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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

ภ�พช�ยห�ดที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คน สร้�งคว�มหว�ดวิตกให้กับหน่วยง�น

ส�ธ�รณสุขในก�รย้ำ�เตือนถึงก�รรักษ�ระยะห่�งเพ่ือป้องกันก�รแพร่ระบ�ด 

ของโควิด-19 ทว่�ก�รทำ�ง�นอย่�งหนักและคว�มเครียดที่สะสมม�ตลอด 

ช่วง 3 เดือนที่ปิดเมืองน้ัน ไม่อ�จทำ�ให้ผู้คนปฏิเสธคว�มเย้�ยวนของ 

ก�รพักร้อนได้ และในมุมมองท�งเศรษฐกิจ ก�รโหยห�ก�รเดินท�งนับเป็น

สัญญ�ณที่ดีสำ�หรับก�รฟื้นตัวของอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและก�รใช้จ่�ยที่

รัฐบ�ลต่�งก็มุ่งหวังจะให้เกิดข้ึนเพ่ือไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศเลวร้�ยลงไปอีก 

 ท�งสองแพร่งระหว่�งม�ตรก�รส�ธ�รณสุขและก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ 

จึงได้เวล�ม�พบกัน ทำ�ให้แนวคิดก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐต่อรัฐ 

ถูกริเริ่มม�กขึ้น ตั้งแต่ “Travel Bubble” หรือก�รท่องเที่ยวในรูปแบบของก�ร 

จับคู่ระหว่�งประเทศซึ่งคุมก�รระบ�ดของโควิด-19 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

อย่�งเช่นในกลุุ่่มสหภ�พยุโรปที่เปิดช�ยแดนให้เดินท�งระหว่�งกัน และ 

ก�รจับมือกันระหว่�งประเทศจีนและสิงคโปร์เพื่อรองรับช่วงโกลเดนวีกของ 

ช�วจนีในเดอืนตลุ�คมทีก่ำ�ลงัจะม�ถงึ ตลอดถงึแนวคดิของก�รพฒัน�ทีไ่มไ่ด้

เน้นแค่คว�มปลอดภัย แต่ยังต้องดีขึ้นอีกด้วย 

 ID One ของ IATA หรือสม�คมขนส่งท�งอ�ก�ศระหว่�งประเทศ 

ทีต่อ้งก�รมอบคว�มสะดวกสบ�ยใหก้บัผูเ้ดนิท�งแบบไร้รอยตอ่ ดว้ยก�รเช่ือม

ข้อมูลที่จำ�เป็นต้องใช้ในก�รตรวจสอบตัวตนในทุกข้ันตอน ตั้งแต่ต้นท�ง 

ไปจนถึงปล�ยท�ง และ โครงก�ร Known Traveller Digital Identity (KTDI) ที่

ริเร่ิมจ�กก�รประชุม World Economic Forum ในก�รเชิญชวนให้ประเทศต่�ง ๆ  

ในโลกม�ร่วมมือกันทำ�ให้ก�รเดินท�งในยุคโควิด-19 ไม่เพียงปลอดภัย แต่ยังต้อง

ไม่ทำ�ให้ผู้เดินท�งเสียเวล�ในก�รรอคอยคิวเช็กอินและตรวจสุขภ�พทั้งก่อน 

ข้ึนและหลังลงจ�กเคร่ืองบิน ด้วยระบบก�รแจ้งข้อมูลของผู้เดินท�งล่วงหน้�

เพื่อยืนยันตัวตนและสุขภ�พ ที่ส�ม�รถใช้ครอบคลุมได้ตั้งแต่ก�รเช็กอินที่

สน�มบิน เช่ือมต่อกับก�รตรวจคนเข้�เมืองและก�รเข้�พักในโรงแรม 

ซึ่งคว�มเป็นไปได้ของระบบน้ี นอกจ�กต้องอ�ศัยคว�มก้�วหน้�ของระบบ 

ไบโอเมตริกที่ใช้ในก�รพิสูจน์ตัวบุคคลท�งชีวภ�พโดยไม่ต้องแตะน้ิวมือ 

เพื่อลดก�รสัมผัส และใช้ก�รจดจำ�ใบหน้� หรือก�รใช้เสียงในก�รสั่งก�ร 

และประเมินผลข้อมูลเพื่อระบุคว�มเสี่ยงของบุคคลแทนแล้วยังเป็นเร่ือง 

ข้อตกลงระหว่�งรัฐต่อรัฐ และที่สำ�คัญคือคว�มไว้เน้ือเช่ือใจระหว่�งรัฐและ

ประช�ชนในก�รรักษ�คว�มเป็นส่วนตัวและก�รป้องกันไม่ให้ ข้อมูล 

ร่ัวไหลออกไป ดังน้ันหลักคิดของ KTDI จึงให้คว�มสำ�คัญกับนักเดินท�งเป็น

ศูนย์กล�ง (Traveller-Centric) โดยเปิดโอก�สให้นักเดินท�งส�ม�รถเลือก 

ที่จะแชร์ข้อมูลใดและกับหน่วยง�นใดที่ต้องใช้ โดยไม่บังคับว่�ต้องเปิดเผย

ทั้งหมด โครงก�รน้ีอยู่ในระหว่�งก�รทดสอบโดยมีส�ยก�รบินแคน�ด�และ 

เคแอลเอ็มเป็นพ�ร์ตเนอร์หลัก ทั้งยังต้องใช้เวล�อีกสักพักกว่�หลักปฏิบัติใหม่

ในก�รเดินท�งนี้จะเกิดขึ้น 

 แต่สำ�หรับนักเดินท�งแล้ว อุปสรรคเดียวของก�รเดินท�งข้�มประเทศ 

น่�จะเป็นเรื่องของม�ตรก�รห้�มคนเข้�ประเทศเพื่อลดคว�มเสี่ยง เพร�ะจ�ก

ข้อมูลของสม�คมก�รท่องเท่ียวในหล�ยประเทศต่�งก็เห็นตรงกันว่� ก�รเดินท�ง

ยังเป็นคว�มปร�รถน�ของผู้คน ทริปท่องเที่ยวในประเทศที่ใช้เวล�เดินท�ง 

ไม่ไกล อย่�งเช่น กรุงเทพฯ และจังหวัดรอบๆ จึงเร่ิมฟ้ืนตัวก่อน และคนกลุ่มแรก

ที่พร้อมเดินท�งม�กกว่�ใครก็คือช�วมิลเลนเนียล ที่สมรรถนะของร่�งก�ย

พร้อมและยังคุ้นเคยกับระบบดิจิทัลที่เป็นเคร่ืองมือหลักในก�รท่องเที่ยวและ 

ก�รรักษ�ระยะห่�งอย่�งม�ก ก�รต้อนรับลูกค้�กลุ่มแรกน้ีจึงมีโจทย์ที่ต้อง 

ขบคิดม�กม�ย นอกจ�กก�รว�งแผนก�รตล�ดออนไลน์ที่โดนใจ ก�รสร้�ง

คว�มม่ันใจด้�นคว�มปลอดภัยในระดับที่รับได้ ก็ยังต้องสร้�งสรรค์แพ็กเกจ 

ทีม่อบทัง้คว�มประทบัใจในร�ค�น�่รักและมคีว�มยดืหยุน่พร้อมรับก�รยกเลกิ

จ�กลูกค้� ก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจและต้นทุนให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ 

จึงเป็นคว�มท้�ท�ยขน�นใหญ่ ซึ่งถ้�ห�กผ่�นไปได้น่�จะพร้อมสำ�หรับ 

ก�รฟื้นตัวของสถ�นก�รณ์ก�รท่องเที่ยวที่ค�ดว่�จะเต็มตัวในอีก 12-16 เดือน

ข้�งหน้� 

WELCOME BACK
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Creative Update : คิดทันโลก 

“ระบบติดตาม” ตัวช่วยพิชิตโควิดหรือภัยเร้น
ของความเป็นส่วนตัว 

เรื่อง : นพกร คนไว

ไกลบ้าน : ท่องแดนไกล
เพียงปลายนิ้วคลิก

เรื่อง : บินย�กร นวลสนิท

ไปเที่ยวกันไหม...

 คุณได้ยินไม่ผิดหรอก เร�กำ�ลังชวนคุณออกไป 

“เที่ยว” กัน! แม้สถ�นก�รณ์จะยังไม่น่�ไว้ว�งใจ

ให้แพ็กกระเป๋�แล้วก้�วเท้�สู่โลกภ�ยนอกได้อย่�ง

อสิระ แตก่ใ็ช่ว�่เร�จะต้องอดุอูกั้นอยูแ่ตใ่นบ�้น.. 

เพียงแต่เร�ต้องปรับวิธีก�รท่องเที่ยวกันเล็กน้อย

ก็เท่�นั้นเอง

 “สวสัดทีกุคนคะ่ คณุอยูก่บัฟาโรส และน่ีคอื

ไกลบ้าน...”

 เสียงเปิดร�ยก�รสดใสเป็นกันเองของ 

คุณฟ�โรสผู้ดำ�เนินร�ยก�รนำ�เที่ยวช่ือดังอย่�ง 

“ไกลบ้�น” น้ันช่วยเรียกคว�มต่ืนตัวจ�กผู้ชม 

ให้รู้สึกตื่นเต้นไปกับทริปนำ�เที่ยวของเข�ได้เป็น

อย่�งดี .. ทริปนำ�เที่ยวที่จะพ�ผู้ชมโลดแล่นไปสู่

ดินแดนใหม่ สัมผัสประสบก�รณ์ใหม่ ๆ  ไปพร้อมกัน

โดยทียั่งส�ม�รถนอนเอกเขนกอยูบ่นโซฟ�ตัวโปรด

ที่บ้�นได้อย่�งรื่นรมย์

 ใช่แล้ว.. เร�กำ�ลังพูดถึงวิธีก�รออกเดินท�ง

ง่�ย ๆ ที่ใช้แค่อินเทอร์เน็ตและปล�ยน้ิวสัมผัส 

เท่�น้ัน เพียงน้ิวคลิกสถ�นท่ีท่องเท่ียวหล�ยแห่ง 

หล�กรูปแบบ จ�กผู้ผลิตร�ยก�รนับร้อยคนก็

ปร�กฏข้ึนตรงหน้� ผู้ชมมีหน้�ที่เพียงเลือกชม

หลังจ�กไม่ได้ออกจ�กบ้�นเป็นเวล�กว่�สองเดือน 

หล�ยประเทศก็เร่ิมอนุญ�ตให้บ�งธุรกิจกลับม� 

เปิดกิจก�รได้อีกคร้ัง เช่นเดียวกับสิงคโปร์ ทีรั่ฐบ�ล

เปิดท�งให้หล�ยธุรกิจดำ�เนินกิจก�รได้ต้ังแต่ 

วันที่ 2 มิถุน�ยน พร้อมกันนั้นสำ�นักง�น Smart 

Nation Initiative หน่วยง�นที่ส่งเสริมด้�น

เทคโนโลยีของสิงคโปร์ ก็ได้ออกแบบอุปกรณ์ 

รูปแบบเหรียญพกพ�ช่ือว่� TraceTogether Token 

ใหแ้กป่ระช�ชนในก�รตดิต�มขอ้มลูก�รเดนิท�ง

เพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19

 แม้ก�รติดต�มประวัติก�รเดินท�งของประช�ชน

จะเกิดกระแสไม่เห็นด้วยในหล�ยประเทศในด้�น

ก�รละเมดิสทิธิสว่นบคุคลทีท่ำ�ใหภ้�ครัฐส�ม�รถ

จับต�ดูประช�ชนได้ตลอด 24 ชม. แต่วิเวียน  

บ�ล�กริชนัน (Vivian Balakrishnan) รัฐมนตรี

ประจำ�สำ�นักง�น Smart Nation Initiative ก็ได้ออกม�

ยนืยนัว่�เหรยีญชนิดน้ีจะปกปอ้งคว�มเป็นส่วนตัว

และไมไ่ดเ้ปน็ “อปุกรณ์ตดิต�มตวั” อย�่งแน่นอน 

 เหรียญจะเป็นอุปกรณ์ที่ส�ม�รถใช้ง�นได้

โดยไม่ต้องเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ใด หรือจะใช้ 

เช่ือมกับแอพฯ TraceTogether ในมือถือก็ได้ 

เช่นกัน ซึ่งจะทำ�ก�รรับส่งข้อมูลกับเหรียญของ 

ผู้ใช้ร�ยอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงผ่�นสัญญ�ณบลูทูธ 

ซึ่งข้อมูลจะถูกเข้�รหัสเป็นเวล� 25 วัน แล้วจะ

ลบทิ้งโดยอัตโนมัติ วิเวียนยังย้ำ�ว่�อุปกรณ์น้ี

ทำ�ง�นโดยไม่ต้องใช้สัญญ�ณอินเทอร์เน็ต 

และไม่มีจีพีเอสยืนยันตำ�แหน่งบุคคล ข้อมูลจะ

ถูกเก็บไว้ในเหรียญหรือแอพฯ ซึ่งจะไม่อัพโหลด

ไปท่ีใด แต่จะถูกดึงออกม�โดยเจ้�หน้�ท่ีกระทรวง

ส�ธ�รณสุขเมื่อพบผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อติดต่อ

บุคคลอ�จที่ติดเชื้อ

 ก่อนหน้�น้ีรัฐบ�ลสิงคโปร์ได้เปิดให้ประช�ชน

ด�วน์โหลดแอพฯ TraceTogether เมื่อเดือน

มีน�คมเพื่อติดต�มก�รเดินท�งของประช�ชน 

แตด่ว้ยปญัห�ด�้นเทคนคิทีต่วัแอพฯ ไมส่�ม�รถ

ใช้ง�นไดอ้ย�่งร�บร่ืนบนสม�ร์ตโฟน ประกอบกบั

ผู้ใช้ง�นที่มีเพียงร้อยละ 25 ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ 

สร้�งฐ�นข้อมูลที่มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกัน

ก�รระบ�ดได้ ซ่ึงจำ�เป็นต้องมีประช�ชนใช้ง�นแอพฯ 

อย่�งต่ำ� 60 เปอร์เซ็นต์ของประช�กรทั้งประเทศ 

จึงไม่ส�ม�รถยับยั้งจำ�นวนผู้ติดเช้ือที่พุ่งข้ึนสูง

ตลอดทั้งเดือนเมษ�ยนได้ โดยส�เหตุหลักคือ 

ก�รคำ�นึงถึงเร่ืองคว�มปลอดภัยด้�นสิทธิส่วนบุคคล

ของประช�ชน 

 แมรั้ฐบ�ลจะปรับวธีิม�ใช้เหรียญพกพ�แต่ก็

ยังมีประช�ชนที่ยังคงต่อต้�นเป็นจำ�นวนม�ก 

โดยเฉพ�ะในโลกโซเชียล เกิดเป็นแคมเปญ 

รณรงค์ของเว็บไซต์ Change.org ที่มีผู้เข้�ร่วม 

ถึง 50,000 คน1 อีกทั้งพรรคประช�ชนสิงคโปร์ 

(Singapore People’s Party) ยังออกแถลงก�รณ์

แสดงคว�มห่วงใยด้�นข้อมูลของประช�ชนและ 

ขอคว�มร่วมมือรัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับคว�มเป็น

ส่วนตัวของประช�ชนอย่�งสูงสุด

 แม้ก�รใช้เทคโนโลยีเพ่ือตรวจตร�ดูประช�ชน

อย�่งใกลชิ้ดจะกล�ยเปน็เคร่ืองมอืหลกัของหล�ย

ประเทศในก�รต่อสู้กับก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 

แต่ขณะเดียวกันก�รรักษ�คว�มเป็นส่วนตัว 

ของข้อมูลประช�ชนก็เป็นสิ่งที่ไม่อ�จมองข้�ม 

น่ีจึงเป็นเวล�ที่รัฐต้องให้คว�มสำ�คัญระหว่�ง

สุขภ�พและข้อมูลของประช�ชนอย่�งเท่�เทียมกัน

ที่ม� : บทคว�ม “Singapore says ‘No’ to wearable devices for Covid-19 contact tracing” จ�ก change.org / 
บทคว�ม “Singapore to launch TraceTogether Token device for COVID-19 contact tracing” โดย Dean Koh จ�ก 
mobihealthnews.com / บทคว�ม “Singapore will give residents wearable ‘tokens’ that track the people they 
interact with in a new effort to contain COVID-19” โดย Aaron Holmes จ�ก businessinsider.com
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ท่องอารยธรรมโบราณผ่านเกม 
เรื่อง : นพกร คนไว

ที่ม� : บทคว�ม “Assassin’s Creed Origins’ Discovery Tour lets the beauty of Egypt shine” จ�ก polygon.com / 
บทคว�ม “Discovery Tour: Ancient Egypt” จ�ก assassinscreed.fandom.com / บทคว�ม “Discovery Tour Mode of 
Assassin’s Creed: Origins” จ�ก ubisoft.com / บทคว�ม “The Assassin’s Creed Discovery Tour has had over 2.3 
million players โดย Imogen Mellor” จ�ก pcgamesn.com

เน้ือห�ท่ีถูกใจท่ีสุด แล้วออกโลดแล่นไปกับพวกเข�

และเธอได้อย่�งเสรี น้ีเป็นวิธีก�รออกเดินท�ง 

รูปแบบใหม่ที่กำ�ลังเป็นที่นิยมม�กในปัจจุบัน

  ไกลบ้�นคือหน่ึงในร�ยก�รนำ�เที่ยวจ�ก

จำ�นวนหล�ยร้อยร�ยก�รทีถื่อว�่ไดรั้บคว�มนิยม

ค่อนข้�งสูงจ�กผู้ชมทุกเพศทุกวัย เห็นได้จ�ก

ยอดผู้ติดต�ม (Subscribers) ในช่อง Farose 

Channel ที่มีม�กถึง 156,000 คน (156K)1 และ

มียอดผู้เข้�ชมเทปล่�สุดสูงถึง 137,028 ครั้งเลย 

ทเีดยีว แมว้�่คลปิดงักล�่วจะเพิง่ปล่อยออกม�ได้

ในระยะเวล�เพียง 1 สัปด�ห์ 2 

 คว�มเป็นธรรมช�ติ ไม่ปรุงแต่ง ปร�ศจ�ก

บทพูดต�ยตัว และคว�มสนุกสน�นเป็นกันเอง

ของผู้ดำ�เนินร�ยก�รและแขกรับเชิญ ท่ีผส�นไปกับ

ก�รสอดแทรกเกร็ดคว�มรู้ต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งในเชิงภ�ษ�ศ�สตร์ ประวัติศ�สตร์ และ

วัฒนธรรม ถือเป็นล�ยเซ็นอันเป็นเอกลักษณ์ที่

ทำ�ใหไ้กลบ�้นโดดเดน่จ�กร�ยก�รทอ่งเทีย่วทัว่ไป 

และทำ�ให้ผู้ชมอย�กติดต�มต่ออย่�งไม่รู้สึกเบื่อ 

มิติใหมข่องหนังสือนำ�เทีย่ว หรือ ไกด์บุ๊กช้ันยอดของ

นักทอ่งเทีย่วมอืใหม ่ทีเ่ปดิโอก�สใหผู้ช้มไดศ้กึษ�

เรียนรู้เก่ียวกับสถ�นที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ภ�ยใน

เวล�ไมก่ีส่บิน�ท ีทัง้ยงัเปน็ตวัช่วยตัดสนิใจใหก้บั

ผูท้ี่กำ�ลังว�งแผนไปเท่ียวได้อีกด้วย ผู้ชมหล�ยคน

ส�ม�รถตัดสินใจได้หลังจ�กดูร�ยก�รว่�สถ�นที่

เหล�่น้ันเหม�ะทีจ่ะไปเยีย่มเยอืนหรือไม ่และเข�

ควรเตรียมตัวรับมือกับอะไรบ้�ง

 แม้ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 

ท่ีทำ�ให้ไม่ส�ม�รถผลิตร�ยก�รออกม�ได้ต�มปกติ 

แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีท่ียืดหยุ่นในวันน้ี 

ยังทำ�ให้ไกลบ้�นส�ม�รถปรับรูปแบบของร�ยก�ร 

ให้เป็นไปในลักษณะของก�รเผยแพร่ภ�พสด (Live) 

อยู่ท่ีบ้�น และพ�ผู้ชมไปท่องเท่ียวแบบเสมือนจริง 

(Virtual) ผ�่นเวบ็ไซตต์�่ง ๆ  ทีพ่อทำ�ใหผู้ช้มรู้สกึ

คล�ยเหง� และช่วยเติมเต็มคว�มปร�รถน� 

ในก�รท่องเที่ยวได้บ้�ง อีกทั้งยังเป็นก�รทล�ย 

ทุกข้อจำ�กัดในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งส�ม�รถออก 

เดินท�งไปที่ไหน เวล�ใดก็ได้ต�มใจต้องก�ร 

เพียงมีอุปกรณ์ จินตน�ก�ร และปล�ยน้ิวของ 

ตัวเร�เอง

เทคโนโลยีในอุตส�หกรรมเกมที่ก้�วหน้�ข้ึนใน

หล�ยปมี�น้ี สง่ผลใหเ้หล�่ค�่ยเกมส�ม�รถสร้�ง

ประสบก�รณ์ใกล้เคียงกับคว�มจริงม�กข้ึน 

เพิ่มอำ�น�จให้แก่ผู้พัฒน�ในก�รใส่ร�ยละเอียด

ภ�ยในเกมได้แทบไร้ขีดจำ�กัด เช่น คว�มกว้�ง

ของแผนที่ สภ�พภูมิประเทศ สภ�พอ�ก�ศ และ

ชีวิตประจำ�วันของ NPC (Non-Player Character) 

ที่มีกิจวัตรเป็นของตัวเอง โดยเฉพ�ะก�รเนรมิต

เร่ืองร�วในประวัติศ�สตร์ให้ผู้เล่นส�ม�รถย้อน

เวล�ไปใช้ชีวิตในอดีตได้

 เกมในซีรีส์ภ�รดรนักฆ่� หรือ Assassin’s 

Creed จ�กบริษัท Ubisoft ที่ครองใจคนเล่นเกม

ม�ตัง้แตป่ ี2007 เปน็เกมประเภทโลกเปดิ (Open 

World) ซึ่งมีแผนที่ขน�ดใหญ่สำ�หรับผู้เล่นที่

ส�ม�รถเดินท�งไปได้ทุกที่อย่�งมีอิสระ (แต่อ�จ

ไม่อิสระสำ�หรับตัวละคร) เช่น หมู่เก�ะเขตทะเล

แคริบเบียนในยุคทองของโจรสลัดช่วงต้นคริสต์

ศตวรรษที่ 18 หรือ เมืองฟลอเรนซ์ในสมัยฟื้นฟู

ศิลปวิทย� ไปจนถึงลอนดอนยุควิกตอเรียสมัย

ปฏิวัติอุตส�หกรรม ภ�ยในเกมได้สร้�งเนื้อเรื่อง

ทีอ่งิไปกบัประวตัศิ�สตร์พร้อมใหค้ว�มรู้แกผู่เ้ลน่

ดว้ยข้อมลูสถ�นที ่บคุคลสำ�คญั และเอกส�รด�้น

ประวัติศ�สตร์ประกอบไปในเกม

 ในปี 2017 เกม Assassin’s Creed Origins 

ได้พ�เร�ย้อนไปผจญภัยในอ�รยธรรมอียิปต์โบร�ณ 

สมยัร�ชอ�ณ�จกัรทอเลมซีึง่ปกครองโดยกษตัริย์

ทอเลมีที่ 13 โดยภ�คน้ีผู้พัฒน�ได้เพิ่มโหมด 

Discovery Tour ทีแ่ยกผูเ้ลน่ออกจ�กเน้ือเร่ืองและ

ศัตรู โดยสร้�งประสบก�รณ์ทัวร์ไว้กว่� 75 เส้นท�ง 

แบ่งเป็น 5 ธีม ได้แก่ 1. ทัวร์ภูมิภ�คอียิปต์ 2. พ�ชม

พิร�มิดและเกร็ดคว�มรู้ในประวัติศ�สตร์ 3. เมือง 

อะเล็กซ�นเดรีย 4. ชีวิตประจำ�วันของช�วอียิปต์

โบร�ณ และ 5. สำ�รวจส่ิงปลูกสร้�งและยุทโธปกรณ์

ท�งก�รทห�รของช�วโรมันท่ีเข้�ม�ในช่วงสุดท้�ย

ของยุคอียิปต์โบร�ณ

 ในแตล่ะทวัร์จะใช้เวล�ประม�ณ 3 -15 น�ท ี

โดยจะมเีสน้ท�งนำ�ผูเ้ลน่เดนิไปต�มจดุต่�ง ๆ  ซึง่

จะมีเสียงบรรย�ยและภ�พประกอบที่มีทั้งภ�พ

ของสถ�นที่จริง รูปปั้น และภ�พเขียนฝ�ผนัง 

ที่ส�ม�รถดูเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้พัฒน�สร้�ง

ภ�ยในเกมได้ อีกทั้งยังอธิบ�ยถึงข้อมูลท�ง

ประวตัศิ�สตร์ซึง่ทมีพฒัน�ไดน้ำ�เข้�ม�เพือ่สร้�ง

ประสบก�รณ์คว�มบันเทิงให้กับผู้เล่น 

 ผลตอบรับที่ดีของโหมด Discovery Tour 

ทำ�ใหมี้ผูเ้ลน่แลว้ถงึ 2.3 ล�้นคน สว่นหน่ึงม�จ�ก

มห�วิทย�ลัยและโรงเรียนที่เห็นประโยชน์ของ 

ก�รเรียนประวัติศ�สตร์ผ่�นเกม นอกจ�กน้ีก�รตัด

ระบบก�รต่อสู้ออกไปของโหมดนี้ ยังทำ�ให้ 

เหล่�ครููอ�จ�รย์รู้สึกสบ�ยใจในก�รหยิบเกมม�เปิด

ประกอบบทเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองภ�พ

คว�มรุนแรงต่�ง ๆ 

 ในก�รต่อยอดคว�มสำ�เร็จ บริษัท Ubisoft 

จึงได้ใส่โหมดน้ีในเกม Assassin’s Creed Odyssey 

(2018) ภ�คถัดม�ซึ่งเล่�เหตุก�รณ์ในช่วงกรีก

โบร�ณ 431 ปีก่อนคริสตก�ล ตลอดจนมีก�ร 

ค�ดก�รณ์จ�กแฟน ๆ ตัวยงที่หวังว่�จะได้เล่น

เกมในโหมดน้ีอีกคร้ังกับ Assassin’s Creed 

Valhalla ที่จะออกจำ�หน่�ยช่วงปล�ยปี 2020
1 ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มิถุน�ยน 2563 จ�กช่องของคุณฟ�โรส  
 (Farose Channel)
2 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุน�ยน 2563 จ�กคลิป “ไกลบ้�น  
 EP.45 ไปดูสภ�พนอเทรอด�มหลังไฟไหม้”
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : จีรนันท์ ศิวะโมกข์ลัคณ� และ ไพวรินทร์ สืบบุก

DATABA SE
WGSN
Adapted Lifestyles: Travel
โดย Joe McDonnell          

เร�ต่�งปฏิเสธไม่ได้ว่� โควิด-19 ได้เปลี่ยนวิธีคิดของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับก�รเดินท�งให้ต่�งไปจ�กเดิม เนื่องจ�กนักท่องเที่ยวเริ่มตระหนักถึงเรื่องสุขภ�พ

เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด จึงพย�ย�มลดคว�มเสี่ยงของก�รสัมผัสและพบปะกับผู้คนจำ�นวนม�กในสถ�นที่ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�ง เช่น ศูนย์กล�ง

ก�รขนสง่ รวมถงึยงัมคีว�มกงัวลด�้นสถ�นะท�งก�รเงนิในภ�วะเศรษฐกจิถดถอย และข้อจำ�กดัของก�รเดนิท�งไปต�่งประเทศทีก่ล�ยเปน็เร่ืองย�กในปจัจบุนั 

สิ่งเหล่�น้ีเป็นผลให้ก�รท่องเที่ยวท้องถิ่นกลับม�ได้รับคว�มนิยมม�กข้ึนอีกคร้ัง และก�รท่องเที่ยวแบบไปเช้�เย็นกลับได้กล�ยม�เป็นอีกหน่ึงท�งเลือก 

ที่นอกจ�กจะตอบโจทย์เรื่องข้อกังวลในก�รเดินท�งระหว่�งนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ

 ในขณะเดียวกัน อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวก็ต้องปรับตัวให้เข้�กับคว�มต้องก�รใหม่ของนักเดินท�ง เช่น ก�รสร้�งระบบก�รให้บริก�รที่ลดจุดสัมผัส

ให้น้อยที่สุด เช่น ระบบเช็กอินอัตโนมัติ ก�รเลี่ยงก�รใช้บัตรโดยส�ร และใช้ก�รจดจำ�ใบหน้�แทนก�รตรวจสอบหนังสือเดินท�ง ไปจนถึงก�รสร้�งม�ตรฐ�น

ด้�นคว�มสะอ�ดในจุดเสี่ยง เช่น มือจับประตูท�งเข้�ของโรงแรมและร้�นอ�ห�ร เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีก�รค�ดก�รณ์ว่� 

ก�รท่องเที่ยวหลังจ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 นั้น นักท่องเที่ยวจะตระหนักถึง 4 ประเด็นสำ�คัญ คือ 

 1.	ความสะอาด	- นักเดินท�งจะให้คว�มสำ�คัญกับสุขอน�มัยและคว�มสะอ�ดของก�รขนส่งและที่พัก 

 2.	ความเป็นส่วนตัว	- นักท่องเท่ียวจะเลือกสถ�นที่ท่องเที่ยวที่เป็นท้องถิ่นและส่วนตัวม�กกว่�สถ�นท่ีท่ีได้รับคว�มนิยมจ�กส�ธ�รณะ และมีแนวโน้ม 

จะเลอืกสถ�นทีท่อ่งเทีย่วธรรมช�ตมิ�กกว�่เทีย่วในเมอืง รวมถงึเลอืกใช้รถยนตส์ว่นตวัแทนก�รใช้รถขนสง่ส�ธ�รณะ โดยไปกบักลุ่มคนทีส่นิทไวใ้จกนัในเร่ือง

คว�มสะอ�ดม�กกว่�ไปกับกลุ่มทัวร์ 

 3.	ความโปร่งใส	 - นักท่องเที่ยวต้องก�รรูปแบบก�รเดินท�งที่ส�ม�รถตรวจสอบก�รคืนเงินได้อย่�งชัดเจนและมีนโยบ�ยก�รยกเลิกก�รเดินท�ง 

ที่ยืดหยุ่น 

	 4.	ความเป็นท้องถ่ิน	- นักท่องเที่ยวจะนิยมเที่ยวท้องถิ่นม�กขึ้น เนื่องจ�กธุรกิจขน�ดเล็กต่�งได้รับผลกระทบท�งเศรษฐกิจโดยตรงและบ�งเมืองมี
ร�ยได้หลักม�จ�กก�รท่องเที่ยว ทำ�ให้นักท่องเที่ยวต้องก�รช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

Passport GMID (Global Market Information Database) 
The Impact of Coronavirus on Travel and Tourism     

คำ�ถ�มทีส่ำ�คญัในขณะน้ีคอื อกีน�นแคไ่หนทีผ่ลกระทบจ�กก�รระบ�ดใหญค่ร้ังน้ีจะสิน้สดุ และเมือ่ไรทีเ่ร�จะเร่ิมเหน็ก�รฟืน้ตวัท�งเศรษฐกจิอกีคร้ัง ร�ยง�น 

The Impact of Coronavirus on Travel and Tourism ได้ทำ�ก�รประเมินผลกระทบด้�นก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตส�หกรรมสำ�คัญที่ได้รับ

ผลกระทบอย่�งหนักเนื่องจ�กก�รระบ�ดของไวรัสโคโรน� โดยนำ�ข้อมูลม�จ�กฐ�นข้อมูลด้�นก�รท่องเที่ยวของ Euromonitor International Passport และ

ข้อมูลจ�ก Travel Forecast Model แดชบอร์ดที่สรุปข้อมูลล่�สุดของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ในก�รค�ดก�รณ์สถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ และ 

ก�รว�งกลยุทธ์ของผู้ประกอบก�รด้�นก�รท่องเที่ยวในก�รกลับม�ฟื้นตัวได้อีกครั้ง

 ทัง้นี ้โควดิ-19 นับเปน็ตัวก�รสำ�คญัทีส่ง่ผลใหก้�รทอ่งเทีย่วทัว่โลกหยุดชะงกั รัฐบ�ลในหล�ยประเทศจำ�เปน็ตอ้งออกม�ตรก�รควบคมุก�รเดนิท�งและ

ก�รลอ็กด�วน์เพือ่ชะลอก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบหล�ยด�้น อ�ท ิปริม�ณก�รเดนิท�งท�งอ�ก�ศทีล่ดลงถงึร้อยละ 95 ในเดอืนเมษ�ยน

ที่ผ่�นม� นอกจ�กนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดที่มีกลยุทธ์ในก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�วได้อย่�งชัดเจน โดยปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทำ�ให้ผู้คนจำ�นวนม�กหันไปใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจสำ�หรับก�รเดินท�งในอน�คต เพลิดเพลินไปกับประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยวเสมือนจริง หรือ Virtual Travel Experience 

ในขณะที่นักท่องเที่ยวบ�งกลุ่มเร่ิมสนใจที่จะว�งแผนปลดล็อกคว�มต้องก�รในก�รท่องเที่ยวในประเทศบ้�งแล้ว นอกจ�กน้ี ก�รใช้เทคโนโลยีในก�ร 

ตอบสนองคว�มตอ้งก�รในก�รเดนิท�งยงัถูกปรับใช้สำ�หรับก�รเดนิท�งเพือ่ก�รประชุมหรือเจรจ�ท�งก�รค�้ไดด้้ว้ย โดยพบว�่ มปีริม�ณก�รใช้ง�นเทคโนโลยี

เพื่อก�รประชุมแบบเสมือนจริง หรือ Virtual Meeting โดยไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งไปต่�งประเทศ หรือแม้แต่ก�รจัดประชุมน�น�ช�ติและก�รจัดนิทรรศก�ร

ที่เริ่มขยับขย�ยจ�กแพลตฟอร์มออฟไลน์ม�สู่ก�รจัดง�นในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลดข้อจำ�กัดด้�นก�รเดินท�งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 “COVID-19 will leave a lasting scar on travel” นั่นหม�ยถึงก�รที่โรคระบ�ดนี้จะส่งผลกระทบที่สร้�งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงไปตลอดก�ลสำ�หรับ

รูปแบบก�รเดินท�งท่องเที่ยวของผู้คน คว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญของก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวในอน�คต จึงเป็นก�รเร่งห�วิธีก�รตอบคว�มต้องก�รที่เป็น

แกนหลักของก�รเดินท�ง ซึ่งก็คือก�รแสวงห�ประสบก�รณ์ร่วมท�งสังคม (Social Experience) ของเหล่�นักเดินท�งให้ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริก�ร 

ก�รท่องเที่ยวโดยตรง และยังคงเป็นไปต�มม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยที่ยอมรับได้ เช่น ก�รรักษ�ระยะห่�งท�งสังคม และก�รดูแลทุกจุดสัมผัสให้สะอ�ด

ปลอดเชื้อ เป็นต้น 

 เพร�ะในที่สุดเมื่อวิกฤตน้ีผ่�นพ้นไป ผลกระทบท�งเศรษฐกิจจะเป็นตัวกำ�หนดวิธีก�รฟื้นตัวของอุตส�หกรรมได้อย่�งรวดเร็ว เน่ืองจ�กโดยปกติแล้ว 

คว�มต้องก�รด�้นก�รทอ่งเทีย่วน้ันจะข้ึนอยูก่บัร�ยได ้โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในกลุม่คนระดบักล�งถงึบน ซึง่ก�รค�ดก�รณ์ร�ยจ�่ยด�้นก�รทอ่งเทีย่วจ�กร�ยง�น

ในครั้งนี้ประเมินไว้ว่� เร�อ�จจะต้องใช้เวล�อย่�งน้อยส�มปีเพื่อที่ทุกอย่�งจะฟื้นตัวกลับไปสู่ภ�วะปกติก่อนวิกฤตโควิด-19

DATA B A SE

          Radical Localism will Drive the Immediate Future of Travel  
          โดย Rafat Ali     

อน�คตของก�รเดินท�งจะเป็นไปในทิศท�งใด Rafat Ali ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Skift บริษัทที่ให้บริก�รข่�วส�รง�นวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และก�รตล�ด สำ�หรับ

อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวทั่วโลกกล่�วว่� หลักพื้นฐ�นสำ�คัญคือก�รช่วยให้อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวเข้�ใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปัจจุบัน นอกจ�กน้ีเข�ยังได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นอย่�งตรงไปตรงม�เกี่ยวกับแนวโน้มก�รชะลอตัวของก�รกลับสู่ภ�วะปกติของอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวหลังยุค 

โคโรน�ไวรัส พร้อมค�ดก�รณ์ว่�จะมีเทรนด์ใหม่คือ “Localism” เกิดข้ึน โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รท่องเท่ียวในชุมชนและบริเวณโดยรอบ

ที่อยู่อ�ศัยเพิ่มม�กขึ้น เนื่องจ�กปัจจัยของภ�วะก�รเงินของนักท่องเที่ยวเอง รวมถึงก�รคำ�นึงถึงสุขอน�มัยและคว�มสะอ�ด ท้องถิ่นจะต่�งไปจ�กเดิมอย่�ง

สิ้นเชิงเพร�ะจะเป็นตัวขับเคลื่อนอน�คตที่สำ�คัญของก�รท่องเที่ยว ในหล�ย ๆ ประเทศได้ให้ก�รสนับสนุนให้เกิดก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศ และส่งเสริม

ให้ผู้คนออกไปเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภ�ยในประเทศของตนเองซึ่งอ�จจะช่วยได้ไม่ม�กก็น้อย รวมไปถึงก�รแก้ปัญห�อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

ของรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�ต่อวิกฤตก�รณ์ครั้งนี้ นอกจ�กนี้ Ali ยังพูดถึงประเด็นปัญห�ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและสังคมทั่วสหรัฐอเมริก�และประเทศในยุโรป 

 ผู้ที่สนใจส�ม�รถรับฟังก�รสนทน�ครั้งนี้ได้ที่ quo-global.com/podcasts โดยเป็นหนึ่งในซีรีส์ของพอดแคสต์ “อน�คตของก�รเดินท�ง” (The Future 

of Travel) ที่เชิญคนสำ�คัญในแวดวงก�รบริก�รและก�รท่องเที่ยวม�ร่วมสนทน�ถึงอน�คตของก�รเดินท�ง พร้อมร่วมสำ�รวจปัญห�ที่อุตส�หกรรมท่องเที่ยว

ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

PODCA ST
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

เม่ือเทคโนโลยีได้เข้�ม�มีส่วนร่วมกับก�รท่องเที่ยวม�กยิ่งข้ึน โดยเฉพ�ะ 

ในระหว่�งก�รระบ�ดของโควิด-19 “ทัวร์เสมือนจริง หรือ Virtual Tour” ได้ช่วย

เพิม่สสีนัใหช่้วงเวล�ทีต่อ้งกกัตัวอยูบ่�้นร�วกบัไดเ้ดนิท�งไปยงัสถ�นทีส่ำ�คญั

ท่ัวโลกผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ถึงอย่�งน้ันหล�ยคนก็ยังรู้สึกว่�ก�รเดินท�ง

เสมือนจริงไม่ส�ม�รถเติมเต็มคว�มรู้สึกได้เท่�ที่ควร

 และนี่คือเหตุผลที่นักวิจัยได้พัฒน�นวัตกรรมต่�ง ๆ  ขึ้นม�เพื่อจำ�ลอง

ประสบก�รณ์และตอบโจทยก์�รใช้ง�นของมนษุยอ์ย�่งไมห่ยดุยัง้ ล�่สดุเม่ือ

ตน้ปทีีผ่�่นม� บริษทั Bosch Sensortec ไดเ้ปดิตัวนวัตกรรม “แว่นต�อจัฉริยะ 

Light Drive” ภ�ยในง�น CES 2020 ด้วยตัวเลนส์ใสและมีน้ำ�หนักที่เบ�เพียง 

10 กรัม แถมยังไม่มีตัวกล้องย่ืนออกม�รบกวนส�ยต� ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นสวมใส่ 

ได้ง่�ย รู้สึกเหมือนสวมแว่นส�ยต�ปกติ จึงส�ม�รถมอบประสบก�รณ์ใน

ก�รท่องเที่ยวได้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่� “Extended 

Reality หรอื XR” ซึง่เปน็ก�รผสมผส�นระหว่�งศ�สตร์ต่�ง ๆ  ของเทคโนโลยี

อย�่ง VR, AR และ MR* ทีต่่อยอดใหเ้หนือช้ันไปอกีขัน้ดว้ยก�รสร้�งสิง่จำ�ลอง

ที่ผู้ใช้ง�นส�ม�รถมีปฏิสัมพันธ์ตอบได้ในสภ�พแวดล้อมที่ผส�นระหว่�ง 

โลกจริงและโลกเสมือนไว้ด้วยกันโดยเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย

สัญญ�ณอินเทอร์เน็ต และด้วยประสิทธิภ�พอันไร้ขีดจำ�กัดของเทคโนโลยี 

XR น้ัน จะช่วยสร้�งประสบก�รณ์รูปแบบใหม่ในก�รออกเดินท�งด้วย 

ก�รเชื่อมต่อเทคโนโลยีเข้�กับร่�งก�ยของมนุษย์

 ห�กยังนึกภ�พไม่ออกว่�แว่นต�อัจฉริยะน้ีแสดงผลอย่�งไร ให้ลอง

จนิตน�ก�รถงึก�รใช้ชีวติประจำ�วัน เมือ่สวมแว่นต�อจัฉริยะน้ี ถนนเสน้เดมิ

ที่คุ้นเคยกลับเพิ่มเติมไปด้วยภ�พลูกศรจำ�ลองที่ส�ม�รถนำ�ท�งชี้ไปยังพิกัด

เป้�หม�ยท่ีต้องก�รไป โดยส�ม�รถอัพเดตปรับเปล่ียนเส้นท�งได้อย่�งรวดเร็ว 

หรือส�ม�รถอ่�นข้อคว�มต่�ง ๆ  ทีไ่ด้รับ รวมถึงบันทึกก�รแจ้งเตือนได้โดยไม่ต้อง

หยดุเพือ่ยกโทรศพัทห์รือน�ฬกิ�ข้ึนม�อ�่นข้อคว�ม ซึง่ก�รแสดงผลน้ันอ�ศยั

เทคโนโลยีก�รฉ�ยแสงเลเซอร์พลังง�นต่ำ�เพื่อสะท้อนลงบนกระจกแว่นให้ 

ผู้สวมใส่มองเห็นขอ้มูลได้โดยไม่เป็นอันตร�ยตอ่ส�ยต� ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชน้ี้

มีขน�ดเล็ก น้ำ�หนักเบ� จึงส�ม�รถออกแบบให้อยู่ภ�ยในข�แว่นได้อย่�ง

สมบูรณ์ ห�กมองภ�ยนอกจะไม่แตกต่�งจ�กกรอบแว่นทั่วไป ทั้งยังให้ 

คว�มเป็นส่วนตัวสูงเน่ืองจ�กจะมีแค่เพียงผู้สวมใส่เท่�น้ันที่จะมองเห็น 

ก�รแสดงผล โดยบุคคลภ�ยนอกจะไม่ส�ม�รถมองย้อนเข้�ม�ได้ 

 นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�จอแสดงผลให้ผส�นอยู่ในรูปแบบของแว่นต�แล้ว 

ยงัมีอปุกรณ์ทีถ่กูพฒัน�ใหข้้�มผ�่นขดีจำ�กดัข้ึนไปอกีข้ันดว้ย “คอนแทคเลนส ์

Mojo Vision” อุปกรณ์ก�รแสดงผลอัจฉริยะสำ�หรับสวมใส่ขน�ดเล็กที่ได้รับ

ก�รสนับสนุนผ่�นก�รระดมทุนกว่� 100 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในก�รวิจัยและ

พฒัน� ปจัจบุนัโครงก�รยงัอยูใ่นระหว�่งก�รพจิ�รณ�อนุมัตใิหใ้ชง้�นไดก้บั

ดวงต�จ�กองค์ก�รอ�ห�รและย�แห่งสหรัฐอเมริก� (FDA) โดยก�รใช้ง�น 

Mojo Lens น้ีจะช่วยใหไ้ดรั้บประสบก�รณ์จ�กเทคโนโลย ีXR ทีส่มบรูณ์แบบ

ม�กยิ่งข้ึน ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับภ�พเคลื่อนไหวที่ตรวจสอบและวิเคร�ะห์

ภ�พได้อย่�งรวดเร็ว โดยใช้เพียงส�ยต�ในก�รควบคุมส่ิงต่�ง ๆ และม�กไป

กว่�น้ันคอนแทคเลนส์อัจฉริยะน้ียังสร้�งประสบก�รณ์เพิ่มเติมให้ผู้สวมใส่

ส�ม�รถมองเห็นวัตถุในที่ที่มีแสงน้อยหรือที่มืดได้ดีข้ึน ด้วยก�รแสดงเส้น

กรอบรอบวัตถุเพื่อระบุพิกัดด้วยอัลกอริทึม Edge Detection จึงช่วยผู้ที่มี

ปัญห�ท�งก�รมองเห็นในลักษณะต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะกลุ่มทีม่สี�ยต�เลือนล�ง 

(Low-Vision) ได้อีกด้วย

 ในอน�คตเทคโนโลยจีะเข้�ม�ผนวกกบัคว�มคดิสร้�งสรรคแ์ละเตมิเตม็

คว�มต้องก�รได้ม�กยิ่งข้ึนจ�กก�รค้นคว้�วิจัยอย่�งต่อเน่ือง ไม่ว่�จะ

เป็นก�รแสดงผลก�รแปลข้อคว�มจ�กต่�งภ�ษ�ทั้งภ�พหรือเสียงผ่�น 

ก�รประมวลผลผ�่น AI เพือ่ช่วยใหก้�รสือ่ส�รและก�รเดนิท�งต�่งถ่ินสะดวก

ม�กยิ่งข้ึน หรือก�รทำ�ง�นร่วมกับเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดอุณหภูมิได้อัตโนมัติ 

ก�รเดินท�งรูปแบบใหม่จึงมอบทั้งคว�มสนุกสน�นและสะดวกสบ�ย ทั้งยัง

ช่วยเติมเต็มคว�มรู้สึกที่ข�ดห�ย สำ�หรับผู้ที่มีปัญห�ด้�นก�รมองเห็น 

หรือได้ยิน และแม้แต่เติมเต็มจินตน�ก�รบ�งอย่�งที่จะไม่ใช่เร่ืองไกลตัว 

อีกต่อไป 

ที่ม� : บทคว�ม “Bosch Gets Smartglasses Right With Tiny Eyeball Lasers” โดย Evan 
Ackerman และบทคว�ม “Augmented Reality in a Contact Lens: It’s the Real Deal” 
โดย Tekla S. Perry จ�ก IEEE SPECTRUM

*Mixed Reality (MR) คือ เทคโนโลยีลูกผสมระหว่�ง VR และ AR ที่เชื่อมโยงภ�พเสมือนที่จำ�ลองขึ้นม�ให้เข้�กับสภ�พแวดล้อมได้มีมิติเหมือนของจริง



หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus

 สมาชิกใหม
ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชาย

ครู/อาจารย ผูประกอบการ

หญิง อายุ อีเมล
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

 สมาชิกเกา (ตออายุ)

นักเรียน

ภาพยนตร

หมูบาน/บริษัท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ศิลปะการแสดง
พิพิธภัณฑ/หองแสดงงาน
วรรณกรรม/การพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ

โฆษณา
แฟชั่น

การออกแบบ
โทรทัศน/วิทยุการกระจายเสียง

สถาปตยกรรม ทองเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝมือ คาปลีก/คาสง

ดนตรี

อาหาร
การแพทย

ทัศนศิลป/การถายภาพ
โทรคมนาคมการเงิน/ธนาคาร

ซอฟตแวร/แอนิเมชัน/วิดีโอเกม

นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

อื่นๆ โปรดระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

จังหวัด
เลขที่

หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

หมูบาน/บริษัท

จังหวัด

ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เลม

เช็คสั่งจายสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA) พรอมใบสมัครสมาชิก
โอนเงินเขาบัญชี สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญสีลม เลขท่ีบัญชี 101-9-12219-9
• แฟกซใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-105-7450
• หรือสงไปรษณียมาที่ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA)
   อาคารไปรษณียกลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
• หรือแนบไฟลใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล creativethailand@cea.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-105-7400 ตอ 116

เริ่มตั้งแตฉบับเดือน โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจำนวนเงิน 200 บาท

เลขที่
หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

เหมือนที่อยูในการจัดสง

ขอมูลผูสมัครสมาชิก

อาชีพ

สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพของทาน

ที่อยูในการจัดสง

วิธีการชำระเงิน

ที่อยูในการออกใบเสร็จ

พบกับนิตยสาร “คิด” Creative Thailand ได้ที่
ร้�นหนังสือ ห้องสมุด สม�คม อ�ค�รสำ�นักง�น และร้�นก�แฟใกล้บ้�น 
ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน และจังหวัดอื่นๆ รวมถึง miniTCDC
 
ดูสถานที่จัดวางทั้งหมดได้ที่:
creativethailand.org/contactus
 

กรุงเทพฯ
ร้านหนังสือ
• Asia Books
• Kinokuniya
• B2S
• แพร่พิทย�
 
ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร
• Au Bon Pain
• Starbucks
• TOM N TOM’S COFFEE
• True Coffee
• Auntie Anne’s
• Baskin Robbins
• Coffee World
• Mister Donut
• Black Canyon
• McCafe’
• ดอยตุง
• Ninety four coffee
• Puff & Pie
• Red Mango
• Iberry
• Greyhound Cafe’
• Amazon Cafe’
• Chester’s Grill
• Luv minibar
 
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์
• หอศิลปวัฒนธรรม
 แห่งกรุงเทพมห�นคร
• มิวเซียม สย�ม
• อุทย�นก�รเรียนรู้ (TK park)
• นำ�ทอง แกลเลอรี่
 
สมาคม/ห้องสมุด
• ศูนย์ศิลปะน�น�ช�ติ
 สม�คมฝรั่งเศส
• ห้องสมุดเนลสัน เฮลส์
 The Neilson Hays Library  
• ห้องสมุด - นิด้�
• สม�คมโฆษณ�
 แห่งประเทศไทย
• สม�คมธน�ค�รไทย
• สม�คมสโมสรนักลงทุน
• ห้องสมุด สสวท.
• สม�คมหอก�รค้�ไทย
• สถ�บัน
• Wall Street Institute
• Raffle Design Institute
• Vision Swimming
 Academy
 
เชียงใหม่ 
• woo cefe
• Kagee
• Ristresto lab
• ท่�แพอีสต์+ dibdee.binder 
• C.A.M.P ,MAYA
• True Coffee ,หอสมุด มช.
• Punspace, นิมม�นฯ
• asama cafe
• ม�ห�สมุด (บ้�นข้�งวัด)
• see scape gallery
• nimmanian club
• 8 days a week
• Bulbul book cafe’
• Graph cafe’
• Cefe de museum
• local cafe Think park                                                                                                                                            
• Librarista
• Artisan วัวล�ย
• paper spoon
• ก�แฟรสนิยม,
 หลัง มช ท�งขึ้นก�แล
• The barn : Eatery Design
• Book Republic
• wake up หน้�มอ
• Fab cafe’
• kum cafe คุ้มเจ้�บุรีรัตน์

• MAIIAM Contemporary Art 
 Museum
• ชีวิต ชีว�
• Minimeal Cafe
• Impresso
• Restr8to
• Penguin Villa
 (Penguin Getto)
• ก�แฟอ�ข่� อ่�ม�
 La Fattoria ส�ข�2 
• Happy Hut 
 ถ.นิมม�นฯ 
• ร�ชดำ�เนิน 
• Mai Bakery In Garden 
• Starbucks The Plaza
• Yesterday Hotel 
• October 
• สุริยันจันทร� นิมม�นฯ ซอย 1 
• ร้�นมีช�มีชัย (กู) 
• Cafe’de nimman 
• The Booksmith 
• ร้�นช� (Drink Club) 
• Cotto Studio 
• Starbucks Nimmanhemin
• Fern Forest Cafe’
• 9th Street Cafe
 นิมม�นฯ ซอย 9 
• ดวงกมล (Duang Kamol) 
• Rustic & Blue - Handgrown 
• Produce & Artisan Food  
 นิมม�นฯ ซอย 9
• หอนิทรรศก�รศิลปวัฒนธรรม  
 มช.
 
หัวหิน  
• ร้�นก�แฟ ชุบชีว� หัวหิน 
• อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่  
• บ้�นใกล้วัง   
• ภัตต�ค�รมีกรุณ� 
• บ้�นถั่วเย็น @ แนบเคห�สน์ 
• ร้�นอ�ห�รหัวหิน (โกทิ)   
• ก�แฟข้�งบ้�น 
• IL GELATO ITALIANO 
• Together Bakery & Cafe’
• โรงแรม วรบุระหัวหิน
• Let’s Sea
• โรมแรม ดูน หัวหิน 
• เดอะร็อค หัวหิน  
• บ้�นจันทร์ฉ�ย 
• หัวหิน มันตร� รีสอร์ท
• ลูน่�ฮัท รีสอร์ท 
 
กระบี่
• Nakamanda Resort & Spa
• Rawee Warin Resort & Spa
• A little Handmade Shop  
 
ขอนแก่น 
• Hug School
 of Creative Arts
• ร้�นสืบส�น  
• ร้�นก�แฟ คอฟฟี่ เด้อ หล่� 
 (Coffee Der La)
 
เชียงราย   
• ร้�นหนังสือ herebookafe
• ร้�น Coffee Dad
 
นครราชสีมา 
• Hug station resort
 
นครปฐม 
• ร้�น  Dipchoc Cafe 
 
นครสวรรค์
• ร้�น Bitter Sweet 
 
น่าน  
• ร้�น Runway Coffee
• ร้�นคล�สสิค โมเดล น่�น 

• ร้�นก�แฟป�กซอย 
• ร้�น Nan Coffee Bean
 
ปาย/แม่ฮ่องสอน 
• ร้�นคอฟฟี่อินเลิฟ 
• ร้�น all about coffee 
• ร้�นป�ยหว�นบ้�นนมสด 
• ร้�นเล็กเล็ก
• ป�ยวิม�นรีสอร์ท 
 
พังงา
• Niramaya Villa
 and Willness Resort
• Ranyatavi Resort Phang Nga
• The Sarojin
 
เพชรบุรี
• Grand Pacific Sovereign 
• Resort & Spa
• DevaSom Hua Hin Resort
 
ภูเก็ต 
• ร้�นหนัง(สือ) ๒๕๒๑ ภูเก็ต
• The oddy Apartment & Hotel
• At Panta Phuket
• Banyan Tree Phuket
• Le Meridien Phuket
• Millienium Ressort
 Patong Phuket
• Novotel Phuket Resort 
• Patong Paragon Resort
 & Spa Phuket 
• Sheraton grand Lagana 
 Phuket
• Sri wanwa Phuket Villa
• Thanyapura
 
ระยอง
• Le Vimarn Cottage
 
ลำาปาง 
• อ�ลัมภ�งค์ เกสท์เฮ้�ส์ 
 แอนด์ มอร์ ลำ�ป�ง
• ร้�นเอก�ลิเต้
 Egalite Bookshop  
• Lampang Art Center 
 
เลย 
• บ้�นช�นเคียง
• ม�เลยเด้ เกสต์เฮ�ท์
 
ลพบุรี 
• ซนดิคอฟฟี่ 
 
สมุทรสงคราม/อัมพวา
• Baan Amphawa Resort 
 and Spa
 
สุโขทัย
• Ananda Co.,Ltd.
 
สุราษฎร์ธานี
• Muang Samui Spa Resort
• Pavilion Samui
 Boutique Resort
• The Sunset Beach Resort 
 and Spa Taling ngam
• Nora Beach Resort Samui
 
อุทัยธานี
• ร้�นบุ๊คโทเปีย Booktopia 
• Avatar Miracles
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Cover Story : เรื่องจากปก

120 ล้าน คือจำานวนอาชพีในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวทีอ่งคก์ารการท่องเทีย่วโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations World 
Tourism Organization - UNWTO) คาดการณ์ว่าเสี่ยงตกงานจากผลกระทบของโควิด-19 และคาดว่ารายได้ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 80% คิดเป็น 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตัวเลขเหล่�นี้สะท้อนให้เห็นว่�มีธุรกิจและผู้คนม�กม�ยที่เกี่ยวข้องในอุตส�หกรรมนี้ ร�ยได้จ�กอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวทั่วโลกคิดเป็น 10.3% ของจีดีพี

โลก แต่เมื่อโรคระบ�ดทำ�ให้ก�รเดินท�งท่องเที่ยวหยุดชะงักจนแทบเป็นอัมพ�ต ผลกระทบจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับธุรกิจใหญ่อย่�งส�ยก�รบิน เครือโรงแรม และ

บริษัททัวร์อย่�งเดียว แต่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังแทบทุกส�ข�อ�ชีพ เช่น กลุ่มธุรกิจ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) 

บริษัทเช่�รถ เรือสำ�ร�ญ ไกด์นำ�เที่ยว พิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงแหล่งช้อปปิ้ง ร้�นค้� และร้�นอ�ห�ร

 แต่ใช่ว่�อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวจะถึงจุดจบ ประเทศท่ีฝ่�ก�รแพร่ระบ�ดระลอกแรกม�ได้อย่�งจีน เก�หลีใต้ ไต้หวัน นิวซีแลนด์ และประเทศส่วนใหญ่ 

ในยุโรปเร่ิมผ่อนปรนม�ตรก�รล็อกด�วน์ หวังกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว ก�รจับคู่ก�รท่องเที่ยวระหว่�งประเทศที่จัดก�รโรคระบ�ดได้อย่�งมี

ประสทิธภิ�พผ�่นนโยบ�ย Travel Bubble กล�ยเปน็โมเดลทีธ่รุกิจทอ่งเทีย่วฝ�กคว�มหวงัไวใ้นวนัทีโ่รคระบ�ดยงัไม่มีทที�่จะสิน้สดุ และมนุษย์ยงัคงปร�รถน�

ที่จะออกเดินท�ง

เรื่อง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร
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ออกเดินทางสู่โลกใบเก่า
ที่ไม่เหมือนเดิม 

ก�รทอ่งเทีย่วจะเปลีย่นโฉมหน้�ไปอย�่งไร ธรุกจิ

ก�รท่องเที่ยวควรก้�วไปท�งไหน ไม่ว่�โลกจะ

เปลี่ยนไปในทิศท�งใด โควิด-19 ได้เปลี่ยน 

มุมมองคว�มคิดที่เร�มีต่อก�รท่องเที่ยวไปโดย

ปริย�ย ในขณะเดยีวกนัประเทศทีจ่ดัก�รควบคมุ

ก�รแพร่ระบ�ดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พกล�ยเป็น 

ต้นแบบที่ประเทศอื่น ๆ หันม�ศึกษ�และถอด 

บทเรียนก�รรับมอืกับวกิฤตและแนวท�งก�รฟืน้ฟู

ประเทศนับจ�กนี้ 

การท่องเที่ยวจีนฟื้นตัว
ท่ามกลางความไม่แน่นอน
จนีเปน็ประเทศแรกทีก่ลบัม�ขับเคลือ่นเศรษฐกิจ

อีกครั้ง ภ�พของช�วจีนที่ออกเดินท�งท่องเที่ยว

กันล้นหล�มในช่วงวันหยุดแรงง�นเมื่อเดือน

พฤษภ�คม สร้�งคว�มประหล�ดใจให้กับคนท่ัวโลก 

หลงัเผชิญมรสมุโรคระบ�ดและม�ตรก�รปดิเมอืง

น�นหล�ยเดือน ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวในช่วง

วันหยุดย�วน้ันสูงกว่� 4,756 ล้�นหยวน หรือ

ประม�ณ 6,790 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ส่วนหน่ึง

เพร�ะรัฐบ�ลจีนกระตุ้นก�รท่องเที่ยวในประเทศ

เต็มที่ ขณะที่ส�ยก�รบิน โรงแรม และบริษัท 

จองที่พักออนไลน์แข่งกันออกดีลและโปรโมชัน 

ลดร�ค�สำ�หรับนักท่องเที่ยว 

 Mckinsey บริษัทที่ป รึกษ�ระดับโลก 

เปิดเผยผลสำ�รวจว่� 60% ของช�วจีนที่ร่วมตอบ

แบบสอบถ�ม รู้สกึมัน่ใจกับก�รทอ่งเทีย่วภ�ยใน

ประเทศม�กขึน้ โดยเฉพ�ะในระยะที่ขบัรถไปถึง 

โรงแรมที่ได้รับคว�มนิยม คือเครือโรงแรมระดับ

น�น�ช�ติท่ีเสนอร�ค�ประหยัด และโรงแรมบูติก

ที่มอบสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในร�ค�ย่อมเย� 

โรงแรมสว่นใหญป่รับเปลีย่นรูปแบบก�รใหบ้ริก�ร 

เช่น ยกเลิกก�รรับประท�นอ�ห�รแบบบุฟเฟต์ 

และเว้นระยะห่�งระหว่�งโต๊ะในร้�นอ�ห�รม�กข้ึน 

พนักง�นใส่อุปกรณ์ป้องกัน โรงแรมบ�งแห่ง 

ถงึข้ันเสนอใหผู้เ้ข้�พกัสวมชุด PPE รวมถึงก�รปดิ

ยิมออกกำ�ลังก�ยและสระว่�ยน้ำ�ในร่มช่ัวคร�ว 

เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รแพร่ระบ�ดและติดเช้ือ 

ก�รปรับตวัของธุรกจิโรงแรมในจนีกล�ยเปน็กรณี

ศกึษ�ทีต่�่งประเทศกำ�ลงัถอดบทเรียนม�ปรับใช ้

อย่�งไรก็ต�ม ค�ดว่�อุตส�หกรรมท่องเที่ยวของจีน

สูญเสียร�ยได้อย่�งน้อย 1 ล้�นล้�นหยวนจ�ก 

ก�รปิดเมืองและม�ตรก�รบังคับต่�ง ๆ ในช่วง

กุมภ�พันธ์-เมษ�ยนที่ผ่�นม� แต่ก�รท่องเที่ยว

ของจีนโดยรวมจะฟื้นตัวในเร็ววันหรือไม่น้ันยัง

ย�กที่จะตอบ เพร�ะก�รระบ�ดระลอกใหม่ใน

ปักกิ่งได้สร้�งคว�มวิตกกังวลให้กับนักท่องเที่ยว

ทั่วโลก ไปจนถึงอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวของ

โลกที่พึ่งพ�นักท่องเที่ยวจีนม�น�น

อิตาลีชวนเทีย่วแบบ Slow Tourism 
ยลงานศลิปร์ะดบัมาสเตอรพี์ซแบบ
ใกล้ชิด
จ�กศูนย์กล�งก�รแพร่ระบ�ดที่รุนแรงที่สุดใน

ยุโรป วันน้ีอิต�ลีกลับม�เปิดพรมแดนต้อนรับ 

นักท่องเท่ียวจ�กสหภ�พยุโรปและกลุ่มสม�ชิก 

เชงเกน โรงแรมซึ่งเคยแปรสภ�พเป็นที่รองรับ 

ผู้ป่วยช่ัวคร�วกลับม�เปิดให้บริก�รอีกคร้ัง 

ร้�นอ�ห�ร ร้�นค้� และสถ�นที่ท่องเที่ยวต่�ง 

ปรับตัวต�มม�ตรก�รรักษ�คว�มสะอ�ดปลอดภัย

แบบ New Normal แตอ่ตุส�หกรรมก�รทอ่งเทีย่ว

ที่เคยสร้�งร�ยได้มห�ศ�ลให้ประเทศ คิดเป็น 

13% ของจีดีพี กลับยังไม่คึกคักเหมือนเคย รัฐบ�ล

จงึพย�ย�มกระตุน้ใหป้ระช�ชนออกม�ทอ่งเทีย่ว

และเยีย่มชมง�นศลิปะระดบัตำ�น�นอย�่งใกลชิ้ด 

โคลอสเซียมจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้�ชมเพียง 14 คน

ต่อรอบ จ�กเดิมรอบละ 3,000 คน และยังเว้น

ระยะสำ�หรับผูเ้ข้�ชมแตล่ะกลุม่ประม�ณ 15 น�ท ี

ท�งด้�นผู้อำ�นวยก�ร Uffizi Gallery พิพิธภัณฑ์

ช่ือดงัในฟลอเรนซเ์ผยว�่ ยอดผูเ้ข้�ชมลดลงเหลอื

วันละ 1,000 คน หรือสูงสุด 2,000 คน จ�ก 10,000 

คนตอ่วนั และยงัสญูเสยีร�ยไดจ้�กค�่ตัว๋ระหว�่ง

ปดิทำ�ก�รน�น 85 วนั ร�ว 18 ล�้นเหรียญสหรัฐฯ

ด�ริโอ น�ร์เดลล� (Dario Nardella) น�ยกเทศมนตรี

เมืองฟลอเรนซ์ ได้ ชูกลยุทธ์ก�รท่องเที่ยว 

Slow Tourism เพ่ือเป็นเป้�หม�ยของก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมท่องเที่ยวหลังโรคระบ�ด โดยมุ่ง

สนับสนุนใหนั้กทอ่งเทีย่วหนัม�ใช้เวล�อยู่ในเมอืง

น�นข้ึน เปดิมมุมองวฒันธรรมเชิงลกึ และสมัผสั

ประสบก�รณ์ทอ้งถิน่ดว้ยตนเอง น�ยกเทศมนตรี

คนอื่น ๆ  ในยุโรปจะร่วมผลักดันแนวคิดนี้ให ้

คณะกรรม�ธิก�รยุโรปพิจ�รณ�จัดต้ังกองทุน 

ช่วยเหลือเมืองท่องเที่ยวและเมืองท่ีมีคว�มสำ�คัญ

ท�งวัฒนธรรม เพ่ือพัฒน�เมืองให้ยั่งยืน น่�อยู่ 

และส�ม�รถปรับตัวเข้�กับก�รเปลี่ยนแปลง  

โดยส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยของวิถีชีวิตใน 

ท้องถิ่นควบคู่ไปกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

รายได้จากการท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดยาวสูงกว่า 6,790
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(พฤษภาคม	2563)

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ของจีนสูญเสียรายได้ 1,000,000
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ในช่วงกุมภาพันธ์-เมษายน	2563)

ช่วงปิดเมือง
โคลอสเซียม
ผู้เข้าชม : 3,000 คน/รอบ
 
Uffizi Gallery
ผู้เข้าชม : 10,000 คน/วัน

ช่วงก่อนปิดเมืองช่วงเปิดเมือง
โคลอสเซียม
ผู้เข้าชม : 14 คน/รอบ
 
Uffizi Gallery
ผู้เข้าชม : 1,000 คน/วัน

ช่วงเปิดเมือง
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สเปนปักธงเป็นจุดหมายปลายทาง 
ที่ปลอดภัย
สเปนเปน็อกีหน่ึงประเทศทีโ่ดนโควิด-19 เลน่ง�น

อย่�งส�หัส รัฐบ�ลเปิดแผนฟื้นฟูอุตส�หกรรม

ท่องเที่ยวภ�ยใต้งบประม�ณ 4,300 ล้�นยูโร 

เพือ่เปดิประเทศตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วจ�กสหภ�พ

ยุโรปและกลุ่มประเทศสม�ชิกเชงเกน เป้�หม�ย

ของก�รฟืน้ฟคูร้ังนีมุ้ง่ปกัธงใหส้เปนเปน็จดุหม�ย

ปล�ยท�งที่ปลอดภัย ไปพร้อมกับก�รพัฒน�

ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริม

พลังง�นหมุนเวียน และยกเคร่ืองสิ่งอำ�นวย 

คว�มสะดวกให้ทันสมัย เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ 

ก�รแข่งขันและภ�พลักษณ์ของอุตส�หกรรม 

ท่องเที่ยวของประเทศ

ไต้หวันกับแผนฟื้นฟู 3 ระยะ
หน่ึงในประเทศที่จัดก�รโรคระบ�ดได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พก็คือ ไต้หวัน หลังจ�กปลดล็อกด�วน์ 

รัฐบ�ลได้เดินหน้�แผนฟื้นฟูก�รท่องเที่ยวด้วย 

งบประม�ณร�ว 67.6 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ โดย 

แบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะแรกเป็นก�รร่�งแผน 

ก�รท่องเท่ียวเพ่ือป้องกันโรคระบ�ด พร้อมแนะแนว

ท�งปฏิบัติ และฝึกพนักง�นในอุตส�หกรรมท่องเท่ียว

ให้สร้�งคว�มเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว ระยะที่ 2 

จัดสรรงบประม�ณเพ่ือกระตุ้นก�รท่องเทีย่วภ�ยใน 

ประเทศ ส่วนระยะที่ 3 จะมุ่งฝึกอบรมและให้เงินทุน

สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวท้องถ่ิน ออกแบบม�ตรฐ�น

ด้�นสุขภ�พและคว�มปลอดภัยสำ�หรับใช้ใน

สถ�นที่ท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว เอ�ต์เล็ต 

โฮมสเตย์ และแหล่งช้อปปิ้ง นอกจ�กน้ี ไทเป 

ยังจับมือกับคณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย 

สแตนฟอร์ด ทดลองให้คนที่ไม่ติดเช้ือโควิด-19 

ในซ�นฟร�นซิสโกเดินท�งม�ยังไทเปและกักตัว 

ก่อนบินกลับ เพ่ือสำ�รวจคว�มเป็นไปได้ของระยะ

เวล�ก�รกักตัวที่สั้นที่สุดและปลอดภัยที่สุด 

เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ท่ีเดินท�งติดต่อธุรกิจส�ม�รถ

ออกจ�กระยะกักตัวได้เร็วกว่� 2 สัปด�ห์ เพื่อ 

ยกระดับโปรโตคอลก�รท่องเที่ยวได้ในอน�คต

นิวซีแลนด์กับนโยบาย
Travel Bubble 

จ�ร์ซินด� อ�ร์เดิ ร์น (Jacinda Ardern) 

น�ยกรัฐมนตรีนิวซแีลนดก์ล�ยเป็นผู้นำ�ทีช่นะใจใคร

หล�ยคนจ�กก�รรับมือกับวิกฤตโคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่

ด้วยก�รตัดสินใจทีร่วดเร็วและก�รส่ือส�รบนพ้ืนฐ�น

คว�มเข้�ใจ (Empathy) แต่ก�รปิดเมืองที่เคร่งครัด

น�น 5 สัปด�ห์ ย่อมมีร�ค�ท่ีต้องจ่�ย โดยเฉพ�ะ

อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว อย่�งไรก็ต�ม 

ก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศของนิวซีแลนด์ 

ค่อนข้�งแข็งแรงและไม่ได้พึ่งพ�ร�ยได้จ�ก 

นักท่องเที่ยวต่�งช�ติเท่�น้ัน โดยร�ยได้จ�ก 

นักท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ยปีละ 2,370 ล้�นเหรียญ

นิวซีแลนด์ หรือประม�ณ 4.7 หมื่นล้�นบ�ท 

ส่วนร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวต่�งประเทศเฉลี่ย 

อยู่ที่ 1,270 ล้�นเหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี หรือ 2.5 

หม่ืนล้�นบ�ท นอกจ�กน้ีอ�ร์เดนยังเสนอให้

ประช�ชนทำ�ง�น 4 วันต่อสัปด�ห์ เพื่อให้ผู้คน 

มีเวล�ไปเท่ียวม�กข้ึน นับว่�เป็นวิธีก�รกระตุ้น 

ก�รท่องเท่ียวในประเทศท่ีไม่เลวทีเดียว ปัจจุบัน

นิวซแีลนดแ์ละออสเตรเลยียังไดพ้จิ�รณ�นโยบ�ย 

Trans-Tasman Travel Bubble เพื่อส่งเสริมให้ 

นักท่องเท่ียวของท้ังสองประเทศเดินท�งระหว่�งกัน

ได้อย่�งเสรีอีกด้วย 

ประเทศไทย
ประเทศไทยพ่ึงพ�ภ�คก�รท่องเทีย่วและก�รส่งออก 

คิดเป็น 12% ของจีดีพี และ 50% ของจีดีพีต�ม

ลำ�ดับ โควิด-19 จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่�ง

รุนแรง ในช่วงลอ็กด�วน์ธรุกจิโรงแรมจำ�นวนม�ก

ปรับตัวไปทำ�ธุรกิจอ่ืนเพ่ือห�ร�ยได้ม�ต่อลมห�ยใจ 

เช่น บริก�รเดลิเวอรีอ�ห�รส่งตรงจ�กครัวของ

โรงแรม และเร่ิมกลับม�เปิดให้บริก�รหลังคล�ย

ม�ตรก�รปิดเมือง ขณะที่ภ�ครัฐได้มีม�ตรก�ร 

ยกระดับคว�มปลอดภัยด้�นสุขอน�มัยเพื่อสร้�ง

คว�มเช่ือม่ันให้กับนักท่องเทีย่วไทยและช�วต่�งช�ติ 

เช่น โครงก�ร Amazing Thailand Safety and 

Health Administration ทีท่ทท. ร่วมกบักระทรวง

ส�ธ�รณสขุและก�รกีฬ� กำ�หนดม�ตรฐ�นคว�ม

ปลอดภยัด�้นสขุอน�มัย และออกตร�สญัลกัษณ์ 

SHA สำ�หรับผู้ประกอบก�รไทย ส่วนโรงแรมหรู

ในเมืองชูกลยุทธ์ “Staycation” เพื่อหยิบยื่น 

ท�งเลือกก�รพักผ่อนให้กับคนเมืองที่ต้องก�ร

ปลีกตัวจ�กคว�มวุ่นว�ยและไม่อย�กเดินท�ง 

ไปไหนไกล อย่ � ง ไรก็ต�มค�ดว่ � ธุ รกิ จ 

ก�รท่องเที่ยวไทยจะกลับม�ฟื้นตัวในปีหน้� 

เมือ่เปดิรับนักทอ่งเทีย่วจ�กจนีและประเทศอืน่ ๆ  

ได้อย่�งเต็มรูปแบบ

รัฐบาลมีงบประมาณในการฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 67.6
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศ 2,370

ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ 
ต่างประเทศ 1,270
ล้านเหรียญนิวซีแลนด์

รายได้จากนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 12%
ของจีดีพี

การส่งออก 50%
ของจีดีพ

สัดส่วนรายได้ของประเทศช่วงก่อนโควิด-19รัฐบาลมีงบประมาณในการฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4,300
ล้านยูโร
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โอกาสใหม่ของโรงแรม?
เครือโรงแรมยักษ์ใหญ่ต่�งโดนพิษโควิด-19 

เล่นง�นจนอ่วม ผู้บริห�รเครือ Marriott กล่�วว่�

โรคระบ�ดคร้ังน้ีหนักหน�กว่�เหตุวิน�ศกรรม 9/11 

ในปี 2000 และวิกฤตก�รณ์ท�งก�รเงินเมื่อปี 

2008 รวมกัน เช่นเดียวกับเครือโรงแรม Hilton ที่

จำ�เป็นต้องปลดพนักง�นฝ่�ยบริห�รออก 22% 

และกล่�วว่�ไม่เคยเผชิญกับวิกฤตที่รุนแรงเช่นน้ี

ม�ก่อนตลอด 101 ปขีองก�รดำ�เนินกจิก�ร แมว้�่

ผู้คนจะทยอยออกม�เที่ยวรับโปรโมชันลดร�ค�

ของโรงแรมต่�ง ๆ แต่ก็ต้องใช้เวล�อีกน�นกว่�

ธุรกิจจะฟื้นตัวเต็มรูปแบบ ด้�นสม�คมโรงแรม

และทีพั่กสหรัฐอเมริก�ได้ประก�ศโรดแม็ปก�รฟ้ืนฟู 

ธุรกิจโรงแรม และเรียกร้องสภ�คองเกรสให้ 

ช่วยเหลือเยียวย�พนักง�นโรงแรมและธุรกิจ

ขน�ดเล็ก เน่ืองจ�กอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

ของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบหนักที่สุด และมีคน

ตกง�นม�กถึง 7.7 ล้�นร�ย แผนก�รดังกล่�ว

ประกอบด้วย ก�รส่งเสริมให้โรงแรมกลับม�จ้�ง

พนักง�นอีกคร้ัง ผ่อนปรนก�รกู้ยืม โรงแรมที่มี

ค�่ใช้จ�่ยเพิม่เพือ่ทำ�คว�มสะอ�ดและปอ้งกันเช้ือ

จะได้ รับก�รลดหย่อนภ�ษี และกระตุ้นให้ 

ช�วอเมริกันกลับม�เที่ยวอีกคร้ังเมื่อสถ�นก�รณ์

ปลอดภัย เป็นต้น

 ก�รแข่งขันของวงก�รน้ีอ�จเปลี่ยนไป 

เมื่อผู้คนต้องก�รคว�มปลอดภัยและคว�มเป็น

ส่วนตัวในก�รท่องเที่ยวม�กข้ึน รวมทั้งเลี่ยง

สถ�นทีแ่ออดัเพือ่ปอ้งกนัโรคระบ�ด จะเหน็ไดว้�่

ธุรกิจโรงแรมเร่งปรับตัวและสร้�งคว�มเช่ือม่ัน 

ให้กับผู้บริโภคในเร่ืองน้ี เช่น Hilton จับมือกับ 

Mayo Clinic และ RB บริษัทแม่ของ Dettol สร้�ง

ม�ตรฐ�นใหม่ของก�รทำ�คว�มสะอ�ดตั้งแต่ 

จุดเช็กอินไปจนถึงเช็กเอ�ต์ โรงแรมสุดหรู Forte 

Village บนเก�ะซ�ร์ดิเนีย ประเทศอิต�ลี ได้พัฒน� 

Covid Protection Protocol เป็นม�ตรฐ�นใหม่

ของโรงแรมต�มแนวท�งปฏิบัติขององค์ก�ร

อน�มัยโลก ตั้งแต่ก�รตรวจผู้เข้�พัก สัมภ�ระ 

ทุกช้ินจะผ่�นก�รฆ่�เช้ือ ไปจนถึงก�รลดจุดสัมผัส

ใหน้้อยทีส่ดุ เชน่ งดว�งนิตยส�รและหนงัสอืพมิพ์

ในห้องพัก และห้องออกกำ�ลังก�ย ใช้เคร่ือง

ทำ�คว�มสะอ�ดฆ่�เช้ือโรคด้วย UV-ozone 

ทำ�คว�มสะอ�ดห้องพักหลังก�รเช็กเอ�ต์ทุกคร้ัง 

และปลอ่ยหอ้งว�่ง 24 ช่ัวโมง เปน็ไปไดว้�่โรงแรม

ที่เคยถูกธุรกิจแชร์ที่พักอ�ศัยดิสรัปต์ในช่วง 4-5 

ปีที่ผ่�นม� อ�จพลิกเกมม�ครองใจผู้บริโภค 

ได้อีกคร้ัง ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับว่�ใครจะมีส�ยป่�น 

ย�วพอที่จะฝ่�วิกฤตไปได้น�นกว่�กันne
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เมื่อ Trust สูญหาย Airbnb จึงถูกเป็นฝ่าย Disrupt 
ปี 2020 ควรจะเป็นปีที่น่�ยินดีสำ�หรับ Airbnb ที่เคยประก�ศจะข�ยหุ้นให้กับส�ธ�รณชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ในปีนี้ แต่กล�ยเป็นว่�ยูนิคอร์น

แหง่วงก�รสต�ร์ตอพัร�ยนีก้ลบัถูกดสิรัปตโ์ดยตวัแปรทีค่�ดไมถ่งึอย�่งโควดิ-19 คว�มเช่ือม่ันไวว้�งใจ (Trust) ซึง่เปน็หวัใจของธุรกจิแชร์ทีพ่กัอ�ศัย

และระบบเศรษฐกิจแบ่งปันถูกทล�ยลง บริษัทสูญเสียร�ยได้ไปม�กถึงครึ่งหนึ่งของปีที่ผ่�นม� และต้องปลดพนักง�นออก 25% สต�ร์ตอัพที่เคยมี

มูลค่�สูงถึง 3,100 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017 ร่วงหล่นเหลือ 1,800 ล้�นเหรียญเมื่อเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม� แม้ว่�บริษัทได้ประก�ศช่วยเหลือ

จ่�ยค่�ชดเชยให้กับเจ้�ของที่พักที่ถูกยกเลิก แต่ก็มีหล�ยร�ยออกม�ประน�มบนโลกโซเชียลว่�ประสบปัญห�ก�รขอค่�ชดเชยเต็มจำ�นวน

 แต่ดูเหมือนว่� ไบรอัน เชสกี (Brian Chesky) ซีอีโอ Airbnb ยังไม่ยอมแพ้ง่�ย ๆ เข�เดินเกมด้วยก�รสื่อส�รกับพนักง�นในองค์กรอย่�งต่อเน่ืองและ

แสดงคว�มจริงใจ ต้ังแต่ส�เหตุก�รปลดพนักง�น ไปจนถึงแผนปรับตัวในอน�คต เข�เผยว่�ยอดจองท่ีพักในสหรัฐฯ ระหว่�งวันท่ี 17 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 

เพิม่ข้ึนจ�กปทีีแ่ลว้ ช�วอเมริกนักลบัม�เทีย่วในประเทศอกีคร้ัง ในระยะท�ง 200 กโิลเมตร นอกจ�กน้ียอดจองทีพ่กัยังเพิม่ข้ึนในเยอรมนี โปรตเุกส 

เก�หลีใต้ และนิวซีแลนด์ ซึ่งต่�งก็จัดก�รควบคุมโรคระบ�ดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ บริษัทจึงงัดทุกกลยุทธ์ข้ึนม�กอบกู้คว�มเช่ือมั่นของเหล่� 

นักเดินท�งและเร่งปรับตัวเข้�กับอน�คตของก�รเดินท�ง

  Safety and Cleanliness: คว�มสะอ�ดจะสำ�คัญม�กกว่�ที่เคย บริษัทจึงผุดโครงก�ร Enhanced Cleaning Protocol กระตุ้น 

ให้เจ้�ของที่พักยกระดับม�ตรฐ�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดแบบสมัครใจ เช่น ออกกฎเว้นระยะเวล�สำ�หรับผู้เข้�พักแต่ละร�ยอย่�งน้อย 24 ช่ัวโมง 

ต�มคำ�แนะนำ�ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐฯ เพื่อป้องกันละอองฝอยจ�กส�รคัดหลั่งที่อยู่ในอ�ก�ศได้น�น นอกจ�กนี้ยังทำ�คู่มือแนะนำ�

แนวท�งปฏิบัติและก�รทำ�คว�มสะอ�ด โดยโฮสต์ที่ทำ�ต�มและผ่�นก�รทดสอบก็จะได้ใบรับรองเพื่อเพิ่มคว�มเชื่อมั่นให้กับลูกค้�อีกขั้น

  Flexibility: ก�รเดนิท�งอ�จไมเ่ปน็ไปต�มแผนในช่วงน้ี บริษัทจึงสนับสนุนใหโ้ฮสต์ยดืหยุน่กบัลกูค�้ทีย่กเลกิก�รจอง และพร้อมตอ้นรับ

ผู้เข้�พักที่ตัดสินใจจองแบบน�ทีสุดท้�ย (last-minute booking) ที่มีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้น

  Price and Privacy: นอกจ�กร�ค�ประหยัดจะเอื้อกับก�รท่องเที่ยวในสภ�พเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดี Airbnb ยังชูจุดเด่นเร่ืองคว�มเป็น 

ส่วนตัวของที่พัก ซึ่งตอบโจทย์ก�รพักผ่อนกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง โดยไม่ต้องพบปะกับคนจำ�นวนม�ก และมีบริก�ร Self Check-in เพื่อรักษ�

ระยะห่�ง

  Back to Community As Its Root: กลับม�ฟื้นฟูคอมมูนิตี้อีกคร้ังคือภ�รกิจหลังโควิด-19 เพร�ะเช่ือว่�มนุษย์ยังคงโหยห� 

ก�รติดต่อปฏิสัมพันธ์กันซึ่ง ๆ หน้�ม�กกว่�ที่เคย



CREATIVE THAILAND  I  17

ที่ม� : ร�ยง�น “The Impact of Coronavirus on Travel and Tourism” โดย Euromonitor International / บทคว�ม “As China lifts restrictions, here’s where its people want to travel” โดย Kate 
Springer จ�ก cnn.com / บทคว�ม “As Tourism Restarts, UNWTO Notes ‘Strong and Rapid’ Governments’ Response to COVID-Challenge” จ�ก unwto.org / บทคว�ม “Hilton lays off 22% 
of its corporate staff” Jordan Valinsky จ�ก cnn.com / บทคว�ม “Hotels in Italy Are Gradually Reopening. Here’s What That Looks Like” จ�ก bloombergquint.com / บทคว�ม “Light after 
the lockdown - the future of travel” โดย Tom Robbins จ�ก ft.com / บทคว�ม “‘Moment of a lifetime’ for Italians taking advantage of museums emptied of tourists by COVID lockdown” 
โดย Megan Williams จ�ก cbc.ca / บทคว�ม “Spain Unveils $4.8 Billion Plan for Beaten-Up Tourism Sector” โดย Jeannette Neumann จ�ก bloomberg.com / บทคว�ม “Taiwan trial offers 
hope for restoring international travel” จ�ก ft.com / บทคว�ม “The Future of Travel After the Coronavirus Pandemic” จ�ก foreignpolicy.com / บทคว�ม “The Future of Travel: How the 
industry will change after the pandemic” จ�ก foreignpolicy.com / บทคว�ม “The coronavirus survival challenge for NZ tourism: affordability and sustainability” โดย Sabrina Seeler และ 
Michael Lueck จ�ก stuff.co.nz / บทคว�ม “The way back: What the world can learn from China’s travel restart after COVID-19” จ�ก mckinsey.com

Recovery and Resilience
สู่อนาคตที่ยังไม่ไร้ความหวัง
คงเร็วเกินไปที่จะสรุปว่�ก�รท่องเที่ยวจะกลับม�

ในไม่ช้� เมื่อยังไม่มีก�รผลิตและจัดจ่�ยวัคซีน

รักษ�โรคในวงกว้�ง บรรด�นักวิเคร�ะห์ นักวิช�ก�ร

ต่�งเสนอคว�มคิดเห็นในมุมที่ต่�งกันไป เจมส์ 

แครบทรี (James Crabtree) ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย ์

มห�วิทย�ลัยแห่งช�ติสิงคโปร์ มองว่�ผลกระทบต่อ

อุตส�หกรรมท่องเทีย่วจะเปลีย่นรูปแบบก�รเดินท�ง

ไปต่�งประเทศ ไม่ว่�จะเพื่อก�รท่องเที่ยวหรือ 

ทำ�ธุรกจิ ก�รจดัก�รทีม่ปีระสทิธิภ�พจะกล�ยเปน็

กลยุทธ์สำ�คัญที่ ช่วยส่งเสริมคว�มเชื่อมั่นใน 

ก�รท่องเท่ียว ส่วนอลิซ�เบธ เบกเกอร์ (Elizabeth 

Becker) นักข่�วช�วอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือ 

Overbooked: The Exploding Business of Travel 

and Tourism ช้ีใหเ้หน็ถงึผลกระทบของโควิด-19 

ทีก่ระเท�ะเปลือกให้เห็นปัญห�ของภ�วะนักท่องเทีย่ว 

ล้นเมืองที่คุกค�มวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน หรือ

แมแ้ตส่ิง่แวดลอ้มและสตัว์ป�่ ขณะเดยีวกันธุรกิจ

ที่ผูกโยงกับก�รท่องเที่ยวต่�งล้มครืนเป็นโดมิโน 

เมื่อปร�ศจ�กนักท่องเที่ยว เศรษฐกิจที่ซบเซ�จะ

ทำ�ให้คนไม่ส�ม�รถเดินท�งได้เหมือนที่ผ่�นม�

 Euromonitor International ได้วิเคร�ะห์

และจำ�ลองซีน�รีโอของอุตส�หกรรมท่องเที่ยว 

ในอน�คตว่� มีแนวโน้มจะฟื้นตัวในปีหน้� 20% 

แต่จะใช้เวล�น�น 3 ปี จึงจะกลับคืนสู่ในระดับ

เดียวกับก่อนโควิด-19 ซ่ึงนับว่�น�นกว่�ก�รฟ้ืนตัว

จ�กเหตุวิน�ศกรรม 9/11 และวิกฤตก�รณ์

ท�งก�รเงินปี 2008-2009 ที่น่�กังวลคือ ธุรกิจ

บ�งประเภทอ�จเผชิญวิกฤตหนักหรือกระทั่ง 

ไม่อ�จฟื้นคืนสู่สภ�วะปกติได้อีกเลย อ�ทิ 

เรือสำ�ร�ญ ส�ยก�รบิน และบริษัทตัวกล�ง 

ต่�ง ๆ ทั้งนี้ก�รฟื้นฟูยังขึ้นอยู่กับระยะเวล�และ

ระดับของก�รแพร่ระบ�ดในอน�คตอีกด้วย

 Euromonitor ยงัไดจ้ำ�ลองสถ�นก�รณ์ระดบั

เลวร้�ยที่สุด ในกรณีที่โรคระบ�ดกลับม�อีก

ระลอกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและกินเวล�น�น 3-7 

ไตรม�ส เป็นไปได้ว่�จะมีผู้ติดเช้ือม�กกว่�คร่ึงหน่ึง

ของประช�กรโลก เมื่อถึงจุดน้ันส�ธ�รณสุขจะ 

ไม่ส�ม�รถรองรับผู้ป่วยได้อีกต่อไป และนำ�ไปสู่

อัตร�ก�รเสียชีวิตที่เพิ่มข้ึนร�ว 3.5% ทั่วโลก 

ถ้�ห�กเกิดสถ�นก�รณ์ดังกล่�วจริง อ�จต้องใช้เวล�

ฟื้นฟูอุตส�หกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกม�กกว่� 5 ปี 

แน่นอนว่�ไม่มีใครอย�กให้ไปถึงจุดน้ัน แต่ถึง

อย่�งไร หนท�งที่ดีที่สุดสำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม 

ท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ คือ ก�รเรียนรู้ที่จะ

ยดืหยุน่และพร้อมปรับตัวเข้�กบัสถ�นก�รณ์และ

โจทยท์ีเ่ปลีย่นไปในอน�คต ในระยะสัน้ ธุรกจิควร

เน้นกลุ่มเป้�หม�ยท้องถ่ินและส่งเสริมก�รท่องเทีย่ว

ในประเทศเพื่อบรรเท�คว�มเสียห�ยของธุรกิจ 

ในปีน้ี ก่อนเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รท่องเท่ียว

ระหว่�งภูมิภ�ค และก�รท่องเท่ียวระหว่�งประเทศ

ในปีต่อไป

 

New Normal and What’s Next?
 สถ�นก�รณ์ที่ไม่แน่นอนและเง่ือนไขก�ร 

 กักตัวที่ต่�งกันของแต่ละประเทศจะทำ�ให้ 

 ผู้บริโภคว�งแผนก�รท่องเที่ยวย�กขึ้น และ 

 ต้องตัดสินใจเฉพ�ะหน้�

 นักท่องเที่ยวอ�จต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใน 

 ก�รเดนิท�งไปต�่งประเทศ สน�มบนิต�่งๆ  

 อ�จสนับสนุนก�รใช้ระบบก�รยืนยันตัวตน 

 ด้วยไบโอเมตริกท่ีม�พร้อมกับใบรับรองแพทย์  

 Digital Health Passport หรือ Immunity  

 Passport ที่ส�ม�รถยืนยันว่�นักท่องเที่ยว 

 ไม่ติดเชื้อโควิด-19

 เบบี้บูมเมอร์จะเป็นกลุ่มที่กลับม�ท่องเที่ยว 

 ช้�ที่สุดเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันอื่น และจะ 

 ออกเดินท�งเมื่อจำ�เป็นเท่�นั้น

 Track, Trace, Test แทบทุกประเทศจะ 

 ติดต�มข้อมูลของนักทอ่งเทีย่วในทุก ๆ   

 สถ�นที่ที่ ไปจนเป็นปกติ เพื่อป้องกัน 

 ก�รแพร่ระบ�ดและแกะรอยผู้ ติดเ ช้ือ 

 นักท่องเที่ยวอ�จต้องกักตัวและเข้�รับ 

 ก�รตรวจเปน็ระยะต�มม�ตรก�รของแต่ละ 

 ประเทศจนกว่�โรคระบ�ดจะจบลงหรือมี 

 ก�รผลิตวัคซีน อย่�งไรก็ดีจะเกิดก�ร 

 ต้ังคำ�ถ�มหรือแม้แต่ประท้วงก�รเข้�ถึงข้อมูล 

 ส่วนบุคคล ประเทศที่มอบคว�มเชื่อมั่นทั้ง 

 ในแง่สุขอน�มัย และคุ้มครองคว�มปลอดภัย 

 ของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จะได้กระแสตอบรับ 

 ทีดี่จ�กนักท่องเทีย่วและประช�ชนในประเทศ

 ก�รท่องเที่ยวเปลี่ยนโฉมจ�ก Overtourism  

 ที่มีนักท่องเที่ยวล้นไปสู่ No Tourism ในชั่ว 

 ข้�มคืน หล�ยประเทศเร่ิมตระหนักถึง 

 ผลกระทบทีเ่กดิจ�กก�รพึง่พ�อตุส�หกรรม 

 ทอ่งเทีย่วม�กเกนิจำ�เปน็ ซึง่สง่ผลเชิงลบต่อ 

 คว�มเปน็อยูข่องคนทอ้งถิน่และระบบนิเวศ  

 ท�งรอดของอุตส�หกรรมน้ีจึงจำ�เป็นต้อง 

 คำ�นึงถึงคว�มยั่งยืน Ph
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

หลังจากท่ีไม่ได้ออกไปไหนมาหลายเดือน “การออกไปเท่ียว” เป็นอีกกิจกรรมท่ีหลายคนคิดถึงมาก ภาพของรถยนต์ 
นับไมถ้่วนทีมุ่ง่หนา้สู่หาดบางแสนจนทางการตอ้งรบีปิดทางเขา้เป็นการชัว่คราวหลังจากกลับมาเปิดหาดไดเ้พยีง 1 วันคงเปน็
เครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี แม้ตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้นมากแล้ว แต่ความจำาเป็นของการเว้นระยะห่างทางสังคม
ยังคงทำาให้หลายภาคส่วนมีความกังวลต่อการกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร หรือสายการบิน ดังนั้นการสร้าง “มาตรฐานใหม่” จึงมีบทบาทสำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและ
ทำาให้ผู้คนมั่นใจที่จะกลับมาออกเดินทางอีกครั้ง 

ดาวดวงใหม่
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 

ปี 2563 เรียกได้ว่�เป็นปีแห่งคว�มท้�ท�ยใน 

ก�รใช้ชีวิตเป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะอุปสรรคม�กม�ย

นับตัง้แต่ไฟป�่ในออสเตรเลยี ก�รกลบัม�ของฝุน่ 

PM 2.5 และล่�สุดก็คือวิกฤตโควิด-19 ที่น่�จะ 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนไปอีกน�น 

อุตส�หกรรมหน่ึงที่ได้รับผลกระทบอย่�งหนัก 

ก็คืออุตส�หกรรม “ก�รท่องเที่ยว” เน่ืองจ�ก 

โรคระบ�ดทำ�ให้ก�รเดินท�งทั้งในประเทศและ

ระหว่�งประเทศต้องหยุดชะงักเป็นเวล�กว่� 

3 เดือน ส่งผลให้ในไตรม�สแรกของปีนี้จำ�นวน

นักท่องเที่ยวต่�งช�ติในไทยลดลงถึงร้อยละ 23 

ซึ่งแนวโน้มก�รหดตัวของตล�ดก�รท่องเที่ยวก็ 

ยังคงดำ�เนินไปอย่�งต่อเน่ือง ถึงแม้ในช่วงเดือน

มิถุน�ยน สถ�นก�รณ์ในประเทศไทยจะดีขึ้นพอ

สมควร แตก่�รทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.)

ค�ดก�รณ์ว่� จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ตินั้นจะ

ยงัไมเ่พิม่ข้ึน ในไตรม�สที ่2 จำ�นวนนกัทอ่งเทีย่ว

จะลดลงเหลือเพียง 6.3 ล้�นคน (-30%) และ 

ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวจะลดลงอีกร้อยละ 31

 ขณะทีก่�รเดนิท�งทอ่งเทีย่วระหว่�งประเทศ

ยังไม่มีคว�มชัดเจน ตล�ดก�รท่องเที่ยวใน

ประเทศก็เข้�สู่สภ�วะซบเซ�เช่นกัน เน่ืองจ�ก

เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัประกอบกับเหตกุ�รณ์ไมป่กติ

ที่ส่งผลให้ผู้คนระมัดระวังก�รใช้จ่�ยม�กข้ึน 

อีกทั้งคว�มวิตกกังวลกลัวก�รติดเช้ือยังคง 

ส่งผลกระทบต่อภ�พรวมของก�รท่องเที่ยวใน

ประเทศ และเน่ืองจ�กผู้คนเลี่ยงที่จะเดินท�ง 

ไปในสถ�นที่ท่องเที่ยวที่มีคนม�ก ทำ�ให้เมือง 

ท่องเที่ยวหลักอย่�งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หรือ 

ภูเก็ต ได้รับผลกระทบค่อนข้�งหนักเมื่อเทียบกับ

เมอืงรองต�่ง ๆ  อย�่งร�ชบรีุ จนัทบรีุ หรือบรีุรัมย์ 

ที่กล�ยม�เป็นตัวเลือกในก�รท่องเที่ยวที่คนให้

คว�มสนใจม�กข้ึน อย�่งไรกต็�ม เม่ือผลกระทบ

ของโรคระบ�ดยังไม่ได้หนีเร�ไปไหน ดังน้ัน

กุญแจสำ�คัญที่จะช่วยให้ภ�คเศรษฐกิจและ 

ก�รท่องเที่ยวกลับม�ฟื้นตัวได้อีกคร้ัง จึงเป็น 

ก�รสร้�ง “คว�มมั่นใจ” ให้ผู้คนรู้สึกว่�ส�ม�รถ

กลับม�ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตได้อย่�งปลอดภัย

ไตรมาสแรก
จํานวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติในไทย

ไตรมาสที่สอง
จํานวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติในไทย

ลดลง

23%
ลดลงเหลือ

-30%

การคาดการณ์จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทย

เมืองท่องเที่ยวหลัก
จํานวนนักท่องเที่ยว

ชาวไทยโดยเฉลี่ยลดลง

5%

เมืองรอง
จํานวนนักท่องเที่ยว

ชาวไทยโดยเฉลี่ยลดลง

2%

เมืองรอง
กลายมาเป็น

ตัวเลือก
ในการท่องเที่ยว

มากขึ้น
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ที่ม� : ร�ยง�น “ค�ดก�รณ์แนวโน้มสถ�นก�รณ์ท่องเที่ยว ไตรม�สที่ 1/2563” โดย ศูนย์วิจัยด้�นตล�ดก�รท่องเที่ยว / forbestravelguide.com / thailandsha.tourismthailand.org / theaa.com / wttc.org

กําเนิดดาว
วิธีหน่ึงที่จะเรียกคว�มเช่ือมั่นของผู้คนได้คือ 

ก�รรับรอง “ม�ตรฐ�น” ซึ่งม�ตรฐ�นหน่ึงที่ 

หล�ยคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือ “ม�ตรฐ�นด�ว” 

อันเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงถึงม�ตรฐ�นของ

โรงแรมระดบัต�่ง ๆ  ตัง้แตร่ะดบัธรรมด� (1 ด�ว) 

ไปจนถึงระดับหรูหร� (5 ด�ว) ที่เร่ิมใช้กันม�

ตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1900 โดยประเทศที่เร่ิมใช้

สัญลักษณ์รูปด�วเป็นกลุ่มแรก ๆ คือประเทศ

อังกฤษและฝร่ังเศส ท�งสม�คมรถยนต์อังกฤษ

(Automobile Association - AA) ได้จัดทำ�คู่มือ

แนะนำ�ที่พักเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่นักเดินท�ง 

ในสมยันัน้ ซึง่ก�รใช้ด�วในตอนแรกถกูประยกุต์

ม�จ�กม�ตรฐ�นก�รจำ�แนกคุณภ�พของบร่ันดี 

(คอนยัค) ที่คุณภ�พระดับกล�งจะอยู่ที่ 3 ด�ว 

ตอ่ม�ระบบม�ตรฐ�นแบบด�วนีก็้ถูกนำ�ไปพฒัน�

ต่อยอดและใช้กันอย่�งแพร่หล�ย ไม่ว่�จะเป็น

ม�ตรฐ�นด�วในหนังสือคู่มือท่องเที่ยวสัญช�ติ

อเมริกัน Forbes Travel Guide หรือด�วมิชลิน 

(Michelin Star) จ�กบริษัทย�งรถยนต์ร�ยใหญ่

ของประเทศฝร่ังเศสที่คนไทยคุ้นเคย รวมไปถึง

ม�ตรฐ�นคณุภ�พทีพ่กัจ�กแพลตฟอร์มออนไลน์

ต�่ง ๆ  ซึง่ม�ตรฐ�นด�วเหล�่น้ีนอกจ�กจะแสดง

ถึงระดับของที่พักหรือร้�นอ�ห�รแล้ว ยังเป็น

เคร่ืองก�รันตคีณุภ�พ และทำ�ใหผู้ใ้ช้บริก�รม่ันใจ

และเข้�ใจตรงกันว่�คุณภ�พและประสบก�รณ์ที่

จะได้รับควรจะอยู่ในระดับใด 

 
The Safety Star
จ�กสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน ม�ตรฐ�นด้�นคุณภ�พ

และบริก�รอย่�งเดียวอ�จไม่เพียงพออีกต่อไป 

ดังน้ันม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยด้�นสุขภ�พจึง

กล�ยม�เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำ�คัญที่นักท่องเที่ยว

เลอืกพจิ�รณ� นำ�ม�สูค่ร้ังแรกทีส่ภ�ก�รเดนิท�ง

และก�รท่องเท่ียวโลก (World Travel and Tourism 

Council – WTTC) ได้จัดทำ�ตร�สัญลักษณ์ Safe 

Travels ให้แก่องค์กรและธุรกจิด้�นก�รท่องเที่ยว

ทั่วโลกที่ดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�นเร่ืองคว�ม

ปลอดภัยและสุขอน�มัยที่สอดคลองกับแนวท�ง

ขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ในก�รรับมือกับ

โควิด-19 เป็นก�รสร้�งคว�มปลอดภัยแก่ทั้งผู้ให้

บริก�รและนักท่องเที่ยว

 ในประเทศไทยเอง หลังจ�กที่เร่ิมมีก�ร 

ผ่อนคล�ยล็อกด�วน์ในวันที่ 1 มิถุน�ยน 2563 

ที่ผ่�นม� หนึ่งตร�สัญลักษณ์ที่เริ่มปร�กฏให้เห็น

ต�มที่พัก ร้�นอ�ห�ร หรือห้�งสรรพสินค้� ก็คือ

สญัลกัษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety and 

Health Administration) หรือม�ตรฐ�นคว�ม

ปลอดภัยด�้นสขุอน�มยัทีจ่ดัทำ�โดยกระทรวงก�ร

ท่องเท่ียวและกีฬ� และกระทรวงส�ธ�รณสุข ท่ีนำ�

ม�ตรก�รคว�มปลอดภัยด้�นส�ธ�รณสุขม�

ผนวกกบัม�ตรฐ�นก�รใหบ้ริก�รทีมี่คณุภ�พของ

สถ�นประกอบก�ร เพื่อลดคว�มเสี่ยง ป้องกัน 

ก�รแพร่ระบ�ดของโรค ตลอดจนยกระดับม�ตรฐ�น

สินค้�และบริก�รท�งก�รท่องเท่ียว เพ่ือสร้�งคว�ม

เช่ือม่ันว่�ทุกคนจะได้รับประสบก�รณ์ที่ดีและมี

คว�มปลอดภัยด�้นสขุอน�มยัไปพร้อม ๆ  กัน 

ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก
และสถานที่จัดประชุม

นันทนาการ
และสถานที่ท่องเที่ยว

ยานพาหนะ บริษัทนำาเที่ยว

ร้านค้าของที่ระลึก
และร้านค้าอื่น ๆ

สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้า
และศูนย์การค้า

โรงละคร โรงมหรสพ
และการจัดกิจกรรม

กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

กิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้มีอะไรบ้าง

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมของโครงก�ร SHA ได้ที่ thailandsha.tourismthailand.org
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

SNEAK	สตาร์ตอัพหน้าใหม่
ผู้ช่วยวางแผนเที่ยวเอง

พร้อมรับการท่องเที่ยวหลังโควิด-19

“เท่ียวเอง เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น” หลายคนท่ีผ่านประสบการณ์วางแผนเท่ียวเองมาแล้วจะรู้ว่า ขั้นตอน 
การแพลนทริปและเตรียมตัวก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะในต่างประเทศนั้น ทั้งซับซ้อนและต้องใช้เวลามากกว่าที่คิด
 วันนี้เราจึงอยากชวนมาทำาความรู้จักกับ SNEAK สตาร์ตอัพไทยหน้าใหม่ ที่จะช่วยให้การวางแผนไปเที่ยวครั้งต่อไปของ
ทกุคนสะดวกรวดเร็วและเพลดิเพลนิไมต่า่งจากการช้อปปิง้ออนไลน ์พร้อมทัง้สำารวจกลยุทธก์ารปรับตวัของพวกเขาในการ
รบัมือกับสถานการณ์ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วหลังการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ซึง่ไดเ้ปรยีบดว้ยขนาดองคก์รทีเ่ล็ก และ
วัฒนธรรมการทำางานที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

เรื่อง : ณัฏฐนิช ตัณม�นะศิริ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก
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จบทุกปัญหาการแพลนทริป
“เร�เป็นคนชอบไปเที่ยวม�ก แล้วทุกคร้ังที่ไปไม่ว่�จะไปกับที่บ้�น หรือ 

กับเพื่อน เร�ก็จะเป็นคนรับผิดชอบก�รแพลนทริปตลอด สิบปีที่แล้วเร�พ�

ทีบ่�้นไปญ่ีปุน่เปน็คร้ังแรก พอไมน่�นม�น้ี เร�ม�แพลนทริปใหม ่ปญัห�เดมิ 

ก็ยังอยู่ ก็เลยอย�กจะสร้�งโปรดักต์อะไรสักอย่�งขึ้นม�เพื่อแก้ปัญห�น้ี” 

ฟ้า - ธันยธร เพ็ญบำารุงวงศ์ เกร่ินถึงประสบก�รณ์ส่วนตัวท่ีจุดประก�ยให้เธอ

กับ แพ็ค - สมเพชร คติสมสกุล ซ่ึงทำ�ง�นด้วยกันที่บริษัทสต�ร์ตอัพแห่งหน่ึง

ในเมืองบอสตัน ตัดสินใจออกม�ปลุกปั้น SNEAK เมื่อต้นปี 2018

 ปัญห�ที่เธอพูดถึง คือก�รอ่�นและจัดก�รกับร�ยละเอียดข้อมูล 

จำ�นวนม�ก ก่อนจะได้เป็นแผนก�รเดินท�งสำ�หรับหน่ึงทริป “เวล�แพลนทริป 

เร�ต้องลิสต์ก่อนว่�จะไปท่ีไหนบ้�ง แล้วม�จับกลุ่มว่�แต่ละสถ�นท่ีอยู่ตรงไหน 

อะไรที่อยู่ใกล้กัน ควรไปที่ไหนวันไหน ที่ไหนที่ต้องซื้อตั๋วก่อนไหม แล้วก็ม�

ดวู�่จ�กจดุหน่ึงไปอกีจดุต้องใช้เวล�น�นแคไ่หน เร�ส�ม�รถเทีย่วทัง้หมดที่

เร�คิดไว้ภ�ยในวันเดียวกันได้หรือเปล่�...เร�รู้สึกว่�ข้ันตอนส่วนน้ีเป็นเร่ือง

เล็กๆ น้อยๆ ที่พอม�รวมกันแล้วมันใหญ่ม�ก” 

 “เร�รู้สกึว่�จดุทีย่�กทีส่ดุของก�รแพลนทริปแต่ละคร้ัง คอืก�รเอ�ข้อมลู

ทั้งหมดม�รวมกัน ทุกวันนี้ในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลท่องเที่ยวเยอะม�ก 

ซึ่งช่วยให้เร�มีข้อมูลในก�รเลือกตัดสินใจ แต่ข้อเสียก็คือข้อมูลมันกระจ�ย

อยู่ทุกที่ บ�งคนก็มักจะใช้ Microsoft Excel หรือ Microsoft Word ม�ทำ� 

ต�ร�งสรุปข้อมูลเอง ยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่รวบรวมและสรุปข้อมูล

ทั้งหมดไว้ให้เร�ได้ทั้งหมดในที่เดียว” คุณฟ้�อธิบ�ย

เที่ยวเองง่าย แค่เลือกรูป  
จุดเด่นหลักของ SNEAK คือขั้นตอนก�รใช้ง�นที่ง่�ยด้วย “ภ�พ” ผู้ใช้ง�น

เพียงแค่กดเลือกภ�พสถ�นที่ทั้งหมดที่ต้องก�รจะไป หลังจ�กน้ันระบบจะ

สร้�งแผนก�รเดินท�งและแสดงข้อมูลที่จำ�เป็นอย�่งครบถ้วน ตั้งแต่ข้อมูล

วิธีก�รเดินท�ง ควรไปที่ไหนก่อน-หลัง ใช้เวล�เที่ยวชมเฉลี่ยกี่น�ที 

รวมงบประม�ณเท่�ไร เพื่อจะรู้ได้เลยว่�เป็นไปได้หรือเปล่� “แนวคิด 

ก�รว�งแผนจ�กภ�พ เกิดจ�กเร�มองเห็นว่�ในตล�ดก็มี Trip Planner คู่แข่ง

หล�ยร�ย แต่ว่�พอเข้�ไปดูในแพลตฟอร์มแล้วเร�คิดว่�ก็ยังค่อนข้�งย�ก

อยู่ดี เพร�ะต้องอ่�นตัวหนังสือเยอะม�ก” 

 สองผู้ก่อตั้งเล่�ว่� ปัจจุบันในไทยยังไม่เห็นธุรกิจ Trip Planner ม�กนัก 

แตใ่นต�่งประเทศมคีูแ่ข่งจำ�นวนม�กในตล�ดเช่น Maplify ของเยอรมนั และ 

Google Travel “แต่เท่�ที่เร�สำ�รวจแพลตฟอรม์ของเจ้�อื่นๆ ผู้ใชง้�นจะไม่

ส�ม�รถดีไอว�ยแผนเที่ยวของตัวเองได้ 100% เหมือนของเร�ที่ทำ�ได้ตั้งแต่

หน้�แรก เหมือนเวล�ช้อปปิ้งออนไลน์เลย โฟลว์ก�รใช้ง�นของเร�จะ 

ค่อนข้�งแปลกกว่�เจ้�อื่น อ�จจะเพร�ะทีมง�นเร�เป็นส�ยครีเอทีฟเยอะ 

จึงค่อนข้�งยืดหยุ่นและพย�ย�มคิดนอกกรอบ ตอนที่เร�ให้ยูสเซอร์ลอง 

ใช้ง�น เข�ก็ตื่นเต้นม�กว่�ทำ�แบบน้ีได้เลยเหรอ แค่เลือกรูปก็สรุปแพลน 

ออกม�ได้เสร็จเลยจริงๆ เหรอ เข�ไม่เคยเห็นที่ไหนม�ก่อน”

 “อีกเหตุผลท่ีแพลตฟอร์มของเร�ใช้ภ�พเป็นหลักคือ เร�อย�กจะลดกำ�แพง

ด้�นภ�ษ�ด้วย เพร�ะนึกภ�พเวล�ช�วญ่ีปุ่นม�เท่ียวบ้�นเร�แล้วอ่�นภ�ษ�ไทย

ไม่ออก เข�อ�จจะอย�กไปร้�นร้�นหนึ่งม�ก แต่ข้อมูลก�รเดินท�งอ�จจะมี

ไม่ครบถ้วนในภ�ษ�ของเข� เวล�เร�ไปญี่ปุ่นเร�ก็ประสบปัญห�เดียวกัน”

พิกัดเป๊ะ...อยากเห็น ต้องได้เห็น
เคยไหม เห็นภ�พสถ�นที่ท่องเที่ยวสวยๆ ในอินเทอร์เน็ต แต่พอดั้นด้นไป

ต�มพิกัดแล้วกลับไม่ได้เห็นวิวจ�กมุมนั้นอย่�งที่ตั้งต�คอย ผู้ก่อตั้ง SNEAK 

เองก็เคยเจอประสบก�รณ์เดียวกัน “เร�พบว่�นอกจ�กปัญห�เร่ืองก�ร

ว�งแผนที่เสียเวล�ม�กๆ แล้ว ที่หนักกว่�น้ันคือเวล�เร�ต�มจีพีเอสไปถึง

สถ�นที่จริงแล้วมันไม่กลับไม่ใช่จุดที่เร�จะได้เห็นวิวนั้นจริงๆ เร�ไม่ได้เห็น

ภ�พที่เร�อย�กจะเห็น เพร�ะข้อมูลในระบบมันไม่อัพเดต” คุณแพ็คเล่�  

 ”ยกตัวอย่�งว่�เร�จะไปภูเข�ไฟฟูจิ ถ้�เร�เสิร์ชกูเกิลอ�จจะเห็นรูป 

พนักว�่รูป แตก่เูกลิไมไ่ดบ้อกว�่แตล่ะรูปถ�่ยจ�กทีไ่หนบ�้ง บ�งคร้ังเร�อ�จ

จะไม่ได้อย�กไปเห็นภูเข�ไฟจ�กมุมมห�ชนที่คนไปกันเยอะๆ แต่เร�อย�ก

จะต�มไปเหน็ฟจิูจ�กมมุใหม่ๆ ทีอ่นิฟลเูอน็เซอร์เพิง่ไปคน้พบ ซึง่บ�งทตีอ้ง

ขุดข้อมลูลกึม�กกว�่จะเจอว่�มนัคอืจดุไหน...เร�จงึตัง้ใจว�่แพลตฟอร์มของ

เร�จะต้องส�ม�รถนำ�ท�งคุณให้ไปเห็นวิวที่คุณเห็นในรูปนั้นได้จริงๆ” 

 เมื่อคว�มถูกต้องแม่นยำ�คือสิ่งที่ SNEAK ให้คว�มสำ�คัญ พิกัดสถ�นที่

แต่ละจุดที่ปร�กฏบนหน้�จอของผู้ใช้ จึงได้จ�กก�รที่ทีมง�นต้องเปิด 

กูเกิลแม็ปส์เพ่ือค้นห�และปักหมุดสถ�นท่ีด้วยมือ และด้วยเหตุผลเดียวกันน้ี 

พวกเข�จึงปฏิเสธที่จะใช้วิธีดึงรูปจ�กในอินสต�แกรมหรือพินเทอเรสต์ 

ม�ใช้บนแพลตฟอร์ม เพร�ะต้องก�รควบคุมม�ตรฐ�นของรูป 

อยากรู้ใจ ต้องใส่ใจ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องม�จ�กก�รเข้�ใจผู้ใช้ง�นอย่�งแท้จริง ตลอดก�รสนทน� 

ผูก้อ่ตัง้ทัง้สองเล�่ถงึก�รพดูคยุกบัผูใ้ช้ง�นใหเ้ร�ฟงัหล�ยคร้ัง “พอไดไ้อเดยี

ว่�อย�กจะทำ� SNEAK สิ่งที่เร�ทำ�คือก�รทำ�รีเสิร์ชตั้งแต่วันแรกเลย เร�ออก

ไปนั่งที่ร้�นก�แฟเพื่อสัมภ�ษณ์คนอเมริกันที่นั่น ให้เข�ว�งแผนทริปให้เร�ดู

ว่�ปกติเข�ทำ�ยังไง ทำ�ให้ได้รู้ว่�คนอเมริกันใช้พินเทอเรสต์ในก�รว�งแผนทริป 

แทนที่จะใช้กูเกิล เพร�ะเข�อย�กจะเห็นภ�พที่สรุปแพลนออกม�ทั้งหมด 

ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำ�ให้เร�เลือกก�รใช้ภ�พสถ�นที่ในก�รว�งแผน”

 “พอกลับม�ไทยปุ๊บ เร�ก็ทำ�รีเสิร์ชต่อ ด้วยก�รไปขอสัมภ�ษณ์ 

ช�วต่�งช�ติเยอะม�กที่สน�มบิน ประม�ณ 200-300 คน เร�ใช้เวล�วันละ 

8 ชม. อยู่ตรงน้ันหล�ยอ�ทิตย์ม�ก รวมถึงต�มโฮสเทลด้วย เพื่อจะดูว่� 

กลุ่มเป้�หม�ยเข�มี Pain Point แบบเดียวกับเร�หรือเปล่�...ส่วนใหญ่เร�จะ

เป็นฝ่�ยน่ังฟังเข�เล่�ว่�มีขั้นตอนก�รว�งแผนเที่ยวยังไง เร�จะถ�มถึง 

เหตุผลบอ่ยๆ ว�่ทำ�ไมเข�ถงึทำ�แบบน้ัน เพือ่ทีจ่ะดงึอนิไซตอ์อกม�ใหไ้ดม้�ก

ที่สุด และทำ�คว�มเข้�ใจว่�จริงๆ แล้วสิ่งที่กลุ่มเป้�หม�ยต้องก�รจริงๆ 

คืออะไร” คุณแพ็คอธิบ�ย

 “ผมคิดว่�สิ่งที่ย�กที่สุดในช่วงแรกของก�รทำ�สต�ร์ตอัพคือ ก�รห� 

กลุ่มตัวอย่�งที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยของเร�จริงๆ ...บ�งครั้งเร�ไม่จำ�เป็นต้อง

สัมภ�ษณ์กลุ่มตัวอย่�งจำ�นวนม�กๆ ก็ได้ แต่ขอให้มีกลุ่มตัวอย่�งสัก 

5-10 คนที่เข�เป็นกลุ่มเป้�หม�ย และพร้อมจะใช้เวล�พูดคุยกับเร� เร�จะ

เริ่มเห็นแพตเทิร์นแล้วว่� คนเหล่�นี้มีพฤติกรรมอะไรที่ซ้ำ�ๆ กันบ้�ง”

 ส่วนเรื่อง UX/UI ของแพลตฟอร์ม พวกเข�บอกว่� กว่� SNEAK จะมี

เว็บแอพพลิเคชันหน้�ต�อย่�งที่เป็นอยู่ทุกวันน้ีก็ใช้เวล�น�นม�ก เพร�ะมี

ก�รปรับเปลี่ยนระหว่�งท�งต�มฟีดแบ็กที่ได้รับจ�กก�รสัมภ�ษณ์กลุ่ม 

เป้�หม�ยเร่ือยๆ ทุกคร้ังที่ทีมง�นจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ 
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พวกเข�จะตอ้งไปถ�มคว�มเหน็จ�กผูใ้ช้ง�นกอ่นเสมอ “ตัง้แตช่่วงแรกทีเ่ร�

เร่ิมทำ�ข้อมูลสถ�นที่ในกรุงเทพฯ ก่อน ระหว่�งน้ันก็จะมีลูกค้�หล�ยคน 

ที่ลองใช้แล้วเข้�ม�ถ�มเร�อยู่เร่ือยๆ ว่� SNEAK มีข้อมูลของที่อื่นอีกไหม 

เพร�ะเข�กำ�ลังจะไปเชียงใหม่ ไปเวียดน�ม เข�อย�กจะใช้ของเร�เพร�ะ 

ได้ลองแล้วมันง่�ย เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วก็มีคนทักเข้�ม�ว่�เข�อย�กจะไป 

เมืองเมืองหนึ่งในญี่ปุ่น ทำ�ให้ได้ไหม ซึ่งหล�ยครั้งเร�ก็จะขย�ยไปทำ�เมือง

ต�มที่ลูกค้�รีเควสม�เหมือนกัน”

ปรับกลยุทธ์ เน้นลูกค้าในประเทศมากขึ้น 
ก่อนเกิดก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 SNEAK ได้รับเสียงตอบรับที่ดี และ

สร้�งร�ยได้จ�กค่�คอมมิชชันเมื่อลูกค้�ทำ�ก�รจองต๋ัว โดยมียอดผู้ใช้ง�น 

รวม 6,000 คน ส่วนใหญ่เป็นช่�วต่�งช�ติในอเมริก� สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 

สหร�ชอ�ณ�จักร และไต้หวัน แต่เมื่ออุตส�หกรรมท่องเที่ยวหยุดชะงักจ�ก

วิกฤต สต�ร์ตอัพน้องใหม่ก็พร้อมจะปรับกลยุทธ์ทันที

  “ก�รที่เร�ยังเป็นทีมเล็กมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โชคดีอย่�งหน่ึงก็คือ 

มันทำ�ให้เร�ยังส�ม�รถประคองตัวเองในช่วงน้ีได้...คว�มตั้งใจของเร� 

ก่อนจะเกิดโควิด คือเร�เตรียมจะโฟกัสด้�นม�ร์เก็ตต้ิงและก�รข�ยในช่วง

ง�นโอลิมปิก 2020 ที่ญี่ปุ่น แต่พอเจอสถ�นก�รณ์ตอนน้ี ทีมของเร�ก็ 

มองว�่จงัหวะน้ีเปน็จงัหวะดทีีเ่ร�จะม�โฟกสัในก�รทำ�คอนเทนต์ เพร�ะกอ่น

หน้�นี้เร�ทำ�ต�มคำ�ขอของลูกค้�ค่อนข้�งเร็ว ทำ�ให้ข้อมูลในแพลตฟอร์ม 

ยงัมีแต่สถ�นทีแ่ลนดม์�ร์ก เร�กเ็ลยจะใช้เวล�ชว่งน้ีทีค่นไม่ไปเทีย่ว ร่วมมอื

กับพ�ร์ตเนอร์และอินฟลูเอ็นเซอร์เพื่อพัฒน�คอนเทนต์ให้แน่นขึ้น” 

 “เร�คิดไว้ว่� SNEAK จะส�ม�รถพัฒน�โมเดลธุรกิจได้หล�ยท�งม�ก หน่ึง

ในเป้�หม�ยที่ตั้งเอ�ไว้และคิดว่�อ�จจะเป็นโอก�สของเร�ในตอนน้ีคือ 

เร�อย�กจะสร้�ง City Pass (บัตรเข้�ชมแบบร�ค�เหม�) ท่ีส�ม�รถปรับแต่งได้

ต�มคว�มตอ้งก�ร โดยอย�กจะทดลองทำ� Café Pass เจ�ะเฉพ�ะร้�นก�แฟ

ในไทยก่อน เช่น เร�อ�จจะมีร้�นก�แฟพ�ร์ทเนอร์ทั้งหมด 20 ร้�น ให้ลูกค้�

เลือก 5 ร้�นเพื่อซื้อบัตรร�ค� 500 บ�ทและนำ�ไปใช้ซื้อเครื่องดื่มได้ร้�นละ 

1 แก้ว...ถ้�โมเดลน้ีเวิร์ก เร�ก็ส�ม�รถขย�ยไปยังกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ก�รเข้�ชม

พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถ�นที่ท่องเที่ยวในต่�งประเทศได้ โดยที่ทั้งหมดรวมอยู่

ในแพก็เกจเดยีวกนัในร�ค�เดยีวกนั ไมต่อ้งซือ้ตัว๋แยก และทกุอย�่งส�ม�รถ

จบไดใ้นควิอ�ร์โคด้เดยีวกนัเลย” คณุแพค็เล�่ถงึแผนก�รอย่�งมุ่งมัน่ เพร�ะ

แน่ใจว่�ท้�ยที่สุดแล้วอุตส�หกรรมท่องเที่ยวจะต้องฟื้นกลับม� 

 เม่ือถ�มถึงแนวโน้มก�รท่องเท่ียวในอน�คตท่ีอ�จเปล่ียนไปเม่ือมีเทคโนโลยี

เข้�ม� สองผู้ก่อตั้งเห็นตรงกันว่�ไม่ว่�อย่�งไร ก�รท่องเที่ยวคือหนึ่งในสิ่งที่

มนุษย์ต้องก�รและไม่มีอะไรม�ทดแทนได้ “สุดท้�ยแล้วแม้ว่�เทคโนโลยีจะ

เข้�ม�เปลีย่นชีวติของเร� แตก่จ็ะทำ�ไดแ้คช่่วยในก�รตดัสนิใจว่�น่ีคือทีท่ีเ่ข�

อย�กไปจริงๆ ไหม เพร�ะมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ ก�รออกไปมีปฏิสัมพันธ์

กับคนและสิ่งรอบข้�ง ยังเป็นเป็นสิ่งสำ�คัญม�กๆ กับชีวิตของเร�” 

(ซ้�ย) ฟ้� - ธันยธร เพ็ญบำ�รุงวงศ์ และ (ขว�) แพ็ค - สมเพชร คติสมสกุล
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How To : ถอดวิธีคิด

คล่ืนโรคระบาดโหมกระหน่ำาซัดธุรกิจการท่องเท่ียวจนเสียหลัก หลังนานาประเทศใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิดตัวเองเพื่อ 
ควบคุมโรค รวมถึงบ้านเราในวันนี้ที่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะปล่อยให้คนในประเทศออกไปท่องเที่ยวนอกประเทศได้ดังเดิม
 แมเ้มือ่ต้นเดือนมิถุนายนทีผ่า่นมา ก็เริม่คลายมาตรการใหป้ระชาชนเดินทางขา้มจงัหวัดกันได้แล้ว แตบ่างคนอาจยงัสงสัย
อยู่ว่าต้องเตรียมตัวอะไรท่ีมากกว่าปกติหรือเปล่า เพราะสถานการณ์เช่นนี้ หากเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ย่อมไม่มีอะไร 
มาขัดขวางการออกทริปของเราไปได้

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ที่ม� : thairailwayticket.com / railway.co.th / airportthai.co.th / transport.co.th / airasia.com

ฮาวทูตะลุยทั่วไทยห่างไกลเชื้อโรค
(ฉบับขนส่งสาธารณะ)

4 สเต็ปวางแผนกันก่อน
  ตรวจสอบ ข้อกำ�หนด ข้อจำ�กัด และ 
  ประก�ศของจังหวัดและสถ�นท่ีท่ีจะไป 

  ให้เข้�ใจชัดเจน รวมถึงตรวจสอบก�ร

เดินท�งว่�รถร�ในเส้นท�งท่ีต้องก�รเดินท�งกลับ

ม�ให้บริก�รต�มปกติแล้วหรือยัง 

   

  เตรียมอุปกรณ์	นอกจ�กเส้ือผ้�แล้ว  
  ส่ิงทีห้่�มลืมคือหน้�ก�กอน�มัย เพร�ะ 

  ส�ยก�รบิน รถโดยส�ร แม้แต่สถ�นท่ี

ต่�ง ๆ จะปฏิเสธก�รเดินท�งและก�รเข้�ชมของเร�

ได้อย่�งไร้ข้อโต้แย้ง 

แนะนำา : อ�จลองเลือกหน้�ก�กอน�มัยที่เร�รู้สึก

ใส่สบ�ยไม่อึดอัด เพร�ะต้องใส่ไว้ตลอดก�รเดินท�ง 

หรือหน้�ก�กที่มีคุณสมบัติ “สะท้อนน้ำ�” เพ่ือป้องกัน

ได้ดีย่ิงข้ึน ส�ม�รถพกสเปรย์สำ�หรับเพ่ิมประสิทธิภ�พ

ของหน้�ก�กผ้�ด้วยก็ได้

   

  ทำาตัวให้แข็งแรง ก่อนเดินท�งห�กไข้ 
  ข้ึนสูง (เกิน 37.5 องศ�เซลเซียส สำ�หรับ 

  สน�มบินเกิน 37.3 องศ�เซลเซียส)  

อ�จเล่ือนก�รเดินท�งออกไปให้แน่ใจก่อนก็ได้ 

ถ้�ไม่อย�กไปเก้อ เพร�ะจะมีก�รตรวจวัดอุณหภูมิ

ก่อนเข้�สถ�นท่ีหรือเดินท�งทุกคร้ัง 

   

  จองออนไลน์	 ใช้เทคโนโลยีให้เป็น 

  ประโยชน์ ท้ังสถ�นท่ีท่องเท่ียวและ 

  ก�รเดินท�ง ท่ีส่วนใหญ่จะเปิดให้จองคิว

ออนไลน์เพ่ือควบคุมจำ�นวนนักท่องเท่ียว เช่น 

อุทย�นฯ เปิดให้จองผ่�นแอพพลิเคชัน QueQ 

หรือสวนสัตว์จองได้ผ่�นเว็บไซต์ Eventpop

เลือกยานพาหนะที่ถูกใจ
   รถไฟ ต้องกรอกแบบต. 8 คค.1 พร้อมนำ�ติดตัวข้ึนรถ และเม่ือถึงสถ�นีปล�ยท�ง 

   ให้นำ�ส่งเจ้�หน้�ท่ีท่ีสถ�นี โดยด�วน์โหลดแบบฟอร์มท�งเว็บไซต์หรือติดต่อ 

   ขอรับได้ท่ีสถ�นี ส�ม�รถจองต๋ัวออนไลน์ท�งเว็บไซต์ thairailwayticket.com 

   ล่วงหน้�ได้ 30 วันก่อนเดินท�ง และต้องพิมพ์ต๋ัวเพ่ือแสดงให้เจ้�หน้�ท่ีเท่�น้ัน 

 

   เคร่ืองบิน ควรเผ่ือเวล�ไปถึงสน�มบิน (ให้เร็วกว่�ปกติ) เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ 

   เตรียมตัวเช็กอินออนไลน์ม�จ�กบ้�นหรือเช็กอินที่ตู้ด้วยตนเอง นอกจ�กน้ีต้อง 

   กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้�นสุขภ�พ ซ่ึงจะแจกให้ก่อนเดินท�งท่ีประตูข้ึนเคร่ือง 

   ในแต่ละเท่ียวบิน ส�ม�รถพกเจลล้�งมือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 350 มล.โดยรวมกับ 

   ของเหลวอ่ืนแล้วไม่เกิน 1,000 มล.

     

   สำ�หรับส�ยก�รบินแอร์เอเชีย มีก�รติดต้ังเคร่ืองกรองอ�ก�ศ HEPA ท่ีเป็นระดับ 

   ม�ตรฐ�นท่ีใช้ใน โรงพย�บ�ลบนเคร่ืองบินทุกลำ� ซ่ึงส�ม�รถกรองอนุภ�คในอ�ก�ศ 

   เช่น แบคทีเรีย เช้ือไวรัส ได้ถึง 99.99%   

 

   รถโดยสารประจำาทาง	(บขส.)	ต้องกรอกแบบ ต.8 คค. ท่ีจุดเดินท�งออกและ 
   จุดหม�ยปล�ยท�ง หรือสแกนลงทะเบียนผ่�น “ไทยชนะ” ส�ม�รถจองออนไลน์ 

   ล่วงหน้� 7 วันท�ง transport.co.th ตัวแทนจำ�หน่�ยอื่น ๆ และเค�น์เตอร์เซอร์วิซ

1 แบบคำ�ถ�มสุขภ�พสำ�หรับผู้ที่ประสงค์เดินท�งข้�มจังหวัด เนื่องม�จ�กม�ตรก�รปฏิบัติเพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019

รัฐบาลชวนเที่ยว! จัดแพ็กเกจ “เร�เที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นก�รท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย 

สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่�ที่พัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บ�ทต่อห้อง/ต่อคืน (สูงสุด 5 ห้อง/5 คืน)

สิทธิที่ 2 รับอีเว�เชอร์ 600 บ�ท/ห้อง/วัน (สำ�หรับใช้จ่�ยค่�อ�ห�รและค่�เข้�สถ�นที่ท่องเที่ยว)

สิทธิที่ 3 คืนเงินค่�ตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 1,000 บ�ทต่อที่นั่ง)

โดยเปิดลงทะเบียน 15 กรกฎ�คม 2563 - 31 ตุล�คม 2563 (เวล� 6.00 น. - 21.00 น.)

ร�ยละเอียดเพิ่มเติม : www.เร�เที่ยวด้วยกัน.com



Creative Place : พื้นที่สร้างสรรค์
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เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

“เรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถทำาได”้ คอืความกระตอืรอืรน้ในการพยายามสรา้งตน้แบบการเดนิทางปลอดโควิด-19 ระหว่างสมัพนัธภาพ
ของสองประเทศแนวแม่น้ำาแทสมัน อันได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ท่ีรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเปิดไฟเขียวเดินหน้าร่วมกันสร้าง 
ข้อกำาหนดและมาตรการการเดินทางต่าง ๆ ที่จะทำาให้นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเดินทางไปมาหากันได้อย่างอิสระ
และไม่จำาเป็นต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งหากทั้งสองประเทศทำาได้จริง คาดว่าจะเป็นต้นแบบแรกของโลกในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแบบ
ปลอดภัยเพื่อกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19
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แม้จะบอกว่�เร็วที่สุดเท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้ 

แต่ก�รแถลงก�รณ์ของจ�ซินด� อ�ร์เดิร์น (Jacinda 

Ardern) น�ยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ภ�ยหลังที่ได้

เข้�ร่วมก�รประชุมกับฝ่�ยรัฐบ�ลออสเตรเลีย 

นำ�โดยน�ยกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน (Scott 

Morrison) ก็ไม่ได้หม�ยถึงก�รเร่งรีบเกินจำ�เป็น

ในสถ�นก�รณ์ที่ยังไม่แน่นอนนัก เพียงแต่

เป็นก�รแสดงจุดยืนที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกัน

เร่งพัฒน�โซนก�รเดินท�งปลอดโควิด-19 ให้ 

เกิดข้ึนโดยเร็วที่สุดในเง่ือนไขที่ทั้งสองประเทศ

พร้อมแล้วเท่�น้ัน ซึ่งค�ดว่�จะสำ�เร็จได้จริง

ภ�ยในเดือนกันย�ยน 2020

No Country Stands Alone
11 ตัวแทนจ�กภ�ครัฐบ�ล 6 สน�มบิน 2 ส�ย

ก�รบิน รวมถึงผู้เช่ียวช�ญด้�นคว�มปลอดภัย

และระบบส�ธ�รณสุขจำ�นวนรวมกันทั้งหมด 40 

ชีวิต คือตัวแทนจ�กทั้งภ�ครัฐและเอกชนของทั้ง

สองประเทศในน�มของ “Trans-Tasman Safe 

Border Group” ภ�ยใต้ก�รดูแลขององค์กร 

Australia New Zealand Leadership Forum 

(ANZLF) ท่ีร่วมกันห�รือและจัดต้ังข้อเสนอ รวมท้ัง

ว�งแผนก�รเดินท�งของนักท่องเที่ยวที่ต้อง

ปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อนำ�ไปสู่ข้อตกลงที่ทั้ง

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะพร้อมยินดีเปิด 

น่�นฟ้�ให้พลเมืองของทั้งสองประเทศเดินท�ง 

ไปม�ห�กันได้อย่�งไร้กังวลที่สุด

 “ในขณะที่ประเทศของพวกเร�ยังคงให้

คว�มสำ�คัญกับก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ

ไวรัสเปน็ลำ�ดบัแรก เร�ก็ส�ม�รถเร่ิมว�งแผนและ

ทดสอบสิ่งที่อ�จจะเป็นไปได้ในอน�คต เพื่อช่วย

ให้เร�ได้กลับไปห�ครอบครัวและเพ่ือน ๆ  สนับสนุน

ก�รท่องเท่ียวอย่�งปลอดภัย รวมท้ังกระตุ้นก�รค้�

ระหว่�งกนัอกีคร้ัง” เอเดรียน ลติเตลิวดู (Adrian 

Littlewood) หวัหน้�ผูบ้ริห�รสน�มบนิโอค๊แลนด ์

หนึ่งในตัวแทนของ Trans-Tasman Safe Border 

Group กล�่วถงึหวัใจสำ�คญัในก�รจดัตัง้แผนก�ร

ในคร้ังน้ี เพร�ะแม้สถ�นก�รณ์ในตอนน้ีที่ผู้คน

ควรรักษ�ระยะห่�งระหว่�งกันให้ได้ม�กที่สุด 

แตแ่น่นอนว่�ไมม่ใีครหรือประเทศใดจะอยูไ่ดโ้ดย

ลำ�พัง สองประเทศเพื่อนบ้�นในซีกโลกใต้อย่�ง

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็เช่นกัน ที่ต้องก�ร

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกันยิ่งกว่�ช่วงเวล�ไหน ๆ 

เพร�ะจ�กสถิติของทั้งสองประเทศพบว่� ทั้งคู่

ต่�งก็เป็นคู่ค้�คนสำ�คัญที่ในสถ�นก�รณ์ปกติจะ

มีเม็ดเงินสะพัดไหลเวียนกระตุ้นท้ังธุรกิจระดับเล็ก 

ระดบักล�ง รวมทัง้ภ�พรวมก�รทอ่งเทีย่วระหว่�ง

กันเป็นจำ�นวนร�ว ๆ 3 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ 

ต่อปี อีกทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่�งก็เป็น

จุดหม�ยปล�ยท�งอันดับหน่ึงของกันและกัน 

โดยนักท่องเที่ยวช�วออสเตรเลียที่เดินท�งม�ยัง

นวิซีแลนด์มีจำ�นวนม�กเปน็อนัดับหนึง่ (เดินท�ง 

1.5 ล�้นคร้ังในป ี2019) หรือคดิเปน็สดัสว่นไดถ้งึ 

40% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนนักท่องเที่ยว

ช�วนิวซแีลนดท์ีเ่ดนิท�งไปยงัออสเตรเลยีกม็มี�ก

เป็นอันดับสองรองจ�กช�วจีนเท่�น้ัน (เดินท�ง 

1.4 ล้�นครั้งในปี 2019) หรือคิดเป็นสัดส่วน 15% 

ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด

 แผนก�รเปิดเส้นท�ง Trans-Tasman Travel น้ี

จึงไม่ใช่เพียงต้นแบบก�รเดินท�งแบบปลอดภัย

หลังโลกยุคใหม่ที่ทำ�ให้คนทั่วโลกตื่นเต้นเท่�น้ัน 

แต่สิ่งสำ�คัญคือก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสอง

ประเทศคู่ค้�ให้กลับม�คึกคักและมีคว�มหวัง 

อกีคร้ัง หลงัจ�กทีว่กิฤตโควดิ-19 ทำ�ใหจ้ดีพีขีอง

นิวซีแลนด์และออสเตรเลียลดลงที่ 1.6% และ 

1.32% ต�มลำ�ดับในไตรม�สที่ผ่�นม�

The Bond Between
Aussies & Kiwis
นอกจ�กจะเป็นประเทศบ้�นใกล้เรือนเคียง

ในซีกโลกใต้ และยังมีคว�มใกล้เคียงกันใน

ด้�นเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เหตุผลที่ทั้ง

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่�งก็เป็นจุดหม�ย

ปล�ยท�งยอดนิยมต่อกัน เป็นเพร�ะ 

ทั้งสองดินแดนต่�งก็เติมเต็มกันและกันได้

อย่�งลงตัว เพร�ะท�งด�้นช�วออสซผีูน้ยิม

เลน่กฬี�ประเภทเอ�ตด์อร์และมนิีสยัรักก�ร

ผจญภัยกช่ื็นชอบทีจ่ะเดนิท�งไปนิวซแีลนด ์

ประเทศทีมี่ขน�ดเล็กกว่� แต่ส�ม�รถเดินท�ง 

สำ�รวจธรรมช�ติระหว่�งเมืองได้สะดวก  

ไมเ่หมอืนออสเตรเลยีทีมี่ขน�ดประเทศใหญ่

กว่�ม�ก อีกท้ังนิวซีแลนด์ยังเป็นที่ที่เหม�ะกับ

ก�รเล่นสกีและแหล่งรวมกีฬ�ประเภท 

เอ็กซ์ตรีมอย่�งบันจีจัมพ์ สก�ยไดฟ์วิง ปีน

หน้�ผ� ฯลฯ ท่ีถูกอกถูกใจคนท่ัวโลกรวมท้ัง

ช�วออสซีเป็นอย่�งม�ก ส่วนออสเตรเลีย

เองแม้จะมสีถ�นทีท่อ่งเทีย่วเชิงธรรมช�ตทิี่

สวยง�มไม่แพ้นิวซีแลนด์ แต่จุดเด่นที่

ออสเตรเลียเป็นหมุดหม�ยสำ�คัญสำ�หรับ

ช�วนิวซีแลนด์น่�จะต้องยกให้กับเร่ือง 

สีสันในเมืองใหญ่ต่�ง ๆ  ที่มีครบทุกรสช�ติ  

แถมช�ยห�ดจำ�นวนม�กที่สวยยิ่งใหญ่

ตระก�รต�กว่� ก็ย�กที่ช�วกีวีจะปฏิเสธ 

ม�เที่ยวได้เช่นกัน
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In the Phase of Building Trust
แม้จะเห็นถึงคว�มพย�ย�มและคว�มร่วมมือกัน

อย่�งหนักระหว�่งทัง้สองประเทศ แตใ่นชว่งเวล�

เฝ�้ระวงัก�รระบ�ดระลอกสอง (Second Wave) 

และสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดที่ยังไม่หยุดน่ิง 

อยู่ในขณะน้ี โซนก�รท่องเที่ยวแบบปลอดภัย 

Trans-Tasman กเ็ปน็เร่ืองทีจั่ดก�รไดย้�กเสยีจน

More Unions, More Chances
“มันเป็นเร่ืองสำ�คัญอย่�งม�กท่ีจะเรียกคว�มเช่ือม่ัน

ของคนให้กลับม�เดินท�งในโซนก�รท่องเที่ยว 

Trans-Tasman พวกเร�จึงใส่ใจทุกร�ยละเอียด

เพือ่ห�หนท�งทีป่ลอดภยัทีส่ดุสำ�หรับนักเดนิท�ง

และส�ม�รถปฏิบัติได้จริง เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเสนอ

ม�ตรก�รใหฝ้�่ยรัฐบ�ลและหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง

ของทั้งสองประเทศได้ตรวจสอบและพิจ�รณ�”

 ม�ร์กี ออสมันด์ (Margy Osmond) ซีอีโอ

สภ�ธุรกิจก�รท่องเที่ยวและก�รขนส่งของ

ออสเตรเลีย หนึ่งในสม�ชิกกลุ่ม Trans-Tasman 

Safe Border Group กล่�วถึงกระบวนก�รสร้�ง

ม�ตรก�รเพือ่ปกปอ้งผูโ้ดยส�รตลอดก�รเดนิท�ง

ไว้คร่�ว ๆ ซึ่งแม้ว่�จะยังไม่ส�ม�รถเปิดเผย 

ร�ยละเอียดและข้ันตอนก�รเดินท�งแบบ

ปลอดภัยให้ส�ธ�รณชนได้รับรู้เพร�ะอยู่ในช่วง

ก�รดำ�เนินก�ร แต่ก็มีคว�มเป็นไปได้ด้วยว่�  

ช่วงเวล�ระหว่�งน้ี อีกกลุ่มท่ีผลักดันให้เกิดก�รค้�

ระหว่�งทั้งสองประเทศให้เกิดข้ึนได้อย่�งเร็ววัน 

อย่�งสภ�หอก�รค้�ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(Australian and New Zealand Chambers of 

First, Go to
the	Heart-Shaped	Island!
ในขณะที่สภ�ก�รค้�ทั้ งสองประเทศ 

เร่งผลักดันให้เส้นท�งก�รบินระหว่�ง

แคนเบอรร์�-เวลลงิตนั เกดิขึน้เปน็เสน้ท�ง

ส�ยแรก รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของนิวซีแลนด์ 

วินสตัน ปีเตอร์ส (Winston Peters) ก็ได้

ร่วมห�รือกับปีเตอร์ กัตเวน (Peter Gutwein) 

ผู้ปกครองรัฐแทสม�เนียถึงโอก�สอันดีใน

ก�รเปดิเสน้ท�งบนิระหว�่งนิวซแีลนดไ์ปยงั

แทสม�เนีย (Tasmania) เก�ะรูปหัวใจที่อยู่

ท�งตอนใต้ของออสเตรเลีย ซึ่งค�ดกันว่�

จะเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งแรกของแผน 

ก�รท่องเที่ยว Trans-Tasman Bubble ด้วย

เพร�ะเก�ะแทสม�เนียมีประวัติยอดผู้ติดเช้ือ

และม�ตรก�รในก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ด

ไวรัสโควิด-19 ที่ดีเยี่ยมไม่แพ้ประเทศ

นิวซีแลนด์ เก�ะแห่งนี้จึงเป็นเก�ะเนื้อหอม

ทีนิ่วซแีลนดเ์ลง็เหน็แลว้ว�่เหม�ะสมทีส่ดุใน

ก�รเร่ิมต้นเปิดเส้นท�งท่องเที่ยวให้ช�วกีวี

และช�วออสซีในเก�ะเริ่มต้นเดินท�งม�ห�

กันได้ก่อนใคร

Commerce) ก็กำ�ลังเร่งผลักดันเส้นท�งก�รเดินท�ง

ระหว่�งแคนเบอร์ร�-เวลลิงตัน (Canberra- 

Wellington) สองเมืองหลวงของทั้งสองประเทศ

ใหเ้ปน็ต้นแบบก�รเดนิท�งเสน้ท�งแรก เพือ่สร้�ง

คว�มมั่นใจข้ันต้นในก�รเดินท�งที่ปลอดภัยและ

ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจในรูปแบบก�รท่องเที่ยว

และก�รค้�ให้แก่กัน โดยนอกจ�กสภ�ก�รค้� 

ทัง้สองประเทศจะห�รือกนัอย�่งจริงจงัแลว้ ยงัได้

ร่วมมือกับส�ยก�รบินแห่งช�ติของทั้งคู่อย่�ง  

Air New Zealand และ Qantas อีกทั้งสอง 

ท่�อ�ก�ศย�นท่ีต้องเป็นหน้�ด่�นรองรับนักเดินท�ง

ของทัง้สองเมอืงอกีดว้ย โดยท�งสภ�ฯ ค�ดว�่จะ

ส�ม�รถเปิดให้บริก�รเส้นท�งก�รเดินท�งน้ีได้

ภ�ยในเดือนกรกฎ�คม 2563 และห�กทำ�ได้

สำ�เร็จจริงต�มค�ด เส้นท�งก�รเดินท�งระหว่�ง

แคนเบอร์ร�-เวลลิงตัน จะกล�ยเป็นสัญลักษณ์

และสัญญ�ณที่ดีในก�รขย�ยก�รเดินท�งไปยัง

เมอืงอืน่ ๆ  อกีไดใ้นอน�คต ทัง้ยงัส�ม�รถเปน็ตน้

แบบก�รสร้�งม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ด

ของไวรัสโควิด-19 ในช่วงระหว่�งก�รเดินท�ง

โดยเครื่องบินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พอีกด้วย
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ที่ม� : บทคว�ม “Australia and New Zealand travel bubble: coronavirus-safe plan to reopen border” (มิ.ย.) จ�ก 
theguardian.com / บทคว�ม “Australia-New Zealand travel bubble could be in place by September, expert 
group says” (พ.ค.2020) จ�ก theguardian.com / บทคว�ม “Deputy Prime Minister Winston Peters moots state-
by-state trans-Tasman bubble - starting with Tasmania” (มิ.ย.2020) จ�ก stuff.co.nz / บทคว�ม “Morrison and 
Ardern agree on travel ‘bubble’ between New Zealand and Australia” (พ.ค.2020) จ�ก theguardian.com / 
บทคว�ม “New Zealand’s first Covid cases in 24 days came from UK” (มิ.ย.2020) จ�ก bbc.com / บทคว�ม “New 
Zealand’s prime minister put the military in charge of new arrivals, saying letting 2 new COVID-19 cases travel 
the country without being tested was an unacceptable failure” (มิ.ย.2020) จ�ก businessinsider.com / บทคว�ม 
“Travel between Australia and New Zealand, coronavirus: The first trans-Tasman tourist flight could take off on 
July 1 between Canberra and Wellington” (พ.ค.2020) จ�ก traveller.com.au / บทคว�ม “เปิดโผ Travel Bubble 
ไทยจะทำ�ร่วมกับใคร!!” จ�ก wonderfulpackage.com / บทคว�ม “สิงคโปร์เปิด fast lane สำ�หรับก�รเดินท�งระหว่�ง
สิงคโปร์กับหกเมืองของจีน” จ�ก ditp.go.th

เหมือนจะไม่มีคำ�พูดใดกล�ยเป็นคำ�สัญญ�ได้ 

เลยว่� Trans-Tasman Bubble จะเกิดขึ้นได้จริง

ในเร็ววันและจะเป็นเส้นท�งก�รเดินท�งที่มี

ประสิทธิภ�พอย่�งแท้จริง

 เพร�ะเมื่อไม่น�นม�น้ี ออสเตรเลียยังคง

ต้องควบคุมสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดอย่�งต่อ

เน่ืองเพร�ะจำ�นวนผู้ติดเช้ือในรัฐต่�ง ๆ  โดยเฉพ�ะ

รัฐวิกตอเรียที่มียอดผู้ติดเช้ือทะลุเกิน 100 คน 

อีกคร้ัง ซึ่งยังเป็นเร่ืองที่น่�กังวลใจ นอกจ�กน้ี 

ไซมอน เบอร์มิงแฮม (Simon Birmingham) 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รค้� ก�รท่องเที่ยว 

และก�รลงทุน ยังให้สัมภ�ษณ์กับสื่อมวลชน 

อีกว่� มีคว�มเป็นไปได้สูงที่ออสเตรเลียจะยังคง

ปิดน่�นฟ้�ไปจนถึงปี 2021 แม้จะมีคว�มพย�ย�ม

ในก�รสร้�งเส้นท�งก�รเดินท�ง Trans-Tasman 

Bubble ให้เกิดข้ึนจริงก็ต�ม น่ันเป็นเพร�ะม�ตรก�ร

ปิดพรมแดนยังคงเป็นวิธีก�รที่มีประสิทธิภ�พ

ที่สุดในก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส 

ในขณะน้ี ท�งก�รออสเตรเลียจึงสนับสนุนให้ 

ช�วออสซหีนัม�เดนิท�งทอ่งเทีย่วในประเทศแทน

ไปก่อน 

 ในส่วนของนิวซีแลนด์ที่เคยทำ�ล�ยสถิติ

ประเทศปลอดเช้ือโควิด-19 ติดต่อกันน�นถึง 

24 วันก็ต้องพบกับข้อกังข�ครั้งใหม่ถึงม�ตรก�ร

ก�รตรวจคนเข้�เมืองและก�รติดต�มเฝ้�ระวัง

ต่�ง ๆ เพร�ะหลังจ�กที่ท�งสน�มบินเวลลิงตัน

ได้ปล่อยตัวนักเดินท�งจ�กสหร�ชอ�ณ�จักร 

ทีภ่�ยหลงัพบว�่เปน็ผูต้ดิเช้ือ ใหเ้ดนิท�งเข้�ม�ยงั

เมืองเวลลิงตันโดยไม่ต้องทำ�ก�รกักตัว 14 วัน 

ด้วยข้อยกเว้นด้�นมนุษยธรรม ก็เกิดคำ�ถ�ม

Did You Know?
 มชี�วนิวซแีลนดม์�กกว�่ 500,000 คนทีเ่ข้�ม�อ�ศยัอยูใ่นออสเตรเลยี และมชี�วออสเตรเลยี 

 ที่อ�ศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ประม�ณ 75,000 คน โซนก�รท่องเที่ยว Trans-Tasman Bubble 

 คร้ังน้ีจึงเป็นคว�มหวังคร้ังสำ�คัญที่ทำ�ให้ช�วกีวีและออสซีส�ม�รถกลับบ้�นไปห�ครอบครัว 

 ได้อย่�งสะดวกอีกครั้ง

 น�ยกรัฐมนตรีออสเตรเลีย สกอตต์ มอร์ริสัน (Scott Morrison) ยืนยันว่�จะผลักดันเส้นท�งบิน 

 ภ�ยในประเทศให้สำ�เร็จเสียก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจ�กนิวซีแลนด์ และดูเหมือนว่� 

 ช�วกีวีจะกระตือรือร้นกับแผน Trans-Tasman Travel Bubble นี้ม�กกว่� เพร�ะนิวซีแลนด์ 

 เป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจต้องพึ่งพ�ก�รท่องเที่ยวไม่ต่�งจ�กไทย โดยก�รท่องเที่ยวของ 

 นิวซีแลนด์ถือเป็นอุตส�หกรรมส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และส�ม�รถสร้�งร�ยได้เป็น 

 จำ�นวนเงินถึง 40.9 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2019

 นอกจ�กแนวคิด Travel Bubble เพื่อก�รท่องเที่ยวระหว่�งประเทศแล้ว ไอเดีย “Fast Lane”  

 ทีเ่ปดิรบันกัธรุกิจและผูรั้บร�ชก�รใหเ้ข้�ม�ทำ�ธุระไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั 14 วนัระหว�่งประเทศ 

 สิงคโปร์และ 6 เมืองในจีน อันได้แก่ เซ่ียงไฮ้ กว�งตุ้ง เทียนจิน ฉงช่ิง เจียงซูและเจ้อเจียง ก็เป็น 

 ไอเดยีทีน่่�จับต�มองเช่นกนั โดยผูเ้ดนิท�งจะตอ้งยืน่ขออนุมตักิ�รเดนิท�ง เข้�รับก�รตรวจ 

 ห�ไวรัส และเม่ือได้รับก�รรับรอง ก็ต้องด�วน์โหลดแอพพลิเคชันติดต�มตัว รวมท้ังไม่ส�ม�รถ 

 ใช้บริก�รขนส่งส�ธ�รณะได้

 ในเบื้องต้น ประเทศไทยมีแผนเข้�ร่วม Travel Bubble กับประเทศต่�ง ๆ  อ�ทิ ออสเตรเลีย  

 นิวซีแลนด์ ไต้หวัน จีน ฮ่องกง ม�เก๊� ญ่ีปุ่น เก�หลีใต้ เวียดน�ม เมียนม�ร์ กัมพูช� และ 

 สปป.ล�ว ซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รห�รือกัน
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ม�กม�ยจ�กช�วนิวซีแลนด์ถึงช่องว่�งของ

ม�ตรก�รก�รควบคมุและติดต�มก�รแพร่ระบ�ด

ที่ยังคงไม่รัดกุมเท่�ที่ควร ท�งก�รนิวซีแลนด์จึง

ไดพ้ย�ย�มแกไ้ขปญัห�ดงักล�่วโดยก�รใหท้ห�ร

เป็นผู้ควบคุมนักเดินท�งท่ีเข้�ม�ยังประเทศให้เข้�

รับก�รกักตัวอย่�งเคร่งครัดม�กขึ้นต่อจ�กนี้ไป

 แน่นอนว่�ปัญห�ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นน่�จะส่ง

ผลกระทบถึงแนวท�งก�รสร้�งโซนท่องเที่ยว

ปลอดภัย Trans-Tasman ไม่ม�กก็น้อย เพร�ะ

ทั้งสองประเทศต่�งก็ต้องก�รคว�มเช่ือมั่นซึ่งกัน

และกันม�กที่สุดในเวล�น้ี เพร�ะห�กมีข้อผิดพล�ด

แม้เพียงเล็กน้อยก็อ�จหม�ยถึงแผนก�รท่ีล่�ช้�ลง 

ซึ่งจะส่งผลกระทบกับธุรกิจและภ�คส่วนที่หวัง

พึ่ งพ�แผนก�รคร้ัง น้ี ดัง น้ันสิ่ งที่ จ�ซินด� 

อ�ร์เดิร์น น�ยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่�วไว้คงไม่

ผิดนักท่ีจะบอกว่� “แผนก�รน้ีจะไม่น�นเกินไป

ตร�บใดที่พวกเร�พร้อมแล้วจริง ๆ” (It won’t be 

too long before we are ready.) และในเมื่อ

ยังไม่มีประเทศไหนสร้�งเส้นท�งท่องเที่ยว 

ยคุหลงัโควิด-19 โดยเคร่ืองบนิไดส้ำ�เร็จอย�่งเปน็

รูปธรรมม�ก่อน ดูเหมือนว่�ส่ิงสำ�คัญท่ีออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์พย�ย�มกันอยู่ในตอนน้ี จึงต้อง

อ�ศยัคว�มกล�้ คว�มไว้ว�งใจซึง่กนัและกนั รวม

ทั้งคว�มรอบคอบอย่�งม�กที่สุดนั่นเอง Ph
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

การได้นั่งฟังบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) และบุคคลผู้ยังนั่ง
อีกหลายตำาแหน่งสำาคัญ ๆ ในบ้านเมืองน้ี เพื่อชี้ทางออกให้กับประเทศชาติยามเกิดวิกฤตหนักมาแล้วหลายหน 
เป็นเวลานานกว่าสองชั่วโมงเต็มถือเป็นโอกาสพิเศษ นอกจากประเด็นท่ีเราอยากเข้าไปหารือเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ท่ีทรุดหนักและยังคงไร้ทางออกที่ชัดเจนแล้ว การฟังบุคคลที่มีกรอบคิดและหลักยึดท่ีชัดเจนจากการผ่านประสบการณ์ 
มาหลายรัฐบาลกลับทำาให้ประเด็นท่ีเข้าหารือน้ันเจือจาง ทว่าน้ำาหนักของการพูดคุยกลับพุ่งตรงไปยังเป้าหมายท่ีคนใน 
เจเนอเรชันใหม่ต้องเร่งสร้างให้เป็นจริง “เวลาประเทศมันหลงทาง มันซัฟเฟอร์กันเป็นเจเนอเรชันนะ แล้วท่ีผ่านมาก็หลงทาง 
ด้วยความหวังดีท้ังน้ันเลย ถ้าส่ิงท่ีมันผิดอยู่ยังไม่เลิก ลูกคุณจะพูดถึงส่ิงท่ีคนทำากันวันน้ีอีกแบบคือรักชาติมาก แต่ฉุดชาติ 
ได้นานขนาดน้ัน” 

บรรยง	พงษ์พานิช
เม่ือประเทศหลงทาง นั่นคือปัญหาของเราทุกคน
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เม่ือโควิด-19 คืออัตร�เร่งใหม่ของมนุษย์โลกในวันน้ี ไม่ว่�มันจะกำ�ลังขับเคล่ือน

เร�ไปสู่อะไร คว�มปกติใหม่ หรือคว�มผิดปกติใหม่ ขอให้เร�นำ�โอก�สจ�ก

วิกฤตน้ีลงมือทำ�อะไรซักอย่�งเพ่ือให้หลุดพ้นจ�กก�รหลงท�ง ท่ีแม้จะไม่มี 

โควิด-19 โลกก็ยังต้องก�รก�รเปล่ียนแปลง

ความคิดสร้างสรรค์กับนักการเงิน  
ผมจะเป็นคนที่มีกรอบคิดแล้วก็จะยึด แต่อะไรถึงจะอยู่ในกรอบของ 

คว�มคิดสร้�งสรรค์ มันก็ต้องยึดโยงกับคว�มจริง และที่สำ�คัญมันต้อง 

ปฏิบัติได้ ท่ัว ๆ ไปคนมักจะไปเน้นแปลกใหม่ ไม่มีใครคิดม�ก่อน แต่ของผม 

ไม่เคยคิดอะไรใหม่เลย เอ�ของเก่� ๆ ทั้งนั้น เคยได้ยินที่ท่�นเซอร์ไอแซก 

นิวตัน ที่เข�มองเห็นอะไรได้ไกลกว่�คนอื่น ไม่ใช่ว่�เข�เก่งหรอก แต่เข�ยืน

อยู่บนบ่�ยักษ์1 เคยได้ยินสำ�นวนน้ีไหม อยู่บนบ่�ยักษ์หม�ยคว�มว่� 

คว�มรู้ทกุอย�่งในโลก มนุษยช�ติเข�สะสมไว้หมดแลว้ เร�เพยีงแคม่�เสริม

ม�เติมต่อ อย่�งผมเองก็จะใช้วิธีต่อยอดจ�กของเก่� เป็น ‘Empirical 

Creativity’ คือ ไม่ใช่ Creativity ม�จ�กที่ไหนไม่รู้ ไม่ใช่คว�มคิดบรรเจิด

ปุ๊บปั๊บ แต่เป็นคว�มคิดที่มีร�กฐ�นจ�กของเดิมแล้วก็ม�ปรับ ม�แต่ง 

ถ้�ตัวผมเองพอจะมีคว�มคิดสร้�งสรรค์บ้�งก็จะเป็นแนวน้ัน ตลอดชีวิตน้ี 

ผมถือคติว่� ถ้�ใครทำ�อะไรดีแล้วจดลิขสิทธ์ิไม่ได้ พรุ่งน้ีผมทำ�เลย 

(หัวเร�ะ) และจะพย�ย�มทำ�ให้ดีกว่�

วิกฤตต้มยํากุ้ง 
ก็อยู่ที่ว่�เร�เรียนอะไรกับมันนะครับ บ�งคนก็ไม่ได้เรียนรู้อะไร บ�งคนก็

เรียนรู้เยอะ บ�งคนก็จมปลักกับมันไปเลย เหมือนโควิดน่ะครับ คร�วนี้มัน

สะท้อนชัดเจนว่�โลกปัจจุบันน้ีมันไม่มีแล้วครับ ผมจะไม่พูดว่� ‘New Normal’ 

เพร�ะโลกไม่มี ‘Normal’ ม�ก่อนที่จะมีโควิด แต่โลกคือ ‘VUCA’ คือเป็น

โลกทีผ่นัผวน ไมแ่น่นอน เปน็โลกทีซ่บัซอ้น ไมต่รงไปตรงม� แลว้กค็ลมุเครือ 

(Ambiguity) นะครับ ไม่ชัด ไม่เจน แต่เร�ต้องอยู่และเรียนรู้อยู่กับมัน 

 คำ�ว่� ‘VUCA’ ม�จ�กกระทรวงกล�โหมของสหรัฐฯ ที่เข�วิเคร�ะห์

และก็ประดษิฐค์ำ�น้ีเพือ่จะบอกว�่ กลยทุธวิ์ธีก�รท�งทห�รแบบเดมิจะไม่เวิร์ก

แล้ว ถึงเป็นที่ม�ของคำ�ว่� Agility เป็นที่ม�ของคำ�ว่� Resilience คือต้องทำ�

องค์กรให้มันมีคว�มคล่องตัว พร้อมที่จะรับกับรูปแบบที่ไม่ค�ดฝันได้เสมอ 

ซึง่ผมแน่ใจว่�ทห�รไทยไมเ่ข้�ใจ มนัถงึมแีผนยทุธศ�สตร์ช�ตทิีเ่ปน็กฎหม�ย

ไงครับ มนัมไีมไ่ดค้รับ เพร�ะเร�จะติดมนัเปน็กับดกั มนัเปน็โซต่รวนนะครับ 

ไม่ใช่คบไฟ วันนี้มันพิสูจน์แล้วครับ แผนปฏิรูปประเทศส�มพันกว่�หน้�คือ

กฎหม�ยที่ถูกบังคับให้ชี้นำ�ประเทศไป 20 ปี แต่ 3 ปีม�แล้ว เข�ก็ไม่ใช้นะ 

แต่มันอยู่ จะใช้ก็ต่อเมื่ออย�กใช้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน บังเอิญวันนี้ไม่ต้องใช้ 

(หัวเร�ะ) ถ้�รัฐบ�ลที่ไม่ถูกใจก็จะหยิบม�ใช้ แต่มันจะเป็นเร่ืองที่พันกัน 

ไปหมด อย่�งโควิดน่ีพิสูจน์ชัดเลยครับ ว่�แผนท่ีคุณเขียนไว้ส�มพันส่ีพันหน้� 

ฉีกทิ้งได้เลย เพร�ะโลกมันไม่เหมือนเดิมอย่�งสิ้นเชิง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เร�ต้องก�รองค์ประกอบเชิงสถ�บันที่ทำ�ให้เร�คล่องตัว ผมไม่ได้ฝักใฝ่

ก�รเมืองนะ แต่ทำ�ไมประช�ธิปไตยถึงสำ�คัญ ถ้�มองในมุมของเศรษฐกิจ 

ประช�ธิปไตยก็เหมือนกับระบบตล�ด คือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

เข�มีส่วนร่วมมีสิทธ์ิมีเสียง จะเป็นผู้บริโภค ผู้ผลิตอะไร ประช�ธิปไตยก็คล้�ยกัน 

คือ ทุกคนมีสิทธ์ิมีเสียงเข้�ม�เกี่ยวข้อง ทีน้ีประช�ธิปไตยที่ ‘สมบูรณ์’ ก็ไม่มีนะ 

มันก็ยังพัฒน� ต้องปรับกันไปเรื่อย ๆ แต่แนวที่ชี้ชัดอย่�งหนึ่งคือผมจะเอ�

ดัชนี 3 ตัวม�วัด ดัชนีที่หนึ่งคือดัชนีที่ ช้ีวัดคว�มมั่งคั่ง ซึ่งก็วัดโดย 

GDP per Capita ของ World Bank ที่แม่นยำ�ที่สุด ดัชนีที่สองก็คือดัชนี

คว�มโปร่งใส ท่ีวัดโดย Corruption Perception Index ของ TI (Transparency 

International) ดัชนีที่ส�มก็คือ Democracy Index ดัชนีคว�มเป็น

ประช�ธิปไตย ถ้�ใช้แพร่หล�ยที่สุดก็เป็นของนิตยส�ร The Economist 

ถ้�เอ�ส�มอันนี้ม�ดู จะแปลกใจม�กว่� 20 ประเทศดัชนีมันซ้ำ�กันหมดเลย 

ว่�ประเทศไหนท่ีเป็นประช�ธิปไตยก็จะเป็นประเทศท่ีมีคว�มโปร่งใส โกงย�ก 

พัฒน�เป็นลำ�ดับ แล้วก็เป็นประเทศท่ีม่ังค่ังในระยะย�ว ฉะน้ันคำ�ถ�มง่�ย ๆ 

คือ มันเป็นเพร�ะรวย แลว้เลยไมโ่กง เลยเค�รพสทิธิคนอืน่ หรือเพร�ะเค�รพ

สิทธิคนอื่น แล้วไม่โกง มันถึงรวย นึกออกไหมครับ 

วิกฤตในโอกาส
ผมอย�กจะชี้โอก�สสัก 3-4 อย่�ง ที่เร�น่�จะใช้จ�กวิกฤตครั้งนี้ คือพอเกิด

วิกฤต ส่ิงหน่ึงท่ีท่ัวโลกจะเกิดเหมือนกันหมดคือรัฐบ�ลจะขย�ยตัว เพร�ะมันมี

เหตุผลเยอะ ในย�มปกติ โลกเร�พิสูจน์แล้วว่�รัฐต้องหด ถ้�คุณฟังสีจ้ินผิงพูด 

ทุกปีเข�จะเน้นหดรัฐและให้ตล�ดทำ�ง�นม�กข้ึน อันน้ันคือแนวโน้มที่โลก

พัฒน�และประสบคว�มสำ�เร็จ ประเทศไหนรัฐเล็กมักเจริญ แต่รัฐเล็กน้ัน

ต้องเป็นรัฐที่ดีและรัฐที่ฉล�ดด้วย แต่พอเกิดวิกฤต ไม่ว่�จะเกิดสงคร�ม 

วิกฤตเศรษฐกิจ หรือโรคระบ�ดร้�ยแรงอย่�งคร้ังน้ี ซึ่งจะนำ�ไปสู่วิกฤต

เศรษฐกิจต่อม� รัฐจะต้องขย�ยตัว อันนี้คือแนวคิดแบบ Keynesian2 ของ

จอห์น เมย์น�ร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) เพร�ะว่�มีรัฐเท่�นั้น 

ทีจ่ะรวบรวมทรัพย�กรขน�ดมโหฬ�รเพือ่นำ�ม�แกป้ญัห�ได ้แต่หลกัของมนั

ก็ต้องมีกรอบว่�รัฐไม่ใช่แค่ขย�ยอย่�งเดียว แต่ต้องรู้จักหดด้วย เพร�ะหลัง

สงคร�มโลกคร้ังที ่2 ประเทศไหนทีข่ย�ยเสร็จแลว้หด ประเทศน้ันด ีประเทศ

ที่ขย�ยแล้วแช่ กล�ยเป็นสังคมนิยม ประเทศนั้นระยะย�วไม่ดี 

1 If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.
2 Keynesian Economics กล่�วว่� ภ�ครัฐส�ม�รถรักษ�อัตร�เจริญเติบโตและคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจได้ในเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่งทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชนล้วนมีบทบ�ทที่สำ�คัญ

ประเทศไหนท่ีเป็นประชาธิปไตยก็จะ
เป็นประเทศท่ีมคีวามโปรง่ใส โกงยาก 
พัฒนาเป็นระดับ แล้วก็เป็นประเทศที่
มั่งคั่งในระยะยาว ฉะนั้นคำาถามง่าย ๆ  
คือ มันเป็นเพราะรวย แล้วเลยไม่โกง 
เลยเคารพสิทธิคนอื่น หรือเพราะ
เคารพสิทธิคนอื่น แล้วไม่โกง มันถึง
รวย นึกออกไหมครับ 
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 ทีน้ี ผมกลับม�พูดถึงของเร� ของเร�รัฐขย�ย ตอนน้ีออกม�ตรก�ร 

ม� 1.9 ล้�นล้�น ผมจะบอกให้ว่�ไม่พอ ต้องออกอีก ต้องยอมรับคว�มจริงว่�

คนที่เข�เดือดร้อน มันเดือดร้อนหนักม�ก ผมสนับสนุนเรื่องม�ตรก�รท�ง

ส�ธ�รณสุข ผมชื่นชมนะครับว่�ประเทศไทยอยู่อันดับต้นของโลกในแง่ของ

ก�รจัดก�รโควิด-19 ไหน ๆ เร�ทำ�ม�ถึงขั้นนี้แล้ว ถ�มว่�รัฐก็ขย�ยตัวแล้ว

เร�จะใช้โอก�สยังไง โอก�สที่หน่ึง คือเร�ต้องมีกรอบของก�รขย�ยตัว 

ว่�ก�รขย�ยตัวน้ัน ผมใช้หลัก 5 T ของ ดร. สันติธ�ร เสถียรไทย ก็ได้ 

คือมันต้อง ‘Titanic’ ต้องใหญ่ น้ำ�จิ้ม ๆ อย่�ทำ� ผมถึงบอก 1.9 ล้�นล้�น 

มันยังไม่พอ เพิ่มอีกล้�นล้�นก็ได้ หนี้ส�ธ�รณะไม่ได้น่�กลัว ถ้�เร�จัดก�ร

กับมันดี อันท่ีสองก็คือ ‘Timely’ ต้องทำ�ทันเวล�ไม่ใช่รอจนประช�ชน 

เดือดร้อนแสนส�หัสอดอย�ก เรื่องที่ส�ม ‘Targeted’ ตรงเป้� พย�ย�มห�

ม�ตรก�รที่รัฐส่งตรงไปที่ประช�ชนโดยไม่ต้องมีก�รดำ�เนินก�รภ�ครัฐ 

เช่น ไม่ต้องก่อสร้�ง ไม่ต้องเปิดประมูล ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้�ง ผมสนับสนุน

ม�ตรก�รแจกเงินนะ เพร�ะมันโกงย�กม�ก ถ้�จะโกงคุณต้องสร้�งคนตัวปลอม

เท่�นั้นเลย หรือม�ตรก�รภ�ษี นี่ก็โกงย�ก เหมือนอย่�งเยอรมัน เข�เลื่อน

ก�รจ่�ยภ�ษีไปเลย 2 ปี เพื่อให้เงินยังอยู่ในระบบ ต่อม�คือ ‘Transparent’ 

ก�รใช้เงินทั้งหมดต้องโปร่งใส ต้องเปิดออกม�ให้หมด และอันสุดท้�ยก็คือ 

‘Temporary’ คือ ต้องช่ัวคร�ว เสร็จแล้วต้องถอย ไม่ใช่ขย�ยแล้วแช่เลย 

ถ้�เอะอะพอจะทำ�อะไรก็ต้ังหน่วยง�น มันจะเลิกย�กนะครับ

 ทีนี้ผมขอพูดถึงโอก�สจ�กก�รใช้จ่�ยของรัฐก่อน อันที่หนึ่ง ผมบอกว่�

หนี้ส�ธ�รณะขึ้นไปเลย 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องกลัว ให้มันติดเพด�น ขย�ย

เพด�นก็ยังได้ เพร�ะเพด�นหน้ีส�ธ�รณะมันเป็นหนี้ส�ธ�รณะต่อร�ยได้

ประช�ช�ต ิแตร่�ยไดป้ระช�ช�ติมนัลบดว้ย ตัวบนเพ่ิม ตัวล�่งลด เปอร์เซน็ต์

ก็สูง เพร�ะมันลบได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ในสองปี เพร�ะฉะน้ันไม่ต้องกลัว 

เมื่อเหตุก�รณ์จำ�เป็นก็ไปเปลี่ยนซะ ส่วนวิธีลดในอน�คต ยิ่งคุณบอกวิธีลด

เพด�นหน้ีไวล้ว่งหน้�เท�่ไหร่ ก�รกูก้ย็ิง่ง�่ยและตน้ทนุต่ำ�เท�่น้ัน วธีิลดทีห่น่ึง

คือข้ึนภ�ษี ภ�ษีท่ีควรข้ึนท่ีสุดมีอยู่สองอัน คือภ�ษีนิติบุคคล เพ่ิมกลับไปเป็น 

25 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ไม่ทำ�ให้บริษัทไทยสูญเสียศักยภ�พ 

ก�รแข่งขัน ส่วนอีกอันคือภ�ษีทรัพย์สิน เพร�ะมันจัดเก็บง่�ย อย่�งภ�ษี

ที่ดินไม่มีใครยกไปซ่อนได้ ฉะนั้นภ�ษีสองตัวนี้ หนึ่ง ประสิทธิภ�พดี สอง 

มันเก็บจ�กคนรวย 

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
อีกอันหน่ึงที่ควรทำ�ในเวล�น้ีคือก�รแปรรูปรัฐวิส�หกิจ ถ้�คุณแปรรูปให้

สมบูรณ์ ให้เหลือศูนย์อย่�งที่รัฐบ�ลอังกฤษปล่อยข�ย British Petroleum, 

British Airways, British Telecom ไม่ถือสักหุ้น ข้อดีก็คือได้เงิน ถ้�โอก�ส

จังหวะดีเงินสองส�มล้�นล้�นน่�จะได้ แล้วจะมีประสิทธิภ�พม�กข้ึนด้วย 

ผมเปน็เสรีนิยมใหม ่ไมช่อบรัฐ ตอ้งขอโทษทกุคนดว้ย เพร�ะว�่รัฐมันพสิจูน์

แล้วว่� ถ้�ไม่ถูกกดดันให้เพิ่มประสิทธิภ�พ เพิ่มศักยภ�พเพื่อแข่งขัน 

อย่�งเช่น รัฐวิส�หกิจที่ไม่ถูกกดดันให้แข่งขัน มันเละหมด นี่คือ Creativity 

ง่�ย ๆ ไม่ต้องคิดอะไรให้แปลกแหวกแนว และช่วยลดหน้ีส�ธ�รณะกลับไป 

ที่เดิมเลย 

พรก. เงินกู้ต้านโควิด
สี่แสนล้�นที่คุณจะฟื้นฟู ตอนนี้มีสี่หมื่นกว่�โครงก�ร แปดแสนกว่�ล้�นนะ

ครับรอคิว แล้วหล�ยโปรเจ็กต์ มันไม่ได้ตอบโจทย์ ผมบอกว่�ขอแสนล้�น

ได้ไหม ไม่ต้องเอ�ทั้งหมด แล้วโยนลงไปให้ท้องถิ่น แบ่งต�มจำ�นวนหัวเลย 

แล้วก็แบ่งต�มจีดีพีก็ได้ ท้องถิ่นไหน GDP per Capita ต่ำ� เอ�ไปเยอะ per 

Capita สูง ก็เอ�ไปต่อหัวน้อยลงหน่อย ลดหลั่นลงไป เร�มีโครงสร้�งเดิม

อยู่บ้�งแล้ว กองทุนหมู่บ้�น ไปปลุกข้ึนม� แล้วให้เข�จัดก�รเอง มันได้ทดลอง

กระจ�ยอำ�น�จและทรัพย�กร ให้ชุมชนดำ�เนินก�รกันเอง ไม่ต้องม�ให้ 

ส่วนกล�งจัดซ้ือจัดจ้�งให้ เช่ือไหมครับว่� ประวัติศ�สตร์ก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน

ทีป่ระสบผลสำ�เร็จม�กอย่�งหน่ึงกค็อืกระจ�ยลงไปใหท้อ้งถิน่ควบคมุกนัเอง 

 แล้วผมอย�กเสนอเพ่ิมนะครับ ในส่ีแสนล้�นน้ี ให้กันไว้ 0.5 เปอร์เซ็นต์ 

ประม�ณสองพนัล�้น ม�ตัง้กองทนุเปดิใหภ้�คประช�สงัคม คอื NGO เสนอ

โครงก�รที่จะตรวจสอบว่�เงินทั้งหมดถูกใช้อย่�งโปร่งใสหรือไม่ เพร�ะก�ร

กำ�จัดคอร์รัปชันแค่เปิดเผยอย่�งเดียวไม่พอ ทุกคนต้องถูกบังคับให้เปิดเผย 

ทุกร�ยละเอียดในเชิงรุก คือต้องเปิดก่อนเลย แล้วเปิดในฟอร์แม็ตที่เรียกว่� 

machine readable ด้วย ถ้�เปิดเผยในระดับนั้น เร�ให้ภ�คประช�สังคม

ที่เป็นผู้เชี่ยวช�ญม�ตรวจสอบ สองพันล้�นน้ี ผมเอ�หัวเป็นประกันว่�

ประหยดัไดม้�กกว�่หมืน่ล�้น โยนม�สองพนัเพือ่ตรวจสอบส�มแสนเก้�หม่ืน

แปดพันล้�น

หยุดเชื้อเพื่อชาติ?
ผมทำ�โพลเล็ก ๆ ของผมเองกับสม�ชิก มีคนตอบม�สัก 500 คน แต่น่�สนใจ 

ผมถ�มว่�ที่เร�ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รหยุดยั้งก�รแพร่ระบ�ดของโควิด 

เกดิข้ึนเพร�ะ 1. ประช�ชนคนไทยร่วมกนัหยุดเช้ือเพือ่ช�ต ิหรือ 2. ประช�ชน

คนไทยร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อ ‘กู’ คุณว่�คนตอบอันไหนม�กกว่� เชื่อไหมว่�

ตอบข้อ 1 แค่สัก 5 คน อันนี้สะท้อนอะไรรู้ไหม เลิก! เลิกบอกว่�ทุกคน 

ลุกข้ึนม�ทำ�เพื่อส่วนรวม มันแปลว่�อะไรไม่รู้ ผมทำ�ต่อต้�นคอร์รัปชันม� 

10 ปี ตอนแรกก็พย�ย�มจะเชิดชูคุณธรรมท่ีแปลว่�อะไรก็ไม่รู้ ในทีสุ่ดเร�ก็เลย

ไปศึกษ�แล้วพบว่� ประเทศที่ประสบคว�มสำ�เร็จเข�ใช้ self-interest ครับ 

เข�ต้องบอกให้ประช�ชนรู้ว่�ที่มันโกงเนี่ย มันโกงคุณแหละ แล้วก็คุณแหละ

เป็นคนเดือดร้อน และคุณก็ต้องลุกขึ้นม� ไม่ได้ลุกขึ้นม�เพื่อช�ติอะไรเลย 

ลุกขึ้นม�เพื่อคุณ เพื่อครอบครัวคุณ เพื่อพรรคพวกคุณนี่แหละ อันนี้มันถึง

ประสบผลสำ�เร็จ ดังน้ันก�รออกแบบนโยบ�ยส�ธ�รณะ ขอโทษครับ เลิกเหอะ 

ชูส่วนรวม ชูคุณธรรม จริยธรรม มันไม่เวิร์ก ชูตรงไปตรงม�เลยครับ 

เพร�ะมันไม่ผิดอะไรที่ทุกคนจะลุกข้ึนม�ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง 

ผมทำ�ง�นม�สี่สิบกว่�ปี ผมก็รู้จักเยอะเลย ทั้งคนที่ยัดเงิน ทั้งคนที่รับเงิน 

ขอประท�นโทษครับ ไม่เคยมีใครคิดว่�ตัวเองช่ัวเลยสักคนเดียว เข�มีคำ�อธิบ�ย

ให้ตัวเข�เองได้หมด ตั้งแต่คำ�อธิบ�ยห่วย ๆ แบบ ‘ใคร ๆ ก็ทำ�กัน’ หรือ 

‘ถ้�ไม่ทำ� แล้วจะไปสู้คู่แข่งที่เข�ทำ�ได้ยังไง’ 

โอกาสทางการท่องเที่ยว
ไหน ๆ เร�ทำ�ได้ขน�ดนี้ ทำ�ไมเร�ไม่ลองจัด Safe Haven Tourism สมมติ 

3 เดือน ให้เศรษฐียุโรป เศรษฐีอเมริกันม�อยู่เมืองไทย หัวละล้�น ผมว่�มี

ลูกค้�จมเลย ม�ถึงปั๊บ คุณมีโรงแรม 4 ด�วให้อยู่ 14 วัน หลังจ�กนั้นไป 
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5 ด�ว แลว้จดัทวัร์จดัอะไรใหด้เีลย ต้ังไวห้มืน่คนก็หมืน่ล�้นแลว้ แลว้โรงแรม

เข�ก็ดีขึ้น ถ้�อย�กกินมิชลินก็เพิ่มมื้อละหมื่น นี่ผมยกตัวอย่�ง หรือจะทำ�

หล�ยระดับก็ยังได้ แล้วก็ถ้�ป่วย เร�มีโรงพย�บ�ลให้ อยู่ทีน่ั่นคุณห�ไม่ได้นะ

โรงพย�บ�ล แถมเอ�เศรษฐีม� คณุได้ชว่ยช�วบ้�นที่ยโุรปด้วยนะ ชว่ยเฉลีย่

จำ�นวนคนป่วยที่เข้�โรงพย�บ�ล ส่วนบ้�นเร� คุณจำ�ได้ไหม เข�บอกว่�เป้�

หม�ยของเร�คอื flattening the curve ทำ�ยงัไงไมใ่หจ้ำ�นวนผูป้ว่ยเกนิเคร่ือง

มือที่รองรับ เร�ก็เลยทำ�ให้ curve มันช้�ที่สุด ถ�มว่� facilities มีเท่�ไหร่ 

13,000 คน คนป่วยมีเท่�ไหร่ 70 คน โรงพย�บ�ลยังเจ๊งเลยตอนนี้

ปฏิรูประบบราชการ 

มีข้�ร�ชก�รจำ�นวนม�กเลยท่ีเกิดข้ึนม�เพ่ือ execute กฎท่ีไร้ส�ระ ก�รปฏิรูป

ร�ชก�รจึงต้องปฏิรูปกฎหม�ยคู่กันไป ก�รลดรัฐคือหลักเสรีนิยมใหม่ทีบ่อกว่�

รัฐบ�ลควรมีหน้�ที่เฉพ�ะเท่�ที่จำ�เป็น เช่น ส่งเสริม คอยคุมกฎ เพื่อให้เกิด

ก�รแข่งขันอย�่งเปน็ธรรม คอยอำ�นวยคว�มสะดวกสว่นกล�ง ดเูร่ืองทีเ่อกชน

ไม่ทำ� เช่น ก�รศึกษ� ก�รพย�บ�ล นอกนั้นต้องให้เอกชนทำ�ให้ม�กที่สุด 

น่ีคือหลัก รัฐบ�ลจะเข้�ไปยุ่งกับตล�ดได้ในสองกรณี กรณีท่ีหน่ึงคือส่ิงที่ 

เรียกว่� ‘ตล�ดล้มเหลว’ (Market Failure) เช่น เกิดก�รผูกข�ด (monopoly) 

ขึ้นม� รัฐต้องไปยับยั้งไม่ให้เกิด หรือในบ�งกิจก�ร ถ้�มันเกิดผูกข�ดโดย

ธรรมช�ติ รัฐก็ต้องควบคุมไม่ให้เอ�อำ�น�จไปค้�กำ�ไรเกินควร แต่รัฐไทย  

ทำ�ตรงข้�ม ส่งเสริม monopoly เพร�ะเอกชนชอบที่สุด ใครได้ไปก็ร่ำ�รวย

มห�ศ�ล กับอีกเรื่องหนึ่งคือ ก�รมีแนวคิดเรื่องก�รจัดก�รกับ externalities 

(ผลกระทบภ�ยนอกที่เกิดข้ึนจ�กก�รผลิตสินค้�และบริก�ร) ซึ่งโดยทฤษฎี

คือ มันไม่มี Stakeholder เป็นตัวแทนเข้�ไปต่อรองในตล�ด รัฐก็ต้อง 

ทำ�หน้�ที่ แต่ก�รจัดก�รกับ externality อันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบคือ 

ก�รให้เอกชนสำ�นึกเอง แล้วก็ออกม�เป็น CSR ที่มันไม่ได้เรื่อง

 

ลดกฎระเบียบ
ปฏิรูปแปลว�่จดัใหม ่แปลว�่บริบทแบบเดมิ ๆ  ไมเ่วร์ิก หรือไมม่ปีระสทิธิภ�พ

เต็มที่ เวล�จัดใหม่ ก็เกิดก�รแบ่งใหม่ หรือ redistribution คนที่เคยได้

ประโยชน์จ�กร�กฐ�นเดิมบ�งคนก็เสีย เป้�หม�ยของก�รปฏิรูปในระดับ

ประเทศท่ีดีก็คือทำ�ยังไงท่ีจะทำ�ให้ประโยชน์ท่ีมันกระจุกอยู่มันกระจ�ยออกไป 

ให้คนท่ีไม่ควรได้ประโยชน์อย่�ได้ เอ�ประโยชน์ออกสู่ส�ธ�รณะ แต่ก�รปฏิรูป 

มันไม่ win - win มัน somebody has to lose something ซึ่งเข�ไม่ยอม

ง่�ย ๆ  หรอก คนชอบพูดว่�ปฏิรูป แล้วไม่เข้�ใจบริบทของมัน ไม่เข้�ใจปัญห�

อุปสรรคของมัน ปฏิรูปที่ดีก็คือเอ�ประโยชน์ที่มันกระจุก กระจุกไม่ใช่ 

คนเดียวนะ อ�จจะเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหม่ืนก็ได้ ออกไปให้ 70 ล้�น พอเวล�

ปฏิรูปจริงปั๊บ ง่�ย ๆ เลย 70 ล้�นคนเข�ไม่รู้สึก สมมติว่�ผมลดคอร์รัปชัน

ได้ 4,000 ล้�น เยอะไหม แต่พอเป็น 70 ล้�นได้คนละ 80 บ�ท คุณนึกออกไหม 

เข�ไม่เก็ตเลย น่ันคือส่ิงท่ีคุณต้องเข้�ใจ ต้�นคอร์รัปชันก็เหมือนกัน พอทำ� 

ก�รปฏิรูปปั๊บ คนที่เสียประโยชน์ก็ไม่ยอม ทีน้ีปฏิรูปมันจะเกิดได้ก็ต่อเม่ือ

ประช�ชนเข้�ใจ และพรรคก�รเมืองเข้�ใจ เพร�ะมันจะชนะเลือกต้ังไง ยังไง

ผมเช่ือว่�ถ้�ประช�ชนเลือก ประช�ชนก็ต้องเรียนรู้ไป แต่เร�ยังเช่ือว่�

ประช�ชนยังไม่ mature พอที่จะเลอืกส่ิงที่ถูก แต่สิ่งที่ถูกคืออะไร คำ�ว่�ถูกน่ี

เป็นคำ�ที่ผมเกลียดที่สุดเลย ถูกของใคร ใครตัดสิน

ทําแท้งใบอนุญาต
คุณรู้จักโครงก�ร Regulatory Guillotine3 ไหม ประเทศไทยเร�มีพระร�ชบัญญัติ

อยู่พันฉบับ แต่เร�มีคำ�สั่ง กฎเกณฑ์ ที่ออกต�มพระร�ชบัญญัติต่�ง ๆ ใน

ระดบักฎกระทรวงลงไปจนถึงระดบัทีป่ระช�ชนต้องทำ�แสนกว่�ฉบบั ออกม�

เป็นร้อยปี แล้วไม่เคยเลิกด้วย มีแต่ออกเพิ่ม ประเทศไทยมีใบอนุญ�ตที่

ประช�ชนและผู้ประกอบก�รต้องขอจ�กท�งก�รส�มสี่พันชนิด ขน�ดที่ 

OECD แนะนำ�ว่�ไม่ควรจะเกิน 300 ฉบับ แล้วใบอนุญ�ตหนึ่งใบ ก็ต้องตั้ง

หน่วยง�น มีข้�ร�ชก�รเป็นร้อย ๆ ทำ�หน้�ที่ออกใบอนุญ�ต และทุกใบ

อนุญ�ตกต็อ้งมน้ีำ�ร้อนน้ำ�ช� สมมตถิ�้เร�อย�กสนับสนุนธุรกจิ Health Care 

มันก็จะติดกฎระเบียบไร้ส�ระเต็มไปหมด ทำ�ให้ธุรกิจขย�ยตัวไม่ได้ ซึ่งก็

ต้องพย�ย�มตัดทอน 

สถานการณ์ต่อเนื่องจากโควิด-19
โอก�สท่ีผมเล่�น่ีล่ะ มันอ�จจะเป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ  แต่โอก�สพวกน้ีสำ�คัญ

คือกระบวนก�รต่อต้�นคอร์รัปชันที่ได้ผลม�กที่สุด เข�เรียกว่�ไปพัฒน�

ระบบนิเวศมันเพ่ือท่ีจะให้ก�รคอร์รัปชันเกิดย�ก และถ้�มันเกิด ก็ให้ปร�กฏง่�ย 

จริง ๆ คอนเซปต์น้ีมันต้องใช้ภ�คประช�สังคม ต้องสร้�งคว�มโปร่งใส 

ก�รเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก ต้องแก้พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�ร ต้องบังคับ

ให้รัฐวิส�หกิจเปิดม�กกว่�น้ี ถ้�จะจัดซ้ือ ต้องประก�ศออกม�ให้หมด ว่�คุณ

ซื้ออะไร ร�ค�เท่�ไร ผมเคยเข้�ไปตรวจ ตรวจทีไรกระบวนก�รถูกต้องทุกที 

แต่ผมบอกว่�คุณต้องเปลี่ยนม�ไล่ดูจ�กผลลัพธ์ ถ้�กระบวนก�รถูกต้อง 

แล้วทำ�ไมถึงซื้อของได้แพงตลอด 

Think Tank ของชาติ
สิ่งที่เมืองไทยข�ดม�ก ๆ คือกองทุนภ�คประช�สังคมที่มีคุณภ�พและมี

ทรัพย�กร และกห็น่วยง�นประเภททีเ่ปน็ Think Tank อย�่งอเมริก� ร�กฐ�น

ภ�คประช�ชน ภ�คธุรกิจ เข�สนับสนุนเรื่องภูมิปัญญ� เลยมี  Think Tank 

คุณจำาได้ไหม เขาบอกว่าเป้าหมาย 
ของเราคือ flattening the curve 
ทำายังไงไม่ให้จำานวนผู้ป่วยเกินเคร่ืองมือ
ที่รองรับ เราก็เลยทำาให้ curve มันช้า
ท่ีสุด ถามว่า facilities มีเท่าไหร่  
13,000 คน คนป่วยมีเท่าไหร่ 70 คน  
โรงพยาบาลยังเจ๊งเลยตอนนี้ 

3 Regulatory Guillotine (RG) เป็นก�รทบทวนกฎหม�ยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อลด ละ เลิกกฎหม�ยที่ไม่มีคว�มจำ�เป็น ล้�สมัย ไม่สะดวก สร้�งภ�ระต่อก�รปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น 
 ก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน และก�รใช้หลักเกณฑ์ในก�รทบทวนที่เป็นระบบ ซึ่งจะทบทวนใน 2 มิติ คือ ด้�นนิติศ�สตร์ เป็นก�รทบทวนคว�มจำ�เป็นท�งกฎหม�ย  
 และด้�นเศรษฐศ�สตร์ เป็นก�รทบทวนคว�มคุ้มค่�ท�งเศรษฐศ�สตร์และธุรกิจ



CREATIVE THAILAND  I  32

เยอะม�ก เป็นพันน่ะ เยอรมันมี 200 จีนยังมี 300 เลย แต่เยอรมันกับจีน 

รัฐบ�ลให้เงินนะ ส่วนของเมืองไทย เงินทองก็ไม่ค่อยจะมี แถมบ�งทีรัฐบ�ล

ก็ไม่เข้�ใจ ส่วนสถ�บันก�รศึกษ� KPI เข�ไม่เก่ียวกับ Think Tank ไม่เก่ียวกับ 

Policy Watch เลย ดังนั้นมันต้องไปเพิ่มตรงนั้น ผมก็พย�ย�มที่จะเชียร์ให้

พวกอ�จ�รย์รุ่นใหม่ลุกขึ้นม�ทำ�เรื่องพวกนี้ แต่เข�ไม่รู้จะทำ�ไปทำ�ไม มันก็

เลยตอ้งมสีภ�วจิยัทีต่อ้งตัง้โจทยว์จิยัแลว้กใ็หท้รัพย�กร กเ็ปน็ channel หน่ึง

ที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องทำ�ให้ดี และให้ปลอดก�รเมือง 

ทีมของบรรยง
ผมเหน็องคก์รทีป่ระสบคว�มสำ�เร็จในโลก จะต้องมคีนทัง้สองสว่น กค็อืพวก

สมองขว�ทีเ่ปน็คว�มคดิสร้�งสรรค ์แลว้กพ็วกทีเ่ปน็สมองซ�้ย คอืคนทีท่ำ�ให้

มันเกิดก�รลงมือทำ� ทุกคนน่ะ อย่�งบิล เกตส์ หรือ สตีฟ จอบส์ เข�จะมี

คู่หูที่สำ�คัญ แต่จุดอ่อนของมนุษย์ก็คือก�รที่เร�จะชอบคนที่เหมือนตัวเอง 

น่ีเป็นเร่ืองธรรมด�นะครับ เพร�ะเร�จะคิดว่�คนที่เหมือนเร�เน่ียเพอร์เฟกต์ 

แต่ผมเลือกจะเรียนรู้ แล้วก็ฝึกตัวเองตรงกันข้�ม อย่�งที่เกียรติน�คินภัทร

ผมจะต้องห�คนที่เข�มีในสิ่งที่ผมไม่มีม�ร่วมทีมให้ม�กที่สุด ทีมมันถึงจะ

ส�ม�รถเพิ่มศักยภ�พได้ แต่เมืองไทยเดี๋ยวนี้นะครับ เร�จะสังเกตว่� แค่คิด

ยังต้องให้เหมือนเลย เป็นขว�ก็ต้องขว�ด้วยกัน ซ้�ยก็ซ้�ยด้วยกัน เป็นสลิ่ม

เร�ก็ต้องสลิ่มด้วย (หัวเร�ะ) มันก็เลยไปใหญ่ เป็นทห�รก็ต้องคิดแบบทห�ร 

ผมพูดแบบทั่วไปนะครับ ไม่ได้โจมตีใคร แต่เร�เห็นอยู่ทั้งหมด ซึ่งอันนี้เป็น

คว�มเข้�ใจผิดที่ทำ�ให้ศักยภ�พของทีมมันเลยแคบ เพร�ะก�รที่เร�ชอบคน

เหมือนเร� 

 ถ้�เป็นผม ผมจะใช้คำ�ว่� ‘สำ�เหนียก’ ว่�ตัวเองมีศักยภ�พแค่น้ี 

เพร�ะฉะน้ันเวล�ผมอย�กจะเพ่ิมศักยภ�พขององค์กร ผมก็ต้องไปพ่ึงศักยภ�พ

คนอ่ืน วิธีท่ีคุณจะพ่ึงศักยภ�พคนอ่ืนได้ มันต้องประกอบด้วย 2 อย่�ง คือ 

อย่�งทีห่น่ึง คุณต้องมีคว�มเข้�อกเข้�ใจคนอ่ืนเข� คือมนุษย์ทุกคน เร�จะเอ�

ตัวเร�เป็นแก่น หนีไม่พ้นจะม�กจะน้อย แต่ถ้�เร�รู้จักพิจ�รณ�ไปอยู่ที่ 

จุดยืนของคนอื่น โลกเร�ก็จะกว้�งข้ึน และอีกคำ�หน่ึงก็คือเค�รพคนอื่น 

ผมทำ�ง�นม� 40 ปี อ�ยุหกสิบกว่�ปี ผมเรียนรู้ว่�มนุษย์ทุกคนเข�มีข้อดี 

ที่คุณเค�รพได้ทุกคน ไม่มียกเว้นเลยครับ ผมพบอย่�งนั้น แล้วจะทำ�ให้เร�

ส�ม�รถอยู่ได้ 

โลกที่เลื่อนไหล 

วิกฤตเศรษฐกิจคร�วน้ี มันจะหนักกว่�ต้มยำ�กุ้งใน 2 มิติ ต้มยำ�กุ้งมันรู้ชัด 

ว่�มันเกิดเพร�ะอะไร แล้วพอมัน collapse มันก็เดือดร้อน แต่มันก็ตั้งหลัก

และมันฟื้นได้ โดยก�รใช้คำ�ว่� external price adjustment คือ devalue 

ลงไป เดี๋ยวมันก็ขึ้นม�เอง แต่คนเดือดร้อนคร�วที่แล้ว เป็นคนรวยซะเยอะ 

แต่คร�วน้ีไม่ใช่ คร�วน้ีคนข้�งล่�งจะเดือดร้อนม�กกว่� และโลกข้�งนอก

ช่วยเร�ไม่ได้ เพร�ะงั้นมันจะลงลึก แล้วก็จะเดือดร้อนหนัก ผมถึงเชียร์ว่�

รัฐบ�ลต้องใส่เงินม�กกว่�นี้ แต่ต้องใส่ให้ตรงจุด ให้คนที่เข�เดือดร้อนจริง 

อย่�จัดสรรทรัพย�กรให้มันไปผิดจุด อย่�งถ้�ผมจะให้ ผมให้แต่คนไม่มีกิน

อย�่งเดยีว ตอนนีภ้�ษผีมไมต้่องหกัไป 3  ป ีเพร�ะไดใ้บหกัภ�ษเีต็มไปหมด 

นั่งหยอดทุกวัน

โจทย์ใหม่
อ�จจะเป็นโรคอื่น ด�วห�งชนโลก อะไรก็ว่�กันไป แต่ไม่เป็นไรครับ ยังไง

โลกกด็ข้ึีน บลิล ์เกตส ์ยงัถงึกบัคดิว�่โควดิคร�วน้ีจะทำ�ใหม้นุษยช�ตเิอ�ชนะ

ไวรัสได้ตลอดก�ล แล้วจะไม่มีก�รระบ�ดใหญ่จ�กไวรัสอีกในโลกนี้ ผมเชื่อ

ในศกัยภ�พของมนษุย ์ผมเรียนรู้แลว้ชีวติว�่เร�มนัเร่ืองช่ัวคร�ว เกดิม�แลว้

เร�ก็ต้องจ�กไป เร�พย�ย�มช่วยเท่�ที่เร�ช่วยได้และถูกกับจริตเร� ผมเป็น

คนชัดเจนเสมอว่� ‘ผมเห็นแก่ตัวเองเป็นอันดับหนึ่ง’ แต่คุณเชื่อไหมปี 1800 

ฟังดูเหมือนน�น แต่ถ้�เทียบกับอ�ยุโลก 4,800 ล้�นปี มันนิดเดียว ค.ศ. 1800 

ก็คือ 200 ปีท่ีแล้ว ท้ังโลกยังมีคนประม�ณ 1,000 ล้�นคน วันน้ีผ่�นม� 200 ปี 

มีคนเพ่ิมม� 7,500 พันล้�น คือเพ่ิม 7 เท่� เพร�ะผลผลิตของโลกเพ่ิม 247 เท่� 

นี่จ�กตัวเลขของ World Bank เพร�ะงั้นเร�ดีขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่แล้ว แต่มันก็มี

คนที่ดีม�กดีน้อยนะ อีกอย่�งคว�มแก่ชร� คว�มเจ็บป่วยด้วยโรคต่�งๆ เร�

ก็สู้กับมันได้ดีขึ้น เป็นวิวัฒน�ก�รของโลก ถ้�มองไปที่ก�รบิน เครื่องบินก็

เพ่ิงจะบินได้แค่ 170 ปีเอง แต่เด๋ียวน้ีแทบทุกน�ที แบบก่อนโควิดนะ ทุกน�ที 

มี 3 ล้�นคนนั่งอยู่บนเครื่องบิน แล้วเร�ก็มีเครื่องบินพ�ณิชย์กัน 46,000 ลำ� 

แต่ตอนนี้จอดอยู่ 40,000 ลำ�นะ (ยิ้ม) โลกมันสนุกดี แต่พวกคุณก็ต้องแบก

ประเทศนี้ต่อนั่นแหละ โชคดีที่ผมมันพวกแก่ทัน (หัวเร�ะ)

คําแนะนําสุดท้าย
ทำ�ง�นได้ประสบผลสำ�เร็จบ้�ง ล้มเหลวบ้�งเป็นธรรมด� สำ�หรับผมไม่ใช่

บ้�งด้วย ถ้�นับ ๆ  เอ�แล้ว เผลอ ๆ  ผมล้มเหลวม�กกว่�สำ�เร็จอีก แต่ไม่เป็นไร 

คว�มล้มเหลวไม่ใช่เร่ืองน่�กลัวครับ มันจะน่�กลัวก็ต่อเม่ือมันไม่เกิดประโยชน์

อะไรเลย แต่ตร�บใดทีเ่ร�เรียนรู้กบัคว�มลม้เหลวของเร� มนัก็จะเปน็วตัถดุบิ

ให้กับคว�มสำ�เร็จในอน�คต นี่คือประโยชน์ของก�รเรียนรู้  
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Creative Solution : คิดทางออก

ที่ม� : บทคว�ม “เปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอก�ส: ก�รพลิกฟื้นทรัพย�กรธรรมช�ติและแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ” (16 มิถุน�ยน 2563) โดย ประมณฑ์ ก�ญจนพิมลกุล และ  
ดร.กรรณิก�ร์ ธรรมพ�นิชวงค์ จ�ก tdri.or.th

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

สัตว์โลกน้อยใหญ่ ทั้งสัตว์ป่�และสัตว์ทะเลห�ย�กปร�กฏก�ยให้เห็นม�กขึ้นในช่วงที่ไร้วี่แววมนุษย์ในสถ�นที่ท่องเที่ยวที่เคยคล�คล่ำ�ด้วยฝูงชน ก�รฟื้นตัว

ของธรรมช�ติและระบบนิเวศเมื่อกิจกรรมทุกอย่�งหยุดชะงัก มองในแง่หนึ่งอ�จจะดี...แต่อีกมุมก็เป็นเพียงภ�พฉ�บฉวยที่ไม่ยั่งยืนอย่�งที่หล�ยคนคิด 

 แม้ว่�เร�จะเร่ิมกลับม�ท่องเที่ยวกันได้แล้ว แต่เช่ือว่�หล�ยคนคงอย�กให้ภ�พคว�มอุดมสมบูรณ์ของธรรมช�ติเหล่�น้ีคงอยู่ไปน�น ๆ แล้วเร�จะทำ�อย่�งไร

ให้ปัญห�ก�รท่องเที่ยวที่ทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติคลี่คล�ย ให้สมกับเป็นก�รเริ่มต้นก�รเดินท�งครั้งใหม่ที่ดีกว่�ทุกครั้งที่ผ่�นม�

 สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย หรือ ทีดีอ�ร์ไอ ได้จัดทำ�ชุดซีรีส์นโยบ�ยเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งหน่ึงในน้ันคือข้อเสนอเร่ืองก�รฟื้นฟู

ทรัพย�กรธรรมช�ติและแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติทั้งหมด 4 ข้อ เพื่อช่วยให้ก�รท่องเที่ยวของเร�ในคร้ังน้ีไม่รบกวนธรรมช�ติจนเกินไป และรักษ�ให้ 

สิ่งสวยง�มให้ยังคงอยู่ตลอดไปอย่�งยั่งยืน

เที่ยวให้ดีกว่าเดิม
ฟื้นคืนธรรมชาติกับการเดินทางครั้งใหม่

 ห�กเร�อย�กใหส้ถ�นทีท่อ่งเทีย่วท�งธรรมช�ตยิงัคงสมบรูณ์ เพือ่จะไดมี้ทีไ่วใ้หเ้ทีย่วและใหส้มกบัทีไ่ดต้ำ�แหน่งประเทศทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วท�งธรรมช�ติ

สวยง�มติดอันดับโลกต่อไป ก�รร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพลิกเกมในคร้ังน้ี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมช�ติเป็นเดิมพัน ก็จำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�ก 

ทุกฝ่�ยไม่น้อยเลย 

จ�กกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ถึงข้อปฏิบัติ ม�ตรก�ร 

และข้อตกลงที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงคว�มรู้และคว�มสำ�คัญของก�รดูแลรักษ�

ธรรมช�ติให้แก่ประช�ชน หรือร่วมมือกับกระทรวงศึกษ�ธิก�รเพื่อก�ร 

สอดแทรกประเด็นเหล่�น้ีไว้ในหลักสูตรก�รเรียนก�รสอน ทั้งยังส�ม�รถ 

ร่วมมือกับกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�สำ�หรับก�รให้ข้อมูลและสร้�ง

คว�มตระหนักให้แก่นักท่องเที่ยว

 

เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีควรจัดคว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรก ๆ เพร�ะนอกจ�กจะช่วย

ลดคว�มเสี่ยงในก�รระบ�ดของโรคแล้ว ยังช่วยรักษ�สถ�นที่จ�กปริม�ณ 

นักท่องเที่ยวที่ม�กเกินไปด้วย โดยอุทย�นแห่งช�ติได้ออกม�ตรก�รใหม่ที่

ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้�สถ�นที่ผ่�นแอพพลิเคชัน และประก�ศว่� 

“ห�กเปิดสถ�นทีท่อ่งเทีย่วแล้วนักท่องเท่ียวทิง้ขยะจนทำ�ใหส้ตัวป์�่ลม้ต�ยอกี  

   อ�จมกี�รประก�ศปดิใหบ้ริก�รทนัท”ี ทัง้ยงัมีช่วงเวล�ปิดทำ�ก�ร 

                 เพื่อให้ธรรมช�ติได้กลับม�ฟื้นฟูอีกด้วย

จ�กปกติที่ก�รท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีเป้�หม�ยเป็นก�รเพิ่ม

จำ�นวนนักท่องเที่ยว ทำ�ให้เร�เน้นที่ก�รท่องเที่ยวเชิงปริม�ณเป็นหลัก

หลังวิกฤตครั้งน้ีเร�อ�จจะต้องทบทวนเปลี่ยนม�ใช้ม�ตรก�รก�รท่องเที่ยว 

ที่เน้นเร่ืองคุณภ�พแทน โดยทีดีอ�ร์ไอเสนอว่� ให้เล็งไปที่ก�รท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่จะทำ�ให้ก�รเดินท�งไปยังแหล่งธรรมช�ติของเร�

กลมกลนืไปกบัสถ�นที ่รู้รกัษ�สิง่แวดล้อม และไมร่บกวนธรรมช�ตไิปในตวั

   แนวคิดที่เรียกว่� Building Back Better ซึ่งใช้ใน 

    ก�รฟื้นฟูสิ่งต่�ง ๆ หลังก�รเกิดภัยพิบัติ ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้กับ

วิกฤตก�รณ์โรคระบ�ดคร้ังน้ีได้ โดยเฉพ�ะในแง่ของก�รจัดก�รธรรมช�ติ 

ให้ดีกว่�เมื่อคร้ังก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ทั้งน้ีก็เพื่อให้สถ�นที่ท่องเที่ยวท�ง

ธรรมช�ติของเร�มีคว�มสวยง�มย่ังยืนและมีเกร�ะป้องกันจ�กเหตุก�รณ์อืน่ ๆ  

ที่อ�จเกิดขึ้นอีกในอน�คต

ประชาสัมพันธ์ จำากัดนักท่องเที่ยว

เที่ยวคับคุณภาพ กลับมาให้ดีกว่าเดิม






