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หนึ่งปแีห่งการฟื้นฟูหลังความเสียหายจากเฮอริเคน ชาวแคริบเบียนเริ่มมีความหวัง 

 
ทะเลในแถบแคริบเบียน 

เนื้อหาสาระข่าว: บรรดาผู้บริหารในสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมและท่องเที่ยวแห่งแคริบเบียน
ใช้ค าบรรยายแนวโน้มของธ รกิจโรงแรมของแคริบเบียนในปี 2562 นี้ในงานส มมนา Caribbean Marketplace 
ในช่วงส ปดาห ที่ผ่านมาว่า “น่าตื่นเต้น มีโอกาสมหาศาล ยอดเยี่ยม” ซึ่งต่างจากความรู้สึกในช่วงปีที่แล้วของการ
ส มมนา ทีม่ีความหว ่นไหวต่อความไม่แน่นอนของแนวทางที่จะก้าวต่อไปเพ่ือการฟ้ืนฟูหล งความเสียหายอ นเกิดจาก
พาย เฮอริเคนตามเกาะต่าง ๆ แต่ในระหว่างการส มมนาคร ้งนี้ เนื้อหากล บเต็มไปด้วยรายงานเชิงบวกและผลการ
ฟ้ืนฟูที่ดีจากท ่วท ้งภูมิภาค จากบรรดาผู้บริหารโรงแรม ธ รกิจท่องเที่ยวและลูกค้าที่เข้าร่วมในงานส มมนา ณ ศูนย 
ประช มมอนทีโกเบย  อาทิ นายโดโนแวน ไวท  ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งจาเมการายงานว่า มียอดรายได้จากการ
ท่องเที่ยวพ ่งสูงถึง 3.2 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 8.6 และน บเป็นปีแรกที่ยอดรายได้
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จากการท่องเที่ยวขยายต วสูงกว่าการขยายต วของจ านวนน กท่องเที่ยวขาเข้าซึ่งมี 4.3 ล้านคนซึ่งมีการขยายต วร้อย
ละ 5 โดยภาพรวมของประเทศในปี 2562 นี้ คาดว่าจะมีน กท่องเที่ยว 5.1 ล้านคนและจะมีจ านวนห้องพ กเพ่ิมขึ้น
อีก 1,200 ห้องภายในสองปีข้างหน้านี้และจะมีเ พ่ิมขึ้นอีก 7,500 ห้องในอีกห้าปี จากเดิมซึ่งมีจ านวนห้องพ ก
ให้บริการอยู่แล้ว 30,000 ห้อง และร ฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของจาเมกาส าท บอีกว่า จ านวนห้องพ กที่
เพ่ิมขึ้นตามจ านวนเที่ยวบินที่สูงขึ้น การปร บปร งถนนหนทางที่วางแผนไว้แล้ว การขยายพ้ืนที่ให้บริการของท่า
อากาศยานแซงสเตอร ในเมืองมอนทีโกเบย  พ นธมิตรใหม่ ๆ และกิจกรรมการประชาส มพ นธ จะท าให้คนรู้จ ก
ประเทศของตนมากยิ่งขึ้นและการใช้กลย ทธ ในการบริหารให้การท่องเที่ยวเป็นแรงข บให้ก บเศรษฐกิจของประเทศ
ได้ 

สมาคมการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งหมู่เกาะ Turks & Caicos รายงานผลประกอบการที่
แข็งแกร่งในปี 2561 และจะย งคงแข็งแกร่งพอ ๆ ก นในปีนี้ โดยเฉพาะบรรดาผู้แทนจ าหน่ายรายใหญ่ย งคงมีความ
เชื่อม ่นในการท่องเที่ยวในหมู่เกาะนี้อย่างมาก แม้การฟ้ืนฟูและการขยายต วของบรรดาเกาะที่ได้ร บความเสียหาย
จากพาย จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมก นท ้งหมด เพราะบริษ ทประก นภ ยจ่ายค่าชดเชยให้บรรดาโรงแรม สนามบิน
และธ รกิจต่าง ๆ ล่าช้า จ านวนเที่ยวบินขาเข้าจะย งน้อยกว่าก่อนเกิดพาย และความล่าช้าจากการขนส่งว สด ก่อสร้าง
ก็ตาม แต่ต วแทนจากบรรดาเกาะเหล่านี้ที่มาร่วมงานต่างก็มีความม ่นใจและมีความหว งเต็มเปี่ยม รีสอร ทแห่งหนึ่ง
บนเกาะ St. Martin ซึ่งต้องสร้างห้องพ กใหม่ซึ่งขณะนี้มีให้บริการอยู่ 50 ห้องจากเดิมที่มีอยู่ 75 ห้องซึ่งจะแล้ว
เสร็จประมาณปลายปีรายงานว่าห้องพ กของตนถูกจองส าหร บช่วงฤดูหนาวเต็มหมดแล้วโดยเป็นแขกเก่าครึ่งหนึ่ง
และอีกครึ่งหนึ่งเป็นแขกที่จะมาพ กคร ้งแรก ซึ่งในบรรดาแขกที่เคยมาพ กก็ย งมาช่วยใช้บริการอยู่แม้จะย งมีการ
ก่อสร้างปร บปร งอยู่ก็ตาม 

ส าหร บ British Virgin Islands น ้น การฟ้ืนฟูใกล้จะแล้วเสร็จ ในขณะนี้มีที่พ ก 1,000 ห้องและ
น บรวมห้องพ กบนเรือยอชท เหมาล าอีก 4,000 ห้อง และในปี 2563 ก็จะย งมีที่พ กบนอีกหลายเกาะตามมาอีก 
นอกจากนี้ ย งมีที่พ กขนาดใหญ่อีกหลายแห่งที่ย งไม่แล้วเสร็จ เมื่อไรที่เปิดให้บริการได้ครบ British Virgin Islands 
ก็จะกลายเป็นสินค้าชิ้นใหม่และก็จะสามารถฟ้ืนคืนสภาพได้จริง ๆ เสียที ส่วนฝั่ง US Virgin Islands น ้น ในขณะนี้ 
ที่พ กประมาณร้อยละ 65 สามารถกล บมาให้บริการตามปกติแล้ว มี 1,050 ห้องบนเกาะ St. Thomas 600 ห้อง
บนเกาะ St. Croix และอีก 150 ห้องบนเกาะ St. John แล้วย งมี 1,430 ห้องใน Airbnb และวิลล่าอีก 900  
ยูนิตบนเกาะท ้งสามด้วย แน่นอนว่าการปร บปร งย งจะต้องเดินหน้าต่อไปอีกมาก ซึ่งก็ต้องให้เครดิตก บการอ ดฉีด
เม็ดเงินมหาศาลจากส่วนกลางและความม ่งม ่นของท กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเปอร โตริโกก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มองว่า
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ผลประกอบการในปี 2561 เกินความคาดหมาย และการฟื้นต วจากความเสียหายจากพาย คร ้งนี้ จะท าให้เปอร โตริ-
โก้ย งคงคาดหว งว่าจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเติบโตมากยิ่งข้ึนอีก  

บทวิเคราะห์: น บจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีพาย กระหน่ าพ้ืนที่แถบทะเล
แคริบเบียนมากมายหลายลูก น บเป็นปีที่สร้างความเสียหายคร ้งใหญ่ที่ส ดคร ้งหนึ่งแก่แหล่งท่องเที่ยวส าค ญ ๆ 
หลายแห่งในแถบนี้ เปอร โตริโกต้องเผชิญก บพาย เฮอริเคนมาเรีย (ความร นแรงระด บ 4) ที่ท าให้ท ้งเกาะเป็น
อ มพาต ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟ้ืนฟูกล บมาได้อีก หมู่เกาะเวอร จินไอส แลนด ท ้งฝั่ง
ของอ งกฤษและอเมริกาต้องเผชิญก บพาย เฮอริเคนท ้งมาเรียและเออร มา (ซึ่งในขณะที่เคลื่อนผ่านเกาะนี้มีความ
ร นแรงสูงส ดถึงระด บ 5 และเป็นพาย ที่ร กษาก าล งแรงในระด บสูงส ดอย่างยาวนานที่ส ดในประว ติศาสตร ถึง 37 
ช ่วโมง ความเร็วลมร นแรงเป็นอ นด บที่ 2 ในประว ติศาสต น บจากพาย อ ลเลนในปี 2523) ทิ้งไว้แต่ซากปร กห กพ ง
ของอาคารสถานที่ท ่วท ้งหมู่เกาะ ซึ่งเกาะ St. John ตกอยู่ในสภาพที่ย่ าแย่ที่ส ด และในเดือนก นยายนมีสถิติของ
เดือนที่มีจ านวนพาย ช กที่ส ด นอกจากมาเรียและเออร มาที่แรงถึงระด บ 5 แล้วย งมีพาย โฮเซ่ (ระด บ 4) และย งมี
พาย ลีและคาเทีย (ไม่ถึงระด บ 4) อีกสองลูก ท าให้การท่องเที่ยวของท ้งแถบทะเลแคริบเบียนเสียหายร นแรง 
ส าหร บเปอร โตริโกและยูเอสเวอร จินไอส แลนด ซึ่งเป็นอาณาเขตของสหร ฐฯ น ้น ได้ร บงบประมาณช่วยเหลือจาก
สหร ฐฯ ในการฟ้ืนฟูซึ่งการก่อสร้างปร บปร งและฟ้ืนฟูกลายเป็นกิจกรรมทางการค้าหล กในช่วงปีที่ผ่านมา 

น บเป็นข่าวดีส าหร บประชาชนในแถบนี้ หากการที่ธ รกิจการท่องเที่ยวต่างออกมารายงานว่า ฟ้ืน
สภาพกล บขึ้นมาได้แล้วก นถ้วนหน้าเป็นเช่นน ้นจริง แม้จะย งคงต้องด าเนินการฟ้ืนฟูเพ่ิมเติมต่อไป แต่จ านวน
น กท่องเที่ยวก็เริ่มส่งส ญญาณว่าจะกล บมาอีกคร ้งแล้ว เมื่อการท่องเที่ยวเริ่มกล บมา หมู่เกาะในแถบนี้ซึ่งผูกระบบ
เศรษฐกิจของตนไว้ก บรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหล ก ก็จะมีก าล งซื้อกล บมาด้วยซึ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจในตลาด
เหล่านี้จะกล บมาคึกค กได้อีกคร ้งภายในปีนี้ อนึ่ง จากเนื้อหาของข่าวและค าให้ส มภาษณ ของน กธ รกิจและองค กร
การท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็นที่ส งเกตได้ว่า เป็นเพียงการส่งส ญญาณเรียกน กท่องเที่ยวให้เริ่มห นกล บมาพิจารณาเลือก
ที่จะมาท่องเที่ยว เพราะน่าจะย งต้องฟ้ืนฟูก นต่อไปอีกหลายปีที่เดียวกว่าจะสามารถกล บมาพร้อมให้บริการได้อย่าง
เต็มที่จริงเช่นในอดีต 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:  ตลาดในแคริบเบียนน่าจะย งมีความต้องการสินค้าประเภทที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปร บปร งและตกแต่งพ้ืนที่อีกจ านวนมาก และสินค้าประเภทเหล่านี้ในขณะที่ก าล งฟ้ืนฟูสภาพก็
ม กจะไม่มีมาตรการกีดก นใด ๆ มากน ก น่าจะเป็นโอกาสให้แหล่งสินค้าใหม่ ๆ เข้าไปท าตลาดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 
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นอกจากนี้ เมื่อน กท่องเที่ยวเริ่มกล บมา ระบบเศรษฐกิจในประเทศแหล่งท่องเที่ยวเหล่ านี้ก็จะฟ้ืนต วขึ้นบ้างแล้ว 
ความต้องการสินค้าพ้ืนฐานและก าล งซื้อจะก าล งฟ้ืนต วด้วย ซึ่งท าให้ตลาดแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้น่าสนใจขึ้น เมื่อ
เทียบก บช่วงหล งพาย ในปี 2560 และในปี 2561 ที่เน้นการฟ้ืนฟู ในปีนี้เป็นปีที่มีแนวโน้มเหมาะสมที่จะเริ่มเจาะ
ตลาดในแถบทะเลแคริบเบียน ซึ่ง สคต. ไมอามีได้เริ่มส ารวจบางเกาะในปีนี้บ้างแล้ว ซึ่งโอกาสในตลาดเหล่านี้จะได้
น าเสนอต่อไปในโอกาสอ นใกล้ 
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