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คํานํา 

 ผูท่ี้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบั “วฒันธรรม” และ “การท่องเท่ียว” คงจะเผชิญกบัความยุง่ยากท่ีไม่สามารถหา

คาํอธิบายท่ีครอบคลุมความหมายของสองคาํนั้น การท่ีมีผูใ้หค้วามหมายแก่คาํทั้งสองมาแลว้นบัไม่ถว้น 

เหตุผลหน่ึงน่าจะเป็นเพราะวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเป็นการกระทาํของมนุษยท่ี์มีความชดัเจนเฉพาะ

ช่วงระยะเวลาท่ีกาํลงัเกิดการกระทาํนั้น คร้ันเวลาผา่นไปการกระทาํนั้นก็เกิดมีการกระทาํชุดใหม่เขา้มาแทน

พร้อมคาํอธิบายท่ีสมสมยั กระนั้นก็มีประเด็นท่ีน่าพิจารณาในแง่ของการก่อเกิดวฒันธรรมและการท่องเท่ียว

ท่ีสร้างทาํกนัข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการเป็นหลกั ไม่มีวฒันธรรมและไม่จดัการการท่องเทียวได้

หรือไม่ มีคาํตอบอยูช่ดัแจง้อยูแ่ลว้วา่ไม่มีวฒันธรรมและไม่มีการท่องเท่ียวไม่ไดเ้ลย ไม่ไดเ้ท่ียวเตร่สักระยะ

หน่ึงคงไม่เป็นไร แต่ถา้ไม่มีวฒันธรรมชีวติจะอยูร่อดไดอ้ยา่งไร  

วฒันธรรมคือเทคโนโลยท่ีีจะขบัเคล่ือนใหชี้วิตมีพลวตั ชีวิตไดว้วิฒัน์และพฒันามานบัพนัปีเพราะ

มนุษยใ์ชว้ฒันธรรมเป็นอุปกรณ์ปรับตวัเพื่อความอยูร่อดและสืบทอดเผา่พนัธ์ุ มนุษยป์ระดิษฐคิ์ดคน้ทุกส่ิง

ทุกอยา่งท่ีจะเอ้ือใหชี้วติสะดวกสบายตั้งแต่ของขนาดเล็กสุดอยา่งหน่วยความจาํ (memory unit) ไปกระทัง่

ของใหญ่ ๆ อยา่งยานอวกาศ ผลงานสร้างสรรคข์องมนุษยจึ์งมีหลายหลากนบัไม่ถว้น ดูเฉพาะการท่องเท่ียว

วฒันธรรมใคร ๆ ก็คงคลอ้ยตามเช่นกนัวา่มีแง่มุมของวฒันธรรมจาํนวนมากท่ีมีส่วนเพื่อเติมเตม็ความ

ตอ้งการท่องเท่ียว พกัผอ่น และเรียนรู้  

ในหนงัสือเล่มน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพาผูอ่้านไปสัมผสักบับริบทต่าง ๆ ของวฒันธรรมผา่นกิจกรรม

การท่องเท่ียว ทั้งน้ีโดยเร่ิมตน้จากเร่ืองง่าย ๆ เก่ียวกบัของฝากของท่ีระลึกจากการท่องเท่ียว จากนั้นเป็นเร่ือง

อาหารการกินในถ่ินท่องเท่ียวซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีอาจแตกต่างไปจากการกินอยูย่ามปกติ บทท่ี 3 คือตวัอยา่ง

แสดงผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นโบราณแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ภายหลงัจากท่ีหมู่บา้น

เก่าแก่แห่งนั้นไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก บทท่ี 4 ผูเ้ขียนตั้งใจจะนาํเสนอการท่องเท่ียวใน

งานแสดงศิลปะประเภทต่าง ๆ  ทั้งทศันศิลป์ ประณีตศิลป์ ศิลปะการแสดง และศิลปะผสมรูปแบบต่าง ๆ 

นบัเป็นแวดวงการท่องเท่ียวท่ีไม่แพร่หลายในประเทศไทยนกัดว้ยมีเง่ือนไขหลายอยา่งท่ีน่าจะนาํเสนอ

พิจารณาเพื่อหาช่องทางใหก้ารท่องเท่ียวแนวน้ีแพร่หลายต่อไป การนาํความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุมาเป็น

ทรัพยากรท่องเท่ียวอยา่งท่ีปรากฏในพหุสังคม กรณีประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์นบัเป็นตวัอยา่ง

การแกว้กิฤตทางการเมืองเพื่อใหเ้ป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีน่าดูยิง่ดงัรายละเอียดท่ีใหไ้วใ้นบทท่ี 5 

เพราะการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศลาํดบัตน้ ๆ ของเศรษฐกิจชาติ จึงมีความ



พยายามทาํการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมประเภทน้ีกนัอยา่งเป็นปรากฏการณ์ ทั้งน้ียนืยนัไดจ้ากการจดัการการ

ท่องเท่ียวเทศกาลและงานเน่ืองในโอกาสพิเศษอยา่งท่ีระบุในบทท่ี 6 โบราณวา่ “นํ้าข้ึนใหรี้บตกั” ฉนัใดก็

ตาม ณ พ.ศ. น้ี (ปี 2558) ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกต่างแข่งกนัจดัการท่องเท่ียวโอกาสพิเศษเพื่อกอบโกยเงิน

ทองท่ีจะไหลมาเทมากบัการท่องเท่ียวดว้ยกนัทั้งนั้น  

การท่องเท่ียวก็เปรียบเสมือนนํ้าท่ีไหลลงสู่พื้นท่ีท่ียงัวา่งเปล่า จึงเป็นธรรมดาท่ีจะพบวา่ทัว่ทุกมุม

โลกมีการท่องเท่ียวปรากฏอยูเ่สมอ ไม่เวน้แมแ้ต่ชุมชนของคนชนเผา่ท่ีอยูต่ามป่าเขาลาํเนาไพรท่ีเร่ิม

ตระหนกักนัอยา่งกวา้งขวางวา่ชุมชนเองก็มีทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพพอท่ีจะเติมเตม็

ความตอ้งการของผูม้าเยอืนอยา่งท่ีพบไดจ้ากตวัอยา่งต่าง ๆ ท่ีนาํเสนอไวใ้นบทท่ี 7 สาํหรับเร่ืองราวของบท

ท่ี 8 นั้น เป็นแบบแผนการท่องเท่ียวของผูค้นยคุหลงัสมยัใหม่ เป็นความตอ้งการท่องเท่ียวเฉพาะทางของผูท่ี้

ใคร่แสวงหาตวัตน (Self) ของตนจากพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ซํ้ าใคร เช่น ในดินแดนชนเผา่ท่ีมีวถีิชีวติ

แตกต่างไปจากสังคมบริโภคนิยมแบบตะวนัตกโดยส้ินเชิง เพือ่ใหบ้งัเกิดประสบการณ์ในการลองใชชี้วติ

แบบคนอ่ืน (ชนเผา่) แมจ้ะเป็นการชัว่คราวและจะเป็นการท่องเท่ียวแบบจดัฉากก็ตาม ส่วนการท่องเท่ียว

ความทุกขร์ะทมในบทท่ี 9 เป็นแนวการท่องเท่ียวของผูท่ี้ตอ้งการไดมี้ส่วนรับรู้ในโชคชะตาอนัเลวร้ายท่ี

บงัเกิดแก่มนุษยชาติซ่ึงตอ้งกลายเป็นเหยือ่ของลทัธิต่าง ๆ เช่น การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ การคา้ทาส และการ

เหยยีดผวิอยา่งเช่นในแอฟฟริกาใตท่ี้เป็นตน้เหตุแห่งการทารุณ การฆ่า การกกัขงัหน่วงเหน่ียวและการ

ริดรอนสิทธิมนุษยชน การเดินทางไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวความทุกขร์ะทมเป็นบทเรียนสอนเตือนคนทัว่

โลกใหย้ติุการเข่นฆ่าทาํลายลา้งกนัและกนั  
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บทคัดย่อ1 

 การซ้ือของท่ีระลึกตอนขากลบัจากการท่องเท่ียวเป็นการกระทาํหน่ึงท่ีขาดไม่ไดใ้นการท่องเท่ียว 

ของท่ีระลึกเป็นสัญญลกัษณ์ท่ีใหป้ระสบการณ์การท่องเท่ียวจบัตอ้งไดเ้พราะช่วยเตือนใจและเล่าเร่ืองการ 

เดินทางคร้ังนั้นใหมี้สีสันสมจริงไดม้ากกวา่ภาพถ่ายหรือบนัทึกประจาํวนั มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีไม่มีท่ี 

ส้ินสุดจึงตอ้งมีของท่ีระลึกสารพดัอยา่งเพื่อใหน้กัเดินทางไดเ้ลือกตามประสงค ์ผูค้นมีเหตุผลมากมายในการ 

เลือกหาของท่ีระลึก เหตุผลหน่ึงอยูท่ี่วา่จะใหข้องท่ีระลึกนั้นกบัใคร หากเลือกของท่ีระลึกใหต้นเองเพื่อ 

เตือนใจวา่ “... กาลคร้ังหน่ึง” อยา่งน้ีก็ไม่น่ายากท่ีจะตดัสินใจเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงกลบัมาดว้ยเพื่อช่วยให ้

คิดถึงเร่ืองราวตอนเดินทางไปเท่ียวท่ีแห่งนั้น แต่ถา้จะตอ้งเลือกของท่ีระลึกเพื่อคนอ่ืน ตอ้งประมวลขอ้มูลท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้จะไดรั้บของฝากดว้ย ความจริงแทข้องของท่ีระลึกกบัแหล่งท่องเท่ียวเป็นเหตุผลสาํคญัอีก 

ประการหน่ึงในการเลือกหาของท่ีระลึก ของท่ีระลึกทาํหนา้ท่ีใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งคิดถึงสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้น 

ของท่ีระลึกจึงตอ้งมีความหมายเช่ือมโยงเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวดว้ย ในแง่ของศิลปะของท่ีระลึกเป็นงาน 

ประดิษฐ ์งานฝีมือซ่ึงมีคุณค่าภายในท่ีผูส้ร้างของท่ีระลึกไดใ้ส่ความคิด จินตนาการและสุนทรียเ์อาไว ้ผลงาน 

จากฝีมือหมายความวา่ผูส้ร้างของท่ีระลึกจะประดิษฐข์องท่ีระลึกสักก่ีช้ินก็ตาม งานแต่ละช้ินก็จะมีเอกลษัณ์ 

เฉพาะประมาณวา่ “เป็นหน่ึงเดียวในร้าน” การเติบโตของการท่องเท่ียวทาํใหข้องท่ีระลึกเปล่ียนแปลงไปต่าง 

ๆ นานา ของท่ีระลึกประเภทงานฝีมือถดถอยไปเพราะของท่ีผลิตจากโรงงานเขา้มาแทนท่ี ความกา้วหนา้ทาง

การคา้ขายโดยอาศยั “ของโหล” เทคโนโลยสีมยัใหม่อาํนวยความสะดวกช่วยใหส้ามารถกระจายของท่ีระลึก

จากแหล่งผลิตหน่ึงสู่ทอ้งถ่ินแหล่งท่องเท่ียวไดท้ัว่ทุกมุมโลก แหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่จาํหน่ายของท่ีระลึก

เหมือน ๆ กนั เพราะเป็นของท่ีผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกนั ยิง่ธุรกิจการท่องเท่ียวรุ่งเรืองมากเพียงใด

ความหมายเดิม ๆ ของของท่ีระลึกก็ดูเหมือนจะตอ้งปรับเปล่ียนใหใ้หม่มากข้ึนเท่านั้น นอกเสียจากจะเป็น

การท่องเท่ียวทางเลือกท่ีผูเ้ดินทางเลือกท่ีจะไม่เท่ียวแบบคนส่วนใหญ่ จึงไดข้องท่ีระลึกของจริงจากแหล่ง

ท่องเท่ียวเฉพาะทางแห่งนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
คาํสาํคญั  

ความจริงแท้, การท่องเท่ียวแบบโหล, การท่องเท่ียวเฉพาะทาง 
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บทที ่1 

การท่องเที่ยววฒันธรรม: ภาพสะท้อนจากของที่ระลกึ 

Cultural tourism through an image of souvenir 

 

 

ธรรมชาติอยา่งหน่ึงของมนุษย ์คือ ชอบท่ีจะมีขา้วของติดมือกลบับา้น เม่ือออกไปนอกเคหสถาน ถา้

ไปทาํงานตามปกติของท่ีนาํกลบับา้นอาจเป็นของกินของใชท้ัว่ๆ ไป แต่หากกลบัจากการท่องเท่ียว ส่ิงท่ี

นาํกลบับา้นนอกจากของกินของใชแ้ลว้ยงัอาจมีของท่ีระลึกท่ีเตือนใจวา่ไดไ้ปเยอืนถ่ินนั้นถ่ินน้ีมาแลว้ยนืยนั 

ของท่ีระลึกจากการท่องเท่ียวช่วยใหห้วนคิดถึงเหตุการณ์สาํคญัหรือรําลึกถึงเวลาท่ีน่าจดจาํระหวา่ง

เพลิดเพลินในแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงท่ีช่วยเตือนอดีตเช่นน้ีอาจเป็นส่ิงของท่ีผูเ้ดินทางซ้ือหามาเองหรือเป็น

ส่ิงของท่ีผูเ้ดินทางคนอ่ืนๆ นาํมาฝากเป็นของท่ีระลึกจากการไปเท่ียวคร้ังนั้น 

ส่วนใหญ่ของท่ีระลึกมกัจะเป็นวตัถุ ระยะหลงัของท่ีระลึกอาจเป็นขอ้มูลรูปลกัษณะต่างๆ ท่ีบรรจุอยู่

ในแฟ้ม (file) ในเทปบนัทึกเสียงหรือในเทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่อาจจบัตอ้งไดเ้หมือนขา้วของท่ีเป็น

วตัถุ การหาซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนแตกต่างกนัออกไปตามจุดประสงคแ์ละตาม

ประสบการณ์การทางท่องเท่ียว เพียงปัจจยั 2ประการหลกัท่ีกระตุน้ใหซ้ื้อของท่ีระลึกท่ีกล่าวมาน้ีก็พอเห็นได้

วา่มีของท่ีระลึกจากการเดินทางท่องเท่ียวหลากหลายตั้งแต่เขม็กลดัเส้ือท่ีมีลวดลายรูปพนัธ์ุพฤกษาหรือรูป

สัตว ์รูปแมลง ไปถึงของท่ีระลึกขนาดใหญ่ อาทิ ถว้ยโถโอชามหรืองานประดิษฐจ์ากหตัถกรรมไมแ้กะสลกั 

ฯลฯ น่าสังเกตวา่หากเป็นของท่ีระลึกประเภทตั้งโชวม์กัเป็นของท่ียอ่ส่วนใหมี้ขนาดเลก็ท่ีเหมาะแก่การ

พกพาและมีนํ้าหนกัเบาสะดวกต่อการหอบห้ิวกลบับา้น แต่ถา้เป็นของท่ีระลึกประเภทเคร่ืองประดบัและ

เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มท่ีผูซ้ื้อสามารถนาํกลบับา้นไปใชไ้ดจ้ริงจะเป็นของท่ีระลึกท่ีมีขนาดเท่าของจริงท่ีใชก้นัอยู่

ในชีวติประจาํวนั  

เหตุท่ีผูค้นซ้ือและเก็บส่ิงของไวเ้ป็นท่ีระลึกก็เพื่อเสริมความรู้สึกของอตัตาและแสดงภาพลกัษณ์วา่

ตนเองเป็นใคร มีรสนิยมอยา่งไร ของท่ีระลึกเป็นหลกัฐานการท่องเท่ียวของผูท่ี้ซ้ือหาของเหล่านั้นกลบัมา ผู ้

ท่ีพบเห็นอาจช่ืนชมของท่ีระลึก เปิดโอกาสใหผู้เ้ป็นเจา้ของไดเ้ล่าความเป็นมาเก่ียวกบัของส่ิงนั้น นอกจากน้ี

ของท่ีระลึกยงัทาํหนา้ท่ีนาํประสบการณ์การเดินทางกลบัมา ของท่ีระลึกเป็นส่ิงเตือนใจใหห้วนรําลึกถึง

ประสบการณ์การเดินทางคร้ังนั้น หลายคนซ้ือหาของท่ีระลึกเพื่อนาํมาเป็นของฝาก ผูรั้บของฝากนั้นพลอย

ไดร่้วมรับรู้ประสบการณ์การเดินทางของผูท่ี้ซ้ือของฝากนั้นดว้ย 
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ผูค้นใหค้วามสาํคญักบัของท่ีระลึกแตกต่างกนัออกไป เพราะของท่ีระลึกมีคุณค่าทางดา้นจิตใจ ตอน

ซ้ือมาใหม่ๆ เจา้ของอาจรู้สึกผกูพนักบัของส่ิงนั้นมากเป็นพิเศษ ความรู้สึกท่ีมีใหก้บัของท่ีระลึกช้ินนั้นอาจ

ลดลงไปเม่ือเวลาผา่น ยิง่ในกรณีท่ีเดินทางท่องเท่ียวบ่อยๆ และมีของท่ีระลึกใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ของท่ีระลึกช้ิน

เก่าๆ อาจมีความหมายนอ้ยลงหรือถูกลืมไปเพราะปกติท่ีตั้งของท่ีระลึกอาจเป็นหวัเตียง ท่ีโตะ๊ทาํงานหรือ

เคาน์เตอร์ในห้องรับแขกน้ีเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดยามนัง่พกัผอ่น ตอนทาํงานและตอนเขา้หอ้งนอน

พื้นท่ีในตาํแหน่งต่างๆ ดงักล่าวมีจาํกดั อาจตอ้งยา้ยของท่ีระลึกเก่าๆ ออกไปไวท่ี้อ่ืนเพื่อใชพ้ื้นท่ีนั้นจดัวาง

ของท่ีระลึกท่ีมาใหม่ บางทีเก็บกวาดบา้นทาํความสะอาจคร้ังใหญ่ก็อาจพบวา่มีของท่ีระลึกเม่ือหลายปีก่อน

เก็บรวมอยูก่บัของอ่ืนในห้องเก็บของ ในกรณีของของท่ีระลึกประเภทเคร่ืองใชส้อย เคร่ืองนุ่งห่มและ

เคร่ืองประดบัตกแต่งกายท่ีใชม้าพกัใหญ่แลว้เจา้ของรู้สึกจาํเจและไม่อยากนาํออกมาใช ้และไม่อยากเก็บไว้

ใหรุ้งรังก็อาจถูกจาํหน่ายไปท่ีอ่ืนนอกสายตาผูเ้ป็นเจา้ของ 

การท่องเท่ียวเป็นประสบการณ์ท่ีช่วยเติมเตม็ความตอ้งการดา้นจิตใจเป็นหลกัผูค้นตอ้งการของท่ี

ระลึกเพราะของท่ีระลึกเป็นสญัลกัษณ์ของการเดินทางท่องเท่ียวท่ีจบัตอ้งได ้ของท่ีระลึกช่วยเตือนใจและเล่า

เร่ืองการเดินทางคร้ังนั้น ก็เพราะของท่ีระลึกเป็นส่ิงเช่ือมโยงกบัอารมณ์เป็นสาํคญั ความรู้สึกท่ีมีต่อของท่ี

ระลึกจึงแปรไปตามอารมณ์ของผูเ้ป็นเจา้ของ หากเป็นของท่ีระลึกท่ีไดรั้บมาจากผูใ้หท่ี้มีความสาํคญัมากเป็น

พิเศษ เช่น ของท่ีระลึกจากพอ่แม่หรือของท่ีระลึกจากคนรัก เช่นน้ีคงตอ้งทะนุถนอมของท่ีระลึกนั้นเป็นอยา่ง

ดี หากความสัมพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบุคคลยงัราบร่ืนต่อไป ของท่ีระลึกท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กนัจะ

ยงัคงมีความสาํคญัต่อผูเ้ป็นเจา้ของของท่ีระลึกนั้น แต่เป็นไปไดท่ี้กรณีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเปล่ียนไป

ก็อาจส่งผลกระทบกบัสถานะของของท่ีระลึกนั้นได ้โดยเฉพาะในกรณีของคู่รักทั้งในระดบัแฟนและคู่สามี

ภรรยาท่ีเม่ือเกิดการเลิกราหยา่ร้างกนั ก็อาจตอ้งกาํจดัของท่ีระลึกนั้นใหอ้อกไปไกลจากความรู้สึก และหากมี

ความเคียดแคน้ชิงชงัปนอยูด่ว้ยบางคนถึงขนาดทาํลายของท่ีระลึกใหส้ลายไป 

คาํวา่ “ของท่ีระลึก” มีความหมายหลากหลายและมีความจริงแทเ้พื่อผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ

ผลิต การขาย และการซ้ือ Jenny Cave และ Darina Buda (2013) ไดส้าํรวจร้านคา้ปลีกท่ีขายของท่ีระลึกใน

พื้นท่ีตะวนัตกของอ่าว Plenty TeMoana a Toiในประเทศนิวซีแลนด ์พบวา่มีร้านคา้ทั้งหมด 41 แห่ง ร้านคา้ 

19 ร้าน (คิดเป็น 46% ของร้านทั้งหมด) เป็นร้านคา้ขายปลีกของขวญั มี 3 ร้านเนน้ขายของท่ีระลึกประเภท

ประณีตศิลป์ แต่ร้านอ่ืนๆ ขายของแตกต่างกนัออกไปตั้งแต่ส่ิงของท่ีผลิตแบบของโหลราคาตํ่าไปกระทัง่งาน

ศิลป์ชั้นสูงท่ีมีลายเซ็นของศิลปินกาํกบัมี 8 ร้าน (20%) คือ ผูผ้ลิตซ่ึงไดพ้ฒันาหนา้ร้านคา้ปลีกเพื่อไวข้ายงาน

ท่ีตนผลิตเอง เช่น ผา้ทอ เคร่ืองป้ันดินเผา ภาพถ่ายและงานกระจกเขียนสี (Stained glass) หรือขายของท่ีผลิต

ในทอ้งถ่ิน เช่น นํ้าผึ้งและลูกกีวท่ีีมีเพียงร้านเดียวท่ีเป็นผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินจริงๆ ร้านคา้ 4 แห่งเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายท่ีรับงานมาจากศิลปินทอ้งถ่ินและศิลปินระดบัประเทศอีก 5 ร้านเป็นร้านขายของขวญัแต่จดั

เพื่อดึงดูดใจลูกคา้ในรูปแบบหอศิลปะ พิพิธภณัฑ ์หรืออาคารทางประวติัศาสตร์ ผูป้ระกอบการทุกรายท่ีนัน่

หวงัวา่การคา้ขายของตนจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาทางเรือจากต่างประเทศ แต่ก็ไม่ค่อยมีนกัเดินทาง

ท่องเท่ียวทางเรือมาแวะท่ีน่ีนกัเพราะมีเวลาจาํกดั อีกทั้งแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีก็อยูไ่กลเกินไปท่ีจะแวะพกั
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ผูป้ระกอบการต่างพยายามจดัการธุรกิจของฝากของท่ีระลึกดว้ยการ ตกแต่งร้านดว้ยวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน

หรือใชสี้สันตกแต่งหนา้ร้านและภายในร้านใหเ้ขา้กบับรรยากาศชายฝ่ัง ร้านคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการรวมเอา

ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินมาจาํหน่ายใหเ้ป็นของท่ีระลึกหวงัจะดึงดูดใจผูบ้ริโภค ของท่ีระลึกทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ทะเลส่วนใหญ่นาํเสนอในรูปอาหารและผลิตภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติของชายฝ่ังทะเลหรือส่ิงท่ีคาบเก่ียวกบั

วฒันธรรมเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ 

“เราพยายามขายส่ิงของท่ีแสดงความเป็นนิวซีแลนด ์ผลิตจากประเทศแห่งน้ีตามท่ีนกัท่องเท่ียว

เรียกร้องตอ้งการ อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) ก็อยากไดข้องราคาถูกซ่ึงของท่ีทาํจากนิวซีแลนดไ์ม่

อาจจะแข่งขนัได”้  

ผูส้าํรวจไดผ้ลสรุปวา่กวา่คร่ึงหน่ึงของร้านคา้ผูป้ระกอบการท่ีนัน่มีของท่ีทาํในนิวซีแลนด ์ใน

จาํนวนนั้น 
1

4
 เป็นผลิตภณัฑท่ี์ทาํในเขตทอ้งถ่ินท่องเท่ียวชายทะเล เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีตลาดค่อนขา้งแคบและ

เจริญเติบโตค่อนขา้งชา้ มีผลิตภณัฑจ์าํนวนหน่ึงติดป้ายวา่ออกแบบและทาํการตลาดโดยชาวนิวซีแลนดแ์ละ

องคก์รของนิวซีแลนด์แต่เป็นของท่ีทาํจากประเทศจีนโดยใชว้สัดุเทียมเลียนแบบวสัดุทอ้งถ่ินนิวซีแลนด ์การ

ผลิตใชต้น้ทุนตํ่า ผลิตแลว้ก็ส่งกลบัมาขายตลาดนิวซีแลนด ์กรณีเช่นน้ีจึงทาํใหบ้ริษทัผูผ้ลิตในนิวซีแลนด์

เผชิญศึกหนกัท่ีจะแข่งขนัดา้นราคา ผลิตภณัฑจ์าํนวนไม่นอ้ยท่ีผลิตในนิวซีแลนด ์ผลิตดว้ยวสัดุในทอ้งถ่ินจึง

มีราคาสูง  

ปัญหาเช่นน้ีพบไดใ้นแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวและการทาํธุรกิจของท่ีระลึก

หลายแห่งในประเทศไทย หนา้ท่ีหลกัของการท่องเท่ียว คือ การบริการเพื่อเติมเตม็ประสบการณ์การมาเยอืน 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกระดบัต่างก็ตระหนกัถึงเป้าหมายการท่องเท่ียว จึงพยายามสร้างความจริงแทใ้หก้บั

แหล่งท่องเท่ียวของตน นกัท่องเท่ียวไปเยอืนถ่ินใดก็ใคร่จะไดข้องท่ีระลึกของฝากท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของ

แหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้น เช่น อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ก็มีผา้ฝ้ายทอมือลวดลายจกยกดอกเป็นตวัแทน

ของฝาก ท่ีอาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ตอนเทศกาลงานผีตาโขนหุ่นจาํลองหรือตุก๊ตารูปผตีาโขนเป็นของท่ี

ระลึก หากไปเท่ียวงานแห่ผา้ข้ึนธาตุของจงัหวดันครศรีธรรมราชนอกจากจะมีขนมทอ้งถ่ินอยา่งขนมลาเป็น

ของฝากแลว้ยงัมีตวัหนงัตะลุงขนาดยอ่มปรุจากหนงัสัตวห์รือวสัดุเทียมท่ีนิยมทาํตวัตลก คือ อา้ยเท่งและอา้ย

นุย้ขายอยูท่ ัว่ไปตามแหล่งของฝากของท่ีระลึกจากปักษใ์ต ้ถา้ใครไดไ้ปเท่ียวอ่างทองแลว้กลบัมาโดยไม่มี

ของท่ีระลึกประเภทกลองยาวขนาดเล็กและตุก๊ตาจ๋ิวรูปทรงแสดงวถีิชีวติไทยพื้นบา้นก็ไม่อาจยนืยนักบัใครๆ 

ไดว้า่ไปเยอืนอ่างทองมาแลว้ และน่ีคลา้ยกบัการไปเท่ียวเกาะเกร็ดจงัหวดันนทบุรีท่ีมีเคร่ืองป้ันดินเผาทั้ง

ขนาดเท่าของจริงเพื่อนาํไปใชง้านและขนาดเล็กเอกลกัษณ์พื้นบา้นเกาะเกร็ดท่ีมีจาํหน่ายอยูห่ลายร้านบริเวณ

ท่าเรือข้ึนเกาะเกร็ดท่ีวดัมยัยกิาวาสอนัมีพระเจดียมุ์เตา เจดียท์รงรามญัตั้งเอียงตระหง่านอยูริ่มนํ้าหวัมุมเกาะ

เกร็ด และส่ิงท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินซ่ึงมีอยูอ่ยา่งแพร่หลายเกือบเป็นแนวปฏิบติักนัอยา่งเป็นสากลก็

คือโปสการ์ดท่ีอาจเป็นรูปสถานท่ี รูปดอกไม ้รูปบุคคลสาํคญัหรือรูปงานศิลปหตัถกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี

เห็นแลว้ช้ีชดัไดว้า่ส่ือถึงทอ้งถ่ินท่องเท่ียวแห่งใด อาทิแหล่งท่องเท่ียวภูกระดึงมีโปสการ์ดรูปภูกระดึงท่ีถ่าย

ดว้ยกลอ้งมุมกวา้งท่ีมองเห็นภูกระดึงตระหง่านอยูต่รงกลางภาพหรือไม่ก็เป็นรูปชะง่อนผาท่ีช่ือวา่ “ผาหล่ม
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สัก” ท่ีใครๆ ไดไ้ปเยอืนก็พาใจล่องลอยคลอ้ยตามไปกบัเสียงเพลงท่ีทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิด

ตลอดเวลาเพื่อเสริมความสนุกสนานเพลิดเพลิน ณ แหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีดงัความบางตอนท่ีวา่  

“เขาภูกระดึงเสน่ห์ตรึงใจจริง สณัฐานเหมือนดงักระด่ิงทบัหลา้ สูงล่ิวทิวทศัน์ต่ืนตาสวยกวา่เทวา

สรรคส์ร้าง... ทุกคนไดย้ลขออยูไ่ปจนตายเพราะความสบายยอมตายท่ีนัน่  โสฬสฟากฟ้าลาวลัย ์สามโลกไม่

แมน้เทียมทนัเหมือนหน่ึงสวรรคน์ัน่เอย” 

เน้ือหาในเพลงก็ส่ือสารตรงไปตรงมาดึงดูดความสนใจให้ไปเยอืน ยิง่ไดเ้ห็นรูปภูกระดึงในโปสการ์ดท่ีเพื่อน

ฝงูส่งมาใหจ้ากตูไ้ปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงดว้ยแลว้ยิง่อยากจะถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตรง

ป้ายท่ีเขียนไวว้า่ “คร้ังหน่ึงในชีวติเรา คือ ผูพ้ิชิตภูกระดึง” 

ในแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีก็มีหลายส่ิงท่ีน่าจดจาํและซ้ือหากลบัมาเป็นของท่ีระลึกดว้ย

ตาํแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และความท่ีมีประวติัศาสตร์มายาวนานทาํใหจ้งัหวดัเพชรบุรีมีแหล่งท่องเท่ียว

หลากหลายทั้งแหล่งท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละท่ีไม่อาจสัมผสัไดด้ว้ยมือแต่รู้สึกไดด้ว้ยใจ 

จงัหวดัเพชรบุรีน่าจะนบัเนืองใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวสมยัใหม่ (modern tourism) แห่งแรกๆ ของประเทศไทย

เพราะในสมยัรัชกาลท่ี 4 เร่ิมมีการติดต่อกบัชาติยุโรปและมีความพยายามปรับเปล่ียนประเทศใหศิ้วไิลซ์อยา่ง

ชาติตะวนัตกทั้งน้ียนืยนัไดจ้ากการสร้างพระนครคีรีเพื่อใหเ้ป็นท่ีพาํนกัพกัผอ่น (resort) 

แก่ผูท่ี้จาํเจอยูก่บังานประจาํท่ีตอ้งรับผดิชอบอยูใ่นพระนคร นบัจากนั้นก็เป็นความนิยมท่ีกษตัริยพ์ระองค์

ต่อๆ มาจะมีท่ีพกัคา้งแรมเพื่อเติมเตม็ประสบการณ์จากการท่องเท่ียว ณ จงัหวดัแห่งน้ีเร่ือยมา ในบรรดา

แหล่งท่องเท่ียวประเภทมรดกวฒันธรรมของจงัหวดัเพชรบุรีแลว้กล่าวไดเ้ลยวา่พระนครคีรี คือ แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุดของจงัหวดัน้ีท่ีใครๆ ผา่นมาผา่นไปต่างก็ตอ้งมาแวะเวยีนเยีย่มชม ยิง่ระยะ

หลงัมีรถรางไฟฟ้าใหข้ึ้นไปเยอืนพระนครคีรี ไดถึ้งจุดสูงสุดโดยสะดวกง่ายดายดว้ยแลว้ เชิงเขาวงัตรงท่ีมี

บริการรถรางไฟฟ้าจึงกลายเป็นจุดศูนยร์วมของการทวัร์เขาวงัไปโดยส้ินเชิง เอกชนไดส้ร้างอาคารพาณิชย์

เป็นห้องแถวแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ท่ีใหบ้ริการทั้งอาหาร เคร่ืองด่ืมและร้านคา้จาํหน่ายของท่ีระลึก อาคารห้อง

แถวทั้งหมดมี 40 ห้อง ทั้งๆ ท่ีบริเวณน้ีเป็นจุดข้ึนเขาวงัมาตั้ง 25 ปีแลว้ แต่มีผูเ้ช่าเพื่อประกอบการคา้ไม่ถึง 30 

หอ้ง ในจาํนวนนั้นเป็นร้านขายของฝากของท่ีระลึก 20 ร้าน ผูป้ระกอบการคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวจงัหวดั

เพชรบุรี อาจเพราะเป็นอาคารเช่ารูปแบบของอาคารร้านคา้จึงมีลกัษณะเหมือนห้องเช่าทัว่ๆ ไปท่ีไม่มีส่ิงใด

บ่งช้ีวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน การตกแต่งร้านส่วนใหญ่ก็ใชสิ้นคา้ของฝากของท่ีระลึกประดบัผนงั ห้อย

แขวนลงมาจากส่วนของเพดานหอ้ง ของบางอยา่งท่ีมีรูปทรงสูงก็อาจจดัใส่ไวใ้นภาชนะเคร่ืองจกัรสานท่ี

นาํมาใชง้านดว้ยและก็จาํหน่ายดว้ย การจดัสินคา้ภายในร้านคลา้ยกนัเพราะเป็นทอ้งท่ีเปิด ลูกคา้สามารถเขา้

ออกดา้นหนา้อาคารหรือดา้นหลงัอาคารก็ได ้ส่วนใหญ่จึงมียกร้านชนิดยาววางเป็นแถวซา้ยขวา ขา้งบนยก

ร้านจดัของฝากของท่ีระลึกไวเ้ป็นกลุ่มๆ เช่นกลุ่มเส้ือผา้และหมวก กลุ่มขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนของ

เล่นของเด็ก และเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงจะมีซองพลาสติกคลุมอยูก่นัฝุ่ นเปรอะเป้ือน ฤดูท่ีอากาศเยน็เจา้ของ

ร้านจะแขวนห้อยผา้พนัคอสีสันเด่นดึงดูดใจผูม้าเท่ียวชายทะเลของเพชรบุรียิง่นกั สินคา้ของฝากของท่ีระลึก

ท่ีนกัท่องเท่ียวซ้ือและใชง้านไดท้นัทีก็คือหมวกเพราะอากาศตามแหล่งท่องเท่ียวชายหาดอาจมีแสงแดดจดั 
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ซ้ือหมวกแลว้ก็อดไม่ไดท่ี้จะหาแวน่กนัแดดแบบเก๋ๆ ใส่เล่นๆ แลว้ selfieส่ง line ไปใหใ้ครต่อใครท่ีไม่ไดม้า

เท่ียวรู้สึกอิจฉา การจดัของในร้านนั้นหากเป็นของท่ีระลึกขนาดจ๋ิว เช่น พวงกุญแจและเขม็กลดัเส้ือรูปแมลง 

รูปดอกไม ้ฯลฯ ก็จะมีกระบะใส่ไวใ้หเ้ลือก สินคา้ท่ีราคาไม่แพงจะจดัวางไวใ้หลู้กคา้ไดเ้ลือกอยา่งสะดวกใจ 

แต่สินคา้ราคาแพงจะจดัวางไวด้า้นในหรือใส่ไวใ้นตูก้ระจกท่ีมองเห็นไดแ้ต่จะตอ้งให้เจา้ของร้านมาหยบิให้

ชม 

ในแง่ของการตลาดในการจดัการของท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการคา้ท่ีส่วนใหญ่

ดาํเนินงานเพียงคนเดียวในวนัธรรมดา หากเป็นช่วงเทศกาลวนัหยดุโดยเฉพาะระหวา่งท่ีมีงานพระนครคีรีซ่ึง

จดัข้ึนช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปี มีนกัท่องเท่ียวมากเป็นพิเศษผูป้ระกอบการคา้ของท่ีระลึกก็จะจา้ง

แรงงานพิเศษเขา้มาช่วยอีก 1 คน เวลาเปิดทาํการคา้ผูค้า้ทั้ง 2 คนก็จะอยู ่ณ จุดเขา้ร้านคนละดา้นเพื่อทกัทาย

ลูกคา้ใหแ้วะเวยีนมาเลือกชมสินคา้ในร้าน นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนมีทุกเพศทุกวยั แต่สตรีและเด็ก คือ ผูท่ี้ชอบ

ซ้ือของฝากของท่ีระลึกมากกวา่ใครๆ อยา่งเช่นนกัท่องเท่ียวท่ีมากนัพร้อมครอบครัว แม่และลูกๆ ชอบเดิน

ชมและเลือกของท่ีระลึกตามรสนิยมของตน ขณะท่ีพอ่บา้นท่ีอาจไม่จริงจงักบัการเลือกหาสินคา้นกั ในกรณี

ของคู่รักก็เช่นกนัท่ีแฟนสาวจะอยากไดน้ัน่ไดน่ี้อยา่งเห็นไดช้ดั และเพื่อใหแ้น่ใจวา่การตดัสินใจเลือกของท่ี

ระลึกช้ินนั้นช้ินน้ีลงตวัก็มกัขอความเห็นแฟนหนุ่มวา่เหมาะไหม ดีไหม สวยไหม... ขอ้มูลเช่นน้ีคือเหตุผล

ส่วนหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการคาํนึงถึงเพศและวยัของผูม้าเยอืนและพยายามเลือกสินคา้ใหต้รงใจผูม้าเยอืนสตรี

และเด็กเป็นสาํคญั สตรีแม่บา้นชอบท่ีจะซ้ือของท่ีนาํกลบัไปใชง้านท่ีบา้นได ้เช่น ไมก้วาด ท่ีปัดฝุ่ น ทพัพี 

ตะหลิว ฯลฯ นกัท่องเท่ียวรุ่นเด็กต่างก็เล็งไปเฉพาะของเด็กเล่นท่ีมีกลไกเคล่ือนไหวได ้ส่วนนกัท่องเท่ียวรุ่น

สาวชอบเลือกหาของแต่งตวั เช่น หมวก ผา้ผกูผม ผา้พนัคอ สร้อยคอ และแหวน ท่ีใส่เล่นๆ เพื่อความสนุก

ตามแบบแผนของการเดินทางท่องเท่ียว 

 การเดินทางท่องเท่ียวจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการซ้ือของท่ีระลึกของฝากติดมือกลบับา้น การซ้ือหา

ของท่ีระลึกเป็นกิจกรรมท่ีไม่ทาํไม่ไดเ้พราะวา่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานไดม้าก ทั้งการคิดหาส่ิงของท่ีจะช่วย

ใหจ้ดจาํการเดินทางคร้ังนั้น อีกทั้งยงัคิดถึงคนท่ีอยูข่า้งหลงัท่ีจะเลือกหาส่ิงของมาฝาก และหากมีผูค้นทาง

บา้นท่ีจะตอ้งหาของฝากกลบัมาใหห้ลายคนก็ยิง่ตอ้งทบทวนขอ้มูลความชอบเฉพาะของแต่ละคนท่ีจะไดรั้บ

ของท่ีระลึก ในกรณีท่ีจะซ้ือหาของฝากเพื่อมาใหบุ้คคลท่ีอยากจะใหห้วนรําลึกถึงความหลงัยิง่ตอ้งพิถีพิถนั

เป็นพิเศษชนิดท่ีผูรั้บไดเ้ห็นแลว้ภาพในอดีตปรากฏชดัข้ึนมาไดท้นัที ผูท่ี้คิดจะหาของท่ีระลึกกลบัไปฝาก

เจา้นายก็คงตอ้งคิดหนกัวา่เจา้นายชอบอะไร สีอะไร ของฝากท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติหรือเปล่า และถา้ซ้ือ

ของฝากจากเพชรบุรีก็น่าจะหนกัใจพอสมควรเพราะปัจจุบนัมรดกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถูกครอบงาํไปดว้ยภูมิ

ปัญญาแปลกปลอมท่ีแอบอา้งอาศยัรูปลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพื่อผลิตดว้ยระบบโรงงานแทนการทาํดว้ยมือ ภาวะ

เช่นน้ีเห็นไดว้า่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเหมือนกบักรณีของแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศ

นิวซีแลนดท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ นบัเป็นประเด็นท่ีเป็นปัญหาขั้นวกิฤตท่ีควรไดรั้บการถกเถียง อภิปรายและ

ช้ีแนะทางออกเพื่อใหก้ารซ้ือหาของท่ีระลึกจากการเดินทางท่องเท่ียวยงัไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งย ัง่ยนืต่อโลกของ

การท่องเท่ียวสืบไป  
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สมยัก่อนของฝากจากเพชรบุรีส่วนใหญ่ไดแ้ก่ขนม อนัมีขนมหมอ้แกงข้ึนช่ือ รองลงไป คือ ขนม

ประเภทผลไมก้วนเช่น มะม่วงกวน มะยมกวน และกลว้ยตาก ปัจจุบนันอกจากของฝากดงักล่าวแลว้ 

หตัถกรรมพื้นบา้นประเภทผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากไมต้าล อาทิทพัพี ชอ้น แกว้นํ้า จานชาม 

กล่องใส่ของ เช่ียนหมาก ขนัและพาน ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีแสดงความจริงแทข้องแหล่ง

ท่องเท่ียวเพชรบุรี ของท่ีระลึกของฝากท่ีอ่ืนๆ ในร้านคา้บริเวณเขาวงัตรงทางข้ึนรถรางส่วนใหญ่เป็นส่ิงของ

ท่ีผูป้ระกอบการคา้สั่งซ้ือมาจาํหน่ายปลีกจากแหล่งอ่ืนทัว่ประเทศโดยเฉพาะจากภาคเหนือ ภาคอีสาน และ

ในภาคกลางเอง อาทิ ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากป่านศรนารายณ์อยา่งกระเป๋าถกัเพื่อใส่ขา้วของหรือใส่ขวดไวน์เป็น

สินคา้ท่ีมีแหล่งทาํมาจากจงัหวดัลพบุรีซ่ึงเป็นทอ้งถ่ินท่ีปลูกป่านชนิดน้ีกนัมาก สินคา้พวกร่มนั้นแน่นอนเป็น

ของท่ีส่งมาจาํหน่ายจากบา้นบ่อสร้างจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มและของเด็กเล่นเป็นสินคา้

โรงงานท่ีมีแหล่งผลิตอยูใ่นกรุงเทพฯ สระแกว้ บุรีรัมยแ์ละราชบุรี ของท่ีระลึกของฝากจาํนวนไม่นอ้ยนาํเขา้

มาจากประเทศจีนและประเทศเวยีดนาม ทุกวนัน้ีผูป้ระกอบการคา้ท่ีเขาวงัไม่ตอ้งเดินทางไปหาซ้ือขา้วของ

เขา้ร้านเลยเพราะมีพอ่คา้คนกลางจากจงัหวดัราชบุรีเดินสายดว้ยการซ้ือสินคา้จากแหล่งผลิตต่างๆ มาให้

ผูป้ระกอบการเลือกถึงร้าน สินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีร้านคา้เขาวงัส่วนใหญ่จึงไม่อาจบอกเร่ืองราวอนัใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินเพชรบุรีได ้ 

ปรากฏการณ์เก่ียวกบัของฝากของท่ีระลึกท่ีร้านคา้ท่ีพบ ณ แหล่งท่องเท่ียวเพชรบุรีท่ีกล่าวมาน้ีเป็น

เร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวทัว่ไป แห่งปัญหาน้ีส่วนหน่ึงมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินขาดการสืบ

สาน คนรุ่นเก่าหมดไป ภูมิปัญญาท่ีเคยรับใชชี้วติมาแต่กาลก่อนก็มีเหตุดบัสูญไปดว้ย แมว้า่ภูมิปัญญา

บางอยา่งพอมีแหล่งเรียนรู้ไดบ้า้งเช่นการทาํตุก๊ตาจ๋ิวของจงัหวดัอ่างทอง การทาํเคร่ืองป้ันดินเผาของบา้นทุ่ง

หลวง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยัหรือการทาํเคร่ืองป้ันดินเผาเอกลกัษณ์มอญเกาะเกร็ด การทอผา้พื้นเมือง

ของอาํเภอแม่แจ่มจงัหวดัเชียงใหม่ หรือการทอผา้แบบแผนของชาวพวนในอาํเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดั

สุโขทยั อีกทั้งการทาํเคร่ืองทองเหลืองของบา้นเขาลอย อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี เหล่าน้ียงัคงเป็น

เอกลกัษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละทอ้งถ่ิน กระนั้นงานหตัถกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่ยงัคงสร้างสรรคก์นัอยูใ่น

รูปแบบดั้งเดิมไม่มีการต่อยอดสร้างสรรครู์ปลกัษณ์ใหม่ๆ ผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกของฝากท่ีเป็นงานฝีมือจึง

กระตุน้ความสนใจจากผูม้าเยือนไม่มากนกั อีกทั้งงานฝีมือโดยทัว่ไปซ่ึงผลิตแต่ละคร้ังมีจาํนวนจาํกดัตาม

กาํลงัแรงกายคนมกัมีราคาสูงกวา่ส่ิงของเลียนแบบท่ีผลิตจากโรงงาน นบัเป็นปัญหาพื้นฐานทาง

เศรษฐศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของตน้ทุนและกาํไรท่ีเกิดข้ึนในวงการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ประเด็นทาง

เศรษฐศาสตร์อีกเช่นกนัท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของอุปสงคแ์ละอุปาทาน สมยัก่อนการท่องเท่ียวอยูใ่นแวดวงจาํกดัและ

เป็นการท่องเท่ียวในบางช่วงของปีเช่นคราวมีงานประจาํปีของสถานท่ีแห่งนั้น หรือมีการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึน

เพื่อเฉลิมฉลองไม่ไดมี้เป็นประจาํ ขา้วของพื้นบา้นท่ีทาํมาจาํหน่ายเป็นของฝากของท่ีระลึกก็มีจาํนวนพอ

ตอบสนองความตอ้งการซ้ือหาของนกัท่องเท่ียวได ้แต่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวขยายวงกวา้งทัว่ไปและเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีมีอยูต่ลอดเวลา จาํนวนนกัท่องเท่ียวก็เพิ่มอยา่งเป็นประวติัการณ์ กระทัง่การท่องเท่ียวได้

กลายเป็นปัจจยัในความตอ้งการของชีวิตผูค้นอีกปัจจยัหน่ึงนอกเหนือไปจากปัจจยั 4  ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 
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ภายใตภ้าวะโลกาภิวตัน์การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมการบริการเตม็รูปแบบบริการทุกภาคส่วนท่ีอยูใ่นแวด

วงของการท่องเท่ียวรวมถึงของฝากของท่ีระลึกจึงตอ้งเปล่ียนปรับใหอ้ยูใ่นรูปของอุตสาหกรรมดว้ยเช่นกนั 

เช่นน้ีก็คงตอ้งปรับเปล่ียนนิยามของการท่องเท่ียวใหม่ใหมี้ความหมายครอบคลุมปรากฏการณ์ของยคุท่ีไร้

ขอบเขต หนา้ท่ีของการท่องเท่ียวจะเติมเตม็ความตอ้งการความจริงแทจ้ากประสบการณ์ตรงก็อาจตอ้งลด

ระดบัลงตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดอยูจ่ริงในทอ้งถ่ินทัว่โลก (gocalization) ท่ีวฒันธรรมกระแสโลกส่ง

ผลกระทบวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผลของส่วนประกอบวฒันธรรมใหม่ไดป้รับอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้ขา้กบั

วฒันธรรมท่ีดาํรงอยู ่
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บทคัดย่อ1 

 เดินทาง เท่ียว กินและ พกัผอ่น เป็นกิริยาลูกโซ่ของพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส่์วนใหญ่ใน

โลกปัจจุบนัฝันหา ด่ืมกินจากถ่ินท่ีคุน้เคยก็ไม่มีปัญหาอะไร ชอบรายการอาหารจานเด็ดอยา่งไรก็เลือกได้

ตามใจ เบ่ือรสชาติร้านน้ีก็ยา้ยไปร้านอ่ืนท่ีอาจมีรายการพิเศษฉพาะในแต่ละวนั แต่คร้ันพอไปเท่ียวต่างถ่ินจะ

กินอะไรก็ตอ้งระวงัมากกวา่เพราะไม่รู้ท่ีมาท่ีไปของอาหารจานท่ีนัน่ ยิง่เป็นนกัท่องเท่ียวจากทวปียโุรปและ

อเมริกาเดินทางมาเยอืนแหล่งท่องเท่ียวในเอเชียคงตอ้งกลวัโรคทอ้งร่วงทอ้งเสียเป็นอนัดบัแรก นกัท่องเท่ียว

ต่างชาติจึงมกัเลือกอาหารตามสั่งมากกวา่อาหารท่ีทาํสาํเร็จชนิดตกัราดขา้ว อยา่งนอ้ยอาหารตามสั่งก็เป็น

ของท่ีเพิ่งปรุงสุกใหม่ ๆ น่าจะปลอดภยัระดบัหน่ึง ดว้ยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของดินฟ้าอากาศแบบร้อนช้ืน

อาหารของครัวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งมกัมีรสเผด็อยูเ่สมอ ภายใตค้วามเผด็ซ่อนไวซ่ึ้งสามรสเด็ดคือ

เปร้ียว หวาน และเคม็ อนัเป็นเสน่ห์ปลายจวกัของรายการอาหารแถบน้ีท่ีทาํใหผู้ม้าเยือนชาวยโุรปและ

อเมริกาตอ้งระวงัความเผด็เป็นพิเศษ จึงมกัถามก่อนสั่งเสมอวา่มีพริกอยูใ่นรายการนั้นหรือไม่ ระยะหลงั

อาหารหลายอยา่งเป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนในหมู่นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะตม้ยาํกุง้ และ ผดัไทยกุง้สดก็เพราะ

ปรับปรุงรสชาติใหม่ใหเ้ป็นอาหารลูกผสม (Fusion) เพื่อเอาใจนกัท่องเท่ียว อาหารลูกผสมจึงกลายเป็นเทรน

ท่ีมาแรงทั้งในหมู่นกัท่องเท่ียวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทยวยัหนุ่มสาว ดงัจะพบไดใ้นแหล่งท่องเท่ียว

ยอดนิยมอยา่งถนนขา้วสารอนัเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงเพื่อการท่องเท่ียวสารพดัรูปแบบทั้งผบั บาร์ 

ร้านอาหาร ภตัตาคาร ท่ีพกัราคายอ่มเยา ของท่ีระลึก เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม และบริการอ่ืนๆ ท่ีไดร้วมไวใ้ห ้ณ 

ปลายทางแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
คาํหลัก 

อาหารลกูผสม, สมทูตี ้
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บทที ่2 

อาหารต่างถิ่นกบัการกนิของนักท่องเทีย่ว1 

 

โดยทัว่ไปมนุษยไ์ม่ไดกิ้นเพียงเพื่อใหอ้ยูร่อด แต่การกินเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม 

(Beardsworth and Keil 1996: 102; Mennell, Murcott and van Otterloo 1992: 8) อิทธิพลของวฒันธรรมและ

เง่ือนไขทางชีวภาพทาํใหปั้จเจกบางรายรู้สึกกลวัท่ีจะกินอะไรใหม่ๆ ท่ีไม่คุน้เคยมาก่อน ขณะท่ีปัจเจกบาง

รายอาจรู้สึกวา่อยากลองกินของใหม่ท่ีไม่เคยล้ิมรสมาก่อน แบบแผนพฤติกรรมการกินเช่นน้ีปรากฏชดัใน

กรณีของนกัท่องเท่ียวท่ีไปเยือนต่างถ่ินโดยเฉพาะในถ่ินท่ีมีแบบแผนวฒันธรรมแตกต่างออกไปจาก

ความคุน้เคยของนกัท่องเท่ียว ดงัตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปผูไ้ปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวในโลกท่ี 3 

อยา่งเช่นเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียตะวนัออก สังคมวฒันธรรมของโลกตะวนัตกอนัมี

ยโุรปและอเมริกาเป็นหลกันั้นมีแบบแผนความเป็นอยูท่ี่เป็นลกัษณะเฉพาะของตนแตกต่างไปจากแบบแผน

ความเป็นอยูข่องผูค้นในทวปีเอเชียท่ีประเทศส่วนใหญ่ถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มประเทศโลกท่ี 3 หรือประเทศท่ี

กาํลงัพฒันาหรือท่ีเม่ือไม่นานมาน้ีเรียกวา่ประเทศดอ้ยพฒันา ชาวยโุรปมีความรู้สึกนึกคิดก่อนหนา้แลว้ 

(ก่อนท่ีจะไดเ้ดินทางมาเห็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาดว้ยตนเอง) วา่ประเทศในเอเชียอยูห่่างไกล มีความลึกลบั

หรือเป็นดินแดนอนัตราย ภายใตค้วามรู้สึกนึกคิดเช่นน้ีความกลวัท่ีจะลองรับประทานของแปลกใหม่จึง

ครอบงาํนกัท่องเท่ียวอยูอ่ยา่งเห็นไดช้ดั นอ้ยคนนกัท่ีจะกลา้ลองชิมอาหารจานแปลกท่ีไม่ทราบวา่ทาํมาจาก

ส่วนผสมอะไรบา้ง และไม่รู้วา่อาหารจานนั้นตระเตรียมมาอยา่งไร แมแ้ต่นกัท่องเท่ียวประเภทแบกเป้

สะพายกระเป๋าท่ีชอบผจญภยัไปในดินแดนท่ีห่างไกลความเจริญเองก็ยงัเลือกเฟ้นอาหารทอ้งถ่ินและลงัเลท่ี

จะรับประทานอาหารท่ีวางขายในตลาดอยา่งเช่นกรณีนกัท่องเท่ียวเดินป่าในประเทศเนปาลไดเ้ตรียมอาหาร

สาํเร็จรูปประเภทขนมปังป้ิง พิซซ่า แพนเคก้ และแอปเป้ิลพายเพื่อยงัชีพระหวา่งเดินทาง ขณะท่ีผูรั้บจา้ง

แบกหามสมัภาระชาวบา้นในทอ้งถ่ินและมคัคุเทศกกิ์นขา้วเปียก กอ้นแป้งอบกินกบัเน้ือและขา้วผสมถัว่

อาหารพื้นถ่ิน 

โดยทัว่ไปแลว้การเดินทางท่องเท่ียวไดเ้พิ่มสีสันใหชี้วิตมีชีวาใหม่ๆ พอทราบวา่จะได้

เดินทางท่องเท่ียวก็รู้สึกต่ืนเตน้กบัความหฤหรรษก์บัประสบการณ์ใหม่ท่ีจะมาถึง ผูค้นมกักงัวลเก่ียวกบัการ

ปรับตวัดา้นระหวา่งเดินทาง อาทิ เร่ืองสภาพอากาศ ท่ีพกัแรม ความเส่ียงต่อสุขภาพ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่

เก่ียวกบัความปลอดภยัในอาหารการกิน รสชาติอาหารจะถูกปากหรือไม่ และเคร่ืองด่ืมจะเป็นอยา่งไร ฯลฯ 

นกัท่องเท่ียวชาวอิสราเอลท่ีกาํลงัจะเดินทางจากบา้นเกิดสู่ดินแดนเอเชียมกัจะวติกกงัวลวา่จะหาอะไรกิน

ไม่ไดท่ี้นัน่ บางคนจึงมีอาหารติดตวัมาดว้ย เช่น ขนมปังและอาหารจานด่วนแบบต่างๆ ระหวา่งท่องเท่ียวก็

                                                           
1  เรื่องราวในบทความน้ีประมวลมาจากการสอบถามนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่าเยอืนกรุงเทพฯ และพกัแรม

ย่านถนนขา้วสาร บางลาํพ ู
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ยงัคงกงัวลเก่ียวกบัความสะอาดถูกสุขอนามยัและรับไม่ไดก้บัอาหารท่ีปรุงจากเน้ือสุนขั เน้ือแมว และ

เน้ือสัตวเ์ล้ือยคลายชนิดต่างๆ (Cohen, 1979) 

ตวัแทนบริษทันาํเท่ียวยุโรปมึนงงกบัลูกทวัร์ชาวจีนผูม้าเยอืนยโุรปและมีปฏิกิริยากบั

อาหารยโุรป ผลการสาํรวจคร้ังนั้นพบวา่เพียง 46% ของนกัท่องเท่ียวชุดนั้นเคยรับประทานอาหารยโุรปเพียง

คร้ังเดียว ท่ีเหลือไม่เคยลองล้ิมชิมรสอาหารยโุรปมาก่อน ระหวา่งเดินทางเยือนประเทศยโุรป ตวัแทนบริษทั

นาํเท่ียวจะมีอาหารเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติไวบ้ริการ เช่น บริการอาหารทะเลเม่ือเยอืนกรุงปารีส พอผา่น

ประเทศเยอรมนัก็บริการดว้ยแฮมท่ีทาํจากส่วนขอ้เทา้หมู และบริการพาสตา้เม่ือมาเยอืนประเทศอิตาลี 

หลงัจากนั้นบริการดว้ยอาหารจีนตลอดการเดินทาง ช่วงเขา้พกัในโรงแรม (ส่วนมากเป็นโรงแรมตามชาน

เมือง) นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่างเรียกหาก๋วยเต๋ียวเป็นหลกั การท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีพฤติกรรมเช่นน้ีอาจ

อธิบายไดว้า่โดยทัว่ไปแลว้การกินอาหารต่างชาติเป็นเร่ืองไม่ปกติ ไม่น่าอภิรมย ์ทาํใหว้ิตกกงัวล (กลวั

เจบ็ป่วยนาน) และอาหารต่างชาติอาจเป็นส่ิงน่ารังเกียจ ใครๆ ก็รู้สึกเช่นเดียวกนัวา่อาหารท่ีตนเคย

รับประทานมีคุณค่าท่ีสุด ยิง่อยูห่่างไกลจากบา้นเกิดเมืองนอนเท่าใด อนัตรายจากอาหารการกินก็ยิง่มีมาก

เท่านั้น การบริโภคอาหารต่างถ่ินอาจทาํใหเ้กิดเจบ็ป่วยและหากบริโภคต่อเน่ืองก็อาจทาํใหบุ้คลิกภาพของ

ปัจเจกเปล่ียนไป นอกจากคาํอธิบายน้ีแลว้การท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่นิยมรับประทานอาหารยโุรปอาจเป็น

เพราะนกัท่องเท่ียวชาวจีนยงัคงยดึถือธรรมเนียมเดิม และยงัคงภาคภูมิใจในวถีิการกินอยูข่องตนเป็นอยา่งยิง่ 

แมว้า่ระหวา่งเดินทางจะรับประทานเพียงเส้นหม่ีสาํเร็จรูปก็ตาม 

ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่ออาหารท่ีคุน้เคยและการจดัหาอาหารเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นทัว่ไป แต่

ในสังคมปัจจุบนัครัวทอ้งถ่ินต่างก็เปิดรับอิทธิพลจากภายนอกและผสมผสานอิทธิพลการกินการอยูจ่าก

ทอ้งถ่ินอ่ืนให้ออกมาเป็นรูปร่างน่ารับประทานยิง่ข้ึน (Mintz 1996: 187-189) ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากความ

พยายามท่ีจะยกระดบั “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ท่ีมีเอกลกัษณ์การลดความเผด็ร้อนลงไปเพื่อใหช้าวต่างชาติ

สามารถรับประทานอาหารไทย โดยเฉพาะตม้ยาํกุง้ไดอ้ยา่งไม่ตอ้งเสียเหง่ือและเสียนํ้าตาอีกต่อไป รายการ

อาหารจานใหม่ๆ เช่นอาหารจีนและอาหารญ่ีปุ่นท่ีปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูค้นจากต่าง

วฒันธรรมกระตุน้ใหมี้แนวโนม้ความตอ้งการรับประทานมากข้ึน นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกส่วนใหญ่เปิดใจ

กวา้ง ใคร่ไดท้ดลองอาหารจากครัวท่ีไม่คุน้เคยไดม้ากกวา่แต่ก่อน ยิง่ไปกวา่นั้นผูค้นในปัจจุบนัยงัไดรั้บรู้

เร่ืองราวของรายการอาหารจากต่างแดนจากแหล่งขอ้มูลหลากหลาย เช่นตาํราอาหารและรายการอาหารท่ี

ปรากฏตามแมกกาซีนและหนงัสือพิมพ ์ หลายคนอาจเคยลองชิมอาหารของครัวกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเปิดบริการ

ในภตัตาคารร้านอาหารตามเมืองต่างๆ ทาํใหช้าวยโุรปคุน้เคยกบัอาหารชาติต่างวฒันธรรมมากข้ึนแมจ้ะยงั

ไม่เคยไปเยอืนถ่ินกาํเนิดของอาหารต่างแดนเหล่านั้นเลย 
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เม่ือเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นถ่ินเกิดของอาหารต่างชาติแลว้ นกัท่องเท่ียวชาว

ยโุรปก็เร่ิมรู้ไดท้นัทีวา่สถานการณ์สาํหรับกบัขา้วทอ้งถ่ินไม่เหมือนอยา่งท่ีคิดท่ีเคยเขา้ใจ ในแหล่งท่องเท่ียว

อยา่งประเทศไทยนั้นนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปสามารถเห็นไดช้ดัวา่ทั้งอาหารการกินและการจดัตกแต่ง

ร้านอาหารแตกต่างไปจากท่ีตนคุน้เคยในประเทศของตน นกัท่องเท่ียวจึงจาํตอ้งผจญกบัความไม่คุน้เคย

ขนานใหญ่ และบางคร้ังก็ตอ้งบอกลาร้านอาหารในแหล่งท่องเท่ียวไทยเสียก่อนท่ีจะขอดูรายการอาหาร 

ขณะเดียวกนัสาํหรับนกัท่องเท่ียวผูช้อบผจญภยันั้นสถานการณ์เช่นนั้นอาจใหค้วามทา้ทาย นกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่  มีแนวโนม้จะทดลองกบัความวติกกงัวล ความไม่ปลอดภยั และความหดหู่ใจ กระนั้นลกัษณะ

เน้ือหาต่างๆ ของสถานการณ์สาํรับกบัขา้วทอ้งถ่ินก็อาจทาํใหท้อ้ถอยท่ีจะลองล้ิมชิมรสอาหารทอ้งถ่ินแมว้า่

เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอยากลองของแปลกใหม่ทั้งน้ีก็ดว้ยคาํนึงถึงความถูกสุขอนามยัและสุขภาพเป็นสาํคญั 

โดยทัว่ไปแลว้เวลาเดินทางท่องเท่ียวผูค้นมกัคิดถึงภยัคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะ

อาชญากรรม อากาศท่ีรุนแรง หรือความป่วยไขแ้ละทาํใหก้ารเดินทางหรือการพกัผอ่นนั้นหมดสนุก ความ

กลวัป่วยไขอ้าจเป็นเหตุผลใหญ่สาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีวติกกงัวลเร่ืองอาหารในทอ้งถ่ินแหล่งท่องเท่ียว  

เพราะหากไม่สบายระหวา่งเดินทางท่องเท่ียวก็จะไม่ไดห้าประสบการณ์และเพิ่มความสนุกสนานดว้ยการ

ท่องเท่ียวมีเวลาจาํกดั อีกทั้งการเดินทางยงัมีค่าใชจ่้ายสูง ระยะเวลาของการเดินทางจึงมีค่าแตกต่างอยา่ง

ส้ินเชิงจากเวลาปกติท่ีใชชี้วิตประจาํวนั เพื่อเตรียมตวัพร้อมในเร่ืองความป่วยไข ้ก่อนเดินทางนกัท่องเท่ียว

ชาวยโุรปอาจหาขอ้มูลเก่ียวกบัโรคภยัในดินแดนท่ีจะเดินทางไปเยอืน บา้งก็ปลูกฝีฉีดวคัซีนป้องกนัล่วงหนา้ 

และท่ีทุกคนทาํก็คือเตรียมยาสามญัประจาํบา้นประเภทยาแกป้วด ยาแกท้อ้งเสีย และยาท่ีตอ้งรับประทาน

ประจาํ ในหนงัสือคู่มือนาํเท่ียวประเทศต่างๆ จะระบุวา่การเดินทางไปเยอืนประเทศใดตอ้งระวงัความป่วย

ไขใ้นเร่ืองใดบา้ง ในบรรดาความป่วยไขท้ั้งหลายโรคทอ้งเสียเป็นโรคท่ีนกัเดินทางต่างประสบกนัมาตั้งแต่

อดีตสมยัมาร์โคโปโล (ผูเ้ดินทางไปเยอืนและพาํนกัอยู ่ณ ประเทศจีนหลายปี) เร่ือยมากระทัง่ปัจจุบนั ส่ิงท่ี

หนงัสือนาํเท่ียวส่วนใหญ่แนะนาํก็คือใหร้ะวงัเร่ืองอาหารการกินและนํ้าด่ืม ในประเทศท่ีพฒันาแลว้อยา่ง

ยโุรปตะวนัตก อเมริกา และออสเตรเลีย  ทุกคนสามารถด่ืมนํ้าจากก๊อกนํ้าไดเ้ลย แต่จะทาํเช่นนั้นไม่ได้

เด็ดขาดในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาทั้งหลายท่ียงัไม่มีหลกัประกนัความสะอาดของนํ้าก๊อกท่ีจะใหเ้ป็นนํ้าด่ืมได ้

อีกทั้งนํ้าประปาของหลายประเทศยงัพบวา่มีสารปนเป้ือนอยูด่ว้ย สมยัก่อน (20-30 ปีท่ีแลว้) คนไทยด่ืม

นํ้าฝนท่ีเก็บไวใ้นโอ่งตุ่ม เด๋ียวน้ีแทบจะหาผูค้นท่ีด่ืมนํ้าฝนไม่ไดอี้กแลว้นอกจากผูท่ี้อยูต่ามป่าเขาห่างไกล

จากมลพิษชนิดต่างๆ ผูค้นต่างด่ืมนํ้ากรองหากมีเคร่ืองกรองนํ้าเองท่ีบา้นหรือไม่ก็ซ้ือนํ้าด่ืมท่ีบรรจุขายอยูใ่น

ขวดพลาสติก ความวติกกงัวลเร่ืองนํ้าด่ืมผอ่นปรนไปไดเ้พราะมีโรงงานผลิตนํ้าด่ืมอยูทุ่กจงัหวดัในประเทศ

ไทย และตามแหล่งท่องเท่ียวก็มีนํ้าด่ืมบรรจุขวดไวค้อยบริการทั้งชนิดแช่เยน็และไม่แช่เยน็ นกัท่องเท่ียวท่ี

พิถีพิถนัก็อาจเลือกด่ืมนํ้าขวดบางยีห่อ้ซ่ึงมีราคาสูงกวา่แต่ก็มีความสะอาดปลอดภยักวา่นํ้าขวดราคาท่ีตํ่ากวา่ 
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หมดปัญหาเร่ืองนํ้าด่ืมก็ตอ้งกงัวล กบัการรับประทานอาหารทอ้งถ่ินท่ีดูน่ากินแต่ก็ยงัไม่

กลา้ลองเพราะไม่รู้วา่จะสะอาดถูกสุขอนามยัเพียงใด ยิง่หากนกัท่องเท่ียวมีโอกาสเขา้ไปในครัวท่ีเตรียม

อาหารหรือขา้งหลงัร้านซ่ึงใชเ้ป็นท่ีเตรียมอาหารขาย นกัท่องเท่ียวก็ยิง่จะรีบบอกลาอาหารเหล่านั้นทนัทีท่ี

เห็นวา่มีพืชผกั เน้ือหมูเป็ดไก่ และปลาท่ีซ้ือมาเตรียมทาํอาหารวางกองอยูบ่นพื้น ถว้ยชามท่ีใชแ้ลว้ซอ้นกนั

ไวก้องใหญ่รอการชาํระลา้งทาํความสะอาด เศษอาหารท่ีติดอยูต่ามภาชนะยอ่มเป็นอาหารโอชะของบรรดา

แมลงสาบนกและหนู อีกทั้งไส้เดือนก้ิงกือไม่รู้ก่ีตวั ในกรณีของผูค้า้เร่ท่ีเสิร์ฟอาหารมาในถว้ยชามและแกว้

นํ้าด่ืมยิง่น่ากลวัใหญ่เพราะมีนํ้าลา้งภาชนะจาํกดั ลา้งแลว้ก็ลา้งอีกดว้ยนํ้าลา้งเดิมๆ ภาชนะจะสะอาดสัก

เพียงใด และถา้มีการติดเช้ือผา่นถว้ยชามชอ้นส้อมดว้ยแลว้ก็ไม่รู้วา่จะมีลูกคา้ก่ีรายท่ีตอ้งป่วย 

 ดว้ยเหตุท่ีอาหารเป็นเร่ืองราวของวฒันธรรม ในแวดวงของการท่องเท่ียวจึงมีผูเ้ก่ียวขอ้งคือ

นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการโลกนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกและโลกของผูใ้หบ้ริการการท่องเท่ียวชาว

ตะวนัออกมีความแตกต่างกนั จึงมกัเกิดช่องวา่งระหวา่งคนสองโลกเสมอ ชาวเอเชียถือการกินเป็นกิจกรรม

ของหมู่คณะ ทาํใหผู้ค้นเสมอภาคเพราะทุกคนกินร่วมกนั การตกัส่วนของ “กบัขา้ว” ออกจากภาชนะกลาง

ไปสู่จานของผูรั้บประทานเป็นธรรมเนียมท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติ ในอดีตชาวเอเชียใชมื้อในการหยบิจบัอาหาร

เขา้ปาก แต่ในโลกของชาวตะวนัตกมีอุปกรณ์การกินทั้งชาม ถว้ย ชอ้น และส้อมแยกเป็นส่วนเฉพาะบุคคล 

ส้อม ชอ้น และมีดเป็นอุปกรณ์หลกัในการตดัและจดัการอาหารเขา้ปาก นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกคงตอ้ง

เก้ๆ  กงัๆ กบัการกินอาหารในแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยเพราะผูป้ระกอบการชาวไทยมีเพียงส้อมและ

ชอ้นไวใ้หเ้ป็นอุปกรณ์เวลากิน แมใ้นร้านอาหารภตัตาคารไทยก็คงไม่ไดจ้ดัเตรียมมีดไวค้อยบริการระหวา่ง

เวลารับประทานแมว้า่รายการอาหารในจานจะเป็นเน้ือหมู ปลา ไก่ หรือสลดัผกัก็ตาม ฯลฯ ในการ

รับประทานอาหารขนัโตกแบบอยา่งของลา้นนาผูป้ระกอบการคา้แกปั้ญหาโดยการจดัอาหารชุดขนัโตกเพื่อ

บริการแก่ชาวต่างชาติเป็นชุดๆ ไม่ใหป้ะปนกนั แมจ้ะผดิเพี้ยนไปจากวถีิลา้นนา แต่ผูม้าเยอืนชาวยุโรปก็

ต่ืนเตน้และไดป้ระสบการณ์ปลอมๆ ไปเติมเตม็ความตอ้งการประสบการณ์การกินต่างวฒันธรรมอยู่

พอสมควร 

ช่องวา่งทางวฒันธรรมการกินของโลกตะวนัตกและตะวนัออกยงัปรากฏชดัในเร่ืองของ

การนาํเสนอ ภตัตาคารร้านอาหารนิยมท่ีจดัแสดงความหลากหลายในรายการอาหารโดยการนาํรูปถ่ายอาหาร

รายการต่างๆ ติดโชวไ์วห้นา้ร้านทั้งรายการอาหารปกติและรายการอาหารแนะนาํประจาํวนั โดยเฉพาะ

ร้านอาหารทะเลนิยมนาํกุง้ หอย ปู ปลา ฯลฯ มาใส่ตูโ้ชวค์วามสดใหม่ใหลู้กคา้เลือกไดต้ามใจชอบ แต่

นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกจาํนวนไม่นอ้ยโดยเฉพาะผูรั้บประทานอาหารมงัสวิรัติรู้สึกต่อตา้นท่ีเห็นการจดั

โชวส์ัตวปี์ก สัตวเ์ล้ือยคลาน และสัตวเ์ลือดอุ่น เช่น เป็ด ไก่ นกคุม้ งู หนู กระต่าย หมา และแมวไวใ้นกรง

ตรงหนา้ร้านอาหาร ความจริงนกัท่องเท่ียวผูรั้บประทานมงัสวรัิติก็ใช่วา่จะไม่วติกกงัวลกบัการรับประทาน

อาหารท่ีปรุงจากผกัชนิดต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวของประเทศท่ีกาํลงัพฒันาทั้งหลาย เพราะมีการใชส้ารเคมี

ทางการเกษตรอยูอ่ยา่งแพร่หลายทั้งปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช และฮอร์โมนเร่งความเจริญเติบโต ผกัจาํพวกท่ีมี
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เปลือกอยา่งฟักแฟงแตงกวานั้นอาจจะวติกกงัวลนอ้ยเพราะตอ้งปอกเปลือกลา้งนํ้าทาํความสะอาดก่อนนาํไป

ปรุงเป็นอาหาร แต่พืชผกัชนิดกินใบทั้งหลายท่ีนาํมาตม้แกงผดัเป็นเมนูจานเด็ดนั้นน่าสงสัยอยูว่า่จะสะอาด

ไม่มีสารพิษตกคา้ง ดว้ยลาํพงัใชน้ํ้าเปล่าลา้งสารพิษท่ีติดอยูต่ามกา้นใบผกัคงจะหลุดออกไปไม่หมด ยิง่

กะหลํ่าปลีดว้ยแลว้ยิง่น่ากลวัเพราะผูป้ระกอบการคา้อาหารส่วนใหญ่ไม่ไดล้อกออกลา้งเป็นใบๆ แต่ลา้ง

ทีเดียวทั้งหมดแลว้ผา่หัน่ทาํอาหารทนัที ร้านคา้อาจมีเมนูสลดัผกัไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกตามรสนิยม

วา่จะอยากไดส้ลดันํ้าขน้หรือสลดันํ้าใส แต่ไม่มีใครตรวจสอบไดว้า่ผูบ้ริโภครับประทานผกัผสมสารพิษเขา้

ไปดว้ยมากนอ้ยเพียงใด ผูป้ระกอบการคา้อาหารบางรายอยากใหพ้ืชผกัดูสดน่ารับประทานจึงนาํผกัลงแช่นํ้า

ผสมสารเคมีเพื่อให้ผกัสด ทั้งน้ียงัไม่นบัสารกนับูดท่ีใส่ไวใ้นอาหารและผงชูรสท่ีผสมมากบัเมนูทุกจานเพื่อ

เพิ่มความอร่อยตามความเขา้ใจของผูป้ระกอบการท่ีคิดไม่ถึงวา่การกระทาํเช่นนั้นเป็นการ “ฆ่าผอ่นส่ง” 

ผูบ้ริโภค 

ชาวยโุรปท่ีมาเยอืนเมืองไทยต่างตอ้งเผชิญปัญหาช่องวา่งในการส่ือสารระหวา่งตนกบัคน

ไทย รวมทั้งผูใ้หบ้ริการอาหารร้านคา้ชนิดต่างๆ เพียงทกัทายธรรมดาเพื่อเชิญลูกคา้เขา้ร้านก็พอทาํได ้แต่พอ

ตอ้งใหอ้ธิบายรายละเอียดส่วนประกอบของอาหารแต่ละรายการน่าจะเป็นเร่ืองยากพอสมควร ชาวยโุรปไม่

คุน้เคยกบัสูตรอาหารและช่ืออาหารท่ีปรากฏบนรายการพร้อมรูปถ่ายประกอบ นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนแหล่ง

ท่องเท่ียวในหมู่ประเทศเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ม่อาจเขา้ใจรายการอาหารท่ีทางร้านคา้

แจง้ไวแ้ละไม่เขา้ใจคาํอธิบายจากผูใ้หบ้ริการ ส่วนหน่ึงน่าจะมาจากความแตกต่างทางวฒันธรรมโดยเฉพาะ

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัส่วนประกอบของอาหารหลายอยา่งไม่มีและไม่ใช่ในครัวของชาวตะวนัตก ความไม่

คุน้เคยเช่นน้ียอ่มเป็นมูลฐานของความไม่เห็นภาพแมผู้ใ้ห้บริการในร้านอาหารจะอรรถาธิบายส่วนประกอบ

วา่มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูด ฯลฯ ไดอ้ยา่งละเอียดเพียงใดก็ยากท่ีลูกคา้ชาวยโุรปจะเขา้ใจได ้ความยุง่ยากใน

การส่ือสารทาํใหค้วามวิตกกงัวลเพิ่มข้ึน นกัท่องเท่ียวมกัแกปั้ญหาน้ีโดยการสังเกตวา่หากร้านอาหารใดมีแต่

คนทอ้งถ่ินเขา้ไปอุดหนุนก็จะไม่เขา้ไปรับประทาน ในทางตรงขา้มหากพบวา่ร้านใดมีนกัท่องเท่ียวชาติ

ยโุรปนัง่รับประทานอยูก่็จะเขา้ไปอุดหนุนร้านนั้น อยา่งนอ้ยก็รู้สึกอุ่นใจวา่มีคนพวกเดียวกนัเขา้ไปกินอยู ่ท่ี

ไม่เขา้ร้านอาหารท่ีมีแต่คนทอ้งถ่ินอุดหนุนเพราะรู้สึกตะขิดตะขวงปนอายและกลวัวา่จะถูกเอาเปรียบ และ

หากไดรั้บรู้มาวา่คนทอ้งถ่ินนั้นบริโภคอาหารท่ีปรุงจากเน้ือสัตวเ์ล้ือยคลาน เน้ือสุนขั และเน้ือแมวก็ยิง่ตอ้ง

ระแวดระวงัเป็นพิเศษ 
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ผูค้นเดินทางขา้มวฒันธรรมต่างก็ตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นตวัช่วยใหอ้ยูร่อดในดินแดนท่ีผดิแผก

แตกต่างไปจากบา้นเกิดเมืองนอนดว้ยกนัทั้งนั้น ใหค้นไทยไปเยอืนยโุรปหรืออเมริกาก็คงตอ้งวางตวัยาก

โดยเฉพาะยามกินจึงตอ้งหาคาํอธิบายเก่ียวกบัการกินอยูใ่ห้ชดัเจนจึงจะรู้สึกมัน่ใจไดร้ะดบัหน่ึง 

ชาวตะวนัตกท่ีมาเยอืนเมืองไทยก็เช่นกนัท่ีอาจพบวา่มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีทาํใหเ้กิดอาการช็อคทาง

วฒันธรรม (Culture shock) เพราะไม่ทราบวา่จะแกปั้ญหากบัส่ิงท่ีเผชิญอยา่งไร มีตวัอยา่งอยูบ่่อยๆ ท่ี

นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกรู้สึกวา่การรับประทานก๋วยเต๋ียวประเภทนํ้าตกซกเล็กท่ีมีเลือดสดใส่ลงไปในนํ้า

ซุปดว้ยเป็นการกินท่ีน่าสะอิดสะเอียน เวลารับประทานตม้ยาํกุง้ก็กินและเค้ียวทุกส่ิงทุกอยา่งในถว้ยท่ีเสริฟ

มาใหไ้ม่เวน้แมข้่าตะไคร้ใบมะกรูดท่ีใชด้บักล่ินและชูรสอาหาร ในเมนูของยโุรป-อเมริกานั้นอาหารรายการ

ท่ีเป็นกบัขา้วประเภทนํ้า ทั้งหลายรวมวา่เป็นซุป จึงอาจพบเห็นผูม้าเยอืนเมืองไทยใหม่ๆ เป็นคร้ังแรกๆ ซด

นํ้าแกงเผด็เช่นแกงเขียวหวานจนหมดเกล้ียงถว้ย ผูป้ระกอบการร้านอาหารยา่นถนนขา้วสารแห่งหน่ึงให้

ขอ้มูลวา่นกัท่องเท่ียวชาติยโุรปสั่งรายการอาหารท่ีมีไก่ทอดห่อดว้ยใบเตยแลว้รับประทานทั้งหมดโดยไม่ได้

แกะใบเตยออก จึงตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรกวา่จะจดัการกบัอาหารจานนั้นสาํเร็จ พอมาถึงรายการของ

หวานท่ีมีทั้งผลไมแ้ละขนมต่างๆ ใหเ้ลือกก็สร้างความวุน่วายใจใหก้บัผูม้าเยอืนชาวตะวนัตกอยูพ่อสมควร  

จึงกินลาํไยโดยการปอกเปลือกและเค้ียวทั้งเน้ือและเม็ด พอเสริฟผลไมป้ระเภทแกว้มงักรก็ขอใหบ้ริกรแกะ

เมด็ดาํๆ ในเน้ือแกว้มงักรออกใหห้มด บางคนอยากลองกินออ้ยควัน่แต่ไม่รู้วธีิจึงเค้ียวออ้ยควัน่และพยายาม

จะกลืนซางออ้ยเขา้ไปดว้ย ตวัอยา่งเหล่าน้ียอ่มยนืยนัวา่ผูใ้หบ้ริการตอ้งใหข้อ้มูลการกินอาหารทอ้งถ่ินแก่ผู ้

มาเยอืนจากต่างวฒันธรรมก่อนเพื่อใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวไดเ้ติมเตม็ประสบการณ์ใหม่ๆ ไดเ้ตม็ท่ี 

หนงัสือคู่มือเดินทางอยา่ง “lonely planet” (2009) ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินของ

คนไทยวา่สาํหรับคนไทยการกินเป็นเร่ืองของการไดพ้กัผอ่นและความไม่เป็นทางการ การกินอาหารเยน็ถือ

วา่เป็นโอกาสท่ีคนคุน้เคยจะไดพู้ดคุยอยา่งเป็นกนัเองและเป็นโอกาสท่ีจะไดรั้บประทานอาหารหลากหลาย

รสชาติ ไม่วา่จะรับประทานท่ีบา้นหรือในภตัตาคารร้านอาหารการเสิร์ฟบริการอาหารก็จะอยูใ่นรูปของการ

บริการแบบครอบครัว ตอนรับประทานอาหารแบบไทยๆ ทุกคนจะตกักบัขา้วรายการต่างๆ ท่ีจดัวางไวต้รง

กลางมาใส่ท่ีจานขา้วของตน หากตกักบัขา้วในจานอ่ืนไม่ถึงก็อาจขอร้องใหผู้ท่ี้นัง่ใกล้ๆ  กบัขา้วจานนั้นตกั

ให ้และก็เป็นมารยาทท่ีจะตกักบัขา้วมาเพียงชอ้นเดียว การจะตกักบัขา้วหลายๆ ชอ้นมาใส่จานอยา่งท่ี

ชาวตะวนัตกถือปฏิบติันั้นคนไทยมองวา่เป็นการเห็นแก่ตวัและตะกละไม่มีมารยาท อาหารไทยมีลกัษณะ

โดดเด่นเร่ืองรสชาติท่ีมีทั้งเปร้ียว หวาน เคม็ และเผด็ การปรุงอาหารไทยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัเหมือนอาหาร

ตะวนัตก ผูกิ้นชอบรสอะไรก็เติมแต่งตามใจชอบ การทาํ-การกินอาหารไทยใชค้วามรู้สึกและใจสัมผสัเป็น

พื้นฐาน lonely planet (2009) ยงัแนะนาํต่อไปอีกวา่ในแหล่งท่องเท่ียวทั้งต่างจงัหวดัและในกรุงเทพฯ มี

อาหารบริการหลากหลาย อาหารท่ีมากบัรถเข็นมีรสชาติเขม้ขน้ แต่หากจะหารับประทานอาหารท่ีมีความหรู

และน่าจะปลอดภยักวา่ก็แนะใหเ้ขา้ไปรับประทานในร้านท่ีมีชาวจีนเป็นผูบ้ริหารจดัการ อยา่งเช่นยา่นวดั
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พระแกว้และพระบรมมหาราชวงั ร้านอาหารเช่นน้ีคงไดแ้ก่ร้านม่ิงหลีท่ีเปิดบริการมาหลายช่วงอายคุนเป็นท่ี

ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกนิยมสั่งเมนูผดัเปร้ียวหวานและปอเป๊ียะทอดมารับประทาน 

 ถนนขา้วสารคือถนนท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ถนนจกัรพงษห์นา้วดัชนะสงครามเร่ือยไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตก้ระทัง่ถึงถนนตะนาวใกลส่ี้แยกคอกววั สมยัรัชกาลท่ี 5 ปี พ.ศ.2435 ไดมี้การสร้างถนน

เส้นน้ีข้ึนมา พอเขา้สู่สมยัรัชกาลท่ี 6 ยา่นน้ีก็กลายเป็นแหล่งขายขา้วสารใหญ่ท่ีสุดของเขตพระนคร เพราะ

การขนส่งขา้วสารจากต่างจงัหวดัทางเรือล่องมาตามลาํนํ้าเจา้พระยาแลว้เขา้มาข้ึนท่าในคลองบางลาํพู คราว

ฉลองกรุงเทพฯ 200 ปีในพ.ศ.2525 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาเช่าท่ีพกักลุ่มหน่ึง ปี พ.ศ.2528-2529 

เร่ิมมีผูท้าํเกสเฮาส์ใหน้กัท่องเท่ียวเช่าพกั ปี พ.ศ.2533 เป็นปีแรกท่ีมีการเล่นสงกรานตบ์นถนนขา้วสาร 

จากนั้นการเล่นสาดนํ้าสงกรานตก์็กลายเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของถนนแห่งน้ี ช่ือแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีบริการทั้งท่ีพกัท่ีกินและบริการอีกหลายสิบอยา่งท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวพกัผอ่นแพร่หลาย

ออกไประดบัโลกภายหลงัท่ีโจคมัม่ิงผูเ้ขียนหนงัสือนาํเท่ียว Lonely Planet แห่งประเทศไทยไดแ้นะนาํ

สถานท่ีต่างๆ ในประเทศไทยรวมทั้งถนนขา้วสาร ความโด่งดงัของถนนสายน้ีดึงดูดความสนใจผูม้าเยอืนทัว่

โลก ผูม้าเยอืนจึงหลากหลายชาติ นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเขา้พกัแรมท่ีน่ีส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวแบกเป้สะพาย

กระเป๋า (back packer) เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งราคาถูก มีบริการทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทั้งท่ีพกั 

ร้านอาหาร ผบับาร์ โทรศพัทท์างไกล รับแลกเปล่ียนเงินสกลุต่างๆ ร้านอินเทอร์เน็ตราคาถูก ร้านเช่า-ขาย

หนงัสือมือสอง ร้านเส้ือผา้ ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึกท่ีส่งเขา้มาจาํหน่ายจากแหล่งต่างๆ ทัว่ประเทศ อีกทั้ง

บริการสักตวัดว้ยลวดลายต่างๆ และร้านถกัผม ฯลฯ 

อเล็กซ์  การ์แลนด ์(Alex Garland) เจา้ของบทประพนัธ์ The Beach ซ่ึงใชถ้นนขา้วสารเป็น

ฉากถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าวเคยใหนิ้ยามถนนสายน้ีในรายการวทิย ุBBC-Radio 1 ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

“จะมีท่ีไหนหนอท่ีมีคนสารพดัชาติมารวมตวักนัท่ีน่ี ท่ีถนนขา้วสาร ถนนท่ีเพียบไปดว้ยเร่ืองเหลือเช่ือ 

เพราะท่ีน่ีคุณจะหาเทปผจีากวงดงัวงไหนก็ไดใ้นโลก มีท่ีพกัราคาถูก” ชีวติชีวาและสีสันยามคํ่าคืนของถนน

ขา้วสารดึงดูดความสนใจให้ไปเยีย่มเยอืนยิง่ๆ ข้ึน ทั้งน้ี ดงัจะยนืยนัไดบ้างส่วนจากการใชย้า่นถนนขา้วสาร

เป็นฉากถ่ายทาํภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลี “เจา้หญิงวุน่วายกบัเจา้ชายเยน็ชา” ภาพยนตร์ฮ่องกง “Secret Action” 

และภาพยนตร์อินเดีย “No Entry” ทั้งน้ียงัไม่นบัการถ่ายทาํมิวสิควดีีโอของค่ายเพลงต่างๆ 

ในส่วนของอาหารการกินนั้นต่างก็ยอมรับทัว่กนัทั้งในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวไทยและ

นกัท่องเท่ียวต่างประเทศวา่ถนนสายสั้นๆ อยา่งถนนขา้วสารเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติโดยแทท้ั้ง

อาหารไทย อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่น อาหารอินเดีย อาหารอเมริกนั อาหารฝร่ังเศส อาหารอิตาลี อาหาร

เยอรมนั และอาหารอิสราเอล อาหารแบรนดต่์างชาติก็มี เช่น แมคโดนลัด ์คอฟฟ่ีเวลิดอ์ยูท่ี่ตึกบดัด้ีลอดจ ์

สตาร์บคัส์อยูท่ี่ Sunset Street และท่ีหารับประทานไดไ้ม่ยากคืออาหารท่ีบริการอยูบ่นรถเขน็ท่ีจะเคล่ือนยา้ย

ไปตามจุดต่างๆ เพื่อใหลู้กคา้เลือกหา ไดต้ามใจชอบ รถเข็นขายอาหารเจา้หน่ึงติดป้ายโฆษณาไวว้า่ “Middle 

Eastern Vegetarian Sandwich” นยัวา่เอาใจลูกคา้ชาวตะวนัออกกลางเป็นพิเศษ และรถเขน็ท่ีขายเคร่ืองด่ืมท่ี
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นกัท่องเท่ียวตอ้งพึ่งพายามอากาศร้อนอยูเ่สมอก็คือรถเข็นขายนํ้าป่ันผลไมน้านาชนิดท่ีติดป้าย “Smoothie” 

ไวห้นา้รถดว้ยเพือ่การโฆษณาส่ือสารแก่ลูกคา้ชาวต่างชาติ นบัเป็นสินคา้ท่ีขายดีมากๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดู

ร้อนท่ีนํ้าผลไมซ่ึ้งมีนํ้าตาลธรรมชาติจากเน้ือผลไมช่้วยใหผู้ด่ื้มหายอ่อนเพลีจากอากาศท่ีร้อนระอุ น่าสังเกต

วา่อาหารแบบเอเชียในยา่นน้ีจะเป็นท่ีสนองความตอ้งการผูค้นในยามเชา้และกลางวนัเป็นสาํคญั เห็นไดจ้าก

กรณีตวัอยา่งปาท่องโก๋ยา่งท่ีบริโภคกนัยามเชา้พร้อมชาและกาแฟ ขณะท่ีอาหารหนกัทอ้งจาํพวกก๋วยจับ๊

ญวนร้านคุณแดง มะตะบะ โรตี และก๋วยเต๋ียวแขก ก๋วยเต๋ียวเน้ือววันายโส่ยและขนมเบ้ืองแม่ประภาจะ

บริการลูกคา้คึกคกัยามกลางวนัเป็นอาหารหนกัทอ้ง และหากจะรับประทานอาหารอยูท่อ้งตอนกลางวนัใน

บรรยากาศยอ้นยคุในร้านคา้ท่ีปรับอาคารบา้นสมยั ร.5 ใหม้าเป็นร้านอาหารท่ีผูค้นไม่พลุกพล่านนกัก็แนะ

ใหไ้ปเยีย่มชิมอาหารท่ีร้าน “ตม้ยาํกุง้” ท่ีนอกจากจะมีเมนูตม้ยาํกุง้เป็นพระเอกแลว้ยงัมีอาหารแนะนาํคือไก่

ห่อใบเตยกบันํ้าจ้ิมรสเด็ดไวค้อยบริการ (ปรารถนา  รัตนะสิทธ์ิ, 2550)  

นกัท่องเท่ียวมืออาชีพทราบดีวา่ชีวติแทจ้ริงของบรรยากาศท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน ณ ยา่นถนน

ขา้วสารเร่ิมตน้ภายหลงัพระอาทิตยต์กดิน นัน่หมายความวา่นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกส่วนใหญ่เร่ิมจะหาอยู่

หากินม้ือกลางวนั ม้ือเยน็ และม้ือคํ่า (dinner) เป็นหลกั แน่นอนอาหารม้ือบ่าย มือเยน็และม้ือคํ่าคงหาไม่ได้

จากรถเขน็และร้านคา้อาหารทัว่ไปท่ีขายเชา้บ่าย หากแต่ผูบ้ริโภคตอ้งไปเขา้คลบั-บาร์ท่ีจะมีกิจกรรมมากมาย

นอกเหนือไปจากการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ไม่น่าเช่ือวา่ถนนสายสั้นๆ อยา่งถนนขา้วสารจะมีคลบั ผบั 

บาร์ร่วมร้อยแห่ง เป็นคลบั ผบั บาร์ขายเคร่ืองด่ืมและของขบเค้ียวลว้นก็มี และคลบั-บาร์ท่ีมีบริการอาหาร

ดว้ยก็มี อยา่งเช่น Silk Bar and Restaurant เป็นร้านอาหารก่ึงบาร์สไตลลู์กคร่ึงหลากหลายสัญชาติท่ีบริการ

อาหารไทย จีน และฝร่ัง ส่วน The Fabulous Bar and Dessert Café เป็นร้านกาแฟในกลางถนนขา้วสารมีเมนู

ข้ึนช่ือเช่น chocolate Satin, Crepe Cake, Espresso Shake ลูกคา้น่าจะนัง่กินเพลินเพราะทางร้านมี wi-fi ให้

ใชฟ้รี นอกจากจะแข่งกนัในดา้นการใหบ้ริการท่ีหลากหลายแลว้แต่ละร้านยงัตกแต่งรูปแบบสีสันใหร้้าน

ของตนสะดุดตาเรียกร้องความสนใจผูม้าเยอืนยิง่นกั อาทิร้าน 25 Degreesตกแต่งร้านแนวอเมริกนัคนัทรี

ยอ้นยคุแนวฮอลลีวดูดว้ยการใชภ้าพถ่ายขาว-ดาํประดบัและใชต้วัอกัษรแบบคาวบอยพร้อมดว้ยรูปตวั

การ์ตูนผูห้ญิง ส่วน Lava Club ท่ีเป้าหมายของผูม้าเยอืนคือไดแ้ดนซ์กระจาย แต่งร้านสไตลโ์มเดิร์นกล่ินอาย

ผบัยโุรป เปิดเพลงโดนใจแนวฮิปฮอปใหเ้หล่านกัท่องราตรีไดส้นุกสุดเหวีย่ง นกัท่องเท่ียวจึงแทบไม่ประสบ

ปัญหาดา้นอาหารแต่อยา่งใด หากเกรงวา่ร้านไหนทาํอาหารไม่ถูกสุขอนามยัก็ไม่แวะเขา้ไปอุดหนุน และ

หากคิดวา่อาหารสาํเร็จรูปจากรถเขน็ไม่สะอาดพอก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมีทางเลือกหลากหลาย อยา่งไรก็ตาม

พบวา่มีนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีชอบล้ิมรสอาหารท่ีตนไม่คุน้เคยอยูป่ระปราย เช่น ลองซ้ือขนมกุ๋ยฉ่าย

รับประทาน ลองชิมขา้วเหนียวกบัมะม่วงอกร่องขนมหวานข้ึนช่ือของบางลาํพูอยา่งหน่ึง บา้งก็ลองชิมขา้ว

เกรียบปากหมอ้และสาคูไส้หมู บางคนสงสัยวา่วสัดุเส้นดาํๆ ท่ีใส่มากบันํ้าแขง็ปนนํ้าเช่ือม (เฉาก๊วย) นั้น

อะไร คนขายก็พยายามอธิบายใหฟั้งแต่ก็ไม่เขา้ใจเพราะคนขายไม่รู้ศพัทเ์ฉาก๊วยท่ีเป็นภาษาองักฤษ เพียง

นกัท่องเท่ียวสั่งซ้ือมาถว้ยเดียวและชิมดูก็ไดค้าํตอบชดัแจง้ ของท่ีซ้ือมาลองชิมพิสูจน์รสชาติทั้งหลายส่วน
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ใหญ่มกัแบ่งปันให้เพื่อนๆ ท่ีร่วมเดินทางไดช่้วยกนัหาคาํตอบคาํอธิบายดว้ยเสมอ จะมีอยูบ่า้งท่ีนกัท่องเท่ียว

ลองชิมของท่ีแปลกท่ีสุดในโลกของตะวนัตก เช่นจาํพวก ตัก๊แตน รถด่วน (หนอนไมไ้ผ)่ หนอนไหม 

จ้ิงหรีด และแมงป่องท่ีทอดท่ีปรุงรสดว้ยซอส 

น่าสังเกตวา่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผูค้นหลายชาติหลายศาสนาเขา้มาเยอืนมกัจะมี

ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงดา้นอาหารการกินอยา่งหน่ึงคือเกิดอาหารลูกผสม (fusion food) เป็นอาหารท่ี

เกิดจากการผสมผสานอาหารหลายวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั เช่น อาหารตะวนัออกผสมผสานกบัอาหาร

ตะวนัตก โดยคาํนึงถึงความเขา้กนัได ้รสชาติดี น่ารับประทาน อาหารรสสไตลฟิ์วชัน่เป็นส่ิงท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของผูท่ี้ไม่ชอบความจาํเจ คนหนุ่มสาวยคุใหม่ปลายๆ และยคุหลงัสมยัใหม่ชอบการผสมผสาน

ของวฒันธรรม ความแปลกใหม่ ความคล่องแคล่ววอ่งไวซ่ึงตรงกบัฟิวชัน่ฟู้ดเป็นอยา่งยิง่ ในยา่นถนน

ขา้วสารมีร้านอาหารแนวน้ีอยูห่ลายสิบร้าน สังเกตไดส่้วนหน่ึงท่ีการตกแต่งหนา้ร้านและในบริเวณร้านท่ีดูดี

มีสไตล ์เก๋ไก๋เขา้กบัลุค (หนา้ตา) ใหม่ๆ ของเมนูอาหาร ดว้ยองคป์ระกอบทั้งหลายเหล่าน้ีน่ีเอง จึงทาํให้

ร้านอาหารสไตลฟิ์วชัว่เป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่อยา่งมากเพราะไดรั้บประทานอาหารอ่ิมและยงัไดบ้ริโภค

บรรยากาศความเก๋ท่ีไม่เหมือนใครดว้ย ตวัอยา่งเมนูอาหารสไตลฟิ์วชัน่ เช่น ห่มรักในสวน ฉุยฉายในสวน

ดอกไม ้หม่ียาํโคราช ก๋วยเต๋ียวหลอดทรงเคร่ือง ตม้แซ่บหมูตุ๋น ฯลฯ ร้านอาหารสไตลฟิ์วชัน่ยา่นถนน

ขา้วสาร อาทิ ร้านแจ่มจนัทร์ บาร์แอนดบิ์สโทร ร้าน Good Story Bangkok ร้าน room 51ขายสเตก็ ร้าน 

Mister pas อาหารอิตาเลียนและฟิวชัน่ ร้าน Bella Bella House น้ีบริการฟิวชัน่ฟู้ดลว้นๆ Welcom Sawasdee 

Inn บางกอกโฮมสเตย ์และ Pacataอาหารจานด่วนฟิวชัน่ รวมแลว้แหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีมีร้านอาหารสไตล์

ฟิวชัน่มากถึง 14 แห่ง แน่นอนลูกคา้ไดแ้ก่คนหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ เมนูอาหารไทยประเภทตม้แกงรส

จดัจา้นอยา่งท่ีคนไทยทัว่ๆ ไปคุน้เคยกนันั้น เม่ือนาํมาปรับเขา้ขบวนการฟิวชัน่ก็จะลดความเผด็ลงไป 

เคร่ืองเทศบางอยา่งกล่ินฉุนจดัก็ใส่แต่นอ้ยหรืออาจไม่ใส่เลย ตม้ยาํ (กุง้ ปลา ฯลฯ) นํ้าขน้ บางร้านลดความ

เขม้ของกะทิหรือไม่ก็ใชน้มสดแทนกะทิ คือตวัอยา่งอาหารคาวฟิวชัน่ ในส่วนของหวานพบวา่มีการ

ปรับเปล่ียนสมูทต้ีเขา้แนวฟิวชัน่มากมาย เช่น แมงโกดี้ไลท ์เมนู Mix & Match ท่ีทาํจากมะม่วงนํ้าดอกไม ้

ผสมสตรอเบอร์ร่ี จึงไดท้ั้งกล่ินความหอมและรสหวานของผลไมท้ั้ง 2 ชนิด นอกจากน้ียงัมีแอปเป้ิล โย

เกิร์ตสมูทต้ีสมูทต้ีซีเรียล โยเกิร์ตมะม่วง ส้ม สมูทต้ีนํ้าผึ้งมะนาว สมูทต้ีมะม่วงผสมเสาวรส สมูทต้ีสตรอ

เบอร์ร่ีผสมบลูเบอร์ร่ีและแครนเบอร์ร่ี และสมูทต้ีกีวผีสมแอปเป้ิล ฯลฯ อาหารการกินเป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมท่ีจะไดรั้บการปรับเปล่ียนตามความเรียกร้องตอ้งการของผูค้นแต่ละยคุแต่ละกาลเวลาแตกต่างกนั

ไป ยิง่ในกรณีของการทาํวฒันธรรมจากส่ิงท่ีมีคุณค่าใหมี้มูลค่ายิง่จะเห็นการเคล่ือนไหวอยา่งมากมาย จะพบ

ปรากฏการณ์เช่นน้ีไดใ้นแหล่งท่องเท่ียวดงัๆ อาทิ พทัยา หวัหิน เกาะชา้ง เกาะลนัตา และเกาะเสมด็ ฯลฯ ท่ีท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดับริการการท่องเท่ียวนาํเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินผสมผสานกบักล่ินอายและรูปแบบของ

ต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวนัตกเพื่อใหมี้สินคา้บริการสไตลใ์หม่ท่ีนกัท่องเท่ียวเจเนอร์เรชัน่วายตอ้งการ 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ คือ เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม กายภาพ 

(ชุมชน) และทศันคติจากผูค้นในชุมชนโอกิมาชิและชุมชนใกลเ้คียง ภายหลงัจากท่ีทอ้งถ่ินแห่งน้ีไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ผูศึ้กษาพบวา่

มีการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ขา้งตน้ทั้งในทางบวกและทางลบ ทั้งน้ีมีมูลเหตุมาจากปัจจยัใหญ่ 3 ประการ คือ 

การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วภายหลงัทอ้งถ่ินดงักล่าวไดก้ลายเป็นแหล่งมรดกโลก รูปลกัษณ์

ของแหล่งมรดกโลกดึงดูดความสนใจการมาเยอืนและทศันคติของผูค้นในทอ้งถ่ินต่อการสงวนรักษา

สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมและสถานภาพของแหล่งมรดกโลก การอนุรักษแ์หล่งมรดกโลกแห่งน้ีใหย้ ัง่ยนื

จาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งวางแผนการจดัการท่องเท่ียวท่ีลุ่มลึกเพื่ออนาคตอนัน่าอภิรมยข์องชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อรักษา

มรดกโลกและเพือ่เป้าหมายปลายทางของการท่องเท่ียว 

คําสําคัญ 

 แหล่งมรดกโลก, การประกาศใหเ้ป็นแหล่งชุมทอ้งถ่ิน, การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคม-

วฒันธรรมทางกายภาพและทางทศันคติ 
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บทที ่3 

การท่องเที่ยวและผลกระทบของการขึน้ทะเบียนหมู่บ้านชิรากาวา-มูรา ประเทศญีปุ่่นให้เป็นแหล่งมรดกโลก1 

คําสําคัญ 

1. ความนํา  

ท่ีผา่นมามีผูใ้หค้วามสาํคญัศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสังคม-วฒันธรรม ทางกายภาพ 

(ชุมชน) และทางดา้นทศันคติท่ีเป็นผลมาจากการท่องเท่ียว (Greenwood, 1988, Mury, 1985, และ Pigam, 1978) 

สนามท่ีศึกษาคือแหล่งท่องเท่ียวทัว่ ๆ ไป ไม่ไดมุ้่งศึกษาการเปล่ียนแปลงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกโลก มี

การศึกษาวจิยัจาํนวนไม่นอ้ยเนน้ศึกษาการเปล่ียนแปลงของแหล่งมรดกโลก อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาส่วนใหญ่ให้

ความสนใจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว การพฒันาการท่องเท่ียว การอนุรักษแ์ละการจดัการท่องเท่ียว (Halland. 

2003, Kim and Cho 2007, Leash and Fyall 2006, Li. And Lai 2008, Rakie and Chambers 2008, Shackley 

1998, Ying and Zhou 2007) ไม่ค่อยปรากฏวา่มีงานวจิยัใดท่ีศึกษาความคิดเห็นของผูค้นในชุมชนท่ีเป็นแหล่ง

มรดกโลก หากจะมีอยูบ่า้งส่วนใหญ่ก็เนน้การเปล่ียนแปลงท่ีจบัตอ้งได ้นอ้ยนกัท่ีจะมีผูใ้หค้วามสนใจคน้ควา้ถึง

ทศันคติของชุมชนต่อการเปล่ียแปลงดา้นต่าง ๆ อยา่งท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  

การศึกษาความความคิดเห็นของทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายหลงัจากท่ีทอ้งถ่ินกลายเป็น

แหล่งมรดกโลกเป็นส่ิงสาํคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียวระยะยาวท่ีมีแหล่งมรดกโลกเป็นทรัพยากรท่องเท่ียว

หลกั นอกจากจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสังคม-วฒันธรรม และทางกายภาพในชุมชนทอ้งถ่ินแลว้ 

การเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวและหรือการข้ึนทะเบียนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นมรดกโลกยงัปรากฏในความรู้สึกนึก

คิดของผูค้นในชุมชนอีกดว้ย แมจ้ะไม่ค่อยมีผูใ้ส่ใจจะหาขอ้เทจ็จริงในการศึกษาการท่องเท่ียวโดยเฉพาะท่ี

เก่ียวกบัแหล่งมรดกโลก กระนั้นก็เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ต่อชุมชนทอ้งถ่ินและการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีมีแหล่ง

มรดกโลกเป็นทรัพยากร ยิง่ไปกวา่นั้นการวิจยัการท่องเท่ียวซ่ึงตรวจสอบแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมและแหล่ง

ท่องเท่ียวมรดกในประเทศญ่ีปุ่นก็แทบไม่ค่อยปรากฏ ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมุ่งตรวจสอบการเปล่ียนแปลงสาํคญั 

                                                           
1งานเขียนช้ินน้ีเก็บความมาจาก TakamitsuJimura 2011 “The impact of world heritage site designation 

on local communities – A case study of Ogimachishirakawa-mura, Japan” Tourism Management 32 (2011) 

28-296.    
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ๆ 4 ดา้นคือ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสังคม-วฒันธรรม ทางกายภาพ (ชุมชน) และการเปล่ียนแปลง

ทางทศันคติของผูค้นในทอ้งถ่ินท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากความคิดเห็นของผูค้นในทอ้งถ่ิน 

จุดประสงคห์ลกัของการศึกษาน้ีก็เพื่อจะนาํผลวิจยัมาช่วยใหพ้ฒันาแหล่งมรดกวฒันธรรมแห่งน้ีใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

2. ชิรากาวา-มูราและโอกมิาชิ 

ชิรากาวา-มูรา คือ หมู่บา้นชนบทในเขตภูเขาท่ีมีหิมะตกหนกั แมว้า่ประเทศญ่ีปุ่นจะมีการคมนาคมท่ี

พฒันามาก แต่การเขา้ไปถึงหมู่บา้นแห่งน้ีก็เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก โอกิมาชิเป็นยา่นหน่ึงในหมู่บา้นแห่งน้ี 

เอกลกัษณ์ของตวับา้นในทอ้งถ่ินเป็นรูปแบบทรงหลงัคาแหลมมุงดว้ยหญา้ฟาง ตั้งอยูเ่ป็นกระจุก (Agency for 

Cultural Affairs, 1994) ลกัษณะสถาปัตยกรรมเช่นน้ีเป็นท่ีนิยมมาตั้งแต่ตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เร่ือยมาถึง

กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 (Saito and Inaba, 1996)  

ทอ้งถ่ินแห่งน้ีนอกจากจะรักษาบา้นเรือนรูปทรงแบบดั้งเดิมไวอ้ยา่งครบถว้นแลว้ยงัสืบทอดธรรมเนียม

การช่วยเหลือกนัและกนัดว้ยการแลกเปล่ียนแรงงานระหวา่งครอบครัวอนัเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นจิตวิญญาณของ

ชุมชนท่ีเขม้แขง็ท่ีไม่อาจพบไดใ้นเมืองต่าง ๆ ของประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัร่วมกนัรักษาภูมิทศัน์ดั้งเดิมไวไ้ด้

ครบถว้น ทั้งลาํคลอง ตน้ไม ้ไร่นาท่ีมีการทดนํ้าเขา้ไปใชเ้พื่อการเกษตร เหล่าน้ีจดัวา่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ

ภูมิทศัน์ ภายหลงัจากไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกแลว้ปรากฏวา่มีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจมา

เยอืนมากมาย นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเยอืนแบบเชา้ไป-เยน็กลบั จะมีอยูบ่า้งท่ีพกัคา้งแรมในหมู่บา้น 

 ชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มกัไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง การไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ทั้งน้ียนืยนัไดจ้ากจาํนวนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

อาทิ ภตัตาคาร คาเฟ่ ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก และท่ีจอดรถท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งไม่เคยมีมาก่อน (Jimura, 2007, Saitsu, 

2003,2004,2006) การท่ีนกัท่องเท่ียวไม่คา้งแรมในหมู่บา้นอาจเป็นเพราะท่ีพกัเป็นเพียงโรงเต้ียมแบบของญ่ีปุ่นท่ี

เจา้ของบา้นดาํเนินธุรกิจเอง ส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีคนรุ่นหนุ่มสาวท่ีจบการศึกษาจากในเมืองและกลบัมา

ดดัแปลงบา้นของพอ่แม่ให้เป็นท่ีพกัแรมและมกัเป็นท่ีพกัแรมท่ีอยูน่อกอาณาบริเวณแหล่งมรดกโลก (Jimura, 

2007) ปัญหาท่ีหนกัหน่วงก็คือการจราจรติดขดัโดยเฉพาะในช่วงท่ีมีวนัหยดุยาว ๆ ท่ีเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

และกลางเดือนสิงหาคม (Jimura, 2007) Taniguchi, Koike, และSeto (2006) เสนอแนะใหน้าํระบบการควบคุม

จาํนวนยวดยานเขา้มาใชใ้นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกแห่งน้ี กระนั้นก็ยงัไม่เกิดผลในทางปฏิบติัแต่ประการใด 
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3. กรอบแนวคิดทฤษฎ ี

3.1 ความมีนัยระหว่างมรดกวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว 

การสร้างทรัพยากรมรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยั 

(Graham, Ashworth and Tunbridge, 2000, Hewison, 1987) Hall (2001) ไดช้ี้ชดัวา่การปฏิสังขรณ์ การนาํ

กลบัมาใชใ้หม่หรือการสร้าง (ข้ึนอีกคร้ัง) ภูมิทศัน์ของเมืองเก่าเมืองแก่เป็นส่ิงท่ีกระทาํกนัอยา่งแพร่หลายใน

เมืองต่าง ๆ ร่วมสมยั ในแง่มุมของการท่องเท่ียวผูว้จิยับางรายยอมรับวา่การนาํมรดกวฒันธรรมเขา้มาเป็นส่วน

หน่ึงของการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Algua, O’Leary และ Marrison, 1998, Herbert, 1995) ช่วง 30 กวา่ปี

ท่ีผา่นมาจาํนวนนกัท่องเท่ียวผูส้นใจเยอืนชมแหล่งมรดกในท่ีต่าง ๆ ก็เพิ่มเป็นอยา่งมาก (Ashworth and Tunride, 

2000) ปัจจุบนัเมืองประวติัศาสตร์และยา่นเก่าแก่ต่างแข่งขนักนัดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวและสถานท่ีท่ี

ไม่ค่อยมีใครรู้จกัมาก่อนก็ปรากฏ (Orbasli 2000) ตวัอยา่งเช่น ยโุรปตะวนัออกปัจจุบนัก็สามารถเขา้ถึงไดง่้าย

และเมืองอุตสาหกรรมรุ่นก่อน ๆ ก็มียา่นท่ีสามารถดึงดูดความสนใจผูม้าเยอืนภายในโครงสร้างเมืองของตน 

(Orbasli, 2000) 

 Cooper, Ogata และ Eadas (2008) เห็นวา่ในโลกหลงัยคุสมยัใหม่ตระหนกัถึงการสงวนรักษามรดก

ระหวา่งญ่ีปุ่นและประเทศท่ีพฒันาแลว้ ความพยายามต่อสู้เช่นน้ีก็คลา้ยกบัปรากฏการณ์มรดกวฒันธรรมท่ี

ปรากฏอยูใ่นประเทศตะวนัตกหลายประเทศ (Ohnuki-Tierney, 1990) ผลก็คือปัจจุบนัญ่ีปุ่นใหค้วามสาํคญักบั

มรดกวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ทั้งสถานท่ีแสวงบุญทางศาสนา การบูรณะอนุสรณ์สถานท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน 

นอกจากน้ียงัอนุรักษง์านศิลปะทั้งหลาย อีกทั้งยงัสนใจเร่ืองสงครามและสันติภาพ  ส่ิงเหล่าน้ีปัจจุบนัเป็น

ทรัพยากรท่องเท่ียวเช่นเดียวกบัในแบบแผนของประเทศต่าง ๆ ในยโุรป ตะวนัออกกลางหรือออสเตรเลีย 

(Cooper และคนอ่ืน ๆ, 2008) มีความพยายามฟ้ืนฟูแบบแผนทางสังคมและวฒันธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุ่นอยา่งเห็น

ไดช้ดั ในหมู่บา้นชนบทญ่ีปุ่นหลายแห่งเผชิญปัญหา เช่น ประชากรนอ้ยลงและมีผูสู้งวยัเพิ่มข้ึน จึงเกิดการฟ้ืนฟู

วถีิชีวติดั้งเดิม ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ

ทอ้งถ่ิน (Moon, 2002) ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของทอ้งถ่ินจะไดรั้บการปรับใหเ้ป็นสินคา้เพื่อดึงดูดความสนใจจากนกั

เดินทางท่องเท่ียว (Moon, 2002) เห็นไดจ้ากตวัอยา่งการจดัใหมี้พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นกวา่ 200 แห่ง ทัว่ประเทศมา

ตั้งแต่ช่วงตน้ ๆ ค.ศ. 1970 เร่ือยมาถึงปลายช่วง ค.ศ. 1980 (Kangaki, 1988) ในทอ้งถ่ินชิรากาวา – มูรา 

นายกเทศมนตรีตั้งแต่ ค.ศ. 1963 ถึง ค.ศ. 1971 ไดพ้ยายามสนบัสนุนใหก้ารท่องเท่ียววา่ควรพฒันาการใช้

ประโยชน์จากมรดกวฒันธรรมและธรรมชาติของทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจกล่าวไดว้า่
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ปรากฏการณ์การใชป้ระโยชน์จากมรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นท่ีปรากฏอยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 

1970 และไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีโดดเด่นชดัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 

มรดกวฒันธรรมเป็นทรัพยากรเดียวท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (Graham และ

คนอ่ืน ๆ, 2000, Peil, 2005) มรดกวฒันธรรมคือการใชอ้ดีตเพื่อจุดประสงคท์ั้งทางเศรษฐกิจและจุดประสงคท์าง

วฒันธรรม (Lewenthal, 1998) ดงันั้นจึงวดัประเมินคุณค่าทั้งดา้นนามธรรมและดา้นเงินตราในสถานการณ์

ปัจจุบนั (Graham และคนอ่ืน ๆ 2000)ส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่งเปิดใหเ้ยือนแหล่งใหม่ ๆ ทัว่โลกส่วนใหญ่

เป็นของเก่าแก่ (Dann 1993, Urry 1990) น่ีหมายความวา่การท่องเท่ียวมรดกกาํลงัอยูใ่นช่วงของการเติบโต 

(Turley 1998) การท่องเท่ียวมรดกไดพ้ฒันามาเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงในแวดวงการท่องเท่ียว(Williams 1998) 

กระแสเช่นน้ีก็ปรากฏอยูท่ี่แหล่งมรดกท่ีผูว้จิยัไดส้าํรวจตรวจสอบเช่นกนั ในแหล่งมรดกยา่นโอกิมาชิ ผูค้นใน

ทอ้งถ่ินจาํนวนมากยงัคงอาศยัในบา้นเรือนทรงหลงัคาแหลมแบบโบราณ  ไม่ก่ีปีมาน้ีเจา้ของบา้นบางรายโดย

เฉพาะท่ีมีบา้นหลงัใหญ่ไดเ้ปิดพื้นท่ีบางส่วนของบา้นใหเ้ขา้ไปเยีย่มชม เพราะบา้นเหล่านั้นมีขนาดใหญ่เกินกวา่

จะใชส้อยในชีวติประจาํวนัไดท้ั้งหลงั อีกทั้งเจา้ของบา้นยงัตอ้งการมีรายไดเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา

บา้นดว้ย 

3.2 ชุมชนท้องถิ่นและการพฒันาการท่องเที่ยว 

ทอ้งถ่ินแถบน้ีสมยัก่อนเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัการก่อสร้าง การทาํสัมปทานป่าไมแ้ละการเกษตรกรรม

ต่อมาอุตสาหกรรมเหล่านั้นถดถอย การประกาศใหท้อ้งถ่ินเป็นแหล่งมรดกโลกนาํไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียว

ท่ีเป็นทางเลือกทางเศรษฐกิจ ทั้งรัฐบาลทอ้งถ่ิน เอกชน และผูค้นในชุมชนลว้นมีบทบาทในการพฒันาการ

ท่องเท่ียว บางคร้ังคนทอ้งถ่ินถึงกบัตั้งองคก์รข้ึนมาเอง เช่น สมาคมนกัท่องเท่ียวและกลุ่มอนุรักษ ์กลุ่มเช่นน้ีมี

บทบาทในการท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและการจดัการแหล่งมรดก มีความร่วมมือกนัในการวางแผนการท่องเท่ียวทั้ง

จากคนทอ้งถ่ินและตวัแทนจากท่ีต่าง ๆ นบัวา่เป็นงานสาํคญัยิง่ท่ีจะธาํรงรักษาสถานภาพอนัทรงเกียรติของ

แหล่งมรดกโลกไวใ้หเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

จากชิรากวา-มูรา ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกและมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอืนเพิ่มข้ึนก็

จาํเป็นอยูเ่องท่ีจะตอ้งมีธุรกิจหลากหลายเพื่อใหบ้ริการแก่ผูม้าเยอืนไดอ้ยา่งเพียงพอ ผูศึ้กษาพบวา่มีร้านคา้

ประเภทสะดวกซ้ือเปิดบริการอยูร่ายรอบแหล่งมรดกโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 มีโรงแรมท่ีมีบริการบ่อนํ้าร้อน

ใหแ้ช่เปิดในปี ค.ศ. 2002 การมีธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนก็เป็นปัจจยัดึงดูดใหมี้ผูม้าเยอืนมากดว้ยเช่นกนั ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่การลงทุนทาํอุตสาหกรรมแบบเดิม คือ การก่อสร้าง การทาํสัมปทานป่าไมแ้ละ

การทาํเกษตรผสมผสาน อีกทั้งการทาํธุรกิจการท่องเท่ียวดาํเนินการไดง่้ายกวา่และมีรายไดเ้ขา้ค่อนขา้งรวดเร็ว 

ในกรณีของแหล่งมรดกโลกแห่งน้ีกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความมัน่คงกวา่แบบแผนการ

อาชีพเดิม ๆ ของทอ้งถ่ินดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ในประเทศญ่ีปุ่นนั้นราคาผลผผติทางการเกษตรเปล่ียนแปลงฉบัพลนัเพราะถูกกาํหนดจากปัจจยั

ภายนอก เช่น ลมฟ้าอากาศและอุปทานดว้ยประเทศญ่ีปุ่นตอ้งเผชิญกบัพายไุตฝุ้่ นจาํนวนมากในแต่ละปี ทาํให้

เกษตรกรไดผ้ลผลิตเก็บเก่ียวไม่มากอยา่งท่ีคาดหวงั หากมีผลผลิตออกมามาก (อุปทาน) ความตอ้งการตลาด (อุป

สงค)์ เท่าเดิม ราคาพืชผลผลิตยอ่มตกลงอยา่งแน่นอน ยิง่ไปกวา่นั้นภูมิประเทศของชิรากาวา – มูรา ส่วนใหญ่

เป็นท่ีลาดตามไหล่เขาไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะจะไดผ้ลดีเฉพาะในเขตท่ีมีท่ีราบ ในส่วนของธุรกิจการ

ก่อสร้างนั้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งปัจจยัภายนอกชุมชนทั้งหมด บริษทัรับเหมาก่อสร้างจากทอ้งถ่ินเป็น

บริษทัเล็ก ๆ เงินทุนนอ้ยยอ่มแข่งขนักบับริษทัใหญ่ ๆ ไม่ได ้อีกทั้งยงัพบปัญหาท่ีไม่อาจควบคุมแรงงานก่อสร้าง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแต่การทาํธุรกิจการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินแห่งน้ีมีความกา้วหนา้เพิ่มข้ึนเสมอและมี

นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอืนไม่ขาดเพราะมีความพยายามสร้างความน่าสนใจใหแ้หล่งมรดกแห่งน้ี เช่น จดัใหมี้การ

ท่องเท่ียวโอกาสพิเศษในช่วงฤดูหนาวดว้ยการติดไฟสีเพื่อเสริมใหบ้า้นรูปทรงโบราณดูเด่นในเวลากลางคืนทุก

หลงัคาเรือน นบัวา่เป็นอุตสาหกรรมท่ีช่วยใหผู้ค้นในทอ้งถ่ินมีงานทาํเพิ่มข้ึน 
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อยา่งไรก็ตามผูท่ี้อยูใ่นแหล่งมรดกส่วนใหญ่รู้สึกวา่การท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตวั 

ทั้งน้ีมีเหตุมาจากปัจจยั 2 ประการคือ ท่ีชิรากาวา-มูรา มีหิมะตกหนกั บา้นแต่ละหลงัจึงไม่อาจสร้างร้ัวรอบบา้น

ได ้คนภายนอกจึงเขา้ถึงตวับา้นไดทุ้กทิศทุกทาง จึงเป็นเร่ืองยากท่ีนกัท่องเท่ียวจะรู้วา่ตรงไหนเป็นพื้นท่ีส่วนตวั

ของเจา้ของ นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากไม่เขา้ใจวา่ตนสามารถเขา้ไปเยือนพื้นไดทุ้กแห่ง ผูศึ้กษาได้

คน้พบต่อไปอีกวา่การมาของการท่องเท่ียวทาํใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือกนัอยา่งแต่ก่อนลดลงไปอยา่งเห็นไดช้ดั 

สมยัก่อนผูค้นมีนํ้าใจช่วยเหลือกนัและกนัในรูปแบบของการ “ลงแขก” ทาํการงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชแ้รงงาน อาทิ 

การเปล่ียนหลงัคาบา้นใหม่เพราะหลงัคาท่ีมุงจากตน้ไมใ้บหญา้มีอายกุารใชง้านระยะหน่ึง เม่ือผพุงัก็ตอ้งเปล่ียน

ใหม่ มาบดัน้ีรัฐบาลเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมดให ้ผูค้นใชง้บสนบัสนุนจากรัฐวา่จา้งช่างไมอ้าชีพใหรั้บผดิชอบ

เปล่ียนหลงัคาใหใ้หม่ ยิง่ไปกวา่นั้นผูท่ี้ทาํธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใชเ้วลาหมดไปกบัการจดัการธุรกิจการ

ท่องเท่ียว ไม่มีเวลาไปมาหาสู่กบัเพื่อนบา้นอยา่งแต่ก่อน อีกทั้งยงัมีการแข่งขนักนัเพื่อใหมี้รายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวอยา่งเห็นไดช้ดั ประเด็นน้ีเห็นไดว้า่การท่องเท่ียวนนัเป็นดัง่ดาบซามูไรสองคมท่ีมีทั้งคุณคือส่งเสริมให้

เกิดความสมานฉนัทใ์นหมู่ผูค้นในทอ้งถ่ิน (Boissevain, 1996) ขณะเดียวกนัก็อาจใหโ้ทษท่ีเป็นเหตุใหผู้ค้น

แตกแยกแข่งขนัท่ีทาํใหค้วามสามคัคีของชุมชนเส่ือมคลายลง (Ryan, 1991) 

การเป็นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกของทอ้งถ่ินชิรากาวา-มูรา อาจส่งผลทางลบอยูบ่า้งอยา่งท่ีกล่าวมา 

กระนั้นผูค้นในทอ้งถ่ินก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพิ่มข้ึนต่อทอ้งถ่ินของตนท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่งมรดก

โลก การไดเ้ขยบิฐานะจากหมู่บา้นชนบทท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนเป็นมรดกระดบัโลกช่วยทาํใหผู้ค้นท่ีมีความ

เก่ียวพนักบัชิรากาวา-มูราเขา้ใจวา่ปัจจุบนัชุมชนเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและชาวญ่ีปุ่น 

สมยัก่อนเวลามีใครถามถึงทอ้งถ่ินชิรากาวา-มูราชาวบา้นมกัลงัเลไม่ค่อยแน่ใจวา่จะบอกอยา่งไร เพราะคิดวา่เป็น

เพียงชุมชนบา้นนอก แต่เด๋ียวน้ีทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในบา้นเกิดเมืองนอนของตนและภูมิใจในวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินท่ีมีคนภายนอกใหค้วามสาํคญัสนใจมาเยอืน (Evans 2002, Puppim de Oliveira, 2003)  
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ปัจจุบนัชิรากาวา-มูราตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ภายหลงั

การไดรั้บเป็นแหล่งมรดกโลก นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนแหล่งมรดกโลกแห่งน้ีส่วนใหญ่มากบับริษทัทวัร์ซ่ึงมีการ

กาํหนดจุดเยอืนสถานท่ีและเวลาการเท่ียวชมไวแ้น่นอน นกัท่องเท่ียวจึงไดพ้บเห็นและสัมผสัเฉพาะจุดท่ีบริษทั

ท่องเท่ียวกาํหนดไว ้ไม่มีโอกาสไดรู้้จกัผูค้นในทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวมรดก

วฒันธรรมทอ้งถ่ินแห่งน้ีไม่ตดัสินใจวา่จะมุ่งเป้าหมายไปยงันกัท่องเท่ียวกลุ่มใดจึงไม่รู้วา่จะทาํอะไรใน

สถานการณ์ท่องเท่ียว ขณะน้ีท่ีมีผูม้าเยอืนจาํนวนมหาศาลแต่นกัท่องเท่ียวมีเวลาอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีเพียง

นอ้ยนิด 

นบัตั้งแต่ไดเ้ป็นแหล่งมรดกโลกความรู้สึกและจิตวิญญาณของชุมชนทอ้งถ่ินก็เร่ิมลดนอ้ยลง เกิดการ

แบ่งแยกระหวา่งชุมชนในแหล่งมรดกโลกกบัชุมชนอ่ืนท่ีอยูร่อบ ๆ   47.3% ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามยนืยนั

การเปล่ียนแปลงดา้นลบดงักล่าว เฉพาะชุมชนชิรากาวา-มูราและโอกิมาชิ ซ่ึงอยูใ่นแหล่งมรดกโลก (กลุ่มบา้น

หลงัคาทรงสูง) เท่านั้นท่ีมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว อีกทั้งประชากรในแหล่งมรดกโลกก็เพิ่มข้ึน ในชุมชนรอบ

นอกแหล่งมรดกประชากรลดลงเล็กนอ้ย ผูค้นในหมู่บา้นนอกแหล่งมรดกโลกสงสัยและไม่เขา้ใจวา่เหตุใด

รัฐบาลทอ้งถ่ินจึงใส่ใจและดูแลชิรากาวา-มูรากบัโอกิมาชิเป็นพเิศษ และเป็นเพราะการมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว

ทาํใหผู้ค้นในทอ้งถ่ินแหล่งมรดกโลกเห็นความสาํคญัของการอนุรักษบ์า้นเรือนเก่าแก่มากข้ึน 

5. สรุป 

การข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้งลบและบวกต่อชุมชนทอ้งถ่ินภายในแหล่ง

มรดกและชุมชนขา้งเคียง ธุรกิจการท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาแทนท่ีเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมท่ีข้ึนอยูก่บัการทาํเกษตรกรรม

แบบผสมผสาน การรับเหมาก่อสร้าง  และการทาํสัมปทานป่าไม ้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาแทรกแซงวถีิชีวติของ

ผูค้นในทอ้งถ่ินทาํใหค้วามรู้สึกและจิตวญิญาณของชุมชนทอ้งถ่ินเส่ือมถอยลง  เป็นเหตุของการแตกแยก

ระหวา่งชุมชนในแหล่งมรดกโลกกบัชุมชนหมู่บา้นอ่ืนท่ีอยูร่ายรอบ เหนือส่ิงอ่ืนใดแลว้การพฒันาการท่องเท่ียว

ท่ีแหล่งมรดกโลกแห่งน้ีเติบโตรวดเร็วเกินไป ดงัจะเห็นไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของธุรกิจจาํนวนมาก เช่นเดียวกบัการ

เพิ่มข้ึนของจาํนวนนกัท่องเท่ียว รัฐบาลทอ้งถ่ินและชุมชนสนบัสนุนธุรกิจท่องเท่ียวก็เพราะเห็นวา่เป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีความมัน่คงมากกวา่อุตสาหกรรมเดิม ๆ  ปรากฎการณ์เช่นน้ีดูจะขดัแยง้กบัขอ้คน้พบของ 

Gordon และ Burian (2000) Pearce (1989) และ Williams (1998) ท่ียนืยนัวา่การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี
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เส่ียงและมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลง ๆ อยา่งคาดการณ์ไดย้าก แต่การท่องเท่ียวท่ีแหล่งมรดกโลกแห่งน้ีมีการ

เคล่ือนไหวอยูเ่สมอ การวา่จา้งงานเพื่อดาํเนินธุรกิจน้ีจึงมีอยูต่ลอดเพราะชาวญ่ีปุ่นปกติจะนิยมไปเยอืนแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับ (เช่นการยกใหเ้ป็นมรดกโลก) กลุ่มอนุรักษใ์นชิรากาวา-มูรา

จาํเป็นตอ้งกระตุน้ใหผู้ค้นในทอ้งถ่ินตระหนกัเก่ียวกบัความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มของบา้นเรือนรูปทรง

โบราณเพื่อให้แหล่งมรดกวฒันธรรมแห่งน้ีอยูใ่นสภาพยัง่ยนืในฐานะท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีใหค้วามสะดวกสบายน่า

อยูแ่ละเป็นแหล่งมรดกปลายทางของการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า ชุมชนทอ้งถ่ิน กลุ่มอนุรักษแ์ละสมาคม

นกัท่องเท่ียวในชิรากาวา-มูราจาํเป็นตอ้งทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกวา่น้ีเพื่อใหไ้ปถึงเป้าหมายท่ีทา้ทาย 
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บทคดัยอ่1 

 ท่ีแลว้มาเป็นท่ีคุน้เคยกนัวา่ศิลปะคือผลงานการสร้างสรรคข์องผูมี้พรสวรรค ์ซ่ึงมีโลกส่วนตวัเป็น

เอกเทศแตกต่างไปจากวถีิชีวิตของผูค้นทัว่ไป ความพยายามจะนาํการจดังานศิลปะมาเป็นทรัพยากร

ท่องเท่ียวจึงเป็นของใหม่สาํหรับศิลปินกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ศิลปินเคยจดังานเพื่อตอบสนอง

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีพื้นฐานคลา้ย ๆ กนัในการเขา้ถึงซ่ึงความงามของศิลปะ คร้ันเช่ือมโยงศิลปินกบัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียดา้นศิลปะใหน้าํเสนอผลงานเพื่อตลาดการท่องเท่ียวท่ีมีผูดู้ผูช้มท่ีมีภูมิหลงัหลากหลายและมีความ

แตกต่างทางรสนิยม ความซาบซ้ึงในสุนทรียไ์ปจึงแตกต่างกนัไป ประเด็นเช่นน้ีสร้างความไม่มัน่ใจใหแ้ก่

ศิลปินและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความวติกส่วนหน่ึงอยูท่ี่วา่การจดังานแสดงศิลปะเพื่อนกัท่องเท่ียวจะไม่มีคุณค่ามาก

เท่าการจดังานแสดงศิลปะเพื่อคนในวงการดว้ยกนั หากผูดู้ผูช้มไม่อาจเขา้ถึงความงามของศิลปะก็อาจเขา้ใจ

ไปไดว้า่งานศิลปะเหล่านั้นดอ้ยคุณค่า ทั้งท่ีในความรู้สึกของศิลปินงานศิลปะเหล่านั้นทรงพลงัยิง่นกั เพื่อให้

การท่องเท่ียวและศิลปะมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานศิลปะทั้งศิลปินผูส้ร้างงานและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียกบัแวดวงการท่องเท่ียวจะตอ้งไดพ้บปะหารือเพื่อสร้างความคุน้เคยกนัใหม้ากยิง่ข้ึน การได้

ส่ือสาร ไดเ้ขา้ใจวสิัยทศัน์และเป้าหมายของกนัและกนัยอ่มช่วยขยายพื้นท่ีของงานศิลปะสู่สาธารณะได้

กวา้งขวางยิง่ข้ึน ในอนาคตผูค้นในโลกศิลปะและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอาจจะไดเ้ป็นผูล้งทุนร่วม

ประกอบการดว้ยกนัมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
คาํหลัก 

การจดัการศิลปะ 
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บทท่ี 4 

ศิลปะ เทศกาลและการท่องเท่ียววัฒนธรรม1 

ความนํา 

ในความคุ้นเคยและเข้าใจของคนทัว่ไป ศิลปะเป็นเร่ืองของศิลปินผู้ สร้างสรรค์งานศิลปะและผู้

สร้างสรรค์งานศิลปะก็มุ่งคิดประดิษฐ์ปรุงแต่งฝีมืออยู่ในแวดวงของผู้ คนท่ีมีความสนใจคล้ายกัน การ

กระทําของผู้ สร้างงานศิลปะจึงดูเหมือนแยกส่วนออกไปจากบริบทอ่ืน ๆ ของสังคม ไม่มีผู้ คิดถึง

ความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปะกบัการท่องเท่ียววฒันธรรม ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะทัง้ศิลปะและการท่องเท่ียวอยู่

บนพืน้ฐานปรัชญาท่ีแตกต่างกัน กระทั่งเม่ือเร็วนีมี้ผู้พบว่าศิลปะกับการท่องเท่ียวมีช่องว่างระหว่างกัน

เพราะขาดการส่ือสารระหว่างศิลปะกับผู้จดัการท่องเท่ียว และตา่งฝ่ายก็ไม่เข้าใจกิจกรรมของกนัและกนั 

องค์กรท่ีจัดการศิลปะไม่ทราบข้อมูลด้านแนวการท่องเท่ียวและตลาดการท่องเท่ียว ส่วนองค์กรด้านการ

ทอ่งเท่ียวก็พลาดท่ีจะเข้าใจความต้องการของศลิปะ  

ทศันศิลป์และศิลปะการแสดงเป็นแรงดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวได้ไปเยือนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีการจดั

นิทรรศการเพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวได้ใกล้ชิดงานศิลปะ ได้ช่ืนชมหรือมีส่วนร่วมกบัการจดัแสดงงานศิลปะ ทัง้นี ้

ดังจะยืนยันได้จากงานโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลงานประเพณีหรืองานฉลองท่ีมีขบวนแห่ตามถนนก็

สามารถดงึดดูความสนใจฝงูชนให้มาเฝา้ชมการเฉลิมฉลองดงักล่าว เทศกาลโอกาสพิเศษหลายเทศกาลก็

ทําหน้าท่ีแสดงออกเก่ียวกับวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของชนกลุ่มน้อย อาทิ ชมุชนชาติพันธุ์ ตวัอย่างเช่น

การจดังานเซ่นไหว้ผีเจ้านายประจําปีก่อนเร่ิมฤดกูาลเพาะปลูกของชาวลาวคร่ัง หรืองานบุญพระเวสของ

อําเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย ท่ีมีขบวนแหข่องบรรดาผีตาโขนในชดุแตง่กายหลากสีสนัพร้อมหน้ากากเขียนสี 

นบัเป็นทัง้เทศกาลงานบญุขณะเดียวกนัก็อวดโชว์ศิลปะพืน้บ้านเอกลกัษณ์ของชาวจงัหวดัเลยท่ีไม่เหมือน

ใคร ดงันัน้จึงมีประเด็นอ่อนไหวมากท่ีรายล้อมการแสดงการนําเสนอของโอกาสพิเศษและมีความสมัพนัธ์

ระหว่างนักแสดง (ผีตาโขน) และผู้ดชูมท่ีเฝ้าชมอยู่บริเวณงาน บทความนีมุ้่งเสนอความสมัพนัธ์ระหว่าง

ศลิปะกบัวฒันธรรมภายหลงัหมดยคุอาณานิคม 

                                                           
1เร่ืองของศิลปะเทศกาลและการท่องเท่ียววัฒนธรรมประมวลมาจาก Melanie K.Smith (2003) Issues in 

Cultural Tourism Studies: 132-145 
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 การจดัแสดงงานศลิปะมีบทบาทสําคญัตอ่การทอ่งเท่ียววฒันธรรม ลิปปาร์ด (Lippard, 1990:14) 

เสนอว่าศิลปะกบัวฒันธรรมสมัพนัธ์กนัชนิดท่ีแยกจากกนัไม่ได้ เม่ือเข้าใจวา่วฒันธรรมได้ถกัทอชีวิตมนษุย์ 

ทัง้หมดทัง้มวล รวมทัง้ศิลปะเก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กาย อาหาร และบ้านเรือน ฯลฯ ผู้สนบัสนนุการเคล่ือนไหว

ของวัฒนธรรมและอารยธรรมของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ได้โต้แย้งว่าวัฒนธรรมควรจะเป็นสิ่งท่ีทําให้มี

ศีลธรรม จรรยา สร้างความศวิิไลซ์ นําความก้าวหน้ามาสู่บคุคล ในยคุสมยัอาณานิคมถือว่าศิลปะเป็นเร่ือง

ของชนชัน้สงู จงึมีแตบ่รรดาเจ้าขนุมลูนายเทา่นัน้ท่ีรวมตวักนัเป็นคลบัสมาคมเพ่ือสะสมช่ืนชมกบัความงาม

จากผลงานศิลปะ ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ยุคสมัยอาณานิคมท่ีหมดไป ประชาชนทั่วไปเร่ิมได้รับ

การศกึษามากขึน้ และมีโอกาสในการเข้าถึงงานศิลปะ ศิลปะจึงไม่ใช่เร่ืองเฉพาะของชนชัน้เจ้าขนุมูลนาย

อีกตอ่ไป 

ท่ีผ่านมามีการโต้แย้งกันอยู่มากเก่ียวกับนิยามวฒันธรรมว่าให้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต 

หรือให้นิยามว่าวัฒนธรรมคือศิลปะและการเรียนรู้ มีผู้ เสนอนิยามสําหรับทัง้สองคําว่ามีผลใช้ได้เท่ากัน 

อย่างไรก็ตามปัญหาก็ยงัปรากฏต่อไปอีกในบรรยากาศของการได้รับการสนับสนุนจํากัดและทรัพยากร

สําหรับวฒันธรรม เม่ือตกลงร่วมกันว่าวฒันธรรมใดควรจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน วฒันธรรมใด

ควรมีสิทธ์ิมีเสียงและจะตีความวฒันธรรมเหล่านัน้อย่างไรหรือจะนําเสนอวฒันธรรมนัน้ ๆ อย่างไร การ

ตดัสินใจในประเด็นดงักล่าวมามีแรงขับทางการเมืองและทางเศรษฐกิจอยู่เบือ้งหลังท่ีเพิ่มขึน้โดยความ

ต้องการจากตลาดและอํานาจซือ้ของผู้บริโภค 

หากพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับศิลปะในมุมตรงข้ามกับวัฒนธรรมก็พอเห็นคร่าว ๆ ได้ว่าแนวคิด

เก่ียวกับศิลปะนัน้ว่าด้วยเร่ืองงานจากการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของศิลปินมากกวา่วิถีชีวิตทัง้มวลของ

ผู้คน (ตามนิยามวฒันธรรมข้างต้น) เลวีส (Lewis, 1990:5) เสนอวา่แม้ว่านิยามของศิลปะจะเป็นการนิยาม

ตามอําเภอใจ แตก็่มีเหตผุลพอสมควรท่ีจะใช้นิยามเชิงการหน้าท่ีของศลิปะในฐานะ 

“การกระทําทางวัฒนธรรมท่ีรวมการสร้างสรรค์ของวัตถุท่ีนิยามได้และเฉพาะเจาะจง อาทิ การ

แสดงการละคร วีดีโอและดนตรีสกัท่อนสองท่อน การหน้าท่ีของวตัถก็ุคือสํานึกในตวัเองเป็นการแสดงออก

ของบางสิ่งบางอย่างส่วนบคุคลหรือการแสดงออกร่วมกนั (ของบคุคลทัง้หลาย) ความแตกตา่งเดน่ชดัเชน่นี ้

ได้มาจากบลัเลย์" 
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เป็นท่ีถกเถียงกันอย่างดเุดือดอยู่มากเก่ียวกับประเด็นท่ีว่าอะไรเป็นศิลปะท่ีมีคณุค่าและมีมูลค่า 

เป็นสิ่งยากท่ีจะสรุปวา่ศิลปะได้รับความนิยมช่ืนชมมากขึน้เพราะคณุคา่ท่ีตลาดศลิปะมีสว่นสําคญัมากกว่า

รูปลกัษณ์แห่งสุนทรีย์ แนวคิดเก่ียวกับความสวยงาม (สุนทรีย์) มักเป็นปัญหาเชิงปรัชญาอยู่เสมอ เลวิส 

(Lewis, 1990) พดูเชิงปรัชญาวา่โดยทัว่ไปแล้วศลิปะกลายเป็นศลิปะเม่ือศลิปินพดูวา่นัน่เป็นศลิปะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเท่ียววัฒนธรรมและศิลปะ 

ศิลปะแสดงให้เห็นองค์ประกอบท่ีสําคญัย่ิงของผลผลิตการท่องเท่ียว เซปเปลและฮอลล์ (Zeppel 

and Hall, 1992) กล่าวถึงการท่องเท่ียวศิลปะว่าอยู่บนพืน้ฐานอนักว้างใหญ่ของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีรวมทัง้

งานจิตรกรรม ประติมากรรม การละครและรูปแบบอ่ืน ๆ ของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อาทิ เทศกาล

และงานโอกาสพิเศษ การทอ่งเท่ียวศลิปะดจูะได้รับความสนใจคอ่นข้างน้อยยกเว้นเทศกาลและงานโอกาส

พิเศษ   การศึกษาในอดีตมักเน้นความตึงเครียดหรือความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมศิลปะและ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เทศกาลงานประเพณีและโอกาสพิเศษ เทอร์เนอร์ (Turner1992) ชีแ้นะว่าใน

อดีตดจูะมีความไม่เข้าใจความสําคญัอันดบัต้น ๆ ของศิลปะและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแนวคดิความบนัเทิง คนทัว่ไปมกัเข้าใจวา่การท่องเท่ียวเน้นความสนกุสนานเพียง

อย่างเดียวและเข้าใจว่าศิลปะช่วยเติมเต็มสติปัญญาหรือมีบทบาทด้านให้ความรู้การศึกษา หากทัง้การ

ท่องเท่ียวและศิลปะร่วมมือกันก็จะนํามาซึ่งผลประโยชน์เหมือนอย่างท่ีซัปเปลและฮอลล์ (Zeppel and 

Hall 1992:29) กลา่ววา่ 

“ในแง่มุมการค้าพาณิชย์ศิลปะช่วยฟื้นฟูผลผลิตการท่องเท่ียว กระตุ้ นตลาดการท่องเท่ียวให้

ความหมายใหม่ ๆ แก่ลกัษณะประจําชาติ ช่วยให้ยอดการขายเพิ่มขึน้และส่งเสริมความพยายาม กล่าว

อย่างง่าย ๆ ศิลปะในฐานะท่ีเป็นส่วนประกอบของการท่องเท่ียวช่วยปรับปรุงผลผลิต (การท่องเท่ียว) และ

สร้างความแข็งแกร่งให้กบัการทอ่งเท่ียว ทําให้การทอ่งเท่ียวสามารถขายได้” 

การท่องเท่ียวก็มีความสําคญัตอ่ศิลปะในแง่ท่ีว่าการท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้จากจํานวนผู้ ท่ีซือ้

บตัรเข้าชมงานศิลปะ งานศิลปะท่ีจดัแสดงในพิพิธภัณฑ์และท่ีจดัแสดงในแกลลอร่ีต้องพึ่งการสนบัสนุน

ทางการเงินจากนกัท่องเท่ียว นอกจากนีก้ารท่องเท่ียวยงัสามารถขยายตลาดให้งานศิลปะและช่วยให้งาน

ศิลปะเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายอันจะนําไปสู่ความเป็นไปได้ในโอกาสของการขอรับการสนันสนุนเพิ่มขึน้จาก

องค์กรหรือแหลง่ทนุ 
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ตอ่ไปนีเ้ป็นตารางสรุปผลประโยชน์และความตงึเครียดท่ีการทอ่งเท่ียวและศลิปะมีตอ่กนั 

ตารางแสดงการท่องเท่ียวศลิปะและความขดัแย้ง 

ผลประโยชน์ของการทอ่งเท่ียวศลิปะ ความตงึเครียดในการท่องเท่ียวศลิปะ 

- เกิดรายได้จากการขายบตัรท่ีงานโอกาสพิเศษ

และชว่ยดงึดดูความสนใจ 

- การทอ่งเท่ียวสามารถขยายตลาดงานศลิปะ 

- การทอ่งเท่ียวชว่ยเผยแพร่งานศลิปะสู่

สาธารณะอนัจะเป็นชอ่งทางนําไปสูก่ารได้รับ

การสนบัสนนุ 

- ศลิปะสามารถเพิ่มพนูภาพลกัษณ์ของ

ปลายทาง (แหลง่ทอ่งเท่ียว) ท่ีจดังาน 

- การทอ่งเท่ียวศลิปะสามารถสง่เสริมให้

นกัทอ่งเท่ียวพกัค้างแรมในแหลง่ทอ่งเท่ียว

เพิ่มขึน้ 

- การทอ่งเท่ียวศลิปะสามารถมีบทบาทในการ

กระตุ้นให้การท่องเท่ียวสืบทอดตอ่ไปอีก 

- ศลิปะยงัไมค่อ่ยเป็นท่ีแพร่หลายในสว่นของการ

ทอ่งเท่ียว 

- ความสําคญัจําเป็นในภาคส่วนของศลิปะและ

ภาคสว่นการทอ่งเท่ียวมกัแตกตา่งกนัเสมอท่ีไม่

อาจกําหนดได้วา่ใครสําคญัก่อนใคร 

- องค์กรด้านศลิปะอาจจะสงสยัเก่ียวกบั

ผลประโยชน์ทางการเงินของการทอ่งเท่ียว 

- มีการแขง่ขนัด้านการตลาดระหวา่งผู้ชมท้องถ่ิน

และผู้ชมท่ีไมไ่ด้อยูใ่นท้องถ่ิน 

- บางครัง้การจดังานทอ่งเท่ียวศลิปะหรือโอกาส

พิเศษมีเวลาน้อย (วนั) เกินไป 

- ความตงึเครียดอนัเกิดจากลกัษณะของผลผลิต

ศลิปะ 

 

จากตารางข้างต้นในช่องผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวศิลปะอาจกล่าวได้ว่าศิลปะอาจมีบทบาท

ประหนึ่งแม่เหล็กท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเยือนแหล่งท่องเท่ียวท่ีจัดงานอยู่ นอกจากนีย้ังอาจ

กระตุ้นผู้คนท่ีมาท่องเท่ียวให้จบัจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจท้องถ่ินเพิ่มขึน้ การท่องเท่ียวอาจช่วยขยายตลาด

ศลิปะให้กว้างและชว่ยยกระดบัภาพลกัษณ์ของงานเทศกาลโอกาสพิเศษ (ให้เป็นท่ีรู้จกั) โดยทัว่ไปแล้วการ

จัดงานโอกาสพิเศษด้านศิลปะมีแนวโน้มท่ีจะดึงดูดผู้ ชมในท้องถ่ิน การท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีจะขยาย

ขอบเขตทัง้ระดบัชาตแิละระหว่างประเทศ ศนูย์รวมศิลปะและการจดังานโอกาสพิเศษต้องพึง่ผู้สนบัสนนุใน

แวดวงการค้าพาณิชย์เพราะการสนบัสนนุจากภาคส่วนสาธารณะนัน้ลดลงไปอย่างมาก การหาผู้สนบัสนนุ

จากองค์กรรัฐนับวนัจะยากย่ิงขึน้ หากจะได้รับการอุปถัมภ์จากภาครัฐก็อาจได้ไม่มากนกัเพราะภาครัฐมี

งบประมาณจํากดั ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ําบริษัทห้างร้านและองค์กรธุรกิจบางแห่งจะประกาศงดการบริจาค 

ในระยะหลงัการจัดงานแสดงศิลปะโอกาสพิเศษต่าง ๆ จึงต้องหาแหล่งทุนสนับสนุนใหม่ อย่างไรก็ตาม

องค์กรผู้จดังานศิลปะก็มกัจะเหน่ือยหน่ายกับการจดัแสดงท่ีมีผู้ชมหลากหลายพืน้ฐานความสนใจท่ีมาก
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เกินไป เกรงว่าเวลาจัดงานอาจต้องลดความจริงแท้ของการจดังานโอกาสพิเศษครัง้นัน้ โปรแกรมของ

รายการแสดงศิลปะจึงไม่เข้ากบัความสนใจกระแสหลกัของนกัท่องเท่ียว บางครัง้องค์กรศิลปะจึงตกอยู่ใน

สถานการณ์บงัคบัให้ต้องจดังานเพ่ือให้ผู้ชมกลุม่เปา้หมายพึงพอใจ บางทีองค์กรศิลปะก็รู้สึกว่าเป็นการทํา

ให้ศลิปะด้อยคา่ เพราะจดังานเพ่ือการค้าพาณิชย์เป็นสําคญั 

การประชุมสัมมนาเม่ือไม่นานมานีแ้ละการตีพิมพ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างศิลปะกับการท่องเท่ียวอย่างลึกซึง้  ส่วนใหญ่ว่าด้วยประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการร่วมมือระหว่าง

ศิลปะกับการท่องเท่ียว แต่ ก็ยอม รับข้อจํากัดทั ง้หลาย ฮาด์ เลย์  (Hadley, 1999:8) ให้ภาพ รวม

ความสมัพันธ์ระหว่างศิลปะกับการท่องเท่ียวว่าทัง้สองฝ่ายจําเป็นต้องหารือกันให้มากย่ิงขึน้ในในแง่ของ

การวางนโยบายและการพฒันาการ ฮิวจ์ (Hughes, 2000) กล่าวถึงประเด็นความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปะ 

ความบันเทิง และการท่องเท่ียวทัง้ยังให้นิยามวัฒนธรรมและศิลปะอย่างลุ่มลึกและเป็นประโยชน์ 

นอกจากนี ้ฮิวจ์ยงัได้วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ชมและศกัยภาพเพ่ือการพฒันาผ่านการท่องเท่ียว ฮิวจ์

ตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวศิลปะ  แตก็่ยอมรับความเป็นจริงเก่ียวกับข้อจํากัด

เหล่านัน้ ตวัอย่างเช่น ฮิวจ์เสนอว่าผลกระทบของศิลปะต่อเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน นัน้มกัจะพูดกันเกิน

ความจริงและเสนอวา่การพฒันาการทอ่งเท่ียวศลิปะมกัจะไมอ่ยูใ่นความสนใจท่ีสดุของวงการศลิปะ  

 องค์กรการท่องเท่ียวดมีูแนวโน้มท่ีจะมองศลิปะเป็นหนทางดงึดดูและสง่เสริมผลผลิตการทอ่งเท่ียว

วฒันธรรม พิพิธภณัฑ์ศลิปะและห้องแสดงและประกวดภาพดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาช่ืนชมงานศลิปะได้

มากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ตวัอยา่งเชน่ พิพิธภณัฑ์ศลิปะระหวา่งชาติโดยเฉพาะในทวีปยโุรปมี 

พิพิธภณัฑ์ลปูร์ในกรุงปารีส หอแสดงศลิปะแหง่ชาตใินกรุงลอนดอน พิพิธภณัฑ์ศลิปะปราโดในกรุงมาดริด 

ประเทศสเปน และห้องแสดงศลิปะยฟูฟิซิในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี แตล่ะแหลง่ศลิปะอาจมีการ

สะสมงานศลิปะท่ีงามท่ีสดุซึ่งจะหาชมได้เพียงเฉพาะในเมืองเหลา่นัน้ ในทางตรงกนัข้ามศลิปะการแสดง

มกัเขยิบฐานะเป็นศลิปะระดบัโลกมากย่ิงขึน้ในรูปแบบโอปรา บลัเลย์ ดนตรีคลาสสิก ละครเวทีและดนตรี

สามารถเคล่ือนย้ายไปแสดงตามท่ีตา่ง ๆ ได้ นกัทอ่งเท่ียวมีโอกาสได้ช่ืนชมศลิปะการแสดงเชน่นีเ้ม่ือเปิดให้

มีการแสดงในประเทศหรือในเมืองของตน การเขยิบความสําคญัขึน้เป็นระดบัโลกของศลิปะโดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงในบริบทเมืองนบัเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ ศิลปะหลายรูปแบบท่ีเร่ิมต้นเปิดตวัขนาดเล็ก ๆ เชน่

ในท้องถ่ินปัจจบุนั ก็ได้รับความนิยมระดบัโลกและมีช่ือเสียงอยา่งเป็นสากล ระบําสเปน (flamenco) ซึง่ใช้

จงัหวะเร็วประกอบการเคาะเท้าและขยบักรับมือเป็นตวัอยา่งท่ีดี (ดตูวัอยา่งระบําฟลาเมนโกจาก 
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Youtube) เทศกาลงานประเพณีชมุชนหลายแหง่หรืองานโอกาสพิเศษหลายงานเร่ิมได้รับความนิยม

ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตทิัง้ ๆ ท่ียงัคงมีรากฐานของธรรมเนียมแบบดัง้เดมิอยู่ 

การมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวศิลปะ 

นกัท่องเท่ียวศิลปะคือผู้ ท่ีมาแวะชมสิ่งดึงดดูใจด้านศิลปะ คล้ายกับนกัท่องเท่ียววฒันธรรมทัว่ ๆ 

ไป ปกตินักท่องเท่ียวศิลปะเป็นผู้ มีการศึกษาค่อนข้างสูง มีรายได้และมีรสนิยมทางวัฒนธรรมอยู่มาก 

อย่างไรก็ตามมีการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในประเด็นเก่ียวกับผู้มาเยือนแหล่งแสดงศิลปะ ตวัอย่างเช่น

งานศิลปะในบริเตนถูกครอบงําโดยผู้ ชมผิวขาว ชนชัน้กลางวัยกลางคน นอกจากนีย้ังเข้าใจกันอีกว่า

กิจกรรมศิลปะของกลุ่มชาติชนส่วนน้อยจะไม่ได้ทุนและการสนบัสนุนในการจดัแสดงมากเหมือนการจัด

แสดงศิลปะกระแสหลกั (ท่ีเป็นผลผลิตของคนผิวขาว) นอกจากนีย้งัโต้แย้งว่าศิลปะของคนขาวเป็นศิลปะ

ชัน้สงู ตวัอย่างเช่นสถานท่ีจดัแสดงงานศิลปะแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เปิดโอกาส

ให้ผู้ ดูผู้ ชมท่ีคิดว่าต่างชัน้กับตน (คนขาว) เข้าไปชมงานนัน้ ตวัอย่างนียื้นยันได้ว่าผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียววัฒนธรรมจําเป็นต้องเอาชนะปัญหาข้างต้นก่อนจึงจะมีบรรยากาศประชาธิปไตย อีกทัง้ควร

สนบัสนุนทัง้ด้านเงินทนุและความช่วยเหลือทัง้หลายแก่กิจกรรมต่าง ๆ ทางศิลปะของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วน

น้อยด้วย 

ในการจงูใจศิลปะชัน้สงูอย่างโอเปรา บาเลก์ คอนเสริตคลาสสิก มกัมีแนวโน้มดงึดดูผู้ชมบางส่วน

ด้วยคณุคา่เชิงศกัดิ์ศรีหรือสถานภาพทางสงัคม (Dimaggio and Useem, 1987, Zeppel and Hall, 1991) 

หากเปรียบเทียบศิลปะชัน้สูงอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นกบัศิลปะท่ีจดัในเทศกาลงานคาร์นิวาลหรือร๊อค คอน

เสร์ิต จะพอเห็นได้ว่าไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะพบว่าเหตุใดงานแสดงศิลปะโอกาสพิเศษบางงานจึงเป็นท่ีนิยม

แพร่หลายในหมู่นักท่องเท่ียวมากกว่างานอ่ืน ๆ นอกจากนีง้านโอกาสพิเศษจํานวนมากยังจดัแสดงโดย

ศลิปินท้องถ่ินและเพราะศลิปินเหลา่นีมี้ความผกูพนักบัชมุชนสงู จงึเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คนโดยทัว่ไปได้ 

เทศกาล นักท่องเท่ียวและนักแสดง 

การจัดเทศกาลมีมาแล้วนับร้อยปี ในยุคต้น ๆ เป็นการจัดเทศกาลเพ่ือเฉลิมฉลองและเพ่ือการ

พักผ่อนจากชีวิตประจําวันท่ีซํา้ซากและเคร่งเครียด แต่เดิมการจัดเทศกาลเป็นไปเพ่ือจุดประสงค์ทาง

ศาสนา เช่น  ชาวกรีกโบราณจัดเทศกาลเพ่ือเซ่นไหว้บูชาเทวดาและวิงวอนต่อเทวดาเพ่ือให้ได้ผลผลิต

สมบูรณ์หรือขอให้มีชยัในสงคราม ในยุคกลางของทวีปยุโรปเทศกาลท่ีจดัมีรูปแบบเอกลกัษณ์ไปในเร่ือง
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ทางโลกเป็นการเฉลิมฉลองความย่ิงใหญ่ของผู้คนและความสําเร็จเชิงศิลปะ เทศกาลทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง

กระชบัความสามคัคีหรือฟืน้ฟูธรรมเนียมท้องถ่ินและช่วยให้ชมุชนมีโอกาสเฉลิมฉลองอตัลกัษณ์วฒันธรรม

ท้องถ่ิน นอกจากนีเ้ทศกาลยงัมุ่งหมายท่ีจะสนบัสนนุและสง่เสริมศิลปินท้องถ่ิน ขณะเดียวกนัการจดังานก็

เทา่กบัเป็นการรวมผลงานท่ีมีคณุภาพสงูมาไว้ท่ีเดียวกนัเพ่ือให้ผู้คนได้ช่ืนชม 

ในทวีปยุโรปความคิดในการรวมเทศกาลกับการท่องเท่ียวมีมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1859 โดยมีการจัด

งาน the Handel Centenary Festival ในพระราชวังแก้วแห่งกรุงลอนดอน อาดัม (Adam, 1986) ตัง้

ข้อสงัเกตไว้ว่าเทศกาลและการท่องเท่ียวมีประวตัิมายาวนานและเอือ้ประโยชน์แก่กนัและกนั เทศกาลแทบ

ทกุประเภทมีการเผยแพร่มาตัง้แตก่ารท่องเท่ียวรุ่งเรืองในช่วงหลงัสงครามโลก เป็นเทศกาลท่ีผู้จดัมีเจตนา

กระตุ้นการท่องเท่ียว รอลฟ่ี (Rolfe, 1992) กล่าวว่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของเทศกาลศิลปะท่ีจดัในประเทศ

องักฤษเร่ิมมีมาตัง้แตช่่วง ค.ศ. 1980 และจดุประสงค์ส่วนหนึ่งของการจดังานดงักล่าวก็มุ่งจะนกัท่องเท่ียว

มาเยือนมากขึน้ ปัจจบุนัเทศกาลจํานวนไม่น้อยมีเปา้หมายเบือ้งต้นเพ่ือสร้างความร่ืนเริงแก่ท้องถ่ิน แตก่าร

จดังานก็ประสบความสําเร็จในการดงึดดูใจนกัท่องเท่ียว และประมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ของเทศกาลจดัทําขึน้

โดยมีเปา้หมายท่ีนกัท่องเท่ียวเป็นสําคญั เมืองท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวมาเยือนอยูแ่ล้วก็พยายามให้การจดัเทศกาล

เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวย่ิงขึน้ ดงันัน้ผู้จดังานจึงต้องออกแบบสาระรายการเพ่ือดงึดดูใจผู้มาเยือน ซปั

เปลและฮอลล์ (Zeppel and Hall 1992) กลา่วไว้วา่ 

“เทศกาล งานฉลอง และงานออกร้านช่วยให้นกัท่องเท่ียวได้เห็นรูปลกัษณ์ของปลายทาง (แหล่ง

ทอ่งเท่ียว) มากขึน้ การจดัเทศกาลก็เพ่ือเฉลิมฉลองการเต้นรําไปกบัริว้ขบวน เพ่ือฉลองการแสดง เพ่ือฉลอง

ศรีสขุนาฏกรรม เพ่ือฉลองภาพยนตร์ เพ่ือฉลองดนตรี เพ่ือฉลองศิลปะ เพ่ือฉลองมรดกวฒันธรรมชาติพนัธุ์ 

เพ่ือฉลองวิถีธรรมเนียมทางศาสนา ฉลองโอกาสสําคญั ๆ ทางประวตัศิาสตร์ เพ่ือฉลองโอกาสพิเศษท่ีมีการ

แข่งขันกีฬา อาหารและไวน์ พิธีตามฤดูกาลและฉลองผลผลิตทางการเกษตร นักท่องเท่ียวมาร่วมใน

เทศกาลก็เพราะสนใจผลผลิตของงานในโอกาสพิเศษ สนใจมรดกวฒันธรรมหรือขนบธรรมเนียมท่ีจดัฉลอง

กนัอยูข่ณะนัน้” 

เทศกาลใดมีช่ือเสียงโด่งดงัเทศกาลนัน้อาจกลายเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินและผู้คนในท้องถ่ิน 

แน่นอนยงัปรากฏปัญหาเก่ียวกับความจริงแท้ การทําให้ความสมบูรณ์เชิงศิลป์เสียหายหรือทําวฒันธรรม

ให้ไร้ค่า เกทซ์ (Getz 1994) ชีช้ัดให้ห็นว่าความจริงแท้ หมายถึง สิ่งท่ีแตกต่างกับวิถีธรรมเนียมเดิม เช่น 

งานโอกาสพิเศษท่ีสร้างกันขึน้มา ในกรณีของเทศกาลตามวิถีประเพณีความจริงแท้ต้องเป็นของชุมชนท่ี
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นําเสนอเหตกุารณ์โอกาสพิเศษ ศิลปะการแสดงท่ีแสดงซํา้แล้วซํา้อีกหรือโอกาสพิเศษท่ีจดัขึน้มาเพ่ือสนอง

ความต้องการของผู้ดผูู้ ชมไม่จําเป็นต้องมีคณุค่าลดลงเสมอไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการรับรู้ความเข้าใจและการ

คาดหวงัของนกัแสดงและผู้ชม คาร์ลสนั (Carlson 1996: 195)ชีแ้นะว่า การแสดงมิใช่มีเพียงการผลิตซํา้

เท่านัน้ แต่เป็นการกระทําท่ีผู้ แสดงและผู้ชมมีความตระหนกัรู้ ทัง้นักแสดงและผู้ชมต่างยอมรับว่าหน้าท่ี

เบือ้งต้นของกิจกรรมการแสดงคือการวิพากษ์กนัระหวา่งสงัคมกบัวฒันธรรม เป็นการตรวจหาตวัตนและคน

อ่ืน ฉะนัน้การแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเท่ียววฒันธรรมจึงเผยให้เห็นการสํารวจ

ตรวจสอบอย่างเล่ียงไม่ได้  หรือการท่ีผู้ชมจะบอกปฏิเสธนกัแสดง ความสมัพนัธ์อาจอยู่บนความเข้าใจกัน

และกนัและการได้เข้ามามีปฏิสมัพนัธ์กนั  ในบางกรณีการทอ่งเท่ียวศิลปะก็ชว่ยเขยิบฐานะทางสงัคมให้กบั

ผู้แสดงได้ เทศกาลคาร์นิวาลส์ (Carnival) เป็นตวัอย่างท่ีอธิบายประเด็นนีไ้ด้อย่างแจ่มชดั ด้วยในขบวนท่ี

แห่ไปตามท้องถนนนัน้มีดนตรีแจ๊สบรรเลงตลอดทาง ทําให้ดนตรีแจ๊สเป็นท่ีนิยมแพร่หลายระดับโลก 

เทศกาลดนตรีแจ๊สปัจจุบนัดึงดดูใจผู้มาเยือนระดบันานาชาติมากมายทัง้ท่ีแตด่ัง้เดิมดนตรีประเภทนีเ้ป็น

ของคนยากจนในชมุชนคนดํา 

ดังได้กล่าวแล้วว่าการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอย่างรวดและแทรกอยู่ในเกือบทุก

กิจกรรมของมนษุย์ สมยัก่อนการจดังานแสดงศิลปะเป็นเพียงกิจกรรมของผู้ ท่ีมีรสนิยมด้านศลิปะกลุ่มเล็ก 

ๆ หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เศรษฐกิจดีขึน้ซึ่งผู้คนมีการศกึษาสงูขึน้  และงานสาขาบริการก็มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้  รวมทัง้ความก้าวหน้าด้านการคมนาคมและการส่ือสาร เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัหนนุให้อตุสาหกรรม

การท่องเท่ียวขยายวงกว้างทัง้ด้านพืน้ท่ีและทรัพยากรท่องเท่ียว จึงเห็นได้ว่าในระยะหลังเป็นความ

พยายามของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะเช่ือมโยงงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ทัง้ทัศนศิลป์ท่ีมีงานจิตรกรรม 

ประตมิากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม และมณัทนศิลป์เข้ามาเป็นทรัพยากรทอ่งเท่ียวโดยจดัให้มีเทศกาล

ศิลปะโอกาสต่าง ๆ นอกจากนีท้รัพยากรการท่องเท่ียวด้านศิลปะยังรวมไปถึงจินตศิลป์อันมีดนตรีและ

วรรณศิลป์เป็นหลกัและทรัพยากรศิลปะท่ีวงการท่องเท่ียวให้ความสําคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกวา่ศิลปะอ่ืนก็คือ

ศลิปะผสมอนัมีการเต้นรํา การละครและภาพยนตร์เป็นสาระหลกั  

การจดังานเทศกาลโอกาสพิเศษโดยอาศยัส่ือศลิปะทัง้หลายท่ีกลา่วมาเป็นทรัพยากรการทอ่งเท่ียว

ได้กระตุ้นให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้เพราะเป็นทรัพยากรท่ีนํามาบริหาร

จัดการได้ตลอดเวลาภายใต้ความเหมาะสมและความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีขบัเคล่ือนให้ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวพุ่งแทรงอตุสาหกรรมประเภทอ่ืนได้ เมืองใหญ่ ๆ เช่น มหานครนิวยอร์ค ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่ง
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ทนุด้านศิลปะของโลกได้ให้ความสําคญัต่องานศิลปะในฐานท่ีเป็นส่วนสําคญัของการหยิบย่ืนให้ทางการ

ท่องเท่ียว บางแห่งเช่นฮ่องกงซึ่งเป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ ไม่มีทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมใดท่ีจะพอแสดง

เอกลกัษณ์ของตนได้ยงัใช้ความพยายามสร้าง “อะ ซิมโฟน่ี ออฟ ไล้ท์” (A Symphony of Lights) ซึ่งเป็น

การแสดงส่ือผสมผสานการแสดงแสง สี เสียง เข้ากบัการบรรยาย งานศิลปะผสมเช่นนีจ้ดัแสดงบริเวณ

อาคารสําคญั ๆ 44 แห่ง กระทัง่ปัจจุบนัศิลปะผสมเช่นนีด้ึงดดูความสนใจให้ผู้มาเยือนฮ่องกงได้มีสิ่งเติม

เตม็ความต้องการทอ่งเท่ียวได้อีกชอ่งทางหนึง่ นกัท่องเท่ียวมืออาชีพรู้ดีวา่ถ้าจะชม อะ ซิมโฟน่ี ออฟ ไล้ท์ ท่ี

ฮอ่งกงได้สวยท่ีสดุก็ต้องไปบริเวณเอฟเวนิว ออฟ สตาร์ หรือชมมาจากเรือท่ีลอยลําในอา่ววิคตอเรีย 

หากเปรียบเทียบกบัการท่องเท่ียววฒันธรรมอ่ืน ๆ แล้วการ  ทอ่งเท่ียวศิลปะน่าจะเป็นน้องเล็กของ

การท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีมีพ่ี ๆ คนโตอย่างเช่นการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมและการท่องเท่ียวมรดกภูมิ

ปัญญาท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คุ้นเคยดี เหตผุลท่ีการท่องเท่ียวศิลปะในประเทศไทยไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั

อาจเน่ืองมาจากยงัขาดการจดัการท่ีเป็นระบบ ตอ่ไปนีจ้ะเสนอแนวทางการจดัทรัพยากรด้านศิลปะเพ่ือให้

เป็นท่ีแพร่หลายผา่นชอ่งทางการเดนิทางทอ่งเท่ียว 

ประการแรกชุมชนส่วนใหญ่มีต้นทุนด้านศิลปะอยู่มากและก็มีผลผลิตด้านศิลปะอยู่พร้อมเพราะ

ความคุ้นเคยจึงคิดไม่ถึงว่าตวัเองมีสิ่งมีค่าทางศิลปะ แม้แต่ชุมชนเล็ก ๆ ก็ยังมีศิลปินท่ีซ่อนเร้นอยู่ ผู้ มี

พรสวรรค์ทัง้หลายคงจะปลืม้ปีตท่ีิแสดงให้ชาวโลกได้ประจกัษ์แก่สายตาในความสําเร็จ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

อยา่งเชน่ผู้ ท่ีทํางานด้านวิทยาการจดัการนา่จะได้ทําความรู้จกักบัปราชญ์ท้องถ่ินเหลา่นัน้และหาหนทางจดั

งานแสดงศิลปะในโอกาสพิเศษเพ่ือส่งเสริมให้ศิลปินได้เป็นท่ีรู้จกัและได้รับผลตอบแทน ตราบเท่าท่ีการ

จดัการทอ่งเท่ียวศลิปะยงัคงอยู ่

ประการท่ีสอง เป็นท่ีทราบกันดีว่าการท่องเท่ียวศิลปะดึงดูดผู้คนท่ีเต็มใจจะจบัจ่ายใช้สอย ผล

การศึกษาจากทัว่โลกเผยให้เห็นว่าผู้ เดินทางไปชมงานศิลปะมกัเป็นผู้ มีรายได้ดีกว่านกัท่องเท่ียวประเภท

แบกเป้สะพายกระเป๋า นักท่องเท่ียวศิลปะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียกได้ว่ามีระดับและหากถูกใจแหล่ง

ท่องเท่ียวใดก็จะพกัค้างแรมและท่องเท่ียวในแหล่งท่ีมีงานแสดงศิลปะเป็นการเพิ่มการจบัจ่ายใช้สอยใน

แหลง่ทอ่งเท่ียวนัน้ 
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ประการท่ีสาม หาหุ้นส่วนเพ่ือการท่องเท่ียวศิลปะ ความร่วมมือจากหุ้นส่วนจะช่วยส่งเสริมทัง้การ

ท่องเท่ียวและศิลปะ หากเป็นหุ้นส่วนท่ีได้จากการสนบัสนนุทนุระดบันานาชาติก็จะสร้างบรรยากาศความ

ร่วมมือระหว่างศลิปะกบัชมุชนทอ่งเท่ียวได้อย่างย่ิง การเป็นหุ้นสว่นควรจะหาแนวร่วมท่ีอตุสาหกรรมแตล่ะ

อยา่งจะเกือ้หนนุและชว่ยกนัแก้ปัญหาให้แก่กนั 

ประการท่ีส่ี ติดต่อโรงแรม รีสอร์ท และท่ีพกัแรมประเภทอ่ืน ๆ ในท้องถ่ินเพ่ือขอรับการสนบัสนุน

ด้านสถานท่ีจดังานส่งเสริมการท่องเท่ียวศิลปะ ขณะเดียวกนัก็เป็นการประชาสมัพนัธ์สถานท่ีพกัให้เป็นท่ี

รู้จกักันแพร่หลายด้วย ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการท่ีพักแรมควรให้ความเป็นกันเองกับแขกผู้มาพักดจุคน

คุ้นเคยและสร้างบรรยากาศให้ผู้มาพกัรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน ในบรรดางานศิลปะด้วยกันแล้วงาน

ทศันศิลป์ประเภท 3 มิติ (plastic arts) เช่นงานประติมากรรมดจูะดึงดดูใจผู้มาเยือนได้มากเพราะการได้

เห็นงานศิลปะท่ีแสดงทัง้ส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนลึกหรือส่วนหนาสามารถแสดงปริมาตรดงึดดูความสนได้

ไวกวา่ศิลปะ 2 มิติ อย่างงานจิตรกรรม งานศลิปะท่ีแสดงให้เห็นทัง้ 3 มิติ จงึเป็นประตท่ีูจะทําให้บริเวณโถง

ส่วนหน้าของโรงแรม (lobby) เนืองแน่นไปด้วยผู้ มาชมงานศิลปะ และหากให้ศิลปินท้องถ่ินผู้ รังสรรค์

ผลงานปรากฏตวัสังสรรค์กับแขกผู้มาเยือนก็จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนัน้ ๆ ได้ งานนีศ้ิลปินจะมี

รายได้จากการจําหนา่ยผลงาน ทางโรงแรมก็จะมีช่ือเสียงดงึดดูให้แขกมาพกัค้างแรมมากขึน้ 

 ประการท่ีห้า การประชาสัมพันธ์จดัแสดงงานศิลปะต้องมีความชัดเจน รวดเร็ว และแพร่หลาย

กว้างขวางท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ ปัญหาการใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุการท่องเท่ียวก็คือวา่ผู้คนไมรู้่งาน

จะมีเม่ือไรและจดังานกนัท่ีใด จะซือ้บตัรเข้างานได้อย่างไร ผา่นช่องทางไหน และควรจะคาดหวงัอะไรจาก

งานนัน้ได้บ้าง ประเด็นเช่นนี ต้้องเร่ิมด้วยการสร้างช่องทางการส่ือสารในรูปสิ่งพิมพ์และแผ่นพับ

ประชาสมัพนัธ์และส่ือออนไลน์  ซึ่งมีข้อดีในการส่ือ (เพ่ือการขาย) ตรง นอกจากนีย้งัมีความนิยมท่ีจะแพร่

ขา่วงานผ่านการออกอากาศทางวิทยแุละโทรทศัน์ กรณีท่ีเป็นงานท่ีมีกําหนดแนช่ดัมกันิยมแจ้งไว้ในปฏิทิน

เทศกาลงานประเพณีประจําปีของท้องถ่ินทอ่งเท่ียวแหง่นัน้ 
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ประการท่ีหก ต้องหาผู้สนบัสนนุทนุในการจดังาน ในประเทศไทยอาจจะหาองค์กรสนบัสนนุการจดั

งานทอ่งเท่ียวศลิปะคอ่นข้างยากแตใ่นสหรัฐอเมริกามีแหลง่ให้ความชว่ยเหลือการจดังานทอ่งเท่ียวศลิปะ

อยูพ่อสมควร อาทิ 

- The American Association of Museum 

- Institute of Museum Services 

- International  Association of Convetion and Visitor Bureaus 

- National Endowment for the Arts  

- National Trust for Historic Preservation. 

ผู้ มีความรู้ด้านศิลปะการจัดการ (the art of management) ทราบดีว่าจะต้องไม่ทํางานทกุอย่าง

โดยลําพัง แต่จะหามิตรสหายท่ีสร้างเป็นเครือข่ายร่วมงานกันได้ เช่น ติดต่อเจ้าหน้าท่ีในสมาคม “the 

Global Mural Arts and Cultural Tourism Association” ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจผ่าน

งานศิลปะและวฒันธรรมโดยการสนบัสนนุการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างเมืองตา่งๆ รวมทัง้เหล่า

ศลิปินธุรกิจท่องเท่ียวและเจ้าพนกังานพฒันาเศรษฐกิจการค้าพาณิชย์และองค์กรการท่องเท่ียว ทัง้นีต้ิดตอ่

ได้จากเว็บไซต์ http://www.globalartsandtourism.net/global/index.html 
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บทคัดย่อ1 

 กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมมนุษยมี์ความแตกต่างกนั ความแตกต่างนั้นอาจบ่งช้ีไดจ้ากรูปร่างหนา้ตาผวิพรรณ 

เคร่ืองนุ่งห่ม ภาษาพูด และแบบแผนความเป็นอยู ่กลุ่มชาติพนัธ์ุแตกต่างกนัเพราะผลของการปรับตวัต่อ

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มขา้งเคียง การจะรู้วา่กลุ่มชาติพนัธ์ุใดมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตนก็เพราะมีการเปรียบเทียบกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน บุคคลจะรู้สึกวา่ตนแตกต่างกบัคนกลุ่มอ่ืนก็เพราะ

บุคคลนั้นมีบรรพบุรุษมีชะตากรรมและมีเป้าหมายใหญ่ในชีวติร่วมกนักบัคนในกลุ่มของตน ภายหลงัประกาศ

เอกราชไม่ข้ึนกบัมหาอาํนาจอาณานิคมตะวนัตกหลายประเทศท่ีเกิดใหม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการสร้างชาติท่ีมี

ดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุหลากหลาย โดยเฉพาะในประเทศท่ีเคยตกเป็นอาณานิคมขององักฤษผูใ้ชน้โยบายแบ่งแยก

แลว้ปกครอง เช่น อินเดีย พม่า และมาเลเซีย-สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิมท่ีมีชน

พื้นเมืองของดินแดนและกลุ่มชาติพนัธ์ุจากโพน้ทะเลท่ีเขา้มาอยูใ่นดินแดนอาณานิคมตามนโยบายการสร้าง

เศรษฐกิจทุนนิยมแบบตะวนัตก (ขององักฤษ) กลุ่มชาติพนัธ์ุในดินแดนอาณานิคมต่างไม่เคยมีปฏิสัมพนัธ์ภายใต ้

“รัฐชาติ” เดียวกนัยอ่มตอ้งเผชิญอุปสรรคนานา ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีประเทศมาเลเซียท่ีประกอบดว้ยกลุ่มชาติ

พนัธ์ุใหญ่ ๆ อยา่งนอ้ยก็ 3 กลุ่มคือ มาเลย ์(40%)  จีน (33%)  อินเดีย (10%) กลุ่มชนพื้นเมืองตามเกาะต่างๆ  (อีก 

10%) กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีนบัถือศาสนาต่างกนั เพราะประชากรดั้งเดิมเป็นชาวมาเลยซ่ึ์งเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุส่วน

ใหญ่จึงไดรั้บสิทธิพิเศษทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง  และสังคม กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ จึงไม่พอใจท่ีถูกริดรอนสิทธิ

กรณีเช่นน้ีเป็นมูลเหตุท่ีสร้างความขดัแยง้ตลอดมา กระทัง่เขา้สู่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ท่ีโลกมีพฒันาการไร้

พรมแดนทาํใหก้ารติดต่อกนัระหวา่งประเทศเพิ่มมากเป็นทวคูีณ ผา่นธุรกิจการเป็นเจา้บา้นและการท่องเท่ียว 

และเป็นจุดเปล่ียนท่ีพลิกวกิฤติความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุใหเ้ป็นโอกาสทองทางการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนไดจ้ดัการใหค้วามแตกต่างทางชาติพนัธ์ุกลายมาเป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียวกนั 

เอกลกัษณ์ชาติพนัธ์ุดา้นความเป็นอยูโ่ดยเฉพาะรูปลกัษณ์ของบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั การแต่งกายรูปทรงสีสัน

เฉพาะกลุ่มและรสชาติอาหารการกิน อีกทั้งงานฝีมือหตัถกรรม (ท่ีมาในรูปของของท่ีระลึก) ฯลฯ เป็นส่ิงดึงดูด

ความสนใจผูม้าเยอืนทัว่ทุกสารทิศ ทุกวนัน้ีชาวจีน ชาวอีนเดีย และกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ในมาเลเซียอาจจะยงั

                                                           
คาํสาํคญั  

กลุม่ชาติพนัธ์ุ, ลกัษณะชาติพนัธ์ุ, การท่องเท่ียววฒันธรรมชาติพนัธ์ุ 
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ไม่ไดรั้บสิทธิต่าง ๆ จากรัฐบาลเพิ่มข้ึน แต่ทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุก็มีโอกาสพอ ๆ กนัในการนาํเสนอเอกลกัษณ์ชาติ

พนัธ์ุของตนผา่นบริบทการท่องเท่ียววฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


