ปีท่ี 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563

่ วไทย
กับผลกระทบต่อการท่องเทีย
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ไตรมาส 1/2563

Tourism Economic Review

1

2 Tourism Economic Review

่ วทุกคน
วันนี้ ขอให้นก
ั ท่องเทีย

่ วในวิถใี หม่
ไม่ลม
ื ว่าเราต้องเทีย
ทีเ่ รียกกันว่า

New Normal
จะปฏิบต
ั ต
ิ วั แบบเก่า

คงไม่ได้อก
ี ต่อไปแล้ว

พิ พัฒน์ รัชกิจประการ
่ วและกีฬา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย

Tourism Economic Review

1

สารบัญ

ปีท่ี 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563

6
10
15

17

18
22
23

25

28

คณะทีป
่ รึกษา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย
่ ว
และกีฬา
นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
รองปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา

สถานการณ์การท่องเทีย
่ วโลกไตรมาส 1/2563
จ�ำนวนนักท่องเทีย
่ วระหว่างประเทศตลอดทัง
้ ปี 2563
นโยบายการเงิน การคลัง และการจ้างงานช่วงโควิด-19

สถานการณ์การท่องเทีย
่ วของไทย

สถานการณ์การท่องเทีย
่ วของนักท่องเทีย
่ วชาวต่างชาติในไทย
ในช่วงไตรมาส 1/2563P
รายได้จากนักท่องเทีย
่ วระหว่างประเทศของไทย ไตรมาส 1/2563P
‘New Normal’ ส�ำหรับผูป
้ ระกอบการท่องเทีย
่ ว
หลังสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์การท่องเทีย
่ วภายในประเทศของไทย

สถานการณ์การท่องเทีย
่ วภายในประเทศของไทยไตรมาส 1/2563P

30

การระบาดของโควิด-19
รุนแรงสุดในรอบหลายทศวรรษ

42

ทิศทางท่องเทีย
่ วไทย หลังวิกฤตโควิด-19

54

52

สถานการณ์การท่องเทีย
่ วโลก

สัมภาษณ์พิเศษ

58

พิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
โชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา

62

บทสรุป

64

ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

บรรณาธิการอ�ำนวยการ
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
รองปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
กองบรรณาธิการ
นายชาคริต ปิตานุพงศ์
ผูอ
้ ำ� นวยการกองเศรษฐกิจการท่องเทีย
่ วและกีฬา
และทีมงานกลุม
่ วางแผนเศรษฐกิจ
กองเศรษฐกิจการท่องเทีย
่ วและกีฬา

จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

บรรณาธิการแถลง
เริ่มต้นไตรมาสแรกของปี 2563 ด้วยวิกฤติโลกที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ซึง่ เริม่ ระบาดมาตัง้ แต่ชว่ งเดือนธันวาคม
2562 และดูเหมือนจะยังคงไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าจะสิน้ สุดเมือ่ ไร
จนท�ำให้ การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลงด้วยการเติบโตของจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ติดลบร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 และหยุดนิง่ ต่อเนือ่ งมาจนถึงเดือนเมษายน 2563
ด้วยการลดลงของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปี 2562 ถือเป็นช่วงตกต�่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่าน
มาหลังจากวิกฤติการเงินของโลกในปี 2552 ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่ง
ผลกระทบต่อจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ในไตรมาส 1/2563 ลดลงร้อยละ 38.01 เช่นเดียวกับการท่องเที่ยว
ภายในประเทศโดยคนไทย (ไทยเที่ยวไทย) ที่หดตัวลงร้อยละ 30.77
รายงานฉบับนีจ้ งึ ยังคงเกาะติดสถานการณ์ทงั้ การท่องเทีย่ วโลกและ
การท่องเทีย่ วในประเทศ รวมทัง้ บทความวิเคราะห์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 เพื่อน�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วโลกและของไทย รวมทัง้ มาตรการต่าง ๆ ทีห่ ลาย
ประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยน�ำมาใช้ในการบรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
และทีส่ ำ� คัญคือ บทบาทของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วที่
ต้องร่วมมือกันในการฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมท่องเทีย่ วของไทยให้เดินหน้าต่อ
ไปได้ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
หลายคนอาจจะคุ้นกับค�ำว่า “New Normal” หรือ “วิถีปกติ
ใหม่” ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนในโลก

หลังจากสิน้ สุดของการแพร่ระบาด ท�ำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ โครงสร้าง
ความต้องการใหม่ และวิถีปฏิบัติใหม่ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงในบทความ
นี้เช่นกันว่า กรณีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเป็น
รูปแบบใหม่อย่างที่กล่าวขานกัน หรือยังคงเป็นแค่วิถีปกติแบบเดิม ๆ
(Old Normal) รวมทัง้ แนะน�ำอีกค�ำทีน่ า่ สนใจคือ “Next Normal” หรือ
“วิถปี กติระยะถัดไป” ซึง่ เป็นสิง่ ท้าทายในช่วงวิถปี กติระยะทีส่ ถานการณ์
ภายใต้ความเสีย่ งของโรคระบาดยังคงมีอยู่ โดยมีขอ้ เสนอแนะแนวทาง
รองรับกับประเด็นท้าทายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนของ
โควิด-19 ในครัง้ นี้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วต้องหันมาให้ความส�ำคัญ
กับอุบัติภัยที่เกิดจากโรคระบาดร้ายแรง (Pandemic) ว่าเป็นปัจจัย
ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และส่งผลกระทบในลักษณะ “โดมิโน”
ทีเ่ ชือ่ มโยงกันทัว่ โลก การมีระบบป้องกันความเสีย่ งทีไ่ ด้มาตรฐานทัง้ ใน
ระดับประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานควร
เป็นภาคบังคับในการเป็นปัจจัยที่ประเทศต้องค�ำนึงถึงในการก�ำหนด
เป้าหมายระยะยาวของการท่องเทีย่ วใหม่วา่ จะเดินหน้าไปสูค่ วามยัง่ ยืน
ได้อย่างไร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหวังว่ารายงาน
ภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาสจะเป็นสื่อกลางในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน หากมีข้อติชมประการใด
ทีมบรรณาธิการยินดีและพร้อมที่จะรับฟังเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จากรายงานขององค์การการท่องเทีย
่ วโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุถง
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่ อ
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่ งมาตัง
ุ สาหกรรมท่องเทีย
่ วโลกเติบโตลดลงใน
้ แต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้อต
ไตรมาสแรกของปี 2563 ด้วยจ�ำนวนนักท่องเทีย
่ วระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
2562 และต่อเนือ
่ งมาจนถึงเดือนเมษายน 2563 ทีจ
่ ำ� นวนนักท่องเทีย
่ วระหว่างประเทศเฉพาะในเดือนเมษายนลดลง
มากถึงร้อยละ 97 เมือ
่ เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2562 ซึง
่ เป็นผลพวงมาจากการทีท
่ ก
ุ ประเทศทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย
่ ว
(ร้อยละ 100) ต่างใช้มาตรการจ�ำกัดการเดินทางระหว่างกันเพื่ อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยธุรกิจ
การบินและธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบในล�ำดับต้น ๆ จนท�ำให้ประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกต่างด�ำเนินมาตรการทุกด้าน โดยเฉพาะมาตรการด้านการเงินและการคลัง และการจ้างงานเพื่ อบรรเทา
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้

เช่นเดียวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 38.01 โดยนักท่องเทีย่ วจากเอเชีย
ตะวันออกมีจำ� นวนมากที่สุด 3.73 ล้านคน แต่กเ็ ป็นภูมภิ าคทีม่ จี ำ� นวน
นักท่องเที่ยวลดลงในอัตราสูงสุดร้อยละ 46.12 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2562 โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางมาประเทศไทย
สูง 3 อันดับแรกคือ นักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย และรัสเซีย ตามล�ำดับ
และที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับประเทศไทยยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจีน
รองลงมาได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ตามล�ำดับ แต่รายได้จากทุกประเทศลดลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
ที่ลดลงถึงร้อยละ 63.96 ส�ำหรับกรณี “ไทยเที่ยวไทย” จ�ำนวนผู้เยี่ยม
เยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงร้อยละ 30.77
เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา ส่งผลให้มลู ค่าการใช้จา่ ย
ของผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวไทยทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศในไตรมาส
1 ของปี 2563 ลดลงร้อยละ 31.53 เช่นกัน โดยกรุงเทพฯ ยังคงเป็น
จังหวัดท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับหนึง่ ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย ตามมา
ด้วยภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตามล�ำดับ แต่การใช้จ่ายส่วนใหญ่
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ ตามล�ำดับ
ส�ำหรับ 2 บทความในรายงานฉบับนี้น�ำเสนอในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยว
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสนใจและติดตามมาอย่าง
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ต่อเนื่องคือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในรูปของการ
น�ำเสนอข้อมูลความเป็นมา ความรุนแรงของการระบาดเมื่อเทียบกับ
การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา ล�ำดับเหตุการณ์
และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด ผลกระทบที่เกิด
ขึน้ ต่อเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วของไทย การด�ำเนินมาตรการของรัฐบาล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
การลุกลามขยายตัวของการแพร่ระบาด การบรรเทาความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้น และมาตรการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเมื่อสิ้นสุดโควิด-19 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวส�ำหรับ
วิถีปกติใหม่ (New Normal) และวิถีปกติระยะถัดไป (Next Normal)
ตลอดจนข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยว
ของไทยตอบรับกับวิถีปกติในรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยบทสั ม ภาษณ์ พิ เ ศษรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา (นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ) ในประเด็นเกีย่ วกับ
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ
ล็ อ กดาวน์ ร ะยะที่ 4 การเตรี ย มความพร้ อ มของอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
(Responsible Restart) ความท้าทาย และนโยบายด้านการท่องเทีย่ ว
ในระยะต่อไป และบทสัมภาษณ์พเิ ศษปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา (นายโชติ ตราชู) ในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New
Normal) ด้านการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 สิ้นสุดลง พร้อมทั้งความคิด
เห็นเกีย่ วกับแนวทางการเตรียมความพร้อมภาคการท่องเทีย่ วของไทย
ให้สามารถรองรับกับการระบาดของโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้ในอนาคต

สถานการณ์

่ วโลก
การท่องเทีย

การระบาดของเชือ
้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การท่องเทีย
่ วโลกหยุดชะงักลงด้วยการเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเทีย
่ ว
ทีต
่ ด
ิ ลบในไตรมาส 1 ของปี 2563 และหยุดนิง
ต่
อ
เนื
อ
่
งมาจนถึ
ง
เดื
อ
นเมษายน
2563
ด้
ว
ยการลดลงของ
่
จ�ำนวนนักท่องเทีย
่ วสูงถึงร้อยละ 97 เมือ
่ เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2562
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วโลก

จากรายงาน World Tourism Barometer ประจ�ำเดือนมิถุนายน
2563 ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการท่องเทีย่ วโลกในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) ด้วยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศลดลงร้ อ ยละ 22.7 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2562
ซึง่ เป็นการลดลงทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ ในประวัตศิ าสตร์การท่องเทีย่ วโลกตัง้ แต่
เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลในปี 2493 และถือเป็นช่วงตกต�่ำที่สุดในรอบ
10 ปีที่ผ่านมาหลังจากวิกฤติการเงินของโลกในปี 2552 และแน่นอน
ว่ า ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ผลกระทบที่เกิด จากการระบาดของไวรั ส
โควิด-19 ทีเ่ ริม่ มีมาตัง้ แต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 และจนถึงปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
ไปทั่วโลกใน 215 ประเทศ ด้วยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นเกือบ 10
ล้านคน (9.52 ล้านคน) และมีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน 0.48 ล้านราย คิดเป็น
ร้อยละ 5.08 โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ

มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก รองลงมา ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย
สหราชอาณาจักร สเปน เปรู ชิลี และอิตาลี ส่งผลให้มจี ำ� นวนนักท่องเทีย่ ว
ระหว่ า งประเทศที่ เ ดิ น ทางไปยั ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ิ ก ลดลง
สูงสุดถึงร้อยละ 34.8 รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ที่เดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป ลดลงร้อยละ 18.0 นักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศทีเ่ ดินทางไปตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกา และแอฟริกา
ลดลงเช่นกันในอัตราร้อยละ 19.7 ร้อยละ 16.2 และร้อยละ 13.6
ตามล�ำดับ โดยเดือนมีนาคม 2563 เป็นช่วงที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ลดลงในอัตราสูงสุดคือ ร้อยละ 54.6 ซึ่งการแพร่ระบาดมีความรุนแรง
และกระจายตัวไปยังประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกมากขึน้ และนับเป็นครัง้ แรก
ทีท่ กุ ประเทศทีเ่ ป็นจุดหมายปลายทางทัว่ โลกต่างด�ำเนินมาตรการจ�ำกัด
การเดินทางและปิดสนามบินห้ามการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติไปจนถึงการปิดเขตแดนของประเทศตน

International Tourist Arrivals by month, 2020*
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สถานการณ์ต่าง ๆ ดูชะงักลงในเดือนเมษายน 2563 จากการที่ทุก
ประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 100) ต่างใช้มาตรการจ�ำกัด
การเดินทางระหว่างกันเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีย่ งั คง
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศเฉพาะ
ในเดือนเมษายนลดลงมากถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ในปี 2562 คิดเป็นจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ลดลงจ�ำนวน
113 ล้านคน ทั้ง ๆ ที่โดยปกติเดือนเมษายนเป็นเดือนที่คึกคักจาก
การเดินทาง เนือ่ งจากเป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลอีสเตอร์ ส่งผลให้
ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-เมษายน 2563) มีจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศลดลงถึงร้อยละ 44 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2562 นั่นหมายถึงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่
ลดลงถึง 180 ล้านคนทั่วโลก สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวไปทั้งสิ้น

195 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่ ว ง 4 เดื อ นดั ง กล่ า ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ิ ก ยั ง คงได้
รับผลกระทบมากเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี ด้วยการลดลงของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศร้อยละ 51
โดยประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดในภูมิภาค ด้วยสัดส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ลดลงร้อยละ 56 ทวีปยุโรปเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบรองลงมา
ด้วยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 44 จากการลดลง
ของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้
ที่ลดลงร้อยละ 52 ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทาง
ไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกา และแอฟริกา
ที่มีจ�ำนวนลดลงร้อยละ 40 ร้อยละ 36 และร้อยละ 35 ตามล�ำดับ

International Tourist Arrivals by (Sub) region
Monthly/quarterly data series
Percentage change over same period of previous year
Share Change
(million)
(%)
(%) 2020*		
2019
2010 2018 2019* 2019* 18/17 19*/18 YTD Q1 Jan. Feb. Mar. Apr. Q1
World

Advanced economies*
Emerging economies*
By UNWTO regions:

Europe

Northern Europe
Western Europe
Central/Eastern Eur.
Southern/Medit. Eur.
• of which EU-28

Asia and the Pacific
North-East Asia
South-East Asia
Oceania
South Asia

Americas

North America
Caribbean
Central America
South America

Africa

North Africa
Subsaharan Africa

Middle East

956 1,409 1,460
515 762 777
441 647 683
490.6
57.0
154.4
102.2
177.1
385.9
208.2
111.5
70.5
11.5
14.7
150.3
99.5
19.5
7.8
23.5
50.4
19.7
30.7
56.1

716.4
78.7
200.2
148.9
288.6
562.9
347.7
169.2
128.6
17.0
32.8
215.9
142.2
25.8
10.8
37.1
68.7
24.1
44.6
60.1

744.5
80.1
204.2
156.3
304.0
579.2
360.5
170.6
137.3
17.5
35.2
220.3
146.4
27.6
10.9
35.3
73.1
26.1
46.9
61.3

100
53.2
46.8

5.7
4.0
7.7

51.0
5.5
14.0
10.7
20.8
39.7
24.7
11.7
9.4
1.2
2.4
15.1
10.0
1.9
0.7
2.4
5.0
1.8
3.2
4.2

5.8
-0.6
3.9
8.5
7.7
4.1
7.3
6.1
6.7
2.8
19.4
2.3
3.5
-0.9
-2.2
1.3
8.4
11.1
7.0
4.3

3.6 -43.8 -22.7
2.0 -48.6 -27.4
5.5 -38.9 -18.3
3.9
1.8
2.0
5.0
5.3
2.9
3.7
0.8
6.7
2.4
7.2
2.0
3.0
7.1
0.8
-4.8
6.4
8.5
5.2
2.0

-43.6
-40.0
-37.7
-40.3
-51.7
-43.7
-50.6
-55.8
-48.2
-41.6
-38.3
-36.1
-35.9
-38.9
-34.9
-35.0
-35.2
-42.1
-31.7
-40.3

1.8 -11.7 -54.6 -97.0
-0.1 -13.9 -61.9 -98.4
3.6 -9.6 -47.1 -95.4

Q2

Q3

Q4

3.5
1.9
5.1

5.6
3.8
7.9

2.7
1.7
4.1

3.1
0.3
6.0

-18.0
4.8 2.3 -53.3 -97.9
2.5
-16.9
4.0 3.9 -51.5 -96.7
0.6
-10.5
8.2 6.0 -39.6 -97.8 -1.7
-16.1
1.0 -2.0 -45.6 -95.6
6.2
-26.1
4.9 1.4 -69.4 -99.5
4.8
-18.2
4.4 3.1 -53.5 -98.0
1.5
-34.8 -2.5 -37.1 -64.0 -97.5
6.2
-39.7 -12.3 -48.1 -57.8 -99.3
8.0
-33.5
5.9 -35.8 -71.0 -94.9
4.2
-25.3
5.5 -20.2 -60.0 -97.9 -0.3
-22.1
6.9 -4.1 -70.3 -97.3
9.3
-16.2
0.4 2.8 -48.6 -93.5 -1.4
-14.3
3.7 4.0 -45.1 -92.0 -1.1
-20.6 -2.0 0.1 -54.4 -96.6 15.2
-17.0 -4.2 3.4 -49.0 -91.7 -3.5
-18.3 -5.3 1.2 -56.4 -97.9 -11.2
-13.6
2.6 1.8 -44.2 -94.3
3.0
-17.5
5.3 4.8 -56.6 -97.2
9.0
-11.8
1.6 0.4 -37.8 -92.5
0.4
-19.7
8.9 -23.8 -43.1 -98.1 13.5

4.6
0.6
4.6
5.1
5.5
3.3
7.3
7.9
6.1
3.7
10.4
4.4
3.4
8.4
4.2
5.6
6.4
11.8
3.3
12.9

3.4
2.9
2.4
2.7
4.4
2.3
2.3
-2.8
8.3
3.1
5.0
2.1
3.7
-3.0
1.3
-1.5
4.2
8.6
0.9
-5.8

5.2
2.5
4.5
7.5
5.2
4.3
-1.0
-9.4
8.2
3.2
5.2
2.1
5.4
-1.5
2.1
-7.4
2.3
4.8
1.1
11.6

(Data as collected by UNWTO, June 2020)
Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©
* Provisional data
* Classification based on the International Monetary Fund (IMF), see the Statistical Annex of the IMF World Economic Outlook of Apil 2017, page 175, at www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29.
See box in page ‘Annex-1’ for explanation of abbreviations and symbols used
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วโลก
ไตรมาสแรก ปี 2563

• โควิด-19 มา...พานักท่องเทีย
่ วหาย
คือช่วงตกต�่ำสุดในรอบทศวรรษหลังวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี 2552 และเป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวโลก นับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลในปี 2493
*ที่มา รายงาน World Tourism Barometer
ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2563 ของ UNWTO

นักท่องเทีย
่ วลดลง
1

34.8%

18.0%

2

เอเชียและแปซิฟก
ิ

4

ยุโรป

3

19.7%

5

ตะวันออกกลาง

ธุรกิจการบิน
1

98%

13.6%
แอฟริกา

• ไฟลต์ไหนเงียบเหงาสุด

การจองตัว
่ งบินลดลง
๋ เครือ

2

เอเชีย
และ
แปซิฟก
ิ

16.2%

อเมริกา

3

ยุโรป

อเมริกา

76%

67%

ธุรกิจโรงแรม

• อัตราการเข้าพักโรงแรมทัว
่ โลก ของเดือนมีนาคม 2563
ยุโรป

ลดเหลือ

ปกติ

61.6% 26.3%

แอฟริกา

ปกติ

ลดเหลือ

51.6% 31.1%
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เอเชียและ
แปซิฟก
ิ

ลดเหลือ

ปกติ

59.5% 28.3%

ตะวัน
ออกกลาง

ปกติ

สหรัฐ
อเมริกา

ปกติ

42%

ลดเหลือ

39%

ลดเหลือ

51.5% 36.6%

*ที่มา หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ (STR)

่ วโลก
อุตสาหกรรมการท่องเทีย
ต่างได้รบ
ั ผลกระทบในทางลบ
จากโควิด-19
จากรายงาน World Tourism Barometer ประจ�ำเดือนพฤษภาคม
2563 และเดือนมิถุนายน 2563 ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNWTO) ได้กล่าวถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมกรท่องเที่ยวหลักอย่างธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรม
โดยระบุว่า
ธุรกิจการบิน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เป็นอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบค่ อ นข้ า งรุ น แรงจากการยกเลิ ก
เที่ยวบินจนท�ำให้เกิดปัญหาทางการเงินกับหลายสายการบินทั่วโลก
จากข้อมูลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ระบุวา่
เฉพาะในเดือนมีนาคม 2563 จากการลดจ�ำนวนเที่ยวบินลงท�ำให้
มีจ�ำนวนที่นั่งส�ำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงถึงร้อยละ 38
โดยเฉพาะจ�ำนวนทีน่ งั่ ส�ำหรับผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางระหว่างภูมภิ าคทีล่ ดลง
สูงด้วยตัวเลขสองหลัก และคาดว่าจ�ำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ตลอดทั้งปี 2563 จะลดลงในอัตราระหว่างร้อยละ 44-80 เช่นเดียวกับ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ทีร่ ะบุวา่ ความต้องการ
ของผู้โดยสารระหว่างประเทศที่วัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อผู้โดยสาร
(Revenue Passenger Kilometers: RPKs) ในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2563 ลดลงร้อยละ 22 เฉพาะเดือนมีนาคมเดือนเดียวลดลง
ถึงร้อยละ 56 และคาดว่าตลอดทั้งปี 2563 ความต้องการการเดินทาง
ทั่วโลกจะลดลงร้อยละ 48 ในขณะที่ บริษัทวิเคราะห์ทางด้านการเดิน
ทางอย่าง ForewardKeys ได้ระบุข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
ที่ลดลงมากถึงร้อยละ 80 ในไตรมาสแรกของปี 2563 โดยมากที่สุดคือ

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ลดลงร้อยละ 98) ด้วยการลดลงของ
นักท่องเที่ยวจีนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของโลกรองลงมาได้แก่ ยุโรป ที่มี
การจองตั๋วเครื่องบินลดลงร้อยละ 76 ทวีปอเมริกา ลดลงร้อยละ 67
แอฟริกาและอเมริกากลาง ลดลงร้อยละ 65
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เลวร้ายมากยิ่งขึ้นในเดือนเมษายน
ด้วยอัตราผลตอบแทนต่อผู้โดยสาร (RPKs) ลดลงถึงร้อยละ 98 และ
ลดลงในระดับใกล้เคียงกันในทุกภูมภิ าคท�ำให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี
(มกราคม-เมษายน 2563) ค่า RPKs ลดลงร้อยละ 43 มากกว่าการลดลง
ในช่วงไตรมาส 1 ของปี เช่นเดียวกับข้อมูลของ ForewardKeys
ทีร่ ะบุถงึ การลดลงถึงร้อยละ 97 ของการจองตัว๋ เครือ่ งบินทัว่ โลกในช่วง

Bookings made for International travel by departure region
6 January to 14 June, Year on Year variations

0.0%

6 Jan 13 Jan 20 Jan 27 Jan 3 Feb 10 Feb 17 Feb 24 Feb 2 Mar 9 Mar 16 Mar 23 Mar 30 Mar 6 Apr 13 Apr 20 Apr 27 Apr 4 May 11May 18 May 25 May 1 Jun 8 Jun

-50.0%
-100.0%
-150.0%

More cancellations
than new bookings

-200.0%
Introduction of travel
restrictions in China

Lombady
COVID-19 outbreak
Booking made from 6 January to 14 June 2020 vs Only considered pass staying 1 to 21 nights at destinations.
same period in 2019 for future travel at any time.

-250.0%

Bookings made YTD
YoY % change

Asia Paciﬁc
Europe
Americas
Africa &
Middle East
Total Global

-104.8%
-93.5%
-95.6%
-80.8%
-97.0%

*Bookings made from
6 January to 14 June
Source: ForwardKeys air reservation data.

Note: Percentage declines larger than 100% reﬂect more cancellations than new bookings.
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วโลก

ระหว่างวันที่ 6 มกราคม-14 มิถนุ ายน 2563 โดยเอเชียและแปซิฟกิ เป็น
ภูมภิ าคทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วจองตัว๋ เครือ่ งบินลดลงมากทีส่ ดุ (ติดลบร้อยละ
105) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ผ่านมา
ธุ ร กิ จ โรงแรม เป็ น อี ก อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโควิด-19 มากเช่นกัน โดยหน่วยงานวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ (STR) ระบุถึงรายได้ต่อห้อง (RevPAR)
ในอุตสาหกรรมโรงแรมทัว่ โลกลดลงเป็นตัวเลขสองหลักในเดือนมีนาคม
2563 โดยเอเชียและยุโรปลดลงมากที่สุดคือ ร้อยละ 66.7 และร้อยละ
61.6 ตามล�ำดับ ในขณะที่ อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate)
ในยุโรปลดลงจากปกติรอ้ ยละ 61.6 เหลือเพียงร้อยละ 26.3 และอัตรา
การเข้าพักเฉลีย่ รายวันอยูท่ รี่ อ้ ยละ 8.1 ในเดือนมีนาคม 2563 ซึง่ ลดลง
มากกว่าการลดลงของอัตราการเข้าพักในเอเชียแปซิฟิกที่ลดลงจาก
ปกติรอ้ ยละ 59.5 เหลือเพียงร้อยละ 28.3 ในเดือนมีนาคม และมีอตั รา
การเข้าพักเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ร้อยละ 18 เช่นเดียวกับทวีปอเมริกาที่มี
รายได้ตอ่ ห้อง (RevPAR) จากธุรกิจโรงแรมลดลงระหว่างร้อยละ 48-59
ในเดือนมีนาคม 2563 และส�ำหรับสหรัฐอเมริกามีอัตราการเข้าพัก
ลดลงจากร้อยละ 42 เหลือร้อยละ 39 ในเดือนมีนาคมเช่นเดียวกัน
ส่วนธุรกิจโรงแรมในทวีปแอฟริกามีรายได้ต่อห้อง (RevPAR) ลดลง
ร้อยละ 55 ในเดือนมีนาคม 2563 และอัตราการเข้าพักลดลงจากร้อยละ
51.6 มาเป็นร้อยละ 31.1 โดยมีอตั ราการเข้าพักเฉลีย่ รายวันอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6
ในขณะที่ ประเทศในแถบตะวันออกกลาง รายได้ต่อห้อง (RevPAR)
ลดลงมากถึงร้อยละ 60.8 อัตราการเข้าพักจากร้อยละ 51.5 มาเป็น
ร้อยละ 36.6 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ร้อยละ 19
เช่นเดียวกับธุรกิจการบินที่สถานการณ์ด้านการจองโรงแรมที่พัก
ในเดือนเมษายนชะงักลง โดยอัตราการเข้าพักเหลือแค่ร้อยละ 11
ในยุโรป ร้อยละ 12 ในอเมริกาใต้ และอเมริกากลาง ร้อยละ 13 ใน
แอฟริกา ร้อยละ 25 ในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 28 ในเอเชียและแปซิฟกิ
และร้อยละ 31 ในตะวันออกกลาง
่ วระหว่างประเทศตลอดทัง
้ ปี 2563
จ�ำนวนนักท่องเทีย
คาดว่าจะลดลงในอัตราระหว่างร้อยละ 58 ถึงร้อยละ
่ ว
78 โดยประมาณ เช่นเดียวกับรายได้จากการท่องเทีย
่ าดว่าจะขาดหายเฉลีย
่ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทีค
ในช่วงปี 2563

การคาดการณ์จ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศตลอดทั้งปี
2563 ยังคงมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เนือ่ งจาก ความไม่แน่นอน
ของจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและระยะเวลาสิ้นสุดของการแพร่ระบาดอย่างไร
ก็ตาม ล่าสุดจากการประชุมประจ�ำปีขององค์การการท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ประเทศ
สเปน ได้คาดการณ์จ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของโลกไว้
ใน 3 สถานการณ์ คือ สถานการณ์แรกมีการเปิดประเทศเป็นระยะ
และผ่อนคลายมาตรการที่เป็นข้อจ�ำกัดการเดินทางในช่วงต้นเดือน
กรกฎาคม 2563 จะส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ตลอดทั้งปี 2563 ลดลงต�่ำสุดเพียงร้อยละ 58 สถานการณ์ที่สอง
มีการเปิดประเทศเป็นระยะ และผ่อนคลายมาตรการทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดการ
เดินทางในช่วงต้นเดือนกันยายน 2563 จะส่งผลให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ ว
ระหว่างประเทศตลอดทัง้ ปี 2563 ลดลงร้อยละ 70 และ สถานการณ์ทสี่ าม
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เป็นสถานการณ์ที่คาดว่าแย่ที่สุดคือ มีการเปิดประเทศเป็นระยะ ๆ
และผ่อนคลายมาตรการที่เป็นข้อจ�ำกัดการเดินทางปลายปี 2563
(ต้นเดือนธันวาคม 2563) จะส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศตลอดทัง้ ปี 2563 ลดลงสูงสุดร้อยละ 78 ซึง่ การลดลงในจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวจากทั้ง 3 สถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะท�ำให้จ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศหายไป 0.85 - 1.1 พันล้านคนโดยประมาณ
สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 0.91 - 1.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวลดลง
จาก 1.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 (ซึ่งเป็นปีที่รายได้จาก
การท่องเทีย่ วระหว่างประเทศของโลกเติบโตร้อยละ 2.8 (Real Term)
และรายได้จากการส่งออกภาคการท่องเที่ยวที่รวมรายรับจากการ
ขนส่งผู้โดยสารแล้วรวมมูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมดของโลก และร้อยละ 28
ของการส่ ง ออกในภาคบริ ก าร) มาสู ่ ที่ ร ะดั บ ระหว่ า ง 310-570
ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 คิดเป็นลดลงระหว่างร้อยละ 62-79
ซึง่ มากกว่าการลดลงในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2552 ทีล่ ดลงเพียง
ร้อยละ 9 (ณ ราคาปัจจุบนั ) ทัง้ นี้ จะมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ
และรายได้ทเี่ กิดขึน้ มากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั การกลับเข้าสูภ่ าวะปกติของ
การเดินทางว่าจะเกิดขึ้นได้เร็วมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ และที่ส�ำคัญคือมาตรการปิดประเทศ ซึ่งนอกเหนือ
จากผลกระทบทีม่ ตี อ่ จ�ำนวนและรายได้จากการท่องเทีย่ วแล้ว โควิด-19
ยังส่งผลท�ำให้แรงงานในภาคการท่องเที่ยวเสี่ยงต่อการตกงานเป็น
จ�ำนวนถึง 100-200 ล้านคน
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International tourism receipts could plunge by US$ 1 trillion
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motorcycles
Share in global employment (%) Share of women (%)

administrative activities
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0.6

่ วคาดว่าจะเกิดขึน
้ ได้ภายใน
การฟื้ นตัวด้านการท่องเทีย
่ ด
ปี 2563 หรืออย่างช้าทีส
ุ ในปี 2564

เหตุการณ์ 9/11 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2544 การระบาดของ
โรคซาร์ส (SARS) ในปี 2546 และการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2552
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจากการส�ำรวจของ เป็นต้น จะเห็นได้วา่ ทัง้ 3 เหตุการณ์ดงั กล่าวมีระยะการฟืน้ ตัวของจ�ำนวน
UNWTO คาดการณ์วา่ ความต้องการท่องเทีย่ วในประเทศจะฟืน้ ตัวได้ นักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศทัว่ โลกทีก่ ลับคืนเข้าสูจ่ ำ� นวนเท่ากับระยะ
เร็วกว่าการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ โดยมีสญ
ั ญาณการฟืน้ ตัวภายใน ก่อนเกิดเหตุการณ์แตกต่างกันไป กรณีของวิกฤติเศรษฐกิจใช้เวลาใน
ไตรมาสที่สามของปี 2563 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) การฟื้นตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวโลกช้าที่สุดคือ 19 เดือน ในขณะที่
หรืออย่างน้อยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ในขณะที่ การท่องเที่ยว เหตุการณ์ 9/11 ใช้เวลาน้อยกว่าคือ 14 เดือน และโรคซาร์ส ใช้เวลา
ระหว่างประเทศจะสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 น้อยสุดคือ 11 เดือน นอกจากนั้น ระยะการฟื้นตัวยังแตกต่างกันไปใน
หรืออย่างน้อยในปี 2564 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าภูมิภาค แต่ละภูมิภาค อย่างกรณีของโรคซาร์ส ต้องใช้ระยะเวลาถึง 14 เดือน
ตะวันออกกลางจะฟืน้ ตัวได้เร็วทีส่ ดุ ภายในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง ทีจ่ ำ� นวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศทีเ่ ดินทางไปภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
เดือนมิถุนายน ตามด้วยทวีปแอฟริกาที่จะสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาส อยู่ในระดับเท่ากับก่อนวิกฤติ ซึ่งมากกว่าระยะเวลาการฟื้นตัวเฉลี่ย
สุดท้ายของปี 2563 ในขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญเพียงครึ่งหนึ่งที่ยังคงมอง เช่นเดียวกับ ยุโรป ที่ใช้ระยะเวลาฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกถึง 29
ความเป็นไปได้ในการฟื้นตัวทางการท่องเที่ยวของยุโรปและภูมิภาค เดือนมากกว่าระยะเวลาการฟืน้ ตัวเฉลีย่ และอเมริกา ทีใ่ ช้ระยะเวลาฟืน้
เอเชียภายในปีนี้เช่นกัน ส่วนทวีปอเมริกาผู้เชี่ยวชาญครึ่งหนึ่งที่มองว่า ตัวจากเหตุการณ์ 9/11 มากถึง 42 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
การเดินทางท่องเทีย่ วไปยังทวีปอเมริกาน่าจะฟืน้ ตัวได้ชา้ กว่าทวีปอืน่ ๆ อย่าง เช่น ต้นก�ำเนิดของวิกฤติอย่างกรณีโรคซาร์สที่เกิดขึ้นในเอเชีย
เหตุการณ์ 9/11 ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา รวมถึงความรุนแรงของ
คือ ภายในปี 2564
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการฟื้นตัวของการ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างกรณีของอเมริกาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อเนือ่ งมา
ท่ อ งเที่ ย วโลกจากเหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา เช่ น จากทั้งโรคซาร์สและวิกฤติเศรษฐกิจ
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cumulative change (millions)

Recovery times of international tourism after three crises, (return to pre-crisis levels)
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นโยบายการเงิน การคลัง และการจ้างงานถูกน�ำมาใช้
เป็นนโยบายหลักเพื่ อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

จากผลการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิก
ของ UNWTO ระบุว่า นโยบายการคลัง (เช่น การลดหย่อนหรือ
การยกเว้นภาษี เป็นต้น) นโยบายการเงิน (เช่น การเพิ่มประเภทของ
สินเชื่อ และการผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น) และนโยบาย
ด้านการจ้างงานได้ถกู น�ำมาใช้ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกอย่างกว้างขวาง
เพือ่ ลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากโควิด-19 แต่มากน้อยแตกต่างกันไป อาทิ
มาตรการการคลังถูกน�ำมาใช้มากส�ำหรับประเทศในภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟกิ ในขณะที่ นโยบายการจ้างงานถูกน�ำมาใช้มากในประเทศแถบ
ยุโรป ส�ำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP) เป็นมาตรการหลักที่ใช้เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19
ส�ำหรับนโยบายและมาตรการที่หลายประเทศน�ำมาใช้เพื่อช่วย

ฟื้นฟูการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศมีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นมาตรการด้านการเงินและการคลัง โดยมาตรการการคลัง
ถูกน�ำมาใช้กันมากในประเทศแถบแอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก และ
ตะวันออกกลาง นอกจากนั้น ยังรวมถึงการน�ำมาตรการด้านการตลาด
มาช่ ว ยส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ ด ้ า นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สร้ า ง
ความเชือ่ มัน่ กับนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ด�ำเนินการพร้อมกับมาตรการอืน่ ๆ เช่น
การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย การจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
(Contingency Fund) สนับสนุนการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) มาตรการเลื่อนการเดินทางแทนการยกเลิก
มาตรการทางการตลาดและการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ มุ ่ ง เป้ า ไปที่
การท่องเที่ยวในประเทศ การแจกบัตรก�ำนัล (Voucher) เพื่อส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วในประเทศ รวมถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ทาง
การตลาด (Market Intelligence)

What types of measures are being implemented in your destination
to mitigate the impact of the epidemic?
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What types of stimulus policies or actions are being planned or
implemented in your destination to support the recovery of tourism?
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่ วของประเทศต่าง ๆ ทีถ
่ ก
สรุปมาตรการด้านการท่องเทีย
ู น�ำมาใช้ในช่วงโควิด-19
นโยบาย

มาตรการ

การคลัง

การยกเว้น ผัดผ่อน และลด (สูงจนถึงร้อยละ 50) ภาษีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ให้กับธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว เช่น ค่าธรรมเนียมการปกป้องสิ่งแวดล้อม ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ ภาษีทางการตลาด
ท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นต้น
ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่ SMEs ด้านการท่องเที่ยว
ส่วนลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส�ำหรับภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ความช่วยเหลือส�ำหรับสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจน�ำเที่ยว

การเงิน

สนับสนุนทุนทางการเงินให้กับ SMEs ด้านการท่องเที่ยว เช่น สินเชื่อเฉพาะ และสินเชื่อที่มีเงื่อนไข
ผ่อนปรน เป็นต้น
โครงการสร้างแรงจูงใจให้กับสายการบิน

การจ้างงาน
และการพั ฒนา
ทักษะบุคลากร
่ ว
ด้านการท่องเทีย

ลดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส�ำหรับการฝึกอบรมบุคลากรของธุรกิจน�ำเที่ยว
สนับสนุนค่าตอบแทนส�ำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยธุรกิจให้สามารถจ้างงานได้ต่อไป
สนับสนุนด้านการเงินส�ำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สนับสนุนธุรกิจที่มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับพนักงาน
จัดฝึกอบรบและเสริมทักษะซ�้ำให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ว่างงาน
จัดให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนด้านการจ้างงานเป็นพิเศษ
จัดให้มีโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสริมข้อมูล
ทางการตลาด

มีการจัดตั้งกลไกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้วิกฤติโควิด-19
จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เช่น แพลทฟอร์มดิจิทัล และอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น
บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าใจถึงความต้องการด้านการท่องเที่ยว
มีการส�ำรวจ ศึกษา และการคาดการณ์
จัดท�ำคู่มือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสถานการณ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นส�ำหรับธุรกิจและการด�ำเนินการอย่าง
มืออาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การวัดผลกระทบทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว
จัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP)

จัดตั้งกองทุนส�ำหรับการฟื้นตัวเพื่อลดผลกระทบในสาขาการท่องเที่ยว
จัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
จัดตั้งกลไกการท�ำงานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการหรือรูปแบบอื่น ๆ ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษากับ
ภาคเอกชน
จัดท�ำกลยุทธ์การบริหารจัดการวิกฤติ
จัดให้มีแพลทฟอร์มส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคเอกชน
สนับสนุนโปรแกรมการลงทุนให้กับภาคธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจด้วยการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านดิจิทัล

สนับสนุนการ
เริม
่ ต้นใหม่ทาง
่ ว
ด้านการท่องเทีย

จัดให้มีบัตรก�ำนัล (Vouchers) จ่ายเงินคืนส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการถูกยกเลิกโปรแกรม
การเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
การปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองทั้งลูกค้าและธุรกิจน�ำเที่ยว
จัดท�ำคู่มือและข้อแนะน�ำเกี่ยวกับสัญญาที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้จากสถานการณ์โควิด-19
จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย การรับรอง และเครื่องหมายรับรองส�ำหรับธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว
สร้างเส้นทางการบินที่ปลอดภัยระหว่างประเทศเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ส่งเสริมการ
่ วในประเทศ
ท่องเทีย

จัดให้มีบัตรก�ำนัล (Vouchers) วันหยุดส�ำหรับการเดินทางในประเทศ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและแคมเปญด้านการตลาด
ยกเว้นค่าธรรมเนียมส�ำหรับค่าบริการของสายการบินในประเทศและค่าใช้จ่ายด้านการรักษา
ความปลอดภัยด้านการบินในประเทศและในภูมิภาค
ลงทุนร่วมกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขนาดเล็กและโครงการที่ด�ำเนินการกับตลาดในประเทศ
สนับสนุนความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คาดการณ์ความต้องการการท่องเที่ยวภายในประเทศ
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สถานการณ์

่ วของไทย
การท่องเทีย
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วของไทย

่ วของ
สถานการณ์การท่องเทีย
่ วชาวต่างชาติในไทย
นักท่องเทีย
่ วของนักท่องเทีย
่ ว
สถานการณ์การท่องเทีย
ชาวต่างชาติในไทยในช่วงไตรมาส 1/2563P

จากรายงานข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พบว่า มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาส
1/2563P จ�ำนวน 6.69 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
ที่มีจ�ำนวน 10.79 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.01 โดยนักท่องเที่ยวจาก

เอเชียตะวันออกมีจ�ำนวนมากที่สุด 3.73 ล้านคน และลดลงในอัตรา
สูงสุดร้อยละ 46.12 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา รองลงมา
ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากยุโรปจ�ำนวน 2.07 ล้านคน ลดลงร้อยละ
14.97 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ นักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคอื่น ๆ มีจ�ำนวนรวม 0.88 ล้านคน ลดลงเฉลี่ยร้อยละ
38.03 สืบเนื่องจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มจาก
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จนท�ำให้หลายประเทศ
ออกมาตรการห้ า มการเดิ น ทางเข้ า -ออกประเทศ โดยเฉพาะ
นักท่องเทีย่ วจีน ซึง่ เป็นศูนย์กลางการระบาด และเป็นนักท่องเทีย่ วทีม่ ี
จ�ำนวนสูงสุดที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย

จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติจำแนกตามภูมิภาค
ไตรมาส 1/2561-ไตรมาส 1/2563P

12,000,000

หนวย: จำนวนนักทองเที่ยว (คน)
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หมายเหตุ: P หมายถึง ขอมูลเบื้องตน (ณ เดือนมิถุนายน 2563) อาจมีการปรับปรุงภายหลัง
ที่มา: กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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Q1P
2562

Q2P

Other

Q3P

Grand Total

Q4P

Q1P
2563

สถานการณ์ท่องเทีย
่ วไทย
ไตรมาส 1/2563

1

• ใครมาเยือนไทยบ้าง

เอเชียตะวันออก

2

46.12%
3.73

ยุโรป

3

14.97%
2.07

นักท่องเที่ยว (ล้านคน)

ภูมิภาคอื่นๆ

38.03%
0.88

นักท่องเที่ยว (ล้านคน)

นักท่องเที่ยว (ล้านคน)

10 ประเทศสูงสุด จ�ำนวนนักท่องเทีย
่ วระหว่างประเทศของไทย ไตรมาส 1/2563P
ล�ำดับที่

สัญชาติ

จ�ำนวนนักท่องเทีย
่ ว (คน)
ไตรมาส 1/2563P

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

1,247,564

-60.01

1

จีน

2

มาเลเซีย

619,400

-32.36

3

รัสเซีย

586,990

-4.64

4

ลาว

380,899

-10.40

5

ญี่ปน
ุ่

320,098

-32.57

6

อินเดีย

261,705

-41.87

7

เกาหลีใต้

259,808

-51.63

8

ฝรั่งเศส

236,245

-16.61

9

เยอรมัน

229,332

-24.16

10

สหราชอาณาจักร

220,635

-21.49

หมายเหตุ : P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (ณ เดือนมิถุนายน 2563) อาจมีการปรับปรุงภายหลัง
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

10 ประเทศสูงสุด รายได้จากนักท่องเทีย
่ วระหว่างประเทศของไทย ไตรมาส 1/2563P
ล�ำดับที่

สัญชาติ

รายได้จากนักท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ไตรมาส 1/2563P

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

1

จีน

57.20

-63.96

2

รัสเซีย

38.87

-7.17

3

สหราชอาณาจักร

17.50

-27.00

4

มาเลเซีย

15.09

-37.28

5

ญี่ปน
ุ่

14.83

-34.74

6

ฝรัง
่ เศส

13.87

-20.57

7

สหรัฐอเมริกา

13.62

-39.86

8

เยอรมัน

13.10

-28.55

9

ลาว

11.44

-12.23

10

เกาหลีใต้

10.28

-54.17

หมายเหตุ : P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (ณ เดือนมิถุนายน 2563) อาจมีการปรับปรุงภายหลัง
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วของไทย

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
10 อันดับแรกของไทยมีจ�ำนวนลดลงทุกประเทศ ที่ลดลงในอัตรา
สูงสุด ซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ลดลงอัตรา
ร้อยละ 60.01 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 จากจ�ำนวน 3.12
ล้านคน เหลือเพียง 1.25 ล้านคน ส�ำหรับประเทศทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทาง
มาประเทศไทยลดลงในอัตราสูงเช่นกัน (ลดลงร้อยละ 51.63) ได้แก่
นักท่องเทีย่ วจากเกาหลีใต้ จากจ�ำนวน 0.54 ล้านคนในไตรมาส 1/2562
ลดลงเหลือ 0.26 ล้านคน ในไตรมาส 1/2563P เช่นเดียวกับ นักท่องเทีย่ ว
จากอินเดียที่ในไตรมาสสุดท้ายของปีเพิ่มขึ้นสูงมากถึงร้อยละ 22.80
แต่ในไตรมาส 1/2563P กลับลดลงในอัตราสูงถึงร้อยละ 41.87 รวมถึง
ประเทศอื่น ๆ อย่างญี่ปุ่น มาเลเซีย เยอรมัน และสหราชอาณาจักร
ที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงในอัตราค่อนข้างสูงเช่นกัน (ร้อยละ 32.57
ร้อยละ 32.36 ร้อยละ 24.16 และร้อยละ 21.49 ตามล�ำดับ) ในขณะที่
นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ลดลงร้อยละ 10.40 และนักท่องเที่ยวจากรัสเซียลดลง
ในอัตราต�่ำสุดคือ ร้อยละ 4.64 จากจ�ำนวน 0.62 ล้านคน ในไตรมาส
1/2562 มาเป็น 0.59 ล้านคนในไตรมาส 1/2563P ส่วนใหญ่จะขึ้น
กับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละประเทศ และมาตรการที่ใช้
เป็นข้อจ�ำกัดในการเดินทางซึ่งแตกต่างกันทั้งความเข้มข้นและระยะ
เวลาของการใช้มาตรการ
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 10
อันดับแรกของไทยมีจำ�นวนลดลง
ทุกประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศจีน ลดลงอัตราร้อยละ
60.01 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2562 จากจำ�นวน 3.12
ล้านคน เหลือเพียง 1.25 ล้านคน
ส�ำหรับจ�ำนวนวันพักเฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในไตรมาส
1/2563P โดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 10.34 วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2562 จ�ำนวน 0.67 วัน ในขณะที่ จ�ำนวนวันพักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคลดลง ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจากยุโรปยังคงมี
จ�ำนวนวันพักเฉลี่ยสูงสุดถึง 16.76 วัน แต่ลดลงมากสุดเฉลี่ย 0.21 วัน
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจากเอเชีย
ตะวันออกมีจ�ำนวนวันพักเฉลี่ยต�่ำสุดคือ 6.50 วัน แต่มีจ�ำนวนวันพัก
ลดลงน้อยกว่าคือ 0.19 วัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
และเท่ากับการลดลงในจ�ำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น
ที่มีวันพักเฉลี่ย 11.46 วัน
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเป็นจ�ำนวน
4,798.51 บาทในช่วงไตรมาส 1/2563P ลดลงร้อยละ 10.07 จากช่วง
เวลาเดียวกันของปี 2562 โดยนักท่องเทีย่ วจากเอเชียตะวันออกยังคงมี
การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันสูงสุด 5,817.17 บาท แต่ลดลงจากช่วง
เวลาเดียวกันของปี 2562 ในอัตราสูงสุดเช่นกัน คือ ลดลงร้อยละ 8.61
ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจากยุโรปมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันต�่ำสุด
เพียง 4,011.16 บาท และลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
เฉลี่ยร้อยละ 3.94
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติลดลงเป็นจ�ำนวนมากในช่วงไตรมาส 1/2563P ส่งผลให้
ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น
จ�ำนวน 332.01 พันล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
ถึงร้อยละ 40.39  โดยเป็นรายได้ทเี่ กิดจากนักท่องเทีย่ วเอเชียตะวันออก
มากที่สุด 141.23 พันล้านบาท สอดคล้องกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
และลดลงในอัตราร้อยละ 52.19 รองลงมา เป็นรายได้จากนักท่องเทีย่ ว
ยุโรปจ�ำนวน 139.47 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.34 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562

หนวย: จำนวนวันพักเฉลี่ย (วัน)
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ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรกในช่วง
ไตรมาส 1/2563P พบว่า นักท่องเทีย่ วจีนยังคงสร้างรายได้มากทีส่ ดุ ด้วย
จ�ำนวน 57.20 พันล้านบาท รองลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยวรัสเซียด้วย
จ�ำนวน 38.87 พันล้านบาท ทีเ่ หลือเป็นนักท่องเทีย่ วจากประเทศต่างๆ
ทีส่ ร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วให้กบั ประเทศไทยในมูลค่าใกล้เคียงกัน
ได้แก่ นักท่องเทีย่ วสหราชอาณาจักร 17.50 พันล้านบาท นักท่องเทีย่ ว
มาเลเซีย 15.09 พันล้านบาท นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 14.83 พันล้านบาท
นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส 13.87 พันล้านบาท นักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา
13.62 พั น ล้ า นบาท นั ก ท่ อ งเที่ ย วเยอรมั น 13.10 พั น ล้ า นบาท
นักท่องเทีย่ วลาว 11.44 พันล้านบาท และนักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ 10.28
พันล้านบาท ตามล�ำดับ
เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ท� ำ ให้ ร ายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจ�ำนวนลดลงทุกประเทศเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี 2562 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงถึง
ร้อยละ 63.96 รองลงมาได้แก่ รายได้จากนักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ทลี่ ดลง
สูงถึงร้อยละ 54.17 ตามมาด้วย รายได้จากนักท่องเทีย่ วสหรัฐอเมริกาที่
ลดลงร้อยละ 39.86 ใกล้เคียงกับการลดลงของรายได้จากนักท่องเทีย่ ว
มาเลเซีย และนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ลดลงร้อยละ 37.28 และร้อยละ
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ไตรมาส 1/2563P นักท่องเที่ยวจีน
ยังคงสร้างรายได้มากที่สุดด้วย
จำ�นวน 57.20 พันล้านบาท รอง
ลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยวรัสเซีย
ด้วยจำ�นวน 38.87 พันล้านบาท
34.74 ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับการลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยว
ในแถบยุโรปอย่างเช่น เยอรมัน สหราชอาณาจักร และฝรัง่ เศส ทีล่ ดลง
ในอัตรา ร้อยละ 28.55 ร้อยละ 27.00 และร้อยละ 20.57 ตามล�ำดับ
ในขณะที่ รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวรัสเซียมีอัตราการลดลงต�่ำสุด
เมื่อเทียบกับอีก 9 ประเทศคือ ลดลงเพียงร้อยละ 7.17 เท่านั้น

11 ธุรกิจที่ ‘ความปลอดภัย’ ในการเดินทางต้องมาก่อน

* ที่มา สภาการเดินทางและ
ท่องเที่ยวโลก (WTTC)

1

ธุรกิจให้การต้อนรับ

4

ธุรกิจการบิน

7

เรือส�ำราญ

9

MICE

2

แหล่งท่องเที่ยว

5

สนามบิน

8

10

ธุรกิจให้เช่ารถ

3

การจ�ำหน่ายสินค้ากลางแจ้ง

6

บริการให้เช่าระยะสัน
้

บริษัท
น�ำเที่ยว

11

ธุรกิจประกันภัย

New Normal ของธุรกิจ หลังโควิด-19 ระบาด
1

2

เตรียมพร้อม จัดหาประสบการณ์
ทีป
่ ลอดภัยให้
ส�ำหรับทีม
นักท่องเที่ยว
และการ
ด�ำเนินงาน

3
สร้างความเชื่อมั่นและ
น่าเชื่อถือให้นักท่องเที่ยว

4
น�ำนโยบายที่
เป็นจริงได้มาปฏิบัติ

“New Normal”
่ วหลังสถานการณ์โควิด-19
ส�ำหรับผูป
้ ระกอบการท่องเทีย
จากรายงานล่าสุดขององค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ
(UNWTO) ระบุเกี่ยวกับการด�ำเนินมาตรการจ�ำกัดการเดินทาง ณ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า จาก 217 ประเทศทัว่ โลกทีม่ กี าร
ด�ำเนินมาตรการเข้มงวดในการเดินทางระหว่างประเทศช่วงการระบาด
ของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน มี 7 ประเทศที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการที่
มีต่อนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และอีกหลายประเทศเริ่มที่จะหา
แนวทางการเปิดประเทศและการเปิดเขตแดนของประเทศเพื่อรองรับ
กับการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสภา
การเดินทางและท่องเที่ยวโลก (WTTC) ซึ่งได้ออกมาน�ำเสนอข้อเสนอ
แนะมาตรการรองรับกับการฟื้นตัวจากโควิด-19 ด้านการท่องเที่ยว
โดยให้ความส�ำคัญกับแนวคิด New Normal ที่เน้น “การเดินทางที่
ปลอดภัย” เป็นหัวใจหลักส�ำหรับ 11 ธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจ

ให้การต้อนรับ (Hospitality) แหล่งท่องเที่ยว การจ�ำหน่ายสินค้า
กลางแจ้ง ธุรกิจการบิน สนามบิน บริการให้เช่าระยะสั้น เรือส�ำราญ
บริษัทน�ำเที่ยว MICE ธุรกิจให้เช่ารถ และธุรกิจประกันภัยรวมทั้งมอง
ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมส�ำหรับทีมงานและ
การด�ำเนินงาน (2) การจัดหาประสบการณ์ทปี่ ลอดภัยให้กบั นักท่องเทีย่ ว
(3) การสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้เกิดกับนักท่องเที่ยว
(4) การน�ำนโยบายที่เป็นจริงได้มาสู่การปฏิบัติ
ส� ำ หรั บ รายงานฉบั บ นี้ จ ะขอยกตั ว อย่ า งกรณี ข องธุ ร กิ จ บริ ษั ท
น�ำเที่ยว (Tour Operators) ซึ่งเป็นด่านแรกที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว
เกิดความสนใจเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและท�ำหน้าที่ดูแลสร้าง
ความประทับใจให้เกิดกับนักท่องเที่ยว โดย New Normal ส�ำหรับ
บริษัทน�ำเที่ยวแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
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1 การเตรียมความพร้อมส�ำหรับ

ทีมงานและการด�ำเนินงานทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ
จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของภาครัฐ
จัดท�ำแผนป้องกันโควิด-19 ซึ่งต้องมีแนวทางการปฏิบัติพร้อม
Checklist ส�ำหรับการป้องกันการติดเชื้อ ตามมาตรฐานของภาครัฐ
จัดท�ำคู่มือแนวทางดูแลสุขภาพของทีมงาน พร้อมการตรวจสุขภาพ
เป็นระยะตามกฎ ระเบียบของภาครัฐ และการด�ำเนินมาตรการตาม
ค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกกรณีที่เกิดการติดเชื้อของทีมงาน
จัดที่ท�ำงานและการติดต่อประสานงานโดยยึดถือการเว้นระยะห่าง
ระหว่างกันตามกฎ ระเบียบของภาครัฐ
จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น หน้ากาก
อนามัย เป็นต้น ที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอ
น�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการติดต่อโดยตรงระหว่างบุคคล
ติดต่อกับคู่ค้า เช่น โรงแรม การขนส่ง และสถานที่แหล่งท่องเที่ยว
เป็นต้น ที่มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานที่ก�ำหนดของ
ภาครัฐอย่างเคร่งครัด
จัดหาทางเลือกส�ำหรับการด�ำเนินงานที่ปลอดภัย เช่น การจ�ำหน่าย
ตั๋วล่วงหน้า การก�ำหนดระยะเวลาการเข้าในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นต้น
จัดอบรมทีมงานเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติได้ตามคู่มือและแนวทาง
การปฏิบัติที่ก�ำหนดขึ้น ภายใต้การขอค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขของประเทศ
กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นของทีมงานที่จะปฏิบัติตามคู่มือ
และกฎระเบียบที่ได้วางไว้

3 การสร้างความเชือ่ มัน่ และ
่ ถือให้กลับคืนมา
ความเชือ

จัดให้มีการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้าเป็นประจ�ำ
เกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัย ที่เน้นผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล รวมทั้ง
การท�ำงานร่วมกับคู่ค้าในการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความสะอาดที่ด�ำเนินการอยู่ แต่หลีกเลี่ยง
การติดต่อโดยตรงและการให้ค�ำแนะน�ำ
จัดให้มีคู่มือค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตนล่วงหน้าก่อนการเดินทางบน
พื้นฐานของกฎ ระเบียบของภาครัฐ (เช่น การสวมหน้ากาก การล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง เป็นต้น)
อบรมทีมงานให้สามารถตอบค�ำถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในประเด็นที่
เกีย่ วข้อง เช่น จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ เป็นต้น หรือสามารถแก้ไขปัญหา
กรณีลูกค้ารายใดไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ เพื่อความมั่นใจของผู้เดินทาง
รายอื่น
ประสานความร่วมมือกับบริษัทประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ
เพื่อให้ครอบคลุมโควิด-19 รวมทั้งกระบวนการรักษาพยาบาลเมื่อเกิด
เหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
ส่งเสริมให้มีแอพพลิเคชั่นในการรู้ต�ำแหน่งของการเดินทางถ้ามีการ
ก�ำหนดไว้โดยกฎระเบียบของท้องถิ่น
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2 การจัดหาประสบการณ์ที่

ปลอดภัยให้กบ
ั ทีมงานและลูกค้า
ประสานการท�ำงานร่วมกับคู่ค้าที่ให้บริการ (Suppliers) ถึงการ
ด�ำเนินมาตรการตามกฎ ระเบียบของภาครัฐ และตามมาตรฐานสุข
อนามัยที่ดีในทุกกระบวนการขั้นตอน
เลือกสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขว่าปลอดเชื้อ
หมั่นตรวจสอบการท�ำงานของทีมท�ำความสะอาดโดยเน้นความถี่ใน
จุดส�ำคัญ ๆ
มีตรารับรองความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 หรือเชื้อโรคอื่น ๆ แสดง
กับสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคให้กับลูกค้าที่
เข้ามาติดต่อ
จัดที่นั่งส�ำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของภาครัฐที่ก�ำหนดไว้
จัดหาถังขยะทีม่ ถี งุ รองข้างในอีกหนึง่ ชัน้ เพือ่ สามารถน�ำไปทิง้ ได้เป็นระยะ ๆ
เลือกใช้บริการกับคู่ค้าที่มีจิตส�ำนึกและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน
เรื่องของความสะอาด การรักษาสุขอนามัย และลดการติดเชื้อ
มีกระบวนการตรวจสอบสุขภาพของลูกค้าตามกฎระเบียบของภาครัฐ
จ�ำกัดระยะห่างของลูกค้าแต่ละราย (Social Distancing)
จัดให้มีเครื่องมือตรวจสอบการเข้า- ออก (Checck-in / Check-out)
ที่ไม่ต้องมีการสัมผัส
จัดระยะเวลาการใช้บริการสถานที่ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร และสถานที่
เข้าชมต่าง ๆ เป็นต้น ไม่ให้เกิดความแออัด

4 ข้อเรียกร้องจากภาครัฐในการน�ำ
นโยบายทีเ่ ป็นจริงได้มาสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ

ประสานการท�ำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐในการ
ออกมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่มีการก�ำหนดขึ้นใหม่ส�ำหรับ
การเดินทางข้ามพรมแดนเป็นการล่วงหน้า
จัดให้มีความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งในรูป
ของเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant) และการลดภาษี ค่าธรรมเนียม
และการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในการฟื้นตัวของ
ธุรกิจท่องเที่ยว
สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนโดยตรงต่อการเร่งรัดการฟื้นตัวของการ
เดินทางและท่องเที่ยว
จัดให้มีโปรแกรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์
ทั้งการท่องเที่ยวในประเทศและจากต่างประเทศ
ทบทวนมาตรการอ�ำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา(วีซ่า)
และการยกเว้นวีซ่าส�ำหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม

่ วภายในประเทศ
สถานการณ์การท่องเทีย
ของไทยไตรมาส 1/2563P
ในช่วงไตรมาส 1/2563P มีจ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเทีย่ วภายในประเทศ 24,422,647 คน-ครัง้ โดยภูมภิ าคทีม่ ชี าวไทย
เดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย กรุงเทพฯ
6,648,952 คน-ครัง้ ภาคเหนือ 3,865,017 คน-ครัง้   และภาคตะวันตก
3,348,358 คน-ครัง้ ตามล�ำดับ นอกจากนี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีทผี่ า่ นมาพบว่า ชาวไทยเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ
ลดลง 10,855,731 คน-ครั้ง หรือหดตัวร้อยละ 30.77 โดยภูมิภาคที่
ชาวไทยเดินทางไปลดลงมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ประกอบด้วย ภาคกลาง
(-41.69%) กรุงเทพฯ (-32.69%) และภาคตะวันออก (-31.52%)
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับมูลค่าการใช้จา่ ยของผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวไทยทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศในไตรมาส 1/2563P มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 189,163.46
ล้านบาท โดยภูมิภาคที่ชาวไทยใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด
3 อันดับแรก ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 56,351.22 ล้านบาท ภาคใต้
41,689.85 ล้านบาท และภาคเหนือ 30,783.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า

ชาวไทยมีการใช้จา่ ยเพือ่ การท่องเทีย่ วภายในประเทศลดลงเป็นจ�ำนวน
87,118.80 ล้านบาท หรือหดตัวร้อยละ 31.53 โดยภูมิภาคที่ชาวไทย
มีรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบ
ด้วย ภาคกลาง (-39.06%) ภาคตะวันออก (-35.19%) และภาคใต้
(-33.99%)
การลดลงของจ�ำนวนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
และมูลค่าการใช้จา่ ยด้านการท่องเทีย่ วในช่วงไตรมาส 1/2563P เป็นผล
จากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศที่เกิดการชะลอ
ตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 4/2562 ส่งผลต่อก�ำลังซื้อของประชาชน และ
ที่ส�ำคัญ คือ การะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19
(Covid-19) ที่เริ่มมีการระบาดจากประเทศจีนในช่วงปลายปี 2562
และขยายตัวอย่างรวดเร็วสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
รวมถึงประเทศไทยในช่วงไตรมาส 1/2563P ท�ำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก
เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 9,847 คน ในปลายเดือนมกราคม 2563 เป็น
754,939 คน ในช่ ว งปลายเดื อ นมี น าคม 2563 ส่ ง ผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว และเป็นเหตุให้รัฐบาลประกาศ
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พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่
26 มีนาคม 2563 เพือ่ ควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยมาตรการหนึง่
ที่ส�ำคัญ คือ การปิดสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว การห้าม
การเดินทางระหว่างจังหวัดที่ไม่จ�ำเป็น และการขอความร่วมมือสถาน
ประกอบการให้พนักงานท�ำงานในที่พักอาศัย (Work from home)
สถานการณ์การระบาดและมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่ง
ผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ในการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว แต่สง่ ผลกระทบ
ให้เศรษฐกิจของประเทศให้ชะลอตัวอย่างรุนแรง โดยสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มกี ารประกาศผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2563 ปรับตัวลดลง -1.8% โดยเป็นการ
หดตัวครั้งแรกในรอบ 8 ปี นับจากอุทกภัยในปี 2554
อัตราการเข้าพั กของสถานพั กแรมไตรมาส 1/2563P

การลดลงของจำ�นวนชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
เป็นผลจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ในประเทศที่เกิดการชะลอตัวต่อ
เนื่องจากไตรมาส 4/2562
และที่สำ�คัญ คือการระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19

อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate: OR) เป็นเครื่องชี้ที่แสดง
ให้เห็นถึงระดับการใช้ห้องพักของสถานพักแรมทั้งหมดของประเทศ
ซึง่ ครอบคลุมผูเ้ ข้าพักทัง้ ทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยในไตรมาส 1/2563P สถานพักแรมของประเทศมีอัตราการเข้าพัก
โดยรวมเท่ากับร้อยละ 52.39 ส�ำหรับภูมภิ าคทีม่ อี ตั ราการเข้าพักสูงสุด
3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ มีอัตราการเข้าพักเท่ากับร้อยละ 58.72
ภาคใต้ มีอัตราการเข้าพักเท่ากับร้อยละ 52.91 และภาคตะวันตก
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา
มีอัตราการเข้าพักเท่ากับร้อยละ 52.16 ตามล�ำดับ
พบว่า อัตราการเข้าพักโดยรวมลดลงร้อยละ 26.16 ตามการลดลง
ของอัตราการเข้าพักของสถานพักแรมในทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ โดย 3
ภูมิภาค ที่มีอัตราการเข้าพักลดลงน้อยที่สุดคือ ภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญของพื้นที่ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตามฤดูกาล นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า อัตรา
การเข้าพักในสถานพักแรมลดลงในทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่อัตราการ
เข้าพักลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ลดลงร้อยละ 30.26
ภาคตะวันออก ลดลงร้อยละ 30.10 และภาคใต้ ลดลงร้อยละ 28.05
ตามล�ำดับ
สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส
2/2563

การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยในช่วงไตรมาส
2/2563 มี แ นวโน้ ม หดตั ว ต่ อ เนื่ อ งและรุ น แรงขึ้ น กว่ า ไตรมาส
1/2563 จากแนวโน้มสถานการณ์ระบาดที่รุนแรงขึ้น และการใช้
มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้นภายหลังการประกาศบังคับ
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งการประกาศเคอร์ฟิวหรือห้ามบุคคลออกนอก
เคหสถานทั่วประเทศช่วงเวลา 22.00-04.00 น. การห้ามการเดิน
ทางระหว่างจังหวัดที่ไม่จ�ำเป็น การห้ามการจัดประชุม สัมมนา และ
นิทรรศการ และที่ส�ำคัญ คือ การยกเลิกวันหยุดและกิจกรรมในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ซงึ่ เป็นวันหยุดต่อเนือ่ งประจ�ำปีทสี่ ำ� คัญของชาวไทย
จึงคาดว่า การเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศของชาวไทยในไตรมาส
2/2563 จะหดตัวอย่างรุนแรง และคาดว่าการท่องเทีย่ วจะต�ำ่ กว่าระดับ
ร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา
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หนวย: จำนวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย (คน-ครั้ง)

จำ�นวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ ไตรมาส 1/2561 - ไตรมาส 1/2563P
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รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ ไตรมาส 1/2561 – ไตรมาส 1/2563P
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อัตราการเข้าพักของสถานพักแรม ไตรมาส 1/2561 – ไตรมาส 1/2563P

อัตราการเขาพักของสถานพักแรม ไตรมาส 1/2561-ไตรมาส 1/2563P

หนวย: อัตราการเขาพักเฉลี่ย (รอยละ)
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หมายเหตุ: P หมายถึง ขอมูลเบื้องตน (ณ เดือนมิถุนายน 2563) อาจมีการปรับปรุงภายหลัง
ที่มา: กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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จำ�นวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศและอัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
หน่วย: จำ�นวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (คน-ครั้ง)
ภูมิภาค
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กรุงเทพฯ

41,112,099
20,004,867
17,411,884
24,457,488
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41,308,888 9,430,359 9,835,889 11,179,606 11,237,109
21,486,327 3,929,397 5,117,489 5,436,278 6,672,368
18,340,901 4,792,169 4,243,468 3,361,842 5,934,822
26,663,131 4,464,681 7,024,335 6,540,666 8,527,810
14,010,450 2,437,091 3,701,552 3,636,963 4,250,628
23,851,747 4,560,006 5,124,235 5,484,195 8,402,949
21,187,573 4,523,338 5,651,567 5,314,712 6,126,966
166,849,017 34,137,041 40,698,535 40,954,262 51,152,652

9,877,776
4,219,534
4,812,397
4,502,571
2,539,487
4,778,101
4,548,512
35,278,378

10,321,142 10,474,856 10,635,114
5,218,573 5,368,572 6,679,648
4,196,956 3,247,528 6,084,020
7,165,315 6,374,582 8,620,663
3,782,802 3,507,463 4,180,698
5,217,994 5,474,583 8,381,069
5,540,419 5,116,933 5,981,709
41,443,201 39,564,517 50,562,921

2563
Q1P
6,648,952
2,460,517
3,865,017
3,217,555
1,739,135
3,348,358
3,143,113
24,422,647

หน่วย: %การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
ภูมิภาค
		

2560
Y

2561
Y

กรุงเทพฯ

+6.77
+6.04
+5.48
+7.52
+11.26
+7.65
+6.64
+7.11

+1.39
+5.75
+5.29
+8.59
+6.81
+7.15
+5.97
+5.32

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

รวมทั้งหมด

2562P		
Y
Q1
-0.90
+1.56
+0.05
+0.40
-0.11
+1.19
-1.98
-0.06

+4.71
+7.61
+2.20
+6.21
+7.41
+6.96
+6.61
+5.60

2561				
2562		
Q2
Q3
Q4
Q1P
Q2P
Q3P
Q4P

2563
Q1P

+1.00
+3.85
+3.08
+3.76
+4.65
+7.09
+4.27
+3.57

-32.69
-41.69
-19.69
-28.54
-31.52
-29.92
-30.90
-30.77

-0.22
+8.13
+4.91
+7.97
+8.05
+6.14
+8.80
+5.25

+0.67
+4.28
+9.87
+14.84
+7.34
+7.96
+4.72
+6.61

+4.74
+7.38
+0.42
+0.85
+4.20
+4.78
+0.56
+3.34

+4.93
+1.98
-1.10
+2.01
+2.20
+1.83
-1.97
+1.83

-6.30
-1.25
-3.40
-2.54
-3.56
-0.18
-3.72
-3.39

-5.36
+0.11
+2.51
+1.09
-1.65
-0.26
-2.37
-1.15

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศและอัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
หน่วย: รายได้ (ล้านบาท)
ภูมิภาค
		

2560
Y

2561
Y

กรุงเทพฯ
ภาคกลาง

351,002.97
46,817.76
126,664.22
82,881.16
112,376.85
85,884.18
183,986.15
989,613.29

376,379.92
50,897.59
137,099.91
92,769.41
122,901.18
92,522.87
198,771.22
1,071,342.10

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

รวม

2562P		
Y
Q1

Q2

2561				
2562		
Q3
Q4
Q1P
Q2P
Q3P
Q4P

372,767.81 78,971.36 92,976.63 125,346.50 79,085.43 84,081.08 91,826.53 119,971.87 76,888.33
51,996.80 10,610.06 12,323.07 12,051.33 15,913.13 11,265.08 12,814.23 11,989.59 15,927.90
138,607.43 38,119.50 28,596.36 23,427.52 46,956.53 39,110.12 28,942.18 22,816.75 47,738.38
95,720.44 23,876.53 21,067.46 21,492.57 26,332.85 25,513.57 22,352.81 21,253.48 26,600.58
126,301.75 27,523.04 32,429.67 25,019.41 37,929.06 30,279.79 34,025.19 24,407.16 37,589.61
95,742.39 20,995.84 19,655.53 19,971.63 31,899.87 22,878.72 20,593.27 19,960.43 32,309.97
202,798.33 58,846.72 46,979.86 42,612.80 50,331.84 63,153.90 49,269.93 41,423.13 48,951.37
1,083,934.95 258,943.05 254,028.58 269,921.76 288,448.71 276,282.26 259,824.14 261,822.41 286,006.14

2563
Q1P
56,351.22
6,864.68
30,783.05
17,600.87
19,624.39
16,249.40
41,689.85
189,163.46

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
ภูมิภาค
		

2560
Y

2561
Y

กรุงเทพฯ

+9.09
+10.83
+10.21
+17.31
+12.80
+20.82
+10.35
+11.57

+7.23
+8.71
+8.24
+11.93
+9.37
+7.73
+8.04
+8.26

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

รวม

2562P		
Y
Q1
-0.96
+2.16
+1.10
+3.18
+2.77
+3.48
+2.03
+1.18

+3.19
+13.04
+7.57
+11.28
+13.66
+10.72
+7.61
+7.59

Q2
+8.03
+8.33
+6.69
+9.83
+8.93
+9.46
+9.95
+8.61

2561				
2562		
Q3
Q4
Q1P
Q2P
Q3P
Q4P
+7.07
+8.05
+8.50
+10.22
+7.12
+4.73
+7.43
+7.36

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (ณ เดือนมิถุนายน 2563) อาจมีการปรับปรุงภายหลัง
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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+10.85
+6.79
+9.63
+15.79
+8.26
+6.71
+7.30
+9.40

+6.47
+6.17
+2.60
+6.86
+10.02
+8.97
+7.32
+6.70

-1.24
+3.99
+1.21
+6.10
+4.92
+4.77
+4.87
+2.28

-4.29
-0.51
-2.61
-1.11
-2.45
-0.06
-2.79
-3.00

-2.78
+0.09
+1.67
+1.02
-0.89
+1.29
-2.74
-0.85

2563
Q1P
-32.98
-39.06
-21.29
-31.01
-35.19
-28.98
-33.99
-31.53

จำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2561 - 2563P
และอัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
หน่วย: จำ�นวนนักท่องเที่ยว (คน)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2561
Y
25,970,856
6,760,331
5,447,007
38,178,194

2562P
Y
27,259,855
6,719,114
5,818,437
39,797,406

2562
Q1P
6,932,426
2,439,791
1,423,029
10,795,246

Q2P
6,469,672
1,098,143
1,406,286
8,974,101

Q3P
7,103,042
1,160,305
1,433,038
9,696,385

Q4P
6,754,715
2,020,875
1,556,084
10,331,674

2563
Q1P
3,735,097
2,074,597
881,880
6,691,574

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2561
Y
+8.91
+3.78
+4.12
+7.27

2562P		
Y
Q1P
+4.96
+3.12
-0.61
-2.15
+6.82
+4.46
+4.24
+2.05

Q2P
+0.17
-0.74
+9.66
+1.43

2562				
Q3P
Q4P
+9.41
+7.26
-2.20
+2.36
+5.09
+8.16
+7.23
+6.40

2563
Q1P
-46.12
-14.97		
-38.03		
-38.01

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (ณ เดือนมิถุนายน 2563) อาจมีการปรับปรุงภายหลัง
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2561 - 2563P
และอัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
หน่วย: รายได้ (ล้านบาท)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2561
Y
1,057,570.91
472,961.17
345,604.82
1,876,136.90

2562P
Y
1,112,928.53
461,478.75
358,960.95
1,933,368.23

Q1P
295,373.93
172,902.78
88,668.90
556,945.61

2562
Q2P
244,785.68
69,994.21
80,846.56
395,626.45

Q3P
303,595.56
81,861.42
91,218.30
476,675.28

Q4P
269,173.36
136,720.34
98,227.19
504,120.89

2563
Q1P
141,230.02
139,468.86
51,314.15
332,013.03

หน่วย: %การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2561
Y
+3.25
+1.80
+0.98
+2.46

2562P
Y
+5.23
-2.43
+3.86
+3.05

2562
Q1P
+4.98
-1.94
+2.38
+2.33

Q2P
+0.69
+0.06
+9.82
+2.31

Q3P
+10.40
-3.94
+0.97
+5.80

Q4P
+4.35
-3.37
+3.22
+1.92

2563
Q1P
-52.19
-19.34		
-42.13
-40.39

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (ณ เดือนมิถุนายน 2563) อาจมีการปรับปรุงภายหลัง
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การระบาดของโควิด-19

การระบาดของโควิด-19
รุนแรงสุดในรอบหลายทศวรรษ

โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) เป็นไวรัส
สายพันธุใ์ หม่ทแี่ พร่กระจายจากคนสูค่ น ทีก่ ำ� ลังแพร่ระบาดในหลาย ๆ
ประเทศทั่วโลก ณ ขณะนี้นับได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดใน
รอบหลายทศวรรษ เมื่อเทียบกับโรคระบาดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ
ทัว่ โลกในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีทผี่ า่ นมา การระบาดของโรคโควิด-19
นี้ ได้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติ ของประชาชนทัว่ โลกจ�ำนวนมาก
และยังไม่นับรวมถึงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก
นับตั้งแต่ต้นปี 2563 การระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์
การระบาดที่ยาวนานกว่า 6 เดือน ในหลายประเทศยังไม่คลี่คลาย
โดยสถานการณ์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 จากข้อมูลสถิติการพบ
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization; WHO) พบผู ้ ที่ ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 มี จ� ำ นวนสู ง กว่ า
10.92 ล้านคน กว่า 213 ประเทศและเขตการปกครองพิเศษทั่วโลก
มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จ� ำ นวนสู ง กว่ า 5 แสนคน และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
โดยการระบาดในภูมิภาคอเมริกายังพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงต่อเนื่อง
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
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ซึ่งพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 2.72 ล้านคน เช่นเดียวกับประเทศบราซิล พบ
ผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 1.49 ล้านคน นอกจากนี้ในภูมิภาค
ยุโรป ได้แก่ ประเทศรัสเซียและภูมภิ าคเอเชีย เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น
หากย้อนกลับไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดการระบาดของ
โรคซาร์ส (SARs) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันอย่างรุนแรง เมื่อปี
พ.ศ. 2546 ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดครั้งแรกที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศ
จีน โดยขณะนั้นพบว่า โรคซาร์ส (SARs) ได้มีการแพร่ระบาดไปใน 29
ประเทศ และมีผู้ติดเชื้อจ�ำนวนประมาณ 8,096 คน ซึ่งการระบาดของ
โรคซาร์ส (SARs) ในหลายประเทศท�ำให้ทาง  WHO ประกาศเตือนการ
ระบาดของโรคซาร์ส (SARs) ให้เป็นการระบาดทั่วไปที่เริ่มใหญ่และ
แพร่กระจายออกไปยังเมืองต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Epidemic อย่างไร
ก็ดี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าการระบาดยุติเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2549
และในปี 2552 ได้เกิดการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)
เริ่มพบเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2552 ที่ประเทศเม็กซิโก และ
เดือนเมษายน 2552 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และส่วนใหญ่ในทวีป

อเมริกาเหนือ หลังจากนัน้ ก็มกี ารระบาดไปทัว่ โลก ซึง่ การระบาดในครัง้ นัน้
พบว่าจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ คิดเป็นสัดส่วน 24% ของจ�ำนวนประชากรโลก และ
มีผเู้ สียชีวติ 284,000 คน ท�ำให้องค์การอนามัยโลกได้ยกระดับให้เป็น
โรคระบาดใหญ่ทวั่ โลก (Pandemic) ซึง่ มีระดับการแพร่ระบาดทีร่ นุ แรง
กว่า Epidemic อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)
กลายเป็นโรคประจ�ำถิน่ จะระบาดตามฤดูกาลพบในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว
นอกจากนี้ ยั ง พบการระบาดของโรคอื่ น ๆ อาทิ โรคอี โ บลา
(Ebola) ซึง่ มีการระบาดมาตัง้ แต่ปี 2519 แต่มาระบาดหนักในปี 2557
ที่ประเทศกินี การระบาดส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา โดยพบผู้ติดเชื้อ
10 ประเทศ และจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ 31,033 ราย ซึง่ โรคดังกล่าวจะมีอตั รา
การตายทีส่ งู กว่าโรคระบาดอืน่ โดยอัตราการตายอยูท่ ี่ 56% และปัจจุบนั
ยังพบผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่เพิม่ ขึน้ ในประเทศในภูมภิ าคแอฟริกา หรือ การระบาด
และโรคทางเดินหายใจโรคเมอร์ส (MERS-CoV) ซึ่งส่วนใหญ่ระบาด
ในประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่การ
แพร่ระบาดจ�ำกัดอยู่ในเฉพาะภูมิภาคท�ำให้ผลกระทบของโรคระบาด
ดังกล่าวยังจ�ำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่

การระบาดของโรคโควิด-19
เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดใน
รอบหลายทศวรรษ เมื่อเทียบกับ
โรคระบาดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีทผ
่ี า่ นมา

ตารางแสดงการระบาดของโรคในชวง 20 ปที่ผานมา
โรคระบาด
• โรคซารส (SARs)

เริ่มพบเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2546
ที่มณฑลกวางตุง ประเทศจีน การระบาดยุติ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549

จำนวน
ผูติดเชื้อ

29

ผูติดเชื้อ
8,096 คน

ผูเสียชีว�ต
774 ราย

15%

60

ผูติดเชื้อ 24%
ของจำนวน
ประชากรโลก

284,000 ราย

ผูเสียชีว�ต

0.2%

10

ผูติดเชื้อ
31,033ราย

ผูเสียชีว�ต
12,913 ราย

56%

• โรคไขหวัดใหญสายพันธุ A(H1N1)

เริ่มพบเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2552
ที่ประเทศเม็กซิโก และเดือนเมษายน
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลายเปนโรคทีม่ กี ารระบาด
ตามฤดูกาล พบในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว

• โรคอีโบลา (Ebola)

พบการระบาดมาตั้งแตประมาณป 2519
แตระบาดหนักในป 2557 สวนใหญทางตะวันตก
ของภูมิภาคแอฟริกา ปจจุบันยังพบผูติดเชื้อใหม
สาธารณรัฐคองโก

• โรคทางเดินหายใจ Mers-CoV

พบเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2555
สวนใหญในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ปจจุบันยังพบผูติดเชื้อที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

• โรคโคว�ด-19 (COV-19)

พบเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม 2562
ที่ผานมา ในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน

อัตรา
การตาย

จำนวน
ผูเสียชีว�ต

จำนวนประเทศ และ
เขตปกครองพ�เศษ
ที่พบผูติดเชื้อ

(พ.ศ. 2519 - 2563)

(พ.ศ. 2519 - 2563)

27

2,494 ราย

858 ราย

ผูเสียชีว�ต

34.4%

213*

ผูติดเชื้อมากกวา

ผูเสียชีว�ตมากกวา

-

ผูติดเชื้อ

10 ลานคน*

5 แสนราย

ที่มา: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organization (WHO)
*ขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
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การระบาดของโควิด-19

ส�ำหรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกครั้งนี้
มีความแตกต่างจากการระบาดของโรคระบาดอื่น ๆ ที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีตที่ผ่านมา โดยการระบาดของเชื้อโควิด-19 พบเมื่อประมาณ
ปลายเดื อ นธั น วาคม 2562 ที่ ผ ่ า นมา ในเมื อ งอู ่ ฮั่ น มณฑลหู เ ป่ ย
ประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรค โดยในช่วงเดือน
มกราคม 2563 โรคโควิด-19 ได้ระบาดไปในหลายเมืองในประเทศจีน
จนเป็นผลท�ำให้รฐั บาลจีนได้ยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อในประเทศ อาทิ การประกาศใช้มาตรการ
ปิดเมือง โดยให้ประชาชนอาศัยอยู่ในเคหะสถาน การปิดสถานศึกษา
เป็นการชั่วคราว ระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการ
รวมถึงการให้บริษัทน�ำเที่ยวทั่วประเทศหยุดด�ำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว
หยุดขายตั๋วเครื่องบินโรงแรม และห้ามน�ำนักท่องเที่ยวจีนเดินทางใน
ต่างประเทศทั่วโลก เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในต่างประเทศ
เป็นต้น
แต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไม่ได้หยุดเพียงแค่ใน
ประเทศจีน แต่ได้ระบาดเป็นวงกว้างไปยังหลายประเทศทั่วโลกในทุก
ภูมิภาคของโลก ท�ำให้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทางองค์การอนามัย
โลก ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)
โดยเฉพาะประเทศในภูมภิ าคยุโรปทีพ่ บจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เร่งตัวขึน้ อย่าง
รวดเร็วอย่างในอิตาลี สเปน เยอรมัน และฝรั่งเศส เป็นต้น จึงตามมา
ด้วยการประกาศว่าภูมภิ าคยุโรปได้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 แทนประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยัง
พบการระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ อย่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่พบจ�ำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูง และภูมิภาคเอเชีย
ที่พบผู้ติดเชื้อจ�ำนวนมาก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
อินเดีย เป็นต้น ท�ำให้รัฐบาลหลายประเทศได้ยกระดับมาตรการ

การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งความเข้มข้น
ของมาตรการจะต่างกันในแต่ละประเทศ โดยมาตรการทีห่ ลายประเทศ
ส่วนใหญ่นำ� มาใช้ เช่น การขอความร่วมมือให้ประชาชนอยูใ่ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
การให้ร้านค้าหลายประเภทหยุดการให้บริการชั่วคราว ภาคธุรกิจ
ส่วนใหญ่ใช้นโยบายให้พนักงานท�ำงานทีบ่ า้ น หรือ (Work from Home)
และบางประเทศมีการประกาศจ�ำกัดการเดินทางระหว่างเมืองใน
ประเทศ นอกจากนีย้ งั มีมาตรการปิดประเทศ โดยมีทงั้ การปิดพรมแดน
ระหว่างประเทศ รวมถึงการปิดน่านฟ้า โดยระงับการเดินเข้าประเทศ
ของชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราว

30 ม.ค.63
23 ม.ค. 63
ทางเมืองอูฮั่น
ไดปดระบบ
การคมนาคม
เขา-ออก
ในเมืองอูฮั่น

พบผูติดเชื้อ
โควิด-19ที่
เมืองอูฮั่น
ปลายป 2562

WHO ประกาศ
การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหมในจีน
เปนภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุข
ระหวางประเทศ

12 มี.ค. 63

ประกาศให
โควิด-19เปน
โรคระบาดใหญ
ทั่วโลก (Pandemic)
หลังจากการระบาด
ของ H1N1 ในป 2009

29 มิ.ย. 63
2 เม.ย. 63

จำนวนผูติดเชื้อ
ทั่วโลกแตะระดับที่
1 ลานคน

Timeline การระบาดของโคว�ด-19
24 ม.ค. 63

13 ม.ค. 63

พบผูปวยติดเชื้อ
โควิด-19 ใน
ประเทศไทย

รัฐบาลจีน
ไดยกระดับ
มาตรการ เพื่อ
ควบคุมการแพร
ระบาดของเชื้อ
ในประเทศและ
ในตางประเทศ
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28 ก.พ. 63

WHO ประกาศ
เตือนภัยโควิด-19
ที่ระดับ “สูงมาก”

13 มี.ค. 63

WHO ประกาศให
ภูมิภาคยุโรป
เปนศูนยกลาง
การระบาดของ
โควิด-19

10 เม.ย. 63

จำนวนผูติดเชื้อ
ทั่วโลกเสียชีวิต
แตะระดับที่
1 แสนคน

จำนวนผูติดเชื้อ
ทั่วโลกสูงกวา
10 ลานคน
จำนวนผูเสียชีวิต
เกิน 5 แสนคน

อย่างไรก็ดี นับจากทีเ่ ริม่ มีการระบาดของโควิด-19 เมือ่ ต้นปี 2563
จนถึงขณะนีส้ ถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศคลีค่ ลายลง เมือ่ วัด
จากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลง อาทิ จีน เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย เมือ่ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ดีขึ้น ท�ำให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้ผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง
เพื่อให้ประชาชนด�ำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ การให้นักเรียนกลับเข้า
เรียนในโรงเรียน การอนุญาตให้ธุรกิจ/ร้านค้าบางประเภทกลับมาเปิด
ให้บริการได้ แต่ยังอยู่ภายใต้กฎระเบียบในการก�ำกับและป้องกันการ
ระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง อาทิ การให้ประชาชนใส่หน้ากากเมื่อ
ออกมาในที่สาธารณะ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในสถานที่ต่าง ๆ
ภาคธุรกิจบริการต้องค�ำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น ธุรกิจ
ร้านอาหารที่ต้องจัดที่นั่งให้มีระยะห่างตามที่ทางการก�ำหนด หรือการ
แข่งขันกีฬาทีก่ ลับมาด�ำเนินการแข่งขันได้แต่ยงั ไม่อนุญาตให้มผี เู้ ข้าชม
เป็นต้น
แต่กระนั้นก็ดี ความเสี่ยงการกลับมาระบาดใหม่อีกรอบยังมีสูง
เห็นได้วา่ ภายหลังจากทีบ่ างประเทศได้ผอ่ นคลายมาตรการ อาทิ ศรีลงั กา
เกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น จ�ำนวนผู้ติดเชื้อได้กลับมามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง สร้ า งความกั ง วลอย่ า งมากท� ำ ให้ ท างการจ� ำ เป็ น ต้ อ งกลั บ มาใช้
มาตรการจ�ำกัดอีกครั้ง

่ วโลกและธุรกิจใน
โควิด-19 ผลต่อการท่องเทีย
่ ว
ห่วงโซ่ของการท่องเทีย
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ ได้ส่งผล
กระทบท�ำให้กิจกรรมเศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่ง
รวมถึงผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของโลก
อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ โ ดยเฉพาะเมื่ อ รั ฐ บาลในหลายประเทศได้ ใ ช้
มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศของชาวต่างชาติ (Travel
Restrictions) โดยหลายประเทศเลือกใช้มาตรการปิดประเทศโดย
ระงับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเทีย่ วต่างชาติเป็นการชัว่ คราว เพือ่
ควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ใช้แนวทาง
ควบคุมการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศเริ่มมีผลบังคับใช้ รวมถึง
การปิดด่านชายแดนทั่วประเทศ
แม้ จ ะมี บ างประเทศที่ ใ ช้ ม าตรการเฉพาะประเทศ โดยจ� ำ กั ด
การเดิ น เข้ า ประเทศของชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศ
ที่มีการระบาดของโควิด-19 อาทิ กัมพูชา กรีซ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น
แต่ผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาทิ การกักตัวใน
โรงแรม หรือที่พักเป็นเวลา 14 วัน ตามที่ก�ำหนด เป็นต้น ท�ำให้ไม่เอื้อ
ต่อการเดินทางท่องเที่ยวมากนัก

การระบาดของโควิด-19 กระทบธุรกิจบริการในห่วงโซ่
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว…คาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2563
รายได้ท่องเที่ยวโลกหายไปกว่า 500 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
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การเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั่วโลกในชวง 4 เดือนแรกของป 2563
200,000

จำนวนนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวทั่วโลก

พันคน

150,000
100,000
50,000
00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ป 2563
ป 2562
ที่มา: UNWTO

ส�ำหรับผลจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการการปิด
ประเทศท�ำให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศต้องหยุดชะงักลง
เห็นได้จากข้อมูลสถิตกิ ารท่องเทีย่ วโลกขององค์การท่องเทีย่ วโลก พบว่า
ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ที่ผ่านมา จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดิน
ทางท่องเที่ยวทั่วโลกหดตัวประมาณ 43.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน หรือคิดเป็นจ�ำนวนนักท่องเที่ยวหายไปประมาณ 182.21
ล้านคน ขณะที่คิดเป็นรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของโลกหายไป
ไม่ต�่ำกว่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วโลกหดตัวถึง 97.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน หรือมีจ�ำนวนเพียง 3.59 ล้านคน เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน
เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรค และในหลายประเทศ
ยังมีการใช้มาตรการปิดเมืองและมาตรการปิดประเทศอย่างเข้มข้น
และเดื อ นพฤษภาคม น่ า จะยั ง ลดลงในระดั บ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เดื อ น
เมษายน ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ภาคธุ ร กิ จ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มที่ อ ยู ่ ใ นห่ ว งโซ่
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกรวมไปถึงภาคแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว เห็นได้จากเครือ่ งชีธ้ รุ กิจในภาคการท่องเทีย่ วของโลกสะท้อน
ภาพรายได้ทลี่ ดลงเป็นประวัตกิ ารณ์ อย่างธุรกิจสายการบินเป็นหนึง่ ใน
ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบท�ำให้หลายสายบินต้องหยุดการให้
บริการทัง้ เส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศเป็นการชัว่ คราว และ
ตามมาด้วยการปรับลดพนักงานเพื่อประคับประคองธุรกิจ ซึ่งเห็นได้
จากรายงานของ International AIR Transport Association (IATA)
ทีพ่ บว่า ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารคิดเป็นคนกิโลเมตรทัว่ โลก (Revenue
Passenger Kilometers: RPKs) ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563
ลดลงกว่า 21.5% ขณะที่ในเดือนเมษายน ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาย
คิดเป็นคนกิโลเมตรทัว่ โลก (Revenue Passenger Kilometers: RPKs)
ลดลง 94.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งเป็นการลดลง
ในระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ ในรอบ 30 ปีทผี่ า่ นมา นอกจากนี้ ยังพบว่าในหลายธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว อย่างธุรกิจโรงแรมและที่พักได้รับผลกระทบ
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รุนแรงเช่นเดียวกัน โดยโรงแรมและที่พักหลายแห่งต้องปิดให้บริการ
ที่พักชั่วคราว รวมถึงธุรกิจน�ำเที่ยวทั้งออนไลน์และออฟไลน์ธุรกิจ
ร้านค้าของทีร่ ะลึกและร้านอาหารในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ต่างได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนัก
โดยปกติแล้ว ในช่วงครึ่งแรกของปี การเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเทีย่ วทัว่ โลกจะสร้างรายได้ให้กบั การท่องเทีย่ วรวมกันแล้วเฉลีย่
ประมาณ  700 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประเมินจากสถิตขิ อง UNWTO)
อย่างไรก็ดี จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางลดลงอย่างมาก
ดังนั้นคาดว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 นี้ รายได้การท่องเที่ยว
ของโลกน่าจะสูญเสียไปแล้วไม่ตำ�่ กว่า 500 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับ
ทิศทางการท่องเทีย่ วของโลก ในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ยังต้องติดตาม
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล
ในแต่ละประเทศที่จะให้กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และการเดินทางระหว่างประเทศสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ตามล�ำดับ

มาตรการการปิดประเทศทำ�ให้
การเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศต้องหยุดชะงักลง ในช่วง
4 เดือนแรกของปี 2563 จำ�นวน
นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว
ทั่วโลกหดตัวประมาณ 43.8%

่ ลาย หลายประเทศจัดท�ำแผน
โควิด-19 คลีค
่ วพร้อมผ่อนคลายมาตรการ
ฟื้ นฟู การท่องเทีย
ปิดประเทศ
สถานการณ์โควิด-19 ในบางประเทศเริ่มผ่อนคลายจากจ�ำนวน
ผูต้ ดิ เชือ้ ทีล่ ดลง ท�ำให้รฐั บาลหลายประเทศพิจารณาผ่อนปรนมาตรการ
ควบคุมการเดินทาง เพื่อให้ภาคภาคธุรกิจท่องเที่ยวสามารถกลับมา
ด�ำเนินการได้อีกครั้ง เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของหลายประเทศ
เป็นระบบที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว รัฐบาลหลายประเทศ
จึงมีนโยบายในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว โดยวางกรอบนโยบาย
การท่ อ งเที่ ย วปลอดภั ย เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวปฏิบัติตาม รวมถึงการออกนโยบายการให้ความช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว อาทิ การเพิ่ ม สภาพคล่ อ งและลดภาระ
รายจ่ายของผู้ประกอบการธุรกิจ ผ่านนโยบายการคลัง เป็นต้น ซึ่ง
แนวทางที่ประเทศต่าง ๆ ได้ด�ำเนินการสามารถสรุปได้ ดังนี้
ประเทศนอร์เวย์ ปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร ทีพ่ กั กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว โดยลดลง
จาก 12% เป็น 8% จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประเทศเยอรมนี ได้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2563 สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ประเทศบัลแกเรีย ลดภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับร้านอาหารและ
สถานประกอบการบันเทิงในภาคการท่องเที่ยว โดยปรับลดลงเหลือ
9% ณ ฤดูร้อนนี้จนถึงสิ้นปี 2564
ประเทศเอกวาดอร์ เลื่อนการช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเวลา
6 เดือน การเลื่อนเวลาช�ำระเงินและภาษีปี 2562 ส�ำหรับ บริษัทขนาด
เล็ก สายการบินที่พักและ ธุรกิจอาหาร
สาธารณรัฐเซเชลส์ ได้เลื่อนการช�ำระภาษีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ภาษีการตลาดการท่องเที่ยวและภาษีธุรกิจ
ประเทศไทย โดยทางการไทยได้ อ อกมาตรการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการ ได้แก่ 1. มาตรการด้านการเงิน โดยได้ความร่วมมือ
กับทั้งทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ อาทิ
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ  หรือซอฟท์โลน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส
โคโรนาและทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง มาตรการพักเงินต้น และการผ่อนภาระดอกเบีย้
ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ส�ำหรับลูกหนี้
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ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) และลูกหนี้ที่เริ่มเป็นเอ็นพีแอล หรือได้
รับผลกระทบ โดยจะให้มกี ารยืดเวลาช�ำระหนี้ ลดอัตราดอกเบีย้ ขยาย
เวลาการกู้เงินให้เป็นระยะเวลายาวมากขึ้น รวมถึงลดค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2. มาตรการด้านภาษี ยกตัวอย่าง เช่น
มาตรการลดอัตราภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยให้กบั ผูป้ ระกอบการเป็นการชัว่ คราว
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ มาตรการภาษีเพื่อลดดอกเบี้ย
จ่ า ยให้ ผู ้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ที่ เ ขาร่ ว มโครงการสิ น เชื่ อ พิ เ ศษ
ซอฟท์โลน มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลในหลายประเทศยังได้ให้ความส�ำคัญในการจัด
ท�ำแผนฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และแผนการกระตุ้นตลาด
ท่องเที่ยว จัดท�ำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น
ประเทศบัลแกเรีย ออกแผนมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของประเทศ เช่น การให้เงินช่วยเหลือเป็นมูลค่า 35 ยูโรต่อที่นั่ง
ให้กบั ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วทีใ่ ช้สายการบินบัลแกเรียส�ำหรับเทีย่ วบิน
เช่าเหมาล�ำมาบัลแกเรียเพื่อการท่องเที่ยว การลดราคาของอุปกรณ์
เสริมชายหาด อย่างน้อย 50% เมื่อเทียบกับฤดูร้อนที่ผ่าน หรือไม่มีค่า
ธรรมเนียมสัมปทาน การออกบัตรก�ำนัลส�ำหรับการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศแก่เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ประเทศเชโกสโลวาเกีย รัฐบาลได้วางแผนโครงการบัตร
ก�ำนัลที่เรียกว่า "Vacation in Czechia" เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว
ในประเทศในช่วงฤดูรอ้ น โดยให้บตั รก�ำนัลส�ำหรับทีพ่ กั และอาหารน่าจะ
รวมมูลค่า 10,000 CZK โดยรัฐ นายจ้างและลูกจ้างจะต้องจ่ายส่วนหนึง่
ประเทศสโลวาเนีย บัตรก�ำนัลส�ำหรับประชาชนใช้ในสถานที่
ท่องเทีย่ วในสโลวีเนียจนถึงสิน้ ปี 2020 (มูลค่า 200 ยูโรส�ำหรับผูท้ มี่ อี ายุ
มากกว่า 18 ปี และ 50 ยูโร ส�ำหรับเด็กหรือผู้มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี)
ประเทศญี่ ปุ่ น เตรี ย มออกแคมเปญ Go To Travel โดย
คาดว่าจะมีเงินอุดหนุนสูงถึง 20,000 เยน (US$190) ต่อวันโดยให้
ส่วนลดหรือบัตรก�ำนัลส�ำหรับโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและสถานที่
ท่องเที่ยวส�ำหรับผู้ที่เดินทางภายในประเทศ
ประเทศไทย มาตรการกระตุน
้ ภาคการท่องเทีย่ วในประเทศเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน”
โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จา่ ยโรงแรมทีพ่ กั ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าห้องพัก
แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่าย
สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน
และรัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชน โดยการจ�ำหน่ายบัตร
โดยสารของผู้ประกอบการสายการบินในประเทศไทยในอัตราร้อยละ
40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยการจองห้องพัก 1 ห้อง จะได้รับสิทธิ์
โดยสารจ�ำนวนไม่เกิน 2 ใบ และรัฐบาลยังได้สนับสนุนค่าเดินทางของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบล (รพ.สต.) รวม 1,200,000 คน ให้เดินทางโดยการใช้บริการ
กับบริษทั น�ำเทีย่ ว โดยรัฐจะสนับสนุนไม่เกินคนละ 2,000 บาท ส�ำหรับ
การเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 2 วัน 1 คืน โดยมีระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563
นอกจากนี้ รัฐบาลอิตาลี ไอซ์แลนด์ ลิทัวเนียและสาธารณรัฐ
เกาหลี บัตรก�ำนัลท่องเที่ยวส�ำหรับครอบครัวเพื่อใช้ในการเดินทาง
ภายในประเทศ
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การทำ�สัญญาความร่วมมือ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
เพื่อลดอุปสรรคการเดินทางเที่ยว
นอกจากมาตรการการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
แล้ว ขณะนี้ รัฐบาลหลายประเทศเริม่ มีนโยบายผ่อนคลายการเดินทาง
ระหว่างประเทศ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วได้
จากข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ KAYAK ณ วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2563
พบว่ามี 126 ประเทศที่ยังใช้มาตรการเข้มงวด อาทิ แคนนาดา บราซิล
ซาอุดิอาระเบีย โอมาน อินโดนีเชีย อินเดีย มาเลเซีย และไทย เป็นต้น
โดยประเทศเหล่านี้ยังคงระงับเที่ยวบินพาณิชย์เข้าประเทศ และชาว
ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ อย่างไรก็ดี หากการระบาดของโควิด-19
ในประเทศเหล่านีม้ ีแนวโน้มดีขนึ้ รัฐบาลน่าที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ
ลงในระยะข้างหน้า
ส�ำหรับประเทศที่มีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการเดินทาง
เข้าประเทศ 64 ประเทศ ยังมีข้อปฏิบัติที่เข้มงวดต่อผู้ที่จะเดินทาง
เข้ า ประเทศ เช่ น การอนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางเข้ า เฉพาะบางประเทศ
โดยมีเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดแตกต่างกันไป อาทิ ประเทศกัมพูชา ได้ระงับวีซา่
ส�ำหรับประเทศที่ได้รับการยกเว้น การขอวีซ่าหน้าด่าน (Visa on
Arrival) และวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ส�ำหรับชาวต่างชาติที่
เดินทางมากัมพูชาทุกคนยกเว้นนักการทูตจะต้องมีใบรับรองแพทย์
อย่างเป็นทางการที่ออกโดยประเทศต้นทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และ
หลักฐานการประกันทางการแพทย์ขั้นต�่ำ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ และ
เมื่อมาถึงกัมพูชาต้องได้รับการทดสอบหาเชื้ออีกครั้ง

แผนภาพแสดงมาตรการการควบคุมการเดินทาง (Travel Restrictions Map)

126 ประเทศ
ที่ยังใชมาตรการ
ปดประเทศ

64 ประเทศ
ใชมาตรการควบคุม
การเดินทางเขาประเทศ
ภายใตเงื่อนไขที่กำหนด

7 ประเทศ
อยูระหวางการทบทวน
มาตรการผอนคลาย

22 ประเทศ
ยกเลิกมาตรการ
ควบคุมการเดินทาง
เขาประเทศ

ที่มา: https//www.kayak.com/travel-restrictions
ขอมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ ได้ระงับวีซ่าประเภท 90 วัน ส�ำหรับ
ประเทศที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น และมี ร ายละเอี ย ดของข้ อ ปฏิ บั ติ ก าร
เข้าประเทศทีต่ า่ งกันไปในแต่ละประเทศ เช่น บุคคลสัญชาติมองโกเลีย
รัสเซียและไทยถูกจ�ำกัดไม่ให้ผา่ นประเทศเกาหลีใต้ระหว่างทางไปหรือ
กลับจากประเทศดังกล่าว ชาวต่างชาติทเี่ ดินทางมาถึงเกาหลีใต้จะต้อง
ผ่านการทดสอบตรวจหาเชื้อ และกักกันตัวเองแบบบังคับเป็นเวลา 14
วัน ชาวต่างชาติทกุ คนรวมถึงสมาชิกลูกเรือของสายการบินจะต้องกรอก
แบบฟอร์มแจ้งสุขภาพและต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นติดตามตัว
และจากข้อมูลของ KAYAK พบว่า ขณะนี้ มี 24 ประเทศยกเลิก
มาตรการควบคุ ม การเดิ น ทางเข้ า -ออกประเทศของชาวต่ า งชาติ
แต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขตามที่ทางการก�ำหนด อาทิ สหราชอาณาจักร
ไม่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าประเทศ แต่ยังคงมีการกักกัน 14 วันส�ำหรับ
ผู้เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร และการตรวจสอบเที่ยวบินตรงเข้าสู่
ประเทศจากบางพืน้ ที่ โดยผูท้ เี่ ดินทางทุกคนทีเ่ ข้ามาในสหราชอาณาจักร
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ขณะที่ประเทศยูเครนได้ยกเลิกการ
ห้ามเข้าประเทศส�ำหรับชาวต่างชาติ โดยรัฐบาลยูเครนได้ยกเลิกการ
ห้ามเข้าประเทศส�ำหรับชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาต
ให้เข้าประเทศยูเครนโดยต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด -19 ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่
เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 สูง อาจจะต้อง
ถูกกักตัว

อย่างไรก็ดี หลายประเทศยังมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19
หากมีการผ่อนคลายกฎระเบียบการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก
ประเทศของชาวต่างชาติ ท�ำให้มีบางประเทศได้ท�ำสัญญาความร่วม
มือการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศทีม่ คี วามปลอดภัยจากการระบาดของ
โควิด-19 หรือมีอัตราการติดเชื้อที่ต�่ำ หรือที่เรียกว่า Travel Bubble/
Travel Bridges หรือ Corona Corridors เพื่อประชาชนของประเทศ
คู่สัญญาเดินทางไปมาสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างการยกเลิกการ
กักตัว 14 วัน แต่มีมาตรการอื่น ๆ ตามข้อตกลงกันระหว่างประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท�ำสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
เดียวกันหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
โดยประเทศทีม่ กี ารท�ำสัญญาการเดินทางระหว่างประเทศทีอ่ นุญาต
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้ โดยไม่ต้อง
มีการกักตัว 14 วัน ส่วนใหญ่ทเี่ ห็นเป็นรูปธรรมจะเป็นประเทศในภูมภิ าค
ยุโรป ซึ่งหลังจากการระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น หลายประเทศในยุโรป
ทยอยท�ำข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง
ฤดูร้อนนี้ (ช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน ของทุกปี) ซึ่งเป็นช่วง
High season ของการท่องเที่ยวในยุโรป อาทิ โดยประเทศในกลุ่ม
บอลติก ได้แก่ ลิธวั เนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย เป็นกลุม่ ประเทศแรก ๆ ทีเ่ ปิด
ให้มกี ารเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างกัน ประเทศเดนมาร์กได้ทำ� ข้อตกลง
กับประเทศนอร์เวย์ เยอรมันและไอซ์แลนด์ และประเทศฟินแลนด์เดนมาร์ก-นอร์เวย์-กลุ่มประเทศ Baltic เป็นต้น
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การระบาดของโควิด-19

ตารางแสดง ประเทศที่มีการทำสัญญาการเดินทางระหวางประเทศ
รายละเอียด

กลุมประเทศที่มีการทำ Travel Baltic
กลุมประเทศ Baltic ไดแก ลิธัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย

• ลิธัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย เปดพรมแดนระหวางกัน
โดยประชาชนและผูอยูอาศัยในประเทศแถบบอลติก
สามารถเดินทางภายในภูมิภาคไดอยางอิสระ
โดยไมตองกักตัว 14 วัน
• ชาวตางชาติที่เดินทางมาจากประเทศอื่นยังคงตองกักตัว
เปนเวลา 14 วัน

ประเทศโปแลนด-ลิธัวเนีย

• ผอนคลายเฉพาะการเดินทางสำหรับนักธุรกิจและนักเรียน

ประเทศฟนแลนด-เอสโตเนีย

• ผอนคลายเฉพาะการเดินทางสำหรับนักธุรกิจและนักเรียน

ประเทศเดนมารก-นอรเวย
ประเทศเดนมารก-เยอรมนี

• นักทองเที่ยวเดินทางระหวาง 2 ประเทศ ไมตองกักตัว
• นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเดนมารกหามคางคืน
ในโคเปนเฮเกน
• ทางการเดนมารกยังคงแนะนำนักทองเที่ยวเดนมารกใหหลีกเลี่ยง
พื้นที่ในเมืองที่มีผูอยูอาศัยหนาแนน จำนวน 750,000 คนขึ้นไป

ประเทศเดนมารก-ไอซแลนด
ประเทศฟนแลนด-เดนมารก-นอรเวย-กลุม
ประเทศ Baltic

• นักทองเที่ยวเดินทางระหวาง 2 ประเทศ ไมตองกักตัว
• นักทองเที่ยวจากประเทศสหภาพยุโรปอื่นๆ อาจไดรับอนุญาต
หลังวันที่ 14 กรกฎาคม (คาดวารัฐบาลฟนแลนดจะทบทวนขอจำกัด
อีกครั้งภายในสิ้นเดือนมิถุนายน)

นอกจากนี้ ประเทศจีนมีการท�ำสัญญาการเดินทางระหว่างประเทศ
เฉพาะในส่วนของการเดินทางเพื่อธุรกิจในภูมิภาค อาทิ จีน-เกาหลีใต้
(การเดินทางของนักธุรกิจ) จีน-สิงคโปร์ (การเดินทางของนักธุรกิจ)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเทศ โดยไม่ต้อง
มีการกักตัว 14 วันก็ตาม แต่มีเงื่อนไขอื่น ๆ ก�ำหนด เช่น ก�ำหนด
เมืองที่สามารถเดินทางไปได้ อย่างข้อตกลงระหว่างจีน-เกาหลีใต้
โดยจีนเปิดให้เดินทางเฉพาะระหว่างกรุงโซล ไปยัง 10 เมืองในจีน
เช่น ฉงชิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน เป็นต้น ต้องมีใบรับรองแพทย์ มีการ
ตรวจร่างกายภายในเวลา 2 สัปดาห์ และควรมีการตรวจเชื้อโควิด-19
ใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เดินทางมาควรมีการตรวจเชื้อโควิด-19
รวมถึงต้องมีประกันสุขภาพ และเมื่อเดินทางเข้ามาชาวต่างชาติต้อง
โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อง่ายต่อการติดตาม
อย่างไรก็ดี ในหลาย ๆ ประเทศมีแนวทางการท�ำข้อตกลงเพื่อ
ให้ประชากรของทั้ง 2 ประเทศสามารถเดินทางระหว่างกันได้ ได้แก่
ออสเตรเลี ย -นิ ว ซี แ ลนด์ ประเทศกรี ซ -ไซปรั ส อิ ส ราเอล ประเทศ
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เวียดนาม-จีน-เกาหลีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ออสเตรเลีย เป็นต้น
ส�ำหรับประเทศไทย ได้พิจารณาการผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติ
เดินทางเข้าประเทศอย่างเป็นขั้นตอน โดยในช่วงแรกได้ขยายกลุ่ม
ชาวต่ า งชาติ ที่ ส ามารถเดิ น ทางเข้ า ไทยเพิ่ มเติ มอี ก 6 กลุ่ม ได้แก่
1) คู่สมรสและบุตร ผู้ที่ได้รับอนุญาตท�ำงานในราชอาณาจักร 2) ผู้มี
สัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 3) คู่สมรสต่างชาติและบุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย 4) ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่
มีความจ�ำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและมี
ผู้ติดตาม 5) นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคล
ดังกล่าว และ 6) ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษกับประเทศเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มนี้
เป็นกลุม่ นักธุรกิจและมีความเชีย่ วชาญด้านเทคนิค โควตาทีก่ ำ� หนดต้อง
สอดคล้องกับสถานที่พักที่รัฐก�ำหนด (ASQ) อาจก�ำหนดจ�ำนวนไม่เกิน
200 คนต่อวัน โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563

่ วของโลกคาดการท่องเทีย
่ ว
องค์การการท่องเทีย
่ ะหดตัวสูงถึง
ของโลก ปี 2563 มีโอกาสทีจ
่ ว
60%-80% กรณีเลวร้ายสุดคาดว่าการท่องเทีย
โลกหดตัวต�ำ่ สุดในรอบ 34 ปี
ส� ำ หรั บ ทิ ศ ทางการท่ อ งเที่ ย วของโลกในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี ท าง
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติมองว่า ในช่วงไตรมาส 2
ของปี 2563 น่ า จะเป็ น ช่ ว งต�่ ำ สุ ด ของการท่ อ งเที่ ย วโลก ก่ อ นที่
สถานการณ์การเดินทางท่องเทีย่ วน่าจะค่อย ๆ ทยอยฟืน้ ตัว อย่างไรก็ดี
การฟื ้ น ตั ว ของตลาดท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี 2563 ยั ง มี
หลายปัจจัยที่ต้องติดตาม อาทิ
1. สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศอย่าง
ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ที่ยังมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง รวมถึงยังต้องติดตามการระบาดของโควิด-19 หลังจากที่มี
การคลายมาตรการต่าง ๆ ลง
2. สภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทิศทาง
การมีงานท�ำและรายได้ของประชาชนในประเทศ
3. นักท่องเทีย่ วยังมีความกังวลต่อโรคโควิด-19 เนือ่ งจากยังไม่มยี า
เฉพาะที่รักษาโรคนี้ รวมถึงยังไม่มีวัคซีน

ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563
น่าจะเป็นช่วงต่ำ�สุดของ
การท่องเที่ยวโลก ก่อนที่
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยว
น่าจะค่อย ๆ ทยอยฟื้นตัว
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การระบาดของโควิด-19

4. กฎระเบียบในการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกประเทศ อาทิ
การกักตัว 14 วัน การตรวจหาเชื้อทั้งก่อนและหลังเดินทาง สถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังคงใช้ระบบการเว้นระยะห่าง ส่งผลต่อบรรยากาศ
การเดินทางท่องเที่ยว
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่สูงขึ้น ซึ่งจะ
มาจากหลายปัจจัย อาทิ การท�ำประกันคุ้มครองการรักษาพยาบาล
การตรวจร่างกายก่อนเดินทาง เป็นต้น
ซึง่ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีอ้ าจจะส่งผลต่อการฟืน้ ตัวของการท่องเทีย่ ว
ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี นี้ โดยทางองค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง
สหประชาชาติ ได้ ป ระเมิ น ทิ ศ ทางการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของโลก
ทั้งปี 2563 โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการแก้ปัญหาการระบาดของ
โควิด-19 โดยสมมติฐานจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลาทีท่ างการ
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ของแต่ละประเทศจะลดระดับมาตราการการควบคุมการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย ว (Travel Restriction) เปิ ด พรมแดนระหว่ า งประเทศ
(International Borders) ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวไว้ 3 กรณี ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 กรณี ที่ ท างการลดระดั บ มาตรการควบคุ ม
การเดินทางท่องเที่ยว (Travel Restriction) เปิดพรมแดนระหว่าง
ประเทศ (International Borders) ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563
น่าจะท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2563
เหลือประมาณ 610 ล้านคน หดตัว 58% ขณะที่รายได้ท่องเที่ยว
ของโลกคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 570 พันล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว
ประมาณ 62% จากปีก่อน
สมมติ ฐ านที่ 2 กรณี ที่ ท างการลดระดั บ มาตรการควบคุ ม
การเดินทางท่องเที่ยว (Travel Restriction) เปิดพรมแดนระหว่าง
ประเทศ (International Borders) ประมาณเดือนกันยายน 2563
น่าจะท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2563
เหลือประมาณ 440 ล้านคน หดตัว 70% ขณะทีร่ ายได้ทอ่ งเทีย่ วของโลก
คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 410 พันล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวประมาณ
73% จากปีก่อน
สมมติ ฐ านที่ 3 กรณี ที่ ท างการลดระดั บ มาตรการควบคุ ม
การเดินทางท่องเที่ยว (Travel Restriction) เปิดพรมแดนระหว่าง
ประเทศ (International Borders) ประมาณเดือนธันวาคม 2563
น่าจะท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2563
เหลือประมาณ 320 ล้านคน หดตัว 78% ขณะทีร่ ายได้ทอ่ งเทีย่ วของโลก
คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 310 พันล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวประมาณ
79% จากปีก่อน
นอกจากนี้ จากผลส� ำ รวจขององค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง
สหประชาชาติต่อมุมมองการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของโลกของ
ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกส่ ว นใหญ่ มองว่ า การ
ฟื้นตัวของการท่องเที่ยวคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพัก โดยมองว่า
การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวอย่างเร็วในปี 2564

่ วของไทย
ทิศทางการท่องเทีย
แนวโน้ ม การท่ อ งเที่ ย วไทยยั ง ต้ อ งเจอโจทย์ ท ้ า ทายสู ง แม้ ว ่ า
สถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19 ในประเทศไทยจะดี ขึ้ น
แต่เมื่อหลาย ๆ ประเทศยังมีการระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย
และแม้ว่าทางรัฐบาลไทยมีแนวทางที่จะจับคู่ด้านการท่องเที่ยวของ
กลุ่มประเทศที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของโรคโควิด-19 แต่ใน
เบือ้ งต้นก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัดนักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุม่ ส่งผลท�ำให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะกว่า
กิจกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติ
ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในช่วงนี้จึงต้องพึ่งพา
ตลาดคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐอาจจะต้องพิจารณาจัดท�ำมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว
ในประเทศออกมาเป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในช่วงทีต่ ลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติยงั ไม่ฟน้ื ตัว นอกจากนี้ การจัดแคมเปญ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ หรือการจัดธีมงาน (Theme) เพือ่ โปรโมทสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่าง ๆ
เป็นรายเดือน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางที่ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ภาครั ฐ อาจจะใช้ ป ระโยชน์ จ ากช่ ว งเวลานี้ ที่
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติยงั ชะลอการเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ
ในการวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วเพือ่ ก่อให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วในระยะยาว เช่น การพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้าง
พื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว การจัดระเบียบและมาตรฐานในแหล่ง
ท่องเทีย่ วต่าง ๆ ให้เป็นระบบและมีความปลอดภัย การพัฒนาช่องทาง
การตลาดออนไลน์โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนพัฒนา
ช่องทางการขายออนไลน์สำ� หรับตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติ โดยให้สทิ ธิ
กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตาม
มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เข้ามาอยูใ่ นระบบ หรือ
การจัดโครงการพัฒนาบุคคลากรในด้านการท่องเที่ยว ให้มีทักษะ
ความรู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดการท่องเที่ยว เป็นต้น

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ไทยในช่วงนี้ต้องพึ่งพาตลาด
คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องพิจารณาจัดทำ�มาตรการ
กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ
ออกมาเป็นระยะ

นอกจากในส่วนของภาครัฐแล้ว ในระยะสั้นผู้ประกอบการธุรกิจก็
คงจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับบริบทการธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิม
ท่ า มกลางการปรั บ วิ ถี ก ารท� ำ ธุ ร กิ จ ใหม่ ท่ี จ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ รู ป แบบ
การให้บริการทีค่ ำ� นึงถึงความปลอดภัยจากโควิด-19 ขณะทีก่ ารแข่งขัน
ในธุรกิจที่สูงจากปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงแต่ผู้ให้บริการในธุรกิจ
ท่องเที่ยวยังมีจ�ำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการก็คงจะต้องคิดวิธีการ
ด�ำเนินธุรกิจใหม่ ๆ อาทิ การจับมือท�ำการตลาดร่วมกับพันธมิตรอย่าง
ครบวงจร ซึ่งอาจจะไม่เฉพาะแต่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การท่องเที่ยว
แต่รวมถึงผู้ประกอบการอื่น เช่น โรงพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักท่องเที่ยวท่ามกลางที่ประชาชนทั่วโลกยังต้องเผชิญกับเรื่อง
โควิด-19 ตั้งแต่การออกแบบแพ็คเกจท่องเที่ยวที่สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ใช้บริการ การปรับผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบโจทย์
ผู้ใช้บริการและกลุ่มเป้าหมาย
ทีม
่ าของข้อมูล
องค์การการท่องเทีย
่ วโลกแห่งสหประชาชาติ
• Covid-19; Measure to support travel and Tourism
• International Tourism and Covid-19
องค์การอนามัยโลก
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
International AIR Transport Association (IATA)
Tourism and transport: Commission’s guidance on how to safely
resume travel and reboot Europe’s tourism in 2020 and beyond
KAYAK

Tourism Economic Review

41

่ วไทย
ทิศทางท่องเทีย
หลังวิกฤตโควิด-19
มิง
่ สรรพ์ ขาวสอาด
มูลนิธส
ิ ถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ในที่สุดโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโคโรน่าไวรัสก็กลายเป็น
โรคระบาดไปทั่วโลก โดยข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของ
WHO มีประชากรโลกติดเชื้อโควิด-19 จ�ำนวน 10.92 ล้านคนใน 213
ประเทศและเขตปกครองพิเศษทั่วโลก เสียชีวิตแล้วกว่า 5 แสนคน
ส่งผลกระทบทีย่ งิ่ ใหญ่ตอ่ การท่องเทีย่ วของโลก โดยเฉพาะกับประเทศ
ยอดนิยม 5 อันดับต้น ๆ ของโลกด้านการท่องเทีย่ ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
สเปน อิตาลี ฝรัง่ เศส และอังกฤษ ต่างประสบกับปัญหาการแพร่ระบาด
โควิด-19 อย่างรุนแรงทั้งสิ้น
ในช่วงเวลาเพียงไม่กเี่ ดือน (ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2562) โควิด-19 ได้
ท�ำลายระบบเศรษฐกิจของนานาประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเทีย่ ว
และการเดินทางเสียหายมากทีส่ ดุ เพราะธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจ
ท่องเทีย่ วนัน้ ต้องอาศัยการติดต่อระหว่างมนุษย์และ/หรือการเดินทาง
อันเป็นแกนส�ำคัญของห่วงโซ่บริการ แม้ว่าบริการของเทคโนโลยี
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สารสนเทศจะได้ เ ข้ า มาเป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยว แต่การบริการโดยน�้ำมือและปฏิสัมพันธ์จากมนุษย์ยังนับ
เป็นเงื่อนไขและปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด ที่จริงแล้วการท่องเที่ยวที่ยิ่งวิเศษ
เริดหรูอลังการมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ เป็นการบริการท่องเทีย่ วทีใ่ ช้แรงงาน
อย่างเข้มข้นทั้งแรงงานที่มีทักษะ แรงงานบริหารจัดการ และแรงงาน
จิตบริการมากขึ้นเท่านั้น นั่นหมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เพียง
เฉพาะกับภาคธุรกิจทีต่ อ้ งหยุดชะงักการให้บริการ แต่ยงั รวมถึงแรงงาน
ด้านการท่องเที่ยวที่ส่วนหนึ่งต้องพักงานหรือกลายเป็นคนว่างงาน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะบันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ผลกระทบอย่าง
ฉับพลันที่เกิดขึ้น น�ำเสนอการคาดการณ์เบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และข้อเสนอแนะนโยบาย
และมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

่ วไทย
1. เศรษฐกิจท่องเทีย
ก่อนโควิด-19

ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ความส�ำคัญและการพึง่ พาภาคการท่องเทีย่ ว
ของเศรษฐกิจไทยเพิ่มสูงขึ้น มูลค่าเพิ่มจากภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยว
คิดเป็นร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี พ.ศ. 2561
สู ง กว่ า มู ล ค่ า เพิ่ ม ของภาคเกษตร ภาคเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วมี
การจ้างงาน 4.4 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 12 ของการจ้างงานทั้งหมด
สูงกว่าภาคอุตสาหกรรม และรายได้จากการท่องเทีย่ วจากนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติคดิ เป็นร้อยละ 25.35 ของรายได้จาการส่งออกในปี พ.ศ. 2562
และดุ ล การช� ำ ระเงิ น จากการท่ อ งเที่ ย วสู ง กว่ า ดุ ล การค้ า มาตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2561 สูงถึง 50,567 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึง่ เท่ากับร้อยละ 24.59 ของเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศ และรุง่ โรจน์
ต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2562 โดยเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมาเยือนไทยเกือบ 39.8 ล้านคน มีคนไทยท่องเทีย่ วในประเทศถึง
167 ล้านคนครั้ง เกิดรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.93 ล้านล้านบาท
และรายได้ จ ากตลาดท่ อ งเที่ ย วในประเทศ 1.08 ล้ า นล้ า นบาท
รวมเป็น 3.01 ล้านล้านบาท การทะยานขึ้นของการท่องเที่ยวไทย
เกิดจากการขยายตัวของตลาดท่องเทีย่ วจีน ซึง่ เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2551 (รูปที่ 2) ประเทศไทยกลายเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา
ประเทศเดียวที่เป็น 1 ใน 5 ของประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
สุทธิมากทีส่ ดุ ในโลก (รูปที่ 1 แสดงสถิตทิ สี่ �ำคัญของการท่องเทีย่ วไทย)

ที่ผ่านมา ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของ
ไทย มีความส�ำคัญไม่แพ้ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ความส�ำคัญของภาคท่องเที่ยวเห็นเด่นชัดครั้งแรกสมัยวิกฤตต้มย�ำกุ้ง
ในปี พ.ศ. 2540 เมื่อมีการลดค่าเงินบาทอย่างรุนแรง ในคราวนั้น ภาค
เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยได้เป็นเสาหลักในการกู้วิกฤตเศรษฐกิจ แต่เมื่อ
เกิดการะบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั่วโลก
รวมทั้งของประเทศไทยกลายเป็นภาคเศรษฐกิจที่เจ็บหนักที่สุด

่ วไทย
รูปที่ 1 สถิตท
ิ ส
ี่ ำ� คัญของการท่องเทีย

ป 2562
รายไดจากการทองเที่ยว 3.01 ลานบาท
นักทองเที่ยวตางชาติจำนวน 39.8 ลานคน
รายได 1.93 ลานบาท
นักทองเที่ยวไทย 1.08 ลานบาท
จำนวน 167 ลานครั้ง

ป 2561
การทองเที่ยวของประเทศไทย

ลำดับที่

ความสามารถในการแขงขัน
จำนวนผูมาเยือน
รายไดทองเที่ยวสุทธิ

31
9
4

เศรษฐกิจ
ทองเที่ยวไทย
กอนโคว�ด-19
ป 2561

ป 2561

ดุลการคาและการทองเที่ยว

18%
12%
ของ GDP ของการจางงาน

ดุลการคา 22,237
ดุลทองเที่ยว 50,567
เง�นสำรองระหวางประเทศ 205,640

ที่มา: World Economics Forum (2019),
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (2562)

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (2019),
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (2562)

สัดสวนการทองเที่ยวในไทย
ทั้งสิ�น

(หนวย: ลาน USD)
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ทิศทางท่องเทีย
่ วไทย

่ วชาวต่างชาติของไทย
รูปที่ 2 การขยายตัวของจ�ำนวนนักท่องเทีย
่ วจีน
อันเกิดจากการขยายตัวของนักท่องเทีย

12.0

40.0

10.0

30.0

8.0
6.0

2.00

4.0

10.0
0.0

2.0
2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561
นักทองเที่ยวตางชาติ CAGR = 5.9
นักทองเที่ยวตางชาติ CAGR = 10.9
นักทองเที่ยวตางจีน CAGR = 16.2
นักทองเที่ยวตางจีน CAGR = 39.3

จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด

0.0

จำนวนนักทองเที่ยวจีน

หมายเหตุ: CAGR = Compound Annual Growth Rate
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

่ 1 จ�ำ่ 1นวนนั
่ ่มาเยื
ตารางทีตารางที
กท่กอทงเที
นไทยต้นนปปีพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
บปี พ.ศ.
จำนวนนั
องเทีย่ ่ยวจีวจ�นนทีทีม
าเยืออนไทยต
เทียเที
บกัยบบกั
ป พ.ศ.
2562 2562

เดือน

จำนวนนักทองเที่ยวจ�น
ป พ.ศ. 2563 (คน)

จำนวนนักทองเที่ยวจ�น
ป พ.ศ. 2562 (คน)

มกราคม

1,030,148

1,069,787

-39,639

160,564

1,064,806

-904,242

มีนาคม

56,852

985,232

-928,380

เมษายน

0

898,994

-898,994

1,247,564

4,018,819

2,771,255

กุมภาพันธ

รวม 4 เดือน
ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2563)
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การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
ป พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562
(คน)

รูปที่ 3 จ�ำนวนผูโ้ ดยสารรายวันระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2563
จำนวนผูโดยสารรายวัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
1 ม.ค. 63

11 ม.ค. 63

21 ม.ค. 63

31 ม.ค. 63

10 ก.พ. 63

20 ก.พ. 63

2. วิกฤตโควิด-19 กับการถดถอย
่ ว
ของอุตสาหกรรมท่องเทีย

ขณะที่ข่าวเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์โคโรน่า (Coronavirus) ระบาด
ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีนเป็นข่าวระดับนานาชาติเมื่อปลายปี
พ.ศ. 2562 นั้น นักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจากอู่ฮั่นก็ยังเดิน
ทางไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย (ตารางที่ 1 และรูปที่ 3) จนกระทั่ง
ช่วงตรุษจีนในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจีน
มาเยือนไทยอีกเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยมี
นักท่องเที่ยวจีนถึง 1.03 ล้านคนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และ

1 มี.ค. 63

11 มี.ค. 63

21 มี.ค. 63

31 มี.ค. 63

10 เม.ย.63

20เม.ย.63

30 เม.ย.63

จ�ำนวน 160,564 คนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แต่หลังจากองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ประกาศให้โควิด-19
เป็นโรคติดต่ออันตรายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และต่อมา
ประกาศเป็นโรคติดต่อที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก (Pandemic) ใน
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ท�ำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง
และกลายเป็นศูนย์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเริ่มไหวตัวตั้งแต่ต้นเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 และในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
ก็พบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัสคนแรกเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน
(รูปที่ 4) ส่วนจีนได้เริ่มประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.
2563 และในทีส่ ดุ เมือ่ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลก
(World Health Organization: WHO) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่
ต่อมาได้ก�ำหนดชื่อทางการของการแพร่ระบาดเป็น โควิด-19 และ
ประกาศเป็นการระบาดทั่วโลก (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2563 มีผปู้ ว่ ยโควิด-19 ในไทยเสียชีวติ เป็นรายแรก และคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย แหล่งทีม่ า
ส�ำคัญเกิดจากการติดต่อของผู้เข้าร่วมชมรายการมวยนัดส�ำคัญที่
สนามมวยเวทีลมุ พินแี ละราชด�ำเนิน ในช่วงวันที่ 6 และ 8 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 ในวันที่ 1 มีนาคม โดยเฉพาะการประกาศตนว่าติดเชื้อ
โควิด-19 ของนายแมทธิว ดีน พิธีกรรายการมวย ยิ่งท�ำให้สาธารณชน
เริ่มมีความตื่นตัวมากขึ้น
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ทิศทางท่องเทีย
่ วไทย

่ ระทบต่อการท่องเทีย
่ วไทย
สถานการณ์โควิด-19 และการประกาศของรัฐทีก

31 ธันวาคม 62 จ�นรายงานโรคปอดอักเสบไมทราบสาเหตุในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย 27 คนตอ WHO
วันที่

มกราคม
2563

วันที่

3 กรมควบคุมโรคออก

คำสั่งเปดศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน ไทยเริ่ม
คัดกรองผูโดยสารจากอูฮั่น
13 พบผูปวยยืนยันโควิด-19
รายแรกในประเทศไทย
(หญิงจีน)
15 พบผูปวยเปน “คนไทย”
รายแรกเปนผูกลับมาจาก
ตางประเทศ
20 ทางการจีนประกาศวา
COVID-19 สามารถติดตอ
จากคนสูคนได
23 จีนปดเมืองอูฮั่น
25 วันตรุษจีน นักทองเที่ยว
ในไทยทยอยเดินทาง
กลับประเทศ
30 WHO ประกาศให
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส
เปนภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุขระหวางประเทศ
31 พบผูปวยคนไทยรายแรก
ทีไ่ มไดกลับจากตางประเทศ

กุมภาพันธ
2563

12 WHO กำหนดชื่อทางการ

ของ COVID-19
29 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร
ประกาศให COVID-19
เปนโรคติดตออันตราย

มาตรการเยียวยา
10 มี.ค. 63

ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาชุดที่ 1
- คืนเงินคาประกันการใชไฟฟา
- ซอฟทโลน 1.5 แสนลาน
- แบงกออกมาตรการพักหนี้เงินตน
- ออกเกณฑกองทุน SSF Extra

20 มี.ค. 63

กนง. ประชุมฉุกเฉินลดดอกเบี้ย 0.25%

24 มี.ค. 63

ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาชุดที่ 2
- แจกเงินคนละ 5,000 บาท 3 เดือนผานโครงการ “เราไมทิ้งกัน”
- ยืดจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปน ส.ค. 2563

วันที่

มีนาคม
2563

1 มีผูเสียชีวิตรายแรกจาก

COVID-19 ในไทย
5 ประกาศชื่อประเทศเสี่ยง
เขตติดตอโรคอันตราย
หากเดินทางจากพื้นที่
ดังกลาวตองกักตัวทุกคน
6 รายการมวยที่สนามลุมพินี
และสนามมวยราชดำเนิน
เกิด Super spreader
ติดเชื้อ COVID-19
เปน Pandemic
11 WHO ประกาศให
COVID-19 เปน Pandemic
12 - ตรวจพบผูปวย COVID-19
จากการไป ‘สนามมวยลุมพิน’ี
- ตั้งศูนยบริหารสถานการณ
โควิด-19 (ศบค.)
13 มีผูมีชื่อเสียงที่ทำหนาที่
พิธีกรในสนามมวย
ประกาศตัววาติดเชื้อ
COVID-19
16 ประกาศยกเลิก
วันหยุดสงกรานต
17 ครม. มีมติเห็นชอบ
มาตรการเรงดวนและใหปด
สถานบริการและสถานบันเทิง
ในพืน้ ที่ กทม. และปริมณฑล
รวมถึงงดกิจกรรมรวมคน
จำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูง
ตอการแพรระบาดของโรค
21 ผูวา กทม. ประกาศปดหาง
และพื้นที่เสี่ยงทั่ว กทม.
เปดเฉพาะบริการที่จำเปน
24 ประกาศ พ.ร.ก. การบริหาร
ราชการในสถานการณฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช
วันที่ 26 มี.ค. 63
26 เริ่มบังคับใช พ.ร.ก.
สถานการณฉุกเฉิน
ทั่วราชอาณาจักร
เปนวันแรก

วันที่

เมษายน
2563

2 รัฐบาลประกาศหาม

ประชาชนออกนอกเคหสถาน
ทั่วราชอาณาจักร (เคอรฟว)
และสัง่ หามไมใหคนตางชาติ
และคนไทย เดินทางเขา
ประเทศไทย
4 สำนักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย (กพท.)
หามเครื่องบินทุกประเภท
และผูโดยสาร
เขาประเทศไทย 3 วัน
8 กระทรวงวัฒนธรรม
ออกประกาศหาม
จัดงานสงกรานต
9 กทม. และหลายจังหวัด
เริ่มประกาศหามจำหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตลอด 24 ช.ม.
12 ภูเก็ตสั่งปดพื้นที่รอยตอ
ระหวางตำบลทุกตำบล
ตั้งแตวันที่ 13-26 เม.ย. 63
27 -จำนวนผูปวยโควิดรายใหม
ในไทยเหลือเพียงเลข
หลักเดียว พบเพียง 9 คน
-กพท. หามอากาศยาน
ทำการบินเขาสูประเทศไทย
เปนการชั่วคราว
ตั้งแต 1-31 พ.ค. 63

จำนวนผูปวย
Covid-19

วันที่ 22 มิถุนายน 2563
ติดเชื้อในประเทศสะสม 3,151 คน

25 มี.ค. 63

- กนง คงดอกเบี้ย - ลดจีดีพีป 63 ติดลบ 5.3 %
- ธปท. ออกมาตรการขั้นต่ำชวยลูกหนี้ทุกกลุม

2 เม.ย. 63

ประกาศเคอรฟว มีผล 3 เม.ย. 2563 หามออกนอกเคหะสถาน 22.00-04.00 น. เวนมีความจำเปน

7 เม.ย. 63

ครม. เคาะมาตรการเยียวยาระยะ 3 วงเงิน 1.9 ลานบาท

27 เม.ย. 63

ศบค. เผยมติที่ประชุม ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน ตั้งแต 1-31 พ.ค. 2563

17 พ.ค. 63

เริ่มมาตรการผอนคลาย “ล็อกดาวน” ระยะ 2 เลื่อน “เคอรฟว” เปน 23.00 น.
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เพ��ม 0 ราย (ติดตอกัน 28 วัน)
รักษาหาย 3,022 คน
เสียชีว�ต 58 คน

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 รัฐบาลเริม่ บังคับใช้เคอร์ฟวิ ตัง้ แต่เวลา
22.00 น. - 04.00 น. ท�ำให้หลายอาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงต้องหยุด
ลงโดยปริ ย ายประจวบกั บ การประกาศยกเลิ ก วั น หยุ ด สงกรานต์
เพือ่ หยุดยัง้ การเดินทางระหว่างจังหวัด ท�ำให้เมืองท่องเทีย่ วของไทยได้รบั
ผลกระทบอย่างหนัก ในขณะทีก่ ารประกาศห้ามสายการบินเข้าประเทศ
ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไม่วา่ จะเป็น ธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรมต่างทยอยปิดตัวลง จนท�ำให้
แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มตกงาน การค้าขายธุรกิจต่าง ๆ
ฝืดเคืองมากขึน้ การปิดห้างร้านต่าง ๆ แรงงานไทยในหลายวงการก็เริม่
ตกงานมากขึน้ รวมทัง้ คนงานต่างด้าวทยอยกลับประเทศ และมาตรการ
ที่ให้คนท�ำงานอยู่ที่บ้านใช้ไม่ได้กับผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
ทีย่ งั ต้องใช้แรงงานมนุษย์ เช่น การให้บริการอาหาร การท�ำความสะอาด
ห้องพัก ดูแลสวน เป็นต้น
มาตรการส�ำคัญที่ภาครัฐใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการ
ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมก็คือ การจ�ำกัดการเดินทาง
ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ ลดการให้บริการขนส่งสาธารณะ
และการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งล้วน
แล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม
หลังจากทีร่ ฐั บาลด�ำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น ท�ำให้สถานการณ์ตา่ ง ๆ
มีแนวโน้มดีขนึ้ จากเดิมทีป่ ระเทศไทยมีอตั ราผูต้ ดิ เชือ้ รายวันเป็นเลข 2
หลักคือ 89 คนเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 กลายมาเป็นจ�ำนวน
ผูต้ ดิ เชือ้ รายวันเป็นเลขตัวเดียวครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
จนสามารถเริ่มใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 และใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
ในช่วงเวลาเดียวกันก็เริ่มมีแรงงานไทยจากประเทศที่มีการระบาด และจนถึง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้ประกาศใช้
ของโควิด-19 ทยอยกลับประเทศ และพบผู้ติดเชื้อจากการไปร่วมพิธี มาตรการระยะที่ 5 เนื่องจาก ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยติดต่อกัน
ทางศาสนาที่มาเลเซียในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เกิดการระบาดเป็น กว่า 30 วัน อาจกล่าวได้ว่า คลื่นลูกที่ 1 ของโควิด-19 ใช้เวลาทั้งสิ้น
กลุ่มก้อนและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ยอดผู้ติดเชื้อเริ่มทะยาน ประมาณ 5 เดือนนับจากวันทีพ่ บผูป้ ว่ ยคนไทยรายแรกจากต่างประเทศ
สูงขึ้นประมาณกลางเดือนมีนาคม คือ ยอดผู้ติดเชื้อ 114 ราย ในวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพิม่ เป็น 2 เท่าคือ 322 ราย ในวันที่ 20 มีนาคม
พ.ศ. 2563 และเพิ่มเป็น 411 คน ในวันต่อมา ครม. จึงมีมติเห็นชอบ
ให้ปดิ สถานศึกษา สถานบริการ สถานบันเทิง ในกรุงเทพมหานคร และ
งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�ำนวนมากและมีความเสี่ยงสูง สถานการณ์
โควิด-19 ในไทยยังคงแย่ลงเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563
ไทยมีผปู้ ว่ ยติดเชือ้ สะสม 1,875 ราย ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นคนต่างชาติ 277 ราย
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรการสำ�คัญที่ภาครัฐใช้เพื่อ
และเริ่มกระบวนการล็อกดาวน์ประเทศหรือปิดเมือง วันที่ 2 เมษายน ป้องกันการแพร่กระจายของการ
พ.ศ. 2563 รัฐบาลไทยประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน
(เคอร์ฟวิ ) ทัว่ ราชอาณาจักร และมาตรการทีม่ ผี ลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ปลายเดือน
อย่างเฉียบพลันก็เกิดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 เมื่อส�ำนักงาน มีนาคมก็คือ การจำ�กัดการเดินทาง
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามอากาศยานจากทุกประเทศและ
ผู้โดยสารเข้าประเทศไทย 3 วัน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่กระทบต่อ ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ
การท่องเทีย่ วตามมาอย่างต่อเนือ่ งในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ลดการให้บริการขนส่งสาธารณะ
งดจัดงานสงกรานต์ทกุ จังหวัด วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร
ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
และหลายจั ง หวั ด ห้ า มจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ 24 ชั่ ว โมง
ท่องเที่ยว
หลังจากนั้นเศรษฐกิจไทยก็เริ่มถดถอยลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
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ทิศทางท่องเทีย
่ วไทย

่ ว:
3. ผลกระทบต่อการท่องเทีย
The Next Normal VS.
The New Normal

ค�ำถามใหญ่คือว่า หลังจากโควิด-19 สงบลงแล้วระบบ
่ วซึง
่ เป็นระบบเศรษฐกิจทีส
่ ำ� คัญระบบหนึง
่
เศรษฐกิจท่องเทีย
ของโลกจะมี แ นวโน้ ม เป็ น ไปอย่ า งไร มนุ ษ ย์ จ ะท่ อ งเที่ ย ว
เหมือนเดิมอีกหรือไม่

ค�ำตอบนี้ตอบไม่ยากนักเพราะว่า การท่องเที่ยวได้กลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการด�ำเนินชีวิตของคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่
มองการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพื่อผ่อนคลายจากสถานการณ์การ
แข่งขันที่รุนแรงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในโลกปัจจุบัน ดังนั้น ไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึน้ การท่องเทีย่ วก็จะด�ำเนินต่อไป ตัวแทนทางการท่องเทีย่ ว
ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน Ctrip.com Group ได้ส�ำรวจชาวจีน
15,000 คน พบว่ า คนจี น พร้ อ มจะเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วแล้ ว หลั ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งร้อยละ 90
เลือกที่จะเที่ยวในประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ เพราะคนจีนที่เที่ยว
ต่างประเทศปีหนึ่ง ๆ ประมาณ 130 ล้านคนครั้ง ในขณะที่เที่ยวใน
ประเทศประมาณ 4,000 ล้านคนครั้ง   
ผลการวิจัยตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่าง
คนไทย 1,000 คน ผ่านเครือข่าย Global Advisor ออนไลน์ ระหว่างวันที่
14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า หลังจากปลดล็อกดาวน์ คนไทย
ต้องการตัดผมมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 21) รองลงมาคือ ต้องการไปท่องเทีย่ ว
ทัง้ ในและนอกประเทศ (ร้อยละ 19) โดยกลุม่ ทีส่ นใจตอบข้อนีม้ ากทีส่ ดุ
จะมีรายได้ครัวเรือนสูงกว่า 50,000 บาท/เดือน แสดงให้เห็นถึงโอกาส
ฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย (สาวิตรี รินวงษ์, 2563) ดังนั้น ผู้ที่ยังมี
รายได้สูงก็ยังสนใจที่จะท่องเที่ยวต่อไปทันทีที่รู้สึกว่าปลอดภัย    
ค� ำ ถามต่ อ ไปที่ ทุ ก คนต้ อ งการค� ำ ตอบก็ คื อ แล้ ว การ
่ วในอนาคตจะเปลีย
่ นแปลงไปอย่างไร
ท่องเทีย

ค� ำ ตอบนี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า โควิด -19 จะอยู่กับ เรานานแค่ไ หน โดย
ธรรมชาติของโรคระบาดแล้วมักจะมาเป็นระลอก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่ อ การระบาดเกิ ด ขึ้ น ไม่ พ ร้ อ มกั น ทั้ ง โลก จี น และยุ โ รปเคยเป็ น
ศูนย์กลางการระบาดแล้ว ต่อมาก็ยา้ ยไปเป็นสหรัฐอเมริกา และอาจจะ
ไปบราซิล รัสเซีย อินเดียหรือที่อื่น ๆ อีก ประกอบกับ ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทย แรงงานที่อยู่ใน Back Office ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถ้าประเทศไทยมีการเปิดประเทศ
ให้มีการเข้าออกประเทศทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน�้ำ มีโอกาสที่
จะเกิดโรคระบาดรอบสองและรอบสามขึน้ ได้ คาดว่า การติดเชือ้ จะยุติ
ลงได้นา่ จะประมาณปลายปี พ.ศ. 2564 และอาจจะถึงต้นปี พ.ศ. 2565
หากยังไม่มวี คั ซีนและยารักษา ดังนัน้ อนาคตของการท่องเทีย่ วระหว่าง
ประเทศในระยะสั้นจึงเป็นอนาคตที่ยังขาดความแน่นอน  
่ วไทย
อนาคตใหม่ของการท่องเทีย

เราต้องเข้าใจค�ำศัพท์ที่ตอนนี้ก�ำลังแพร่หลายไปทุกวงการก็คือ
วิถีปกติใหม่ (The New Normal) แต่อีกช่วงหนึ่งในขณะนี้จนถึง 2 ปี
ข้างหน้าผูเ้ ขียนอยากจะเรียกว่า วิถปี กติระยะถัดไป (The Next Normal)
หมายความว่า ในสองปีข้างหน้านี้ความปกติของภาคท่องเที่ยวอาจ
จะเป็นความปกติแบบไม่ปกติหรือปกติแบบไม่เสถียร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
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ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ประการทีห่ นึง่ การบริหารจัดการโควิด-19 ของรัฐบาล
ประการที่สอง นโยบายของรัฐบาลในด้านโลจิสติกส์และการเข้าเมือง
ทัง้ หมด การก�ำกับการเข้าออกทางพรมแดนทัง้ ทางบก ทางอากาศ และ
ทางน�ำ ้ และนโยบายเกีย่ วกับแรงงานต่างด้าว ประการทีส่ าม ความร่วมมือ
ของประชาชนและภาคเอกชนในการบริหารจัดการตนเองให้ปลอดภัย
ประการที่สี่ สถานการณ์โควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจของตลาด
ท่องเทีย่ วไทยทีเ่ คยเป็นตลาดดาวรุง่ คือ จีน ยุโรป ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ รัสเซีย
และอินเดีย รูปแบบการระบาดของโควิด-19 ในประเทศลูกค้าที่ส�ำคัญ
และวิธกี ารทีป่ ระเทศซึง่ เป็นลูกค้าของเราใช้รบั มือกับการระบาด อาจจะ
มีการระบาดรอบเดียวจบหรือระบาดเป็นรอบ ๆ โดยทีร่ ะลอกทีส่ องและ
สามนัน้ เป็นรอบทีเ่ ล็กกว่ารอบทีห่ นึง่ หรือรอบทีส่ องอาจจะใหญ่กว่ารอบ
ที่หนึ่งมากเช่นในกรณีของไข้หวัดสเปน ประการที่ห้า สถานภาพของ
สายการบินหลักทั่วโลกซึ่งก�ำลังถดถอยอย่างรุนแรงว่าจะกลับมาเป็น
ปกติได้มากน้อยแค่ไหน ประการทีห่ ก สถานการณ์ราคาน�ำ้ มันซึง่ ผกผัน
อย่างรุนแรง และประการสุดท้ายคือ เศรษฐกิจโลกจะสามารถฟืน้ ตัวได้
เมื่อไร ทั้งนี้ ปัจจัยที่หนึ่งถึงสามเป็นการบริหารจัดการภายในประเทศ
หากสามารถจัดการได้ดี การท่องเที่ยวของประเทศก็จะสามารถฟื้นตัว
ได้เร็ว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทีส่ ไี่ ปจนถึงปัจจัยสุดท้ายเป็นปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเกือบทุกปัจจัยมีโอกาสผกผันอย่างรุนแรง
ได้ทั้งสิ้น ท�ำให้ยากต่อการคาดการณ์ผลที่ชัดเจน แต่ช่วงเวลาการเปิด
ประเทศเพื่อให้มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติควรตรงกับช่วง
High Season (ตุลาคม - เมษายน) หรือเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2563 และหลังจากที่โลกมีวัคซีนหรือยารักษาโควิด-19 ได้แล้ว
มนุษยชาติก็จะเข้าสู่วิถีปกติ ซึ่งอาจเป็นวิถีปกติใหม่ (New Normal)
หรือวิถีปกติแบบเดิม ๆ (Old Normal) ก็ได้

4.The Next Normal ของ
่ วไทย
การท่องเทีย

สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่มีเสถียรภาพจะยืดเยื้อนานเท่าไหร่
ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ประเทศไทยประเทศเดียว เพราะเราเป็นประเทศทีอ่ าศัย
รายได้จากการท่องเทีย่ วต่างชาติเป็นหลัก ตลาดท่องเทีย่ วในระยะแรก
คงต้องอาศัยตลาดเอเชียตะวันออก เพราะจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
สามารถสยบโควิด-19 ได้เร็วและสูญเสียน้อยกว่าประเทศอื่น แต่ถึง
กระนั้น ยังคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและจิตใจ
คนจีนคงจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนของตนเพราะรายได้ของ
คนจีนก็หายไปสองสามเดือน และคงยังไม่พร้อมที่จะออกมาท่องเที่ยว
ต่างประเทศกันได้อย่างเต็มที่ แต่ในกลุม่ คนรุน่ ใหม่นา่ จะเป็นกลุม่ ทีพ่ ร้อม
จะออกมาผจญภัยก่อน ส่วนการท่องเที่ยวแบบมวลชนหรือแบบทัวร์
รถบัสจะถูกสกัดกั้นด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะมาตรการรักษาระยะห่าง
ถึงกระนั้น ตลาดนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยก็มีเพียงหนึ่งในสี่ของ
ทั้งหมด ลูกค้ารายใหญ่อื่น ๆ เช่น เยอรมนี อังกฤษ และรัสเซีย เป็นต้น
ยังคงมีอัตราการติดเชื้อที่สูงอยู่ รัสเซียซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ส�ำคัญ ณ
วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 กลายเป็นประเทศทีต่ ดิ เชือ้ มากเป็นล�ำดับ
ที่ 3 ของโลก โดยมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อถึง 592,280 คน ส่วนทวีปอเมริกา
ทั้งเหนือและใต้ก็กลายเป็นศูนย์กลางระบาดใหม่ สหรัฐอเมริกา ณ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีผู้ติดเชื้อสูงกว่า 2.39 ล้านคน และมี
ผู้เสียชีวิตรวมกว่า 122,610 คน เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่ยังคงไม่
สามารถจัดการปัญหาได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะอินเดีย
ซึ่งเป็นลูกค้ารายส�ำคัญของการท่องเที่ยวไทยเช่นกันที่สถานการณ์
ยังน่าเป็นห่วง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องหัน

มาให้ความส�ำคัญกับการท่องเทีย่ วภายในประเทศ (ไทยเทีย่ วไทย) และ
ประเทศในแถบเอเชีย (ยกเว้นอินเดีย) เป็นหลัก
่ วโดยรวม
การปรับตัวของธุรกิจท่องเทีย

จากวิกฤติของโควิด-19 ท�ำให้การท่องเที่ยวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
อาจจะขาดความแน่นอนของจ�ำนวนนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่
เที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่จะลดลงโดยปริยายด้วยมาตรการรักษาระยะห่าง
นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวจีนจะเป็นกลุ่มหลักซึ่งเป็นกลุ่ม So-Lo-Mo คือ
ท่องเทีย่ วผ่านการใช้ระบบ Social Network บนมือถือและท่องเทีย่ วแบบ
คนท้องถิน่ ส่วนนักท่องเทีย่ วยุโรปจะเป็นกลุม่ เทีย่ วซ�ำ้ ทีร่ จู้ กั ประเทศไทย
แล้วและไว้ใจในบริการของไทย กลุ่มบริษัทท่องเที่ยวก็จะด�ำรงชีวิตอยู่
ได้อย่างล�ำบากหากจะคิดพึ่งค่าคอมมิชชั่นจากการเชื่อมต่อ Supply
Chain เท่านั้น เพราะลูกค้าจะเคยชินกับการใช้ออนไลน์มากขึ้นและ
จะหันไปติดต่อโรงแรมและสายการบินโดยตรง ซึง่ ก็เป็นแนวโน้มปัจจุบนั
อยู่แล้ว ดังนั้น ธุรกิจจึงจ�ำเป็นจะต้องรีบปรับเปลี่ยนตัวเองไปเป็น
ผู้จัดการกิจกรรมที่จุดหมายปลายทาง (Destination Management)
ให้แตกต่างจากบริษทั อืน่ ๆ แต่ละคนจะต้องมีไม้เด็ดของตัวเองในการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ตอ่ ลูกค้าทีบ่ ริษทั อืน่ ๆ ไม่มหี รือเข้าถึงได้ยาก เช่น ทีพ่ กั
ส่วนตัวแบบ Exclusive ดืม่ ไวน์บนชายหาดทีเ่ ป็นส่วนตัว ชิมไก่อบฟาง
ใต้แสงจันทร์ ปิกนิกอาหารเช้าที่ทะเลสาบบัวแดง เป็นต้น หรือกลุ่ม
ตลาดพิเศษ เช่น ลูกค้าที่เป็นคนพิการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
และการจัดค่ายเรียนพิเศษให้เยาวชนนานาชาติ (อาทิ จัดค่ายภาษาจีน
ในเชียงราย ซึ่งมีผู้รู้ภาษาจีนมาก) เป็นต้น ข้อส�ำคัญก็คือ การจัดกลุ่ม
ท่องเทีย่ วทีม่ ขี นาดเล็กลงจะท�ำให้ตน้ ทุนสูงขึน้ เพราะต้องออกแบบและ
จัดการรายละเอียดมากขึ้น
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ทิศทางท่องเทีย
่ วไทย

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ธุรกิจโรงแรมมีการปรับตัวให้เป็น
ทีร่ องรับผูท้ กี่ กั กันตัวเองหรือผูม้ คี วามเสีย่ งระหว่างสังเกตอาการ ซึง่ ทาง
ราชการเรียกบริการนีว้ า่ การกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine)
และดูเหมือนว่าน่าจะมีความต้องการมากขึน้ ในอนาคต ถ้าเพิม่ กิจกรรม
ยามว่างที่สามารถรักษาระยะห่างได้ เช่น ร�ำมวยจีน หรือแม้แต่กอล์ฟ
เป็ น ต้ น หรื อ ปรั บ ให้ ร องรั บ บุ ค คลเปราะบาง เช่ น ผู ้ สู ง วั ย ที่ อ ายุ
เกิน 70 ปี ผู้ที่มีโรคไม่ติดต่อประจ�ำตัวซึ่งครอบครัวอาจต้องการ
แยกคนเหล่านี้ให้ปลอดภัยจากโรคระบาด หรือรองรับผู้ป่วยที่มีโรค
ประจ�ำตัว หรือโรคมะเร็งซึ่งอยู่ในระยะฟักพื้นที่ต้องการพื้นที่ปลอด
โควิด-19 ซึ่งในระยะยาวจะสามารถปรับไปเป็นสถานบริบาลคนชรา
หรือสถานบริการทีป่ ระคับประคองชีวติ ระยะสุดท้าย (Palliative Care)
แต่ตอ้ งมีการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงสถานที่ เพิม่ การพัฒนาทักษะบุคลากร
และถ้าสามารถไปร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนก็จะสามารถลดภาระ
ของโรงพยาบาลของรัฐได้อีกมาก
การปรับตัวของธุรกิจรถทัวร์โดยสาร

อาจต้องปรับไปท�ำ  Day-trip ส�ำหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
หรือเป็นโรงแรมเคลื่อนที่ (Mobile Hotel) คือ ปรับรถทัวร์ช้ันบนให้
เป็นที่นอนได้ 20 คน และชั้นล่างเป็นส่วนกลาง เช่น มีที่นั่งชม Video
และเล่นเกมส์ เป็นต้น ซึ่งในเวลากลางคืนอาจต้องเช่าที่จอดรถใน
ห้างสรรพสินค้าที่มีห้องน�้ำสะดวกในการเข้าออกทั้งคืน หรือวัดที่มี
ห้องอาบน�้ำสะอาด

ความท้าทายในช่วงวิถป
ี กติระยะถัดไป (Next Normal)

ระยะถัดไปของสถานการณ์โควิด-19 จะยังคงเป็นสถานการณ์
ภายใต้ความเสี่ยงของโรคระบาด ซึ่งจากประสบการณ์ของไทยใน
ความส�ำเร็จของการจัดการโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค และการกระจายอ�ำนาจลงไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับ
การปรับตัวในระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน
ท้องถิ่น ท�ำให้เกิดผลดีในด้านความยืดหยุ่นและความมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบต่อธุรกิจในเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ไม่มี อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ทิศทางทีช่ ดั เจนขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการปรับตัวของผูป้ ระกอบการ ฐานะผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการในระดับท้องถิ่น
ให้ลกู ค้าเห็นเด่นชัดในด้านความปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันแบบ ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี
Airbnb ส�ำหรับทีพ่ กั และ Homestay อาจจะได้รบั ความนิยมลดลงใน เช่นเดียวกับโควิด-19 โดยการสร้างต้นแบบที่ดีของการท่องเที่ยวที่
ช่วงแรก ๆ เนือ่ งจาก ความไม่ไว้วางใจในมาตรฐานซึง่ หลากหลายตาม ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดส�ำหรับนักท่องเที่ยว
บริบทของพืน้ ที่ แต่ระบบแบ่งปันของ Grab จะมีความต้องการมากขึน้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็ว
แต่อาจต้องมีมาตรฐานด้านการจัดการโรคระบาดและภัยพิบตั เิ พิม่ เติม
นอกจากนั้น ควรมีการถอดบทเรียนการรับมือกับโรคระบาดและ
ภัยพิบัติ สร้างมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยด้านโรคระบาด
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน แล้วร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายระยะยาวของ
การท่องเที่ยวใหม่ว่าจะเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร
หากจะมีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยในช่วง
2 ปีขา้ งหน้า การสร้างระบบติดต่อแบบไร้รอยต่อส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
จะส� ำ คั ญมากส� ำ หรั บช่ ว งวิ ถี ปกติ ร ะยะถั ดไป (Next Normal)
โดยการใช้ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่น “ไทยชนะ” เชื่อมโยงกับระบบ
ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563
สารสนเทศการท่องเทีย่ วเข้ากับการรักษาความปลอดภัยทัง้ ด้านสุขภาพ
น่าจะเป็นช่วงต่ำ�สุดของการ
และอุบัติภัย และต้องท�ำได้แบบไร้รอยต่อเริ่มตั้งแต่การดูแลตนเองให้
ท่องเที่ยวโลก ก่อนที่สถานการณ์
ปลอดภัย การติดต่อกับต�ำรวจ และโรงพยาบาลต่าง ๆ การเข้าถึงสถานทูต
บข่าวสาร เช่น ข้อมูลประกาศต่าง ๆ ของรัฐทีเ่ ป็นภาษาสากล
การเดินทางท่องเที่ยวน่าจะค่อย ๆ และการรั
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กติกาของไทยในเวลาฉุกเฉิน การเข้าถึง
ทยอยฟื้นตัว
โรงพยาบาล สถานทูต ต�ำรวจ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น
มาตรการอื่นของภาครัฐที่ควรให้ส�ำคัญ คือ การก�ำกับการเข้าออก
ที่ ช ายแดนเพื่ อ ป้ อ งกั น ผู ้ ติ ด เชื้ อ โควิ ค -19 เข้ า รั บ การรั ก ษาที่ ไ ทย
ประเทศไทยมีพรมแดนเปิดติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีนักธุรกิจและ
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คนงานต่างชาติโดยเฉพาะจีนเข้าไปลงทุนและท�ำงานอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ในขณะเดียวกัน มีประชากรในประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางไปท�ำงาน
ในต่ า งประเทศด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง ท� ำ ให้ มี ข ้ อ น่ า เป็ น ห่ ว งว่ า อาจจะมี
นั กท่ องเที่ ย วและนั ก ธุรกิจแฝงคือไม่ใช่นัก ท่องเที่ยวและนั ก ธุ ร กิ จ
ที่แท้จริง แต่ต้องการเดินทางมาใช้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีกว่าใน
โรงพยาบาลบริเวณตะเข็บชายแดนในราคาถูกเพราะรัฐบาลสนับสนุน
จึงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลการผ่านแดนให้มากขึ้น

ส�ำหรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงวิถีปกติใหม่
จะเป็นอย่างไร นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาคือ
รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ซึ่งก�ำลังท�ำวิจัยเรื่อง อนาคตคนเมือง 4.0
ให้แผนงานคนไทย 4.0 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส�ำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ชี้ว่าวิถีปกติใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องมองลึกไป
ถึงปัจจัยระดับฐานรากก่อนที่จะเกิดโรคระบาด ส�ำหรับประเทศไทย
เมือ่ โควิด-19 สงบลงแล้ว วิถแี บบเดิม ๆ ก็จะกลับมา ซึง่ ถ้ายึดเอาความ
คิดและทฤษฎีของ รศ.ดร.อภิวัฒน์ เป็นหลัก ฉากทัศน์ (Scenario) ใน
5. The New Normal: วิถป
ี กติใหม่ อนาคตของการท่องเที่ยวไทยฉากทัศน์หนึ่งก็คือ “เป็นแบบเดิม ๆ”
เมื่อเหตุการณ์โควิด-19 สิ้นสุดลง สถานการณ์ท่องเที่ยวในระยะ หรือ “Business as Usual” โควิด-19 เพียงแต่จะเร่งให้แนวโน้มเดิม
ยาวอาจจะเป็นวิถีปกติใหม่ (New Normal) หรือ วิถีปกติแบบเดิม ๆ ที่มีอยู่เกิดเร็วขึ้น เช่น การเข้าสู่สังคมไร้ธนบัตร (Cashless Society)
(Old Normal) ก็ได้ ปกติแล้วสถานการณ์ที่เรียกว่าวิถีปกติใหม่จะ การเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อของสรรพสิ่งต่าง ๆ ข้อมูลและมนุษย์ทาง
เกิดขึน้ ต่อเมือ่ เกิดการเปลีย่ นโครงสร้างส�ำคัญ ๆ เช่น โครงสร้างกายภาพ ด้านอุปทาน (Supply) เป็นต้น จังหวัดภูเก็ตจะยังคงเป็นหนึ่งด้าน
หรือโครงสร้างตลาดหรือโครงสร้างประชากรหรือแม้แต่โครงสร้างสังคม การท่องเที่ยวเหมือนเดิม สัดส่วนของตลาดอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่
เช่น เกิดภาวะสงครามบ้านเรือนและสาธารณูปโภคถูกท�ำลายลง เกิด นักท่องเทีย่ วจีนจะยังคงมีจำ� นวนมากเป็นอันดับหนึง่ เช่นเดิม พฤติกรรม
โรคระบาดแบบล้างเผ่าพันธุ์ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ประเภทเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่อาจจะลดลงเรื่อย ๆ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างไม่คาดฝัน ท�ำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ โครงสร้างความต้องการใหม่ อยูแ่ ล้วในหลายประเทศ รวมทัง้ นักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ปลีย่ นจาก Mass
วิถีปฏิบัติใหม่ ส�ำหรับกรณีโควิด-19 ถึงจะมีการระบาดอย่างแพร่ Tourism เป็น FIT (Free Independent Traveler) ส่วนการบริการ
หลาย แต่ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางกายภาพและไม่ถงึ กับเป็น ด้านสุขภาพและ Wellness ของไทยจะขยายตัวมากขึ้น เช่น ขยายไป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกอย่างมีนัยยะส�ำคัญ
สูก่ ารดูแลทัง้ ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยผูส้ งู วัยทัง้ ในลักษณะ
Day-care และในระบบ Long Stay เป็นต้น
ดังนั้น ช่วงที่คนส่วนใหญ่คาดว่าและเรียกว่าวิถีปกติใหม่ (New
Normal) ภาคการท่องเที่ยวของไทยน่าจะเป็นแค่วิถีปกติแบบเดิม ๆ
(Old Normal) เพราะเป็นแนวโน้มเดิมที่เข้มข้นขึ้นเท่านั้น แต่ที่ถูกเร่ง
ให้มาเร็วขึน้ กว่าเดิมเพราะโควิด-19 ได้แก่ ความสนใจของนักท่องเทีย่ ว
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยมีสูงขึ้น และเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยว
ใช้ พิ จ ารณาก่ อ นตั ด สิ น ใจเลื อ กจุ ด หมายปลายทางนอกเหนื อ จาก
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถ้าดูสถิติ ณ วันนี้ประเทศไทยได้รับ
การยกย่องว่าดีที่สุดในเอเชีย และอีกแนวโน้มหนึ่งก็คือ ระบบสังคมไร้
เงินสดที่จะเดินหน้าอย่างเต็มตัวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย

6. ต้นทุนสาธารณะของโควิด-19

บทเรียนที่ได้รับจากโควิด-19 ท�ำให้เกิดต้นทุนจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยที่อาจถือได้ว่าเป็นต้นทุนสาธารณะ
ทีเ่ กิดจากภาระด้านการรักษาพยาบาลนักท่องเทีย่ ว รวมถึงต้นทุนอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกักกันตัวเองของผู้ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีโอกาส
ติดเชือ้ ต้นทุนเสียโอกาสของคนไทยทีม่ ปี ญั หาสุขภาพจากการใช้ทรัพยากร
ทางการแพทย์ในการเข้าไปดูแลรักษานักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น
การที่นักท่องเที่ยวจ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของตนจากค่าประกัน
สุขภาพครอบคลุมได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น จ�ำเป็นที่ภาครัฐ
จึงควรศึกษาต้นทุนรวมทีแ่ ท้จริง เพือ่ ก�ำหนดวิธเี ก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
หรือออกระเบียบให้นักท่องเที่ยวซื้อประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสม
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7. ยุทธศาสตร์สำ� หรับอนาคต
่ วไทย
การท่องเทีย

ในช่วงวิถปี กติระยะถัดไป (Next Normal) เป็นช่วงของการประคอง
หรือฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่องเที่ยวจะต้องมีการเตรียมการเพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในช่วงวิถีปกติใหม่ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก
ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ High Trip และ High
Trust เช่น  
1) สร้างความร่วมมือระดับจังหวัดหรือมณฑลกับประเทศต้นทางทีม่ ี
ประวัตติ ดิ เชือ้ ต�ำ 
่ โดยให้เกิดความมัน่ ใจร่วมกันว่านักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามา
จะไม่นำ� เชือ้ โรคเข้าสูป่ ลายทางและจะไม่นำ� เชือ้ โรคจากปลายทางกลับ
ไปสู่ต้นทาง
2) ท�ำการตลาดและสร้างแบรนด์เมืองที่มีประวัติติดเชื้อต�่ำหรือ
ปลอดเชื้อให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ โดยไม่ต้องมีมาตรการกักตัว 14 วัน
3) เชื่อมโยงแพลตฟอร์มไทยชนะซึ่งสามารถติดตามผู้เดินทางกับ
แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน ด้านการท่องเทีย่ วเป็นภาษาต่างประเทศ
4) ปรั บ โรงแรมที่ ใ ช้ เ ป็ น สถานที่ กั ก ตั ว ให้ ผู ้ เ ข้ า พั ก มี ค วามรู ้ สึ ก
ผ่อนคลายเป็นสถานที่กักกันแบบพักผ่อน
5) ปรับรถรับส่งสาธารณะให้มีฉากกั้นพลาสติกใสและจุดเปลี่ยน
ถ่ายมีการจัดระบบให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น จัดเตรียมนวัตกรรม
ทีช่ ว่ ยในการถ่ายเทอากาศให้ดขี นึ้ ในรถโดยสารสาธารณะทีป่ รับอากาศ
ส�ำหรับเมืองท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลปรับใช้รถขนส่งที่ระบาย
อากาศได้ดีแทนรถปรับอากาศ
6) ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการขนาดเล็กในห่วงโซ่อปุ ทาน
ให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่กันและกัน โรงแรมขนาดเล็กกับ
บริการฟิตเนสหรือกับนวดแผนไทย ฯลฯ ในการให้บริการทดแทนใน
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กรณีเกิดวิกฤติ เช่น ระหว่างโรงแรมกับการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
7) ใช้ โ อกาสซึ่ ง มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วน้ อ ยในช่ ว งวิ ถี ป กติ ร ะยะถั ด ไป
(Next Normal) เปิดการฝึกอบรมบุคลากรท่องเที่ยวให้มีทักษะด้าน
การดูแลสุขภาพ
ในช่วงหลังโควิด-19

1) ท�ำการตลาดและสร้างแบรนด์เมืองอย่างต่อเนื่องในฐานะพื้นที่
ปลอดเชื้อ ส�ำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความปลอดภัยและ
ต้องการอยู่แบบระยะยาว ให้การเดินทางมาประเทศไทยเป็น Hi Trip
และ Hi Trust
2) สร้างระบบการเดินทางแบบปลอดเชื้อตลอดห่วงโซ่อุปทานของ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ปลอดเชื้อ
3) ออกแบบโครงข่ายการสัญจรในย่านท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว
หนาแน่นไม่สามารถสัญจรในย่านอย่างอิสระเพื่อลดความเสี่ยงการใช้
เช่น การเดินหรือขี่จักรยานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งพาหนะหรือการ
ใช้รถทัวร์ขนาดใหญ่ และให้สามารถใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวระดับย่าน
ได้อย่างครบวงจร (คมกริช ธนะเพทย์ และคณะ, 2563)
4) วางโซนและผสมผสานการใช้ ป ระโยชน์ พ้ื น ที่ ใ ห้ มี ค วาม
หลากหลายและครบครันโดยให้เป็นโซนที่มีความแตกต่างทั้งสี่ระดับ
กระจายตัวจากพืน้ ทีพ่ กั อาศัยภายในระยะทีส่ ะดวกกับการเดินทางของ
นักท่องเทีย่ วโดยไม่จำ� เป็นต้องใช้การขนส่งสาธารณะ (คมกริช ธนะเพทย์
และคณะ, 2563)
5) การยกระดับสุขอนามัยของอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวต้อง
ท�ำพร้อมกันไปกับการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและความ
ปลอดภัยของรัฐ เช่น บริการที่พักและสถานบันเทิงต่าง ๆ ก็ต้องมีการ
ลงทุนเพื่อยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากโรคระบาด ต้อง
มีบริการเสริม เช่น ต้องมีการอบฆ่าเชื้อห้องพัก มีเครื่องฉายแสงยูวีให้

ลูกค้าเพือ่ ท�ำลายเชือ้ ทีม่ ากับกุญแจ ธนบัตร มีหน้ากากผ้าแจก นอกจาก
นั้น ในโรงแรมระบบติดต่อระหว่างแขกที่เข้าพักกับการรับบริการอาจ
ต้องผ่านอินเทอร์เน็ต และในกรณีที่มีโรคระบาดต้องน�ำหุ่นยนต์มาใช้
ในการบริการแขกที่เข้าพักมากขึ้นในบริการ Room Service และ
Housekeeping เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ารู้สึกปลอดภัยจาก
โรค และต้องมีการปรับทัวร์เป็นทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ การประชุมในโรงแรม
ก็ตอ้ งใช้ไมโครโฟนน้อยลงหรือไม่ใช้เลยแต่ใช้ระบบเซ็นเซอร์แทน ส่วน
สนามมวยก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนที่นั่งแบบโรงละคร เช่น ท�ำให้มีสิ่งที่
คนสมัยเก่าเรียกว่า ชั้นบ๊อกซ์ เป็นคูหาที่มีผนังพลาสติกป้องกันน�้ำลาย
จากการตะโกนเชียร์ เป็นต้น
6) ยกระดั บ ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพในต� ำ บลที่ มี
นักท่องเที่ยวหนาแน่นโดยให้ได้มาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัย
และด้านสุขภาพสามารถบริการด้วยภาษาสากล
7) ปรับทางเข้าด่านและเทอร์มินอลต่าง ๆ ให้มีความแออัดลดลง
และปลอดภัยจากการติดเชื้อ สนามบินของไทย ศูนย์การค้าและตลอด
จนร้านสะดวกซือ้ ในแหล่งท่องเทีย่ วควรปรับห้องน�ำ้ ต่าง ๆ เป็นระบบที่
ไม่ต้องใช้ปุ่มหรือมือกด (No Hand)
8) หากเราสามารถปรับปรุงโรงแรมให้เป็นสถานที่เก็บตัวของ
ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือผู้ที่ถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ หรือจัดเป็นที่พัก
ของกลุม่ เปราะบาง ซึง่ ครอบครัวต้องการให้อยูห่ า่ งจากผูต้ ดิ เชือ้ เช่น ผูท้ ี่
เป็นมะเร็งและอยูใ่ นระยะพักฟืน้ ผูส้ งู อายุทมี่ โี รคเบาหวานและความดันสูง
เป็นต้น ในระยะยาวอาจจะเปลี่ยนไปเป็นที่พ�ำนักและสถานบริบาล
ผู้สูงวัยที่นับวันก็จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือรับดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย (Hospice Care) ที่ไม่มีโรคติดต่อ และเป็นที่พักแบบลองสเตย์
อย่างปลอดภัย (Safe Long Stay) ของผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ
หากประเทศไทยถ้าสามารถรับวิกฤติโควิด-19 และผ่านวิถีปกติ
ระยะถัดไป (Next Normal) ไปได้ดี เราจะกลายเป็น Wellness Hub
อย่างแท้จริงที่รออยู่เมื่อโควิด-19 สงบลง
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เดินหน้าประเทศไทยหลัง COVID-19

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

่ วและกีฬา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย
่ วทัว่ โลก แต่เป็นเรือ
่ งน่ายินดี
แม้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะสั่นสะเทือนวงการท่องเทีย
่ ระเทศไทยเองไม่พบผูต
้ ภายในประเทศติดต่อกันมาหลายวันจนท�ำให้นานาชาติยกย่องว่า
ทีป
้ ด
ิ เชือ
ระบบสาธารณสุขเมืองไทยไม่แพ้ ทใี่ ดในโลก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์ทค
ี่ นทัว่ โลกต้อง
่ วถูกแช่แข็ง แต่ดเู หมือนว่าประเทศไทยน่าจะเป็นเพี ยงไม่กป
หยุดเดินทาง การท่องเทีย
ี่ ระเทศที่
่ วไทยจะเป็นอย่างไร
ก้าวข้ามวิกฤตนีไ้ ปได้ดว้ ยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และการท่องเทีย
นับจากนี้ เรามีคำ� ตอบจากหัวเรือใหญ่ “พิ พัฒน์ รัชกิจประการ” รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
่ วและกีฬา ทีท
่ ำ� ให้เห็นว่าในวิกฤตยังคงมีโอกาสเสมอ...ถ้าทุกคนร่วมใจช่วยกัน
การท่องเทีย
่ วหลังจากนี้
แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย

“วิกฤตนี้เป็นครั้งแรกที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเกิดการ
หยุดชะงักกว่า 3 เดือน โดยในระหว่างเดือนเมษายน - มิถนุ ายน 2563
ไม่มนี กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเลย และเช่นเดียวกัน
กับภาคการท่องเทีย่ วภายในประเทศ
ขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย หรือที่เรียกว่า
“ไทยเทีย่ วไทย” ทีส่ ถานการณ์ปจั จุบนั อยูใ่ นระดับไม่ถงึ 10% ของสถานการณ์
ปกติ ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ทัง้ ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมถึง
ผูป้ ระกอบการในห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วอีกเป็นจ�ำนวน
มาก ส�ำหรับแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ วหลังจากรัฐบาลประกาศ
คลายล็อกดาวน์ระยะที่ 5  และในช่วงทีเ่ หลือของปี 2563 กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา ได้หารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว และมีความเห็นว่า การท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ (Inbound
tourism) ซึ่งสร้างรายได้กว่า 2 ใน 3 ของรายได้จากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทั้งหมดน่าจะยังไม่สามารถด�ำเนินการได้เหมือนเช่นเดียวกับ
สถานการณ์ปกติ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดและข้อจ�ำกัดของแต่ละ
ประเทศทีม่ คี วามแตกต่างกัน จึงต้องกระตุน้ การท่องเทีย่ วภายในประเทศ
ให้เป็นเครือ่ งยนต์หลักเพือ่ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของประเทศ
ให้เดินหน้าต่อไปได้
ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลัง ได้
ร่วมกันจัดท�ำมาตรการกระตุน้ ภาคการท่องเทีย่ วไทย เสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรี และได้รบั ความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2563 ใน
ชือ่ โครงการ “เราเทีย่ วด้วยกัน” ซึง่ ผมเชือ่ ว่าจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการ
ท่องเทีย่ วภายในประเทศได้เป็นอย่างดี และวันนีเ้ ราต้องเทีย่ วในวิถปี รกติ
ใหม่ (New Normal) และยังไงผมก็ตอ้ งขอย�ำ้ อีกทีวา่ การ์ดอย่าตก”

ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ ให้เป็นเครื่องยนต์หลักเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้
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เรามีอต
ั ลักษณ์ของแต่ละภาคเป็น
ของตัวเอง มีวฒ
ั นธรรมในพืน
้ ถิน
่
ในชุมชน มีประเพณีของแต่ละจังหวัด
ซึง
่ ไม่เหมือนกัน สิง
่ เหล่านีเ้ ป็นสิง
่ ที่
ดึงดูดให้นก
ั ท่องเทีย
่ วต่างชาติเข้า
มาเทีย
่ วประเทศไทย เป็นสิง
่ ทีท
่ �ำ ให้
นักท่องเทีย
่ วหลงใหลว่า ครัง
้ หนึง
่ ใน
ชีวต
ิ ต้องมาประเทศไทยให้ได้

่ วไทยนับจากนี้
ความท้าทายของการท่องเทีย

ความท้าทายของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะต่อไป คือการ
เปิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible reopen) ในช่วงที่
การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีความเสี่ยง โดยในช่วงแรกยังคงเน้น
การท่องเทีย่ วภายในประเทศ และจะประสานการท�ำงานกับประเทศต่าง ๆ
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้
โดยเร็ว นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างทีย่ งั่ ยืน ทีไ่ ม่
ท�ำลายสิง่ แวดล้อม เคารพอัตลักษณ์ของชุมชน และสร้างประสบการณ์
่ ว ทีป่ ระทับใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว รวมถึงการกระจายประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ
การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเทีย
ในช่วงต่อไป
แก่ชมุ ชนต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีบ่ างส่วนกระทรวง
จัดท�ำโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความ การท่องเทีย่ วและกีฬาได้เริม่ ด�ำเนินการแล้ว เช่น การตัง้ กองทุนเพือ่ ส่งเสริม
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health การท่องเทีย่ วไทย ทีจ่ ะให้นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมสี ว่ นร่วมในการฟืน้ ฟู
Administration : SHA เพือ่ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว รวมถึงการท�ำ
ควบคูม่ าตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามแนวคิด “ซ่อม-สร้าง”   ประกันภัย เพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพือ่ การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว นอกจากนี้จะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกส�ำคัญในการกระจาย
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและการให้บริการในรูปแบบใหม่ ความเจริญสูเ่ ศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
(New Normal) และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ต้องยอมรับว่าเมืองไทยเรามีทะเลสวย อากาศก็ดี ป่าไม้ก็สวยงาม
ภายหลังจากสถานการณ์วกิ ฤติโควิด-19 ในประเทศไทยได้คลีค่ ลายลง ที่ส�ำคัญ เรามีอัตลักษณ์เรื่องอาหารของแต่ละภาคเป็นของตัวเอง มี
เพือ่ การท่องเทีย่ วและพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย และลดความเสีย่ งของ วัฒนธรรมในพืน้ ถิน่ ในชุมชน มีประเพณีของแต่ละจังหวัดซึง่ ไม่เหมือนกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาเทีย่ วประเทศไทย
การท่องเทีย่ วตามวิถปี รกติใหม่นี้ จะส�ำเร็จได้ดว้ ยความร่วมมือพวก เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วหลงใหลว่า ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ต้องมาประเทศไทย
เราทุกคน จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยในการปฏิบตั ติ าม ให้ได้ ถามว่าทุกวันนี้เราแทบไม่ต้องท�ำการประชาสัมพันธ์ใด ๆ เลย
กฎเกณฑ์ทที่ างภาครัฐได้กำ� หนดไว้ซงึ่ เป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลไทยย�ำ้ มาโดยตลอด นักท่องเที่ยวต่างชาติเขารู้ดีว่ามาเยือนเมืองไทยแล้วมีความสุขแค่ไหน
และให้ทุกคนปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดอย่างเคร่งครัด และหลังสถานการณ์วกิ ฤตนี้ ผมเชือ่ ว่าเราจะผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงาม
“การ์ดอย่าตก”
การท่องเทีย่ วไทยจะกลับมาสดใสอีกครัง้ แน่นอน
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่ วไทย
The New Normal...วิถใี หม่แห่งการท่องเทีย

โชติ ตราชู

่ วและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท�ำให้เกิด “ความปรกติใหม่” หรือ The New Normal ทีไ่ ด้
่ วก็เช่นกัน นับตัง
้ แต่เกิดการแพร่ระบาด
กลายเป็นนิยามแห่งการใช้ชวี ต
ิ ของคนทัว่ โลก การท่องเทีย
่ ่งผลกระทบต่อการท่องเทีย
่ วอย่างหนักหน่วง แต่เราจะท�ำอย่างไรเพื่ อให้การท่องเทีย
่ ว
ในวงกว้างทีส
้ เดียวกัน นีค
่ อ
กับวิถแ
ี ห่งความปรกติใหม่กลายเป็นเนือ
ื ค�ำตอบจาก “โชติ ตราชู” ปลัดกระทรวง
่ วและกีฬา ทีช
่ ว่ ยไขข้อข้องใจว่าวิถใี หม่ในการท่องเทีย
่ วนัน
้ จะเป็นอย่างไรนับจากนี้
การท่องเทีย
สถานการณ์ ณ เวลานี้เป็นอย่างไร

“องค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO รายงาน
ว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม – เมษายน 63) มีผู้เดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกจ�ำนวน 956 ล้านคน ลดลงร้อยละ
44 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส�ำหรับประเทศไทยในช่วง
เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ จ�ำนวน
6.70 ล้านคน ลดลงร้อยละ 59 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
และไม่มนี กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย นับตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ดังนั้น การระบาดของโควิด-19 จึงส่ง
ผลให้การท่องเที่ยวลดลงอย่างชัดเจน
ปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือของพี่น้องชาวไทยจึงท�ำให้เราประสบ
ความส�ำเร็จในการควบคุมการระบาด โดยจนถึงปัจจุบันประเทศไทย
ไม่พบผูต้ ดิ เชือ้ ภายในประเทศ รัฐบาลจึงได้ผอ่ นคลายมาตรการควบคุม

การท่องเที่ยวภายในประเทศนับ
จากนี้ไป ทั้งนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการจะมีแนวทางปฏิบัติ
ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะ
ในช่วงที่โควิด-19 ยังอยู่ จึงเป็น
ที่มาของ New normal ด้าน
การท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ตามล�ำดับ รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ที่ในช่วงแรกได้เริ่มเปิดให้
มีการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อน ซึ่งการท่องเที่ยวภายในประเทศ
นับจากนี้ไป ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะมีแนวทางปฏิบัติที่
แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะในช่วงที่โควิด-19 ยังอยู่ จึงเป็นที่มาของ
New normal ด้านการท่องเที่ยว”
เที่ยวอย่างรับผิดชอบ...เที่ยวแบบ New Normal

“รู ป แบบทางการท่ อ งเที่ ย วแบบ New normal ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
อันดับแรก คือ (1) การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
(2) การมีจุดคัดกรองอุณหภูมิตามสถานที่/แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
(3) การมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในสถานที่/แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
(4) การควบคุมความหนาแน่นของผูค้ นในแหล่งท่องเทีย่ ว/สถานทีต่ า่ ง ๆ
(5) การพิจารณาสถานพักแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวที่มี
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มาตรการด้านสุขอนามัยทีม่ มี าตรฐาน และ (6) การมีจำ� นวนผูร้ ว่ มเดินทาง
ของการเดินทาง หรือคณะทีร่ ว่ มเดินทางท่องเทีย่ วทีล่ ดลง และการท่องเทีย่ ว
ผ่านบริษัทน�ำเที่ยวคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง (7) ความเคยชินกับการ
Stay Home ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับ
การใช้เทคโนโลยีในการท�ำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ และอาจกระตุ้น
ท�ำให้เกิดแพลทฟอร์ม และแอปพลิเคชั่นทางด้านการท่องเที่ยวใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มาตรการการรักษาระยะห่าง จะท�ำให้รายได้จาก
การบริการต่อครั้งของผู้ประกอบการลดลง ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการ
แข่งขันด้านประสิทธิภาพการให้บริการมากขึ้น
เราเชื่อว่าบทเรียนครั้งนี้ต้องท�ำให้มนุษย์ระมัดระวังเรื่องสุขอนามัย
ส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก การท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน จะต้องมีความ
ระมัดระวังมากขึน้ ต่อให้โรคโควิด-19 หายไป หรือมีวคั ซีน ยารักษาโรค
มนุษย์ก็คงต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่อีก เพราะมีประวัติศาสตร์มาแล้ว
ว่าโรคอุบตั ใิ หม่พวกนีจ้ ะเกิดขึน้ เรือ่ ย ๆ มันจะหายไปตอนไหนเราก็ไม่รู้
แต่ที่จะเอาชนะมันได้คือเรื่องสุขอนามัยส่วนตัว เราต้องระมัดระวัง
เช่น การกินอาหาร การไม่ท�ำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การรักษาความ
สะอาด”
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่ ว
แนวทางการเตรียมความพร้อมทางด้านการท่องเทีย
่
เพื อรองรับการระบาดของโรคร้ายแรงในอนาคต

“เนื่องจากการท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการเดินทางระหว่าง
ประเทศ จึงท�ำให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่อยู่ในล�ำดับต้น ๆ ที่จะ
ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคร้ายแรงต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการจ�ำกัดการเดินทางที่เป็นมาตรการหลักของการ
ควบคุมการระบาด การลดผลกระทบดังกล่าวสามารถกระท�ำได้ถ้ามี
การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมถึงภาคประชาชนในการรู้ถึงบทบาทที่เหมาะสม จากบทเรียน
ที่ผ่านมาท�ำให้สามารถสรุปเป็นแนวทางในเบื้องต้นได้ ดังนี้
1. การสนับสนุนการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบของการระบาด
ใหญ่ (Pandemic) และการระบาดทั่วไป (Epidemic) ที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวของไทย โดยให้ความส�ำคัญกับโรคอุบัติใหม่ (Emerging
Infectious Disease) และโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดซ�้ำ  (Re-Emerging
Infectious Disease)
2. การจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่
และโรคอุ บั ติ ใ หม่ ที่ จ ะเกิ ด ซ�้ ำ ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและ

รัฐบาลพยายามเต็มที่ที่จะให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมา
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องคำ�นึงเป็น
อันดับแรกคือเรื่องสุขภาพ อยากขอความร่วมมือคนไทย
ให้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของภาคราชการ ซึ่งการท่องเที่ยว
ต่อไปนับจากนี้ เราคงต้องเคร่งครัดเรื่องความสะอาดและ
มาตรฐานต่าง ๆ กันมากขึ้น

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้กรอบของ UNWTO และปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
3. การสนับสนุนให้มกี ลไกการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นบูรณาการใน
การเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคระบาดใหญ่ทเี่ ป็นกลไกระดับชาติ
โดยมีตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เข้าไปมี
ส่วนร่วม
4. การให้ความส�ำคัญกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) มากขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจากการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
5. การส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีการจัดท�ำแผนเตรียม
ความพร้อมของแต่ละธุรกิจเพื่อรองรับการเกิดโรคระบาดใหญ่ที่จะส่ง
ผลต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ และต่อความปลอดภัยและ
ความอยู่รอดของพนักงาน
6. การพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินงานขององค์กรตัวแทนธุรกิจการ
ท่องเทีย่ ว ในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนด้านการท่องเทีย่ ว ให้มคี วาม
พร้อมในการท�ำหน้าทีป่ ระสานการท�ำงานร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักใน
การสนับสนุนการจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกับการเกิด
โรคระบาดของแต่ละธุรกิจการท่องเที่ยว
7. การสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทของภาคเอกชน ในการ
บริหารจัดการธุรกิจที่ค�ำนึงถึงมาตรฐานและสุขอนามัยที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อนักท่องเทีย่ ว
และผู้ใช้บริการ
8. การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้พร้อมส�ำหรับการเป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ม าตรฐานและสุ ข อนามั ย ควบคู ่ กั บ การรั ก ษา
ไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อม รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนา
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมและ
สินค้าบริการที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

สิง
่ ที่อยากฝาก...

“ผมอยากให้สงั คมช่วยกัน ประเทศไทยเป็นประเทศทีเ่ ราต้องพึง่ พา
อุตสาหกรรมคนในท่องเทีย่ ว ซึง่ ตอนนีก้ ำ� ลังเผชิญสภาวะยากล�ำบาก แต่
ทางรัฐบาลพยายามเต็มที่ที่จะให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว
ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องค�ำนึงเป็นอันดับแรกคือเรื่อง
สุขภาพ อยากขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว หรือคนไทยที่ไปเที่ยวให้
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของภาคราชการ ตัง้ แต่เรือ่ งการสวมหน้ากาก การ
ดูแลด้านสุขอนามัย การล้างมือบ่อยๆ ซึ่งการท่องเที่ยวต่อไปนับจากนี้
เราคงต้องเคร่งครัดเรือ่ งความสะอาดและมาตรฐานต่าง ๆ กันมากขึน้ ”
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บทสรุป

บทสรุป
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีอ่ งค์การอนามัยโลกประกาศ
ให้เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ได้ลุกลามและยืดเยื้อโดย
ยังไม่มีทีท่าที่ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดการแพร่ระบาดเมื่อไร ส่งผลกระทบ
ต่อทั้งเศรษฐกิจโลกโดยรวม และที่ส�ำคัญคือภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบจากข้อจ�ำกัดการเดินทางทีป่ ระเทศต่าง ๆ ออกมาตรการมาเพือ่
จุดประสงค์หลักคือ ลดจ�ำนวนผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดที่เกิดจาก
การเดินทางระหว่างกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จนท�ำให้
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกลดลงในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2563 สูงถึงร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
และคาดว่าตลอดทั้งปี 2563 จะลดลงในอัตราระหว่างร้อยละ 58-78
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการแพร่ระบาด และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับผลกระทบด้วย
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
ลดลงร้อยละ 38.01 และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยลดลงด้วย
เช่นกันในอัตราร้อยละ 30.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา     
รัฐบาลทุกประเทศต่างด�ำเนินมาตรการเพือ่ ยับยัง้ การระบาดรวมทัง้
เพือ่ บรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะมาตรการการคลัง มาตรการ
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การเงิน และมาตรการลดผลกระทบด้านแรงงาน ซึ่งรวมถึงรัฐบาลไทย
ในการด�ำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจาย
ของการติดเชื้อโควิกด-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมก็คือ การจ�ำกัด
การเดินทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ ลดการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ และการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รัฐบาลด�ำเนินมาตรการอย่างเข้ม
ข้น ท�ำให้สถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้
มาตรการผ่อนปรนมาจนถึงปัจจุบันมาสู่ระยะที่ 5 ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิด
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ
มีการเปิดให้มกี ารจัดประชุม สัมมนา การเดินทางโดยเครือ่ งบินส�ำหรับ
การเดินทางในประเทศ และการเปิดให้บริการของร้านอาหารและ
สถานบันเทิง และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย เสนอโดย
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และกระทรวงการคลัง ในชือ่ โครงการ
“เราเที่ยวด้วยกัน” ที่จะเริ่มด�ำเนินการประมาณกลางเดือนกรกฎาคม
ศกนี้ แต่ยังคงต้องด�ำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social

Bubble) ควบคูก่ บั การท�ำตลาดเชิงรุกและสร้างแบรนด์เมืองทีม่ ปี ระวัติ
ติดเชื้อต�่ำหรือปลอดเชื้อ ส�ำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความ
ปลอดภัยและต้องการอยูแ่ บบระยะยาว ให้การเดินทางมาประเทศไทย
เป็น Hi Trip และ Hi Trust (2) เชื่อมโยงแพลตฟอร์มไทยชนะซึ่ง
สามารถติดตามผู ้ เ ดิ น ทางกั บ แพลตฟอร์ ม หรื อ แอปพลิ เ คชั น ด้ า น
การท่องเทีย่ วเป็นภาษาต่างประเทศ (3) ปรับปรุงบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ด้านการท่องเทีย่ วให้มมี าตรฐานการให้บริการและสุขอนามัยครอบคลุม
เพิ่มมากขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น บริการที่พัก และบริการรถรับส่ง
สาธารณะ เป็นต้น (4) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวที่เน้นด้านการดูแลสุขภาพ (5) ประสานความร่วมมือ
ระหว่ า งกิ จ การขนาดเล็ ก ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานให้ ส ามารถอ� ำ นวย
ความสะดวกให้แก่กันและกัน เช่น โรงแรมขนาดเล็กกับบริการฟิตเนส
หรือกับนวดแผนไทย ฯลฯ เป็นต้น (6) ออกแบบโครงข่ายการสัญจร
และการใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ นย่านท่องเทีย่ วให้เหมาะกับนโยบาย Social
Distancing เช่น การเดินหรือขี่จักรยานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่ง
พาหนะหรือการใช้รถทัวร์ขนาดใหญ่ (7) ยกระดับมาตรฐานด้าน
สาธารณู ป โภคและความปลอดภั ย ของภาครั ฐ และการบั ง คั บ ใช้
กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเข้ ม ข้ น (8) ยกระดั บ ระบบบริ ก าร
สาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพในต� ำ บลที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วหนาแน่ น โดย
ให้ได้มาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพสามารถ
บริ ก ารด้ ว ยภาษาสากล (9) ปรั บ ทางเข้ า ด่ า นและเทอร์ มิ น อล
ต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามแออั ด ลดลง และปลอดภั ย จากการติ ด เชื้ อ
(10) ปรับปรุงโรงแรมและที่พักให้เป็นสถานที่ส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง
ซึ่งครอบครัวต้องการให้อยู่ห่างจากการติดเชื้อ เช่น ผู้ที่เป็นมะเร็ง
Distancing) และการสวมหน้ากากอนามัยทุกครัง้ ในทีส่ าธารณะ รวมทัง้ และอยู่ในระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานและความดันสูง
มีการจัดท�ำโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทยมาตรฐานความ เป็นต้น ในระยะยาวอาจจะเปลี่ยนไปเป็นที่พ�ำนักและสถานบริบาล
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety ผู้สูงวัยที่นับวันก็จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือรับดูแลผู้ป่วยระยะ
& Health Administration: SHA) ตามแนวคิด “ซ่อม-สร้าง” เพื่อ สุดท้าย (Hospice Care) และเป็นที่พักแบบลองสเตย์อย่างปลอดภัย
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวว่าสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว (Safe Long Stay) ของผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ
และพั ก ผ่ อ นได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และถื อ เป็ น ความท้ า ทายของ
เช่นเดียวกัน บทเรียนจากโควิด-19 ในครั้งนี้ ท�ำให้ประเทศไทย
การท่องเที่ยวไทยในช่วงที่ยังคงมีการระบาดของโควิด-19 ในบาง จ�ำเป็นต้องมีแนวทางเตรียมความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวรองรับ
ประเทศ ที่ จ ะเปิ ด ให้ มี ก ารเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วขึ้ น มาใหม่ ที่ เ ป็ น กับการระบาดของโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Reopen)  
บทบาทของภาครัฐที่ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบ
อนาคตการท่องเที่ยวไทยหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของการระบาดของโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่ผ่านมา ที่มีต่อการท่องเที่ยว
สิ้นสุดลง มีความเป็นไปได้ทั้งการปรับเปลี่ยนที่คนส่วนใหญ่คาดว่าจะ ของไทยส�ำหรับน�ำมาใช้เป็นบทเรียนส�ำหรับการจัดท�ำแผนเตรียม
ไปสู่รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “วิถีปกติใหม่” (New Normal) หรืออาจจะ ความพร้อมรองรับทั้งในระดับประเทศและในระดับธุรกิจ การจัดตั้ง
เป็นแค่วิถีปกติแบบเดิม ๆ (Old Normal) แต่มีความเข้มข้นขึ้นเท่านั้น กลไกการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นบูรณาการของภาครัฐและเอกชน
เพือ่ รองรับกับความสนใจของนักท่องเทีย่ วเรือ่ งสุขภาพและความปลอดภัย ให้ความส�ำคัญกับการพึง่ พาตนเองด้านการท่องเทีย่ วด้วยการยกระดับ
ที่จะมีสูงขึ้น และเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวใช้พิจารณาก่อนตัดสินใจ ความส�ำคัญของการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น ที่ส�ำคัญคือ
เลือกจุดหมายปลายทางนอกเหนือจากสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว การสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ ห้ เ กิ ด กั บ ภาคธุ ร กิ จ และเจ้ า ของ
รวมทั้งในช่วงที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนถึงความส�ำคัญของการผลิตสินค้าและบริการ
ซึ่ ง รู ป แบบในช่ ว งนี้ อ าจเรี ย กได้ ว ่ า “วิ ถี ป กติ ร ะยะถั ด ไป” (Next ด้านการท่องเทีย่ วทีค่ ำ� นึงถึงเรือ่ งของมาตรฐานและสุขอนามัยในล�ำดับ
Normal) ทีม่ คี วามส�ำคัญเช่นกัน โดยมีกลยุทธ์ทางด้านการท่องเทีย่ วที่ ต้น ๆ ควบคู่กับการรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
ควรให้ความส�ำคัญประกอบด้วย (1) การสร้างความร่วมมือทัง้ ในระดับ และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การพัฒนาแนวคิดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ประเทศ และระดับพืน้ ทีก่ บั ประเทศต้นทางทีม่ ปี ระวัตติ ดิ เชือ้ ต�ำ 
่ (Travel ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
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่ ว
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทีย

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
จากข้อมูลบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย่ ว (Tourism Satellite
Account : TSA) แสดงให้เห็นถึงบทบาทส�ำคัญของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงเกือบ 10 ปีทผี่ า่ นมา (ปี พ.ศ. 2553-2562e) โดยการใช้จา่ ยของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2553
เท่ากับ 976,703.55 ล้านบาท ได้กอ่ ให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว (Tourism direct and indirect Gross Domestic
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Product) เท่ากับ 954,734.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.83 ของ
GDP รวมทั้งประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน 3,931,599 คน หรือ
ประมาณ ร้อยละ 10.34 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ หลังจากนั้น
9 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ท่ า กั บ 3,053,839.39 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ้นประมาณ 3.13 เท่าตัว ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว (Tourism direct and indirect Gross Domestic

Product) เท่ากับ 2,976,402.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
17.64 ของ GDP รวมทัง้ ประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน 4,416,075
คน หรือประมาณ ร้อยละ 11.74 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ
ส�ำหรับในช่วงไตรมาสแรก (เดือนมกราคม – มีนาคม) ของปี 2563
เนือ่ งจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แพร่กระจาย
ไปทัว่ โลก นับตัง้ แต่ตน้ เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา มีการห้ามการเดินทาง
ทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ ส่งผลให้ภาวะการท่องเที่ยวลดลง
อย่างมากเป็นประวัตกิ ารณ์ การใช้จา่ ยเพือ่ การท่องเทีย่ วโดยรวมทัง้ หมด

มีมูลค่าตลอดช่วงไตรมาสเหลือเพียงเท่ากับ 524,570.19 ล้านบาท
ลดลงจากระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 37.56 ส่งผลให้การ
ผลิตบริการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
อื่นที่เกี่ยวข้อง วัดในรูปของ Tourism direct and indirect Gross
Domestic Product มีมูลค่าเท่ากับ 539,150.44 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.91 ของ GDP ของประเทศ เกิดการจ้างงานใน
ไตรมาสแรก 4,546,893 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.15 ของจ�ำนวน
การจ้างงานรวมทั้งประเทศ

ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รายละเอียด
หน่วย 2560r 2561p 2562e			 2561p					 2562e			
						
Q1
Q2		 Q3
Q4
Q1
Q2		 Q3
Q4

2563e
Q1

ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว ล้านบาท 2,855,049.98 2,983,525.66 3,053,839.39 807,623.91 653,556.43 723,113.83 799,231.49 840,118.68 666,380.09 744,057.27 803,283.35 524,570.19
(รายได้จากการท่องเที่ยว)
(Tourism Expenditure)
%การเปลี่ยนแปลง
(Y-o-Y)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยว
(Tourism GDP)
		 - ทางตรง
		 - ทางอ้อม
ภาษีจากการท่องเที่ยว
(ทางตรง)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ* (GDP of the
Country)

ร้อยละ

10.62

4.50

2.36

10.46

3.46

-1.07

4.99

4.02

1.96

2.90

0.51

-37.56

ล้านบาท 2,779,981.18 2,911,700.76 2,976,402.80 788,899.82 637,972.22 704,504.67 780,324.05 816,560.39 650,344.28 726,243.97 783,254.15 539,150.44

ล้านบาท 1,134,277.181,186,450.02 1,210,527.33 322,349.10 260,504.40 285,266.21 318,330.31 331,264.58 264,541.60 295,790.34 318,930.80 236,038.63
ล้านบาท 1,645,704.00 1,725,250.74 1,765,875.47 466,550.72 377,467.82 419,238.46 461,993.74 485,295.81 385,802.68 430,453.63 464,323.35 303,111.81
ล้านบาท 83,197.28 91,446.59 88,708.87 25,198.39 21,016.05 21,393.87 23,838.28 24,377.19 20,257.26 20,878.71 23,195.71 18,209.20
ล้านบาท 15,486,551.00 16,365,572.00 16,875,891.00 4,050,238.00 3,998,361.00 4,063,328.00 4,253,645.00 4,217,970.00 4,147,950.00 4,175,125.00 4,334,846.00 4177,542.00

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ร้อยละ
ภายในประเทศด้าน
การท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ
(Tourism GDP/ Total GDP)

17.95

17.79

17.64

19.48

15.96

17.34

18.34

19.36

15.68

17.39

18.07

12.91

- สัดส่วน TGDP ทางตรง
/ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

ร้อยละ

7.32

7.25

7.17

7.96

6.52

7.02

7.48

7.85

6.38

7.08

7.36

5.65

- สัดส่วน TGDP ทางอ้อม
/ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

ร้อยละ

10.63

10.54

10.46

11.52

9.44

10.32

10.86

11.51

9.30

10.31

10.71

7.26

การจ้างงานในด้าน
การท่องเที่ยว (Total
Employment in
Tourism Sector)
การจ้างงานทั้งหมด
สัดส่วนการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ต่อการจ้างงานทั้งหมด
(ร้อยละ)

คน

4,318,297 4,393,294 4,416,075 4,383,015 4,362,334 4,377,928 4,442,260 4,477,655 4,439,628 4,442,728 4,384,254 4,546,893

คน 37,458,250 37,864,550 37,613,440 37,361,480 37,884,450 38,301,020 37,911,240 37,702,700 37,781,800 37,486,330 37,482,920 37,424,210
ร้อยละ
11.53
11.60
11.74
11.73
11.51
11.43
11.72
11.88
11.75
11.85
11.70
12.15

หมายเหตุ : e หมายถึง ข้อมูลประมาณการ (ประมาณการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการท่องเที่ยว (Tourism GDP) เป็นการรวม TGDP ทางตรง และ ทางอ้อม (ไม่รวม Induced impact)

่ วและกีฬา
กองเศรษฐกิจการท่องเทีย
่
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2283-1500 ต่อ 1605 โทรสาร : 0-2356-0738
ภายใต้โครงการจัดท�ำบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย
่ ว (Tourism Satellite Account: TSA)
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
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