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ASEAN “Travel Bubbles”
แก้วิกฤตเศรษฐกิจภูมิภาค
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36
ที่เวียดนาม นับเป็นการประชุมทางไกล
ผ่านระบบ video conference แบบเต็ม
รูปแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อ
หารือแนวทางทีอ่ าเซียนจะร่วมก้าวผ่าน
วิกฤตโรคโควิด 19 และฟื้นฟูภูมิภาค
จากความท้าทายนี้สู่ความรุ่งเรืองอีก
ครั้ง หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่พ้นเรื่อง
“Travel Bubbles” ที่ถูกมองว่าเป็น
หนทางส่ ง เสริม เศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะ
ประเทศสมาชิกให้ดีขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง
อาจเป็นความเสี่ยงทีส่ ร้างความยุง่ ยาก
เมือ่ เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
อีกเป็นระลอกที่ 2

สัญญาณโอกาส
“เศรษฐกิจฟื้นตัว”

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ที่ประเทศเวียดนาม
เป็นเจ้าภาพ นับเป็นการประชุมทางไกล ผ่านระบบ video
conference แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
(ที่มาภาพ: Thaigov.go.th)

เบือ้ งต้น ประเทศสมาชิกในอาเซียนทีส่ นใจท�ำ
ข้อตกลง “Travel Bubbles” ได้แก่ เวียดนาม
ไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย โดยมีประเทศจีนและ
ญี่ปุ่น ต้องการเข้าร่วมด้วย ขณะที่ประเทศ
เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายนที่ ผ ่ า นมาเพิ่ง มี ก าร อิ น โดนี เ ซี ย ต้ อ งการท� ำข้ อ ตกลง “Travel
ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค Bubbles” กับประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
โควิด 19 มากขึ้น ในหลายประเทศของภูมภิ าค และออสเตรเลีย
อาเซียน รัฐบาลต่างๆ ออกมาตรการเร่งให้
ความช่วยเหลือภาคการท่องเทีย่ วทีม่ บี ทบาท ในที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น “มาเลเซี ย ”
ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่เน้นให้มี เรียกร้องให้รัฐบาลของกลุ่มประเทศอาเซียน
การท่องเที่ยวภายในประเทศก่อน ส่วนการ ร่วมสร้าง “Travel Bubbles” ระหว่างกัน
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศในรูปแบบ “Travel โดยมองว่ า การเปิ ด การท่ อ งเที่ ย วภายใน
Bubbles” ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและ อาเซี ย นจะส่ ง เสริม ด้ า นการลงทุ น และ
ต้องวางแผนอย่างรัดกุม
การสร้างอาชีพ อีกทั้งยังน�ำเสนอคอนเซ็ปต์

“Green Bubble” หรือ “Green Lane”
ส�ำหรับการจัดกลุม่ ประเทศทีม่ คี วามเสี่ยงต�ำ่
การติดเชื้อโรคโควิด 19 ด้วย โดยอาจจะเริ่ม
ศึกษาความเป็นไปได้วา่ จะสามารถยกเว้นการ
ท่องเที่ยวให้กลุ่มใดได้บ้าง เช่น การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) หรือการ
ท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ทิศทาง
“Travel Bubbles ของไทย”
“Travel Bubbles” เป็นแนวทางการเปิด
ประเทศเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างจ�ำกัดระหว่าง
2 ประเทศ จับคู่ประเทศที่มีการควบคุมอัตรา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับที่
ใกล้เคียงกัน อนุญาตให้มกี ารเดินทางเข้าออก
ประเทศโดยไม่ตอ้ งท�ำการกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง
โรค โดยประเทศที่มีการใช้ Travel Bubbles
แล้วได้แก่ประเทศจีนและสิงคโปร์ แต่ยังคง
อนุญาตเฉพาะการเดินทางส�ำคัญเพื่อการ
ด�ำเนินธุรกิจในเฉพาะบางเมืองเท่านั้น
ส�ำหรับประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายในการ
ท�ำ Travel Bubbles ในระยะแรกกับประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียนเช่นกัน เช่น เวียดนาม ที่ได้
มีการหารือกับองค์การบริหารการท่องเทีย่ ว
เวียดนาม (Vietnam National Administration of Tourism: VNAT) และเวียดนาม
แสดงความสนใจที่จะเจรจาในประเด็นนี้ต่อ
นอกจากนีย้ งั อยูห่ ว่างการหารือกับ สปป. ลาว
เมียนมา กัมพูชา รวมถึง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ไต้ ห วั น ออสเตรเลีย นิ ว ซี แ ลนด์ และ
ตะวันออกกลางอีกด้วย แต่ล่าสุด รัฐบาลส่ง
สัญญาณว่าจะยังไม่มี “Travel Bubbles” ใน
เร็วๆ นี้ โดยอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมการราว
2 เดือน ก่อนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจาก
ประเทศที่ตกลงท�ำ “Travel Bubbles” ร่วม
กันสามารถเดินทางเข้าท่องเทีย่ วในประเทศได้
เมื่ อ ไรก็ ต ามที่ ป ระเทศไทยมี ก ารอนุ มั ติ ใ ช้
มาตรการ Travel Bubble ได้ จะนับว่าเป็น
สัญญาณของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจไทยอีกครัง้ เพราะ
การใช้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางเข้าออกประเทศ โดยแนวทาง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบิน
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ท่องเที่ยวที่ลดลงและมาตรการการคัดกรองที่เข้มงวดขึป้้นองกันการแพร่ระบาดของโรคอย่ามงเข้าตรการ
มงวด

ในช่วงเวลา 10 กว่าปีทผี่ า่ น การจ้างงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อปี คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
ถึงร้อยละ

10.90
15.37
ของการจ้างงานทั้งประเทศ
ของ GDP

เดือนเมษายน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ลดลงถึงร้อยละ

76

คาดการณ์ว่าในครึ่งปีแรก
ของปี 2563 จะมีรายได้
จากการท่องเที่ยวรวม

5.31
9.56

แสนล้านบาท
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง
แสนล้านบาท

การท�ำ Travel Bubbles ของไทยจะจ�ำกัดเฉพาะ
ผูเ้ ดินทางเพื่อการประชุมหรือฝึกงาน วิศวกร
หรือช่างเทคนิค และอาจารย์ชาวต่างชาติ
ทีต่ อ้ งกลับมาสอนในสถาบันการศึกษาเท่านัน้
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ประเทศไทยจะมีเป้าหมาย
การท�ำ Travel Bubble ในระยะแรกกับประเทศ
ใกล้เคียงอย่างเวียดนาม เมียนมา กัมพูชา
หรือ สปป. ลาว แต่ต้องพึงระวังว่าหากไม่มี
มาตรการรองรับสถานการณ์ที่ดีพอ อาจ
ท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ต้ อ งหยุ ด ชะงั ก อี ก ครั้ ง และ
อาจจะต้ อ งสู ญ เสีย ค่ าใช้ จ ่ ายในการรั ก ษา
พยาบาลผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
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