
 

 6/28/2021 6:25:54 AM 

1 

  

นนทบุรี ประกาศมีวัคซีนพอพรอมฉีด 7 มิ.ย. เปดตัวเลขคนลงทะเบียนรอฉีดกวา 5.7 แสนราย 

120 วัน เปดประเทศ : ศรัทธา ความหวัง หรือแคความเพอฝนการทองเที่ยวไทย ? 

 

 120 วัน เปดประเทศ มาพรอมความหวังและความฝน นักวิชาการชี้ไทยพรอมหรือไม ? 

 ภายหลัง นายกรัฐมนตรีประกาศต้ังเปาตองเปดประเทศไทยทั้งประเทศภายใน 120 วัน โดยที่ไมรอ ใหประชากร

ทุกคนไดรับวัคซีนครบ 2 โดสกอน แมวาอาจจะทำใหมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นบาง แตการประกาศของผูนำยํ้าวามีควา

จำเป นต องทำเพ ื ่ อความอย ู  รอดในการทำมาหาก ินของประชาชน และต องยอมร ับความเส ี ่ ย งร วมก ัน 

มติชนสุดสัปดาหพามา สนทนาประเด็นรอนกับ อาจารยยุคลวัชร ภักดีจักริวุฒ นักวิชาการจากสาขา การสื่อสารและ

การทองเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มศว 

 
 มุมมอง นักวิชาการกบันโยบาย 120 วัน เปดประเทศ 

 อ.ยุคลวัชร กลาววา จริง ๆ เมื่อทุกฝายไดยินคำวา เปดประเทศใน 120 วัน สามารถมองได2มุม คือ 

ดานของผูประกอบการที ่เกี ่ยวของของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไมวาจะเปน ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจ

ทองเที่ยว คมนาคม การขนสง หรือ โรงแรมที่พัก ตองบอกวาพอไดทราบ ถึง นโยบาย 120 เปดประเทศ มันมี 

2 ความรูสึกที่มาพรอม ๆ กัน ดานนึง คือ ความหวัง ในการที่จะไดกลับมามีรายได ไดกลับมาดำเนินธุรกิจของ

ตัวเองให สามารถไปตอได หลังจากผูประกอบการประสบอยูในภาวะที่ไมรูเลยวาจะมีโอกาสกลับมาเปนปกติได

เมื่อไหร 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห   ฉบับประจำวันท่ี 27 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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 อ.ยุคลวัชร มองวา หลังจาก 120 วันขางหนานี้สถาการณก็ยังคงไมปกติ และมีแนวโนมทรง ๆ ไปเรื่อย ๆ 

แตอีกความรูสึกหนึ่งคือความฝน คือการที่ นายกรัฐมนตรีกลาวนโยบาย 120 วัน จะเปดประเทศ ตอนนี้มันเปน

เพียงประโยคคำพูด และปจจุบันยังคงเปนเพียงแคความฝน ซึ ่งความฝนกับความหวังนี ้ มีความแตกตางกัน 

ความหวัง หมายถึง สิ่งที่ตั้งตารอ สวนความฝน มันมาพรอมกับความไมแนนอน และความไมแนใจ เพราะฉะนั้น

ความสำค ัญอยู ท ี ่ว า การจะบอกวาอีกกี ่ว ันเปดประเทศ ก็เหมือนมีหมุดหมายปลายทาง ที ่ ใหประชาชน  

ผูประกอบการ หลายๆ คนตั้งตารอ ดวยความหวังหรือความฝนก็แลวแต มันจะไมเกิดขึ้นจริง หรือ ไมมีประโยชน

เลย ถาหากวา นโยบายมีเพียงเปาหมาย แตไรความชัดเจน ในเรื่องของกระบวนการ วิถีการเสถียรภาพที่จะทำให

เปดประเทศได และอาจจะเปนผลกระทบมากกวาดวยซํ้า 

 อ.ยุคลวัชร เสริม ประเด็นมุมมองของผูประกอบการ เมื่อไดรบัรูนโยบาย 120 วันเปดประเทศ มันมาพรอม 

2 ความรูสึก คือ ความหวัง กับความไมม่ันใจ แตใครหลาย ๆ คน ก็คาดหวังที่อยากจะใหเปนจริง 

ในอีกมุมมองนึง ในฐานะคนในประเทศนี้ ที่อยากทองเที่ยวในประเทศไทย เมื่อทราบถึงนโยบาย 120 วันจะเปด

ประเทศ นั้น เชื่อวาหลาย ๆ คนอาจจะเปนกันเหมือนกันคือ ไมแนใจและหวาดกลัว และอยางที ่ทราบกัน ณ 

ปจจุบัน สถาณการณโควิดในประเทศไทย มีสายพันธุไวรัสแปลก ๆ ใหม ๆ เกิดข้ึน และพัฒนาอยูเรื่อย ๆ 

เพราะฉะนั้นในมุมมองของคนที่อยูในประเทศที่ไมใชผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การเขามาของ

นักทองเที่ยวตางชาติ ทำใหเกิดความวิตกกังวล ประเด็นนึงเพราะ คนในประเทศยังไมไดรับวัคซีนที่จัดสรรโดยรัฐ

อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการจริง เพื่อสรางความมั่นใจใหคนในประเทศ 

อ.ยุคลวัชร เชื่อวา นโยบาย มาพรอมกับความเสี่ยงและความกลัว เพราะปจจุบันยังมีการติดเชื้อในประเทศ ยอดสูง 

ทั้งๆ ที่ รัฐ มีมาตรการปองกัน ตาง ๆ อาทิเชน การกักกัน การมีระบบquarantine ตาง ๆ แตยอดผูติดเชื้อคงที่

ระดับ 2-3 พันคนตอวัน มานานหลายวันแลว อีกทั้ง ก็ยังมีไวรสัสายพันธุ แปลกๆ เล็ดรอดเขามาอยูเรื่อย ๆ ถาหาก

เปดประเทศแลว คนไทยในประเทศยังไมไดรับวัคซีนและมีความพรอมที่จะรองรับ จริง ๆ ผมเชื่อวาบรรยากาศใน

การทองเที่ยว หรือใชชีวิตมันก็อาจ ไมเต็ม 100 % และจะเกิดความหวาดกลัวซึ่งกันและกัน 

 ดังน้ัน การที่รัฐมกีารตั้งเปาหมายจากการที่นายกรัฐมนตรี ออกมาประกาศ ใหความรูสึกที่ยังไมมั่นใจ และ

ไมแนนอน ตราบใดที่เรายังมองไมเห็นวา แผนการที่จะเปดประเทศ 120 วันนั้น มันเปนไปไดจริง และมีรายละเอียด

ขั้นตอนอยางไร ซึ่งปจจุบันความชัดเจนยังไมมีออกมา เอางาย ๆ แควา 120 วัน ทานจะนับจากวันไหน นายกฯพูด

อยางหนึ่ง วันตอมาโฆษกรัฐบาลพูดอีกอยางหนึ่ง เรายังไมรูเลยวาจะนับกันแบบไหน deadline อยางไร  แคเรื่อง 

basic ก็ยังไมชัดเจนอะไรเลย ทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องที่ประชาชนควรจะตองรับรู 

เชื่อวาสิ่งสำคัญที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่เขาตองการในตอนนี้ คือแผนการวาจะทำใหเปด

ประเทศไดจริง ๆ อยางไร 
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 ผมอยากใหทุกคนลองนึกถึงภาพของผลกระทบที่ตามมา ถาหากวา 120 วันครบกำหนดแลวไมเปดจะเปน

อยางไร ? อ.ยุคลวัชร เชื่อวากอนหนาจะถึง 120 วัน ผูประกอบการตาง ๆ หากมั่นใจ เชื่อรัฐบาล หรือสิ่งที่นายกฯ

บอก เขาก็จะตองมีการเตรียมความพรอม ไมวาจะเปนการ รีโนเวท การเตรียมความของพนักงาน สตอกวัตถุดิบ 

หรือการเตรยีมแผนการตลาดตาง ๆ เปนตน เพื่อที่จะรองรับ เมื่อถึงคราวเปดประเทศขึ้น จริง ๆ แตหากถาถึงครบ 

120 วันข้ึนมาแลว ปรากฏวา เปดขึ้นจริงไมได ความเสียหายมันจะยิ่งสูงขึ้น สิ่งที่ลงทุน เตรียมความพรอม เม็ดเงิน

การลงทุนที่เอาไปเตรียมความพรอมมันก็จะสูญเปลาไป อันนี้คือสิ่งที่นากังวลใจ ประเด็นสำคัญถัดมาคือ ถาหากวา

มันมีแคตัวเลขกำหนดการ แตไมไดมาพรอมความเชื่อมั่นและแผนการดำเนินการที่ทำใหผูประกอบการ สามารถ

วางแผน ประเมินความเสี่ยงของตัวเองได 

 ประเด็นตอมา ถึงแมวา ครบ 120 วัน รัฐยังยืนยันเปดประเทศไมวาสถานการณ โควิด ณ ตอนนั้น ๆ  

จะเปนอยางไร อ.ยุคลวัชร กังวลถึง ความพรอม ในดานสาธารณสุข จำนวนผูติดเช้ือ แผนการดูแลตาง ๆ มันดำเนิน

ไปไมพรอม ๆ กัน 

 

   
 


