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 วฒันธรรมมีขอบเขตกวา้งขวางอย่างไม่รู้จบเพราะมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคว์ฒันธรรมมาตั้งแต่ยุคก่อน

ประวติัศาสตร์ ผา่นสมยัประวติัศาสตร์เขา้สู่ปัจจุบนัท่ีการจดัการท่องเท่ียวไดใ้ชเ้ป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว

วฒันธรรม หนงัสือเล่มน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อน าเสนอภาพรวมของการท่องเท่ียววฒันธรรมจากมุมท่ีกวา้ง

ไปสู่มุมท่ีแคบซ่ึงเป็นประเด็นเฉพาะของการท่องเท่ียววฒันธรรมมิติต่าง ๆ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 บท 
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วฒันธรรมแลว้ การสร้างคุณค่าและมูลค่าจากวฒันธรรมก็เป็นเร่ืองไม่สุดวิสัยนกั บทท่ี 4 เสนอแนะระเบียบ
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บทที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว 

ความน า 

การท่องเท่ียวเป็นความตอ้งการดา้นจิตใจท่ีไดรั้บการตอบสนองดว้ยวฒันธรรมรูปแบบต่างๆ โดย

พื้นฐานแลว้ มนุษยโ์ลกมีความตอ้งการทางร่างกาย 4 อยา่งคือ ความหิวโหย ความร้อนหนาว ความหวาดกลวั 

และความป่วยไข ้การสร้างสรรค์ปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค เป็นการ

กระท าท่ีช่วยให้ร่างกายอยู่รอดและเจริญพนัธ์ุต่อไป กระนั้ นตลอดชีวิตมนุษย์ยงัต้องการพกัผ่อนและ

เพลิดเพลิน เพราะการเดินทางท่องเท่ียวเป็นโอกาสหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มสีสันให้กบัชีวติจากประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ี

ผ่านเขา้มา ส่ิงท่ีพบอาจได้แก่ ธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยท่ี์เรียกตามศพัท์บญัญติัว่า

วฒันธรรม คือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มนุษยส์ร้างส่ิงต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้กบัชีวิต 

ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคมี์ทั้งวตัถุท่ีสามารถหยิบถือหรือลองชิม เพื่อรู้ผลไดโ้ดยเร็ว และส่วนท่ีไม่ใช่วตัถุแต่ก็

สัมผสัไดด้ว้ยความรู้สึก ความคิด และจินตนาการทางวตัถุ เช่น อาหาร บา้นเรือน เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 

และขา้วของเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยปัจจยัจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เป็นของท่ีท าความคุน้เคยไดไ้ม่

ยากนัก แต่คงตอ้งใช้เวลาพอสมควรกว่าจะรับรู้เร่ืองราวท่ีรังสรรค์ออกมาในรูปของศิลปะ ประเพณี และ

พิธีกรรม ซ่ึงแฝงไวซ่ึ้งค่านิยม อุดมการณ์ และปรัชญานานาประการ  

ปกติระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูม้าเยือนจะไดมี้ประสบการณ์กบัธรรมชาติและวฒันธรรมใน

ถ่ินท่ีไปเยี่ยมเยือนอยูเ่สมอ จะไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ มากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง อยา่ง

แรก คือ ความอยากรู้อยากเห็นท่ีจะกระตุน้ใหต่ื้นเตน้กบัส่ิงใหม่ อยา่งท่ีสอง คือ ความแปลกแตกต่าง ส่ิงใหม่

ท่ีแตกต่างไปจากประสบการณ์เก่าโดยส้ินเชิงยอ่มเร้าให้อยากรู้จกัมากเป็นพิเศษ ยิ่งสามารถท าความคุน้เคย

กบัส่ิงใหม่ไดเ้ร็วและเห็นว่าเป็นของมีประโยชน์ก็อาจรับประสบการณ์ใหม่เขา้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต การ

เดินทางเพื่อหาประสบการณ์ในต่างถ่ินเป็นความตอ้งการท่ีมีอยูต่ลอด เพราะความซ ้ าซากผลกัดนัให้ใฝ่หาส่ิง

ใหม่เพื่อเติมเตม็ความอยากรู้อยากเห็น โดยทัว่ไปมนุษยรั์บรู้เร่ืองราวต่างๆ ไดด้ว้ยการเรียนท่ีไดรั้บการอบรม

สั่งสอนมาและการลอกเลียนแบบอยา่งผูอ่ื้นดว้ยการลองผิดลองถูก รู้เร่ืองน้ีแลว้ก็อยากรู้อยากท าอยา่งอ่ืนอีก 

การไดเ้ดินทางท่องเท่ียวเปิดโอกาสให้ไดรู้้เห็นความเป็นไปของโลกรอบตวัเพิ่มข้ึน การเดินทางท่องเท่ียว

เป็นหนทางน าไปสู่การเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติอย่างมาก คือทั้งไดเ้ห็น ไดฟั้ง และอาจไดล้องท าในส่ิงท่ี

ประสบอยู่ ความสนุกเพลิดเพลินและการได้พกัผ่อนระหว่างเดินทาง ช่วยเพิ่มความสดช่ืนให้อย่างน่าพึง

พอใจ อย่างน้อยก็ท าให้ห่างออกไปจากความจ าเจระยะหน่ึง เน้ือหาของบทน้ีจะเร่ิมด้วยการช้ีให้เห็น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละการท่องเท่ียววฒันธรรม จากนั้นจะไดพ้ิจารณาลุ่มลึกลงไปถึงแง่มุมต่างๆ 
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ของการท่องเท่ียววฒันธรรม อาทิ รูปแบบของการท่องเท่ียววฒันธรรม ใครคือนักเดินทางท่องเท่ียว

วฒันธรรม การท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีเป็นสินคา้อุตสาหกรรม ตลอดจนกรอบแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีจะ

ใชเ้ป็นพื้นฐานการท าความเขา้ใจการท่องเท่ียววฒันธรรมประเด็นต่าง ๆ ในบทต่อไป 

1.1 มนุษย์ วฒันธรรม และการเดินทาง 

นบัแต่บรรพกาลมาการเดินทางรอนแรมไปยงัท่ีต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต การท ามาหากินเป็น

เหตุให้ตอ้งเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ตามพฒันาการของการยงัชีพตั้งแต่อดีตเร่ือยมาจนปัจจุบนั 

แบบแผนการท ามาหากินของมนุษย์โลกจะเร่ิมจากการหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติ เล้ียงสัตว์ร่อนเร่ 

เพาะปลูกแบบท าไร่เล่ือนลอย ท าเกษตรกรรมอย่างเป็นหลักแหล่ง และท้ายสุดก็คือการผลิตแบบ

อุตสาหกรรมท่ีมีศูนยก์ลางอยูต่ามเมืองใหญ่ๆ วิธียงัชีพเหล่าน้ีผลกัดนัให้ตอ้งเคล่ือนยา้ยไปตามแหล่งท ามา

หากินเสมอ ในบรรดาการยงัชีพทั้งหมดดว้ยกนัดูเหมือนการหาของป่าล่าสัตวเ์พื่อความอยู่รอดจะเดินทาง

บ่อยกว่าใครๆ ผีตองเหลือง เงาะป่าซาไก และชาวเล ออกจากท่ีพกัแรมเกือบทุกวนัเพื่อหาอาหาร และ

ส่ิงจ าเป็นแก่ชีวิตท่ีธรรมชาติอ านวยให้ แมช้นเผ่าผูเ้ล้ียงสัตวร่์อนเร่อย่างเบดูอินในเขตทะเลทรายอาระเบีย

หรือชนเผา่นวัในอูกนัดา แอฟริกา ไดช่ื้อวา่สามารถผลิตอาหารไดเ้องดว้ยการเล้ียงสัตว ์กระนั้น อูฐ ววั มา้ ลา 

ท่ีเล้ียงก็ตอ้งหาหญา้และน ้ ากินเองตามแหล่งธรรมชาติ คนเล้ียงก็ตอ้งโยกยา้ยค่ายพกัตามฝูงสัตวข์องตนอยู่

เร่ือยๆ สุดแต่วา่ท่ีไหนจะอุดมสมบูรณ์ ในการเพาะปลูกแบบไร่เล่ือนลอยก็ตอ้งหมุนเวียนเปล่ียนพื้นท่ีท ากิน

เช่นกนั เม่ือท่ีดินเดิมให้ผลผลิตเก็บเก่ียวน้อยลง การปฏิวติัทางการเกษตรและการปฏิวติัอุตสาหกรรมใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 18 ช่วยให้ผลิตอาหารเล้ียงดูประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งน่าพึงพอใจ แต่การตั้งถ่ินฐาน

เป็นการถาวรอย่างหมู่บ้านทั้งหลายในสังคมชนบทและการสร้างบ้านแปงเมืองเพื่อเป็นศูนย์กลางของ

ประเทศก็ไม่ไดห้มายความวา่มนุษยจ์ะหยดุการเดินทางลงโดยส้ินเชิง ชนบทและเมืองมีความสัมพนัธ์กนัทั้ง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง การถ่ายเทประชากรระหว่างกันย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา 

โดยเฉพาะในประเทศโลกท่ี 3 ท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจการอุตสาหกรรมท่ีมีศูนยก์ลางอยูต่ามนครใหญ่ ๆ 

ท่ีเป็นแหล่งรวมของผูค้นจากทัว่สารทิศ ยิ่งมีความก้าวหน้าทางการคมนาคมส่ือสารมากเท่าไร ผูค้นยิ่งมี

โอกาสติดต่อกนัมากเท่านั้น  

1.2 ความหมายของการท่องเที่ยวโดยทัว่ไปและการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 

โดยทัว่ไปแลว้เม่ือพูดถึงการท่องเท่ียว คนส่วนใหญ่มกัคิดถึงการออกจากบา้นเพื่อไปพเนจรท่ีใดท่ี

หน่ึง กระนั้นก็ยงัมีขอ้สงสัยวา่การออกจากบา้นไปไกลเพียงใดและนานเท่าไรจึงจะเรียกวา่เป็นการเดินทาง

ท่องเท่ียว ผูค้นเดินทางทุกรูปแบบถือว่าเป็นนักท่องเท่ียวได้ไหม ท่ีแล้วมาก็คุน้เคยกนัว่าการเดินทางไป

พกัผ่อนของครอบครัวเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีแท้จริง ส่วนการยกพลกรีธาทพัไปรบพุ่งหรือการ
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อพยพล้ีภยัเขา้ไปพึ่งพิงในดินแดนแห่งใดแห่งหน่ึงไม่นบัเขา้เป็นการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัเป็นท่ีสงสัยว่า

กรณีของการเดินทางไปท าธุรกิจ การไปแสวงบุญท่ีเมกกะของชาวมุสลิม การเดินทางเป็นหมู่คณะไปแข่งขนั

กีฬาในต่างแดน หรือการท่ีคณะนกัเรียนเดินทางไปศึกษาต่อยงัต่างถ่ิน เหล่าน้ีจะเรียกวา่เป็นการท่องเท่ียวได้

หรือไม่ นบัวา่เป็นการยากอย่างมากท่ีจะให้นิยามค าว่าการท่องเท่ียวให้มีความหมายครอบคลุมท่ีสุด ค าว่า

การท่องเท่ียวเป็นถ้อยค าท่ีใช้กันอย่างกว้างๆ และไม่ค่อยเป็นเอกฉันท์ สมัยก่อนเป็นท่ีเข้าใจกันว่า

นกัท่องเท่ียวคือผูท่ี้เดินทางไปพกัผ่อน โดยเฉพาะการพกัผ่อนชายทะเล ต่อมาก็รวมเอาผูท่ี้เดินทางเขา้ไป

เยี่ยมเยือนในเมืองเป็นนกัท่องเท่ียวดว้ย ในประเทศสหรัฐอเมริกาการท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทางเพื่อไป

พักผ่อนเท่านั้ น  นอกจากน้ี ในประเทศดังกล่าวยงัมีค าอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย คือ อุตสาหกรรมผูม้าเยือน 

อุตสาหกรรมการเป็นเจา้บา้นและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ค าวา่ธุรกิจท่องเท่ียวมีความหมายครอบคลุมไป

ถึงการท่องเท่ียวธุรกิจธรรมดา การเดินทางไปสัมมนา และการเดินทางไปดูงานแสดงสินคา้ 

องคก์รการท่องเท่ียวโลกไดนิ้ยามวา่นกัท่องเท่ียวคือผูท่ี้ออกจากบา้นไปชัว่คราวหรืออยา่งน้อย 24 

ชั่วโมง ทั้ งน้ีจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศก็ตาม กระนั้ นก็ มีการ

วิพากษว์ิจารณ์วา่การเดินทางออกไปจากบา้นเป็นเวลาอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงนั้น อาจเป็นนิยามท่ีแคบเกินไป 

ใครก็ตามท่ีเดินทางท่องเท่ียวภายในวนัเดียวก็น่าจะเรียกวา่เป็นนกัท่องเท่ียวได ้ในประเทศองักฤษถือวา่หาก

เดินทางออกจากบา้นท่ีอยูอ่าศยัไปอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงและเดินทางไป-กลบัเป็นระยะทางอยา่งนอ้ย 20 ไมล ์ก็

รวมเป็นนักท่องเท่ียวแลว้ แต่ก็มีผูค้ดัคา้นเร่ืองระยะทางดงักล่าวอีกเช่นกนั เพราะเม่ือการคมนาคมสะดวก

ข้ึน การติดต่อกนัก็สามารถเป็นไปไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

ผูรู้้บางท่านได้ให้นิยามของการท่องเท่ียวไวอ้ย่างครอบจกัรวาลว่า “การท่องเท่ียวคือผลรวมของ

ปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการติดต่อระหว่างนกัท่องเท่ียว ชุมชนแหล่งท่องเท่ียว รัฐบาล 

(ของนกัท่องเท่ียว) สถาบนัการศึกษา องคก์รเอกชนท่ีมีส่วนดึงดูดความสนใจ การคมนาคม การเป็นเจา้บา้น

และการจดัการดา้นต่างๆ ให้แก่ผูม้าเยือน" (McIntosh, Goeldnerและ Ritchie, 1995) จากนิยามดงักล่าวเห็น

ไดช้ดัวา่การท่องเท่ียวมิใช่เป็นเร่ืองระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบั ผูใ้ห้บริการดา้นการท่องเท่ียว แต่ยงัมีบุคคลอีก

หลายฝ่ายท่ีมีส่วนส าคญัประหน่ึงกลไกท่ีช่วยขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวใหเ้กิดข้ึน และด าเนินไปจนถึงจุดหมาย

ปลายทาง แต่ละกลไกของการท่องเท่ียวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั กลไกบางคู่อาจมีความสัมพนัธ์

กนัค่อนขา้งมากเพราะเป็นหัวใจของการท่องเท่ียว เช่น นกัท่องเท่ียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 

กระนั้นภารกิจหลายอยา่ง เช่น การออกหนงัสือเดินทางเขา้-ออกระหวา่งประเทศ การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

การจดักิจกรรมเพื่อเพิ่มสีสันให้กับการท่องเท่ียว กระทัง่การจดัการเรียนการสอนวิชาการท่ีเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวหลกัสูตรต่างๆ เหล่าน้ีก็ตอ้งมีกลไกอ่ืนท าหนา้ท่ีประสานสัมพนัธ์ใหก้ารท่องเท่ียวเป็นไปได ้
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ในบรรดาอุตสาหกรรมดา้นการบริการแลว้เป็นท่ียอมรับวา่การท่องเท่ียว คือ ธุรกิจการบริการอยา่ง

แทจ้ริง Leiper (1979) กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียวประกอบดว้ยบริษทั องค์กร และส่วนงานดา้นความ

สะดวกต่างๆ ท่ีมุ่งสนองความตอ้งการเฉพาะและตามความประสงคข์องนกัท่องเท่ียว อาจกล่าวอยา่งแคบๆ 

ไดอี้กวา่ การท่องเท่ียวแสดงให้เห็นถึงผลรวมของอุตสาหกรรมการคา้ท่ีผลิตสินคา้และบริการเพื่อผูบ้ริโภคท่ี

เป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติหรือนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน (Ritchie และ Goeldner, 1994 : 72) ในธุรกิจการท่องเท่ียว

มีบริการหลากหลายและเป็นการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมากมาย เช่น การบริการจากสายการบิน โรงแรม 

ภตัตาคาร ร้านอาหาร และบริการอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั 

ท่ีผา่นมาไดมี้ความพยายามจะให้นิยามค าวา่การท่องเท่ียวโดยให้ความส าคญัท่ีจุดประสงคข์องการ

เดินทางท่องเท่ียว เช่น Chakwick (1987) ไดแ้ยกนกัท่องเท่ียวเป็น 3 ประเภทตามจุดมุ่งหมายของการเดินทาง 

คือ ไปท่องเท่ียวพกัผอ่น เดินทางไปท าธุรกิจ และไปเยีย่มเยอืนเพื่อนพอ้งและญาติพี่นอ้ง Weaver (2000) ได้

เพิ่มจุดประสงคก์ารท่องเท่ียวไวอี้ก 3 จุดประสงค ์คือ การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยการกีฬา การท่องเท่ียวท่ี

เน่ืองดว้ยการศึกษาเล่าเรียน และการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ Chakwick (1987) ไดต้ระหนกัถึงแรงกระตุน้หลกั

และแรงกระตุน้รองท่ีท าใหผู้ค้นตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว อาทิ การตดัสินใจไปประชุมท่ีใดท่ีหน่ึง นอกจาก

จะคิดถึงรายการและข้อปัญหาของการประชุมแล้ว ยงัอาจคิดถึงต าแหน่งแห่งท่ีจดัประชุมและสถานท่ีท่ี

น่าสนใจละแวกนั้น รวมทั้งโอกาสดีๆ ท่ีอาจไดรั้บจากทอ้งถ่ินท่ีจดัประชุม การตดัสินใจเดินทางแต่ละคร้ังจึง

อาจมีเหตุผลหรือแรงกระตุน้หลายอย่างรวมอยู่ด้วย จากลักษณะของการท่องเท่ียวทั้งหมดเห็นได้ชัดว่า

ประเภทท่ี 1 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคช์ดัเจนเพื่อหวงัการพกัผอ่น ส่วนอีก 2 ประเภทท่ีเหลือเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจากผลพลอยได้ระหว่างท่ีเดินทางไปท าธุระอย่างใดอย่างหน่ึง หากจะนับเน่ืองการ

ท่องเท่ียวในลกัษณะผลพลอยไดเ้ช่นน้ีก็อาจจะมีธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนๆ อีกท่ีผูเ้ดินทางรายนั้นอาจพกัผอ่น

เพลิดเพลินไดใ้นช่วงท่ีประกอบธุรกิจดงักล่าว การไปท าบุญกฐิน ผา้ป่าของชาวพุทธ หรือการไปท าพิธีฮจัญ์

ท่ีเมกกะของชาวมุสลิมก็อาจจะนบัเน่ืองอยูใ่นกรณีน้ี 

ในความหมายอยา่งกวา้งๆ มรดกทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และเป็นแบบ

แผนวฒันธรรมดั้งเดิมของสังคม ส่วนการท่องเท่ียวคือรูปแบบของส านึกสมยัใหม่ ฉะนั้นโดยพื้นฐานแลว้

การท่องเท่ียวจึงมีลกัษณะเป็นพลวตัเพื่อเช่ือมโยงไปหามรดกวฒันธรรม มรดกวฒันธรรมไดรั้บการแปล

ความใหม่เพื่อให้เอ้ือกับการท่องเท่ียว ระยะ 30 กว่าปีท่ีผ่านมาเร่ืองราวของมรดกวฒันธรรมและการ

ท่องเท่ียวเขา้มาพวัพนักนัอยา่งแยกไม่ออก มรดกวฒันธรรมไดรั้บการสงวนรักษาไวเ้พื่อผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจของการท่องเท่ียวอย่างเห็นไดช้ัด การท่องเท่ียวไดมี้บทบาทเขา้ไปอนุรักษ์ปกป้องศิลปวตัถุในท่ี

หลายแหล่งของโลก ท่ีจริงแลว้ศิลปวตัถุทางประวติัศาสตร์และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวตัถุเหล่านั้นก็คือ

สินคา้ส าคญัประการหน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Timothy, 1997) การเดินทางแบบแกรนด์ทวัร์ตอนตน้
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ศตวรรษท่ี 20 ของบรรดาผูดี้มีตระกูลและผูค้งแก่เรียนทั้งหลาย เพื่อศึกษาหาความรู้ตามแหล่งประวติัศาสตร์

และธรรมเนียมการเดินทางเพื่อจุดประสงคท์างศาสนาก็คือตวักระตุน้สมยัก่อนท่ีให้มีการเดินทางท่องเท่ียว 

(Burkhart และ Medlik, 1974) 

ค าว่ามรดกวฒันธรรมและการท่องเท่ียววฒันธรรม หมายถึง ส่วนประกอบของอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวท่ีเนน้มรดกวฒันธรรมและส่ิงดึงดูดใจทางวฒันธรรมเป็นพิเศษ ส่ิงดึงดูดใจเหล่าน้ีมีหลากหลาย คือ

ทั้งการแสดง พิพิธภณัฑ์ การจดัแสดง แหล่งโบราณคดี และอ่ืนๆ ในเขตท่ีพฒันาแลว้มรดกวฒันธรรมและ

ส่ิงดึงดูดใจทางวฒันธรรมครอบคลุมถึงพิพิธภณัฑ์ ละครเวที วงดุริยางค์ และการแสดงดนตรีแบบอ่ืนๆ 

นกัท่องเท่ียวอาจเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวใดแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงเพื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียง

หรือไปชมการแสดงดนตรีท่ีจดัข้ึนเป็นการเฉพาะ ในเขตท่ียงัไม่ค่อยพฒันามรดกวฒันธรรมและส่ิงดึงดูดใจ

ทางวฒันธรรมอาจรวมถึงการปฏิบติักิจพิธีทางศาสนาแบบดั้งเดิม งานฝีมือ และการแสดงทางวฒันธรรม 

ผูศึ้กษาหลายท่านไดพ้ยายามให้นิยามการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมไว ้เช่น Richards (1997 : 24) ได้

กล่าวไวว้่า การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมคือการท่ีบุคคลออกจากท่ีพกัอาศยัประจ าไปเยือนส่ิงดึงดูดใจทาง

วฒันธรรมเพื่อหาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อสนองความตอ้งการช่ืนชมวฒันธรรมเหล่านั้น ใน

ความเห็นของ Richards แลว้ การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมรวมครอบคลุมทั้งแหล่งมรดก การแสดงศิลปะ

และวฒันธรรมรูปแบบต่างๆ Silberberg (1995 : 36) เห็นวา่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมควรเนน้ตรงประเด็น

ท่ีบุคคลผู ้เข้าไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวต่างถ่ินเพราะความสนใจในมรดกทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ 

วิทยาศาสตร์ หรือแบบแผนชีวิต แต่เน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีเวลาในแหล่งท่องเท่ียวเพียงเล็กน้อย 

นกัท่องเท่ียวจึงเลือกท่ีจะรับรู้และช่ืนชมเฉพาะบางส่วนของวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวเท่านั้น 

Tighe (1991) ได้ตรวจสอบองค์ประกอบ 3 อย่างของการท่องเท่ียววฒันธรรม คือ การเดินทาง 

นกัท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียว ในความเขา้ใจของ Tighe (1991 : 387) แลว้ การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

คือ การท่องเท่ียวไปตามแหล่งประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ ทศันศิลป์ งานศิลปะการแสดง งานสินคา้ งานฝีมือ 

และงานเทศกาลต่างๆ รวมทั้งความสนใจในการหาประสบการณ์จากวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียว 

องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (WTO, 1985 : 131) นิยามการท่องเท่ียววฒันธรรมโดยเนน้ท่ีแรงกระตุน้

การคน้หาของนักท่องเท่ียวว่า การท่องเท่ียววฒันธรรมรวมถึงการเดินทางของบุคคลเพื่อแรงกระตุน้ทาง

วฒันธรรมเป็นส าคญั เช่น การเดินทางเพื่อไปศึกษาเล่าเรียน การแสดงศิลปะ และการเดินทางดา้นวฒันธรรม

รูปแบบอ่ืน นอกจากน้ียงัรวมถึงการเดินทางไปร่วมเทศกาลและโอกาสทางวฒันธรรมอ่ืนๆ การไปเยือน

แหล่งวฒันธรรมและอนุสรณ์สถาน การเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ศึกษาประเพณีจากค าบอกเล่า และดูงาน

ศิลปะ หรือการเดินทางเพื่อแสวงบุญ Poriaและคณะ (2001) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียววฒันธรรม
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โดยเน้นท่ีแรงกระตุ้นของนักท่องเท่ียวเป็นหลักและได้ขยายความออกไปอีกว่า การท่องเท่ียวมรดก

วฒันธรรมเป็นส่วนยอ่ยของการท่องเท่ียวซ่ึงมีแรงกระตุน้หลกัส าหรับการไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวนั้น ข้ึนอยู่

กบัลกัษณะมรดกวฒันธรรมของท่ีแห่งนั้นตามความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว 

อีกแนวทางหน่ึงไดนิ้ยามการท่องเท่ียววฒันธรรมดว้ยการให้ความส าคญัไปท่ีอดีตและการร าลึกถึง

เร่ืองราววนัวานยงัหวานอยู ่ตามนิยามแนวทางน้ีการท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมทางวฒันธรรมคือรูปแบบของการ

ท่องเท่ียวพิเศษท่ีเปิดโอกาสให้ไดห้วนระลึกถึงอดีต Nuryanti (1996 : 257) ไดช้ี้แนะว่า การท่องเท่ียวมรดก

วฒันธรรมเป็นปรากฏการณ์ท่ีขดัแยง้กัน 2 ประการ คือ มีเอกลกัษณ์และมีความเป็นสากล แหล่งมรดก

วฒันธรรมแต่ละท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเป็นเอกเทศเฉพาะตน ฉะนั้นแหล่งมรดกวฒันธรรมทั้งหลายก็มีลกัษณะ

โดยรวมร่วมกนั การท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวพิเศษท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการถวิล

หาอดีตและความตอ้งการท่ีจะมีประสบการณ์จากภูมิทศัน์วฒันธรรมและรูปแบบวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

(Zeppelและ Hall, 1992 : 78) Ashworth และ Goodall (1990 : 162) แยง้วา่ การท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมคือ

ความคิดท่ีประกอบดว้ยอารมณ์หลากหลาย ทั้งการโหยหาอดีต โรแมนติก ความพึงพอใจทางสุนทรียแ์ละ

ความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงในกาลเวลา ปัจจุบนันิยามแนวน้ีไดรั้บการขยายออกไปกวา้งยิ่งข้ึน ดงัจะ

เห็นไดจ้าก Yale (1991 : 21) เสนอแนะว่า การท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมคือการท่องเท่ียวท่ีเน้นมรดกท่ีตก

ทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงอาจรวมถึงอาคารบ้านเรือนสมัยประวติัศาสตร์ งานศิลปะ และวิวทิวทัศน์ท่ี

สวยงาม 

1.3 ลกัษณะของการท่องเทีย่ว 

 การท่องเท่ียวมีขอบเขตกวา้งขวางและมีรูปแบบหลากหลาย กระนั้นก็พอจะพิจารณาในภาพรวมวา่

การท่องเท่ียวมีลกัษณะใหญ่ๆ ร่วมกนั 4 ประการ กล่าวคือ ประการแรก การท่องเท่ียว คือ กิจกรรมทางการ

คา้ โดยสาระหลกัๆ แลว้ การท่องเท่ียวคือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการคา้ขาย การท่องเท่ียวเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 

บางทีอาจจะใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของธุรกิจโลก ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่างก็หวงัจะไดก้ าไรโดย

การให้สินคา้และบริการแก่นักท่องเท่ียวจ านวนนบัลา้นท่ีท่องเท่ียวเดินทางทุกๆ ปี แหล่งท่องเท่ียวต่างให้

ความร่วมมือกบัธุรกิจดงักล่าวเพราะการท่องเท่ียวก่อให้เกิดผลดีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลและ

จงัหวดัก็เช่นกนั ล้วนให้การสนับสนุนธุรกิจน้ี เพราะการท่องเท่ียวเป็นบ่อเกิดรายได้ใหม่ๆ ของทอ้งถ่ิน 

ประเทศชาติก็เห็นความส าคญัของธุรกิจการท่องเท่ียว เพราะเป็นแหล่งมูลค่าของการแลกเปล่ียนต่างประเทศ

ท่ีโดดเด่น นกัท่องเท่ียวอาจจะท่องเท่ียวเดินทางดว้ยจุดประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อสนองความตอ้งการภายใน

จิตใจ เพื่อหลีกหนีความซ ้ าซากจ าเจ เพื่อพกัผ่อน เพื่อความบนัเทิง หรือเพื่อการศึกษาหาความรู้ (Hawkins, 

1994) แต่แหล่งท่องเท่ียวปลายทางส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั ถึง
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กระนั้นการท่องเท่ียวก็มีเอกลกัษณ์ เพราะรายไดส่้วนใหญ่จากการท่องเท่ียวมาจากการให้ความสะดวกดา้น

การเติมเต็มประสบการณ์มากกวา่การเป็นผูใ้ห้ประสบการณ์โดยตรง ส่ิงดึงดูดความสนใจในแหล่งท่องเท่ียว

อาจไดส่้วนแบ่งจากค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียวคร้ังหน่ึงๆ เพียงเล็กน้อย รายไดจ้ากการท่องเท่ียวส่วนท่ีเหลือจะ

กระจายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคมนาคม ค่าท่ีพกัแรม ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าทิป ค่ามคัคุเทศก์ และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ี  

 ประการท่ี 2 การท่องเท่ียวรวมถึงการเติมเต็มประสบการณ์ นกัท่องเท่ียวไดรั้บการตอบสนองดว้ย

การเติมเตม็ประสบการณ์ท่ีสุขสันตห์รรษา (Urry, 1990 ; Sharpley, 2002) นกัท่องเท่ียววฒันธรรมก็คลา้ยกบั

นกัท่องเท่ียวทัว่ๆ ไปตรงท่ีสนใจในการเติมเตม็ประสบการณ์ กระนั้นการท่องเท่ียวก็ต่างไปจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจดา้นอ่ืนตรงท่ีการท่องเท่ียวใชท้รัพยากรท่ีเป็นส่วนของสาธารณะ อีกทั้งการท่องเท่ียวยงัโยงใยไป

ถึงส่วนอ่ืนๆ ของสังคม ชุมชนแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวอาจเป็นการกระท าท่ีเบียดเบียนทอ้งถ่ิน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือเป็นท่ีรับทราบกนัว่าการท่องเท่ียวจะน าส่ิงไม่ดีไม่งามมาสู่ชุมชนแหล่งท่องเท่ียว 

(Gorman, 1988) ความแตกต่างอยา่งใหญ่หลวงระหวา่งความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวผูเ้ดินทางเพื่อแสวงหา

ประสบการณ์ และชุมชนซ่ึงประสงค์ผลประโยชน์ก าไรจากนักท่องเท่ียว เท่าน้ีก็ก่อให้เกิดความท้าทาย

ส าหรับการท่องเท่ียวโดยทัว่ไปและเป็นความทา้ทายเฉพาะส าหรับการท่องเท่ียววฒันธรรม การน ามรดก

วฒันธรรมมาเป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์มากมายท่ีท้าทายการจดัการยิ่งนัก (Bazin, 

1995 ; Cheung, 1999 ; Peleggi, 1996 ; Robb, 1998 ; Sletvold 1996)  

 ประการท่ี 3 การท่องเท่ียว คือ ความบนัเทิงเริงรมย ์ประสบการณ์จากการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งประสบการณ์การท่องเท่ียววฒันธรรมส่วนใหญ่เร่ิมตน้อยูท่ี่การร่ืนเริงบนัเทิงใจ เพื่อความส าเร็จและเพื่อ

ธุรกิจการท่องเท่ียวเจริญกา้วหนา้ต่อไป จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งควบคุมผลผลิตการท่องเท่ียวและการจดัการ

ท่องเท่ียวเบ็ดเสร็จให้อยู่ในหนทางท่ีส่ือสารต่อสาธารณะได้โดยง่าย (Eden, 1990 ; Cohen, 1972) ผลผลิต

การท่องเท่ียวจะตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดช้มการแสดงตามรายการปกติและไดรั้บ

ประสบการณ์ท่ีดีเพราะตอ้งเป็นไปภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ อาทิ รายการท่องเท่ียวท่ีดูแน่นขนดั งบประมาณดา้น

เวลาท่ีจ ากดั และความตอ้งการด าเนินการให้แก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ๆ การท่องเท่ียวมีบทบาทเพื่อความ

บนัเทิงเป็นปฐม ส่วนการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นบทบาทรองลงไป (Ritzerและ Liska, 1997) แมแ้ต่

พิพิธภณัฑ์และหอศิลป์ท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อให้ความรู้ การศึกษา และปลูกฝังวฒันธรรมก็ยงัตระหนกักนัดีว่า

อยูใ่นธุรกิจความบนัเทิงประเภทหน่ึง จึงไดจ้ดัการแสดงต่างๆ ตามแนวทางของธุรกิจบนัเทิงเพื่อการเรียนรู้

ควบคู่กันไปด้วย (Zeppellและ Hall, 1991 ; Tighe, 1986 ; Mcdonaldและ Alsford, 1989 ; Prideauxและ 

Kininmont, 1999) เหตุผลก็คือนักท่องเท่ียวจ านวนน้อยเท่านั้นท่ีมุ่งหาประสบการณ์การเรียนรู้อย่างลึกซ้ึง
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เม่ือเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน หลีกหนีความจ าเจและอยากไปมี

ส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีใหค้วามร่ืนรมยเ์ป็นหลกั  

 ประการท่ี 4 การท่องเท่ียวคือกิจกรรมท่ีเกิดจากความเรียกร้องตอ้งการเป็นแรงผลกัดนั จึงยากท่ีจะ

ควบคุม ตวัแทนการท่องเท่ียวและองคก์รเอกชนเช่ือวา่โดยการควบคุมอุปทานก็จะสามารถควบคุมอุทปาน 

(ซัพพลาย) ผลกระทบหลายหลากท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวได ้ณ ท่ีระดบัปฏิบติัการความเช่ือเช่นนั้นอาจจะ

เป็นจริง กระนั้นนโยบายดงักล่าวก็แทบไม่ไดผ้ลในการด าเนินการระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ ความทา้

ทายใหญ่หลวงส าหรับเป้าหมายปลายทางแหล่งท่องเท่ียวท่ีใดๆ ก็ตาม ก็คือตอ้งควบคุมแกนหลกัของการ

ท่องเท่ียวไวใ้ห้ได้ทันทีท่ีเปิดให้มีการท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้น (McKercher, 1993) ประวติั

พฒันาการท่ีซ ้ าซากและผลร้ายทางส่ิงแวดลอ้มและทางสังคมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ียืนยนัความทา้ทายดงักล่าวท่ี

แหล่งท่องเท่ียวท่ีใดก็ตามท่ีประสงคจ์ะส่งเสริมการท่องเท่ียวตอ้งเผชิญ (Foster, 1985 ; Pearce, 1989) ดีท่ีสุด

ท่ีรัฐบาลพอท าได ้โดยพื้นฐานแลว้การท่องเท่ียวคือกิจกรรมท่ีเกิดจากแรงผลกัดนัทางความเรียกร้องตอ้งการ

ท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจตลาดมากกว่าท่ีรัฐบาลจะพยายามควบคุมหรือจดัการได้ ความสามารถท่ีจะ

ควบคุมการท่องเท่ียวจะตอ้งอยู่บนสมมุติฐานของความสามารถท่ีจะควบคุมนักท่องเท่ียว แต่ผูส้นบัสนุน

ทฤษ ฎี ไ ร้ระ เบี ยบ  (McKercher, 1999 ; Faulkner แล ะ  Russell, 1997 ; Russell แล ะ  Faulkner, 1999 ; 

Diamond, 1993) แสดงความเห็นไวว้า่ ตลาดการท่องเท่ียวนั้นมีลกัษณะเป็นพลวตั เอาแน่ไม่ได ้มีหลากหลาย

เส้นทาง และเปล่ียนแปลงได้ง่าย หากพลงัขบัเคล่ือนอยู่เบ้ืองหลงั หน้าท่ีของการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ี

อลหม่าน ระบบทั้งหมดก็จะถูกขบัเคล่ือนโดยหลกัการของความไร้ระเบียบ การท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็จะประพฤติปฏิบติัในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัการจดัระเบียบตนเองอนัเป็นระบบนิเวศท่ี

มีชีวิตท่ีไม่อาจควบคุมไดโ้ดยการใช้ระบบอุปทานแบบดั้งเดิมดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ความเช่ือท่ีว่าซัพพลาย

สามารถควบคุมการท่องเท่ียวได้นั้ น เป็นทศันะของบรรดาเจ้าขุนมูลนายสมยัก่อน ผูค้นเหล่าน้ีเป็นนัก

เดินทางท่ีมีประสบการณ์และมัง่คัง่ เป็นผูต้ระหนกัดีถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เวลาท่องเท่ียวก็ประสงค์จะพกั

แรมตามท่ีพกัในทอ้งถ่ิน รับประทานอาหารท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีพึงพอใจกบัความ

สะดวกสบายแบบพื้นๆ ขณะเดียวกนัก็ให้ค่าใชจ่้ายในบริการไดอ้ยา่งมาก ปัญหาอยูท่ี่วา่นกัท่องเท่ียวเช่นน้ี

เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของการท่องเท่ียวโดยทัว่ไป จะสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้

อย่างไร ผูค้นส่วนใหญ่ในโลกยงัตอ้งการท่องเท่ียวเดินทาง จึงยงัคงเรียกร้องตอ้งการการบริการและความ

สะดวกทั้งหลายจากการจดัการท่องเท่ียว 
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1.4 ความดึงดูดใจ แรงกระตุ้นหลักการท่องเที่ยว 

 การท่องเท่ียวเกิดข้ึนก็เพราะท่ีแห่งนั้นมีส่ิงดึงดูดความสนใจใหม้าเยือน กระนั้นส่ิงดึงดูดใจทั้งหลาย

ก็ไม่ไดมี้ศกัยภาพท่ีจะใหผู้ค้นสนใจมาเยีย่มเยือนเท่าเทียมกนั ส่ิงดึงดูดใจพื้นๆ จะดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหม้า

เยือนเพื่อจะได้มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวของวฒันธรรมท่ีเน้นคุณภาพของการสร้างความเขา้ใจ และการ

น าเสนอเร่ืองราว ส่ิงดึงดูดความสนใจจะแตกต่างกนัออกไป จากส่ิงดึงดูดความสนใจไดน้้อยไปสู่ส่ิงดึงดูด

ความสนใจนกัท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ท่ีแสวงหาประสบการณ์แตกต่างกนั โดยปกตินกัท่องเท่ียวทัว่ๆ ไปจะ

ไปเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเท่ียวเพียงเพื่อให้การท่องเท่ียวคราวนั้นสุขสรรคท่ี์สุด นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ค่อยคุน้เคย

กบัมรดกวฒันธรรม จะใช้เวลาดูชมทรัพยากรวฒันธรรมท่ีนัน่เพียงเล็กน้อย จึงไดป้ระสบการณ์จากแหล่ง

ท่องเท่ียวนั้ นไม่มากนัก เป็นท่ีตระหนักกันอย่างกว้างขวางว่าส่ิงดึงดูดการท่องเท่ียววฒันธรรมเป็น

ส่วนประกอบส าคญัของการท่องเท่ียวท่ีปรากฏอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวทัว่ๆ ไป (Richards, 1996) ส่ิงดึงดูดใจ

การท่องเท่ียววฒันธรรมจ านวนไม่นอ้ยอาจจะจดัวา่อยูใ่นกลุ่มท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมากมายนกั ผลผลิต

ทางการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีเป็นสมบติัของส่วนรวมและเป็นของส่วนตวัก็มีให้ช่ืนชมอยู่มาก (Prentice, 

1993 ; Swarbrooke, 1995) รวมทั้ งทัวร์วฒันธรรม หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ อาคารบ้านเรือนรุ่นเก่าๆ มรดก

ประวติัศาสตร์และสวนสนุก อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการมรดกวฒันธรรมหลายรายเห็นวา่ทรัพยากรวฒันธรรมท่ี

น ามาใช้เชิงธุรกิจนั้นมีรูปลกัษณ์เพื่อการท่องเท่ียวอยู่แลว้ จึงปฏิเสธท่ีจะน าการจดัการโครงสร้างเขา้มาใช ้

ทั้งๆ ท่ีวิธีการจดัการโครงสร้างจะช่วยให้เกิดประโยชน์มากมายแก่คุณภาพของประสบการณ์และช่วยลด

ผลกระทบท่ีการท่องเท่ียวพึงมีให้น้อยลง กุญแจดอกแรกท่ีจะไขไปสู่การจดัการท่ีประสบผลส าเร็จของส่ิง

ดึงดูดการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมก็คือ ยอมรับว่าจะตอ้งจดัการให้ส่ิงดึงดูดใจนั้นเกิดประโยชน์ต่อการ

ท่องเท่ียว ความทา้ทายส าหรับผูจ้ดัมรดกวฒันธรรมเพื่อให้มีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวก็คือว่า การมาเยือน

จะเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นท่ีตอ้งการหรือไม่ และไม่วา่จะน าการจดัการโครงสร้างมาใชห้รือไม่ก็ตาม การยอมรับ

ความจริงน้ีหมายความว่าผูจ้ดัการท่องเท่ียวจะต้องพฒันาแผนการจดัการท่ีจะยืนยนัความต้องการของ

นกัท่องเท่ียววา่ ไดเ้ติมเต็มประสบการณ์จากทรัพยากรวฒันธรรม ขณะเดียวกนัก็เป็นการยืนยนัคุณค่ามรดก

วฒันธรรมและความมัน่คงของมรดกวฒันธรรมยงัคงไดรั้บการด ารงรักษาไว ้ดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่ส่ิง

ดึงดูดการท่องเท่ียววฒันธรรมเป็นส่วนประกอบของการท่องเท่ียวทั้งหลาย แต่มรดกวฒันธรรมทั้งมวลก็

ไม่ได้มีศกัยภาพเชิงการท่องเท่ียว ปกติชุมชนจะเป็นผูก้  าหนดแหล่งมรดกวฒันธรรมเพื่อเหตุผลประการ

ต่างๆ มากกว่าท่ีจะค านึงถึงศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของวฒันธรรมนั้ นๆ (Bellandและ Boss, 1994 ; 

Jamieson, 1994) ทรัพยากรวฒันธรรมอาจมีนยัส าคญัต่อทอ้งถ่ินหรือเป็นทรัพยากรท่ีไม่ธรรมดาของทอ้งถ่ิน 

ทรัพยากรนั้นอาจมีช่ือในบญัชี แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวเสมอไป ต าแหน่ง

แห่งท่ีมรดกวฒันธรรมท่ีมีศักยภาพทางการท่องเท่ียวมีลักษณะร่วมกันอยู่หลายอย่าง เช่น เติมเต็ม
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ประสบการณ์ น่าสนใจและมีเอกลกัษณ์ มีขนาดมหึมา สามารถดึงดูดการมาเยอืนและสามารถเขา้ช่ืนชมได ้ท่ี

ส าคญัท่ีสุดคือโน้มเหน่ียวใจให้นักท่องเท่ียวได้มาเยือน วดัก็คงเป็นเหมือนวดัทัว่ๆ ไป แต่ถ้ามีอะไรเป็น

เอกลกัษณ์พิเศษท่ีแตกต่างไปจากวดัอ่ืนก็ยอ่มจะมีพลงัดึงดูดใหผู้ค้นไดม้าเยอืนอยา่งต่อเน่ือง เทศกาลท่ีจดัใน

ทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผูค้นในทอ้งถ่ินอาจจะเป็นโอกาสพิเศษท่ีมีนยัซ่ึงรับรู้กนัเฉพาะชาวบา้นแถบนั้น 

แต่เทศกาลอาจมีรูปลกัษณ์หรือ "โดนใจ" นกัท่องเท่ียว หากมีคุณลกัษณะเขา้เกณฑอ์ยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

1.5 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อระดับการมาเยอืน 

 ความตอ้งการไปช่ืนชมผลผลิตการท่องเท่ียวอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของปัจจยัหลายอยา่ง อาทิ เร่ืองของ

ระยะทางท่ีจะไปถึงแหล่งท่องเท่ียว (Greer และ Wall, 1979 ; Truong และ Hensher, 1985 ; Bull, 1991 ; 

Dreznerและ Drezner, 1996 ; McKercher, 1998a,b) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Pearce, 1989 ; McKercher, 

1998a,b) และเวลาท่ีมีใหใ้นแหล่งท่องเท่ียว (Chavas, Stoll และ Sellar, 1989 ; Walsh, Sanders และ Mckean, 

1990 ; Mckean, Johsonและ Walsh, 1995) หากแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระยะทางไกล ความตอ้งการไปเยี่ยมชม

แหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้นก็จะลดลง ขณะเดียวกนั หากมีเวลาพอนกัท่องเท่ียวก็อาจไดไ้ปเยือนแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีอยูไ่กลๆ ได ้และถา้แหล่งท่องเท่ียวอยู่ใกลก้บัถ่ินท่ีอยู่อาศยัของคนส่วนใหญ่หรืออยู่ใกลก้บัศูนยก์ลางท่ี

นักท่องเท่ียวตอ้งมารวมกนั ก็จะยิ่งมีผูม้าเยือนส่ิงดึงดูดใจแห่งนั้นมากกว่าส่ิงดึงดูดความสนใจท่ีอยู่ในท่ี

ห่างไกล ในท านองเดียวกนั แหล่งท่องเท่ียวท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกย่อมมีผูม้าเยือนอย่างสม ่าเสมอ ผูค้นไม่ค่อย

สนใจใคร่ไปเยือนส่ิงดึงดูดใจซ่ึงอยู่นอกเส้นทางท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวไม่ถูกบงัคบัด้วยเหตุผลใดเหตุผล

หน่ึง ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งพิพิธภณัฑใ์นเมืองจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้-ออกอยูเ่ป็นประจ า ขณะท่ีพิพิธภณัฑ์ท่ี

อยูน่อกเมืองอาจจะเงียบเหงา นานๆ จึงจะมีผูม้าเยือนสักคร้ัง ฉะนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดท่องเท่ียวใหญ่ๆ 

แลว้ จะตอ้งพิจารณาถึงต าแหน่งแห่งท่ีของส่ิงดึงดูดความสนใจนั้น เม่ือประเมินศกัยภาพเชิงการท่องเท่ียว

ของส่ิงดึงดูดใจดงักล่าว เฉพาะส่ิงดึงดูดใจท่ีสุดเลิศเท่านั้นท่ีจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูม้าเยอืน แมว้า่

ส่ิงดึงดูดใจนั้นจะอยู่ไกลเท่าใด จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมากเพียงใด ก็จะตอ้งให้เวลาไปช่ืนชมส่ิงนั้นให้จงได ้

เวลาท่ีมีใหจึ้งมีอิทธิพลต่อคุณภาพและความลุ่มลึกของประสบการณ์ท่ีไขวค่วา้ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีเวลา

จ ากดัในการเดินทางท่องเท่ียว โดยเฉพาะการเดินทางท่ีจดัโดยผูป้ระกอบการท่องเท่ียว ทุกจุดหมายปลาย

ทางการท่องเท่ียวจะมีเวลาให้นกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมทรัพยากรท่องเท่ียวอยา่งจ ากดั และดว้ยเป็นนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีเหตุผลจึงเลือกใช้เวลาให้คุม้ค่าท่ีสุด ระหวา่งอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจ านวนมากจะพยายาม

ช่ืนชมเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์มากท่ีสุด ในสถานการณ์เช่นน้ีจึงใหค้วามสนใจในกิจกรรมทั้งหลายท่ีสามารถ

เติมเต็มความตอ้งการประสบการณ์ไดร้วดเร็วและง่ายต่อการท าความเขา้ใจซาบซ้ึง ในการจดัการท่องเท่ียว

วฒันธรรมจึงพยายามใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ติมเตม็ประสบการณ์จากส่ิงดึงดูดใจท่ีใชเ้วลาไม่มากนกั 
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1.6 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

 เพื่อให้การจดัการท่องเท่ียวด าเนินไปไดด้ว้ยดี และป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวฒันธรรมมาก

นัก จ าต้องควบคุมประสบการณ์การท่องเท่ียวซ่ึงเท่ากับเป็นการตีกรอบให้นักท่องเท่ียวได้เติมเต็ม

ประสบการณ์ตามแนวทางท่ีผูจ้ดัการท่องเท่ียววฒันธรรมไดว้างไว ้วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะควบคุมประสบการณ์

นกัท่องเท่ียวก็คือการสร้างมาตรฐานและการสร้างประสบการณ์ให้เป็นประหน่ึงสินคา้ท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูม้า

เยือน หลายคนอาจเห็นว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นส่ิงท่ีผิดธรรมเนียม เพราะการน าเอาวฒันธรรมมาเป็นดัง่

สินคา้ ท าให้วฒันธรรมหมดคุณค่าลงไป ถึงกระนั้นการสร้างมาตรฐานและการแปลงประสบการณ์ให้เป็น

สินค้าบริการแก่นักท่องเท่ียวก็เป็นวิธีปฏิบติัของการควบคุมการท่ีผูค้นจะเข้าไปเยือนแหล่งวฒันธรรม 

ขณะเดียวกนัก็ช่วยให้แน่ใจว่าผูม้าเยือนจะได้รับประสบการณ์มากท่ีสุดท่ีจะมากได้ ด้วยเหตุผลเช่นน้ีจึง

พบวา่ผลผลิตการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีจงใจสร้างข้ึนมาเพื่อบริการผูม้าเยือนจะท าหน้าท่ีดึงดูดความสนใจ

นกัท่องเท่ียวไดดี้กวา่วฒันธรรมท่ีมีอยูเ่อง โดยทัว่ไปแลว้นกัท่องเท่ียวก็ประสงคจ์ะไดป้ระสบการณ์ท่ีจดัการ

ควบคุมไวใ้ห้ เพราะเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีจะช่ืนชมเขา้ใจได้ในเวลาอนัจ ากดั แต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่ีผ่านมา

บริษทัธุรกิจการทอ่งเท่ียวมกัเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานและท าทรัพยากรท่องเท่ียวใหเ้ป็นสินคา้แทนท่ีจะเป็นผูรู้้

ทางด้านการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวโดยตรง ผลจึงปรากฏว่านักท่องเท่ียวจะได้

ประสบการณ์ท่ีไม่มีคุณค่านกั เพราะผูใ้ห้ขอ้มูลการท่องเท่ียวของบริษทัส่วนใหญ่ก็คือพนกังานขบัรถรับส่ง

นกัท่องเท่ียว จึงเป็นความทา้ทายอยา่งยิ่งยวดท่ีผูจ้ดัการมรดกวฒันธรรมและกรรมการของพิพิธภณัฑ์จะตอ้ง

เขา้ไปควบคุมเร่ืองน้ี เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ติมเต็มประสบการณ์จากการท่องเท่ียววฒันธรรมโดยแท ้การท่ี

นกัท่องเท่ียวตอ้งโอนอ่อนผ่อนตามการแปลความการจดัแสดงเร่ืองราวของวฒันธรรมตามท่ีผูจ้ดัการการ

ท่องเท่ียวควบคุมเช่นนั้น ก็เพราะนกัท่องเท่ียวอาจมาเยอืนสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้นเพียงคร้ังเดียวในชีวติ จึง

ตอ้งรีบเก็บเก่ียวประสบการณ์จากท่ีแห่งนั้นอย่างว่องไวและครอบคลุมท่ีสุดท่ีคิดว่าท าได ้การควบคุมให้

นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ลกัษณะน้ียงัท าให้เช่ือมัน่ได้ว่านักท่องเท่ียวมีเวลาจ ากดั สามารถได้รับ

ประสบการณ์ท่ีเป็นสาระส าคญัของส่ิงดึงดูดความสนใจ แทนท่ีจะเตร็ดเตร่อย่างไร้จุดหมายและก็ไดเ้พียง

ประสบการณ์ปลีกย่อยจากส่ิงดึงดูดการท่องเท่ียวแห่งนั้น ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างมาตรฐานและการแปลง

ทรัพยากรวฒันธรรมให้เป็นผลผลิตท่องเท่ียวยงัเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวจะ

ไดรั้บ อีกทั้งยงัเป็นเหตุผลท่ีดีในการเก็บค่าเขา้ชมทรัพยากรท่องเท่ียวดงักล่าว 
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เป็นท่ีทราบดีวา่นกัท่องเท่ียวหมู่ใหญ่ (การท่องเท่ียวกระแสหลกั) เดินทางท่องเท่ียวในวนัหยุด เพื่อ

ความสนุกเพลิดเพลินและเพื่อหลีกหนีความจ าเจ ผูค้นเหล่าน้ีหวงัเพียงประสบการณ์ท่ีสร้างความร่ืนรมยท่ี์

ไม่ไดใ้ชค้วามพยายามทั้งทางจิตใจหรืออุดมการณ์แต่อยา่งไร นกัท่องเท่ียวแบบน้ีจ านวนไม่นอ้ยไม่ไดใ้ส่ใจ

ทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีไปเยือนแต่อย่างใด ผูจ้ดัการทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมตอ้งไม่ลืมว่า

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ความรู้เร่ืองราวประวติัศาสตร์มากไปกว่าเร่ืองราวท่ีเคยรับรู้มาสมยัเรียนชั้น

ประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา ยิง่ไปกวา่นั้น เขาเหล่านั้นยงัไม่รู้ถึงความเช่ือมโยงจากเร่ืองราวอดีตท่ีเรียนมา

ให้ไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัมรดกวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียว โดยรวมๆ แลว้จึงมีความรู้พอๆ กบัเด็กอาย ุ

13-14 ปี ความรู้นอกเหนือจากชั้นเรียนอาจไดม้าจากส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ และภาพยนตร์ เห็นไดง่้าย

จากการรับรู้เร่ืองราวของชาวบา้นบางระจนัหรือพระนเรศวรของชาวไทยทัว่ๆ ไป ส่วนมากจะไดม้าจาก

ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ บงัเอิญการน าขอ้มูลประวติัศาสตร์มาส่ือสารในรูปของละครและภาพยนตร์

มกัไดรั้บการดดัแปลงให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการตลาดท่ีตอ้งการจะส่ือแก่ผูดู้ผูช้มในรูปแบบหน่ึง ผูท่ี้ท  า

หน้าท่ีจดัการน าเสนอเร่ืองราวของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวจึงต้องยอมรับว่าผูค้นท่ีไปเยือนแหล่ง

ท่องเท่ียววฒันธรรมมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้นค่อนขา้งจ ากดั นกัท่องเท่ียวแบบน้ีมกัมีภาพในใจเก่ียวกบัแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีจะไปเยือนอยูล่่วงหนา้ เม่ือไปถึงแหล่งท่องเท่ียวจึงพยายามเติมเต็มประสบการณ์ท่ีจะช่วยยนืยนั

ภาพในใจเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวเหล่านั้น หลายคนจึงเห็นว่าการไปเท่ียวเช่นนั้นไม่ไดเ้พิ่มพูนความรู้ทาง

วฒันธรรมแต่อย่างใด ผูจ้ดัการท่องเท่ียววฒันธรรมตอ้งยอมรับว่านักท่องเท่ียวผูม้าเยือนจ านวนไม่น้อย

เพิกเฉยกับส่ิงดึงดูดใจการท่องเท่ียว และผูจ้ ัดการท่องเท่ียวควรจะปรับการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ

ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีนัน่อยา่งไรท่ีสอดสัมพนัธ์กบัสภาวะเช่นน้ี 

 องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (WTO) ประมาณวา่ 37 เปอร์เซ็นต์ของนกัท่องเท่ียวระหวา่งชาตินั้นเป็น

นกัท่องเท่ียววฒันธรรม (Richard, 1996 ; Grattonและ Richards, 1996) ตวัเลขดงักล่าวไดม้าจากนกัท่องเท่ียว

ผูไ้ปเยือนส่ิงดึงดูดใจดา้นมรดกวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์ และร่วมชมการแสดงระหวา่งท่ีเดินทางท่องเท่ียว ผู ้

ท่ีมาท่องเท่ียวมีความสนใจในวฒันธรรมหลายระดบั เช่น สนใจมากเป็นพิเศษ เตรียมตวัเพื่อจะมาช่ืนชมหา

ประสบการณ์อยา่งจริงจงั อีกประเภทหน่ึงท่องเท่ียวเตร็ดเตร่ให้ไดค้วามรู้ประสบการณ์ทางวฒันธรรมบา้ง 

นกัท่องเท่ียวอีกส่วนหน่ึงมาเยือนแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมอย่างไม่ไดว้างแผนการอนัใด แต่เม่ือใดช่ืนชม

ทรัพยากรวฒันธรรมก็ซาบซ้ึงในประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ประเภทสุดทา้ย คือ ผูม้าเท่ียววฒันธรรมโดยบงัเอิญ 

ไม่ได้ตั้ งเป้าหมายอันใดไวแ้ต่แรก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการจะเผชิญกับความท้าทายใดๆ 

ระหวา่งท่องเท่ียว การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีน ามาเป็นดัง่สินคา้การท่องเท่ียวตอ้งไม่มีลกัษณะ

ข่มขู่หรือกล่าวโทษ เร่ืองราวของผูค้นในอดีตท่ีน ามาจดัแสดงแก่นกัท่องเท่ียวบางเร่ืองอาจจะคาบเก่ียวกบั

ความน่าสะพรึงกลวัหรือสะทอ้นประสบการณ์อนัเลวร้ายแต่หนหลงั กระนั้นจดัแสดงก็จะตอ้งไม่เป็นการ
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ประณามหรือกล่าวหาท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวกลายเป็นตน้เหตุแห่งปัญหานั้น นกัท่องเท่ียวจ านวนหน่ึงไปเยอืน

แหล่งมรดกวฒันธรรมเพื่อยืนยนัให้เห็นว่าโลกปัจจุบันพัฒนาก้าวหน้ามาจากอดีตมากน้อยเพียงไร 

ผูอ้อกแบบผลผลิตการท่องเท่ียววฒันธรรมคิดวา่นกัท่องเท่ียวไม่ตอ้งการถูกกระตุน้ใหร้ะลึกถึงความเลวร้าย

ทางสังคมรูปแบบต่างๆ อาทิ การกดข่ีบงัคบัและลทัธิชาตินิยม ฯลฯ จึงเห็นไดว้า่ในแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง 

การน าเสนอเร่ืองราวท่ีอาจพาดพิงเก่ียวกบัการกระท ารุนแรงในอดีตก็คงปล่อยใหน้กัท่องเท่ียวกรองเร่ืองราว

จากขอ้มูลท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างเป็นกลาง ดว้ยเหตุผลเช่นน้ีแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมจ านวนมากจึงน าเสนอ

เร่ืองราวในอดีตให้เห็นว่าเป็นประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ของยุคสมยัท่ีผ่านไปแล้ว ภาพเขียนท่ีโดมพระท่ีนั่ง

อนันตสมาคมเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดด้วยเป็นภาพท่ีแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัการเลิกทาสออกมาในทาง

นุ่มนวลจรรโลงใจ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต่างก็ตอ้งการได้รับการเติมเต็มประสบการณ์จากการน าเสนอ

เร่ืองราวท่ีแท ้โดยมากนกัท่องเท่ียวสนใจมรดกวฒันธรรม แต่มีความรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัอดีตไม่มากนกั จึง

อาจเดินทางท่องเท่ียวโดยมีความเขา้ใจ (เท่าท่ีพอมีความรู้) เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะไปเยือนอยูล่่วงหน้า 

ส่ิงดึงดูดในทางวฒันธรรมท่ีผูค้นไปเยือนอาจได้แก่ อุทยานประวติัศาสตร์ ป้อมปราการ คุกเก่า และสวน

สนุกทางประวติัศาสตร์ เช่น เมืองโบราณ ก็เพื่อจะเติมเต็มภาพความเขา้ใจท่ีมีอยูล่่วงหนา้เก่ียวกบัเร่ืองราวใน

อดีต (Sizer, 1999) ดว้ยเห็นวา่อดีตเป็นเร่ืองท่ีห่างไกล (จากปัจจุบนั) แหล่งท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมหลายท่ี

จึงน าเสนอออกมาในรูปลกัษณ์ท่ีดูงดงาม มีบรรยากาศเก่าๆ ทั้งอาคาร บา้นเรือน เรือกสวนไร่นา และถนน

หนทางในแหล่งท่องเท่ียวก็ดูดีสมกบัยุคสมยัในเวลานั้น (Lowenthal, 1985) ผูจ้ดัการท่องเท่ียววฒันธรรมใน

ลกัษณะน้ีจึงตอ้งพึงระวงัให้สภาพแวดลอ้มแหล่งท่องเท่ียวดูสะอาด สบายใจเม่ือไดพ้บเห็น ส่ิงสกปรกรก

รุงรังทั้งหลายตอ้งจดัเก็บไปใหพ้น้แหล่งท่องเท่ียว ดว้ยเป็นส่ิงไม่เหมาะต่อการมาเท่ียวชมเพื่อความส าราญใจ 

แหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีคงต้องยกให้ เมืองโบราณท่ีปากน ้ า สมุทรปราการ ท่ีสามารถเติมเต็ม

ประสบการณ์นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งยนืยาว 

1.7 รูปแบบการท่องเที่ยววฒันธรรม  

ในแง่ของพื้นท่ีหรือเขตแดนแล้วนิยมท่ีจะแบ่งการท่องเท่ียวเป็น 2 รูปแบบ คือ การท่องเท่ียว

ภายในประเทศ และการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ การท่องเท่ียวระหว่างประเทศมี 2 ลักษณะ คือ 1. 

นกัท่องเท่ียวภายในประเทศเดินทางออกจากบา้นเกิดเมืองนอนไปท่องเท่ียวต่างประเทศ 2. นกัท่องเท่ียวจาก

ต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศใดประเทศหน่ึง การท่องเท่ียวภายในประเทศ หมายถึง การท่ี

คนในประเทศนั้นเดินทางท่องเท่ียวไปตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ภายในอาณาเขตประเทศของตน หากลอง

เปรียบเทียบระดับโลกก็เห็นได้เลยว่านักท่องเท่ียวภายในประเทศจะมีจ านวนรวมกันแล้วมากกว่า

นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศ กรณีของประเทศไทยนั้นแมจ้ะไม่มีตวัเลขแน่นอนเพื่อยืนยนัขนาดจ านวน

นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ แต่ก็เช่ือกนัไดเ้ลยว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ คน
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จ านวนหน่ึงเท่านั้ นท่ีมีก าลังทรัพย์พอท่ีจะใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ แม้นักท่องเท่ียว

ภายในประเทศจะมีจ านวนมหึมา แต่รัฐส่วนใหญ่ก็มุ่งเป้าหมายไปท่ีนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีจะเดิน

ทางเขา้มาเยือนประเทศของตนมากกวา่ ดว้ยการท่องเท่ียวระหวา่งชาติเป็นแหล่งน าเงินตราจากต่างแดนเขา้

ประเทศเป็นกอบเป็นก าดว้ย ถือวา่รายไดจ้ากการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศจดัเป็นสินคา้ส่งออก และการใช้

จ่ายของนักท่องเท่ียวประหน่ึงเป็นรายได้สินคา้น าเขา้ WTO (1998) ยืนยนัว่า เม่ือเทียบกบัรายได้จากการ

ส่งออกสินคา้ทั้งหลายดว้ยกนัแลว้ การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศเป็นสินคา้ส่งออกท่ีน ารายไดเ้ขา้ประเทศ

มากท่ีสุด รัฐอาจจะให้ความส าคญัต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นพิเศษก็เฉพาะในโอกาสวกิฤติอยา่งใด

อย่างหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคการเดินทางท่องเท่ียว ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศลดลงอย่างฮวบ

ฮาบ (Weaver และ Oppermann, 2000 : 26) ช่วงเกิดคล่ืนยกัษ์สึนามิเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติชายฝ่ังของไทยแถบจงัหวดัภูเก็ตและพงังาเสียหายอยา่งใหญ่หลวง การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยต้องเร่งฟ้ืนฟูและเปิดแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ทรัพยากรท่องเท่ียวทั้ งด้านธรรมชาติและ

วฒันธรรมไดรั้บการโฆษณาเพื่อเชิญชวนนกัท่องเท่ียวไทยให้เดินทางท่องเท่ียว เพื่อรัฐจะไดมี้รายไดช้ดเชย

รายไดจ้ากการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศไดบ้า้งแมจ้ะเป็นเพียงบางส่วน โปรแกรมท่องเท่ียวทัว่ไทยไปไม่ไป

ไม่รู้ และท่องเท่ียวไทยไปไดทุ้กเดือน ฯลฯ คือตวัอยา่งการแกปั้ญหาการท่องเท่ียวระหวา่งชาติท่ีผา่นมา 

การจดัประเภทของนกัท่องเท่ียวดว้ยปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ีอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวก็เป็นท่ีรับรู้ทัว่ไป

ดว้ยเช่นกนั วงการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใชเ้กณฑ์ขององคก์ารการท่องเท่ียวโลก (WTO) ท่ีระบุวา่ในส่วนของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเข้ามาเท่ียวประเทศอ่ืน และพ านักอยู่ในประเทศนั้ นนานสุด 1 ปี ก็ ถือว่าเป็น

นกัท่องเท่ียว แต่ถา้อยูน่านกวา่นั้นก็รวมเป็นผูอ้พยพเขา้เมืองหรือเป็นคนต่างดา้วท่ีมาอาศยัอยูใ่นประเทศนั้น

เป็นการชัว่คราว กรณีนกัท่องเท่ียวตามชายแดนท่ีสามารถขา้มไปมาหาสู่กนัไดภ้ายในเวลาเพียงไม่ก่ีชัว่โมง 

อาทิ คนไทยขา้มจากหนองคายไปเท่ียวเวยีงจนัทน์ หรือคนพม่าขา้มเขา้มาเท่ียวประเทศไทยตรงบริเวณด่าน

ท่าข้ีเหล็ก จงัหวดัเชียงราย โดยไม่ไดพ้กัคา้งแรมในประเทศท่ีไปเยอืน เช่นน้ีก็ถือวา่เป็นนกัท่องเท่ียวเช่นกนั 

เราเรียกนกัท่องเท่ียวประเภทน้ีวา่เท่ียวแบบเชา้ไป-เยน็กลบั หรือเท่ียวในวนัเดียว (excursionists) และเรียกผู ้

ท่ีไปเท่ียวต่างแดนโดยคา้งแรมท่ีนั้นวา่นกัท่องเท่ียวคา้งคืน (stay over) บางคร้ังนิยามน้ีก็เป็นปัญหาเน่ืองจาก

ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไปถึงปลายทางตอนตี 2 และออกจากท่ีนั้นตอนตี 4 จะเรียกวา่นกัท่องเท่ียวคา้งคืนหรือไม่ 

การท่องเท่ียววนัเดียวกลบัอยา่งท่ีเรียกวา่ excursionists ในโลกตะวนัตกจะหมายถึงการท่องเท่ียวทางเรือ ซ่ึง

อาจเดินทางไปตามเส้นทางในทะเลสาบ ทะเล แม่น ้ า ล าคลอง ฯลฯ ในลุ่มน ้ าเจา้พระยามีความนิยมจดัทวัร์

ประเภทน้ีมากกว่าแหล่งน ้ าอ่ืนใด ทวัร์ทางเรือข้ึนล่องระหว่างกรุงเทพฯ-อยุธยา และทวัร์ทางเรือยามค ่า

ระหว่างกรุงเทพฯ-นนทบุรี เป็นธุรกิจท่ีท ารายไดอ้ยูไ่ม่น้อย ระยะ 3-4 ปีท่ีผ่านมา การจดัทวัร์ยามค ่าพร้อม

รับประทานอาหารเยน็ระหวา่งช่ืนชมกบัทศันียภาพรอบเกาะตวัเมืองอยุธยาก าลงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว
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ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่วนในทอ้งท่ีอ าเภออมัพวา และอ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม ก็มี

การท่องเท่ียวแนวน้ีเช่นกนั แต่ส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวคือการชมแสงเรืองๆ ของมวลหมู่ห่ิงห้อยท่ีอยูต่ามตน้

ล าพริูมล าน ้า ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งท่ีอยูริ่มแหล่งน ้าก็พยายามทดลองจดัการท่องเท่ียวในลกัษณะ

น้ีเช่นกนั เช่น การท่องเท่ียวของตลาดน ้ าดอนหวาย อ าเภอนครชยัศรี หรือของชุมชนมหาสวสัด์ิ แต่ก็ไม่รู้วา่

จะเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวมากเท่าใดเพราะรายการทวัร์จะอยู่ท่ีภาคกลางวนัซ่ึงมีอากาศค่อนขา้งจะอบ

อา้ว หรือร้อนหากเป็นรายการทวัร์ในภาคบ่าย 

1.8 นักเดินทางท่องเทีย่ววฒันธรรม 

 ธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษยคื์อมีความชอบและความอยากรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัรวมๆ กนัไปโดย

ไม่ไดจ้ดัแยกวา่ชอบพอหรือใคร่รู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียงอยา่งเดียวตลอดกาล ในการท่องเท่ียวก็น่าจะเป็นเช่นนั้น

ดว้ย คนคนหน่ึงก็คงชอบท่องเท่ียวช่ืนชมทั้งส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างและส่ิงท่ีเป็นฝีมือมนุษย ์ขอ้มูลท่ีจะบอกเล่า

ถึงลกัษณะของนกัท่องเท่ียววฒันธรรมต่อไปน้ีเป็นเพียงความพยายามให้เห็นความแตกต่างของคนท่ีชอบ

เร่ืองราวของวฒันธรรมเป็นพิเศษ เม่ือพูดถึงการท่องเท่ียวในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแขนงหน่ึงก็เป็นท่ี

ทราบทัว่กนัวา่หมายถึงการท่องเท่ียวขนาดใหญ่ท่ีตอ้งจดัสินคา้และบริการจ านวนมหาศาลเพื่อสนองความ

ตอ้งการผูท้่องเท่ียวเดินทางท่ีนบัวนัแต่จะเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ การท่องเท่ียวขนาดมหึมาเป็นการท่องเท่ียวท่ี

มีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมุ่งเดินทางไปในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเดียวกนั เป้าหมายหลกัคือการท่องเท่ียวพกัผอ่น

ชายทะเลในฤดูร้อน การไปเล่นสกีตามขุนเขาในเขตอากาศหนาวและการไปเยือนเมืองใหญ่ๆ เช่น โรม 

ปารีส และลอนดอน ปลายศตวรรษท่ี 20 การพฒันาของโลกในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจท่ีช่วยให้

ผูค้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ปัจจยัทางสังคมซ่ึงผูค้นในเมืองอุตสาหกรรมเห็นวา่ช่วงเวลาของชีวิตควรจะมีทั้งการ

ท างานและการพกัผอ่น เพื่อเป็นรางวลัแก่การกร างานหนกัมาตลอด อีกทั้งการท่ีครอบครัวมีขนาดเล็กลงอนั

เป็นผลมาจากการคุมก าเนิด ครอบครัวเด่ียวกลายเป็นแบบแผนท่ีพบได้ในสังคมท่ีพฒันาแล้ว จึงมีก าลัง

ทรัพยซ้ื์อสินคา้บริการไดดี้กว่าครอบครัวขนาดใหญ่ในสมยัก่อน นอกจากน้ี  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

การส่ือสาร การคมนาคม ตลอดจนความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัผลกัดนัให้การ

เดินทางท่องเท่ียวขยายวงกวา้งออกไปทั้งทางดา้นระยะทางท่ีไปสู่แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรท่องเท่ียว 

ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวโดยเฉล่ียตอ้งการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมหลากหลาย นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทาง

ท่องเท่ียวกนับ่อยกว่าแต่ก่อน ดงันั้น อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งดูแลความสนใจและรสนิยมของ

นักท่องเท่ียวให้ทั่วถึง สมัยน้ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต่างแสวงหาประสบการณ์หลากหลายในวนัหยุด 

ลกัษณะเด่นของการท่องเท่ียวแบบดั้งเดิมคือการท่องเท่ียวเดินทางเป็นหมู่คณะขนาดใหญ่ท่ีมุ่งไปหาความ

ส าราญในท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม การจดัรายการท่องเท่ียวเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัทั้งหมด เพื่อสะดวกต่อผูจ้ดัให้สามารถบริการนักท่องเท่ียวทั้งมวลได้อย่างทัว่ถึงและเสมอภาค 
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โดยมากนักท่องเท่ียวจะมาจากประเทศท่ีร ่ ารวยท่ีมีก าลงัทรัพยพ์อจะใช้จ่ายในการท่องเท่ียวในอาณาเขต

ประเทศของตนหรือเดินทางไปแสวงหาความสุขสันต์ในต่างแดน โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันาซ่ึงยงัมี

ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีชวนให้ระทึกใจไดม้ากอยู ่ความเบ่ือหน่ายสภาพแวดลอ้มของเมืองอุตสาหกรรมท าให้

นกัท่องเท่ียวต่างมุ่งหวงัเติมพลงัให้แก่ชีวิตดว้ยการไปพกัผ่อนช่วงวนัหยุดยาว ณ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

โดยเฉพาะการอาบแดดตามชายหาดทะเล การเล่นน ้ าทะเลและการเล่นกระดานโตค้ล่ืน แหล่งท่องเท่ียวบน

เกาะฮาวายเป็นท่ีรองรับความตอ้งการท่องเท่ียวแนวน้ีมาเน่ินนานกระทัง่ถึงปัจจุบนั แต่ถา้เป็นวนัหยดุช่วงฤดู

หนาว การเล่นสกีตามแหล่งท่องเท่ียวในประเทศยุโรปตะวนัออกอย่างประเทศสวีเดนและประเทศ

สวติเซอร์แลนดดู์จะเป็นพื้นท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียวผูห้ลงใหลในกีฬาประเภทน้ียิง่นกั 

 นอกจากลกัษณะขา้งตน้แลว้ นักท่องเท่ียวหมู่ใหญ่ยงัมีภาพลกัษณ์อ่ืนๆ เช่น การท่องเท่ียวเพียงผิว

เผินในแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงๆ ไปเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวโด่งดงัก็เพื่อแสดงให้คนอ่ืนรู้ว่าตนก็ไดไ้ปเยือน

สถานท่ีเหล่านั้นมาแล้ว การได้ไปเยือนสถานท่ีท่องเท่ียวเด่นดงักลายเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสูง-ต ่าทาง

สถานภาพ ผูท่ี้ไดไ้ปเยือนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงจะรู้สึกวา่ตนมีโอกาสเหนือกวา่คนอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดไ้ป

เยือนสถานท่ีแห่งนั้น การท่องเท่ียวแบบดั้งเดิมนั้นนกัท่องเท่ียวจะระวงัทุกอยา่ง เช่น ตอ้งท่องเท่ียวโดยไม่

เหน่ือยหนกั ไม่โลดโผนผจญภยั การกินอยูห่ลบันอนก็ตอ้งท่ีโรงแรมและภตัตาคารท่ีมีช่ือเสียง มีบริการทุก

อยา่งพร้อมมูล ท่ีส าคญัทุกอยา่งตอ้งสะอาดถูกอนามยั และเป็นส่ิงท่ีตนคุน้เคยเสมือนเม่ืออยูใ่นถ่ินฐานบา้น

เกิด ขณะท่ีการท่องเท่ียวขนาดมหึมาไม่ไดห้ายไปไหน นกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงประสงคท่ี์จะปลีกวเิวกออกไป

จากกลุ่มใหญ่เพื่อเติมเต็มความสนใจ ความคาดหวงัและแรงกระตุน้จากการท่องเท่ียววฒันธรรมเป็นหลกั 

เป้าหมายปลายทางคือการไปเยือนถึงถ่ินท่ีผูค้นยงัถือปฏิบติัตามแบบแผนวฒันธรรมของตน ความสนุก

ต่ืนเตน้ระหว่างการเดินทางและประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ช่ืนชมกบัมรดกวฒันธรรม ศิลปะ 

ประเพณี พิธีกรรม ฯลฯ ในแหล่งท่องเท่ียวเป็นเน้ือหาหลกัของการท่องเท่ียวทางเลือกแนวน้ี ระยะหลงัจะ

พบว่ามีนักท่องเท่ียวต่างแดนเดินทางปะปนไปกบัคนทอ้งถ่ิน เสมือนนกัธุดงค์ท่ีพยายามคน้หาตวัตนของ

ตนเอง โดยพื้นฐานความตอ้งการจากการท่องเท่ียวแล้ว นกัท่องเท่ียววฒันธรรมแตกต่างจากนักท่องเท่ียว

ดั้งเดิม ดงัขอ้เปรียบเทียบประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

นกัท่องเท่ียวดั้งเดิม นกัท่องเท่ียววฒันธรรม 
1. สนุกเพลินกบัประสบการณ์จอมปลอม

เท่ียวไม่ไกลไปจากละแวกบา้น 
1. กระตือรือร้นต่อประสบการณ์ท่ีจะไดม้า

ส่วนบุคคลและหลกัแหลมต่อแนวคิดการ
เดินทาง 

2. เห็นความแตกต่างระหวา่งการท่องเท่ียว
การพกัผอ่น และการใชชี้วิตเพียงเล็กนอ้ย 

2. แสวงหาความแตกต่างอยา่งคึกคกั 
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นกัท่องเท่ียวดั้งเดิม นกัท่องเท่ียววฒันธรรม 
3. ยอมรับวา่ไม่มีประสบการณ์ขนานแท้

ดั้งเดิม 
3. ใฝ่หาความถ่องแทใ้นประสบการณ์ทาง 

วฒันธรรม 
4. เห็นวา่ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวเป็น

เร่ืองเล่นๆ  
4. ผกูพนักบัความถ่องแทท่ี้มีอยู ่และ

ปรับปรุงจิตวิญญาณใหแ้ขง็แกร่ง 
5. ท าตวัแปลกแยกจากทอ้งถ่ินแหล่ง

ท่องเท่ียวปลายทาง 
5. มีปฏิสัมพนัธ์กบัปลายทางแหล่งท่องเท่ียว 

และผูค้นในถ่ินท่องเท่ียวอยา่งจริงใจ 
6. ไม่ค่อยใส่ใจในความแตกต่างระหวา่ง

ความเป็นจริง และจินตนาการเท่าไรนกั 
6. อาจมีการคาดหวงัตามอุดมคติถึงสถานท่ี

และบุคคลในถ่ินท่องเท่ียว 
7. สนใจในประสบการณ์ประโลมโลก 7. สนใจในประสบการณ์ท่ีเป็นจริง 
8. ยอมรับการน าเสนอทรัพยากรท่องเท่ียวใน

รูปการจดัแสดง 
8. รังเกียจการจดัการท่องเท่ียวแบบจดัแสดง

และเสแสร้ง 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้พอประมวลอย่างมีนัยได้ว่า การท่องเท่ียววฒันธรรมเป็นการท่องเท่ียวอย่างมี

ส านึกต่อส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรม การท่องเท่ียววฒันธรรมจะช่วยสร้างเสริมภูมิปัญญาและปลูกฝังให้

ตระหนักถึงความส าคญัของมรดกวฒันธรรมของชาติ ความจริงนักท่องเท่ียวท่ีมาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆ ตาม

การจดัการของบริษัทท่องเท่ียวก็อาจถือว่าเป็นนักท่องเท่ียววฒันธรรมได้หากนักท่องเท่ียวเหล่านั้นมี

อุดมการณ์ โลกทศัน์ และเป้าประสงค์ของการท่องเท่ียวเหมือนนักท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีกล่าวมาทั้ ง 8 

ประการขา้งตน้ ขนาดของกลุ่มเดินทางท่องเท่ียวจึงไม่ใช่อุปสรรคท่ีจะเป็นนกัท่องเท่ียวผูมี้วสิัยทศัน์แต่อยา่ง

ใด นกัเดินทางท่องเท่ียวไปล าพงัคนเดียว หรือเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็อาจจะมีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบ

เลวร้ายต่อวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มไดห้ากไม่มีจิตวิญญาณท่ีจะเก็บรักษามรดกวฒันธรรมให้อยู่คู่สังคม

โลกตราบนานเท่านาน นักเลงพระ นักค้าของเก่า และนักสะสมของโบราณ อาจเดินทางไปยงัแหล่ง

ท่องเท่ียวโดยอา้งวตัถุประสงคเ์พื่อการอนุรักษ ์แต่ในทางปฏิบติักลบัน ามรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าอนนัตม์า

แปรเปล่ียนเป็นของท่ีมีมูลค่ามหาศาลเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่นน้ีก็ไม่อาจนบัรวมเขา้เป็นนกัท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรมได้ ขณะท่ีนักเรียนทุนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ นักกีฬาผูไ้ปแข่งขนัต่างแดนนับเป็น

ตวัแทนหน่วยงานท่ีไปร่วมแลกเปล่ียนวฒันธรรมกับชาติอ่ืนๆ ฯลฯ เหล่าน้ีจดัว่าเป็นนักท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรมอีกประเภทหน่ึง จึงพอกล่าวอย่างสรุป ณ ท่ีน้ีได้ว่า การท่องเท่ียววฒันธรรมเป็นแนวทางการ

ท่องเท่ียวท่ีจะสร้างสรรคส์ังคมให้เขม้แข็งบนพื้นฐานของความพอเพียงท่ีจะส่งผลให้เกิดความย ัง่ยนืในภาย

ภาคหนา้ 
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หากใช้ทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบการจดัการและการตอบสนองการ

ท่องเท่ียวแล้ว เห็นได้ว่าการท่องเท่ียวกระแสใหม่หรือท่ีเรียกกนัหลากหลายออกไป เช่น การท่องเท่ียว

ทางเลือก หรือการท่องเท่ียวอยา่งมีส านึกต่อแหล่งท่องเท่ียว หรือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ฯลฯ ก็พอจะแบ่ง

การท่องเท่ียวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติหรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ

การท่องเท่ียววฒันธรรม การท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติมีขอบเขตของพื้นท่ีท่องเท่ียวแน่ชดั อีกทั้งการ

จดัการก็มีผูรั้บผิดชอบเป็นกิจจะลกัษณะ กองอุทยาน กรมป่าไม ้มีหน้าท่ีพิเศษส่วนหน่ึงคือการดูแลการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขตอุทยาน อุทยานแห่งชาติหลายแห่งมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มไวต้อ้นรับผูม้าเยือน การจดักิจกรรมท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการสร้างความเขา้ใจระบบการท างาน

ของธรรมชาติท่ีมีสาระใหญ่อยู่ท่ีการพึ่งพาอาศยักนัของส่ิงต่างๆ ในระบบนิเวศธรรมชาติ จดัว่าเป็นการ

ควบคุมประสบการณ์แก่ผูม้าเยือนให้เป็นไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์ อีกทั้งยงัสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการเติมเตม็การท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้และพกัผอ่นในเวลาอนัจ ากดัของนกัท่องเท่ียว  

อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่มีขอ้มูลเดินทางในแหล่งท่องเท่ียวพร้อมทั้งบอกกล่าวปัญหาและอุปสรรค

ท่ีอาจพบในเส้นทางแต่ละเส้นทางท่ีจะท่องเท่ียวไปถึง นบัว่าช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ตรียมพร้อมก่อนออก

เดินทาง เน่ืองดว้ยการท่องเท่ียวธรรมชาติตอ้งปรับเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ในแต่ละวนั

แต่ละฤดูกาล ผูม้าเยือนท่ีดีจ าเป็นต้องไปรับทราบข้อมูลเดินทางเยือนจุดต่างๆ ของพื้นท่ีท่องเท่ียวจาก

ศูนยบ์ริการขอ้มูลของอุทยาน เพื่อให้การท่องเท่ียวคร้ังนั้นสามารถสนองความตอ้งการผูม้าเยือนไดม้ากท่ีสุด

ท่ีจะมากได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะการ

เดินทางท่องเท่ียวในเขตอุทยานท่ีมีสัตวป่์า อยา่งเช่น เขาใหญ่และภูกระดึง ยิง่จ  าเป็นอยา่งมากท่ีนกัท่องเท่ียว

จะตอ้งพึงระมดัระวงัท่ีจะไม่ให้การไปเยือนส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแวดล้อมหรือตอ้งเผชิญกบัปัญหา

เฉพาะหน้าเพราะสัตวป่์าเหล่านั้น กฎระเบียบท่ีทางอุทยานวางไวใ้ห้ปฏิบติัจึงเป็นการควบคุมพฤติกรรม

นกัท่องเท่ียวไดร้ะดบัหน่ึง ท่ีจะช่วยให้ทรัพยากรท่องเท่ียวยงัคงมีอยูต่่อไป เพื่อสรรพส่ิงทั้งหลายในระบบ

นิเวศสามารถสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชั้นลูกหลานในภายภาคหน้า ในแง่ของส่ิงดึงดูดความ

สนใจจากการท่องเท่ียวทางธรรมชาติก็เห็นได้ชัดเจนเช่นกนัว่า ความแปลกแยกของสภาพแวดล้อมจาก

สังคมเมืองผลกัดนัใหน้กัท่องเท่ียวยคุใหม่ยิ่งถวิลหาความเป็นธรรมชาติของพืชสัตวท่ี์มีชีวิตอิสระ ปราศจาก

พนัธนาการใดๆ สีสันและกล่ินอายจากความบริสุทธ์ิของธรรมชาติคือเสน่ห์ท่ีทรัพยากรท่องเท่ียวอ่ืนไม่อาจ

ทัด เที ยมได้  แม้ว่าผู ้จ ัดการท่ องเท่ี ยวเชิ งนิ เวศจะไม่ ได้แทรกแซงในการแปลความหมายของ

ทรัพยากรธรรมชาติ แต่การท่ีนักท่องเท่ียวต่างท าความเข้าใจความหมายจากธรรมชาติด้วยภูมิหลังและ

ประสบการณ์ของแต่ละคน ก็เท่ากบัยิง่เพิ่มคุณค่าใหก้บัการท่องเท่ียวธรรมชาติยิง่ข้ึน  
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คร้ันเม่ือพิจารณาการท่องเท่ียววฒันธรรมก็พบวา่อาจมีลกัษณะบางอยา่งคลา้ยคลึงกบัการท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ อาทิ ฤดูกาลกับการท่องเท่ียว ความน่าประทับใจของธรรมชาติย่อมหมุนไปตามการ

เปล่ียนแปลงแห่งฤดูกาล วฒันธรรมโดยเฉพาะในส่วนของชาวนาชาวไร่ก็มีความใกลชิ้ดและผนัเปล่ียนไป

ตามวฏัจกัรของธรรมชาติเช่นกนั การแสดงออกของผูค้นท่ีสอดสัมพนัธ์กบัสภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็นปัจจยั

ส่งเสริมให้ทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมดึงดูดความสนใจผูม้าเยือนไดอ้ยู่เนืองๆ เทศกาลงานประเพณีใน

รอบปีท่ีจดัข้ึนในแต่ละท้องถ่ินคือส่ิงดึงดูดใจหลักๆ ท่ีกระตุ้นให้มีการท่องเท่ียวเดินทาง ด้วยเหตุท่ีการ

ท่องเท่ียววฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตของผูค้น จึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลเป็นระเบียบอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

เยี่ยงการท่องเท่ียวธรรมชาติ ในบริเวณท่ีจดักิจกรรมส่วนใหญ่ไม่มีศูนยข์อ้มูลบริการ นกัท่องเท่ียวตอ้งหา

ความรู้ความเขา้ใจมาล่วงหนา้ก่อนเดินทางไปเยอืน กรณีของงานประเภทการแสดงประกอบแสงสีเสียงและ

ส่ือผสมท่ีนิยมจดักนัภายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐและงานโอกาสพิเศษอยา่งเช่น งานมหกรรม

ดนตรี งานแม่น ้ าของแผน่ดิน และงานประกวดความสามารถทั้งหลายเหล่าน้ีอาจมีฝ่ายอ านวยการดา้นขอ้มูล

ประชาสัมพนัธ์ ท่ีท าเช่นน้ีไดก้็เพราะเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึนภายในพื้นท่ีท่ีมีขอบเขตและมีการ

เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเขา้ชมงาน การท่องเท่ียววฒันธรรมในโอกาสเหล่าน้ี การตีความหมายและการน าเสนอ

เร่ืองราวทางวฒันธรรมเป็นผลการผลิตของผูจ้ ัดงาน นกัท่องเท่ียวในฐานะผูช้มการแสดงและมีส่วนร่วมใน

งานจะเติมเต็มประสบการณ์ตามแนวทางท่ีฝ่ายจดังานควบคุมไว ้ในแง่ของการตอบสนองจากทรัพยากร

ท่องเท่ียวนั้น นักท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นฝ่ายสร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวโดย

ปราศจากการตอบโตโ้ดยตรงอย่างทนัทีทนัใดจากองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว แต่ในการท่องเท่ียว

วฒันธรรมมีความสัมพนัธ์คู่ท่ีเห็นไดช้ัดระหว่างแขก (นกัท่องเท่ียว) และเจา้บา้นซ่ึงรวมถึงคนในทอ้งถ่ิน

แหล่งท่องเท่ียว 

1.9 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ววัฒนธรรม 

ภายหลงัท่ีมรดกวฒันธรรมกลายเป็นประหน่ึงผลผลิตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดมี้ผูส้นใจศึกษา

วเิคราะห์ปรากฏการณ์อุตสาหกรรมมรดกวฒันธรรมและเหตุผลท่ีอุตสาหกรรมดา้นน้ีเจริญเติบโต ในวงการ

ท่องเท่ียวจึงอาจจะได้ยินค าว่าผลิตผลการท่องเท่ียวทางมรดกวฒันธรรม ซ่ึงพาดพิงถึงสถาบนั งานศิลปะ 

แหล่งมรดกวฒันธรรม และโอกาสพิเศษต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อการท่องเท่ียวเป็นการเฉพาะ Silberberg (1995) มี

ความเห็นว่า ผลิตผลมรดกวฒันธรรมจะสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเท่ียวได้เพราะมีคุณสมบติั 8 

ประการต่อไปน้ี 

1. คุณสมบติัท่ีสามารถเขา้ใจได ้

2. มีความตระหนกั 
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3. ทศันะการบริการลูกคา้ 

4. ความย ัง่ยนื 

5. มีเอกลกัษณ์หรือลกัษณะพิเศษ 

6. ความสะดวกสบายท่ีจะเขา้ไปถึงแหล่งมรดกวฒันธรรม 

7. การสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

8. ความรับผดิชอบในการจดัการ 

นอกจากน้ียงัมีผูศึ้กาใหค้วามสนใจคน้ควา้ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนแหล่งมรดกวฒันธรรม 

เช่น Peterson (1994) แบ่งนกัท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมออกเป็น 4 แบบ คือ 1. นกัท่องเท่ียวผูใ้ห้ความส าคญั

กบัการอนุรักษแ์ละมกัเป็นผูท่ี้มีพื้นฐานความรู้ประวติัศาสตร์อยา่งลุ่มลึก 2. นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนแหล่งท่อง

เท่ียในโอกาสพิเศษ เช่น ในเทศกาลส าคญัท่ีจดัข้ึนในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 3. นกัท่องเท่ียวท่ีจากบา้นเพื่อมา

เยือนแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 4. นกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีมาเท่ียวชมแหล่งมรดกวฒันธรรมตามความ

สะดวก Prentice (1993) แบ่งนักท่องเท่ียวแนวน้ีออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. นักท่องเท่ียวผูท่ี้มีการศึกษา 2. 

นกัวชิาการ (มืออาชีพ) 3. ครอบครัว 4. นกัเรียน และ 5. ผูแ้สวงอดีต (ท่ีน่าร่ืนรมย)์ 

คุณภาพของการบริการ คือประเด็นหลกัในอุตสาหกรรมบริการและเป็นหวัใจในทุกๆ ส่วนของการ

ท่องเท่ียว นอกจากจะเป็นสาระส าคญัของการตลาดบริการแลว้ คุณภาพของการบริการยงัเป็นพื้นฐานของ

การตลาดบริการ (Berry และ Parasuraman, 1991) บริการท่ีดีเลิศคือรางวลัตอบแทนท่ีจะช่วยให้มีลูกค้า

เพิ่มข้ึนจากการเรียกใชบ้ริการและการบอกกนัต่อๆ ไป ในธุรกิจการท่องเท่ียวเป้าหมายสูงสุดของการลงทุน

ทางการท่องเท่ียวก็คือการเพิ่มผลก าไร เม่ือมีการแข่งขนักันมากข้ึนผูด้  าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวจ าต้อง

ปรับปรุงทั้ งด้านสินค้าส าหรับนักท่องเท่ียวและการบริการ แม้ในองค์กรการท่องเท่ียวท่ีไม่ได้หา

ผลประโยชน์ก าไรก็ยงัตอ้งให้ความส าคญัต่อคุณภาพของการบริการ เพราะเป้าประสงคข์ององคก์รก็คือการ

สร้างความพึงพอใจแก่ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวไดใ้ชท้รัพยากร เงิน เวลา และพลงังาน 

(ไปในการท่องเท่ียว) ก็เพื่อหวงัจะไดรั้บความพึงพอใจ การสร้างความพึงพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียวดว้ยการ

บริการอย่างล ้ าเลิศถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการท่องเท่ียวขององค์กร (Mackay และ 

Crompton, 1988) 
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ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บจากการลงทุนลงแรงเดินทางมาเท่ียวชมมรดกวฒันธรรม ก็คือประสบการณ์

ท่ีช่วยเติมเต็มความตอ้งการทางจิตใจเป็นส าคญั (Kozak, 2001) ในแง่ของอุตสาหกรรมแลว้ประสบการณ์จึง

เท่ากบัเป็นผลิตผลของการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรม ประสบการณ์เช่นน้ีข้ึนอยูก่บัปฏิกิริยาส่วนบุคคลและ

ความรู้สึกท่ีเป็นประสบการณ์โดยผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการจากการท่องเท่ียว 

(Otto และ Ritchie, 1996) ดงันั้น จากทศันะของธุรกิจการบริการมรดกวฒันธรรม แมว้า่คุณภาพของบริการ

จะส าคัญ ประสบการณ์ ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากการบริการก็ เป็นปัจจัยส าคัญด้วยเช่นกัน ลูกค้า 

(นกัท่องเท่ียว) ท่ีไดรั้บการบริการอยา่งมีความสุขความพึงพอใจมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเยอืนสถานท่ีแห่งนั้น

อีกและจะพูดถึงแง่มุมดีๆ เก่ียวกับบริการท่ีได้รับ องค์กร หน่วยงาน และบริษทัท่ีท าธุรกิจการท่องเท่ียว

ค านึงถึงความพึงพอใจของผูม้าเยือนเป็นส าคญั กล่าวคือ จะตอ้งคอยปรับปรุงคุณภาพของการบริการและ

เพิ่มความพึงพอใจในประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บเม่ือมาเยือน ทั้งคุณภาพของการบริการและความ

พึงพอใจของผูม้าเยือนเป็นประเด็นส าคญัยิ่งของการบริการการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรม ฉะนั้น เป้าหมาย

ของนกัการตลาด การท่องเท่ียวจึงอยูท่ี่การปรับปรุงทั้งคุณภาพของการบริการและระดบัความพึงพอใจของ

แขกผูม้าเยอืน 

1.10 แนวคิดเพือ่การท าความเข้าใจพฒันาการการท่องเที่ยว 

 ในแวดวงวชิาการความรู้แขนงต่างๆ ในประเทศไทย เป็นท่ีรู้กนัดีวา่ศาสตร์ทางดา้นการโรงแรมและ

การท่องเท่ียวเป็นสาขาวชิาการใหม่ท่ีเพิ่งมีการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ ราวเม่ือ 20 กวา่

ปีมาน้ี ปี พ.ศ. 2504 องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเร่ิมจดัอบรมมคัคุเทศก์เป็น

คร้ังแรกของประเทศ พร้อมกนันั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็ไดรั้บการประกาศใช้พระราชบญัญติัอุทยาน

และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอยา่งเป็นทางการแห่งแรกของประเทศ แต่แรกเร่ิมนั้นการเรียน

การสอนวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียวมีเฉพาะในสถาบันอาชีวศึกษาท่ีให้ประกาศนียบัตรหรือ

ประกาศนียบตัรชั้นสูงแก่ผูจ้บการศึกษา ระยะหลงัท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นแหล่ง

รายไดท่ี้เห็นเด่นชดัเทียบเท่าธุรกิจการเกษตร จึงมีการต่ืนตวัดา้นการเรียนการสอนวิชาการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน จากสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2539) มีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอน

ด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียวทั้ งหมด 69 แห่ง แม้ปัจจุบันจะมีการเรียนการสอนการท่องเท่ียวกัน

ค่อนขา้งมาก กระนั้นปัญหาท่ีสถาบนัทั้งหลายประสบอยูก่็มีอยูม่าก อาทิ ยงัขาดมาตรฐานการเรียนการสอน

ท่ีเป็นเอกภาพ ผูเ้รียนยงัไม่สามารถเขา้ถึงเร่ืองราวของวิชาการดา้นน้ีได้อย่างลุ่มลึก เพราะต าราเรียนส่วน

ใหญ่ปรากฏอยูใ่นภาษาต่างประเทศ ท่ีส าคญัผูส้อนวิชาการดา้นน้ีส่วนใหญ่ (รุ่นก่อนๆ) เป็นผูรู้้ ผูช้  านาญใน

สาขาวิชาการแขนงอ่ืนๆ เช่น ดา้นภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา ท่ีสนใจประเด็น

การท่องเท่ียวมากเป็นพิเศษ ท าให้การเรียนรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวของสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งแตกต่าง
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กนัออกไปตามพื้นฐานภูมิหลงัของอาจารยผ์ูส้อน สภาพการณ์เช่นน้ีมีผลไปถึงแนวคิดและทฤษฎีทางการ

ท่องเท่ียวท่ีพบว่าการท าความเข้าใจพฤติกรรมการท่องเท่ียวต้องอาศัยความรู้สหวิทยาการเป็นส าคัญ 

กล่าวคือ ตอ้งน าค าอธิบายจากศาสตร์แขนงต่างๆ มาประมวลเพื่อการท าความเขา้ใจภาพรวมและปัญหาของ

การท่องเท่ียวแต่ละแง่มุม  

แนวคิดท่ีใช้เพื่อท าความเขา้ใจการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีผา่นมา คือ แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง 

และแนวคิดเชิงหนา้ท่ีแนวคิดแรกมาจากพื้นฐานท่ีว่า การท่องเท่ียวพฒันาข้ึนมาในหนทางซ่ึงสัมพนัธ์อย่าง

ใกลชิ้ดกบัแบบแผนประวติัศาสตร์และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ ตามแนวคิดน้ีการท่องเท่ียวจะอยูใ่นรูปแบบ

ใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับตวัก าหนดทางเศรษฐกิจและการเมืองของการค้าโลกท่ีไม่ค่อยได้ให้ความสนใจต่อ

ลกัษณะอ่ืนๆ ของการท่องเท่ียวนัก เช่น ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง ความแตกต่างใน

ประเภทของวนัหยุด หรือแม้กระทัง่ความรู้สึกของนักท่องเท่ียวเก่ียวกับประสบการณ์การเดินทาง จาก

ประสบการณ์การท างานในแอฟริกาใต ้Britton (1981) ไดเ้สนอแนวคิดว่าการท่องเท่ียวก่อให้เกิดความไม่

เท่าเทียมกนัดา้นต่างๆ ตลอดไป ทั้งๆ ท่ีการท่องเท่ียวก็น าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้ประเทศยากจนอยู่

มากพอสมควร แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองตรวจสอบลกัษณะผิวเผินของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

ความพยายามท่ีจะคน้หามูลเหตุแห่งปัญญา การจะเขา้ใจปัญหาน้ีได ้จ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงการจดัระเบียบ

การท่องเท่ียวและโครงสร้างเด่นๆ ของเศรษฐกิจโลกท่ีสาม ท่ีผา่นมาการท่องเท่ียวนานาชาติพฒันาข้ึนมาใน

ประเทศโลกท่ีสามท่ีปกครองแบบสังคมนิยมไดอ้ยา่งไม่ค่อยดีนกั การท่องเท่ียวเกิดจากความตอ้งการของชน

ชั้นกลางท่ีมีฐานะดีจากประเทศอุตสาหกรรมประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ และมีบริษทัธุรกิจการ

โรงแรม บริษทัการบินและบริษทัทวัร์ระหวา่งชาติเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากช่วง ค.ศ.1970 และ ค.ศ.1980 ผล

ก าไรจากการท่องเท่ียวนานาชาติส่วนใหญ่จะตกอยู่กับบริษัทผูป้ระกอบการจากต่างชาติ โดยสรุปแล้ว

แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองให้ความส าคญัท่ีความไม่เสมอภาคทางโครงสร้างในการคา้โลก และช้ีแนะวา่

เป็นไปไดย้ากมากท่ีการท่องเท่ียวนานาชาติจะน าไปสู่ความสมดุลยท์างการคา้ระหว่างประเทศร ่ ารวยและ

ประเทศท่ียากไร้ ตราบใดท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

ส่วนแนวคิดเชิงหนา้ท่ีเป็นแนวคิดท่ีมองโลกในแง่ดี ดว้ยเห็นวา่ปัญหาส่วนใหญ่มีทางแกไ้ขไดด้ว้ย

การจดัการท่ีดีและมีมาตรฐานนโยบายท่ีเหมาะสม แนวคิดน้ีใหค้วามส าคญักบัการแบ่งการท่องเท่ียวระหวา่ง

ชาติเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ขั้นพลวตั ท่ีครอบคลุมการเคล่ือนท่ีไปสู่แหล่งท่องเท่ียวและกลบัจากแหล่ง

ท่องเท่ียว 2. ขั้นน่ิงงนั เป็นตอนท่ีพกัอยู่ ณ แหล่งท่องเท่ียว และ 3. ผลท่ีตามมา ท่ีหมายถึงผลกระทบของ

เศรษฐกิจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม เป็นแนวคิดท่ีเน้นการบรรยายคุณลกัษณะของนักท่องเท่ียว ผลกระทบท่ี

หลากหลายและแหล่งท่องเท่ียวแบบต่างๆ แนวคิดน้ีไม่ค่อยพาดพิงถึงแง่มุมทางการเมืองและอดีตของการ

เปล่ียนแปลงในประเทศโลกท่ี 3 ท่ีแนวความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองเช่ือว่าก่อให้เกิดความเสียเปรียบใน
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ดุลยก์ารคา้ในประเทศโลกท่ี 3 ทั้งหลาย โดยสรุปแลว้ พอเห็นได้ว่าแนวคิดเชิงหน้าท่ีเห็นว่าการท่องเท่ียว

เป็นส่ิงท่ีน่าพึงปรารถนา และเช่ือว่าปัญหาทั้งหลายมีทางออกทางแก้ไขได้โดยวิธีการจดัการท่องเท่ียวท่ี

เหมาะสม 

 นอกจากแนวคิดทั้ งสองท่ีกล่าวมาข้างต้น Jafari (1989) ยงัได้น าเสนอแนวคิด 4 ทัศนะ เพื่อ

การศึกษาการท่องเท่ียว แนวคิดท่ี 1 สนบัสนุนการท่องเท่ียว แนวคิดท่ี 2 เน้นให้ตระหนกัถึงผลกระทบจาก

การท่องเท่ียว แนวคิดท่ี 3 สนบัสนุนการท่องเท่ียวทางเลือก และแนวคิดท่ี 4 ให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียว

บนพื้นฐานขององค์ความรู้ แนวคิดท่ี 1 เป็นทศันวิสัยในช่วงแรกๆ ท่ีส่งเสริมให้มีการพฒันาการท่องเท่ียว

ยิ่งๆ ข้ึน เพราะเป็นธุรกิจท่ีน ารายไดสู่้ชุมชนอยา่งยิ่ง การพฒันาการท่องเท่ียวควรจะเป็นไปภายใตห้ลกัการ

ตลาดการคา้เสรี การพฒันาเศรษฐกิจจะย ัง่ยืนก็ดว้ยการน าทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ หาดทราย สายลม และ

แสงแดด และทรัพยากรวฒันธรรม อาทิ ประเพณี เทศกาล และมรดกวฒันธรรมต่างๆ ออกสนองความ

ตอ้งการของตลาดการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ตามแนวคิดสนับสนุนการท่องเท่ียวเห็นว่า การท่องเท่ียว

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและวฒันธรรมหลายประการ อาทิ ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งวฒันธรรม

และน าสันติสุขมาสู่โลกจากการเดินทางท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้น (ในแหล่งท่องเท่ียว) ไดเ้ขา้มา

ติดต่อกนัโดยตรง (D'Amore, 1988) ยิ่งกวา่นั้น การท่องเท่ียวยงัช่วยกระตุน้ให้มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ

มรดกทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เพราะรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไดรั้บการแบ่งปันน าไปเป็นค่าใชจ่้าย

เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณวตัถุ โบราณสถานทั้งหลาย มรดกโลกส าคญัๆ เช่น ก าแพงเมืองจีน ปิระมิดท่ี

อียปิต ์และนครวดั คงทรุดโทรมไปกวา่น้ีหากไม่ไดบ้  ารุงรักษาท่ีมีค่าใชจ่้ายมาจากก าไรของการท่องเท่ียว  

 แนวคิดท่ี 2 ปรากฏในช่วงปลายทศวรรษท่ี1960 ต่อช่วงต้นทศวรรษท่ี 1970 ด้วยสาระแห่งการ

โตแ้ยง้เป็นปฐมว่าการพฒันาการท่องเท่ียวโดยไม่มีหลกัเกณฑ์จะก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมหาศาลต่อ

สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของผูอ้ยู่อาศยัในท้องถ่ินแหล่งท่องเท่ียว สาเหตุใหญ่ของปัญหาน้ี

เน่ืองมาจากการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งเขม้ขน้ในพื้นท่ีหลายแห่ง และโดยเฉพาะในประเทศดอ้ยพฒันานั้น 

จะเห็นผลกระทบดงักล่าวอย่างรุนแรง ประกอบกบัช่วงเวลานั้นมีความเคล่ือนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่าง

กวา้งขวาง อยา่งเช่นในผลงาน "Silent Spring" ของ Carson (1962)  และผลงานทางเศรษฐศาสตร์ "จ๋ิวแต่แจ๋ว 

(Small is Beautiful)" ของ Schumacher (1973) และผลงาน  "Gaia: A New Look at Life on Earth" ของ 

Lovelock (1979) มีผูส้นับสนุนทศันะน้ีอยู่มาก เช่น Crittendon (1975) ย  ้าให้เห็นถึงผลกระทบดา้นลบของ

การท่องเท่ียวท่ีมีต่อสัตวป่์าและยืนยนัว่าความขดัแยง้จะด าเนินต่อไปดว้ยการท่องเท่ียวท่ีส่งผลอนัตรายได้

ขยายวงกวา้งไปสู่บริเวณท่ียงัไม่ถูกท าลายให้เสียหาย ในแนวคิดท่ีไม่สนบัสนุนการส่งเสริมการท่องเท่ียว

โต้แยง้ว่า การท่องเท่ียวมีแต่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากความแบ่งแยก

แตกต่างทางวฒันธรรมระหว่างนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น
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บุคคลภายนอกท่ีมีแบบแผนความเป็นเลิศหรูกว่าชาวบา้น ในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม ความเนืองแน่นไป

ดว้ยนกัท่องเท่ียวและบริเวณท่ีหลากหลายและทรัพยากรท่ีมีให้แก่นกัท่องเท่ียวอาจเพิ่มความขดัแยง้แก่คน

ทอ้งถ่ินยิ่งข้ึน เพราะตอ้งซ้ืออาหารและบริการในราคาท่ีแพงข้ึนตามสนนราคาจากการท่องเท่ียว ดงัเช่นท่ี

ชาวเกาะสมุยและชาวเกาะเสม็ดประสบอยู่ ทุกส่ิงทุกอย่างถูกน ามาแปรเปล่ียนเป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียว

มากกวา่เพื่อการบริโภคในทอ้งถ่ินอยา่งท่ีเคยเป็นมา (Cohen, 1988) นอกจากน้ี การมีกิจกรรมการท่องเท่ียว

เพิ่มข้ึนยงัน ามาซ่ึงอาชญากรรมอย่างท่ีปรากฏอยูเ่สมอๆ ท่ีแหล่งท่องเท่ียวพทัยาและกาญจนบุรี ทั้งน้ีส่วน

หน่ึงเน่ืองมาจากนักท่องเท่ียวเป็นเป้าแก่การประกอบอาชญากรรม อีกส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะตัว

นกัท่องเท่ียวเองมุ่งหมายท่ีเขา้ไปพวัพนักบัการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 

 แนวคิดท่ี 3 สนับสนุนการท่องเท่ียวทางเลือก เพื่อเป็นหนทางแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวแบบดั้งเดิมท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมหึมาไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวเก่าๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ตามแนวคิดน้ี

ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวควรเป็นผูค้นในทอ้งถ่ินแหล่งท่องเท่ียวท่ีด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวขนาดเล็ก 

เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวทางเลือกช่วงกลางปี ค.ศ.1980 จึงไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึนมา 

ทั้งน้ีโดยอาศยัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจการท่องเท่ียวหลกัๆ  พอเขา้สู่ตน้ศตวรรษท่ี 21 

วงการท่องเท่ียวเร่ิมต่ืนตวัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มยิ่งข้ึน จึงไดมี้ความพยายามน าเสนอการท่องเท่ียวรูปแบบ

ใหม่แนวท่ี 4 ท่ีเน้นพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจเป็นส าคญั ทั้งน้ีโดยเน้นความเป็นกลางเชิงอุดมคติ และการ

ประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์อยา่งแข็งขนั เพื่อการเรียนรู้เหนือส่ิงอ่ืนใด ในหมู่ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว

ต่างตระหนกัดีว่า การท่องเท่ียวไดพ้ฒันาไปเป็นอุตสาหกรรมระดบัโลกไปแลว้ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง

สนบัสนุนการท่องเท่ียวทางเลือก เพื่อรักษาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีย ัง่ยืนต่อไปในภายภาค

หน้า แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดจะต้องน าแนวคิดองค์รวม หรือแนวคิดระบบมาใช้ในการจดัการการท่องเท่ียว 

แนวคิดองคร์วมมีสาระอยูท่ี่วา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นระบบเดียวกนันั้นต่างมีความสัมพนัธ์

เชิงพึ่งพา ในท านองเดียวกนั การท่องเท่ียวก็เป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงในกิจกรรมหลากหลายท่ีมีอยูใ่นชุมชน

แหล่งท่องเท่ียว ฉะนั้น หากจะกระท าใดๆ เพื่อน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินไปจดัการเพื่อการท่องเท่ียวก็

ต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างเป็นลูกโซ่ การศึกษาความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ในแหล่ง

ท่องเท่ียวเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งก่อนจะน าการท่องเท่ียวเขา้ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้น การศึกษาทดสอบเช่นน้ี

เป็นวิธีการหาทางออกให้กบัการท่องเท่ียววา่แหล่งท่องเท่ียวใดควรจะใหมี้รูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งดั้งเดิม 

(mass tourism) หรือควรให้เป็นการท่องเท่ียวทางเลือก การวิเคราะห์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ดว้ยกรอบแนวคิด

องค์รวมจะให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับคุณลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวและหาวิธีส่งเสริมเพื่อการวางแผนท่ี

เหมาะสม พร้อมทั้งกลยทุธ์การจดัการท่ีจะส่งผลใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 
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1.11  แนวคิดทางสังคมและวฒันธรรมกบัการท่องเที่ยว 

วฒันธรรมของนักท่องเท่ียวคือพฤติกรรมดั้ งเดิมท่ีนักท่องเท่ียวน าไปด้วยระหว่างเดินทางไป

ท่องเท่ียวพักผ่อน เป็นวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวเองและเป็นวัฒนธรรมของประเทศชาติ (ของ

นักท่องเท่ียว) วฒันธรรมของนักท่องเท่ียวจะอธิบายพฤติกรรมนักท่องเท่ียว วฒันธรรมของเจา้ภาพ (ผู ้

ให้บริการการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว) คือวฒันธรรมของประเทศท่ีนักท่องเท่ียวเข้าไปเยือน เวลา

เดินทางไปท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากตอนอยูบ่า้น เพราะขณะเดินทางท่องเท่ียว

นั้นนักท่องเท่ียวอยู่ในสภาวะจิตใจท่ีแตกต่างและอยู่ในรูปแบบของการ “เล่น” เจา้ภาพ (ผูใ้ห้บริการ) ก็มี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างเพราะเป็นผูใ้ห้บริการแก่นักท่องเท่ียว อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยงัด ารงวฒันธรรมส่วนท่ี

เหลือของตนไวใ้นระหวา่งติดต่อกนั 

โดยทั่วไปแล้วการเดินทางท่องเท่ียวมักเกิดข้ึนในท่ีต่างแดน ความแปลกแตกต่างของแหล่ง

ท่องเท่ียวเป็นแรงกระตุน้ส าคญัของการเดินทางท่องเท่ียว เพราะความแตกต่างช่วยสร้างความอยากรู้อยาก

เห็นเหนือประเด็นอ่ืนใด เป็นธรรมดาของคนทัว่ไปท่ีจะรู้สึกคุน้เคยกบัชีวติของตนแมจ้ะอยูใ่นท่ีต่างถ่ิน การ

เปรียบเทียบระหว่างวิถีชีวิตของตนกับของคนต่างถ่ินย่อมมีอยู่เป็นปกติ หากส่ิงท่ีก าลังเผชิญบังเอิญ

คลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมของตนก็อาจไม่รู้สึกแปลกแยกแต่อยา่งไร บางคนอาจรู้สึกอบอุ่นเสมือนอยูบ่า้นเกิด

เมืองนอน แต่ถา้สภาพแวดลอ้มท่ีไปเยือนเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคยมาก่อนเลย การสร้างความสัมพนัธ์กบัท่ีตรงนั้น

อาจจะยุ่งยากซับซ้อนและสับสน ช่วงน้ีจะเห็นความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมเด่นชัด ล าพังการ

เปรียบเทียบในความแตกต่างก็ไม่น่าจะมีผลลัพธ์ต่อไปแต่อย่างไร แต่ความรู้แตกต่างก็อาจน าไปสู่การ

จดัล าดบัความสูง-ต ่า ความดีงาม-ความเลวร้าย ฯลฯ ของส่ิงท่ีก าลงัเผชิญอยู่ได ้Wei และคณะ (1989) ไดย้  ้า

ถึงอิทธิพลของความแตกต่างทางวฒันธรรมต่อกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการและนกัท่องเท่ียว 

ผูม้าเยือนจะรู้สึกดีไม่ดีอย่างไรกับเจ้าบ้านก็อยู่ท่ีปฏิสัมพนัธ์ในการให้บริการ การให้บริการท่ีไม่ดีอาจ

ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจระหวา่งนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้น นอกจากน้ีอาจน าไปสู่ความไม่มีศีลธรรมและ

ทศันคติท่ีไม่เป็นมิตร ผูค้นแต่ละสังคมก็มีธรรมเนียมในเร่ืองต่างๆ เป็นแบบแผนของตน ส่ิงท่ีส าคญัส าหรับ

อาคนัตุกะจากสหรัฐฯ อาจจะไม่ใช่ส่ิงส าคญัในระดับเดียวกันกับท่ีลูกค้าชาวญ่ีปุ่นหรือชาวจีนตอ้งการ 

ตวัอย่างเช่น เจา้บา้นชาวจีนละเลยความคาดหวงัท่ีแขกของตนมี โดยติดตามผูม้าเยือนไปทุกแห่งหน จดั

รายการท่องเท่ียวท่ีแน่นขนัดและไม่ปล่อยให้นักท่องเท่ียวไดห้าประสบการณ์กบัวิถีชีวิตชาวจีนอย่างเป็น

ส่วนตวั เจา้ภาพชาวจีนเช่ือว่าตนไดดู้แลแขกดว้ยมารยาทท่ีสุดยอด อยา่งไรก็ตามนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั

อาจเห็นว่าการดูแลแขกเช่นนั้นเป็นการแทรกแซงและไม่ไวใ้จกัน ส่วนเจ้าบ้านชาวญ่ีปุ่นจะดูแลความ

ตอ้งการแขกไวล่้วงหนา้ และสนองความตอ้งการเกินกวา่ท่ีแขกปรารถนา (Befu, 1971) เพราะเช่ือวา่เจา้บา้น

ยอ่มรู้ดีท่ีสุดวา่แขกตอ้งการส่ิงใด ทศันคติเช่นน้ีอาจสร้างความอึดอดัขดัใจแก่นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัผูคิ้ด
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วา่ตนยอ่มรู้ความตอ้งการของตนดีท่ีสุด ในทางกลบักนัก็เป็นธรรมเนียมของชาวอเมริกนัท่ีจะไม่คาดคิดถึง

ความตอ้งการของแขกไวล่้วงหน้า ซ่ึงก็อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความพึงพอใจนักท่องเท่ียวชาว

ญ่ีปุ่นได ้

ความแตกต่างทางวฒันธรรมอาจเป็นตน้เหตุปัญหาในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งผูค้นท่ีมีภูมิ

หลงัทางวฒันธรรมต่างกนั อาทิ ความแตกต่าง รูปแบบของการส่ือสารด้วยภาษาพูดและภาษาท่าทางอาจ

ก่อให้เกิดความผิดพลาดอย่างสาหัสและน าไปสู่การตีความผิดๆ ความไม่เข้าใจอนัดีและความสับสน 

(Argyle, 1967) หากคู่กรณีไม่ท าตามแบบแผนวฒันธรรมในการปฏิสัมพนัธ์ของกนัและกนัและไม่ประพฤติ

ตามมาตรฐานท่ีคาดหวงั อีกทั้งยงัเดาสุ่มๆ เอาวา่ตนมีแบบแผนวฒันธรรมเหมือนๆ กนั กรณีเช่นน้ีทั้งคู่อาจ

ปฏิเสธกนัและกนัได้ (Argyle, 1967) ความแตกต่างทางวฒันธรรม มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคมของนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นเม่ือนกัท่องเท่ียวมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมแตกต่างกบัเจา้บา้นอยา่งเด่นชดั 

การศึกษาของ Pizam (1987) พบว่า ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแล้ว คน

ทอ้งถ่ิน (ในแหล่งท่องเท่ียว) จะเขา้ใจวา่นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากตนหลายเร่ือง เช่น ทศันคติ

หรือศีลธรรม แต่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ิน ชาวบา้นในแหล่งท่องเท่ียวก็

รู้สึกวา่ตนกบัคนท่ีมาเท่ียวแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย ในแง่ของธุรกิจแลว้การจดัการการตลาดการท่องเท่ียวจะ

ประสบผลส าเร็จได้นั้ น ส่ิงส าคัญท่ีสุดประการหน่ึงคือการเข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรมของ

นกัท่องเท่ียวและเจา้บา้น ความแตกต่างดงักล่าวสัมพนัธ์อยา่งมากกบัคุณค่าทางวฒันธรรมกบัความตอ้งการ

และความเขา้ใจของนักท่องเท่ียวและเจา้บ้าน เจา้บา้นอาจมองผลิตผลการท่องเท่ียวและบริการเพียงเพื่อ

สนองความตอ้งการนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินภายใตบ้ริบทวฒันธรรมของสังคมเจา้บา้น อย่างไรก็ตาม ในกรณี

ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติการให้บริการและการปฏิบติัดูแลก็คงตอ้งต่างออกไป เป้าหมายของการตลาดการ

ท่องเท่ียวก็เพื่อสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวนานาชาติกลุ่มต่างๆ การตลาดการท่องเท่ียวนานาชาติท่ี

ประสบผลส าเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจภูมิหลงัทางวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของ

นกัการตลาด นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจท่ีวา่ภูมิหลงัทางวฒันธรรมน้ีจะก าหนดความคาดหวงัของ

บรรดานักท่องเท่ียวเหล่านั้นอย่างไร นกัการตลาดการท่องเท่ียวและผูจ้ดัการการท่องเท่ียวจะตอ้งทบทวน

และ/หรือปรับการบริการผลผลิตท่องเท่ียวของตนทนัทีถา้ผลผลิตท่องเท่ียวและการบริการไม่อาจตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวนานาชาติไดอ้ยา่งเพียงพอ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งเตรียมตลาดนกัท่องเท่ียวท่ี

มีศกัยภาพจากมุมมองทางวฒันธรรมก่อนด าเนินการตลาดการท่องเท่ียว 

ความแตกต่างทางวฒันธรรมระหวา่งนกัท่องเท่ียวนานาชาติกบัเจา้บา้นอาจรวมไปถึงประเด็นต่างๆ 

ทั้งภาษา อาหาร การแสดงออก พฤติกรรมท่ีไม่ไดแ้สดงออกมาทางวาจา ศาสนา ความเช่ือ รูปแบบของการ

ทกัทาย และภาษาท่าทาง ส่วนประกอบทางวฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีอาจก่อเกิดความเขา้ใจผิด
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ทางวฒันธรรมและความขดัแยง้ระหวา่งนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติกบัทอ้งถ่ินได ้สภาวะดงักล่าวอาจตามดว้ย

ความตึงเครียดและท าให้นักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจกับผลผลิตการท่องเท่ียว นักการตลาดและผูจ้ดัการ

ท่องเท่ียวจะตอ้งศึกษาปัญหาดงักล่าวเพื่อท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัคนอ่ืนและตนเอง ตระหนกัถึงความแตกต่าง 

เขา้ใจว่าปัจจยัทางวฒันธรรมอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอ่ืนและส่งเสริมกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งสู่

เป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มวฒันธรรมอยา่งสัมฤทธิผล 

เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นโอกาสท่ีน าคนต่างกลุ่มให้มาเก่ียวขอ้งกัน จึงจ าเป็นท่ีจะได้พิจารณา

แนวคิดการติดต่อทางสังคมท่ีปรากฏในการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวไดน้ าพานกัท่องเท่ียวให้เขา้ไปสัมพนัธ์

กบัเจา้บา้นในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอาจได้แก่ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ให้บริการด้านการท่องเท่ียว

โดยตรง การติดต่อระหวา่งนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นเกิดข้ึนไดใ้นโอกาสต่างๆ เช่น ระหวา่งการติดต่อซ้ือขาย 

การสอบถามในศูนยข์อ้มูลท่องเท่ียวท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ หรือการทกัทายฉันมิตรบนทอ้งถนน เจา้

บา้นและนักท่องเท่ียวมีพื้นฐานทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เม่ือเขา้มาติดต่อกนัโดยตรง การเผชิญหน้า

ระหวา่งวฒันธรรมจึงปรากฏข้ึน การติดต่อทางสังคมเช่นน้ีอาจก่อให้เกิดผลทางบวกหรือผลทางลบตามมา 

(Cook, 1962) ผลทางบวกคือความซาบซ้ึง ความเขา้ใจ ความเคารพ ความอดทน และความพึงพอใจระหวา่ง

กนั (Bochner, 1982) อนัจะช่วยลดความรู้สึกรังเกียจเดียดฉนัท ์ความเขา้ใจผิดๆ และความตึงเครียดทางชาติ

พนัธ์ุ (Robinson และ Preston, 1976) นอกจากน้ียงัส่งผลให้เกิดความงอกงามทางวฒันธรรม และการเรียนรู้

เก่ียวกบัผูอ่ื้น ในการท่องเท่ียวนั้นไดพ้บวา่ การติดต่อทางสังคมมีแนวโนม้ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งชาติ

และน าสันติมาสู่สังคม ตวัอย่างเช่น ในการศึกษาผลกระทบทางวฒันธรรมและสังคมของนโยบายการ

ท่องเท่ียวในประเทศตูนิเซียพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นมิตรและเคารพวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัให้

ความสนใจวิถีชีวิตชุมชนนอกเหนือไปจากความประทบัใจในความสวยงามของชายหาด ผูค้นในทอ้งถ่ิน

ต่างพึงพอใจผูม้าเยือนเหล่าน้ี ท าให้คนท้องถ่ินภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนและมีปฏิสัมพันธ์กับ

นกัท่องเท่ียว นอกเหนือไปจากการเรียนรู้และใช้ภาษาอ่ืน (เพื่อการส่ือสารในการท่องเท่ียว) การติดต่อกบั

นกัท่องเท่ียวและการรู้จกักนัและกนัเป็นส่ิงส าคญั เพราะอาจเพิ่มทศันคติท่ีดีต่อกนัและให้โอกาสไดเ้รียนรู้

เก่ียวกบัวฒันธรรมของผูอ่ื้น (Bochner, 1982) ชาวอิสราเอลเคยมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อชาวอียิปต ์แต่ภายหลงัได้

ไปเท่ียวท่ีประเทศอียิปตก์็สามารถเปล่ียนทศันคติไปในทางท่ีดีต่อชาวอียิปต ์ยิ่งนกัท่องเท่ียวไดอ้ยูใ่นแหล่ง

ท่องเท่ียวนานเท่าไร ก็จะยิง่มีความเขา้ใจเจา้บา้นในแหล่งท่องเท่ียวมากเท่านั้น (Pizamและ Calantone, 1987) 

อย่างไรก็ตาม การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนต่างวฒันธรรมก็อาจพฒันาไปสู่ทศันคติท่ีไม่ดี ความ

รังเกียจเดียดฉันท์ ความตึงเครียด ความเป็นอริศตัรู ความหวาดระแวงสงสัย และอาจรุนแรงไปถึงขั้นการ

ปะทะกนัได ้ความแตกต่างหลายอยา่ง เช่น ชาติก าเนิด ค่านิยม และช่องวา่งทางวฒันธรรม อาจเป็นชนวนให้

เกิดความขดัแยง้ทางค่านิยมและความไม่ลงรอยกนั นกัท่องเท่ียวและเจา้บา้น มีโอกาสพบปะกนัในเวลาเพียง
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นอ้ยนิด ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนค่อนขา้งผวิเผนิ จึงไม่มีทางเป็นไปไดเ้ลยท่ีความสัมพนัธ์จะพฒันาใหท้ศันคติ

เปล่ียนไปในทางบวก (Hofstede, 1980) นกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นมีความเขา้ใจระหวา่งกนัอยา่งบิดเบือนอยู่

มาก เจา้บา้นพฒันาความเขา้ใจนกัท่องเท่ียวจากพื้นฐานสัญญลกัษณ์บางอยา่ง อาทิ เคร่ืองแต่งกายหรือดนตรี

ท่ีฟัง นักท่องเท่ียวก็เช่นกัน พัฒนาความคิดเก่ียวกับเจ้าบ้านจากพื้นฐานสถานภาพการท างาน ความ

รับผิดชอบ และผลของการติดต่อดา้นการคา้ ความเขา้ใจเหล่าน้ีเป็นส่ิงผิวเผินและอาจก่อให้เกิดปัญหาการ

ติดต่อส่ือสาร ผูศึ้กษาหลายท่านได้พบว่าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้านไม่ช่วยให้มีการ

เปล่ียนแปลงทศันคติไปในทางบวก (Pizamและ Calantone, 1987)  

การเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ส าหรับคู่ ท่ีไม่ค่อยเป็นมิตรกันเช่น

นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัไปเยือนประเทศรัสเซีย และนกัท่องเท่ียวชาวอิสราเอลไปเยือนประเทศอียปิต ์อาจ

มีผลให้ทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อเจา้บ้านเปล่ียนแปลงได้เพียงเล็กน้อย การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

นกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นไม่น่าจะส่งผลทางบวกนกั เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของทั้งคู่อยูบ่นพื้นฐานของการ

แลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจจะเพิ่มความตึงเครียดระหว่างกันได้อีกระดับหน่ึง การติดต่อระหว่าง

นกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นเพียงแต่ยืนยนัทศันคติเดิมท่ีเคยมีต่อกนัมาก่อน ไม่วา่ทศันคตินั้นจะเป็นบวกหรือ

ลบก็ตาม (Pearce, 1988) นอกจากน้ี ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวและเจา้บา้นบางลกัษณะอาจน าไปสู่

ความเขา้ใจผิดมากกวา่ท่ีจะช่วยให้ผูค้นเปิดใจกวา้งรับกนัและกนั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เพียงผ่านมาแลว้ก็

ผา่นไป การเขา้มาท่องเท่ียวชัว่ขณะคงไม่มีผลต่อวิถีชีวิตเจา้บา้นมากนกั ผูศึ้กษาบางท่านพบวา่ปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นก่อให้เกิดความขดัแยง้ของค่านิยม ตวัอยา่งเช่น นบัตั้งแต่นกัท่องเท่ียวเร่ิม

ไปเยือนตาฮิติเพื่อจะช่ืนชมกับสาวงาม ผูช้ายชาวตาฮิติก็ถูกกดดันให้มีบทบาทท่ีต ่าตอ้ย ซ่ึงตรงข้ามกับ

ค่านิยมเดิมของสังคมตาฮิติท่ีผู ้ชายเป็นผู ้น า แหล่งท่องเท่ียวของชาวมุสลิมบางท่ีก็ไม่พอใจท่ีจะรับ

นกัท่องเท่ียวผูน้บัถือศาสนาอ่ืนให้เขา้มาเยือน เพราะนกัท่องเท่ียวมกัแต่งกายล่อแหลม นกัท่องเท่ียวชอบด่ืม

เคร่ืองด่ืมมึนเมาและปะปนระหว่างชายหญิงซ่ึงขดัต่อธรรมเนียมของมุสลิม ผูห้ญิงชาวตูนิเซียเห็นว่า

นกัท่องเท่ียวมกัแต่งกายไม่สุภาพ กิริยาหยาบคาย ชอบเมาสุราและไม่เคารพวฒันธรรมทอ้งถ่ินตูนิเซีย ขอ้

ยนืยนัจึงเป็นไปในทางเดียวกนัวา่ปฏิสัมพนัธ์ของทั้งคู่ท  าให้นกัท่องเท่ียวแยกตวัออกไปจากทอ้งถ่ินของเจา้

บา้น อีกทั้งยงัน าไปสู่ความกดดนัได ้ขณะเดินทางท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวจึงประสบกบัการถูกหลอกลวงและ

ลวนลาม อาทิ นกัท่องเท่ียวชาวองักฤษตอ้งเผชิญกบัการถูกขโมยของและถูกข่มขู่กระท าทารุณ นกัท่องเท่ียว

ผูไ้ปเยือนเกาะบาร์เบโดสในมหาสมุทรแอตแลนติก พบว่าถูกลวนลามทั้งทางวาจาและทางร่างกายขณะ

พกัผอ่นท่องเท่ียวอยูช่ายหาด ตามถนนหนทางและตามแหล่งซ้ือขายสินคา้ นอกจากความสัมพนัธ์เชิงลบดงั

ไดก้ล่าวมาแลว้ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้บา้นและนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากวฒันธรรมอ่ืนยงัอาจสร้างปัญหาการ

ส่ือสารอนัมีเหตุมาจากความแตกต่างทางภาษาพูด ภาษาท่าทาง และสถานภาพ (Pearce, 1982) เวลาเกิด
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ปัญหาดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั หรือการจดัหีบห่อสัมภาระจึงส่ือกนัไม่ค่อยรู้เร่ือง ในสถานการณ์เช่นน้ี

ปฏิสัมพนัธ์ของนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นกลายเป็นตน้เหตุแห่งความไม่พึงพอใจและความรู้สึกหวาดกลวั ใน

ประเทศท่ียงัไม่ค่อยพฒันา ผลกระทบทางลบของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นเพิ่มมากกวา่

ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ นกัท่องเท่ียวรวยๆ ไปท่องเท่ียวในประเทศโลกท่ีสามจะให้ความเคารพต่อค่านิยม

ทอ้งถ่ินแหล่งท่องเท่ียวน้อย เจา้บา้นแหล่งท่องเท่ียวมองนักท่องเท่ียวว่าก้าวร้าวและไม่ค่อยใส่ใจต่อคน

ทอ้งถ่ินนกั 

แนวคิดวฒันธรรม 

 มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกท่ีเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรียกรวม ๆ วา่ “วฒันธรรม” คนทุกคนต่าง

เกิดมาในวฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึง บุคคลสืบทอดวฒันธรรมจากพ่อแม่และปู่ ยา่ตายาย พอมีครอบครัว

ของตนเองก็ถ่ายโอนแบบแผนวฒันธรรมนั้นให้ลูกหลานต่อไป นั้บตั้งแต่เกิดบุคคลไดรั้บการสั่งสอนวิธีคิด 

วิธีเช่ือและวิธีประพฤติตนในวิถีซ่ึงเป็นท่ียอมรับในวฒันธรรมนั้น วฒันธรรมจึงกล่อมเกลาบุคคลให้มี

ความคิดและบุคลิกภาพอย่างท่ีปรากฎ โดยภาพรวมแล้ววฒันธรรมเกิดจากส่วนประกอบท่ีหลากหลาย

วฒันธรรมสะทอ้นออกมาในอาหารท่ีเรารับประทาน เส้ือผา้ท่ีสวมใส่และตลกข าขนัท่ีเราเล่าสู่กนัฟังอยา่ง

สนุกสนาน วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่ มีอิทธิพลต่อการใช้เวลาว่างว่าควรจะเป็น

อย่างไรและยงัมีอิทธิพลในความช านาญท่ีเราเรียนรู้ฝึกฝนมา นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัมีอิทธิพลเหนือ

ความคิดเราวา่อะไรสวยอะไรน่าเกลียด อะไรเป็นส่ิงท่ีผิดท่ีตอ้งละเวน้ อะไรเป็นส่ิงท่ีถูกท่ีควรท าตาม อะไร

เป็นส่ิงท่ีถูกท่ีควรท าตาม และเหนือส่ิงอ่ืนใดวฒันธรรมมีบทบาทอยา่งยิ่งต่อการก าหนดเป้าหมายอนาคตของ

บุคคล โดยสรุป ณ ท่ีน่ีแลว้ กล่าวไดว้า่วฒันธรรมคือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีจบัตอ้ง

ได้และท่ีจับต้องไม่ได้ วฒันธรรมท่ีจบัต้องได้หรือวฒันธรรมทางวตัถุเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการอยูร่อดเป็นปฐม เห็นไดช้ดัจากความตอ้งการปัจจยั 4 ท่ีพบวา่มนุษยทุ์กหนทุกแห่ง

ในโลกต่างก็ต้องจดัหาปัจจยั 4 เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดและสามารถสืบทอดเผ่าพันธ์ุของตนต่อไป ส่วน

วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุหรือท่ีเรียกตามนิยามขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO) ว่ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมมักได้แก่ส่ิงท่ีอยู่ในความคิด ความเช่ือ 

จินตนาการ อุดมการณ์และปรัชญาท่ีสะทอ้นผ่านศิลปะ ลทัธิพิธีและประเพณีพิธีกรรมอนัเน่ืองดว้ยศาสนา

ความเช่ือ โดยภาพรวมแลว้ในแง่ของการประกอบการการท่องเท่ียววฒันธรรมก็คือการจดัการวฒันธรรม

ทางวตัถุและมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมใหเ้ป็นทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีแมจ้ะปรากฎในรูปลกัษณ์ของสินคา้

และบริการ กระนั้นก็ยงัคงไวซ่ึ้งความจริงแทท่ี้เช่ือมโยงส่ือความหมายได ้
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 วฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีกวา้งใหญ่ไม่รู้จบตามการสร้างสรรค์ของมนุษยต์ั้งแต่เม่ือพนัปีก่อนเร่ือยมา

กระทั่งปัจจุบัน มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในอดีตท่ีไกลโพ้นอาจจะยากต่อการสืบค้น แต่มรดก

วฒันธรรมทางวตัถุท่ีเป็นผลงานของผูค้นในอารยธรรมโบราณยคุก่อนท่ีจะมีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร อีก

ทั้งผลงานการสร้างท าของผูค้นในอารยธรรมรุ่นหลงัในยุคประวติัศาสตร์ยงัคงปรากฎหลกัฐานไวใ้ห้ศึกษา

ช่ืนชมมากมายทัวโลกท่ีอาจท าความเข้าใจได้ด้วยกรอบแนวคิดต่าง ๆ คือ 1. แนวคิดองค์รวมholistic 

approach 2. กรอบแนวคิดวฒันธรรมใหญ่และวฒันธรรมย่อย 3. กรอบแนวคิดวฒันธรรมชนชั้น และ 4 

กรอบแนวคิดการเปล่ียนแปลงและการสืบเน่ืองของลักษณะวฒันธรรม ดังจะได้พิจารณาการท่องเท่ียว

วฒันธรรมภายใตก้รอบแนวคิดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ  

1. แนวคิดองค์รวมหรือแนวคิดระบบ (System approach) ท่ีนิยมใช้อธิบายความสัมพันธ์ของ

วฒันธรรมอยา่งค่อนขา้งแพร่หลายในช่วงปี คศ 1930 ในแนวคิดน้ีถือวา่วฒันธรรมประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ยกตวัอย่างเช่น แบบแผนการจดัหาบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัซ่ึงจะตอ้งมีทั้งวสัดุก่อสร้าง

ความรู้และศิลปะเก่ียวกับการปลูกสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเรือนส่วนต่าง ๆ อีกทั้ งยงัต้องค านึงถึง

ประโยชน์ใช้สอยตามจ านวนสมาชิกผูอ้ยู่อาศยัและพิถีพิถนักบัพิธีประเพณีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

อบอุ่นใจของทุกคนท่ีอยูใ่ตช้ายคาแห่งน้ี และหากพิจารณาการจดัการการท่องเท่ียววฒันธรรมดว้ยแนวคิด

องค์รวมก็จะพบข้อเท็จจริงท่ีว่าผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียวจ าเป็นต้องทราบภาพรวมของการ

ท่องเท่ียว รู้ว่าอะไรคือแรงกระตุน้ให้ผูค้นเดินทางท่องเท่ียว ระหว่างใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นผูม้า

เยอืนมีพฤติกรรมอยา่งไร ใครคือนกัท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีแทจ้ริงและจะจดัรูปแบบการท่องเท่ียววฒันธรรม

ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมไร้ควนัให้สัมฤทธ์ิผลอย่างย ัง่ยืนได้อย่างไร ประเด็นเหล่าน้ีคือ

ความรู้พื้นฐานท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดขา้งตน้ท่ีสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียว 

 2.กรอบแนวคิดวฒันธรรมใหญ่และวฒันธรรมยอ่ย การท่ีภูมิศาสตร์โลกแบ่งพื้นพิภพออกเป็นทวีป

นั้นก็เท่าจดัความแตกต่างลกัษณะทางวฒันธรรมออกไปตามกลุ่มทวปีดว้ยเช่นกนั จึงมีความคุน้เคยท่ีพอเห็น

ความแตกต่างอยา่งคร่าว ๆ ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัตกกบัวฒันธรรมตะวนัออก เฉพาะในทวปียุโรปเองก็มี

ความแตกต่างทางวฒันธรรมระหวา่งยโุรปตะวนัตก ยุโรปตะวนัออก ยุโรปเหนือและยโุรปใต ้ในทวีปเอเชีย

เหนือ เอเชียกลาง เอเชียตะวนัออก เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้(ตะวนัออก

กลางหรือเอเชียตะวนัตก) อยา่งไรก็ตามในวฒันธรรมใหญ่ท่ีแบ่งตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์เช่นท่ีกล่าวมายงั

มีแบบแผนชีวิตของผูค้นกลุ่มต่าง ๆ ท่ีแยกย่อยออกไปอย่างมีเอกลษัณ์เฉพาะตนหรือท่ีเรียกว่า “วฒันธรรม

ยอ่ย” ดูตวัอย่างชดั ๆ จากกรณีวฒันธรรมของหมู่ประเทศต่าง ๆ ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเป็น

แหล่งรวมหรือเบ้าหลอมอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีนท่ีแผ่ซึมอยู่ในวิถีธรรมเนียมต่าง ๆ 

โดยเฉพาะศาสนา ปรัชญาและศิลปวฒันธรรม ชาวยุโรปและชาวอเมริกันอาจเข้าใจโดยภาพรวมว่า
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วฒันธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้เอกลกัษณ์ท่ีสะทอ้นความเป็นจีนผสมอินเดียคร้ันไดม้าเยอืน

ถ่ินท่ีของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้ะยะหน่ึงก็เร่ิมตระหนกัวา่ภายใตว้ฒันธรรมใหญ่นั้นมีวฒันธรรมยอ่ย

ท่ีแสดงความแตกต่างกนัอย่างค่อนขา้งชดัเจนทั้งน้ียืนยนัไดจ้ากวฒันธรรมของประเทศมาเลเซียท่ีโดดเด่น

ดว้ยรูปลกัษณ์แบบแผนชีวติชาวมุสลิมมาเลเซีย ชาวจีนผูน้บัถือศาสนาพุทธและชาวมาเลเซียเช้ือสายอินเดียผู ้

เล่ือมใสในวิถีฮินดูอย่างเคร่งครัดและวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มย่อยกลุ่มอ่ืน ๆ อีกนับร้อย เอกลกัษณ์

ท่ามกลางความหลากหลายแห่งวฒันธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ยี่ยงน้ีน่ีแหละคือเสน่ห์ดึงดูดความ

สนใจใหมี้อาคนัตุกะจากต่างแดนเขา้มาเยีย่มเยอีนภูมิภาคแห่งน้ีตลอดมา 

 3. กรอบแนวคิดวฒันธรรมชนชั้น ในอดีตนั้นสังคมในโลกเก่าอนัไดแ้ก่ทวปีแอฟริกาทวปียโุรปและ

ทวีปเอเชียจดัระเบียบสังคมภายใตร้ะบบศกัดินาซ่ึงเป็นเคร่ืองก าหนดสิทธิหนา้ท่ีและฐานะของแต่ละบุคคล

ในสังคม และส่ิงหน่ึงท่ีก าหนดความแตกต่างระหวา่งชนชั้นเจา้นายและสามญัชนก็คือแบบแผนการด าเนิน

ชีวิตท่ีชนชั้นเจา้ขุนมูลนายจะมีแนวปฏิบติัท่ีค่อนขา้งเป็นพิธีการ ละเอียดอ่อนและพิถีพิถนักวา่การใช้ชีวิต

ของคนทัว่ไปโดยเฉพาะพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นวฎัจกัรชีวติตั้งแต่การเกิด การเจริญวยั การเขา้สู่วยั

หนุ่ม-สาว การมีคู่ครองและการจดังานศพ ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเม่ือหมดยุคสมยัอาณานิคมไป

พร้อม ๆ กับการถดถอยของการจดัระเบียบทางสังคมแบบศกัดินาในหลายประเทศท่ีเปล่ียนแปลงการ

ปกครองไปตามอุดมการณ์ทางการเมืองแบบต่าง ๆ เช่น ประชาธิปไตย สังคมนิยมและเผด็จการ ความ

แตกต่างในช่วงชั้นทางสังคมท่ีจดัล าดบัความสูง-ต ่าระหวา่งผูค้นจากดชันีความมัง่คัง่ทางทรัพยสิ์น ระดบั

การศึกษาและต าแหน่งหน้าท่ีการงานในสังคม ฯลฯ เขา้มาแทนท่ีตวัช้ีความแตกต่างทางสังคมแบบดั้งเดิม 

กระนั้นหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียท่ียงัให้ความส าคญักบัสถาบนักษตัริยใ์นฐานะท่ีเป็นศูนย์

รวมทางสังคมก็ยงัคงรักษาแบบแผนพิธีกรรมหลายอยา่งท่ีเคยเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับชนชั้นเจา้นายท่ี

นิยมเรียกว่าประเพณีหลวง (Great Tradition) และเรียกวิถีประเพณีชีวิตของคนทัว่ไปว่าประเพณีราษฎร์ 

(Little Tradition) ความแตกต่างของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์อยู่ท่ีความเป็นทางการและความ

ยิง่ใหญ่อลงัการเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของประเพณีหลวงดงัจะเห็นไดจ้ากพิธีอภิเษกสมรสของกษตัริยจิ์กมี

แห่งประเทศภูฎานเม่ือปี คศ 2011 และพิธีอภิเษกสมรสเขา้ชายอบัดุลมาลิก พระราชโอรสองค์สุดทอ้งใน

กษตัริยแ์ห่งประเทศบรูไนท่ีจดัข้ึน ณ พระราชวงันุรุล อิมาน ในกรุงบนัดาร์เสรี เบกาวนั เม่ือเดือนเมษายนท่ี

ผ่านมา (เมษายน 2015) ประเพณีหลวงไม่ใช่มีอยู่บ่อย ๆ เช่นประเพณีราษฎร์ ฉะนั้นการจะจดัให้มีพิธี

ประเพณีอนัใดท่ีเก่ียวกบัราชวงศ์ในประเทศญ่ีปุ่น ประเทศซาอุดิอารเบีย ประเทศภูฎาน ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศบรูไน และประเทศไทย ฯลฯ จึงเป็นท่ีดึงดูดความสนใจพสกนิกรของประเทศนั้นและนกัท่องเท่ียว

วฒันธรรมนานาชาติท่ีนาน ๆ จะได้เห็นความยิ่งใหญ่มโหราฬของประเพณีพิธีกรรมของชนชั้นผูน้ าของ

ประเทศ ในกรณีของประเทศไทยนั้นโอกาสการจดังานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัท่ีจดั
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ข้ึนเป็นประจ าในเดือนพฤษภาคมของทุกปีและพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินถวายผา้พระกฐิน โดยขบวน

พยุหยาตราทางชลมารคอย่างท่ีจดัข้ึนเม่ือปี พศ 2555 นับเป็นโอกาสอนัยิ่งใหญ่ท่ีทัว่โลกจะได้ช่ืนชมกับ

มรดกวฒันธรรมอนัล ้าค่ายิง่ของไทยอีกวาระหน่ึง 

 4. กรอบแนวคิดการเปล่ียนแปลงและการคงอยูห่รือการสืบเน่ือง ในการศึกษาประวติัศาสตร์นั้น นกั

ประวติัศาสตร์มกัเนน้อยูเ่สมอวา่อดีตก็อาจส่งผลถึงปัจจุบนัไดเ้ช่นกนั ปัจเจกมีชีวติอยูช่่วงเวลาหน่ึงแต่ก่อน

ตายอาจไดเ้สนอแนวคิดหรือขอ้ปัญหาท่ีผูค้นชั้งหลงัตอ้งขบคิดหรือน าไปประยกุตใ์ชแ้มเ้วลาจะผา่นไปแลว้

นับพนัปี ดูตวัอย่างเด่น ๆ จากกรณีของนักปรัชญากรีกโสกราติส เพลโตและอริสโตเติล ผูจุ้ดประเด็น

พื้นฐานความยุติธรรมและแนวคิดประชาธิปไตยไวใ้ห้ผูค้นรุ่นหลงัได้สานต่อมากระทัง่ทุกวนัน้ี ในทาง

สังคมศาสตร์ก็เช่นกนัถือวา่หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีผูค้นในปัจจุบนัคุน้เคยกนัอยูน่ั้นเป็นผลของการน าอดีตมา

พฒันาต่อยอดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัภาวะเง่ือนไข ดงัจะอธิบายไดจ้ากยานพาหนะประเภทรถยนตน์ั้นเช่ือกนั

วา่การคิดประดิษฐ์ลอ้ (ลากเล่ือน) ท่ีท าดว้ยไมใ้นอารยธรรมสุเมเรียนและอารยธรรมจีนโบราณคือตน้แบบ

ให้มนุษย์ในชั้ นหลังได้แนวคิดจินตนาการน าไปดัดแปลงเป็นเกวียน รถม้า และรถท่ีขับเคล่ือนด้วย

เคร่ืองยนตใ์นสมยัต่อมา ตวัอยา่งเช่นน้ีสามารถสรุปดว้ยแนวคิดการคงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงไดว้า่หลายส่ิง

หลายอยา่งในโลกท่ีมนุษยส์ร้างท าในยุคสมยัหน่ึงมกัเป็นตน้เคา้ให้คนชั้นหลงัไดน้ าไปประยุกตพ์ฒันาเพื่อ

ประโยชน์ใชส้อยตามยุคสมยัต่อไป โดยภาพรวมแลว้วฒันธรรมก็เช่นกนัท่ีจะมีรากเหงา้จากท่ีใดท่ีหน่ึงได้

น าไปปรับปรุงตามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในท่ีใหม่ ๆ เสมอ ครัวไทยอาจจะไดแ้บบอยา่งการแกง

ไปจากอินเดีย แต่การแกงของคนไทยก็ใชก้ะทิและเคร่ืองแกงแบบพื้นเมืองท่ีมีพริก ข่า ตะไคร้ หัวหอม หัว

กระเทียมและผิวมะกรูดเป็นส่วนผสม ขณะท่ีครัวของชาวอินเดียใช้นมสดเป็นน ้ าแกงกับเคร่ืองแกงท่ีมี

เคร่ืองเทศประเภทผงกระหร่ีน า หรือตวัอยา่งเมนู “หลกัซา (Laksa)” อาหารเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของชาวจีน

ลูกผสมมาเลเซียหรือท่ีรู้จกักนัในนามบะบ๋ายะหยา (เปอรานากนั) เป็นเมนูก๊วยเต๋ียวน ้าใส่กะทิและเคร่ืองแกง

เผด็ ผสมฟองเตา้หู้ลูกช้ินปลาและลูกช้ินกุง้ท่ีเสริฟมาพร้อมน ้ าพริกและโรยหน้าดว้ยใบหลกัซา มาในระยะ

หลงัมีการผสมผสานออกมาเป็นหลกัซาแบบซาราวดั หลกัซาแบบยะโฮร์ หลกัซาแบบปีนงั และหลกัซาแบ

บกลนัตนั ทรัพยากรวฒันธรรมในวงการท่องเท่ียวก็คงมีเสน่ห์เช่นน้ีท่ียงัคงจะสืบทอดความเก่าแก่ความจริง

แทภ้ายใตห้นา้ตาใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บการปรับเพื่อใหเ้หมาะกบัรสนิยมของนกัท่องเท่ียวยคุใหม่ ทุกวนัน้ีในแหล่ง

ท่องเท่ียวจึงมีทั้งวฒันธรรมแบบดั้งเดิมท่ีรับใชน้กัท่องเท่ียวรุ่นเก่าและวฒันธรรมลูกผสม (Fusion) ท่ีคอยเติม

เตม็ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย 
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1.13 สังคมและวฒันธรรม:  เปลีย่นแปลงและสืบเน่ือง 

 สังคมและวฒันธรรมไทยก็เหมือน ๆ กันกับสังคมและวฒันธรรมอ่ืนท่ีมีพฒันาการมาภายใต้

ขบวนการสืบเน่ืองและการเปล่ียนแปลง แต่ประเด็นเก่ียวกบัก าเนิดของคนไทยหรือ “คนไทยมาจากไหน 

และมีอารยธรรมของตนเร่ิมมาตั้งแต่เม่ือไร” ค าถามเหล่าน้ียงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยา่งหาขอ้ยุติไม่ไดใ้นหมู่

นักปราชญ์ (Kislenko, 2004 หน้า 7) จึงไม่อาจพิจารณาพัฒนาการของสังคมและวฒันธรรมไทยด้วย

ขบวนการเปล่ียนแปลงและความสืบเน่ืองไดอ้ยา่งมีหลกัฐานยืนยนัไดค้่อนขา้งชดัเจนไดไ้กลเกินไปกวา่การ

ก่อเกิดสังคมและวฒันธรรมไทยในตอนตน้สมยัรัตนโกสินทร์ท่ีอารยธรรมจีนเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อวิถีชีวิต

ของคนไทยผสมผสานกนัไปกบัอิทธิพลของอารยธรรมอิเดียและขอมกบัวิถีดั้งเดิมของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ

เร่ืองราวของศาสนาความเช่ือและศิลปะวฒันธรรมอนัเน่ืองดว้ยความเช่ือ เป็นท่ีรับทราบกนัวา่พุทธศาสนา

นิกายเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ท่ีมาพร้อมพ่อคา้นักบวชจากอินเดียไดเ้ขา้มาฝังรกรากในดินแดนขวาน

ทองตั้งแต่สมยัทวาราวดี พุทธศตวรรษท่ี์ 9-11 ผนวกกบัความเช่ือในผีสางเทวดาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาเน่ินนาน 

อิทธิพลอารยธรรมดงักล่าวปรากฎชดัอยูใ่นการสร้างสรรถาวรวตัถุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศาสนาหรือพุทธ

ศิลป์ รูปแบบสถาปัตยกรรม วดัวาอาราม โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร ตูพ้ระธรรม ธรรมมาสน์ 

พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนงั งานปูนป้ัน และงานแกะสลกัไมเ้พื่อประดบัตกแต่งอารามทั้งหลาย เหล่าน้ีคือ

ผลรวมของการสังเคราะห์ศาสนาความเช่ือดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั อิทธิพลของอารยธรรมขอมหรือเขมรโบราณ

เด่นชดัอยูใ่นเร่ืองของภาษา นาฎศิลป์ และสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะค าราชาศพัท์ทั้งหลายและรูปทรงของ

พระปรางค ์เช่น พระปรางค ์3 ยอด จงัหวดัลพบุรี และพระปรางคว์ดัอรุณราชวราราม ฯ ตามคติความเช่ือเดิม 

พระมหากษตัริยคื์อเทวราชาผูมี้บารมีท่ีลงมาจุติในโลกมนุษย ์ปรางคคื์อสัญญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุท่ีสถิต

แห่งเทวะผู ้ยิ่งใหญ่ ในราชธานี อยุธยา และรัตนโกสินทร์ จึงพบว่ามีการสร้างพระปรางค์เพื่อแสดง

สถานภาพของผูป้กครองอยูเ่สมอ 

 การติดต่อคา้ขายกบัชาวจีนแผน่ดินใหญ่อาจมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัผา่นเร่ืองราวของเคร่ืองสังคโลก 

หรือในสมยัอยุธยาก็มีการเจริญสัมพนัธไมตรีกบัประเทศจีนในโอกาสต่าง ๆ คร้ันตน้สมยัรัตนโกสินทร์

วฒันธรรมจีนเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อวิถีชีวติของคนไทยอยา่งเห็นไดช้ดัตามการอพยพเขา้มาของชาวจีนโพน้

ทะเลช่วงต่าง ๆ (สกินเนอร์ พศ. 2548) วฒันธรมจีนนั้ นแฝงอยู่ในวิถีชีวิตชาวไทยทุกระดับ เช่น ใน

วฒันธรรมหลวงสมยัรัชการท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างและปฏิสังขรณ์วดัเป็นจ านวนมากดว้ย

รูปลกัษณ์ศิลปะและการตกแต่งแบบจีน อาทิ วดักลัยาณมิตร พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน อาคาร

ก่ออิฐถือปูน หน้าบนัเป็นปูนป้ันลวดลายดอกไม ้ประดบักระเบ้ืองเคลือบสลบัสีลายจีน พระอุโบสถวดันาง

นอง เขตจอมทองเป็นศิลปะในสมยัรัชกาลท่ี 3 บานประตูดา้นนอกประดบัมุก บานประตูและผนังดา้นใน

เขียนเร่ืองจีน เช่น สามก๊ก ฮกลกซ่ิว พระวิหารก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน หน้าบนัประดบัปูนป้ันเป็นรูป
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มงักร ส่วนเจดียรู์ปลกัษณ์แบบจีนประดบัดว้ยกระเบ้ืองสี สถาปัตยกรรมท่ีวดัเทพธิดาราม วดับวรนิเวศวิหาร 

วดัสุทศันเทพวราราม วดัพิชยญาติการาม และวดัราชโอรสาราม ฯลฯ ก็มีศิลปะจีนปรากฎอยูเ่ช่นกนั การใช้

กระจกสี หอยมุก และศิลปะลายรดน ้าปิดทอง รวมทั้งการใชแ้ล็กเกอร์เคลือบเงาลว้นเป็นศาสตร์ในศิลปะจีน

ทั้งส้ิน สมยัราชกาลท่ี 5 ลงมาอิทธิพลของศิลปะจีนท่ีมีต่องานสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์อาจน้อยลง 

ตวัอย่างศิลปะจีนท่ีสะดุดตา เช่น พระท่ีนั่งเวหาสน์จ ารูญ ในพระราชวงับางปะอิน แต่กระนั้นก็มีการสั่ง

เคร่ืองโต๊ะและถว้ยป้ันจากประเทศจีนเขา้มาเป็นเคร่ืองใชใ้นพระราชวงั ต าหนกัเจา้นายและบา้นขุนนางกนั

อยา่งแพร่หลาย (แน่งนอ้ย ศกัด์ิศรี, 2536:  11) ท่ีระดบัสามญัชน แบบแผนชีวิตหลายประการก็ไดเ้ยี่ยงอยา่ง

ไปจากชาวจีน เร่ิมตั้ งแต่การท าเรือกสวนแบบยกร่องเพื่อน าน ้ าจากแหล่งธรรมชาติเข้าไปใช้เพื่อการ

เกษตรกรรม การปลูกพืชผกักินใบนานาชนิด การถนอมอาหารประเภทผกัท่ีใช้วิธีการหมกัเกลือและตาก

แห้ง หรือการดอง อีกทั้งการหุงต้มอาหารประเภทผดัด้วยน ้ ามนั แกงจืด ตุ๋น งานประเภทช่วงฝีมือหลาย

แขนง อาทิ ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้ งานป้ัน เคร่ืองเคลือบดินเผา เตาอั้งโล่ งานช่างบดักรีภาชนะเคร่ืองใช ้ตลอดจน

งานช่างไม้ และการแกะสลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนไทยแบบดั้ งเดิมท่ีเป็นเรือนเคร่ืองสับนั้นใน

ระยะแรกเป็นฝีมือของช่างจีนเป็นส่วนใหญ่ 

 พอมาถึงสมยัรัชการท่ี 4 ภยัคุกคามจากลทัธิจกัรวรรดินิยมท าให้ไทยตอ้งเปิดพื้นท่ีทางวฒันธรรมให้

แบบแผนความเป็นอยู่ของชาวตะวนัตกเขา้มาแทรกตวัอยู่ในแวดวงสังคมไทย การผสมเอาลกัษณะทาง

วฒันธรรมอ่ืน เขา้มารับใชผู้ค้นในสังคมไทยมีปรากฎอยูใ่นเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีผูรั้บวฒันธรรมอยา่งคนไทยจะ

เห็นเหมาะสม หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทั้งวฒันธรรมราษฎร์และวฒันธรรมหลวงเปล่ียนแปลงไปตาม

กระแสโลกอยา่งท่ีไม่เคยปรากฎมาก่อน การเปล่ียนระบบการปกครองแบบเก่ามาเป็นประชาธิปไตยท่ีเน้น

ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัไดต้ดัทอนวฒันธรรมหลวงหลายส่วนลงไป ผูค้นในวฒันธรรมราษฎร์ก็สามารถ

จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวติไดเ้ช่นเดียวกนักบัผูน้ าประเทศ ภายใตก้ารครอบง าของทุนนิยมตะวนัตก 

ปรัชญาชีวิตและเศรษฐกิจผนัไปตามหลกัการตลาดท่ีอยูบ่นพื้นฐานของก าไรและขาดทุนเป็นส าคญั การผลิต

ตอ้งค านึงถึงตลาดมากกวา่ปัจจยัอ่ืนใด การผลิตมีความซบัซ้อนยิ่งข้ึน จ าเป็นตอ้งมีการแบ่งงานกนัอยา่งเป็น

สัดส่วนตามความช านาญเฉพาะของคนแต่ละบทบาทหนา้ท่ี แง่มุมชีวิตถูกจดัแยกส่วนเพื่อใหส้ัมพนัธ์กบัการ

จดัการท่ีผูผ้ลิตจะพยายามสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด เห็นไดจ้ากกรณีของการท่องเท่ียว

ท่ีปัจจุบนัเป็นความตอ้งการท่ีถูกแยกส่วนออกมาจากองคร์วมของชีวติท่ีแทจ้ริงเพราะมีปัจจยัเก้ือหนุนหลาย

ประการ ทั้งความกา้วหน้าของการคมนาคม การพฒันาการส่ือสารและการศึกษาท่ีผูค้นส่วนใหญ่สามารถ

รับรู้เร่ืองราวรอบตวัจากแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายไร้ขอบเขต ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร

วฒันธรรมคือตน้ทุนส าคญัของการผลิตอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็

คล้ายกันกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท่ีเคยเป็นมาในอดีตท่ีผลผลิตเพิ่มข้ึนเพราะการขยายพื้นท่ี



35 
 

เพาะปลูก พื้นท่ีป่าเขาจ านวนนับล้านไร่จึงถูกปรับเปล่ียนให้เป็นนาไร่ท่ีคาดว่าน่าจะน าผลก าไรมาให้

ประเทศชาติ ในท านองเดียวกนั การท่ีการท่องเท่ียวเป็นแหล่งสร้างเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัต่อเศรษฐกิจ

ไทยก็เพราะการน าทรัพยากรใหม่ ๆ ออกมาดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน ในแง่ของการท่องเท่ียว

วฒันธรรมนั้น แต่เดิมก็ให้ความส าคญักบัมรดกวฒันธรรมอนัเก่าแก่เพื่อสร้างความน่าสนใจในการท่องเท่ียว 

มาระยะหลังได้มีความพยายามน าเร่ืองราวในวฒันธรรมร่วมสมัยมาเป็นประหน่ึงสินค้าในตลาดการ

ท่องเท่ียวด้วย ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีปรากฎอยู่ในวงการการท่องเท่ียวปัจจุบนัจึงมีทั้งวฒันธรรมเก่าแก่ท่ี

ได้รับการตดัทอนเพื่อให้สืบเน่ืองผสมผสานไปกบัลกัษณะใหม่ ๆ ท่ีปรับผนัจากแบบอย่างบางส่วนของ

วฒันธรรมอ่ืนตามกระแสนิยม จึงเห็นได้ว่าความนิยมชั่วคราว (fashion) ในอิทธิพลวฒันธรรมอเมริกัน 

วฒันธรรมญ่ีปุ่นและวฒันธรรมเกาหลีไดผ้ลดัเปล่ียนกนัเขา้มาเป็นกระแสแนวทางท่ีเพิ่มสีสันใหก้บัชีวติของ

คนรุ่นใหม่อยูเ่สมอ 

 การเปล่ียนแปลงและการสืบเน่ืองเป็นขบวนการสากลท่ีปรากฎอยูท่ ัว่โลก ในสังคมและวฒันธรรม

ใดก็ตามขณะท่ีพลวตัรและสามารถก ากบัใหก้ารเปล่ียนแปลงและการสืบเน่ืองอยูใ่นอตัราท่ีพอ  ๆ  กัน สังคม

และวฒันธรรมก็จะขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งสมดุลย ์แต่การเปล่ียนแปลงและการสืบเน่ืองลกัษณะสังคม

วฒันธรรมเพื่อให้เป็นทรัพยากรท่องเท่ียวของไทยในระยะหลงัเห็นไดว้่าอตัราการเปล่ียนแปลงมีมากกว่า

ปริมาณการสืบเน่ืองลักษณะทางสังคมวฒันธรรมดั้ งเดิม ทั้ งน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีค่อนข้างเด่นชัดเม่ือไทย

พยายามจะยกระดบัตวัเองใหเ้ป็นท่ียอมรับของมวลหมู่นานาชาติโดยมีแรงกระตุน้หลกัท่ีผลกัดนัให้ไทยปรับ

ภาพลกัษณ์ในเร่ืองต่าง ๆ และท่ีเด่นชดัท่ีสุดก็คือดา้นอาหารท่ีหน่วยงานรัฐโดยสถาบนัอาหาร กระทรวง

อุตสาหกรรมผูดู้แลหลกั ๆ ในการร่างยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ภายใตว้ิสัยทศัน์ท่ีว่าประเทศไทย

เป็นครัว อาหารปลอดภยั มีคุณค่าทางอาหารโภชนาการและมีคุณภาพ จุดประสงคก์็เพื่อเปิดตลาดสินคา้ใหม่ 

ๆ ให้แก่ธุรกิจไทย นอกจากอาหารแล้วยงัผลักดันให้ผลิตภัณฑ์หัตถรรมไทย การแพทย์แผนไทยและ

ภาพยนตไ์ทยสู่สากลดว้ยเช่นกนั ประกอบกบัการสร้างความเขม้แขง็เพื่อให้การรวมเป็นประชาคมอาเซียนท่ี

ถือก าเนิดข้ึนอย่างเป็นทางการมาตั้ งแต่เดือนตุลาคม ปีพศ 2546 และคาดหวงัจะให้สัมฤทธ์ิผลก่อน 3 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปัจจยัน้ีก็เป็นอีกแรงขบัหน่ึงท่ีท าให้ไทยตอ้งเร่งสร้างความเขม้แข็งให้ทดัเทียมหรือ

น าหน้าประเทศเพื่อนบ้าน จึงเห็นได้ว่าในธุรกิจการท่องเท่ียวได้มีความพยายามเพิ่มมิติให้มีทรัพยากร

ท่องเท่ียวให้หลากหลาย นอ้งใหม่แห่งวงการท่องเท่ียววฒันธรรมก็คือการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์ในระยะแรก

ของการเปิดตวัการท่องเท่ียวทางเลือกน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างก็จดัการการท่องเท่ียวไดค้่อนขา้งใกลเ้คียง 

ปรัชญาของการท่องเท่ียวแนวน้ีท่ีเนน้การเรียนรู้อยูอ่ยา่งมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ ของเจา้บา้นผูม้าเยอืน

ไดรู้้วธีิหาอยูห่ากินแบบพื้นบา้น ยิง่ไดม้าเยอืนชุมชนช่วงท่ีมีเทศกาลงานประเพณีนกัท่องเท่ียวก็ยิง่จะไดเ้ห็น

ชีวติชุมชนไทยท่ีโดดเด่นดว้ยความมีน ้ าใจต่อกนั พอการท่องเท่ียวเช่นน้ีไดรั้บความนิยมก็มีการต่ืนตวัจดัการ
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ท่องเท่ียวโฮมสเตยใ์นชุมชนจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีแต่ละแห่งต่างพยายามดึงดูดความสนใจผูม้าเยือนดว้ยการเพิ่ม

กิจกรรมให้ผูม้าเยือนได้เลือกมีส่วนร่วมมากเกินไปกระทั้งกลายเป็นการจดัฉากท่ีแตกต่างไปจากชีวิตจริง

ของผูเ้ป็นเจา้บ้านโดยส้ินเชิง ความเป็นไทยแบบพื้นบ้านไม่ได้รับการสืบสานน าเข้ามาจดัการเพื่อการ

ท่องเท่ียวโฮมสเตย์ท่ีปัจจุบันยงัยืนยนัใช้ค  าว่า “ท่องเท่ียวโฮมสเตย์” แต่การกระท าเป็นเร่ืองของการ

เปล่ียนแปลงท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดป้รุงแต่งข้ึนมาใหม่กระทั้งหารากเหงา้ของวิถีไทยแบบพื้นบา้นไม่พบ 

หากการท่องเท่ียวไทยจะมีแต่ของแปลกปลอมโดยไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเป็นไทยในแก่นแทท้า้ยสุดผูม้าเยอืน

อาจไม่เห็นเอกลกัษณ์ไทยท่ามกลางประชาคมอาเซียนก็เป็นได ้

ค าถามประจ าบท 

1. การท่องเท่ียววฒันธรรมมีความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างไรกับการท่องเท่ียวแบบดั้ งเดิม 

(mass tourism) อภิปรายแง่มุมต่าง ๆ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. จงอภิปรายเปรียบเทียบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัการท่องเท่ียววฒันธรรมทั้งในแง่ของทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวและการจดัการการท่องเท่ียว 

3. สรุปภาพลกัษณ์เด่น ๆ ของการท่องเท่ียววฒันธรรมพร้อมยกตวัอยา่งจริงประกอบ 

(5 คะแนน) 

 


