'ท่ องเที่ยว' อาเซียนหลังโควิด-19 การกลับมาที่ 'ต่ างไปจากเดิม'
กรุงเทพธุรกิจ
ก่ อนที่ ไวรั สโคโรนา 2019 ต้นตอโรคโควิด -19 จะหยุดโลกและการเดินทางระหว่างกันเอาไว้ ทุกๆ ปี จะมี
นัก ท่ องเที่ ย วเข้า มาเที่ ย วในเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้เป็ นจานวนมากถึ ง 133 ล้านคน ซึ่ งระยะหลังๆ มาจาก
นักท่องเที่ยวชาวจีน

ในบางพื้นที่เจอกับแรงกดดันด้านการท่องเที่ยวส่ งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จนกระทัง่ การมาถึงของไวรัสโค
โรนา (โควิด-19) ที่ทาให้ภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคได้รับผลกระทบมาก โดยมีการประเมินจากสมาคมการ
ท่องเที่ยวเเอเชียแปซิฟิก หรื อ พาตา (PATA) ว่า จะทาให้เม็ดเงินกว่า 34,600 ล้านดอลลาร์หดหายไป

อย่า งไรก็ ตามผูเ้ ชี่ ย วชาญกลับมองว่า การที่ ไ วรั ส หยุดโลกและการท่องเที่ ย วไว้น้ ี กลับ เป็ นโอกาสให้แต่ละ
ประเทศได้ทบทวนถึงการฟื้ นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะเป็ นประโยชน์ในระยะยาวด้วยความยัง่ ยืนจากการ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากกว่าที่เคยเป็ นมา

ตัวอย่างหนึ่ งของการกลับมาใหม่ของการท่องเที่ยวที่สะท้อนความยัง่ ยืนมากขึ้นคือ เกาะโบราไกย์ (Boracay)
ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์

จากการรายงานของ CNN ในช่วงวันหยุดนี้ ประธานาธิ บดีโรดริ โก ดูเตอร์ เตของฟิ ลิปปิ นส์สั่งปิ ดเกาะนี้ ใ นปี
2561 เป็ นระยะ 6 เดื อ นเพื่ อ "ปั ด กวาดบ้า นขนานใหญ่ " เพราะการขยายตัว ของการท่ อ งเที่ ย วส่ ง ผลให้ ผ้ ู
ประกอบการเอาแต่กอบโกยกาไร มีการปลูกสร้างสิ่ งก่อสร้างรุ กล้ าชายหาด รวมทั้งการปล่อยน้ าเสี ยต่างๆ จน
สภาพแวดล้อมของเกาะเสื่ อมโทรม

หลังการปิ ดเกาะได้ 6 เดือนและการกลับมาพร้อมกับการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวจาก 19,000 เหลือ 6,000 คน
โรงแรมต้องทาตามกฏระเบียบการรักษาสภาพแวดล้อม ทาให้เกาะเริ่ มมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ ึนและเงียบสงบเป็ น
ที่ถูกใจของหลายๆคน แม้จะกระทบกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นบ้าง

เจ็บระยะสั้นเพื่อผลดีระยะยาว
ซู ซ าน เบคเคน ผู ้อ านวยการสถาบัน การท่ อ งเที่ ย วกริ ฟฟิ ธ (Griffith Institute for Tourism) ในเมลเบิ ร์ น
ออสเตรเลีย กล่าวว่า มันอาจจะดูโหดร้ายกับการที่ตอ้ งปิ ดเกาะเลยแบบนี้ เพราะคนจานวนมากพึ่งพารายได้จาก
การท่องเที่ยว แต่นี่เป็ นบทเรี ยนที่อาจสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ได้กบั การเปิ ดตัวอีกครั้งของหลายๆ ที่หลัง
การเกิดโรคระบาด

"ลองคิดถึงภูมิตา้ นทานที่เกิดขึ้นกับเกาะ และการกระจายวิถีการดาเนิ นชีวิตให้หลากหลาย ที่ไม่ใช่พ่ ึงพาแค่การ
ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว การปรับตัวแบบนี้ อาจส่ งผลสะเทือนบ้าง แต่ในระยะยาว มันคือตัวช่วยให้อยู่กบั ความ
เป็ นจริ งได้เป็ นอย่างดี"

ในขณะที่โบราไกย์อาจแสดงให้เห็นถึงการฟื้ นตัวของสภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ แม้จะเป็ น
เพราะคาสั่งของทางการ โรคระบาดไวรัสโคโรนาก็ได้ทาให้เห็นเช่นกันว่า สภาพแวดล้อมสามารถพักฟื้ นและ
ฟื้ นตัวได้ถา้ ได้หยุดพัก ในประเทศไทย มีรายงานข่าวอย่างต่อเนื่ องถึงสัตว์ทะเลที่ปรากฏ รวมทั้งเต่ามะเฟื องหา
ยากที่ข้ นึ มาวางไข่บนหาด

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิ บดีกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การพบเห็นสัตว์ต่างๆ เหล่านี้
นาไปสู่ แนวคิดจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ใหม่ รวมถึงการปิ ดอุทยานฯ 2-3 เดือนทุกปี

นายธัญญายังบอกอีกว่า ทางกรมได้ลดจานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ลงในหลายๆ ที่ให้เหลือเพียงครึ่ งหนึ่ง
การออกตัว๋ ล่วงหน้าหรื อการจากัดจานวนนักท่องเที่ยว เป็ นแนวทางในการกากับการท่องเที่ยวในพื้นที่ของที่
ท่องเที่ยวต่างๆทัว่ โลก แต่ในภูมิภาค ดูเหมือนระดับของสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อาจไม่ค่อยเอื้อนัก

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชี่ ยวชาญบางคน รวมทั้ง วิลเลียม เนี ยมีเจอร์ ซึ่ งก่อตั้งองค์กรท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน ยานา เวนเจอร์
(YAANA Ventures) แนะนาว่า การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารใหม่ๆเข้ามาช่วยจัดการ เช่นการจองล่วงหน้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ อาจสามารถช่วยกากับจานวนนักท่องเที่ยว ณ สถานที่น้ นั ๆ ได้

"หากคุณต้องจองก่อน คุณอาจได้ยินคนบอกว่ามันยุ่งยากจัง งั้นฉันไปที่อื่นก็ได้ และนัน่ หมายถึงการกระจายตัว
ของนักท่องเที่ยวเองและรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของพวกเขาโดยปริ ยาย" เนียมีเจอร์กล่าว

เทคโนโลยีลกั ษณะนี้ ถูกนามาใช้กบั สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในยุโรป ไม่วา่ จะเป็ นการเข้าชมฟุตบอลหรื อแกลลอ
รี่ หรื อพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มันสามารถนามาใช้ได้กบั กับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภูมิภาคได้เช่นกัน

แต่เป็ นที่รับรู ้กนั ในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญว่า เพียงการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวอาจไม่เพียงพอ แต่ยงั ต้องกระจายการ
ท่องเที่ยวไปยังจุดอื่นๆ นอกจากนั้นยังต้องมาพร้อมกับการวางแผนจัดการสิ่ งแวดล้อม บทลงโทษ และที่สาคัญ
การมีส่วยร่ วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแนวคิดการท่องเที่ยวไปสู่ การท่องเที่ยวที่
ยัง่ ยืน

