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	 ข ่ำวที่แพร่กระจำยไปทั่วยุโรป 
ในช่วงต้นเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ	 
ในเรื่องของกำรเดินขบวนประท้วง
นักท่องเที่ยวในสเปนกลำยเป็นเรื่อง
ที่ดูน่ำตกอกตกใจอยู่ในระดับหนึ่ง
	 ในมมุของรฐับำลสเปนนัน้กไ็ด้แต่ 
ภำวนำว่ำเรือ่งนีจ้ะไม่ลุกลำม	และไม่ใช่ 
เรื่องคอขำดบำดตำยอะไร	อำจจะ
เป็นเรื่องของพวกคนกลุ่มเล็กๆ	
เป็นพวกหัวรุนแรง	หรือพวกคลั่ง
กระแสท้องถิ่นนิยมทำงวัฒนธรรม 
ทีม่อียูใ่นสเปน	เพรำะว่ำพืน้ทีท่ีก่ลำย
เป็นพื้นที่หลักของกำรประท้วงนั้น 
ก็คือเมืองบำร์เซโลนำ	ซึ่งมีรำกเหง้ำ
ทำงประวัติศำสตร์ที่เป็นขบถจำก
ศูนย์กลำงของสเปนมำโดยตลอด



 แต่ค�ำอธิบำยว่ำเรื่องของกำรต่อต้ำนนักท่องเที่ยวในสเปน

นั้นเป็นเรื่องเล็กๆ ท่ีไม่สลักส�ำคัญอะไร และด�ำเนินกำรโดย

บรรดำพวกเสียประโยชน์มำจำกอดีตนัน้ไม่ค่อยน่ำเช่ือถือเท่ำไหร่  

เพรำะมีปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวในอีกหลำยเมือง และน�ำไปสู่กำร 

ตัง้ค�ำถำมกบัควำมส�ำเรจ็ในกำรพฒันำแนวคิดเรือ่ง ‘กำรท่องเทีย่ว 

ทีย่ัง่ยนื’ (Sustainable Tourism) ทีดู่ว่ำจะยงัประสบควำมส�ำเรจ็

ในหลำยที่ในยุโรป

 ก่อนหน้ำกำรประท้วงและเหตวุุน่วำยในสเปน ในเดือนก่อน

หน้ำนัน้กมี็กำรเดนิขบวนประท้วงนกัท่องเทีย่วเวนสิ ซึง่เป็นเมอืง

ที่เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวของอิตำลี

 สเปนกลำยเป็นศูนย์กลำงของจุดสนใจในเร่ืองขบวนกำร 

ต่อต้ำนนักท่องเท่ียว ท่ำมกลำงกระแสของควำมเฟื่องฟูของ 

กำรท่องเทีย่วในสเปนในฐำนะเป็นเมอืงทีเ่ป็นจดุหมำยปลำยทำง

ของกำรท่องเที่ยวของโลก โดยเฉพำะในช่วงฤดูร้อน

 เงือ่นไขสองประกำรทีท่�ำให้จ�ำนวนนักท่องเทีย่วในสเปนและ

เมดเิตอร์เรเนียนในภำพรวมมจี�ำนวนเพิม่ขึน้ มำจำกทัง้เรือ่งของ

ควำมกงัวลในเรือ่งควำมปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่วอืน่ๆ ใกล้เคยีง 

จำกกำรแพร่กระจำยของกำรก่อกำรร้ำยในช่วงที่ผ่ำนมำ เช่น 

แอฟริกำตอนเหนือ และตุรกี

 และเงื่อนไขในเรื่องกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในฐำนะทำง

เรื่องของแหล่งรำยได้ใหม่ของเศรษฐกิจ ท่ำมกลำงควำมตกต�่ำ

ทำงเศรษฐกิจในภำคส่วนอื่นๆ ของประเทศ

 ส่ิงท่ีกลำยเป็นข่ำวในพื้นที่อย่ำงบำร์เซโลนำ และในเมือง 

อื่นๆ ก็คือ กำรเดินขบวนประท้วงของประชำชนท้องถ่ิน กำร

รื้อท�ำลำยจักรยำนของเทศบำลเมืองที่จัดไว้ให้นักท่องเท่ียว 

เช่ำขี่ หรือกำรท�ำลำยรถบัสของนักท่องเที่ยว กำรพ่นสเปรย์ไล่

นักท่องเที่ยวกลับบ้ำน 

 องค์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว หรือ UNWTO (World 

Tourism Organization) มีควำมเชื่อว่ำปัญหำกำรต่อต้ำนขับไล่ 

นักท่องเท่ียวน้ีเป็นเรื่องที่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรแก้ปัญหำ 

ในเชงิกำรบรหิำรจดักำร เพือ่ท�ำให้กำรท่องเทีย่วน้ันเป็นประโยชน์ 

ต่อกำรอนุรักษ์และชุมชนในท้องถิ่นได้ โดยมุ่งเน้นไปที่กำร 

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมำยถึงกำรที่ทุกฝ่ำยจะต้องร่วมมือกัน 

ในกำรจดักำรจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วในแต่ละที่ไม่ให้มำกเกินไป เช่น 

ส่งเสรมิให้นักท่องเท่ียวออกไปนอกพืน้ทีห่ลกั หรือท�ำให้กิจกรรม

กำรท่องเที่ยวมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น มีกำรส่งเสริมกำร 

ท่องเที่ยวแบบเน้นฤดูกำลท่องเที่ยว และส่ิงที่ส�ำคัญมำกๆ ก็คือ 

กำรให้ควำมส�ำคัญกับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นต่อกำร

ท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นกำรท่องเที่ยวยังจะต้องมีอยู่และ

จัดกำรได้ มำกกว่ำจะยุติกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเสียเลย

 เรื่องปัญหำของกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว แม้ว่ำจะ

เป็นเรือ่งใหญ่ แต่ถ้ำลองพจิำรณำอย่ำงละเอยีดขึน้จะพบว่ำไฮไลต์

ของเรื่องนั้นไม่ใช่อยู่แค่ทัศนะของกำรไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ในแง่ของวฒันธรรมของคนในท้องถิน่ เพรำะยโุรปนัน้กเ็ป็นพืน้ที่

แห่งกำรไหลเวียนของผู้คนมำตั้งแต่อดีต แต่อยู่ที่ผลกระทบของ

กำรที่กำรท่องเที่ยวนั้นเข้ำมำปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงโอกำส 

ในชีวิตประจ�ำวันของคนในท้องถิ่น

 ตวัอย่ำงส�ำคญัทีเ่ป็นปัญหำคลำสสกิกค็อืเรือ่งของกำรทีก่ำร

ท่องเที่ยวไม่ได้ส่งผลแต่แง่บวกให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ แต่ยังรวม 

ไปถึงเรื่องของกำรท�ำให้ค่ำครองชีพในพื้นที่นั้นสูงขึ้นจนคน 

ในพื้นที่เองเริ่มรู้สึกได้ว่ำเขำแบกรับค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้ไม่ไหว

 รปูธรรมทีส่ดุกค็งจะเป็นเรือ่งของกำรเกดิกำรแพร่กระจำย

ของกิจกำรประเภท Airbnb หรือพูดง่ำยๆ ก็คือกำรให้เช่ำที่พัก

แบบปำกต่อปำก โดยไม่ต้องผ่ำนระบบกำรเช่ำทีพั่กแบบโรงแรม

หรือที่พักที่ต้องลงทะเบียนและควบคุมโดยรัฐบำล ซึ่งส�ำหรับ

นักท่องเที่ยวแล้วมันได้สร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรจองและ

เลือกสรรได้มำกมำย

 แต่ส�ำหรับภำพรวมของเมืองนั้น มีหลำยกรณีที่ประเด็นนี้ 

ถูกโยงเข้ำกับกำรลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญของจ�ำนวนบ้ำนเช่ำ 

และที่พักอำศัยของคนในท้องถิ่น โดยเฉพำะคนที่มีฐำนะยำกจน

ที่ท�ำให้เขำเข้ำไม่ถึงแหล่งที่พักอำศัยในเมือง เพรำะที่พักอำศัย 

ในเมืองได้กลำยเป็นสินค้ำส�ำหรับกำรลงทุนของภำคธุรกิจ 

มำกกว่ำเร่ืองของสทิธใินกำรพักอำศัยในเมอืงของประชำกรท้องถ่ิน

 กิจกรรมหนึ่งในท้องถ่ินอย่ำงบำร์เซโลนำนั้นก็คือเรื่องของ

กำรกวดขนักำรให้เช่ำห้องพักแบบ Airbnb ซึง่เป็นกำรลดปรมิำณ

ห้องพักอำศัยของคนในท้องถิ่นลง (ไม่ใช่ข้ออ้ำงแค่ไม่เคำรพ

กฎหมำย หรอืไม่ปลอดภยัต่อนกัท่องเทีย่วเองแบบบ้ำนเรำ) ดังทีมี่ 

รำยงำนข่ำวว่ำ จำกปริมำณห้องเช่ำ 16,000 แห่งในบำร์เซโลนำ  

เกอืบครึง่หนึง่ (7,000 ห้อง) เป็นห้องเช่ำที่ไม่ได้อยู่ในระบบทีร่ฐั 

อนุญำต

 



 ส�ำหรับในกรณีของเวนิส ทำงเทศบำลเมืองได้พยำยำม 

ออกระเบียบใหม่ที่จะไม่อนุญำตให้มีที่พักเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ใจกลำง 

ของเมือง เพื่อลดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวลง และพยำยำมติดตั้งจุดนับ

จ�ำนวนประชำกรในหลำยพื้นที่ส�ำคัญ เพื่อตรวจตรำจ�ำนวนของผู้คน

ในพื้นที่นั้นไม่ให้มำกเกินไป 

 ส่วนในโรม ซ่ึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำก 

ทำงกำรก็พยำยำมกวดขันกับพฤติกรรมที่ ไม่เหมำะสมจำกกำร 

ท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น กำรห้ำมคนมำนั่งกินอำหำรหรือขี่จักรยำน 

ในบริเวณน�้ำพุที่เป็นจุดส�ำคัญของกำรท่องเที่ยว หรือห้ำมกำรดื่ม 

บนท้องถนนในยำมค�ำ่คนื กำรพยำยำมจ�ำกดักจิกรรมทีอ่ำจส่งผลต่อ

ควำมรู้สึกของผู้คนในท้องถิ่นนี้ก็เกิดขึ้นในมิลำน ที่ห้ำมกำรมีรถขำย

อำหำร และกำรใช้ไม้ถ่ำยรูปตัวเองในบริเวณพื้นที่ Darsena ในช่วง

ฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ำมำจ�ำนวนมำก

 ในเมืองอย่ำง Dubrovnik ของประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมือง

ที่ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกนั้น ทำงเทศบำลเมืองเริ่มเห็นว่ำ

ปริมำณนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในเมืองมีมำกมำย จำกกำรที่พวกเขำ

โดยสำรมำจำกเรือครุยส์ (เรอืข้ำมฟำกขนำดใหญ่) และไม่ขบัไปไหน

มำก เพรำะต้องรอเดินทำงกลับ ดังนั้น เทศบำลจึงติดตั้งระบบกำร

ตรวจนับผู้คนในพื้นที่ไม่ให้มีจ�ำนวนมำกจนเกินไปในช่วงเวลำหนึ่งๆ  

หรือเมืองอย่ำง Hvar ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของกำรเป็นเกำะสวำท 

หำดสวรรค์ ก็มีควำมพยำยำมที่จะยกเลิกกิจกรรมกำรปล่อยให้มี

กำรกินเหล้ำมึนเมำและมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่ค่อยจะเหมำะสม 

ซึ่งส่วนมำกเกิดจำกนักท่องเที่ยวจำกอังกฤษ ด้วยกำรเปลี่ยนระบบ

ค่ำปรับให้สูงลิ่ว

 รำยงำนกำรวิเครำะห์ในบำงส�ำนักชี้ให้เห็นมิติอื่นๆ ที่ส�ำคัญ 

ในเรื่องของกระแสกำรไล่นักท่องเที่ยวและต่อต้ำนกำรท่องเที่ยว  

โดยมุ่งไปที่เรื่องของกำรที่คนในท้องถ่ินนั้นนอกจำกจะไม่สำมำรถ

รองรับค่ำครองชีพที่สูงขึ้น ก็ยังมีเรื่องที่คนในท้องถิ่นและธุรกิจใน

ท้องถิ่นนั้นแบกภำระทั้งจำกค่ำเช่ำที่พัก และที่ดินที่ทะยำนตัวสูงขึ้น

จนพวกเขำไม่มปัีญญำจะสูท้นุจำกทีอ่ืน่ทีม่ำลงทนุ หรอืทนุขนำดใหญ่  

ซ่ึงถ้ำลองมองดูในรำยละเอยีดในหลำยกรณนีัน้ บรรดำทนุทัง้สองแบบ 

ที่แสวงหำก�ำไรได้นั้น มักจะมีกรณีอื้อฉำวประเภทกำรคบคิดกับ

อ�ำนำจรัฐในกำรก่อสร้ำงทีผ่ดิกฎหมำยหรอืผดิขัน้ตอน หรอืรวมไปถงึ 

ลักษณะของกำรท่องเที่ยวที่มีลักษณะกดขี่ขูดรีดค่ำแรงและบีบให้มี

กำรท�ำงำนที่ยำวนำนกว่ำกำรจ้ำงงำนโดยทั่วไป



 จำกกำรส�ำรวจในพื้นที่อย่ำงบำร์เซโลนำของเทศบำลเมือง พบว่ำปัญหำ

จำกกำรท่องเที่ยวเป็นปัญหำที่มีควำมส�ำคัญเร่งด่วนอันดับสอง รองจำกกำร

ไม่มีงำนท�ำในสำยตำของคนในพื้นที่

 หรือในหลำยกรณีนักวิเครำะห์ให้ควำมเห็นว่ำ แม้ว่ำปัญหำกำรเพ่ิมขึ้น

ของกำรท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจะมีมำนำนแล้ว แต่ประเด็นปัญหำส�ำคัญ 

ไม่ได้อยู่ที่ตัวกำรท่องเที่ยวเอง หรือเศรษฐกิจเท่ำนั้น แต่อยู่ที่ปัญหำเรื่อง

กำรเมือง เพรำะประชำชนเริ่มรู้สึกว่ำท่ำมกลำงปัญหำที่รุมเร้ำเขำอยู่นี้ ระบบ

กำรเมอืงทัง้ในระดับชำตแิละในระดบัท้องถิน่ไม่สำมำรถเข้ำมำแก้ปัญหำอะไร 

ได้เลย พวกเขำจึงไม่มีศรัทธำในกำรแก้ปัญหำในระบบ แต่ใช้วิธีกำรประท้วง 

หรือกำรข่มขู่ที่เต็มไปด้วยควำมรุนแรง เพ่ือส่งสัญญำณถึงควำมส้ินศรัทธำ 

ในกำรแก้ปัญหำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน และปัญหำเรื่องสวัสดิกำรของ 

คนในท้องถ่ินต่อส่วนแบ่งของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยว 

ในภำพรวม
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 ตัวอย่ำงที่ได้น�ำเสนอมำนี้คงเป็นบทเรียนส�ำคัญต่อกระแสเรื่องกำรต้อนรับ

กำรท่องเทีย่วของไทยในระดับท้องถิน่ ที่ในหลำยพ้ืนทีก่ม็ลีกัษณะทีอ่ดึอดัและรูส้กึ

ไม่ค่อยมีทำงเลือกกับกระแสและคุณภำพของนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในแต่ละพ้ืนที่ 

บทเรียนของกรณีในยโุรปชี้ให้เหน็ว่ำเรือ่งของกำรแก้ปัญหำนกัท่องเทีย่วนัน้ไม่ได้

อยู่ที่กำรรณรงค์และขอควำมร่วมมือกับนักท่องเที่ยวหรือกับคนในท้องถิ่นเท่ำนั้น

 แต่อยู่ที่กำรเชื่อมโยงปัญหำเรื่องกำรท่องเที่ยวเข้ำกับมิติเรื่องของปำกท้อง 

และสวัสดิกำรของคนในท้องถิ่นที่ไม่ใช่เรื่องรำยได้ ต้องดูเรื่องรำยจ่ำยและควำม

มั่นคงจำกเศรษฐกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น และควำมเป็นธรรมในเรื่องสวัสดิกำร 

ของผู้คน รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้สึกว่ำระบบกำรเมืองนั้นเป็นระบบกำรเมือง 

ที่ผู้คนรำกหญ้ำมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดควำมเป็นธรรมให้กับพวกเขำเองด้วย

 กำรท่องเทีย่วจึงไม่ใช่ยำสำรพดัโรค หรอืเครือ่งจกัรตวัสดุท้ำยในกำรประคอง

เศรษฐกิจ หรือเป็นข้ออ้ำงของรัฐบำลในกำรกระตุ้นรำยได้ แต่หำกจัดกำรไม่ได้ 

เครื่องจักรตัวสุดท้ำยที่ยังเดินอยู่นี้อำจพังทลำย หรือส่งผลเสียต่อควำมคำดหวัง

ของผู้คนที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของประเทศเองก็อำจเป็นได้


