MK-Matichon 1

2 ปี ของรัฐบาลทักษิณ
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การท่องเที่ยว
หลังจากที่ประเทศได้ ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจตังแต่
้ ปี 2540 มาจนบัดนี ้ ภาคเศรษฐกิจ
การผลิตเพื่อการส่งออกก็ยงั ไม่ฟื้นตัวมากนัก แต่การท่องเที่ยวเป็ นภาคที่ประสบความสาเร็ จด้ าน
รายได้ ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ภาคเศรษฐกิ จการท่องเที่ยวได้ เข้ ามามีบทบาท
สาคัญในเศรษฐกิจไทยมากขึ ้นตามลาดับ
ทุกวันนี ้ทรัพยากรท่องเที่ยวของไทยได้ เสื่อมโทรมลงตามลาดับ อีกทังบริ
้ การในภาครัฐส่วน
ต่างๆ ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การท่องเที่ยวสะดวก สะอาด ปลอดภัย ก็มีอปุ สรรคและข้ อจากัด
อยู่มาก อีกทังภาคเอกชนบางส่
้
วนก็ยงั ทาการฉ้ อฉลขูดรี ดนักท่องเที่ยว ทาให้ การท่องเที่ยวไทยมี
ภาพลักษณ์ ที่เลวและเข้ าสู่กับดักและราคาต่า (low price trop) พูดง่ายๆ ก็คือประเทศไทยเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวราคาถูก (Cheap tourism) การท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ ก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทังหลาย
้
รวมทังองค์
้ กร ภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ได้ มาร่วมกันจัดการเชิงอนุรักษ์อย่างเหมาะสม
การท่องเที่ ยวจะไม่สามารถจัดการอย่างยั่งยืนได้ หากขาดการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนให้ มุ่งสู่ความมี คุณ ภาพ มาตรฐาน ประสิทธิ ภ าพ
ตลอดจนการให้ ความรู้ต่อเยาวชนไทยและชุมชนท่องเที่ยวให้ เกิดความเข้ าใจในเอกลักษณ์ และ
ความเป็ นไทย ทาให้ การท่องเที่ยวสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้ ความรู้และเกิดความปิ ติสขุ พร้ อมๆ
กัน
ท่านนายกรัฐมนตรี พ.อ.ทักษิณ ชินวัตร ได้ ให้ ความสนใจกับการท่องเที่ยวมาตังแต่
้ ต้น ใน
ประเด็นว่าด้ วยการท่องเที่ยวเป็ นประเด็นที่ใช้ จดั เวิร์กช็อป (Workshop) แรกๆ ของรัฐบาลนี ้ ในการ
ประชุมครัง้ นัน้ มีสาระสาคัญที่ ททท. เป็ นผู้เตรี ยมไว้ ก็คือการทาให้ “การท่ องเที่ยวยั่งยืน” เป็ น
วาระแห่งชาติ การท่องเที่ยวที่นี ้ไม่ได้ หมายความในวงแคบแค่อตุ สาหกรรมท่องเที่ยว แต่รวมไปถึง
ทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติและวิถีชมุ ชน
และที่จริงรวมไปถึงคนไทย (ที่ตกเป็ นทรัพยากรของการท่องเที่ยวไปโดยไม่ร้ ูตวั ) อีกด้ วย แต่ผลของ
การประชุมที่ปรากฏเป็ นข่าวเด่นในหน้ าหนังสือพิมพ์ ได้ แก่ การประกาศให้ มีเขตปลอดภาษี ใน
เมืองท่องเที่ยวสาคัญๆ และยังมีมติที่สาคัญอื่นๆ ซึง่ ท่านนายกฯ ก็ได้ มีคาสัง่ ในที่ประชุมให้ แก้ ไขคอ
ขวดต่างๆ ในการบริ หารงานที่สาคัญ คือ ตังหน่
้ วยงานกลางเพื่ อประสานงานด้ านการท่องเที่ ยว
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เพราะ ททท. มีภารกิจหลักด้ านการตลาดและไม่ใช่หน่วยราชการจึงไม่อาจประสานงานในระบบ
ราชการได้ เต็มที่
หลังจากวันนันก็
้ มีการประกาศการใช้ เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นวิธีการบริ หารใหม่ที่
รัฐ บาลก็ คิดขึน้ มาเพื่ อให้ หน่วยงานของรัฐ ตอบสนองต่อนโยบายมากขึน้ โครงการท่องเที่ ยวที่
สาคัญก็คือ การพัฒนาเกาะช้ าง ซึ่งต่อมารัฐบาลก็ได้ แสดงที่น่าสนับสนุนอย่างสาคัญโดยได้ มีการ
ประชุม ครม. สัญจรกันที่เกาะช้ าง นอกจากนันก็
้ ยงั มีการโครงการอื่นๆ ที่เป็ นที่มาของความขัดแย้ ง
ระหว่างวังน ้าเย็นและวังบัวบาน
มาตรการส าคัญ ถั ด มาที่ ส าธารณชนได้ ป ระจัก ษ์ ได้ แ ก่ ก ารโหมประชาสัม พัน ธ์ เที่ ย ว
เมื อ งไทย เช่น “เที่ ย วเมื อ งไทยไปได้ ทุกเดื อน” ซึ่ง ใช้ งบประมาณ ประมาณ 300 ล้ า นบาท แต่
ผลงานของสานักงานเพื่อการประสานการท่องเที่ยวแทบจะไม่เป็ นที่ประจักษ์
วาระแห่งชาติว่าด้ วยการทา “การท่องเที่ยวยัง่ ยืน” ไม่ใช้ ความคิดที่ผดุ ขึ ้นมาเองของ ททท.
แต่ได้ มาจากการนาโพลท่องเที่ ยวทั่วประเทศโดยสอบถามประชาชน 3,000 คน ประชาชนผู้ให้
สัมภาษณ์ เห็นว่าการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวให้ ยั่งยืนไปถึงลูกหลานนับเป็ นภารกิจที่สาคัญ
ที่สุดด้ านพัฒนาการท่องเที่ยว (50% ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ) ส่วนการให้ ข้อมูลด้ านการท่องเที่ยวแก่
ประชาชนไทยได้ รับการร้ องขอเพียงร้ อยละ 22 ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ร้ อยละ 15 ต้ องการให้ รัฐพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ส่วนที่เหลือ (13%) เห็นว่ารัฐควรให้ ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยวให้ คนต่างชาติ
ประเด็นที่น่าสนใจมาก ก็คือ ประเด็นที่ท่านนายกฯ ยกขึ ้นมาในการประชุมเวิร์กซ็อป เป็ น
ภาษาอังกฤษว่า การท่องเที่ยวของเราไม่มี “stories to tell” (หรื อเรื่ องราวที่นาไปเล่าขานได้ ) ใน
ประเด็น นี ก้ ็ ดูเหมื อ นกับ ว่าไม่มี ค วามคื บ หน้ า การให้ บ ริ ก ารการท่องเที่ ย วเน้ น การสร้ างสิน ค้ า
ท่องเที่ยวใหม่ (ซึ่งก็ ยังไม่สะดวก สะอาด ปลอดภัย) มากกว่าการให้ ข้อมูลสาระ ความรู้ เกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมเหล่านี ย้ ัง สามารถประยุกต์ในอุตสาหกรรมให้ เกิ ด มูล ค่าเพิ่ ม มากขึน้
กว่าเดิม และจะช่วยทาให้ เราสามารถสลัดหลุดออกจากวงจรอุบาทว์ของกับดักราคาต่าได้ อีกด้ วย
เพราะในโลกยุค ที่ อิ ง ความรู้ (knowledge based economy) ความรู้ สร้ างรายได้ ม ากยิ่ ง กว่ า
แรงงานและทุน
ดังนัน้ ถ้ าจะประเมินผลงานของรัฐบาลตามความต้ องการของประชาชนแล้ วก็จะเห็นได้ ว่า
น่าผิดหวัง เพราะรัฐบาลยังเน้ นการพัฒนาเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็ นหลัก การประชาสัม พันธ์ ด้านการท่องเที่ ยวก็ มุ่งโฆษณามากกว่าการสร้ างสาระและความรู้
รัฐบาลอาจแก้ ตวั ได้ ว่าเป็ นช่วงของการปฏิรูปราชการ การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้ านกายภาพกาลังจะถูกถ่ายโอนไปยังกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่จดั ตังขึ
้ ้นมาใหม่ แต่กระทรวง
ใหม่ที่จะดูแลด้ านการท่องเที่ยวมีบุคลากรเพียงประมาณ 150 คน ในขณะที่ด้านกี ฬามีถึงเกื อบ
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2,000 คน ข้ าราชการด้ านการท่องเที่ยวในกระทรวงนี ้ได้ โอนมาจากกระทรวงศึกษาและพลศึกษา
ขาดทักษะและประสบการณ์ ด้านการท่องเที่ยว ภารกิจในปี 2546 ของกระทรวงฯ จึงนับว่าใหญ่
หลวงนัก เทียบกับกาลังคนที่มีอยู่
ภารกิจสาคัญ ของกระทรวงใหม่ในปี หน้ า ภารกิจแรกก็คงเป็ นการสานต่อวาระแห่งชาติ
ด้ านการท่องเที่ยวยัง่ ยืน การพัฒนาบุคคลากรและองค์กรของกระทรวง และที่สาคัญก็คือพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงแผนท่องเที่ยวของชาติกบั
แผนของจังหวัด การจัดขันและมาตรฐานแหล่
้
งท่องเที่ยว ฯลฯ การปฏิรูปข้ อมูลสาระความรู้ ด้าน
การท่องเที่ยวทาให้ มี stories to tell และต้องไม่ลืมการผสานโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล
เข้ ากับการท่องเที่ยวเพื่อให้ ฝันนันเป็
้ นจริง
หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน ฉบับประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2545
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