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รองประธานภาคพ้ืนละตินอเมริกาและแคริบเบียนไดออกมาเตือนวา การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาระลอกท่ีสาม

อาจนำไปสูหายนะได โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีไวรัสหลากหลายสายพันธุผุดข้ึนมา 

นายฮารามีโยใหสัมภาษณกับสำนักขาว Jamaica Observer ในวันสุดทายของการเยือนจาเมกา 

โดยชี้วา ไดปรับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค LAC ใหสูงขึ้นเปนรอยละ 5.2 จากเดิมที่เคยประมาณการ

ไวเพียงรอยละ 3.8 ตั้งแตเดือนมกราคมปนี้ ซ่ึงในขณะนั้นประมาณการไวคอนขางต่ำ เพราะเชื่อวาวิกฤติการณจากโรค

ระบาดจะยืดเยื้อนานกวานี ้และยังจะสงผลรายตอเนื่องไปอีกยาวนาน แตในชวง 3-4 เดือนท่ีผานมานี้เองกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ เริ ่มจะดีขึ ้นหลังจากที่ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้เริ ่มเปดประเทศภายหลังจากการใชมาตรการ

หลากหลายระดับเพื่อควบคุมและกักกันโรคระบาด โดยจะเห็นไดวา ในจาเมกาและหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคนี้เริ่ม

กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเปนปกติบางแลว การทองเที่ยวคอย ๆ เริ่มฟนตัว รายไดจากเงินภาษีเริ่ม

ขยายตัว ผูคนคอย ๆ ทยอยกันกลับไปทำงาน จากเทาที่เห็นนี้ เปนไปไดวาอาจจะตองปรับตัวเลขอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในไตรมาสตอไปกันอีกครั้งหนึ่ง 

สำหรับจาเมกา ก็นาจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกวาท่ีเคยประมาณการณเอาไวดวยเชนกัน ซ่ึง

ธนาคารโลกมองวา จาเมกาจะมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 5-7 สูงกวาอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของภูมิภาค

นี้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจาเมกาท่ีเคยประเมินไวกอนนี้ ดูจากอัตราการขยายตัวของท้ังภูมิภาคเพียงรอย

ละ 3 ทุก ๆ ประเทศจะตองพยายามผลักดันใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตอไป เพราะหากมีการขยายตัวเทาท่ี

เปนอยูในขณะนี้ ก็จะตองรอจนถึงป 2567 เศรษฐกิจจึงจะกลับมาอยูในระดับท่ีเคยเปนมากอนการแพรระบาดได สวน

ธนาคารแหงชาติจาเมกาคาดวาจะกลับมาไดในป 2566 

ซ่ึงนายฮารามีโยไดชี้ใหเห็นวา ยังคงมีความไมแนนอนจากเหตุหลายอยาง ท่ีสำคัญคือผลกระทบจาก

การปดประเทศและความเปนไปไดของการระบาดระลอกสามหลังจากที่เปดประเทศอีกครั้งแลว ซึ่งอาจจะทำใหการ

ฟนตัวทางเศรษฐกิจตองหยุดชะงักได จึงจำเปนที่รัฐบาลของประเทศในภูมิภาคนี้จะตองเรงมือในการฉีดวัคซีนใหแก

ประชาชนโดยเร็ว เพื่อปองกันไมใหเศรษฐกิจที่กำลังฟนชะลอตัวลง วัคซีนสามารถชวยปองกันโรคระบาดใหผูคนและ

จะเปนการยากอยางยิ่งที่จะมีการฟนตัวอยางยั่งยืนจนกวาประชากรสวนใหญจะไดรับวัคซีนกันแลว จาเมกาจะเปน

อยางไรในไมก่ีสัปดาหตอไปนี้ดูจะมีความหวังอยางยิ่งวาจะมีวัคซีนใหจำนวนมาก ซ่ึงขณะนี้ก็ไดรับกันมาสักพักแลว ท่ี

ผานมาโชคไมดีท่ีจำนวนวัคซีนทั่วโลกนั้นมีการขาดตลาด แตก็ดูเหมือนวาจะแกปญหากันไดแลว ซึ่งเปนสัญญาณที่ดี

มาก การท่ีผูคนสามารถออกไปขางนอก เดินทางไปทำงานและทำกิจกรรมตางๆ ไดนั้นถือเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางยิ่ง 
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จาเมกาไดสงสัญญาณมาแลววาไดมีการพิจารณาปรับกระบวนการในการรับมือกับการระบาดของ

ไวรัส COVID-19 รอบใหมใหดีขึ้นแลวหากอัตราการติดเชื้อพุงสูงขึ้นอีกครั้ง นายกรัฐมนตรี นายแอนดรูว โฮลดเนส

แถลงตอรัฐสภาในวันพุธที่ผานมาวา คณะอนุกรรมาธิการรับมือ COVID-19 ของคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมในชวง

สุดสัปดาหนี้เพ่ือพิจารณาวาอาจจะมีความจำเปนท่ีจะตองกระชับมาตรการหลายอยางกอนท่ีจะถึงเดือนสิงหาคมนี้  

ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น นายฮารามีโยก็ยังคงหวังวาประเทศจีนและสหรัฐฯ จะยังคงชวยกันผลักดันให

เศรษฐกิจโลกยังคงเดินหนาตอไปได โดยสหรัฐฯ กำลังดำเนินการเพื่อผานกฎหมายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจกอน

มหึมาใหออกมาเร็ว ๆ นี้ ซ่ึงสงผลใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐฯ และมีการขยายตัวของการนำเขา

สินคาดวย ซ่ึงจะสงผลในเชิงบวกแกประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคแถบนี้ไปดวย และการทองเท่ียวก็จะไดรับผลดีไปดวย ใน

ขณะเดียวกัน จีนก็กำลังฟนตัวขึ้นมาก โดยจีนเปนผูซื้อรายใหญสำหรับสินคาเกษตรกรรม สินคาที่ไดจากเหมืองและ

สินคาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงจะทำใหการคาระหวางประเทศก็จะฟนตัวข้ึนอยางแข็งแกรงไดอีกครั้ง 

บทวิเคราะห: หลังจากที่หลาย ๆ ประเทศตองประสบภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนจนบอบช้ำกัน

ถวนหนาในป 2561 เมื่อชวงตนป 2562 ในชวงงานสัมมนา Caribbean Marketplace ณ ศูนยประชุมมอนที

โกเบย สมาคมผูประกอบการโรงแรมและทองเท่ียวแหงแคริบเบียนประเมินแนวโนมการทองเท่ียวในป 2562 ไปใน

ทิศทางบวกแบบกาวกระโดด ประเทศตาง ๆ โดเฉพาะท่ีเปนเกาะในแถบทะเลแคริบเบียนนั้น สวนใหญจะมีรายได

หลักมาจากการทองเท่ียว เวนแตประเทศตรินิแดดและโตเบโกเทานั้นท่ีมีรายไดหลักของประเทศมาจากน้ำมันแตก็

ไมไดละเลยการทองเที่ยวที่เปนอีกแหลงหนึ่งของรายไดที่สำคัญ ภาครัฐและเอกชนของบรรดาประเทศเกาะแกง

เหลานี้จึงทุมทุนสรางและปรับปรุงหองพักกันเปนการใหญ อาทิ จาเมกามีแผนรองรับนักทองเท่ียวท่ีคาดวาจะมีถึง 

5.1 ลานคนและดวยแนวโนมการขยายตัวท่ีสูงมากยิ่งข้ึนอีกในปตอ ๆ ไป โดยไดวางแผนจะมีหองพักเพ่ิมอีก 1,200 

หองภายในสองปและจะมีเพิ่มขึ้นอีก 7,500 หองภายในอีกหาป จากเดิมซึ่งมีจำนวนหองพักใหบริการอยู แลว 

30,000 หองในปดังกลาว หมูเกาะ Turks & Caicos เพิ่งประสบปญหาจากพายุเฮอริเคนจึงยังแคเพียงมีการ

ซอมแซมกันซึ่งก็เกิดความลาชาดวยเหตุจากบริษัทประกันภัย รีสอรทแหงหนึ่งบนเกาะ St. Martin ก็เตรียมสราง

หองพักเพ่ิมอีกเทาตัวภายในสิ้นป โดยหองเหลานี้ถูกจองเต็มแลวตั้งแตยังสรางไมเสร็จ ป 2562 จึงเปนปท่ีทำรายได

ดีหลังจากท่ีตองสูญเสียมหาศาลไปกับเฮอริเคน 

และแลวในตนป 2563 มหันตภัยโควิด-19 ก็มาดับฝนประเทศบนหมูเกาะเหลานี้อีกครั้ง เรือ

สำราญหยุดใหบริการ การติดเชื้อของประชาชนทำใหภาครัฐของทุกเกาะจำใจตองปดเกาะของตน ไมตอนรับ

นักทองเที่ยว เพราะดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนเกาะ โรคระบาดอาจหมายถึงหายนะของทั้งประเทศในระยะเวลา
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เพียงสั้น ๆ ประเทศเหลานี้ แมจะมีมูลคา GDP ตอหัวท่ีสูง แตความเปนจริงแลวรายไดสวนใหญจะไปตกกับกิจการ

ทองเที่ยวและเจาของกิจการใหญ ๆ แตประชากรยังมีรายไดคอนขางต่ำ หากเทียบกับคาครองชีพที่จะขึ้น ๆ ลง ๆ 

ไปตามฤดูการทองเที่ยว เมื่อมีโรคระบาด โครงการกอสรางขยายจำนวนหองพักที่วางแผนเอาไวก็ตองชะลอตัวลง 

ทั้งดวยเหตุจากการคาดการณระยะฟนตัวที่ยาวนานหลังปญหาโควิด-19 ยุติลงโดยหลาย ๆ องคกรดานเศรษฐกิจ

เอง และมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมท่ีทำใหกิจกรรมการกอสรางตกแตงทำไดยาก การลงทุนท่ีวางแผนไวจึง

ตองชะลอตัวลง และจะยังคงชะงักอยูจนกวาจะมีสัญญาณบวกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่องการ

ทองเท่ียว 

ขณะนี้หลายเกาะเริ่มตื่นตัวเพื่อจะขอรับวัคซีนกันมากขึ้น ภาครัฐจะเตรียมการเพื่อเปดประเทศ

และฟนฟูสภาพเศรษฐกิจกันแลว และตราบเทาที่จำนวนประชากรที่ไดรับวัคซีนยังนอยอยู ก็จะยังขยับตัวกันไมได 

สถิติการรับวัคซีนของประชากรในประเทศท่ีเปนเกาะในแถบแคริบเบียนมีแนวโนมท่ีดีมาก 

 

จำนวนผูไดรับวัคซีน วันท่ี 1 มกราคม 2564 จำนวนผูไดรับวัคซีน วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564  
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ประเทศที่เปนเกาะในแถบแคริบเบียนมักจะมีจำนวนประชากรกันไมมากนัก และทันทีที่ภาครัฐของแตละเกาะใน

แคริบเบียนเริ่มผอนคลายมาตรการปองกันโควิด-19 กิจกรรมการบูรณะ กอสราง ตกแตงก็จะกลับมาเริ่มตนเพ่ือ

เตรียมตอนรับนักทองเท่ียวกันอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: เปนที่นาสังเกตไดชัดเจนวา องคกรดานเศรษฐกิจแทบทุกแหงมักจะ

มองจำนวนผูไดรับวัคซีนในประเทศตาง ๆ เปนเกณฑที่สำคัญในการประเมินความเปนไปไดและประสิทธิภาพใน

การฟนตัวทางเศรษฐกิจ จะเห็นวาการบันทึกสถิติไมมีการแบงแยกวาประเทศใดรับวัคซีนแบรนดใด เพราะการฟน

ตัวของเศรษฐกิจประเทศนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประชากรของประเทศนั้น ๆ เกิดความมั่นใจ แลวออกมาดำเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเชนเดิมได ทั้งนี้ก็เพราะวัคซีนทุกแบรนดที่ WHO ไดรับรองแลวนั้นตางมีประสิทธิภาพสูง

พอท่ีจะปองกันไมใหผูติดเชื้อมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต แมจะไมมีวัคซีนแบรนดใดสามารถปองกันการติดเชื้อโดย

สิ้นเชิงได ซ่ึงหากประชากรสวนใหญไดรับวัคซีนกันแลว ความหวาดกลัวไวรัสมรณะอยางโควิด-19 ก็จะไมไดนากลัว

มากไปกวาไขหวัดใหญซึ่งเกิดขึ้นตามฤดูกาล แมจะไมมีใครอยากปวยเปนไขหวัดใหญ แมไขหวัดใหญอาจทำให

ผูปวยบางรายอาการหนักหรือเสียชีวิตบาง แตระบบเศรษฐกิจก็ยังดำเนินตอไปไดตามปกติ  

ประเทศท่ีฝากชีวิตไวกับรายไดจากการทองเท่ียวอยางบรรดาประเทศเกาะแกงในแถบแคริบเบียน 

ตางตั้งตารอวันท่ีประเทศของตนจะเปดประเทศอีกครั้ง และตางปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐแลวยินดีรับวัคซีน

ที่ภาครัฐจัดหาให เพื่อใหสามารถเปดประเทศไดโดยเร็ว ประเทศเปอรโตริโกซึ่งเปนดินแดนในความปกครองของ
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สหรัฐฯ จะคอนขางรุดหนาไปไกลกวาประเทศอ่ืน ๆ จึงเปนประเทศแรกๆ ท่ีเริ่มการบูรณะ กอสราง ตกแตงกันเปน

การใหญแลวในขณะนี้ และประเทศอ่ืน ๆ ก็เชนกันในขณะท่ีการใหวัคซีนยังดำเนินไป ระบบเศรษฐกิจก็จะตองเริ่ม

คาดการณ วางแผนดำเนินการนำหนาไปกอนแลว เทาท่ีทำได เพ่ือใหพรอมตอนรับรายไดจากบรรดานักทองเท่ียวท่ี

อดรนทนอึดอัดอยูแตกับบานมานาน เขามาจับจายใชสอยในประเทศตน ประเทศในแถบนี้ ดูเหมือนจะมีเพียงเฮติท่ี

ไมมีบันทึกสถิติการรับวัคซีนของประชากรเลย เชื่อวาเหตุผลหลักนาจะมาจากปญหาทางการเมือง โดยเฉพาะเม่ือ

ประธานาธิบดีถูกลอบสังหาร ก็เปนไปไดที่จะมีเหตุราย เหตุรุนแรงและนาจะเปดประเทศและฟนตัวทางเศรษฐกิจ

ไดชากวาประเทศอ่ืน 

ผูประกอบการไทยที่ผลิตสินคาประเภทวัสดุกอสราง ของตกแตงอาคาร สถานที่และโรงแรม ของท่ี

ระลึก และเฟอรนิเจอร โดยเฉพาะสินคานวัตกรรมประเภทรักษโลก เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

สินคาท่ีใชวัสดุท่ีทนทานเหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศบนเกาะท่ีลอมรอบดวยทะเลดวยแลว นาจะใหความสนใจ

กับกลุมประเทศเหลานี้ เพราะเปนกลุมประเทศที่มีการบูรณะกอสรางตกแตงอาคารสถานที่อยูตลอดเวลา หาก

ผูประกอบการไทยมาเขารวมงานแสดงสินคาในแถบพื้นที่รอบ ๆ รัฐฟลอริดา ทั้งที่เปนงานแสดงสินคาออนไลนและ

การแสดงสินคาในสถานที่จริง กลุมผูซื้อจำนวนมากเหลานี้จะมีแนวโนมที่จะซื้ออยางตอเนื่องไปในระยะยาว ซ่ึง

นอกจากกลุมผูซื้อจากแถบแคริบเบียนแลว ก็ยังมีบรรดาสายเดินเรือสำราญอีกมากมายดวย แมการทำธุรกิจกับเรือ

สำราญอาจมีเง่ือนไขท่ีเขมงวดกวา เพราะตองมีมาตรฐานการกันไฟ และจำเปนตองผานมาตราฐานท่ีถือเปนท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ อาทิ IMO หรือ EMSA เปนตน 

ผูผลิตยางรถบรรทุกและเครื่องจักรขนาดใหญ ก็มีตลาดที่ดีไดในกลุมประเทศเหลานี้ สินคาท่ี

เหมาะสมที่สุดคือยางเรเดียลที่มีคุณภาพความทนทานสูง ใชงานหนักไดดี แมจะมีราคาสูงกวาคูแขง แตหากพิสูจนได

วาทนทานตอการใชงานหนักไดดีกวา ก็จะมีโอกาสอยางมาก ที่ผานมามีผูซื้อสนใจจะหาสินคาประเภทนี้จากประเทศ

ไทยดวยชื่อเสียงของประเทศไทยที่เปนจาวตลาดยางโลก แตก็ติดขัดอยูที่ผูผลิตรายใหญ ๆ จะมีตัวแทนจำหนายอยู

แลว จึงไมคอยจะสนใจจะเจรจาการคากับผูซื้อดวย หรือแมแตการผลิตเพื่อจำหนายในรูปแบบ OEM ก็จะตองมีการ

ออกแบบลายยางใหมและทำแมแบบใหม ซ่ึงจะตองใชเวลานานอีกหลายเดือนกวาจะจำหนายไดจริง 
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