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เรือ่ง ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงนโยบาย “Test & Go” 
เรยีน  พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี
 

ก่อนอื่นผมใครข่อสนบัสนนุการตดัสนิใจของรฐับาลในกลบัมาใชน้โยบายการตอ้นรบันกัทอ่งเที่ยวแบบ Test & Go อีก
ครัง้ ซึง่ผมเองมีความเช่ือมั่นวา่ประเทศของเราจะคอ่ยๆ เริม่เห็นการฟ้ืนตวัของจ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาติ หลงัจากที่ความกงัวล
ใจในเรือ่งการระบาดของโควิด-19 เริม่ลดลง อยา่งไรก็ตาม ผมอยากขออนญุาตแสดงความคิดเหน็บางอยา่งเก่ียวกบัวิธีการและ
แนวทางในการปรบัปรุงประสทิธิภาพของการเปิดประเทศ เพื่อใหป้ระเทศไทยของเราประสบความส าเรจ็ในการตอ้นรบั
นกัทอ่งเที่ยวกลบัมา  

 

เรานา่จะไดเ้ห็นแลว้วา่ ตัง้แตเ่ริม่มกีารเปิดประเทศ ประเทศไทยของเรานัน้ไมป่ระสบความส าเรจ็ในการดงึดดู
นกัทอ่งเที่ยวกลบัมา และหลายสาเหตนุัน้มาจากการท่ีประเทศไทยมีกฏเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดดา้นการเขา้ประเทศอนัเก่ียวขอ้ง
กบัการควบคมุและดแูลการระบาดของโควิด-19 ซึง่หลายๆ ขอ้บงัคบัเหลา่นีอ้าจไมม่ีความสมเหตสุมผลอีกตอ่ไปแลว้ นบัตัง้แตท่ี่
มีการเปิดประเทศ จ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาตแิละรายรบัจากการทอ่งเทีย่วที่ประเทศไดร้บัมาจนถึงขณะนี ้ ถือเป็นปรมิาณที่
นอ้ยมาก หากเทียบกบัก่อนที่จะมีโรคระบาด หากเราไมร่บียกเลกิกฎระเบียบท่ียุง่ยากเหลา่นีอ้ยา่งทนัทว่งที ประเทศไทยจะถกูทิง้
ใหอ้ยูข่า้งหลงัประเทศอื่นๆ ในโลก และภาคการทอ่งเทีย่วอาจตอ้งเผชิญกบัความสญูเสยีที่สงูมากขึน้ไปอีก 
 

เง่ือนไขเพิ่มเตมิที่มาพรอ้มกบัการกลบัมาใชน้โยบาย “Test & Go” ซึง่มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กมุภาพนัธท์ี่ผา่นมานี ้
ก่อใหเ้กิดความทา้ทายอยา่งมากตอ่การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไทย การขอใหม้กีารตรวจ RT-PCR ครัง้ที่ 2 ในวนัท่ี 
5 ของการเดินทาง โดยนกัทอ่งเที่ยวจ าเป็นตอ้งเขา้พกัในโรงแรมเพื่อรอผลการตรวจ ถือเป็นภาระกบันกัทอ่งเที่ยวทีม่ากเกินไป 
หากเทยีบกบัความปลอดภยัที่อาจเพิ่มขึน้เพียงเลก็นอ้ย และถงึแมว้า่ภาครฐัจะอนญุาตใหน้กัทอ่งเที่ยวสามารถจองโรงแรมคน
ละแหง่กนัในการท าการตรวจหาเชือ้ภาคบงัคบัส าหรบัทัง้สองวนันี ้ แตข่อ้ก าหนดที่บงัคบัใหม้กีารจองโรงแรมลว่งหนา้อยา่ง
เขม้งวดนี ้ก็ถือเป็นอปุสรรคตอ่การวางแผนการเดินทางของนกัทอ่งเที่ยวอยูด่ี  รฐับาลควรยกเลกิการตรวจหาเชือ้ภาคบงัคบัครัง้ที ่
2 พรอ้มกนักบัการเลกิใชร้ะบบ Thailand Pass และขอ้บงัคบัดา้นการท าประกนัโควิด-19 ส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว การแกไ้ขดงักลา่ว
ไมเ่พียงจะชว่ยเพิ่มความยืดหยุน่และความสะดวกสบายใหก้บันกัทอ่งเที่ยว แตก่ารเปลีย่นแปลงนีจ้ะมีสว่นส าคญัที่ท  าให้
นกัทอ่งเที่ยวอีกจ านวนมากอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยอีกครัง้    
 

นอกจากนี ้ กระบวนการเปิดประเทศของเราโดยรวมยงัมีความไมส่อดคลอ้งกนัในหลายประการ ซึง่สรา้งความสบัสน
ใหก้บัทกุๆ ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง ในหลายๆ ครัง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัและคณะกรรมการโรคติดตอ่แหง่ชาติมีค  าสั่งที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้กนัในบางประการ ท าใหผู้ป้ระกอบการทอ่งเที่ยวตอ้งใชเ้วลานานในการท าความเขา้ใจผา่นกระบวนการตา่งๆ ที่ยืดเยือ้ 
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เพื่อหาขอ้มลูมายืนยนัเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง โดยทัง้หมดนีเ้พื่อใหส้ามารถท าตามกฏกติกาใหม่ๆ  ที่ภาครฐัออกมา
ได ้ โครงสรา้งการจดัการตามแนวการกระจายอ านาจทีเ่ป็นอยูน่ี ้ ท  าใหห้นว่ยงานทอ้งถ่ินสามารถด าเนินนโยบายที่แตกตา่งกนั
ออกไป สง่ผลใหเ้กิดความเขา้ใจผิดตอ่หลกัและแนวทางการด าเนินธุรกิจทัง้ส  าหรบัผูป้ระกอบการโรงแรม นกัทอ่งเทีย่วและ
ผูป้ระกอบการอื่นๆ ในภาคการทอ่งเที่ยว ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ผมจึงมคีวามเห็นวา่ เราควรมีระบบที่เป็นศนูยร์วมการสั่งการท่ี
ชดัเจนจากภาครฐั นโยบายอนัเก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเที่ยวจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาและด าเนินการในระดบัประเทศเหมือน
ดงัเช่นที่เราเคยท ามาตลอดในชว่งวิกฤตอื่นๆ ที่ผา่นมาก่อนหนา้นี ้ ผูก้  าหนดนโยบายควรเขา้ใจถงึความส าคญัของภาคการ
ทอ่งเที่ยวอยา่งถ่องแท ้และพรอ้มที่จะใหก้ารสนบัสนนุผูป้ระกอบการในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละกระบวนการใหม่ๆ  
  

ขอ้จ ากดัตา่งๆ หลายประการท่ีใชเ้ฉพาะเจาะจงกบันกัทอ่งเที่ยวตา่งชาตินัน้ อาจไมม่ีความจ าเป็นอีกตอ่ไป เนื่องจาก
การแพรร่ะบาดในประเทศของ Omicron ไดก้ระจายไปในวงกวา้งแลว้ การเปิดประเทศจงึควรเป็นในรูปแบบท่ีเรยีบง่ายที่สดุ โดย
หลกีเลีย่งกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้นยุง่ยาก ซึง่จะสรา้งภาระท่ีไมจ่ าเป็นใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว ประเทศไทยควรเลอืกที่จะปฏิบตัิ
ตามกฎการเขา้ประเทศของจดุหมายปลายทางที่มีเศรษฐกิจที่พึง่พาการทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั เช่น มลัดีฟส ์ ดไูบ สหรฐัอเมรกิา 
และประเทศในทวีปยโุรป โดยในเวลานีจ้ดุหมายปลายทางทัง้หลายเหลา่นีเ้ริม่เห็นการฟ้ืนตวัของนกัทอ่งเทีย่วในเชิงบวกแลว้ และ
ก าลงัคอ่ยๆ กลบัไปสูร่ะดบัก่อนทีจ่ะมีโรคระบาด จากการรวบรวมขอ้มลูของเว็บไซต ์sherpa เก่ียวกบันโยบายและกฏระเบียบใน
การเขา้ประเทศของแตล่ะประเทศในเวลานีพ้บวา่ มีจ านวนประเทศกวา่ 100 ประเทศ ทีม่ีขอ้ก าหนดในการเขา้ประเทศทีเ่ขม้งวด
นอ้ยกวา่นโยบายที่ประเทศไทยก าลงัใชอ้ยู่ โดยในหลายๆ ประเทศเหลา่นีก็้มีจ านวนผูต้ิดเชือ้ใหมร่ายวนัท่ีสงูกวา่ในประเทศไทย
อีกดว้ย หากแตร่ฐับาลของพวกเขาเหลา่นัน้เลอืกที่จะรบัมือกบัไวรสัโควิด-19 ในฐานะโรคประจ าถ่ินแลว้ ท าใหข้อ้จ ากดัตา่งๆ ไม่
มีความจ าเป็นอกีตอ่ไป ซึง่เป็นท่ีแนช่ดัแลว้วา่ประเทศที่มีนโยบายการเปิดประเทศเพื่อตอ้นรบันกัทอ่งเที่ยวที่คอ่นขา้งเสรจีะได้
เห็นการฟ้ืนตวัของภาคการทอ่งเที่ยวที่รวดเรว็และแข็งแกรง่กวา่ หากเทียบกบัประเทศทีม่ีนโยบายที่คอ่นขา้งเขม้งวด อยา่งเช่น 
ประเทศไทย เป็นตน้  
 

ผมขออนญุาตเนน้ย า้อกีครัง้วา่ Thailand Pass ซึง่เป็นระบบการลงทะเบียนเพื่อขอรบัการอนมุตัิเขา้ประเทศลว่งหนา้ 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบมากกวา่เชิงบวก ผมแนะน าวา่ประเทศไทยควรยดึตามหลกัปฏิบตัิที่ใชก้นัในหลายๆ ประเทศ รวมถงึ
สายการบินตา่งๆ เช่น การขอหลกัฐานการฉีดวคัซีน และผลตรวจโควิด-19 ซึง่ก็นบัวา่เพียงพอแลว้ โดยพรอ้มกนันี ้ผมไดร้วบรวม
ความคิดเห็นของผูท้ี่ไดม้ีประสบการณเ์ดินทางเขา้มายงัประเทศไทยผา่นโครงการ Test & Go ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการมีความ
ยุง่ยากเกินไป (โปรดดภูาพประกอบในภาคผนวก 1 ดา้นลา่งเพื่อการอา้งอิง) การยกเลกิกฎระเบียบท่ียุง่ยากเหลา่นีค้วรเป็นสิง่ที่
รฐับาลควรใหค้วามส าคญัสงูสดุ เพื่อเรง่ปลดลอ็กการฟ้ืนตวัใหก้บัภาคการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจไทย 
 

หลงัจากนี ้ เราก็อาจจะตอ้งเผชิญกบัการระบาดของไวรสัสายพนัธุใ์หม่ๆ  ตอ่ไป ซึง่หากเป็นอยา่งนัน้จรงิ การกลบัไปสู่
สภาวะการปิดประเทศและลอ็กดาวนอ์ีกครัง้คงเป็นทางเลอืกที่เลวรา้ยที่สดุ ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราตอ้งปรบัตวัและเรยีนรูท้ีจ่ะหาวิธีอยู่
กบัไวรสันี ้ผมขอขอบพระคณุลว่งหนา้ส าหรบัการพิจารณาของทา่นนายกรฐัมนตรใีนเรือ่งนี ้หากทา่นมีค าถามหรอืขอ้กงัวลอื่นใด 
ผมหวงัวา่จะมีโอกาสไดห้ารอืในรายละเอยีดกบัทา่นตอ่ไป 
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ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                             
 

                              วิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 
                       ประธานกรรมการ  
                       บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ส าเนา: รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีอนทุิน ชาญวีรกลู 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
 

 รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีดอน ปรมตัถว์ินยั 
 รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 
 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีสพุฒันพงษ์ พนัธม์เีชาว ์
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 

 

รฐัมนตร ีพิพฒัน ์รชักิจประการ 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

 

พลเอก สพุจน ์มาลานยิม 
เลขาธิการความมั่นคงแหง่ชาติ 

 

คณุยทุธศกัดิ ์สภุสร 
ผูว้า่การการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

 

คณุกลนิท ์สารสนิ 
ประธานอาวโุส หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
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คณุสนั่น องัอบุลกลุ 
ประธานกรรมการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 
คณุมารสิา สโุกศล หนนุภกัดี 
นายกสมาคมโรงแรมไทย 

 

คณุภมูิกิตติ ์รกัแตง่าม 
นายกสมาคมธุรกิจการทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

WILLIAM E. HEINECKE 
Founder & Chairman 
 

               Minor International Public Company Limited  Reg. No: 0107536000919 

               88 The Parq Building, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, T: + 66 (0) 2365-7500 

               Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District,  F: + 66 (0) 2365-7798-9 

                Bangkok Metropolis 10110, Thailand  www.minor.com 

 

 

ภาคผนวก 1 
           

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470757888.app1/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470757888.app1/pdf

