
รองรับ   รับรอง
เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

  ศัพท์ทางชีววิทยาค�าหนึ่ง (จริงๆ คือสองค�า) คือ  

Carrying Capacity คือศัพท์ที่ใช้อธิบายความสามารถ 

ในการ ‘รองรับ’ สัตว์หรือพืช (หรือสิ่งมีชีวิต) ชนิดต่างๆ 

ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ ซึ่งหมายรวมไปถึงเรื่องของอาหาร 

ที่อยู่อาศัย น�้า และสิ่งจ�าเป็นอื่นๆ

 การท่องเที่ยวก็เป็นอะไรคล้ายๆ แบบนั้นเหมือนกัน

นะครับ เพียงแต่ว่า ความสามารถในการ ‘รองรับ’ นั้น 

ไม่ได้มาเปล่าๆ แต่ถ้าหากว่าเรามีความสามารถในการ

รองรบัมากพอ ก็จะท�าให้คณุภาพของความสามารถในการ 

‘รับรอง’ นักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมือง  

ดีขึ้นตามไปด้วย

 แต่ถ้าหาก Carrying Capacity หรือความสามารถ

ในการ ‘รองรับ’ ไม่เพียงพอล่ะครบั ปัญหาทีจ่ะเกดิกบัการ 

‘รับรอง’ จะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่อยากจะคิดเลยจริงๆ!
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 ในทางการท่องเที่ยว มีการประยุกต์ใช้ศัพท์ทางชีววิทยา

ข้างต้น จนเกิดเป็นศพัท์ใหม่ (ทีจ่รงิๆ คอืสามค�ามาประกอบกนั) 

เรยีกว่า Tourism Carrying Capacity ซึง่เอาเข้าจรงิต้องบอกว่า 

นี่ไม่ใช่ ‘ศัพท์ใหม่’ อะไรนะครับ แต่เป็นแนวคิดเก่ียวกับการ

จดัการการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้มานานแล้ว จนอาจเรยีกได้ว่า ‘เก่า’ 

 แต่ถึงจะเก่า มันก็ยังเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะคือ

แนวทางในการจัดการกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้การรองรับกับ

รับรองนั้นได้ส่วนกัน

 องค์กรอย่าง World Tourism Organization ให้นิยาม 

Tourism Carrying Capacity เอาไว้ว่า หมายถึงปริมาณคน 

(คือนกัท่องเทีย่ว) สงูสดุ ทีจ่ะเข้าไปเยีย่มชมเป้าหมายปลายทาง 

หน่ึงๆ ได้ในเวลาเดยีวกนั โดยไม่ก่อให้เกดิการท�าลายส่ิงแวดล้อม 

ทัง้ทางกายภาพ ทางเศรษฐกจิ และทางสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้ 

ไม่สร้างปัญหาจนท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจ 

ถึงระดับที่รับไม่ได้

 นอกจากนี ้ยงัมอีกีนยิามหนึง่ทีบ่อกว่า Tourism Carrying 

Capacity หมายถึง ‘ระดับ’ ที่พื้นที่หนึ่งๆ จะสามารถรองรับ

กิจกรรมของมนุษย์ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการท�าลาย จนท�าให ้

ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้อยู ่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เกิดผลกระทบ 

ที่รับไม่ได้

 พูดง่ายๆ ก็คือ Tourism Carrying Capacity ก็คล้ายๆ 

Biological Carrying Capacity นั่นแหละครับ มันคือระดับ 

‘ความทนได้’ ของพืน้ที่หนึี่งๆ ที่มตี่อปริมาณผู้เข้าไปเยี่ยมเยือน 

(หรือจริงๆ ก็คือการเข้าไปรบกวนสมดุลในมิติต่างๆ) 

 ทีนี้ถ้าเป็นพื้นที่ทางชีววิทยา สิ่งที่เราท�าได้ก็คือการ ‘กัน’ 

มนุษย์ออกไปจากพื้นที่ที่เปราะบาง หรือพื้นที่ที่สามารถรองรับ

การท�าลายได้น้อย แต่ถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวล่ะ เราจะท�า

อย่างไรดี
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 ถ้าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ขีนาดเลก็ เช่น พืน้ทีธ่รรมชาตหิรอืพืน้ทีโ่บราณสถานบางแห่ง การจดัการการท่องเทีย่ว 

ด้วยการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวผ่านการจัดการ (Visitor Management) เป็นเรื่องที่ท�าได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเราขยาย 

‘เป้าหมายปลายทาง’ (Destination) ของการท่องเที่ยวให้ใหญ่ขึ้นถึงระดับ ‘เมือง’ ล่ะ เราจะท�าได้อย่างไร

 ล�าพังถ้าเป็นพืน้ทีเ่ลก็ๆ Tourism Carrying Capacity กถ็กูวจิารณ์มานานแล้วว่าเป็นวธิกีารที่ใช้จรงิไม่ค่อยจะได้ 

เพราะมันคอืหลกัการทีว่างอยูบ่นฐานการค�านวณทีค่ดิว่า โลกนัน้มคีวามคงที ่(Stable) และท�านายได้ (Predictable) 

แต่เอาเข้าจริง โลกไม่ได้เป็นแบบนั้น ดังนั้น การค�านวณตัวเลขที่เรียกว่า Maximum Visitors หรือผู้มาเยือนจ�านวน

มากที่สุดเท่าที่จะพอยอมรับได้ จึงเป็นเรื่องยาก แถมยังอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาด้วย 

 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีนกหายาก และอยากสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวดูนก แล้วเราตั้ง 

ข้อก�าหนดขึน้มาว่า มคีนเข้ามาในพืน้ทีน่ี้ได้แค่ปีละ 100 คน แต่ปัญหากค็อื กลุม่คนแต่ละกลุม่ทีเ่ข้ามาในพ้ืนที ่ย่อมมี 

ผลกระทบ (Impact) ต่อพื้นที่แตกต่างกันไป ผลกระทบยังเปล่ียนแปลงไปโดยมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น 

ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ 

 ทีส่�าคัญก็คือ ยูเนสโกก็เคยบอกว่า สถานทีท่ีม่กีารจ�ากดัผูเ้ข้าเยีย่มชมจะก่อให้เกดิปัญหาทีห่ลายคนคดิไม่ถงึ นัน่คอื 

มันท�าให้นักท่องเที่ยวจ�านวนหนึ่งคิดว่าสถานที่นั้นๆ มีการปกป้องดูแลที่ดีกว่าที่เป็นจริง ผลลัพธ์ก็คือเกิดการดูแล 

ท่ีแย่กว่าความเป็นจรงิขึน้มา  แล้วถ้าขยายจากแหล่งท่องเทีย่วขนาดเลก็ มาเป็น ‘เมอืง’ ทัง้เมอืงล่ะ จะเกดิผลกระทบ 

อะไรขึ้นบ้าง?
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 ถ้าเราดเูทรนด์การท่องเทีย่วทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนัและทีจ่ะเกดิขึน้

ต่อไปในอนาคต เราจะพบว่าวธีิท่องเทีย่วแบบใหม่นัน้ควบคมุได้ยาก

ขึน้ด้วย เพราะนกัท่องเทีย่วยคุใหม่นยิมเทีย่วแบบ ‘เทีย่วเอง’ เพราะ

สามารถจองห้องพักผ่าน App ต่างๆ ได้ทันทีทันควัน ท�าให้กลุ่ม 

นักท่องเที่ยวมีลักษณะเล็กลง กระจายตัวมากขึ้น และเข้าถึงพื้นที่

ต่างๆ ได้มากขึ้น

 นักท่องเที่ยวยังแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

เร็วและมากข้ึนกว่าสมัยก่อนด้วย บ่อยครั้ง องค์กรที่ดูแลด้านการ 

ท่องเท่ียวอาจตามนักท่องเทีย่วไม่ทนัด้วยซ�า้ไป เพราะการบอกเล่าแบบ 

‘ปากต่อปาก’ นัน้ทรงพลงัมากกว่าการประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงาน

ใหญ่ๆ มาก ท�าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ที่อาจมี

ความสามารถในการรองรับต�่า ปัญหาจึงอาจเกิดขึ้นได้

 ประมาณกันว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล ซึ่งถือว่าเป็น 

กลุม่คนทีม่คีวามรูเ้รือ่งเทคโนโลยมีาก โดยนิยมการแชร์เร่ืองราวชวีติ 

ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างต่อเนื่อง จะใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง

มากขึ้น 1.6 เท่า คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภายในปี 2563 ซึง่เป็นแนวโน้มการเดินทางท่องเทีย่วแบบนีน้ีเ่อง ทีจ่ะ 

ส่งผลต่อการดูแลควบคุม Tourism Carrying Capacity ในอนาคต

 แล้วควรจะท�าอย่างไร?

 ทีจ่รงิ วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งนีท้ีด่ทีีส่ดุ กค็อืต้องย้อนกลบัมาดู 

‘พืน้ฐาน’ ของแหล่งท่องเทีย่วเอง ว่ามคีวามสามารถในการรองรบั

ได้มากแค่ไหน โดยอาจต้องพิจารณากันเป็นเรื่องๆ ไป เช่น

 ดูว่าเมืองนั้นๆ มีความสามารถในการรองรับทางกายภาพ 

(Physical Carrying Capacity) ได้มากแค่ไหน การรองรับ 

ทางกายภาพก็คือจ�านวนของนักท่องเที่ยวที่ เมื่อเข ้ามาแล้ว 

จะมีที่พัก ที่อยู่ ที่กิน มีความสามารถในการรองรับขยะที่เกิดจาก 

นักท่องเที่ยว ฯลฯ

 นอกจากนี้ ยังอาจต้องดูความสามารถในการรองรับทาง

เศรษฐกิจ (Economic Carrying Capacity) ด้วย การรองรับ 

ทางเศรษฐกิจคือการรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อชมุชนหรอืเมอืงนัน้ๆ เมือ่เปลีย่นตวัเองจนกลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว

 สิ่งส�าคัญถัดมาก็คือ ความสามารถในการรองรับทางสังคม 

(Social Carrying Capacity) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสองอย่าง

แรก นัน่คอืเมือ่นกัท่องเทีย่วเข้ามาในพืน้ทีห่รอืเมอืงมากขึน้เรือ่ยๆ 

ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทางสังคมวัฒนธรรมตามมา 

 ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการรองรับทาง

ชวีภาพ (Biophysical Carrying Capacity) ซึง่หมายถงึการรองรบั

ในด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นข้อกังวลหลักของหลายแหล่งท่องเที่ยว

ในเมืองไทย เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่เขตร้อนที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง และเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย

 ความสามารถในการรองรับในมิติต่างๆ เหล่านี้ ต้องน�ามา

คลี่แผ่แล้วดูกันอย่างละเอียด เพราะทุกอย่างสอดประสานกัน

อย่างแน่นแฟ้น ถ้านกัท่องเทีย่วมจี�านวนมากเกนิกว่าความสามารถ 

ที่เมืองจะรองรับได้ ก็อาจเกิดปัญหาที่พักไม่เพียงพอ ปัญหาขยะ 

ล้นเมือง รวมไปถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม และปัญหาสังคมอื่นๆ 

ติดตามมาได้

 อย่างไรก็ตาม ค�าถามที่เกิดขึ้นก็คือ แล้วเราจะหา ‘ขอบเขต’ 

ของ ‘ความสามารถในการรองรับ’ ที่ว่านี้ได้อย่างไร 

 เพราะเอาเข้าจริงแล้ว - มันหาไม่ได้!
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 เหตผุลทีห่าไม่ได้ ก็เพราะมนัมแีรงดงึกนัอยูส่องทาง ทางหนึง่กค็อืความพยายาม

จะท�าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมือง (หรือแหล่งท่องเที่ยว) มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  

แต่อีกทางหนึ่งก็คือความพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้ สองแรงดึงนี้ไม่เคยสมดุลกัน 

ดังนั้น ตัวเลขที่เกิดจากการค�านวณจึงไม่เคยน�ามาใช้งานได้จริง

 ปัญหาของการที่เมืองไม่มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว แต่เรายัง

ต้อนรับนักท่องเที่ยว และต้องการให้เกิดการรับรองนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดเพื่อเม็ดเงิน

ที่เข้ามา ก็คือในที่สุด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะย้อนกลับมากัดกินและท�าลายตัวเอง 

เพราะมันคือวิถีที่ไม่ยั่งยืน

 ปัญหานั้นซับซ้อนกว่าแค่แง่มุมเรื่องการท่องเที่ยว เช่น ความไม่เพียงพอของ 

ห้องพกั ฯลฯ แต่ต่อให้เร่งการเตบิโตในแง่นีม้ากขึน้ กย็งัต้องกลบัไปดบูรบิทที่ใหญ่กว่า 

นั่นคือบริบทด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ที่จะรองรับ 

 แอนนา พอลล็อค (Anna Pollock) นักเขียนจาก The Guardian ของอังกฤษ 

บอกว่าโลกของเราน้ันจ�ากัด (เป็น Finite Planet) แต่การโฆษณาประชาสัมพันธ ์

ที่ไม่จ�ากัด บวกกับวิธีเดินทางแบบใหม่ๆ ท�าให้มีการช�าแรกแทรกซอนเข้าไปถึง 

ภาคส่วนต่างๆ ที่ละเอียดอ่อนเปราะบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งในอีกแง่หนึ่ง 

ก็ต้องขอบคุณความขาดแคลนของทรพัยากรด้วย เช่น น�า้ อาหาร หรอืไฟฟ้าไม่เพยีงพอ 

ในบางพื้นที่ ท�าให้เป็นการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวลงโดยธรรมชาติ แต่การปล่อยให้

เกิดการจ�ากัดโดยธรรมชาติแค่นั้นไม่เพียงพอ

 เธอบอกด้วยว่า มีหลายเหตุผลที่โมเดลการท่องเที่ยวแบบเก่านี้ ถือเป็นเรื่อง 

ล้าสมัยและไม่ตอบรับต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันวางตัวอยู่บนการบริโภคและการ 

กระจายสินค้าและบริการที่มีลักษณะ ‘เหมือนกันไปหมด’ (Homogenisation)  

ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความพยายามจะสร้างมาตรฐานแบบเดียวกัน นั่นท�าให้คนไม่ตื่นเต้น 

ต่อแหล่งท่องเทีย่วทีม่รีปูแบบเดมิๆ และต้องพยายาม ‘ไปให้ไกล’ มากยิง่ขึน้ เพือ่เข้าถงึ 

สิ่งที่จะสร้างความมหัศจรรย์ให้กับตัวเอง ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นก็มักมีความเปราะบางทาง

สิ่งแวดล้อม

 พื้นที่ที่ว่า เมื่อได้รับความนิยมมากขึ้น ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แต่อย่าง

ที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าองค์กรที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวมักจะไม่ ‘เท่าทัน’ พื้นที่

ใหม่ๆ เหล่านี้ ที่ถูกบุกเบิกโดยวิถีท่องเที่ยวแบบใหม่ ดังนั้น ปลายทางใหม่ๆ (เรียกว่า 

Youthful Destinations) จึงมโีอกาสทีจ่ะถกูท�าลายได้มาก เพราะมกีารควบคมุดแูลน้อย 

หรือไม่มีเลย

5.



 พืน้ทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามสามารถในการรองรบัน้อยเหล่านี ้บ่อยครัง้กลายเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วที ่‘ตายเรว็’ 

(Perishable) คือพอมีคนไปเสพได้ระยะหนึ่ง ความงามหรือทรัพยากรในการท่องเที่ยวก็หมดไป 

 ในส่วนของผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่อง ในระยะแรกอาจยนิดต้ีอนรบันกัท่องเทีย่วใหม่ๆ เหล่านี ้แต่ในทีสุ่ดกจ็ะพบว่า  

นักท่องเที่ยวเหล่านี้ท�าให้ราคาที่ดิน อาหาร น�้า บ้าน และสาธารณูปโภคต่างๆ สูงขึ้น ผลกระทบในแง่ลบ 

จึงเกิดขึ้นกับคนที่เป็น ‘เจ้าบ้าน’ ซึ่งมักต้องท�าหน้าที่ ‘รับรอง’ นักท่องเที่ยว 

 เหตแุละผลต่างๆ เหล่านี ้ล้วนกระทบชิง่และส่งผลกลบัไปกลบัมา ความสามารถในการรองรบัและความ

สามารถ (หรือความยินดี) ในการรับรองจึงส่งผลต่อกันและกันเหมือนเล่นชักเย่อ

 วิธีทีท่�าได้ก็คือต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมการท่องเทีย่วใหม่ ซึง่แอนนา พอลล็อค บอกว่า คอื Conscious 

Travel หรือการท่องเที่ยวโดยมีส�านึก แรกสุดก็คือ เจ้าบ้านเองต้อง ‘ตื่น’ ขึ้นมามองโลกด้วยสายตาที่ต่าง 

ออกไป นัน่คอืพืน้ทีท่ีต่วัเองอยู ่ไม่ใช่ทรพัยากรทีจ่ะน�ามาใช้อย่างไรก็ได้ แต่เป็นทีท่ีต้่องปกป้องคุม้ครอง และ

ดูแลด้วยตัวเอง จึงจะสร้างความสามารถในการรองรับที่เหมาะสมขึ้นมาได้

 อีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องไม่มองนักท่องเที่ยวเป็นแค่ ‘หน่วยการบริโภค’ แต่ต้องเห็นเป็น ‘แขก’ จริงๆ  

ที่เดินทางมาเพื่อเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง

 ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง เพราะการท่องเที่ยวมีส่วนส�าคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

ได้มหาศาล,

 ถ้าเพียงแต่จะมีการก�ากับดูแลอย่างเข้าใจเป็นฐานเสียก่อน


