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ค�ำน�ำ
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดท�ำคู่มือ เรื่อง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(CREATIVE TOURISM DESTINATION MANAGEMENT) นี้ขึ้น ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และมีการศึกษากรณีศึกษาของพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้และเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรมล้านนา ซึง่ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ภายใต้โครงการตามพระราชด�ำริ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก และศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชด�ำรินี้เพื่อเป็นการร�ำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ที่ได้พัฒนาโครงการพระราชด�ำริ
ต่างๆ จนท�ำให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้น�ำความรู้และ
แนวทางการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางและหลักคิดของ “การต่อยอด” ฐานทรัพยากร
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด “การเพิ่มค่า” คือ การสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ และความประทับใจ และเน้น
“การหาจุดต่าง” คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ท�ำให้เกิดความโดดเด่น
และแตกต่างของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และ “การสร้างกระแส” คือการสื่อสารการตลาด
เชิงสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมการตลาด อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐาน
การรักษาอัตลักษณ์
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว
ตุลาคม พ.ศ. 2560
4

ส่วนประกอบของคู่มือ
คู่มือนี้ แบ่งส่วนประกอบของเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 สร้างความเข้าใจ 							
การศึกษาและท�ำความเข้าใจศาสตร์และหลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข้อมูลบทเรียนกรณีศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
โดยมีเนื้อหาดังนี้									
1.1 นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1.2 ที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
		
1.3 ความส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์				
1.4 หลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์					
1.5 องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์			
1.6 วิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

ส่วนที่ 2 รู้จักและรู้ใจ

							

การรู้จัก รู้ใจ และเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นับเป็นความท้าทายของนักบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนลงมือสู่การปฏิบัติ

					

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แบ่งเนื้อหา ดังนี้
3.1 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์				
3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3.3 โมเดลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การจัดการท่องเที่ยว
เชิงคุณค่าบนฐานความยั่งยืน						
3.4 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์			
		ขั้นการต่อยอด
ขั้นการเพิ่มค่า							
		ขั้นการหาจุดต่าง
ขั้นการสร้างกระแสของการท่องเที่ยว

ส่วนที่ 4 แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากกรณีศึกษา 				
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2 แหล่ง
เนื้อหาในส่วนนี้ได้จากการลงพื้นที่จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วม
วางแผนการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ โดยอาศัยแนวทางและขัน้ ตอนบริหารจัดการแหล่งท่อง
เทีย่ ว เชิงสร้างสรรค์ ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 3 คือ การวิเคราะห์ทุน ทรัพยากร หรือการ
ต่อยอด การเพิม่ คุณค่าโดยการออกแบบประสบการณ์สำ� หรับนักท่องเทีย่ ว การหาจุดต่าง และ
การสร้าง กระแสที่จะท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร		
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก-หมู่บ้านท่องเที่ยวแม่ก�ำปอง
อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ		
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 เข้าใจ :

แนวคิดและหลักการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

-8-

ส่วนที่ 2 รู้จักและรู้ใจ :

ความต้องการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ความท้าทายของนักบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

-30-

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนลงมือสู่การปฏิบัติ :
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

-34-

ส่วนที่ 4 แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากกรณีศึกษา
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

-46-
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ส่วนที่ 1 สร้างความเข้าใจ
การศึกษาและท�ำความเข้าใจศาสตร์และหลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข้อมูลบทเรียนกรณีศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
โดยมีเนื้อหาดังนี้										
1.1 นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1.2 ที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
		
1.3 ความส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์					
1.4 หลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์					
1.5 องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์				
1.6 วิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
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1.1 นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourism)
Richards and Raymond (2000) ผู้เริ่มกล่าวถึง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ให้
นิยามไว้ว่า

“tourism which offer visitors the opportunities to develop their
creative potential through active participation in courses and
learning experiences which are characteristic of the holiday
destination where they are undertaken"

หมายถึง : การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม และจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของจุดหมายปลายทางของวันหยุดของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังหมายถึงการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์
กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของ
สถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง
ร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของ
สถานที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถชี มุ ชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ ไม่ใช่กจิ กรรม
ที่เน้นรายได้ของชุมชนแต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน
เท่านั้น
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นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ไม่ใช่เป็นเพียงนักท่องเที่ยว
แต่จะเป็นสมาชิกของชุมชน
ที่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกัน
(You are a part of Local Community)

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO)
ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินชีวิตของชุมชน
โดยชุมชนจะจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วอย่างกลมกลืน และสัมพันธ์กบั ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ในชุมชน ในมิติของการเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่าง
1. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชน
2. ผลประโยชน์ทชี่ ุมชนจะได้รับ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน
รวมถึงการจัดให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ส�ำหรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นการเรียนรู้ การศึกษาจาก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเทีย่ วและคนในชุมชนนัน้ ๆ ซึง่ อาจนิยาม
ได้วา่ การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเทีย่ วเชิงคุณค่า และเป็นการท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดโอกาสให้ชมุ ชน
ได้น�ำทุนทางวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติมาสร้างโอกาสให้กับผู้มาเยือน ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ที่มาเยือน และเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่แยกส่วนระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชน
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สถาบันวิจยั เพือ่ พัฒนาประเทศไทย (2553) ได้นำ� เสนอนิยามของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ว่าเป็นกระบวนการ “การต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์” กล่าวคือ
“ต่อยอด” เป็นการต่อยอดจากฐานทุนเดิมที่มีอยู่ ทั้งทุนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
“เพิ่มค่า” การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าแก่ทรัพยากรการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทย
“หาจุดต่าง” สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่น�ำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

“ต่อยอด”
“เพิ่มค่า”
“หาจุดต่าง”
จึงเป็นแนวทางที่ส�ำคัญของการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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Rossitza Ohridska-Olson and Stanislav Ivanov (2010) กล่าวว่า

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยว
กลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ (Niche Interests)
และให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เป็นส�ำคัญ

จุดเน้นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
มีส่วนร่วมกับกิจกรรม การท่องเที่ยวของชุมชนและ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
12

Ankomah & Larson, (2000) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า มี 5 ลักษณะที่ส�ำคัญไว้ว่า

1. การสร้างสรรค์ จะมีศักยภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ง่าย แต่มักจะ
ไม่ค่อยเกิดขึ้นจะต้องผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ประเพณี
ทางวัฒนธรรมนั้นด้วย
2. การสร้างสรรค์ จะต้องมีการน�ำนวัตกรรมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้
3. เนือ่ งจากการสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการ ดังนัน้ ทรัพยากรทีเ่ กิดจาก
การสร้างสรรค์จะต้องมีความคงอยู่อย่างยั่งยืน มากกว่าการเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ ในขณะที่ทรัพยากรทางกายภาพ
ด้านวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ อาจตกยุคสมัยและลดคุณค่าลง
แต่ทรัพยากรที่เกิดจากการสร้างสรรค์จะคงอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด
4. การสร้างสรรค์ สามารถเคลื่อนไปอย่างเป็นพลวัตรหรือไม่หยุดนิ่ง
มากกว่ า ที่ จ ะเป็ น เพี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวั ฒ นธรรมที่ ส ามารถสั ม ผั ส ได้ เ ท่ า นั้ น
การสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง เช่น ศิลปะ งานฝีมือ ซึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดเวลา และไม่มี
รูปแบบที่แน่นอนตายตัวเหล่านี้คือเป็นความท้ามายส�ำคัญ และเป็นจุดหมาย
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. การสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวพันกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เท่านัน้ แต่ยงั เกีย่ วข้องกับคุณค่าอีกด้วย ดังนัน้ กระบวนการสร้างสรรค์จะต้องสร้าง
คุณค่าใหม่ ๆ ให้กับยุคปัจจุบันนี้ให้เกิดอย่างรวดเร็ว เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ได้
ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า การท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้หรือการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการรูปแบบและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วทีอ่ าศัยฐานของทรัพยากรทางการท่องเทีย่ ว ทัง้ วิถวี ฒ
ั นธรรมและธรรมชาติทเี่ ป็นเอกลักษณ์
และโดดเด่นของชุมชนหรือพื้นที่ในการพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือการให้บริการทางการ
ท่องเทีย่ วทีเ่ น้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเทีย่ วอันจะได้จากประสบการณ์ของนักท่องเทีย่ ว โดยกิจกรรม
การท่องเที่ยวมีลักษณะที่ส�ำคัญ คือ 								
การให้นกั ท่องเทีย่ วได้มสี ว่ นร่วมในการลงมือท�ำ การเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของคนในสังคมหรือชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วม และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยว
และเจ้าของทรัพยากรหรือเจ้าบ้าน 								
เป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจผ่านประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
อาทิ กิจกรรมการ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง กิจกรรมการเรียนรู้อาหารท้องถิ่น หรือกิจกรรมการเรียนรู้
การท�ำนา เป็นต้น
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1.2 ที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ มีการกล่าวถึงโดย Pearce and Butler ไว้ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1993
แต่ยังไม่มีการก�ำหนดความหมายและกระบวนการที่ชัดเจนนัก ต่อมาประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาการ
การท่องเที่ยวบนฐานของความสร้างสรรค์ขึ้น อาทิ ประเทศฟินแลนด์ ประเทศกรีซ และโปรตุเกส
โดยอาศัยรากฐานส�ำคัญของการสร้างสรรค์ คือ วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในสังคม และในปี
ค.ศ. 2000 Richards and Raymond ได้นยิ าม ค�ำว่า Creative tourism ว่า การท่องเทีย่ ว
ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้พัฒนาศักยภาพผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้อย่าง
จริงจัง (อ้างในภูริวัจน์ เดชอุ่ม, บทความการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรอบแนวคิดสู่
แนวปฏิบัติส�ำหรับประเทศไทย)
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ประเทศไทยกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ชัดเจน ท�ำให้เกิดการเชื่อมต่อมาสู่แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายหลังที่มีการด�ำเนินการ
ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ตามโครงการการพัฒนาสินค้า
หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีพัฒนามาสู่การส่งเสริมการน�ำวิถีภูมิปัญญามาผสานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังคงมีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันที่มีภาวะของการแข่งขันการของประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่ออาศัย หลักการและ
แนวทางของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์มาต่อยอด เพิ่มค่า และหาความต่างมาน�ำเสนอต่อนักท่องเที่ยว
และกระแสของตลาดการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดในยุค 4.0 หรือโลกเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากยุคปัจจุบันกระแสของการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ (Alternative Tourism)
เข้ามามีบทบาทอย่างเห็นได้ชัด
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1.3 ความส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กระแสของการท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนตามกระแสของการพัฒนาของโลก โดยมีแนวคิดที่ว่า
“นักท่องเที่ยว” ในยุคใหม่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ของการ เสพความสุขจากการบริการ
หรือแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ “นักท่องเที่ยว” ในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อศึกษา
หาความรู้ การเรียนรูแ้ ละการเข้าใจถึงความแตกต่างกันของสังคมมนุษย์และสิง่ แวดล้อม ซึง่ นักท่องเทีย่ ว
ทางเลือกใหม่นี้มีผลท�ำให้รูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะไป
หรือการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนของทิศทาง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของ
นักท่องเที่ยวตามมา โดยเป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในทางเลือกใหม่คือ นอกจากนักท่องเที่ยว
จะได้รับความเพลิดเพลินใจหรือความสุขทางจิตใจแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกันในสังคม
ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อันจะท�ำให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นการน�ำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือ
ในการเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวคนในสังคมเดียวกันและต่างสังคมยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และยังเป็นกลไกน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจกันในสังคม
ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
อันจะท�ำให้สังคม
เกิดความสงบสุข
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อย่างไรก็ตามถึงแม้ประเทศต่าง ๆ จะมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วมาก แต่ไม่ได้บง่ บอกถึงความส�ำเร็จ
และความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวสูงสุด เพราะบางประเทศมีนักท่องเที่ยวไปเยือนมาก
แต่กลับได้ตัวเลขของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่มากตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลผลจากการประชุม
World Economic Forum ปี ค.ศ. 2015 พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่
ในอันดับที่ 35 ของโลก (World economic Forum: The Travel and Tourism
Competitiveness Report 2015) และมีวิวัฒนาการของการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติและ
รูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นในประเทศมากมายเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ประเทศไทยจะมีพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลายาวนาน
หากแต่สงิ่ หนึง่ ทีป่ ระเทศไทยยังคงถูกมองว่าเป็นการท่องเทีย่ วราคาถูก (Cheap destination) ส�ำหรับ
การตัดสินใจเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว
โดยการเพิ่มคุณค่า พัฒนาและออกแบบเมืองท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์ (Tourist Destination
Creative Design) โดยอาศัยหลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
จึงเป็นแนวทางส�ำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต

ประเทศไทยควรมุ่งพัฒนา
และเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว
โดยการเพิ่มคุณค่าพัฒนา
และออกแบบเมืองท่องเที่ยว
ให้มีความสร้างสรรค์
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1.4 หลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
UNESCO ได้ให้หลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการดังนี้

“Interaction” เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
“Educational” เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้และความรู้
“Emotional” เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าทางอารมณ์และประสบการณ์
“Social” เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวพันกับคนในสังคม ให้เกิดการเชื่อมโยงกัน
“Participative” เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วม
“Involve” เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องร่วมมือกันและเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
อยู่ในอันดับที่ 35 ของโลก
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สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ ได้กล่าวถึง คุณลักษณะ 10 ประการของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ไว้อย่างสนใจมีดังนี้
(1) ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกผันระหว่างกัน (Each Engaging
The Other)
(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Engagement /
Cultural Experience)
(3) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว (Spirit of
Place / Deep Meaning / Understanding of The Specific Cultural
of The Place)
(4) ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม (Hands-on Experience)
(5) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน / ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ (Exchange
Information / Transformation and Transformative Experience)
(6) การเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม (More Participate Than
Observe)
(7) นักท่องเที่ยวมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Co-Creating Tourism Experience)
(8) การเข้าถึงความจริงแท้ของกระบวนการในการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์
และการมีประสบการณ์จริง (Authentic Both Process and Product /
Genuine Experience)
(9) จดจ�ำ ประทับใจ และเข้าใจ (Memorable / I Hear and I Forget,
I See And I Remember, I do And I Understand)
(10) การท่องเที่ยวแบบจ�ำเพาะเจาะจง (Tailor - Made Approach) กล่าวคือ
การมีรูปแบบการท่อเที่ยวแนวใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมแห่งการเรียนรู้
ซึ่งค�ำนึงถึงความยั่งยืนเป็นส�ำคัญ
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1.5 องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (2556) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การท่องเที่ยวที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืน การเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ในศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เอกลักษณ์/อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น				
ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ และความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยว				
กับเจ้าบ้าน รายละเอียดดั้งนี้

1. การท่องเที่ยวที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืน

การท่องเที่ยวที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนสอดคล้องกับที่ยูเนสโกอธิบายไว้ว่า
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นกลยุทธ์ต่อไปของความยั่งยืน” (Towards 			
Sustainable Strategies for Creative Tourism) (UNESCO, 2006) และองค์การ
การท่องเทีย่ วโลก (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) อธิบาย
“ความยัง่ ยืน” ไว้ภายใต้หลักการ 5 ข้อ (World Tourism Organization, 1998: 21-22)
ดังนี้
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม
และทรัพยากรอื่น ๆ ในการท่องเที่ยวไว้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต
2. การวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อมและสังคม วัฒนธรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
3. คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมจะยังคงได้รับการรักษา
ไว้ได้
4. ความสามารถในการรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น จะยังคงสามารถรักษาความเป็ฯที่นิยมอยู่ได้และสามารถท�ำ
การตลาดต่อไปได้
5. ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวจะต้องกระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคม
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หลักการดังกล่าว สอดคล้องกับรายงานการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของส�ำนักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา(2553) ทีอ่ ธิบายว่าปัจจัยพืน้ ฐานส�ำคัญต่อการเกิดแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
เน้นการศึกษาด้านอาคารและเมืองในเชิงกายภาพ (physical) หรือเชิงพื้นที่ (spatial) เพื่อความ
เข้าใจในรูปแบบเชิงสัณฐานของเมืองและอาคารอย่างชัดเจน ซึง่ เป็นศาสตร์ของสถาปัตยกรรมและผังเมือง
ในเชิงสัณฐานวิทยา (urban morphology) และขยายความเข้าใจไปสูก่ ารวิเคราะห์รปู แบบนัน้ ๆ ควบคู่
ไปกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจเมือง สถาปัตยกรรม
หรือสิ่งแวดล้อมรอบสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ต้องเข้าใจการพัฒนาวิถีชีวิตทั้งชุมชนเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เข้าใจในธรรมชาติ ระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่จนมีดุลยภาพ ทั้งระบบ โดย ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2548) อธิบาย
ซึ่งอ้างอิงถึง Hillier (1987) ว่า เพราะความเข้าใจ ในสถาปัตยกรรมของสัณฐานหรือเมืองนั้นต้อง
“เกิดขึ้นก่อน” เราจึงสามารถสืบค้นต่อไปได้ว่า รูปร่าง-รูปทรงที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นเหตุหรือผลมาจาก
ปัจจัยใด

2. การเรียนรู้และมีส่วนร่วมในศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ เฉพาะถิ่นระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) อธิบายประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจากการได้
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นว่าคือการที่นักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
การให้ ค� ำ อธิ บ ายการเรี ย นรู ้ แ ละมี ส ่ ว นร่ ว มในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วของ
สุดแดน วิสุธิลักษณ์ และนาฬิกอิภัค แสงสนิท (2556) ที่อธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นักท่องเที่ยวสนใจการเข้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในประสบการณ์ที่มาจากการเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยว
(Authentic-active Participation) สอดคล้องกับการให้ค�ำอธิบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของยูเนสโกที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่สุ่งไปสู่ความผูกพันและประสบการณ์
อันแท้จริง ซึ่งได้มาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านศิลปะ สิ่งที่สืบทอดประเพณีที่สืบทอด
หรือคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่
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3. ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน

ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน ในทางการท่องเที่ยวความผูกพันระหว่าง
นักท่องเทีย่ วและเจ้าบ้าน คือ การทีเ่ จ้าบ้านมีอธั ยาศัยและความเป็นมิตรไมตรี การให้คำ� แนะน�ำ การให้
ความช่วยเหลือ จะท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และถือเป็นคุณสมบัติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่าบทบาทของเจ้าบ้านที่ดีคือแสดงความเป็นมิตรไมตรี ให้ความ
ช่วยเหลือ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ลักษณะของการต้อนรับที่ดี ยิ้มทักทาย
ให้รู้สึกชุ่มฉ�่ำ แสดงความสนใจและให้ความส�ำคัญ กระตือรือร้นในการรับฟัง มีอัธยาศัยไมตรีอบอุ่น
ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม การต้อนรับ คือ (ธนพร พูลเพิ่ม, 2556)

ต้อนรับ =

ต – ตระหนัก
อ – อบอุ่น
น – น�้ำใจ
รั – รอยยิ้ม
บ – บริการ

ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ที่อาศัยวัฒนธรรมเป็นฐาน (Culture-based tourism) และใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวน�ำ
(Creativity-led tourism) ซึ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างจากการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
(Traditional cultural tourism) อย่างเห็นได้ชัดการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ถือเป็นการขยายขอบเขต และระดับความเข้มข้นของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม (Richards, 2000 ;
Richards and Raymond, 2000)
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1.6 วิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในต่างประเทศ
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หมู่บ้านชาวนาชิราคาวาโกะ ประเทศญี่ปุ่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของหมู่บ้านชิราคาวาโกะนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและ
โทยามา (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู เป็นแหล่งประกอบ
ไปด้วยบ้านเรือนรูปร่างแปลกตาที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ-ใต้
ตามที่ราบแคบ ๆ ที่ขนานไปกับแม่น�้ำโชกาวะ (Shokawa River) หมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งที่แปลกตาคือ
หลังคาทรงสูงที่มีความชันมากถึง 60 องศากับพื้นดินจนดูเหมือนคนพนมมือ ภาษาญี่ปุ่นจึงเรียก
สถาปัตยกรรมแบบนี้ว่าเป็นรูปแบบกัสโช (Gassho-zukuri) ซึ่งแปลว่าสร้างแบบพนมมือ ด้านหน้า
ท�ำเป็นหน้าจัว่ แบบบ้านทรงไทย มีการเจาะช่องหน้าต่างเพือ่ รับแสงสว่างจากภายนอก และเป็นการระบาย
อากาศให้ถา่ ยเทจากด้านหนึง่ ไปยังอีกด้านหนึง่ เมือ่ มองจากภายนอกจึงดูมสี ดั ส่วนสวยงาม ในปี พ.ศ. 2538
หมูบ่ า้ นชิราคาวาโกะได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ท�ำให้หมูบ่ า้ นแห่งนีก้ ลายเป็น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งใหม่ขนึ้ ในพริบตา บ้านเรือนต่าง ๆ แปรสภาพกลายเป็นร้านขายของทีร่ ะลึกส�ำหรับ
นักท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของเมือง คือ การเดินตามเส้นทางวิถชี วี ติ ชุมชน การเดินทาง
ตามแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ การเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์บา้ นชาวนา ชมการชงชาแบบญีป่ นุ่ นักท่องเทีย่ ว
อาจเข้าพักแบบโฮมสเตย์ในชุมชนได้ด้วย หรือหากมาในช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของการซ่อมแซมหลังคาบ้าน การร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น หรือการร่วมปลูกข้าว
.
ตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
รายละเอียดตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ทรัพยากรของแหล่งน�ำมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วิถีชาวนาของชาวญี่ปุ่น
การมีส่วนร่วมของชุมชน/ การเชื่อมโยงกับชุมชน
ชุมชนชาวนาชิราคาวาโกะ
ลักษณะของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างประสบการณ์นักท่องเที่ยว
1. กิจกรรมการสัมผัสบ้านชาวนาดั้งเดิมของชุมชนชิราคาวาโกะ ประเทศญี่ปุ่น
2. กิจกรรมการเข้าพักแบบโฮมสเตย์กับชาวชุมชนชิราคาวาโกะ
3. กิจกรรมการเรียนรู้การสร้างบ้านแบบชาวนา
4. กิจกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโบราณ และบ้านโบราณ
5. กิจกรรมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 						
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
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2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวยูฟูอิน ประเทศญี่ปุ่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเมืองยูฟุอิน ประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะของเมืองสุขภาพหรือ
เมืองออนเซ็นเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เสน่ห์ของยูฟูอินไม่ใช่การที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
สุดทันสมัย หรือเต็มไปด้วยวัดวาอาราม ศาลเจ้าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น แต่ที่นี่คือเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมือง
ออนเซ็นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามระดับพรีเมียม ทั้งภูเขา
ทะเลสาบ สายน�ำ้ ทุง่ หญ้า และบ้านเรือนเก่าแก่ บรรยากาศโดยรอบ ๆ เมืองเงียบสงบ อากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี
กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถร่วมได้ อาทิ การแช่นำ้� ร้อน การเดิน
สัมผัสธรรมชาติชมอาคารบ้านเรือนของเมือง การชมของสาธิตการรท�ำของที่ระลึก
รายละเอียดตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ทรัพยากรของแหล่งน�ำมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก ต้นแบบของ OTOP
ธรรมชาติ น�้ำพุร้อน
การมีส่วนร่วมของชุมชน/ การเชื่อมโยงกับชุมชน
ชาวเมืองยูฟูอิน
ลักษณะของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างประสบการณ์นักท่องเที่ยว
1. กิจกรรมการเข้าพักแบบโฮมสเตย์ หรือที่พักแบบเรียวกัง
2. กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิต สัมผัสวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น การท�ำอาหาร และการชงชาแบบญี่ปุ่น
3. กิจกรรมการเรียนรู้งานหัตถกรรมฝีมือชาวญี่ปุ่น
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3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวอาริมะออนเซน ประเทศญี่ปุ่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หมู่บ้านอาริมะออนเซน (Arima Onsen) เป็นอีกแหล่ง
ท่องเที่ยวหนึ่งใกล้เมืองโกเบ หมู่บ้านอาริมะออนเซน เป็นหมู่บ้านที่อยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งของเทือกเขา
รอคโคะ ไม่ไกลจากตัวเมืองโกเบ ด้วยน�้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงกับท�ำเลที่ตั้งสะดวก แบบจะมาเช้าเย็นกลับ
ทัง้ จากเมืองโกเบหรือโอซาก้าเองก็ทำ� ได้ ท�ำให้หมูบ่ า้ นนีจ้ ดั เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยมส�ำหรับ
ทัง้ ชาวญีป่ นุ่ และชาวต่างชาติเอง การเทีย่ วชมรอบหมูบ่ า้ นสามารถท�ำได้โดยการเดิน ใช้เวลา ราว 1 ชัว่ โมง
ก็เรียกได้ว่าส�ำรวจได้ครบทั้งหมู่บ้านแล้ว
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การเดินชมอาคารเก่าแก่ การเรียนรู้ การท�ำอาหาร
ขนมเลือ่ งชือ่ ของหมูบ่ า้ นนีอ้ ย่าง "Tansan” การแช่ออนเซนแบบโบราณในโรงอาบน�ำ้ สาธารณะ Senbei"
ด้วยการแช่บ่อน�้ำพุร้อนธรรมชาติ ได้แก่ บ่อน�้ำแร่ Kin-no-Yu ซึ่งเป็นบ่อน�้ำแร่สีทองที่มีส่วนผสม
ของธาตุเหล็กสูง มีสรรพคุณลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ โรคไขข้อ ในขณะที่ Gin-no-Yu จะเป็น
บ่อน�้ำแร่ใสมีส่วนผสมของคาร์บอนิกและเรเดียม (Carbonic and Radium) มีสรรพคุณ
.
ช่วยบ�ำรุงระบบย่อยอาหาร ภาวะเส้นเลือดอุดตัน
รายละเอียดตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ทรัพยากรของแหล่งน�ำมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หมู่บ้านออนเซ็นโบราณ บ่อน�้ำพุร้อนธรรมชาติ
การมีส่วนร่วมของชุมชน/ การเชื่อมโยงกับชุมชน
ชาวเมืองอาริมะ
ลักษณะของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างประสบการณ์นักท่องเที่ยว
1. กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีธรรมชาติการแช่น�้ำแร่ร้อนหรือการอองเซ็นแบบธรรมชาติ
2. กิจกรรมการไหว้พระในศาลเจ้าตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น
3. กิจกรรมการเรียนรู้การท�ำอาหารแบบญี่ปุ่น และการชงชาแบบญี่ปุ่น
4. กิจกรรมการสัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แบบญี่ปุ่น
โดยการนั่งกระเช้าเพื่อชมธรรมชาติ
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4.แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองเก่ามะละกา ประเทศมาเลเซีย

เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มะละกา มีลักษณะเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนย์
มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์หลักของประเทศมาเลเซียในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจการค้า ศาสนาและงานศิลปะแขนงต่างๆ ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรป ตะวันออกกลางและ
เอเชีย มะละกาเป็นเมืองในทวีปเอเชียทีม่ งี านสถาปัตยกรรมของยุโรปโดดเด่นมากเมืองหนึง่ นอกจากนัน้
เมืองนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องชายหาดขาวและทิวต้นมะพร้าวริมอ่าวอันสวยงามอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมได้แก่ วัดคริสต์ (Christ Church) โบสถ์เซนต์ปอล (St Paul’s Church) ป้อมปราการ
โบราณอาฟาร์โมสา (A Formesa Fort) พิพธิ ภัณฑ์วฒ
ั นธรรม (Heritage Centre) ถนนเก่า
จ็อนเกอร์ (Jonker Street) พิพิธภัณฑ์ทางทะเล (Coral Wonderland) จัตุรัสโปรตุเกส
(Red Square/ Dutch Square) มัสยิดโบราณตรังเกรา (Tranquerah) บ่อน�้ำโบราณ
ตลาดนัดกลางคืน (Pasar Malam) และวัดเช็งฮุนเต็ง (Cheng Hoong Teng Temple)
เป็นต้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การเดินชมอาคารตึกเก่า ชมพิพิธภัณฑ์แหล่ง
ประวัติศาสตร์ การล่องเรือชมธรรมชาติและอาคารเก่า การชมอาหารท้องถิ่น การเข้าพักโฮมสเตย์
การเรียนรู้กิจกรรมชุมชน เป็นต้น
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รายละเอียดตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ทรัพยากรของแหล่งน�ำมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1. แหล่งประวัติศาสตร์เมืองมะละกา
2. วิถีชีวิตคนท้องถิ่นในเมืองมะละกา
3. อาคารและสถาปัตยกรรมเมือง								
ที่ผสมผสานระหว่างจีนและตะวันตก
การมีส่วนร่วมของชุมชน/ การเชื่อมโยงกับชุมชน
ชุมชนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เมืองมะละกา
ลักษณะของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างประสบการณ์นักท่องเที่ยว
1. กิจกรรมการนั่งเรือชมธรรมชาติ และการชมเมืองประวัติศาสตร์มะละกา
2. กิจกรรมการเข้าพักแบบโฮมสเตย์ร่วมกับชุมชนในเมืองมะละกา
3. กิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์เมืองมะละกา การเชื่อมโยงกับชาติตะวันตก
และการเดินเรือในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในเขตเมือง
4. กิจกรรมการนั่งสามล้อสไตล์มะละกา ที่ตกแต่งสวยงาม รอบเมืองมะละกา ทั้งกลางวัน
และยามค�่ำคืน
5. ชม ชิม ช้อปอาหารและสินค้าท้องถิ่นบนถนนช้อปปิ้งในเขตเมือง ทั้งกลางวันและยามค�่ำคืน

5.แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองอินเทอร์ลาเคิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อินเทอร์ลาเคิน เป็นเมืองในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมืองอินเทอร์ลาเคินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงแบร์นไปราว 56 กิโลเมตร อยู่บริเวณ
เชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขายุงเฟรายอร์ชซึ่งเป็น
จุดที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟ และด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง
ทะเลสาบทุนและทะเบสาบบรีนซ์ และมีแม่น�้ำอาเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง
ด้วยประการฉะนี้ท�ำให้อินเทอร์ลาเคินกลายเป็นหนึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
อันดับต้น ๆ ของประเทศ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การเดินทาง
โดยรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาของสามขุนเขาไอเกอร์ เมิ้นส์
ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดกาล กิจกรรมกีฬาที่ท้าทายและระทึกใจ
ทั้งทางน�้ำและทางอากาศ อาทิ ร่มพาราไกด์ และการเล่นสกี
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รายละเอียดตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ทรัพยากรของแหล่งน�ำมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1. ธรรมชาติและความสวยงามของธรรมชาติในเขตเมือง
2. วิถีชีวิตที่สะท้อนความเป็นชาวสวิต ทั้งอาหาร การด�ำเนินชีวิต
การมีส่วนร่วมของชุมชน/ การเชื่อมโยงกับชุมชน
ชุมชนท่องเที่ยวในเขตเมืองอินเทอลาเคน
ลักษณะของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างประสบการณ์นักท่องเที่ยว
1. กิจกรรมการขึ้นรถไฟไต่ความสูงเพื่อพิชิตยอดเขาจรุงเฟรา
2. สร้างประสบการณ์การเล่นสกี (ในช่วงหน้าหนาว) และกีฬาในเมืองหิมะ
3. กิจกรรมการร่วมท�ำอาหารกับชาวท้องถิ่นสวิต และการรับประทานอาหารร่วมกัน
(ติดต่อบริษัทที่รับจัดกิจกรรมได้)
4. ชม ร่วมในกิจกรรมการแสดงท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์
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ส่วนที่ 2 รูัจักและรู้ใจ
การรู้จัก รู้ใจ และเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นับเป็นความท้าทายของนักบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์
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สมาคมการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อน (Association for Tourism and
Leisure Education : ATLAS) ได้ระบุข้อค้นพบว่า มีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่มี
มุมมองต่อการใช้ชีวิต ในวันหยุดในลักษณะ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ข้อค้นพบดังกล่าว ชึ้ให้เห็นว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ระบุชี้ชัดได้ยาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
วัฒนธรรมยังคงมองว่าตนเองเป็นนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourists) อยูด่ ี (ATLAS,
2011) ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะค�ำว่า “ความคิดสร้างสรรค์” ไม่ดึงดูดความสนใจ ของนักท่องเที่ยว
เท่าที่ควร แต่เหมาะส�ำหรับการใช้ในเชิงวิชาการและการก�ำหนดนโยบายมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้นในบาง
กรณียังคงมองว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเพียง ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
และเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยซ�้ำไป
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นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourists)
นักท่องเทีย่ วนับได้วา่ เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นผูไ้ ด้รบั ประสบการณ์การท่องเทีย่ ว
และแสดงพฤติ กรรมการบริโ ภคในลักษณะต่าง ๆ ที่ผ ่า นมายั ง ไม่ มี ผลงานวิ จั ย เชิ ง ประจั กษ์ ที่ระบุ
คุณลักษณะของนักท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ไว้อย่างชัดเจน พบว่ามีเพียงการตัง้ สมมติฐานจากการวิเคราะห์
ค�ำนิยาม ความหมาย และการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถระบุคุณลักษณะของ
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยสรุป ดังนี้ (Salman & Uygur, 2010)

นักท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์จะมีความเต็มใจทีก่ า้ วออกมาจากวิถแี ห่งการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้วฒ
ั นธรรมและประสบการณ์ใหม่ ๆ และเป็น
นักท่องเที่ยวที่ชอบค้นหาทางเลือกใหม่ ยินดีที่จะไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ นอกจากนี้ยัง
มองหาประสบการณ์จริงในวันหยุดพักผ่อนที่สร้างสัมพันธภาพ การมีส่วนร่วมการ
เรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงจากภายใน ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพือ่ การพัฒนา
ทักษะของตนเอง คาดหวังประสบการณ์ทเี่ ปิดโอกาสให้มปี ฏิสมั พันธ์อย่างใกล้ชดิ กับชุมชน
ในท้องถิ่น
ดังนั้นในฐานะเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจึงจ�ำเป็นต้องสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้นัก
ท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต

การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
ท�ำให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสประสบการณ์
แบบคนท้องถิ่น
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แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มักมีพฤติกรรมและความต้องการ ดังนี้
1. นักท่องเที่ยวจะมีความสนใจและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ มีความต้องการสัมผัส
ประสบการณ์แบบคนท้องถิ่น หรือ การท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism และความใส่ใจด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยจากนักท่องเที่ยวสูงอายุที่จะมีจ�ำนวนมากถึง 2 พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2593
ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัว
2. จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ประชากรผู้สูงอายุ
(60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 21 ของประชากรโลก
ซึง่ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มพี ฤติกรรมการท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจ เป็นหลัก ค�ำนึงถึงปัจจัย
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นนักท่องเที่ยวที่พักนานและใช้จ่ายสูง
3. นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาว Gen-Y ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบคนท้องถิ่น
อย่างแท้จริง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ท�ำให้เกิด Sharing Economy
ซึ่งหมายถึงการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน หรือปล่อยเช่าสิ่งต่าง ๆ ที่เจ้าของไม่ได้ใช้งาน เช่น ที่พัก รถยนต์
อาหาร ฯลฯ ให้กบั บุคคลทีต่ อ้ งการสิง่ เหล่านีใ้ นช่วงระยะเวลาหนึง่ ตัวอย่างของ Sharing Economy
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการใช้ Social Media ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจะเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว (Customer Purchase Cycle)
จากแนวโน้มดังกล่าว ท�ำให้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า
ซึ่งเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้ มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการจัดการการท่องเที่ยว
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนลงมือสู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แบ่งเนื้อหา ดังนี้
3.1 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์				
3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3.3 โมเดลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การจัดการท่องเที่ยว
เชิงคุณค่าบนฐานความยั่งยืน						
3.4 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์			
		ขั้นการต่อยอด
ขั้นการเพิ่มค่า								
		ขั้นการหาจุดต่าง
ขั้นการสร้างกระแสของการท่องเที่ยว
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ต่อยอด

เพิ่มค่า
หาจุดต่าง
สร้างกระแส

3.1 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งส�ำคัญ 3 ประการ คือ 						
การต่อยอดจากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วยทุนทางสังคม วัฒนธรรม
และมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 			
เน้นการมีส่วนร่วมและประสบการณ์จริงด้วยการเรียนรู้ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมและ
มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 							
การสร้างความแตกต่างในการท่องเที่ยวโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการสร้างสรรค์
ผลงาน ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว
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3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีทั้งสิ้น
11 ปัจจัย คือ (Richards, 2010 : 7)

1. บริบท (Context)
แหล่งท่องเที่ยวจะต้องจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับสถานที่ของตน ซึ่งแต่ละสถานที่อาจจะแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับ สังคม วัฒธรรม เศรษฐกิจ จ�ำเป็น
ต้องน�ำปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาการ
จัดการการท่องเที่ยว

7. การมีอิสรภาพในการบริหารจัดการ
(Political Independence
and Artistic Autonomy)
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ควรจะ
ได้รับประโยชน์ทางการเมืองและ
โครงสร้างการด�ำเนินงานควรมีความ
อิสระในการจัดการท่องเที่ยว

8. การสื่อสารและการตลาดที่ดี
(Good Communication
and Marketing)
ก�ำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ที่ชัดเจน
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2. การมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น
(Local Involvement)
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดี
(Strong Content)
การจัดการท่องเที่ยวไม่ควรซ�้ำและสามารถ
มองเห็นความแตกต่างของแต่ละรูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยว

9. การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ
(Sufficient Funds)
งบประมาณที่ให้การสนับสนุน
ควรพร้อมส�ำหรับการใช้ด�ำเนินงาน

3. การมีพันธมิตร
(Partnerships)
การพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียแตกต่างกันซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญ
อาจรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรม สมาคม
อิสระท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจ การท่องเที่ยว
การบริการทางสังคม และองค์กรชุมชน

5. การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
(Clear Objectives)
มีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนและวัตถุประสงค์
จะต้องเอื้อต่อการพัฒนา

4. การวางแผนระยะยาง
(Long-term Planing)
การวางแผนล่วงหน้าการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการวางแผนทรัพยากร
ที่ส�ำคัญ

11. การเมือง (Political Will)
10. การมีผู้น�ำที่เข้มแข็งและทีมงานที่มั่นคง
(Strong Leadership and
Committed Team)
ผู้น�ำต้องวิสัยทัศน์และทักษะในการ
น�ำชุมชนและทีมงานควรมีความมุ่งมั่น
ในการท�ำงาน

โครงการต้องได้รับการสนับสนุน
ทางการเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

(อ้างอิง : Richards, 2010 : 7)
37

จากการศึกษา ทบทวนข้อมูล รวมถึงการศึกษาจากกรณีศกึ ษา
ที่ จั ด ว่ า เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเชิ ง สร้ า งสรรค์
ในต่างประเทศ รวมถึงการลงเก็บข้อมูลให้แหล่งท่องเที่ยว ท�ำให้ได้
โมเดลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้

3.3 โมเดลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าบนฐานความยั่งยืน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของการให้
ความส�ำคัญกับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ความโดดเด่นของ
ทรัพยากร (Tourism Resources and Local
Identity) ประกอบด้วย
- ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของทรัพยากร
(Identity)
- ความเป็นหนึ่งเดียว (Integrity)
- ความจริงแท้และดั้งเดิม (Authenticity)
2. การมีส่วนร่วมของเจ้าของแหล่งหรือเจ้าของทรัพยากร		
การท่องเที่ยว (People and Participation)
- ความต่างของวัฒนธรรม
(Cross Culture)
- ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
(More Participate)
3. ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่จะได้รับ
(Tourist Experience)
- การจัดการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์
(Hand in Experience)
- สร้างความจดจ�ำและประทับใจ
(Memorable)
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ความสมดุล
ในการบริ ห ารจั ด การ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ควรสร้างสมดุลใน 2 มิติ คือ
มิ ติ ข องการมุ ่ ง ตอบสนอง
ความต้ อ งการและความพึ ง
พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ ม า
เยือน และมิตขิ องเจ้าบ้านหรือ
เจ้าของทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล
ของการพัฒนาทั้งสองส่วน

การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในมิตขิ องการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ของเจ้าบ้านหรือเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว
- การบริหารจัดการบนฐานหลักการธรรมภิบาล และเป็นธรรม
คือการจัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และยึดหลักความพอเพียง
โดยอาศัยกฎกติการ่วมกัน
- ผู้น�ำที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์
- การมีส่วนร่วมของ							
ภาคีทุกภาคส่วน
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องค์ประกอบที่ 1

TOURSM RESOURCES
OR LOCAL IDENTITY
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
หรือความเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชนท้องถิ่น
องค์ประกอบที่ 2

PEOPLE AND
PARTICIPATION
ชุมชนกับการมีส่วนร่วม

CROSS CULTURE 				
ให้ความส�ำคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
MORE PARTICIPATE		
การมีส่วนร่วม

องค์ประกอบที่ 3

TOURIST
EXPERIENCE
ประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยว

องค์ประกอบของการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 		
ในมิติของการให้ความส�ำคัญ		
กับนักท่องเที่ยวหรือตลาด
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IDENITTY 		
ความเป็นอัตลักษณ์
INTEGRITY
ความเป็นองค์รวมและเอกภาพ
AUTHENTICITY
ความเป็นของแท้ดั้งเดิม

HAND ON EXPERIENCE
MEMORABLE		
การให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์ 		
ในการสร้างความความทรงจ�ำที่ประทับใจ

3.4 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ วิธีการ และหลักการของการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างคุณค่าจากประสบการณ์ โดยเน้นการสร้างความสมดุลของ

“ขั้นการต่อยอด” วิเคราะห์ทุนและความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

การวิเคราะห์ทุนเพื่อต่อยอด เป็นกระบวนการแรกของบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ คือ การส�ำรวจ วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวซึ่งแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ
- ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสรรค์
สร้าง อาทิ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ป่า เขา
ดอกไม้ แหล่งธรรมชาติที่โดดเด่นของท้องถิ่น

- ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น อาทิ วิถีการด�ำเนินชีวิต
วัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์

ซึง่ การวิเคราะห์นตี้ อ้ งพิจารณาอย่างถ่องแท้ กลัน่ กรองให้รถู้ งึ รากเหง้าทีแ่ ท้จริง และอัตลักษณ์
ของทรัพยากรท�ำการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ซึง่ ผูท้ จี่ ะอธิบายถึงรากเหง้าทีแ่ ท้จริงได้ดี คือ เจ้าของทรัพยากร
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ทุน มีดังนี้
1. การส�ำรวจ ค้นหา ศึกษาทุนทางทรัพยากร
หาความโดดเด่น อัตลักษณ์ และคุณค่าใน
เชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

2. จัดประเภทหรือจัดกลุ่มของทรัพยากร
อาทิ ทุนทางภูมิปัญญา ศิลปกรรม
ธรรมชาติ การบริหารจัดการ

3. เจ้ าของพื้ น ที่ ห รื อ ชุมชนร่วมกันประเมิน
ความโดดเด่ น ของทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
ค้ น หาพระเอกหรื อ นางเอกที่ โ ดดเด่ น เป็ น
เอกลั ก ษณ์ แ ละสามารถสะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์
ของพื้นที่ได้

4. ร่วมกันล�ำดับความโดดเด่นของทรัพยากร
การท่องเที่ยว

5. ร่วมกันคัดเลือกทรัพยากรที่เป็นพระเอก
หรือนางเอกมาด�ำเนินการประเมินความเป็นไป
ได้ในการน�ำมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยว เพื่อน�ำ
เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

6. ด�ำเนินการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน
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“ขั้นการเพิ่มค่า” สู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า...ด้วยการสร้างประสบการณ์
ในการท่องเที่ยว

การออกแบบประสบการณ์ส�ำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่า หมายถึง การน�ำทุนทาง
ทรัพยากรมาต่อยอดให้เป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ ว และก�ำหนดรูปแบบการให้บริการของสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวส�ำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถสื่อสารสู่นักท่องเที่ยวได้ดังนี้
- กิจกรรมส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว (Tourist
Activity) โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
พัฒนาขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่มีความลึกซึ้ง
บนฐานของอัตลักษณ์หรือความเป็นจริง
ของพื้นที่ ผูกโยงเกี่ยวพันกันกับทุนทาง
ทรัพยากรที่โดดเด่นตามที่ได้ส�ำรวจและ
คัดเลือกมาในขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ พั ฒ นาขึ้ น เน้ น การให้ นั ก
ท่องเทีย่ ว ได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมกับ
พื้นที่หรือชุมชนเจ้าของทรัพยากรอย่าง
แท้ จ ริ ง เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ ใ นการ
เดินทางท่องเที่ยว และสร้างคุณค่าทาง
จิตใจให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการ
มุง่ เน้นการสร้างการเรียนรู้ และเข้าใจซึง่ กัน
และกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของ
ทรัพยากร
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- การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว
(Tourism Interpretation) คือ การ
สร้างและพัฒนากระบวนการสื่อความให้
นักท่องเทีย่ วมีความเข้าใจและลึกซึง้ ในการ
เดินทางท่องเทีย่ ว โดยการสือ่ ความหมายนี้
อาจด�ำเนินการได้ทั้งการ สื่อความโดย
อาศัยคนท้องถิ่นหรือเจ้าของทรัพยากร
เป็นผูส้ อื่ ความ และการสือ่ ความโดยอาศัย
เทคนิคหรือเทคโนโลยีช่วยสื่อความ อาทิ
คู่มือการสื่อความหมาย หูฟัง ภาพยนตร์
เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการเตรียมการ
เพือ่ การสือ่ ความหมายนี้ จ�ำเป็นต้องค�ำนึง
ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
ที่มีความแตกต่างกันไปด้วย

- การสร้างเรื่องเล่า (Story Telling)
คือ การพัฒนาและสร้างเรื่องราวเรื่องเล่า
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว โดยเรือ่ งเล่านีต้ อ้ ง
อยู่บนฐานของความเป็นจริงแท้ และมีการ
สอดแทรกเนื้อหาที่สามารถท�ำให้นักท่อง
เที่ยวแต่ละกลุ่มเข้าใจและสนใจ ตลอดจน
สามารถเรียนรู้ได้

- การสร้างสรรค์สู่ของที่ระลึกเพื่อเพิ่ม
มูลค่า ของทีร่ ะลึกเป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ามารถ
ผู ก โยงเรื่ อ งราวของการท่ อ งเที่ ย วและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างดี อย่างไร
ก็ ต ามในการจั ด การกั บ ของที่ ร ะลึ ก นี้
ควรให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
สร้างสรรค์ขนึ้ หรืออาจจัดให้เป็นส่วนหนึง่
ของกิจกรรมการท่องเทีย่ วร่วมไปด้วย อาทิ
การทอผ้ า หรื อ ย้ อ มผ้ า เป็ น ของที่ ร ะลึ ก
และให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วน� ำ กลั บ การให้
นักท่องเที่ยวท�ำขนมไทยหรืออาหารไทย
และสามารถน�ำกลับไปเป็นของทีร่ ะลึกหรือ
ฝากเพือ่ นและญาติพนี่ อ้ ง ซึง่ กระบวนการ
ให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ในการ
ทดลองสร้างสรรค์ของที่ระลึกขึ้นมาเอง
จะท�ำให้ของนัน้ เกิดคุณค่าและมูลค่าในมุม
มองของนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย

สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการจัดการการเพิม่ ค่าให้กบั การท่องเทีย่ ว คือ การพัฒนาให้ตอบโจทย์
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ มีความเต็มใจที่ก้าวออกมาจากวิถีแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม มองหาทางเลือกใหม่ มองหาประสบการณ์จริงในวันหยุด
พักผ่อนที่สร้างสัมพันธภาพ การมีส่วนร่วมการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาทักษะของตนเอง และมีความคาดหวังประสบการณ์
ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่น
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“ขั้นการหาจุดต่าง” สร้างความโดดเด่นบนฐานอัตลักษณ์ สู่การเพิ่มมูลค่า
ทางการท่องเที่ยว
การสร้างสรรค์อัตลักษณ์เพื่อหาจุดต่าง หมายถึง การสร้างสรรค์ประสบการณ์ส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ วแบบทีไ่ ม่เหมือนใคร บนฐานของทุนทางทรัพยากรการท่องเทีย่ ว โดยมีหลักการ 3 ด้านดังนี้
- การสร้างความรู้สึกของการ
เป็นเจ้าของ ทั้งส่วนของชุมชน
และนักท่องเที่ยว โดยในมุม
ของชุมชน จะเกี่ยวข้องกับการ
สืบทอด สืบต่อ การเล่าเรื่อง
ของตนเอง การสร้างความเป็น
หนึ่งเดียว สร้างกฎระเบียบ
ในการควบคุมการพัฒนา โดย
สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง
(เช่นการสร้างงาน สร้างอาชีพ)
การเรียนรู้จากคนรุ่นเก่ารับฟัง
จากคน รุน่ เก่า ชุมชนจะท�ำงาน
กันเป็นกลุม่ รุน่ พีส่ ง่ ต่อรุน่ น้อง
มีการสร้างสวัสดิการจากการ
ท่องเที่ยว จากผลประโยชน์
ของการท่องเที่ยว
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- การสร้างความรูส้ กึ ของการได้
เป็นหนึง่ เดียว หาทีอ่ นื่ ไม่ได้ และ
ไม่ซำ�้ ใคร คือ การพัฒนากิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร
ทางการท่องเทีย่ วโดยอาศัยฐาน
ทรั พ ยากรที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์
ตามที่ ไ ด้ ป ระเมิ น และก� ำ หนด
ศั ก ยภาพไว้ ใ นขั้ น ตอนที่ 1
อย่ า งไรก็ ต ามหากวิ เ คราะห์
เฉพาะทรั พ ยากรอาจะพบว่ า
อาจมีความคล้ายคลึงกับที่อื่น
ดังนั้น ในการท�ำให้เกิดความ
แตกต่ า งได้ คื อ การสร้ า ง
กระบวนการในการให้ บ ริ ก าร
ที่ไม่เหมือนหรือไม่ซ�้ำกับพื้นที่
อื่นก็เป็นได้ อาทิ กิจกรรมการ
ท�ำตุง ซึ่งมีหลายที่ท�ำคล้ายกัน
ดังนั้น เพื่อท�ำให้เกิดความต่าง
จึงได้น�ำความเชื่อจากเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์มาเพิ่มเติม
เป็นกิจกรรมการตัดตุงเท่าความ
สูงของนักท่องเที่ยว โดยจะให้
นักท่องเที่ยวตกแต่งตุง และน�ำ
ตุงที่ตนเองสร้างได้มาถวายพระ

- การสร้างความรู้สึกของการ
มี ส ่ ว นร่ ว ม คื อ การสร้ า ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบให้
เจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสร่ ว มกั น ในการลงมื อ
ปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยว
และท�ำให้นักท่องเที่ยวมีความ
รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของ
กิ จ กรรมของพื้ น ที่ ไม่ ส ร้ า ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพียงแค่
ให้นักท่องเที่ยวชม หรือดูการ
สาธิตเท่านัน้ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ ว
รู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่า
ทั้งคุณค่าต่อตนเอง คุณค่า
ต่อสังคม อาทิ กิจกรรมการเชิง
แบบอาสาสมัคร (Volunteer
Tourism)

“ขั้นการสร้างกระแสของการท่องเที่ยว” ด้วยการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงคุณค่า
การสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเน้นการน�ำเสนอเนื้อหา (Massage) ของการสื่อสาร คือ
“ความเป็นอัตลักษณ์ ประสบการณ์ และความประทับใจในการมีสว่ นร่วมของการเป็นส่วนหนึง่ ของการ
สร้างประสบการณ์ทางการท่องเทีย่ วโดยในการสร้างสื่อ ควรสร้างให้เหมาะสมส�ำหรับกลุ่มนักท่องเทีย่ ว
แต่ละกลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ: การสื่อสารด้วยข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นส่วนส�ำคัญ นักท่องเที่ยว
กลุ่มทั่วไป: เน้นการสื่อสารภาพรวม
ขั้นตอนในการสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสื่อสารการตลาด
การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า ด�ำเนินการได้ดังนี้
- วิเคราะห์และก�ำหนดนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ต้องสื่อสาร
- คัดเลือกรูปแบบของสื่อที่ต้องการสื่อสาร
- พัฒนางานสื่อประชาสัมพันธ์ ค้นหาข้อความ
หรือ message ที่จะสื่อ
- ด�ำเนินการสื่อสาร เพื่อสร้างกระแส
- ประเมินผลการสื่อสาร
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ส่วนที่ 4 แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากกรณีศึกษา
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2 แหล่ง
เนื้อหาในส่วนนี้ได้จากการลงพื้นที่จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
ร่วมวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยอาศัยแนวทางและขั้นตอนบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 3 คือ การวิเคราะห์ทุน ทรัพยากร หรือ
การต่อยอด การเพิม่ คุณค่าโดยการออกแบบประสบการณ์สำ� หรับนักท่องเทีย่ ว การหาจุดต่าง
และการสร้างกระแสที่จะท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร		
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก-หมู่บ้านท่องเที่ยวแม่ก�ำปอง
อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ		
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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จากการประชุมสรุปแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงตีนตกและชุมชนท่องเที่ยวแม่ก�ำปอง จังหวัดเชียงใหม่

ขั้นการวิเคราะห์ทุนเพื่อการต่อยอด จากการประชุมและการศึกษาทุนทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของแหล่งท่องเที่ยว พบความโดดเด่นของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ดังนี้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
1. วิถีเกษตรที่สูง
		
- การปลูกกาแฟ
		
- การผลิตฟาแลนนอปซิส
		
- การผลิตเห็ด สปอร์เห็ด
		
- การแปรรูปกาแฟอราบีก้า
		
- การผลิตวนิลา
		
- ผักระบบมาตรฐาน GAP 8 ชนิดพืช
2. ผาน�้ำลอด ธรรมชาติ

- ชาขาว
- น�้ำผึ้งขม
- งานหัตถกรรม
- ภูมิปัญญา องค์ความรู้
- การผลิตไม้กระถาง
- การปลูกไม้ผล

ทรัพยากรการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ก�ำปอง
1. ธรรมชาติ ทุนทางธรรมชาติที่โดดเด่น ดิน น�้ำ ป่า อากาศเย็นสบายทั้งปี จุดชมวิว
2. สังคม วิถีของคนในหมู่บ้าน เช่น การท�ำเมี่ยง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบ้านแม่ก�ำปอง และ
ก�ำลังต่อยอดด้วยการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เมี่ยง เพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้รู้ถึงวิถีของชุมชน
การปลูกกาแฟ การเลี้ยงผึ้ง อาหาร รวมถึงวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านแม่ก�ำปอง
3. วัฒนธรรม พระอุโบสถกลางน�้ำ เป็นอุโบสถที่ผู้หญิงสามารถเข้าไปข้างในได้ ใช้น�้ำแทน
หินพัทธสีมา เขาวงกต พิธีการเข้าวงกต ซึ่งจัดขึ้นในช่วงประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง
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ขั้นการออกแบบประสบการณ์ส�ำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่า

แนวทางการออกแบบประสบการณ์ส�ำหรับนักท่องเที่ยว
1. กิจกรรมการร่วมชมการสาธิตเรื่องการเกษตร เชื่อมโยงไปสู่ชุมชน การอัดก้อนเห็ด
การเรียนรู้การปลูกเมี่ยง ผัก ไม้ผลเมืองหนาว ชมการเก็บกาแฟ การท�ำหมอนใบชา
2. กิจกรรมการร่วมท�ำอาหารท้องถิ่น เช่น ไข่ทอดใบตอง
3. กิจกรรมการชง ชิมกาแฟ
4. กิจกรรมการที่พักร่วมกับชุมชนเพื่อชื่นชมบรรยากาศของหมู่บ้านกลางหุบเขา
5. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อชุมชน แหล่งสร้างสรรค์ รักษาชุมชน
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอนเย็นอาจจะมีเวที
การแลกเปลี่ยนระหว่างกรรมการดูแลแหล่งกับนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวสะท้อน
ความรู้สึก ความคิด เพื่อการพัฒนาต่อยอด
7. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การจัดฐานเรียนรู้ ท�ำขนม
(ขนมจ๊อก) การท�ำบายศรี
8. กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณค่า เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักท่องเที่ยว
เช่น สุขภาพ แปลงผัก เกษตรแนวตั้ง
9. กิจกรรมเชื่อมโยงประเพณี เช่น สีผึ้ง ภูมิปัญญา ฝ้าย
10. กิจกรรมการท�ำตุง นักท่องเที่ยวท�ำเท่ากับขนาดความสูงของตนเองชุมชนจะเป็น
ผู้เตรียมไว้เบื้องต้น นักท่องเที่ยวมาต่อยอดตกแต่ง น�ำไปถวายพระด้วยตนเอง
เพื่อถวายพระพุทธเจ้าเท่ากับตนเองนับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่
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ขั้นการสร้างอัตลักษณ์เพื่อการหาจุดต่าง

แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดต่าง มีดังนี้
1. การสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ทั้งส่วนของชุมชน และนักท่องเที่ยว โดยในมุม
ของชุมชน จะเกี่ยวข้องกับการสืบทอด สืบต่อ การเล่าเรื่องของตนเอง การสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียว สร้างกฎระเบียบในการควบคุมการพัฒนา โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ การเรียนรู้จากคนรุ่นเก่ารับฟังจากคนรุ่นเก่า
ชุมชนจะท�ำงานกันเป็นกลุ่มรุ่นพี่ส่งต่อรุ่นน้อง มีการ สร้างสวัสดิการจากการท่องเที่ยว
จากผลประโยชน์ของการท่องเที่ยว
2. การสร้างความรู้สึกของการได้เป็นหนึ่งเดียว และหาที่อื่นไม่ได้
3. การท�ำตุง เท่าความสูงของนักท่องเที่ยว ตกแต่ง ถวายพระ
4. การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม
5. การสื่อสาร/เล่าเรื่อง สู่นักท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนที่มี
ร่วมกัน เช่น การอธิบายความเป็นอัตลักษณ์ ดินดี อากาศเย็น อันเนื่องมาจากชุมชน
ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม การเกิดขึ้นของไฟป่า กาแฟ ออแกนิคอธิบายด้วยอัตลักษณ์
GI ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ ในการปลูกกาแฟ เมล็ดอาจจะไม่สวยงาม แต่เป็นเมล็ดที่ปลูก
ตามธรรมชาติ เมี่ยง ไม่มีปุ๋ย ไม่ใส่ยา ภูมิปัญญาการปลูกเมี่ยง “จดหน่วยเมี่ยง
การขยายพันธุ์ใบเมี่ยง” อธิบายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเพิ่มคุณค่า มูลค่า

ขั้นการสร้างกระแสการท่องเที่ยว

แนวทางการสร้างกระแสการท่องเที่ยว
1. การใช้สื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออินเตอร์เนต
2. การสร้างสื่อควรสร้างให้เหมาะสมส�ำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
3. นักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ: การสื่อสารด้วยข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นส่วนส�ำคัญ
4. นักท่องเที่ยวกลุ่มทั่วไป: สื่อสาร
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ผลการจัดประชุมเพื่อจัดท�ำแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพิจารณา
คู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชด�ำริ
อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ขั้นการวิเคราะห์ทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากการ
ประชุมได้สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของทรัพยากรของแหล่งโครงการเกษตรไร้สารพิษในโครงการ
พระราชด�ำริ มีดังนี้
1. ทุนมนุษย์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร รวมถึงหลักปฏิบัติที่คนในเครือข่ายยึดถือ
2. กสิกรรมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม การด�ำรงชีพ
3. สิ่งแวดล้อม
4. สังคม
5. การด�ำรงชีพ
6. ความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ “มาสัมผัสที่นี่แล้ว สามารถเอาสิ่งที่ได้ไปเลี้ยงชีพได้จริง”
7. วิถี “คนปลูกผัก”
ขั้นการออกแบบประสบการณ์ส�ำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่า
แนวทางการออกแบบประสบการณ์ส�ำหรับนักท่องเที่ยว
กิจกรรม เล่าเรื่อง ผัก....คนปลูกผัก (เช้าเรียน...บ่ายท�ำ....ค�่ำสรุป)
กิจกรรม ผัก แปลงผัก คนปลูก การเก็บผัก สหกรณ์จ�ำหน่าย (ตลาด)
กิจกรรม การ รู้ ฟัง ท�ำ “ผักมีน�้ำใจ ผักมีหัวใจ"
กิจกรรมรู้จัก บ้านผัก....โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
กิจกรรมรู้จัก การปลูกผัก......และแนวคิดการปลูกผัก
กิจกรรมฤดูฝน กะหล�่ำปี มะเขือม่วง มะเขือยาว
กิจกรรมฤดูหนาว ผักสลัด
กิจกรรมฤดูฝน ผักผลอดสารพิษ
กิจกรรมรู้จัก ..ศิลปินปลูกผัก
กิจกรรมรู้จัก ....แนวคิด การอยู่ได้ด้วยธรรมชาติ....พึ่งพิงธรรมชาติ
กิจกรรมการท�ำอาหารจากผัก การกินอาหารจากผลผลิตธรรมชาติ
กิจกรรมการอธิบายให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ธรรมชาติ รับความรู้เรื่องสารอาหาร
เพื่อสุขภาพ
กิจกรรมการล้อมวงสนทนา “เรื่องเล่า ของ...ผัก” “ครอบครัวผัก”
ปิ้งย่าง...จากคนปลูกผัก (เห็ด กล้วย ตามท้องถิ่นและตามฤดูกาล)50

กิจกรรมการชมวิวบนเขา ออกก�ำลังกาย ตื่นในเวลาที่เห็นลายมือ
กิจกรรมการเก็บผัก จันทร์ พุธ ศุกร์
กิจกรรมปลูกผักใส่กระถาง แต่งกระถาง DIY
กิจกรรมการเป็นเจ้าของแปลงผัก การแปรรูปผัก ท�ำผักดอง กิมจิผัก
กิจกรรมเล่าเรื่อง ผัก....คนปลูกผัก (เช้าเรียน...บ่ายท�ำ....ค�่ำสรุป) ระยะสั้น
เช่น 2 - 3 ชั่วโมง
ไปแปลงผัก
เก็บผัก
ปลูกผักใส่กระถาง กระป๋อง เอากลับบ้าน
ท�ำสลัดโรล ท�ำน�้ำสกัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง “วิถีเกษตรและกสิกรรมธรรมชาติ”
Farm Stay พัก และมาเรียนรู้กับเจ้าของ หรือเกษตรกร
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ คลังอาหารจากธรรมชาติ ป่า 30 ไร่
ป่าเปียก สร้างสรรค์ธรรมชาติ
กิจกรรมฝายมีชีวิต
โครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน
กิจกรรม DIY ได้ท�ำ เอากลับบ้าน เช่น น�้ำยาเอนกประสงค์ ซอส เมล็ดพันธุ์ผัก
ผักกอง กิมจิ การผักสลัด 								
กิจกรรมเดือนธันวาคม ทุกปี งาน “คนต้นเรื่อง ...ก้าวตามรอยพ่อ”
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ขั้นการสร้างอัตลักษณ์เพื่อการหาจุดต่าง
แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดต่าง โดยอาศัยเรื่องราวของ “คนกับผัก” มาเป็นแนวทาง
โดยสามารถสร้างอัตลักษณ์ต่อยอดได้ดังนี้
1. การสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ทั้งส่วนของชุมชน และนักท่องเที่ยว
โดยในมุมของชุมชน จะเกี่ยวข้องกับการสืบทอด สืบต่อ การเล่าเรื่องของตนเอง
การสร้างความเป็นหนึ่งเดียว
2. การสร้างความรู้สึกของการได้เป็นหนึ่งเดียว และหาที่อื่นไม่ได้
3. สร้างจิตวิญญาณของการเกษตรไร้สาร
4. การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม
5. การสื่อสารด้วยเรื่องเล่า ไปสู่นักท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาของชุมชน
ขั้นการสร้างกระแสการท่องเที่ยว
แนวทางการสร้างกระแสการท่องเที่ยว โดยอาศัยข้อความที่สื่อให้เห็นถึงวิถีเกษตร อาหารและความ
ปลอดภัยในชีวิต “เป็น อยู่ คือ” โดยสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มคนรักสุขภาพ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ต้องการกลับมาด�ำรงชีวิตที่บ้าน
กลุ่มศึกษาดูงาน
กลุ่มทั่วไป
โดยใช้สื่อหลัก คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

ประเทศไทย มีความโดดเด่นของทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะมาเติมเต็ม
คุณค่าของทรัพยากร และท�ำให้ประเทศไทยเรา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถสร้าง
ประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
ได้อย่างยั่งยืน
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