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                       การพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน
 โดย       รองศาสตราจารย  ประวิตร  ชูศิลป

 อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
                                                                                                    pravitshoo@hotmail.com
(ตีพิมพเผยแพรในหนังสือพิมพ เดลินิวส   ฉบับประจํ าวันวันพุธที่  14 มนีาคม 2544 หนา 15)

--------------------------------------------------------

 ประเทศไทยเรา  เปนประเทศหน่ึงท่ีโชคดีมีทรัพยากรแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ และดึงดูด
ใหนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกมาเย่ียมชม  แหลงทองเท่ียวดังกลาวน้ี  ไมไดมีแตเฉพาะที่เปน ธรรม
ชาติ  ปาไม   ภูเขา   แมน้ํ า   ทะเล   หาดทราย  ศิลปกรรมและโบราณสถานเทาน้ัน  แตยัง
รวมถึง อาหารการกิน   ประเพณีวัฒนธรรม   วิถีชีวิตของคนไทย  ท่ีมน้ํี าใจดีเปนมิตร  ย้ิม
แยมแจมใส   จนมีคํ าเฉพาะที่ใชพูดถึงประเทศไทยของเราวา ดินแดนแหงรอยย้ิม ( Land of
smile ) อีกดวย      ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีคุณคาย่ิงดังกลาวน้ี    ถือไดวาเปนขุมทรัพย  ทุน
ทรัพย ของแผนดิน และเปนมรดกอันล้ํ าคาท่ีบรรพบุรุษของเรา ไดสรางสรรคปกปกรักษาไวใหลูก
หลาน  จนตกทอดมาถึงยุคของพวกเราในปจจุบัน

จากสถิติและขอมูลท่ี  การทองเท่ียวแหงประไทย  ( ททท. )  ไดเปดเผยไวเม่ือปท่ีผานมา
น้ัน ( จากหนังสือ กินร ี  ของ การบินไทย  ฉบับประจ ําเดือน  มีนาคม 2543 หนา 106 ) แสดงราย
ละเอียดวา  มีนักทองเท่ียวจากตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศของเราเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  ( เชน
ในป พ.ศ.  2540  ถึงป 2542  น้ัน    มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาในประเทศไทยแตละป เปนจํ านวน
มากถึง  7.22 ,  7.76  และ 8.28  ลานคนตามล ําดับ )    มีผลดีทํ าใหมีรายไดเขาประทศมากกวาสอง
แสนลานบาท/ ป    ดังเชนในป 2542  รายไดจาการทองเท่ียว มีมูลคาสูงถึงสามแสนลานบาท
ซ่ึงเมื่อเทียบกับรายไดของประเทศจากแหลงอ่ืน ๆ แลว    กลาวไดวา การทองเท่ียว เปนแหลงทํ า
รายไดเขาประเทศมากท่ีสุดเปนประวัติการณ

ความส ําเร็จดังกลาวท่ีผานมาน้ัน คงไมมีใครปฏิเสธไดวา เปนผลมาจากการปฏิบัติงาน
อยางเอาจริงเอาจังของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ      หาก
คนไทยทุกคน  และทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดชวยกันทํ าเสริม  สนับสนุนเรื่องนี้ไปทั่วทั้งประเทศ
ก็นาจะคาดหวังไดวาการทองเท่ียวในประเทศของเราจะเจริญรุงเรืองและทํ าใหคงอยูไดอยางย่ังยืน
ตลอดไป

เพื่อให ทรัพยากรการทองเท่ียว ท่ีถือไดวาเปนทุนทรัพยของชาติ  และเปนมรดกลํ ้าคาท่ี
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา  ไดรับการเอาใจใส  ดูแล บํ ารุงรักษาไวใหเปนสมบัติของแผนดิน
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น้ีท่ีย่ังยืนตลอดไปสมกับคุณคาท่ีมีอยู    คนไทยทุกคน  ทุกหนวยงาน  และทุกองคกรท่ีเก่ียวของนา
จะไดใหความเอาใจใส  ทํ าหนาที่ของตนใหเขมแข็งจริงจังมากขึ้น และประสานสัมพันธตอเนื่องกัน
ไปอยางนอยท่ีสุดใน 3 เร่ืองสํ าคัญ   ตอไปนี้  คือ

1.  ตอนรับแขกดวยไมตรีจิตอันดีงาม
                   ตองรณรงคใหคนไทยชวยกันตอนรับนักทองเท่ียวท่ีเปนแขกของเราดวยอัธยาศัยไมตรี
จิตอันดี  ดวยความจริงใจ และซ่ือสัตย  ดุจการปฏิบัติตอมิตรสหายดวยวัฒนธรรมท่ีดีของคนไทย
สมกับเปนดินแดนแหงรอยย้ิม  ใหละเวนการประพฤติปฏิบัติท่ีเปนการเอาเปรียบนักทองเท่ียว  เชน
ไมคิดราคา( สินคา หรือคาบริการ )ท่ีแพงเกินเหตุ   ไมคดโกง  ขายสนิคาหลอกลวงเขา  เปนตน
เพราะนักทองเท่ียวเขาคงไมไดโงกวาเรา ถาหากเขามาเท่ียวประเทศไทยแลวมาพบเหตุการณท่ีทํ า
ใหเข็ดขยาด เขาก็คงจะไมอยากมา หรือแนะนํ า ชักชวนใหใครมาอีกเปนแน   ดังน้ันการโลภแคเห็น
แกประโยชนสวนตนท่ีจะไดคร้ังเดียว  แตเสียหายขาดทุนระยะยาว  จึงนับเปนความโงเขลา  ทํ าราย
คนไทยท้ังชาติและทํ าลายประโยชนสวนรวมไปอยางไมนาใหอภัยแกผูท่ีไดกระทํ าการดังกลาว  
เสมือนคนโงที่เห็นไกหรือเปดของตนเองที่เลี้ยงไว ออกไขมา เปนไขทอง  แลวเจาของก็คิด
โลภ จับไกหรือเปด ผาทอง จะเอาทองเร็ว ๆ  ฉันนั้น

2. ดแูลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน หรือนักทองเท่ียวก็ตาม รัฐตอง

ถือเปนเรื่องสํ าคัญ  และตองพยายามทํ าใหไดมาตรฐานของประเทศท่ีเจริญแลวใหได   เมื่อเขาเขา
พักในโรงแรมที่ไหน  ทรัพยสินของมีคา ( เชน  กลองถายรูป  นาฬิกา  บัตรเครดิต เงนิตรา )ของแขก
ที่มาพัก  ก็ควรไดรับการคุมครอง ดูแลใหปลอดภัยจริง ๆ  และเม่ือเขาจะออกไปเดินเลน  เดินปา
ปนเขา  ต้ังแคมป  ลงเรือ เลนน้ํ าอยางไร  ก็ตองใหเขาไดรับความปลอดภัย   เราจะตองดูแลนักทอง
เท่ียวใหปลอดภัยอยางจริงจัง   ตองปองกัน ระวัง ไมใหเขาถูก ปลน จี้ ขมขืน  หรือถูกทํ ารายได
(บอย ๆ)

เมื่อนักทองเที่ยวจะนั่งยานพาหนะสาธารณะหรือจางเหมาไปไหน ก็จะตองเปนยาน
พาหนะท่ีไดผานการดูแล บํ ารุงรักษาใหอยูในสภาพดี มีอุปกรณความปลอดภัยครบ รวมทั้ง
พนักงานขับขี ่ ก็ตองมีวินัย  มีจิตสํ านึกในเร่ืองความปลอดภัยของผูโดยสารใหสูงข้ึนดวย  ไมมักงาย
ประมาทคะนอง  ถนนหนทางก็ควรจะไดรับการดูแลใหปลอดภัย   มีเครื่องหมายจราจร   และปาย
บอกชัดเจน

รานอาหารของกิน  ก็ตองควบคุมดูแลใหไดมาตรฐานตามสมควร  โดยเฉพาะเรื่อง
ความสะอาด  เมื่อรับประทานแลว  จะตองปลอดภัยจากโรคทองรวง  ทองเสีย    ปายบอกรายการ
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และราคาอาหาร ก็ตองกํ าหนดใหรานตองมีไวอยางเปดเผย  หากทํ าเปนภาษาอ่ืน ๆ คูกับภาษาไทย
ดวยก็ย่ิงจะดี  เปนการคุมครองผูบริโภคดวย

ในขอ 2 น้ี  จะเห็นไดวา  แคเฉพาะหนวยงานของรัฐที่จะเกี่ยวของ ก็จะมีต้ังหลายหนวย
งาน  ไมใชเฉพาะ ตํ ารวจ เทาน้ัน   คมนาคม  สาธารณสุข   เกษตร (ปาไม)  มหาดไทย  องคกร
ปกครองทองถ่ิน ก็ลวนตองมีสวนรวมรับผิดชอบดูแล ทํ างานประสานกัน  ทํ าในสวนของตัวเองให
ดี     และชวยกันทํ าทั้งประเทศ

3.   บํ ารุงรักษา ทรัพยากรการทองเท่ียว  ใหบริสุทธ์ิ คงสภาพธรรมชาติ
เดิมไว

                    ตองชวยกันดูแล บํ ารุงรักษาแหลงทองเที่ยวใหคงสภาพเดิม หรือเปนธรรมชาติไวใหได
มากที่สุด     ในสวนน้ีตองกระทํ าทั้งที่เปน การรณรงค  สรางจิตส ํานึก ความรูสึกเปนเจาของ(Sense
of  belonging)  การดูแล บํ ารุงรักษาเฝาระวัง  และการบังคับ ดวย  เชน    ในแหลงนํ้ าตก  หาด
ทราย ก็ตองคอยดูแลความสะอาด    อยาใหมีเศษขยะมูลฝอย   การต้ังบานเรือน รานคารุกล้ํ า
หรือเอาสัตวไปปลอยเล้ียง  ( เชน  เอาเปดไปเล้ียงในน้ํ าตก  เปนตน )  หากเปนถ้ํ าหินงอกหินยอย  ท่ี
ธรรมชาติตองใชเวลานานนับพันป หมื่นปจึงจะมีสภาพงดงามเชนนั้นได  ก็ตองดูแล  เฝาระวัง  อยา
ใหมีคนมักงาย  โยก  บิ  หัก  ขีด  เขียน  ระเบิดทํ าลายสวนใดของธรรมชาติไปได

      บริเวณชายทะเล  แมนํ้ า  หากจะมีรานขายอาหาร  โรงแรม  ก็ตองควบคุมเรื่องการ
บํ าบัดน้ํ าเสีย  การจัดการเศษขยะมูลฝอย  อยางจริงจัง เขมงวด  รวมทั้งเฝาระวังมิใหมีสิ่งปลูกสราง
รุกล้ํ าที่สาธารณะ  หรือทํ าใหภูมิทัศนเสียหายเกิดข้ึน

                   ที่จริงนั้น ท้ังสามประการดังกลาวน้ี เราก็ไดทํ ากันอยูสวนหน่ึงแลว  แตยังทํ าไมจริงจัง
และท่ัวถึงใหสมกับท่ีเรามีของดี   มีขุมทรัพย ท่ีจะใชเปนทุนในการกูเศรษฐกิจของชาติได  แมวา
อาจจะไมถึงกับทํ าใหเราร่ํ ารวยไดทันใจ  แตก็จะชวยทํ าใหเราไดเงินตราตางประเทศไปใชหน้ีเขาให
หมดส้ิน หรือเบาบางลงไปไดในเวลาเร็วขึ้น   และอาจจะดีกวาการทํ าอุตสาหกรรมบางประเภท ท่ีถึง
แมวาจะไดเงินตราตางประเทศเขามาเม่ือสงสินคาออก  แตทํ าลายส่ิงแวดลอม หรือสรางมลภาวะไว
ในบานเรามากจนอาจไมคุมกัน     การทองเท่ียวยังชวยใหเกิดวงจรเศรษฐกิจท่ีดีในกลุมคนหลาย
อาชีพเชน   รานขายอาหาร  ภัตตาคาร  ขายของที่ระลึก   ธุรกิจบันเทิง   บริการขนสง   ที่พักโรงแรม
บริการจัดนํ าเท่ียว   เปนตน    ดังน้ัน  ถาองคกรทองถ่ิน อ.บ.ต.  เทศบาล  และหนวยงานท่ีเปนกลไก
ของรัฐไดหันมาสนใจ  ชวยกันทํ าเร่ืองขางตนดังกลาวน้ัน  ใหดี เขมแข็งจริงจังขึ้น   ก็จะชวยฟนฟู
เศรษฐกิจใหดีข้ึนไดทางหน่ึง  และเปนการรักษาสมบัติ หรือขุมทรัพยท่ีเปนมรดกของชาติไวใหคน
ไทยรุนตอ ๆไปไดอยางย่ังยืนตลอดไป
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