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บทที ่5 

การท่องเที่ยววฒันธรรมชาติพนัธ์ุ1 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมไร้ควนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเท่ียวเป็น

นายจา้งรายใหญ่ท่ีสุดของโลก คาดกนัวา่จะนาํรายไดส่้งออกมากกวา่อุตสาหกรรมใด ๆ ในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 

21 (Garrison, 1989, 4) เป็นไปไดท่ี้วา่ความสาํคญัของการท่องเท่ียววฒันธรรมนั้นยิง่ใหญ่พอ ๆ กบัความสาํเร็จ

ทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนสามารถเขา้ถึงทัว่ทุกมุมโลก การท่องเท่ียวจึงเป็น

ส่วนภายในทั้งของวฒันธรรมโลกและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (Urry, 1990) ขณะท่ีการท่องเท่ียวขยายตวั ผลผลิตการ

ท่องเท่ียวก็มีความหลากหลายมากข้ึนเช่นกนั ในส่วนของตลาดสาํคญัท่ีเพิ่มอยูต่ลอดมาคือการท่องเท่ียว

วฒันธรรมชาติพนัธ์ุซ่ึงมีลกัษณะเด่น ๆ เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมีประสบการณ์ของความเป็นอ่ืน

ทางวฒันธรรม เป็นท่ีประจกัษช์ดัแลว้วา่นกัท่องเท่ียววฒันธรรมสนใจในวฒันธรรมวถีิประเพณี และแบบ

แผนการดาํเนินชีวติของผูค้นกลุ่มชาติพนัธ์ุ ชนเผา่และความเป็นชาติพนัธ์ุของคนในสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ความเป็นชาติพนัธ์ุในสังคมเมือง การท่องเท่ียววฒันธรรมอาจรวมถึงการเดินทางไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวแบบ

เชา้ไปเยน็กลบัหรือพกัคา้งคืนกบัชนเผา่หรือชาวบา้น กิจกรรมน้ีเป็นท่ีนิยมมากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละอเมริกากลาง การท่องเท่ียววฒันธรรมอาจส่งผลกระทบต่อผูค้นในปลายทางแหล่ง

ท่องเท่ียวหากการจดัการท่องเท่ียวไม่มีระบบและไร้ระเบียบท่ีทาํใหช้าวบา้น ชนพื้นถ่ิน ฯลฯ ถูกลดความสาํคญั

ลงราวกบัวา่แหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นสวนสัตวม์นุษยเ์พราะผูม้าเยอืนละเมิดสิทธิความเป็นมนุษยเ์ช่น อยากดูวา่

ชาวเลดาํนํ้าอยา่งไรก็โยนเงินเหรียญลงทะเลเพื่อใหเ้ด็ก ๆ ชาวเลงมหาเศษสตางค ์ หรืออยากดูประเพณีชาวเขาอา

เข่า (อีกอ้) โลชิ้งชา้นอกเทศกาลปีใหม่ก็ขอใหบ้ริษทัทวัร์จดัแจงใหมี้การโลชิ้งชา้ (ปลอม ๆ) อะไรเช่นน้ี อยา่งไร

ก็ตามหากมีการจดัการท่องเท่ียววฒันธรรมชาติพนัธ์ุอยา่งระมดัระวงัแลว้การท่องเท่ียวก็จะเสริมภาพลกัษณ์ของ

กลุ่มชาติพนัธ์ุและนาํผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาใหแ้ละอาจช่วยฟ้ืนฟูแบบแผนประเพณีบางอยา่งอนัจะสร้าง

ความภาคภูมิใจทางวฒันธรรมใหแ้ก่คนในชุมชนได ้(Smith 2003, 117) 

 

                                                           
1ขอขอบคณุอาจารย์ ดร.เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิและอาจารย์ทรงพล จนัทรเพชร ท่ีช่วยให้มีประสบการณ์ภาคสนามท่ีประเทศ

มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์อนัเป็นแรงบนัดาลใจในการเขียนบทความนี ้
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 ฮารอนและเวเลอร์ (Harron and Weiler 1992) กล่าวถึงการท่องเท่ียวชาติพนัธ์ุวา่หมายถึงการท่ี

นกัท่องเท่ียวเขา้ไปเยอืนวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มของเจา้บา้นโดยตรงและไดส้ังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมพิธีประเพณีต่าง ๆ ไปพร้อมกบัเจา้บา้น แมว้า่บางกรณีผูม้าเยอืนอาจไม่ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์แบบ

เผชิญหนา้กบัคนทอ้งถ่ิน แต่การไปเยอืนก็คือไดรั้บรู้เร่ืองราวของมนุษยใ์นแง่มุมต่าง ๆ โดยทัว่ไปการท่องเท่ียว

วฒันธรรมชาติพนัธ์ุรวมถึงการไปเยอืนชนเผา่ดั้งเดิมหรือชนกลุ่มนอ้ยในถ่ินของคนเหล่านั้น ถ่ินท่ีพาํนกัของ

กลุ่มน้ีอาจอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติหรืออยูใ่นป่า ในทะเลทรายหรือในเขตเทือกเขา ตอ้งยอมรับวา่ถ่ินท่ีอยูข่อง

กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีเขา้ถึงยาก ประเด็นเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัและสิทธิเหนือท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัญหาเสมอมาสาํหรับกลุ่ม

ดั้งเดิมเหล่าน้ี เช่นพอรัฐประกาศเขตป่าสงวนก็ทาํใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยูม่านานหลายช่วงอายตุอ้งยา้ยท่ีอยู ่แต่

ในทางปฏิบติัการท่องเท่ียวก็สามารถหาทางเขา้ไปถึงถ่ินท่ีอยูข่องเขาเหล่านั้นได ้

 ในแง่ของนิยามศพัทค์าํวา่ “ชาติพนัธ์ุ” คือการระบุวา่ใครเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุโดยเปรียบเทียบกลุ่มชาติ

พนัธ์ุนั้นกบักลุ่มอ่ืน เช่นคนไทยพูดถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุจีนในยา่นเยาวราชเพราะคาํนึงถึงความแตกต่างดา้นต่างๆ 

ของผูค้นในถ่ินไชน่าทาวน์กบัแบบแผนชีวิตของผูอ่ื้น บุคคลในกลุ่มชาติพนัธ์ุจะสาํนึกในความเป็นกลุ่มชาติ

พนัธ์ุของตนก็เน่ืองจากถูกมองวา่เป็นคนต่างกลุ่ม การพยายามทาํความเขา้ใจเร่ืองราวของกลุ่มชาติพนัธ์ุจึงตอ้ง

พิจารณาเอกลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ (Ethnic identity) ลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางสังคมวฒันธรรม 

ขณะเดียวกนัก็เล่ียงไม่ไดท่ี้จะกล่าวถึงลกัษณะทางชาติพนัธ์ุ (ethnicity) บุคคลจะรู้สึกวา่ตนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี

แตกต่างกบัคนกลุ่มอ่ืนก็เพราะมีบรรพบุรุษและมีชะตากรรมร่วมกบัคนในกลุ่มของตน ลกัษณะพื้นฐานท่ีพอจะ

บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมีร่วมกนัอาจไดแ้ก่ เช้ือชาติ (สีผวิ หนา้ตา ฯลฯ) ศาสนา ภาษา อาชีพ และ

ถ่ินท่ีอยู ่ 

หากยอ้นพิจารณาปัญหาชาติพนัธ์ุ ก่อนปี ค.ศ. 1500 จะเห็นวา่ปัญหาดงักล่าวไม่น่าจะซบัซอ้นนกัเพราะ

ช่วงเวลานั้นเกือบจะไม่มีการติดต่อกนันอกดินแดน การคา้ขายแลกเปล่ียนกนัมีอยูบ่า้งเล็กนอ้ย แมใ้นกรณีของ

การคา้ระยะทางไกลระหวา่งยโุรปกบัจีน (กรณีเส้นทางสายไหม) หรือแอฟริกากระนั้นก็ไม่ใช่เป็นการติดต่อ

โดยตรงระหวา่งผูค้นในสังคมเหล่านั้นเพราะสินคา้จะผา่นพอ่คา้คนกลางเป็นหลกั อยา่งกรณีของการคา้บน

เส้นทางสายไหมพอ่คา้ชาวมุสลิมจากดินแดนทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียนจะเป็นผูเ้ดินทางไปคา้ขายกบัจีน เท่ียวกลบัก็

นาํสินคา้จากจีนมาแลกเปล่ียนแถบตลาดยา่นเมดิเตอร์เรเน่ียนต่อไป แต่การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกจากทวปี

ยโุรปสู่เอเชียและแอฟริกาไดท้าํใหผู้ค้นจากสามทวปีตอ้งเขา้มาติดต่อกนัมากข้ึนในเวลาต่อมานบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 
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1498 ท่ีชาติปอร์ตุเกสนาํโดยวาสโก คา กามา แล่นเรือมาถึงชายฝ่ังประเทศอินเดีย จากนั้นการติดต่อกนัโดยตรง

เพื่อจุดประสงคท์างการเมืองและเศรษฐกิจก็เพิ่มมากข้ึน ราวปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ดินแดนส่วนใหญ่ของ

เอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้กอยูใ่ตก้ารปกครองของรัฐบาลอาณานิคมชาติยโุรป ช่วงปลาย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 การเมืองของชาติยโุรปขยายไปทัว่ทั้งเอเชีย เศรษฐกิจของดินแดนแถบน้ีตอ้งปรับเปล่ียนเพื่อ

สนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมยุโรป การผลิตเฉพาะทางปรากฏชดัเจน เช่น ศรีลงักาเป็นอาณานิคมท่ีผลิต

ชาเป็นหลกัส่วนมาลายานั้นผลิตยางพารา พม่าเนน้การเพาะปลูกขา้ว ในรัฐเบงกอลของอินเดียเนน้ผลิตปอป่าน 

การเพิ่มผลผลิตดงักล่าวจาํเป็นตอ้งนาํเขา้แรงงานพิเศษจากหลายแหล่ง ชาวอินเดีย (ใต)้ และชาวจีนถูกเกณฑใ์ห้

เป็นแรงงานในสวนยางพาราในมาลายา (Peoples and Bailey, 1988: 392) ชาวจีนท่ีมาเป็นกุลีในสมยันั้นส่วน

ใหญ่มาจากชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องกวางตุง้และฝเูจ้ียน ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งมีทั้งจีน

กวางตุง้ ฮกเก้ียน แตจ๋ิ้ว แคะ และไหหลาํ แต่ละกลุ่มจึงไม่อาจส่ือสารระหวา่งกนัดว้ยภาษาของตน อีกทั้งยงัมีวถีิ

ชีวติและความชาํนาญดา้นการอาชีพต่างกนั และก็มกัจะเป็นอริกนัอยูเ่สมอ (Taylor et al, 2005: 175) และน่ีคือ

รากฐานของการเกิดพหุสังคมในประเทศมาเลเชียและสิงคโปร์ในเวลาต่อมา ประเทศมาเลเซียประกอบดว้ยพื้นท่ี 

2 ส่วนคือส่วนท่ีเป็นคาบสมุทรมาเลเซียและส่วนท่ีเป็นซาบาห์กบัซาราวคัท่ีอยูต่ามแนวชายขอบตอนเหนือของ

เกาะบอร์เนียว ปัจจุบนัมาเลเซียมีประชากรประมาณ 28,719.5 ลา้นคน จากกลุ่มชาติพนัธ์ุ 178 กลุ่ม แบ่งเป็นชาว

มาเลยผ์ูน้บัถือศาสนาอิสลาม 53.3 เปอร์เซ็นต ์ผูไ้ม่ใช่มุสลิมประมาณ 39.6 เปอร์เซ็นตท่ี์แยกออกเป็นชาวพุทธ 

19.2 เปอร์เซ็นต ์คริสเตียน 9.1 เปอร์เซ็นต ์ฮินดู 6.3 เปอร์เซ็นต ์ผูน้บัถือลทัธิขงจ้ือ 5.0 เปอร์เซ็นต ์ชนเผา่ท่ีอยู่

ตามเกาะซาบาห์และซาราวคันบัถือผสีางนางไมแ้บบดั้งเดิม หลายกลุ่มเช่นชาวดยคั (ชาวนํ้า) และอิบานเลิกถือ

ภูตผหีนัไปเขา้รีตในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาธอลิก 

ในยคุสมยัอาณานิคมองักฤษใชน้โยบายแบ่งแยกและปกครองดินแดนอินเดีย พม่า และมาเลเซีย ชาว

มาเลยเ์จา้ถ่ิน ชาวจีนโพน้ทะเลและชาวอินเดียไม่เคยอยูใ่นชุมชนเดียวกนั องักฤษกาํหนดใหช้าวจีนอยูใ่นยา่น

เมือง ชาวมาเลยใ์หอ้ยูต่ามทอ้งถ่ินชนบท ส่วนแรงงานอินเดียใหท้าํงานรับจา้งตามสวนยางพารา (Abdullah, 

2002) ชาวจีนอพยพเขา้มาอยูใ่นดินแดนมาเลเซียประกอบอาชีพตามความถนดั เช่น คา้ขาย ทาํเหมืองแร่ ในฐานะ

ลูกจา้งบริษทัองักฤษเพราะชาวมลายไูม่อยากทาํงานดา้นน้ี องักฤษจึงสนบัสนุนชาวจีน ประกอบกบัท่ีชาวจีน

ขยนั ประสบความสาํเร็จในทาํไร่สัปปะรด ทาํสวนยางและปลูกเคร่ืองเทศและมีฐานะมัง่คัง่ในเวลาต่อมา ขณะท่ี

ชาวมลายยูงัคงอยูใ่นระบบเศรษฐกิจแบบจารีตดว้ยการเป็นชาวนาและชาวประมงรายยอ่ย ภายหลงัไดรั้บเอกราช
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ในวนัท่ี 13 สิงหาคม  ค.ศ. 1957 รัฐบาลภายใตก้ารนาํของชาวมลายเูร่ิมริดรอนสิทธิต่าง ๆของจีนโดยประกาศใช้

รัฐธรรมนูญเมอร์เดกาท่ีใหสิ้ทธิพิเศษแก่ชาวมลายดูา้นต่าง ๆ ในเวลาต่อมารัฐบาลยงัไดอ้อกนโยบายภูมิปุตราท่ี

ใหสิ้ทธิดา้นการศึกษา เศรษฐกิจการลงทุนและโอกาสทางการเมืองแก่คนมาเลเซียเช้ือสายมลายหูรือเช้ือสายอ่ืน 

ๆ ท่ีเป็นมุสลิมท่ีตั้งถ่ินฐานอยูเ่ดิมรวมถึงชนเผา่ชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูต่ามเกาะแก่งต่าง ๆ ของประเทศ 

นโยบายขา้งตน้กดดนัใหส้ถานะของกลุ่มชาติพนัธ์ุจีน แขก (อินเดีย) และกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีมีถ่ินกาํเนิด 

นอกอาณาเขตประเทศมาเลเซีย ตกอยูใ่นฐานะประชากรชั้นสองไม่มีสิทธิเท่าเทียมลูกหลานภูมิบุตร นบัเป็นการ

สร้างความเหล่ือมลํ้าทางสังคมท่ีไม่ค่อยปรากฏในโลกยคุสมยัใหม่  ช่องวา่งระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุมาเลเซียกบั

กลุ่มอ่ืน ๆ นาํไปสู่การจราจลในปี ค.ศ. 1969 ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติ 431 คน และการสูญเสียทรัพยสิ์นอีกเป็นจาํนวน

มาก 

ยิง่ถูกกดดนัมากประชากรชั้นสองก็ยิง่เกาะกลุ่มกนัแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน ทั้งน้ียนืยนัไดจ้ากการสร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุจีนแห่งรัฐปีนงัอนัมีจอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวง กล่าวไดว้า่เป็นรัฐเดียว

ในประเทศภูมิปุตราท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุจีนมีอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง สมยัอาณานิคม

จอร์จทาวน์เป็นเมืองท่าสาํคญั เม่ือหมดยคุอาณานิคมชาวจีนส่วนใหญ่เป็นผูค้รอบครองธุรกิจสาํคญั ๆ เศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมและดา้นธุรกิจการคา้เจริญรุ่งเรือง กลุ่มชาติพนัธ์ุในเมืองต่างมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัผา่น

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวอนัเป็นธุรกิจท่ีทุกคนบนเกาะต่างมีส่วนไดส่้วนเสีย ความสาํเร็จแห่งการรวมพลงักลุ่มชาติ

พนัธ์ุของประชาชนบนเกาะปีนงัยนืยนัไดจ้ากการช่วยกนับูรณปฏิสังขรณ์บา้นเก่าเมืองแก่ใหมี้รูปลกัษณ์แสดง

ความโดดเด่นแห่งภูมิสถาปัตยยคุอาณานิคม กระทัง่ปี ค.ศ. 2008 (George Town World Heritage INC) องคก์าร

การศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติไดข้ึ้นทะเบียนเมืองจอร์จทาวน์และเมืองมะละกาให้

เป็นมรดกโลก ดว้ยมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครในดินแดนตะวนัออกกลางและในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การ

ไดรั้บยกยอ่งน้ีช่วยดึงดูดใหผู้ค้นในภูมิภาคเอเชียยโุรปและอเมริกาเดินทางไปเยอืนเมืองทั้งสองมาโดยตลอด 
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จอร์จทาวน์เป็นเมืองมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดจ้ดัแบ่งออกเป็นบริเวณวฒันธรรม ยา่นน่านนํ้า ยา่น

ธุรกิจ เขตพกัผอ่นหยอ่นใจ เขตผูป้ระกอบการมรดก (ภูมิปัญญา) เขตการลงทุนและกลุ่มสะพานของคนตระกูล

แซ่ต่าง ๆ ท่ีปลูกบา้นเรือนติดต่อกนัยืน่ลงไปในทะเล นกัท่องเท่ียวอาจเพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพอาคาร

สถานท่ีรูปลกัษณ์แบบเกรโก-โรมนั (กรีกผสมโรมนั) ซ่ึงเป็นแบบแปลนอาคารสถานท่ีท่ีนิยมกนัมากในยคุอาณา

นิคมสาํหรับผูมี้ความรู้ประวติัศาสตร์ศิลปะและภูมิสถาปัตยก์็อาจเตม็อ่ิมกบัการไดส้ัมผสัทศันารูปแบบอาคาร

และการตกแต่งไดอ้ยา่งไม่รู้สึกหน่ายแต่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ดงักล่าวก็อาจเห็นวา่ตึกราม

บา้นเรือนในแหล่งมรดกโลกแห่งน้ีดูคลา้ยกนัไปหมด และส่ิงท่ีเพิ่มสีสันใหก้ารท่องเท่ียวเมืองมรดกโลกแห่งน้ีมี

ชีวติชีวาคือการไดส้ัมผสักบัแบบแผนวถีิความเป็นอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ผา่นเทศกาลงานประเพณีทั้ง

โอกาสปกติตามท่ีระบุไวใ้นปฏิทินประเพณีประจาํปี และเทศกาลโอกาสพิเศษท่ีจดัข้ึนในวาระต่าง ๆ ภายในปี 

ค.ศ. 1991 ท่ีรัฐบาลมาเลเซียภายใตก้ารนาํของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเดร์ โมฮมัหมดั ไดป้ระกาศวสิัยทศัน์  

วา่มาเลเซียจะตอ้งเป็นประเทศพฒันาแลว้ใหไ้ดใ้นปี 2020 โดยเฉพาะประเด็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น 

ทุกรัฐบาลจะตอ้งใหมี้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 7% ต่อปี (ตามค่าจริง) ทุกปีตลอด 30 ปี จากปี 1990 

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติจะเท่ากบั 115,000 ลา้นริงกิต เม่ือถึงปี 2020 GDP จะตอ้งเพิ่มเป็น 920,000 ลา้นริง

กิต (คิดตามค่าเงินในปี 1990) วสิัยทศัน์ 2020 มีผลกระตุน้เศรษฐกิจชาติมาเลยไ์ปทัว่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ

ธุรกิจการเป็นเจา้บา้นและการท่องเท่ียว ในปีนงัมีโรงแรมหรูระดบั5 ดาวเกิดใหม่ 9 แห่ง เฉพาะการจองกบั 

Expedia มีโรงแรม 5 ดาวใหเ้ลือกถึง 3 โรงแรม โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเช่ือมโยงกบัการ

ท่องเท่ียวเป็นสาํคญั รวมทั้งสนามบิน โรงแรม ท่าเทียบเรือ ทางรถไฟ แหล่งดึงดูดในการท่องเท่ียว 

หา้งสรรพสินคา้ ฟาร์ม สวนสัตว ์ร้านคา้ของท่ีระลึกชาติพนัธ์ุ ร้านของโบราณและร้านปลอดภาษี สนามบิน

นานาชาติปีนงัไดรั้บการปรับใหส้มกบัการเป็นสนามบินนานาชาติ มาเลเซียและสิงคโปร์ตกลงร่วมกนัสร้าง

รถไฟวิง่อตัราเร็ว (HSR) เช่ือมโยงระหวา่งกวัลาลมัเปอร์และสิงคโปร์ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี ค.ศ. 2020 เป็นท่ี

คาดหวงักนัวา่รถไฟน้ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนเป็นทวคูีณได ้ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว กลุ่มชาติพนัธ์ุ รัฐ 

เทศบาลเมือง และองคก์รต่าง ๆ ต่างสนบัสนุนและทาํการตลาดลกัษณะชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมใหแ้ก่

นกัท่องเท่ียวนานาชาติ (Wood, 1997: 2) โดยเฉพาะรัฐนั้นเล็งเห็นความสาํคญัและความสัมพนัธ์ระหวา่งการ

ท่องเท่ียวกบัลกัษณะชาติพนัธ์ุ ดว้ยมีตวัอยา่งจากหลายประเทศ เช่น จีนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีรัฐพึ่งประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครองได ้เห็นไดจ้ากการจดัใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ออกมาแสดงร่วมร้ิว

ขบวนในพิธีเปิดและปิดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกปี 2008 ท่ีกรุงปักก่ิง หรือกรณีของแอฟริกาใตซ่ึ้งมีกลุ่มชนเผา่
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นบัร้อย และไดมี้การจดัการท่องเท่ียววฒันธรรมชาติพนัธ์ุภายใตช่ื้อ “South Africa Cultural Village” โดยจดัใหผู้ ้

มาเยอืนไดมี้ประสบการณ์ร่วมกบักลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ อาทิ เผา่ซูลู ทส์วานา โซห์ซา นดิเบล เวนดาและเผา่ซาน

กนั นกัท่องเท่ียวจะไดร่้วมรับประทานอาหารพื้นเมืองรอบกองไฟไดเ้ตน้ร้องรําทาํเพลงแบบพื้นบา้น ไดฟั้งการ

เล่านิทานตาํนานชนเผา่ ฯลฯ คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวมาเลเซีย (MTPB) มีบทบาทสาํคญัในการ

สนบัสนุนใหป้ระเทศมาเลเซียเป็นปลายทางของทางเลือกมาเท่ียวระดบันานาชาติโดยจดัใหมี้สาํนกังานตวัแทน

อยูใ่นประเทศต่าง ๆ มากถึง 29 ประเทศและมีการนาํเสนอและเปล่ียนภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวประเทศมาเลเซีย

ตลอดมาจากคาํขวญัคร้ังแรก “Beautiful Malaysia” มาเป็น ‘Only Malaysia’จากนั้นก็เปล่ียนมาเป็น ‘Fascinating 

Malaysia’ กระทัง่ปัจจุบนัท่ีเป็นโฆษณาท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายจริงเพราะ ‘Malaysia, Truly Asia’ เป็นคาํโฆษณา

เชิญชวนท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือหลายช่องทางทั้งส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือโทรทศัน์ โดยเฉพาะท่ีเป็นโฆษณา

ส่วนหน่ึงของช่องข่าว CNN ท่ีสามารถกระจายขอ้มูลไดท้ัว่โลก นอกจากน้ียงัมีการรณรงคแ์ละโครงการ

ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ อีกท่ีออกมาเพื่อดึงดูดการมาเยอืนระดบันานาชาติ อาทิ  

- Malaysia My 2nd Home (MH2H ท่ีออกมาในปี คศ 1996)  

- Make it Malaysia (ท่ีออกมาในปี คศ 2005) 

- Visit Malaysia Year 2007-MICE activities (เนน้การเชิญชวนประชุมและจดันิทรรศการท่ีมาเลเซีย)  

- Mesra Malaysia (โครงการโชวค์วามเป็นเจา้บา้นของมาเลเซีย) (Mosbah 2014)  

ในเทศกาลท่องเท่ียวโอกาสพิเศษดงักล่าวกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ของมาเลเซียมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ ฝ่าย

จดัการท่องเท่ียวไดว้างกาํหนดหมายใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุมาเลเซีย จีน จีนลูกผสม (บะบ๋า ยะหยา) แขก (ฮินดู

มาเลเซีย) และกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ไดน้าํศิลปะประจาํกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนออกมาแสดงทั้งการเตน้ร้องรําทาํ

เพลงและการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้สีสันเอกลกัษณ์ประจาํลกัษณะชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะชุดเส้ือผา้สตรีรัดรูปท่ีตดัจาก

ผา้ปาเตะ ท่ีเรียกตามภาษามาเลยว์า่ “โสร่ง เคบายา” นั้นกาํหนดใหส้ตรีผูร่้วมงานใส่ตลอดงาน ส่วนผูช้ายก็แต่ง

ชุดประจาํชาติมาเลเซียอยา่งท่ีเรียกวา่ “บาจูมลาย”ู 
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กรณีของสิงคโปร์การจดัการท่องเท่ียววฒันธรรมชาติพนัธ์ุดาํเนินไปอยา่งเขม้ขน้เช่นเดียวกบัมาเลเซีย 

หรืออาจจะมากกวา่มาเลเซียเพราะขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว กล่าวคือคณะกรรมการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวสิงคโปร์ (STPB) ซ่ึงตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นหน่วยงานรัฐท่ีพยายามท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวจาก

ตลาดนานาชาติโดยเปิดสาํนกังานเขตโพน้ทะเล 15 แห่ง คือ ในนครแฟร้งเฟิร์ต ลอนดอน ซูริค ปารีส นิวยอร์ค 

ลอส แองเจลิส ชิคาโก โตรอนโต ซิดนีย ์เพิอร์ท โตเกียว โอซากา โซล ฮ่องกง และไทเป นอกจากน้ียงัมี

คณะกรรมการการท่องเท่ียวในอินเดีย จีน ตะวนัออกกลาง และยโุรปเหนือ แมจ้ะมีทรัพยากรธรรมชาติเพียง

เล็กนอ้ย แต่กระนั้นสิงคโปร์ก็ลงทุนขนานใหญ่ท่ีจะชวนผูค้นทัว่โลกใหม้าเยือน ทั้งน้ีเพราะสิงคโปร์ทราบดีวา่

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดก้อ้นใหญ่ดว้ยการนาํวถีิธรรมเนียมจากพหุวฒันธรรมมาแปลง

เป็นสินคา้สู่ตลาดการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ของวถีิชาติพนัธ์ุไดรั้บการเนน้ย ํ้าซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกในส่ิงดึงดูดความสนใจ

นกัท่องเท่ียว อาทิ พื้นท่ีชอปป้ิง สถานท่ีแห่งการสักการะบูชา เทศกาลงานประเพณี วนัหยดุ อาหาร และ

ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม บนแผน่พบัของทางการและคู่มือนาํเท่ียวจะใหค้วามประทบัใจกบัลกัษณะชาติ

พนัธ์ุ 4 กลุ่ม คือ จีน (c) มาเลย ์(M) อินเดีย (I) และกลุ่มอ่ืน ๆ  (O) ท่ีเวลาพูดถึงการท่องเท่ียววฒันธรรมชาติพนัธ์ุ

หรือการนาํเสนอเอกลกัษณ์ชาติพนัธ์ุจะเรียกยอ่ ๆ วา่ CMIO ในปฏิทินเทศกาลงานโอกาสต่าง ๆ STPB จะ

ส่งเสริมเทศกาลและการเฉลิมฉลองโอกาสสาํคญั ๆ ของแต่ละชาติพนัธ์ุ โดยเร่ิมท่ีเทศกาลตรุษจีน เทศกาลชินเก 

(Chingay) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมฉลองตรุษจีน มีขบวนพาเหรดท่ีมีนกัแสดงจากทัว่โลกเขา้ร่วมดว้ย 

เทศกาลสารทอุทิศบุญแก่วญิญาณผทีั้งหลาย (Hungry Ghost Festival) ท่ีปกติจดัในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ (ทั้ง 4 เทศกาลเป็นของกลุ่มจีน) เทศกาลฮารีรายอปัวซาฉลองการถือศีลอดของชาวมุสลิม

มาเลย ์เทศกาลไทปูซมัและเทศกาลดีพาวลี (เดือนตุลาคม) (เทศกาลของฮินดูอินเดีย) และงานฉลองวนัชาติ 

เพราะชาวจีนเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์การจดังานชินเกจึงพิถีพิถนัเป็นท่ีสุดประกอบดว้ยขบวนเรือ 

โชวก์ารต่อยมวย การเชิดสิงโต เชิดมงักร เดินบนไมต่้อขา กายกรรมจีน ง้ิว ฯลฯ และสีสันจากชาติพนัธ์ุท่ีเป็น

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสิงคโปร์ประชาสัมพนัธ์มาโดยตลอดก็คืออาหารของกลุ่มชาติพนัธ์ุเช่น ก๋วยเต๋ียว (ของ

จีน) เน้ือสะเตะ เมนูเด็ดของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และแกงกระหร่ีกบัมะตะบะ (ของแขกอินเดีย) ในทางปฏิบติั

อาหารในสิงคโปร์แสดงใหเ้ห็นการผสมผสานเมนูอาหารของชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เช่น สตรูฉบบัสูตรของจีนและหวั

ปลาหมอ้ไฟ อาหารถูกหลกัศาสนาอิสลาม (Halal) ก๋วยเต๋ียวแบบจีนและสลดัแขกท่ีมีส่วนผสมผกัทอ้งถ่ินและ

เคร่ืองเทศท่ีรับประทานกนัไดทุ้กกลุ่มชาติพนัธ์ุ (Leong, 1997: 87-88) ปัจจยัดา้นอาหารชาติพนัธ์ุ การคมนาคม
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สะดวก บา้นเมืองสะอาด ผูค้นมีระเบียบวนิยัและสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าราคาถูกเหล่าน้ีคือปัจจยัสาํคญัท่ีดึงดูด

ความสนใจผูม้าเยอืนสิงคโปร์ 

อยา่งไรก็ตามสาํหรับนกัชิมชอ้นทองแลว้อาหารการกินของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีประเทศมาเลเซียน่าสนใจกวา่

ท่ีสิงคโปร์อยูม่าก นกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมทัว่โลกมาเท่ียวล้ิมลองอาหารมุสลิมท่ีมาเลเซียก็เพราะมุสลิมมาเลเซีย

ประกาศไปวา่ตนเป็นเจา้ภาพการท่องเท่ียวอิสลาม มีทั้งการบริการท่ีพกัโรงแรมอาหารและการจดัหาทรัพยากร

การท่องเท่ียวเป็นไปตามหลกัศาสนาโดยแท ้สมกบัตราเคร่ืองหมาย “Halal hub” ท่ีติดประกาศอยูโ่ดยทัว่ไปใน

มาเลเซีย (Shafaei ค.ศ. 2015: 97-104) กระนั้นก็ผอ่นปรนกิจกรรมการท่องเท่ียวบางอยา่ง เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอ

ลกอฮอลล ์การนุ่งห่มเส้ือผา้นอ้ยช้ิน นอนอาบแดดและเสิร์ฟอาหารท่ีมีส่วนผสมเน้ือหมูไดใ้นภตัตาคาร ส่ิง

เหล่าน้ีผอ่นปรนใหไ้ดใ้นแหล่งท่องเท่ียว การดึงดูดตลาดการท่องเท่ียวเฉพาะทางเช่นน้ีช่วยเปิดพื้นท่ีการ

ท่องเท่ียวใหข้ยายขอบเขตยิง่ข้ึน คือไดท้ั้งนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมจากทัว่โลกและนกัท่องเท่ียวทัว่ไปก็สามารถหา

ความสนุกสาํราญท่ีแหล่งท่องเท่ียวของมาเลยเ์ซียได ้การไดป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ โดยตรงคือกาํไรของการ

เดินทางท่องเท่ียว ประสบการณ์อาหารม้ือเชา้แบบมุสลิมมาเลยก์็คือเมนู ‘นาซิเลมะถ’์ คือขา้วหุงกบักะทิ

รับประทานคู่กบั “แซมบลันํ้าจ้ิมรสเด็ด มีปลากะตกัแหง้ทอด ถัว่ลิสงคัว่ และไข่ตม้เป็นเคร่ืองเคียง” หากคิดวา่ยงั

ไม่อ่ิมก็ขอ ‘เรนดงั’ เน้ือหรือเรนดงัไก่มารับประทานคู่กบันาชิเลมะถ ์สองรายการน้ีคือเอกลกัษณ์อาหารส่วน

หน่ึงของมาเลยท่ี์มีจุดเด่นในการใชเ้คร่ืองเทศและสมุนไพรคลา้ยกนักบับกักุ๊ดเต๋หรือซุปกระดูกหมูกบัเคร่ืองตุ๋น

ยาจีน (หรือซ่ีโครงหมูตุ๋นยาจีน) เมนูม้ือเชา้ของชาวจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์และชาวจีนประเทศอ่ืน ๆ นยัวา่เป็น

อาหาช่วยบาํรุงเลือดและทาํใหผ้วิพรรณดี  

ถา้เป็นม้ือเชา้ท่ีมะละกาคงไม่มีร้านใดบนถนน JohkerWalk (ถนนคนเดิน) ท่ีมีลูกคา้มาเขา้แถวรอคิวยาว

เหยยีดเพื่อรับประทานขา้วมนัไก่สูตรไหหลาํท่ี     เสิร์ฟมาพร้อมกบัขา้วสวยป้ันเป็นลูกกลม ๆ พร้อมนํ้าจ้ิมไก่รส

เด็ดออกเผด็หวาน อาหารดงัของชาวมาเลเซียเช้ือสายอินเดียมีหลายรายการ เช่น นาซิ กนัดาร์บิรยานี จาปาตี 

และโด๊โซ่ ส่วนกลุ่มชาวจีนลูกผสมมาเลเซียหรือท่ีรู้จกัในนามบะบ๋ายะหยา (เปอรานากนั) ซ่ึงมีถ่ินฐานกระจาย

อยูท่ ัว่ไปโดยเฉพาะท่ีมะละกาและสิงคโปร์ก็มีเมนูอาหารเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงคือหลกัซา (Laksa) ก๋วยเต๋ียวนํ้าใส่

กะทิและเคร่ืองแกงเผด็ ผสมฟองเตา้หู ้ลูกช้ินปลา กุง้ หอย ท่ีเสิร์ฟมาพร้อมนํ้าพริก แต่งหนา้ดว้ยใบหลกัซา 

ระยะหลงัมีการผสมผสานเอกลษัณ์ของหลกัซาแบบซาราวคั หลกัซาแบบยะโฮร์ หลกัซาแบบกลนัตนัและหลกั

ซาแบบปีนงั ตวัอยา่งเมนูหลกัซาท่ีกล่าวมาสะทอ้นการหยบิยมืเอกลกัษณ์อาหารจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนมาปรุงแต่ง

เพื่อสนองความตอ้งการนกัท่องเท่ียวน่าจะเป็นปรากฏการณ์ทัว่ไป ทั้งน้ีรวมทั้งเมนูฉ๋าก๋วยเต๋ียวหรือผดัหม่ีท่ีเดิม
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เป็นอาหารของกรรมกรชาวจีน แต่บดัน้ีฉ่าก๋วยเต๋ียวใส่กุง้ ใส่หอยไดเ้ป็นรายการอาหารฮาลาลของชาวมุสลิม

มาเลเซียไปแลว้  ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีคืออาหารม้ือเชา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้งหลายในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 

และหากเป็นคราวเทศกาลงานประเพณีในแต่ละโอกาสก็จะมีอาหารเป็นการเฉพาะกิจอีก นบัเป็นการใช้

ทรัพยากรทางชาติพนัธ์ุเพื่อดึงดูดความสนใจผูม้าเยอืนได ้การพยายามเพิ่มวาระการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึนดงั

ปรากฏในปฏิทินฤดูกาลท่องเท่ียวต่อไปน้ีจึงตอ้งคิดคน้รายการอาหารใหห้ลากหลายตอบรับกบัความตอ้งการผู ้

มาเยอืนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ฤดูกาลท่องเท่ียวและเทศกาลงานประเพณี 

มกราคม 

- การแข่งเรือนานาชาติ จดัข้ึนท่ี Royal LankawiYatch Club เกาะลงักาว ี

- เทศกาลโคมไฟ จึดข้ึนบนถนนยองเกอร์ในเมืองมะละกา ตามบา้นเรือนและโบราณสถานประดบั

โคมไฟ เป็นถนนคนเดินมีร้านอาหารและศิลปวฒันธรรมชาติพนัธ์ุ 

- เทศกาลไทปูซมั เทศกาลใหญ่ของชาวฮินดู (บางปีอาจจดัในเดือนกุมภาพนัธ์) จดัท่ีถํ้าบาตู 

กวัลาลมัเปอร์ เทิดพระเกียรติเทพเจา้มูรูกา้ มีขบวนราชรถและการทรมานตนดว้ยเหล็กแหลมของ

เหล่าสาวก 

กุมภาพนัธ์ 

- วนัดินแดนแห่งสหพนัธรัฐ “ซิต้ีเดย”์ จดัท่ีกวัลาลมัเปอร์ เพื่อระลึกการประกาศเป็นสหพนัธรัฐ 

- เทศกาลตรุษจีน จดัท่ีไชน่าทาวน์ของทุกเมือง 

มีนาคม 

- เทศกาลอาหารนานาชาติ จดัท่ี International Sports Arena เมืองปีนงั 

เมษายน 

- Malaysia Water Festival จึดข้ึนท่ี Desaruเมืองชายฝ่ังทะเลในรัฐยะโฮห์และท่ีซีนงัชายหาดบนเกาะ

ลงักาว ีเป็นการแข่งขนักีฬาทางนํ้า 
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พฤษภาคม 

- เทศกาลอาหารและผลไม ้จดัข้ึนท่ีจตุัรัสเมอร์เดกา กวัลาลมัเปอร์ 

มิถุนายน 

- วนัเฉลิมพระชนมายขุองพระราชาธิบดี จดัท่ี จตุรัสเมอร์เดกา กวัลาลมัเปอร์ 

กรกฎาคม 

- Malaysia Mega Sale จึดข้ึนทุกหา้งสรรพสินคา้ทัว่กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

สิงหาคม 

- วดัชาติมาเลเซีย 31 สิงหาคม 

กนัยายน(ปฏิทินเดิม) 

- เทศกาลฮารีรายออิดิลฟิตร้ี (Hari Raya Aidilfitri) การเฉลิมฉลองถือศีลอดของชาวมุสลิม 

ตุลาคม 

- วนัดีปาวาลี (Deepavali) งานเฉลิมฉลองของชาวฮินดู เพื่อเป็นสัญลกัษณ์วา่ความดีอยูเ่หนือความชัว่ 

- Penang World Music Festival งานแสดงดนตรีทอ้งถ่ินของมาเลเซียและจากทัว่โลกจดัข้ึนท่ี 

Botanic Gardens เกาะปีนงั 

พฤศจิกายน 

- Malaysia Savings Sales คืองานลดราคาสินคา้ในทุกหา้งสรรพสินคา้ทัว่กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

ธนัวาคม 

- งานแสดงเรือและเคร่ืองบินผาดโผน การแสดงดนตรี นาฏศิลป์และเทศกาลอาหารจากทุกรัฐใน

มาเลเซีย งานน้ีจดัข้ึนทุกสองปีท่ีเกาะลงักาว ี
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จากปฏิทินฤดูกาลงานประเพณีขา้งตน้เห็นไดช้ดัวา่เฉพาะเดือนมกราคมตอนเทศกาลไทปูซมัของชาว

มาเลยอิ์นเดียผูเ้ป็นฮินดู เดือนกุมภาพนัธ์เทศกาลตรุษจีนและเดือนกนัยายนเทกาลฮารีรายออิดิลฟิตรีท่ีชาวมาเลย์

มุสลิมเฉลิมฉลองการถือศีลอดเท่านั้นท่ีเป็นเทศกาลของกลุ่มชาติพนัธ์ุใหญ่ ๆ 3 กลุ่มชาติพนัธ์ุ นอกจากนั้นเป็น

เทศกาลโอกาสพิเศษและประเพณีประดิษฐ ์แมว้า่เทศกาลอาหารนานาชาติซ่ึงจดัข้ึนในเดือนมีนาคมท่ีปีนงัเป็น

โอกาสท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ จะไดน้าํเมนูเด็ดของตนออกแสดงและจาํหน่ายเป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียว แต่

ตลอดระยะเวลาของการจดังานเมนูอนัหลากหลายตระการตาของอาหารจากนานาประเทศก็ลบรัศมีอาหารกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุทอ้งถ่ินไปเกือบส้ิน เพราะการจดัเทศกาลเพือ่ให้มีบรรยากาศการท่องเท่ียวสนุกสนาน เศรษฐกิจรุ่งเรือง 

ผูค้นมีงานทาํและมีรายไดทุ้กภาคส่วน ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเท่ียวไดจ้ดังาน “Colours 

of 1 Malaysia” ติดต่อกนัมาทุกปีกระทัง่ปีน้ี (2015) จดังานกนัท่ีจตุัรัสเมอร์เดกา้ กวัลาลมัเปอร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 

น. เป็นตน้ไปถึงภาคคํ่า กิจกรรมหลกั ๆ ในงานมีการแสดงผลผลิตจากภาคเกษตร การแข่งขนักีฬา การแสดง

ศิลปะร่วมสมยั งานออกร้านอาหารและผลไมแ้ละการซ้ือสินคา้นานาชนิด ปีน้ีคาดวา่จะมีผูม้าร่วมงานทั้ง

นกัท่องเท่ียวในประเทศและนกัท่องเท่ียวนานาชาติร่วมลา้นคน ช่ือของงานบ่งชดัวา่เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวกนั

ของประเทศมาเลเซีย หากการจดังานเช่นน้ีเปิดโอกาสใหทุ้กกลุ่มชาติพนัธ์ุไดเ้ป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับผิดชอบ

การเป็นเจา้บา้นร่วมกนัดูแลผูม้าเยอืนฉนัทญาติมิตรจะก่อใหเ้กิดความสมานฉนัทท์ัว่ทั้งภูมิภาคเพราะตาม

ขอ้เทจ็จริงแลว้การเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมาเยอืนแหล่งท่องเท่ียวในเอเชียรวมทั้งมาเลเซียและ

สิงคโปร์นั้นเป็นนกัท่องเท่ียวจากประเทศเอเชียดว้ยกนัโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่น ประเด็นน้ีเตือน

ใหท้ราบทัว่กนัไดว้า่การท่องเท่ียวระหวา่งชาติในหมู่ประเทศท่ีกาํลงัพฒันานั้นไม่อาจวเิคราะห์ดว้ยปรากฏการณ์

ตะวนัตกสู่ตะวนัออกเหมือนอยา่งท่ีเคยเป็นมาอีกต่อไป ดินแดนเอเชีย-แปซิฟิก มีอาณาบริเวณรวมถึงสองเขต

ใหญ่ ๆ คือเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเมลานีเซียท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของชาติพนัธ์ุ (Wood, 1997) นบัเป็น

มรดกวฒันธรรมท่ีมีค่ายิง่ท่ีองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติอาจมองไม่เห็น 
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บทคัดย่อ 

 

การท่องเท่ียวเป็นโอกาสแห่งการพกัผอ่นทั้งกายและใจเพื่อเติมพลงัใหม่อีกคร้ัง เหนือส่ิง

อ่ืนใดการท่องเท่ียวไดใ้หป้ระสบการณ์ใหม่แก่ชีวติท่ีน่าจะมองโลกไดก้วา้งยิง่ข้ึนจากการไดไ้ปสัมผสั

ทรัพยากรการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเน่ืองในเทศกาลงานประเพณีท่ีจดัข้ึนเป็นปกติตามปฏิทินประเพณีวถีิ

ชีวติแบบดั้งเดิมเป็นโอกาสท่ีผูค้นไดมี้ส่วนร่วมแบบอตัโนมติัตามแบบแผนธรรมเนียมท่ีสืบทอดกนัมาเน่ิน

นาน อยา่งไรก็ตามสาํหรับผูอ้าศยัในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ท่ีชีวติประจาํวนัตอ้งรีบเร่งตามเง่ือนไข ของ

สังคมเมือง ความวิตกกงัวลและความเครียดยอ่มมีมากกวา่ผูค้นในชนบท การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษ ตาม

แหล่งทรัพยากรท่องเท่ียวในแต่ละทอ้งถ่ินจึงเป็นช่วงเวลาท่ีเพิ่มการท่องเท่ียวมากข้ึน และเม่ือเวลาผา่นไป

การมีเทศกาลโอกาสพิเศษไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติผูค้นในเมือง การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในคราวจดัใหมี้

เทศกาลนอกปฏิทินเทศกาลประจาํปีจึงเป็นการเพิ่มวาระพิเศษแห่งการท่องเท่ียว การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษ

มีทั้งงานท่ีจดัโดยหน่วยงานรัฐ องคก์รเอกชน และชุมชนทอ้งถ่ิน อาทิงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติเป็นงานท่ี

ดาํเนินการร่วมกนัของหน่วยงานของรัฐและเอกชนจากสาํนกัพิมพต่์างๆ การจดังานเทศกาลโอกาสพิเศษจะ

วเิศษมหศัจรรยเ์พียงใดข้ึนอยูก่บัความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถ่ิน เจา้ภาพผูจ้ดังานเปิดโอกาส

ใหผู้ม้าเยอืนไดรั้บทราบอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ผูค้นทุกภาคส่วนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ขณะท่ีผูส้นบัสนุนเช่น

องคก์รเอกชนหรือบริษทัหา้งร้านไดรั้บเกียรติความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนจากการสนบัสนุน ทั้ง

ทุนอุดหนุนและอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นงานนั้น และเพื่อกระตุน้ใหก้ารจดัเทศกาลท่องเท่ียวโอกาสพิเศษ

บรรลุผลตามเป้าหมายจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทาํการตลาดเพื่อประชาสัมพนัธ์งานผา่นส่ือช่องทางต่างๆ  

ประเทศไทยพอจะมีการจดัใหมี้เทศกาลโอกาสพิเศษอยูบ่า้ง แต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในทวปียโุรป 

อเมริกา และออสเตรเลียมีการจดัเทศกาลโอกาสพิเศษหลากหลายรูปแบบในช่วงเวลาต่างๆ ดงัปรากฏ

รายละเอียดในบทความน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญ 

เทศกาลโอกาสพิเศษ (event), ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder), การท่องเท่ียวโอกาสพิเศษ (event 

tourism), การทาํวฒันธรรมใหเ้ป็นสินคา้ (cultural commodification) 
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บทที ่6 

การจัดการการท่องเทีย่วเทศกาลและงานเน่ืองในโอกาสพเิศษ 

(Festival and Event Tourism)1 

 

เทศกาลงานประเพณ ี

“เทศกาลงานประเพณีคืออะไร... สาระของโอกาสเช่นน้ีคือการเฉลิมฉลอง เป็นโอกาสท่ีจดั

ข้ึนใหแ้ตกต่างไปจากชีวติปกติ ในคราวมีเทศกาลจะตอ้งสร้างบรรยากาศใหเ้ป็นวาระพเิศษ ทั้งน้ีดงัจะพบได้

จากเทศกาลท่ีจดัข้ึนในชนบท และในเมือง (Isar 1976: 131) วาระต่างๆ” 

คาํกล่าวท่ียกมาขา้งตน้เป็นดัง่นิยามของคาํวา่ ‘เทศกาล’ ท่ีมีความชดัเจน ในเทศกาลมีการ

เฉลิมฉลองร่วมกนั โอกาสของการเฉลิมฉลองอาจมีความแตกต่างตามจุดประสงคข์องงาน ดว้ยมีการใช้

เทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองทุกๆ ส่ิงนบัตั้งแต่เร่ืองศิลปะ เร่ืองอาหารการกิน เหตุการณ์ทางศาสนาและการฉลอง

ในวงศาคณาญาติ คาํวา่เทศกาลในภาษาองักฤษ (festival) มาจากภาษาละตินคาํวา่ ‘festum’ หมายถึงงานเล้ียง 

(Isar, 1976) และมีความหมายของการร่วมกนัจดัทาํ ในโอกาสเช่นน้ีการเฉลิมฉลองคือหวัใจของงาน 

เทศกาลแสดงใหเ้ห็นโอกาสพิเศษซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัมาเน่ินนานแลว้ ตวัอยา่งเช่น เทอร์เนอร์ (Turner, 1982) 

เสนอไวว้า่ผูค้นไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการกาํหนดโอกาสเวลาและหาพื้นท่ีเพื่อใชเ้ฉลิมฉลองมานบัศตวรรษ  

ฟาลาซี (Falassi, 1987) ก็อธิบายวา่การจดัเทศกาลนั้นจะพบไดจ้ากหมู่ผูค้นในวฒันธรรม

ต่างๆ เทศกาลเป็นการปฏิบติัทางสังคมซ่ึงชุมชนต่างแสดงออกดา้นความเช่ือและเฉลิมฉลองเอกลกัษณ์ของ

เทศกาล เช่น เทศกาลประเพณีบุญพระเวสของอาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีในงานมีขบวนผีตาโขน

เป็นเอกลกัษณ์ (Ekman, 1999) เทศกาลยงัมีความสาํคญัในการสร้างโอกาสเพื่อแสดงถึงประวติัศาสตร์

ร่วมกนั มีการกระทาํทางวฒันธรรมร่วมกนัและมีแนวคิดปรัชญาร่วมกนั นอกจากน้ีการจดัโอกาสดงักล่าวยงั

ก่อใหเ้กิดความสืบเน่ืองของทอ้งถ่ิน เกิดพื้นท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชภู้มิปัญญา ความรู้ทอ้งถ่ินและการผลิต

ซํ้ าความรู้นั้น (โดยการนาํความรู้มาจดัเทศกาลอีกคร้ัง) ซ่ึงแตกต่างกบัชุมชนทอ้งถ่ินแห่งอ่ืนๆ การจดัเทศกาล

เป็นการทบทวนเพื่อปรับปรุง ปฏิเสธ (รูปแบบงานเทศกาลท่ีเคยมีมา) หรือเป็นการสร้างเทศกาลข้ึนมาใหม่ 

การจดัการผลิตเทศกาลคือปรากฏการณ์ทางสงัคมโดยแท ้จึงเป็นท่ีสนใจในหมู่นกัวชิาการสาขาต่างๆ เช่น 

นกัภูมิศาสตร์ นกัสังคมวทิยา นกัมานุษยวทิยา นกัคติชนวิทยา และคนอ่ืนๆ ท่ีพบวา่ในเทศกาลก่อใหเ้กิด

ความสามคัคี นอกจากน้ีเทศกาลยงัสะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งเอกลกัษณ์กบัตาํแหน่ง

แห่งท่ีในถ่ินต่างๆ ฮอลล ์(Hall, 1992) ไดเ้ขียนเก่ียวกบับทบาทของเทศกาลโอกาสพิเศษท่ีช่วยพฒันาและคํ้า

ชูชุมชนใหสื้บทอดเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินต่อไป การจดัเทศกาลช่วยส่งเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจทั้งในหมู่

เครือญาติและชุมชนท่ามกลางผูอ้าศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษมีบทบาทสาํคญัต่อการ

ท่องเท่ียวและยงัช่วยส่งต่อความสามารถการจดัเทศกาลสู่ลูกหลานต่อไป การจดัเทศกาลเป็นโอกาสสาํคญั

                                                           
 1 บทความน้ีเรยีบเรยีงจากเอกสารอา้งองิทีร่ะบไุวท้า้ยเรื่อง 
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ท่ีสุดสาํหรับการสร้างสรรคชุ์มชน สะทอ้นการแสดงออกของทอ้งถ่ินท่ีจดังานและการเฉลิมฉลองอนัเป็น

คุณลกัษณะอยา่งหน่ึงท่ีปฏิบติักนัมาเป็นเวลานบัศตวรรษ 

 

เทศกาลโอกาสพเิศษ 

การท่องเท่ียวโอกาสพิเศษคือการทาํการตลาดดว้ยการสร้างโอกาสพิเศษส่ิงดึงดูดการ

ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวโอกาสพิเศษเป็นปรากฏการณ์ท่ีผูค้นจากภายนอกทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ขา้มาเยอืนระหวา่งท่ีมี

เทศกาลพิเศษ (O’ Sullivan and Jackson, 2002: 355) การจดัใหมี้การท่องเท่ียวโอกาสพิเศษมากข้ึนในระยะ

หลงัแสดงใหเ้ห็นวา่เทศกาลและโอกาสพิเศษนั้นมีผลอยา่งมากต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง 

ก่อใหเ้กิดการทาํการตลาด ดึงดูดความสนใจผูม้าเยอืน ขยายฤดูกาลท่องเท่ียวและก่อใหเ้กิดรายไดต้ลอดจน

ก่อใหเ้กิดความสามคัคีของชุมชน จากทศันะของนกัท่องเท่ียวแลว้เทศกาลงานประเพณีในโอกาสพเิศษเปิด

โอกาสใหผู้ม้าเยอืนไดเ้รียนรู้และมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัไดรั้บประสบการณ์ท่ีมี

ความหมายและหลุดพน้จากความจาํเจในชีวติประจาํวนั  

ในมุมมองของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแลว้เทศกาลและงานโอกาสพิเศษทาํหนา้ท่ีดึงดูด

ความสนใจใหมี้การท่องเท่ียว กระตุน้ใหมี้ความตอ้งการการบริการท่องเท่ียว เช่น การขนส่ง การบริการท่ี

พกัแรม และการเป็นเจา้บา้น (Andersson and Getz, 2008) ยิง่ไปกวา่นั้นการจดัเทศกาลโอกาสพิเศษยงัสร้าง

รายไดก้อ้นใหม่ให้แก่ทอ้งถ่ินท่ีจดังานโดยการดึงนกัท่องเท่ียวจากภายนอกใหม้าเยอืนและอาจกระตุน้ให้

นกัท่องเท่ียวพกัคา้งแรมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการจดัเทศกาลงานโอกาสพิเศษเป็นส่ิงท่ีปรุงแต่งข้ึน การดึงดูดใจ

ดงักล่าวจึงช่วยใหเ้กิดการลงทุนหรือลงทุนใหม่ในสถานท่ีท่ีจดังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวอาจ

ใชก้ารดึงดูดความสนใจใหม้าเยอืนดงักล่าวเพื่อยดืเวลาในการท่องเท่ียวในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว เม่ือ

กลางปี ค.ศ.1990 เมืองดบับลินและเมืองของชาวไอริชเมืองอ่ืนๆ เช่นเมืองคอร์ค (ท่ีเร่ิมจดังานเทศกาล

โอกาสพิเศษมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2005) ประสบความสาํเร็จในการจดังานเทศกาล 17 มีนาคมวนัหยดุแห่งชาติท่ี

ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็นวนัเซนตแ์พททริคท่ีมีระยะเวลาเฉลิมฉลองหลายวนั การจดังานเช่นน้ีมี

นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอืนเพิ่มข้ึนและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขยายฤดูกาลท่องเท่ียวออกไป ตวัอยา่งการจดั

เทศกาลโอกาสพิเศษท่ีถือวา่เป็นตวัอยา่งชั้นเลิศก็คือเทศกาลนานาชาติเอดินเบอร์กช์ (Edinburgh 

International Festival) เป็นตวัอยา่งเทศกาลพิเศษท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นเทศกาลท่ีทาํใหผู้ม้าเยอืนมีชีวิตชีวา

อีกคร้ัง ช่ือเทศกาลกลายเป็นยีห่อ้ (ตรา) ของแหล่งท่องเท่ียวเทศกาลพิเศษแห่งนั้นในเวลาต่อมา ส่วนกรณี

เทศกาลพิเศษท่ี Fota House ในเมืองคอร์ค (Cork) ผูดู้แลFota House เร่ิมโปรแกรมเทศกาลโอกาสพิเศษเพื่อ

กระตุน้การมีส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียวอยา่งแขง็ขนัในการทาํความเขา้ใจและตีความประวติัศาสตร์ท่ี

เก่ียวกบัเคหาสน์แห่งนั้น (Fota House) และบริเวณรอบๆ เคหาสน์ดงักล่าวดว้ย 
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การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษเท่ากบัเพิ่มทรัพยากรท่องเท่ียวมากข้ึน ท่ีผา่นมาผูเ้ก่ียวขอ้งกบั

การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทน้ีอยา่งมีกลวธีิ การจดัเทศกาล

โอกาสพิเศษเป็นส่วนหน่ึงท่ีบ่งช้ีถึงพฒันาการการท่องเท่ียวและสะทอ้นกลยทุธ์ทางการตลาด ระดบันโยบาย

ทั้งระดบัชาติและนานาชาติช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาดงักล่าว ตวัอยา่งเช่นองคก์รดา้นการท่องเท่ียวสากล 

(UNWTO) ไดจ้ดัทาํคู่มือเชิงปฏิบติัการการจดัการการท่องเท่ียว (WTO 2007) ภายใตห้วัขอ้ต่างๆ อาทิการ

สร้างยีห่อ้ (brand) การสร้างความเติบโตทางธุรกิจ การกระตุน้อยา่งมีกลยทุธ์ และแนวทางการสร้างชุมชน

และความภาคภูมิใจใหท้อ้งถ่ิน ตวัแทนการท่องเท่ียวชาติต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาคา ดูไบ และ

ไอร์แลนด ์ไดแ้สดงให้เห็นจุดประสงคอ์ยา่งมีกลยทุธ์ในการพฒันากิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลโอกาสพิเศษ

โดยการสร้างแรงกระตุน้และแผนส่งเสริมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวโอกาสพิเศษเหล่านั้นไดรั้บการจดั

ประเภทให้อยูใ่นนาม “อภิมหา” หรือ “ตราเคร่ืองหมาย” ความสาํเร็จของการท่องเท่ียวเทศกาลโอกาสพิเศษ

ข้ึนอยูก่บันกัท่องเท่ียว ผูผ้ลิต (เทศกาล) ผูแ้สดงประกอบในเทศกาล บริษทัจดัหาส่ิงของให ้(กบัการจดั

เทศกาล) ผูอุ้ดหนุนทุน (ผูอุ้ปถมัภ)์ ส่ือและอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวตอ้งอาศยักิจกรรมเทศกาล

โอกาสพิเศษและค่อนขา้งยากท่ีจะเผยใหเ้ห็นการเพิ่มข้ึนของเทศกาลโอกาสพิเศษแบบต่างๆ ดงัจะเห็นได้

จากกรณีเร่ืองของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีนบัวนัจะมากข้ึน ในการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียววฒันธรรม

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตชนบท (Hall and Michell, 2011) เร่ืองของอาหารการกินหรือการท่องเท่ียวดา้น

ศิลปะการทาํอาหารมกัจะปรากฏอยูก่บัเทศกาลงานโอกาสพิเศษและเทศกาลโอกาสพิเศษก็พฒันาตลาดและ

ยกระดบัรูปลกัษณะของผลิตผลและปลายทางการท่องเท่ียว หากเป็นการจดัเทศกาลโอกาสพิเศษท่ีโด่งดงั

อาทิการแข่งขนัฟุตบอลโลกชิงถว้ยฟีฟ่า (FIFA World Cup) ดูเหมือนจะดึงดูดความสนใจจากส่ือส่วนใหญ่ 

แต่หากเป็นการจดัเทศกาลโอกาสพิเศษเล็กๆ ในภูมิภาคชนบทก็อาจไม่เรียกร้องความสนใจจากวงกวา้งมาก

นกั โกลแบลท์ (Goldblatt, 1997: 361) กล่าววา่ชุมชนเล็กๆ และทอ้งถ่ินใหญ่ๆ ลงทุนจดังานเทศกาลโอกาส

พิเศษก็เพราะเห็นวา่เป็นโอกาสท่ีจะหารายไดจ้ากการท่องเท่ียว วาโลและคนอ่ืนๆ (Walo,1996) ก็กล่าวใน

ลกัษณะเดียวกนัวา่ทุกภาคส่วนของรัฐบาลใชเ้ทศกาลโอกาสพิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ขณะท่ีตวัแทน

การท่องเท่ียวเขตใชเ้ทศกาลโอกาสพิเศษในฐานะท่ีเป็นกลยทุธ์การตลาดของตน (Getz, 1989) 

ในวางแผนกลยทุธ์สาํหรับการท่องเท่ียวโอกาสพิเศษนั้นเป้าหมายก็คือประสิทธิภาพในการ

ใชท้รัพยากร (การท่องเท่ียว) นอกจากน้ียงัทาํใหม้ัน่ใจถึงผลสัมฤทธ์ิและการแข่งขนัในการใหบ้ริการอยา่งมี

คุณภาพแก่นกัท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Soteriades and Dimou, 2011) การวเิคราะห์เครือข่าย

สนบัสนุนแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มข้ึน กระบวนการและการปฏิบติัของการท่องเท่ียวโอกาสพิเศษรวมไป

ถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจาํนวนมาก นอกจากน้ียงัรวมถึงปฏิสมัพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึนและโครงสร้างดา้นองคก์รท่ี

แตกต่างกนัภายในปลายทางแหล่งท่องเท่ียว การวเิคราะห์เครือข่ายใหค้วามรู้ในเร่ืองน้ีและช่วยใหมี้กรอบ

การสืบหาวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และยงัช่วยบ่งบอกวา่ทรัพยากรท่ีพึ่งพาระหวา่ง

กนันั้นอยู ่ณ ท่ีใด 
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เทศกาลทีชุ่มชนจัด 

เทศกาลและงานโอกาสพิเศษท่ีวางแผนไวอ้าจลงทุนร่วมกบัหน่วยงานรัฐเพื่อตดัสินใจวา่จะ

ใชเ้ทศกาลโอกาสพิเศษใดเป็นหนทางไปสู่ความสาํเร็จตามจุดประสงคร์ะดบันโยบาย อยา่งไรก็ตามเทศกาล

โอกาสพิเศษอาจจดักนัข้ึนขนาดเล็กๆ ตามศกัยภาพทอ้งถ่ินก็ได ้ชุมชนเช่นนั้นมีการจดัเทศกาลโอกาสพเิศษ

เพิ่มมากข้ึนในหลายทศวรรษท่ีผา่นมา (Arcodia and Mckinnon, 2004) และจุดประสงคห์ลกัก็อาจเป็นการ

เฉลิมฉลองกลุ่ม (ผูจ้ดังาน) และแสดงใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินระลึกถึงส่ิงสาํคญัตามปฏิทินของทอ้งถ่ิน 

การจดัเทศกาลพิเศษเช่นน้ีอาจรวมถึงการเกิดและการตายของบุคคลสาํคญั การฉลองเหตุการณ์สาํคญัๆ 

พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบักิจพิธีทางศาสนา การจดัเทศกาลตามวฏัจกัรอาชีพของชาวนาชาวไร่  หรือการเฉลิมฉลอง

การปฏิบติัทางสงัคมท่ีมีความสาํคญัๆ  บางกรณีอาจจดัเทศกาลโอกาสพิเศษเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ทอ้งถ่ินเป็นการเฉพาะเช่น เทศกาลพิเศษเก่ียวกบัศิลปะ การแสดงและวรรณกรรม เช่น การจดัเทศกาลพิเศษ

เก่ียวกบัศิลปะก็เพื่อดึงดูดให้ศิลปินมาร่วมงาน เป็นโอกาสท่ีผูค้นในทอ้งถ่ินจะไดพ้บปะกบัศิลปินอนัเป็น

ประสบการณ์ท่ีน่าจดจาํ เทศกาลท่ีชุมชนจดัอาจเกิดจากความคิดและแรงบนัดาลใจท่ีเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินจะใช้

เทศกาลงานโอกาสพิเศษเป็นหนทางไปสู่ความสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั งานโอกาสพิเศษในลกัษณะน้ีปกติมี

ลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมเป็นพื้น ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัเทศกาลกีฬาโอลิมปิคตามโปรแกรมของปี ค.ศ.

2012 ท่ีสภาของเมืองไดต้ั้งกองทุนเพื่อจดัเทศกาลชุมชนและจดักิจกรรมถนนคนเดิน กูร์ซอย (2004) กล่าววา่

การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษก็เพื่อหวงัจะผลกาํไรทางเศรษฐกิจเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาของนกั

สังคมวทิยาอยา่งเช่น เดอร์ไคม (Durkheim, 1912) และเทอร์เนอร์ (Turner, 1982) ระบุวา่เป้าหมายของการ

เฉลิมฉลองเน่ืองในเทศกาลโอกาสพิเศษคือความสามคัคีเพราะการจดังานช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ภายใน

ชุมชนใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน เทศกาลโอกาสพิเศษสัมพนัธ์ต่อภาพลกัษณ์ของชุมชน สะทอ้นจิตวญิญาณลกัษณะ

ชุมชนและความภาคภูมิใจของชุมชน นอกจากความสัมพนัธ์ทางสังคมและเครือข่ายท่ีโยงใยชุมชนเขา้ไว้

ดว้ยกนั (Bush 2000) ผูว้ิจยัต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่เทศกาลและงานท่ีจดัในโอกาสพิเศษไดส้ร้างเง่ือนไขและ

บริบทภายในซ่ึงกลุ่มผูค้น (คนในชุมชน) สามารถพฒันาสาํนึกของชุมชน ดนัสแตน (Dunstan, 1994) กล่าว

วา่เทศกาลโอกาสพเิศษทั้งหลายช่วยใหมี้เวทีเพื่อจุดประสงคร่์วมกนัท่ีทาํใหเ้ด่นชดั วทิเลยแ์ละเคลลเ์นอร์-โร

เจอร์ (Wheatley and Kellner-Roger, 1998: 14) กล่าววา่เทศกาลอาจเป็นดัง่หวัใจของชุมชนเพราะการเฉลิม

ฉลองช่วยใหผู้ค้นในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงเสรีภาพและความสามคัคี ชเว (Chew, 1998) กล่าววา่การจดังาน

โอกาสพิเศษเช่นเทศกาลงานประเพณีท่ีอยูน่อกเหนือไปจากปฏิทินเทศกาลท่ีถือปฏิบติักนัมาแต่ดั้งเดิมนั้นมี

บทบาทสาํคญัในการสร้างความรู้ร่วมกนัโดยช่วยใหมี้กลไกการส่ือสารเพื่อใหผู้ค้นในทอ้งถ่ินไดส่ื้อสาร

ขอ้มูลข่าวสารทางสังคมและสร้างความเช่ือมัน่โดยการกระชบัความสัมพนัธ์ภายในชุมชนใหก้ลมเกลียว

ยิง่ข้ึน อูลริช (Ulrich, 1998: 157) ระบุวา่เทศกาลท่ีจดัในชุมชนช่วยย ํ้าคุณค่าใหชุ้มชนก่อใหเ้กิดอตัลกัษณ์ท่ี

โดดเด่นและแขง็แกร่งมัน่คง 
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การท่องเท่ียวเทศกาลชุมชนสร้างความพึงพอใจตามเกณฑค์วามมัน่คงย ัง่ยนื เป็นเทศกาล

ของทอ้งถ่ินท่ีจดัโดยชุมชนเพือ่ผลประโยชน์ของชุมชน  เทศกาลชุมชนใหป้ระสบการณ์ทางวฒันธรรมท่ี

จริงแทต้ามท่ีนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนแสวงหา เทศกาลชุมชนตอ้งการใชป้ระโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ท่ีมีอยู ่ตอ้งอาศยัอาสาสมคัรอยา่งมากและเป็นเทศกาลใน

ความควบคุมของทอ้งถ่ิน แต่เทศกาลโอกาสพิเศษก็มีศกัยภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดผลตอบกลบัท่ีมัน่คงโดยการ

ลงทุนดา้นการเงินจาํนวนเล็กนอ้ย ผลตอบกลบัก็คือผลลพัธ์จากกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีชุมชนรังสรรคข้ึ์นมา 

ส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์และส่งเสริมความภาคภูมิใจของทอ้งถ่ินอนัเป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ี

เทศกาลทอ้งถ่ินมีส่วนสาํคญัยิง่ข้ึน ดงัท่ีเกทซ์ (Getz 1993) ช้ีวา่เทศกาลและงานโอกาสพิเศษช่วยใหมี้

กิจกรรมท่ีสาํคญัๆ ท่ีเติมเตม็ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ขณะเดียวกนัเทศกาลเหล่านั้นก็ช่วยส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

ชุมชนไดใ้หป้ระสบการณ์ความยากลาํบากเพราะเป็นงานขนาดเล็กและมีทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว จาํกดั เช่น ท่ีอาร์โคเดียและแม็กคินนอน (Arcodia and Mckinnon, 2004) ไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกบั

การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษในชนบทของออสเตรเลียเพราะคาดไม่ถึงวา่จะเกิดปัญหาสาธารณะข้ึนมา 

นอกจากน้ี แนวคิดของชุมชนยงัชูประเด็นในการอภิปรายเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเทศกาลโอกาส

พิเศษและเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายซ่ึงสนบัสนุนผลผลิตของโอกาสพิเศษ แมก็เคลล่าร์ (Mackellar , 

2006) ไดว้ิเคราะห์เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศกาลโอกาสพิเศษ การประชุมและการจดักิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีดึงมิติชุมชนออกมาใหป้รากฏแก่สาธารณะ ในความเห็นของแมก็เคลล่าร์ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น

เป็นเพียงการสร้างโอกาสใหผู้ค้นไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั 

 

การจัดการท่องเทีย่วโอกาสพิเศษ 

แต่ไหนแต่ไรมาแลว้ท่ีอารยธรรมมนุษยมี์ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ ท่ีทาํ

ใหผู้ค้นมารวมกนัทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและระดบันานาชาติในบริบทต่างๆ ทั้งเหตุการณ์สาํคญัๆ ดา้น

จิตวิญญาณ การกีฬา และศิลปะ ฯลฯ ในทศวรรษท่ีผา่นมาน้ีประเทศทัว่โลกมีการวางแผนเพื่อการเฉลิม

ฉลองมากยิง่ข้ึนและกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีจดักนัอยา่งยิง่ใหญ่ ปัจจุบนัการเฉลิมฉลองอยา่งเช่นกีฬาโอ

ลิมปิค ฟีฟ่ามหกรรมกีฬาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลก (The FIFA World Cup) งาน the MTV ท่ีมอบรางวลัดา้น

ดนตรีรวมทั้งโอกาสมอบรางวลัอะแคเดมีในแวดวงของภาพยนตร์เช่นการมอบรางวลัออสการ์ ฯลฯ เหล่าน้ี

ถือวา่เป็นโอกาสพิเศษดว้ยเช่นกนั คาํวา่ “การจดัการการท่องเท่ียวโอกาสพิเศษ” นั้นหมายถึงการดาํเนินการ

วาระท่ีนอกเหนือจากเทศกาลในยามปกติ การจดัการการท่องเท่ียวโอกาสเช่นน้ีรวมไปถึงการคน้ควา้วจิยั 

(เพื่อจะหารูปแบบของงาน) การออกแบบงาน การวางแผนงาน การระดมความร่วมมือและการประเมินผล

เม่ือจดังานไปแลว้ กล่าวไดว้า่การจดัการการท่องเท่ียวโอกาสพิเศษเป็นนวตักรรมท่ีรวมการกระทาํทั้งหลาย

เขา้ไวด้ว้ยกนัทั้งการออกแบบงาน การวางแผนงาน การทาํการตลาด การกาํหนดลาํดบัเหตุการณ์ท่ีจะจดั การ
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จดัการขนส่ง การคาํนึงถึงความถูกตอ้งตามกฎหมายและประเด็นเส่ียงรวมทั้งการประเมิน (ภายหลงังานจบ

ส้ิน) และการรายงานผลเม่ืองานผา่นพน้ไปแลว้ 

ท่ีผา่นมานกัวจิยัและนกัการศึกษาตระหนกัถึงผลกระทบ ทางเศรษฐกิจในการจดัเทศกาล

งานโอกาสพิเศษ มีคาํถามสาํคญั หลายประการท่ีตอ้งการคาํตอบ อาทิ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการ

เทศกาลตระหนกัถึงความย ัง่ยนืของสภาพแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใด คาํนึงถึงทุนทางสงัคมและการพฒันา

มากนอ้ยเพียงใด การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษเป็นขบวนการจดัการอยา่งเป็นองคร์วมท่ีเร่ิมจากขั้นการทาํ

ความเขา้ใจบริบทของงาน ไปถึงการวางแผนงาน การจดังานและการประเมินผลการจดังาน (Allen และคน

อ่ืนๆ, 2011 Bowdin และคนอ่ืนๆ, 2006) เป็นท่ียอมรับกนัวา่การจดัการเทศกาลโอกาสพิเศษนั้นแตกกบัจาก

การจดัการดา้นอ่ืนๆ   การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษมีเอกลกัษณ์เฉพาะและส่วนใหญ่จดัในรูปของความบนัเทิง

และมีขั้นตอนของการจดัเป็นลาํดบัขั้น ผูจ้ดัควรตระหนกัถึงความทา้ทายท่ีเทศกาลโอกาสพิเศษจะตอ้งเผชิญ 

อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีสนบัสนุนความสาํเร็จของการจดังาน   แอนเดอร์สันและเกทซ์ 

(Anderson and Getz, 2009) ใหค้วามสนใจต่อขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ ณ ท่ีระดบันานาชาติแลว้การจดัเทศกาลโอกาส

พิเศษมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นอุตสาหกรรมผสม กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัดูจะอยูใ่นความรับผดิชอบโดยองคก์รท่ี

ไม่ไดห้วงัผลกาํไร ฉะนั้นการบริการท่ีจดัใหใ้นเทศกาลจึงเป็นส่ิงท่ีรัฐควรจะช่วยเหลือ แอนเดอร์สันและ

เกทซ์ (Anderson and Getz ,2009) เปรียบเทียบอยา่งเป็นระบบดว้ยตวัอยา่ง 4 ตวัอยา่งของเทศกาล 3 แบบ

และพบวา่เทศกาลทั้ง 3 แบบไดใ้หป้ระสบการณ์แก่ผูม้าเยือนเหมือนๆ กนั กระนั้นก็มีความแตกต่างมากมาย

ท่ีรวมถึงค่าใชจ่้ายต่อผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) ทั้งน้ีโดยเนน้คุณภาพผลผลิตระดบัสูงและประสิทธิภาพ เอเม

ร่ีย ์(Emery, 2003) ไดก้ล่าวถึงความไม่แน่นอนและความซบัซอ้นท่ีเป็นลกัษณะของเทศกาลโอกาสพิเศษดา้น

การกีฬาโดยช้ีวา่มีหลายเร่ืองท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น ความชอบของผูช้ม ส่ือสดท่ีออกรายการอยูข่ณะนั้น

ครอบคลุมงานหรือไม่ ผลลพัธ์การเล่นท่ีไม่มีบทพากยบ์ทบรรยาย  และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ท่ีหลากหลาย 

 

การทาํการตลาดเพ่ือเทศกาลและงานโอกาสพเิศษ 

การทาํการตลาดเทศกาลโอกาสพิเศษคือความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รท่ีจดังานและ

ผูบ้ริโภคงาน (นกัท่องเท่ียวผูเ้สพงานเทศกาลโอกาสพิเศษ) ภาระใหญ่ของนกัการตลาดก็คือการสร้างงาน 

สนบัสนุนและกาํหนดประสบการณ์ท่ีเทศกาลจะสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคของนกัท่องเท่ียวได ้องคก์รท่ี

ดาํเนินการวจิยัการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการจดัเทศกาลโอกาสพิเศษอยา่งท่ีเอเลน (Allen, 2011) อธิบาย

วา่การวางแผนจดัเทศกาล การจดัเทศกาล  และการบริโภคเทศกาลโอกาสพิเศษเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนั

ไม่ไดแ้ละปกติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั ผูบ้ริโภคเองก็มีส่วนการกาํหนดลกัษณะประสบการณ์ท่ี

นกัท่องเท่ียวตอ้งการดว้ย เหล่าน้ีคือประเด็นต่อไปท่ีนกัการตลาดเทศกาลโอกาสพิเศษตอ้งเรียนรู้ หนา้ท่ีของ

นกัการตลาดคือรักษาจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีอยูข่ณะนั้นไวแ้ละโนม้นา้วให้นกัท่องเท่ียวรายใหม่เขา้มาเท่ียว
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เทศกาลโอกาสพิเศษมากข้ึนดว้ยการส่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลผลิตและบริการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว นกัการ

ตลาดใชเ้คร่ืองมือชนิดต่างๆ ท่ีรวมทั้งการโฆษณาทัว่ไป โฆษณาโดยตรงจดั ช่วงพิเศษเพื่อการขาย 

(promotion) การขายตรงและจดัรายการประชาสัมพนัธ์ เคร่ืองมือท่ีใชท้าํการตลาดเหล่านั้นยอ่มเปล่ียนแปลง

ไปตามกาลเวลาเพราะอิทธิพลของเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป โบวเ์ดน (Bowden, 2006) อธิบายวา่ความไวเ้น้ือ

เช่ือใจท่ีมีต่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ช่วงพิเศษ (promotion) นั้นเกิดข้ึนโดยอาศยัการส่ือสารการตลาด ใน

การส่ือสารการตลาดนั้น ช่องทางการติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารมีความสาํคญัมากท่ีต่อเทศกาลโอกาสพิเศษ 

(Shim 2003: 8) เพราะสามารถนาํมาใชส่ื้อตราเคร่ืองหมายเทศกาลโอกาสพิเศษได ้ดนัแคน (Duncan, 2002) 

อธิบายวา่มีขอ้มูลข่าวสาร 3 แบบคือ 1) ข่าวสารท่ีวางแผนไว ้เช่น การออกทางส่ือ การโฆษณา จดหมาย

ข่าวอิเล็กโทรนิกส์ เวบ็ไซต ์และกิจกรรมการส่งเสริมการขายแบบอ่ืนๆ ท่ีองคก์รท่ีจดัเทศกาลงานโอกาส

พิเศษไดด้าํเนินการ 2) ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ไดว้างแผนไวซ่ึ้งเป็นข่าวสารขอ้มูลท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้ท่ี

ปรากฏออกมาในรูปการตาํหนิจากนกัท่องเท่ียวหรือในรูปของคาํวพิากษว์จิารณ์  3) ข่าวสารผลผลิตคือส่ิงท่ี

เก่ียวกบัเทศกาลโอกาสพิเศษ เช่น สาระของรายการบริการต่างๆ ท่ีผูจ้ดังานจดัเตรียมไว ้เช่น รายละเอียด

เก่ียวกบัการคมนาคมและขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในงาน ทีมงานการตลาดจะตอ้ง

จดัการยีห่้อตรา (แบรนด)์ เทศกาลโอกาสพิเศษใหไ้ด ้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีใชจ้ะบ่งบอก ใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัองคก์ร (ผูจ้ดังาน) ตลาดเป้าหมาย และผูบ้ริโภคท่ีจะเพิ่มมากข้ึน 

การเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการเขา้ใจวา่ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือบริการอยา่งเช่น

เทศกาลโอกาสพิเศษไดอ้ยา่งไรคือพื้นฐานสาํหรับนกัการตลาด ในการติดต่อทางสังคมและปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคมเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดสังคมออนไลน์ ดงัจะเห็นไดจ้ากการสมคัร (application) บนพื้นฐานของ

อินเตอร์เน็ตท่ีช่วยการสร้างและการแลกเปล่ียนของผูใ้ช ้(USER) (Kaplan and Haenlein 2009) ท่ีโดดเด่น

ท่ีสุดของกิจกรรมการตลาดและการทาํการตลาดเทศกาลงานโอกาสพิเศษ (Wortham 2009) ทั้งน้ีอาจทาํได้

ในหลายรูปแบบรวมทั้งบล็อก (blogs) อินเทอร์เน็ต ฟรอรัมส์ วกิิ (wiki) และวดีีโอ แอปบางอยา่งท่ีเป็นท่ี

นิยมมากท่ีสุดอาทิทวติเตอร์ ยทููป และเฟสบุค๊ก็เป็นส่ือท่ีมีผูใ้ชอ้ยูท่ ัว่โลก องคก์รท่ีจดังานเทศกาลโอกาส

พิเศษไดใ้ชส่ื้อออนไลน์เพื่อทาํการตลาดใหก้บัเทศกาลโอกาสพิเศษเพิ่มมากข้ึน พฒันาการเช่นน้ีพิสูจน์ให้

เห็นความเขา้ใจบทบาทของสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั ดงัจะเห็นไดว้า่ผูค้นส่งขอ้ความ

ผา่นช่องทางส่ือต่างๆ ขณะเดียวกนัก็ใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัประสบการณ์ของเทศกาลและเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนผา่นทวติเตอร์และเฟสบุค๊ โอ.ลีรี อานาลิติก (O’ Leary Analytics, 2011) ไดต้รวจสอบการจดั

เทศกาลดนตรีแห่งหน่ึงในไอร์แลนด ์และการจดัดนตรีอีกแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นเทศกาลดนตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ยโุรปท่ีปรากฏในคาํวจิารณ์ทางส่ือออนไลน์ระหวา่งเวลา 11 วนัท่ีจดังาน มีผูพู้ดถึงเทศกาลดนตรีผา่นส่ือ

ออนไลน์ในช่วงดงักล่าวมากถึง 34,000 ราย ในจาํนวนนั้นมากกวา่ 25,000 ราย ส่งขอ้ความวจิารณ์เทศกาล

ผา่นทวติส์ และช่วง 2 วนัก่อนเปิดการแสดงมีผูส่้งขอ้ความเขา้มามากท่ีสุด การวเิคราะห์ขอ้มูลเช่นน้ีช่วยให้
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การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษเขา้ใจผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน วธีิการเช่นน้ีอาจช่วยใหก้ารจดัเทศกาลโอกาสพิเศษ

เตรียมการไดดี้ข้ึนได ้

อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัยงัไม่ค่อยแน่ชดัวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดังานเทศกาล

โอกาสพิเศษใชส่ื้อสังคมออนไลน์กนัอยา่งไร รอทส์ชายด ์(Rothschild, 2011) ไดต้รวจสอบการใชส่ื้อ

ออนไลน์ในหมู่ผูจ้ดัเทศกาลโอกาสพิเศษ เช่น  การประชุม การจดันิทรรศการ การจดัการแข่งขนักีฬาใน

สนามกีฬาขนาดต่างๆ รอทส์ชายดไ์ดพ้บวา่ผูจ้ดัการงานโอกาสพิเศษใชส่ื้อหลากหลายประเภทในการทาํ

การตลาด ส่ือท่ีรวมทั้งอีเมล ์จดหมายข่าว และส่ือออนไลน์อ่ืนๆ เช่น ยทููป เฟสบุค๊ และทวติ ผูศึ้กษายงัพบวา่

องคก์รท่ีเผยแพร่ข่าวงานโดยอาศยัช่องทางส่ือออนไลน์จะไดรั้บรายไดจ้ากการจดังานมากกวา่องคก์รท่ีไม่ได้

ใชส่ื้อออนไลน์ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคไม่ค่อยตอบรับกบัวธีิโฆษณาแบบเก่า นกัการตลาดจึงตอ้งหาวธีิการเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารช่องทางใหม่ ท่ีทนัสมยั การจดัเทศกาลโอกาสพิเศษจะไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้อุปการะคุณ 

(sponsors) บริษทัท่ีจดังานจึงพยายามใหค้วามสาํคญักบัตราเคร่ืองหมายของงาน ยิง่ข้ึนและพยายามเขา้ถึง

เจตนารมณ์ในหมู่ผูดู้ผูช้มเทศกาลโอกาสพิเศษ ในการแสวงหาผูส้นบัสนุนงานนั้น บริษทัผูจ้ดังานเทศกาลได้

ขอ้สรุปวา่จะแพร่ข่าวสารงานเทศกาลสู่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งไร หลายบริษทัเขา้ไปร่วมกบัองคก์รผูจ้ดั

เทศกาลเพื่อจุดประสงคข์องการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลผลิตของตน เดรนจเ์นอร์ (Drengner, 2008: 139) 

อธิบายความมีช่ือเสียง ของบริษทัท่ีเร่ิมจดังานเทศกาลพิเศษของตนเอง พบวา่บริษทัสามารถส่ือสารขอ้มูล

ผลผลิตไดอ้ยา่งชดัเจน ลกัษณะของรูปแบบของการทาํการตลาดแนวน้ีก็คือวา่มีผูส้นบัสนุน การจดัแจง

เทศกาลโอกาสพิเศษ บริษทัพยายามใหก้ลุ่มเป้าหมายไดมี้ส่วนในกิจกรรม ยวนและแจง (Yuan and Jang, 

2008) ไดต้รวจสอบบทบาทของเทศกาลในการโฆษณาผลผลิตเหลา้ไวน์และผลผลิตอ่ืนๆ ของบริษทั เพื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศกาล คุณภาพของงาน  และความพึงพอใจกบังานเทศกาล อีกทั้งความตระหนกัของ

ผูผ้ลิตไวน์ทอ้งถ่ินและความตั้งใจของผูบ้ริโภค ในการซ้ือผลผลิตไวน์ในอนาคต 

 

การให้การสนับสนุน (sponsorship) 

การใหก้ารสนบัสนุนของผูมี้อุปการคุณคือรูปแบบท่ีเด่นชดัท่ีสุดท่ีทาํใหก้ารท่องเท่ียวเป็น

สินคา้ ความสนใจเร่ืองการใหก้ารสนบัสนุนปรากฏอยา่งเด่นชดัเม่ือประเทศต่างๆ ประทว้งการโฆษณา

ผลิตภณัฑย์าสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นส่ือท่ีออกอากาศ ความสาํเร็จเชิงพาณิชยข์องกีฬาโอลิมปิคซ่ึงจดั

ท่ีนครลอสแองเจอลิสเป็นท่ีกล่าวขวญักนัอยา่งแพร่หลายเพราะแสดงใหเ้ห็นการกระตุน้การเติบโตของความ

ร่วมมือสนบัสนุนเทศกาลโอกาสพิเศษ ในบริบทเทศกาลโอกาสพิเศษนั้นใหก้ารอุปถมัภย์งัคงเป็นการหา

ประโยชน์จากความร่วมมือเพื่อจุดมุ่งหมายทางการคา้ การใหก้ารสนบัสนุนการกีฬาคร้ังสาํคญัๆ เช่นฟีฟ่า 

เวอร์ลดค์พั (the FIFA World Cup) และกีฬาโอลิมปิคเป็นโอกาสพิเศษท่ีมีผูช้มทางโทรทศัน์ระดบัโลกใน

จาํนวนพนัๆ ลา้นคน ขณะเดียวกนั สถานการณ์เช่นน้ีอาจจะมีผลมากกวา่การโฆษณาในการกระตุน้ความ

ตระหนกัทางยีห่้อ (brand awareness) ในเวลาเดียวกนัการใหก้ารสนบัสนุนก็เป็นช่องทางสร้างรายไดส้าํหรับ
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เทศกาลและงานโอกาสพิเศษประเภทต่างๆ ส่วนเทศกาลโอกาสพิเศษท่ีดูเหมือนจะไม่ไดรั้บทุนอุดหนุนจาก

แหล่งท่ีใหก้ารอุปถมัภ ์เช่นเทศกาลดนตรีนั้นเงินกาํไรจากการจดังานจะไดม้าจากการขายบตัรเขา้ชมงาน 

โดยเฉพาะดนตรีประเภทป๊อบนั้นจะดึงดูดวยัรุ่นมากกวา่คนวยัอ่ืน 

จากการจดังานเทศกาลพเิศษในท่ีต่างๆ ยนืยนัไดว้า่การให้การสนบัสนุนช่วยใหเ้ทศกาล

โอกาสพิเศษดาํรงอยูต่่อไปได ้ฉะนั้นการหาแหล่งอุปถมัภ ์การเตรียมโครงขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุน 

การประเมินการสนบัสนุนท่ีหยดุใหก้ารช่วยเหลือ และการรักษาความสัมพนัธ์กบัผูใ้ห้การสนบัสนุนจึงเป็น

ตวัช้ีวดัวา่การจดังานเทศกาลโอกาสพิเศษจะดาํเนินต่อไปไดห้รือไม่ การท่ีบริษทัต่างๆ ใหก้ารสนบัสนุนการ

จดังานนั้นมีเหตุผลหลายประการเช่นเพื่อเพิ่มหรือพฒันาผลผลิตหรือเพื่อการตระหนกัถึงการใหค้วาม

ร่วมมือ นอกจากน้ียงัมีผลอ่ืนๆ โดยเฉพาะเพื่อกระตุน้การขายหรือพฒันาตาํแหน่งตลาด ภายใตก้ารใหก้าร

สนบัสนุนบริษทัผูอุ้ปถมัภง์านสามารถเพิ่มความตระหนกัในตราสินคา้ (brand awareness) สร้างภาพลกัษณ์

ตราเคร่ืองหมายของบริษทัและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตลาด มีนากก์นั (Meenaghan, 2001) เสนอวา่การให้

การสนบัสนุนมีผลในการสร้างความสัมพนัธ์ทางอารมณ์ระหวา่งผลผลิตและลูกคา้มากกวา่กลยทุธ์การทาํ

การตลาดแบบอ่ืน 

การใหก้ารสนบัสนุนเชิงธุรกิจเก่ียวกบัเทศกาลงานศิลปะพฒันาข้ึนคร้ังแรกท่ีสหรัฐในช่วง

ปี ค.ศ.1960 แต่เป็นท่ีแพร่หลายในทั้งสองฝ่ังของมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงปี ค.ศ.1980 โอ เฮแกน และ

ฮาร์ว ี(O’ Hagan and Harvey 2000) พบเหตุผลท่ีทาํใหมี้การสนบัสนุนเชิงธุรกิจในเทศกาลศิลปะวา่เป็น

เพราะเหตุผลหลกั 4 ประการ คือ 1) เพื่อการส่งเสริมโฆษณาภาพลกัษณ์ของบริษทั 2) เพื่อร่วมมือในโอกาส

ความบนัเทิง 3) เพื่อผลประโยชน์ท่ีไม่หวงัผลกาํไรต่อผูจ้ดัการงาน และ 4) เพื่อร่วมมือในความรับผิดชอบ

ทางสังคม อยา่งไรก็ตามก็ใช่วา่การจดัเทศกาลท่องเท่ียวโอกาสพิเศษจะมีผูส้นบัสนุนอยูเ่สมอเพราะเม่ือ

เศรษฐกิจถดถอยอ่มส่งผลต่อผลกาํไรของผูส้นบัสนุนการจดัเทศกาล เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งประหยดั

งบประมาณ การจะหาผูใ้หก้ารสนบัสนุนจึงยากยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ตามเม่ือภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าผา่นพน้ไป

หลายบริษทัก็เร่ิมพิจารณาในการสนบัสนุนองคก์รท่ีจดัเทศกาลโอกาสพิเศษอยา่งท่ีเคยถือปฏิบติัมา บาง

บริษทัเห็นผลประโยชน์ในการจดัเทศกาลโอกาสพิเศษก็อาจเป็นเจา้ภาพในจดัเทศกาลโอกาสพิเศษเอง

เพื่อใหไ้ดใ้กลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคมากข้ึนซ่ึงจะมีผลทางการคา้ตามมา 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลการทาํงาน

ขององคก์รเช่นการจดัเทศกาลหรืองานโอกาสพิเศษ ลกัษณะพื้นฐานของเทศกาลและงานโอกาสพิเศษก็คือ

งานเหล่าน้ีตอ้งพึ่งพาการมีส่วนเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลากหลายกลุ่ม การท่ีองคก์รใดจะจดังาน

ใหญ่ๆ จาํเป็นตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ  ทั้งรัฐบาล ธุรกิจพาณิชย ์องคก์รท่ีไม่หวงัผล

กาํไร  ลูกจา้ง  อาสาสมคัร ผูท่ี้อยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินท่ีจะจดัเทศกาลและนกัท่องเท่ียว (Getz, 2008 และ Telfer,  

2000) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวเหล่าน้ีมีความสาํคญัอยา่งมากต่อความสาํเร็จของเทศกาลโอกาสพเิศษ 

ยกัห์มูร์และสก๊อต (Yaghmour and Scot,t 2009: 117) กล่าววา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละรายมีอิทธิพลต่อการ

จดังานท่ีต่างกนัไป ผูจ้ดัเทศกาลและงานโอกาสพิเศษจึงจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านั้นให้

เขา้มาร่วมมือทุกฝ่าย ประเด็นน้ีจดัวา่เป็นภาระงานสาํคญัยิง่สาํหรับผูจ้ดัการเทศกาลและงานโอกาสพิเศษ 

(Merriles, 2005) เครือข่ายความสัมพนัธ์เป็นส่ิงสาํคญัต่อการการจดังานโอกาสพิเศษทั้งในแง่สร้างงาน ความ

มัน่คง และความอยูร่อดระยะยาว โดยนิยามแลว้การใหมี้การจดัเทศกาลและงานโอกาสพิเศษจะข้ึนอยูก่บั

เครือข่ายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและองคก์รท่ีเขา้มาร่วมงานกนั อีเบอร์ส (Ebers, 1997) กล่าววา่หากมี

องคก์รมากกวา่สององคก์รร่วมกนัจดังานน้ีมกัมาจากภายนอกหรือมาจากความร่วมมือกนัแบบอ่ืนๆ  ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียเช่นน้ีจะสร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์ร ยกัห์มูร์และสก๊อต (Yaghmour and Scott 2009: 118) 

อธิบายวา่ความร่วมมือเป็นกลไกสาํคญัสาํหรับการขบัเคล่ือนการจดังาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านั้นจะ

ร่วมมือกนัวางระเบียบชัว่คราวเพื่อใหก้ารจดังานดาํเนินไปไดแ้ละก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์รของตนดว้ย

ในฐานะผูใ้หก้ารสนบัสนุน ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมืออาจจะปรากฏชดัหรือไม่ชดัเจน ความร่วมมือ

อาจมีผลในผลลพัธ์ต่อทั้งปัจเจกและส่วนรวม เห็นไดช้ดัวา่การจดัการเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นส่ิงผูจ้ดั

เทศกาลและงานโอกาสพเิศษจึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัคณะผูจ้ดั

เทศกาลเอง 

จากบริบทและเน้ือหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การท่องเท่ียวท่ีปรากฏในเทศกาลงาน

ประเพณีแต่ละโอกาสต่างก็มีเป้าหมายชดัเจนในตวั หากเป็นเทศกาลงานประเพณีท่ีเน่ืองดว้ยศาสนาความ

เช่ือ ผูท่ี้ไดม้าร่วมงานก็จะไดรั้บการเติมเตม็ทางจิตวญิญาณ บางเทศกาลก็ใหค้วามสาํคญักบัความสนุกร่ืนเริง 

ยิง่ผูม้าเยอืนไดมี้ส่วนร่วมกบัผลผลิตการท่องเท่ียวก็จะเป็นโอกาสแห่งความหฤหรรษไ์ม่รู้ลืม การจดัเทศกาล

โอกาสพิเศษในรูปแบบต่างๆ อาทิการแข่งขนักีฬานดัสาํคญั การจดังานกาชาด การจดัเทศกาลประกวดความ

งามเวทีต่างๆ การจดัมหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของประดบัตกแต่งบา้น และการจดัสัปดาห์อาหารประจาํชาติ

และอาหารนานาชาติ ฯลฯ นบัวา่ช่วยใหมี้ทรัพยากรท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ผูค้นมีโอกาสท่องเท่ียวมากกวา่ยาม

ปกติ กระนั้นการท่องเท่ียวเทศกาลโอกาสพิเศษก็แตกต่างจากการท่องเท่ียวเน่ืองในเทศกาลงานประเพณี

ตรงท่ีการจดัการท่องเท่ียวโอกาสพเิศษไดน้าํวฒันธรรมมาทาํใหเ้ป็นสินคา้ การท่ีเทศกาลโอกาสพิเศษอยูบ่น

พื้นฐานของการคา้พาณิชยจึ์งจาํเป็นจะตอ้งมีผูส้นบัสนุนร่วมมือกบัฝ่ายจดังานในลกัษณะการเป็นเจา้บา้น 
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(host) เจา้ภาพร่วมกนั เทศกาลโอกาสพิเศษมีเป้าหมายชดัเจนในตวัท่ีมุ่งใหเ้กิดการท่องเท่ียวเป็นสาํคญั ผูค้น

จะมาเยอืนงานมากนอ้ยเพียงใดนั้นส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์หากวดัและชุมชนเป็น

เจา้ภาพ การโฆษณาในรูปโปสเตอร์ติดประกาศไวท่ี้ถนนสายหลกับอกรายละเอียดของงานพร้อมรูปดารา

นกัแสดงและเกจิอาจารย ์เป็นช่องทางเพื่อหวงัใหผู้ค้นท่ีผา่นไปมาไดรั้บรู้วา่จะมีกิจกรรมใดมีบุคคลสาํคญั

คนใดเป็นประธานในงาน แต่ในการทาํเทศกาลโอกาสพิเศษใหเ้ป็นดัง่สินคา้ท่ีน่าจบัตอ้งนั้นจาํเป็นตอ้งอาศยั

ส่ือสมยัใหม่ท่ีเผยแพร่ไดก้วา้งขวางและฉบัไว มีผูรั้บส่ือสารจาํนวนมากในคราวเดียวกนั คนส่วนใหญ่ใน

โลกปัจจุบนัน้ีลว้นมีโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถเปิดดูส่ือออนไลน์ไดทุ้กเวลา การใชก้ลไกจากยทููป เฟสบุค๊ 

และทวติเตอร์ ฯลฯ จึงเป็นช่องทางในการทาํการตลาดท่ีเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่ยาก ผูรั้บสารจากส่ือ

สมยัใหม่เช่นน้ีส่วนใหญ่เป็นคนทาํงานวยัหนุ่มสาวท่ีชอบเดินทางท่องเท่ียว เทศกาลโอกาสพิเศษประเภท

มหกรรมดนตรี งานอภิมหาคอนเสิร์ตซ่ึงจดัในท่ีต่างๆ เช่นท่ีเขาใหญ่และพทัยา ฯลฯ จึงเนืองแน่นไปดว้ย

ผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ การรู้กลุ่มผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) ท่ีสมัพนัธ์กบัสินคา้ (เทศกาลโอกาส

พิเศษ) จึงเป็นประเด็นหน่ึงท่ีนกัการตลาดเทศกาลโอกาสพิเศษจะมองขา้มไม่ไดเ้ลยหากหวงัจะใหง้านท่ีจดั

ข้ึนเป็นพเิศษสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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บทคัดย่อ 

 การท่องเท่ียวในชุมชนเป็นแบบแผนการเดินทางพกัผอ่นเรียนรู้วถีิธรรมเนียมของผูค้นนอกสังคมท่ี

ตนคุน้เคย โดยทัว่ไปผูไ้ปเยอืนชุมชนคือคนในสังคมเมืองท่ีเบ่ือหน่ายบรรยากาศในเมืองจึงแสวงหาความ

แปลกต่าง และสังคมเกษตรกรรมตามชนบทก็คือแหล่งท่องเท่ียวท่ีเติมเตม็ความตอ้งการนั้นได ้ทั้งน้ีอาจมี

เอกลกัษณ์สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและอตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรมเป็นทรัพยากรท่ีดึงดูดความสนใจ

ของผูม้าเยอืน เป็นท่ีประจกัษว์า่การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัก็

ช่วยฟ้ืนฟูอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตลอดจนช่วยสืบทอดแบบแผนประเพณีและมรดกภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ใหค้นในทอ้งถ่ินเกิดความภาคภูมิใจในรากเหงา้ของชุมชน อยา่งไรก็ตามแต่ละชุมชนมีท่าทีต่อการท่องเท่ียว

แตกต่างกนั บางทอ้งถ่ินยอมรับการท่องเท่ียว บางถ่ินผูค้นในชุมชนท่ีมีความคิดแตกต่างกนั การจดัการ

ท่องเท่ียวชุมชนใหมี้ความกา้วหนา้ก็ตอ้งกระทาํอยา่งรอบดา้นตอ้งอาศยัวธีิการวิจยัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อหา

คาํตอบใหก้บัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวท่ีเขา้สู่ชุมชนเป็น

เหมือนดาบสองคม หากการจดัการท่องเท่ียวชุมชนท่ีไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของความย ัง่ยนืก็จะนาํมาซ่ึงปัญหา

ต่าง ๆ ทั้งปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาความเส่ือมเสียขนบธรรมเนียมของทอ้งถ่ินและปัญหาความขดัแยง้

รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญ  

 การท่องเท่ียวบนฐานชุมชน, (Community-based tourism) 
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บทที ่7 

ชุมชนกบัการท่องเทีย่ว 

 ชุมชนคือหน่วยทางสงัคมขนาดต่าง ๆ ท่ีสมาชิกในหน่วยนั้นมีค่านิยมโดยรวมร่วมกนั ชุมชนอาจจะ

มีขนาดเล็ก เช่น ชุมชนหมู่บา้นหรือมีขนาดใหญ่ เช่น ชุมชนระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติท่ีนิยมเรียกวา่

ประชาคม อาทิ ประชาคมยโุรป หรือ ประชาคมอาเซียน และนบัตั้งแต่มีอินเทอร์เนทท่ีช่วยใหผู้ค้นติดต่อกนั

ไดท้ัว่โลกผา่นช่องทางออนไลน์ก็เกิดชุมชนแบบใหม่คือชุมชนเสมือนจริง (virtual community) ท่ีไม่มี

ขอ้จาํกดัทางดา้นภูมิศาสตร์เหมือนชุมชนทั้งหลายท่ีกล่าวมาก่อนหนา้นั้น โดยความหมายอยา่งกวา้ง ๆ แลว้

ชุมชนคือกลุ่มคนหรือเครือข่ายบุคคลท่ีสัมพนัธ์กนั (อยา่งมีจุดหมายร่วมกนั) เป็นความสัมพนัธ์ทางสังคมใน

ระยะเวลาหน่ึง ผูค้นในกลุ่มต่างมีความสัมพนัธ์อยา่งอตัวสิัยนั้น มีอตัลกัษณ์ทางสังคมของตนและการกระทาํ

ทางสังคมร่วมกนั ในทางมานุษยวทิยาชุมชนคือกลุ่มคนท่ีมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั การส่ือสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพระหวา่งคนในกลุ่มเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ ในอนัท่ีจะธาํรงความเป็นชุมชนสืบต่อไปได ้สาํหรับ

มุมมองทางจิตวทิยาแลว้ขบวนการอบรมบ่มนิสัยเป็นขบวนการเรียนรู้ท่ีจะปรับแบบแผนพฤติกรรมของ

ชุมชน ในช่วงตน้ ๆ ของชีวติเป็นเวลาท่ีทาํใหก้ารอบรมให้เกิดผลผกูพนักบัชุมชนมากท่ีสุด ดว้ยช่วงเด็กเป็น

ช่วงท่ีปัจเจกพฒันาความชาํนาญและความรู้และเรียนรู้รับทราบบทบาทท่ีสาํคญั ๆ ต่อการหนา้ท่ีภายใน

วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มของปัจเจก  

นิยามชุมชนจากมุมมองต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาพอเห็นไดว้า่แต่ละมุมมองต่างมีเหตุผลในการอธิบายชุมชน

ตามลกัษณะการใชง้านดว้ยจุดประสงคแ์ตกต่างกนัไป กระนั้นเม่ือพิจารณาชุมชนแง่มุมต่าง ๆ ขา้งตน้อาจให้

ความกระจ่างกบัประเด็นชุมชนกบัการท่องเท่ียวไดไ้ม่มากนกั เพราะสาระหลกัอยูท่ี่ประเภทของชุมชน

มากกวา่ ตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนระยะหลงัท่ีการท่องเท่ียวไดแ้พร่ขยายเขา้ไปสู่ชุมชนพบวา่ชุมชนท่ี

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการท่องเท่ียวมากกวา่ชุมชนชนเผา่ท่ียงัชีพดว้ยการเล้ียงสัตวร่์อนเร่อยา่งท่ียงัคง

มีอยูบ่า้งในทวปีแอฟริกาและชุมชนชานเมืองหรือในเมืองซ่ึงเป็นชุมชนแออดัท่ีมีการจดัการท่องเท่ียวเขา้ไป

เยอืนถึงถ่ิน บทความน้ีจะพิจารณาการท่องเท่ียวในชุมชนเกษตรกรรมเป็นสาํคญัเพราะเป็นชุมชนท่ีพบไดใ้น

ทัว่ทุกภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกโดยเฉพาะประเทศโลกท่ี 3 อยา่งเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชีย

ตะวนัออก  
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 ความตอ้งการพกัผอ่นของผูค้นในสังคมเมืองกระตุน้ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวพยายามหาทรัพยากรท่องเท่ียวใหม่ ๆ ป้อนตลาดเสมอมาเพื่อใหธุ้รกิจการท่องเท่ียวเดินหนา้ต่อไป 

ท่ีผา่นมานกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางเป็นหมู่คณะจะท่องเท่ียวช่ืนชมกบัธรรมชาติป่าเขาหาดทรายสาย

ลมและแสงแดด ระยะหลงัเกิดความตอ้งการท่องเท่ียวทางเลือกข้ึนและทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียวทางเลือก

เพื่อเรียนรู้วถีิชีวติของผูอ่ื้นก็มุ่งไปท่ีสังคมชาวนาชาวไร่และชาวประมงรายยอ่ยเป็นสาํคญั การท่องเท่ียว

ชุมชนการเกษตรและหตัถกรรมอาจเร่ิมจากความตอ้งการของตลาดท่องเท่ียวท่ีมาจากภายนอก แต่เวลาต่อมา

ผูค้นในชุมชนเองก็เร่ิมตระหนกัวา่ทอ้งถ่ินของตนมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียว  และการท่องเท่ียวจะนาํผล

กาํไรมาให ้จึงทาํใหก้ารท่องเท่ียวชุมชนเป็นท่ีนิยมมากกวา่การท่องเท่ียววฒันธรรมรูปแบบอ่ืนๆ ไดภ้ายใน

เวลาขา้มคืน แต่ละชุมชนต่างก็ดึงดูดความสนใจผูม้าเยอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินทั้งมรดกภูมิปัญญา

พื้นบา้นและเอกลกัษณ์สภาพแวดลอ้มทางภูมิประเทศ มรดกภูมิปัญญาพื้นบา้นบางอยา่งไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึน

เพื่อช่วยแต่งเติมสีสันใหก้บัการท่องเท่ียวทอ้งถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติโดดเด่นเช่นทะเลหมอก สุสาน

หอยลา้นปี ห่ิงห้อยเรืองแสงนบัลา้น ๆ ตวั หรือหาดทรายขาวดุจสาํลี และถํ้าธารลอด ฯลฯ เหล่าน้ีก็ยิง่ช่วย

เพิ่มประสบการแก่ผูม้าเยือนไดอ้ยา่งไม่รู้ลืม อยา่งไรก็ตามมีประเด็นคาํถามหลายประการท่ีจะตอ้งพิจารณา 

เช่น คาํถามท่ีวา่ใครควบคุมการท่องเท่ียวชุมชนและกาํไรจากการท่องเท่ียวตกอยูก่บัผูค้นในทอ้งถ่ินหรือผูน้าํ

ทอ้งถ่ินหรือตวัแทนการท่องเท่ียวภายนอก (นายทุน)  

ชุมชนประกอบดว้ยผูค้นหลากหลายความคิดและทรรศนะคติ คนส่วนหน่ึงอาจเห็นดีเห็นงามกบั

การจดัใหมี้การท่องเท่ียวในชุมชนแต่อีกหลายคนอาจไม่ยินดีท่ีจะเปิดรับการท่องเท่ียวเขา้สู่ชุมชน ทอ้งถ่ินใช่

แค่เพียงจะตอ้งใส่ใจสมํ่าเสมอกบันกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน แต่ยงัจะตอ้งใส่ใจกบัการทาํวฒันธรรมใหเ้ป็นสินคา้ 

และเพราะการท่องเท่ียวชุมชนจะใหผ้ลประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินเจา้บา้น การพฒันาการท่องเท่ียวควรจะปกป้อง

และส่งเสริมมรดกวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสภาพแวดลอ้ม ผูค้นในทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งมีส่วนในการวาง

แผนการท่องเท่ียวและมีส่วนร่วมในผลประโยชน์กาํไรจากการท่องเท่ียว การใชป้ระโยชน์ของแรงงานจาก

ทอ้งถ่ิน ใชผ้ลผลิตและทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวชุมชนเป็นหนทางท่ีชุมชนจะไดมี้ส่วน

ควบคุมการท่องเท่ียวชุมชนเพิ่มข้ึน และจะทาํใหชุ้มชนมีอาํนาจเพิ่มข้ึนในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนก็จะ

พึ่งตนเองไดม้ากข้ึน บทความน้ีนอกจากจะพิจารณาการท่องเท่ียวชุมชนในภาคทอ้งถ่ินเกษตรกรรมดงัท่ีระบุ

ไวข้า้งตน้แลว้ ยงัจะไดต้รวจตราความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ินโดยการเนน้ให้เห็น

วา่ทอ้งถ่ินมีท่าทีอยา่งไรต่อการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัจะไดพ้ิจารณารายการและตวัแทนท่ีอาจส่งเสริมการพฒันา
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โดยการใชก้ารท่องเท่ียว จากนั้นจะไดใ้หค้วามสาํคญักบัประเด็นความเช่ือมโยงระหวา่งการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืกบัการท่องเท่ียวโดยมีชุมชนเป็นฐาน (การจดัการและการผลิตการท่องเท่ียว) 

ลกัษณะของชุมชน 

 จากการเดินทางเยอืนชุมชนทอ้งถ่ินทาํใหน้กัท่องเท่ียวบางรายไดมี้ประสบการณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

อาทิ ภาษา ขนบธรรมเนียมแบบแผนชีวติและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ การจดัแจงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

จาํหน่ายสู่ตลาดผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) ทั้งโดยผูค้นในทอ้งถ่ินและตวัแทนจาํหน่ายจากภายนอก เช่น การ

ท่องเท่ียววฒันธรรม การท่องเท่ียวมรดก การท่องเท่ียวชนเผา่ การท่องเท่ียวหมู่บา้นและการท่องเท่ียวนิเวศ

ชุมชน อยา่งไรก็ตามยงัคงมีการโตแ้ยง้กนัอยูว่า่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวน้ีจะเปล่ียนชุมชน

ทอ้งถ่ินเจา้บา้น ไปในทิศทางลบหรือช่วยฟ้ืนฟูชุมชน  

ปัจจุบนัความกา้วหนา้ในการเดินทางและผลกระทบของโลกาภิวตัน์เปิดโอกาสใหค้นภายนอกได้

เขา้ไปเยอืนชุมชนท่ีห่างไกลไดม้ากข้ึน ปัจจุบนัแทบจะหาชุมชนท่ีถูกตดัขาดจากสังคมภายนอกไม่ไดอี้กแลว้

เพราะการพฒันาของโลกปัจจุบนัไดโ้นม้นาํชุมชนต่าง ๆ ใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของรัฐชาติดว้ยนโยบายต่าง 

ๆ เพื่อผูอ้ยูอ่าศยัตามชุมชนจะไดป้ระโยชน์จากสวสัดิการรัฐทั้งทางดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดูแล

สุขอนามยั การติดต่อส่ือสารและสวสัดิการทางสังคม (Harrison and Prince, 1996:2) โดยภาพรวมแลว้สังคม

ชนบทเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมเมืองหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสังคมเมืองโดยเฉพาะเศรษฐกิจและการเมือง

การปกครอง ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองระดบัชาติไดค้รอบงาํชุมชนชนบทไวท้ั้งหมด เห็นไดจ้าก

มวลหมู่ประเทศท่ีปกครองแบบประชาธิปไตยจะมีกลไกเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นตวัขบัเคล่ือนใหก้ารเมืองการ

ปกครองและการผลิตของประเทศกา้วไปขา้งหนา้ วถีิวฒันธรรมแบบอุตสาหกรรมเมืองดูจะมีอิทธิพลอยูใ่น

บริบทต่าง ๆ ของชุมชนทอ้งถ่ินรวมทั้งในเร่ืองของการท่องเท่ียวพกัผอ่น 

 เหตุใดทอ้งถ่ินในชนบทหรือชานเมืองจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกของผูค้นในเมือง คาํตอบจะ

กระจ่างชดัต่อเม่ือพิจารณาการจดัระเบียบทางสังคมมิติของสังคมชนบท สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยใหก้ารดาํเนินชีวติของผูค้นในชนบทกลมกลืนไปกบัการผนัเปล่ียนของดินฟ้าอากาศ ไม่

เคร่งครัดไปกบัเวลานาทีท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดขีดเส้นชีวติเหมือนท่ีผูค้นในเมืองประสบอยู ่ชาวนาชาวไร่

ทาํงานสัมพนัธ์กบัฤดูกาลเร่ิมจากการเพาะปลูกในฤดูฝน คร้ันถึงช่วงปลายฤดูฝน ตน้ฤดูหนาวซ่ึงอากาศเยน็

ลงก็จะเป็นช่วงของการเก็บเก่ียวผลผลิตในนาไร่ ฤดูแลง้อาจเพาะปลูกพืชลม้ลุกท่ีใหผ้ลผลิตเก็บเก่ียวไดใ้น

เวลาอนัสั้น เช่น ถัว่ แตง ขา้วโพด หรือพืชผกักินใบ ฯลฯ เวลาวา่งอาจซ่อมแซมเคร่ืองมือในการทาํนาทาํไร่



81 
 

และหาจบัสัตวน์ํ้ามาทาํอาหาร หรือทอผา้ จกัสานภาชนะเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนหรือทาํหตัถกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ภูมิปัญญาสืบทอดมาจากคนรุ่นปู่ยา่ตายาย กิจกรรมเหล่าน้ีลว้นเป็น “งาน” ทั้งส้ิน แต่เป็นงานท่ีทาํเพื่อ

ประโยชน์ร่วมกนัของคนในครอบครัวไม่มีใครเป็น “เจา้นาย” คอยกาํกบัควบคุมเช่นงานในสาํนกังาน หา้ง

ร้าน องคก์รต่าง ๆ  และโรงงานอุตสาหกรรม ในอดีตผูค้นนิยมสร้างบา้นเรือนอยูริ่มแหล่งนํ้าเพราะไดอ้าศยั

แหล่งนํ้านั้นเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรกรรมและเพื่อการคมนาคม ตลาดเก่าอายรุุ่นร้อยปีท่ีต่างก็

ตั้งอยูริ่มนํ้าเพราะเคยเป็นแหล่งรวมการคา้ขายสมยัก่อนท่ีการคมนาคมใชท้างนํ้าเป็นหลกั เช่น ตลาดท่าใหม่ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ตลาดอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม และตลาดนํ้าดาํเนิน

สะดวก จงัหวดัราชบุรี ฯลฯ ปัจจุบนัตลาดเหล่าน้ีไดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวโหยหาอดีตท่ีเช้ือเชิญ

และเติมเตม็ความตอ้งการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวผูโ้หยหาอดีต 

 ชีวติชาวนาชาวไร่ดูเหมือนจะตอ้งทาํงานอยา่งไม่รู้จบก็จริง แต่กระนั้นก็มีเทศกาลงานบุญทั้งท่ีเน่ือง

ในพุทธศาสนา ประเพณีเก่ียวกบัชีวติและพธีิกรรม ความเช่ือผสีางเทวดาท่ีโนม้นาํผูค้นในทอ้งถ่ินใหม้าร่วม

ประกอบกิจพิธีเพื่อบุญกุศลใหก้บัตนเองและเพื่ออุทิศทานใหก้บัผสีางนางไมแ้ละญาติมิตรผูล่้วงลบัไปแลว้ 

วนัท่ีประกอบประเพณีพิธีกรรมก็ไดห้ยดุพกักายพกัใจไดมี้โอกาสสังสรรคก์บัมวลญาติมิตร ไดรั้บทราบ

ขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกและไดรู้้เห็นความเป็นไปของเพื่อนบา้นท่ีไม่ไดพ้บกนับ่อยนกั โดยเฉพาะ

เทศกาลท่ีมีวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนัเช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานตน์บัเป็นโอกาสแห่งการรวมญาติพี่นอ้ง

ในวงศต์ระกูลท่ีส่วนหน่ึงอาจแยกยา้ยไปอยูน่อกชุมชนหรือคนวยัหนุ่มสาวท่ีออกไปทาํงานตามเมืองต่าง ๆ 

ประเพณีอยา่งสงกรานตจึ์งช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ทางสังคมใหก้ลมเกลียวมากข้ึน ในชนบทนั้นหากจะ

ใคร่รู้วา่มีใครวงศค์ณาญาติมากนอ้ยเพียงใดนั้น นอกจากจะพิจารณาจากนามสกุลแลว้ยงัเห็นไดช้ดัตอนคราว

ท่ีมีพิธีกรรมอนัเน่ืองดว้ยชีวิต เช่น บวชนาค แต่งงาน และงานฌาปนกิจ โดยเฉพาะงานศพนั้นผูค้นในชนบท

ไม่นิยมแจกการ์ดเชิญเหมือนงานศพของคนในเมือง ในชนบทนั้นผูค้นถือเป็นธรรมเนียมท่ีจะไปขอโหสิ

กรรมแก่ผูว้ายชนม ์บุคคลท่ีมีผูน้บัถือเพราะไดส้ร้างคุณงามความดีไวม้ากตอนยงัมีชีวติเม่ือลาลบัโลกจึงมีผู ้

มาร่วมงานส่งวิญญาณกนัเนืองแน่น ลกัษณะสงัคมชนบทดงักล่าวค่อนขา้งยดืหยุน่เพราะมีสภาพแวดลอ้ม

ธรรมชาติท่ีและสภาพแวดลอ้มทางสังคมวฒันธรรมท่ีผูค้นมีความเป็นกนัเอง ส่ิงน้ีคือเสน่ห์อยา่งหน่ึงท่ีขาด

หายไปจากสังคมเมือง นบัเป็นเหตุผลสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการท่องเท่ียวชุมชน 
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 ท่าทีของปัจเจกและชุมชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัวา่ทอ้งถ่ินนั้นเปิดใจรับ

นกัท่องเท่ียวอยา่งไร สภาพภูมิศาสตร์ท่ีตั้งชุมชนและความแขง็แกร่งของวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีบทบาทต่อ

เร่ืองดงักล่าวอยา่งมาก รถบสั 80 ท่ีนัง่มีนกัท่องเท่ียวเตม็รถไปเยอืนหมู่บา้นกะเหร่ียง ดอยม่อน จอง อาํเภอ

อมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ (อยูห่่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใตเ้ป็นระยะทาง 179 กิโลเมตร) เพื่อไปแวะ

ชิมกาแฟสดอาราบิกายอ่มส่งผลกระทบมากกวา่ไปจอด ณ แหล่งท่องเท่ียวยา่นถนนขา้วสาร บางลาํพู 

กรุงเทพฯ แหล่งท่องเท่ียวท่ีคุน้เคยกบัคนแปลกหนา้ผูม้าเยอืนนานนบัหลายสิบปีอยูเ่ป็นประจาํ  

เมทิสันและวอล (Mathieson and Wall, 2006) เสนอวา่จากมุมมองดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์อาจจะ

พิจารณาวา่มีปฏิสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมสามแบบคือ 1. วฒันธรรมปลายทางแหล่งท่องเท่ียว 2. วฒันธรรม

พื้นเพเดิมของนกัท่องเท่ียว และ 3. วฒันธรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว วฒันธรรมแบบท่ี 3 สะทอ้นวา่

แมว้า่นกัท่องเท่ียวจะมีภูมิหลงัต่างกนั คร้ันเดินทางท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวต่างก็มีการกระทาํคลา้ยกนั

โดยเฉพาะการใชค้วามสะดวกสบาย ไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวคลา้ยกนัและมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกระหวา่ง

การท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ประเด็นท่ีน่าพิจารณาเป็นพิเศษก็คือวฒันธรรมแบบท่ี 1 และวฒันธรรมแบบท่ี 3 

ท่ีคู่กรณีคือเจา้บา้นแหล่งท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียวจะทาํอยา่งไรเพือ่การพบกนัคร่ึงทางท่ีจะสานสาย

สัมพนัธ์ในฐานะผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ในการมีปฏิสัมพนัธ์โดยทัว่ไปคู่กรณียอ่มมีความคาดหวงั

ระหวา่งกนัอยูแ่ลว้ ยิง่ในกรณีของการท่องเท่ียวก็คงจะเป็นความคาดหวงัเฉพาะทางเช่นผูใ้หบ้ริการก็ควรจะ

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหแ้ขกผูม้าเยอืน อาทิ มีบริการห้องนํ้าท่ีสะอาด มีพื้นท่ีร่มเงาให้

นกัท่องเท่ียวไดพ้กัพอหายเหน่ือยระหวา่งติดต่อกนัในขั้นตน้ มีบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมใหผู้ม้าเยอืน

ไดเ้ลือกซ้ือหาตามอธัยาศยั มีขอ้มูลแนะนาํแหล่งท่องเท่ียวทอ้งถ่ินท่ีใหร้ายละเอียดไดม้ากกวา่ท่ีระบุในแผน่

พบัโฆษณา ในส่วนของนกัท่องเท่ียวก็เช่นกนั แมจ้ะมาในฐานะผูซ้ื้อบริการ แต่ก็ใช่วา่จะใชเ้งินจะซ้ืออะไร

ทุกส่ิงทุกอยา่งได ้ยิง่ในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนยิง่ตอ้งละเอียดอ่อน การท่องเท่ียวชุมชนไม่ใช่วา่จะเป็นไปได้

ง่ายเหมือนกบัการไปเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีมีนกัท่องเท่ียวเนืองแน่นจาํนวนนบัร้อย (mass tourism) 

และการใหบ้ริการก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามแบบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัว่ไป นกัท่องเท่ียว

ชุมชนตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่แบบแผนการท่องเท่ียวชุมชนเป็นการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีมีเป้าหมายเพื่อ

เรียนรู้ผูอ่ื้นเพื่อประสบการณ์ชีวติใหม่ ๆ ท่ีหาไม่ไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวทัว่ไป นกัท่องเท่ียวชุมชนมืออาชีพ

จะมีขอ้มูลเดินทางก่อนไปเยือนแหล่งท่องเท่ียววา่ท่ีปลายทางแหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้นมีความพร้อมในเร่ือง

อะไรบา้ง จึงทาํใหก้ารเรียกร้องขอรับบริการจากเจา้บา้นอยูใ่นขอบเขตอนัพอเหมาะพอควร ลกัษณะเช่นน้ี

คือการสร้างแบบแผนวฒันธรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัความเฉพาะ (niche) ของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว  
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ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการท่องเทีย่วและชุมชน 

เม่ือเดินทางถึงชุมชนนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นในทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามลกัษณะการ

เดินทางและประเภทของท่ีพกัแรมรวมทั้งการคมนาคมท่ีนกัท่องเท่ียวใชม้กัจะมีส่วนกาํหนดระดบัของการ

ติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชนทอ้งถ่ินแหล่งท่องเท่ียวดว้ย คนในชุมชนอาจมีถ่ินกาํเนิดอยู ่ณ ท่ีนัน่ หรืออาจอพยพ

เขา้มาทาํงานในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนแห่งนั้น ผูท่ี้ทาํงานในวงการท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มีผลประโยชน์โดยตรง

จากการท่องเท่ียวอาจจะมีความเห็นเป็นบวกต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ขณะท่ีคนอ่ืน ๆ อาจมองวา่การ

ท่องเท่ียวทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกหรือเป็นปัญหาใหญ่ต่อชุมชม  ประเด็นเช่นน้ีมีอยูใ่นชุมชนท่ีทาํธุรกิจ

ท่องเท่ียวโดยทัว่ไปเหมือนอยา่งเช่นชาวบา้นท่ีตั้งบา้นเรือนริมคลองในอาํเภออมัพวาท่ีไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วน

เสียกบัการท่องเท่ียวไดต้ดัตน้ลาํพูริมคลองลงจนหมดเพราะถูกรบกวนจากเสียงคนนกัท่องเท่ียวและเสียงเรือ

ท่ีพานกัท่องเท่ียวเขา้มาดูห่ิงหอ้ยตามตน้ลาํพู ขณะท่ีชาวบา้นริมแม่นํ้าโขงยา่นตลาดเก่าเชียงคานก็รําคาญ

เสียงร้องรําทาํเพลงเมาสุราของนกัท่องเท่ียวขา้งบา้นท่ีเขา้มาพกัแรมแบบโฮมสเตยใ์นชุมชน ชาวบา้นผู ้

เดือดร้อนแกปั้ญหา โดยก่อปูนกั้นผนงัเพื่อผอ่นเบาเสียงหนวกหู ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือแรกพบระหวา่งเจา้

บา้นกบัผูม้าเยอืนจะเป็นทางการตามมารยาทของการรับแขกท่ีมีบริการตอ้นรับดว้ยการแสดงศิลปะโชวแ์ละ

การสาธิต ส่วนปฏิสัมพนัธ์หลงัจากนั้นเม่ือนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสัชีวติจริงของผูค้นในทอ้งถ่ิน

ท่องเท่ียวอาจเป็นปฏิสัมพนัธ์อีกอยา่งหน่ึงท่ีไม่เหมือนการแสดงตอ้นรับเม่ือแรกพบกนั (Smith 1977) 

ท่าทต่ีอการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

 ท่าทีต่อการท่องเท่ียวในชุมชนอาจมาจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งปัจเจก กลุ่มชุมชน ผูป้ระกอบธุรกิจ 

เอน็จีโอ (NGOs) กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและรัฐบาล ฯลฯ ปัจเจกอาจจะคดัคา้นการพฒันาการท่องเท่ียว 

ขณะท่ีชุมชนอ่ืนอาจรวมกลุ่มกนัจดัตั้งโครงการท่องเท่ียวท่ีมีชุมชนเป็นฐาน (ผลิต) วอลและเมทิสัน (Wall 

and Mathieson, 2006) ไดพ้มิพห์นงัสือการเปล่ียนแปลงและโอกาส (change and opportunities) เผยใหท้ราบ

ขอ้เทจ็จริงวา่ชุมชนไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาการท่องเท่ียวและชุมชนก็มีท่าทีต่อการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอนัเป็นผลลพัธ์ของการท่องเท่ียว ชุมชนมกัหาทางดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวและการพฒันาการ

ท่องเท่ียว ดงันั้นการพฒันาจึงเป็นส่ิงท่ีแสวงหากนัมากกวา่การปฏิเสธการท่องเท่ียว 
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 ในแง่ของลกัษณะชุมชน วอลและเมทิสัน (Wall and Mathieson, 2006) เนน้วา่การท่องเท่ียวเกิดข้ึน

หลายรูปแบบและชุมชนก็ตอ้นรับการท่องเท่ียวหลากหลายลกัษณะ ฉะนั้นการจะหาขอ้สรุปเก่ียวกบั

ผลกระทบจากการท่องเท่ียวในชุมชนจึงค่อนขา้งยากเน่ืองจากจาํเป็นตอ้งพิจารณาทั้งรูปแบบของการ

ท่องเท่ียวและลกัษณะของชุมชนก่อนจะคาดคะเนถึงผลกระทบท่ีจะตามมา เมอร์ฟี (Murphy, 1985) แนะนาํ

วา่ชุมชนจะมีท่าทีต่อโอกาสและความทา้ทายของการท่องเท่ียวอยา่งไรนั้นส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัทศันคติของ

ชุมชนท่ีมีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เมอร์ฟีใหข้อ้สังเกตวา่ทศันคติเป็นเร่ืองของบุคคลและเป็นส่ิงท่ี

ซบัซอ้น อยา่งไรก็ตามในแง่ของทศันคติชุมชนแลว้ก็มีตวักาํหนด 3 ประการ ประการแรกคือรูปแบบของ

การติดต่อสัมพนัธ์ท่ีปรากฏอยูร่ะหวา่งผูค้นในทอ้งถ่ินกบัผูม้าเยอืน ประการท่ีสอง คือความสาํคญัของ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อปัจเจกและต่อชุมชน ประการท่ีสามคือการเร่ิมตน้ท่ีทนได ้น่ีคือความเขา้ใจของ

ผูค้นในทอ้งถ่ินท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ต่อจาํนวนของธุรกิจท่ีจะสามารถรับมือได ้

การท่องเที่ยวบนฐานชุมชน 

 การท่องเท่ียวบนฐานชุมชนคือการท่องเท่ียวท่ีพฒันาข้ึนในชุมชนทอ้งถ่ินโดยความร่วมมือระหวา่ง

ปัจเจกบุคคลกบักลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ผูป้ระกอบการ ชมรมหรือสมาคมทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการ 

(Hatton, 1999) การดาํเนินงานท่องเท่ียวชุมชนอาจไดเ้งินทุนมาจากหลายแหล่งรวมทั้งเงินบริจาคจากแหล่ง

ทุนระหวา่งประเทศ อาทิ “The Asian Development Bank” ท่ีสนบัสนุนเงินทุนผา่นโครงการพฒันาการ

ท่องเท่ียวลุ่มนํ้าโขงแก่ชุมชนยากจนจงัหวดัต่าง ๆ ใน ส.ป.ป. ลาว (Harrison and Schipani, 2007) การ

ท่องเท่ียวบนฐานชุมชนยงัอาจเช่ือมโยงกบัรูปแบบการท่องเท่ียวชนเผา่ดั้งเดิมซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีผูค้นชน

ดั้งเดิมของทอ้งถ่ินมีส่วนในการจดัการท่องเท่ียวโดยตรงคือทั้งควบคุมและใชว้ฒันธรรมของตนดึงดูดความ

สนใจผูม้าเยอืน (Hinch and Butler, 1996)  

 การจดัการท่องเท่ียวโดยมีชุมชนเป็นฐานนั้นมีเป้าหมายหลากหลาย (Hatton, 1999) เป้าหมายแรก

คือวา่เป็นการท่องเท่ียวเพื่อความย ัง่ยนืทางสังคม กิจกรรมการท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันาและปฏิบติัการโดย

สมาชิกชุมชนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีรายไดก้็เขา้สู่ชุมชนผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น สหกรณ์, กลุ่มสมาคมชุมชน

ลงทุนร่วม, ธุรกิจท่ีวา่จา้งผูค้นทอ้งถ่ินหรือผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมตน้และปฏิบติัการลงทุนขนาดเล็ก เป้าหมาย

ประการท่ี 2 ของการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนคือการเคารพวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้งมรดกวฒันธรรมและ

ธรรมเนียมประเพณี เป็นท่ียืนยนัดว้ยขอ้เทจ็จริงวา่การท่องเท่ียวชุมชนทาํใหว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินไดรั้บการ

ฟ้ืนฟูและเสริมพลงัใหว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินแขง็แกร่งข้ึนอีกคร้ัง ยิง่ในกรณีของมรดกทางธรรมชาติจะเห็นได้
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ชดัวา่การท่องเท่ียวชุมชนมีบทบาทท่ีจะใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเห็นความสาํคญัต่อการบาํรุงและธาํรงรักษา

สภาพแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่องเท่ียวชุมชนบางกนัเกอร์โต (Bangunkerto) ซ่ึงเป็นหมู่บา้น

ท่ีอยูท่างเหนือของนครยอกยาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยความช่วยเหลือของรัฐบาลทอ้งถ่ินหมู่บา้นได้

เปล่ียนจากการปลูกพืชผลทอ้งถ่ินอยา่งเก่าไปเป็นชุมชนผูผ้ลิตไมผ้ล “สลกั” (Salak) คุณภาพสูงและเปิดเป็น

ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีการดาํเนินงานโดยทอ้งถ่ิน การดาํเนินการท่องเท่ียวสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั

เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิง่ (Telfer, 2000) 

 ฮทัตนั (Hatton, 1999) ไดส้าํรวจหาแนวการจดัการท่องเท่ียวชุมชนพบวา่แนวทางท่ีจดัการท่องเท่ียว

ชุมชนในท่ีหลายแห่งก็เพราะความคาดหวงัผลกาํไรทางเศรษฐกิจ แนวทางท่ีสองคือการท่องเท่ียวชุมชนท่ี

เกิดจากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลหรือในบางกรณีรัฐบาลเองเป็นผูช้กันาํใหเ้กิดการท่องเท่ียวชุมชน การ

จดัการท่องเท่ียวชุมชนอีกแนวทางหน่ึงก็เพื่อจะดึงดูดความสนใจผูม้าเยอืนดว้ยเอกลกัษณ์มรดกวฒันธรรม 

นอกจากน้ีการใชส้ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นจุดขายหลกัก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงของการจดัการ

ท่องเท่ียวชุมชน และมกัจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ทรัพยากรธรมชาติท่ีโดดเด่นค่อนขา้งหาไดย้าก

จึงจะดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวไดม้าก หลายชุมชนจดัการท่องเท่ียวทอ้งถ่ินเพื่อหวงัใหมี้โอกาสดา้นการ

จา้งงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นการท่องเท่ียวชุมชนท่ีจะเปิดโอกาสใหส้ตรี คนวยัหนุ่มสาวและคนทอ้งถ่ิน

ดั้งเดิม (เช่นกลุ่มชาติพนัธ์ุ) มีงานทาํเพิ่มข้ึน แนวสุดทา้ยของการจดัการท่องเท่ียวชุมชนก็คือการท่ีองคก์รกบั

ชุมชนร่วมมือกนัเร่ิมตน้ทาํงานการท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน 

ข้อจํากดัต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

 ในทางทฤษฎีชุมชนทั้งหลายควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในขบวนการวางแผนการท่องเท่ียว กระนั้น

ในทางปฏิบติัอาจมีกาํแพงขวางกั้นอยูม่ากมาย โทชนั (Tosun, 2000) ระบุไวว้า่แนวคิดการพฒันาอยา่งมีส่วน

ร่วมเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีเกิดในโลกท่ีพฒันาแลว้ แนวคิดทฤษฎีหรือตวัแบบการพฒันาทั้งหลาย ท่ีคิดคน้กนั

ข้ึนในโลกท่ีพฒันาแลว้จะเผชิญกบัความทา้ทายเม่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาทั้งหลาย โท

ชนั (Tosun, 2000) ระบุขอ้จาํกดัทางวฒันธรรม  ขอ้จาํกดัทางโครงสร้างและขอ้จาํกดัเชิงปฏิบติัการต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในขบวนการพฒันาการท่องเท่ียวในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ขอ้จาํกดัเหล่าน้ีมกัเป็นส่ิงท่ี

สะทอ้นโครงสร้างทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ และสังคมการเมืองท่ีปรากฏอยูใ่นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ณ ท่ี

ระดบัปฏิบติัการอุปสรรคจะรวมไปถึงการบริหาร การพฒันาการท่องเท่ียวแบบรวมอาํนาจ การขาดความ

ร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการขาดขอ้มูลท่ีจะมีใหแ้ก่ทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว
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ปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยอืน ขอ้จาํกดัทางโครงสร้าง โครงสร้างอาํนาจระบบกฎหมายและระบบ

เศรษฐกิจ ประเด็นท่ีเฉพาะช้ีชดัอยูภ่ายในขอ้จาํกดัทางโครงสร้างรวมไปถึงปัญหาการโนม้นา้วมืออาชีพให้

ยอมรับการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วม การขาดผูช้าํนาญการ การครอบงาํของชนชั้นผูน้าํ การขาด

ระบบกฎหมายท่ีเหมาะสม การขาดทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดรั้บการฝึกฝน ค่าใชจ่้ายท่ีแพงล่ิวของการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและการขาดแหล่งเงินทุน (Tosun, 2000) ทา้ยสุดโทชนั(Tosun, 2000) ยงัไดบ้่งช้ีถึงขอ้จาํกดัทาง

วฒันธรรม อาทิ ศกัยภาพท่ีจาํกดัของคนผูย้ากไร้ ความเฉ่ือยชา  และความตระหนกัท่ีค่อนขา้งมีนอ้ยใน

ชุมชนทอ้งถ่ิน การตั้งขอ้สังเกตเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีทีโมเธ (Timothy, 1999) คน้พบในเมืองยอกยาการ์ตา้ ประเทศ

อินโดนีเซีย และทีโมเธไดจ้าํแนกขอ้จาํกดัการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวไว ้4 กลุ่มคือ 1.ขนบธรรมเนียม

ทางการเมืองและวฒันธรรม 2. เง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า 3. การขาดความชาํนาญ และ 4. ผูค้นในทอ้งถ่ิน

ขาดความเขา้ใจการพฒันาการท่องเท่ียว 

 จากแง่มุมต่าง ๆ ระหวา่งชุมชนเกษตรกรรมกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีอภิปรายมาแต่ตน้น่าจะ

พอไดภ้าพรวมของการท่องเท่ียวท่ีอาศยัชุมชนเป็นฐานการผลิต ชุมชนชาวนาชาวไร่ส่วนใหญ่จดัการธุรกิจ

ท่องเท่ียวโดยยดึหลกัอุปสงคแ์ละอุปทานก็จริง แต่ในระดบัปฏิบติัการการจดัการท่องเท่ียวมกัใชก้าร

คาดคะเนมากกวา่การอาศยัผลการวจิยัวา่จะมีอุปสงคเ์ขา้มาในฤดูกาลท่องเท่ียวปีน้ีมากนอ้ยเพียงไรเพื่อจะได้

จดัอุปทานใหมี้มากพอต่อการตอบสนองความตอ้งการผูม้าเยอืน  

ชุมชนชาวสวนแห่งหน่ึงในจงัหวดัสมุทรสงครามจดัเทศกาล “ผลไมร้สดีล้ินจ่ีส้มโอ” เป็นเวลา 3 วนั 

เร่ิมงานวนัศุกร์และงานดาํเนินไปอีก 2 วนัต่อมา ในงานมีชาวสวนใหค้วามร่วมมือนาํผลไมส้ดจากสวนมา

ร่วมงานอยา่งคบัคัง่ แต่เพราะขาดการทาํการตลาดและใชก้ารโฆษณาประชาสัมพนัธ์แบบเก่า ๆ เพียงติดป้าย

โปสเตอร์ริมถนนสายดาํเนินสะดวก-สมุทรสงครามเพียงไม่ก่ีป้ายโปสเตอร์ ข่าวการจดังานจึงแพร่ออกไปได้

ไม่มาก มีผลใหมี้ผูม้าเยอืนงานไม่มาก ปัญหาเช่นน้ีเห็นไดช้ดัวา่การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการจดัการ

ท่องเท่ียวชุมชนจาํเป็นตอ้งนาํการวจิยัเขา้มาช่วย หนทางหน่ึงท่ีทาํไดแ้มชุ้มชนเองไม่มีศกัยภาพดา้นการวจิยั

ก็คือการอาศยัแลกเปล่ียนศกัยภาพกบัชุมชนอ่ืนท่ีมีการท่องเท่ียวชุมชนเช่นเดียวกนั เพราะท่ีผา่นมาการ

จดัการท่องเท่ียวชุมชนแต่ละแห่งเป็นไปแบบ “ตวัใครตวัมนั” หรือไม่ก็เพียงไปดูงานในท่ีต่าง ๆ แลว้นาํมา

สร้างฐานการท่องเท่ียวในชุมชนของตนตามท่ีทรัพยากรท่องเท่ียวอาํนวย แต่หากไดส้าํรวจ  ความพร้อมของ

ชุมชนเป็นเบ้ืองตน้พอไดข้อ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพอยูบ่า้งก็น่าจะเป็นการเร่ิมตน้การจดัการ

ท่องเท่ียวชุมชนอยา่งเป็นระบบ และหากจะใหไ้ดร้ะบบการจดัการท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนืจาํเป็นตอ้ง

สร้างองคค์วามรู้การวิจยัในชุมชนของตนเอง ทั้งน้ีอาจเร่ิมจากการสร้างเครือข่ายกบัชุมชนอ่ืนเช่นชุมชนบา้น
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ผาหมอน ตาํบลบา้นหลวง อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสถาบนัการท่องเท่ียวท่ีสร้างเครือข่าย

เช่ือมโยงกบัแหล่งองคค์วามรู้ต่าง ๆ ทาํวจิยัความพร้อมของชุมชนเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว มี

คณะกรรมการชุมชนเป็นผูค้วบคุมและจดัการท่องเท่ียวตามเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคาํนึงถึง

ความพร้อมของชุมชนเป็นหลกัเพราะการท่องเท่ียวของชุมชนผาหมอนไม่ใช่รายไดห้รือกิจกรรมหลกัแต่

การจดัการท่องเท่ียวเป็นเพียงเคร่ืองมือของการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ย ัง่ยนื (คมชดัลึกออนไลน์, 2558) 

 ชุมชนท่ีมีทรัพยากรเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นต่างก็นาํเอกลกัษณ์มาเป็นทรัพยากรท่องเท่ียวดว้ยกนั

ทั้งนั้น แต่ก็ใช่วา่จะสามารถจดัการการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนืเสมอไป หากไดอ้าศยัขอ้มูลจากการวจิยัชุมชน

เพื่อตรวจสอบทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนโดยสัมภาษณ์ผูค้นในชุมชนในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

ผลวจิยัอาจทาํใหต้อ้งเตรียมแผนสาํรอง เพื่อแกปั้ญหาการถดถอยของการท่องเท่ียวชุมชนเพราะอาจพบวา่

ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่ทราบเร่ืองการท่องเท่ียวชุมชนในทอ้งถ่ินของตนเองเลย เพราะนกัการเมืองผูน้าํทอ้งถ่ิน

เป็นผูคิ้ดริเร่ิมใหจ้ดัการท่องเท่ียวชุมชนดงัเช่น กรณีการท่องเท่ียวตลาดเก่าแห่งหน่ึงบนลุ่มนํ้าบางปะกง ท่ี

ผูว้จิยั (มนญัญา แกว้กบัเพชร, 2555) พบวา่ผูน้าํปรารถนาจะฟ้ืนฟูตลาดเก่าใหมี้ชีวติชีวาอีกคร้ัง เพื่อใหมี้การ

ท่องเท่ียวเขา้มาเยอืนและผูค้นในทอ้งถ่ินก็จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ผูน้าํไดค้วามคิดเช่นน้ีมาจากการไปเท่ียวเกาะ

ปันหย ีจงัหวดัพงังา จากนั้นไดพ้าสมคัรพรรคพวกไปดูงานการท่องเท่ียวตลาดร้อยปีท่ีตลาดสามชุก อาํเภอ

สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีและตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี การท่องเท่ียวตลาดเก่า

ตามกระแสการโหยหาอดีตของท่ีน่ีช่วงแรกก็ต่ืนเตน้คึกคกัพอสมควรดว้ยตวัตลาดอาคารหอ้งแถวเรือนไม้

อายรุ้อยปีไดรั้บการปัดฝุ่ นให้มาเป็นร้านคา้ขายท่ีเนน้อาหารและขนมไทยท่ีหารับประทานไม่ค่อยไดจ้าก

ตลาดทัว่ไป และท่ีจดัวา่เป็นวฒันธรรมการกินเอกลกัษณ์ของท่ีน่ีไดแ้ก่ขา้วห่อใบบวั แต่ในเวลาต่อมาผูค้นใน

ทอ้งถ่ินเร่ิมเห็นปัญหาหลายดา้นโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยท่ีแมจ้ะมีการท่องเท่ียวกนัมากเฉพาะช่วง

วนัหยดุสุดสัปดาห์ กระนั้นการจดัเก็บส่ิงเหลือใชก้็ไม่เพียงพอ สมยัก่อนใชก้ารเดินทางทางนํ้าเพื่อมาตลาดท่ี

สามารถจอดเรือแพนาวาไดริ้มฝ่ัง แต่มาบดัน้ีใชร้ถยนตซ่ึ์งไม่เคยมีพื้นท่ีมากพอท่ีจะรองรับยวดยานได ้

ปัญหาจราจรติดขดัเน่ืองจากมีการมาเยอืนชุมชนทางบกจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก หอ้งนํ้าสาธารณะมีนอ้ย

นกัท่องเท่ียวจึงตอ้งขอใชห้้องนํ้าตามร้านคา้หรือบา้นพกัอาศยัท่ีไม่ไดค้า้ขายอะไร ส่ิงน้ีสร้างความไม่สะดวก

แก่ผูท่ี้ไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการท่องเท่ียว ประเด็นเหล่าน้ีสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะทาํการวจิยัประเมินความ

พึงพอใจการท่องเท่ียวชุมชนทั้งจากผูค้นในชุมชนและจากนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนเพื่อนาํผลการศึกษาวจิยัไป

ใชแ้กปั้ญหาการท่องเท่ียวชุมชนใหต้รงจุด 
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 กระแสการโหยหาอดีตมีส่วนผลกัดนัใหน้กัท่องเท่ียวรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวแสวงหาแหล่ง

ท่องเท่ียวทางเลือกท่ีมีผูค้นไม่พลุกพล่าน สถานท่ีเช่นน้ีมกัอยูห่่างไกลจากความเป็นเมืองและมีววิทิวทศัน์

สวยงามมองไดไ้กลสุดสายตา ผูค้นในทอ้งถ่ินมีนํ้าใจและตรงไปตรงมา นกัท่องเท่ียวผูบุ้กเบิกพบวา่อาํเภอ

ปาย จงัหวดัเชียงใหม่และอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย เป็นสถานท่ีในฝันตามแบบของการท่องเท่ียว เร่ิมจากมี

คนภายนอกมาขอพกัแรมเพื่อช่ืนชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก บา้งก็หวงัใหส้ภาพป่า

เขาลาํเนาไพรและวถีิชีวติชาวบา้นเป็นแรงบนัดาลใจเพื่อสร้างจินตนาการสาํหรับการสร้างงานศิลปะ เช่น 

การเขียนภาพและการรจนาเป็นร้อยแกว้หรือร้อยกรองตามพรสวรรคข์องแต่ละคน ข่าวแหล่งพกัใจเช่นน้ี

แพร่ออกไปจากผูม้าเยอืนรุ่นหน่ึงสู่ผูม้าเยอืนรุ่นต่อ ๆ ไปโดยเฉพาะนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ท่ีชาวบา้นได้

จดัหาท่ีอยูท่ี่กินใหก้บันกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีแบกเป้สะพายกระเป๋าเขา้มาเยอืนเมืองปาย จากนั้นเมืองท่ีสงบ

มานานแห่งน้ีก็เร่ิมมีคนแปลกหนา้จากภายนอกแวะเวยีนมาเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มานกั

ลงทุนภายนอกเขา้มากวา้นซ้ือท่ีดินริมฝ่ังแม่นํ้าปายเพือ่สร้างรีสอร์ท ร้านอาหาร และสถานบนัเทิง ข่าวสังคม

ออนไลน์เป็นปัจจยัหลกัท่ีแพร่ข่าวแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีไปถึงยโุรปอเมริกา ส่งผลใหป้ายกลายเป็นเมือง

ท่องเท่ียวลาํดบัตน้ ๆ ของประเทศภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี ปัจจุบนัมีท่ีพกั 150 แห่ง ในจาํนวนท่ีพกัดงักล่าว

เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นท่ีเป็นธุรกิจของคนทอ้งถ่ิน (วนัวสิาข ์รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร, 2556)วฒันธรรมเมืองแบบ

ตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้สู่บา้นป่าอยา่งปายชนิดไม่อาจหยดุย ั้งได ้กิจการบาร์เบียร์ กิจกรรมฟูลมูนปาร์ต้ีและการ

เช่ามอเตอร์ไซคอ์อฟโรดขบัข่ีรอบไหล่เขาเลาะลาํนํ้าส่งเสียงกึกกอ้งไปทัว่ทั้งหุบเขา ฯลฯ วฒันธรรม

แปลกปลอมของคนกลายพนัธ์ุเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาแทนท่ีการหาอยูห่ากินแบบไทใหญ่และลา้นนาไปเสียส้ิน วถีิ

ทอ้งถ่ินเดิมของปายถอยไปหลบมุมอยูต่ามซอกเหลือบดว้ยการท่องเท่ียวไดล้ดบทบาทวถีิของเจา้ถ่ินให้เป็น

เพียงแบบแผนของชาติพนัธ์ุหรือคนระดบัล่าง (วนัวสิาข ์รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร, 2556) 

 ชุมชนหลายแห่งกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลกเพราะไดรั้บการส่งเสริมยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงของ

โลกอยา่งเช่นกรณีของหมู่บา้นชิรากาวา-มูรา ท่ียูใ่นตาํบลโอโน จงัหวดัจิฟู ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีองคก์าร

การศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกบดัน้ีมีผู ้

ไปเยอืนแลว้กวา่ 18.5 ลา้นคน ผูม้าเยอืนส่วนใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่นดว้ยเป็นค่านิยมอยา่งหน่ึงของคนญ่ีปุ่นท่ี

ชอบไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และยิง่แหล่งนั้นไดรั้บการยอกยอ่งจากองคก์รระดบัโลกใหย้ิง่ทาํให้

คนญ่ีปุ่นขวนขวายไปช่ืนชมเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในมรดกของชาติตนตามลกัษณะของชาตินิยมญ่ีปุ่น 

เอกลกัษณ์ของตวับา้นเป็นเรือนพื้นถ่ินมีหลงัคาทรงสูง มองแต่ไกลคลา้ยคนพนมมือไหวท่ี้เรียกตามแบบ

ญ่ีปุ่นวา่ “gassho” หลงัคามุงดว้ยวชัพชืประเภทหญา้ท่ีให้ความอบอุ่นเยน็สบายแก่ผูอ้ยูอ่าศยั บา้นลกัษณะ
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ดงักล่าวตั้งรวมกนักระจุกท่ามกลางหุบเขาเป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินท่ีนิยมแพร่หลายมาตั้งแต่

ตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี18 ปัจจุบนัหาดูท่ีไดย้าก ผูค้นในทอ้งถ่ินยงัเก็บรักษาทั้งสภาพตวับา้น หมู่บา้น

และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเรือกสวนไร่นา อีกทั้งขนบธรรมเนียมดั้งเดิม โดยเฉพาะความเอ้ืออารีช่วยเหลือ

เก้ือกูลกนัและกนั นบัเป็นเสน่ห์ดึงดูดความสนใจใหไ้ปเยือนยิง่นกั (Jimura, 2011) 

 อยา่งไรก็ตามก็ใช่วา่การมีเอกลกัษณ์จะเป็นแรงเสริมใหท้อ้งถ่ินไดรั้บการยกฐานะเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชนไดเ้สมอไป ทั้งน้ีเพราะอาจมีเง่ือนไขบางประการเป็นอุปสรรคท่ีชุมชนจะไดเ้ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเตม็รูปแบบ ดงัตวัอยา่งชุมชนบตัตรังและชุมชนคิมบอง อาํเภอนมั เวยีดนามตอนใต ้ทั้ง 2 หมู่บา้น

มีช่ือเสียงดา้นงานหตัถกรรม ชุมชนบตั ตรังมีช่ือเสียงดา้นการทาํหตัถกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผามาตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ฝีมือเจริญสูงสุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 และตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ผลิตภณัฑท่ี์ทาํมีทั้ง

ภาชนะต่าง ๆ เพื่อการใชง้านและเพื่อการประดบัตกแต่ง นอกจากน้ียงัทาํเคร่ืองป้ันเป็นของท่ีระลึก เน่ืองจาก

อยูห่่างจากฮานอยทางเรือเพียง 7 กิโลเมตร หรือเดินทางทางรถยนตเ์พียง 10 กิโลเมตร จึงมีบริษทัทวัร์จดัให้

นกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชมการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาอยูเ่ป็นประจาํ ปีหน่ึง ๆ มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยือน

ชุมชนราว 70,000 คน ทั้งน้ีไม่รวมนกัท่องเท่ียวภายในประเทศอีกจาํนวนหน่ึง(Dang, 2008) หลายโรงงานจดั

กิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการฝึกหดัป้ันและลงสีบนภาชนะท่ีป้ันแลว้ กระนั้นการท่องเท่ียวก็ไม่

มีพฒันาการไปมากกวา่นั้น ส่วนหน่ึงเพราะในทอ้งถ่ินไม่มีโรงแรมท่ีพกัและไม่มีภตัตาคารร้านอาหารร้าน

เคร่ืองด่ืม นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยอืนแบบเชา้ไปเยน็กลบั สู่ท่ีพกัในกรุงฮานอย ส่วนหมู่บา้นคิม บอง อยู่

ห่างจากเมืองมรดกโลกฮอยอนัโดยการเดินทางทางเรือเพียง 15 นาที เป็นหมู่บา้นท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน

ดา้นการประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชแ้ละของท่ีระลึกประเภทเคร่ืองไม ้เช่น ตุก๊ตาและของเล่นชนิดต่าง ๆ สินคา้

ท่ีผลิตจากคิม บอง ส่วนใหญ่ส่งตลาดฮอยอนั ทางชุมชนร่วมมือกนัตั้งศูนยห์ตัถกรรมใกลท้่าเรือเพื่อใหผู้ม้า

เยอืนเลือกซ้ือหาของใชข้องฝากไดง่้าย มีจกัรยานใหเ้ช่าพร้อมไกดท์อ้งถ่ินพาชมโรงงานผลิตงานหตัถกรรม

และหากประสงคจ์ะซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตโดยตรงก็ทาํไดง่้ายเพราะช่างผูส้ร้างงานสามารถส่ือสารดว้ย

ภาษาองักฤษได ้(Hoi An Tourist Technicial Cooperation, 2007) กระนั้น ทั้งชุมชนคิม บอง และ ชุมชนบตั 

ตรัง ก็ประสบปัญหาเหมือน ๆ กนัคือการเผชิญกบัสินคา้นาํเขา้จากประเทศจีนท่ีมีราคาตํ่ากวา่เพราะเป็น

สินคา้โรงงาน แต่สินคา้จากเวยีดนามเป็นงานหตัถกรรมทาํดว้ยฝีมือ อีกทั้งระยะหลงั ๆ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อย

สืบสานอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษกลบันิยมหางานทาํในเมือง จึงขาดแคลนแรงงานในการผลิต 
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 การจะผลกัดนัใหชุ้มชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเตม็รูปแบบจึงเป็นเร่ืองยาก กรณีท่ียากกวา่น้ีไดแ้ก่

ตวัอยา่งจากนครวดั ประเทศกมัพูชา กล่าวคืออุทยานโบราณสถานเมืองพระนคร มีพื้นท่ีกวา้งใหญ่กวา่ 400 

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีป่าและปราสาทหิน ในเขตอุทยานโบราณสถานมีเทวลยัและปราสาทหิน

มากกวา่ 100 แห่ง โบราณสถานสาํคญัเช่น ปราสาทนครวดั ปราสาทนครธม ปราสาทบายน และปราสาท

ปาปวนท่ีสร้างข้ึนตามคติความเช่ือในศาสนาฮินดู (ปราสาทนครวดั) และพุทธศาสนามหายาน (ปราสาท

นครธม) ในแง่ของการอนุรักษไ์ดแ้บ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 เขต คือเขตพื้นท่ีภายในและพื้นท่ีรอบ ๆ ตวัปราสาท 

เขตท่ี 2 คือพื้นท่ีท่ีถดัออกมาจากพื้นท่ีเขตท่ี  1 และพื้นท่ีเขตท่ี 3 และเขตท่ี 4 อยูห่่างออกไปจากเขต 1 และ

เขต 2 ตามลาํดบัความห่างไกลจากตวัโบราณสถานหลกั อยา่งไรก็ตามภายในอาณาบริเวณพื้นท่ีกวา่ 400 

ตารางกิโลเมตรของเมืองมรดกโลกแห่งน้ีปรากฏวา่มีหมู่บา้นของชาวนาชาวไร่จาํนวนนบัร้อยหมู่บา้นตั้ง

กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีทั้ง 4 เขต หลายหมู่บา้นตั้งรายรอบศาสนสถานทางพุทธศาสนา หลาย

หมู่บา้นอีกเช่นกนัท่ีสร้างข้ึนบนบริเวณวหิารโบราณสถานท่ีพงัทะลาย หมู่บา้นเหล่าน้ียงัคงใชโ้บราณสถาน

หลายอยา่งเพื่อการดาํรงชีวิต เช่น  ใชถ้นนโบราณในการคมนาคม อาศยันํ้าด่ืมนํ้าใชจ้ากบารายโบราณ

รวมทั้งนํ้าจากบ่อบาดาล และสระนํ้าท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ  

นอกจากน้ียงัอาศยัพื้นท่ีรายรอบโบราณสถานทาํนาทาํไร่ในระหวา่งฤดูแลง้ก็อาจทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ 

เช่น ทอผา้ เผาถ่านและหาของป่าเพื่อนาํไปแลกกบัชาวบา้นในชุมชนอ่ืนในจงัหวดัเสียมเรียบ ชาวบา้นราย

รอบปราสาทนครวดันาํผลผลิตจากนาไร่ไปแลกกบัปลาและของอ่ืน ๆ จากชาวบา้นแถบตนเลสาบ 

(ทะเลสาบใหญ่) ผูค้นส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ จึงยงัคงรักษาธรรมเนียมประเพณี

พิธีกรรมเน่ืองดว้ยชีวิตไวไ้ด ้เช่น การเกิด การบวช การแต่งงาน และการฌาปนกิจ (เผา) และการทาํพิธีฝังอฐิั

ธาตุ นอกจากนั้นยงัคงทาํบุญตามเทศกาลทางพุทธศาสนา เช่น เขา้พรรษา ออกพรรษา และทาํพิธีเซ่นไหวผ้ี

สางนางไมต้ามความเช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติ (animism) ประเพณีพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเซ่นไหวป้ระจาํ

หมู่บา้นเป็นส่ิงท่ีทาํกนัเป็นกิจวตัร ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ พิธีเซ่นไหวผ้เีจา้ท่ีซ่ึงเรียกตามภาษาเขมรทอ้งถ่ินวา่ 

“Ta Reach” ท่ีประกอบพิธีกนั ณ บริเวณปราสาทนครวดั เช่ือกนัวา่พิธีกรรมเช่นน้ีแสดงถึงความเช่ือวิญญาณ

ท่ีเช่ือมโยงชุมชนทอ้งถ่ินและอนุสรณ์สถานยคุสมยันครวดั (Lloyd, 2009)  

 

 



91 
 

ดว้ยเหตุท่ีนครวดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลกปีหน่ึง ๆ  มีผูม้าเยอืนมากถึง 1.76 ลา้นคน (Ministry 

of Tourism, 2007) มาเยือนมรดกโลกไดมี้ความตอ้งการใหมี้การจดัการมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรม (ประเพณี

พิธีกรรมท่ีชาวบา้นถือปฏิบติัอยู)่ เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวนครวดัเพื่อจะไดเ้พิ่มสีสันการท่องเท่ียว

แหล่งมรดกโลก ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสใหผู้ค้นในทอ้งถ่ินไดน้าํแบบแผนวฒันธรรมของตนเขา้มาเป็น

ทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน ความจริงการจดัการวฒันธรรมในลกัษณะน้ีเคย

มีมาแลว้ แต่การแสดงใหเ้ห็นความเคล่ือนไหวของมรดกวฒันธรรมจะตอ้งเก่ียวกบัตวัมรดกนั้น ตวัอยา่งเช่น 

การจดังานเผาเทียนเล่นไฟของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัซ่ึงเร่ิมจดัเป็นคร้ังแรกในเทศกาลลอยกระทง

ของปี พ.ศ. 2520 มีเบ้ืองหลงัการจดังานคือการพยายามบอกเล่าเร่ืองราวบางช่วงบางตอนเก่ียวกบัสุโขทยัท่ี

ปรากฏในหนงัสือเร่ืองนางนพมาศหรือตาํรับทา้วศรีจุฬาลกัษณ์วา่เป็นผูป้ระดิษฐก์ระทงรูปดอกบวัในพระ

ราชพิธีจองเปรียง (ลอยประทีป) เป็นท่ีถูกพระราชหทยัพระร่วงเจา้ กรมศิลปากรนาํขอ้มูลเพียงส่วนน้ีข้ึนมา

จดังานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์ท่ีเพิ่มความต่ืนเตน้ดว้ยการใชแ้สง สี เสียง 

และส่ือผสมเพื่อใหก้ารท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัต่ืนเตน้พิสดารกวา่ยามปกติ ระหวา่งจดัการ

แสดงก็บอกเล่าตาํนานทา้วศรีจุฬาลกัษณ์จนคนทัว่ไปเช่ือวา่เป็นเร่ืองจริงทั้งท่ีเป็นเพียงตาํนาน สาํนวนการ

เขียนตาํนานทา้วศรีจุฬาลกัษณ์เป็นของท่ีแต่งข้ึนสมยัรัชกาลท่ี 2 กบัรัชกาลท่ี 3 อีกทั้งผูรู้้บางท่านยงัเสนออีก

วา่ “โลกของนางนพมาศ” ไม่มีจริงในสมยัสุโขทยั (นิธิ เอียวศรีวงษ,์ 2545:  114-115) ความจริงท่ีกมัพูชาก็

เคยมีการจดัการวฒันธรรมในลกัษณะท่ีหยบิยมืบางส่วนของประวติัศาสตร์มาสร้างสีสันใหก้บัโลกสมยัใหม่ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีสมเด็จพระมหากษตัริยานีกุสุมะนารีรันตพ์ระราชมารดาของเจา้สีหนุใหก้รมศิลปากร 

(เขมร) ถอดแบบภาพสลกันางอปัสราท่ีอยูร่ายรอบปราสาทนครวดัเพื่อใชเ้ป็นท่ารําระบาํเขา้ฉากภาพยนตร์์

เร่ือง Bird of Paradis (L’ Oisean de Paradis) ซ่ึงมีสถานท่ีถ่ายทาํหลกัอยูใ่นประเทศกมัพูชา หลงัจากนั้น

ระบาํอปัสราก็กลายเป็นของวฒันธรรมเขมรร่วมสมยัในหมู่ชาวโลก แต่กรณีการจะนาํมรดกภูมิปัญญา

วฒันธรรมจากชุมชนหมู่บา้นรายรอบนครวดัเขา้มาจดัการร่วมกบัการท่องเท่ียวนครวดัมรดกโลกท่ีมีอายกุวา่

พนัปีเป็นส่ิงท่ีไม่น่าจะเป็นไปได ้หากจะมีใครฝืนทาํก็น่าจะก่อใหเ้กิดความสับสนเพราะไม่สามารถเช่ือมโยง

เร่ืองราวของอารยธรรมโบราณกบัวถีิประเพณีของชาวเขมรปัจจุบนัได ้
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การท่องเที่ยววฒันธรรมยุคหลงัสมัยใหม่ (Postmodern Tourism) 

“ไม่มีอะไรแปลกในดินแดนที่แปลกเท่ากบัคนแปลกหน้าทีเ่ข้าเยือนถิ่นนี”้ 

 

 

บทคัดย่อ 

การท่องเท่ียวท่ีผูค้นส่วนใหญ่ในโลกคุน้เคยมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 เร่ือยมากระทัง่

ปัจจุบนัเป็นแบบแผนพฤติกรรมท่ีเลียนแบบทาํซํ้ าๆ กนัมาหลายศตวรรษ กระทัง่หาตน้แบบดั้งเดิม

ท่ีแทจ้ริงไม่ไดน้ั้น เป็นจุดเปล่ียนใหผู้ค้นส่วนหน่ึงท่ีมีฐานะค่อนขา้งดีพยายามหาและสร้างแนวทาง

ท่องเท่ียวท่ีจะช่วยเติมเตม็ความตอ้งการเสริมอตัตาของตนใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึนดว้ยการปลีกวเิวกเขา้

ไปรับรู้และมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการเฉพาะทาง อาทิไปเยอืนถ่ินชนเผา่พื้นเมือง

ในนิวกินี เท่ียวไปในหมู่ชนเผา่เบดูอินผูมี้วถีิชีวติเล้ียงสตัวเ์ร่ร่อนในเขตทะเลทรายอาราเบีย เท่ียวหา

ประสบการณ์การใชชี้วติคา้งแรมในสลมัของแอฟริกาใต ้เท่ียวเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ในเขต

โรงงานนิวเคลียร์ท่ีระเบิดและถูกทิ้งร้างมาหลายปี หรือเขา้พกัแรมในโรงแรมท่ีเคยเป็นหอ้งขงัและ

หอ้งประหารนกัโทษการเมือง เหล่าน้ีเป็นแบบแผนการท่องเท่ียวหลงัยคุสมยัใหม่ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียกบัการท่องเท่ียวไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ไวต้ามความคาดหวงัของผูม้าเยอืนเพื่อช่วยเติมเตม็ความ

ตอ้งการการโหยหาอดีต และความจริงท่ีเหนือจริงและความจริงแท ้แมว้า่การจดัการจะเป็นเพียงการ

จดัฉากก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญ 

ยอ้นแยง้, วาทกรรมการท่องเท่ียวหลงัยคุสมยัใหม่, ความตอ้งการโหยหาอดีต, ความจริงแท ้ 

การท่องเท่ียวจดัฉาก, การท่องเท่ียวดา้นมืด, ความจริงท่ีเหนือจริง 
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บทที ่8 

การท่องเที่ยววฒันธรรมยุคหลงัสมัยใหม่ (Postmodern Tourism) 

 

“ไม่มอีะไรแปลกในดินแดนท่ีแปลกเท่ากับคนแปลกหน้าท่ีเข้าเยือนถ่ินนี”้ 

แบบแผนการท่องเท่ียวพกัผอ่นและพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีผูค้นส่วนใหญ่คุน้เคยนั้นเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีมีมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์ตะวนัตกจดัวา่เป็นยคุสมยัใหม่ท่ี

เศรษฐกิจและสังคมของชาติต่างๆ ในยโุรปและอเมริกาพฒันาเขา้สู่สภาวะทุนนิยมเตม็รูปแบบ 

ความซํ้ าซากจาํเจจากการทาํงานภายใตร้ะบบอุตสาหกรรมผลกัดนัใหผู้ค้นแสวงหาการท่องเท่ียว

พกัผอ่นเพื่อเติมเตม็ความสดใสร่าเริงใหก้บัชีวิตในวนัหยดุ โดยเฉพาะวนัหยดุท่ีติดต่อกนัหลายวนั 

ความตอ้งการเช่นน้ีกระตุน้ใหเ้กิดอุตสาหกรรมการเป็นเจา้บา้นและการท่องเท่ียวท่ีรวมการบริการ

ต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัหลากหลายสาขาทั้งการโรงแรม การท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่ง การบริการ

ดา้นภตัตาคาร และการใหค้วามสะดวกดา้นอ่ืนๆ ฯลฯ  ทั้งน้ีเห็นไดจ้ากตวัอยา่งการเดินทาง

ท่องเท่ียวกรณี  The Grand Tour, Thomas Cook Tour และ The Orient Express ท่ีจดัโดย 

Compagine International des Wagons List ซ่ึงมีเส้นทางจากยโุรปสู่เอเซียและอฟัริกาท่ีเป็นการ

จดับริการการเดินทางโดยรถไฟระยะทางไกล เช่น เส้นทางจากกรุงปารีสนครอิสตนับลูในปี ค.ศ. 

1883 เป็นการเดินทางท่องเท่ียวแบบเลิศหรูท่ีมีบริการความสะดวกสบายครบครันตามยคุสมยั การ

ท่องเท่ียวเดินทางเช่นน้ีเพิ่งยุติไปเม่ือปี ค.ศ. 2009 ดว้ยเหตุท่ีการเดินทางท่องเท่ียวของผูค้นในสังคม

อุตสาหกรรม  ท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั เช่น การท่องเท่ียวทางทะเล อาบแดด เล่นนํ้าทะเล เล่น

กระดานบนผวินํ้า ฯลฯ เม่ือท่องเท่ียวธรรมชาติแนวน้ีไปนานเขา้ก็อยากเพิ่มมิติการท่องเท่ียวไปสู่

การท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวหลากหลาย เช่น การชมโบราณวตัถุท่ีจดัแสดง

ไวต้ามพิพิธภณัฑแ์ละหอศิลป์ การท่องเท่ียวชมแหล่งโบราณคดีและเมืองโบราณในท่ีต่างๆ รวมทั้ง

การท่องเท่ียวเทศกาลงานบุญประเพณีท่ีมีในทอ้งถ่ิน ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การติดต่อ

เดินทางระหวา่งประเทศต่างๆ สะดวกยิง่ข้ึน ความกา้วหนา้ดา้นคมนาคม การบริการดา้นการ

โรงแรม ภตัตาคาร และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ฯลฯ เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรม

ท่องเท่ียวเจริญเติบโตอยา่งไม่อาจหยดุย ั้ง ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การ

ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์การท่องเท่ียวเพื่อการ

ทดลอง การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา และการท่องเท่ียวแบบผจญภยั ฯลฯ 
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การท่องเท่ียวเพื่อจุดประสงคต่์างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นการกระทาํของคนหมู่มากท่ีนิยมไป

เยอืนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นสาํคญั อาทิ การไปเยอืนอียปิต ์ผูเ้ดินทางต่างก็หวงัไดไ้ปเห็น

พีระมิด สฟิงค ์ และสุสานฝังศพฟาโรห์ คร้ันพอจะไดไ้ปเท่ียวประเทศจีนก็ตั้งเป้าวา่จะไดไ้ปเยอืน

กาํแพงเมืองจีน พระราชวงัตอ้งหา้มและสุสานฝังศพของจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูท่ี้ไปท่องเท่ียวประเทศ

อินเดียหวงัจะไดเ้ห็นทสัมาฮาลซ่ึงเป็นตวัอยา่งของการก่อสร้างตามแบบมุสลิม หากตอ้งการเห็น

งานก่อสร้างตามวถีิชาวพุทธก็ตอ้งไปเยอืนศาสนสถานอยา่งเช่นสถูปสารจีหรือถํ้าอชนัตาท่ีมีการ

แสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธศาสนา ส่วนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยอืนเมืองไทยนั้นเป้าหมายสาํคญั

คงไม่พน้วดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั พอเขา้สู่ช่วงอากาศหนาวเยน็ แหล่งท่องเท่ียวใน

ภาคเหนือของประเทศ คือเป้าหมายท่ีผูค้นในภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูอ้าศยัอยูใ่นเมืองใหญ่อยา่ง

กรุงเทพฯ  ต่างก็หวงัจะไดส้ัมผสับรรยากาศท่ีแตกต่างไปจากในเมือง เกือบจะทุกคนลว้นมุ่งหวงัได้

ไปเยอืนดอยอินทนนท ์พระตาํหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ และวดัพระธาตุดอยสุเทพทั้งนั้น ช่วงเทศกาล

วนัหยดุในฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีอากาศและโอกาสอาํนวย แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมจึงเนืองแน่นไปดว้ย

ผูม้าเยอืนจากทัว่ทุกสารทิศ พฤติกรรมการท่องเท่ียวทั้งการเดินทาง การพกัแรม การกินอยู ่ความสุข

สันตห์รรษา  และการซ้ือหาของฝาก ฯลฯ จึงเป็นแบบแผนท่ีกระทาํซํ้ าๆ กนัเป็นส่วนใหญ่ จาํนวนผู ้

มาเยอืนแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูเ่สมอตามภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ทางการเมือง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงตอ้งปรับเปล่ียนกล

ยทุธ์การตลาดเพื่อให้ตอบรับกบัภาวะการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยูต่ลอดเวลา 

อยา่งไรก็ตามในระยะหลงันกัท่องเท่ียววฒันธรรมบางส่วนท่ีมีวถีิชีวติอยูใ่นเมืองและมี

ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินค่อยขา้งดีมีความตอ้งการท่องเท่ียวเฉพาะทาง ผูค้นเหล่าน้ีมิไดเ้สพ

วฒันธรรมในฐานะทรัพยากรท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวแนวน้ีมีความใฝ่ฝันและมีแง่มุมการสร้างสรรค์

ประสบการณ์ท่ีจะช่วยเสริมอตัลกัษณ์ของตนท่ีเรียกวา่การท่องเท่ียวสร้างสรรค ์(Creative Tourism) 

ซ่ึงต่างกบัการการท่องเท่ียววฒันธรรมแบบดั้งเดิม ส่ิงท่ีการท่องเท่ียวสร้างสรรคต์อ้งการ คือ การมี

ส่วนร่วมของผูบ้ริโภคหรือเป็นการเปล่ียนแปลงจากการบริโภค (พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว

ดั้งเดิม) ไปสู่การบริโภคของมืออาชีพ (อยา่งท่ีปรากฏกบันกัท่องเท่ียวสร้างสรรค)์ การท่องเท่ียว

สร้างสรรคเ์กิดข้ึนก็เพราะโครงสร้างของสงัคมและวฒันธรรมไม่อาจท่ีจะหยบิยืน่ความปลอดภยั

ใหก้บัปัจเจกและไม่อาจหยบิยืน่การตระหนกัสาํนึกใหก้บัปัจเจก ผูค้นจึงเร่ิมพฒันาตนเอง โดยการ

บริโภคอยา่งผูช้าํนาญการ การท่องเท่ียวสมยัใหม่ท่ีผูค้นส่วนใหญ่ทัว่โลกคุน้เคยกนันั้นเป็น

พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเนน้รูปแบบและหนา้ท่ี แต่การท่องเท่ียวสร้างสรรคห์รือการท่องเท่ียว

แบบโพสโมเดิร์นสนใจสุนทรียแ์ละพฒันาการของตวัตนหรืออตัตา(self) เป็นอยา่งยิง่ อาจกล่าวได้

วา่ในการท่องเท่ียวแบบโพสโมเดิร์นนั้นระบบการบริโภคสินคา้และการบริการถูกแทนท่ีโดย

เศรษฐกิจของสัญญะ   มนุษยส์ะสมสัญญะของวฒันธรรมผา่นการท่องเท่ียววฒันธรรม แต่สาํนึก

ของโพสโมเดิร์นก็บ่งชดัเช่นกนัวา่ นกัท่องเท่ียวแนวน้ียอ้นแยง้เพิ่มข้ึนเก่ียวกบัขบวนการดงักล่าว 
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นกัท่องเท่ียวโพสโมเดิร์นตระหนกัถึงความไร้เหตุผลในการแสวงหาความจริงแท ้และก็พอใจท่ีจะ

เล่นกบัคาํดงักล่าว การชอบสนุกคือสัญลกัษณ์ของท่องเท่ียวแบบโพสโมเดิร์น ท่ีผา่นมามีตวัอยา่ง

การเดินทางท่ีอยูใ่นข่ายของการท่องเท่ียวแบบโพสโมเดิร์อยูม่าก ทุกวนัน้ีนกัท่องเท่ียวสามารถ

เพิ่มพูนประสบการณ์การท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวแบบ

ผจญภยั การท่องเท่ียวถวลิหาอดีต เช่น เท่ียวพิพิธภณัฑบ์า้นควาย หรือเท่ียวตลาดเก่า 200 ปี และมี

โอกาสพิเศษอีกมากท่ีมุ่งเนน้การเดินทางท่องเท่ียวแบบเหมาจ่าย (Travel Packages) ตามความเห็น

ของ NatanUriely (1997) วาทกรรมการท่องเท่ียวแนวโพสโมเดิร์นแบ่งได ้2 แนวคิด แนวคิดแรก

เนน้การท่องเท่ียวแบบจดัฉาก แนวคิดท่ี 2 เป็นการท่องเท่ียวอ่ืนๆ การศึกษาการท่องเท่ียวแบบจดั

ฉากส่วนใหญ่มุ่งท่ีการแสวงหาความจริงท่ีเหนือจริง เป็นความจริงท่ีจดัสร้างข้ึนมา ส่วนการ

ท่องเท่ียวอ่ืนส่วนใหญ่เก่ียวกบัความคิดท่ีวา่นกัท่องเท่ียวตอ้งการเดินทางไปไดเ้ผชิญกบัจริงแท ้

แมว้า่แนวคิดทั้ง 2 จะต่างขั้วกนัแต่แนวคิดการท่องเท่ียวโพสโมเดิร์นเบ้ืองตน้วา่นกัท่องเท่ียวมีแรง

กระตุน้หลากหลายมิติใหม้าเยอืนสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ  

การท่องเท่ียวสู่ชนเผา่เบดูอินในประเทศอิสราเอลเป็นตวัอยา่งท่ีสะทอ้นประสบการณ์การ

เดินทางแนวโพสโมเดิร์น มีบริษทัท่องเท่ียวหลายแห่งนาํเสนอการท่องเท่ียวเบดูอินในรูปแบบของ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การอนุรักษว์ฒันธรรมและการแสวงหาความจริงแท ้เช่นการท่องเท่ียวท่ีจดั

โดยบริษทั KfarHanokdim นกัท่องเท่ียวมีโอกาสเขา้พกัในเตน็ทแ์บบชนเผา่ เขา้พกัในห้องหรือท่ี

เจาะภูผาเป็นหอ้งไวใ้ห ้ทวัร์น้ีมีสองแพคเกจส์ คือ ใหข่ี้หลงัลาหรือข่ีหลงัอูฐเพื่อเท่ียวชม

สภาพแวดลอ้มทะเลทรายพร้อมมีอาหารพื้นถ่ินบริการ นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บการตอ้นรับแบบเบดู

อินซ่ึงเป็นรายการท่ีรวมถึงการตอ้นรับแบบพื้นถ่ินโดยชนพื้นเมืองผูเ้ป็นเจา้บา้น การไดดู้พิธีบดโม่

และเตรียมกาแฟ ไดฟั้งบรรยายและไดรั้บรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวติชุมชนเบดูอิน นอกจากน้ี 

KfarHanokdimยงัมีบริการบาร์ Mitzvahs และจดัเตรียมหมู่บา้นลานการแสดงไวใ้ห้เช่าเพื่อผูม้าเยอืน

ไดจ้ดังานโอกาสพิเศษเป็นการส่วนตวั 

บริษทัท่ีสอง คือ Bedouin Experience เป็นการจดัการท่องเท่ียวท่ีเนน้ความสัมพนัธ์อนั

เปราะบางระหวา่งวฒันธรรมเบดูอินกบัโลกตะวนัตก นบัเป็นตวัแทนการท่องเท่ียวท่ีมุ่งหมายให้

การจดัการท่องเท่ียว สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกิจทอ้งถ่ินเบดูอินและเนน้การนาํผูค้นจากต่าง

วฒันธรรมมาทาํความรู้จกักนั นอกจากน้ีตวัแทนจดัการท่องเท่ียวยงัหวงัท่ีจะใหค้วามรู้แก่ผูม้าเยอืน

ไดท้ราบบทบาทความสาํคญัของทะเลทรายท่ีมีต่อวฒันธรรมเบดูอินอนัจะนาํไปสู่การส่งเสริมให้

เกิดการอนุรักษว์ถีิวฒันธรรมต่อไป 
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ประสบการณ์การท่องเท่ียวเบดูอินเป็นแบบแผนการท่องเท่ียวในแนวทฤษฎีการท่องเท่ียว

โพสโมเดิร์นโดยแท ้นกัท่องเท่ียวไดรั้บโอกาสท่ีจะมีประสบการณ์เอกลกัษณ์วฒันธรรมท่ีตน

ตอ้งการแสวงหาโดยไม่เหมือนใคร อีกทั้งยงัเป็นตวัอยา่งการท่องเท่ียวของการจดัโอกาสพิเศษ

เพื่อใหผู้ม้าเยือนไดเ้ติมเตม็ความตอ้งการตามแบบการท่องเท่ียวแบบจดัฉาก ขณะเดียวกนั

นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนก็มีโอกาสท่ีจะไดป้ระสบการณ์การท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีน่ีขณะท่ีสามารถเท่ียว

เตร่ไปในสภาพแวดลอ้มทะเลทรายท่ียากลาํบากของเขต Negev ในอิสราเอล ในสภาพแวดลอ้มท่ี

โหดร้ายจาํเป็นต่อการอยูร่อดโดยปราศจากความช่วยเหลือของชุมชนเบดูอินผูเ้ป็นเจา้บา้นและเป็น

ตวัแทนการเดินทางผูจ้ดัแจงทวัร์ของตน 

คาํวา่ “ความจริงแท”้ เม่ือนาํมาใชอ้ธิบายการท่องเท่ียวก็เป็นท่ีโตแ้ยง้กนัอยูม่าก Dean 

MacCannell(1976) เป็นคนแรกท่ีนาํแนวคิดความจริงแทม้าใชใ้นตาํรา “The Tourist: A New 

Theory of the Leisure Class” ในงานเขียนน้ี MacCannellใชค้าํวา่ “ประสบการณ์ความจริงแท”้ และ 

“ความจริงแทแ้บบจดัฉาก” ตามความเห็นของ MacCannell เป็นไปไดเ้สมอท่ีวา่อะไรท่ีถือวา่เป็น

ทางเขา้ไปสู่ดา้นหลงัจริงๆ แลว้ก็เป็นทางเขา้ไปสู่ดา้นหนา้ท่ีทั้งหมดทั้งมวลถูกจดัไวล่้วงหนา้เพื่อ

การมาเยอืนของการท่องเท่ียว ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวอาจจะไม่เคยจริงแทเ้ลยหรือแมว้า่

นกัท่องเท่ียวจะเขา้ใจรับรู้วา่ประสบการณ์เป็นเช่นไร นกัวจิยั Ning Wang (1999) ไดโ้ตแ้ยง้แนวคิด

ของ MacCannell แลว้ใหข้อ้สังเกตวา่ความจริงแทเ้ป็นคาํท่ีใชโ้ดยชนชั้นผูน้าํผูท่ี้มีการศึกษา คน

ภายนอก ในหลายหนทางก็คลา้ยๆ กบันกัท่องเท่ียวกาํลงัหาความจริงแท ้ดูเหมือนวา่ทั้ง 

MacCannellและ Wang เปรียบเทียบเสมือนอยูค่นละดา้นบนเหรียญอนัเดียวกนั ท่ีจริงแลว้ความจริง

แทเ้ป็นอตัวสิัย สาํหรับนกัท่องเท่ียวโอกาสท่ีจดัแสดงไวใ้หดู้อาจดูจริงสมบูรณ์แบบ แมว้า่ผูจ้ดัและ

นกัแสดงก็ทราบดีเป็นเพียงวา่การจดัฉาก 

 

ในปี ค.ศ. 1988 Dennis O’Rourke ไดถ่้ายทาํภาพยนตร์สารคดีเร่ือง “Cannibal Tours” โดย

ไดติ้ดตามกลุ่มชาวยโุรปตะวนัตกผูม้ ัง่คัง่และนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัเดินทางดว้ยเรือสาํราญข้ึนไป

ตน้นํ้าเซปิกในปาปัวนิวกินี แวะเยีย่มชมหมู่บา้นต่างๆ โดยการถ่ายรูปและเดินซ้ือหาของท่ีชาวบา้น

นาํมาวางเร่ขายเพื่อเป็นของท่ีระลึก ส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือ เช่น ถุงท่ีถกัจากเชือกเปลือกไมแ้ละงาน

แกะสลกัรูปทรงอยา่งพื้นเมือง ภาพยนตร์ไดแ้สดงปฏิสัมพนัธ์ของผูม้าเยอืนกบัคนพื้นเมือง ก่อนมา

เยอืนนกัท่องเท่ียวคิดวา่ชนพื้นเมืองอยูใ่นสภาพป่าเถ่ือน อดอยากและไม่เป็นมิตรกบัคนแปลกหนา้ 

ฯลฯ เหล่าน้ี คือ “ความจริงแท”้ ท่ีคนนอกอยา่งนกัท่องเท่ียวคาดหวงั คร้ันเม่ือไดม้าเยือนก็ประจกัษ์

แก่สายตาวา่ชนพื้นเมืองไม่ไดด้าํเนินชีวติตามวถีิประเพณีท่ีเป็นความจริงแทม้าแต่กาลก่อน กลบัมี

ความเป็นอยูท่ี่อุดมสมบูรณ์ตามอตัภาพของทอ้งถ่ิน ประเพณีพิธีกรรมหลายอยา่งก็เลิกถือปฏิบติัไป

แลว้ตามกฎของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ประเด็นเหล่าน้ีไดส้ร้างความผดิหวงัใหแ้ก่

นกัท่องเท่ียวท่ีมุ่งหวงัไดเ้ผชิญสภาพดั้งเดิมของคนอ่ืน (Primitive Other)  
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ส่วนคนทอ้งถ่ินก็คาดหวงัวา่นกัท่องเท่ียวฝร่ังเป็นคนร่ํารวยคงจะแยง่กนัซ้ือของท่ีตนนาํมา

วางขายแต่ก็ผดิคาดนกัท่องเท่ียวไม่ไดซ้ื้อของพื้นเมืองมากนกัอีกทั้งระหวา่งซ้ือขายยงัต่อรองราคา

อยา่งเป็นลํ่าเป็นสัน ทาํใหช้นพื้นเมืองเขา้ใจวา่นกัท่องเท่ียวข้ีเหนียวและเพื่อใหค้วามสัมพนัธ์

ระหวา่งการเผชิญหนา้กนัดาํเนินไปได ้ชนพื้นเมืองไดพ้ยายามทาํใหน้กัท่องเท่ียวพงึพอใจโดยจดั

แสดงเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ แต่งกายแบบพื้นเมืองเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกและ

นกัท่องเท่ียวก็ใหเ้งินเป็นรางวลั ความเขา้ใจเช่นน้ีกระตุน้ใหค้นพื้นเมืองพยายามทาํและขายทุกอยา่ง

เพื่อเติมเตม็ความปรารถนาความจริงแทข้องนกัท่องเท่ียวโดยปรับเปล่ียนแบบแผนชีวิตชนิดจดั

แสดงเฉพาะกิจเพื่อเอาใจผูม้าเยอืน  

สภาวะเช่นน้ีส่งผลใหเ้กิดความไร้ค่าแก่วฒันธรรมพื้นถ่ินท่ีนบัวนัจะถูกนาํมาเป็นสินคา้

ยิง่ข้ึนเพราะชนพื้นเมืองตอ้งนาํวฒันธรรมของตนมาผลิตซํ้ าเพื่อตอบสนองกระแสการท่องเท่ียวท่ีมี

จาํนวนผูม้าเยอืนเพิ่มข้ึนตลอดมา ผลท่ีตามมาก็คือทั้งนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นจะยงัคงความสัมพนัธ์

ในฐานะผูม้าเยอืนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งชนทอ้งถ่ินและจะไม่มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงระหวา่ง

คนทั้งสองฝ่ายหากสภาวการณ์เช่นน้ียงัดาํเนินต่อไปก็จะมีผลใหว้ถีิวฒันธรรมเดิมของทอ้งถ่ินเขา้

ไปสู่ความล่มสลายในท่ีสุด หนทางหน่ึงท่ีน่าจะใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งนกัท่องเท่ียวและคน

พื้นเมืองดาํรงอยูต่่อไปไดใ้นสภาพธรรมชาติก็คือใหท้ั้งสองฝ่ายเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหเ้กิด

บรรยากาศการท่องเท่ียววฒันธรรมอยา่งสมานฉนัทอ์ยา่งเช่นท่ีนกัมานุษยวทิยาทาํตนกลมกลืนอยู่

ในสนามวจิยั จากตวัอยา่งความคิดท่ีรับทราบเขา้ใจเก่ียวกบัความจริงแทน้ั้นอยูใ่นสภาพขดัแยง้อยา่ง

มากกบัความเป็นจริงในปัจจุบนัท่ีผูค้นโดยเฉพาะผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของ

วฒันธรรมท่ีจะปรับเปล่ียนเพื่อใหส้มสมยัอยูเ่สมอ ไม่มีมนุษยเ์ผา่พนัธ์ุใดจะสืบสานวถีิประเพณี

ชีวติไดค้รบถว้นตามแบบบรรพบุรุษเพราะบรรพบุรุษและลูกหลานยคุปัจจุบนัอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

ท่ีแตกต่างกนั การปรับเปล่ียนวถีิชีวติเพื่อใหต้อบรับกบัเง่ือนไขท่ีแวดลอ้มอยู ่ณ ขณะนั้นเป็น

ปรากฏการณ์ปกติท่ีพบเห็นไดใ้นสังคมมนุษยท์ัว่โลก 

นอกจากการแสวงหาความจริงแทจ้ากกรณีการท่องเท่ียวอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมี

กรณีตวัอยา่งการแสวงหาความจริงแทใ้นการท่องเท่ียวดา้นมืด (Dark Tourism)   ดว้ยสถาบนัการ

วจิยัการท่องเท่ียวดา้นมืดไดนิ้ยามการท่องเท่ียวแนวน้ีไวว้า่“เป็นสาขาวชิาการของการศึกษาท่ีให้

ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัความตายและการศึกษาการท่องเท่ียว”  การท่องเท่ียวแนวน้ีจะใหค้วามกระจ่าง

เชิงวกิฤตดา้นความเป็นจริงทางสังคมท่ีเก่ียวกบัความตาย การท่องเท่ียวดา้นมืดอาจเผยใหเ้ห็นความ

ตึงเครียดในความทรงจาํทางวฒันธรรมซ่ึงคาบเก่ียวกบัการตีความและความจริงแทแ้ละสภาวะ

ทางการเมืองกบัสภาวะทางศีลธรรมในความทรงจาํของผูค้น เป็นมรดกวฒันธรรมท่ีแสดงความ

เจบ็ปวด  
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ในการศึกษาความจริงแทน้ั้นการท่องเท่ียวแนวน้ีมีนยัสาํคญัในความสัมพนัธ์ท่ีการ

ท่องเท่ียวดา้นมืดมีต่อทฤษฎีการท่องเท่ียวยคุหลงัสมยัใหม่ ความจริงท่ีเหนือจริงและการจดัฉาก 

Stephanie Yuill(2003) แยง้วา่ในการหาสถานท่ีท่ีถือวา่เป็นดา้นมืดนั้นจาํเป็นจะตอ้งเสาะหาปฏิกิริยา

ท่ีมีต่อวถีิสมยัใหม่  ฉะนั้นจะตอ้งโยงถึงเหตุการณ์หรือหายนะท่ีเพิ่งเกิดข้ึนและยงัอยูใ่นความทรงจาํ

ของผูค้นในปัจจุบนั ตามกรอบความคิดเช่นน้ี การท่องเท่ียวตาํบลเชอร์โนบีท่ีมีกมัมนัตภาพรังสี

กระจายทัว่และเมืองปริบยทัท่ีอยูใ่กล้ๆ  กนัในรัฐยเูครนเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีจะอธิบายการท่องเท่ียว

ดา้นมืดและสามารถตรวจตราดว้ยกรอบแนวคิดยคุหลงัสมยัใหม่ได ้

วนัท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 1986 เตาปฏิกรณ์ปรมาณูท่ีโรงงานพลงังานเชอร์โนบีเกิดขดัขอ้งเป็น

เหตุให้เกิดการระเบิดรุนแรงกวา่การระเบิดท่ีฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึง 400 

เท่า เชอร์โนบีเสียหายยอ่ยยบั ผูค้นในละแวกนั้นโดยเฉพาะประชากรเกือบ 50,000 คนของเมือง

ปริบยทัตอ้งอพยพออกไป ในปี ค.ศ. 2010 พื้นท่ีบางส่วนเร่ิมมีความปลอดภยัจึงมีการจดัการ

ท่องเท่ียวเขา้มา นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บอุปกรณ์ติดตวัเพื่อคอยเตือนระดบัของกมัมนัตภาพรังสีขณะท่ี

เดินเขา้สู่พื้นท่ี นอกจากน้ียงัไดรั้บการเตือนวา่จะตอ้งไม่: 

“... สัมผสัส่ิงก่อสร้างใดๆ หรือพืชพนัธ์ุใดๆ หา้มนัง่บนพื้นหรือแมแ้ต่กระทัง่จะวางกลอ้ง

ถ่ายรูปตรงนั้นตรงน้ีไม่ได ้จะนาํส่ิงของอยา่งใดอยา่งหน่ึงติดมือออกไปจากเขตโรงงานไม่ได ้หา้ม

กินอาหารดา้นนอก มคัคุเทศกต์อ้งแน่ใจวา่นกัท่องเท่ียวเขา้ใจวา่หลายๆ จุดในพื้นท่ียงัมีสาร

ปนเป้ือนมากกวา่จุดอ่ืนๆ และยนืยนัวา่จะไม่มีใครเดินออกไปนอกเส้นทางท่ีกาํหนด” 

จากจุดโรงงานนกัท่องเท่ียวจะไดไ้ปเยอืนเมืองปริบยทัซ่ึงเป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหค้นงาน

ท่ีทาํงานในโรงงานพลงังานแห่งน้ีและครอบครัวไดพ้กัอาศยั ขณะท่ีเดินชมบริเวณเมือง

นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บการบอกกล่าวใหเ้ท่ียวชมและสัมผสัน่ีนัน่ไดแ้ละไม่เช่นนั้นก็สังเกตบริเวณ

รอบๆ ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นชุมชนท่ีรุ่งเรือง จุดเด่นๆ เห็นจะไดแ้ก่โรงเรียนในทอ้งถ่ิน ชิงชา้สวรรค์

ของสวนสนุกท่ียงัไม่เคยเปิดใช ้และสระวา่ยนํ้าขนาดใหญ่เท่าสระวา่ยนํ้าของโอลิมปิค แต่ละจุด

เหล่าน้ีทาํใหร้ะลึกถึงผูค้นท่ีถูกบงัคบัใหต้อ้งหนีออกไปจากบา้นเรือนและหอบห้ิวทรัพยส์มบติั

ออกไปอยา่งรีบด่วนเม่ือโรงงานระเบิด 

การทาํความเขา้ใจแรงกระตุน้นกัท่องเท่ียวเม่ือตรวจตราแหล่งท่องเท่ียวดา้นมืดเป็นส่ิงท่ี

ยากยิง่  เม่ือนาํทฤษฎีโพสโมเดิร์นมาอธิบายพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเชอร์โนบีกล่าวไดว้า่

นกัท่องเท่ียวแสวงหาประสบการณ์ท่ี “แทจ้ริง” ระหวา่งท่องเท่ียว แต่ความเขา้ใจเก่ียวกบัการระเบิด

และผลจากการท่ีโรงงานระเบิดนั้นมาจากการรับรู้เร่ืองราวจากส่ือต่างๆ ท่ีนาํเสนอข่าวหมายความ

วา่นกัท่องเท่ียวเพียงแต่ประสงคจ์ะไดป้ระสบการณ์จากการไดม้าเห็น นกัท่องเท่ียวพยายามใชค้วาม

เขา้ใจท่ีมีอยูส่ร้างรูปแบบและความรู้สึกจากเหตุการณ์ท่ียุง่เหยงิวุน่วาย ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของการ

ท่องเท่ียวดา้นมืด 
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 ในตาํราเล่มสุดทา้ย “Simulacra and Simulation” ของ Jean Baudrillard(1981) ไดอ้ภิปราย

แนวคิดความจริงท่ีเหนือจริงซ่ึงสามารถนิยามวา่เป็นการหลอมรวมกนัของความแทแ้ละความไม่แท ้

ผลก็คือ ความไม่สามารถแยกใหเ้ห็นความแตกต่างของสภาพทั้ง 2 นั้นได ้เม่ือพิจารณาความจริงท่ี

เหนือจริง  ในการศึกษาการท่องเท่ียวจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาความจริงแทก้นัอีก Umberto Eco 

(1988) ไดว้เิคราะห์แนวคิดดงักล่าวของ Baudrillard  และเสนอวา่ความจริงท่ีเหนือจริงอาจนิยาม ได้

จากการโหยหาความเป็นจริงประสบการณ์วา่อะไรเป็นจริงนั้นยอ่มปรากฏอยูใ่นการจดัฉาก 

 โรงแรม Emoya Luxury และ Spa แห่งอฟัริกาใตจ้ดัโปรแกรมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาส

หาประสบการณ์ในชุมชนเมืองแออดัของ Bloemfontein ประสบการณ์นั้นเรียกตามจุดเด่นของทวัร์

วา่เป็น “การท่องเท่ียวแห่งความยากจน” นกัท่องเท่ียวเสียค่าใชจ่้ายประมาณ 82 เหรียญสหรัฐต่อคืน

ท่ีจะพกัแรมในกระท่อมท่ีมุงฝาและหลงัคาดว้ยสังกะสี อยา่งไรก็ตามนกัท่องเท่ียวก็ไม่ไดมี้โอกาส

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มของเมืองชุมชนแออดัแห่งอฟัริกาใตจ้ริงๆ เพราะทุกหอ้งท่ีจดัไวน้ี้ติดเคร่ืองทาํ

ความอบอุ่นไว ้มีนํ้าประปาและมีไวไฟ (Wi-Fi) ใช ้นอกจากน้ียงัมีบริการสปาและเปิดโอกาสใหผู้ ้

มาเยอืนมีส่วนร่วมไปกบัการนัง่รถและเดินตามเส้นทางท่ีจดัไวใ้หช้มสัตวพ์ื้นเมืองอฟัริกาท่ีหายาก

เกือบ 40 สายพนัธ์ุ ยิง่ไปกวา่นั้นทางบริษทัผูจ้ดัยงัมีบริการแต่งงานแบบเหมาจ่ายไวใ้ห้และยงัได้

เสนอวา่เมืองชุมชนแออดัน้ีเหมาะสาํหรับการจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 

การจดับริการการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาขา้งตนนบัวา่เป็นตวัอยา่งของความจริงท่ีเหนือจริง 

นกัท่องเท่ียวท่ีปรารถนาประสบการณ์ชีวติในชุมชนของอฟันิกาใตจ้ะไดรั้บมีประสบการณ์เช่นนั้น

เพียงแต่อาจไม่ไดรั้บความสะดวกสบายบา้งแต่ก็เล็กๆ นอ้ยๆ ในความเป็นจริงแลว้การจดัทวัร์

ดงักล่าวไม่มีความจริงแทแ้มแ้ต่นอ้ย ทางผูจ้ดัเช่ือวา่ความจริงแทม้าจากความปรารถนาท่ีจะมี

ประสบการณ์ความเป็นจริง  แต่ทางผูจ้ดัก็ไดส้ร้างฉากข้ึนมาเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีโอกาสพิสูจน์วา่

เป็นเช่นไร 

ตวัอยา่งการเปล่ียนคุกขงักกักนัและท่ีประหารนกัโทษมาเป็นโรงแรมให้นกัเดินทางแนวน้ี

ไดมี้โอกาสรับประสบการณ์อยา่งเช่นกรณีโรงแรมคุกในเมือง Liepaja ประเทศ Latvia แถบยโุรป

ตะวนัออกนบัเป็นตวัอยา่งท่ีน่าฉงนอยา่งยิง่สาํหรับการท่องเท่ียวยคุหลงัสมยัใหม่และความตอ้งการ

ประสบการณ์ความจริงท่ีเหนือจริง ท่ีโรงแรมคุกแห่งน้ีผูม้าเยอืนจะไดรั้บประสบการณ์เหมือน

นกัโทษท่ีถูกกระทาํทารุณโดย KGB เป็นประสบการณ์ท่ีถือวา่เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่อ

ความเป็นจริงนกัท่องเท่ียวจะถูกบงัคบัใหน้ัง่หมอบและไขวมื้อไวด้า้นหลงัศีรษะขณะท่ีผูคุ้มจะ

อธิบายกฎระเบียบต่างๆ ของโรงแรม ผูม้าเยอืนจะไดรั้บการตรวจสอบทางการแพทย ์ถ่ายรูปและ

ทดสอบความรู้เก่ียวกบัประวติัของประเทศ Latvia หากการกระทาํอนัใดของนกัท่องเท่ียวไม่เป็นไป

ตามท่ีผูคุ้มคาดหวงันกัท่องเท่ียวรายนั้นจะถูกแยกขงัเด่ียว ทุกอยา่งมีกาํหนดเวลากาล จะกิน จะนอน 

จะพกัผอ่นในห้องนัง่เล่น ฯลฯ ทุกอยา่งตอ้งเป็นไปตามระเบียบของทางโรงแรมคุกแห่งน้ี 
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การจดัท่องเท่ียวโรงแรมคุกของ Liepajaเป็นตวัอยา่งท่ีแปลกของความตอ้งการ

ประสบการณ์ความจริงท่ีเหนือจริง เหมือนกนักบัในประสบการณ์ชุมชนแออดัของอฟัริกา 

นกัท่องเท่ียวไม่สามารถไดรั้บประสบการณ์จริงๆ ทุกอยา่งเป็นเพียงประสบการณ์จากการจดัฉาก 

ความตอ้งการความจริงแทเ้ป็นส่ิงหน่ึงท่ีไม่อาจเติมเตม็ได ้นกัท่องเท่ียวไดผ้า่นประสบการณ์ท่ีจดั

ฉากไวใ้หก้็เพราะอยากทราบวา่หากตวัเองตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์เช่น คนในสลมัและนกัโทษใน

คุกจะมีความรู้สึกเช่นไร โลกในความเป็นจริงของนกัท่องเท่ียวกบัโลกของคนอ่ืนคือคนในสลมัและ

คนคุกเป็นโลกท่ีมาจากความเป็นจริงท่ีเหนือจริงเท่านั้น 

ในแวดวงของการท่องเท่ียวนั้นคนส่วนใหญ่ยงัคงมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวพกัผอ่นคลา้ยๆ 

กนั คือ ยงัคงมีการท่องเท่ียวธรรมชาติและการท่องเท่ียววฒันธรรม ขณะเดียวกนัก็ปรากฎความ

ตอ้งการท่องเท่ียวเฉพาะทางเกิดข้ึนเป็นแบบแผนการท่องเท่ียวท่ีรวมวา่เป็นการเท่ียวชมแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างไปจากนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวอยากมี

โอกาสผา่นเขา้ไปหาประสบการณ์ดว้ยตนเองวา่หากตนอยูใ่นสถานการณ์เช่นนั้นจะเกิดความรู้สึก

เช่นไร และจะมีประสบการณ์อยา่งไร แหล่งท่องเท่ียวและสถานการณ์ในแหล่งท่องเท่ียวแนวน้ีมกั

สะทอ้นปัญหา ความเจบ็ปวด บาดแผล การกระทาํโหดร้ายทารุณ ฯลฯ ท่ีเคยเกิดข้ึนในแหล่ง

ท่องเท่ียวมาก่อน แมว้า่การจดัการท่องเท่ียวหลงัยคุสมยัใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นการจดัฉากกระนั้น แต่

ก็ช่วยเพิ่มประสบการณ์แก่ผูม้าเยอืน การจดัการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการการท่องเท่ียว

ยคุหลงัสมยัใหม่เป็นเร่ืองยาก ประการหน่ึงเพราะนกัท่องเท่ียวยคุหลงัสมยัใหม่อาจตอ้งการ

ท่องเท่ียวเฉพาะทางท่ีผดิแผกไปจากคนส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นความตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อ

ประสบการณ์เฉพาะกิจ ดว้ยในชีวติจริงนกัท่องเท่ียวแนวยคุหลงัสมยัใหม่ก็ยงัคงท่องเท่ียวกนัตาม

วถีิการท่องเท่ียวสมยัใหม่ บางช่วงบางเวลาของชีวิตเท่านั้นท่ีอาจจะแสวงหาประสบการณ์แปลก

ใหม่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ซํ้ ากบัใครท่ีจะช่วยเติมเตม็ความตอ้งการสร้างเสริมอตัตาของตน 
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บทคดัยอ่ 

ผูค้นส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวเพื่อความสุขทางกายและทางใจ แต่ยงัมีผูค้นบางกลุ่มเท่ียวไปตาม

แ ห ล่ ง ท่ี เกิ ด โ ศ ก น า ฏ ก ร ร ม จ า ก เห ตุ ก า ร ณ์ ฆ่ า ล้ า ง เผ่ า พั น ธ์ุ  ก า ร ทํ า ส ง ค ร า ม  ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย ์

และการฆ่าทารุณมนุษย์ด้วยกันอย่างโหดเห้ียม การท่องเท่ียวแนวน้ีคือ การท่องเท่ียวความทุกข์ระทม 

(Trauma Tourism) การได้มาเยือนปลายทางท่ีเกิดเหตุช่วยให้นักท่องเท่ียวไดรั้บการเติมเต็มความตอ้งการ

รับรู้ กระตุน้ให้มีความรับผิดชอบ  และต่อตา้นการกระทาํท่ีโหดร้ายต่อมนุษยชาติด้วยกนั แหล่งท่ีเคยเกิด

เหตุร้ายท่ีนําหายนะมาสู่มวลมนุษย์มีอยู่ทุกทวีป ในยุโรปค่ายกักกันเอาชวิตซ-เบียร์เคเนา ประเทศ 

โปรแลนด ์มีชาวยิวถูกสังหารนบัแสนคนสมยัการปกครองของเผด็จการฮิตเลอร์ ท่ีสวนระลึกสันติภาพฮิโรชิ

มา ประเทศญ่ีปุ่นเป็นแหล่งท่องเท่ียวความทุกข์ระทมท่ีมีผูม้าเยือนปีละหลายล้านคน เพื่อระลึกถึงเหยื่อ

ระเบิดนิวเคลียร์สมยัสงครามญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา ท่ีชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของแอฟริกาท่ีเคยเรียกว่า 

โกลด์โคสตมี์ป้อมปราสาทเอลมินา และป้อมคริสเตียนบอร์กเป็นอนุสรณ์สะทอ้นแหล่งคา้ส่งทาสผวิดาํจาก

กาฬทวีปสู่ปลายทางในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผูม้าเยือนแหล่งท่องเท่ียวทั้งสองน้ีส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษท่ี

เคยผ่านประสบการณ์การคา้ทาสในอดีต เร่ืองราวความโหดร้ายกบัทาสท่ีปรากฏระหว่างเดินทางเท่ียวชม

สถานท่ีดงักล่าวมีคุณค่าเกินกวา่ตาํราเรียนเล่มใดจะให้ได ้ช่วงสงครามเยน็เกิดอุบติัการณ์ฆ่าหมู่ชาวเวยีดนาม

ท่ีหมีลาย (Malai)โดยทหารอเมริกนั และการฆ่าชาวกมัพูชาท่ีคุกตวลสแลงและท่ีทุ่งสังหาร (Killing Field) 

สมยัการปกครองของเขมรแดงจดัวา่เป็นแหล่งฆ่าสะทา้นโลกท่ีจดจาํกนัมากพอๆ  กบัการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุใน

รวนัดาช่วงปี ค.ศ.1994 และการฆ่าจบักุมและขงันักโทษการเมืองหลายร้อยคนท่ีเกาะ Robbenประเทศ

แอฟริกาใตภ้ายใตน้โยบายแบ่งแยกสีผิว (โดยผูป้กครองชาวผิวขาว) แหล่งท่องเท่ียวความทุกขเ์หล่าน้ีเป็น

อุทาหรณ์วา่อยา่ใหเ้กิดเหตุการณ์โหดร้ายกบัมนุษยชาติอีกเลย 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญ 

การท่องเท่ียวความทุกขร์ะทม 
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บทที ่9 

การท่องเที่ยวเน้นความทุกข์ระทม (trauma tourism) 

 

 ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 16 จนถึงปัจจุบนัการเดินทางหาความสุขสําราญนอกบา้นแบบเช้าไปเย็น

กลบัหรือคา้งแรมตามท่ีพกัปลายทางเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบได้ในทัว่ทุกมุมโลก โดยเฉพาะผูค้นจากโลก

อุตสาหกรรมในยุโรป อเมริกา และทวปีอ่ืนๆ ต่างถือธรรมเนียมให้การเดินทางท่องเท่ียวเป็นแบบแผนชีวติท่ี

พึงปรารถนา  ท่ีผา่นมาคนส่วนใหญ่คุน้เคยกบัการท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติท่ี ระยะหลงัเพิ่มความนิยม

ท่องเท่ียววฒันธรรมทั้งในสังคมของตนและวฒันธรรมของต่างชาติท่ีเปิดโอกาสให้ไดเ้รียนรู้วิถีประเพณีท่ี

จดัข้ึนในยามปกติและในโอกาสเทศกาลงานฉลองวาระต่างๆ  การท่องเท่ียวแต่ละแห่งจึงแตกต่างกนัไปตาม

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีนักเดินทางไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสั การท่องเท่ียวมีประโยชน์นานัปการ คือได้

ความสนุก เพลิดเพลิน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ รู้จกัผูค้นมากข้ึนอีกทั้งยงัอาจช่วยปรับเปล่ียนวสิัยทศัน์

และกระบวนทศัน์ให้มองโลกกวา้งไกลและเข้าใจผูค้นต่างวฒันธรรมยิ่งข้ึน ความต้องการท่องเท่ียวท่ี

หลากหลายกระตุน้ให้มีการจดัการท่องเท่ียววฒันธรรมเฉพาะทางเกิดข้ึน กระแสหน่ึงของการท่องเท่ียว

วฒันธรรมเฉพาะทางก็คือ การท่องเท่ียวเพื่อเติมเต็มและสานต่อความตอ้งการอารมณ์ร่วมท่ีจะได้รู้เห็น

ร่องรอยหลกัฐาน ณ ตาํแหน่งท่ีเกิดโศกนาฏกรรม  เช่น การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ การสงคราม และการฆ่าทารุณ

มนุษยอ์ยา่งไร้มนุษยธรรม ในบทความน้ีขอเรียกการท่องเท่ียวแนวดงักล่าววา่การท่องเท่ียวความทุกขร์ะทม 

(trauma tourism)  

 รูปลกัษณ์ของการท่องเท่ียวความทุกข์ระทมเป็นการทาํงานท่ีเก่ียวกบัความสําคญัของแหล่งท่ีเกิด

เหตุการณ์และไดมี้การจดัการแปลงทรัพยากรดงักล่าวให้ดึงดูดนกัท่องเท่ียว การท่องเท่ียวความทุกขร์ะทมมี

มานานพอสมควรในทวีปยุโรป แต่ละปีนกัท่องเท่ียวจาํนวนนับแสนเดินทางมาเยือนแหล่งท่ีเคยเป็นค่าย

กกักนัทั้งในประเทศเยอรมนันีและประเทศโปรแลนด์ ทางรัฐบาลเยอรมนัไดจ้ดัทาํคู่มือท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้มี

การไปเยือนสถานท่ีท่ีเคยเป็นค่ายกกักนัชาวยิวทาํให้ช่วยเขา้ใจรูปแบบของการเดินทางเช่นน้ีอย่างแจ่มชัด

และก็เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีส่วนสําคญัต่อเศรษฐกิจของเยอรมนันี ส่วนหน่ึงในเมืองคราโค (Krakow) เมือง

เก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงในประเทศโปรแลนด์ ชาวยิวนับแสนถูกบังคับให้เข้ามาตั้ งแต่ชุมชนตอนปลาย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 เรียกวา่ชุมชน Kagimierz ทางการเยอรมนันาซีกระทาํการโหดร้ายทารุณรูปแบบต่างๆ 

อนัก่อใหเ้กิดความหิวโหย อดอยากและลม้ตาย ชาวยิวนบัหม่ืนถูกส่งไปเป็นแรงงานในยา่นอ่ืนแต่ก็มีชีวิตอยู่

อยา่งลาํเค็ญ ปี ค.ศ.1943 นาซีให้ร้ือสลมัแห่งน้ีเหลือเพียงอาคาร ส่ีแยกบางแห่งเท่านั้นท่ีเป็นอนุสรณ์สถาน

ของยิว ปัจจุบนัทางการไดจ้ดัย่านดงักล่าวเป็นดัง่สวนสนุก ร้านอาหารนาํเสนอสินคา้และบริการแนวของ

ชาวยวิ เช่น อาหารยวิ ดนตรีแบบยวิ เหลา้วอคกา 
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 จากชุมชนแออดั Kagimierzชาวยิวจาํนวนแสนพร้อมนักโทษชาติอ่ืนๆ ถูกส่งไปยงัค่ายกกักนัเอา 

ชวิตซเบียร์เคเนา (Auschwitz-Birkenau) ค่ายกกักนัใหญ่ท่ีสุดท่ีฮิตเลอร์สร้างข้ึน  ค่ายแห่งน้ีไดจ้ดัแยกบรรดา

ผูช้ายท่ีแข็งแรงส่งไปเป็นกรรมกรตามโรงงาน ส่วนเด็ก ผูห้ญิง คนชรา และผูเ้จ็บป่วยนบัแสนคนถูกหลอก

ให้เขา้ห้องท่ีรมแก๊สแลว้นาํศพไปหลายแสนคนเผาทาํลาย หลงัจากทหารโซเวียตบุกโปรแลนด์และเคล่ือน

กาํลงัเขา้ใกลค่้ายน้ี พวกนาซีก็พยายามทาํลายหลกัฐานต่างๆ ปัจจุบนัรัฐบาลโปรแลนดไ์ดเ้ปิดใหส้ถานท่ีแห่ง

น้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวความทุกขร์ะทม ในบริเวณค่ายยงัมีอาคารสถานท่ีท่ีไดรั้บการจดัการให้เป็นพิพิธภณัฑ ์

มีการแสดงหลกัฐานต่างๆ เช่น ชุดเส้ือผา้ของนกัโทษ แวน่ตา กระเป๋าเดินทาง รองเทา้ และของใชอ่ื้นๆ และ

ท่ีช่วยเพิ่มขอ้มูลให้แก่ผูม้าเยือนก็คือภาพถ่ายของนกัโทษกกักนัในอาคารต่างๆ อาทิ ภาพถ่ายตอนเดินทาง

ดว้ยรถไฟมาสู่ค่ายกกักนั หอ้งนอนรวม หอ้งอาบนํ้ า ท่ีขบัถ่ายและท่ีสังหารซ่ึงเรียกวา่ Death Block ผูม้าเยอืน

จะเห็นว่ามีคนนาํดอกไมม้าวางแสดงความอาลยัแด่ผูเ้สียชีวิต มีผูม้าเยือนค่ายแห่งน้ีเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะ

ภายหลงัจากท่ีภาพยนตร์เร่ือง “Schindler’s List” ออกฉาย พร้อมกนันั้นในปี ค.ศ.1979 องค์การยูเนสโกได้

ประเทศให้ Auschwitz-Birkenauเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมเพื่อเป็นสถานท่ีเตือนใจไม่ให้เกิดเหตุการณ์

เช่นน้ีอีก เหมือนเช่นท่ี George Santayana นกัปรัชญากล่าวไวว้่า “The one who does not remember history 

is bound to live through it again” 

 ในประเทศญ่ี ปุ่นสวนท่ีระลึกสันติภาพฮิโรชิมา (Hiroshima Peace Memorial Park) คือ แหล่ง

ท่องเท่ียวความทุกขร์ะทมท่ีดึงดูดผูม้าเยือนปีละหลายลา้นคน บริเวณท่ีตั้งสวนคร้ังหน่ึงเคยเป็นย่านการคา้

และท่ีอยูอ่าศยัชานเมือง สวนสันติภาพแห่งน้ีสร้างตรงบริเวณท่ีระเบิดนิวเคลียร์ลงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ระหวา่งคู่กรณีญ่ีปุ่นและสหรัฐ ทาํให้มีเหยือ่เคราะห์ร้ายตายกวา่ 140,000 คน อนุสรณ์สถานแห่งน้ีแสดงการ

ต่อตา้นนิวเคลียอยา่งชดัเจน ปัจจุบนัมีหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ์ สวนกลางแจง้ สวนประติมากรรม ศาลและแท่น

บูชาดวงวิญญาณและจะมีพิธีเซ่นไหว ้ในวนัท่ี 6 สิงหาคมของทุกปี มีเมืองฮิโรชิมาเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน

นอกจากจะจดัทาํสวนแห่งน้ีเพื่อระลึกถึงเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์แลว้ยงัสนบัสนุนสันติภาพแห่งโลกอีกดว้ยท่ี

อนุสาวรียส์ันติภาพเด็กมีรูปป้ันท่ีทาํข้ึนอุทิศให้แก่ความทรงจาํของเด็กๆผูล้ม้ตาย เน่ืองมาจากการทิ้งระเบิด

คร้ังนั้น อนุสาวรียเ์ป็นรูปป้ันเด็กผูห้ญิงยื่นแขนออกมาโดยมีนกกระยางกระดาษพบั (Origami) บินอยูเ่หนือ

รูปป้ันนั้ น เป็นอนุสาวรีย์ท่ีสร้างจากเร่ืองจริงของเด็กหญิงช่ือ Sadako Sasaki ซ่ึงเสียชีวิตเพราะรังสีจาก

ระเบิด เด็กนอ้ยเช่ือวา่ถา้เธอพบันกกระยางได ้1,000 ตวั เธอจะหายป่วย ทุกวนัน้ีเด็กส่วนใหญ่ทัว่ทุกมุมโลก

พบันกกระยางและส่งมายงัฮิโรชิมาเพื่อวา่จะไดน้าํนกกระดาษมาวางไวท่ี้รูปป้ันนั้น ขา้งรูปป้ันจึงเตม็ไปดว้ย

นกกระดาษท่ีส่งมาสมทบไม่ขาดสาย ส่วนพิพิธภณัฑ์สร้างข้ึนมาเพื่อให้การศึกษาผูม้าเยือนเก่ียวกบัระเบิด

นิวเคลียร์ ทางพิพิธภณัฑ์จดัแสดงขอ้มูลครอบคลุมการเกิดสงคราม บทบาทของฮิโรชิมาในสงครามกระทัง่

มาถึงการถูกทิ้งระเบิด และมีขอ้มูลมหาศาลเก่ียวกบัการทิ้งระเบิดและผลท่ีเกิดตามมา นอกจากน้ียงัไดจ้ดั

แสดงส่ิงของท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์สะเทือนโลกคร้ังนั้ น พร้อมรูปภาพจากการถูกทิ้งระเบิดดังกล่าว

นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเร้าอารมณ์ผูม้าเยือนไดร้ะลึกถึงความทุกขร์ะทมของผูว้ายชนมจ์าก มหันตภยัคร้ัง

นั้นอยา่งไม่รู้ลืม 
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 สําหรับทวีปแอฟริกานั้นการท่องเท่ียวความทุกข์ระทมซ่ึงเป็นแผลเก่าท่ีติดเช้ือร้ือรังรักษาไม่หาย

มาถึงทุกวนัน้ีเกิดจากการคา้ทาสท่ีเร่ิมปรากฏมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อนัก่อให้เกิดปรากฏการณ์คนผิว

ดําผลัดถ่ินไปอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาท่ีส่งผลสะท้อนกลับมาในรูปของปัญหาสีผิว การรังเกียจ

เดียดฉนัท์และแบ่งแยกท่ียากเกินจะเยยีวยา การคน้พบทวีปอเมริกากระตุน้ให้ชาติยุโรปต่างยึดดินแดนใหม่

และเร่งการผลิตเพื่อให้ชาติของตนไดช่ื้อว่ามหาอาํนาจ การน้ีตอ้งใช้แรงงานจาํนวนมหาศาลจึงเกิดการคา้

ทาสข้ึน ช่วงปี ค.ศ.1700 เป็นเวลาท่ีธุรกิจการคา้ทาสพุง่ถึงขีดสุด ปีหน่ึงๆมีทาสจากแอฟริกาถูกส่งไปทางเรือ

ขา้มมหาสมุทรแอตแลนติกสู่หมู่เกาะต่างๆท่ีเป็นอาณานิคมของชาติยโุรปโดยเฉพาะหมู่เกาะอินดีสตะวนัตก 

อเมริกาเหนือและบราซิล การคา้ทาสบนเส้นทางดงักล่าวดาํเนินไปราวๆ 400 ปี ช่วงเวลาเช่นนั้นประมาณวา่

มีชาวแอฟริกนั 20 หรือ 30 ล้านคนตายเพราะขบวนการคา้มนุษย ์อาณาบริเวณทวีปแอฟริกาท่ีเป็นชัยภูมิ

เหมาะแก่การทาํธุรกิจคา้ทาสก็คือดินแดนชายฝ่ังทะเลโดยเฉพาะชายฝ่ังแอฟริกาตะวนัตก ไดท้าสมาจาํนวน

หน่ึงแลว้ก็ส่งลงเรือจากเมืองท่าชายฝ่ังสู่เป้าหมายปลายทาง ณ บริเวณท่ีทาํธุรกิจคา้ทาสนั้นผูป้ระกอบการคา้

ทาสชาวยุโรปได้สร้างท่ีพกัท่ีทาํการค้ามั่นคงแข็งแรงและดูหรูมีระดับแบบผูดี้ชาวยุโรป ภายใต้อาคาร

สถานท่ีทาํการคา้ทาสเป็นห้องให้ทาสพกัชัว่คราวก่อนจะส่งขาย บรรดาผูป้ระกอบการคา้ทาสชาวยุโรปต่าง

แข่งกนัสร้างท่ีพาํนักท่ีทาํการคา้ทาสขนาดท่ีเรียกกนัว่าปราสาท ป้อมปราสาทท่ีโดดเด่นตามชายฝ่ังของ

แอฟริกาตะวนัตกจากเซเนกลัไปถึงกาน่า (ท่ีสมยัก่อนเรียกวา่ โกลด์โคสต)์ มีหลายแห่งท่ีรู้จกัแพร่หลายคือ

ป้อมปราสาทเอลมินา (Elmina) และป้อมคริสเตียนบอร์ก  

ป้อมปราสาทเอลมินาแรกสร้างโดยชาวปอร์ตุเกตในปี ค.ศ.1482 ต่อมาเม่ือองักฤษมีอาํนาจก็ได้

ดินแดนแห่งน้ีเขา้ไวใ้นครอบครอง ในปี ค.ศ.1957 องักฤษให้อิสรภาพแก่โกลโคสต(์กาน่าในปัจจุบนั) ป้อม

ปราสาทดังกล่าวจึงอยู่ในความดูแลของกาน่า ปัจจุบันป้อมปราสาทแห่งน้ีมี ช่ือเสียงในฐานะแหล่ง

ประวติัศาสตร์ซ่ึงเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ดราม่า เร่ือง Cobra Verde ในปี ค.ศ.1987 องค์การยูเนสโก

ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก ในช่วงปี ค.ศ.1990 รัฐบาลกาํหนดให้บูรณปฏิสังขรณ์ป้อมปราสาทแห่งน้ี

เร่ือยมากระทัง่ปัจจุบนัส่งผลให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีดึงดูดความสนใจผูม้า

เยือนเฉพาะทางอย่างเช่นกรณีของนักท่องเท่ียวแพทและเบเวอร์ลีชาวลอนดอน แพทสืบสายมาจาก

ครอบครัวท่ีมีรากเหงา้ไปจากกาน่า แพทจึงใคร่เติมเต็มประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษเคยอบรมกล่อมเกลามา 

อาทิ การกินออ้ยสดๆ จากตน้ออ้ยท่ีปอกเปลือกพร้อมรับประทาน แพทกล่าว “ทวดของฉันไปจากหมู่บา้น

แห่งหน่ึงในฐานะทาสท่ีถูกส่งขาย พวกเราในครอบครัวไดรั้บการบอกเล่าเสมอตั้งแต่เด็กๆ วา่รากเหงา้บรรพ

บุรุษของเราเป็นใครมาจากไหน ในโรงเรียนไม่ไดส้อนเก่ียวกบัทาส ฉะนั้นพอฉนัเติบโตก็ตดัสินใจท่ีจะหา

ขอ้เทจ็จริงเพื่อตวัฉนัเอง” 
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 นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนเช่นน้ีส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั ชาวแคริเบียนเช้ือสายแอฟ

ริกนัและชาวแคริเบียนเช้ือสายบริติส ระหวา่งท่องเท่ียวในคุกใตดิ้นของตวัปราสาทเพื่อเป็นเกียรติแก่บรรพ

บุรุษ นกัท่องเท่ียวต่างก็รู้สึกโกรธแคน้ ไกคเ์ซบาสเตียนควานีมา เททเตยก์ล่าววา่ระหวา่งท่ีพาชมไปตามจุด

ต่างๆ ผูม้าเยือนจาํนวนไม่น้อยทนไม่ได้กับอดีตท่ีแสนขมข่ืน เม่ือพาเขา้ไปยงัท่ีแคบๆ อบัช้ืนท่ีทาสตอ้ง

เบียดเสียดกนัอยู ่นกัท่องเท่ียวท่ีจิตไม่แข็งจะรู้สึกตกประหม่า การท่องเท่ียวเยือนสถานท่ีท่ีปลุกเร้าอารมณ์

ทุกขร์ะทมเช่นน้ีสร้างรายไดม้หาศาลให้กบัประเทศกาน่าจากสมยัก่อนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวแนวน้ีเพียง 

40 เปอร์เซ็นต ์ปัจจุบนัเพิ่มมากข้ึนถึง 70 เปอร์เซ็นต ์

 ท่ีประเทศเวียดนามมีโศกนาฏกรรมท่ีผูค้นล้มตายมากมายหลายคร้ัง ท่ีได้รับการบันทึกไวใ้น

ประวติัศาสตร์แห่งความทุกข์ระทมก็คือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ.1945 อนัเป็นช่วงปลายท่ีเวียดนามอยู่

ภายใตก้ารยึดครองของกองทพัญ่ีปุ่นและขณะเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใกล้จะจบลงไดเ้กิดภาวะความอด

อยากอยา่งรุนแรงท่ีภาคเหนือของประเทศ ผูค้นจาก 32 จงัหวดัในภาคนั้นลม้ตายกวา่ 2 ลา้นคนนบัวา่เป็นการ

ตายท่ีมีจาํนวนมากกว่าคนญ่ีปุ่นตายเพราะระเบิด 2 ลูกท่ีฮิโรชิมาและนากาซ่ากิถึง 10 เท่า และมีการสร้าง

อนุสรณ์สถานท่ีว่าสุสานเหิบเกียน รัฐบาลได้จดัทาํแผ่นป้ายบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน กระนั้ นสถานท่ี

ดงักล่าวก็ไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการท่องเท่ียวความทุกขร์ะทมตามแนวทางของการท่องเท่ียวแบบน้ี การ

ท่องเท่ียวความทุกขร์ะทมปรากฏในประเทศเวียดนามอยา่งเป็นทางการภายหลงัจากเวียดนามเปิดประเทศ

เพื่อการคา้และใหมี้การท่องเท่ียวไดต้ั้งแต่ปี ค.ศ.1989 เป็นตน้มา 

 ทรัพยากรท่องเท่ียวแนวทุกขร์ะทมไดแ้ก่แหล่งท่ีมีการฆ่าหมู่อนัเป็นผลมาจากกองทพัอเมริกนับุก

เวียดนามเพื่อจะปกป้องเวียดนามเหนือและปราบเวียดกงในดินแดนเวียดนามใต้ ในระยะแรกของการ

ท่องเท่ียวแนวน้ีนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มจาํนวนข้ึนเร่ือยๆ  ไดแ้ก่ทหารผ่านศึกชาวสหรัฐท่ีเคยมาร่วมรบกบัพวก

พอ้ง การกลบัมาเยือนเวียดนามก็เพื่อหวงัจะไดป้ลดเปล้ืองความรู้สึกผิดท่ีทาํต่อเวียดนามและหวงัจะสร้าง

ความปองดองสมานฉันท์ แหล่งฆ่าหมู่ชาวเวียดนามท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกคือท่ีหมีลาย (Mylai) เม่ือ 40 ปีก่อน

ตามแผนปฏิบัติการ “ค้นหาและทาํลาย” (Search and Destroy Operation) ในวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2511 

กองร้อยลาดตะเวน “ชาร์ลี” นาํโดยร้อยโทแคลลียบุ์กไปถึงหมู่บา้นหมีลายแลว้เขา้สังหารชาวบา้นทุกเพศทุก

วยั ชายชราหลายคนถูกแทงดว้ยดาบปลายปืน เด็กๆและผูห้ญิงนัง่คุกเข่าออ้นวอนขอชีวติถูกยงิเขา้ท่ีดา้นหลงั

ศีรษะ เด็กหญิงถูกข่มขืนก่อนจะถูกสังหาร ร้อยโทแคลลียไ์ล่ชาวบา้น 170 คนลงไปในคูนํ้าแลว้รัวกระสุนใส่

ปลิดชีวิตทุกคน เฉพาะท่ีหมู่บา้นหมีลายมีการฆ่าหมู่ชาวเวียดนามไปมากกวา่ 500 คน พอเร่ืองราวถูกเปิดเผย

หลงัสงครามสงบไดมี้การไต่สวนทหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังหารหมู่คร้ังนั้น และสรุปสาํนวนวา่ร้อยโทแคล

ลียมี์ความผดิ ศาลลงโทษนายทหารรายน้ีในขอ้หาฆาตกรรม  
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อดีตร้อยโทวิลเล่ียมแคลลีย ์(William Lalley) กล่าวระหวา่งปราศรัยท่ีสโมสรคิวานิสมลรัฐจอร์เจีย

วา่ ไม่มีวนัใดสักวนัท่ีผา่นไปโดยท่ีผมไม่ไดรู้้สึกเศร้าสลดใจต่อส่ิงท่ีเกิดท่ีหมีลายในวนันั้น “ผมรู้สึกสลดใจ

ต่อชาวเวียดนามท่ีถูกสังหาร ต่อครอบครัวของพวกเขา ต่อทหารอเมริกนัท่ีเก่ียวขอ้งและครอบครัวของพวก

เขา ผมเสียใจอยา่งมาก” ปัจจุบนัท่ีหมู่บา้นหมีลายหรือเซินหมี (San My) จงัหวดักว๋างหงายมีพิพิธภณัฑ์เล็กๆ 

แสดงเร่ืองราวการฆ่าหมู่คร้ังนั้น ประหน่ึงเพื่อเป็นอนุสรณ์ไวก้ระตุ้นจิตสํานึกของผูค้น นอกจากน้ียงัมี

อนุสรณ์สถานแสดงประติมากรรมรูปคนในอาการตายและโศกเศร้าท่ี  My Lai Peace Park Memorial  

ระยะเวลาท่ีผา่นมามีนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัเดินทางมาเยีย่มชมสถานท่ีเหล่าน้ี ในหมู่นกัท่องเท่ียวเหล่านั้น

มีสมาชิกครอบครัวทหารอเมริกนัท่ีมีส่วนในการสังหารหมู่อยูด่ว้ย นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นทหารผา่นศึกจาํนวน

หน่ึงไม่ไดเ้ดินทางมาเวียดนามเพื่อไวอ้าลยั ณ จุดท่ีเกิดความรุนแรงเท่านั้นแต่ยงัไดก้างเต็นทน์อนบนบริเวณ

ท่ีเคยเป็นสนามรบและร้องเพลงฮิตในสมยันั้น (สมยั 60) บา้งก็พกัแรมอยู่กบัครอบครัวชาวเวียดนามและ

เรียนรู้การหุงหาอาหารแบบพื้นเมืองเวียดนามซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการหวนคืนมาเพื่อรําลึกอดีต

อนัข่ืนขม แต่ก็ยงัน่าสงสัยวา่ภาพท่ีชาวบา้นนอนตายเกล่ือนในร่องนํ้ าและตามทางเดินแคบๆ นอกหมู่บา้น

หมีลายท่ีแพร่หลายออกไปทั่วโลกน่าจะยงัคงติดตา อยู่ในความทรงจาํและคอยหลอกหลอนวิญ�ูชน

อเมริกนัไปอีกนานเท่านาน 

 ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้การเข่นฆ่าระหว่างมนุษยก์บัมนุษยน์อกจากท่ีเวียดนามแล้ว

เหตุการณ์ท่ีเกิดในประเทศกมัพูชาสมยัการปกครองของเขมรแดงก็เป็นเหตุการณ์เหลือเช่ือวา่สัตวส์ังคมอยา่ง

มนุษยจ์ะเห้ียมโหดกวา่สัตวส่ี์เทา้ คุกตวลสแลงและทุ่งสังหาร (Killing Field) คือจุดสะเทือนขวญัเขยา่โลกท่ี

ดึงดูดความสนใจให้มีผูม้าเยือนกมัพูชาอยา่งต่อเน่ือง เขมรแดงคือกองกาํลงัลทัธิคอมมิวนิสต์กมัพูชาท่ีเคย

ปกครองประเทศกมัพูชามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ถึง พ.ศ.2522 เขมรแดงปกครองดว้ยอุดมการณ์ปฏิวติัแบบ

เบด็เสร็จ  ชนชั้นกรรมาชีพเป็นตวัขบัเคล่ือน เขมรแดงกวาดตอ้นประชาชนจากกรุงพนมเปญและเมืองสาํคญั 

แลว้บงัคบัให้ทาํเกษตรกรรมและใชแ้รงงานในพื้นท่ีชนบท เพื่อจาํแนกประชาชนท่ีเป็น “ศตัรูทางชนชั้น” 

ใครท่ีไตร่สวนแลว้วา่เป็นศตัรูทางชนชั้นจะถูกทรมาน ทารุณ  และสังหาร ส่งผลให้ชาวกมัพูชาตอ้งเสียชีวิต

ถูกสังหาร ถูกบงัคบัให้ใช้แรงงานและตกอยู่ในสภาพหิวโหยอดยากจาํนวนราว 850,000 ถึง 3 ล้านคน 

ระหวา่งการไต่สวนเพื่อคดัแยกคนท่ีถือวา่เป็นศตัรูทางชนชั้นจะถูกนาํมากกัขงัและทรมานท่ีคุกตวลสแลงซ่ึง

แต่เดิมเป็นโรงเรียนมธัยมปลายท่ีทางการเขมรแดงใชเ้ป็นท่ีทาํการ ใครท่ีไต่สวนแลว้วา่มีความผดิมหนัตก์็ถูก

ส่งไปแดนประหารท่ีรู้จกักนัในเวลาต่อมาในนามทุ่งสังหาร (Killing Fields) ซ่ึงอยูน่อกกรุงพนมเปญออกไป 

40 กิโลเมตร  
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เม่ือหมดยุคสมยัการปกครองเห้ียมของเขมรแดงการพื้นฟูประเทศของรัฐบาลสมยัต่อมาตอ้งอาศยั

รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเช่นประเทศทั้งหลาย และน่ีคือเหตุผลสําคญัท่ีผลกัดนัให้ไดมี้การจดัการสถานท่ีทั้ง 

2 แห่ง ไวดึ้งดูดนกัท่องเท่ียว ท่ีคุกตวลสแลงมีการจดัแสดงขอ้มูลและส่ิงของต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์

สะเทือนขวญัดงักล่าว นอกจากรูปถ่ายคาํอธิบายและส่ิงของท่ีใชท้รมานและฆ่านกัโทษแลว้  รอยเลือดท่ีติด

อยูต่ามพนงัห้องนบัวา่เป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดอารมณ์ร่วมอย่างมากระหวา่งเดินชมนิทรรศการ ภาพประกอบ

ส่วนใหญ่เป็นภาพผู ้คนถูกทรมาน ภาพคนตาย นักท่องเท่ียวผู ้ได้ไปชมต่างได้แสดงความคิดเห็นไว้

หลากหลายเช่น “ดูแลว้หัวใจแทบแตกสลายจริงๆ คุณสามารถจินตนาการไดท้นัทีตอนท่ีดูภาพเหล่านั้นทาํ

ให้คุณดูเหมือนว่ากาํลงัถูกทรมานเหมือนเหยื่อในภาพ”“พนันไดเ้ลยว่าเม่ือคุณเดินออกมาจากท่ีนั่นคุณจะ

รู้สึกสลดหดหู่ใจจริงๆ และรู้สึกเศร้าเสียใจกบัผูว้ายชนม์  รับรองว่าคุม้ค่าท่ีได้มาเยือน” “ทาํไมมนุษยจึ์ง

โหดเห้ียมไดถึ้งขนาดน้ี”“เป็นประสบการณ์ท่ีลํ้าลึกท่ีไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกมัพูชาเม่ือ 30 กวา่ปีก่อน จะได้

ขอ้มูลเร่ืองราวแบบลว้งลึกยิง่ข้ึนหากมีไกดท์อ้งถ่ินนาํ” “ฉนัดูแลว้ทนไม่ไดถึ้งกบัหลัง่นํ้าตาอาลยัรันทด”  

ณ บริเวณลานชั้นล่างนอกอาคารแสดงนิทรรศการมีชาวกมัพูชา 2 คน ท่ีเคยเป็นนกัโทษ ณ ท่ีคุกแห่ง

น้ีแต่รอดชีวิตและเขียนหนังสือเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์สมัยนั้ นขาย นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีชีวิตจริงๆ 

นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนต่างแสดงความคิดเห็นไวม้ากมายเช่น “ท่ีน่ีไม่ใช่ท่ีจะมาเท่ียวสนุกหรรษาแต่จะทาํให้

คุณรู้สึกสลดหดหู่แต่ก็เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีคุณจะต้องไปเยือน”“สถานท่ีแห่งน้ีแสดงส่วนท่ีเลวร้ายน่า

สะพรึงกลัวจากประวติัศาสตร์กัมพูชา แต่ก็เป็นท่ีท่ีควรไปเยือนและได้แสดงความอาลัยแด่ผูว้ายชนม์”   

“การเดินทางจากกรุงพนมเปญมายงัทุ่งสังหารอาจใชเ้วลาเป็นชัว่โมงและไม่สะดวกสบายนกัแต่ท่ีนัน่ก็ใหไ้ด้

เรียนรู้เก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีเลวร้ายในประวติัศาสตร์ของกมัพูชา  คุณจะไม่เสียใจเลยท่ีไดพ้ยายามไปเยือนท่ี

นั้น" การแสดงความคิดเห็นเหล่าน้ีลงไวใ้นส่ือออนไลน์นับว่าช่วยกระตุน้ให้มีความตอ้งการท่องเท่ียวมา

เยือนแหล่งท่องเท่ียวความทุกขร์ะทมอยา่งท่ีกมัพูชาเป็นอยา่งมาก โศกนาฏกรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุในยุคสมยั

ปกครองของเขมรแดงมีอิทธิพลอยา่งมากท่ีเป็นแรงบลัดาลใจให้สาธารณะไดน้าํไปสานสร้างทั้งในรูปของ

งานเขียนและ ภาพยนตร์ อาทิ “ส่ีปีนรกในเขมร” โดยนักเขียนชาวญ่ีปุ่นนามยาสิโอะนะอิโตะ In the 

Shadow of the Banyan เขียนโดยหม่อมราชวงศก์ษตัริยสี์ลวตัถ์ และ Gloden bones เขียนโดยสีจนัทร์ ศิริ ใน

ส่วนของภาพ ยนตร์ ได้แก่  เร่ือง S-21 : The Khmer Rouge Killing Machine , The Killing Field , และ 

Cambodia : Between War and Peace ส่ือเหล่าน้ีแพร่หลายทัว่โลกจึงกระตุน้ให้มีการท่องเท่ียวความทุกข์

ระทมสู่ประเทศกมัพูชาอยา่งไม่รู้จบส้ิน 
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 หากการสังหารหมู่ดึงดูดความสนใจให้มาเยือนอยา่งไม่รู้จกัจบส้ินโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัชาว

ทุตซีท่ีเมืองกิกาลิเมืองหลวงของประเทศรวนัดาก็คือแหล่งท่องเท่ียวความทุกขร์ะทมอีกแห่งหน่ึงของโลกท่ี

นกัท่องเท่ียวแนวน้ีจะไม่พลาดชมเพื่ออาลยัในชะตากรรมให้แก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ รวนัดาเป็นประเทศเล็กๆ 

ตั้งอยูใ่นภูมิภาคแอลเบอร์ไทน์ริฟต์ในระหวา่งตอนกลางตะวนัออกของทวีปแอฟริกา ในอดีตแทบจะไม่มี

ใครรู้จกัประเทศรวนัดามาก่อน กระทัง่ไดเ้กิดเหตุ การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ ดินแดงแห่งน้ีประกอบดว้ยกลุ่มชาติ

พนัธ์ุกลุ่มต่างๆ พลเมืองส่วนใหญ่คือชาวฮูตู นอกจากนั้นคือเผา่ทุตซีท่ีเล้ียงสัตวเ์ร่ร่อนเป็นอาชีพหลกั อีกเผา่

หน่ึงคือพวกทวาหรือป๊ิกมี เม่ือดินแดนแห่งน้ีตกอยู่ในความควบคุมรัฐบาลอาณานิคมเบลเยี่ยม รัฐบาลได้

ส่งเสริมใหพ้วกทุตซีมีอาํนาจทางการเมือง และไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ อนัมีผลใหเ้หล่าชนชั้นสูงของทุตซีเกิด

ความหยิ่งทะนงและดูถูกชาวฮูตูทั้งแทจ้ริงแลว้พวกเขาลว้นมีรากเหงา้เดียวกนัและใช้ภาษาเดียวกนั ทาํให้

ชาวฮูตูริษยาและเกลียดชงัชาวทุตซี ยิง่มาในปี ค.ศ.1933 เบลเยียมไดอ้อกบตัรประจาํตวัเพือ่แบ่งแยกชาวทุตซี

และชาวฮูตูออกจากกนัอยา่งชดัเจนก็ยิง่เพิ่มไฟแคน้ในใจให้กบัชนหมู่มากอยา่งชาวฮูตู หลงัรวนัดาไดรั้บเอก

ราชและปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซียิ่งมีการกระทาํท่ีแสดงการกดข่ีชาวฮูตูต่างๆ นานา กระทัง่นาํไปสู่การ

ปฏิวติัท่ีชาวฮูตูเขา้ยดึอาํนาจตั้งเป็นรัฐบาล ชาวทุตซีจาํนวนมากล้ีภยัออกนอกประเทศ ขณะท่ีทุตซีอีกส่วน

หน่ึงตั้งกองกาํลงัต่อตา้นรัฐบาลฮูตู ประธานาธิบดีของฮูตูพยายามเจรจาเพื่อสันติภาพแต่คนในรัฐบาลส่วน

ใหญ่ไม่เห็นดว้ย การสังหารประธานาธิบดีท่ีชาวฮูตูเช่ือวา่เป็นฝีมือของชาวทุตซีเป็นดงัไฟโหมไหมใ้ห้เกิด

การลา้งแคน้นองเลือด กองทพัฮูตูและประชาชนชาวฮูตูออกมาไล่สังหารชาวทุตซีโดยมีเป้าหมายหลกัคือฆ่า

ผูช้ายทุกวยั ผูห้ญิงทุตซีถูกจบัข่มขืนก่อนจะถูกสังหารอยา่งโหดเห้ียม พวกท่ีรอดตายราวสองในสามก็ติดเช้ือ

เอดส์ การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุดงักล่าวเร่ิมข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 6 เมษายน ค.ศ.1994 ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ปี

เดียวกนั ท่ีการกระทาํชัว่ร้ายเช่นนั้นยติุลงเพราะนายพอล คากาเมผูน้าํกองกาํลงั RPF เขา้ยึดอาํนาจและขบัไล่

รัฐบาลฮูตู ชาวฮูตูนบัแสนคนอพยพหนีเขา้ไปอยูใ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและไดก้ลายเป็นชนวน

ให้เกิดสงครามกลางเมืองในคองโกถึงสองคร้ัง มีหลายชาติในแอฟริกาเขา้ไปพวัพนักบัมหาสงครามแอฟริ

กันท่ีมีผลให้ผูค้นล้มตายมากถึงห้าล้านคน เฉพาะการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุในรวนัดามีผูเ้สียชีวิต 800,000 – 

1,070,000 คน ในจาํนวนนั้นเป็นชาวทุตซีร่วมแปดแสนคน นับเป็นตวัเลขการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุท่ีสูงมากใน

ระยะเวลาเพียงร้อยวนัท่ีกลายเป็นหน่ึงในโศกนาฏกรรมคร้ังสาํคญัของมนุษยชาติอีกเหตุการณ์หน่ึง 

 ในเมืองหลวงคิกาลิมีการจดัสร้าง Kiqali Genocide Memorial Centre เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรําลึก

ถึงเหตุการณ์ฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุขา้งตน้ ยามปกติมีนกัท่องเท่ียวแนวความทุกขร์ะทมเดินทางมาเยือนอยูเ่สมอ ใน

บริเวณอนุสรณ์สถานมีการจดัแสดงหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์โดยเฉพาะรายช่ือผูต้กเป็นเหยื่อ

และท่ีสร้างความสะเทือนใจแก่ผูม้าเยอืนก็คือซากโครงกระดูกท่ีจดัแสดงไวแ้ละไดขุ้ดพบซากโครงกระดูกผู ้

วายชนม์อยู่เร่ือยๆ นักท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็นไวห้ลากหลาย อาทิ “ทุกคนควรจะไดม้าเยือนอนุสรณ์

สถานแห่งน้ีท่ีช่วยให้ได้ความรู้ท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกบัการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุในรวนัดา ได้มาเยือนแล้วเร้าอารมณ์

เหลือเกินว่าได้เกิดอะไรข้ึนกบัผูค้นของประเทศท่ีสวยงาม คิดไม่ถึงเลยว่ามนุษยจ์ะสามารถทาํกับเพื่อน

มนุษยด์ว้ยกนัได ้เหมือนกบัเราเสียคนท่ีเรารักไปในการถูกฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ เรารู้สึกแปลบเขา้ไปในหวัใจดว้ย
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ความสงสารเหยื่อจาํนวนลา้นในเหตุการณ์” “ทุกคนควรมาเยือนอนุสรณ์สถานแห่งน้ีแลว้จะเอ่ยเป็นเสียง

เดียวกนัวา่ พอกนัทีการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุในโลกน้ี.. ขอพระเจา้ทรงอวยพรให้รวนัดาดว้ยเถิด” “เป็นสถานท่ีท่ี

จะตอ้งมาเยือนเม่ือมารวนัดา การจดัแสดงเหตุการณ์ทาํอยา่งตรงไปตรงมา เขา้ใจชดัเจนเพราะมีรายละเอียด

รายรอบ และเตรียมตวัเตรียมใจในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัคุณ” ในวนัท่ี 7  เมษายน ค.ศ.2014 มีปรากฏการณ์โลก

ออนไลน์รําลึก 20 ปี สังหารหมู่ ผูค้นจาํนวนมาก แสดงการรําลึกเหตุการณ์ฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุรวนัดาผา่นทาง

ทวิตเตอร์โดยใช้แฮชแท็ก#Rwanda20yrs และ #Kwibura20 ซ่ึงหมายถึง “จดจาํ” ในภาษาคินยารวนัดา มี

ผูค้นแชร์รูปภาพพิธีรําลึกเหตุการณ์สยองขวญัท่ีเกิดข้ึนในเมืองคิกาลิ รวมถึงงานศิลปะและภาพถ่ายของ

ผูเ้สียชีวิตและไดรั้บขาดเจ็บ เช่นท่ีอนุสรณ์สถานคิกาลิมีการแขวนภาพถ่ายของผูต้กเป็นเหยื่อสังหาร มีภาพ

การเดินขบวนจากรัฐสภาไปถึงสนามกีฬาอโมโฮโร เพื่อไปร่วมพิธี โดยมีคนหนุ่มสาวจาํนวนมากเขา้ร่วมพิธี

ดงักล่าว 

 ในโลกน้ีมีมูลเหตุมากมายท่ีจะล่อใจให้มนุษยก์ระทาํไม่ดีต่อมนุษยด์ว้ยกนั โดยเฉพาะในกรณีท่ีคิด

วา่พวกเผา่พนัธ์ุของตนสูงส่งกวา่คนอ่ืน คนท่ีตอ้งร่วมใชพ้ื้นท่ีทางเศรษฐกิจสังคมมกัจะกลายเป็นแพะ  รับ

อารมณ์บาปของผูท่ี้สําคญัตนเองวา่เหนือกวา่ใครๆ แรงกระตุน้ท่ีครอบงาํเช่นน้ี เป็นดัง่ม่านท่ีปกคลุมคนขา้ง

ในให้เห็นคนขา้งนอก ผา่นความพล่ามวัแลว้กระทาํการต่างๆ ต่อคนขา้งนอกอยา่งผิดมนุษยห์รือเขา้ใจวา่คน

ขา้งนอกไม่ใช่มนุษย ์ทั้งน้ีดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต ้อนัมีเมืองโจฮนัเนสเอร์ก

เป็นท่ีเกิดเหตุโศกนาฏกรรม  การล่าอาณานิคมของประเทศมหาอาํนาจยุโรปไปยงัดินแดนต่างๆ รวมทั้ง

แอฟริกาใตต้ั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 17-18 คือเค้ามูลของการแบ่งแยกคนต่างสีผิว  เดิมแอฟริกาใตต้กเป็น

เมืองข้ึนของฮอลแลนดก่์อนจะตกไปอยูใ่ตอ้าํนาจขององักฤษ  แมภ้ายหลงัจะไดรั้บเอกราชแลว้ ชนพื้นเมือง

ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของดินแดน ก็ตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของคนผิวขาว  ในฐานะประเทศเอก

ราชในเครือจกัภพองักฤษ  ภายใตน้โยบายการแบ่งแยกสีผิว  ผูป้กครองชาวผิวขาวออกกฎหมายหลายฉบบั 

เช่น Group Areas Act  มีผลบงัคบัให้คนท่ีไม่ใช่ผิวขาวตอ้งยา้ยออกไปอยูใ่นดินแดนห่างไกลตามรัฐกาํหนด

ไว ้ อย่างเช่นกรณีของ The District Six  ย่านท่ีเคยมีผูค้นต่างผิวอยู่ร่วมกันมาก่อน  กฎหมาย  Population 

Registration Act กาํหนดใหผู้ท่ี้อยูอ่าศยัในแอฟริกาใต ้ตอ้งมาจดทะเบียนจาํแนกตามเช้ือชาติ  มีส่ีกลุ่มใหญ่ๆ 

คือ กลุ่มคนผิวขาว  กลุ่มคนผิวดาํ  กลุ่มคนผิวสีและกลุ่มคนเอเชีย  เป็นกฎหมายท่ีจาํกดัสิทธิทางสังคม  ทาง

การเมือง  และสิทธิในการไดรั้บบริการจากรัฐ  และบริการทางการแพทย ์ รวมทั้งโอกาสทางการศึกษาและ

สถานะในการทาํธุรกิจ  ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีคนท่ีไม่ใช่ผิวขาว (ชาวยุโรป)  จะถูกลิดรอนสิทธิมากท่ีสุด  

นอกจากน้ีก็มีกฎหมายอ่ืนๆอีกท่ีมีจุดประสงคแ์ยกและเหยียดคนผวิดาํ  และคนสีผิวทั้งหลาย  ผูท่ี้ถูกลิดรอน

สิทธิและแบ่งแยกสีผิว  ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 คน  รวมตวักนัในวนัท่ี 21 มีนาคม 15คริสตศ์กัราช151960 ไป

ยงัสถานีตาํรวจในเขตเมือง Sharpeville เพื่อประท้วงความไม่ยุติธรรมจากกฎหมายฉบบัต่างๆ อย่างสงบ

สันติ  แต่กลบัถูกต่อตา้นจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  มีผลให้คนผิวดาํถูกยิงตาย 69 คน  ในจาํนวนนั้นเป็นสตรี 8 

คน  เป็นเด็ก 10 คน  คนบาดเจบ็ 180 คน  ผูเ้สียชีวติจาํนวนหลายคนถูกยงิจากดา้นหลงัขณะกาํลงัจะหนี  การ

ประทว้งของคนสีผิวยงัคงมีข้ึนอยูเ่ป็นระยะๆ  และรัฐบาลก็จบักุม กกัขงันกัโทษการเมืองเหล่านั้นหลายร้อย
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คน  และส่งไปกักขงั ณ ท่ีเกาะ Robben ซ่ึงอยู่ห่างจากเคพทาวน์ไปประมาณ 6.9 กิโลเมตร  ในบรรดา

นกัโทษเหล่านั้น มี เนลสัน มนัเดลลา อยูด่ว้ย  การปราบปรามการต่อตา้นการเหยียดผิว  เร่ิมถดถอยลงช่วง

คริสตศ์ตวรรษ 1980  กระทัง่ปี15คริสตศ์กัราช15 1990  ประธานาธิบดี เฟรเดอริก วลิเลมเดอเคลิร์ก  เจรจาเพื่อยุติ

ปัญหาการเหยียดผวิและมีผลให้มีการเลือกตั้งแบบหลากหลายชนชาติ ภายใตร้ะบบประชาธิปไตยเป็นคร้ัง

แรกในปี15คริสตศ์กัราช 1994  ท่ีส่งผลให้พรรค African National Congress โดยการนาํของ15

เนลสัน มนัเดลลา นาํความเสมอภาคมาสู่ชนพื้นเมืองอยา่งแทจ้ริง กระนั้นร่องรอยหรือความจริง  คือรอยร้าว

ของการเหยยีดผวิก็ยงัคงอยู ่ และส่งผลต่อนโยบายทางการเมืองและสงัคมแอฟริกาใตอ้ยู ่

ภายหลงัท่ีคนผิวดาํข้ึนมาบริหารการเมืองการปกครองของแอฟริกาใต ้ ก็ได้มีความพยายามท่ีจะ

ส่ือสารสู่สาธารณะถึงบาดแผลแห่งการแบ่งแยกสีผิว  ในรูปแบบและในพื้นท่ีสาธารณะต่างๆโดยเฉพาะใน

แหล่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์คร้ังสําคญัๆในอดีต  นกัเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเติมเต็มความตอ้งการรับรู้  เร้า

อารมณ์และซึมซาบความทุกข์ทรมาน  ก็มีโอกาสเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเช่นนั้นได้  เช่น  การไดไ้ปเยือนเกาะ 

Rodden ท่ี ณ ปัจจุบนัไดมี้การจดัแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งแยกสีผิว  ในส่วนของพิพิธภณัฑ์นั้น  

เรียกว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต (Living museum) ท่ีจดัแสดง  ขา้วของ  เคร่ืองใชต่้างๆของนกัโทษการเมือง  

มีบัญชีรายช่ือนักโทษทุกคนท่ีเคยถูกกักขงัท่ีน่ี  มีรูปถ่ายการกระทาํการงานต่างๆของนักโทษ  รัฐบาล

แอฟริกาใตย้กใหเ้กาะแห่งน้ี  เป็นมรดกแห่งชาติแอฟริกาใต ้ และยเูนสโกก็ประกาศให้เกาะแห่งน้ีเป็นมรดก

โลกเช่นกนั  ปัจจุบนัเกาะแห่งน้ีประกอบดว้ยประชากรผิวดาํ 60.3 %  ประชากรผิวสี 23.3 %  ประชากรผิว

ขาว 13.8 %  และอ่ืนอีก 2.6 %  การมาเยอืนแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี  ตอ้งลงเรือจากแผน่ดินใหญ่ขา้มฝากเขา้มา

เท่ียวแบบเช้าไป – เยน็กลบั  เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของแอฟริกาใต ้ แหล่งท่องเท่ียวแนวสะทอ้น

ความทุกข์ระทมอีกแห่งหน่ึง คือ พิพิธภัณฑ์เหยียดผิวโจฮนัเนสเบอร์ก  นับเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งแรกใน

แอฟริกาใต ้ ท่ีตั้งข้ึนเพื่อแสดงเร่ืองราวในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งแยกสีผิว  เปิดทาํการเม่ือปี พ.ศ. 2544  

ดว้ยตน้ทุนการสร้างราว 80 ลา้นเหรียญแอฟริกาใต ้ สร้างตามแนวคิดสถาปัตยกรรมแบบ Hectare  ส่ือท่ีใช้

ประกอบการจดัแสดงมีทั้งวีดีโอ  รูปถ่ายพร้อมขอ้ความอธิบายประกอบ  และของจาํลองท่ีแสดงเหตุการณ์

และเร่ืองราวการต่อสู้  การถูกกดข่ีของชนผิวดาํ (จากผูป้กครองชาวผิวขาว) และแหล่งให้ขอ้มูลท่องเท่ียว

ความทุกขร์ะทมอีกแห่งหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจผูม้าเยือนอยา่งมากก็คือ  The District Six Museum  ในเมือง

เคพทาวน์  ตั้งข้ึนในเดือนธันวาคม  ค.ศ. 1994  เพื่อรําลึกความทรงจาํท่ีคร้ังหน่ึงผิวดาํเคยอยู่ในรวมกบัคน

อ่ืนๆ  รวมทั้งผิวขาว  แต่การออกกฎหมายแบ่งแยกผิวของทางการทาํให้คนผิวดาํตอ้งให้ยา้ยออกไปอยูช่าน

เมือง  ภายในจดัแสดงส่ิงของต่างๆท่ีเคยมีประวติัความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัถ่ินน้ี  และส่ิงท่ีโดดเด่นในการจดั

แสดงคือ  ป้ายประกาศท่ีเคยติดอยูต่ามสถานท่ีต่างๆ  ซ่ึงมีความหมายชดัเจนวา่  น่ีเป็นเขตสงวนให้ใชเ้ฉพาะ

ผิวขาว  นอกจากน้ีคือรูปเก่าๆแสดงวิถีชีวิตผูค้น (โดยเฉพาะผิวดาํ)  ท่ีเคยใชชี้วิตท่ีน่ีมาก่อน  เพื่อระลึกถึงม

หนัตภยัอนัเกิดจากปัญหาการแบ่งแยกสีผิว  ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2002  เป็นการแสดงความอาลยั 42 ปี  ของ

การสังหารหมู่ขา้งตน้  ประธานาธิบดีเนลสัน มนัเดลลา  เป็นประธานเปิดอนุสรณ์สถานท่ี Sharpeville  และ
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กาํหนดให้วนัท่ี 21 มีนาคม ของทุกปีเป็นวนัหยุดแห่งชาติเพื่อระลึกถึงมนุษยชน  ผูม้าเยือนแอฟริกาใต้

จาํนวนหน่ึงเป็นจากผูส้นใจปัญหาสิทธิมนุษยชนปรารถนาใหเ้กิดความเสมอภาคในหมู่มวลมนุษยโ์ลก 

ในส่วนของประเทศไทย  ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองพุทธท่ีมีแต่รอยยิม้ให้กนั  ก็มีโศกนาฏกรรมจากฝีมือ

มนุษยคื์อ  เหตุการณ์ท่ีสะพานขา้มแม่นํ้ าแควในจงัหวดักาญจนบุรี  สมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา  เม่ือญ่ีปุ่น

เร่ิมเปิดฉากรบกบัฝ่ายพนัธมิตรในแถบแปซิฟิก ญ่ีปุ่นพยายามหาเส้นทางท่ีจะลาํเลียงสรรพาวธุและกาํลงัของ

ตนผา่นประเทศต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากอินโดนีเซีย  สู่มาเลเซีย  เขา้สู่ไทยและมุ่งหมายจะยาตรา

เขา้สู่พม่าอนัเป็นประตูเปิดไปสู่อินเดียและประเทศอ่ืนๆท่ีมหาอาํนาจตะวนัตกยึดครองอยู ่ การเดินทางจาก

ไทยสู่พม่า  จาํเป็นตอ้งสร้างเส้นทางสําคญัแห่งหน่ึง  กองทพัญ่ีปุ่นไดเ้กณฑ์เชลยฝ่ายสัมพนัธมิตร  ไดแ้ก่  

ทหารจากประเทศองักฤษ  อเมริกา  ออสเตรเลีย  ฮอลันดา  นิวซีแลนด์  ประมาณ 61,700 คน  รวมทั้ ง

กรรมกรชาวจีน  ญวน  ชวา  มาลายู  ไทย  พม่าและอินเดียอีกเป็นจาํนวนมาก  เพื่อสร้างทางรถไฟสาย

ยทุธศาสตร์  เพราะบริเวณท่ีสร้างเส้นทางดงักล่าวเป็นป่าเขาลาํเนาไพร  เต็มไปดว้ยความยากลาํบากเชลยศึก 

จาํนวน 80,000 ถึง 100,000 คน  ตอ้งตายเพราะโรคภยัไขเ้จ็บ  โดยเฉพาะไขม้าเลเลีย  ตายเพราะอดอาหาร  

และถูกทารุณจากกองทพัญ่ีปุ่น  ด้วยเหตุท่ีมีผูเ้สียชีวิตจาํนวนมาก  ในเวลาต่อมาจึงเรียกเส้นทางแห่งน้ีว่า 

“ทางรถไฟสายมรณะ”  หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบลงเม่ือ พ.ศ. 2488  ฝ่ายสัมพนัธมิตรผูช้นะสงครามได้

สร้างอนุสรณ์สถานแก่ผูเ้สียชีวติหลายแห่งในทวีปเอเชีย  รวมทั้งสุสานทหารสัมพนัธมิตรดอนรัก  บนถนน

แสงชูโต  อาํเภอเมืองกาญจนบุรี  ในสุสานมีหลุมฝ่ังศพ 6,982 หลุม  แต่ละหลุมมีแผ่นทองเหลืองจารึกช่ือ  

อายุ  และประเทศของผูเ้สียชีวิต  บรรทดัสุดทา้ยเป็นคาํไวอ้าลยัท่ีเศร้าสลด  ทุกปีจะมีการจดังานวนัรําลึกถึง

ผูเ้สียชีวติของแต่ละเช้ือชาติ  ไดแ้ก่ 

 -  วนั Angle Day  25 เมษายน  รําลึกถึงผูเ้สียชีวติชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

 -  วนั Armistice Day  5 พฤษภาคม  รําลึกถึงผูเ้สียชีวติชาวเนเธอร์แลนด ์

 -  วนั Rememberance Day  11 พฤศจิกายน  รําลึกถึงผูเ้สียชีวติชาวองักฤษ 

 ในวนัรําลึกขา้งตน้จะมีผูค้นในชาตินั้นๆเดินทางมาร่วมไวอ้าลยัแด่ผูล่้วงลบั  ในวนัอ่ืนๆ  ปกติก็มี

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะเวยีนมาเยอืนอยูเ่สมอ  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมกัเป็นกลุ่ม

ท่ีมาร่วมอาลยัแด่เหยื่อของเหตุการณ์คร้ังนั้น  มีการนําช่อดอกไม้มาวางตรงป้ายหลุมฝังศพ  ถ่ายรูปกับ

บรรยากาศท่ีสุสานเพื่อเป็นท่ีระลึกวา่ไดม้าให้เป็นเกียรติแก่ผูเ้สียสละชีวติและดวงวิญญาณ  นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมาแวะเวียน  ณ  สุสานและท่ีสะพานข้ามแม่นํ้ าแควอาจมีความรู้สึกเพียงผิวเผินต่อเหตุการณ์ใน

ประวติัศาสตร์สงครามโลกคร้ังท่ี 2  การแสดงออกถึงความอาลัยแด่ผูว้ายชนม์อาจจะไม่เด่นชัด เช่น  

นักท่องเท่ียวชาวยุโรปและนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีมาเยือน  เพราะเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีตท่ีเผด็จ

การทหารทาํให้ผูค้นตอ้งเสียชีวิตมากมาย  ระยะ 20 กว่าปีมาน้ีมีการจดังานสัปดาห์สะพานขา้มแม่นํ้ าแคว  

โดยการใช้แสง  สี  เสียง  ส่ือผสมประกอบการบอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของสะพานและ

เหตุการณ์สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ในงานมีนิทรรศการสงครามโลก  มีการตกแต่งสถานท่ียอ้นอดีต

สงครามโลกคร้ังท่ี 2  จุดเด่นของงานอยูท่ี่การแสดง  โดยการนาํหวัรถจกัรไอนํ้ าจริงมาร่วมแสดงและให้ผูม้า
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เยือนไดมี้ส่วนร่วมโดยสารรถไฟขบวนท่ีนาํมาประกอบการแสดง  และพื้นท่ีอีกดา้นหน่ึงจดัให้เป็นท่ีนัง่ชม

การแสดง  การแสดงเช่นน้ีในวนัธรรมดามีวนัละ 1 รอบ  เวลา 18.00 น.  วนันกัขตัฤกษมี์รอบ 18.00 น. และ

รอบ 20.45 น. มีท่ีนัง่ชมทั้งหมด 1,200 ท่ีนัง่  บตัรเขา้ชมการแสดงราคา 300 บาท  การจดังานยอ้นยคุ  การจดั

งานสัปดาห์สะพานขา้มแม่นํ้ าแควเช่นน้ีนับว่าช่วยให้มีการมาเยือนแหล่งประวติัศาสตร์เพิ่มมากข้ึน ผูม้า

เยอืนต่างตระหนกัวา่เหตุการณ์มีความทุกขร์ะทมอนัเน่ืองมาจากการชิงดีชิงเด่นจนเกิดการเข่นฆ่ากนัเช่นนั้น

ไม่ควรเกิดข้ึนในหมู่มนุษยอี์กต่อไป 
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