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10
เพยีงวนัเดยีวหลังจากเกดิเหต ุ2 นกัท่องเท่ียว 

ชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมบนเกาะเต่า สื่อเดลิเมล์
ของอังกฤษได้ประโคมข่าวเร่ืองอันตรายของการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยข้อมูลจากกระทรวง
การต่างประเทศของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่า
ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา นกัท่องเท่ียวชาวอังกฤษ
จ�านวนถึง 11 คน ได้ถูกฆาตกรรมในประเทศไทย 
นอกจากนี้ ยังมีคดีข่มขืนอีก 11 คดี การท�าร้าย
ร่างกาย 6 คดี และมีชาวอังกฤษท่ีถูกน�าตัวไป 
ยังโรงพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ จ�านวน 267คน

คดเีกาะเต่ากบักระแสตืน่ตวัอาชญากรรมท่องเท่ียว
เหตุการณ์ท่ีเกาะเต่าและการเปิดเผยข้อมูลอาชญากรรม

ด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทยจากส่ือต่างๆ ท่ัวโลกน�ามาซึ่ง 
ภาพลักษณ์ทางลบเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 
ในประเทศไทยอย่างหลีกเล่ียงไม ่ได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความไม่ม่ันใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน 
ภาครัฐ รวมถึงการบังคับใช ้กฎหมายซึ่ งย ่อหย ่อนและ 
ขาดประสิทธิภาพจนคดีสะเทือนขวัญจ�านวนหลายคดียังไม่ได้รับ
การสะสาง อาชญากรผู้ก่อเหตุยังคงไม่ถูกจับกุมและด�าเนินคดี 

ปัญหาอาชญากรรม:  
หนามยอกอกการท่องเที่ยวไทย

เสียงร้องขอความช่วยเหลือจาก 2 นักท่องเท่ียวชาวอังกฤษท่ีถูกฆาตกรรมบนเกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ในชว่งกลางดกึของวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 เปรยีบเสมือนเสียงท่ีปลุกให้ท่ัวโลกหันมาจอ้งมองและตัง้คำาถามเกีย่วกบั
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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ความล่าช้าในการพิสูจน์ตัวผู้กระท�าผิดในคดีเกาะ
เต่าท�าให้ส�านักข่าว CNN และเดอะมิเรอร์ ขุดคุ้ยดคี
อาชญากรรมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้กบันกัท่องเท่ียวต่างชาตใินช่วง
หลายปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็นการย�้าเตือนให้นักท่องเท่ียว 
ท่ัวโลกทราบถึงอันตรายจากการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
ไม่ว่าจะเป็นคดีนักท่องเท่ียวชาวอเมริกันพร้อมลูกชายท่ี 
ถูกท�าร้ายจนเสียชีวิตท่ีจังหวัดกระบ่ีในเดือนกรกฎาคม 
25561 คดีหนุ่มชาวอังกฤษท่ีถูกฆาตกรรมบนหาดริน  
เกาะพงันในวันส่งท้ายปี 25552 คดีฆ่าชิงทรัพย์เจ้าของ
บริษัทน�าเท่ียวของประเทศออสเตรเลียท่ีจังหวัดภูเก็ต3  
คดข่ีมขนืนางแบบสาวชาวฮอลแลนด์ท่ีอ่าวพระนาง จงัหวดั
กระบ่ี4 คดีนักท่องเท่ียวชาวออสเตรเลียร้องเรียนส่ือ 
ต่างประเทศว่าถูกต�ารวจไทยยัดเยียดข้อหาและเรียก 
รับสินบนคดนีกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลียเช่ารถจักรยานยนต์ 
และถูกคนไทยชนท้ายท�าให้เสียชีวิต แต่พนักงานสอบสวน
กลับไม่แจ้งข้อหาคนไทยท่ีขบัรถชน รวมไปถงึคดกีารท�าร้าย 
ร่างกายและปล้นทรัพย์ การหลอกลวงนักท่องเท่ียว  
การล้วงกระเป๋า กระชากกระเป๋า และการฉ้อโกงบัตรเครดติ 
ท่ีเกดิขึน้กบันกัท่องเท่ียวในประเทศไทยบ่อยคร้ังตามสถานท่ี 
ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ อาทิ เกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ 
พทัยา และกระบ่ี ซึง่ส่งผลให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยติดลบในสายตาชาวโลก

พพีกีบัสถติอิาชญากรรม 25 คร้ังต่อเดือน
จากสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ี

มีชื่อเสียงทางทะเลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 
กนัยายน 2557 ได้แก่ เกาะพพี ีเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะ
นางยวน และเกาะเต่า ท่ีนับเฉพาะเหตุการณ์ท่ีได้รับ 
การแจ้งในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรในท้องท่ี 
รวบรวมโดยส�านกัข่าวไทยพบีีเอสพบว่า ในช่วง 1 ปีท่ีผ่าน
มามีเหตุอาชญากรรมบนเกาะพีพีมากท่ีสุดเฉล่ียเดือนละ
ประมาณ 25 ครั้ง ขณะที่เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะนาง
ยวน และเกาะเต่า เกดิเหตเุฉล่ียเดอืนละประมาณ 5 คร้ัง 
ท่ีน่าสนใจคือ การจับกุมผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับคด ี
ยาเสพติด อาวุธปืน รวมไปถึงการประทุษร้ายต่อทรัพย ์
ท่ีมีจ�านวนสูงจนน่าตกใจ อาทิ คดยีาเสพตดิในช่วงเวลา 1 
ปีดังกล่าว มีมากถึงประมาณสองพันคดี คดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์กว่าสามร้อยคดี คดีฆาตกรรมมากถึง 26 คดี 
คดีข่มขืน 16 คดี (ดังปรากฏในรูปที่ 1) ซึ่งการกระท�า
ผิดเหล่านี้อาจเป็นเหตุท่ีน�าไปสู่อาชญากรรมขั้นร้ายแรง
จนถึงชีวิตได้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ต่าง
ให้ข้อมูลยืนยันว่า สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นเกาะมีอัตรา 
การเกดิอาชญากรรมสูงกว่าสถานท่ีบนแผ่นดนิใหญ่ สาเหตุ
หนึ่งอาจเนื่องมาจากนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกท่ีตั้งใจ

รูปที่ 1 สถิติอาชญากรรมบนแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะที่สำาคัญ
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ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล(เกาะ) จากทีมข่าวไทยพีบีเอส
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มายังสถานท่ีเหล่านี้ก็เพราะแรงดึงดูดของกิจกรรมท่ีเส่ียง
ต่ออาชญากรรม เช่น เทศกาลฟลูมูนปาร์ตี ้ซึง่เป็นกจิกรรม
ท่ีเกี่ยวพันกับสุรา และสุ่มเส่ียงต่อปัญหายาเสพติด  
ความรุนแรง และการค้าบริการทางเพศ แต่ค�าถาม 
ท่ีส�าคัญและท้าทายอ�านาจของกฎหมายไทยคือ เหตุใด
ปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้จึงไม่ได้รับการจัดการให้ดีขึ้น
กว่าท่ีเป็นอยู ่ท้ังๆ ท่ีสถานท่ีเหล่านี ้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานท่ี 
มีชือ่เสียงและมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก เหตุใดภาครัฐจึงปล่อยปละ
ละเลยให้อาชญากรรมหลากหลายรูปแบบท่ีกระทบต่อ
ความปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวฝังรากลึก 
เช่นนี้ 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
กบัการตืน่ตวัเรือ่งอาชญากรรม

จากคดีฆาตกรรม 2 นักท่องเท่ียวชาวอังกฤษท่ี 
เกาะเต่ากอปรกบัเหตกุารณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกนัท่ีเกดิขึน้ 
บ่อยคร้ังในอดตี ไม่เว้นแม้กระท่ังกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยเอง  
น�ามาซึ่งความพยายามของหลายฝ่ายในการค้นหาความ
จริงปัจจยัท่ีสร้างความตืน่ตวัให้กบัสังคมอย่างเห็นได้ชดัคง
หนีไม่พ้นกระแสการค้นหาข้อมูลในลักษณะการสืบสวน 
และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social networks) อย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มนักท่อง
โลกออนไลน์จ�านวนมากท้ังชาวไทยและต่างประเทศต่าง 
ต้ังค�าถามเกี่ยวกับระบบการดูแลความปลอดภัยของ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี ต่อมาประเด็นได้ขยาย 

วงกว้างออกไปเป็นความแคลงใจต่อความโปร่งใสในวิธกีาร
สืบสวนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และความเป็นธรรมต่อผู้ถกูกล่าวหา  
โดยมีการตัง้ข้อสังเกตท่ีเชือ่มโยงไปยงักลุ่มผู้มีอิทธพิลในพืน้ท่ี  
ซึง่อาจใช้อิทธพิลของตนเพือ่บิดเบือนกระบวนการยตุธิรรม
ของรัฐ ไม่ว่าข้อสงสัยดังกล่าวจะมีข้อเท็จจริงมากน้อย 
เพียงใด ส่ิงท่ีปฏิเสธได้ยากก็คือการมีอยู่จริงของอิทธิพล
ท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับธุรกิจท่องเที่ยว

มาเฟียท่องเทีย่วกับปัญหาอาชญากรรม
ผลประโยชน์อันมหาศาลท่ีเกีย่วพนักบัธรุกจิท่องเท่ียว  

ส่งผลให้ผู้ประกอบการและนายทุนท้ังชาวไทยและต่างชาติ
จ�านวนไม่น้อยท่ีตักตวงและหาผลประโยชน์จากธุรกิจ 
ท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้อันสูงสุดให้ตน โดยพยายาม 
ช่วงชิงความได้เปรียบ หาช่องว่างทางกฎหมาย หรือแม้
กระท่ังการใช้อิทธพิลหลากหลายรูปแบบ การรบัสัมปทาน/
ผูกขาดการใช้และบริหารจัดการทรัพยากรบนพื้นท่ีเฉพาะ 
หรือรุกล�้าเขตหวงห้ามท้ังท่ีเป็นป่าไม้ ภูเขายอดดอย  
แหล่งน�า้ ชายหาด หรือแม้กระท่ังเขือ่นและเกาะแก่งต่างๆ 
และปรับเปล่ียนสถานท่ีเหล่านั้นเพื่อรองรับธุรกิจการ 
ท่องเท่ียว การด�าเนนิการดงักล่าวก่อให้เกดิปัญหา “มาเฟีย
ท่องเท่ียว” ท่ีกลายเป็นปัญหาส�าคัญระดับชาติท่ีรอ 
การจัดการอย่างเร่งด่วนจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในพื้นที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของไทย อาทิ ภูเก็ต พัทยา 
เชียงใหม่ หรือเกาะต่างๆ5 

ปัญหามาเฟียท่องเท่ียวโดยเฉพาะมาเฟียข้ามชาติ
ก�าลังสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน
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ท้องถิน่จนน�าไปสู่กระแสการต่อต้านท่ีรนุแรงขึน้เร่ือยๆ  
ในช่วงต้นปี 2557 กลุ่มผู้ประกอบการธรุกจิรถรับจ้าง 
ผู้ประกอบธรุกจิท้องถิน่ และประชาชนบางส่วนในเมือง
ภเูกต็ ได้ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งจัดการแก้ปัญหา 
มาเฟียต่างชาติโดยเฉพาะผู้ประกอบการชาวรัสเชีย 
เกาหลี และจีน ท่ีเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยและมี
พฤติกรรมคุกคามนักท่องเท่ียว โดยจ้างคนไทยเป็น 
นอมินีเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมาย จนท�าให้ 
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกฬีา และนายธาริต เพง็ดษิฐ์ อธบิดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในขณะนั้นต้อง
ลงพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวดัภเูกต็ ผู้บังคบัการต�ารวจภธูรจังหวดัภเูกต็ และ
ต�ารวจท่องเท่ียวจังหวดัภเูกต็ จนในท่ีสุดได้วางแนวทาง
แก้ปัญหาโดยการจัดตัง้ศนูย์ปฏบัิตกิารร่วมเพือ่ป้องกนั
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลท่ีเป็นภัยกับการท่องเท่ียว 
(ศป.อท.) ที่จังหวัดภูเก็ต แต่แนวทางดังกล่าวก็ยังคง
เป็นเพียงความหวังท่ีรอให้เกิดการด�าเนินการอย่าง
จริงจัง

ภายหลังการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในปี 
2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออก
มาตรการเพื่อจัดระเบียบสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล 
ท่ีส�าคญั เช่น หาดพทัยา เกาะล้าน หาดบางแสน หาด
หัวหิน โดยท�าการปรับสภาพภมิูทัศน์ และจัดระเบียบ
ผู้ประกอบการธุรกจิท่ีพกั ร้านอาหาร ธรุกจิเตยีงผ้าใบ 
รวมถึงผู้ประกอบการรถเช่าและรถรับจ้างต่างๆ ท่ีมี
พฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว นอกจากนี้ 
กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้ทุกจังหวัดเพิ่มระดับ
การดูแลความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียวและประชาชน 
ในพื้นที่รับผิดชอบของตน อย่างไรก็ดี หากพิจารณา
จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันแล้ว คงต้องยอมรบั
ว่าการจัดระเบียบดังกล่าว สามารถจัดการกับ 
ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีส่วนใหญ่เป็นคนไทยเท่านั้น 
ส่วนกลุ่มมาเฟียต่างชาตท่ีิเป็นกลุ่มทุนใหญ่และมีระบบ
การด�าเนนิธรุกจิในพืน้ท่ีแบบเบ็ดเสรจ็กย็งัคงมีอิทธพิล 
และด�าเนินธุรกิจท่ีสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดกฎหมาย 
ไม่ต่างจากเดิมนัก ท�าให้ภาคประชาสังคมไม่แน่ใจว่า
แนวทางดังกล่าวจะสามารถจัดการกับปัญหามาเฟีย
ท่องเที่ยวได้อย่างจริงจัง

คสช. กับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมท่อง

เท่ียวแห่งประเทศ (สทท.) และสมาคมไทยธรุกจิการท่องเท่ียว 
(แอตต้า) ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องโดยตรง ต่างออก
มาแสดงความเป็นห่วงต่อแนวโน้มการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากภาพลักษณ์ทางลบต่อเหตอุาชญากรรม 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นประกอบกับในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา จ�านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาประเทศไทยมีจ�านวนลดลงจากปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นผลกระทบจากการตกต�า่ของภาวะเศรษฐกจิโลก 
รวมถงึปัจจยัภายในประเทศ อันได้แก่ การประกาศใช้กฎอัยการ
ศกึทุกพืน้ท่ี จนรฐับาลภายใต้การน�าของ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนยีมการตรวจลงตราประเภทนกัท่องเท่ียว  
(Tourist Visa) ท่ีถอืหนงัสือเดนิทางจีนและหนงัสือเดนิทาง
จีนไทเปเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 
2557 เป็นต้น

ทิศทางต่อไปของการท่องเที่ยวไทย
การแผ่ขยายและหยั่งรากลึกของกลุ่มผู้มีอิทธิพลตั้งแต่

ระดบัพืน้ท่ีไปจนถงึระดับประเทศท่ีครอบง�าธรุกจิท่องเท่ียวและ
บริการที่เกี่ยวข้องทั้งบริษัททัวร์ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร 
โรงแรม รีสอร์ท ผับ บาร์รวมถึงคิวรถเช่าและรถรับจ้าง 
ก่อให้เกิดปัญหาการผูกขาดและการให้บริการท่ีไม่เป็นธรรม 
ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบ การข่มขูแ่ละประทุษร้ายต่อชวีติ
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม จนน�า
ไปสู่ความไม่เชื่อม่ันในความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจ  
จนในท่ีสุดอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในระดับมหภาค 
หากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่าง
เป็นกอบเป็นก�าตกอยูใ่นภาวะซบเซา และนกัท่องเท่ียวตดัสินใจ
เปล่ียนจุดหมายการท่องเท่ียวไปยังประเทศอ่ืนก็จะน�ามาซึ่ง 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หากรอให้วันนั้น
มาถงึกค็งยากต่อการกูค้นืภาพลักษณ์และความเชือ่ม่ันท่ีจะดงึดดู 
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวจึงต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับการไขปัญหาเร่ือง
มาเฟียท่องเท่ียวซึ่งเป็นมูลเหตุเบ้ืองต้นท่ีบ่มเพาะปัญหา
อาชญากรรมและการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียวในรูปแบบ
ต่างๆ 


