“ท่องเที่ยว” หัวใจเศรษฐกิ จอาเซียน เดิ นหน้ าแบบไหนหลังโควิ ด-19
ประชาชาติ ธรุ กิ จ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็ นแหล่งรายได้สาคัญของหลายประเทศในอาเซียน ทัง้ จากความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ ไปจนถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วหลายล้านคน แต่การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทาให้การเดินทางทัวโลกหยุ
่
ดชะงัก และกาลังพลิกโฉมการท่องเทีย่ วไปอย่างที่ไม่เคยเป็ นมา
ก่อน

ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา จานวนนักท่องเทีย่ วในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิม่ สูงขึน้ อย่างก้าว
กระโดด จากจานวน 66 ล้านคน ในปี 2009 เป็ น 133 ล้านคน ในปี 2019 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของ
นักท่องเทีย่ วจีน

รายงาน “ASEAN Key Figures 2019” ระบุตวั เลขนักท่องเทีย่ วทีท่ าการสารวจว่าในปี 2018 “ประเทศไทย”
มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงที่สุดในอาเซียนราว 38.3 ล้านคน รองลงมาเป็ น “มาเลเซีย” ที่ 25.8 ล้าน
คน, สิงคโปร์ 18.5 ล้านคน, อินโดนีเซีย 15.8 ล้านคน และเวียดนามอยู่ท่ี 15.5 ล้านคน

แต่หลังการระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต งั ้ แต่ปลายปี 2019 เป็ นต้นมา ได้สร้างความเสีย หาย
รุนแรงให้กบั การท่อ งเที่ยวทัวโลก
่
โดยเฉพาะในอาเซียนที่มเี ศรษฐกิจอิงอยู่กับภาคการท่องเที่ยวอย่ าง
มหาศาล ซึ่งสมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ วภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) คาดว่า ความเสียหายจากการ
ระบาดของโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในเอเชีย-แปซิฟิกจะสูงถึง 34,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“ซูซาน เบกเคน” ผู้อ านวยการสถาบันการท่อ งเที่ยวกริฟฟิ ธ์ร ะบุว่ า ในช่ว ง 20-30 ปี ท่ีผ่ านมา จานวน
นัก ท่อ งเที่ยวในอาเซียน “ขยายตัว อย่างไม่น่าเชื่อ ” เป็ นผลจากการส่งเสริมภาครัฐที่ลดข้ อจากัดในการ

เดินทาง และภาคธุรกิจที่ทาโปรโมชันส่
่ งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงตั ๋วเครื่องบินราคาถูกทีเ่ พิม่ จานวนมาก
ขึน้ ด้วย

แต่ยุคหลังโควิด-19 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่อาจใช้จ่ายน้อยลงและใช้
เวลาท่อ งเที่ยวในระยะสัน้ กว่ าเดิม ซึ่งประเทศต่ าง ๆ ต้อ งทบทวนนโยบายส่งเสริม ภาคการท่อ งเที่ย ว
ภายในประเทศใหม่ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจทัวโลกซบเซาต่
่
อเนื่องหลังจากนี้

ไม่เพียงการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจเท่านัน้ สถานการณ์โรคระบาดยังจะสร้างความเปลีย่ นแปลงของการ
ท่อ งเที่ยวอาเซียนในด้านสิ่งแวดล้อ ม เนื่อ งจากที่ผ่ านมาการเพิ่มจานวนนักท่อ งเที่ยวแบบล้นทะลัก ได้
ก่อให้เกิดมลภาวะและทาลายสิง่ แวดล้อมของสถานทีท่ ่องเทีย่ วจานวนมาก แต่การหยุดชะงักในช่วงโควิด -19
ส่งผลให้หลายแหล่งท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติเริม่ ฟื้ นตัว

“จอห์น เปาโล อาร์ ริเวร่า” ผูอ้ านวยการศูนย์การท่องเทีย่ ว ดร.แอนดรูแอลตัน ระบุว่า หน่วยงานต่าง ๆ ควร
ใช้โอกาสจากสถานการณ์ครัง้ นี้ทาความสะอาดและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว รวมทัง้ ปรับรูปแบบธุรกิจให้
สอดรับกับการท่องเที่ยวและรักษาการฟื้ นตัวทางธรรมชาติอย่างยังยื
่ นด้วย โดยเฉพาะการกาหนดแนว
ทางการท่ อ งเที่ย วที่เ หมาะสม และการออกแบบระบบการจัด การจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วให้ก ระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมน้อยทีส่ ุด

ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีของ “เกาะโบราไกย์” ของฟิ ลปิ ปิ นส์ ทีเ่ คยถูกคาสังให้
่ ปิดเพือ่ ทาความสะอาดและฟื้ นฟู
ครัง้ ใหญ่ในปี 2018 นาน 6 เดือน และได้เปิ ดเกาะอีกครัง้ พร้อมจากัดจานวนนักท่องเทีย่ วไม่เกิน 6,000 คน
จากเดิม 19,000 คน รวมถึงการสังห้
่ ามก่อสร้างทีพ่ กั ใกล้ชายหาดในระยะ 30 เมตร เพือ่ รักษาสภาพแวดล้อม
ทางทะเลด้วย

“วิลเลียม นีไมเจอร์” ผู้ก่อตัง้ กลุ่มการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น YAANA Ventures แนะนาว่า เทคโนโลยีระบบ
การจองตั ๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจากัดผู้ เข้าชมในสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง ๆ และการส่งเสริมแหล่ง

ท่องเทีย่ วแห่งใหม่เป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ามารถช่วยลดความแออัดของนักท่องเทีย่ วได้ โดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงประวัตศิ าสตร์ทเ่ี สีย่ งต่อการได้รบั ความเสียหาย

แม้ปัจจุบันยังคงไม่ส ามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโควิด -19 จะสิ้นสุ ดลงเมื่อ ใด และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะใช้เวลายาวนานแค่ไหน จึงจะสามารถฟื้ นตัวกลับมาสู่ระดับเดิมก่อนเกิดการ
ระบาดของไวรัส แต่โจทย์สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังยุคโควิด -19 คือ จะสามารถรักษาสมดุล
ระหว่างการรักษาสภาพของแหล่งท่องเทีย่ วกับความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วหลังจากนี้ได้อย่างไร

