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ຕົວອກັສອນຫຍ ໍ້ 
 

ADB   ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ   

COVID-19  ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊືັ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19)  

EU   ສະຫະພາບເອີລົບ   

GDP   ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ   

GoL    ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

IATA   ສະມາຄົມຂົນສົົ່ງທາງອາກາດສາກົນ  

IMF   ອົງການກອງທຶນສາກົນ   

LATA    ສະມາຄົມທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວລາວ  

LBA    ສະມາຄົມລົດເມລາວ  

LDC    ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ  

LHRA    ສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານລາວ  

LMFA    ສະມາຄົມສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ  

LNCCI   ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດລາວ  

MoAF    ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  

MoF   ກະຊວງການເງິນ   

MoIC    ກະຊວງອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້  

MICT    ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  

MPI    ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

MoLS    ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສັງຄົມ  

MoPH   ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  

MSMEs  ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ     

PMO    ສໍານັກງານນາຍກົລັດຖະມົນຕີ  

PRC   ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ (ສປ ຈີນ) 

SDGs    ເປ ື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ  

SEZ    ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ 
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SME    ວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

SBS    ຄີວລົດເມສາຍໃຕ້  

THB    ເງິນບາດໄທ 

UN    ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

UNDP   ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືິ່ອການພັດທະນາ 

UNWTO  ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ 

WB    ທະນາຄານໂລກ 

WHO    ອົງການອະນາໄມໂລກ 
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ບົດສະຫ ຼຸບໂດຍຫຍ ໍ້ 
 

ກ່ອນປີ 2020, ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂະແໜງການເສດຖະກິດໜຶິ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ທີິ່ມີແຫ ່ງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາ 

ຕ່າງປະເທດ ຮອງຈາກຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່. ໃນປີ 2019 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ        

ສ ງເຖິງ 4.79 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີລາຍຮັບ 934 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ຈາກຕົວເລກດັົ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການທອ່ງ 

ທ່ຽວໄດ້ປະກອບສ່ວນທີິ່ສໍາຄັນເຂົັ້າການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶິ່ງກວມເອົາ 9,1% ຂອງເສດຖະກິດ

ໂດຍລວມ, ພ້ອມນັັ້ນ ຍັງສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ຫ າຍກວ່າ 300.000 ຄົນ. 

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ອຸດສະຫະກາໍການທອ່ງທ່ຽວເຮດັໃຫ້ການ 

ທອ່ງທ່ຽວຢຸດສະຫງັດ, ຈໍານວນຕົວເລກຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວສາກົນໄດ້ຫ ຼຸດລົງ 74% ຊຶິ່ງເຮດັໃຫ້ບັນດາທຸລະກດິໃນຂະແໜງ 

ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງຮ້າຍແຮງ, ຂາດລາຍຮັບ 70-80% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ, ແຮງງານໃນຂະແໜງການ 

ທ່ອງທ່ຽວ (ແຮງງານທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ) ກ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊັົ່ນ: ບ ໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງງານ, ຖກືພັກວຽກ ຊຶິ່ງບັນຫາດັົ່ງ 

ກ່າວໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບເສດຖະກດິຂອງຄອບຄົວຕົກຢ ູ່ໃນສະພາບທີິ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນຫາໜີັ້ສິນເພີິ່ມຂຶັ້ນ (ຄ່ານໍໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ 

ແລະ ອືິ່ນໆ) ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍັງເຮດັໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາຍໃນຫ ຼຸດລົງອີກດວ້ຍ. 

ບັນດາທຸລະກິດການທ່ອງທຽ່ວລາວໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮ ້ວ່າ ສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ຮ້າຍແຮງທີິ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນກ ໍ່ເນືິ່ອງມາຈາກ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ເຮັດໃຫ້ທຸລະກດິພົບກັບບັນຫາທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ການເງິນ ກວມເອົາ

ຫ າຍກວ່າ 50% ແລະ ມທີ່າອ່ຽງທີິ່ຈະຍດຸກດິຈະການກວມເອົາ 65%. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ໃນໄລຍະກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລື

ແນວທາງການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທຽ່ວພາຍຫ ັງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19, ພາກທຸລະກິດໄດ້ສະເໜີວ່າການສະໜ

ອງ ແລະ ສະໜັບໜ ນທາງທຶນຮອນ ແລະ ການເງິນຕ ໍ່ທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນເປັນບັນຫາບຸລິມະສິດ ແລະ ຮີບດ່ວນ 
ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດດັົ່ງກາ່ວສາມາດສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕ ໍ່ໄປໄດ້ໃນໄລຍະສັັ້ນ ຫາ ກາງ. 

ແນວທາງການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທຽ່ວຂອງ ສປປ ລາວ ສະບບັນີັ້ ແມ່ນໄດສ້ະເໜ ີ3 ທາງເລອືກ ເພືິ່ອເປນັທດິທາງໃນ 
ການຊວ່ຍຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທຽ່ວຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫກ້ບັຄນືມາມສີະພາບປ ກກະຕ ິຄ:ື 

1. ການທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ: ເນືິ່ອງຈາກມາດຕະການຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19, ລັດຖະບານ

ໄດ້ອອກມາດຕະການປິດການເດີນທາງເຂົັ້າ-ອອກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພືິ່ອປ້ອງການກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືັ້ອ

ພະຍາດດັົ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ນັກນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນບ ໍ່ສາມາດທີິ່ຈະເດີນທາງເຂົັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືິ່ອ

ເປັນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະນີັ້ ຫ າຍປະເທດແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເປັນຫ ັກ 
ໂດຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽວ ເພືິ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບປັດຈຸບັນ ຊຶິ່ງຫ າຍປະ 

ເທດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໂດຍສະເພາະແມ່ນ 1). ບັນດາປະເທດທີິ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນກ່ອນ

ທີິ່ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ຢ ູ່ແລ້ວ, 2). ມີຫ າຍທາງເລືອກໃນການເດີນທາງ (ທາງອາກາດ, 

ລົດສ່ວນຕົວ, ລົດໄຟ...), 3). ສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ 
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ບ ລິການສາມາດສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນໄປໄດ້. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການທີິ່ກ່າວມາຂ້າງນັັ້ນແມ່ນ
ເຫັນໄດ້ວ່າມາດຕະການດັົ່ງກ່າວອາດຈະບ ໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການທ່ອງທ່ຽວປັດຈຸບັນປານໃດ. ພາກທຸລະກິດຍັງ
ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າການຊ່ວຍເຫ ືອທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານ

ທຶນຮອນ ຫ ື ການເງິນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດ ຫ ື ສາມາດສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕ ໍ່ໄປໄດ້, 

ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັັ້ນການສຸມໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນນັັ້ນ ກ ໍ່ຈະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ
ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກິດຈະການຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ພ້ອມທັງສາມາດຮັກສາພະນັກງານທີິ່ມີຄຸນນະພາບໄວ້

ໄດ້, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມລາຍໄດ້ທີິ່ໄດ້ຈາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນນັັ້ນ ກ ໍ່ບ ໍ່ອາດພຽງພ ທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ     

ສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດ ຫ ື ດໍາເນີນກິດຈະການຕ ໍ່ໄປໄດ້ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນມີຈໍານວນ       

ໜ້ອຍ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍຍັງບ ໍ່ທັນສ ງ ແລະ ຄ່ານິນົມ ຫ ື ພຶດຕິກໍາການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຂອງ

ຄົນພາຍໃນປະເທດຍັງບ ໍ່ກວ້າງຂວາງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນອາດຈະບ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໃນ
ໄລຍະສັັ້ນໄດ້ ແຕ່ໃນໄລຍະກາງຂຶັ້ນໄປການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ກ ໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວສາມາດ
ສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕ ໍ່ໄປໄດ້. 
 

2. ການທອ່ງທຽ່ວໃນຮ ບແບບ Travel bubble: ແມ່ນການ

ເຈລະຈາເພືິ່ອຈັບຄ ່ການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດທີິ່ສາມາດ

ຄວບຄຸມພະຍາດ COVID 19 ໄດ້ເທົົ່າທຽມກັນ ຫ ື ເອີັ້ນ

ວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ  Travel bubble ຖືວ່າເປັນ

ທາງເລືອກໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ເພາະຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການເດີນ 
ທາງລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນຂະແໜງ 
ການທ່ອງທ່ຽວກັບຄືນມາຟ ື້ນຟ ໄດ້ໄວຂຶັ້ນ. ແຕ່ກ່ອນທີິ່ຈະ
ນໍາໃຊ້ທາງເລືອກດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກ່ອນອືິ່ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານດົ

ນະໂຍບາຍ, ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມ

ຫັດກຸມ ແລະ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້, ມີມາດຕະການ

ຕອບໂຕ້ ແລະ ຮັບມືໃນກ ໍ່ລະນີທີິ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງ

ເຊືັ້ອພະຍາດ COVID19 ເກີດຂຶັ້ນ, ສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນກວ່ານັັ້ນ 

ແມ່ນການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນຂອງກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ທັດສະນະຂອງການເດີນທາງທ່ອງ

ທ່ຽວ, ການຄັດເລືອກກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍທີິ່ຈະເຮັດການ 

ທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble. ວິທີການດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວສາມາດປັບຕົວ ຫ ື 

ປູ່ຽນແປງໃຫ້ດີຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ. 
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3. ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ: ປະເພດກິດຈະກໍາການທອ່ງທ່ຽວ

ກາງແຈ້ງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນໄລຍະທີິ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ເປັນຕົັ້ນ

ແມ່ນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ. ຜົນຂອງການສຶກສາໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຍືນ
ຍົງແມ່ນເປັນເງືິ່ອນໄຂ ຫ ື ປັດໃຈໜຶິ່ງໃນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນຕົວຢູ່າງຄວາມດຶງດ ດໃຈຂອງຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ  ແລະ ທາງເລືິ່ອກຂອງການເດີນທາງອາກາດ. ດັົ່ງນັົ່ນ, ສໍາລັບແຜນຟ ື້ນຟ ການທ່ອງ 

ທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະທາງເລືອກດັົ່ງກ່າວນີັ້ແມ່ນເຫັນວ່າບ ໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບແຜນຟ ື້ນຟ ໃນໄລຍະສັັ້ນ, ຄວນເອົາເຂົັ້າໃນ

ແຜນຟ ື້ນຟ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຈະມີຄວາມເໝາະສົມກວ່າ.  

ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາທາງເລືອກຂອງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງ

ຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນເດືອນກ ໍ່ລະກົດ ປີ 2020, ຄໍາແນະນໍາຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ 

ການສໍາພາດຈາກພາກທຸລະກິດ ເພືິ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນແຜນຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶິ່ງແຜນສະບັບດັົ່ງກ່າວນີັ້ປະກອບດ້ວຍ 3 

ຫົວຂ ໍ້ຫ ັກຄື:  

1. ທາງດ້ານເສດຖະກດິ ເພືິ່ອປ ກປ້ອງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວສາມາດຜ່ານຜ່າວກິິດນີັ້ໄປໄດ້; 

2. ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 
3. ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການບ ລິການ ແລະ ຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວ.

ແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ ໄດ້ກໍານົດອອກເປັນ 8 ວຽກບຸລິມະສິດໄດ້ແກ່: 
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ຫວົຂ ໍ້ 

 

 

1. ການບນັເທາົ/ຊວ່ຍເຫ ອືທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິເພືິ່ອເຮດັໃຫຂ້ະແໜງ 
ທອ່ງທຽ່ວສາມາດຜາ່ນຜາ່ວກິດິ 
(ຢ ູ່ລອດ) 

 

2. ສາ້ງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່
ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສາ້ງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຂ້ະ       
ແໜງການ 

 

3. ຍກົລະດບັ, ຂະຫຍາຍ ແລະ 

ສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ
ຜະລດິຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ 

ຍຸດທະ
ສາດບຸລິ 
ມະສິດ 

- ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະ 
ຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກ
ທຸລະກິດໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ 

- ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອ 
ແລະ ສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່
ທຸລະກິດ (ກອງທຶນຊ່ວຍເຫ ອື
ການ ທ່ອງທຽ່ວ, ສາ້ງແຮງ
ຈ ງໃຈໃນການຮັກສາວຽກ
ເຮັກງານທໍາ) 
 

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະ 
ບຽບການ, ຂ ໍ້ແນະນໍາກ່ຽວ
ກັບຄວາມປອດໄພດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດໃນການປະສານງານ 
(ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນ) 

- ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວ
ກັບຕະຫ າດການທອ່ງທ່ຽວ 

(ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ &ການ

ວິໄຈ), ການຝກຶອົບຮົມ 

ແລະ ເຄືິ່ອງມືດຈີີຕອນ 
ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ) 

- ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ 

ແກ່ເຄ ື່ອງໝາຍ (Brand) 

ແລະ ສ ົ່ງເສີມການຕະຫ າດ

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງ 

ທ່ຽວຟ ື້ນຄືນມາອີກຄັັ້ງ 

(ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, 

ຕະຫຼາດເປ ື້າໝາຍຫ ັກ

ໂດຍການນ າໃຊ້ຮ ບແບບ

ການເດີນທາງ Travel 

bubble) 

- ກະຕຸ້ນການລົງທຶນ (ການ  

ໝ ນໃຊ້ຊັບສິນ) 
- ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ

ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ 
ທ່ຽວ (ໂດຍແນໃສ່ການ
ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ) 

- ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຕະ 
ຫ າດການທອ່ງທ່ຽວ (ຕະ 

ຫ າດທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ) 
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ຍຸດທະສາດບຸລມິະສິດທ ີI: ເພີິ່ມທະວກີານຮວ່ມ

ມືລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິໃຫຫ້ າຍຂຶັ້ນ: ຍຸດ

ທະສາດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຊຼຸກຍ ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ 

ແລະ ພາກທຸລະກິດໃຫ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ການຮ່ວມມືກັນລະ 

ຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ
ຫ າຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານໃນໄລຍະ

ສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານ

ການຕະຫ າດ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານທີິ່ເໝາະສົມ
ໃສ່ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັົ່ງ 
ກ່າວນີັ້ໝາຍຄວາມວ່າພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດຄວນ
ຈະຊອກຫາທາງໃນການຮ່ວມມືກັນນອກຈາກການຈັດ
ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ມີການສ້າງ 

ຕັັ້ງສະພາສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ (Tourism Board) 

ຊຶິ່ງເປັນຜ ້ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ເຊັົ່ນ: ການຕະຫ າດ ແລະ ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າວິໃຈຕະຫ າດ
ການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ຂັບ
ເຄືິ່ອນຈາກພາກທຸລະກິດ ກ ໍ່ຄືພາກລັດ.  

 

ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ II: ການໃຫ້ຄວາມ

ຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດການ 
ທ່ອງທ່ຽວ: ຍຸດທະສາດນີັ້ ມີເປ ື້າໝາຍເພືິ່ອສ້າງສະພາບ
ຄ່ອງໃຫ້ທຸລະກິດ ເພືິ່ອຫ ີກເວັັ້ນການປິດກິດຈະການເປັນ
ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ແລະ ຮັກສາພະນັກງານຜ ້ທີິ່ມີຄວາມຮ ້
ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສ ງໃນຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວ. ແຕ່ຖ້າຫາການທ່ອງທ່ຽວບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟ  ຫ ື 
ການທ່ອງທ່ຽວຊຼຸດໂຊມລົງນັັ້ນກ ໍ່ໝາຍຄວາມວ່າການລົງ 
ທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນໄລ 
ຍະທີິ່ຜ່ານມາ ກ ໍ່ບ ໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການ 
ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດ
ອືິ່ນໄດ້. ດັ ົ່ງນັ ັ້ນການສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫ ືອການທ່ອງ 

ທ່ຽວ, ສ້າງແຮງຈ ງໃຈໃນການຮັກສາວຽກເຮັກງານທໍາ 

ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆຈຶິ່ງເປັນສິິ່ງທີິ່ຈໍາ
ເປັນໃນຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວນີັ້.  

 
 

ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ III: ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາລະບຽບການ, ຂ ໍ້ແນະນໍາກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ

ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການປະສານງານ 
(ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນ): ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວເປັນມາດຕະການ
ຕອບໂຕ້ທີິ່ຮິບດ່ວນ ແລະ ສໍາຄັນໃນໄລຍະທີິ່ມີການແຜ່

ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19, ພ້ອມນັັ້ນບັນດາ

ມາດຕະການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະ 

ພາບຢ ູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກັນສຸຂະ 

ພາບ ແລະ ນະໂຍບາຍອືິ່ນໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສິິ່ງທີິ່ຈໍາ
ເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ IV: ການສຶກສາ

ຄົັ້ນຄ້ວາຕະຫ າດການທອ່ງທຽ່ວ (ການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ & 

ການວິໄຈ), ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຄືິ່ອງມືດີຈີຕອນ 

ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ) ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ 

V: ສ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຍີຫ ໍ້ (Brand) ແລະ 

ສົົ່ງເສີມການຕະຫ າດເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້
ຟ ື້ນຄືນມາອີກຄັັ້ງ:  ໂດຍຕົັ້ນຕ ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ສະໜັບສະ 

ໜ ນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂະໜ້ອຍ-ກາງ (SME) 

ໂດຍການປູ່ຽນຕະຫ າດຈາກຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ
ມາເປັນຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໂດຍການສຶກສາຄົັ້ນ 
ຄ້ວາ ແລະ ສະ ໜອງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຕະຫ າດ (ສ້າງ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມນິ 

ຍົມຂອງຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ), ສ້າງລາຍ 

ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ສະໜັບສະໜ ນທຸລະກິດ

ການທ່ອງທ່ຽວຂະໜ້ອຍ-ກາງ (SME) ໃນການພັດ 

ທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືິ່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ. 
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ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ 4 ແນໃສ່ຊຼຸກຍ ້ການປັບປຸງ, ຍກົລະດັບອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການ

ສືິ່ສານ ເພືິ່ອດຶງດ ດຜ ້ນໍາດ້ານການຄາ້ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce) ແລະ ນກັທ່ອງທຽ່ວດ້ານດີຈີຕອນ ແລະ ການ

ລົງທຶນໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ເຫັນວ່າເປັນການຫ ຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊືັ້ອ COVID ເຊັົ່ນ: ການຊໍາລະແບບບ ໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ.  
 

ໃນເມືິ່ອພິຈາລະນາເຖິງຍດຸທະສາດບຸລິມະສດິທີ 5, ແມ່ນການກໍານົດນະໂຍບາຍເພືິ່ອກະກຽມການເປດີປະເທດກັບ

ປະເທດທີິ່ມກີ ໍ່ລະນີການຕິດເຊືັ້ອໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດຄວບຄມຸການແຜ່ລະບາດໄດດ້ີ. ໃນກ ໍ່ລະນີນີັ້, ສິິ່ງທີິ່ຄວນເອາົໃຈໃສ່

ແມ່ນພາກສ່ວນທີິ່ຮັບຜິດຊອບຄວນມີການພິຈາລະນາຢູ່າງຮອບຄອບບັນດາລະບຽບຫ ັກການ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນດ້ານ

ຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ຖືເປັນບັນຫາບຸລິມະສິດ, ຍົກຕົວຢູ່າງ ການກວດເຊືັ້ອໂຄວິດທີິ່ຮ ຜ້ົນໄວຢ ູ່ຈຸດດ່ານຜາ່ນແດນ, ມີຫ ັກຖານຢັື້ງ 

ຢ ນຜົນການກວດເຊືັ້ອ COVID 19 ທີິ່ເປັນລົບພາຍໃນ 72 ຊົົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າການເດີນທາງມາຮອດ, ມາດຕະການກັກກັນ

ສໍາລັບຜ ້ທີິ່ມີຜົນກວດເປັນລົບ (ບ ໍ່ພົບເຊືັ້ອ), ພັກຢ ູ່ໂຮງແຮມທີິ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ໄປທ່ຽວຕາມລາຍການທ່ອງທຽ່ວທີິ່

ໄດ້ກໍານົດ. ພິຈາລະນາການເປດີປະເທດ (ຊາຍແດນ) ສໍາລັບທຸກສັນຊາດ ຫ  ື ບາງສັນຊາດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສັກວກັຊິນແລ້ວ
ໂດຍມີມາດຕະການຄວບຄຸມສະເພາະ. 

 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີ VI: ກະຕຸນ້ການລງົທນຶ: ແນ່ໃສ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃສ່ພືັ້ນຖານ

ໂຄງລ່າງ, ດຶງດ ດນກັລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ (ເຊັົ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ການ 

ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ), ຊຼຸກຍ ້ການຍົກລະດັບທາງດາ້ນເຕັກໂນໂລຊີ (ການຊາໍລະແບບບ ໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ, ການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ອິນເຕີ

ເນັດ, ແຜນທີິ່ GPS). 
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ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີVII: ສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜະລດິຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິ

ທ ີVIII: ສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຕະຫ າດການທອ່ງທຽ່ວ: ຍຸດທະສາດນີັ້ ແມ່ນແນໃສ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 

ສປປ ລາວ ໃນອີກ 2 ປ ີຂ້າງໜ້າແມ່ນຈະໃຫ້ເປັນໄປໃນຮ ບແບບໃດ ໂດຍອີງໃສ່ຫ ກັສະນະທາງດ້ານພ ມສັນຖານ ແລະ ຕະ 

ຫ າດການທອ່ງທ່ຽວທີິ່ຕ້ອງການດຶງດ ດໃຫ້ເຂົັ້າມາ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ການບ ລິການຕ້ອງໄດ້ຮັບ

ການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶັ້ນເພືິ່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ (ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເປັນ
ມິດກັບສິິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການທອ່ງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ). ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບຕະຫ າດຫ ກັ (ຄວາມຕ້ອງການຍດຸທະ

ສາດທີ 4) ແລະ ຄວາມອາດສະມາດໃນການຂະຫຍາຍຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເປັນສິິ່ງທີິ່ສາໍຄັນຫ າຍ. ສາໍລັບ ສປປ ລາວ, 

ການເລີິ່ມຕົັ້ນໃນການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໃຈການຕະຫ າດການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເປັນສິິ່ງສໍາຄັນຫ າຍ (ຕົວຢູ່າງຕະຫ າດຈີນ, 

ພາຍຫ ັງທີິ່ເສັັ້ນທາງລົດໄຟເຊືິ່ອມຕ ໍ່ລາວ-ຈີນສໍາເລັດ ຄາດວ່າຈາໍນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີິ່ຈະເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຫ າຍຂຶັ້ນ). 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືິ່ອເຮດັໃຫ້ການພັດທະນາຜະລດິຕະພັນໃໝ່ ແລະ ຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ສາມາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້ນັັ້ນ ສິິ່ງ

ສໍາຄັນທີິ່ສຸດແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈທີິ່ລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ຮ ບແບບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ

ຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວນັັ້ນ  ແລະ ຍັງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕະຫ າດ

ການທ່ອງທ່ຽວ, ທັງໝດົນັັ້ນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າເຮາົໄດ້ມກີານສືກສາ ແລະ ເຂົັ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍ

ຂອງເຮົາ. 
 

ແນວທາງການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທຽ່ວຂອງ ສປປ ລາວ ສະບບັນີັ້ປະກອບມ ີ56 ກດິຈະກາໍ, 3 ຫວົຂ ໍ້ ແລະ 8 ວຽກບ ຸ

ລມິະສດິ ຊຶິ່ງຈະໄດແ້ບງ່ໄລຍະການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັອອກເປນັ 3 ໄລຍະ ຄ:ື 

ໄລຍະທ ີ I: ແມນ່ບນັດາໜາ້ວຽກທີິ່ຮບີດວ່ນທີິ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ເລີິ່ມຈາກ ເດອືນມງັກອນ ປ ີ 2021 ຫາ 

ເດອືນ ມນີາ ປ ີ2021 

ໄລຍະທ ີII: ແມນ່ບນັດາໜາ້ວຽກທີິ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໃນໄລຍະກາງ ເລີິ່ມຈາກ ເດອືນ ກ ໍ່ລະກດົ ປ ີ2021 ຫາ 

ເດອືນ ມນີາ ປ ີ2022 

ໄລຍະທ ີIII: ແມນ່ບນັດາໜາ້ວຽກທີິ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໃນໄລຍາວ ເລີິ່ມຈາກ ເດອືນ ກ ໍ່ລະກດົ ປ ີ2022 ຫາ 

ເດອືນ ທນັວາ ປ ີ2025 
 

ໄລຍະເວລາຂອງແນວທາງຟ ື້ນຟ ສະບັບນີັ້ ແມ່ນຮອດເດືອນທັນວາ ປີ 2025, ຊຶິ່ງຄາດວ່າການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ

ຈະກັບມາສ ່ສະພາບເດີມກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ໃນປີ 2024. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໄລຍະການຈັດ 

ຕັັ້ງປະຕິບັດໄລຍະທີ 3 ແມ່ນກວມເອາົເວລາ 3 ປີ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ແຜນຟ ື້ນຟ ສະບັບນີັ້ ຈຶິ່ງມີໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2021 

ຫາ ປ ີ2025.  

 

7 



ຜົນກະທບົຂອງການແຜລ່ະບາດພະຍາດ COVID 19 

 

ໃນພາກນີັ້ແມ່ນການອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 

ຕ ໍ່ເສດຖະກດິ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄອືຂ່າຍການຜະລດິ ແລະ ສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ທົົ່ວ

ໂລກ. 
  

ການທອ່ງທຽ່ວຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
 

ໃນປີ 2019, ມີນັກນກັທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເຂົັ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ສ ງເຖິງ 4,79 ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ຫ າຍກວ່າ 

934 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລາຍຮັບທາງກົງຈາກການທ່ອງທ່ຽວເຕີບໂຕ 15% ແລະ ຈໍານວນນັກທອ່ງທ່ຽວເພີິ່ມຂຶັ້ນ 

14,4% ລະຫວ່າງ 2018 ແລະ 2019. ໃນລະຫວ່າງ 2010–2019 ລາຍໄດ້ຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນໄວ

ກວ່າຈາໍນວນນັກທ່ອງທຽ່ວສາກົນທີິ່ເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ, ຊຶິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກມ ນຄ່າເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ກາຍເປັນຂະແໜງການທີິ່ສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິຂອງ 

ສປປ ລາວ, ຊຶິ່ງກວມເອາົ 9,1% ຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໄດ້ຫ າຍກວ່າ 300,000 ຄົນໃນປ ີ

2019 (ສະພາການເດີນທາງ ແລະ ທອ່ງທ່ຽວໂລກ 2019). ນອກຈາກນັັ້ນ ການທ່ອງທ່ຽວຍັງເປັນໜຶິ່ງໃນບັນດາຂະແໜງ 

ການເສດຖະກດິທີິ່ເປັນແຫ ່ງລາຍໄດ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶິ່ງເປັນຮອງພຽງແຕ່ຂະແໜງບ ໍ່

ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນປີ 2019. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຖ້າຫາກຂະແໜງການທອ່ງທ່ຽວສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 14-

15% ການທ່ອງທ່ຽວອາດຈະຂຶັ້ນແຊງມ ນຄ່າການສົົ່ງອອກຂອງຂະແໜງການບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ ໃນອີກບ ໍ່ຮອດຫ້າປຂີ້າງໜ້າ

ນີັ້ ແລະ ຈະກາຍເປັນຂະແໜງການທີິ່ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການສົົ່ງອອກອັນດັບໜຶິ່ງ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ (ADB 2020a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 4 ຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍຫ ກັທີິ່

ເຂົັ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ໃນປ ີ2019 ມຄີື: ໄທ (45%), ສປ 

ຈີນ (21.3%), ຫວຽດນາມ (19,3%) ແລະ ສ.ເກາົຫ  ີ

(4,2%), ຊຶິ່ງມຈີໍານວນນກັທ່ອງທ່ຽວທງັໝົດ 4.791.065 

ຄົນ ໃນປີ 2019. 
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ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນປີ 2019 ການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບນັກທ່ອງທຽ່ວສາກົນ ແມ່ນເຫັນ

ວ່າຕົວເລກຍັງຕໍໍ່າ ຊຶິ່ງມີນັກທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດພຽງແຕ່ 2,3 ລ້ານຄົນຈາກຈ ານວນປະຊາກອນ 7 ລ້ານຄົນ. ອີງໃສ່ຜົນ 

ການສໍາຫ ວດ ແລະ ສອບຖາມທຸລະກດິການທອ່ງທ່ຽວຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປ ີ 2019 ຈໍານວນນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 20% 

ແມ່ນຢ ູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ຈໍານວນ 62% ແມ່ນຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
 

ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ ໍ່ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ, ກ່ອນໜ້າທີິ່

ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

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 ໄດ້ເຮດັໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນອ າມະພາດ ຫ  ືຍຸດສະຫງັກໄປທົົ່ວໂລກ 

ນັບແຕ່ຕົັ້ນປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ອົງການທອ່ງທ່ຽວໂລກ (UNWTO) ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ

ໄດ້ຫ ຼຸດລົງ 22% ຢ ູ່ໃນໄຕມາດທ າອິດຂອງປີ 2020 ຖາ້ສົມທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2019, ຊຶິ່ງຈໍານວນຕົວເລກຫ ຼຸດ

ລົງຫ າຍທີິ່ສຸດແມ່ນເຂດອາຊ ີ ແລະ ປາຊີຟິກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ (UNWTO) ຍັງໄດ້ລາຍງານຕືິ່ມວ່າ 

ໃນປີ 2020 ຈ ານວນນກັທ່ອງທ່ຽວສາກົນອາດຈະຫ ຼຸດລົງເຖິງ 78% ຊຶິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແຮງງານຈ ານວນ 120 ລາ້ນຄົນຕົກຢ ູ່

ໃນຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຍໄດ້ຫ ຼຸດລົງ $1,2 ພັນຕືັ້ໂດລາສະຫາລັດ (ADB 2020a). 

ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢ ູ່ໃນໄລຍະສາມເດືອນທໍາອິດຂອງປ ີ 2020, ບັນດາສາຍການບິນຈາກທົົ່ວໂລກຖກືຍົກເລີກ

ຖ້ຽວບິນ ຫ ື ຫ ຼຸດຈໍານວນຖ້ຽວບິນ 55,3%; ການຍກົເລີກການຈອງໂຮງແຮມສ ງເຖງິ 75%; ຈໍານວນນັກທອ່ງທ່ຽວສາກົນ

ຫ ຼຸດລົງ 67 ລ້ານຄົນ; ເມືິ່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ີ2019 ແມ່ນໄດ້ຫ ຼຸດລົງ 22% (MICT 2020). 
 

ຜົນກະທບົຂອງການລະບາດພະຍາດ COVID 19 ຕ ໍ່ເສດຖະກດິ ແລະ ການທ່ອງທຽ່ວ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ   
 

ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ຕ ໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທ່ອງ 

ທ່ຽວທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກໜ່ວງ. ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີິ່ມຕົັ້ນຈາກການປິດປະເທດ (lockdown) ຂອງ ສປ 

ຈີນ ໃນເດືອນມັງກອນ, ຕາມມາດວ້ຍການປິດການເດີນທາງ (lockdown) ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຢ ູ່ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ 

ວັນທີ 30 ມິນາ ເຖິງ ວັນທີ 19 ເມສາ ແລະ ຂະຫຍາຍຮອດວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020. ຈາກການປິດການເດີນທາງ 

(Lockdown) ໄດ້ເຮດັໃຫ້ອັດຕາການຫວ່າງງານພຸ່ງຂຶັ້ນຢູ່າງກະທັນຫັນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າທຸລະກິດເກືອບທັງໝົດໄດ້ຢຸດໍາເນີນ

ທຸລະກິດຊົົ່ວຄາວເປັນເວລາ 33 ວັນ, ແລະ ຍັງມີຫ າຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີິ່ສືບຕ ໍ່ປິດຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ເຖງິຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ 
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ຍັງມີຫ າຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີິ່ກັບຄືນມາດໍາ 
ເນີນກິດຈະການຄືນໃໝ່ ແຕ່ຂີດຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງຕໍໍ່າກວ່າກ່ອນໜ້າເກີດວິກິດ

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 (UN 2020b). 

ຜົນກະທບົຕ ໍ່ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ ສປປ ລາວ: 
- ການສ ນເສຍເງິນໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດຫ າຍ

ກວ່າ  136 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຍ້ອນມີຜ ້ໄປ

ອອກແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພາກັນກັບຄືນປະ 

ເທດຫ າຍກວ່າ  130.500 ຄົນ. 

- ການສ ນເສຍລາຍໄດ້ ຊຶິ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ລາຍໄດ້
ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຫ ຼຸດລົງຂອງຄວາມຕອ້ງ 

ການພາຍໃນປະເທດ, ການຫວ່າງງານ. ອັດຕາ

ການຫວ່າງງານກວມເອົາ 23,4% ໃນ ເດືອນກ ໍ່

ລະກົດປີ 2020 (ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງແມ່ 

ຍິງກວມເອົາ 32,6% ແລະ ຜ ້ຊາຍ19,7%). 

ເນືິ່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ ລົງ
ຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຈໍານວນໜຶິ່ງ
ຍັງຄົງສືບຕ ໍ່ປິດພາຍຫ ັງມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນ 

ແລ້ວ ຫ ື ບາງທຸລະກິດກ ໍ່ໄດ້ມີການປັບຂະໜາດທຸ 
ລະກິດໃຫ້ນ້ອຍລົງ ສະນັັ້ນຈຶ ິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ການຫວ່າງງານເພີິ່ມສ ງຂຶັ້ນ ແລະ ລາຍໄດ້ຢ ູ່ທຸກ
ຂະແໜງການກ ໍ່ຫ ຼຸດລົງ.  

- ອັດຕາເງິນເຟີ ື້ໄດ້ເພີ ິ່ມຂຶ ັ້ນຈາກ 3,3% ໃນປີ 

2019 ເປັນ 6,1% ໃນຫ້າເດືອນຕົັ້ນປີ 2020, 

ເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານ ແລະ ເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມເພີິ່ມ

ຂຶັ້ນໃນສອງປີນີັ້, ຕະຫ ອດຮອດເຄືິ່ອງໃຊ້ພາຍໃນ

ເຮືອນ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການຕິດຕ ໍ່ສືິ່ສານ, 

ການປິິ່ນປ ວ, ແລະ ອືິ່ນໆ. 

- ປະຊາຊົນຈໍານວນ 361.000 ຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງ

ຕົກຢ ູ່ໃນສະພາບຄວາມທຸກຍາກຍ້ອນຜົນກະທົບ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຊຶິ່ງ

ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເລກອັດຕາຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງ

ຊາດເພີ ິ່ມຂຶ ັ້ນປະມານ 5,2%, ຊຶິ່ງສ່ວນໃຫຍ່

ແມ່ນປະຊາຊົນທີ ິ່ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 

(UN 2020b) 

 

 
 

10 



ຜນົກະທບົຂອງການແຜລ່ະບາດພະຍາດ COVID 19 ຕ ໍ່ຂະແໜງທອ່ງທຽ່ວແມນ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ 

ດັົ່ງທີິ່ສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຕາຕະລາງທ ີ1 ແລະ ຕາຕະລາງທ ີ2.  

ຕາຕະລາງທີ 1: ສະຖິຕິນັກທອ່ງທ່ຽວໃນປີ 2019 ສົມທຽບກບັປີ 2020  (ກະຊວງ ຖວທ 2019 ແລະ 2020) 

 

ຕະຫ າດຕົັ້ນຕ 
ຂອງ ສປປ 
ລາວ 

2018 

(% ຂອງຈາໍນວນ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ) 

2019 

(%ຂອງຈາໍນວນ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ) 

2019 

(ຈາໍນວນນກັ

ທອ່ງທຽ່ວ,  
ມງັກອນ-
ກນັຍາ) 

2020 

(ຈາໍນວນນນັ

ທອ່ງທຽ່ວ, 
ມງັກອນ-
ກນັຍາ) 

% ທີື່ຫຼຼຸດລ ງສ າລບັ 

ໄລຍະມງັກອນ 

-ກນັຍາ 2019 ຫາ 
ມງັ ກອນ-ກນັຍາ 

2020 
ໄທ 46% 45.1% 1,519,476 350,098 -77% 

ສປ ຈີນ 19.2%% 21.3% 259,205 138,457 -47% 

ຫວຽດນາມ 20.7% 19.3% 701,931 186,174 -73% 

ສ. ເກົາຫ  ີ 4.2% 4.2% 135,191 40,207 -70% 

 

ຕະຕາລາງທີ 2: ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID 19 ຕ ໍ່ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ (UN 2020b) 

 ຜນົກະທບົຂອງ COVID-19 ໄລຍະເວລາ 

ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ -74% ເດືອນມັງກອນ - ກັນຍາ 2020 

ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ -41% ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020 

ລາຍຮັບຈາກສະຖານທີິ່ພັກ -79% ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020 

ລາຍຮັບຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ -79% ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020 

ລາຍຮັບຈາກການເຊົັ້າຊົມສະຖານທີິ່ທ່ອງທຽ່ວ -81% ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020 

ລາຍຮັບຈາກຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ -72% ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020 

ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍທີິ່ເຂົັ້າພັກຢ ູ່ສະຖານທີິ່ພັກ   -33% ເດືອນມັງກອນ - ມິນາ 2020 

ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີິ່ເຂົັ້າພັກຢ ູ່ສະຖານທີິ່ພັກ -82% ເດືອນມັງກອນ -ມິນາ 2020 

ຈໍານວນຄົນໂດຍສານຂອງສາຍການບິນລາວ -66.5% ເດືອນມັງກອນ - ມິຖຼຸນາ 2020 

ລາຍຮັບຂອງການບິນລາວ -66.3% ເດືອນມັງກອນ - ມິຖຼຸນາ 2020 

ພະນັກງານ 50% ຫ  ືຫ າຍກວ່ານັັ້ນຖ ກພັກວຽກ   80% ຂອງບ ລິສັດ ຫ ວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ 
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ແຮງງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ (ແຮງງານທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ) ກ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັົ່ນ: ບ ໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງ
ງານ, ຖືກພັກວຽກ ຊຶິ່ງບັນຫາດັົ່ງກ່າວໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວຕົກຢ ູ່ໃນສະພາບທີິ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນ ຫາ

ໜີັ້ສິນເພີິ່ມຂຶັ້ນ (ຄ່ານໍໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ອືິ່ນໆ, ພ້ອມກັນນັັ້ນຍັງສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດຫ ຼຸດລົງອີກ

ດ້ວຍ. ແຮງງານ/ພະນັກງານຈາໍນວນຫ າຍທີິ່ຖກືສັົ່ງໃຫ້ພັກຢ ູ່ເຮອືນໃນໄລຍະການປິດການເດີນທາງ (Lockdown) ແລະ ບ ໍ່

ຖືກເອີັ້ນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານນວດ 

ແລະ ສະປາ (UN 2020b). 

ເຖິງແມ່ນວ່າຢ ູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ມີທຸລະກິດຈາໍນວນຫ າຍທີິ່ຍັງສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການ, ແຕ່ທຸລະກິດປະ 

ມານ 65% ໄດ້ຫ ຼຸດຈ ານວນພະນັກງານລົງ ເຊັົ່ນ: ຢ ູ່ຫ ວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ, ທຸລະກິດຫ າຍກວ່າ 80% ແມ່ນໄດ້ປ ດພະ 

ນັກງານຂອງຕົນອອກຫ າຍກວ່າ 50%. ຜົນກະທົບການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບທີິ່

ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ວງັວຽງ, ຊຶິ່ງຖືເອົາການທອ່ງທ່ຽວເປັນຂະແໜງເສດທະກິດທີິ່ສາໍຄັນ

ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ຖືເອົານັກທອ່ງທ່ຽວສາກົນເປັນຕະຫ າດເປ ື້ັ້າໝາຍຫ ກັ. ບັນດາບ ລິສັດທີິ່ຖືເອົາ
ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເປັນຕະຫ າດເປ ື້ັ້າໝາຍຫ ກັ ແມ່ນໄດ້ຫ ຼຸດຈາໍນວນພະນັກງານລົງ 46.5% ,ແຕ່ບັນດາບ ລິສັດທີິ່ຖືເອົານັກ

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເປັນຕະຫ າດເປ ື້ັ້າໝາຍແມ່ນໄດ້ຫ ຼຸດຈໍານວນພະນັກງານລົງພຽງແຕ່ 26.5% (ADB 2020a). ທະນາ 

ຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ອດັຕາການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຫ ຼຸດລົງ ຊຶິ່ງເຫດ 

ຜົນມາຈາກລາຍຮັບຈາກການທອ່ງທ່ຽວໄດ້ຫ ຼຸດລົງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ, ການໂອນເງິນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຄາຂອງສິນ 

ຄ້າ ຊຶິ່ງຄາດວ່າຈະການຫ ຼຸດລະຫວາ່ງ -0.5% ແລະ -2%. 
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ການປະເມີນຂອງອົງການສະຫາປະຊາຊາດ (UN)) ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ

ຂອງການທອ່ງທ່ຽວດັົ່ງນີັ້: 

- ທຸລະກິດສະຖານທີິ່ພັກ 75% ໄດຖ້ືກປິດໃນລະຫວ່າງໄລຍະການປິດການເດີນທາງ (Lockdown), 70% ໄດ້ປ ດ

ພະນັກງານອອກ. 90% ຂອງທຸລະກິດບ ລິການຍັງຄົງສືບຕ ໍ່ປດິກິດຈະການ ພາຍຫ ັງມກີານຜອ່ນຜັນມາດຕະການ

ປິດການເດີນທາງ (Lockdown) ເນືິ່ອງຈາກບ ໍ່ມີລ ກຄາ້ມາໃຊ້ບ ລິການ;  

- ການປ ດພະນກັງານອອກ, ການພັກວຽກແບບບ ໍ່ມີເງິນເດືອນ ແລະ ການຫ ຼຸດເງິນເດືອນແມ່ນກວມເອົາ 20% ຫາ

50%. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວການປ ດພະນັກງານອອກແມ່ນກວມເອົາ 42%. 

- ລາຍໄດ້ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແມ່ນໄດ້ຫ ຼຸດລົງຫ າຍພ ສົມຄວນ ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນຢ ູ່ໃນໄລຍະ 3 ໄຕມາດ. ຈໍານວນ 41% ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮ ້ວ່າ ລາຍຮັບໄດ້ຫ ຼຸດລົງ 41 ເຖິງ 60%, ແລະ ອີກຈໍານວນ 27% ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາ 

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລາຍຮັບຫ ຼຸດລົງຫ າຍກວ່າ  60%. 

- ຍ້ອນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ ໍ່ການທອ່ງທ່ຽວ ຊຶິ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກ 

ງານ-ແຮງງານທີິ່ເປັນເພດຍິງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທີິ່ສດຸ, ເຊັົ່ນດຽວກັບບັນດາຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍ 

ຍ່ອຍຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະການອືິ່ນໆທີິ່ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາການບ ລິການ; 

- ທຸລະກິດຮ້ານບັນເທີງ ແມ່ນຍັງໃຫ້ສືບຕ ໍ່ປິດກິດຈະການ ຊຶິ່ງທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວມີການສ້າງວຽກເຮດັງານທໍາໂດຍກົງ
ປະມານ 10.000 - 20.000 ຄົນ (ທຸລະກິດບັນເທີງແມ່ນໄດລ້ວມເອົາ “ການສະແດງສິລະປະ, ຮາ້ນບັນເທີງ ແລະ 

ພັກຜ່ອນ”, ຊຶິ່ງມກີານຈາ້ງງານຫ າຍກວ່າ 9.000 ຄົນ, ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມີບັນດາພະນກັງານທີິ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ໃນພາກ 

ສ່ວນອືິ່ນຂອງຂະແໜງການບ ລິການອີກ ເຊັົ່ນ: ສະຖານທີິ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກດິຈະກໍາການບ ລິການອືິ່ນໆອກີ 

ຊຶິ່ງລວມແລ້ວປະມານ 65.000 ຄົນໃນປີ 2017.) 

- ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກດິປະມານ 55% ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໄປໄດ້ອກີ

ປະມານຫ້າເດືອນ ໂດຍການກ ຍ້ືມຈາກໝ ່ເພືິ່ອນ ຫ ື ຍາດຕິພີິ່ນ້ອງ, ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ກ ້ຍືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ

ພາຍໃນປະເທດ. 

ຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ ໍ່ເຄືິ່ອຄ່າຍການ

ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວ 
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ຕາຕະລາງທ ີ3  ຜນົກະທບົການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ ໍ່ເຄ ື່ອຄາ່ຍການຜະລດິ ແລະ ສະໜອງການທ່ອງທຽ່ວ: 

ເຄືິ່ອຄາ່ຍການຜະລດິ 
ແລະ ສະໜອງການ 

ທອ່ງທຽ່ວ 

ລາຍຮບັ ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທາໍ (ການຈາ້ງງານ) ທດັສະນະລວມ 

ການຂົນສົົ່ງ - ການບິນລາວ: ຜ ໂ້ດຍສານຫ ຼຸດລົງ 66,5% ແລະ 

ສ ນເສຍລາຍຮັບ 66,3% ໃນໄລຍະເດອືນມັງກອນ-

ມິຖຼຸນາ 2020, ໃນເດືອນເມສາ ຫາ ພຶດສະພາ ສ ນ

ເສຍລາຍຮັບ 95% ແລະ ໃນເດືອນມຖິຼຸນາ 85%, 

ເມືິ່ອສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ີ2019 

(ມິຖຼຸນາ 2020) 
- ການບ ລິການລົດເມ ແລະ ແທັກຊີ: ມຈີໍານວນຫ ຼຸດ

ລົງຫ າຍ ຮອດວັນທ ີ9 ມິຖຼຸນາ 2020) 

- ການບິນລາວ: ໄດຈ້່າຍເງິນເດືອນໃຫ້

ພະນັກງານ ພຽງແຕ່ 30% ຂອງເງິນ 

ເດືອນປ ກກະ ຕິ; ບ ໍ່ມີການປ ດພະນັກງານ

ອອກ (ມິຖຼຸນາ 2020) 

- ສະມາຄົມລົດເມ: ໄດ້ຈ່າຍເງິນເດອືນໃຫ້

ພະ ນັກງານພຽງແຕ່  50-70% ຈາກ

ເງິນເດືອນປ ກກະຕິ; ພະນັກງານຈໍານວນ
ໜຶິ່ງໃຫ້ພັກວຽກໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 
(ມິຖຼຸນາ 2020) 

- ລ ດແທັກຊີຈ ານວນ 25 ຄ ນຖ ກອາຍັດ 

ຍ້ອນບ ໍ່ມີເງິນໄປຊ າລະຄ່າຜ່ອນລ ດ 

(ມິຖຼຸນາ 2020) 

- ການບິນລາວ: ຄາດວ່າຈະມີການຂາດ 

ທຶນຫຼາຍຈາກການຟ ື້ນຟ ຊ້າ 

- ການບ ລິການລົດເມ: ການບ ລິການ 

ຄ່ອຍໆຟ ື້ນຕ ວ ຍ້ອນການເດີນທາງພາຍ

ໃນປະເທດຄ່ອຍໆ ກັບຄ ນມາ 

- ລ ດແທກຊີ: 50% ແມ່ນຍ ກເລີກໃຫ້

ບ ລິການຈົນຮອດກາງປີ 2021, ຍອ້ນ

ວ່າລູກຄ ັ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄົນ

ຕ່າງປະເທດ  

ຕົວແທນບ ລິສັດ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

- ຕົວແທນບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ: ເລີິ່ມຈາກທີິ່   

ມີມາດຕະການປດິປະເທດໄດຍຸ້ດການໃຫ້ບ ລິການ 

ແລະ ຂາດລາຍຮັບ 100% (ມຖິຼຸນາ 2020) 

ໃຫ້ພະນັກງານພັກວຽກໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ເງິນເດືອນ (ມິຖຼຸນາ 2020 

ບ ໍ່ແນ່ນອນ 
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- ຕົວແທນບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງປະເທດ: ລາຍ

ໄດ້ຈ ານວນໜຶື່ງ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການບ ລກິານທ່ອງ

ທ່ຽວພາຍໃນ (ມິຖຼຸນາ 2020) 

ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ - ລາຍການທ່ອງທຽ່ວ/ກດິຈະກໍາການທ່ອງທຽ່ວທີິ່ໃຊ້
ເວລາຫ າຍກວ່າ 4 ຊົົ່ວໂມງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ 

ໜັກ (ມິຖຼຸນາ 2020) 

- ລາຍການທ່ອງທຽ່ວ/ກດິຈະກໍາການທ່ອງທຽ່ວທີື່ຢ ູ່

ໃກ້ກັບເສັັ້ນທາງຫຼັກ ແລະ ໃຊ້ເວລາໄລຍະສັັ້ນແມ່ນ
ກໍາລັງເປັນທີິ່ສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ປະເທດຈ ານວນໜຶື່ງ (ມຖິຼຸນາ 2020) 

- ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແມ່ນບ  ິ່ສາມາດ

ຕອບສະໜອງພຽງພ ກັບລາຍຈ່າຍ (ພະຈິກ 2020) 

- ສະມາຊິກສະມາຄ ມທຸລະກດິການທອ່ງທ່ຽວແຂວງ 

ຫຼວງພະບາງ (ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ກະສິກໍາ, ຕ ໍ່າ

ແຜ່ນແພ, ເຄ ື່ອງທີື່ລະນຶກ ແລະ ອືິ່ນໆ) ລາຍຮັບຫ ຼຸດ

ລົງ 70-80% ໃນປີ 2020 ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ 

(ມິຖຼຸນາ 2020) 

ພະນັກງານ 30-60% ໄດ້ພັກວຽກໂດຍບ ໍ່ໄດ້

ຮັບເງິນເດ ອນ (ມຖິຼຸນາ 2020) 

ຄາດວ່າຈະມີການປິດກິດຈະການຮອດທາ້ຍ 

ປ ີ2020 

ສະມາຊິກຂອງສະມາຄ ມທຸລະກິດທອ່ງທ່ຽວ

ຫ ວງພະບາງ: 80-90% 

ຈະລ ັ້ມລະລາຍຮອດທ້າຍ 

ປ ີ2020 

ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານ
ອາຫານ 

- ພາຍຫ ັງມີມາດຕະການປິດປະເທດ - ເຮັດໃຫ້ລາຍ 

ຮັບຫຼຼຸດລ ງ 100%, ແລະ ຫ ັງຈາກນັັ້ນປະມານ  

80% ແມ່ນສ ນເສຍລາຍຮັບ (ມິຖຼຸນາ 2020) 

- ພະນັກງານ 40% ໄດ້ພັກວຽກໂດຍບ ໍ່ໄດ້

ຮັບເງິນເດ ອນ (ມຖິຼຸນາ 2020) 

- ໄດ້ປ ດພະນັກງານອອກ 80% (ມິຖຼຸນາ 

2020) 

- ໜີັ້ສິນຄາດວ່າຈະເພີິ່ມຂຶັ້ນ ເນືິ່ອງມາຈາກ
ການສະສົມຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ 
ອາດຈະ 
ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການລົັ້ມລະລາຍໄດ ້
(ມິຖຼຸນາ 2020) 
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- ຍອດຂາຍຂອງຮ້ານອາຫານໄດຫ້ຼຼຸດລ ງ 60% ເມ ື່ອ

ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ພະຈກິ 

2020) 

- ຍອດຂາຍຂອງໂຮງແຮມໄດ້ຫ ຼຸດລົງ 70% ເມືິ່ອທຽບ

ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ພະຈກິ 2020) 
- ໂຮງແຮມທີິ່ໄດ້ຮັບໂຄຕ້າໃຫ້ເປັນສະຖານທີິ່ກັກ

ກັນສໍາລັບຜ ້ເດີນທາງເຂົັ້າມາປະເທດສາມາດເພີິ່ມຂຶັ້ນ 
30% ຂອງຈາໍນວນຫ້ອງ (ພະຈກິ 2020) 

- ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມີການກໍານົດນະໂຍ 
ບາຍ ເພືິ່ອໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດາໍເນີນຕ ໍ່ໄປໄດ້ ໂດຍ
ການຫຼຼຸດລາຄາ 50% (ພະຈິກ 2020) 

- ໂຮງແຮມຈໍານວນໜຶິ່ງໄດ້ປດິການໃຫ້ບ ລິການ ແລະ 
ປະກາດຂາຍກິດຈະການ (ພະຈິກ 2020) 

- ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແມ່ນບ  ິ່ສາມາດ

ຕອບສະໜອງພຽງພ ກັບລາຍຈ່າຍ (ພະຈິກ 2020) 

- ໄດ້ປ ດພະນັກງານອອກຫ າຍກວ່າ 75% 

- ພະນັກງານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພຽງແຕ່ 10 

ຫາ 20% ຂອງເງິນເດອືນປ ກກະຕິ, ໂດຍ
ບ ໍ່ໄດ້ປ ດພະນັກງານອອກ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ
ຕ້ອງການຮັກສາພະນັກງານຜ ້ທີິ່ມີຄວາມ 
ຮ ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໄວ້. 
(ພະຈິກ 2020) 

- ທຸລະກິດປະມານ 20% ຈະພະເຊີນໜ້າ
ກັບບັນຫາການລົັ້ມລະລາຍ 

- ເນືິ່ອງຈາກທຸລະກດິຂາດທຶນຫ າຍ - ດັົ່ງ 

ນັັ້ນຄາດວ່າຈະສາມາດດໍາເນີນ

ກິດຈະການໄດ້ຮອດແຕ່ກາງປີ 2021 

(ພະຈິກ 2020) 

 

ກະຊິກາໍ - ຜົນຜະລິດຈ ານວນໜຶື່ງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນສະໜອງໃຫ້ແກ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ 

ໂຮງແຮມ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຢູູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເມືອງ

ວັງວຽງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶິ່ງຫ ຼຸດລົງ 10 

ເຖິງ 30% (ມິຖຼຸນາ 2020) 

- ພາຍຫຼັງທີິ່ມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນແລ້ວ, ແຕ່ຍອດ 

ຂາຍຍັງສ ບຕ ໍ່ຫຼຼຸດລ ງ  

- ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ - ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 
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ຮ້ານຂາຍຍົກຂາຍ 
ຍ່ອຍ, ສອ້ມແປງ 

ລ ດໃຫຍ່ ແລະ  

ລ ດຈັກ   

- ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ ໄດ້ປ ດພະນັກງານອອກ 20%  - ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 
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ສິິ່ງທາ້ທາຍໃນປດັຈບຸນັ, ບນັດາທາ່ອຽ່ງ ແລະ ຜ ມ້ອີດິທພິນົຕ ໍ່ການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທຽ່ວ 

 
 

ບນັດາສິິ່ງທາ້ທາຍຕ ໍ່ການທອ່ງທຽ່ວໂລກ 
 

ອີງໃສ່ສະພາບປັດຈຸບັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວທົົ່ວໂລກອາດໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟ  ແລະ ກັບຄືນມາ    

ຄືກຄືນອີກຄັັ້ງພາຍຫ ັງທີິ່ມີຢາວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດ COVID 19 ອອກມາຮັບໃຊ້ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງໃນປະເທດຕ່າງໆ

ໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟ . ຮ ບແບບຕົວຢູ່າງການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ McKinsey ຄາດຄະເນວ່າລາຍໄດ້ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ

ຈະຫ ຼຸດລົງ 3 ພັນຕືັ້ ເຖິງ 8 ພັນຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ກ່ອນທີິ່ການທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບຟ ື້ນຟ ກັບຄືນມາຢ ູ່ທີິ່ລະດັບ 60 ເຖິງ 

80% ໃນປີ 2021 ໂດຍສົມທຽບໃສ່ກ່ອນໜ້າຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ແລະ ຄາດວ່າການທ່ອງ 

ທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟ  ແບບເຕັມສ່ວນ ໃນປີ 2023 (McKinsey 2020b). 

ການຢຸດສະຫງັກຂອງການທອ່ງທ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ເສດຖະກິດໃນວົງກວາ້ງ ແລະ ມີລັກສະນະທີິ່ເຊືິ່ອມ

ໂຍງກັນໃນຂະແໜງການ. OECD ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ມ ນຄ່າເພີິ່ມຂອງການທອ່ງທ່ຽວຫ າຍກວາ່ໜຶິ່ງສ່ວນສາມທີິ່ປະກອບເຂົັ້າ

ໃນເສດຖະກິດໃນພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນມາຈາກຜົນກະທົບທາງອ້ອມ, ຊຶິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນກັນແບບກວ້າງ 

ຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິິ່ງລະຫວ່າງການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ຂະແໜງການອືິ່ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຜະລິອາຫານ, ກະສກິໍາ, ການຂົນ 

ສົົ່ງ, ທຸລະກດິບ ລິການອືິ່ນໆ (OECD 2020). 

 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

ການຈໍາກັດການເດີນທາງຂອງບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆໃນໂລກເຊັົ່ນ:  ການຫ ຼຸດຜ່ອນການເດີນທາງທາງອາ 

ກາດ, ການປິດປະເທດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການເຂົັ້າ-ອອກ

ປະເທດ, ລະບຽບການກັກກັນທີິ່ເຂັັ້ມງວດ) ຄາດວ່າຍັງ

ຈະສືບຕ ໍ່ໃນປີ 2021 ເພາະວ່າຫ າຍປະເທດໃນທະວິບເອີ

ລົບຍັງມີການລະບາດຮອບສອງຂອງພະຍາດ COVID 

19. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ 

ນີວຊີແລນ ໄດ້ມີແນວຄິດລິເລີິ່ມໃນການເປີດການທ່ອງ 
ທ່ຽວລະຫວ່າງປະເທດທີິ່ສາມາດຄວບຄຸມບັນຫາໂຄ

ວິດ-19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ ຫ ື ເອີັ້ນວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນ

ຮ ບແບບ Travel bubble, ແຕ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຕົວຈິງກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດເຫັນເປັນຮ ບປະທໍາເທົົ່າທີິ່
ຄວນ. 
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ປະເທດທີິ່ມີທາ່ແຮງທາງດ້ານຕະຫ າດການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ຫ  ື ສາມາດເປີດການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ 

Travel bubble ຢ ູ່ໃນພາກພືັ້ນໄດ ້ແມ່ນມີໂອກາດທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟ ໄວກວາ່ບັນດາປະເທດທີິ່

ເພິິ່ງພາຕະຫ າດພາຍໃນພາກພືັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາໄສນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສປ ຈີນ, ເອີລົບ ແລະ ສະຫະລັດ (WB 

2020).  

ຍ້ອນສະພາບການທົດຖອຍຂອງການທອ່ງທ່ຽວທີິ່ນັບມືັ້ນັບແກ່ຍາວ, ການທອ່ງທ່ຽວອາດຈະໃຊ້ເວລາຫ າຍປີ ເພືິ່ອ

ໃຫ້ກັບຄືນມາສ ່ສະພາບເດີມຄືກັນກັບກອ່ນໜ້າທີິ່ຈະມກີານແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ມີຫ າຍທຸລະກິດທີິ່

ຈະຄາດຄະເນວ່າ ຈະນໍາໄປສ ກ່ານລົັ້ມລະລາຍ ແລະ ປິດກິດຈະການ - ແຕ່ບັນດາທຸລະກິດທີິ່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດາ້ນການ

ເງິນ ແລະ ໜີັ້ສິນຕໍໍ່າແມ່ນມີໂອກາດສ ງທີິ່ຈະສາມາດສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ຜ່ານຜ່າວກິິດນີັ້ໄປໄດ້. ແຕ່ສໍາລັບ ສປປ 
ລາວ ກ ໍ່ອາດຈະຕົກຢ ູ່ໃນສະພາບທີິ່ກ່າວມາເທິງນີັ້ເຊັົ່ນດຽວກັນ (ຈະອະທິບາຍເພີິ່ມເຕີມຂ ໍ້ຕ ໍ່ໄປ). 

 

ບນັດາສິິ່ງທາ້ທາຍຕ ໍ່ຂະແໜງທອ່ງທຽ່ວຢ ູ່ ສປປ ລາວ   
 

ການທີິ່ຈະກໍານົດຈຸດຢ ນ ຫ ື ເປ ື້າໝາຍຂອງການທ່ອງທຽ່ວຂອງ ສປປ ລາວ ຢ ູ່ໃນພາກພືັ້ນໃຫ້ໄດ້ດີແນວໃດນັັ້ນ 
ພາກທຸລະກິດແມ່ນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ ື ຂັບເຄືິ່ອນໄປຊ່ວຍກັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ການທ່ອງທຽວລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ໃນໄລໄຍະກ່ອນທີິ່ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະ 

ຍາດ COVID-19 ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການທ່ອງທຽ່ວທີິ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງແມ່ນຍັງຕໍໍ່າ ແລະ ຄວາມ

ເປັນໄດ້ໃນການຟ ື້ນຟ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຊກັຊ້າຂຶັ້ນໄປອີກຕືິ່ມ. 

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຄາດວ່າຈະແກ່ຍາວໄປຮອດປີ 2021 ແລະ ບັນດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິກໍາ

ລັງພະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຫ າຍຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຊໍາລະເງິນກ  ້ ຫ  ື ໜີັ້ສິນຕ່າງໆ ຊຶິ່ງບັນຫາດັົ່ງ 
ກ່າວແມ່ນເພີິ່ມຄວາມສ່ຽງສ ງໃຫ້ແກ່ທຸລະກດິທີິ່ຈະປິດການດາໍເນີນກິດຈະການ. 

 

ຍ້ອນຜົນກະທົບເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ບັນດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິໄດ້ລາຍງານວ່າ 65% 

ມີຄວາມສ່ຽງສ ງທີິ່ຈາໍເປັນຕ້ອງຢຸດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງບາງສ່ວນ (UN 2020b). ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພະເຊີນ

ກັບບັນຫາດ້ານການເງິນ, ຂາດທຶນໝ ນວຽນ ຊຶິ່ງທຸລະກິດປະມານ 50% ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນພຶດສະພາວ່າ, ພວກເຂົາມີຄັງ

ສໍາຮອງພຽງພ ພຽງແຕ່ 4,5 ຫາ 5 ເດອືນເທົົ່ານັັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາທຸລະກດິມີບັນຫາດ້ານການເງິນ ແລະ ຂາດທຶນໝ ນ 

ວຽນ ຊຶິ່ງເປັນອປຸະສັກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ແກ່ການສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນທຸລະກດິ ຫ ື ຮັກສາໃຫ້ທຸລະກດິໃຫ້ສາມາດຜ່ານຜ່າວກິິດນີັ້, ແຕ່ບັນດາທຸ 

ລະກິດດັົ່ງກ່າວກ ໍ່ບ ໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈທີິ່ຈະຢ ມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນ.  ແຕ່ສະເໜີໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກນະໂຍ 
ບາຍຫ ືມາດຕະການຕ່າງໆເພືິ່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນພາກທຸລະກດິເຊັົ່ນ: ມາດຕະການຜອ່ນຜັນການຊາໍລະພາສີອາກອນ, ການ

ໂອນເງິນຕະຫ ອດຮອດການປັບປງຸມາດຕະການກວດຫາເຊືັ້ອພະຍາດ COVID-19 ຢ ູ່ຕາມດ່ານຕ່າງໆເພືິ່ອຄວາມປອດໄພ

ທາງດ້ານສຸພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ບ ລິໂພກ ກ ໍ່ຄືນັກທ່ອງທ່ຽວ (ADB 2020a). 
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ແມ່ຍິງຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຊຶິ່ງກວມເອົາຫ າຍກວ່າເຄິິ່ງ

ໜຶິ່ງທີິ່ເປັນເຈົັ້າຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ທີິ່ຫາກ ໍ່ສ້າງຂຶັ້ນໃໝ່ 

ແມ່ນພະເຊີນກັບບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີິ່ເກີດຈາກການ

ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເພາະວ່າພວກເຂົາຍັງ

ບ ໍ່ທັນສາມາດປັບຕົວເຂົັ້າກັບຜົນກະທົບທີິ່ຮຸນແຮງຂອງ
ເສດຖະກິດ  ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອນເພືິ່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆ. ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕັດຫຍິບ ຊຶິ່ງ
ເປັນຂະແໜງການທີິ່ມີຈໍານວນແມ່ ຍິງຫ າຍກວ່າຜ ້ຊາຍ 
ແລະ ເປັນຂະແໜງການທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງທີິ່

ສຸດ (UN 2020b). 

ພາກທຸລະກິດໄດ້ລາຍງານວ່າສິິ່ງທີິ່ທ້າທາຍໃນ
ການສືບຕ ໍ່ເປີດປະເທດ ແລະ ບ ລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ຢ ູ່ ສປປ 

ລາວ (60% ເຖິງເກືອບ 90%) ຄິດວ່າມາດຕະການຕ່າງໆ

ກ່ຽວພາສີອາກອນທີິ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກມານັັ້ນແມ່ນ
ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດໄດ້ເທົົ່າທີິ່
ຄວນ. ແຕ່ພາກທຸລະກິດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫ ືອ
ຢູ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄ່າໄຟຟ້າ-ນໍ ໍ້າປະປາ 

(ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຄ່າໄຟຟ້າ), ການເລືິ່ອນການຊໍາລະເງິນກ ້, 

ເງິນກ ້ດອກເບັັ້ຍຕໍ ໍ່າ, ການໂຈະເສຍພັນທະອາກອນຊົົ່ວ 

ຄາວ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາອືິ່ນໆ (UN 2020b). ຕ ໍ່

ກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວພາກທຸລະກິດຍັງເຫັນວ່າຂ ໍ້ສະເໜີຍັງບ ໍ່
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຫ ື ມີການຕອບສະໜອງຊັກຊ້າ
ຈາກລັດຖະບານ.   

 ພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນ
ອີກວ່າ ການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ ເທດອາດ
ຈະບ ໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບແຜນຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວໄລຍະສັັ້ນ 

ຫາ ໄລຍະກາງ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຈໍານວນຊາກອນມີໜ້ອຍ, 

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຊືັ້ຕໍໍ່າ ແລະ ພຶດຕິກໍາ/ຄ່ານິຍົມ
ໃນການທ່ອງທ່ຽວຂອງຄົນພາຍໃນປະເທດຍັງບ ໍ່ທັນສ ງ. 
ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜຶິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າການຊຼຸກຍ ້
ສົົ່ງເສີມຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດກ ໍ່ຖືວ່າເປັນກາ  

ລະໂອທີິ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຍົກ
ລະໂອທີິ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໃນການພັດດັບຄຸນນະພາບ
ການໃຫ້ບ ລິການໃຫ້ດີຂຶັ້ນ (ການສືິ່ສານທີິ່ດີກັບຜ ້ສະ 

ໜອງ, ການທົດສອບຕະຫ າດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມໃນ

ດ້ານຕ່າງໆ) ແລະ ພ້ອມກັນນັັ້ນຍັງເປັນວິທີການທີິ່ຈະ

ຮັກສາພັກນັກງານຜ ້ທີິ່ມີຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ 

ປະສົບການໄວ້ອີກດ້ວຍ ແລະ ແນ່ນອນວ່າລາຍຮັບອາດ

ຈະບ ໍ່ໄດ້ສ ງຄືທີິ່ຜ່ານມາ.  ນອກຈາກນັັ້ນ, ຖ້າຫາກເບິິ່ງ

ໃນທັດສະນະທາງດ້ານການເງິນ  (ທຶນ), ການລົງທຶນເຂົັ້າ

ໃນການສ້າງສິິ່ງໃໝ່ໆ ຫ ື ອັນໃດໜືິ່ງໃນໄລຍະນີັ້ແມ່ນ
ເຫັນວ່າບ ໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມເພາະຜົນຕອບແທນທີິ່ຈະ
ໄດ້ຮັບແມ່ນບ ໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ ແລະ ຍິິ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ບ ລິສັດ ຫ ື ທຸລະກິດສ ນເສຍງົບປະມານ  ຫ ື ລາຍ
ຈ່າຍຫ າຍຂຶັ້ນ. 

ອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສໍາພາດກັບພາກທຸລະ

ກິດໃນເດືອນພະຈິກ 2020 ແລະ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາ

ຫາລືກ ັບພາກສ່ວນທີິ່ກ ່ຽວຂ້ອງ ໃນເດືອນທັນວາ 

2020 ຊຶິ່ງໄດ້ສະແດງທັດສະນະໄປໃນທິດທາງດຽວ

ກັນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດວ່າເປັນ 
“ຕະຫ າດສະເພາະ”. ໃນກ ໍ່ລະນີມີນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 

ຈໍານວນ 500.000 ຄົນ ແຕ່ໃນນັັ້ນມີພຽງ 1.000 

ຄົນທີິ່ຊືັ້ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ (package), ນີັ້ສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ 
ທ່ຽວຂອງປະຊາຊົນລາວ ຍັງຈໍາກັດຫ າຍ. ບັນດາໂຮງ 
ແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ໄດ້ຫ ຼຸດລາຄາລາຍການຕ່າງໆ

ລົງຫ າຍພ ສົມຄວນ (70% ຫາ 80%) ເພືິ່ອຕອບສະ

ໜອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ເຖິງ

ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມວິທີການດັົ່ງກ່າວນີັ້ອາດຈະບ ໍ່ມີຄວາມ

ຍືນຍົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພຽງແຕ່ໃນໄລຍະສັັ້ນກ ໍ່ຕາມ, 

ເພາະເນືິ່ອງຈາກວ່າຍັງຕ້ອງການງົບປະມານ (ທຶນ) ໃນ
ການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ. 

 

 20 



 
 

ໃນແຜນຟ ື້ນຟ ໄລຍະກາງ, ການກາໍນົດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ເພາະ

ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທຽ່ວສາມາດປັດຕົວໄດ້, ພ້ອມນັັ້ນກ ໍ່ຈະຊ່ວຍໃນການຈດັການກັບລະດ ການທ່ອງທຽ່ວ 

ເຊັົ່ນ: ໃນໄລຍະຊ່ວງທີິ່ມີນັກທອ່ງທ່ຽວຫ າຍ ແລະ ນັກທອ່ງທຽ່ວໜ້ອຍ. ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ

ທາງດ້ານທຶນຮອນ ຫ ື ການເງິນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຜ່ານຜ່າວກິິດ ຫ ື ສາມາດສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນກດິຈະການຕ ໍ່ໄປໄດ້ ຊຶິ່ງ
ບັນຫາດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກ ໍ່ໄດ້ຍົກຂຶັ້ນມາປກຶສາຫາລກືັນຢ ູ່ໃນກອງປະຊຼຸມແລ້ວ. ພາກທຸລະກິດເຊືິ່ອວ່າຖາ້ຫາກພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້ຮັບ

ການຊ່ວຍເຫ ອືຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະຢຸດໃຫ້ບ ລິການໃນເດືອນມີນາ ປ ີ 2021 ນີັ້ເພາະເນືິ່ອງມາຈາກຂາດ 

ທຶນຮອນໝ ນວຽນໃນການດໍານເນີນກດິຈະການຕ ໍ່. 

ພາກທຸລະກິດພ້ອມທີິ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມກືັບພາກລັດ ໃນການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່າງຈິງຈັງ ໂດຍການແບ່ງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນຮບັຟັງຄໍາຄິດເຫັນເຊິງກັນ ແລະ ກັນ ແລ້ວຄົັ້ນຄ້ວາເພືິ່ອຫາທາງ

ອອກຮ່ວມກັນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ໃນເວລາເກີດວກິິດການເຊັົ່ນນີັ້ ອີກສິິ່ງໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຄກືານສ້າງຕັັ້ງສະພາການທອ່ງທ່ຽວຂຶັ້ນ 

ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ໃນການຄັບເຄືິ່ອນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວອີກ. 

ຜົນຂອງການສໍາພາດຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເນັັ້ນໃສ່ການທ່ອງທຽ່ວແບບຍືນຍົງ ແລະ ການທອ່ງທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງ 
ແວດລ້ອມນັັ້ນແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີິ່ດີ, ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນອາດຈະມີຕົັ້ນທຶນສ ງ ດັົ່ງນັັ້ນ, 

ຄວນມີການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງິນຈໍານວນໜຶິ່ງ, ການສະໜັບສະໜ ນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ 

ເພືິ່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮ ້ຈັກວິທີທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກດິຂອງຕົນເອງມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມຫ າຍຂຶັ້ນ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍແມ່ນເປັນສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້

ສາມາດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍໄດ້ ແລະ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍຕະຫ າດໃຫ້
ກວ້າງຂວາງຫ າຍຂຶັ້ນ. 
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ບນັດາທາ່ອຽ່ງ ແລະ ປດັໃຈທີິ່ມອີດິທພິນົຕ ໍ່ການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທຽ່ວ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ນອກຈາກນີັ້, ການຄາດຄະເນ ແລະ ຮ ບແບບຕົວຢູ່າງໃນການຟ ື້ນຟ  ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການທອ່ງທ່ຽວຈະຟ ື້ນຟ ຊ້າ 

ແລະ ຖືກຂັບເຄືິ່ອນໂດຍບັນດາປະເທດທີິ່ເພິິ່ງພາອາໄສການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເປັນຫ ກັ (ຜົນກະທົບສ ງ), ການເດີນ 

ທາງທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ເພິິ່ງ ພາອາໄສການເດີນທາງອາກາດ (ຜົນກະທົບປານກາງ), ປດັໃຈດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສະອາດ (ຜົນກະ 

ທົບປານກາງ), ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເດີນທາງເພືິ່ອທຸລະກິດ (ຜົນກະທົບປານກາງ) ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຊຶິ່ງເປັນປດັໃຈທີິ່ມີ

ອິດທິພົນຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈດ້ານການເດີນທາງ (ຜົນກະທົບຕໍໍ່າ). 
  

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນຍັງບ ໍ່ທັນມີການຄົັ້ນຄວ້າຢູ່າງເລກິເຊິິ່ງກ່ຽວກັບຕະຫ າດ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ ້ເຖິງທັດສະນະ ຫ ື ຄວາມ

ຕ້ອງການໃນການເດີນທາງ, ແຕ່ມີການບົົ່ງບອກວ່າ ຍັງມກີຸ່ມຕະຫ າດ/ນກັທ່ອງທ່ຽວທີິ່ມີຄວາມປາຖະໜາຢາກເດີນທາງທ່ອງ

ທ່ຽວ, ແຕ່ຍັງເປັນທີິ່ສົງໃສຢ ູ່ວ່າ ແມ່ນກຸ່ມຕະຫ າດໃດທີິ່ຈະເປັນກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍ ແລະ ລິເລີິ່ມໃນການເດີນທາງກ່ອນໝ ່ 

ຖ້າຫາກວ່າມີມາດຕະການຜອ່ນຜັນການຈໍາກດັການເດີນທາງແລ້ວ ແລະ ພຶດຕິກໍາການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຈະເປັນແນວໃດ. 
ກຸ່ມຕະຫ າດຜ ້ມອີາຍຸສ ງ ແລະ ມີການໃຊ້ຈາ່ຍສ ງອາດຈະຍັງບ ໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃນໃນການເດີນທາງປານໃດ ເພາະວ່າລາຍໄດ້

ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຫ ຼຸດລົງ ອັນເນືິ່ອງມາຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກດິທີິ່ເກີດມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 

19 ຊຶິ່ງຈະມີບົດບາດສ າຄັນຕ ໍ່ກັບພຶດຕິກ າການເດີນທາງທ່ອງທຽ່ວ. ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຫ າຍປະເທດໄດ້ເຫັນສິິ່ງທ້າທາຍ

ດັົ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບການຊຼຸກຍ ້ການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເພືິ່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫກ້ັບຄືນມາຟ ື້ນຕົວ 

ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນວົງກວ້າງເພາະເປັນການແກ້ໄຂການຟ ື້ນຟ ໄລຍະສັັ້ນຕ ໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19.  

 

ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂຶັ້ນກັບສະພາບການປູ່ຽນ 
ແປງຂອງໂລກ, ຢາວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດ COVID 19, ທັດສະ 

ນະຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບປຸງຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຄ ່ແຂ່ງໄດ້. 

ການແກ້ໄຂບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍໃນການຟ ື້ນຟ ຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວແມ່ນການສ້າງຄວາມສົມດ ນລະຫວ່າງຄວາມປອດໄພ, ມາດຕະ 

ການຜ່ອນຜັນການຈໍາກັດການເດີນທາງ, ໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງ/
ຈຸດຢ ນຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ທັນກັບສະພາບ
ການ. 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກກໍາລັງຄົັ້ນຫາ

ວິທີການໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວໂດຍ
ແນ່ໃສ່ວິທີການທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວດີຂຶັ້ນ 
ພາຍຫ ັງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. 
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ການຄາດຄະເນວາ່ ຄນຸລກັສະນະຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຈະເຮດັໃຫແ້ນວທາງ
ການຟ ື້ນຟ ປະສບົຜນົສາໍເລດັ: 

- ການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຕະຫ າດ
ການທອ່ງທຽ່ວ: ການຟ ື້ນຟ ທີິ່ໄດປ້ະສົບຜົນສ າເລດັສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນມາຈາກການປູ່ຽນແປງ ດາ້ນໂຄງສ້າງຕະຫ າດເພາະວາ່
ມັນບັງຄັບໃຫ້ມີການລົງທຶນໃສ່ຕະຫ າດອືິ່ນໃນພາກພືັ້ນ ແຕ່
ໃນຄະນະດຽວກັນຕະຫ າດດັັ້ງເດີມ (ນກັທ່ອງທ່ຽວເກົົ່າ) ຈະ

ກັບຄືນມາໂດຍທາໍມະຊາດເທືິ່ອລະກ້າວ. ດັົ່ງນັັ້ນການສາ້ງຄວາມເຂົັ້າໃຈຢູ່າງເລິກເຊິິ່ງກ່ຽວກັບຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຄວາມ
ອາດສາມາດ ທີິ່ຈະຂະຫຍາຍຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນແມ່ນເປັນສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຫ າຍ ແລະ ເພາະເນືິ່ອງຈາກວາ່ຕະຫ າດທີິ່
ເປັນຕະຫ າດໃໝ່ຈະນໍາເອົານັກ ທ່ອງທຽ່ວທີິ່ມີຄວາມນຍິົມໃໝ່ເຂົັ້າມາ ແລະ ຈະເປັນໂອກາດທີິ່ດີໃນການພັດທະນາຜະລດິຕະ
ພັນໃໝ່ໆ. 

ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ຊຼຸມຊົນກ ໍ່ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນການແກ້ໄຂດັົ່ງກ່າວ. ອີງຕາມປະສົບການທີິ່ຜ່ານມາ, 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການເດີນທາງແມ່ນເກີດຂຶ ັ້ນແນ່  

ນອນພາຍຫ ັງເກີດວິກິດການ, ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາໃນ

ການຟ ື້ນຟ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນກ ໍ່ຕາມ. ຕົວຢູ່າງ, ການ 

ທ່ອງທ່ຽວອາດຈະມີການປູ່ຽນແປງທີິ່ສໍາຄັນເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນຮ ບແບບການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີິ່

ເກີດຫ ັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ  COVID 19. 

ນັກທ່ອງທ່ຽວບາງກຸ່ມກ ໍ່ອາດຈະຫ ຼຸດລົງເນືິ່ອງມາຈາກ
ລາຍໄດ້ຫ ຼຸດລົງ ແລະ ກຸ ່ມຕະຫ າດນັກທ່ອງທ່ຽວທີິ່ມີ

ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນສ ງອາດຈະກັບຄືນມາ (WB 2020). 

ຄວາມໂປູ່ງໃສ, ການສືິ່ສານທີິ່ດີ ແລະ ການນໍາ

ສະເໜີບັນດາຂັ ັ້ນຕອນກ່ຽວກັບຫ ັກການ ຫ ື ມາດຕະ 
ການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພເປັນການ

ສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນທີິ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍ, 

ສໍາລັບວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດ COVID 19 ແມ່ນຄາດ

ວ່າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຕົັ້ນປີ 2021 ນີັ້, ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່

ຕາມຜົນຂອງການແຈກຢາຍ/ສັກວັກແຊັງອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີການພິຈາລະນາເປີດຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ

ຄືນໃໝ່, ຕະຫ ອດຮອດຄວາມໝັັ້ນໃຈຂອງນັກທ່ອງ

ທ່ຽວຕ ໍ່ການເດີນທາງ. 
ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສ ງທີິ່ຈະມີ

ການແຂ່ງຂັນກັນເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຫ ຼຸດລາຄາ ເພືິ່ອດຶງ

ດ ດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບຄືນມາ, ແຕ່ໄລຍະກາງ-

ຍາວ ເພືິ່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົມດ ນອາດຈະມີການປັບ
ເພີິ່ມລາຄາຂຶັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ການບ ລິການລົງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວອາດ 
 

ຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາທີິ່ດົນພ ສົມຄວນ ເພືິ່ອທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້
ຟ ື້ນຟ ກັບຄືນມາຄືກັບກ່ອນທີິ່ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈ້າງງານ/ສ້າງວຽກເຮັດ

ງານທໍາ ແລະ ລາຍໄດ້ທີິ່ເກີດຈາການທ່ອງທ່ຽວ. ດັົ່ງນັັ້ນ, 

ການຮ່ວມມື ແລະ ລວມຕົວກັນນັັ້ນແມ່ນຖືວ່າເປັນໂອ 
ກາດທີິ່ສໍາຄັນສໍາລັບພາກທຸລະກິດຢ ູ່ໃນປະເທດທີິ່ກໍາພັດ 

ທະນາ (WB 2020). 

ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ໄດ້ພິສ ດໃຫ້ເຫັນວາ່ການ 
ທ່ອງທ່ຽວສາມາດຜ່ານຜ່າຫ າຍເຫດການມາໄດ້ໃນຫ າຍ

ທົດສະວັດທີິ່ມາ, ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການແຜ່ລະບາດ

ຂອງພະຍາດ COVID 19 ໃນປີ 2020 ແມ່ນມີຄວາມ

ຮຸນແຮ່ງກວ່າຄັັ້ງທີິ່ຜ່ານມາຫ າຍເທົົ່າ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຄາດ

ຄະເນໄດ້ວ່າວິກິດການນີັ້ຈະສິັ້ນສຸດລົງເມືອໃດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, 

ການທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວກບັຄືນມາຟ ື້ນຟ ບ ໍ່ແມ່ນ
ອາໃສພຽງແຕ່ບຸກຄົນໃດໜຶິ່ງ  ຫ ື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃດ
ໜຶິ່ງທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຈະສາ 
ມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດທີິ່ມີປະສິດທິພາບເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟ ື້ນ
ຟ  ແລະ ກໍານົດທີດທາງຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ
ໄດ້.  
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- ການຕດັສນິໃຈຕ ໍ່ກບັການລງົທນຶຄນືໃໝ:່ ການລົງທຶນໃສ່ອນັໃດໜືິ່ງແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຢູ່າງລະອຽດ 
ແລະ ຊັດເຈນລະຫວ່າງມ ນຄ່າໃນການລົງທຶນ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີິ່ຈະໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວນສ້າງການ
ໂຄສະນາທາງດ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ລາຍການການທ່ອງທຽ່ວ. 

- ການແຈງ້ຂ ໍ້ມ ນ: ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ແມ່ນຄວນແຈ້ງຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ ເພືິ່ອເປັນການຟ ື້ນຟ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທຽ່ວຂອງຕົນ. 

- ຍດຸທະສາດທີິ່ມປີະສດິທພີາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂ ຫ  ືຫ ຼຸດຜ່ອນ

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ ງເຊັົ່ນ: ການສ້າງລາຍການໂຄສະນາເພືິ່ອເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍ, ການຫ ຼຸດ

ລາຄາ ຫ ື ການຜ່ອນຜັນຂັັ້ນຕອນການອອກ visa ແລະ ການເປີດຊາຍແດນ, ບັນດາມາດຕະການທີິ່ກ່າວມານັັ້ນ 

ອາດຈະບ ໍ່ພຽງພ ທີິ່ຈະຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທຽ່ວໄລຍະຍາວໄດ້ແຕ່ສິິ່ງໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຄືຕ້ອງມີຍຸດທະສາດທີິ່ມີປະສດິທີພາບ 

ແລະ ປະສິດທຜິົນ, ທກຸຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຈຶິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອດຸສະຫະກໍາການທ່ອງທຽ່ວສາມາດ

ຂັບເຄືິ່ອນຕ ໍ່ໄປໄດ້. 
 

ວທິກີານ ແລະ ການໃຫຄ້າໍແນະນາໍຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆ 
 

ໃນພາກນີັ້ ແມ່ນບັນດາຄໍາແນະນໍາຂອງບັນດາອົງການຈດັຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ກຽ່ວກັບວິທກີານຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍຫ ັງທີິ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19. ບັນດາຄໍາແນະນໍາເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍຕ ໍ່ລັດຖະບານກ ໍ່

ຄືຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວສາມາດກໍານົດເປ ື້າໝາຍໃນການຮວ່ມມືເພືິ່ອການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທ່ຽວ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍັງລວມ
ເຖິງຜົນກະທົບຂອງວກັແຊັງ ຕ ໍ່ກັບການພິຈາລະນາການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ ແລະ ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍງັຍົກໃຫ້ເຫັນບາງກ ໍ່ລະນີ
ສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດກຽ່ວກັບວິທກີານ ແລະ ມາດຕະການໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19. 

 

ຄາໍແນະນາໍຈາກບນັດາອງົການຈດັຕັັ້ງສາກນົກຽ່ວກບັບນັດາໜາ້ວຽກບລຸມິະສດິ 

ໃນການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ໄດ້ເລີິ່ມຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫ ື ຕອບສະໜອງຕາມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍສໍາລັບການ
ຕອບໂຕ້ການຟ ື້ນຟ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວເຊັົ່ນ:  ທະນາຄານໂລກ, ອົງການສະຫາປະຊາຊາດ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

ແລະ ຄະນະກາໍມາທິການເອີຣົບ ໄດ້ສະເໜີພາບລວມວຽກງານຈຸດສຸມຂອງຕົນ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ 4. 
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ຕາຕະລາງທ ີ4: ວຽກງານຈດຸສດຸຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັັ້ງສາກນົ 

ທະນາຄານໂລກ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ/ອງົ
ການທອ່ງທຽ່ວໂລກ 

ທະນາຄານພດັທະ 
ນາອາຊ ີ

ຄະນະກ າມາທກິານ 

ເອຣີບົ 

- ອັດສີດເງິນເພ ື່ອສ້າງສະພາບ 

ຄ່ອງ, ຫຼຼຸດຕ ັ້ນທຶນ   

- ການປັບຕ ວ ແລະ ການ
ການປັບປຸງໂຄງປະກອບ
ຂອງຂະແໜງການ 

- ການປັບປຸງການສະໜອງ
ຂອງການທອ່ງທ່ຽວ 

- ນ າໃຊ້ເຄືິ່ອງມື ແລະ ຮ ບ
ແບບດ້ານດີຈີຕອນ 

UN: ສຸ່ມໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ຍືນຍົງ, ການແບ່ງປັນຜ ນປະໂຫຍດ 

ຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນທ  າ 

ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ອງົການທອ່ງທຽ່ວໂລກ: 

1. ການຄວບຄຸມວິກດິການ ແລະ 
ຫຼຼຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບ  

2. ໃຫ້ການຊຼຸກຍ ້/ກະຕຸ້ນ ແລະ 

ເລັົ່ງການຟ ື້ນຟ  

3. ກະກຽມສ າລັບອະນາຄດົ 

- ການທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນ 

- ການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ຮ ບແບບ Travel 

bubble 

- ການເປດີດ່ານທີິ່
ເປັນເອກະພາບກັນ 
ໂດຍນ າໃຊ້ຂັັ້ນ
ຕອນດໍາເນີນ
ການຜ່ານແດນ 

ແລະ ການກວດ 

ກາສຸຂະພາບທີິ່ 

ເປັນເອກະພາບກັນ 

ການຮັບມ ດ້ານສຸຂະ 

ພາບ ແລະ ເສດຖະ 

ກິດ-ສັງຄ ມ   

 

 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ແນະນໍາຍຸດທະສາດການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທຽ່ວອອກ 4 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະທີໜຶິ່ງແມ່ນໃຫ້ເນັັ້ນໃສ່

ການອັດສດີເງິນເພືິ່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ແລະ ການຫ ຼຸດຕົັ້ນທຶນ, ໄລຍະທີສອງແມ່ນການປັບຕົວ ແລະ ການປັບ 

ປຸງໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງການ, ໄລຍະທີສາມແມ່ນການປບັປຸງຜະລິດຕະພັນ/ການສະໜອງຂອງການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ໄລ 

ຍະທີສີິ່ແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມື ແລະ ຮ ບແບບທາງດ້ານດີຈີຕອນ. 

ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ທະນາຄານໂລກ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜ ້ທີິ່ເປັນລ ກຄ້າຂອງທະນາຄານໂລກ ເພືິ່ອພິຈາລະນາຕ ໍ່ກັບຄໍາ

ແນະນໍາເຫ ົັ້ານີັ້ ເພືິ່ອໄປນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດໃນການຮັບມແືຕ່ລະໄລຍະເຊັົ່ນ: ໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ: 

- ໄລຍະສັັ້ນ: ການອັດສີດເງິນທຶນເພືິ່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກດິ ແລະ ການຫ ຼຸດຕົັ້ນທຶນຕ່າງໆ ຊຶິ່ງເປັນ

ມາດຕະການຕອບໂຕ້ສໍາລັບການຮັບມືໄລຍະສັັ້ນ, ພ້ອມນັັ້ນ ເພືິ່ອເປັນການຫ ກີເວັັ້ນການລົັ້ມລະລາຍ ຫ ື ປິດກດິຈະ 

ການ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຜ ້ດໍາເນີນກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດໃນສິິ່ງທີິ່ສາມາດເຮດັໄດ້ໃນເວລາ

ທີິ່ເໝາະສົມ, ຊຶິ່ງອາດຈະລວມເອົາການຍົກເວັັ້ນຄາ່ທໍານຽມ, ການສົົ່ງເງິນອາກອນຄືນ, ການຊ່ວຍເຫ ືອລາ້ຂອງລດັ 

ຖະບານ, ການອຸດໜ ນຄ່າແຮງງານ/ເງິນເດືອນ, ການປອ້ງກັນສຂຸະພາບຂອງພະນັກງານ, ການຝກຶອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະ 

ນັກງານໃນ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ. 
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- ໄລຍະກາງ: ສຸມໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຕ່າງໆ ເພືິ່ອເປັນຫ ກັຖານໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈ 

(ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ SMEs, ຄວາມເຂົັ້າໃຈທັດສະນະຂອງນັກທອ່ງທ່ຽວ, ການວິເຄາະວິໄຈຂະ 

ແໜງການ), ການຊຼຸກຍ ້ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກດິ, ການວາງຍດຸທະສາດການຟ ື້ນຟ , ການເປດີສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ

ຄືນໃໝ່, ການປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ. 

- ໄລຍະຍາວ: ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ໂດຍຜ່ານການສກຶສາຄົັ້ນຄ້

ວາເພືິ່ອໃຫ້ຮ ້ກ່ຽວກັບການຮັບມືວິກດິການ, ສະໜັບສະໜ ນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ, ຄວາມ

ຫ າກຫ າຍທາງດ້ານພ ມສາດ ແລະ ການປັບປຸງການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຍງັສົົ່ງເສີມທຶນແບບໃໝ່ຂອງ IFC (IFC Fast Track COVID-19 

Facility), ຊຶິ່ງເປັນການຊ່ວຍບ ລິສັດເອກະຊົນໃນການຮັບມກືັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດທົົ່ວໂລກ. ຊຶິ່ງທຶນສ່ວນໜຶິ່ງ

ແມ່ນມາຈາກ, ກອງທຶນການໂຕ້ວິກິດການຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດ (Real Sector Crisis Response Envelope) 

ໂດຍມີງົບປະມານ 2 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ (Institutions Response Envelope) ມີງົບ 

ປະມານ 6 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ. ງົບປະມານດັົ່ງກ່າວ ເນັັ້ນໃສ່ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າຂອງ IFC ທີິ່ມີສະຖານະທາງ

ທຸລະກິດທີິ່ຂອ້ນຂ້າງດທີີິ່ມີຢ ູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ສໍາລັບຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ງົບປະມານດັົ່ງກາ່ວຈະເນັັ້ນໃສ່ພາກສ່ວນສະຖານທີິ່

ພັກ (WB 2020). 

 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
 

ອົງການສະຫາປະຊາຊາດໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິກດິການທອ່ງທ່ຽວທີິ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 

19 ຊຶິ່ງເປັນໂອກາດທີິ່ບ ໍ່ເຄີຍເກດີຂຶັ້ນມາກອ່ນ ທີິ່ເຮດັໃຫ້ເກດີມີການປູ່ຽນແປງສາຍພົວພັນການທ່ອງທຽ່ວກັບທ າມະຊາດ, 

ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເສດຖະກດິ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍັງແນະນໍາເພີິ່ມເຕີມໃຫ້ເນັັ້ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, 

ການລົງທຶນ ເຂົັ້າໃນເສດຖະກິດເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຮັບປະກັນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ

ຢູ່າງເປັນທໍາ, ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີວຽກເຮັດງານທໍາ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ສ ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງຮ ບແບບການຮ່ວມມືໃໝ່ໆ ເພືິ່ອ

ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍພາກສ່ວນ, ເພືິ່ອຮັບປະກນັການປະສານງານ ແລະ ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟ ື້ນຟ ທີິ່ມີ

ປະສິດທິພາບ. ພ້ອມດຽວກັນ, ຍັງເນັັ້ນໜັກໃສ່ການຊຼຸກຍ ້ການຄົັ້ນຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເອົາຄົນໃນ

ທ້ອງຖິິ່ນເປັນສ ນກາງຂອງການພັດທະນາ. ການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທ່ຽວຈະຕ້ອງອີງໃສ່ນະໂຍບາຍທີິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ ້

ແລະ ມີຫ ັກຖານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ. (UN 2020a). 

ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແມ່ນໃຫ້ສຸມໃສ່ການສະໜອງທຶນໃຫ້ທຸລະກິດ ແລະ ການຮກັສາວຽກ 

ເຮັດງານທໍາ, ຟ ື້ນຟ ຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທຽ່ວເປັນຕົັ້ນແມ່ນຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ 

ແລະ ການເປດີປະເທດຢູ່າງມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ (UNWTO 2020). 
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- ລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການປະສານງານໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ 
- ສ້າງລາຍໄດ້ເພີິ່ມ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ 

- ການຄົັ້ນຄິດປະດດິສ້າງ ແລະ ການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃນຍຸກການດໍາລົງຊີວິດປ ກກະຕິແບບໃໝ່ (New Normal) 

 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ
 

ໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີADB ກຽ່ວກັບການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ການ 

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວາ່ງສອງປະ 

ເທດທີິ່ສາມາດຈັດການເລືິ່ອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ): 

- ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ເປັນທາງເລືອກທີິ່ໜ້າສົນໃຈສໍາລັບປະເທດທີິ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງ

ດ້ານຕະຫ າດການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ໃນຄະນະດຽວກັນການສົົ່ງເສີມການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດບ ໍ່

ແມ່ນເລືິ່ອງງ່າຍ, ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຍງັຂາດລາຍໄດ້/ລາຍຮັບ, ບັນດາມາດຕະການຈໍາກັດຕ່າງໆ ແລະ ສະຖານທີິ່ທ່ອງ

ທ່ຽວຕ່າງໆອາດໃຊ້ເວລາໃນການປູ່ຽນແປງ/ປັບປຸງຕົວເອງ ຈາກຕະຫ າດສາກົນມາເປັນຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ. 

- ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble (ການເປດີການທ່ອງທ່ຽວລະຫວາ່ງສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດການ

ເລືິ່ອງໂຄວດິ-19 ໄດດ້ີເທົົ່າໆກັນ) ເຫັນວາ່ເປັນທາງເລອືກທີິ່ໜ້າສົນໃຈເພືິ່ອຟ ື້ນຟ ເສດຖະກດິໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ 

ດາປະເທດຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງເສດຖະກດິຫ ັກ.  ໃນກ ໍ່ລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ການເຮັດການທ່ອງທຽ່ວ

ໃນຮ ບແບບ Travel bubble ຊຶິ່ງປະເທດທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງແມ່ນປະເທດໄທ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ທະ 

ນາຄານພັດທະນາອາຊຍີັງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການທີິ່ຈະເຮັດການທອ່ງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble ນັັ້ນສິິ່ງໜຶິ່ງ

ທີິ່ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ແລະ ພິຈາລະນາ ແມ່ນສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ.  

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນ 

ເອກະພາບກັນຕະຫ ອດຮອດວິທີການໃນການຕິດຕາມນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດກ້ໍານົດເຂົັ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດການ 

ທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble. 
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ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນາໍ

ວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble (ການ

ເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດ 

ການເລືິ່ອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ) ແມ່ນເປັນທາງ

ເລືອກສໍາຮອງທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມທີິ່ສຸດ, ມີຫ າຍ

ປະເທດໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການເປີດປະເທດແບບບ ໍ່ຈໍາແນກ
ປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວເຊັົ່ນ: ປະທດເມົາດິບໄດ້ເປີດປະ 
ເທດແບບບ ໍ່ຈໍາແນກປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ (ເປີດຮັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວສາກົນທົົ່ວໄປ) ແຕ່ປະ ເທດເມົາດິບໄດ້ສ້າງຄ ່
ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບ ສໍາລັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວທີິ່ເດີນທາງເຂົັ້າມາ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການຮັບມືໃນ
ກ ໍ່ລະນີມີເຫດການເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ. ປະ 
ເທດເມົາດິບໄດ້ນໍາໃຊ້ຮ ບແບບການທ່ອງທ່ຽວ  “ໜຶິ່ງ
ເກາະໜຶິ່ງລີສອດ” ຊຶິ່ງອາໄສການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງ

ສັງຄົມ. (ADB, 2020b) 

ຄະນະກາໍມາທກິານເອຣີົບ 

ສະຫະພາບເອີລົບສະໜັບສະໜ ນຍຸດທະສາດໂດຍເນັັ້ນ
ໃສ່:  

- ການຮັບມື/ຕອບໂຕ້ກັບວິກິດການທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບໄລຍະສັັ້ນ (ຮີບດ່ວນ) ແລະ ຄວາມ

ຕ້ອງການດ້ານມະນຸດສະທໍາ; 

- ການສ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການ

ປິິ່ນປ ວ, ນໍໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ຕະ 

ຫ ອດຮອດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພ້ອມ
ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ 

- ການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ 

ເສດຖະກິດໃນໄລຍະສັ ັ້ນ, ລວມທັງການສະ  

ໜັບສະໜ ນພາກທຸລະກິດໂດຍເນັັ້ນໃສ່ວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ການປະຕິ
ຮ ບ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະ 

ບານ. 

 

 

 

ການການພິຈາລະນາເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ ເມືິ່ອມີຢາ

ວັກແຊັງຕ້ານ COVID-19 

ພາຍຫ ັງມີການຮັບຮອງ ແລະ ເລີິ່ມແຈກຢາຍ

ວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດ COVID 19 ໝາຍຄວາມວ່າ

ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫ ື ມີ
ໂອກາດທີິ່ຈະເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ ໂດຍມີການຜ່ອນ 
ຜັນມາດຕະການຈໍາກັດການເດີນທາງຕ່າງໆ. ເຖິງຢູ່າງ 

ໃດກ ໍ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຢາວັກແຊັງຂອງບັນດາປະເທດ

ຕ່າງກ ໍ່ເປັນສິິ່ງທີິ່ທ້າທາຍ ແລະ ເປັນໂອກາດເຊັົ່ນດຽວ
ກັນສໍາລັບປະເທດທີິ່ຕ້ອງການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຈາກຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະສັັ້ນ.  

ການຕັດສິນໃຈໃນການສ້າງ ຫ ື ອອກນະໂຍ 
ບາຍຕ່າງໆແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກັບສະ 
ພາບການພັດທະນາທີິ່ມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ ຊຶິ່ງ

ຜົນມາຈາກການນໍາໃຊ້ວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດ COVID 

19. ການຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍ ບາຍຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາ 

ລະນາປະເພດ (ໜຶິ່ງ ຫ ື ຫ າຍປະເພດ) ຂອງການພິຈາ 

ລະນາ ຫ ື ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມຖືກ 

ຕ້ອງຂອງເອກະສານ ແລະ ການປອມແປງທີິ່ອາດຈະ

ເກີດຂຶັ້ນ. ອົງການອະນາໄມ ໂລກ (WHO), ສະມາ 

ຄົມຂົນສົົ່ງທາງອາກາດສາກົນ (IATA) ແລະ ຕໍາຫ ວດ

ສາກົນກໍາລັງພິຈາລະນາວິທີການທີິ່ເປັນໄປໄດ ້ແລະ ນະ 
ໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ວັກແຊັງສໍາລັບການເດີນ 
ທາງທີິ່ປອດໄພ: 
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- ອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ປະເທດຕ່າງໆບ ໍ່ຄວນອອກ “ໜັງສືຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບພ ມຄຸ້ມກັນພະຍາດ” 

ໃຫ້ແກ່ຜ ້ທີິ່ສາມາດຟ ື້ນຟ ຈາກ COVID-19 ແລ້ວ ແລະ ຄວນມີການຄົັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນ າໃຊ້

ໃບຢັື້ງຢ ນທາງເອເລັກໂຕຣນິກກຽ່ວກັບການສັກວກັແຊັງ. ການນໍາໃຊ້ໃບຢັື້ງຢ ນດັົ່ງກ່າວຈະເຮດັໃຫ້ສາມາດລະບຸຕົວ

ຕົນ ແລະ ຕິດຕາມຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກແຊັງແລ້ວ, ແລະ ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ເພືິ່ອໃຫ້ວິທີການດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໝາກຜົນ

ຈະຕ້ອງໄດ້ມີນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ເພືິ່ອພັກດັນໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ (The Guardian 2020a). ປະເທດ

ໄຊ ປຣັດ ໄດ້ເປັນປະເທດທໍາອດິທີິ່ປະກາດຍົກເວັັ້ນການກວດຫາເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ສ າລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຜ ້ທີິ່ໄດ້ການສກັຢາກັນພະຍາດແລ້ວ ແລະ ຈະມີຜົນນໍາໃຊ້ນບັແຕ່ວັນທີ 1 ມິນາ 2021 ເປັນຕົັ້ນໄປ (The 

Guardian 2020b). 

- ສະມາຄົມຂົນສົົ່ງທາງອາກາດສາກົນ  (IATA) ແມ່ນໄດ້ສ້າງໜັງສື/ບັດເດີນທາງ ຫ  ື ເອີັ້ນວ່າ Travel Pass ຊຶິ່ງ

ປັດຈຸບັນແມ່ນຢ ູ່ໃນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ສໍາລັບການສ້າງຫນັງສື/ບັດເດີນທາງຂອງສະມາຄົມຂົນສົົ່ງທາງອາກາດ

ສາກົນ . ບັດເດີນທາງໂຕນີັ້ (Travel Pass) ແມ່ນໜັງສື/ບັດຢັື້ງຢ ນສຸຂະພາບແບບດີຈີຕອນທີິ່ຈະສະໜັບສະໜ ນ 

ແລະ ຊຼຸກຍ ້ການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ແບບປອດໄພ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ບັດເດີນທາງຂອງ IATA ຈະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຢ ນ 

ຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນທີິ່ຈາໍເປັນກ່ຽວກັບການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ ຫ ື ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການສັກວກັແຊັງຂອງ

ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ, ບັນດາສາຍການບິນ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ນັກທອ່ງທ່ຽວ. ບັດດັົ່ງກາ່ວນີັ້ແມ່ນ ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ

ມາເພືິ່ອເປັນວິທີການແກ້ໄຂແຕ່ຕົັ້ນຈົນຈົບ (end-to-end) ທີິ່ຊ່ວຍໃຫ້: a/ ການລົງທະບຽນດ້ານສຸຂະພາບສໍາລັບ

ນັກທ່ອງທ່ຽວທົົ່ວໂລກ, b/ ການລົງທະບຽນສ ນ/ສະຖານທີິ່ກວດເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ສັກແວັກແຊັງທົົ່ວໂລກທີິ່ໄດ້

ມາດຕະຖານ c/ ບັນດາຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ສ ນກວດເຊືັ້ອພະຍາດທີິ່ຜ່ານການຮັບຮອງ ສາມາດສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນໃບຢັື້ງຢ ນ

ກ່ຽວກັບຜົນ ກວດເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ການສັກວັກແຊັງໃຫ້ແກນ່ັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢູ່າງປອດໄພ ໂດຍຜ່ານແອັບພລີເຄ

ເຊີນ (Application) ຂອງຫ້ອງທດົລອງ ຫ  ືສ ນດັົ່ງກ່າວ. ແລະ d/ ແອັພລີເຄຊັນ (Application) ການເດີນທາງ

ແມ່ນຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນການສໍາພັດ ແລະ ນັກທອ່ງທ່ຽວສາມາດສາ້ງໜັງສືເດີນທາງແບບດີຈີຕອນ, ຮັບໃບຢັື້ງຢ ນການ

ສັກ ວກັແຊັງ, ຜົນການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ສາມາດສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນດັົ່ງກ່າວໃຫ້ບັນດາສາຍການບິນ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງ. ບັດດັົ່ງກາ່ວແມ່ນກໍາລັງຢ ູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການທົດລອງ

ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະເປີດໂຕນໍາໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການໃນໄຕມາດທີໜຶິ່ງຂອງປີ 2021 (IATA 2020). 

- ອົງການຕ້ານການກ ໍ່ອາດສະຍາກໍາສາກົນ ໄດອ້ອກແຈ້ງເຕືອນເຖິງບັນດາປະເທດທີິ່ເປັນສະມາຊິກຈໍານວນ 194 ປະ 

ເທດໃຫ້ກະກຽມຮັບມືກັບເຄືອຂ່າຍອາສະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ທີິ່ມີເປ ື້າໝາຍເລັົ່ງໃສ່ຢາວັກແຊັງ COVID-19, ເວັບ 

ໄຊ້ ປອມຕະຫ ອດຮອດການປິິ່ນປ ວ, ການຜະລດິ ແລະ ຈໍາໜ່າຍເຄືິ່ອງມື/ອປຸະກອນການກວດເຊືັ້ອໂຄວິດທີິ່ບ ໍ່ໄດ້

ຮັບການອະນຸຍາດ, ເພາະວາ່ເນືິ່ອງຈາກວາ່ບັນດາສາຍການບິນ ແລະ ຕໍາຫ ວດກວດຄົນເຂົັ້າ-ອອກເມືອງຈະເພີິ່ມ

ຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການກວດຜ ້ໂດຍສານ  ໂດຍສະເພາະຜ ້ໂດຍສານທີິ່ມີຜົນກວດເຊືັ້ອໂຄວິດເປັນລົບ ຈຶິ່ງຈະອະນ ຸ

ຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄດ້. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ ຫ  ືໜ່ວຍງານທີິ່ຮັບຜດິຊອບໃນການສະກດັກັັ້ນການກ ໍ່ອາດສະຍາກໍາຈຶິ່ງມີ
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ຄວາມ ຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນເພືິ່ອຮັບມືກັບເຫດອາສະຍາກໍາທກຸປະເພດ

ທີິ່ຈະເກດີຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຊືິ່ອມໂຍງກັບວັກແຊັງຕ້ານ COVID-19 (ຕໍາຫ ວດສາກົນ2020). 

 

ການຮບັມ/ືມາດຕະການຕອບໂຕຂ້ອງບນັດາປະເທດຕາ່ງໆ 
 

 

ນະໂຍບາຍການຮັບມກືານແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ຂອງປະເທດຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນໃສ່ການຊ່ວຍເຫ ືອ/ບັນເທົາໃນໄລຍະສັັ້ນຢ ູ່ໃນຂະແໜງການ, ການຄົັ້ນຄ້ວາຊອກຫາວິທກີານທີິ່ມີຄວາມ

ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນບັນຫາສຸຂະພາບ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ໂດຍໄວ, ພ້ອມນັັ້ນ, ເພືິ່ອເປັນການກະຕຸ້ນການ

ການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ການ 
ທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄດົ. 

 

 

ການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ອືໃນໄລຍະສັັ້ນ  
 
  

ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ມີນະໂຍບາຍຫ າຍວິທີການທີິ່ແຕກຕ່າງກນັ ເພິ່ືອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ສາມາດຜ່ານຜ່າວິ
ກິດນີັ້ ເຊັົ່ນ: 

 

- ປະເທດໄທ ມີໂຄງການສະໜັບສະໜ ນ SME ໂດຍໃຫ້ການອດຸໜ ນດ້ານເງິນເດອືນ, ເງິນກ ດ້ອກເບັັ້ຍຕໍໍ່າ, ອາກອນ 

ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ. ນອກນັັ້ນ ຍັງໃຫກ້ານສະໜັບສະໜ ນແກ່ຜ ້ປະກອບການທຸລະກດິສ່ວນຕົວ ຫ  ື

ເຮັດອາຊີບອືິ່ນໆ ແລະ ແຮງງານຊົົ່ວຄາວໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຈໍານວນ 6 ເດືອນ (Pearson 2020). 

- ປະເທດອາກເມນີ ໄດ້ມໂີຄງການສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ປະກອບການຢ ູ່ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ມີ

ມ ນຄ່າທັງໝົດ 137 - 274 ໂດລາສະຫະລດັ (WB 2020). 

- ປະເທດຈາໄມກາ ໄດ້ຈດັສັນເງິນຊ່ວຍເຫ ອືລ້າຈໍານວນ 1,2 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະ 

ແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມນັັ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ສະຖາບັນ/ອົງການຈດັຕັັ້ງສາກົນຍັງສາ 

ມາດສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດທອ່ງທ່ຽວຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ. (KPMG 2020). 

- ປະເທດກໍາປ ເຈຍ ໄດ້ມກີານຍົກເວັັ້ນອາກອນສໍາລັບທຸລະກດິທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທອ່ງທ່ຽວທັງໝດົ; ແລະ ພະນັກ 

ງານ-ກໍາມະກອນໄດ້ຮັບເງິນ 20% ຂອງເງິນເດືອນ ແຕ່ມີການກໍານົດເງືິ່ອນໄຂວ່າບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ເຂົັ້າຮວ່ມ 

ຫ ັກສ ດການຝຶກ ອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນທີິ່ລັດຖະບານໄດ້ຈດັຂຶັ້ນ (Pearson n.d.) 
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ການລເິລີິ່ມການເປດີປະເທດຄນືໃໝ ່
 

ມີບາງປະເທດກ ໍ່ເລືອກ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ “ການຮັກສາຄວາມສົມດ ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ມຄີຸນ
ນະພາບ”  ແທນຍຸດທະສາດ “ບ ໍ່ໃຫ້ມີກ ໍ່ລະນີຕິດເຊືັ້ອກອ່ນ”  ດັົ່ງຕົວຢູ່າງ: 

- ປະເທດກີກິດສະຖານ ໄດ້ເປີດປະເທດໂດຍຮັບເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ 31 ປະເທດ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ມີການກັກຕົວ 

(quarantine) ສໍາລັບຜ ້ທີິ່ມີຜົນກວດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ເປັນລົບ (negative PCR). ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ທຸກຄົນທີິ່ເດີນທາງມາຮອດຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຂັັ້ນຕອນການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19  ແລະ ກ ໍ່ລະນີ

ພົບຜ ້ທີິ່ມີອາການ, ພວກກ່ຽວອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການກັກຕົວ (ການເດີນທາງ Off Path 2020a). 

- ປະເທດເມາົດີບໄດ້ເປີດປະເທດຄືນ ໂດຍຮັບນັກທອ່ງທ່ຽວຈາກທຸກປະເທດພາຍໃຕ້ເງືິ່ອນໄຂການອອກ visa ແບບ

ປ ກກະຕິ ຊຶິ່ງເລີິ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 15 ກ ໍ່ລະກົດ 2020 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ສາຍການບິນຕ່າງປະເທດກ ໍ່ໄດ້ເປີດ

ໃຫ້ບ ລິການຕາມປ ກກະຕິ. ນັກທ່ອງທຽ່ວທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງຫ ັກຖານ ຫ  ືເອກະສານຢັື້ງຢ ນຜົນການ ກວດ

ເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ເປັນລົບ (negative PCR) ບ ໍ່ເກີນ 72 ຊົົ່ວໂມງກອ່ນໜ້າເດີນທາງ ແລະ ຍັງຕ້ອງມີ

ໃບຢັື້ງຢ ນການຈອງຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນສະຖານທີິ່ພັກ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ສະຖານທີິ່ພັກທັງໝດົຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ

ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປດີບ ລິການຄືນໃໝ່ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ກ ໍ່ລະກົດ 2020, ເຖິງແມ່ນວ່າລີສອດທີໄດ້ເປດີໃຫ້ບ ລິ 

ການກ່ອນໜ້າວັນດັົ່ງກາ່ວກ ໍ່ຕາມ (ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະລັດເມົາດີບ 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີິ່ມີຈຸດປະສົງ
ເພືິ່ອປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບຈາກປະເທດທີິ່ມີການຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ

ໄດ້ດີ ຫ ື ປະເທດທີິ່ມີຜ ້ຕິດເຊືັ້ອໜ້ອຍ (green zones) ເຂົັ້າໃນ

ປະເທດ ໂດຍເລີິ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກ ໍ່ລະກົດ 2020 ເປັນ 

ຕົັ້ນມາ. ຮອດວັນທີ 21 ກ ໍ່ລະກົດ, ບັນດາປະເທດເປ ື້າໝາຍປະ 

ກອບມີ: ບຣ ໄນ, ສິງກະໂປ, ເກົາຫ ີໃຕ້, ຍີິ່ປຸູ່ນ, ອົດສະຕາລີ, ນີວ

ຊີແລນ. ຕົວຢູ່າງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເປີດປະ 
ເທດໂດຍຄັດເລືອກເອົານັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມເປ ື້າໝາຍຍ່ອຍ ແມ່ນວິ 
ທີການທີິ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈໍາກັດໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງເປນັ
ວິທີທີິ່ດີທີິ່ສຸດໃນການຄ່ອຍໆເປີດການທ່ອງທ່ຽວເທືິ່ອລະກ້າວ  

ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາ
ພາຍໃນປະເທດກ ໍ່ເປັນການລົງທຶນ ໂດຍກົງຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ 

(Travel Off Path 2020b) 
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- ປະເທດເນປານ ກ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທີິ່ຄ້າຍຄືກັນກັບປະເທດມາເລເຊຍ ໃນການເປີດປະເທດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງ

ທ່ຽວ, ຊຶິ່ງໄດ້ເປດີໃຫ້ສະເພາະແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມເປ ື້າໝາຍເຊັົ່ນ: ກຸ່ມນກັທ່ອງທອ່ງທ່ຽວຍາ່ງປູ່າ ແລະ ປີນພ /ຜາ. 

ແຕ່ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນອ້ຍ, ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ຕອນທໍາອິດ ປະເທດເນປານໄດ້

ມີການທົດສອບ/ທດົລອງກັບທີມງານຕ່າງປະເທດກ່ອນ ເພືິ່ອຊອກຫາວິທີ ເຮດັແນວໃດຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈົນໄພໄດ້ ຊຶິ່ງເລີິ່ມຈາກກຸ່ມນກັປີນພ /ຜາຈາກປະເທດບາເລນ ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດອະນຸຍາດໃຫ້

ປີນພ  Lobuche ແລະ ພ  Manaslu. ພວກເຂົາໄດປ້ະຕິບັດຕາມລະບຽບການໃໝ່ທີິ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກຢູ່າງ

ຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ໄດ້ມກີານລາຍງານວາ່ບ ໍ່ມີບັນຫາເກີດໃດໆເກດີຂຶັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວປີນພ /ຜາ ແລະ ຍ່າງປູ່າ

ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດອອກໜັງສືເດີນເດີນທາງ (visa) ລ່ວງໜ້າ, ສະແດງຫ ັກຖານກ່ຽວກັບຜົນການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ 

COVID-19 ທີິ່ເປັນລົບບ ໍ່ເກີນ 72 ຊົົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າຈະເດນີທາງ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ກກັຕົວຢ ູ່ໂຮງແຮມເປັນ 

ເວລາ 7 ວັນ ໂດຍນັກທ່ອງທຽ່ວເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ. ໃນໄລຍະການກັກຕົວມືັ້ທີຫ້າ ທາງເຈົັ້າໜ້າທີິ່

ຈະມີການກວດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID-19 ອີກຄັັ້ງ ໂດຍແມນ່ລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຖ້າຫາກຜົນ

ກວດອອກມາເປັນລົບນັກທ່ອງທຽ່ວສາມາດອອກຈາກເຂດກກັຕົວໄດ້ພາຍຫ ັງກກັຕົວຄົບຈໍານວນ 7 ວັນ ແລະ ສາ 

ມາດສືບຕ ໍ່ການທ່ອງທ່ຽວຕາມລາຍການທີິ່ກາໍນົດໄວ້ (ສະພາການທ່ອງທ່ຽວປະເທດເນປານ 2020). 
 

ການສມຸໃສກ່ານທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ 
 

ມີຫ າຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຊຼຸກຍ ້ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດໂດຍນາໍໃຊ້

ກົນໄກດ້ານການຕະຫ າດຕ່າງໆ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງິນ ດັົ່ງຕົວຢູ່າງ 2 ປະເທດທີິ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນຄື: 

- ປະເທດໄທ ໃຫກ້ານສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງິນແກ່ອຸດສາຫະກ າທອ່ງທ່ຽວ ຕະຫ ອດຮອດການອດຸໜ ນການ 

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ: ງົບປະມານທີິ່ໃຊ້ໃນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດປະມານ 22,4 ຕືັ້ບາດ 

ຊຶິ່ງ ລວມທັງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອທີິ່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ການກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເດີນທາງທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 
ເຊັົ່ນ: 

• ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 2,4 ຕືັ້ບາດ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກທີິ່ເຮັດວຽກດ້ານສາທາລະນະສຸກ  ແລະ ພະນກັ 

ງານທີິ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆຈາໍນວນ 1,2 ລ້ານຄົນ ເປັນລາຍການ (Voucher) ທອ່ງທ່ຽວມ ນຄ່າ 2.000 

ພັນບາດ (2 ວັນ, 1 ຄືນ) ແຕ່ຕ້ອງຈອງຜາ່ນບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດຊວ່ຍບັນດາບ  

ລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ ້13.000 ບ ລິສັດ. 

• ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 18 ຕືັ້ບາດເພືິ່ອຈ່າຍຄ່າຫ້ອງພັກໃນອັດຕາ 40% ຂອງລາຄາປ ກກະຕິສ າລັບ 5 ລ້ານ

ຄືນຢ ູ່ໂຮງແຮມ (ຈ່າຍເງິນອຸດໜ ນສ ງສຸດແມ່ນ 3.000 ບາດ/ຄືນ ສ ງສຸດ 5 ຄືນ). ສວ່ນການບ ລິການອືິ່ນໆ 

ເຊັົ່ນ: ອາຫານແມ່ນໃຫ້ 600 ບາດ/ຫ້ອງ/ຄືນ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂ ແມ່ນຕ້ອງຢ ູ່ແຂວງອືິ່ນທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນແຂວງທີິ່ຕົນເອງ

ອາໃສຢ ູ່. 

32 



•  ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 2 ຕືັ້ບາດ ເພືິ່ອອຸດໜ ນຄ່າປີື້ຍົນພາຍໃນປະເທດ, ຄ່າລດົເມລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ 

ຄ່າເຊົົ່າລົດ ຈໍານວນ 2 ລ້ານຄົນ ແລະ ຈ່າຍສ ງສຸດ 40% ຂອງລາຍຈ່າຍ, ແລະ ຈາ່ຍໃຫ້ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ

ສ ງສຸດ 1.000 ບາດ/ລາຍການ. 

- ປະເທດຍີິ່ປຸູ່ນ  ກ າລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທາງດາ້ນການຕະຫ າດ ແລະ ດ້ານການເງິນແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະ

ກິດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ເຊັົ່ນ: ປະຊາຊົນທີິ່ອາໄສຢ ູ່ໃນເມືອງ Hokkaido ໄດ້ຮັບການຫ ຼຸດ 

ລາຄາສ ງເຖິງ 50% ໃນການເດີນທາງທ່ອງທຽ່ວຢ ູ່ພາຍເຂດທີິ່ຕົນເອງອາໄສຢ ູ່. ການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ

ການສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຜ ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວໃດໜຶິ່ງ (ອີງຕາມຈໍານວນຕົວເລກທີິ່ລະບຸໃນແບບຟອມ) 

ເພືິ່ອເປັນຄ່າຊົດເຊຍີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກທອ່ງທ່ຽວສາມາດໄດ້ລາຄາທີິ່ຖຶກລົງເຊັົ່ນ: ທີິ່ພັກ, ການເດີນທາງ, ແລະ ກິດ 

ຈະກໍາອືິ່ນໆ. ທຸລະກິດທີິ່ມີສດິໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫ ືອດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜ ້ທີິ່ປະຕິບັດຕາມນະໂບາຍ “ວິຖີແບບໃໝ່ຂອງ 

ຮອກໄກໂດ (New Hokkaido Style)” ຊຶິ່ງນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 2,3 ຕືັ້ເຢັນ ເຂົັ້າໃນໂຄງການດັົ່ງກ່າວນີັ້. 

(Vacationniseko.com, 2020). 
 

ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນອະນາຄດົ 
 

ມີຫ າຍປະເທດ ກໍາລັງພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີໃນການເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວປະເທດຂອງຕົນເອງມີຄວາມເຂັັ້ມ 

ແຂງຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສິິ່ງໃໝ່ໆ, ຄ່ານິຍົມ, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ສ້າງຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງດ້ານເຄືິ່ອງມື ແລະ ຮ ບແບບດ້ານດີຈີຕອນ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ & ການສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍໃຫ້

ຕະຫ າດ. ຕົວຢູ່າງ: 

- ປະເທດຈ ເຈຍ, ບາບາດອສ ໌ແລະ ແອດັສະໂຕນ ີ ໄດ້ສ້າງໂຄງການຂະຫຍາຍອາຍຸ visa ຂຶັ້ນ ໂດຍມີຈດຸປະສົງເພືິ່ອ 

ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ/ແຮງງານທີິ່ເຮດັວຽກທາງໄກໄດ້ໃຊ້ເວລາຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງວິທີການດັົ່ງ 
ກ່າວນີັ້ໄດ້ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກດິການທອ່ງທ່ຽວ. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກຸ່ມນກັທ່ອງທຽ່ວ

ທາງດ້ານດຈີີຕອນເອົາ visas ໄລຍະຍາວ. ຂັັ້ນຕອນການສະໝັກຂ ວີຊາ (visa) ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງເອກະສານຢັື້ງ 

ຢ ນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້, ໜັງສືເດີນທາງທີິ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ (ຍງັບ ໍ່ໝົດອາຍຸ) ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ (Insider 2020). 
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- ປະເທດແຟງລງັ (ຟນິແລນ) ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຈາໍນວນ 5.5 ຕືັ້ເອີໂຣ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນວຽກງານຮັບມືພາວະ 

ສຸກເສີນຈາກວິກດິການຕ່າງໆແບບຍືນຍົງ; ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວຍງັສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຟ ື້ນຟ  ແລະ ພັດທະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ລວມທັງການປ ກປັກຮກັສາເຂດສີຂຽວ, ການບ ລິການທາງນໍໍ້າ ແລະ ການອະນຸລັກຮກັ 

ສາປູ່າໄມ້ (ລດັຖະບານແຟງລັງ 2020). 

- ປະເທດອຢິບິ, ອສິະລະແອນ ແລະ ເກຣກັ ກ າລັງໃຫ້ບ ລິການການທ່ອງທ່ຽວຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ

ຕ່າງໆແບບອອນລາຍ ຊຶິ່ງວິທີການດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທຽ່ວຂອງບັນດາປະເທດເຫ ົັ້ານີັ້

ຍັງສາມາດຮກັສາຊືິ່ສຽງ ຫ ື Brand ການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນໄວ້ໄດ້ ແລະ ຍັງເປັນການສົົ່ງເສີມການທອ່ງທ່ຽວໃສ່

ຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍໂດຍກົງ (WB 2020). ການໃຫ້ບ ລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບທາງໄກ ຫ ື ອອນລາຍ (virtual 

tours) ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ທັງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຈດຸປະສງົເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນ

ປະເທດ ແລະ ການໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງປະເທດໃຫ້ເປັນທີິ່ຮ ້ຈກັຈາກຕ່າງປະເທດຫ າຍຂຶັ້ນ. ການທ່ອງ 

ທ່ຽວແບບທາງໄກ ຫ  ືອອນລາຍກ ໍ່ຄາ້ຍຄືການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານ Google Maps, ຊຶິ່ງນກັທ່ອງທຽ່ວສາມາດເຂົັ້າໄປ

ເບິິ່ງສະຖານທີິ່ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆໄດ້.   
- ປະເທດມຽນມາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດ ເພື ິ່ອຟ ື້ນຟ ຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ 

COVID-19, ແຜນສະບັບດັົ່ງກ່າວປະກອບມີ 7 ເປ ື້າໝາຍ ຊຶິ່ງໜຶິ່ງໃນນັັ້ນກ ໍ່ແມ່ນການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາຜະ 

ລິດຕະພັນໃໝ່, ການສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ການຊໍາລະເງິນຜ່ານມືຖື, ການໂອນຜ່ານທະນາຄານ ຫ ື ຊໍາລະຜ່ານບັດສໍາ 

ລັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ພ້ອມກັນນັັ້ນຍັງຊຼຸກຍ ້ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍຫັນມານໍາໃຊ້ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 

ການຄ້າຜ່ານທາງລະບົບສືິ່ສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: Facebook, Instagram, and Twitter (Baker McKen- 

zie, 2020). 

ຄາໍແນະນາໍບນັດາໜາ້ວຽກບລຸມິະສດິ ແລະ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັສາໍລບັການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທຽ່ວ 

ໃນພາກນີັ້ຈະໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບບັນດາຍຸດທະສາດທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດ, ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ແລະ ໄລຍະສໍາລັບການ

ຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາຄາໍແນະນໍາທີິ່ສໍາຄັນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ກ ໍ່ລະນີສຶກສາທີິ່ເຫັນວາ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທີິ່
ສຸດກ່ຽວ ກັບການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວຢ ູ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ແລະ ລວມທັງບັນດາທາງເລືອກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການ

ສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ

ສອງປະເທດທີິ່ສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີເທົົ່າໆກັນ) ແລະ ການສົົ່ງເສີມການທອ່ງທ່ຽວ

ທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. 

ການສົົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນປະເທດ 
ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ເປັນທາງເລອືກໜຶິ່ງສໍາລັບການຟ ື້ນຟ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ກາງ 

ຊຶິ່ງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນກ ໍ່ໃຫ້ການຊຼຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສມີວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດທີິ່ສາມາດສ້າງຜົນຕອບ
ແທນທີິ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໂດຍໄວ. 
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ໃນໄລຍະຫ າຍເດືອນຜ່ານມານີັ້  ໄດ້ມີການເຜີຍ 
ແຜ່ຜົນຂອງການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າຫ າຍໆບົດກ່ຽວກັບການ
ເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນເຄືິ່ອງມືໃນການຟ ື້ນຟ ເສດຖະກິດ
ຂອງປະເທດ ຕົວຢູ່າງຜົນການສຶກສາຂອງແມັກເຄັນຊີ  

(McKinsey’s modelling) ແລະ  ການສັງລວມນະ 

ໂຍບາຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  (ADB’s policy 

brief) ຊຶິ່ງ 2 ຕົວຢູ່າງນີັ້ເຫັນວ່າມີຄວາມກ່ຽວ ຂ້ອງຫ າຍ

ທີິ່ສຸດສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີັ້. 
ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຈະໃຊ້ເວລາປະ 

ມານໜຶິ່ງເຖິງສອງປີ ເພື ິ່ອຟ ື້ນຟ ໃຫ້ກັບຄືນມາຢ ູ່ໃນລະ 

ດັບກ່ອນໜ້າທີິ່ຈະເກີດການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 

ແລະ ຈະຟ ື້ນຕົວໄວກວ່າການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະ 
ເທດ. ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂຶັ້ນກັບຫ າຍປັດ 
ໃຈເປັນຕົັ້ນມີການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດກ່ອນໜ້າທີິ່

ຈະເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19  COVID 

ແລ້ວ, ການຜ່ອນຜັນມາດຕະການການຈໍາກັດການເດີນ 

ທາງຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ, ມີທາງເລືອກໃນການເດີນທາງທີິ່

ສາມາດທົດແທນການເດີນທາງທາງອາກາດ (ເຮືອບິນ) 

ຫ າຍຂຶັ້ນ (ເຊັົ່ນ: ທາງລົດ ແລະ ລົດໄຟ), ການເດີນທາງ

ພາຍໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຄາດວ່າ ຈະເປັນການເດີນທາງ

ໄປເຮັດວຽກ/ທຸລະກິດ, VFR ແລະ ຈະພັກເຊົາຢ ູ່ຕາມ

ຖານທີິ່ໃຫ້ເຊົົ່າຫ າຍກວ່າການພັກຢ ູ່ຕາມໂຮງແຮມຕາ່ງໆ 

(McKinsey 2020b). ບັນດາປະເທດທີິ່ມີຄວາມພ້ອມ 

ແລະ ທ່າແຮງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ລະບົບການຂົນສົົ່ງທາງບົກທີິ່ມີຄຸນນະພາບສ ງແມ່ນ

ຈະສາມາດຟ ື້ນຕົວໄດ້ໄວກວ່າ, ດັັ້ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ

ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຂົນສົົ່ງທາງ 
ບົກແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫ າຍຕ ໍ່ການຟ ື້ນຟ ການ ທ່ອງ
ທ່ຽວພາຍໃນ. 
 

McKinsey ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່າງຈະແຈ້ງ

ແລ້ວວ່າການຫັນເອົາຍຸດທະສາດການສົົ່ງເສີມການທອ່ງ 
ທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເພືິ່ອເປັນການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ
ໄລຍະສັັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບປະເທດທີິ່ເຫັນ
ວ່າມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ມີທ່າແຮງທາງດ້ານທອ່ງທ່ຽວ
ພາຍໃນປະເທດເຊັົ່ນ: 

a. ກ່ອນໜ້າທີິ່ຈະເກີດການລະບາດຂອງໂຄວິດ-

19, ຄົນພາຍໃນປະເທດໄດ້ມີການເດີນທາງ

ທ່ອງທຽ່ວພາຍໃນປະ ເທດຂອງຕນົເອງຢ ູ່ແລວ້; 

b. ມີລະບົບການຂົນສົົ່ງທາງບົກທີິ່ມີຄຸນນະພາບ 

c. ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການທ່ອງທ່ຽວພາຍ

ໃນປະເທດຈຶິ່ງຈະສາມາດສືບຕ ໍ່ໄປໄດ້. 

ຜົນຂອງບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເຫັນວ່າມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນຫາສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ພາກທຸລະກິດ
ໄດ້ປະກອບ ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ 

ເທດໃນເດືອນພະຈິກ 2020. 

ບົດລາຍງານຂອງ McKinsey ຍັງໄດ້ຈັດອັນ

ດັບ 10 ປະເທດ ທີິ່ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟ ຢູ່າງ

ໄວວາພາຍຫ ັງທີິ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 

19 ເຊັົ່ນ: ເຍຍລະມັນຢ ູ່ອັນດັບທີ 1, ອິນເດຍຢ ູ່ອັນດັບທີ 

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

ໄປນີັ້: 
- ປະເທດເຍຍລະມັນ: ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບ

ການຟ ື້ນຟ ໄວທີິ່ສຸດຍ້ອນວ່າມີລະບົບການປິິ່ນ 

ປ ວສຸຂະພາບທີິ່ດີ, ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ

ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີລະບົບການຂົນສົົ່ງ

ທາງບົກທີິ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊຶິ່ງຈະສາມາດຊ່ວຍ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບໄດ້; 
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- ປະເທດອິນເດຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລະບົບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດາ້ນການປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທົົ່າທີິ່

ຄວນ, ແລະ ການເດີນທາງສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເອືິ່ອຍອີງໃສ່ການເດີນທາງທາງອາກາດ, ແຕ່ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງ 

ທ່ຽວແມ່ນສາມາດຟ ື້ນຟ ໄດ້ໄວ ຍອ້ນມີການເຕີບໂຕສ ງຂອງ GDP ພາຍໃນປະເທດ; 

- ປະເທດຈີນ, ແມ່ນໄດ້ຈດັຢ ູ່ອັນດັບທີສາມ ຍ້ອນວ່າປະເທດຈີນກ ໍ່ເປັນອກີປະເທດເປັນໜຶິ່ງທີິ່ມີມາດຕະການຕອບໂຕ້ 

ໄດ້ໄວທີິ່ສຸດ  ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການແຜ່ເຊືັ້ອຂອງພະຍາດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ປະເທດຈີນກ ໍ່ມີການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະ 

ເທດທີິ່ຫ າຍຢ ູ່ແລ້ວກອ່ນໜ້າເກີດມກີານລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ 

ເທດຂອງຈີນຈຶິ່ງສາມາດຟ ື້ນຟ ກັບຄືນມາໄດ້ໄວ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ການທ່ອງທຽ່ວຕ່າງປະເທດຄາດວ່າຈະຟ ື້ນຟ 
ຊ້າກວ່າການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຍັງມີການຈໍາກດັການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ.  
 

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ການນໍາເອາົຕົວຢູ່າງການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທຽ່ວຂອງ McKinsey ມາປະຍກຸໃຊ້ໃນສະພາບການ 

ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າການທ່ອງທຽ່ວພາຍໃນປະເທດແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນວິທີການໜຶິ່ງຂອງຍຸດທະສາດລວມສໍາ 

ລັບການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພາະວາ່ການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະກອ່ນໜ້າ COVID 19 ແມ່ນຍັງ

ບ ໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍສ ງ ແລະ ໃນປດັຈຸບັນການເດີນທາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງມີການເອືິ່ອຍອີງໃສ່ການເດີນທາງອາກາດ.  

ການສ້າງຕົວຢູ່າງການຟ ື້ນຟ ຂອງ McKinsey ຍັງສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນເຖິງຮ ບແບບຕົວຢູ່າງການຟ ື້ນຟ ຂອງທະນາຄານ

ພັດທະນາອາຊ ີ(ADB). ສໍາລັບການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ(ADB) ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະ 

ນໍາວ່າ ຈາໍນວນຕົວເລກຂອງການທ່ອງທຽ່ວພາຍໃນແມ່ນບ ໍ່ສາມາດພຽງພ  ຫ ື ທົດແທນກັບຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີິ່

ເດີນທາງເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ໄດ້. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍັງໄດຈ້ະພິຈາລະນາເພີິ່ມເຕີມວ່າ ການທ່ອງທຽ່ວພາຍໃນປະເທດຈະສາມາດ

ແກ້ໄຂຜົນກະທົບດາ້ນລົບທີິ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໃຫ້ພຽງພ ໃດ້ ຖ້າຫາກນັກທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນໃຊ້ຈ່າຍຄກືັນ

ກັບການທ່ອງທຽ່ວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ (ADB 2020b). ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ຈາກຜົນຂອງການສໍາພາດຈາກຂະແໜງ 

ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ເດືອນພະຈກິ 2020 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທຽ່ວພາຍໃນແມ່ນຍັງໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍຫ າຍ 

ສໍາລັບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຈະມີເງິນໝ ນວຽນໃນລະຫວາ່ງວິກິດ ຫ ື ເຖິງຈດຸກຸ້ມທຶນ. 
 

 
 

36 



 

 

 

 

 

 

 

  
Books Design.pdf

 

ອີງໃສ່ຜົນຂອງການລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ການ
ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາທີິ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມານັັ້ນ ຈຶິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າການ
ສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ເພືິ່ອຍຸກຍ ້ເສດຖະກິດ
ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ
ສັັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານຜ່າຈາກວິກິດແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ
ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະການ

ທ່ອງ ທ່ຽວໃນປັດຈຸບັນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ 

ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນບ ໍ່ຄວນອີງ 
ໃສ່ການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເປັນບຸລິມະສິດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຟ ື້ນຟ ໃນໄລຍະສັັ້ນ. ຊຶິ່ງຄວນຈະ
ຄໍານຶງເຖິງຍຸດທະສາດອືິ່ນໆທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ 
ແລະ ຈັດເປັນບຸລິມະສິດອັນຮີບດ່ວນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການ
ອັດສີດເງິນ/ສະໜອງເງິນ ແລະ ການບັນເທົາດ້ານເສດ 
ຖະກິດ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວສາມາດຜ່ານວິ
ກິດໄປໄດ້. ສໍາລັບການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ປະເທດນັັ້ນແມ່ນຄວນເປັນຍຸດທະສາດໃນໄລຍະຍາວ 
ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍດ້ານຕະຫ າດໃຫ້ຫ າຍ
ຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການສໍາພາດຂະແ
ໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ຢ ູ່ບາງປະເທດ, ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແມ່ນໄດ້

ເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ  ແລະ ຍັງເປັນວິທີການທີິ່ສາມາດ
ຮັກສາວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

ໄດ້. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວຈະ 

ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທີິ່ແທ້ຈິງນັ ັ້ນກ ໍ່ຕ ໍ່ເມືິ່ອການ
ເດີນທາງລະ ຫວ່າງປະເທດກັບຄືນມາເປັນປ ກກະຕິ ຫ ື 
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດສາມາດກັບຄືນມາເດີນທາງໄດ້
ອີກຄັ ັ້ງ. ດັ ົ່ງ ນັັ້ນບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກຈະຕ້ອງ

ເພີິ່ມທະວີການປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ, ແກ້ໄຂ

ບັນຫາບົນພືັ້ນ ຖານຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະເກີດຂຶັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດຜ່ອນຜັນການຈໍາກັດການເດີນທາງລະຫວ່າງ

ປະເທດໄດ້. (OE- CD 2020). 

ການປຶກສາຫາລືການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel 

Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ

ສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດການເລືິ່ອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີ
ເທົົ່າກັນ) 

ອີກທາງເລືອກໜຶິ່ງທີິ່ ສປປ ລາວ ຄວນໄດ້ພິຈາ 
ລະນາສໍາລັບຍຸດທະສາດການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ
ການປຶກສາຫາລື ເພືິ່ອເປີດການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ 

Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ

ສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດການເລື ິ່ອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີ

ເທົົ່າກັນ) ກັບປະເທດຕ່າງໆທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ. 

ຜົນການວິໄຈຂອງ ADB ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມາຮອດປັດຈຸ 

ບັນນີ ັ້ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble 

ແມ່ນໄດ້ເລີິ່ມມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ (ເດືອນກັນຍາ 

2020) ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເດີນທາງທາງທຸລະກິດ/

ທາງລັດຖະການລະຫວ່າງ ສ. ເກົາຫ ີ ແລະ ສປ ຈີນ, ສິງ 

ກະໂປ ແລະ ສປ ຈີນ ແລະ ຍີ ິ່ປຸ ູ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
ໂດຍພືັ້ນຖານແລ້ວ ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການກັກຕົວ , ສະ 

ແດງເອກະສານຢັ ື້ງຢ ນກ່ຽວກັບຜົນການກວດເຊືັ້ອ 

COVID 19 ທີິ່ມີຜົນເປັນລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນ 

ຕອນດ້ານສາທາລະນະສຸກຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ ເມືິ່ອອອກເດີນ 

ທາງອອກຈາກປະເທດໜຶິ່ງໄປອີກປະເທດໜຶິ່ງ (ADB 

2020b).  
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ຈາກຕົວຢູ່າງທີິ່ກ່າວມາຂາ້ງເທິງນັັ້ນ ການກະຕຸ້ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນຂອງນັກທອ່ງທ່ຽວຈະ

ເປັນຕົວຂັບເຄືິ່ອນເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລດັໄດ້. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່

ຕາມມັນຍັງມີສັກກາຍະພາບທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງນກັທ່ອງທ່ຽວສາກົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຄ ຮ່່ວມສັນຍາ  ແລະ 
ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງເປັນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທັງສອງປະເທດ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ການເຮັດການ 

ທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວທງັສອງ

ປະເທດສາມາດຟ ື້ນຟ ໄດດ້ີຂືັ້ນ (ທີິ່ມກີານຫ ຼຸດລົງ) ຈາກ -70% ມາເປັນ -30% (ADB 2020b). 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າ ການທ່ອງທຽ່ວໃນຮ ບແບບ Travel bubble (ການເປີດການ 

ທ່ອງທ່ຽວລະຫວາ່ງສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຈັດການເລືິ່ອງໂຄວດິ-19 ໄດດ້ີເທົົ່າໆກັນ) ແມ່ນເປັນທາງເລອືກສໍາຮອງ/ທີສອງທີິ່

ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມທີິ່ສຸດ ແລະ ວິທີການເປີດປະເທດແບບບ ໍ່ຈໍາແນກປະເພດນັກທ່ອງທຽ່ວ ເຊັົ່ນ: ປະເທດເມາົດິບ. 

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ຖ້າຈະເປດີການທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble, ສິິ່ງທີິ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນແມ່ນການສ້າງ

ລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເດີນທາງເຂົັ້າມາ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຕ່າງໆ ລວມທັງວິທີການຮັບມືໃນກ ໍ່ລະນີມີເຫດການເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດຢູ່າງໄວວາ. ຄ ່ມືແນະນໍາໃນການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆທີິ່ຈໍາເປັນ ທີິ່ປະເທດສີລັງກາໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນ ຖືວາ່ເປັນຕົວຢູ່າງທີິ່ດີສາໍລັບ
ການເປດີປະເທດຄືນໃໝ່. (ເລອືກເອົາບາງປະເທດ ຫ ື ເປີດແບບທົົ່ວໄປ). 

ໃນກ ລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ການເປີດການທ່ອງທຽ່ວໃນຮ ບແບບ Travel bubble (ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວລະ 

ຫວ່າງສອງປະເທດທີິ່ສາມາດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດເີທົົ່າໆກັນ) ເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ 

ມີທີິ່ຕັັ້ງຢ ູ່ໃຈກາງຂອງບັນດາປະເທດອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜະລດິຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງໄດ້ມກີານພັດ 

ທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມນິຍົມຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສກຶສາຄົັ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຜົນກະ 

ທົບຂອງພະຍາດ COVID 19 ຕ ໍ່ທັດສະນະການເດີນທາງ, ຄວາມນິຍົມການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ຄວາມນຍິົມກ່ຽວກັບຜະ 

ລິດຕະພັນຕ່າງໆ.  ເພືິ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ການເລີິ່ມຕົັ້ນສືກສາ ແລະ ຄົັ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການຕະຫ າດ, ມີເອກະສານສະຫ ຼຸບຂ ໍ້

ມ ນດ້ານຕະຫ າດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການຕະຫ າດການທ່ອງທຽ່ວອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແລະ 

ແຜນປະຕິບັດງານ 2015 - 2020, ສາມາດເບິິ່ງຢ ູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1. 

ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາໍຄັນຢ ູ່ໃນພາກພືັ້ນຕ ໍ່ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກນົ ທີິ່ຈະເດີນທາງເຂົັ້າມາທ່ຽວຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຊຶິ່ງເຫັນ

ວ່າປຶກສາຫາລືເປດີການທອ່ງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble (ການເປດີການທອ່ງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດທີິ່ສາ 

ມາດຈັດການເລືິ່ອງໂຄວດິ-19 ໄດ້ດເີທົົ່າໆກັນ) ເປັນຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດສ ງສຸດ ສໍາລັບການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທ່ຽວ. 

ການທອ່ງທຽ່ວທີິ່ເປນັມດິກບັສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ 
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ຄາດວ່າຈະເປັນທີິ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະ ດຶງດ ດໃຈຂອງນັກທ່ອງທຽ່ວຫ າຍຂຶັ້ນເພາະ

ເຫັນວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າໃນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ເຊັົ່ນ: ການທ່ຽວທ າມະຊາດຕາມພ ຜາບ່ອນທີິ່ມີອາກາດ
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ສົດຊືິ່ນ ແລະ ປອດໂປູ່ງ, ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄົນທີິ່ໃຊ້ເວລາຢ ູ່ນອກບ້ານ ຫ ື ສະຖານທີິ່ປອດໂປູ່ງ/ກາງແຈ້ງ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າ

ໃນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ກວ່າຄົນທີິ່ຢ ູ່ເຂດທີິ່ມຄີົນໜາແໜ້ນ ຫ ື ສະຖານທີິ່ໃນຮົົ່ມ/ປິດ ເຊັົ່ນ: ສ ນການຄ້າ.  

ດ້ວຍເຫດຜົນທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທງິນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ແມ່ນມີທ່າແຮງທາງດ້ານການທອ່ງທ່ຽວທາງທາໍມະຊາດ ແລະ 

ຄວນເຮັດລາຍການໂຄສະນາທາງດ້ານການຕະຫ າດໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. ແຕ່ McKinsey ຍັງໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າທາງເລືອກນີັ້ອາດ

ຈະມີຜົນກະທົບຕໍໍ່າຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເດີນທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ (McKinsey 2020b), ດັົ່ງນັັ້ນ, ທາງເລືອກດັົ່ງ 

ກ່າວນີັ້ເຫັນວ່າບ ໍ່ມີຄວາມແທດເໝາະທີິ່ຈະເອົາເປັນຍດຸສາດຟ ື້ນຟ ໃນໄລຍະສັັ້ນ. 
 

ບນັດາຫວົຂ ໍ້ ແລະ ວຽກບລຸມິະສດິ 
 

ນີັ້ແມ່ນບັນດາຫົວຂ ໍ້, ວຽກບຸລິມະສດິ ແລະ ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບການຟ ື້ນຟ ການທອ່ງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ 

ໂດຍອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນຈາກ: 
 

ແຜນຟ ື້ນຟ ຂອງກະຊວງ ຖວທ ເດອືນກ ໍ່ລະກດົ 2020 
 

 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທີິ່ເປັນບຸລິມະສດິຂອງບັນດາຜ ໃ້ຫ້ທຶນຕ່າງໆທີິ່ຈະເປັນຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ ສປປ 

ລາວ ໃນການສະໜັບສະໜ ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟ ື້ນຟ ສະບັບນີັ້; 

ກ ໍ່ລະນີສຶກສາຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາແລ້ວໃນການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທິ 

ບາຍໄວ້ໃນພາກທີ 4 

 ການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສະຖານະການການຟ ື້ນຟ  ແລະ ບັນດາປດັໃຈທີິ່ມີອິທິພົນຕ ໍ່ການຟ ື້ນຟ  ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້

ໃນພາກທີິ່ຜ່ານມາ  

   
ການສາໍພາດກບັພາກທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 

ແຜນຍຸດທະສາດຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທຽ່ວຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບບນີັ້ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ຫົວຂ ໍ້ຫ ັກ ຄື: 

1. ການບັນເທົາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພືິ່ອປ ກປ້ອງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຂະ    
ແໜງທ່ອງທ່ຽວສາມາດຜາ່ນຜ່າວກິິດນີັ້ໄປໄດ ້

2. ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 

3. ຍົກລະດັບ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍໃຫ້ແກ່ຜະລດິຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການບ ລິການ ແລະ ຕະຫ າດ

ທ່ອງທ່ຽວ 
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ແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຊຶິ່ງມີທັງໝົດ 8 ບຸລິມະສິດ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກ ານດົໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ 5. 

ຕາຕະລາງວັນທີ 5: ຍຸດທະສາດບຸລິມະສດິຂອງແຜນຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວລາວ 
 

 

ຫວົຂ ໍ້ 

 

1. ບນັເທາົ/ຊວ່ຍເຫ ອືທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິເພືິ່ອເຮດັ

ໃຫຂ້ະແໜງທອ່ງທຽ່ວ

ສາມາດຜາ່ນຜາ່ວກິດິ    

(ຢ ູ່ລອດ) 

 

2. ສາ້ງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່

ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສາ້ງ

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຂ້ະ    

ແໜງການ 

 

3. ຍກົລະດບັ, ຂະຫຍາຍ 

ແລະ ສາ້ງຄວາມຫ າກ

ຫ າຍຂອງຜະລດິຕະພນັ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ຍຸດທະສາດ
ບຸລິມະສິດ 

- ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ລະ ຫວ່າງພາກລັດ ແລະ 
ພາກທຸລະກິດໃຫ້ຫ າຍ
ຂຶັ້ນ 

- ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອ 
ແລະ ສ້າງສະພາບຄ່ອງ
ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ(ກອງ
ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອການ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ສາ້ງແຮງຈ ງ
ໃຈໃນການຮັກສາວຽກ
ເຮັກງານທໍາ 

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະ 
ບຽບການ, ຂ ໍ້ແນະນໍາກ່ຽວ
ກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສຸ 
ຂະພາບ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ໃນການປະສານງານ (ຕິດຕ ໍ່
ພົວພັນ) 

- ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າຕະຫ າດ

ການທ່ອງທ່ຽວ (ການເກັບ

ກໍາຂ ໍ້ມ ນ & ການວິໄຈ), 

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຄືິ່ອງ 
ມືດີຈີຕອນ ແລະ ວິທກີານ) 

- ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່

ຍີຫ ໍ້ (Brand) ແລະ ສ ົ່ງ 

ເສີມການຕະຫ າດເພ ື່ອເຮດັ

ໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຟ ື້ນ

ຄືນມາອີກຄັັ້ງ (ຕະຫຼາດພາຍ

ໃນປະເທດ, ຕະຫຼາດເປ ື້າ  

ໝາຍອັນດັບຕ ັ້ນໆໂດຍ 

ການນ າໃຊ້ຮ ບແບບການ

ເດີນທາງ Travel 

bubble) 

- ກະຕຸ້ນການລົງທຶນ (ການ

ໝ ນໃຊ້ຊັບສິນ) 
- ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ
ການທ່ອງທ່ຽວ (ໂດຍ
ແນໃສ່ຄວາມເປັນມິດກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຄວາມຍືນຍົງ) 

- ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຕະ 
ຫ າດການທອ່ງທ່ຽວ (ຕະ 

ຫ າດທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ) 
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ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີ I: ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຊຼຸກຍ ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກດິໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ

ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ
ໃນໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວນີັ້ ໝາຍຄວາມວ່າພາກລດັ ແລະ ພາກ

ທຸລະກິດຄວນຈະຊອກຫາວິທີທາງໃນການຮ່ວມມກືັນນອກຈາກການຈັດກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລືຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຊຼຸກຍ ກ້ານສ້າງ 
ຕັັ້ງສະພາສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ (Tourism Board) ຊຶິ່ງເປັນຜ ້ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໍ ເຊັົ່ນ: 

ການຕະຫ າດ ແລະ ການສກຶສາຄົັ້ນຄວາ້ວິໃຈຕະຫ າດການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ຂັບເຄືິ່ອນຈາກພາກ
ທຸລະກິດ ກ ໍ່ຄືພາກລດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານທີິ່ເໝາະສົມໃສ່ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. 
 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີII: ຍດຸທະສາດນີັ້ ມີເປ ື້າໝາຍເພືິ່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ທຸລະກິດ ເພືິ່ອຫ ີກເວັັ້ນການຢຸດ ຫ ື ປດິກດິ 

ຈະການເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ແລະ ຮັກສາພະນກັງານຜ ້ທີິ່ມຄີວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສ ງໃນຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວ. ແຕ່ຖ້າຫາການທ່ອງທຽ່ວບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟ  ຫ ື ການທອ່ງທ່ຽວຊຼຸດໂຊມລົງ ນັັ້ນກ ໍ່ໝາຍຄວາມວ່າການລົງທຶນເຂົັ້າໃນ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນໄລຍະທີິ່ຜາ່ນມາ ກ ໍ່ບ ໍ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ 
ລາວ ບ ໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອືິ່ນໄດ.້ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນການສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທງັໝົດ ຫ ື ສະເໜີທາງເລືອກໃນ
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອ ຫ  ື ການໃຊ້ວິທກີານຊຼຸກຍ ອ້ືິ່ນໆ ເພືິ່ອບັນລຸເປ ື້າໝາຍຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຍາວ 
(ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສະໜັບສະໜ ນທຸລະກິດທີິ່ມຜີົນກະທົບໜ້ອຍ (ເປັນຕົັ້ນ ມີເງິນໝ ນວຽນທີິ່ພຽງພ , ໜີັ້ສິນບ ໍ່ຫ າຍ) ແລະ ເນັັ້ນ

ໃສ່ກຸ່ມຕະຫ າດສະເພາະ ຫ ື ມີການພັດທະນາທີິ່ມຸ່ງເນັັ້ນໄປສ ກ່ານທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຍືນຍງົ) ແຕ່
ທັງໝົດນັັ້ນແມ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມປາດຖະໜາ ຫ ື ຈດຸປະສງົລັດຖະບານທີິ່ຈະຖືເອາົໂອກາດການລະບາດຂອງພະຍາດເພືິ່ອລົງ 
ທຶນເຂົັ້າໃນພັດທະນາການທ່ອງທຽ່ວໃນອະນາຄດົ.  
 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີIII: ຍດຸທະສາດນີັ້ແມ່ນສໍາຄັນຫ າຍ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເບິິ່ງຂ້າມ ຫ  ືຊັກຊ້າໄດ້ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງເຫັນວ່າເປັນ

ບຸລິມະສິດການຕອບໂຕ້/ຮັບມືແບບຮີບດ່ວນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ McKinsey ກ່ຽວກັບການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ

ວ່າມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະພາບຢ ູ່ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະກັນໄພແມ່ນມີຜົນຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວຫ າຍຂຶັ້ນ (McKinsey, 2020b). ຈາກປະສບົການທີິ່ແຕກຕ່າງຂອງ ສປ ຈີນ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ພຶດຕິກໍາ ແລະ 

ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທຽ່ວໄດ້ຄອ່ຍໆພັດທະນາດີຂຶັ້ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈຕ ໍ່ການທ່ອງທ່ຽວເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງ
ຂັັ້ນຕອນການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການ. 
 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີ IV ແລະ ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີV: ໂດຍຕົັ້ນຕ  ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ສະໜັບສະໜ ນທຸລະກິດການທ່ອງ 

ທ່ຽວຂະໜ້ອຍ-ກາງ (SME) ໂດຍປູ່ຽນການຕະຫ າດຈາກຕະຫ າດທ່ອງທຽ່ວສາກົນ ມາເປັນຕະຫ າດທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນປະ 

ເທດ ໂດຍການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຕະຫ າດ (ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຄວາມນິຍົມຂອງຕະຫ າດທ່ອງທຽ່ວພາຍໃນປະເທດ), ສາ້ງລາຍການໂຄສະນາການທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນທຸລະກິດ

ການທ່ອງທ່ຽວຂະໜ້ອຍ-ກາງ (SME) ໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືິ່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ. 
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ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຍຸດທະສາດບຸລິມະສດິທີ 4 ແນໃສ່ຊຼຸກຍ ້ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສິິ່ງໃໝ່ໆ, ຍົກລະດັບອິນເຕີເນັດ 

ແລະ ເຄືອຂ່າຍການສືິ່ສານ ເພືິ່ອດຶງດ ດຜ ້ນໍາດ້ານການຄາ້ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce) ແລະ ນັກທອ່ງທ່ຽວດ້ານດີ

ຈີຕອນ (ການອອກວິຊາໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທຽ່ວດຈິີຕອນ ຊຶິ່ງມີບາງປະເທດໄດ້ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດແລ້ວເຊັົ່ນ: ບາບາດອສ, ເອສໂຕ

ເນຍ ແລະ ຈ ເຈຍ) ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ເຫັນວ່າເປັນການຫ ຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊືັ້ອ COVID ເຊັົ່ນ: 

ການຊໍາລະແບບບ ໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ. ໃນປັດຈຸບັນຢ ູ່ປະເທດຈີນ, ສືິ່ສງັຄົມອອນລາຍແມ່ນເປັນແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ການຕັດ 

ສິນໃຈໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ (McKinsey 2020a). ດັົ່ງນັັ້ນ, ສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຄືການສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ປະສົບ

ການທີິ່ດີຜາ່ນທາງດ້ານດີຈີຕອນ. 
 

ເມືິ່ອພິຈາລະນາເຖງິຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ 5, ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສຶກສາເບິິ່ງວ່ານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງ/

ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງມີຫຍັງແດ່, ຖ້າຫາກມເີງືິ່ອນໄຂໃນການເປີດປະເທດ ກ ໍ່ຄວນເລືອກເອົາປະ 

ເທດທີິ່ມີກ ໍ່ລະນກີານຕິດເຊືັ້ອໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດໄດ້ດີ. ໃນກ ໍ່ລະນີນີັ້, ສິິ່ງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ

ພາກສ່ວນທີິ່ຮັບຜິດຊອບຄວນມກີານພິຈາລະນາຢູ່າງຮອບຄອບບັນດາລະບຽບຫ ັກການ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆ 
ແລະ ໃຫ້ຖືເປັນບັນຫາບຸລິມະສິດ, ຍກົຕົວຢູ່າງ ການກວດເຊືັ້ອໂຄວິດທີິ່ຮ ຜ້ົນໄວຢ ູ່ຈດຸຈດຸຜ່ານແດນ, ມີຫ ກັຖານຢັື້ງຢ ນຜົນ

ການກວດເຊືັ້ອ COVID ທີິ່ຜົນເປັນລົບພາຍໃນ 72 ຊົົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າການເດີນທາງມາຮອດ, ມາດຕະການຜ່ອນຜັນສໍາລັບ

ການກກັຕົວຜ ້ທີິ່ມີຜົນກວດເປັນລົບ (ບ ໍ່ພົບເຊືັ້ອ), ພັກຢ ູ່ໂຮງແຮມທີິ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ມກີານກວດເຊືັ້ອໂຄວິດອີກ

ຄັັ້ງພາຍຫ ັງເດີນທາງມາຮອດ (ວັນທີ 5 ຂອງການກກັຕົວ). ພິຈາລະນາການເປີດປະເທດ (ຊາຍແດນ) ກັບທຸກປະເທດ ຫ  ື

ບາງປະເທດທີິ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນແລ້ວໂດຍມີມາດຕະການຄວບຄຸມສະເພາະ. 
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ຍຸດທະສາດບຸລມິະສິດທີ VI: ແນໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃສ່ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດຶງດ ດ

ນັກລົງທຶນເຂົ ັ້າໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການ 
ທ່ອງທ່ຽວ (ເຊັ ົ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ 

ການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ), ຊຼຸກຍ ້ການຍົກລະດັບ

ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ (ການຊໍາລະແບບບ ໍ່ໃຊ້ເງນິສົດ, 

ການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ອິນເຕີເນັດ, ແຜນທີິ່ GPS). 

ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ VII ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລິມະ 

ສິດທີ VIII: ແມ່ນການເບິິ່ງອະນາຄົດການທອ່ງທ່ຽວຢ ູ່ 

ສປປ ລາວ ແລະ ກໍານົດເປັນບຸລິມະສິດໄລຍະຍາວໃນ
ແຜນການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍແນໃສ່ທິດທາງ
ການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອີກ 

2 ປີ ຂ້າງໜ້າແມ່ນຈະໃຫ້ເປັນໄປໃນຮ ບແບບໃດ ໂດຍ

ອີງໃສ່ລັກສະນະທາງດ້ານພ ມສັນຖານ ແລະ ຕະຫ າດ

ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຕ້ອງການດຶງດ ດໃຫ້ເຂົັ້າມາ. ດັົ່ງນັັ້ນ, 

ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິການຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶັ້ນເພືິ່ອຕອບສະ ໜອງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນສາມາດກາໍນົດ
ໄດ້ວ່າຕະຫ າດໃດແມ່ນຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຄວນຈະ
ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫຍັງ ຊຶິ່ງແນ່ນອນໃນອະນາຄົດ
ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວເພືິ່ອກໍານົດບັນດາ
ຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຫ ົົ່ານີັ້. ພ້ອມກັນ

ນັັ້ນ, ການຟ ື້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ນັັ້ນແມ່ນຈະຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາຕະຫ າດຢ ູ່ໃນ
ພາກພືັ້ນອືິ່ນໆອີກທີິ່ເຫັນວ່າເປັນທ່າແຮງແຕ່ໃນຄະນະ
ດຽວກັນຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວເກົົ່າ (ກຸ່ມລ ກຄ້າເດີມ) ກ ໍ່ຈະ
ກັບມາຕາມລໍາດັບ. ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບຕະຫ າດ
ຫ ັກ/ເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຄວາມອາດສະມາດໃນການຂະ 
ຫຍາຍຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເປັນສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນຫ າຍ. 

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ການເລີ ິ່ມຕົ ັ້ນໃນການສຶກສາຄົັ້ນ 

ຄວ້າ ແລະ ວິໃຈການຕະຫ າດການທ່ອງ ທ່ຽວແມ່ນເປັນ
ສິິ່ງສໍາຄັນຫ າຍ (ຕົວຢູ່າງຕະຫ າດຈີນ, ພາຍຫ ັງທີິ່ເສັັ້ນ 

ທາງລົດໄຟເຊືິ່ອມຕ ໍ່ລາວ-ຈີນສໍາເລັດຄາດວ່າຈໍານວນ
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີິ່ຈະເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຫ າຍຂຶັ້ນ). 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ 

ແລະ ຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ສາມາດປະສົບຄວາມສໍາ
ເລັດໄດ້ນັ ັ້ນ ສິ ິ່ງສໍາຄັນທີ ິ່ສ ຸດແມ່ນການສ້າງຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈທີິ່ລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແຮງຈ ງໃຈ 

ແລະ ຮ ບແບບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວນັັ້ນ 
ແລະ ມັນຍັງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ
ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕະຫ າດການ
ທ່ອງ ທ່ຽວ, ທັງໝົດນັັ້ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາໄດ້

ມີການສືກສາ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບຕະຫ າດ
ເປ ື້າໝາຍຂອງເຮົາ. 

ການເຮັດການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານທາງອອນລາຍ 
ເພືິ່ອທ່ຽວຊົມຕາມຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງໆ ແມ່ນເປັນກິດຈະກໍາໜຶິ່ງພາຍໃຕ້ບຸລິມະສິດນີັ້. 
ເພາະວ່າການເຮັດການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານທາງອອນລາຍ 
ແມ່ນເປັນວິທີທີ ິ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວຍັງສາມາດຮັກສາຊືິ່ສຽງ ຫ ື Brand 

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນໄວ້ໄດ້ ແລະ ຍັງເປັນການສົົ່ງ 
ເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃສ່ຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍໂດຍກົງ ແລະ 
ໂດຍການນໍາໃຊ້ພາສາຂອງຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍໃນການ
ສືິ່ສານ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ ້ວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ປອດໄພ. 
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ໄລຍະເວລາ, ກດິຈະກາໍ ແລະ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 

ໄລຍະເວລາ 
 

ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັສະບບັນີັ້ໄດແ້ບງ່ອອກເປນັ 3 ໄລຍະ ຄ:ື 

ໄລຍະທ ີI: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີິ່ຮີບດ່ວນທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເລີິ່ມຈາກ ເດືອນມັງກອນ ປ ີ2021 

ຫາ ເດອືນ ທັນວາ ປີ 2021 

ໄລຍະທ ີ II: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີິ່ຕ້ອງໄດຮ້ັບການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະກາງ ເລີິ່ມຈາກ ເດອືນ ມັງກອນ ປ ີ

2022 ຫາ ເດອືນ ທັນວາ ປ ີ2023 

ໄລຍະທ ີ III: ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍາວ ເລີິ່ມຈາກ ເດອືນ ທັນວາ ປ ີ

2023 ຫາ ເດອືນ ທັນວາ ປ ີ2025 

ໄລຍະເວລາຂອງແຜນສະບັບນີັ້ ແມ່ນຮອດເດືອນທັນວາ ປີ 2025, ຊຶິ່ງຄາດວ່າການຟ ື້ນຟ ຈະກັບມາສ ່ສະພາບກ່ອນ

ການລະ ບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ໃນປີ 2025. 
 

ກດິຈະກາໍ ແລະ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 
 

ແຕ່ລະວຽກບຸລິມະສິດແມ່ນປະກອບມີບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍບັນດາພາກ 

ສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນພາກທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ. ພາກລັດ, ແຕ່ລະກິດຈະກໍາແມ່ນໄດ້

ກໍານົດໄລຍະເວລາໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ, ກດິຈະກໍາໃດທີິ່ເຫນັວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດວ່ນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດຢ ູ່ໃນໄລຍະທີ 1 ຫ  ືໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ກິດຈະກາໍອືິ່ນໆຕາມລໍາດັບ. 
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 ຕາຕະລາງທ ີ6: ບນັດາກດິຈະກາໍ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິັດ 
 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີI: ເພີິ່ມທະວກີານຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິໃຫຫ້ າຍຂຶັ້ນ 

ກດິຈະກາໍ ໄລຍະເວລາ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 
 

ໄລຍະສັັ້ນ (ເດອືນ
ມງັກອນ-ເດອືນ
ທນັວາ 2021) 

ໄລຍະກາງ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2022 
ຫາເດອືນມຖິຼຸນາ 

2023) 

ໄລຍະຍາວ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2024 ຫາ

ເດອືນທນັວາ 
2025) 

 

1.1 ແຕ່ງຕັັ້ງສະມາຊິກສະພາສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ x   ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ, 
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກາໍແຫ່ງຊາດ 

1.2 ສ້າງແຜນວຽກ, ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັັ້ງ/ບ ລິຫານ 

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບສະພາສ ົ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

x   ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ, 
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກາໍແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ອົງການ USAID 

1.3  ສ້າງຕັັ້ງສະພາສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທຽ່ວ x x  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ, 
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກາໍແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ອົງການ USAID 

1.4 ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດກ່ຽວກັບການຮັບ
ມືກັບວິກິດການຕ່າງໆ 

x x  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ, 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີII: ການຊວ່ຍເຫ ອືທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ (ກອງທນຶຊວ່ຍເຫ ອືການທອ່ທຽ່ວ, ສາ້ງສະພາບຄອ່ງໃຫແ້ກທ່ລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ, ສາ້ງແຮງຈ ງໃຈໃນ
ການຮກັສາວຽກເຮດັງານທາໍ ແລະ ປ ກປອ້ງກຸມ່ທີິ່ມຄີວາມສຽ່ງ) 

ກດິຈະກາໍ   ໄລຍະເວລາ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 
 



ໄລຍະສັັ້ນ (ເດອືນ
ມງັກອນ-ເດອືນ
ມຖິຼຸນາ 2021) 

ໄລຍະກາງ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2021 
ຫາ ເດອືນມຖິຼຸນາ 

2022) 

ໄລຍະຍາວ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2022 ຫາ 

ເດອືນທນັວາ 
2023) 

 

2.1 ລະດົມສ້າງກອງທຶນບັນເທົາ/ຊ່ວຍເຫ ອືທຸລະກດິ
ການທ່ອງ ທຽ່ວ 

x x  ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ, 

 X X  ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ, 
ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສັງຄົມ 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີIII: ຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັບນັດາລະບຽບການ, ຂ ໍ້ແນະນາໍກຽ່ວຄວາມປອດໄພດາ້ນສຂຸະພາບ ແລະ ຍດຸທະສາດໃນການປະສານງານ (ຕດິຕ ໍ່ພວົພນັ): 

ກດິຈະກາໍ ໄລຍະເວລາ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 
ໄລຍະສັັ້ນ (ເດອືນ
ມງັກອນ-ເດອືນ
ມຖິຼຸນາ 2021) 

ໄລຍະກາງ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2021 
ຫາ ເດອືນມຖິຼຸນາ 

2022) 

ໄລຍະຍາວ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2022 ຫາ 

ເດອືນທນັວາ 
2023) 

 

1.1 ສະໜອງ/ແຈກຢາຍອຸປະກອນສໍາລັບການປ້ອງ
ກັນພະຍາດ COVID 19 ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວ 

x x  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ສະຖາບັນສືິ່
ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທອ່ງທ່ຽວ, ກະ 
ຊວງ ຖວທ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີແລະ 
ໂຄງການ 029 

1.2 ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆສໍາລັບກຸ່ມນັກທອ່ງທ່ຽວ
ທີິ່ບ ໍ່ມີເຊືັ້ອພະຍາດ COVID 19 ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການສັກຍາວກັແຊັງແລ້ວ, ຢ ູ່
ຈຸດຜ່ານແດນ, ສະໜາມບິນ, ຂະ ແໜງຂົນສົົ່ງ, 

x x  ສະຖາບັນສືິ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ 
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ສະຖານທີິ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍ ເຄືິ່ອງທີິ່

ລະນຶກ, ສະຖານທີິ່ທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ບ ລິສັດທອ່ງ

ທ່ຽວ, ສະຖານທີິ່ກກັຕົວ, ພະນັກງານຢ ູ່ຂັັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ 

1.3 ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົັ້າເຖິງການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ
ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເພ ື່ອປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນ

ຕອນຕ່າງໆ (ການດ ແລສະຖານທີິ່ (ແມ່ບ້ານ), 
ການຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນລົດ ແລະ 
ການໃຫ້ບ ລິການນໍາທ່ຽວ ແລະ ອືິ່ນໆ) 

x x  ສະຖາບັນສືິ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ 

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

x x  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ, 

1.5 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການສືິ່ສານ x x x ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ, 

1.6 ສ້າງເຄືິ່ອງມືໃນການລາຍງານ ເພືິ່ອຊ່ວຍສະໜັບ
ສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການ
ຕ່າງໆໃນຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການລາຍງານ ແລະ ການຕິດຕາມ 

x x  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ, 

1.7 ສ້າງລະບຽບ, ຂັັ້ນຕອນກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບ, 

ຄວາມ ປອດໄພທາງຊີວະພາບທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານ 

ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການກວດຄ ນ 

ເຂ ັ້າ-ອອກເມ ອງກັບປະ ເທດທີື່ຮ່ວມຂ ໍ້ຕ ກລ ງ 

x x  ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມໂຄສະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ 
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ໃນກ ໍ່ລະນີມີການເປດີການເປີດການທ່ອງທຽ່ວ
ໃນຮ ບແບບ Travel bubble  

1.8 ປັບປຸງຫ້ອງນໍໍ້າຢ ູ່ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ (ໃຫ້

ມີຄວາມສະອາດ, ຢ ູ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານໄດ້ດີ, ບ ໍ່

ເສຍຄ່າ) 

x x x ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີIV: ການສກຶສາຄົັ້ນຄວ້າຕະຫ າດການທອ່ງທຽ່ວ (ການຄົັ້ນຄວາ້ກຽ່ວກບັຕະຫ າດ, ການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ & ການວໄິຈ), ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ເຄືິ່ອງມ ື 
ດາ້ນດຈີຕີອນ) 

ກດິຈະກາໍ ໄລຍະເວລາ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 
ໄລຍະສັັ້ນ (ເດອືນ
ມງັ ກອນ-ເດອືນ
ມຖິຼຸນາ 2021) 

ໄລຍະກາງ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2021 
ຫາ ເດອືນມຖິຼຸນາ 

2022) 

ໄລຍະຍາວ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2022 ຫາ 

ເດອືນທນັວາ 
2023) 

 

4.1 ການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາຂ ໍ້ມ ນຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ: ສ້າງ

ຄວາມເຂົັ້າໃຈກຽ່ວກັບທດັສະນະການທ່ອງທ່ຽວຂອງ

ກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍ ລວມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍ

ໃນປະເທດ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມນຍິ ມຂອງນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ. 

X  X  X ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ພະແນກສະຖິຕິການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຮ່ວມມກືັບອົງການທ່ອງທ່ຽວ
ໂລກ ແລະ ອົງການ UNDP 

4.2 ດ າເນີນການສ າຫວຼດ “ສະພາບການທ່ອງທຽ່ວ” 

ຢູ່າງ ເປັນປະຈ າ (ທາງໂທລະສັບ / ທາງອິນເຕີເນັດ) 

ເພ ື່ອໃຫ້ຮ ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ຫ ື 

ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ເພ ື່ອຕິດ ຕາມ

ການຟ ື້ນຟ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ (ໂດຍຜາ່ນ

x x x ພະແນກສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມມືກັບອົງການ 
ທ່ອງທ່ຽວໂລກ ແລະ ອົງການ UNDP ໂດຍເຮດັ
ວຽກຮ່ວມກັບບ ໍ່ລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ ສືິ່ສານ 



ບັນດາສະມາຄ ມ ແລະ ແຫ ່ງຂາ່ວທີິ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ) 

ແລະ ພ້ອມທັງລະບຸບັນຫາພົັ້ນເດັົ່ນທີື່ເກີດຂຶັ້ນ. 

4.3 ເຮັດການສກືສາສໍາຫ ວດກ່ຽວກັບຕະຫ າດເປ ື້າໝ
າຍທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ 

 x  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ, ອົງ
ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ແລະ ອົງການ UNDP 

4.4 ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນກຽ່ວກັບທຸລະກິດການທ່ອງທຽ່ວ 
(ສະຖານທີິ່ພັກ, ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານອາຫານ, 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ອືິ່ນໆ) 

x x  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 

4.5 ກາໍນົດຄວາມຕ້ອງການທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນ

ການຝຶກອົບຮົມຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 

x   ສະຖາບັນສືິ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ, ແລະ ໂຄງການ 029 

4.6 ຈດັການຝຶກອົບຮົມ

ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ໃຫ້ນະໂຍບາຍຊຼຸກຍ ້ທຸລະກິດທີື່ຍງັສ ບຕ ໍ່ຝຶກອ ບຮ ມ 

ໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕ ນ ໂດຍຍັງມີການຈ່າຍເງິນ 

ເດ ອນ (ນະໂຍບາຍການອດຸໜູນແບບໃຫ້ເງິນເດ ອນ) 

x x x ໂຄງການ 029 ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

4.7 ຄົັ້ນຫາ/ຊອກຫາໂອກາດ

ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສໍາ ລັບ ສປປ ລາວ ແລະ 

ສ້າງຍຸດທະສາດການຄາ້ທາງເອເລັກໂຕຣ ນກິ, ເນ ື່ອງ 

ຈາກເປັນບາດກາ້ວທ າອດິເພືິ່ອສ ົ່ງເສີມການ ເຊ ື່ອມ

ໂຍງທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ລະຫວ່າງ ຕ່ອງໂສ້ມ ນຄ່າພາຍໃນ

ປະເທດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ

ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການ ແກ້ໄຂການຊ າລະຜ່ານ

 x x ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 
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ທາງອິນເຕີເນັດ, ການພັດທະນາທກັສະ, ການເຂົັ້າ

ເຖິງການເງິນ, ຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຕ່າງໆ) 

4.8 ຈດັຝກຶອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກດິ, ວິສາ 

ຫະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງກ່ຽວກັບການຫັນ 

ປູ່ຽນໄປສູ່ລະບົບດີຈີຕອນ 

 x x ສະຖາບັນສືິ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ 

4.9 ຈດັຝກຶອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກດິກ່ຽວກັບ
ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນທາງ
ທຸລະກິດ, ການນໍານດົລາຄາການນໍາທ່ຽວ, ການ
ຕະຫ າດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ 

x x x ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ກົມແຜນ 
ການ-ການຮ່ວມມືສາກົນ,ກະຊວງ ຖວທ ແລະ 
ສະພາອຸດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄາ້ແຫ່ງຊາດ 

4.10 ຊຼຸກຍ ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫ ື ຈຸນລະວິ
ສາຫະກດິທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທຽ່ວທີິ່ຍັງບ ໍ່ທັນ
ຈົດທະບຽນ/ລົງທະ ບຽນໃຫ້ຫັັ້ນມາເຂົັ້າສ ່ລະບົບ 

 x x ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີV: ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກເ່ຄືິ່ອງໝາຍ (Brand) ແລະ ສົົ່ງເສມີການຕະຫ າດເພືິ່ອເຮດັໃຫກ້ານທອ່ງທຽ່ວໃຫຟ້ ື້ນຄນືມາອກີຄັັ້ງ (ຕະຫ າດພາຍໃນ, 

ຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍຫ ກັໂດຍຜາ່ນຮ ບການທອ່ງທຽ່ວ Travel bubble) 

ກດິຈະກາໍ ໄລຍະເວລາ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 

ໄລຍະສັັ້ນ (ເດອືນ
ມງັກອນ-ເດອືນ
ທນັວາ 2021) 

ໄລຍະກາງ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2021 
ຫາ ເດອືນມຖິຼຸນາ 

2022) 

ໄລຍະຍາວ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2022 ຫາ 

ເດອືນທນັວາ 
2025) 
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5.1 ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາໂຄງການສ ົ່ງເງິນຄ ນ

ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ໃຫ້ເງິນ 

ສະໜັບສະໜູນ (10%) ຂອງລາຍການ 

(packages) ທ່ອງທ່ຽວທີື່ຂາຍໃຫ້ແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ (ລະດ ການທີິ່ມີນັກ
ທ່ອງທ່ຽວໜ້ອຍ) 

x X  ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ 
ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜ ນຂອງໂຄງການ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

5.2 ຈັດການປະກວດວດີີໂອ ຫຼ  ຮູບຖາ່ຍກຽ່ວກັບ

ການເດີນ ທາງຂອງນກັເດີນທາງພາຍໃນໂດຍ

ຄັດຄັດເລ ອກເອ າສະ ຖານທີື່ທ່ອງທຽ່ວທາງທໍາ

ມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ຫ ື ວັດ ທະນະທໍາ

ທີື່ໂດດເດັົ່ນ ສໍາລັບຜ ້ຊະນະແມ່ນຈະໄດ້ຮັບບັດ

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ (Travel Voucher) 

x X  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 

5.3 ສ້າງແຜນການຕະຫ າດ, ອອກແບບການໂຄສະ 
ນາ ແລະ ໂຄສະນາຜ່ານສ ື່ຕ່າງໆສໍາລັບການທອ່ງ 

ທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍອີງໃສ່ຜ ນຂອງການ

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ າຫວຼດກ່ຽວກັບຕະຫ າດ 

x X  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 

5.4 ຈັດສັນງ ບປະມານເຂົັ້າໃນການໂຄສະນາ ແລະ 

ດ້ານການຕະຫ າດ ເພືິ່ອດຶງດ ດນກັທ່ອງທຽ່ວ
ສາກົນໃຫ້ເຂົັ້າມາທ່ອງທຽ່ວ ສປປ ລາວ ພາຍຫ ັງ
ທີິ່ມີການເປດີປະເທດອກີຄັັ້ງ.  

X  X (ພາກພືັ້ນ)  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 
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5.5 ກໍານົດລາຍການທ່ອງທຽ່ວ ໂດຍອງີໃສ່ຜົນຂອງ

ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ າຫຼວດກ່ຽວກັບຕະຫ າດ
ພາຍໃນປະເທດ 
 

x X  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 

5.6 ເປີດໂຄງການ/ກິດຈະກາໍການທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນ 
ໂດຍຜ່ານສືິ່ຕ່າງໆ  
 

x x x ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 

5.7 ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ປກຶສາຫາລກືານເປດີການ 
ທ່ອງທ່ຽວໃນຮ ບແບບ Travel bubble ກັບ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ (ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະສະເພາະ
ກິດລະດັບຊາດໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ 
COVID 19) 

 

x x  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວ, 
ກະຊວງ ຖວທ 

5.8 ສ້າງແຜນການຕະຫ າດ ແລະ ການໂຄສະນາ 

ຜ່ານສ ື່ຕ່າງໆສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພືັ້ນ, 

ໂດຍອີງໃສ່ຜ ນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ າຫຼວດ
ກ່ຽວກັບຕະຫ າດ 
 

x x  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 

5.9 ເປີດໂຄງການ/ກິດຈະກາໍການທອ່ງທ່ຽວໃນ
ລະດັບພາກພືັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງປຶກສາຫາລື 
ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການເປີດການທ່ອງທຽ່ວໃນ
ຮ ບແບບ Travel bubble 

x x  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 
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ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີ6: ກະຕຸນ້ການລງົທນຶ 
ກດິຈະກາໍ ໄລຍະເວລາ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 

ໄລຍະສັັ້ນ (ເດອືນ
ມງັກອນ-ເດອືນ
ມຖິຼຸນາ2021) 

ໄລຍະກາງ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2021 
ຫາ ເດອືນມຖິຼຸນາ 

2022) 

ໄລຍະຍາວ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2022 ຫາ

ເດອືນທນັວາ 
2023) 

 

6.1 ລະດົມທຶນເພືິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ
ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທຽ່ວ 

 x x ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

6.2 ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການ/
ຈຸດປະສົງທີິ່ຈະພັດທະ ນາການທ່ອງທຽ່ວໃນເຂດ
ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຊຼຸມ
ຊົນ 

  x ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

6.3 ປັບປຸງຂອບການລົງທຶນສ າລັບຂະແໜງການ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

 x  ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີ7: ສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜະລດິຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ (ສມຸໃສກ່ານທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ ແລະ ເປນັມດິກບັສິິ່ງແວດລອ້ມ) 

ກດິຈະກາໍ ໄລຍະເວລາ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 
ໄລຍະສັັ້ນ (ເດອືນ
ມງັ ກອນ-ເດອືນ
ມຖິຼຸນາ2021) 

ໄລຍະກາງ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2021 
ຫາ ເດອືນມຖິຼຸນາ 

2022) 

ໄລຍະຍາວ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2022 ຫາ

ເດອືນທນັວາ 
2023) 

 

7.1ສຶກສາຄົັ້ນຄວາ້ກ່ຽວກັບການຊຼຸກຍ ກ້ານທ່ອງ 
ທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ (ໃຫ້ການຍກົຍ້ອງ/
ຊົມເຊີຍແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີິ່ນໍາໃຊ້ວິທີການ, 

 x  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 
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ເຄືິ່ອງຈກັ ຫ  ືເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ປະຍດັພະລັງງານ, ການ
ບ ລິຫານຈັດການສິິ່ງເສດເຫ ອືໄດ້ດ)ີ 
7.2 ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບມ ນຄ່າໃນການລົງທຶນ
ເຮັດການ ທ່ອງທ່ຽວແບບອອນລາຍ ເພືິ່ອທ່ຽວຊົມ
ຕາມຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີິ່ທອ່ງທ່ຽວຕ່າງໆ, 
ການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕົວເອງ  

 x x ສະພາການທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມທຸລະກດິທ່ອງ
ທ່ຽວລາວ, ສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮາ້ນອາ 
ຫານລາວ 

ຍດຸທະສາດບລຸມິະສດິທ ີ8: ການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຕະຫ າດການທອ່ງທຽ່ວ 

ກດິຈະກາໍ ໄລຍະເວລາ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 
ໄລຍະສັັ້ນ (ເດອືນ
ມງັກອນ-ເດອືນ
ມຖິຼຸນາ2021) 

ໄລຍະກາງ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2021 
ຫາ ເດອືນມຖິຼຸນາ 

2023) 

ໄລຍະຍາວ (ເດອືນ
ກ ລະກດົ 2023 ຫາ

ເດອືນທນັວາ 
2023) 

 

8.1 ລະດົມທຶນ/ຊອກຫາແຫ ່ງທຶນເພືິ່ອເຮັດການ
ຕະຫ າດການ ທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ, 
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ການທອ່ງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

x x x ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ 

8.2 ສ້າງລາຍການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງ 
ຖິິ່ນ, ການ ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ການທອ່ງ 
ທ່ຽວທາງກະສິກໍາ, ການ ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ (ເຄືິ່ອງຫັດຖະກາໍ ແລະ ເຄືິ່ອງທີິ່ລະນກຶທີິ່
ເຮັດໂດຍຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ) 

 x x ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ 

8.3 ສ້າງລາຍການໂຄສະນາສໍາລັບກຸ່ມຕະຫ າດເປ ື້າ 
ໝາຍທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ 

 x  ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ ແລະ 
ສະພາການທ່ອງທ່ຽວ 

8.4 ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາສໍາລັບກຸ່ມຕະຫ າດ
ເປ ື້າໝາຍທີິ່ເປັນຮອງລົງມາ 

 x x ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງ ຖວທ ແລະ 
ສະພາການທ່ອງທ່ຽວ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 – ຂ ໍ້ມ ນກຽ່ວກບັນກັທ່ອງທຽ່ວຈາກອະນຸພາກພືັ້ນແມນ່ໍໍ້າຂອງ 
 

ຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງການເດີນທາງເຂ ັ້າມາ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພືິ່ອການພັກຜ່ອນ ຊຶິ່ງກວມເອົາ (84%) 

ແລະ ໃນນັັ້ນໃຫ້ຄວາມສ ນໃຈທາງດ້ານທ າມະຊາດ (70%), ວັດທະນະທ າ (79%) ແລະ ທາງດ້ານສາສະໜາ (61%).  

ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຮ ້ຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກປຶຶ້ມນ າທຽ່ວ/ວາລະ 

ສານການເດີນທາງ (41%), ອິນເຕີເນັດ (30%) ແລະ ການບອກເລົົ່າປາກຕ ໍ່ປາກ (26%).  

ຕ ວຂັບເຄ ື່ອນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງການກທ່ອງທ່ຽວຢ ູ່ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພ ັ້ນແມ່ 

ນ ໍ້າຂອງ (GMS) ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງການເຊ ື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດສາກົນຫ າຍຂຶັ້ນ, ມຊີັບພະຍາກອນດ້ານການທ່ອງທຽ່ວ

ທີື່ຫຼາກຫຼາຍ, ມີນະໂຍບາຍໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການອອກວີຊາທ່ອງທ່ຽວ, ນໍາເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ທັນສະໃໝ ແລະ 

ທີື່ວ່ອງໄວໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຂາ່ວສານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ແຮງຈ ງໃຈ/ແຮງພັກດັນໃນການພັດ 

ທະນາຢູ່າງບ ໍ່ຢຸດຢັຶ້ງ.   
 

ເຕກັໂນໂລຊຂີ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ: ປະເທດໃນອະນຸພາກພ ັ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ GMS ໄດ້ມກີານເຊ ື່ອມຕ ໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບ

ສາຍໄຍແກ້ວ ແລະ ໄດ້ຮວ່ມມ ກັນໃນການສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖງິເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົັ້າເຖິງ

ການຄ້າແບບເອເລັກໂຕນິກ e-commerce. ນອກນັັ້ນ, ການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ, ໂທລະສັບມ ຖ  ແລະ ສ ື່ສັງຄ ມ 

ອອນລາຍຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເປັນການຂັບເຄ  ີິ່ອນການບ ລິການດວ້ຍຕ ນເອງ ແລະ ເຮດັໃຫ້ການຈອງການເດີນທາງສາມາດເຮັດ

ໄດ້ແບບວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍຂຶັ້ນ. ຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍໃນບັນດາປະເທດ GMS ໄດ້ນ າໃຊ້ສືິ່ສັງຄົມອອນລາຍນັບ 

ມ ັ້ນັບເພີື່ມຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະເດີນທາງໄປທອ່ງທ່ຽວບ່ອນໃດ, ເລືອກໃຊ້ບ ລິການແບບໃດ ແລະ ໃຊ້ເປັນຊ່ອງທາງໃນ 

ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ, ຮູບພາບ ແລະ ວດີີໂອໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກການໄປທ່ຽວ. ການນໍາໃຊ້ສືິ່ສັງຄົມອອນ

ລາຍໃນຕະຫຼາດອາຊ ີ ປະມານ 20% ຫາ 60%, ຊຶື່ງໂດຍທ ົ່ວໄປແລ້ວນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມຮ ້ຄວາມ

ສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ມອີຸປະກອນມ ຖ ເປັນຂອງຕ ນເອງ. ອີງຕາມຂ ໍ້ມູນຂອງບ ລິສັດ Accor ຊຶິ່ງເປັນກຸ່ມບ ລິສັດ

ດ້ານສະຖານທີິ່ພັກທີິ່ໃຫຍ່ສຸດໃນອາຊີ ລາຍງານວ່າ ລູກຄາ້ 80% ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມຍີຫ ໍ້ (Brand) ຂອງໂຮງແຮມຈາກສືິ່

ສັງຄົມອອນລາຍ ຊຶິ່ງໃຫ້ຄວາມນິຍົມຫ າຍທີິ່ສຸດແມ່ນນັກທອ່ງທ່ຽວຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນ ໃຫ້ຄວາມນີ

ຍົມໜ້ອຍທີື່ສຸດແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຍີື່ປຸູ່ນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ນີວຊີແລນ. 
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ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກບັຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍທີື່ສ າຄນັ: 
 

- ສປ ຈີນ - ການຈັບຈ່າຍຊ ັ້ເຄ ື່ອງ (= 58% ຂອງງ ບປະມານການເດີນທາງ); ອິນເຕີເນັດ = ເປັນແຫຼ່ງຂ ໍ້ມູນຕ ັ້ນຕ ; 

ນໍາໃຊ້ສືິ່ສັງຄ ມອອນລາຍ. ສະຖານທີິ່ພັກກວມ 18% ຂອງງ ບການເດີນທາງ. ໃຫ້ຄວາມສົນໃນການຊອກຫາ ຫ  ື

ສຶກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະຖາປດັຕິຍະກ າຕ່າງໆ. 

- ສ.ເກົາຫ ີ - ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ າມະຊາດ: ຄົນເກ າຫຼີແມ່ນນິຍມົ ຫ ື ຊອກຫາກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈ ນ 

ໄພກາງແຈ້ງ ແລະ ກິດຈະກ າເພ ື່ອສຸຂະພາບ ດັົ່ງນັັ້ນ ພວກເຂ າຈຶື່ງສາມາດພັກຜ່ອນຢູູ່ສະຖານທີທີື່ປອດໄພ, ສະພາບ 

ແວດລ້ອມທີິ່ສະອາດ. 

- ໄທ - ເປັນນັກທ່ອງທຽ່ວແບບລາຍວັນ 

- ຫວຽດນາມ - ການຈັບຈ່າຍຊ ັ້ເຄ ື່ອງ (31% ຂອງງ ບປະມານການທ່ອງທ່ຽວ); ເຫດຜ ນຕ ັ້ນຕ  ສໍາລັບການເດີນທາງ

ແມ່ນການພັກຜ່ອນ, ການຈັບຈາ່ຍຊ ັ້ເຄ ື່ອງ, ການປິິ່ນປວົສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. 

ແຮງຈ ງໃຈການເດນີທາງ: ປັດໃຈຕ ັ້ນຕ ທີິ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເດນີທາງ ແມ່ນຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບສິິ່ງທີິ່ເປັນເອກະລກັ, ມີ

ຄວາມໂດດເດັົ່ນ ແລະ ການສ້າງປະສົບການໃໝ່ທີື່ໜ້າສ ນໃຈໃນລະຫວ່າງການທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ຊອກຫາໂອກາດໃນການສະ 

ແຫວງຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ເປີດໂລກະທັດ. ປະເພດການທອ່ງທ່ຽວ: 

- ທ່ຽວຊົມທໍາມະຊາດ 36% 

- ທ່ຽວຕາມຕ ວເມ ອງ ແລະ ວດັທະນະທ າ (35%) 

- ການອາບແດດ, ການທຽ່ວຫາດຊາຍ ແລະ ທະເລ (28%) 

- ເຮັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ ແລະ ການຜະຈ ນໄພ (15%) 

ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອຸດ ມຮັົ່ງມດີ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຜະລດິຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວເຂດ 

ລຸ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກເດີນທາງໄດ້ດ ີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສາ້ງປະສ ບ 

ການທີື່ເປັນເອກະລກັ ແລະ ໜ້າສ ນໃຈ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການໂຄສະນາກຽ່ວກັບອະນຸພາກພ ັ້ນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນເຂົັ້າ

ເຖິງບັນດາຕະຫ າດເປ ື້າໝາຍຢູ່າງກວາ້ງຂວາງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມກືັນ ເພືິ່ອໂຄສະນາ ຫ  ື
ເຮັດການຕະຫ າດໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

  

ກາລະໂອກາດ, ອປຸະສກັ ແລະ ຄວາມສຽ່ງສາໍລບັ ບນັດາປະເທດໃນອະນພຸາກພ ັ້ນແມນ່ ໍ້າຂອງ GMS: 
 

ນອກຈາກການມສີະຖານທີິ່ທອ່ງທ່ຽວທີື່ຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ, ມີຊືິ່ສຽງທີິ່ດີ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລ້ວ, ບັນດາ

ປະເທດໃນອະນຸພາກພ ັ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ GMS ຍັງສາມາດເຂ ັ້າເຖງິໄດ້ຢູ່າງສະດວກສະບາຍຈາກຕະຫາຼດເປ ື້າໝາຍທີື່ມກີານເຕີບ  
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ໂຕໄວຢູ່າງໄວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກ ໍ່ຍງັມີອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ເຊັົ່ນ: ຄວາມຮັບຮ ້ກຽ່ວກັບພາກພ ັ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງຍັງຈ າ 

ກັດ, ຍັງບ ໍ່ມີຜະລດິຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີື່ສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງກັນ ຫ  ື ກວມເອ າຫຼາຍປະເທດ ແລະ ຂາດການສ ົ່ງເສີມການ

ໂຄສະນາ. ນອກຈາກນັັ້ນການຊຼຸດໂຊມ/ເຊ ື່ອມໂຊມຂອງສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວສ າຄັນຫຼາຍແຫ່ງ ເນືິ່ອງຈາກການຮັບນັກທອ່ງ

ທ່ຽວຫຼາຍເກີນໄປ ຊຶິ່ງເປັນໄພຂ ົ່ມຂູ່ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ຄວາມຍືນຍົງໄລຍະຍາວ ແລະ ເຮດັໃຫ້ຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັນ 

ຂອງການທອ່ງທ່ຽວຫຼຼຸດລ ງ.  

ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ກາລະໂອກາດທາງດ້ານການຕະຫຼາດຮ່ວມກັນ ແລະ ແກ້ໄຂອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມ 

ສ່ຽງຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວໂດຍລວມ, ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພ ັ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ GMS ແລະ ບັນດາ

ຄູ່ຮ່ວມມ  ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນການທ່ອງທ່ຽວຢ ູ່ໃນອະນຸພາກພືັ້ນ. 

(ຫ້ອງການປະສານງານອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ MTCO 2015). 
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