
โศกนาฏกรรม  
“เรือล่มภูเก็ต 2561” 
บทเรียนท่องเที่ยวไทย
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โศกนาฎกรรม “เรือ 3 ลำ อับปางที่ภูเก็ต” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ได้คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวชาวจีน  
47 คน1 นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพ ความรู้สึก และภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน และภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างมหาศาล 

 โศกนำฎกรรม “เรือล่มภูเก็ต” เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 
2561 จนท�ำให้นักท่องเที่ยวชำวจีนเสียชีวิต 47 คน และ 
มีผู้ประสบภัย 149 คน ได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชำวจีน 
ลดลงหลำยแสนคน และสร้ำงผลต่อเนือ่งไปยงัห่วงโซ่อุปทำน 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทยอย่ำงสำหัสสำกรรจ์ในช่วง
ไตรมำส 3 และ ไตรมำส 4 ของปี 2561 เหตุกำรณ์นี้ 
จึงเป็นบทเรียนส�ำคัญที่ไทยต้องศึกษำ เพื่อแก้ปัญหำด้ำน
ควำมปลอดภยัในกำรคมนำคมของประเทศ ตลอดจนเข้ำใจถึง 
ควำมอ่อนไหวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ในกำรส่ือสำรเพื่อ
ท�ำควำมเข้ำใจและแสดงควำมจริงใจและจริงจัง ในกำร 
มุง่แก้ปัญหำทีเ่กดิข้ึน บทควำมน้ีเป็นกำรสรุปย่อสถำนกำรณ์ 
ที่เกิดขึ้นและถอดบทเรียนเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำเร่ือง
ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในอนำคต

คลื่นซัด เรืออับปาง 3 ล�ากลางทะเลภูเก็ต 
 ย้อนกลับไปเม่ือวันที ่5 กรกฎำคม ณ พืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว 
ยอดนิยมของทะเลอันดำมัน บริเวณเกำะรำชำกับเกำะเฮ  
อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่สร้ำง
ควำมเสียหำยต่อภำคกำรท่องเที่ยวของไทยครั้งใหญ่  
มีเรือล่มพร้อมกันในวันเดียวถึง 3 ล�ำ ล�ำแรกคือ เรือน�ำเที่ยว 
“ฟีนกิซ์ พซีไีดวิง่” ซึง่บรรทกุผูโ้ดยสำรเป็นนกัท่องเทีย่วชำวจนี  
89 ชีวิต ได้ล่องเรือออกสู่ทะเลท่ำมกลำงดินฟ้ำอำกำศที่
แปรปรวน แต่แล้วกลับต้องประสบพบเจอกับมรสุมลูกใหญ่ 
โดยคลืน่สงูกว่ำ 4 เมตร ได้ซดัเอำเรอืน�ำเทีย่วล�ำดงักล่ำวล่มลง 
จนจมลึกใต้ท้องทะเลกว่ำ 45 เมตร ท�ำให้คร่ำชวีตินกัท่องเทีย่ว 
ชำวจีนบนเรอืไปถงึ 47 คน ล�ำทีส่องคอื “เรือยอซท์เซเรนติำ” ล่มลง
บริเวณเกำะไม้ท่อน ผู้โดยสำร 42 คน ได้รับกำรช่วยเหลือ 
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รอดชีวิตทั้งหมด ล�ำที่สำม เป็นเรือเจ็ตสกีของนักท่องเที่ยว
ชำวรัสเซียล่ม มีผู้โดยสำร 2 คน ล่มบริเวณเกำะรำชำ ได้รับ
กำรช่วยเหลือทั้งสองคน ท�ำให้ในวันนั้นมีผู้ประสบภัยเรือล่ม
รวม 149 รำย2 
 แน่นอนว่ำอุบัติเหตุจำกภัยธรรมชำติเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร
คำดคดิ และไม่มใีครอยำกให้เกดิขึน้ อย่ำงไรกต็ำมเม่ือสืบสำว
รำวเรือ่งแล้ว กลบัพบว่ำในช่วงก่อนเกดิเหต ุทำงกำรได้มีกำร
แจ้งเตือนให้เรืองดออกจำกฝั่งแล้ว แต่คนขับเรือยังประมำท 
ฝ่ำฝืนน�ำเรอืออกจำกฝ่ัง ต่อมำกองบัญชำกำรต�ำรวจท่องเทีย่ว 
ได้สืบสวนพบข้อมูลทำงกำรเงินเจ้ำของเรือฟีนิกซ์ พบว่ำมี
กำรกระท�ำกำรในลกัษณะใช้คนไทยเป็นนอมนิใีห้กบันำยทนุ
ชำวจีนที่มำท�ำธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตด้วย ท�ำให้ประเด็น
เรือ่งควำมปลอดภยัถูกโยงเข้ำกบัเร่ืองธุรกจิผดิกฎหมำย และ
พยำยำมผลกัปัญหำว่ำ ต้นตอมำจำกกลุม่นกัธรุกจินอมนิทีีมุ่ง่
แต่แสวงหำก�ำไร โดยไม่ค�ำนงึถงึกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและ
กฎระเบยีบเรือ่งควำมปลอดภยัของทำงรำชกำร มำกกว่ำกำร
แสดงควำมต้ังใจทีจ่ะมุง่แก้ปัญหำเรือ่งกำรยกระดบัมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัของไทยทัง้ระบบ3 ท้ังหมดนีจ้งึน�ำไปสู่ประโยค
หลดุปำกจำก พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมในขณะนั้น ที่ได้ให้
สัมภำษณ์สื่อมวลชนว่ำ 
 “เป็นเรือ่งของคนจนี ทีท่�ากบันกัท่องเทีย่วจีนเอง ท�าเรอื
ของเขาเอง ละเมิดฝ่าฝืน และท�าผิดกฎหมายไทย เขาท�าตัว
ของเขาเอง...”4

 แม้ข้อเทจ็จรงิจะเป็นอย่ำงไรก็ตำม แต่ “น�า้ผึง้หยดเดียว” นี้ 
ได้สร้ำงควำมไม่พอใจให้กบัทำงกำรและประชำชนจนีอย่ำงมำก  
ชำวจนีแสดงควำมโกรธแค้น ผ่ำนสงัคมออนไลน์อย่ำงเผ็ดร้อน  
จนส่งกระทบต่อภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นในกำรเดินทำง 
มำเทีย่วไทยอย่ำงมำก5 ร้อนจนถงึ พล.อ.ประวิตร ต้องออกมำ 
แสดงควำมเสยีใจ และขอโทษผ่ำนทำงสถำนเอกอคัรรำชทตูจนี 

ประจ�ำประเทศไทย พร้อมประกำศเยียวยำผู้เสียชีวิตและ 
ผู ้ประสบเหตุที่ได้รับบำดเจ็บ ควบคู ่ไปกับกำรเดินหน้ำ 
ด�ำเนินคดีกับผู้ที่กระท�ำผิดกฎหมำย6 

สารพดัปัญหารุมเร้า ท�านกัท่องเทีย่วจนีหดหาย
 ภำยหลังเหตุกำรณ์เรือล่มที่ภูเก็ตไดส้ร้ำงกระแสต่อต้ำน
ประเทศไทยจนบำนปลำยออกไป ก็ได้เกิดเหตุผีซ�ำ้ด้ำมพลอยขึน้  
โดยเจ้ำหน้ำที่สนำมบินดอนเมืองได้วิวำทและตบหน้ำ 
นักท่องเที่ยวจีน จำกสำเหตุที่ชำวจีนรำยหนึ่งได้มำขอ Visa 
on Arrival แต่ไม่ยอมจ่ำย “ค่ำบรกิำรพเิศษ” ที ่ตม. เรยีกเกบ็ 
เพิม่อกี 300 บำท โดยไม่มใีบเสร็จ จนท�ำให้เกดิปำกเสยีงกนั  
และปรำกฏภำพเป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศจีน7 
ยิ่งสร้ำงภำพลบให้กับกำรท่องเท่ียวของไทยเติมเข้ำไปอีก 
จนท�ำให้เกิดกระแสต่อต้ำนไม่มำเท่ียวประเทศไทย ย่ิงไป
กว่ำนั้น ปัญหำเศรษฐกิจของจีนเองก็ท�ำให้ชำวจีนจ�ำนวน 
ไม่น้อยงดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ เนือ่งมำจำกผลกระทบ
จำกสงครำมกำรค้ำกับสหรฐัฯ ท�ำให้ค่ำเงนิหยวนอ่อนค่ำลงไป
ถงึ 6-7 % และดชันตีลำดหุน้เซีย่งไฮ้ กไ็ด้ปรับตวัลดลงเกือบ 
30 % จำกช่วงต้นปี ส่งผลกระทบต่อก�ำลังซื้อของคนจีน 
 ทั้งหมดนี้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับภำคกำรท่องเที่ยว
ของไทยอย่ำงใหญ่หลวง นัน่เพรำะนกัท่องเท่ียวจนีมบีทบำท
ทีส่�ำคญัต่อภำคกำรท่องเทีย่วของไทยอย่ำงมำก รำยงำนของ
กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบวุ่ำนกัท่องเทีย่วจนี 
ที่ เดินทำงเข้ำมำประเทศไทยเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด
ตลอดทศวรรษที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวจีน 
เข้ำไทย 1.13 ล้ำนคน ปี 2558 นกัท่องเทีย่วจนีเพ่ิมเป็น 7.93 
ล้ำนคน ปี 2559 จ�ำนวนเพ่ิมเป็น 8.77 ล้ำนคน และในปี 2560  
มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ำไทยจ�ำนวนถึง 9.8 ล้ำนคน ถือเป็น 
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติอันดับหนึ่งของไทย8 แต่ภำยหลัง
เหตุกำรณ์เรือล่มและข่ำวเชิงลบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ภำคกำร 
ท่องเที่ยวถึงกับต้องกุมขมับ เนื่องจำกนักท่องเที่ยวจีนที ่
เดินทำงเข้ำไทยเกิดหดตัวและติดลบต่อเนื่องกันนำนถึง  
5 เดือน โดยในเดือนกรกฎำคมท่ีเพ่ิงเกิดเหตุกำรณ์เรือล่ม  
นกัท่องเทีย่วเริม่ตดิลบที ่0.87% ต่อมำในเดือนสงิหำคม เริม่
เหน็เค้ำลำงหำยนะ เพรำะชำวจนีมำเทีย่วไทยตดิลบถงึ 12% 
ตำมมำด้วยเดือนกันยำยนที่ติดลบ 15% และหดตัวเพิ่มขึ้น
อกีในเดอืนตลุำคม โดยตดิลบถงึ 19.79% ก่อนทีจ่ะเริม่ซำลง 
ในเดือนพฤศจิกำยน โดยยอดติดลบลดลงเหลือ 13.86%  
รวมเม็ดเงินกำรท่องเที่ยวที่หำยไปกว่ำหนึ่งแสนล้ำนบำท9
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 บรรยำกำศท่องเที่ยวตำมสถำนที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต  
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่คนจีนนิยม เช่น พทัยำ และเชยีงใหม่  
ต่ำงได้รับผลกระทบลุกลำมเป็นลูกโซ่ มีรำยงำนว่ำโรงแรม 
ขนำดเลก็ และรสีอร์ทต่ำงๆ ต้องประกำศขำยกิจกำรจ�ำนวนมำก 
โดยทีภ่เูกต็มี 105 แห่ง เชยีงใหม่ 49 แห่ง และพัทยำ 51 แห่ง 
โดยโรงแรมที่ปิดตัวส่วนใหญ่มักมุ่งกลุ่มลูกค้ำชำวจีนเพียง
กลุ่มเดียว และเน้นที่มำกับกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งโดยมำกเป็นกิจกำร
ขนำดเล็กที่เกิดข้ึนเป็นจ�ำนวนมำกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ  
โดยเฉพำะกำรลงทนุของกลุม่ทนุจนีทีร่่วมกบัคนไทยเพือ่รองรบั 
กลุ่มทัวร์จีนโดยเฉพำะ นอกจำกนี้ธุรกิจน�ำเที่ยว ร้ำนอำหำร 
แหล่งช็อปปิ้ง รวมถึงกำรแสดงโชว์ต่ำงๆ ส�ำหรับรองรับ 
นักท่องเที่ยวจีนต่ำงก็ได้รับผลกระทบรุนแรงไปตำมๆ กัน10 

เร่งแก้ปัญหามาตรฐานความปลอดภัย
ฟื้นความเชื่อมั่น
 อบุตัเิหตเุรอืล่มทีภู่เกต็จนมผีูบ้ำดเจ็บและเสยีชวีติจ�ำนวน
มำกเมือ่เดอืนกรกฎำคม 2561 นัน้ ไม่ใช่ครัง้แรกทีเ่กดิเหตกุำรณ์
ในลักษณะดังกล่ำว ข้อมูลของกองมำตรฐำนควำมปลอดภัย
กำรท่องเที่ยว กรมกำรท่องเที่ยว ระบุว่ำจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 
ที่บำดเจ็บ และเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทั้งทำงบกและทำงทะเล 
ในปี 2560 สงูถงึ 936 คน เพิม่ขึน้จำกปี 2559 ร้อยละ 25.12 
โดยเป็นจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 265 คน และบำดเจ็บ  
671 คน โดยนักท่องเที่ยวชำวจีนเป็นผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ 
มำกทีส่ดุ11 สะท้อนถงึมำตรฐำนควำมปลอดภยัด้ำนกำรคมนำคม
ของไทยทีอ่ยูใ่นระดบัต�ำ่ โดยควำมหละหลวมในกำรก�ำกบัดแูล 
กำรโดยสำรทำงน�ำ้เป็นสำเหตทุีส่�ำคัญประกำรหนึง่ 
 ปัญหำที่บำนปลำยจนส่งผลกระทบด้ำนกำรท่องเที่ยว
อย่ำงรุนแรงท�ำให้ภำครัฐต้องเร่งระดมทีมกู้วิกฤตศรัทธำ 
นกัท่องเทีย่วจนีครัง้ใหญ่ เริม่ทีก่ำรสบืค้นสำเหตทุีต้่นตอของ
ปัญหำ นัน่คือกำรกูเ้รือฟีนิกซ์ โดยรัฐบำลทุม่งบประมำณกว่ำ 
39 ล้ำนบำท ในกำรน�ำเรือเครนขนำด 1,200 ตนั จำกประเทศ
สิงคโปร์เข้ำมำด�ำเนินงำนกู้ซำกเรือ โดยใช้เวลำ 2 วัน ก่อนที่

จะส�ำเรจ็ในวันที ่18 พฤศจกิำยน 2561 หลงัเหตกุำรณ์เรอืล่ม 
กว่ำ 3 เดือน เนื่องจำกต้องรอให้ฤดูมรสุมผ่ำนพ้นไปก่อน  
งำนนี้มีผู ้บริหำรระดับสูงทั้งไทยและจีนร่วมสังเกตกำรณ์
จ�ำนวนมำก12 เช่น นำยวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ นำยพงษ์ภำณุ เศวตรุนทร์ 
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ นำยภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต นำยหลี่ ชุนหลิน ท่ีปรึกษำและ
กงสุลใหญ่สถำนเอกอัครรำชทูตจีนประจ�ำประเทศไทย  
นำยหลี่ ชุนฝู รองกงสุลใหญ่จีนประจ�ำสงขลำ ฯลฯ
 ภำยหลงักูซ้ำกเรอืแล้ว ก็ได้มกีำรเร่งตรวจสอบหลกัฐำน  
โดยส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 
พร้อมผู้เชี่ยวชำญจำกเยอรมนีและรัฐบำลจีน ได้ร่วมกัน
ตรวจสอบและเห็นตรงกนัว่ำ เรอืไม่ได้มำตรฐำน ประตูผนกึน�ำ้ 
ที่ปกติต้องมี 4 ประตู แต่เรือล�ำดังกล่ำวมีเพียง 1 ประตู  
ส่วนกระจกต้องเป็นกระจกมำรีนที่สำมำรถทุบออกไปได้  
แต่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่กระจกมำรีน ซึง่กำรทีม่ผีูเ้สยีชวีติในเรือ 
จ�ำนวนมำก เพรำะไม่สำมำรถทบุกระจกออกไปได้ เครือ่งยนต์
กไ็ม่ใช่เคร่ืองยนต์เรอื แต่เป็นของรถฮีโน่ จงึได้แจ้งข้อกล่ำวหำ
ทัง้หมดกับเจ้ำท่ำภเูก็ต ในข้อหำปฏบิติัหรอืละเว้นกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่โดยมิชอบ พร้อมส่งส�ำนวนให้ส�ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ด�ำเนินคดีต่อไป13

 ควำมพยำยำมในกำรสืบค้นควำมจริงและด�ำเนิน
คดีกับผู ้กระท�ำผิดได้สร้ำงควำมพอใจให้กับทำงกำรจีน 
พอสมควร โดยนำยหลี่ ชุนหลิน ท่ีปรึกษำและกงสุลใหญ่
สถำนเอกอัครรำชทูตจีนประจ�ำประเทศไทย แสดงควำม
พอใจในกำรด�ำเนินกำรของรัฐบำลไทย ที่จริงใจและทุ่มเท 
ในกำรสืบสวนหำสำเหตุของกำรเกิดเรือล่ม พร้อมเชื่อมั่นว่ำ 
เม่ือกำรคลี่คลำยคดีสิ้นสุด จะท�ำให้ควำมเชื่อมั่นของ 
นักท่องเที่ยวจีนกลับคืนมำ สร้ำงบรรยำกำศและภำพลักษณ์
ที่ดีด้ำนกำรท่องเที่ยว และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงไทยกับจีนให้ยั่งยืนต่อไป 
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 ส�ำหรับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว รัฐบำล
ได้หยิบยกเรื่องควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยวเป็น 
“ระเบียบวำระแห่งชำติ” โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้กล่ำวในกำรแถลงแผนกำรตลำด
ท่องเที่ยวปี 2562 ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ว่ำ “จะไม่ประนีประนอมเรื่องควำมไม่ปลอดภัย ต้องดูแล 
นักท่องเท่ียวต้ังแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ 
ภำพลกัษณ์ของไทยต้องกลำยเป็นประเทศทีป่ล่อยปละละเลย 
ในเรื่องของควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทำงด้ำน 
นำยกรัฐมนตรีเอง ก็ได้สั่งกำรให้ ททท. พัฒนำระบบกำร
เฝ้ำระวังรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมก�ำหนด
มำตรกำรในกำรดูแลนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพ่ือปรับปรุง
ดัชนีควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทยที่ปัจจุบันอยู่
ในอันดับ 118 จำก 136 ประเทศทั่วโลก14

เข้าสู่โหมดกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่
 ภำยหลังกำรฟื ้นควำมเช่ือมั่นให้กับทำงกำรจีนและ 
นักท่องเที่ยวจีน ทำงกำรไทยก็ได้จัดยำแรงกระตุ ้นภำค 
กำรท่องเที่ยวรอบใหม่เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมำ 
ประเทศไทยอีกคร้ังในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลำยปี 2561 ซึ่งจะ 
ต่อเนือ่งไปยงัช่วงเทศกำลตรษุจนีในช่วงเดอืนกมุภำพนัธ์ 2562 
โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมำตรกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
วีซ่ำ ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือ Visa on Arrival  
แก่นักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิ20 ประเทศ (ซึง่รวมจีนและอนิเดยี)  
และ 1 เขตเศรษฐกจิ (ไต้หวนั) เป็นระยะเวลำ 60 วัน ต้ังแต่ 
วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 13 มกรำคม 256215  
(ก่อนที่จะขยำยเวลำอีกครั้งไปจนถึงเดือนเมษำยน 2562)  
ซึง่แน่นอนว่ำเป้ำหมำยหลกัคือนักท่องเท่ียวจีน พร้อมหวงัดึง
นกัท่องเทีย่วจำกชำตอิืน่เพือ่ชดเชยนกัท่องเทีย่วจนีทีห่ำยไปด้วย
 ทุกสิ่งที่ท�ำมำดูเหมือนจะเริ่มเห็นผลในช่วงส้ินปี 2561 
 โดยนำยยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่ำกำร ททท. ได้เปิดเผยตัวเลข 
นักท่องเทีย่วจนีทีต่ดิลบมำตลอด 5 เดอืนว่ำ เริม่พลกิกลบัเป็น
บวกได้ในวนัที ่1-10 ธนัวำคม โดยนกัท่องเทีย่วจนีมำเยอืนไทย
เพิม่ขึน้ 10.72 % และแสดงควำมเช่ือม่ันว่ำ วิกฤตนกัท่องเทีย่วจนี 
ได้ผ่ำนจุดต�ำ่สดุไปแล้ว เพรำะจำกตวัเลขทีเ่ลวร้ำยทีส่ดุในเดอืน
ตุลำคมค่อยๆ ติดลบลดลงในเดือนพฤศจิกำยน และคำดว่ำ 
ทัง้เดอืนธนัวำคมนีจ้ะหยดุกำรตดิลบได้ส�ำเรจ็ พร้อมมัน่ใจว่ำ
นักท่องเท่ียวจีนจะมำเที่ยวไทยปี 2561 รำว 10.5 ล้ำนคน  
รวมแล้วยงัเพิม่ข้ึนเลก็น้อยจำกปีก่อนซึง่มจี�ำนวน 9.8 ล้ำนคน

 มุมมองของภำคเอกชนด้ำนกำรท่องเที่ยวเห็นว่ำทั้ง  
2 มำตรกำร คือ กำรกู ้ซำกเรือฟีนิกซ์เพื่อคลี่คลำยคดี 
รวมถึงกำรออกมำตรกำรฟรีวีซ่ำ มีส่วนส�ำคัญอย่ำงมำก 
ในกำรกู้วิกฤตท่องเที่ยวในครั้งนี้ นำยวิชิต ประกอบโกศล 
นำยกสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเที่ยว (แอตต้ำ) เปิดเผยว่ำ
นักท่องเที่ยวจีน รวมถึงประเทศที่ฟรีวีซ่ำ ได้ท�ำกำรจอง
ที่พัก ต๋ัวเครื่องบิน รวมท้ังจองทัวร์มำเที่ยวไทยมำกข้ึน 
โดยทำงสมำคมได้ท�ำหนังสือต่อรัฐบำลเพื่อขอต่อมำตรกำร 
ฟรีวีซ่ำดังกล่ำวไปอีก 3 เดือนจนถึงเดือนเมษำยน 2562  
เพ่ือให้ครอบคลุมไตรมำสแรกของปี 2562 ด้วย เนื่องจำก 
หลงัจำกทีร่ฐับำลใช้มำตรกำรดงักล่ำวมำได้ประมำณ 1 เดือน  
พบว่ำจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมำดีขึ้น โดยเฉพำะ 
ตลำดจีน ทั้งยังคำดว่ำในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 น่ำจะมี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนมำไทย 2.5 ล้ำนคน แต่ถ้ำหำกได้ต่อ
มำตรกำรฟรค่ีำธรรมเนยีมไปอกี 3 เดอืน กอ็ำจท�ำให้จ�ำนวน 
นกัท่องเทีย่วจนีมำไทยเพิม่ข้ึนเป็น 3 ล้ำนคน ขณะท่ีนำยศภุฤกษ์  
ศรูำงกูร นำยกสมำคมไทยบรกิำรท่องเท่ียว กล่ำวว่ำ มำตรกำร 
ฟรวีซ่ีำ 21 ประเทศ ถอืเป็นมำตรกำรทีม่ปีระโยชน์ เนือ่งจำก
ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในกำรเดินทำง 
เข้ำไทยได้ แต่ส่ิงส�ำคญัคอืกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 
ทีช่ดัเจน รวมถงึกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ทีด่ใีนภำคกำรท่องเทีย่ว
ของไทย เพรำะในขณะนีแ้ม้ภำพลักษณ์กำรท่องเทีย่วของไทย
จะดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้ดีเท่ำเดิมในสำยตำของนักท่องเที่ยวจีน

สรปุ
 โศกนำฏกรรมเรอืฟีนิกซ์คร้ังน้ี ได้มอบบทเรยีนอันใหญ่หลวง 
ให้กับประเทศไทย ไล่ไปตั้งแต่กำรละเลยกระบวนกำร 
ตรวจสอบกำรด�ำเนนิธุรกิจนอมินี ควำมประมำทของผูข้บัขีเ่รอื 
ควำมหละหลวมของผู้ควบคมุท่ำเรือ กำรสื่อสำรตอ่ผูสู้ญเสีย 
ที่ไม่ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวังและค�ำนึงถึงควำมรู้สึก
ของผู้ประสบภัย และควำมจ�ำเป็นในกำรยกระดับมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยด้ำนกำรคมนำคมแบบครบวงจร ขณะนี้ 
แม ้ ว ่ ำสถำนกำรณ ์ด ้ ำนกำรท ่อง เที่ ยวจะคลี่ คลำยลง  
แต่ทุกภำคส่วนควรเรียนรู้จำกควำมผิดพลำด เพื่อไม่ให้เกิด
เหตุกำรณ์ซ�้ำรอยขึ้นอีก น่ันเพรำะต้นทุนที่ใช้ในกำรกู้วิกฤต
ศรัทธำให้กลบัคนืมำน้ันมันคือกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ประสบภัยทุกคน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์
ประเทศ กระทบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ และกำรสญูเสยี 
ทำงเศรษฐกิจมูลค่ำมหำศำล
  

สุขภาพคนไทย 256280
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