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บทที ่2 

ทรัพยากรท่องเทีย่ววฒันธรรม 

ความน า 

ทรัพยากรคือส่ิงต่างๆ ท่ีมีค่าทางจรรโลงโลก หรือมีค่าท่ีน าไปแลกเปล่ียนเป็นเงินตรา โดยทัว่ไป

แลว้แบ่งออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวฒันธรรม มนุษยไ์ดอ้าศยัทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความ

อยูร่อดมาตั้งแต่เม่ือ 40,000 ปีก่อน แต่เป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ท่ีผา่นมา เป็นช่วงเวลาแหล่ง

การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมหาศาลท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการจดบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ

มนุษย ์จุดเร่ิมตน้ของการใช้ประโยชน์ท่ีธรรมชาติสร้างไวก้็คือนโยบายการพฒันาประเทศตามแนวทางท่ี

ประเทศมหาอ านาจอยา่งยุโรปและอเมริกาไดว้างไว ้โดยยึดหลกัเกณฑ์เป็นมาตรฐานวา่ประเทศมหาอ านาจ

คือผูท่ี้พฒันาแลว้ ฉะนั้นประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ในโลกน้ีจึงตกอยูใ่นข่ายระดบัของผูท่ี้ยงัลา้หลงั เพื่อให้กา้ว

ทนัต่อความเจริญตามแบบอยา่งของผูท่ี้เรียกวา่กา้วหนา้ดงักล่าว ประเทศท่ีขาดแคลนและลา้หลงัทั้งหลายจึง

ถูกผลักดันให้ต้องเร่งรัดพฒันาตนเองไปในหนทางอันเดียวกันโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ท่ี “การพฒันา” 

หนทางท่ีจะไปสู่จุดหมายนั้นรออยู่ข้างหน้าอย่างชัดเจนด้วยการ “เพิ่มผลผลิตซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะ

น าไปสู่ความรุ่งโรจน์และสันติภาพ” (Sachs, 1990 : 92) แนวทางการพฒันาเช่นน้ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่อตัรา

ความเจริญรุ่งเรืองในประเทศจะวดัได้จากระดบัการผลิตของประเทศนั้น ใครผลิตไดม้ากแสดงว่าเร่ิมจะ

พฒันาแล้ว จึงไม่มีเหตุผลอนัใดอีกแล้วท่ีจะจ ากัดขอบเขตของการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการ

พฒันา นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา สังคมทุกแห่งโดยเฉพาะประเทศโลกท่ีสามอยา่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

และแปซิฟิกจึงตกเป็นเป้าของการพฒันาโดยทัว่ถึงกนั เพราะเป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากร

นานาชนิด ย่อมเป็นการสะดวกและง่ายต่อการน าเอาทรัพยากรเหล่านั้นออกมาใชเ้พื่อเป้าหมายของการยก

ฐานะของประเทศชาติใหสู้งข้ึน 

การพฒันาการท่องเท่ียวก็เช่นกัน การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีต้องอาศยัทรัพยากร

หลากหลายตอบสนองความต้องการผูบ้ริโภค ทรัพยากรจึงเป็นต้นทุนการผลิตท่ีขาดไม่ได้ ในอดีตใช้

ธรรมชาติป่าเขาล าเนาไพร แม่น ้ า และทะเลเป็นแหล่งท่องเท่ียว ระยะหลงัมีความนิยมน าวฒันธรรมทั้งท่ี

เกิดข้ึนมาแล้วในอดีตและวิถีชีวิตของผูค้นปัจจุบันมาเป็นประดุจสินค้าเพื่อตลาดการท่องเท่ียว ฐาน

ทรัพยากรท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะบอกรูปลกัษณ์การท่องเท่ียวของสถานท่ีแห่งนั้น 

โดยทัว่ไปแลว้ทรัพยากรท่องเท่ียวคือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีดึงดูดผูค้นใหม้าเยอืน ทั้งน้ีรวมไปถึงบริการต่างๆ และ

การอ านวยความสะดวกดา้นท่ีพกัและการให้ความบนัเทิงนกัท่องเท่ียวระหวา่งท่ีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวแห่ง

นั้น ทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นตวัแทนการสนองความตอ้งการ ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเคียงคู่ไปกบัความตอ้งการ
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ตลาดท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ประสบผลส าเร็จ ทรัพยากรท่องเท่ียวจึงเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีท าหนา้ท่ีโน้ม

นา้วนกัท่องเท่ียวกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงให้มาเยือน ดงันั้นขั้นตอนพื้นฐานเพื่อการพฒันาหรือปรับปรุงรูปลกัษณ์

การท่องเท่ียวก็คือการประเมินฐานทรัพยากรท่องเท่ียวกนัอยา่งจริงจงั เน้ือหาของบทน้ีวา่ดว้ยประเภทของ

ทรัพยากรและบทบาทของการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีละเลย

การตรวจสอบสภาพและศกัยภาพของทรัพยากร 

2.1 พฒันาการการท่องเทีย่ววฒันธรรม 

 การส ารวจของชาวยโุรปตั้งแต่คริสตวรรษท่ี์ 15 สู่ดินแดนโลกเก่าและโลกใหม่เพื่อเหตุผลแห่งการ

เผยแพร่ลทัธิเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและศาสนาความเช่ือนบัเป็นการเดินทางไกลระยะแรก ๆ พอ

มาถึงคริสตวรรษ์ท่ี17 และ 18 การเดินทางท่องเท่ียวอย่างหน่ึงท่ีเรียกว่า “แกรนด์ทัวร์” (Grand Tour) ก็

เกิดข้ึนโดยนกัเดินทางประเภทนกัการฑูต นักธุรกิจและนักศึกษาเดินทางจากบา้นเกิดประเทศองักฤษและ

ฝร่ังเศส (เป็นส่วนใหญ่) สู่ประเทศต่าง ๆ ในยโุรปดว้ยกนัโดยเฉพาะเมืองส าคญั ๆ อยา่งปารีส โรม และฟลอ

เรนซ์และเมืองศูนยก์ลางทางวฒันธรรมอ่ืน ๆ หลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมคือตั้งแต่ปลายคริสตวรรษ์ท่ี 18 

และหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การเดินทางท่องเท่ียวไดข้ยายตวัยิ่งข้ึนเป็นล าดบัเพราะปัจจยัเก้ือหนุนหลาย

อย่าง เช่น ความกา้วหน้าดา้นการคมนาคมและเศรษฐกิจในสังคมอุตสาหกรรมหลายประเทศในยุโรปและ

อเมริกาดีข้ึน ผูค้นในโลกอุตสาหกรรมมีก าลงัซ้ือเพิ่มข้ึนประกอบกบัการตอ้งการท่องเท่ียวพกัผอ่นกลายเป็น

ส่ิงจ าเป็นในชีวิตท่ีตอ้งไดรั้บการเติมเต็ม กระทัง่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นแหล่งส าคญัของรายได้

จากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คาดกันว่าเม่ือถึงปี คศ. 2015 การท่องเท่ียวจะเขยิบตวัข้ึนมาเป็น

อุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดอุตสาหกรรมหน่ึงของโลก 

 ในกรณีของไทยนั้นการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เป็นการกระท าท่ีไม่แยกส่วน กล่าวคือจะ

เดินทางไปท าบุญ ไปเยี่ยมญาติและไปท าธุระก็มีการท่องเท่ียวพกัผ่อนรวมอยู่ดว้ยไม่ว่าการเดินทางจะเป็น

แบบเชา้ไป – เยน็กลบัหรือไปคา้งแรมในท่ีต่าง ๆ ก็ตาม การเดินทางไปต่างแดนไกลๆ ชนิดขา้มทวปีและการ

เดินทางท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบยุโรปเพิ่งปรากฎในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ ท่ีทรงเสด็จ

ประพาสยุโรป 2 คร้ังคือ ในปี พ.ศ. 2453 ระหวา่งนั้นไดพ้ระโอรสและพระราชโอรสไดอ้อกมาศึกษาต่อยงั

ประเทศต่าง ๆ ในยโุรป อีกทั้ง ร.5 ยงัไดเ้สด็จประพาศประเทศเพื่อนบา้นและเสด็จประพาสตน้ถึง 2 คร้ังใน

ปี พ.ศ. 2447 และปี พ.ศ. 2449 เพื่อทรงทราบขอ้มูลวิถีความเป็นอยูข่องราษฎรตามหัวเมืองต่าง ๆ การเสด็จ

ประพาสยุโรปมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเกิดการสร้างท่ีพกัแรมประเภทรีสอร์ทคือพระราชวงัจุฑาธุชราช

ฐานท่ีเกาะสีชัง จงัหวดัชลบุรี วงับา้นปืน จงัหวดัเพชรบุรี เป็นพระราชวงัแบบอาร์ตนูโวท่ีแตกต่างไปจาก

ลกัษณะวงัตามขนบธรรมเนียมไทยประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่เดิม (วิลาวณัย ์ฤดีศานต ์2546: 62) นบัเป็นตน้แบบ
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แห่งการท่องเท่ียวพกัผอ่นอยา่งตะวนัตกท่ีมีอิทธิพลต่อบรรดาเจา้ขนุมูลนายและไพร่ฟ้าประชาชนต่อจากนั้น

เร่ือยมา 

 ส าหรับชาวไทยโดยทัว่ไปนั้นการพกัผ่อนท่องเท่ียวอย่างชาวตะวนัตกเร่ิมมีมาบา้งภายหลงัการ

เปล่ียนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 โดยเร่ิมจากชนชั้นผูน้ าท่ีส่วนหน่ึงมีโอกาสได้รับการศึกษาจาก

ต่างประเทศและเลียนแบบอย่างชาวตะวนัตกดังจะเห็นได้จากการไปงานปาร์ตีลีลาศณท่ีพกัตากอากาศ

ชายทะเลท่ีบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ ภายหลงัปี พ.ศ. 2500 เป็นตน้มาไดมี้การจดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวอยา่งเป็นทางการ จากนั้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวก็ไดรั้บบรรจุใหอ้ยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบบัต่าง ๆ เร่ือยมากระทัง่ปัจจุบนัท่ีคนไทยส่วนใหญ่ต่างคุน้เคยกบัการท่องเท่ียวพกัผ่อน

แบบสมัยใหม่เยี่ยงผูค้นในประเทศท่ีพฒันาแล้วทั้ งหลาย ด้วยบดัน้ีการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ แต่ละจงัหวดัต่างพยายามเชิญชวนให้มาเยือนทอ้งท่ีของตนดว้ยการชูประเด็นของดี

ของเด่นของทอ้งถ่ินตามอยา่งท่ีปรากฎในค าขวญัของแต่ละจงัหวดั (ค าขวญัประจ าจงัหวดั 2544: 171-172) 

นอกจากน้ียงัมีการโฆษณาให้มาร่วมงานโอกาสพิเศษซ่ึงจดัข้ึนในท่ีต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั

ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งหน่วยงานรัฐคือท่องเท่ียวจงัหวดักบัองคก์รเอกชนและห้างร้านทั้งหลายท่ีเป็นผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัการงานท่องเท่ียว 

2.2  คุณลกัษณะของทรัพยากรท่องเทีย่ววฒันธรรม 

 ทรัพยากรคือรูปลกัษณ์ของทุกอยา่งในแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร

วฒันธรม ทรัพยากรวฒันธรรมครอบคลุมส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้างไวท้ั้ งหมดตั้ งแต่อดีตเร่ือยมากระทั่ง

ปัจจุบนั การเท่ียวชมทรัพยากรวฒันธรรมช่วยให้ทราบความเป็นมาของมนุษยชาติและรู้จกัรากเหงา้ของ

ตนเองยิง่ข้ึน การเท่ียวชมโบราณสถานโบราณวตัถุตามแหล่งเรียนรู้ทั้งหลาย เช่น พิพิธภณัฑป์ราสาท ราชวงั

โบราณ ป้อมปราการและค่ายคูประตูเมือง ฯลฯ ช่วยเช่ือมโยงความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการให้บงัเกิด

ความเขา้ใจเร่ืองราวในอดีตชดัเจนยิ่งข้ึน หากจดักลุ่มการท่องเท่ียวตามประเภทของวฒันธรรมก็พอแบ่งการ

ท่องเท่ียวออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1. การท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรม 2. การท่องเท่ียวเทศกาลและงาน

ประเพณี 3. การท่องเท่ียวชาติพนัธ์ุ และ 4 การท่องเท่ียววฒันธรรมดา้นอ่ืน ๆ อาทิ โอกาสพิเศษ ประเพณี

ประดิษฐและสวนสนุก ฯลฯ การจดัการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งประเมินหรือตรวจสอบสภาพของ

ทรัพยากรเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีอาจใช้เกณฑ์ 8 ประการท่ีวิฟเวอร์ (Weaver 2000: 151-154)เสนอไวคื้อ 1. สิทธิ

เหนือทรัพยากร 2. เป้าหมายของการครอบครองทรัพยากร 3. ขนาดของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีตั้ง

ของทรัพยากร 4. อายุสมัยของทรัพยากร 5. ความหายากของทรัพยากร 6. ศักยภาพการรองรับ 

(นักท่องเท่ียว) 7. การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร 8. การท าการตลาด เม่ือน าเกณฑ์การตรวจสอบสภาพของ
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ทรัพยากรขา้งตน้ไปอภิปรายกลุ่มทรัพยากรวฒันธรรมตามเป้าหมายของการท่องเท่ียวก็ช่วยใหค้วามกระจ่าง

ข้ึนวา่ตามนิยามใน พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ของประเทศ

ไทยท่ีออกไวใ้นปี พ.ศ. 2504 และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 หมายถึงอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายหุรือ

โดยลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์

ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดีรวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์ และ

อุทยานประวติัศาสตร์ โบราณสถานมีอยูใ่นทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ อีกทั้งพิพิธภณัฑ์ประจ าจงัหวดัเหล่าน้ีอยู่

ภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใตก้รมศิลปากรท่ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อการสงวนรักษาและการศึกษา

หาความรู้ การจดัการจึงเป็นไปตามระเบียบของกรมศิลปากรเช่นเก็บค่าเขา้ชม แต่งกายสุภาพ ห้ามถ่ายรูปใน

อาคารสถานท่ีจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช ้ฯลฯ ดว้ยปรัชญาและเป้าหมายหลกัการจดัการมดรกวฒันธรรมคือ

การอนุรักษ์ปกป้องเพื่อให้มีหลักฐานไวใ้ห้คนชั้นหลังได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของมรดกวฒันธรรม

พิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยจึงท าหน้าท่ีในการจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชพ้ร้อมให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรดก

นั้น ๆ ในพิพิธภณัฑ์ โดยทัว่ไปแล้วการไปเยือนพิพิธภณัฑ์ช่วยให้ได้ความรู้เพิ่มเติมและมกัเป็นความรู้

เก่ียวกบัอดีตเป็นส่วนใหญ่ ท่ีแลว้มาพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยตั้งข้ึนเพื่อแสดงเร่ืองราวในอดีตท่ีส่ือแสดง

จากการจดัประเภทของส่ิงของเคร่ืองใชต้ามยุคสมยัของโบราณวตัถุ ลกัษณะการน าเสนอให้ความส าคญักบั

การคน้ควา้วิจยั แลว้รวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอช้ินงานในรูปแบบการโชวโ์ดยปราศจากการสร้างเร่ืองราวท่ี

เช่ือมโยงส่ือสารกบัผูช้มทัว่ไป (เฉลิมชยั ห่อนาค 2544,9) 

 พิพิธภณัฑ์ของรัฐเน้นการจดัแสดงเร่ืองและหลกัฐานของชนชั้นปกครองหรือวฒันธรรมกระแส

หลกัโดยอาศยัยุคสมยัเป็นตวัก ากบัล าดบัให้กบัส่ิงของท่ีจดัแสดง เฉพาะผูท้  างานดา้นพิพิธภณัฑ์เท่านั้นจะ

เขา้ใจเร่ืองราวท่ีจดัแสดงไวผู้ม้าเยือนพิพิธภณัฑ์จึงไม่ค่อยไดรั้บความรู้และความบนัเทิงจากพิพิธภณัฑ์นกั 

(Hewison, 1987:84) น้อยคนนกัท่ีจะกลบัไปเยือนพิพิธภณัฑ์อีกเพราะการจดัแสดงไม่ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิม 

การท่ีจะให้พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติจ าตอ้งปรับเปล่ียนการจดัการในพิพิธภณัฑ์ใหม่ให้มีความ

หลากหลายในการจดัแสดง ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

มากข้ึน(Urry, 1990)  

 ระยะ 5-6 ปีท่ีผ่านมาท้องถ่ินต่าง ๆพยายามสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนของตนโดยการท า

กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นศูนยร์วมเอกลกัษณ์ท่ีไดอ้าศยัเป็นดชันีช้ีวดัความ

สามัคคีของชุมชนอย่างหน่ึง พิพิธภัณฑ์เหล่าน้ีโดยมากรวบรวมส่ิงของได้จากชาวบ้านในชุมชน การ

น าเสนอเร่ืองราวจึงสะทอ้นวถีิชีวติของทอ้งถ่ินโดยแท ้ทั้งน้ีดงัจะขอยกตวัอยา่งจากเมืองมะละการัฐทางตอน

ใตใ้นประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกาตรงขา้มกบัเกาะสุมาตรา มะละกาเป็นรัฐหน่ึงของ

ประเทศมาเลเซีย เม่ือ 500 ปีก่อนเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหวา่งโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกบนช่อง
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แคบมะละกา จุดยทุศาสตร์ทางเศรษฐกิจการคา้เช่นน้ีท าให้ดินแดนบนช่องแคบแห่งน้ีดึงดูดใหผู้มี้อ  านาจจาก

ตะวนัตกหลายรายเขา้มายึดครอง ทั้งน้ีเร่ิมตน้จากพ่อคา้มุสลิมจากรปะเทศอินเดียเขา้มาตั้งรากฐาน ต่อมา 

พ.ศ. 2504 ชาติโปรตุเกสก็ได้เข้ามามีอ านาจเหนือดินแดนแห่งน้ี ปี พ.ศ. 2184 เนเธอร์แลนด์รบและไล่

โปรตุเกสออกไปจากดินแดนแห่งน้ี พอคร้ันเนเธอร์แลนด์อ่อนก าลงัลงมะละกาก็กลายเป็นอาณานิคมของ

องักฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2367 เป็นตน้มา ภายใตก้ารปกครองขององักฤษระบบเศรษฐกิจไดรั้บการปรับเปล่ียน

จากการผลิตเพื่อยงัชีพตามวิถีของสังคมชาวนาชาวไร่ไปสู่เศรษฐกิจการตลาดท่ีเน้นการผลิตเฉพาะทางตาม

กระแสเศรษฐกิจของโลกมหาอ านาจอาณานิคมตอ้งการใหดิ้นแดนมาเลเซียเป็นแหล่งผลิตยางพาราและดีบุก

เพื่อเป็นวตัถุดิบส่งไปเอ้ืออ านวยการปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีองักฤษก าลงัเป็นผูน้ าใหญ่อยู่ใน ศตวรรษท่ี 18 

เวลานั้น ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการผกูขาดคุมการคา้เคร่ืองเทศระหวา่งโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกโดยผา่น

ช่องแคบมะละกา การน้ีจ าเป็นตอ้งเกณฑ์แรงงานจ านวนนบัแสนจากประเทศจีนและประเทศอินเดียเพื่อเป็น

ก าลงัส าคญัในการสร้างเมืองและท่าเรือใน 3 จุดใหญ่ ๆ คือปีนัง มะละกา และสิงคโปร์ หลงัสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 เม่ือไดรั้บเอกราชจากองักฤษแลว้ คนทอ้งถ่ินจึงตอ้งเร่งสร้างชาติกนัอยา่งเร่งด่วน แต่การท่ีเป็นพื้นท่ี

พหุสังคมท่ีประกอบดว้ยคนต่างภูมิหลงัทางวฒันธรรมมากมายจึงเป็นภาระหนกัท่ีจะสร้างเอกภาพภายใต้

ความหลากหลาย มะละกาในปี พ.ศ. 2550 มีประชากร 759,000 คนเป็นชาวมาเลยป์ระมาณ 57% เป็นชาวจีน 

32%ท่ีเหลือเป็นชาวอินเดียและคนเช้ือสายโปรตุเกสท่ีบรรพบุรุษเคยมีอ านาจเหนือดินแดนน้ีมาก่อนท่ีจะตก

เป็นเมืองข้ึนขององักฤษ นบัตั้งแต่อดีตเม่ือราว 500 ปีก่อนบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าวพึ่งพาอาศยั

กนัเชิงเศรษฐกิจท่ีแต่ละกลุ่มต่างมีความถนดัในการประอบอาชีพแตกต่างกนั เม่ือเกิดรัฐชาติมาเลเซียและ

สิงคโปร์จ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างให้ทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุมีพื้นท่ีทางสังคม-การเมือง การปกครอง การจดัแสดง

เร่ืองราวของกลุ่มชาติพนัธ์ุตามพิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ เท่ากบัเป็นกลไกทางการเมืองการปกครองอยา่งหน่ึงท่ีให้

ทุกคนตระหนกัวา่ตนเป็นคนในรัฐชาติเท่า ๆ กนั (Goh 2014) ในมะละกามีพิพิธภณัฑ์ทั้งส้ิน 19 แห่ง เฉพาะ

บนเนินเขากลางเมืองมะละกามีพิพิธภณัฑ์แสดงเร่ืองราวต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุนบั 10 แห่ง เช่น 1.Melaka 

Stamps Museum 2. The Melaka Islamic Museum 3. Straits Chinese Jewelry Museum 4. Architecture 

Museum of Malaysia 5. Independence Memorial Museum และพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์และชาติพนัธ์ุวทิยา 

ในบรรดาพิพิธภณัฑ์ทั้งหลายในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์แลว้พิพิธภณัฑ์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ทาง

สังคมวฒันธรรมของเปอรานากัน (บะบา ยะหยา) ซ่ึงเป็นลูกหลานจีนผู ้ก  าเนิดจากการแต่งงานข้าม

วฒันธรรมระหว่างคนจีนและชาวมาเลยพ์ื้นถ่ินนับเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีโดดเด่นหาชมท่ีไหนไม่ไดน้อกจากท่ี

มาเลเซียและสิงคโปร์ แต่ละพิพิธภณัฑ์จดัการความรู้เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมหลากหลายช่องทาง กล่าวคือ 

นอกจากจดัขา้วของแสดงพร้อมค าอธิบายโปสเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย หุ่นคนเหมือนจริง บางแห่งยงัอาศยั

เทคนิคสมยัใหม่เขา้ช่วยสร้างความเร้าใจสมจริงให้กบัผูช้ม เช่น การใชก้ลไกเคล่ือนไหว การใชว้ดีีทศัน์ การ
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ฉายภาพยนต์ประกอบเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีจดัแสดงไว ้บางแห่งใช้เทคนิคของ MP3 ท่ีเข้ารหัส

สัญญาณเสียงดิจิตลัใหผู้ช้มพิพิธภณัฑก์ดตามหมายเลขท่ีแสดง ณ จุดต่าง ๆ ท่ีจดัแสดงไว ้ช่วยใหผู้ช้มไดรั้บรู้

เร่ืองราวประวติัศาสตร์อีกมากมายโดยไม่ตอ้งพึ่งพามคัคุเทศก์ ส่วนบา้นเรือนของชาวเปอรานากนัท่ีเปิดให้

เป็นพิพิธภณัฑก์็มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหข้อ้มูลตลอดระยะเวลาของการเขา้ชม มคัคุเทศก์ไดใ้ห้ขอ้มูลวถีิวฒันธรรม

เปอรานากนัด้วยความเช่ือมัน่และความภาคภูมิใจในความเป็นเปอร์รานากนัท่ีเป็นสังคมส่วนหน่ึงของรัฐ

ชาติมาเลเซีย 

 ส่วนพิพิธภณัฑ์หลายแห่งในประเทศญีปุ่นเนน้ให้ความส าคญัในการศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปกบั

ความบนัเทิงท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีจดัไวใ้ห้มุมใดมุมหน่ึงของพิพิธภณัฑ์ และเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัแสดง อาทิ พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์โอซากา โดยทัว่ไปแลว้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีก็มีแบบแผนการจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัอดีตคล้าย ๆ กันกบัพิพิธภณัฑ์แห่งอ่ืนในส่วนของการจดัแสดงถาวรท่ีตอ้งการจะให้เห็น

พฒันาการของประวติัศาสตร์สังคมซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชภ้ายใตก้รอบเวลาตั้งแต่ยุคก่อน

ประวติัศาสตร์ สู่ยุคประวติัศาสตร์และส้ินสุดการแสดง ณ ท่ียุคปัจจุบนั แต่เพื่อช่วยให้การเรียนรู้เร่ืองราว

ของยุคสมัยต่าง ๆ ไม่เป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายแต่กลับจะเพิ่มความสนุกสนาน พิพิธภณัฑ์ได้จดักิจกรรม

เช่ือมโยงกบันิทรรศการ เช่น ตรงบริเวณท่ีจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีไดม้าจากการขุดคน้โบราณคดีทาง

พิพิธภณัฑ์ก็ใช้พื้นท่ีใกล ้ๆ นิทรรศกาลจ าลองหลุมขุดคน้ทางโบราณคดีพร้อมเคร่ืองใช้ในการส ารวจและ

การเก็บหลกัฐานขอ้มูลจากโบราณวตัถุท่ีขดุพบ โดยบอกขั้นตอนการท างานขดุคน้วา่เร่ิมจากจุดใดเป็นระยะ 

ๆไปกระทัง่น าขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีขุดคน้ไดม้าเขา้ขบวนการอนุรักษ์ท่ีทางพิพิธภณัฑ์ไดเ้ลือกการต่อส่ิงของ

จากเศษช้ินส่วนต่าง ๆ ประกอบให้สมบูรณ์ เช่นมีเศษเคร่ืองป้ันดินเผากองไวใ้ห้เพื่อผูเ้ยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ได้

สนุกและเรียนรู้การอนุรักษแ์บบหน่ึง และหากมีเวลามากพอก็อาจจะประกอบช้ินส่วน (จิกซอ) ของปราสาท

โอซากาซ่ึงมีเกือบ 100 ช้ิน กิจกรรมลกัษณะน้ีสามารถท าไดต้ามล าพงัหรือหากร่วมกนัท าเป็นหมู่คณะท่ีมา

เยอืนพิพิธภณัฑด์ว้ยกนัก็จะสร้างความหรรษาจากการเรียนรู้อดีตไดอี้กหนทางหน่ึง 

 ขนาดของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นอีกเกณฑ์หน่ึงท่ีจะตอ้งประเมินเพื่อการจดัทรัพยากรท่องเท่ียว

ท่ีเหมาะสม ทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มท่ีกล่าวมาต่างก็อยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีขนาดแตกต่างกนั

ไป ทรัพยากรท่ีน าเสนอในรูปของการจดัแสดงมกัอยู่ในอาคารสถานท่ีท่ีแน่นอน ซ่ึงปกติจะมีเคร่ืองหมาย 

เส้นทาง หรือแนวร้ัวก ากบัไวเ้พื่อให้การทศันศึกษามีความต่อเน่ืองในเร่ืองราวของความรู้ แหล่งท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรมท่ีมีอาณาเขตกวา้งขวางและมีบริการคมนาคมภายในให้บริการแก่นักท่องเท่ียวสามารถน า

เท่ียวได้อย่างมีระเบียบตามเส้นทางเข้า-ออกท่ีระบุไวอ้ย่างเด่นชัด แม้ว่าทรัพยากรประเภทเทศกาล งาน

ประเพณี โอกาสพิเศษ และกลุ่มชาติพนัธ์ุจะปรากฏอยูก่ลางแจง้ กระนั้นบริเวณงาน เช่น สนามหลวง สนาม

กีฬาจงัหวดั และถนนหนทางในหมู่บ้านชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุก็เป็นเสมือนขอบเขตท่ีนักท่องเท่ียวก็รู้อยู่
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พอสมควร ในบรรดามรดกวฒันธรรมแลว้เห็นไดว้า่อุทยานประวติัศาสตร์จะมีขนาดของพื้นท่ีตั้งทรัพยากร

กวา้งขวางกว่าทรัพยากรวฒันธรรมอย่างอ่ืน ในกรณีเช่นน้ีการก าหนดจุดส าคญัๆ ท่ีดึงดูดความสนใจของ

นกัท่องเท่ียวไวเ้ป็นล าดบัๆ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยมชมจุดต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีแต่ละคนมีก็ช่วยให้การ

เดินทางมายงัจุดหมายนั้นสัมฤทธิผล โดยทัว่ไปแล้วการท่องเท่ียววฒันธรรมไม่ค่อยประสบปัญหาเร่ือง

ขนาดทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวเหมือนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในกรณีของการท่องเท่ียวตามอุทยาน

แห่งชาติ ซ่ึงบางแห่งมีพื้นท่ีนบัพนัๆ ไร่ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแบ่งกนัเขตกนัอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้

ไปอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภยัใหน้กัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 เร่ืองของอายสุมยัเป็นอีกคุณลกัษณะหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวจะใหค้วามสนใจทรัพยากรวฒันธรรมมาก

หรือน้อย ใครๆ ก็ตอ้งสนใจเร่ืองราวและขา้วของท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานดว้ยกนัทั้งนั้น ทรัพยากร

ประเภทมรดกวฒันธรรมดูจะไดเ้ปรียบในประเด็นน้ีดว้ยเป็นผลการสร้างสมของผูค้นในอดีต พื้นท่ีในเขต

ประเทศไทยหลายจุดเคยเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาหลายยคุหลายสมยัทั้งสมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยั

ประวติัศาสตร์ ท าเลทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีบางแห่งคงจะดีมากจึงมีผูค้นหลายยุคสมยัเขา้ไปตั้งถ่ินฐานทบั

ซ้อนกนัอยู่ แหล่งโบราณคดีหลายแหล่งได้น าเสนอหลกัฐานทางโบราณคดี เช่น โครงกระดูก เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และศิลปวตัถุท่ีเป็นของผูค้นท่ีเคยมีชีวิตอยู่ในยุคต่างๆ ในบริเวณนั้น เช่น ในบริเวณอุทยาน

ประวติัศาสตร์เมืองสิงห์ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่มีหลกัฐานทั้งของยุคก่อนประวติัศาสตร์

และหลกัฐานโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ดว้ยความคิดท่ีเช่ือวา่ “ของเก่า” “ของแท”้ มีคุณค่าสูง ทรัพยากร

วฒันธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุจะได้รับการน าเสนอต่อสาธารณะในลักษณะของ

วิวฒันาการหรือประวติัความเป็นมา มคัคุเทศก์เห็นว่าเป็นภารกิจหลกัอย่างหน่ึงของผูน้ าชม คือบอกเล่า

รายละเอียดดา้นอายุสมยัของมรดกวฒันธรรมนั้นอยา่งแม่นย  ากบัลูกทวัร์ของตน แมท้รัพยากรวฒันธรรมท่ี

เก่ียวกบัประเพณีพิธีกรรมและแบบแผนความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุก็ยงัคงเน้นความส าคญัของความ

เก่าแก่เช่นกนัทั้งๆ ท่ีเป็นของร่วมสมยัก็ตาม ในการจดัประเพณีพิธีกรรมจึงพบวา่มีขา้วของเคร่ืองใชเ้ก่าๆ อยู่

ดว้ย อีกทั้งผูป้ระกอบพิธีประเพณีและผูร่้วมงานก็พยายามท่ีจะสร้างบรรยากาศให้ดูเป็นอดีตโดยการแต่งกาย

หรือแสดงการเล่นร าฟ้อนอย่างท่ีเคยมีมาแต่กาลก่อน นักท่องเท่ียวดูจะให้ความสนใจกบัอาคารบา้นเรือน

และเคร่ืองใช ้ไมส้อยแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุเม่ือมีโอกาสเขา้ไปเยอืนถึงถ่ิน ระยะหลงัมีความนิยมท่ีจะ

สร้างท าจ าลองของเก่าๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินออกจ าหน่ายให้นกัท่องเท่ียวไดซ้ื้อหาเป็นของท่ีระลึก

กนัอยา่งแพร่หลาย นอกจากความเก่าแก่แลว้ ความหายากก็เป็นเคร่ืองส่งเสริมให้ทรัพยากรวฒันธรรมดึงดูด

ความสนใจจากผูม้าเยอืนดว้ยเช่นกนั ผูค้นยงัพากนัไปกราบไหวพ้ระแกว้มรกต พระปฐมเจดีย ์พระพุทธชิน

ราช พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุพนม คร้ังแลว้คร้ังเล่า ฯลฯ ก็ดว้ยเหตุผลท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีเพียง

หน่ึงเดียว ผนวกกบัความเล่ือมใสศรัทธาเป็นท่ีตั้ง ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีหายากจะตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่ง
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ใกล้ชิดทั้งในแง่ของความปลอดภยัจากการถูกท าลายโดยมนุษยแ์ละการบ ารุงรักษาเพื่อเสริมความย ัง่ยืน

ใหก้บัทรัพยากรนั้น 

 ความเป็นส่ิงหายากของทรัพยากรคือเกณฑ์การตรวจสอบสภาพทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัเท่ากบัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาเพราะทรัพยากรวฒันธรรมจ านวนหน่ึงเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้ว

หมดไปเลยไม่อาจสร้างประดิษฐ์ให้มีคุณค่าทัดเทียมของดั้ งเดิมได้ ในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวจึงสร้าง

กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อช่วยพยุงอายุของทรัพยากรให้ยืนยาวต่อไป ทรัพยากรท่ีหาไดย้ากในพื้นท่ีท่องเท่ียว

บางแห่งจะสร้างปราการป้องกนัเพื่อใหผู้ม้าเยอืนไดช่ื้นชมเพียงพอมองเห็น ของหายากบางอยา่งเก่ียวขอ้งกบั

ศาสนาความเช่ือปรากฎมีร่องรอยของการเคารพบูชาดว้ยดอกไม ้ผา้แพรพรรณหลากสีและทรัพยสิ์นประเภท

ธนบตัรท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ซ่นไหวไ้วใ้นท่ีหลายแห่งซ่ึงจดัแสดงของหายากมีระบบป้องกนัภยัอยา่งแน่นหนา

นอกเหนือไปจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้กษาความปลอดภยับริเวณนั้นแลว้ เพชรเม็ดใหญ่ท่ีประดบัไวบ้นยอดสุดของ

เจดียส์เวกาดองนั้นอยูใ่นต าแหน่งท่ีปลอดภยัโดยอาจไม่ตอ้งมีใครคอยเฝ้าระวงั 

 ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมคือส่ิงท่ีน่าพิจารณาอีก

ประเด็นหน่ึง ทรัพยากรทางวฒันธรรมในพื้นท่ีหลายแห่งมีเอกลกัษณ์โดดเด่นน่าสนใจอยา่งยิ่ง แต่ยงัอาจไม่

พร้อมจะรองรับการท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเหตุผลต่าง ๆ เช่น ยงัไม่มีถนนเขา้ถึงแหล่ง

วฒันธรรมนั้นได ้ขาดผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรนั้น บริการพื้นฐาน เช่น ห้องน ้ า ท่ีทิ้งขยะมูลฝอย หรือท่ี

พกัชั่วคราวระหว่างมาเยือนก็ยงัไม่มี ฯลฯ แหล่งทรัพยากรวฒันธรรมของบางท้องท่ีมีอายุเก่าแก่และ

ปราศจากการบ ารุงรักษาจึงอยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรม ซ่ึงท าให้ไม่มีศกัยภาพท่ีจะรองรับการท่องเท่ียวได้

เช่นกนั โบสถว์ิหารของวดัวาอารามหลายทอ้งท่ีถูกทิ้งร้างไปเพราะทางวดัมีอาคารสถานหลงัใหม่ จิตรกรรม

ฝาผนงัและศิลปกรรมตกแต่งโบสถว์ิหารหลงัเก่าท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนานมีอนัตอ้งเส่ือมสลาย

ไปกบัแดดฝนกว่าจะไดรั้บการอนุรักษ์อยา่งถูกหลกัวิชาการบางท่ีก็สายเกินไปเห็นไดพ้อเป็นตวัอย่างเช่น

จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถหลงัเก่าของวดัคงคาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นงานฝีมือช่าง

สมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์หรืองานปูนป้ันเก่ียวกบัพุทธประวติัท่ีผนงัสกดัหนา้ของวหิาร วดัไลย ์อ าเภอท่ารุ้ง 

จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นผลงานศิลปะสมยัอยธุยา ศกัยภาพรองรับของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติบางคร้ังขาดการประเมินก็อาจน าความเสียหายมาสู่มรดกวฒันธรรมในท่ีแห่งนั้นไดเ้ช่นกนั 

กรณีของวดัพระแก้วและพระบรมหาราชวงัอธิบายปัญหาน้ีได้อย่างแจ่มชัด จากการจดัอนัดบั 10 แหล่ง

ท่ อ งเท่ี ยวประ เภทพระราชวังใน เอ เชี ยของเว็บ ไซต์ ซี เอ็น เอ็นผลปรากฎว่าว ัดพ ระแก้วและ

พระบรมมหาราชวงัติดอยูใ่นอนัดบัท่ี 3 เพราะมีผูม้าเยือนมากถึง 8,000,000 คนต่อปี ดว้ยประสงคจ์ะให้ผูค้น

ทุกภาคส่วนไดมี้โอกาสเขา้ไปช่ืนชมความงดงามอลงัการของมรดกวฒันธรรมแห่งน้ีแต่อาจพลาดไปในเร่ือง

ขนาดพื้นท่ีและจ านวนผูค้นท่ีหลัง่ไหลเขา้ไปท่องเท่ียวบริเวณภายใน จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวมากเกินไปการ
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เดินชมส่วนต่าง ๆ ติดขดัเท่า ๆ กับการจราจรบนถนนสายต่างๆ ของกรุงเทพฯ และท่ีได้รับการวิจารณ์

โดยเฉพาะการวิจารณ์แบบอนไลน์เช่น เวบ็ th.tripadvisor.com/Attractio-Review ก็คือจ านวนห้องสุขาน้อย

เกินไป ตอ้งรอคิวยาวและนานกว่าจะได้ใช้บริการ แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งท่ีมีผูม้าเยือนมาก ๆ เช่นกนั

อย่างเช่นพระราชวงัโปตาลา กรุงลาซาของทิเบต ซ่ึงแกปั้ญหาโดยการก าหนดจ านวนคนท่ีจะข้ึนไปเยือน

พระราชวงับนยอดเขาแห่งนั้น คณะทวัร์จะตอ้งไปแจง้ความประสงค์การไปเยือนล่วงหน้าก่อนการเยือน 1 

วนั ซ่ึงทางเจา้หนา้ท่ีจะจดัคิวเวลาใหข้ึ้นไปเยอืนสถานท่ีแห่งนั้นตามการมาจองก่อนหลงัตามล าดบั กรณีของ

การไปเยอืนพระราชวงัโปตาลาเช่นนั้นมีความเหมาะสมทั้งดา้นศกัยภาพการรองรับและเป็นการใหผู้ม้าเยอืน

จากต่างแดนไดมี้เวลาท าความคุน้เคยกบัพื้นท่ีท่ีมีอ๊อกซิเจนเบาบางเป็นเวลา 1 วนั ก่อนการออกแรงข้ึน-ลง

ยอดเขาท่ีตั้งพระราชวงัดงักล่าว 

 การส ารวจการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรเป็นอีกเกณฑ์หน่ึงท่ีวิฟเวอร์(Weaver 2000) ซ่ึงกล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ไดเ้สนอแนะไวเ้พื่อให้การจดัทรัพยากรท่องเท่ียวสัมฤทธ์ิผล มรดกวฒันธรรมทั้งหลายท่ีมีศกัยภาพ

รองรับการมาเยือนของนักท่องเท่ียวได้มากก็อาจจะตอ้ง (เตรียมการอนุรักษ์) ให้มากไวเ้ป็นพิเศษ แต่ถ้า

แหล่งมรดกท่ีการเข้าถึงเป็นไปได้ยากและหรือมรดกวฒันธรรมนั้นเปราะบางเส่ียงต่อความเสียหายอนั

เน่ืองจากการมีผูเ้ขา้ไปเยือนมากเช่นน้ีก็อาจจะจดัสร้างเลียนแบบมรดกจริงไวใ้นท่ีอ่ืนเพื่อให้ผูม้าเยือนได้

เขา้ถึงและช่ืนชมได้ ดงัตวัอย่างเช่นกรณีภาพเขียนผนังถ ้ าในลาสโคซ์ (Lascaux) ประเทศฝร่ังเศสท่ีมีการ

จ าลองภาพเขียนดงักล่าวไว ้

นอกถ ้าเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมแทนของแทใ้นถ ้าท่ีเขา้ไปเยอืนไดย้ากล าบาก มรดกวฒันธรรมบางอยา่ง

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัศาสนาความเช่ือไม่สามารถท่ีจะดูหรือพูดถึงไดเ้ลยในบริเวณท่ีตั้งของมรดกภูมิปัญญา 

ขอ้มูลเก่ียวกบัมรดกประเภทน้ีจึงอาจน าไปเผยแพร่ในรูปของส่ืออ่ืน ๆ รวมทั้งซีดี/ดีวีดี และส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 

มรดกวฒันธรรมในท่ีหลายแห่งอาจจะเดินทางไปเยือนถึงถ่ินท่ีได้โดยความสะดวกแต่ก็มีกฎระเบียบ

เคร่งครัดท่ีตอ้งระมดัระวงัอย่างมากระหว่างการเยื่ยมเยือนโดยเฉพาะในมรดกวฒันธรรมประเภทศาสน

สถานและโบราณสถานท่ียงัมีการประกอบกิจอยู ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะพบวา่ใหถ้อดรองเทา้ก่อนเขา้

โบราณสถานและศาสนสถานนั้นเป็นแบบแผนท่ีปฏิบติักนัอยู่แพร่หลายเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้

เกียรติแก่สถานท่ีท่ีมีบทบาทความส าคญัเชิงจิตวิญญาณ ระเบียบลกัษณะน้ีถือเคร่งเป็นอยา่งมากในการไป

เยอืนศาสนสถาน เช่น การเขา้ไปกราบไหวเ้จดียช์ะเวดากองท่ีผูเ้ขา้ไปเยือนตอ้งถอดรองเทา้และเดินเทา้เปล่า

ไปยงัตวัเจดียไ์ม่วา่ตอนนั้นอากาศจะร้อนหรือเยน็ก็ตามเพื่ออานิสงฆท่ี์จะบงัเกิดจากการกระท าท่ีเป็นไปดว้ย

ความเคารพศรัทธาผูจ้ะขอเขา้ไปเยอืนศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาหรือท่ีรู้จกักนัในนามคุรุควารา (วดั

ซิกขก์รุงเทพ) ตรงพาหุรัตซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาของชาวซิกส์ก็จะตอ้งแต่งกายสุภาพ ห้าม

นุ่งกางเกงขาสั้ นหรือกระโปรงสั้ น แต่กตอ้งสวมใส่กระโปรงและกางเกงยาวคลุมหัวเขา้ สวมเส้ือปกปิด
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ร่างกายมิดชิดไม่เปิดไหล่ ชั้นล่างของคุรุดวารามีเจา้หนา้ท่ีคอยแนะน าก ากบัใหผู้ม้าเยอืนแต่งกายตามระเบียบ

โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่ใช่ชาวซิกขจ์ะตอ้งใชผ้า้โพกศรีษะเป็นผา้สีเหลืองท่ีทางสมาคมตระเตรียมไวใ้หผู้ม้าเยอืนได้

ใชข้ณะเขา้มาเยือนสถานท่ีแห่งน้ี ทางสมาคมยงัอนุญาตใหผู้ม้าเยือนไดมี้ส่วนร่วมกบัการประกอบพิธีต่าง ๆ 

ท่ีจดัอยูเ่ป็นประจ าทุกวนั อาทิ ให้รับประทานอาหารเชา้ท่ีมีบริการให้จากนั้นฟังการสวดตามแบบของซิกข ์

หากมีเวลาก็สามารถเดินเขา้ไปแสดงความเคารพคมัภีร์ท่ีจดัเก็บอยู่ในกล่องต่างๆ ซ่ึงผูแ้สดงความเคารพจะ

ใชแ้ซ่ท่ีท าจากขนจามรีปัดไปมาเหนือกล่องใส่คมัภีร์ ชาวซิกขจ์ะสวดมนตไ์ปดว้ยระหวา่งท่ีปัดแซ่ขนจามรี

ไปบนคมัภีร์ นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางจิตวิญญาณโดยแทเ้พราะเปิดโอกาสให้สาธารณะไดเ้ขา้ไปแสดง

ความเคารพและเจริญธรรมไดอ้ยา่งเสรี 

 ด้วยเหตุท่ีการจัดการท่องเท่ียววฒันธรรมเป็นธุรกิจด้านการบริการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

ตรวจสอบสภาพการตลาดให้กบัทรัพยากรวฒันธรรมตลอดเวลาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลการ

ท่องเท่ียวท่ีรายไดผ้ลก าไรจะลดลงไป เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มหลกัของทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีกล่าวมา

ข้างต้นพอจะเห็นได้ว่าทรัพยากรประเภทมรดกวฒันธรรมท่ีอยู่ในความดูแลของรัฐอาจจะไม่ต้องพึ่ ง

การตลาดมากเท่ากบัการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีอาศยัทรัพยากรเทศกาลงานประเพณี ทรัพยากรชาติพนัธ์ุและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมในความดูแลของรัฐนั้นปกติจะเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป อีกทั้งการ

เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงก็มีไม่มาก อุทยานประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์เคยจดัแสดงหลกัฐานโบราณคดี

และประวติัศาสตร์อยา่งไร ส่วนใหญ่ก็ยงัคงน าเสนอเร่ืองราวในอดีตคลา้ยท่ีเคยด าเนินกนัมา นอกจากจะพบ

หลกัฐานใหม่ ๆ ก็อาจจะน ามาเพิ่มเติมในการน าเสนอเร่ืองราว แต่การท่องเท่ียวท่ีตอ้งอาศยัทรัพยากรร่วม

สมยัซ่ึงมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาอีกทั้งยงัมีคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบา้นและประเทศอ่ืน ๆ นอกทวปีเอเซีย

อย่างเทศกาลงานประเพณี เทศกาลโอกาสพิเศษ การจดัแสดงงานศิลปะประเภทต่างๆ การจดัการประชุม 

รวมถึงการจดัมหกรมสวนสนุกแนวใหม่ ๆ ฯลฯ เหล่าน้ีตอ้งโฆษณาประชาสัมพนัธ์และด าเนินการร่วมกบั

เครือข่ายหลากหลาย การจดัการท่องเท่ียวท่ีประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายยิ่งตอ้งท าการตลาด

อยา่งมืออาชีพเพราะความสัมฤทธ์ิผลของการจดัการคือเกียรต์ิประวติัภาพลกัษณ์และผลก าไรดงัรายละเอียด

ท่ีจะกล่าวถึงในบทถดัไป 
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2.3 ผลกระทบบวกของการท่องเทีย่ว 

 เกณฑ์การตรวจสอบสภาพของทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมตามแนวทางท่ีวิฟเวอร์ (Weaver 

2000:  151-154) เสนอไวข้า้งตน้นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยปรับตดัเพิ่มบริบทต่าง ๆ ของการจดัการทรัพยากร

ให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขปัจจยัต่าง ๆ โดยเฉพาะตลาดการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงอยู่

ตลอดเวลา ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียวจะต้องคอยสอดส่องสภาพของทรัพยากร

ท่องเท่ียววฒันธรรมอย่างใกลชิ้ดเพราะ ณ บดัน้ี ก็ยงัไม่ปรากฎว่ามีหน่วยงานใดท่ีมีอ านาจเด็ดขาดในการ

ประเมินคุณภาพของการจดัการท่องเท่ียววฒันธรรม การท่องเท่ียวจึงอาจน ามาทั้งผลดีและผลกระทบลบอยู่

เนือง ๆ ทั้งน้ีดงัจะไดอ้ภิปรายถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก่อนผลทางสังคม 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากการลงทุนแขนงอ่ืน ๆ ตรงประเด็นท่ี

ผูบ้ริโภค (นักท่องเท่ียว) จะต้องเดินทางไปซ้ือสินค้า (การท่องเท่ียว) จากแหล่งผลิต (ปลายทางการ

ท่องเท่ียว) ดว้ยตวัเอง การเคล่ือนยา้ยของผูค้นจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงจ าเป็นตอ้งมีการใชจ่้ายในเร่ืองต่าง ๆ 

ตั้งแต่เร่ิมตน้เดินทางระหวา่งการท่องเท่ียวและเม่ือเดินทางกลบั โดยรวมแลว้เห็นไดค้ร่าว ๆ วา่การใชจ่้ายจะ

มีอยูม่ากช่วงท่ีก าลงัท่องเท่ียว กระแสเงินตราท่ีสะพดัในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมูลเหตุจูงใจหลกัให้มีการลงทุน

ท าธุรกิจดา้นน้ีกนัอยา่งกวา้งขวาง ทัว่ทุกภูมิภาคของโลกให้ความส าคญัในการพฒันาการท่องเท่ียวกนัอยา่ง

เป็นระบบดว้ยเช่ือมัน่ตามหลกัเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมวา่การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายได้

ในรูปเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัพอ ๆ กนักบัอุตสาหกรรมแขนงอ่ืน ๆ (สุวฒัน์ จุธาภรณ์ และจริญญา เจริญ

สุกใส, 2544:  79) เงินตราต่างประเทศท่ีได้เพิ่มข้ึนมาจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะช่วยสร้างเสถียรภาพ

ให้กบัดุลการช าระเงินของประเทศ ปัญหาความเสียเปรียบในเร่ืองดุลการช าระเงินของประเทศจึงผอ่นคลาย

ลงไดบ้า้ง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2533:  20) ตวัเลขรายไดจ้ากการลงทุนทางการท่องเท่ียวให้ความ

เช่ือมัน่แก่รัฐบาลไทยท่ีจะตอบรับกระแลโลกาภิวฒัน์ของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา ท่ีใหมี้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งเป็นกิจจลกัษณะ 

เพื่อให้การท่องเท่ียวน าเงินตราเข้าสู่ประเทศในช่องทางต่าง ๆ ทั้ งการใช้จ่ายโดยตรงและภาษีจากการ

ท่องเท่ียว (Weaver และ Opperman, 2000:  248-255) ขณะเดียวกนัรัฐก็หวงัวา่การท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดการ

ว่าจ้างแรงงานทั้ งท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวโดยตรงและการว่าจ้างแรงงานทางอ้อม ตามหลักทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมตะวนัตกท่ีเก่ียวกับผลของตวัทวี (Multiplier Effect) ซ่ึงมีสาระว่าการใช้จ่ายของ

นักท่องเท่ียวคร้ังหน่ึงกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริการในกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามมา (Lea, 1988:  38) 

นอกจากน้ีนกัเศรษฐศาสตร์ยงัหวงัต่อไปอีกวา่การท่องเท่ียวจะกระตุน้ให้ท่องถ่ินท่องเท่ียวแต่ละแห่งไดน้ า
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ทรัพยากรธรรมชาติมาแปรเปล่ียนเป็นของท่ีมีมูลค่าหลากหลายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการท าหัตถกรรมของท่ี

ระลึกของฝากจากวสัดุธรรมชาติประเภทไมแ้กะสลกั เคร่ืองจกัรสาน ผา้ทอพื้นเมือง เคร่ืองเขิน เคร่ืองเงิน 

เคร่ืองป้ันดินเผา และของกินของใชอ่ื้น ๆ อีกมากมาย 

 พิจารณาดว้ยตวัอยา่งจากชุมชนในท่ีต่าง ๆ ซ่ึงเกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือธุรกิจการท่องเท่ียวเฟ่ืองฟู 

น่าจะเป็นหลกัฐานถึงคุณงามความดีของการท่องเท่ียวตามประเด็นต่าง ๆ ท่ีระบุมาขา้งตน้ไดเ้ป็นรูปธรรม

ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีพบวา่ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีการบริการหลากหลายเพื่อ

สนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เห็นไดง่้าย ๆ จากกรณีของถนนขา้วสาร (ปรารถนา รัตนะสิทธ์ิ, 2537) 

สมยัรัชกาลท่ี 5 ถนนแห่งน้ีเป็นเพียงทางเดินเท้าแคบ ๆ เรียกว่าตรอกขา้วสาร ภายหลังการปรับปรุงการ

คมนาคมของพระนครภายใตก้ารควบคุมของกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เสนาธิการกระทรวงโยธาธิการ

สมยันั้นถนนขา้วสารจึงเกิดข้ึน เป็นถนนท่ีมีความยาวเพียง 500 เมตร เช่ือมระหว่างถนนจกัรพงษ์กบัถนน

ตะนาว มีผูค้นตั้งบา้นเรือนเรียงรายทั้งสองฝ่ังถนนส่วนใหญ่คือคนไทย รองลงไปเป็นชาวจีนท่ีสร้างห้องแถว

โดยใชพ้ื้นท่ีชั้นล่างเป็นท่ีคา้ขาย ส่วนชั้นบนเป็นท่ีอยูอ่าศยันอกจากนั้นยงัมีชาวมุสลิมอยูบ่า้ง ถนนขา้วสารมี

การเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัจากถนนท่ีเงียบสงบร่มร่ืนดว้ยร่มไมใ้บบงั เร่ิมมีผูค้นจากต่างจงัหวดัเขา้มา

หาบา้นเช่าราคาถูกในยา่นน้ี ภายหลงัปี พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา ท่ีมีการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ช่วงปี พ.ศ. 2515-2516 บริษทัทวัร์แห่งหน่ึงรับบริการพานกัเรียนจากประเทศออสเตรเลีย

มาเท่ียวเมืองไทยและตอ้งการท่ีพกัราคาถูกท่ีอยูใ่กล ้ๆ กบัแหล่งท่องเท่ียวใจกลางพระนคร จุดน้ีกระตุน้ให้

เกิดกิจการบ้านพักท่ีเรียกว่า “เกสต์เฮาส์” ข้ึนท่ีถนนข้าวสารเป็นคร้ังแรก การบอกเล่าต่อ ๆ กันของ

นกัท่องเท่ียวรุ่นต่อรุ่นกระตุน้ใหกิ้จการเกตส์เฮา้ส์ยา่นถนนขา้วสารเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี

ตอ้งการท่ีพกัราคาประหยดัและเป็นจุดท่ีจะเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนทั้งในและนอกราชอาณาจกัร 

หนงัสือคู่มือเดินทางท่องเท่ียวฉบบัภาษาต่างประเทศทุกเล่มต่างแนะน าท่ีพกัยา่นถนนขา้วสารดว้ยกนัทั้งนั้น 

อาทิ หนงัสือ The Rough Guide to Thailand ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัถนนแห่งน้ีไวว้า่ “นกัท่องเท่ียวแบกเป้เกือบ

ทุกคนต่างมุ่งไปท่ีถนนขา้วสารเพื่อท่ีพกัแรมราคาถูกท่ีสุด และใช้ชีวิตยามราตรีไดเ้ยี่ยมท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพฯ ซ่ึงมีบริการอ านวยความสะดวกทุกอย่างทั้งท่ีพกั ผบับาร์ ร้านอาหารท่ีมีให้เลือกอย่างนานาชาติ 

บริการโทรศพัทท์างไกล ร้านอินเตอร์เน็ตราคา 50 สตางคต่์อนาที ตลอดจนแหล่งเส้ือผา้ราคาถูก”(Grayและ 

Ridout, 2004:  100) นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2543 ท่ีมีการจดักิจกรรมและการแสดงบนเวทีเทศกาลสงกรานต์

จากผูใ้ห้การสนบัสนุนแหล่งต่าง ๆ กระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวนนบัพนัคนไดเ้ขา้ไปร่วมงานและ

ท่องเท่ียวในยา่นถนนขา้วสารมากยิ่งข้ึน ช่ือของถนนแห่งน้ีขจรขจายไปทัว่โลก วงการบนัเทิงทั้งภาพยนตร์

และมิวสิควีดีโอหลายบริษทัใช้ถนนขา้วสารเป็นฉากถ่ายท า อเล็กซ์ การ์แลนด์ ผูป้ระพนัธ์ภาพยนตร์เร่ือง 

The Beach ซ่ึงถ่ายท าบางส่วนท่ีถนนขา้วสารเคยกล่าวถึงถนนแห่งน้ีไวใ้นรายการวทิย ุBBC Radio 1 วา่ “จะ
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มีท่ีไหนหนอท่ีมีคนสารพดัชาติมารวมตวักนัท่ีน่ี ท่ีถนนขา้วสาร ถนนท่ีเต็มไปดว้ยเร่ืองเหลือเช่ือ จะหาเทปผี

จากวงดงัวงไหนในโลกก็ไดน้อกเหนือจากท่ีพกัราคาถูก” จากอดีตท่ีเคยบเงียบสงบภายหลงัพระอาทิตยต์ก

ดิน ปัจจุบนัถนนขา้วสารกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่มีเวลาหลบัใหล กล่าวกนัอยา่งไม่มีตวัเลขยืนยนัวา่ใน

แต่ละวนัของฤดูกาลท่องเท่ียวน่าจะมีเงินตราหลกัลา้นแพร่สะพดัอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี 

 ถนนขา้วสารเป็นยา่นท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีเปิดบริการตลอดปี หากจะใชเ้ป็นตวัอยา่งอธิบายผลของ

การท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดการว่าจา้งงานก็อาจจะไม่ชดัเจนเท่ากบักรณีของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเวลาปิด-เปิด

แน่นอนเป็นประจ าทุกปี อย่างเช่นท่ีถือปฏิบติักนัอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยาน

แห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยมานานและเป็น

เป้าหมายหน่ึงของผูท่ี้รักการท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งได้ไปเยือนในชั่วชีวิตน้ี อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีพื้นท่ี

ทั้งหมด 217,575 ไร่ ยอดภูกระดึงเป็นพื้นท่ีราบสูงจากระดบัทะเล 1,300 เมตร มีพื้นท่ี 348.12 ไร่ จึงมีอากาศ

ค่อนขา้งเยน็สบายตลอดปี และค่อนขา้งหนาวถึงหนาวจดัในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิลดลง

ถึง 0องศาเซลเซียสอยู่บ่อย ๆ เป็นสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชพนัธ์ุท่ีพบไดใ้นเขต

หนาว อยา่งเช่นไมส้นเขาทั้งชนิดสองใบและสนสามใบ ตลอดจนตน้เมเป้ิล กุหลาบพนัปี อีกทั้งเฟิร์นชนิด

ต่าง ๆ การไปเยือนภูกระดึงอยา่งมีอรรถรสและช่ืนชมแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติทุกจุดทุกมุมตอ้งใชเ้วลา

ทั้งหมด 3 วนับนยอดภู บรรยากาศยามเชา้ตรู่และยามค ่าท่ีมีหมอกลงและหนาวเหน็บท าให้ตอ้งสวมเส้ือผา้

หนา ๆ อยา่งท่ีชาวยโุรปนุ่งห่มกนัน่าจะเป็นเสน่ห์ส่วนหน่ึงท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยหลัง่ไหลไปเยอืน

ภูกระดึงนอกเหนือจากความงามของทิวทศัน์ตามธรรมชาติท่ีมีอยูร่ายรอบ ช่วงเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปี

ใหม่มีวนัหยดุหลายวนัติดต่อกนับา้นพกัทั้งหมด 20 หลงั ส าหรับนกัท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติถูกจบัจอง

จนหมดส้ินมาล่วงเป็นเวลานบัเดือน บนลานสนามหญา้โล่ง ๆ ใกล ้ๆ ท่ีท าการอุทยานก็เต็มไปดว้ยเต็นท์ท่ี

พกัแรมของนักท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2554 มีผูม้าเยือนทั้งส้ิน 63,811 คน เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย 63,108 ท่ี

เหลือเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เพื่อการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงไดก้ าหนดให้มีการ

ท่องเท่ียวในบริเวณอุทยานไดต้ั้งแต่เดือนตุลาคมไปกระทัง่ถึงเดือนพฤษภาคมของปีต่อไป เวลาตั้งแต่เดือน

มิถุนายนกระทัง่ส้ินเดือนกนัยายนเป็นช่วงฤดูฝนท่ีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติในบริเวณอุทยานแห่งชาติภู

กระดึงจะไดพ้ลิกฟ้ืนคืนชีวิตไดบ้า้งภายหลงัท่ีถูกเบียดเบียนจากนกัท่องเท่ียวมานานนบั 8 เดือนเต็ม ๆ การ

ข้ึนไปพกัผอ่นท่องเท่ียวบนยอดภูกระดึงตอ้งใช้เวลาเดินเทา้ทั้งส้ินราว 8 ชัว่โมง นบัเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่

ธรรมดาจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัแรงงานรับจา้งเพื่อแบกหามสัมภาระต่าง ๆ ของนกัท่องเท่ียวจากท่ีท า

การอุทยาน (เชิงดอย) ข้ึนไปถึงท่ีพกับนยอดดอย แรงงานรับจา้งแบกสัมภาระท่ีอุทยานทั้งหมดคือชาวบา้นผู ้

มีถ่ินฐานอยู่ตามชุนชนต่าง ๆ ในละแวกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ฤดูท่องเท่ียวของปีหน่ึง ๆ จะมีแรงงาน

รับจา้งท่ีเรียกตามภาษาทอ้งถ่ินว่า “ลูกหาบ” ราว ๆ 500 รายเขา้มาให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็น
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แรงงานเพศชาย แรงงานลูกหาบเหล่าน้ีปกติประกอบอาชีพท านาท าไร่และรับจา้งทัว่ไปเม่ือว่างจากงานใน

ไร่นา การเขา้มารับหนา้ท่ีลูกหาบจะมีรายไดเ้ฉล่ียคนละ 15,000 ต่อฤดูกาลท่องเท่ียวนบัวา่เป็นรายไดพ้ิเศษท่ี

ช่วยจุนเจือครอบครัวไดอี้กหนทางหน่ึง การมีงานท าในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวช่วยให้เขาเหล่าน้ีไม่ตอ้งละถ่ิน

ฐานเพื่อไปหางานท านอกฤดูกาลผลิตอย่างไร้จุดหมาย นอกจากกรณีการมีรายไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมการ

บริการของลูกหาบท่ีอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแลว้จะพบไดว้่าเกือบทุกพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีมีฤดูกาลท่องเท่ียว

ชัดเจน การท่องเท่ียวก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจเช่นกัน โดยเฉพาะแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีการจดังานโอกาสพิเศษ (events) เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กบัแหล่งท่องเท่ียวอย่างเช่นงานแสง สี 

เสียง และส่ือผสมพิเศษท่ีนิยมจดักนัท่ีปรากฎในงานเผาเทียนเล่นไฟของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั งาน

นพพระเล่นเพลงของอุทยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร งานพระนครคีรีของอุทยานประวติัศาสตร์พระนคร

คีรี งานอนุสรณ์ดอนเจดียข์องจงัหวดัสุพรรณบุรี และงานสัปดาห์ขา้มแม่น ้ าแควของจงัหวดักาญจนบุรี ฯลฯ 

งานโอกาสพิเศษเหล่าน้ีจดัข้ึนปีละคร้ัง ผูค้นในทอ้งถ่ินจ านวนนบัพนัต่างเฝ้ารอให้วนังานมาถึงเร็ว ๆ จะได้

จดัหาสินค้า อาหาร ของท่ีระลึก และบริการต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเท่ียว การจดังานเผาเทียนเล่นไฟตอน

เทศกาลลอยกระทง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 มากระทัง่ปัจจุบนัไดน้ ารายไดม้าสู่ผูค้นในชุมชนเมืองเก่า (สุโขทยั) 

หลายลา้นบาท 

 ในแง่ของสังคมและวฒันธรรมนั้นเช่ือว่า นโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในทางท่ีสร้างสรรคน์านปัการเช่นกนั กล่าวคือหวงักนัวา่การท่องเท่ียว

จะสร้างสันติภาพให้แก่โลก ช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม กระตุ้นให้เกิดความรักและความ

ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดี และรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ อนัจะเป็น

พื้นฐานของความเป็นสังคมท่ีดีต่อไป (สุวฒัน์ จุธาภรณ์ และจริญญา เจริญสุกใส, 2544:  83-84) ในดา้นของ

ส่ิงแวดล้อมก็หวงัได้อาศัยการท่องเท่ียวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ นักท่องเท่ียวช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มชุมชน และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งได้เร่ง

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน (วรรณา ศิลปอาชา,2545:  167-168) 

 การเดินทางท่องเท่ียวนอกจากจะได้พกัผ่อนสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายดีตามมาแล้วการ

เดินทางท่องเท่ียวยงัเป็นโอกาสท่ีนกัเดินทางจะไดเ้ก็บเก่ียวขอ้เท็จจริงและความรู้ต่าง ๆ ท่ีประสบระหวา่ง

เดินทางและในแหล่งท่องเท่ียว ยามปกติโดยทัว่ไปคนไทยอาจจะมีความรู้สึกกบัประเทศเพื่อนบา้นอยา่งใด

อยา่งหน่ึงตามพื้นฐานขอ้มูลจากแหล่งภายในประเทศ เช่น รู้สึกวา่คนลาวและคนเขมรยงัดอ้ยพฒันาลา้หลงั

ทางเทคโนโลยี ส่วนคนญวนก็ไม่น่าคบเพราะชอบเอาเปรียบทนัทีท่ีมีโอกาส ยิ่งกบัพม่าดว้ยแลว้ความรู้สึก

โนม้นา้วไปทางดา้นลบทั้งนั้น ในอดีตก็เคยเป็นอริราชศตัรูระดบัชาติ ปัจจุบนัแรงงานผดิกฎหมายชาวพม่าก็

สร้างปัญหาให้กบัเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของไทยอยูเ่นือง ๆ เห็นไดช้ดัเวลามีวิกฤตให้ตอ้งสั่ง
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ปิดด่านท่ีชายแดนระหวา่งประเทศ พอคนไทยไดมี้โอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเพื่อนบา้นก็จะมีความ

เขา้ใจและอาจเห็นใจผูค้นในประเทศเพื่อนบ้านยิ่งข้ึน การท่ีประเทศเพื่อนบ้านตอ้งผ่านอุปสรรคทั้งทาง

ธรรมชาติและทางการเมืองการปกครองระบบศกัดินา ระบบอาณานิคม และอ านาจรัฐบาล เผด็จการนั้น

เศรษบกิจจึงตอ้งตกต ่า สังคมก็ทรุดโทรม ส่งผลใหผู้ค้นมีพฤติกรรมประหน่ึงเก็บกด อาจท าให้ภาพท่ีปรากฎ

ดูไม่เป็นท่ีน่าช่ืนชมส าหรับคนไทยเท่าใดนัก ในท านองเดียวกนัเม่ือนักท่องเท่ียวชาวตะวนัตกได้มาเยือน

เมืองไทยคร้ังเดียวก็พอจะเปล่ียนภาพพจน์เก่ียวกบัผูห้ญิงไทยไดว้า่ การขายบริการไม่ใช่อาชีพหลกัของสตรี

ไทยส่วนใหญ่ อีกทั้งแบบแผนพฤติกรรมของคนไทยก็อยูใ่นกรอบระเบียบตามธรรมเนียมของคนในสังคม

เกษตรกรรม มิไดอ้ยูใ่นโครงสร้างท่ีหละหลวมอยา่งท่ีนกัวิชาการชาวอเมริกนัเคยยืนยนัไว ้การท่องเท่ียวจึง

ช่วยสร้างความเขา้ใจอนัเป็นพื้นฐานไปสู่มิตรไมตรีระหวา่งประเทศและสันติภาพแห่งโลกต่อไป 

 ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเภทมรดกวฒันธรรมส่วนใหญ่ทั้งอุทยานประวติัศาสตร์ 

พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ และพระราชวงัในท่ีต่าง ๆ ล้วนได้รับการอนุรักษ์ไวเ้พื่อให้ประชาชนได้ช่ืนชมและ

ภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีของประเทศชาติ (Godfrey และ Clarke, 2000:  4) การฟ้ืนฟูปฏิสังขรณ์มรดกวฒันธรรม

เหล่าน้ีส่วนหน่ึงก็เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัการท่องเท่ียวพกัผอ่น คลา้ย ๆ 

กบัวดัวาอารามทัว่ไปท่ีพยายามดูแลโบราณวตัถุของวดัในอนัท่ีจะดึงดูดความสนใจจากผูมี้จิตศรัทธาไดเ้ขา้

มาท าบุญและท่องเท่ียวพร้อม ๆ กนัไป ยิ่งกวา่นั้นหลายวดัไดจ้ดักิจกรรมงานบุญประเพณีแฝงพิธีกรรมความ

เช่ือเพื่อให้ผูค้นหลัง่ใหลเขา้มาเยือนอยา่งเป็นธุรกิจ ในบรรดาหน่วยงานทั้งหลายท่ีท างานดา้นอนุรักษม์รดก

วฒันธรรมคงไม่มีหน่วยใดโดดเด่นเท่ากบักรมศิลปากร และตวัอยา่งการอนุรักษท่ี์มีผลต่อการท่องเท่ียวอยา่ง

ยิ่งแห่งหน่ึงในปัจจุบนัก็คืออุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เมืองเก่าสุโขทยัท่ีถือวา่เป็นราชธานีแห่งแรกของ

ไทยมีพื้นท่ีครอบคลุมอาณาบริเวณราว ๆ 70 ตารางกิโลเมตร ระหวา่งแม่น ้ ายมทางทิศตะวนัออกและทิวเขา

เต้ีย ๆ ทางทิศตะวนัตกของเมือง ภายหลงัจากท่ีตกเป็นดินแดนภายใตอ้ านาจการปกครองของราชธานีอยุธยา 

สุโขทยัก็แทบจะถูกทิ้งร้าง สมยัรัตนโกสินทร์มีผูค้นจากบริเวณขา้งเคียง เช่น จากจงัหวดัพิษณุโลกและ

จงัหวดัตาก เขา้ไปตั้งบา้นเรือนและใช้ท่ีดินภายในตวัเมืองเก่าและพื้นท่ีรอบ ๆ ท านาท าไร่ มาในสมยัของ

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระแสการสร้างชาติผลกัดนัให้คน้ควา้หาหลกัฐานท่ีมาของความเป็นชาติ

ไทย เมืองเก่าสุโขทยัคือเป้าหมายหน่ึงของภารกิจการเชิดชูความเป็นเอกราชของไทย เร่ืองราวของวีรบุรุษ

ทางวฒันธรรมการเมืองของยุคสุโขทยัได้รับการเปิดผยออกมาพร้อม ๆ กนักบัการส ารวจหลกัฐานมรดก

วฒันธรรมส าคญั ๆ ของอาณาจกัรเก่าแก่แห่งน้ี นับจากนั้นเป็นตน้มาผูค้นในปัจจุบนัก็ไดรั้บทราบขอ้มูล

ความเป็นมาของสุโขทยัราชธานียิ่งข้ึน ปี พ.ศ. 2519 กรมศิลปากรเร่ิมส ารวจเพื่อร่างโครงการแผนแม่บท

อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัเป็นโครงการบูรณปฏิสังขรณ์และศึกษาเพื่อจดัระเบียบการใช้สอยพื้นท่ีของ

ราชธานีแห่งน้ีอยา่งเป็นระบบดว้ยการระดมนกัวิชาการสาขาต่าง ๆ ให้มาเป็นก าลงัส าคญั ในการด าเนินงาน
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ดงักล่าวเป็นคร้ังแรกของประเทศ นอกจากการด าเนินขุดคน้เพื่อศึกษาและการขุดแต่งเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์

ตามหลกัวทิยาศาสตร์เพื่อท่ีจะยดือายุใหก้บัโบราณวตัถุและโบราณสถานแลว้ การโยกยา้ยอาคารบา้นเรือนท่ี

รุกล ้าอยูต่ามเขตโบราณสถานให้ไปอยูต่ามพื้นท่ีจดัสรรท่ีกรมศิลปากรจดัใหใ้หม่ นบัวา่เป็นผลงานช้ินเอกท่ี

ส่งผลให้เมืองโบราณแห่งน้ีมีภาพลกัษณ์ท่ีงดงามเป็นแหล่งท่องเท่ียวศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย

ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ (ปนดัดา จ่ายเจริญ, 2527) การจดัเทศกาลลอยกระทงประจ าปีภายใต้

ช่ืองาน “เผาเทียนเล่นไฟ” ไดเ้พิ่มสีสันให้กบัการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์แห่งน้ีอยา่งยิ่ง องค์การ

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศข้ึนทะเบียนให้สุโขทยั

เมืองเก่าเป็นมรดกโลก นับเป็นเกียรติประวติัท่ีน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกวาระหน่ึง (กรมศิลปากร, 

2521) 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเป็นปรากฎการณ์ปกติท่ีเกิดข้ึนในทุกแห่งหนใน

กระบวนการเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอยา่งก็สูญหายไปตามกาลเวลา ขณะท่ีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งอาจะยงัคง

อยู ่เพราะผูค้นยงัเห็นความจ าเป็นของส่ิงนั้น ๆ ผูค้นในประเทศไทยน่าจะคุน้เคยกบัสภาวการณ์เช่นน้ีตลอด

มา กระนั้นระยะเวลาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างกวา้งขวางน่าจะถูกถาโถมจากการพฒันาประเทศเต็ม

รูปแบบตามอยา่งตะวนัตกตั้งแต่ปี พงศ. 2500 ท่ีเน้นความส าคญัของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหนือกิจกรรม

อ่ืนใด เง่ือนไขเช่นน้ีโน้มน าให้ตอ้งละเลิกหรือลดการด าเนินชีวิตตามครรลองท่ีเคยเป็นมาแต่กาลก่อน และ

เม่ือมีกระแสการท่องเท่ียวท่ีชวนให้ถวิลหาอดีตก็พบว่าไดมี้ความพยายามพลิกฟ้ืนและประชาสัมพนัธ์เพื่อ

ขยายผลของการเติมเต็มความรู้สึกเก่ียวกบัอดีตกนัอีกคร้ัง จึงเห็นไดว้า่ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวรุ่นหนุ่มสาวต่าง

ต่ืนเตน้กบัการไดล้ิ้มลองสัมผสักบัวฒันธรรมประเพณีท่ีปรุงแต่งข้ึนเพื่อรับใชธุ้รกิจท่องเท่ียวอยา่งกวา้งขวาง 

ดงัจะขอยกตวัอยา่งจากการฟ้ืนฟูประเพณีพิธีกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารการกิน การประดิษฐเ์ส้ือผา้

เคร่ืองนุ่งห่ม และการดูแลสุขภาพกบัการรักษาโรค ตลอดจนการส่งเสิรมศิลปหัตถกรรมทอ้งถ่ินในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีต่าง ๆ ปกติในวิถีชีวิตทอ้งถ่ินไทยนั้นประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ลว้นตอบสนองความตอ้งการดา้น

จิตใจเป็นส าคัญ ประเพณีพิธีกรรมท่ีทุกภาคของประเทศถือปฏิบัติมีทั้ งท่ีเน่ืองด้วยพุทธศาสนา และท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือในผสีางเทวดาและอ านาจเหนือธรรมชาติ(ชนญั  วงษว์ภิาค,2537)พุทธศาสนาเป็นท่ีพึ่ง

ทางจิตวญิญาณระยะยาวถึงโลกหนา้ท่ีมีนรก-สวรรคเ์ป็นปลายทาง ขณะท่ีความเช่ือเก่ียวกบัผีสางเทวดาและ

อ านาจเหนือธรรมชาติตอบค าถามระยะใกลท่ี้มีโชคลาภและความปลอดภยัเป็นเป้าหมาย เพื่อให้ตลาดการ

ท่องเท่ียวมีสินคา้ไวค้อยบริการผูบ้ริโภคไดต้ลอดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยร่วมมือกบัทอ้งถ่ินสืบสาน

ประเพณีพิธีกรรมท่ีทอ้งถ่ินยงัปฏิบติัอยูใ่ห้อลงัการและร้ือฟ้ืนประเพณีพิธีกรรมท่ีขาดการสืบทอดใหก้ลบัคืน

มามีชีวิตอีกคร้ัง ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประเพณีพิธีกรรมจึงปรากฎอยู่ในปฏิทินท่องเท่ียวของการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยทุกเดือนในทุกภาคของประเทศ (TAT, มปป.) นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกไปเยอืน
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ไดต้ามความสนใจ การท่องเท่ียวไดท้  าหนา้ท่ีอนัน่าช่ืนชมดว้ยการเท่ียวเทศกาลงานประเพณีไดต้อบสนอง

ความตอ้งการดา้นจิตใจของผูม้าเยอืนทุกหมู่เหล่า 

 การท าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ในธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งกวา้งขวางในช่วงบริหาร

ประเทศของรัฐบาลชุด “คิดใหม่ท าใหม่” ท่ีพยายามส่งเสริมทุกวถีิทางให้ภูมิปัญญาไทยกา้วไกลสู่สากล ทุก

ต าบลถูกกระตุ้นให้หัดคิดท าประดิษฐกรรมเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ผลพวงของการส่งเสริม

ดังกล่าวยงัคงปรากฎให้เห็นได้โดยทั่วไป ตามแหล่งท่องเท่ียวมักมีผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีท าข้ึนจากพื้น

ฐานความรู้ของคนรุ่นเก่าผสมกบัศาตร์ใหม่ ๆ ท่ีประยกุตเ์ขา้ไปเพื่อหวงัจะใหผ้ลิตภณัฑเ์หล่านั้นมีอายุใชง้าน

ได้นาน มีสีสันรูปทรงและรสชาติเป็นท่ีดึงดูดความสนใจผูซ้ื้อ นักท่องเท่ียวจะหยุดพกัหรือท่องเท่ียว ณ 

พื้นท่ีใดก็จะพบงานหัตถกรรม อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองนุ่งห่ม และ

ของเด็กเล่นท่ีเป็นผลิตภณัฑข์องต าบลต่าง ๆวางโชวไ์วใ้ห้เลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยัเสมอ ในบรรดาภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินไดรั้บการปลุกฟ้ืนให้ข้ึนมารับใช้ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวดว้ยกนัแลว้เห็นไดว้่าดูแลสุขภาพ

และการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บเป็นท่ีแพร่หลายยิ่งข้ึนทั้งผลิตภณัฑ์ยาสมุนไพรและการบ าบดัรักษาความป่วยไข้

ดว้ยการนวด อบ ประคบ และนั่งสมาธิ วิปัสสนา อีกทั้งการดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติอย่างชีวจิตและ

แมโครไบโอติก ฯลฯ ลว้นไดรั้บการตอ้นรับจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอยา่งเห็นไดช้ดั 

(ชนญั วงษ์วิภาค, 2548) เป็นท่ีน่าสังเกตว่านกัท่องเท่ียวผูใ้ห้ความสนใจสินคา้และบริการแนวน้ีจะเป็นผูมี้

อายตุั้งแต่ในวยักลางคนข้ึนไปท่ีเร่ิมตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพวา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมาก่อนการดูแลรักษา

ท่ีปลายเหตุ ในกรณีของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบรับกระแสเช่นน้ีก็เพราะอยากจะหาทางเลือกให้กบั

การดูแลตนเองเม่ือความกา้วหนา้ของการแพทยแ์ผนปัจจุบนัแบบตะวนัตกไม่อาจตอบค าถามเก่ียวกบัความ

ป่วยไขบ้างอยา่งได ้(ขวญัทิพย ์ตั้งคงนุช, 2540) 

 จากข้อมูลขา้งต้นเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีน่าพึงปรารถนาทั้งผลทางด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นสังคมและดา้นการอนุรักษด์งัพอจะสรุปเป็นประเด็นใหช้ดัเจนไดด้งัต่อไปน้ีคือ  

1. การท่องเท่ียวเปิดเผยให้เห็นขอ้เทจ็จริงและเพิ่มโอกาสท่ีสามารถน าไปพฒันาเศรษฐกิจให้มี

การประกอบการมากข้ึนและช่วยใหท้อ้งถ่ินแหล่งท่องเท่ียวพึ่งตนเองไดอี้กระดบัหน่ึง 

2. ช่ือเสียงและความนิยมของแหล่งท่องเท่ียวพร้อมทั้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอาจน าไปสู่การ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน ไฟฟ้าและประปา ฯลฯ ของทอ้งถ่ินซ่ึงมีตวัอยา่งยืนยนั

อยู่มากเช่นกรณีการบูรณะเมืองเก่าสุโขทยัเม่ือช่วงปี พ.ศ.2519- พ.ศ. 2530 ท่ีกระตุน้ให้เกิดการขยายถนน

จรดวิถีถ่องระยะทางจากตัวอ าเภอเมืองถึงบ้านเมืองเก่าสุโขทัยจากถนนเทลูกลัง 2 เลนเปล่ียนไปเป็น
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ถนนลาดยางชนิด 4 เลนพร้อมไฟฟ้าสวา่งสองขา้งทาง ช่วยให้การคมนาคมสู่อุทยานแห่งชาติสุโขทยัสะดวก

รวดเร็วยิง่ข้ึนสมกบัเป็นมรดกโลกแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

3. คุณค่าทางจิตวิทยาสังคมส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวคือการช่วยเติมเต็มความตอ้งการจริง

แท้ความถวิลหาอดีตท่ีเคยหล่อหลอมจิตใจให้ชุ่มช่ืน เม่ือมีผูม้าเท่ียวชมมรดกวฒันธรรมเพื่อจุดประสงค์

ดงักล่าวก็เท่ากบัจะช่วยฟ้ืนฟูใหว้ถีิประเพณีดั้งเดิมกลบัมามีชีวติชีวาอีกคร้ังแทนท่ีจะถูกละทิ้งอยา่งไร้อนาคต 

4. การท่องเท่ียวเป็นการเคล่ือนยา้ยผูค้นจากต่างถ่ินให้มาพบกันกับคนเจ้าของถ่ิน (แหล่ง

ท่องเท่ียว) ท่ีอาจมีแบบแผนการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน ในระยะแรกแขกผูม้าเยือน (นักท่องเท่ียว) กับ

เจา้ภาพ (ผูค้นในชุมชนแหล่งท่องเท่ียว) อาจจะรู้สึกแปลกแยกต่อกนัและกนัเพราะมีภูมิหลงัทางสังคมและ

วฒันธรรมแตกต่างกัน คร้ันเวลาผ่านไปการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมท่ีชุมชนมีต่อนักท่องเท่ียวก็อาจ

น าไปสู่ความอดทนในความแตกต่างทางวฒันธรรมไดม้ากข้ึน หากเป็นเช่นน้ีก็เท่ากบัวา่การท่องเท่ียวไดน้ า

สันติภาพมาสู่โลกไดเ้ช่นกนั 

5. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวอาจน าไปใช้ลงทุนใหม่ในการสืบคน้ขอ้มูลให้กบัวฒันธรรมและ

น าผลก าไรจากการท่องเท่ียวไปใช้วางแผนและใช้ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทั้งหลาย ประเด็นน้ีมี

ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความย ัง่ยนืของมรดกวฒันธรรมท่ีดึงดูดความสนใจและมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมาก ๆ 

6. การน าเสนอเร่ืองราวของมรดกวฒันธรรมท่ีเหมาะสมก็สามารถช่วยให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจ

ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีส าคญั ๆ ในการน าชมน าเท่ียวโบราณสถานและศา

สนสถานของยุคสมยัใดก็ตามมีประเด็น (หัวข้อ) ท่ีน่าสนใจท่ีควรให้ผูฟั้งได้รับทราบคือ 1.ประวติัและ

ต านาน 2.รูปทรงและแบบแผนทางสถาปัตยกรรม 3.ลวดลายประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม 4.วสัดุและ

เทคนิคท่ีใชใ้นการก่อสร้างในการถ่ายทอดความเป็นมาของโบราณสถานและศาสนสถานมคัคุเทศก์ตอ้งแยก

ให้ชดัเจนระหว่างประวติัซ่ึงมกัมีหลกัฐานอยา่งใดอย่างหน่ึงสนบัสนุนยืนยนัขอ้เท็จจริง ขณะท่ีต านานคือ

เร่ืองเล่าแบบชาวบา้นท่ีประมวลข้ึนมาเพื่อให้กระจ่างแก่โบราณสถานหรือศาสนสถาน จึงมกัปรากฎตวั

ละครในต านานของท่ีต่าง ๆ อยูเ่สมอเห็นไดช้ดัจากกรณีการน าเร่ืองราวจากมหากาพยร์ามายณะของอินเดีย

มาเช่ือมโยงกบัแหล่งธรรมชาติแหล่งประวติัศาสตร์ของจงัหวดัลพบุรีท่ีมีอยูม่ากมาย นิทานต านานเป็นเร่ือง

ท่ีแต่งเติมเพื่อโบราณสถาน ศาสนสถานมีท่ีมาท่ีไปท่ีไม่อาจยืนยนัดว้ยหลกัฐานใด ๆ ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ได ้

กระนั้นก็เป็นขอ้มูลท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้รับความสนุกเพลิดเพลินอยู่เสมอ คงเป็นเพราะผูฟั้งอย่าง

นกัท่องเท่ียวไดใ้ชจิ้นตนาการเพื่อสานต่อใหส้ถานท่ีเหล่านั้นดูมีชีวติเคล่ือนไหว 
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7. ตามปรัชญาแลว้การอนุรักษม์รดกวฒันธรรมในอดีตนั้นยดึหลกัการท่ีวา่การอนุรักษคื์อการ

ดูแลรักษาเพื่อให้ส่ิงนั้นทรงคุณค่าไวด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของส่ิงของอีกจ านวน

หน่ึงสมควรไดรั้บการสงวนรักษา ส่วนมรดกวฒันธรรมประเภทอาคารสถานท่ีอาจตอ้งการการปฏิสังขรณ์

และบูรณะเพื่อยืดอายุให้ยืนยาวต่อไปด้วยการอนุรักษ์แบบต่าง ๆ คือ การป้องกัน การสงวนรักษา การ

ปฏิสังขรณ์ การสร้างใหม่เพื่อทดแทนของเดิมท่ีถูกท าลายและการบูรณซ่อมแซม การอนุรักษเ์ช่นน้ีตอ้งมีงบ

ค่าใชจ่้ายมหาศาลในแต่ละคร้ังของการด าเนินการ การพึ่งงบประมาณดา้นอนุรักษจ์ากรัฐเพียงอยา่งเดียวไม่

เพียงพอ ท าให้ในระยะหลังจึงโอนอ่อนให้ได้ใช้มรดกวฒันธรรมของชาติเพื่อการช่ืนชมเรียนรู้ภายใต้

กิจกรรมการท่องเท่ียววฒันธณรม การปรับกระบวนทศัน์การอนุรักษเ์ช่นนั้นคือการตระหนกัถึงจุดอ่อนของ

กลยุทธ์แบบเดิม ๆ ท่ีเลือกเพียงคุณค่า (ภายใน) ของมรดกวฒันธรรมเพียงอยา่งเดียวมาเป็นภาระจดังานใน

ปัจจุบนัท่ีแสวงหาความสมดุลระหวา่งการท่องเท่ียวและการอนุรักษ ์ดว้ยตระหนกัถึงผลกระทบลบของการ

ท่องเท่ียวต่อมรดกวฒันธรรมอยา่งจริงจงับางทีคุณค่าของการอนุรักษก์็น่าจะขบัเคล่ือนกระบวนการหาความ

สมดุลระหวง่การท่องเท่ียวและการอนุรักษไ์ด ้

2.4  ผลกระทบด้านลบจากการท่องเทีย่ว 

 ความขดัแยง้และแตกแยกเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีอาจถือวา่เป็นผลพวงจาก

การพฒันาการท่องเท่ียว เป็นเร่ืองธรรมดาของนักท่องเท่ียวท่ีจะน าพาวิถีการด าเนนิชีวิตท่ีคุน้เคยไปด้วย 

แม้ว่าท่ีซ่ึงไปเยือนจะไม่ใช่ถ่ินฐานบ้านเกิดก็ตาม และยิ่งเป็นการมาพกัผ่อนด้วยแล้วนักท่องเท่ียวก็คง

ต้องการอิสรเสรีในการกระท าต่าง ๆ ของตนเป็นอย่างมากเพราะนั่นเป็นวฒันธรรมการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียว (ชนัญ วงษ์วิภาค พ.ศ. 2558 หน้า 86) ภาพการหยอกล้อ การเก้ียวพาราสี และการแสดง

ความสัมพนัธ์ฉนัชูส้าวจึงเป็นส่ิงท่ีมีให้เห็นไดต้ามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ซ่ึงชาวบา้นรู้สึกวา่เป็นส่ิงท่ีขดักบั

แบบแผนเดิม ๆ ของทอ้งถ่ิน บางคนรู้สึกวา่เป็นส่ิงท่ีน่าละอายและไร้ศีลธรรม นกัท่องเท่ียวจากสังคมเมือง

อาจจะไดรั้บแบบอยา่งการด าเนินชีวติเยี่ยงชาวตะวนัตกมาถือปฏิบติัไดอ้ยา่งแนบเนียน แต่ทอ้งถ่ินก็ยงัคงให้

ความส าคญักบัค่านิยมในความบริสุทธ์ิของผูค้นท่ียงัไม่มีเหยา้เรือน หนุ่มสาวชาวบา้นอาจะเคยรับรู้ในเร่ือง

เพศสัมพนัธ์จากส่ือมวลชนดา้นต่าง ๆ มาแลว้ การไดพ้บเห็นพฤติกรรมเช่นน้ีจากผูม้าท่องเท่ียวดูเหมือนจะ

ย ัว่ยใุหใ้คร่เลียนแบบอยา่งยิง่ข้ึน สถิติการตั้งครรภก่์อนแต่งงาน การไดเ้สียกนัก่อนท่ีจะถึงวยัอนัสมควร การ

ท าแทง้และการหยา่ร้างของคู่สมรสวยัรุ่นในชุมชนปัจจุบนัส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรม

ขา้งตน้ของนกัท่องเท่ียว 
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 ในบางชุมชนท่ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในระยะหลงัไดน้ าความขดัขอ้งใจมาสู่ชาวบา้นผู ้

ไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการท่องเท่ียว อาทิ กรณีชาวบา้นริมคลองในเขตอ าเภออมัพวาพากนัตดัตน้ล าพลูง

จนหมดเพราะถูกรบกวนจากเสียงนกัท่องเท่ียวและเสียงเรือท่ีพานกัท่องเท่ียวมาดูห่ิงห้อย ขณะท่ีชาวบา้นริม

แม่น ้าโขงยา่นตลาดเก่าเชียงคานก็ร าคาญกบัเสียงร้องร าท าเพลงเมาสุราจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเช่าบา้นพกัแบบ

โฮมสเตยจึ์งแกปั้ญหาโดยการก่อปูนกั้นผนงัระหวา่งบา้นเพื่อผอ่นเบาเสียงหนวกหูจากหมู่นกัท่องเท่ียวท าให้

รูปลกัณะตลาดห้องแถวอย่างเก่าผิดรูปผิดร่างไปและหมดเส่น่ห์ของตลาดเก่า ส่วนวนัวิสาข์ก็พบว่าภาย

หลงัจากท่ีวฒันธรรมตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้สูบา้นป่าบา้นดอนท่ีปายตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา บา้นเมืองท่ี

เคยสงบร่มเยน็แบบลา้นนาก็กลายเป็นดัง่นรกอเวจีท่ีมีการเช่ามอเตอร์ไซด์ออฟโรดขบัข่ีรอบไหล่เขาเลาะล า

น ้าปายส่งเสียงกึกกอ้งไปทัว่หุบเขา ภาคกลางคืนเสียงกระห่ึมมาจากกิจการบาร์เบียร์ และกิจกรรมฟูลมูลปาร์

ตี วฒันธรรมแปลกปลอมของคนกลายพนัธ์ุเช่นน้ีไดเ้ขา้มาแทนท่ีการหาอยูห่ากินแบบไทใหญ่และลา้นนาไป

เสียส้ิน วิถีทอ้งถ่ินเดิมของปายถอยล่นไปหลบมุมอยู่ตามซอกเหลือบเพราะการท่องเท่ียวไดล้ดบทบาทวิถี

ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นเพียงแบบแผนของชาติพนัธ์ุคนระดบัล่าง (วนัวสิาข ์รัฐกิจวจิารณ์ ณ นคร พ.ศ. 2556) 

 ผลการศึกษาจากอีกหลายพื้นท่ีพบว่าการพฒันาการท่องเท่ียวได้เข้าไปแทรกแซงวิถีเดิมของ

ทอ้งถ่ินโดยไม่ไดคิ้ดถึงผลกระทบท่ีตามมาก็เป็นการกระท าท่ีน่าวิพากษว์ิจารณ์และตอ้งแกไ้ขดงัเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนกบัประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแกว้) ท่ีชาวไทใหญ่จดัเป็นประจ าท่ีบา้นผาบ่อง อ าเภอเมือง และ

งานปอยส่างลองท่ีหน่วยราชการในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัท่ีวดัจองค า 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่าหลายจงัหวดัแถบภาคเหนือโดยเฉพาะท่ีแม่ฮ่องสอนนิยมบวชเณรให้ลูกหลานได้มี

โอกาสเรียนรู้ธรรมะ วยัเด็กมีความคิดจิตใจและความประพฤติต่าง ๆ ยงัสะอาดบริสุทธ์ิ ย่อมจะสืบทอด

แนวคิดและค าสอนตามหลกัศาสนาไดดี้เช่ือวา่หากไดบ้วชลูกจะไดอ้านิสงส์ 8 กลัป์ และบวชลูกคนอ่ืนจะได้

อานิสงส์ 4 กลัป์ งานปอยส่างลองจึงเป็นโอกาสท่ีผูค้นทั้งในครอบครัว วงศญ์าติ และเพื่อนบา้นจะไดส้ะสม

บุญกนัเป็นคร้ังยิ่งใหญ่ในชีวิตทุกคนร่วมแรงร่วมใจกนัอย่างจริงจงั เพราะเช่ือว่าผูร่้วมงานทุกคนจะได้

อานิสงส์แห่งผลบุญร่วมกนั ผูท่ี้เป็นเจา้ภาพใหญ่ในการจดังานเป็นผูท่ี้ได้รับการยกย่องนับถือและได้รับ

เกียรติอย่างสูงสุด ทั้งก่อนการจดังานและภายหลังจากการจดังานแล้ว เพราะผูท่ี้จะได้รับการขอให้เป็น

เจา้ภาพใหญ่ในการจดังานตอ้งเป็นผูท่ี้คนในชุมชนให้การยอมรับ ใหค้วามเคารพนบัถือ ยกยอ่ง และตอ้งเป็น

ผูมี้ฐานะดีหลงัจากเสร็จพิธีแลว้เจา้ภาพใหญ่ยงัไดรั้บความยกยอ่งจากสังคม โดยการเรียกขานดว้ยค าน าหนา้

นามวา่ พอ่ส่าง แม่ส่าง 
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 เม่ือมีการจดังานทุกคนจะพร้อมใจตกนัมาร่วมแรงดว้ยความอ่ิมเอมในผลบุญท่ีจะไดรั้บการท างาน

ในหน้าท่ีต่าง ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการมอบหมายหน้าท่ี ใครมีความสามารถดา้นใดก็ท างานดา้นนั้น ใครว่าง

เวลาใดก็มาท าเวลานั้น ไม่มีใครคิดวา่งานใดมีความส าคญัมากกวา่กนั ทุกคนมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัวา่ งาน

ทุกงานตอ้งเสร็จเรียบร้อยให้ทนัเวลา งานทุกงานมีความส าคญัเท่าเทียมกนั คนท่ีเป็นหวัหนา้ช่างก็อาจช่วย

จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์หรือแบกหามส่ิงต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงานได ้การท างานในลกัษณะน้ีจะกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยหาก

ทุกคนในชุมชนไม่มีระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีแน่นแฟ้นและมีความรักใคร่กนัฉันญาติพี่น้อง การจดั

งานปอยส่างลองแต่ละปีจึงเปรียบเสมือนตวัช้ีวดัระดบัความสัมพนัธ์ทางสังคมและระดบัชนชั้นทางสังคม

ของคนในชุมชนไดป้ระการหน่ึง นอกจากเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลษัณ์ทางวฒันธรรมประเพณีของชาวไท

ใหญ่  

 ปัจจุบนัปอยส่งลองถูกน ามาเสนอต่อสาธารณชนในฐาน “สินคา้” ของการท่องเท่ียวประเพณีน้ีจึง

ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้เหมาะสมแก่การเป็นสินคา้ท่ีจะได้ก าไรคุม้กบัทุนท่ีลงไป ดงันั้นเพื่อท่ีจะ

สามารถพฒันารูปแบบของพิธีการให้มีความเหมาะสมและสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได ้หน่วยงานของ

รัฐจึงตอ้งเขา้มาด าเนินงานในฐานผูป้ระสานงานการจดัพิธี การเขา้มามีบทบาทของหน่วยงานของรัฐเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนระบบความสัมพนัธ์ของผูร่้วมงานเพราะรัฐเป็นผูมี้สถานภาพเป็น “เจา้นาย” ใน

สายตาประชาชน การมอบหมาย การสั่งการท่ีเป็นระเบียบขั้นตอนไดท้  าลายระบบความสัมพนัธ์ทางสังคม

ของคนในชุมชนลง การเขา้มามีส่วนร่วมในงานจึงเกิดข้ึนจากระบบการจา้งแรงงาน การสั่ง การขอความ

ร่วมมือในการด าเนินงาน ซ่ึงท าใหค้วามรู้สึกเป็นเจา้ของงานของคนในชุมชนหมดไป การจดัพิธีกรรมจึงเป็น

เพียง “การแสดง” ให้นกัท่องเท่ียวไดช้มเช่นเดียวกบัวตัถุประสงคข์องพิธีกรรมท่ีเปล่ียนไป เด็ก ๆ ท่ีเขา้พิธี

ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้ไปเรียนรู้พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองคเ์พื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่น

ท่ีเคยเป็นมาในอดีต หากแต่เป็นเพียงผูท่ี้ได้ช่ือว่าผ่านพิธีกรรมนั้นมาแล้ว เพราะส่วนใหญ่จะลาสึกใน

วนัรุ่งข้ึนหลงัเสร็จพิธี การเปล่ียนแปลงรูปแบบประเพณีเพื่อการท่องเท่ียวไดท้  าลายระบบความสัมพนัธ์ทาง

สังคมแบบเดิมให้หมดไป ขณะเดียวกนัก็ได้สร้างระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่ซ่ึงเป็นระบบ

ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ส่งเสริมการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนและไม่เป็นผลดีต่อการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาดา้นต่าง ๆ (สุรีย ์บุญญานุพงศแ์ละสรุรศกัด์ิ ป้อมค าทอง, 2541) 
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 การน าวฒันธรรมมาเป็นวตัถุดิบหรือตน้ทุนในการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยขาด

การศึกษาถึงความหมายเดิมของขนบธรรมเนียมประเพณี อยา่งกรณีของปอยส่างลองนบัวนัแต่จะมีให้เห็น

อยู่เนือง ๆ เพราะไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบพิธีประเพณีเพื่อดึงดูดความสนใจภายนอกอย่างนกัท่องเท่ียว

เป็นหลกั การละเล่นผีตาโขนของผูค้นในอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย ท่ีมีมาแต่บรรพกาลก็เพื่อเป็นส่วนหน่ึง

ของงานบุญหลวงและเทศน์มหาชาติ แต่ปัจจุบนัการละเล่นดงักล่าวได้รับการแต่งแตม้ให้มีสีสัน ต่ืนเตน้ 

สนุกสนานยิ่งข้ึน กระทัง่กลายเป็นจุดเด่นของงานแทนเทศกาลบุญหลวงไปโดยส้ินเชิง ในท านองเดียวกนั

กบัคนทอ้งถ่ินชาวภูเก็บก็พบว่าเดิมเทศกาลกินเจมีข้ึนเพื่อละบาปและบ าเพ็ญบุญ ผูร่้วมพิธีจะนุ่งห่มด้วย

เคร่ืองแต่งกายสีขาวมีการทรงเจา้ในพิธีก็เพราะเช่ือในอ านาจความศกัด์ิสิทธ์ิของเทพ มาระยะหลงัมีบริษทั

ผลิตสินคา้เพื่อแข่งกนัขายในเทศกาลกินเจ โดยผูแ้สดงแบบโฆษณานุ่งห่มในชุดสีเขียวเทพถูกน ามาขายเพื่อ

ความบนัเทิงท่ีจะตอ้งโชวน์กัท่องเท่ียวว่าวนัน้ีเทพองค์ใดจะแสดงอิทธิฤทธ์ิอะไรบา้ง การแสดงอิทธิฤทธ์ิ

พิสดารยิ่งข้ึน เช่น การใชเ้หล็กแหลมรูปทรงประหลาดท่ิมแทงร่างกาย ชาวเขาอย่างอาเข่าเคยจดังานปีใหม่

ตอนช่วงท่ีตรงกบัตรุษจีนหรือก่อนหน้านั้นตามท่ีผูน้ าศาสนาก าหนดโดยมีการละเล่นโลชิ้งช้าเป็นจุดเด่น

ของเทศกาล เพื่อท่ีจะใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมกบัเทศกาล โดยจะปิดหมู่บา้นดว้ยการ “ปักตาเหลว” หรือ เฉลว 

ท่ีทางเขา้หมู่บา้นเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ว่าหมู่บา้นก าลงัประกอบพิธี จึงห้ามคนภายในหมู่บา้นออกนอกชุมชน

ขณะเดียวกนัหา้มคนภายนอกเขา้หมู่บา้นระหวา่งนั้นเป็นเวลา 3-4 วนั กระทัง่งานฉลองจะเสร็จส้ินปัจจุบนัมี

คณะทวัร์ข้ึนมาท่องเท่ียวถึงถ่ินท่ีอยู่ของอาข่าหลายกลุ่มหลายคณะ จึงให้มีการจดังานแสดงประเพณีข้ึนปี

ใหม่วนัละ 2 คร้ัง เพื่อใหผู้ม้าเยอืนไดช่ื้นชมกบัความแปลกใหม่อลงัการของประเพณี 

 เร่ืองราวเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนท่ีผูใ้ดก็ตามท่ีจะกระท าการใด ๆ ท่ี

คาบเก่ียวกบัแง่มุมใดแง่มุมหน่ึงของสังคมวฒันธรรมจะตอ้งใคร่ครวญอย่างพิถีพิถนัก่อนมิเช่นนั้นความ

ปรารถนาดีก็จะกลายเป็นประสงคร้์ายอยา่งไม่ไดต้ั้งใจเหมือนเช่นกรณีของคนเล้ียงชา้งท่ีจงัหวดัสุรินทร์ ใน

สังคมของชาวกูยคนเล้ียงชา้งบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เป็นสังคมเกษตรกรรม

ท่ีท านาท าไร่และเล้ียงชา้งเป็นหลกั ในอดีตจะคลอ้งชา้งป่าเพื่อน าไปขาย ปัจจุบนัทั้งหมู่บา้นมีชา้ง 164 เชือก 

รายได้หลกัจากช้างคือการพาช้างออกไปเร่ขายผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากช้าง เช่น ก าไล จ้ีรูปหัวใจ ตุม้หู แหวน 

กรอบพระ ตลอดจนน ้ ามันจากช้างท่ีตกมัน จุดหมายปลายทางคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นอกจากนั้นยงัมีรายไดจ้ากการขายอาหารให้แก่ผูท่ี้ผ่านไปมาไดเ้ล้ียงช้าง บางคร้ังก็พาช้างไปรับจา้งแสดง

ประจ าตามสวนสัตวข์องเอกชน รีสอร์ท และโรงแรมในท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ จงัหวดัภูเก็ตและพทัยา ในสังคมของ

ชาวกูยจดัระเบียบให้ผูช้ายเป็นช้างเทา้หนา้ ขณะท่ีผูห้ญิงเป็นช้างเทา้หลงั การงานทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัชา้งจะ

อยู่ในความรับผิดชอบของผูช้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคล้องช้างซ่ึงมีเร่ืองของความเช่ือตามพิธีกรรม

เก่ียวกบัผีปะก าท่ีผูห้ญิงจะถูกกีดกนัออกไปอยา่งส้ินเชิง เพราะเช่ือวา่ผูห้ญิงจะเป็นมลภาวะของพิธีนบัตั้งแต่
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ปี 2503 เป็นตน้มา ท่ีชุมชนคนเล้ียงชา้งไดเ้ขา้สู่วงการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดว้ยการแสดงของชา้งเป็น

ประจ าปีท่ีโด่งดงัท่ีสุดของจงัหวดัสุรินทร์เร่ือยมาจนปัจจุบนั นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวงานชา้งท่ีผา่นมา

ดูเหมือนจะช่วยย  ้าความส าคญัของผูช้ายกูยผ่านพิธีกรรมความเช่ือเร่ืองผีปะก าว่าผูช้ายกูเป็นผูเ้ก่งกลา้ทาง

คาถาอาคมและมีความสามารถในการบริหารจดัการทุกอย่างเก่ียวกบัช้าง ขณะเดียวกนัก็ราวกบัจะตอกย  ้า

ความต ่าตอ้ยของสตรีชาวกยู (สมหมาย ชินนาค, 2541) 

 นอกจากการพฒันการท่องเท่ียวจะส่งผลลบต่อวิถีชีวิตของผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวอยา่งท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้แลว้ การผลิตสินคา้ของท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียวยงัมีส่วนท าให้บทบาทหนา้ท่ีเดิม ๆ ของวฒันธรรม

ต้องสลายไป แต่ก่อนนั้ นผูค้นในท้องถ่ินจะคิดประดิษฐ์เคร่ืองอุปโภคและเคร่ืองบริโภคโดยค านึงถึง

ประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ วสัดุท่ีใช้ท  าข้าวของเคร่ืองใช้ก็หาได้จากสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปกติจะ

สร้างสรรคส่ิ์งของเคร่ืองใชจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในยามท่ีมีเวลาวา่งจากการงาน

ในไร่นาซ่ึงก็มกัจะเป็นช่วงฤดูแลง้ ส่ิงของแต่ละอยา่งจึงไดรั้บการรังสรรคม์าอยา่งมีสุนทรียด์ว้ยไม่ไดเ้ร่งรีบ 

ส่ิงของบางอยา่งใชเ้วลานบัเดือนกวา่จะท าส าเร็จเพราะใหเ้วลาประดิษฐอ์ยา่งพิถีพิถนัดว้ยความอ่ิมเอมใจและ

ผกูพนักบัฝีมือของตนเองตั้งแต่ตน้จนไดผ้ลิตผลเพื่อจะใชง้านตามความคาดหวงั ประดิษฐกรรมบางอยา่งท า

ข้ึนมาเพื่อใชพ้ิธีกรรมจึงตอ้งใหค้วามพิถีพิถนัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มท่ีจะถกัทอเพื่อ

ใช้ในโอกาสส าคญั ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่แบบประเพณี เทศกาลตรุษและสงกรานต์ จะตอ้งแต่งกายให้ดูดี

และโดดเด่นกวา่ยามปกติดว้ยปีหน่ึงมีเพียงคร้ังเดียว ลวดลาย สีสัน และเส้นใยท่ีจะใชท้อและเยบ็ปักถกัร้อย

จึงเลือกสรรส่ิงท่ีคิดว่าประณีตและส่ือความหมายได้ลึกซ้ึงท่ีสุดเท่าท่ีจะหาแบบอย่างมาปรับปรุงให้เป็น

เอกลกัษณ์ของตนเองได ้หตัถกรรมในลกัษณะน้ีจึงมีเพียงช้ินเดียวท่ีไม่เหมือนใคร ขณะเดียกนัคนอ่ืน ๆ ก็ไม่

ค่อยจะลอกเลียนแบบครบถว้นทั้งกระบวนการ อยา่งนอ้ยแต่ละคนก็ใคร่จะไดแ้สดงฝีมือของตนในทอ้งถ่ิน

จึงมีฝีมือเลิศในทางการท าอาหารหวานชนิดใดชนิดหน่ึง ขณะท่ีอีกคนหน่ึงอาจมีสูตรเด็ดเฉพาะตวัปรุงของ

คาวรายการใดรายการหน่ึงท่ีใครไดล้ิ้มรสแลว้ลืมไม่ลง 

 แต่คร้ันเม่ือตอ้งท าอาหารคาวหวาน เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประทินผวิ ยาพื้นบา้น เคร่ืองจกัสาน 

เคร่ืองเบญจรงค์ เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเรือน และขา้วของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างอ่ืนอีกมากมาย

เป็นจ านวนมากในเวลาอนัจ ากดัตามแรงกระตุน้ของตลาดการท่องเท่ียว จึงจ าเป็นตอ้งผลิตส่ิงเหล่าน้ีออกมาก

ในลกัษณะของ “โหล” จ านวนมหึมาเพื่อรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ความประณีตบรรจงจึงตอ้ง

ลดลงไปและเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมิไดน้ าพาหตัถกรรมพื้นบา้นไปใชง้านในชีวติจริง เพียงอยากมีส่ิงเหล่าน้ี

เพื่อเป็นของฝากและของท่ีระลึก ซ่ึงส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อความสวยงามแบบฉาบฉวย 

ผูผ้ลิตหัตถกรรมอย่างชาวนาชาวไร่ก็ต้องปรับขนาด สีสัน ลวดลาย รูปทรง และรสชาติของผลผลิตให้

เป็นไปตามความปรารถนาของผูม้าเยือน จึงเป็นธรรมดาท่ีจะพบว่าหัตกรรมทอ้งถ่ินท่ีวางขายตามแหล่ง
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ท่องเท่ียวจะมีความถดถอยในทุก ๆ ดา้นหากเปรียบเทียบกบัหตัถกรรมท่ีชาวบา้นยงัคงใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงในศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการธุรกิจการท่องเท่ียว

ยืนยนัไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ผลิตภณัฑ์พื้นบา้นท่ีเคยรับใช้ความตอ้งการจ าเป็นของผูค้นในทอ้งถ่ินไดรั้บ

การปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีและองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ใหส้อดคลอ้งไปกบัสถานการณ์และกระแสความนิยม

ชั่วขณะของการท่องเท่ียว ร่มกระดาษสา ช้างไม้แกะสลัก ถ้วยชามเซรามิก และผา้พื้นเมืองจากแหล่ง

ท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพูน ผลิตกนัใหมี้ขนาดยอ่ลงเพื่อผูม้าเยอืนไดซ้ื้อ

พกพากลบับา้นไดโ้ดยสะดวก ขณะท่ีของฝากประเภทอาหารและขนมหวานของจงัหวดัเพชรบุรีก็ปรุงแต่ง

ดว้ยการลดสัดส่วนของเคร่ืองปรุงลงเพื่อเอาใจนกัท่องเท่ียวจากต่างถ่ินท่ีอาจไม่บริโภคอาหารขนมหวานรส

เขม้ขน้เหมือนท่ีคนทอ้งถ่ินคุน้เคย รูปแบบ ขนาด ปริมาณ และรสชาติของผลิตภณัฑ์เพื่อการท่องเท่ียวอาจจะ

ปรับลด กระนั้นก็เน้นการบรรจุหีบ่อให้มีรูปลกัาณ์และสีสันเด่นสะดุดตา คิดอยา่งนกัอนุรักษอ์าจจะเห็นว่า

การท่องเท่ียวมีส่วนท าให้คุณค่าเดิม ๆ ของงานฝีมือลดลง ความประณีตบรรจงในเน้ืองานหายไปดว้ยน า

เคร่ืองจกัรกลเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต หัตถกรรมพื้นบ้าน ณ ปัจจุบันส่วนใหญ่จึงดูปราศจากจิต

วิญญาณและความเป็นตวัตนของช่างผูผ้ลิต นอกจากน้ีหัตถกรมหลายอย่างไม่ใช่ของท่ีมีก าเนิดในทอ้งถ่ิน 

แต่เลียนแบบอยา่งจากแหล่งอ่ืนดว้ยถูกกระตุน้จากกระแสตลาดการท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ์หลาย ๆ อยา่งท่ีวาง

จ าหน่ายในแต่ละต าบลอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแต่อยา่งใด แหล่งท่องเท่ียวหน่ึง ๆ จึงมีขา้ว

ของจากทัว่ภูมิภาคของประเทศไวร้อคอยให้ผูม้าเยือนไดเ้ลือกซ้ือมากมายท่ีผ่านมาการเพิ่มข้ึนของผลผลิต

การท่องเท่ียวมาจากการขยายพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ มากกวา่การรักษาคุณภาพทรัพยากรท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเท่ียวเดิม ผลกระทบทางลบท่ีการท่องเท่ียวมีต่อเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวิถีท้องถ่ิน จึง

ปรากฎอยูโ่ดยทัว่ไปและจะขยายขนาดแรงกระทบเพิ่มยิง่ข้ึนหากไม่จดัการทรัพยากรท่องเท่ียวกนัอยา่งย ัง่ยนื 
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2.5 การพฒันาการท่องเทีย่ววฒันธรรมอย่างยั่งยนื 

 ตามค าจ ากดัความของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนส่วนใหญ่จะครอบคลุมการพฒันา 3 ด้าน คือ ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสังคม Barbier (1987) ได้แสดงถึงความสัมพนัธ์ของการพฒันาทั้ง 3 

ดา้น ดงัไดแ้สดงรูปภาพประกอบต่อไปน้ี 

รูปแสดงเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป้าหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากระบบทั้ง 3 นั้น นิยามของการ

พฒันาอย่างย ัง่ยืนแต่แรกเร่ิมส่วนใหญ่มาจากการพฒันาทางเศรษฐกิจและทางนิเวศวิทยา Strakey และ 

Walfor (2001)เห็นว่าการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นแนวคิดทางศีลธรรมจรรยาซ่ึงพยายามจะนิยามการพฒันาท่ี

น าไปสู่ความยุติธรรมเสมอภาค ทั้งสองท่านไดเ้สนอวา่เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเป็นฐานของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจทั้งหลาย จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งจะตอ้งรักษาสภาพแวดลอ้มไวเ้พื่อคนรุ่นต่อไป เวลาน้ีแนวคิดเก่ียวกบั

ความยุติธรรมทางส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนส าคญัของการถกเถียงดา้นความหมายและการปฏิบติัเพื่อการพฒันา

อย่างย ัง่ยืน ความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อมยงัรวมไปถึงความยุติธรรมของการเข้าไปมีส่วนจัดการ

สภาพแวดล้อมและลักษณะของการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตดัสินใจต่าง ๆพอจะเห็นได้ว่าการ

ปฏิบติัเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนเป็นส่ิงทา้ทาย ในการอภิปรายถึงการพฒันาส่วนใหญ่จะโยงใยไปท่ีประเทศ

ก าลงัพฒันาทั้งหลายแต่แนวคิดการพฒันาก็สัมพนัธ์ไปกบัทุกส่วนของโลกทุกระดบั (Potter et al, 2004) ทุก

คนในโลกต่างปรารถนาการพฒันาและในสังคมท่ีพฒันานั้นการพฒันาตนเองไดก้ลายเป็นบางส่ิงบางอยา่งท่ี

ระบบชีวะ 

ความหลากหลายทางสายพนัธุ ์

ความสมบรูณ์ทางชวีะ 
ระบบเศรษฐกิจ 

ลดความยากจน 

สง่เสรมิความเท่าเทยีมกนั 

เพิม่พนูสนิคา้และบรกิาร 

   ทีเ่กดิประโยชน์ 

ระบบสงัคม 

ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

ความยัง่ยนืทางสถาบนั 

ความยุตธิรรมทางสงัคม 

การมสีว่นร่วม 
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ไดรั้บการส่งเสริมกนัอยา่งจริงจงัและเป็นความพยายามท่ีไดทุ้่มเทงบประมาณดา้นเงินทุนกนัอยา่งมหาศาล 

อย่างไรก็ตามการศึกษาการพฒันาก็มีความเป็นมาไม่นานนัก คือเร่ิมมีมาราว ๆ ช่วงปี ค.ศ. 1950 จากนั้น

ความหมาย จุดมุ่งหมาย และวิธีการพัฒนาได้รับการปรับเปล่ียนเร่ือยมาตามศาสตร์สหวิทยาการของ

การศึกษาการพฒันา เช่น ระหวา่ช่วงปี ค.ศ. 1960 คิดกนัวา่การพฒันาตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ก่อนเร่ืองอ่ืนใด การพฒันาทางเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไดป้ระยุกตว์ิทยาการสมยัใหม่และความรู้ทาง

เทคนิค วิธีการเช่นน้ีเป็นประหน่ึงหนทางไปสู่ความรุ่งเรืองในโลกท่ีด้อยพฒันา นับว่าเป็นแนวทางการ

พฒันาท่ีมองโลกในแง่ดี ทั้ง ๆ ท่ีในความเป็นจริงนั้นการเนน้ความส าคญัของเศรษฐกิจเหนือส่ิงอ่ืนใดกลบั

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและการเมืองตามมา ช่วงปี ค.ศ. 1970 จึงมีการเปล่ียนแปลงทิศทางของการ

พัฒนาท่ีได้แบบอย่างไปจากประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศแถบละตินอเมริกาและหมู่ เกาะ

แคริบเบียนซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความเก่ียวพันกับสหรัฐอเมริกาอย่างเหนียวแน่น ประเทศเหล่าน้ีมอง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของตนในรูปของความสัมพนัธ์ท่ีพึ่งพาและถูกขดูรีดกบั

ส่วนอ่ืน ๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากช่วงของการเป็นอาณานิคมและเศรษฐกิจทุนนิยม โดยพื้นฐาน

ของการพฒันาตามแนวทฤษฎีพึ่ งพาน้ีถือว่าความด้อยพฒันาไม่ใช่ผลลัพธ์ของความขาดเหลือใด ๆ ใน

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศเหล่านั้นเอง แต่ความดอ้ยพฒันาเป็นผลโดยรวม

มาจากการพฒันาท่ีอ่ืนและเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ท่ีประเทศเหล่านั้นเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัระบบทุนนิยม 

การพฒันาจะ เกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีประเทศเหล่าน้ีตอ้งฟ้ืนฟูดูและกนั ไม่ใช่รอพึ่งสหรัฐอเมริกาและยโุรปอยา่งแต่

ก่อน อย่างไรก็ตามพอมาถึงช่วง ค.ศ. 1980 ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีพึ่งพาว่าเน้นตวัก าหนดท่ีบทบาท

ของโครงสร้างเศรษฐกิจภายนอกในการพฒันามากเกินไป ผูว้ิจารณ์เร่ิมพิจารณาเง่ือนไขการพฒันาพื้นฐาน

และความตอ้งการของผูค้นภายในประเทศของโลกท่ีก าลงัพฒันา นอกจากน้ีผูว้จิารณ์ยงัเนน้ประเด็นของการ

พึ่งพาตนเองในการพฒันาและให้ความส าคญักบัพลงัภายในของการเปล่ียนแปลง การพฒันาจะตอ้งน าไปสู่

ความเสมอภาค จะเห็นไดว้า่ในช่วงเวลาน้ีการพฒันาเป็นแนวคิดท่ีมีมิติหลากหลายดว้ยความคาดหวงัวา่ผล

ของการพฒันาจะก่อให้เกิดการปรับปรุงทั้งทางสังคมและความรุ่งเรืองทางวตัถุในสังคม นบัแต่นั้นเร่ือยมา

การพฒันาก็ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ช่วงปี ค.ศ. 1990 แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นหวัใจ

ส าคญัของการพฒันาท่ีมาจากพื้นฐานความเป็นจริงของสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ินและความตอ้งการของส่วนท่ี

ยากจนท่ีสุดในสังคมโลกเป็นท่ีตระหนกักนัดีวา่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นการทา้ทายระดบัโลก ทุกประเทศ

จะตอ้งปกป้องรักษาส่ิงแวดล้อมและพฒันาไปพร้อม ๆ กนั ตอนช่วงปลาย คศ. 1990 ได้มีการช้ีแนะอย่าง

กวา้งขวางว่ามนุษยท์  าให้โลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วชนิดท่ีไม่เคยมีมาก่อน จึงตอ้งเร่งระดมความ

ร่วมมือระหวา่งชาติเพื่อตั้งรับกบัการทา้ทายเช่นนั้น 
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 ปลายช่วง ค.ศ. 1980 เร่ิมมีความต่ืนตวัต่อปัญหาสภาวะแวดลอ้มโลกกนัมากยิ่งข้ึน แนวทางหลกัท่ี

จะช่วยพยุงปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลกคือการพฒันาท่ีจะก่อให้เกิดผลอย่างย ัง่ยืน ในความเขา้ใจโดยทัว่ไปนั้น

การจดัการอยา่งย ัง่ยนืจะเนน้อยูท่ี่การจดัการทรัพยากรเป็นส าคญั ดว้ยเป็นท่ีตระหนกักนัดีวา่ทรัพยากรโลกมี

อยู่อย่างจ ากดั อีกทั้งประชากรโลกก็ยงัคงบริโภคอุปโภคทรัพยากรธรมชาติโดยไม่ได้ท านุบ ารุงทดแทน

ทรัพยากรท่ีหมดไป และไม่พยายามปกป้องคุม้ครองทรัพยากรท่ียงัพอมีเหลืออยู่ (Godfrey, 1996) รายงาน 

The Brundtland ไดก้ล่าวถึงการมีอนาคตร่วมกนัของเรา (ชาวโลก) วา่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืนั้นเองท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการทรัพยากรของปัจจุบนัและอนาคตได ้การพฒันาทางเศรษฐกิจทุกดา้น รวมทั้งธุรกิจ

การท่องเท่ียวจะตอ้งปรับผนัการบริหารจดัการท่ีจะน าไปสู่ความย ัง่ยืน (Godrfey, 1996) ในปี ค.ศ. 1987 The 

World Commission on Environment and Development ได้นิยามการพัฒนาอย่างย ั่งยืนว่าหมายถึงการ

เพิ่มพนูท่ีจะน าผลประโยชน์มาสู่ผูค้นในปัจจุบนั ขณะเดียวกนัการพฒันานั้นก็ไม่ควรส่งผลท าลายทรัพยากร

ท่ีจะเอ้ืออ านวยชีวิตของคนรุ่นลูกหลานในอนาคต (Wood, 2002) โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้า่การพฒันาแบบ

ยัง่ยืนได้รับการแปลความและเน้นย  ้ ากันออกไปเป็น 3 กลุ่ม ความคิดใหญ่ ๆ คือ กลุ่มท่ี 1 ได้นิยาม

ความหมายอยา่งง่ายท่ีสุดวา่การพฒันาแบบยัง่ยนืเป็นการมองโลกในแง่ดีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรเพื่อสวสัดิ

ภาพของผูค้นท่ีมีโอกาสเข้าไปใช้ทรัพยากร กระนั้นก็มีข้อโต้แยง้ใหญ่ ๆ ว่าเม่ือเวลาผ่านไปผูค้นจะใช้

ทรัพยากรมากมหาศาลเท่าท่ีจะท าได ้โดยไม่ค  านึงถึงผลของความหลากหลายทางธรรมชาติและวฒันธรรม 

กลุ่มท่ี 2 เสนอแนวคิดจะใช้ทรัพยากรมากเท่าไรก็ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขว่าจะยงัคงรักษาความหลากหลายของ

ธรรมชาติและวฒันธรรมไวไ้ด้ กลุ่มแนวคิดน้ีเช่ือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องรักษาความหลากหลายทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมไวเ้พื่อประกนัความอยู่รอดในระยะยาว แนวคิดดูจะมีพื้นฐานความเป็นศาสตร์

มากกวา่แนวคิดแรก แต่นกัสังคมศาสตร์และนกัคิดปรัชญาก็โตแ้ยง้วา่เป็นแนวคิดท่ีรับใชก้ารเมืองอยูม่าก จึง

มีผลทางปฏิบติัเพียงระยะสั้ น แนวความคิดกลุ่มท่ี 3 พฒันามาจากแนวคิดกลุ่มท่ี 2 โดยยืนกรานว่าการใช้

ทรัพยากรจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนอ่ืนของโลก ท่ีผา่นมาการใชท้รัพยากรของสังคมท่ีร ่ ารวยมกั

ส่งผลเลวร้ายต่อสังคมท่ีดอ้ยโอกาสอยูเ่สมอ 

 ในแวดวงของการท่องเท่ียวก็ไดมี้ความพยายามจะจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้เป็นไปตาม

แนวทางของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเช่นกนั ดว้ยการนิยามวา่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนคือการท่องเท่ียวท่ีสามารถ

ด ารงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนปัจจุบนัและผูค้นในอนาคต การวางแผน

เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืจะตอ้งกระท าร่วมกนั ทั้งการท่องเท่ียวระดบัทอ้งถ่ิน การท่องเท่ียวระดบัภาค และการ

ท่องเท่ียวระดบัชาติ ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินภาคเอกชน รัฐบาล และนักท่องเท่ียวต่างตอ้งร่วมมือกนัเพื่อให้

การท่องเท่ียวสามารถด าเนินไปไดต้ราบนานเท่านาน (Gurung และ De Coursey, 1994) การวางแผนของรัฐ

และผูท่ี้รับผิดชอบในการร่างนโยบายต่างมีบทบาทส าคญัในการช่วยให้มีการกระท าท่ีจะน าความย ัง่ยืนมาสู่
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ทรัพยากร รัฐบาลทุกประเทศทัว่โลกต่างก็รู้ดีวา่การท่องเท่ียวเป็นแหล่งน ารายไดห้ลกั ๆ เขา้สู่ประเทศ จึง

จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 แนวคิดเก่ียวกบัความย ัง่ยนืสัมพนัธ์อยา่งยิ่งกบัทฤษฎีศกัภาพการรองรับ ทั้งน้ียอ่มเก่ียวเน่ืองไปกบั

ความจ ากดัต่อการพฒันา ความกดดนัประชากรและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในท่ีใดท่ีหน่ึง ขอ้จ ากดัในท่ีน้ี

คือขอ้จ ากดัทางสภาพแวดลอ้ม ขอ้จ ากดัทางสังคม และขอ้จ ากดัทางเศรษฐกิจ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว

ต่างก็เขา้ใจความหมายของการจดัการศกัยภาพการรองรับต่างกนัออกไป ในแง่ของส่ิงแวดลอ้มต่างก็เขา้ใจวา่

แหล่งท่องเท่ียวจะรองรับนกัท่องเท่ียวไดจ้  านวนมาก โดยท่ีแหล่งท่องเท่ียวยงัมีคุณภาพสนองความตอ้งการ

ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวไดจ้ากมุมมองของชุมชน ศกัยภาพการรองรับจะหมายถึงความสามารถของ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะสามารถรองรับการท่องเท่ียวก่อนท่ีชุมชนจะรู้สึกถึงผลกระทบลบจากการท่องเท่ียว 

ส่วนศกัยภาพการรองรับทางเศรษฐกิจนั้นจะหมายถึงการจา้งงานและรายไดท่ี้จะมีมาจากการท่องเท่ียว เท่าท่ี

ผ่านมาในพฒันาการของการท่องเท่ียวระยะต้น ๆ พบว่าการควบคุมแหล่งท่องเท่ียวเป็นเร่ืองของชุมชน

ทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามเม่ือแหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีนิยมยิง่ข้ึนและบริษทันานาชาติไดเ้ขา้ไปด าเนินการท่องเท่ียว

แลว้ รายไดก้อ้นใหญ่มกัตกอยู่กบับริษทัเหล่านั้นมากกว่า (Stadel, 1996) เม่ือการจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว

ท าไดย้ากความย ัง่ยืนในแหล่งท่องเท่ียวจึงไม่ปรากฎมีแต่จะท าลายส่ิงแวดลอ้มกนักวา้งขวางกว่าแต่ก่อน 

(Wearing และ Neil, 1999:  23) เพื่อให้ทรัพยากรท่องเท่ียวด ารงอยู่ได้ตราบนานเท่านาน การพฒันาการ

ท่องเท่ียวควรจะด าเนินไปบนพื้นฐานของเกณฑ์แห่งความย ัง่ยืน นัน่หมายความว่าการพฒันาการท่องเท่ียว

จะต้องก่อให้เกิดผลดีต่อระบบนิเวศในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความ

ยติุธรรมทางสังคมและคุณธรรมแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน การคุม้ครองปกป้องมรดกวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติท่ีปลายทางแหล่งท่องเท่ียวเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดและตอ้งใหก้ารสนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่น

ภาวะเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียวอย่างเร่งด่วน การพฒันาควรให้ความส าคญักับแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเปราะบางก่อน อาทิ เกาะเล็ก ๆ หรือบริเวณภูเขาท่ีมีการท่องเท่ียวเดินป่าและแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์ โดยทัว่ไปแลว้ตอนท่ีมีประชุมโลกว่าด้วยการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนท่ีนคร Rio de Janeiro ในปี 

ค.ศ. 1992 นั้น ท่ีประชุมไดเ้น้นความส าคญัในผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวท่ีจะมีแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน แต่ก็

ควรจะตระหนกัถึงความจ าเป็นส าหรับความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบั โดยเฉพาะจากองคก์รเอกชน

ควรจะไดคิ้ดออกแบบเคร่ืองมือเพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาการท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืนยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัควรจะ

ไดห้าแนวทางเพื่อเปล่ียนแปลงแบบแผนพฤติกรรมผูบริโภคและประเมินราคาของทรัพยากรทางธรรมชาติ 

เพื่อใหมี้การลดการใชท้รัพยากรทัว่ทุกมุมโลก 
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 การวิเคราะห์ผลการศึกษาช่วยวางพื้นฐานและก่อให้เกิดความคิดต่าง ๆ เพื่อเป็นตวัแบบแนวทาง

ส าหรับชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัเป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าการกระท าของคนส่งผลให้เกิดปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนจะ

ปรากฎไดก้็ตอ้งเร่ิมท่ีการเปล่ียนทศันคติและการให้รับรู้ขอ้มูลท่ีดีข้ึน เช่น ให้ประชาชนมีส่วนร่วม (จริง ๆ) 

ในการรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจปฏิบติัไดห้ลายหนทาง เช่น โดยการลดการใชพ้ลงังาน ใชผ้ลิตภณัฑ์

รีไซเคลิ และก าจดัส่ิงปฏิกูลให้ดีข้ึน ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และการตก

ลงระดบัชาติและระดบันานาชาติ เพื่อให้เอ้ือต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาวในการเปล่ียนทิศทางเพื่อ

สังคมท่ีย ัง่ยนืนั้นรัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น วงการอุตสาหกรรม ผูท่ี้เคล่ือนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชนตอ้ง

เขา้มามีบทบาทเพื่อใหมี้การตกลงร่วมกนัในการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีจะให้บรรลุถึงความย ัง่ยืนอนัท่ีจริงก็

มีหลายวิธีท่ีจะเปล่ียนปัจจุบนัให้มีความย ัง่ยืนยิ่งข้ึน ทั้งน้ีอาจอาศยักลไกการควบคุมสาธารณะ เช่น ในดา้น

เศรษฐกิจก็อาจจะใหบ้ริษทัห้างร้านและผูผ้ลิตอุตสาหกรรมทั้งหลายเชิญชวนให้ผูบ้ริโภคนรู้จกัเลือกบริโภค

ผลิตภณัฑแ์ลว้ไม่ส่งผลเลวร้ายต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีสังคมยงัสามารถใชป้ระโยชน์กลไกการควบคุมจาก

กระบวนการยุติธรรมและการบริหาร เช่น กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการควบคุมสิทธิต่อการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรและการก าจดัส่ิงปฏิกูล ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรม 

โครงสร้างทางสังคมและธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียวปลายทางก่อนท่ีจะเดินทางไปเยือนท่ีแห่งนั้น ตวั

แทนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น บริษทัท่องเท่ียวและมคัคุเทศก์อาจเป็นผูดู้แลในเร่ืองน้ี โดยการให้

ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างรอบด้าน ขณะเดียวกนัชุมชนแหล่งท่องเท่ียวก็ตอ้งเขา้มามีบทบาทต่อการ

จดัการทรัพยากรท่องเท่ียวทอ้งถ่ินมากข้ึน 

 การพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืจะเกิดข้ึนไดส่้วนหน่ึงตอ้งเร่ิมจากชุมชนทอ้งถ่ินของ

แหล่งท่องเท่ียว กล่าวคือทอ้งถ่ินแหล่งท่องเท่ียวควรจะไดมี้ส่วนร่วมกบัการท่องเท่ียวโดยตรง เช่น มีรายได ้

มีการจา้งงาน และมีส่วนร่วมในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีการท่องเท่ียวจะมี

ข้ึนในท้องถ่ินยงัอาจจะมีส่วนช่วยปรับปรุงสวสัดิการทางสังคม เพิ่มพูนการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมให้

โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในท้องถ่ินดีข้ึน (Cater, 1994) ปกติผู ้คนในท้องถ่ินต่างก็ต้องพึ่ งพา

ทรัพยากรธรรมชาติจากสภาพแวดลอ้มท่ีนัน่ฉะนั้นหากการท่องเท่ียวจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ 

ต่อสภาพแวดลอ้มก็จะตอ้งเตรียมหาทางแกไ้ขไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนหรือส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนน้อยท่ีสุด

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ (Wearing และ Neil, 1999) การให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัการจดัการทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนอาจให้ชุมชนมีส่วนรับผดิชอบต่อการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น มีส่วนร่วมในการ

ระดมขอ้มูล ให้ค  าปรึกษา เขา้ไปมีบทบาทในการกระท าและประเมินผลการกระท าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวตั้งแต่ตน้(Brandon, 1993:  140) เม่ือชุมชนไดมี้ส่วนร่วมกบัการท่องเท่ียว เศรษฐกิจของชุมชนก็จะ
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ดีข้ึนอีกระดบัหน่ึง ผูค้นในทอ้งถ่ินมีงานท าและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ในบางกรณีการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการ

จดัการท่องเท่ียวอาจอยูใ่นรูปของการให้คนทอ้งถ่ินเป็นมคัคุเทศก์และให้ท่ีพกัคา้งแรมแก่นักท่องเท่ียวใน

ลกัษณะของการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์(Boyd และ Butler, 1996)มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินยอ่มให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

กบันกัท่องเท่ียว นบัวา่มีส่วนช่วยให้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการท่องเท่ียวลดลง อีกทั้งชุมชนยงัตระหนกัถึง

ปัญหาสภาพแวดลอ้มยิ่งข้ึน (Ross และ Wall, 1999) ก่อนท่ีจะให้มีการส่งเสริมการการท่องเท่ียวใด ๆ ควร

ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับความรู้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การจดัอบรมให้ความรู้ การจดัการ

ทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว การให้ประชาคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนชุมชนนบัวา่ส าคญัยิ่ง

ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้คือการให้การศึกษาอบรมท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียวก่อนเดินทางไปเรียนรู้ ณ แหล่งท่องเท่ียว ผูเ้ขา้อบรมควรได้รับการบอกเล่าเร่ืองราวของแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีจะไปเยือนอย่างรอบดา้น (Ross และ Wall, 1999) ระหว่างการเดินทางนักท่องเท่ียวจะไดเ้ผชิญ

กบัประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ินแหล่ง

ท่องเท่ียวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ (Hawkins, 1994) การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมให้

ความส าคญัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการคน้หาของปัจเจกเพื่อเรียนรู้และเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ อีกทั้งการได้มี

ประสบการณ์ท่ีมีคา่ยิง่ (Eagles, 2001:  77) 

 การให้การศึกษาและความเขา้ใจในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ช่วยท าให้นกัท่องเท่ียว

ตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม และรับรู้วา่จะมีส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดอ้ยา่งไรโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีการ

ไปเท่ียวเยอืนแหล่งทรัพยากรท่ีเปราะบางยิง่ จ  าเป็นท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษ หาก

สามารถให้ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดผ้ลส าเร็จก็สามารถปลูกส านึกดา้นส่ิงแวดลอม้ไดแ้ข็งแกร่งยิ่งข้ึน 

อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีกวา้งไกลและความซาบซ้ึงในคุณค่าของมรดกวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืน (Black, 

1999:  1) การใหค้วามรู้เพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรอยา่งเป็นองคร์วม คือ ทั้งผูค้นในชุมชนทอ้งถ่ิน

และนกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนไดเ้รียนรู้แนวทางจดัการทรัพยากรและท่องเท่ียวอยา่งสร้างสรรค์ควบคู่กนัไป ก็

จะเสริมกระตุน้ใหท้ั้งสองฝ่ายพยายามร่วมมือกนัในอนัท่ีจะสงวนรักษาทรัพยากรไวเ้พื่อผูค้นรุ่นลูกหลานใน

ภายภาคหนา้ต่อ ๆ ไป  
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แบบฝึกหดั 

ค าถามประจ าบท 

1. ทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมเหมือนและแตกต่างอยา่งไรกบัทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2. จงอภิปรายผลกระทบบวก-ลบของการท่องเท่ียววฒันธรรมต่อเศรษฐกิจและสังคม 

3. จากขอ้มูลใน 2.4 จงสรุปสาระของการท่องเท่ียววฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื 

(5 คะแนน) 

 


