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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย จ านวน 8 แห่ง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยวิธีเลือกตามทฤษฎี
แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 24 คน และการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ จ านวน 14 คน จากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย คือ ร่างรูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5CM-model) ประกอบด้วย
แนวทางการจัดการ 5 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 2) การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ 
3) การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4) การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และ 5) การจัดการผลกระทบ
เชิงสร้างสรรค์ เป็นการน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการผสานการจัดการทั้ง 5 รูปแบบ
เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงค านึงผลกระทบ
ทางสังคมสิ่งแวดล้อมและการด ารงรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้สืบไป 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างข้อสรุปภาพรวม
ของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งหากน าไปใช้
กับการจัดการในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน อาจต้องมีการประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
และควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงของทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: ทุนทางวัฒนธรรม การจัดการ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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ABSTRACT 

 
 This research aimed to study the general situations, problems, difficulty and ways of 
managing cultural capital including was to create a cultural capital management model aimed 
at creative tourism in Thailand. This study was qualitative research. The areas where the 
researcher collected data were 8 creative tourist spots in Thailand. The sample was comprised 
of 24 key informants obtained by purposive sampling and another 14 key informants obtained 
by snowball sampling. The tool used for data collection was interview-guide. The collected 
data was using in-depth interview and analyzed by content analysis. 
 The research findings revealed that cultural capital management aimed at creative 
tourism was comprised of 5 aspects, as follows: 1) community creation management 
2) story creation management 3) activity creation management 4) communication creation 
management, and 5) impact creation management. The model, as integrated through these 
5 mentioned creation management aspects, led to creative tourism that produced economic 
benefits, while concurrently considering impacts on the social, environmental, and cultural 
sustainability of communities. 
 Suggestions for the use of research results. In this research, the researcher had 
created an overview of cultural capital management for creative tourism in Thailand. If use to 
management at the village or community level, may need to apply as appropriate for each 
area. Further study on the impact of tourism on the change of cultural capital should be 
conducted to develop a more effective management model. 
 
 
 
Keyword: cultural capital, management, creative tourism 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ที่ ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความตั้งใจและความทุ่มเท
ของทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านในทุกพ้ืนที่ที่ได้ให้ความเมตตาให้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยความสะดวกอย่างดียิ่งทุกประการ และขอบคุณผู้ร่วมเดินทางคนส าคัญ
นางสาวภิญญา วรุณทรัพย์ ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลตลอดทุกการเดินทางท าให้งานวิจัยครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    
 ผู้วิจัยหวังว่า หากงานวิจัยฉบับนี้พอจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ ขอมอบคุณความดีทั้งหมดนี้
ให้แก่คณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนจนได้ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ รวมถึงตอบแทนพระคุณมารดา
บิดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดที่อาจเกิดขึ้นผู้วิจัยขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว และยินดีน าไปแก้ไขเพ่ือการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อไป  
 
 

  นางสาวดาริน วรุณทรัพย์ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของทุกประเทศจึงให้ความส าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพ่ือครอบครองส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชีย
และอาเซียนต่างก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ของตนเพ่ิมมากขึ้น การท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  
ดังนั้น ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ จึงมีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยว
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีชัดเจน 
บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง ประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานในการเดินทางที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ บุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพและมีระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว
ที่ดีด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากรายงาน
ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO: united nation world tourism organization) ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 561 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 21 ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ขยายตัวสูงสุด ร้อยละ 9 รองลงมา 
คือ ภูมิภาคแอฟริกา อเมริกา และยุโรป ตามล าดับ (UNWTO, Barometer 19 September 2008) 
ส าหรับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันจากรายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2559 
พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง เข้ามายังประเทศไทย 8,228,278 คน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.09 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558, หน้า 14-72) 
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการขยายตัวทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ดังนั้น การจัดท า
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยจึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ออนไลน์, 2558) 
ได้น าแนวคิดการพัฒนาแบบใหมม่าจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการวางรากฐาน
การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยเน้นความเป็นเอกภาพร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน 
และต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศ นั่นคือ การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม นับเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
การวัดความส าเร็จของการท่องเที่ยว โดยครอบคลุมในหลายมิติที่สมดุลกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องใช้ตลาด
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เป็นตัวน า เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายได้ชัดเจน และพัฒนาตัวสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดซึ่งก็คือนักท่องเที่ยวนั่นเอง  
 ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอาด 
มีการรักษาสภาพแวดล้อม และใช้สื่อสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น รูปแบบของการท่องเที่ยว
จึงมีแนวโน้มท่องเที่ยวแบบอิสระสนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ให้ความสนใจกับชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 
อีกทั้งกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมก าลังได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกเปลี่ยนถ่าย
เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นล าดับ และก าลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ค านึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ดังนั้น จึงเป็นโอกาส
ในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2554, หน้า 14-72) 
 กลุ่มของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะแสวงหาทิศทางการ ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
(new travel paradigm) ที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวมวลชน (mass tourism) แบบเดิมที่เน้น
การพักผ่อนหย่อนใจ (sun-sea-sex tourism) หรือการเยี่ยมชมวัฒนธรรมที่แปลกแตกต่าง (cultural 
tourism) ซึ่งได้รับข้อวิจารณ์ว่าส่งผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและความยั่งยืน
ของชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว แนวคิดใหม่ที่จะตอบสนองการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพจึงได้ถูกเสนอขึ้น 
ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ (new travel 
paradigm) และทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่ค านึงถึงความยั่งยืนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ ให้มีการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาครัฐได้ตระหนักในความส าคัญถึงการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงกลุ่มลูกค้า
ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ออนไลน์, 2558) 
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม โดยองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO: united nations educational, scientific and 
cultural organization) ที่สนับสนุนการด ารงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม (UNESCO, 2006, 
pp. 2-4) เพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
ให้ความส าคัญกับความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน โดยเชื่อมั่นว่าการเข้ามา 
ร่วมเรียนรู้ท ากิจกรรมอันมีคุณค่าของชุมชน ผ่านการเชื้อเชิญของชุมชนที่พร้อมส าหรับการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดการจดจ าและความประทับใจอย่างลึกซึ้งถึง “จิตวิญญาณ” ของพื้นที่
ของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากเดิมซึ่งเป็นการท่องเที่ยว
เพ่ือชมสถานที่ พิพิธภัณฑ์ ราชวัง ตลาด อนุสาวรีย์หรือหาดทราย หรือทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural resources) มาให้ความสนใจในทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม 
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(intangible cultural resources) มากขึ้น เช่น วิถีชีวิต บรรยากาศ อัตลักษณ์ หรือการสร้างสรรค์ เช่น 
งานหัตถกรรมและศิลปะ โดยสนใจวิถีชีวิตของคนธรรมดามากกว่าวิถีชีวิตหรูหราแบบราชส านักหรือชนชั้นสูง 
(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556, หน้า 55) 
 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยอาศัย
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน 
และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การเรียน
ภาษาท้องถิ่น การทอผ้า การวาดภาพวาด การแกะสลักและการท าอาหารพ้ืนบ้าน เป็นต้น (ภัยมณี แก้วสง่า
และนิศาชล จ านงศรี, 2555, หน้า 91-109) ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ส่งผลต่อชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
รวมถึงเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนช่วยการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นและเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนเกิดการผลิตสินค้าท้องถิ่นซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Raymond (2008, pp. 63-69) ที่ได้ท าการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
ได้น าเอาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวที่เกาะใต้ โดยจัดให้มีเครือข่าย
ของศิลปินพ้ืนบ้าน เพ่ือน าไปสู่การจัดอบรม (workshop) เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมให้กับนักท่องเที่ยว
เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่การสานเส้นใยแบบพ้ืนเมือง (harakeke-flax weaving) 
การแกะสลักไม้กระดูก หรืองานโลหะ เซรามิค การปลูกพืชพ้ืนถิ่นหรือการปรุงอาหารทะเลแบบชาวเมารี 
การจัดการอบรมนั้นมีหลายรูปแบบนับตั้งแต่การใช้เวลา 2 ชั่วโมง ถึง 4 วัน และมีกลุ่มนักท่องเที่ยว
เข้าร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ จนถึงจ านวนกลุ่มละ 12 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่อคนตั้งแต่ 55-650 เหรียญนิวซีแลนด์  
เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับชุมชนโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน 
 ทุนวัฒนธรรมมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) สิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคนและกลุ่มคนมาอย่างยาวนาน (embodies 
state) เช่น ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่มและความเชื่อ 2) สิ่งที่เป็นรูปธรรม (objectified state) 
ในรูปแบบของ สินค้าวัฒนธรรม เช่น รูปภาพ หนังสือ สิ่งก่อสร้างสถานที่ที่เป็นมรดกโลก 3) ความเป็นสถาบัน 
(institutionalization state) ซึ่งสามารถท าให้เกิดความเป็นรูปธรรม เช่น กติกา การยอมรับที่หลายๆ คน
เห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ วัดและโรงเรียน (Bourdieu, 1986, pp. 64-75) 
นอกจากนี้ ทุนทางวัฒนธรรมยังรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนซึ่งแบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage) คือ สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่น สถานที่ อาทิ ที่อยู่อาศัย ชุมชน 
อาคาร รวมถึง งานฝีมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม 
(intangible cultural heritage) รวมถึง ประเพณี ขนบธรรมเนียม ภาษา เพลง พิธีกรรม เทศกาล 
ทักษะพิเศษ เป็นต้น (ICOMOS, 1999, pp. 23-24) ซึ่งมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นต้นทุนส าคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพราะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่าง
ในแต่ละท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  (นรินทร์ สังข์รักษา 
และสมชาย ลักขณานุรักษ์, 2555, หน้า 273-292) 
  การน าทุนวัฒนธรรม  เช่น เรื่องราว (story) เนื้อหา (content) ของวัฒนธรรมไทยมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการหรือสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของตนเพ่ือสร้างจุดขาย 
สอดคล้องกับการพัฒนาทุนวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) 
ที่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมุ่ งไปที่การเชื่อมโยงระหว่างทุน 6 ทุน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

4 

คือ ทุนธรรมชาติทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงินและทุนวัฒนธรรม โดยทุนวัฒนธรรม
เป็นจุดศูนย์กลางที่ เชื่อมโยงกับทุนประเภทอ่ืนๆ ทุนวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกิจกรรมต้นน้ า 
(upstream) ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การบ ารุงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม
และการน าทุนวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมได้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรมและในแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ 
(2550-2559) รวมถึงการน าไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ลักษณะ
ตามอัตลักษณข์องทุนทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ คือ 1) มรดกทางวัฒนธรรม 
(cultural heritage) หมายถึง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์
โบราณคดีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม โดยแบ่งเป็นกลุ่มแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม (traditional cultural expression) เช่น เทศกาล งานประเพณีต่างๆ และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม 
(cultural sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์เป็นต้น 2) วิถีชีวิต (lifestyles) หมายถึง กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ทั้งวิถีชีวิตของสังคมเมือง และวิถีชีวิตสังคมชนบท ในแง่การเรียนรู้
การด ารงชีวิตหรือวิถีการประกอบอาชีพ 3) ศิลปะ (arts) หมายถึง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ของศิลปวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ (visual arts) การวาดภาพ รูปปั้น และศิลปะการแสดง (performing arts) 
การแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร เป็นต้น 4) สินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่าง (functional creation) หมายถึง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ เป็นสินค้าและบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการแตกต่างกัน เช่น เรียนท าอาหารไทย 
เรียนมวยไทย ฝึกสมาธิ และการจัดกิจกรรม (workshop) เป็นโปรแกรมการฝึกปฏิบัติโดยเน้นการเรียนรู้
ร่วมกันและทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ เป็นต้น  (กองประสานการลงทุน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2556) 
 นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้จัดท าชุดข้อมูล เพ่ือส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยการรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ของเมือง  
ไทยจากทั้ง 77 จังหวัดและด าเนินการจัดท าชุดข้อมูล (directory) พร้อมกันนี้ยังได้จัดท าเอกสาร e-book 
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นคู่มือในการแนะน าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยคัดเลือกตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ จ านวน 9 แห่ง 
ประกอบด้วย ภาคกลาง ได้แก่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม ภาคเหนือ ได้แก่ 
บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ เชียงใหม่ และบ้านหาดผาขน น่าน ภาคใต้ ได้แก่ เมืองเก่าภูเก็ต 
ชิโนโปรตุกีส ภูเก็ต ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย พังงา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ เมืองเก่าเชียงคาน เลย และฟาร์มโชคชัย นครราชสีมา ซึ่งแต่ละแห่งมีคุณค่าและมีความแตกต่าง
หลากหลายกันไป บางแห่งมีความเด่นชัดในวิถีแห่งการพ่ึงพาธรรมชาติ บางแห่งสืบทอดภูมิปัญญาไทย
มาเป็นเวลาหลายร้อยปี และบางแห่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเปี่ยมเสน่ห์ที่ยาก
จะหาที่ใดเสมอเหมือน (กองประสานการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2556) 
 ด้วยความเหมาะสมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบทั้ง 9 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกนั้น
สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาในกระบวนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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โดยการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ผ่านขั้นตอน
การปรับปรุง (modification) สู่กระบวนการท าให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ (commodification) และ
สุดท้ายคือ การท าให้มีมาตรฐาน (standardization) (McKercher & du Cros, 2002, p. 115) ในการเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวตามแนวคิดของ Dickman (1996, p. 208; 
Tourism Western Australia, 2008, pp. 5-15) ที่แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (tourist 
destination and tourism product) จ าเป็นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประการ หรือ 5As นั่นคือ 
สิ่งที่ดึงดูดใจ (attraction) ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
(amenity) ที่พัก (accommodation) และกิจกรรมต่างๆ (activity) ผสานกับการจัดการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยการประยุกต์แนวคิดส่วนประสมการตลาด 7Ps นั่นคือ product, price, 
place, promotion people physical evidence process ของ Booms & Bitner (1981, pp. 47-51) 
และ Kotler (1997, p. 98) ร่วมกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สามารถตอบสนอง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษา
โอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย (Eber, 1992, p. 3) แนวทางดังกล่าว ถือเป็นฐานความรู้เบื้องต้น
ในการศึกษาเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ในพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 จากรูปแบบกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทีน่ าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
เปิดโอกาสให้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่น าไปสู่
การท าความความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ท่องเที่ยว หากมีรูปแบบการจัดการที่ดีจะน าไปสู่ความสมดุล
ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยที่จะท าให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประสบผลส าเร็จและเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน เริ่มจากการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนบางอย่างที่ก าลังเลือนหายขึ้นมาใหม่ การปลุกจิตส านึกทางด้านวัฒนธรรม
ให้เกิดขึ้นในชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาให้มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้
และการอนุรักษ์สืบสาน (นิตยา ทองเสนอ และอุทิศ สังขรัตน์, 2558, หน้า 187) ให้ชุมชนมีความตระหนัก
ในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักท่องเที่ยวผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสร้าง
ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและจะก่อให้เกิดความจดจ าประทับใจอย่างลึกซึ้ง
ถึง “จิตวิญญาณ” ของพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Rui Carvalho (2014, 
pp. 17-28) พบว่า การศึกษาวิจัยทุนทางวัฒนธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ยังมีจ านวนน้อย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสู่การจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปได้ 
 การพัฒนาท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ที่เป็นแนวทางหนึ่งในการน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม
มาพัฒนาให้เกิดการสร้างรูปแบบการสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นการผสมผสานการน าวัฒนธรรม
ประเพณีสิ่งที่ดีงามของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมมาสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่
ให้มีความน่าสนใจภายใต้ความเข้มแข็งของชุมชนที่จะยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของชุมชนให้เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
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ได้อย่างคุ้มค่า เอ้ือประโยชน์ให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร่วมกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ของชุมชน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน เมื่อเกิดการจัดการ
อย่างเป็นระบบและประสบความส าเร็จแล้ว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 
และกลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ด้วยความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับความส าคัญ
ของทุนทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในงานวิจัยฉบับนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย เพ่ือท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วไปให้กลายเป็น
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวหรือกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
ทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปะ และสินค้าที่ตอบสนองความแตกต่าง โดยอาศัยการศึกษา
ข้อมูลจากพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ซึ่งหากรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์กระจายไปในหลายพ้ืนที่ โดยทั่วไปแล้วไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น
หากแต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์เปิดโอกาส
ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้ต่อไป  
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 สภาพทั่วไป ปัญหา และอุปสรรคในจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร 
 1.2.2 แนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย
เป็นอย่างไร 
 1.2.3 รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย
เป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา และอุปสรรคในจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
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 1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย 
 1.3.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการศึกษาและน าเสนอรูปแบบ
การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ดังนี้ 
 1) แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม 
 2) แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที ่ยว การท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 3) แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
 รวมถึงเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจดัท าเป็นร่างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับ
เลือกจากกองประสานการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2556 ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ 
(กองประสานการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2556) จ านวน 8 แห่ง ซึ่งเป็นการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่อาศัยผลของการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นฐาน
ส าหรับท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ส าหรับปรากฏการณ์นั้น จึงเน้นศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้มีความรู้
หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องที่ต้องการศึกษา (information-rich case) มีความพร้อมและสมัครใจ
ในการให้ข้อมูลในฐานะผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) เพ่ือท าการสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth 
interview) ได้แก ่  
 1) เจ้าหน้าที่ประสานงานการท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเบื้องต้น
เพ่ือการท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
 2) ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่นักท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่วิจัยทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
 3) นักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
 4) ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก snowball technique จ านวน 14 คน 
 รวมทั้งสิ้น 38 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) โดยวิธีเลือกตามทฤษฎี 
(theoretical sampling) จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถตอบปัญหาการวิจัย
ได้ครอบคลุมตรงประเด็น และการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (snowball technique) ที่เมื่อผู้วิจัย
ท าการเลือกและเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็จะรู้ว่าควรศึกษาในประเด็นใด
เพ่ือให้ได้ค าตอบของงานวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลต่อไป จนพบว่าแม้จะสัมภาษณ์
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คนอ่ืนๆ ต่อไปก็ไม่ได้ข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมอีกเรียกได้ว่าข้อมูลมีความอ่ิมตัว (saturation of data) ผู้วิจัย
จึงหยุดเก็บข้อมูล 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (qualitative research) ภายใต้กระบวนทัศน์
การวิจัยแบบสร้างสรรค์นิยม (constructivism paradigm) ด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ด าเนินไป
ตามธรรมชาติ (naturalistic inquiry) มุ่งเน้นพรรณนาปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างเข้มข้น (intensive) 
ลุ่มลึก (in-depth) เห็นภาพพจน์ ให้ความสนใจต่อประเด็นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างเพ่ือก าหนด
เป็นข้อสรุปทั่วไปในกรณีอ่ืน โดยใช้การศึกษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุ่ม (collective case study) 
หรือ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพหุ (multiple case study) โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัยจากกรณีตัวอย่าง
เฉพาะหลายรายมาใช้ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้อย่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้น 
(องอาจ นัยพัฒน์, 2554, หน้า 332-335) ซึ่งต้องศึกษาในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จและมีความโดดเด่น
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆ พบว่า 
กองประสานการลงทุน (กปท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) ได้ท าการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ต้นแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จาก 77 จังหวัด และท าการคัดเลือกตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ จ านวน 9 แห่ง 
(กองประสานการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2556) ซึ่งในจ านวนนี้มี 1 แห่ง คือ 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) อยู่ในระหว่างปิดปรับปรุงไม่มีก าหนด มีเพียง 
8 แห่ง ที่มีความพร้อมในการศึกษาประกอบด้วย   
 1) ภาคกลาง ได้แก่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และศูนย์อนุรักษ์
ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม  
 2) ภาคเหนือ ได้แก่ บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ เชียงใหม่ และบ้านหาด
ผาขน น่าน  
 3) ภาคใต้ ได้แก่ เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส ภูเก็ต ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยชุมชนเกาะยาวน้อย พังงา และ 
 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เมืองเก่าเชียงคาน เลย และฟาร์มโชคชัย 
นครราชสีมา  
 ซ่ึงแต่ละแห่งมีคุณค่า และความแตกต่างหลากหลาย ตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงใช้พื้นที่ต้นแบบทั้ง 8 แห่งเป็นพื้นที่ในการวิจัย 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา  
12 เดือน  
 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาจัดท าเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังแผนภาพ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในบริบทสังคมหนึ่ง ที่สร้างข้ึนจากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา ผ่านการยอมรับร่วมกันของสมาชิกในสังคมนั้น น าไปสู่กระบวนการสั่งสม
และถ่ายทอดจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสังคมซึ่งปรากฏทั้งในเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้และในเชิง
นามธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 1.6.2 ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมตามแนวคิด Throsby (2001, pp. 1-14; Bourdieu, 
1986, pp. 241-258) เป็นหลักร่วมกับการศึกษาแนวคิดอ่ืนๆ ในงานวิจัยฉบับนี้จึงได้ก าหนดกรอบนิยาม
ของทุนทางวัฒนธรรมว่า หมายถึง สินทรัพย์ที่มีการฝังตัว (embodies) สะสม (stores) และให้ (provides) 
คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น โดยมีลักษณะส าคัญ 2 ลักษณะ 
คือ เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  
 แสดงให้ปรากฏได้ใน 3 รูปแบบ คือ 1) สิ่งที่ฝังอยู่ ในตัวคนและกลุ่มคนมาอย่างยาวนาน 
(embodies state) ได้แก่  ความคิด จินตนาการ ความคิดริ เริ่มและความเชื่อ 2) สิ่ งที่ เป็นรูปธรรม 
(objectified state) ในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรม เช่น รูปภาพ หนังสือ สิ่งก่อสร้างสถานที่ที่เป็นมรดกโลก 
3) ความเป็นสถาบัน (institutionalization state) ซึ่งสามารถท าให้เกิดความเป็นรูปธรรม เช่น กติกา 
การยอมรับที่หลายๆ คนเห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับใน สถาบันพระมหากษัตริย์ วัดและโรงเรียน เป็นต้น  
 1.6.3 ทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว หมายถึง การน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วไปมา
พัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวนั้น ต้องผ่านขั้นตอนการปรับปรุง (modification) 
สู่กระบวนการท าให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ (commodification) และสุดท้าย คือ การท าให้มีมาตรฐาน 
(standardization) (McKercher & du Cros, 2002, p. 115) โดยอาศัยองค์ประกอบในการด าเนินการ คือ 
การเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมทั้งแก่นักท่องเที่ยวและชุมชน การเคารพต่อมรดกวัฒนธรรมของชุมชน 
การแลกเปลี่ยนระหว่างความสนใจด้านการอนุรักษ์และด้านการท่องเที่ยว การวางแผนที่เกี่ยวข้อง
กับการน าเสนอและสื่อความหมายทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 1.6.4 การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง (travel) จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง
เป็นระยะทางใกล้หรือไกลก็ได้ โดยจะต้องมีจุดหมายปลายทาง (destination) ที่เลือกเดินทางไปเยือน
และใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั้นและจะต้องมีจุดมุ่งหมาย (purpose) ในการเดินทางไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพ
หรือไปอยู่ประจ า แต่มีความมุ่งหมายในการเดินทางอย่างอ่ืนโดยผู้เดินทางอาจมีจุดมุ่งหมายในการเดินทาง
มากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ (นิคม จารุมณี, 2544, หน้า 2)   
 1.6.5 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การท่องเที่ยวในกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็น
การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวด้วยการสร้างมูลค่า (value creation) 
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งทุนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย (thinness) วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการรักษาสมดุลในการพัฒนา
ให้ชุมชนนั้นๆ เกิดความยั่งยืน ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของนักท่องเที่ยวและเจ้าของวัฒนธรรม 
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 1.6.6 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การจัดการที่สามารถตอบสนอง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษา 
โอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือการตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ
สังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศด้วย 
(Eber, 1992, p. 3)  
 1.6.7 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในงานวิจัยฉบับนี้ หมายถึง 
กระบวนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
หรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวภายใต้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในด้านมรดกทางวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ศิลปะ และสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง 
 1.6.8 พื้นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ในงานวิจัยฉบับนี้  หมายถึง พื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่ กองประสานการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) ได้ท าการส ารวจข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จาก 77 จังหวัด และท าการคัดเลือกตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ได้พ้ืนที่
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบจ านวน 9 แห่งใน 4 ภาค ซึ่งมีอัตลักษณ์โดดเด่นแตกต่างหลากหลายทั้งใน
ด้านมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปะ และสินค้าที่ตอบสนองความแตกต่างซึ่งประกอบด้วย (กองประสาน
การลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2556) 
 1) ภาคกลาง ได้แก่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ (museum siam) กรุงเทพฯ และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม  
 2) ภาคเหนือ ได้แก่ บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ เชียงใหม่ และบ้านหาด
ผาขน น่าน  
 3) ภาคใต้ ได้แก่ เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส ภูเก็ต ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยชุมชนเกาะยาวน้อย พังงา   
 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เมืองเก่าเชียงคาน เลย และฟาร์มโชคชัย 
นครราชสีมา  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้  
 1.7.1 เป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าของพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย
หรือวางแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย   
 1.7.2 ได้แนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
 1.7.3 ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป        
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษารูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
ในครั้งนี้เป็นวิธีการเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 
  2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 
  2.1.2 ลักษณะของวัฒนธรรม 
  2.1.3 ประเภทของวัฒนธรรม 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับทุนทางวัฒนธรรม 
  2.2.1 ความหมายและลักษณะของทุนทางวัฒนธรรม 
  2.2.2 รูปแบบของทุนทางวัฒนธรรม 
  2.2.3 ความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
 2.3 ทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
  2.4.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
  2.4.2 ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
  2.4.3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
  2.4.4 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
  2.4.5 การจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว 
 2.5 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
  2.5.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  2.5.2 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 
 2.1.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
 ค าว่า “วัฒนธรรม” นั้นมีที่มาจากค าในภาษาอังกฤษ คือ “culture” ซี่งในหนังสือ the shorter 
oxford dictionary อธิบายว่า culture มาจากภาษาฝรั่งเศสที่ดัดแปลงมาจากละติน cultura ในปี ค.ศ. 1805) 
ซึ่งแปลว่าการฝึก หรือการท าให้ประณีตขึ้นซึ่งจิตใจ รสนิยม จริตอัธยาศัย สภาพแห่งการที่ได้รับการอบรม
หรือท าให้ประณีตขึ้นดังกล่าว ภาคสติปัญญาของอารยธรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1876 มีที่ใช้แปลว่า 
การสนใจหรือการศึกษาอย่างจริงจังต่อความเจริญหรือความก้าวหน้า (the devoting of attention to the 
development or to progress in) ส าหรับในประเทศไทยค าว่า “วัฒนธรรม” ในภาษาไทยเกิดขึ้นในสมัยที่
รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในตอนแรก “พระมหาหรุ่น” แห่งวัดมหาธาตุ
ได้แปลค านี้ว่า “ภูมิธรรม” แต่กรมหมื่นนราธิป พงษ์ประพันธ์ทรงเล็งเห็นค าว่า “ภูมิธรรม” มีความหมาย
ค่อนข้างคงที่  พระองค์ท่านทรงมีความประสงค์ให้ค านี้  มีความหมายในลักษณะที่เคลื่อนไหว 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงแปลใหม่เป็น “วัฒนธรรม” และมีการน ามาใช้สืบต่อมา 
ซึ่งค าว่า “วัฒนธรรม” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ธรรมเป็น เหตุให้เจริญ หรือธรรม คือ ความเจริญ 
(กรมศิลปากร, 2553, หน้า 12) 
 โดยปกติวัฒนธรมนั้นมีความหมายเป็น 2 นัย คือ ความหมายแรกเป็นความหมายตามรากศัพท์ 
หมายถึง ธรรมที่เป็นเหตุให้เจริญ เป็นความหมายที่มาจากค าสองค า คือ วัฒน กับ ธรรม ซึ่งค าว่า วัฒน 
หรือ พัฒน หมายถึง ความเจริญ ส่วนค าว่า ธรรม หมายถึง คุณความดีความชอบ ดังนั้น วัฒนธรรม 
จึงหมายถึง ธรรมแห่งความเจริญ ส่วนในความหมายที่สองนั้น เป็นความหมายในเชิงคุณลักษณะ นั่นคือ
หมายถึง สิ่งที่ไม่มีเองทางธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่สังคมหรือคนในส่วนรวมมีความต้องการและจ าเป็น 
ต้องผลิตหรือสร้างให้มีขึ้น แล้วถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังด้วยการสั่งสอนเรียนรู้แล้วสืบต่อกันมาเป็นประเพณี 
ซึ่งวัฒนธรรมในความหมายที่สองเป็นความหมายที่นักสังคมวิทยาและนักสังคมศาตร์ได้ให้ไว้ โดยก าหนด 
ให้มีความหมายครอบคลุมกิจกรรมที่กว้างขวางขึ้น กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 
เช่น ภาษา เครื่องมือ ศิลปะ กฎหมาย ศาสนา การปกครอง และศีลธรรม เป็นต้น รวมถึงสิ่งประดิษฐ์
ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมทางปัญญาที่ส่งผลให้เกิดเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์สื่อสารที่เป็นประโยชน์ใช้สอยได้ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่เรียนรู้และถ่ายทอดมาจากการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่ได้มาทางสังคม และถ่ายทอดกันไปทางสังคม วัฒนธรรม
จึงเป็นลักษณะเด่นและเป็นสากลส าหรับสังคมมนุษย์ (ด ารงค์ ฐานดี, มปป, หน้า 41-42) 
 นอกจากนี้อมรา พงศาพิชญ 2549, หน้า 25) ได้นิยามว่าวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยสร้างขึ้น 
ก าหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐวัตถุสิ่งของขึ้นใช้หรืออาจเป็น
การก าหนดพฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน ฉะนั้นวัฒนธรรม  ก็คือ 
ระบบในสังคมมนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ ซึ่งในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย “วัฒนธรรม” ว่าคือ สิ่งที่ท าให้เจริญงอกงาม
แก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 หมายถึง ลักษณะ
ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู ้
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จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน เป็นวิถีการด าเนินชีวิต (the way of life) ของคนในสังคม 
เช่น การกิน การอยู่ การแต่งกายและหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิต ซึ่งคนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ออนไลน์, 
2552) วัฒนธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตรวมกันของกลุ่มชนอันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ เมื่อสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละแห่งแตกต่างกัน วัฒนธรรมจึงแตกต่างหลากหลายไปตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่เรียกว่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตรวมกันจึงมีความหมายที่กว้างและครอบคลุมมาก (ประเวศ 
วะสี, 2549, หน้า 20)  
 กล่าวโดยสรุปวัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนของการประพฤติปฏิบัติของผู้คนในสังคมที่ได้รับ
การสั่งสมจากรุ่นสู่รุ ่นซึ่งแสดงออกในรูปของสัญญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความคิด สติปัญญา รวมทั้ง
ระบบคุณธรรม จากความหมายและนิยามของค าว่า “วัฒนธรรม” ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบ่งบอกแหล่งก าเนิด
จากความสัมพันธ์กับการผลิตที่อิงอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมาได้ขยายนิยามไปถึงความสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสังคม ซึ่งความสัมพันธ์ประการหลังนี้มีบทบาทโดดเด่น
มาจนถึงปัจจุบัน จนท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการผลิตที่อิงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพของคนในสังคมมีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มของสังคมอุตสาหกรรม 
ซึ่งเมื่อพิจารณานิยามของกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า ได้นิยามความหมายไว้ครอบคลุม คือ “วิถีชีวิต
ของมนุษย์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์และสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ” 
ซึ่งหากเสริมความหมายที่บ่งบอกถึงคุณค่าในเชิงความดี ความงาม การนิยามความหมายจะครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ดังที่ อมรา พงศาพิชญ์ (2549, หน้า 3) ได้อธิบายไว้ว่า วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์และสังคม วัฒนธรรม
จึงมีสาระรูปแบบที่เป็นระบบความคิด วิธีการ โครงสร้างของสังคม สถาบัน ตลอดจนรวมอยู่ในรูปของ
แบบแผนในทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมาย
ของวัฒนธรรมเพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยได้ดังนี้ กล่าวคือ วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติ 
มนุษย์ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น สั่งสมเป็นองค์ความความรู้ ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการของมนุษย์ รวมถึงเป็นวิถีชีวิตของคนในบริบทสังคมหนึ่ง ที่สร้างขึ้นจากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา ผ่านการยอมรับร่วมกันของสมาชิกในสังคมนั้น น าไปสู่กระบวนการ
สั่งสมและถ่ายทอดจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสังคมซึ่งปรากฏทั้งในเชิงรูปธรรมที่จับต้อง ได้
และในเชิงนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อผ่านการสั่งสมในเวลานานท าให้เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละสังคมกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าค้นหา จึงน าไปสู่การพัฒนากลายเป็นต้นทุนส าคัญของสินค้า
และบริการเชิงสร้างสรรค์ 
 2.1.2 ลักษณะของวัฒนธรรม 
 ลักษณะของวัฒนธรรม มีลักษณะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ (ด ารงค์ ฐานดี, ม.ป.ป, หน้า 42-43) 
 1) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น วัฒนธรรมเป็นส่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสังคม เช่น การสร้างอาคารบ้านเรือน คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ เป็นต้น หรือการดัดแปลงแต่งเติม
สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้มีรูปลักษณ์ใหม่ เช่น การตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆ การแต่งแต้มสีสัน
บนใบหน้าให้ดูสดใสสวยงาม เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นนั้น มีทั้ งวัฒนธรรมที่เราสามารถเห็น
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และจึงต้องได้ เช่น อาหาร โต๊ะ เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ หรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมประเภท วัตถุ 
และวัฒนธรรมที่มองไม่เห็น เช่น ค่านิยม ทัศนคติ ความรู้ ความเชื่อ สถาบันทางสังคม และโครงสร้าง
ทางสังคม ตลอดจนภูมิปัญญา เป็นต้น 
 2) เกิดจากการเรียนรู้ ในยุคเริ่มแรกมนุษย์เป็นผู้เรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมขึ้นจาก
ความต้องการของตน ต่อมาวัฒนธรรมกลับกลายเป็นสิ่งสร้างความเป็นมนุษย์ ด้วยการอบรมเลี้ยงดู
ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่สมาชิกใหม่ของสังคมผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว
จากพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง สู่ระดับการศึกษาผ่านครูอาจารย์และต าราต่างๆ จนถึงระดับสังคมที่กว้างขึ้นผ่านจารีต
ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติหรือข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความรู้พ้ืนฐาน
ถึงระดับหนึ่งแล้ว ก็จะปรับปรุงพัฒนาและคิดประดิษฐ์เป็นวัฒนธรรมใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ เกิดเป็นการเรียนรู้
และพัฒนาไม่สิ้นสุด 
 3) เป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมยอมรับ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นต้องได้รับการยอมรับ โดยสมาชิก
ในสังคม และมีส่วนร่วมในการน าไปใช้ จึงจะถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรม 
 4) เป็นสิ่งที่สั่งสมและถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เมื่อวัฒนธรรมถูกสร้างและพัฒนาขึ้น
จนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ก็จะมีการสั่งสมกลายเป็นองค์ความรู้ของสังคมนั้นๆ และมีการถ่ายทอด
ไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไปเรื่อยๆ หากวัฒนธรรมนั้นไม่ได้รับการส่งต่อก็จะท าให้วัฒนธรรมนั้นสูญหายไปได้ 
 5) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพ่ือให้
สอดคล้องกับธรรมชาติรอบตัวและความต้องการของสมาชิกในสังคม วัฒนธรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
จากผลการแพร่กระจายและการยืมวัฒนธรรมอ่ืนเข้ามา เช่น เทคโนโลยี ระบบการศึกษา ระบบการเมือง
การปกครอง เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งการรับวัฒนธรรมอ่ืนเข้ามาใช้ในสังคมของตนเองนั้น ก่อให้เกิด
การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมหรือการสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมอื่นกับวัฒนธรรมเดิม  ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขึ้นได้ 
 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ลักษณะของวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกในสังคม มีทั้งส่วนที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด เป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมยอมรับและน าไปใช้ร่วมกัน เมื่อมีการสั่งสม พัฒนา 
และถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลังก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ของสังคมนั้นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในสังคม 
 2.1.3 ประเภทของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมสามารถปรากฏได้ในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงออกอาจอยู่ในรูปแบบ
ที่จับต้องได้ (เช่น ภาษา การแต่งกาย เทคโนโลยี ศิลปะ กิริยาท่าทาง) และรูปแบบที่จับต้องไม่ได้  
(เช่น ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม) อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์ท้ังที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสิ่งที่จับต้องได้ มักมีความหมายหรือระบบคุณค่าอยู่เบื้องหลัง วัฒนธรรมปรากฏ
ในรูปแบบที่สัมผัสได้ (tangible culture) ซึ่งมีลักษณะเป็นวัตถุที่จับต้องได้ และวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ 
(intangible culture) ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ ส าหรับองค์การยูเนสโก ได้จ าแนกวัฒนธรรมตามลักษณะ
ของการด าเนินงานออกเป็น 5 สาขา คือ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะ สาขาการช่างฝีมือ สาขาคหกรรมศิลป์ 
และสาขากีฬาและนันทนาการ ซึ่งทั้ง 5 ประการ มีทั้งที่เป็นวัตถุและจิตใจ นอกจากนี้วัฒนธรรมยังปรากฏ
ในรูปแบบของวัฒนธรรมที่เป็นมรดก (heritage culture) วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต (living culture) 
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และวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ (creative culture) (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, หน้า 10) 
ซึ่งในแต่ละประเภทก็สามารถปรากฏได้ทั้งใน 2 ลักษณะหลัก คือ สัมผัสได ้และสัมผัสไม่ได้  
 นอกจากลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้แล้ว ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น โดยแยกออกมา
จากวัฒนธรรมทางวัตถุ และจิตใจ ได้แก่ วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี วัฒนธรรม
ทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทางสุนทรียะ และวัฒนธรรมทางวัตถุ (สาโรช บัวศรี, 2550,
หน้า 14-15) หรืออาจแบ่งตามประเภทของเนื้อหาในเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ คติธรรม คือ วัฒนธรรมทางศีลธรรม
และทางจิตใจ วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทางกฎหมายหรือขนบธรรมเนียม
จารีต สหธรรม คือ วัฒนธรรมทางสังคมเป็นวัฒนธรรมในการติดต่อเกี่ยวข้องกับกลุ่มชน (ด ารงค์ 
ฐานดี, ม.ป.ป, หน้า 44) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรม อธิบายว่า “วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต
ซึ่งมีทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม คือ เป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมจะปรากฏ
ในรูปของวัตถุ ส่วนวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ พฤติกรรมและที่จับต้องไม่ได้หรือยากที่จะมองเห็นได้
ในทันที ได้แก่ ความรู้สึก คุณค่า ปรัชญา ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะประกอบอยู่ในวิถีชีวิต
ของคนในสังคม” (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, หน้า 5-6)   
 การศึกษาความหมาย ลักษณะ และรูปแบบของวัฒนธรรม เพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการท า
ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานก่อนการด าเนินการวิจัย ในการน าไปก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือให้ครอบคลุมความหมายในประเด็นที่ต้องการศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
กล่าวคือ วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในบริบทสังคมหนึ่งที่สร้างขึ้นจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนา ผ่านการยอมรับร่วมกันของสมาชิกในสังคมนั้น น าไปสู่กระบวนการสั่งสมและถ่ายทอด 
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสังคมซึ่งปรากฏทั้งในเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้และในเชิงนามธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งวัฒนธรรมตามความหมายดังกล่าวเป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษา และท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมในบริบทที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
  
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม 
  
 2.2.1 ความหมายและลักษณะของทุนทางวัฒนธรรม 
 แนวคิดเริ่มแรกเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ที่น าเสนอโดย บูร์ดิเยอ (Bourdieu, 
1986, pp. 47-50) ได้ให้ความหมายของทุนทางวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นทุนที่สะสมอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล 
วัตถุสิ่งของ และที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน ซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการหล่อหลอมและผลิตซ้ า เพ่ือสืบทอด
ผ่านทางระบบการศึกษา ผลผลิตที่ได้จากการสะสมทุนทางวัฒนธรรม คือ รสนิยม (taste) ซึ่งจะสร้าง
ความแตกต่างและเป็นเครื่องมือที่ใช้ธ ารงรักษาชนชั้นในสังคมให้ด ารงอยู่ต่อไป โดย Griswold (2004, 
pp. 93–95) นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาได้อธิบาย ความหมายทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ิมเติมจากแนวคิดของบูร์ดิเยอ ว่าวัฒนธรรมอาจถูกมองในฐานะเป็นทุนชนิดหนึ่งที่สามารถสะสม
และน าไปลงทุนได้เหมือนดังเช่นทุนทางเศรษฐกิจ หรือสามารถน าไปแปรรูปเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้ 
ทุนทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้รสนิยมทางศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิต 
ด้วยการมองทุนทางวัฒนธรรมว่าเป็นการสะสมทุนชนิดหนึ่งที่น าไปสู่การรับรู้ของอ านาจที่มีอิทธิพล
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ในสังคม ในขณะที่ Storey (1999, pp. 47-55) นักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษา เห็นว่า ทุนทางวัฒนธรรม
เป็นการสะสมของความรู้ ความคุ้นเคย และความรู้สึกของแต่ละบุคคลในเรื่องภูมิหลังครอบครัว การลงทุน
ทางด้านการศึกษา และสถานภาพทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตที่แตกต่างกันทุนทางวัฒนธรรม
ที่แต่ละบุคคลสะสมมาจะมีอิทธิพลต่อพื้นฐานการรับรู้วัฒนธรรมที่ครอบง าหรืออ านาจที่มีอิทธิพล
ในสังคม 
 Throsby (2001, p. 46) ได้นิยามทุนวัฒนธรรม ว่าหมายถึง สินทรัพย์ที่มีการฝังตัว (embodies) 
สะสม (stores) และให้ (provides) คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น 
นอกจากนี้ ทุนทางวัฒนธรรมยัง หมายถึง รูปแบบของทุนอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า ความรู้
ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  
และคนอ่ืนๆ, 2547, หน้า 339-373) ในขณะที่แนวคิดทุนวัฒนธรรมของอมรา พงศาพิชญ์ (2549, หน้า 3-5) 
มองว่าทุนทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคม สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้าง ยอมรับวัฒนธรรม
และสิ่งใหม่จากภายนอกและสามารถน าทั้งสิ่งใหม่มาผสมผสานกับสิ่งเก่าที่มีอยู่แล้วปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตไทย
ได้ตลอดเวลาท าให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นในการศึกษาทุนวัฒนธรรมเป็นการศึกษา
ที่มีความละเอียดอ่อน การมองวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมซึ่ง ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้
เพราะทุนทางวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่จะต้องศึกษาครอบคลุมทั้งบริบททางสังคมและเงื่อนไขวิถีชีวิต 
ซึ่งทุนวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภทนี้มีความสัมพันธ์กันเนื่องจากสิ่งที่สัมผัสได้มักมีความหมายหรือคุณค่า
อยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ทุนวัฒนธรรมใน 2 รูปแบบนี้สามารถปรากฏได้ในทุกช่วงของเวลาในฐานะทุนคงคลัง 
(capital stock) ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรม (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2540, หน้า 23) 
 กล่าวโดยสรุปทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง สินทรัพย์ที่มีการฝังตัว (embodies) สะสม (stores) 
และให้ (provides) คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น โดยซึ่งแบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ 1) ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (tangible culture) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด 
ผลงานทางศิลปะ ภาพเขียน รูปปั้น ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้นี้ ไม่ได้ถูกจ ากัดในรูปแบบเฉพาะมรดก
ทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตไปถึงทุนกายภาพ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร สิ่งประดิษฐ์
ทุนวัฒนธรรมรูปแบบนี้สามารถสึกหรอผุพังได้ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา และวัดมูลค่าในรูปของเงินได้
ไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุเองหรือการบริการที่ ใช้วัตถุนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ 2) ทุนวัฒนธรรม
ที่สัมผัสไม่ได้ (intangible culture) เป็นทุนที่อยู่ในรูปของทรัพย์สินทางปัญญาหรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรม
ที่ไม่ใช่วัตถุ (nonmaterial culture) ได้แก่ ความคิด การปฏิบัติ ความเชื่อและค่านิยมที่แบ่งปัน
ระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง งาน วรรณกรรม 
นิทาน ต านานพื้นบ้าน ดนตรี เป็นต้น 
 2.2.2 รูปแบบของทุนทางวัฒนธรรม 
 รูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของบูดิเยอร์ จะปรากฏได้ 3 รูปแบบ กล่าวคือ 
1) สิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคนและกลุ่มคนมาอย่างยาวนาน (embodies state) ได้แก่ ความคิด จินตนาการ 
ความคิดริเริ่มและความเชื่อ 2) สิ่งที่เป็นรูปธรรม (objectified state) ในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรม 
เช่น รูปภาพ หนังสือ สิ่งก่อสร้างสถานที่ที่เป็นมรดกโลก 3) ความเป็นสถาบัน (institutionalization state) 
ซึ่งสามารถท าให้เกิดความเป็นรูปธรรม เช่น กติกา การยอมรับที่หลายๆ คนเห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับ
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ วัด และโรงเรียน (Pierre Bourdieu, 1986, pp. 47-50) ซึ่งในยุคทุนอุตสาหกรรม
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เป็นทุนหลัก โดยมีการบริการเข้ามาเป็นทุนก่ ากึ่ง ระหว่างทุนภาคอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรม
มีความสัมพันธ์กับความเติบโตระหว่างอุตสาหกรรมกับภาคบริการโดยมีสินค้าวัฒนธรรม (cultural 
products) แสดงความเจริญเติบโตของทุนวัฒนธรรม การศึกษาในเรื่องนี้ให้ศึกษาได้จากสินค้า หรือบริการ
ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม (embodied culture) เป็นผลผลิตที่การวิเคราะห์การเติบโตของทุนวัฒนธรรม
มิอาจแยกต่างหากจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการผลิตและพัฒนาการของทุนหลัก
ในระบบทุนนิยมโลก (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2539, หน้า 17-18) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือ มรดก
ทางวัฒนธรรม แบ่งเป็น 1) มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage) คือ สิ่งที่มนุษย์
ได้สร้างขึ้น เช่น สถานที่ อาทิ ที่อยู่อาศัย ชุมชน อาคาร รวมถึง งานฝีมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น 
2) มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage) รวมถึงประเพณี ขนบธรรมเนียม 
ภาษา เพลง พิธีกรรม เทศกาล ทักษะพิเศษ เป็นต้น (ICOMOS, 1999, pp. 23-24) ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้
ถือเป็นต้นทุนส าคัญในการผลิตสินค้าวัฒนธรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
 2.2.3 ความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
 นับตั้งแต่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกก าหนดให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ค าว่า 
ทุนทางวัฒนธรรม ได้ปรากฏชัดเจนและมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) 
หมายถึง ผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้  
เช่น โบราณสถาน มรดกทางวัฒนธรรม ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งภาพวาด หัตถกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ 
วรรณกรรม ส่วนทุนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ความเชื่อ จารีต ประเพณี วิถีชีวิต ซึ่งทุนวัฒนธรรม
เหล่านี้เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบการในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการผ่านกระบวนการ
ของความคิดสร้างสรรค์ (กรมส่งเสริมอุตสหากรรม, 2559, หน้า 6) ซึ่งการน าทุนวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมรวม ถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ในพันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรมและในแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559  
 แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 ได้มีนโยบายและแผนงานในการลงทุน
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการดูแลและฟ้ืนฟูทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ โดยการอนุรักษ์บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บูรณะ 
ทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยการดูแลของกรมศิลปากร เช่น โครงการฟื้นฟูคูก าแพง 
เมืองสุโขทัย โครงการฟ้ืนฟูมรดกโลกอยุธยา เป็นต้น และยังมีการส่งเสริมบ ารุงรักษารวมทั้งสืบสาน
วัฒนธรรมไทย โดยความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  และส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านทางโครงการหลักต่างๆ เช่น โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
โครงการลานบุญลานปัญญา โครงการอนุรักษ์แหล่งอารยธรรมล้านนาสู่การเป็นมรดกโลก เป็นต้น 
โดยเฉพาะเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโครงการย่อยมากมายที่จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ 
เช่น โครงการ “มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ” โครงการ “บางกอกวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” ฯลฯ และในส่วนภูมิภาค เช่น โครงการ “ภูมิปัญญาพิษณุโลก แดนสี่แยกอินโดจีน” 
จังหวัดพิษณุโลก โครงการ “การอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาการด้านวัฒนธรรมเมืองดอกบัวงาม” 
จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนในระดับจังหวัดทั่วประเทศ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมและแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งในการน าทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือประโยชน์
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ในเชิงเศรษฐกิจและการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, หน้า 48-54)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2550-2559 ได้ให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมุ่งไปที่การเชื่อมโยงระหว่างทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ 
ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงินและทุนวัฒนธรรม โดยทุนวัฒนธรรมเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยง
กับทุนประเภทอ่ืนๆ เพราะ ทุนวัฒนธรรมถือเป็นหัวใจที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ตัวอย่าง เช่น ประเทศเกาหลีได้ใช้วัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานไปยังสินค้าและบริการต่างๆ 
อีกท้ังสอดแทรกความเป็นเกาหลีไปตามสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งออกวัฒนธรรม เป็นต้น ทุนวัฒนธรรม 
จึงถือว่าเป็นเหมือนกิจกรรมต้นน้ า (upstream) ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง คือ กระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงมีหน้าที่พัฒนาทุนวัฒนธรรม
และส่งมอบ ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ สามารถ
น าไปสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป 
 ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม (งานฝีมือ
และหัตถกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย และอาหารไทย) กลุ่มศิลปะ (ศิลปะการแสดง 
และทัศนศิลป์) กลุ่มสื่อสมัยใหม่ (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียงและดนตรี) และกลุ่ม
การใช้งาน (การออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม การ โฆษณา และซอฟต์แวร์) นอกจากนี้อีกทางเลือกหนึ่ง
ของธุรกิจ คือ การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ วัฒนธรรมหรือกิจกรรมที่อยู่
ในห่วงโซ่มูลค่า (กิจกรรมต้นน้ า กลาง น้ า หรือปลายน้ า) ของแต่ละอุตสาหกรรมฯ ซึ่งในส่วนของสินค้า
หัตถกรรมไทยก็มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่น และเป็นงานฝีมือที่มีคุณภาพ ประกอบกับแนวโน้ม
การบริโภคสินค้าและบริการวัฒนธรรมจากประเทศตะวันออกในประเทศตะวันตกเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ธุรกิจต่างๆ 
สามารถน าทุนวัฒนธรรม เช่น เรื่องราว (story) เนื้อหา (content) ของวัฒนธรรมไทยมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ หรือสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของตน เพ่ือสร้าง
จุดขาย เช่น การออกแบบสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งตัวสินค้าและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ 
เพลงประกอบโฆษณา เป็นต้น (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2011, หน้า 34-35)  
  ในส่วนของสินค้าและบริการ การฝังตัวของทุนทางวัฒนธรรมสามารถหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินค้าหรือบริการนั้น เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการใดมาบริโภคก็ตาม สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับมา
จึงไม่ใช่เฉพาะตัวสินค้า แต่ยังได้วัฒนธรรมที่ฝังตัวอยู่ในสินค้าหรือบริการนั้นมาด้วย เช่น ชุดไทย
มีการฝังตัวของวัฒนธรรมไทยแตกต่างจากชุดสากลของตะวันตกและกิโมโนของญี่ปุ่น ในท านองเดียวกัน
การบริโภคโต๊ะจีนหรือการบริโภคอาหารแบบญี่ปุ่นย่อมจะมีนัยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากการบริโภค
อาหารฟาสฟู้ด เป็นต้น ซึ่งการฝังตัวของทุนทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในสินค้าหรือบริการ เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้เกิดความแตกต่างของสินค้า (product differentiation) ซ่ึงจะช่วยสร้างจุดขายที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของสินค้าและบริการนั้นๆ นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการแต่ละประเภท
ที่มีระดับความเข้มข้นของทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน สินค้าหรือบริการบางประเภท จะเห็น
ความเกี่ยวพันของวัฒนธรรมที่ชัดเจน เช่น งานฝีมือ อาหารพ้ืนบ้าน ตลาดน้ า ฯลฯ ในขณะที่สินค้า
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หรือบริการบางประเภท จะเห็นความเกี่ยวพันของวัฒนธรรมที่ไม่ชัดเจน เช่น หีบห่อผลิตภัณฑ์  
การออกแบบสินค้า ฯลฯ (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2539, หน้า 1)  
 อย่างไรก็ตาม ไม่มีเกณฑ์หรือตัวเลขที่ชัดเจนที่สามารถบอกระดับความเข้มข้นของทุน
ทางวัฒนธรรมในสินค้าได้ Throsby (2001, pp. 45-49) ได้เสนอโมเดลเพ่ืออธิบายการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม 
วัฒนธรรมโดยมีการจัดระดับของอุตสาหกรรมเป็น 3 ระดับโดยที่ จุดศูนย์กลาง คือ ศิลปะสร้างสรรค์ 
(creative art) ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเสียง ข้อความ รูปภาพและความคิดและอิทธิพลเหล่านี้ กระจาย
แพร่ออกไปในลักษณะของชั้นวงกลมหลายชั้นที่มีจุดศูนย์กลางเดียวกัน โดยชั้นของวงกลมที่อยู่ไกล
จากศูนย์กลางมากเท่าไร ก็แสดงว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มนั้นมีการน าทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ในการค้า
ลดลงมากเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 กลุ่มท่ี 1 ถือว่าเป็นแก่นศิลปะ (core art group) ซึ่งจะประกอบด้วยสินค้าและบริการ
วัฒนธรรมที่เป็นศิลปะสร้างสรรค์ (creative art) ดั้งเดิมที่มีศิลปะเป็นเนื้อแท้ ได้แก่ เพลง วรรณกรรม 
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงและงานฝีมือ ศิลปะสร้างสรรค์แต่ละประเภทจะถูกนับว่าเป็นหนึ่งอุตสาหกรรม
และมบีุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ใช่แค่เพียงผู้ผลิตเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมเพลงถือว่าเป็นหนึ่งอุตสาหกรรม
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นักแต่งเพลง บริษัทอัดเสียง ค่ายเพลง ผู้จ าหน่าย 
และนักร้อง เป็นต้น  
 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลผลิต (output) ทีป่ระกอบด้วยสินค้าวัฒนธรรม
และส่วนที่ไม่ใช่สินค้าวัฒนธรรม โดยในส่วนที่เป็นสินค้าวัฒนธรรมจะมีระดับความเข้มของวัฒนธรรม
ที่ฝังในตัวสินค้าน้อยกว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมในกลุ่มแรก ตัวอย่างอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้  เช่น หนังสือ 
นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ รายการวิทยุโทรทัศน์ (หมายเหตุ Throsby ได้ระบุว่า การจัดกลุ่มให้กับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เป็นการยากล าบาก บางท่านอาจจะให้ภาพยนตร์จัดอยู่ในกลุ่มแก่นศิลปะ ในขณะที่บางท่าน
อาจจะจัดภาพยนตร์ไว้ในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ เนื่องจาก มองว่าภาพยนตร์จัดเป็นกลุ่มสื่อและความบันเทิง)  
 กลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มที่อยู่นอกขอบเขตวัฒนธรรมแต่มีการใช้เนื้อหาวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่ การโฆษณา ซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยน าเข้าในการผลิต 
การท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวบางประเภทต้องอิงกับศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่ท่องเที่ยว นั่นคือ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น ส าหรับการวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั้นจะกระท าได้ยาก นับตั้งแต่
ในการก าหนดหน่วยการวัด เช่น ในการวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง ควรจะวัดมูลค่า
เป็นจ านวนการแสดง จ านวนผู้เข้าชมรายได้ที่เกิดจากการแสดงหรือการจ้างงาน นอกจากมูลค่า
ทางเศรษฐกิจแล้ว คุณค่าทางวัฒนธรรมจะมีการวัดอย่างไรนอกจากปัญหาในเรื่ องหน่วยวัดแล้ว 
ส าหรับประเทศไทย การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลในปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องกับตามประเภท
ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ท าให้การค านวณเพ่ือวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมจึงมีความเป็นไปได้ยาก 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมเมื่อได้รับการสั่งสม
สืบทอดเป็นเวลายาวนาน กลายเป็นความแตกต่างหลากหลายในรูปแบบของวิถีชีวิตในแต่ละสังคม ทรงคุณค่า
ผ่านกาลเวลาที่เนิ่นนาน แปรเปลี่ยนเป็นทุนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
จึงเป็นปรากฏการณ์ของทุนรูปแบบใหม่ที่น ามาใช้ในการพัฒนาต่อยอดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาประเทศในตอนนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ในแผนแม่บท
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 ได้มุ่งเน้นน าทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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และคุณค่าทางสังคม โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนาคุณภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์ การบริการและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
โดยด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นและระดับชาติ พัฒนาระบบบริหารจัดการทุน
ทางวัฒนธรรมของภาคีเครือข่าย เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมไปสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่า
ทางสังคม การศึกษาเรื่องทุนทางวัฒนธรรม จึงมีความจ าเป็นและมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
 นอกจากความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมดังที่กล่าวแล้ว การท าความเข้าใจในส่วนของ
ความหมาย ลักษณะ และรูปแบบของทุนทางวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนส าคัญในการท าความสร้างความเข้าใจ
ในรายละเอียดของทุนทางวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาสภาพทั่วไป
ของทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่วิจัยซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างและหลากหลาย โดยอาศัยความหมาย
ของทุนทางวัฒนธรรมตามแนวคิด Throsby (2001, pp. 45-49; Bourdieu, 1986, pp. 47-50) 
เป็นหลักร่วมกับการศึกษาแนวคิดอ่ืนๆ ในงานวิจัยฉบับนี้จึงได้ก าหนดกรอบนิยามของทุนทางวัฒนธรรม 
หมายถึง สินทรัพย์ที่มีการฝังตัว (embodies) สะสม (stores) และให้ (provides) คุณค่าทางวัฒนธรรม
นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น  โดยมีลักษณะส าคัญ 2 ลักษณะ คือ เป็นทุน
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แสดงให้ปรากฏได้ใน 3 รูปแบบ คือ 1) สิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคน
และกลุ่มคนมาอย่างยาวนาน (embodies state) ได้แก่ ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่มและความเชื่อ 
2) สิ่งที่เป็นรูปธรรม (objectified state) ในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรม เช่น รูปภาพ หนังสือ สิ่งก่อสร้าง
สถานที่ที่เป็นมรดกโลก 3) ความเป็นสถาบัน (institutionalization state) ซึ่งสามารถท าให้เกิด
ความเป็นรูปธรรม เช่น กติกา การยอมรับที่หลาย  ๆคนเห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
วัดและโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นนิยามหลักของทุนทางวัฒนธรรมในงานวิจัยฉบับนี้ 
 
2.3 ทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว  
  
 จากความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกน าไปเป็นส่วนผสมในสินค้าและบริการหลากหลาย
รูปแบบ ในส่วนของการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เน้นการน าเสนอ
ทุนทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ น าคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ 
เป็นสิ่งดึงดูดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาตามความสนใจ (Hall, 1998, 
pp. 213–214) ไมจ่ ากัดเฉพาะที่เป็นวัฒนธรรมชั้นสูง (high culture) เช่น ศิลปะการแสดง และเสน่ห์
จากสิ่งที่เป็นมรดกของสังคม เช่น พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ ในส่วนของวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วไป 
(folk and popular culture) ก็ได้รับความนิยมเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น เช่น อาหารการกิน 
หัตถกรรม กีฬา และสถาปัตยกรรม หรือพหุวัฒนธรรม (multiculturalism) ซึ่งเป็นความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์และภาษา ก็สามารถพัฒนาเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและเรียนรู้
ความแตกต่างหลากหลายในด้านต่างๆ ได้แก่ หัตถกรรม ภาษา ประเพณี เทศกาล พิธีกรรม อาหารการกิน 
ศิลปะ ดนตรี ตลอดจนการแสดงคอนเสิร์ต จิตรกรรม ประติมากรรม ประวัติและภูมิเขตรวมถึงสิ่งที่มองเห็น
เพ่ือให้ระลึกถึงอดีตได้ ภูมสิถาปัตยกรรมที่อาจโดดเด่นในบริเวณนั้น ภูมศิาสนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
ความเชื่อทางศาสนา ระบบการศึกษา เครื่องแต่งกายการแต่งกาย รวมถึงกิจกรรมยามว่าง เป็นต้น 
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(สมประสงค์ น่วมบุญลือ, 2550, หน้า 12) นับเป็นปรากฏการณ์ส าคัญในการน าทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่มาใช้ในการสร้างสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
 ทุนทางวัฒนธรรมกลายเป็นทุนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตสินค้า
และบริการทางวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่อาศัยทุนทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักในการให้บริการ ซึ่ง การพัฒนารูปแบบ
ทุนทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม 
(cultural heritage assets) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวหรือน าเสนอสู่นักท่องเที่ยวในลักษณะ
ของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวนั้น นอกจากการเพิ่มมูลค่าในลักษณะของผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องค านึงถึงการคงอยู่ของคุณค่าทางวัฒนธรรม ด้วยการแสวงหาจุดที่เหมาะสมส าหรับ
การปรับเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมให้กลายเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
รวมทั้ง การให้ความส าคัญกับระดับคุณค่าที่แตกต่างการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบ
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการปรับปรุง (modification) 
สู่กระบวนการท าให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ (commodification) และสุดท้าย คือ การท าให้มีมาตรฐาน 
(standardization) (McKercher & Du Cros, 2002, p. 115) 
 การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเป็นสินค้าในการท่องเที่ยวนั้น ไม่ได้มุ่งที่ผลลัพธ์ในเชิงมูลค่า
ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มีเป้าหมายในเชิงคุณค่าเพ่ือส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้เกิดการเข้าถึง
มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งแก่นักท่องเที่ยวและชุมชนเอง เกิดการเคารพต่อมรดกวัฒนธรรมของชุมชน 
เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างความสนใจด้านการอนุรักษ์ และด้านการท่องเที่ยว และเกิดการวางแผน
ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอและสื่อความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งผลประโยชน์ส าคัญที่จะตามมา คือ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเกิดผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ 
(ICOMOS, 1999, pp. 5-6) ซึ่งแนวทางจัดการการท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรมนั้น
มุ่งให้โอกาสการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมทั้งทางด้านกายภาพ สติปัญญา และอารมณ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และเคารพในความแตกต่างของคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
(cultural significance) สามารถประเมินเบื้องต้นด้วยแนวคิดในการประเมินคุณค่าของสถานที่ต่างๆ 
อันประกอบไปด้วย คุณค่าทางสุนทรียภาพ (aesthetic value) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (historic value) 
คุณค่าทางวิชาการ (scientific value) และคุณค่าทางสังคม (social value) ซึ่งจะช่วยท าให้เข้าใจความส าคัญ
ของสถานที่ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต (ICOMOS Australia, 1999, p. 12; Pearson, 
Michael, et al., 2002)  
 นอกจากนี้ การน าเสนอลักษณะเด่นของทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคมไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ พฤติกรรมความสัมพันธ์ทางสังคม และประเพณีเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
อาจมองในรูปแบบของความมีคุณค่าในแง่ของการเป็นทรัพยากร คือ สิ่งที่มีค่าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ซ่ึงทรัพยากรการท่องเที่ยว ก็คือ สิ่งที่มีค่าส าหรับน ามาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นทุนทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบของการเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวจึงต้องแสดงถึงคุณค่าเพ่ือน าเสนอต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ (สมประสงค์ น่วมบุญลือ, 2550, หน้า 18-25) 
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 1) คุณค่าในลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของมนุษย์ 
คุณค่ามี 2 ลักษณะ คือ คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม คุณค่าแท้ คือ คุณค่าที่มีติดตัวอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไม่ว่าจะน ามาใช้หรือไม่คุณค่านั้นก็ยังคงมีอยู่ เช่น น้ าตกในป่า วิถีชีวิตของชุมชนย่อมมีคุณค่าอยู่ในตัว
ไม่ว่ามนุษย์จะเข้าไปสัมผัสหรือน ามาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือไม่ก็ตาม ส่วนคุณค่าเทียม 
คือ คุณค่าที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนดขึ้น เช่น พิธีกรรมของไทยทรงด าในการเสนเฮือน (เซ่นผีเรือน) 
แต่เดิมเป็นคุณค่าแท้ไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาชมหรือไม่ ชาวไทยทรงด าก็ยังให้คุณค่าในการปฏิบัติ
สืบต่อกันมา เมื่อนักท่องเที่ยวมีความต้องการชม จึงมีการจัดท าพิธีเสนเฮือนเพ่ือเป็นการแสดงให้ชม 
การแสดงในลักษณะนี้ไม่ใช่คุณค่าแท้ แต่เป็นคุณค่าเทียมที่สนองต่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่มนุษย์
ก าหนดขึ้นมาเป็นพิเศษ ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งในส่วน
ที่เห็นคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม ทรัพยากรหลายอย่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว คือ สามารถ
สนองความต้องการและความพึงพอใจของมนุษย์ ทรัพยากร คือ สิ่งที่มีคุณค่าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ดังนั้น ทรัพยากรการท่องเที่ยว คือ สิ่งที่มีค่าส าหรับน ามาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ได้  
 2) คุณค่าด้านวิถีชีวิต วิถีชีวิตเกิดจากการพัฒนาอันยาวนาน จากกระบวนการคิด 
การสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติและเลือกสรร กลั่นกรองของสังคม และส่งทอดสืบต่อกันมา จนเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวหรืออัตลักษณ์ของสังคมนั้น จากความเป็นคนซึ่งเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่ได้รับ
การศึกษาพัฒนามาเป็นมนุษย์ การด าเนินชีวิตทุกสิ่งที่ผิดไปจากสภาพธรรมชาติทั้งหลายเกิดจาก
ภูมิปัญญาของมนุษย์ ทั้งในด้านความรู้ การใช้ปัญญาและเทคโนโลยีสร้า งสรรค์สะสมและส่งทอด
สืบต่อมานานกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส สะท้อนถึง
วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาให้ด ารงอยู่ได้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ คุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ด้านวิถีชีวิตสามารถจ าแนกได้ ดังนี้  
 (1) คุณค่าด้านภูมิปัญญา คุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิต คือ สิ่งที่ปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนและมีความเป็นพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็นแหล่งวัฒนธรรม แสดงรูปแบบ
การด ารงชีวิต ความเชื่อ ศรัทธา ระบบภาษา และการถ่ายทอดความรู้ เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร 
บ้านเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญา ศิลปหัตถกรรม ศิลปะ พ้ืนบ้าน ศิลปะการแสดง 
พิธีกรรม เทศกาลพ้ืนเมือง และเทศกาลฉลองของชุมชน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญา ความคิด 
วิธีการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และสามารถ
อธิบายได้ด้วยความเป็นเหตุผล  
 (2) คุณค่าด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตเปรียบดั่งบันทึกภูมิปัญญา 
ของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการบันทึก
เหล่านี้แสดงออกมาในรูปของกิจกรรมที่ด าเนินไปในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้มาเยือน 
วัตถุที่ปรากฏอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเป็นหลักฐานที่โยงไปหาอดีตได้เป็นอย่างดี เช่น ตัวหนังตะลุง เป็นวัตถุ
ที่สะท้อนถึงนันทนาการของคนรุ่นก่อนมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหนังตะลุง ตลอดจน
เทคนิควิธีการท าตัวหนังตะลุง วิธีการเลือกหนังสัตว์ การฟอกหนัง การออกแบบตัวหนัง การใช้สี การเล่นหนัง 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ประสบการณ์แปลกใหม่แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ที่ท างาน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

24 

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวิถีชีวิตท้องถิ่นลึกซึ้งจะสร้างความสนใจ
แก่ผู้มาเยือนได้อย่างมีคุณค่า  
 (3) คุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ การเข้าไปท่องเที่ยวในกลุ่มสังคมที่มีวิถีชีวิต
แตกต่างกันออกไป นอกจากจะได้ประสบการณ์ความรู้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีทางสังคม
การเห็นการฟังจากสื่อซึ่งได้รับสารสนเทศในแง่มุมหนึ่ง อาจมีการแปลความผิดไปจากความเป็นจริง  
การเข้าไปสัมผัสสภาพจริงสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในสังคมนั้นได้โดยตรง หาค าตอบ
ในสิ่งที่สงสัย ท าให้เกิดการเห็นแง่มุมที่ชัดลึกและเข้าใจสังคมตามสภาพจริง การท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิต 
ยังเป็นส่วนที่ท าให้วิถีชีวิตด้านการผลิตด ารงอยู่ จากสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวการผลิตตามวิถีชีวิต 
สังคมปกติ  
 (4) คุณค่าด้านการศึกษา การเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจสังคมเป็นการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งผู้มาเยือนและเจ้าบ้าน ผู้มาเยือนได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากที่ตนมีประสบการณ์ ขณะเดียวกัน
เจ้าบ้านก็ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมหลากหลายที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้น าเข้ามา แหล่งท่องเที่ยวให้คุณค่า
ต่อการศึกษาในด้านมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางวัตถุสามารถศึกษาได้ ตั้งแต่วัสดุการออกแบบ 
ฝีมือการประดิษฐ์สร้างสรรค์ เทคนิควิธี การถ่ายทอดในบรรทัดฐาน ศึกษาสิ่งที่สังคมนั้นยอมรับนับถือ
ในการปฏิบัติ ทั้งวิถีประชา จารีต กฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องเรียนรู้ เช่น การศึกษาวิถีชีวิต
ของชาวอาข่าจะต้องศึกษาว่าชาวอาข่ามีบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตอย่างไร มีอะไรเป็นข้อห้าม เช่น 
ชาวอาข่ามีบ่อศักดิ์สิทธิ์ตักมาดื่มได้แต่ห้ามลงไปในบ่อ ถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องเสียผี ดังนั้น ทุกสังคมมีวิถีชีวิต
เป็นเอกลักษณะเฉพาะของตนเอง ผู้ที่เข้าไปเที่ยวจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้  
 3) คุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประเพณี ประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่มีรูปแบบ
ของชุมชนหรือสังคมหนึ่งจัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งและก าหนดการ จัดกิจกรรม
ในช่วงเวลาสม่ าเสมอ กิจกรรมที่เป็นประเพณีอาจมองได้อีกประการหนึ่งว่าเป็นแบบแผนการปฏิบัติ
ของกลุ่มเฉพาะทางศาสนา ประเพณีเป็นสิ่งที่แสดงถึงกระบวนการความคิดและปฏิบัติที่ลึกซึ้ง  
สามารถตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์แก่ผู้มาท่องเที่ยวได้ในด้านความแปลกใหม่ และวิธีการปฏิบัติ
ที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนหรือพบเห็นแล้วเกิดความต้องการอยากจะชม และต้องการ
มีส่วนร่วมซ้ า คุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประเพณี คือ การน าเอาประเพณีมาประยุกต์ใช้ให้มีคุณค่า
ต่อการท่องเที่ยว ประเพณีที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเพณี
ที่เป็นทางการ และประเพณีท้องถิ่น ประเพณีทางการ คือ กิจกรรมที่หน่วยงาน องค์กรของรัฐหรือเอกชน
จัดขึ้นอย่างมีจุดหมายและเป็นระบบ เป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงกว้างในช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจ า เช่น ประเพณี
ท าบุญตักบาตรในวันปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา เป็นต้น ส่วนประเพณีท้องถิ่น
คือ กิจกรรมที่ท้องถิ่นจัดขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งเป็นประจ า เช่น ประเพณีอุ้มพระอาบน้ า
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ต าบลหนองรี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเพณี
แห่ผ้าขึ้นพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม เป็นต้น คุณค่า
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประเพณี ดังนี้ 
 (1) คุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านพิธีกรรม พิธีกรรม คือ รูปแบบกิจกรรม
ที่จัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด อาจเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีหรือกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได้ เช่น 
พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค พิธีบวชลูกแก้ว พิธีขอฝน พิธีไหว้ครูพิธีแต่งงาน คุณค่าทรัพยากร  
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การท่องเที่ยวด้านพิธีกรรม คือ การน าพิธีกรรมมาใช้ประยุกต์ให้มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว พิธีกรรม
ที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พิธีกรรมทางการซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรม 
ที่หน่วยงานองค์กรของรัฐจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงกว้าง พิธีกรรมท้องถิ่น คือ พิธีกรรม
ที่จัดขึ้นเฉพาะท้องถิ่น เช่น พิธีบวชลูกแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีเสนเฮือนของไททรงด า พิธีกินดอง 
พิธีรดน้ าด าหัว และอีกประเภทคือพิธีกรรมทางศาสนา คือ รูปแบบกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนา เช่น 
พิธีบวชนาค พิธีทอดกฐิน และพิธีเผาศพพระผู้ใหญ่ของมอญ เป็นต้น ทั้งประเพณี และพิธีกรรมต่างมีคุณค่า
ต่อการท่องเที่ยวทั้งในด้านการแสดงถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษา  
 (2) คุณค่าทางด้านภูมิปัญญา ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชน
หรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง และก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลา 
แน่นอนสม่ าเสมอ กิจกรรมที่เป็นประเพณีเป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะหรือทางศาสนา 
ประเพณีเป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาและการปฏิบัติที่ลึกซึ้ง มีจุดหมายเรื่องราวความเป็นมาอันเกิดจาก
ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการใช้ปัญญา ความรู้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์  สะสม ส่งต่อสืบทอดต่อไป 
สะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันให้เกิดความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม สามารถอธิบายได้ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล เช่น ประเพณีการแต่งกาย ประเพณี
การต้อนรับ ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีหลายประเพณีต้องมีการประกอบพิธีกรรม 
และการประกอบพิธีกรรมจะต้องมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เช่น การสู่ขวัญ
ต้องมีการประดิษฐ์บายศรี ประเพณีการไหว้ครูก็ต้องมีการประดิษฐ์พานพุ่ม ถ้าเป็นการไหว้ครูในกิจกรรม
การต่อสู้ เช่น กระบี่กระบอง มวย ต้องมีการร่ายร า ซึ่งการร่ายร าในการไหว้ครูเป็นภูมิปัญญาในการอบอุ่น
ร่างกายอีกด้วย ในพิธีทอดกฐินทางชลมารคท าให้เกิดการสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบเรือพระที่นั่ง 
เรือที่ประกอบขบวนแห่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา จินตนาการ และฝีมือของช่างที่แสดงออกมา อาทิ  
เรือพระท่ีนั่งศรีสุพรรณหงส์ เรืออนันตนาคราช เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพ ครองเมือง เป็นต้น  
 (3) คุณค่าด้านวัฒนธรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ประเพณีและพิธีกรรม 
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มในสังคมหนึ่ง ในการใช้ปัญญา ความรู้ 
และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ สะสม และส่งทอดสืบต่อมานาน สะท้อนวิชีวิตความคิด ความเชื่อ แสดงให้เห็น
ถึงเอกลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิต โบราณวัตถุและสิ่งประดิษฐ์ที่ยังสืบเค้าเงื่อนมาจนถึงปัจจุบัน  
เป็นเรื่องราวต่อเนื่องสืบมาจากมุขปาฐะและการเขียนจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร ให้รู้ถึงพัฒนาการของสังคม
ด้วยหลักฐานประจักษ์ สร้างความเชื่อม่ันในความจริงที่ปรากฏ  
 (4) คุณค่าด้านการศึกษา ประเพณีให้คุณค่าทางด้านสติปัญญาทั้งทางตรง
และทางอ้อมที่เป็นสาระในพิธีกรรมนั้น ให้มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังประเพณี 
ทั้งในด้านความคิด ความเชื่อ เรื่องราว ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความรู้ เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นมา 
เป็นประเพณีและพิธีกรรมของแต่ละสังคม ประเพณีพิธีกรรมที่ดีสร้างความรู้สึกและเจตคติที่ดีให้แก่ 
นักท่องเที่ยวต่อสังคมที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส และเนื่องจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่สังคม 
ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานไว้ ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ ในการปฏิบัติในกิจกรรม 
ประเพณีพิธีกรรมนั้นอีกด้วย ดังนั้นประเพณีพิธีกรรม จึงให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งด้านความรู้
ความเข้าใจและการปฏิบัติ  
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 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว พบว่าการน าทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วไปมาพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวนั้น ต้องผ่านขั้นตอนการ
ปรับปรุง (modification) สู่กระบวนการท าให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ (commodification) และ
สุดท้าย คือ การท าให้มีมาตรฐาน (standardization) (McKercher & du Cros, 2002, p. 115) โดยอาศัย
องค์ประกอบในการด าเนินการ คือ การเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมทั้งแก่นักท่องเที่ยวและชุมชน 
การเคารพต่อมรดกวัฒนธรรมของชุมชน การแลกเปลี่ยนระหว่างความสนใจด้านการอนุรักษ์และด้าน
การท่องเที่ยว การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอและสื่อความหมายทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรม และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวทางจัดการการท่องเที่ยว
ในสถานที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรมนั้นมุ่งให้โอกาสการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมทั้งทางด้านกายภาพ 
สติปัญญา และอารมณ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเคารพในความแตกต่างของคุณค่าทางวัฒนธรรม 
โดยความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม (cultural significance) สามารถประเมินเบื้องต้นด้วยแนวคิด
ในการประเมินคุณค่าของสถานที่ต่างๆ อันประกอบไปด้วย คุณค่าทางสุนทรียภาพ (aesthetic value) 
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (historic value) คุณค่าทางวิชาการ (scientific value) และคุณค่าทางสังคม 
(social value) ซึ่งจะช่วยท าให้เข้าใจความส าคัญของสถานที่ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 
(ICOMOS Australia, 1999, p. 12; Pearson, Michael, et al., 2002) ดังนั้น การน าทุนทางวัฒนธรรม มาเป็น
ส่วนประกอบในการท่องเที่ยว จึงต้องค านึงถึงผลกระทบต่อเจ้าของพ้ืนที่และให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์
ในเชิงคุณค่า จากกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากกว่าผลประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
  
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทั่วโลก ด้วยจุดมุ่งหมายในการเดินทาง
ที่แตกต่างกันไป การเดินทางท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก
ไปจนถึงระดับที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันยุคข้อมูลข่าวสารการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วยิ่งมีส่วนกระตุ้นให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นการท่องเที่ยว จึงถูกน ามา
ศึกษาวิจัยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย การศึกษาความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญ
ที่ในการท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน   
 2.4.1 ความหมายของการท่องเที่ยว   
 จากการประชุมองค์การสหประชาชาติที่จัดขึ้น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีการให้ความหมาย
ของการท่องเที่ยวไว้ โดยมีค าส าคัญ 3 ค า ที่ถือเป็นเงื่อนไขหลักในความหมายของการท่องเที่ยว คือ 
การเดินทาง (travel) จุดหมายปลายทาง (destination) และจุดมุ่งหมาย (purpose) การท่องเที่ยว
จะต้องมีการเดินทาง (travel) นั่นคือ การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะ
น าไปเป็นระยะทางใกล้หรือไกลก็ได้ การท่องเที่ยวจะต้องมีจุดหมายปลายทาง (destination) หมายถึง 
มีสถานที่ที่เลือกเดินทางไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั้นมักมีสถานที่สวยงามทางทัศนียภาพมาก
หรือเป็นสถานที่ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นสถานที่ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี
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กิจกรรมที่น่าสนใจซึ่ง ณ ที่นั้นมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการท่องเที่ยวที่เพียงพอ ส าหรับสนอง
ความต้องการและความพอใจแก่ผู้มาเยือน และการท่องเที่ยวจะต้องมีจุดมุ่งหมาย (purpose) หมายถึง 
มีจุดประสงค์ในการในการเดินทางไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือไปอยู่ประจ า  แต่มีความมุ่งหมาย
ในการเดินทางอย่างอื่น โดยผู้เดินทางอาจมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ 
(นิคม จารุมณี, 2544, หน้า 11-33) 
 การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยที่
นักเดินทางนั้น ก็คือ นักท่องเที่ยวนั่นเอง (Gee & Choy, 1989, p .3) โดยเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ
ไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจตามวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ ที่ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพ
หรือหารายได้ (เศกสรรค์ ยงวณิชย์, 2541, หน้า 8) การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว
เพ่ือท าการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจหรือก่อให้เกิดการกระท าร่วมกันของมนุษย์ทั้งทางธรรมชาติ
และทางสังคมจนเป็นเหตุดึงดูดใจให้เดินทางไปศึกษาและท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ (นิคม จารุมณี, 2544, 
หน้า 11-33) การท่องเที่ยวจะน ามาซึ่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนของประเทศ 
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานที่ที่น่าสนใจเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เห็ นและ
เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณี และนอกเหนือจากนั้นท าให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน มีประสบการณ์ 
สร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้ร่วมเดินทางและเพ่ือนมนุษย์อีกด้วย 
 งานของ Weaver & Oppermann (2000, p. 28) ที่ชื่อว่า “tourism management” ได้ให้นิยาม
ของการท่องเที่ยวว่า คือ ความสัมพันธ์อันเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักท่องเที่ยว
ธุรกิจต่างๆ รัฐบาล ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นของประเทศเจ้าบ้าน โดยมีลักษณะเป็นกระบวนการ
ที่ดึงดูดและให้การต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างเป็นมิตร ในขณะที่สหพันธ์องค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (international union of official travel organization: IUOTO) 
ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า ต้องเป็นการท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขตามหลักสากลดังต่อไปนี้
คือ 1) เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ ไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว (temporary) 2) เป็นการเดินทาง
ด้วยความสมัครใจ (voluntary) และ 3) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพ่ือประกอบ
อาชีพหรือหารายได้ สอดคล้องทรรศนะของ Goeldner และ Ritchie (2006) ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวว่าเป็นผลรวมของปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ 
หรือการกระท าต่อกันและกันในหมู่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ รัฐบาล ตลอดจนชุมชนผู้เป็นเจ้าของบ้าน
ในกระบวนการดึงดูดใจ และต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น  (Goeldner & 
Ritchie, 2006, p. 4)  
 การท่องเที่ยวจะเป็นระบบที่ด าเนินงานได้ (functioning tourism system) ต้องมีองค์ประกอบ
ด้วยนโยบายรัฐบาล ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม การเงิน การแข่งขัน ความเป็นผู้น าในองค์กร
ลักษณะของผู้ประกอบการ (entrepreneurship) และชุมชน ล้วนมีอิทธิพลต่อระบบการท่องเที่ยว
ในการท าความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างเป็นองค์รวม (holistic) เป็นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนในอนาคต (sustainable tourism) การมองการท่องเที่ยวในรูปของระบบใหญ่หรือระบบย่อย
หลายระบบ มีข้อดีท าให้การพิจารณาการท่องเที่ยวต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบย่อยๆ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องพิจารณาผลกระทบของอิทธิพลภายนอกทั้งเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
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วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เพื่อที่สามารถเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น  
(ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, 2550, หน้า 2-4)  
 โดยสรุปแล้วการท่องเที่ยวในยุคสมัยปัจจุบันนั้น ความหมายและคุณค่าของการท่องเที่ยว
จึงเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยนักท่องเที่ยวมักคาดหวังถึงการจัดการที่เป็นระบบ
และไม่บกพร่อง อีกทั้งสามารถสนองตอบต่อจินตนาการของนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างก็วาดฝัน
ว่าจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจากชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งคล้ายกับจินตนาการ
และการสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างไปจากท้องถิ่นของตน การเดินทางท่องเที่ยวจึงมุ่งไปที่
การแสวงหาความหมายในเชิงคุณค่าและประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเจ้าบ้านมากยิ่งขึ้น   
 2.4.2 ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
  แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558-2560 ได้แสดงถึงสถานการณ์
การท่องเที่ยวโลกและในประเทศไทยไว้ดังนี้ (กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558, ออนไลน์) 
 1) การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว องค์การการท่องเที่ยวโลก (world tourism organization: 
UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จ านวน 1,600 ล้านคน 
ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และกลุ่มประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน) 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวในอนาคต UNWTO คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 
จีนจะเป็นตลาดส่งออกและน าเข้านักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีนักท่องเที่ยว 100-120 ล้านคน/ปี  
 3) การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น การทวีบทบาทส าคัญของตลาดเกิดใหม่
ซึ่งตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในทวีปเอเชีย ทั้งตลาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และตลาด
ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้ กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศ
ที่อยู่ในเอเชียกลาง เป็นต้น หลายประเทศจึงมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การก าหนดกลยุทธ์ และการใช้นโยบายปกป้องคนของ ตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
เพ่ือแย่งชิงตลาดในเวทีโลก  
 4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก อัตราการเพิ่มของประชากรโลก
อยู่ที่ระดับ 1.11 ในปัจจุบันจะลดลงเป็นระดับ 0.86 ในช่วงปี 2563-2568 โดยประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นน าของโลกเริ่มเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย มีอัตราเพ่ิมของประชากรติดลบ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพร้อมในด้านเวลา
และงบประมาณ สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว แบบพ านักนานและต้องการท่องเที่ยว
ในแหล่งที่เที่ยวที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยว ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้และสารสนเทศ กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าของสินค้า 
ในอนาคตรูปแบบของ อี-คอมเมิร์ซ (e-commerce) และอี-บิซิเนส (e-business) จะมีความส าคัญ
และซับซ้อนมากขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

29 

ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละ
หลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ จากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาท
เช่นเดียวกัน โดยปัญหาที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยัง ประสบอยู่สามารถพิจารณาได้ดังนี้  
 1) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยมีจ านวนมากขึ้นในทุกปี อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะ
ปัญหา และความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งสภาวะทางการเมือง โรคระบาด 
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่งผลให้บางช่วงเวลาชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวจึงมีจ านวนลดลง 
 2) การบริการนักท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะการบริการภาครัฐที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวยังคง ขาดความทันสมัยและมีกฎระเบียบและกระบวนการในการให้บริการที่ยังไม่เอ้ือ
ต่อการบริการท าให้นักท่องเที่ยว ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย   
 3) นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเดินทางมายังประเทศไทยยังได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว บริการพื้นฐาน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  
 4) มาตรการในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ส่งเสริมและเพ่ิมความมั่นใจให้นักเที่ยวอย่างเพียงพอ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย 
 5) ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านบริการการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ยังไม่มีศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีความทันสมัยเพียงพอต่อการรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ที่มีแนวโน้มและรูปแบบการใช้บริการที่เปลี่ยนไปตามแนวโน้มเทคโนโลยีในระดับสากล  
 ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542, หน้า 12) กล่าวว่า ความส าคัญ
ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นถือได้ว่าการท่องเที่ยวมีความส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง และมีความร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยนิคม จารุมณี (2544, หน้า 1-11) ได้สรุปบทบาทและความส าคัญ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ิมเติมซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 
เป็นต้นมา รายได้จากการท่องเที่ยวได้กลายเป็นรายได้ล าดับ 1 เมือ่เทียบกับรายได้จากสินค้าออกอ่ืนๆ 
 2) รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาในรูปเงินตราต่างประเทศนี้มีส่วนช่วย
ในการสร้างเสถียรภาพให้กับดุลยภาพช าระเงิน 
 3) รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
สร้างงานสร้างอาชีพมากมาย และเป็นการเสริมอาชีพด้วยอาชีพท่ีเกิดต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว 
 4) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีบทบาทในการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมากมาย
และกว้างขวาง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ต้องใช้คนท าหน้าที่บริการโดยเฉพาะในธุรกิจทางตรง 
 5) การท่องเที่ยวจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิต และน าเอาทรัพยากร
ของประเทศมาใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นการผลิตหรือที่เรียกว่า  ผลของตัวทวีคูณ
ทางการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในลักษณะที่สูงมากเม่ือเทียบกับการผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
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 6) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจ ากัดในการจ าหน่ายอาจเรียกได้ว่า
เป็น limitless industry เมื่อเปรียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 7) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มีขีดจ ากัดในเรื่องการผลิต เพราะไม่ต้องพ่ึงดิน ฟ้า อากาศ
เหมือนการเกษตรอื่นๆ 
 8) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วยสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 9) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีบทบาทในการสร้าสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ 
 10) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัย และความมั่นคง
ให้แก่พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา 
 11) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพสัมพันธไมตรี และความเข้าใจ
อันดีด้วยเป็นหนทางที่มนุษย์ต่างสังคมพบปะท าความรู้จักและเข้าใจกัน 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระบบเศรษฐกิจด้วยจ านวนของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นล าดับ นโยบายด้านการท่องเที่ยวถูกน าไปบูรณาการ ในทุกมิติ
ของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตาม นอกจากผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ในปัจจุบันการท่องเที่ยวยังถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วย เป็นหนทางในการเปิดโอกาสให้มนุษย์
ที่ต่างสังคมกันได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อท าความรู้จักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีส่วนช่วย
ในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ชุมชนต่างๆ นับได้ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวมีความส าคัญทั้งต่อเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วย ความส าคัญของการท่องเที่ยวดังกล่าว 
การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทาง ในการพัฒนาระบบ
การจัดการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  
 2.4.3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 ในการท่องเที่ยวปัจจัยที่นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวนั่น  คือ 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ฉลองศรี พิมลสมพงศ 2546, หน้า 22) กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจ (motives) 
หมายถึง การผสมผสานของแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางด้านร่างกายจิตใจ และวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของบุคคลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีเป้าหมาย 
และถ้าเป็นแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวย่อมแสดงให้เห็นถึงค่านิยมพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์ ณ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่องเที่ยวผู้นั้นได้ แรงจูงใจเหล่านี้ท าให้รูปแบบ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจะต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยว
มาด้วยวัตถปุระสงค์ต่างกัน และหากศึกษาในภาพรวมของแรงจูงใจแล้วจะหมายถึง การศึกษาอุปสงค ์
ของการท่องเที่ยว (tourism demand) ส่วนหนึ่งซึ่งมีความจ าเป็นในงานการตลาดการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง 
(Uysal & Hagan, 1993, pp. 798-810)  
 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยบทบาทส าคัญของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (push 
and pull factors) ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวปัจจัยดังกล่าวทั้งที่มาจากแรงขับดัน
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จากภายในและภายนอกที่มีบทบาทส าคัญมากต่อการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของบุคคลนั้นๆ 
โดยจากการศึกษาพบว่าปัจจัยผลักดันนั้นท าหน้าที่เป็นเหมือนโครงสร้างทางจิตวิทยาของนักท่องเที่ยว
ซึ่งมีผลในการช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่จะไปท่องเที ่ยว (Uysal & Hagan, 1993, pp. 277-282) 
หรืออาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยผลักดันนั้นจะช่วยอธิบายให้เข้าใจได้วา่บุคคลนั้นๆ จะถูกผลักดันให้ตัดสินใจ
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างไร ในขณะที่ปัจจัยดึงดูดนั้นอาจจะถูกอธิบายได้ว่า เป็นปัจจัยที่มี
จุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวมีอ านาจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างไร โดยปัจจัยผลักดันนั้น
จะมีลักษณะส าคัญอยู่ที่ความปรารถนาที่จะหลีกหนีชีวิตประจ าวันไปพักผ่อน หรืออาจจะเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของชื่อเสียง สุขภาพของบุคคลนั้นๆ หรือแม้กระทั่งความต้องการผจญภัยหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสังคมอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสังคมปกติของตน (Uysal & Hagan, 1993, pp. 798-810) 
ได้มองว่าปัจจัยผลักดันเป็นความปรารถนาในตัวของแต่ละคน อยากจะอธิบายให้ชัดเจนได้ในขณะที่ 
(Cohen & Taylor, 1976, p. 46) ได้กล่าวถึง ปัจจัยการผลักดันว่าเป็นผลมาจากการเลือกใช้เวลา
ในช่วงวันหยุดพักผ่อนซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาหรือช่วยพัฒนาตัวตนของบุคคลนั้นๆ ได้ โดยวันหยุดนั้น
เป็นเหมือนได้กับช่วงเวลาที่ใช้หนีจากความกดดันในชีวิตประจ าวันและช่วยในการพัฒนาความมุ่งมั่นหรือ
ตัวตนของบุคคลนั้นๆ ผ่านการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลนั้นๆ มีความปรารถนาจะเขา้ร่วมที่สุด 
 Hill (1965, pp. 295-300) ได้เสนอว่าสิ่งดีๆ จากภายในจะถูกเพิ่มเข้าสู่ตัวบุคคลนั้นๆ 
หลังการท่องเที่ยวด้วยซึ่งเปรียบได้กับการได้รับรางวัลทางด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ที่จะได้รับกลับมา
จากการที่ร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้ว โดยตามทฤษฎีที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้ช่วยอธิบาย
ให้เห็นถึงปัจจัยผลักดันที่มีอยู่ในแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยว (Hudman, 1980, p. 36) ได้อ้างถึงทฤษฎี
การจัดล าดับขั้นความต้องการของมาสโลวกับส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ ได้แก่ การเคารพตนเอง 
(self-esteem) การถือครองทรัพย์สิน (belonging) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตนเอง (self-actualization) 
การแสดงคุณค่าของตนเอง (recognition) และสถานะ (status) ว่าเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของแรงจูงใจ
ภายในของบุคคลในการที่จะไปท่องเที่ยว (ปัจจัยผลักดัน) ในขณะที่ Dann (1977, p. 184-194) ก็ได้น าเสนอ
ความต้องการหลัก 2 ข้อ (ปัจจัยผลักดัน) คือ ภาวะผิดปกติของบุคคล (anomie) และความต้องการรักษา
สถานะของตนเอง (ego-enhancement) ซึ่งหลักทั้งสองนั้นอยู่สูงขึ้นไปจากแนวคิดเรื่องการหลีกหนี
และความต้องการรักษาสถานะส่วนบุคคล โดยความต้องการจากภาวะผิดปกตินั้นจะเกิดมาจาก
การที่บุคคลนั้นๆ อาศัยอยู่ในสังคมที่ไม่มีการเข้าไปติดต่อกันภายในสังคมนั้นๆ มากนัก ท าให้เกิด
ความต้องการที่จะแสวงหาลักษณะของสังคมที่ตนเองไม่มีอยู่ให้ได้ ในขณะที่ความต้องการรักษาสถานะ
ของตนเองนั้นจะเกิดมาจากความต้องการทีจ่ะได้รับการยอมรับ โดยบุคคลเหล่านี้มักจะแสวงหาประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวในรูปแบบที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว โดยการได้รับการสนับสนุน
อย่างเพียบพร้อมหรือการได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่คล้ายกับโลกของจินตนาการ (Pizam, Neuman, & Reichel, 
1979, pp. 195-197) ได้เสนอว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวนั้นเกิดมาจากความต้องการบางอย่าง ซึ่งผลักดัน 
ให้บุคคลเกิดความต้องการที่จะกระท าบางอยางขึ้น ซึ่งก็คือ การเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองโดย (Uysal & Hagan, 
1993, pp. 798-810) ได้น าเสนอถึงปัจจัยในเรื่องความเข้าใจ ซ่ึงมีผลในการผลักดันให้บุคคลนั้นๆ 
ท าการเดินทางไปท่องเที่ยวโดยความเข้าใจดังกล่าวนั้น เชื่อว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดจุดหมายปลายทาง
ในการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุด และสามารถ
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ที่จะตอบรับกับความต้องการที่มาจากปัจจัยผลักดันได้อย่างถูกต้องจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
จึงท าใหก้ารศึกษาปัจจัยดึงดูดมีความส าคัญเพ่ิมข้ึนตามมาในภายหลังด้วย 
 Smith (1983, pp. 6-13) ได้น าเสนอว่าปัจจัยดึงดูดนั้นประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่เห็นได้
อย่างชัดเจนหลายอย่าง เช่น ชายหาด การอ านวยความสะดวก ไปจนถึงสิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรม รวมไปถึง
มุมมองของนักท่องเที่ยวและความคาดหวังในสิ่งที่แปลกใหมและผลประโยชนที่คาดว่าจะได้รับจาก
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไปจนถึงวิธีการด าเนินการทางการตลาดที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ใช้ปัจจัยดึงดูด
จึงถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญในการท่องเที่ยว และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ
ในเรื่องของปัจจัยผลักดันอีกด้วยโดยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้นได้มีการใช้ประโยชน์จาก ปัจจัยดึงดูด
ในฐานะของอ านาจที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเขามาสนใจในสถานที่เหล่านั้น (Uysal & Hagan, 1993, 
pp. 798-810) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ นักทองเที่ยวนั้นจะต้องมีการให้น้ าหนักหรือให้คุณค่า
กับปัจจัยดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เสียก่อนจึงจะยอมรับว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มีความน่าดึงดูด 
และเพื่อจะให้เกิดสภาพดังกล่าวขึ้นนั้น ปัจจัยดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จึงจะต้องท าหน้าที่
ในการจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่จะตอบสนองปัจจัยผลักดัน เพ่ือที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว
ต้องการจะเดินทางมาเที่ยวให้ได้หรืออาจจะกล่าวได้ว่าลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องกระตุ้น
และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยผลักดันให้ได้ (Uysal & Hagan, 1993, pp. 798-810) 
ท าให้นักการตลาด นักวิจัยไปจนถึงผู้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจะต้องสร้างความเข้าใจถึงเรื่อง
ของความสอดคล้องกันของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดหากมีความเข้าใจดังกล่าวก็จะน าไปสู่การส่งเสริม
และพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวไปจนถึงการน ามาซึ่งความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับประสบการณ์ที่ดี
จากการท่องเที่ยวครั้งนั้นๆ  

 

 
 
ภาพ 2 แสดงปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว   
ที่มา: (Uysal & Hagan, 1993, pp. 798-810) 
 
 กล่าวโดยสรุป คือ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวถือเป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก นั่นคือ ตัวนักท่องเที่ยวเอง ความต้องการในการเดินทาง
หรือแรงผลักดันจากภายใน และความน่าสนใจหรือแรงดึงดูดจากแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ หากนักท่องเที่ยวมีความต้องการในการเดินทาง
ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความน่าสนใจก็จะท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้โดยง่าย 
ซึ่งในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวทางเลือกที่ได้รับอิทธิพลจากกระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ท าให้การท่องเที่ยวในกระบวนทัศน์ใหม่ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับคนในท้องถิ่นเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในลักษณะของการท่องเที่ยว
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เพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมแสดงถึงความต้องการ
หรือแรงผลักดันจากภายในที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเองก็ต้องมีการจัดการองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น   
 2.4.4 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวถือเป็นส่วนประกอบส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวนอกจากสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวแล้ว ยังรวมถึง
ธุรกิจและบริการสิ่งอ านวยความสะดวกทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง 
ที่พักแรม ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารภัตตาคาร เป็นกิจกรรมร่วมที่ต้องเกิดในระหว่างที่การท่องเที่ยว 
การอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจเพ่ือการท่องเที่ยวทั้งสิ่งดึงดูดใจ
ที่เป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง รวมถึงความปลอดภัย
ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เช่นกัน สิ ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
เป็นสรรพสิ่งรองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วย
ความสะดวกสบายปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอื่นๆ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่เสริม 
หรือสนับสนุนเพ่ิมความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว (มนัส สุวรรณ และคณะ, 2541, หน้า 37-38) 
จากองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีมากมายหลายประการมีผู้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาท าความเข้าใจในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบของแหล่งเที่ยวตามแนวคิดของ Collier & Harraway (1997, p. 85) แสดงถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ 3As ได้แก่ 
 1) สิ่งดึงดูดใจ (attraction) เป็นส่วนที่เกิดจากสถานที่ (site) หรือเหตุการณ์ (event) 
ซึ่งสถานที่อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น ในส่วนของเหตุกาณ์นั้นเป็นส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพ่ือให้เกิดความประทับใจ 
 2) สิ่งอ านวยความสะดวก (amanities) หมายถึง สภาพของพ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมของผู้มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น รวมถึงการก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค 
ซึ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว
และสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (accessibility) การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยต้องมี
ความสะดวกและเข้าถึงง่ายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
 ในขณะที่บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ค, หน้า 18-19) ได้อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนขององค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยวแบบ 3As ไว้ดังนี้ 
 1) สิ่งดึงดูดใจ (attraction) ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจ หมายถึง 
มีสิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพ้ืนที่
ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ในแหล่งท่องเที่ยว
จะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว จุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
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หลายจุด แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและสนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก สิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
 (1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (natural attraction factors) 
คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพ้ืนที่นั้น เช่น หาดทรายที่สวยงาม 
สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น  
 (2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (historical and cultural attraction 
factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่นั้ น 
เช่น สิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น และส่วนที่เป็นวิถีชีวิตของผู้คน 
เช่น ตลาดน้ า ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้นมา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่คนเรา
สร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น  
 2) สิ่งอ านวยความสะดวก (amenities) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยว 
เพ่ือท าให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่ส าคัญมากที่สุด คือ เรื่องที่พักแรม
ไม่ว่าจะเป็น ที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์สิ่งส าคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภค
จึงต้องมีร้านอาหารบริการส าหรับนักท่องเที่ยวตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพ่ือการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว  
 3) การเข้าถึงได้ (accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมี
การคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก ปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจ หรือความต้องการที่จะได้รับจาการไปท่องเที่ยว 
โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียว แต่บางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบาย
ในเรื่องของที่พักหรืออาหาร เป็นต้น  
 นอกจากการก าหนดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้วยรูปแบบใน 3 ลักษณะ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว (Cooper & Boniface, 1998, pp. 338-360) ได้น าเสนอองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
แบบ 4As นั่นคือ แหล่งท่องเที่ยวที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ต้องประกอบด้วย
ปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ 
 1) สิ่งดึงดูดใจ (attractions) แหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างด ีหรือมีลักษณะชวนใจ และมีเสน่ห์เฉพาะตัว  
 2) การเขา้ถึง (accessibility) แหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจไดม้ากหากมีความสะดวก
ในการเขา้ถึง  
 3) สิ่งอ านวยความสะดวก (amenities) แหล่งทอ่งเที่ยวควรกอ่ให้เกิดความประทับใจ สุขใจ 
และซาบซึ้งในการเที่ยวชม  
 4) บริการเสริมที่คนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาขึ้นมาเอง (ancillary service) แหล่งท่องเที่ยว
ควรจัดสรรบริการด้านต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและดึงดุดนักท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยว 
 ในขณะที่ Dickman (1996, p. 208) ได้น าเสนอองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (tourist destination and tourism product) 
จ าเป็นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประการ หรือ 5As นั่นคือ สิ่งที่ดึงดูดใจ (attraction) 
ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (amenities) ที่พัก 
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(accommodation) และกิจกรรมต่างๆ (activity) ซึ่งสอดคล้องกับ 5As ของ Tourism Western Australia, 
(2008, pp. 5-15) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) สิ่งดึงดูดใจ (attraction) จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรมีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของสิ่งดึงดูดใจ
เชิงธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
หรือมีลักษณะเฉพาะในส่วนของประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่น่าสนใจ รวมถึงงานเทศกาล แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานต่างๆ เป็นต้น หากมีหลายสิ่งประกอบกันย่อมสามารถดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 2) ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (accessibility) ระบบบริการเพ่ือการเดินทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเที่ยวชม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและใกล้ชิดย่อมเกิดอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มากข้ึน ดังนั้น หากแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยว
จะมีความสวยงามหรือน่าสนใจมากเพียงใดแต่ถ้าขาดความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ก็ท าให้นักท่องเที่ยว
ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมด้วย จึงเป็นความจ าเป็นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ การจัดสร้างถนน สะพาน ที่จอดรถ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้ง่ายขึ้น 
 3) ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (accommodation) สถานที่ที่จัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นที่พัก
ส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว อาจเป็นที่พักแรมขนาดใหญ่
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพักแรม
รวมถึงอาหารเครื่องดื่มไว้บริการ หรืออาจเป็นที่พักแรมขนาดเล็กส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว
หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ จนกระทั่งรวมถึงที่พักแบบโฮมเสตย์ที่จัดบริหารงานโดยชุมชนหรือคนในท้องถิ่น
ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น มีปริมาณเพียงพอ มีความหลากหลาย
ทัง้ด้านราคาและการบริการ มีความเหมาะสมต่อสถานที่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว มีความปลอดภัย เป็นต้น 
 4) สิ่งอ านวยความสะดวก (amenties) บริการต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวก
และตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของสิ่งจ าเป็นที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร ห้องน้ า ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและให้ความช่วยเหลือ รวมถึง
การให้บริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ร้านจ าหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ 
ของฝากของที่ระลึก สถานพยาบาล เป็นต้น 
 5) กิจกรรมการท่องเที่ยว (activity) เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถกระท าได้
ในช่วงเวลาที่พ านักในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในส่วนของความซาบซึ่งในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างกันไป การท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและบุคลิกภาพ เป็นแหล่งนันทนาการนอกห้องเรียน 
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุนชนกับนักท่องเที่ยวสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันบนพ้ืนฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวพบว่า แนวคิดของ Dickman 
(1996, p. 208; Tourism Western Australia, 2008, pp. 5-15) ที่ได้น าเสนอองคประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (tourist destination and 
tourism product) จ าเป็นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประการ หรือ 5As นั่นคือ สิ่งที่ดึงดูดใจ 
(attraction) ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (amenity) 
ที่พัก (accommodation) และกิจกรรมต่างๆ (activity) มีองค์ประกอบที่ค่อนข้างกว้างขวางครอบคลุม
ในหลายมิติที่ต้องการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้  เนื่องจากการน าทุนทางวัฒนธรรมมาผ่าน
กระบวนการจัดการจนกลายเป็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ก็คือ การจัดการให้ทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั่นเอง ดังนั้นส่วนส าคัญที่ต้องค านึงถึง
คือ องค์ประกอบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือน าไปสู่การค้นหาแนวทาง
ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 2.4.5 การจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่เป็นแรงผลักดันจากภายในและความน่าสนใจ
ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวดังที่กล่าวแล้ว การจัดการการท่องเที่ยว
และการตลาดการท่องเที่ยวก็นับเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว (tourism marketing) เป็นการแสดงออกของอุปสงค์ (tourism 
demand) ซึ่งเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพ่ือพักผ่อน
หรือเพ่ือประกอบธุรกิจต่างๆ โดยเน้นที่ตัวนักท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมการขายและการพัฒนา
บริการให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542, หน้า 2-10) 
การน าแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการการท่องเที่ยว
จะท าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
ในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว   
 อดิคาร์รี (Adhikary, 1995, pp. 31-33) ได้เสนอรูปแบบการจัดการ (7-S Model) เพ่ือมาปรับใช้
กับการจัดการการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
 1) strategy หมายถึง กลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนกันระหว่าง
วัตถุประสงค์ การจัดล าดับความส าคัญ การควบคุมและขอบเขตของกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยว
โดยการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการวางแผน การด า เนินงาน
ที่สามารถปฏิบัติได้ และต้องเป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งชาติด้วย 
 2) structure หมายถึง โครงสร้างในองค์กรซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการจัดล าดับขั้น
และการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม เพราะโครงสร้างที่ดีจะเป็นกุญแจที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการ
การท่องเที่ยว 
 3) system หมายถึง ระบบในการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมไปถึง
ระบบการจัดการข้อมูล ระบบการด าเนินงาน การปฏิบัติการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์การตลาด
และระบบอ่ืนๆ ด้วย โดยทุกระบบต้องมีการประสานร่วมมือกันและมีความสัมพันธ์กันในทุกขั้นตอน 
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 4) staff บุคลากรนับเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการด าเนินการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
โดยเฉพาะบุคคลที่ท าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจัดสรรบุคคล
ที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ด้วยความเต็มใจ มีความจริงใจซื่อสัตย์ ท างานดีประสบผลส าเร็จและสามารถท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ
เป็นส าคัญ 
 5) skill ในการท างานทุกอย่างต้องอาศัยความช านาญงานจึงจะมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่
กับปัจจัย 3 อย่าง คือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่องาน 
 6) style การรวมกันระหว่าง staff และ skill แต่ละคนจะมีรูปแบบในการด าเนินงาน
ที่ต่างกัน โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 (1) autocratic style หรือ top down style 
 (2) democratic style หรือ bottom-up 
 7) share การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ความรู้ซึ่งน า ไปสู่
การจัดการการท่องเที่ยวได้ดีที่สุด   
 สรุปได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยว ควรเป็นไปอย่างมีขั้นตอน มีคณะการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มีบุคลากร มีทักษะ และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ในทกุกระบวนการ เพราะการจัดการที่ดีและมีระบบจะป้องกันการสับสน ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานไปอีกด้วย  
 นอกจากลักษณะของการจัดการท่องเที่ยวตามแนวทางดังกล่าวแล้วการน าแนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาดของบริการ (service marketing mix) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่า 7Ps 
ตามแนวคิดของ Booms & Bitner (1981, pp. 47-51) สามารถแยกองค์ประกอบในการจัดการได้ดังนี้ 
 1) ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (tourism product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทางการท่องเที่ยวรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการของธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว  
 2) การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (tourism price) หมายถึง การก าหนดค่า
ของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเป็นตัวเงินซึ่งนักท่องเที่ยวต้องจ่ายตามมูลค่าของสินค้าและบริการ
ที่ผู้ประกอบการก าหนด 
 3) การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (tourism place) เปรียบเสมือนประตู
ที่จะเปิดไปยังแหล่งท่องเที่ยวและเป็นตัวเชื้อเชิญให้ไปใช้บริการ ได้แก่ บริษัททัวร์ ตัวแทนจ าหน่าย 
รวมถึงเว็บไซต์การท่องเที่ยว ซึ่งการเลือกช่องทางในการจัดจ าหน่ายในธุรกิจท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจหลัก
ในการท าการตลาดที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจมากท่ีสุด 
 4) การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (tourism promotion) 
เป็นการติดต่อสื่อสารทางการท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวและเป็นการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อแหล่งท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือใช้ในการตัดสินใจท่องเที่ยว 
 5) บุคคล (people) หรือบุคลากรทางการท่องเที่ยวนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างมาก
เพราะต้องให้บริการต่อนักท่องเที่ยวโดยตรงและเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถสร้างความแตกต่าง
ระหว่างผู้ให้บริการในธุรกิจเดียวกัน 
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 6) ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) เป็นความแตกต่างทางกายภาพของพ้ืนที่
ท่องเที่ยวทั้งในส่วนของบรรยากาศ สีสัน รูปแบบ ความสะดวก การจัดภูมิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งการตกแต่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันย่อมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้แตกต่างกันไป 
 7) กระบวนการให้บริการ (process) หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการท่องเที่ยว
ตั้งแต่การติดต่อสถานที่ท่องเที่ยว การจองที่พัก การเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ 
เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว  
 นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว ยังได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้และเป็นแนวคิดการตลาดแบบสมัยใหม่ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดเป้าหมายซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ (Kotler, 1997, p. 236) 
 1) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (product/service) ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
หมายรวมถึง ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่จับต้องได้นั้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สินค้า 
อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เป็นต้น ส่วนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น การบริการ ข้อมูลข่าวสาร การเตือนภัย 
การรับแจ้งเหตุ หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
ต้องตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญเพ่ือท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 2) ด้านราคา (price) คือ ค่าใช้จ่ายส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในรูปตัวเงิน
ที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายในระหว่างการท่องเที่ยว เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรม 
เป็นต้น 
 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) ประกอบด้วยท าเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว 
ความสะดวกในการเข้ามาท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทางการท่องเที่ยวด้วย 
 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) คือ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
เป็นการน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว โดยผ่านสื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักและสร้างกิจกรรมส่งเสริม
การขายต่างๆ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจมีความรู้สึกอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวยังสถานที่นั้น  
 5) ด้านบุคคล (people) ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ท่องเที่ยวตั้งแต่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ ชาวบ้าน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ถือเป็น
ส่วนส าคัญท่ีต้องน ามาประกอบในการจัดการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว 
 6) ด้านกายภาพ (physical evidence) คือ สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ทั้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ความสวยงามและทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งปลูกสร้าง 
การจัดตกแต่งสถานที่ สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และมีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว จึงต้องมีการดูแลและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ดูดีอยู่เสมอเพื่อเป็ นการสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 
 7) ด้านกระบวนการ (process) เป็นการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและการอยู่ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
จนเสร็จสิ้นกระบวนการของการท่องเที่ยวรวมถึงกฎระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยวด้วย 
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 จากการศึกษาแนวคิดการจัดการและการตลาดด้านการท่องเที่ยวพบว่าการน าแนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาดบริการมาใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการท่องเที่ยวนับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ  เนื่องจาก
เกี่ยวพันกับนักท่องเที่ยว โดยตรงและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
ในการเข้ามาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวนั้น ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงสนใจน าแนวคิด 7Ps นั่นคือ product 
price place promotion people physical evidence process ของ Booms & Bitner (1981, pp. 47-51; 
Kotler, 1997, p. 236) มาเป็นส่วนประกอบในการร่างกรอบแนวคิดเพ่ือศึกษาการจัดการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่วิจัยอันจะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมความสมบูรณ์ในส่วนของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ
การจัดการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการผลิตซ้ าในการท่องเที่ยว
นับเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการสร้างความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน 
 
2.5. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
 จากกระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แพร่กระจายไปสู่ทุกมิติของการพัฒนา รวมถึง
มุมมองด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในกระบวนทัศน์ใหม่ที่ท าให้การท่องเที่ยว
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา รักษาสมดุลของการอนุรักษ์ให้ทรัพยากรการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
ยังคงอยู่อย่างยั่งยืน แนวคิดนี้ได้รับการขานรับก่อให้เกิดกระแสแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(sustainable development) มีการน าเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวทางเลือก เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หรือเชิงนิเวศน์ (eco-tourism) หรือ green tourism อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมคิดค้นแนวทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เคยประสบพบเจอ โดยหนึ่งในนั้น คือ แนวทาง 
การพัฒนา “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ค าว่า “ความสร้างสรรค์” หรือ “ความคิดสร้างสรรค์” มีบทบาท
ในสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสร้างสรรค์ส าหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวนั้นไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงการออกแบบรูปลักษณ์สินค้าหรือบริการเพ่ือสร้างมูลค่า เพ่ิม
ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพียงเท่านั้น แต่หากกล่าวถึงความสร้างสรรค์ในแบบ 
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ยังรวมถึงวิธีการเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งรายละเอียด
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ความหมาย แนวคิด และประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จะได้น าเสนอในล าดับต่อไป 
 2.5.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ 
ได้ให้ค านิยามหรือความหมายไว้พอสังเขป ดังนี้ มุทริกา พฤกษาพงษ์ (ออนไลน์, 2554) ได้กล่าวถึง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เป็นค าศัพท์บัญญัติใหม่เพื่อใช้เรียก
การท่องเที่ยวประเภทหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วแต่กลับไม่มีชื่อเรียก และเริ่มมีการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวประเภทนี้ในแวดวงการท่องเที่ยวแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ เป็นเวลาร่วมหนึ่งศตวรรษ 
จวบจนนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวจากหลายมุมโลก ได้รวมตัวกันในงานประชุมนานาชาติ
เรื ่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เมืองซานตาเฟ มลรัฐนิวเม็กซิโก  
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลายปี พ.ศ. 2552 ท าให้เกิดค านิยามอย่างเป็นทางการส าหรับ “การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์” ว่าคือ “การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถานที่ 
ผ่านประสบการณ์ตรง และการมีส่วนร่วมกับผู้คนเจ้าของวัฒนธรรม” หรือในภาษาอังกฤษว่า “creative 
tourism is tourism directed toward an engaged and authentic experience, with participative 
learning in the arts, heritage or special character of a place.” 
 ในขนะที่องค์การยูเนสโก้ (UNESCO, 2006, pp. 2-4) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
หมายถึง การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเป็นคนในท้องถิ่น
ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นต้องมีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมนั้นๆ กับนักท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับทัศนะของรอร์ซันและไอเวนนีฟ (rossitza ohridska-olson and stanislav ivanov, 
online, 2010) ทีก่ล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ 
(niche interests) ที่ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
เป็นส าคัญ คล้ายกับความหมายในทัศนะขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนหรือ อพท. (2555, หน้า 21-22) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แตกต่างจากความหมาย
ของการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีแต่เดิมการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือเป็นการใช้เวลาในการพักผ่อน
หย่อนใจ แสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ไปสู่มิติ
ของการพัฒนาและสร้างความสมดุลในชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ออนไลน์, 2553) กล่าวถึง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการ “การต่อยอดเพ่ิมค่าหาจุดต่างโดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์” กล่าวคือ “ต่อยอด” 
เป็นการต่อยอดจากฐานทุนเดิมที่มีอยู่ทั้งทุนทางสังคมและวัฒนธรรม “เพ่ิมค่า” คือ การเพ่ิมมูลค่า
และคุณค่าแก่ทรัพยากรการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทย “หาจุดต่าง” คือ สร้างและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) ที่น าไปสู่ 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) ที่ทางรัฐบาลได้ริเริ่มด าเนินนโยบายตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยจะเน้นการสร้างภาคธุรกิจในด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้เข้มแข็ง  
เน้นการสร้างนวัตกรรม และการน าความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นจุดแข็ง สอดคล้องกับ
ทัศนะของสุดสันต์ สุทธิพิศาล (2555) ที่ได้กล่าวถึง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอกสารการบรรยาย
นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ประจ าวันที่ 17 มีนาคม 2555 
โดยน าแนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมาต่อยอด เพ่ืออธิบายถึงความหมายของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่มีการต่อยอดเพ่ิมค่าหาจุดต่าง สร้างสรรค์ และแบ่งปัน
ชุมชน  
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงมีค าส าคัญ (keyword) ของกระบวนการ คือ ต่อยอดเพ่ิมค่า
หาจุดต่างสร้างสรรค์และแบ่งปันชุมชน พบว่าจุดเริ่มต้นของกระบวนการ คือ การต่อยอด อันจะน าไปสู่
การเพิ่มค่าและหาจุดต่างนั้น ตัวอย่างเพื่ออธิบายเพิ่มเติม เช่น  กรณีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เน้นการน าเสนอวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นในรูปแบบ one way หรือเป็นการน าเสนอจากชุมชน
หรือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางเดียว นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นเพียงผู้เฝ้ามองวิถีชีวิต
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วัฒนธรรมของผู้คนในสังคมหรือชุมชนเท่านั้น เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แต่หาก
ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนั้น นักท่องเที่ยวได้รับคุณค่าเพ่ิมในเชิงประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน (co creation) ระหว่างผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว 
โดยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมี “ส่วนร่วม” ในการเรียนรู้ และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน การสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว
ในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “creative tourism” ที่สร้างความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทย และเป็นการต่อยอดจากการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ โดยเพ่ิม
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้แบ่งปัน และเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมกันนั่นเอง 
(สุดสันต์ สุทธิพิศาล, 2555) 
 จากความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวมาข้างต้น พบว่าการท่องเที่ยวเชิงสรรค์
มีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ไฟน์ และกิลมอร์ (Pine & Gilmore, 1999, p. 194) 
กล่าวถึง ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ มีปัจจัยพ้ืนฐานแตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขณะที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบเก่าจะขึ้นอยู่กับการเห็น การรับรู้ การไตร่ตรอง เช่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ คอนเสิร์ต เป็นต้น 
ส่วนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ไม่เพียงแค่
สังเกตการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังร่วมท ากิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) จัดเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของทิศทางการท่องเที่ยว และกระบวน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555, หน้า 1-16) ได้อธิบายถึงพัฒนาและความเป็นมา
ของกระบวนทัศน์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ค าว่า creative tourism สร้างขึ้นโดยคริสพิน เรย์มอนด์ 
และเกรท ริชาร์ท (Crispin Raymond & Greg Richards) ซึ่งเกิดมาจากแรงบันดาลใจที่ได้จากประสบการณ์
การท่องเที่ยวในเอเชีย คือ ประเทศไทย อินโดนีเชีย และออสเตรเลีย ในช่วงปี พ.ศ.  2542–2543 
ของนักท่องเที่ยวผู้หนึ่ งซึ่ งเป็นลูกสาวของ คริสพิน เรย์มอนด์ (Crispin Raymond) เธอได้ เขียนเล่า
ประสบการณ์อันน่าประทับใจของตนขณะที่มาท่องเที่ยว เมื่อเธอได้เข้าไปเรียนการนวดแผนไทย
ที่จังหวัดเชียงใหม่หลายสัปดาห์ก่อนจะเข้าเรียนรู้การท าอาหารมังสวิรัติที่บาหลี อินโดนีเซีย แล้วไปอบรม
ช่วงสั้นๆ เกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลฝูงแกะและปศุสัตว์ (jillaroo) ในออสเตรเลีย คริสพิน เรย์มอนด์ และเกรท 
ริชาร์ท (Crispin Raymand & Greg Richards) ร่วมกัน ก าหนดและอธิบายให้ค านิยามการท่องเที่ยว
แนวใหม่นี้ว่า creative tourism (การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) ซึ่งหมายถึง การท่องเที่ยวที่มอบโอกาส
ให้กับผู้เดินทางในการพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์งานของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริงที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว จากจุดเริ่มต้นนี้
นับว่าเป็นบ่อเกิดของค าว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO: The UNESCO Universal Declaration of Culture Diversity) มีความตกลงว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม ได้สนับสนุนแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการพิทักษ์รักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้ริเริ่มโครงการพันธมิตรระดับโลก
เพ่ือความหลากหลายทางวัฒนธรรม (global alliance for cultural diversity) เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระหว่างวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นจริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รักษาส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 2.5.2 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถแสดงองค์ประกอบของคุณลักษณะ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ (Richards, 2010, pp. 78-90) 
 1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาทักษะ
ของนักท่องเที่ยว สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว  
เช่น ในกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการท าศิลปะโคมไฟล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสร้างทักษะ
ด้านการประดิษฐ์โคมไฟที่เป็นศิลปะพ้ืนบ้านให้กับนักท่องเที่ยว หรือในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการปรุง
อาหารพ้ืนบ้าน เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะได้ทักษะเพ่ิมเติมจากการมีส่วนร่วมในการร่วมลงมือท าในกิจกรรม
ดังกล่าว  
 2) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลัก คือ “ทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม
ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว” ประสบการณ์จะกลายเป็นสินค้าโดยที่ไม่เบียดเบียนทรัพยากร
จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมาเป็นสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป  
 3) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้
สู่ไปทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้แต่คงไว้ซึ่งประสบการณ์และทักษะ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสินค้า
ทดแทนที่ทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว  
 4) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้า
ที่เป็นวัฒนธรรมประจ าวัน โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่าย ชุมชนสามารถใช้วิถีชุมชนที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวันน าเสนอ เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้วัฒนธรรมชุมชน
มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
 5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
การท่องเที่ยว ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยที่นักท่องเที่ยวจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีประจ าวัน 
หรือวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งปันและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  ให้แก่ทั้งชุมชน 
และตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 6) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่าง แต่ละชุมชนมีวิถีชีวิต  
และวัฒนธรรมที่สามารถดึงมาเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว และน า เสนอ
ให้แก่นักท่องเที่ยว และเกิดประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
ในชุมชน และชุมชนจะรักษาไว้สืบต่อไป 
 จากความหมายและลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พอสรุปนิยามการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  หมายถึง การท่องเที่ยว
ในกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวด้วยการสร้างมูลค่า 
(value creation) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานแห่งทุนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย (thainess) 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการรักษาสมดุลในการพัฒนา
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ให้ชุมชนนั้นๆ เกิดความยั่งยืนด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของนักท่องเที่ยวและเจ้าของวัฒนธรรม 
 2.5.3 ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 การท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเป็นการหยิบยกเอาธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมวลมนุษยชาติ ดังนั้น
การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา จึงท าให้
เกิดค าถามขึ้นในสังคมของมวลมนุษยชาติ ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นงานสร้างสรรค์หรือท าลาย
หรือเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น
มอบความท้าทายรูปแบบใหม่ให้ทั้งนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว เจตนาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ในการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ คือ การท าให้สถานที่ท่องเที่ยวจะต้องมีความสร้างสรรค์ เพ่ือที่จะสามารถ
พัฒนาทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม ที่ไม่อาจจับต้องได้ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะพิเศษของที่หมาย  
เช่น ประเพณีพ้ืนบ้านหรือความสามารถพิเศษของคนพ้ืนเมือง เป็นต้น ให้กลายเป็นประสบการณ์ท่ีสร้างสรรค์
กับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงไม่ใช่แค่การให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเอาตัวเองเข้าไปร่วม
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ แต่เป็นการสร้างระบบการอยู่ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้กับผู้ผลิต
จากสถานที่หมาย  
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการบูรณาการระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีตัวแปรร่วมที่เป็นต้นทุนส าคัญ คือ ภูมิสังคมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หมายถึง การพัฒนาเป็นการน าการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าได้ ในส่วนของการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
และพ้ืนฟูวัฒนธรรมให้คงอยู่ หรือสืบทอดลมหายใจของวัฒนธรรมที่ก าลังเลือนหาย โดยการต่อยอดเพ่ิม
ค่าในเชิงการท่องเที่ยวให้วัฒนธรรมกลับมาผลิตซ้ าและคงอยู่กับสังคมไทยต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1) การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในฐานะเครื่องมือของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดค านิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นหนึ่งเดียว ขึ้นอยู่กับการน าไปปรับใช้ 
ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยความหมายอย่างง่าย 
ของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งนิยามโดยจอห์น ฮาวกินส์ (John Howkins, 2001, pp. 88-117) คือ 
การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ส าหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
มักเรียกว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries) หมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส าคัญ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่  
ในขณะที่  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนา (UNCTAD-conference on trade and 
development) ให้ไว้ใน (United Nations, online, 2008) กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ 
การมาประสานบรรจบเชื่อมโยงกันของความสร้างสรรค์ วัฒนธรรม อันหลากหลาย ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมหากสังคมใด ที่สิ่งเหล่านี้ผสมผสานกันอย่างลงตัว
ก็จะเกิดเป็น “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ขึ้นมา  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

44 

 การเชื่อมต่อกันของความสร้างสรรค์วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วส าแดงออกมา
ในรูปของความสามารถที่จะสร้างสรรค์และเกิดการไหลเวียนของทุนทางปัญญา ก่อให้เกิดศักยภาพ
ที่จะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และการส่งออก ขณะเดียวกันก็จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ในสังคมเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แนวคิดที่มีวิวัฒนาการ
มาจากแนวคิดเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยเศรษฐกิจเช่นนี้มีปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญมาจาก “สินทรัพย์
ที่สร้างสรรค์” (creative assets) ซึ่งมีศักยภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตและการพัฒนา 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ การสร้างงานและการมีรายได้จากการส่งออก 
ในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดโอกาสการมีส่วนร่วมทางสังคมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งเหนียวแน่นทางสังคม 
ความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จะครอบคลุม
หลายแง่มุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนา
เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญา และเป้าประสงค์ด้านการท่องเที่ยว จากความหมายข้างต้นสามารถสรุป
ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการน าองค์ความรู้ทางด้านความคิดสร้างสรรค์
การออกแบบ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมมาผสมผสานกัน โดยเน้นการคิดที่แตกต่าง
เพ่ือสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ใช้เงินทุนในการลงทุนน้อยกว่า แต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดมูลค่า
ที่มากกว่า  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
มีนักวิชาการ เช่น ยุวดี นิรัตน์ตระกูล (2554, หน้า 3) ได้กล่าวถึง การน าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
มาปรับใช้กับภาคการท่องเที่ยวและบริการผ่านทางแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวอย่างสรรค์ เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า ควรเป็นการน าปัจจัย 4 ประการ คือ “ทุน” มาบวกกับ “ความคิดสร้างสรรค์” 
และผสานเข้ากับ “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม” และ “ทักษะเฉพาะตัว” มาสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวโดยมีขั้นตอน กระบวนการที่ผลักดันแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ 
การส ารวจสังคมและตัวตนครอบคลุมเรื่องฐานทรัพยากร (natural/cultural assets) เอกลักษณ์อัตลักษณ์ 
(identity) ภูมิปัญญา (wisdom) เพ่ือค้นหาความโดดเด่น ความแตกต่าง ความเฉพาะตัว ลักษณะพิเศษ 
(differentiation for value) แล้วจึงเติมความคิดสร้างสรรค์ (value creation) หรือตีความใหม่
เพ่ือให้เข้ากับตลาด (redefine for marketing) สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ที่ได้กล่าวถึง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า (DASTA, online, 2555) 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนนั้นๆ 
ให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้และการทดลองให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชน 
นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุล
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทน อิงตามระบอบทุนนิยมและความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชน  
 อย่างไรก็ตาม แม้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นการท่องเที่ยวในกระบวนทัศน์ใหม่
ที่อยู่ในรูปแบบของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่อาศัย
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมเป็นฐานส าคัญในการต่อยอดและเพ่ิมมูลค่า ก็ยังคงเป็นส่วนส าคัญ
ที่ต้องท าการศึกษาเพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว ย่อมต้องมีการจัดการดูแล
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ให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสมทั้งต่อผู้มาเยือนและเจ้าของสถานที่รวมถึงการอ านวยความสะดวก  
การดูแลความปลอดภัย สถานที่พักอาศัยฯลฯ ซึ่งลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้น
ที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของชุมชน
หรือสถานที่นั ้นๆ จากประสบการณ์ตรง หรือร่วมสร้างประสบการณ์ดีดีกับเจ้าของวัฒนธรรม  
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ทั้งจากการพูดคุย ทดลองท าและการใช้ชีวิตร่วมกัน การจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนจึงมีความส าคัญ การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2.6 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 
 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การจัดการที่สามารถตอบสนองกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆ 
ของอนุชนรุ่นหลังด้วย รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือการตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม
และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศด้วย 
(Eber, 1992, p. 3) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันมีคุณค่า อย่างรอบคอบ และชาญฉลาด
ก่อประโยชน์สูงสุดในระยะเวลายาวนานที่สุด เกิดปัญหาผลกระทบน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันคุณภาพ
ของทรัพยากรจะต้องดีขึ้น แม้ว่านักท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม (ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ, ออนไลน์, 2547) 
เป็นการก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัยแวดล้อม
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแก่สมาชิก
ของสังคมในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์
ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ให้นานที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลก าไรอย่างเป็นธรรม 
ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม 
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างพอเพียงแต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างยืนยาว 
 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันมุ่งเน้นการจัดการ
และการพัฒนาบนแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก (WTO, online, 2011) 
ได้ให้อธิบายค าจ ากัดความล่าสุดของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) 
ว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การท่องเที่ยว ขนาดเล็กหรือการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
(niche tourism segments) หากแต่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้องครอบคลุมถึงการตลาด โดยรวม
หรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวแบบมวลชน” (mass tourism) โดยทั่วไปการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญต่อการเสมอภาคระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนทั้งในรุ่นปัจจุบันต่อไปจนถึงคนในอนาคต ดังนั้น หลักการและแนวคิด
ที่ส าคัญของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในค าจ ากัดความของ WTO จึงประกอบด้วย การท่องเที่ยวต้องตระหนัก
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
การเคารพในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของประชาชนพ้ืนเมือง รวมไปถึงการรู้จักปรับตัว และเข้าใจถึง
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ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรก่อให้เกิดการกระจายของรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (tourism stakeholder) นอกจากนี้ยังควรที่จะก่อให้เกิดการจ้างงาน
และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการมีส่วนส าคัญ ในการช่วยลดความยากจนในท้องถิ่นด้วย 
ซึ่งแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีการน าเสนอไว้ในหลายลักษณะดังต่อไปนี้  
 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ อุษาวดี พูลพิพัฒน์ (2550, หน้า 12) 
ประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 ประการด้วยกัน คือ 
 1) การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี หมายถึง ผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากร
ท่องเที่ยวต้องมีวิธีจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่าและคุณภาพของธรรมชาติ 
ต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) ลดการบริโภคและการใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นรวมถึงลดการก่อของเสีย 
ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ หรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
ทดแทนกันได้ 
 3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม โดยการขยาย
ฐานการท่องเที่ยวด้วยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม 
 4) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาของจังวัด หรือนโยบายด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) สรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการหาผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
ในแต่ละท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้เสริมให้กับท้องถิ่น 
 6) การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้ผู้รับผิดชอบ
ท างานร่วมกับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการประสานงานเครือข่ายและหว่างองค์กรต่างๆ เพ่ือยกระดับ
การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 ในส่วนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ค, หน้า 18-19) ได้กล่าวถึง การพัฒนาการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีข้อส าคัญที่ควรค านึงถึงอยู่ 8 ประการ คือ 
 1) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้องค านึงถึงความต้องการของชุมชน ว่าคนในชุมชนต้องการ
ที่จะเปิดชุมชนของตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ หากไม่พร้อมที่จะเปิดก็ควรจะชะลอไปก่อน มิฉะนั้น
อาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันของคนในชุมชน ท าให้ภาพลักษณ์ของชุมชนแย่ลง แต่หากชุมชน
มีความพร้อมใจกันในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษ์ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 2) ค านึงถึงคมต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในชุมชนนั้นว่าต้องการอะไรจากชุมชน
หรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการจัดหาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะน าไปสู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ในแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน ท าให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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 3) ค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว  
 4) ค านึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวป้องกันการกระทบ 
กระทั่งหรือถูกท าลาย หาแนวทางในการพิจารณาดูแลรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และด ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
 5) ค านึงถึงขีดความสามารถของชุมขนในการรองรับนักท่องเที่ยวว่าจะสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางในการพิจารณาและก าหนดปริมาณ
รวมถึงมาตรฐานของการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งการจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณามาตรการจ ากัดจ านวนของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วย 
 6) ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท าให้คนในชุมชน
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน
ให้ดีขึ้นด้วย 
 7) ค านึงถึงสิ่งปลูกสร้างในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ว่ามีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
ของชุมชนหรือไม่ การดูแลด้านความสะอาดความสะดวกสบายตามมาตรฐานสากล ท าให้สะท้อนถึง
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นด้วยความสามารถท าให้เกิดเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวของท้องถิ่นตามมาตรฐาน 
สากล 
 8) ค านึงถึงแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันว่า แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีการจัดการและพัฒนาอย่างไรจึงประสบผลส าเร็จในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 
 นอกจากหลักการส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังมี
แนวคิดหลักที่ส าคัญตามหลักการดังต่อไปนี้ (Eber, 1992, p. 3)  
 1) การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (using resource sustainably) ต้องมีวิธี 
การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เพียงพอ ประหยัด
และมีประสิทธิภาพอย่างที่สุด โดยค านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรเหล่านั้นให้คงเอกลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุด
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยการประยุกใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นแนวทางการท าธุรกิจระยะยาว  
 2) การลดการบริโภคที่ มากเกินจ าเป็ นและลดปริมาณของเสีย  (reducing over-
consumption and waste) เพ่ือหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลายในระยะยาว 
และเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการท่องเที่ยวด้วย  
 3) การรักษาและส่งเสริมความหลากหลาย (maintaining diversity) ของธรรมชาติ 
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว และช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว  
 4) การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับกรอบแผนการพัฒนาแห่งชาติ (integrating 
tourism into planning) การพัฒนาท้องถิ่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะช่วยขยายศักยภาพ
การท่องเที่ยวในระยะยาว  
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 5) การท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  (supporting local 
economics) ใช้การท่องเที่ยวขยายฐานทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สรรหาทรัพยากรที่โดดเด่นพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือกระจายรายได้ให้ กับท้องถิ่น โดยต้องค านึงถึงมูลค่าและคุณค่าของ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกันสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลายอีกด้วย  
 6) การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (involving 
local communities) ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนแก่ประชากรและสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพ
การจัดการการท่องเที่ยวอีกด้วย  
 7) หมั่นประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชน ท้องถิ่น 
องค์กรและสถาบันที่ เกี่ยวข้อง (consulting stakeholders and the public) มีความจ าเป็นในการที่จะ
ร่วมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมแก้ปัญหาและลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่แตกต่างกั น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงประเมินผลกระทบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 8) การฝึกอบรมบุคลากร (training staff) โดยสอดแทรกความคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อบุคลากรในท้องถิ่นทุกระดับจะช่วยยกระดับของการบริการการท่องเที่ยว 
 9) การตลาดที่จัดเตรียมข้อมูลอย่างพร้อมมูล (marketing tourism responsibly) 
การจัดเตรียมข้อมูลและบริการข่าวสารที่ เกี่ ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ อย่างชัดเจน จะท าให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจและเคารพในสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว 
และจะช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว   
 10) การวิจัยและติดตามตรวจสอบ (undertaking research) อย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต่อการช่วยแก้ปัญหาและเพ่ิมผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ทราบผลในการจัดการน าไปสู่กระบวนการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จะเห็นได้ว่าแนวความคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมปรับสภาพ การจัดการเพ่ือเข้าสู่
ยุคใหม่ของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป จากสังคมบริโภคนิยมสู่ยุคสมัยสังคมเป็นใหญ่ ดังนั้น ขอบเขต
ของการจัดการจึงครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการท่องเที่ยว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดต้องมุ่งสู่ความยั่งยืน กล่าวโดยสรุป กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องสามารถด ารงอยู่ได้ 
มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม่ าเสมอ ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังคงรักษาความดึงดูดใจไว้ได้
ไม่เสื่อมคลาย กิจการการบริการมีก าไรกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การให้บริการอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันต้องค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรมให้เกิดความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด ซึ่งมีแต่การจัดการอย่างยั่งยืนเท่านั้น จึงจะสามารถ
คงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ ในงานวิจัยฉบับนี้ได้น าแนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของ Shirley Eber (1992, p. 3) เป็นแนวคิดหลักร่วมกับแนวคิดอ่ืนๆ ที่ได้ศึกษา เพ่ือน าไปสู่การศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างแนวคิดทฤษฎีกับการศึกษาปรากฏการณ์จริงในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการวิจัยในล าดับต่อไป 
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2.7  สภาพทั่วไปของพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย  
 
 ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย กองประสานการลงทุน (กปท.) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการจัดท าชุดข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยการรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ของเมือง ไทยจากท้ัง 
77 จังหวัด และด าเนินการจัดท าชุดข้อมูล (directory) พร้อมกันนี้ยังได้จัดท าเอกสาร e-book 
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เพ่ือเป็นดั่งคู่มือในการแนะน าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยคัดเลือกตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ จ านวน 9 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่ง
มีคุณค่าและความแตกต่างหลากหลายกันไป บางแห่งมีความเด่นชัดในวิถีแห่งการพ่ึงพาธรรมชาติบางแห่ง
สืบทอดภูมิปัญญาไทยมาเป็น เวลาหลายร้อยปีและบางแห่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึก
เปี่ยมเสน่ห์ที่ยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน (กองประสานงานการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
ออนไลน์, 2556) 
 ซึ่งในคู่มือฉบับนี้ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) ว่าหมายถึง 
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์
ของชุมชนหรือสถานที่นั้นๆ จากประสบการณ์ตรง หรือร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับเจ้าของวัฒนธรรม
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ ทั้งจากการพูดคุย ทดลองท า และการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 
  1) มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) หมายถึง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและสภาพสังคม โดยแบ่งเป็น 
กลุ่มแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (traditional cultural expression) เช่น เทศกาล งานประเพณีต่างๆ 
และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (cultural sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  
 2) วิถีชีวิต (lifestyles) หมายถึง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต
ทั้งวิถีชีวิตของสังคมเมือง และวิถีชีวิตสังคมชนบท ในแง่การเรียนรู้การด ารงชีวิตหรือวิถีการประกอบอาชีพ 
 3) ศิลปะ (arts) หมายถึง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของ ศิลปวัฒนธรรม 
เช่น งานศิลปะ (visual arts) การวาดภาพ รูปปั้น และศิลปะการแสดง (performing arts) การแสดงดนตรี
พ้ืนบ้าน การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร เป็นต้น  
 4) สินค้าที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง (functional creation) หมายถึง 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ที่มีความต้องการแตกต่างกัน เช่น เรียนท าอาหารไทย เรียนมวยไทย ฝึกสมาธิและการจัดกิจกรรม workshop 
(โปรแกรมการฝึกปฏิบัติโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันและทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ) เป็นต้น 
 โดยกองประสานการลงทุน (กปท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการคัดเลือก
ตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบจ านวน 9 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้ (กองประสานงาน
การลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2556) 
 2.7.1 พื้นที่ภาคกลาง   
 1) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพฯ สวนธรรมใจ
กลางป่าคอนกรีตในกรุงเทพมหานคร โดยจ าลองแนวคิด บรรยากาศ และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
จากสวนโมกขพลาราม ของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ที่วัดธารน้ าไหล อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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สวนโมกข์กรุงเทพฯ จึงเป็นสถานที่หนึ่งในเมืองส าหรับคนที่ต้องการความเงียบสงบและบรรยากาศที่เหมาะ
แก่การไปปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะ ดังความหมายของสวนโมกขพลาราม ที่หมายความว่า สวนป่าอันเป็นพลัง
แห่งการหลุดพ้น 
 ความเป็นมา ในปี พ.ศ. 2552 ด้วยพลังแห่งศรัทธาในท่านพุทธทาส หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพฯ ได้เริ่มต้นก่อสร้างที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
กรุงเทพมหานคร บริเวณมุมตะวันออกเฉียงเหนือของสวนจตุจักร เยื้องกับปั๊มน้ ามัน ปตท. จากความตั้งใจ
ของกลุ่มผู้ริเริ่มที่จะหยิบยกกลิ่นอายของสถานปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา มาไว้ในเมือง  
จึงได้จัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญซึ่งเป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (religious archives) 
เพื่อท าการเก็บรักษาฯ อนุรักษ์ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธานของท่านพุทธทาส
ตลอดจนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปีและโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
 อัตลักษณ์อันโดดเด่น เป็นสถานที่อันรื่นรมย์ประกอบด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางจิตและปัญญา spiritual fitness ในขณะเดียวกันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลิน 
edutainment center ที่มอบคุณค่าและความสุขแก่ทุกคน ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ 
จะมีพ้ืนที่ให้ปฏิบัติธรรม บันเทิงธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ กิจกรรมสวดมนต์ภาวนาและปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมภาวนาอานาปานสติทุกวันอาทิตย์ กิจกรรมธรรมโฆษณ์ศึกษา (ชุดจากพระโอษฐ์) หลักสูตรอบรม 
“ศึกษาชีวิตจากพุทธด ารัส” สนทนาวิสาสะผ่านพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัส เพ่ือน ามาใช้กับชีวิต โดยอาศัย
หนังสือธรรมโฆษณ์ชุดจากพระโอษฐ์ของท่านพุทธทาสฯ น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น 
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น งานบุญ
อาสาฬหบูชา งานบุญมาฆบูชา และงานบุญเข้าพรรษา เป็นต้น เพ่ือพัฒนางานเทศกาลบุญประเพณี
ให้มีธรรมน ากิจกรรมการเรียนรู้และนันทนาการ เพลงดีมีข้อคิด เพลินธรรมน าเพลง โดยกลุ่มเพลินอาสา 
มุมเปียโน เพลงสบายใจ โดยกลุ่มอาสาสมัครนักดนตรี   
 กิจกรรมลมหายใจ....ดนตรี....ชีวิต music for better life โดย อ.ดุษฎี พนมยงค์ 
ชมการแสดงละครหุ่นไทย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีสากลจากกรมศิลปากร ศิลป์ภาวนา
กับชีวิตสิกขา ท าทานให้ผู้ป่วยด้วยการเย็บถุงผ้าจากชายผ้าเหลือง ฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสา ท าหุ่นมือ
จากถุงเท้า กิจกรรมเจริญจิตตภาวนาในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ธรรมนิทรรศการ: ปริศนาธรรม
หมุนเวียน ชมนิทรรศการหมุนเวียน ภาพถ่าย ภาพวาด และประติมากรรม ที่สะท้อนข้อธรรมจากเหล่า
ศิลปิน ช่างภาพ สวนโมกข์เสวนา ดูหนังหาแก่นธรรม และกิจกรรมเที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม กิจกรรม
ท่องเที่ยววิถีพุทธเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นไปเพ่ือเสริมการเรียนรู้แสวงหาอย่าง เพลิดเพลิน 
และผ่อนคลาย ตามแบบอย่างการจาริกแสวงบุญ โดยจัดการท่องเที่ยวธรรม ใน 2 ลักษณะ คือ การท่องเที่ยว
ให้ถึงธรรม และการท่องเที่ยวปฏิบัติธรรม ในแต่ละภูมิภาค โดยมีระยะเวลา 3-5 วัน 
 2) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (museum siam) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
หรือเรียกสั้นๆ ว่า “มิวเซียมสยาม” เป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ที่เน้นการออกแบบตกแต่ง และจัดองค์ประกอบ
ให้สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รื่นรมย์และสร้างสรรค์ (play + learn = plearn) โดยการน าอาคารเก่า
ของกระทรวงพาณิชย์ มาปรับปรุงตกแต่งจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย  แต่ยังคงความสง่างาม
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ของสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมเอาไว้ เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์นั้นก็เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ไทย 
เกี่ยวกับความเป็นมาของคนไทย และดินแดนอุษาคเนย์แต่ที่โดดเด่นก็คือ การเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ที่ผู้คนทุกวัยสามารถสนุกกับทุกสิ่งในพิพิธภัณฑ์ได้ไม่จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ การจับต้อง 
และการเล่นสนุกกับอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ สร้างสีสันและประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์
ท าให้การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กลายเป็นเรื่องสนุกสนานไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป 
 อัตลักษณ์อันโดดเด่น คือ วิธีการน าเสนอ มุมมองการน าเสนอ ในเรื่อง discovery 
museum เน้นการเรียนรู้จากการค้นพบ การเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง โดยมีนิทรรศการที่จัดขึ้น
เป็นตัวสร้าง ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค ท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ทั้งจาก ภาพ กลิ่น 
เสียง และสัมผัส ตลอดจนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการตั้งค าถามท้าทายความคิด
ของผู้เข้าชม ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและสร้างความทรงจ าที่ประทับใจ
ในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานรื่นรมย์   
 กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์เที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อาทิ
ด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ธรรมชาติวิทยา โบราณคดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการชม
นิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งการจัดนิทรรศการของมิวเซียมสยาม มีรูปแบบการน าเสนอ
ในลักษณะเป็นความรู้เชิงบูรณาการ กระตุ้นให้คิดและเกิดความสนุกรื่นรมย์กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้จากนิทรรศการภายในมิวเซียมสยาม ดังนี้ ชมนิทรรศการถาวร 
ชื่อว่า เรียงความประเทศไทย สาระหลักของนิทรรศการชุดนี้  คือ เรื่องราวของผู้คนจากสุวรรณภูมิ
ถึงสยามประเทศ สู่ประเทศไทย ครอบคลุมเรื่องราวกว่า 2,500 ปีมาแล้ว เป็นการเปิดประตูบานใหญ่
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็นสามช่วง ในแต่ละช่วงน าเสนอโดยอธิบาย
ลึกลงไปถึงรายละเอียดผ่านห้องนิทรรศการจ านวน 16 ห้อง และอีก 1 ห้องพิเศษ ที่จะเล่าถึงที่มา
ของมิวเซียมสยาม  
 ชมนิทรรศการหมุนเวียนซึ่งมีการจัดอย่างสม่ าเสมอปีละ 4 ครั้ง โดยมีเนื้อหา
สลับหมุนเวียนกันไป เช่น ในปี 2555 มีนิทรรศการ “เรื่องหนักหัว” น าเสนอเรื่องราวของหมวก 
เครื่องศิราภรณ์ และเครื่องประกอบศีรษะ และนิทรรศการกินของเน่า น าเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของคนไทยโบราณ ในการท าอาหารให้ “เน่าเสีย” ด้วยกระบวนการหมักดอง เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรม 
workshop ด้วยการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางมิวเซียมสยามได้จัดให้มีโปรแกรม workshop หลากหลาย 
รองรับความสนใจของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย อาทิ การท าไข่เค็ม การท าข้าวแช่และเครื่องเคียง การท า
น้ าปรุงดอกไม้ไทย และเพ้นท์กระถางมะลิ เป็นต้น เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิต ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรม 
จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของมิวเซียมสยาม โดยเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวนอกสถานที่จัดเป็นประจ า
ทุกเดือนหรือทุก 2 เดือน อาทิพานักท่องเที่ยวไปลัดเลาะล าคลองประวัติศาสตร์ต่างๆ สมัยธนบุรี 
หรือตามรอยเส้นทางการรบไปยังจังหวัดอยุธยา เป็นต้น  เพลิดเพลินสนุกสนานกับงานเทศกาลประจ าปี
ไนท์แอดเดอะมิวเซียม (night at the museum) โดยทางมิวเซียมสยาม จะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ในตอนกลางคืนในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี การจัดงานในแต่ละปีจะมีแนวการจัดงานที่แตกต่างกันไป 
เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว  ค้นคว้าศึกษาเรียนรู้จากห้องสมุด
ของมิวเซียมสยาม ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา 
และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ
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ด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ดีวีดี ภาพยนตร์บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนรุ่นใหม่เห็นความส าคัญต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น 
 3) ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เที่ยวทะเลตม ชมป่าชายเลน... ที่ศูนย์อนุรักษ์
ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 72 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ ก็ถึงชุมชนขนาดย่อมๆ ซึ่งชาวบ้านที่นี่ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้
ทั้งการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ (ป่าชายเลน) และวิถีชุมชนชาวเล... ความน่าสนใจซึ่งเป็นจุดเด่นของคลองโคน 
คือ มีกิจกรรมที่สนุกครบรสเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อน 
ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงอย่างใกล้ชิด ชมการเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมลงภู่กลางทะเล ตื่นตาตื่นใจ
กับภูมิปัญญาชาวบ้านในการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง ตลอดจนการได้มีโอกาสลุยโคลนปลูกป่าชายเลน
ด้วยมือตนเอง เรียกว่าได้ทั้งความสนุก ได้สาระความรู้และความรู้สึกดีๆ ในการอนุรักษ์อีกด้วย 
 อัตลักษณ์อันโดดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่คนในชุมชนร่วมแรง
ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับธรรมชาติได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนและทานอาหารทะเลสดอร่อยบนกระเตงกลางทะเล ซึ่งถือเป็นเสน่ห์
ที่ดึงดูดใจ ประกอบกับการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นของชุมชนและการให้บริการด้วยความทุ่มเทตั้งใจ  
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมิรู้ลืม 
 กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยว 
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยทางศูนย์อนุรักษ์ฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์การปลูกและกล้าไม้
อาทิ ต้นล าพู โปรงแดงโปรงขาว หรือโกงกาง ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปลูกคนละต้นสองต้น สร้างความรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าและช่วยสร้างแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ทะเล 
และก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทางศูนย์อนุรักษ์ฯ จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน
แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 
 การล่องเรือชมป่าชายเลนและเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ โดยระหว่างนั่งเรือนักท่องเที่ยว
จะได้ชมวิถีชีวิตของสัตว์น้ าอย่าง ปูก้ามดาบ ปูแสม ปลาตีน ฯลฯ ซึ่งพบเห็นได้ตลอดชายฝั่ง นอกจากนี้
ยังมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ล าพูล าแพน จากตะบูน 
โปรงแดงโปรงขาว แสมขาว โพธิ์ทะเล และ เหงือกปลาหมอ เป็นต้น ในระหว่างการล่องเรือยังมีการให้อาหาร
ลิงแสม สัตว์ท้องถิ่นซึ่งมีความน่ารักแสนรู้เป็นอย่างมาก ได้ล่องเรือชมวิถีชีวิตและเรียนรู้การท าประมง 
ในระหว่างการล่องเรือผ่านมายังปากน้ านักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นวิถีการด ารงชีวิตของชาวบ้าน อาทิ  
การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยนางรม กลางทะเล การลอยอวนจับกุ้ง การวางเบ็ดราว การดักเคย 
หรือช้อนเคยตามชายฝั่ง เป็นต้น โดยเฉพาะการถีบกระดานเลน เก็บหอยแครง ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
เฉพาะในพ้ืนที่แถบนี้เท่านั้น 
 ที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์ที่เลือกได้ทั้งแบบบ้านเป็นหลังธรรมดา และแบบโฮมกระเตง 
(บ้านพักกลางทะเลที่เฝ้าฟาร์มหอย) ได้สัมผัสบรรยากาศรับลมเย็นกลางทะเล และทานอาหารทะเลสดๆ 
หรือนั่งตกปลาบนกระเตง โดยโฮมกระเตงเปิดให้พักค้างเฉพาะในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม-
มกราคมเท่านั้น ได้ชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทะเล อาทิ กะปิเคยตาด า
ของคลองโคนที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาวของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจาก
เที่ยวชมเรียนรู้การท ากะปิคลองโคนแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย ได้ชมการสาธิต



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

53 

การท าน้ าตาลมะพร้าวพ้ืนบ้าน พร้อมชมการแปรรูปเป็นน้ าตาลปึก ได้ลองชิมน้ าตาลสดจากสวนโดยตรง 
และเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ท าจากน้ าตาลมะพร้าวเป็นของฝาก มีกิจกรรมชมหิ่งห้อยยามค่ าคืน 
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเดินชมหิ่งห้อยนับพันนับหมื่นตัวที่เกาะต้นล าพูกระพริบแสงอวดความสวยงาม
บริเวณบ้านหิ่งห้อย ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 กม.ที่ 69 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์อนุรักษ์ฯ ในการชมหิ่งห้อย
ควรเที่ยวชมในช่วงฤดูหนาวจะมีหิ่งห้อยให้เห็นจ านวนมาก เยี่ยมชมการเผาถ่านไม้โกงกางที่บ้านยี่สาร 
ซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลจากคลองโคน ถ่านไม้โกงกางบ้านยี่สารเป็นถ่านไม้ที่ได้รับ การยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุด 
ที่นี่มีการปลูกป่าไม้โกงกาง เพ่ือตัดท าถ่านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 75 ปี ถือเป็นสวนป่าไม้ชายเลน
เอกชนที่เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
 (1) รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว ปี 2550 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
 (2) รางวัลลูกโลกสีเขียว ด้านการอนุรักษ์ ปี 2547 
 2.7.2 พื้นที่ภาคเหนือ 
 1) บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ บ้านถวาย... หมู่บ้านเล็กๆ แต่มีชื่อเสียง
ในเรื่องงานไม้แกะสลักของศิลปะทางภาคเหนือที่หลายคนรู้จักกันดีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านศิลปะและหัตถกรรมไม้ (art & wooden craft destination) 
ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมการผลิต สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิม
และเลือกซ้ือสินค้าเป็นของที่ระลึกอย่างต่อเนื่องมากมาย 
  อัตลักษณ์อันโดดเด่น บ้านถวาย เป็นแหล่งวัฒนธรรมของเชียงใหม่ โดดเด่น
ในด้านงานศิลปหัตถกรรมแบบล้านนา โดยเฉพาะการแกะสลักงานไม้ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ สืบสาน
ต านานเชิงช่างจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ชุมชนในหมู่บ้านยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมแบบอย่างชาวพุทธ มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เยี่ยมชม
ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง และศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย ซึ่งเป็นศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า 
OTOP และศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้าน ที่เป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้
หรือสถานที่บรรยายสรุปข้อมูลหมู่บ้านให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษา  
 เรียนรู้เยี่ยมชมวิถีชีวิตช่างแกะสลักไม้บ้านถวาย ที่ใช้ใต้ถุนบ้านหรือบริเวณลานบ้าน
เป็นที่ท างานแกะสลักไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม พูดคุย ศึกษาเรียนรู้ได้ตามบ้านเรือนของชาวบ้าน
ชมการสาธิตขั้นตอนการแกะสลักจากช่างฝีมือในหมู่บ้าน เรียนรู้กระบวนการในการสร้างงานหัตถศิลป์ 
ณ จุดสาธิต หรือตามบ้านชาวบ้านภายในหมู่บ้านถวาย ซึ่งมีการสาธิตขั้นตอนการแกะสลักงานไม้
ตั้งแต่เริ่มต้น การลงรักปิดทอง การเดินเส้น ตกแต่ง และการลงสีงานไม้ จนได้เป็นชิ้นงานที่สวยงามเข้าร่วม
กิจกรรม (workshop) ด้วยการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางบ้านถวายได้จัดให้มีโปรแกรมงานแกะสลักไม้ 
ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือสัมผัสการแกะสลักไม้จากของจริง และสามารถน ากลับไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย 
นั่งรถตัวหนอนเที่ยวชมหมู่บ้าน แวะชมและเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าหัตถกรรมที่ตั้งเรียงรายตลอดสองข้าง
ทางภายในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละร้านมีการประดับประดาตกแต่งพ้ืนที่ด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา มีภูมิทัศน์
ที่สวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซึมซับบรรยากาศวิถีชีวิตหมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวายได้อย่างทั่วถึง 
 ร่วมท าบุญไหว้พระสักการะขอพรพระเจ้าเก้าตื้อ รวมถึงพระพุทธรูปต่างๆ ที่วัดถวาย 
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของอ าเภอหางดง ชมความงดงามของศิลปะงานไม้แกะสลักซึ่งเป็นงานพุทธศิลป์
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ที่สวยงามและหาชมได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ วิหาร หอพระไตรปิฎกรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
ที่มีความวิจิตรงดงามและเต็มไปด้วยลวดลายแกะสลักตามแบบฉบับศิลปะล้านนา นอกจากนี้ บริเวณกลางวัด 
ยังมีคูแ่ละเจดีย์โบราณ รวมถึงโขงโบราณพระเจ้าหกนิ้ว ที่มีอายุกว่า 200 ปี นับเป็นโบราณสถานที่ส าคัญ
แห่งหนึ่งของบ้านถวาย สักการะขอพรองค์พระพิฆเนศที่บ้านทิพย์มณีตั้งอยู่ ณ บ้านถวายสองฝั่งคลอง
ซึ่งเป็นแหล่งรวมไม้แกะสลักที่มีลวดลายวิจิตรงดงามด้วยศิลปะแนวพุทธศิลป์หรือแนวสัตว์ในวรรณคดี 
และเป็นแหล่งรวมงานชิ้นเอกของสล่าแกะสลักไม้ฝีมือเลิศชั้นครูของบ้านถวาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าชมสักการะ สวดมนต์ขอพรจากองค์พิฆเนศปางเสวยสุข ที่แกะสลักจากไม้สักขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย โดยเชื่อกันว่าการได้สักการะองค์พระพิฆเนศจะดลบันดาลให้ส าเร็จสมหวังในชีวิต 
หน้าที่การงาน สติปัญญา โชคลาภ รวมทั้งขจัดปัญหาอุปสรรคท้ังหลายทั้งปวง 
 เที่ยวชมงานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวายหมู่บ้านสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปี 
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงโดดเด่นของบ้านถวาย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ไม้ งานแต่ง
เครื่องเงิน งานแกะสลัก งานลงรักปิดทอง และโคมไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการชิมอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศตลาดย้อนยุค “กาดหมั้ว” ชมการแสดง แสง สี เสียง “ต านาน
บ้านถวายชุมชนไม้แกะสลัก หมู่บ้านสร้างสรรค์” การแสดงดนตรีการละเล่นและการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน 
ตลอดจนการแข่งขันเพ่ือค้นหา “สุดยอดสล่าไม้” ที่สามารถรังสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่ท าข้ึนด้วยมือ 
(hand made) ได้อย่างสวยงามประณีตด้วยการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา 
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
 (1) รางวัลย่านการค้าจังหวัดดีเด่นอันดับที่ 1 “สุดยอดย่าน การค้าไทย” (the best 
provincial trade zone of thailand) ปี 2554 (กระทรวงพาณิชย์)  
 (2) รางวัลเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์” 
(creative folk craft city) ปี 2554 (กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์)  
 (3) รางวัล “ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว” ปี 2550 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
 (4) หมู่บ้านหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย 
(กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)  
 (5) หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (otop tourism village) (กรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)  
 (6) รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปี 2546 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
 2) ชุมชนบ้านหาดผาขน จ.น่าน ซึ่งในอดีตการเดินทางเพ่ือขนส่งสินค้าจากตัวเมืองน่าน
สู่อ าเภอปัว ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดนั้น ต้องใช้เส้นทางการล าเลียงทางน้ าเท่านั้น ซึ่งเมื่อเรือ
บรรทุกสินค้ามาถึงจุดหนึ่งจะมีหาดและโขดหินมากมายอีกทั้งกระแสน้ าที่เชี่ยวกราก เรือไม่สามารถ
แล่นผ่านไปได้ต้องจ้างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมหาดช่วยขนของออกจากเรือไปไว้เหนือหาด เป็นอย่างนี้
ทุกเที่ยวไป จึงเป็นที่มาของชื่อ หาดผาขน ก่อเกิดเป็นหมู่บ้านที่ทอดตัวยาวขนานกับริมล าน้ าน่าน
นับจากวันนั้นจวบจนวันนี้เวลาผ่านไปกว่า 100 ปี บ้านหาดผาขน ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
ผู้คนยังคงผูกพันพ่ึงพิงสายน้ าอย่างใกล้ชิด ขณะที่โลกภายนอกถูกปรุงแต่งด้วยกลิ่นอายของความศิวิไลซ์ 
แต่ ณ ที่แห่งนี้ยังคงด าเนินชีวิตในแบบวิถีชาวเหนือที่เรียบง่าย ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับทุกคน
ที่มาเยือน ด้วยเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติของชุมชนนี้เองจึงเป็นจุดดึงดูดให้นักเดินทางหลั่งไหลเข้าสู่
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บ้านหาดผาขน และเพ่ือให้การท่องเที่ยวสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตในชุมชน ชุมชนจึงขอเลือกที่จะเปิดรับ
นักท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็น “ผู้ก าหนด” โปรแกรมกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวเป็น “ผู้เลือก” มีการจัดท า
ระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน รวมไปถึงการจัดพ้ืนที่ต้อนรับผู้มาเยือนโฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 อัตลักษณ์อันโดดเด่น ชุมชนริมน้ าน่านที่ยังคงวิถีดั้งเดิมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพัน
กับสายน้ า และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ปลาในล าน้ า และการอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้วยพลัง
การรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์
ส่งเสริมการเที่ยวชมธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนถิ่น ด้วยแนวคิดอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พ านักโฮมสเตย์สัมผัสกับวิถีชีวิตและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติท่ามกลางความเขียวขจี
ของทุ่งนาและขุนเขา ร่วมเรียนรู้ใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนในชุมชน เรียนรู้การท าอาหารพื้นถิ่นทางเหนือ 
โดยเรียนวิธีการท าอาหารจากชาวบ้าน เช่น แกงแค ห่อหมก น้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกอ่อง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพานักท่องเที่ยวออกไปเลือกเก็บผักสดๆ ที่ในสวนอีกด้วย “พืชผักสวนครัวริมรั้ว” เรียนรู้วิถีชีวิต
เกษตรกรร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านตามช่วงฤดูกาลต่างๆ 
 การเดินป่าศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าชุมชน ซึ่งเป็นป่าชุมชนที่เดียวในประเทศไทย
ที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้ท าการบวชป่าและร่วมกันอนุรักษ์ป่าให้คงไว้เป็นอย่างดี ชมการท าเรือยาว 
ศิลปกรรมท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประเพณีการแข่งเรือยาว เพ่ือเชื่อม
ความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านต่างๆ โดยจะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเรือยาว
เมืองน่าน คือ มีหัวเรือท าเป็นรูปพญานาคราช และล าตัวเรือจะท าจากไม้ซุงทั้งท่อน ทั้งนี้ จังหวัดน่าน
นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการอนุรักษ์เรือยาวได้เป็นอย่างดีและมีเรือยาวมากท่ีสุดในประเทศ ล่องแพไม้ไผ่
ชมสองฝั่งล าน้ าน่าน ในช่วงเดือนมกราคม–เมษายน นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการล่องแพ
ชมวิวทิวทัศน์ รับประทานอาหารและให้อาหารปลาบนแพ พายเรือแจว ชมวิวทิวทัศน์ สัมผัสธรรมชาติ
สองฟากฝั่งล าน้ าน่าน นอกจากนี้ยังสามารถแวะพักเล่นน้ าบริเวณแก่งหลวงได้อีกด้วยปั่นจักรยาน
ชมวิถีชีวิตชาวบ้านลัดเลาะไปตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถแวะพักพูดคุยทักทาย
กับชาวบ้านได้ตลอดเส้นทาง  
 พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยอาจารย์หรือหมอขวัญประจ าหมู่บ้าน
ผูกมือสู่ขวัญให้ศีลให้พรแบบประเพณีชาวเหนือ ทั้งนี้นิยมจัดในช่วงเวลาเย็นเมื่อเสร็จพิธีจะมีการ
รับประทานอาหารหรือทานขันโตกร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน (หากนักท่องเที่ยวต้องการ
ให้ทางชุมชนจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้องติดต่อแจ้งล่วงหน้า) การแสดงดนตรีไทยพ้ืนเมืองท้องถิ่นล้านนา
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยกลุ่มเยาวชนของหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลง
และชมการฟ้อนแง้น ซึ่งเป็นการร าพ้ืนถิ่นของจังหวัดน่าน ผู้ที่ฟ้อนแง้นแต่ละคนจะแอ่นตัวไปข้างหลัง
แล้วแต่ความสามารถบางคนแอ่นตัวได้เพียงเล็กน้อย แต่บางคนสามารถแอ่นตัวได้จนท าเป็นสะพานโค้ง
ลงไปคาบเอาธนบัตรขึ้นมาได้ ชมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาหาดผาขน ดูปลานานาชนิดที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์
และให้อาหารปลา แวะชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน เช่น ไกยี (อาหารดั้งเดิมท าจากสาหร่าย) งาด า 
ไม้พาย พวงกุญแจกะลามะพร้าว “ประเพณีการแข่งเรือยาว” หมวก เป็นต้น เที่ยวชมงานประเพณี
แข่งเรือหาปลา (เรือแง่ม) ในเดือนธันวาคมของทุกปี ร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ไหว้พระอุปคุต
ตอนเที่ยงคืน (หากนักท่องเที่ยวต้องการไปร่วมงาน ต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า) 
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 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
 (1) รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว ปี 2550 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
 (2) มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2550 และปี 2553 (กรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)  
 (3) รางวัลหมู่บ้านรักษาแม่น้ าดีเด่น ปี 2542 (กระทรวงสาธารณสุข)  
 (4) รางวัลดีเด่นระดับภาค ประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สาขาป่าไม้) ปี 2539 
 2.7.3 พื้นที่ภาคใต้ 
 1) เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส เกาะภูเก็ต...หรือ “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ไม่ได้มีชื่อเสียง
แค่ความงามของฟ้าสีครามน้ าทะเลสีมรกต และเกลียวคลื่นขาวๆ เท่านั้น หากแต่ในตัวเมืองภูเก็ต  
ยังมีย่านเมืองเก่า หนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองที่หลากหลายทั้งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ท าให้มีมนต์เสน่ห์
แปลกตาแตกต่างจากที่อื่นๆ ในเมืองไทย ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นแหล่งรวมชุมชนเก่าแก่ที่มีกลิ่นไอ
ของความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแบบจีนมลายูที่เรียกว่า บาบ๋าย่าหยา ตึกเก่า
แบบชิโนโปรตุกีสเรียงรายกันอย่างเรียบร้อยสง่างาม บอกเล่าเรื่องของบรรพบุรุษชาวภูเก็ตในอดีต  
บนเส้นทางสายวัฒนธรรม 5 สาย ได้แก่ ถนนถลาง ถนนพังงา ถนนเยาวราช ถนนดีบุก และถนนกระบี่ 
นอกจากย่านเมืองเก่าจะโดดเด่นไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สวยงามแล้ว ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ยังเป็นท าเลทอง 
เป็นที่ตั้งของร้านขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ แกลลอรี่อาร์ต และเกสต์เฮ้าส์ 
ที่ตกแต่งประดับประดาไปด้วยของเก่าเก๋ไก๋สไตล์เรโทร พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต
แบบคนใต ้
 อัตลักษณ์อันโดดเด่น เป็นเมืองอันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงอัตลักษณ์ในวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร และประเพณีของท้องถิ่น   
 กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เที่ยวชมเมืองเก่าภูเก็ต ซึมซับเสน่ห์แห่งชิโนโปรตุกีส 
เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษา เพราะจะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วิถีชีวิตผู้คน 
และอาหารพ้ืนเมืองดั้งเดิม ซึ่งมีระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถรับแผนที่
เส้นทางเดินเท้า (พร้อมแสดงจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ) ได้จากศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวบริเวณ ถ.ถลาง 
หรือทีส่ านักงาน ททท. ซึ่งมีเส้นทางที่น่าสนใจถึง 6 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 ถนนภูเก็ต ถนนรัษฎา และถนนระนอง ซึ่งช่วงนี้จะได้พบกับตึกสวยงาม
มากมาย อาทิ ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ อาคารสีขาว 2 ชั้น ที่โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาสูง 4 ชั้น มีหลังคา
คล้ายรูปหมวกต ารวจสมัยก่อนและพิพิธภัณฑ์ภายในโรงแรมถาวรนักท่องเที่ยวจะได้รับรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับเมืองภูเก็ต ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย และมีเครื่องเรือน ตู้โทรศัพท์ เครื่องฉายภาพยนตร์  
เครื่องแต่งกาย ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ของคนงานในเหมือง และสามารถแวะไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้า
ปุดจ้อ และศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย 
 ช่วงที่ 2 ถนนกระบี่ และถนนสตูล ช่วงนี้จะพบความสวยงามของอาคารพิพิธภัณฑ์
ไทยหัว (ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรม) คฤหาสน์พระพิทักษณ์
ชินประชา (ภัตตาคารบลูอีเลฟเฟ่น) และบ้านคุณประชา ตัณฑวณิช นอกจากนี้  ยังมีร้านอาหารท้องถิ่น
จ านวนมาก เช่น ขนมจีน หมี่หุ้น ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสอีกด้วย  
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 ช่วงที่ 3 ถนนดีบุก ถนนเยาวราช และตรอกสุ่นอุทิศ การเดินชมเมืองในช่วงนี้
จะได้สัมผัสกับความหลากหลายของ ตึกชิโน-โปรตุกีส ที่หาดูได้ยาก เช่น บ้านหลวงอ านาจนรารักษ์ 
นอกจากนี้ ยังพบกับคฤหาสน์ต้นตระกูลตัณฑเวส ถนนสายย่าน บ้านนายเหมืองเก่า และแวะลิ้มรสอาหาร
อร่อยในตรอกสุ่นอุทิศ   
 ช่วงที่ 4 ถนนถลาง และซอยรมณีย์ นับเป็นถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ที่สุด
สายหนึ่ง ตรงช่วงนี้จะมีอาคารตึกแถวเก่าที่รูปแบบเดิมๆ เกาะกลุ่มกันอยู่มากที่สุด โดยมีจุดเด่น
อยู่ตรงการเปิดช่องทางเดินหรือหง่อคาขี่เอาไว้เหมือนในอดีต การเดินชมในช่วงนี้นอกจากจะได้สัมผัส
วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวภูเก็ตแล้วยังสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ ท าอาหารพ้ืนเมือง 
ทดลองตักน้ าจากบ่อน้ าโบราณ ชม ภาพศิลปะ ชมนาฬิกาโบราณสมัยรัชกาลที่ 6 และทดลองใช้บริการสปา
ท้องถิ่น เป็นต้น เมื่อเข้าสู่ซอยรมณีย์จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของเมืองเก่าในรูปแบบใหม่ที่มีสีสันสวยงาม  
 ช่วงที่ 5 ถนนพังงา ถนนภูเก็ต เส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นที่มีตึกแถวเก่า ศาลเจ้าเก่า 
อาคารสาธารณะ อาคารราชการ ซึ่งแต่ละที่ล้วนแล้วแต่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่งดงาม 
เช่น อาคารชาร์เตอร์แบงค์ โรงแรมออนออน ศาลเจ้าแสงธรรม นอกจากนี้ถนนพังงายังเป็นถนนสายศิลปะ
ที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมหรือเลือกซ้ือหางานศิลปะต่างๆ ได้มากมาย  
 ช่วงที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี และถนนมนตรี เป็นช่วง สุดท้ายในการเดินชมเมืองเก่า
ภูเก็ต สามารถแวะชมตึก เก่าที่ท าการไปรษณีย์ภูเก็ต คฤหาสน์ตระกูลหงษ์หยก และบ้านหลวง
อนุภาษภูเก็ตการ ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างในสมัย ร.7 จากนั้นแวะสักการะพญามังกรทะเล “ฮ่ายเหล็งอ๋อง” 
 ชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การที่ภูเก็ตมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าให้เกิดอาหาร
ที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่เป็นลูกผสมระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ เช่น จีน มลายู และไทย อาหารพื้นเมือง
ทั้งคาวหวานเหล่านี้ มีรูปแบบวิธีการปรุงและรสชาติแตกต่างจากที่อ่ืน ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของภูเก็ต อาหาร ท้องถิ่นเหล่านี้ส่วนมากกระจายอยู่ในเขตอ าเภอเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
เมืองเก่าด้วยความหลากหลายชนิด ทางด้านอาหารนี้เองภูเก็ตจึงได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อให้เป็นเมือง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO กิจกรรมสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและขนม
พ้ืนเมืองภูเก็ต มีการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและขนมพ้ืนเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์บริการข้อมูล
ท่องเที่ยวถนนถลาง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรม ท าอาหารพ้ืนเมือง
ภายในชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตได้อีกด้วย ชมการสาธิตวิธีการท าผ้าบาติก ผ้าบาติกเป็นของที่ระลึกประเภทหนึ่ง 
ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุม กระเป๋าถือหรือของแต่งบ้าน ทั้ งนี้
นักท่องเที่ยวสามารถชมการสาธิตและทดลองลงมือวาด ลวดลายลงบนผืนผ้า หรือทดลองลงสีผ้าบาติก
ด้วยตนเองได้ ตามร้านจ าหน่ายบาติก อาทิ ร้านชัยบาติก ถ.เจ้าฟ้า เป็นต้น  
 ชมการท าเม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป ต้นมะม่วงหิมพานต์เป็นไม้พ้ืนเมืองที่นิยม
ปลูกกันมากในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เม็ดมะม่วงหิมพานต์จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมซื้อเป็นของฝาก 
ทั้งในรูปอบแห้ง ทอด ฉาบ และอื่นๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากรู้กระบวนการท าเม็ดมะม่วง
หิมพานต์แปรรูป สามารถแวะชมและฟังการบรรยายขั้นตอนการแปรรูป ตลอดจนชมการสาธิตวิธี  
การปอกเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ตามร้านจ าหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ อาทิ ร้านเมธี ถ.สุรินทร์  
เป็นต้นร่วมชมและร่วมงานเทศกาลประเพณีท้องถิ่นของภูเก็ต ประกอบด้วยงานเทศกาลประเพณี
ที่ส าคัญต่างๆ ดังนี้ การแต่งงานโบราณ “พิธีวิวาห์บาบ๋า” (baba wedding) เนื่องจากชุมชนที่อาศัย
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อยู่ย่านเมืองเก่า ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนมลายู หรือเรียกว่า บาบ๋า ย่าหยา ซึ่งมีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่หลากหลายยาวนานกว่า 100 ปี นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรม 
เช่น ภาษาบาบ๋า อาหารบาบ๋าภูเก็ต ชุดแต่งกายบาบ๋าย่าหยา และพิธีแต่งงาน เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้ เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ ท าการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึง
ประเพณีการจัดงานการแต่งงานแบบดั้งเดิมขึ้น เพ่ือสืบสานความงดงามของพิธีแต่งงานเก่าแก่ให้คงอยู่สืบไป 
งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต (old phuket town festival) จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต โดยจัดขึ้นหลังจาก
วันตรุษจีนของทุกปี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ขบวนแห่ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
ประกอบด้วย การแต่งกายสวยงามตามแบบบาบ๋า ย่าหยา ของชาวเพอรานากัน ชิมอาหารภูเก็ตทั้งคาวหวาน
นานาชนิดที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน เช่น อาโป้ง โอ๊ะเอ๋ว โอต๊าว โลบะ หมี่ หุ้นปาฉ่าง ฯลฯ 
การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองภูเก็ต กิจกรรมการล่องเรือกอจ๊านในคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ของชาวภูเก็ตแต่โบราณ และประเพณีไหว้เทวดาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของจังหวัดภูเก็ต
งานประเพณีผ้อต่อ (phor tor festival) เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเดือน 7 ของจีน (ช่วงเดือนสิงหาคม 
หรือกันยายนของทุกปี) เพ่ือเซ่นไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีการน าอาหารคาวหวาน 
ผัก ผลไม้ รวมถึง เมล็ดถั่วมาจัดเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงามหาดูได้ยาก  
 สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในประเพณีผ้อต่อ คือ ขนมเต่า เป็นขนมที่ท าด้วยแป้งสาลี
ผสมน้ าตาลปั้นเป็นรูปเต่าขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้น
การไหว้เต่าจึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่งานเทศกาลถือศีลกินผัก (vegetarian 
festival) เป็นเทศกาลที่ส าคัญและยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งมีคน
เชื้อสายจีนอยู่มาก วันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่ า ถึง 9 ค่ า ตามปฏิทินจีน หรือช่วงเดือนกันยายน–
ตุลาคมของทุกปี ระหว่างเทศกาลถือศีลกินผัก นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมกินผักเพ่ือช าระล้างร่างกาย
และจิตใจให้สะอาด รวมไปถึงมาชมขบวนแห่พระรอบเมืองของเหล่าม้าทรง มีการแสดงอภินิหารตามความเชื่อ 
เช่น ลุยไฟ ไต่บันไดมีด โดยพิธีส าคัญที่สุดของงาน คือ พิธีส่งพระในเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันสุดท้าย
ของเทศกาลประเพณีนี้ถือว่า เป็นการอุทิศความดีให้กับพระและเทวดาฟ้าดินเพื่อให้พระคุ้มครอง
ชาวภูเก็ตตลอดไป 
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
 (1) รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ปี 2554 (the asean environmentally 
sustainable cities award 2011) ด้านอากาศ (clean air)  
 (2) รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2553 (สมาคมสถาปนิกสยาม)  
 (3) รางวัลชนะเลิศ ยอดเยี่ยม “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ 
ปี 2552 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมไทย)  
 (4) รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนดีเด่น ระดับภาค ปี 2547 (กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 (5) รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่ ปี 2545 (สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และ
ชมรมสาธารณสุข)  
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 (6) รางวัลชนะเลิศวิถีสู่ความเป็นเมืองเอกลักษณ์ปี 2543 (กองทุนพัฒนาเมือง 
ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคมร่วมกับธนาคารออมสิน)  
 (7) รางวัลผู้อนุรักษ์อาคารเก่าดีเด่น ปี 2543 (สมาคมสถาปนิกสยาม)  
 2) ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย จ.พังงา เกาะยาวน้อย 
หรืออีกสมญานามหนึ่ง เมืองสามแผ่นดิน...ถิ่นทองค าขาว เนื่องจากที่ตั้งของเกาะคาบเกี่ยวระหว่าง  
3 จังหวัด นั่นคือ กระบี่ พังงา และภูเก็ต ส่วน “ถิ่นทองค าขาว” หมายถึง รอบเกาะยาวน้อยเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่น ซึ่งมีรังนกที่มูลค่าสูงดุจดั่งทองค าขาว ในแง่การท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย
ยังเป็นดินแดนในฝันของนักเดินทาง ทั้งในแง่ความงามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สมดังสโลแกน
ของเกาะที่ว่า… “เกาะสามเมือง ลือเลื่องการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรย์
น้ าทะเลลึก” ขณะเดียวกันเกาะยาวน้อยยังเป็นแบบอย่างของชุมชนประมงพ้ืนบ้านที่เข้มแข็ง ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนบนเกาะยาวน้อยเป็นชาวมุสลิมผู้พ่ึงพิง
อาศัยอยู่กับท้องทะเลและผืนแผ่นดินบนเกาะอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านท าสวน
และท านากว่าจะมาถึงวันนี้ชาวเกาะยาวน้อยผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย  
 เริ่มจากในปี 2537 ที่ชาวเกาะยาวน้อยประสบปัญหาเรื่องเรือประมง อวนลากอวนรุน
เข้ามาในพ้ืนที่เกิดปัญหาการท าลายทรัพยากรชายฝั่งอย่างรุนแรง ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพ่ือต่อสู้กับปัญหา
อวนรุนดังกล่าว ประจวบกับในปี 2538 กระแสการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา ชาวบ้านจึงคิดรวมตัวกันจัดตั้ง 
“ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย” ขึ้นและได้จัดให้มี homestay เพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้าน ซึ่งได้รับรางวัลจาก national 
geographic society ในฐานะที่มีการจัดการท่องเที่ยวที่เข้าถึงธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในสาม
รางวัลพิทักษ์มรดกโลก   
 อัตลักษณ์อันโดดเด่น ชุมชนเกาะยาวน้อยยังคงความสงบร่มเย็น สภาพแวดล้อม
สมบูรณ์ และมนต์เสน่ห์ที่ส าคัญ คือ วิถีชีวิตของชุมชน เพราะวิถีชีวิตชุมชนที่เกาะยาวน้อยมีเอกลักษณ์ 
และเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว เป็นวิถีชีวิตชุมชนคนสามเมืองกลางสายน้ าอันดามันมีทั้งวิถี
การท าประมง การเลี้ยงกุ้งมังกร การท านาแบบพ้ืนบ้าน ความเอ้ือเฟ้ือและความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการที่จะแบ่งปันและเอ้ืออาทรตลอดจนอัธยาศัยมิตรไมตรีต่อผู้มาเยือน ความคิดริเริ่มและการร่วมแรง
ร่วมใจในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งขนบประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้   
 กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท ากิจกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นการเรียนรู้
วิถีชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พักโฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตร่วมเรียนรู้ อยู่ กิน 
นอน และท ากิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับครอบครัว เจ้าบ้านที่เข้าพักเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การท าอาหาร ภาษา ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิต เรียนรู้
การท าขนมพ้ืนบ้าน เช่น ขนมก้านบัว ซึ่งเป็น ขนมประจ าถิ่นของภาคใต้ นักท่องเที่ยวได้ลงมือสัมผัส
และ ทดลองท าขนมด้วยตนเอง เรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ด้วยมือ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้งานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดประณีตและความอดทนสูง โดยชาวบ้าน
จะช่วยแนะวิธีการฉลุกะลา การประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถน าติดตัวกลับไปเป็น
ของที่ระลึกได้อีกด้วย ชมวิถีชีวิตชาวเลแบบดั้งเดิม ออกเรือท่องทะเลชมธรรมชาติ ไปดูวิถีชีวิตในทะเล 
เรียนรู้การท าประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวเกาะยาวน้อย  
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 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะออกไปร่วมกิจกรรมการวางอวนกับชาวประมง
พ้ืนบ้านได้ อาทิ วางอวนจับปลากระบอก วางอวนจับกุ้ง วางอวนจับปู ตลอดจนเรียนรู้วิธีการกู้อวน 
กิจกรรมตกปลาหมึก นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการตกหมึกแบบใช้คันเบ็ดที่ทันสมัย หรือใช้วิธี
แบบภูมิปัญญา ชาวบ้านดั้งเดิมก็ได้ ซึ่งการตกหมึกนิยมออกไปตกในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะในคืนเดือนมืด
จะตกหมึกได้ดี ชมการสาธิตการให้อาหารกุ้งมังกร และปลาต่างๆ ที่ “กระชังบ้านมังกร” ซึ่งเป็นกระชัง
เลี้ยงปลาและกุ้งมังกรที่ใหญ่ที่สุดของเกาะยาวน้อย มีสัตว์ทะเลต่างๆ ให้ชมมากมาย อาทิ กุ้งมังกรเจ็ดสี 
ปลาปักเป้า ปลาหมอทะเล ปลาไหลมอเรย์ ปลาการ์ตูน ปลาโนรีครีบยาว ปลาผีเสื้อ ปลาสิงโตปีกจุด 
ปลานกแก้ว ฉลามลายเสือดาว ฉลามครีบด า ปลาสลิดหิน ดาวทะเล ดอกไม้ทะเล และหอยมือเสือ เป็นต้น 
ส าหรับกระชังบ้านมังกรนี้มีความพิเศษกว่ากระชังแห่งอ่ืนๆ คือ ปลาทะเลต่างๆ ในกระชังบ้านมังกร
จะถูกเลี้ยงจนเชื่องและคุ้นเคยกับคนท าให้สามารถยื่นมือลงไปให้อาหารปลาเหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิด 
 การปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน นอกจากการเที่ยวชม ธรรมชาติของป่าชายเลนแล้ว 
นักท่องเที่ยวยังสนุกสนานกับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ตรง
และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชนป่าชายเลนอีกด้วย กิจกรรมนั่งเรือชมป่าโกงกางได้รับความเพลิดเพลิน 
และได้ความรู้จากการชมความหลากหลายของพันธุ์พืชในป่าชายเลนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน 
ซึ่งบางชนิดเป็นสัตว์หายากและไม่มีในป่าธรรมชาติทั่วไป ชมการท านาแบบพ้ืนบ้านของชาวเกาะยาวน้อย
แบบใกล้ชิด นักท่องเที่ยวสามารถร่วมท านาเกี่ยวข้าวกับชาวเกาะยาวน้อย ทั้งการไถนาและด านา 
(ในช่วงเดือนธันวาคม) การท านาข้าวบนเกาะยาวน้อยสืบทอดมาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี นับเป็นเกาะ
กลางทะเลที่มีพ้ืนที่การท านามากที่สุด 
 ชมการท าสวนผัก ผลไม้ สวนมะพร้าว ระหว่างนั่งรถเที่ยวรอบเกาะยาวน้อย
หรือปั่นจักรยานท่องเที่ยวสามารถพบเห็นสวนผัก ผลไม้ สลับเรียงรายกันไป นักท่องเที่ยวสามารถแวะชิม
มะพร้าวน้ าหอมสดๆ ที่ทั้งหอมและหวาน เนื้อมะพร้าวอ่อนหอมอร่อยนุ่มลิ้น จากสวนของอุสัน จรรยาบัวทอง 
เจ้าของสวนมะพร้าวน้ าหอมเจ้าเดียวบนเกาะ เรียนรู้การท าเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญา 
ชาวบ้านสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เช่น การท าโป๊ะน้ าตื้น การท าลอบดักปลา การท าตะกร้าไว้ใส่สัตว์น้ า 
และการผูกไซใหญ่ ซึ่งการท าไซใหญ่นั้นปัจจุบันหาชมได้ยาก แต่ที่เกาะยาวน้อยยังคง อนุรักษ์ภูมิปัญญา
เหล่านี้เอาไว้ เรียนรู้การท าผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถทดลองเขียนลายลงสี
และหัดท าผ้าบาติก ได้ที่กลุ่มแม่บ้านท่าเขา และสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าตัดเสื้อ หรือน าไปใส่กรอบเป็นเครื่องประดับภายในบ้าน  
 ชมสวนยางพารา เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการท ายาง ตั้งแต่การกรีดยาง การเก็บ
น้ ายาง การรีดยางแผ่น เป็นต้น โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอธิบายกระบวนการกรีดน้ ายางผลิตยางแผ่น ทั้งนี้ 
นักท่องเที่ยวสามารถทดลองท าด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพการท าสวนยาง 
กิจกรรมพายเรือคายัค นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือชมระบบนิเวศของป่าชายเลน พายเรือคายัคชมกระชัง 
ชมการเลี้ยงสัตว์น้ าของชาวประมงพ้ืนบ้าน ตลอดจนพายเรือชมธรรมชาติ ชายหาดต่างๆ ที่สวยงาม
ของเกาะยาวน้อย ปั่นจักรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตและธรรมชาติรอบเกาะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง
ท่องเที่ยวสัมผัสชีวิตชุมชนบนเกาะยาวน้อยอย่างใกล้ชิด ด้วยเป็นพาหนะที่สะดวก มีความคล่องตัวสูง อีกทั้ง
เป็นการประหยัดปลอดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนและได้ออกก าลังกายไปในตัว กิจกรรมเรียนมวยไทย
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บรรยากาศริมทะเลบริเวณหาดแหลมไทร ที่ K.Y.N. Muay Thai Gym จากครูฝึกอดีตแชมป์มวย
รุ่นแบนตั้มเวท หลักหิน ซีพียิม 
 กิจกรรมไต่ผาบริเวณอ่าวโละหาซึ่งเป็นที่ตั้งของ rock climbing school เรียนรู้
การใช้อุปกรณ์การปีนหน้าผา เบื้องต้นจากครูฝึกผู้ช านาญงาน สนุกกับการโรยตัวจากหน้าผาความสูง
ประมาณ 20 เมตร และปีนหน้าผาจริงซึ่งมีความยากง่ายให้เลือก ชมลิงเก็บมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่สืบทอดกันมาในการน าลิงมาฝึกเก็บมะพร้าว นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับความฉลาด แสนรู้ของลิงกัง
ที่สามารถฟังสัญญาณจากเจ้าของขึ้นต้นมะพร้าวและปลิดลูกมะพร้าวได้ อย่างแคล่วคล่องว่องไว ชมบ่อน้ าจืด
ในทะเล (บ่อน้ าศักดิ์สิทธ์) เป็นบ่อน้ าที่ผุดขึ้นกลางทะเลตั้งอยู่บริเวณหาดบ้านอันเป้าอยู่ด้านทิศเหนือ
ของเกาะยาวน้อย มีลักษณะเป็นบ่อตาน้ าตื้นๆ 4 บ่อ ในช่วงเวลาน้ าขึ้นน้ าทะเลจะท่วมบ่อเมื่อเวลา
น้ าลงบ่อน้ าก็จะโผล่และน้ าในบ่อจะจืดสนิทสามารถดื่มกินได้ชาวบ้านจะมีความเชื่ อว่าสามารถรักษา
โรคปวดเมื่อยต่างๆ ได้ 
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
 (1) รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว ปี 2550 และปี 2553 (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย)  
 (2) รางวัลยอดเยี่ยมประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 2552 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
 (3) รางวัลการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีปี 2550 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
 (4) มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2548 และปี 2550 (กรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)  
 (5) รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 2545 และปี 2547 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
 (6) รางวัลท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ปี 2546 (world legacy 
award-national geographic traveler USA) 
 2.7.4 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1) เมืองเก่าเชียงคาน  จ.เลย เป็นเมืองแห่งความเงียบสงบด าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย 
บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนแถวบ้านไม้สองชั้นปลูกติดเรียงรายริมฝั่งแม่น้ าโขง เป็นชุมชนที่ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมายาวนานกว่า 100 ปี ไม่ว่าจะเป็นประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรม
การกินอยู่มีอาหารพ้ืนเมืองที่น่าสนใจ อาทิ ข้าวปุ้นสด ข้าวปุ้นน้ าแจ่ว และข้าวเปียกเส้น การใช้ภาษา
เชียงคาน ตลอดจนวิถีการด ารงชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังสามารถพบเห็นสังคมที่มีความเป็นมิตร ผู้คนโอบอ้อม
อารีและมีอัธยาศัยดี เชียงคานเมืองงามในความทรงจ า ภูมิทัศน์โดยรอบมีเพียงบ้านไม้เก่าๆ ร้านกาแฟ 
มุมหนังสือเล็กๆ เท่านั้น แต่กลับมีนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว พากันมาเที่ยวชมเมืองมากมาย 
บ้างเดินทอดน่องแวะถ่ายภาพ บ้างขี่จักรยานลัดเลาะไปตามซอกมุมต่างๆ อาจเป็นด้วยเมืองเชียงคาน
มีกลิ่นไอของความโบราณท่ีผสมผสานกับความศิวิไลซ์ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปได้อย่างลงตัว จึงกลายเป็น
เอกลักษณ์ซึ่งไม่มีที่ใดเหมือน 
 อัตลักษณ์อันโดดเด่น เมืองเก่าเชียงคาน เป็นเมืองแห่งความเงียบสงบ ผู้คนยังด าเนิน
วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี มีอัธยาศัยไมตรี และจิตใจเอ้ือเฟ้ืออารี บ้านเรือน
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ส่วนใหญ่ยังคงเอกลักษณ์ของเรือนไม้โบราณ โดยปลูกเป็นเรือนแถวสองชั้นเรียงรายริมฝั่งแม่น้ าโขง
กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เที่ยวชมพูดคุยทักทาย และใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้าน ส่วนหนึ่งของการซึมซับ
บรรยากาศของเมืองเชียงคาน ก็คือ การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองด้วยการทักทายพูดคุยกับชาวบ้านไถ่
ถามสารทุกข์สุกดิบกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพูดภาษาเชียงคาน เป็นความรู้สึกอบอุ่นใจอีกอย่างหนึ่ง
ที่สามารถสัมผัสได้ ให้ความรู้สึกเสมือนได้กลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเชียงคาน
ที่ไม่เหมือนที่ใด ตักบาตรข้าวเหนียวเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานซึ่งเหมือนกับหลวงพระบาง
ของประเทศลาว โดยชาวบ้านจะลุกขึ้นมาตักบาตรแต่เช้าตรู่ทั้งหนุ่มสาวผู้เฒ่า ผู้แก่มายืนตั้งแถวเรียงรายกัน
ยาวไปตามริมถนนเพ่ือรอพระมาบิณฑบาตด้วยความศรัทธา วิธีการตักบาตร คือ จะใส่แต่ข้าวเหนียวเท่านั้น
ส่วนกับข้าวจะน าไปถวายที่วัดอีกที (หรือที่เรียกว่าไปถวายจังหัน) ท าบุญ -ไหว้พระ 9 วัด วิถีชีวิต
ของชาวเชียงคานผูกพันลึกซึ้งกับพุทธศาสนา ประกอบกับเลข 9 ถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะหมายถึง
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของชีวิต กิจกรรมท าบุญไหว้พระ 9 วัดจึงเป็นกิจกรรมที่เสริมสิริมงคล
ให้กับนักท่องเที่ยว   
 ปั่นจักรยานชมภูมิทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตชาวเชียงคาน “จักรยาน” พาหนะยอดฮิต
ของนักเดินทางที่มาพ านัก ณ เมืองเก่านี้ เพราะท าให้ได้รู้จักและสัมผัสกับเสน่ห์ของเชียงคานได้มากยิ่งขึ้น 
การปั่นจักรยานไปตามตรอกซอกซอยชมบ้านไม้เก่าๆ นอกจากจะได้เห็นรอยยิ้มอันอบอุ่นของชาวบ้าน
และผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งบนแคร่ไม้หน้าบ้านแล้วยังได้ทักทายพูดคุยท าความรู้จักกับชาวบ้านตลอดเส้นทาง 
แถมยังท าให้ได้ออกก าลังกายไปในตัวอีกด้วย ชมบ้านเก่าถนนชายโขงระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
เรือนไม้โบราณอายุกว่าร้อยปีที่ตั้งเรียงรายริมแม่น้ าโขง เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์และเสน่ห์ของเมืองเชียงคาน 
แม้กาลเวลาจะผ่านเลยไป แต่เรือนไม้ก็ยังคงอยู่คู่เมืองเชียงคานด้วยความพยายามของทุกฝ่ายที่จะรักษาเอาไว้
ให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด จึงกล่าวได้ว่าเรือนไม้ริมโขงเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ที่อยู่คู่กับเมืองเชียงคานมายาวนานตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ชิมอาหารพ้ืนถิ่นเชียงคาน โดยเฉพาะเมนูพิเศษ
ที่จะพบเจอได้เฉพาะที่เชียงคานเท่านั้น เช่น ข้าวปุ้นน้ าแจ่ว ข้าวเปียกเส้น ข้าวปุ้นฮ้อน จุ่มนัว ส้มต าด๊องแด๊ง 
หยู่ปลาทู (น้ าพริก ปลาทูแบบแห้ง) และปาท่องโก๋ยัดไส้ เป็นต้น ทั้งนี้ส่วนประกอบของอาหารและรสชาติ 
ยังคงเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่นแตกต่างจากแห่งอ่ืน  
 เรียนรู้การท าผ้าห่มนวม ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและเป็นเอกลักษณ์
ของเชียงคาน นักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการท าผ้าห่มนวมได้ที่ร้านนิยมไทย 
ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ของเชียงคานบริเวณถนนคนเดิน โดยเฉพาะคู่รักที่จะแต่งงานสามารถมาร่วมกันท า
ผ้าห่มนวมเพ่ือใช้ในวันแต่งงานได้ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการถักทอความรักของคู่บ่าวสาว เรียนรู้
การท าข้าวหลามยาวที่บ้านป้าจรินทร์ บุตรชัยงาม ตั้งอยู่ที่ถนนศรีเชียงคาน ซอย 0 (ศูนย์) เป็นข้าวหลาม 
ที่ท าจากไม้ไผ่กาบแดงที่มีความยาวกว่าไม้ไผ่อื่นๆ โดยกระบอกข้าวหลามมีความยาวเกือบ 1 เมตร 
ซึ่งแตกต่างจากการท าข้าวหลามแห่งอ่ืนๆ นอกจากจะซื้อหาเป็นของฝากกันแล้วสามารถชมกระบวนการ
ท าข้าวหลามได้ทั้งหมดแต่ต้องไปในช่วงระหว่างเวลา 7 โมงเช้า ถึง 10 โมงเช้าเท่านั้นเรียนรู้การท า
แหนมหมูห่อใบตองหรือชาวเชียงคาน เรียกว่า ส้มหมูหรือแหนมส้ม การท าแหนมห่อใบตองของที่นี่
ใช้วัสดุจากธรรมชาติ นอกจากใบตองที่ใช้ห่อแล้วยังใช้ไม้ตอกมัดแทนหนังยาง นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้
วิธีการท าและเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ เรียนรู้การท ามะพร้าวแก้ว โดยนักท่องเที่ยวสามารถชม
ขั้นตอนการท ามะพร้าวแก้ว ตั้งแต่การน ามะพร้าวอ่อนผ่านกรรมวิธีท าเป็นแผ่นหรือเป็นเส้นด้วยฝีมือคน
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จากนั้นน าไปเชื่อมน้ าตาลด้วยไฟโดยแวะชมได้ที่ชุมชนบ้านน้อย หรือร้านค้าที่เรียงรายตลอดเส้นทาง
ไปแก่งคุดคู้  
 เรียนรู้การท าตุ้มนกตุ้มหนู ซึ่งเป็นงานศิลปะของชาวไทด าท่ีร้านสองผัวเมีย ตุ้มนก
ตุ้มหนูเป็นเครื่องรางของขลัง เชื่อกันว่าช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีช่วยน าพาสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่ชีวิต สามารถเรียนรู้
วิธีการท าและเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย เที่ยวชมถนนคนเดินเป็นถนนคนเดินที่มีเสน่ห์เฉพาะ
แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ าโขง โดยมีเรือนไม้โบราณ
ที่ตั้งอยู่เรียงรายตลอดแนวถนนเป็นฉากหลังของสินค้าที่น ามาวางจ าหน่าย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึกโดยเฉพาะงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน หรืองานผ้าอ่ืนๆ ซึ่งมีเฉพาะที่เชียงคานเท่านั้น ล่องเรือ
กลางโขงชมเมืองหรือจะล่องเรือเที่ยวชมแก่งคุดคู้ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 3 กิโลเมตร 
ช่วงเวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้มากที่สุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงน้ าแห้งมองเห็น
แก่งหินงามๆ ได้ชัดเจน ไหว้พระใหญ่ภูคกงิ้วเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ประทานพร สูงถึง 19 เมตร 
ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากล าน้ าเหืองจรดกับแม่น้ าโขง บริเวณโดยรอบสามารถชมทัศนียภาพ
ของแม่น้ าโขงและประเทศลาวได้ สักการะพระพุทธบาทภูควายเงิน เป็นรอยพระพุทธบาทยาวประมาณ 
120 เซนติเมตร ประดิษฐานบนหินลับมีดระยะทางห่างจากตัวอ าเภอไปตามเส้นทางเชียงคาน-ปากชม 
ประมาณ 6 กิโลเมตร  
 ดูทะเลหมอกภูทอกซึ่งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิว
เมืองเชียงคานและความงามของแม่น้ าโขง ในช่วงฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกงดงาม
เปรียบประหนึ่งท้องทะเลสีขาวบริสุทธ์ ชมงานประเพณีผีขนน้ าบ้านนาซ่า ประเพณีผีขนน้ าเป็นประเพณี
ศักดิ์สิทธิ์สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยจัดให้มีขบวนแห่ผีขนน้ าเพ่ือเป็นการบูชาวัวควายที่มีบุญคุณ
ต่อชาวบ้าน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การท าบุญยกช่อฟ้า ชมขบวนแห่ดอกไม้
เข้าผาม ชมการจุดบั้งไฟ และร่วมร าวงชาวบ้านย้อนยุค ทั้งนี้การจัดงานประเพณี ผีขนน้ าจะจัดขึ้นทุกปี
ในช่วงวันแรม 1-3 ค่ า หลังวันเพ็ญเดือนหกหรือวันวิสาขบูชาเรียนรู้วิถีชีวิตไทด าบ้านนาป่าหนาด
จากตัวเมืองเชียงคานออกไปราว 17 กิโลเมตร ณ บ้านนาป่าหนาดแห่งนี้ ถือเป็นหมู่บ้านของชาวไทด า
ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตนไว้
ได้อย่างเหนียวแน่นถึงแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานแล้วกว่าร้อยปีก็ตาม ภายในหมู่บ้านได้สร้างบ้านจ าลอง
ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทด าแท้ๆ และมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน ตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน นอกจากนี้สามารถแวะชมศิลปะผ้าทอมือ หรือ  
“ซิ่นนางหาญ” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเลื่องชื่อของชาวไทด าได้อีกด้วย 
 2) ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา ดินแดนแห่งคาวบอยเมืองไทย “ฟาร์มโชคชัย” ถือได้ว่า
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สร้างความสุขให้แก่ผู้มาเยือน ด้วยมิติใหม่ของการเรียนรู้นอกห้องเรียน บนท้องทุ่งกว้าง
นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ที่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์จริงที่จับต้องได้
จากกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในฟาร์มที่สอดแทรกทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
อยู่ในทุกกิจกรรม   
 อัตลักษณ์อันโดดเด่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรผสมผสานกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ (agro eco tour) ด้วยการน าเสนอความเป็นตัวตนของวิถีชีวิตเกษตรกรฟาร์มโคนมให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (edutainment) ผ่านประสบการณ์
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ที่จับต้องได้ กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฟาร์มปศุสัตว์ภายใต้ชื่อ 
farm chokchai agro-knowledge tourism ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน
บนพื้นฐานของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริงจากวิถีชีวิตของเกษตรกรฟาร์มโคนม  
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การบรรยายและให้ความรู้ตลอดเส้นทางการเที่ยวชม ซึ่งทางฟาร์มโชคชัยได้จัดเป็น
โปรแกรมทัวร์ส าเร็จรูป โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 ชมวิดีทัศน์เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของฟาร์มโชคชัย รับฟังค าชี้แจงกฎระเบียบ
และข้อห้ามต่างๆ ก่อนเข้าชมฟาร์มชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่าและรถบุกเบิกฟาร์ม เรียนรู้กระบวนการ
รีดนม คุณลักษณะทางกายภาพของน้ านมดิบคุณภาพดี รับชมขั้นตอนการรีดนมที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับแม่โคอย่างใกล้ชิดผ่านการรีดนมด้วยมือของตัวเอง ชมกระบวนการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม อ้ืมมิลค์ (umm!..milk) ภายในโรงงานผลิต นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
เข้าไปเห็นสถานที่ปฏิบัติงานจริงซึ่งระหว่างการเข้าชมนักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้จากการบรรยายทั้งภาพ
และเสียงผ่านวิดีทัศน์ หลังจากชมกระบวนการผลิตเสร็จเรียบร้อยยังได้ ทดลองชิมไอศกรีม อ้ืมมิลค์ 
(umm!..milk) กันสดๆ อีกด้วย นั่งรถฟาร์มแทรคเตอร์ชื่นชมบรรยากาศรอบๆ ฟาร์มโดยมีเจ้าหน้าที่
น าชมบรรยายให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มโคนมทั้งการเลี้ยงดูและการจัดการโคนม
ในแต่ละช่วงอายุ เรียนรู้ระบบการเลี้ยงปล่อยแบบขังคอกและการเลี้ยงแบบปล่อยให้แทะเล็มแปลงหญ้า
การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มและการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์
รวมถึง เรียนรู้ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร รับฟังประวัติความเป็นมาของคาวบอย และชม
การแสดงวิถีชีวิตคาวบอย อาทิ การสาธิตการขี่ม้า การขี่ม้าจับวัว การคล้องบ่วงบาศ การล้มวัวด้วยเชือก 
การตีตราวัว การควง ปืนแบบคาวบอย และการสะบัดแส้ สนุกสนานกับการเล่นเกมในสไตล์คาวบอย อาทิ 
ยิงปืน ปาเป้าและปาลูกดอก เป็นต้น 
 เพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่จากกิจกรรมการขี่ม้า สนุกสนานกับการขี่ม้าแคระ
หรือนั่งรถม้าในบรรยากาศสถานที่จ าลองเมืองคาวบอย ชมการแสดงความสามารถของสุนัขต้อนแกะ 
(sheep dog) แสดงวิธีการต้อนแกะทั้งฝูงให้ เข้าไปในคอกได้อย่างน่ารัก กิ จกรรมป้อนอาหารสัตว์ 
นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับสัตว์นานาชนิด สามารถป้อนอาหารกวาง แกะ กระต่าย 
และป้อนนมลูกโค ชมภูมิทัศน์อันสวยงามโดยรอบไม่ว่าจะเป็นทุ่งทานตะวันและแปลงแก้วมังกร สนุกสนาน
กับการถ่ายภาพบันทึกความทรงจ าอันสวยงามชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกและดูแลรักษา
แปลงแก้วมังกร ชมพิพิธภัณฑ์ของสะสมของผู้ก่อตั้งฟาร์ม ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆ 
ภายในฟาร์ม อาทิ สุนัข แกะ ลูกวัว เป็นต้น กิจกรรมการขับขี่รถเอทีวี ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นท้า
ทายกิจกรรมไอศกรีมเวิร์กชอป (umm!..milk ice cream workshop) เป็นกิจกรรมที่สามารถสานสาย
สัมพันธ์แห่งครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่ทุกคนได้ร่วมกันลงมือผลิตไอศกรีม ช่วยกันปรุงแต่งรสชาติ และยังได้ร่วมกันออกแบบตกแต่งหน้า
ไอศกรีม หลังจากจบ workshop ยังได้น าไอศกรีมจากฝีมือของตนเองกลับไปเป็นของฝากให้กับ
ญาต ิสน ิทมิตรสหายอีกด้วย สัมผัสการพักผ่อนแบบบูติคแค้มป์  ( farm chokchai boutique 
camping) ซึมซับกับบรรยากาศธรรมชาติของผืนป่ากว่า 250 ไร่ ใจกลางฟาร์มโชคชัยเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกส าหรับผู้คนที่ต้องการหลีกหนีจากความจ าเจหลบเลี่ยงความวุ่นวายในโลกของการแข่งขันและ
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ปรารถนาได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดภายใต้คอนเซ็ปต์ “back to basics in touch of 
nature” 
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
 (1) รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ปี 2553 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
 (2) มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวระดับสากล ปี 2552 (กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
 (3) มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (แค้มป์พาณิชย์เชิงนิเวศ) ปี 2552 
(กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
 (4) รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ปี 2551 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
 (5) รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ปี 2549 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
 (6) รางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2545 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
 ด้วยรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นการบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน าไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยวที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
รูปแบบของการท่องเที่ยวจึงมีลักษณะส าคัญคือการต่อยอดจากฐานทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมผสาน
กับการจัดกิจกรรมตามแนวทางสร้างสรรค์เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยว
และเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปตามรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 4 ลักษณะ คือ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิต ด้านศิลปะ 
และสินค้าที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ซึ่งกองประสานการลงทุน (กปท.) การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการจัดท าชุดข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
โดยการรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ของเมืองไทยจากทั้ง 77 จังหวัด โดยคัดเลือก
ตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ จ านวน 9 แห่งดังกล่าวข้างต้นเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการแนะน าการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษารูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย ที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ประสบความส าเร็จ
ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนในประเด็นที่ต้องการศึกษาตอบปัญหาการวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น พ้ืนที่ท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบทั้ง 9 แห่งจากชุดข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่กระจายไปในทุกภูมิภาค
มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีความแตกต่างหลากหลายเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของเรื่องที่ต้องการศึกษา
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสนามวิจัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 สุวรรณฤทธิ์ วงศ์ชะอุ่ม (2553, หน้า 47) ได้ท าการศึกษาเรื่องทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุมชนท่าคา 
อ าเภออัมพวา เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้ าเป็นหลักตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน 
สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญและผูกพันอยู่กับสายน้ า ดังนั้นล าคลองและการสัญจรทางน้ า
ยังท าหน้าที่เชื่อมโยงอาชีพ การตั้งถิ่นฐานและความเชื่อความศรัทธาของชุมชนท่าคาเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้ง
การสัมผัสได้ถึงความเป็นต าบลท่าคาผ่านคุณค่าที่ส าคัญด้านประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ 
และด้านสังคม ซ่ึงทุนทางวัฒนธรรมสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 
 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (2556, หน้า 55) ท าการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ในเขต สพพ.4 
และสพพ. 5 (เขตพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขต 4 ประกอบด้วย พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัช นาลัย-ก าแพงเพชร เขตพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดเลย ครอบคลุมพ้ืนที่เชื่อมโยงด่านซ้าย-ภูเรือ-
นาแห้ว-ท่า ลี่-เชียงคาน-เลย และ ภูกระดึง-หนองหิน-ภูหลวง) เพ่ือพัฒนาเป็น “ต้นแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์” ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าเขตพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติทั้งในเชิงพื้นที่
และกระบวนการ กล่าวคือ มีความหลากหลายและโดดเด่นในทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ขณะเดียวกัน 
ชุมชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมมีความตระหนักในศักยภาพดังกล่าว และพร้อมจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ได้มาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของชุมชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่กิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกับชุมชน 
ได้แก่ การผลิตสังคโลก ที่ อ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย การท าผ้าหมักโคลนและการท าข้าวเปิ๊บ อ.ศรีสัชนาลัย 
การท าพระพิมพ์ดินเผา อ.นครชุม จ.ก าแพงเพชร การท าต้นผึ้ง ที่พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย และการผลิต
ผ้านวมฝ้าย อ.เชียงคาน จ.เลย สะท้อนถึงคุณสมบัติหลักของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (exchange) การท าความเข้าใจในคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม (spirit of place) โดยผ่านประสบการณ์ตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม (experience) 
 นรินทร์ สังข์รักษา และสมชาย ลักขณานุรักษ์ (2555, หน้า 273 - 292) กล่าวว่า การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ล้วนมีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปตามบริบท
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(creative tourism) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้มุ่งเน้น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (value creation) เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันนี้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีเสนอขายสินค้าที่สร้างสรรค์และบริการเชิงวัฒนธรรม ก็ขยายตัว
ในตลาดการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน รายงานประจ าปี 2004 ระบุว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา
ในยุโรปถึง 416 ล้านคน ขณะที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีนักท่องเที่ยวเดินทางประมาณ 153 ล้านคน 
ส่วนทวีปแอฟริกาทั้งหมดมีนักท่องเที่ยวเดินทางประมาณ 33 ล้านคนต่อปี ภาควัฒนธรรมโดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวมีความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
และห้องแสดงศิลปะ (galleries) งานเทศกาล งานอ่ืนๆ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเข้าชม เช่น ดนตรี 
ชมการแสดงโอเปร่าในเมืองต่างๆ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างในแต่ละท้องถิ่น
เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (cultural 
tourists) ที่มองเห็นความแตกต่างและตระหนักถึงความเป็นวัฒนธรรมมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 
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 เพชรศรี นนท์ศิริ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่ม 
การท่องเที่ยว โดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย 
ชุมชนบ้านหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก และชุมชนบ้านแม่พูล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการ ณ์
แบบมีส่วนร่วมผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการด าเนินการแบบกระจายอ านาจ ด้านเศรษฐกิจ
มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ด้านการมีส่วนร่วมคนในชุมชนมีส่วนร่วมทั้งในการจัดตั้งวางแผน
และด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม พบแนวโน้มของการรวมอ านาจการตัดสินใจของผู้น ากลุ่มซึ่งเป็นสาเหตุ
ของความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในบางกลุ่ม นอกจากนี้ภูมิหลังการก่อตั้งองค์กรพี่เลี้ยงและภาวะ
ความเป็นผู้น าของผู้น ากลุ่ม มีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มการท่องเที่ยว โดยชุมชน
และความส าเร็จของกลุ่ม 
  พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557, หน้า 650) การศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร
ด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการน าเที่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ได้แก่ สปาโคลนร้อนและทรายร้อน การชมปูมดแดง การเก็บหอยตลับ 
การพายเรือคายัค ทั้งนี้กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน บ้านโคกไครได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดพังงา มุ่งเน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ด า เนินกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว โดยกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไครมีศักยภาพทางการจัดการใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการบริการและการให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพ
แก่นักท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และศักยภาพทางด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร 
คือ ศักยภาพทางการท่องเที่ยว กระบวนความคิดแบบยั่งยืน ในด้านการมีจิตส านึกที่ดี ในการให้ความส าคัญ
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากกว่าการมุ่งเน้น
ที่ผลประโยชน์ด้านรายได้ มุ่งที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งตัวผู้น าชุมชนที่มีการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ 
 พิศาล แก้วอยู่ และประกอบ ศิริภักดีพินิจ (2557, หน้า 321) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการปรับใช้หัตถกรรมจักสานผักตบชวา ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
1) ด้านศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ พบว่ากลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก มีทั้งหมด 4 กลุ่ม ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ประมาน 5-10 คน 
โดยมีปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ค าแนะน าระหว่างการท ากิจกรรมประมาน 5-6 คนอยู่เป็นประจ ากับกิจกรรม
การท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวาที่ในแต่ละแห่งได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นพร้อมที่จะยกระดับ
เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยในระหว่างการท ากิจกรรมทางท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว สามารถพักแรม
ในที่พักอาศัยของกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ได้ 5-10 คนต่อการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยว
มีความต้องการให้สภาพแวดล้อมชุมชนอยู่ในสภาพดั่งเดิม ต้องการใช้เวลาท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยว
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ร่วมกับชุมชนอย่างอิสระมีมาก ต้องการให้ชุมชนมีรายการกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ต้องการให้ธุรกิจน าเที่ยวพัฒนารายการน าเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชนมีมากที่สุด ต้องการให้ชุมชนมีอัธยาศัยที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ต่อนักท่องเที่ยวระหว่างการท ากิจกรรมการ ต้องการสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการจัด
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และปลอดภัยต่อการรองรับนักท่องเที่ยวได้เหมาะสม ควรให้ความส าคัญ
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้คงอยู่เดิม พัฒนารูปแบบกิจกรรม
การท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานผักตบชวาให้ หลากหลาย พร้อมกับบริหารจัดการขีดจ ากัดในการรองรับ
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงวัฒนธรรม และสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างอิสระ
และใกล้ชิดวัฒนธรรมมากขึ้น ท้ายสุดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคธุรกิจทางการท่องเที่ยว ควรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนพร้อมกับสินค้าและการบริการให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ทินกฤต รุ่งเมือง (2558, หน้า 138-139) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพของการด าเนินการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การเรียนรู้และกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก และความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต้องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.59 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี 
คิดเป็นร้อยละ 18.85 และแหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 13.09 ตามล าดับ 2) การพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้รูปแบบมีชื่อเรียกว่า “KRNS-NONGKHAO Model” 3) ผลการทดลอง
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามโครงสร้าง
เพ่ือความสมดุลตามหลักธรรมาภิบาล ท าให้สมาชิกทราบถึงแนวทางการกระจายรายได้ การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี 
ของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก 4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ และมีความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากและถอดบทเรียน พบว่า ความส าเร็จ
ของการด าเนินกิจกรรม มีการด าเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชน ผู้บริหารในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวภายในและภายนอกชุมชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระดับชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ 
 นิตยา ทองเสนอ และอุทิศ สังขรัตน์ (2558, หน้า 187) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนา
กลุ่มย่อย และน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า การจัดการวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านในต าบลเกาะหมาก มีขั้นตอนดังนี้ 1) การรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ดั้งเดิมของชุมชนบางอย่างที่ก าลังเลือนหายขึ้นมาใหม่ 2) การปลุกจิตส านึกทางด้านวัฒนธรรม
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 3) การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาให้มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้
และการอนุรักษ์สืบสาน 
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 ประเสริฐ โยธิคาร์ (2558, หน้า 1) ได้ศึกษาเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนครกับมิติ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า มรดกทางวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนครที่เกื้อหนุนต่อความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจ าแนกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ประเพณีดูการทอผ้า 
และโบราณสถาน ได้แก่ พระธาตุเรณู หอปู่ถลา และศาลหลักเมืองเรณูนคร ในส่วนกระบวนการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวผู้ไทยเรณูนครในปัจจุบัน พบว่า ประกอบด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ระบบในการจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รูปแบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
ซึ่งสามารถจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ดีตามศักยภาพและแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวผู้ไทยเรณูนครให้มีความสอดคล้องกับมรดกทางวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร พบว่า 
ควรจัดท าแผนการท่องเที่ยวประจ าปี ควรจัดท าคู่มือนักท่องเที่ยว ควรจัดให้มีเวทีสัมมนาเพื่อสรุป
การด าเนินงานและจัดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น 
 ปิรันธ์ ชิณโชติ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559, หน้า 250) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง พบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง เป็นการสร้าง
หรือการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม 
น ามาสร้างนวัตกรรมการสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า  หรือบริการ
การท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยความร่วมมือจากท้ังผู้ประกอบการและชุมชน โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ และเพ่ิมทักษะให้แก่นักท่องเที่ยวได้ การศึกษาดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า การจะพัฒนาสวนผึ้ง
ให้ก้าวสู่การเป็นเมืองที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น ต้องสามารถน าจุดเด่นของสวนผึ้ง
มาพัฒนาร่วมกับองค์ประกอบของบริบทต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้งใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสาร
เชิงสร้างสรรค์ 
 การศึกษาของ Richards (2010, p. 1) ชี ้ให้เห็นว่า มีความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ การท่องเที่ยวแบบเดิมนั้นนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาเดินทาง
ไปกับการเข้าชมและถ่ายภาพตามสถานที่น่าสนใจต่างๆ ที่มีความส าคัญในทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายมรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแต่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีความปรารถนา
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ตนเองไปเที่ยวหรือในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ ในภาพรวมการท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจที่แตกต่างต่างไป
จากเดิม คือ จากวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (tangible cultural resources) ไปสู่ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ที่เป็นนามธรรม (intangible cultural resources) 
 Kotler, P. (1997, pp. 1238-1239) ได้ศึกษาเรื่องแนวคิดสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยว พบว่า 
ทักษะเฉพาะของท้องถิ่นกลายเป็นแหล่งทรัพยากรของการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น ในประเทศ
นามิเบีย มีการจัดแสดงให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นมีงานศิลปะอะไรบ้าง มีกิจกรรมผ่านการฝึกงานฝีมือ
และงานออกแบบให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองท า ได้เรียนรู้ทักษะและความรู้จากคนในท้องถิ่น เป็นการพัฒนา
ประสบการณ์สร้างสรรค์งานฝีมือส าหรับนักท่องเที่ยว สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของคน
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ในท้องถิ่นเพ่ือสร้างศักยภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่พัฒนากิจกรรม
ให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นจริงมากขึ้น 
 Csapo (2012, pp. 224-226) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทและความส าคัญของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ พบว่า ในศตวรรษที่ 21 ตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แนวโน้มการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมีการแข่งขันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตที่ส าคัญ การผสมผสานของวัฒนธรรม
กับการท่องเที่ยวจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจส าหรับทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะแนวโน้มของ
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมมีข้อที่ต้องค านึงถึง คือ ต้องเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ลงทุนด้านการท่องเที่ยวเที่ยวควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น ค านึงถึงปัญหาการรองรับได้ และจัดการต่อความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน 
 Quinn (2013, p. 2) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เทศกาลศิลปะการท่องเที่ยวในเมือง และนโยบาย
ทางวัฒนธรรมในประเทศไอร์แลนด์ พบว่า ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวในเมืองเป็นหลักส าคัญ
ของการพัฒนาที่ต้องเผชิญกับความกดดันด้านการแข่งขัน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดนโยบาย
ให้สอดคล้องกับการพัฒนา นโยบายด้านวัฒนธรรมและนโยบายด้านการท่องเที่ยวต้องมีการประสานร่วมกัน
แบบบูรณาการเพ่ือการน าเทศกาลศิลปะมาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว ซึ่งในไอร์แลนด์ปัจจุบันยังไม่มี
ความสมดุลในแง่ของวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว การน าเสนอความน่าสนใจสู่นักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ที่จะประสบความส าเร็จหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในองค์กร
ที่มีศักยภาพน้อยหากไม่ได้รับการสนับสนุนก็ยังไม่สามารถน าเสนองานศิลปะสู่นักท่องเที่ยวได้ จึงต้องอาศัย
พ้ืนฐานของการท างานร่วมกันแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน 
 Kostopoulou (2013, p. 4578) ได้น าเสนอเรื่อง การฟ้ืนฟูเมืองประวัติศาสตร์ริมน้ า: การสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นบทบาท
ของเมืองประวัติศาสตร์ริมน้ าที่ได้รับการฟ้ืนฟูเป็นแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองริมน้ าต้องค านึงถึงการวางผังเมืองและการบริหารจัดการ
ที่หลากหลาย การออกแบบพ้ืนที่ผสานเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
จากในอดีตที่เมืองริมน้ าเป็นท่าเรือเมื่อน ามาพัฒนาผ่านความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ต้องอาศัยการรวมกลุ่มขององค์กรและสถานที่ต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
อย่างกว้างขวางทั้งต่อพื้นที่และนักท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวลักษณะนี้ไม่เหมาะกับกระแสหลัก 
เพราะนักท่องเที่ยวลักษณะนี้ชอบที่จะเยี่ยมชมพ้ืนที่ที่มีชีวิตชีวามีผู้คนอยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับชุมชน  
การสร้างสรรค์พื้นท่ีให้สะดวกได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
 Rui Carvalho (2014, pp. 1079-1080) ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมบทบาทของทุนทางวัฒนธรรม
ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจเป็นพิเศษท าให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับคนในท้องถิ่น  โดยอาศัย
ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบเดิม 
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในประสบการณ์ที่มีความหมาย ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วยสินค้าเชิงประสบการณ์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการพัฒนา โดยอาศัยความสัมพันธ์
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ของผู้จัดการท่องเที่ยวคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการวิจัยทุนทางวัฒนธรรม
ที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังมีจ านวนน้อยจึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษา
วิจัยเพิ่มเติม 
 Solima & Minguzzi (2014, pp. 13-15) ได้ศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยน าเสนอองค์ประกอบส าคัญเพ่ือวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วยมรดกทางวัฒนธรรม
ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในท้องถิ่น ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง 
สันทนาการ สังคมและวัฒนธรรม งานหัตถกรรมและอาหาร เป็นต้น 2) ระบบการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว  
และการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร บริการต่างๆ เป็นต้น 3) ระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผู้ประกอบการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการออกแบบ 
สถาปัตยกรรม และการโฆษณา สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการน ามาวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development (2014, pp. 7-8) 
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้รายงานความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว
กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างรรค์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวกลายเป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีการเติบโตในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา 
รูปแบบเดิมของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
และความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย มูลค่าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 ตั้งแต่
ปี 2002-2011 มีศักยภาพในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สนับสนุน
การเกิดนวัตกรรม ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในเมืองและในชนบทให้มีรายได้ ซึ่งแนวทางใหม่
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบใหม่
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว 
 Wu, Lee & Jian (2017, pp. 125-145) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ข้อเท็จจริง: การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
และการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของชุมชน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของชุมชนผ่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยชุมชนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นได้สัมผัสประสบการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง  
โดยท าการศึกษาบริเวณถนนเฉิงซิ่ง เมืองไท่หนาน ประเทศไต้หวัน เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย  
มีความอดทนและเต็มใจในการต้อนรับ มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจด้วยการผสมผสานระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับบ้านเรือนแบบโบราณ มีกิจกรรมที่หลากหลายช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา กิจกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันแบบธรรมชาติ การท่องเที่ยวท าให้พื้นที่กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนทางประสบการณ์
ที่คุ้มค่า มีการประสานการท างานกับวิถึชีวิตสร้างกิจกรรมใหม่ เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม 
และสร้างพื้นท่ีที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับความคิดสร้างสรรค์ 
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 Richards, G (2010, p. 497) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
ในการพัฒนาเมือง กรณีศึกษาเมืองเซตินจา ประเทศมอนเตเนโกร ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเซตินจา ผลการวิจัยพบว่า 
เมืองเซตินจามีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่พิเศษส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ซึ่งลักษณะของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต้องการมีประสบการณ์ร่วมกับท้องถิ่นและใกล้ชิดธรรมชาติ 
ในการจัดการเพ่ือพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต้องมีการจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสมในการประสานงาน
และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นร่วมกัน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในวิสัยทัศน์ใหม่นี้ 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การสะท้อนภาพความส าคัญของการวิจัยในเรื่องนี้ รวมถึงแนวทางการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เป็นประโยชน์ในการร่างกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการด าเนินการวิจัยรวมถึงการเทียบเคียง
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้กับผลการวิจัยที่มีมาก่อนในต่างพ้ืนที่ต่างบริบทและต่างเวลา อันจะน าไปสู่
กระบวนการสร้างองค์ความรู้จากการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
           ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ด าเนินไปตามธรรมชาติ (naturalistic 
inquiry) มุ่งเน้นพรรณนาปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างเข้มข้น (intensive) ลุ่มลึก (in-depth) เห็นภาพพจน์ 
ให้ความสนใจต่อประเด็นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างเพื่อก าหนดเป็นข้อสรุปทั่วไปในกรณีอื่น  
โดยใช้การศึกษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุ่ม (collective case study) หรือการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพหุ 
(multiple case study) ซึ่งเป็นการสืบค้นหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาใดๆ 
ที่สนใจ โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัยจากกรณีตัวอย่างเฉพาะหลายรายมาใช้ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
และเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้อย่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้การถ่ายโอนความรู้ความจริงที่สร้างสรรค์
ขึ้นมามีความละเอียดถูกต้องและครอบคลุมมิติที่ท าการศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ภายใต้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบสร้างสรรค์นิยม (constructivism paradigm) (องอาจ นัยพัฒน์, 
2554, หน้า 332-335) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
 

 
 
ภาพ 3 รายละเอียดการด าเนินการวิจัย 
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3.1 กำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยผู้วิจัย
ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการศึกษาและน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ดังนี้ 
 1) แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม 
 2) แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 3) แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
 แล้วจัดท าเป็นร่างกรอบแนวคิดในการวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
 
3.2 กำรก ำหนดพื้นที่ในกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (qualitative research) ภายใต้กระบวนทัศน์
การวิจัยแบบสร้างสรรค์นิยม (constructivism paradigm) ด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ด าเนินไป
ตามธรรมชาติ (naturalistic inquiry) มุ่งเน้นพรรณนาปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างเข้มข้น (intensive) ลุ่มลึก 
(in-depth) เห็นภาพพจน์ ให้ความสนใจต่อประเด็นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างเพ่ือก าหนดเป็นข้อสรุปทั่วไป
ในกรณีอ่ืน โดยใช้การศึกษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุ่ม (collective  case study) หรือการศึกษาเฉพาะกรณี
เชิงพหุ (multiple case study) โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัยจากกรณีตัวอย่างเฉพาะหลายรายมาใช้ร่วมกัน  
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้อย่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้น (องอาจ นัยพัฒน์, 2554, 
หน้า 332-335)   
 จากแนวทางดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆ พบว่า
กองประสานการลงทุน (กปท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ท าการรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ของเมือง ไทยจากทั้ง 77 จังหวัด และด าเนินการจัดท าชุดข้อมูล (directory) 
พร้อมกันนี้ยังได้จัดท าเอกสาร e-book “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” โดยคัดเลือกตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ 
จ านวน 9 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีคุณค่า และความแตกต่างหลากหลายกันไป บางแห่งมีความเด่นชัดในวิถีแห่ง
การพ่ึงพาธรรมชาติบางแห่งสืบทอดภูมิปัญญาไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและบางแห่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
แต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเปี่ยมเสน่ห์ที่ยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน โดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 4 ประเภทหลัก 
ดังนี้ (กองประสานการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2556) 
 1) มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) หมายถึง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม โดยแบ่งเป็น
กลุ่มแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (traditional cultural expression) เช่น เทศกาล งานประเพณีต่างๆ 
และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (cultural sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ ์เป็นต้น  
 2) วิถีชีวิต (lifestyles) หมายถึง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต 
ทั้งวิถีชีวิตของสังคมเมือง และวิถีชีวิตสังคมชนบท ในแง่การเรียนรู้การด ารงชีวิตหรือวิถีการประกอบอาชีพ 
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 3) ศิลปะ (arts) หมายถึงกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศิลปวัฒนธรรม 
เช่น งานศิลปะ (visual arts) การวาดภาพ รูปปั้น และศิลปะการแสดง (performing arts) การแสดงดนตรี
พ้ืนบ้าน การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร เป็นต้น  
 4) สินค้าที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง (functional creation) หมายถึง 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ที่มีความต้องการแตกต่างกัน เช่น เรียนท าอาหารไทย เรียนมวยไทย ฝึกสมาธิและการจัดกิจกรรม 
workshop (โปรแกรมการฝึกปฏิบัติโดยเน้น การเรียนรู้ร่วมกันและทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือ
ปฏิบัติ) เป็นต้น 
 โดยกองประสานการลงทุน (กปท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการ
คัดเลือกตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จ านวน 9 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย   
 ภาคกลาง ได้แก่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ (museum siam) และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม  
 ภาคเหนือ ได้แก่ บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ เชียงใหม่ และบ้านหาด
ผาขน น่าน 
 ภาคใต้ ได้แก่ เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส ภูเก็ต และชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยชุมชนเกาะยาวน้อย พังงา   
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก ่เมืองเก่าเชียงคาน เลย และฟาร์มโชคชัย นครราชสีมา  
 เนื่องจากในจ านวนพ้ืนที่ทั้ง 9 แห่ง มีพ้ืนที่ 1 แห่ง คือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(museum siam) อยู่ในระหว่างด าเนินการปิดปรับปรุงไม่มีก าหนด จึงเหลือพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในการศึกษา
จ านวน 8 แห่ง ซึ่งพ้ืนที่ต้นแบบทั้ง 8 แห่ง มีความแตกต่างหลากหลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหมาะสม
ในการเป็นกรณีศึกษา ซึ่งการเลือกกรณีศึกษาที่มีความเป็นที่สุดในเรื่องนั้นๆ (extreme case) จะให้ข้อมูล
ที่เหมาะสมกับการท าความเข้าใจในปรากฏการณ์เพ่ือเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่ต้องการศึกษา (Flyvbgerb, 
2011, pp. 301-316) ผู้วิจัยจึงใช้พ้ืนที่ 8 แห่งดังกล่าวเป็นพ้ืนที่วิจัยเพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยต่อไป 
 
3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่อาศัยผลของการศึกษาเชิงคุณภาพ
เพ่ือเป็นฐานส าหรับท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ส าหรับปรากฏการณ์นั้น จึงเน้นศึกษาจากผู้ให้ข้อมูล
ที่เป็นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องที่ต้องการศึกษา (information-rich case) มีความพร้อม
และสมัครใจในการให้ข้อมูลในฐานะผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) เพ่ือท าการสัมภาษณ์ระดับลึก 
(in-depth interview) ได้แก่ 
 1) เจ้าหน้าที่ประสานงานการท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเบื้องต้น
เพ่ือการท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
 2) ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่นักท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่วิจัยทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
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 3) นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
 4) ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก snowball technique จ านวน 14 คน 
 รวมทั้งสิ้น 38 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) โดยวิธีเลือกตามทฤษฎี 
(theoretical sampling) จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย สามารถตอบปัญหาการวิจัย
ได้ครอบคลุมตรงประเด็น และการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (snowball technique) ที่เมื่อผู้วิจัย
ท าการเลือกและเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็จะรู้ว่าควรศึกษาในประเด็นใด 
เพ่ือให้ได้ค าตอบของงานวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลต่อไป พบว่าแม้จะสัมภาษณ์
คนอ่ืนๆ ต่อไปก็ไม่ได้ข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมอีก เรียกได้ว่าข้อมูลมีความอ่ิมตัว (saturation of data) ผู้วิจัย
จึงหยุดเก็บข้อมูล  
 
 3.4  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) 
โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อันประกอบไปด้วยเครื่องมือในการวิจัย
ดังนี้ 
 3.4.1 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (semi-structure Interview gide) โดยการก าหนด
ค าถามไว้ในประเด็นหลักอย่างกว้างๆ และเพ่ิมเติมประเด็นอ่ืนได้ในระหว่างการสนทนา ซึ่งมีหลักการสร้าง
หัวข้อสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย มีการตั้งค าถามทีละประเด็นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
เหมาะกับผู้ตอบ ไม่มีการชี้น าค าตอบไปในทางใดทางหนึ่ง และหลีกเลี่ยงข้อค าถามที่ท าให้ผู้สัมภาษณ์
รู้สึกอึดอัดใจ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2556, หน้า 16-17) 
 1) ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยอย่างละเอียด 
 2) ก าหนดประเด็นที่ต้องการถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 3) รวบรวมข้อค าถามท่ีต้องการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 
 4) พิจารณาแต่ละข้อค าถามให้มีความชัดเจนทางภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล 
 5) พิจารณาข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาโดยน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 6) จัดท าแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปทดลองสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขจนได้แบบสัมภาษณ์ท่ีสามารถตอบค าถามได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 3.4.2  แบบสังเกต อาศัยการสร้างจากแนวทางการวิเคราะห์เหตุการณ์ 6 ประเภท คือ ใคร 
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และท าไม ตามกรอบปรากฏการณ์ได้ดังนี้ (Lofland, 1984, pp. 14-15) ดังนี้           
 1) การกระท า (acts) คือ พฤติกรรมของบุคคลในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ยาวนานหรือต่อเนื่อง 
 2) กิจกรรม (activities) คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ขนบประเพณีที่เกิดขึ้นในลักษณะ 
ต่อเนื่อง กิจกรรมเป็นการกระท าที่เกี่ยวข้องกับคนหลายคนมากกว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือส่วนตัว
และมักใช้เวลา นานเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือช่วงฤดู 
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 3) ความหมาย (meaning) คือ การให้ความหมายของการกระท าหรือกิจกรรม โดยค าพูด
ที่แสดงออกของผู้ให้ข้อมูลอธิบาย ให้ค าจ ากัดความและทิศทางของการกระท าต่อสิ่งของ เหตุการณ์  
และคุณลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ท าตามวัฒนธรรม ความเชื่อ บรรทัดฐาน อุดมการณ์หรืออคติต่างๆ 
ทั้งทางบวกและทางลบ 
 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (participation) คือ การที่บุคคลมีความผูกพันและเข้าร่วม
กิจกรรม สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
 5) ความสัมพันธ์ (relationship) คือ ความเกี่ยวโยงระหว่างบุคคลหลายๆ คนในสังคม
หรือเหตุการณ์ที่ศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา อาจเป็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เชื่อมโยงรูปแบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทางแนวตั้งหรือแนวนอน ทางมิตรหรือคู่อริทางปกป้องหรือละเลย รวมทั้งความสัมพันธ์
เกี่ยวกับ สถานภาพของมนุษย์ เช่น ความเป็นบิดามารดา เครือญาติ ความเป็นครูกับศิษย์หรือเจ้านาย
กับลูกน้อง เป็นต้น  
 6) สถานการณ์หรือสภาพการณ์ (setting) คือ สถานการณ์หรือสภาพการณ์ที่การกระท า
หรือกิจกรรมที่ก าลังศึกษาอยู่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นสถานที่ เช่น ในห้องประชุม ห้องเรียนหรือสถาบัน เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงหรืออาจเป็นระบบ 
เช่น ระบบราชการ ระบบเอกชน เป็นต้น 
 การแยกชนิดของสิ่งที่ต้องการสังเกตออกเป็น 6 ขั้นตอน มีประโยชน์โดยตรงในแง่ของ
การตรวจสอบข้อมูลว่าผู้วิจัยสามรถท างานได้ครบถ้วนหรือไม่ และมีส่วนช่วยในการอธิบายถึงความเป็นมา
สาเหตุและผลลัพธ์ อันจะท าให้ข้อมูลที่รวบรวมมามีความเป็นระบบและก่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์
มากขึ้น   
 
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (review data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field data) 
 3.5.1 กำรวิจัยเอกสำร (documentary research) โดยรวบรวมและเรียบเรียงเอกสาร วรรณกรรม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านหนังสือ ต ารา บทความ
วิชาการ นิตยสารด้านการท่องเที่ยว สื่ออิเลคทรอนิกส์ ข้อมูลสถิติต่างๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือท าความเข้าใจนิยาม ค าจ ากัดความ และการให้ความหมายของทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ (creative tourism) รวมถึงสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 8 แห่ง ตามชุดข้อมูล
กองประสานการลงทุน (กปท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 3.5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม (field data) 
 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยอาศัยสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participation observation) ผ่านกระบวนการเรียนรู้
และท าความเข้าใจในพ้ืนที่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในพ้ืนที่พิเศษกิจกรรมที่มีความแตกต่าง โดดเด่น 
และน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนอันสะท้อนเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมในชุมชน 
ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยเข้าใจในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในฐานะที่เป็นต้นแบบ
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ได้อย่างแท้จริง โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ รวมถึงการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation) ในด้านสภาพแวดล้อมและบริบททั่วไปในเชิง
กายภาพของพ้ืนที่ 
 2) ผู้ท าการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
ความเชื่อทัศนคติของผู้ตอบ โดยเตรียมค าถามกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ลักษณะ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการก าหนดค าถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับเรื่องที่ท าวิจัย ก่อนเริ่มการท าการสัมภาษณ์ผู้ท าการวิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
โดยขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียง ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้ท าการวิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์
แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการทดสอบ
ค าถามและค าตอบเพ่ือเป็น แนวทางในการถามค าถามต่อไป โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการสัมภาษณ์ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Seidman, 1998, pp. 376-387) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละราย
จะท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่า ข้อมูลอ่ิมตัว (data 
saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ์ 
 3) ในขณะสัมภาษณ์ผู้ท าการวิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นที่ส าคัญ 
และบันทึกเสียงการสนทนาตลอดการสัมภาษณ์ เมื่อจบการสัมภาษณ์ จะท าการบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ทันที 
เช่น ลักษณะท่าทาง ลักษณะน้ าเสียง ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากนี้  ยังได้บันทึก
เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ท าการวิจัยขณะที่รวบรวมข้อมูล ซึ่งการเขียนบันทึก
สรุปสั้นๆ ดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับผู้วิจัยในการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหัวข้อ เพ่ือน ามา
สรุปประเด็นที่ส าคัญ  
 4) ข้อมูลจะถูกน ามาท าการบันทึกและถอดเทปรายวัน เพื่อท าการตรวจสอบข้อมูล
ที่ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และข้อมูลที่ ได้มา
ผู้ท าการวิจัยจะน ามาถอดเทปค าต่อค า ประโยคต่อประโยค แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งด้วย
การฟังเทปบันทึกเสียงซ้ า 
 3.5.3 กำรตรวจสอบควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าวิธีตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (methodology triangulation) มาใช้เพ่ือความ
แม่นตรงของข้อมูล (validity) และความเชื่อถือได้ (reliability) ของข้อมูล โดยเริ่มจากรูปแบบการรวบรวม
ข้อมูลในหลากหลายวิธีทั้งการเก็บข้อมูล แบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และไม่มีส่วนร่วม และน ามาประกอบการแปลความหมายร่วมกับการถอดเทป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับ
ความเป็นจริง รวมถึงเพ่ือให้ ข้อมูลที่ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด จึงได้มีการตรวจสอบสามเส้าด้านต่างๆ 
ดังนี้ (สุภางค ์จันทวนิช, 2553, หน้า 128-130) 
 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) คือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
แหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจะด าเนินการ
สร้างกรอบตาราง ก าหนดการในการเก็บข้อมูลในห้วงเวลา และสถานที่ ที่ต่างกันรวมถึงการใช้บุคคล
ที่ต่างกันในการเก็บข้อมูล และบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลนั้นมาจากกลุ่มบุคคลที่มาจากหลายหน่วยงาน 
แต่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่วิจัย  
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 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) โดยการตรวจสอบ
ว่าผู้วิจัยสามารถ ใช้แนวคิด ทฤษฎีต่างไปจากเดิม รวมถึงการตีความข้อมูลแตกต่างแตกต่างจากทฤษฎี
ที่ได้ท าการรวบรวมมาก่อนหน้านั้นได้มากน้อยเพียงใด 
 3) การตรวจสอบวิธีการเก็บข้อมูล (methodology triangulation) ตรวจสอบข้อมูล
ด้วยการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีด้านเอกสาร สัมภาษณ์ลักษณะเจาะลึก รวมทั้งการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วม 
และไม่มีส่วนร่วม 
 3.5.4 จริยธรรมในกำรวิจัย 
 นักวิจัยสามารถวางแผนกเกี่ยวกับจริยธรรมไปพร้อมๆ กับการออกแบบการวิจัยเพ่ือให้มั่นใจว่า
โครงการวิจัยเป็นที่ยอมรับได้ในทางจริยธรรม โดยประเด็นทางจริยธรรมที่ต้องน ามาพิจารณาในแต่ละขั้นตอน
ของการวิจัยมีดังต่อไปนี้ (ชาย โพธิสิตา, 2556, หน้า 389-391) 
 1) ในขั้นของการก าหนดหัวข้อเรื่องในการวิจัย เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
ที่มีประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม 
 2) ในขั้นของการออกแบบการวิจัย ในการวางแผนการเก็บข้อมูลค านึงถึงกลุ่มตัวอย่าง
ที่น ามาศึกษา มีการขอความยินยอมในการให้ข้อมูล รักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลตามความเหมาะสม
เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งข้อมูล 
 3) ในขั้นของการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกต มีการวางแผน
ในการด าเนินงานเพ่ือไม่ให้รบกวนชีวิตและการท างานปกติของแหล่งข้อมูล 
 4) ในขั้นของการจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์ ค านึงถึงการรักษาความลับ
และเคารพในสิทธิของผู้ให้ข้อมูลโดยการไม่เพิ่มเติมสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้กล่าวไว้ลงไปในบทบันทึก
หรือบทสัมภาษณ์ 
 5) ในขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ต้องท า
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพ่ือไม่ให้การตีความข้อมูลห่างไกลเกินไป โดยอาจสรุปข้อมูล
หลังการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันความถูกต้องในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
เพ่ือป้องกันการสรุปข้อมูลที่ผิดพลาด 
 6) ขั้นการรายงานผล ยึดประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญในการพิจารณาว่าควรเปิดเผย
ของผู้ให้ความร่วมมือในการวิจัยนั้นหรือไม่ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้
ความร่วมมือในการวิจัย 
 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนพร้อมๆ ไปกับการเก็บข้อมูล 
เพ่ือที่นักวิจัยจะสามารถเอาผลสรุปเบื้องต้นจากข้อมูลมาใช้ ในการออกแบบและตั้งค าถามเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
เพ่ือใช้ตอบค าถามงานวิจัยให้สมบูรณมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง 
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ เมื่อนักวิจัยเริ่มต้นเก็บข้อมูลจนถึงเมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูล ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ อาจแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ 1) การจัดระเบียบข้อมูล 2) การท าดัชนีหรือก าหนด
รหัสข้อมูล 3) การก าจัดข้อมูลหรือสร้างข้อสรุปชั่วคราว 4) การสร้างบทสรุป และ 5) การพิสูจน์
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ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551, 
หน้า 228-235) 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดระเบียบข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาอยู่ในสภาพที่สะดวก
และง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์ ซึ่งการจัดระเบียบข้อมูลนี้จะกระท าเมื่อนักวิจัยอยู่ในสนามการวิจัย
และได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งเห็นว่าข้อมูลมีมากพอจึงเริ่มท าการ
จัดระเบียบข้อมูลนั้นๆ เป็นประเภทตามที่ได้รวบรวมมา 
 ขั้นตอนที่ 2 การท าดัชนีหรือก าหนดรหัสของข้อมูล (coding) การจัดข้อมูลโดยการใช้ค าหลัก
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นวลีหรือข้อความหนึ่งมาแทนข้อมูลที่บันทึกไว้ในบันทึกภาคสนาม ซึ่งค าหลัก
ที่ก าหนดขึ้นนั้นจะมีลักษณะเป็นมโนทัศน์ (concept) ซึ่งมีความหมายแทนข้อมูลบันทึกละเอียดส่วนนั้น
โดยการจัดท าตามข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกภาคสนาม เรียกว่า การจัดท าข้อมูลแบบอุปนัย (inductive 
coding) 
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดข้อมูลหรือสร้างข้อสรุปชั่วคราว ด้วยการสรุปเชื่อมโยงดัชนีค าหลักเข้าด้วยกัน  
จะเขียนเป็นประโยคข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าหลัก และจากการเชื่อมโยงดัชนีค าหลัก
ในตัวอย่างเข้าด้วยกัน ข้อมูลที่มีอยู่มากนั้นถูกลดทอน หรือตัดทิ้งไปจนกระทั่งเหลือเฉพาะประเด็นหลักๆ 
ที่น ามาผูกโยงกันเท่านั้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างบทสรุป ด้วยการเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยัน
แล้วเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงแต่ละครั้งจะพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลที่สรุปว่าข้อมูลชุดใด 
สัมพันธ์กับข้อมูลชุดใดและสัมพันธ์ในลักษณะ “เป็นส่วนหนึ่ง” หรือ “อยู่ภายใต้ข้อมูลชุดใด” นั่นคือ 
การเชื่อมโยงจัดล าดับ ข้อสรุปและบทสรุปย่อยเข้าด้วยกันนั้ นจะมีลักษณะลดหลั่นตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ (hierarchy) จนกระทั่งผลสุดท้ายจะได้บทสรุปใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ครอบคลุมข้อสรุปและ
บทสรุปย่อยๆ ในรูปของข้อความเชิงอธิบายที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสูงกว่าข้อสรุปและบทสรุปย่อย 
ซ่ึงสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือข้อเท็จจริงได้อย่างรอบด้าน 
 ขั้นตอนที่ 5 การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาและแสดง
เป็นรูปต่างๆ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยตรวจทาน
ความเขา้ใจจากการวิเคราะห์ เพ่ือให้แน่ใจว่านักวิจัยวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง  
 จากนั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกประเด็นที่ต้องการศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการน าเสนอในรูปแบบของข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ 
2 ส่วน คือ การน าเสนอในรูปแบบของการบรรยายด้วยถ้อยค า (narrative /extended text) ซึ่งเป็นส่วนของ
การน าเสนอหลัก ร่วมกับการน าเสนอด้วยแผนภาพ (visual display) ซึ่งเป็นส่วนช่วยเสริมให้การน าเสนอ
มีความคมชัดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ด าเนินไปตามธรรมชาติ (naturalistic 
inquiry) มุ่งเน้นพรรณนาปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างเข้มข้น (intensive) ลุ่มลึก (in-depth) เห็นภาพพจน์ 
ให้ความสนใจต่อประเด็นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างเพื่อก าหนดเป็นข้อสรุปทั่วไปในกรณีอื่น  
โดยใช้การศึกษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุ่ม (collective case study) หรือการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพหุ 
(multiple case study) ซึ่งเป็นการสืบค้นหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาใดๆ 
ที่สนใจ โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัยจากกรณีตัวอย่างเฉพาะหลายรายมาใช้ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
และเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้อย่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้การถ่ายโอนความรู้ความจริง
ที่สร้างสรรค์ขึ้นมามีความละเอียดถูกต้องและครอบคลุมมิติที่ท าการศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ภายใต้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบสร้างสรรค์นิยม (constructivism paradigm) 
(องอาจ นัยพัฒน์, 2554, หน้า 332-335)  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนพรอมๆ ไปกับการเก็บข้อมูล 
เพื่อที่จะสามารถเอาผลสรุปเบื้องต้นจากข้อมูลมาใช้ในการออกแบบและตั้งค าถามเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
เพ่ือใช้ตอบค าถามงานวิจัยให้สมบูรณมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง 
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อนักวิจัยเริ่มต้นเก็บข้อมูลจนถึงเมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูล ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดระเบียบข้อมูล 2) การท าดัชนีหรือก าหนดรหัสข้อมูล 
3) การก าจัดข้อมูลหรือสร้างข้อสรุปชั่วคราว 4) การสร้างบทสรุป และ 5) การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ
ของผลการวิเคราะห์ แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551, หน้า 228-235) 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดระเบียบข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาอยู่ในสภาพที่สะดวก
และง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์ ซึ่งการจัดระเบียบข้อมูลนี้จะกระท าเมื่อนักวิจัยอยู่ในสนามการวิจัย
และได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งเห็นว่าข้อมูลมีมากพอ จึงเริ่มท าการ
จัดระเบียบข้อมูลนั้นๆ เป็นประเภทตามที่ได้รวบรวมมา 
 ขั้นตอนที่ 2 การท าดัชนีหรือก าหนดรหัสของข้อมูล (coding) การจัดข้อมูลโดยการใช้ค าหลัก
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นวลีหรือข้อความหนึ่งมาแทนข้อมูลที่บันทึกไว้ในบันทึกภาคสนาม ซึ่งค าหลัก
ที่ก าหนดขึ้นนั้นจะมีลักษณะเป็นมโนทัศน์ (concept) ซึ่งมีความหมายแทนข้อมูลบันทึกละเอียดส่วนนั้น
โดยการจัดท าตามข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกภาคสนาม เรียกว่าการจัดท าข้อมูลแบบอุปนัย (inductive 
coding) 
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดข้อมูลหรือสร้างข้อสรุปชั่วคราว ด้วยการสรุปเชื่อมโยงดัชนีค าหลักเข้าด้วยกัน 
จะเขียนเป็นประโยคข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าหลัก และจากการเชื่อมโยงดัชนีค าหลัก
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ในตัวอย่างเข้าด้วยกัน ข้อมูลที่มีอยู่มากนั้นถูกลดทอนหรือตัดทิ้งไปจนกระทั่งเหลือเฉพาะประเด็นหลักๆ 
ที่น ามาผูกโยงกันเท่านั้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างบทสรุป ด้วยการเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบ
ยืนยันแล้วเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงแต่ละครั้งจะพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลที่สรุปว่าข้อมูล
ชุดใด สัมพันธ์กับข้อมูลชุดใดและสัมพันธ์ในลักษณะ “เป็นส่วนหนึ่ง” หรือ “อยู่ภายใต้ข้อมูลชุดใด” นั่นคือ 
การเชื่อมโยงจัดล าดับ ข้อสรุปและบทสรุปย่อยเข้าด้วยกันนั้นจะมีลักษณะลดหลั่นตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ (hierarchy) จนกระทั่งผลสุดท้ายจะได้บทสรุปใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ครอบคลุมข้อสรุปและ
บทสรุปย่อยๆ ในรูปของข้อความเชิงอธิบายที่มีลักษณะเป็นนามธรรม สูงกว่าข้อสรุปและบทสรุปย่อย 
ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือข้อเท็จจริงได้อย่างรอบด้าน 
 ขั้นตอนที่ 5 การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา
และแสดงเป็นรูปต่างๆ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยให้ค าแนะน าปรึกษา
ช่วยตรวจทานความเข้าใจจากการวิเคราะห์เพ่ือให้แน่ใจว่านักวิจัยวิเคราะห์ได้อย่างถูกตอ้ง   
 จากนั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเด็นที่ต้องการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยการน าเสนอในรูปแบบของข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยส่วนส าคัญสองส่วน คือ 
การน าเสนอแบบบรรยายด้วยถ้อยค า (narrative/extended text) ซึ่งเป็นส่วนหลักร่วมกับการน าเสนอด้วย
แผนภาพ (visual display) ซึ่งเป็นส่วนช่วยเสริมให้การน าเสนอคมชัดและน่าสนใจยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 สภาพทั่วไป ปัญหา และอุปสรรคในจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 
             จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ
ทั้ง 8 แห่ง ด้วยการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยท าการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
(review data) จากหนังสือ ต ารา บทความวิชาการ นิตยสารด้านการท่องเที่ยว สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ฯลฯ และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field data) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participation observation) และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation) เมื่อน ามาวิเคราะห์พบว่าสภาพทั่วไปของทุน
ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยมีลักษณะที่โดดเด่นส าคัญ 2 ประการ คือ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
และทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมีรายละเอียดของทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏดังนี้ 
 4.1.1 ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
 ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ในที่นี้ หมายถึง สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมที่ได้รับ
การเก็บและดูแลรักษาสั่งสมผ่านกาลเวลากลายเป็นลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏแตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่น มีลักษณะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่รอบตัวของมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น 
เป็นต้นทุนส าคัญในการสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น มีลักษณะ
ที่อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
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 1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์มีความสวยงามในรูปแบบที่บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น วัฒนธรรมการด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นที่มีความรู้สึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติของตน ท าให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านั้นคงความงดงามและมีเสน่ห์ที่น่าค้นหา
มากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ กลายเป็นต้นทุนส าคัญที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเฉพาะตัว 
ซ่ึงธรรมชาติที่สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ส าคัญ  
 ต้นทุนของความสวยงามของธรรมชาติที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยน้ ามือมนุษย์
กลายเป็นข้อได้เปรียบที่น่าสนใจในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น สภาพป่าชายเลนและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
“เราได้เปรียบตรงที่ว่ามีป่าชายเลน เพราะว่าทางนี้จะไม่มีใครมาตัดต้นไม้เลย” (คนที่ 6, สัมภาษณ์) 
“เราได้เปรียบตรงที่ว่าเราอยู่ใกล้กรุงเทพ แล้วธรรมชาติยังสมบูรณ์” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่
ความสวยงามของบรรยากาศธรรมชาติยามเช้า “ตอนที่ ททท. เข้ามานั้นมีสะพานแขวน เขาบอกว่าเป็นจุดขาย
ของเรา ตอนนั้นมีคนมาเยอะคนที่มาพักโฮมสเตย์ เช้าๆ ก็มาเดินที่สะพานได้ แล้วก็จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น
จะสวยมาก” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน 
 สภาพธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์สงบสวยงามกลายเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปค้นหา “ถ้าอยากเที่ยวธรรมชาติต้องไปที่เกาะยาว สงบ สวย เกาะยาวมีธรรมชาติดีสไตล์ฝรั่งชอบมาก 
ฝรั่งที่ว่าไม่ค่อยขี้เมา หลังเกษียณคุณภาพหน่อย...เกาะยาวติดอันดับ 1 ใน 13 เกาะของโลกนะ ที่ว่า 1 ใน 
13 เกาะในโลกที่น่าอยู่ที่สุด เกาะยาวติดไปด้วย มี 13 เกาะในโลกและเกาะยาวติดไปในนั้นด้วย” (คนที่ 24, 
สัมภาษณ์) ซึ่งแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ให้ความสนใจ “ฝรั่งที่เขาชอบเพราะมันเป็นธรรมชาติ เขามาจาก
ที่เจริญกว่าบ้านเราตั้งเยอะแต่ที่มันจะอยู่เงียบๆ มาฟังเสียงคลื่นไม่อึกทึกครึกโครม” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) 
 ความงดงามตามธรรมชาติที่คงอยู่ด้วยการดูแลรักษาผ่านวิธีการปฏิบัติอย่างอ่อนโยน
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกลายเป็นต้นทุนที่ส าคัญของการท่องเที่ยว “น้ าไม่สวยน้ าไม่ใส
แต่ว่าความเป็นธรรมชาติจะเยอะสิ่งแวดล้อมอยู่ข้างหน้าเป็นสิ่งที่น่าดูมีเกาะทั้งหลายมันมีรังนกนางแอ่น
เป็นเกาะท่องเที่ยวทั้งหมด” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) และการด ารงชีวิตของคนในชุมชน“ทรัพย์สินมีอยู่ทั่วไป
ในทะเลแล้วแต่ขยันหา ตอนเช้าผมก็ออกไปหาปูม้า ก็เสร็จประมาณสัก 8 โมงครึ่งถ้ามีนักท่องเที่ยว
เขาโทรมาผมก็มาบ่ายก็ไปหาปลาเหยื่ออยู่ที่นี่อยู่เกาะยาวมันไม่ร่ ารวยแต่ว่ามันหากินง่ายสะดวกสบาย” 
(คนที่ 28, สัมภาษณ์) 
 ด้วยความรู้สึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ “ใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ 
เราได้เปรียบเรื่อง ช่วยกันดูแลมากกว่า ถ้าเราไม่ดูแลให้มันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก เป็นเพราะว่า
เราดูแลมา 20 กว่าปี” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) เพ่ือเป็นมรดกให้คนรุ่นหลัง “ต้นไม้เหมือนกับฝากธนาคาร
ออมสินไว้ ให้กับลูกหลานคุณ เพ่ืออนาคตลูกกุ้งหอยปูปลาให้ลูกหลานคุณได้มีกินกันต่อไปนั่นเอง” 
(คนที่ 5, สัมภาษณ์) ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน “ทุนที่มีอยู่มีทุนธรรมชาติทุนผู้คนนะครับ
ทุนเราก็ช่วยเหลือดูแลกันคือคนในชุมชนของเรา” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม “ตอนแรกมันเริ่มมาจากเราอนุรักษ์พันธุ์ปลามาก่อน ก่อนที่จะมาเป็นแพ เราก็บวชป่า 
บวชแม่น้ า ให้พระมาท าพิธีเหมือนบวชท าให้คนรู้ว่าเราต้องบูรณะ ต้องช่วยกัน ต้องอนุรักษ์” (คนที่ 18, 
สัมภาษณ์)  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

84 

 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติอย่างผสานกลมกลืนน าไปสู่การสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “เราอนุรักษ์ทั้งปลา ทิวทัศน์
แล้วก็ไม่ให้มีอะไรมาท าลายก็ท าตามวิถีชาวบ้านของบ้านเรา แพของเราก็ยังเป็นไม้ไผ่แบบเก่า ที่เราจะใช้คน
ในหมู่บ้านท าของเรายังใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้วก็ใช้คนถ่อ คนก็จะได้ออกแรงไม่มีมลภาวะไม่มีกลิ่นอะไร” 
(คนที่ 19, สัมภาษณ)์ และก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ “ทะเลแค่เราไม่ท าลาย
แค่ 3 เดือนเองมันก็เยอะแล้ว เราปลูกยางเจ็ดปีนะกว่าจะกรีดได้แต่นี่แค่ 3 เดือนเองเราอย่าไปท าลายมัน
เราเลี้ยงกุ้งทะเลจะฟ้ืนเร็วครับประมาน 6 เดือน 3 เดือนก็ฟ้ืนแล้ว…นี่เราไม่ได้หามาจากไหนมันเข้ามาเอง 
ปลาหูช้าง เข้ามาตั้งแต่ตัวเล็กๆ ตอนนี้ไม่อันตรายไม่กัดเลย ส่วนมากถ้าเป็นกลมนักท่องเที่ยวถ้าเป็นฝรั่ง
เป็นครอบครัวมากกว่าเขาจะลงมาให้ลูกเขาเล่นลงมาชมกระชังวันนี้เขาขอมานั่งตกปลา” (คนที่ 27, 
สัมภาษณ์) 
 นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร “เรื่องอาหารการกินก็สมบูรณ์สะอาดอร่อยเราได้เปรียบ
อะไรหลายๆ อย่างเลย” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) แหล่งวัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่น “อาหารเราก็ใช้คนในชุมชน 
คือ เขาเตรียมไว้ให้ มันก็เป็นอาหารที่ได้มาจากต าบลนี้นะไม่ว่าจะหอยแมลงภู่เรามีฟาร์มอยู่ด้านนอก” 
(คนที่ 5, สัมภาษณ์) น าไปสู่ข้อได้เปรียบทั้งในด้านราคาและเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารที่มีความสดใหม่
ในแบบฉบับที่ลงตัว “ที่นี่ไม่มีสารพิษ ไม่มีการฉีดยาสักอย่างลดค่าใช้จ่ายปลา บางทีปลากระบอก
ก็ไปครอบเอามาก็ใช้สวิงตักเอามาท าอาหารแกก็ลดต้นทุนก็คนเขาก็ได้เป็นธรรมชาติ. ..ข้าวหอมมะลิ
ที่ก็มีที่ปลูกที่นี่ก็มีแต่น้อยมันได้ข้าวน้อยของเราอยู่ในนี้เหมือนกัน ก็ท ากันทุกบ้านแต่ส่วนใหญ่ก็จะท ากินเอง
ที่ท าขายก็มีเยอะ แต่ว่ามันไม่พอเพราะว่าคนต้องการเยอะ ข้าวมันปลอดสารพิษโรงแรมก็สั่งซื้อข้าวไรซ์เบอรี่
นี่มีเท่าไหร่ก็เอาหมด เขาเอาไปให้แขกที่มาพักกิน” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) 
 ต้นทุนจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่มีความสดใหม่และมีราคาถูก นอกจาก
จะช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน “เราก็ปลูกผักปลูกไม้กิน วันนี้จะไปเก็บนั้นมาแกงก็ได้ บางทีได้ซื้อ
แค่เนื้อ 20 บาทก็กินได้ 2 มื้อและเสียเงินแค่ 20 บาทก็กินได้สองมือแหละข้าวก็เราเองผักก็ของเราเอง 
คนพ้ืนบ้านคนไม่ค่อยรวยก็จะไม่เท่าไหร่ก็จะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) และลดต้นทุน
ค่าวัตถุดิบแล้ว “ทั้งหมดใช้อาหารประมาณ 70 ถึง 80 กิโลต่อวันใช้ปลาซาดีน ก็ไปหาในทะเลแล้วมาแช่เอาไว้
ช่วงบ่ายถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็จะออกประมาณบ่าย 3 บ่าย 4 ก็ไป” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) ยังเปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติอาหารพ้ืนบ้านที่น่าในใจในแต่ละท้องถิ่น “เมนูอาหารพ้ืนบ้านหลักๆ 
ก็จะมีแต่ผักแต่หญ้าส่วนมาก จะทานข้าวเหนียวก็บอกว่าทานข้าวเหนียวถ้าจะทานข้าวเจ้าก็บอกว่า
ทานข้าวเจ้า แล้วแต่ถ้าอยากจะทานอาหารพ้ืนบ้านของชาวไทด าก็บอกมาแล้วใช้พวกผักที่เราปลูกตามป่า
ตามหนองจะกินอะไรก็เอามาท า ผักตบชวาเป็นอาหารของไทยด าอร่อยที่สุด ถ้าอาหารไทยด าก็ซุปผัก 
แจ่วลาบมะเขือ” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) 
 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยล าพังอาจดูเหมือนว่าไม่ใช่ต้นทุนทางวัฒนธรรม
โดยตรง หากแต่เมื่อประกอบเข้ากับผู้คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น รวมกับแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการรักษามรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง สร้างกรอบวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ท าให้ความงดงามตามธรรมชาติคงอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะการปฏิบัติของผู้คน ความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ที่ถูกเก็บรักษาและสั่งสมไว้  
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จึงกลายเป็นต้นทุนส าคัญที่สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ในลักษณะดังกล่าว จึงจัดเป็นประเภทหนึ่งของทุนทางวัฒนธรรมได้เช่นเดียวกัน 
 

 
 
ภาพ 4 ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและอาหารจากธรรมชาติ 

 
 2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มิได้มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ 
หากแต่มนุษย์เป็นผู้จัดกระท าให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตน เมื่อพิจารณา ในแง่
ของการเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมแล้วสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้เมื่อสั่งสมผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน
กลายเป็นความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น กลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ลักษณะของทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นปรากฏเด่นชัดใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างต่าง ของใช้ของสะสม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ 
ชุมชน และกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1) สิ่งปลูกสร้าง เป็นลักษณะของอาคารสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
ในการใช้งานลักษณะต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า เรือนแพ สะพาน 
อาคารสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นหรือสถานที่นั้นๆ 
เมื่อผ่านระยะเวลาอันยาวนานกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นภาพสะท้อนของวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น กลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญในการเรียนรู้
เรื่องราวต่างๆ น ามาใช้เป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ในพ้ืนที่ราวกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบฉบับ
ของตนเองเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิง
ประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
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  รูปแบบอาคารเก่าทรงชิโนโปรตุกีส แห่งเมืองภูเก็ต “สถาปัตยกรรม จุดเด่น
ของย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็จะมีจุดหลักอยู่ ก็คือในเรื่องของอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส เป็นอาคาร
ที่ผสมผสานระหว่างจีนกับแบบยุโรป” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยแหล่งท ามาค้าขาย 
ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ส าหรับผู้สนใจด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม “ก็ยังมีคนแก่ท่ียังใช้ชีวิต
เหมือนเดิม แต่งตัวแบบสบายๆ มานั่งหน้าบ้าน บางร้านเขาก็มานั่งขายของโบราณหรือเปลี่ยนไปขายกาแฟ
ของฝากแต่ตัวตึกตัวอาคารมันยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม มีบางบ้านที่เขายังรักษาอะไรหลายอย่าง 
เช่น ประตูหน้าบ้านไว้เหมือนเดิม” (คนที่ 37, สัมภาษณ์) หลายอาคารได้รับการบูรณะให้คงความสวยงาม
คงคุณค่าผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน บางแห่งถูกดัดแปลงเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์  
เป็นร้านค้าร้านอาหารที่คงเสน่ห์ของความเป็นอาคารโบราณได้อย่างผสมผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน  
  บ้านไม้ริมน้ า ในเมืองเชียงคานกลายเป็นโฮมสเตย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่แสวงหาวิถีชีวิตเรียบง่ายชายโขงรวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ “บ้านพักริมแม่น้ าโขง แล้วก็ถนนคนเดิน 
แล้วก็ไปไหว้พระ โดยเฉพาะที่เราเดินทางไปพระบาทภูควายเงิน มีมะพร้าวแก้ว สะอาด ปลอดภัย อร่อยสุด
ของบ้านนี้” (คนที่ 32, สัมภาษณ์) ทั้งยังเป็นสนามวิจัยในการศึกษาหาความรู้ของผู้สนใจในสถาปัตยกรรม
รูปแบบต่างๆ “ม.สารคาม มาท างานวิจัยบ้านไม้เก่าโครงการบ้านไม้เก่า ตอนนั้นมีเงินมาหลังละ 20,000 
มาซ่อมแซมบ้านนักศึกษามาท างานวิจัยผังเมือง” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) ท าให้บ้านไม้ธรรมดากลายเป็น
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชน 
 ประเด็นที่น่าสนใจที่อาคารเก่าเหล่านี้ซ่อนตัวผ่านกาลเวลาของการพัฒนา 
คงความสมบูรณ์ไว้ได้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากถูกทิ้งร้างไว้ในช่วงระยะหนึ่ง “เดิมมันเป็นตลาดเก่าอยู่แล้ว 
เป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วก็เป็นร้านค้าด้วย มีช่วงหนึ่งที่ตลาดเงียบย้ายไปอยู่ข้างบนที่นี่เขาก็เลยอยู่อาศัย
อย่างเดียวไม่ได้ค้าขายก็เลยไม่ได้ซ่อมแซมทิ้งไว้ ไม่ได้ท าอะไรก็เลยกลายเป็นดีไปเลย เพราะเขาอยากมาเที่ยว
ก็เลยได้มาเห็นของเก่าๆ” (คนที่ 30, สัมภาษณ์) จากเดิมที่เคยเป็นย่านการค้าส าคัญต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตย้ายไปที่อ่ืน อาคารเหล่านี้จึงถูกเจ้าของปิดทิ้งไว้ เมื่อแนวโน้มการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เป็นที่นิยมมากขึ้น อาคารสถานที่เหล่านี้จึงกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
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ภาพ 5 ตัวอย่างอาคารเก่าเมืองภูเก็ตและเชียงคาน 
 

  สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑ์ เป็นอีกสิ่ง
ที่แสดงถึงความคิดความเชื่อความชอบของคนในท้องถิ่น เป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวทางความคิด
และจิตวิญญาณของผู้คน ผ่านภาพสะท้อนของการรวมกลุ่มความชอบในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการสร้างสรรค์
สถานที่เพื่อกระท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น อาคารหอจดหมายเหตุพุทธทาสความสงบเรียบง่าย
ใจกลางเมือง “ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเข้ามาที่นี่ได้ผ่อนคลาย ได้หนีจากโลกวุ่นวายเข้ามานั่งชม
บรรยากาศเข้ามานั่งเห็นความสงบ เห็นต้นไม้ เห็นแม่น้ าที่บึงใหญ่ๆ มันเป็นศิลปะ มันเป็นเสน่ห์
ของธรรมะมันเป็นเสน่ห์ของสถานที่” (คนที่ 4, สัมภาษณ์) หรือวัดวาอารามในพ้ืนที่เมืองเก่าน่าน “ก็มาเที่ยว
ไหว้พระชมวัด ดูภาพเขียน นั่งรถรางชมเมืองเก่าค่ะ เมืองเล็กๆ เงียบสงบ รู้สึกผ่อนคลายดี” (คนที่ 19, 
สัมภาษณ์) เสน่ห์ของความสงบผ่อนคลายบนความเรียบง่ายที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหา 
   สิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานศิลปะที่งดงามทรงคุณค่าอย่างศาลาไม้สักแกะสลัก
ลวดลายงดงามด้วยฝีมือช่างชาวบ้าน วัดบ้านถวายที่นอกจากจะเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนแล้ว
ยังกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของการท่องเที่ยว “ที่วัดบ้านถวายเราก็จะมีหลายศาลาที่เราท า 
จะมีช่างหลายช่างในหมู่บ้าน ช่างเดินลาย ช่างติดกระจก ช่างติดทอง ช่างท าสี ช่างแกะ ช่างปั้น ลงร่วมกัน
ในศาลานั้น ที่ยังไม่เสร็จนะ ที่เป็นไม้สักจะเก็บไว้ตรงนั้นเผื่อวันหน้าจากโลกนี้ไปจะได้เป็นอนุสรณ์ 
ของคนรุ่นหลังว่านี่รุ่นก่อนเขาท ากันไว้” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาชมงานศิลปะ
จากช่างฝีมือในท้องถิ่นที่ฝากฝีมือเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เช่นเดียวกับหอศิลป์เมืองน่าน 
หรือพระธาตุพนม “เวลาเราไปพระธาตุพนม จะพาเดินไปชมพิพิธภัณฑ์ให้รู้ที่ไปที่มา ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมศิลปะ” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม 
  เรื่องราวทางความคิดความเชื่อและจิตวิญญาณของผู้คนที่ถูกเก็บซ่อนอยู่
ในสิ่งปลูกสร้างที่พบเห็นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้น 
หรือแม้แต่เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่น เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ไทย 
หัวเมืองเก่าภูเก็ต “พิพิธภัณฑ์ไทยหัวเคยเป็นโรงเรียนมาก่อนซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็ได้ย้ายไปอยู่อีกทางหนึ่ง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

88 

เพราะว่ามีเด็กนักเรียนเพิ่มมาก จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล
ของมูลนิธิจัดแสดงเรื่องต่างๆ ของคนจีนโพ้นทะเลหรือคนจีนฮกเกี้ยนที่อยู่ในภูเก็ต” (คนที่ 23, สัมภาษณ์) 
สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นับเป็นต้นทุนที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่ทรงคุณค่าในการน ามาพัฒนาสู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 
  นอกจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ดังกล่าวแล้ว สิ่งปลูกสร้างทั่วๆ ไปที่ เป็น
ส่วนประกอบในการด าเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ ที่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ใช้วัสดุที่มี
ในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างสรรค์ อาทิ เรือนไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทด า “บ้านไทด า
จะเป็นรูปแบบนี้แหละขอเป็นบ้านแบบนี้ พ้ืนใต้ถุนบ้านจะโล่งสูงเพราะตอนเย็นมาวัวควายจะได้เอาเข้ามา
ใต้ถุนบ้าน…บ้านแบบนี้เราจ าลองไว้เป็นอย่างนี้หมด หลังคามุงด้วยหญ้าแฝก มีแปรเป็นเขาควายด้วย 
มีเอกลักษณ์ทั้งหมดของไทยด า” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) แพไม้ไผ่จากวัสดุธรรมชาติสะพานแขวนบ้านหาด
ผาขน “แพของเราก็ยังเป็นไม้ไผ่แบบเก่า ที่เราจะใช้คนในหมู่บ้านท าของเรายังใช้วัสดุจากธรรมชาติ
แล้วก็ใช้คนถ่อ คนก็จะได้ออกแรงไม่มีมลภาวะไม่มีกลิ่นอะไร” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) และบ้านไม้ริมคลอง
กระเตงกลางทะเลที่คลองโคน “กะเตง คือ บ้านกระท่อมขนาดใหญ่ จุดประสงค์ที่เขาท าเผื่อเอาไว้
เฝ้าหอยแมลงภู่ เราก็พาไปทานอาหารบนกระเตงเลยแล้วแขก ก็จะชอบบรรยากาศมาก” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) 
สิ่งเหล่านี้นับเป็นเอกลักษณ์อีกประการหนึ่งของทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 
   

 
 
ภาพ 6 ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างในแต่ละพ้ืนที่ 

 

  สิ่งปลูกสร้างทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหล่านี้หากมองผิวเผินก็อาจเป็นเพียง
สิ่งปลูกสร้างทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์ความภาคภูมิใจในการเก็บรักษาและอนุรักษ์
อาคารสถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ได้แสดงออกถึงการสั่งสมเก็บรักษาและซ่อนตัวผ่านกาลเวลา
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แห่งความเปลี่ยนแปลง ให้ด ารงอยู่ได้อย่างโดดเด่นกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นหลักฐานส าคัญ
ในการเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวของวิธีคิดและรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างดี  
ทุนทางวัฒนธรรมที่เก็บซ่อนเรื่องราวที่ทรงคุณค่า ยืนหยัดผ่านกระแสการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ได้อย่างน่าสนใจ นับเป็นส่วนส าคัญของการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 (2) ของใช้ของสะสม หมายถึง ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันทุกชนิด ตั้งแต่เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ของสะสมของที่ระลึก
ที่มีคุณค่าทางจิตใจ สิ่งเหล่านี้นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตของผู้คน
ได้เป็นอย่างดี อาทิ เครื่องแต่งกายแบบบาบ๋ายาหยาของภูเก็ต ผ้าทอแบบไทด า ผ้าย้อมคราม ผ้าบาติก 
ไปจนถึงผ้าซิ่นพ้ืนเมืองต่างๆ ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น 
เครื่องตีเหล็กแบบดั้งเดิมที่เมืองเก่าภูเก็ต ของใช้ของสะสมในพิพิธภัณฑ์ฟาร์มโชค เครื่องมือเครื่องใช้
ในพิพิธภัณฑ์ไทยหัว งานศิลป์พ้ืนเมืองที่ถูกสะสมไว้ในหอศิลป์เมืองน่าน ไปจนถึงถนนคนเดินที่จัดแสดง
สินค้าพื้นเมือง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
เป็นตัวแทนของการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของผู้คนบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้คนและชุมชน
ได้เป็นอย่างด ี

  ของใช้ในชีวิตประจ าวันที่ดูธรรมดาส าหรับผู้ใช้ แต่กลายเป็นสิ่งที่สวยงาม
และน่าสนใจส าหรับคนต่างถิ่น “บางทีเขาชินกับการนุ่งซิ่นถือตะกร้าแต่เขาไม่รู้เลยว่ามันสวย 
พอเราไปเห็นชอบอยากได้ก็ท าให้เขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่บางทีเขาก็หลงลืมว่ามันสวย ได้ไปเห็นวิถีชุมชน 
พ่อออก แม่ออก ใส่ผ้าที่ทอเอง หิ้วตะกร้าหวายมาวัดลวดลายสวยงาม ท าให้รู้สึกว่าเราหยาบมาก
ในเรื่องข้าวของ” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) การได้เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดได้ไปชมแหล่งผลิต “ไปดูแหล่งผ้า 
เพราะในบางทริปก็จะบวกพาไปดูแหล่งผลิตไปชุมชนโฮมสเตย์ต่างๆ ที่เขามีผลิตผ้าย้อมครามผ้าต่าง” 

(คนที่ 2, สัมภาษณ์) เป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการท่องเที่ยว  
  ลักษณะเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามประเพณีการแต่งกาย
ในแต่ละท้องถิ่น และการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชุมชนกลายเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
ทีเ่ข้าไปสัมผัสกับชุมชน “ประเพณีของการแต่งกายของคนภูเก็ต เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จะมีส่วนหนึ่งที่อพยพมาจากทางช่องแคบมะละกา อีกส่วนหนึ่งก็มาจากทางปีนัง อีกส่วนหนึ่งก็จะเข้ามา
ทางภูเก็ตเพราะว่าเราเป็นเมืองท่า เราก็จะไปดูอาชีพเก่าที่มันเคยหายไปแล้วแต่ว่าการท่องเที่ยวชุมชนได้
แหละมันตอบโจทย์ขึ้นมามันท าให้อาชีพบางอาชีพ เช่น อาชีพตีเหล็กที่มันหายไปแล้วนี่มันพลิกฟ้ืนกลับมา” 
(คนที่ 20, สัมภาษณ์) เครื่องแต่งกายและของใช้ของโบราณกลายเป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของแต่ละท้องถิ่น “กระจกนี้คนโบราณเวลาที่เขาเกล้ามวยก็จะเอาไว้ดูหน้าดูหลัง อายุเป็นร้อยปีแล้ว 
ส่วนรูปนี้รูปสมัยสาวๆ ในอดีต ที่จริงแล้วคนภูเก็ตในอดีตนี่วัฒนธรรมการแต่งกายของเรานี่ก็หลากหลาย” 
(คนที่ 22, สัมภาษณ์) 
 ของใช้ของสะสมบางส่วนถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ จัดแสดงไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์ไทยหัว แล้วก็ถัดไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านชินประชา มีของพวก
วัตถุเครื่องใช้วัตถุโบราณ ให้ลูกค้าได้ไปชมได้ไปถ่ายรูป แล้วก็เป็นของเก่าแก่มาก่อนที่เขาใช้กัน ” 
(คนที่ 25, สัมภาษณ์) รวมถึงของโบราณที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้เก็บรักษา และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้
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ส าหรับผู้รับชม “สิ่งของวัตถุสะสมโบราณที่มีค่าของคุณโชคชัย ที่ท่านได้เพียรพยายามสะสมมา
มากกว่า 60 ปีทุกชิ้นนั้นล้วนมีคุณค่าทางจิตใจต่อคุณโชคชัยทั้งสิ้น ตู้ของที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่ 9 
และสีเขียวด้านบนเป็นกระติกที่มีความสัมพันธ์กับคุณโชคชัยมากเป็นกระติกที่คุณ โชคชัยใช้บรรจุ 
นมตราฟาร์มโชคชัยในช่วงที่เริ่มท าธุรกิจฟาร์มโคนมแรกๆ ส่งเข้าในวังถวายในหลวง อาทิตย์ละ 2 ครั้ง” 
(คนที่ 36, สัมภาษณ์) สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในกระบวนการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
  กล่าวโดยสรุป ของใช้ของสะสม ทั้งที่เป็นของใช้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การท ามาหากิน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ จนถึงของสะสม
ที่มีราคาและทรงคุณค่าอย่างงานศิลปะ หรือสิ่งของที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีในพิพิธภัณฑ์ ของใช้
ของสะสมเหล่านี้เก็บซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น 
เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้ศึกษาเรื่องราวทางวัฒนธรรม
ที่แตกต่างหลากหลายผ่านทางของใช้ของสะสมที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป   
 

 
 

ภาพ 7 ของใช้ของสะสมและเครื่องมือเครื่องใช้ 
 

 (3) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากฝีมือมนุษย์ รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนส าคัญ
ประการหนึ่งส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อหาสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น
หรือในชุมชนนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ าในการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร 
เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ ผักปลอดสารพิษ มะพร้าวแก้ว จนถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ อย่างผลิตภัณฑ์นมของฟาร์มโชคชัย นับเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในกระบวนการท่องเที่ยว
ที่มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับรสชาติที่ได้รับ
การสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 
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 เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติประจ าท้องถิ่นที่มีความสดสะอาด
ปราศจากสารพิษ กลายเป็นต้นทุนเสริมส าหรับการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ “ข้าวหอมมะลิ
ที่ก็มีที่ปลูก ที่นี่ก็มีแต่น้อยมันได้ข้าวน้อยของเราอยู่ในนี้เหมือนกัน ก็ท ากันทุกบ้านแต่ส่วนใหญ่ก็จะ
ท ากินเอง ที่ท าขายก็มีเยอะแต่ว่ามันไม่พอเพราะว่าคนต้องการเยอะข้าวมันปลอดสารพิษ โรงแรมก็สั่งซื้อข้าว
ไรซ์เบอร์รี่มีเท่าไหร่ก็เอาหมด เขาเอาไปให้แขกที่มาพักกิน” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) ซึ่งนับเป็นส่วนส าคัญ
ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น “กุ้งมังกรส่วนใหญ่ก็ขายไปส่งโรงแรมร้านอาหารเขาโทรมาเราก็จะไป
ส่งขายทีละ 5 ตัว 10 ตัว ก็แล้วแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือ มันจะมีพ่อค้าที่ เราท ากันมานานแล้วเขาก็สั ่ง 
แล้วพวกนักท่องเที่ยวที่มานี้ก็ได้ขายเรื่อยๆ เขาก็ซื้อไป” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) 
 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่พัฒนาขึ้นจากจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
จนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง “ผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็จะมีกะปิคลองโคลนของกลุ่มแม่บ้านท าเพราะกะปิ
คลองโคลนที่นี่เขามีชื่ออยู่” (คนที่ 6, สัมภาษณ์) “แล้วก็มีของแปรรูปด้วยที่บ้านเรา กลุ่มที่ท าผลิตภัณฑ์
สาหร่าย ซึ่งสาหร่ายมาจากแม่น้ าเขาเอาไปท าได้หลายอย่างเป็นของในชุมชน” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) 
หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ “เราจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมที่ครบวงจร 
จุดแข็งอีกอย่างหนึ่ง ก็คือผลิตภัณฑ์นม ภายใต้แบรนด์อ้ึมมิลค์ (ummm milk) โดยเราท าผลิตภัณฑ์
ของเราเอง และต่อยอดเป็นสินค้า เป็นของฝาก ล่าสุดเรามีการท างานร่วมกับมหาลัยมหิดลคิดค้น
ผลิตภัณฑ์นมเพ่ือสุขภาพส าหรับคนไทย ที่ดื่มนมแล้วท้องไส้ปั่นป่วนแพ้น้ าตาลแลคโตสเราก็คิดค้นสูตร
ที่เป็นรสธรรมชาติ และรสสตอเบอรี่เป็นนมเพ่ือสุขภาพส าหรับคนไทยโดยเฉพาะ” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาของเจ้าของพ้ืนที่กลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเช่นเดียวกัน 
 ไม่เพียงแต่เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่มีมูลค่า กระบวนการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการน ามาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้รับชม 
“มีการท าผ้าบาติก มีอาหารซีฟู้ดนะหรือถ้าเป็นต่างชาติก็จะมีการท าอาหารไทยให้ดูให้ชิมแม่บ้าน
จะท าให้ได้แล้วแต่สั่งเมนูมา” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) ได้มีส่วนร่วมในการลงมือท ากิจกรรม “จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับนม ที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม โดยต้องเข้าไปภายในฟาร์ม จะมีแพ็คเกจ
การท าไอศกรีมด้วยตัวเอง โดยนอกจากลูกค้าจะซื้อทานอย่างเดียว” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) การน า
ความคิดสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ “ภูเก็ตเป็นเมืองที่สรรค์สร้าง
ด้านอาหารของยูเนสโกที่เราได้รางวัลมา และสามารถพูดได้ว่าภูเก็ตเรามีการต่อยอด” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) 
และหมู่บ้านสร้างสรรค์ “ได้รางวัลมาตั้งแต่ปี 2547 แล้วหมู่บ้านสร้างสรรค์หมู่บ้านต้นแบบ otop ปี 47 
แห่งแรกของประเทศไทยมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน งานของบ้านถวายมาจะเป็นนางในวรรณคดีมาจาก
แนวของอาจารย์เฉลิมชัยที่แกะแล้วมันจะมีมิติข้างใน” (คนที่ 12, สัมภาษณ์) ที่เป็นต้นทุนส าคัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 นอกจากผลิตภัณฑ์อาหาร งานศิลปหัตถกรรมหรือของที่ระลึกก็เป็นส่วนส าคัญ
อีกประการหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของการท่องเที่ยว งานหัตถกรรมที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์
อย่างบ้านถวาย “เส้นนี้ไม่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของเรา เมื่อก่อนนี้เราจะใช้รักที่ปิดทอง
ผสมกับสีที่ไว้ใช้โป๊เรือ แล้วก็เอามาคลึงเป็นเส้นยาวๆ แต่ตอนนี้เราพัฒนาเอาสีน้ ามันเอามาผสมกับชัน
แล้วก็ใช้ได้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาซื้อ มีที่หมู่บ้านนี้ที ่เดียวในประเทศไทย” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) 
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พวงกุญแจผีขนน้ าผาสาดลอยเคราะห์ของเชียงคาน “ก็ได้ท าพวงกุญแจก็คือผีขนน้ ามันเป็นการละเล่น
ของคนเชียงคาน” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) “ภูมิปัญญาเรื่องผาสาดลอยเคราะห์กับผีขนน้ า ต่างชาติเขาจะซื้อไป
หน้ากากผีขนน้ าที่ต่างประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสเวลามาเที่ยว” (คนที่ 32, สัมภาษณ์) รวมถึงผ้าทอ ผ้าย้อมคราม 
ผ้าบาติก “ผ้าทอเราก็ถอดแบบของเราโดยเฉพาะลวดลายก็จะเป็นแบบของเราโดยเฉพาะมีนักท่องเที่ยวมาก็ดี
จะได้มีอาชีพเสริมก็พอได้” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) หรือแม้กระทั่งของใช้ประจ าวันทั่วไป อย่างตะกร้าหวาย 
สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เพ่ิมสีสันของการท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้
มีโอกาสได้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ รูปแบบข้าวของเครื่องใช้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น วิธีท า วิธีคิด
วิธีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่แสดงออกผ่านผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ทั้งยังมาน าเป็น
ของฝากของที่ระลึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ าจากประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้จากที่ต่างๆ 
 

 
 
ภาพ 8 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 
 (4) ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ภาพรวมของชุมชนหรือกลุ่มคนที่รวมกลุ่มกัน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรู้สึกเอ้ืออาทร ความรักความผูกพัน อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัย มีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
ในชุมชน รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตน ภาพรวมความเข้มแข็งของชุมชน
ในลักษณะนี้จัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น สภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ในลักษณะนี้เอื้อประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

 การรวมกลุ่มของคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีการประชุมวางแผนงานร่วมกัน 
“มีอะไร ก็ประชุมกันที่วัดถวายมีอะไรก็รวมตัวกันที่วัด ห้องประชุมตรงนั้นที่เป็นส่วนใหญ่ๆ พ่อหลวงคนใหม่
ที่พ่ึงมาเป็นได้ไม่ถึงปีและเขาก็มาเริ่มอยากจะได้ศูนย์แกะสลักบ้านถวายอยู่ที่บ้านถวายแท้เป็นของ
คนบ้านถวายจริงๆ สืบทอดภูมิปัญญาของเราไปช่วยกันท า ท ากันเองรวมกลุ่มกันของช่างมาที่สืบทอดกันมา” 
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(คนที่ 9, สัมภาษณ์) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร “เราต้องไปร้านทุกวันเราไปที่สภากาแฟไปคุยกันไม่ต้อง
เกรงใครๆ ก็มานั่งอยู่ตรงนี้มาคุยกันได้ก็คุยจัดการทุกเรื่อง ถ้ามีเรื่องอะไรก็มาเล่ากันตรงนั้นคุยกันไปกนิกันไป
มีข่าวอะไรก็บอกถ้าเราไม่ออกจากบ้านแล้วจะไม่ทันข่าวไม่ทันเพ่ือน” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) เป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  
 การร่วมมือกันดูแลอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรของชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์
เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง “จุดประสงค์ของเราจะให้ท ายังไงก็ได้ให้ป่าของเราเพิ่มอันนี้  คือ จุดหลัก
ของศูนย์ป่าชายเลน ต่อมาเริ่มมีกิจกรรมร่วมจากการปลูกป่าอย่างเดียวเป็นการมีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้วยท าให้เกิดก็เลยเป็นวิสาหกิจชุมชน” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่ม
เพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ “ที่นี่บุกเบิกเลยเพราะว่าพระเทพมาลงที่บ้านเขาเลยเป็นศูนย์ ถึงได้ตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์
เพราะตอนนั้นผู้ ใหญ่ชงเขาก็ปลดผู้ใหญ่ไปแล้ว ตอนนี้เป็นของรุ่นลูกเขาแล้ว” (คนที่  6, สัมภาษณ์ ) 
เช่นเดียวกับกลุ่มอนุรักษ์เกาะยาวน้อยที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นหลักและการท่องเที่ยวเป็นส่วนเสริม 
“มันเริ่มมาจากการที่เราร่วมกลุ่มอนุรักษ์พ้ืนที่ ประชุมว่าทิศทางของเกาะยาวว่าจะให้ผู้น าเขาก าหนดกันว่า
จะไปทางไหน เรื่องทรัพยากรมาก่อนแล้วท่องเที่ยวที่มาทีหลังให้คนมาพักกับชุมชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้วยจะได้เรียนรู้จากวิถีชีวิต” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) 
 การรวมกลุ่มเพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของกลุ่มอนุรักษ์บ้านหาด
ผาขน “มีกลุ่มอนุรักษ์ก็จะมีคณะกรรมการช่วยกัน ชื่อเต็มว่ากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หาดผาขน เราอนุรักษ์ทั้งปลา ทิวทัศน์แล้วก็ไม่ให้มีอะไรมาท าลายก็ท าตามวิถีชาวบ้านของบ้านเรา” 
(คนที่ 17, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่การรวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์อาคารสถานที่ของชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
“กลุ่มที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 ก็คือการรวมตัวของกลุ่มผู้คนสนใจ
ประวัติศาสตร์แล้วก็บังเกิดขึ้นมา เราคิดว่าต้นทุนของเราคืออาคาร เราไปท าอาคารให้คนเห็นพ้องกันมันสวย
กิจกรรมมันก็จะเคลื่อนเข้ามา และชุมชนก็ต่างพากันเข้ามา” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ความร่วมมือร่วมใจ
ของสมาชิกในชุมชนเป็นส่วนส าคัญในการรักษาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้คงความงดงามกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ “เขาจะขายก็ได้ไม่สนใจก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังจับกลุ่มรวมกันอยู่ว่าเราจะอนุรักษ์
พ้ืนที่ตรงนี้ให้มันมีอาคารเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน บริหารจัดการกันเองภาครัฐมีแค่หน้าที่
สนับสนุนช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ให้” (คนที่ 37, สัมภาษณ์)  
 การรวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านต้นหล้า 
“กลุ่มวัฒนธรรมบ้านต้นหล้า ผาสาดลอยเคราะห์การแสดงของเชียงคานร าเบิ่งโขงเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) การรวมกลุ่มของชาวไทด า เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตในแบบฉบับของตน “คนไทยด ามาจากเดียนเบียนฟูเวียดนามครบร้อยปีวันที่ 6 เมษายน 
หมายถึง ต้นบรรพบุรุษเราเลยนะที่มาตั้งบ้านอยู่ตรงนี้มาร้อยกว่าปีแล้ว มาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่รัชกาลที่ 9 
ท่านก็เลยให้อยู่ที่นี่เลยจะขึ้นทะเบียนก็พากันไปหานามสกุลมา” (คนที่ 33,  สัมภาษณ์) หรือแม้แต่การสร้าง
เครือข่ายกลุ่มคนที่มีความเชื่อมีวิธีปฏิบัติในแบบเดียวกัน เช่น การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
“มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ส าคัญหลายรูปในภาคอีสานที่ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของหลวงปู่ชา
ลูกศิษย์เครือข่ายของท่าน ของพระอาจารย์สมภพหรือใครต่อใครนั่นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เรามองว่า
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ภาคอีสานเป็นจุดส าคัญแล้วก็สอดคล้องกับทางททท.” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) การรวมกลุ่มของสมาชิก
ในลักษณะต่างๆ เหล่านี้ นับเป็นส่วนส าคัญในการดูแลรักษาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน 
  ต้นทุนความสัมพันธ์ทีง่ดงามของสมาชิกในชุมชน เป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนจะได้เรียนรู้วิถีชุมชนที่มี
ความเอ้ืออาทร “พอเราพาคนกรุงเทพฯพาคนที่ไม่เคยรู้จักไปก็จะรู้สึกประหลาดใจว่าวิถีชาวบ้านวิถีชุมชน
มันเรียบง่ายมีความเอ้ืออาทรมีความน่าอยู่ เราจะได้เห็นความน่ารัก ความสะอาดของใจ มันไม่มีอะไรเลย 
มันไม่มีอะไรต้องกังวล ไม่ได้คิดว่าต้องเอาโน่นเอานี่มาขาย เขาคิดว่าเราเหมือนเป็นลูกเป็นหลานที่มาเยี่ยมเขา
ก็ดูแลเรา” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ความเป็นกันเองสนุกสนานให้บริการด้วยความจริงใจ “คนคลองโคน
เป็นคนจิตใจดีนะ คนกรุงเทพมาเขาก็จะประทับใจ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่พนักงานแล้วคนเรือคนที่เล่นจิตใจดี
คือ เล่นได้ สนุกสนานเจ้าหน้าที่ทุกคน ยิ้มแย้มแจ่มใส ท างานด้วยความเต็มอกเต็มใจ เต็มใจที่จะบริการเต็มใจ
ที่ท่านได้มาอุดหนุนเรา ที่ท่านมาปลูกป่าให้เรา ความเป็นกันเอง” (คนที่ 5, สัมภาษณ์)  
 การที่ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีให้ความช่วยเหลือกิจการงานระหว่างกัน 
“คนในชุมชนเดียวกัน เวลามีงานเดียวกันก็ต้องไปช่วยกัน แต่ถ้างานแต่งงานหรืองานขึ้นบ้านใหม่พวกนี้นี่ 
ไม่ค่อยไปกัน ทุกคนก็จะเชิญ แต่ถ้างานศพนี่ จะต้องไปช่วยกัน” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) สามารถอยู่ร่วมกันได้
บนความหลากหลายทางความคิดความเชื่อทางศาสนา “ชุมชนคนอิสลามเต็มเดิมๆ แล้วก็ไม่ใช่คนอิสลาม
ที่หัวรุนแรงเหมือนทางโซน 3 จังหวัดนู้นด้วย คนละแบบกัน คือ เขาอยู่ร่วมกันไม่มีปัญหา ท าอะไร
ก็ท าด้วยกันหมดคนพุทธมีไม่กี่ครัวเรือนแต่ก็อยู่ด้วยกันเหมือนคนอิสลามนั่นแหละ ใครตายก็ไปช่วยกันท า
กันได้หมดเลยไม่มีอะไรคืออยู่ด้วยกันได้หมดเลย” (คนที่ 24, สัมภาษณ์) เป็นเสน่ห์ของวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน
ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 
 การต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร “ทุกอย่างเจ้าของบ้านจะเป็นคน
ดูแลหมดตั้งแต่รถเรือการท าอาหารที่พักกิจกรรมต่างๆ เจ้าของบ้านจะเป็นผู้ดูแลหมดกินข้าว
ก็กินด้วยกันหมด คิดว่าเหมือนญาติเขามาเหมือนญาติมาเยี่ยมบ้าน นักท่องเที่ยวมาก็อยู่ได้เขาอยู่แล้ว
มันกลมกลืนกับชาวบ้านได้” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) ไม่คิดเอาแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียว “ส่วนใหญ่เป็นคน
นิสัยดี ไม่ใช่นักธุรกิจ มีอะไรก็ซื้อง่ายขายคล่องก็แถมแถมกันไป อยู่ได้เพราะว่าเรามีวิถีชีวิต นิสัยเรา
ไม่ได้เขี้ยว” (คนที่  8, สัมภาษณ์ ) ท าให้การท่องเที่ยวสร้างความสุขใจทั้งฝ่ายต้อนรับและผู้มาเยือน 
นักท่องเที่ยวก็รู้สึกอบอุ่นสบายใจ “พื้นฐาน คือ มีต้อนรับคนที่มาจากที่อื่นอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้คนที่มา
เขาก็รู้สึกว่าเขาอุ่นใจเขาไม่รู้สึกว่ามาแปลกหน้าอะไร” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) เจ้าของบ้านก็ได้รับความสุข
ความเบิกบานใจเช่นเดียวกัน “มีคนมาอย่างนี้ เราก็สบายใจไม่งั้นอยู่คนเดียว วันนี้พอชุมชนมาท า
เรื่องท่องเที่ยวแล้วมีความสุขมาก” (คนที่ 22, สัมภาษณ์)  
 ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ได้สมาชิกในชุมชนที่ช่วยกันสอดส่องดูแล 
“พวกวัยรุ่นบางครั้งกินเหล้าเมาก็ทะเลาะกันเราก็จะปรามๆ กันเพราะต้องนี้เราอยู่ในความดูแล ของกลุ่มเรา 
เป็นของหมู่บ้านเรา เราก็ให้ชาวบ้านเขาช่วยกันดูแล” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) ช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้นักท่องเที่ยวที่มาพักอาศัย “ที่นี่มีความปลอดภัยสูงมากเลยครับเพราะว่ารู้จักกันทั่วเกาะ ถ้ามาที่นี่
ประกันได้เลยไม่เคยมีปัญหา นอกจากนักท่องเที่ยวทะเลาะกันเอง” (คนที่ 25, สัมภาษณ์) ในบางพ้ืนที่
ปลอดเหล้าปลอดอบายมุขยิ่งท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น “ชุมชนปกติ
ก็จะปลอดเหล้าอยู่แล้วก็จะมีโซนที่เป็นชายหาดก็จะมีบ้างครับแล้วก็บางทีก็มีที่คนพุทธดั้งเดิม
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เพราะขายแล้วไม่ได้ห้ามแต่ว่าขอความร่วมมือนานๆ จะกินเทศกาลก็กินหน่อยส่วนใหญ่ก็ไม่ คนในชุมชน
เข้มแข็ง คือ ช่วยกันสอดส่องดูแล ถ้าคนในชุมชนไม่กล้าคนต่างถิ่นก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะว่าเราช่วยกันดู
เป็นหูเป็นตา” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) 
 ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีของสมาชิกในชุมชน มีความรู้สึกเอ้ืออาทรต่อกัน 
มีความรักความผูกพัน ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชนท าให้อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย 
“เส้นทางเที่ยวนี้คือมันเป็นวิถีวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน เชียงคานเป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัย
ยังไม่เคยมีปัญหา” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) กลายเป็นต้นทุนของความสัมพันธ์ที่งดงาม ท าให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสุขกายสบายใจเมื่อได้เข้ามาอยู่ร่วมกับชุมชน “เราเข้มแข็งอยู่ได้ทุกวันนี้เรามีใจ มีจิตอาสา 
เรามีความอบอุ่นคนที่มาก็ได้มาอยู่วิถีชีวิตที่มันเรียบง่าย เหมือนกลับบ้าน เหมือนมาเยี่ยมบ้าน เหมือนบ้าน
เราเอง” (คนที่ 32, สัมภาษณ์) สร้างความรู้สึกกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ง่าย เป็นประสบการณ์
ความสุขทางใจในรูปแบบพิเศษที่ได้สัมผัสจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นยังช่วยสร้างงานสร้างความสุขให้กับสมาชิก
ในชุมชน “มีความสุขที่สุดเลยนะ บางคนไปอยู่ที่อื่นแล้วก็คิดว่ากลับบ้านดีกว่า มาท าเองมาเป็น
นักธุรกิจเองดีกว่า มีประสบการณ์ข้างนอกมาดีมากเลยเห็นเขาท าแล้วก็ดีใจไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างใคร  
คนสูงอายุก็ยังท าได้ ถึงจะเดินไม่ไหวก็ท าอยู่บ้านได้ ตาไม่ดี หูไม่ดี ก็ยังท าได้” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) 
ได้ท างานอยู่กับบ้านไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาเรื่องการเดินทาง “ดีที่ชาวบ้านไม่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน
ตื่นเช้ามาก็มีงานมีอาชีพมีรายได้ กลางคืนเราก็ยังท าได้อยู่เพราะว่างานอยู่กับบ้านเรา” (คนที่ 13, สัมภาษณ์) 
เพราะช่วยกันคิดช่วยกันท าจึงเกิดประโยชน์ขึ้นได้ “ตรงนี้ที่เราท ามาก็เพ่ือทุกคนในหมู่บ้าน มีอะไรแล้ว
ก็ช่วยกันคิดช่วยกันท าที่อ่ืนเขาอยากท าแต่เขาท าไม่ได้เพราะว่าสถานที่เขาไม่ได้” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) 
ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จัดหากิจกรรมจากต้นทุนที่มีอยู่เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น “ครั้งก่อนที่เราโดน 
สึนามิมากุ้งมันตาย เลี้ยงกุ้งอย่างเดียวก็ได้แค่กุ้งอย่างเดียว แต่อย่างนี้มีนักท่องเที่ยวลงมาเราก็ได้
รายได้เสริมด้วย นักท่องเที่ยวทั่วไปก็หัวละ 150 ต่อคนส าหรับต่างชาติ คนไทยก็ 100 บาท” (คนที่ 28, 
สัมภาษณ์) 
 การที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน “สามารถพูดได้ว่าภูเก็ตเรามีการต่อยอด เป็นถนนคนเดินแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่บริหารจัดการโดยชุมชนไม่ต้องอาศัยงบของทางภาครัฐเราก็จะต้องมีเครือข่าย 
เครือข่ายระบบการจัดการ” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) สร้างเครือข่ายสร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสริม 
“ตรงนี้มันก็เป็นที่เสริมให้เรามีรายได้ ให้เราไม่ต้องออกไปท ามาหากินไปรับจ้างที่อ่ืน แล้วก็มาอยู่ตรงนี้
ก็พอจะช่วยให้อยู่ไปได้ ช่วยทั้งคนในหมู่บ้าน แล้วก็เด็กๆ เขาก็มาช่วยเรา” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) 
“อย่างพวกผม พูดถึงไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนนะครับเราก็ออกทะเลเราท าเพราะมันเป็นอาชีพเสริม” 
(คนที่ 26, สัมภาษณ์) ช่วยกระจายรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน “มีนักท่องเที่ยวก็ท าให้ดีขึ้น
มันเป็นการกระจายรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ออกวางอวนกุ้งอวนปลา  
ก็ไม่ต้องไปขายเถ้าแก่ไม่ต้องไปขายพ่อค้าคนกลางส่งร้านอาหารเลยก็ได้ราคาเพ่ิมในเมื่อมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเยอะความต้องการบริโภคมันก็เยอะขึ้นที่เราหาปลามาแล้วก็ขายได้มันก็ไม่ต้องเหลือมันได้ทุกคน” 
(คนที่ 28, สัมภาษณ์)  
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  การที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตน 
“มันเป็นการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน คือไม่ใช่มาเที่ยวแล้วชาวบ้านไม่ได้อะไร มันเป็นเมืองเก่า
ที่ทุกคนในชุมชนร่วมมือกัน ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราจะต้อนรับแต่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวพอใจ ยังคงใช้ชีวิตตามปกติทุกวันเป็นเหมือนเดิม” (คนที่ 37, สัมภาษณ์) เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ส่งเสริมให้ความเข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ  ส าหรับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ “อาชีพหลักของเราก็มีสารพัดอยู่แล้วก็มีท่องเที่ยวมาเสริมอีก ไม่มีนักท่องเที่ยวมา
เราก็อยู่ได้ ชาวบ้านเองเราก็พอใจกับแบบนี้พอเพียง เราอยู่ได้มีนักท่องเที่ยวมาบ้างก็เป็นรายได้เสริม 
คือ นักท่องเที่ยวกับชุมชนอยู่อยู่กันได้ การดูแลการมีส่วนร่วมเป็นของชุมชนจริงเราท าด้วยตัวเอง
เราไม่ได้ถูกทางการสร้างขึ้นเราสร้างของเรามาเอง” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) ท าให้นักท่องเที่ยว
ได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะที่
ยังคงวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของชุมชนไว้ได้อย่างลงตัว 
 กล่าวโดยสรุป ความเข้มแข็งของชุมชนที่อาจเกิดจากจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพ กลายเป็นต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ที่นักท่องเที่ยวต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าบ้าน
มากกว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบอ่ืน เครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในชุมชนส่งผลให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการอยู่ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ในทุกพื้นที่ให้ข้อมูล
ในลักษณะเดียวกัน คือ รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเป็นเหมือนญาติมิตรที่กลับมาเยี่ยมบ้าน สมาชิกในชุมชน
ยินดีให้การต้อนรับและร่วมกันช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือน เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
ของชุมชน การพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐาน
ของความยั่งยืนพอเพียงและเป็นสุข เป็นส่วนส าคัญให้นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้โอกาสในการเรียนรู้
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวด้วยการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปลอดภัย 

 

 
 
ภาพ 9 กลุ่มชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
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 5) กิจกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยวโดยเป็นกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
และสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในประสบการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย ซึ่งในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไป  
 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมนั้นเป็นลักษณะของกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพของพ้ืนที่ชุมชน 
เช่น กิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่เกี่ยวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา การไหว้พระ สวดมนต์ 
การปฏิบัติธรรม ต้นทุนความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาน าไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรม
การท่องเที่ยวที่ผสานความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ากับการศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชน “กิจกรรม
เราเน้นการตามรอยพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ตามรอยวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองในแดนอีสาน 
พาไปดูแหล่งผ้า พาไปดูแหล่งผลิต ไปชุมชนโฮมสเตย์ ที่มีผลิตผ้าย้อมครามผ้าต่างๆ เวลาเราไป
พระธาตุพนมจะพาเดินไปชมพิพิธภัณฑ์ให้รู้ที่ไปที่มา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมศิลปะ” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) 
นอกจากนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังได้ปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับคนในพื้นที่ “เราก็พยายามที่จะทดลองท ากับพื้นที่ที่มีกิจกรรมอยู่แล้ว  เช่น งานปฏิบัติ
บูชาหลวงปู่ชาซึ่งมีกิจกรรมอยู่แล้ว หรือพ้ืนที่ของหลวงปู่มั่น ของพระอาจารย์สมภพ การปฏิบัติบูชา 
และกิจกรรม เช่น พระธาตุพนมเป็นงานใหญ่ประจ าปี” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) รวมถึงการร่วมกิจกรรม
ถือศีลปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมช่วยสังคม “มีโยคะบ าบัดเน้นการเจริญสติสวดมนต์ มีพระครูบาอาจารย์
มาให้ธรรมะ มีการฝึกปฏิบัติธรรม ถือศีล 5 ศีล 8 ท าบุญใส่บาตร บริจาคช่วยสังคมมีจิตอาสาที่ไหนเดือดร้อน
ที่ไหนต้องการอะไรก็จะรวมกันไปท าส่งต่อถึงคนที่ก าลังต้องการความช่วยเหลือ” (คนที่ 4, สัมภาษณ์) 
นับเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบเฉพาะที่น่าสนใจ 
 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและการรับประทานอาหารที่กระเตงที่ผสานกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้ากับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
“มีการปลูกป่าแบบชาวบ้านผสมกับหน่วยงานราชการแต่เราก็ไม่ได้ท าเชิงธุรกิจเราท าการท่องเที่ยวอนุรักษ์
ก็คือ มาปลูกป่าเน้นปลูกป่าแล้วก็มีอาหารให้ส าหรับแขกที่ต้องการทานอาหารแบบดั้งเดิม พาไปทาน
ที่กะเตง คือ บ้านกระท่อมขนาดใหญ่ จุดประสงค์ที่เขาท าเพ่ือเอาไว้เฝ้าหอยแมลงภู่ เราก็พาไปทานอาหาร
บนกระเตงเลยแขกก็จะชอบบรรยากาศมาก” (คนที่ 5, สัมภาษณ)์ การให้อาหารลิงแสมที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 
“ลิงมันเยอะตรงนี้ทั้งหมดก็น่าจะอยู่ประมาณ 200 ตัว ถ้าเรามาปลูกป่าแล้วเราจะให้อาหารลิงเขาจะเตรียม
อาหารลิงใส่เรือมาให้” (คนที่ 6, สัมภาษณ์) ซึ่งนับว่าเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่ในวิถีชีวิตปกติมาสร้างกิจกรรม
ที่น่าสนใจกลายเป็นจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่าง “ดึงกระดานเลนเข้ามา
ดึงสกีกระดานเลนถีบหอยแครงเข้ามาให้แขกได้ถีบเล่น กระดานเลนนะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้ คือ เราก็พยายาม
หาจุดเด่นที่ว่ามาเที่ยวแล้วต้องนึกถึงคลองโคนเท่านั้น” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) 
 มีการเปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยวได้ท าเรียนรู้และร่วมกิจกรรมด้วยการลงมือท า
อย่างการท าไอศกรีมหรือชมวิธีการเลี้ยงโคนมที่ฟาร์มโชคชัย “จุดเด่นของฟาร์มโชคชัย คือ เรื่องของ
การท่องเที่ยว เพราะว่าเป็นฟาร์มโคนมที่แรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เปิดให้นักท่องเที่ยว
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ได้เข้าชม ได้ความรู้เกี่ยวกับฟาร์มโคนม CSR ของฟาร์มโชคชัย ภายในโครงการต่างๆ โดยทุกกิจกรรมที่เด็กๆ 
ได้เข้าร่วมก็จะแฝงการเรียนรู้อยู่ในนั้นด้วย เช่น ได้มาขี่ม้า เด็กๆ ก็จะได้ฝึก และเรียนรู้เรื่องการขี่ม้า 
การอยู่ร่วมกับสัตว์ ป้อนอาหารสัตว์ การรู้จักให้ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) เที่ยวชมวิธี 
การตีเหล็กหรือเยี่ยมชมบ้านเก่าสนทนากับเจ้าของบ้านที่เมืองเก่าภูเก็ต “ย่านเมืองเก่าส่วนใหญ่ 
ก็จะไปดูอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีส ซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยที่มีการท าเหมืองแร่แล้ว 
ได้ดูวิถีชาวบ้านซึ่งปัจจุบันมันก็ยังมีคนแก่ที่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่งตัวแบบสบายๆ มีพิพิธภัณฑ์
ที่เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของภูเก็ตว่า เป็นสถานที่ของเทศบาลที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้ชม มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ร่วม เช่น การไปดูการตีเหล็กไปดูการท าขนม” (คนที่ 37, 
สัมภาษณ์) เป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่จัดขึ้นอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตปกติของชุมชน 
 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเรียนรู้รูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย อย่างผาสาด
ลอยเคราะห์ไหว้พระตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคานหรือการท่องเที่ยววิถีเชียงคาน “ถ้ามาเมืองเชียงคาน
ก็มีโอกาสได้ลอยเคราะห์ไปไหว้พระ ตักบาตรข้าวเหนียว แล้วกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่อยากดูอะไร
เราก็มีหน้ากากผีขนน้ ามีการเต้นผีขนน้ า วิถีชีวิตของคนเชียงคานมีอีกมากมายที่มีโอกาสเดินดู
ให้รอบปั่นจักรยานดูไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่มันมีอย่างอ่ืนอีกมากมาย
ที่นักท่องเที่ยวสนใจอยากเรียนรู้” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิต
วิถีอาชีพของคนที่มาจากต่างถิ่น “นักเรียนจากประเทศอังกฤษประเทศฮอลแลนด์มากันเป็นกลุ่ม 
เราก็จะพาไปท านา ท าบายศรีสู่ขวัญ เขาก็จะมาพักแค่ 1 คืน หรือ 2 คืน เราก็จะพาไปท านาบ้าง ท าสวนบ้าง
ไปดูวิถีเกษตรของเรา เด็กที่เล่นดนตรีไทยของบ้านเราจะแสดงให้พวกเขาดู แล้วก็มีดนตรีเล่นครึกครื้นกัน 
ใช้คนในหมู่บ้านที่เป็นชาวบ้านเราก็มีกิจกรรมของเรา” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่การศึกษาดูงาน
เพ่ือน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตน “ก็มีศึกษาดูงานก็มี มาแบบทั่วไปก็มี มาดูเรื่องการอนุรักษ์ อย่างอนุรักษ์ป่า 
ดูวิถีชีวิตชาวบ้าน บางทีเขาก็มาดูแล้วก็เอาไปท าที่บ้านเขา” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) กิจกรรมเหล่านี้
ล้วนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายสร้างความแปลกใหม่และความน่าสนใจ
ในการท่องเที่ยว 
 ในบางพ้ืนที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับชุมชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต “มีการท าผ้าบาติก มีอาหารซีฟู้ดหรือถ้าเป็นต่างชาติก็จะมีการท าอาหารไทย
ให้ดูให้ชิม แม่บ้านจะท าให้ได้แล้วแต่สั่งเมนูมา พอช่วงเช้าจะพาไปดูการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็จับกุ้ง
จับปลา ซื้อปู ซื้อปลา ฝรั่งก็จะชอบดูกรีดยาง ได้ดูวิถีชีวิตของชาวเกาะ มีการด านาเกี่ยวข้าว แต่เป็นช่วง
ฤดูกาลนะ” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) ในขณะที่บางพ้ืนที่นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรม 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจหรือน าไปต่อยอดพัฒนางานของตน “มาดูสินค้าหัตกรรมอะไรพวกนี้ เห็นว่า
ที่นี่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมก็เลยพาเข้ามาศึกษาดูงาน เผื่อบางทีเขาอยากจะใช้ไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่มาสร้าง
ให้เกิดคุณค่าและมูลค่า ท่านรองผู้ว่ามาด้วยมีท่านนายอ าเภอแล้วก็มีพวกผู้น าในชุมชนของเขา ก็ถือโอกาส
พาเขามาเที่ยวด้วยแล้วก็มาดูอะไรที่เป็นแบบตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านที่ท าเรื่องนี้โดยเฉพาะ” (คนที่ 14, 
สัมภาษณ์) กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นตัวอย่างของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อาศัยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว
ในชุมชนมาสร้างสรรค์ให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสร้างความแตกต่างหลากหลายในแนวทางที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตปกติของชุมชน 
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 กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
ในแต่ละพ้ืนที่ ผลผลิตของวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีอาชีพการงาน เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ประจ า
ในพ้ืนที่นั้นๆ น ามาสร้างมูลค่าด้วยการพัฒนาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์
จากการท ากิจกรรมในสถานที่จริง กลายเป็นความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับสภาพของท้องถิ่นชุมชน จึงเป็นต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่น ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการท่องเที่ยวที่อาศัย
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วมาท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นปกติ
ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนไว้เท่านั้น จึงจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยว  
 

 
 

ภาพ 10 ตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
 4.1.2 ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง ลักษณะของทุนที่เป็นนามธรรมเป็นภาพรวม
ของเรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่สั่งสมอยู่ในท้องถิ่น ต้องอาศัยการสัมผัสด้วยการรับรู้
เรียนรู้ท าความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานซาบซึ้งหรือเกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ประกอบไปด้วย  
 1) เรื่องราว (story) หมายถึง ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นชุมชน
ที่ถูกน ามาเชื่อมโยงถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาของท้องถิ่น ช่วยสร้าง
ความบันเทิงใจและเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยว ได้แก่ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของคนในท้องถิ่น เรื่องราวของบุคคลส าคัญ รวมถึงเรื่องเล่าขานต านานต่างๆ ที่น าเสนอให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
น าไปสู่สร้างความเข้าใจในการยอมรับและการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมได้ต่อไป 
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 เรื่องราวที่น าเสนออาจแสดงถึงความเป็นมาของคนในท้องถิ่น อย่างความเป็นมา
ของชาวจีนฮกเกี้ยนเมืองภูเก็ต “คนภูเก็ตก็จะมีเรื่องราวต่างๆ นะคะที่เกี่ยวกับคนจีนฮกเกี้ยน อย่างเช่น
ประเพณีถือศีลกินผักในภูเก็ตก็จะจัดจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้ว” (คนที่ 23, สัมภาษณ์) 
เรื่องราวความเป็นมาของชาวไทด า “คนไทยด ามาจากเดียนเบียนฟูเวียดนามครบร้อยปีวันที่ 6 เมษายน 
หมายถึง ต้นบรรพบุรุษเราเลยนะที่มาตั้งบ้านอยู่ตรงนี้มาร้อยกว่าปีแล้ว มาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่รัชกาลที่ 9 
ท่านก็เลยให้อยู่ที่นี่เลยจะขึ้นทะเบียนก็พากันไปหานามสกุลมา ต่างคนต่างเลือกเอา” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) 
เรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ที่น่าสนใจ “ซอยนี้สมเด็จกรมพระยาราชานุภาพท่านประธาน
ให้ชื่อว่า happiness road หรือเรียกว่าซอยรมณีย์ ย่านเมืองเก่านี่มันเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ 
ที่มีชีวิต เราคงไม่อยากจะไปดูในพิพิธภัณฑ์ที่ว่า นี่คือรูปของท่านคุณทวดคุณปู่คุณยายในอดีต  แต่ที่นี่
มันจะมีเลือดมีวิญญาณมีเนื้ออยู่” (คนที่ 20, สัมภาษณ์)  
 เรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น “เหมืองแร่ดีบุกท ากันมา
ตั้งแต่อดีตแล้วสมัยกรุงศรีอยุธยามีการท าเหมืองแร่ดีบุก แล้วแร่ดีบุกนี้ก็จะมีการไปแลกเป็น
อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ กรุงศรีอยุธยา ส่งไปที่กรุงเทพต้นรัตนโกสินทร์ เป็นความส าคัญของภูเก็ต ในยุคนั้น
ในประเทศจีนก็เป็นยุคข้าวยากหมากแพงคนก็มีความยากล าบากเขาก็มีการออกเดินทางออกมาทางเรือ
ส่วนมณฑลที่ออกมากที่สุดคือมณฑลฮกเกี้ยน เพราะว่าอยู่ติดทะเลด้วยความที่เราเป็นเมืองท่า” (คนที่ 21, 
สัมภาษณ์) หรือแม้แต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา “การตามรอย
พระธาตุและประวัติศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีร่องรอยส าคัญ ตั้งแต่ในสมัยทวารวดีที่ในดินแดน
ลุ่มภาคกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ลุ่มตอนกลางตั้งแต่มหาสารคามกาฬสินธุ์ในเขตพ้ืนที่
ที่เป็นพระธาตุนาดูน คือ มันต้องมีเรื่องหลักฐาน คือ ข้อมูลต่างๆ ร่องรอยที่พบทางด้านโบราณคดี” 
(คนที่ 3, สัมภาษณ์) นับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเพ่ิมอรรถรสในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
 เรื่องราวของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวพันกับสถานที่ ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจกลายเป็นหัวข้อ
ในการน าเสนอกิกจรรมท่องเที่ยว อย่างเรื่องราวของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง 
และการตามรอยธรรมราชาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส “ตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตามรอยวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองในแดนอีสาน บางครั้งเราไปตามรอยหลวงปู่มั่นเราก็จะไปตามรอยตั้งแต่เริ่มต้น
ว่าท่านอยู่ที่ไหน อาพาธที่ไหน เสียชีวิตที่ไหน เผาที่ไหน ไปไหว้พระธาตุพนมพอเราได้เรียนรู้จริงๆ 
เราจะได้รู้ว่านี่นะ หลวงปู่มั่นเคยมาถึงก่อน ยอดเคยหักลงมา ในหลวงเคยเสด็จมายกช่อฟ้า เราได้เห็นเรื่องราว
ในมุมที่ต่างไป” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) รวมถึงการมาเยือนของบุคคลส าคัญในสถานที่ต่างๆ “โรงพยาบาล
เป็นของสมเด็จพระเทพ โรงเรียนได้หมดท่านมากี่ครั้งก็ได้ทุกครั้งมาสามสี่ครั้งแล้วมาท าให้ทุกอย่าง  
เวลาท่านเสด็จพักได้เยี่ยมชาวบ้านใหม่ก็มาใช้รถตุ๊กตุ๊กเป็นสิบคันอยากจะให้เป็นแบบธรรมชาติ ก็จะตกแต่ง
รถตุ๊กตุ๊กเตรียมไว้” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาของสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายทอด
ผ่านการบอกเล่าเชิงประสบการณ์ของเจ้าของสถานที่ เป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 การเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของบุคคลที่มีชื่อเสียง “สมเด็จพระเทพฯ ท่านทรง
เสด็จมาที่บ้านผู้ใหญ่ชง 5 ครั้ง มาปลูกป่า คือ ก็จะเห็นได้จากเรือลงจอดรถนี่ ที่เป็นนิทรรศการเรือ 
ที่ตั้งขึ้นนั้น คือ ของสมเด็จพระเทพ แล้วกระดานเลนที่เห็นข้างหลังน่ะ คือ กระดานเรียกว่าทรงใช้เรือล านั้น
ใช้วิ่งในการให้สมเด็จพระเทพทรงประทับ” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) เป็นเรื่องราวที่สร้างความภาคภูมิใจ 
และความประทับใจทั้งเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยว “สมเด็จพระเทพฯ มาปีสุดท้าย พ.ศ. 2547 
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พอหลังจากนั้น พ.ศ. 2547 เขาก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวมาปลูกป่าที่นี่บุกเบิกเลย เพราะว่าสมเด็จพระเทพฯ 
มาลงที่บ้านเขาเลย เป็นศูนย์เขาถึงได้ตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์เพราะตอนนั้นผู้ใหญ่ชงเขาก็ปลดผู้ใหญ่ไปแล้ว 
ตอนนี้เป็นของรุ่นลูกเขาแล้ว” (คนที่ 6, สัมภาษณ์) ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ไปด้วยพร้อมกัน 
“เบื้องหลังนี้ละครแอบรักออนไลน์ ก็มาถ่ายที่นี่จนจบไป ก็มาถ่ายตรงนี้แหละ มาถ่ายท าที่นี่ล่ะครับ 
กลางทะเลที่เราไป ดารามาเยอะมากที่ถ่ายรูปน่ะยังไม่หมดน่ะนั้นน่ะ ดารามาเยอะมาก” (คนที่ 8, สัมภาษณ์)  
 นอกจากการเยี่ยมเยือนของบุคคลส าคัญแล้วแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตก็เป็น
ส่วนหนึ่งของเนื้อหาเรื่องราวที่บอกเล่าผ่านประสบการณ์ของเจ้าของสถานที่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพ่ิมความน่าสนใจ
ในการท่องเที่ยว “ช่วงนั้นเราท ากลุ่มโฮมสเตย์แล้วก็ดูในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เราก็คิดว่ามันมีของ มันมีปลาหลากหลายชนิดท ายังไงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด  ปีนี้ก็เลย
เอารวบรวมไว้เอาปลาใส่บ่อนี้เอาปลานกแก้วมารวมกันกับปลาปักเป้า ใส่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษา 
ก็ได้มาเห็นของจริง” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) เรื่องราวเบื้องหลังความเป็นมาของฟาร์มโชคชัยจากแรงบันดาลใจ
ในการสืบสานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง “ตอนนี้เราก็พยายามสืบสาน ปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
อย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะเริ่มพัฒนาโครงการต่างๆ ในฟาร์มเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 
ไบโอดีเซล โครงการ gas โครงการปลูกป่าโครงการส่งน้ ามัน โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะ 
โครงการบริหารจัดการน้ าเสียและทุกๆ อย่างเป็นโครงการที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย” (คนที่ 34, 
สัมภาษณ์) รวมถึงความภาคภูมิใจในวิถีอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนมจนพัฒนาเป็นเรื่องราวเบื้องหลัง
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ “เราจะเน้นฝึกงานในส่วนของการท าโคนม เพราะถือเป็นหัวใจหลัก
ของฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโชคชัยจริงๆ แล้วเรา คือคนเลี้ยงวัว และเป็นอาชีพที่เราพยามยามรักษาไว้ เพราะเป็น
อาชีพพระราชทาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ้าเขาซื้อไอศกรีมถ้วยหนึ่งเขาก็จะได้รับคุณค่าอะไรจากมัน 
หรือว่านมขวดหนึ่ง มันมีที่มามีเรื่องราวมี story ของมันซ่อนอยู่และก็มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้น
มีคุณภาพ” (คนที่ 34, สัมภาษณ์)  
 เรื่องเล่าตามต านานที่สืบต่อกันมาในแต่ละท้องถิ่นช่วยเพ่ิมอรรถรสในการเที่ยวชม
สถานที่ท่องเที่ยว อย่างเรื่องเล่าของภาพเขียนปู่ม่านย่าม่านที่วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน “เขาบอกว่าปู่ม่าน
ย่าม่านที่มาจากภาษาพม่าคนรักกัน รักกันตลอดไปเลยที่แรกเขาไม่รู้จักชื่อกัน เขาก็เลยเรียกว่าปู่ม่าน ย่าม่าน
ต านานรัก เขาบอกว่าถ้ามารอดซุ้มที่วัดภูมินทร์แล้วได้มาอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นคู่แท้กัน” (คนที่ 18, สัมภาษณ์) 
เรื่องเล่าต านานมังกรแห่งท้องทะเลของเมืองเก่าภูเก็ต “สัญลักษณ์ของเมืองเก่าภูเก็ตมังกรตัวนี้  
จะมีความพิเศษกว่าพญามังกรตัวอื่น เป็นมังกรแห่งท้องทะเลลักษณะเด่นของมังกรแห่งท้องทะเล  
ถ้าตั้งอยู่ที่ใดในโลกนี้พ้ืนที่นั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่ต านานเรื่องราว
การนับถือผีบรรพบุรุษของชาวไทด า “สมัยก่อน รุ่นปู่ทวดย่าทวดเขาถือผีผีบรรพบุรุษ ก็ต้องมีหิ้งไว้
ในบ้านก็มี เพราะท าพิธีเสร็จก็เชิญขึ้นมาไว้บนเรือน ก็มีผีปู่ย่าดูแลแล้วก็ไม่ต้องใช้อย่างอ่ืน คนที่มีผีเรือน
เวลาเอาแขกไปพักที่บ้านเราก็ต้องเตรียมกฎกติกา เราต้องมีเหล้าไปบอกกล่าวบอกผีเรือนเราว่ามีคนมาพัก” 
(คนที่ 33, สัมภาษณ์) นอกจากจะสร้างอรรถรสในการเที่ยวชมแล้วยังบอกเล่าเรื่องราวความคิด ความเชื่อ
พ้ืนหลังของคนในชุมชนให้คนต่างถิ่นได้เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 เรื่องราว (story) ต่างๆ จะถูกร้อยเรียงและถ่ายทอดให้ผู้ที่ไปเยี่ยมชมได้ทราบถึง
ความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ ผู้คน ชุมชน และ เหตุการณ์ที่น่าสนใจ กลายเป็นแหล่งความรู้ความบันเทิง
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ที่สร้างสรรค์ให้การท่องเที่ยวได้รับอรรถรสจากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น เนื้อหา (content) ที่น่าสนใจ
สอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการของการเดินทาง แสดงถึงวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของผู้คนในหลากหลายมิติ 
เป็นส่วนผสมของมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาความคิดความเชื่อของมนุษย์
ที่มีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นส่วนประกอบและต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 

 
 
ภาพ 11 ตัวอย่างการถ่ายทอดเรื่องราวในสถานที่ท่องเที่ยว 
 
 2) ภูมิปัญญา หมายถึง ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดทางความรู้ที่สั่งสม
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาทั้งที่เป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ กลายเป็นรูปแบบค าสอน
แนวทางในการด าเนินชีวิต วิธีคิดวิธีปฏิบัติการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้
ในการประกอบอาชีพกิจการงานต่างๆ เพ่ือหล่อเลี้ยงสมาชิกในชุมชน ภูมิปัญญาที่ส่งสมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
กลายเป็นองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามสภาพของท้องถิ่น 
กลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเรียนรู้ เปิดมุมมองเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้สิ่งที่หลากหลาย สร้างความประทับใจในประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
และเป็นส่วนส าคัญให้มรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนได้รับการสั่งสมสืบทอดต่อไป 
 การสั่งสมภูมิธรรมทางพระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์พุทธทาส ก่อให้เกิด
ความเลื่อมใสเป็นต้นทุนในการสืบสานงานพระศาสนา “เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จากชื่อเสียงของพระแม่
ครูบาอาจารย์ เช่น ชื่อเสียงของท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อเราติดต่อไปในฐานะของมูลนิธิหอจดหมาย
พุทธทาสทุกที่เขาก็ยอมรับมันก็เลยท าให้เกิดขึ้นได้ง่าย” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ภูมิปัญญางานแกะสลัก
ของคนในท้องถิ่นผสานกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งสวยงามที่เป็นมรดก
ไว้ให้คนรุ่นหลัง “ที่วัดเราก็จะมีหลายศาลาที่เราท า จะมีช่างหลายช่างในหมู่บ้านช่างเดินลายช่างติดกระจก
ช่างติดทอง ช่างท าสี ช่างแกะ ช่างปั้นลงร่วมกันในศาลานั้น ที่ยังไม่เสร็จนะที่เป็นไม้สักจะเก็บไว้ตรงนั้น
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เผื่อวันหน้าจากโลกนี้ไปจะได้เป็นอนุสรของคนรุ่นหลังว่านี่รุ่นก่อนเขาท ากันไว้” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) 
และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาเรียนรู้และเที่ยวชม  
 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย 
ทีส่่งผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพื้นบ้านอย่างการท าประมงพ้ืนบ้าน “มันมีปัญหาเรื่องคลื่นลม ซึ่งคุณไม่รู้
เพราะเราจะรู้ว่า ช่วงนี้ออกไปได้เวลานี้นะ น้ าแห้งเวลาเก็บหอยได้เวลานี้เก็บหอยไม่ได้ คือ เราจะต้องรู้น้ า
หรือลม” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) หรือเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังแบบเกาะยาวน้อย “เวลาท ากระชังต้องไปท า
อยู่กลางทะเล น้ าไม่แห้งลมมรสุมอะไรก็ไม่ค่อยถูกตรงนั้นนะ ถ้าเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นมรสุมก็จะอันตราย
เหมือนกัน” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) จนถึงนวัตกรรมการเกษตรแบบสมัยใหม่อย่างฟาร์มโชคชัย “คุณยังจะ
ได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของอาชีพ อาชีพโคนม อาชีพเกษตรกร ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่ง  
ที่เราพยายามจะปลูกฝังให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่ เพราะเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นอาชีพที่เราต้องด ารง
รักษาไว้และต้องท าให้ดี เพราะนี่คือหัวใจหลักของฟาร์มโชคชัย ก็คืออาชีพโคนม” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) 
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การท าเหมืองแร่หรือการตีเหล็กแบบดั้งเดิมที่เมืองเก่าภูเก็ต “เราก็จะไปดู
อาชีพเก่าที่มันเคยหายไปแล้ว แต่ว่าการท่องเที่ยวชุมชนได้แหละมันตอบโจทย์ขึ้นมามันท าให้อาชีพบางอาชีพ 
เช่น อาชีพตีเหล็กที่มันหายไปแล้วนี่มันพลิกฟ้ืนกลับมา” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) เป็นเครื่องสะท้อนภูมิปัญญา
ในการท ามาหากินประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  
 นอกจากนี้ ภูมิปัญญาด้านศิลปะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคงความเป็นเอกลักษณ์
ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ของใช้ภายในบ้านอย่างตะกร้าหวายธรรมดาไปจนถึงงานหัตถศิลป์ระดับรางวัล
อย่างงานแกะสลักของบ้านถวายที่กลายเป็นสินค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นชุมชน  
“คนบ้านถวายก็จะแกะกันแทบจะทุกครัวเรือนเริ่มจากพระพุทธรูปก่อน รุ่นพี่มาสอนเราแกะ คือ  
ว่าบ้านถวายมีคนแกะได้ เดินเส้นได้ ท าสีได้มาตั้งร้าน ในหมู่บ้านเลยพวกลูกค้า เขาก็ตามมาซื้อกัน 
เราก็ท ากันไปเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ พ่อหลวงคนใหม่ที่พ่ึงมาเป็นได้ไม่ถึงปีและเขาก็มาเริ่มอยากจะได้
ศูนย์แกะสลักบ้านถวายอยู่ที่บ้านถวายแท้เป็นของคนบ้านถวายจริงๆ สืบทอดภูมิปัญญาของเราไปช่วยกันท า 
ท ากันเองรวมกลุ่มกันของช่างมาที่สืบทอดกันมา” (คนที่ 9, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่ผ้านุ่งผ้าทอ
ที่ใช้ทั่วไปกลายเป็นสินค้าของฝากท่ีระลึกเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างผ้าบาติก
ของเกาะยาวน้อยผ้าทอพ้ืนบ้านของชาวไทด า “ผ้าไหมซิ่นพี่สาวไปถวายพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนแรกเลย
ก็ตั้งกลุ่มขึ้นมา พ่ีสาวผมเสียไปตั้ง 10 กว่าปีแล้วมีพ่ีสาวคนเดียวทอได้ผ้าไหมในลักษณะนั้นเป็นภูมิปัญญา” 
(คนที่ 33, สัมภาษณ)์ 
  นอกจากนี้ งานศิลปะรูปแบบที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นอย่างภาพเขียน
โบราณที่วัดภูมินทร์ แหล่งรวมงานศิลป์อย่างหอศิลป์ริมน่าน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงภูมิปัญญา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น 
ซึ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาของชุมชน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีเพียง
แห่งเดียวเท่านั้น “เส้นนี้ไม่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของเรา เมื่อก่อนนี้เราจะใช้รั ก
ที่ปิดทองผสมกับสีที่ไว้ใช้โป๊เรือ แล้วก็เอามาคลึงเป็นเส้นยาวๆ แต่ตอนนี้เราพัฒนาเอาสีน้ ามันเอามาผสม
กับชันแล้วก็ใช้ได้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาซื้อ มีที่หมู่บ้านนี้ที่เดียวในประเทศไทย” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) 
สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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 ไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้แต่ภูมิปัญญาของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ก็เป็นเสน่ห์
ของศิลปะในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์อีกประการหนึ่งที่น่าศึกษา นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าบ้าน การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา 
ชุมชนที่มีความสงบปลอดภัยมีความเป็นมิตรยินดีต้อนรับมีน้ าใจเอ้ืออาทรเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวแสวงหา 
ในแต่ละพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนตั้งกฎกติกาจัดการแบ่งปันสร้างสรรค์ให้การด ารงชีวิตให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยว การต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรเป็นสิ่งที่ทุกพื้นที่ยึดถือ
ในลักษณะเดียวกัน ความสุขสงบอย่างสันติของชุมชนอาศัยภูมิปัญญาในการคิดการจัดการร่วมกันสร้างสรรค์
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตน เป็นอีกประสบการณ์ที่น่าศึกษาส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 3) วิถีชีวิต หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย รวมถึงปัจจัยสี่
ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต ที่ เป็นเรื่องปกติของการด าเนินชีวิตแต่กลับกลายเป็นต้นทุนส าคัญในการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนท้องถิ่นหรือสถานที่นั้น การด าเนินวิถีชีวิตประจ าวันของคนในแต่ละท้องถิ่นย่อม
แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ หรือแม้แต่ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 
วิถีชีวิตวิถีชุมชนจึงเป็นส่วนที่น่าสนใจในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ การได้เห็นวิถ ีช ีว ิตในรูปแบบที ่แตกต่างไปจากวิถีช ีว ิตปกติของตนเอง ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และความเข้าใจในรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้อื่น น าไปสู่ความสุขความประทับใจ
ความสนุกสนานที่แปลกใหม่ในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอื่น 
 การท าบุญไหว้พระปฏิบัติธรรมที่เป็นเรื่องปกติในภาคอีสานกลายเป็นหัวข้อ
ในการท่องเที่ยวตามรอยครูบาอาจารย์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสน าไปสู่การเรียนรู้วิถีชีวิตของคน
ในชุมชน “ได้ไปเห็นวิถีชุมชน พ่อออก แม่ออก ใส่ผ้าที่ทอเอง หิ้วตะกร้าหวายมาวัดลวดลายสวยงาม 
เวลาตามรอยครูบาอาจารย์ เราก็จะมีทั้งไปนอนโฮมสเตย์เพ่ือไปดูวิถีชีวิตวิถีชุมชนพาไปนอนกะชาวบ้านเลย 
พอเราพาคนกรุงเทพฯ พาคนที่ไม่เคยรู้จักไปก็จะรู้สึกประหลาดใจว่าวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนมันเรียบง่าย
มีความเอ้ืออาทรมีความน่าอยู่ เราจะได้เห็นความน่ารัก ความสะอาดของใจ มันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีอะไร
ต้องกังวล ไม่ได้คิดว่าต้องเอาโน่นเอานี่มาขาย เขาคิดว่าเราเหมือนเป็นลูกเป็นหลานที่มาเยี่ยมเขาก็ดูแลเรา” 
(คนที่ 2, สัมภาษณ์) ตลาดเก่าบ้านไม้ริมน้ าและวิถีชีวิตเรียบง่ายกลายเป็นจุดสนใจของการท่องเที่ยว
เมืองเชียงคาน “มาเชียงคานอย่ามาเดินแต่ถนนคนเดิน ต้องมาดื่มด าวิถีชีวิตของคนเชียงคานเมืองเงียบ
ก็อย่างนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้านเงียบๆ พอมาเปิดเมืองเชียงคานเปิดท่องเที่ยว คนก็ชอบมาอยู่พักผ่อนแบบเงียบ 
มีอีกมากมายที่มีโอกาสเดินดูให้รอบ ปั่นจักรยานดูไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่
มันมีอย่างอ่ืนอีกมากมายที่นักท่องเที่ยวสนใจอยากเรียนรู้” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) วิถีชีวิตที่สอดคล้อง
กับความเชื่อทางศาสนาสร้างความอบอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว “วิถีชาวบ้านที่เชียงคานมีวัด 9-12 วัด
เฉพาะในเขตเทศบาล ในบ้านเรามีความอบอุ่นตื่นเช้ามาตักบาตรข้าวเหนียว ท ากับข้าวเสร็จก็ไปวัด 
วิถีชาวบ้าน เรามีความอบอุ่นคนที่มาก็ได้มาอยู่วิถีชีวิตที่มันเรียบง่าย เหมือนกลับบ้านเหมือนมาเยี่ยมบ้าน
เหมือนบ้านเรา” (คนที่ 32, สัมภาษณ์) 
 วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ าและธรรมชาติก่อร่างพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าต้นน้ า
ของบ้านหาดผาขนกลายเป็นต้นทุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษา “ก็มีศึกษาดูงานก็มี มาแบบทั่วไปก็มี 
มาดูเรื่องการอนุรักษ์ อย่างอนุรักษ์ป่า ดูวิถีชีวิตชาวบ้านบางทีเขาก็มาดูแล้ว ก็เอาไปท าที่บ้านเขา เราอนุรักษ์
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ทั้งปลา ทิวทัศน์แล้วก็ไม่ให้มีอะไรมาท าลายก็ท าตามวิถีชาวบ้านของบ้านเรา” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) 
ได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวล่องแพไม้ไผ่ผ่อนคลายกับสายน้ า “โฮมสเตย์ของเรามันเป็นแบบพัก
กับเจ้าของบ้าน เป็นโฮมสเตย์จริงๆ นักเรียนจากประเทศอังกฤษประเทศฮอลแลนด์มากันเป็นกลุ่ม  
เราก็จะพาไปท านา ท าบายศรีสู่ขวัญ เขาก็จะมาพักแค่ 1 คืน หรือ 2 คืน เราก็จะพาไปท านาบ้าง ท าสวนบ้าง
ไปดูวิถีเกษตรของเรา” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) เช่นเดียวกับพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนที่กลายเป็น
แหล่งกิจกรรมปลูกป่า ให้อาหารลิงแสมไปทานอาหารที่กะเตงกลางทะเล หรือแม้แต่น าอุปกรณ์
ในการท าอาชีพอย่างกระดานเลนมาดัดแปลงเป็นกิจกรรมการเล่นกระดานเลนให้นักท่องเที่ยวเล่น  
 นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ผสานกับวิถีชีวิตของชุมชน
ที่ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน “มาปลูกป่ามากแต่ว่าเขาชอบให้อาหารลิง แล้วก็มาสัมผัสวิถีชีวิต คือ เขาชอบ
มานั่งกินข้าวริมคลอง วิถีชีวิตชาวคลองโคลนเป็นยังไง มีการสาธิตการท ากะปิให้ดู มีการพาไปให้อาหารลิง
พาไปชมธรรมชาติอันนั้น ก็คือ ส่วนหนึ่งที่เราจะให้แขกได้ดู” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่วิถีชีวิต
ของชุมชนมุสลิมที่ค่อนข้างปลอดอบายมุขรวมกับการรวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะยาวน้อย 
ก็กลายเป็นสวรรค์ส าหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาธรรมชาติสวยงามเงียบสงบและอุดมสมบูรณ์ “ชุมชน
เรื่องสิ่งแวดล้อมเที่ยวรอบเกาะชมวิถีชีวิตของชุมชนรอบเกาะ 7 หมู่บ้านชมสวนยาง ชมทุ่งนาสวนมะพร้าว 
มีโฮมสเตย์ขึ้นมาในช่วงปี 38 39 ก็มีการท าขึ้นมาโดยการพักกับครอบครัว เพ่ือให้ไปอยู่ในบ้านเขาจริงๆ เลย 
ได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน ได้เห็นการประกอบอาชีพของชาวบ้าน” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) 
 นอกจาก วิถีชีวิตตามธรรมชาติแล้วการด าเนินชีวิตแบบคนเมืองก็มีจุดที่น่าสนใจ
ไม่แพ้กัน เมืองเก่าภูเก็ตย่านการค้าส าคัญในอดีต “ย่านการค้าอันนี้ก็จะเป็นการจัดโซนนิ่งของเมืองในอดีต
โดยใช้วิธีบริหารการจัดการอย่างที่ท่านน าวิธีคิดแบบอังกฤษขึ้นมา” (คนที่ 21, สัมภาษณ์) ถูกสร้างสรรค์
ด้วยตึกรูปทรงชิโนโปรตุกีสสวยงามตามยุคสมัย กลายเป็นแหล่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
พบปะกับเจ้าของบ้าน “เมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วจะต้องได้สัมผัสวิถีชีวิตเราจะพาไปดูบ้านเรือนอาคารเก่า
ทรงชิโนโปรตุกีส พบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้าน” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่วิถีชีวิตของสล่า
แห่งบ้านถวายชุมชนสร้างสรรค์งานไม้แกะสลักฝีมือประณีตเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายถ่ายทอดความรู้
ด้านงานแกะสลักไม้ที่น่าสนใจศึกษา “แบบนี้เป็นวิถีชาวบ้านของเรา คือ ท าอยู่ใต้ถุนแล้วก็ออกมา
หน้าบ้านของเรา ไม่มีค่าที่ก็ท าไปอยู่กันไปแบบนี้ บางทีลูกค้าเขาอยากได้แบบนั้นเขาก็สามารถ
มาคุยกับคนท าได้ คนบ้านถวายจะต้อง อยู่อย่างช่าง คิดอย่างช่าง ถ้าไม่ใช่ช่างไม่ใช่แน่ เพราะมันเป็น
อาชีพของเรา เราท าด้วยใจรัก” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) ความเรียบง่ายที่แฝงไว้ด้วยความงดงามของเหล่า
ศิลปินพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความประทับใจในมุมมองที่แตกต่าง 
 วิถีชีวิตของเกษตรกรเลี้ยงโคนมแบบสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ในสถานที่จริงอย่างฟาร์มโชคชัย 
“นักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้เห็นวิถีชีวิตปกติของเรา ไม่ต้องการสร้างอะไร เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตปกติ  
อย่างผ่านคอกวัว คอกโค ก็จะเห็นการจ่ายหญ้า การเกี่ยวหญ้า การจ่ายอาหาร ไปดูการรีดนมก็จะมีส่วนหนึ่ง
ที่เรารีดนมโชว์ ก็จะมีช่วงที่ท าการอาบน้ าวัวเพ่ือท าการโชว์ให้เด็กๆ เห็นและเกิดภาพจ าดีๆ เกี่ยวกับ
การเห็นวัวครั้งแรก ที่ดูน่ารัก สะอาดๆ และท าให้เด็กอยากดื่มนม  และพออีกช่วงเวลานึงที่เรารีดนม 
เด็กๆ ก็จะได้เห็นวิธีการรีดนมที่เราท า ก็จะเป็นการเข้าไปชมในวิถีชีวิตปกติของเรา” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) 
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รวมถึงส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งก็เป็นจุดที่น่าสนใจ 
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างของวิถีชีวิตที่กลายเป็นต้นทุนส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 เมื่อวิถีชีวิตปกติของชุมชนกลายเป็นต้นทุนส าคัญในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงถูกจัดขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวกับชุมชนเข้ากันได้อย่างกลมกลืน
กับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความเป็นอยู่แบบพอเพียงเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเอ้ืออาทรต่อกัน ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย
ดูแลห่วงใยดุจญาติมิตร เป็นวิถีชีวิตปกติของสังคมชนบทที่กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส
อย่างใกล้ชิด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวิถีชีวิตประจ าวันสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
ให้กับนักท่องเที่ยว โดยไม่ท าลายวิถีชีวิตของเจ้าของพ้ืนที่ นับเป็นส่วนส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ที่อาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบของวิถีชีวิตที่เป็นปกติมาสร้างคุณค่าสร้างมูลค่า เพ่ือความเจริญ
ของท้องถิ่น 
 4) วัฒนธรรม หมายถึง ภาพรวมของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบทอด มานับตั้งแต่อดีต ผ่านการเรียนรู้คิดค้น ดัดแปลง 
เพ่ือสนองความต้องการและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีวิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมาอย่างมีแบบแผน 
เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในสังคม วัฒนธรรมถือเป็นเครื่องหล่อหลอม สมาชิกของสังคม
ให้เกิดความผูกพัน สามัคคี และอบรมขัดเกลาให้มีทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้
วัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่มิได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ หากแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปตามยุคสมัย การเรียนรู้
เรื่องราวของผู้คนผ่านมุมมองทางวัฒนธรรมจึงเป็นส่วนที่ส าคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมุมมองเชิงประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 วัฒนธรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของคนในภาคอีสาน กลายเป็นสิ่งที่น่าศึกษา
เรียนรู้ส าหรับคนต่างถิ่น “คนอีสานเขาร่ ารวยทางวัฒนธรรมมาก มีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
หยั่งรากมาก นับถือครูบาอาจารย์มาก” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) การแสดงดนตรีแบบพ้ืนบ้านที่ช่วยเพ่ิมสีสัน
ให้กับการท่องเที่ยว “เด็กที่เล่นดนตรีไทยของบ้านเราจะแสดงให้พวกเขาดู แล้วก็มีดนตรีเล่นครึกครื้นกัน 
ใช้คนในหมู่บ้านที่เป็นชาวบ้านเราก็มีกิจกรรมของเรา” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) วัฒนธรรมการกินที่แตกต่าง
หลากหลายในแต่ละท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการลิ้มรสประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน 
“ภูเก็ตเป็นเมืองที่สรรค์สร้างด้านอาหารของยูเนสโกที่เราได้รางวัลมา อาหารอิสลามทานได้แล้วก็จะมีการท า
ให้ถูกหลักฮาราลเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นอุ่นใจได้มื้อเที่ยงวันนี้จะเป็นหมี่ผัดฮกเกี้ยน สูตรแบบจีนโบราณ 
ประเพณีของการแต่งกายของคนภูเก็ต เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) 
 การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม “ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เรามีในเรื่อง
ของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่ผ่าน เพราะฉะนั้นนี่  คือ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของย่านเมืองเก่า” 
(คนที่ 21, สัมภาษณ์) ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน “คนภูเก็ตก็จะมีเรื่องราวต่างๆ นะคะ 
ที่เกี่ยวกับคนจีนฮกเกี้ยนอย่าง เช่น ประเพณีถือศีลกินผักในภูเก็ตก็จะจัดจนกลายเป็นประเพณี
ที่ยิ่งใหญ่แล้ว” (คนที่ 23, สัมภาษณ์) เป็นจุดที่น่าสนใจในการเที่ยวชมวิถีชีวิต “เมืองเก่าหรือมันเป็น
อย่างนี้มานานแล้ว คนมาเที่ยวดูวิถีชีวิตอะไรแบบนี้ ตรงเมืองเก่าถ้าช่วงเทศกาลคนจะเยอะมาก ”
(คนที่ 25, สัมภาษณ์) ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนที่แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่อยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ “คนจีนกับเราอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบปกติก็อยู่ด้วยกัน ก็ช่วยกันดูแลกันร่วมกิจกรรมด้วยกัน
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คนอิสลามตายก็ไปช่วยอิสลาม คนพุทธตายก็มาช่วยก็ดูแลกันได้ทั้งหมดเป็นชุมชนเข้มแข็ง” (คนที่ 26, 
สัมภาษณ)์ 
 วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างสงบเรียบง่าย กลายเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจส าหรับคนต่างวัฒนธรรม “ต่างชาติที่มาเขาจะมาแบบครอบครัวพาเด็กๆ มาเที่ยวอะไร
ประมาณนี้ครับ คือ ต้องการความเงียบ เขาก็ชอบอย่างนี้มาดูวัฒนธรรม” (คนที่ 30, สัมภาษณ์) กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของชุมชน “ถ้ามาเมืองเชียงคานก็มีโอกาสได้ลอยเคราะห์ไปไหว้พระ ตักบาตรข้าวเหนียว 
แล้วกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่อยากดูอะไรเราก็มีหน้ากากผีขนน้ ามีการเต้นผีขนน้ า” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) 
การละเล่นต่างๆ ถูกรื้อฟื้นขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม  “มีการละเล่นให้ด้วยมีการร าเบิ่งโขง
ร าผีขนน้ า นี่ เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราทั้งหมดถ้าไม่รื้อฟ้ืนขึ้นมาก็ไม่รู้จัก” (คนที่  32, สัมภาษณ์ ) 
วัฒนธรรมการปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 
“บ้านไทด าจะเป็นรูปแบบนี้แหละขอเป็นบ้านแบบนี้ พื้นใต้ถุนบ้านจะโล่งสูงเพราะตอนเย็นมาวัวควาย
จะได้เอาเข้ามาใต้ถุนบ้าน บ้านแบบนี้เราจ าลองไว้เป็นอย่างนี้หมด หลังคามุงด้วยหญ้าแฝก มีแปร
เป็นเขาควายด้วยมีเอกลักษณ์ท้ังหมดของไทยด า” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) 
 ต้นทุนในเรื่องของวัฒนธรรมทั้งการอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนา
เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจในเมืองพหุสังคมอย่างภูเก็ต วัฒนธรรมทางความคิดความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดการเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
ความเชื่อเรื่องโชครางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพิธีผาสาดลอยเคราะห์หรือการบูชาผีบ้านของชาวไทด า 
วัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมหรือแหล่งวัตถุดิบในแต่ละพ้ืนที่ 
ประเพณีที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชน เช่น ร าเบิ่งโขงที่เชียงคาน บายศรีสู่ขวัญที่หาดผาขน 
ประเพณีกินเจที่ภูเก็ต เป็นต้น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายถ่ายทอดและพัฒนามาตามล าดับ
เป็นต้นทุนที่ส าคัญในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่ส าคัญผ่านเรื่องราว
ที่มีชีวิตเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น 
 กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาพบว่า สภาพทั่วไปของทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยนั้น เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
มี 2 ลักษณะ คือ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ของใช้
ของสะสม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ชุมชนเข้มแข็ง และกิจกรรมการท่องเที่ยว ทุนทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ ประกอบด้วย เรื่องราว (story) ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้เป็นต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญส าหรับการน าไปพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ดังรายละเอียด
ที่แสดงในภาพ 12 องค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
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ภาพ 12 องค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 
 4.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย 
             จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย สามารถน าเสนอในภาพรวมได้
ทั้งหมด 9 ประเด็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การกระจายรายได้ที่อาจยังคงไม่ทั่วถึงในบางพ้ืนที่ การท่องเที่ยวในหลายพ้ืนที่
กระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่จ ากัด อย่างกรณีเมืองเก่าเชียงคานพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักอยู่เฉพาะบริเวณริมแม่น้ าโขง 
“เมืองเชียงคานเป็นเมืองน้ าทุกคนก็มุ่งเน้นที่จะไปพักผ่อนที่ริมโขงท ายังไงจะขยายให้มันออกไปกระจายพ้ืนที่
ให้มันข้ามโซนไปแล้วมันก็จะท าให้เมืองเชียงคานโตขึ้นไม่ต้องไปกระจุกอยู่ที่เดียว” (สัมภาษณ์, คนที่ 30) 
พ้ืนที่ล่องแพไม้ไผ่ที่หาดผาขนซึ่งมีพ้ืนที่และช่วงเวลาเฉพาะหน้าร้อนที่น้ าลดจ านวนแพมีได้จ ากัดตามพ้ืนที่ 
“ตรงแพนี้อยู่ได้เลยมีคนมาได้เรื่อยๆ แต่มันก็เป็นรายได้ที่กระจุกกันอยู่ ก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวละ 2 ล า 
ใครอยากจะลองก็มาลงเราจัดไว้ให้แล้ว” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) รายได้บางส่วนเพ่ิมขึ้นส าหรับสมาชิก
เฉพาะกลุ่มแต่อาจไม่รวมถึงคนอ่ืนในชุมชน “เมื่อก่อนนี้คือเราโตเกิน แล้วชาวบ้านเขาก็ตามไม่ทัน มันมีช่วง
ที่มันจะมีเป็นเชิงรุก เชิงธุรกิจมากเกิน  แล้วทิ้งชาวบ้าน พวกพ่อค้าเขาก็ไปตั้งเป็นสมาคมเป็นอะไรกันไป 
ขายได้ก็ขายไป ชาวบ้านก็อยู่ไป” (คนที่ 12, สัมภาษณ์) 
 ในบางกรณีอย่างเมืองเก่าภูเก็ตที่ตัวอาคารอยู่ในเขตที่ดินราคาสูง ร้านค้าที่ เปิด
จ าหน่ายสินค้าเป็นลูกหลานของเจ้าของเดิมคนทั่วไปยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเนื่องจากต้นทุนด้าน
พ้ืนที่มีราคาสูงมาก “ถ้าคนอื่นมาท ามันก็ไม่คุ้มค่าเช่านะ เพราะค่าเช่าราคาสูง แล้วผลตอบแทนก็ไม่คุ้ม 
กว่าจะเป็นร้านได้เราก็ต้องบูรณะ เพราะฉะนั้นเจ้าของอาคารต้องท าเองทั้งนั้น เจ้าของเดิมเป็นคนรวย
ท าธุรกิจพวกโรงแรมอยู่รอบนอก ส่วนบ้านก็เป็นของบรรพบุรุษ ตอนนี้กลับกลายเป็นว่า เมื่อมีเรื่อง
ของการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ท าให้ลูกหลานที่เคยเป็นเจ้าของลูกหลานเขาก็จะกลับมาเปิดร้าน อย่างเช่น
ร้านกาแฟที่คุณเห็นนั่นไม่ใช่คนนอกนะเป็นลูกหลานที่นี่ทั้งนั้นเลย” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ในขณะที่

ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
 

- สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
- สิ่งปลูกสร้าง  
- ของใช้ของสะสม  
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์  
- ชุมชนเข้มแข็ง  
- กิจกรรมการท่องเที่ยว 

ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 

- เรื่องราว (story) 
- ภูมิปัญญา  
- วิถีชีวิต  
- วัฒนธรรม 
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บางส่วนเริ่มอาศัยแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างถิ่นมากขึ้น “ตอนแรกก็มาเอาเรือที่เกาะ คนงานที่เกาะ
ในส่วนของโรงแรมแต่พอตอนหลังก็มีเรือของเขารถของเขาคนต่างถ่ินก็มาท า เริ่มจะมีแรงงานต่างด้าว
มีอะไรเราคนเจ้าของบ้านก็ไม่ได้อะไรนั่งดูเฉยๆ เท่านั้นเอง” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) เหล่านี้เป็นตัวอย่าง
ของการกระจายรายได้ที่อาจจะยังไม่กว้างขวางครอบคลุมมากนักหากมองในรูปแบบของผลตอบแทน
ที่เป็นตัวเงิน 
 2) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในส่วนของ
การประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ที่เป็นองค์กรใหญ่ อย่างหอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือฟาร์มโชคชัยไม่ค่อย
ประสบปัญหาเหล่านี้มากนัก เนื่องจากมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ส าหรับการท่องเที่ยวในระดับชุมชน
การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่เป็นรูปแบบมากนัก เนื่องจากไม่มีบุคลากรโดยเฉพาะ “ช่องทางโฮมสเตย์
พวกฝรั่งจะรู้จักน้อยกว่าการตลาดมันค่อนข้างจะมีข้อจ ากัด เราชาวบ้านไงการอัพเดทข้อมูลจะไม่มีเว็บไซต์
ก็ไม่อัพเดทพวกเราก็คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละพูดได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์” (สัมภาษณ์, คนที่ 27) 
แต่ในปัจจุบันได้อาศัยสื่อออนไลน์ อย่างเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูป เป็นช่องทางในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 
รวมถึงภาครัฐต้องเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุน อย่างส านักงานการท่องเที่ยวที่ช่วยประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ก็ท าให้พ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากข้ึน  
 ส าหรับในส่วนของการสื่อสารเป็นปัญหาในทุกพ้ืนที่ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
อย่างภาษาอังกฤษ “ฝรั่งอยากจะมาแกะเราจะสอนเขายังไง เราพูดฝรั่งไม่ได้มันต้องเก่งภาษาถึงจะสอนเขาได้ 
ถ้าคนไทยเหมือนกันไม่มีปัญหา” (คนที่ 9, สัมภาษณ์) “ภาษาก็เป็นปัญหาบ้างบางอย่างจะบอกเล่า
อย่างลึกซึ้งไม่ได้ก็พอรู้เรื่องแต่ว่าไม่สามารถสื่อได้ลึกซึ้ง” (คนที่ 32, สัมภาษณ์) ไม่เว้นแม้แต่ฟาร์มโชคชัย
ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แม้ไม่ประสบปัญหาในเรื่องภาษาอังกฤษมากนัก แต่ก็ประสบปัญหา
ในการสื่อสารภาษาจีน เนื่องจากนักท่องเที่ยชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น “ทางเราจะมีไกด์
ที่รองรับได้ทั้งสองภาษาและจะมีการท าคู่มือ ที่มีทางภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่ว่าบางกลุ่ม
ลูกค้าเราก็อาจจะยังซัพพอร์ตไม่ได้ เช่น ในส่วนของภาษาจีน ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ยุค เออีซี ซึ่งมีลูกค้า
กลุ่มคนจีนเข้ามาเยอะขึ้น” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) การสื่อสารภาษาต่างประเทศจึงนับเป็นอีกอุปสรรคหนึ่ง
ของการจัดการการท่องเที่ยว 
 3) การขาดความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในแหล่งท่องเที่ยวของตนคอยแนะน าเรื่องราวต่างให้แก่นักท่องเที่ยว “ในวัดๆ นึงมีเรื่องราวมากมาย
ที่ซ่อนตัวอยู่ แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีคนแนะน า ขาดคนที่จะเป็นคนสื่อสาร รอยมันยังอยู่แต่มันแค่ขาดการสื่อสาร” 
(คนที่ 2, สัมภาษณ์) โดยเฉพาะในบางกรณีท่ีต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้านอย่างบุญจาริกของหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส ซึ่งต้องมีความรู้ด้านธรรมะเพียงพอที่จะให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ “ในเรื่องของวิทยากร 
อันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักของคนที่จะจัดเริ่มการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ในแนวนี้มันต้องมีคนที่วิทยากร
ที่น าไปแล้วเข้าใจ” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ในขณะที่ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่มากนักยิ่งเป็นการยาก
ในการหาบุคลากร “งานนี้มันเป็นงานที่ต้องการบุคลากรที่ท าด้วยใจแต่ถ้าจะท าด้วยเรื่องของทางเศรษฐกิจ
ก็จะไม่คุ้ม เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะพอมาศึกษามาค้นคว้ามาทุ่ม เทแล้วมันจะมีทิปมีอะไรเกิดขึ้น
อันนี้มันเป็นเรื่องของบุญนิยมซึ่งก็เป็นคนละแบบ เพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจส าหรับคนรุ่นใหม่
หรือคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนเป็นมัคคุเทศก์ก็จึงไม่ค่อยเกิดขึ้น” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) 
ท าให้การขยายงานเป็นไปได้ยาก “ส่วนหนึ่งคนไปนอกจากเขาตามครูบาอาจารย์ เขาก็ตามวิทยากรด้วย 
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อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ปัญหา คือ ถ้าจะขยายงานตรงนี้จะท าอย่างไรคือคนที่จะเอาโมเดลนี้ไปท าก็ยาก” 
(คนที่ 3, สัมภาษณ)์ 
 ส่วนของที่พักอาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบโฮมสเตย์อาจไม่สะดวกสบายเหมือนกับ
การพักอาศัยตามโรงแรมท าให้ต้องเตรียมพร้อมมากขึ้น “เราต้องเตรียมอะไร เข้าห้องน้ าจะต้องเตรียมอะไร 
เราจะแจ้งไปก่อน เช่น เราต้องมีเหล็กขอเพราะห้องน้ าบางที่ไม่มีที่แขวน เตรียมผ้าถุง ผ้าขี้ริ้วผืนน้อย 
แจ้งให้เตรียมตัว” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) สภาพห้องน้ าห้องสุขาแบบชาวบ้านที่นักท่องเที่ยวอาจไม่คุ้นเคย 
“ในเรื่องของส่วนมากจะเป็นปัญหาหลักคือเรื่องห้องน้ า ว่าอาบน้ าในอ่างเดียวกันกับอ่างส้วมอย่างนี้
เขาก็ไม่คุ้น หลายที่มาตรฐานยังไม่เพียงพอที่จะรองรับคนหมู่มากได้” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ในบางครั้ง
ที่ปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามามาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาล ก็อาจประสบปัญหาเรื่องปริมาณ
ห้องน้ า ห้องสุขา น้ าประปาส ารองไม่เพียงพอ “คือ ตอนนี้ปัญหาเราดูคือห้องน้ าเรายังไม่เพียงพอ
ตอนนี้มีเพียง 30 ห้อง ห้องมันไม่เพียงพอเพราะว่าแขกที่มาที 100 กว่าคน แล้วก็เรื่องของน้ าประปา
อย่างนี้ ถังเก็บน้ าเราก็ยังเล็กเกินไป” (คนที่ 5, สัมภาษณ์)  
 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งส่วนของที่พักอาหารการกิน “ทุกอย่างที่เห็นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ 
มันเป็นปัญหาทั้งนั้นไม่ว่าจะแขก คอมเม้นมาว่าสถานที่ห้องน้ าไม่ดี นอนไม่ดีเลย ต้องมีห้องน้ า สถานที่
เล็กเกินไป เราต้องสร้างสถานที่เพ่ิม แขกต้องการร้านอาหารเราก็ต้องเปิดร้านอาหารให้เขานะครับ
คืออันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะท าคือมันเป็นความต้องการของแขก” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) “ร้านอาหารบริการ
ไม่ทั่วถึง ตรงนี้มันขาดเป็นปัญหาไม่มีที่ทานอาหารแขกมาอยู่นานไม่ได้ บางทีไม่ได้สั่งไว้ก่อนก็มา
ไม่มีอะไรทาน” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ยิ่งท าให้
มีปัญหาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว “จ านวนคนเยอะที่พักจะแน่นไปหน่อยค่ะ 
เรือรับส่งต้องรอหลายรอบกว่าจะไปท ากิจกรรมได้ครบทุกคน” (คนที่ 7, สัมภาษณ์) แพไม้ไผ่มีปริมาณ
เท่าเดิมแต่คนเพ่ิมขึ้น “เวลาวันหยุดเทศกาลนักท่องเที่ยวมาเยอะแพก็ไม่ค่อยพอ” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) 
 ความสามารถในการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีจ ากัดเป็นอุปสรรคท่ีต้องได้รับ
การพัฒนา “พ้ืนที่ที่รองรับได้คือครูบาอาจารย์ที่รองรับได้ก็มีพ้ืนที่จ ากัดในเชิงที่อยู่อาศัย เรื่องของการอบรม
ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่สามารถท่ีจะพัฒนาต่อได้” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ซึ่งในบางครั้ง
ก็สร้างความผิดหวังให้กับนักท่องเที่ยว “บางทีมาแล้วก็ไม่ได้เข้าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคนเยอะ 
เต็มทุกรอบ” (คนที่35, สัมภาษณ์) หรือสร้างความยุ่งยากที่ต้องนัดต้องเป็นเวลาไม่ได้สามารถมาได้
ตามความพอใจ “ต้องนัดก่อน ถ้าต้องการท ากิจกรรมควบคู่นี่ต้องนัดล่วงหน้าอย่างเดียว เพราะว่ามันมีปัญหา
เรื่องคลื่นลม ซึ่งคุณไม่รู้เพราะเราจะรู้ว่า ช่วงนี้ออกไปได้เวลานี้นะ  น้ าแห้งเวลาเก็บหอยได้เวลานี้
เก็บหอยไม่ได้ คือเราจะต้องรู้น้ าหรือลมประการหนึ่ง ประการที่สองก็คือ ความพร้อมไม่ใช่เรือทุกล า
ต้องมาจอดรอคือถ้าไม่มีแขกมาทุกคนออกทะเลท ามาหากิน” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) 
 นอกจากนี้  ในบางพ้ืนที่ ก็ เป็นเรื่องของความจ าเป็นที่ท าให้ต้องจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ือไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตปกติของพ้ืนที่ “ท่องเที่ยวฟาร์มเราจะจ ากัดรอบนึงแค่ 75 คน 
เพราะเจ้าหน้าที่ 1 คน ก็จะต้องดูและบริหารจัดการนักท่องเที่ยวรวมถึง บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้น
ได้พอดี เพ่ือให้ทุกคนแออัดมากในการร่วมท ากิจกรรมเราอาจจะไม่ได้เปิดเป็นจ านวนมากให้คนได้เข้า
การรับนักท่องเที่ยวจ ากัดเพ่ือไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตปกติของเรา เราจะจ ากัดไว้ที่รอบละ 75 ท่าน
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แต่หากเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จากเพ่ิมรอบเป็นทั้งหมด 12 รอบ” (คนที่ 34, สัมภาษณ์)
หรือแม้แต่รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องใกล้ชิดกับพ้ืนที่ชุมชนการท่องเที่ยวด้วยการเดิน
หรือขี่จักรยาน พ้ืนที่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างเมืองเก่าภูเก็ตยังคงมีรถยนต์วิ่งบนถนนตลอดเวลา
เป็นอุปสรรคบ้างในการเดินเที่ยวย่านเมืองเก่า สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ตอ้งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปตามล าดับ 
 4) ต้นทุนค่าประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น วัสดุที่ใช้ในท้องถิ่นเพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่มีราคาสูงขึ้น เช่น ไม้ไผ่ที่ใช้ท าแพที่หาดผาขน “ความจริงมันก็เริ่มหายากแล้วพวกไม้ที่ท าแพล านึง 
ก็เกือบ 5000 แล้วแต่อาศัยว่าเราท าเองต่อไปเราก็เก็บเอาไว้ใช้ได้วิธีเก็บเราก็แช่น้ าไว้ ไม้เก่าก็มีมาใหม่
ก็มีสลับกันไปไม่อย่างนั้นไม่ไหวต้นทุนสูงเพราะไม้เริ่มหายาก” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) ไม้สักที่ใช้แกะสลัก
ชิ้นงานต่างๆ ของบ้านถวาย “ค่าต้นทุนค่าไม้ก็ตั้งเท่าไหร่แล้ว ต้องไปจ่ายค่าท าสีซื้อไม้แล้วก็ต้องมาจ้าง
ให้เขาเข้าไม้เป็นแผ่น แกะเสร็จก็จ้างเขา เราไม่ได้ขัดเองลงสีเอง ท าสีเราก็ต้องเลือกช่างสีเฉพาะราคาที่ขายได้
บางทีก็ไม่คุ้ม” (คนที่ 9, สัมภาษณ์) นอกจากนี้ ยังรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ค่าน้ ามัน
ค่าขนส่ง “มันก็สั่งสมเพ่ิมขึ้นต้องปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ ท าความเข้าใจทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มันก็พองโต
ขึ้นมาน้ ามันก็แพงขึ้น” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลกระทบทั้งขยะของเสีย รวมถึง
ถนนหนทางที่ช ารุดเสียหายเพ่ิมขึ้น เป็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการ 
 5) ความไม่เข้าใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บางกลุ่มไม่เข้าใจ
รูปแบบการท่องเที่ยวลักษณะนี้ท าให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนการท่องเที่ยวทั่วไป 
“เขาเข้าใจวัตถุประสงค์ของเราผิด จุดประสงค์ของเรานี่เราเป็นท่องเที่ยวอนุรักษ์แล้วก็เราไม่ได้เน้น
ความหรูหราเราเน้น วิถีชีวิตลุยลุยเลอะเทอะ นักท่องเที่ยวบางกลุ่มคิดว่ามาที่นี่ต้องสะดวกสบาย 
เหมือนรีสอร์ทแถวหัวหินพัทยา เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาทันที” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) บางครั้งรู้สึกว่า
ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป “ก็มีบ้างค่ะที่บอกว่าสินค้าบางอย่างท าไมแพงจังแต่นั่นก็เป็นความรู้สึกแรก
ของลูกค้าที่มาสัมผัสแต่ว่ายังไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของสินค้า อย่างบัตรเข้าชมฟาร์มม้าที่ลูกค้ามาก็รู้สึกว่า
แพงแต่พอพาเข้าไปดูแล้วเมื่อได้ความรู้ลูกค้าก็จะเข้าใจสิ่งที่ได้มันเกินราคาไปมากแล้ว อันนี้ก็แล้วแต่
ความรู้สึกของลูกค้าจากความพอใจ” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) ขาดความระมัดระวังในการเที่ยวชมสิ่งปลูกสร้าง
ของใช้ของสะสมที่เป็นของส าคัญท าให้เกิดความเสียหายได้ “เราจะแจ้งก่อนขึ้นชมถ้าระหว่างที่เดินชม
เราเห็นมีการสัมผัสสิ่งของ เราก็จะขออนุญาตแจ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าของบางอย่าง อย่างของสะสม
ในชั้นที่ 2 จะเป็นของสะสมที่หายาก ถ้าลูกค้าไปโดนมันก็จะเกิดความเสียหาย” (คนที่ 36, สัมภาษณ์) 
ปัญหาในส่วนของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้  เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 6) การรุกเข้ามาของนายทุนจากนอกพื้นที่ เมื่อพื้นที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ท าให้มีเงินทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาซื้อที่ดินอาคารบ้านเรือนเพ่ือประกอบกิจการ เช่น บ้านไม้ริมโขง
ที่เชียงคานถูกซื้อไปเพ่ือท าโฮมสเตย์ “ทุกวันนี้เจ้าของบ้านริมน้ าขายที่อยู่ไปราคา 5-6 ล้าน 7 ล้าน 8 
แบ่งเงินให้ลูกแล้วไปอยู่นาเงินหมดไม่รู้จะท ามาหากินอะไรก็ต้องกลับมาเช่าหน้าร้านที่ขายไปนี่แหละ 
กลายเป็นว่าตัวเองขายที่ตัวเองไปแล้วกลับมาเช่าที่ตัวเองขายของ กลายเป็นว่าที่อยู่ริมโขงท าเลดีๆ 
ก็เป็นของนายทุนส่วนมากแล้วก็ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์” (คนที่ 30, สัมภาษณ์) ที่ดินเกาะยาวน้อย
ก็มีนายทุนเข้ามาซื้อเพ่ิมขึ้น “นายทุนซื้อที่ดินซื้อชาวบ้านนี่แหละราคาถูก ชาวบ้านก็ขายเขาก็ไปท าโฉนดได้
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เขามีเงินสมมุติซื้อจากผม 5 ไร่ แต่ออกโฉนดเป็น 20 ไร่ อย่างนี้เงินเขาเยอะ คนข้างนอกมาซื้อเยอะนะ
ราคาก็แพงขึ้นเยอะเลย” (คนที่ 27, สัมภาษณ์)  
 ในบริเวณพ้ืนที่บ้านหาดผาขน จังหวัดน่าน เมื่อมีนายทุนจากนอกพ้ืนที่เข้ามาซื้อที่ดิน
ท ารีสอร์ทก็ส่งผลกระทบต่อโฮมสเตย์ของชาวบ้าน “คนจากกรุงเทพก็เริ่มกลับมาเปลี่ยนบ้านเราแล้ว 
น่านตอนนี้ก าลังดังคนก็เริ่มทยอยมาหาซื้อที่แถวนี้ก็เริ่มมีรีสอร์ทแล้ว ที่นี่ก าลังบูม ก็มีฟ้า ใสรีสอร์ท
เขาก็มาซื้อที่ข้างๆ โฮมสเตย์เรา ก็เป็นพวกกลุ่มนายทุน ของเรามันแค่คืนละ 100-200 แต่ของเขา
เป็นห้องแอร์ ตอนนี้ก็มีรีสอร์ทที่อ่ืนเพ่ิมขึ้น ของเราก็ตกนะเกือบไม่มีคนเลยล่ะ ตรงโฮมสเตย์มีคนมาเข้า
น้อยลง” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่ที่ดินในบริเวณหมู่บ้านชาวไทด า มีนายทุนจากนอกพ้ืนที่เข้ามาซื้อ
เพ่ือท ารีสอร์ทท าให้ที่ดินมีราคาแพงขึ้น “คนต่างถิ่นมาซื้อที่เยอะ เขาทันสมัยเขามาท าทีหลังก็ดังกว่า
เขามีตังค์เยอะ ที่ตอนนี้ไร่ละเป็นแสนแล้ว มีคนมาท ารีสอร์ทใกล้ๆ แล้ว ท ากันเยอะก็ที่หมู่ที่ 2 ก็มี” (คนที่ 33, 
สัมภาษณ์) เมื่อรูปแบบการท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้นก็ท าให้คนในท้องถิ่นเดิม
แข่งขันได้ล าบากขึ้น “จะหากินยังไงเราไม่มีทุนเมื่อเราไม่มีทุนเราสู้ไม่ได้แน่นอนก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้ว
ชาวบ้านน่ะมันไม่มีที่ท ากินเอง” (คนที่ 30, สัมภาษณ์) 
 7) ขาดงบประมาณในการดูแลสิ่งปลูกสร้างและของใช้ของสะสม อาคารโบราณ
อย่างเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเจ้าของอาคารต้องท าเอง “ถ้าคนอ่ืนมาท ามันก็ไม่คุ้มค่าเช่านะ เพราะค่าเช่า
ราคาสูง แล้วผลตอบแทนก็ไม่คุ้ม กว่าจะเป็นร้านได้เราก็ต้องบูรณะเพราะฉะนั้นเจ้าของอาคาร
ต้องท าเองทั้งนั้น” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ต้องอาศัยความรู้ในการอนุรักษ์และบ ารุงรักษา “ในเรื่อง
ของการอนุรักษ์ถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ก็จะยิ่งท าให้อิฐเก่าพังเร็วยิ่งขึ้น ภูเก็ตเรามีแต่เรื่องของการท่องเที่ยว
ไม่มีเรื่องของสถาปัตย์ไม่มีอะไรต่างๆ แต่คนที่มาช่วยเราก็คือดอกเตอร์ ที่มาจากคณะสถาปัตย์ 
จาก ม.ธรรมศาสตร์ท่านก็มาเป็นผู้บุกเบิก” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ซึ่งการบ ารุงรักษาอาคารเก่ามีต้นทุนสูง 
“การซ่อมแซมใช้เงินเป็นจ านวนมากทุบทิ้งสร้างตึกใหม่มันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแต่เราต้องท าให้เขา
เห็นคุณค่า” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) และเนื่องจากอาคารเหล่านี้เป็นของส่วนบุคคลภาครัฐจึงไม่สามารถ
จัดงบประมาณสนับสนุนได้ “ราชการไม่สามารถที่จะอุดหนุนงบประมาณให้ได้แต่คนภูเก็ตค่อนข้างที่จะโชคดี
ที่ตึกเก่าๆ พวกนี้ไม่ถูกท าลายไป เนื่องจากว่าเจ้าของอาคารค่อนข้างจะมีฐานะ” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) 
ท าให้บางแห่งช ารุดทรุดโทรมไม่ได้รับการซ่อมแซม “เขาจะไม่ท าลายแต่เขาก็ไม่ได้ซ่อมแซม เนื่องจาก
ว่างความท่ีมันเป็นกงสี ก็ไม่รู้ใครจะออกเงินก็ปล่อยไป” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) 
 นอกจากนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างต่อเติมอาคารบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไข
ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์อาคารเก่า “ยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมชัดเจนจะต้องมีเทศบัญญัติเข้ามาควบคุม
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดการ อย่าให้เป็นการท าลายเมือง” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ในบางพ้ืนที่ที่การท่องเที่ยว
เติบโตอย่างรวดเร็วท าให้เทศบัญญัติตามไม่ทัน “เทศบัญญัติของเชียงคานเกิดตามหลังจากการท่องเที่ยว
เพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยไม่เตรียมการก่อนก็อยู่ดีๆ ก็มีคนมาแล้วก็เกิดสนใจขึ้น มันก็มีปัญหา
ในการจัดการบ้าง” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) ทั้งในส่วนของกฎหมายหรือข้อระเบียบต่างๆ เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างเป็นไปได้สะดวกมากขึ้น  ในขณะที่ส่วนของสะสม
ที่จัดแสดงให้คนทั่วไปได้รับชมในพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ที่จัดแสดงไว้ เป็นของที่มีคุณค่าและบางอย่าง
มีราคาสูง หากนักท่องเที่ยวขาดความระมัดระวังอาจท าความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ สิ่งปลูกสร้างและข้าวของ
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เครื่องใช้เหล่านี้ต้องอาศัยการดูแลอย่างประณีตระมัดระวังใช้ทุนทรัพย์สูงนับเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง
ของการจัดการ 
 8) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน เมื่อจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งเรื่องปัญหาขยะ ซึ่งบางสถานที่ยังจัดการ
ได้ไม่ดีพอ “พูดตรงตามความรู้สึกพี่หน่วยงานของรัฐมีส่วนแค่ส่วนหนึ่งอย่างเรื่องถังขยะที่ยังไม่ค่อย
จะเพียงพอเลย” (คนที่ 30, สัมภาษณ์)  ผลกระทบต่อแหล่งน้ าจากการเพ่ิมจ านวนของร้านค้าร้านอาหาร 
“ร้านอาหารก็มาเยอะขยะน้ าเสียจากร้านอาหารเองก็เยอะ มีการปล่อยน้ าเสียต้องมีการบ าบัดก่อน” (คนที่ 5, 
สัมภาษณ์) สภาพการจราจรติดขัดไม่ลงตัวถนนหนทางช ารุดเสียหาย “การจราจรก็ยังไม่ลงตัว รถต้องวิ่ง
เข้าโรงแรมต้องเข้าที่พัก ถ้าจะปิดถนนตรงนี้รถที่เขาวิ่งมาเขาจะไปจอดที่ไหน ก็ยังไม่มีที่รองรับให้เขา
มันจึงแก้ไขไม่ลงตัว นักท่องเที่ยวมาก็มีอาชีพเพ่ิมขึ้นนะ แต่ก็มีปัญหาเพ่ิมขึ้นเหมือนกันเป็นอย่างนี้ทุกท่ี
ถนนหนทางช ารุดเสียหาย” (คนที่ 30, สัมภาษณ์)  
 ในส่วนของพ้ืนที่เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นปริมาณสิ่งปลูกสร้างก็เพ่ิมขึ้นซึ่งบางแห่ง
ส่งผลต่อทัศนียภาพที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ “มันมีความเปลี่ยนแปลงของถนนคนเดิน ร่มต่างๆ ป้ายต่างๆ 
ที่เพิ่มขึ้นมันไปบดบังทัศนียภาพของริมโขง” (คนที่ 30, สัมภาษณ์) ในส่วนของวิถีชีวิตบางส่วน
เริ่มเห็นร่องรอยของความเปลี่ยนแปลงหันมาให้ความส าคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น  
การปรับที่พักอาศัยตามความต้องการของนักท่องเที่ยว “วิถีชีวิตเราก็เปลี่ยนตอนนี้ เปลี่ยนตรงที่ว่า
ลูกค้าก็อยากได้แอร์ ติดแอร์ให้หน่อยห้องน้ ารวมขอห้องน้ าในตัวหน่อยถ้าคนไหนมีห้องน้ าในตัว  
มีแอร์เต็มก่อนก็เปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า” (คนที่ 30, สัมภาษณ์) บางแห่งหันมาให้ความส าคัญ
กับอาชีพบริการแทนอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น เน้นการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้ามากกว่าการแลกเปลี่ยน
เชิงประสบการณ์ “พระธาตุพนมยังมีบุญเดือนสามแต่ก็เปลี่ยนจากการไปนมัสการด้วยความศรัทธา
เป็นงานบุญเป็นงานแฟร์ โดยร้านค้ารุกเข้าไปวิถีมันก็เปลี่ยนก็รอการเสื่อม” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) 
 ในบางแห่งก็มีความพยายามให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเองด้วยการเสนอทุน
ให้กู้ยืมหรือมีนายทุนจากต่างถิ่นพยายามเข้าไปเพ่ือบริหารจัดการแทนการบริหารจัดการโดยชุมชน “คนที่นี่
ก็พยายามที่จะให้มันยั่งยืน เราไม่ให้มันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเราจนมากไปอย่าง ธกส. พยายามจะให้เรา
เปลี่ยนจริงๆ ทุกปีก็อย่างนี้มีคนที่อ่ืนนายทุนที่เขาจะประมูลจะเอากี่หมื่นให้เป็นแสนเลยแต่ชาวบ้าน 
ก็ยินดีจะท าเองรายได้ใช้จ่ายก็อยู่ในบ้านเราไม่ให้นายทุนเพราะให้เขาไปตลอดก็หมดแล้ว ถ้าเราให้เขา
ก็จะท าเหมือนที่อื่น เขาก็จะมาเปลี่ยนวัสดุอะไรก็ไม่ใช่แบบนี้ ” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่
การที่นักท่องเที่ยวยังคงปฏิบัติตามความเคยชินของตนเอง “เวลาใส่บาตรนักท่องเที่ยวอยากใส่อย่างอ่ืนด้วย
แล้วจะห้ามเขาก็ไม่ได้เขาก็อยากใส่ยังมีขนมได้ไหมความเคยชินของคนต่างพ้ืนที่” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) 
ซึ่งลักษณะเหล่านี้หากเกิดขึ้นมากเกินไปก็อาจกลายเป็นว่าการท่องเที่ยวมิใช่เครื่องมือในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมหรือเรียนรู้วิถีชีวิตแต่กลายเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
 9) ปัญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุจากกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว “อาจมี
อุบัติเหตุลื่นล้ม อีกอย่างขอบเรือมันลื่น แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเขาฟังกไ็ม่มีปัญหา” (คนที่ 6, สัมภาษณ์) 
“ฝรั่งมาขี่สามล้อ อยู่ที่อ่ืนขี่ไม่ได้ มาขี่ที่นี่ได้ ก็ต้องบอกว่าอันตราย รถสามล้อเคยลงไปทั้งคันเลย” (คนที่ 26, 
สัมภาษณ์) ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน “ปัญหามีตลอดแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหา คือ มันไม่เชิง
เป็นปัญหาแต่เราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา เช่น เราไปฤดูไหนฝนจะตกมั้ย มันร้อนมั้ย” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) 
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“หน้าฝนก็จะไม่ได้เที่ยวแล้ว เพราะว่าน้ ามันจะขึ้นแล้วน้ ามันเต็ม” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) อันตรายจากสัตว์น้ า 
“ช่วงหน้าร้อนต้องระวังหน่อยมีปลาปักเป้าร้อนๆ แล้วมันจะมาวางไข่แล้วจะดุหน่อยนึงมันกัดเนื้อเรา
หลุดเป็นชิ้นเลยนะ” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
 สภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องอาศัยการแก้ไข
ด้วยปฏิภาณไหวพริบของผู้จัดกิจกรรม “อย่างกางเต็นท์แล้วฝนตก พระอาจารย์ต้องเอาฟางมาปูให้ 
หรือไม่ก็ต้องพากันไปนอนศาลา พวกเด็กก็ช่วยกันแบกของไป พอมีปัญหากลับช่วยเหลือกันอย่างดี ” 
(คนที่ 2, สัมภาษณ์) ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยว “บางครั้งจองสถานที่ไปแต่อาจไม่ได้นอนตามนั้น
เพราะคนมาเยอะที่ไม่พอ เราก็ไปกางเต็นท์ เราอยู่แบบเฉพาะหน้า กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่าย” (คนที่ 3, 
สัมภาษณ์) ความเจ็บป่วยกะทันหัน “มีเคสนึงน้องเขาไปเล่นกระดานเลน บังเอิญว่าไหล่หลุด คือ เขาเป็นคน
ไหล่หลุดอยู่แล้ว ถ้าไหล่หลุดอยู่แล้วมันจะหลุดง่ายใช่ใช่ก็ไหลหลุดเราจะใช้เรือเร็วเข้ามาแล้วก็ขึ้นฝั่ง
แล้วก็ขึ้นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ศูนย์ไปโรงพยาบาล” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) เป็นสิ่งที่ผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยว
หรือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน  
 กล่าวโดยสรุป ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอเป็นรายประเด็นมีลักษณะ
ของปัญหาที่พบ 9 ประการด้วยกันคือ การกระจายรายได้ที่อาจยังคงไม่ทั่วถึงในบางพ้ืนที่ การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ การขาดความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ต้นทุน
ค่าประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น ความไม่เข้าใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การรุกเข้ามา
ของนายทุนจากนอกพ้ืนที่ ขาดงบประมาณในการดูแลสิ่งปลูกสร้างและของใช้ของสะสม ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ปัญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ ซึ่งสภาพปัญหาและอุปสรรค
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
 
4.2 แนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย  
 
 จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา พบว่าแนวทางการจัดการทุน
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ประกอบด้วยการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 
5 ประการ คือ การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ การจัดการสื่อสาร
เชิงสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (community creation management) หมายถึง การจัดการ
สภาพชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้าง
การมีส่วนร่วมของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าในทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน
ของตน สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมของตนเพื่อให้เกิดความพยายามในการรักษา
สืบทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปในรูปแบบ
ที่คงความเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ข่าวสารระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดการเข้าใจและรับรู้ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน
ท าให้การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นไปได้โดยสะดวก 
 1) สร้างการมีส่วนร่วม คือ การท าให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ทุนทางวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวร่วมกัน 
 สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้มีส่วนในการดูแลรักษาทุนทางวัฒนธรรม 
ของตนด้วยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยการรณรงค์และอบรมสร้างจิตส านึกร่วมกัน “มีการรณรงค์
ไม่ทิ้งขยะลงคลอง แล้วก็อบรมสร้างจิตส านึก ในการรักษาล าคลองของเราอันนี้คือส่วนหนึ่งอันนี้คือ
ส่วนของคนในต าบลของเรา” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) ดูแลสิ่งแวดล้อม “เรามีกลุ่มของกลุ่มอนุรักษ์ก็จะมี
คณะกรรมการช่วยกัน พี่เป็นเหรัญญิกของกลุ่มมีชื่อเต็มว่ากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หาดผาขน” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) รักษาสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีค่าของชุมชน 
“มีการจัดตั้งกลุ่มย่านเมืองเก่า เพราะเราต้องการในเรื่องของอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมแล้วก็พลิกฟ้ืน
ประเพณีต่างๆ ขึ้นมา” (คนที่20, สัมภาษณ์) และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน “ถ้าใครจะมาดูงาน
เป็นกลุ่มไหมก็จะแจ้งมาว่าจะมาลงที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เขาก็จะบอกว่าวันนี้มีคนมาดูงานนะพวกเราก็มา
รวมตัวกันมาแกะสลักสาธิตให้ดู” (คนที่ 9, สัมภาษณ์) 
 มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
“เรามีเครือข่ายที่อีกต าบลจะเป็นรีสอร์ทอย่างเดียวเลย เราก็จะโยนไปให้ที่โน่นเขาก็จะมีรายได้ คือ ไปพักบ้าง
เช้าก็มาทานอาหารที่เดียวกันหมด แต่เราไม่ต้องไปลงทุนเรื่องที่พัก” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) ดึงให้สมาชิก
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม “เราก็มองคนทั้งเครือข่าย พยายามดึงเข้ามามีส่วนร่วม” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) 
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน “ก็เอาชาวบ้านเข้ามาสมัครมาคุยกัน ใครถนัดตรงไหน เพาะต้นไม้ 
ท าอาหาร ขับเรือก็แบ่งกันไป” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดูแลรักษา
และจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน “ก็เป็นการดูแลแบบการมีส่วนร่วมมากกว่า คือ มันเป็นของชุมชนจริงๆ 
แล้วเราท าด้วยตัวเอง เราไม่ได้ถูกทางการสร้างขึ้นมาแล้วมาอยู่ เราสร้างของเรามาเอง” (คนที่ 27, สัมภาษณ)์ 
 2) ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า คือ การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าของทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
 ด าเนินการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าเห็นความส าคัญในต้นทุน
ทางวัฒนธรรมของตน “จะต้องให้คนได้เห็นความส าคัญของรากของตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรที่สวยงาม
ให้ทุกคนรู้ว่าของดีบ้านฉันคืออะไร” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ด้วยการร่วมกันสืบทอดรักษามรดกทางภูมิปัญญา 
“เดี่ยวนี้เราเข้าไปสอน โรงเรียนของอบต. ก็สอนง่ายๆ งานเส้น ส่วนผู้ชายก็จะเป็นงานแกะ ตั้งแต่เลือกไม้ 
ท าไม้ สอนตั้งแต่พ้ืนฐาน” (คนที่ 12, สัมภาษณ)์ และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติของชุมชน “เราอนุรักษ์
พันธุ์ปลามาก่อน ก่อนที่จะมาเป็นแพ เราก็บวชแพ บวชแม่น้ า ให้พระมาท าพิธีเหมือนบวชให้คน ท าให้คน
รู้ว่าเราต้องบูรณะ ต้องช่วยกัน ต้องอนุรักษ์ มันมีอยู่แล้ว มันเป็นมรดกของปู่ย่าตาทวดคุยกันว่าอย่าตัด 
อย่าท าลาย ให้เก็บไว้” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) 
 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการเปิดพ้ืนที่สร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าไปเที่ยวชมศึกษา “ถ้าจะขับเคลื่อนงานพระศาสนาต้องขับเคลื่อนในแดนอีสาน เพราะว่ามีพลังศรัทธา
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มีแรงศรัทธาจากรูปแบบของการปฏิบัติธรรมที่เราเห็นมีคนไปเป็นหมื่นเป็นแสน” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) 
ให้ได้รู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน “ให้คนรู้ว่าอิสานก็มีพระสุปฏิปันโนเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนา
รุ่งเรืองและยังเข้มแข็งอยู่” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ส่งผลให้คนในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าของต้นทุนที่มีอยู่
ในวิถีชุมชนของตน “เราก็ไม่ใช่หมู่บ้านที่ร่ ารวยแต่เราก็มีต้นทุนกันใช่นี่แบบนี้เป็นวิถีชาวบ้านของเรา 
คือ งานของเราท าอยู่ใต้ถุนแล้วก็ออกมาวางขายที่หน้าบ้านของเรา” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) 
 3) สร้างความภาคภูมิใจ คือ การท าให้สมาชิกในชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจในรูปแบบวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตน เพ่ือให้เกิดการรักษาสืบทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป 
 ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของตนก็จนเกิดความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของตน “ชุมชนบางทีไม่ได้เรียนรู้มันก็ขาดตอนไปพอได้เรียนรู้มันก็จะเกิดความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมบ้านเกิด แล้วมันจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากเราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ แล้ว แต่ในมิติของใจ
มันสร้างความสัมพันธ์และสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมของตน” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ภูมิใจในมรดก
ทางภูมิปัญญา “เราภูมิใจนะ อย่างที่อ่ืนไม่ได้ว่าที่อ่ืนนะ คือ บางผลิตมาแล้วไม่มีตลาด คือ เราผลิตที่นี่
มีตลาดที่นี่ คนจากหลาย  ๆที่ต้องเสียเงินค่ารถค่าเครื่องบินมาซื้อของถึงบ้านเราก็ภูมิใจ” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) 
และภูมิใจในวิถีชีวิตวิถีอาชีพของตน “หัวใจหลักของฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโชคชัยจริงๆ แล้วเรา คือ 
คนเลี้ยงวัว และเป็นอาชีพที่เราพยามยามรักษาไว้ เพราะเป็นอาชีพพระราชทาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 
เป็นความภูมิใจของคนฟาร์มโชคชัย” (สัมภาษณ์, คนที่ 34) 
 เมื่อมีสมาชิกมีความรู้สึกภาคภูมิใจในรูปแบบวิถีชีวิตต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
ในชุมชนของตน ก็จะน าไปสู่การร่วมกันอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลาน 
“เป็นการอนุรักษ์ป่าของสมเด็จพระเทพท่าน ที่ท่านทรงมาปลูกไว้ ท่านมาปลูกไว้ 5 ครั้งน่ะ แล้วทรงสื่อสาร
ว่าให้เราดูแลบ ารุงต่อไป” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) กลายเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน
ให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไป “ตรงนี้ที่เราท ามาก็เพ่ือทุกคนในหมู่บ้าน ที่อ่ืนเขาอยากท าแต่เขาท าไม่ได้
เพราะว่าสถานที่เขาไม่ได้ เรามีประสบการณ์มากกว่าชื่อเสียงเรามันขึ้นไปก่อนเขา พ้ืนที่เราอ านวยแล้วเราก็
อนุรักษ์ของเราด้วยบ้านเราอยู่ตรงนี้” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) 
 4) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน ด้วยการที่สมาชิกในชุมชนช่วยกันดูแล
สมาชิกในชุมชน ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ปรับความเข้าใจกัน เพ่ือให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีของชุมชน 
ท าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่งดงามของความรักความเอ้ืออาทรในชุมชน 
สร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในระหว่างการท่องเที่ยว การดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวด้วยมิตรภาพ
ที่หล่อหลอมจากความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่แล้วในชุมชน ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกกลมกลืนปรับตัวเข้ากับ
ชุมชนได้ง่ายท าให้ได้รับความสุขความประทับใจในการท่องเที่ยว 
 การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในชุมชนด้วยการดูแลกัน “ก็มีพ่อหลวง
เป็นคนที่ดูแลตอนนี้เป็นหลักมีอะไรก็คือประสานงานกับเขาโดยตรงมีปัญหาอะไรก็คุยกัน” (คนที่ 9, 
สัมภาษณ์) ช่วยเหลือกิจการงานระหว่างกัน “คนในชุมชนเดียวกัน เวลามีงานเดียวกันก็ต้องไปช่วยกัน 
แต่ถ้างานแต่งงานหรืองานขึ้นบ้านใหม่พวกนี้นี่ไม่ค่อยไปกันทุกคนก็จะเชิญ แต่ถ้างานศพนี่จะต้องไปช่วยกัน” 
(คนที่ 10, สัมภาษณ์) ช่วยกันแก้ไขปัญหา “ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกัน ประชุมใหญ่ ถ้ามีปัญหาในกลุ่ม
ก็เคลียร์กัน” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) มีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน “เราก็มีกฎของเรา ถ้ามีปัญหา
ทะเลาะวิวาทกันเราก็ปรับทั้งสองฝ่าย แล้วก็เก็บเข้าหมู่บ้านเราตั้งแต่เราขึ้นป้ายแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้ว” 
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(คนที่ 16, สัมภาษณ์) ความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย  
“พวกเรามีพ้ืนฐาน คือ มีต้อนรับคนที่มาจากที่อ่ืนอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้คนที่มาเขาก็รู้สึกว่าเขาอุ่นใจ เขาไม่รู้สึกว่า
มาแปลกหน้าอะไร” (คนที่ 33, สัมภาษณ)์ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืนได้โอกาสในการแสวงหา
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างเต็มที่ “ช่วยเหลือดูแลกันคือคนในชุมชนของเรา
มีต้นทุน ก็คือเราไม่มีเรื่องอบายมุขและขโมยมันน้อยมาก นักท่องเที่ยวมาก็อยู่ได้เขาอยู่แล้วมันกลมกลืน
กับชาวบ้านได”้ (คนที่ 26, สัมภาษณ์)  
 5) แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในชุมชน จัดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์แก่สมาชิก
ในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เฉพาะผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในแง่ของความสุข
ความภูมิใจที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนได้รับร่วมกัน 
 จัดการแบ่งปันผลประโยชน์ให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ทั่วถึงกัน “ทุกคนล้วนแต่
เป็นชาวบ้านนะครับ จบป. 4 จบป. 6 ไม่ได้เรียนบ้างออกทะเลตั้งแต่เด็ก เราก็มาช่วยกันมาหารายได้ให้เขา 
นอกจาก เขาจะหากุ้ง หาหอย หาปู หาปลา ของเขาแล้วเขาก็จะได้จากการที่เขาวิ่งเรือพานักท่องเที่ยว
ไปปลูกป่า” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) จัดการให้เป็นไปตามระบบหมุนเวียนไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างกัน 
“รอบแรกก็คือจะต้องอุดหนุนน้ าหรืออาหารถ้าใครล่องแพของที่ไหนก็จะซื้ออาหารของร้านนั้น
ก่อนเป็นอันดับแรก รอบที่ 2 จะซื้อร้านไหนก็ได้ไม่ได้บังคับ เพราะไม่อย่างนั้นมันจะยุ่งยากแม่ค้า
ก็จะเรียกแขกจะวุ่นวายไปหมดต้องจัดเป็นคิว” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เมื่อมีการท่องเที่ยวคนในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น “มีนักท่องเที่ยวก็ท าให้ดีขึ้นไหมดีขึ้นมันก็ดีขึ้น
มันเป็นการกระจายรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ออกวางอวนกุ้งอวนปลากุ้ง
ก็ไม่ต้องไปขายเถ้าแก่ไม่ต้องไปขายพ่อค้าคนกลางส่งร้านอาหารเลยก็ได้ราคาเพ่ิม” (คนที่ 28, สัมภาษณ)์ 
 มีการแบ่งปันพ้ืนที่ในการสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนโดยรวม 
“ที่บ้านถวายเราจะมีศูนย์รับแกะสลักไว้ขายตรงนี้ได้ ชื่อที่เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง 
รวมช่าง รวมหมู่บ้าน ใครก็มาวางขายได้” (คนที่ 9, สัมภาษณ์) จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาใช้
ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหรือช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนของตน “เอารายได้ที่มีมาเป็นงบประมาณ
มาส ารองไว้ เราขอให้พระมาช่วยมีผ้าป่าทุนส ารองเหมือนเราตั้งกลุ่มขึ้นหาเงินส ารองมาช่วยกัน 
เพ่ือที่จะให้ช่าง ที่ไม่มีเงินใช้มายืมตรงนี้ไปก่อน โดยเอาชิ้นงานของตัวเองการจ าน าหรือขาย” (คนที่ 12, 
สัมภาษณ)์ การแบ่งปันผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็ท าให้มีก าลังใจและมีความสุขที่คนต่างถิ่นมาเยี่ยมเยียนชุมชนของตน “โดยชุมชนมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องเงิน 
ประเด็นของชุมชนนี่มันมีเรื่องของก าลังใจ มีคนมาเยี่ยมมาชมเราก็มีความสุข” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) 
 6) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีพ้ืนที่ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้สมาชิก
ในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ความเคลื่อนไหว
ในเรื่องราวต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวและการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 จัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการระหว่างสมาชิกในชุมชน
ด้วยการประชุมปรึกษาหารือกัน “ก็ประชุมกันที่วัดถวายมีอะไรก็รวมตัวกันที่วัด ห้องประชุมตรงนั้น
ที่เป็นส่วนใหญ่ๆ ช่างแกะสลักทั้งหมดก็จะมารวมตัวกัน ก็คือเป็นชาวบ้านด้วย ผู้ประกอบการด้วย มีอะไร
ก็มาพูดคุยกันอยู่ในนี้” (คนที่ 9, สัมภาษณ์) สร้างข้อตกลงในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน “จะคุยกันก่อน 
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ตอนสิ้นปีเราก็จะมีการประชุม อย่างต้นเดือนพฤศจิกายน ก็ประชุมกันทั้งหมู่บ้าน มาตกลงกันว่า
ใครจะลงมาท าแพก็ให้มาสมัคร ถ้าใครสละสิทธิ์ก็สละไป เราจะมีประชุมใหญ่ประจ าปี” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) 
มีก าหนดเวลาที่แน่นอนเพ่ือให้สมาชิกมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้อย่างเหมาะสม “ก็มาประชุม
กันเดือนละ 2 ครั้งช่วง 9 ค่ าก็จะมีการประชุมกันทุกๆ ข้างขึ้นและข้างแรมไม่ได้เอาตามวันที่เอาช่วง 
9 ค่ าอย่างเดียวจะเป็นที่รู้กันว่าต้องมาท่ีนี่ทุกวัน 9 ค่ า” (คนที2่7, สัมภาษณ์) 
 สร้างสรรค์การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยเครื่องมือสื่อสาร
สมัยใหม่ อย่างเช่น กลุ่มไลน์ “มีอะไรก็บอกกันในไลน์ แล้วก็บอกได้ไลน์เสร็จ ก็มาประชุมกรรมการ
เสร็จแล้วก็จะประชุมชาวบ้านจะประกาศผ่านเสียงตามสาย” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) หรือเฟสบุ๊ค 
“ตรงนี้เราอยู่ในความดูแล ของกลุ่มเรา เป็นของหมู่บ้านเรา เราก็ให้ชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลชาวบ้าน 
ก็มีเฟสกันทุกคน” (คนที่ 16, สัมภาษณ)์ หรือแม้แต่การสื่อสารพ้ืนบ้านแบบสภากาแฟ “เราต้องไปร้านทุกวัน
เราไปที่สภากาแฟไปคุยกันมานั่งอยู่ตรงนี้มาคุยกันได้ก็คุยจัดการทุกเรื่อง ถ้ามีเรื่องอะไรก็มาเล่ากันตรงนั้น
แหละคุยกันไป กินกันไป มีข่าวอะไรก็บอกแล้วนั่งท่องเที่ยวมาก็มานั่ง คือ ถ้าเราไม่ออกจากบ้านแล้ว
จะไม่ทันข่าว ไม่ทันเพื่อนไง กลางคืนก็นั่งร้านกาแฟ ก็มานั่งร้านกาแฟเพราะค่ าแล้วนอนเขาแล้ว
นอนก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันใหญ่แล้วก็ไปนั่งที่ร้านกาแฟตรงนั้นแหละ” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) เพ่ือให้สมาชิก
ในชุมชนเกิดความเข้าใจและรับรู้ความเคลื่อนไหวในเรื่องราวต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์
ในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชน เพ่ือประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยแนวทาง 5 ประการ คือ สร้างการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกเห็นคุณค่าในทุนทางวัฒนธรรมของตน สร้างความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของตน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน ด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้ เมื่อจัดการให้เกิดขึ้นจะท าให้ชุมชนมีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตน ดังแสดงในภาพ 13 แผนภาพการจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
(community creation management) 

 

 
 

ภาพ 13 แผนภาพการจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (community creation management) 

การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
(Community Creation Management) 

สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจ 

ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีของคนในชุมชน 

แบ่งปันผลประโยชน์
ให้กับสมาชิก 

มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 
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 4.2.2 การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ 
 การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story creation management) การจัดการน าเรื่องราว
ของบุคคลส าคัญ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของคนในท้องถิ่น หรือแม้แต่เรื่องเล่าขาน
สืบต่อกันเป็นต านาน มาเป็นหัวข้อในการจัดการท่องเที่ยวหรือสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ
ในระหว่างการท ากิจกรรมท่องเที่ยว เพ่ือเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านสถานที่จริงผ่านผู้คนที่ยังมีชีวิต
เลือดเนื้อราวกับการเดินทางเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
 1) ค้นหาเรียบเรียงเรื ่องราวทางประวัติศาสตร์ คือ การค้นหาเรียบเรียงเรื่องราว
ความเป็นมาประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในท้องถิ่นของตน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลสร้างความน่าสนใจให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาได้เรียนรู้ 
 ท าการค้นหาและน าเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างเช่น เรื่องราวประวัติศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยว “การตามรอยพระธาตุและ
ประวัติศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีร่องรอยส าคัญตั้งแต่ในสมัยทวารวดีที่ในดินแดนลุ่มภาคกลาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ลุ่มตอนกลางตั้งแต่มหาสารคามกาฬสินธุ์ในเขตพ้ืนที่ที่เป็นพระธาตุนาดูน” 
(คนที่ 10, สัมภาษณ์) การบรรยายเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบประวัติ
ความเป็นมา “เมืองภูเก็ตถ้าเราพูดถึงในประวัติศาสตร์ก็จะมีประวัติศาสตร์ทุ่งคา ประวัติศาสตร์อ้ังยี่
วันนี้เดี๋ยวย่านเมืองเก่าเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของทุ่งคาเมืองทุ่งคาที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านพระยาราชานุ
ประดิษฐ์เป็นสมุหเทศาภิบาล” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) จนถึงการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่ 
“ผู้ใหญ่ชงเป็นคนริเริ่มปลูกป่า ตั้งแต่ปี 34 แต่ถามว่า ริเริ่มปลูกป่าแต่ก็ยังไม่มีที่นี่ การปลูกป่าแบบชาวบ้าน
ผสมกับหน่วยงานราชการแต่เราก็ไม่ได้ท าเชิงธุรกิจเราท าการท่องเที่ยวอนุรักษ์” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) 
ตัวอย่างของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ต้องถูกค้นคว้าเรียบเรียงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เพ่ิมเติมในระหว่างการท ากิจกรรมนอกเหนือจากการเที่ยวชมตามปกติ 
 2) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ คือ การน าเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลส าคัญ
ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบ เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจเพิ่มความส าคัญและความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว  
 การน าเรื่องราวของบุคคลส าคัญ เช่น เรื่องราวของพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนา 
มาบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รับฟังช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อสถานที่ท่องเที่ยว “เราได้เรียนรู้จริงๆ เราจะได้รู้
ว่านี่นะหลวงปู่มั่นเคยมาถึงก่อน ยอดเคยหักลงมา ในหลวงเคยเสด็จมายกช่อฟ้า เราได้เห็นเรื่องราว
ในมุมที่ต่างไป” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ร่องรอยการเสด็จพระราชด าเนินไปในที่ต่างๆ น ามาเป็นเส้นทาง
ในการตามรอยด้วยความรักและความคิดถึง “ปีนี้ก็จะเป็น ตามรอยธรรมราชา ทุกทริปก็จะเน้นไปที่
ในหลวงเสด็จกราบครูบาอาจารย์ในภาคอีสาน” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) เชื่อมโยงข้าวของเรื่องราวต่างๆ 
กลายเป็นความทรงจ า ความประทับใจ ที่ได้เห็นได้ระลึกถึงบุคคลส าคัญในอดีต “เราจะเข้าไปดูกัน
ก็จะมีนาฬิกาที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 เนื่องในงานพระราชพิธีพระศพของรัชกาลที่ 5” 
(คนที่ 20, สัมภาษณ์) 
 นอกจากบุคคลส าคัญในอดีตแล้ว บุคคลส าคัญในปัจจุบัน ที่เป็นที่เคารพรัก
ของคนทั้งหลาย เมื่อน าเรื่องราวการเดินทางเยี่ยมเยือนมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบ 
ก็เป็นการน าเสนอด้วยความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น “สมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมา ที่บ้านผู้ใหญ่ชง 
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5 ครั้ง” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) มีเรื่องราวของบุคคลส าคัญที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รับฟัง 
“สมเด็จพระเทพเสด็จไปครั้งนี้ ครั้งที่ 5 ที่ท่านมาเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่านมาทุกครั้งก็ได้ทุกครั้ง
สร้างอยู่ใกล้จะเสร็จแล้ว เวลาท่านเสด็จพักได้เยี่ยมชาวบ้าน มาครั้งนั้นก็นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ท่านมาพระสหาย
ก็มาใช้รถตุ๊กตุ๊กเป็นสิบคัน” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) ช่วยเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจของสถานที่ 
“แต่ก่อนรัฐมนตรีก็มามานั่งอยู่ที่บ้านเลย มีดารามาบ่อย เดี๋ยววันที่ 8 ก็จะมาถ่ายท าหนัง” (คนที่ 16, 
สัมภาษณ์) ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าได้มาในสถานที่ที่น่าสนใจ มีบุคคลส าคัญมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ 
“นักฟุตบอลโรนัลโด้ก็มาอยู่ที่นี่กรุงเทพเข้าไปโฆษณาแป๊บเดียว แล้วก็มาอยู่ที่นี่กับ 10 วัน 6 วัน” 
(คนที่ 27, สัมภาษณ์) 
 3) เรื่องเล่าต านานในท้องถิ่น คือ เรื่องเล่าหรือต านานที่เล่าขานสืบต่อกันมาตามความเชื่อ
ของคนในท้องถิ่น มาเป็นส่วนเสริมในการท่องเที่ยว บรรยายเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้รับท ราบ 
เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในระหว่างการท ากิจกรรมท่องเที่ยว  
 การน าเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับต านาน ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา “เรื่องของ
การตามรอยพระธาตุตามต านาน การเสด็จมาของพระพุทธเจ้า ณ จุดนี้จุดนั้น อันนั้นอันนี้ คือ ตามรอย
ตามต านาน” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มีศรัทธาเดินทางมาท่องเที่ยว ต านาน
เรื่องความรักจากความเป็นมาของภาพเขียน “ไปดูภาพเขียนเป็นเรื่องเล่าเขาบอกว่าปู่ม่านย่าม่าน
ที่มาจากภาษาพม่าคนรักกัน รักกันตลอดไปเลยที่แรกเขาไม่รู้จักชื่อกัน เขาก็เลยเรียกว่าปู่ม่าน ย่าม่าน
ต านานรัก แล้วเขาบอกว่าถ้ามารอดซุ้มที่วัดภูมินทร์แล้วได้มาอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นคู่แท้กัน” (คนที่ 18, 
สัมภาษณ์) ก็เป็นส่วนที่ท าให้ผู้ที่มีความเชื่อสนใจเดินทางมาเที่ยวชมศึกษา หรือแม้แต่ต านานของงานศิลปะ
การแกะสลักสัตว์มงคลต่าง “เราก็จะเริ่มจากเล่าประวัติของชิ้นงานแล้วก็ประวัติคนแกะ อย่ างเช่น 
สิงห์เราก็จะเล่าว่าเขาเป็นสัตว์มงคลที่เอาไว้เฝ้าทรัพย์ เป็นต้น ทุกอย่างมันต้องมีเรื่องราวของมัน
ทุกชิ้นงานต้องมีเรื่องราว” (คนที่ 12, สัมภาษณ์) เมื่อถ่ายทอดออกมาสู่ผู้ฟังย่อมช่วยให้ได้อรรถรส
ในการเที่ยวชมสถานที่มากยิ่งข้ึน  
 เรื่องราวต านานการสร้างบ้านสร้างเมืองตามหลักความคิดความเชื่อของคนในท้องถิ่น 
“เมื่อมีการสร้างเมืองเก่าภูเก็ตขึ้นมา ซินแสดูเมืองบอกว่าเกาะภูเก็ตนี่เปรียบเสมือนกับมังกร พญามังกร
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเก่าภูเก็ตมังกรตัวนี้จะมีความพิเศษกว่าพญามังกรตัวอ่ืน มังกรแห่งท้องทะเล 
ถ้าตั้งอยู่ที่ใดในโลกนี้พ้ืนที่นั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) เป็นเสน่ห์ประจ าพ้ืนที่ 
เมื่อน ามาบอกเล่าน าเสนอให้นักท่องเที่ยวที่ได้ไปชมสถานที่ได้รับรู้รับทราบย่อมได้รับความเพลิดเพลิน
และเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนเพ่ิมขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว
ที่มีเรื่องเล่าต านานเล่าขานเป็นแนวทาง “ก็พาในส่วน ส่วนนี้ก็ได้เกาะปันหยีเกาะปานัก ต้นไม้ใหญ่อันนี้
ก็มีทะเลแหวกก็จะพาไปประจ าอยู่ทะเลแหวกก็อยู่ตรงนี้ครับสันหลังมังกร อันนี้หัวใจพญานาคก าลังเปิดงาน
ไปเมื่อวานนี้” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 
 4) เรื่องราวเบื้องหลังของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คือ การน าเสนอขั้นต้อนรูปแบบหรือวิธีการ
ที่ท าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความส าคัญ
และเห็นคุณค่าในตัวสินค้า สร้างความเต็มใจในการซื้อสินค้าด้วยการตัดสินเชิงคุณค่ามากกว่าราคา 
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 การน าเสนอเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกรรมวิธีการผลิต 
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากจะได้รับความรู้จากการผลิตแล้ว ยังช่ วยให้เกิดความพึงพอใจ
อยากซื้อสินค้า “เราพาไปดูการสาธิตการท ากะปิได้เห็นวิธีการท าเลย ผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็จะมีกะปิคลองโคลน
ของกลุ่มแม่บ้านท าเพราะกะปิคลองโคลนที่นี่ เขามีชื่ออยู่ มันสดสะอาดคนมาเห็นก็อยากซ้ือ” (คนที่ 5, 
สัมภาษณ์) เมื่อได้เห็นความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกเต็มใจ
ในการซื้อสินค้า ไม่รู้สึกว่าสินค้านั้นมีราคาแพงเกินไป “เขามาถึงที่นี่เขาได้มาเห็นการท าแล้วก็ซื้อ
จากคนท าไป มันก็รู้สึกดีหลายๆ อย่างคนท าก็ดีใจเราท าอย่างนี้เขาพอใจเขาเห็นการท าเขาก็ไม่ต่อไม่อะไร” 
(คนที่ 10, สัมภาษณ์) ซึ่งการได้เข้าไปเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในสถานที่จริงในแหล่งผลิต ท าให้
ได้ซื้อสินค้าจากชาวบ้านโดยตรง มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน “ช่วงเช้าจะพาไปดูการเลี้ยงกุ้งมังกร
เลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็จับกุ้งจับปลาขึ้นมาจากทะเลสดๆ เลย ใครชอบซื้อปูซื้อปลา ก็ซื้อเลยได้ของจาก
ชาวบ้านเลยเป็นของสดๆ ซื้อกับชาวบ้านโดยตรงเลยไม่ต้องไปผ่านพ่อค้า” (คนที่ 26, สัมภาษณ)์ 
 เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์เก็บซ่อนเรื่องราวของวิถีชีวิตความคิดความฝันของคนในชุมชน 
“ผมจะเอาวัด ช่าง เอาหัตถกรรมมาแกะมาผสมผสานกัน คนที่มาก็ได้ดูวิถีชีวิตสล่ามาดูประเพณีวัฒนธรรม
งานที่ท ามันเป็นงาน handmade ที่มีชิ้นเดียวในโลก มันเป็นงานชิ้นเอกชิ้นเดียว มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจ” 
(คนที่ 12, สัมภาษณ์) บางอย่างเป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านการประดิษฐ์คิดค้นเป็นสมบัติ
ทางภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่น าเสนอเป็นเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 
“เส้นนี้ไม่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของเรา เมื่อก่อนนี้เราจะใช้รักที่ปิดทองผสมกับสีที่ไว้ใช้
โป๊เรือ แล้วก็เอามาคลึงเป็นเส้นยาวๆ แต่ตอนนี้เราพัฒนาเอาสีน้ ามันเอามาผสมกับชันแล้วก็ใช้ได้ถ้าใคร
อยากได้ก็ต้องมาซ้ือ มีที่หมู่บ้านนี้ที่เดียวในประเทศไทย” (คนที่ 13, สัมภาษณ์)  
 ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นผ่านการคิดการสร้างสรรค์ “คนบ้านถวายก็จะแกะกันแทบ
จะทุกครัวเรือน แบบนี้นะที่เราแกะ เราก็ไม่แกะ เหมือนกัน เพราะว่าถ้าแกะเหมือนกัน มันจะเป็นงานโหล
มันต้องเป็นงานใหม่ๆ ออกมาคนซื้อเขาก็จะอยากได้ของใหม่ๆ ขายไปแล้วก็ต้องคิดแบบใหม่ๆ ออกมาอีก” 
(คนที่ 9, สัมภาษณ์) จนได้เป็นผลงานลวดลายที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว “ผ้าทอแล้วก็ทอแบบของเรา
โดยเฉพาะลวดลายและก็จะเป็นแบบของเราโดยเฉพาะมีทอผ้าได้ตอนนี้ก็ยังท าอยู่ทอที่นี่ขายที่นี่ นักท่องเที่ยว
มาก็ดีจะได้มีอาชีพเสริมก็พอได้ ซื้อที่นี่ถูกนะที่เชียงคานจะแพงกว่า” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) หรือได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน “ก็ได้ท าพวงกุญแจก็คือผีขนน้ ามันเป็นการละเล่น
ของคนเชียงคาน ภูมิปัญญาเรื่องผาสาดลอยเคราะห์กับผีขนน้ า ต่างชาติเขาจะซื้อไปหน้ากากผีขนน้ า
ที่ต่างประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสเวลามาเที่ยว” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) เรื่องราวที่เก็บซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ต้องถูกน าเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เพ่ือสร้างความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์
เพ่ิมมากข้ึน 
 การน าเสนอเรื่องราวเบื้อหลังของผลิตภัณฑ์ท าให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความเป็นมา 
ความยากล าบาก ความพิถีพิถัน รวมไปจนถึงความใส่ใจในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  
ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เกิดความมั่นใจและความเต็มใจ
ในการซื้อสินค้าด้วยการตัดสินในเชิงคุณค่ามากกว่าการตัดสินด้วยราคา “เราก็พยายามที่จะให้คนรุ่นใหม่
ได้รับแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวในฟาร์ม เพราะฉะนั้นถ้าเขารู้สึกประทับใจหรืออินเข้าไปในเรื่องนี้แล้ว 
สิ่งที่ตามมา ก็คือเมื่อเขาประทับใจแล้วเขาก็อยากจะซื้อจะใช้ทุกอย่างที่เป็นสินค้าและบริการของฟาร์มโชคชัย 
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เข้าไปเห็นแล้วทุกอย่างมีความรู้จริงๆ เพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าถ้าเขาซื้อไอศกรีมถ้วยหนึ่งเขาก็จะได้รับ
คุณค่าอะไรจากมัน หรือว่านมขวดหนึ่ง มันมีที่มามีเรื่องราว (story) ของมันซ่อนอยู่และก็มั่นใจได้เลย” 
(คนที่ 34, สัมภาษณ์) 
 กล่าวโดยสรุป เป็นการน าเรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่มีเนื้อหาน่าสนใจในท้องถิ่น มาสร้างเป็นหัวข้อ
ที่เชื่อมโยงให้เกิดความน่าสนใจในการท่องเที่ยว น าเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 
ผ่านสถานที่จริงเหมือนการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และเพ่ิมอรรถรสในการท่องเที่ยวด้วยเรื่องเล่า
ตามต านานพ้ืนบ้านของคนในชุมชน เพ่ือสร้างความน่าสนใจในการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดการเรื่องราว
เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการจัดการ 4 ลักษณะ คือ การค้นหาเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ เรื่องเล่าหรือต านานในท้องถิ่น และเรื่องราวเบื้องหลังของสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความน่าสนใจเพ่ิมขึ้น ดังแสดงในแผนภาพ 
14 การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story creation management) 

 

 
 

ภาพ 14 แผนภาพการจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story creation management) 
 

 4.2.3 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (activity creation management) คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย สร้างความดึงดูดและความน่าสนใจ
ในการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความคิดและความเชื่อของคนในท้องถิ่น 
การจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ การจัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ การจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ 
ที่แปลกใหม่ และการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เน้นการน าต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว
ได้มีส่วนร่วมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักอยู่กับชุมชน “ไปนอนโฮมสเตย์เพ่ือไปดูวิถีชีวิต
วิถีชุมชนพาไปนอนกะชาวบ้าน” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ได้ทดลองใช้ชีวิตแบบเดียวกับคนในท้องถิ่น 

การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์  
(Story Creation Management) 

ค้นหาเรียบเรียงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 

น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 
บุคคลส าคัญ 

น าเสนอเรื่องเล่าต านาน 
ในท้องถิ่น 

น าเสนอเรื่องราวเบื้องหลังของ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
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“เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเขา แล้วเราจะรู้วิถีจริงๆ ของเขาว่า เขาใช้แบบนี้เพราะอะไร เขานอนแบบนี้
เพราะอะไร” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ได้เรียนรู้วิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน “วิถีชีวิตชาวคลองโคลน
เป็นยังไง มีการสาธิตการท ากะปิให้ดูมีการพาไปให้อาหารลิงพาไปชมธรรมชาติอันนั้น ก็คือส่วนหนึ่ง
ที่เราจะให้แขกได้ดู” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) ได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย
ในวิถีชาวบ้านที่แตกต่างจากสังคมเมืองในปัจจุบัน “เราก็ไม่ใช่หมู่บ้านที่ร่ ารวยแต่เราก็มีต้นทุนกัน 
นี่แบบนี้เป็นวิถีชาวบ้านของเรา คือท าอยู่ใต้ถุนแล้วก็ออกมาหน้าบ้านของเรา ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาดู
มาซื้อไป” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) อาศัยต้นทุนวิถีชีวิตปกติที่เป็นอยู่ของชุมชนปราศจากการปรุงแต่งเพ่ิมเติม
มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม “พาไปเที่ยวรอบเกาะชมวิถีชีวิตของชุมชนรอบเกาะ 
7 หมู่บ้านชมสวนยางชมทุ่งนาสวนมะพร้าว แล้วก็พักหนึ่งคืนรุ่งเช้าอาหารเช้าจัดที่บ้านแล้วก็ลงเรือ
ไปดูกระชังการเลี้ยงกุ้งมังกรเลี้ยงปลาในกระชังไปเล่นน้ า 4 เกาะ แล้วก็กลับมาพักผ่อนแล้วรุ่งเช้าอาหารเช้า
อีกวันนึงก็จบโปรแกรมโปรแกรมก็ประมาณ 3 วัน 2 คืน” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) กลายเป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติของคนในชุมชน 
 2) กิจกรรมที่สร้างความประทับใจ คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยว
รู้สึกประทับใจในระหว่างการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สึกที่ดีจากการท่องเที่ยว  
อยากท่ีจะกลับมาท่องเที่ยวในสถานที่อีก  
 กิจกรรมที่สร้างความประทับใจ อย่างการจัดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส
กับวัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่น ได้สัมผัสความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
ของคนอีสาน “พอได้ไปเห็นไปดู คนอีสานเขาร่ ารวยทางวัฒนธรรมมาก มีความเชื่อความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาหยั่งรากมาก นับถือครูบาอาจารย์มาก” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ได้ชมการแสดงพ้ืนบ้าน
ที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการต้อนรับผู้มาเยือน “ตอนกลางคืนก็จะมีฟ้อนร า ท าบายศรีสู่ขวัญมีเด็กที่เล่น
ดนตรีไทยของบ้านเรา จะแสดงให้พวกเขาดู แล้วก็มีดนตรีเล่นครึกครื้นกัน ใช้คนในหมู่บ้านที่เป็นชาวบ้าน
เราก็มีกิจกรรมของเรา” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่การได้เข้าไปเยี่ยมชมพบปะพูดคุยกับสมาชิก
ในชุมชนอย่างใกล้ชิด “เราก็พาไปชมบ้านเก่าที่เจ้าของบ้านอยู่จริงๆ อาม้า อาอ๊ี ก็จะคอยต้อนรับพาชมบ้าน 
ร้องเพลงจีนให้นักท่องเที่ยวฟัง ได้พูดคุยกันเจ้าของบ้านก็มีความสุขหายเหงา นักท่องเที่ยวก็รู้สึกประทับใจ” 
(คนที่ 20, สัมภาษณ์) กิจกรรมที่จัดขึ้นเหล่านี้เมื่อท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจ ก็เป็นโอกาส
ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ าได้อีก 
 3) กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้รับทราบหรือได้เห็นตัวอย่าง เพ่ือน าไปสู่การแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติหรือการด าเนินชีวิต 
 กิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับมากว่าความสนุกสนาน 
ซ่อนความหมายของแบบอย่างแนวทางการประพฤติปฏิบัติ หรือการด าเนินชีวิตไว้ในกิจกรรมที่จัดขึ้น 
อย่างการตามรอยวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในพระพุทธศาสนาในดินแดนอีสาน เพ่ิมแรง
บันดาลใจสร้างความเลื่อมใสศรัทธามากกว่าแค่จัดทัวร์ไหว้พระธรรมดาทั่วๆ ไป “ไปดูร่องรอยหลวงปู่มั่น 
หลวงพ่อชา เพื่อไปดูวัตรปฏิบัติของท่าน พอไปดูแล้วมันก็ได้ผลเรื่องจิตใจที่แตกต่างจากการเห็น
พระในกรุงเทพฯ อยากพาผู้คนไปเห็นแรงบันดาลใจไปเห็นวัตรปฏิบัติ เพราะไม่งั้นบางทีเราแค่พูดกัน 
ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีแค่ไปไหว้พระท าบุญ 9 วัดไหว้เสร็จก็จบ” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ได้เห็นความส าคัญ
ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “อาชีพเกษตรกร ซึ่งอันนี้
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เป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่ง ที่เราพยายามจะปลูกฝังให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่ เพราะเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง 
เป็นอาชีพที่เราต้องด ารงรักษาไว้ เราก็พยายามที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยว
ในฟาร์ม” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) ได้แรงบันดาลใจจากตัวอย่างความคิดความฝันการฝ่าฟันอุปสรรค
เพ่ือความส าเร็จของชีวิตอย่างกรณีเจ้าของฟาร์มโชคชัย “การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของสะสมเป็นการจ าลอง
คอกโคคอกแรกในช่วงเริ่มแรกที่มีการบุกเบิกท าฟาร์มคุณโชคชัย คุณโชคชัยผู้ก่อตั้งฟาร์มโชคชัย
จะมีค าพูดติดปาก ว่าผมฝันอยากเป็นคาวบอย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้ท าตามความฝัน
ของตน” (คนที่ 36, สัมภาษณ์) กิจกรรมในลักษณะเหล่านี้เมื่อถูกน าเสนอแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ย่อมเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตให้ข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงโดยทั่วไป 
 4) กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ คือ การจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์
ที่แตกต่างจากที่เคยเป็นให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่มีโอกาสได้รับในชีวิตปกติ
ของตน เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในการท่องเที่ยว 
 กิจกรรมที่น าเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากการเรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน 
“พอเราพาคนกรุงเทพฯพาคนที่ไม่เคยรู้จักไปก็จะรู้สึกประหลาดใจว่าวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนมันเรียบง่าย
มีความเอ้ืออาทรมีความน่าอยู่” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ได้รับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ไม่เคยได้สัมผัส 
“เล่นกระดานเลนจุดเด่นที่ว่ามาเที่ยวแล้วต้องนึกถึงคลองโคนเท่านั้น เพราะว่าไปหาที่อ่ืน ก็ไม่มีเลย
ไม่มีกระดานเล่นแบบนี้ ถามว่าบางที่เขามีเลนแต่ถามว่า วิถีชีวิตเขาไม่ได้คิดกระดานเลนแบบนี้ ” 
(คนที่ 5, สัมภาษณ์) ได้ทดลองท ากิจกรรมที่ไม่เคยมีโอกาสได้ท าในวิถีชีวิตปกติของตน “อย่างนักเรียน
จากประเทศอังกฤษประเทศฮอลแลนด์มากันเป็นกลุ่มเราก็จะพาไปท านา ปลูกข้าว ท าบายศรีสู่ขวัญ 
ให้เขาได้ท ากิจกรรมที่ไม่เคยท า” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) กิจกรรมเหล่านี้นอกจากสร้างความสนุกสนาน
ส าราญใจแล้ว ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากชีวิตประจ าวันของตน  
 เมื่อวิถีชีวิตปกติของคนกลุ่มหนึ่งกลายเป็นความแปลกใหม่ของคนอีกกลุ่มหนึ่ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างจึงเกิดขึ้น “ไปลงเรือไปเล่นน้ าบางวันก็ไปลงอวนกู
อ้วนกูปลาแต่ต้องตื่นเช้ามืดนิดหน่อยแล้วคนที่พาไปก็คือชาวบ้านได้ครับเจ้าของบ้านพักเป็นไกด์ในตัวเลย” 
(คนที่ 26, สัมภาษณ์) กลายเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างวัฒนธรรมที่เข้ามาสัมผัส 
“ช่วงเช้าจะพาไปดูการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็จับกุ้งจับปลาซื้อปูซื้อปลาฝรั่งก็จะชอบดูกรีดยาง ได้ดูวิถีชีวิต
ของชาวเกาะ มีการด านาเกี่ยวข้าว แต่เป็นช่วงฤดูกาล” (คนที่ 27, สัมภาษณ)์ กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์
ที่แตกต่างจึงเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ยังเป็นโอกาสเพ่ิมพูน
ความรู้ไปด้วยพร้อมกัน “แน่นอนว่าคุณจะได้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากที่อ่ืน เพราะว่า
ที่นี ่นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลิน คุณยังจะได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของอาชีพ อาชีพโคนม 
อาชีพเกษตรกร ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่ง ที่เราพยายามจะปลูกฝังให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่  
เพราะเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นอาชีพที่เราต้องด ารงรักษาไว้และต้องท าให้ดี เพราะนี่คือหัว ใจหลัก
ของฟาร์มโชคชัย ก็คืออาชีพโคนม” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) 
 5) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมที่แฝงด้วยสารประโยชน์
ให้นักท่องเที่ยวได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้เห็น
และได้สัมผัสในสถานที่จริง 
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 การจัดกิจกรรมที่น าเสนอเนื้อหาความรู้ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของชุมชน “เริ่มขยับไปตามที่มีแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวมีร่องรอยทางพระพุทธศาสนา พาไปดูแหล่งผลิตไปชุมชนโฮมสเตย์ต่างๆ 
ที่เขามีผลิตผ้าย้อมครามผ้าต่าง” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ประวัติความเป็นมาที่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนการพัฒนา
สู่การท่องเที่ยว “ที่มาเป็นศูนย์มายังไงความเป็นมายังไงของป่าชายเลนปลูกป่าปลูกยังไง วิธีการปลูก
ยังไงให้ต้นไม้รอด” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) หรือแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น 
“เขาก็มาดูเรื่องการอนุรักษ์ อย่างอนุรักษ์ป่า ดูวิถีชีวิตชาวบ้าน บางทีเขาก็มาดูแล้ว ก็เอาไปท าที่บ้านเขา” 
(คนที่ 17, สัมภาษณ์) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเจ้าขององค์ความรู้
ผู้ถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรง “มาเดินดูที่นี่ บางทีลูกค้าเขาอยากได้แบบนั้นเขาก็สามารถมาคุย
กับคนท าได้ อยากรู้เรื่องอะไรก็คุยกันได้ถามกันได้” (คนที่ 10, สัมภาษณ์)  
 กิจกรรมที่สร้างสรรค์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในต้นทุนทางวัฒนธรรมในธรรมชาติ
ของชุมชน ท าให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและสัมผัสจากประสบการณ์จริง “ปีนี้ก็เลยเอารวบรวมไว้เอาปลาบ่อ
นู้นมาใส่บ่อนี้เอาปลานกแก้วมารวมกันกับปลาปักเป้า ใส่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษา ก็ได้มาเห็น
ของจริง” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตที่เป็นของดั้งเดิม
ในท้องถิ่น “เราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการท าอาชีพตีเหล็ก แล้วก็เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้ในเรื่อง
ของอาคารสถาปัตยกรรม ที่จุดเด่นของย่านเมืองเก่าภูเก็ต” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ซึ่งให้ทั้งความรู้ผ่านเนื้อหา
ประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้ทักษะทางสังคมที่แฝงอยู่ในแต่ละกิจกรรม “ได้ความรู้เกี่ยวกับฟาร์มโคนม 
CSR ของฟาร์มโชคชัย ภายในโครงการต่างๆ โดยทุกกิจกรรมที่เด็กๆ ได้เข้าร่วมก็จะแฝงการเรียนรู้ 
อยู่ในนั้นด้วย เช่น ได้มาการขี่ม้า เด็กๆ ก็จะได้ฝึก และเรียนรู้เรื่องการขี่ม้า การอยู่ร่วมกับสัตว์  
ป้อนอาหารสัตว์ การรู้จักให้ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) ท าให้การจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 กล่าวคือ การน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาน าเสนอในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์นับเป็นรูปแบบการจัดการที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์
ที่แปลกใหม่น่าสนใจสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว สอดคล้องกับลักษณะของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวต่อกระบวนการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งกว่าการเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดียว ซึ่งการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นไปใน 5 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต กิจกรรมที่สร้าง
ความประทับใจ กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นแนวทางหนึ่งในการน าทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่มาน าเสนอผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กลายเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมต่อรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพ 15 แผนภาพการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(activity creation management) 
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ภาพ 15 แผนภาพการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (activity creation management) 
 

 4.2.4 การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 
 การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (communication creation management) คือ การน าเสนอ
เรื่องราวข้อมูลรายละเอียดของทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้ง  
ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ยอมรับเข้าใจ  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ความเคารพในทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือให้การท่องเที่ยว
ด าเนินต่อไปได้อย่างยืนยาว และยังรวมถึงการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการจัดการเชิงสร้างสรรค์มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) ส่งเสริมการเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรม คือ การเปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส
กับทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น สร้างโอกาสในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราว
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในแต่ละพ้ืนที่  
 การสื่อสารเรื่องราวเพ่ือการเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรมนอกจากอาศัยการบอกเล่าแล้ว 
ยังต้องเปิดโอกาสให้เข้าไปเรียนรู้ไปสัมผัสกับประสบการณ์จริง “เราก็อยากเป็นตัวกลางพาไปเปิดโลก 
ทั้งในส่วนของความสัมพันธ์ ทั้งเรียนรู้รอยวัฒนธรรม รอยพระพุทธศาสนา เราได้มองโบราณสถาน
ในมุมที่ต่างไป ได้ไปเห็นวิถีชุมชน พ่อออก แม่ออก ใส่ผ้าที่ทอเอง หิ้วตะกร้าหวายมาวัดลวดลายสวยงาม 
ท าให้รู้สึกว่าเราหยาบมากในเรื่องข้าวของ” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ต้องเปิดพ้ืนที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าไปสัมผัส
กับสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติของท้องถิ่น “โฮมสเตย์ของเรามันเป็นแบบพักกับเจ้าของบ้าน 
เป็นโฮมสเตย์จริงๆ อยู่กับเจ้าของบ้าน”(คนที่ 16, สัมภาษณ์) โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง “จริงๆ ในวัดๆ นึงมีเรื่องราวมากมาย
ที่ซ่อนตัวอยู่ แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีคนแนะน า ขาดคนที่จะเป็นคนสื่อสาร สวนโมกข์กรุงเทพฯ กับ ททท.  
ก็พยายามจะสื่อเรื่องนี้” (คนที ่3, สัมภาษณ์) 
 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน ด้วยการร่วมกัน
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการน าเสนอต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ 
“จัดงานกิจกรรมย้อนอดีตเมืองเก่าขึ้นมา มีกิจกรรมท าอาหาร เช่น การท าขนมครก ท าข้าวย าอร่อย 

การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
(Activity Creation Management) 

กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต 

กิจกรรมที่สร้างความ
ประทับใจ 

กิจกรรมที่สร้าง 
แรงบันดาลใจ 

กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ในเรื่องของการแต่งกายเราก็เอากลับมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าจริงๆ แล้วเรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่น” 
(คนที่ 20, สัมภาษณ์) นอกจากจะท าให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนแล้ว ยังเป็นโอกาส
ให้คนต่างถิ่นต่างพ้ืนที่ ได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษา สัมผัสทุนทางวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
“เมืองเก่าภูเก็ตเราจะเรียกว่า harmony street เป็นถนนที่โรงการนี้ทุกเชื้อชาติบนถนนเส้นนี้ในย่านเมืองเก่า
นี่มีทั้งชาวจีนมีทั้งชาวคริสต์ชาวซิกข์ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ก็จะมีศาสนสถานที่ส าคัญ” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมการเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรม
ได้เป็นอย่างด ี
 2) สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม คือ การท าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการอยู่ร่มกับชุมชนอย่างใกล้ชิด
ท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม วิธีคิดวิธีปฏิบัติของคน
ในชนบทที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน “เวลาไปเวียนเทียนใช้แก้วน้ าเสียบเทียนรู้สึกว่าเราไฮโซมาก 
พอไปทางอีสานที่ศรีสะเกษไม่มีแก้วพลาสติก ก็คิดว่าจะถือยังไงไม่ให้ร้อน แม่ออกก็บอกว่านี่ไงลูก
เด็ดใบไม้มาใบนึงแล้วเอาเทียนเสียบ แค่นี้เทียนก็ไม่หยดโดนมือแล้ว เขาอยู่กับธรรมชาติ เราเสียอีก
กลับมองไม่เห็นทั้งที่ใบไม้ก็อยู่รอบตัวเรา มองหาแต่ขวดพลาสติก” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน “สิ่งที่สะท้อนออกมาจากการเดินทางคือก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันคนเมืองคนไปก็ได้เรียนรู้
ศรัทธาชาวบ้านเองก็ได้เรียนรู้การจัดการในการต้อนรับคนนอก” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติ 
 เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้าไปอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ย่อมได้รับความรู้ความเบิกบานได้เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น
ชุมชนในขณะที่ชุมชนเองก็ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักท่องเที่ยว “เรื่องท่องเที่ยวมาเริ่มจุดประกายว่า
ถ้าเรามาพักที่นี่ดีกว่าให้คนมาพักที่โรงแรมรีสอร์ทพักกับชุมชนดีกว่าก็จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วย” 
(คนที่ 26, สัมภาษณ์) ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในการเข้าไปสัมผัสชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลาย ท าให้เกิด
ความเข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น “ในเมืองทุ่งคามีชาวจีนฮกเกี้ยน
อพยพมาจ านวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมืองเก่าภูเก็ตเราเป็นเมืองนานาชาติหรือเมืองพหุสังคมหรือเมือง
ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) 
 3) การสร้างผู้สื่อความหมายในท้องถิ่น คือ การสร้างผู้บรรยายหรือนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่นซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่หรือในชุมชน ที่ท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจรวมถึงได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยว 
 การสร้างผู้สื่อความหมายในท้องถิ่นที่ท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างมัคคุเทศก์น้อย “มีมัคคุเทศก์น้อยพาชมภาพเขียนหรือรอยกลีบบัว” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นเด็กนักเรียน “ปกติจะมีมัคคุเทศก์น้อย คือ เป็นเด็กนักเรียนมาพาชมสถานที่แล้วก็อธิบาย
เรื่องราวต่างๆ” (คนที่ 18, สัมภาษณ)์ จะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กับสถานที่ท่องเที่ยวและท าให้เด็กเยาวชน
ได้เรียนรู้เรื่อราวในท้องถิ่นของตนเองไปด้วยในตัว ท าให้การเดินทางทองเที่ยวได้รับความรู้และความบันเทิง
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เพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกันในการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ต้องมีการสร้างวิทยากรให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
“การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในแนวนี้มันต้องมีคนที่วิทยากรที่น าไปแล้วเข้าใจ โดยเริ่มเดินทางก็คือวิทยากร
ของเราแต่พอไปถึงวัดก็เป็นเรื่องของวัดที่ต้องมีพระน ามีเรื่องของกระบวนการของทางวัดเรื่องของการปฏิบัติ” 
(คนที่ 3, สัมภาษณ)์ เพ่ือช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์และความสุขจากการเดินทาง 
 นอกเหนือจากการเพ่ิมอรรถรสในการท่องเที่ยวแล้ว การบอกเล่าประวัติความเป็นมา
ของสถานที่และวิธีปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยวยังช่วยท าให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตัว
ได้อย่างถูกต้อง “เราจะมีคู่บรรยายเลยจะพูดให้น้องๆ เขาฟังว่าตรงนี้ ก่อตั้งมายังไงจุดประสงค์หลัก
คืออะไร การท ากิจกรรมหลักของเราต้องปฏิบัติอย่างไร ให้ปลอดภัย” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) การบอกเล่า
เรื่องราวความเป็นมาต่างๆ ของชุมชน “ถ้ามีคนมาก็ข้ึนรถมาร้านค้ามาลงจากรถตัวหนอนก็จะมีคนบรรยายว่า
เป็นยังไงมายังไงเรื่องของการที่แกะสลัก ก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็คณะกรรมการผู้ช่วย
ที่ช่วยกัน” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) ด้วยการบรรยายข้อมูลในระหว่างการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ 
“ต้องมีเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็จะต้องมีข้อมูลที่บรรยายให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่า ข้อมูลตรงนี้
แต่มันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญก็คือ เส้นทางกับข้อมูลการท่องเที่ยวและเดินไปด้วยกัน” (คนที่ 19, 
สัมภาษณ์) ผ่านผู้สื่อความหมายท้องถิ่นซึ่งเป็นคนในชุมชนช่วยเพ่ิมความสมบูรณ์และอรรถรสในการเดินทาง
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น “มีไกด์มาแต่ก็ต้องไกด์ชุมชนด้วยเป็นตัวหลักเพราะว่าการอธิบายมันจะเป็นตัวหลัก
มากกว่าอย่างเช่นว่าคนเชียงใหม่มาพูดเรื่องเกาะยาวมันไม่มันไม่สมบูรณ์ต้องคนเกาะยาวโดยตรงพูดดีกว่า” 
(คนที่ 26, สัมภาษณ)์ 
 4) สร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน คือ การประชาสัมพันธ์บอกเล่า
เรื่องราวความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน บอกถึงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ตามรูปแบบวิถีชีวิต
ของชุมชนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดก
ทางวัฒนธรรมของชุมชน  
 การสร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เริ่มด้วยการให้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปในพื้นที่ “เราอธิบายครบว่า
คุณจะต้องไปพบกับอะไรบ้าง พอเขาไปก็จะรู้สึกว่าเออเราก็อยู่ได้นะ” (คนที่  2, สัมภาษณ์ ) บอกถึง
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม “ส่วนนักท่องเที่ยวนะครับเราก็พูดเสมอว่า 
ทุกท่านมาวันนี้เพื่อที่จะมา อนุรักษ์ ขยะอย่าทิ้งขว้างเพราะเราเตรียมถังขยะไว้เรียบร้อยแล้ว ” 
(คนที่ 5, สัมภาษณ์) สร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
“อย่างนักท่องเที่ยวเราก็จะบอกว่าปลาในนี้เราไม่สามารถจะจับได้เราต้องไปจับนอกเขตเพราะว่าตรงนี้
เป็นเขตอนุรักษ์ถ้าจะจับก็เลยไปหน่อยตรงนี้ให้อนุรักษ์ไว้” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เข้าใจและให้ความเคารพต่อแนวทางปฏิบัติในการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน  
 ในบางพื้นที่อาจมีการตั้งศูนย์บริการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ
กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกฎระเบียบของชุมชนซึ่งเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
“เรามีศูนย์ข้อมูลของชุมชนเวลานักท่องเที่ยวมาก็มาที่นี่ก่อนมาฟังบรรยายสรุปของที่นี่เริ่มของข้อมูลทั่วไป
เรื่องของกิจกรรมเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆ  เราก็บรรยายสรุปเรื่องข้อมูลทั่วไปเรื่องเกาะยาว
เรื่องของชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องกติกาของชุมชน” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในเบื้องต้นเพ่ือป้องกันปัญหาในการอยู่ร่วมกับชุมชน “มีการคุยกันก่อนต้องเคารพชุมชนต้องไม่ท าลาย
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สิ่งแวดล้อมเรื่องของการทิ้งขยะเรื่องของการมึนเมาเราต้องมีการคุยกันก่อนเริ่มการแต่งกาย  ก็ให้มี
ความเหมาะสมกับชุมชนต้องมีการเคารพมากกว่านี้ถ้าเราคุยกันก่อนมันก็จะคุยกันง่ายกว่า” (คนที่ 27, 
สัมภาษณ์) และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมความระมัดระวังในระหว่างการท่องเที่ยว “เราจะแจ้งก่อนขึ้นชม
ถ้าระหว่างที่เดินชมเราเห็นมีการสัมผัสอะไรอย่างนี้ เราก็จะขออนุญาตแจ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าของบางอย่าง 
อย่างของสะสมในชั้นที่ 2 จะเป็นของสะสมที่หายาก และวางอยู่ถ้าเราไม่แจ้งแล้วถ้าลูกค้าไปโดน 
มันก็จะเกิดความเสียหาย” (คนที่ 36, สัมภาษณ์)  
 5) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว คือ การน าเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว
ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้รับทราบด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อต่างๆ 
รวมถึงสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 การสื่อสารด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน ในปัจจุบัน
มีการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น “ข่าวในเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส เพจบุญจาริก เพจของสวนโมกข์ และมีของ ททท. ด้วย” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) สร้างระบบสมาชิก
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ “มีสมัครสมาชิกในระบบไลน์เป็นระบบ social ซึ่งก็มี
การประเมินมีการประชาสัมพันธ์ติดต่อส่งข่าวท าให้งานหลายๆ อย่างมันเหมือนลงล็อคอยู่แล้ว” (คนที่ 3, 
สัมภาษณ์) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ข่าวสารเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมขึ้น “เราเพ่ิงจะมี 
facebook เมื่อปีที่แล้ว ต้องบอกว่าแขกร้อยละ 60 มาแบบปากต่อปากอีก 40 ก็จะมาจากทางโซเชียล” 
(คนที่ 5, สัมภาษณ์) พลังของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนโลกออนไลน์ช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึน “มีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ โรงเรียนอะไรต่างๆ ซึ่งมาท ากิจกรรมและ
หลายร้อยคนน่ะประการหนึ่ง ประการที่ 2 ก็คือเราท าเว็บไซต์ออกไป มันก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วอีกอย่างก็คือ 
คนที่เขามาเขาไปลง pantip ให้มันกระจายไปแบบปากต่อปาก” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) 
 นอกจากรูปแบบการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ รู้จักเพ่ิมมากขึ้น 
“ท่องเที่ยวเขาจัดงานแล้วให้เราไปออกบูท บางทีก็ไปไปของพัฒนาชุมชน อย่างมีงานหอประชุมนานาชาติ
เราก็ต้องไปจัดงานเอาสินค้าไปไปแกะโชว์ให้เขาดู ถ้าเขามีแจ้งเราก็ต้องไป” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) หน่วยงาน
อย่างมหาวิทยาลัยก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยประชาสัมพันธ์ “มีกลุ่ม ททท. แล้วก็หน่วยงานของมหาลัย
ของที่นี่ก็เข้ามาช่วยเราอยู่มาจัดซุ้ม ก็มีส่วนการศึกษาราชการเข้ามาดูมาช่วยบ้างอย่างป้ายเขาก็ท ามาให้
ที่เขียนว่าหาดผาขน มาช่วยประชาสัมพันธ์” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) แม้แต่ตัวนักท่องเที่ยวเองก็มีส่วนช่วย
ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกัน “ต่างชาติก็มีทางอินเตอร์เน็ตแล้วก็ทางสื่อออนไลน์
แล้วก็ lonely planet ที่เป็นหนังสือ บางทีพวกท่ีมาก่อนเขาก็คุยให้ฟัง ตอนนี้ก็มีเบอร์ขึ้นไลน์ก็จะง่าย
การสื่อสารมันง่ายสะดวกตอนนี้” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) ท าให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นได้ง่ายข้ึน 
 เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อาศัยต้นทุนหลัก คือ ทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถท าความเข้าใจได้ด้วยการดูหรือการชมเท่านั้น ต้องอาศัยการจัดการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสื่อความหมายของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจ
ในเนื้อหาของทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้น การจัดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึง
ทุนทางวัฒนธรรม การน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น 
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การสร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จึงเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพ 16 แผนภาพแสดงการจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (communication 
creation management) 
 

 
 

ภาพ 16 แผนภาพแสดงการจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (communication creation management) 
 

 4.2.5 การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ 
 การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ (impact creation management) การจัดการที่ค านึงถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการค านึงถึงการฟ้ืนฟูและรักษาทุน
ทางวัฒนธรรม กระจายรายได้สู่สมาชิกในชุมชน ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ ยึดหลัก
ของความพอเพียง ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้าง
ความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1) การฟื้นฟูและรักษาทุนทางวัฒนธรรม คือ การร่วมกันฟื้นฟูและดูแลรักษาทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้คงความสมบูรณ์มากที่สุด เพ่ือส่งต่อต้นทุนส าคัญและล้ าค่าเป็นมรดกให้คนรุ่นหลัง
ได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่สั่งสมไว้ต่อไป 
 สร้างการฟ้ืนฟูและรักษาทุนทางวัฒนธรรม โดยเริ่มต้นด้วยการท าให้ชุมชนเห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตน “บางทเีขาชินกับการนุ่งซิ่น ถือตะกร้าแต่เขาไม่รู้เลยว่ามันสวย พอเรา
ไปเห็นชอบอยากได้ก็ท าให้เขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่บางทีเขาก็หลงลืมว่ามันสวย” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) 
ก าหนดวัตถุประสงค์และสร้างอุดมาการณ์ร่วมกันในการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม “จุดประสงค์ของเรา
จะให้ท ายังไงก็ได้ให้ป่าของเราเพ่ิมอันนี้ คือ จุดหลักของศูนย์ป่าชายเลน แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เหลือ
ที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นสถานที่ คือ ความเข้มแข็งของชุมชนนี่ไม่ว่าจะเป็นผลพลอยได้ เราก็มีอุดมการณ์ด้วยกัน 
สร้างป่าให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) ส่งต่อภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังด้วยความภาคภูมิใจ 
“ศาลาไม้สักวัดบ้านถวายตรงจุดนี้ คือเป็นของคนบ้านถวายจริง ๆ สืบทอดภูมิปัญญาของเราไปช่วยกันท า 
มีอะไรก็ช่วยกันตั้งแต่ก่อสร้าง ท ากันเองรวมกลุ่มกันของช่างมาที่สืบทอดกันมา” (คนที่ 8, สัมภาษณ)์ 

การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 
(Communication Creation Management) 

ส่งเสริมการเข้าถึง
ทุนทางวัฒนธรรม 

สร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

การสร้างนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น 

การสร้างนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่น 

การประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยว 
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 การรักษาทุนทางวัฒนธรรมรวมถึงการถ่ายทอดสืบสานสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง “วัดเราก็จะมีศาลาที่เราท า จะมีช่างหลายช่างในหมู่บ้าน
ช่างเดินลาย ช่างติดกระจก ช่างติดทอง ช่างท าสี ช่างแกะ ช่างปั้นลงร่วมกันในศาลานั้น ที่เป็นไม้สักนั่นน่ะ
จะเก็บไว้ตรงนั้นเผื่อวันหน้าถ้าจากโลกนี้ไปจะได้เป็นอนุสร ของคนรุ่นหลังว่านี่รุ่นก่อนเขาท ากันไว้” 
(คนที่ 10, สัมภาษณ์) เพ่ือให้เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่เก็บซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิต
ของชุมชน “เรื่องของสถาปัตยกรรมมันก็จะหายไปตามกาลเวลา เพราะเรามองว่าการซ่อมแซมใช้เงิน
เป็นจ านวนมาก ทุบทิ้งสร้างตึกใหม่มันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแต่เราต้องท าให้เขาเห็นคุณค่าในเรื่อง
ของสิ่งที่มันถูกถ่ายทอดมา” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) น าไปสู่การรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ในการร่วมกันอนุรักษ์
ทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน “พยายามรวมกลุ่มเด็กของคนรุ่นใหม่ที่สนใจแล้วก็จะถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่างๆ พวกนี้มันให้มันก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งและท าให้คนเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันมีคุณค่านะ
แต่ด้วยความที่ว่าพอเรามีกลุ่มสนใจประวัติศาสตร์กลุ่มพรุ่งนี้ก็เริ่มสนใจละว่าถ้าจะซ่อมอาคารจะท ายังไง” 
(คนที่ 23, สัมภาษณ)์ 
 การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเป็นพลังส าคัญในการดูแลรักษาทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในชุมชนของตน “มีการรวมตัวกันขึ้นเพราะว่าการเราจับสัตว์น้ าได้ลดลง รายได้ลดลงก็ท าให้
ชุมชนเดือดร้อน เราต้องอพยพอยู่ต่างถ่ิน อยู่ต่างถิ่นก็มีค่าใช้จ่ายสูงก็ต้องกลับมาที่เดิมอีก ตอนนี้ก็เลย
มีการรวมตัวกันขึ้นมารวมพลังกันช่วยกันดูแลทรัพยากรชายฝั่ง และต่อต้านคนที่ท าผิดกฎหมายในชุมชน
ก็ร่วมมือกันเพราะการจับสัตว์น้ าที่ผิดวิธีถ้าเราหยุดการท าลายจะฟ้ืนตัวเร็วมาก” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) 
เมื่อทุนทางวัฒนธรรมอย่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับการดูแลรักษาการจัดการท่องเที่ยวอย่างไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม “หลายอย่างก็คิดว่าต้องปรับปรุงกันไปอีกเรื่อยๆ แต่เราก็ไม่ได้ปรับให้ทิวทัศน์มันเสีย 
เราก็ปรับให้มันเรียบร้อย ให้คนมาเที่ยวรู้สึกสะดวกสวยขึ้นแต่ไม่กระทบกับธรรมชาติเราเน้นใช้คน
ให้มากที่สุดไม่ใช้เครื่อง เพราะเรากระจายรายได้ให้คนในหมู่บ้าน” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) ท าให้ทุน
ทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่สมาชิกในชุมชนก็มีรายได้เพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน 
 นอกจากการดูแลรักษาด้วยการไม่ท าลายทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว การซ่อมแซม
ฟ้ืนฟูส่วนที่สึกหรอก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน มีการจัดสรรรายได้เพ่ือการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
“ได้มาแล้ว 100 บาทก็ต้องหักไว้ค่าสิ่งแวดล้อมทุกๆ คนครับเราจะหักไว้ในนั้นเลย อย่างเราได้มา 2 คน
ก็ 200 ก็หาเข้ากองกลางไว้ เลยท าบัญชีไว้ เลยเป็นงบเรื่องสิ่งแวดล้อมในวันที่ 5 ธันวา หรือ 12 สิงหา
ก็จะปลูกป่า” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) หรือแม้แต่การรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมของชุมชนที่ใกล้จะสูญหายนอกจาก
จะท าเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับชมแล้ว “วัฒนธรรมของเรา เราเป็นเจ้าของบ้านท ายังไงให้เขามีความอบอุ่น
ประทับใจอยากมาอีกจุดเด่นของเราคือวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเรา มีการละเล่นให้ด้วยมีการร าเบิ่งโขง
ร าผีขนน้ า นี่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราทั้งหมดถ้าไม่รื้อฟ้ืนขึ้นมาก็ไม่รู้จัก” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) 
ยังท าให้ชุมชนได้โอกาสในการรักษาทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชุมชนให้ยั่งยื นสืบต่อไปได้
ยาวนานขึ้นอีกด้วย “ตอนนี้ทางโรงเรียนเขาก็ให้นักเรียนใส่ชุดไทยด าวันหนึ่งอาทิตย์ละ 1 วัน อันนี้
เป็นชุดที่ปกติเราใส่สมัยก่อนแล้วใส่แบบนี้” (คนที่ 33, สัมภาษณ์) 
 2) การกระจายรายได้ คือ การแบ่งปันผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสู่สมาชิกในชุมชน 
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ ให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
และแบ่งปันรายได้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการท่องเที่ยว 
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 การกระจายรายได้ คือ การจัดให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนได้รับรายได้จากกิจกรรม
การท่องเที่ยว “แขกมาปลูกป่านี่เราก็ต้องมีการเก็บค่าสถานที่บ้าง ค่าอาหารบ้าง มีกิจกรรมค่าเรือบ้าง 
คือ ค่าเรือนี่เราก็ต้องให้ทางคนเรือ ค่าอาหารเราก็ให้ทางแม่บ้าน ส่วนค่าสถานที่นี้เราก็เก็บไว้ เพ่ือท านุบ ารุง
สถานที่ พูดถึงว่าเราก็ใช้คนในท้องถิ่นเราเป็นคนคลองโคลนโดยแท้ครับไม่มีคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัด
มาเลย” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) และได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจร่วมกัน“ถ้าคนเยอะก็ให้แม่ครัว
ทางวัดท ารายได้ก็ตกไปสู่ชุมชน ให้เขาท ากับข้าวเลี้ยงเรา กับข้าวก็เป็นกับข้าวพื้นบ้าน ผักบางอย่าง
ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักก็ได้กิน บางทีไปเจอเขานุ่งผ้าซิ่นมา เราก็ตามไปถามไปซื้อ เงินก็ตกสู่ชุมชน 
ทั้งค่าอาหารและอย่างอ่ืน” (คนที่ 2, สัมภาษณ์)  
 ในการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเครือข่ายสมาชิก “เขาก็ไม่ต้องหาลูกค้า
เขาก็รับลูกค้าไปจากเราแบ่งปันกันแต่เราก็ยังได้อยู่ เพราะงั้นจะได้น้อยได้มากได้น้อยเสมอตัวนี่ถ้ามีงาน
เราก็ท าหมด เพ่ือให้คนเรือเขามีรายได้” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) ช่วยสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิก
ในชุมชน “กลุ่มแกะสลักบ้านถวาย ใครแกะแล้วก็สามารถเอามาวางขายได้ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไร
ของยังขายไม่ได้ก็เอามาวางขายไว้ตรงนี้ ให้ทุกคนมีที่ขายมีรายได้” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชนด้วยการกระจายรายได้ให้กว้างขวางออกไป “อย่างเช่น ช่วงปิดเทอมก็จะมีเด็กที่ปิดเทอม
มาช่วยเราลงแม่น้ าบ้าง ช่วยดูแลบ้างหารายได้บ้างอย่างแพละ 300 อย่างคนท าเขาก็จะจ่ายให้หมู่บ้านไป 
100 บาท แล้วคนถ่อเรือก็จะรับไป 100 เจ้าของแพก็จะได้ 100 บาทกระจายรายได้ในหมู่บ้าน” (คนที่ 16, 
สัมภาษณ)์ 
 เมื่อมีการจัดการให้เกิดการสร้างงานกระจายรายได้ สมาชิกในชุมชนก็ได้โอกาส
ในการสร้างรายได้ ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานเพ่ือไปท ามาหากินนอกพ้ืนที่ “ก็มาช่วยกันปรับปรุงให้ชาวบ้าน
ได้มีรายได้ไม่ต้องไปรับจ้างอะไรในเมืองแพเสียเราก็ปรับให้มันเรียบร้อยให้คนมาเที่ยวรู้สึกสะดวกสวยขึ้น
แต่ไม่กระทบกับธรรมชาติเราเน้นใช้คนให้มากที่สุดไม่ใช้เครื่อง เพราะเรากระจายรายได้ให้คนในหมู่บ้าน” 
(คนที่ 17, สัมภาษณ์) ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการโดยชุมชนย่อมเกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชน 
“ก็บริหารจัดการโดยการกระจายรายได้ รายได้ที่การที่เราเก็บจากการท่องเที่ยวมาแล้วก็จะแบ่งให้เขา
นี่เขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าเราคิดเองท าเอง” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) หากมี
การจัดการให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วม และแบ่งปันรายได้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการท่องเที่ยว
มีความโปร่งใสเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาในการจัดการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี “การบริหารมันจะไม่ลงตัว
ถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงิน เพราะการเงินจะเข้ากลุ่มได้ทุกเวลาต้องให้โปร่งใสและกระจายให้ทั่วถึง
กันก็จะไม่มีปัญหา” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) 
 3) ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ คือ การค านึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยว
จะได้รับทั้งในส่วนของความรู้และความสะดวกสบายในการท ากิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงพ้ืนที่
และชุมชนที่ให้บริการไม่ให้กระทบกระเทือนกับการด าเนินวิถีชีวิตปกติของคนในท้องถิ่นมากจนเกินไป 
 เรื่องของขีดความสามารถในการรองรับได้เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงทั้งฝั่งของผู้ให้และผู้รับ 
จ านวนนักท่องเที่ยวมากเกินไปอาจท าให้การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ไม่เป็นไปได้อย่างเต็มที่ “ในแต่ละครั้ง
ของการอบรมเฉพาะถ้าคนมากกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ การไปจ านวนมากกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์
ในการเรียนรู้ร่วมกัน” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ความสะดวกในการท ากิจกรรมหรือที่พักอาศัยก็ไม่ได้รับ
อย่างเพียงพอ “ต้องระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย ถ้ามาแล้วล าบาก กินไม่พอ สถานที่รองรับไม่พอ 
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ไม่พอไปเสียทุกอย่าง เราก็ต้องเปลี่ยนวัน ต้องย้ายวัน คือ ก็ต้องให้เขาจองวันอ่ืนแทน” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) 
การนัดหมายกับสถานที่ล่วงหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมจะช่วยให้การจัดกิจกรรมเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
“ต้องนัดล่วงหน้าก่อน ถ้าต้องการท ากิจกรรมควบคู่นี่ต้องนัดล่วงหน้าอย่างเดียว เพราะว่ามันมีปัญหา
เรื่องคลื่นลม ซึ่งคุณไม่รู้เพราะเราจะรู้ว่า ช่วงนี้ออกไปได้ เวลานี้นะ น้ าแห้งเวลาเก็บหอยได้เวลานี้
เก็บหอยไม่ได้ คือ เราจะต้องรู้น้ าหรือลมประการหนึ่ง ประการที่สอง ก็คือ ความพร้อมของผมไม่ใช่เรือทุกล า
ต้องมาจอดรอ คือ ถ้าไม่มีแขกมาทุกคนออกทะเลท ามาหากิน” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) 
 นักท่องเที่ยวควรยอมรับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ท่องเที่ยวในขณะที่เจ้าของบ้าน
ก็มีจุดยืนในการต้อนรับ “ถ้าคนเขาอยากจะสะดวกสบายก็ให้ไปอยู่โรงแรมเรา โฮมสเตย์มันก็ต้องนอน
อยู่กับบ้านเรากินอยู่กับเราถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเราต้องใจแข็ง” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) 
ซึ่งการติดต่อประสานงานล่วงหน้าจะช่วยให้ทราบรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี “ถ้ามาเป็นคณะ
ติดต่อมาก่อนก็จะสะดวกกว่าเราดูแลได้ทั่วถึงค่าใช้จ่ายก็ไม่สูง มาคนเดียวชมการแสดงมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะ 
ถ้าค่าใช้จ่ายเยอะเราจะไม่แนะน าไม่ให้ท า” (คนที่ 32, สัมภาษณ์) ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่ในขณะที่ไม่กระทบกับวิถีชีวิตปกติของเจ้าของสถานที่ “เราจะไม่ได้เปิดเป็นจ านวนมาก
ให้คนได้เข้า การรับนักท่องเที่ยวจ ากัดเพ่ือไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตปกติของเรา เราจะจ ากัดไว้ที่รอบละ 
75 ท่านแต่หากเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จากเพ่ิมรอบเป็นทั้งหมด 12 รอบ” (คนที่ 34, 
สัมภาษณ)์ 
 4) ยึดหลักความพอเพียง คือ การน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดตามความจ าเป็นและความเหมาะสม สร้างรายได้และความสุขให้กับสมาชิกในชุมชน  
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดีและพ่ึงพาตนเองได้  
 การที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเรียบง่าย 
“ใช้ดอกไม้ตามต้นไม้ เอาใบตองมาท าเป็นกรวย ก็ดูสวยงาม ไม่ต้องไปซื้อ ได้เรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ” 
(คนที่ 2, สัมภาษณ)์ โดยไม่เรียกร้องให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความเป็นอยู่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง “เขาเข้าใจ เข้าใจในสิ่งที่เราท า เขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรจากเราเยอะ ความสะดวกสบาย
แล้วราคาเราก็ถูก” (คนที่ 8, สัมภาษณ)์ จะเป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยมีความสุขบนพ้ืนฐาน
ของความพอเพียงและพ่ึงตนเองได้“มีความสุขที่ท าได้เพราะว่ามันไม่มีนายจ้างมันเป็นอิสระ อยากท าก็ท า 
บ้านก็อยู่ตรงนี้ ไม่ต้องไปแสวงหาอะไร แกะเสร็จก็ออกมาคนก็มาซื้อไป” (คนที่ 9, สัมภาษณ์) ซึ่งน าไปสู่
การสร้างความสุขความพอใจทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าของพ้ืนที่ “ชาวบ้านเองเราก็พอใจกับแบบนี้พอเพียง
เราอยู่ได้มีนักท่องเที่ยวมาบ้างก็เป็นรายได้เสริมคือนักท่องเที่ยวกับชุมชนอยู่กันได้” (คนที่ 27, สัมภาษณ)์ 
 แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยว
จากการอยู่ร่วมกับชุมชนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว “ธกส. 
เขาก็พาไปดูโฮมสเตย์เขาอยากจะให้เรากู้เงินมาท าก็เลยตั้งงบให้เราไปดูงาน เอาไปดูจะให้ท าแบบเขาบ้าง 
แต่ผมก็ว่าถ้าคนเขาอยากจะสะดวกสบายก็ให้ไปอยู่โรงแรมเรา โฮมสเตย์มันก็ต้องนอนอยู่กับบ้านเรา
กินอยู่กับเรา ถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเราต้องใจแข็ง” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) ถ้าชุมชน
มีความเข้าใจในจุดยืนของการท่องเที่ยวกระแสทางเลือกบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ด้วยการประยุกต์ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมรายได้ “ช่วงนั้นผมท ากลุ่มโฮมสเตย์แล้วก็ดูในหลวงรัชกาลที่ 9 
ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราก็คิดว่ามันมีของ มันมีปลาหลากหลายชนิดท ายังไงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์
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มากที่สุด” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการด ารงชีวิตของตนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง “ตอนนี้เราก็พยายามสืบสาน ปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงเราก็จะเริ่มพัฒนาโครงการต่างๆ ในฟาร์มเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ไบโอดีเซล โครงการ gas 
โครงการปลูกป่า โครงการส่งน้ ามัน โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะ โครงการบริหารจัดการน้ าเสีย
และทุกๆ อย่างเป็นโครงการที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) ความสุขจากรายได้
และความพึงพอใจในชีวิตย่อมเป็นสิ่งที่แสวงหาได้โดยง่ายในชุมชนของตนเอง “มีความสุขที่สุดเลยนะ
ถ้าคนไหนขี้เกียจก็ได้น้อยหน่อย คนไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ไหวก็กลับบ้านดีกว่า มาท าอย่างนี้ดีกว่ามีฝีมือ
มาท าเองมาเป็นนักธุรกิจเองดีกว่ารุ่นแม่กันอีกพ่อแม่ค้าลูกก็มาต่อ” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) 
 5) ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม คือ การท าให้การท่องเที่ยว
เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม เมื่อนักท่องเที่ยวคนต่างถิ่นเข้าไปเยี่ยมชม
เห็นคุณค่า เจ้าของพ้ืนที่เองก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจอยากที่จะสงวนรักษาทุนทางวัฒนธรรมของตนไว้ 
 รูปแบบการผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลก าไรเพียงอย่างเดียว “ไม่ได้ท าเพ่ือหวังก าไร เน้นความสะดวกปลอดภัย 
ค่าใช้จ่าย 4 วันประมาณ 2,100 บาท กินวัดนอนวัด เงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายก็ท าบุญสร้างประโยชน์
ดูแลพระศาสนา” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) ใช้การท่องเที่ยวมาสนับสนุนกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
“เราก็ไม่ได้ท าเชิงธุรกิจ เราท าการท่องเที่ยวอนุรักษ์ ก็คือ มาปลูกป่าเน้นปลูกป่าแล้วก็มีอาหารให้
ส าหรับแขกที่ต้องการทานอาหารแบบดั้งเดิม” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) หรือส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม
ของท้องถิ่น “กลุ่มแกะสลักบ้านถวาย ท างานแกะสลักอยู่ตรงนี้ เป็นศูนย์ของหมู่บ้านถวายโดยตรง  
ให้มาเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าอยู่ตรงนี้ เป็นเหมือนศูนย์กลางของบ้านถวาย” (คนที่ 8, สัมภาษณ์) รวมถึง
การอนุรักษ์รูปแบบการประกอบอาชีพดั้งเดิมที่ใกล้จะสูญหายให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง “คือ เขายังเปิด
ขายเครื่องมือแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่พอเลี้ยงตัวได้แต่ที่เขายังอยู่ได้ก็เพราะยังมีทุนเดิมอยู่
สองก็คือเขาอยากพักผ่อนอายุมากแล้วคืออาชีพพวกนี้มันเคยรุ่งเรืองแต่เราบอกว่าการท่องเที่ยวได้
แหละจะช่วยให้เขายังด ารงอาชีพนี้อยู่ได้ และลูกหลานเขาก็เห็นเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นมาเขาก็ยังเก็บตรงนี้ไว้
ซึ่งอย่างนี้ ถ้าเขาท าลาย ก็เสียดายมาก” (คนที่ 20, สัมภาษณ์)  
 จุดประสงค์ดั้งเดิมที่เริ่มมาจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน “เรื่องทรัพยากร
มาก่อนครับแล้วท่องเที่ยวที่มาทีหลังให้คนมาพักกับชุมชนดีกว่าก็จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วย
จะได้รับจากวิถีชีวิต” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) เมื่อมารวมกับการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการอนุรักษ์
ที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตสร้างสรรค์รายได้เสริมให้กับชุมชน “เราอนุรักษ์ทั้งปลา ทิวทัศน์แล้วก็ไม่ให้มีอะไร
มาท าลายก็ท าตามวิถีชาวบ้านของบ้านเรา แพของเราก็ยังเป็นไม้ไผ่แบบเก่า ที่เราจะใช้คนในหมู่บ้าน
ท าของเรายังใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้วก็ใช้คนถ่อ คนก็จะได้ออกแรงไม่มีมลภาวะไม่มีกลิ่นอะไร” (คนที่ 17, 
สัมภาษณ์) เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาพัฒนาอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น “ทางฟาร์ม
ของเราไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว แต่เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่มีอะไรมากกว่านั้น ก็จะมี
การเปิดโอกาสฝึกงานให้กับเกษตรกร โดยการฝึกงานด้วยในอาชีพของเกษตรกรโคนม โดยเราจะเน้นฝึกงาน
ในส่วนของการท าโคนม เพราะถือเป็นหัวใจหลักของฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโชคชัยจริงๆ แล้วเรา คือ คนเลี้ยงวัว 
และเป็นอาชีพที่เราพยามยามรักษาไว้ เพราะเป็นอาชีพพระราชทาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9” (คนที่ 34, 
สัมภาษณ์) ท าให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการผสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป  
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“ถ้าวิ่งตามกระแสการท่องเที่ยวยังไงมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกการสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ของชาวเชียงคานไว้ ผาสาดลอยเคราะห์มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา มาดื่มด่ าวิถีชีวิตความเงียบกลางคืน
มีความเงยีบสงบมีชีวิตสบายๆ อยากให้เป็นแบบนี้” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) 
 6) เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ ให้การพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างช้าๆ 
แต่มั่นคง ไม่ให้การท่องเที่ยวเข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมมากจนเกินไป ให้สมาชิก
ในชุมชนค่อย ได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกันเพ่ือป้องกันความเหลื่อมล้ าและการท าลายทุนทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนควรเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนค่อยเป็น
ค่อยไป “เราค่อยๆ ไปอย่างนิ่งๆ มันไม่มีไรเสียหาย ไม่มีไรสูญเปล่า เราไปอย่างนิ่งๆ แต่มั่นคงดีกว่า 
ถ้าเราออกสื่อเยอะๆ มันก็จะแป๊บเดียวเพราะคนที่เข้ามาก็จะร้อยพ่อพันแม่จะคัดกรองยาก” (คนที่ 2, 
สัมภาษณ์) ค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักคือการเรียนรู้และศึกษา “ความมุ่งหวังของการจาริกๆ คือ การเดินทาง
เพ่ือสร้างประเพณีใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืนและศาสนาอยู่ได้ คนมีท่ีพ่ึงครูบาอาจารย์
ก็มีพ้ืนที”่ (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ที่เป็นตัวเงินอย่างเดียว “เราก็ต้องค านึงถึงว่าเราไม่ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเดียว คือ เราก็ค านึงถึงว่าแขกมาเขาจะประทับใจไหม” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) แต่ค านึงถึง
ความประทับใจของนักท่องเที่ยว และความสุขจากความพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ของคนในชุมชน 
“ต้องท าใจหน่อยนะถ้าคนที่มีหนี้เยอะๆ ก็จะไม่พอใช้เพราะมันพอเพียง แต่ส่วนมากก็จะอยู่แบบนี้  
ยังมีสวนมีนา กลางวันเราท าอย่างนี้ตอนเช้าก็ไปท านาไปสวน” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องไม่ด าเนินการอย่างรวดเร็วเกินไปจนส่งผลกระทบ
ต่อชาวบ้านที่ตามไม่ทัน “เมื่อก่อนนี้คือเราโตเกิน แล้วชาวบ้านเขาก็ตามไม่ทัน เราก็คิดมาย้อนว่า
ชาวบ้านเขายังไม่รู้ เพราะว่าเราเป็นสังคมชาวบ้าน แล้วมันไปเร็วมาก อะไรที่มันเร็วๆ  มันก็จะลงเร็ว 
แต่เราอยู่มาเกือบ 30 ปี” (คนที่ 12, สัมภาษณ์) พยายามรักษาจุดยืนของการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
ของการรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ “โฮมสเตย์มันก็ต้องนอนอยู่กับบ้านเรา กินอยู่กับเรา
ถ้ามาก็มา ถ้าไม่มาก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขา ต้องใจแข็ง เราไม่เอาเงินมาทุ่ม แต่นักท่องเที่ยวเพราะเขาไม่มา
แขกไม่มีแล้วจะเอาเงินที่ไหน ก็เลยคิดกันว่าอยู่อย่างนี้ถ้ามาก็มาถ้า ไม่มาก็ไม่เป็นไรเป็นแค่งานอดิเรก 
คนที่นี่ก็พยายามที่จะให้มันยั่งยืน เราไม่ให้มันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเราจนมาก” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) ป้องกัน
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จากแนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอาศัยทุนที่เป็นตัวเงิน
เป็นตัวตั้งในการจัดการท่องเที่ยว “คนที่นี่ก็พยายามที่จะให้มันยั่งยืน เราไม่ให้มันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
เราจนมากไปอย่าง ธกส. พยายามจะให้เราเปลี่ยนจริงๆ ทุกปีก็อย่างนี้มีคนที่อ่ืนนายทุนที่เขาจะประมูล
จะเอากี่หมื่นให้เป็นแสนเลยแต่ชาวบ้าน ก็ยินดีจะท าเองรายได้ใช้จ่ายก็อยู่ในบ้านเราไม่ให้นายทุน
เพราะให้เขาไปตลอดก็หมดแล้ว ถ้าเราให้เขาก็จะท าเหมือนที่อ่ืน เขาก็จะมาเปลี่ยนวัสดุอะไรก็ไม่ใช่แบบนี้” 
(คนที่ 17, สัมภาษณ)์ 
 เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้แสวงหาความรู้ สร้างจุดยืนร่วมกันในการจัดการ
ท่องเที่ยว โดยชุมชนที่สอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชีวิต “เราต้องช่วยกันพาเขาไปดูงานใช่แล้วก็พาไปดู
ไปคุย ถ้าเข้าไปคุยว่าเราจะให้เขาเลือกว่าภูเก็ตหรือเกาะพีพี เพื่อให้เขาเรียกว่าจะเอาแบบไหน
ให้เขาเรียกทิศทางว่าจะเอาแบบไหน  ตกลงว่าแบบธรรมชาติชอบแบบธรรมชาติมากกว่าไม่ให้โตเร็วไปเรื่อยๆ 
ก็คุยกันได้เราต้องเดินก่อนเราเดินก่อน กลายเป็นว่าชุมชนต้องขับเคลื่อนเองก่อน” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) 
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ให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างช้าๆ บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการรักษาทุน
ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน “เติบโตไปช้าๆ คนที่มาก็อยู่ได้แล้วก าไรก็ไม่เกินควร เอาแต่พอดี
เราก็พออยู่ได้ ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากไม่มีเรือขับเรือเที่ยวเล่นที่นี่กฎหมายห้ามโดยเด็ดขาด
ห้ามมีสกู๊ตเตอร์ ก็จะมีแค่พายเรือคายัคที่ได้อยู่เพราะว่าไม่มีอันตราย ฝรั่งที่เขาชอบเพราะมันเป็นธรรมชาติ
เขามาจากที่เจริญกว่าบ้านเราตั้งเยอะแต่ที่มันจะอยู่เงียบๆ มาฟังเสียงคลื่นไม่อึกทึกครึกโครม” (คนที่ 27, 
สัมภาษณ)์ 
 7) สร้างความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต คือ การจัดให้นักท่องเที่ยว
กับชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ได้พักนอนโฮมสเตย์อยู่ร่วมท ากิจกรรมกับเจ้าของบ้าน สร้างความรู้สึก
อบอุ่นปลอดภัยเหมือนมาเยี่ยมญาติ ปรับงานให้การท่องเที่ยวผสานสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตปกติของชุมชน  
 การสร้างความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ต้องจัดกิจกรรม
ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างกลมกลืน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เป็นปกติของชุมชน 
“ไปนอนโฮมสเตย์ชุมชนวิถีพุทธ บริหารจัดการได้ดีก็ไม่กระทบกับอะไรเลย ไปนอนตามบ้านๆ ละ 3 คน 
มีฟ้อน มีสาวไหม ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก บางชุมชนเป็นศูนย์โอทอปท าผ้าย้อมคราม” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) 
โดยที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดกติกาในการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้เข้ากับวิถีชีวิตของตน “อย่างนั้นคือ
ทุกอย่างมันมีตามวิถีเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงปรับงานให้เข้ากับวิถีชีวิตไม่ได้เอาวิถีชีวิตไปเข้ากับงาน 
แต่เราต้องเป็นคนก าหนด ไม่ใช่เรือทุกล าต้องมาจอดรอคือถ้าไม่มีแขกมาทุกคนออกทะเลท ามาหากิน” 
(คนที่ 8, สัมภาษณ์) นักท่องเที่ยวต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการด ารงชีวิตของคนในชุมชน “เวลามีคน
มาเที่ยวแล้วก็จะบอกว่าท าให้สบายนะคิดว่าเหมือนอยู่บ้านตัวเอง แต่ถ้ามาจะเอาห้องแอร์จะเอาน้ าอุ่น 
เราก็ต้องท าความเข้าใจว่ามันเป็นโฮมสเตย์ ก็ต้องอยู่กันอย่างนี้” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) 
 การท่องเที่ยวพักผ่อนแบบโฮมเสตย์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการท่องเที่ย ว
ที่สร้างความกลมกลืนกับวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตท ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ได้เรียนรู้ศึกษาสัมผัส
วิถีชีวิตของคนในชุมชน “ท าเป็นโฮมสเตย์ขึ้นมาในช่วงปี 38 39 ก็มีการท าขึ้นมาโดยการพักกับครอบครัว
เพ่ือให้ไปอยู่ในบ้านเขาจริงๆ เลยครับได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนได้เห็นการประกอบอาชีพของชาวบ้าน 
ช่วยเหลือดูแลกันคือคนในชุมชนของเรามีต้นทุนก็คือเราไม่มีเรื่องอบายมุขและขโมยมันน้อยมาก 
นักท่องเที่ยวมาก็อยู่ได้เขาอยู่แล้วมันกลมกลืนกับชาวบ้านได้ เดี๋ยวฝรั่งมาเดินเหมือนกับอยู่บ้านก็เลย” 
(คนที่ 26, สัมภาษณ์) ได้รับการดูแลต้อนรับจากเจ้าของบ้านอย่างอบอุ่น สร้างประสบการณ์เรียนรู้
จากการอยู่ร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมอย่างผสานกลมกลืนกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน “ทุกอย่างเจ้าของบ้าน
จะเป็นคนดูแลหมด ตั้งแต่รถ ตั้งแต่เรือ ตั้งแต่การท าอาหารที่พักกิจกรรมต่างๆ เจ้าของบ้านจะเป็นผู้ดูแล
หมดกินข้าวก็กินด้วยกันหมด ถ้าไม่มีใครมาเที่ยวก็กลับไปบ้านไปเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะ กลางคืนก็กรีดยาง 
เรือก็มีออกทะเลแล้วก็ไปนั่งคุยกันชีวิตสบายนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไร” (คนที่ 27, สัมภาษณ์) 
 สร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่อบอุ่น
เรียบง่ายของชุมชน “ให้เขามาเห็นวัฒนธรรม วิถีชาวบ้าน เรามีความอบอุ่นคนที่มาก็ได้มาอยู่วิถีชีวิต
ที่มันเรียบง่าย เหมือนกลับบ้านเหมือนมาเยี่ยมบ้านเหมือนบ้านเรา” (คนที่ 31, สัมภาษณ์) ได้สัมผัส
การต้อนรับที่อบอุ่นดุจญาติมิตร ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านเรื่องราวจากเจ้าของประสบการณ์
เหมือนการศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต “การท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตในก็จะมีเรื่องของจิตวิญญาณ
ของผู้คนเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่นี่มีเลือดมีเนื้อของคนผู้คนที่อาศัยอยู่จริง” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) 
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ได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงที่เป็นธรรมชาติปราศจากการปรุงแต่ง “นักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้เห็น
วิถีชีวิตปกติของเรา ไม่ต้องการสร้างอะไร เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตปกติ อย่างผ่านคอกวัว คอกโค ก็จะเห็น
การจ่ายหญ้า การเกี่ยวหญ้า การจ่ายอาหาร ไปดูการรีดนม ก็จะเป็นการเข้าไปชมในวิถีชีวิตปกติของเรา” 
(คนที่ 34, สัมภาษณ์) เป็นการสรรค์สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชน
ได้อย่างมีคุณค่า 
 อย่างไรก็ตาม การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์นับได้ว่าเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพราะเมื่ อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น 
สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากคือผลกระทบต่อชุมชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ดังนั้น การจัดการเพ่ือสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกและลดความเสียหายจากผลกระทบในเชิงลบด้วยองค์ประกอบทั้ง 7 ประการ คือ 
การฟ้ืนฟูรักษาทุนทางวัฒนธรรม การกระจายรายได้ การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้  
การยึดหลักของความพอเพียง การผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
และสร้างความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต จึงนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพ 17 
แผนภาพการจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ (impact creation management) 
 

 
 
ภาพ 17 แผนภาพการจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ (impact creation management) 
 
4.3 รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย  
 
 จากข้อค้นพบทั้งหมดทั้งในส่วนของสภาพทั่วไป ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย น าไปสู่การน าเสนอกรอบแนวคิด
เพ่ือการสร้างรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
ดังที่แสดงรายละเอียดในภาพ 18 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์  
(Impact Creation Management) 

การฟ้ืนฟูรักษาทุน
ทางวัฒนธรรม 

การกระจาย
รายได้ 

ค านึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับได้ 

การยึดหลักของ
ความพอเพียง 

เน้นการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

การผสานการท่องเที่ยวกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 

สร้างความกลมกลืนระหว่าง
การท่องเที่ยวและวิถีชีวิต 
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ภาพ 18 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ในประเทศไทย 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ด าเนินไปตามธรรมชาติ (naturalistic 
inquiry) มุ่งเน้นพรรณนาปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างเข้มข้น (intensive) ลุ่มลึก (in-depth) เห็นภาพพจน์ 
ให้ความสนใจต่อประเด็นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างเพื่อก าหนดเป็นข้อสรุปทั่วไปในกรณีอื่น  
โดยใช้การศึกษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุ่ม (collective case study) หรือ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพหุ 
(multiple case study) ซึ่งเป็นการสืบค้นหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหา
ที่สนใจ โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัยจากกรณีตัวอย่างเฉพาะหลายรายมาใช้ร่วมกันเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
และเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้อย่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้การถ่ายโอนความรู้ความจริง
ที่สร้างสรรค์ขึ้นมามีความละเอียดถูกต้องและครอบคลุมมิติที่ท าการศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ภายใต้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบสร้างสรรค์นิยม (constructivism paradigm) 
(องอาจ นัยพัฒน์, 2554, หน้า 332-335) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา และอุปสรรค
ในจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย  เพื่อศึกษาการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่อาศัยผลของการศึกษา
เชิงคุณภาพเพื่อเป็นฐานส าหรับท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ส าหรับปรากฏการณ์นั้น จึงเน้นศึกษา
จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องที่ต้องการศึกษา  (information-rich case) 
มีความพร้อมและสมัครใจในการให้ข้อมูลในฐานะผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) เพ่ือท าการสัมภาษณ์
ระดับลึก (in-depth interview) ได้แก่   
 1) เจ้าหน้าที่ประสานงานการท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเบื้องต้น
เพ่ือการท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
 2) ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่นักท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่วิจัยทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
 3) นักท่องเที่ยวในพื้นทีท่่องเที่ยวทั้ง 8 แห่ง จ านวน 8 คน 
 4) ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก snowball technique จ านวน 14 คน 
 รวมทั้งสิ้น 38 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) โดยวิธีเลือกตามทฤษฎี 
(theoretical sampling) จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถตอบปัญหา
การวิจัยได้ครอบคลุมตรงประเด็น และการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (snowball technique) ที่เมื่อผู้วิจัยท า
การเลือกและเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะทราบว่าควรศึกษาในประเด็นใด
เพ่ือให้ได้ค าตอบของงานวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น  เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลต่อไปจนพบว่าแม้จะสัมภาษณ์
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คนอ่ืนๆ ต่อไปก็ไม่ได้ข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมอีกเรียกได้ว่าข้อมูลมีความอ่ิมตัว (saturation of data) ผู้วิจัย
จึงหยุดเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ท าการแบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (review data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field data) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ความเชื่อ ทัศนคติ
ของผู้ตอบ  โดยเตรียมค าถามกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ลักษณะการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ โดยการก าหนดค าถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย 
ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่วิจัย
ทั้ง 8 แห่ง และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สามารถน ามาสรุปผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ในรายประเด็นดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 สภาพทั่วไป ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
            จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสภาพทั่วไปของทุนทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ประกอบด้วย
ลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ หมายถึง สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม 
ที่ได้รับการเก็บและดูแลรักษาสั่งสมผ่านกาลเวลากลายเป็นลักษณะเด่น เป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏ
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น มีลักษณะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่รอบตัวของมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่ท้องถิ่น
หรือชุมชนนั้น เป็นต้นทุนส าคัญในการสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างข้ึน ซ่ึงมีลักษณะที่อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์มีความสวยงามในรูปแบบที่บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น วัฒนธรรมการด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นที่มีความรู้สึกรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของตน ท าให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านั้นคงความงดงามและมีเสน่ห์ 
ที่น่าค้นหามากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ กลายเป็นต้นทุนส าคัญที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
เฉพาะตัว ธรรมชาติที่สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ส าคัญ ความรู้สึกรักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์และน าไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์กับธรรมชาติอย่างผสานกลมกลืน นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และยังก่อเกิดต้นทุนที่ส าคัญ คือ แหล่งอาหาร
จากธรรมชาติ แหล่งวัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่น น าไปสู่ข้อได้เปรียบทั้งในด้านราคาและเอกลักษณ์
ของรสชาติอาหารที่มีความสดใหม่ในแบบฉบับที่ลงตัว 
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 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยล าพังอาจไม่ใช่ต้นทุนทางวัฒนธรรม หากแต่เมื่อ
ประกอบเข้ากับผู้คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น รวมกับแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือการรักษามรดกทางธรรมชาติส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง สร้างกรอบวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการอยู่ร่วม 
กับธรรมชาติอย่างสมดุล ท าให้ความงดงามตามธรรมชาติคงอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะ
การปฏิบัติของผู้คน ความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ที่ถูกเก็บรักษาและสั่งสมไว้ จึงกลายเป็นต้นทุนส าคัญ
ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในลักษณะดังกล่าว
จึงจัดเป็นประเภทหนึ่งของทุนทางวัฒนธรรมได้เช่นเดียวกัน 
 (2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มิได้มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ 
หากแต่มนุษย์เป็นผู้จัดกระท าให้เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน เมื่อพิจารณาในแง่ของ
การเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมแล้วสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้เมื่อสั่งสมผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน
กลายเป็นความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น กลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ลักษณะของทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นปรากฏเด่นชัดใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ของใช้ของสะสม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ชุมชน 
และกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ก. สิ่งปลูกสร้าง เป็นลักษณะของอาคารสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
ในการใช้งานลักษณะต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า เรือนแพ สะพาน 
อาคารสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นหรือสถานที่นั้นๆ เมื่อผ่าน
ระยะเวลาอันยาวนานกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นภาพสะท้อนของวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น กลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ น ามาใช้
เป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างประสบการณ์เรียนรู้
ในพ้ืนที่ราวกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบฉบับของตนเอง เหมาะแก่
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
กับสถานที่ท่องเที่ยว  
 รูปแบบอาคารเก่าทรงชิโนโปรตุกีส แห่งเมืองภูเก็ต เป็นทั้งที่อยู่อาศัย
แหล่งท ามาค้าขาย ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ส าหรับผู้สนใจด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
หลายอาคารได้รับการบูรณะให้คงความสวยงามคงคุณค่าผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน บางแห่งถูกดัดแปลง
เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ เป็นร้านค้าร้านอาหารที่คงเสน่ห์ของความเป็นอาคารโบราณ
ได้อย่างผสมผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน บ้านไม้ริมน้ าในเมืองเชียงคาน กลายเป็นโฮมสเตย์
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่แสวงหาวิถีชีวิตเรียบง่ายชายโขง ทั้งยังเป็นสนามวิจัยในการศึกษาหาความรู้
ของผู้สนใจในสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การทีอ่าคารเก่าเหล่านี้ซ่อนตัวผ่านกาลเวลา
ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง แต่กลับคงความสมบูรณ์ไว้ได้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากถูกทิ้งร้างไว้
ในช่วงระยะหนึ่ง จากเดิมที่เคยเป็นย่านการค้าส าคัญต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโต
ย้ายไปที่อ่ืน อาคารเหล่านี้จึงถูกเจ้าของปิดทิ้งไว้ เมื่อแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นที่นิยมมากขึ้น 
อาคารสถานที่เหล่านี้จึงกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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 สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑ์ เป็นอีกสิ่ง
ที่แสดงถึงความคิดความเชื่อความชอบของคนในท้องถิ่น เป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวทางความคิด
และจิตวิญญาณของผู้คน ผ่านภาพสะท้อนของการรวมกลุ่มความชอบในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการสร้างสรรค์
สถานที่เพ่ือกระท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อาคารหอจดหมายเหตุพุทธทาสความสงบเรียบง่ายใจกลางเมือง 
วัดวาอารามในพ้ืนที่เมืองเก่าน่าน ศาลาไม้สักแกะสลักลวดลายงดงามด้วยฝีมือช่างชาวบ้านวัดบ้านถวาย 
อาคารพิพิธภัณฑ์ไทยหัว เมืองเก่าภูเก็ต หอศิลป์เมืองน่าน พระธาตุพนม พระบาทภูควายเงิน ฯลฯ 
เป็นตัวอย่างของสิ่งปลูกสร้างที่เก็บซ่อนเรื่องราวทางความคิดความเชื่อและจิตวิญญาณของผู้คน ซึ่งนอกจาก
สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ดังกล่าวแล้ว สิ่งปลูกสร้างทั่วๆ ไปที่เป็นส่วนประกอบในการด าเนินชีวิต
หรือการประกอบอาชีพ ที่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบหลัก
ในการสร้างสรรค์ ก็นับเป็นเอกลักษณ์อีกประการหนึ่งของทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏแตกต่างกันไป
ในแต่ละพ้ืนที่ อาทิ เรือนไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทด า แพไม้ไผ่จากวัสดุธรรมชาติสะพานแขวน
บ้านหาดผาขน บ้านไม้ริมคลองกระเตงกลางทะเลที่คลองโคน เป็นต้น 

 สิ่งปลูกสร้างทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหล่านี้หากมองผิวเผินก็อาจเป็นเพียง
สิ่งปลูกสร้างทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์ความภาคภูมิใจในการเก็บรักษาและอนุรักษ์  
อาคารสถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ได้แสดงออกถึงการสั่งสมเก็บรักษาและซ่อนตัวผ่านกาลเวลา
แห่งความเปลี่ยนแปลง ให้ด ารงอยู่ได้อย่างโดดเด่นกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นหลักฐานส าคัญ
ในการเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวของวิธีคิด และรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างดี 
ทุนทางวัฒนธรรมที่เก็บซ่อนเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายืนหยัดผ่านกระแสการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ได้อย่างน่าสนใจ นับเป็นส่วนส าคัญของการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ข. ของใช้ของสะสม หมายถึง ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันทุกชนิดตั้งแต่เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ของสะสมของที่ระลึก
ที่มีคุณค่าทางจิตใจ สิ่งเหล่านี้นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิต
ของผู้คนได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เครื่องแต่งกายแบบบาบ๋ายาหยาของภูเก็ต ผ้าทอแบบไทด า ผ้าย้อมคราม 
ผ้าบาติก ไปจนถึงผ้าซิ่นพื้นเมืองต่างๆ ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือแม้แต่เครื่องมือเครื่องใช้
ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องตีเหล็กแบบดั้งเดิมที่เมืองเก่าภูเก็ต ของใช้ของสะสมในพิพิธภัณฑ์
ฟาร์มโชคชัย เครื่องมือเครื่องใช้ในพิพิธภัณฑ์ไทยหัว งานศิลป์พ้ืนเมืองที่ถูกสะสมไว้ในหอศิลป์เมืองน่าน 
ไปจนถึงถนนคนเดินที่จัดแสดงสินค้าพ้ืนเมือง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนส าคัญในกระบวนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นตัวแทนของการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของผู้คนบ่งบอกถึงรสนิยม
ของผู้คนและชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 ค. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากฝีมือมนุษย์รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนส าคัญ
ประการหนึ่งส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อหาสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นหรือ
ในชุมชนนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ าในการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อาหาร 
เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ ผักปลอดสารพิษ มะพร้าวแก้ว จนถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบอย่างผลิตภัณฑ์นมของฟาร์มโชคชัย นับเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในกระบวนการท่องเที่ยว
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ที่มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่ ท าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับรสชาติที่ได้รับ
การสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 

 นอกจากผลิตภัณฑ์อาหาร งานศิลปหัตถกรรมหรือของที่ระลึกก็เป็นส่วนส าคัญ
อีกประการหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของการท่องเที่ยว งานหัตถกรรมที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์
อย่างบ้านถวาย พวงกุญแจผีขนน้ าของเชียงคาน ผ้าทอ ผ้าย้อมคราม ผ้าบาติก หรือแม้กระทั่ง
ของใช้ประจ าวันทั่วไป อย่างตระกร้าหวาย สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เพ่ิมสีสันของการท่องเที่ยว 
ท าให้นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้มีโอกาสได้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้รูปแบบข้าวของเครื่องใช้
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น วิธีท าวิธีคิดวิธีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่แสดงออก
ผ่านผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ทั้งยังน าเป็นของฝากของที่ระลึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ าจากประสบการณ์
ท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้จากที่ต่างๆ 
 ง. ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ภาพรวมของชุมชนหรือกลุ่มคนที่รวมกลุ่มกัน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรู้สึกเอ้ืออาทร ความรักความผูกพัน อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัย มีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน 
รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตน ภาพรวมความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะนี้
จัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น สภาพชุมชนที่เข้มแข็งในลักษณะนี้
เอ้ือประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมกันคิด
ร่วมกันสร้างสรรคก์ิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนสร้างเครือข่าย สร้างงาน สร้างอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในชุมชน รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตน 
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ความเข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญส าหรับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนก็ได้รับประโยชน์
จากการท่องเที่ยว ในขณะที่ยังคงวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของชุมชนไว้ได้อย่างลงตัว 
 การรวมกลุ่มของคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การดูแลอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร
ของชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง อย่างกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
กลุ่มอนุรักษ์เกาะยาวน้อย กลุ่มอนุรักษ์บ้านหาดผาขน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต กลุ่มอนุรักษ์บ้านต้นหล้า 
กลุ่มอนุรักษ์บ้านถวาย ฯลฯ หรือแม้แต่การสร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่มีความเชื่อมีวิธีปฏิบัติในแบบเดียวกัน 
อย่างการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือการรวมกลุ่มของชาวไทด า เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตในแบบฉบับของตน ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในชุมชน การอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี 
มีความรู้สึกเอ้ืออาทรต่อกัน มีความรักความผูกพัน ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชนท าให้อยู่ร่วมกัน
ด้วยความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย กลายเป็นต้นทุนของความสัมพันธ์ที่งดงาม ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสุขกายสบายใจเมื่อได้เข้ามาอยู่ร่วมกับชุมชน สร้างความรู้สึกกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ง่าย
เป็นประสบการณ์ความสุขทางใจในรูปแบบพิเศษที่ได้สัมผัสจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ความเข้มแข็งของชุมชนที่อาจเกิดจากจุดเริ ่มต้นของการรวมกลุ ่ม
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพ กลายเป็นต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ที่นักท่องเที่ยวต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าบ้าน
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มากกว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบอ่ืน เครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในชุมชนส่งผลให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการอยู่ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ในทุกพ้ืนที่ให้ข้อมูลในลักษณะ
เดียวกัน คือ รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเป็นเหมือนญาติมิตรที่กลับมาเยี่ยมบ้าน สมาชิกในชุมชนยินดีให้การต้อนรับ
และร่วมกันช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือน เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของชุมชน การพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของความยั่งยืนพอเพียง
และเป็นสุข เป็นส่วนส าคัญให้นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้โอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
ด้วยการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปลอดภัย 

 จ. กิจกรรมการท่องเที่ยว หมาย ถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยว
โดยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน สร้างความประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว และก่อให้เกิดการเรียนรู้ในประสบการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย ซึ่งในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไป กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมนั้น
เป็นลักษณะของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ หรือแม้กระทั่งการประกอบ
อาชีพของพ้ืนที่ชุมชน เช่น กิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่เกี่ยวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
การไหว้พระสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเล่นกระดานเลนให้อาหารลิงแสม
ที่คลองโคน กิจกรรมการท าไอศกรีมดูการเลี้ยงโคนมที่ฟาร์มโชคชัย ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญล่องแพที่หาดผาขน 
ผาสาดลอยเคราะห์ไหว้พระตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคาน ฝึกท าเส้นมุกประดับลายที่บ้านถวาย กิจกรรม
ท านา ให้อาหารปลาดูการเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังที่เกาะยาวน้อย รวมถึงการดูสาธิตการตีเหล็กเยี่ยมชม
บ้านเก่าสนทนากับเจ้าของบ้านที่เมืองเก่าภูเก็ต เป็นต้น เหล่านี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่อาศัยทุนทางวัฒนธรรที่มีอยู่แล้วในชุมชน 
 กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ผลผลิตของวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีอาชีพการงาน เป็นสิ่งที่มี อยู่
เป็นอยู่ประจ าในพ้ืนที่นั้นๆ น ามาสร้างมูลค่าด้วยการพัฒนาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส 
ได้รับประสบการณ์จากการท ากิจกรรมในสถานที่จริง กลายเป็นความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับสภาพ
ของท้องถิ่นชุมชน จึงเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่น ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่อาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วมาท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยยังคง
รักษาเอกลักษณ์และความเป็นปกติในวิถีชีวิตของคนในชุมชนไว้เท่านั้น จึงจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 2) ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง ลักษณะของทุนที่เป็นนามธรรมเป็นภาพรวม
ของเรื่องราว วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่สั่งสมอยู่ในท้องถิ่น ต้องอาศัยการสัมผัสด้วยการรับรู้
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานซาบซึ้งหรือเกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ประกอบไปด้วย   
 (1) เรื่องราว (story) หมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นชุมชนที่ถูกน ามาถ่ายทอด
เชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ เรื่องราว
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ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของคนในท้องถิ่น เรื่องราวของบุคคลส าคัญ รวมถึงเรื่องเล่าขานต านานต่างๆ 
ที่น าเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการท่องเที่ยว สิ่งที่ถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยว
ได้รับรู้รับทราบเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งที่สร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างความบันเทิงใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น เรื่องเล่าของปู่ม่านย่าม่านที่วัดภูมินทร์จังหวัดน่าน เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และความเป็นมาของชาวจีนฮกเกี้ยนเมืองภูเก็ต เรื่องราวของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง
และการตามรอยธรรมราชาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ทางพระพุทธศาสนา เรื่องราวความเป็นมาของฟาร์มโชคชัย เรื่องราวความเป็นมาของชาวไทด า รวมถึง
การเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของบุคคลที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาของสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าเชิงประสบการณ์ของเจ้าของสถานที่ เป็นเสน่ห์ ของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 
 เรื่องราวต่างๆ จะถูกร้อยเรียงและถ่ายทอดให้ผู้ที่ไปเยี่ยมชมได้ทราบถึง
ความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ ผู้คน ชุมชน และเหตุการณ์ที่น่าสนใจ กลายเป็นแหล่งความรู้ความบันเทิง
ที่สร้างสรรค์ให้การท่องเที่ยวมีอรรถรสเพ่ิมขึ้น เนื้อหา (content) ที่น่าสนใจสอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการ
ของการเดินทาง เนื้อหาเรื่องราวที่ถ่ายทอดแสดงถึงวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของผู้คนในหลากหลายมิติ 
เป็นส่วนผสมของมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นส่วนประกอบและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 (2) ภูมิปัญญา หมายถึง มรดกตกทอดทางความรู้ที่สั่งสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ เช่น ความรู้ทางพุทธศาสตร์ที่หอจดหมายเหตุ
พุทธทาสน าเสนอ ในรูปแบบค าสอนวิธีปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพโดยเฉพาะ
อาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย ส่งผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพ้ืนบ้านอย่างการท าประมง
พื้นบ้านหรือเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังแบบเกาะยาวน้อย จนถึงนวัตกรรมการเกษตรแบบสมัยใหม่
อย่างฟาร์มโชคชัย เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การท าเหมืองแร่หรือการตีเหล็กแบบดั้งเดิมที่พิพิธภัณฑ์ไทย
หัวและเมืองเก่าภูเก็ต เป็นเครื่องสะท้อนภูมิปัญญาในการท ามาหากินประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 
 นอกจากนี ้ภูมิปัญญาด้านศิลปะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคงความเป็นเอกลักษณ์
ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ของใช้ภายในบ้านอย่างตะกร้าหวายธรรมดาไปจนถึงงานหัตถศิลป์ระดับรางวัล
อย่างงานแกะสลักของบ้านถวายที่กลายเป็นสินค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นชุมชน หรือแม้แต่
ผ้านุ่งผ้าทอที่ใช้ทั่วไปกลายเป็นสินค้าของฝากที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
อย่างผ้าบาติกของเกาะยาวน้อยผ้าทอพ้ืนบ้านของชาวไทด า ไปจนถึงงานศิลป์ในเชิงสถาปัตยกรรม
อย่างศาลาไม้สักแกะสลักด้วยฝีมือช่างบ้านถวาย ภาพเขียนโบราณที่วัดภูมินทร์ แหล่งรวมงานศิลป์
อย่างหอศิลป์ริมน่าน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนที่ถ่ายทอด
ผ่านวัตถุสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลาย
ส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ไม่เพียงแต่เท่านั้นภูมิปัญญาของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติก็เป็นเสน่ห์
อีกประการหนึ่งที่น่าศึกษา นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้องมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าบ้าน การเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา ชุมชนที่มีความสงบปลอดภัยมีความเป็นมิตร
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ยินดีต้อนรับมีน้ าใจเอ้ืออาทรเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวแสวงหา ในแต่ละพื้นที่มีการรวมกลุ่มของผู้คน
ตั้งกฎกติกาจัดการแบ่งปันสร้างสรรค์ให้การด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การต้อนรับ
ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรเป็นสิ่งที่ทุกพื้นที่ยึดถือในลักษณะเดียวกัน ความสุขสงบอย่างสันติ
ของชุมชนอาศัยภูมิปัญญาในการคิดการจัดการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตน 
เป็นอีกประสบการณ์ท่ีน่าศึกษาส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 (3) วิถีชีวิต หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย รวมถึงปัจจัยสี่
ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต สิ่งที่เป็นเรื่องปกติของการด าเนินชีวิตแต่กลับกลายเป็นต้นทุนส าคัญ
ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่สร้างขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนท้องถิ่นหรือสถานที่นั้น การท าบุญไหว้พระปฏิบัติธรรมที่เป็นเรื่องปกติในภาคอ ี สาน
กลายเป็นหัวข้อในการท่องเที่ยวตามรอยครูบาอาจารย์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส ตลาดเก่าบ้านไม้ริมน้ า
และวิถีชีวิตเรียบง่ายกลายเป็นจุดสนใจของการท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าต้นน้ า
ของบ้านหาดผาขนกลายเป็นการท่องเที่ยวล่องแพไม้ไผ่ผ่อนคลายกับสายน้ า เช่นเดียวกับพ้ืนที่อนุรักษ์
ป่าชายเลนคลองโคนที่กลายเป็นแหล่งกิจกรรมปลูกป่าให้อาหารลิงแสมไปทานอาหารที่กะเตงกลางทะเล
หรือแม้แต่น าอุปกรณ์ในการท าอาชีพอย่างกระดานเลนมาดัดแปลงเป็นกิจกรรมการเล่นกระดานเลน
ให้นักท่องเที่ยวเล่น หรือแม้แต่วิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมที่ค่อนข้างปลอดอบายมุขรวมกับการรวมกลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะยาวน้อย ก็กลายเป็นสวรรค์ส าหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาธรรมชาติ
สวยงามเงียบสงบและอุดมสมบูรณ์ 
 นอกจาก วิถีชีวิตตามธรรมชาติแล้วการด าเนินชีวิตแบบคนเมืองก็มีจุดที่น่าสนใจ
ไม่แพ้กัน เมืองเก่าภูเก็ตย่านการค้าส าคัญในอดีตสร้างสรรค์ด้วยตึกรูปทรงชิโนโปรตุกีสสวยงามตามยุคสมัย
กลายเป็นแหล่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม วิถีชีวิตของเกษตรกรเลี้ยงโคนมแบบสมัยใหม่
ที่ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้
ในสถานที่จริงอย่างฟาร์มโชคชัยรวมถึงส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและแรงบันดาลใจ
ของผู้ก่อตั้งก็เป็นจุดที่น่าสนใจ วิถีชีวิตของสล่าแห่งบ้านถวายชุมชนสร้างสรรค์งานไม้แกะสลักฝีมือประณีต 
เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายถ่ายทอดความรู้ด้านงานแกะสลักไม้ที่น่าสนใจศึกษา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่าง
ของวิถีชีวิตที่กลายเป็นต้นทุนส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 เมื่อวิถีชีวิตปกติของชุมชนกลายเป็นต้นทุนส าคัญในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงถูกจัดขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวกับชุมชนเข้ากันได้อย่างกลมกลืน
กับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความเป็นอยู่แบบพอเพียงเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเอ้ืออาทรต่อกัน ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย
ดูแลห่วงใยดุจญาติมิตร เป็นวิถีชีวิตปกติของสังคมชนบทที่กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวิถีชีวิตประจ าวันสร้างประสบการณ์
ในการเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว โดยไม่ท าลายวิถีชีวิตของเจ้าของพ้ืนที่ นับเป็นส่วนส าคัญของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ที่อาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบของวิถีชีวิตที่เป็นปกติมาสร้างคุณค่าสร้างมูลค่า
เพ่ือความเจริญของท้องถิ่น 
 (4) วัฒนธรรม หมายถึง ภาพรวมของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบทอด มานับตั้งแต่อดีต ผ่านการเรียนรู้
คิดค้น ดัดแปลง เพ่ือสนองความต้องการและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีวิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมา
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อย่างมีแบบแผน เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในสังคม วัฒนธรรมถือเป็นเครื่องหล่อหลอม 
สมาชิกของสังคมให้เกิดความผูกพัน สามัคคี และอบรมขัดเกลาให้มีทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม
ที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่มิได้หยุด นิ่งอยู่กับที่ หากแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ไปตามยุคสมัย การเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนผ่านมุมมองทางวัฒนธรรมจึงเป็นส่วนที่ส าคัญในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองเชิงประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 การอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่น่าสนใจในเมืองพหุสังคมอย่างภูเก็ต วัฒนธรรมทางความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิด
การเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของหอจดหมายเหตุพุทธทาส ความเชื่อเรื่องโชครางหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพิธีผาสาดลอยเคราะห์หรือการบูชาผีบ้านของชาวไทด า วัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมหรือแหล่งวัตถุดิบในแต่ละพ้ืนที่ ประเพณีที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น
แต่ละชุมชน เช่น ร าเบิ่งโขงที่เชียงคาน บายศรีสู่ขวัญที่หาดผาขน ประเพณีกินเจที่ภูเก็ต เป็นต้น เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายถ่ายทอดและพัฒนามาตามล าดับเป็นต้นทุนที่ส าคัญในการท่องเที่ ยว
เชิงสร้างสรรค์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่ส าคัญผ่านเรื่องราวที่มีชีวิตเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ดียิ่งข้ึน 
 กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาพบว่า สภาพทั่วไปของทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยนั้น เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
มี 2 ลักษณะ คือ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ของใช้
ของสะสม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ชุมชนเข้มแข็ง และกิจกรรมการท่องเที่ยว ทุนทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ ประกอบด้วย เรื่องราว (story) ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้เป็นต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญส าหรับการน าไปพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 3) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
จากข้อมูลที่ค้นพบสรุปได้ดังนี้ 
 (1) การกระจายรายได้ การท่องเที่ยวในหลายพ้ืนที่กระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่จ ากัด 
อย่างกรณีเมืองเก่าเชียงคานพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักอยู่เฉพาะบริเวณริมแม่น้ าโขง พ้ืนที่ล่องแพไม้ไผ่ที่หาดผาขน
ซึ่งมีพ้ืนที่และช่วงเวลาเฉพาะหน้าร้อนที่น้ าลดจ านวนแพมีได้จ ากัดตามพ้ืนที่ การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่าชาย
เลนคลองโคนอาจสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นส าหรับสมาชิกของกลุ่มท่องเที่ยวแต่อาจไม่รวมถึงคนอ่ืนในชุมชน หรือ
แม้แต่การรวมกลุ่มเพ่ือจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างกลุ่มโฮมสเตย์ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็ยังคงมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการกระจายรายได้เฉพาะในหมู่สมาชิก เมืองเก่าภูเก็ตที่เจ้าของอาคารส่วนมากมีฐานดี
ตัวอาคารอยู่ในเขตที่ดินราคาสูงร้านค้าที่เปิดจ าหน่ายสินค้าเป็นลูกหลานของเจ้าของเดิมคนทั่วไป
ยากทีจ่ะเข้าไปมีส่วนร่วม เนื่องจากต้นทุนด้านพ้ืนที่มีราคาสูงมาก เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการกระจายรายได้
ที่อาจจะยังไม่กว้างขวางครอบคลุมมากนักหากมองในรูปแบบของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 (2) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ในส่วนของการประชาสัมพันธ์พื้นที่
ที่เป็นองค์กรใหญ่อย่างหอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือฟาร์มโชคชัยไม่ค่อยประสบปัญหาเหล่านี้มากนัก
เนื่องจาก มีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ส าหรับการท่องเที่ยวในระดับชุมชนการประชาสัมพันธ์
อาจจะยังไม่เป็นรูปแบบมากนักเนื่องจากไม่มีบุคลากรโดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบันได้อาศัยสื่อออนไลน์
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อย่างเช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ยูทูป เป็นช่องทางในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว รวมถึงภาครัฐต้องเข้าไปมีส่วน
ในการสนับสนุน อย่างส านักงานการท่องเที่ยวที่ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ก็ท าให้
พ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากขึ้น ส าหรับในส่วนของการสื่อสารเป็นปัญหาในทุกพ้ืนที่ในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษ ไม่เว้นแม้แต่ฟาร์มโชคชัยที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แม้ไม่
ประสบปัญหาในเรื่องภาษาอังกฤษมากนัก แต่ก็ประสบปัญหาในการสื่อสารภาษาจีนเนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การสื่อสารภาษาต่างประเทศจึงนับเป็นอีกอุปสรรคหนึ่ง
ของการจัดการการท่องเที่ยว 
 (3) ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในแหล่งท่องเที่ยวของตนคอยแนะน าเรื่องราวต่างให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในบางกรณีที่ต้องอาศัย
ความช านาญเฉพาะด้านอย่างบุญจาริกของหอจดหมายเหตุพุทธทาสซึ่งต้องมีความรู้ด้านธรรมะเพียงพอ 
ที่จะให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ ในขณะที่ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่มากนักยิ่งเป็นการยากในการหา
บุคลากร ที่พักอาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบโฮมสเตย์อาจไม่สะดวกสบายเหมือนการพักอาศัยตามโรงแรม 
แม้ว่าจะได้รับการพัฒนาจนได้มาตรฐานโฮมสเตย์ แต่ในบางครั้งที่ปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามามาก โดยเฉพาะ
ในช่วงวันหยุดเทศกาล ก็อาจประสบปัญหาเรื่องปริมาณห้องน้ าห้องสุขา น้ าประปาส ารองไม่เพียงพอ 
ร้านอาหารบริการไม่ทั่วถึง หรือในบางพื้นที่มีปริมาณจ ากัดอย่างที่พักริมโขงเชียงคานก็ไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการเดินทางทั้งจากภายนอกและภายในพ้ืนที่ เช่น จ านวนเรือที่พา
คนไปปลูกป่าชายเลนไม่พอ แพไม้ไผ่มีปริมาณเท่าเดิมแต่คนเพ่ิมขึ้น หรือแม้แต่รูปแบบของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่ต้องใกล้ชิดกับพ้ืนที่ชุมชนการท่องเที่ยวด้วยการเดินหรือขี่จักรยาน พ้ืนที่การเดินทาง
ท่องเที่ยวอย่างเมืองเก่าภูเก็ตยังคงมีรถยนต์วิ่งบนถนนตลอดเวลาเป็นอุปสรรคบ้างในการเดินเที่ยว
ย่านเมืองเก่า สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ไปตามล าดับ 
 (4) ต้นทุนค่าประกอบการสูงขึ้น วัสดุที่ใช้ในท้องถิ่นเพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่มีราคาสูงขึ้น เช่น ไม้ไผ่ที่ใช้ท าแพที่หาดผาขน ไม้สักท่ีใช้แกะสลักชิ้นงานต่างๆ ของบ้านถวาย 
ไม้ที่ใช้ซ่อมแซมบ้านไม้ที่เชียงคาน นอกจากนี้ ยังรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ค่าน้ ามัน
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลกระทบทั้งขยะของเสียรวมถึงถนนหนทางที่ช ารุดเสียหายเพ่ิมขึ้น 
เป็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการ 
 (5) ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บางกลุ่มไม่เข้าใจ
รูปแบบการท่องเที่ยวลักษณะนี้ท าให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนการท่องเที่ยวทั่วไป 
ที่พักไม่มีเครื่องอ านวยความสะดวก บางครั้งท าให้รู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป การปฏิบัติตัวในระหว่าง
ที่พักอาศัยไม่เหมาะสม กลมกลืนกับชุมชน ขาดความระมัดระวังในการเที่ยวชมสิ่งปลูกสร้าง ของใช้
ของสะสมที่เป็นของส าคัญท าให้เกิดความเสียหายได้ ปัญหาในส่วนของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย
การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 (6) นายทุนจากนอกพื้นที่ เมื่อพื้นที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวท าให้มีเงินทุน
จากนอกพ้ืนที่เข้ามาซื้อที่ดินอาคารบ้านเรือนเพ่ือประกอบกิจการ เช่น บ้านไม้ริมโขงที่เชียงคานถูกซื้อไป
เพ่ือท าโฮมสเตย์ ที่ดินเกาะยาวน้อย คลองโคน บ้านหาดผาขน หรือแม้แต่ที่ดินในบริเวณหมู่บ้านชาวไทด า 
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มีนายทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาซื้อเพื่อท ารีสอร์ทท าให้ที่ดินมีราคาแพงขึ้น รูปแบบการท่องเที่ยว
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น  
 (7) การดูแลสิ่งปลูกสร้างและของใช้ของสะสม อาคารโบราณอย่างเมืองเก่าภูเก็ต
หรือแม้แต่บ้านไม้อย่างเชียงคาน ต้องอาศัยความรู้ในการอนุรักษ์และบ ารุงรักษา ซึ่งการบ ารุงรักษาอาคารเก่า
มีต้นทุนสูงและเนื่องจากอาคารเหล่านี้เป็นของส่วนบุคคลภาครัฐจึงไม่สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้ 
ท าให้บางแห่งช ารุดทรุดโทรมไม่ได้รับการซ่อมแซม รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ ของสะสมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อย่างฟาร์มโชคชัย
นักท่องเที่ยวที่ขาดความระมัดระวังอาจท าความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ สิ่งปลูกสร้างและข้าวของเครื่องใช้
เหล่านี้ต้องอาศัยการดูแลอย่างประณีตระมัดระวังใช้ทุนทรัพย์สูงนับเป็นอุปสรรคประการหนึ่งของการจัดการ 
 (8) ผลกระทบต่อชุมชนและวิถีชีวิต เมื่อจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึนผลกระทบ
ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งเรื่องปัญหาขยะ น้ าเสีย สภาพการจราจรติดขัด ถนนหนทางช ารุดเสียหาย 
หรือแม้แต่ปริมาณสิ่งปลูกสร้างที่เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อทัศนียภาพตามธรรมชาติ ในส่วนของวิถีชีวิตบางส่วน
เริ่มเห็นร่องรอยของความเปลี่ยนแปลงหันมาให้ความส าคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น 
การปรับที่พักอาศัยตามความต้องการของนักท่องเที่ยว หันมาให้ความส าคัญกับอาชีพบริการ
แทนอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น เน้นการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้ามากกว่าการแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์ 
ซึ่งลักษณะเหล่านี้หากเกิดขึ้นมากเกินไปก็อาจกลายเป็นว่าการท่องเที่ยวมิใช่ เครื่องมือในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมหรือเรียนรู้วิถีชีวิตแต่กลายเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
 (9) ปัญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุจากกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว 
ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน อันตรายจากสัตว์น้ า การเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงปัญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับมือ
กับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
 5.1.2 แนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา พบว่า ลักษณะทั่วไปของการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ประกอบด้วยการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 
5 ประการ คือ การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ การจัดการสื่อสาร
เชิงสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (community creation management) หมายถึง 
การจัดการสภาพชุมชนให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้าง
การมีส่วนร่วมของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าในทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน
ของตน สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมของตนเพ่ือให้เกิดความพยายามในการรักษาสืบทอด
สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปในรูปแบบที่คงความเอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปันร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก
ในชุมชนด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีพ้ืนที่ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดการเข้าใจและรับรู้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันท าให้การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เป็นไปได้โดยสะดวก 
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 (1) สร้างการมีส่วนร่วม คือ การท าให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ทุนทางวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวร่วมกัน 
 (2) ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า คือ การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าของทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
 (3) สร้างความภาคภูมิใจ คือ การท าให้สมาชิกในชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจในรูปแบบ
วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตน เพ่ือให้เกิดการรักษาสืบทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป 
 (4) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน  ช่วยกันดูแลสมาชิกในชุมชน 
ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ปรับความเข้าใจกัน เพ่ือให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีของชุมชน ท าให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสความกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่งดงามของความรักความเอ้ืออาทรในชุมชน 
 (5) แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในชุมชน จัดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์
แก่สมาชิกในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เฉพาะผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ในแง่ของความสุขความภูมิใจที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนได้รับร่วมกัน 
 (6) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีพ้ืนที่ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้สมาชิก
ในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ความเคลื่อนไหว
ในเรื่องราวต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวและการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเตรียมความพร้อม
ของชุมชนเพ่ือประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยแนวทาง 5 ประการ
คือ สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี  
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตน 
 2) การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story creation management) การน าเรื่องราว
ของบุคคลส าคัญ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของคนในท้องถิ่น หรือแม้แต่เรื่องเล่าขาน
สืบต่อกันเป็นต านาน มาเป็นหัวข้อในการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านสถานที่จริง
ผ่านผู้คนที่ยังมีชีวิตเลือดเนื้อราวกับการเดินทางเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
 (1) ค้นหาเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ คือ การค้นหาเรียบเรียงเรื่องราว
ความเป็นมาประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในท้องถิ่นของตน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลสร้างความน่าสนใจ
ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาได้เรียนรู้   
 (2) น าเสนอเรื ่องราวเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ  คือ การน าเรื ่องราวที่เกี่ยวเนื่อง
กับบุคคลส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจเพ่ิมความส าคัญและความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว 
 (3) เรื่องเล่าต านานในท้องถิ่น คือ เรื่องเล่าหรือต านานที่เล่าขานสืบต่อกันมา
ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น มาเป็นส่วนเสริมในการท่องเที่ยว บรรยายเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบ เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในระหว่างการท ากิจกรรมท่องเที่ยว 
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 (4) เรื่องราวเบื้องหลังของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คือ การน าเสนอขั้นตอนรูปแบบ
หรือวิธีการที่ท าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
ถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าในตัวสินค้า สร้างความเต็มใจในการซื้อสินค้าด้วยการตัดสินเชิงคุณค่า
มากกว่าราคา 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการน าเรื่องราวหรือเรื่องเล่า
ที่มีเนื้อหาน่าสนใจในท้องถิ่น มาสร้างเป็นหัวข้อที่เชื่อมโยงให้เกิดความน่าสนใจในการท่องเที่ ยว 
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านสถานที่จริงเหมือนการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต  
และเพ่ิมอรรถรสในการท่องเที่ยวด้วยเรื่องเล่าตามต านานพ้ืนบ้านของคนในชุมชน เพ่ือสร้างความน่าสนใจ
ในการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการจัดการ 4 ลักษณะ คือ การค้นหา
เรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ เรื่องเล่าหรือต านาน
ในท้องถิ่น และเรื่องราวเบื้องหลังของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์มีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน 
 3) การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (activity creation management) คือ การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย สร้างความดึงดูด
และความน่าสนใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความคิดและความเชื่อ
ของคนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ การจัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ การจัดกิจกรรม
ที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เน้นการน าต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว
ได้มีส่วนร่วมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 (2) กิจกรรมที่สร้างความประทับใจ คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท าให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจในระหว่างการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สึกที่ดี
จากการท่องเที่ยว อยากท่ีจะกลับมาท่องเที่ยวในสถานที่อีก  
 (3) กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบหรือได้เห็นตัวอย่าง เพ่ือน าไปสู่การแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติ
หรือการด าเนินชีวิต 
 (4) กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ คือ การจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์
ที่แตกต่างจากที่เคยเป็น ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่มีโอกาสได้รับในชีวิตปกติ
ของตน เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้เกิดข้ึนในการท่องเที่ยว 
 (5) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมที่แฝงด้วย
สารประโยชน์ให้นักท่องเที่ยวได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ที่ได้เห็นและได้สัมผัสในสถานที่จริง 
 กล่าวคือ การน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ก็นับเป็น
การจัดการที่ส าคัญประการหนึ่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่น่าสนใจ
สร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วยการจัดกิจกรรม 
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5 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต กิจกรรมที่สร้างความประทับใจ กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ 
กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์นี้ เป็นสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์  
 4) การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (communication creation management) คือ 
การน าเสนอเรื่องราวข้อมูลรายละเอียดของทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้ง 
ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ยอมรับเข้าใจ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ความเคารพในทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือให้การท่องเที่ยว
ด าเนินต่อไปได้อย่างยืนยาว และยังรวมถึงการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการจัดการเชิงสร้างสรรค์มีองค์ประกอบดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมการเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรม คือ การเปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไป
สัมผัสกับทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น สร้างโอกาสในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราว
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 
 (2) สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม คือ การท าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 (3) การสร้างผู้สื่อความหมายในท้องถิ่น คือ การสร้างผู้บรรยายหรือนักสื่อความหมาย
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่หรือในชุมชนที่ท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจรวมถึงได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยว 
 (4) การสร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน คือ การประชาสัมพันธ์
บอกเล่าเรื่องราวความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน บอกถึงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ตามรูปแบบ
วิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน  
 (5) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว คือ การน าเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว
ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้รับทราบด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อต่างๆ 
รวมถึงสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 เนื่องจาก การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อาศัยต้นทุนหลัก คือ ทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถท าความเข้าใจได้ด้วยการดูหรือการชมเท่านั้น ต้องอาศัยการจัดการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสื่อความหมายของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจ
ในเนื้อหาของทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้น การจัดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึง
ทุนทางวัฒนธรรม การน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น 
การสร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จึงเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 5) การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ (impact creation management) การจัดการ
ที่ค านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการค านึงถึงการฟ้ืนฟูและรักษา
ทุนทางวัฒนธรรม กระจายรายได้สู่สมาชิกในชุมชน ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ ยึดหลัก
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ของความพอเพียง ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้าง
ความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1) การฟ้ืนฟูและรักษาทุนทางวัฒนธรรม คือ การร่วมกันฟ้ืนฟูและดูแลรักษาทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้คงความสมบูรณ์มากที่สุด เพ่ือส่งต่อต้นทุนส าคัญและล้ าค่าเป็นมรดกให้คนรุ่นหลัง
ได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่สั่งสมไว้ต่อไป 
 (2) การกระจายรายได้ คือ การแบ่งปันผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสู่สมาชิกในชุมชน 
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ ให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
และแบ่งปันรายได้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการท่องเที่ยว 
 (3) ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ คือ การค านึงถึงผลประโยชน์
ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งในส่วนของความรู้และความสะดวกสบายในการท ากิจกรรม ในขณะเดียวกัน
ก็ค านึงถึงพ้ืนที่และชุมชนที่ให้บริการไม่ให้กระทบกระเทือนกับการด าเนินวิถีชีวิตปกติของคนในท้องถิ่น
มากจนเกินไป 
 (4) ยึดหลักความพอเพียง คือ การน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุดตามความจ าเป็นและความเหมาะสม สร้างรายได้และความสุขให้กับสมาชิกในชุมชน โดยอยู่
บนพื้นฐานของความพอดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
 (5) ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม คือ การท าให้การท่องเที่ยว
เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม เมื่อนักท่องเที่ยวคนต่างถิ่นเข้าไปเยี่ยมชม
เห็นคุณค่า เจ้าของพ้ืนที่เองก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจอยากที่จะสงวนรักษาทุนทางวัฒนธรรมของตนไว้ 
 (6) เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ ให้การพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างช้าๆ 
แต่มั่นคง ไม่ให้การท่องเที่ยวเข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมมากจนเกินไป ให้สมาชิก
ในชุมชนค่อย ได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกันเพ่ือป้องกันความเหลื่อมล้ าและการท าลายทุนทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น   
 (7) สร้างความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต คือ การจัดให้นักท่องเที่ยว
กับชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ได้พักนอนโฮมสเตย์อยู่ร่วมท ากิจกรรมกับเจ้าของบ้าน สร้างความรู้สึก
อบอุ่น ปลอดภัยเหมือนมาเยี่ยมญาติ ปรับงานให้การท่องเที่ยวผสานสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตปกติของชุมชน 
 อย่างไรก็ตาม การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์นับได้ว่าเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมา
อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก คือ ผลกระทบต่อชุมชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ดังนั้นการจัดการเพ่ือสร้างผลกระทบเชิ งบวก
และลดความเสียหายจากผลกระทบในเชิงลบด้วยองค์ประกอบทั้ง 7 ประการ คือ การฟื้นฟูรักษาทุน
ทางวัฒนธรรม การกระจายรายได้ การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ การยึดหลักของความพอเพียง 
การผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความกลมกลืน
ระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต จึงนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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 5.1.3 รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 จากความส าคัญของกระแสการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและกระแสการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายในการพัฒนา ในขณะที่นโยบายในการพัฒนาก็สนับสนุนให้
เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท าให้ทุนทางวัฒนธรรมที่ มีอยู่กลายเป็น
ต้นทุนส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบทั้งหมดทั้งในส่วนของสภาพ
ทั่วไป ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย น าไปสู่การน าเสนอรูปแบบจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย ที่เรียกว่า รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5CM-model) ซึ่งเป็นรูปแบบที่
เหมาะสมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงค านึงผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมและการด ารงรักษาทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้สืบไป ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพ 19 รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 
ประการ (5CM-model) 
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ภาพ 19 รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5CM-model) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

156 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) สภาพทั่วไปของทุน
ทางวัฒนธรรม 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3) องค์ประกอบของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ 4) รูปแบบการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
 5.2.1 สภาพทั่วไปของทุนทางวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาสภาพทั่วไปของทุนทางวัฒนธรรม พบว่า ประกอบด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
2 ลักษณะ คือ ทุนที่จับต้องได้หรือทุนทางกายภาพ และทุนที่จับต้องไม่ได้หรือทุนที่เป็นนามธรรม ซึ่งทุน
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
สิ่งปลูกสร้าง ของใช้ของสะสม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมการท่องเที่ยว  
ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ เรื่องราว (story) ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งมีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์เป็นต้นทุนส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของรังสรรค์ ธนะพรพันธ์ (2539, หน้า 17-18) ที่กล่าวว่า ทรัพยากร ทางวัฒนธรรม คือ มรดกทางวัฒนธรรม 
แบ่งเป็น 1) มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage) คือ สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น 
เช่น สถานที่ อาทิ ที่อยู่อาศัย ชุมชน อาคาร รวมถึง งานฝีมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น 2) มรดก
ทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage) รวมถึง ประเพณี ขนบธรรมเนียม ภาษา เพลง 
พิธีกรรม เทศกาล ทักษะพิเศษ เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นต้นทุนส าคัญในการผลิตสินค้า
วัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (ICOMOS, 1999, pp. 23-24) 
 อย่างไรก็ตามในงานวิจัยฉบับนี้ได้จัดให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม
อย่างหนึ่งเนื่องจาก สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเมื่อประกอบเข้ากับผู้คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น รวมกับแนวคิด
ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ ดังที่อมรา พงศาพิชญ์ (2549, หน้า 3) ได้อธิบายไว้ว่า 
วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ 
มนุษย์และสังคม วัฒนธรรมจึงมีสาระรูปแบบที่เป็นระบบความคิด วิธีการ โครงสร้างของสังคม สถาบัน 
ตลอดจนรวมอยู่ในรูปของแบบแผนในทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้น การรักษามรดกทางธรรมชาติ
ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง ด้วยการสร้างกรอบวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล  
ท าให้ความงดงามตามธรรมชาติคงอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติของผู้คน  
ความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ที่ถูกเก็บรักษาและสั่งสมไว้ จึงกลายเป็นต้นทุนส าคัญที่สร้างความมั่งคั่ง
ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในลักษณะดังกล่าวจึงจัดเป็นประเภทหนึ่ง
ของทุนทางวัฒนธรรมได้เช่นเดียวกัน 
 การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เน้นการน าเสนอทุนทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ 
น าคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ เป็นสิ่งดึงดูดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม
และศึกษาตามความสนใจ (Michael Hall, 1998, pp. 213–214) วัฒนธรรมพ้ืนบ้านทั่ วไป (folk and 
popular culture) ก็ได้รับความนิยมเป็นที่นิยมแพร่หลายมากข้ึน  เช่น อาหารการกิน หัตถกรรม กีฬา 
และสถาปัตยกรรม หรือพหุวัฒนธรรม (multiculturalism) ซึ่งเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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ชาติพันธุ์ และภาษา ก็สามารถพัฒนาเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและเรียนรู้ความแตกต่าง
หลากหลายในด้านต่างๆ ได้แก่ หัตถกรรม ภาษา ประเพณี เทศกาล พิธีกรรม อาหารการกิน ศิลปะ 
ดนตรี ตลอดจนการแสดงคอนเสิร์ต จิตรกรรม ประติมากรรม ประวัติและภูมิเขตรวมถึงสิ่งที่มองเห็น
เพ่ือให้ระลึกถึงอดีตได้ ภูมิสถาปัตยกรรมที่อาจโดดเด่นในบริเวณนั้น ภูมิศาสนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบความเชื่อทางศาสนา ระบบการศึกษา เครื่องแต่งกายการแต่งกาย รวมถึงกิจกรรมยามว่าง เป็นต้น 
(สมประสงค์ น่วมบุญลือ, 2550, หน้า 12) ทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแต่ละพ้ืนที่จึงกลายเป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การกระจายรายได้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
ต้นทุนค่าประกอบการสูงขึ้น ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นายทุน
จากนอกพื้นที่ การดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและของใช้ของสะสม ผลกระทบต่อชุมชนและวิถีชีวิต 
และปัญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัสนันท์ จันทร์เพ็ง และปนายุ ไชยรัตนานนท์ 
(2558, หน้า 2928) ที่ได้ศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนพบว่า 
ชุมชนมีปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบทางเท้า และสิ่งอ านวยความสะดวกมีรูปแบบที่ขัดแย้ง
กับภูมิทัศน์ชุมชน ขาดการจัดระเบียบภายในสถานที่ส าคัญ พ้ืนที่สาธารณะขาดการดูแลรักษา 
สถาปัตยกรรมไม่เหมาะสม การรุกล้ าพ้ืนที่ธรรมชาติ มลภาวะ ค่าครองชีพสูงขึ้น วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
รายได้ไม่สม่ าเสมอ ความรู้สึกต่อชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คุณค่าทางวัฒนธรรมลดลง และขาดมาตรการ
รักษาวัฒนธรรมเดิม   
 นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสมยังจะน าไปสู่ผลกระทบต่อชุมชน 
อันได้แก่ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นของคนในชุมชน อัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงขึ้น การเพ่ิมขึ้นของมลพิษ
และการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมพ้ืนเมืองและวิถีชีวิตที่เคยมีอยู่  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
ออนไลน์, 2553) ผลกระทบในด้านลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นผลกระทบ
ที่แม้แต่หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเอง ก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนจนท าให้
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่เคยมีความสวยงามตามธรรมชาติ เกิดความเสื่อมโทรมลงมากขณะเดียวกัน
การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตกถึงมือประชาชนในท้องถิ่นเท่าที่ควร นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นที่คาดกันว่าเป็นผลมา จากธุรกิจการท่องเที่ยว
ด้วยเช่นกัน (วรัญญา จันทะเพ, 2553, หน้า 6-7) สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัด 
การท่องเที่ยวที่ต้องน ามาพิจารณาในการจัดการเพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
และส่งผลเสียน้อยที่สุด 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
พบว่าการท่องเที่ยวที่เข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างความเข้าใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ต่อทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของเจ้าของพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องค านึงถึงจุดยืน
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวกระแสทางเลือกบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนเป็นส าคัญ ในงานวิจัยฉบับนี้
จึงน าเสนอรูปแบบการจัดการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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ต่อชุมชน และท าให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนส าคัญในการรักษาทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 5.2.3 องค์ประกอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ คือ  
 1) การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (community creation management) หมายถึง 
การจัดการสภาพชุมชนให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้าง
การมีส่วนร่วมของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าในทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตน 
สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมของตน เพื่อให้เกิดความพยายามในการรักษาสืบทอด
สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปในรูปแบบที่คงความเอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปันร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก
ในชุมชนด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดการเข้าใจและรับรู้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันท าให้การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เป็นไปได้โดยสะดวก สอดคล้องกับพณกฤษ อุดมกิตติ (2557, หน้า 561-578) ศึกษาเรื่อง
การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืนในพ้ืนที่ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า การสร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนช่วยกัน พัฒนาองค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ น ามาซึ่งความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 
 ประเด็นการจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
(2548ค, หน้า 18-19) ที่ได้กล่าวถึง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้องค านึงถึงความต้องการของชุมชน 
ว่าคนในชุมชนต้องการที่จะเปิดชุมชนของตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ หากไม่พร้อมที่จะเปิดก็ควร
จะชะลอไปก่อน มิฉะนั้นอาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันของคนในชุมชน ท าให้ภาพลักษณ์ของชุมชน
แย่ลง แต่หากชุมชนมีความพร้อมใจกันในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษ์ชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป เช่นเดียวกับงานวิจัยของพิมลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557, หน้า 650) ที่พบว่าการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ การสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยว ลดความขัดแย้งหรือการมุ่งแข่งขันทางธุรกิจกันเองที่อาจจะก่อให้เกิดการตัดราคา
เพ่ือแย่งชิงนักท่องเที่ยว สามารถสร้างความเข้าใจให้กับลูกบ้าน สมาชิกและคนในชุมชน การประสาน
ขอความสนับสนุนจากหน่วยต่างๆ ภายนอกได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชน  
 กล่าวคือ ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนควรเป็นผู้ก าหนดกระบวนการทิศทาง 
และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้น 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตและรูปแบบการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างการพัฒนาให้เกิดการยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลังและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2553) สอดคล้องกับการศึกษาของเพชรศรี นนท์ศิริ (2555, 
บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง ในการจัดตั้งวางแผนและด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยว การลดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในกลุ่มส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยว 
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ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการจัดการท่องเที่ยว ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ความพร้อมของชุมชนในการร่วมมือกันของประชาชนท้องถิ่นที่มีความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้มาเยือน
ซึ่งถือว่า เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ประสบความส าเร็จ (Beaumont & 
Dredge, 2010, pp. 7-28) ดังนั้น การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (community creation management) 
จึงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 
 2) การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story creation management) การน าเรื่องราว
ของบุคคลส าคัญ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของคนในท้องถิ่น หรือแม้แต่เรื่องเล่าขาน
สืบต่อกันเป็นต านาน มาเป็นหัวข้อในการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านสถานที่จริง
ผ่านผู้คนที่ยังมีชีวิตเลือดเนื้อราวกับการเดินทางเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต  ซึ่งนับเป็นส่วนส าคัญ
ในการสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ดังที่ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2554, 
หน้า 34-35) ได้กล่าวว่า เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคสินค้าและบริการวัฒนธรรมจากประเทศตะวันออก
ในประเทศตะวันตกเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ธุรกิจต่างๆ สามารถน าทุนวัฒนธรรม เช่น เรื่องราว (story) 
เนื้อหา (content) ของวัฒนธรรมไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ หรือสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของตนเพ่ือสร้างจุดขาย  
 เรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การบอกเล่าและเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของผู้คน เพ่ือสร้างความน่าสนใจ ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความอยากรู้
และอยากติดตามค้นหา เรื่องราวในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีโอกาสซึมซับกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งขึ้น นอกเหนือจากการเยี่ยมชม
เพียงอย่างเดียว (Richards, 2010, pp. 78-90) นอกจากนี้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เช่น 
การออกงาน consumer fair การออกงาน table top sale กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือการใช้สื่อ 
social media เพ่ือเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการ สอดคล้องกับ มนัสสินี บุญมีศรีสง่า (2558, 
หน้า 571-592) ก็มีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น การจัดการ
เรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการน าเรื่องราวของบุคคลส าคัญ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของคนในท้องถิ่น หรือแม้แต่เรื่องเล่าขานสืบต่อกันเป็นต านาน มาเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมความน่าสนใจ
ในการท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 3) การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (activity creation management) คือ การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย สร้างความดึงดูด
และความน่าสนใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความคิดและ
ความเชื่อของคนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ การจัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ 
การจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นส่วนประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Campbell (online, 2010) ที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่น าเสนอ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้เดินทาง เช่น กิจกรรมด้านศิลปหัตถกรรม การท าอาหาร พร้อมกับ
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีลักษณะเฉพาะ  
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 นอกจากนี้ Richard (2011, pp. 1225-1253) ยังได้กล่าวถึง แบบจ าลองการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นกิจกรรมและรูปแบบของประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ใช้ การสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ ด้วยกิจกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรู้ การทดสอบ หรือการทดลองปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของ UNESCO (2006, 
pp. 2-4) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีจุดประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินชีวิตของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนในเชิงการเรียนรู้ การทดลอง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นจริงในชุมชน ดังนั้น การจัดให้มีกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตความคิดและความเชื่อของคนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ การจัดกิจกรรม
ที่สร้างแรงบันดาลใจ การจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงนับเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 4) การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (communication creation management) คือ 
การน าเสนอเรื่องราวข้อมูลรายละเอียดของทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้ง 
ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ยอมรับเข้าใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ให้ความเคารพในทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือให้การท่องเที่ยวด า เนินต่อไปได้
อย่างยืนยาว และยังรวมถึงการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายด้วยสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ นับเป็นการจัดการที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นักท่องเที่ยวต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผัสวัฒนธรรมของชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Richard (2010, 78-90) ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเริ่มปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางวัฒนธรรมของชุมชน ต้องการได้ใกล้ชิดได้สัมผัสได้เฝ้ามองวิถีชีวิตประจ าวันหรือกิจกรรมทั่วไปของชุมชน 
ได้ไปเยี่ยมเยือนและมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลาย 
 เนื่องจาก การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวเข้าไปมี “ส่วนร่วม” ในการเรียนรู้ 
และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “creative tourism” ที่สร้าง
ความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และเป็นการต่อยอดจากการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ ให้นักท่องเทียวและชุมชนได้แบ่งปัน และเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมกัน 
(สุดสันต์ สุทธิพิศาล, 2555) ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่สามารถท าความเข้าใจได้ด้วยการดู
หรือการชมเท่านั้น ต้องอาศัยการจัดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสื่อความหมายของทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจในเนื้อหาของทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้น การจัดการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรม การน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น การสร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรม รวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการทุน
ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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 5) การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ (impact creation management) การจัดการ
ที่ค านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการค านึงถึงการฟ้ืนฟูและรักษา
ทุนทางวัฒนธรรม กระจายรายได้สู่สมาชิกในชุมชน ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ยึดหลัก
ของความพอเพียง ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้าง
ความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557, 
หน้า 650) ที่พบว่าองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน คือ การให้ความส าคัญ
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากกว่าการมุ่งเน้น
ที่ผลประโยชน์ด้านรายได้ มุ่งที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 นอกจากนี้ Ismail (2008, abstract) ได้เสนอแบบจ าลองเพ่ือการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ชุมชนจะได้รับจากการจ้างงาน
และรายได้ที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตแบบเดิมที่ยังคงสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ Ximba (online, 2009) 
ที่ได้เสนอว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมควรเน้นความเข้าใจวัฒนธรรม  
และการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านภูมิปัญญา ความงาม และความรู้สึก 
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างความประทับใจเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งจะเป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน  
 กล่าวโดยสรุป การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่ง ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการค านึงถึงการฟ้ืนฟู
และรักษาทุนทางวัฒนธรรม กระจายรายได้สู่สมาชิกในชุมชน ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ 
ยึดหลักของความพอเพียง ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้าง
ความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ท าให้การท่องเที่ยวสามารถด าเนินไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมากจนเกินไป 
 5.2.4 รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย  
 จากความส าคัญของกระแสการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและกระแสการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายในการพัฒนา ในขณะที่นโยบายในการพัฒนาก็สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท าให้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่กลายเป็นต้นทุนส าคัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบทั้งหมดทั้งในส่วนของสภาพทั่วไป ปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
น าไปสู่การน าเสนอรูปแบบจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ 
(5CM-model) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงค านึงผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อม
และการด ารงรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ดังแสดงในภาพ 20 รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 
5 ประการ (5CM-model) 
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ภาพ 20 รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์ 

 
 รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการสร้างสรรค์ในประเทศไทยข้างต้น น าเสนอภาพรวม
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งในส่วนของปัจจัยภายนอก ได้แก่ กระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อความตื่นตัวในการอนุรักษ์และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กระแสการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม
ให้มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางวัฒนธรรม การมองการท่องเที่ยว
ในรูปของระบบใหญ่หรือระบบย่อยหลายระบบ มีข้อดีท าให้การพิจารณาการท่องเที่ยวต้องพิจารณา
ถึงองค์ประกอบย่อยๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาผลกระทบของอิทธิพลภายนอกทั้งเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เพ่ือที่สามารถเข้าใจการท่องเที่ยว
อย่างเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น (ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, 2550, หน้า 2-4) จากองค์ประกอบในภาพรวมทั้งหมด
น าไปสู่การน าเสนอรูปแบบจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
ที่มุ่งเน้นองค์ประกอบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่ค านึงถึงการน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
มาผ่านกระบวนการผสานการจัดการทั้ง 5 รูปแบบ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงค านึงผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมและการด ารงรักษาทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนไว้ได้สืบไป 
 เมื่อทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกน าไปเป็นส่วนผสมในสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ ในส่วนของ
การท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เน้นการน าเสนอทุนทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลายในแต่ละพื้นที่ น าคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ เป็นสิ่งดึงดูดเชิญชวน
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาตามความสนใจ (Michael Hall, 1998, pp. 213–214) 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น อาหารการกิน หัตถกรรม กีฬา และสถาปัตยกรรม หรือพหุวัฒนธรรม 
(multiculturalism) ซึ่งเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์และภาษา ก็สามารถพัฒนา
เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในด้านต่างๆ ได้แก่ หัตถกรรม 
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ภาษา ประเพณี เทศกาล พิธีกรรม อาหารการกิน ศิลปะ ดนตรี ตลอดจนการแสดงคอนเสิร์ต จิตรกรรม 
ประติมากรรม ประวัติและภูมิเขต รวมถึงสิ่งที่มองเห็นเพ่ือให้ระลึกถึงอดีตได้ ภูมิสถาปัตยกรรมที่อาจโดดเด่น
ในบริเวณนั้น ภูมิศาสนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบความเชื่อทางศาสนา ระบบการศึกษา เครื่องแต่งกาย
การแต่งกาย รวมถึงกิจกรรมยามว่าง เป็นต้น (สมประสงค์ น่วมบุญลือ, 2550, หน้า 12) 
 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทุนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตสินค้า
และบริการทางวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่อาศัยทุนทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยในหลักการ นอกจากการเพิ่มมูลค่าในลักษณะ
ของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องค านึงถึงการคงอยู่ของคุณค่าทางวัฒนธรรม ด้วยการแสวงหา
จุดที่เหมาะสมส าหรับการปรับเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมให้กลายเป็นทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการให้ความส าคัญกับระดับคุณค่าที่แตกต่าง การสร้างความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการพัฒนา (Bob McKercher & Hilary du Cros, 2002 p. 115) การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
เป็นสินค้าในการท่องเที่ยวนั้น ไม่ได้มุ่งที่ผลลัพธ์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มี
เป้าหมายในเชิงคุณค่าเพ่ือส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้เกิดการเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมทั้งแก่นักท่องเที่ยว
และชุมชนเอง เกิดการเคารพต่อมรดกวัฒนธรรมของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่ างความสนใจ
ด้านการอนุรักษ์ และด้านการท่องเที่ยว และเกิดการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอและสื่อ
ความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งผลประโยชน์ส าคัญที่จะตามมา คือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเกิดผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ (ICOMOS, 1999, pp. 5-6) 
 แนวทางจัดการการท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรมนั้นมุ่ง ให้เกิดโอกาส
การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมทั้งทางด้านกายภาพ สติปัญญา และอารมณ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเคารพ
ในความแตกต่างของคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม (cultural significance) 
สามารถประเมินเบื้องต้นด้วยแนวคิดในการประเมินคุณค่าของสถานที่ต่างๆ อันประกอบไปด้วยคุณค่า
ทางสุนทรียภาพ (aesthetic value) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (historic value) คุณค่าทางวิชาการ (scientific 
value) และคุณค่าทางสังคม (social value) ซึ่งจะช่วยท าให้ เข้าใจความส าคัญของสถานที่ตั้งแต่อดีต 
ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต (ICOMOS Australia, 1999, p. 12) ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็นหลักการส าคัญที่
สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้น าเสนอไว้ใน
เบื้องต้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
             จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ 
 เนื่องจาก สภาพของทุนทางวัฒนธรรมมีความยึดโยงอย่างเหนียวแน่นกับผู้คนในชุมชน การดูแล
รักษาสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมทุกรูปแบบ จึงต้องอาศัยชุมชนเป็นส่วนส าคัญในการจัดการดูแล
เพ่ือให้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้นยังคงคุณค่าเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญของชุมชนต่อไปได้อย่างยาวนาน 
ซึ่งแนวทางการปฏิบัติของชุมชนนั้นมีดังต่อไปนี้ 
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 1) รักษาสัมพันธ์และคงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ความรักและความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความร่วมมือและช่วยกัน
ดูแลรักษาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตน  
 2) รักษาจุดยืนของการท่องเที่ยวกระแสทางเลือก บนพื้นฐานของความพอเพียง
และความยั่งยืน ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนเสริมที่ผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน รักษาทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้คงคุณค่าเพ่ือสืบทอดเป็นสมบัติของคนรุ่นหลังต่อไป 
 3) แบ่งปันผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจให้กระจายอย่างทั่วถึงทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ให้คนในชุมชนได้โอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดสรรปันส่วนรายได้
เพ่ือการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์
ร่วมกัน 
 4) ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวของตนให้มีมาตรฐานในระดับที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความสะดวกปลอดภัยตามสมควรในแต่ละพื้นที่ รวมถึง
การสร้างบุคลากรที่เป็นนักสื่อความหมายเพ่ือให้การต้อนรับดูแลสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว
เป็นไปได้อย่างเต็มที่ 
 5) น าสื่อสมัยใหม่ social media ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เวปไซต์ ซึ่งเข้าถึงง่าย
และมีราคาถูกมาช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้สะดวกมากขึ้น  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 เนื่องจาก ในการจัดการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
หน่วยงานภาครัฐควรมีส่วนในการสนับสนุนให้การจัดการท่องเที่ยวเป็นไป เพ่ือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
โดยค านึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนส าคัญด้วย ซึ่งการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
ควรจัดด าเนินการดังนี้ 
 1) ช่วยในการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐควรท าหน้าที่
เป็นสื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ซึ่งการสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
นับว่าเป็นส่วนส าคัญเท่าๆ กับการประชาสัมพันธ์ให้คนมาท่องเที่ยว เพื่ อป้องกันความเสียหาย
ต่อทุนทางวัฒนธรรมทุกรูปแบบของชุมชน 
 2) ช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความจ าเป็นเหมาะสม
ของพ้ืนที่ ดูแลเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เช่น ขยะ น้ าเสีย มลภาวะ เป็นต้น ยกระดับ
ความพร้อมของพ้ืนที่ในเชิงกายภาพเพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงถนน 
จัดระบบจราจร ดูแลความปลอดภัย เป็นต้น 
 3) จัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ต้องใช้
ทุนทรัพย์ในการซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนมาก ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณหรือหาแหล่งทุนสนับสนุน
เพ่ือช่วยเหลือชุมชนในการบ ารุงรักษา 
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 4) เพ่ิมเติมระเบียบ ข้อปฏิบัติ นโยบาย หรือกฎหมายที่จ าเป็นต่อการดูแลพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ให้เกิดความเรียบร้อย โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  
 5) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลรักษา
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ให้สมาชิกในชุมชนได้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับกิจกรรม
การท่องเที่ยว และมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตน 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยน าเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างข้อสรุปภาพรวมของการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งหากน าไปใช้กับการจัดการในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน 
อาจต้องมีการประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
 2) ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาในเชิงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน ามาพัฒนารูปแบบการจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง 
เร่ือง  “รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ในประเทศไทย” 
 

ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

1. การปรับปรุง  
    (modification) 
   ให้เป็นสินค้า 
   เชิงพาณิชย์  
   (commodification)  
   และการท าให้ 
   มีมาตรฐาน  
   (standardization) 
   (Bob McKercher  
   & Hilary du Cros,  
   2002, p. 115) 

1) การเข้าถึงมรดก 
    ทางวัฒนธรรม 
    ทั้งแก่นักท่องเที่ยว 
    และชุมชน  

การสร้างความตระหนัก 
ในคุณค่าและการสร้าง 
ความประทับใจ 
ในความงดงาม 
ของมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
ในพ้ืนที่ ได้แก่ 
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม 
รูปแบบกิจกรรม 
ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

(1) ท าอย่างไรชุมชน 
    และนักท่องเที่ยว 
    จึงเห็นคุณค่า 
    ของมรดก 
    ทางวัฒนธรรม 
    ที่มีอยู่ 
(2) มีวิธีสร้าง 
    ความประทับใจ 
    ในความงดงาม 
    ของมรดก 
    ทางวัฒนธรรม 
    ที่มีอยู่ได้อย่างไร  

2) การเคารพต่อมรดก 
   วัฒนธรรมของชุมชน 

การป้องกันผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่สงวนและ
พ้ืนที่อนุรักษ์ของแหล่ง
วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 
จัดกิจกรรม 
การท่องเที่ยวที่เป็น 
ที่ยอมรับของคน 
ในท้องถิ่น ไม่รบกวน
ความสงบสุข ของคน
ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 
รวมถึงการวางแนวทาง 
ในการด าเนินการ
ท่องเทีย่วที่ไม่
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
และประเพณีของคน
ในท้องถิ่น ไม่ส่งผล 

(1) มีแนวทาง 
    การป้องกัน 
    ผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
    หรือแหล่ง 
    ประวัติศาสตร์ 
    วัฒนธรรม 
    อย่างไรบ้าง 
(2) การจัดกิจกรรม 
    ท่องเที่ยวได้รับ 
    การยอมรับจากคน 
    ในท้องถิ่นหรือไม่ 
    อย่างไร 
(3) มีการวางแนวทาง 
    การป้องกัน 
    ผลกระทบ 
    ต่อวิถีชีวิตหรือ 
    วัฒนธรรมประเพณี 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

  ให้แหล่งวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์
เสื่อมโทรม 

ของคนในท้องถิ่น
อย่างไรบ้าง 

3) การแลกเปลี่ยน 
   ระหว่างความสนใจ 
   ด้านการอนุรักษ์ 
   และด้านการ 
   ท่องเที่ยว  

มีการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ ประกอบการ 
และชุมชนเกี่ยวกับ
คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ 
และการพัฒนา 
แห่งท่องเที่ยวเป็น
ระยะตามความ
เหมาะสม 

(1) มีการจัดอบรม    
    เจ้าหน้าที่     
    ผู้ประกอบการ 
    และสมาชิก 
    ในชุมชน ในเรื่อง 
    ของคุณค่าแหล่ง 
    ท่องเที่ยว 
    การอนุรักษ์ หรือ 
    การพัฒนา 
    การท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 

4) การวางแผนที่
เกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอและสื่อ
ความหมายทาง
วัฒนธรรม  

มีศูนย์บริการหรือ
บุคลากรที่มีความรู้ไว้
คอยให้บริการด้าน
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
รวมถึงมีสื่อ
หลากหลายประเภทใน
การให้ข้อมูล เช่น แผ่น
พับ โปสเตอร์ 
นิทรรศการ บริการ
ข้อมูลออนไลน์ ทั้งใน
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
เป็นต้น 

(1) มีศูนย์บริการหรือ  
    บุคลกรที่มีความรู้ 
    ด้านต่างๆ เช่น  
    ประวัติศาสตร์ 
    วัฒนธรรม วิถีชีวิต  
    ศิลปะ หรือ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    เป็นต้น ไว้คอย 
    ให้ความรู้ 
    แก่นักท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 
(2) มีการจัดท าสื่อ 
    โฆษณา 
    ประชาสัมพันธ์ 
    เพ่ือการน าเสนอ 
    ความรู้เกี่ยวกับ 
    วัฒนธรรม หรือ 
    มรดกทางวัฒนธรรม 
    ในแหล่งท่องเที่ยว 
    อย่างไรบ้าง 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

 5) การแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู ้
   ทางวัฒนธรรม  

การถ่ายทอด ภูมิปัญญา 
และองค์ความรู้ 
ทางวัฒนธรรม 
ทั้งในอดีตและ 
ในปัจจุบันผ่านกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ท่ีจัดขึ้น 

(1) มีวิธีการหรือ 
     กิจกรรมถ่ายทอด 
     ภูมิปัญญาหรือ 
     องค์ความรู้ 
     ทางวัฒนธรรม 
     อย่างไรบ้าง 

6) การอนุรักษ์ 
   วัฒนธรรม  

การจัดตั้งกลุ่มหรือ
ชมรมเพ่ือการอนุรักษ์
หรือมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่าง 
กลุ่มหรือหน่วยงานอ่ืน
ที่ให้ความส าคัญ 
กับการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
เพ่ือสนับสนุน 
ด้านงบประมาณ 
บุคลากรหรือนโยบาย 

(1) มีการจัดตั้งกลุ่ม 
    หรือชมรม 
    เพ่ือการอนุรักษ์ 
    วัฒนธรรมในพื้นที่ 
    หรือไม่อย่างไร 
(2) มีการเชื่อมโยง 
    เครือข่ายระหว่าง 
    กลุ่มหรือหน่วยงาน  
    ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
    เพ่ือสนับสนุน 
    ด้านงบประมาณ 
    บุคลากร หรือ     
    นโยบายหรือไม่ 
    อย่างไร 

7) ผลกระทบ 
   ทางเศรษฐกิจ 

รายได้เพ่ิมข้ึนจากการ
ด าเนินกิจกรรม 
การท่องเที่ยว 
ได้แก่ การจ้างงาน 
การน าเที่ยว การขาย
อาหารหรือสินค้า
พ้ืนเมือง การให้บริการ
ด้านที่พัก รายได้จาก
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้น 

(1) มีรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น 
    จากการท่องเที่ยว 
    หรือไม่ จากแหล่ง 
    ใดบ้าง 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

2. องค์ประกอบ 
   แหล่งท่องเที่ยว 
   5 ประการ [5As] 

1) สิ่งที่ดึงดูดใจ  
   (Attraction)  

สิ่งที่เป็นจุดเด่น 
ดึงดูดความสนใจ 
ให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมายัง 
แหล่งท่องเทีย่ว ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเอกลักษณ์เฉพาะ
ต้นทางวัฒนธรรม 
ที่น่าสนใจ ได้แก่ 
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต 
ศิลปะ หัตถกรรม 
การแสดง รูปแบบ
กิจกรรม เป็นต้น 

(1) จุดเด่นที่เป็น 
    เอกลักษณ์ 
    ของสถานที่นี้ 
    คืออะไร 
(2) มีกิจกรรม 
    การท่องเที่ยว 
    ที่มีความน่าสนใจ 
    อย่างไรบ้าง 

2) ความสามารถ 
   ในการเข้าถึงง่าย  
   (Accessibility)  

ความสะดวก 
ในการเดินทาง  
เข้าถึงแหล่ง 
ท่องเที่ยว ได้แก่ 
ความยากล าบาก 
ของเส้นทาง 
ความลาดชัน  
ความคดเคี้ยวของถนน 
และความปลอดภัย 

(1) สามารถเดินทาง 
    เข้าไปในแหล่ง 
    ท่องเที่ยวด้วยวิธีใด 
    ได้บ้าง 
(2) มีอุปสรรค หรือ 
    ความยากล าบาก 
    ในการเดินทาง 
    อย่างไร 

3) สิ่งอ านวย 
   ความสะดวกต่างๆ  
   (Amenity)  

สิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
นักท่องเที่ยว เช่น น้ า 
ไฟ ถนน ห้องน้ า 
ที่จอดรถ ร้านอาหาร 
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร บริการ 
ด้านความปลอดภัย 
สถานพยาบาล เป็นต้น 

(1) สิ่งอ านวย 
    ความสะดวก 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
    มีอะไรบ้าง  
    เพียงพอ 
    ต่อความต้องการ 
    ของนักท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 

4) ที่พัก  
   (Accommodation)  

สถานที่ที่จัดเตรียมไว้
เพ่ือเป็นที่พัก อุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็น 

(1) ที่พักมีลักษณะ 
    อย่างไร เพียงพอ 
    ต่อความต้องการ   
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

  ในการพักแรม 
ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวได้ 

    ของนักท่องเที่ยว 
    หรือไม่ 
 

5) กิจกรรมต่างๆ  
    (Activity) 

กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่สามารถจัดได้ภายใน
แหล่งท่องเที่ยว 
มีความหลากหลาย
นักท่องเที่ยวมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรม 
ที่ตนพอใจได้มากขึ้น 

(1) มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
    ที่นักท่องเที่ยว 
    สามารถท าได้ 
    ในระหว่าง 
    การท่องเที่ยว 
(2) แต่ละกิจกรรม 
    มีความน่าสนใจ 
    อย่างไร 

3. การจัดการ 
   ที่สอดคล้อง 
   กับความต้องการ 
   ของนักท่องเที่ยว 
   โดยการประยุกต์    
   แนวคิดส่วนประสม 
   การตลาด [7Ps]  
   (Booms & Bitner  
   (1981; Kotler,  
   1997) 

1) Product  ผลิตภัณฑ์ 
ทางการท่องเที่ยว 
ทั้งท่ีจับต้องได้ และ 
จับต้องไม่ได้ ได้แก่ 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า 
อาหาร เครื่องดื่ม  
ของที่ระลึก เป็นต้น 
ที่จับไม่ได้ เช่น  
การบริการ ข้อมูล
ข่าวสาร การเตือนภัย 
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

(1) ผลิตภัณฑ์ 
    ทางการท่องเที่ยว 
    ของที่นี่มีอะไรบ้าง 

2) Price  ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่อยู่ในรูปตัวเงิน 
ที่นักท่องเที่ยว 
ต้องจ่ายในระหว่าง
การท่องเที่ยว เช่น 
ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 
ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรม 
เป็นต้น 
 

(1) ค่าใช้จ่าย 
    ในการเดินทาง 
    และการท่องเที่ยว 
    มีอะไรบ้าง 
(2) รู้สึกว่า 
    มีความเหมาะสม 
    หรือไม่อย่างไร 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

 3) Place  ช่องทางการจัด
จ าหน่ายประกอบด้วย
ท าเลที่ตั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยว ความสะดวก 
ในการเดินทาง รวมถึง
ความสะดวกในการเข้า 
ถึงแหล่งข้อมูล 
เพ่ือการท่องเที่ยว 

(1) คิดว่าท าเลที่ตั้ง 
    ของสถานที่ 
    เป็นอย่างไร 
    มีความสะดวก 
    ในการเดินทาง 
    หรือไม่ 
(2) ช่องทาง 
    การกระจาย 
    แหล่งข้อมูล 
    ข่าวสาร หรือ 
    ช่องทางการติดต่อ      
    เพ่ือการเดินทาง 
    ท่องเที่ยวมีเพียงพอ 
    หรือไม่อย่างไร 

4) Promotion  การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อให้นักท่องเที่ยว
รู้จัก และสร้างกิจกรรม 
ส่งเสริมการขาย 
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ 
ในการเข้ามาท่องเที่ยว 

(1) มีการโฆษณา 
    ประชาสัมพันธ์ 
    แหล่งท่องเที่ยว 
    ในสื่อชนิดใดบ้าง 
    อย่างไร 
(2) มีการจัดกิจกรรม 
    ทางการตลาด 
    หรือการส่งเสริม 
    การขายเพื่อสร้าง 
    แรงจูงใจ 
    ในการท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 

5) People  มีบุคลากรด้านบริการ 
เช่น ผู้ให้บริการ 
ด้านข้อมูลข่าวสาร
บริการแนะน า
นักท่องเที่ยว 
บริการการเดินทาง 
บริการด้านที่พัก 
บริการด้านอาหาร 

(1) บุคลากรที่ให้ 
    การบริการ 
    แก่นักท่องเที่ยว 
    ในทุกรูปแบบ 
    มีทักษะ 
    ความช านาญ 
    เหมาะสมเพียงพอ 
    หรือไม่อย่างไร 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

  เป็นต้น มีทักษะ 
ความช านาญ 
เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

 

6) Physical Evidence การจัดตกแต่งสถานที่ 
และดูแลปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว 
ให้สวยงามอยู่เสมอ
เพ่ือสร้าง 
ความประทับใจ 
ให้กับนักท่องเที่ยว 

(1) ท่านคิดว่า 
    การจัดตกแต่ง 
    สถานที่ และดูแล 
    ปรับปรุง 
    แหล่งท่องเที่ยว 
    ท าให้เกิด 
    ความประทับใจ 
    แก่นักท่องเที่ยว 
    ได้อย่างไร 

7) Process การด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ 
เพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่นักท่องเที่ยว 
ตั้งแต่การหาข้อมูล 
การเดินทาง การอยู่ 
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
รวมถึงกฎระเบียบ 
และมาตรการรักษา
ความปลอดภัยต่างๆ 

(1) ท่านคิดว่าระบบ 
    เพ่ืออ านวย 
    ความสะดวก 
    แก่นักทอ่งเที่ยว 
    ตั้งแต่การหาข้อมูล  
    การเดินทาง 
    การอยู่ในพื้นที่ 
    จนท่องเที่ยวเสร็จ 
    มีความสะดวก 
    ราบรื่นมากน้อย 
    เพียงไร 
(2) มาตรการรักษา 
    ความปลอดภัย 
    หรือกฎระเบียบต่างๆ 
    มีความเหมาะสม 
    หรือไม่อย่างไร 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

4. การจัดการ 
   แหล่งท่องเที่ยว 
   อย่างยั่งยืนยัง 
   มีแนวคิดหลัก 
   ที่ส าคัญ 
   ตามหลักการ 
   ดังต่อไปนี้ (Shirley  
   Eber, 1993) 

1) การอนุรักษ์ 
   และใช้ทรัพยากร 
   อย่างพอดี (Using  
   Resource  
   Sustainably) 

มีการก าหนด 
ขีดความสามารถ 
ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 
(Carrying Capacity) 
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ที่จะไม่ท าให้ทรัพยากร
ทางสังคม วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเสียหาย 
เช่น การก าหนดเขต
การใช้ประโยชน์พื้นที่
เพ่ือการท่องเที่ยว เช่น 
การแบ่งเขตพ้ืนที่สงวน 
พ้ืนที่นันทนาการ 
และพ้ืนที่พักอาศัย 
มีการก าหนดช่วงเวลา
การเข้าพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
ตามช่วงเวลาของวัน
หรือฤดูกาล รวมถึง
การจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยว 
ให้พอเหมาะ 
กับศักยภาพของพ้ืนที่
และการบริการ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ไม่รบกวนความสงบสุข
ของคนในพ้ืนที่ หรือไม่
ส่งผลกระทบต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมของคน 
ในท้องถิ่น เป็นต้น 
 

(1) มีแนวทาง 
    การก าหนด 
    ขีดความสามารถ 
    ในการรองรับ 
    นักท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 
(2) มีการก าหนดเขต 
    หรือช่วงเวลา 
    ในการใช้พ้ืนที่ 
    หรือไม่อย่างไร 
(3) มีการก าหนด 
    ปริมาณนักท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 
(4) มีวิธีการจัดกิจกรรม 
    ให้เหมาะสม 
    ได้อย่างไร 
    โดยไม่รบกวน 
    ความสงบของคน 
    ในพ้ืนที ่
(5) มีวิธีการป้องกัน 
    ผลกระทบ 
    ต่อการเปลี่ยนแปลง 
    วิถีชีวิตของคน 
    ในพ้ืนที่หรือไม่ 
    อย่างไร 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

 2) การลดการบริโภค 
    ที่มากเกินจ าเป็น 
    และลดปริมาณ 
    ของเสีย (Reducing 
    Over-consumption 
    and Waste) 

มีการแจ้ง 
ขีดความสามารถ 
ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 
ให้ทราบล่วงหน้า 
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด 
ขีดความสามารถ 
ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว  
มีแนวทางในการลด
ผลกระทบทางลบ 
ต่อวัฒนธรรม 
หรือสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดจากกิจกรรม 
การท่องเที่ยว เช่น 
ขยะและสิ่งปฏิกูล  
น้ าเสีย การส่งเสียงดัง 
การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือโบราณสถาน  
เป็นต้น 

(1) มีการประชาสัมพันธ์ 
    ถึงขีดความสามารถ 
    ในการรองรับ 
    นักท่องเที่ยว 
    ของพ้ืนที่ 
    ให้นักท่องเที่ยว 
    ได้ทราบหรือไม่ 
    อย่างไร 
(2) มีแนวทาง 
    ในการลดผลกระทบ 
    ต่อวัฒนธรรม 
    หรือสิ่งแวดล้อม 
    ที่เกิดจากกิจกรรม 
    การท่องเที่ยว 
    อย่างไรบ้าง 

3) การรักษา 
   และส่งเสริม 
   ความหลากหลาย  
   (Maintaining  
   Diversity) 
   ของธรรมชาติ สังคม  
   และวัฒนธรรม 

มีกิจกรรม 
ให้นักท่องเที่ยว 
ได้เรียนรู้และสัมผัส 
ภูมิปัญญา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม หรือมี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยว 
ได้เรียนรู้และสัมผัส
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
วิถีชีวิตชุมชน 
ผ่านประสบการณ์จริง 
 

(1) มีการจัดกิจกรรม 
    ให้นักท่องเที่ยว 
    ได้เรียนรู้และสัมผัส 
    ภูมิปัญญา 
    ด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติ  
    วัฒนธรรม วิถีชีวิต  
    หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  
    ผ่านประสบการณ์ 
    จริงหรือไม่อย่างไร 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

 4) การประสาน 
    การพัฒนา 
    การท่องเที่ยว 
    เข้ากับกรอบ 
    แผนการพฒันา 
    แห่งชาติ  
    (Integrating  
    Tourism into  
    Planning) 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

มีหน่วยงานภาครัฐ 
หรอืองค์กรภาคเอกชน
ในระดับท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด ระดับชาต ิ
หรือระดับนานาชาติ 
ให้การสนับสนุน 
ในการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว 

(1) หน่วยงานภาครัฐ  
    หรือภาคเอกชน 
    ในตั้งแต ่
    ระดับท้องถิ่น 
    จนถึงระดับชาติ 
    ได้ให้การสนับสนุน 
    การพัฒนา 
    แหล่งท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 

5) การท่องเที่ยว 
   ที่รองรับกิจกรรม 
   ทางเศรษฐกิจ 
   ของท้องถิ่น  
   (Supporting  
   Local Economics) 

ชุมชนมีรายได้ 
จากการจ้างงาน  
การเป็นผู้น าเที่ยว 
หรือให้บริการ 
ในกิจกรรมท่องเที่ยว 
มีรายได้จากการ 
ขายอาหาร ของที่ระลึก 
หรือสินค้าพื้นเมือง  
มีรายได้จากการแสดง
ศิลปะพ้ืนเมือง หรือ
ส่งเสริมโอกาส 
การจ้างงานในชุมชน 
ที่มีความเท่าเทียมกัน
ทั้งสตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ รวมถึงส่งเสริม
ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น 

(1) ชุมชนมีส่วน 
    ได้รับรายได้เพ่ิมข้ึน 
    จากกิจกรรม 
    การท่องเที่ยว 
    ในรูปแบบใดบ้าง 
 

6) การมีส่วนร่วม 
   และการสร้าง 
   เครือข่ายการพัฒนา 
   การท่องเที่ยว 
   กับท้องถิ่น  
   (Involving Local  
   Communities) 

ชุมชนท้องถิ่น 
เป็นส่วนหนึ่ง 
ของกิจกรรม 
การท่องเที่ยว เช่น 
การน าเที่ยว  
การให้บริการต่างๆ  
มีส่วนร่วมในการแสดง 

(1) ชุมชนมีส่วน 
    ในการจัดกิจกรรม 
    หรือให้บริการ 
    ด้านการท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 
(2) มีการเปิดโอกาส 
    ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
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ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

  ความคิดเห็นต่อการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นของตน มี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนหรือบริหาร
จัดการโดยการจัดตั้ง
องค์กรในท้องถิ่น
เพ่ือให้มีบทบาทในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว 

ในการแสดง 
    ความคิดเห็น 
    ในการจัดการ 
    แหล่งท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 
(3) มีการรวมกลุ่ม 
    จัดตั้งองค์กร 
    หรือชมรม 
    เพ่ือจัดการ 
    แหล่งท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 

7) หมั่นประชุม 
    ปรึกษาหารือกัน 
    อย่างสม่ าเสมอ 
    ระหว่าง 
    ผู้ประกอบการ  
    ประชาชน ท้องถิ่น  
    องค์กรและสถาบัน 
    ที่เก่ียวข้อง  
    (Consulting  
    Stakeholders  
    and the Public 

มีการจัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ 
การวางแผนการตลาด 
และการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ทั้งผู้ประกอบการ  
    ประชาชน ท้องถิ่น  
    องค์กร หรือ 
    สถาบันต่างๆ  
    ได้มีการจัดประชุม 
    เพ่ือให้ความรู้  
    ข้อมูลข่าวสาร  
    วางแผนงาน 
    การตลาด  
    เพ่ือพัฒนา 
    การท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 

8) การฝึกอบรม 
   บุคลากร (Training  
   Staff) 

มีการจัดฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร 
ให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ 
ในการพัฒนา 
การท่องเทีย่ว 
อย่างยั่งยืน 

(1) มีการจัดฝึกอบรม 
    ให้ความรู้ 
    เรื่องการพัฒนา 
    การท่องเที่ยว 
    อย่างยั่งยืน 
    หรือไม่อย่างไร 

9) การตลาด 
   ที่จัดเตรียมข้อมูล 
   อย่างพร้อมมูล  

มีการวางข้อปฏิบัติ
ส าหรับนักท่องเที่ยว 
ที่เข้ามาเยือน 

(1) มีการจัดเตรียม 
    ข้อมูลวิธีปฏิบัติตัว 
    ส าหรับนักท่องเที่ยว 
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ตัวแปรหลัก องค์ประกอบ/ 
ตัวแปรย่อย 

นิยามปฏิบัติการ 
(ศัพท์เฉพาะ) 

ข้อค าถาม 

    (Marketing  
   Tourism  
   Responsibly) 

โดยมีการประชาสัมพันธ ์
ให้ทราบล่วงหน้า 
เพ่ือป้องกัน 
การเกิดพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์ 
ที่จะเป็นผลเสีย 
ต่อสถานที่ท่องเที่ยว 

    ที่เข้ามาเยือน 
    หรือไม่อย่างไร  
    และมีการ 
    ประชาสัมพันธ์ 
    ให้นักท่องเที่ยว 
    ทราบได้โดยวิธีใด 

10) การวิจัย 
     และติดตาม 
     ตรวจสอบ  
     (Undertaking  
     Research) 

มีการจัดเจ้าหน้าที่
ติดตามและประเมิน
การเปลี่ยนแปลง 
วิเคราะห์ และ
ประเมินผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว 
รวมถึงการด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไข
ผลกระทบ 
จากการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง 

(1) มีการติดตาม 
    ประเมิน 
    การเปลี่ยนแปลง 
    ที่เกิดขึ้น รวมถึง 
    ผลกระทบ 
    จากการท่องเที่ยว 
    หรือไม่อย่างไร 
(2) มีการด าเนินงาน 
    ปรับปรุงแก้ไข 
    อย่างไรบ้าง 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง 
เร่ือง  “รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ในประเทศไทย” 
 

ล าดับที่ ข้อค าถาม 

1 1) ท าอย่างไรชุมชนและนักท่องเที่ยวจึงเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
2) มีวิธีสร้างความประทับใจในความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ได้อย่างไร  

2 1) มีแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อพ้ืนที่หรือแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
   อย่างไรบ้าง 
2) การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวได้รับการยอมรับจากคนในท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร 
3) มีการวางแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมประเพณี 
   ของคนในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 

3 1) มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และสมาชิกในชุมชน ในเรื่องของคุณค่า 
    แหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ หรือการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 

4 1) มีศูนย์บริการหรือบุคลกรที่มีความรู้ด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
   วิถีชีวิต ศิลปะ หรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ไว้คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
   หรือไม่อย่างไร 
2) มีการจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
   หรือมรดกทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง 

5 1) มีวิธีการหรือกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง 
6 1) มีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมในพ้ืนที่หรือไม่อย่างไร 

2) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
   เพ่ือสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรหรือนโยบายหรือไม่อย่างไร 

7 1) มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยวหรือไม่ จากแหล่งใดบ้าง 
8 1) จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นี้คืออะไร 

2) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง 
9 1) สามารถเดินทางเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวด้วยวิธีใดได้บ้าง 

2) มีอุปสรรคหรือความยากล าบากในการเดินทางอย่างไร 
10 1) สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานมีอะไรบ้าง เพียงพอต่อความต้องการ 

   ของนักท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 
11 1) ที่พักมีลักษณะอย่างไร เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
12 1) มีกิจกรรมอะไรบ้างที่นักท่องเที่ยวสามารถท าได้ในระหว่างการท่องเที่ยว 

2) แต่ละกิจกรรมมีความน่าสนใจอย่างไร 
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ล าดับที่ ข้อค าถาม 

13 1) ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของที่นี่มีอะไรบ้าง 
14 1) มีการประชาสัมพันธ์ถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 

   ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบหรือไม่อย่างไร 
2) มีแนวทางในการลดผลกระทบต่อวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม 
   การท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง 

15 1) มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสภูมิปัญญาด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชวีิต หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านประสบการณ์จริงหรือไม่อย่างไร 

16 1) หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนในตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ 
   ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 

17 1) ชุมชนมีส่วนได้รับรายได้เพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใดบ้าง 
18 1) ชุมชนมีส่วนในการจัดกิจกรรมหรือให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 

2) มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการ 
    แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 
3) มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรหรือชมรมเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 

19 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการ ประชาชน ท้องถิ่น องค์กร หรือสถาบันต่างๆ  
    ได้มีการจัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร วางแผนงานการตลาด เพ่ือพัฒนา 
    การท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 

20 1) มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไร 
21 1) มีการจัดเตรียมข้อมูลวิธีปฏิบัติตัวส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนหรือไม่อย่างไร  

   และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบได้โดยวิธีใด 
22 1) มีการติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

   หรือไม่อย่างไร 
2) มีการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 
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ภาพการลงพ้ืนที่ทดสอบแบบสัมภาษณ์ที่บางละมุง 
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ภาพการลงพื้นที่ทดสอบแบบสัมภาษณ์ที่บางละมุง 
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ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม 
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ภาพการลงพื้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส 
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ภาพการลงพื้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส 
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ภาพการลงพื้นที่คลองโคน 
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ภาพการลงพื้นที่คลองโคน 
 

. 
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ภาพการลงพื้นที่บ้านถวาย 
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ภาพการลงพื้นที่บ้านถวาย 
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ภาพการลงพื้นที่หาดผาขน 
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ภาพการลงพื้นที่ จ.น่าน 
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ภาพการลงพื้นที่เกาะยาวน้อย 
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ภาพการลงพื้นที่เกาะยาวน้อย 
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ภาพการลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต 
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ภาพการลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต 
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ภาพการลงพื้นที่เชียงคาน 
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ภาพการลงพื้นที่บ้านไทด า 
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ภาพการลงพื้นที่ฟาร์มโชคชัย 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

209 

 
 

ภาพการลงพื้นที่ฟาร์มโชคชัย 
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ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานท่องเที่ยวไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 
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ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานท่องเที่ยวไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต ์
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ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานเที่ยวเมืองไทยที่สวนลุมพินี 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวดาริน วรุณทรัพย์ 
วันเดือนปีเกิด 23 พฤศจิกายน 2520 
สถานที่เกิด อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่อยู่ 156/28 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมออง 

อ าเภอเมออง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้จัดการงานบุคคลและธุรการ 
สถานที่ท างาน ส านักงานวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 

อ าเภอเมออง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2542 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพอ่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2548 
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