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ຕົວອັກສອນຫຍໍ້
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ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

COVID-19

ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊືັ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19)

EU

ສະຫະພາບເອີລົບ

GDP

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

GoL

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

IATA

ສະມາຄົມຂົນສົົ່ງທາງອາກາດສາກົນ

IMF

ອົງການກອງທຶນສາກົນ

LATA

ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວລາວ

LBA

ສະມາຄົມລົດເມລາວ

LDC

ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

LHRA

ສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານລາວ

LMFA

ສະມາຄົມສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ

LNCCI

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ

MoAF

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

MoF

ກະຊວງການເງິນ

MoIC

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

MICT

ກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

MPI

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

MoLS

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

MoPH

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

MSMEs

ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

PMO

ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

PRC

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ (ສປ ຈີນ)

SDGs

ເປື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

SEZ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

iii

SME

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

SBS

ຄີວລົດເມສາຍໃຕ້

THB

ເງິນບາດໄທ

UN

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

UNDP

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືິ່ອການພັດທະນາ

UNWTO

ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ

WB

ທະນາຄານໂລກ

WHO

ອົງການອະນາໄມໂລກ

iv

ບົດສະຫບ
ຼຸ ໂດຍຫຍໍ້
ກ່ອນປີ 2020, ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂະແໜງການເສດຖະກິດໜຶິ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ທີິ່ມີແຫ່ງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ ຮອງຈາກຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່. ໃນປີ 2019 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ
ສ ງເຖິງ 4.79 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີລາຍຮັບ 934 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ຈາກຕົວເລກດັົ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າການທ່ອງ
ທ່ຽວໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ ິ່ສໍ າຄັ ນເຂົັ້າການພັດ ທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶິ່ງກວມເອົາ 9,1% ຂອງເສດຖະກິດ
ໂດຍລວມ, ພ້ອມນັັ້ນ ຍັງສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ຫາຍກວ່າ 300.000 ຄົນ.
ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຢູ່າງຫວງຫາຍຕໍ່ອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວເຮັດໃຫ້ການ
ທ່ອງທ່ຽວຢຸດສະຫງັດ, ຈໍານວນຕົວເລກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໄດ້ຫຼຸດລົງ 74% ຊຶິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດໃນຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງຮ້າຍແຮງ, ຂາດລາຍຮັບ 70-80% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ, ແຮງງານໃນຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວ (ແຮງງານທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ) ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊັົ່ນ: ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງງານ, ຖືກພັກວຽກ ຊຶງິ່ ບັນຫາດັົ່ງ
ກ່າວໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີິ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນຫາໜີັ້ສິນເພີິ່ມຂຶັ້ນ (ຄ່ານໍາໍ້ , ຄ່າໄຟຟ້າ
ແລະ ອືິ່ນໆ) ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາຍໃນຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ.
ບັນດາທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວລາວໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮ້ວ່າ ສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ຮ້າຍແຮງທີິ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນກໍ່ເນືິ່ອງມາຈາກ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດພົບກັບບັນຫາທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ການເງິນ ກວມເອົາ
ຫາຍກວ່າ 50% ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີຈ
ິ່ ະຍຸດກິດຈະການກວມເອົາ 65%. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ໃນໄລຍະກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື
ແນວທາງການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວພາຍຫັງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19, ພາກທຸລະກິດໄດ້ສະເໜີວ່າການສະໜ
ອງ ແລະ ສະໜັບໜນທາງທຶນຮອນ ແລະ ການເງິນຕໍ່ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນເປັນບັນຫາບຸລິມະສິດ ແລະ ຮີບດ່ວນ
ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້ໃນໄລຍະສັັ້ນ ຫາ ກາງ.

ແນວທາງການຟນ
ື້ ຟການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບນີັ້ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີ 3 ທາງເລືອກ ເພືອ
ິ່ ເປັນທິດທາງໃນ
ການຊ່ວຍຟນ
ື້ ຟການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກບ
ັ ຄືນມາມີສະພາບປກກະຕິ ຄື:
1. ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ: ເນືິ່ອງຈາກມາດຕະການຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19, ລັດຖະບານ
ໄດ້ອອກມາດຕະການປິດການເດີນທາງເຂົັ້າ-ອອກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພືິ່ອປ້ອງການກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືັ້ອ
ພະຍາດດັົ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ນັກນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນບໍ່ສາມາດທີິ່ຈະເດີນທາງເຂົັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້. ດັົ່ງນັັ້ນ , ເພືິ່ອ
ເປັນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະນີັ້ ຫ າຍປະເທດແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເປັນຫັກ
ໂດຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽວ ເພືິ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບປັດຈຸບັນ ຊຶິ່ງຫາຍປະ
ເທດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໂດຍສະເພາະແມ່ນ 1). ບັນດາປະເທດທີິ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນກ່ອນ
ທີິ່ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ຢູ່ແລ້ວ, 2). ມີຫາຍທາງເລືອກໃນການເດີນທາງ (ທາງອາກາດ,
ລົດສ່ວນຕົວ, ລົດໄຟ...), 3). ສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ
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ບລິການສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປໄດ້. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການທີິ່ກ່າວມາຂ້າງນັັ້ນແມ່ນ
ເຫັນໄດ້ວ່າມາດຕະການດັົ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການທ່ອງທ່ຽວປັດຈຸບັນປານໃດ. ພາກທຸລະກິດຍັງ
ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າການຊ່ວຍເຫືອທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານ
ທຶນຮອນ ຫື ການເງິນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດ ຫື ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້ ,
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັັ້ນການສຸມໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນນັັ້ນ ກໍ່ຈະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ
ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກິດຈະການຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ພ້ອມທັງສາມາດຮັກສາພະນັກງານທີິ່ມີຄຸນນະພາບໄວ້
ໄດ້, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມລາຍໄດ້ທີິ່ໄດ້ຈາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນນັັ້ນ ກ ໍ່ບ ໍ່ອາດພຽງພທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ
ສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດ ຫ ື ດໍາເນີນກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນມີຈໍານວນ
ໜ້ອຍ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍຍັງບໍ່ທັນສງ ແລະ ຄ່ານິນົມ ຫື ພຶດຕິກໍາການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ຄົນພາຍໃນປະເທດຍັງບ ໍ່ກວ້າງຂວາງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນອາດຈະບ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໃນ
ໄລຍະສັັ້ນໄດ້ ແຕ່ໃນໄລຍະກາງຂຶັ້ນໄປການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ ຽວສາມາດ
ສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້.
2. ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble: ແມ່ນການ
ເຈລະຈາເພືິ່ອຈັບຄ່ການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດທີິ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມພະຍາດ COVID 19 ໄດ້ເທົົ່າທຽມກັນ ຫ ື ເອີັ້ນ
ວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble ຖືວ່າເປັນ
ທາງເລືອກໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ເພາະຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການເດີນ
ທາງລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວກັບຄືນມາຟ ື້ນຟ ໄດ້ໄວຂຶັ້ນ. ແຕ່ກ່ອນທີິ່ຈະ
ນໍາໃຊ້ທາງເລືອກດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກ່ອນອືິ່ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດ
ນະໂຍບາຍ, ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມ
ຫັດກຸມ ແລະ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ , ມີມາດຕະການ
ຕອບໂຕ້ ແລະ ຮັ ບ ມື ໃ ນກ ໍ່ລ ະນີທ ີິ່ ມີ ການແຜ່ລ ະບາດຂອງ
ເຊືັ້ອພະຍາດ COVID19 ເກີດຂຶັ້ນ, ສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນກວ່ານັັ້ນ
ແມ່ນການສຶກສາຂໍ້ມນຂອງກຸ່ມຕະຫາດເປື້າໝາຍກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄິ ດ ເຫັ ນ ແລະ ທັ ດ ສະນະຂອງການເດີ ນ ທາງທ່ ອງ
ທ່ຽວ, ການຄັດເລືອກກຸ່ມຕະຫ າດເປື້າໝາຍທີິ່ຈະເຮັດການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble. ວິທີການດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວສາມາດປັບຕົວ ຫື
ປູ່ຽນແປງໃຫ້ດີຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ.
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3. ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ: ປະເພດກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ
ກາງແຈ້ງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນໄລຍະທີິ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ. ຜົນຂອງການສຶກສາໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຍືນ
ຍົງແມ່ນເປັນເງືິ່ອນໄຂ ຫ ື ປັດໃຈໜຶິ່ງໃນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນຕົວຢູ່າງຄວາມດຶງດ ດໃຈຂອງຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທາງເລືິ່ອກຂອງການເດີນທາງອາກາດ. ດັົ່ງນັົ່ນ , ສໍາລັບແຜນຟື້ນຟການທ່ອງ
ທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະທາງເລືອກດັົ່ງກ່າວນີັ້ແມ່ນເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບແຜນຟື້ນຟໃນໄລຍະສັັ້ນ , ຄວນເອົາເຂົັ້າໃນ
ແຜນຟື້ນຟໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຈະມີຄວາມເໝາະສົມກວ່າ.
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາທາງເລືອກຂອງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັ ດຂອງກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນເດືອນກໍ່ລະກົດ ປີ 2020, ຄໍາແນະນໍາຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ
ການສໍາພາດຈາກພາກທຸລະກິດ ເພືິ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນແຜນຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶິ່ງແຜນສະບັບດັົ່ງກ່າວນີັ້ປະກອບດ້ວຍ 3
ຫົວຂໍ້ຫັກຄື:
1. ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພືິ່ອປກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືອ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດນີັ້ໄປໄດ້;
2. ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
3. ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການບລິການ ແລະ ຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວ.
ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ໄດ້ກໍານົດອອກເປັນ 8 ວຽກບຸລິມະສິດໄດ້ແກ່:

3

ຫົວຂໍ້

ຍຸດທະ
ສາດບຸລິ
ມະສິດ

1. ການບັນເທົາ/ຊ່ວຍເຫອ
ື ທາງດ້ານ

2. ສ້າງຄວາມໝັນ
ັ້ ໃຈໃຫ້ແກ່

ເສດຖະກິດເພືອ
ິ່ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງ

ທ່ອງທ່ຽວສາມາດຜ່ານຜ່າວິກດ
ິ

ຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ຂະ

(ຢລ
ູ່ ອດ)

ແໜງການ

- ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກ
ທຸລະກິດໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ
- ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືອ
ແລະ ສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່
ທຸລະກິດ (ກອງທຶນຊ່ວຍເຫອ
ື
ການ ທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງແຮງ
ຈງໃຈໃນການຮັກສາວຽກ
ເຮັກງານທໍາ)

-

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະ
ບຽບການ, ຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວ
ກັບຄວາມປອດໄພດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດໃນການປະສານງານ
(ຕິດຕໍ່ພົວພັນ)

-

ການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາກ່ຽວ
ກັບຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວ
(ການເກັບກໍາຂໍ້ມນ &ການ
ວິໄຈ), ການຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ເຄືິ່ອງມືດຈ
ີ ີຕອນ
ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ)

-

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ເຄື່ອງໝາຍ (Brand)
ແລະ ສົ່ງເສີມການຕະຫາດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງ
ທ່ຽວຟື້ນຄືນມາອີກຄັັ້ງ
(ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ,
ຕະຫຼາດເປື້າໝາຍຫັກ
ໂດຍການນາໃຊ້ຮບແບບ
ການເດີນທາງ Travel
bubble)
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3. ຍົກລະດັບ, ຂະຫຍາຍ ແລະ
ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງ
ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ
- ກະຕຸ້ນການລົງທຶນ (ການ
ໝນໃຊ້ຊັບສິນ)
- ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງ
ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ
ທ່ຽວ (ໂດຍແນໃສ່ການ
ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ)
- ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຕະ
ຫາດການທ່ອງທ່ຽວ (ຕະ
ຫາດທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ)

ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ I: ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມ

ຍຸດ ທະສາດບຸລິມະສິດທີ III: ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດໃຫ້ຫາຍຂຶນ
ັ້ : ຍຸດ

ບັນດາລະບຽບການ, ຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ

ທະສາດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຊຼຸກຍ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ

ດ້າ ນສຸຂະພາບ ແລະ ຍຸດ ທະສາດໃນການປະສານງານ

ແລະ ພາກທຸ ລ ະກິ ດ ໃຫ້ ຫ າຍຂຶ ັ້ ນ , ການຮ່ ວ ມມື ກ ັ ນ ລະ

(ຕິດຕໍ່ພົວພັນ): ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວເປັນມາດຕະການ

ຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ

ຕອບໂຕ້ທີິ່ຮິບດ່ວນ ແລະ ສໍາຄັນໃນໄລຍະທີິ່ມີການແຜ່

ຫ າຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານໃນໄລຍະ

ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19, ພ້ ອ ມນັ ັ້ ນບັນດາ

ສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານ

ມາດຕະການກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ າ ນສຸ ຂ ະ

ການຕະຫ າດ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານທີິ່ເໝາະສົ ມ

ພາບຢ ູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກັນສຸຂະ

ໃສ່ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັົ່ງ

ພາບ ແລະ ນະໂຍບາຍອືິ່ນໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັ ນສິິ່ງ ທີິ່ຈໍາ

ກ່າວນີັ້ໝາຍຄວາມວ່າພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດຄວນ

ເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ຈະຊອກຫາທາງໃນການຮ່ວມມືກ ັນ ນອກຈາກການຈັ ດ
ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ມີການສ້າງ

ຍຸ ດ ທະສາດບຸ ລ ິ ມ ະສິ ດ ທີ IV: ການສຶ ກ ສາ

ຕັັ້ງສະພາສົົ່ ງເສີມການທ່ ອ ງທ່ຽວ (Tourism Board)

ຄົັ້ນຄ້ວາຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວ (ການເກັບກໍາຂມ
ໍ້ ນ &

ຊຶິ່ງເປັນຜ້ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ

ການວິໄ ຈ), ການຝຶກອົບ ຮົມ ແລະ ເຄືິ່ອ ງມືດີຈີຕອນ

ເຊັົ່ນ: ການຕະຫາດ ແລະ ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າວິໃຈຕະຫາດ

ແລະ ວິທ ີກ ານຕ່າ ງໆ) ແລະ ຍຸດ ທະສາດບຸລິມະສິດທີ

ການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ຂັບ
ເຄືິ່ອນຈາກພາກທຸລະກິດ ກໍ່ຄືພາກລັດ.
ຍຸ ດ ທະສາດບຸ ລ ິ ມ ະສິ ດ ທີ II: ການໃຫ້ ຄ ວາມ
ຊ່ວ ຍເຫ ືອ ແລະ ສ້າ ງສະພາບຄ່ອ ງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດການ
ທ່ອ ງທ່ຽວ: ຍຸດທະສາດນີັ້ ມີເປ ື້າໝາຍເພືິ່ອສ້າງສະພາບ
ຄ່ອງໃຫ້ທຸລະກິດ ເພືິ່ອຫ ີກເວັັ້ ນການປິດກິດຈະການເປັນ
ຈໍານວນຫວງຫາຍ ແລະ ຮັກສາພະນັກງານຜ້ທີິ່ມີຄວາມຮ້

V: ສ້ າ ງຄວາມເຂັ ັ້ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ຍ ີຫ ໍ້ (Brand) ແລະ
ສົົ່ງ ເສີມ ການຕະຫ າດເພືິ່ອ ເຮັດໃຫ້ກ ານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້
ຟ ື້ນ ຄືນ ມາອີກຄັັ້ງ : ໂດຍຕົັ້ນຕແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ສ ະໜັບ ສະ
ໜ ນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂະໜ້ອຍ-ກາງ (SME)
ໂດຍການປູ່ຽນຕະຫ າດຈາກຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ
ມາເປັນຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໂດຍການສຶກສາຄົັ້ນ
ຄ້ ວ າ ແລະ ສະ ໜອງຂ ໍ້ ມ ນກ່ ຽ ວກັ ບ ຕະຫ າດ (ສ້ າ ງ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົ ບ ການສ ງໃນຂະແໜງທ່ ອ ງ

ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມນິ

ທ່ຽວ. ແຕ່ຖ້າຫາການທ່ອງທ່ຽວບ ໍ່ໄດ້ຮ ັບການຟ ື້ ນຟ ຫື

ຍົມຂອງຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ), ສ້າງລາຍ

ການທ່ອງທ່ຽວຊຼຸດໂຊມລົງນັັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າການລົງ

ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ສະໜັບສະໜນທຸລະກິດ

ທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດ ໃນໄລ
ຍະທີິ່ຜ່ານມາ ກ ໍ່ບ ໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການ
ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດ
ອື ິ່ ນ ໄດ້ . ດັ ົ່ ງ ນັ ັ້ ນ ການສ້າ ງກອງທຶ ນ ຊ່ ວຍເຫ ື ອການທ່ອງ

ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຂະໜ້ ອຍ-ກາງ (SME) ໃນການພັດ
ທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືິ່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫາດພາຍໃນປະເທດ.

ທ່ຽວ, ສ້າງແຮງຈ ງໃຈໃນການຮັກ ສາວຽກເຮັກ ງານທໍ າ
ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆຈຶິ່ງເປັນສິິ່ງທີິ່ຈໍາ
ເປັນໃນຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວນີັ້.
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ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ 4 ແນໃສ່ຊຼຸກຍ້ການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການ
ສືິ່ສານ ເພືິ່ອດຶງດດຜ້ນໍາດ້ານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce) ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວດ້ານດີຈີຕອນ ແລະ ການ
ລົງທຶນໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ເຫັນວ່າເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊືັ້ອ COVID ເຊັົ່ນ: ການຊໍາລະແບບບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ.
ໃນເມືິ່ອພິຈາລະນາເຖິງຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ 5, ແມ່ນການກໍານົດນະໂຍບາຍເພືິ່ອກະກຽມການເປີດປະເທດກັບ
ປະເທດທີິ່ມກ
ີ ໍ່ລະນີການຕິດເຊືັ້ອໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດໄດ້ດີ. ໃນກໍ່ລະນີນີັ້ , ສິິ່ງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ແມ່ນພາກສ່ວນທີິ່ຮັບຜິດຊອບຄວນມີການພິຈາລະນາຢູ່າງຮອບຄອບບັນດາລະບຽບຫັກການ

ແລະ

ຄວາມພ້ອມໃນດ້ານ

ຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ຖືເປັນບັນຫາບຸລິມະສິດ, ຍົກຕົວຢູ່າງ ການກວດເຊືັ້ອໂຄວິດທີິ່ຮຜ
້ ົນໄວຢູ່ຈຸດດ່ານຜ່ານແດນ, ມີຫັກຖານຢັື້ງ
ຢນຜົນການກວດເຊືັ້ອ COVID 19 ທີິ່ເປັນລົບພາຍໃນ 72 ຊົົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າການເດີນທາງມາຮອດ, ມາດຕະການກັກກັນ
ສໍາລັບຜ້ທີິ່ມີຜົນກວດເປັນລົບ (ບໍ່ພົບເຊືັ້ອ), ພັກຢູ່ໂຮງແຮມທີໄິ່ ດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ໄປທ່ຽວຕາມລາຍການທ່ອງທ່ຽວທີິ່
ໄດ້ກໍານົດ. ພິຈາລະນາການເປີດປະເທດ (ຊາຍແດນ) ສໍາລັບທຸກສັນຊາດ ຫື ບາງສັນຊາດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນແລ້ວ
ໂດຍມີມາດຕະການຄວບຄຸມສະເພາະ.
ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ VI: ກະຕຸນ
້ ການລົງທຶນ: ແນ່ໃສ່ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃສ່ພືັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ດຶງດດນັກລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ (ເຊັົ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ການ
ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ), ຊຼຸກຍ້ການຍົກລະດັບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ (ການຊໍາລະແບບບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ , ການເຊືິ່ອມຕໍ່ອິນເຕີ
ເນັດ, ແຜນທີິ່ GPS).
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ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ VII: ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດ
ທີ VIII: ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວ: ຍຸດທະສາດນີັ້ ແມ່ນແນໃສ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ສປປ ລາວ ໃນອີກ 2 ປີ ຂ້າງໜ້າແມ່ນຈະໃຫ້ເປັນໄປໃນຮບແບບໃດ ໂດຍອີງໃສ່ຫກ
ັ ສະນະທາງດ້ານພມສັນຖານ ແລະ ຕະ
ຫາດການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຕ້ອງການດຶງດດໃຫ້ເຂົັ້າມາ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບລິການຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶັ້ນເພືິ່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຕະຫາດເປື້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ (ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເປັນ
ມິດກັບສິິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ). ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບຕະຫາດຫກ
ັ (ຄວາມຕ້ອງການຍຸດທະ
ສາດທີ 4) ແລະ ຄວາມອາດສະມາດໃນການຂະຫຍາຍຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເປັນສິິ່ງທີິ່ສາໍ ຄັນຫາຍ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ,
ການເລີິ່ມຕົັ້ນໃນການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໃຈການຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເປັນສິິ່ງສໍາຄັນຫາຍ (ຕົວຢູ່າງຕະຫາດຈີນ ,
ພາຍຫັງທີິ່ເສັັ້ນທາງລົດໄຟເຊືິ່ອມຕໍ່ລາວ-ຈີນສໍາເລັດ ຄາດວ່າຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີິ່ຈະເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຫາຍຂຶັ້ນ).
ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ສາມາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້ນັັ້ນ ສິິ່ງ
ສໍາຄັນທີິ່ສຸດແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈທີິ່ລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແຮງຈງໃຈ ແລະ ຮບແບບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວນັັ້ນ ແລະ ຍັງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕະຫາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ທັງໝົດນັັ້ນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ມກ
ີ ານສືກສາ ແລະ ເຂົັ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບຕະຫາດເປື້າໝາຍ
ຂອງເຮົາ.
ແນວທາງການຟນ
ື້ ຟການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບນີປ
ັ້ ະກອບມີ 56 ກິດຈະກໍາ, 3 ຫົວຂໍ້ ແລະ 8 ວຽກບຸ
ລິມະສິດ ຊຶງິ່ ຈະໄດ້ແບ່ງໄລຍະການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ອອກເປັນ 3 ໄລຍະ ຄື:
ໄລຍະທີ I: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີຮ
ິ່ ບ
ີ ດ່ວນທີຕ
ິ່ ອ
້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ເລີມ
ິ່ ຈາກ ເດືອນມັງກອນ ປີ 2021 ຫາ
ເດືອນ ມີນາ ປີ 2021
ໄລຍະທີ II: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີຕ
ິ່ ອ
້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນໄລຍະກາງ ເລີມ
ິ່ ຈາກ ເດືອນ ກລ
ໍ່ ະກົດ ປີ 2021 ຫາ
ເດືອນ ມີນາ ປີ 2022
ໄລຍະທີ III: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີຕ
ິ່ ອ
້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນໄລຍາວ ເລີມ
ິ່ ຈາກ ເດືອນ ກລ
ໍ່ ະກົດ ປີ 2022 ຫາ
ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2025
ໄລຍະເວລາຂອງແນວທາງຟື້ນຟສະບັບນີັ້ ແມ່ນຮອດເດືອນທັນວາ ປີ 2025, ຊຶງິ່ ຄາດວ່າການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ
ຈະກັບມາສ່ສະພາບເດີມກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ໃນປີ 2024. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄລຍະການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໄລຍະທີ 3 ແມ່ນກວມເອົາເວລາ 3 ປີ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ແຜນຟື້ນຟສະບັບນີັ້ ຈຶິ່ງມີໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2021
ຫາ ປີ 2025.
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ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID 19
ໃນພາກນີັ້ແມ່ນການອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19
ຕໍ່ເສດຖະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ທົົ່ວ
ໂລກ.

ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ
ໃນປີ 2019, ມີນັກນັກທ່ອງທ່ຽວທີເິ່ ຂົັ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ສງເຖິງ 4,79 ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ຫາຍກວ່າ
934 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລາຍຮັບທາງກົງຈາກການທ່ອງທ່ຽວເຕີບໂຕ 15% ແລະ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເພີິ່ມຂຶັ້ນ
14,4% ລະຫວ່າງ 2018 ແລະ 2019. ໃນລະຫວ່າງ 2010–2019 ລາຍໄດ້ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນໄວ
ກວ່າຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີເິ່ ຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ, ຊຶງິ່ ເຫັນໄດ້ຈາກມນຄ່າເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ກາຍເປັນຂະແໜງການທີິ່ສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ສປປ ລາວ, ຊຶິ່ງກວມເອົາ 9,1% ຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທາໄດ້ຫາຍກວ່າ 300,000 ຄົນໃນປີ
2019 (ສະພາການເດີນທາງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໂລກ 2019). ນອກຈາກນັັ້ນ ການທ່ອງທ່ຽວຍັງເປັນໜຶິ່ງໃນບັນດາຂະແໜງ
ການເສດຖະກິດທີິ່ເປັນແຫ່ງລາຍໄດ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶງິ່ ເປັນຮອງພຽງແຕ່ຂະແໜງບໍ່
ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນປີ 2019. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຖ້າຫາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 1415% ການທ່ອງທ່ຽວອາດຈະຂຶັ້ນແຊງມນຄ່າການສົົ່ງອອກຂອງຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ ໃນອີກບໍ່ຮອດຫ້າປີຂ້າງໜ້າ
ນີັ້ ແລະ ຈະກາຍເປັນຂະແໜງການທີິ່ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການສົົ່ງອອກອັນດັບໜຶິ່ງ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ (ADB 2020a).

ຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 4 ຕະຫາດເປື້າໝາຍຫກ
ັ ທີິ່
ເຂົັ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019 ມີຄື: ໄທ (45%), ສປ
ຈີນ (21.3%), ຫວຽດນາມ (19,3%) ແລະ ສ.ເກົາຫີ
(4,2%), ຊຶິ່ງມີຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 4.791.065
ຄົນ ໃນປີ 2019.
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ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປີ 2019 ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແມ່ນເຫັນ
ວ່າຕົວເລກຍັງຕໍໍ່າ ຊຶິ່ງມີນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດພຽງແຕ່ 2,3 ລ້ານຄົນຈາກຈານວນປະຊາກອນ 7 ລ້ານຄົນ. ອີງໃສ່ຜົນ
ການສໍາຫວດ ແລະ ສອບຖາມທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປີ 2019 ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 20%
ແມ່ນຢູ່ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ຈໍານວນ 62% ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ, ກ່ອນໜ້າທີິ່
ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນລວມຍອດຜະລິດ ຕະພັ ນ ພາຍໃນ
ຂອງໂລກ (GDP) ກວມເອົາ 10,4% ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ 319 ລ້ານຄົນ. ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີິ່ເດີນ
ທາງໄປທ່ອງທ່ຽວມີເຖິງ 1,5 ຕືັ້ຄົນ ໃນປີ 2019 ແລະ ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ (UNWTO) ຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2020
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຈະເພີິ່ມຂຶັ້ນ 3% - 4%. (ADB 2020a).
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນອາມະພາດ ຫື ຍຸດສະຫງັກໄປທົົ່ວໂລກ
ນັບແຕ່ຕົັ້ນປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ (UNWTO) ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 22% ຢູ່ໃນໄຕມາດທາອິດຂອງປີ 2020 ຖ້າສົມທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2019, ຊຶງິ່ ຈໍານວນຕົວເລກຫຼຸດ
ລົງຫາຍທີິ່ສຸດແມ່ນເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ (UNWTO) ຍັງໄດ້ລາຍງານຕືິ່ມວ່າ
ໃນປີ 2020 ຈານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນອາດຈະຫດ
ຼຸ ລົງເຖິງ 78% ຊຶິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແຮງງານຈານວນ 120 ລ້ານຄົນຕົກຢູ່
ໃນຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ $1,2 ພັນຕືັ້ໂດລາສະຫາລັດ (ADB 2020a).
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະສາມເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2020, ບັນດາສາຍການບິນຈາກທົົ່ວໂລກຖືກຍົກເລີກ
ຖ້ຽວບິນ ຫື ຫດ
ຼຸ ຈໍານວນຖ້ຽວບິນ 55,3%; ການຍົກເລີກການຈອງໂຮງແຮມສງເຖິງ 75%; ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ
ຫຼຸດລົງ 67 ລ້ານຄົນ; ເມືອ
ິ່ ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2019 ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ 22% (MICT 2020).

ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດພະຍາດ COVID 19 ຕເໍ່ ສດຖະກິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ຕເໍ່ ສດຖະກິດຂອງລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທ່ອງ
ທ່ຽວທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກໜ່ວງ. ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີິ່ມຕົັ້ນຈາກການປິດປະເທດ (lockdown) ຂອງ ສປ
ຈີນ ໃນເດືອນມັງກອນ, ຕາມມາດ້ວຍການປິດການເດີນທາງ (lockdown) ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່
ວັນທີ 30 ມິນາ ເຖິງ ວັນທີ 19 ເມສາ ແລະ ຂະຫຍາຍຮອດວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020. ຈາກການປິດການເດີນທາງ
(Lockdown) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຫວ່າງງານພຸ່ງຂຶັ້ນຢູ່າງກະທັນຫັນ ເນືອ
ິ່ ງຈາກວ່າທຸລະກິດເກືອບທັງໝົດໄດ້ຢຸດໍາເນີນ
ທຸລະກິດຊົົ່ວຄາວເປັນເວລາ 33 ວັນ, ແລະ ຍັງມີຫາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີິ່ສືບຕໍ່ປິດຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ
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ຍັ ງ ມີ ຫ າຍຫົ ວ ໜ່ວ ຍທຸລ ະກິ ດທີ ິ່ ກັ ບ ຄືນ ມາດໍາ

ແລ້ວ ຫື ບາງທຸລະກິດກໍ່ໄດ້ມີການປັບຂະໜາດທຸ

ເນີນກິດຈະການຄືນໃໝ່ ແຕ່ ຂີດຄວາມອາດສາມາດໃນ

ລະກິ ດ ໃຫ້ ນ ້ ອ ຍລົ ງ ສະນັ ັ້ ນ ຈຶ ິ່ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ອ ັ ດ ຕາ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງຕໍໍ່າກວ່າກ່ອນໜ້າເກີດວິກິດ

ການຫວ່າງງານເພີິ່ມສ ງຂຶັ້ນ ແລະ ລາຍໄດ້ຢູ່ທຸກ

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 (UN 2020b).

ຂະແໜງການກໍ່ຫຼຸດລົງ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ:
-

-

-

ອັ ດ ຕາເງິ ນ ເຟີ ື້ ໄ ດ້ ເ ພີ ິ່ ມ ຂຶ ັ້ ນ ຈາກ 3,3% ໃນປີ

ການສ ນເສຍເງິນໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດຫາຍ

2019 ເປັນ 6,1% ໃນຫ້າເດືອນຕົັ້ນປີ 2020,

ກວ່ າ 136 ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ , ຍ້ ອ ນມີ ຜ ້ ໄ ປ

ເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານ ແລະ ເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມເພີິ່ ມ

ອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພາກັນກັບຄືນປະ

ຂຶັ້ນໃນສອງປີນີັ້, ຕະຫ ອດຮອດເຄືິ່ອງໃຊ້ພາຍໃນ

ເທດຫາຍກວ່າ 130.500 ຄົນ.

ເຮືອນ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການຕິດຕໍ່ສືິ່ສານ,

ການສນເສຍລາຍໄດ້ ຊຶິ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້

ການປິິ່ນປວ, ແລະ ອືິ່ນໆ.

ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຫ ຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງ
ການພາຍໃນປະເທດ, ການຫວ່າງງານ. ອັດຕາ
ການຫວ່າງງານກວມເອົາ 23,4% ໃນ ເດືອນກໍ່

-

ປະຊາຊົນຈໍານວນ 361.000 ຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງ
ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄວາມທຸກຍາກຍ້ອນຜົນກະທົບ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຊຶິ່ງ

ລະກົດປີ 2020 (ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງແມ່

ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເລກອັດຕາຄວາມທຸກຍາກແຫ່ ງ

ຍິ ງ ກວມເອົ າ 32,6% ແລະ ຜ ້ ຊ າຍ19,7%).

ຊາດເພີ ິ່ ມ ຂຶ ັ້ ນ ປະມານ 5,2%, ຊຶ ິ່ ງ ສ່ ວ ນໃຫຍ່

ເນືິ່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ ລົງ

ແມ່ ນ ປະຊາຊົ ນ ທີ ິ່ ອ າໄສຢ ູ່ ໃ ນເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ

ຢູ່າງຫວງຫາຍ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຈໍານວນໜຶິ່ງ

(UN 2020b)

ຍັງຄົງສືບຕໍ່ປິດພາຍຫັງມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນ
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ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID 19 ຕຂ
ໍ່ ະແໜງທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຢູ່າງຫວງຫາຍ
ດັງົ່ ທີສ
ິ່ ະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ 1 ແລະ ຕາຕະລາງທີ 2.
ຕາຕະລາງທີ 1: ສະຖິຕິນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2019 ສົມທຽບກັບປີ 2020 (ກະຊວງ ຖວທ 2019 ແລະ 2020)
ຕະຫາດຕົນ
ັ້ ຕ
ຂອງ ສປປ
ລາວ

2018

2019

2019

2020

% ທີຫ
ື່ ດ
ຼຼຸ ລງສາລັບ

(% ຂອງຈໍານວນ

(%ຂອງຈໍານວນ

(ຈໍານວນນັກ

(ຈໍານວນນັນ

ໄລຍະມັງກອນ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ)

ນັກທ່ອງທ່ຽວ)

ທ່ອງທ່ຽວ,

ທ່ອງທ່ຽວ,

-ກັນຍາ 2019 ຫາ

ມັງກອນ-

ມັງກອນ-

ມັງ ກອນ-ກັນຍາ

ກັນຍາ)

ກັນຍາ)

2020

ໄທ

46%

45.1%

1,519,476

350,098

-77%

19.2%%

21.3%

259,205

138,457

-47%

ຫວຽດນາມ

20.7%

19.3%

701,931

186,174

-73%

ສ. ເກົາຫີ

4.2%

4.2%

135,191

40,207

-70%

ສປ ຈີນ

ຕະຕາລາງທີ 2: ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID 19 ຕໍ່ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ (UN 2020b)
ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19

ໄລຍະເວລາ

ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ

-74%

ເດືອນມັງກອນ - ກັນຍາ 2020

ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ

-41%

ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020

ລາຍຮັບຈາກສະຖານທີິ່ພັກ

-79%

ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020

ລາຍຮັບຈາກບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

-79%

ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020

ລາຍຮັບຈາກການເຊົັ້າຊົມສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ

-81%

ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020

ລາຍຮັບຈາກຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ

-72%

ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020

ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍທີິ່ເຂົັ້າພັກຢູ່ສະຖານທີິ່ພັກ

-33%

ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020

ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີິ່ເຂົັ້າພັກຢູ່ສະຖານທີິ່ພັກ

-82%

ເດືອນມັງກອນ -ມິນາ 2020

ຈໍານວນຄົນໂດຍສານຂອງສາຍການບິນລາວ

-66.5%

ເດືອນມັງກອນ - ມິຖຼຸນາ 2020

ລາຍຮັບຂອງການບິນລາວ

-66.3%

ເດືອນມັງກອນ - ມິຖຼຸນາ 2020

ພະນັກງານ 50% ຫື ຫາຍກວ່ານັັ້ນຖກພັກວຽກ

80% ຂອງບລິສັດ

ຫວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ
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ແຮງງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ (ແຮງງານທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ) ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັົ່ນ: ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງ
ງານ, ຖືກພັກວຽກ ຊຶິ່ງບັນຫາດັົ່ງກ່າວໄດ້ສງົົ່ ຜົນໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີິ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນ ຫາ
ໜີັ້ສິນເພີິ່ມຂຶັ້ນ (ຄ່ານໍໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ອືິ່ນໆ, ພ້ອມກັນນັນ
ັ້ ຍັງສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດຫຼຸດລົງອີກ
ດ້ວຍ. ແຮງງານ/ພະນັກງານຈໍານວນຫາຍທີິ່ຖກ
ື ສັົ່ງໃຫ້ພັກຢູ່ເຮືອນໃນໄລຍະການປິດການເດີນທາງ (Lockdown) ແລະ ບໍ່
ຖືກເອີັ້ນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານນວດ
ແລະ ສະປາ (UN 2020b).
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ມີທຸລະກິດຈໍານວນຫາຍທີິ່ຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການ, ແຕ່ທຸລະກິດປະ
ມານ 65% ໄດ້ຫຼຸດຈານວນພະນັກງານລົງ ເຊັົ່ນ: ຢູ່ຫວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ, ທຸລະກິດຫາຍກວ່າ 80% ແມ່ນໄດ້ປດພະ
ນັກງານຂອງຕົນອອກຫາຍກວ່າ 50%. ຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບທີິ່
ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ, ຊຶິ່ງຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງເສດທະກິດທີິ່ສາໍ ຄັນ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ຖືເອົານັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເປັນຕະຫາດເປື້ັ້າໝາຍຫກ
ັ . ບັນດາບລິສັດທີິ່ຖືເອົາ
ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເປັນຕະຫາດເປື້ັ້າໝາຍຫກ
ັ ແມ່ນໄດ້ຫດ
ຼຸ ຈໍານວນພະນັກງານລົງ 46.5% ,ແຕ່ບັນດາບລິສັດທີິ່ຖືເອົານັກ
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເປັນຕະຫາດເປື້ັ້າໝາຍແມ່ນໄດ້ຫດ
ຼຸ ຈໍານວນພະນັກງານລົງພຽງແຕ່ 26.5% (ADB 2020a). ທະນາ
ຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຫດ
ຼຸ ລົງ ຊຶິ່ງເຫດ
ຜົນມາຈາກລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫຼຸດລົງຢູ່າງຫວງຫາຍ, ການໂອນເງິນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຄາຂອງສິນ
ຄ້າ ຊຶິ່ງຄາດວ່າຈະການຫຼຸດລະຫວ່າງ -0.5% ແລະ -2%.
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ການປະເມີນຂອງອົງການສະຫາປະຊາຊາດ (UN)) ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ
ຂອງການທ່ອງທ່ຽວດັົ່ງນີັ້:
-

ທຸລະກິດສະຖານທີິ່ພັກ 75% ໄດ້ຖືກປິດໃນລະຫວ່າງໄລຍະການປິດການເດີນທາງ (Lockdown), 70% ໄດ້ປດ
ພະນັກງານອອກ. 90% ຂອງທຸລະກິດບລິການຍັງຄົງສືບຕໍ່ປດ
ິ ກິດຈະການ ພາຍຫັງມີການຜ່ອນຜັນມາດຕະການ
ປິດການເດີນທາງ (Lockdown) ເນືິ່ອງຈາກບໍ່ມີລກຄ້າມາໃຊ້ບລິການ;

-

ການປດພະນັກງານອອກ, ການພັກວຽກແບບບໍ່ມີເງິນເດືອນ ແລະ ການຫຼຸດເງິນເດືອນແມ່ນກວມເອົາ 20% ຫາ
50%. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວການປດພະນັກງານອອກແມ່ນກວມເອົາ 42%.

-

ລາຍໄດ້ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແມ່ນໄດ້ຫດ
ຼຸ ລົງຫາຍພສົມຄວນ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ 3 ໄຕມາດ. ຈໍານວນ 41% ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮ້ວ່າ ລາຍຮັບໄດ້ຫດ
ຼຸ ລົງ 41 ເຖິງ 60%, ແລະ ອີກຈໍານວນ 27% ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລາຍຮັບຫຼຸດລົງຫາຍກວ່າ 60%.

-

ຍ້ອນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶິ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກ
ງານ-ແຮງງານທີິ່ເປັນເພດຍິງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍທີິ່ສດ
ຸ , ເຊັົ່ນດຽວກັບບັນດາຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍ
ຍ່ອຍຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະການອືິ່ນໆທີິ່ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາການບລິການ;

-

ທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ ແມ່ນຍັງໃຫ້ສືບຕໍ່ປິດກິດຈະການ ຊຶິ່ງທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວມີການສ້ າງວຽກເຮັດງານທໍາໂດຍກົງ
ປະມານ 10.000 - 20.000 ຄົນ (ທຸລະກິດບັນເທີງແມ່ນໄດ້ລວມເອົາ “ການສະແດງສິລະປະ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ
ພັກຜ່ອນ”, ຊຶິ່ງມີການຈ້າງງານຫາຍກວ່າ 9.000 ຄົນ, ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມີບັນດາພະນັກງານທີິ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກ
ສ່ວນອືິ່ນຂອງຂະແໜງການບລິການອີກ ເຊັົ່ນ: ສະຖານທີິ່ພັກ , ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກິດຈະກໍາການບລິການອືິ່ນໆອີກ
ຊຶິ່ງລວມແລ້ວປະມານ 65.000 ຄົນໃນປີ 2017.)

-

ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດປະມານ 55% ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໄປໄດ້ອກ
ີ
ປະມານຫ້າເດືອນ ໂດຍການກຍ
້ ືມຈາກໝ່ເພືິ່ອນ ຫື ຍາດຕິພີິ່ນ້ອງ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກ້ຍືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ
ພາຍໃນປະເທດ.

ຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເຄືິ່ອຄ່າຍການ
ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວ
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ຕາຕະລາງທີ 3 ຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕເໍ່ ຄອ
ື່ ຄ່າຍການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວ:
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ເຄືອ
ິ່ ຄ່າຍການຜະລິດ
ແລະ ສະໜອງການ
ທ່ອງທ່ຽວ
ການຂົນສົົ່ງ

ລາຍຮັບ

- ການບິນລາວ: ຜໂ້ ດຍສານຫດ
ຼຸ ລົງ 66,5% ແລະ

ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ (ການຈ້າງງານ)

- ການບິນລາວ: ໄດ້ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້

ສນເສຍລາຍຮັບ 66,3% ໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນ-

ພະນັກງານ ພຽງແຕ່ 30% ຂອງເງິນ

ມິຖຼຸນາ 2020, ໃນເດືອນເມສາ ຫາ ພຶດສະພາ ສນ

ເດືອນປກກະ ຕິ; ບໍ່ມີການປດພະນັກງານ

ເສຍລາຍຮັບ 95% ແລະ ໃນເດືອນມິຖຼຸນາ 85%,

ອອກ (ມິຖຼຸນາ 2020)

ເມືິ່ອສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2019
(ມິຖຼຸນາ 2020)
- ການບລິການລົດເມ ແລະ ແທັກຊີ: ມີຈໍານວນຫດ
ຼຸ
ລົງຫາຍ ຮອດວັນທີ 9 ມິຖຼຸນາ 2020)

- ສະມາຄົມລົດເມ: ໄດ້ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້
ພະ ນັກງານພຽງແຕ່ 50-70% ຈາກ

ທັດສະນະລວມ

- ການບິນລາວ: ຄາດວ່າຈະມີການຂາດ
ທຶນຫຼາຍຈາກການຟື້ນຟຊ້າ
- ການບລິການລົດເມ: ການບລິການ
ຄ່ອຍໆຟື້ນຕວ ຍ້ອນການເດີນທາງພາຍ
ໃນປະເທດຄ່ອຍໆ ກັບຄນມາ
- ລດແທກຊີ: 50% ແມ່ນຍກເລີກໃຫ້

ເງິນເດືອນປກກະຕິ; ພະນັກງານຈໍານວນ

ບລິການຈົນຮອດກາງປີ 2021, ຍ້ອນ

ໜຶງິ່ ໃຫ້ພັກວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ

ວ່າລູກຄັ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄົນ

(ມິຖຼຸນາ 2020)

ຕ່າງປະເທດ

- ລດແທັກຊີຈານວນ 25 ຄນຖກອາຍັດ
ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນໄປຊາລະຄ່າຜ່ອນລດ
(ມິຖຼຸນາ 2020)
ຕົວແທນບລິສັດ
ທ່ອງທ່ຽວ

- ຕົວແທນບລິສັດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ: ເລີິ່ມຈາກທີິ່
ມີມາດຕະການປິດປະເທດໄດ້ຍຸດການໃຫ້ບລິການ
ແລະ ຂາດລາຍຮັບ 100% (ມິຖຼຸນາ 2020)

ໃຫ້ພະນັກງານພັກວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ເງິນເດືອນ (ມິຖຼຸນາ 2020

ບໍ່ແນ່ນອນ

- ຕົວແທນບລິສັດທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງປະເທດ: ລາຍ
ໄດ້ຈານວນໜຶື່ງ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການບລິການທ່ອງ
ທ່ຽວພາຍໃນ (ມິຖຼຸນາ 2020)
ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

- ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ໃຊ້
ເວລາຫາຍກວ່າ 4 ຊົົ່ວໂມງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜນກະທບ

ພະນັກງານ 30-60% ໄດ້ພັກວຽກໂດຍບໄໍ່ ດ້

ຄາດວ່າຈະມີການປິດກິດຈະການຮອດທ້າຍ

ຮັບເງິນເດອນ (ມິຖຼຸນາ 2020)

ປີ 2020

ໜັກ (ມິຖຼຸນາ 2020)

ສະມາຊິກຂອງສະມາຄມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ

- ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີື່ຢູ່

ຫວງພະບາງ: 80-90%

ໃກ້ກັບເສັັ້ນທາງຫຼັກ ແລະ ໃຊ້ເວລາໄລຍະສັັ້ນແມ່ນ

ຈະລັ້ມລະລາຍຮອດທ້າຍ

ກໍາລັງເປັນທີິ່ສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ

ປີ 2020

ປະເທດຈານວນໜຶື່ງ (ມິຖຼຸນາ 2020)
- ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແມ່ນບິ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງພຽງພກັບລາຍຈ່າຍ (ພະຈິກ 2020)
- ສະມາຊິກສະມາຄມທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ (ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ກະສິກໍາ, ຕໍ່າ
ແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງທີື່ລະນຶກ ແລະ ອືິ່ນໆ) ລາຍຮັບຫຼຸດ
ລົງ 70-80% ໃນປີ 2020 ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ
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(ມິຖຼຸນາ 2020)
ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານ
ອາຫານ

- ພາຍຫັງມີມາດຕະການປິດປະເທດ - ເຮັດໃຫ້ລາຍ
ຮັບຫຼຼຸດລງ 100%, ແລະ ຫັງຈາກນັັ້ນປະມານ
80% ແມ່ນສນເສຍລາຍຮັບ (ມິຖຼຸນາ 2020)

- ພະນັກງານ 40% ໄດ້ພັກວຽກໂດຍບໄໍ່ ດ້
ຮັບເງິນເດອນ (ມິຖຼຸນາ 2020)
- ໄດ້ປດພະນັກງານອອກ 80% (ມິຖຼຸນາ
2020)

- ໜີັ້ສິນຄາດວ່າຈະເພີິ່ມຂຶັ້ນ ເນືິ່ອງມາຈາກ
ການສະສົມຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ
ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການລົັ້ມລະລາຍໄດ້
(ມິຖຼຸນາ 2020)

- ຍອດຂາຍຂອງຮ້ານອາຫານໄດ້ຫຼຼຸດລງ 60% ເມື່ອ

- ໄດ້ປດພະນັກງານອອກຫາຍກວ່າ 75%

ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ພະຈິກ

- ພະນັກງານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພຽງແຕ່ 10

2020)

ຫາ 20% ຂອງເງິນເດືອນປກກະຕິ, ໂດຍ

- ທຸລະກິດປະມານ 20% ຈະພະເຊີນໜ້າ
ກັບບັນຫາການລົັ້ມລະລາຍ
- ເນືິ່ອງຈາກທຸລະກິດຂາດທຶນຫາຍ - ດັົ່ງ
ນັັ້ນຄາດວ່າຈະສາມາດດໍາເນີນ

ບໍ່ໄດ້ປດພະນັກງານອອກ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ
ຕ້ອງການຮັກສາພະນັກງານຜ້ທີິ່ມີຄວາມ
ຮ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໄວ້.

- ຍອດຂາຍຂອງໂຮງແຮມໄດ້ຫຼຸດລົງ 70% ເມືິ່ອທຽບ
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ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ພະຈິກ 2020)
- ໂຮງແຮມທີິ່ໄດ້ຮັບໂຄຕ້າໃຫ້ເປັນສະຖານທີກ
ິ່ ັກ
ກັນສໍາລັບຜ້ເດີນທາງເຂົັ້າມາປະເທດສາມາດເພີິ່ມຂຶັ້ນ

ກິດຈະການໄດ້ຮອດແຕ່ກາງປີ 2021
(ພະຈິກ 2020)

(ພະຈິກ 2020)

30% ຂອງຈໍານວນຫ້ອງ (ພະຈິກ 2020)
- ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມີການກໍານົດນະໂຍ
ບາຍ ເພືິ່ອໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດໍາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ ໂດຍ
ການຫຼຼຸດລາຄາ 50% (ພະຈິກ 2020)
- ໂຮງແຮມຈໍານວນໜຶິ່ງໄດ້ປດ
ິ ການໃຫ້ບລິການ ແລະ
ປະກາດຂາຍກິດຈະການ (ພະຈິກ 2020)
- ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແມ່ນບິ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງພຽງພກັບລາຍຈ່າຍ (ພະຈິກ 2020)
ກະຊິກາໍ

- ຜົນຜະລິດຈານວນໜຶື່ງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນສະໜອງໃຫ້ແກ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ
ໂຮງແຮມ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຢູູ່ແຂວງຫວງພະບາງ, ເມືອງ
ວັງວຽງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶິ່ງຫຼຸດລົງ 10
ເຖິງ 30% (ມິຖຼຸນາ 2020)
- ພາຍຫຼັງທີິ່ມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນແລ້ວ, ແຕ່ຍອດ
ຂາຍຍັງສບຕໍ່ຫຼຼຸດລງ

-

ບໍ່ມີຂໍ້ມນ

-

ບໍ່ມີຂໍ້ມນ

ຮ້ານຂາຍຍົກຂາຍ
ຍ່ອຍ, ສ້ອມແປງ
ລດໃຫຍ່ ແລະ
ລດຈັກ

-

ບໍ່ມີຂໍ້ມນ

ໄດ້ປດພະນັກງານອອກ 20%

-

ບໍ່ມີຂໍ້ມນ
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ສິງິ່ ທ້າທາຍໃນປັດຈຸບນ
ັ , ບັນດາທ່າອ່ຽງ ແລະ ຜມ
້ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕກ
ໍ່ ານຟນ
ື້ ຟການທ່ອງທ່ຽວ

ບັນດາສິງິ່ ທ້າທາຍຕກ
ໍ່ ານທ່ອງທ່ຽວໂລກ
ອີງໃສ່ສະພາບປັດຈຸບັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວທົົ່ວໂລກອາດໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟ ແລະ ກັບຄືນມາ
ຄືກຄືນອີກຄັັ້ງພາຍຫັງທີິ່ມີຢາວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດ COVID 19 ອອກມາຮັບໃຊ້ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງໃນປະເທດຕ່າງໆ
ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟ. ຮບແບບຕົວຢູ່າງການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຂອງ McKinsey ຄາດຄະເນວ່າລາຍໄດ້ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ຈະຫ ຼຸດລົງ 3 ພັນຕືັ້ ເຖິງ 8 ພັນຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ກ່ອນທີິ່ການທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບຟື້ນຟ ກັບຄືນມາຢ ູ່ທີິ່ລະດັບ 60 ເຖິງ
80% ໃນປີ 2021 ໂດຍສົມທຽບໃສ່ກ່ອນໜ້າຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ແລະ ຄາດວ່າການທ່ອງ
ທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟ ແບບເຕັມສ່ວນ ໃນປີ 2023 (McKinsey 2020b).
ການຢຸດສະຫງັກຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໃນວົງກວ້າງ ແລະ ມີລັກສະນະທີິ່ເຊືິ່ອມ
ໂຍງກັນໃນຂະແໜງການ. OECD ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ມນຄ່າເພີມ
ິ່ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວຫາຍກວ່າໜຶິ່ງສ່ວນສາມທີິ່ປະກອບເຂົັ້າ
ໃນເສດຖະກິດໃນພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນມາຈາກຜົນກະທົບທາງອ້ອມ, ຊຶິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນກັນແບບກວ້າງ
ຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິິ່ງລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອືິ່ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຜະລິອາຫານ, ກະສິກໍາ, ການຂົນ
ສົົ່ງ, ທຸລະກິດບລິການອືິ່ນໆ (OECD 2020).
ການຈໍາກັດການເດີນທາງຂອງບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆໃນໂລກເຊັົ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນການເດີນທາງທາງອາ
ກາດ, ການປິດປະເທດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການເຂົັ້າ -ອອກ
ປະເທດ, ລະບຽບການກັກກັນທີິ່ເຂັັ້ມງວດ) ຄາດວ່າຍັງ
ຈະສືບຕໍ່ໃນປີ 2021 ເພາະວ່າຫາຍປະເທດໃນທະວິບເອີ
ລົບຍັງມີການລະບາດຮອບສອງຂອງພະຍາດ COVID
19. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ
ນີວຊີແລນ ໄດ້ມີແນວຄິດລິເລີິ່ມໃນການເປີດການທ່ອງ
ທ່ ຽ ວລະຫວ່ າ ງປະເທດທີ ິ່ ສ າມາດຄວບຄຸ ມ ບັ ນ ຫາໂຄ
ວິດ -19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ ຫ ື ເອີັ້ນວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ຮ ບແບບ Travel bubble, ແຕ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ ບັ ດ
ຕົວຈິງກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດເຫັນເປັນຮບປະທໍາເທົົ່າທີິ່
ຄວນ.
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ປະເທດທີິ່ມີທາ່ ແຮງທາງດ້ານຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ຫື ສາມາດເປີດການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ
Travel bubble ຢູ່ໃນພາກພືັ້ນໄດ້ ແມ່ນມີໂອກາດທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການຟື້ນຟໄວກວ່າບັນດາປະເທດທີິ່
ເພິິ່ງພາຕະຫາດພາຍໃນພາກພືັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາໄສນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສປ ຈີນ , ເອີລົບ ແລະ ສະຫະລັດ (WB
2020).
ຍ້ອນສະພາບການທົດຖອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ນັບມືັ້ນັບແກ່ຍາວ, ການທ່ອງທ່ຽວອາດຈະໃຊ້ເວລາຫາຍປີ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ກັບຄືນມາສ່ສະພາບເດີມຄືກັນກັບກ່ອນໜ້າທີິ່ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ມີຫາຍທຸລະກິດທີິ່
ຈະຄາດຄະເນວ່າ ຈະນໍາໄປສກ
່ ານລົັ້ມລະລາຍ ແລະ ປິດກິດຈະການ - ແຕ່ບັນດາທຸລະກິດທີິ່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການ
ເງິນ ແລະ ໜີັ້ສິນຕໍໍ່າແມ່ນມີໂອກາດສງທີິ່ຈະສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ຜ່ານຜ່າວິກິດນີັ້ໄປໄດ້. ແຕ່ສໍາລັບ ສປປ
ລາວ ກອ
ໍ່ າດຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີິ່ກ່າວມາເທິງນີັ້ເຊັົ່ນດຽວກັນ (ຈະອະທິບາຍເພີິ່ມເຕີມຂໍ້ຕໍ່ໄປ).

ບັນດາສິງິ່ ທ້າທາຍຕຂ
ໍ່ ະແໜງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ
ການທີິ່ຈະກໍານົດຈຸດຢນ ຫື ເປາື້ ໝາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນພາກພືັ້ນໃຫ້ໄດ້ດີແນວໃດນັັ້ນ
ພາກທຸລະກິດແມ່ນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ຫື ຂັບເຄືິ່ອນໄປຊ່ວຍກັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ການທ່ອງທຽວລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າ , ໃນໄລໄຍະກ່ອນທີຈ
ິ່ ະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດ COVID-19 ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງແມ່ນຍັງຕໍໍ່າ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄດ້ໃນການຟື້ນຟຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຊັກຊ້າຂຶັ້ນໄປອີກຕືິ່ມ.
ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຄາດວ່າຈະແກ່ຍາວໄປຮອດປີ 2021 ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກໍາ
ລັງພະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຫາຍຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຊໍາລະເງິນກ້ ຫື ໜີັ້ສິນຕ່າງໆ ຊຶິ່ງບັນຫາດັງົ່
ກ່າວແມ່ນເພີິ່ມຄວາມສ່ຽງສງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທີິ່ຈະປິດການດໍາເນີນກິດຈະການ.
ຍ້ອນຜົນກະທົບເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ລາຍງານວ່າ 65%
ມີຄວາມສ່ຽງສງທີິ່ຈາໍ ເປັນຕ້ອງຢຸດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງບາງສ່ວນ (UN 2020b). ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພະເຊີນ
ກັບບັນຫາດ້ານການເງິນ, ຂາດທຶນໝນວຽນ ຊຶິ່ງທຸລະກິດປະມານ 50% ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນພຶດສະພາວ່າ, ພວກເຂົາມີຄັງ
ສໍາຮອງພຽງພພຽງແຕ່ 4,5 ຫາ 5 ເດືອນເທົົ່ານັັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາທຸລະກິດມີບັນຫາດ້ານການເງິນ ແລະ ຂາດທຶນໝນ
ວຽນ ຊຶິ່ງເປັນອຸປະສັກຕົັ້ນຕໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫື ຮັກສາໃຫ້ທຸລະກິດໃຫ້ສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດນີັ້, ແຕ່ບັນດາທຸ
ລະກິດດັົ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈທີຈ
ິ່ ະຢມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນ. ແຕ່ສະເໜີໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກນະໂຍ
ບາຍຫືມາດຕະການຕ່າງໆເພືິ່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜນພາກທຸລະກິດເຊັົ່ນ: ມາດຕະການຜ່ອນຜັນການຊໍາລະພາສີອາກອນ, ການ
ໂອນເງິນຕະຫອດຮອດການປັບປຸງມາດຕະການກວດຫາເຊືອ
ັ້ ພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ຕາມດ່ານຕ່າງໆເພືິ່ອຄວາມປອດໄພ
ທາງດ້ານສຸພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ບລິໂພກ ກໍ່ຄືນັກທ່ອງທ່ຽວ (ADB 2020a).
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ແມ່ຍິງຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶິ່ງກວມເອົາຫາຍກວ່າເຄິິ່ງ

ລະໂອທີິ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຍົກ

ໜຶິ່ງທີິ່ເປັນເຈົັ້າຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ , ວິສາຫະກິດຂະ

ລະໂອທີິ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໃນການພັດ ດັບຄຸນນະພາບ

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ທີິ່ຫາກໍ່ສ້າງຂຶັ້ນໃໝ່
ແມ່ນພະເຊີນກັບບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີິ່ເກີດຈາກການ
ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເພາະວ່າພວກເຂົາຍັງ
ບ ໍ່ທັນສາມາດປັບຕົວເຂົັ້າກັບຜົນກະທົບທີິ່ຮຸນແຮງຂອງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອນເພືິ່ອແກ້ໄຂ

ການໃຫ້ບ ລິການໃຫ້ດີຂຶັ້ນ (ການສືິ່ສານທີິ່ດີກັບຜ້ສະ
ໜອງ, ການທົດສອບຕະຫ າດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມໃນ
ດ້ານຕ່າງໆ) ແລະ ພ້ອມກັນນັັ້ນຍັງເປັນວິທີການທີິ່ຈະ
ຮັກສາພັກນັກງານຜ້ທີິ່ມີຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ
ປະສົບການໄວ້ອີກດ້ວຍ ແລະ ແນ່ນອນວ່າລາຍຮັບອາດ

ບັ ນ ຫາຕ່ າ ງໆ. ຂະແໜງທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ຕັ ດ ຫຍິ ບ ຊຶິ່ ງ

ຈະບ ໍ່ໄດ້ສ ງຄືທີິ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຖ້າຫາກເບິິ່ງ

ເປັນຂະແໜງການທີິ່ມີຈໍາ ນວນແມ່ ຍິງຫ າຍກວ່າຜ ້ຊາຍ

ໃນທັດສະນະທາງດ້ານການເງິນ (ທຶນ), ການລົງທຶນເຂົັ້າ

ແລະ ເປັນຂະແໜງການທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົ ບ ໜັກ ໜ່ວງທີິ່

ໃນການສ້າງສິິ່ງໃໝ່ໆ ຫ ື ອັນໃດໜືິ່ງໃນໄລຍະນີັ້ແມ່ນ

ສຸດ (UN 2020b).

ເຫັນວ່າບ ໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມເພາະຜົນຕອບແທນທີິ່ຈະ

ພາກທຸລະກິດໄດ້ລາຍງານວ່າສິິ່ງທີິ່ທ້າ ທາຍໃນ
ການສືບຕໍ່ເປີດປະເທດ ແລະ ບ ລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ຢ ູ່ ສປປ
ລາວ (60% ເຖິງເກືອບ 90%) ຄິດວ່າມາດຕະການຕ່າງໆ
ກ່ຽວພາສີອາກອນທີິ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກມານັັ້ນແມ່ນ

ໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ ແລະ ຍິິ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ບ ລິສັດ ຫ ື ທຸລະກິດສ ນເສຍງົບ ປະມານ ຫ ື ລາຍ
ຈ່າຍຫາຍຂຶັ້ນ.
ອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສໍາພາດກັບພາກທຸລ ະ

ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັ ນຫາໃຫ້ ແກ່ ພາກທຸ ລະກິດໄດ້ເ ທົົ່າ ທີິ່

ກິດໃນເດືອນພະຈິກ 2020 ແລະ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາ

ຄວນ. ແຕ່ພາກທຸລະກິດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫືອ

ຫາລື ກ ັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີິ່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ໃນເດື ອ ນທັ ນ ວາ

ຢູ່ າ ງຮີ ບ ດ່ ວ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຄ່ າ ໄຟຟ້ າ -ນໍ ໍ້ າ ປະປາ

2020 ຊຶ ິ່ ງ ໄດ້ ສ ະແດງທັ ດສະນະໄປໃນທິດ ທາງດຽວ

(ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຄ່າໄຟຟ້າ), ການເລືິ່ອນການຊໍາລະເງິນກ້,

ກັ ນ ກ່ ຽວກັບ ການທ່ອ ງທ່ຽ ວພາຍໃນປະເທດວ່າເປັນ

ເງິ ນ ກ ້ ດ ອກເບັັ້ ຍ ຕໍ ໍ່ າ, ການໂຈະເສຍພັ ນ ທະອາກອນຊົົ່ວ

“ຕະຫາດສະເພາະ”. ໃນກໍ່ລະນີມີນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ

ຄາວ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາອືິ່ນໆ (UN 2020b). ຕໍ່

ຈໍ າ ນວນ 500.000 ຄົ ນ ແຕ່ ໃ ນນັ ັ້ ນ ມີ ພຽງ 1.000

ກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວພາກທຸລະກິດຍັງເຫັນວ່າຂໍ້ ສະເໜີຍັງ ບໍ່

ຄົນທີິ່ຊືັ້ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ (package), ນີັ້ສະແດງ

ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຫ ື ມີການຕອບສະໜອງຊັກ ຊ້ າ

ໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນຜະລິດຕະພັນການທ່ອ ງ

ຈາກລັດຖະບານ.

ທ່ຽວຂອງປະຊາຊົນລາວ ຍັງຈໍາກັດຫ າຍ. ບັນດາໂຮງ

ພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນ
ອີກວ່າ ການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ ເທດອາດ

ແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ໄດ້ຫຼຸດລາຄາລາຍການຕ່າງໆ
ລົງຫ າຍພສົມຄວນ (70% ຫາ 80%) ເພືິ່ອຕອບສະ

ຈະບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບແຜນຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວໄລຍະສັັ້ນ

ໜອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ເຖິ ງ

ຫາ ໄລຍະກາງ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຈໍານວນຊາກອນມີໜ້ອຍ,

ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມວິທີການດັ ົ່ງກ່າວນີ ັ້ອາດຈະບ ໍ່ມີ ຄ ວາມ

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຊືັ້ຕໍໍ່າ ແລະ ພຶດຕິກໍາ/ຄ່ານິຍົມ

ຍືນຍົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພຽງແຕ່ໃນໄລຍະສັັ້ນກໍ່ຕາມ,

ໃນການທ່ອງທ່ຽວຂອງຄົນພາຍໃນປະເທດຍັງບໍ່ທັນສງ.

ເພາະເນືິ່ອງຈາກວ່າຍັງຕ້ອງການງົບປະມານ (ທຶນ) ໃນ

ມີ ຫ ົ ວ ໜ່ ວ ຍທຸ ລ ະກິ ດໜຶ ິ່ງ ໄດ້ໃ ຫ້ ຄໍ າເຫັ ນ ວ່ າການຊຼຸກຍ້

ການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ.

ສົົ່ງເສີມຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດກໍ່ຖືວ່າເປັນກາ
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ໃນແຜນຟື້ນຟໄລຍະກາງ, ການກໍານົດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ເພາະ
ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວສາມາດປັດຕົວໄດ້,

ພ້ອມນັັ້ນກໍ່ຈະຊ່ວຍໃນການຈັດການກັບລະດການທ່ອງທ່ຽວ

ເຊັົ່ນ: ໃນໄລຍະຊ່ວງທີິ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫາຍ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໜ້ອຍ. ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ
ທາງດ້ານທຶນຮອນ ຫື ການເງິນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດ ຫື ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້ ຊຶິ່ງ
ບັນຫາດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກໍ່ໄດ້ຍົກຂຶັ້ນມາປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມແລ້ວ. ພາກທຸລະກິດເຊືອ
ິ່ ວ່າຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫອ
ື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະຢຸດໃຫ້ບລິການໃນເດືອນມີນາ ປີ 2021 ນີັ້ເພາະເນືິ່ອງມາຈາກຂາດ
ທຶນຮອນໝນວຽນໃນການດໍານເນີນກິດຈະການຕໍ່.
ພາກທຸລະກິດພ້ອມທີຈ
ິ່ ະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບພາກລັດ ໃນການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຢູ່າງຈິງຈັງ ໂດຍການແບ່ງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນເຊິງກັນ ແລະ ກັນ ແລ້ວຄົັ້ນຄ້ວາເພືິ່ອຫາທາງ
ອອກຮ່ວມກັນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ໃນເວລາເກີດວິກິດການເຊັົ່ນນີັ້ ອີກສິິ່ງໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຄືການສ້າງຕັັ້ງສະພາການທ່ອງທ່ຽວຂຶັ້ນ
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ໃນການຄັບເຄືິ່ອນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວອີກ.
ຜົນຂອງການສໍາພາດຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເນັັ້ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງ
ແວດລ້ອມນັັ້ນແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີດ
ິ່ ີ, ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນອາດຈະມີຕົັ້ນທຶນສງ ດັົ່ງນັັ້ນ,
ຄວນມີການສະໜັບສະໜນດ້ານການເງິນຈໍານວນໜຶິ່ງ, ການສະໜັບສະໜນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ
ເພືິ່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ຈັກວິທີທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງຕົນເອງມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມຫາຍຂຶັ້ນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ການສຶກສາຂໍ້ມນ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຕະຫາດເປື້າໝາຍແມ່ນເປັນສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້
ສາມາດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຕະຫາດເປື້າໝາຍໄດ້ ແລະ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍຕະຫາດໃຫ້
ກວ້າງຂວາງຫາຍຂຶັ້ນ.
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ບັນດາທ່າອ່ຽງ ແລະ ປັດໃຈທີມ
ິ່ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕກ
ໍ່ ານຟນ
ື້ ຟການທ່ອງທ່ຽວ

ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອ ງທ່ຽວແມ່ນ ຂຶ ັ້ນກັບ ສະພາບການປູ່ຽ ນ
ແປງຂອງໂລກ, ຢາວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດ COVID 19, ທັດສະ
ນະຂອງຜ້ບລິໂພກ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບປຸງຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຄ່ແຂ່ງໄດ້.
ການແກ້ໄຂບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍໃນການຟ ື້ນຟ ຂະແໜງທ່ອ ງ
ທ່ຽວແມ່ນການສ້າງຄວາມສົມດນລະຫວ່າງຄວາມປອດໄພ, ມາດຕະ
ການຜ່ອນຜັນການຈໍາກັດການເດີນທາງ, ໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງ/
ຈຸ ດ ຢ ນຂອງຈຸ ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອ ງທ່ຽ ວໃຫ້ທ ັນ ກັ ບ ສະພາບ
ການ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກກໍາ ລັງຄົັ້ ນຫາ
ວິທີການໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວໂດຍ
ແນ່ໃສ່ວິທີການທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວດີຂຶັ້ນ
ພາຍຫັງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.
ນອກຈາກນີັ້, ການຄາດຄະເນ ແລະ ຮບແບບຕົວຢູ່າງໃນການຟື້ນຟ ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການທ່ອງທ່ຽວຈະຟື້ນຟຊ້າ
ແລະ ຖືກຂັບເຄືິ່ອນໂດຍບັນດາປະເທດທີເິ່ ພິິ່ງພາອາໄສການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເປັນຫກ
ັ (ຜົນກະທົບສງ), ການເດີນ
ທາງທີິ່ບໍ່ໄດ້ເພິິ່ງ ພາອາໄສການເດີນທາງອາກາດ (ຜົນກະທົບປານກາງ), ປັດໃຈດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສະອາດ (ຜົນກະ
ທົບປານກາງ), ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເດີນທາງເພືິ່ອທຸລະກິດ (ຜົນກະທົບປານກາງ) ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຊຶິ່ງເປັນປັດໃຈທີິ່ມີ
ອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດ້ານການເດີນທາງ (ຜົນກະທົບຕໍໍ່າ).
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີການຄົັ້ນຄວ້າຢູ່າງເລິກເຊິິ່ງກ່ຽວກັບຕະຫາດ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ້ເຖິງທັດສະນະ ຫື ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການເດີນທາງ, ແຕ່ມີການບົົ່ງບອກວ່າ ຍັງມີກຸ່ມຕະຫາດ/ນັກທ່ອງທ່ຽວທີິ່ມີຄວາມປາຖະໜາຢາກເດີນທາງທ່ອງ
ທ່ຽວ, ແຕ່ຍັງເປັນທີິ່ສົງໃສຢູ່ວ່າ ແມ່ນກຸ່ມຕະຫາດໃດທີຈ
ິ່ ະເປັນກຸ່ມຕະຫາດເປື້າໝາຍ ແລະ ລິເລີິ່ມໃນການເດີນທາງກ່ອນໝ່
ຖ້າຫາກວ່າມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນການຈໍາກັດການເດີນທາງແລ້ວ ແລະ ພຶດຕິກໍາການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຈະເປັນແນວໃດ.
ກຸ່ມຕະຫາດຜ້ມອ
ີ າຍຸສງ ແລະ ມີການໃຊ້ຈາ່ ຍສງອາດຈະຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃນໃນການເດີນທາງປານໃດ ເພາະວ່າລາຍໄດ້
ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຫຼຸດລົງ ອັນເນືິ່ອງມາຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດທີິ່ເກີດມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID
19 ຊຶິ່ງຈະມີບົດບາດສາຄັນຕໍ່ກັບພຶດຕິກາການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ. ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຫາຍປະເທດໄດ້ເຫັນສິິ່ງທ້າທາຍ
ດັົ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບການຊຼຸກຍ້ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເພືິ່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກັບຄືນມາຟື້ນຕົວ
ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນວົງກວ້າງເພາະເປັນການແກ້ໄຂການຟື້ນຟໄລຍະສັັ້ນຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19.
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ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ຊຼຸມຊົນກໍ່ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການແກ້ໄຂດັົ່ງກ່າວ. ອີງຕາມປະສົບການທີິ່ຜ່າ ນມາ,
ຄວາມຕ້ ອ ງການໃນການເດີ ນ ທາງແມ່ ນ ເກີ ດ ຂຶ ັ້ ນ ແນ່
ນອນພາຍຫ ັ ງ ເກີ ດວິ ກິ ດການ, ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າເວລາໃນ
ການຟ ື້ນຟອາດຈະແຕກຕ່າງກັນກໍ່ຕາມ. ຕົວຢູ່າງ, ການ
ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວອາດຈະມີ ການປູ່ ຽນແປງທີ ິ່ ສ ໍ າຄັ ນ ເປັ ນຕົັ້ນ
ແມ່ນຮ ບແບບການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີິ່
ເກີ ດ ຫ ັ ງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19.
ນັກທ່ອງທ່ຽວບາງກຸ່ມກ ໍ່ອາດຈະຫ ຼຸດລົງເນືິ່ອງມາຈາກ
ລາຍໄດ້ ຫ ຼຸ ດລົ ງ ແລະ ກຸ ່ ມ ຕະຫ າດນັກທ່ ອງທ່ ຽວທີິ່ມີ
ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນສງອາດຈະກັບຄືນມາ (WB 2020).
ຄວາມໂປູ່ງໃສ, ການສືິ່ສານທີິ່ດີ ແລະ ການນໍາ
ສະເໜີບັນດາຂັ ັ້ ນ ຕອນກ່ຽວກັ ບຫ ັກການ ຫ ື ມາດຕະ
ການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພເປັນການ
ສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນທີິ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຕະຫາດເປື້າໝາຍ,

ຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາທີິ່ດົນພສົມຄວນ ເພືິ່ອທີິ່ຈະເຮັດ ໃຫ້
ຟ ື້ນຟ ກັບຄືນມາຄືກັບກ່ອນທີິ່ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈ້າງງານ/ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາ ແລະ ລາຍໄດ້ທີິ່ເກີດຈາການທ່ອງທ່ຽວ. ດັົ່ງນັັ້ນ ,
ການຮ່ວມມື ແລະ ລວມຕົວກັນນັັ້ນແມ່ນຖືວ່າເປັນ ໂອ
ກາດທີິ່ສໍາຄັນສໍາລັບພາກທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດທີິ່ກໍາ ພັດ
ທະນາ (WB 2020).
ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ໄດ້ພິສ ດໃຫ້ເຫັນວ່າການ
ທ່ອງທ່ຽວສາມາດຜ່ານຜ່າຫາຍເຫດການມາໄດ້ ໃ ນຫາຍ
ທົດສະວັດທີິ່ມາ, ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມການແຜ່ ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ COVID 19 ໃນປີ 2020 ແມ່ນມີຄວາມ
ຮຸນແຮ່ງກວ່າຄັັ້ງທີິ່ຜ່ານມາຫາຍເທົົ່າ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄາດ
ຄະເນໄດ້ວ່າວິກິດການນີັ້ຈະສິັ້ນສຸດລົງເມືອໃດ. ດັົ່ງນັັ້ນ ,
ການທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວກັບຄືນມາຟື້ນຟບໍ່ແມ່ນ
ອາໃສພຽງແຕ່ບຸກຄົນໃດໜຶິ່ງ ຫື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃດ
ໜຶິ່ງທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຈະສາ

ສໍາລັບວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດ COVID 19 ແມ່ນຄາດ

ມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ

ວ່າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຕົັ້ນປີ 2021 ນີັ້, ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່

ສາດທີິ່ມີປະສິດທິພາບເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟື້ນ

ຕາມຜົນຂອງການແຈກຢາຍ/ສັກວັກແຊັງອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີການພິຈາລະນາເປີດຊາຍແດນລະຫວ່າ ງປະເທດ
ຄື ນ ໃໝ່ , ຕະຫ ອດຮອດຄວາມໝັ ັ້ ນ ໃຈຂອງນັ ກ ທ່ອງ

ຟ ແລະ ກໍ າ ນົ ດ ທີ ດ ທາງຂອງຈຸ ດ ໝາຍປາຍທາງການ
ທ່ອງທ່ຽວເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ
ໄດ້.

ທ່ຽວຕໍ່ການເດີນທາງ.
ໃນໄລຍະສັ ັ້ ນ ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມສ່ ຽ ງສ ງທີິ່ຈະມີ
ການແຂ່ງຂັນກັນເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຫຼຸດລາຄາ ເພືິ່ອດຶງ
ດ ດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກ ັບ ຄື ນມາ, ແຕ່ໄລຍະກາງຍາວ ເພືິ່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົມດ ນອາດຈະມີກ ານປັ ບ
ເພີິ່ມລາຄາຂຶັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ການບລິການລົງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວອາດ

ການຄາດຄະເນວ່າ ຄຸນລັກສະນະຕໄໍ່ ປນີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ແນວທາງ
ການຟນ
ື້ ຟປະສົບຜົນສໍາເລັດ:
- ການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕະຫາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ: ການຟື້ນຟທີິ່ໄດ້ປະສົບຜົນສາເລັດສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນມາຈາກການປູ່ຽນແປງ

ດ້ານໂຄງສ້າງຕະຫາດເພາະວ່າ

ມັນບັງຄັບໃຫ້ມີການລົງທຶນໃສ່ຕະຫາດອືິ່ນໃນພາກພືັ້ນ ແຕ່
ໃນຄະນະດຽວກັນຕະຫາດດັັ້ງເດີມ (ນັກທ່ອງທ່ຽວເກົົ່າ) ຈະ

ກັບຄືນມາໂດຍທໍາມະຊາດເທືິ່ອລະກ້າວ. ດັົ່ງນັັ້ນການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຢູ່າງເລິກເຊິິ່ງກ່ຽວກັບຕະຫາດເປື້າໝາຍ ແລະ ຄວາມ
ອາດສາມາດ ທີິ່ຈະຂະຫຍາຍຕະຫາດເປື້າໝາຍໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນແມ່ນເປັນສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຫາຍ ແລະ ເພາະເນືິ່ອງຈາກວ່າຕະຫາດທີິ່
ເປັນຕະຫາດໃໝ່ຈະນໍາເອົານັກ ທ່ອງທ່ຽວທີິ່ມີຄວາມນິຍົມໃໝ່ເຂົັ້າມາ ແລະ ຈະເປັນໂອກາດທີິ່ດີໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະ
ພັນໃໝ່ໆ.
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-

ການຕັດສິນໃຈຕກ
ໍ່ ບ
ັ ການລົງທຶນຄືນໃໝ່: ການລົງທຶນໃສ່ອນ
ັ ໃດໜືິ່ງແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຢູ່າງລະອຽດ
ແລະ ຊັດເຈນລະຫວ່າງມນຄ່າໃນການລົງທຶນ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີິ່ຈະໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວນສ້າງການ
ໂຄສະນາທາງດ້ານການຕະຫາດ ແລະ ລາຍການການທ່ອງທ່ຽວ.

-

ການແຈ້ງຂມ
ໍ້ ນ: ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ແມ່ນຄວນແຈ້ງຂໍ້ມນຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຂໍ້ມນກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ ເພືິ່ອເປັນການຟື້ນຟຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນ.

-

ຍຸດທະສາດທີມ
ິ່ ປ
ີ ະສິດທີພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ : ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂ ຫື ຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຜ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສງເຊັົ່ນ: ການສ້າງລາຍການໂຄສະນາເພືິ່ອເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດເປື້າໝາຍ, ການຫດ
ຼຸ
ລາຄາ ຫື ການຜ່ອນຜັນຂັັ້ນຕອນການອອກ visa ແລະ ການເປີດຊາຍແດນ, ບັນດາມາດຕະການທີິ່ກ່າວມານັັ້ນ
ອາດຈະບໍ່ພຽງພທີິ່ຈະຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວໄລຍະຍາວໄດ້ແຕ່ສິິ່ງໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຄືຕ້ອງມີຍຸດທະສາດທີິ່ມີປະສິດທີພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ຈຶິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອດ
ຸ ສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວສາມາດ
ຂັບເຄືິ່ອນຕໍ່ໄປໄດ້.

ວິທກ
ີ ານ ແລະ ການໃຫ້ຄາໍ ແນະນໍາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ໃນພາກນີັ້ ແມ່ນບັນດາຄໍາແນະນໍາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍຫັງທີິ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19. ບັນດາຄໍາແນະນໍາເຫົົ່ານີັ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍຕໍ່ລັດຖະບານກໍ່
ຄືຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວສາມາດກໍານົດເປື້າໝາຍໃນການຮ່ວມມືເພືິ່ອການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍັງລວມ
ເຖິງຜົນກະທົບຂອງວັກແຊັງ ຕໍ່ກັບການພິຈາລະນາການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ ແລະ ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນບາງກໍ່ລະນີ
ສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານ ແລະ ມາດຕະການໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19.
ຄໍາແນະນໍາຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັງັ້ ສາກົນກ່ຽວກັບບັນດາໜ້າວຽກບຸລມ
ິ ະສິດ
ໃນການຟນ
ື້ ຟການທ່ອງທ່ຽວ
ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ໄດ້ເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫື ຕອບສະໜອງຕາມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍສໍາລັບການ
ຕອບໂຕ້ການຟື້ນຟຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວເຊັົ່ນ:

ທະນາຄານໂລກ, ອົງການສະຫາປະຊາຊາດ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການເອີຣົບ ໄດ້ສະເໜີພາບລວມວຽກງານຈຸດສຸມຂອງຕົນ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ 4.
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ຕາຕະລາງທີ 4: ວຽກງານຈຸດສຸດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງັ້ ສາກົນ
ທະນາຄານໂລກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ/ອົງ
ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ

- ອັດສີດເງິນເພື່ອສ້າງສະພາບ UN: ສຸ່ມໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ຄ່ອງ, ຫຼດ
ຼຸ ຕັ້ນທຶນ
- ການປັບຕວ ແລະ ການ

ຍືນຍົງ, ການແບ່ງປັນຜນປະໂຫຍດ
ຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນທາ

ການປັບປຸງໂຄງປະກອບ

ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຂອງຂະແໜງການ

ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ:

- ການປັບປຸງການສະໜອງ
ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
- ນາໃຊ້ເຄືິ່ອງມື ແລະ ຮບ
ແບບດ້ານດີຈີຕອນ

1. ການຄວບຄຸມວິກດ
ິ ການ ແລະ
ຫຼຼຸດຜ່ອນຜນກະທບ
2. ໃຫ້ການຊຼຸກຍ້/ກະຕຸ້ນ ແລະ
ເລັົ່ງການຟື້ນຟ
3. ກະກຽມສາລັບອະນາຄົດ

ທະນາຄານພັດທະ
ນາອາຊີ

ຄະນະກາມາທິການ
ເອີຣບ
ົ

- ການທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນ
- ການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ຮບແບບ Travel

ການຮັບມດ້ານສຸຂະ
ພາບ ແລະ ເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄມ

bubble
- ການເປີດດ່ານທີິ່
ເປັນເອກະພາບກັນ
ໂດຍນາໃຊ້ຂັັ້ນ
ຕອນດໍາເນີນ
ການຜ່ານແດນ
ແລະ ການກວດ
ກາສຸຂະພາບທີິ່
ເປັນເອກະພາບກັນ

ທະນາຄານໂລກ
ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ແນະນໍາຍຸດທະສາດການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວອອກ 4 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະທີໜຶິ່ງແມ່ນໃຫ້ເນັັ້ນໃສ່
ການອັດສີດເງິນເພືິ່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ແລະ ການຫຼຸດຕົັ້ນທຶນ, ໄລຍະທີສອງແມ່ນການປັບຕົວ ແລະ ການປັບ
ປຸງໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງການ, ໄລຍະທີສາມແມ່ນການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ/ການສະໜອງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄລ
ຍະທີສີິ່ແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມື ແລະ ຮບແບບທາງດ້ານດີຈີຕອນ.
ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ທະນາຄານໂລກ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜ້ທເີິ່ ປັນລກຄ້າຂອງທະນາຄານໂລກ ເພືິ່ອພິຈາລະນາຕໍ່ກັບຄໍາ
ແນະນໍາເຫົັ້ານີັ້ ເພືິ່ອໄປນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດໃນການຮັບມືແຕ່ລະໄລຍະເຊັົ່ນ: ໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ:
-

ໄລຍະສັັ້ນ: ການອັດສີດເງິນທຶນເພືິ່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ແລະ ການຫດ
ຼຸ ຕົັ້ນທຶນຕ່າງໆ ຊຶິ່ງເປັນ
ມາດຕະການຕອບໂຕ້ສໍາລັບການຮັບມືໄລຍະສັັ້ນ, ພ້ອມນັັ້ນ ເພືິ່ອເປັນການຫກ
ີ ເວັັ້ນການລົັ້ມລະລາຍ ຫື ປິດກິດຈະ
ການ ແລະ ສະໜັບສະໜນຜ້ດໍາເນີນກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດໃນສິິ່ງທີິ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເວລາ
ທີິ່ເໝາະສົມ, ຊຶິ່ງອາດຈະລວມເອົາການຍົກເວັັ້ນຄ່າທໍານຽມ, ການສົົ່ງເງິນອາກອນຄືນ, ການຊ່ວຍເຫືອລ້າຂອງລັດ
ຖະບານ, ການອຸດໜນຄ່າແຮງງານ/ເງິນເດືອນ, ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະ
ນັກງານໃນ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ.
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-

ໄລຍະກາງ: ສຸມໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າຂໍ້ມນຂ່າວສານຕ່າງໆ ເພືິ່ອເປັນຫກ
ັ ຖານໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈ
(ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ SMEs, ຄວາມເຂົັ້າໃຈທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການວິເຄາະວິໄຈຂະ
ແໜງການ), ການຊຼຸກຍ້ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ການວາງຍຸດທະສາດການຟື້ນຟ, ການເປີດສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ
ຄືນໃໝ່, ການປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທຶນ.

-

ໄລຍະຍາວ: ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຄົັ້ນຄ້
ວາເພືິ່ອໃຫ້ຮ້ກ່ຽວກັບການຮັບມືວິກດ
ິ ການ, ສະໜັບສະໜນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ, ຄວາມ
ຫາກຫາຍທາງດ້ານພມສາດ ແລະ ການປັບປຸງການເກັບກໍາຂໍ້ມນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຍັງສົົ່ງເສີມທຶນແບບໃໝ່ຂອງ IFC (IFC Fast Track COVID-19

Facility), ຊຶິ່ງເປັນການຊ່ວຍບລິສັດເອກະຊົນໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດທົົ່ວໂລກ. ຊຶິ່ງທຶນສ່ວນໜຶິ່ງ
ແມ່ນມາຈາກ, ກອງທຶນການໂຕ້ວິກິດການຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດ (Real Sector Crisis Response Envelope)
ໂດຍມີງົບປະມານ 2 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ (Institutions Response Envelope) ມີງົບ
ປະມານ 6 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ. ງົບປະມານດັົ່ງກ່າວ ເນັັ້ນໃສ່ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ລກຄ້າຂອງ IFC ທີິ່ມີສະຖານະທາງ
ທຸລະກິດທີິ່ຂອ
້ ນຂ້າງດີທີິ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ສໍາລັບຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ງົບປະມານດັົ່ງກ່າວຈະເນັັ້ນໃສ່ພາກສ່ວນສະຖານທີິ່
ພັກ (WB 2020).
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ອົງການສະຫາປະຊາຊາດໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິກດ
ິ ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID
19 ຊຶິ່ງເປັນໂອກາດທີິ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶັ້ນມາກ່ອນ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປູ່ຽນແປງສາຍພົວພັນການທ່ອງທ່ຽວກັບທາມະຊາດ,
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເສດຖະກິດ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍັງແນະນໍາເພີິ່ມເຕີມໃຫ້ເນັັ້ນໃສ່ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ,
ການລົງທຶນ ເຂົາັ້ ໃນເສດຖະກິດເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບປະກັນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ
ຢູ່າງເປັນທໍາ, ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີວຽກເຮັດງານທໍາ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ , ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ
ສງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງຮບແບບການຮ່ວມມືໃໝ່ໆ ເພືິ່ອ
ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫາຍພາກສ່ວນ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນການປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟື້ນຟທີິ່ມີ
ປະສິດທິພາບ. ພ້ອມດຽວກັນ, ຍັງເນັັ້ນໜັກໃສ່ການຊຼຸກຍ້ການຄົັ້ນຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເອົາຄົນໃນ
ທ້ອງຖິິ່ນເປັນສນກາງຂອງການພັດທະນາ. ການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງອີງໃສ່ນະໂຍບາຍທີິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້
ແລະ ມີຫັກຖານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ. (UN 2020a).
ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແມ່ນໃຫ້ສຸມໃສ່ການສະໜອງທຶນໃຫ້ທຸລະກິດ ແລະ ການຮັກສາວຽກ
ເຮັດງານທໍາ, ຟື້ນຟຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົັ້ນແມ່ນຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ການເປີດປະເທດຢູ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (UNWTO 2020).
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-

ລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການປະສານງານໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ

-

ສ້າງລາຍໄດ້ເພີິ່ມ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່

-

ການຄົັ້ນຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃນຍຸກການດໍາລົງຊີວິດປກກະຕິແບບໃໝ່ (New Normal)

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ການ
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງປະ
ເທດທີິ່ສາມາດຈັດການເລືິ່ອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີເທົາົ່ ໆກັນ):
-

ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ເປັນທາງເລືອກທີິ່ໜ້າສົນໃຈສໍາລັບປະເທດທີິ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງ
ດ້ານຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ໃນຄະນະດຽວກັນການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດບໍ່
ແມ່ນເລືິ່ອງງ່າຍ, ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຍັງຂາດລາຍໄດ້/ລາຍຮັບ, ບັນດາມາດຕະການຈໍາກັດຕ່າງໆ ແລະ ສະຖານທີິ່ທ່ອງ
ທ່ຽວຕ່າງໆອາດໃຊ້ເວລາໃນການປູ່ຽນແປງ/ປັບປຸງຕົວເອງ ຈາກຕະຫາດສາກົນມາເປັນຕະຫາດພາຍໃນປະເທດ.

-

ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດການ
ເລືິ່ອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ) ເຫັນວ່າເປັນທາງເລືອກທີິ່ໜາ້ ສົນໃຈເພືິ່ອຟື້ນຟເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ
ດາປະເທດຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດຫັກ. ໃນກໍ່ລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ການເຮັດການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຮບແບບ Travel bubble ຊຶິ່ງປະເທດທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສງແມ່ນປະເທດໄທ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ທະ
ນາຄານພັດທະນາອາຊີຍັງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການທີິ່ຈະເຮັດການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble ນັັ້ນສິິ່ງໜຶິ່ງ
ທີິ່ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ແລະ ພິຈາລະນາ ແມ່ນສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ.
ນອກຈາກນັັ້ນ,

ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນ

ເອກະພາບກັນຕະຫອດຮອດວິທີການໃນການຕິດຕາມນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເຂົັ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble.
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ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble (ການ

ການການພິຈ າລະນາເປີດປະເທດຄືນ ໃໝ່ ເມືິ່ອ ມີຢ າ
ວັກແຊັງຕ້ານ COVID-19

ເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດ

ພາຍຫັງມີການຮັບຮອງ ແລະ ເລີິ່ມແຈກຢາຍ

ການເລືິ່ອງໂຄວິດ -19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ) ແມ່ນເປັນທາງ

ວັ ກ ແຊັ ງ ຕ້າ ນພະຍາດ COVID 19 ໝາຍຄວາມວ່າ

ເລືອກສໍາຮອງທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມທີິ່ສຸດ, ມີຫາຍ

ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫື ມີ

ປະເທດໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການເປີດປະເທດແບບບ ໍ່ຈໍາແນກ

ໂອກາດທີິ່ຈະເປີດປະເທດຄືນ ໃໝ່ ໂດຍມີການຜ່ອ ນ

ປະເພດນັກທ່ອງທ່ ຽວເຊັົ່ ນ: ປະທດເມົາ ດິບ ໄດ້ ເປີ ດປະ

ຜັນມາດຕະການຈໍາກັດການເດີນທາງຕ່າງໆ. ເຖິງຢູ່າງ

ເທດແບບບໍ່ຈໍາແນກປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ (ເປີດຮັບນັກ

ໃດກໍ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຢາວັກແຊັງຂອງບັນດາປະເທດ

ທ່ອງທ່ຽວສາກົນທົົ່ວໄປ) ແຕ່ປະ ເທດເມົາດິບໄດ້ສ້າງຄ່

ຕ່າງກ ໍ່ເປັນສິິ່ງທີິ່ທ້າທາຍ ແລະ ເປັນໂອກາດເຊັົ່ນດຽວ

ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບ ສໍາລັບນັກທ່ອງ

ກັນສໍາລັບປະເທດທີິ່ຕ້ອງການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ຽວທີິ່ເດີນທາງເຂົັ້າມາ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການຮັບມືໃນ

ຈາກຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະສັັ້ນ.

ກ ໍ່ລະນີມີເຫດການເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ. ປະ

ການຕັດສິນໃຈໃນການສ້າງ ຫ ື ອອກນະໂຍ

ເທດເມົ າ ດິ ບ ໄດ້ ນ ໍ າ ໃຊ້ ຮ ບແບບການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ “ໜຶິ່ ງ

ບາຍຕ່າງໆແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກັບສະ

ເກາະໜຶິ່ງລີສອດ” ຊຶິ່ງອາໄສການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງ

ພາບການພັດທະນາທີິ່ມີການປູ່ ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ ຊຶິ່ງ

ສັງຄົມ. (ADB, 2020b)

ຜົນມາຈາກການນໍາໃຊ້ວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດ COVID

ຄະນະກໍາມາທິການເອີຣົບ

19. ການຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍ ບາຍຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາ

ສະຫະພາບເອີລົບ ສະໜັບ ສະໜ ນຍຸດທະສາດໂດຍເນັັ້ນ
ໃສ່:
-

ການຮັ ບ ມື / ຕອບໂຕ້ ກ ັ ບ ວິ ກ ິ ດ ການທາງດ້ າ ນ
ສຸຂະພາບໄລຍະສັັ້ນ (ຮີບດ່ວນ) ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານມະນຸດສະທໍາ;

-

ການສ້ າ ງຄວາມເຂັ ັ້ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ລະບົບການ
ປິິ່ນປ ວ, ນໍໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ຕະ
ຫ ອດຮອດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພ້ອມ
ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ

-

ການຫ ຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ ດ້ າ ນສັ ງ ຄົ ມ ແລະ
ເສດຖະກິ ດ ໃນໄລຍະສັ ັ້ ນ , ລວມທັ ງ ການສະ
ໜັບສະໜນພາກທຸລະກິດໂດຍເນັັ້ນໃສ່ວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ການປະຕິ
ຮ ບ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະ
ບານ.
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ລະນາປະເພດ (ໜຶິ່ງ ຫ ື ຫ າຍປະເພດ) ຂອງການພິຈາ
ລະນາ ຫ ື ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມຖືກ
ຕ້ອງຂອງເອກະສານ ແລະ ການປອມແປງທີິ່ອາດຈະ
ເກີ ດ ຂຶັ້ ນ. ອົ ງ ການອະນາໄມ ໂລກ (WHO), ສະມາ
ຄົມຂົນສົົ່ງທາງອາກາດສາກົນ (IATA) ແລະ ຕໍາຫວດ
ສາກົນກໍາລັງພິຈາລະນາວິທີການທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ວັກແຊັງສໍາລັບການເດີນ
ທາງທີິ່ປອດໄພ:

-

ອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ປະເທດຕ່າງໆບໍ່ຄວນອອກ “ໜັງສືຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບພມຄຸ້ມກັນພະຍາດ”
ໃຫ້ແກ່ຜ້ທີິ່ສາມາດຟື້ນຟຈາກ COVID-19 ແລ້ວ ແລະ ຄວນມີການຄົັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນາໃຊ້
ໃບຢັື້ງຢນທາງເອເລັກໂຕຣນິກກ່ຽວກັບການສັກວັກແຊັງ. ການນໍາໃຊ້ໃບຢັື້ງຢນດັົ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດລະບຸຕົວ
ຕົນ ແລະ ຕິດຕາມຜ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກແຊັງແລ້ວ, ແລະ ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ເພືິ່ອໃຫ້ວິທີການດັງົ່ ກ່າວໄດ້ຮັບໝາກຜົນ
ຈະຕ້ອງໄດ້ມີນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ເພືິ່ອພັກດັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ (The Guardian 2020a). ປະເທດ
ໄຊ ປຣັດ ໄດ້ເປັນປະເທດທໍາອິດທີິ່ປະກາດຍົກເວັັ້ນການກວດຫາເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຜ້ທີິ່ໄດ້ການສັກຢາກັນພະຍາດແລ້ວ ແລະ ຈະມີຜົນນໍາໃຊ້ນບ
ັ ແຕ່ວັນທີ 1 ມິນາ 2021 ເປັນຕົັ້ນໄປ (The
Guardian 2020b).

-

ສະມາຄົມຂົນສົົ່ງທາງອາກາດສາກົນ (IATA) ແມ່ນໄດ້ສ້າງໜັງສື/ບັດເດີນທາງ ຫື ເອີັ້ນວ່າ Travel Pass ຊຶິ່ງ
ປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ສໍາລັບການສ້າງຫນັງສື/ບັດເດີນທາງຂອງສະມາຄົມຂົນສົົ່ງທາງອາກາດ
ສາກົນ . ບັດເດີນທາງໂຕນີັ້ (Travel Pass) ແມ່ນໜັງສື/ບັດຢັື້ງຢນສຸຂະພາບແບບດີຈີຕອນທີິ່ຈະສະໜັບສະໜນ
ແລະ ຊຼຸກຍ້ການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ແບບປອດໄພ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ບັດເດີນທາງຂອງ IATA ຈະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຢນ
ຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມນທີິ່ຈາໍ ເປັນກ່ຽວກັບການກວດເຊືອ
ັ້ ພະຍາດ ຫື ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບການສັກວັກແຊັງຂອງ
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ, ບັນດາສາຍການບິນ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ບັດດັົ່ງກ່າວນີັ້ແມ່ນ ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ
ມາເພືິ່ອເປັນວິທີການແກ້ໄຂແຕ່ຕົັ້ນຈົນຈົບ (end-to-end) ທີຊ
ິ່ ່ວຍໃຫ້: a/ ການລົງທະບຽນດ້ານສຸຂະພາບສໍາລັບ
ນັກທ່ອງທ່ຽວທົວ
ົ່ ໂລກ, b/ ການລົງທະບຽນສນ/ສະຖານທີກ
ິ່ ວດເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ສັກແວັກແຊັງທົົ່ວໂລກທີິ່ໄດ້
ມາດຕະຖານ c/ ບັນດາຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ສນກວດເຊືັ້ອພະຍາດທີິ່ຜ່ານການຮັບຮອງ ສາມາດສົົ່ງຂໍ້ມນໃບຢັື້ງຢນ
ກ່ຽວກັບຜົນ ກວດເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ການສັກວັກແຊັງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢູ່າງປອດໄພ ໂດຍຜ່ານແອັບພລີເຄ
ເຊີນ (Application) ຂອງຫ້ອງທົດລອງ ຫື ສນດັົ່ງກ່າວ. ແລະ d/ ແອັພລີເຄຊັນ (Application) ການເດີນທາງ
ແມ່ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສໍາພັດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສ້າງໜັງສືເດີນທາງແບບດີຈີຕອນ, ຮັບໃບຢັື້ງຢນການ
ສັກ ວັກແຊັງ, ຜົນການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ສາມາດສົົ່ງຂໍ້ມນດັົ່ງກ່າວໃຫ້ບັນດາສາຍການບິນ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງ.

ບັດດັົ່ງກ່າວແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການທົດລອງ

ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະເປີດໂຕນໍາໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການໃນໄຕມາດທີໜຶິ່ງຂອງປີ 2021 (IATA 2020).
-

ອົງການຕ້ານການກໍ່ອາດສະຍາກໍາສາກົນ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນເຖິງບັນດາປະເທດທີິ່ເປັນສະມາຊິກຈໍານວນ 194 ປະ
ເທດໃຫ້ກະກຽມຮັບມືກັບເຄືອຂ່າຍອາສະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ທີມ
ິ່ ີເປື້າໝາຍເລັົ່ງໃສ່ຢາວັກແຊັງ COVID-19, ເວັບ
ໄຊ້ ປອມຕະຫອດຮອດການປິິ່ນປວ, ການຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍເຄືິ່ອງມື/ອຸປະກອນການກວດເຊືັ້ອໂຄວິດ ທີິ່ບໍ່ໄດ້
ຮັບການອະນຸຍາດ, ເພາະວ່າເນືິ່ອງຈາກວ່າບັນດາສາຍການບິນ ແລະ ຕໍາຫວດກວດຄົນເຂົັ້າ-ອອກເມືອງຈະເພີິ່ມ
ຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການກວດຜ້ໂດຍສານ ໂດຍສະເພາະຜ້ໂດຍສານທີິ່ມີຜົນກວດເຊືັ້ອໂຄວິດເປັນລົບ ຈຶິ່ງຈະອະນຸ
ຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄດ້. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ ຫື ໜ່ວຍງານທີິ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະກັດກັັ້ນການກອ
ໍ່ າດສະຍາກໍາຈຶິ່ງມີ
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ຄວາມ ຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນເພືິ່ອຮັບມືກັບເຫດອາສະຍາກໍາທຸກປະເພດ
ທີິ່ຈະເກີດຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຊືິ່ອມໂຍງກັບວັກແຊັງຕ້ານ COVID-19 (ຕໍາຫວດສາກົນ2020).

ການຮັບມື/ມາດຕະການຕອບໂຕ້ຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ

ນະໂຍບາຍການຮັບມືການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ຂອງປະເທດຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນໃສ່ການຊ່ວຍເຫືອ/ບັນເທົາໃນໄລຍະສັັ້ນຢໃູ່ ນຂະແໜງການ, ການຄົັ້ນຄ້ວາຊອກຫາວິທກ
ີ ານທີິ່ມີຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນບັນຫາສຸຂະພາບ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ໂດຍໄວ, ພ້ອມນັັ້ນ, ເພືິ່ອເປັນການກະຕຸ້ນການ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.

ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອ
ື ໃນໄລຍະສັນ
ັ້
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ມີນະໂຍບາຍຫາຍວິທີການທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພິ່ືອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ສາມາດຜ່ານຜ່າວິ
ກິດນີັ້ ເຊັົ່ນ:

-

ປະເທດໄທ ມີໂຄງການສະໜັບສະໜນ SME ໂດຍໃຫ້ການອຸດໜນດ້ານເງິນເດືອນ, ເງິນກດ
້ ອກເບັັ້ຍຕໍໍ່າ, ອາກອນ
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ. ນອກນັັ້ນ ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແກ່ຜ້ປະກອບການທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຫື
ເຮັດອາຊີບອືິ່ນໆ ແລະ ແຮງງານຊົົ່ວຄາວໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຈໍານວນ 6 ເດືອນ (Pearson 2020).

-

ປະເທດອາກເມນີ ໄດ້ມໂີ ຄງການສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ແຮງງານ ແລະ ຜ້ປະກອບການຢູ່ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽ ວ, ມີ
ມນຄ່າທັງໝົດ 137 - 274 ໂດລາສະຫະລັດ (WB 2020).

-

ປະເທດຈາໄມກາ ໄດ້ຈດ
ັ ສັນເງິນຊ່ວຍເຫອ
ື ລ້າຈໍານວນ 1,2 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະ
ແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມນັັ້ນການຊ່ວຍເຫືອຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ສະຖາບັນ/ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຍັງສາ
ມາດສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ. (KPMG 2020).

-

ປະເທດກໍາປເຈຍ ໄດ້ມກ
ີ ານຍົກເວັັ້ນອາກອນສໍາລັບທຸລະກິດທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ; ແລະ ພະນັກ
ງານ-ກໍາມະກອນໄດ້ຮັບເງິນ 20% ຂອງເງິນເດືອນ ແຕ່ມີການກໍານົດເງືອ
ິ່ ນໄຂວ່າບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ຫັກສດການຝຶກ ອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນທີິ່ລັດຖະບານໄດ້ຈດ
ັ ຂຶັ້ນ (Pearson n.d.)
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ການລິເລີມ
ິ່ ການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່
ມີບາງປະເທດກໍ່ເລືອກ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ “ການຮັກສາຄວາມສົມດນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ມຄ
ີ ຸນ
ນະພາບ” ແທນຍຸດທະສາດ “ບໍ່ໃຫ້ມີກໍ່ລະນີຕິດເຊືັ້ອກ່ອນ” ດັງົ່ ຕົວຢູ່າງ:
-

ປະເທດກີກິດສະຖານ ໄດ້ເປີດປະເທດໂດຍຮັບເອົານັກ ທ່ອງທ່ຽ ວຈາກ 31 ປະເທດ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ມີການກັກ ຕົ ວ
(quarantine) ສໍາລັບຜ້ທີິ່ມີຜົນກວດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ເປັນລົບ (negative PCR). ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ທຸກຄົນທີິ່ເດີນທາງມາຮອດຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຂັັ້ນຕອນການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ແລະ ກໍ່ລະນີ
ພົບຜ້ທີິ່ມີອາການ, ພວກກ່ຽວອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການກັກຕົວ (ການເດີນທາງ Off Path 2020a).

-

ປະເທດເມົາດີບໄດ້ເປີດປະເທດຄືນ ໂດຍຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທຸກປະເທດພາຍໃຕ້ເງືິ່ອນໄຂການອອກ visa ແບບ
ປກກະຕິ ຊຶິ່ງເລີິ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 15 ກໍ່ລະກົດ 2020 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ສາຍການບິນຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້ເປີດ
ໃຫ້ບລິການຕາມປກກະຕິ. ນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງຫັກຖານ ຫື ເອກະສານຢັື້ງຢນຜົນການ ກວດ
ເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ເປັນລົບ (negative PCR) ບໍ່ເກີນ 72 ຊົົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າເດີນທາງ ແລະ ຍັງຕ້ອງມີ
ໃບຢັື້ງຢນການຈອງຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນສະຖານທີິ່ພັກ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ສະຖານທີິ່ພັກທັງໝົດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດບລິການຄືນໃໝ່ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ກໍ່ລະກົດ 2020, ເຖິງແມ່ນວ່າລີສອດທີໄດ້ເປີດໃຫ້ບລິ
ການກ່ອນໜ້າວັນດັົ່ງກ່າວກໍ່ຕາມ (ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະລັດເມົາດີບ 2020).
-

ປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີິ່ມີຈຸດປະສົງ
ເພືິ່ອປິິ່ນປວສຸຂະພາບຈາກປະເທດທີິ່ມີການຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ
ໄດ້ດີ ຫື ປະເທດທີິ່ມີຜ້ຕິດເຊືັ້ອໜ້ອຍ (green zones) ເຂົັ້າໃນ
ປະເທດ ໂດຍເລີິ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍ່ລະກົດ 2020 ເປັນ
ຕົັ້ນມາ. ຮອດວັນທີ 21 ກ ໍ່ລະກົດ , ບັນດາປະເທດເປ ື້າໝາຍປະ
ກອບມີ: ບຣ ໄນ, ສິງກະໂປ, ເກົາຫີໃຕ້, ຍີິ່ປຸູ່ນ, ອົດສະຕາລີ, ນີວ
ຊີແລນ. ຕົວຢູ່າງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເປີດປະ
ເທດໂດຍຄັດເລືອກເອົານັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມເປື້າໝາຍຍ່ອຍ ແມ່ນວິ
ທີການທີິ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈໍາກັດໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງເປັນ
ວິທີທີິ່ດີທີິ່ສຸດ ໃນການຄ່ອຍໆເປີດການທ່ອ ງທ່ ຽວເທືິ່ອ ລະກ້ າ ວ
ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາ
ພາຍໃນປະເທດກ ໍ່ເ ປັ ນ ການລົ ງທຶ ນ ໂດຍກົ ງ ຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ
(Travel Off Path 2020b)
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-

ປະເທດເນປານ ກໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທີິ່ຄ້າຍຄືກັນກັບປະເທດມາເລເຊຍ ໃນການເປີດປະເທດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ, ຊຶິ່ງໄດ້ເປີດໃຫ້ສະເພາະແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມເປາື້ ໝາຍເຊັົ່ນ: ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ອງທ່ຽວຍ່າງປູ່າ ແລະ ປີນພ/ຜາ.
ແຕ່ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ຕອນທໍາອິດ ປະເທດເນປານໄດ້
ມີການທົດສອບ/ທົດລອງກັບທີມງານຕ່າງປະເທດກ່ອນ ເພືິ່ອຊອກຫາວິທີ ເຮັດແນວໃດຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈົນໄພໄດ້ ຊຶິ່ງເລີິ່ມຈາກກຸ່ມນັກປີນພ/ຜາຈາກປະເທດບາເລນ ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດອະນຸຍາດໃຫ້
ປີນພ Lobuche ແລະ ພ Manaslu. ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໃໝ່ທີິ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກຢູ່າງ
ຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ໄດ້ມກ
ີ ານລາຍງານວ່າບໍ່ມີບັນຫາເກີດໃດໆເກີດຂຶັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວປີນພ/ຜາ ແລະ ຍ່າງປູ່າ
ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດອອກໜັງສືເດີນເດີນທາງ (visa) ລ່ວງໜ້າ, ສະແດງຫັກຖານກ່ຽວກັບຜົນການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ
COVID-19 ທີິ່ເປັນລົບບໍ່ເກີນ 72 ຊົົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າຈະເດີນທາງ ແລະ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ກກ
ັ ຕົວຢູ່ໂຮງແຮມເປັນ
ເວລາ 7 ວັນ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ. ໃນໄລຍະການກັກຕົວມືັ້ທີຫ້າ ທາງເຈົັ້າໜ້າທີິ່
ຈະມີການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID-19 ອີກຄັັ້ງ ໂດຍແມ່ນລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຖ້າຫາກຜົນ
ກວດອອກມາເປັນລົບນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດອອກຈາກເຂດກັກຕົວໄດ້ພາຍຫັງກັກຕົວຄົບຈໍານວນ 7 ວັນ ແລະ ສາ
ມາດສືບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວຕາມລາຍການທີິ່ກາໍ ນົດໄວ້ (ສະພາການທ່ອງທ່ຽວປະເທດເນປານ 2020).

ການສຸມໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ມີຫາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຊຼຸກຍ້ ແລະ ສະໜັບສະໜນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດໂດຍນໍາໃຊ້
ກົນໄກດ້ານການຕະຫາດຕ່າງໆ ແລະ ການສະໜັບສະໜນດ້ານການເງິນ ດັົ່ງຕົວຢູ່າງ 2 ປະເທດທີິ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນຄື:
-

ປະເທດໄທ

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນດ້ານການເງິນແກ່ອຸດສາຫະກາທ່ອງທ່ຽວ

ຕະຫອດຮອດການອຸດໜນການ

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ: ງົບປະມານທີິ່ໃຊ້ໃນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດປະມານ 22,4 ຕືັ້ບາດ
ຊຶິ່ງ ລວມທັງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອທີິ່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ການກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ
ເຊັົ່ນ:
•

ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 2,4 ຕືັ້ບາດ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກທີິ່ເຮັດວຽກດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະນັກ
ງານທີິ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆຈໍານວນ 1,2 ລ້ານຄົນ ເປັນລາຍການ (Voucher) ທ່ອງທ່ຽວມນຄ່າ 2.000
ພັນບາດ (2 ວັນ, 1 ຄືນ) ແຕ່ຕ້ອງຈອງຜ່ານບລິສັດທ່ອງທ່ຽວເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍບັນດາບ
ລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 13.000 ບລິສັດ.

•

ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 18 ຕືັ້ບາດເພືິ່ອຈ່າຍຄ່າຫ້ອງພັກໃນອັດຕາ 40% ຂອງລາຄາປກກະຕິສາລັບ 5 ລ້ານ
ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມ (ຈ່າຍເງິນອຸດໜນສງສຸດແມ່ນ 3.000 ບາດ/ຄືນ ສງສຸດ 5 ຄືນ). ສ່ວນການບລິການອືິ່ນໆ
ເຊັົ່ນ: ອາຫານແມ່ນໃຫ້ 600 ບາດ/ຫ້ອງ/ຄືນ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂ ແມ່ນຕ້ອງຢູ່ແຂວງອືິ່ນທີິ່ບໍ່ແມ່ນແຂວງທີິ່ຕົນເອງ
ອາໃສຢູ່.
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•

ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 2 ຕືັ້ບາດ ເພືິ່ອອຸດໜນຄ່າປີື້ຍົນພາຍໃນປະເທດ, ຄ່າລົດເມລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ
ຄ່າເຊົົ່າລົດ ຈໍານວນ 2 ລ້ານຄົນ ແລະ ຈ່າຍສງສຸດ 40% ຂອງລາຍຈ່າຍ, ແລະ ຈ່າຍໃຫ້ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
ສງສຸດ 1.000 ບາດ/ລາຍການ.

-

ປະເທດຍີປ
ິ່ ນ
ຸູ່ ກາລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານການຕະຫາດ ແລະ ດ້ານການເງິນແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ເຊັົ່ນ: ປະຊາຊົນທີິ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ Hokkaido ໄດ້ຮັບການຫຼຸດ
ລາຄາສງເຖິງ 50% ໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍເຂດທີິ່ຕົນເອງອາໄສຢູ່. ການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ
ການສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຜ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວໃດໜຶິ່ງ (ອີງຕາມຈໍານວນຕົວເລກທີິ່ລະບຸໃນແບບຟອມ)
ເພືິ່ອເປັນຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດໄດ້ລາຄາທີິ່ຖຶກລົງເຊັົ່ນ: ທີິ່ພັກ , ການເດີນທາງ, ແລະ ກິດ
ຈະກໍາອືິ່ນໆ. ທຸລະກິດທີິ່ມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືອດັງົ່ ກ່າວແມ່ນຜ້ທີິ່ປະຕິບັດຕາມນະໂບາຍ “ວິຖີແບບໃໝ່ຂອງ
ຮອກໄກໂດ (New Hokkaido Style)” ຊຶິ່ງນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 2,3 ຕືັ້ເຢັນ ເຂົັ້າໃນໂຄງການດັົ່ງກ່າວນີັ້.
(Vacationniseko.com, 2020).

ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃນອະນາຄົດ
ມີຫ າຍປະເທດ ກໍາລັງພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີໃນການເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວປະເທດຂອງຕົນເອງມີຄວາມເຂັັ້ມ
ແຂງຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສິິ່ງໃໝ່ໆ, ຄ່ານິຍົມ, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດ້ານເຄືິ່ອງມື ແລະ ຮບແບບດ້ານດີຈີຕອນ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ & ການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍໃຫ້
ຕະຫາດ. ຕົວຢູ່າງ:
-

ປະເທດຈເຈຍ, ບາບາດອສ໌ ແລະ ແອັດສະໂຕນີ ໄດ້ສ້າງໂຄງການຂະຫຍາຍອາຍຸ visa ຂຶັ້ນ ໂດຍມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືິ່ອ
ຊຼຸກຍ້ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ/ແຮງງານທີິ່ເຮັດວຽກທາງໄກໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງວິທີການດັົ່ງ
ກ່າວນີັ້ໄດ້ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ
ທາງດ້ານດີຈີຕອນເອົາ visas ໄລຍະຍາວ. ຂັັ້ນຕອນການສະໝັກຂວີຊາ (visa) ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງເອກະສານຢັື້ງ
ຢນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້, ໜັງສືເດີນທາງທີິ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ (ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ) ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ (Insider 2020).
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-

ປະເທດແຟງລັງ (ຟິນແລນ) ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຈໍານວນ 5.5 ຕືັ້ເອີໂຣ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນວຽກງານຮັບມືພາວະ
ສຸກເສີນຈາກວິກດ
ິ ການຕ່າງໆແບບຍືນຍົງ; ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຟື້ນຟ ແລະ ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ລວມທັງການປກປັກຮັກສາເຂດສີຂຽວ, ການບລິການທາງນໍາໍ້ ແລະ ການອະນຸລັກຮັກ
ສາປູ່າໄມ້ (ລັດຖະບານແຟງລັງ 2020).

-

ປະເທດອິຢບ
ິ , ອິສະລະແອນ ແລະ ເກຣັກ ກາລັງໃຫ້ບລິການການທ່ອງທ່ຽວຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງໆແບບອອນລາຍ ຊຶິ່ງວິທີການດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈດ
ຸ ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາປະເທດເຫາົັ້ ນີັ້
ຍັງສາມາດຮັກສາຊືິ່ສຽງ ຫື Brand ການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນໄວ້ໄດ້ ແລະ ຍັງເປັນການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃສ່
ຕະຫາດເປື້າໝາຍໂດຍກົງ (WB 2020). ການໃຫ້ບລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບທາງໄກ ຫື ອອນລາຍ (virtual
tours) ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ທັງຕະຫາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ການໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງປະເທດໃຫ້ເປັນທີິ່ຮ້ຈກ
ັ ຈາກຕ່າງປະເທດຫາຍຂຶັ້ນ. ການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບທາງໄກ ຫື ອອນລາຍກໍ່ຄາ້ ຍຄືການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານ Google Maps, ຊຶິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຂົັ້າໄປ
ເບິິ່ງສະຖານທີິ່ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆໄດ້.

-

ປະເທດມຽນມາ ໄດ້ ຮ ັ ບ ຮອງເອົາ ຍຸ ດທະສາດ ເພື ິ່ ອ ຟ ື້ ນ ຟ ຜົ ນ ກະທົບ ທີິ່ ເ ກີດ ຈາກການແຜ່ລ ະບາດຂອງພະຍາດ
COVID-19, ແຜນສະບັບດັົ່ງກ່າວປະກອບມີ 7 ເປື້າໝາຍ ຊຶິ່ງໜຶິ່ງໃນນັັ້ນກໍ່ແມ່ນການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາຜະ
ລິດຕະພັນໃໝ່, ການສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ການຊໍາລະເງິນຜ່ານມືຖື, ການໂອນຜ່ານທະນາຄານ ຫື ຊໍາລະຜ່ານບັດສໍາ
ລັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ພ້ອມກັນນັັ້ນຍັງຊຼຸກຍ້ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍຫັນມານໍາໃຊ້ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ການຄ້າຜ່ານທາງລະບົບສືິ່ສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: Facebook, Instagram, and Twitter (Baker McKenzie, 2020).

ຄໍາແນະນໍາບັນດາໜ້າວຽກບຸລມ
ິ ະສິດ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ສໍາລັບການຟນ
ື້ ຟການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນພາກນີັ້ຈະໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບບັນດາຍຸດທະສາດທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດ , ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ແລະ ໄລຍະສໍາລັບການ
ຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາຄໍາແນະນໍາທີິ່ສໍາຄັນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ກໍ່ລະນີສຶກສາທີິ່ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທີິ່
ສຸດກ່ຽວ ກັບການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ແລະ ລວມທັງບັນດາທາງເລືອກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການ
ສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດທີິ່ສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະບາດໂຄວິດ -19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ) ແລະ ການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ
ທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.
ການສົງົ່ ເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ
ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ເປັນທາງເລືອກໜຶິ່ງສໍາລັບການຟື້ນຟຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ກາງ
ຊຶິ່ງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນກໍ່ໃຫ້ການຊຼຸກຍ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດທີິ່ສາມາດສ້າງຜົນຕອບ
ແທນທີິ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໂດຍໄວ.
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ໃນໄລຍະຫ າຍເດືອນຜ່ານມານີັ້ ໄດ້ມີການເຜີຍ
ແຜ່ຜົນຂອງການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າຫາຍໆບົດກ່ຽວກັບການ
ເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນເຄືິ່ອງມືໃນການຟື້ນຟເສດຖະກິດ
ຂອງປະເທດ ຕົ ວ ຢູ່ າ ງຜົ ນ ການສຶ ກສາຂອງແມັກເຄັນຊີ
(McKinsey’s modelling) ແລະ ການສັ ງ ລວມນະ
ໂຍບາຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB’s policy
brief) ຊຶິ່ງ 2 ຕົວຢູ່າງນີັ້ເຫັນວ່າມີຄວາມກ່ຽວ ຂ້ອງຫາຍ

McKinsey

ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່າງຈະແຈ້ງ

ແລ້ວວ່າການຫັນເອົາຍຸດທະສາດການສົົ່ງເສີມການທ່ອງ
ທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເພືິ່ອເປັນການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ
ໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບປະເທດທີິ່ເຫັນ
ວ່າມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ມີທ່າແຮງທາງດ້ານທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນປະເທດເຊັົ່ນ:
a. ກ່ອ ນໜ້າ ທີິ່ຈ ະເກີດ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19, ຄົ ນ ພາຍໃນປະເທດໄດ້ ມ ີ ກ ານເດີ ນ ທາງ

ທີິ່ສຸດສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີັ້.

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ ເທດຂອງຕົນເອງຢແ
ູ່ ລ້ວ;

ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຈະໃຊ້ເວລາປະ
ມານໜຶ ິ່ ງ ເຖິ ງສອງປີ ເພື ິ່ ອ ຟ ື້ນ ຟ ໃຫ້ ກັບ ຄື ນ ມາຢ ູ່ໃນລະ

b. ມີລະບົບການຂົນສົົ່ງທາງບົກທີິ່ມີຄຸນນະພາບ

ດັ ບ ກ່ ອ ນໜ້ າ ທີ ິ່ ຈ ະເກີ ດ ການລະບາດຂອງໂຄວິ ດ -19

c. ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ,

ແລະ ຈະຟ ື້ນຕົວໄວກວ່າການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະ

ດັ ົ່ງ ນັັ້ນ , ການໃຊ້ຈ່າ ຍໃນການທ່ອ ງທ່ຽ ວພາຍ

ເທດ. ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂຶັ້ນກັ ບຫ າຍປັ ດ

ໃນປະເທດຈຶິ່ງຈະສາມາດສືບຕໍ່ໄປໄດ້.

ໃຈເປັນຕົັ້ນມີການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດກ່ອນໜ້າທີິ່
ຈະເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 COVID
ແລ້ວ, ການຜ່ອນຜັນມາດຕະການການຈໍາກັດການເດີນ
ທາງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ມີທາງເລືອກໃນການເດີນທາງທີິ່

ຜົນຂອງບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເຫັນວ່າ ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນຫາສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ພາກທຸລະກິດ
ໄດ້ປະກອບ ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ
ເທດໃນເດືອນພະຈິກ 2020.

ສາມາດທົດແທນການເດີນທາງທາງອາກາດ (ເຮືອບິນ)
ຫ າຍຂຶັ້ນ (ເຊັົ່ນ: ທາງລົດ ແລະ ລົດໄຟ), ການເດີນທາງ
ພາຍໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຄາດວ່າ ຈະເປັນການເດີນທາງ
ໄປເຮັດວຽກ/ທຸລະກິດ , VFR ແລະ ຈະພັກເຊົາຢ ູ່ຕາມ
ຖານທີິ່ໃຫ້ເຊົົ່າຫາຍກວ່າການພັກຢູ່ຕາມໂຮງແຮມຕ່າງໆ

ບົດລາຍງານຂອງ McKinsey ຍັງໄດ້ຈັດອັນ
ດັບ 10 ປະເທດ ທີິ່ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການຟື້ນຟຢູ່າງ
ໄວວາພາຍຫ ັງທີິ່ມ ີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID
19 ເຊັົ່ນ: ເຍຍລະມັນຢູ່ອັນດັບທີ 1, ອິນເດຍຢູ່ອັນດັບທີ

(McKinsey 2020b). ບັນດາປະເທດທີິ່ມີຄວາມພ້ອມ

2 ແລະ ສປ.ຈີນ ຢ ູ່ອັນດັບທີ 3... ໂດຍຍ້ອນເຫດຜົນຕໍ່

ແລະ ທ່າແຮງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ

ໄປນີັ້:

ແລະ ລະບົບການຂົນສົົ່ງທາງບົກທີິ່ມີຄຸນນະພາບສງແມ່ນ

-

ຈະສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ໄວກວ່າ, ດັັ້ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຂົນສົົ່ງທາງ

ປະເທດເຍຍລະມັ ນ : ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໄດ້ ຮັ ບ
ການຟ ື້ນຟ ໄວທີ ິ່ສ ຸດຍ້ອນວ່າ ມີ ລະບົ ບການປິິ່ ນ
ປ ວສຸຂະພາບທີິ່ດີ , ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ

ບົກແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫ າຍຕໍ່ການຟ ື້ນຟ ການ ທ່ອງ

ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີລະບົບການຂົນ ສົົ່ ງ

ທ່ຽວພາຍໃນ.

ທາງບົກທີິ່ມີຄຸ ນນະພາບ, ຊຶິ່ງຈະສາມາດຊ່ວ ຍ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບໄດ້;
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-

ປະເທດອິນເດຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລະບົບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການປິິ່ນປວສຸຂະພາບຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທົົ່າທີິ່
ຄວນ, ແລະ ການເດີນທາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເອືິ່ອຍອີງໃສ່ການເດີນທາງທາງອາກາດ, ແຕ່ການຟື້ນຟການທ່ອງ
ທ່ຽວແມ່ນສາມາດຟື້ນຟໄດ້ໄວ ຍ້ອນມີການເຕີບໂຕສງຂອງ GDP ພາຍໃນປະເທດ;

-

ປະເທດຈີນ, ແມ່ນໄດ້ຈດ
ັ ຢູ່ອັນດັບທີສາມ ຍ້ອນວ່າປະເທດຈີນກໍ່ເປັນອີກປະເທດເປັນໜຶິ່ງທີິ່ມີມາດຕະການຕອບໂຕ້
ໄດ້ໄວທີິ່ສຸດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ເຊືັ້ອຂອງພະຍາດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ປະເທດຈີນກໍ່ມີການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ
ເທດທີິ່ຫາຍຢູ່ແລ້ວກ່ອນໜ້າເກີດມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ
ເທດຂອງຈີນຈຶິ່ງສາມາດຟື້ນຟກັບຄືນມາໄດ້ໄວ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຄາດວ່າຈະຟື້ນຟ
ຊ້າກວ່າການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຍັງມີການຈໍາກັດການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ.
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ການນໍາເອົາຕົວຢູ່າງການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຂອງ McKinsey ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນສະພາບການ

ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນວິທີການໜຶິ່ງຂອງຍຸດທະສາດລວມສໍາ
ລັບການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ ເພາະວ່າການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະກ່ອນໜ້າ COVID 19 ແມ່ນຍັງ
ບໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍສງ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນການເດີນທາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງມີການເອືິ່ອຍອີງໃສ່ການເດີນທາງອາກາດ.
ການສ້າງຕົວຢູ່າງການຟື້ນຟຂອງ McKinsey ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຮບແບບຕົວຢູ່າງການຟື້ນຟຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ (ADB). ສໍາລັບການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະ
ນໍາວ່າ ຈໍານວນຕົວເລກຂອງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແມ່ນບໍ່ສາມາດພຽງພ ຫື ທົດແທນກັບຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີິ່
ເດີນທາງເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ໄດ້. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈະພິຈາລະນາເພີິ່ມເຕີມວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຈະສາມາດ
ແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານລົບທີິ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໃຫ້ພຽງພໃດ້

ຖ້າຫາກນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໃຊ້ຈ່າຍຄືກັນ

ກັບການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ADB 2020b). ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈາກຜົນຂອງການສໍາພາດຈາກຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ເດືອນພະຈິກ 2020 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແມ່ນຍັງໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍຫາຍ
ສໍາລັບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທີຈ
ິ່ ະມີເງິນໝນວຽນໃນລະຫວ່າງວິກິດ ຫື ເຖິງຈຸດກຸ້ມທຶນ.
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ອີງໃສ່ຜົນຂອງການລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ການ
ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາທີິ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມານັັ້ນ ຈຶິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າການ
ສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ເພືິ່ອຍຸກຍ ້ເສດຖະກິ ດ

ໄດ້ ຮ ັ ບ ຜົ ນສໍາ ເລັດທີິ່ ແ ທ້ ຈິງ ນັ ັ້ ນກ ໍ່ຕ ໍ່ເ ມືິ່ອການ
ເດີນທາງລະ ຫວ່າງປະເທດກັບຄືນມາເປັນປ ກກະຕິ ຫື
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດສາມາດກັບຄືນມາເດີນທາງໄດ້

ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ

ອີ ກ ຄັ ັ້ ງ. ດັ ົ່ ງ ນັ ັ້ ນ ບັ ນ ດາປະເທດຕ່ າງໆໃນໂລກຈະຕ້ອງ

ສັັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານຜ່າຈາກວິກິດແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ

ເພີິ່ມທະວີການປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ, ແກ້ໄຂ

ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັ ບສະການ

ບັນຫາບົນພືັ້ນ ຖານຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະເກີດຂຶັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້

ທ່ອງ ທ່ຽວໃນປັດຈຸບັນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ

ສາມາດຜ່ ອ ນຜັ ນ ການຈໍ າ ກັ ດ ການເດີ ນ ທາງລະຫວ່ າ ງ

ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນບ ໍ່ຄວນອີງ

ປະເທດໄດ້. (OE- CD 2020).

ໃສ່ການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເປັນບຸລິມະສິດ

ການປຶກ ສາຫາລືກ ານທ່ອ ງທ່ຽ ວໃນຮ ບແບບ Travel

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຟ ື້ນຟ ໃນໄລຍະສັັ້ນ. ຊຶິ່ງຄວນຈະ
ຄໍານຶງເຖິງຍຸດທະສາດອືິ່ນໆທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ
ແລະ ຈັດເປັນບຸລິມະສິດອັນຮີບດ່ວນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການ
ອັດສີດເງິນ/ສະໜອງເງິ ນ ແລະ ການບັນເທົາດ້າ ນເສດ
ຖະກິດ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວສາມາດຜ່ານວິ
ກິດໄປໄດ້. ສໍາລັບການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ປະເທດນັ ັ້ ນ ແມ່ ນ ຄວນເປັ ນ ຍຸ ດທະສາດໃນໄລຍະຍາວ
ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍດ້ານຕະຫາດໃຫ້ຫາຍ
ຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການສໍາພາດຂະແ
ໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

Travel bubble (ການເປີດ ການທ່ອ ງທ່ຽ ວລະຫວ່າ ງ
ສອງປະເທດທີິ່ສ າມາດຈັດການເລືິ່ອງໂຄວິດ -19 ໄດ້ດີ
ເທົົ່າກັນ)
ອີກທາງເລືອກໜຶິ່ງທີິ່ ສປປ ລາວ ຄວນໄດ້ພິຈາ
ລະນາສໍາລັບຍຸດທະສາດການຟ ື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ
ການປຶກສາຫາລື ເພືິ່ອເປີດການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ
Travel bubble (ການເປີດການທ່ ອງທ່ຽ ວລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດການເລື ິ່ອງໂຄວິ ດ -19 ໄດ້ດີ
ເທົົ່າກັນ) ກັບປະເທດຕ່າງໆທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ.

ຢູ່ບາງປະເທດ, ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແມ່ນໄດ້

ຜົ ນ ການວິໄ ຈຂອງ ADB ຊີ ັ້ ໃ ຫ້ ເ ຫັ ນວ່າມາຮອດປັດຈຸ

ເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ແລະ ຍັງເປັນວິທີການທີິ່ສາມາດ

ບັ ນ ນີ ັ້ ກ ານທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໃນຮ ບແບບ Travel bubble

ຮັກສາວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

ແມ່ນໄດ້ເລີິ່ມມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ (ເດືອນກັນຍາ

ໄດ້. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຈະ

2020) ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເດີນທາງທາງທຸລະກິດ/
ທາງລັດຖະການລະຫວ່າງ ສ. ເກົາຫີ ແລະ ສປ ຈີນ , ສິງ
ກະໂປ ແລະ ສປ ຈີ ນ ແລະ ຍີ ິ່ ປ ຸ ູ່ ນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ໂດຍພືັ້ນຖານແລ້ວ ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ
ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຍັ ງ ຕ້ ອ ງຜ່ າ ນຂະບວນການກັ ກຕົ ວ , ສະ
ແດງເອກະສານຢັ ື້ ງ ຢ ນກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ການກວດເຊືັ້ ອ
COVID 19 ທີິ່ມີຜົນເປັນລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ ນ
ຕອນດ້ານສາທາລະນະສຸກຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ ເມືິ່ອອອກເດີນ
ທາງອອກຈາກປະເທດໜຶ ິ່ ງໄປອີ ກປະເທດໜຶິ່ ງ (ADB
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2020b).
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ຈາກຕົວຢູ່າງທີກ
ິ່ ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ການກະຕຸ້ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເຊືອ
ິ່ ໝັັ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈະ
ເປັນຕົວຂັບເຄືິ່ອນເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່
ຕາມມັນຍັງມີສັກກາຍະພາບທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຄຮ
່ ່ວມສັນຍາ ແລະ
ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງເປັນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທັງສອງປະເທດ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ການເຮັດການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວທັງສອງ
ປະເທດສາມາດຟື້ນຟໄດ້ດີຂືັ້ນ (ທີິ່ມກ
ີ ານຫດ
ຼຸ ລົງ) ຈາກ -70% ມາເປັນ -30% (ADB 2020b).
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble (ການເປີດການ
ທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດການເລືິ່ອງໂຄວິດ -19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ) ແມ່ນເປັນທາງເລືອກສໍາຮອງ/ທີສອງທີິ່
ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມທີິ່ສຸດ ແລະ ວິທີການເປີດປະເທດແບບບໍ່ຈໍາແນກປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນ: ປະເທດເມົາດິບ.
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ຖ້າຈະເປີດການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble, ສິິ່ງທີິ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນແມ່ນການສ້າງ
ລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເດີນທາງເຂົັ້າມາ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຕ່າງໆ ລວມທັງວິທີການຮັບມືໃນກໍ່ລະນີມີເຫດການເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດຢູ່າງໄວວາ. ຄ່ມືແນະນໍາໃນການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆທີິ່ຈໍາເປັນ ທີິ່ປະເທດສີລັງກາໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນ ຖືວາ່ ເປັນຕົວຢູ່າງທີິ່ດີ ສາໍ ລັບ
ການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່. (ເລືອກເອົາບາງປະເທດ ຫື ເປີດແບບທົົ່ວໄປ).
ໃນກລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະ
ຫວ່າງສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ -19 ໄດ້ດເີ ທົົ່າໆກັນ) ເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສງຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ
ມີທີິ່ຕັັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງບັນດາປະເທດອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານພັດ
ທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມນ ແລະ ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຜົນກະ
ທົບຂອງພະຍາດ COVID 19 ຕໍ່ທັດສະນະການເດີນທາງ, ຄວາມນິຍົມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວາມນິຍົມກ່ຽວກັບຜະ
ລິດຕະພັນຕ່າງໆ. ເພືິ່ອເປັນຂໍ້ມນໃຫ້ແກ່ການເລີິ່ມຕົັ້ນສືກສາ ແລະ ຄົັ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການຕະຫາດ, ມີເອກະສານສະຫຼຸບຂໍ້
ມນດ້ານຕະຫາດທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງໂດຍອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ

ແລະ

ແຜນປະຕິບັດງານ 2015 - 2020, ສາມາດເບິິ່ງຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1.
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສໍາຄັນຢູ່ໃນພາກພືັ້ນຕໍ່ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ທີິ່ຈະເດີນທາງເຂົັ້າມາທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶິ່ງເຫັນ
ວ່າປຶກສາຫາລືເປີດການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດທີິ່ສາ
ມາດຈັດການເລືິ່ອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ດເີ ທົົ່າໆກັນ) ເປັນຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດສງສຸດ ສໍາລັບການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ.
ການທ່ອງທ່ຽວທີເິ່ ປັນມິດກັບສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ຄາດວ່າຈະເປັນທີິ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະ ດຶງດດໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຫາຍຂຶັ້ນເພາະ
ເຫັນວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າໃນການຕິດເຊືອ
ັ້ ພະຍາດ COVID 19 ເຊັົ່ນ: ການທ່ຽວທາມະຊາດຕາມພຜາບ່ອນທີິ່ມີອາກາດ
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ສົດຊືິ່ນ ແລະ ປອດໂປູ່ງ, ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄົນທີິ່ໃຊ້ເວລາຢູ່ນອກບ້ານ ຫື ສະຖານທີິ່ປອດໂປູ່ງ/ກາງແຈ້ງ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າ
ໃນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ກວ່າຄົນທີິ່ຢູ່ເຂດທີິ່ມຄ
ີ ົນໜາແໜ້ນ ຫື ສະຖານທີິ່ໃນຮົົ່ມ/ປິດ ເຊັົ່ນ: ສນການຄ້າ.
ດ້ວຍເຫດຜົນທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ແມ່ນມີທ່າແຮງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ
ຄວນເຮັດລາຍການໂຄສະນາທາງດ້ານການຕະຫາດໃຫ້ຫາຍຂຶນ
ັ້ . ແຕ່ McKinsey ຍັງໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າທາງເລືອກນີອ
ັ້ າດ
ຈະມີຜົນກະທົບຕໍໍ່າຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເດີນທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ (McKinsey 2020b), ດັົ່ງນັັ້ນ, ທາງເລືອກດັົ່ງ
ກ່າວນີັ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມແທດເໝາະທີິ່ຈະເອົາເປັນຍຸດສາດຟື້ນຟໃນໄລຍະສັັ້ນ.
ບັນດາຫົວຂໍ້ ແລະ ວຽກບຸລມ
ິ ະສິດ
ນີັ້ແມ່ນບັນດາຫົວຂໍ້, ວຽກບຸລິມະສິດ ແລະ ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ສໍາລັບການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ
ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມນຈາກ:
ແຜນຟນ
ື້ ຟຂອງກະຊວງ ຖວທ ເດືອນກລ
ໍ່ ະກົດ 2020
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງບັນດາຜໃ້ ຫ້ທຶນຕ່າງໆທີິ່ຈະເປັນຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ ສປປ
ລາວ ໃນການສະໜັບສະໜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟື້ນຟສະບັບນີັ້;
ກ ໍ່ລະນີສຶກສາຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາແລ້ວໃນການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທິ
ບາຍໄວ້ໃນພາກທີ 4
ການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສະຖານະການການຟື້ນຟ ແລະ ບັນດາປັດໃຈທີິ່ມີອິທິພົນຕໍ່ການຟື້ນຟ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້
ໃນພາກທີິ່ຜ່ານມາ

ການສໍາພາດກັບພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ.
ແຜນຍຸດທະສາດຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບບນີັ້ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ຫົວຂໍ້ຫັກ ຄື:
1. ການບັນເທົາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພືິ່ອປກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫອ
ື ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຂະ
ແໜງທ່ອງທ່ຽວສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດນີັ້ໄປໄດ້
2. ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
3. ຍົກລະດັບ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການບລິການ ແລະ ຕະຫາດ
ທ່ອງທ່ຽວ
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ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຊຶິ່ງມີທັງໝົດ 8 ບຸລິມະສິດ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ 5.
ຕາຕະລາງວັນທີ 5: ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດຂອງແຜນຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວລາວ

ຫົວຂໍ້

1. ບັນເທົາ/ຊ່ວຍເຫອ
ື ທາງ

2. ສ້າງຄວາມໝັນ
ັ້ ໃຈໃຫ້ແກ່

3. ຍົກລະດັບ, ຂະຫຍາຍ

ດ້ານເສດຖະກິດເພືອ
ິ່ ເຮັດ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງ

ແລະ ສ້າງຄວາມຫາກ

ໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ຂະ

ຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ

ສາມາດຜ່ານຜ່າວິກດ
ິ

ແໜງການ

ການທ່ອງທ່ຽວ

(ຢລ
ູ່ ອດ)
ຍຸດທະສາດ

-

ບຸລິມະສິດ

-

ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ລະ ຫວ່າງພາກລັດ ແລະ
ພາກທຸລະກິດໃຫ້ຫາຍ
ຂຶັ້ນ
ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອ
ແລະ ສ້າງສະພາບຄ່ອງ
ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ(ກອງ
ທຶນຊ່ວຍເຫືອການ
ທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງແຮງຈງ
ໃຈໃນການຮັກສາວຽກ
ເຮັກງານທໍາ

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະ
ບຽບການ, ຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວ
ກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສຸ

-

ໃນການປະສານງານ (ຕິດຕໍ່
ພົວພັນ)
- ການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາຕະຫາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ (ການເກັບ

ກະຕຸ້ນການລົງທຶນ (ການ
ໝນໃຊ້ຊັບສິນ)

ຂະພາບ ແລະ ຍຸດທະສາດ

-

ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ
ການທ່ອງທ່ຽວ (ໂດຍ
ແນໃສ່ຄວາມເປັນມິດກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ຄວາມຍືນຍົງ)
ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຕະ

ກໍາຂໍ້ມນ & ການວິໄຈ),

ຫາດການທ່ອງທ່ຽວ (ຕະ

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຄືອ
ິ່ ງ

ຫາດທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ)

ມືດີຈີຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ)
- ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ຍີຫໍ້ (Brand) ແລະ ສົ່ງ
ເສີມການຕະຫາດເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຟື້ນ
ຄືນມາອີກຄັັ້ງ (ຕະຫຼາດພາຍ
ໃນປະເທດ, ຕະຫຼາດເປາື້
ໝາຍອັນດັບຕັ້ນໆໂດຍ
ການນາໃຊ້ຮບແບບການ
ເດີນທາງ Travel
bubble)
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ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ I: ຍຸດທະສາດດັງົ່ ກ່າວແມ່ນຊຼຸກຍ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ
ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ
ໃນໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວນີັ້ ໝາຍຄວາມວ່າພາກລັດ ແລະ ພາກ
ທຸລະກິດຄວນຈະຊອກຫາວິທີທາງໃນການຮ່ວມມືກັນນອກຈາກການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຊຼຸກຍກ
້ ານສ້າງ
ຕັັ້ງສະພາສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ (Tourism Board) ຊຶິ່ງເປັນຜ້ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເຊັົ່ນ:
ການຕະຫາດ ແລະ ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າວິໃຈຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ຂັບເຄືິ່ອນຈາກພາກ
ທຸລະກິດ ກໍ່ຄືພາກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານການຕະຫາດ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານທີິ່ເໝາະສົມໃສ່ ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.
ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ II: ຍຸດທະສາດນີັ້ ມີເປື້າໝາຍເພືິ່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ທຸລະກິດ ເພືິ່ອຫີກເວັັ້ນການຢຸດ ຫື ປິດກິດ
ຈະການເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ ແລະ ຮັກສາພະນັກງານຜ້ທີິ່ມຄ
ີ ວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສງໃນຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວ. ແຕ່ຖ້າຫາການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟ ຫື ການທ່ອງທ່ຽວຊຼຸດໂຊມລົງ ນັັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າການລົງທຶນເຂົັ້າໃນ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນໄລຍະທີິ່ຜາ່ ນມາ ກໍ່ບມ
ໍ່ ີຄວາມໝາຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ
ລາວ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອືິ່ນໄດ້. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທັງໝົດ ຫື ສະເໜີທາງເລືອກໃນ
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືອ ຫື ການໃຊ້ວິທກ
ີ ານຊຼຸກຍອ
້ ືິ່ນໆ ເພືິ່ອບັນລຸເປື້າໝາຍຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຍາວ
(ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສະໜັບສະໜນທຸລະກິດທີິ່ມຜ
ີ ົນກະທົບໜ້ອຍ (ເປັນຕົັ້ນ ມີເງິນໝນວຽນທີິ່ພຽງພ, ໜີັ້ສິນບໍ່ຫາຍ) ແລະ ເນັັ້ນ
ໃສ່ກຸ່ມຕະຫາດສະເພາະ ຫື ມີການພັດທະນາທີິ່ມຸ່ງເນັັ້ນໄປສກ
່ ານທ່ອງທ່ ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງ) ແຕ່
ທັງໝົດນັັ້ນແມ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມປາດຖະໜາ ຫື ຈຸດປະສົງລັດຖະບານທີິ່ຈະຖືເອົາໂອກາດການລະບາດຂອງພະຍາດເພືິ່ອລົງ
ທຶນເຂົັ້າໃນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.
ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ III: ຍຸດທະສາດນີັ້ແມ່ນສໍາຄັນຫາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິິ່ງຂ້າມ ຫື ຊັກຊ້າໄດ້ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງເຫັນວ່າເປັນ
ບຸລິມະສິດການຕອບໂຕ້/ຮັບມືແບບຮີບດ່ວນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ McKinsey ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟການທ່ອງທ່ຽວ
ວ່າມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະກັນໄພແມ່ນມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວຫາຍຂຶັ້ນ (McKinsey, 2020b). ຈາກປະສົບການທີິ່ແຕກຕ່າງຂອງ ສປ ຈີນ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຶດຕິກໍາ ແລະ
ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຄອ
່ ຍໆພັດທະນາດີຂຶັ້ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງ
ຂັັ້ນຕອນການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການ.
ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ IV ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ V: ໂດຍຕົັ້ນຕ ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ສະໜັບສະໜນທຸລະກິດການທ່ອງ
ທ່ຽວຂະໜ້ອຍ-ກາງ (SME) ໂດຍປູ່ຽນການຕະຫາດຈາກຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາເປັນຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ
ເທດ ໂດຍການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມນກ່ຽວກັບຕະຫາດ (ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ຄວາມນິຍົມຂອງຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ), ສ້າງລາຍການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະໜັບສະໜນທຸລະກິດ
ການທ່ອງທ່ຽວຂະໜ້ອຍ-ກາງ (SME) ໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືິ່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫາດພາຍໃນປະເທດ.
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ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ 4 ແນໃສ່ຊຼຸກຍ້ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສິິ່ງໃໝ່ໆ, ຍົກລະດັບອິນເຕີເນັດ
ແລະ ເຄືອຂ່າຍການສືິ່ສານ ເພືິ່ອດຶງດດຜ້ນໍາດ້ານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce) ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວດ້ານດີ
ຈີຕອນ (ການອອກວິຊາໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວດິຈີຕອນ ຊຶິ່ງມີບາງປະເທດໄດ້ຈດ
ັ ຕັັ້ ງປະຕິບັດແລ້ວເຊັົ່ນ: ບາບາດອສ, ເອສໂຕ
ເນຍ ແລະ ຈເຈຍ) ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ເຫັນວ່າເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊືັ້ອ COVID ເຊັົ່ນ:
ການຊໍາລະແບບບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ. ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ປະເທດຈີນ, ສືິ່ສງັ ຄົມອອນລາຍແມ່ນເປັນແຫ່ງຂໍ້ມນທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ການຕັດ
ສິນໃຈໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ (McKinsey 2020a). ດັົ່ງນັັ້ນ, ສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຄືການສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ປະສົບ
ການທີິ່ດີຜາ່ ນທາງດ້ານດີຈີຕອນ.
ເມືິ່ອພິຈາລະນາເຖິງຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ 5, ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສຶກສາເບິິ່ງວ່ານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງ/
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງມີຫຍັງແດ່, ຖ້າຫາກມີເງືິ່ອນໄຂໃນການເປີດປະເທດ ກໍ່ຄວນເລືອກເອົາປະ
ເທດທີິ່ມີກໍ່ລະນີການຕິດເຊືັ້ອໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດໄດ້ດີ. ໃນກໍ່ລະນີນີັ້ , ສິິ່ງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ
ພາກສ່ວນທີິ່ຮັບຜິດຊອບຄວນມີການພິຈາລະນາຢູ່າງຮອບຄອບບັນດາລະບຽບຫັກການ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆ
ແລະ ໃຫ້ຖືເປັນບັນຫາບຸລິມະສິດ, ຍົກຕົວຢູ່າງ ການກວດເຊືອ
ັ້ ໂຄວິດທີິ່ຮຜ
້ ົນໄວຢູ່ຈດ
ຸ ຈຸດຜ່ານແດນ, ມີຫກ
ັ ຖານຢັື້ງຢນຜົນ
ການກວດເຊືັ້ອ COVID ທີິ່ຜົນເປັນລົບພາຍໃນ 72 ຊົົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າການເດີນທາງມາຮອດ, ມາດຕະການຜ່ອນຜັນສໍາລັບ
ການກັກຕົວຜ້ທີິ່ມີຜົນກວດເປັນລົບ (ບໍ່ພົບເຊືັ້ອ), ພັກຢູ່ໂຮງແຮມທີິ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ມີການກວດເຊືັ້ອໂຄວິດອີກ
ຄັັ້ງພາຍຫັງເດີນທາງມາຮອດ (ວັນທີ 5 ຂອງການກັກຕົວ). ພິຈາລະນາການເປີດປະເທດ (ຊາຍແດນ) ກັບທຸກປະເທດ ຫື
ບາງປະເທດທີິ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນແລ້ວໂດຍມີມາດຕະການຄວບຄຸມສະເພາະ.

42

ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ VI: ແນໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃສ່ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດຶງດດ
ນັ ກ ລົ ງ ທຶ ນ ເຂົ ັ້ າ ໃນການພັ ດ ທະນາຜະລິ ດ ຕະພັ ນການ
ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ (ເຊັ ົ່ ນ : ການທ່ ອ ງທ່ຽ ວແບບຍື ນຍົ ງ ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ), ຊຼຸກຍ້ການຍົກລະດັບ

ສໍ າ ລັ ບ ສປປ ລາວ, ການເລີ ິ່ ມ ຕົ ັ້ ນໃນການສຶກສາຄົັ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ວິໃຈການຕະຫາດການທ່ອງ ທ່ຽວແມ່ນເປັນ
ສິິ່ງສໍາຄັນຫ າຍ (ຕົວຢູ່າງຕະຫ າດຈີນ , ພາຍຫ ັງທີິ່ເ ສັັ້ ນ

ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ (ການຊໍາລະແບບບ ໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ ,

ທາງລົດໄຟເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ລາວ-ຈີ ນສໍາເລັດຄາດວ່າຈໍາ ນວນ

ການເຊືິ່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ, ແຜນທີິ່ GPS).

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີິ່ຈະເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຫ າຍຂຶັ້ນ).

ຍຸດ ທະສາດບຸລິມະສິດທີ VII ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລິມະ

ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່
ແລະ ຕະຫ າດທ່ ອງທ່ ຽວໃໝ່ ສາມາດປະສົ ບຄວາມສໍາ

ສິດທີ VIII: ແມ່ນການເບິິ່ງອະນາຄົດການທ່ອງທ່ຽວຢູ່

ເລັ ດ ໄດ້ ນ ັ ັ້ ນ ສິ ິ່ ງ ສໍ າ ຄັ ນ ທີ ິ່ ສ ຸ ດ ແມ່ ນ ການສ້ າ ງຄວາມ

ສປປ ລາວ ແລະ ກໍານົດເປັນບຸລິມະສິດໄລຍະຍາວໃນ

ເຂົັ້າໃຈທີິ່ລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແຮງຈງໃຈ

ແຜນການຟ ື້ ນ ຟ ການທ່ອງທ່ ຽວ ໂດຍແນໃສ່ ທິດທາງ

ແລະ ຮ ບແບບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວນັັ້ນ

ການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອີກ

ແລະ ມັນຍັງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ

2 ປີ ຂ້າງໜ້າແມ່ນຈະໃຫ້ເປັນໄປໃນຮບແບບໃດ ໂດຍ
ອີງໃສ່ລັກສະນະທາງດ້າ ນພ ມສັ ນຖານ ແລະ ຕະຫ າດ
ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຕ້ອງການດຶງດດໃຫ້ເຂົັ້າມາ. ດັົ່ງນັັ້ນ ,
ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິການຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶັ້ນເພືິ່ອຕອບສະ ໜອງຕາມ
ຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງກຸ່ ມ ຕະຫ າດເປ ື້ າ ໝາຍດັົ່ງກ່າວ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນສາມາດກໍານົດ
ໄດ້ວ່າຕະຫາດໃດແມ່ນຕະຫາດເປື້າໝາຍ ແລະ ຄວນຈະ
ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫຍັງ ຊຶິ່ງແນ່ນອນໃນອະນາຄົດ
ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວເພືິ່ອກໍານົດບັນດາ
ຕະຫາດເປື້າໝາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຫົົ່ານີັ້. ພ້ອມກັນ
ນັັ້ນ, ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຈະປະສົບຜົນສໍ າເລັດ

ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕະຫາດການ
ທ່ອງ ທ່ຽວ, ທັງໝົດນັັ້ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ວ່າເຮົ າໄດ້
ມີ ກ ານສື ກສາ ແລະ ເຂົ ັ້ າ ໃຈລະອຽດກ່ ຽວກັ ບ ຕະຫ າດ
ເປື້າໝາຍຂອງເຮົາ.
ການເຮັດການທ່ອງທ່ຽ ວຜ່ ານທາງອອນລາຍ
ເພືິ່ອທ່ຽວຊົມຕາມຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່ າ ງໆ ແມ່ ນ ເປັນ ກິ ດຈະກໍ າໜຶິ່ ງພາຍໃຕ້ ບຸ ລ ິມະສິດນີັ້.
ເພາະວ່ າ ການເຮັ ດການທ່ອ ງທ່ ຽວຜ່ ານທາງອອນລາຍ
ແມ່ ນ ເປັ ນ ວິ ທ ີ ທ ີ ິ່ ຈ ະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ຈ ຸ ດ ໝາຍປາຍທາງການ
ທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວຍັງສາມາດຮັກສາຊືິ່ສຽງ ຫື Brand
ການທ່ ອ ງທ່ ຽວຂອງຕົນ ໄວ້ ໄ ດ້ ແລະ ຍັ ງ ເປັ ນການສົົ່ງ
ເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃສ່ຕະຫາດເປື້າໝາຍໂດຍກົງ ແລະ
ໂດຍການນໍາໃຊ້ພາສາຂອງຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍໃນການ

ນັັ້ນແມ່ນຈະຕ້ອງລົງ ທຶ ນ ໃສ່ການສຶກ ສາຕະຫ າດຢ ູ່ ໃ ນ

ສືິ່ສານ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ້ວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ພາກພືັ້ນອືິ່ນໆອີກທີິ່ເຫັນວ່າເປັນທ່າແຮງແຕ່ໃນຄະນະ

ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ປອດໄພ.

ດຽວກັນຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວເກົົ່າ (ກຸ່ມລກຄ້າເດີມ) ກໍ່ຈະ
ກັບມາຕາມລໍາດັບ. ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບຕະຫາດ
ຫ ັ ກ /ເປ ື້າ ໝາຍ ແລະ ຄວາມອາດສະມາດໃນການຂະ
ຫຍາຍຕະຫາດທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເປັນສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຫາຍ.
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ໄລຍະເວລາ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ໄລຍະເວລາ
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ສະບັບນີໄັ້ ດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະ ຄື:
ໄລຍະທີ I: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີິ່ຮີບດ່ວນທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເລີິ່ມຈາກ ເດືອນມັງກອນ ປີ 2021
ຫາ ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2021
ໄລຍະທີ II: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະກາງ ເລີິ່ມຈາກ ເດືອນ ມັງກອນ ປີ
2022 ຫາ ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2023
ໄລຍະທີ III: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍາວ ເລີິ່ມຈາກ ເດືອນ ທັນວາ ປີ
2023 ຫາ ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2025
ໄລຍະເວລາຂອງແຜນສະບັບນີັ້ ແມ່ນຮອດເດືອນທັນວາ ປີ 2025, ຊຶິ່ງຄາດວ່າການຟື້ນຟຈະກັບມາສ່ສະພາບກ່ອນ
ການລະ ບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ໃນປີ 2025.
ກິດຈະກໍາ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ແຕ່ລະວຽກບຸລິມະສິດແມ່ນປະກອບມີບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ

ຊຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍບັນດາພາກ

ສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນພາກທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ. ພາກລັດ , ແຕ່ລະກິດຈະກໍາແມ່ນໄດ້
ກໍານົດໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ກິດຈະກໍາໃດທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຢູ່ໃນໄລຍະທີ 1 ຫື ໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ກິດຈະກໍາອືິ່ນໆຕາມລໍາດັບ.
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ຕາຕະລາງທີ 6: ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ I: ເພີມ
ິ່ ທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດໃຫ້ຫາຍຂຶນ
ັ້
ກິດຈະກໍາ

ໄລຍະເວລາ
ໄລຍະສັນ
ັ້ (ເດືອນ
ມັງກອນ-ເດືອນ
ທັນວາ 2021)

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ໄລຍະກາງ (ເດືອນ ໄລຍະຍາວ (ເດືອນ
ກລະກົດ 2022 ກລະກົດ 2024 ຫາ
ຫາເດືອນມິຖນ
ຼຸ າ
ເດືອນທັນວາ
2023)
2025)

1.1 ແຕ່ງຕັັ້ງສະມາຊິກສະພາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

x

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດ

1.2 ສ້າງແຜນວຽກ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ/ບລິຫານ

x

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບສະພາສົ່ງເສີມ

ອົງການ USAID

ການທ່ອງທ່ຽວ
1.3 ສ້າງຕັັ້ງສະພາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

x

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ

x

ອົງການ USAID
1.4 ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດກ່ຽວກັບການຮັບ
ມືກັບວິກິດການຕ່າງໆ

x

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,

x

ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ II: ການຊ່ວຍເຫອ
ື ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ (ກອງທຶນຊ່ວຍເຫອ
ື ການທ່ອທ່ຽວ, ສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ທລ
ຸ ະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງແຮງຈງໃຈໃນ
ການຮັກສາວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ປກປ້ອງກຸມ
່ ທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງ)
ກິດຈະກໍາ

ໄລຍະເວລາ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ໄລຍະສັນ
ັ້ (ເດືອນ
ມັງກອນ-ເດືອນ
ມິຖນ
ຼຸ າ 2021)
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2.1 ລະດົມສ້າງກອງທຶນບັນເທົາ/ຊ່ວຍເຫອ
ື ທຸລະກິດ

ໄລຍະກາງ (ເດືອນ ໄລຍະຍາວ (ເດືອນ
ກລະກົດ 2021 ກລະກົດ 2022 ຫາ
ຫາ ເດືອນມິຖນ
ຼຸ າ
ເດືອນທັນວາ
2022)
2023)

x

x

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,

X

X

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,
ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ

ການທ່ອງ ທ່ຽວ

ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ III: ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາລະບຽບການ, ຂແ
ໍ້ ນະນໍາກ່ຽວຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການປະສານງານ (ຕິດຕພ
ໍ່ ວ
ົ ພັນ):
ກິດຈະກໍາ

ໄລຍະເວລາ
ໄລຍະສັນ
ັ້ (ເດືອນ
ມັງກອນ-ເດືອນ
ມິຖນ
ຼຸ າ 2021)

1.1 ສະໜອງ/ແຈກຢາຍອຸປະກອນສໍາລັບການປ້ອງ

x

ໄລຍະກາງ (ເດືອນ ໄລຍະຍາວ (ເດືອນ
ກລະກົດ 2021 ກລະກົດ 2022 ຫາ
ຫາ ເດືອນມິຖນ
ຼຸ າ
ເດືອນທັນວາ
2022)
2023)
x

ກັນພະຍາດ COVID 19 ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວ
1.2 ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆສໍາລັບກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ
ທີິ່ບໍ່ມີເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການສັກຍາວັກແຊັງແລ້ວ, ຢູ່
ຈຸດຜ່ານແດນ, ສະໜາມບິນ, ຂະ ແໜງຂົນສົົ່ງ,

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະຖາບັນສືິ່
ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະ
ຊວງ ຖວທ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ
ໂຄງການ 029

x

x

ສະຖາບັນສືິ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

ສະຖານທີິ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍ ເຄືິ່ອງທີິ່
ລະນຶກ, ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ, ສະຖານທີິ່ກກ
ັ ຕົວ, ພະນັກງານຢູ່ຂັັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ
x

x

ສະຖາບັນສືິ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

1.4 ສ້າງຍຸດທະສາດດ້ານການສືິ່ສານ ເພືິ່ອເຜີຍແຜ່
ຂັັ້ນ/ລະບຽບການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ, ຊຼຸມຊົນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງ
ອຸປະກອນ/ເຄືອ
ິ່ ງມືການສຶກສາຕ່າງໆ

x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,

1.5 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການສືິ່ສານ

x

x

1.6 ສ້າງເຄືິ່ອງມືໃນການລາຍງານ ເພືິ່ອຊ່ວຍສະໜັບ
ສະໜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການ
ຕ່າງໆໃນຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການລາຍງານ ແລະ ການຕິດຕາມ

x

x

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,

1.7 ສ້າງລະບຽບ, ຂັັ້ນຕອນກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບ,

x

x

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມໂຄສະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

1.3 ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົັ້າເຖິງການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອດ້ານວິຊາການ
ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ (ການດແລສະຖານທີິ່ (ແມ່ບ້ານ),
ການຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນລົດ ແລະ
ການໃຫ້ບລິການນໍາທ່ຽວ ແລະ ອືິ່ນໆ)
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ຄວາມ ປອດໄພທາງຊີວະພາບທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການກວດຄນ
ເຂັ້າ-ອອກເມອງກັບປະ ເທດທີື່ຮ່ວມຂໍ້ຕກລງ

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ,

ໃນກໍ່ລະນີມີການເປີດການເປີດການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຮບແບບ Travel bubble
1.8 ປັບປຸງຫ້ອງນໍໍ້າຢູ່ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ (ໃຫ້

x

x

x

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ມີຄວາມສະອາດ, ຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານໄດ້ດີ, ບໍ່
ເສຍຄ່າ)
ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ IV: ການສຶກສາຄົນ
ັ້ ຄ້ວາຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວ (ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າກ່ຽວກັບຕະຫາດ, ການເກັບກໍາຂມ
ໍ້ ນ & ການວິໄຈ), ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຄືອ
ິ່ ງມື
ດ້ານດີຈຕ
ີ ອນ)
ກິດຈະກໍາ

ໄລຍະເວລາ
ໄລຍະສັນ
ັ້ (ເດືອນ
ມັງ ກອນ-ເດືອນ
ມິຖນ
ຼຸ າ 2021)

4.1 ການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາຂໍ້ມນຂອງຜ້ບລິໂພກ: ສ້າງ

X

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ໄລຍະກາງ (ເດືອນ ໄລຍະຍາວ (ເດືອນ
ກລະກົດ 2021 ກລະກົດ 2022 ຫາ
ຫາ ເດືອນມິຖນ
ຼຸ າ
ເດືອນທັນວາ
2022)
2023)
X

X

ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບທັດສະນະການທ່ອງທ່ຽວຂອງ

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ພະແນກສະຖິຕິການ
ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການທ່ອງທ່ຽວ
ໂລກ ແລະ ອົງການ UNDP

ກຸ່ມຕະຫາດເປື້າໝາຍ ລວມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍ
ໃນປະເທດ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມນິຍມຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ.
4.2 ດາເນີນການສາຫຼວດ “ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວ”
ຢູ່າງ ເປັນປະຈາ (ທາງໂທລະສັບ / ທາງອິນເຕີເນັດ)
ເພື່ອໃຫ້ຮ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ຫື
ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພື່ອຕິດ ຕາມ
ການຟື້ນຟຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ (ໂດຍຜ່ານ

x

x

x

ພະແນກສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມມືກັບອົງການ
ທ່ອງທ່ຽວໂລກ ແລະ ອົງການ UNDP ໂດຍເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບບໍ່ລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ ສືິ່ສານ

ບັນດາສະມາຄມ ແລະ ແຫ່ງຂ່າວທີິ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ)
ແລະ ພ້ອມທັງລະບຸບັນຫາພົັ້ນເດັົ່ນທີື່ເກີດຂຶັ້ນ.
4.3 ເຮັດການສືກສາສໍາຫວດກ່ຽວກັບຕະຫາດເປື້າໝ

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ, ອົງ

x

ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ແລະ ອົງການ UNDP

າຍທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ
4.4 ເກັບກໍາຂໍ້ມນກ່ຽວກັບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

x

x

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

(ສະຖານທີິ່ພັກ, ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານອາຫານ,
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ອືິ່ນໆ)
4.5 ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນ

ສະຖາບັນສືິ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ

x

ທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ, ແລະ ໂຄງການ 029

ການຝຶກອົບຮົມຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ
4.6 ຈັດການຝຶກອົບຮົມ

x

x

x

ໂຄງການ 029 ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍຊຼຸກຍ້ທຸລະກິດທີື່ຍງັ ສບຕໍ່ຝຶກອບຮມ
ໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕນ ໂດຍຍັງມີການຈ່າຍເງິນ
ເດອນ (ນະໂຍບາຍການອຸດໜູນແບບໃຫ້ເງິນເດອນ)
4.7 ຄົັ້ນຫາ/ຊອກຫາໂອກາດ
ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສໍາ ລັບ ສປປ ລາວ ແລະ
ສ້າງຍຸດທະສາດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣ ນິກ, ເນອ
ື່ ງ
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ຈາກເປັນບາດກ້າວທາອິດເພືິ່ອສົ່ງເສີມການ ເຊື່ອມ
ໂຍງທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ລະຫວ່າງ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການ ແກ້ໄຂການຊາລະຜ່ານ

ທາງອິນເຕີເນັດ, ການພັດທະນາທັກສະ, ການເຂົັ້າ
ເຖິງການເງິນ, ຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການຕ່າງໆ)
4.8 ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາ
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x

x

ສະຖາບັນສືິ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມແຜນ
ການ-ການຮ່ວມມືສາກົນ,ກະຊວງ ຖວທ ແລະ
ສະພາອຸດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດ

x

x

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

ຫະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງກ່ຽວກັບການຫັນ
ປູ່ຽນໄປສູ່ລະບົບດີຈີຕອນ
4.9 ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດກ່ຽວກັບ

x

ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນທາງ
ທຸລະກິດ, ການນໍານົດລາຄາການນໍາທ່ຽວ, ການ
ຕະຫາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ
4.10 ຊຼຸກຍ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫື ຈຸນລະວິ
ສາຫະກິດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຍັງບໍ່ທັນ
ຈົດທະບຽນ/ລົງທະ ບຽນໃຫ້ຫັັ້ນມາເຂົັ້າສ່ລະບົບ

ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ V: ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ເຄືອ
ິ່ ງໝາຍ (Brand) ແລະ ສົງົ່ ເສີມການຕະຫາດເພືອ
ິ່ ເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຟນ
ື້ ຄືນມາອີກຄັງັ້ (ຕະຫາດພາຍໃນ,
ຕະຫາດເປາື້ ໝາຍຫກ
ັ ໂດຍຜ່ານຮບການທ່ອງທ່ຽວ Travel bubble)
ກິດຈະກໍາ

ໄລຍະເວລາ
ໄລຍະສັນ
ັ້ (ເດືອນ
ມັງກອນ-ເດືອນ
ທັນວາ 2021)

ໄລຍະກາງ (ເດືອນ ໄລຍະຍາວ (ເດືອນ
ກລະກົດ 2021 ກລະກົດ 2022 ຫາ
ຫາ ເດືອນມິຖນ
ຼຸ າ
ເດືອນທັນວາ
2022)
2025)

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

5.1 ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາໂຄງການສົ່ງເງິນຄນ

x

X

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ
ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜນຂອງໂຄງການ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

x

X

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

x

X

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

X

X (ພາກພືັ້ນ)

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ໃຫ້ເງິນ
ສະໜັບສະໜູນ (10%) ຂອງລາຍການ
(packages) ທ່ອງທ່ຽວທີື່ຂາຍໃຫ້ແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ (ລະດການທີິ່ມີນັກ
ທ່ອງທ່ຽວໜ້ອຍ)
5.2 ຈັດການປະກວດວີດີໂອ ຫຼ ຮູບຖ່າຍກ່ຽວກັບ
ການເດີນ ທາງຂອງນັກເດີນທາງພາຍໃນໂດຍ
ຄັດຄັດເລອກເອາສະ ຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາ
ມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ຫື ວັດ ທະນະທໍາ
ທີື່ໂດດເດັົ່ນ ສໍາລັບຜ້ຊະນະແມ່ນຈະໄດ້ຮັບບັດ
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ (Travel Voucher)
5.3 ສ້າງແຜນການຕະຫາດ, ອອກແບບການໂຄສະ
ນາ ແລະ ໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆສໍາລັບການທ່ອງ
ທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍອີງໃສ່ຜນຂອງການ
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສາຫຼວດກ່ຽວກັບຕະຫາດ
5.4 ຈັດສັນງບປະມານເຂົັ້າໃນການໂຄສະນາ ແລະ
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ດ້ານການຕະຫາດ ເພືິ່ອດຶງດດນັກທ່ອງທ່ຽວ
ສາກົນໃຫ້ເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ ພາຍຫັງ
ທີິ່ມີການເປີດປະເທດອີກຄັັ້ງ.

5.5 ກໍານົດລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງ

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

x

X

5.6 ເປີດໂຄງການ/ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ໂດຍຜ່ານສືິ່ຕ່າງໆ

x

x

5.7 ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ປຶກສາຫາລືການເປີດການ

x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ,
ກະຊວງ ຖວທ

x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສາຫຼວດກ່ຽວກັບຕະຫາດ
ພາຍໃນປະເທດ
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ທ່ອງທ່ຽວໃນຮບແບບ Travel bubble ກັບ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ (ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະສະເພາະ
ກິດລະດັບຊາດໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

COVID 19)
5.8 ສ້າງແຜນການຕະຫາດ ແລະ ການໂຄສະນາ
ຜ່ານສຕ
ື່ ່າງໆສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພືັ້ນ,
ໂດຍອີງໃສ່ຜນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສາຫຼວດ
ກ່ຽວກັບຕະຫາດ
5.9 ເປີດໂຄງການ/ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ລະດັບພາກພືັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງປຶກສາຫາລື
ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງໃນການເປີດການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ຮບແບບ Travel bubble

ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ 6: ກະຕຸນ
້ ການລົງທຶນ
ກິດຈະກໍາ

ໄລຍະເວລາ
ໄລຍະສັນ
ັ້ (ເດືອນ
ມັງກອນ-ເດືອນ
ມິຖນ
ຼຸ າ2021)

6.1 ລະດົມທຶນເພືິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ
ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ໄລຍະກາງ (ເດືອນ ໄລຍະຍາວ (ເດືອນ
ກລະກົດ 2021 ກລະກົດ 2022 ຫາ
ຫາ ເດືອນມິຖນ
ຼຸ າ
ເດືອນທັນວາ
2022)
2023)
x

6.2 ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທີມ
ິ່ ີຄວາມຕ້ອງການ/
ຈຸດປະສົງທີິ່ຈະພັດທະ ນາການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດ
ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊຼຸມ
ຊົນ
6.3 ປັບປຸງຂອບການລົງທຶນສາລັບຂະແໜງການ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

x

ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

x

ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

x

ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົົ່ງ
ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ 7: ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ (ສຸມໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິງິ່ ແວດລ້ອມ)
ກິດຈະກໍາ

ໄລຍະເວລາ
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ໄລຍະສັນ
ັ້ (ເດືອນ
ມັງ ກອນ-ເດືອນ
ມິຖນ
ຼຸ າ2021)
7.1ສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຊຼຸກຍກ
້ ານທ່ອງ
ທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ (ໃຫ້ການຍົກຍ້ອງ/
ຊົມເຊີຍແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີິ່ນໍາໃຊ້ວິທີການ,

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ໄລຍະກາງ (ເດືອນ ໄລຍະຍາວ (ເດືອນ
ກລະກົດ 2021 ກລະກົດ 2022 ຫາ
ຫາ ເດືອນມິຖນ
ຼຸ າ
ເດືອນທັນວາ
2022)
2023)
x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

ເຄືິ່ອງຈັກ ຫື ເຕັກໂນໂລຊີທປ
ີິ່ ະຍັດພະລັງງານ, ການ
ບລິຫານຈັດການສິິ່ງເສດເຫອ
ື ໄດ້ດ)ີ
7.2 ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບມນຄ່າໃນການລົງທຶນ

x

x
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ເຮັດການ ທ່ອງທ່ຽວແບບອອນລາຍ ເພືິ່ອທ່ຽວຊົມ
ຕາມຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີິ່ທອ
່ ງທ່ຽວຕ່າງໆ,
ການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕົວເອງ

ສະພາການທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງ
ທ່ຽວລາວ, ສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາ
ຫານລາວ

ຍຸດທະສາດບຸລມ
ິ ະສິດທີ 8: ການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວ
ກິດຈະກໍາ

ໄລຍະເວລາ
ໄລຍະສັນ
ັ້ (ເດືອນ
ມັງກອນ-ເດືອນ
ມິຖນ
ຼຸ າ2021)

8.1 ລະດົມທຶນ/ຊອກຫາແຫ່ງທຶນເພືິ່ອເຮັດການ

x

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ໄລຍະກາງ (ເດືອນ ໄລຍະຍາວ (ເດືອນ
ກລະກົດ 2021 ກລະກົດ 2023 ຫາ
ຫາ ເດືອນມິຖນ
ຼຸ າ
ເດືອນທັນວາ
2023)
2023)
x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ

ຕະຫາດການ ທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ,
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
8.2 ສ້າງລາຍການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງ
ຖິິ່ນ, ການ ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ການທ່ອງ
ທ່ຽວທາງກະສິກໍາ, ການ ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ (ເຄືອ
ິ່ ງຫັດຖະກໍາ ແລະ ເຄືອ
ິ່ ງທີິ່ລະນຶກທີິ່
ເຮັດໂດຍຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ)
8.3 ສ້າງລາຍການໂຄສະນາສໍາລັບກຸ່ມຕະຫາດເປື້າ

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ ແລະ
ສະພາການທ່ອງທ່ຽວ

x

ໝາຍທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ
8.4 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາສໍາລັບກຸ່ມຕະຫາດ
ເປື້າໝາຍທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ

x

x

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ ແລະ
ສະພາການທ່ອງທ່ຽວ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 – ຂມ
ໍ້ ນກ່ຽວກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກອະນຸພາກພືນ
ັ້ ແມ່ນາໍໍ້ ຂອງ
ຈຸດປະສງຕັ້ນຕຂອງການເດີນທາງເຂັ້າມາ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພືິ່ອການພັກຜ່ອນ ຊຶິ່ງກວມເອົາ (84%)
ແລະ ໃນນັັ້ນໃຫ້ຄວາມສນໃຈທາງດ້ານທາມະຊາດ (70%), ວັດທະນະທາ (79%) ແລະ ທາງດ້ານສາສະໜາ (61%).
ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຮ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກປຶຶ້ມນາທ່ຽວ/ວາລະ
ສານການເດີນທາງ (41%), ອິນເຕີເນັດ (30%) ແລະ ການບອກເລົົ່າປາກຕໍ່ປາກ (26%).
ຕວຂັບເຄື່ອນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງການກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພັ້ນແມ່
ນໍ້າຂອງ (GMS) ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດສາກົນຫາຍຂຶັ້ນ, ມີຊັບພະຍາກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ທີື່ຫຼາກຫຼາຍ, ມີນະໂຍບາຍໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການອອກວີຊາທ່ອງທ່ຽວ, ນໍາເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ທັນສະໃໝ ແລະ
ທີື່ວ່ອງໄວໃນການສະໜອງຂໍ້ມນຂ່າວສານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ແຮງຈງໃຈ/ແຮງພັກດັນໃນການພັດ
ທະນາຢູ່າງບໍ່ຢຸດຢັຶ້ງ.
ເຕັກໂນໂລຊີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ: ປະເທດໃນອະນຸພາກພັ້ນແມ່ນໍ້າຂອງ GMS ໄດ້ມກ
ີ ານເຊອ
ື່ ມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບ
ສາຍໄຍແກ້ວ ແລະ ໄດ້ຮວ
່ ມມກັນໃນການສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົັ້າເຖິງ
ການຄ້າແບບເອເລັກໂຕນິກ e-commerce. ນອກນັັ້ນ, ການນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ, ໂທລະສັບມຖ ແລະ ສື່ສັງຄມ
ອອນລາຍຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເປັນການຂັບເຄິ່ອ
ີ ນການບລິການດ້ວຍຕນເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈອງການເດີນທາງສາມາດເຮັດ
ໄດ້ແບບວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍຂຶັ້ນ. ຕະຫາດເປື້າໝາຍໃນບັນດາປະເທດ GMS ໄດ້ນາໃຊ້ສືິ່ສັງຄົມອອນລາຍນັບ
ມັ້ນັບເພີື່ມຂຶັ້ນ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວບ່ອນໃດ, ເລືອກໃຊ້ບລິການແບບໃດ ແລະ ໃຊ້ເປັນຊ່ອງທາງໃນ
ການແລກປູ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກການໄປທ່ຽວ. ການນໍາໃຊ້ສືິ່ສັງຄົມອອນ
ລາຍໃນຕະຫຼາດອາຊີ ປະມານ 20% ຫາ 60%, ຊຶງື່ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມຮ້ຄວາມ
ສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ມີອຸປະກອນມຖເປັນຂອງຕນເອງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງບລິສັດ Accor ຊຶງິ່ ເປັນກຸ່ມບລິສັດ
ດ້ານສະຖານທີິ່ພັກທີິ່ໃຫຍ່ສຸດໃນອາຊີ ລາຍງານວ່າ ລູກຄ້າ 80% ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມຍີຫໍ້ (Brand) ຂອງໂຮງແຮມຈາກສືິ່
ສັງຄົມອອນລາຍ ຊຶິ່ງໃຫ້ຄວາມນິຍົມຫາຍທີິ່ສຸດແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນ ໃຫ້ຄວາມນີ
ຍົມໜ້ອຍທີື່ສຸດແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຍີື່ປຸູ່ນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ນີວຊີແລນ.
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ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບຕະຫາດເປາື້ ໝາຍທີສ
ື່ າຄັນ:
-

ສປ ຈີນ - ການຈັບຈ່າຍຊັ້ເຄອ
ື່ ງ (= 58% ຂອງງບປະມານການເດີນທາງ); ອິນເຕີເນັດ = ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕັ້ນຕ;
ນໍາໃຊ້ສືິ່ສັງຄມອອນລາຍ. ສະຖານທີິ່ພັກກວມ 18% ຂອງງບການເດີນທາງ. ໃຫ້ຄວາມສົນໃນການຊອກຫາ ຫື
ສຶກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະຖາປັດຕິຍະກາຕ່າງໆ.

-

ສ.ເກົາຫີ - ວັດທະນະທາ ແລະ ທາມະຊາດ: ຄົນເກາຫຼີແມ່ນນິຍມ
ົ ຫື ຊອກຫາກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈນ
ໄພກາງແຈ້ງ ແລະ ກິດຈະກາເພື່ອສຸຂະພາບ ດັົ່ງນັັ້ນ ພວກເຂາຈຶື່ງສາມາດພັກຜ່ອນຢູູ່ສະຖານທີທີື່ປອດໄພ, ສະພາບ
ແວດລ້ອມທີິ່ສະອາດ.

-

ໄທ - ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວແບບລາຍວັນ

-

ຫວຽດນາມ - ການຈັບຈ່າຍຊັ້ເຄອ
ື່ ງ (31% ຂອງງບປະມານການທ່ອງທ່ຽວ); ເຫດຜນຕັ້ນຕ ສໍາລັບການເດີນທາງ
ແມ່ນການພັກຜ່ອນ, ການຈັບຈ່າຍຊັ້ເຄື່ອງ, ການປິິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ.

ແຮງຈງໃຈການເດີນທາງ: ປັດໃຈຕັ້ນຕທີິ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເດີນທາງ ແມ່ນຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບສິິ່ງທີິ່ເປັນເອກະລັກ, ມີ
ຄວາມໂດດເດັົ່ນ ແລະ ການສ້າງປະສົບການໃໝ່ທີື່ໜ້າສນໃຈໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊອກຫາໂອກາດໃນການສະ
ແຫວງຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ເປີດໂລກະທັດ. ປະເພດການທ່ອງທ່ຽວ:
-

ທ່ຽວຊົມທໍາມະຊາດ 36%

-

ທ່ຽວຕາມຕວເມອງ ແລະ ວັດທະນະທາ (35%)

-

ການອາບແດດ, ການທ່ຽວຫາດຊາຍ ແລະ ທະເລ (28%)

-

ເຮັດກິດຈະກາຕ່າງໆ ແລະ ການຜະຈນໄພ (15%)
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອຸດມຮັົ່ງມີດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວເຂດ

ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກເດີນທາງໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງປະສບ
ການທີື່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໜ້າສນໃຈ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບອະນຸພາກພັ້ນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົັ້າ
ເຖິງບັນດາຕະຫາດເປື້າໝາຍຢູ່າງກວ້າງຂວາງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມືກັນ ເພືິ່ອໂຄສະນາ ຫື
ເຮັດການຕະຫາດໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ.
ກາລະໂອກາດ, ອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສໍາລັບ ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພນ
ັ້ ແມ່ນາໍ້ ຂອງ GMS:
ນອກຈາກການມີສະຖານທີິ່ທອ
່ ງທ່ຽວທີື່ຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ, ມີຊືິ່ສຽງທີິ່ດີ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລ້ວ, ບັນດາ
ປະເທດໃນອະນຸພາກພັ້ນແມ່ນໍ້າຂອງ GMS ຍັງສາມາດເຂັ້າເຖິງໄດ້ຢູ່າງສະດວກສະບາຍຈາກຕະຫຼາດເປື້າໝາຍທີື່ມກ
ີ ານເຕີບ
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ໂຕໄວຢູ່າງໄວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍ່ຍງັ ມີອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ເຊັົ່ນ: ຄວາມຮັບຮ້ກຽ່ ວກັບພາກພັ້ນແມ່ນໍ້າຂອງຍັງຈາ
ກັດ, ຍັງບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີື່ສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງກັນ ຫື ກວມເອາຫຼາຍປະເທດ ແລະ ຂາດການສົ່ງເສີມການ
ໂຄສະນາ. ນອກຈາກນັັ້ນການຊຼຸດໂຊມ/ເຊື່ອມໂຊມຂອງສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວສາຄັນຫຼາຍແຫ່ງ ເນືິ່ອງຈາກການຮັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຫຼາຍເກີນໄປ ຊຶິ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງໄລຍະຍາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັນ
ຂອງການທ່ອງທ່ຽວຫຼດ
ຼຸ ລງ.
ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ກາລະໂອກາດທາງດ້ານການຕະຫຼາດຮ່ວມກັນ ແລະ ແກ້ໄຂອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວໂດຍລວມ, ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພັ້ນແມ່ນໍ້າຂອງ GMS ແລະ ບັນດາ
ຄູ່ຮ່ວມມ ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນອະນຸພາກພືັ້ນ.
(ຫ້ອງການປະສານງານອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ MTCO 2015).
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