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การ
ท่องเท่ียวเป็นอุตสำหกรรมส�ำคัญในหลำยๆ ประเทศ 

รวมทัง้ประเทศไทย เมือ่มองในมมุของผลกระทบจำกกำร

เกิดเหตุกำรณ์ภัยพิบัติหรือภัยธรรมชำติแล้ว เรำมักจะมองว่ำ

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวมักจะได้รับผลกระทบทำงลบอยู่ค่อนข้ำงมำก 

ทั้งกำรหยุดให้บริกำร กำรลดจ�ำนวนของนักท่องเที่ยว ระบบ

สำธำรณูปโภคที่อำจจะเกิดปัญหำ เป็นต้น (ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, Jing 

Tang, ณพวัฒน์ โชติวรรณ และธนวิชญ์ ประกิตเตชะกุล, 2561) 

อย่ำงไรก็ดี กิจกรรมบำงอย่ำงก็อำจจะเกิดขึ้นจำกผลของภัยพิบัติ 

เช่นกนั หนึง่ในนัน้คอื ‘กำรท่องเทีย่วภยัพบิตั’ิ หรอื ‘Disaster Tourism’ 

อย่ำงเช่น กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมถ�้ำหลวง 

ขุนน�้ำนำงนอน จ.เชียงรำย เมื่อวนอุทยำนได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำ

ชม ซึง่เป็นผลจำกเหตกุำรณ์นกัฟตุบอลทมีหมปู่ำ อะคำเดมี ่ตดิถ�ำ้ใน

ช่วงเดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม ปีพ.ศ. 2561 (Ch3Thailand.com, 

2561) บทควำมนีผู้เ้ขียนได้มโีอกำสสมัภำษณ์นกัวจิยัผูเ้ชีย่วชำญเรือ่ง

กำรท่องเที่ยวภัยพิบัติ ดร.เดวิด เอ็น. เหงียน (Dr. David N. Nguyen) 

จำกมหำวิทยำลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ดร.เดวิด เอ็น. เหงียน (Dr. David N. Nguyen)

ผู้เขียนมีโอกำสได้รู ้จักกับ ดร.เดวิด ในช่วงเวลำที่ผู ้เขียน 

เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อยู่ทีห้่องวิจยัวิศวกรรมสึนำม ิทีม่หำวทิยำลยั

โทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ในขณะนั้น ดร.เดวิดก�ำลังศึกษำระดับปริญญำ

เอกอยู่ที่ห้องวิจัยเดียวกัน เมื่อครั้งแรกที่ผู้เขียนได้รู้จักกับ ดร.เดวิด 

ก็รู้สึกแปลกใจในงำนวิจัย และควำมสนใจของเขำซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง 

‘กำรท่องเทีย่ว’ และ ‘ภยัพบิติั’ ดร.เดวิด เล่ำให้ฟังว่ำเขำเกิด และเตบิโต

การท่องเที่ยว (ภัยพิบัติ)
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เพื่อให้เห็นภำพที่ชัดเจนขึ้น เขำกล่ำวเสริมว่ำ “หลำยครั้งที่

กำรท่องเที่ยวภัยพิบัติจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรท่องเที่ยวขนำด

ใหญ่ ตัวอย่ำงเช่น ในรัฐฮำวำยมีสถำนที่หลำยแห่งที่ถูกจัดให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวภัยพิบัติ เช่น พิพิธภัณฑ์สึนำมิแปซิฟิกที่เมืองไฮโล 

หรือท่ำเรือเพิร์ลฮำร์เบอร์ บำงคนก็นับว่ำสนำมรบเป็นกำรท่องเที่ยว

ด้ำนมืดแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่ผู้คนจะเยี่ยมเยียนสถำนที่เหล่ำนี้พร้อม

ไปกับสถำนที่อื่นๆ ดังนั้นมันจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเป้ำหมำยกำร

ท่องเที่ยวเท่ำนั้น”

การท่องเที่ยวภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น

เป็นเรื่องที่แน่นอนว่ำถ้ำไม่ถำมว่ำกำรท่องเที่ยวภัยพิบัติใน

ประเทศญีปุ่น่เป็นอย่ำงไรกค็งจะน่ำแปลกใจ เพรำะว่ำประเทศญีปุ่น่

มีพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเป็นจ�ำนวนมำก ดร.เดวิด ก็บอกว่ำ “มีอยู่

หลำยแห่ง ถ้ำพูดถึงพื้นที่สงครำมก็มีพื้นที่อย่ำงเช่น โอกินะวะ 

อิโวะจิม่ำ (อิโวะโตะ) เป็นต้น ฮิโระชิมะ และนะงะซำกิก็เป็นพื้นที่

ส�ำคัญที่ได้รับผลกระทบ และแปลเปลี่ยนตัวเองเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

ผ่ำนควำมระลึกถึงเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำ”

“ถ้ำพูดถึงภัยธรรมชำติก็มีอีกหลำยพื้นที่ในภูมิภำคโทโฮคุที่

เป็นที่ดึงดูดกำรท่องเที่ยว ทั้งเมืองตำมชำยฝั่ง โรงเรียน เป็นต้น” 

นอกจำกนี้เขำยังบอกอีกว่ำ “เมื่อตอนที่ผมไปเยี่ยมชมปรำสำท 

คุมะโมะโตะเมื่อปีที่แล้ว มันดูเหมือนว่ำมีนักท่องเที่ยวมำกกว่ำปกติ 

ซึ่งเป็นคนที่ต้องกำรมำดูให้เห็นสภำพควำมเสียหำย” ปรำสำท 

คุมะโมะโตะนี้ ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงหนักจำกเหตุกำรณ์แผ่นดิน

ไหวคุมะโมะโตะ ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งก็เป็นเหตุกำรณ์ที่ส่งผลให้ทำงกำร

ไทยได้ให้ควำมช่วยเหลืออพยพชำวไทยออกจำกพื้นที่ในเวลำนั้น

นั่นเอง (Leelawat, Suppasri, Latcharote, & Imamura, 2017)

บทสรุป

ในปัจจุบันกำรท่องเที่ยวภัยพิบัตินับว่ำเป็นกระแสที่มีคนให้

ควำมสนใจทัง้นกัวชิำกำร นกัท่องเทีย่ว อตุสำหกรรมท่องเทีย่ว ชมุชน 

(Kingston, 2016) หรอืแม้แต่อตุสำหกรรมบนัเทงิ (Ryall, 2018) และ

อำจเป็นมุมมองทั้งทำงบวก และทำงลบ (Van Hoving, 2010) เมื่อ

ลองถำมถึงควำมส�ำคัญ และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภัยพิบัติ 

ดร.เดวิด ให้ควำมเห็นว่ำ “กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภัยพิบัตินั้นเป็น

เรื่องยำก กลุ ่มผู ้คนที่สนับสนุนจะบอกว่ำมันเป็นกำรเพิ่มควำม

ตระหนักในภัยพิบัติ เป็นกำรสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น และช่วยให้

มีกำรระลึกถึงเป็นอนุสรณ์สถำน อย่ำงไรก็ดีมีกำรโต้แย้งว่ำมัน

เป็นกำรแสวงหำประโยชน์ สร้ำงควำมเครยีดให้กบัชมุชนท้องถิน่ และ

น�ำอำจไปสู่ควำมแออัด [ของชุมชน] ในอนำคต”

ตัวอย่ำงหนึ่งที่น่ำสนใจคือกรณีของพำยุเฮอร์ริเคนแคทริน่ำ

ทีส่หรฐัอเมรกิำ “มรีำยงำนในสหรฐัฯ ว่ำหลังจำกเกิดเหตุพำยเุฮอร์รเิคน

แคทริน่ำ รถบัสของนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกได้เข้ำมำในพ้ืนที่ท�ำให้

ที่รัฐฮำวำย สหรัฐอเมริกำ ดร.เดวิด ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ

เอกสำขำวิศวกรรมโยธำจำกมหำวิทยำลัยโทโฮคุ ปัจจุบัน ดร.เดวิด

เป็นนักวิจัยหลังปริญญำเอกภำยใต้ทุนวิจัยขององค์กำรส่งเสริม

วิชำกำรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ท�ำงำนวิจัยอยู่ที่มหำวิทยำลัย

โตเกียว

ดร.เดวิด เอ็น. เหงียน พร้อมกับหนังสือที่ตีพิมพ์บทความวิจัยของเขา

การท่องเที่ยวภัยพิบัติ

เรำมำเริ่มต้นถำมค�ำถำมแรกกันดีกว่ำ ซึ่งน่ำจะเป็นค�ำถำม 

ที่ท่ำนผู้อ่ำนก็อำจจะมีควำมสงสัยเช่นเดียวกันว่ำ กำรท่องเที่ยวภัย-

พบิตัน้ัินคอือะไร ดร.เดวดิ ให้บอกว่ำ “การท่องเทีย่วภยัพบิตัมิกัจะถูก

นิยามว่าเป็นการเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไม่

ว่าจะเป็นจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว และสึนามิ หรือจะเป็นภัย

จากการกระท�าของมนุษย์ เช่น มลภาวะ กัมมันตรังสี เป็นต้น” 

นอกจำกน้ี “บ่อยคร้ังมันจะถูกจัดอยู่ในค�าจ�ากัดความที่กว้างขึ้น 

นั่นคือ ‘การท่องเที่ยวด้านมืด’ (Dark Tourism) (Lennon & Foley, 

2000) ซึ่งรวมการท่องเที่ยวพื้นที่ประสบภัยพิบัติ การท่องเที่ยวพื้นที่

ประสบภัยสงคราม และการท่องเที่ยวแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ที่ร้ายแรง”

ส�ำหรบัรำยละเอยีดของค�ำนยิำมนัน้ ดร.เดวดิ แนะน�ำให้ลอง

ศึกษำเพิ่มเติมได้จำกหนังสือ Dark Tourism Tourism, Leisure & 

Recreation (Lennon & Foley, 2000)

นักท่องเที่ยวทั่วไป vs. นักท่องเที่ยวภัยพิบัติ

เม่ืออ่ำนถงึตรงนีท่้ำนผูอ่้ำนอำจจะสงสยัว่ำแล้ว “นักท่องเทีย่ว 

ภัยพิบัติ” มีลักษณะแตกต่ำงจำก “นักท่องเที่ยวทั่วไป” อย่ำงไร 

ดร.เดวิด ตอบว่ำ “การท่องเที่ยวภัยพิบัติเป็น ‘ตลาดเฉพาะกลุ่ม’ 

(Niche market) หมายความว่ามันดึงดูดนักท่องเที่ยวแค่บางกลุ่ม

เท่านั้น ไม่มีทางที่การท่องเที่ยวภัยพิบัติจะไปสู้กับการท่องเที่ยวทั่วๆ 

ไปในเชิงปริมาณได้” อย่ำงไรก็ดี ดร.เดวิดบอกว่ำ “มันก็ไม่ได้

หมำยควำมว่ำด้วยเหตผุลนีแ้หล่งท่องเทีย่วควรจะละเลยกำรท่องเทีย่ว

ภัยพิบัติ แต่พวกเขำต้องคำดหวังไว้แต่แรกว่ำกำรท่องเที่ยวภัยพิบัติ

จะไม่ได้น�ำพำนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกมำ”
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เกดิกำรจรำจรตดิขดัซึง่เบยีดบงักำรเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือ [ของเจ้ำ

หน้ำที่]” (Shondell Miller, 2008)

ดร.เดวิด ทิ้งท้ำยว่ำ “ผมครุ่นคิดเรื่องเกี่ยวกับเวลำและกำร

จดักำรอย่ำงมำก กำรท่องเท่ียวภัยพบิตัใิดๆ ควรเริม่หลังจำกช่วงเวลำ

กำรรบัมอืภยัพบิตั ิดงัน้ันมันจะได้ไม่กระทบกับกำรให้ควำมช่วยเหลอื 

และกำรฟ้ืนฟ ูมันอำจจะมำหลงัจำกช่วงกำรฟ้ืนฟภูยัพบิตัด้ิวยเพือ่ให้

ผู้รอดชีวิตได้มีเวลำฟื้นตัว อย่ำงไรก็ดีกำรท่องเที่ยวภัยพิบัติช่วยส่ง

เสรมิกำรสร้ำงรำยได้ อย่ำงทีส่องมนัควรจะช่วยสร้ำงประโยชน์ให้กบั

ชุมชนท้องถิ่นซึ่งหมำยควำมว่ำผู้ด�ำเนินกำร และผู้จัดกำรท่องเที่ยว

ควรจะเป็นคนจำกในพืน้ทีเ่อง ในระยะยำวเหตรุ้ำยพวกนีจ้ะกลำยเป็น

สิง่ทีร่ะลกึถงึเรือ่งรำวในอดตีเช่นเดยีวกันเรือ่งของควำมเส่ียงทีอ่ำจจะ

ยงัคงมอียูเ่ร่ือยมำถงึทุกวนันี ้โดยเฉพำะเรือ่งของภยัธรรมชำตต่ิำงๆ” 

จะเห็นได้ว่ำหนึ่งในสิ่งส�ำคัญที่ควรจะต้องให้ควำมส�ำคัญ 

ก็คือกำรสร้ำงควำมตระหนักผ่ำนควำมรู้สึกจำกกำรได้เห็นสิ่งต่ำงๆ 

ด้วยสำยตำตัวเอง

อ้างอิง

ขอขอบคุณ ดร. David N. Nguyen ส�ำหรับกำรแชร์ควำมรู้ที่น่ำสนใจ
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