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 “เปิิดปิระเทศ” 1 พ.ย. คนไทยมอง ยังไม่ถึึงเวลา อุปิสรรค
หลัก วัคซีีนไม่ครอบคลุม

“สวนดุุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต เปิิดุเผยผลสำารวจ
ความคิดุเห็นของปิระชาชนทั�วปิระเทศ จำานวนทั�งสิ�น 1,392 
คน(สำารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันท่� 11-14 ตุลาคม 2564 
หัวข้อ “เปิิดุปิระเทศ 1 พ.ย.64” เพ่�อสะท้อนความคิดุเห็นกรณ่ี
พล.อ.ปิระยุทธ์์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร่ ปิระกาศว่า ตั�งแต่วันท่� 
1 พฤศจิกายน เป็ินต้นไปิ จะเริ�มเปิิดุรับนักท่องเท่�ยวเดิุนทางเข้า
ปิระเทศโดุยไม่ต้องกักตัว

นางสาวพรพรรณี บัวทอง นักวิจัยสวนดุุสิตโพล มหาวิทยาลัย
สวนดุุสิต เปิิดุเผยว่า จากผลการสำารวจเม่�อพิจารณีากลุ่มตัวอย่าง
จำาแนกรายอาช่พ พบว่า กลุ่มอาช่พปิระกอบธุ์รกิจ เห็นดุ้วยกับ 
การเปิิดุปิระเทศมากท่�สุดุ รองลงมาค่อกลุ่มรับจ้าง/ลูกจ้าง ถึึงแม้ว่า
จะกังวลเร่�องการติดุเช่�อใหม่ แต่คาดุว่า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเกิดุการจ้างงานมากขึ�น สร้างความหวังท่�จะล่มตาอ้าปิากไดุ้ 
ดัุงนั�น รัฐบาลจึงควรม่มาตรการรองรับท่�ชัดุเจน สร้างความเช่�อมั�น 
ให้กับปิระชาชน ทั�งดุ้านสุขภาพ และการฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจไปิพร้อม ๆ  
กัน

  ดุ้าน อาจารย์วัลลภ ห่างไธ์สง รองคณีบดุ่ โรงเร่ยน
กฎหมายและการเม่อง มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต เปิิดุเผยว่า จากการ
ท่�รัฐบาลม่นโยบาย “เปิิดุรับนักท่องเท่�ยวให้เข้าปิระเทศไทยไดุ้โดุย
ไม่ต้องกักตัว แต่ม่เง่�อนไขว่า จะต้องเดิุนทางมาจากกลุ่มปิระเทศท่�
ม่ความเส่�ยงตำ�า และต้องไดุ้รับการฉ่ีดุวัคซ่ีนครบโดุสแล้ว” ถ่ึอเป็ิน 
ความเส่�ยงท่�ท้าทายมาก เน่�องจากจำานวนปิระชากรคนไทยท่�ไดุ้รับ
การฉี่ดุวัคซ่ีนทั�วปิระเทศแล้วนั�น ยังม่จำานวนตัวเลขเพ่ยงแค่ 50 
กว่าเปิอร์เซ็ีนต์เท่านั�น ซึี�งผลสำารวจจากสวนดุุสิตโพล พบว่า
ปิระชาชนรอ้ยละ 60.10 คิดุว่า ยังไม่ถึึงเวลาท่�จะเปิิดุรับนักท่องเท่�ยว 

แต่รัฐบาลม่ความจำาเป็ินอย่างยิ�ง เพ่�อท่�จะให้ปิระเทศชาติเดิุนต่อไปิ
ข้างหน้าให้ไดุ้ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ม่ค่า GDP ท่�สูงขึ�น

“แน่นอนว่าเม่�อการเปิิดุปิระเทศเกิดุขึ�นจริง ธุ์รกิจทุกภาคส่วน
ย่อมต้องม่การขับเคล่�อนไปิข้างหน้า ซึี�งต้องใช้แรงงานคนมากขึ�น 
อาจม่การลักลอบเข้าเม่องของคนต่างดุ้าวท่�ผิดุกฎหมายไดุ้ รัฐบาล
ควรทำาให้คนเหล่าน่�ถูึกกฎหมาย เพ่�อท่�จะไดุ้รับการฉ่ีดุวัคซ่ีนจาก
ภาครัฐ เพ่�อความปิลอดุภัยของแรงงานต่างดุ้าวและปิระชาชน
ภายในชาติของเราดุ้วยเช่นเดุ่ยวกัน”

Most Thais against reopening country, fear tourists 
will bring in new Covid-19 cases

BANGKOK (THE NATION/ASIA NEWS NETWORK) - 
A recent poll shows that most Thais are against reopening 
the country because they fear tourists will bring in new  
infections and that not enough locals have been vaccinated 
against Covid-19.

The poll, by Suan Dusit  University, asked 1,392  
respondents what they thought about Prime Minister 
Prayut Chan-o-cha’s plan to open the country to fully 
vaccinated foreign tourists from Nov 1.

Most respondents (59.86 per cent) rejected the 
plan, while 60.10 per cent said it was not the right time 
to reopen the country.

The respondents also said Thailand should open its 
doors to foreigners only if more than 70 per cent of the 
population has been vaccinated, the outbreak is brought 
under control and public health facilities are prepared to 
deal with new variations of the virus.

While the capital Bangkok has fully vaccinated more 
than 65 per cent of its population, only about 35 per cent 
nationwide have received both jabs.

The survey also showed that most business owners 
and employees wanted the country to be reopened, though 
the latter group is also concerned about new infections.

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
อาจัารย์วัลลภ ห่่างไธสง 

รองคณบัดี โรงเรียนกฎห่มายและการเมือง 
มห่าวิทยาลัยสวนดุสิต)

เปิดประเทศ
วันอาทิตย์ท่� 17 ตุลาคม 2564

1 พฤศจิิกายน 64



ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  อาจารยวัลลภ  หางไธสง  รองคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา 
ประจำสัปดาห    โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคุมการถายทำ : นายไพศาล คงสถิตสถาพร ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  :  นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร 
  และนายปยวัฒน  สุวรรณโยธี กองประชาสัมพันธ  
สถานที่  : หอง Online Learning room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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	 จากการแพร่ระบาดท่ี่�ต่่อเน่ื่�องและยาวนื่านื่ของไวรัสโควิด-19	 ได้ก่อให้้เกิดแรงสั�นื่สะเท่ี่อนื่ต่่อเศรษฐกิจและอุต่สาห้กรรม	 
การท่ี่องเท่ี่�ยวของไที่ยเป็็นื่อย่างมาก	ทัี่�งน่ื่�เน่ื่�องจากป็ระเที่ศไที่ยเป็็นื่ป็ระเที่ศท่ี่�ม่รายได้ห้ลักมาจากการท่ี่องเท่ี่�ยวเป็็นื่สำาคัญ	โดยล่าสุดในื่ปี็	
2562	พบว่าป็ระเที่ศไที่ยม่รายได้จากการท่ี่องเท่ี่�ยวมากถึึง	3	ล้านื่ล้านื่บาที่	ซึึ่�งในื่จำานื่วนื่น่ื่�เป็็นื่รายได้ท่ี่�มาจากนัื่กท่ี่องเท่ี่�ยวชาวต่่างชาติ่ถึึง
ร้อยละ	63		ของนัื่กท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งห้มด	ซึึ่�งเป็็นื่ท่ี่�แน่ื่นื่อนื่ว่าในื่ขณะน่ื่�ไม่สามารถึเดินื่ที่างเข้ามาท่ี่องเท่ี่�ยวในื่ป็ระเที่ศไที่ยได้นัื่บตั่�งแต่่ปี็	2563	
เป็็นื่ต้่นื่มา1		ในื่ขณะท่ี่�สถึานื่การณ์ภายในื่ป็ระเที่ศ	ณ	ปั็จจุบันื่	ภาครัฐได้ผ่่อนื่ป็รนื่ให้้ผ้้่คนื่ได้กลับมาใช้ช่วิต่ต่ามป็กติ่ได้มากยิ�งขึ�นื่แล้วก็ต่าม	 
แต่่ห้ากไม่สามารถึเปิ็ดป็ระเที่ศให้้ชาวต่่างชาติ่เดินื่ที่างเข้ามาท่ี่องเท่ี่�ยวยงัป็ระเที่ศไที่ยได้	โอกาสท่ี่�เศรษฐกิจของป็ระเที่ศจะกลับมาฟ้ื้�นื่ตั่วได้ 
อ่กครั�งก็ยังนัื่บว่าด้ห่้างไกลจากความเป็็นื่จริงค่อนื่ข้างมาก	
	 อย่างไรก็ต่าม	อ่กไม่นื่านื่ป็ระเที่ศไที่ยก็กำาลังเข้าส่้ช่วง	High	season	ซึึ่�งเป็็นื่ช่วงเวลาท่ี่�อย้ร่ะห้ว่างเด่อนื่	พ.ย.-เม.ย.	ของทุี่กปี็ 
ซึึ่�งเป็็นื่ช่วงเวลาท่ี่�นัื่บได้ว่าเป็็นื่โอกาสที่องด้านื่การท่ี่องเท่ี่�ยวของป็ระเที่ศท่ี่�ต้่องร่บฉกฉวยเอาไว้เช่นื่ท่ี่�ผ่่านื่มา	 ป็ระกอบกับ
สถึานื่การณ์ต่่าง	 ๆ	 ได้เริ�มคล่�คลายลงจนื่อย้่ในื่ระดับท่ี่�สามารถึควบคุมได้	 เป็็นื่ผ่ลให้้	 พล.อ.	 ป็ระยุที่ธ์์	 จันื่ที่ร์โอชา	 นื่ายกรัฐมนื่ต่ร่	 
ได้ต่ัดสินื่ใจแถึลงข่าว	 เม่�อวันื่ท่ี่�	 11	 ต่.ค.	 ท่ี่�ผ่่านื่มา	 เพ่�อเต่ร่ยมเป็ิดรับนัื่กท่ี่องเท่ี่�ยวจากป็ระเที่ศท่ี่�ม่ความเส่�ยงต่ำ�า	 ให้้สามารถึเดินื่ที่าง 
เข้าไที่ยได้โดยไม่ต้่องกักตั่วตั่�งแต่่	1	พ.ย.	เป็็นื่ต้่นื่ไป็	โดยม่เง่�อนื่ไขว่าต้่องฉ่ดวัคซ่ึ่นื่ครบโดสและม่ผ่ลการต่รวจโควิดเป็็นื่ลบ2	ที่ำาให้้เกิดเป็็นื่ 
กระแสวิพากษ์วิจารณ์อยา่งกว้างขวางถึึงความเห้มาะสมและความพร้อมของป็ระเที่ศไที่ย	รวมทัี่�งความเส่�ยงและความคุ้มค่าท่ี่�จะเกิดขึ�นื่ 
ต่ามมาในื่อนื่าคต่	ซึึ่�งก็ไม่ได้ที่ำาให้้นื่โยบายดังกล่าวสั�นื่คลอนื่ห้ร่อเป็ล่�ยนื่ทิี่ศที่างไป็แต่่อย่างใด	
	 ดังนัื่�นื่เพ่�อสะท้ี่อนื่ความคิดเห็้นื่ของป็ระชาชนื่ต่่อกรณ่ดังกล่าว	สวนื่ดุสิต่โพล	มห้าวิที่ยาลัยสวนื่ดุสิต่	จึงได้สำารวจความคิดเห็้นื่ 
ของป็ระชาชนื่ทัี่�วป็ระเที่ศ	ในื่ป็ระเด็นื่	เปิ็ดป็ระเที่ศ	1	พ.ย.	64	จากป็ระชาชนื่จำานื่วนื่ทัี่�งสิ�นื่	1,392	คนื่	ผ่่านื่ที่างระบบออนื่ไลน์ื่	ในื่ระห้ว่าง 
วันื่ท่ี่�	11	-	14	ต่.ค.	64	ซึึ่�งในื่บที่วิเคราะห์้น่ื่�	Insight	poll	จะขอยกมานื่ำาเสนื่อเฉพาะความคิดเห็้นื่ของป็ระชาชนื่กลุ่มท่ี่�ไม่เห็้นื่ด้วยกับ 
“การเปิ็ดป็ระเที่ศ”	 วันื่ท่ี่�	 1	 พ.ย.	 64	 ดังกล่าว	 ซึึ่�งคิดเป็็นื่ร้อยละ	 59.86	 ของผ้้่ต่อบแบบสอบถึามทัี่�งห้มดโดยพบว่าอย้่ในื่กลุ่มท่ี่�ม่ 
อายุต่ำ�ากว่า	20	 ปี็	 ร้อยละ	76.40	อย้่ในื่กลุ่มอาช่พนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศึกษา	 ร้อยละ	76.70	อาช่พคร้/อาจารย์	 ร้อยละ	65.66	และอาช่พ
พนัื่กงานื่บริษัที่	 ร้อยละ	 63.24	 ต่ามลำาดับ	 ซึึ่�งจะเห้็นื่ได้ว่า	 กลุ่มนัื่กเร่ยนื่/นื่ักศึกษาเป็็นื่กลุ่มท่ี่�ค่อนื่ข้างไม่เห็้นื่ด้วยและเป็็นื่กังวลต่่อ
นื่โยบายดังกล่าวมากท่ี่�สุด	 ทัี่�งน่ื่�อาจเน่ื่�องมาจากกลุ่มนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศึกษาเป็็นื่กลุ่มท่ี่�ได้รับวัคซ่ึ่นื่ค่อนื่ข้างน้ื่อย	 โดยจะเห้็นื่ได้จากข้อม้ล
การรับวัคซ่ึ่นื่ของผ้้่ท่ี่�ม่อายุระห้ว่างอายุ	12-17	ปี็	พบว่า	ม่ผ้้่ได้รับวัคซ่ึ่นื่เข็มท่ี่�	1	เพ่ยงร้อยละ	19.2	เข็มท่ี่�	2	ร้อยละ	0.1	และเข็มท่ี่�	3 
ร้อยละ	 0	 ต่ามลำาดับ	 ซึึ่�งเม่�อเท่ี่ยบกับป็ระชาชนื่ในื่ภาพรวมท่ี่�ได้รับการฉ่ดวัคซ่ึ่นื่เข็มท่ี่�	 1	 ไป็แล้วถึึงร้อยละ	 51.0	 เข็มท่ี่�	 2	 ร้อยละ 
34.7	และเข็มท่ี่�	3	ร้อยละ	2.63	ต่ามลำาดับ	
	 เม่�อสอบถึามถึึง	“ผ่ลเส่ย”	ของการเปิ็ดป็ระเที่ศ	กลุ่มป็ระชาชนื่ท่ี่�ไม่เห็้นื่ด้วยกับ	“การเปิ็ดป็ระเที่ศ”	ม่ความคิดเห็้นื่ว่าอาจเกิด 
ผ่ลเส่ยในื่สามอันื่ดับแรกค่อ	 อาจเกิดการติ่ดเช่�อโควิด-19	 เพิ�มส้งขึ�นื่	 ร้อยละ	 89.55	 ต้่องกลับมาล็อกดาวน์ื่อ่กครั�ง	 ร้อยละ	 85.49 

ประชาชนยังไม่ได้รับ

กลุ่มที�มีอายุตากว่า 20 ป� 
ร้อยละ 76.40 

กลุ่มอาชีพนักเรียน/

กลุ่มอาชีพครู/

กลุ่มอาชีพพนักงาน ร้อยละ 63.24

ร้อยละ 65.66 

ร้อยละ 76.70
นักศึกษา   

อาจารย์ 

บริษัท  

 กระทบต่อความพร้อม

 “ข้อจํากัด” ที�ทําให้การเป�ดประเทศ
มีอุปสรรค 

ร้อยละ 79.83

 อาจเกิดการระบาด

 ร้อยละ 76.92

อาจเกิดการแพร่เชื�อ

การฉีดวัคซีนครบถ้วน 

ภายในประเทศมากขึ�น

จากกลุ่มที� เ ดินทาง

อันดับ 1 

อันดับ 2

อันดับ 3

 ความคิดเห็นของประชาชนไม่เห็นด้วยกับ 

 ของการเป�ดประเทศ 

  เปดประเทศเปดประเทศ    1 พ.ย.64
วันที� 1 พ.ย. 2564 

อาจเกิดการติดเชื�อ

 ต้องกลับมาล็อกดาวน์ 

โควิด-19 เพิ�มสูงขึ�น อันดับ 1 

อันดับ 2

อันดับ 3

“การเป�ดประเทศ” 

“ผลเสีย”

อีกครั�ง ร้อยละ 85.49

ร้อยละ 66.33

จํานวนเตียงบุคลากร 
เข้าประเทศ 

(ร้อยละ 59.86) 

คุณลักษณะด้านอายุและอาชีพคุณลักษณะด้านอายุและอาชีพ

ร้อยละ  89.55

ด้านสาธารณสุข เช่น 

ทางการแพทย์  
ร้อยละ 74.17



 
และกระที่บต่่อความพร้อมด้านื่สาธ์ารณสุข	 เช่นื่	 จำานื่วนื่เต่่ยง	 บุคลากรที่างการแพที่ย์	 ร้อยละ	 66.33	 ต่ามลำาดับ	 ซึึ่�งความคิดเห็้นื่
ดังกล่าวน่ื่�	 สอดคล้องกับมุมมองของผ้้่เก่�ยวข้องห้ลายฝ่่ายท่ี่�ม่ความกังวลเก่�ยวกับป็ระชาชนื่ในื่ป็ระเที่ศท่ี่�ฉ่ดวัคซ่ึ่นื่ครบสองเข็ม 
เป็็นื่ส่วนื่น้ื่อย	 และม่ป็ระชาชนื่อ่กจำานื่วนื่มากท่ี่�ยังไม่ได้ฉ่ดวัคซ่ึ่นื่เข็มท่ี่�	 1	 รวมถึึงม่การตั่�งคำาถึามเก่�ยวกับความพร้อมของระบบ
สาธ์ารณสุขของไที่ยว่าม่ความพร้อมเพ่ยงใดท่ี่�จะรับม่อกับการเปิ็ดป็ระเที่ศในื่ครั�งน่ื่�มากน้ื่อยเพ่ยงใด	ดังนัื่�นื่	ห้ากป็ระกาศนื่โยบายให้้ม่ 
การเปิ็ดป็ระเที่ศ	 อาจส่งผ่ลให้้จำานื่วนื่ผ้้่ติ่ดเช่�อเพิ�มมากขึ�นื่	 และม่ความเส่�ยงท่ี่�โควิด-19	 จะกลับมาระบาดอ่กครั�งเป็็นื่ระลอกท่ี่�	 4 
ซึึ่�งอาจที่ำาให้้บุคลากรที่างการแพที่ยต้์่องที่ำางานื่ห้นื่กัและจะเป็็นื่การซึ่ำ�าเติ่มให้้สถึานื่การณต่์่าง	ๆ 	ท่ี่�กำาลังจะคล่�คลายแยล่งได้4,	5	อันื่เป็็นื่ผ่ล 
เน่ื่�องมาจากการท่ี่�รัฐให้้ความสำาคัญกับการแก้ปั็ญห้าด้านื่เศรษฐกิจมากจนื่เกินื่ไป็โดยไม่ไต่ร่ต่รองผ่ลได้ผ่ลเส่ยท่ี่�จะเกิดขึ�นื่ต่ามมาให้้
รอบคอบเส่ยก่อนื่	
	 ในื่ส่วนื่ของ	“ข้อจำากัด”	ท่ี่�ป็ระชาชนื่กลุ่มน่ื่�มองว่าที่ำาให้้การเปิ็ดป็ระเที่ศม่อุป็สรรค	ในื่	3	อันื่ดับแรก	ได้แก่	ป็ระชาชนื่ยังไม่ได้รับ 
การฉ่ดวัคซ่ึ่นื่ครบถ้ึวนื่	 ร้อยละ	 79.83	 อาจเกิดการระบาดภายในื่ป็ระเที่ศมากขึ�นื่	 ร้อยละ	 76.92	 และอาจเกิดการแพร่เช่�อจาก 
กลุ่มท่ี่�เดินื่ที่างเข้าป็ระเที่ศ	รอ้ยละ	74.17	ต่ามลำาดับ	จากขอ้ม้ลดังกล่าวสะท้ี่อนื่ให้้เห้น็ื่ว่า	ป็ระชาชนื่กลุ่มน่ื่�ม่ความกงัวลเก่�ยวกับป็ระชาชนื่
ท่ี่�ยงัได้รับวัคซ่ึ่นื่ไม่ครบโดส	และการท่ี่�ม่กลุ่มคนื่ท่ี่�เดินื่ที่างเข้ามาจากต่่างป็ระเที่ศท่ี่�อาจสง่ผ่ลให้้เกิดการระบาดในื่ป็ระเที่ศเพิ�มมากขึ�นื่	ทัี่�งน่ื่�
ถึึงแม้ว่าในื่ภาพรวมการฉ่ดวัคซ่ึ่นื่จะสามารถึฉ่ดให้้แก่ป็ระชาชนื่ได้ถึึง	63.61	ล้านื่โดส	แต่่ผ้้่ท่ี่�ได้รับการฉ่ดครบโดสเพ่ยงเข็มร้อยละ	34.7 
ซึึ่�งนัื่บว่ายังห่้างไกลจากค่าเป้็าห้มายท่ี่�รัฐบาลได้เคยตั่�งเป้็าเอาไว้ว่าป็ระชาชนื่จะต้่องได้รับวัคซ่ึ่นื่ครบสองเข็มท่ี่�ร้อยละ	 70	 ภายในื่ 
สิ�นื่ปี็	25646	และเม่�อพิจารณาถึึงอัต่ราการฉ่ดวัคซ่ึ่นื่ครบสองเข็มในื่ห้ลายป็ระเที่ศท่ี่�ม่การเปิ็ดรับนัื่กท่ี่องเท่ี่�ยวต่่างชาติ่	จะพบว่าม่อัต่รา
การฉ่ดวัคซ่ึ่นื่ครบสองเข็ม	มากกว่าร้อยละ	60-70	ท่ี่�เช่�อว่าสามารถึที่ำาให้้เกิดภ้มิคุ้มกันื่ห้ม่้	(Herd	immunity)	ได้	
	 ดังนัื่�นื่	จึงเห็้นื่ได้ว่าการฉ่ดวัคซ่ึ่นื่ในื่ป็ระเที่ศไที่ยยงัไม่ครอบคลุมและเพ่ยงพอต่่อความเส่�ยงท่ี่�อาจจะที่ำาให้้เกิดการระบาดขึ�นื่ 
ภายห้ลังจากเปิ็ดป็ระเที่ศแล้ว	ป็ระกอบกับยงัม่ความกังวลเก่�ยวกับการเปิ็ดรับนัื่กท่ี่องเท่ี่�ยวจากป็ระเที่ศท่ี่�ม่ความเส่�ยงต่ำ�า	38	ป็ระเที่ศ	ท่ี่�พบว่า 
ในื่บางป็ระเที่ศ	เช่นื่	สห้รัฐอเมริกา	ยงัคงพบผ้้่ป่็วยรายให้ม่ต่่อวันื่ล่าสุด	ณ	วันื่ท่ี่�	14	ต่.ค.	64	จำานื่วนื่กว่า	99,206	คนื่	ทัี่�งยงัม่อัต่ราติ่ดเช่�อ
สะสมมากถึึง	45.55		ล้านื่คนื่	และเป็็นื่ป็ระเที่ศท่ี่�ติ่ดเช่�อโควิดสะสมมากเป็็นื่อันื่ดับ	1	ของโลก7		จึงที่ำาให้้ยิ�งเกิดความกังวลมากยิ�งขึ�นื่ 
เม่�อนื่ำามาเป็ร่ยบเท่ี่ยบกับมาต่รการการกักตั่วท่ี่�ม่การผ่่อนื่ป็รนื่	จากเดิมกำาห้นื่ดให้้ม่การกักตั่ว	14	วันื่	เป็็นื่ไม่ม่การกักตั่ว	ซึึ่�งอาจที่ำาให้้
ม่ผ้้่ติ่ดเช่�อท่ี่�ไม่แสดงอาการเข้ามาแพร่เช่�อให้้กับนัื่กท่ี่องเท่ี่�ยวด้วยกันื่เองห้ร่อผ้้่ท่ี่�ที่ำางานื่ใกล้ชิดกับนัื่กท่ี่องเท่ี่�ยวในื่ป็ระเที่ศไที่ยได้	ทัี่�งน่ื่�	 
ในื่ป็ระเดน็ื่ความกงัวลต่่าง	ๆ 	เห้ล่าน่ื่�	รัฐบาลและห้นื่ว่ยงานื่ท่ี่�เก่�ยวข้องควรต่อ้งม่การศกึษาถึึงความเส่�ยงต่่าง	ๆ 	และวางแผ่นื่การรบัม่อให้้
ได้อย่างม่ป็ระสิที่ธิ์ภาพ	ต่ลอดจนื่ควรเร่งในื่การจัดห้าและฉ่ดวัคซ่ึ่นื่ให้้ครอบคลุมกับป็ระชาชนื่โดยเร็วท่ี่�สุด	โดยเฉพาะพ่�นื่ท่ี่�ท่ี่�จะเปิ็ดรับ 
นัื่กท่ี่องเท่ี่�ยวเพ่�อสร้างความมั�นื่ใจให้้กับป็ระชาชนื่และลดผ่ลกระที่บท่ี่�จะเกิดขึ�นื่ต่ามมาในื่ภายห้ลัง

1ลงทุี่นื่แมนื่.	(2564). สรุุปความเสียหายในภาคการุท่่องเที่�ยวของไท่ย.	ส่บค้นื่เม่�อ	16	ตุ่ลาคม	2564,	จาก	https://www.longtunman.com/24771
2กรุงเที่พธุ์รกิจ.	(2564). เปิดเบ้ื้�องลึึกปรุะยุท่ธ์์ตััดสินใจเด็ดขาดเดินหน้าปรุะเท่ศ 1 พ.ย.	ส่บค้นื่เม่�อ	16	ตุ่ลาคม	2564,	จาก	https://bangkokbiznews. 
	 com/business/965507
3กรมควบคุมโรค.	(2564). รุายงานความก้าวหน้าการุให้บื้ริุการุฉีีดวัคซีีนโควิด 19 ปรุะจำาวันที่� 15 ตุัลึาคม 2564.	ส่บค้นื่เม่�อ	16	ตุ่ลาคม	2564,	จาก
		 https://ddc.moph.go.th/dcd/news.php?news=21154&deptcode=dcd
4PPTV	Online.	 (2564).	หลึากหลึายมุมมอง หลัึงนายกฯแถลึงเปิดปรุะเท่ศ 1 พ.ย. รัุบื้นักท่่องเที่�ยวต่ัางชาติั.	 ส่บค้นื่เม่�อ	16	 ตุ่ลาคม	2564,	จาก	 
	 https://www.pptvhd36.com/news/การเม่อง/158337
5ไที่ยรัฐออนื่ไลน์ื่.	 (2564).	สรุุปมาตัรุการุดีเดย์ 16 ตั.ค. ก่อนเปิดปรุะเท่ศ ย้อนคำาแถลึงนายกฯ ฉีีดวัคซีีนไม่ถึงเป้า.	 ส่บค้นื่เม่�อ	16	 ตุ่ลาคม	2564,	 
	 จาก	https://www.thairath.co.th/news/politic/2220272
6themomentum.	(2564).	มหากาพย์วัคซีีน (9): วัคซีีนกับื้เกณฑ์์การุเปิดเม้อง-เปิดปรุะเท่ศ.	ส่บค้นื่เม่�อ	16	ตุ่ลาคม	2564,	จาก	https://themo 
	 mentum.co/citizen2-0-vaccine-9/
7เดลินิื่วส์	ออนื่ไลน์ื่.	(2554).	สแกนรุายช้�อ 38 ปรุะเท่ศ เข้าไท่ยไม่กักตััว ถึงเวลึาที่�ต้ัองเสี�ยงรุ่วมกัน.	ส่บค้นื่เม่�อ	16	ตุ่ลาคม	2564,	จาก	https://www. 
	 dailynews.co.th/news/375300

ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก:	

 ผศ.ดร.ยุุธยุา อยุ่�เย็ุน 	 ผ้้่อำานื่วยการสถึาบันื่วิจัยและพัฒนื่า	มห้าวิที่ยาลัยสวนื่ดุสิต่

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ:	
 ผศ.ดร.จิิราพร รอดพ�วง   	 รองผ้้่อำานื่วยการสถึาบันื่วิจัยและพัฒนื่า	มห้าวิที่ยาลัยสวนื่ดุสิต่

ผู้เรียบเรียงเนื�อหาประจำาสััปดาห์:	
 นางอรทััยุ โกกิลกนิษฐ  ผ้้่จัดการห้น่ื่วยบริห้ารนื่วัต่กรรมการวิจัย	มห้าวิที่ยาลัยสวนื่ดุสิต่

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:

 นางพรทิัพย์ุ รดด้วง             	 เจ้าห้น้ื่าท่ี่�บริห้ารงานื่ทัี่�วไป็	สถึาบันื่วิจัยและพัฒนื่า	มห้าวิที่ยาลัยสวนื่ดุสิต่	

ท่ีปรึกษา:		
 รศ.ดร.สุุขุุม เฉลยุทัรัพย์ุ	 ป็ระธ์านื่ท่ี่�ป็รึกษาอธิ์การบด่	มห้าวิที่ยาลัยสวนื่ดุสิต่
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ั 	 รองอธิ์การบด่ฝ่่ายวิจัยและพัฒนื่าการศึกษา	มห้าวิที่ยาลัยสวนื่ดุสิต่


