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เบ้ืองต้น ประเทศสมาชกิในอาเซยีนทีส่นใจท�า
ข้อตกลง “Travel Bubbles” ได้แก่ เวียดนาม 
ไทย สิงคโปร์และมาเลเซยี โดยมีประเทศจีนและ
ญี่ปุ่น ต้องการเข้าร่วมด้วย ขณะท่ีประเทศ
อินโดนีเซียต้องการท�าข้อตกลง “Travel 
Bubbles” กับประเทศจีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น 
และออสเตรเลีย

ในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน “มาเลเซีย”  
เรียกร้องให้รัฐบาลของกลุ่มประเทศอาเซียน
ร่วมสร้าง “Travel Bubbles” ระหว่างกัน  
โดยมองว่าการเปิดการท่องเที่ยวภายใน
อาเซียนจะส ่ง เสริมด ้านการลงทุนและ 
การสร้างอาชีพ อีกท้ังยังน�าเสนอคอนเซ็ปต์ 

ASEAN “Travel Bubbles”  
แก้วิกฤตเศรษฐกิจภูมิภาค

สัญญาณโอกาส  
“เศรษฐกิจฟื้นตัว”

เ ม่ือ เดือนมิถุนายนที่ผ ่ านมาเพิ่ง มีการ
ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค 
โควิด 19 มากข้ึน ในหลายประเทศของภมูภิาค
อาเซียน รัฐบาลต่างๆ ออกมาตรการเร่งให้
ความช่วยเหลือภาคการท่องเท่ียวท่ีมีบทบาท
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่เน้นให้มี
การท่องเท่ียวภายในประเทศก่อน ส่วนการ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศในรูปแบบ “Travel 
Bubbles” ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ต้องวางแผนอย่างรัดกุม 

การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 36 
ท่ีเวียดนาม นับเป็นการประชุมทางไกล 
ผ่านระบบ video conference แบบเต็ม
รูปแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพ่ือ
หารือแนวทางทีอ่าเซยีนจะร่วมก้าวผ่าน
วิกฤตโรคโควิด 19 และฟื้นฟูภูมิภาค
จากความท้าทายน้ีสู่ความรุ่งเรืองอีก
ครั้ง หน่ึงประเด็นท่ีน่าสนใจไม่พ้นเรื่อง 
“Travel Bubbles” ท่ีถูกมองว่าเป็น
หนทางส่งเสริมเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศสมาชิกให้ดีขึ้น แต่อีกด้านหน่ึง
อาจเป็นความเสี่ยงท่ีสร้างความยุง่ยาก
เม่ือเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
อีกเป็นระลอกที่ 2 

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ที่ประเทศเวียดนาม
เป็นเจ้าภาพ นับเป็นการประชุมทางไกล ผ่านระบบ video 
conference แบบเต็มรูปแบบคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ 
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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“Green Bubble” หรือ “Green Lane” 
ส�าหรบัการจดักลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงต�า่
การติดเชื้อโรคโควิด 19 ด้วย โดยอาจจะเริ่ม
ศกึษาความเป็นไปได้ว่าจะสามารถยกเว้นการ
ท่องเที่ยวให้กลุ่มใดได้บ้าง เช่น การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) หรือการ
ท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ทิศทาง  
“Travel Bubbles ของไทย”
“Travel Bubbles” เป็นแนวทางการเปิด
ประเทศเพื่อการท่องเท่ียวอย่างจ�ากัดระหว่าง 
2 ประเทศ จับคู่ประเทศที่มีการควบคุมอัตรา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับท่ี
ใกล้เคยีงกัน อนุญาตให้มกีารเดนิทางเข้าออก
ประเทศโดยไม่ต้องท�าการกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง
โรค โดยประเทศที่มีการใช้ Travel Bubbles 
แล้วได้แก่ประเทศจีนและสิงคโปร์ แต่ยังคง
อนุญาตเฉพาะการเดินทางส�าคัญเพื่อการ
ด�าเนินธุรกิจในเฉพาะบางเมืองเท่านั้น

ส�าหรับประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายในการ
ท�า Travel Bubbles ในระยะแรกกับประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียนเช่นกัน เช่น เวียดนาม ที่ได้
มีการหารือกับองค์การบริหารการท่องเท่ียว
เวียดนาม (Vietnam National Adminis-
tration of Tourism: VNAT) และเวียดนาม
แสดงความสนใจที่จะเจรจาในประเด็นน้ีต่อ 
นอกจากน้ียังอยูห่ว่างการหารือกบั สปป. ลาว 
เมียนมา กัมพูชา รวมถึง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ไต ้ห วัน ออสเตรเ ลีย นิวซี แลนด ์  และ
ตะวันออกกลางอีกด้วย แต่ล่าสุด รัฐบาลส่ง
สัญญาณว่าจะยงัไม่มี “Travel Bubbles” ใน
เร็วๆ นี ้โดยอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมการราว 
2 เดือน ก่อนจะอนุญาตให้นักท่องเท่ียวจาก
ประเทศที่ตกลงท�า “Travel Bubbles” ร่วม
กันสามารถเดนิทางเข้าท่องเท่ียวในประเทศได้

เม่ือไรก็ตามท่ีประเทศไทยมีการอนุมัติใช้
มาตรการ Travel Bubble ได้ จะนับว่าเป็น
สัญญาณของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจไทยอกีครัง้ เพราะ
การใช้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดนิทางเข้าออกประเทศ โดยแนวทาง

การท�า Travel Bubbles ของไทยจะจ�ากัดเฉพาะ
ผู้เดนิทางเพื่อการประชมุหรือฝึกงาน วิศวกร
หรือช่างเทคนิค และอาจารย์ชาวต่างชาติ 
ท่ีต้องกลับมาสอนในสถาบันการศกึษาเท่านัน้
 
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ประเทศไทยจะมีเป้าหมาย
การท�า Travel Bubble ในระยะแรกกับประเทศ 
ใกล้เคียงอย่างเวียดนาม เมียนมา กัมพูชา 
หรือ สปป. ลาว แต่ต้องพึงระวังว่าหากไม่มี
มาตรการรองรับสถานการณ์ท่ีดีพอ อาจ
ท�าให้เศรษฐกิจต้องหยุดชะงักอีกครั้งและ
อาจจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

ท้ังน้ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ให้ข้อมลูไว้ว่า ประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบอย่าง
ชัดเจนในช่วงปลายเดือนมกราคม และได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้นจากความเชื่อมั่นของนัก
ท่องเที่ยวที่ลดลงและมาตรการการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้น

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อปี
ถึงร้อยละ

ในช่วงเวลา 10 กว่าปีทีผ่่าน

15.37
ของ GDP

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
คดิเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ

การจ้างงานใน

10.90
ของการจ้างงานทั้งประเทศ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบิน
ภายในประเทศเริ่มกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง

อย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังสถานการณ์
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังต้องมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด

76

เดือนเมษายน 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ลดลงถึงร้อยละ

คาดการณ์ว่าในครึ่งปีแรก
ของปี 2563 จะมีรายได้
จากการท่องเที่ยวรวม  
5.31 แสนล้านบาท

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง

9.56 แสนล้านบาท


