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* นามปากกาของคุณลักขณา ปันวิชัย นักเขียนและพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ Voice TV



 สเปน ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี น่าจะเป็นประเทศในยุโรปที่คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุด  

โดยเฉพาะสเปนที่เราเห็นในภาพยนตร์หลายๆ เรื่องมันช่างเป็นประเทศที่สวย มีชีวิตชีวา อาหาร

อร่อย มีประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม มิวเซียม เมืองซานเซบัสเตียนนั้นได้ชื่อว่าเป็น 

เมอืงหลวงแห่งโลก Gastronomic ไปแล้ว เรยีกได้ว่าครบเครือ่งส�าหรบัจะเป็นประเทศในฝันของ 

นกัท่องเทีย่ว และบาร์เซโลนาเป็นเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วไปเยอืนมากเป็นล�าดบัที ่21 ยอดนกัท่องเทีย่ว 

ในปี 2016 พุ่งไปถึง 34 ล้านคน

 ในขณะที่เราฝันถึงสเปน และเฝ้าเก็บเงินหยอดกระปุกเพ่ือจะไปเยือนเมืองในฝันนี้สักครั้ง 

พอไปถึงปุ๊บ สิ่งที่เราเจอกลับเป็นป้ายกราฟฟิตี้ในเมืองที่เขียนว่า

	 “นักท่องเที่ยว	ไสหัวออกไป”

	 “นักท่องเที่ยวคือผู้ก่อการร้าย”

       เจอแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไร? หรือเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะส�าหรับนักท่องเที่ยว 

ทุกอย่างคอืความตืน่ตาตืน่ใจ แปลกใหม่ท้าทาย แทนทีจ่ะกลวั นกัท่องเทีย่วอาจจะตามไปถ่ายรปู 

ข้อความ ‘นกัท่องเทีย่วไสหวัไป’ หรือขบวนประท้วงของคนท้องถิน่ (ทีว่่ากนัว่าเป็นแค่พวกฝ่ายซ้าย 

หยิบมือเดียว) ที่ออกมาไล่นักท่องเที่ยว ประท้วงนโยบายรัฐบาลท้องถ่ินที่เอาใจนักท่องเที่ยว 

มากเกินไป (แหม...เงินทั้งนั้นนี่นา) ก็เป็นไปได้







ปรากฏการณ์ Tourism - Phobia 
น่าสนใจในแง่มุมไหนบ้าง?
มองจากมุมคนไทย - วันหนึ่งเราอาจเผชิญกับ
ปรากฏการณ์นี้เหมือนที่สเปนหรือไม่?

 ใครกร็ูว่้าประวตัศิาสตร์ท่องเทีย่ว  - ไม่นบัการเดนิทางเพือ่แสวงบญุในโลกโบราณ -  

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมของคนในโลกสมัยใหม่ เมื่อเราก้าวเข้าสู่การเป็น

ทนุนยิม การเกดิขึน้ของ ‘ชนชัน้ผูม้เีวลาว่าง’ บวกวฒันธรรมของอาณานคิมทีม่องว่าการ

เดนิทางไปศกึษาท�าความเข้าใจวฒันธรรม ‘อืน่’ คอืสญัลกัษณ์ของความ Sophisticated 

ความลึกซึ้ง ซับซ้อน ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงมีมิติทางอ�านาจที่กลับขั้วกัน 2 ขั้ว

 หนึง่, เมือ่ชนชัน้ผูม้เีวลาว่างจากประเทศทีเ่ป็นอดตี ‘เจ้าอาณานคิม’ เดนิทางไปเทีย่ว 

ยังประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศโลกที่สาม ยากจน และ 

มีเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - ในขั้วอ�านาจนี้ ประเทศที่ ‘เจ้าบ้าน’  

จะมภีาวะเกรงใจ ชืน่ชม ยนิด ีทีม่นีกัท่องเทีย่ว ฝรัง่ ผวิขาว มาเยอืน และพร้อมจะบรกิาร  

รับใช้ เอาใจ รู ้สึกภูมิใจที่ ‘นักท่องเที่ยว’ จากประเทศที่เจริญแล้วมาชื่นชม ยินดี  

เหน็คุณค่า ความงามของวถิวีฒันธรรมของเรา โปสเตอร์ ภาพถ่าย ภาพนิง่ โฆษณา วดิโีอ 

ภาพเคลื่อนไหว ที่โปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศเหล่านี้จะมีไวยากรณ์ที่ถอดรหัสได้

ชัดเจนถึงภาวะ Submissive ที่ซ่อนอยู่ในความเป็นหญิง เช่นภาพผู้หญิงในอาชีพของ

พนักงานต้อนรับพร้อมรอยย้ิมเชิญชวน หรือภาพผู้หญิงสวยในอาชีพต่างๆ อันเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมบริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม นวด สปา ฯลฯ

 สอง, เมือ่ชนชัน้ผูม้เีวลาว่างและมเีงนิจากประเทศทีเ่ป็นอดตีอาณานคิมของประเทศ

ตะวันตก แปรสภาพเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสัมผัส ‘ยุโรป’ อันเป็นตัวแทนของ

อารยธรรม วัฒนธรรม ‘ในฝัน’ เพราะคนเหล่านี้เสพความเป็นยุโรปผ่านวรรณกรรม 

ภาพยนตร์ ละคร

 สินค้าจากยุโรป เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ เสื้อผ้า อาหาร การศึกษา จาก ‘ฝรั่ง’ นั้น 

ในอดีตมีแต่ชนชั้นน�าเท่านั้นที่เข้าถึงและครอบครองได้ เมื่อชนชั้นน�าเริ่มมีเงินมีทอง  

การได้ครอบครอง เข้าถงึ ความเป็นตะวนัตกจงึเป็นหมดุหมายของความส�าเรจ็ เป็นความ

โก้เก๋ การได้ใส่เสือ้โค้ต รองเท้าบตู เดนิในหมิะ จงึเป็นภาพฝันของชนชัน้กลางในประเทศ

โลกที่สาม เมื่อไปถึง เราต้องได้ถ่ายรูปที่มีองค์ประกอบของความเป็นตะวันตกในฝัน 

ให้ครบถ้วน



 แต่แล้วทุนนิยมก็เดินทางมาถึงจุดที่มีสายการบินโลว์คอสต์ มี Airbnb ที่ท�าให้ ‘ชนชั้นผู้มีเวลาว่าง’ ในปริมาณมหาศาล

สามารถไขว่คว้าความฝันว่าด้วยการเข้าถึง สัมผัสความเป็น ‘ตะวันตก’ และท�าให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นน�า

 ขณะเดยีวกันมหาอ�านาจใหม่อย่างจีน หรอืลกูหลานไทคนูจากประเทศโลกทีส่ามทีร่�า่รวยอย่างชนดิทีเ่รยีกว่า Ridiculously 

Rich กส็ามารถประกาศศักดาไปเทีย่วทกุหนแห่งในโลกนีแ้บบไม่แคร์ ไม่ให้เกยีรตคินท้องถิน่ และพกเอาความเป็นนกัท่องเทีย่ว 

ไว้ในร่างแบบเต็มสตรีม นั่นคือไปเที่ยวอารมณ์ปล่อยผีในตัว คิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง และเห็นว่าห้วงเวลาของวันหยุดคือการ

หลุดจากโลกแห่งความเป็นจริง จะท�าอะไรบ้าบอแค่ไหนก็ได้

 ในขณะทีป่ระเทศมหาอ�านาจในยคุอาณานคิม ปัจจบุนักลบัยากจน เศรษฐกจิตกต�า่ สถติคินว่างงานสงูลิว่ และจ�าต้องพึง่

เงินจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากขึ้น เช่น สเปน ที่เกิดปัญหาประท้วงขับไล่นักท่องเที่ยว

 คนท่ีบาร์เซโลนาบอกว่า นกัท่องเทีย่วเข้ามาท�าลายเมอืง ร้านของช�าข้างบ้านทีเ่คยอดุหนนุกนักลบัมนีกัท่องเทีย่วมาเข้าควิ 

ซื้อของยาวเป็นกิโล ร้านอาหารเก่าแก่ข้างบ้านที่กินกันเป็นประจ�าก็แน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจนคนท้องถ่ินเข้าไม่ได้ ผู้คนที่

เคยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่นี่หลายทศวรรษ วันดีคืนดีเจอโนติสให้ย้ายออก เพราะเจ้าของขายให้กับนายทุนที่เปลี่ยนตึกเก่าเป็น

โรงแรม ธุรกิจ Airbnb ท�าให้มีนายทุนมากว้านซื้อบ้าน ห้อง อพาร์ตเมนต์ เพื่อท�าเป็นห้องเช่าส�าหรับนักท่องเที่ยว ท�าให้ราคา

ที่พักอาศัยแพงจนคนท้องถิ่นไม่มีปัญญาเช่า



แล้วอย่างนี้จะไม่ใหเ้กลียดนักท่องเที่ยวได้อย่างไร?

 เงินจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ได้กลับมาหาคนท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็น มิหน�าซ�้า

ยังซ�้าเติมชีวิตของพวกเขาให้ยากล�าบากขึ้นอีก

 นักกิจกรรมฝ่ายซ้ายในสเปนออกมาประท้วงและบอกว่านักท่องเที่ยวคือผู้ก่อการร้าย

ด้วยคอนเซปต์ที่ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือทุนนิยม และทุนนิยมคือปิศาจ ทุนนิยม

ท�าลายท้องถ่ิน และให้ผลก�าไรแต่กับพวกกระฎุมพี และขูดรีดเอาทรัพยากรชนชั้นล่าง 

ไปปรนเปรอนายทุน พวกเขาต้องการท�าลายห่วงโซ่ปิศาจทุนนิยมนี้

 ดังนั้น จึงประกาศ “นักท่องเที่ยวออกไป!”

วันหนึ่งคนไทยจะลุกขึ้นมาไล่นักท่องเที่ยวหรือไม่?
 ค�าตอบคือไม่ - เหตุผลคือ เพราะเมืองไทยไม่มี ‘ฝ่ายซ้าย’ และเราไม่เคยเห็นว่า  

การท่องเที่ยวคือส่วนหนึ่งของปิศาจทุนนิยม 

 ต่อให้การท่องเที่ยวนั้นจะถูกจัดการอย่างไม่ยั่งยืน 

 ต่อให้มีคนถูกไล่ที่เพื่อท�าโรงแรม รีสอร์ท 

 ต่อให้เมืองท่องเที่ยวหลายแห่งแปรคนพ้ืนเมืองให้เป็นเพียงลูกจ้าง และคนรับใช้ของ

นักท่องเที่ยว 

 เราก็ยังเห็นแต่ข้อดีว่า การท่องเที่ยวนั้นเป็นคุณต่อเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน 

และเรายังภูมิใจอีกว่า - โอ๊ย! นักท่องเที่ยวเขาอุตส่าห์มาเที่ยวบ้านเรา มาชื่นชมอาหาร 

วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ ประเพณขีองเรา - เรายิง่ต้องป่าวประกาศให้โลกรูว่้าประเทศเรา 

ดีแค่ไหน

 และต่อให้ไม่ใช่เมืองไทยที่ไม่มีฝ่ายซ้าย และไม่มีอุดมการณ์แบบซ้ายๆ ท�างานอยู่เลย  

ต่อให้ประเทศที่มีพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย มีคนหนุ่มสาวที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ฝ่ายซ้าย 

สุดท้ายก็ไม่มีใครต้านทานอ�านาจของทุนนิยมได้

 ประเทศญี่ปุ่นที่เคยเย่อหย่ิงใส่นักท่องเที่ยวจนเกือบจะเป็นการเหยียดหยาม หลัง

ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจก็ต้องหันมาค้าขายกับซอฟต์เพาเวอร์ และนั่นรวมถึงการขายการ 

ท่องเที่ยวด้วย

 สเปนที่ออกมาไล่นักท่องเที่ยวนั้น ทางรัฐบาลก็ออกมาปรามว่าอย่าออกมาฆ่าห่าน 

ที่ออกไข่เป็นทองค�าเลย

 ฝ่ายทีเ่ดนิทางสายกลางกบ็อกว่า เรายงัต้อนรบันกัท่องเทีย่วอยู ่แต่ขอให้รฐัแทรกแซง

อุตสาหกรรม ปกป้องคนท้องถิ่นบ้าง อย่างน้อยจัดการกับพวกปั่นราคาอสังหาริมทรัพย์ 

จนคนท้องถิ่นไม่มีที่อยู่ที่ยืน หรือจะจัดให้มีภาษีท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวจ่ายเงินค่าอยู่ต่อ

คนืให้รัฐบาลท้องถิ่นเอาเงนินัน้กลับมาให้ชมุชนท้องถิน่บ้าง กจ็ะลดแรงเสยีดทานได้ไม่น้อย

 ส่วนเมืองไทยนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขคงไม่ใช่เรื่องเรา ‘เย็นชา’ ใส่นักท่องเที่ยว แต่ที่เรา

ต้องแก้คือ อย่าพัฒนาการท่องเที่ยวจนคนท้องถ่ินไร้ศักดิ์ศรี มีความ Submissive ในเชิง

สัญลักษณ์ ย้อนกลับไปสู่ยุคอาณานิคมเท่านั้นเอง


