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บทคัดย่อ

	 การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมส�าคญัทีน่�ารายได้เข้าสูป่ระเทศไทย	และยงัช่วยพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	อย่างไรกด็ี	สถานการณ์
ตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง	 ท�าให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์
ของประเทศ	เช่น	การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	บทความวชิาการนีม้จีดุมุง่หมายในการเสนอแนวคดิในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	
ขั้นตอนการพัฒนาการตลาด	 การเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสมดุลในมิติทาง
วัฒนธรรม	และเศรษฐกิจ	อันจะน�าไปสู่การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

Abstract

 Thailand tourism industry has brought a large foreign exchange revenue contributing substantially to its GDP. It has 
also created economic and social development. However, the tourism industry has become even more fiercely competitive, 
and that in turn promotes cultural heritage tourism, which has competitively unique advantages. This article aims to propose 
the concept of cultural tourism development, the approaches to develope and promote cultural tourism, and the tourism 
management framework. A way toward balancing cultural dimension and economic dimension will hopefully lead to the 
sustainable development of cultural heritage tourism in Thailand. 

บทน�ำ

	 สงัคมในปัจจบุนัมคีวามตระหนกัถงึความส�าคญัของศลิปะ	วฒันธรรม	เทศกาล	รวมถงึมรดกทางวฒันธรรมพืน้บ้านมากขึน้			ทัง้นี้
การตื่นตัวต่อวัฒธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่เป็นจุดก�าเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม	 ดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรป	 อีกทั้งประเทศอื่นๆ	 ได้
พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง	(Nzama,	Magi,	&	Ngocoho,	2005)	นอกจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจะสามารถน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ	 และน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว	 การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป		ส�าหรับประเทศไทยแล้ว	การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการ
ที่สร้างรายได้	และการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก	อย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้น	กระแสการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น	 เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว	 และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน	 ดังนั้นบทความวิชาการนี้จะเน้นการ
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเพือ่การวางแผนพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	โดยจะแสดงถงึแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
ในประเทศไทย	โดยค�านึงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	
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มรดกทำงวัฒนธรรม

	 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ	(United	Nations	Educational,	Scientific,	and	
Cultural	Organization)	(n.d.)	หรือ	องค์การ	UNESCO	ได้ให้ค�า
จ�ากัดความของค�าว่ามรดกทางวัฒนธรรม	(cultural	heritage)	ไว้
ในการประชุมสามัญ	ที่จัดขึ้น	ณ	กรุงปารีส	ในปี	ค.ศ.	1972	หรือ
ตรงกับ	พ.ศ.	2515	ว่าเป็น	
	 (ก)	อนุสรณ์สถาน	(monuments)	อันรวมไปถึง	ผลงาน
ทางสถาปัตยกรรม	ผลงานประตมิากรหรอืจติรกรรม	ส่วนประกอบ
หรือโครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติ	จารึก	ถ�้าที่อยู่อาศัย	และ
ร่องรอย	ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลทางด้านประวัติศาสตร์	
ศิลปศาสตร์	หรือวิทยาศาสตร์	
	 (ข)	กลุ่มอาคาร	(groups	of	buildings)	อันรวมไปถึง	กลุ่ม
ของอาคารไม่ว่าจะแยกจากกันหรือเชื่อมต่อกันโดยลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม	หรือโดยความสอดคล้องกลมกลืน	หรือโดยสภาพ
ทางภูมิทัศน ์ซึ่ งมีคุณค ่าโดดเด ่นในระดับสากลทางด ้าน
ประวัติศาสตร์	ศิลปศาสตร์	และวิทยาศาสตร์
	 (ค)	แหล่งอนัรวมไปถงึผลงานทีเ่กดิจากมนษุย์	(sites)	หรอื
ผลที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติ	 และบริเวณอันรวมถึงแหล่ง
โบราณคดซีึง่มคีณุค่าโดดเด่นในระดบัสากลทางด้านประวตัศิาสตร์	
สุนทรียศาสตร์	ชาติพันธ์ุวิทยา	หรือมานุษยวิทยา		
	 ทั้งนี้องค์การ	UNESCO	ได้จัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก	
(The	World	Heritage	Committee)	ในปี	พ.ศ.	2519	เพื่อท�าหน้าที่
สร้างความร่วมมือในหมู ่ประเทศภาคีสมาชิกในการก�าหนด
มาตรการที่เหมาะสมในการดูแลแหล่งวัฒนธรรมที่มีความส�าคัญ
มวลมนุษยชาติให้คงอยู่	พร้อมกันนี้ได้ตั้งกองทุนมรดกโลกขึ้นเพื่อ
เป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแล้ว	
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนแล้ว	5	แห่ง	(กระทรวงวัฒนธรรม,	2555)	ประกอบด้วย
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร	 นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา		แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	เขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง	และผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่		นอกจาก
นี้ยังมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นรอ
การน�าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาอีก	2	 แห่ง	
ได้แก่	 ปราสาทหินพิมายและเส้นทางวัฒนธรรม	 และปราสาท		
พนมรุง้	และปราสาทเมอืงต�า่	และอทุยานประวตัศิาสตร์ภพูระบาท			
ทั้งนี้การประกาศสถานที่ดังกล่าวเป็นมรดกโลก	 นอกจากจะเป็น
ความภาคภูมิใจของประเทศไทยแล้ว	 ยังน�ามาซึ่งรายได้เข้า
ประเทศจากการท่องเที่ยว	 และท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ

ที่หลากหลาย	 ตั้งแต่การให้บริการด้านการท่องเที่ยว	 การ
เปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยวนี้ได้ยกระดับสภาพความเป็นอยู่	
และเพิ่มรายได้ในหมู่ประชากรของประเทศ	 อันนับว่าเป็นส่วน
ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

	 ในระดับโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็น
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด	 โดยมีการจ้างงานสูงถึง	192.3	 ล้านคน	
(World	Tourism	Organization,	2010)	 ในระดับประเทศไทย	
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วมคีวามส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ	โดยมี
การจ้างงานประมาณ	1.94	ล้านคน	หรือประมาณร้อยละ	5.3	ของ
อัตราการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ	 (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย,	2553)	 นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่อง
เทีย่วทีเ่หมาะสมยงัจะน�าไปสูก่ารพฒันาชมุชนผ่านทางการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	และ
การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคนใน
ท้องถิน่	อย่างไรกด็	ีการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างไม่เหมาะสมอาจ
จะน�าไปสู่ผลกระทบต่อชุมชน	 อันได้แก่	 ค่าครองชีพที่สูงขึ้นของ
คนในชุมชน	 อัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงขึ้น	 การเพิ่มขึ้นของ
มลพษิ	และการเสือ่มถอยของวฒันธรรมพืน้เมอืงและวถิชีวีติทีเ่คย
มีอยู่	
	 ทั้งนี้	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ	ตรงที่
นักท่องเที่ยวจะเน้นที่การศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มี
คุณลักษณะที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 สถานที่ดัง
กล่าวจะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์
ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม	 องค์
ความรู	้และการให้คณุค่าของสงัคม	โดยสามารถสะท้อนให้เหน็ถงึ
สภาพชีวิต	ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี	ไม่
ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกจิ	สงัคม	หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณี		
ซึ่งนอกเหนือจากสถานที่แล้ว	 เทศกาลและงานฉลอง	 รวมไปถึง
สินค้าพื้นเมืองในพื้นที่ต่างๆ	 เช่น	ประเพณีวันสารทเดือนสิบของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช	ประเพณีลากพระและประเพณีปล่อยเต่า
ของจังหวัดพังงา	 ประเพณีบุญบั้งไฟล�านางรองและประเพณีบุญ
หัวมันใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย	์ จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่อง
เที่ยวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน				
	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกทาง
วฒันธรรมให้คงอยูต่่อไปนัน้เป็นเรือ่งส�าคญั	เพราะนอกจากจะเป็น
ความภาคภูมิในของประเทศแล้ว	 ยังมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์	 ศิลปศาสตร์		
สนุทรยีศาสตร์	ชาตพินัธุ์วทิยา	และมานษุยวทิยา	อกีทัง้ยงัสามารถ
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ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	และประเทศผ่านทางการ
ท่องเทีย่ว		อย่างไรกด็	ีเป็นทีน่่ากงัวลว่าผลจากการท่องเทีย่วทีเ่พิม่
สงูขึน้จะน�าไปสูค่วามเสือ่มโทรมของสถานทีท่่องเทีย่ว	และการสญู
เสยีมลูค่าทางวฒันธรรม		จงึอาจจะกล่าวได้ว่าการท่องเทีย่วเปรยีบ
เสมอืนดาบสองคมถ้าไม่มกีารวางแผนอย่างเหมาะสม		การจดัการ
เพือ่รกัษาสมดลุของการพฒันาการท่องเทีย่วและการอนรุกัษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องส�าคัญเพื่อน�าไปสู่การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนวคิดกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวเชิง

มรดกวัฒนธรรม

	 การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม	 และการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กัน	ซึ่งการรักษามรดก
วฒันธรรมเป็นประโยชน์ด้านองค์ความรูแ้ละการให้คณุค่าแก่สงัคม		
ในขณะที่การพัฒนาการท่องเที่ยวน�าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และรายได้ของชุมชน	 การจัดหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
มรดกวฒันธรรมจงึเป็นเรือ่งส�าคญั	ทัง้นี	้แนวคดิหลกัเพือ่ใช้ในการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วย	 แนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 และแนวคิดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์	 ซึ่งแต่ละแนวคิดจะประกอบด้วยกลยุทธ์และแนวทาง
สนบัสนนุทีจ่ะน�าไปสูก่ารจดัการมรดกวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว
เชิงมรดกวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม	
 1. แนวคิดกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

	 แนวคดิการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืมจีดุเริม่ต้นจาก
การทีอ่งค์การสหประชาชาติ	(UN)	ได้จดัการประชมุสหประชาชาติ
ในปี	พ.ศ.	2515	และได้ข้อสรุปให้ประเทศสมาชิกหันมาสนใจสิ่ง
แวดล้อมมากขึน้	โดยมุง่เน้นการพฒันาประเทศควบคูก่บัการรกัษา
สิ่งแวดล้อมและชุมชน	ทั้งนี้การประชุมครั้งต่อมาในปี	พ.ศ.	2535		
ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	 เนื่องจากเห็น
ว่าการท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และ
โครงสร้างชุมชนต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	(Theobald,	1994)	ต่อมากรอบแนวคิดนี้ได้
ถูกพัฒนาโดย	 	Swarbrooke	(1999)	 เพื่อมุ่งเน้นการการรักษา
สมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งน�าไปสู ่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ	 และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม	 โดยแนวคิดนี้ตั้ง
อยู่บนค�าจ�ากัดความว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมอย่างยั่งยืน	 คือ	
การท่องเที่ยวซึ่งท�าให้เศรษฐกิจเจริญงอกงาม	 แต่ต้องไม่ท�าลาย
ทรัพยากรซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	และต้องไม่ส่งผลเสียต่อมูลค่า
ทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น	รวมถึงโครงสร้างทางสังคม
ของพืน้ทีน่ัน้	หลกัการพฒันาทีส่�าคญัของ	Swarbrooke	(1999)	นัน้

เน้นที่การพัฒนาที่ควบคู่กันไประหว่างการเติบโต	 และการรักษา
มูลค่าทางวัฒนธรรม	โดยแนวคิดนี้จะเน้นการวางแผนและจัดการ
ที่เหมาะสม	 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรม	หรือวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
และการเมือง	ทั้งนี้	การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดีไม่
ควรทีจ่ะมองมรดกทางวฒันธรรม	หรอืแหล่งท่องเทีย่วเป็นเพยีงแค่
สินค้าที่จะน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ	หากแต่ควรมองแหล่งท่องเที่ยว
ดงักล่าวให้เสมอืนมรดกของคนทัง้ประเทศทีค่วรค่าแก่การอนรุกัษ์
ไว้ให้คงอยู่ต่อไป	
	 งานศึกษาในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการจัดการท่อง
เทีย่วเชงิวฒันธรรมมากขึน้	Ivanovic	(2008)	และ	Cooper	Fletcher	
Fyall	Gilbert	และ	Wanhill	(2008)	กล่าวว่าวัฒนธรรมและมรดก
ทางวฒันธรรมเป็นรปูแบบการพฒันาในการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ใหม่	
โดยแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมต่างๆ	 มีบทบาทส�าคัญในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชม	ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะ
เน้นการเดนิทางไปสูป่ระสบการณ์และกจิกรรมการมส่ีวนร่วมในวถิี
ชีวิตที่อาจจะพบเห็นได้ยากในชีวิตประจ�าวัน	 (Goeldner	&		
Ritchie,	2009)	 ทั้งนี้	 	Ismail	(2008)	 เสนอแบบจ�าลองเพื่อการ
จดัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื	โดยมุง่เน้นทัง้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่ชุมชนจะได้รับจากการจ้างงาน	และรายได้ที่สูงขึ้น	
ควบคูไ่ปกบัการคงไว้ซึง่สภาพแวดล้อม	วถิชีวีติแบบเดมิทีส่ามารถ
สนองความต้องการของชุมชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	Ximba	(2009)	ซึ่งเสนอว่าพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมควรเน้นความเข้าใจวัฒนธรรม	 และการมีส่วนร่วมใน
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านภูมิปัญญา	 ความงาม	
จิตวิทยา	 และความรู้สึก	 ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน	 จะมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละสร้างความประทบัใจ	พร้อมกบัสร้างการมส่ีวน
ร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ช่วยกันอนุรักษ์	สืบทอดและ
ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรม	 ซึ่งจะเป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
ชุมชน	
 2. แนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

	 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีที่มาจากการท่อง
เทีย่วเชงิวฒันธรรม	โดยมจีดุเริม่ต้นจากในแถบทวปียโุรปซึง่จะเน้น
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นประสบการณ์	 และการเพิ่มพูนความรู ้			
Raymond	และ	Richards	ซึง่เป็นสมาชกิของสมาคมเพือ่การศกึษา
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	(ATLAS)	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการ	 ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่
เน้นการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของชุมชนผ่านทางกิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ	(Wurzburger,	Aagesen,	Pattakos,	&	Pratt,	
2009)						
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	 ในขณะเดียวกัน	 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุนโดยองค์กร	UNESCO	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา	 และสร้าง
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ซึ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านประสบการณ	์ นอกจากนี้	 จะเห็นได้ว่า
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับความนิยมมากขึ้น	 เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้มีปฎิสัมพันธ์	 ได้ความรู้	 ได้รับคุณค่า	 พร้อมได้รับ
ความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวในบริบทของมรดกทางวัฒนธรรม	 ทั้งนี้	 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์จะเน้นที่
การสะท้อนถึงความมีชีวิต	วิถีชีวิต	และการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมจนท�าให้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	

แบบจ�ำลองกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

	 จากความส�าคัญและแนวคิดเบื้องต้นที่จะน�าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	น�ามาสู่การวางแผน	การจัดการ	และการ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว	ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับประเทศไทย	จากการ
ศึกษาของ	Bywater	(1993)	ได้แยกประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น	3	ประเภท
	 1.	นักท่องเที่ยวตามแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม	(Culturally	Motivated)	หมายถึง	ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตผุลทางวัฒนธรรม	
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสนใจที่จะเรียนรู้	ศึกษาวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน
	 2.	นกัท่องเทีย่วตามแรงบนัดาลใจทางวฒันธรรม	(Culturally	Inspired)	หมายถงึ	ผูท้ีถ่กูดงึดดูใจด้วยศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั	หรอืได้รบัการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่	รปูภาพ	โดยนกัท่องเทีย่วประเภทนีจ้ะใช้ระยะเวลาทีจ่ะพกัอยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วน้อยกว่า
ประเภทแรก	แต่มีโอกาสที่จะเดินทางกลับมายังสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต
	 3.	นักท่องเที่ยวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม	(Culturally	Attracted)	หมายถึง	ผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิด
ขึ้น	โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวน้อย	อาจจะเป็นในลักษณะเยี่ยมชมมากกว่าการพักอาศัย	

	 ทั้งนี้	Smith	(2003)		ได้จัดประเภทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	ดังนี้
 
	 ประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 สถานที่และกิจกรรมที่สนใจ

	 นักท่องเที่ยวแหล่งมรดก	(Heritage	Tourist)	 ปราสาท	พระราชวัง	บ้านโบราณ	แหล่งโบราณคดี	อนุสาวรีย์	
	 นักท่องเที่ยวศิลปะ	(Arts	Tourist)	 โรงละคร	การแสดงคอนเสิร์ต	เทศกาล	งานประเพณี
	 นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Tourist)	 ถ่ายภาพ	วาดภาพ	เครื่องปั้น	ท�าอาหาร	หัตถกรรม	
	 นักท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง	(Urban	Cultural	Tourist)		 แหล่งประวัติศาสตร์	แหล่งอุตสาหกรรม
	 นักท่องเที่ยววัฒนธรรมชนบท	(Rural	Cultural	Tourist)	 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชุมชน	ฟาร์ม	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ	ภูมิทัศน์
	 นักท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ชาวเขา	ทะเลทราย	เดินป่า	ศูนย์วัฒนธรรม	ศิลปะและหัตถกรรม
	 (Indigeneous	Cultural	Tourist)	
	 นักท่องเที่ยววัฒนธรรมทันสมัย	 สวนสนุก	ห้างสรรพสินค้า	การแสดงคอนเสิรต์	งานแข่งขันกีฬา
	 (Popular	Cultural	Tourist)

	 การแบ่งประเภท	 และลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้ทราบถึงลักษณะและความต้องการของ
นักท่องเที่ยว	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการอันจะน�าไปสู่การสร้างรายได้ให้แหล่งท่องเที่ยว	ควบคู่ไป
กับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	และการรักษาวัฒนธรรมของชุมชนให้คงไว้	ทั้งนี้	Garrod	แล	Fyall	(1998)		ได้เสนอแบบจ�าลองการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนดังแสดงโดยภาพที่	1			
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การจัดการแหลงทองเที่ยว

การตลาดและการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว

การวางแผน
โครงการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว

การดำเนินการ
โครงการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว

โครงสรางองคกร
และการจัดการ
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 2. กำรวำงแผนโครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  

ขั้นตอนการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกระบวนการ	ภาพที่	2

ภาพที่	2	การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว

	 การวางแผนการใช้พื้นที่และการคมนาคมขนส่ง

	 การก�าหนดศักยภาพการรองรับ

	 การประเมินผลกระทบของโครงการ

	 การฝึกอบรมพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 
 
	 ขั้นตอนส�าคัญของการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเริ่ม
จากการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว	ซึ่งรวมถึงความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนา	การปรับปรุง		และความน่า
สนใจของแหล่งท่องเทีย่วนัน้ว่าเพยีงพอทีจ่ะดงึดดูใจนกัเทีย่วเทีย่ว
ให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม	่ คุณค่าของแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร	 ซึ่งรวมถึงภาพรวมด้านความ
สวยงาม	ลักษณะเด่น	อัตลักษณ์	ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์	
ความส�าคัญทางศาสนา	 สภาพภูมิทัศน์	 และวิถีชีวิต	 นอกจากนี้	
ประเด็นของความพร้อมทางด้านความสะดวกซึ่งรวมถึงทั้งความ
สะดวกในการเข้าถึง	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นสิ่งส�าคัญใน
การวางแผนการใช้พืน้ทีแ่ละการก�าหนดศกัยภาพรองรบัแหล่งท่อง
เที่ยว	 ในการก�าหนดศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้น	 ประเด็นส�าคัญ
คือต้องสามารถจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกเบื้องต้น	เช่น	ถนน	
ไฟฟ้า	น�้าประปา	การก�าจัดขยะ	ระบบสื่อสารคมนาคม	ลานจอด
รถ	ที่พักโรงแรม	ร้านอาหาร	และร้านขายของที่ระลึกให้พอเพียง
กบัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว	รวมถงึต้องควบคมุจ�านวนนกัท่องเทีย่วไม่
ให้เกินความสามารถที่จะรองรับได้	 ซึ่งรวมถึงการประเมินผล	
กระทบจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว	
ตลอดจนปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาจากการพัฒนาการ		
ท่องเที่ยวในพื้นที่	
	 ประเด็นพื้นฐานที่ส�าคัญประเด็นหนึ่งที่จะน�าไปสู่การวาง
นโยบายการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีเ่หมาะสม	คอื	การ

ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยว		
ทัง้นี	้การสร้างหลกัเกณฑ์และตวับ่งชีใ้นการประเมนิผลกระทบขึน้
อยู่กับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการท่องเทีย่วของแต่ละฝ่าย	ซึ่ง
จะต้องมีการประเมินผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วม
กัน	(Butler,	1999)	โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบนั้นแบ่ง
เป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	 ผลกระทบต่อ
คณุค่าทางวฒันธรรม	และผลกระทบต่อการเสรมิสร้างลกัษณะเด่น
อตัลกัษณ์ของชมุชนและพืน้ที่		ผลกระทบต่อการด�ารงรกัษามรดก
ทางวัฒนธรรม	 เพื่อน�าไปสู่การวางแผนนโยบายที่สมดุล	 และ
แนวทางการจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยวอันจะ
น�าไปสู่การก่อให้เกิดผลประโยชน์สุทธิที่สูงสุดต่อพื้นที่	
	 นอกจากนี	้ขัน้ตอนการวางแผนการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
ควรจะรวมถึงการฝึกอบรมคนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ
ประชาชนในท้องถิ่น	 ให้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่อง
เที่ยว	 ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากร	 การให้ความรู้	 และการฝึกอบรม		
เพือ่ให้บคุลากรทีเ่กีย่วข้องมคีวามรู้	มแีนวคดิ	และวธิปีฏบิตัใินการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	 นับว่าเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
 3. โครงสร้ำงองค์กรและกำรจัดกำร

	 การจดัการโครงสร้างองค์กรและการจดัการทีเ่หมาะสมเป็น
ส่วนประกอบทีส่�าคญัในการทีจ่ะก�าหนดทศิทางของการพฒันาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน	 โดยทั่วไปแล้วจะสามารถสรุป
โครงสร้างองค์กรและการจัดการส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรม	โดยจะมุง่เน้นทีก่ารประสานงานกบัองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น	 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต้องน�าการท่องเที่ยวขยาย
เศรษฐกิจในท้องถิ่น		เพื่อที่จะร่วมกันหาจุดเด่น	หรืออัตลักษณ์ที่
จะเป็นจดุประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว		นอกจากนีก้ารสนบัสนนุ
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้อง
ถิน่เพือ่ทีจ่ะร่วมกนัวเิคราะห์	หรอืแก้ไขปัญหาและข้อขดัแย้งในผล
ประโยชน์ที่ต่างกันเป็นอีกแนวทางที่มีความจ�าเป็นต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างอย่างยืนอีกด้วย
 4. กำรด�ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

	 ตามข้อเสนอของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
กระทรวงมหาดไทย	(2550)	การด�าเนินการโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว	มีหลักการด�าเนินการที่ส�าคัญ	4	ด้านซึ่งประกอบด้วย
	 1.	การเร่งพัฒนา	บูรณะ	ฟื้นฟูมรดก	และสินทรัพย์ทาง
วัฒนธรรม	 เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชมุชน	โดยส่งเสรมิบทบาทการมส่ีวนร่วมของเอกชนเพือ่ทีจ่ะรกัษา
แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่สภาพเดิมอย่างยั่งยืน



Executive Journal 145

	 2.	การเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ	 ทั้งการท่องเที่ยวแหล่งมรดก	 การท่อง
เทีย่วศลิปะ	การท่องเทีย่ววฒันธรรมเมอืง	การท่องเทีย่ววฒันธรรม
ชนบท	 รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทย	
	 3.	การเพิม่สิง่อ�านวยความสะดวก	การวางแผนด้านความ
ปลอดภัย	สุขอนามัย	และสวัสดิการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม	ทุก
เพศ	ทุกวัย	
	 4.	การส่งเสรมิความเชือ่มโยง	ความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ในท้องถิน่	และประชาชนในชมุชน	เพือ่ทีจ่ะสร้างกจิกรรมท่องเทีย่ว	
พฒันาคณุภาพการบรกิารท่องเทีย่ว	รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ของ
การท่องเที่ยวท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ	

บทสรุป

	 การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกทาง
วัฒนธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ต้องพัฒนาในประเทศไทย		
เพราะนอกจากการท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างราย
ได้	และน�าเงนิตราต่างประเทศเข้าสูป่ระเทศไทยแล้ว	การท่องเทีย่ว
ยังก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสืบเนื่องจากการท่องเที่ยว	 เช่น	 การ
ผลติหตัถกรรมพืน้บ้าน	หรอืการให้บรกิารด้านต่างๆ		นบัได้ว่าการ
ท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ ้นให้เกิดการผลิตและการน�า
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 อย่างไรก็ดี
เนื่องจากสถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการแข่งขัน
อย่างรนุแรง	ประเทศไทยจงึควรส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยให้ความ
ส�าคัญกับการใช้วัฒนธรรม	 เป็นจุดขายในการแข่งกับแหล่งท่อง

เที่ยวทั่วโลก	ทั้งนี้	ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่ง
จัดได้ว่าเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจ�านวน	5	
แห่งด้วยกัน	 และรอการขึ้นทะเบียนจ�านวน	2	 แห่ง	 (กระทรวง
วัฒนธรรม,	2555)	นอกจากนี้ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมอีกจ�านวน
มาก	 เช่น	 ปราสาท	 พระราชวัง	 วัด	 โบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	
ประเพณี		และวิถีการด�าเนินชีวิต			
	 ทัง้นี	้หวัใจส�าคญัของการวางแผนพฒันาอตุสาหกรรมท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน	คือการรักษาสมดุล
ระหว่างการอนุรักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม	 และการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ซึ่งจะส�าเร็จลุล่วงไปได้จะต้อง
อาศัยความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กร
อิสระ	 และชุมชน	 ขั้นตอนของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น	
ประกอบด้วยการตลาดทีจ่ะต้องตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว	 การวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ซึ่งรวมถึงการวางแผนการใช้พื้นที่	
การวางแผนการขนส่ง	การประเมนิผลกระทบและศกัยภาพในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
จัดการโครงสร้างองค์กรและการจัดการที่เหมาะสมต่อการ
พฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม		และการด�าเนนิโครงการพฒันา
แหล่งท่องเทีย่ว	ซึง่รวมถงึการจดัการแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	
โครงสร้างพืน้ฐาน	และสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	เพือ่สนบัสนนุ
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมพร้อมกบัการอนรุกัษ์พฒันาวฒันธรรม
ให้ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
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