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บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวในประเทศไทยมีมานานและในปัจจุบันก�ำลังกลายเป็นนโยบายทางการ
ท่องเที่ยวของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความนิยม งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจสถานการณ์ของที่พักระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และน�ำเสนอข้อ
เสนอเพื่อพัฒนาธุรกิจที่พักระยะยาว ผลการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่มาพ�ำนักเป็นผู้มีรายได้จากเงินบ�ำนาญ
มีนสิ ยั ประหยัด และยังคงมีวฒ
ั นธรรมการรวมกลุม่ และมักเลือกทีพ่ กั ทีม่ คี วามสะดวกสบายในทุกด้าน รวมทัง้ ชืน่ ชอบ
ความมีอัธยาศัยไมตรีของผู้ประกอบการและชาวเชียงใหม่ และผู้ประกอบการที่พักระยะยาวก็ได้มีการตอบสนอง
ต่อความต้องการต่างๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอย่างดี แต่ด้วยจ�ำนวนที่ลดลง ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ปัญหา
เรื่องหมอกควันซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ปัญหาในกระบวนการต่อวีซ่าที่เกิดความสับสนและนักท่องเที่ยวมีทางเลือกอื่น
จึงควรแก้ปัญหาด้วยการร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่แก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจนี้ และพัฒนา
ปัจจัยต่างๆ เช่นการศึกษาภาษาอื่นๆ และพัฒนาทักษะของผู้ที่รองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแล
การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้โดยเฉพาะ
ค�ำส�ำคัญ: ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยาวและผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น

Abstract
The long-stay business has been established in Thailand for a long time. Nowadays, it has
become one of the public policies on tourism, particularly in Chiang Mai where is a very popular
tourist destination. This research’s objectives were to survey the situations of the long-stay lodging
business for the elderly Japanese in Chiang Mai and to propose recommendations for developing
the long-stay lodging business. It was found that the elderly Japanese who stayed for a long period
lived on their pensions and thriftily spent their money. They socially and culturally gathered in
groups with the Japanese. They usually chose accommodations provided with convenience in every
aspect. They admired hospitality of lodging entrepreneurs and local people in Chiang Mai. Also,
long-stay entrepreneurs well satisfied the needs of these long-stay tourists. However, a decrease
in a number of long-stay tourists, smog affecting the health, problems with a visa renewal process
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causing confusion, and other alternatives for long-stay living in other destinations, were found. All
public, private (long-stay lodging business), and local communities in Chiang Mai should cooperate
to solve these problems in order to develop this long-stay lodging business, and improve other
factors affecting tourism such as learning foreign languages, developing service skills to cope with
tourists, and establishing a one-stop service to specifically take care of this long-stay tourists.
Keywords: long-stay lodging business and the elderly Japanese
บทน�ำ
รายได้ของประเทศไทยมาจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แถลงผลสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2559
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ว่ามีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 627,037.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.22 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้จะเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 410,755.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2558 และคาดการณ์ว่าจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวปี พ.ศ.
2559 รวม 2,486,282 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 2.4 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งจะแยกเป็น
รายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติจำ� นวน 1,627,280.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.68 หรือประมาณ 32.4 ล้านคน
(รัฐบาลไทย, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ได้กล่าว
ถึงความส�ำคัญต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วไทย โดยก�ำหนดไว้ในข้อที่ 3 ในประเด็นการพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัย
สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มเพื่อด้านการ
ท่องเที่ยวการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาด้านศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการ
ค้า การลงทุนด้านการท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2554, 22) อีกทั้งการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้มีการแบ่งออกเป็นรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทางเช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม
เชิงศาสนา เชิงสุขภาพ และการพ�ำนักระยะยาว
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพยายามส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาว โดย
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้มีความสะดวกในการเข้าเมืองส�ำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ (เกณฑ์คืออายุ 50 ปี
ขึน้ ไป) ซึง่ คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบและมีการจัดตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วพ�ำนักระยะยาว
แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีโครงการร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งบริษัท
ไทยจัดการ Long Stay จ�ำกัดขึ้นในปีพ.ศ. 2545 เพื่อมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของที่พำ� นักระยะ
ยาวของโลกโดยมีพื้นที่เป้าหมายหลักส�ำหรับโครงการนี้คือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน) จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดหนองคาย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ดังจะเห็นได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักส�ำหรับการพ�ำนักระยะยาวส�ำหรับชาวต่างชาติ
สูงอายุ ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น จะพบว่า มีปัจจัยส�ำคัญ ทั้งจากในสังคมญี่ปุ่นเองและ
ปัจจัยดึงจากสภาพของเมืองเชียงใหม่เอง ที่ส�ำคัญคือการที่รัฐบาลญี่ปุ่น มีนโยบายเชิญชวนให้ชาวญี่ปุ่นสูงอายุออก
มาพ�ำนักนอกประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ตามนโยบาย Silver Columbia 92 เนื่องจากในเวลานั้นสังคมญี่ปุ่นมี
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แนวโน้มว่า ก�ำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ และก�ำลังจะกลายเป็นภาระหนักของสังคมญี่ปุ่น เนื่องจากประชากร
วัยแรงงานหนุ่มสาวก�ำลังลดลงและต้องแบกภาระการดูแลประชากรกลุ่มนี้ไว้ อย่างไรก็ดี ระยะแรกนโยบายนี้
ไม่ประสบความส�ำเร็จนักเนื่องจากชาวญี่ปุ่นเข้าใจว่า เป็นการย้ายถิ่นและผลักดันคนแก่ออกนอกประเทศ แต่ต่อมา
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับนโยบายใหม่ว่า เป็นการออกไปพ�ำนักยังต่างประเทศในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นและต้องกลับมา
ประเทศญี่ปุ่นในท้ายที่สุด (Long Stay Foundation, 2016; สุดปรารถนา ดวงแก้ว, 2555, 2) นโยบายนี้จึงได้รับ
การตอบสนองมากขึ้น และมีการตั้งมูลนิธิ Japan Long Stay Foundation เพื่อให้ค�ำปรึกษาและให้ข้อมูลกับ
ผู้ที่ต้องการไปพ�ำนักระยะยาวยังต่างประเทศ และปัจจุบันก็มีบริษัทเอกชนหลายแห่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดหา
และบริการข้อมูล (มิวา โคชิจิ, 2555)
ส่วนปัจจัยทางสังคมของญี่ปุ่นเองนั้นกล่าวได้ว่าสังคมญี่ปุ่นมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เคร่งครัด เข้มงวดต่อ
กฎระเบียบอย่างมาก รักพวกพ้องร่วมเชื้อชาติเดียวกับตน หรือเพื่อนพ้องเครือญาติที่ใกล้ชิด มีวินัยและการ
รวมกลุ่ม (Roger and Ikeno, 2002, pp. 195-199) เพื่อท�ำงานให้กับบริษัทหรือส่วนรวมเป็นหลักส่งผลให้
ชาวญี่ปุ่นมีค่านิยมท�ำงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศให้พ้นจากภาวะตกต�่ำหลังสงครามโลกครั้งที่สอง วัฒนธรรม
ที่สืบต่อมาจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้ ส่งผลให้ญ่ีปุ่นมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจถึงขีดสุด ซึ่งผลต่อ
เนื่องของการพัฒนานี้เองท�ำให้ญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีค่าครองชีพสูงมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกดังนั้น
ด้วยปัจจัยทั้งหลายที่กล่าวมา ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นสูงอายุซึ่ง
เกษียณจากการท�ำงานแล้วมาพ�ำนักระยะยาวในประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดที่พ�ำนัก
เพื่อรองรับหรือเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อรองรับการพ�ำนักของชาวญี่ปุ่น กระทรวงท่องเที่ยวของไทยเอง
ก็ได้ด�ำเนินการมาแล้วในอดีต เช่น การจัดตั้งบริษัท ไทยลองสเตย์ จ�ำกัด (สถาบันวิจัย และให้ค�ำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554) เพื่อดูแลและบริหารจัดการการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ซึ่งในปัจจุบันก็หมด
บทบาทไป แต่ก็ยังมีความพยายามมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การออกมาตรฐานที่พักระยะยาว โดยกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของเอกชนเองก็ได้มีการรองรับหรือมีการพัฒนาธุรกิจของตนเพื่อให้
สามารถรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเช่นนี้อยู่แล้วซึ่งย่อมถือว่าเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจนี้อย่างแท้จริง ซึ่ง
ปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวนี้มีผู้ศึกษาไว้มากแล้วถึงมิติต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ
แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันปัจจัยเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด�ำเนินไปของธุรกิจที่พัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ที่รองรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น การศึกษานี้จะได้ติดตามดูสถานการณ์ของธุรกิจที่พ�ำนัก
ระยะยาว และปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงและค้นหาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ที่พ�ำนักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อไป
ความส�ำคัญของปัญหา
ขณะนี้โลกก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ซึ่งจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่
ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรราว 33 ล้านคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึน้ ไป (Japan Statistics Bureau) โดยทีจ่ ำ� นวนนักท่องเทีย่ วสูงอายุชาวต่างชาติทมี่ าพ�ำนักระยะยาวในประเทศไทย
ร้อยละ 31 หรือเกือบหนึ่งในสามเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้จากเหตุผลในแง่ที่ว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุมอง
ว่าประเทศไทยมีค่าครองชีพที่ต�่ำกว่า มีความปลอดภัย สถานที่สวยงาม และมีวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงทางญี่ปุ่น
เองมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวญีป่ นุ่ สูงอายุไปพ�ำนักระยะยาวยังต่างประเทศด้วยซึง่ จังหวัดอันดับหนึง่ ทีช่ าวญีป่ นุ่ สูงอายุ
เลือกพ�ำนักคือจังหวัดเชียงใหม่ เนือ่ งจากเป็นจังหวัดทีม่ คี วามสงบและมีเสน่ห์ ไม่วนุ่ วายเมือ่ เปรียบเทียบกับเมืองใหญ่
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เช่น กรุงเทพฯ และภูเก็ต (เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2554) สอดคล้องกับเหตุผลที่ชาวญี่ปุ่นสูงอายุเลือกจังหวัดเชียงใหม่
เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในประเทศไทยคือเชียงใหม่มีกลุ่มองค์กรกลางในการประสานงาน มีกิจกรรม
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน มีค่าครองชีพถูกกว่ากรุงเทพฯ มีอากาศเย็นสบาย และอยู่ใกล้ญี่ปุ่น สามารถเดินทาง
ไปมาได้สะดวก (กรวรรณ สังขกร, 2556) ด้วยเหตุที่ว่าชาวญี่ปุ่นสูงอายุเป็นชาติที่กลุ่มใหญ่ที่สุดที่มาพ�ำนักระยะยาว
ในประเทศไทย ประกอบกับจังหวัดอันดับหนึ่งที่เลือกคือเชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวชาวญี่ปุ่น
สูงอายุที่เลือกพ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่อันเนื่องมาจากชาวญี่ปุ่นสูงอายุมีศักยภาพในแง่เศรษฐกิจคือมีเงิน
บ�ำนาญยามเกษียณอายุ ประกอบกับนโยบายของญีป่ นุ่ ทีส่ ง่ เสริมให้ชาวญีป่ นุ่ สูงอายุไปพ�ำนักระยะยาวในต่างประเทศ
อีกด้วย
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญและเป็นที่ต้องการมาพ�ำนักระยะยาวของชาวต่างชาติ
จ�ำนวนมาก และตามการอธิบายของตัวแทนภาครัฐได้แก่การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปัจจุบัน การ
พ�ำนักระยะยาวยังเป็นการท่องเที่ยวกระแสรองก็จริงแต่รัฐก�ำลัง มีนโยบายเพื่อสนับสนุนให้พัฒนายิ่งขึ้น สามารถรับ
นักท่องเทีย่ วได้มากขึน้ และทีส่ ำ� คัญแม้ไม่กล่าวว่านโยบายรัฐเน้นนักท่องเทีย่ วชาติใดเป็นพิเศษ แต่กเ็ ป็นทีท่ ราบกันดี
ว่าเน้นชาวญีป่ นุ่ เนือ่ งจากทราบดีวา่ ในปัจจุบนั มีชาวญีป่ นุ่ เลือกมาพ�ำนักระยะยาวในเชียงใหม่เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยอีกทัง้
จากข้อสังเกตและตัวเลขของผู้ประกอบการสถานการณ์การพ�ำนักระยะยาวในเชียงใหม่ที่รองรับชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่
ผ่านมารายงานว่า เมือ่ หลายปีกอ่ นเชียงใหม่เป็นพืน้ ทีท่ ชี่ าวญีป่ นุ่ เข้ามามากกว่านี้ จ�ำนวนห้องพักทีม่ าพ�ำนักระยะยาว
มีการเช่ามากกว่าปัจจุบันและระยะหลังคือราวสองสามปีที่ผ่านมามีจ�ำนวนชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่เข้ามาก็ลดลง โดยลด
ทั้งจ�ำนวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาที่เข้ามาพ�ำนัก
จากการประมาณการของผู้ประกอบการและหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าชาวญี่ปุ่นสูงอายุ ที่เข้ามา
พ�ำนักระยะยาวในเชียงใหม่ มีประมาณ 3,000-4,000 คน ส่วนข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ รายงานว่า
ในปี พ.ศ. 2550 มีชาวญี่ปุ่นมาพ�ำนักระยะยาวประมาณ 1,962 คน จากนั้นมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นประมาณ
2,900 คน ในปี พ.ศ. 2558
ตาราง 1 สถิติของชาวญี่ปุ่นที่พ�ำนักอยู่ในเขต 9 จังหวัดตอนบนของภาคเหนือ
ช่วงอายุ
100 ปีขึ้นไป
90-99 ปี
80-89 ปี
70-79 ปี
60-69 ปี
50-59 ปี
รวมทั้งหมด

ชาย
3
8
76
554
752
358
1,715

หญิง
5
7
23
90
169
77
371

รวมจำ�นวน ชาย-หญิง
8
15
99
644
921
435
2,086

ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2558

จ�ำนวนของชาวญี่ปุ่นนี้เป็นจ�ำนวนที่เป็นทางการ อาจมีที่มาพ�ำนักแบบไปๆ มาๆ หรืออาจ ไม่แจ้งข้อมูลการ
พักอาศัยของตนแก่กงสุล อย่างไรก็ดี ข้อมูลตัวเลขนีย้ งั มิได้กล่าวว่าเป็นผูม้ าพ�ำนักระยะยาวหรือไม่ เมือ่ จ�ำแนกเฉพาะ
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พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่จ�ำแนกอายุและลักษณะการมาพ�ำนัก) อาจได้ตัวเลขของชาวญี่ปุ่นที่มาพ�ำนักในจังหวัด
เชียงใหม่ได้ดังนี้
ตาราง 2 จ�ำนวนชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
เขตพื้นที่

ชาย

หญิง

รวมจำ�นวน ชาย-หญิง

ในเขตอำ�เภอเมือง

1,348

657

2,005

นอกเขตอำ�เภอเมือง

577

293

870

รวมจำ�นวนในจังหวัดเชียงใหม่

1,925

950

2,875

ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2558

ส่วนผู้ประกอบการเกือบทุกรายตั้งข้อสังเกตว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่เคยเข้ามาพ�ำนักระยะยาวในเชียงใหม่น่า
จะลดจ�ำนวนลงในระยะสองสามปีหลังนี้และส�ำหรับผู้ที่ยังกลับเข้ามาก็ลดระยะเวลาลงจากสามเดือนขึ้นไป เหลือ
เพียง 1-3 เดือน ในช่วงเวลาประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม จากเดิมที่เคยอยู่ยาวจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
หรือนานกว่านัน้ ดังนัน้ การลดจ�ำนวนลงของชาวญีป่ นุ่ สูงอายุทเี่ ข้ามาพ�ำนักระยะยาวในเชียงใหม่ จึงสวนทางกับงาน
วิจัยที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ว่า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549)
ซึง่ เป็นสถานการณ์ทคี่ วรได้รบั การท�ำความเข้าใจ หาสาเหตุหรือปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาดังกล่าวและหาแนวทางแก้ไข
เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่พักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
นอกจากนี้ ยังพบว่า ในปัจจุบัน พบว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
พ�ำนักระยะยาวขึ้นมาและเกิดการแข่งขันกับประเทศไทย ประเทศคู่แข่งส�ำคัญคือมาเลเซียซึ่งสามารถออกวีซ่าท่อง
เทีย่ วแบบพ�ำนักระยะยาวได้นานถึง 10 ปีในเงือ่ นไขทีท่ งั้ สังคมมาเลเซียเองได้ประโยชน์จากผูม้ าพ�ำนักระยะยาว และ
ผู้มาพ�ำนักเองก็ไม่ต้องรับภาระในการต่อวีซ่าบ่อย ในขณะที่ไทยระยะเวลาส�ำหรับวีซ่าเพื่อการพ�ำนักระยะยาวเพียง
1 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้ขยายวีซ่าระยะยาวจาก
เดิมที่ให้เวลาเพียง 1 ปีเป็น 10 ปีส�ำหรับนักท่องเที่ยวจาก 14 ประเทศ โดยจะให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ
หรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป (ส�ำนักข่าวอิศรา, 23 พฤศจิกายน 2559)
หากเปรียบเทียบกันประเทศมาเลเซียคือคู่แข่งส�ำคัญ เนื่องจากมีความได้เปรียบในแง่ของความปลอดภัย
กฎระเบียบที่เข้มงวดและเงื่อนไขต่างๆในปัจจุบันไม่เพียงแต่ประเทศมาเลเซีย แต่คู่แข่งส�ำคัญที่ก�ำลังพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวได้แก่ กัมพูชาและเวียดนาม ทั้งมีการเสนอเงื่อนไขที่เอื้อต่อธุรกิจดังกล่าวให้กับ
ชาวต่างประเทศยิง่ กว่าไทย โดยพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐาน ดังนัน้ กลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบในงานวิจัยนี้นอกจากเพื่อการส�ำรวจให้เห็นข้อเท็จจริงอันน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจนี้ในประเทศไทย
แล้วยังมีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อสร้างความได้เปรียบในภาพรวม เพื่อมุ่งแข่งขันกับประเทศต่างๆ ที่ก�ำลังพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวขึ้นมา ในงานวิจัยของ กรกช นิ่มกิตติกุล, บุญชัย อรรถสกุลชัย, และอรุณรัตน์
บัวเผียน (2550) ร่วมกันท�ำวิจัย ใน แผนธุรกิจ สถานพ�ำนักระยะยาว ส�ำหรับผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
มีความน่าสนใจในแง่ที่ท�ำให้ทราบถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการและสามารถสร้างแผนธุรกิจ
ทั่วไปโดยไม่จ�ำเพาะเจาะจงท�ำเลที่ตั้งส�ำหรับธุรกิจนี้ เนื่องจากการศึกษาในลักษณะที่ไม่จ�ำเพาะเจาะจงนี้จะสามารถ
เป็นแผนทั่วไปให้ผู้ด�ำเนินธุรกิจนี้ไปปรับใช้ได้ในการพัฒนาโครงการสถานพ�ำนักระยะยาวส�ำหรับผู้เกษียณอายุ
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ชาวญี่ปุ่นในท�ำเลต่างๆ ได้ วิธีการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เข้ามาเที่ยว
ในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุนิยมมาพักระยะยาวในตัวเมืองมากกว่าไปพักในสถานที่
ท่องเที่ยวแบบจ�ำเพาะเจาะจงเนื่องจากต้องพักอาศัยอาศัยเป็นเวลาค่อนข้างนาน ที่พ�ำนักจึงต้องมีความสะดวก
สบายในชีวิตประจ�ำวัน มีสาธารณูปโภคในโครงการและรอบๆ อย่างครบครัน โดยบริการภายในที่นักท่องเที่ยวให้
ความส�ำคัญ ได้แก่การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด การรักษาพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นสถานที่พ�ำนัก
ระยะยาวจึงควรมีศูนย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มีพยาบาลประจ�ำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งนักท่องเที่ยวเกษียณอายุ
เหล่านี้สนใจรูปแบบที่พักอพาร์ทเมนต์มากกว่าแบบอื่น กลยุทธ์ที่งานวิจัยนี้ให้ความสนใจ คือการเน้นความแตกต่าง
แบบมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า (Focused Differentiate) โดยต้องเน้นคุณภาพเป็นหลัก เนื่องจากวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น
นั้นยินดีจ่าย หากราคานั้นสมเหตุสมผลและคุณภาพเหมาะสมกับราคา ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กลยุทธ์ด้านราคากับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้มากนัก ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดในงานวิจัยนี้พบว่าต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
สถานพ�ำนักระยะยาวให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยจ�ำเป็นต้องติดต่อผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งมุ่งเน้นการให้บริการให้ลูกค้า มีความพึงพอใจสูงสุดและเกิดความประทับใจ ส่งผลให้เกิดการ
บอกต่อเพื่อนและคนรู้จักซึ่งชาวญี่ปุ่นให้ความเชื่อถือการรับข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้มากกว่าแบบอื่น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะได้น�ำเสนอกลยุทธ์น่านน�้ำสีครามเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่พ�ำนักระยะยาว เนื่องจาก
ผู้วิจัยเห็นว่า กลยุทธ์น่านน�้ำสีคราม Blue Ocean (Kim and Mauborgne (2015) มีแนวทางที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจนี้ กล่าวคือ แม้จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว แต่ไม่เคยมีพื้นที่ในตลาดมาก่อน
และอาจไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อน ซึ่งกลยุทธ์น่านน�้ำสีครามนี้กล่าวโดยสรุปก็คือคือแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาใดๆ
ที่เน้นคุณค่า มากกว่าราคา เน้นการให้ความร่วมมือระหว่างธุรกิจ มีมุมมองที่สร้างสรรค์ด้วยการท�ำความเข้าใจใหม่
เกี่ยวกับธุรกิจของตนและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยจากเอกสาร การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยกลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ผู้ประกอบการ 7 ราย ตัวแทนภาครัฐ 2 ท่าน และชาวญี่ปุ่นที่มา
พ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 5 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 1 คน ซึ่งชาวญี่ปุ่นที่ให้สัมภาษณ์มีอายุ
ตั้งแต่ 60-75 ปี ทุกคนมาพ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า 3 ปี โดยที่ 1 คน เคยรับราชการ
และอีก 4 คนท�ำงานเอกชน หนึง่ ในชาวญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์เป็นประธานชมรมชาวญีป่ นุ่ ทีม่ าพ�ำนักระยะยาว (Chiang
Mai Longstay Life Club: CLL) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชมรมชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่พ�ำนักระยะยาวในการศึกษานี้อยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในย่านที่เป็น ที่นิยมของชาว
ญี่ปุ่น ได้แก่ ย่านถนนห้วยแก้วใกล้กับกาดสวนแก้ว (3 แห่ง) ถนนมณีนพรัตน์ (1 แห่ง) ถนนช้างเผือก (2 แห่ง) และ
หลังวัดเจ็ดยอด (1 แห่ง) โดยเน้นการเช่ามากกว่าซื้อ มีทั้งรูปแบบของคอมโดมีเนียมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
ส่วนผู้ประกอบการ คือผู้ที่เป็นเจ้าของที่ด�ำเนินการเอง หรือผู้จัดการของอาคารดังกล่าว ทั้ง 7 แห่ง
การเลือกสถานทีป่ ระกอบการว่าควรเป็นแห่งใด โดยได้รบั ข้อมูลจากชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานสอนภาษาไทย
ให้กับชาวญี่ปุ่น บริษัทน�ำเที่ยวที่เน้นเฉพาะลูกค้าญี่ปุ่น และจากผู้ประกอบการบางรายที่ช่วยแนะน�ำ โดยมีข้อมูลว่า
สถานประกอบการทั้ง 7 แห่ง เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงดีในหมู่ชาวญี่ปุ่นและมีชาวญี่ปุ่นสูงอายุผู้มาพ�ำนักระยะยาวตั้งแต่
ร้อยละ 10-100
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยเอกสาร การส�ำรวจสถานประกอบการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการทั้ง 7 แห่ง
ชาวญี่ปุ่นที่มาพ�ำนักระยะยาว และผู้บริหารที่เป็นตัวแทนภาครัฐ ได้ผลการศึกษาดังนี้
1. วัฒนธรรมและความต้องการในการมาพ�ำนักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่
ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาพ�ำนักระยะยาวในเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง แม้สูงวัยแต่มักไม่
ค่อยมีปญ
ั หาสุขภาพมากนักนอกจากอาการทีเ่ ป็นไปตามวัย ส่วนปัจจัยทีผ่ ลักชาวญีป่ นุ่ ออกมาพ�ำนักระยะยาวในต่าง
ประเทศทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วอันได้แก่ ค่าครองชีพทีส่ งู สังคมทีก่ ดดันและการแสวงหาวิถชี วี ติ ใหม่ๆ จึงแสวงหาสังคมทีพ่ วก
เขาพออยู่ได้ ซึ่งก็คือจังหวัดเชียงใหม่ เหตุผล ที่ชาวญี่ปุ่นสูงอายุเลือกมาพ�ำนักที่เชียงใหม่ ได้แก่การที่ ประเทศไทย
อยูใ่ นล�ำดับต้นๆของการเลือกมาพ�ำนักระยะยาวของชาวญีป่ นุ่ โดยเฉพาะพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่ ซึง่ ก็มชี มุ ชนชาวญีป่ นุ่ อยูม่ า
แล้วจ�ำนวนหนึง่ ปัจจัยทีไ่ ด้เปรียบของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อากาศ บรรยากาศความเป็นเมืองเหนือ ค่าครองชีพทีพ่ อ
รับได้ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพรั่งพร้อมและการคมนาคมดี มีกิจกรรมที่ชาวญี่ปุ่นสูงอายุ ชื่นชอบ เช่นกอล์ฟ ดังที่
กล่าวมาแล้ว ชาวญี่ปุ่นยังต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านสุขภาพ
ภูมิศาสตร์และอากาศ ที่ส�ำคัญคือความเป็นชาวเอเชีย ที่มีความใกล้เคียงทางวัฒนธรรมกับคนไทย และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อายุบา้ ง ซึง่ สอดคล้องกับการแนะน�ำใน คูม่ อื แนวทางการปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วให้เหมาะ
สมกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2557) อีกทั้งเชียงใหม่มีองค์กรพัฒนาเอกชน
อยู่หลายแห่งซึ่งชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณจะสามารถท�ำงานเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นงานที่มีบทบาท และคุณค่าต่อสังคม มี
แหล่งให้เรียนรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมของคนพืน้ ถิน่ ซึง่ จังหวัดเชียงใหม่มปี จั จัยดังกล่าวอยูใ่ นระดับสูง และชาวญีป่ นุ่ เหล่า
นี้ก็ต้องการที่พ�ำนักระยะยาวซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของตนด้วยโดยเฉพาะส�ำหรับผู้สูงอายุ
เมือ่ ชาวญีป่ นุ่ มีปจั จัยให้เลือกสถานทีพ่ ำ� นักระยะยาวคือประเทศไทย โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่เป็นทีห่ มาย
ปลายทางอันดับหนึ่ง ดังนั้นสถานประกอบการที่พักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความเติบโตค่อนข้างรวดเร็วใน
ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ซึง่ กล่าวได้วา่ การท่องเทีย่ ว ในลักษณะนีไ้ ด้เติบโตมาก่อนหน้าจากการมีแนวคิดส่งเสริมจากทาง
รัฐ นักท่องเทีย่ วต่างชาติโดยเฉพาะชาวญีป่ นุ่ นิยมมาพ�ำนักเป็นระยะเวลาทีย่ าวนานขึน้ ด้วยปัจจัยดึงดูดหลายประการ
การมาพ�ำนักด้วยระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ในแง่ที่นักท่อง
เที่ยวในลักษณะนี้จะมีการใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยตามระยะเวลาที่พ�ำนักอยู่ สถานที่พ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่
จึงเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมากเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในลักษณะของการใช้ชีวิตในเวลาที่ยาวนานขึ้นของผู้สูงอายุโดย
มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยมาก ยังเป็นสถานที่พักอาศัยทั่วไปที่ไม่มีสิ่งรองรับเฉพาะส�ำหรับผู้สูงอายุแต่มีชาวญี่ปุ่น
ผู้สูงอายุเข้าพ�ำนักระยะยาว อพาร์ทเมนต์ และคอนโดมีเนียมเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นมากกว่าที่พ�ำนักในลักษณะอื่น
เนือ่ งจากความสะดวกสบาย อีกทัง้ บางแห่งเป็นโรงแรมทีเ่ ปิดรับนักท่องเทีย่ วทัว่ ไปและแบ่งส่วน เป็นเซอร์วสิ อพาร์ท
เมนต์รองรับการพ�ำนักระยะยาว อย่างไรก็ดี กล่าวได้วา่ ปัจจุบนั ยังไม่มชี มุ ชนชาวญีป่ นุ่ ในลักษณะชุมชนเต็มรูปแบบที่
คล้ายคลึงกับศูนย์ดแู ลคนชราเหมือนในประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ อีกทัง้ สถานที่
พ�ำนักหรือศูนย์ดแู ลคนชราในประเทศญีป่ นุ่ เองมีคา่ ใช้จา่ ยในการเข้าพักสูงมาก จึงเป็นไปได้วา่ การทีช่ าวญีป่ นุ่ เลือกมา
พ�ำนักที่เชียงใหม่เพราะมีปัจจัยต่างๆ และพอจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตพอประมาณ โดยมีทั้งแบบเช่าระยะ
ยาวและการซือ้ เป็นกรรมสิทธิใ์ นห้องชุด เนือ่ งจากมีการบริการต่างๆ มีระบบการดูแลผูเ้ ข้าพักและสามารถตรวจสอบ
ได้ และชาวญี่ปุ่นมักไม่ค่อยเปลี่ยนที่พัก หรือไปค้างที่อื่นแม้ในแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากความเคยชินและติดที่ จึงมัก
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นิยมเดินทางไปกลับในวันเดียว ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่ วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2552) เคยศึกษาไว้ว่า
ชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่มักติดที่พักนิยมเที่ยวกลุ่มเล็ก อาจออกเดินทางแต่เช้าและกลับดึกในวันเดียวกัน
นอกจากนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่า ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่มาพ�ำนักระยะยาวในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูงกล่าวคือเคารพกฎระเบียบ มีวินัย จ่ายค่าเช่าตรงเวลาหรือล่วงหน้าเป็นเวลานาน เคารพสิทธิผู้มาพักและ
ของส่วนรวม อีกทั้งมีวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวที่ดี และมักพยายามมีส่วนร่วมในชุมชมท้องถิ่น นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่น
มีนิสัยประหยัด รู้จักการใช้จ่ายอย่างมีเหตุ มีผล หากเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง จะใช้
จ่ายอย่างประหยัด แต่จะยอมจ่ายแพงขึ้น หากรู้สึกว่าคุ้มค่าเช่นค่าบริการในสนามกอล์ฟและอื่นๆ เช่น สปา ดังนั้น
เมื่อในปัจจุบัน การท่องเที่ยวไทยเริ่มเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพซึ่งแตกต่างจากการเน้นเพียงปริมาณของนักท่อง
เที่ยวอีกทั้งเมื่อเอ่ยถึง “การท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาว” ก็เป็นที่ทราบโดย นัยว่าก็คือชาวญี่ปุ่นที่นับได้ว่าเป็น
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้เข้ามามากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นดังที่ภาครัฐได้ให้
ค�ำอธิบายไว้ (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่) ลักษณะการมาพ�ำนัก ในปัจจุบนั พบว่าชาวญีป่ นุ่ สูงอายุมกั นิยมเช่ามากกว่าซือ้ หากซือ้ ห้องชุดไว้กอ็ าจให้ผู้
อืน่ เช่าต่อเมือ่ กลับไปญีป่ นุ่ ส่วนการเช่าห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมนัน้ อาจเช่าทิง้ ไว้เป็นปีเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะได้กลับมาอยู่
ห้องทีช่ อบหรือจ่ายค่าจองห้องไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะมีทพี่ กั แน่นอน โดยมาพักครัง้ ละไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ เดือนขึน้ ไป
สิง่ ทีช่ าวญีป่ นุ่ ต้องการเป็นอันดับต้นๆ ต่อพีพ่ กั ระยะยาวคือสถานทีพ่ ำ� นักทีอ่ ยูไ่ ม่ไกล จากสถานทีส่ ำ� คัญและ
จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต เช่น ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ชอปปิ้งมอลล์ โรงพยาบาล สถานีต�ำรวจ สนามบิน สถานีขนส่ง
การเดินทางไปต้องไม่ใช้เวลามากและมีความสะดวกในการเดินทาง หรือบางแห่งอาจเดินไปได้ เนือ่ งจากชาวญีป่ นุ่ ชืน่
ชอบการเดินมากกว่า การนั่งรถ หากสามารถเดินไหว บรรยากาศภายนอกควรต้องเงียบสงบ เหมาะแก่การพักอาศัย
ไม่พลุกพล่าน และความปลอดภัยในการพักอาศัยซึ่งชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับสถานที่ตั้งและความปลอดภัยเป็น
อย่างมาก การบริการในสถานที่พัก ได้แก่การมีอินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวีช่องภาษาญี่ปุ่นที่นั่งส่วนกลาง เครื่องซักผ้า
รวม ราวตากผ้า รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยได้แก่ คีย์การ์ด กล้องวงจรปิด และยามรักษาความปลอดภัย
ส่วนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ชื่นชอบการมีอ่างอาบน�้ำในห้องน�้ำอย่างมาก ซึ่ง
หากสถานที่พ�ำนักใดมีอ่างอาบน�้ำ ก็มักเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ควรต้องมีครัว หรือมุมประกอบอาหาร เนื่องจาก
ชาวญี่ปุ่นสูงอายุ มักชอบท�ำอาหารรับประทานเอง อาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มีกลิ่นรุนแรงจึงสามารถท�ำอาหารใน
ห้องได้หรืออย่างน้อยต้องมีไมโครเวฟบริการ การท�ำอาหารในห้องไม่เพียงเป็นความประหยัด แต่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่
เห็นว่าอาหารพื้นถิ่นบางครั้งก็ไม่สะอาดนัก และต้องการรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย จึงเน้นการท�ำอาหารเอง และ
อาจมีไปรับประทานนอกที่บ้างตามโอกาสหรือเมื่อมีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นต้องการนอกเหนือ
จากความสะดวกสบายภายในห้องพักก็คืออัธยาศัยมิตรไมตรี การดูแลเหมือนเพื่อนการมีจิตบริการหรือ Service
Mind เป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นต้องการเนื่องจากการมีจิตใจบริการนั้นหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันด้วย
การบริการอืน่ ได้แก่ การทีม่ พี นักงานพูดภาษาญีป่ นุ่ ได้คอยให้บริการ หรือล่ามในกรณี ไปโรงพยาบาลกิจกรรม
ชาวญี่ปุ่นสนใจท�ำได้แก่ตีกอล์ฟ แช่น�้ำพุร้อน ไปเที่ยวชมโบราณสถาน ซึ่งหากเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบก็จะยอมจ่าย
แม้จะดูแพงในความรู้สึกของคนพื้นเมืองก็ตาม แต่มักประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายประจ�ำ เช่น ค่าอาหาร
และค่าที่พัก ส่วนการใช้จ่ายและระดับรายได้ของชาวญี่ปุ่นสูงอายุ จ�ำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่พอจะจ่ายใน
ระดับสูงได้ และกลุ่มทั่วไป รายได้เพียงพอที่จะอยู่ได้สบายในเมืองเชียงใหม่ โดยมีรายงานว่า ชาวญี่ปุ่นที่มาพ�ำนัก
มีบ�ำนาญไม่ต�่ำกว่าคนละ 40,000 บาทต่อเดือน ในรายงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหา
ที่ชาวญี่ปุ่นสูงอายุในเชียงใหม่มักประสบ ได้แก่ 1) ภาษาที่ไม่สามารถสื่อสารได้กับคนพื้นเมืองและชาวญี่ปุ่นสูง
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อายุก็มักไม่พูดภาษาอังกฤษ 2) ปัญหาในการรักษาพยาบาล ได้แก่สภาพแวดล้อมที่ต่างจากโรงพยาบาลในญี่ปุ่น
และความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีทางการแพทย์ และชาวญี่ปุ่นบางส่วนคิดว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ทันสมัย
3) ปัญหาเรื่องประกันสุขภาพ คือความไม่สอดคล้องกันในเรื่องของการประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย อีกทัง้ ประสบปัญหาเรือ่ งขอบเขตการประกันในต่างต่างประเทศทีช่ าวญีป่ นุ่ มีมาก่อนแล้ว ไม่สอดคล้องกัน
นอกจากนี้ ปัญหาที่ตัวชาวญี่ปุ่นเองประสบก็คือการต่อวีซ่าไม่ได้รับความสะดวก กฎเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปมาอยู่เสมอท�ำให้นักท่องเที่ยวสับสนและบางครั้งก็ท�ำให้เสียเวลา ส่วนระยะเวลาการให้วีซ่าแม้ว่าจะเพียง 90 วัน
ซึ่งส่วนมากเป็นวีซ่าท่องเที่ยว มิใช่แบบส�ำหรับการพ�ำนักระยะยาว หรือบางคนอาจได้วีซ่าเพื่อการพ�ำนักระยะยาว
คือ 1 ปี แต่ชาวญี่ปุ่นไม่รู้สึกว่าระยะเวลาการให้วีซ่าเป็นปัญหามากเท่ากับกระบวนการต่อวีซ่าซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก
ดังที่กล่าวมา การเลือกมาพ�ำนักในที่ใดที่หนึ่ง ได้รับข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่ก่อน บางคนมาส�ำรวจก่อนเกษียณ
เป็นเวลาหลายปีบางส่วนไว้วางใจในผู้ดูแล หรือบางครั้งเรียกว่า “นายหน้า” ที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานหรือจัดหา
ที่พ�ำนัก ให้เมื่อเกิดปัญหาบางครั้งจึงมักติดต่อกับผู้ดูแลเหล่านั้นเนื่องจากมีการจ่ายเงินส�ำหรับผู้ดูแลเหล่านั้นไว้แล้ว
จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ผู้ดูแลต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อพ�ำนักในประเทศไทย
สิ่งตอบสนองความต้องการทางใจ เช่น การสร้างคุณค่าด้วยงานอาสาสมัคร การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
บางเทศกาล เช่น ลอยกระทง งานบุญต่างๆ การสมาคมกับคนญี่ปุ่นสูงวัยด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นสูงอายุต้องการ
อย่างไรก็ดี งานอาสาสมัครไม่สามารถท�ำได้โดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษา หรือแม้งานจะไม่มี
ค่าตอบแทนเนือ่ งจากกฎระเบียบการห้ามคนต่างชาติทำ� งานแต่มเี พียงรายเดียวใน 5 รายทีไ่ ด้ใบอนุญาตท�ำงานเพราะ
เป็นอาจารย์พเิ ศษสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี การได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ทำ� ให้
ชาวญี่ปุ่นสูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสุขขึ้น
ชาวญี่ปุ่นไม่มีปัญหากับสภาวะภูมิอากาศ แต่อย่างไรก็ดี ชาวญี่ปุ่นกล่าวว่า ปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่คือ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ที่เปลี่ยนไปมากในช่วงหลายปี เนื่องจากการเผาป่า ปัญหาหมอกควันที่รุนแรงขึ้น
ทุกปี และชาวญี่ปุ่นที่ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 รายกล่าวว่าส่งผลให้อยู่เชียงใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสั้นลง หรือมัก
กลับไปญี่ปุ่นในช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน โดยกลับไปญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์และอยู่
ญี่ปุ่นนานขึ้น
2. มุมมองของผู้ประกอบการต่อชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่มาพ�ำนักระยะยาว และการรองรับชาวญี่ปุ่น
ผูป้ ระกอบการของสถานประกอบการทัง้ 7 ราย ระบุวา่ ทีพ่ ำ� นักของตนมีคา่ เช่าระหว่าง 5,500-28,000 บาท
ตามแต่ขนาดของห้องและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้อง โดยทุกแห่งอยู่ ในย่านที่ชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าได้รับความ
สะดวก ใกล้สถานที่ต่างๆ และเดินทางไปมาสะดวก
ในมุมมองของผู้ประกอบการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ เห็นว่า ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจัดการธุระ ได้เองสามารถ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับการด�ำรงชีวติ ได้เอง ได้แก่ขอ้ มูลต่างๆ มีการเรียนรูม้ าก่อนทีจ่ ะมาพ�ำนัก และรบกวนผูอ้ นื่ ค่อนข้างน้อย
ผู้ประกอบการทั้ง 7 แห่ง กล่าวว่าค่อนข้างพอใจชาวญี่ปุ่นสูงอายุและกล่าวว่าว่า เป็นลูกค้า ที่มีคุณภาพสูง
เพราะรักสะอาด เรียบร้อย มีมารยาท ไม่รบกวนใคร จ่ายค่าเช่าตรงเวลา และบุคลิกพิเศษอื่นๆ ของชาวญี่ปุ่นเป็นก
ลุม่ คุณภาพทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการอีกทัง้ การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า หรือมีการจ่ายเงินจองห้องไว้ลว่ งหน้าเมือ่ จะกลับไป
ญีป่ นุ่ นัน้ นอกจากเป็นการประกันไว้วา่ เมือ่ กลับมาพ�ำนักอีกจะมีทพี่ ำ� นักอย่างแน่นอนแล้ว ยังเป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ทุกรายพึงพอใจ เนือ่ งจากจะมีรายได้ลว่ งหน้าและเป็นจ�ำนวนแน่นอน อีกทัง้ การจ่ายเงินในลักษณะนีข้ องนักท่องเทีย่ ว
ชาวญี่ปุ่นก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนทางธุรกิจ เนื่องจากที่พ�ำนักจ�ำนวนหนึ่งมีค่าใช้จ่าย ในการดูแลสูงมาก
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2.1 การพัฒนาด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในภาพรวม ผู้ประกอบการทุกรายไม่ค่อยจัดสถานที่เพื่อรองรับรูปแบบของผู้สูงอายุนัก เช่น ปุ่มเรียกฉุกเฉิน
ราวจับในห้องน�้ำ กระเบื้องกันลื่น เว้นแต่ที่ต้องมีตามกฎหมาย เช่น ลิฟต์ หรือ ทางลาด เนื่องจากชาวญี่ปุ่นสูงอายุ
ที่มาพ�ำนักสามารถดูแลตัวเองได้ และมักจะอยู่กับคู่สมรส แต่สถานประกอบการ 2 ได้ปรับให้มีทางลาดในบริเวณที่
จอดรถเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วและเพิ่มไฟฟ้าแสงว่างในห้องพักให้
ผู้ประกอบการ 3 จัดสถานที่เป็นสวนร่มรื่น มีไม้ดอกไม้ใบเหมาะแก่การพักผ่อนมาก มีโถงที่จัดเหมือนมุม
ห้องสมุดและบริการน�้ำชากาแฟฟรีในส่วนโถงต้อนรับ อีกทั้งเจ้าของ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้
และแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น จึงอาจเป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวญี่ปุ่นเกิดความไว้วางใจ
สถานประกอบการ 4 อยู่ในย่านที่ค่อนข้างไกลและลึกเข้าไปในซอยหลังวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด ก่อน
หน้านีเ้ ป็นย่านทีเ่ รียกได้วา่ ค่อนข้างเสือ่ มโทรมทัง้ ภายในอาคารและสภาพแวดล้อม ต่อผูป้ ระกอบการคือนิตบิ คุ คลได้
เข้ามาปรับปรุงอาคารให้มีความสวยงามสะอาดตา มีโถงต้อนรับ ที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยม เพิ่มไฟสว่างมากขึ้น รวมทั้ง
ภายนอกอาคารก็มีการปรับปรุงที่จอดรถ และระบบการรักษาความปลอดภัยก็ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่า ส่ง
ผลให้มชี าวญีป่ นุ่ สูงอายุ เข้ามาพ�ำนักมากขึน้ เพราะแม้จะอยูล่ กึ เข้ามาในซอยแต่กย็ งั สามารถเดินทางสะดวกและเป็น
อาคารที่มองเห็นวิวดอยสุเทพด้วย
การรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นต้องการมากเป็นอันดับแรกนั้น ทุกแห่ง มีคีย์การ์ด มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคืน และกล้องวงจรปิด
สถานประกอบการ 6 มีฟติ เนส สระว่ายน�ำ้ ส่วนสถานประกอบการ 7 มีไมโครเวฟให้ และเปลีย่ นเฟอร์นเิ จอร์
ให้เมื่อมีลูกค้าใหม่เข้าพัก ทั้งนี้ ชาวญี่ปุ่นนิยมเฟอร์เจอร์แบบลอยตัว ที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่ชอบเฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้ง
ตายตัว และไม่ชอบใช้ของเก่าส่วนบริการอืน่ ๆ เช่น สถานประกอบการ 3 จะซักผ้าปูทนี่ อนให้สปั ดาห์ละครัง้ ท�ำความ
สะอาดส่วนกลางให้ ส่วนสถานประกอบการ 2 มีบริการท�ำความสะอาดในห้องพักให้สัปดาห์ละครั้ง
สถานประกอบการ 4 จัดโซนทุกอาคาร ให้มีพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนสามารถมาใช้ได้ ปรับปรุงใหม่สะอาดน่า
นั่ง และจัดอย่างมีรสนิยม จัดโถงลิฟท์ใหม่ จัดส่วนร้านกาแฟบริการ
การมีจิตใจบริการเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยืนยันว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด เนื่องจากการมีความจริงใจในการ
บริการ ลูกค้าจะรับรู้ได้และไว้เนื้อเชื่อใจ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (เช่น เรียกรถพยาบาลให้ หรือดูแล
กรณีเจ็บป่วย) ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายเห็นว่าต้องมี มีทัศนคติ บวกต่อลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นที่มา
พ�ำนักต้องการ
2.2 การบริการอื่นๆ
สถานพ�ำนักทั้ง 7 แห่ง มีพนักงานที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ บางแห่งอาจมีเต็มเวลาในเวลางานปกติ และบางแห่ง
อาจมีเป็นบางเวลา หรือเรียกมาได้หากต้องการ และมี 4 แห่งที่ผู้ประกอบการ (แห่งที่ 1, 2, 3 และ 4) ที่ผู้จัดการหรือ
เจ้าของและพนักงานประจ�ำแบบเต็มเวลาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้
การเลือกสถานที่พ�ำนักมักเชื่อถือคนชาติเดียวกันที่ให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อ
ปาก ซึ่งเป็นลักษณะของชาวญี่ปุ่นหรือให้ความไว้วางใจส�ำหรับคนที่คุ้นเคยมากกว่าเชื่อคนไทย ดังนั้นผู้ประกอบการ
ทุกแห่งจึงระมัดระวังในเรื่องของการบริการมากพอสมควร
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การอภิปรายผล
สถานประกอบการธุรกิจทุกแห่งวางต�ำแหน่งทางการแข่งขันในธุรกิจนีอ้ ยูใ่ นกลุม่ ตลาดระดับกลางขึน้ ไปทาง
ระดับบน จากการก�ำหนดราคาสถานที่พ�ำนัก โดยกลุ่มเป้าหมายคือชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่มีเงินบ�ำนาญประมาณตั้งแต่
40,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ทั้งนี้ห้องพักจะมีให้เลือกหลายราคาขึ้นอยู่กับขนาดห้องว่าเป็นห้องสตูดิโอหรือห้องชุด
ยกเว้นผู้ประกอบการ 3 และผู้ประกอบการ 7 ที่ลูกค้าญี่ปุ่นสูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้หรือเงินบ�ำนาญในระดับปาน
กลาง ดังนัน้ จึงมองว่าต�ำแหน่งทางการตลาดของตนอยูใ่ นระดับกลาง เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ลูกค้าทีม่ กี ำ� ลังเงินจ�ำกัดและ
ต้องการประหยัดในส่วนค่าที่พักซึ่งเป็นรายจ่ายประจ�ำ
สถานประกอบการธุรกิจที่พ�ำนักระยะยาวส�ำหรับชาวญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง จะเน้นที่การ
จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นหลัก
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทุกรายได้พัฒนาสถานประกอบการของตนให้ตรงกับความต้องการของชาวญี่ปุ่น
สูงอายุที่มาพ�ำนักในเชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการมีความเข้าใจและเรียนรู้อย่างดีในพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ลูกค้าและความต้องการ บุคลิกและวัฒนธรรมของกลุ่ม การใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าและได้ตอบสนองความต้องการทุก
มิติ อีกทั้งมีการเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆ ระหว่างที่พ�ำนักแต่ละแห่ง สามารถติดต่อ แนะน�ำกันได้ บางแห่งมีความ
สัมพันธ์กัน เช่น ผู้จัดการสถานประกอบการ 1 เป็นที่ปรึกษาของสถานประกอบการ 4 เป็นต้น
ในภาพรวม ลูกค้าพึงพอใจกับการมาพักในสถานประกอบการทุกแห่งทีไ่ ด้ไปส�ำรวจมาทัง้ ในด้านบริการและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกโดยเห็นได้จากการกลับมาพ�ำนักทีเ่ ดิมทุกปี และชาวญีป่ นุ่ มักไม่เปลีย่ นทีพ่ กั เนือ่ งจากสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับที่พ�ำนักแต่ละแห่งได้แล้ว
ข้อเสนอแนะ
สถานประกอบการ
1. สถานที่พ�ำนักแต่ละแห่งที่มีการพ�ำนักระยะยาวควรท�ำ MOU กับโรงพยาบาลที่ผู้มาพ�ำนักให้ความเชื่อ
ถือ ทั้งนี้ เนื่องจากความเป็นผู้สูงอายุที่อาจเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถให้บริการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้ทันทีและมีล่ามภาษาญี่ปุ่น
2. ในแง่ประชาสัมพันธ์อาจสร้างสือ่ สิง่ พิมพ์ภาษาญีป่ นุ่ ส�ำหรับผูม้ าพ�ำนักระยะยาวโดยเฉพาะ นอกเหนือจาก
นิตยสารแจกฟรี Chao เพราะชาวญี่ปุ่นสูงอายุเชื่อถือสื่อสิ่งพิมพ์และการบอกแบบปากต่อปากมากกว่าสื่ออื่น
3. กลยุทธ์น่านน�้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการที่ธุรกิจนี้ไม่เคยมีมาก่อน เป็น
เรือ่ งใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ซึง่ ควรมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมองธุรกิจนีด้ ว้ ยสายตาทีส่ ร้างสรรค์ และมุมมองใหม่
เพราะเป็นสิง่ ใหม่ จึงจะท�ำให้การพัฒนาธุรกิจนีเ้ ป็นไปได้ การมองกรอบเดิมเพียงแค่จำ� นวนหรือรายได้เข้าประเทศไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาธุรกิจนี้ เนือ่ งจากการมาพ�ำนักระยะยาวเป็นการมาใช้ชวี ติ ด้วยส่วนหนึง่ ดังนัน้ คุณภาพของนัก
ท่องเที่ยว จึงมีความส�ำคัญด้วย ในขณะที่กลยุทธ์น่านน�้ำสีคราม ไม่เน้นการต่อสู้ฟาดฟันทางธุรกิจ แต่เน้นความร่วม
มือ สิ่งที่ควรเป็นข้อเสนอในการพัฒนาธุรกิจที่พ�ำนักระยะยาวในเชียงใหม่ก็คือ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบ
การด้วยกันเพื่อสร้างพลังในการเข้าร่วมแก้ไขปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจของตนเนื่องจากนับแต่น้ี การแข่งขันทาง
ธุรกิจควรมีเป้าหมายแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้พัฒนาแนวคิดหรือการท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวขึ้นมาแล้ว
จึงควรร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สร้างความเข้มแข็งธุรกิจนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ แม้ว่า ในปัจจุบันจะกล่าวได้ว่ายังไม่มีที่พ�ำนักแห่งใดที่มีลักษณะเหมือนชุมชนผู้เกษียณอายุหรือสร้างขึ้น เพื่อ
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รองรับเฉพาะผู้สูงอายุแต่อาจพัฒนาได้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วดังแนวคิดที่เสนอไปข้างต้น ซึ่งสามารถน�ำกลยุทธ์น่านน�้ำสี
ครามมาต่อยอดการพัฒนาธุรกิจต่อไปได้
ภาครัฐ
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาจสร้างความร่วมมือร่วมกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีส�ำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุที่จะตัดสินใจมาพ�ำนักระยะยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในพื้นที่ที่สถานพ�ำนักระยะยาวตั้งอยู่) อาจสร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ให้มากขึ้น ให้ความสนใจ ไถ่ถามทุกข์สุขและเอาใจใส่เสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับนัก
ท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขอาจสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้
มากกว่าที่เป็นอยู่ทั้งข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน
2. การท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในภาคการค้าและบริการ ไม่อาจด�ำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง แต่อยู่ได้ด้วยปัจจัยต่างๆ
นอกจากแหล่งท่องเทีย่ ว บรรยากาศต่างๆ ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วแล้ว ยังขึน้ กับสภาพทางการเมือง ความปลอดภัยของ
สังคมที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ (เช่น อียิปต์ ซึ่งที่จริงก็สามารถไปเที่ยวได้ แต่ยังมีความรุนแรงในบางพื้นที่ ท�ำให้
เงียบเหงาไม่มีคนไปเที่ยว) สภาพทางเศรษฐกิจ (ได้แก่กรีซที่หลายปีมานี้ไม่มีการพัฒนาหรือบ�ำรุงรักษาแหล่งท่อง
เที่ยวเลย จึงทรุดโทรมและบางแห่งก็ผุพัง) สภาพทางการเมือง ในบางเวลา ความขัดแย้งทางการเมืองน�ำไปสู่ความ
รุนแรงเช่นที่เกิดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 การเมืองมักน�ำมาซึ่งความไม่แน่นอนในนโยบายต่างๆ
ทางการท่องเที่ยวด้วย เช่น วีซ่าหรืออื่นๆ (การปิดเปิดด่าน การข้ามแดน พื้นที่ที่มีผู้คนเห็นต่างทางการเมือง)
3. นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อม กรณีหมอกควันที่ผู้ประกอบการทุกรายให้ความเห็นว่าเป็น
อุปสรรคส�ำคัญที่ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามาน้อยลง ในกรณีนี้ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยอาจเข้ามามีบทบาทเชิงโครงสร้างด้วยการออกกฎหมาย
ออกกฎในการรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ผู้คนลดการเผาไร่เผานา หรือหาเห็ดหลังไฟป่า ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษ
ในแหล่งท่องเที่ยวและเป็นปัญหาสุขภาพกับชาวเชียงใหม่เองด้วยเช่นกัน
4. ปัญหารถแดง และผู้มีอิทธิพลที่หลอกลวงนักท่องเที่ยว การคมนาคมในเขตเมืองที่ไม่ได้รับความสะดวก
เป็นปัญหาทั้งกับนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท�ำระบบขนส่งมวลชนให้
ครอบคลุม มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
5. ภาษาและทักษะการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่รัฐควรส่งเสริมให้มากกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จาก
สถานประกอบการ หรือโรงพยาบาลที่มีพนักงานสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้มักได้รับความนิยม และควรพัฒนา
ทักษะการให้บริการกับนักท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันแต่ละกลุม่ เช่น ผูส้ งู อายุ ก็ยอ่ มมีรปู แบบและความต้องการการท่อง
เที่ยวที่แตกต่างไปจากวัยหนุ่มสาว การพัฒนาทักษะเป็นความได้เปรียบทางโครงสร้างทางการท่องเที่ยวในระยะยาว
ของไทยด้วย
6. ธุรกิจทีพ่ ำ� นักระยะยาวอาจท�ำในลักษณะอืน่ ได้อกี เช่น บ้านพักหลังเล็กๆ ในสวนชานเมืองเชียงใหม่เป็นต้น
สรุป
เมือ่ ได้สมั ภาษณ์ตวั แทนภาครัฐซึง่ มีบทบาททางการท่องเทีย่ ว พบว่าภาครัฐยังคงมอง “นักท่องเทีย่ ว” ในภาพ
รวมรวมว่าจะต้องมีการใช้จ่ายสูงในระหว่างการท่องเที่ยว และยังคงมีความเข้าใจบางส่วนที่คลาดเคลื่อนบางส่วนว่า
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ชาวญี่ปุ่นที่มาพ�ำนักระยะยาวจะมีการจับจ่ายวันละมากๆ แต่อย่างไรก็ดี ดังที่ได้กล่าวแต่ต้นจากข้อมูลสัมภาษณ์ว่า
ชาวญีป่ นุ่ ทีม่ าพ�ำนักระยะยาวทีเ่ ชียงใหม่อาจจะเป็นกลุม่ ทีม่ เี งินบ�ำนาญสูงเมือ่ เทียบกับค่าครองชีพในประเทศไทย แต่
เมื่อได้ลงไปส�ำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์ทั้งชาวญี่ปุ่นและผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายประหยัดในชีวิต
ประจ�ำวัน และเล็งความคุ้มค่ามากกว่าราคา อีกทั้งความไม่แน่นนอนในเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ และหลาย
รายกล่าวว่า เมื่อไม่ไหวก็จะกลับไปอยู่ญี่ปุ่นในบ้านพักคนชราซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง การมาพ�ำนักระยะยาวที่นี่ จึงเป็นไป
เพียงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต
แนวโน้มว่า ชาวญีป่ นุ่ สูงอายุอาจลดจ�ำนวนลงอีกในอนาคตเพราะปัญหาของเชียงใหม่เอง ได้แก่ปญ
ั หาหมอก
ควันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเปลี่ยนแนวไปพักในชนบทของญี่ปุ่นเองมากขึ้นซึ่งนับเป็นทางเลือกใหม่ๆ ของ
ผู้สูงอายุ ชาวญี่ปุ่นสูงอายุจึงต้องปรับตัวเช่น ลดการพ�ำนักเป็นระยะเวลาที่สั้นลง โดยมาเพียงไม่เกิน 3 เดือนต่อ
ปีค่าครองชีพที่สูงขึ้นในเชียงใหม่ และบ�ำนาญที่จ่ายได้น้อยลง เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ถดถอยมาหลายปีส่งผลต่อระบบ
บ�ำนาญท�ำให้ตอ้ งแสวงหาทีพ่ กั ทีร่ าคาย่อมเยาลง เพียงแค่พออยูไ่ ด้ แต่ชาวญีป่ นุ่ หลายคนก็กล่าวว่าดีกว่าค่าใช้จา่ ยใน
ญี่ปุ่น หรือไม่เช่นนั้นก็ย้ายจังหวัดหรือย้ายประเทศอยู่ เช่น ไปจังหวัดอื่น ไปมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์ซึ่งค่าครองชีพถูก
กว่าไทย
นอกจากความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ยังมีความเข้าใจว่า ผู้สูงอายุที่มาพ�ำนักยังมีกลุ่มที่ต้องการมาพ�ำนัก
ในลักษณะบ้านพักคนชราที่ต้องการการดูแล แต่เมื่อลงไปส�ำรวจข้อมูลกลับพบว่า ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เป็นผู้ที่
แข็งแรง สุขภาพดีสมวัย และช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ เพียงแต่อาจต้องการความสะดวกสบายบ้าง ดังนั้น หาก
ได้ส�ำรวจกลุ่มเป้าหมาย อาจได้พบข้อเท็จจริง และมีนโยบายที่ชัดเจนและสนองตอบต่อนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะ
ต่างกันแต่ละกลุ่มได้ต่อไป
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