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ในสังคมโลกปจจุบัน การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคถือเปนกระบวนทัศนใหม
ทางการทองเที่ยวที่หลายประเทศทั่วโลกใหการยอมรับและก�าหนดใหเปนแนวทางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวของตนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนผลลัพธของ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการทองเที่ยวที่มีเงื่อนไขผลักดันจากสองปจจัยพื้นฐานส�าคัญ
ไดแ ก 1)กระแสโลกาภิวัตน ผนวกกับพลังความคิดสรางสรรคในการสรางมิติความ
แปลกใหมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและ2)การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางและ
พฤติ กรรมนักทองเที่ยวในเชิงสังคมวิทยาบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสราง
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคโดยมีใจความส�าคัญอยูท ี่
การอธิบายนิยามความหมายขอบเขตคุณลักษณะของนักทองเที่ยวแกนแท และ
องค ประกอบที่จ�าเปนส�าหรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ทั้งนี้ บทความนี้
ไดเ นนการวิเคราะหเชิงลึกของสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันและความเปนไป
ไดใ นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการทองเที่ยวใหมเปนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
โดยผูเ ขียนไดเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคทสี่ อดคลองกับบริบท
การทองเที่ยวไทยอยางเปนรูปธรรมประกอบดวยกระบวนการพัฒนา5ขั้นตอนไดแก
1) ก ารคนหาอัตลักษณและท�าความเขาใจคุณคาของวัฒนธรรม 2) การสรางความ
โดดเ ดนและความแตกตาง 3) การหยั่งรูความตองการของตลาดในเชิงลึก 4) การ
เสริ มสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑการทองเที่ยว และ 5) การปรับเปลี่ยนกลวิธีใน
การพัฒนาตลาด
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Abstract
Given today’s global society, creative tourism has been widely recognized
by many countries as a new tourism paradigm used to identify their tourism
industry development. Creative tourism is a consequence of changes deriving
fromtwobasicfactors:1)Globalization,whichcombineswiththecreativityto
formnewdimensionstoattractvisitorsand2)sociologicalchangesinthe
demographic structure and visitor behavior. This article primarily aims at creating
understanding about the concept of creative tourism by explaining its definition,
scope, characteristic of tourists, essence and the elements necessary for creative
tourism development. It provides an in-depth analysis of the Thailand’s current
tourism situation and the possibility to direct Thailand’s tourism paradigm in favor
of creative tourism. The author proposes concrete guidelines for creative tourism
development in accordance with Thailand’s tourism context. The guidelines
consistsof5stages:1)searchingidentityandunderstandingtheculturalvalue;
2),creatinguniquenessanddifferentiation;3)examiningthemarketinsights;4)
streng thening the value of tourism products; and 5) modifying marketing
development strategies
Keywords:
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บทน�า

พลวัตความเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนกอใหเกิดผลกระทบตอ
การทองเทีย่ วทัง้ ในแงทเี่ ปนโอกาสและภัยคุกคามประเทศใดก็ตามทีม่ คี วามสามารถใน
การปรับตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางทันทวงที ยอมสราง
โอกาสและขีดความสามารถในการแขงขันมากกวาทีจ่ ะเปนภัยคุกคามในปจจุบนั หลาย
ประเทศไดเริ่มน�าแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative tourism) โดย
ประยุกตใหเขากับบริบทของแตละพื้นที่และเรียกแตกตางกันไปในแตละประเทศเชน
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนิวซีแลนด (CreativeTourismNewZealand:CTNZ)
ปารีสเชิงสรางสรรค(CreativeParis)ของประเทศฝรัง่ เศสชีวติ เชิงสรางสรรค(Creative
Life)ของเกาะไตหวันสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตน(Tan,…etal.,2013)ประเทศ
ใดก็ตามทีม่ กี ารสัง่ สมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมากยอมมีขอ ไดเปรียบในการพัฒนา
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแตก็ใชวาประเทศที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอยูจ�ากัด
จะไมสามารถพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคไดบางประเทศสามารถใชทนุ ความคิด
สรางสรรคผสมผสานกับกลยุทธการสือ่ สารอยางถูกวิธี ก็สามารถขับเคลือ่ นการทองเทีย่ ว
เชิงสรางสรรคไดอยางเปนรูปธรรมเชนเดียวกันแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
จึงเปนแนวคิดที่เปดกวางและเอื้อตอการน�าไปใชในการพัฒนาการทองเที่ยวยุคใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่สภาพสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงขนานใหญ รวมถึง
นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมและตองการที่หลากหลายและซับซอนขึ้นอยางเห็นไดชัด

ส�าหรับประเทศไทยหากพิจารณาในแงของการพัฒนาการทองเที่ยวในบริบท
กระแสโลกาภิวตั นจะพบวาศักยภาพดานการทองเทีย่ วของประเทศไทยอยูใ นระดับสูง
มาตั้งแตในอดีตและเปนผูน�าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟค แตตลอดระยะเวลา 20 ป
ที่ผานมา (ชวงป พ.ศ. 2533-2553) กลับมีสัญญาณบงชี้ถึงการสูญเสียความเปน
ผูน�าและขีดความสามารถในการแขงขันลดลงอยางเห็นไดชัดกลาวคือขอมูลเชิงสถิติ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกชี้ใหเห็นวาตั้งแตป พ.ศ.25332548ประเทศไทยอยูอันดับที่ 4ในดานจ�านวนนักทองเที่ยวและอันดับที่ 5ในดาน
รายได ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุนกลับเปนประเทศที่มีรายได
จากการทองเที่ยวอยูอันดับที่2และ3ทั้งที่มีจ�านวนนักทองเที่ยวอยูอันดับที่7และ9
แสดงใหเห็นถึงการครอบครองสวนแบงตลาดนักทองเทีย่ วคุณภาพ(Qualityvisitors)
ในสัดสวนสูงนอกจากนีย้ งั สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมการสูญเสียสวนแบงการตลาดมาก
ขึ้นโดยตั้งแตปพ.ศ.2543–2548ประเทศไทยมีสวนแบงตลาดในระดับคงที่และเปน
รองประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศออสเตรเลียประเทศญี่ปุนเขตบริหาร
พิเศษฮองกง และประเทศมาเลเซียตามล�าดับ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2550)จากการส�ารวจของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พบวาประเทศไทยมีภาพลักษณเปนแหลงทองเที่ยวราคาถูก(Cheapdestination)ใน
สายตาของนักทองเทีย่ วชาวตางประเทศปญหาดังกลาวเกิดจากการแขงขันอยางรุนแรง
ในอุตสาหกรรมทองเทีย่ วโดยเฉพาะการแขงขันแบบตัดราคา(Cut-pricecompetition)
ในขณะที่ภาครัฐก็มุงเนนมุงเนนการพัฒนาการทองเที่ยวแบบมวลชน(Masstourism)
(ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2553) โดยที่ ยั ง คงมี ค วามอ อ นด อ ยของ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตดั้งเดิมจึง
เกิดความเสื่อมโทรม(ยุวดี นิรันดรตระกูล,2551)และเปนอุปสรรคส�าคัญในการสราง
ความยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจการทองเที่ยวดังนั้นการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยดวย
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจึงมีจุดมุงหมายในการแกไขปญหาที่สะสมมานาน
ควบคูกับการสรางโอกาสทางการทองเที่ยวเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่กลาวมา
ในขางตน อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะมีนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคมาระยะหนึง่ แลวก็ตามแตกลับพบวาหนวยงานทีเ่ กีย่ วของยังไมสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควรเนื่องจากยังขาดความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคคอนขางมากประกอบกับการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวดวยแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใน
ประเทศไทยยังมีอยูอยางจ�ากัดผูเขียนจึงประสงคจะศึกษาปจจัยแนวคิดองคประกอบ
ในการพัฒนาตลอดจนการสังเคราะหแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ซึง่ เปนวัตถุประสงคหลักของบทความนีเ้ พือ่ ชวยใหนกั วิชาการนักวิจยั ตลอดจนผูส นใจ
ทั่วไปสามารถน�าไปใชเตรียมการคนควาวิจัยตอไป
ปจจัยที่กอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคถือเปนกระบวนทัศนใหมทางการทองเที่ยว(New
travelparadigm)ที่มีอิทธิพลตอกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวใน
หลายประเทศทั่วโลกและกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในดานอุปสงคและอุปทาน
ทางการทองเทีย่ วการศึกษาปจจัยทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน(Paradigm
shift)ไปสูแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับปจจัย
แวดลอมที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและสงผลตอแนวโนมความเปลี่ยนแปลงใน
มิติตางๆที่เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดวย
การเกิดขึ้นของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมีที่มาจากปจจัยหลัก3ประการดังนี้
1. กระแสโลกาภิวัตนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
โลกาภิวัตน(Globalization)หรือโลกไรพรมแดน(Borderlessworld)เปน
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กระแสหลักของโลกในยุคปจจุบันซึ่งเกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนส�าคัญสงผลใหเกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
และการเมืองผานการเผยแพรองคความรูตางๆสังคมโลกจึงมีลักษณะเปน“สังคมฐาน
ความรู”(Knowledge-basedsociety)ซึ่งผูคนสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศตางๆ
ไดงายและมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเปนจ�านวนมากผูบริโภคในปจจุบันจึงมีความ
ตองการที่หลากหลายและซับซอนโดยเฉพาะสินคาและบริการที่บงบอกถึงตัวตนและ
สามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจมากขึ้น ผลจากการประชุมขององคการ
สงเสริมการทองเที่ยวประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟก(PATA)ในปพ.ศ.2549ระบุไววา
นักทองเที่ยวสวนใหญใชเครือขายอินเตอรเน็ตเปนชองทางหลักในการหาขอมูลและ
ตัดสินใจเดินทางทองเทีย่ วดวยตนเองประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีดจิ ติ อล
จึงเกิดการลอกเลียนแบบไดงายและท�าใหธุรกิจทองเที่ยวแขงขันกันอยางรุนแรงซึ่งน�า
ไปสูก ารถดถอยของราคาและคุณภาพสถานการณและพฤติกรรมการบริโภคดังกลาวนี้
เปนตัวแปรหลักที่กอใหเกิดการเปลี่ยนผานจากสังคมฐานความรูไปสู “สังคมความคิด
สรางสรรค”(Creativitysociety)กลาวคือผูบริโภคมีแนวโนมความตองการการตอบ
สนองที่มีลักษณะเฉพาะตัวการตอบสนองทางดานจิตใจการคนหาความหมายของ
สิ่งตางๆรอบตัว(Searchformeaning)รวมถึงความคาดหวังที่จะไดรับประสบการณ
ที่แปลกใหมจากมุมมองหรือวิธีคิดใหมๆมากยิ่งขึ้นฉะนั้นนักทองเที่ยวยุคใหมจึงมี
พฤติกรรมการบริโภคที่เนนองคประกอบเชิงอารมณในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก
องคประกอบทางกายภาพหรือคุณสมบัติทั่วไปที่พึงจะไดรับ

สังคมความคิดสรางสรรคเปนตัวผลักดันใหเกิดระบบเศรษฐกิจหลังสมัยใหมที่
เรียกวา“เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค”(Creativeeconomy)หรือ“เศรษฐกิจประสบการณ”
(Experienceeconomy)ซึง่ มีสาระส�าคัญคือการบูรณาการวัฒนธรรมเขากับธุรกิจหรือ
การแปลงวัฒนธรรมเพือ่ ประโยชนทางการคา(Culturalcommodification)(Andersson
&Thompson,2008)โดยผลผลิตทีไ่ ดคือผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรม(Culturalproducts)
ซึง่ มีตน ทุนต�า่ แตสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดเชนเดียวกับสินคาและบริการอืน่ ๆ
ดังจะเห็นไดจากกรณีความส�าเร็จของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตที่สงเสริมวัฒนธรรม
เกาหลีดวยการใชความคิดสรางสรรคและกลยุทธการสื่อสารการตลาดจนกอใหเกิดการ
แพรหลายของวัฒนธรรมเกาหลี(KoreanwaveหรือK-Pop)ไปทั่วโลก

การทองเทีย่ วถือเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคผลการ
วิเคราะหปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในระดับโลก (UNTAD,2008)เปนที่
ประจักษชัดวา การขยายตัวของการทองเที่ยวทั่วโลกเปนแรงขับส�าคัญที่ท�าใหนัก
ทองเทีย่ วสามารถเขาถึงผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรมไดมากยิง่ ขึน้ และสงผลใหเกิดการขยาย
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ตัวของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ในทางกลับกันการพัฒนาการทองเที่ยวก็สามารถน�า
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคมาประยุกตเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มที่กอให
คุณประโยชนทางเศรษฐกิจในระยะยาวได ดังนั้นความสัมพันธระหวางการทองเที่ยว
กับระบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคจึงถือเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคนั่นเอง
2. ความคิดเชิงสรางสรรคกับการก�าหนดนโยบายสาธารณะ
ความคิดเชิงสรางสรรคเปนทางเลือกที่นาสนใจไมนอยส�าหรับการก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองและภูมิภาคทั้งในดานการเติบโต
เศรษฐกิจ(Ray,1998)สภาพสังคมและชีวติ ความอยูข องผูค นตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ใหมีเอกลักษณและภาพลักษณตราสินคาระดับโลก (Evan, 2003) ในภาพกวางๆ
ความคิดสรางสรรคจะเกีย่ วของกับการทองเทีย่ วใน4มิตทิ สี่ า� คัญ(Taylor,1988)ไดแก
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค (The Creative person) กระบวนการเชิงสรางสรรค
(TheCreativeprocess)ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (TheCreativeproduct)และสิ่ง
แวดลอมเชิงสรางสรรค (TheCreativepress/environment)โดยอาจจะปรากฎในรูป
ของฉากหลัง(Background)หรือบรรยากาศ(Admosphere)ที่เสริมสรางประสบการณ
การทองเที่ยวก็ได นอกจากนี้ ความคิดเชิงสรางสรรคยังสามารถสอดแทรกอยูใน
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวในรูปของเนื้อหาสาระเชิงสรางสรรค (Creativecontent)ซึ่ง
เกีย่ วของกับการตอบสนองความตองการทางจิตใจของนักทองเทีย่ วดังนัน้ การก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่มีความคิดเชิงเชิงสรางสรรคของหนวยงานภาครัฐจึงปรากฎอยาง
แพรหลายในปจจุบนั และมักจะเกีย่ วของกับการพัฒนา3ดานทีส่ า� คัญดังนี้ (Campbell,
2011;Richards&Wilson,2006)
2.1 พื้นที่เชิงสรางสรรค (Creative space) หรืออักนัยหนึ่งคือ เมือง
สรางสรรค (Creativecity)เปนการน�าความคิดเชิงสรางสรรคไปใชในการแกไขปญหา
ของเมือง(Landry,2000)รวมถึงการออกแบบเมือง(Urbandesign)ใหมีบรรยากาศ
ของสั ง คมแห ง การเรี ย นรู  อ ย า งสร า งสรรค ด  ว ยการจั ด ให มี พื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมเชิ ง
สรางสรรครูปแบบตางๆนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนและเปนที่ยอมรับกันโดย
ทั่วไปวา ความคิดเชิงสรางสรรคไมจ�าเปนตองเรียนรูจากการศึกษาแบบทางการใน
สถาบันการศึกษาเทานัน้ แตยงั สามารถเรียนรูผ า นระบบการเรียนรูแ บบไมเปนทางการ
ไดอีกดวยโดยเฉพาะการเดินทางทองเที่ยวที่ชวยใหนักทองเที่ยวมีโอกาสพัฒนาความ
คิดสรางสรรคผานการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ(Richards,2011)เชนลานกิจกรรม
การแสดงดนตรีสา� หรับเยาวชนสถานทีผ่ ลิตงานศิลปะและงานประดิษฐเปนตนรวมถึง
การมีพื้นที่ส�าหรับกิจกรรมเชิงสรางสรรคส�าหรับบุคคลทั่วไปเชนการชื่นชมงานศิลปะ
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การชมนิทรรศการหรือหอศิลป ศูนยการเรียนรูในชุมชนเปนตนนอกจากนี้ พื้นที่เชิง
สรางสรรคยงั ชวยเสริมสรางจุดสัมผัสทีล่ ะเอียดออนใหกบั พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม(Cultural
area)เพือ่ น�าไปสูเ ขาใจและความรักความหวงแหนวัฒนธรรมในทองถิน่ นัน้ ๆในปพ.ศ.
2547องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรแหงสหประชาชาติ(UNESCO)
ไดจัดโครงการ“เครือขายเมืองสรางสรรค”(TheCreativecitiesnetwork)โดยแบง
ประเภทเมืองสรางสรรคออกเปน7กลุม ไดแกวรรณกรรมงานหัตถกรรมและศิลปะพืน้
บานงานออกแบบดนตรีอาหารภาพยนตรและสือ่ ศิลปะการสรางเครือขายเมืองสราง
สรรคของยูเนสโกจะมีเปาหมายในการพัฒนาทางดานสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของกลุม เมืองทีเ่ ชือ่ มโยงกันทัว่ โลกโดยสงเสริมการทองเทีย่ วในเมืองสรางสรรคดว ยการ
ผลักดันใหนักทองเที่ยวไดเขารวมกิจกรรมตางๆควบคูกันเพื่อกอใหเกิดความเขาใจ
คุณคาวัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือนอยางลึกซึ้ง(UNESCO,2001)
2.2 กิจกรรมเชิงสรางสรรค (Creative spectacles)เปนการน�าเสนอความ
สัมพันธระหวาง“เวลา”(Time)และ“พื้นที่”(Space)ในรูปของงานเทศกาล(Festival)
พิธีกรรม(Rite)และกิจกรรมพิเศษ(Specialevent)ตางๆอริยาอรุณินท (2548)
ไดศึกษาเกี่ยวกับงานเทศกาลในมิติของภูมิทัศนวัฒนธรรมพบวางานเทศกาลที่จัดบน
พืน้ ทีส่ าธารณะ(Publicspace)ของเมืองเปนสวนหนึง่ ของการสรางชีวติ ชีวาใหกบั เมือง
โดยในมุมมองของนักออกแบบชุมชนเมืองและภูมสิ ถาปนิกมักจะไมไดมองแคการพัฒนา
เชิงกายภาพแตยงั มองไปถึงการพัฒนาในสวนทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมของมนุษยดว ย
ดังนั้นเมืองขนาดใหญที่มีการบริหารจัดการที่ดีหรือเมืองนาอยูจึงมักจะจัดงานเทศกาล
หลากหลายรูปแบบในพืน้ ทีส่ าธารณะของเมืองเชนสวนสาธารณะลานคนเมืองเปนตน
การสรางภูมิทัศนวัฒนธรรมดวยการจัดงานเทศกาลจึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นไมเพียง
แตเปนสวนที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตในระดับที่ดีกวามาตรฐานแลวยังเปนการสราง
ภาพพจนที่ดีสูอารยประเทศในดานความนาเชื่อถือดานการลงทุน การทองเที่ยวและ
การยกระดับดัชนีชวี้ ดั การเติบโตทางดานสังคมและเศรษฐกิจในทางออมดังจะเห็นไดจาก
การเสนอขอเปนเจาภาพจัดงานระดับนานาชาติเปนเรื่องส�าคัญในอันดับตนๆที่มักจะ
ไดรับการก�าหนดเปนนโยบายการพัฒนาภาพลักษณของเมืองนั้นๆนอกจากนี้ การจัด
งานเทศกาลยังเปนกลไกในการผลักดันใหผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่มีสวนรวมใน
การรักษาและฟนฟูรากเหงาทางวัฒนธรรมของเมืองเพื่อเสริมสรางประสบการณเชิง
สรางสรรคใหแกผมู าเยือนโดยเฉพาะนักทองเทีย่ วตลาดกลุม เฉพาะ(Nichemarket)ที่
มีศักยภาพในการใชจายสูงเชนกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจงานเทศกาลศิลปะเทศกาล
ดนตรีเปนตน
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2.3 กลุม ผูป ระกอบการเชิง สรา งสรรค (Creative cluster) หรื อ
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค(Creativeindustry)เปนหัวใจส�าคัญของการขับเคลือ่ นระบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตที่กอใหเกิด
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหมในแตละสาขาปจจุบันยังไมมีการแบงประเภทธุรกิจที่จัด
อยูในอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคอยางชัดเจนแตหากพิจารณาภาพรวมของการแบง
ประเภทตามแนวคิดที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติแลวจะประกอบดวยธุรกิจ
ทางดานการออกแบบงานสถาปตยกรรมงานศิลปะและหัตถกรรมดนตรี ศิลปะการ
แสดงงานโฆษณาสื่อและสิ่งพิมพ แฟชั่นและเครื่องนุงหมตลอดจนแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรม(ภัทรพงษ อินทรก�าเนิด…และคนอื่นๆ,2553)ในบางกรณี อุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรคจะครอบคลุมถึงธุรกิจบริการการทองเทีย่ ว(Bagwell,2009;Boninkand
Hitters,2001;Evans,2009)ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรคสาขาอื่นๆ ในแงของการเขาถึงผูบริโภค ในทางกลับกัน ธุรกิจหรือ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคสามารถมีสวนสนับสนุนการทองเที่ยวใน
ฐานะผูจัดสงปจจัยการผลิตและผูสรางสรรคบรรยากาศ(Atmosphere)ที่เปนแรงดึงดูด
นักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative tourists) และบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
(Creativepeople)ไดความทาทายของผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคคอื
ศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการเชิงพาณิชยทมี่ อี งคประกอบทางสุนทรียภาพทีส่ งู 
(Highaesthetic)และสามารถสือ่ เนือ้ หาสาระในเชิงสัญลักษณ(Symboliccontent)โดย
ใชอตั ลักษณและเอกลักษณทางวัฒนธรรมในทองถิน่ นัน้ ๆไดอยางกลมกลืนรวมถึงการ
ประกอบธุรกิจที่สรางผลกระทบเชิงบวกใหแกสังคมหรือชุมชนในทองถิ่นดวย

 การใชความคิดเชิงสรางสรรคผานการก�าหนดนโยบายสาธารณะในสาม
ประเด็นขางตนกอใหเกิดปรากฎการณการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคโดยปริยายเนือ่ งจาก
มีแรงดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยือนและไดรับประสบการณอยางมีสวนรวมมากกวา
รูปแบบการทองเที่ยวในอดีตนอกจากนี้ การทองเที่ยวยุคใหมยังไดเปลี่ยนบทบาทไป
สูการเปนพื้นที่สรางสรรค (Creative arena) ที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาประสบการณ
การเรียนรูของนักทองเที่ยวและการแสดงออกเชิงสรางสรรคของคนในทองถิ่นที่เปน
จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวอีกดวย
3. การเปลี่ยนแปลงชั้นทางสังคมกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
ในทางสังคมวิทยาระดับชั้นทางสังคม(Socialclass)บงชี้ใหเห็นความ
แตกตางของพฤติกรรมการบริโภคการศึกษาในประเด็นระดับชั้นทางสังคมในปจจุบัน
มีหลากหลายแนวคิด แนวคิดหนึ่งที่มีความนาสนใจและเปนแรงขับที่ส�าคัญของการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในดานอุปสงค คือแนวคิดชนชั้นสรางสรรค (Creativeclass)
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ของRichardFloridaซึ่งเปนบุคคลแรกที่กลาวถึงชนชั้นสรางสรรคไวในหนังสือ“The
RiseofthecreativeClass”วาหมายถึงกลุมคนที่ท�างานในสาขาวิชาชีพที่ใชความคิด
สรางสรรค(Creativity-orientedoccupations)โดยจะตองประยุกตความรูใหสอดคลอง
กับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลาตัดสินใจและสือ่ สารโตตอบภายใตสถานการณ
ตางๆไดอยางดี ในประเทศสหรัฐอเมริกากลุมคนที่ท�างานลักษณะนี้มีถึงรอยละ30
ของจ�านวนแรงงานทัง้ หมดและมีแนวโนมเติบโตขึน้ เปนรอยละ50ในอีก10ปขา งหนา
แมวาเศรษฐกิจจะถดถอยหรือเขาสูภาวะวิกฤตก็ตามทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะงานที่มี
ความออนไหวนอยกวางานที่มีลักษณะเปนกิจวัตร(Routine-orientedjob)ขอสังเกตที่
ส�าคัญประการหนึ่งคือทักษะของแรงงานที่ใชความคิดเชิงสรางสรรคมีลักษณะส�าคัญ
2ประการไดแก1)ทักษะการวิเคราะหชั้นสูงเชนแพทยวิศวกรชีวภาพเปนตนและ
2)ทักษะความฉลาดทางสังคมเชนนักจิตเวชผูใหบริการนักบริหารจัดการเปนตน
(สมบัติ กุสมุ าวลี,2553)ลักษณะของทักษะทัง้ สองประการบงชีใ้ หเห็นถึงภูมหิ ลังทางการ
ศึกษาของผูคนในยุคปจจุบันที่ปรับตัวไปสูระดับสูงขึ้นสงผลใหรายได ก�าลังซื้อและ
การเลื่อนระดับชั้นทางสังคมปรับตัวดีขึ้นในทิศทางเดียวกัน ปรากฏการณดังกลาว
สอดคลองกับผลการศึกษาของเอนกเหลาธรรมทัศน(2554)และขนิษฐาอดิศรมงคล
(2554)ที่กลาวถึง“ชนชั้นกลาง”(Middleclass)ซึ่งมีอยูประมาณ1.8พันลานคน
ทั่วโลกและเปนก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้โดยคาดการณ
วาในอีก10ปขางหนาชนชั้นกลางจะเพิ่มจ�านวนเปน3พันลานคนโดยเฉพาะชนชั้น
กลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มจ�านวนมากกวาชนชั้นกลางในทวีปอเมริกาและทวียุโรป
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนอินเดียและกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนอยางรวดเร็วรวมถึงการเปลีย่ นแปลงไปสูค วามเปนเมือง(Urbanization)ทีเ่ พิม่
มากขึ้นชนชั้นกลางเหลานี้มีลักษณะโดยทั่วไปคือมีความตองการหลากหลายและ
ซับซอนมีความละเอียดออนในการบริโภคเนื่องจากตองการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
โดยใหความส�าคัญกับประสบการณนอกจากนีย้ งั มักจะตัดสินใจเลือกใชสนิ คาและบริการ
โดยใชอารมณควบคูกับเหตุผลกลาวคือมีการประเมินคุณสมบัติ ความจ�าเปนความ
คุมคาในขณะเดียวกันก็มีความตองการดานรสนิยมที่สอดแทรกอยูในสินคาและบริการ
ดวยดังนั้นเพื่อใหเกิดความกระจางจัดในการระบุคุณลักษณะที่ส�าคัญตอไปจึงอาจจะ
เรียกนักทองเที่ยวที่เปนชนชั้นกลางหรือชนชั้นสรางสรรคในที่นี้วา“นักทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค”(Creativetourists)ซึง่ มีความแตกตางจากนักทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม(Traditionalculturaltourists)(Ohridska-Olson,2010)ที่มักจะตองการเพียง
แคการเที่ยวชมปรากฎการณทางวัฒนธรรมอยางเผินๆเทานั้น
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โดยสรุป การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเกิดขึ้นจากปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผล
ทางตรงและทางออมประเด็นพิจารณาที่ส�าคัญคือการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่
ผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางถี่ถวนเพื่อคนหาโอกาสและตีกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาทีม่ คี วามเหมาะสมโดยพิจารณาเชือ่ มโยงกับศักยภาพจุดแข็งและทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมที่มีอยูเดิม ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจึง
แตกตางกันไปในแตละพืน้ ที่ ยกตัวอยางเชนประเทศนิวซีแลนดมคี วามเชีย่ วชาญในดาน
ศิลปะหัตถกรรมพื้นบานและชนเผาเมารี การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศ
นิวซีแลนดจึงเนนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โดยมีกลุมนักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมเปนกลุมเล็กๆกลุมละประมาณ12คนในขณะที่เขตการปกครองพิเศษ
ฮองกงและประเทศสิงคโปรซึ่งมีเนื้อที่ขนาดเล็กและมีทรัพยากรไมหลากหลายมากนัก
จะเนนการพัฒนาเมืองควบคูก บั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ส�าหรับคนในประเทศและดึงดูด
นักทองเที่ยวคุณภาพสูงในทางออมเปนตนอยางไรก็ตามภาครัฐในฐานะผูก�าหนด
นโยบายและชุมชนในฐานะเจาของวัฒนธรรมทองถิ่นจะตองท�าความเขาใจแนวคิด
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้งในมิติการผลิต (Production) และมิติการบริโภค
(Consumption)ควบคูก นั รวมถึงรูจ กั การใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวตั นในมุมกลับ
เพื่อขยายตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคไดรับการกลาวถึงโดยPearceandButler
ตัง้ แตป พ.ศ.2536(ค.ศ.1993)ในฐานะรูปแบบการทองเทีย่ วรูปแบบหนึง่ ทีม่ ศี กั ยภาพ
ขณะนั้นยังไมมีการก�าหนดนิยามและความหมายที่ชัดเจนจนกระทั่งในระหวางปพ.ศ.
2533-2542ไดเริ่มมีการน�าความคิดเชิงสรางสรรคไปใชในการพัฒนาการทองเที่ยวทั้ง
ในเขตตัวเมืองและเขตชนบทดวยการจัดโครงการ“การทองเทีย่ วเชิงหัตถกรรม”(Crafts
tourism)ในประเทศฟนแลนดประเทศกรีซและประเทศโปรตุเกสในปพ.ศ.2539และ
พ.ศ.2542(Richards,1998,2005)โครงการพัฒนาดังกลาวชี้ใหเห็นวานักทองเที่ยว
ใหความสนใจวัฒนธรรมทองถิ่นวิถีชีวิตประจ�าวันตลอดจนปรารถนาจะมีสวนรวมใน
กิจกรรมสงเสริมประสบการณการเรียนรูเชิงสรางสรรคมากขึ้นผลลัพธของโครงการ
ดังกลาวเปนที่จุดเริ่มของการก�าหนดนิยามและความหมายอยางเปนกิจจะลักษณะใน
เวลาตอมาดังตอไปนี้

RichardsandRaymond(2000,2006)ไดรวมกันก�าหนดค�านิยามของการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรควา“การทองเที่ยวที่เปดโอกาสใหผูมาเยือนไดพัฒนาศักยภาพ
ผานการเขารวมกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูอยางจริงจังซึ่งสอดคลองกับ
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ลักษณะของจุดหมายปลายทางที่ไปเยือน”นอกจากนี้“หากจะพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะตองจัดใหมีกิจกรรมตางๆที่มี
ความเชื่อมโยงกับพื้นที่ดวย”

RichardsandWilson(2006)ไดเพิ่มจุดเนนของค�านิยามกอนหนานี้ในแงของ
กระบวนการทีด่ งึ เอาทักษะ(Skills)ความเชีย่ วชาญ(Expertise)ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณี(Traditions)และน�าเสนอในรูปประสบการณการเรียนรู การพัฒนาตนเองและ
การเปลี่ยนแปลงจากภายในใหแกนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จุดเนนดังกลาว คือ
“กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะตองเปดโอกาสใหนักทองเที่ยว
ไดเรียนรูเกี่ยวกับทักษะความเชี่ยวชาญขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นและ
ศักยภาพอันโดดเดนของสถานที่ไปเยือนมากขึ้น”

UNESCO(2006)ไดก�าหนดค�านิยามของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคขึ้นเพื่อ
ใชในการประชุมนานาชาติวาดวยเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่จัดขึ้นในป พ.ศ.
2551(ค.ศ.2008)ทีเ่ มืองซานตาเฟมลรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาไววา “การ
ทองเทีย่ วทีม่ งุ เนนความผูกพันและประสบการณทแี่ ทจริงผานการเรียนรูอ ยางมีสว นรวม
ในงานศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมและคุณลักษณะเฉพาะของพืน้ ที่ โดยเชือ่ มโยงกับคน
ในทองถิ่นซึ่งเปนเจาของวัฒนธรรม”

Ramond(2007)ไดแกไขค�านิยามของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคซึ่งตกผลึก
จากประสบการณ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศนิวซีแลนดวา
“รูปแบบการทองเที่ยวที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยมุงเนนความรูสึกที่แ ทจริงตอ
วัฒนธรรมทองถิ่นผานประสบการณที่เปนกันเองเนนการฝกปฏิบัติและมีความคิดเชิง
สรางสรรคการฝกปฏิบตั อิ าจจัดขึน้ เปนกลุม เล็กๆในทองถิน่ โดยเปดโอกาสใหผมู าเยือน
ไดคนพบความคิดเชิงสรางสรรคจากการไดใกลชิดกับคนในทองถิ่นนั้นๆ”

แมวานิยามและความหมายของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในภาพรวมจะมี
จุดเนนที่แตกตางกันบางแตยังแสดงใหเห็นวามีองคประกอบรวมในลักษณะเดียวกัน
คือประสบการณจริงและมีสวนรวม(Participative,authenticexperience)ของนัก
ทองเที่ยวที่เกิดจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะเชิงสรางสรรค
รวมถึงการพบปะผูคนในชุมชนหรือสัมผัสกับวัฒนธรรมทองถิ่นโดยตรง นอกจากนี้
การที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความตองการและความสนใจนั้น
แสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนของการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคคือเปนการทองเทีย่ วแบบ
จ�าเพาะเจาะจง(Tailor-madeapploach)ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

นอกเหนือจากนิยามและความหมายที่ก�าหนดโดยนักวิชาการและองคการ
ระหวางประเทศในขางตนRichards(2008)ยังไดอธิบายลักษณะของการทองเทีย่ วเชิง
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สรางสรรคในมิติการผลิตและการบริโภคโดยชี้ใหเห็นวาในมิติการผลิตนั้นมีแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงไปสูการน�าเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่หาชมไดยากยังไมคอยมีผูใดไดมี
โอกาสไปเยื่ยมชม (Unseen destination) และเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส
กับวัฒนธรรมชีวิตประจ�าวัน(Everydaylifeculture)ของผูคนในทองถิ่นมากขึ้นซึ่ง
แตกตางการผลิตในลักษณะเดิมที่เนนการน�าเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่ “จ�าตองไปชม”
และมั ก มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ วั ฒ นธรรมชั้ น สู ง  (High culture) เช น  พระราชวั ง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โบราณสถาน อาคารแสดงผลงานศิลปะ ประติมากรรม
อนุสาวรีย เปนตนสวนในมิติการบริโภคนักทองเที่ยวสวนใหญเปนชนชั้นกลางหรือ
นักทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคซงึ่ มีความสนใจวัฒนธรรมทองถิน่ หรือวัฒนธรรมพืน้ บานมาก
ขึ้นอีกทั้งยังตองการเปนสวนหนึ่งของสถานที่ที่ตนไดไปเยือน(Activeconsumption)
มากกวาที่จะเปนเพียงบุคคลนอกหรือผูมาเยี่ยมชมหรือผูสังเกตการณ โดยไมไดมี
ปฏิสัมพันธกับผูคนในทองถิ่นนั้นๆเลย(Passiveconsumption)ดังภาพที่1

ภาพที่ 1 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในมิติการผลิตและการบริโภค
ที่มา : Richard, 2008 อางถึงใน ภัทรพงศ อินทรก�าเนิด … และคนอื่นๆ, 2553.

1. ขอบเขตของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
การทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคเปนการทองเทีย่ วรูปแบบใหมทอี่ าศัยวัฒนธรรม
เปนฐาน(Culture-basedtourism)และใชความคิดสรางสรรคเปนตัวน�า(Creativity-led
tourism) ซึ่ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ความแตกต า งจากการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมแบบดั้ ง เดิ ม
(Traditional cultural tourism) อยางเห็นไดชัด การเติบโตของการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคถือเปนการขยายขอบเขตและระดับการความเขมขนของการทองเที่ยว
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เชิงวัฒนธรรม(Richards,2000;RichardsandRaymond,2000)ดังนัน้ การพิจารณา
ขอบเขตของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคตามค�านิยามความหมายและลักษณะทั่วไป
ในขางตนจึงสามารถอธิบายได2แนวทางดัวยกันดังนี้
- ขอบเขตในแนวกวาง ขอบเขตการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในแนวกวาง
ชี้ใหเห็นถึงความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวและสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวหรือ
ที่เรียกวา “คุณสมบัติเชิงพื้นที่” กลาวคือ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
จะเนนการใชทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangibletourism
resources) เปนหลัก ในขณะที่การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะใหความส�าคัญกับ
ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดหรือเปนนามธรรม(Intangible
tourismresources)เชนแหลงวัฒนธรรมที่มีชีวิต(Livingculture)วัฒนธรรมชีวิต
ประจ�าวัน(Everydaylifeculture)หรือวิถีชีวิตประจ�าวันเปนตนรวมถึงกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมในทองถิ่นซึ่งเปนมรดกวัฒนธรรมที่มีอยูเดิม หรือสรางสรรคขึ้นใหมโดย
ใชแหลงทองเที่ยวเปน“ฉากวัฒนธรรม”(Culturalscene)เชนการจัดเทศกาลศิลปะ
ในยานเมืองเกาหรือชุมชนเกา การจัดแสดง แสงสีเสียงในแหลงโบราณสถานเพื่อ
บอกเลาเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตรในทองถิน่ เปนตน(RichardsandRaymond,2000)
นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นถึงการปรับตัวของชุมชนที่เปนเจาวัฒนธรรมทองถิ่นในดานการ
น�าความคิดสรางสรรคมาใชในการออกแบบประสบการณการทองเที่ยวที่มีลักษณะ
เฉพาะ(Characteristicexperiences) โดยค�านึงถึงความเชื่อมโยงกับภูมิสังคมและ
คุณคาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ การใชความคิดเชิงสรางสรรคอาจจะปรากฎในลักษณะ
ผสมผสานความรู (Knowledge)ทักษะ(Skill)สินทรัพยทางกายภาพ(Physicalassets)
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม(Socio-culturalcapital)ตลอดจนบรรยากาศ(Atmosphere)
ให เ ข า กั น อย า งกลมกลื น เพื่ อ สร า งแรงดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วให เ ข า มาเยื อ นและได รั บ
ประสบการณการทองเที่ยวที่แปลกใหมดังภาพที่2
- ขอบเขตในแนวลึก ขอบเขตการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในแนวลึกใหความ
ส�าคัญกับความเขมขนของประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับผาน “คุณสมบัติเชิง
กระบวนการ”ซึง่ เกีย่ วของกับการพัฒนาตนเองทัง้ ในแง“การรูต นเอง”(Self-realization)
และ“การแสดงความเปนตัวของตัวเอง”(Self-expression)และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขามวัฒนธรรมโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม(Active form)แทนการ
เรียนรูแบบเปนผูรับ(Passive form)เพื่อน�าไปสูความเขาใจในพื้นที่ทองเที่ยวอยาง
ลึกซึ้ง สงผลดีในแงของการธ�ารงรักษาคุณคาของชุมชน และน�าไปสูความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นนั้นๆ ดวย อยางไรก็ตาม ความ
เข ม ข น ของประสบการณ ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วได รั บ จะขึ้ น อยู  กั บ ระดั บ การมี ส  ว นร ว ม
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ภาพที่ 2 ขอบเขตการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในแนวกวาง
ที่มา : ผูเขียน

(Involvement)หรือการปฏิสัมพันธ(Interaction)กับสิ่งตางๆ รอบตัวเปนส�าคัญ ไดแก
สิ่งแวดลอม ผูคน กระบวนการ ผลิตภัณฑตางๆ(Tan,…et al., 2013)ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะท�าใหนักทองเที่ยวเปลี่ยนบทบาทไปสูการเปน
“ผูรวมผลิต”(Prosumer)หรือ“ผูรวมสรางสรรค”(Co-creator)อีกดวย

ภาพที่ 3 ขอบเขตการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในแนวลึก
ที่มา : Richards, 2011
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2. แกนแทของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
การศึกษานิยาม ความหมาย และขอบเขตชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคในภาพกวางๆ และสามารถแยกแยะคุณลักษณะหรือ
ลักษณะเดนออกจากการทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น แตการพัฒนาการ
ท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค ใ ห เ กิ ด ความยั่ ง ยื น และสั ม ฤทธิ์ ผ ลทั้ ง ในเชิ ง นโยบายและ
เชิงปฏิบัติอยางแทจริงนั้น จ�าเปนจะตองระบุและท�าความเขาใจหัวใจส�าคัญของแตละ
มิติอยางถี่ถวน กอนจะน�าไปสูกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติซึ่งเปนรายละเอียด
ปลีกยอยในล�าดับตอไป จากการวิเคราะหภาพรวมของนิยาม ความหมาย ขอบเขต
ของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตลอดจนลักษณะของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ในขางตน สามารถแสดงแกนแทของการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค(Essences of creative
tourism)ไดดังตารางที่1
ตารางที่ 1 แสดงแกนแทของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Essences of creative
tourism)
มิติ (Dimensions)

คุณลักษณะ (Characteristics)

การบริโภค
• บทบาทของนักทองเที่ยว
• จุดมุงหมาย

การบริโภคแบบมีสวนรวม (Active Form of Consumption)
• ผูรวมผลิต(Prosumer)หรือผูรวมสรางสรรค(Co-creator)
• การพัฒนาของตนเอง(Self-development)
- การรูตนเอง(Self-realization)
- การแสดงความเปนตัวของตัวเอง(Self-expression)
การผลิต
การที่ ใ ช ค วามคิ ด สร า งสรรค เ ป น ตั ว น� า (Creativity-led
Tourism)
• ฐานทรัพยากรการทองเทีย่ ว • ทรัพยากรการทองเที่ยวที่จับตองไมได (IntangibleTourism
Resources)ประกอบดวยวัฒนธรรมทีม่ ชี วี ติ (LivingCulture)
วัฒนธรรมชีวิตประจ�าวัน(EverydayLifeCulture)
• กิจกรรมการทองเที่ยว
• การเรียนรูอ ยางมีสว นรวมและมีปฏิสมั พันธ(Participativeand
InteractiveLearning)
ประสบการณการทองเที่ยว การไดรับประสบการณจริง (Authentic Experience)
• การบริโภค
• จากภายในสูภายนอก(In-Out)
• การผลิต
• จากภายนอกสูภายใน(Out-In)
ผลลัพทจากการทองเที่ยว
การตระหนักและเกิดความเขาใจในคุณคาทางวัฒนธรรม
เพิม่ ความสมดุลทางสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม และลด
ความเหลื่ อ มล�้ า ในการกระจายรายได ท างการท อ งเที่ ย ว
ภายในชุมชน/ทองถิ่น

ที่มา : ผูเขียน
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หัวใจส�าคัญของแนวคิดการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคคือการไดรบั ประสบการณ
จริง(Authenticexperience)จากการเดินทางทองเที่ยวโดยกระบวนการผลิตและ
การบริโภคเปนสวนส�าคัญที่หลอหลอมนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหเกิดประสบการณ
การทองเที่ยวประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณาคือท�าอยางไรจึงจะสงมอบประสบการณ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และมีปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอการสงมอบประสบการณการทองเที่ยวดังกลาว
องคประกอบในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหบรรลุผลตามแนวคิดในขางตนนั้น
นักวางแผนและพัฒนาควรทราบถึงองคประกอบยอยๆ ที่เกี่ยวของเพื่อน�าไปสูการ
ก�าหนดวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม บอยครั้งที่องคกรไดน�าแนวคิด
การพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบตางๆไปใช แตในทางปฏิบัติกลับพบวาหลายองคกร
มีความคิดเห็นและก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานที่ไมสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว
จึงสงผลเสียไมทางใดก็ทางหนึง่ องคประกอบในการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
มี2ดานที่ส�าคัญดังนี้
1. นักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
นักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creativetourists)เปนผูที่มีบทบาทมากที่สุด
เนื่ อ งจากเป น ผู  ไ ด รั บ ประสบการณ ก ารท อ งเที่ ย วและแสดงพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ในลักษณะตางๆ ที่ผานมายังไมมีผลงานวิจัยเชิงประจักษที่ระบุคุณลั กษณะของฅ
นักทองเที่ยวเชิงสรางสรรคไวอยางชัดเจน พบวา มีเพียงการตั้งสมมติฐานจากการ
วิเคราะหคา� นิยามความหมายและการทบทวนวรรณกรรมตางๆทีเ่ กีย่ วของซึง่ สามารถ
ระบุคณ
ุ ลักษณะของนักทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคโดยสรุปดังนี้ (Salman&Uygur,2010)

 - มีความเต็มใจที่กาวออกมาจากวิถีแหงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ

  ดั้งเดิม

 - คนหาทางเลือกใหม

 - มองหาประสบการณจริงในวันหยุดพักผอนทีส่ รางสัมพันภาพการมีสว นรวม

  การเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

 - ตองการเขารวมกิจกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทักษะของตนเอง

 - คาดหวังประสบการณที่เปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับชุมชน

  ในทองถิ่น

 - ใชประสบการณจากการทองเทีย่ วเปนสวนหนึง่ ของการสรางอัตลักษณของ

  ตนเอง
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 จากคุณลักษณะของนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในขางตนจะเห็นไดวานัก
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะมุงเนนการไดรับประสบการณเนื่องจากมีความพรอมในการ
เปดรับความแปลกใหมจากการเดินทางทองเที่ยวประกอบกับการด�ารงชีวิตทามกลาง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันท�าใหนักทองเที่ยว
เชิ ง สร า งสรรค มี ค วามรู  พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมต า งถิ่ น และวั ฒ นธรรมย อ ย
(Subculture) ของชุมชนในทองถิ่นตางๆ มากพอสมควร ดังนั้น นักทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคจงึ เปนนักทองเทีย่ วทีก่ ารรับรูห รือตระหนักรูท เี่ ชือ่ มโยงกับความตัวของตัวเอง
สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมโดยมีสัมพันธภาพกับผูคนในทองถิ่นอยางแนบแนน
และแสดงบทบาทเปนผูมีสวนรวมสรางประสบการณเชิงสรางสรรคอยางมีนัยส�าคัญ
มากกวา

 อย า งไรก็ ต าม สมาคมการศึ ก ษาด า นการท อ งเที่ ย วและการพั ก ผ อ น
(AssociationforTourismandLeisureEducation:ATLAS)ไดระบุขอคนพบวามี
นักทองเที่ยวเพียงรอยละ5เทานั้นที่มีมุมมองตอการใชชีวิตในวันหยุดในลักษณะการ
ใชความคิดสรางสรรค ขอคนพบดังกลาวชี้ใหเห็นวาความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่ระบุ
ชี้ชัดไดยากนักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงวัฒนธรรมยังคงมอง
วาตนเองเปนนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(Culturaltourists)อยูดี (ATLAS,2011)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะค�าวา“ความคิดสรางสรรค”ไมดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
เทาทีค่ วรแตเหมาะส�าหรับการใชในเชิงวิชาการและการก�าหนดนโยบายมากกวายิง่ ไป
กวานัน้ ในบางกรณียงั คงมองวาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคเปนเพียงตลาดเฉพาะกลุม 
(NicheMarket)และเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยซ�้าไป
2. มิติและปจจัยสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

 ภัทรพงศอินทรก�าเนิด…และคนอืน่ ๆ(2553)ไดพฒ
ั นาอนุกรมวิธานของการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคซึ่งสามารถน�ามาประยุกตกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคในแงของการเสริมสรางประสบการณการทองเที่ยวไดเปนอยางดี โดยแบง
ออกเปนมิติที่ส�าคัญ3ดานและปจจัยสนับสนุน6ประการดังนี้
มิติที่ 1 : พื้นที่ (Space)
พื้นที่เปนปจจัยพื้นฐานที่กอใหเกิดแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ประกอบ
ดวยเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพความโดดเดนและมีแรงดึงดูดนักทองเที่ยวรวมถึง
เอกลักษณและอัตลักษณทสี่ ะทอนภาพการเปลีย่ นแปลงในเชิงการรับรูข องนักทองเทีย่ ว

 1) ปจจัยเมืองและชุมชน (Cityandcommunity)ครอบคลุมตั้งแตผังเมือง
ในเชิงสัณฐานวิทยา(Urbanmorphology)ลักษณะทางสถาปตยกรรมทัง้ ในเชิงกายภาพ
และเชิงพืน้ ที่ และวิถชี วี ติ ในชุมชนทัง้ ในเมืองและชนบทโดยพัฒนาควบคูก บั ปจจัยอืน่ ๆ
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ที่เกี่ยวของในเชิงบูรณาการไมวาจะเปนประวัติศาสตรสังคมวิทยาจิตวิทยาฯลฯ

 2) ปจจัยอัตลักษณและเอกลักษณ (Identityanduniqueness) อัตลักษณ
และเอกลักษณเปนกลุมขอมูลที่สะทอนความเปนจริงและการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
พื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ในโลกเสมือนจริงโดยที่อัตลักษณคือสิ่งที่สะทอนตัวตนที่
แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายและพลวัตเชิงความหมายที่ไมหยุดนิ่ง ในขณะที่
เอกลักษณ คือลักษณะที่เปนหนึ่งเดียวและเปนพื้นฐานในการสรางจุดขาย(Unique
sellingpoint)และภาพลักษณ(Image)ของแหลงทองเทีย่ วนั้นๆทัง้ นี้ปจจัยอัตลักษณ
และเอกลักษณเปนตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพและความแตกตางของจุดหมายปลายทางและแหลง
ทองเที่ยว
มิติที่ 2 : การปฏิสัมพันธ (Interaction)
การปฎิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับจุดหมายปลายทางเปนหัวใจส�าคัญ
ของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มิติการปฏิสัมพันธประกอบดวยปจจัยวัฒนธรรมที่มี
ชีวิต(Livingculture)ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนการสรางประสบการณจริง(Authentic
experience)ใหแกนักทองเที่ยว

 1) ปจจัยวัฒนธรรมที่มีชีวิต(Livingculture) วัฒนธรรมที่มีชีวิตในบริบท
ของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค หมายถึง วัฒนธรรมที่มีการสืบสานมาแตเดิมและ
วัฒนธรรมที่ถูกสรางใหมซึ่งสามารถผสมผสานกับวัฒนธรรมรวมสมัยวัฒนธรรมระดับ
ชาติวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางกลมกลืน

 2) ปจจัยประสบการณจริง (Authentic experience) ประสบการณของ
นักทองเทีย่ วสามารถแบงไดเปน2ระดับคือระดับปจเจก(Intra-personalexperience)
และระดับระหวางปจเจก(Inter-personalexperience)การไดรับประสบการณจริง
ท�าใหมนุษยหลุดพนจากกรอบโครงสรางการจัดการชีวิตและสามารถสรางพื้นที่ส�าหรับ
ประสบการณใหมตามความสนใจของเองได
มิติที่ 3 : ตัวกลาง (Agents)
ตัวกลางในที่นี้หมายถึงแนวรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ประกอบดวยปจจัย ผูมีความคิดสรางสรรคในแตละสถานที่ (Creative people in
residence) และปจจัยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participative learning
process)

 1) ปจจัยผูมีความคิดสรางสรรคในแตละพื้นที่ (Creative people in
residence)หมายถึงคนในชุมชนหรือทองถิ่นซึ่งไดรับการถายทอดภูมิปญญามีทักษะ
และความสามารถในการดัดแปลงหรือประยุกตใหเขากับบริบทปจจุบัน

 2) ปจจัยกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม (Participative learning
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process) เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางชุมชนที่เปนเจาบาน(Host
community)กับนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creativetourists)หรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูขามวัฒนธรรม

 การพิจารณาองคประกอบในการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรรคจะชวยใหเกิด
ความเขาใจเกีย่ วกับทีม่ าทีไ่ ปของ“ประสบการณเชิงสรางสรรค”(Creativeexperience)
ที่นักทองเที่ยวไดรับในระหวางการเดินทางทองเที่ยวมากยิ่งขึ้นTan,…etal.(2013)
ไดศึกษาเรื่อง “ตัวแบบประสบการณเชิงสรางสรรคในการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค”
(A Model of creative example in creative tourism) พบวา ประสบการณเชิง
สรางสรรคของนักทองเที่ยวเกิดจากการปฏิสัมพันธจากภายนอก(Outerinteraction)
กับผลสะทอนจากภายใน(Innerreflection)โดยที่การปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆรอบตัว
(ผูคนสิ่งแวดลอมรวมถึงกระบวนการบริการ)ลวนมีสวนสนับสนุนกระบวนการเรียนรู
ของนักทองเทีย่ วของทัง้ สิน้ นอกจากนีย้ งั พบวาการรับรูห รือการตระหนักรู (Awareness
orconciousness)เปนจุดเริ่มตนที่ส�าคัญของการเกิดประสบการณเชิงสรางสรรคของ
นักทองเทีย่ วอีกดวยชุมชนในฐานะผูจ ดั การทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคจงึ ไมควรละเลยการ
สือ่ สารเพือ่ สรางการรับรูผ า นกลยุทธการสือ่ สารสมัยใหมโดยเฉพาะการสือ่ สารผานชอง
ทางสือ่ สมัยใหมทสี่ ามารถสรางแรงจูงใจและเขาถึงกลุม เปาหมายนักทองเทีย่ วทีม่ คี วาม
สนใจคลายคลึงไดเปนอยางดี

 การพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคใหประสบส�าเร็จอยางแทจริงนัน้ จะตอง
มีกลไกขับเคลือ่ นลงสูก ารปฏิบตั ใิ นระดับประชาชนและชุมชนในทองถิน่ โดยจะตองอาศัย
การบูรณาการความรวมมือกับผูม สี ว นไดสว นเสีย(Stakeholder)ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ กระจาย
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจเขาสูชุมชนอยางทั่วถึงเปนอันดับแรกจากนั้นจึงคอยสราง
เครือขายชุมชนที่เปนแนวรวมในการฟนฟูและรักษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไป
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศประเทศไทย
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเกิดขึ้นในประเทศไทยภายหลังจากการสง
เสริมนโยบายเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative economy) ผานโครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑชมุ ชน“หนึง่ ต�าบลหนึง่ ผลิตภัณฑ”หรือโอทอป(OneTambol,OneProduct:
OTOP)และมีพัฒนาการไปสูการทองเที่ยวชุมชนที่เปนแหลงผลิตงานศิลปหัตถกรรมที่
เรียกวา“หมูบานทองเที่ยวโอทอป”(OTOPTourismVillage)ซึ่งเปนรากฐานของ
การทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคในเวลาตอมาอยางไรก็ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554)ไมไดกลาวถึงแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
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โดยตรงแตไดกลาวถึงการน�าภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรมทองถิน่ ไปสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั
สินคาและบริการกลุม ตางๆเชนเดียวกับแผนยุทธศาสตรการทองเทีย่ วพ.ศ.2550-2554
ทีก่ ลาวถึงเพียงแคแนวทางการแกไขปญหาพืน้ ฐานทางดานการทองเทีย่ วและการด�าเนิน
งานทีส่ อดรับกับความตองการของตลาดโลกคือการสรางคุณคาใหกบั สินคาและบริการ
(ValueCreation)บนฐานความรูและความเปนไทยจนกระทั่งในปพ.ศ.2551รัฐบาล
ไดกลาวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคอยางชัดเจนผานการแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาโดยการทองเที่ยวถือเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคประเภทการ
สืบทอดทางวัฒนธรรม(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2552) จึ ง ถื อ ได ว  า แนวคิ ด การท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค ไ ด เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
อยางเปนทางการตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
1. สถานการณปจจุบันและทิศทางในอนาคต
การพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคของประเทศไทยในปจจุบนั อยูภ ายใต
การก�ากับดูแลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนหลักโดยมีหนวยงานในสังกัด
และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของรับผิดชอบการด�าเนินการอยางเปนรูปธรรมเชนการ
ทองเทีย่ วแหงประเทศไทยองคการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การทองเทีย่ วอยาง
ยั่งยืน(องคการมหาชน)ส�านักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องคการ
มหาชน)เปนตนแตดว ยเหตุทปี่ ระเทศไทยมีหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของกับการสงเสริม
การทองเที่ยวเปนจ�านวนมากจึงท�าใหการท�างานระดับนโยบายไมบูรณาการกันเทา
ที่ควรนอกจากนี้ การขับเคลื่อนนโยบายยังคงจ�ากัดอยูในโครงสรางระดับบนเทานั้น
ยังขาดการแปรนโยบายไปสูร ะดับการปฏิบตั อิ ยางจริงจังประชาชนและชุมชนในทองถิน่
ยังไมไดเขามามีสวนรวมและไดรับผลประโยชนเทาที่ควร ดังนั้น การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศไทยจึงตกอยูในสภาพที่ขาดพลังแหงความรวมมือ
ทั้งจากหนวยงานภาครัฐดวยกันเองและหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

ผลส�ารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวและผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวของ
สมาคมการทองเที่ยวแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค(PacificAsiaTravelAssociation:
PATA,2551)ในปพ.ศ.2551ทีร่ ะบุวา ประเทศไทยเปนแหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม
แบบดัง้ เดิมทีไ่ ดรบั ความนิยมเปนล�าดับที่ 5ของโลก(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร, 2553) แสดงใหเห็นศักยภาพของทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เอื้อตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนอยางดี แตจากสภาพ
ปจจุบันกลับพบวาประเทศไทยยังใชทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
ไมเต็มศักยภาพแหลงทองเทีย่ วสวนใหญยงั คงจ�ากัดการใชทนุ ทางสังคมและวัฒนธรรม
เฉพาะงานศิลปกรรมเพื่อตกแตงสถานที่หรือจ�าลองบรรยากาศความเปนไทยอยางที่
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เรียกวา“ความจริงแทแบบจัดแสดง(Stagesauthenticity)”(MacCannell,1973)ใน
ขณะที่การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะตองอาศัยความจริงแทจากการเขารวมกิจกร
รมตางๆ(Existentialauthenticity)ในแหลงทองเที่ยว(Wang,1999)นอกจากนี้
แหลงทองเทีย่ วของไทยโดยรวมยังขาดความแตกตางในเชิงคุณภาพหรือคุณลักษณะซึง่
เปนผลสืบเนื่องจากการพัฒนาการทองเที่ยวโดยขาดความเชื่อมโยงกับอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมหรือภูมิสังคมรวมถึงการลอกเลียนแบบสภาพปจจุบันของการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคในประเทศไทยจึงมีลกั ษณะผิวเผินและยังไมลกึ ซึง้ เทาทีค่ วรในแงของการ
พัฒนาตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนั้นพบวาการทองเที่ยวของไทยในปจจุบันมี
รูปแบบที่ตายตัวไมสามารถปรับเปลี่ยนได โดยบริษัทจัดน�าเที่ยวของไทยมักจะเนนที่
การน�านักทองเทีย่ วไปยังสถานทีท่ อ งเทีย่ วหรือรานขายสินคาทีร่ ะลึกเดิมๆซึง่ แตกตาง
จากการทองเที่ยวในประเทศแถบยุโรปบางประเทศที่ริเริ่มการจัดน�าเที่ยวแบบอิสระ
ดวยการน�านักทองเที่ยวไปยังสถานที่มีแปลกใหมและอยูนอกโปรแกรมการทองเที่ยว
แบบปกติ เชน ตรอก หรือซอยในชุมชนที่มีความนาสนใจ เปนตน (นาฬกอติภัค
แสงสนิทอางถึงในผูจัดการออนไลน,2555)

อยางไรก็ตามทิศทางการพัฒนาทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศไทยเริ่มมี
แนวโนมปรากฎภาพชัดเจนขึ้น แหลงทองเที่ยวและชุมชนในทองถิ่นหลายแหงเริ่ม
น�าแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคไปปรับใชแมวาจะอยูในขั้นเริ่มตนหรือใชอยาง
ผิวเผินก็ตามสอดคลองกับขอคนพบของภัทรพงษ อินทรก�าเนิด(2553)ที่ไดศึกษา
สภาพการด� า เนิ น งานและสรุ ป ลั ก ษณะส� า คั ญ ของการท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค ใ น
แหลงทองเทีย่ ว3แหงไดแกฟารมโชคชัยนาฏยศาลาหุน ละครเล็ก(โรงละครโจหลุยส)
ตลาดน�้าอัมพวา จ. สมุทรสงคราม โดยใชองคประกอบในการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคประกอบดวยมิติที่ส�าคัญ3ดานและปจจัยสนับสนุน3ประการพบวามี
จุดออนในดานปจจัยเมืองและชุมชน(ในมิติพื้นที่)และปจจัยกระบวนการเรียนรูอยาง
มีสว นรวม(ในมิตติ วั กลาง)สงผลใหการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคยงั มีลกั ษณะไมครบถวน
หรือเต็มรูปแบบแตก็ถือไดวามีแนวโนมที่จะพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
เต็มรูปแบบไดในอนาคต
2. บทวิเคราะหและขอเสนอแนะการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ของประเทศไทย
แมวาการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในระดับโลกจะถูกมองวาเปน
“นโยบายแบบเรงรัด(FastPolicy)”(Peck,2005)ซึ่งเกิดจากการเชื่อถือผูรูที่เกี่ยวของ
จนกอใหเกิดกระแสนิยมการลอกเลียนแบบนโยบาย(Policy-basedevidence)แทนที่
จะเปน“นโยบายทีใ่ ชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐาน(Evidence-basedPolicy)”(House
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ofCommons,2006)ซึ่งเกิดจากการประเมินสถานการณและความตองการที่แทจริง
(Richards, 2011) เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใน
ประเทศไทยจะพบวานโยบายสาธารณะและยุทธศาสตรการพัฒนาตางๆไดรับการ
พัฒนาและขับเคลื่อนอยางเปนระบบมีลักษณะเปนนโยบายจากบนลงลาง(Top-down
policy)โดยเริ่มตนจากภาคอุปทาน(Supply-driven)ในลักษณะการสงเสริมการผลิต
สินคาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาในทองถิ่นจากนั้นจึงขยายขอบเขต
มาสูการทองเที่ยวในรูปแบบ“หมูบานทองเที่ยวโอทอป”(OTOPTourismVillage)
ควบคูกับการรณรงคใหประชาชนเห็นความส�าคัญของความคิดเชิงสรางสรรคเพื่อ
กระตุนใหเกิดอุปสงคในตลาดผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ประเด็นดังกลาวนี้สอดคลองกับทัศนะของ Miles (2010) ที่กลาวไววา ในบางกรณี
การเขาแทรกแซงก็มีความจ�าเปนเนื่องจากผูประกอบการและนักทองเที่ยวสวนใหญ
มักจะเคยชินกับผลิตภัณฑการทองเที่ยวรูปแบบเดิม(Suutari,Saartenoja,Soloand
Kareinen, 2010) ดังนั้น นโยบายแบบบนลงลางอยางเชนในกรณีของประเทศไทย
จึงจ�าเปนส�าหรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในระยะแรก

Raymond(2008)เปนบุคคลหนึ่งที่น�าเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค2รูปแบบที่ส�าคัญคือ
รูปแบบที่ 1 การพัฒนาเชิงพาณิชย เปนรูปแบบที่ใชการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคเปนผลิตภัณฑการทองเทีย่ วชนิดหนึง่ มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายรวมถึงการพัฒนาตลาดผานชองทางการจัด
จ�าหนายอยางเปนระบบ การพัฒนารูปแบบนี้เปนการพัฒนาจากแรงผลักของภาค
อุปสงคซึ่งเหมาะกับผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยวที่มีความตองการจะน�าเสนอ
ประสบการณการทองเที่ยวที่แปลกใหมใหแกนักทองเที่ยว
รูปแบบที่ 2 การพัฒนาเครือขายชุมชน เปนรูปแบบการพัฒนาจาก
แรงผลักของภาคอุปทานซึ่งเหมาะกับชุมชนที่ตองการสรางภาพลักษณเชิงความคิด
สรางสรรคดวยการน�าเสนอทักษะ ฝมือ ภูมิปญญา ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรม
ผานการจัดกิจกรรมหรือบรรยากาศเชิงสรางสรรคเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการ
ประสบการณการทองเที่ยวรูปแบบใหม

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นนั้นอยูกับ
เงื่อนไขและความสอดคลองกับปจจัยแวดลอมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค หาก
วิเคราะหในเชิงลึกจะพบวาการทองเทีย่ วของประเทศไทยประสบปญหาในภาคอุปทาน
มากกวาภาคอุปสงค โดยเฉพาะผลกระทบจากระบบทุนนิยมโลกาภิวัตนไดกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดทางการทองเทีย่ ว(มูลนิธโิ ลกสีเขียว,2555)โดย
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รายไดจากการทองเที่ยวมักจะกระจุกอยูที่ผูน�าชุมชนผูมีรายไดสูงและบุคคลภายนอก
ทีเ่ ขามาจัดการทองเทีย่ วในชุมชนรวมถึงสัดสวนรายไดจากการทองเทีย่ วทีอ่ ยูใ นชุมชน
มีเพียงรอยละ12-16ของรายไดทั้งหมด(พจนาสวนศรี,2556)ดังนั้นการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในระยะเริ่มตนจึงอาจจะตองใชแนวทางการพัฒนารูปแบบที่ 2
กลาวคือเนนการสรางเครือขายภายในชุมชนเพือ่ กระจายโอกาสอยางเทาเทียมกันกอน
แลวจึงผลักดันใหแตละครัวเรือนน�าแนวทางการพัฒนารูปแบบที่ 1มาใชเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑดว ยการเสริมสรางคุณคาใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเทีย่ วโดย
ค�านึงถึงทักษะฝมือและความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีอยู ทั้งนี้ ภาครัฐอาจจะสนับสนุน
ใหทองถิ่นพัฒนากลไกเชิงสถาบันมารองรับอยูเปนรูปธรรมพัฒนาโครงการน�ารองการ
เพือ่ พัฒนาตนแบบการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคโดยชุมชนรวมถึงออกมาตรการจูงใจเพือ่
ผลักดันใหทองถิ่นสามารถพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหมีศักยภาพสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง

การด�าเนินนโยบายแบบบนลงลางคงไมอาจใชไดในระยะยาวเมื่อชุมชนเริ่มมี
ความเขาใจและมีประสบการณในระดับหนึ่ง การด�าเนินนโยบายยอมจะตองแปรไป
สูนโยบายแบบลางขึ้นบน(Bottom-upPolicy)หรือนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
(Participatorypublicpolicy)กลาวคือประชาชนในทองถิ่นซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการจัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในชุมชนตองมีสวนรวมในการก�าหนดปญหาและ
เสนอแนวทางการแกไขปญหาหรือการบริการจัดการจากความรูทางตรง(Firsthand
knowledge)การมีสวนรวมของประชาชนในการก�าหนดนโยบายจะชวยใหเกิดทุนทาง
สังคม(Socialcapital)เพิม่ ขึน้ จากทุนทางสังคมทีเ่ ปนมรดกตกทอดและท�าใหกลไกการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเขมแข็งมากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อเปนการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยชุมชนในเบื้องตนผูเขียนจึง
จากการประมวลขอมูลจากขอคิดเห็นกรณีศึกษาและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ
และสังเคราะหกระบวนการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย
ประกอบดวย5ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การคนหาอัตลักษณและท�าความเขาใจคุณคาของวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอาศัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยหลัก
ดังนั้นจุดเริ่มตนของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจึงเปนการคนหาอัตลักษณ
(Identity)หรือการเรียนรูต นเองซึง่ ครอบคลุมการวิเคราะหฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ไมวา จะเปนวิถชี วี ติ ศิลปะประเพณีภูมปิ ญ
 ญาตลอดจนความหลากหลายทางธรรมชาติ
การสรางความตระหนักและความภาคภูมิใจในคุณคาของวัฒนธรรมเปรียบเสมือน
การสรางรากฐานทีเ่ ขมแข็งและจุดยืนทีม่ นุ คงของสังคมโดยเชือ่ มโยงกับการพัฒนาการ
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ทองเทีย่ วในมิตติ า งๆไดเปนอยางดียกตัวอยางเชนฮองกงไดวจิ ยั อัตลักษณระดับเมือง
พบวาฮองกงมีคุณลักษณะหาประการที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนฮองกงไดแก การ
พัฒนาความอิสระเสรีความมั่นคงการเปดโอกาสคุณภาพในการท�างานและการด�ารง
ชีวิตส�าหรับคุณลักษณะที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวฮองกงไดแก ความหลาก
หลายทางดานเชื้อชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การติดตอสื่อสารที่เชื่อม
โยงกับคนทั้งโลกการเปดกวางเสรีทางการคาและความเปนผูน�าการคนพบอัตลักษณ
สามารถไปใช ใ นการวางกลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สารการตลาดอย า งมี ส  ว นร ว มเพื่ อ สร า ง
ภาพลักษณระดับโลก(สิริมาศิริมาตยนันท และสมฤทัยณนาน,2553)รวมถึงการ
พัฒนาเชิงกายภาพไปสูเมืองสรางสรรคเพื่อดึงดูดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดังเชน
โครงการ “The West Kowloon Cultural District” (WKCD) ทั้งนี้ วิธีการคนหา
อัตลักษณและการท�าความเขาใจคุณคาทางวัฒนธรรมในทองถิ่นสามารถน�าระเบียบวิธี
วิจัยแบบมีสวนรวม(Paticipatoryresearch)มาประยุกต รวมถึงการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมในชุมชนเพื่อกระตุนจิตส�านึกของผูคนในชุมชนยกตัวอยางเชนการจัดงาน
เทศกาลทางวัฒนธรรมประจ�าปของยานกุฎีจีน-คลองสานกรุงเทพมหานครเปนตน
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.คณะสถาปตยกรรมศาสตร.ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง,2554)
ขั้นตอนที่ 2 การคนหาความโดดเดนและสรางความแตกตาง

แมวาผลิตภัณฑการทองเที่ยวจะไมมีสิ่งใดมาทดแทนไดอยางสมบูรณ แตมี
ขอเสียคือสามารถลอกเลียนแบบไดงายดังจะเห็นไดจากผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วไป อาทิ รายการน�าเที่ยว สถานที่
ทองเที่ยวประเภทตลาดน�้าหรือตลาดบกที่สรางขึ้นใหมสินคาที่ระลึกดังนั้นการคนหา
ความโดดเดนหรือการสรางเอกลักษณ (Uniqueness)รวมถึงการสรางความแตกตาง
(Differentiation)จึงเปนการปองกันการถูกลอกเลียนแบบและท�าใหนกั ทองเทีย่ วจ�าแนก
ลักษณะเฉพาะของแตละชุมชนได ยกตัวอยางเชนประเทศญี่ปุนมีแหลงทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณสูงทั้งในแงศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
คนญี่ปุนถึงแมวาผลิตภัณฑการทองเที่ยวของประเทศญี่ปุนโดยรวมจะมีราคาสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับจุดหมายปลายทางอืน่ ๆในภูมภิ าคเอเชียแตนกั ทองเทีย่ วคุณภาพก็ยงั
ตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศญี่ปุนและพรอมจะมีสวนรวมกับกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากการชื่นชมเพียงอยางเดียวทั้งนี้มีขอสังเกต
วานักทองเที่ยวสวนใหญมักจะกลับไปเยือนประเทศญี่ปุนซ�้าหลายครั้ง(RepeatVisit)
เพือ่ หาแสวงประสบการณการทองเทีย่ วแบบเจาะลึกมากยิง่ ขึน้ แสดงใหเห็นวาการสราง
หรือรักษาเอกลักษณของผลิตภัณฑการทองเที่ยวไวอยางดีนั้นนอกจากจะชวยปองกัน
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การถูกลอกเลียนแบบแลวยังกอใหเกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในภาพ
รวมอีกดวย
ขั้นตอนที่ 3 การหยั่งรูความตองการของตลาดในเชิงลึก
การพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคหลีกเลีย่ งทีจ่ ะหยิบยืมแนวคิดทางดานการ
ตลาดมาประยุกตไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักทองเที่ยวในยุคปจจุบันมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงไปสูตลาดแบบแยกเปนสวนเล็กๆ(FragmentedMarket)ความตองการ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่มีองคประกอบเชิงอารมณในสัดสวนสูงรวมถึงความตองการ
ของผูบริโภคที่มีลักษณะเปนปจเจกนิยมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ผูบริโภคยุคใหมมักจะปดบัง
อ�าพรางความรูสึกนึกคิด โดยเฉพาะการพูดนั้นจะไมถือเปนสิ่งที่บงชี้ความตองการ
ที่แทจริงดังนั้นการวิเคราะหหรือท�าความเขาใจตลาดยุคใหมจึงไมสามารถใชวิธีการ
ทั่วไป(การใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ)ไดอีกตอไปการท�าความเขาใจตลาด
การทองเที่ยวยุคใหมจึงปรับไปสูการท�าความเขาใจในเชิงลึกหรือการหยั่งรูเพื่อคนหา
ความตองการที่แทจริงของนักทองเที่ยว (Customer insight) โดยการหยั่งรูความ
ตองการของตลาดเชิงลึกจะใชวิธีการสังเกตการณเชิงบริบท(Contextualobservation)
ยกตั ว อย า งเช น  การสั ง เกตลั ก ษณะใช ชี วิ ต  (Lifestyle) พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
(Consumptionbehavior)ปฏิกริ ยิ าตอบสนอง(Interaction)เปนตนจากนัน้ จึงน�าขอมูล
ที่ไดมาตีความและสรางกรอบความคิดใหมในการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่
ตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง
ขั้นตอนที่ 4 การสรางเสริมคุณคาใหกับผลิตภัณฑการทองเที่ยว

ค�าวา“คุณคา(Value)”ถูกน�ามาใชในบริบททางการบริหารจัดการตั้งแตสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกวา “การจัดการคุณคา (Value management)” “การ
วิเคราะหคุณคา (Value Analysis)” และเปนที่มาของ “วิศวกรรมคุณคา (Value
Engineering)”แนวคิดวิศวกรรมคุณคามีวัตถุประสงคหลักคือการเพิ่มองคประกอบที่
สามารถสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑเพื่อกระตุนใหลูกคารูสึกถึงมูลคาของผลิตภัณฑที่
เพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันก็ลดตนทุนการผลิตลงดวยโดยทัว่ ไปการเสริมสรางคุณคาใหกบั
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวจะใชการออกแบบ(Design)โดยเริ่มตนตั้งแตการออกแบบ
แนวคิด(Conceptdesign)การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (Productand
packaging design) การออกแบบบริการ (Service design) รวมถึงการออกแบบ
ประสบการณ(Experiencedesign)ที่นักทองเที่ยวพึงจะไดรับจากผลิตภัณฑนั้นๆยก
ตัวอยางเชนงานศิลปหัตถกรรมไทยแขนงตางๆที่พัฒนาใหเปนสินคาประจ�าทองถิ่น
หากจ�าหนายใหนกั ทองเทีย่ วแบบมุง ขายเพียงอยางเดียวนักทองเทีย่ วมักจะตอรองราคา
สินคาใหถกู ลงเนือ่ งจากขาดความเขาใจในมิตเิ ชิงคุณคาดังนัน้ จึงควรจัดใหนกั ทองเทีย่ ว
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ภูริวัจนเดชอุม

ไดมีโอกาสชมการสาธิตกระบวนการผลิตเพื่อสรางการรับรูหรือความตระหนักที่น�าไป
สูความเขาใจอยางลึกซึ้งรวมถึงมีสวนรวมในการผลิตสินคาที่ระลึกที่แสดงความเปน
ตัวตนเพื่อน�าไปสูโอกาสในการขายสินคาที่ระลึกดวยมูลคาที่สูงขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 การปรับเปลี่ยนกลวิธีการพัฒนาตลาด

กลวิธีการพัฒนาตลาดในปจจุบันเปลี่ยนจากการมุงขายผลิตภัณฑแบบมวลชน
(Massproduct)มาสูการสงมอบคุณคาดวยผลิตภัณฑที่มีความจ�าเพาะเจาะจงมาก
ยิง่ ขึน้ ทีเ่ รียกวา“การตลาดทีใ่ ชคณ
ุ คาเปนฐาน”(Value-basedmarketing)เมือ่ น�ากลวิธี
ในการพัฒนาตลาดลักษณะนี้ประยุกตกับการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
จะหมายถึงการเชื่อมคุณคาของความดั้งเดิมและความเปนตัวตนเขากับความทันสมัย
อยางกลมกลืนและกอใหเกิดแกนคุณคาที่สอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวยุค
ใหม เชนการปรับปรุงบานหรืออาคารเกาในชุมชนใหเปนที่พักขนาดยอมส�าหรับนัก
ทองเที่ยวเปนตนจากนั้นจึงกระตุนใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายรับรู/ตระหนักถึง
คุณคาที่สอดแทรกอยูตัวอยูในผลิตภัณฑการทองเที่ยวเชนการเลาเรื่อง(Storytotell)
การใชแนวคิดผลิตภัณฑมีจ�ากัด/ไมผลิตซ�้า(Limitededitionconcept)การสรางใชสื่อ
สังคมออนไลน(Socialmedia)เปนตน

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคคงจะไมสัมฤทธิ์ผลหากปราศจากการ
บูรณาการความรวมมือกับผูม สี ว นไดสว นเสียและภาวะผูน า� ของผูบ ริหารชุมชนในแตละ
ระดับ ขอควรระวังที่ส�าคัญ คือ เมื่อการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลอยาง
สมบูรณ การแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในภูมิภาคนี้จะมีแนวโนมรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นเนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีพื้นฐานทรัพยากรการทองเที่ยวที่
คลายคลึงกันโดยเฉพาะประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียประเทศเมียนมารประเทศ
ลาว และประเทศกัมพูชาที่มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมคลายคลึงกับประเทศไทย
ประกอบกับประเทศตางๆเหลานี้ตางพัฒนาประเทศในดานตางๆอยางรวดเร็วโดย
อาศัยความชวยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแลวในขณะที่ประเทศไทยมียังคงอุปสรรค
ในดานการขับเคลือ่ นนโยบายทีม่ คี วามลาชาและจ�ากัดอยูใ นโครงสรางหนวยงานภาครัฐ
ระดับบนแมวา จะปรับรูปแบบการขับเคลือ่ นนโยบายเปนแบบตามวาระพิเศษ(Agendabasedapproach)หรือแบบตามพื้นที่(Area-basedapproach)บางแลวก็ตาม(สุวิทย
เมษินทรีย,2555)นอกจากนี้ยังตองอาศัยกลไกการจัดการความรูจากการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในชุมชนทั้งที่ประสบความส�าเร็จและลมเหลวเพื่อเผยแพร
องคความรูไปสูชุมชนอื่นๆที่มีศักยภาพและความพรอมรวมถึงใชเปนเครื่องมือในการ
ก�าหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่สอดคลองกับพื้นที่ตอไป
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บทสรุป

ในภาพกวางแนวคิดการทองเที่ยวการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคถือเปนผลผลิต
จากกระแสโลกาภิวัตน ในทางกลับกัยการขยายตัวของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ก็อาศัยกระบวนการโลกาภิวัตนเปนเครื่องมือหลัก บอยครั้ง ค�าวา “ความคิดเชิง
สรางสรรค”ถูกน�าไปใชในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวในขณะที่ยังมี
ความไมชัดเจนทั้งในแงค�านิยามความหมายขอบเขตรวมถึงวิธีการน�าไปใชอยางเปน
รูปธรรมการพัฒนาการทองเที่ยวภายใตแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจึงถูกตั้ง
ขอสังเกตวาเปนเพียงวาทกรรมหรือการโนมนาวจากบรรดาผูน�าทางความคิดดาน
การท อ งเที่ ย ว ตลอดจนข อ สงสั ย ถึ ง ความเป น ไปได ที่ จ ะผลั ก ดั น ไปสู  ก ารปฏิ บั ติ
อยางแทจริงวามีมากนอยเพียงใดขอคนพบจากการศึกษาแนวคิดการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคที่เกิดขึ้นในชวง10ปที่ผานมาท�าใหสามารถยืนยันไดวาการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคเปนรูปแบบการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ใชความคิดเชิงสรางสรรคเปนตัวน�า
(Creativity-ledtourism)และวัฒนธรรมเปนฐาน(Culture-basedtourism)โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมชีวิตประจ�าวันที่มีความใกลชิดกับโลกประสบการณของนักทองเที่ยวและ
ใชเปนปจจัยในการสรางประสบการณเชิงสรางสรรค (Creativeexperience)ใหแก
นักทองเทีย่ วซึง่ สามารถพิจารณาไดทงั้ ในแงของการผลิตและการบริโภคนอกจากนีย้ งั
สามารถชี้ชัดถึงความแตกตางจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม(Traditional
culuraltourism)ไดจากการพฤติกรรมของนักทองเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากการเทีย่ วชม
ตามแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางผิวเผินไปสูความตองการเปนสวนหนึ่งของ
จุดหมายปลายทางดวยการมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑและการปฏิสัมพันธกับ
ผูคนในทองถิ่นโดยมีแรงจูงใจที่ส�าคัญคือการพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดจน
บรรยากาศ/สิ่งแวดลอมและสาระส�าคัญของกิจกรรมการทองเที่ยวที่สอดแทรกความคิด
เชิงสรางสรรคผลการวิจยั เกีย่ วกับตัวแบบประสบการณเชิงสรางสรรคของการทองเทีย่ ว
เชิงสรางสรรคชิน้ ลาสุดไดระบุลกั ษณะนักทองเทีย่ วเชิงสรางสรรควา เปนนักทองเทีย่ ว
ที่การรับรูหรือตระหนักรูที่เชื่อมโยงกับตัวของตัวเองสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
โดยมีสัมพันธภาพกับผูคนในทองถิ่นอยางแนบแนนและแสดงบทบาทเปนผูมีสวนรวม
สร า งประสบการณ เ ชิ ง สร า งสรรค อ ย า งมี นั ย ส� า คั ญ มากกว า  และยั ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า
ประสบการณเชิงสรางสรรคของนักทองเที่ยวเกิดจากการปฏิสัมพันธจากภายนอก
(Outer interaction) กับผลสะทอนจากภายใน (Inner reflection) โดยเฉพาะการมี
ปฏิสมั พันธกบั สิง่ ตางๆรอบตัวไมวา จะเปนผูค นสิง่ แวดลอมรวมถึงกระบวนการบริการ
ลวนแตมีสวนสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของนักทองเที่ยวทั้งสิ้นจึงสรุปไดวาการน�า
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมาใชในการพัฒนาการทองเที่ยวจะตองเริ่มตนจาก

355

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค:กรอบแนวคิดสูแนวทางปฏิบัติส�าหรับประเทศไทย

ภูริวัจนเดชอุม

บริบทเชิงสิ่งแวดลอม (Environmental context) ควบคูกับการสรางการรับรูหรือ
ตระหนักรูของนักทองเที่ยวซึ่งตองอาศัยกระบวนการทางการตลาดมาสนับสนุนเปน
ส�าคัญ

หากพิจารณาสถานการณการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคในประเทศไทย
ทั้งในระดับนโยบายและระดับอุตสาหกรรมจะพบวายังอยูในระยะเริ่มตนแตถือไดวามี
ทิศทางการพัฒนาทีด่ ีแมวา จะยังไมสามารถน�าทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น
ที่มีอยูมากมายมาใชไดอยางเต็มที่ก็ตามอุปสรรคที่ส�าคัญประการหนึ่งนอกเหนือจาก
จุดออนในดานนโยบายและการบริหารจัดการของภาครัฐคือความเหลื่อมล�้าในการ
กระจายรายไดของชุมชน การขาดความรูความเขาใจทางดานวัฒนธรรม การเพิ่ม
คุณคาทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา รวมถึงการพัฒนาตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากการลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวเพื่อมุงขายโดยไมค�านึงถึงความสอดคลองกับภูมิสังคมของ
ทองถิ่นนั้นๆ ท�าใหมูลคาของผลิตภัณฑการทองเที่ยวของประเทศไทยยังไมสูงหรือ
ดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพไดมากเทาที่ควรการศึกษาในครั้งนี้จึงไดน�าเสนอกระบวน
การพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคจากการประมวลขอคิดเห็นและผลการศึกษาจาก
เอกสารรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อน�าไปสูแนวทางปฏิบัติที่เกิดจากการประยุกต
องคความรู รวมถึงเตรียมการคนควาวิจัยเพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะกรณีตอไปอยางไรก็ตามแนวคิดการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวดวยแนวคิดการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคที่กลาวมาทั้งหมดนี้ยังคงมุงเนนการสรางประสบการณเชิงพื้นที่ (On-site
experiences)ซึ่งเหมาะส�าหรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
เสริมสรางประสบการณเชิงสรางสรรคใหแกนักทองเที่ยวแตยังขาดศึกษาที่มุงเนนการ
สรางประสบการณนอกพื้นที่ (Off-siteexperiences)ในลักษณะการน�าเสนอความคิด
สรางสรรคทแี่ สดงความเปนตัวของตัวเอง(Self-expressivecreativity)ผานการแบงปน
ขอมูลและบอกเลาประสบการณการทองเที่ยวทางสื่อเชิงสังคม (Social media) ซึ่ง
ชวยใหประสบการณเชิงสรางสรรคขยายไปสูกลุมนักทองเที่ยวอื่นอยางกวางขวางและ
สงผลดีตอการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนในทางออมดวย
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