้วยปัจจุบันมัคคุเทศก์ว่างงานเป็นจ านวนมาก จึงควรได้รับการอบรมให้

ท าหน้าท่ีสอดส่อง เฝูาระวัง ในเรื่องสาธารณสุขพร้อมๆกันไปกับการให้บริการท่องเท่ียว 

3. เป็นการควบคุมให้นักท่องเท่ียงท่องเท่ียวเดินทางไปตามเส้นทางท่ีระบุในโปรแกรม ซ่ึงนักท่องเท่ียว

จะแสดงโปรแกรมและเส้นทางท่องเท่ียวพร้อมกับข้ันตอนขอวีซ่าเข้าประเทศ  
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4. ใช้อัตราค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ขั้นต่ าท่ีราชการก าหนด เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับ

นักท่องเท่ียวมากเกินไป 

5. ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวจองผ่าน OTA ไม่ได้จองผ่านบริษัทน าเท่ียว ให้เว็บไซต์ของ OTA ระบุแจ้งให้

นักท่องเท่ียวทราบว่าจะต้องใช้บริการมัคคุเทศก์เพื่อการสาธารณสุขในระหว่างท่ีโควิด19 ยังระบาดอยู่ 

ท้ังนี้ประเทศไทยเตรียมมัคคุเทศก์พร้อมให้บริการ stand by ท่ีสนามบินในแต่ละแห่ง พร้อมอัตรา

ค่าบริการ 

6. ปัจจุบันมีข้อถกเถียง จ านวนนักท่องเท่ียวต่ ากว่า 12 คนจะใช้มัคคุเทศก์ หรือ ไม่ใช้ก็ได้ แต่ในระหว่าง

การระบาดของโควิด19 เงื่อนไข Travel Bubble ก าหนดให้ต้องใช้มัคคุเทศก์ไม่ว่าจะกลุ่มนักท่องเท่ียวจะ

มีขนาดใด ด้วยโอกาสท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวขนาดต่ ากว่า 12 คนจะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก และท่องเท่ียว

อย่างอิสระ การมีมัคคุเทศก์จะช่วยดูแลปูองกันการแพร่เชื้อ หรือ ติดเชื้อได้  

อีกท้ังเป็นการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องนี้ และสร้างงานให้กับมัคคุเทศก์ไปพลางก่อน 

7. นักท่องเท่ียวที่ได้รบัการดูแลจากมัคคุเทศก์ ในการปูองกันการแพร่เชื้อ ตดิเชื้อ จะท าให้มีความ

ประทับและมั่นใจต่อมาตรการทางสาธารณสุขของประเทศไทย  

ข้อเสนอแนะข้างต้น อาจสามารถลดเง่ือนไขบางประการที่ไม่จ าเป็น เชื่อวา่จะเป็นการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุขท่ีได้ผลและมัน่ใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดระลอก 2 

เกิดขึ้น  

 

จึงฝากข้อเสนอแนะมายังผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด้วยครับ 

 

22 กรกฎาคม 2020 

New Normal ขององค์กรภาคเอกชนทางการท่องเท่ียว  

จากสถานะการณ์วิกฤตโควิด19 ภาวะหยุดนิ่งสะท้อนย้อนหลังไปให้เห็นถงึการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวของประเทศในอดีตท่ีผ่านมา ท่ีมุ่งเน้นปริมาณตอบสนองเศรษฐกิจอย่างเร่งรีบไร้แบบแผน จน

ท าให้แหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมเสื่อมโทรมลงไปอย่างมาก ขาดการบูรณะ เฝูา

ระวังอย่างมีระบบ ระบบข้อมูลสถิติท่ีขาดการตรวจยันความถูกต้อง ขาดกฎกติกาเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน จนมีสัญญาณแนวโน้มในเชิงลบทางการตลาด ก่อนเกดิวิกฤตโควิด19 ตลาด

ใหญ่ๆหลายประเทศก าลังย้ายฐานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  

การเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตยัิงเป็นท่ีหวั่นเกรงของประชาชน ศบค.วิตกกับการ

เกิดการระบาดในระลอกท่ี 2 ปฏิเสธแนวคิดในเรื่อง Travel Bubble ไปอย่างไม่มีก าหนด ข้อมูลจาก

บริษัทน าเท่ียวหลายๆประเทศคาดว่าความน่าจะเป็น การท่องเท่ียวระหว่างประเทศจะเริ่มฟื้นตัวราวกลาง

ปี 2564 ดังนั้นวิกฤติเศรษฐกิจท่องเท่ียวก าลังเปิดประตูรอให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทั้ง

ระบบเข้าไปเผชิญตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีนี้เป็นต้นไป 

 

วิกฤติท่ีก าลังจะเผชิญท้าทายต่อความสามารถขององค์กรภาคเอกชนทางการท่องเท่ียว และ 

ผู้ประกอบการ อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง New Normal ในการท างานและบทบาทในหลายมิติ 

การปรับโครงสร้างขององค์กร บทบาทขององค์กร และ คุณภาพของคณะกรรมการบริหารองค์กรฯควรมี

ปรับตัวสู่ New Normal หรอืไม่?  

หากจะต้องมีการปรับตัว New Normal แต่ละองค์กรเอกชนควรจะมีบทบาทใดบ้าง ?  

 

๑. สมาคมอาชพี เป็นสมาคมที่รวบรวมผู้ประกอบอาชีพประเภทเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันจัดตั้งสมาคม 

ได้แก่  
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1.โรงแรม (Hotel)  

2. ผู้ประกอบการขนส่งทางบก (Transportation - Land)  

3. ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ า (Transportation – Sea) 

4. ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ (Transportation – Air) 

5. ผู้ประกอบการทัวร์ (Tour Operator) 

6. ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องด่ืม (Restaurant)  

7. ร้านจ าหนา่ยของท่ีระลึก (Souvenir)  

8. บริษัทน าเท่ียวเข้ามาในประเทศ (Inbound Travel Agents)  

9. บริษัทน าเท่ียวไปต่างประเทศ (Outbound Travel Agents) 

10. ธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ (Domestic Travel Agents) 

11. ผู้ประกอบการนันทนาการ (Entertainment)  

12. ผู้ประกอบการสปา (Spa)  

13. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

ควรมีบทบาทหลักในการสง่เสริม ช่วยเหลือ พัฒนาอาชีพสมาชิกของกลุ่ม กล่าวคือ 

- จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาอาชพีของสมาชิก เพื่อรู้เท่าทันปัญหาและปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง  

- พัฒนาอาชพี การฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถบุคลากรในอาชีพนัน้ให้มีมาตรฐานท้ังความรู้ และ

ความสามารถในสาขาอาชพีนั้นๆ 

- พัฒนา นวตักรรม ผลิตภณัฑ์ของอาชีพนั้นๆให้มีการต่อยอด มาตรฐานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

- สร้างกฎ กติกา มารยาทของอาชีพนั้นๆในบางเรื่องท่ีไม่จ าเป็นต้องให้ภาครัฐเป็นผู้ก าหนด เป็นท่ี

ยอมรับของสมาชิกประกาศใช้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อความมีมาตรฐาน ลดความขดัแย้ง สามารถประกอบ

อาชีพด้วยความสะดวกราบรื่นของสมาชิก  

- ประสานงาน รว่มกิจกรรม กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากระเบียบ

และข้อกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกเปน็ไปอย่างราบรื่น 

- ร่วมกับภาครัฐในการแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

ประกอบอาชีพของสมาชิกเป็นไปด้วยความราบรื่น และ ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมอันดี 

- การรวบรวม ตรวจสอบยัน (Cross Check) ข้อมูล สถิติ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ท าการวิเคราะห ์

สรุปผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก 

- ติดตามการท างานของภาครัฐ โดยรวบรวมข้อมูลจากกรรมการและสมาชิก สรุปประเมินผลการท างาน

ของหน่วยงานรัฐ ตามนโยบาย New Normal ของรัฐบาล เสนอรัฐและส าเนาให้สมาชิกทราบถึงความ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 

โดยมีอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสรา้งพลัง สร้างศักยภาพให้กับองค์กร พัฒนาองค์กร เปิด

โอกาสให้สมาชิกมีส่วนรว่ม และ พัฒนาคนรุน่ใหม่ๆท่ีมีคุณภาพมศีักยภาพเข้ามาขับเคลื่อนองค์กร

ส าหรับวาระต่อๆไป 

 

๒. สมาคมพืน้ที ่หรอื สมาคมธรุกจิการท่องเทีย่วจงัหวดั เป็นสมาคมที่รวบรวมผู้ประกอบการท่องเท่ียวทุก

อาชีพท่ีอยู่ในพื้นท่ีเข้าเปน็สมาชิกของสมาคม ได้แก่ Tourist Association ของจังหวัดต่าง ๆ เช่น Chiang 

Mai Tourism Business Association, Krabi Tourism Association, Pattaya Business and Tourism 

Association, Phuket Tourist Association เป็นต้น 

บทบาทหลัก คือ การพัฒนาการท่องเท่ียวของพื้นท่ีหรือของจังหวัดในภาพรวม ประสานงานกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสมาชิกในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวในพื้นท่ีมี
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ศักยภาพที่ดีอันเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเท่ียว ยังคุณประโยชน์ต่อสมาชิกทุกสาขาอาชีพท่ีอยู่

ในพื้นท่ีในทิศทางท่ีย่ังยืน กล่าวคือ  

- เฝูาระวังอย่างมีระบบ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ

ทางการตลาด ด้วยผู้ประกอบการท่องเท่ียวทุกอาชีพมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

จึงควรมีบทบาทรับผิดชอบในการเฝูาระวังอย่างมีระบบ เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพที่ดีของแหล่งท่องเท่ียว มี

ความยั่งยืน  

- ส่งเสริม พัฒนา สนิค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียว และ พัฒนา

ตลาดให้มั่นคง ย่ังยืน  

- ส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของจังหวัดไปยังตลาดต่างๆท้ังในและต่างประเทศ  

- พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ให้มคีวามรู้ความสามารถ มีคุณภาพ มีมาตรฐานท่ีดี 

- ส่งเสริม พัฒนา ผลักดัน สาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยส่งเสริมและกระทบการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน อาทิ

เช่น การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร การไฟฟูา การประปา การจัดการขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นต้น 

- ร่วมกับภาครัฐในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบอาชีพของสมาชิกเป็นไปด้วยความราบรื่น และ ถูกต้องตามกฎหมาย 

และ จริยธรรมอันด ี

- การรวบรวม ตรวจสอบยัน สถิติ ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ จัดท าแผนแม่บท เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ

สมาชิก เพื่อทราบถึงทิศทางการท่องเท่ียวของพื้นท่ีและจังหวัด 

- ติดตามการท างานของภาครัฐ โดยรวบรวมข้อมูลจากกรรมการและสมาชิก สรุปประเมินผลการท างาน

ของหน่วยงานรัฐ ตามนโยบาย New Normal ของรัฐบาล เสนอรัฐและส าเนาใหส้มาชิกทราบ 

โดยมีอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพ สรา้งพลังให้กับองค์กร เปิดโอกาสสมาชิกมี

ส่วนร่วม และ พัฒนาคนรุ่นใหม่ๆท่ีมีคุณภาพมศีักยภาพเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรในวาระต่อๆไป 

 

๓. สภาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวจงัหวดั เป็นตัวแทนจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในพื้นท่ี ท้ังจากสมาคม

อาชีพและสมาคมพื้นท่ีรวมเข้าด้วยกัน เป็นส่วนหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

โดยได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการของสมาคมอาชีพ และ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว  

มีบทบาทหลักในการรวบรวมข้อมูล ปัญหา วิสัยทัศน ์ เพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาท่องเท่ียวในระดับ

จังหวัด ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ของชาติท่ี ๕ ประเด็นการท่องเท่ียว อีกท้ัง

ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยมีบทบาทหลักดังนี้  

1. ติดตาม ตรวจสอบ ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในภาพรวมเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๕ 

ประเด็นการท่องเท่ียว และ บรรลุเปูาหมายตามดัชนชีี้วัดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเท่ียว

โลก TTCI (Travel & Tourism Competitive Index) ของ UNWTO (United Nation World Tourism 

Organization) 

2. ร่วมกับสมาคมอาชพีและสมาคมพื้นท่ีในการก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 

ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ี ของจังหวัด เพื่อการเฝูาระวัง ส่งเสริม การอนุรักษ์ รักษา และ 

พัฒนาสรา้งสรร แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ในจังหวัดนัน้ๆใหม้ี

ความสวยงามย่ังยืน ทรงคุณค่ามีมูลค่าทางการท่องเท่ียว 

3. ผลักดันให้การเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย ท่ารถ ท่าเรือ ท่าอากาศ

ยาน ถนนหนทาง ท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงปริมาณ และ คุณภาพของการบริการ สะดวก 

ปลอดภัย และ ประหยัด 
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4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infra-Structure) สาธารณูปโภค และ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการรองรับ

นักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ อาทิ เช่น ผังเมือง สิ่งแวดล้อม น้ า ไฟฟูา การสื่อสารโทรศพัท ์

อินเตอร์เนต การสาธารณสุข เป็นต้น 

5. การพัฒนาบุคลากร (Human Development) ประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพื่อให้สมาคมต่างๆมีการพัฒนาฝึกอบรมให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น สามารถรองรับ

นักท่องเท่ียวได้หลากหลายในระดับสากล  

6. สร้างกฎ กติกา อันเป็นท่ียอมรับระหว่างอาชีพท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพื่อลดความขัดแย้ง 

ความมีมาตรฐาน สมาชิกในอุตสาหกรรมประกอบอาชีพด้วยความสะดวกราบรืน่ 

7. สถิติและการวิเคราะห์ (Statistic & Analysis) รวบรวม ตรวจสอบยัน(Cross Check) ข้อมูล สถิติ ของ

จังหวัด และ ภาพรวมในระดับประเทศเพื่อรู้เท่าทันต่อปัญหาและการเปลี่ยนแปลง จัดท าแผนแม่บท

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหส้มาชิก 

8. ติดตามการท างานของภาครัฐ โดยรวบรวมข้อมูลจากกรรมการและสมาชกิ สรุปประเมินผลการ

ท างานของหนว่ยงานรัฐ ตามนโยบาย New Normal ของรัฐบาล เสนอรัฐบาลและส าเนาให้สมาชิกทราบ 

 

ในวาระท่ีองค์กรภาคเอกชนหลายๆองค์กรจะมีการเลอืกตั้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ท้ัง

ส่วนกลางและส่วนภมูิภาคท้ังในปีนี้และต้นปีหน้า ความท้าทายจากวิกฤติโควิด19 กับ New Normal ของ

องค์กรควรจะมีหรือไม่ จึงฝากประเด็นไว้ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อพิจารณา  

 

23 กรกฎาคม 2020 

AOT Application - Covid19 ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

ค่อนข้างจะหงุดหงิดกับการใช้ AOT Application - Covid19 ซ่ึงผู้โดยสารทุกคนท่ีจะเดินทางออกจากท่า

อากาศยานแต่ละแห่งจะต้องโหลด AOT Application และท าการลงทะเบียนซ่ึงมีรายละเอียด

ค่อนข้างมาก  

 

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตวั ชื่อ นามสกลุ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน อาชีพ และ 

เบอร์โทรศัพท์  

หน้า 2 ข้อมูลเดินทาง ให้เลือก ไม่ได้เดินทาง หรือ เดินทาง เมื่อเลือกเดินทาง จะมี drop down ให้เลือก

ว่า เดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟ รถสาธารณะ  

หน้า 3 การเข้าเมือง - เดินทางระหว่างประเทศ / เดินทางภายในประเทศ ซ่ึงจะมีให้เลือกเอกสาร หนังสือ

เดินทาง กับ บัตรประจ าตัวประชาชน เมื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะมีเปิดกล้องให้ถ่ายภาพหนังสือ

เดินทาง หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน  

หน้า 4 ข้อมูลการเดนิทาง ให้เลือก ไม่ได้เดินทาง / เดินทาง เมื่อเลือกมีการเดินทาง จะขึ้นรายการให้

เลือก ประเภทการเดินทาง เครื่องบิน ใส่หมายเลขเท่ียวบิน จังหวัดต้นทาง จังหวดั และ อ าเภอ ปลายทาง

หน้า 5 ข้อมูลอ่ืน ให้เลือกระหว่าง ไมม่ีอาการ กับ มีอาการ โดยมีรายการอาการต่างๆให้ตอบเช่น 

อุจจาระร่วง อาเจียน ปวดท้อง ไข้ ผ่ืนตามร่างกาย ปวดศีรษะ ฯลฯ  

หน้าสุดท้าย ท ารายการส าเร็จ ต้องเก็บหน้าจอนี้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ประตขูาออก  

ทุกครั้งท่ีเดินทางจะต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทุกครั้ง ซ่ึงระบบท่ีดีเมื่อ register แล้ว sign in ใน

ภายหลัง ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ าอีก ข้อมลูท่ีลงทะเบียนไว้ควรปรากฎขึ้นมาจากฐานข้อมูล เพียงใส่ข้อมูล

เดินทาง Boarding Pass เพิ่มเติมเท่านัน้เป็นพอในฐานะหนึ่งในผู้ใช้บริการและเดินทางค่อนข้างบ่อย มี 

 

ข้อสังเกตุ และ ความคิดเหน็เพื่อประหยัดเวลาและสะดวกต่อผู้เดินทาง ดังนี้ 
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หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ใส่ชื่อ นามสกลุ และ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื หนังสือเดินทาง นา่จะ

เพียงพอแล้ว โดยระบบจะ detect กับฐานข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หากไม่มีฐานข้อมูลก็ถา่ยภาพ

เก็บไว้อย่างเดียว จะไม่ดีกว่าหรือกับข้อมูลท่ีอาจสับสน 

หน้า 2 เมื่อจะขึ้นเครื่อง นัน่ย่อมหมายถึงการเดินทาง ท าไมต้องมีค าถามว่า ไม่ได้เดินทาง หรือ เดินทาง 

และ เหตุใดต้องให้เลือกว่าเดินทางด้วย เครื่องบิน รถไฟ หรือ รถสาธารณะ เมือ่เดินทางผ่านท่าอากาศ

ยาน ยังจะมียานพาหนะชนดิอ่ืนอีกหรือ?  

หน้า 3 การถ่ายภาพหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน เมื่อกรอกหมายเลขบ้ตรประจ าตัว

ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง สัมพันธ์กับหน้า 1 

หน้า 4 เหตุใดต้องเลือก ไม่ได้เดินทาง / เดินทาง ในเมื่อจะขึ้นเครื่องอยู่แล้ว นั่นไม่ใช่การเดินทางหรอก

หรือ? และการกรอกข้อมลูเดินทางจากจังหวัดต้นทาง จังหวัดและอ าเภอปลายทาง (บังคับใส่)ใช้วิธี

สแกน Boarding Pass ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน จะไม่ดีกว่าหรือ?  

หน้า 5 ข้อมูลอ่ืน ให้เลือกระหว่างไม่มีอาการ กับ มีอาการ มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด เพราะสุดท้าย

เท่าท่ีพบเห็นทุกคนก็เลือกตอบ ไม่มีอาการ เพื่อประหยัดเวลา  

พบเห็นผู้โดยสารต้องเสียเวลากรอกข้อมูล และ ยืนกันหนาแนน่ ณ ประตูขาออกท้ังๆที่ปัจจุบันยังมี

เท่ียวบินไม่มาก หากมีเท่ียวบินเพิ่มถี่ขึ้น จะเกิดความคับค่ังพื้นท่ีจะเพียงพอหรือไม่ ดังนัน้หาก 

application friendly user มากกวา่นี้จะดีมาก นับตั้งแต่ลงทะเบียนอย่างง่ายๆ ใส่ชื่อและหมายเลขบัตร

ประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง และ ถ่ายภาพเก็บไว้ในระบบ เมื่อ sign in เพียงสแกน Boarding Pass เป็น

อันเสร็จสิ้น ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ าทุกครั้งท่ีเดินทาง ขนาดผู้เดินทางท่ีมีความสมบูรณ์ทางร่างกายยังบ่น

กันพึมพ า แล้วผู้เดินทางท่ีไม่มีความพร้อมในศักยภาพของร่างกายจะขลุกขลักเพียงใด? ผู้สูงอายุ คน

พิการ เปน็ต้น นอกจากนี้ยังไม่ต้องสิ้นเปลืองเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องคอยดูแลให้บริการกรอกข้อมูลอีกด้วย 

จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยให้ความสะดวก ผู้โดยสารส่วนมากจะบ่นและไม่ค่อยพอใจกับแอพพลิ

เกชั่นกันมาก แต่เจ้าหน้าท่ีไม่รู้จะท าอย่างไรก็พยายามให้บริการเต็มที่ ยังตกใจกับข้อมูลท่ีเจ้าหน้าท่ีคน

หนึ่งบอกว่าค่าเขียนแอพพลิเกชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงมากถา้เป็นจริงของค่าใช้จ่ายขนาดนั้นเมื่อเทียบกับ

ประสิทธิภาพเพียงแค่นี?้ 

 

รบกวนพิจารณาปรับปรุงด้วยครับ 

 

15 สิงหาคม 2020 

อนาคตของภูเก็ต 

ย้อนไปเมื่อครั้งก่อนวิกฤติต้มย ากุ้งการท่องเท่ียวของจังหวัดเติบโตอย่างสุดชีด หลังจากมีการผลักดัน

และส่งเสริมการท่องเท่ียวกันอย่างหนักและต่อเนื่อง ณ เวลานั้น มีค าถามว่า นอกเหนือจากท่องเท่ียวแล้ว

ภูเก็ตมีช่องทางธุรกิจอ่ืนหรอืไม่? นั่นคือกระแสแรกของการท่องเท่ียวภูเก็ต 

 

ต่อมาวิกฤติการณ์ต้มย ากุ้ง ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเท่าตัว อานิสงส์จากค่าเงินบาทท าให้

นักท่องเท่ียวหลั่งไหล การท่องเท่ียวเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปอีกข้ันหนึ่ง ค าถาม ภูเก็ตจะมีช่องทาง

ธุรกิจอ่ืนได้อีกหรือไม่ ก็ซาลดน้อยลง แต่เสริมเตมิแต่งด้วยแนวคิด ของการเป็น World Class 

Destination ด้วยการเป็น IT City นับเป็นกระแสท่ีสอง 

 

จนกระท่ังภัยพิบัติสึนามิเขา้ถล่มภูเก็ตและชายฝ่ังทะเลอันดามนัเมื่อปีพ.ศ. 2547 ไม่เพียงแต่สึนามิเปน็

คลื่นยักษ์เข้าถล่ม 2-3 ปีหลังจากนัน้ การท่องเท่ียวก็ตามติดเข้าถล่มอย่างต่อเนื่อง ด้วยจังหวัดภูเก็ต
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กลายเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายของคนท่ัวไปท้ังโลก อีกท้ังมีปัจจัยเกื้อหนุนจากการเติบโตของสายการบิน

ต้นทุนต่ าด้วย เป็นกระแสท่ีสามก่อนเกิดภัยพิบัติโรคระบาดของโควิด19 

  

โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวรุนแรงท่ีสุดต่อทุกภาคส่วนของโลก เมื่อโลกหยุดนิ่ง 

ท าให้ทุกคนหันกลับมามอง แล้วใหห้วั่นวิตกถึง Over Supply ของจ านวนโรงแรมและห้องพัก กับการ

ท่องเท่ียวจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ ค าถามเดิมเมื่อ 30 ปีท่ีแล้ว จึงหวนกลับมาอีกครั้ง อนาคตภูเก็ตจะ

เป็นอย่างไร?  

ทิศทางท่ีผ่านมา ได้เลือกเศรษฐกิจสาขาการท่องเท่ียวอย่างเดียว โดยแตกแขนงเพิ่มศักยภาพการ

ท่องเท่ียวแต่ละด้านให้สูงข้ึน อาทิเชน่ การท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การกีฬาเพื่อ

การท่องเท่ียว การท่องเท่ียวชุมชน และ เมืองแหง่การประชุมสัมนา เป็นตน้ ท้ังนี้เศรษฐกิจสาขา

ท่องเท่ียวต้องมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเย่ียม จึงจะเกิดการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน แต่ก่อน

และหลังสถานะการณ์โควดิ 19 พบว่าการจัดการทางส่ิงแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ และจะดีขึ้นหรือไม่? 

จึงไม่มีความมั่นใจว่า เศรษฐกิจท่องเท่ียวเพียงสาขาเดียวจะมีความปลอดภัย การเพิ่มเศรษฐกิจสาขาอ่ืน

มีความเปน็ไปได้มากน้อยเพียงใด?  

 

$$$เพียงแค่หนามต าเท้า บ่งออกไม่ได้ เดินกระเผลกๆ ราคา Public Transport แพง ท าอะไรไม่ได้$$$ 

 

ด้วยห่างเหินเรื้อเวทีทางความคิดไปนาน แต่ด้วยสถานะการณ์โควิด19 ท าให้มีเวลารื้อฟืน้ข้อมูลในความ

ทรงจ า มาปะติดปะต่อเชื่อมโยงกันได้บ้าง จึงขอคิดด้วยคนว่าอนาคตภูเก็ตจะมชี่องทางท่ีสองอะไรใน 4 

กระแสหลัก อันได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ การท่องเท่ียว  

ประเมินจากศักยภาพของภเูก็ตจากในอดีตถึงปัจจุบัน 

 

ท าเลท่ีตั้ง - เกาะภูเก็ตมีชัยภูมิอยู่ในทะเลอันดามนั มหาสมุทรอินเดีย มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็น Gateway 

ของภาคใต้ หรือ ภาคใต้ตอนบน 

ประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกจิ – ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่ีมกีารติดต่อค้าขายกับต่างชาติมาโดยตลอดยาวนาน

กว่า 200 ปี นับตั้งแต่ยุคสมัยท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ค้าขายแร่ดีบุกกับพระยาราชกปิตัน (ฟราน

ซิส ไลท์) ต่อเนื่องเร่ือยมาจนแร่ดีบุกเป็นอุตสาหกรรมของจังหวัดภูเก็ตมชีาวตา่งชาติเขา้มาลงทุน

โรงงานถลุงแร ่ การส่งออกแร่ดีบุกเป็นรายได้อันดับต้นๆของประเทศ จนกระท่ังถึงยุคแร่ดีบุกเสื่อมความ

นิยม การท่องเท่ียวเข้ามาแทนที่ ซ่ึงก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการติดต่อค้ากบัต่างชาติ น าเงนิตรา

ต่างประเทศเข้าประเทศเช่นกัน  

สาธารณูปโภค - ภูเก็ตมีคมนาคมขนส่งครบท้ังสามอันได้แก่ ทางบก ทางน้ า และ ทางอากาศ 

โทรคมนาคมที่ทันสมัยเพรยีบพร้อมสมบูรณ์ 

ทรัพยากรมนุษย์ - จากการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมาโดยตลอด ประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี 

ประชากรในจังหวัดมีการศกึษาสูง มีการใช้ภาษาตา่งประเทศกันได้ในหลายระดับ มีความเข้าใจใน

ระบบการค้า การติดต่อสื่อสารกับธุรกิจต่างชาติได้เป็นอย่างดี  

ด้วยภูเก็ตมีภูมิประเทศเป็นเกาะ เกษตรกรรมท่ีต้องใช้พื้นท่ีและน้ ามาก อีกท้ังราคาท่ีดินสูงจึงเป็น

ข้อจ ากัดท่ีจะยึดเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจสาขาหลักได้  

ส่วนอุตสาหกรรมก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของมลพิษท่ีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว ราคาท่ีดินและค่าครองชีพท่ีสูงเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม 

เมื่อกลับมามองถึงอุตสาหกรรมท่องเทียว ในอนาคตต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปริมาณนักท่องเท่ียวจะต้องถูกจ ากัดให้น้อยลง ดังนั้น จะเกิดปริมาณห้องพักส่วนเกินขึน้เป็นจ านวนมาก 
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จะท าอย่างไร? ดังนั้นเศรษฐกิจสาขาพาณชิยกรรมจึงมีความนา่จะเป็นส าหรับเศรษฐกิจสาขาท่ีสองของ

ภูเก็ตเพื่อต่อยอด และ เสรมิการท่องเท่ียวที่มีอุปทานส่วนเกินได้ (Over Supply)  

 

ในงานประชุมสามัญประจ าปีสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว จ. ภูเก็ต เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคมที่ผ่านมา TCEB 

น าเสนอนโยบายส่งเสริม MICE ในจังหวัดภูเก็ต จึงได้น าเสนอให้สมาคมฯและTCEB ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ตรงรือฟื้นโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ซ่ึงเคยร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ ในเวลานัน้คณะกรรมการมีความเหน็สรุปว่าภูเก็ตมีความเป็นไปได้มากกวา่

จังหวัดเชียงใหม่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเอ้ือต่อโครงการ ต่อมามีการตั้งงบประมาณเพื่อการก่อสร้างศนูย์

ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองงบประมาณได้โยกไปจังหวัดเชียงใหม่

แทน  

 

ในท่ีประชุมได้ตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า การก าหนดพืน้ท่ีส าหรับประชุมกับแสดงสินค้าในอัตราส่วน 60:40 นั้น 

ไม่น่าจะถูกต้อง ด้วยความเป็นจริงแล้ว งานแสดงสินค้ามีมากกวา่งานประชุม ไม่ว่าศนูย์ประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ์ เมืองทองธานี หรือ ไบเทค จะมีงานแสดงสินค้าเป็นส่วนใหญ่ งานประชุมนานาชาติมนี้อยครั้งมาก 

ซ่ึงในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Messe Berlin Germany, Excel London, HKCEC Hong Kong หรือ 

SUNTEC Singapore พื้นท่ีเพื่อการประชุมมีเพียง 10 – 15% ของพื้นท่ีแสดงสินค้า โดยเฉพาะท่ีสิงคโปร์

เป็นลักษณะ Multi-Purpose ใช้เพื่อการแสดงสินค้าเป็นหลักแล้วปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมได้ ท่ี

สิงคโปร์มีการแสดงสินค้าทุกสัปดาห์ ท าให้ราคาห้องพักในสิงคโปร์ ช่วง Weekday จะแพงกว่า 

Weekend เพราะ Weekday ผู้พักจะเป็น Exhibitor กับ Visitor ส่วน Weekend จะเป็นนักท่องเท่ียว 

ดังนั้นเศรษฐกิจสาขาพาณชิยกรรม จ าเป็นต้องมีศนูย์แสดงสินค้า จึงควรจะผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อท่ีจะ

เป็นเวทีให้ผู้ซ้ือ ผู้ขาย มาพบกัน ฐานการผลติจะเป็นพื้นท่ีในจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยภุเก็ตท าหน้าท่ี

การตลาดและ Logistic เมื่อมีกิจกรรมการแสดงสินค้า ผู้ซ้ือและผู้ขายจ าต้องพักโรงแรม ซ่ึงจะสามารถ

ชดเชยกับอุปทานส่วนเกินได้ และเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงเกิดและดีขึ้นที่ภูเก็ตเท่านัน้ แต่ขยายผลไปยัง

จังหวัดต่างๆในภาคใต้ตอนบน โดยมีตลาดใกล้ตัวท่ีสุดคือกลุ่มประเทศ BIMSTEC  

 

หมายเหต ุ ศูนย์แสดงสินค้าไม่ควรกระจุกตัวอยู่ท่ีกรุงเทพเท่านั้น แต่ละภาคควรให้มีเพื่อเป็นเวทีให้

ผู้ประกอบการในแต่ละภูมภิาค เปิดโอกาสให้พัฒนาขีดความสามารถในการผลติของตนเอง 

ครับ เศรษฐกิจสาขาพาณชิยกรรมเป็นอีกหนึ่งทางเลอืกท่ีสมควรศึกษาความเปน็ไปได้ ส าหรับการลงทุน

สาธารณูปโภคท่ีจะรองรับต่อไป  

 

28 สิงหาคม 2020 

ได้รับเชิญจากสมาคมท่องเท่ียวอาเซียน (ASEANTA)ให้เป็นวิทยากรส ารวจศักยภาพของชุมชนเพื่อ

พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะยกระดับเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่บรรจุลงในโปรแกรมท่องเท่ียวตาม

โครงการของอพท.(องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน) ส่งเสริม

ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาดโควิด19 และ แนะแนวชมุชนเพื่อยกระดับแหล่ง

ท่องเท่ียวของชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

ชุมชนแรกท่ีท าการส ารวจคือ “บ้านท่าดินแดง” เป็นชุมชนหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนาม ิ

และเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการกับชุมชนนี้ อันได้แก่ การท่องเท่ียว การเกษตร การประมง ซ่ึง

อพท.ได้เข้ามาบริหารพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชมุชนตั้งแต่ปพี.ศ. 2560 

พื้นท่ีในชุมชนประกอบด้วยส่ิงจูงใจท่ีมีศักยภาพดังนี้ 

1. ปุาโกงกางท่ีมีความสมบูรณ์ 
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2. ประมงพื้นบ้านและบ้านปลา 

3. ทุ่งหญ้าสะวนันา และพนัธ์พืชตา่งๆ 

4. การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 

5. รางแร่โบราณ 

6. ความงามของชายหาดเขาหนา้ยักษ์ 

เรื่องราวและศักยภาพของสิ่งจูงใจในพื้นท่ี 

1. ปุาโกงกาง มีความสมบูรณ์ หนาแน่น เมื่อล่องเรือคายัคสามารถเข้าใกลช้ิดกับไม้โกงกางได้มาก เมื่อ

ครั้งท่ีเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในปีพ.ศ. 2547 พบว่าปุาโกงกางมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการลดทอนพลัง

ของคลื่นยักษ์ จึงท าให้ชุมชนไม่เสียหายมากนัก คลืน่ถูกลดทอนพลังจนมลีักษณะเป็นเพียงน้ าเอ่อลน้เข้า

ชุมชนเท่านัน้ นอกจากนี้ปุาโกงกางเป็นแหล่งส าคัญของสัตว์น้ าในการแพร่พนัธ์ ด้วยรากของไม้โกงกาง

จะปูองกันไม่ให้ปลาใหญ่มากินปลาเล็กปลาน้อย โอกาสที่จะเติบใหญ่และขยายพันธ์จึงมีมาก ในอดีตมี

การท าลายปุาโกงกางมากด้วยการน าไม้โกงกางมาท าถ่านไม้ แต่ปัจจุบันด้วยความส าคัญของปุา

โกงกางในหลายมิติ ชุมชนจะท าหน้าท่ีเฝูาระวัง และ ปลูกไม้โกงกางเพิม่ขึ้น เพือ่ความสมบูรณ์ของสัตว์

น้ า อันเป็นอาชีพหลักของชุมชน อีกท้ังรากโกงกางบางชนิดน ามาท าสีย้อมผ้าได้อีกด้วย อันเป็นอาชีพ

เสริมของชุมชน  

กิจกรรมปัจจุบัน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้แก่ การพายเรือคายัค, การปลูกไม้โกงกาง, การเก็บขยะท่ีน้ า

ทะเลพัดพามาสะสมที่ปุาโกงกาง และ เรียนรู้ภูมิปญัญา ชาวบ้านท่ีมีวิถีชวีิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติของปุา

โกงกางได้อย่างลงตัว  

2. ประมงพื้นบ้าน และ บ้านปลา ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของรากโกงกาง จึงขยายการเพาะพนัธ์

ปลา โดยน าไม้ไผ่เจาะรูให้น าิเข้าไปในปล้องไม้ไผ่ได้ แล้วน ามาปักพร้อมกาบมะพร้าวลงในทะเล 

เรียกว่า “บ้านปลา” เพื่อให้เป็นที่อาศัยของปลาท่ีจะใช้หลบซ่อนปลาใหญ่ ซ่ึงมท้ัีงปลากระพงแดง ปลา

กระพงขาว ปลามง อันเป็นปลาท่ีมีราคาท ารายได้ให้กับชุมชน 

3. ทุ่งหญ้าสะวันนา และ เขาหนา้ยักษ์ ตลอดทางเดินไปยังเขาหน้ายักษ์ ในอดีตบริเวณนี้เป็นต้นไม้ใหญ ่

แต่คลื่นยักษ์สึนามิได้ท าลายต้นไม้ใหญ่ลงหมดส้ินจนเป็นท่ีราบ แต่หลังจากนัน้ปรากฎวา่มีหญา้ชนิด

หนึ่งซ่ึงไม่เคยมีในบริเวณนี้มาก่อนเกิดขึ้น หญ้าดังกล่าวแปรเปลี่ยนได้ 3 สี เขียว ม่วง และ ทอง 

กล่าวคือ ในฤดูฝนจะมีสีเขียว เมื่อถึงราวเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ จะมีดอกสีม่วง มองไปท้ังทุ่งจะเป็นสี

ม่วง เมื่อเข้าเดือนมนีาคม-เมษายน หญ้าจะแห้งตายกลายเป็นสีทอง จึงเรียกว่า “ทุ่งหญา้สะวันนา” 

นอกจากนี้ยังพบพันธ์พืชตา่งๆ อาทิเช่น ตน้เสม็ดขาว ซ่ึงเปลือกไม้ ชาวบา้นน ามาใช้ ท าหลังคาบ้าน ยัด

ใส่หมอนแทนนุ่น ท าเป็นหมวก หรือ ฟนื ตน้ไมยราบทิ่จะสร้างความเพลิดเพลินด้วยการน านิว้ไปแตะ

ใบๆมันจะหุบสักครู่ก็จะบานเช่นเดิม และ ต้นมะม่วงยักษ์ เป็นต้น  

4. แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฐานการเรียนรู้ในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และ ชมิสลัดผักสดๆจาก

แปลง 

5. รางแร่โบราณ บริเวณชุมชนท่าดินแดงเดิมมีการท าเหมืองแร่ดีบุก สภาพแวดล้อมจะเป็นทราย ต่อมา

ภายหลังชุมชนได้ปลูกต้นไม้ สภาพเหมืองแร่จึงหายไป แต่ยังคงรางแร่โบราณไว้ ตรงท้ายรางชุมชนได้

สร้างบ่อให้นักท่องเท่ียวลงไปท ากิจกรรมใช้เลียงร่อนแร่ดีบุก 

6. ความงามของชายหาดท้ายเหมืองและหาดเขาหนา้ยักษ์ ปลายสุดของชายหาดจะมีเชิงเขาซ่ึงในอดีต

จะมีหินรูปร่างคล้ายยักษ์สีหน้าโกรธกริ้ว บังหมาดผู้น าทางเลา่ว่าปุูของเขาเป็นบุคคลแรกท่ีมาอยู่ท่ีบ้าน

ท่าดินแดง เลา่ให้ฟังวา่สมยัสงครามโลกครั้งท่ีสอง มีการต่อสู้บริเวณนี้และทหารญี่ปุุนได้ยิงปืนใหญ่เข้า

ถูกหินหน้ายักษ์จมหายลงไปในทะเล ก่อนจะถึงเขาหนา้ยักษ์จะมีโขดหินท่ีมีหลากสีเมื่อสะท้อนกับ

แสงอาทิตย์ จะสวยมากในฤดูแล้งราวเดือนมกราคม-มีนาคม 
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22 กนัยายน 2020 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 5 “การท่องเท่ียว” 

 
 

ชั่วโมงนี ้ ภาคธุรกิจท่องเท่ียวยังอยู่ในสภาวะสงบนิ่ง ปล่อยให้เจ้าโควิดเคลื่อนไหวรุกไม่หยุด ได้แต่รอดู

และลุ้นว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ว่าแต่ว่าจะรอได้อีกนานแค่ไหนหนอ? 

  

ชั่วโมงหน้า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าจะจ่อหัวทุกคน ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลคงเอ็กเซอร์ไซส์กัน

อย่างหนักหนว่ง อึมครึมกับปัญหาทางการเมือง ปัญหาสังคมท าให้สังคมปุวนตึงเครียดเป็นระยะๆ 

ชั่วโมงโน้น รัฐธรรมนูญท่ีเป็นจ าเลยและเปูาหมายของการต่อสู้ทางการเมืองมาทุกยุคทุกสมัย ศึกปลาย

ปากกาเพื่อแย่งชิงอ านาจการเมืองการปกครอง การแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญอาจจะเกิดขึ้น หากการ

แก้รัฐธรรมนญูเป็นสูตรส าเร็จ ยาหม้อใหญ่แก้ได้ทุกโรค ไม่ว่าฝุายใดจะได้อ านาจรัฐอย่างเบ็ดเสร็จ
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เด็ดขาด ยังเป็นท่ีกังขาว่าจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆตามที่คาดหวังได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

ระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน(mission impossible?) กระบวนการยุติธรรม(เปาบุ้นจิ้น จ่ันเจา

กลับชาติมาเกิด?) การกระจายอ านาจ(เผชิญหน้าขอ้หารัฐเด่ียวหรือไม่?) ปัญหาความเหลื่อมล้ า(นัก

เขียนนวนิยายตกงานมั้ยหนอ?) ปัญหาคอรัปชั่น(ราชการเกียร์ว่าง?) ปัญหาอบายมุขเต็มเมือง(คนเก็บ

ส่วยเอาอยู่?) ปัญหาสิ่งแวดล้อม(เศรษฐกิจพอเพียงท าได้หรือ?) ปัญหาสาธารณูปโภค(รอถึงวิกฤตก่อน

นะ?) ปัญหาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม กับปัญหาอีกร้อยแปดพันเก้า ท่ีหมักหมมเพิม่ขึ้นทุกวนัให้เบา

บางลงได้หรือไม่ 

 

ส าหรับรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดปี 2560 พิเศษกว่าปีอ่ืนๆคือน าเอายุทธศาสตร์ชาติใส่ไว้ในรัฐธรรมนญู 

เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาบริหารจะต้องน าไปปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุท่ีแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีตท่ีผ่านมา เป็นแผนท่ีปรับเปลี่ยนไปตามสถานะการณ์หรือแก้ปัญหาท่ี

เข้ามากระทบ นับตั้งแต่แผน 1-7 ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จนเกดิปัญหาคุณภาพแรงงาน 

แผน 8 จึงมุ่งเน้นในเรื่องพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จนกระท่ังเกิดวิกฤตต้มย ากุ้ง แผน 9 จึงมุ่งเน้นในเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาเกดิกระแสโลกาภิวัฒน์จึงปรับแผนเพื่อรองรับกับกระแสโลกาภิวัฒน ์ นอกจากนี้

รัฐบาลแตล่ะรัฐบาลมนีโยบายท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นแผนแก้ไขปัญหามากกวา่การเป็นแผนส าหรับอนาคต 

และขาดการท าอย่างต่อเนือ่ง 

 

สถานะการณ์โควิด ท าให้มีเวลาท่ีเข้าไปศึกษายุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งหมด 6 ด้าน เป็นเปูาหมายของอนาคตจากปี พ.ศ.2561-2580 เพื่อให้บรรลุถึง

ยุทธศาสตร์ชาติรัฐบาลจึงจัดท าแผนแม่บทรองรับไว้ถึง 23 ประเด็น รวมท้ังส้ิน 396หน้า จัดท าและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2562 โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่ 3 ประเด็น

คือ ประเด็นท่ี 3 เกษตร, ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการ ประเด็นท่ี 5 ท่องเท่ียว แต่มีข้อนา่สังเกตุกับ

วิสัยทัศน์และเปูาหมายของยุทธศาสตร์ท้ัง 3 ท่ีตั้งเปูาหมายให้ท่องเท่ียวมี GDP สิ้นปี 2580 มีสัดส่วนถงึ 

30% ของ GDP รวมของประเทศ 

 

ในปีพ.ศ. 2561 มี GDPประเทศ 16,365.6ล้านล้านบาท จ านวนนักท่องเท่ียว 38,178,194 คน ใช้จ่าย

เฉลี่ยต่อคน 49,141.50บาท คิดเป็น GDP ท่องเท่ียว 1.876ล้านลา้นบาท หรอื มีสัดส่วนเพียง 11.46% 

ของ GDP ประเทศ 

เปูาหมายในแผนแม่บท                             2561-2565        2566-2570          2571-2575      2578-2580 

GDP ท่องเท่ียวสัดส่วนกับ GDP                        22%                 25%                    28%                 30% 

GDP สาขาอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น                       4.6%                4.8%                    4.8%               4.8% 

GDP สาขาเกษตรเพิม่ขึ้น                                 3.8%                3.0%                    3.0%               3.0% 

อันดับขีดความสามารถส่ิงแวดล้อม                   110                  100                        90                    80 

GDP ท่องเท่ียวในปี 2561 มีสัดส่วนอยู่ท่ี 11.46% ของ GDPประเทศ มีเปูาหมายเพิ่มขึ้นเปน็ 22% ในปี 

2565 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ถงึ 1 เท่าตัวภายใน 4 ปี ดังนั้นปริมาณนักท่องเท่ียวจะเพิ่มขึ้นนับเท่าตวั หรือ 

ประมาณ 70ล้านคนในปี 2565 และประมาณ 120ล้านคนในปี 2580 ให้เป็นที่น่าสงสัยว่าขีด

ความสามารถในการรองรบัมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ท้ังๆที่ในปี 2561 สนามบินในเมืองหลัก

แทบทุกเมืองอยู่ในระดับเต็มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารแล้ว อีกท้ังไม่พบข้อมูลในประเด็น

ท่ี 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ ดิจิทัล จะมีการสร้างสนามบินใหมท้ั่งในเมืองหลักหรือเมือง

รอง รวมถึงการคมนาคมขนส่งภายในตัวเมืองหลักและเมืองรองจะรองรับอย่างไร 
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เปูาหมายGDP ท่องเท่ียวในปี 2580 เป็น 30%ของGDPประเทศ นับว่ารัฐบาลให้น้ าหนักการพัฒนา

ท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เปูาหมายให้เติบโตเฉลี่ยปีหนึง่กว่า 10% เมื่อเทียบกับ เกษตร และ อุตสาหกรรม 

เปูาหมายเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1-2 ต่อปีเท่านั้น ท้ังๆที่การเกษตรเป็นเรื่องส าคัญและมีความช านาญ

เป็นพื้นฐาน แต่กลับไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าท่ีควร 

 

นอกจากนี้เปูาหมายการเพิม่ของ GDP ท่องเท่ียว คือการเพิ่มปริมาณนักท่องเท่ียว 3-4 เท่าตัว จะท าให้มี

ห้องพักเพิ่มเป็น 2.5-3.0ล้านห้องจาก 0.77ล้านห้องในปัจจุบัน ผังเมืองท้ังเมืองหลักและเมืองรองจะเป็น

อย่างไร ให้รู้สึกขัดแย้งกับอันดับขีดความสามารถทางสิ่งแวดล้อม(TTCI)ท่ีมีเปูาหมายอันดับสูงขึ้นจาก 

ประเทศอันดับท่ี 110 เป็น อันดับท่ี 80 ภายในปี 2580 จะว่าเป็นเปูาหมายท่ีต่ ากไ็ด้ส าหรับเปูาหมายของ

ประเด็นท่ี 6 เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และจะเป็นเปูาหมายท่ีสูงก็ได้เมื่อเทียบกับเปูาหมายท่องเท่ียวเติบโต

อย่างสุดโต่ง 

 

การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 1 ใน 6 แผนย่อยของการท่องเท่ียวระบุไว้ในแผนย่อยข้อ ๓.๔.๑ ๒) 

ปรับปรงุและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีระบุการพัฒนาท่าเรือส าราญ(Cruise Terminal) แต่กลับไม่พบ

ในแผนแม่บทประเด็นท่ี 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ข้อ ๓.๑.๑ ๒ การขนส่งทางน้ า 

มีแต่การพัฒนาท่าเรือเพื่อขนส่งสินค้า แต่ไมม่ีท่าเรือส าราญ เมื่อมียุทธศาสตรด้์านนี้ Cruise Terminal 

เป็นเรื่องท่ีควรให้ความส าคัญ ปัจจุบันเรือส าราญเพิ่มมากข้ึนทุกๆปีแล้วจอดอยู่กลางทะเล ความเสี่ยง

กับน าิมนัจากเรือส าราญรั่วไหล (Oil Spill) เกิดคราบน้ ามนัเข้าสูช่ายหาดจะเสียหายทางเศรษฐกิจอย่าง

ใหญ่หลวง 

 

ข้อสังเกตุท่ีพบบางส่วนข้างต้น และยังมีอีกมากท่ีมคี าถามในใจท่ีไม่แน่ใจว่าแผนแม่บทแต่ละประเด็น

เชื่อมโยงกันหรือไม่ ประกอบกับสถานะการณ์โควิด 19 การพัฒนาคงไม่สามารถเป็นไปตามเปูาหมาย

ของแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ซ่ึงคาดว่าคงจะมีการทบทวนและปรับแก้กันค่อนข้างมาก 

ถ้าศึกแย่งชิงอ านาจด้วยปลายปากกายุติให้มีการเขียนปรับแก้รัฐธรรมนญูใหม ่ แล้วเกิดตัดยุทธศาสตร์

ชาติออกไป ก็เป็นท่ีน่าเสียดายกับความสูญเปลา่ในการจัดท าแผนแม่บท 2-3 ปีท่ีผ่านมา แต่หากจะคงไว้

ก็ขอฝากการเชื่อมโยงของแต่ละแผนแม่บท และ คิดค านวณความเป็นไปได้อย่างครบวงจรของแต่ละ

แผนแม่บทด้วยครับ 

 

13 พฤศจิกายน 2020 

โครงการ “คนละครึ่ง” เป็นท่ีพึงพอใจกับ sme รายย่อย นับว่าช่วยเหลือรดน้ าให้รากหญ้ามีชีวิตชีวา 

เศรษฐกิจหมุนเวียนประคับประคองไปจนภัยโรคระบาดของโควิดหายไปจะดีไม่น้อย รัฐบาลควร

พิจารณาต่ออายุออกไปเรื่อยๆ ดีกว่าโครงการท่ีมีคอรปัชั่นมากมาย 

ถ้าปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้ค้นหา smart search ได้ดีกว่านี้ เศรษฐกิจจะดีขึ้นอีกมาก พอค้นหารา้นค้า

ใกล้ตัว ร้านค้าขึ้นมาพร้อมแผนท่ีเลยจะดีมาก 

 

16 พฤศจิกายน 2020  

เศรษฐกิจฟื้นเป็นรูปตัว K กับ โครงการ “คนละครึ่ง” 
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การแพร่ระบาดของโควิท าให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศย่ าแย่กันเป็นแถว นักวิเคราะห์หลายประเทศ

พบว่าเศรษฐกิจจะฟื่นตัวเปน็รูปตัว K ล่าสุดแม้แตม่ร.เดวิด มัลพาส ประธานกลุม่ธนาคารโลกออกมาพูด

เช่นกันว่า เศรษฐกิจจะฟื้นตัวเป็นรูปตัว K ประเทศที่ยากจนจะประสบกับภาวะถดถอย ส่วนประเทศที่มี

เศรษฐกิจขั้นสูงจะเดินต่อไปได้ http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/15/c_139440714.htm 

ความเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศร่ ารวยกับประเทศยากจนจะย่ิงห่างออกไปมากข้ึนเหมือนขาของตัว K ขา

หนึ่งชี้ขึ้นบน อีกขาหนึ่งชีล้งล่าง  

เศรษฐกิจประเทศไทยรัฐบาลพยายามมาหลายเดือนท่ีผ่านมาพยายามท่ีจะท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียน แต่

ก็ยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร จนกระท่ังโครงการล่าสุด “คนละครึ่ง” ได้ผลตอบสนองท่ีค่อนข้างดีมาก เป็น

โครงการท่ีลงลึกถึงกลุ่มท่ีเรียกว่า “รากหญา้” ดังนัน้การฟื้นตวัทางเศรษฐกิจในรูปตัว K ท่ีวิตกกันว่าจะ

เกิดความเหลื่อมล้ ามากย่ิงขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน พอจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ รัฐบาลควรท่ีจะ

เพิ่มงบประมาณส าหรับโครงการนี ้ ให้มีคนใช้สิทธิ์เพิม่ขึ้น ระยะเวลาของโครงการให้ยาวที่สุดเท่าท่ีจะ

ท าได้ เมื่อเศรษฐกิจรากหญ้าแข็งแรง ก็จะท าให้เศรษฐกิจฐานบนหมุนเวียนไปได้  

เพิ่มไปเลยครับมีคนใช้สิทธิ 30 ล้านคนใช้สิทธิ 3,000 บาทต่อคน ระยะเวลาใช้ 3 - 6 เดือน เพิ่มร้านค้าให้

มากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ ใช้งบประมาณ 90,000ล้านบาท หากเงินกู ้400,000ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่

พอ ยกเลิกหรือชะลอโครงการที่หน่วยงานราชการสกัแต่จะสร้างเพื่อใช้งบประมาณแล้วสร้างไม่เสร็จท้ิง

ร้าง หรือ มีโครงการเพื่อคอรัปชั่น เอางบเหลา่นี้มากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิดยังจะดีกว่า เศรษฐกิจ

ไทยจะได้ไม่ฟื้นตัวเป็นรูปตัว K ซ้ าเติมวิกฤติเศรษฐกจิและสังคมในอนาคต  

โครงการดีๆอย่าง “คนละครึ่ง” ขอเชียร์ครับ 

 

 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/15/c_139440714.htm?fbclid=IwAR29q90hXAzdav_hagqgRnt5MNs1kSRBn67YRRbInv-2zZaqc3S-NeojFAE

