นัยส�ำคัญ
ของกระแสการต่อต้าน

นักท่องเทีย่ วในยุโรป
เรื่อง : ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ข่ า วที่ แ พร่ ก ระจายไปทั่ ว ยุ โ รป
ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
ในเรื่องของการเดินขบวนประท้วง
นักท่องเที่ยวในสเปนกลายเป็นเรื่อง
ที่ดูน่าตกอกตกใจอยู่ในระดับหนึ่ง
ในมุมของรัฐบาลสเปนนัน้ ก็ได้แต่
ภาวนาว่าเรือ่ งนีจ้ ะไม่ลกุ ลาม และไม่ใช่
เรื่ อ งคอขาดบาดตายอะไร อาจจะ
เป็ น เรื่ อ งของพวกคนกลุ ่ ม เล็ ก ๆ
เป็ น พวกหั ว รุ น แรง หรื อ พวกคลั่ ง
กระแสท้องถิ่นนิยมทางวัฒนธรรม
ทีม่ อี ยูใ่ นสเปน เพราะว่าพืน้ ทีท่ กี่ ลาย
เป็นพื้นที่หลักของการประท้วงนั้น
ก็คือเมืองบาร์เซโลนา ซึ่งมีรากเหง้า
ทางประวั ติศ าสตร์ ที่ เ ป็ น ขบถจาก
ศูนย์กลางของสเปนมาโดยตลอด

แต่ค�ำอธิบายว่าเรื่องของการต่อต้านนักท่องเที่ยวในสเปน
นั้นเป็นเรื่องเล็กๆ ที่ ไม่สลักส�ำคัญอะไร และด�ำเนินการโดย
บรรดาพวกเสียประโยชน์มาจากอดีตนัน้ ไม่คอ่ ยน่าเชือ่ ถือเท่าไหร่
เพราะมีปรากฏการณ์ดังกล่าวในอีกหลายเมือง และน�ำไปสู่การ
ตัง้ ค�ำถามกับความส�ำเร็จในการพัฒนาแนวคิดเรือ่ ง ‘การท่องเทีย่ ว
ทีย่ งั่ ยืน’ (Sustainable Tourism) ทีด่ วู า่ จะยังประสบความส�ำเร็จ
ในหลายที่ในยุโรป
ก่อนหน้าการประท้วงและเหตุวนุ่ วายในสเปน ในเดือนก่อน
หน้านัน้ ก็มกี ารเดินขบวนประท้วงนักท่องเทีย่ วเวนิส ซึง่ เป็นเมือง
ที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอิตาลี
สเปนกลายเป็นศูนย์กลางของจุดสนใจในเรื่องขบวนการ
ต่อต้านนักท่องเที่ยว ท่ามกลางกระแสของความเฟื่องฟูของ
การท่องเทีย่ วในสเปนในฐานะเป็นเมืองทีเ่ ป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของโลก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
เงือ่ นไขสองประการทีท่ ำ� ให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วในสเปนและ
เมดิเตอร์เรเนียนในภาพรวมมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ มาจากทัง้ เรือ่ งของ
ความกังวลในเรือ่ งความปลอดภัยในแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ใกล้เคียง
จากการแพร่กระจายของการก่อการร้ายในช่วงที่ผ่านมา เช่น
แอฟริกาตอนเหนือ และตุรกี
และเงื่อนไขในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะทาง
เรื่องของแหล่งรายได้ใหม่ของเศรษฐกิจ ท่ามกลางความตกต�่ำ
ทางเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ
สิ่งที่กลายเป็นข่าวในพื้นที่อย่างบาร์เซโลนา และในเมือง
อื่นๆ ก็คือ การเดินขบวนประท้วงของประชาชนท้องถิ่น การ
รื้อท�ำลายจักรยานของเทศบาลเมืองที่จัดไว้ให้นักท่องเที่ยว
เช่าขี่ หรือการท�ำลายรถบัสของนักท่องเที่ยว การพ่นสเปรย์ไล่
นักท่องเที่ยวกลับบ้าน
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ UNWTO (World
Tourism Organization) มีความเชื่อว่าปัญหาการต่อต้านขับไล่
นักท่องเที่ยวนี้เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแก้ปัญหา
ในเชิงการบริหารจัดการ เพือ่ ท�ำให้การท่องเทีย่ วนัน้ เป็นประโยชน์
ต่อการอนุรักษ์และชุมชนในท้องถิ่นได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึงการที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน
ในการจัดการจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วในแต่ละที่ไม่ให้มากเกินไป เช่น
ส่งเสริมให้นกั ท่องเทีย่ วออกไปนอกพืน้ ทีห่ ลัก หรือท�ำให้กจิ กรรม

การท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น มีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบเน้นฤดูกาลท่องเที่ยว และสิ่งที่ส�ำคัญมากๆ ก็คือ
การให้ความส�ำคัญกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นต่อการ
ท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการท่องเที่ยวยังจะต้องมีอยู่และ
จัดการได้ มากกว่าจะยุติการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสียเลย
เรื่องปัญหาของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว แม้ว่าจะ
เป็นเรือ่ งใหญ่ แต่ถา้ ลองพิจารณาอย่างละเอียดขึน้ จะพบว่าไฮไลต์
ของเรื่องนั้นไม่ ใช่อยู่แค่ทัศนะของการไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในแง่ของวัฒนธรรมของคนในท้องถิน่ เพราะยุโรปนัน้ ก็เป็นพืน้ ที่
แห่งการไหลเวียนของผู้คนมาตั้งแต่อดีต แต่อยู่ที่ผลกระทบของ
การที่การท่องเที่ยวนั้นเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางโอกาส
ในชีวิตประจ�ำวันของคนในท้องถิ่น
ตัวอย่างส�ำคัญทีเ่ ป็นปัญหาคลาสสิกก็คอื เรือ่ งของการทีก่ าร
ท่องเที่ยวไม่ได้ส่งผลแต่แง่บวกให้เศรษฐกิจในพื้นที่ แต่ยังรวม
ไปถึงเรื่องของการท�ำให้ค่าครองชีพในพื้น ที่นั้นสูงขึ้นจนคน
ในพื้นที่เองเริ่มรู้สึกได้ว่าเขาแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ไหว
รูปธรรมทีส่ ดุ ก็คงจะเป็นเรือ่ งของการเกิดการแพร่กระจาย
ของกิจการประเภท Airbnb หรือพูดง่ายๆ ก็คือการให้เช่าที่พัก
แบบปากต่อปาก โดยไม่ตอ้ งผ่านระบบการเช่าทีพ่ กั แบบโรงแรม
หรือที่พักที่ต้องลงทะเบียนและควบคุมโดยรัฐบาล ซึ่งส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวแล้วมันได้สร้างความสะดวกสบายในการจองและ
เลือกสรรได้มากมาย
แต่ส�ำหรับภาพรวมของเมืองนั้น มีหลายกรณีที่ประเด็นนี้
ถูกโยงเข้ากับการลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญของจ�ำนวนบ้านเช่า
และที่พักอาศัยของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจน
ที่ท�ำให้เขาเข้าไม่ถึงแหล่งที่พักอาศัยในเมือง เพราะที่พักอาศัย
ในเมื อ งได้ ก ลายเป็ น สิ น ค้ า ส� ำ หรั บ การลงทุ น ของภาคธุ ร กิ จ
มากกว่าเรือ่ งของสิทธิในการพักอาศัยในเมืองของประชากรท้องถิน่
กิจกรรมหนึ่งในท้องถิ่นอย่างบาร์เซโลนานั้นก็คือเรื่องของ
การกวดขันการให้เช่าห้องพักแบบ Airbnb ซึง่ เป็นการลดปริมาณ
ห้องพักอาศัยของคนในท้องถิ่นลง (ไม่ ใช่ข้ออ้างแค่ไม่เคารพ
กฎหมาย หรือไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเทีย่ วเองแบบบ้านเรา) ดังทีม่ ี
รายงานข่าวว่า จากปริมาณห้องเช่า 16,000 แห่งในบาร์เซโลนา
เกือบครึง่ หนึง่ (7,000 ห้อง) เป็นห้องเช่าที่ไม่ได้อยู่ในระบบทีร่ ฐั
อนุญาต

ส� ำ หรั บ ในกรณี ข องเวนิ ส ทางเทศบาลเมื อ งได้ พ ยายาม
ออกระเบียบใหม่ที่จะไม่อนุญาตให้มีที่พักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ใจกลาง
ของเมือง เพื่อลดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวลง และพยายามติดตั้งจุดนับ
จ�ำนวนประชากรในหลายพื้นที่ส�ำคัญ เพื่อตรวจตราจ�ำนวนของผู้คน
ในพื้นที่นั้นไม่ให้มากเกินไป
ส่วนในโรม ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก
ทางการก็พยายามกวดขันกับพฤติกรรมที่ ไ ม่เหมาะสมจากการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การห้ามคนมานั่งกินอาหารหรือขี่จักรยาน
ในบริเวณน�้ำพุที่เป็นจุดส�ำคัญของการท่องเที่ยว หรือห้ามการดื่ม
บนท้องถนนในยามค�ำ่ คืน การพยายามจ�ำกัดกิจกรรมทีอ่ าจส่งผลต่อ
ความรู้สึกของผู้คนในท้องถิ่นนี้ก็เกิดขึ้นในมิลาน ที่ห้ามการมีรถขาย
อาหาร และการใช้ไม้ถ่ายรูปตัวเองในบริเวณพื้นที่ Darsena ในช่วง
ฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจ�ำนวนมาก
ในเมืองอย่าง Dubrovnik ของประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมือง
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกนั้น ทางเทศบาลเมืองเริ่มเห็นว่า
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองมีมากมาย จากการที่พวกเขา
โดยสารมาจากเรือครุยส์ (เรือข้ามฟากขนาดใหญ่) และไม่ขบั ไปไหน
มาก เพราะต้องรอเดินทางกลับ ดังนั้น เทศบาลจึงติดตั้งระบบการ
ตรวจนับผู้คนในพื้นที่ไม่ให้มีจ�ำนวนมากจนเกินไปในช่วงเวลาหนึ่งๆ
หรือเมืองอย่าง Hvar ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเกาะสวาท
หาดสวรรค์ ก็มีความพยายามที่จะยกเลิกกิจกรรมการปล่อยให้มี
การกินเหล้ามึนเมาและมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ ไ ม่ค่อยจะเหมาะสม
ซึ่งส่วนมากเกิดจากนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ด้วยการเปลี่ยนระบบ
ค่าปรับให้สูงลิ่ว
รายงานการวิเคราะห์ในบางส�ำนักชี้ ให้เห็นมิติอื่นๆ ที่ส�ำคัญ
ในเรื่องของกระแสการไล่นักท่องเที่ยวและต่อต้านการท่องเที่ยว
โดยมุ่งไปที่เรื่องของการที่คนในท้องถิ่นนั้นนอกจากจะไม่สามารถ
รองรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ก็ยังมีเรื่องที่คนในท้องถิ่นและธุรกิจใน
ท้องถิ่นนั้นแบกภาระทั้งจากค่าเช่าที่พัก และที่ดินที่ทะยานตัวสูงขึ้น
จนพวกเขาไม่มปี ญ
ั ญาจะสูท้ นุ จากทีอ่ นื่ ทีม่ าลงทุน หรือทุนขนาดใหญ่
ซึง่ ถ้าลองมองดูในรายละเอียดในหลายกรณีนนั้ บรรดาทุนทัง้ สองแบบ
ที่แสวงหาก�ำไรได้นั้น มักจะมีกรณีอื้อฉาวประเภทการคบคิดกับ
อ�ำนาจรัฐในการก่อสร้างทีผ่ ดิ กฎหมายหรือผิดขัน้ ตอน หรือรวมไปถึง
ลักษณะของการท่องเที่ยวที่มีลักษณะกดขี่ขูดรีดค่าแรงและบีบให้มี
การท�ำงานที่ยาวนานกว่าการจ้างงานโดยทั่วไป

จากการส�ำรวจในพื้นที่อย่างบาร์เซโลนาของเทศบาลเมือง พบว่าปัญหา
จากการท่องเที่ยวเป็นปัญหาที่มีความส�ำคัญเร่งด่วนอันดับสอง รองจากการ
ไม่มีงานท�ำในสายตาของคนในพื้นที่
หรือในหลายกรณีนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า แม้ว่าปัญหาการเพิ่มขึ้น
ของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจะมีมานานแล้ว แต่ประเด็นปัญหาส�ำคัญ
ไม่ได้อยู่ที่ตัวการท่องเที่ยวเอง หรือเศรษฐกิจเท่านั้น แต่อยู่ที่ปัญหาเรื่อง
การเมือง เพราะประชาชนเริ่มรู้สึกว่าท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าเขาอยู่นี้ ระบบ
การเมืองทัง้ ในระดับชาติและในระดับท้องถิน่ ไม่สามารถเข้ามาแก้ปญ
ั หาอะไร
ได้เลย พวกเขาจึงไม่มีศรัทธาในการแก้ปัญหาในระบบ แต่ใช้วิธีการประท้วง
หรือการข่มขู่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง เพื่อส่งสัญญาณถึงความสิ้นศรั ทธา
ในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปัญหาเรื่องสวัสดิการของ
คนในท้องถิ่นต่อส่วนแบ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
ในภาพรวม

ตัวอย่างที่ได้น�ำเสนอมานี้คงเป็นบทเรียนส�ำคัญต่อกระแสเรื่องการต้อนรับ
การท่องเทีย่ วของไทยในระดับท้องถิน่ ที่ในหลายพืน้ ทีก่ ม็ ลี กั ษณะทีอ่ ดึ อัดและรูส้ กึ
ไม่ค่อยมีทางเลือกกับกระแสและคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละพื้นที่
บทเรียนของกรณีในยุโรปชี้ให้เห็นว่าเรือ่ งของการแก้ปญ
ั หานักท่องเทีย่ วนัน้ ไม่ได้
อยู่ที่การรณรงค์และขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวหรือกับคนในท้องถิ่นเท่านั้น
แต่อยู่ที่การเชื่อมโยงปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเข้ากับมิติเรื่องของปากท้อง
และสวัสดิการของคนในท้องถิ่นที่ไม่ใช่เรื่องรายได้ ต้องดูเรื่องรายจ่ายและความ
มั่นคงจากเศรษฐกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น และความเป็นธรรมในเรื่องสวัสดิการ
ของผู้คน รวมทั้งการสร้างความรู้สึกว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบการเมือง
ที่ผู้คนรากหญ้ามีส่วนร่วมในการก�ำหนดความเป็นธรรมให้กับพวกเขาเองด้วย
การท่องเทีย่ วจึงไม่ใช่ยาสารพัดโรค หรือเครือ่ งจักรตัวสุดท้ายในการประคอง
เศรษฐกิจ หรือเป็นข้ออ้างของรัฐบาลในการกระตุ้นรายได้ แต่หากจัดการไม่ได้
เครื่องจักรตัวสุดท้ายที่ยังเดินอยู่นี้อาจพังทลาย หรือส่งผลเสียต่อความคาดหวัง
ของผู้คนที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเองก็อาจเป็นได้
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