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ใช่ ค่ะ หัวข้ อเรื่องนีไ้ ม่ ได้ สะกดผิดหรอกค่ ะ Lots ไม่ ใช่ Lost in Thailand
จริ งอยูภ่ าพยนตร์ จีนเรื่ อง Lost in Thailand ได้แนะนาประเทศไทยให้คนจีนรู ้ จกั อย่างแพร่ หลาย เกิดผลพวง
คือ คนจีน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวจานวนมากได้เข้ามาท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ เรื่ องนี้จนเต็มเมืองเชียงใหม่ เกิด
ปรากฏการณ์ ข อง Lots of (Ugly) Chinese in Thailand หนุ่ ม สาวเหล่ า นี้ เข้า มาเที่ ยวแบบเอกเทศ (Free individual
tourits) ผจญภัยราคาถูกแบบมา 5 คน สั่งข้าวไข่เจียว 1 จาน โดยไม่ซ้ื ออย่างอื่น อยูห่ อพักแบบ 200-500 บาทต่อคืน
แล้วมาใช้สระว่ายน้ าสาธารณะถูกกว่าเช่าโรงแรมที่มีสระว่ายน้ า เหมารถแดงก็ต่อแล้วต่ออีกจนรถติดต่อคิวกันเป็ น
สาย เช่ามอเตอร์ ไซค์ขบั กันแบบไร้ ระเบียบ บางทีก็จอดกันดื้อๆ กลางถนน เข้ามาถ่ายรู ปในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ตามโปรแกรมที่ “must do” แล้วก็ไปกิ นอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัย เช่ นที่คณะมนุ ษยศาสตร์ ปรากฏว่าเมื่อ
นักศึกษาพักเที่ยงลงมารับประทานนักท่องเที่ยวจีนจองโต๊ะไปหมดแล้ว การท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่มา
ช่วยกันกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอย แต่เป็ นการท่องเที่ยวที่แย่งชิงทรัพยากรจากคนท้องถิ่นและไม่เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยว
ที่ ภูเก็ต แค่ตน้ ปี มาถึ งปั จจุ บนั ก็มีนักท่องเที่ ยวมากว่าล้านคนแล้ว ซึ่ งนับว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุ ณภาพสู ง
กาลังถูกทัวร์ จีนดับฝันของการเป็ น world class มีท้ งั ทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ และทัวร์ ที่มีแก๊งต้มตุ๋นชาวจีนมาดักรอฟั นอยู่
ที่ เ กาะไข่ นัก ท่ อ งเที่ ย วจี น เข้า มาจับ ปลาใส่ ถุ ง พลาสติ ก ซึ่ งก็ เ อาไปไม่ ไ กลก็ ต ายกัน หมดนัก ท่ อ งเที่ ย วจี น เป็ น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่มาท่องเที่ยวแบบไม่มีฤดูกาล ในช่วงนี้ เป็ นเวลาที่เรี ยกว่า Low season นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะ
เป็ นคนจีน ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นคุ ณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ผูเ้ ขียนก็อยากได้คนจีนมีคุณภาพมาเที่ยวมากๆ เอาแบบ
น่ารักๆ ไม่คุยกันตะโกนข้ามศีรษะ หรื อข้ามหู จนหู ชา เข้าห้องน้ าก็ไม่ชกั โครก ฯลฯ ขอย้ าว่าจริ งๆ เรื่ องจีนรวยจีน
จนไม่สาคัญ อยากได้จีนที่มีวฒั นธรรมนะคะ
ที่น่าเจ็บใจก็คือ ส่ วนราชการของเราไม่ไปดูแลนักท่องเที่ยวที่ขบั รถเช่าแบบเลอะเทอะเพ่นพ่าน ไม่มีใบขับขี่
สากล ไม่สวมหมวกกันน็อคก็ไม่จบั เวลานี้ นกั ท่องเที่ยวต่างชาติมาตายที่เมืองไทยเพราะขี่รถมอเตอร์ ไซค์มากจน
เดี๋ยวนี้ ผีเฝ้ าถนนที่เกาะต่างๆ เป็ นผีฝรั่งไปหมดแล้ว อีกหน่อยก็จะมีผีจีนมาผสมโรง ทาให้ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวเรา
ตกต่า คนจีนบอกว่าเมืองไทยน่าเที่ยว เพราะทาอะไรที่ทาที่เมืองจีนไม่ได้
แว่วข่าวมาว่าผูป้ ระกอบการจะขอให้ยกเลิ กวีซ่าคนจี น โอยไม่ไหวแล้วค่ะ ถ้าเหมาเข่งกันเข้ามาแบบไม่ มี
selectivity ก็อย่ามากันดีกว่า ถ้ามามากๆ คนไทยทนไม่ไหว อัธยาศัยแบบยิม้ สยามก็เริ่ มจะหายไปแล้ว
ขณะนี้ สถิ ตินกั ท่องเที่ยวต่างชาติก็ทะลุ เป้ าไปแล้วกระทรวงท่องเที่ยวน่ าจะเปลี่ ยนเป้ าหมายใหม่มาพัฒนา
อปท. และธุ รกิ จท่ องเที่ ยว ไม่ ใ ช่ ไ ปโอ๋ นักท่ องเที่ ยวโดยไม่ส นใจคนท้องถิ่ น อย่า ลื ม ว่า คนท้องถิ่ นเป็ นผูม้ ี สิทธิ
เลือกตั้ง แว่วว่าจะทาศาลท่องเที่ยวให้เป็ นพิเศษ ไม่ตอ้ งทาละค่ะ ไปจับมาเฟี ยรัสเซี ย ร้านอัญมณี ปลอม และแท็กซี่ ผี
ที่เอาต่างชาติไปฟัน จะดีกว่า

ธุ รกิจท่องเที่ยวเป็ นธุ รกิจที่ใหญ่มากในประเทศไทย รวมห่ วงโซ่ ท้ งั หมดแล้วประมาณ 15% ของจีดีพีทีเดียว
ผูเ้ ขียนเคยศึกษา 14 อุตสาหกรรมในห่ วงโซ่ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า อุตสาหกรรมโรงแรมเล็กกว่าอุตสาหกรรม
ภัตตาคารอาหารมาก อุตสาหกรรมนาเที่ยวยิง่ เล็กกันไปใหญ่ เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าราชภัฏที่ลงทุนในด้าน
อาหาร (catering) เช่น สวนดุสิตถึงรุ่ ง
ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ของเราลงทุ นผิดที่ ส่ วนใหญ่สอน Tourism development คือ พัฒนาการ
ท่องเที่ ยว แทนที่ มุ่งสอน Hospitality (อาหารและโรงแรม) ซึ่ งผลิ ตมาเท่าไหร่ ก็ไม่พอใช้ ยิ่งเปิ ด AEC ยิ่งมี ความ
ต้องการใช้มาก และโอกาสที่โรงแรม ภัตตาคารจะ franchise ออกไปก็จะมากขึ้น
บทบาทสาคัญของกระทรวงท่องเที่ ยว ควรเป็ นการจัดการห่ วงโซ่ อุตสาหกรรม เป็ น supply management
รวมทั้งประสานกับการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอบรับความต้องการในภาคธุ รกิจ ไม่ใช่การทา marketing ซึ่ ง ททท.
ทาได้ดีอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นผูด้ ูแลแหล่งท่องเที่ยวตัวจริ ง
ปั จจุบนั ภาคเศรษฐกิ จท่องเที่ยวได้มาเป็ นเสาหลักของเศรษฐกิ จไทยอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ และนับวันก็จะมี
ความสาคัญมากขึ้น รัฐบาลต้องเลือกตลาดและไม่หลงใหลได้ปลื้มกับตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยว จุดนั้นถ้าจะมีตอ้ ง
จัดการก็คือ จะกรองนักท่องเที่ยวได้อย่างไร ภารกิจหลักของกระทรวงท่องเที่ยวฯ คือ สร้างกติกาและสนับสนุนการ
ใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างฉลาด มีการดูแลประสานงานด้านความปลอดภัย และสุ ขอนามัย ทั้งด้านการขนส่ ง ชีวิต
ทรัพย์สิน และสุ ขอนามัยของทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ควรให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติประกันชี วิตก่อนมาเที่ยว
ด้วยเงินของตนเอง ไม่ใช่เอาเงินภาษีของคนไทยไปประกันให้นกั ท่องเที่ยว สนับสนุนให้ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีธรรมาภิ
บาลเฟื่ องฟูในประเทศไทย ท้ายที่สุดก็คือดูแลคนไทยในท้องถิ่นที่มีนกั ท่องเที่ยวมากให้อยูอ่ ย่างปกติสุขเพื่อจะได้มี
กาลังใจต้อนรับขับสู ้นกั ท่องเที่ยว
อยากได้ Lots of Good Tourism Business ค่ ะ ไม่ ใช่ แค่ Lots of Tourists !!!
อย่า ลื ม รั ฐ บาลไทยเป็ นของคนไทย เพื่ อ คนไทย ไม่ ใ ช่ รั ฐ บาลเพื่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ช่ ว ยกัน email
ความรู ้สึกของคนไทยที่อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวและส่ งข้อมูลผ่าน Website ด้วยนะคะ เดี๋ยวรัฐจะหาว่าผูเ้ ขียนคิดไปคน
เดียว

