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บทที ่3 
การจัดการการท่องเทีย่ววฒันธรรม 

ความน า 
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการขายประสบการณ์การเดินทาง (ผลผลิต) ท่ีตอ้งพึ่งพาการ
ประกอบการหลากหลายด้านเพื่อสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค (นักท่องเท่ียว) ได้อย่างครบถ้วน การเป็น
ธุรกิจเช่นน้ีท าให้ต้องด าเนินการทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพราะผลผลิตการ
ท่องเท่ียวไม่เหมือนกบัผลผลิตอ่ืนใดท่ีจ าหน่ายอยู่ในตลาด ผลผลิตท่องเท่ียวไม่ใช่อะไรบางอย่างท่ีเราจะ
สามารถสัมผสัหรือรู้สึกได้ ภายหลังท่องเท่ียวก็ไม่อาจน าผลผลิตท่องเท่ียวกลบัไปบ้านด้วยได้ ก่อนซ้ือ
เส้ือผา้อาภรณ์ผูซ้ื้อยงัขอลองสวมใส่ได ้แต่คงท าเช่นนั้นกบัผลผลิตท่องเท่ียวไม่ได ้หากซ้ือ (สินคา้) ผลผลิต
ท่องเท่ียวแลว้ไม่พึงพอใจก็ตอ้งปล่อยผลผลิตท่องเท่ียวไว ้ณ ท่ีนัน่ การบริโภคผลผลิตท่องเท่ียวจึงเป็นการ
ซ้ือท่ีเส่ียง การกระตุน้ให้ผูค้นเดินทางท่องเท่ียวเป็นความส าเร็จของธุรกิจการท่องเท่ียวเพียงส่วนเดียว แต่
หากสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวเดินทางพกัผ่อนท่ีนัน่นานข้ึน จบัจ่ายใช้สอยเพิ่มข้ึน ไปแลว้ยงักลบัมาเยือน
แหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้นอีกพร้อมชกัชวนเพื่อนพอ้งมาเท่ียวดว้ย เช่นน้ีนบัวา่เป็นความส าเร็จยิ่งยวด การจดั
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ทางการท่องเท่ียวน่าจะประสบผลส าเร็จอยู่โดยทัว่ไป เพราะแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของรัฐหรือบางส่วนเป็นสมบัติของเอกชนท่ีรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรจึงไดดู้แลทรัพยากรกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งระยะหลงักระแสการต่ืนตวัต่อสภาวะโลกวิกฤติไดรั้บ
การตอบรับจากสังคมมากพอสมควร แต่การจะน าเร่ืองราวของวฒันธรรมมาเป็นผลผลิตการท่องเท่ียวเป็น
ส่ิงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคย ในบทท่ี 3 ผูเ้ขียนจึงได้พยายามท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นวิธีการจดัทรัพยากร
วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบโดยการอภิปรายแนวทางการจดัทรัพยากรวฒันธรรมให้เอ้ือต่อ
ธุรกิจการท่องเท่ียวดว้ยความระแวดระวงัถึงธรรมชาติของวฒันธรรมเป็นท่ีสุดปกติมีผูค้นหลายกลุ่มใชม้รดก
วฒันธรรมเพื่อจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนั นกัวชิาการศึกษาหาความรู้จากมรดกวฒันธรรม นกัการเมืองอาจใช้
มรดกวฒันธรรมเพื่อคะแนนนิยมทางการเมือง การท่องเท่ียวอาจเป็นผูใ้ช้มรดกวฒันธรรมอยู่มากแต่การ
ท่องเท่ียวก็ไม่ใชม้รดกวฒันธรรมแต่เพียงผูเ้ดียว การตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
จึงต้องพิจารณารอบด้านถึงผู ้ใช้มรดกวฒันธรรมกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วยว่าจะน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับมรดก
วฒันธรรมนั้นอย่างไรให้ตอบสนองความตอ้งการของทุก ๆ ฝ่ายไดโ้ดยไม่สร้างความเสียหายให้กบัมรดก
วฒันธรรม 
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3.1 วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว : ผู้ร่วมมือหรือผู้แข่งขัน 
 ในการด าเนินการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว หากมีผูข้อ้งเก่ียวจ านวนน้อยและเป็นผูท่ี้มีค่านิยมและ
วสิัยทศัน์เหมือนกนัยอ่มจดัการการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ในกรณีท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมากก็
มกัจะมีความขดัแยง้หรือมีโอกาสจะเกิดความขดัแยง้ไดม้ากเช่นกนั ดว้ยคนหมู่มากก็ยอ่มมีความแตกต่างทาง
ความคิดและวิสัยทศัน์ ยิ่งถา้มีการกระท าท่ีเขา้ข่ายเขา้ไปแทรกแซงความส าเร็จในการด าเนินงานของอีกฝ่าย
หน่ึง ความขดัแยง้ย่อมปรากฏชดัอย่างเล่ียงไม่ได ้เม่ือเวลาผ่านไปและยงัไม่ไดแ้กไ้ข ความขดัแยง้จะขยาย
ไปสู่การแข่งขนัท่ีจะส่งผลลบต่อการท่องเท่ียวในท้ายท่ีสุดเหมือนเช่นท่ีเกิดข้ึนกับท้องถ่ินหลายแห่งท่ี
พยายามจะจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวในรูปของโฮมสเตย ์โดยชกัชวนให้ชาวบา้นเขา้เป็นสมาชิกเครือข่าย
ให้บริการอาหาร ท่ีพกั และร่วมท ากิจกรรมต่างๆ แก่นกัท่องเท่ียวผูม้าพกัคา้งแรมในทอ้งถ่ิน ระยะตน้ๆ ของ
การด าเนินการก็สามารถบริหารจดัการกนัไดดี้พอประมาณ แต่คร้ันมีผูนิ้ยมเท่ียวแนวน้ีมากข้ึนและมีสมาชิก
เขา้ร่วมเครือข่ายมากข้ึน เพราะมีผลประโยชน์ตอบแทนเด่นชดั ความขดัแยง้ดา้นรายไดห้รือก าไรจากการ
จดัการท่องเท่ียวเป็นมูลเหตุหลกัให้ไม่สามารถด าเนินงานท่องเท่ียวต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน การท่องเท่ียว ณ ท่ี
แห่งนั้นอาจจะเดินหนา้ต่อไป กระนั้นก็ขาดความกา้วหนา้ และไม่มีอนาคตท่ีแจ่มใสนกั 
 สถานการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนได้บ่อยๆ หรืออย่างน้อยก็มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนเร่ือยๆ ในการท่องเท่ียว
วฒันธรรม Kerr (1994 : 2) ไดส้ังเกตวา่ "อะไรท่ีเป็นส่ิงดีส าหรับการอนุรักษ์อาจไม่ดีส าหรับการท่องเท่ียว 
และอะไรท่ีดีส าหรับการท่องเท่ียวก็อาจไม่ดีส าหรับการอนุรักษ์" ในทางปฏิบติัคุณค่าทางวฒันธรรมอาจ
ไดรั้บการอะลุ่มอล่วยเพื่อผลตอบแทนทางการคา้พาณิชยไ์ด ้เพราะไดน้ าเสนอทรัพยากรทางวฒันธรรมเป็น
ประหน่ึงผลผลิตทางการท่องเท่ียวเพื่อการคา้ส าหรับสนองความตอ้งการพื้นๆ ของนกัท่องเท่ียว (Urry, 1990 
; McKercherและ du Cros, 1998) ท่ีผา่นมาในการท่องเท่ียววฒันธรรมมกัปรากฏวา่มีการแข่งขนักนัเพื่อจะใช้
ทรัพยากรเดียวกนัมากกวา่จะร่วมมือกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลประโยชน์ร่วมกนั การแข่งขนัเป็นเกมท่ีจะ
มีผูแ้พ้และผู ้ชนะ เม่ือในความเป็นจริงผู ้แข่งขันส่วนใหญ่แสดงให้เห็นทั้ งผลประโยชน์ร่วมกันและ
ผลประโยชน์ท่ีขัดแยง้กัน อีกนัยหน่ึงแม้ว่าผูท่ี้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและผู ้ท่ีดูแลงานทาง
วฒันธรรม อาจจะมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน กระนั้นก็ยงัคงมีหลายส่ิงหลายอย่างร่วมกัน ทั้ งคู่จึงอาจได้
ประโยชน์จากการสร้างบนพื้นฐานร่วมกนัได ้
 การแก่งแย่งแข่งขนัอาจเป็นชนวนให้โกรธแคน้กนั เม่ือดุลยอ์  านาจระหว่างผูมี้ส่วนร่วมในการ
ท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงเหมือนเช่นท่ีก าลงัเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมหลายๆ ท่ี (McKercher, 1999) 
ตอนท่ีมีการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างฉับพลนัทนัใดนั้น พบว่าผูมี้อ  านาจคุมการท่องเท่ียวไดใ้ช้คุณค่าทาง
วฒันธรรมเพื่อหาประโยชน์สูงสุดในการจดัการท่องเท่ียว ผูท่ี้จดัการท่องเท่ียวสนใจแต่การพยายามโนม้นา้ว
ใหมี้ผูม้าเยอืนแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยไม่ค่อยมีความรู้หรือไม่ค  านึงถึงผลกระทบของ
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะมีต่อมรดกวฒันธรรมท่ีส่งเสริมกนัในธุรกิจการท่องเท่ียว ส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอนุรักษก์็พยายามโนม้นา้วดา้นการจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีจะมาเยอืนแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใหศ้กัยภาพ
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ของแหล่งท่องเท่ียวไม่เส่ือมโทรมก่อนเวลาอนัควร Lowenthal (1998) ไดย้กประเด็นน้ีเพื่อตั้งขอ้สังเกตว่า
ผูจ้ดัการมรดกวฒันธรรมบางรายบางคร้ังอาจแสดงความเป็นเจา้ของทรัพยากรนั้นอย่างจริงๆ จงัๆ มากไป
กระทัง่กลายเป็นการเห็นแก่ตวัเม่ือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัการท่องเท่ียวรายอ่ืนจะใช้ทรัพยากรนั้นดว้ยใน
หนทางท่ีแตกต่างออกไปหรือเหล่ือมล ้ ากนัอยา่งสุดๆ ชุมชนเจา้ของถ่ินแหล่งท่องเท่ียวก็อาจตั้งเกณฑ์การ
อนุรักษท่ี์อาจปะทะและทบัซอ้นกบัเกณฑก์ารจดัการทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว 
 
3.2 ววิฒันาการอสิระของการท่องเทีย่วและมรดกวฒันธรรม 
 ดว้ยเหตุท่ีการท่องเท่ียวและการจดัการมรดกวฒันธรรมไม่ค่อยจะมีส่ิงใดร่วมกนันอกจากการใช้
ฐานทรัพยากรเดียวกนั ทั้งสองฝ่ายจึงมกัไม่ค่อยไวว้างใจกนัและกนันกั ทั้งคู่ต่างก็พฒันาอยา่งเป็นอิสระแก่
กันด้วยปรัชญาหลักและคุณค่าท่ีแตกต่างกัน อีกทั้ งยงัท าหน้าท่ีรับใช้สังคมตามทิศทางของแต่ละฝ่าย 
ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้คุณค่าแก่มรดกวฒันธรรมในฐานะวตัถุดิบส าหรับผลิตผลท่ีจะ
ก่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวและโภคทรัพย ์ผูช้  านาญการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมให้คุณค่าแก่มรดก
วฒันธรรมเดียวกนันั้นเพื่อคุณงามความดีท่ีอยูภ่ายในมรดกเหล่านั้น การน าวฒันธรรมมาเป็นผลผลิตทางการ
ท่องเท่ียวด าเนินมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี แต่คนทั้งสองฝ่ายก็ไม่ค่อยไดส่ื้อสารระหวา่งกนันกั เวลามีสัมมนา
การท่องเท่ียววฒันธรรมจะไม่ค่อยพบว่ามีนักอนุรักษ์วฒันธรรมไปร่วมงาน ในท านองเดียวกนัเม่ือมีการ
ประชุมทางวิชาการวา่ดว้ยการอนุรักษท์รัพยากรวฒันธรรมก็ไม่ค่อยไดพ้บผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว
ในงานเลยเช่นกนั เม่ือไม่ค่อยไดติ้ดต่อกนัก็ยอ่มจะไม่รู้จกักนั มีแต่จะสงสัยหวาดระแวงกนัและกนั ขอ้มูลใน
ตารางหน้าถดัไปแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมกับการท่องเท่ียว การ
อนุรักษ์พฒันาข้ึนมาเพื่อสงวนรักษาและปกป้องมรดกชาติเพื่ออนาคต หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีอนุรักษ์มรดก
ชาติมีทั้งส่วนของราชการและเอกชนท่ีด าเนินการโดยไม่หวงัผลก าไร ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อาจมี
ชุมชนทอ้งถ่ินหรือตวัแทนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการมรดกวฒันธรรมมกัมีพื้นฐานทาง
การศึกษามาจากสายสังคมศาสตร์และสายศิลปะ 
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ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทยีบการจัดการมรดกวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว 
 
 การจัดการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม การท่องเที่ยว 
โครงสร้าง องคก์รท่ีไม่ไดห้วงัผลก าไร บริษทัท่ีท าธุรกิจเพื่อผลก าไร 
เป้าหมาย เป้าหมายทางสังคมอนักวา้งขวาง เป้าหมายเพื่อการคา้พาณิชย ์
ผูมี้ส่วนร่วมหลกั กลุ่มชุมชน กลุ่มมรดกชาติ กลุ่มชาติ

พนัธ์ุ ประชาชนในท้องถ่ิน องค์กรเพื่อ
ผูช้  านาญการดา้นมรดกวฒันธรรม กลุ่ม
นักประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน/ผู ้น าทาง
ศาสนา 

กลุ่มธุรกิจ ประชาชนท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
ท้อง ถ่ิน  องค์ก รด้ าน ธุ ร กิ จการ
ท่องเท่ียว 

ทัศนะทางเศรษฐกิจ
ต่อมรดกวฒันธรรม 

คุณค่าท่ีมีอยู/่อนุรักษเ์พื่อคุณค่าในมรดก
วฒันธรรม 

คุณค่าดา้นการใชป้ระโยชน์/บริโภค
เพื่อส่ิงท่ีมีอยูใ่นมรดก 

กลุ่มผูใ้ชห้ลกั ผูค้นในทอ้งถ่ิน ผูค้นจากถ่ินอ่ืน 
ภูมิหลงัความรู้ ปริญญาทางสังคมศาสตร์/ปริญญาทาง

ศิลปะ 
ปริญญาทางธุรกิจและการตลาด 

ก า ร ใ ช้ ม ร ด ก
วฒันธรรม 

ให้คุณค่าต่อชุมชนในฐานะตวัแทนของ
มรดกท่ีจบัต้องได้และมรดกท่ีจบัต้อง
ไม่ได ้

คุณค่าต่อนักท่องเท่ียวในฐานะท่ี
เป็นผลผลิตหรือกิจกรรมท่ีสามารถ
ช่วยโฆษณาแหล่งท่องเท่ียว 

องคก์รการเมืองระดบั
น าน าช าติ /อ งค์ ก ร
เอกชน 

ยูเนสโก ฯลฯ ท่ี ส่ งเสริมการอนุ รักษ์
วฒันธรรม 

WTO/WTTC ( ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
พฒันาการท่องเท่ียว) 

องค์ก รระดับ ช าติ /
ระดบัเขต 

รัฐ จงัหวดั ตวัแทนทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์
และหอจดหมายเหตุ 

ประเทศ/รัฐ การท่องเท่ียวภูมิภาค 

ท่ีมา : จากการประมวลผลขอ้มูลของผูเ้ขียน พ.ศ. 2550 
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 เม่ือพิจารณาการท่องเท่ียวก็เห็นไดว้า่เป็นเร่ืองของธุรกิจท่ีด าเนินการโดยเอกชนและหน่วยงานรัฐ
ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีเน้นเร่ืองของผลก าไรจากการลงทุนเป็นส าคญั การเน้นท่ีผลประโยชน์ก าไรเป็น
หลกัท าให้การท่องเท่ียวให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากคุณค่าของมรดกวฒันธรรม
มากกว่าคุณค่าท่ีอยู่ภายในมรดกเหล่านั้น ผูเ้ช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงของธุรกิจ
การคา้และได้รับการศึกษาทางด้านธุรกิจเป็นส าคญั จึงมุ่งเน้นการน ามรดกวฒันธรรมไปเป็นผลผลิตใน
การตลาดการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ 
 จากอดีตท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวได้เข้าไปเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์อยู่บ้าง แต่เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพราะในระยะแรกๆ มีการน านกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ใน
ตอนตน้ๆ ยงัมีนักท่องเท่ียวจ านวนน้อย การท่องเท่ียวยงัไม่ส่งผลคุกคามธรรมชาติแวดล้อม แต่พอการ
ท่องเท่ียวรุ่งเรือง จ านวนผูม้าเยือนแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติมากข้ึน ฝ่ายอนุรักษ์มองเห็นผลกระทบแหล่ง
ธรรมชาติจากการมาเยือนของนักท่องเท่ียว ความขดัแยง้ระหว่างการอนุรักษ์และการท่องเท่ียวปรากฏข้ึน
ดว้ยฝ่ายอนุรักษ์เห็นวา่การท่องเท่ียวไดก่้อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรในสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์
เช่นน้ีก็คลา้ยๆ กนักบัท่ีเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ทรัพยากรวฒันธรรม
เม่ือมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเกินกวา่จะควบคุมให้อยูใ่นกฎเกณฑ์อนัเดียวกนัท่ีมุ่งเน้นการรักษาทรัพยากร
วฒันธรรมไวเ้พื่อผูค้นรุ่นต่อๆ ไป ผูป้ระกอบกิจการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวไม่ค่อยไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
ปรึกษาหารือฝ่ายอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมตอนท่ีคิดกลยุทธ์การตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวในแหล่งมรดก
วฒันธรรม หรือบางทีก็แสดงความหมดหวงัว่าฝ่ายอนุรักษ์ไม่เข้าใจผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว ฝ่าย
อนุรักษก์็เลือกท่ีจะไม่ยอมรับความจริงเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เฝ้าแต่รู้สึกเสียใจต่อผลประทบท่ีการท่องเท่ียว
น ามาสู่มรดกวฒันธรรม มาในระยะหลังเม่ือมีการส่ือสารระหว่างการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์มรดก
วฒันธรรมมากข้ึน ทั้งฝ่ายพอจะพบกนัคร่ึงทางไดบ้า้ง ฝ่ายอนุรักษต์ระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียว 
จึงพอเห็นไดว้า่อุทยานประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ ฯลฯ เปิดโอกาสให้การท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปร่วมท า
กิจกรรมกับฝ่ายอนุรักษ์อยู่เร่ือยๆ และพยายามพัฒนาผลผลิตการท่องเท่ียวเพื่อสนองความสนใจของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เวลาเดียวกนัผูช้  านาญการท่องเท่ียวปัจจุบนัก็ซึมซับดีว่าทรัพยากรท่องเท่ียว
วฒันธรรมจะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาเป็นพิเศษต่างไปจากผลิตผลการท่องเท่ียวอยา่งอ่ืน มรดกวฒันธรรม
จะตอ้งด ารงอยูต่่อไปอีกยาวนานเพื่อตอบสนองความสนใจจากทุกๆ ฝ่าย ไม่ใช่วา่จะใชป้ระโยชน์เพื่อธุรกิจ
ท่องเท่ียวอยา่งเดียว 
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3.3 การจัดการทรัพยากรวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว 
 ในทวีปยุโรป อเมริกาและออสเตรเลียนั้น การท่องเท่ียววฒันธรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวาง
แผนการจดัแสดงมรดกวฒันธรรม การน้ีตอ้งค านึงถึงการใชแ้ละผูใ้ช้มรดกวฒันธรรมเป็นส าคญั ทั้งน้ีย่อม
แตกต่างไปจากการจดัแสดงตามหลกัการของนักอนุรักษ์ ประเด็นน้ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างการ
ท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ โดยเฉพาะในประเทศท่ีก าลังพฒันาทั้งหลายท่ีการท่องเท่ียวแบบดั้ งเดิมด้วย
จ านวนนักท่องเท่ียวมากๆ ได้เขา้ไปเยี่ยมเยือนก่อนท่ีจะมีการจดัการมรดกวฒันธรรมอย่างเหมาะสมตาม
หลกัการท่ีถูกตอ้ง หากไม่มีการควบคุมการท่องเท่ียวก็อาจเกิดความเสียหายแก่มรดกวฒันธรรมจากมูลเหตุ
หลายประการ เช่น การใช้ทรัพยากรนั้นมากเกินไป และน าทรัพยากรวฒันธรรมไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ท่ี
แลว้มามกัพบวา่ฝ่ายอนุรักษม์รดกวฒันธรรมไม่ค่อยมีอ านาจเด็ดขาดนกัจึงท าให้ล่อแหลมต่อการท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือรัฐบาลเห็นวา่มรดกเหล่านั้นเป็นแหล่งน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดอ้ยา่งมหาศาล แมว้่า
มรดกวฒันธรรมจะเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจท่ีส าคญัในการท่องเท่ียว กระนั้นการท่องเท่ียวก็ไม่ไดมี้รายได้
มหาศาลจากมรดกวฒันธรรม ฉะนั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากร
วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวและวตัถุประสงค์ของการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม การจะตดัสินใจกระท าการ
ใดๆ เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมจึงตอ้งค านึงถึงปริมาณของศกัยภาพการท่องเท่ียวท่ีมรดกวฒันธรรมมีอยูแ่ละ
ตอ้งให้ความส าคญักบัวิธีท่ีจะไปถึงความส าเร็จท่ีศกัยภาพดงักล่าวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
วฒันธรรม นกัท่องเท่ียวเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสังคม ความตอ้งการช่ืนชมมรดกวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว
จึงเป็นเพียงความตอ้งการของคนกลุ่มเดียว การจะจดัการและการจะน าเสนอมรดกวฒันธรรมอย่างไร จึง
จ าเป็นตอ้งคิดถึงคนกลุ่มอ่ืนในสังคมท่ีไม่ใช่นกัท่องเท่ียวดว้ย ในบางกรณี เช่น พิพิธภณัฑแ์ละหอศิลป์ ความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวก็จะคล้ายกบัความตอ้งการของผูใ้ช้คนอ่ืนๆ ในหลายๆ กรณีความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวอาจแตกต่างไปจากผูใ้ชก้ลุ่มอ่ืนอยูม่าก ความแตกต่างในประเด็นต่างๆ เช่น ระดบัความรู้ ความ
สนใจ ภูมิหลงัทางวฒันธรรม และความคาดหวงัเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมอาจท าให้ตอ้งจดัการและน าเสนอ
มรดกวฒันธรรมอีกแบบหน่ึง นกัท่องเท่ียวประสงค์ไดช่ื้นชม "ความจริงแท"้ แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ส่ิงท่ี
นกัท่องเท่ียวใคร่ไดช่ื้นชมจะตอ้งเป็นความเป็นของจริงเสมอไป 
 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นการดูแลอยา่งเป็นระบบท่ีมีข้ึนเพื่อคงคุณค่า (ทางวฒันธรรม) 
ของมรดกวฒันธรรมไวจ้รรโลงใจผูค้นในปัจจุบันและลูกหลานในอนาคต ณ ขณะน้ีการจดัการมรดก
วฒันธรรมเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก องค์กรท่ีมีหน้าท่ีอนุรักษ์มรดกโลกอย่าง ICOMOS, UNESCO, 
IUCN, IATF และ ICCROM ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ส าคญัๆ ท่ีประเทศส่วนใหญ่ตอ้งมีกฎหมายปกป้อง หรือ
มีนโยบายการจดัการมรดกวฒันธรรม เน่ืองจากการท่องเท่ียววฒันธรรมอยู่บนพื้นฐานของการใช้มรดก
วฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจพื้นฐานของการจดัการมรดก
วฒันธรรมก่อน จุดมุ่งหมายหลกัของการจดัการการท่องเท่ียววฒันธรรมก็คือการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม
หลักๆ ทั้งวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุจบัต้องได้และมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุซ่ึงสัมผสัได้ด้วย
ความรู้สึกนึกคิด เพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลงั ด้วยเป็นท่ีตระหนกักนัดีวา่ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงในโลก
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เป็นไปอย่างรวดเร็ว มรดกวฒันธรรมจ านวนมากจึงอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการสูญหายและถูกท าลาย ในการ
จดัการมรดกวฒันธรรมจึงจ าเป็นตอ้งตั้งระบบท่ีเป็นทางการ จดัแยกเลือกมรดกวฒันธรรมท่ีจ าเป็นเร่งด่วน
ตอ้งรีบอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์ หลกัส าคญัของการจดัการมรดกวฒันธรรม คือ การอนุรักษม์รดกตอ้งก่อให้เกิด
ส่ิงดีๆ แก่สังคม ฝ่ายจัดการมรดกวฒันธรรมจ าเป็นต้องส่ือสารให้สาธารณะรับรู้ถึงคุณค่าของมรดก
วฒันธรรมท่ีมีต่อสังคม ส่ิงท่ียากประการหน่ึงคือการจะท าให้วงการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและคนอ่ืนๆ ท่ี
มกัจะมองเพียงคุณค่าทางการคา้จากมรดกวฒันธรรมไดเ้ห็นคุณค่าภายในของมรดกวฒันธรรมดว้ย คุณค่า
ของมรดกวฒันธรรมมาจากความหมายของมรดกวฒันธรรมท่ีมีต่อชุมชนหรือคุณค่าท่ีปรากฏอยู่ในมรดก
เหล่านั้น ไม่ใช่คุณค่าท่ีจะก่อให้เกิดรายไดเ้พียงอย่างเดียว การท่ีจะให้สาธารณชนรับรู้คุณค่าภายในมรดก
วฒันธรรมจ าเป็นอยา่งมาก การน าเสนอเพื่อจดัแสดงเร่ืองราวของมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดส้มควรอยา่ง
ยิง่ท่ีจะให้ความหมายของคุณค่าทางวฒันธรรมของมรดกชาติในวถีิทางท่ีผูม้าเยอืนทุกประเภทสามารถเขา้ใจ
ไดโ้ดยง่าย ท่ีผา่นมาการน าเสนอเร่ืองราวของมรดกวฒันธรรมโดยพิพิธภณัฑ์หรือหน่วยงานใดก็ตาม จะเนน้
เร่ืองจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเป็นหลกั (Ghose, 1992 ; Ambrose และ Paine, 1993 ; Lord และ Lord, 1999) 
อย่างไรก็ตาม การน าเสนอเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ควบคู่กันไปก็อาจจะช่วยให้มีผูส้นใจเร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมรดกวฒันธรรมกนัมากข้ึน นบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดส่้งผา่นขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าของมรดก
วฒันธรรมสู่สาธารณะไดม้ากตามไปดว้ย การสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือก็อาจจะเกิดข้ึนในเวลาต่อไป 
 
3.4 การแปลความหมายมรดกวฒันธรรม 
 โดยทัว่ไปในประเทศโลกท่ี 3 ผูมี้การศึกษาดีคือชนชั้นสูงและชนชั้นกลางบางส่วน จึงเป็นธรรมดา
ท่ีการบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศชาติทั้ งในอดีตและปัจจุบันจึงอยู่ในแวดวงของผูป้กครอง เร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ของประเทศชาติท่ีไดรั้บการเผยแพร่มกัเป็นเร่ืองของผูน้ าและวรีบุรุษทั้งหลาย เหตุการณ์ท่ีจดั
วา่เป็นประวติัศาสตร์ท่ีรับรู้กนัอยูใ่นปัจจุบนัจึงเป็นเพียงขอ้มูลบางส่วนจากอดีตท่ีไดรั้บการเลือกออกมาเพื่อ
น าเสนอแก่สาธารณะ แต่ในแวดวงของการท่องเท่ียวนั้น ไดน้ าเอามรดกวฒันธรรมมาใชเ้ป็นทรัพยากรเพื่อ
การจดัการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวไดใ้ชท้ั้งการตีความและการน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมใน
การส่งเสริมให้ธุรกิจการท่องเท่ียวกา้วไปขา้งหน้า เป็นท่ีทราบกนัดีวา่มรดกวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีให้ระลึกถึง
เร่ืองราวในอดีต โดยเฉพาะอดีตในลักษณะ "วนัวานยงัหวานอยู่" เหมือนอย่างท่ี Fowler (1992 : 119) ได้
กล่าวไวว้่า "การถวิลหาอดีต ... คือแรงกระตุ้นอย่างหน่ึงท่ีมีอ านาจมากๆ ส าหรับการใช้ประโยชน์ของ
เร่ืองราวในอดีต" มีตวัอยา่งของการจดัการมรดกวฒันธรรมมากมายท่ีเขา้ข่ายแรงกระตุน้แห่งอดีต เช่น การ
ท่องเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์บา้นควาย อ าเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเท่ียวชม
สถานท่ีแห่งน้ีเพราะมีการแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัควายซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมีบทบาทต่อวิถีชีวิตชาวไทยอยู่
มาก ในบรรดานักท่องเท่ียวเหล่านั้ นพบว่าขณะท่องเท่ียวผูป้กครองท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์เช่ือมโยง
ประสบการณ์ของตนท่ีเคยใช้ควายท านาท าไร่ให้ลูกหลานฟังอย่างเพลิดเพลิน นกัเขียนส่วนใหญ่ค่อนขา้ง
เห็นดว้ยกบัการพฒันามรดกวฒันธรรมในลกัษณะน้ีดว้ยเช่ือวา่มรดกวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงอดีตเขา้กบั
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ปัจจุบนั และท าให้ประวติัศาสตร์มีชีวิตชีวาข้ึนมาอีกคร้ัง Lowenthal (1998 : XV) ถือวา่การแปลความมรดก
วฒันธรรมในรูปแบบเพื่อการท่องเท่ียวเช่นน้ีเป็นการเฉลิมฉลองอดีตเพื่อความสุขสันต์กบัปัจจุบนั นบัเป็น
การน าอดีตมาท าความกระจ่างเพื่อเป้าหมายของปัจจุบนัมรดกวฒันธรรมไดน้ าเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ให้
กลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง การจดัแสดงมรดกวฒันธรรมเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเท่ียวช่วยพยุงเศรษฐกิจท่ี
ก าลงัตกต ่าไดเ้ม่ือมีผูม้าเยือนกนัมากๆ ขณะเดียวกนัก็เท่ากบัเป็นการคืนชีวิตให้กบัการจดัแสดงแหล่งมรดก
วฒันธรรมนั้นดว้ย ผูส้นบัสนุนการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมบางท่าน เช่น Schouten (1995 : 25) ยิ่งเช่ือมัน่
วา่การแปลความหมายมรดกวฒันธรรมตามแนวทางน้ีไดชุ้บชีวติประวติัศาสตร์ให้คืนชีพ โดยการกล่าววา่ ''
ประวติัศาสตร์และความเป็นจริงในประวติัศาสตร์คือกล่องด า เราไม่ทราบไดเ้ลยว่ามีอะไรในกล่องด า แต่
เม่ือใส่จินตนาการและการวิจยัท่ีดีลงไปในกล่องด า เราก็จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีวิเศษสุด การแปลความ คือ ศิลปะท่ี
ท าให้ประวติัศาสตร์เป็นจริงเป็นจงั เร่ืองราวท่ีผูค้นปัจจุบนัท าความเขา้ใจมรดกวฒันธรรมจะแตกต่างกนั
ออกไปตามการรับรู้และการแปลความมรดกวฒันธรรมในมิติปัจจุบนั" 
 Tilden (1977 : 8) ไดใ้ห้นิยามค าวา่การแปลความในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมหน่ึงทางการศึกษาเรียนรู้
ท่ีมุ่งเนน้เพื่อจะเปิดเผยความหมายและความสัมพนัธ์ผา่นการใชว้ตัถุ (ของแท)้ ประสบการณ์ตรงและโดยส่ือ
แสดงอยา่งใดอยา่งหน่ึง การใชส่ิ้งต่างๆ เหล่านั้นอาจท าไดโ้ดยเคร่ืองมือหลากหลาย ซ่ึงปัจจุบนัมีเทคโนโลยี
ชั้นสูงมากมาย และดึงดูดความสนใจมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อจุดประสงค์ทั้ งการศึกษาและความบนัเทิงเริงรมย ์
Light (1995 : 139) ระบุว่าหัวใจของการตีความเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมก็คือการศึกษาอย่างไม่
เป็นทางการ การตีความท าหน้าท่ีส่ือสารนยัส าคญัๆ ของต าแหน่งแห่งท่ีมรดกวฒันธรรมในวิถีทางท่ีเหมาะ
ต่อนกัท่องเท่ียวท่ีร่วมอยูใ่นกิจกรรมการพกัผอ่นระหวา่งเวลาท่ีท่องเท่ียวUrry (1990) ถือวา่การท่องเท่ียวเพื่อ
ศึกษาหาความบนัเทิงเช่นน้ี คือ สาระส าคญัต่อการพกัผอ่นและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวUzzellเห็นวา่ (1989 : 
3) การแปลความเป็นหนทางใหม่ท่ีจะกระตุ้นนักท่องเท่ียวท่ีอ่อนล้าให้ต่ืนตาต่ืนใจ และให้ส่ิงท่ีมีคุณค่า
ประเทืองปัญญา ฉะนั้น การแปลความจึงท าหนา้ท่ีส่งเสริมให้ช่ือเสียงของแหล่งมรดกขจรขจายออกไปและ
ช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความร่ืนเริง Graham (2000 : 3) กล่าววา่ "มรดกวฒันธรรมเป็นเสมือนสินคา้ทาง
เศรษฐกิจซ่ึงอาจเหล่ือมล ้ า ขัดแยง้ หรือแม้แต่ปฏิเสธบทบาททางวฒันธรรมของมรดกนั้ น การตีความ
เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมอาจแตกต่างกนัไปภายในวฒันธรรมหน่ึงๆ ในช่วงเวลาใดก็ตาม และอาจจะตีความ
แตกต่างกนัระหวา่งวฒันธรรมทั้งหลาย" มรดกวฒันธรรมกลายเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ในความเห็นของ Schouten (1995) นั้ น นักท่องเท่ียวแสวงหาประสบการณ์มากกว่าท่ีจะอยาก
สืบคน้ขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ การตีความเร่ืองราวเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมตามแนวของการท่องเท่ียว
จึงตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอยา่งยิ่ง จุดประสงคห์ลกัของการตีความมรดกวฒันธรรมเพื่อ
การกระตุน้ไม่ใช่การสอนUzzell (1989 : 41) เสริมความเห็นต่อไปวา่ การตีความควรน่าสนใจ ชกัจูงใหอ้ยาก
มีส่วนร่วม สนุกสนาน ให้ความรู้และสันทนาการ พิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมเร่ืองราวแห่งความทรง
จ าและประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์จ  านวนไม่น้อยก็ตั้งใจจะน าเสนอมรดกวฒันธรรมไปในทางท่ีพยายามจะ
หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ ไม่ค่อยกลา้น าเสนอเร่ืองราวท่ีคาบเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมไปในทางกระตุน้ให้บงัเกิด
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ความอ่อนไหวและโตแ้ยง้ เวลาเขา้ชมมรดกวฒันธรรมจึงไม่ค่อยสนุก ต่ืนเตน้ แต่กลบัน่าเบ่ือหน่าย ตาม
แนวทางความคิดของยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) การตีความเพื่อใช้น าเสนอต่อสาธารณะต้องเป็น
เร่ืองราวท่ีบอกเล่ามาจากคนส่วนใหญ่ท่ีหลากหลายรากเหง้า และน าเสนอในวิถีท่ีสร้างความหรรษาแก่
สาธารณะ 
 
3.5 การจัดการมรดกวฒันธรรมทางวตัถุ 
 ในความเข้าใจของคนทั่วไปเวลาพูดถึงมรดกวฒันธรรมท่ีต้องอนุรักษ์แล้ว มักคิดถึงมรดก
วฒันธรรมประเภทสถานท่ี เส้นทางโบราณ อาคารเก่า แหล่งประวติัศาสตร์ แหล่งโบราณคดี และวตัถุ
โบราณอ่ืนๆ  แต่ในความหมายของนกัอนุรักษ์แลว้ การจดัการมรดกวฒันธรรมมีความหมายครอบคลุมทั้ง
การปกป้องรักษาวฒันธรรมทางวตัถุ และมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม เช่น ภูมิทัศน์ทางวฒันธรรม 
ประเพณี พิธีกรรม นิทาน ต านาน ความเช่ือ เทศกาล และแบบแผนการด าเนินชีวิตดั้งเดิมท่ีผูค้นเคยสืบทอด
ต่อๆ กันมา วฒันธรรมทั้งหลายทั้ งท่ีเป็นวตัถุและมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมล้วนประกอบกนัเป็นฐาน
ส าหรับผลิตผลการท่องเท่ียววฒันธรรม จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งดูแลรักษาไวสื้บไป 
 ดงัไดก้ล่าวมาบา้งแลว้ในบทท่ี 2 วา่มรดกวฒันธรรมทางวตัถุท่ีมีบทบาทต่อการท่องเท่ียวอยา่งมาก
นั้น อยู่ในความดูแลของหน่วยราชการ วดั และเอกชน ในกรณีของพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล การจดัการ
ทรัพยากรจึงอยูใ่นความดูแลของเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ ผูบ้ริหารวดั และคณะกรรมการของบริษทัเอกชนผู้
เป็นเจา้ของมรดกวฒันธรรมทางวตัถุเหล่านั้น ซ่ึงไม่ไดมี้เป้าหมายหลกัท่ีจะจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทาง
วตัถุในความดูแลเพื่อการท่องเท่ียวเป็นส าคญั จึงมกัตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์กนัเสมอเม่ือไดน้ า
ทรัพยากรวฒันธรรมไปโยงเก่ียวกบัการท่องเท่ียวนานาชาติ โดยเฉพาะพิพิธภณัฑ์นั้นถูกรุมติติงเร่ืองการ
น าเสนอและการตีความอยา่งกวา้งขวาง อยา่งเช่น Hewison (1987 : 84) มีความเห็นวา่ พิพิธภณัฑ์ในประเทศ
องักฤษเป็นสัญลกัษณ์ความตกต ่าของประเทศ ดว้ยเป็นแหล่งแสดงของโบราณท่ีไม่ค่อยมีใครเขา้ใจการจดั
แสดงเร่ืองราวไดม้ากนกั ไม่อาจส่ือความหมายของส่ิงท่ีจดัแสดงไดลุ่้มลึกเท่าท่ีควร Simpson (1996 : 265) 
เสนอแนะว่า หากพิพิธภณัฑ์ประสงค์จะปรับปรุงเพื่อสนองความตอ้งการของสังคมร่วมสมยั พิพิธภณัฑ์
จะตอ้งให้ความส าคญัไปท่ีผูค้นเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะจะตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปลความและ
น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมทางวตัถุดว้ย การคดัเลือกตวัอยา่งมรดกวฒันธรรมมาจดัแสดงก็
จะตอ้งให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมเร่ืองราวของคนกลุ่มต่างๆ มิใช่ผูกขาดการน าแสดงแต่วิถีชีวิตของ
ชนชั้นเจา้นายอย่างแต่ก่อน นับว่ายงัเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีพิพิธภณัฑ์บางแห่งเร่ิมปรับบทบาทใหม่เพื่อการ
บริหารจดัการท่ีจะสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าจากมรดกวฒันธรรม การท าหนา้ท่ีหลกัเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
มรดกวฒันธรรมเชิงการศึกษาก็ยงัคงอยู ่ขณะเดียวกนัก็เพิ่มมิติท่ีมีสีสันสร้างความบนัเทิงเริงรมยแ์ละกระตุน้
ผูช้มให้มีส่วนร่วมยิ่งข้ึน Urry (1990) แนะว่า หากจะให้บรรยากาศการเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์ต่ืนเตน้เร้าใจกว่า
นั้น ก็ควรเพิ่มความหลากหลายในการจดัแสดง เช่น เร่ืองราวของสงคราม โรคภยัไขเ้จ็บ ความหิวโหย การ
กดข่ีขูดรีด การน าเสนอดา้นมืดของมนุษยท์ั้งในอดีตและปัจจุบนั เป็นการประกาศการรับรู้ปัญหาสังคมท่ี
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ช่วยให้พิพิธภณัฑ์เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตท่ีน่าช่ืนชมยิ่ง พิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยอาจจะยงัไม่พร้อมจะ
ปรับตัวอย่างถอนรากถอนโคนขนาดนั้ น กระนั้ นก็มีการเคล่ือนไหวเล็กๆ น้อยๆ ท่ีแสดงให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงไดบ้า้ง เช่น บางพิพิธภณัฑ์เปิดโอกาสให้มีอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์โดยให้บุคคลภายนอกไดเ้ขา้
มารับการฝึกอบรมเป็นผูน้ าชม แลว้จดัเปล่ียนเวรยามให้มาบริการนกัท่องเท่ียวเป็นระยะๆ การจดัอบรมให้
ความรู้และบริการเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีพอจะดึงดูดบุคคลภายนอกให้แวะเวยีน
เขา้มาเยี่ยมชมมรดกวฒันธรรมท่ีจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ์ไดบ้า้ง แต่ถ้าเปรียบเทียบการท่องเท่ียวในสวน
สนุกและพิพิธภณัฑแ์ลว้ ก็เห็นไดช้ดัวา่นกัท่องเท่ียวจะเขา้สวนสนุกมากกวา่ บทเรียนจากการตีความและการ
น าเสนอเร่ืองราวของสวนสนุกอาจใช้เป็นแนวทางกวา้งๆ เพื่อจดัการมรดกวฒันธรรมให้สอดรับกบัการ
ท่องเท่ียว ประเด็นแรกคือการส่ืออยา่งตรงไปตรงมาระหวา่งส่ิงของท่ีจดัแสดงและผูดู้ชม ความเป็นวิชาการ
ยงัตอ้งคงอยูเ่บ้ืองหลงัการน าเสนอท่ีกระตุน้ให้ผูเ้ห็นไดอ้ยากเขา้มาสัมผสัดว้ยความหลากหลายรูปแบบของ
การน าเสนอ เพื่อดึงดูดให้ผูท่ี้เคยมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมอยากกลับมาอีกคร้ังพร้อมกับ
ชกัชวนผูอ่ื้นมาดว้ย การเปล่ียนประเด็นปัญหาการน าเสนอจดัแสดงก็ช่วยไดม้าก หวัขอ้ปัญหาท่ีจะน าเสนอ
จดัแสดงอาจเป็นไปตามกระแส หรือจดัตามความคิดเห็นของผูม้าเยือน ทั้งน้ีผูรั้บผิดชอบคงตอ้งมีภาระเพิ่ม 
คือการท าวจิยัเชิงส ารวจ แลว้น าผลวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวต่อไป 
 
3.6  การจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม 
 การจดัการมรดกวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเท่ียวแตกต่างไปจากการ
จดัการมรดกวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุท่ีกล่าวมาแลว้อยูม่าก มรดกวฒันธรรมทางวตัถุท่ีมีบทบาทต่อวงการการ
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นโบราณวตัถุและโบราณสถานท่ีสร้างท ามาแต่สมยัโบราณ ข้อมูลท่ีประมวลมา
น าเสนอมกัไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีไม่อาจช้ีชดัไดว้่าส่ิงท่ีตีความน า
ออกมาส่ือสารต่อสาธารณะนั้น จะเป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริงทุกประการตามท่ีผูค้นในสมยัโบราณไดส้ร้างท ามรดก
เหล่านั้นไว ้แต่เร่ืองราวเก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมโดยมากเป็นส่ิงท่ีประมวลมาจากแบบแผน
ประเพณีพิธีกรรมและธรรมเนียมต่างๆ ท่ีผูค้นในปัจจุบนัยงัรับรู้ถือปฏิบติักนัอยู่ จึงสะทอ้นเอกลกัษณ์ทาง
สังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งเด่นชดั (UNESCO, 1998 : 5) ส่ิงท่ีเป็นแบบแผนท่ีผูค้นในปัจจุบนัใช้
ร่วมกนัยงัครอบคลุมไปถึงเร่ืองราวทางภาษา วรรณคดี ดนตรี การแสดง กีฬา เทพนิยาย หตัถกรรมพื้นบา้น 
สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน และศิลปะพื้นบ้านด้านอ่ืนๆ การจะน าเร่ืองราวทั้ งหลายเหล่าน้ีไปจดัแสดงจึง
จ าเป็นตอ้งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายรวมทั้งชาวบา้นผูเ้ป็นเจา้ของแบบแผนชีวิตนั้นๆ  บริบททาง
สังคมและวฒันธรรมเป็นประเด็นส าคญัยิ่งของการน าเสนอเร่ืองราวของผูค้นร่วมสมยั ความเขลาเบาปัญญา
อาจชกัจูงให้มีการน าเร่ืองราวของผูค้นจากทอ้งถ่ินไปเป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียวโดยไม่รู้บริบททางสังคม
และวฒันธรรมท่ีแทจ้ริง จึงมกัส่งผลกระทบท่ีไม่ดีอยู่เสมอ เห็นไดช้ัดจากตวัอย่างการจดังานเทศกาลผีตา
โขนของจงัหวดัเลยท่ีจุดประสงคด์ั้งเดิมของประเพณีเป็นไปเพื่อบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นในทอ้งถ่ินยดึถือเพื่อ
ความปลอดภยัของชีวิต แต่ความไร้เดียงสาของผูจ้ดัการการท่องเท่ียวในปัจจุบนัไดท้  าให้ประเพณีดงักล่าว
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เป็นไปเพื่อความร่ืนเริงโดยมีหน้ากากผีตาโขนเป็นจุดขายของเทศกาล นกัท่องเท่ียวผูไ้ม่ทราบเร่ืองราวอนั
แทจ้ริงเขา้ใจวา่เป็นเทศกาลฮาโลวนีแบบในประเทศตะวนัตก 
 การประเมินความส าคญัของมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมส าคญัต่อการวางแผนเพื่อการจดัการและ
การก าหนดล าดบัความส าคญัท่ีจะอนุรักษใ์นโลกแห่งอุดมคติ งานน้ีอาจด าเนินส าเร็จลุล่วงไดใ้นรูปของการ
ใหข้อ้มูล การลงทะเบียนและหรือขั้นการลงเป็นจดหมายเหตุก่อนจะก าหนดนโยบายการจดัการ การส่งเสริม
คุณค่าของมรดกวฒันธรรมต่อสาธารณะโดยการเผยแพร่ท่ีเหมาะสมก็เป็นส่วนส าคญัของแผนการจดัการ
ดว้ยเช่นกนั ผลท่ีไดรั้บจากการท าการตลาดอย่างมีส านึกรับผิดชอบ และการน าทรัพยากรไปท าเป็นสินคา้
เพื่อการท่องเท่ียวก็ควรจะเป็นพื้นฐานส าคญัของกลยุทธ์การอนุรักษ ์มรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมมีประเด็นท่ี
น่าสนใจส าหรับภาคการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ณ ระดับท่ีเรียบง่าย มรดกวฒันธรรมเช่นน้ีช่วยให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีไปเยือนอยา่งลึกซ้ึง มรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมอาจปรากฏในรูปของ
มรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมการแสดงสด เหตุการณ์ เทศกาลและตลาดทอ้งถ่ิน ท่ีจริงแลว้นักท่องเท่ียวมกั
กล่าวอยู่บ่อยๆ เก่ียวกับการซึมซับประทับใจวฒันธรรมท้องถ่ิน อาจจะมีค าถามท่ีว่าประสบการณ์ทาง
วฒันธรรมท่ีนักท่องเท่ียวได้เสพสุขนั้นอยู่ในรูปของวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุหรือส่ิงอ่ืนใด ความเช่ือมโยง
ระหว่างการจดัการมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดจ้ริงๆ และการท่องเท่ียวก็ค่อนขา้งจะผิวเผินกว่าความ
เช่ือมโยงระหว่างการจดัการมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได้และการท่องเท่ียว ความตอ้งการสินคา้ทางการ
ท่องเท่ียวอาจหมายความวา่นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริงเพียงเล็กนอ้ย  
 
3.7 การตระหนักถึงการจัดการมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรม 
 ในบรรดาประเทศท่ีพฒันาแลว้เป็นท่ียอมรับกนัวา่ญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรกท่ีตระหนกัในคุณค่าของ
มรดกภูมิปัญญาวฒันธรรม อีกทั้งยงัเป็นเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีออกกฎหมายคุม้ครองมรดกวฒันธรรมดงักล่าว 
ญ่ีปุ่นเร่ิมโครงการ "Living Human Treasures" ในปี ค.ศ.1950 เป็นโครงการท่ีเน้นการปกป้องวฒันธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตให้ด ารงอยู่ต่อไปด้วยเกรงภยัคุกคามจากความน าสมยั และกระบวนการโลกาภิวตัน์จะ
ครอบง าความเป็นตัวตนของคนญ่ีปุ่น ใน ปี ค.ศ.1962 ประเทศเกาหลีได้ออกกฎหมายคุ้มครองมรดก
วฒันธรรมเหมือนญ่ีปุ่นเพราะการพฒันาความน าสมยัอย่างรวดเร็ว ท าให้ชาวเกาหลีเร่ิมขาดความสนใจใน
งานฝีมือและหัตถกรรมพื้นบา้น กฎหมายดงักล่าวได้รับการแก้ไขหลายคร้ัง และสุดท้ายได้ตั้งเจา้หน้าท่ี
รัฐบาลแห่งชาติ และเจา้หน้าท่ีในทอ้งถ่ินให้มีบทบาทในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาวฒันธรรม (Korean 
National Commission, 2000 : 12) ปี ค.ศ.1995 ทางการเกาหลีไดร้วบรวมรายช่ือบุคคลจ านวน 167 ราย และ
องค์กร 50 องค์กรท่ีมีบทบาทในการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมในลกัษณะน้ี (UNESCO, 2000) ต่อมาในอีก
หลายประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศไทยก็มีโครงการแนวอนุรักษ์มรดก
วฒันธรรม โดยผูน้ าคนส าคัญ (UNESCO, 2000) นอกจากน้ียูเนสโกยงัได้คัดเลือกและมอบรางวลัเป็น
ประจ าปีปีละ 2 คร้ัง แก่บุคคลและหรือองค์กรท่ีท าคุณงามความดีท่ีจะอนุรักษ์ปกป้องมรดกวฒันธรรมให้
เป็นสมบติัของส่วนรวม (UNESCO, 1998, 1999) การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมในบางพื้นท่ี เช่น 
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อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เกิดจากการผลกัดนัของนกัการเมืองหวัรุนแรงท่ีเป็นคนพื้นเมือง 
จุดประสงค์ก็เพื่อจะให้ประชาคมตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมพื้นเมืองรวมถึงเทศกาลต่างๆ การ
เรียนการสอนและการใชภ้าษาทอ้งถ่ินในโรงเรียนและการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือต่างๆ รวมทั้งอินเตอร์เน็ต 
โครงการเหล่าน้ีหวงัวา่คนรุ่นลูกหลานจะซึมซบัการฟ้ืนฟูวฒันธรรมและการศึกษาตามแนวทางท่ีวางไวใ้ห ้
การท่องเท่ียวนบัวา่มีส่วนช่วยกระตุน้ให้ผูค้นทอ้งถ่ินด ารงรักษาแบบแผนดั้งเดิม เพื่อใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญั
ท่ีจะน ารายไดแ้ละความภาคภูมิใจมาสู่ทอ้งถ่ินของตน (Jafari, 1996) นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 องคก์ารยเูนสโกมี
บทบาทน าในการสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุด้วยการกระตุน้ให้รัฐของประเทศ
สมาชิกทั้งหลายใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมเร่ืองต่างๆ อาทิ การท าวจิยั
ทั้งระดบัเขต ระดบัชาติ และระดบัระหวา่งชาติในอนัท่ีจะรวบรวมขอ้มูลท่ีจะเป็นพื้นฐานต่อการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูมรดกวฒันธรรมในโอกาสต่อไป 
 
3.8 การจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเด็นการท่องเทีย่ว 
 มรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นตามทอ้งถ่ินยงัถือปฏิบติัเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
การเดินทางไปเท่ียวชมการแสดงต่างๆ ในโอกาสท่ีท้องถ่ินจดังานเน่ืองในเทศกาลงานประเพณีจะไม่
เหมือนกบัการดูละครท่ีมีนกัแสดงอาชีพเป็นผูเ้ล่น ชาวบา้นผูป้ระกอบพิธีประเพณีและช่างฝีมือทอ้งถ่ินได้
น าเสนอวฒันธรรมปัจจุบนัเช่ือมโยงไปสู่วฒันธรรมในอดีต ผูค้นในทอ้งถ่ินของประเทศท่ีก าลงัพฒันาท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวต่างยินดีตอ้นรับการท่องเท่ียวในฐานท่ีเป็นโอกาสแห่งการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและ
ความอยูร่อดของตน กลวิธีการจดัการหนทางหน่ึงท่ีใช้เพื่อปกป้องมรดกวฒันธรรมไวไ้ดคื้อการจดัตั้งศูนย์
รวมในรูปองคก์รหรือสถาบนั เช่น ศูนยว์ฒันธรรม ศาลาดนตรี อุทยานหรือพิพิธภณัฑ์เพื่อนกัแสดงชาวบา้น
และช่างฝีมือจะไดเ้ขา้มาแสดงโชวน์กัท่องเท่ียว อยา่งท่ีท ากนัค่อนขา้งกวา้งขวางในชนบทของประเทศจีน 
ทอ้งถ่ินยอ่มมีรายไดจ้ากการน้ี ผูค้นท่ีมาเยือนจะจดจ าคุณค่าของมรดกวฒันธรรมท่ีไดผ้า่นเขา้มาช่ืนชม แต่ก็
ตอ้งค านึงถึงหลายส่ิงหลายอยา่งโดยเฉพาะ ความหมายดั้งเดิมของมรดกวฒันธรรมท่ีเคยรับใชส้ังคมชุมชน
เสมอมา และการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเป็นผลมาจากการท่องเท่ียว ท่ีผ่านมาการแสดงวิถีชีวิตชุมชนตามศูนย์
รวมการท่องเท่ียวมกัตอ้งตดัทอนรายละเอียดของวฒันธรรมพื้นบา้นลงเพื่อให้เหมาะสมกบัเวลา (อนัจ ากดั) 
ท่ีนกัท่องเท่ียวมี นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวยงัไม่รู้เร่ืองราวบริบทวฒันธรรมทอ้งถ่ินลึกซ้ึง อีกทั้งนกัท่องเท่ียว
หวงัเพียงไดช้มวฒันธรรมพื้นบา้นเพื่อความส าเริงส าราญชัว่ครู่ เง่ือนไขเหล่าน้ีอาจท าให้การน าเสนอมรดก
วฒันธรรม ณ ขณะนั้นเป็นไปอยา่งผิวเผิน ไม่เหลือสาระแทจ้ริงของมรดกวฒันธรรมนั้น ปกติวฒันธรรมก็
เปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นนิจ แต่หากเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัเพราะปัจจยัภายนอกท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์
จากชุมชนเกินไป ความขัดแยง้ ความระแวง และความสงสัยไม่ไวใ้จย่อมเกิดตามมา ถ้าบังเอิญชุมชน
สามารถควบคุมปริมาณและอตัราการเปล่ียนแปลงไดก้็อาจจะลดผลกระทบนั้นลง การน ามรดกวฒันธรรม
มาเป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียวไม่จ  าเป็นจะตอ้งส่งผลกระทบดา้นลบเสมอไป หากผูป้ระกอบการท่องเท่ียว
ควบคุมดูแลการจดัการท่องเท่ียวให้อยูใ่นขอบเขตอนัควรและผูดู้ผูช้มยงัเขา้ใจสาระของมรดกวฒันธรรมนั้น
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ได้ การน าเอากิจกรรมแบบแผนชีวิตดั้งเดิมมาเป็นการแสดงอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมชุมชน ยิ่งกวา่นั้นผลกระทบดา้นลบอาจมีเพียงน้อยนิดถา้การแสดงมรดกวฒันธรรมยงัคงเป็นไปตาม
วถีิเดิมของทอ้งถ่ิน 
 
3.9 การจัดการทรัพยากรวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
 การเปิดตวัของการท่องเท่ียววฒันธรรมในลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวตามกระแสนิยม 
(แฟชัน่) เป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ขณะเดียวกนัก็คุกคามการจดัการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนืดว้ยในเวลาเดียวกนั ดงัเป็นท่ีรู้กนัวา่การท่องเท่ียววฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนืตอบสนองทั้งจุดประสงค์
ของการท่องเท่ียวและจุดประสงค์การจดัการมรดกวฒันธรรม แต่นั่นก็เป็นความจริงทางอุดมคติ ผูมี้ส่วน
ร่วมกบัการท่องเท่ียวและการจดัการมรดกวฒันธรรมต่างทราบกนัดีวา่การท่องเท่ียวยอ่มน าผลก าไรท่ีเพิ่มพูน
มาให้ ในทางปฏิบติั การมีส่วนไดส่้วนเสียแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวก็ไม่ใช่ของท่ีง่าย เพราะดู
เหมือนว่าปกติแลว้การท่องเท่ียวกบัการจดัการมรดกวฒันธรรมมกัไปดว้ยกนัไม่ได ้(Berry, 1994 ; Bowes, 
1994 ; Boniface, 1998 ; Jacobs และ  Gale, 1994 ; Jansen-Verbeke, 1998 ; Garrodและ  Fyall, 2000) การ
จดัการมรดกวฒันธรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นการจดัการเฉพาะหน้าและบางกรณีอาจเป็นการจดัการเพื่อ
แกไ้ขปัญหาท่ีก าลงัเผชิญ การท่องเท่ียวเป็นเพียงพฤติกรรมหน่ึงของชีวิต การจะตีกรอบให้ผูค้นท่องเท่ียว
ตามแนวทางท่ีผูบ้ริหารจดัการท่องเท่ียวคาดหวงั คงจะไดผ้ลบา้งเพียงชัว่คร้ังชัว่คราว หากจะใหผู้ค้นรู้จกัการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมอ่ืนๆ ให้คลอ้ยตามกนัดว้ย ทั้งน้ีโดยยึดหลกั
ใหญ่ๆ ท่ีว่าดว้ยการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง การปรับผนัให้ชีวิตด าเนินเคียงคู่กนัไปกบัวิถีธรรมชาติตอ้ง
เร่ิมตน้ด้วยศรัทธาแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างเช่ือมัน่ว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่าง
ระมดัระวงัท่ีจะไม่ให้การกระท าของตนส่งผลกระทบต่อธรรมชาติรอบตวัเหมือนเช่นท่ีมีค ากล่าวว่า "เด็ด
ดอกไมด้อกหน่ึงสะเทือนถึงดวงดาว" บุคคลกล้าพอกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะท าให้ชีวิตไม่หยุดน่ิง ถาม
ตนเองวา่การปล่อยชีวิตให้เปล่ียนผา่นไปตามวฏัจกัรซ ้ าๆ ซากๆ เพียงกิน อยู ่หลบันอน และเสพสุขนั้น เป็น
ส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัการเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้หรือ การสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตจะใช้เวลานานเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บั
การเอาชนะใจตนเอง จึงตอ้งอดทน รอผลของการกระท านั้นอยา่งค่อยเป็นค่อยไป แนวทางการพลิกผนัชีวิต
เพื่อให้ก่อเปิดประโยชน์สุขแก่ตนและแก่คนรุ่นลูกหลานท่ีกล่าวมาขา้งตน้อย่างเป็นรูปธรรม จึงอาจยากแก่
การคิดหาวิธีปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลให้เป็นท่ีประจกัษ ์การปลูกฝังอบรมเป็นวิถีทางท่ียอมรับกนัดีวา่จะให้ผลท่ี
ย ัง่ยืนได ้เพื่อจะให้บงัเกิดผลอย่างกวา้งขวางครอบคลุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยตรงทุกภาคส่วน 
การอบรมจะตอ้งเร่ิมตน้กนัตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กท่ีโรงเรียน เยาวชนคนทัว่ไป พระภิกษุสงฆ์ และผูน้ าชุมชน
ระดับต่างๆ อนัมีก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เป็นต้น ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีทุกคนจ าเป็นต้องจดจ า
ประหน่ึงบญัญติัของการท่องเท่ียวก็คือ "การท่องเท่ียวตอ้งเป็นไปเพื่อการพกัผอ่น เรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัสรรพส่ิง
ทั้งหลายในโลกอยา่งสมดุลย ัง่ยืน" ท่ีตอ้งใหท้่องจ าอยา่งจบัจิตใจเช่นน้ีก็เพื่อจะไดล้บลา้งความคุน้เคยเดิมๆ ท่ี
รู้สึกวา่การท่องเท่ียวเป็นเร่ืองเหลวไหลไร้สาระ (Ritchie และ Goeldner, 1994) จึงไม่จ  าเป็นตอ้งสนใจไยดี
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เท่าใดนัก ทั้ งๆ ท่ีปัจจุบนัการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัๆ ท่ีขาดไม่ได้ในชีวิต เม่ือเขา้ใจว่าการท่องเท่ียว
จ าเป็นแก่การมีชีวติอยา่งหน่ึง ก็ตอ้งระแวดระวงัท่ีจะไม่กระท าการใดๆ ระหวา่งท่องเท่ียวพกัผอ่นท่ีจะส่งผล
กระทบกระเทือนไปถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีแวดลอ้มอยู ่การเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงท่ีแวดลอ้มไดก้็พอจะ
เห็นไดว้่าทุกส่ิงทุกอย่างและทุกสถานท่ีสามารถให้ความร่ืนรมยส์มตามเจตนาของการท่องเท่ียวไดท้ั้งนั้น 
การท่องเท่ียวจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกจ ากดัดว้ยขอบเขตพื้นท่ีและระยะเวลาท่ีใชท้่องเท่ียวแต่อยา่งใด ทุกแห่งหนใน
โลกถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะให้ความสุขสันตบ์นัเทิงและเกิดปัญญาไดถ้า้เขา้ใจไดแ้ต่ตน้วา่การท่องเท่ียว
คือชีวติ  
 
3.10 ผลผลติการท่องเทีย่ววฒันธรรม 
 เป็นท่ีไดท้ราบกนัดีว่าความประทบัใจเป็นมูลเหตุกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวอาจ
ประทบัใจในประสบการณ์ เอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ความต่ืนเตน้ และการบริการทั้งหลายท่ีไดรั้บ 
แหล่งท่องเท่ียวจะเป็นท่ีนิยมอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัวา่จะดึงดูดความสนใจผูม้าเยือนไดม้ากน้อยเพียงไร และจะ
สามารถดึงดูดใจผูม้าเยอืนไดน้านเท่าใด ตามอุดมคติแลว้ทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
การพฒันาในฐานท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ความต้องการท่องเท่ียว มรดกการท่องเท่ียววฒันธรรมครอบคลุมถึง
ลกัษณะของสถานท่ีซ่ึงสะทอ้นวฒันธรรม ประวติัศาสตร์หรือสภาพแวดลอ้มของท่ีแห่งนั้น ขั้นตอนแรกใน
การประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียววฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวปลายทางก็คือ การจดัประเภทมรดก
วฒันธรรมของท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้น ขั้นตอนส าคญัประการท่ี 2 ก็คือ การเปล่ียนมรดกวฒันธรรมเหล่านั้นให้
เป็นผลผลิตท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถบริโภคได ้มรดกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรมหรืออาคารสถานท่ีจะดึงดูด
ความสนใจนกัท่องเท่ียวไดก้็ต่อเม่ือมีศกัยภาพพอท่ีจะเติมเต็มความตอ้งการของผูม้าเยือนได ้ในขั้นตอนน้ี
มกัจะถูกต่อตา้นจากผูรั้บผิดชอบในการจดัการมรดกวฒันธรรม เพราะการจดัการให้มรดกวฒันธรรมเป็น
เสมือนสินคา้นั้น ขดัแยง้กบัคุณค่าวฒันธรรมท่ีจะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษา ขอ้น้ีก็มีความเป็นจริงอยู ่แต่หาก
ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสมก็สามารถลดความเส่ียงได ้เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งจดจ าเสมอวา่การท่องเท่ียว
ได้น าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมาสู่เป้าหมายปลายทางการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวต่างก็
โฆษณาทรัพยากรชุมชนท่ีมีอยูม่ากมาย ในฐานะท่ีเป็นผลิตผลท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเติมเต็มความตอ้งการ
ประสบการณ์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าหนา้ท่ีคือการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้
ประสบการณ์ท่ีไดม้าเยือนแหล่งท่องเท่ียว องคป์ระกอบดา้นประสบการณ์และผูอ้  านวยความสะดวกมีความ
เก่ียวเน่ืองอยา่งพึ่งพากนัและกนั 
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 ทฤษฎีการตลาดไดนิ้ยาม "ผลิตผล" วา่ คือ ส่ิงใดๆ ก็ตามท่ีสามารถน าออกสู่ตลาด เพื่อความสนใจ 
เพื่อความอยากได้ เพื่อความต้องการใช้ หรือเพื่อการบริโภคท่ีอาจตอบสนองความพึงพอใจหรือความ
ตอ้งการจริงๆ (Kotler และ Turner, 1989 : 435) แนวคิดส าคญั ณ ท่ีน้ีก็คือ การบริโภคท่ีตอบสนองความ
ปรารถนาหรือความตอ้งการจ าเป็น โดยทัว่ไปแลว้ผูค้นซ้ือผลิตผลเพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์หรือใชส่ิ้งท่ีซ้ือเพื่อ
แกปั้ญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง (Lewis, 1984) ตามนยัน้ีอาจกล่าวไดว้า่ผลิตผลก็เป็นผูช่้วยแกปั้ญหา ยกตวัอยา่ง
ง่ายๆ เช่น แปรงสีฟัน ท าไมเราจึงซ้ือแปรงสีฟันยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงทั้งๆ ท่ีแปรงสีฟันทั้งหลายก็คลา้ยคลึงกนั 
ท าไมผูค้นจึงชอบยี่หอ้ท่ีหลากหลาย เพราะแปรงสีฟันแต่ละยีห่อ้มีขอ้ดีท่ีแตกต่างกนั บางชนิดช่วยให้ฟันขาว 
บางยีห่้อเนน้การป้องกนัฟันผ ุหลายยี่ห้อบ่งบอกวา่ช่วยให้ลมหายใจสดช่ืน ขณะท่ีบางยี่ห้อก็ย  ้าวา่ช่วยให้ยิม้
ได้สวยข้ึน ผลิตภณัฑ์ใดจะประสบความส าเร็จเป็นท่ีตอ้งการของตลาดก็เพราะผูผ้ลิตรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะ
น าเสนอต่อตลาดกลุ่มเป้าหมายและออกแบบให้ผลผลิตเป็นไปตามนั้น (Lewis, 1984) ฉะนั้น ความส าเร็จ
ของผลผลิตจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูผ้ลิตท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคและจดัท าผลิตภณัฑ์
ใหเ้ป็นไปตามนั้น การเขา้ใจความคิดของผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงท่ีน่าจะไดพ้ิจารณากนั  
 ในตวัผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย 3 ระดบั คือ 1. ระดบัแกน 2. ระดบัท่ีจบัต้องได้ และ 3. ระดับท่ี
เพิ่มพนู ผลิตภณัฑ์ระดบัแกน คือ ภาพลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุด ดว้ยเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกประโยชน์หลกัท่ีผูบ้ริโภคจะ
ไดใ้ชแ้กปั้ญหาท่ีเผชิญ ดงันั้น ผลิตภณัฑ์จึงตอบค าถามเหล่าน้ี คือ ผลิตภณัฑ์ไดต้อบสนองความตอ้งการของ
บุคคลหรือเปล่า ผลิตภณัฑ์ให้ประโยชน์อนัใดแก่ผูซ้ื้อบา้ง หากผลิตภณัฑ์ใดสามารถตอบค าถามดงักล่าวได้
อย่างชัดเจนและว่องไวก็มีโอกาสประสบความส าเร็จ ผูผ้ลิตจึงต่างพยายามน าเสนอสินค้าของตนให้มี
เอกลกัษณ์โดดเด่นตามประโยชน์ท่ีโฆษณาไว ้ผลผลิตท่ีจบัตอ้งไดเ้ป็นคุณลกัษณะระดบัท่ี 2 ของผลิตภณัฑ ์
เป็นคุณลกัษณะท่ีน าเสนอรูปร่างหนา้ตาของผลผลิตแกนหลกัท่ีช่วยอ านวยความพึงพอใจท่ีตอ้งประสงค ์ใน
การท่องเท่ียวแลว้คุณลกัษณะดงักล่าวก็คือการบริการท่ีนักท่องเท่ียวซ้ือ เช่น การเขา้ชมป้อมปราการสมยั
ประวติัศาสตร์ การไปเยือนพื้นท่ีท่ีเคยเป็นสนามรบ การไปทศันศึกษาท่ีพิพิธภณัฑ์ การไปทวัร์วฒันธรรม
หรือการไปร่วมงานเทศกาลประเพณี โดยทัว่ไปแลว้ ผูจ้ดัการท่องเท่ียวจะตอ้งก าหนดผลผลิตการท่องเท่ียว
ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (นักท่องเท่ียว) การก าหนดผลผลิตท่ีจบัตอ้งได้ เพื่อท่ีจะสนอง
ความตอ้งการบางประการอาจจะช่วยดึงดูดความตอ้งการ ทั้งสนองความคาดหวงัของนักท่องเท่ียว และ
เพื่อท่ีจะควบคุมประสบการณ์ ความล้มเหลวจากการน้ีอาจมีผลต่อการท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในแหล่ง
ดงักล่าวอยา่งลน้หลาม ทั้งน้ี ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของการท่องเท่ียวในบริเวณพระบรมมหาราชวงัท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้มาเยือนมากกวา่วนัละ 10,000 คน กรณีเช่นน้ีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการแกไ้ขโดยการควบคุม
จ านวนนกัท่องเท่ียวและพยายามลดผลกระทบลง เช่น การท าเคร่ืองหมายป้ายบอกทิศทางการเขา้ชม เพื่อ
ไม่ให้นกัท่องเท่ียวกระจุกแน่นอยู ่ณ จุดใดจุดหน่ึงและก าหนดทางเขา้และทางออกตามจุดท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
เคร่งครัด ระดบัท่ี 3 คือ ผลิตภณัฑ์เพิ่มพูน เป็นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่มข้ึนมา เพื่อดึงดูดความสนใจ
จากลูกคา้ยิง่ข้ึน มีตวัอยา่งมากมายท่ีเพิ่มเสน่ห์ของสินคา้และบริการในลกัษณะน้ี เช่น มียานพาหนะรับส่งฟรี
ระหว่างโรงแรมท่ีพกักบัจุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียว รถทวัร์และโรงแรมหลายแห่งมีร่มไวค้อยบริการตอน
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ฝนตก บา้งก็มีของขวญัท่ีระลึกให้แก่นกัท่องเท่ียวเม่ือส้ินสุดการเดินทาง ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวตามแม่น ้ า
ล าคลองนิยมคลอ้งพวงมาลยัดอกไมใ้หแ้ก่นกัท่องเท่ียวเม่ือเร่ิมใชบ้ริการของตน ฯลฯ 
 
3.11 การสนองความต้องการของลูกค้า 
 ปัจจุบนัน้ีปัญหาการตลาดและปรัชญาการจดัการธุรกิจเนน้แนะวา่ ส่ิงแรกผูป้ระกอบการคา้จะตอ้ง
เข้าใจความตอ้งการของตลาด จากนั้นจึงออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องสนองความตอ้งการเหล่านั้น 
(Aaker, 1995 ; Brown, 1997 ; Hiam, 1990) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวค่อยๆ เดินตามแนวปรัชญาดงักล่าว 
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ เช่น เจา้ของบ่อนกาสิโนและเครือข่ายรีสอร์ตเร่ิมตระหนกัวา่ธุรกิจของตนคือการ
ขายความเป็นเจา้บา้นและความบนัเทิงมากกวา่การขายห้องพกัและอาหาร (Rowe, 1996) ในท านองเดียวกนั
กบัผูจ้ดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเร่ิมทราบดีวา่นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการส่วนบุคคลหลากหลาย ตั้งแต่ความ
ตอ้งการโอกาสท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศท่ีเปราะบางไปจนถึงความตอ้งการโอกาสท่ีจะไดมี้ส่วนช่วย
แกปั้ญหาโลกมากกวา่ท่ีจะมาดูชีวติสัตวป่์า (Hawkins, 1994 ; Weilerและ Richins, 1995) 
 ในทางทฤษฎีลกัษณะของผลิตภณัฑ์ทั้ง 3 ประการท่ีกล่าวมาอาจจะดูง่ายๆ แต่หลายคนในวงการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหรือผูท่ี้ยงัใหม่ต่อการท่องเท่ียวอาจจะพบกบัความยากในการปรับรับกลยุทธ์
การตลาดเขา้ไปใชใ้นงานของตน ผลลพัธ์จึงปรากฏวา่องคก์รการท่องเท่ียวจ านวนไม่นอ้ยค่อนขา้งจะเพิกเฉย
ต่อเหตุผลท่ีแท้จริงท่ีผูค้นซ้ือรายการท่องเท่ียวท่ีองค์กรจดัข้ึน (McKercherและ Davidson, 1995) ผูจ้ดัการ
ท่องเท่ียวจึงไดแ้ต่เพียงพฒันาผลผลิตข้ึนมาและพยายามผลกัดนัต่อไปยงัผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) ผูท่ี้ไม่เต็ม
ใจกบัสินคา้บริการการท่องเท่ียวนั้นนกั ผูจ้ดัการท่องเท่ียวน่าจะไดส้ร้างผลิตภณัฑ์ข้ึนมาตามความตอ้งการ
ของตลาดและใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียว อนัท่ีจริงก็น่าเห็นใจผูรั้บผิดชอบในการจดัการ
ทรัพยากรมรดกวฒันธรรม เพราะปกติก็มีการต่อตา้นอยา่งมากต่อความคิดท่ีจะน าทรัพยากรมรดกวฒันธรรม
มาเป็นผลิตผล ผูจ้ดัการมรดกวฒันธรรมจ านวนมากจึงให้ความส าคญัไปท่ีมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดโ้ดย
ไม่สนใจไยดีต่อผลิตผลหลักท่ีน าเสนอต่อผูม้าเยือนแต่อย่างใด ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะผูรั้บผิดชอบมรดก
วฒันธรรมส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนด้านธุรกิจมาโดยตรง และส่วนใหญ่ยงัต้องรับผิดชอบกับการปกป้อง
คุม้ครองมรดกวฒันธรรมมากกว่าท่ีค  านึงถึงประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีจะได้ไปจากการช่ืนชมมรดก
วฒันธรรม แต่ถา้ไดต้ดัสินใจท่ีจะอนุญาตใหผู้ค้นไดเ้ขา้ชมมรดกวฒันธรรม การบริโภคผลิตผลก็ยอ่มเกิดข้ึน 
จึงน่าท่ีจะใส่ใจว่านักท่องเท่ียวสนใจมรดกวฒันธรรมประเภทใด และจดัการให้นักท่องเท่ียวได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการนั้ นดีกว่า หากจะเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไปสัมผสักับมรดก
วฒันธรรมก็จ  าเป็นตอ้งปรับหลกัการเบ้ืองตน้ของการตลาดไปดว้ย เพราะการท่องเท่ียวคือการขายฝันและ
ประสบการณ์ท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) ผูค้น
เขา้มาสัมผสักบัการท่องเท่ียววฒันธรรมก็เพื่อจะสนองความพึงพอใจภายในเป็นส าคญั นกัท่องเท่ียวเดินทาง
ไปเยือนทุ่งพระเมรุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริเวณค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี หรือบริเวณสะพานขา้ม
แม่น ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี ก็เพื่อไดไ้ปสรรเสริญความทรงจ าต่อนกัรบผูก้ลา้ท่ีต่อสู้อริศตัรูจนวายปราณ 
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นอกจากน้ี การไปเยือนแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมยงัเป็นโอกาสท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ช่ือมโยงรากฐานทาง
วฒันธรรมของตนกบัของผูค้นในอดีต หรืออาจไปเยือนสถานท่ีเช่นนั้นก็เพื่อพยายามจินตนาการวา่หากได้
ยอ้นไปสู่ทวภิพ เขาจะมีปฏิกิริยาอยา่งไรในสถานการณ์คลา้ยคลึงกนันั้น 
 
3.12 ประโยชน์ของการรับแนวคิดการตลาดเพือ่พฒันาผลติภัณฑ์ 
 การใชแ้นวคิดการตลาดเพื่อการจดัการมรดกวฒันธรรมมีประโยชน์ต่อผูจ้ดัการหลายประการ เม่ือ
เข้าใจว่าท าไมผูค้นจึงท่องเท่ียวเดินทาง ผูจ้ดัการท่องเท่ียววฒันธรรมก็พยายามจดัทรัพยากรท่องเท่ียว
วฒันธรรมให้ตอบสนองความตอ้งการประสบการณ์ของผูม้าเยือน แนวคิดการตลาดยงัอาจน าไปใช้จดัการ
ทรัพยากรบางอย่างท่ีหวงห้ามไม่ให้เขา้ไปเยี่ยมชมเพราะประสงค์จะเพิ่มคุณค่าให้แก่มรดกวฒันธรรมนั้น 
ดว้ยทรัพยากรวฒันธรรมบางอย่างมีคุณค่าท่ีตอ้งได้รับการปกปักรักษาอย่างมัน่คงโดยไม่อาจน าไปสร้าง
มูลค่าได้ จึงเป็นธรรมดาท่ีนักท่องเท่ียวจะพบว่าพื้นท่ีบางส่วนในพระบรมมหาราชวงัไม่อนุญาตให้
บุคคลภายนอกอย่างนักท่องเท่ียวเยื้องกรายเข้าไปได้เลย ด้วยเป็นพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมเฉพาะของ
พระมหากษตัริยใ์นโอกาสพิเศษเท่านั้น ลกัษณะเช่นน้ีมกัมีปรากฏอยู่ ณ พื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมความ
เช่ือ เช่น บริเวณองค์พระธาตุท่ีส าคญัๆ เช่น พระธาตุล าปางหลวง จะมีป้ายระบุว่าห้ามสตรีเขา้ไปยงัเขตท่ี
หวงห้าม หรือตามธรรมเนียมของชาวมอญจะไม่ให้สตรีเขา้ไปในโบสถ์ เป็นหน้าท่ีของมคัคุเทศก์ตอ้งให้
ขอ้มูลเพิ่มเติมถึงเหตุผลท่ีนกัท่องเท่ียวไม่อาจเขา้ไปใกลชิ้ดแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมเช่นนั้นได้ ลกัษณะ
เช่นน้ีเท่ากับได้เพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู ้มาเยือนว่าสถานท่ีเช่นนั้ นมีความส าคัญทางจิตวิญญาณ 
ขณะเดียวกันก็ควบคุมให้นักท่องเท่ียวประพฤติตนอย่างเหมาะสม ให้เกียรติแก่แหล่งมรดกวฒันธรรม
ดงักล่าว ในอดีตกาลมรดกวฒันธรรมหลายอยา่งเป็นเร่ืองราวของชนชั้นปกครองเท่านั้น สามญัชนไม่อาจ
ผา่นเขา้ไปได ้อาทิ ชั้นบนสุดของปราสาทนครวดัในสมยัท่ีกษตัริยป์กครอง จดัเป็นพื้นท่ีส าหรับกษตัริยท์  า
พิธีกรรมเซ่นไหวเ้ทพเจา้เท่านั้น ปัจจุบนัมรดกวฒันธรรมแห่งน้ีเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยือนไดทุ้ก
พื้นท่ีขององค์ปราสาท คุณค่าแบบดั้งเดิมของพื้นท่ีชั้นบนของปราสาทนครวดั จึงกลายเป็นส่ิงท่ีมีทั้งคุณค่า
และมูลค่าเม่ือเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปเยอืนไดทุ้กซอกทุกมุม ในทางกลบักนั การคิดถึงมรดกวฒันธรรม
ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละไม่พิจารณาลกัษณะหลกัก็อาจท าให้ไม่สามารถคุม้ครองป้องกนัมรดกวฒันธรรมได ้อนัจะ
น าไปสู่การใช้ประโยชน์มรดกวฒันธรรมท่ีไม่ย ัง่ยืนในท้ายท่ีสุด มีประเด็น 2 ประการท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ี 
ประการแรก หากมรดกวฒันธรรมนั้นมีช่ือเสียง ผูค้นก็ตอ้งการมาเยี่ยมชมไม่วา่สถานท่ีแห่งนั้นจะโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ตามหลักการตลาดหรือไม่อย่างไร หากไม่จดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้าเยือนในทิศทางใดทิศทางหน่ึง นกัท่องเท่ียวก็จะสร้างประสบการณ์กบัมรดกวฒันธรรมดว้ย
ตวัเอง เพื่อตอบสนองความประสงคข์องการมาเยอืน นกัท่องเท่ียวก็จะหาค าอธิบายเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรม
นั้นตามความประสงค์หลักของตน ซ่ึงอาจไม่รู้เร่ืองราวของมรดกวฒันธรรมนั้ นอย่างลึกซ้ึง และอาจ
ประพฤติปฏิบติัตนไม่เหมาะสม ถ้าไม่จดัให้นักท่องเท่ียวไดท้่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพแลว้จะจดัการ
มรดกแห่งนั้นอยา่งย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร ประการท่ี 2 หากท าการตลาดให้แก่มรดกวฒันธรรมอยา่งคลุมเครือหรือ
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ถา้นกัท่องเท่ียวไม่ทราบกลยุทธ์การตลาดท่ีจดัไว ้ก็อาจจะเกิดการผิดพลาดไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะผูม้าเยือน
แหล่งท่องเท่ียวอาจไม่ใช่นกัท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีแทจ้ริง อีกทั้งยงัอาจมีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบเลวร้าย
ต่อชุมชนแหล่งท่องเท่ียวได ้ต่อไปก็มีผูม้าเยอืนแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยลง และแหล่งท่องเท่ียวก็มีรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวนอ้ยลงไปดว้ยเช่นกนั 
 
3.13 การท าให้เป็นสินค้าและเป็นผลผลติการท่องเที่ยววฒันธรรม 
 การเปล่ียนมรดกวฒันธรรมให้เป็นผลผลิตการท่องเท่ียววฒันธรรมจ าเป็นต้องแปลงมรดก
วฒันธรรมใหเ้ป็นส่ิงท่ีเติมเตม็ความปรารถนาของนกัท่องเท่ียว กระบวนการเช่นน้ีจะส าเร็จไดโ้ดยผา่นระดบั
ของการแปลงมรดกวฒันธรรม การท ามรดกวฒันธรรมให้เป็นสินคา้และการท ามรดกวฒันธรรมให้ได้
มาตรฐาน แมว้่าการท าให้เป็นสินคา้จะบ่งชดัว่าคุกคามวฒันธรรม แต่จากทศันะของการท่องเท่ียว การท า
มรดกวฒันธรรมเป็นสินคา้ก็เป็นส่ิงจ าเป็นและเกิดประโยชน์ก าไรแก่นักท่องเท่ียว แก่ธุรกิจการท่องเท่ียว 
และเกิดประโยชน์ต่อมรดกวฒันธรรมเอง ในอดีตเกือบ 40 ปีท่ีผ่านมามีผูป้ระณามการท่องเท่ียววา่เป็นตวั
ท าลายวฒันธรรมและนกัท่องเท่ียวก็เป็นผูดู้ถูกเหยยีดหยามมรดกวฒันธรรม (Boorstin, 1964 ; Mac-Cannell, 
1973 ; Cohen, 1972, 1979) และยงัคงเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กนัวา่ "ถา้การท่องเท่ียวประสบความส าเร็จ ก็จะ
กลายเป็นโศกนาฏกรรมทางวฒันธรรม" (Hanna, 1972 อา้งถึง โดย Picard, 1995 : 65) กระนั้นก็ยงันบัวา่โชค
ดีท่ีผูค้นจ านวนมากข้ึนเร่ิมช่ืนชมว่าแท้จริงแล้วการท่องเท่ียวเป็นหุ้นส่วนในการจดัการมรดกวฒันธรรม 
(Boniface, 1998 ; ICOMOS, 1999 ; AHC และ TCA, 1999) นักท่องเท่ียวท่ี มี เวลาเพียงสั้ นๆ ในแหล่ง
ท่องเท่ียวและเป็นผูท่ี้ไม่คุ ้นเคยกับปลายทางแหล่งท่องเท่ียวมกัท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีมีบริการให้ เช่น ด่ืม
เคร่ืองด่ืมมึนเมาและมีพฤติกรรมทางเพศแบบสุดๆ ขณะท่ีตอนอยู่บา้นไม่ท าอะไรเช่นนั้น Cohen (1972) 
อธิบายพฤติกรรมแบบน้ีจากทศันะของความแปลกแตกต่างท่ีตรงขา้มกบัความคุน้เคย โดยการดูท่ีขอบเขต 
ความหลากหลายและอตัราของการเปล่ียนแปลงจากชีวิตปกติท่ีนกัท่องเท่ียวแสวงหาหรือสามารถแสวงหา
ในการติดต่อสัมพนัธ์กับชุมชนแหล่งท่องเท่ียว อตัราท่ีความแปลกแตกต่างหรือความคุ้นเคยปรากฏใน
กิจกรรมของนกัท่องเท่ียวก าหนดลกัษณะของประสบการณ์การท่องเท่ียวเหมือนๆ กบัท่ีนกัท่องเท่ียวส่งผล
กระทบต่อชุมชนแหล่งท่องเท่ียว แมว้่าในบางกรณีนักท่องเท่ียวทั้งหมดเป็นผูแ้ปลกหน้าในชุมชนแหล่ง
ท่องเท่ียว กระนั้นนกัท่องเท่ียวแต่ละรายก็มีความสามารถเผชิญต่อความแตกต่างผดิแผกกนัไป นกัท่องเท่ียว
บางรายอย่างเช่นท่ี Cohen ระบุว่าเป็นนักท่องเท่ียวผูช้อบการส ารวจเพื่อหาประสบการณ์ และเพื่อการ
ทดสอบทดลอง บุคคลเหล่าน้ียอ่มมุ่งมัน่เดินทางไปยงัสภาพแวดลอ้มท่ีแปลกแยกแตกต่าง แต่นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ก็คือผูท่ี้มีเป้าหมายเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นเป็นส าคญั 
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 นกัท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นตอ้งการประสบการณ์ใหม่ท่ีจะไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวปลายทางเพียงเพื่อ
ความสุขสันตท่ี์ไม่คุกคามส่ิงแวดลอ้ม นกัท่องเท่ียวท่ีชอบร่อนเร่พเนจรมีความสามารถท่ีจะเผชิญต่อความ
แปลกแตกต่าง จึงตอ้งการการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคย บางราย
สามารถเดินทางโดยไม่มีความสะดวกสบายเหมือนเม่ือตอนอยูท่ี่บา้น บางคนจงใจแสวงหาประสบการณ์ท่ี
บงัคบัให้ตอ้งเผชิญต่อความยากล าบากซ่ึงถือวา่เป็นก าไรชีวติ กระนั้นผูค้นส่วนใหญ่ก็เดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
ความหฤหรรษ์ เพื่อหลีกหนีความจ าเจหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นส าคญั ในฐานะผูบ้ริโภคท่ีมี
เหตุผล นกัท่องเท่ียวก็หวงัจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการท่องเท่ียวเพื่อประสบการณ์ท่ีน่าร่ืนรมย ์การเขา้
ร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบผจญภยัจะอธิบายจุดน้ี กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเนน้ความต่ืนเตน้เร้าใจจะ
ไดรั้บความนิยมมากกว่ากิจกรรมท่ีตอ้งใช้ความช านาญมากๆ หรือกิจกรรมท่ีเส่ียงภยั การล่องแพไปตาม
สายน ้ าจึงมีผูนิ้ยมมากกวา่การล่องแก่งดว้ยเรือแคนูในน ้าเช่ียวกรากท่ีเต็มไปดว้ยโขดหิน หรือการเล่นสกีจาก
ยอดเขาลงสู่ลานสกีเบ้ืองล่าง จะมีนักท่องเท่ียวร่วมด้วยมากกว่าการเล่นสกีข้ามประเทศ การท่องเท่ียว
วฒันธรรมก็เช่นกนั นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเขา้ร่วมกบักิจกรรมท่ีประเทืองปัญญาและการให้คุณค่าทาง
อารมณ์มากกว่ารายการท่องเท่ียวท่ีตอ้งใช้ก าลงักายเป็นหลกั ยิ่งสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวอ านวย
ความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวก็จะยิง่มีผูเ้ขา้ร่วมในการหาประสบการณ์การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมยิง่ข้ึน 
 
3.14 การสร้างผลผลติการท่องเทีย่ววฒันธรรม 
 การแปลงมรดกวฒันธรรมใหเ้ป็นผลผลิตการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจผูม้าเยอืนมีลกัษณะร่วม
กนัดงัน้ี คือ 1. การเล่าเร่ือง 2. ท ามรดกวฒันธรรมให้มีชีวิตชีวา 3. ให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วม 4. เติมเต็ม
ประสบการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียว 5. เน้นในเร่ืองของคุณภาพและความจริงแท ้
ลกัษณะดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกนัอยูม่าก กล่าวคือ ทรัพยากรการท่องเท่ียววฒันธรรมจะไม่มีความหมาย 
น่าเบ่ือหน่าย และสร้างความไขวเ้ขวให้แก่ผูม้าเยือนได ้หากไม่มีการเล่าบอกเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง เสน่ห์ของ
การท่องเท่ียวจึงอยู่ท่ีการให้รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมนั้นๆ  เมืองโบราณ ป้อม คู 
ประตูเมือง ฯลฯ จะไดรั้บความสนใจจากผูม้าเยี่ยมชมก็ต่อเม่ือมีเร่ืองราวเล่าขานให้ความกระจ่างและสร้าง
ความคุน้เคยกบัส่ิงนั้น นกัท่องเท่ียวอาจจะเคยไดรั้บรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้นมาบา้ง แต่คร้ัน
ไดรั้บรู้รายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวเพิ่มข้ึน ก็จะรู้สึกสนุกต่ืนเตน้ ต่อตา้น เห็นพอ้งตอ้งตาม 
ฯลฯ นบัวา่เพิ่มรสชาติให้กบัการมาเยือนคร้ังนั้นยิ่งนกั การบอกเล่าเร่ืองราวยงัช่วยให้นกัท่องเท่ียวมีลู่ทางวา่
ควรจะแปลความหรือใช้มรดกวฒันธรรมนั้นอยา่งไร การสร้างผลผลิตวฒันธรรมประการต่อไปคือ การท า
ให้มรดกวฒันธรรมนั้ นมีชีวิตชีวา การเดินทางท่องเท่ียวท่ีท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกว่าได้ค้นพบบางส่ิง
บางอย่าง ก็ถือว่าได้สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ผูม้าเยือน การได้ทราบเพียงช่ือและอายุสมยัของมรดก
วฒันธรรมยงัจ าเป็นอยู ่แต่หากกระตุน้ให้ผูม้าเยือนไดใ้ช้ความคิดจินตนาการแปลความหมายของส่ิงท่ีพบ
เห็น เป็นการเพิ่มระดับการท่องเท่ียวให้สูงข้ึน การได้รับความบันเทิงจัดว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของ
ประสบการณ์การท่องเท่ียวส่วนใหญ่ การได้รับประสบการณ์ท่ีน่าอภิรมยช่์วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่
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นักท่องเท่ียวเท่าๆ กับช่วยสร้างโอกาสส าหรับการเรียนรู้ทั้ งทางตรงและทางอ้อม หากประสบการณ์
ท่องเท่ียวน่าสนุกสนานและดึงดูดความสนใจ นักท่องเท่ียวจะได้รับการกระตุ้นให้ใช้เวลาอยู่ในแหล่ง
ท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสใหผู้ม้าเยอืนไดเ้ติมเตม็ประสบการณ์ในระดบัท่ีลึกซ้ึงข้ึน  

ลกัษณะร่วมต่อไปส าหรับการสร้างความดึงดูดความสนใจการท่องเท่ียววฒันธรรมก็คือ การท าให้
การท่องเท่ียวเดินทางเป็นประสบการณ์ท่ีน่ามีส่วนร่วม ปกติการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มประสบการณ์
การมีส่วนร่วมอย่างมีชีวิตชีวา แหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ อย่างเช่น พิพิธภณัฑ์ เทศกาล งานประเพณี 
มรดกประวติัศาสตร์ มรดกวฒันธรรม และศูนย์ศิลปะ ฯลฯ ก็ควรจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมอยู่แล้ว 
นกัท่องเท่ียวสามารถเพิ่มประสบการณ์จากแหล่งท่องเท่ียวเหล่านั้นให้น่าร่ืนรมยท่ี์สุดโดยการเตร็ดเตร่ไป
ทัว่ๆ ส่ิงดึงดูดความสนใจ และโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมท่ีระดบับุคคล การเปิดโอกาสให้กระท าเช่นนั้นถือ
วา่ไดเ้พิ่มประสบการณ์ให้แก่ผูม้าเยือนอยูม่าก การดูกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียววา่ควรจะบอกเล่าเร่ืองราวให้
ใครฟัง นกัท่องเท่ียวกลุ่มใดน่าจะให้บริการด้านการสร้างมรดกวฒันธรรมให้มีชีวิตชีวา และนักท่องเท่ียว
กลุ่มใดควรจะไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในมรดกวฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัดว้ยเช่นกนั ส่ิงดึงดูดความสนใจ
การท่องเท่ียววฒันธรรมเป็นผลผลิตการท่องเท่ียวท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก ผลผลิตด ารงอยู่ก็เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ ความปรารถนา และความใฝ่ฝันของผูบ้ริโภค (นักท่องเท่ียว) ฉะนั้นจึงตอ้งท าให้ผลผลิตน้ี
สัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภควา่จะเป็นใคร อีกทั้งยงัตอ้งน าเสนอเร่ืองราวมรดกวฒันธรรมในหนทางท่ีสัมพนัธ์กบั
ความรู้และกรอบแนวคิดของนกัท่องเท่ียว มิฉะนั้นนกัท่องเท่ียวก็อาจจะไดรั้บสาร (ขอ้มูล) ท่ีแตกต่างไปจาก
สารท่ีผูจ้ดัการท่องเท่ียวประสงค์จะส่ือให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บ การเน้นคุณภาพและความถ่องแทค้วรจะเป็น
การพิจารณาท่ีเห็นไดโ้ดยง่ายส าหรับการสร้างส่ิงดึงดูดความสนใจการท่องเท่ียววฒันธรรม นักท่องเท่ียว
วฒันธรรมโดยทัว่ไปเป็นผูมี้การศึกษาดี เดินทางเก่ง มีความละเอียดพิถีพิถนัและแสวงหาประสบการณ์ท่ี
น่าสนใจท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แมว้่านกัท่องเท่ียวจะมีความรู้เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมท่ีใดท่ีหน่ึงค่อนขา้งจ ากดั 
กระนั้นต่างก็ยงัคงต่ืนเตน้ท่ีจะรับรู้เร่ืองราวทางวฒันธรรมมากกว่าแต่ก่อน ต่อจากนั้นเม่ือชุมชนส่วนใหญ่
ตระหนกัถึงศกัยภาพของการท่องเท่ียววฒันธรรม ก็จะเกิดการแข่งขนักนัมากตามมา นกัท่องเท่ียวผูพ้ิถีพิถนั
ก็จะเลือกซ้ือบริการท่ีเห็นวา่มีคุณค่าท่ีสุด มีราคายอ่มเยาและมีคุณภาพดี 
 การแปลงมรดกวฒันธรรมให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจผูม้าเยือนจะรวมไปถึงการสร้างให้ผลผลิต
นั้นดูดีและสัมพนัธ์กบันักท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัการท่องเท่ียวแบบดั้งเดิม (นกัท่องเท่ียวจ านวน
มหึมา) จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องบอกเล่าเร่ืองราวอย่างง่ายๆ และมีหลักเพียงแนวเดียวเพื่อให้สอดรับกับ
ผลผลิตท่ีโฆษณาไว ้(Bird, 2000) ขบวนการน้ีไดส้ร้างความทา้ทายมากมายให้แก่ผูจ้ดัการมรดกวฒันธรรม 
อีกทั้งยงัเป็นท่ีมาของการโต้แยง้ในเร่ืองการน าเสนอวฒันธรรมให้แก่ผูม้าเยือน (Palmer, 1999 ; Rojek, 
1997) การท่องเท่ียววฒันธรรมและการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมจ านวนไม่นอ้ยมีบทบาททั้งท่ีซ่อนเร้นและ
เปิดเผยในการสร้างหรือเสริมต านานของชาติและอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ นกัท่องเท่ียววฒันธรรมจะถูกกระตุน้
ให้ไดรั้บฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของชาติเช่นน้ี ไม่วา่เร่ืองราวนั้นจะเน้นย  ้าความเก่ียวพนักบัแกน
วฒันธรรม (วฒันธรรมของคนหมู่มาก) หรือวฒันธรรมของคนหมู่น้อย หรือปฏิเสธแกนวฒันธรรมและ
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คุณค่าวฒันธรรมของคนหมู่น้อย เหตุน้ีประสบการณ์การท่องเท่ียววฒันธรรมจึงตอ้งไดรั้บการผลิตออกมา
อยา่งระมดัระวงั อนัท่ีจริงแลว้การผลิตประสบการณ์ก็จะคาบเก่ียวกบัการบิดเบือนต านานและการประดิษฐ์
ในการสร้างทางสังคมของมรดกวฒันธรรมเพื่อยืนยนัวา่นกัท่องเท่ียวไดรั้บสารท่ีส่งมานั้น มีกลวิธีมากมายท่ี
จะแปลงมรดกวฒันธรรมให้เป็นผลผลิตการท่องเท่ียว เช่น การสร้างต านานให้แก่มรดกวฒันธรรม การแต่ง
เร่ืองให้กบัมรดกวฒันธรรม การแสดงความเช่ือมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบนั การท ามรดกวฒันธรรมให้เป็น
ท่ีสุดแห่งชยัชนะ การท ามรดกวฒันธรรมให้น่าจบัตามอง การท ามรดกวฒันธรรมให้เป็นแฟนตาซี และการ
ท าให้มรดกวฒันธรรมดูสนุกสนานและมีสีสัน ฯลฯ จะเลือกกลวิธีใดนั้นข้ึนอยู่กับการผสมผสานปัจจยั
หลายหลากท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางดา้นการสร้างอารมณ์ของมรดกวฒันธรรม 
นอกจากน้ี ยงัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีพึงประสงค์ และองค์ความรู้ท่ีมีอยูห่รือความตระหนกัมากน้อยของ
มรดกวฒันธรรมและนักท่องเท่ียว ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนเก่ียวขอ้งกนั เพราะลกัษณะด้านเร้าอารมณ์ของมรดก
วฒันธรรมจะมีอิทธิพลว่าจะจดัการมรดกวฒันธรรมนั้นอย่างไร ในท านองเดียวกนัองค์ความรู้ท่ีมีอยู่หรือ
ระดบัของความตระหนกัโดยนกัท่องเท่ียวก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อ
การจดัการกิจกรรมโดยตรงหรือโดยออ้มต่อไป มรดกวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงหรือมรดกวฒันธรรมท่ีอยูใ่นใจ
ของนักท่องเท่ียวอย่างมากจะจูงใจนักท่องเท่ียวไปยงัประสบการณ์ท่ีคาดหวงัและจูงใจไปสู่พฤติกรรมท่ี
คาดหวงัดว้ยเช่นกนั 
 การสร้างต านานให้กบัมรดกวฒันธรรมคือการเปล่ียนมรดกวฒันธรรมจากสภาพท่ีเป็นส่ิงธรรมดา
ให้เป็นส่ิงพิเศษและแปลงรูปร่างมรดกวฒันธรรมลงไว ้ณ ท่ีท่ีเก่ียวกบัจิตวิญญาณหรือสถานท่ีท่ีมีนยัส าคญั
ทางโลก ทั้งน้ี อาจท าได ้2 หนทาง คือ โยงใยมรดกวฒันธรรมไปอิงกบัต านานท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือสร้างต านาน
ข้ึนมาใหม่เป็นการเฉพาะ การโยงมรดกวฒันธรรมเขา้ไปกบัต านานท่ีมีอยูแ่ลว้ท าไดไ้ม่ยาก เพราะใครๆ ก็พอ
ทราบต านานนั้นกนัมาบา้ง และมกัรู้วา่ต านานนั้นสัมพนัธ์กบัสถานท่ีแห่งใด ฉะนั้นจึงง่ายท่ีจะโยงเร่ืองของ
สถานท่ีใหส้ัมพนัธ์กบัต านานท่ีรับรู้กนัอยูแ่พร่หลาย ดงัจะเห็นไดว้า่หลายทอ้งท่ีมีต านานอธิบายโบราณวตัถุ
โบราณสถานท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเอง เช่น ต านานการสร้างตระพงัเงิน (แหล่งเก็บน ้ าแห่งหน่ึงในบริเวณ
สุโขทยัเมืองเก่า) หรือต านานศาลลูกศรท่ีจงัหวดัลพบุรี ฯลฯ การสร้างต านานใหม่ๆ ค่อนขา้งยากหากส่ือไม่
ช่วยประโคมข่าว อย่างไรก็ดี หากสถานท่ีแห่งนั้นไม่มีศกัยภาพพอท่ีจะเป็นต านานอนัใดได้ ก็ปรุงแต่ง
เร่ืองราวท่ีสัมพนัธ์กบัมรดกวฒันธรรมซ่ึงจะช่วยให้การมาเยือนน่าอภิรมยข้ึ์น เร่ืองท่ีเล่าอาจอยูบ่นพื้นฐาน
ขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์หรืออาจจะอยู่บนพื้นฐานตามลกัษณะท่ีแต่งเติมข้ึนมา ในหลายทอ้งถ่ินมีวดั
อารามหลายแห่งท่ีไม่มีผูใ้ดทราบประวติัการก่อสร้างท่ีแทจ้ริง แต่ก็มีเร่ืองเล่าถึงความเป็นมาตามแบบของ
พื้นบา้น เช่น วดัชีปะขาวหรือวดัใหม่ยายแป้นในพื้นท่ีของเขตบางกอกนอ้ย หรือให้ช่ือวดัเพื่อเป็นเกียรติแก่
ยายแป้นผูบ้ริจาคทรัพย์และท่ีดินสร้างวดั วดัสองดองของต าบลบางแก้ว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดั
นครสวรรค์ ท่ีเล่ากันว่าเป็นวดัท่ีเกิดจากตระกูล 2 ตระกูลท่ีร่วมกันสร้างวดัภายหลังจดังานแต่งงานให้
บุตรชายและบุตรสาวของทั้งสองฝ่ายแลว้ กรณีของโบราณวตัถุอย่างเช่นรูปป้ันยกัษ์ท่ีวดัอรุณราชวราราม
และรูปป้ันยกัษ์ท่ีวดัโพธ์ินั้น ดูจะมีเร่ืองราวเล่าขานเป็นท่ีแพร่หลายมานานแล้ว แมจ้ะทราบความจริงทาง
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ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัทั้งสองวดั แต่ก็มีความนิยมท่ีจะปรุงรสเล่าเร่ืองเพื่อให้ทรัพยากรวฒันธรรมดงักล่าวมี
ชีวติชีวาน่าสนใจยิง่ข้ึน  
 การแสดงความเช่ือมโยงเร่ืองราวจากอดีตสู่ปัจจุบนัก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะเพิ่มความน่าสนใจให้กบั
มรดกวฒันธรรม นกัท่องเท่ียววฒันธรรมส่วนใหญ่ใคร่รู้อดีตของมรดกวฒันธรรมดว้ยเห็นว่าเป็นรากฐาน
ของปัจจุบนั การไปเยือนแหล่งมรดกวฒันธรรมทั้งหลายลว้นบ่งชดัถึงความตอ้งการแสวงหารอยอดีตเพื่อ
เช่ือมต่อเขา้กบัปัจจุบนั การท าให้ปัจจุบนัมีท่ีมาท่ีไปนบัว่าไดส้นองตอบความตอ้งการดงักล่าว จะเป็นส่ิง
วเิศษเพียงใดท่ีมีผูส้ามารถบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมแห่งนั้น โดยเฉพาะมรดกวฒันธรรมท่ีไม่
มีหลกัฐานเด่นชดันกั เร่ืองราวท่ีเล่าบอกช่วยเพิ่มจินตนาการแก่นกัท่องเท่ียววา่อดีตของมรดกวฒันธรรมนั้น
เป็นเช่นไร ต่างคนต่างจินตนาการตามภูมิหลงัท่ีมีเพื่อถกัทออดีตกบัปัจจุบนัให้เป็นเร่ืองราวท่ีจะช่วยปัดเป่า
ความคลุมเครือท่ีเคยมีมาก่อนเก่ียวกับมรดกวฒันธรรมดังกล่าว การเท่ียวชมแหล่งโบราณคดีสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์หรือแหล่งโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ทั้งหลาย เช่น เนินดินซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย ์หรือทุ่งร้างท่ีเคยเป็นสนามรบในอดีต ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นการท่องเท่ียวท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลเท่าท่ีมีอยูผ่นวก
กบัจินตนาการและการคาดการณ์ของนกัท่องเท่ียวเป็นปฐม 
 กลวิธีต่อไปท่ีอาจน าไปใช้เพื่อให้การท่องเท่ียววฒันธรรมเป็นท่ีน่าสนใจติดตาม คือ การท าให้
มรดกวฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงส าคญัเป็นพิเศษมากกวา่ส่ิงธรรมดาทัว่ไป เช่น ในกรณีของสนามรบนั้น จะเห็น
ได้ว่าหลายแหล่งในภูมิภาคของโลกเคยเป็นสนามรบมาก่อน แต่ก็มีสนามรบดังๆ เพียงไม่ ก่ีแห่งท่ี
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจไปเยือนเป็นท่ีสุด นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปใครๆ ก็ใคร่ไดไ้ปเยอืนสถานท่ีท่ีเคยเป็น
สนามรบในสงครามวอเตอร์ลู ท่ีท่ีนโปเลียนพ่ายแพฝ่้ายตรงขา้ม สถานท่ีดงักล่าวปัจจุบนัคือ บริเวณหมู่บา้น
แห่งหน่ึงในตอนกลางของประเทศเบลเยียม ในกรณีของประเทศไทยปรากฏว่ามีสถานท่ีอยู่หลายแห่งท่ี
เก่ียวกบัการรบ เช่น บริเวณท่ีตั้งอนุสรณ์ดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีซ่ึงเช่ือวา่เป็นสถานท่ีท่ีพระนเรศวร
ชนชา้งกบัพระมหาอุปราชอยา่งมีชยัชนะอนัเป็นท่ีมาของการพยายามรวบรวมชาวไทยให้เป็นอิสระจากการ
ปกครองของพม่า บางกรณีสถานท่ีบางแห่งเป็นเร่ืองของความพ่ายแพแ้ต่ก็มีผูใ้ห้ความสนใจใคร่ไปเยือน 
เช่น ค่ายบางระจนั หรือสะพานขา้มแม่น ้ าแคว ณ ปัจจุบนัการจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัการรบอาจจะไม่
มโหฬาร แต่การได้ไปเยือนก็เพิ่มมิติเก่ียวกบัความขดัแยง้ ความโหดร้าย ความสงบสุข ความหวงั ความ
สามคัคี และความพ่ายแพ ้นอกจากจะดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ 
การท าให้มรดกวฒันธรรมเป็นส่ิงน่าดูชมและสนุกสนานเร้าความสนใจจากผูม้าเยือนไดม้าก การแสดงแสง
สีเสียง และส่ือผสมตามแหล่งวฒันธรรมโดยเฉพาะอุทยานประวติัศาสตร์ในท่ีต่างๆ เป็นการเพิ่มความ
น่าสนใจให้กบัมรดกวฒันธรรมแห่งนั้น ช่วยให้นักท่องเท่ียวไดจิ้นตนาการยอ้นไปในอดีตตามการแสดง
ประกอบเพื่อใหป้ระวติัศาสตร์ ณ ท่ีแห่งนั้นดูราวกบัมีชีวติข้ึนมาอีกคร้ัง 
 
 
 



90 
 

3.15 การตลาดกบัการจัดการการท่องเทีย่ววฒันธรรม 
 ในทศันะของนกัอนุรักษ์แลว้การตลาดและการจดัการมรดกวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้
คนส่วนใหญ่อาจเขา้ใจวา่การตลาดเป็นเร่ืองของการขายเพื่อให้ไดก้  าไรสูงสุด หลายคนก็ไขวเ้ขวดว้ยเขา้ใจ
ว่าการตลาดคือส่ิงท่ีเก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายท่ีจะส่งผลให้มรดกวฒันธรรมเสียหาย 
อยา่งไรก็ตามในความเป็นจริงแลว้ การขายและการโฆษณาเป็นตวัแทนผลผลิตของกระบวนการการตลาด 
หากท าการตลาดและส่งเสริมโฆษณาอยา่งไม่มีแผนการหรือขาดความร่วมมือ ก็อาจน าไปสู่ปัญหาประการ
ต่างๆ ท่ีจริงแลว้ผลกระทบท่ีการท่องเท่ียวมีต่อวฒันธรรมส่วนหน่ึงก็เป็นผลเน่ืองมาจากความบกพร่องดา้น
การจดัการการตลาด อาทิ ท าการตลาดกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวผิดพลาด คือ แทนท่ีจะไดน้กัท่องเท่ียวท่ี
สนใจมรดกวฒันธรรมจริงๆ กลบัไปน าพานกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดมี้ความสนใจมรดกวฒันธรรมไปเยือนแหล่ง
ท่องเท่ียว การจดัการท่องเท่ียวเช่นน้ีก็ย่อมโกลาหลทั้งผูจ้ดัการท่องเท่ียวและผูบ้ริโภคสินคา้บริการอย่าง
นกัท่องเท่ียว ตามหลกัการแลว้การตลาดคือส่วนประกอบแกนกลางและบริการในฐานะท่ีเป็นผลผลิตการ
ท่องเท่ียว นอกจากน้ี ยงัใชก้ารตลาดเพื่อจุดประสงคอ่ื์นๆ อีก เช่น เพื่อช้ีบอกนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายและ
สนองความปรารถนาของนกัท่องเท่ียว ใชก้ารตลาดเพื่อก าหนดราคาผลผลิตการท่องเท่ียว ใชก้ารตลาดเพื่อ
ส่ือรูปลกัษณ์ของผลผลิตการท่องเท่ียวต่อตลาดเป้าหมาย และใชก้ารตลาดเพื่อจดัส่งผลผลิตไดเ้ติมเต็มความ
ปรารถนาของนกัท่องเท่ียว การตลาด คือ เคร่ืองมือการปรับรับการจดัการท่ีเน้นลูกคา้เป็นส าคญัท่ีช่วยการ
ดึงดูดใจทางวฒันธรรมหรือมรดกวฒันธรรมไดไ้ปถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้เป้าหมายเหล่าน้ีอาจเป็นทั้งเป้าหมาย
ท่ีเก่ียวกบัการเงินและไม่เก่ียวกบัการเงิน นอกจากน้ี การท าการตลาดยงัจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการ
ของชุมชนแหล่งท่องเท่ียวดว้ยเพราะความตอ้งการและการใช้มรดกวฒันธรรมจ านวนมากจากชุมชนอาจ
แตกต่างไปจากความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  
 จากแนวคิดการตลาดจะถือว่ามรดกวฒันธรรมเป็นดังผลผลิตท่ีจะเติมเต็มความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว การตลาดยงัหมายถึงการบอกแจง้วา่มรดกวฒันธรรมบางอยา่งเท่านั้นท่ีนกัท่องเท่ียวปรารถนา
ใคร่ไดช่ื้นชม อนัท่ีจริงแลว้ในการน ามรดกวฒันธรรมมาท าการตลาดควรไดพ้ยายามลดความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้(นกัท่องเท่ียว) แปลงเปล่ียนความตอ้งการ (ของนกัท่องเท่ียว) ระหวา่งฤดูกาล หรือโยกยา้ยความกดดนั
ออกไปจากแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีเส่ียงต่อความเสียหายไปลง ณ แหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีแข็งแกร่ง ดงันั้น 
การท าการตลาดอาจเก่ียวกบัการชกัจูงนกัท่องเท่ียวบางรายไม่ให้ใชผ้ลผลิต (มรดกวฒันธรรม) ขณะเดียวกนั
ก็โน้มน้าวให้นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายได้สุขสันต์กบัประสบการณ์ท่ีจะได้รับจากการท่องเท่ียวช่ืนชม
มรดกวฒันธรรม การบอกเล่าอยา่งละเอียดและถูกตอ้งเก่ียวกบัลกัษณะของแหล่งวฒันธรรมและการจดัการ
ส่ือสารตามท่ีพึงปรารถนาท่ีหวงัจะส่งเสริม ก็จะดึงดูดผูม้าเยือนผูท่ี้มีความสนใจมรดกวฒันธรรมอย่าง
แท้จริง การท าการตลาดท่ีดีสามารถใช้เป็นส่ือท่ีเป็นประโยชน์ การท าการตลาดท่ีดีก็พอจะเป็นวิธีท่ีมี
ประโยชน์ในการเลือกนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจมรดกวฒันธรรมจริงๆ ซ่ึงก็ช่วยแกปั้ญหาความย ัง่ยนืให้กบัแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัไดเ้ช่นกนั ในประเทศแคนาดาไดใ้ช้วิธีการตลาดเช่นน้ีเพื่อให้มีผลต่อความตอ้งการการ
บริการและเพื่อช้ีน าสารท่ีส่ือออกไปจากผูป้ระกอบการถึงผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว)  
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 ท่ีผ่านมานกัวฒันธรรมไม่ค่อยรับวิธีการท าการตลาดไปใชก้บัการบริหารงานดา้นวฒันธรรมนั้น 
ส่วนหน่ึงก็เพราะท่ีแลว้มาไดมี้การท าการตลาดโดยปราศจากการพิจารณาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
เฉพาะอย่าง และท าการตลาดโดยไม่ได้ให้ความสนใจว่าจะส่ือสารส่ิงใดในมรดกวฒันธรรม นอกจากน้ี 
ความผดิพลาดทางการตลาดยงัเน่ืองมาจากมีการจดัวางงบประมาณส าหรับการโฆษณาและการไม่ไดก้  าหนด
เป้าหมายท่ีแน่ชัดว่าท าไมและอะไรท่ีจ าเป็นจริงๆ ท่ีประสงค์จะให้ประสบผลจากความพยายามเหล่านั้น 
ส่วนหน่ึงของปัญหาน้ีเพราะผูท้  างานด้านวฒันธรรมส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับการตลาดเพียงน้อยนิด
หรือไม่มีเลย ยิ่งไปกวา่นั้นการท าการตลาดให้กบัแหล่งมรดกวฒันธรรมโดยไม่มีเป้าหมายท่ีแน่นอนชดัเจน 
การจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการตลาดการท่องเท่ียวและ
ผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) เป็นส าคญัแทนท่ีการจดัการตลาดจะไดมี้บทบาทน าเพื่อให้การท่องเท่ียวด าเนินไป
ตามครรลองท่ีเหมาะสม และสร้างสรรค ์มูลเหตุแห่งปัญหาดงักล่าวยงัเน่ืองมาจากแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง
พะวงอยู่กบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่าท่ีจะให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพ นกัการตลาดท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่จะพูดถึงประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพ แต่พอถึงเวลาปฏิบติัจริงกลบัไปให้ความส าคญักับจ านวน
นกัท่องเท่ียวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ฉะนั้น ณ ท่ีระดบัมหภาค กิจกรรมการตลาดส่วนใหญ่
จึงมุ่งตรงไปท่ีการขายเพื่อให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงสร้างความกดดนัให้กบัมรดกวฒันธรรมท่ีมกัถูกจดัโชวไ์วใ้น
การโฆษณาแหล่งท่องเท่ียว ความน่าสนใจท่ีสุดในมรดกวฒันธรรมจึงถูกบดบงัไปเพราะกิจกรรมการตลาด
ในลกัษณะดงักล่าว 
 
3.16 ลกัษณะเฉพาะตัวของการตลาดในการท่องเทีย่ววฒันธรรม 
 การท่องเท่ียววฒันธรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยูห่ลายประการ ซ่ึงทา้ทายผูท้  าการตลาดพอๆ กบั
การชูประเด็น ความส าคญัของการพิจารณาการท าการตลาดในกระบวนการวางแผน ประการแรก การท า
การตลาดจากทรัพยากรมรดกวฒันธรรมมีวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่เป้าหมายทางการเงิน วตัถุประสงคห์ลกัของ
การท าการตลาดจากวฒันธรรมส่วนมากเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ การศึกษา การปลูกส านึก การสร้างความ
ภาคภูมิใจในอดีตหรือเพื่อความมุ่งหมายท่ีเก่ียวกบัศาสนาความเช่ือ ส่วนการคาดหวงัในจ านวนนกัท่องเท่ียว
ท่ีจะมาเยือน และรายได้จากการท่องเท่ียวเป็นจุดประสงค์รองๆ ลงไป ตามความเป็นจริงแล้วจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนอาจจะเป็นอุปสรรคขดัขวางความส าเร็จของเป้าหมายการตลาดท่ีไม่ไดเ้นน้เงินตราได ้
เพราะจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนและไม่อยู่ในความควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพมกัท าให้ทรัพยากร
วฒันธรรมเส่ือมโทรมเสียหาย ประการท่ี 2 ตอ้งสร้างความเขา้ใจระหว่างนกัท่องเท่ียวและผูค้นในชุมชน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีทั้งคู่ตอ้งใชท้รัพยากรวฒันธรรมร่วมกนั ผูรั้บผิดชอบดา้นการตลาดการท่องเท่ียวตอ้งไดรั้บ
การสนบัสนุนจากชุมชนในการท่ีจะน ามรดกวฒันธรรมไปจดัการเพื่อการท่องเท่ียว ขณะเดียวกนัก็ควรท าให้
เช่ือมัน่ไดว้่าการใช้มรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวจะไม่กระทบกระเทือนความตอ้งการของผูใ้ช้มรดก
วฒันธรรมในท้องถ่ินแหล่งท่องเท่ียว เช่น การจะพานักท่องเท่ียวไปเยือนมรดกวฒันธรรมประเภท
โบราณสถานทางศาสนาท่ีชุมชนเองก็ยงัใชพ้ื้นท่ีแห่งนั้นประกอบกิจพิธีอยูเ่ป็นประจ า ก็จะตอ้งไดรั้บความ
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เห็นชอบจากชุมชนและคงจะไม่ไปเยือนสถานท่ีแห่งนั้นระหวา่งท่ีชุมชนใชป้ระกอบกิจตามพิธีกรรมความ
เช่ือ 
 ในการจดัการการท่องเท่ียวตอ้งถือวา่การตลาดเป็นส่วนประกอบหน่ึงในกระบวนการวางแผนและ
การจดัการท่ีปรับเขา้ไปใช้เพื่อดึงดูดความสนใจการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การท า
เช่นนั้ นจะต้องคิดอย่างมีกลวิธี เก่ียวกับผลผลิต การตลาด และคิดว่าจะจัดมรดกวฒันธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพให้อยูใ่นตลาดการท่องเท่ียว ณ ต าแหน่งใดดี ไม่มีผลผลิตการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใดท่ีจะ
สามารถเป็นทุกส่ิงทุกอย่างแก่ทุกๆ คนได้ ความผิดพลาดใหญ่สุดอย่างหน่ึงท่ีนักการตลาดผู ้ขาด
ประสบการณ์ไดท้  าไวก้็คือ การสรุปเหมาเองวา่ผลผลิต (ท่องเท่ียว) ของตนหรือประสบการณ์ (ท่ีจดัเสนอแก่
นักท่องเท่ียว) นั้นมีรูปลกัษณ์ท่ีเป็นสากลท่ีใครๆ ก็จอ้งแสวงหา ผูจ้ดัก็คิดว่าคนอ่ืนๆ (นักท่องเท่ียว) จะ
ประทบัใจทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจดัไวใ้หเ้ช่นเดียวกบัท่ีตนรู้สึก เพราะความเช่ือผดิๆ แบบน้ีจึงไดจ้ดักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีโฆษณาออกไปอย่างไม่ไดเ้น้นจุดใดจุดหน่ึง คนอ่ืนๆ (นกัท่องเท่ียว) ก็ไม่ไดรั้บรู้ในสารท่ีผูจ้ดัการ
ตลาดส่ือออกไป ผลก็คือการใช้ทรัพยากรหายากอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผูม้าเท่ียวชมก็ไม่มากอยา่งท่ีหวงั 
อีกทั้งระดบัความพึงพอใจของผูม้าเยอืนท่ีมีต่อวฒันธรรมก็ลดลง ผูจ้ดัการเพื่อดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียว
ควรไดบ้ทเรียนจากการจดัการท่องเท่ียวท่ีประสบผลส าเร็จซ่ึงมีทั้งการจดัการท่องเท่ียวดา้นมรดกวฒันธรรม
และดา้นอ่ืนๆ โดยการช้ีชดัถึงตลาดท่ีคาดว่าสนใจใคร่ไดไ้ปช่ืนชมเร่ืองราวของวฒันธรรมจริงๆ อย่างเช่น 
ผูจ้ดัการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวสวนสนุกก็ตระหนกัดีวา่นกัท่องเท่ียวแนวน้ีจะไดแ้ก่เด็กๆ กบัผูป้กครอง การ
จดัการตลาดท่ีประสบผลส าเร็จจึงตอ้งจดัแต่งผลผลิตของตนและจดัวางผลผลิตนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนองความตอ้งการของผูใ้ช ้(นกัท่องเท่ียว) ผูท่ี้ท  าการตลาดการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมไดพ้ยายามท าใน
ลกัษณะน้ีหรือไม่นั้น เป็นปัญหาท่ีน่าพิจารณา การคิดอย่างแยบยลนั้นไม่ยาก แต่การคิดเช่นนั้นจะตอ้งมี
วสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน มีเป้าหมายเดียวและคิดอยา่งเป็นระเบียบแบบแผนเช่น ตอบค าถามต่อไปน้ีวา่ 
1. ผลิตผลอะไรท่ีประสงคจ์ะเสนอแก่นกัท่องเท่ียว 
2. ผลิตผลอนัใดท่ีไม่ตอ้งการน าเสนอแก่นกัท่องเท่ียว 
3. ตลาดเป้าหมายของผลผลิตนั้นอยูท่ี่ใด 
4. ตลาดใดท่ีไม่เลือกใหเ้ป็นเป้าหมายของการจดัการ 
5. ใครเป็นคู่แข่งท่ีแทจ้ริงของงานน้ี 
6. คู่แข่งใดท่ีคิดวา่จะหลีกเล่ียง ไม่เผชิญหนา้ 
 การจะตดัสินใจวา่จะน าทรัพยากรวฒันธรรมใดเป็นผลผลิตเพื่อการท่องเท่ียวและไม่น าทรัพยากร
วฒันธรรมใดไปเป็นผลผลิตเพื่อการท่องเท่ียวนั้น มีความส าคญัพอๆ กนั เพราะผลผลิตจะเป็นกา้วก าหนดช้ี
วา่ใครจะมาเยือนชมทรัพยากรวฒันธรรมและผูม้าเยือนจะใชท้รัพยากรนั้นอยา่งไร พึงจ าไวว้า่ในความหมาย
ของการตลาดแลว้ ผลิตผลคือผลประโยชน์หลกัท่ีจะมีให้หรือเป็นปัญหาหลกัท่ีจะตอ้งแกไ้ข ถา้ผลประโยชน์
หลักมุ่งจะให้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณท่ีลุ่มลึก ก็จะต้องจัดท าผลผลิตในหนทางท่ีแตกต่างกว่า 
ผลประโยชน์หลกัท่ีพึงปรารถนาให้เป็นเร่ืองทางโลกอยู่ค่อนขา้งมาก ในท านองเดียวกนั ถา้ความประสงค์
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หลกัในการจดัการมรดกวฒันธรรมเป็นไปเพื่อการศึกษาหรือเพื่อสร้างความตระหนกัในหมู่นกัท่องเท่ียว ก็
จะตอ้งท าผลผลิตให้มีรูปแบบแตกต่างไปกว่าผลผลิตท่ีมุ่งเน้นเพื่อประสบการณ์ความบนัเทิงเริงรมย ์การ
ให้ผลผลิตหรือประสบการณ์ท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลเกินไปเพื่อกลุ่มคนท่ีหลากหลายก็อาจจะไม่ไดต้อบสนอง
ความตอ้งการใครเลยทางท่ีดีควรจะเน้นผลประโยชน์หลกัสักหน่ึงหรือสองประการ และบอกแจง้ให้กลุ่ม 
(นกัท่องเท่ียว) เป้าหมายไดรั้บทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการมาเยี่ยมชมมรดกวฒันธรรมนั้น ในทิศทาง
อยา่งน้ีผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) ก็จะเลือกผลผลิต (ท่องเท่ียว) นั้นโดยอตัโนมติั 
 เม่ือไดจ้ดัท าผลผลิตการท่องเท่ียวให้ชดัเจนก็เท่ากบัช่วยกรองนกัท่องเท่ียวผูท่ี้จะมาเยือนไปในตวั 
ส่ิงส าคญัประการแรกสุดอยู่ท่ีผูจ้ดัการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งตดัสินใจว่าแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมแห่งน้ี
ให้บริการเฉพาะนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อยา่งเช่นการจดัการท่องเท่ียวโฮมสเตยท่ี์บา้นผาหมอน 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีชุมชนจดัทรัพยากรวฒันธรรมตามท่ีมีใน
แต่ละฤดูกาลไวต้้อนรับนักท่องเท่ียวแนวอนุรักษ์และเรียนรู้วิถีท้องถ่ิน เช่นน้ีก็เท่ากับได้เลือกกรอง
นกัท่องเท่ียวระดบัหน่ึง นอกจากน้ี การรับนกัท่องเท่ียวเขา้พกัแรมคร้ังหน่ึงๆ จะมีจ านวนไม่มาก เพราะถูก
บังคับจ ากัดอยู่ด้วยท่ีพักค้างแรม จึงไม่ยากต่อการควบคุมพฤติกรรมนักท่องเท่ียว กระนั้ นการจดัการ
ท่องเท่ียววฒันธรรมในท่ีส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น ดว้ยนกัการตลาดและองคก์รท่ีท าธุรกิจการท่องเท่ียว
เป็นฝ่ายตัดสินใจแต่แรกท่ีส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวได้ไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งกันอย่างเป็น
กิจจะลกัษณะ อยา่งไรก็ตาม หากตดัสินใจท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวแลว้ ขั้นต่อไปก็ตอ้งมาลงความเห็นวา่จะรับ
นกัท่องเท่ียวประเภทไหนและไม่รับนกัท่องเท่ียวประเภทไหน นกัท่องเท่ียวบางประเภทอาจจะคู่ควรกบัการ
ให้เขา้มาช่ืนชมมรดกวฒันธรรมมากกวา่นกัท่องเท่ียวประเภททัว่ๆ ไป การจะท าผลผลิตท่องเท่ียวใหอ้อกมา
เป็นรูปแบบใดคงตอ้งพิจารณากนัมากพอสมควร เช่น นกัท่องเท่ียวจะอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวนานเท่าใด ภูมิ
หลงัของนกัท่องเท่ียวและความรู้เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวมีอยูก่่อนหนา้ท่ีจะเดินทางไปเยือน
แหล่งท่องเท่ียว หากตลาดเป้าหมายเป็นไปเพื่อนกัท่องเท่ียวขาจรก็จดัเสนอผลผลิตการท่องเท่ียวท่ีเขา้ใจได้
ง่ายๆ แต่ถ้าจดัผลผลิตการท่องเท่ียวเพื่อนักท่องเท่ียวท่ีมุ่งมาเรียนรู้เป็นหลัก ก็ต้องให้ผลผลิตท่องเท่ียว
สามารถสนองความตอ้งการประสบการณ์ท่ีลุ่มลึกกวา่นั้น 
 การสร้างความดึงดูดใจให้มีผูม้าเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเท่ียว ท าให้ทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรม
ต่างแข่งขนักนั ถา้ตดัสินใจท าทรัพยากรวฒันธรรมให้เป็นผลผลิตการท่องเท่ียวก็เท่ากบัตดัสินใจแข่งขนักบั
แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีอ่ืนๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ระหวา่งท่องเท่ียว กิจกรรมท่องเท่ียวเหล่านั้นบางส่วนก็เป็นเร่ืองของวฒันธรรม ขณะท่ีบางเร่ืองก็ไม่เก่ียวกบั
การท่องเท่ียววฒันธรรม คู่แข่งขนัของมรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวก็จะไดแ้ก่ทรัพยากรประเภทมรดก
วฒันธรรมดว้ยกนันัน่เอง หากเขา้ใจวา่มรดกวฒันธรรมตอ้งแข่งขนักบัส่ิงดึงดูดใจการท่องเท่ียวอยา่งอ่ืน นัน่
คือความเขา้ใจผิด ขอ้เท็จจริงมีอยู่ว่า เม่ือเร่ิมให้มีการท่องเท่ียววฒันธรรม ณ ท่ีแห่งใดก็ตาม 1 ใน 3 ของ
นกัท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีมาเยือนเท่านั้นท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางวฒันธรรมระหวา่งท่ีมาเยือนแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งนั้น ในบรรดานักท่องเท่ียววฒันธรรมเหล่านั้นยงัสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามความ
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สนใจในมรดกวฒันธรรมท่ีมีอยู่มากบา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไป ฉะนั้นเพื่อแข่งขนักนัอย่างให้บงัเกิดผล 
ผูจ้ดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวจ าตอ้งรู้ว่าแหล่งท่องเท่ียวใดน าเสนอสาระและประสบการณ์
ให้แก่ตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายในลกัษณะคล้ายกันน้ี ตวัอย่างเช่น กรณีในฮ่องกง นักท่องเท่ียว
วฒันธรรมท่ีมีเป้าหมายชดัเจนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเท่ียวชมมรดกวฒันธรรมท่ีจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ ์
ในทางตรงกนัขา้ม นกัท่องเท่ียวขาจรส่วนใหญ่สนใจส่ิงดึงดูดใจดา้นความบนัเทิง เช่น สวนสนุกและโรง
ภาพยนตร์ ความรู้น้ีจะช้ีแนะว่าพิพิธภัณฑ์ก็ควรจะแข่งขันกับพิพิธภัณฑ์อ่ืนเพื่อนักท่องเท่ียวท่ีสนใจ
วฒันธรรมดา้นน้ีโดยเฉพาะ ไม่ตอ้งวติกกงัวลกบัมรดกวฒันธรรมอยา่งสวนสนุกและโรงภาพยนตร์ 
 
3.17 แผนการตลาดและการประสานการตลาด 
 ในการท าแผนการตลาดตอ้งน าเอากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการตลาดทั้งหลายมารวมกนั ทั้งน้ีรวมถึง
เป้าประสงคใ์หญ่ขององคก์ร จุดมุ่งหมายระยะสั้นและกิจกรรมการตลาดระยะยาว แผนการตลาดควรจะเป็น
ข้อมูลพลวตัท่ีวางแนวทางอันพึงปรารถนาไว้ แต่ก็ให้ความยืดหยุ่นท่ีจะเปล่ียนแผนการเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการตลาด โดยทัว่ไปแผนการตลาดประกอบดว้ยส่วนประกอบ 5 หรือ 6 ส่วน (Bennett, 
1996) คือ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 2. การทบทวนภาระขององค์กร 3. เป้าหมายและกลวิธีทั้ งเพื่อ
จุดประสงค์ทางการเงินและจุดประสงค์ท่ีไม่เก่ียวกบัการเงิน 4. แผนปฏิบติัการ 5. งบประมาณ และ 6. วิธี
ประเมินผลส าเร็จ ก็คงเหมือนกบัแผนทัว่ๆ ไปท่ีจะต้องระบุเป้าหมายของปี เป้าหมายกลางปีท่ีสามารถ
ประเมินเชิงปริมาณท่ีจะประเมินความกา้วหน้าสู่เป้าหมายรวมได ้ความทา้ทายอย่างหน่ึงเก่ียวกบัแผนการ
ตลาดก็คือจะสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน ถา้ไม่มีเป้าหมายดา้นปริมาณเป็นการเฉพาะ งานน้ีก็แทบ
เป็นไปไม่ได้เลย ใครจะสามารถประเมินเป้าประสงค์ของการกระตุ้นเร้านักท่องเท่ียวให้เรียนรู้บางส่ิง
บางอยา่งเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมไดอ้ยา่งไร  
 การประสานการตลาดสะทอ้นให้เห็นวา่แผนการตลาดท่ีวางไวเ้พื่อการปฏิบติัการนั้นเป็นอยา่งไร 
การประสานการตลาดประกอบด้วยเร่ืองของผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการโฆษณา การปรับแนวคิด
การตลาดไปใชก้บัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาการพฒันาผลผลิตเพื่อเพิ่ม
อ านาจให้แก่ผูจ้ดัการมรดกวฒันธรรม การเพิ่มอ านาจได้มาจากความสามารถควบคุมผลผลิตหลัก และ
ควบคุมประสบการณ์ท่ีจะไปถึงนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับราคานั้นเป็นเพียงส่วนประกอบของการ
ประสานการตลาดท่ีเป็นแหล่งเกิดรายได้ ฉะนั้น ราคาจึงมีบทบาทเชิงกลยุทธ์และบทบาททางเศรษฐกิจ
ส าหรับองค์กร ราคาท่ีก าหนดออกมาจะบ่งบอกสัญญาณหลายอย่างเก่ียวกบัคุณค่าของผลผลิตท่ีเสนอต่อ
ผูบ้ริโภค ดงันั้น ราคาจึงตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพของประสบการณ์ (ท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บ) นกัท่องเท่ียว
ยินดีอยา่งมากท่ีจะจ่ายเงินกอ้นใหญ่เพื่อไปทวัร์วฒันธรรมท่ีพิเศษยงัดินแดนแปลกๆ เพราะประสบการณ์ท่ี
จะไดรั้บนั้นเทียบเท่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเสีย แต่ในทางตรงกนัขา้ม หลายคนคงคดัคา้นการเก็บเงิน 10-20 บาท 
เป็นค่าเขา้ชมบา้นเก่าๆ หรือโบราณสถานท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความสนใจของนกัท่องเท่ียวดว้ย คิดวา่ประสบการณ์
ท่ีจะไดค้งไม่คุม้กบัเงินท่ีจะจ่าย นอกจากน้ี ราคายงัมีบทบาทต่อการสร้างความเสมอภาคหรือการกีดกนัการ
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รับประสบการณ์ กล่าวคือ หากเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่า คนส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสซ้ือการท่องเท่ียว
นั้นได้ แต่ถ้าก าหนดราคาไวสู้ง ก็เท่ากับกีดกันคนท่ีมีรายได้น้อยไม่ให้มีโอกาสได้เข้าไปท่องเท่ียวหา
ประสบการณ์ในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ในกรณีเช่นน้ีจึงอาจใช้การก าหนดราคาเพื่อสนองวตัถุประสงค์การ
จดัการท่ีจะช่วยลดจ านวนนกัท่องเท่ียวต่อพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้น ทั้งน้ีก็เป็นไปตามกฎทัว่ๆ ไปท่ีวา่ ยิ่ง
เป็นมรดกวฒันธรรมท่ีหายากก็ยิ่งจะเป็นของท่ีมีคุณค่าสูง ซ่ึงหมายความวา่การหาประสบการณ์จากมรดก
วฒันธรรมนั้น ก็ตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงตามไปดว้ย องคป์ระกอบของการประสานการตลาดอีกประการหน่ึงคือ
เร่ืองของสถานท่ี ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีจะน าผลผลิตลงสู่ตลาดท่ีจะมีอิทธิพลต่อจ านวนการมาเยีย่มเยือน ประเภท
ของนักท่องเท่ียว คุณภาพของประสบการณ์ จ านวนขอ้มูลท่ีสามารถส่งกระจายออกไป และการควบคุม
ขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้น ช่องทางส าคญัๆ ท่ีขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งท่องเท่ียวจะแพร่ออกไปได ้2 หนทาง คือ 
ทางตรง โดยผูจ้ดัการการท่องเท่ียววฒันธรรมกระจายข่าวถึงนกัท่องเท่ียวโดยตรง และทางออ้ม โดยคนกลาง
เป็นผูก้ระจายข่าว คนกลางในท่ีน้ีส่วนใหญ่จะได้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวหรือแม้แต่เจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบตรงประตูทางเขา้แหล่งท่องเท่ียว ก็ช่วยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแห่งนั้นดว้ย
เช่นกนั วิธีการแรกช่วยให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร แต่ขอ้มูลก็ถึงผูรั้บไม่กวา้งนัก เม่ือ
เทียบกบัวธีิการท่ีสอง ท่ีขอ้มูลแพร่กระจายออกไปทัว่ทิศทัว่แดน แต่ก็เส่ียงต่อการท่ีไม่อาจควบคุมขอ้มูลและ
ประสบการณ์ท่ีคาดหวงัไวไ้ด ้ 
 องคป์ระกอบของการประสานการตลาดส่ิงสุดทา้ยคือการส่งเสริมการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ นบัเป็น
องค์ประกอบหลักอย่างหน่ึงของการท าการตลาดเพื่อให้เกิดการดึงดูดใจการท่องเท่ียววฒันธรรม 
เป้าประสงคเ์บ้ืองตน้ของการส่งเสริมคือเพื่อกระตุน้ให้ผูค้นมีความเคล่ือนไหวในทางท่ีดีทนัทีท่ีไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตผลหรือบริการท่ีเสนอให ้นอกจากขอ้มูลท่ีแพร่ออกไปจะกระตุน้หรือไม่กระตุน้ใหเ้กิด
ความสนใจการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมแลว้ ขอ้มูลท่ีส่งไปยงัเป็นการกรองนกัท่องเท่ียวตามความตอ้งการ
ประสบการณ์ท่ีคาดหวงัจากแหล่งท่องเท่ียว ดว้ยเหตุน้ีข่าวสารท่ีแพร่ออกไปจึงตอ้งชดัเจน แน่นอน และ
สอดคล้องตอ้งกนักบัประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวแต่ละประเภทปรารถนา ในสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเส่ียงต่อความเสียหายมกัจะไดย้ินการร้องเรียนวา่เป็นผลมาจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่ดี ขอ้มูล
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีแพร่ออกไปยงันกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายมกัเป็นขอ้มูลไม่น่าเช่ือถือ ผิดพลาด และ
ไม่สมบูรณ์ การท าการตลาดท่ีขาดคุณภาพดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท าให้มีนกัท่องเท่ียวท่ีขาดส านึกทาง
สังคมเขา้ไปเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเท่ียว แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่มรดกวฒันธรรม (Sizer, 1999) การ
ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความสนใจต่อส่วนการตลาดและส่งผา่นขอ้มูลท่ีดู
ดีมีรูปลักษณ์ไปยงันักท่องเท่ียวท่ีพึงปรารถนา (ให้มาเยือนแหล่งท่องเท่ียว) นอกจากน้ียงัจะช่วยให้
นกัท่องเท่ียวผูมี้วสิัยทศัน์เลือกดว้ยตนเองวา่ผลผลิตท่ีน าเสนอสู่สายตานั้นเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน
หรือไม่ ในทางตรงกันข้าม การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีไร้ประสิทธิภาพก็จะท าให้ตลาดสับสน และ
นกัท่องเท่ียวท่ีน่าพึงปรารถนาไม่มาเยอืนแหล่งท่องเท่ียว 
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3.18  บทบาทของการวจัิยตลาด 
 การท าการตลาดอยา่งประสบผลส าเร็จยืนยนัไดจ้ากความเขา้ใจผลผลิตท่ีน าเสนอ ตลาดเป้าหมาย 
และเง่ือนไขอุตสาหกรรมท่ีปรากฏอยู ่ความรู้ความเขา้ใจในผลผลิตมาจากความสามารถแยกตนเองออกจาก
ผลผลิตและพิจารณาผลผลิตจากทศันะของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ความรู้ดงักล่าวยงัไดม้าจากความสามารถท่ี
จะแจกแจงผลผลิตหลกัและประเมินไดว้่าผลผลิตท่ีจบัตอ้งไดค้วรคู่กบัความรู้ความเขา้ใจผลผลิตดีอย่างไร 
โดยปกติผูจ้ดัการมรดกวฒันธรรมมกัมีความใกลชิ้ดกบัผลผลิต (ท่องเท่ียว) หรือประสบการณ์ (ท่องเท่ียว) 
มากเกินไปท่ีจะสามารถตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจผลิตผลอยา่งไม่เอนเอียง ผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) หรือ
ผูว้ิจยัท่ีช านาญการจะสามารถท างานดงักล่าวไดผ้ลส าเร็จดีกวา่ ดงันั้น การวิจยัจึงมีบทบาทส าคญัยิ่งในการ
จดัการท่ีประสบผลส าเร็จในการตลาดและมีความส าคญัต่อการหยิบยื่นประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพให้แก่
นกัท่องเท่ียว ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียววฒันธรรมเพิ่มความสนใจในบทบาทของการวิจยัยิ่งข้ึน ก่อนน้ี
การวิจยัให้ขอ้มูลส าคญัเฉพาะเก่ียวกบัเร่ืองของจ านวนนกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน และระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีการสนบัสนุนน าแนวทางการวจิยัตลาดเขา้มาใชเ้พื่อปรับปรุงการ
ท่องเท่ียววฒันธรรมมากข้ึน งานวิจยัใหค้วามส าคญัต่อการแสวงหาเหตุผลทางจิตวทิยาและแรงจูงใจเพื่อการ
ไปเยี่ยมเยือน นอกจากน้ี การวิจยัยงัให้ความส าคญักบัประสบการณ์ท่ี (นกัท่องเท่ียว) พึงปรารถนาในการ
ท่องเท่ียว รวมทั้งให้ความสนใจคน้ควา้เหตุการณ์ส าคญัๆ ท่ีสะทอ้นคุณภาพรวมๆ ของประสบการณ์ การ
ส ารวจนกัท่องเท่ียวควรจะพิจารณาภาพรวมของผูม้าเยือน ส ารวจรายละเอียดเก่ียวกบัการมาเยือน เช่น เวลา
ท่ีนักท่องเท่ียวพ านักในแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือนและค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 
นอกจากน้ี ยงัน่าจะไดส้ ารวจไปถึงการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งประสิทธิผลของการโฆษณา
แหล่งท่องเท่ียวเหตุผลใหญ่ๆ ในการมาเยือน ทศันคติ ความเห็นเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว อาทิ การให้ล าดบั
เก่ียวกบัคุณภาพของขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งท่องเท่ียว ความสะดวกสบายในการท่องเท่ียวไปรอบๆ ความ
บนัเทิง คุณค่าทางการศึกษา จุดสุดยอดของการมาเยี่ยมเยือน ความพึงพอใจทั้งมวล และขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง การวจิยัท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะก็จะเป็นการวจิยัท่ีใหผ้ลเลิศ หน่วยงานรัฐหรือ
องคก์รเอกชนท่ีท างานเก่ียวกบัวฒันธรรมอาจจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวม้ากมาย แต่เพราะไม่มีเป้าหมายของ
การวิจยัท่ีแน่ชดัจึงไม่ค่อยไดน้ าขอ้มูลเหล่านั้นไปประมวลผลเพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมต่อไป เทคนิคการวิจยัท่ีใช้กนัมากเทคนิคหน่ึง คือ วิธีสวอท (SWOT) 
(Weaver และ Oppermann, 2000 : 228) สวอท (SWOT)ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า strengths, weakness, 
opportunities และ threats เป็นวิธีการวิ เคราะห์ ท่ีแพ ร่หลายมากท่ีใช้ เพื่ อการตลาดและการจัดการ 
องค์ประกอบท่ีเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งคือสภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโอกาสและอุปสรรคเก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ปกติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสวอทช่วยบ่งช้ีถึงวตัถุประสงค์ระยะยาวและ
วตัถุประสงค์ท่ีกวา้งไกลของบริษทัหรือของแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง การวิเคราะห์แนวระนาบเช่นน้ีอาจ
ขยายออกไปถึง 20 หรือ 30 ปี แต่ไม่ควรนอ้ยกวา่ 5 ปี วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์ควรจะสะทอ้นลกัษณะ
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ต่างๆ ท่ีจะยงัคงเป็นท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา 20 หรือ 30 ปี ไม่วา่จะเกิดอะไรอ่ืนข้ึนมาอีก วตัถุประสงค์
ระยะยาวท่ีเป็นไปไดส้ าหรับเป้าหมายปลายทาง (แหล่งท่องเท่ียว) อาจมุ่งหวงัเพื่อ 

- เพิ่ม (โดยเฉล่ีย) ระยะเวลาพกัแรมของนกัท่องเท่ียว 
- เพิ่มสัดส่วนของส่ิงท่ีลงทุนลงแรง (เช่น อาหาร แรงงาน) ท่ีไดจ้ากทอ้งถ่ิน 
- ไดรั้บผลส าเร็จการกระจายของภาคการท่องเท่ียวท่ีดีข้ึน 
- ท าฐานการตลาดไดห้ลากหลายเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหน่ึง 
- เพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวในทิศทางท่ีย ัง่ยนื 
ส่วนการวเิคราะห์ท่ีตั้งเป้าไวร้ะยะสั้นอาจมุ่งหมายท่ีจะ 
- เพิ่ม (โดยเฉล่ีย) ระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวตั้งแต่ 2.6 วนั ไปถึง 3.2 วนั 

ภายในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 
- เร่ิมออกกฎระเบียบภายในปีถดัไปท่ีก าหนดใหโ้รงแรมน าอาหารจากทอ้งถ่ินมาบริการ

นกัท่องเท่ียวอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของอาหารทั้งหมดท่ีใชใ้นธุรกิจของโรงแรม 
- เพิ่มงบโฆษณาเพื่อดึงดูดการท่องเท่ียวเขตราว 10 เปอร์เซ็นต ์ในปีงบประมาณถดัไป 
- เปิดส านกังานท่องเท่ียวใหม่ 3 แห่ง อยา่งยิง่ใหญ่ในอีก 3 ปีถดัไป แต่ไม่ใช่ตามอยา่งตลาด

แบบเดิมๆ ท่ีเคยเป็นมา 
- จ ากดัการเพิ่มข้ึนในการมาเยือนแต่ละปีท่ี 5 เปอร์เซ็นตต่์อปีในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 

 การวิเคราะห์การตลาดท่องเท่ียววฒันธรรมดว้ยวิธีสวอทท่ีผา่นมาเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งของการ
จดัการท่องเท่ียววฒันธรรมมกัใช้กนัอย่างผิดๆ เพราะมกัใช้วิธีดงักล่าวโดยไม่มีบริบทหรือไม่มีเป้าหมาย
ชดัเจน ส่ิงท่ีไดม้าจึงเป็นเพียงบญัชีขอ้ความต่างๆ ท่ีไม่ไดใ้ชเ้พื่อจุดประสงคข์องการวิเคราะห์ท่ีแทจ้ริง การ
วิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ีหากด าเนินการอยา่งถูกตอ้งก็เป็นวิธีวิเคราะห์ท่ีให้ผลเลิศ เป็นเร่ืองท่ีง่ายต่อการวิจยัท่ีอาจ
ให้ความเขา้ใจท่ีมีค่า ซ่ึงช่วยองค์กรได้ช้ีชัดและบริหารทุนบนความได้เปรียบเชิงแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน โดย
สาระส าคญัแลว้การวเิคราะห์สวอทเป็นเคร่ืองมือเปรียบเทียบท่ีช่วยใหอ้งคก์รประเมินการด าเนินงานของตน
หรือองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงต่อบรรทดัฐานของธุรกิจหรือผูแ้ข่งขนัท่ีทราบกนัดีดว้ยมีผลลพัธ์อยู่
ในใจ 
 ความบกพร่องท่ีจะระบุเป้าหมายท่ีแน่ชดัหรือไม่มีบริบทท่ีจะวิเคราะห์ก็ยอ่มท าให้การวิจยันั้นไร้
ผล ตึกเก่าแก่อาย ุ300-400 ปี ก็เป็นเพียงตึกเก่าแห่งหน่ึง เป็นไปไม่ไดท่ี้จะบอกถึงความมัน่คง ความไม่มัน่คง 
โอกาสท่ีจะอยูต่่อไปหรือความเส่ือมถอยท่ีเป็นอุปสรรคหากไม่ไดเ้ปรียบเทียบตึกหลงันั้นกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ถา้หากเป็นตึกเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองและมีประวติัความเป็นมาน่าสนใจเช่นน้ี ก็บอกไดเ้ลยวา่ความเก่าแก่ของ
ตึกนัน่แหละคือจุดแข็ง แต่บงัเอิญหากตึกหลงันั้นอยูท่่ามกลางแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์และ
สมยัประวติัศาสตร์ ผูค้นปัจจุบนัยอ่มไม่สนใจใยดีตึกเก่าหลงันั้นและนัน่ก็ถือวา่เป็นจุดอ่อน ฉะนั้น แมว้า่การ
วิจยัจะมีความส าคญั แต่ผลท่ีออกมาอยา่งท่ีพึงปรารถนาจากงานวิจยัย่อมส าคญักว่าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทั้งน้ีดงัจะไดอ้ภิปรายระเบียบวธีิวจิยัขั้นพื้นฐานในบทต่อไป 
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แบบฝึกหดั 
ค าถามประจ าบท 
 จงอภิปรายการจดัการการท่องเท่ียววฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื พร้อมยกตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ  

(5 คะแนน) 


