
นําเสนอโดย 
บจก.อินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 

21 มกราคม 2556 

 
 
    

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)    
โครงการสงเสริมการลงทุนธุรกิจทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

(Creative Tourism)



คํานํา  
 
การศึกษา “โครงการสงเสริมการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  (Creat ive 

Tour ism)” ในครั้ งนี้  กองประสานการลงทุน  การทอง เ ที่ยวแหงประ เทศไทย  ได
มอบหมายให  บริษัท  อินฟอร เมชั่น  โพรวายเดอร  แอนด  คอนซัลแตนท  จํากัด  ( IP&C) 
เปนผูศึกษา  เพื่อจัดทําชุดขอมูล  และนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการสง เสริมการ
ลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 
ในการศึกษาดังกลาวบริษัทฯ  ไดรับความชวย เหลือ โดยการ ใหสัมภาษณ  ให

ขอมูลและความคิดเห็นที่ เปนประโยชน  จากหนวยงานภาครัฐทั้ ง ในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  สถานประกอบการภาคเอกชน  ตลอดจนสมาคม  /  องคกรตางๆ  ที่ เกี่ยวของทั่ว
ประเทศ บริ ษัทฯ  ใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี้ดวย  

 
บริษัทฯ  หวัง เปนอยา งยิ ่ ง วา ก า รศึกษาตาม โคร งการของการทอ ง เ ที่ย วแหง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย  ใ น ค รั ้ ง นี ้จ ะ ส า ม า ร ถ เ อื ้อ ป ร ะ โ ย ช นต อ ก า รพัฒน า ก า ร ทอ ง เ ที ่ย ว เ ช ิง
สรางสรรคของประเทศ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยาง
มีบูรณาการและบังเกิดผลทางปฏิบั ติอยางเปนรูปธรรม   

 
  

  บริษัท  อินฟอรเมช่ัน  โพรวายเดอร  แอนด  คอนซัลแตนท  จาํกัด  
มกราคม   2556 
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บทนํา  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
 

1.  จัดทําขอมูลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรดานการหารายได 
2. สงเสริม และประชาสัมพันธใหภาคธุรกิจพัฒนาตอยอด หรือสรางกิจกรรม และบริการทางการทองเที่ยว

ใหมๆ เพื่อสนองกลุมตลาดที่มีความตองการและพฤติกรรมตามแนวการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
3. จัดทําชุดขอมูลทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการทําตลาดตามแนวการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของ

หนวยงานดานการตลาดภายใน ททท.  
4. จัดทําชุดขอมูลเปน Content ใหม สําหรับ upload บนเว็บไซตภูมิสารสนเทศการลงทุนดานการ

ทองเที่ยวใหสอดรับแนวทางการทําการตลาดของ ททท. 
 

ขอบเขตการศึกษา  
 

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 1  คือ การทองเที่ยวที่เนนการเรียนรูในเรื่องศิลปะ 
วัฒนธรรม และเอกลักษณของสถานท่ีผานประสบการณตรงและการมีสวนรวมกับผูเปนเจาของวัฒนธรรม     

ดังนั้น การศึกษาขอมูลการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในครั้งนี้ จะครอบคลุมประเภทของการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค 4 ประเภทหลัก โดยมีขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี้ 
 

1. ธุรกิจเปาหมาย : ประกอบดวย 
 กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 

กลุมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร โบราณคดี 
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม สามารถแบงเปน 2 กลุมยอย คือ  

1.1) กลุมแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression) เชน 
ศิลปะงานฝมือ เทศกาล งานประเพณีตางๆ เปนตน 

1.2) กลุมที่ต้ังทางวัฒนธรรม (Cultural sites) เชน โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร
พิพิธภัณฑ เปนตน  

                                                 
1
 UNESCO Santa Fe International Conference on Creative Tourism, 2008  
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 กลุมวิถีชีวิต (Lifestyles) 

กลุมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ความเปนอยู การดํารงชีวิตหรือวิถีการ
ประกอบอาชีพของคนทองถิ่นหรือชาวพื้นเมือง หรือวิถีชีวิตเฉพาะกลุมของชนกลุมนอย
หรือชนเผาตางๆ สามารถแบงเปน 2 กลุมยอยคือ   

2.1) วิถีชีวิตของสังคมเมือง เชน ยานการคาโบราณ ยานสําเพ็ง ยานเยาวราช ยาน
บางลําพู ยานเมืองเกานาน และยานเมืองเกาแปดริ้ว เปนตน  

2.2) วิถีชีวิตสังคมชนบท เชน หมูบานชางตากลาง อ.ทาตูม จ.สุรินทร ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี ตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม การเลี้ยงนกเขา อ.จะนะ จ.
สงขลา การทํานา การทอผา และการทําเครื่องปนดินเผา เปนตน  

 

 กลุมศิลปะ (Arts) 

กลุมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคบนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม สามารถแบงเปน 2 กลุม
ยอยคือ  

3.1) งานศิลปะ (Visual arts) เชน การวาดภาพ รูปปน และวัตถุโบราณ เปนตน  

3.2) ศิลปะการแสดง (Performing arts) เชน การแสดงดนตรีพื้นบาน การแสดง
นาฏศิลป และการแสดงละคร เปนตน    

 

 กลุมสินคาที่ตอบสนองความตองการที่แตกตาง (Functional Creation) 

กลุมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่สรางสรรคสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยวที่มีความตองการแตกตางกัน เนนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณ โดยมีการจัดการไวลวงหนา มีครูผูสอนท่ีชํานาญ และมีการฝกปฏิบัติ 
(Workshop) เชน การฝกสมาธิ การเรียนทําอาหารไทย, การเรียนมวยไทย และ การเรียน
นวดแผนไทย เปนตน นอกจากนี้ ยังรวมถึงแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น (Man Made) 
เปนการจําลองแหลงทองเที่ยวขึ้นมาใหม โดยการสรางสรรคกิจกรรมทองเที่ยวผนวกกับ
ทุนทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ 

 
 

2. พ้ืนที่ที่ทําการศึกษา 
  

พ้ืนที่เปาหมาย : พื้นที่ที่มีสินคา กิจกรรม ธุรกิจ และบริการทางการทองเที่ยว ตามแนวการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) โดยแบงพื้นที่เปาหมายออกเปน 2 กลุมพื้นที่ ดังนี้ 
 

 พ้ืนที่เปาหมายหลัก : เปนพื้นที่ที่จะทําการสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ประสบความสําเร็จ และผูประกอบการที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาตอยอดใหเปนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อรวบรวมขอมูลของผูประกอบการท่ี
ใหบริการทองเที่ยวตามประเด็นการศึกษาที่กําหนดไว ดังนี้ 
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 ภาคกลาง 
 กรุงเทพมหานคร 
 สมุทรสงคราม 

 ภาคเหนือ 
 เชียงใหม 
 นาน 

 ภาคใต 
 ภูเก็ต 
 พังงา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นครราชสีมา 
 เลย 
 

 พ้ืนที่เปาหมายรอง : จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่เปาหมายหลัก โดยเปนพื้นที่ที่
รวบรวมจากขอมูลทุติยภูมิ เชน ฐานขอมูลของบริษัท อินฟอรเมชั่น โพรวายเดอร แอนด 
คอนซัลแตนท จํากัด รายชื่อในสมุดโทรศัพท รายชื่อจาก Internet และขอมูลจากบริษัท
นําเที่ยว เพื่อรวบรวมขอมูลธุรกิจการทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอยอดใหเปน
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตามประเด็นการศึกษาที่กําหนดไว  

 

ประเด็นการศึกษา   
 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Desk Research) เพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบัน (Situation Analysis) 
ของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 ศึกษาภาพรวมของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism)  

 แนวคิด/นิยามการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 ภาพรวม และสถานการณโดยรวมของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 นโยบาย และปจจัยที่สนับสนุน / เปนอุปสรรคตอการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 ศึกษาแนวโนมตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 

2. ศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง (Market Behavior) ของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 ศึกษาขอมูลของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 ศึกษาขอมูลของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
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3. การสํารวจขอมูลสินคา ธุรกิจและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 สํารวจ/รวบรวมขอมูลสินคา ธุรกิจและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 จัดทํารายชื่อ (Business Directory) สินคาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค จําแนกตามประเภท
สินคาและพื้นที่ 

 

4. กรณีศึกษา (Case Study) : ศึกษาสินคา ธุรกิจและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มีศักยภาพหรือ
ประสบความสําเร็จ 

 บริบทหรือสภาพปจจุบันของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (กรณีศึกษา) 

 ศึกษาปจจัยความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (กรณีศึกษา) 
 

5. จัดทําส่ือประชาสัมพันธการประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 จัดทําในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
 

วิ ธีการศึกษา  
 

1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 การวิจัยเอกสาร : ศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากรายงานขอมูลดานวิชาการ และขอมูลสถิติ 

จากส่ือส่ิงพิมพ วารสาร และเอกสารส่ิงพิมพตางๆ 
 การทบทวนวรรณกรรม (Documentary Review)  รวบรวมแนวคิดทฤษฎี ตําราวิชาการและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน และพฤติกรรมของนักทองเท่ียวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  

 รวบรวมฐานขอมูล (Database) สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เบื้องตนจากแหลงขอมูลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชน 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 กรมทรัพยสินทางปญญา 
 กรมการพัฒนาชุมชน 
 หนังสือ Directory /สมุดโทรศัพท 
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2. การสํารวจภาคสนาม (Field Survey) 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและครอบคลุมขอบเขตการศึกษา จึงกําหนดวิธีการสํารวจภาคสนาม

ออกเปน  2 สวน ไดแก 
 

2.1  การสัมภาษณเจาะลึก (In depth-interview)  
โดยการสัมภาษณตัวตอตัว (Face to Face Interview) ดวยการใชแบบสอบถาม 

(Questionnaires) เปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

 กรณีศึกษา : 9 ราย 
 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  จังหวัดกรุงเทพฯ 
 มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  จังหวัดกรุงเทพฯ 
 ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 เมืองเกาเชียงคาน  จังหวัดเลย 
 ฟารมโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย  จังหวัดพังงา 
 เมืองเกาภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส  จังหวัดภูเก็ต 
 บานถวาย หมูบานหัตถกรรมไมแกะสลัก  จังหวัดเชียงใหม 
 ชุมชนบานหาดผาขน  จังหวัดนาน 

 กลุมผูเช่ียวชาญ /ผูกําหนดนโยบาย  : 10 ราย   
 กรมทรัพยสินทางปญญา 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 กรมการพัฒนาชุมชน 
 องคการบรหิารการพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 สมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรกัษและผจญภัย (สทอ.) 
 สมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 
 สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ 
 สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว 

 
2.2 การสัมภาษณทางโทรศัพท (Telephone Interview) 

การสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ประสบความสําเร็จ และ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มีศักยภาพ ในพื้นที่เปาหมายทั้งที่เปนจังหวัดทองเที่ยว
หลัก และจังหวัดทองเที่ยวรอง โดยวิธีสัมภาษณทางโทรศัพท (Telephone Interview) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่มีประเด็นคําถามสําคัญเปนเครื่องมือในการวิจัย เพื่อใหไดขอมูล
ครอบคลุมผูประกอบการทุกพื้นที่ 
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การจัดทํารายชื่อ  (Business Directory)  

จัดทํารายชื่อ (Business Directory) สินคาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จําแนกตามประเภทสินคาและ
พื้นที่ โดยระบุรายละเอียดจําเพาะของแตละแหง ดังนี้ 

 ชื่อ 
 ที่อยู 
 จังหวัดท่ีต้ัง 
 เบอรโทรศัพท / เบอรโทรสาร 
 Web site และ Email address  
 ประเภทของสินคา/ธุรกิจ/บริการ (Business Types) 
 ส่ิงอํานวยความสะดวก  
 จุดเดน/อัตลักษณของสินคาและบริการ 

 

การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ ธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

1. จัดทําในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 
 แนะนํารูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจของผูประกอบการ  
 นําเสนอตัวอยางการประกอบธุรกิจ (Success Stories) ธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่

ประสบความสําเร็จและนาสนใจ แตละประเภทสินคา จํานวน 9 ราย 
2. สรางโปรแกรมรองรับเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธทาง Internet, E-book และ CD-ROM Multi-

Media และใชโปรแกรมที่สามารถ Upload ขอมูลบนเว็บไซตของ ททท. ได 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 

1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method)  
นําผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ ทั้งแนวความคิดและมุมมองที่ไดจากการ

สัมภาษณมาเปนพื้นฐานในการวิเคราะหอยางองครวม (Holistic View) ดวยการบรรยายเชิงพรรณนา 
ประกอบผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตามหลักวิชาการ โดยแสดงในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ แผนภูมิ 
การแจกแจงความถี่  

 ศึกษาและวิเคราะหสถานการณปจจุบัน (Situation Analysis) ของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
ศึกษาและทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคของประเทศไทยและ
ตางประเทศ 
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 ศึกษาและวิเคราะหแนวนโยบายการพัฒนาและขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้งของ
ประเทศไทยและตางประเทศ โดยไดมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
ตางประเทศ (Best Practices/ Cross country Comparison Analysis) ในดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนทางลัดของการไดมาซึ่งองคความรู/
ประสบการณที่เปนทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของประเทศตางๆ  

 ประเมินปจจัยแวดลอม (Enabling Factors) ที่เปนอุปสรรคหรือสนับสนุนความสําเร็จของการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบและประเด็นสําคัญสําหรับการ
จัดทําแผนการพัฒนา รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางมี
บูรณาการ 

 
2) การวิเคราะหเชิงลึก (In-depth Analysis)  
 การวิเคราะหโดยใชหลัก SWOT Analysis การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก (External 

Environment) และสภาวะแวดลอมภายใน (Internal Environment) ของการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค  และพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง (Strength) และจุดออน 
(Weakness) ตลอดจนพิจารณาถึงปจจัยภายนอกท่ีกอใหเกิดโอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat)   

 วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัด เพื่อชี้ประเด็นความไดเปรียบและโอกาส รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของไทย 

 

ขอจํากัดของการศึกษา  
 

  ขอมูลทางสถิ ติ   
ยังไมมีหนวยงานใดจัดเก็บขอมูลเชิงสถิติการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้งในดานอุปสงคและอุปทาน
อยางเปนรูปธรรม 

  การสํารวจภาคสนาม  
ปญหาการเกิดอุทกภัยและฝนตกหนักในพื้นที่เปาหมาย สงผลใหการสัมภาษณและเก็บขอมูลจาก
กลุมเปาหมายตองหยุดชะงักลงชวงหนึ่ง 
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นิยามศัพท เฉพาะ  
 

 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  (Creative Tourism)  
การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดเรียนรู เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ

เอกลักษณของชุมชนหรือสถานท่ีนั้นๆ จากประสบการณตรง หรือรวมสรางประสบการณดีดีกับเจาของ
วัฒนธรรม หรือมีปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่ ทั้งจากการพูดคุย ทดลองทํา และการใชชีวิตรวมกัน 

 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (Cultural  and Heritage Tourism)  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหคํานิยามวา คือ การ

ทองเท่ียวที่มุงเรียนรูจากวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร เพื่อใหเกิดโลกทัศนใหมๆ ที่กวางไกล จาก
การมีประสบการณในแหลงวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณเฉพาะถิ่น  

 

 ทุนวัฒนธรรม  (Cultural  Capital)  
สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ไดใหความหมาย ทุนวัฒนธรรม คือ ส่ิงที่ดีงามที่คนในอดีตคิด 

ทําขึ้น แสดงออกและสืบทอดดวยการปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งส่ิงที่จับตองไดและจับตองไมได ดังนี้ 1) ทุนวัฒนธรรม
ชนิดจับตองได (Tangible) เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องแตงกาย อาหาร และผลงานทางศิลปะ เปน
ตน และ 2) ทุนวัฒนธรรมชนิดจับตองไมได (Intangible) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความคิด 
ความเชื่อ ภาษา ศิลปะการแสดง และวิถีชีวิต เปนตน 

 

 เอกลักษณ   
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายวา ลักษณะที่เหมือนกันหรือมี

รวมกันหรือลักษณะที่แสดงความเปนอยางเดียวกันของคนในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งแตกตางจากลักษณะรวมของ
คนในสังคมอื่น เชน ชุมชนนี้มีเอกลักษณอยูที่การทอผาจก หมายความวาคนในชุมชนนี้มีอาชีพทอผาจก
เหมือนๆ กันหมด ซึ่งสวนใหญนิยมใชคําวา “เอกลักษณ” ในความหมายวาลักษณะอันเปนเฉพาะมีหนึ่งเดียว
ของส่ิงๆ หนึ่ง เชน ภาษาไทยและธงชาติไทยเปนเอกลักษณของชาติไทย เปนตน 

 

 อัตลักษณ2  
หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตังบงชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือ

ประเทศนั้นๆ ซึ่งตัวบงชี้ลักษณะเฉพาะอาจมีมากกวาหนึ่งอยาง เชน มีลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงกวา
รอยละ 60 ของพ้ืนที่ ภูมิอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้งป วัฒนธรรมทองถิ่นที่นับถือผีสางเทวดา หรือรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบบานชั้นเดียวยกพื้นสูง เปนตน  

อัตลักษณประจําทองถิ่นตน แบงออกไดเปน  5 หมวด ดังนี้ 
1. อัตลักษณดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สถานภาพทางธรรมชาติ 
2. อัตลักษณดานประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ตํานาน การละเลน ดนตรี 
3. อัตลักษณดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปตยกรรม 
4. อัตลักษณดานภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งประดิษฐ 
5. อัตลักษณดานวิถีความเปนอยู การใชชีวิต การแตงกาย การใชภาษา วิธีคิด การตกแตง 

ลักษณะบานที่พักอาศัย เปนตน 

                                                 
2
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเรื่อง การมุงเนนอตัลักษณพื้นถ่ินอยางสรางสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย, 

คณะทํางานเศรษฐกิจภาคบริการและการทองเที่ยว สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



 
 
 

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) เปนทิศทางใหมของการทองเท่ียวในปจจุบัน  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยว จากยุคสมัยแรก1ที่มุงเนนการทองเที่ยว
ชายทะเล (Beach Tourism) เพื่อการพักผอนหยอนใจเปนหลัก ไดเปลี่ยนไปสูยุคท่ีสอง คือ การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  ที่นักทองเที่ยวใหความสนใจดานวัฒนธรรมและใสใจกับผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ทองเที่ยว และยุคท่ีสาม มาสูยุคแหงการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism)  
เนื่องจากนักทองเที่ยวโหยหาจุดหมายปลายทางที่สามารถไดพบปะพูดคุยกับคนในทองถิ่น สามารถเรียนรู
ซึมซับความคิด อารมณ ความรูสึก และมีปฏิสัมพันธกับสถานที่ วัฒนธรรมความเปนอยู และผูคนเจาของ
พื้นที่ ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกเสมือนวาเปนสวนหนึ่งของสถานที่นั้นๆ และเปนผลใหเกิดความจดจําประทับใจ
อยางลึกซึ้งในพื้นที่ทองเที่ยวนั้น 

 

ทั้งนี้ Greg Richard2 นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวไดชี้ใหเห็นวารูปแบบของการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคไดปรับเปลี่ยนไปจากการทองเที่ยวแบบเดิม โดยแสดงการเปลี่ยนผานจากการ
ทองเที่ยววัฒนธรรมสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค3 ไวในป พ.ศ. 2552 ดังภาพที่ 1.1 ซึ่งอางอิงมิติของภาค
ผูผลิต (Production) และผูบริโภค (Consumption) ไวดังนี้ 

 ภาคผูผลิต (Production)  จากเดิมการนําเสนอแหลงทองเที่ยวเนนวัฒนธรรมชนชั้นสูง (High 
Culture) อาทิเชน ปราสาท ราชวัง หอศิลป พิพิธภัณฑ และอนุสรณสถาน เปนตน มาสูสถานที่
ทองเที่ยวที่หาไดยาก และยังไมคอยมีใครไดพบเห็นหรือชื่นชมมากนัก (Unseen Destination) 
ตลอดจนสถานที่ที่ผูคนทองถิ่นใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งรวมถึงรานอาหารพ้ืนถิ่น ตลาด 
บานเรือน และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เปนการเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตสามัญ (Everyday Culture) ของคนในพื้นที่มากขึ้น 

 ภาคผูบริโภค (Consumption) จากความสนใจของนักทองเที่ยวที่เคยสนใจการเยี่ยมชม
ส่ิงกอสรางมรดกวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ อนุสรณสถาน หาดทรายหรือภูเขา หันไปใหความ
สนใจกับภาพลักษณ อัตลักษณ วิถีชีวิต บรรยากาศ เรื่องเลา และการสรางสรรค ความสนใจ
เดิมที่เคยใหคุณคากับวัฒนธรรมชนชั้นสูง (High Culture) ลดนอยลง ขณะที่ความสนใจกับวิถี
ชีวิตสามัญ (Everyday Culture) เพิ่มมากขึ้น และยังตองการเขารวมเปนสวนหนึ่งของสถานที่ที่
ตนไดไปเยี่ยมชม (Active Consumption) มากกวาที่จะเปนเพียงนักสังเกตการณ ซึ่งขาดการมี
ปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่ (Passive Consumption)  

                                                  
1
 รายงานการวิจัยเร่ือง ระบบนวตักรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรูและเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรค,     

ดร.ภัทรพงศ อินทรกําเนิด และคณะ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553. 
2
 Professor of Leisure Studies at Tilburg University and Professor of Events at NHTV, Netherlands, European Executive Member of the Association 

for Tourism and Leisure Education (ATLAS) และนักวิจัยอิสระดานการทองเที่ยว 
3
 องคความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บทท่ี 1   ภาพรวมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
(Creative Tourism)    
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ภาพที่ 1.1  การเปลี่ยนผานจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Greg Richard, 2009. 

 
 
 นอกจากนี้ Greg Richard ยังไดเสนอรูปแบบพื้นฐานของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค (Basic 
Models of Implementation of Creative Tourism) ในสองลักษณะ คือ4 

1) ใชการสรางสรรคเปนกิจกรรมของนักทองเที่ยว (Using creativity as a tourist activity) 
2) ใชการสรางสรรคเปนฉากหลังของการทองเที่ยว (Using creativity as background for 

tourism) 
  
 ในรูปแบบแรกจะเปนส่ิงที่ไดรับการปฏิบัติอยูแลวในกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคที่ให
นักทองเที่ยวเขาไปมีสวนรวมในพื้นที่ทองเท่ียวนั้นๆ แตปจจุบันการนําเอาการสรางสรรคมาเปนฉากหลัง
ของการทองเที่ยว หรือการสราง “บรรยากาศ” ในแหลงทองเที่ยวตางๆ นั้นไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ทําใหสถานที่ทองเที่ยวนั้นมี “เสนห” เพิ่มขึ้น  
 ซึ่งรูปแบบประสบการณที่นักทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะไดรับนั้นมีความหลากหลายนับต้ังแตการ
ซื้อผลิตภัณฑสรางสรรคในพื้นที่ การเท่ียวชมตามเสนทางตางๆ ไปจนถึงการทดสอบเขาชม-ชิม หรือเรียนรู
ทักษะบางดานในพื้นที่ทองเที่ยว ดังภาพที่ 1.2 
 

                                                  
4
 องคความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ภาพที่ 1.2   รูปแบบประสบการณของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Cultural Tourism, Greg Richard, September 2011. 
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1 . 1  นิยามการทอง เที่ ยว เ ชิ งสร า งสรรค  ( C r e a t i v e  T o u r i s m )  

 
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เปนการทองเที่ยวทางเลือกใหมที่มุงเนนในเรื่องการเขาถึงวัฒนธรรมหรือ

ประวัติศาสตรโดยการใหผูมาเยือนไดมีประสบการณที่มีสวนรวมกับวัฒนธรรมความเปนอยูที่แทจริงของ
สถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ ทั้งนี้ มีการใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากองคกรตางๆ ไวใน
หลายความหมาย ดังนี้ 

 

1) องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO)  
ไดใหนิยามของการทองเที่ยวสรางสรรควาเปนการทองเที่ยวที่มีจุดประสงคสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรม 
การทองเที่ยวอยางกลมกลืนและสัมพันธกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีตางๆ ในชุมชน ใน
เชิงของการเรียนรูและการทดลอง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณจากสิ่งที่มีอยูและเปนอยูจริงในชุมชน 
นอกจากนั้นชุมชนจะตองสามารถใชการบริหารจัดการเปนเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหวาง
สถานการณ 2 ประการ คือ 

(1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวภายในชุมชน  
(2) ผลประโยชนที่ชุมชนไดรับทั้งในรูปของผลประโยชนตอบแทนตามระบอบทุนนิยม และในรูปของ

การพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน 
ยูเนสโกยังไดใหความหมายของการทองเท่ียวสรางสรรครวมถึง การจัดใหเกิดกิจกรรมตางๆ โดย

เนนการเรียนรู การศึกษาจากประสบการณที่เกี่ยวของกับชุมชน ตลอดจนการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธ
ระหวาง นักทองเท่ียวกับชุมชน การทองเที่ยวสรางสรรคจะเนนความสัมพันธระหวาง นักทองเที่ยวและ
ผูคนในชุมชนนั้นๆ โดยมีเปาหมายวานักทองเที่ยวในลักษณะของการทองเที่ยวสรางสรรคจะเปน
นักทองเที่ยวที่ไมใชเปนเพียงนักทองเที่ยว (Tourist) แตจะเปนสมาชิกของชุมชนท่ีไดมีโอกาสเขาไปใช
ชีวิตรวมกัน (Citizen of Community) 

2) การประชุมนานาชาติเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO Santa Fe International Conference on Creative 
Tourism, 2008) ที่จัดขึ้น ณ เมืองซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 

ไดกําหนดคํานิยามของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) คือ การทองเที่ยวที่เนน
การเรียนรูในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณของสถานที่ผานประสบการณตรงและการมีสวน
รวมกับผูคนเจาของวัฒนธรรม   
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ในการประชุมดังกลาวมีการนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศผาน
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

- พัฒนาและสรางประชากรท่ีมีความคิดสรางสรรค และผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของพื้นที่
เพิ่มขึ้น 

- สรางงานใหมๆ ในภาคการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เชน มัคคุเทศก งานดานขนสง ชางฝมือ
ของทองถิ่น และพนักงานตอนรับ เปนตน 

- การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
- เสริมความแข็งแกรงแกนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ซึ่งเปน

ความรับผิดชอบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐตองสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวย
ผานการใหสิทธิประโยชนดานภาษี การเขาถึงแหลงเงินทุน และการฝกอบรม สวนภาคเอกชน
รับผิดชอบในการสนับสนุนตนเอง ใหขอมูลในเรื่องที่คลุมเครือ และสรางเครือขายของตนเองใน
ประเด็นปญหาท่ีมีรวมกัน 

- มุงเปาหมายที่คุณภาพ ไมเพิ่มอุปสงคโดยการลดราคา 
- หนวยงานภาครัฐสามารถประสานงานกับหนวยงานท่ีมีอยูในเมือง และสรางประโยชนรวมกัน

ผานความคิดริเริ่มของภาครัฐและภาคเอกชน สงเสริมคุณภาพและความเปนเลิศ 
- ใชการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อดึงดูดผูคนที่สนใจในการปรับปรุงเมือง (Urban Renovation) 
 

3) Charles Landry5 ไดกลาวถึงรูปแบบของการทองเที่ยวสรางสรรคไวในงานประชุมนานาชาติ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 2551 (ค.ศ.2008) ดังนี้ 

การทองเที่ยวสรางสรรคทําใหนักทองเที่ยวมีโอกาสทําความรูจักกับตัวเองมากขึ้นจากการไดเห็นส่ิง
แปลกใหมรอบตัว แตการทองเที่ยวในบางรูปแบบก็มิไดชวยใหนักทองเที่ยวมีโอกาสดังกลาวไดมากนัก 
โดยเฉพาะการทองเที่ยวแบบเรงรีบที่ทําใหนักทองเที่ยวไมมีเวลามากพอในการซึมซับหรือเรียนรู
ประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยูของสถานท่ีที่ไดไปเยือน อยางไรก็ดี การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนั้น
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมที่ต่ืนเตน หวือหวา โดยพบวา การเฝามองวิถีชีวิตประจําวัน หรือกิจกรรมทั่วไป
ของชุมชนท่ีไปเยือน เชน การเขาคิวขึ้นรถ การซื้ออาหาร การทักทาย พูดคุยกันของคนในทองถิ่นนั้นๆ 
ก็ทําใหนักทองเท่ียวเกิดการเรียนรูได และนักทองเท่ียวในฐานะที่เปนผูทองเที่ยวแบบสรางสรรค ยัง
สามารถเขาไปชวยสรางประสบการณดีๆ กับผูคนในทองถิ่นและมีโอกาสที่จะทดแทนส่ิงดีๆ ใหกับถิ่นที่
ไปเยือนได 

 

                                                  
5 ผูแตงหนังสือ The Art of City Making (2006) และ The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators (2000) และที่ปรึกษาดานการวางแผนวัฒนธรรม 
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4) Crispin Raymond6 และ Greg Richard7  
ไดรวมกันกําหนดและใหคํานิยามการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค หมายถึง การทองเท่ียวซึ่งมอบ

โอกาสใหกับผูเดินทางในการพัฒนาศักยภาพ การสรางสรรคของตน ผานการมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรูดวยประสบการณจริงที่เปนไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปาหมายที่ไดทองเท่ียว (Richards 
and Raymond, 2000:18) ทั้งนี้ Raymond และ Richards ใหความสําคัญกับ “การมีสวนรวม” หรือการ
ไดสนทนาพูดคุย และซึมซับ “วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ” ของพื้นที่ที่ไดไปเยือนเปนสําคัญ 

 

5) องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) หรือ 
อพท. หรือ DASTA 

ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค วาหมายถึง 
การทองเที่ยวที่สัมพันธกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณสถานที่ โดย
นักทองเท่ียวไดเรียนรูเพื่อสรางประสบการณตรงรวมกับเจาของวัฒนธรรม และมีโอกาสไดใชชีวิต
รวมกันกับเจาของสถานที่ และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและ
เอกลักษณสถานที่ ไมใชกิจกรรมที่เนนรายไดของชุมชน แตเปนกิจกรรมที่เนนคุณคาของชุมชนเทานั้น 

ทั้งนี้ อพท. ไดจําแนก การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ในประเทศไทยออกเปน 5 ประเภทหลัก ดังนี้ 
1. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) หมายถึงกลุมการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคที่มีความเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ 
และสภาพสังคม 

2. ประเภทศิลปะ  (Arts) หมายถึงกลุมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคบนพื้นฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม 

3. ประเภทวิถีชีวิต (Lifestyles) หมายถึงกลุมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต 
การดํารงชีวิตหรือวิถีการประกอบอาชีพของคนในคนทองถิ่นหรือชาวพื้นเมือง 

4. ประเภทสื่อ (Media) หมายถึงกลุมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารกับ
กลุมคนกลุมใหญหรือส่ือสารกับนักทองเท่ียวที่เปนกลุมเปาหมาย เชน คูมือทองเท่ียว 
นิตยสารการทองเที่ยว หรือส่ิงพิมพอื่นๆ งานโสตทัศน (Audiovisual) ส่ือโฆษณาทาง
โทรทัศน วิทยุ หรืออื่นๆ เปนตน  

5. ประเภทการตอบสนองความตองการของลูกคา (Functional Creation) หมายถึงกลุม
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ เปนสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวที่มีความตองการแตกตางกัน เชน การออกแบบ (Design) ส่ือสมัยใหม (New 
media ) การบริการทางสถาปตยกรรม โฆษณา นันทนาการ และบริการแนวคิดเชิง
สรางสรรคอื่นๆ เปนตน 

 

                                                  
6 
ผูกอตั้งและผูบริหาร องคกรการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคประเทศนิวซีแลนด (Creative Tourism New Zealand) ซึ่งกอตั้งขึ้นในป 2546 

7
 Professor of Leisure Studies at Tilburg University and Professor of Events at NHTV, Netherlands, European Executive Member of the Association 

for Tourism and Leisure Education (ATLAS) และนักวิจัยอิสระดานการทองเที่ยว 
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ตารางที่ 1.1  สรุปประเด็นเปรียบเทียบคํานิยามการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
ประเด็น

เปรยีบเทียบ 
UNESCO  
Santa Fe 

Charles Landy Raymond & 
Richards 

DASTA 
(อพท.) 

เนนการเรียนรูใน
ดาน 

 วัฒนธรรม 
 ศิลปะ 
 เอกลักษณของ
สถานที ่

 วัฒนธรรม 
 ประเพณ ี
 ความเปนอยูของ
สถานที ่

 วิถีชีวิตประจําวัน 

 วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ 

 

 วัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร 
 ศิลปะ 
 วิถีชีวิตชุมชน 
 เอกลักษณสถานที่ 

วิธีการเรียนรู  ประสบการณตรง 
 มีสวนรวมกับผูคน
เจาของวัฒนธรรม 

 ประสบการณตรง 
 รวมสราง
ประสบการณดีๆ 
กับผูคนในทองถิน่ 

 ประสบการณตรง 
 มีสวนรวมใน
กิจกรรมจาก
ประสบการณจริง 
(การไดสนทนา
พูดคุย)  

 

 ประสบการณตรง 
 ใชชีวิตรวมกันกับ
เจาของสถานที ่

 
จากคํานิยามโดยองคการและผูเชี่ยวชาญดังกลาวขางตน พบวา จุดสําคัญของการทองเท่ียวเชิง

สรางสรรค คือ การทองเที่ยวที่เนนการเรียนรูในดานวัฒนธรรม โดยมีวิธีการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณ
ตรงของนักทองเที่ยวเปนหัวใจสําคัญ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปนิยามการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากนิยามท่ีกลาวถึงขางตนไววา 
 
“การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค หมายถึง การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณของชุมชนหรือสถานท่ีนั้นๆ จากประสบการณตรง หรือรวมสราง
ประสบการณดีดีกับเจาของวัฒนธรรม หรือมีปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่ ทั้งจากการพูดคุย ทดลองทํา และการ
ใชชีวิตรวมกัน”    
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960,255
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6.07%The Americas
953,173
4.99%

Europe
4,948,900
25.91%

East Asia
10,336,327

54.12%

1 . 2  สถานการณด านการทอง เที่ ยวของประ เทศไทย  

 
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยเปนอยางยิ่ง ในแตละป

ประเทศไทยจะมีจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยหลายลานคน
และนํารายไดเขาสูประเทศหลายแสนลานบาท โดยในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 19.09 ลานคน เติบโตขึ้นจากป 2553 ถึงรอยละ 19.84 และใน
ป 2553 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศนํารายไดเขาสูประเทศสูงถึง 5.92 แสนลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณรอยละ 5.5 นอกจากนั้นการทองเท่ียวยังสรางตําแหนงงาน
และเกิดการจางงานอยางกวางขวางทุกระดับการศึกษาและทุกภูมิภาคของประเทศ 

ในป พ.ศ. 2554 ตลาดหลักดานการทองเท่ียวของไทยเปนกลุมนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและยุโรป กลาวคือ นักทองเที่ยวมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจํานวน 10,336,327 คน คิดเปน
รอยละ 54.12 ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทั้งหมด และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากยุโรป จํานวน 
4,948,900 คน คิดเปนรอยละ 25.91 ของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศทั้งหมด รองลงมาไดแก เอเชียใต   
โอเชียเนีย อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลําดับ ดูแผนภาพที่ 1 

 

แผนภาพที่  1.1    จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ป พ.ศ. 2554 จําแนกตามภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 
ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2550-2554) ภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโตเฉล่ียของจํานวน

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เอเชียใต ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 10.32  รอยละ 6.70 และรอยละ 6.31 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่  1.2  จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ป พ.ศ. 2550-2554 จําแนกตามภูมิภาค 
        หนวย : คน 

ภูมิภาค 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราเติบโต
เฉล่ีย (CAGR)  
ป 2550-2554 

East  Asia 7,611,931 7,612,912 7,076,190 8,167,164 10,336,327 6.31 

Europe 3,905,271 3,957,096 4,059,988 4,442,375 4,948,900 4.85 

The Americas 920,366 900,423 853,381 844,644 953,173 0.70 

South  Asia 709,811 704,400 826,437 995,321 1,159,899 10.32 

Oceania 764,072 794,629 737,459 789,632 960,255 4.68 

Middle  East 436,100 449,395 483,983 569,334 603,227 6.70 

Africa 116,677 117,527 112,403 127,930 136,542 3.19 

รวม 14,464,228 14,536,382 14,149,841 15,936,400 19,098,323 5.72 
หมายเหตุ : ขอมูลของป 2554 ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2555 
ท่ีมา  :  กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
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1 . 3  ภาพรวมการทอง เที่ ย ว เ ชิ งสร า งสรรค ในประ เทศไทย  

 
ประเทศไทยเปนหนึ่งในไมกี่ประเทศในโลกที่นับไดวาเปนจุดหมายดานการทองเที่ยวของนานาชาติ

มาอยางตอเนื่อง จากลักษณะที่โดดเดนของประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร โบราณคดี การสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันยาวนาน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ มีความงดงามของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
และท่ีมีสวนสําคัญยิ่งคือ คนไทยมีจิตใจโอบออมอารี เต็มไปดวยมิตรไมตรี จึงทําใหการทองเท่ียวเปน
อุตสาหกรรมที่โดดเดน สามารถรักษาอัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักทองเที่ยว
ชาวไทยใหเพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ แมวาจะมีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นภายในประเทศหลายครั้งก็
ตาม แตยังสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาทองเที่ยวไทยได เพราะประเทศไทย
มีอัตลักษณการทองเที่ยวที่โดดเดน ประกอบกับมีทุนทางวัฒนธรรมหลากหลายทั้งที่เปนรูปธรรมสามารถจับ
ตองไดและท่ีเปนนามธรรมไมสามารถจับตองได ครอบคลุมทั้งส่ิงที่มีมูลคาและไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
(Economic Value) เพราะในบางครั้งสินคาและบริการท่ีไมสามารถคิดมูลคาทางเศรษฐกิจ แตกลับมีคุณคา
ทางจิตใจ หรือเปนคุณคาเชิงสัญลักษณ (Symbolic Value) ที่ไมสามารถประเมินราคา และในขณะเดียวกันก็
ถือวาเปนส่ิงที่มีความหมายและมูลคาทางสังคมดวย (Cultural Industry Committee 2006)  

สําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทยเพื่อมุงไปสูรูปแบบของการจัดการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคนั้น ในเบ้ืองตนเปนการนําเสนอแนวคิดการจัดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแกชุมชน ซึ่งชุมชนใน
ประเทศไทยไดมีการนํารูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเปนแนวทาง เพื่อ
การจัดการทองเที่ยวชุมชน และใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 
ส่ิงเหลานี้ลวนเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในปจจุบัน 

ขณะที่การดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทยมีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปน
ผูดูแลรับผิดชอบในเรื่องของนโยบาย และมีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย รับผิดชอบในเรื่องการทํา
การตลาดการทองเที่ยว แตในทางปฏิบัติ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ยังไมมีองคกรใดมีนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางเปนรูปธรรม ขณะเดียวกันผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังไมมีความเขาใจในแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเทาที่ควร ยังคง
มุงความสนใจกับการทองเที่ยวแบบเดิมที่เนนปริมาณนักทองเที่ยว (Mass Tourism) เปนหลัก 

อยางไรก็ตามแมวาในภาพรวมยังไมมีการกําหนดนโยบายดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยาง
ชัดเจน แตรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จึงไดมอบหมายใหคณะทํางาน
เศรษฐกิจภาคบริการและการทองเที่ยว สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดําเนินการศึกษาใน
เบื้องตน และสรุปวาประเทศไทยควรมุงเนนอัตลักษณพื้นถิ่นอยางสรางสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวอีกมากมายไมวา
จะเปนในเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ วิถีชีวิตทองถิ่น ตางก็มีอัตลักษณที่โดดเดนนาสนใจและมี
ลักษณะเฉพาะเปนมนตเสนหของการทองเที่ยวที่ไมเหมือนกัน สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศมาทองเที่ยวในจํานวนที่เพิ่มขึ้น เพิ่มการกระจายตัวของพื้นที่ในการทองเที่ยวไดมากขึ้น อัน
จะนํามาซึ่งรายไดและความเจริญสูทองถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค ที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ
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ของชุมชนหรือสถานท่ีนั้นๆ จากประสบการณตรง หรือรวมสรางประสบการณดีดีกับเจาของวัฒนธรรม หรือ
มีปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่ ทั้งจากการพูดคุย ทดลองทํา และการใชชีวิตรวมกัน 

การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค จึงตองคํานึงถึงภาคอุปสงคและภาคอุปทานไปพรอมกัน 
นั่นคือ ตองใหความสําคัญกับความตองการของนักทองเท่ียวที่ตองการเรียนรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเท่ียวที่
ตนเองไปเยือนมากขึ้น ตองหาวิธีนําเสนอและสรางโอกาสใหผูมาเยือนไดเขาไปมีสวนรวมและสัมผัสกับ
วัฒนธรรมของสถานที่หรือชุมชนท่ีไปเยือนโดยตรง ขณะเดียวกันตองใหการสนับสนุนชุมชนเพื่อรักษาไวซึ่ง
เอกลักษณของตนเอง พรอมทั้งสรรหาวิธีการในการนําเสนอเอกลักษณของชุมชนใหมีความนาสนใจตอ
นักทองเที่ยวผูมาเยือน โดยการเชื่อมโยงสูวัฒนธรรมหรืออัตลักษณของชุมชนนั้นๆ เพื่อสรางปฏิสัมพันธกับ
นักทองเที่ยว ไมใชเปนเพียงการนําเสนอสถานท่ีทองเที่ยวใหผูมาเยือนเพียงแคชื่นชมแลวจากไป นับเปน
การชวยพัฒนาการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวนั้นอยางยั่งยืนอีกดวย 
 
 ประเภทสินคาและบริการในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 

สินคาและบริการในธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของไทยมีลักษณะพิเศษ คือ เอกลักษณความเปน
ไทย (Thainess) ที่สะทอนความเปนไทยอยูในทุกสินคาและบริการ ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทสินคาและ
บริการในธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดเปน 4 กลุมใหญ ดังนี้ (ดูภาพท่ี 1.3) 

 
ภาพที่ 1.3  ประเภทสินคาและบริการในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 

 
 
 
 

การทองเที่ยวเชงิ
สรางสรรค 
(Creative 
Tourism) 

แบงเปน 4 กลุมหลัก 

กลุมมรดกทางวฒันธรรม 
(Cultural Heritage) 

โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร 
เทศกาล และงานประเพณีตางๆ ฯลฯ 

กลุมวิถีชีวิต  
(Lifestyles) 

วิถีชีวิตของสังคมเมือง และวิถีชีวิต
สังคมชนบท ฯลฯ 

กลุมศิลปะ  
(Arts) 

กลุมสินคาท่ีตอบสนองความ
ตองการที่แตกตาง  

(Functional Creation) 

งานศิลปะ ภาพวาด ศิลปะการแสดง 
ดนตรีพื้นบาน และนาฏศิลป ฯลฯ 

ฝกสมาธิ เรียนทําอาหารไทย, เรียนมวย
ไทย เรียนนวดแผนไทย ทองเที่ยวเกษตร 
และ Man Made ฯลฯ 
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สินคาและบริการในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้ง 4 ประเภท มีองคประกอบและรายละเอียด
ในแตละประเภท ดังนี้ 

 
1. กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 

กลุมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม สามารถแบงเปน 2 กลุมยอย คือ  

1.1) กลุมแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression) เชน 
พิธีกรรม ความเชื่อ เทศกาล และงานประเพณีตางๆ เปนตน 

1.2) กลุมที่ต้ังทางวัฒนธรรม (Cultural sites) เชน โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร 
และพิพิธภัณฑ เปนตน  

2. กลุมวิถีชีวิต (Lifestyles) 
กลุมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ความเปนอยู การดํารงชีวิตหรือวิถีการ
ประกอบอาชีพของคนทองถิ่นหรือชาวพื้นเมือง หรือวิถีชีวิตเฉพาะกลุมของชนกลุมนอยหรือชน
เผาตางๆ สามารถแบงเปน 2 กลุมยอยคือ   

2.1) วิถีชีวิตของสังคมเมือง เชน ยานการคาโบราณ ยานสําเพ็ง ยานเยาวราช ยาน
บางลําพู ยานเมืองเกานาน และยานเมืองเกาแปดริ้ว เปนตน  

2.2) วิถีชีวิตสังคมชนบท เชน หมูบานชางตากลาง อ.ทาตูม จ.สุรินทร ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี ตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม การเลี้ยงนกเขา อ.จะนะ  
จ.สงขลา การทํานา การทอผา และการทําเครื่องปนดินเผา เปนตน  

3. กลุมศิลปะ (Arts) 
กลุมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคบนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม สามารถแบงเปน 2 กลุมยอย
คือ  

3.1) งานศิลปะ (Visual arts) เชน การวาดภาพ รูปปน และวัตถุโบราณ เปนตน  
3.2) ศิลปะการแสดง (Performing arts) เชน การแสดงดนตรีพื้นบาน การแสดง

นาฏศิลป และการแสดงละคร เปนตน    
4. กลุมสินคาที่ตอบสนองความตองการที่แตกตาง (Functional Creation) 

กลุมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่สรางสรรคสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวที่มีความตองการแตกตางกัน เนนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณ โดยมีการจัดการไวลวงหนา มีครูผูสอนที่ชํานาญ และมีการฝกปฏิบัติ 
(Workshop) เชน การฝกสมาธิ การเรียนทําอาหารไทย, การเรียนมวยไทย และ การเรียนนวด
แผนไทย เปนตน นอกจากนี้ ยังรวมถึงแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น (Man Made) เปนการ
จําลองแหลงทองเท่ียวขึ้นมาใหม โดยการสรางสรรคกิจกรรมทองเที่ยวผนวกกับทุนทาง
วัฒนธรรมหรืออัตลักษณของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ 
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 รูปแบบของสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 

 จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการหรือเจาของพื้นที่ทองเที่ยวสวนใหญ พัฒนารูปแบบของสินคา
และบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากเอกลักษณหรืออัตลักษณที่โดดเดนของพื้นที่ทองเที่ยวนั้น โดยมีทุน
ทางวัฒนธรรมเปนสวนประกอบที่สําคัญ ทั้งนี้ รูปแบบสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่นําเสนอ
แกนักทองเที่ยวในปจจุบัน สามารถจําแนกตามประเภทสินคาและบริการในธุรกิจการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค ดังนี้ 
  

1) กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ตัวอยางรูปแบบสินคาและบริการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคในกลุมนี้ อาทิเชน 
 แหลงทองเที่ยวมรดกโลก (Wor ld Her i tage) ประเทศไทยยังมีแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ

การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก จากองคการยูเนสโก โดยในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมี
มรดกโลก จํานวน 8 แหง8  แบงเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 6 แหง และมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ 2 แหง ไดแก 

- อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  
- อุทยานประวติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  
- อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย  
- อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร  
- แหลงโบราณคดีบานเชียง  
- จารึกหลักท่ี 1  
- เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 
- อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 การสรางสรรคโดยการจัดกิจกรรม/เหตุการณ (Event) ในแหลงทองเที่ยวหรือสถาน
บริการทองเที่ยว เชน  

- การจัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดงานแสดง แสง สี เสียง เพื่อส่ือความหมายและ
สรางจินตนาการแกนักทองเท่ียว บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
เมืองอยุธยาท่ีผานมา นอกจากนี้ภายในงานยังสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เชน การถายภาพโบราณเปน
ภาพหนังใหญ  ซึ่ ง เปน ศิลปะที่ เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและการจัดแสดงวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนโบราณ 
การจัดบรรยากาศตลาดยอนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงตลาดน้ํา การสาธิต
ศิลปหัตถกรรมไทย และการแสดงดนตรีไทย เปนตน 

                                                  
8
 มรดกโลกในประเทศไทย, http://www.thaiwh.com 
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- การจัดงานสะพานขามแมน้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี การผสมผสานการแสดงแสง 
สี เสียงและการจุดพลุที่สวยงาม เพื่อส่ือความหมายและสรางจินตนาการแก
นักทองเที่ยว โดยการบอกเลาเรื่องราวเก่ียวกับสงครามที่ผานมา นอกจากนี้
ภายในงานยังสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจ เชน นิทรรศการภาพถาย / 
การแสดงศิลปะ การแสดงดนตรี Symphony Orchestra กลางน้ํา การแสดงไหล
เรือไฟ และการนําสินคาหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของดีจังหวัดกาญจนบุรีหรือสินคา 
OTOP มาจําหนายในราคาพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว และมีการสาธิตวิธีการผลิต
สินคาใหนักทองเที่ยวไดชม 

 การสรางประสบการณแปลกใหมในการชมพิพิธภัณฑ ผานเทคโนโลยีสมัยใหม ใชส่ือ
สรางสรรคที่ทันสมัย เชน การนําจอ Touch Screen มาใชประกอบการบรรยายใหความรู 
และการจําลองเหตุการณทําใหผูเขาชมรูสึกเสมือนหนึ่งเขาไปอยูในเหตุการณจริงๆ เปน
ตน เพื่อใหการเรียนรูประวัติศาสตรเปนไปอยางสนุกสนานย่ิงขึ้น  

 

2) กลุมวิถีชีวิต (Lifestyles) : ตัวอยางรูปแบบสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในกลุมนี้ 
อาทิเชน 
 การพัฒนาชุมชนท่ีเคยเปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจในอดีต แตกลับเงียบเหงาหรือถูกท้ิง

รางเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ นํามาพัฒนาดวยการ
สรางสรรคใหกลายเปนแหลงทองเ ท่ียวที่มีชี วิต เชน ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ไดรับการพัฒนาฟนฟูและปรับเปลี่ยนเวลาใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียว กลาวคือเปลี่ยนเวลาการคาขายของตลาดน้ําจากชวงเชามืด เปนคาขายใน
ชวงเวลาเย็นแทน ทําใหเกิดความแตกตางจากตลาดน้ําในพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ ภายใน
ตลาดน้ํายังสรางสรรคสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อสนับสนุนใหเกิดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนภายในชุมชน เชน กิจกรรมนั่งเรือชมหิ่งหอย ในตอนกลางคืน 
กิจกรรมการวาดภาพบนเปลือกไข การวาดภาพบนเส้ือ การพับใบตองเปนรูปกุหลาบ ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวเนนการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและการมีสวนรวมกับคนในชุมชน 

 การสรางสรรคจากภูมิปญญาชาวบาน พัฒนาใหเปนชุมชนทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ดวย
การนําบานที่มีกล่ินอายของวัฒนธรรมพื้นบานมาปรับปรุงใหเปนที่พักแบบ “โฮมสเตย”  
เพื่อใหคนตางชาติหรือตางถิ่นมาพัก และเรียนรู วัฒนธรรมทองถิ่นในบรรยากาศที่
สอดคลองกัน  

 การนําเสนออัตลักษณของชุมชนที่ยังคงอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชนชาติมอญไดอยางเขมแข็ง เชน ชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด
กรุงเทพฯ โดยภายในชุมชนมีการจัดต้ังศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ จัดแสดง
เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เครื่องดนตรี คัมภีรอักษรมอญ เครื่องประดับโบราณ 
รวมทั้งถวยชามและเครื่องปนดินเผาโบราณ ตลอดจนการจําลองใหเห็นวัฒนธรรมของ
ชาวมอญ ทั้งการเกิดการตายไวใหชมดวย นอกจากนี้ ยังมีบานฉัตรธง ซึ่งเปนบานที่
สาธิตการทําธงกระดาษ หรือภาษามอญเรียกวา"นู" ซึ่งเปนธงท่ีใชสําหรับบูชาพระ ให
นักทองเที่ยวไดชมอีกดวย 
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3) กลุมศิลปะ (Arts) : ตัวอยางรูปแบบสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในกลุมนี้ อาทิเชน 
 การแสดงหุนละครเล็กของคณะ “อักษราหุนละครเล็ก” ที่อนุรักษรูปแบบและลีลาการเชิด

หุนตามแบบแผนเดิมของหุนละครเล็ก และพัฒนาการนําเสนอใหมีความดึงดูดมากขึ้น 
โดยการนําเทคโนโลยีแสง สี เสียง มาประกอบการแสดง การสรางสรรคฉากและเวทีที่
ทันสมัย ผนวกกับการแสดงคาบาเรต และเมื่อผสมผสานเขากับการบรรเลงสดของวง
ออรเคสตรา เครื่องดนตรีไทยผสมดนตรีสากล จึงทําใหการแสดงหุนละครเล็กมีความโดด
เดนเปนเอกลักษณอยางยิ่งในเวทีการแสดงเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย 

 การจัดต้ังศูนยการสรางสรรค พัฒนางานศิลปะ และเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรูดาน
ศิลปะแขนงตางๆ ระหวาง ศิลปน นักเรียนนักศึกษา บุคคลท่ัวไปทั้งชาวไทยและ
ตางชาติ เชน สวนศิลปบานดิน จังหวัดราชบุรี โดยการเปดอบรมศิลปะการแสดง ดนตรี 
นาฏศิลป มีทั้ง รําไทย โขนยักษ โขนลิง นาฏศิลปรวมสมัย นาฏศิลปพื้นบาน ศิลปะ
ปองกันตัว และนาฏศิลปตะวันตก ภายในสวนศิลปบานดินยังประกอบดวย โรงละคร, 
หองเรียน, หองสมุด, หองอาหารริมน้ําซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมศิลปะตางๆ ในทุก
รูปแบบครบวงจร  

 

4) กลุมสินคาที่ตอบสนองความตองการท่ีแตกตาง (Functional Creation) : ตัวอยางรูปแบบ
สินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในกลุมนี้ อาทิเชน 
 การสรางสรรคกิจกรรมทองเท่ียวเชิงศาสนา ดวยการจัดกิจกรรมอบรมธรรมปฏิบัติแก

ชาวไทย และสอนฝกสมาธิแกชาวตางประเทศ เชน สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร
ธานี  

 การสรางสรรคสถานที่ออกกําลังกายรูปแบบใหม โดยประยุกตจากรูปแบบคายมวยไทย
แบบด้ังเดิม พรอมทั้งประยุกตศาสตรและศิลปของมวยไทยใหเปนมวยไทยแนวใหมที่รวม
สมัยเหมาะกับยุคสมัยในปจจุบันมากขึ้น เชน Fairtex Muaythai RCA จังหวัดกรุงเทพฯ 
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูมวยไทยในแงมุมของการออกกําลังกายโดยใชหลักของ
ศิลปะการปองกันตัว  

 กิจกรรมการเรียนทําอาหารไทย การสรางสรรครูปแบบการเรียนการสอนทําอาหารไทยที่
ต่ืนเตน สนุกสนาน เพื่อนักทองเที่ยวจะไดเรียนการทําอาหารไทย โดยเริ่มต้ังแตการจาย
ตลาดยามเชาเพื่อคัดสรรวัตถุดิบ และนํามาใชในการเรียนทําอาหารและปดทายดวยการ
ชิมฝมือของตัวเอง นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรการเรียนทําอาหารและสถาบันใหเลือก
หลากหลาย เชน การเรียนศิลปะการทําอาหารไทยแบบชาววัง ทั้งที่เปนหลักสูตรจาก
โรงเรียนและโรงแรมระดับหาดาว 

 การสรางหรือจําลองแหลงทองเที่ยวขึ้นมาใหม (Man Made) โดยการนําวิถีชีวิตของ
ชุมชน หรือลักษณะเดนของแตละภูมิภาคมาจัดสรางรวมไวในที่แหงเดียว และนําเสนอ
บรรยากาศของแตละภูมิภาคดวยสถาปตยกรรมของทองถิ่นนั้นๆ ตลอดจนนํา
ศิลปหัตถกรรมที่เปนเอกลักษณประจําถิ่นมานําเสนอขายแกนักทองเที่ยว เชน ตลาดน้ําส่ี
ภาค พัทยา และตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
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 การดําเนินธุรกิจ  
 จากการสํารวจพบวา รูปแบบการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค สามารถแบงเปน 2 
รูปแบบหลัก คือ (ดูแผนภาพที่ 1.2) 
 

แผนภาพที่  1.2   รูปแบบการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค   
 

 

1) รูปแบบของการทองเที่ยวเชิงพาณิชย  

 การดําเนินธุรกิจในกลุมนี้ เจาของสินคาและบริการทองเท่ียวครอบคลุมทั้งหนวยงานภาครัฐ เชน 
สํานักงานเทศบาล องคการบริการสวนตําบล และหนวยงานภาคเอกชน ซึ่งจดทะเบียนในรูปของบริษัท 
มูลนิธิ และสมาคมตางๆ โดยผูประกอบการในกลุมนี้มีแนวคิดวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค คือ การ
นําเสนอประสบการณการทองเท่ียวแบบสรางสรรคในเชิงพาณิชย ซึ่งตองแขงขันกับสินคาเพื่อการทองเที่ยว
อื่นๆ จึงตองมีการทําตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ ตลอดจนการสรางเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจ เชน การเปนพันธมิตรกับโรงแรมหาดาวเพื่อเสนอขาย Workshop สําหรับกลุมลูกคา
ระดับสูง หรือเปนพันธมิตรกับโรงแรมสําหรับ Backpacker เพื่อขาย Workshop สําหรับลูกคาที่มีรายไดนอย 
หรือเปนพันธมิตรกับบริษัทตัวแทนนําเที่ยวในรูปแบบของการฝากขายแพ็คเกจหนาราน เปนตน 

2) รูปแบบเครือขายชุมชน  

 การดําเนินธุรกิจในกลุมนี้ การบริหารจัดการสินคาและบริการทองเที่ยวดําเนินการโดยชุมชน ซึ่งมี
ทั้งในรูปของคณะกรรมการชุมชน หรือการจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน โดยนําเสนอสินคาและบริการ
ทองเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรการทองเที่ยวที่ชุมชนมีอยู โดยมีแนวคิดเนนการอนุรักษ
ภายในพ้ืนที่เปนหลัก ทั้งดานวิถีชีวิต และสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน การบริหารจัดการโดย
ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดบาง เชน การจัดทําแผนพับ การออกบูธงานแสดงสินคา เปนตน 
แตสวนใหญอาศัยการบอกเลาจากปากตอปากของนักทองเที่ยวเปนหลัก  

 

รูปแบบการดําเนินธรุกิจ 

การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ เครือข่ายชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 

ชมรมต่างๆ ที่จัดตั้งโดยชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

หน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต., 
สํานักงานเทศบาลตําบล  ฯลฯ 

หน่วยงานสว่นภูมิภาค เช่น อบจ., 
สํานักงานเทศบาลจังหวดั ฯลฯ 

บริษัทจํากัด, หจก., อืน่ๆ 

มูลนิธิ, สมาคมต่างๆ, อื่นๆ 
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1 . 4  การทอง เที่ ย ว เ ชิ งสร า งสรรค ในต า งประ เทศ  

 
 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ประเทศนิวซีแลนด (Creative Tourism New Zealand : CTNZ) เปน
องคกรเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแหงแรก กอต้ังขึ้นในป พ.ศ.2546 โดย Greg Richard และ 
Crispin Raymond โดยเริ่มตนสรางเครือขายดวยการรวบรวมศิลปน 23 รายภายในเมือง Nelson ซึ่งต้ังอยู
ทางตอนเหนือของเกาะใต ซึ่งมีทั้งชนพื้นเมืองชาวเมารีและศิลปนที่เพิ่งยายมาต้ังถิ่นฐานที่ประเทศ
นิวซีแลนดไดไมนาน จากน้ันไดนําเสนอ Workshop ใน 29 สาขา ต้ังแตการแกะสลักกระดูก การหลอ
ทองแดง การทอผาแบบ Harakeke ซึ่งเปนผาสไตลพื้นเมืองนิวซีแลนดใหกับนักทองเที่ยวผูที่สนใจ โดยมี
เปาหมายในการเพิ่มรายไดใหกับศิลปนทองถิ่น ซึ่งในระยะทดลองชวงหนึ่งปแรกนั้น มีการดําเนินงานใน
ลักษณะของการเปนอาสาสมัคร มีการระดมทุนชวยเหลือในการบริหารจัดการเครือขาย อยางไรก็ตาม พบวา
มีนักทองเที่ยวเพียง 23 รายที่แสดงความสนใจเขารวม Workshop ดังกลาว 
 

ภาพที่ 1.4  กิจกรรมการสานเสนใยแบบพื้นเมือง (Harakeke-. Flax Weaving)  
 

 
 

ภาพจาก http://blog.tripwolf.com/en/blog/2012/01/09/creative-travel-hands-on-heart-felt-experiences-around-the-world/ 

 
 ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 ไดมีการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร CTNZ ขึ้นในรูปแบบ
ของธุรกิจ โดยมีผูถือหุนและผูบริหารองคกรเต็มเวลา ในการนี้มีการปรับรูปแบบของ Workshop ใหเหลือ
เพียงหลักสูตรส้ันๆ ที่ใชเวลาไมเกิน 1 วัน และมีการจัดตารางสอนใหมีความสม่ําเสมอตลอดท้ังสัปดาห มี
การจัดทําเบอรโทรศัพทกลางเพ่ือใชในการจองเขารวมหลักสูตรตางๆ ซึ่งหลังจากมีการปรับปรุงดังกลาวทํา
ใหมีจํานวนผูเขารวมใน Workshop เพิ่มขึ้นเปน  147 รายในชวงปที่สอง ซึ่งเปนอัตราที่สูงขึ้นแตยังไม
เพียงพอตอการสรางรายไดในการบริหารหนวยงานนี้ 
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 CTNZ ไดมีการพัฒนาตอเนื่องและปรับกลยุทธเพื่อเปนศูนยสงเสริมศิลปน และชวยสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ Workshop เหลานี้สูนักทองเท่ียว มีการจัดเตรียมคูมือฝกสอนใหแกศิลปนพรอมทั้งให
รายละเอียดการจัดการ Workshop ดวย อยางไรก็ดีถึงแมวา CTNZ จะสามารถสรางเครือขายศิลปนและ
นําเสนอ Workshop เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่ใหความสนใจในการสรางประสบการณ
การมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่นก็ตาม แต CTNZ ก็มีขอจํากัดในเรื่องการเงินทําใหไมสามารถใหการ
สนับสนุนการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน9 
 ในป พ.ศ. 2547 UNESCO เริ่มใหการสนับสนุนการสรางเครือขายเมืองสรางสรรค (Creative 
Cities) โดยมีเปาหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกลุมเมืองที่อยู
ในประเทศทั่วโลก โดยเมืองที่จะเขารวมเครือขายนี้ไดตองเปนเมืองที่ใหการสนับสนุนในเรื่องความคิด
สรางสรรคของชุมชนและมีความสอดคลองกับเปาหมายของ UNESCO ในเรื่องของความหลากหลายและ
แตกตางทางวัฒนธรรม  
 UNESCO ไดประกาศประเภทของวัฒนธรรมและการสรางสรรคทั้งหมด 7 หมวดหมู ที่เมือง
สรางสรรค (Creative Cities) สามารถสรางความรวมมือกัน ไดแก วรรณกรรม ภาพยนตร ศิลปะพื้นเมือง 
การออกแบบ ดนตรี อาหาร และศิลปะการส่ือสาร โดยในปจจุบันมีเมืองที่จัดอยูในเครือขายเมืองสรางสรรค
ทั้งหมด 34 แหง10 (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) ดังตารางที่ 1.3 
  
 

                                                  
9
 The Practical Challenges of Developing Creative : A Cautionary Tale from New Zealand, Crispin Raymond, 2009. 

10
 Creative Cities Network, http://www.unesco.org 
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ตารางที่ 1.3  สมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรค โดย UNESCO 
 

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า รป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร
ส ร า ง ส ร ร คส ร า ง ส ร ร ค   

เ มื อ ง ส ร า ง ส ร ร คเ มื อ ง ส ร า ง ส ร ร ค   

เมืองแหงวรรณกรรม (Literature)  Edinburgh ประเทศสหราช
อาณาจักร 

 Iowan City มลรัฐ Iowa ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 

 Dublin ประเทศไอรแลนด 
 Reykjavik ประเทศไอซแลนด 
 Norwich ประเทศสหราช

อาณาจักร 

เมืองแหงภาพยนตร (Film)  Bradford ประเทศสหราช
อาณาจักร 

 Sydney ประเทศออสเตรเลีย 

เมืองแหงดนตร ี(Music)  Bologna ประเทศอิตาลี 
 Ghent ประเทศเบลเยี่ยม 
 Glasgow ประเทศสหราช

อาณาจักร 

 Sevillie ประเทศสเปน 
 Bogota ประเทศโคลัมเบีย 

เมืองแหงหัตถกรรมและศิลปะ
พื้นเมือง (Crafts and Folk Art) 

 Aswan ประเทศอียิปต 
 Kanazawa ประเทศญี่ปุน 
 Santa Fe มลรัฐ New Mexico 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Icheon ประเทศเกาหลี 
 Hangzhou ประเทศจีน 

เมืองแหงการออกแบบ (Design)  Berlin ประเทศเยอรมัน 
 Buenos Aires ประเทศอารเจนติ

นา 
 Kobe ประเทศญีปุ่น 
 Montreal ประเทศแคนาดา 
 Nagoya ประเทศญี่ปุน 
 Shenzhen ประเทศจีน 

 Shanghai ประเทศจีน 
 Seoul ประเทศเกาหลี 
 Saint-Étienne ประเทศฝร่ังเศส 
 Graz ประเทศออสเตรีย 
 Beijing ประเทศจีน 

เมืองแหงศิลปะการสื่อสาร (Media 
Arts) 

 Lyon ประเทศฝร่ังเศส  

เมืองแหงอาหาร (Gastronomy)  Popayan ประเทศโคลัมเบีย 
 Chengdu ประเทศจีน 

 Östersund ประเทศสวีเดน 
 Jeonju ประเทศเกาหลี 

ที่มา : www.unesco.org, December 2012 

  
 
 ทั้งนี้ หลายประเทศทั่วโลกไดตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่งจะมีสวน
ชวยสนับสนุนใหเกิดการสรางรายไดเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคใชทุนทาง
วัฒนธรรมเปนตนทุนสําคัญ สามารถนํามาผลิตสินคาหรือบริการและนําเสนอประสบการณแบบสรางสรรค
ใหกับผูมาเยือนไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงไดคัดเลือกตัวอยางจากประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลีใต และสิงคโปร เปน
ตัวอยางในการศึกษา โดยสามารถสรุปรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของแตละประเทศ ไดดังนี้ 
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 ประเทศจีน  
ประเทศจีนเปนประเทศที่มี "ทุนทางวัฒนธรรม" หลากหลาย ทําใหประเทศจีนสรางสรรคแหลง

ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคไดอยางนาสนใจเปนจํานวนมาก อาทิเชน 

1) Factory 79811  
รัฐบาลจีนไดจัดต้ังเขตศิลปะตาชานชื่อ ในเมือง

ปกก่ิงเมื่อป พ.ศ. 2545 โดยจัดสรางเปนคอมเพล็กซขนาด 5 
แสนตารางเมตร เพื่อรองรับศิลปนและธุรกิจการพิมพ คอม
เพล็กซแหงนี้ชื่อวา Factory 798 ต้ังตามชื่อของโรงผลิต
ยุทโธปกรณทางทหาร ที่ต้ังอยูในเขตนี้ รัฐไดจัดกิจกรรม
อยางหลากหลาย โดยกิจกรรมที่ไดรับความสําเร็จอยางสูง 
คือ นิทรรศกา ร Beijing Biennale เขตศิลปะแหงนี้ไดรับการ
ผลักดันใหเปนศูนยกลางดานศิลปะและการสรางสรรคของจีน ทั้งนี้ Factory 798 เปนหนึ่งในสิบสองเขต
อุตสาหกรรมสรางสรรคและนวัตกรรมของปกก่ิง  

2) Ancient Town of the Yi Nationality12  
เมืองโบราณจําลอง Man Made เปนโครงการที่สรางขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ

มณฑลยูนนาน โดยรัฐบาลจีนรวมมือกับภาคเอกชน ในการใช Creative Economy สรางสรรคจากฐาน
วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญของชนชาติอี๋โบราณ การสรางเมืองโบราณจําลอง เพื่อเปนจุดแวะพักคางคืนสําหรับ
นักทองเที่ยว ระหวางการเดินทางจากเมืองคุนหมิงไปตาลี่ ทําใหนักทองเท่ียวใชจายเพิ่มขึ้นและเพิ่ม
ระยะเวลาการพักคางมากขึ้น ทั้งนี้ ประมาณการวามีนักทองเท่ียวเขามาทองเที่ยวที่เมืองโบราณจําลอง
ในชวงฤดูการทองเที่ยวไมตํ่ากวา 100,000 คน/วัน 

ภายในเมืองจําลองมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เตรียมไวรองรับนักทองเท่ียว อาทิ โรงแรม ราน
ขายของที่ระลึก รานอาหาร การจัดแสดงตางๆ ทางวัฒนธรรมที่แปลกตา การแตงกายดวยเส้ือผาสีฉูดฉาด 
สวยงามนาชม และสรางบรรยากาศไดอยางนาสนใจ จุดเดนคือ วัฒนธรรมของชนชาติอี๋ เปนชนชาติที่สวน
ใหญอยูในมณฑลยูนนาน มีภาษาและวรรณกรรมมากมายเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และดารา
ศาสตร ที่เขียนดวยภาษาอี๋ นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาสุริยะที่สามารถคํานวณเวลาได 100 ปอีกดวย  

3) Cultural Tourism of Lijigang World Heritage Site13  
เมืองโบราณลี่เจียง เปนแหลงมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของจีน เปนเมืองเกาอายุกวา 800 

ป ที่ยังคงสภาพภายในตัวเมืองทั้งอาคารที่อยูอาศัย และถนนหนทางไวไมเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังมีการ
สรางสรรคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม หรือ Impression Show ที่เกิดจากการสรางสรรคของจางอว้ีโหมว ผู
กํากับชื่อดังของจีน โชวนี้เปนการแสดงของนักแสดงชาวเขาชนเผากวา 600 คน มากวา 100 ตัว เวทีสีแดง

                                                  
11

 Created in China ทิศทางการสรางเศรษฐกิจจีนยุคใหม, Creative Thailand, www.creativethailand.org 
12

 สํารวจเมือง “ฉูสง” – “อี๋เหร๋ินกูเจ้ิน” : เสนหเมืองโบราณจําลอง Man Made, 28 มิถุนายน 2553, www.oknation.net 
13

 www.ลี่เจียง.com 
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อิฐมีทิวเขาหิมะมังกรหยกต้ังตระหงานเปนฉากหลังอลังการ กอใหเกิดพลังในการบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิต
แหงขุนเขาของชนเผาตางๆ ในลี่เจียง  

การพัฒนาเมืองลี่เจียงสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค รัฐบาลจีนไดดําเนินการ14 ดังนี้ 

1) พื้นที่ทั้งหมดท่ีไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก (World Heritage) เปนทรัพยสินของรัฐ
ภายใตการดูแลของสํานักงานโยธาธิการและปกปองส่ิงแวดลอม ต้ังในป พ.ศ. 2522 และ
สํานักงานวัฒนธรรมนาซี ต้ังในป 2526 เพื่อบริหารจัดการแหลงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของเมือง มีหนาที่กํากับ  ดูแล ปกปองลักษณะของโครงสรางพื้นฐานตางๆ และ
ทํางานประสานงานรวมกับรัฐบาลระดับมณฑลและรัฐบาลกลาง 

2) รัฐไดจัดทําแผนคุมครองเมืองเกา (The Old Town Protection Plan) ในป พ.ศ. 2531 ซึ่ง
ไดดําเนินการดังนี้ 
- จัดแบงพื้นที่คุมครองเปน 3 สวน 
- ควบคุมการพัฒนาทั้งหมดและ

ควบคุมความสูงและการพัฒนา
รูปรางหนาตาของเมือง ปรับ
สภาพภูมิทัศน 

- จัดทําทางระบายน้ํา การกําจัด
ของเสีย 

- กอสรางส่ิงอํานวยความสะดวก
ใหนักทองเที่ยว อาทิ หองน้ํา 

- ซอมแซมถนนหลัก ปรับส่ิงกอสรางที่ไมเขากับความเปนเมืองเกา และกอสรางอาคาร
ใหมทั้งหลังไดรับผลกระทบแผนดินไหว 

3) จัดแบงเขตเมืองเพื่อจัดรูปแบบการพัฒนาเปนเขตเมืองเกาและเมืองใหม เขตเมืองเกา
พัฒนาโดยไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ มีการบูรณะและซอมแซมสรางใหมโดยใชวัสดุ
กอสรางและเทคนิคพื้นถิ่น ทําใหภูมิทัศนเมืองยังคงดูเปนแบบเกาด้ังเดิม ไมมีอาคาร 
ส่ิงกอสรางแปลกปลอม 

4) เขตเมืองเกามีการพัฒนาที่ประณีตในการออกแบบวัสดุตางๆ ใหมีความกลมกลืนกับเมือง
เกา อาทิ ปายส่ือความหมาย ถังขยะ การตกแตงเชิงศิลปะ การตกแตงบานดวยโคมจีน 
โตะเกาอี้ที่ใชในรานอาหาร ทําใหภูมิทัศนเมืองมีความงดงามกลมกลืนกับเมืองเกา มีการ
จัดกิจกรรมบริการนักทองเท่ียวที่สอดคลองกับวิถีชีวิต เชน บริการขี่มาชมเมืองเกา 
มัคคุเทศกตองใสชุดชนเผา 

5) แมวาเมืองใหมจะเปนอาคารสมัยใหม แตยังรักษาภูมิทัศนเมืองดวยรูปแบบสถาปตยกรรม
ของหลังคาและการตกแตงแบบเดิมไว ทําใหเมืองใหมมีความงดงามและกลมกลืนกับเมือง
เกาและรักษาภาพลักษณของเมืองเกาไวได 

                                                  
14

 รายงานโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการ เพื่อยกระดับการแขงขนัทางเศรษฐกิจของประเทศระยะที่ 3, สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ, 2550. 
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 ประเทศญี่ปุน  
 ประเทศญี่ปุนเปนอีกประเทศหนึ่งที่มี "ทุนทางวัฒนธรรม" หลากหลาย และสามารถสืบทอดการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไดอยางดีเยี่ยม ประเทศญี่ปุนจึงสรางสรรคแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยว
ที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก อาทิเชน  

1) หมูบานโอยามา (Oyama)  

ตนกําเนิดของ โครงการหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ (One Village One Product : OVOP) เปน
ชุมชนท่ีมีพื้นที่เหมาะสําหรับทําการเกษตรอยูจํากัดและไมมีอุตสาหกรรมหลัก อีกท้ังต้ังอยูหางไกลจากเขต
เมืองซึ่งเปนศูนยกลางของจังหวัด Oita ในป 2504 ชาวบานในหมูบาน รวม 1,000 ครัวเรือนไดริเริ่ม
โครงการ”บวยใหมและเกาลัด” (New Plum and Chestnut : NPC) ซึ่งเปนโครงการสงเสริมการเพาะปลูก
บวยและเกาลัด ในรูปแบบการเกษตรผสมผสาน เพราะบวยและเกาลัดเปนพืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่และ
ภูมิอากาศของหมูบานและกอใหเกิดรายไดคอนขางสูงแกชาวบาน โครงการดังกลาวมีการพัฒนาการ 3 ระยะ 
ไดแก  

- ระยะที่ 1 เปนชวงแรกของการสงเสริมการปลูกบวยและเกาลัด  
- ระยะที่ 2 มีการจัดกิจกรรมใหคนหนุมสาวมีโอกาสไดไปดูงานตางประเทศ เพื่อเปนการสราง

แรงจูงใจในการทํางานและยังเปนการเปดโลกทัศนของชาวบาน ซึ่งเปนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอีกทาง  

- ระยะที่ 3 การพัฒนาในหมูบานเนนการปรับสภาพแวดลอมใหนาอยูอาศัย และสรางส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ เชน ศูนยวัฒนธรรม ศูนยขอมูลชุมชน เปนตน เพื่อใหคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หมูบานโอยามานับเปนตนแบบของการพัฒนาชุมชนดวยคนในชุมชนเอง รวมทั้งยังเปนการ
พัฒนาทรัพยากรใหริเริ่มสรางสรรค พึ่งพาตนเอง และพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนาชุมชนของหมูบานโอ
ยามานี้เปนผลใหรัฐบาลยินยอมใหดําเนินนโยบายที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนยอมทราบถึงความตองการท่ีแทจริงของตนเองไดดีกวาคน
ภายนอก 

2) พิพิธภัณฑผาขนหนู (Towel Museum)15  

พิ พิ ธ ภัณฑ ผ า ข น ห นู ต้ั ง อ ยู ที่ เ มื อ ง อ า ซ า กุ ซ ะ 
(Asakusa) ที่พิพิธภัณฑแ  หงนี้นักทองเท่ียวจะไดเพลิดเพลินกับการ
ชมผาขนหนูที่มีลวดลายการทอท่ีสวยงาม ไมตางจากงานศิลปะ 
และชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตผาขนหนู อีกท้ังยังสามารถออกแบบและพิมพลวดลายผาขนหนูไดตาม
สไตลที่ตนเองชอบ 

นอกจากนี้ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑยังมีรานอาหาร รานขายของที่ระลึก แกลลอรีผลงานทอ
ผาขนหนู งานศิลปะ และของเลนจากฝมือศิลปนชาวญี่ปุน ใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้ออีกมากมาย 

                                                  
15

 เท่ียวพิพิธภัณฑผาขนหนูในเมืองอาซากุซะ, http://www.ilovetogo.com 
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3) พิพิธภัณฑราเม็ง (Shin Yokohama Raumen Museum)16  

 
พิพิธภัณฑราเม็ง หรือที่เรียกกันวา ราเม็งมิวเซียม ต้ังอยูที่เมืองโยโกฮามา เปนพิพิธภัณฑจัด

แสดงเกี่ยวกับความเปนมาของราเม็งญี่ปุน ซึ่ง  ภายในราเม็งมิวเซียม จะแบงการจัดแสดงออกเปน 3 ชั้น
ดวยกัน ภายในประกอบดวย 

- นิทรรศการเลาถึงประวัติความเปนมาของราเม็งญี่ปุน เครื่องมือในการใชผลิตเสนราเม็ง 
และราเม็งชนิดตางๆ  

- รานคาสมัยเกา รานขายขนมแบบยอนยุค และรานขายสินคาของที่ระลึก ซึ่งเปนพวกราเม็ง
กึ่งสําเร็จรูปสําหรับนําไปทํากินเองท่ีบาน และมีอุปกรณการกินราเม็งจําหนายดวย อาทิ 
ชาม ถวย ชอน และตะเกียบ เปนตน 

- รานขายราเม็ง ตกแตงในสไตลยอนยุค ซึ่งมีรานราเม็งเพียง 8 รานเทานั้น แตเปนรานที่
ผานการคัดเลือกวาทําราเม็งไดอรอยที่สุดในญี่ปุน โดยแตละรานจะมาจากเมืองแหงราเม็ง 
เชน ซัปโปโร, ฟูคุชิมะ, วาคายามะ และฮากาตะ เปนตน  
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 ประเทศเกาหลีใต  
เกาหลีใตมีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่โดดเดนนาสนใจ ไดแก 
1) กิจกรรมการทองเที่ยวเรียนรูหรือสัมผัสประสบการณวัฒนธรรมเกาหลีใต (Traditional Culture 

Experience) 
- การเรียนรูวัฒนธรรมเกาหลีใต เชน การกินอาหาร การเรียนวิธีทํากิมจิ ชมพิธีกรรมการ

แตงงาน การเขาพักอาศัยในบานอนุรักษ ฟงดนตรีและชมการแสงตางๆ เปนตน 
- การทองเที่ยวและพักท่ีวัดเกาหลีใต เปนกิจกรรมทองเที่ยวที่ทําใหนักทองเที่ยวไดเขาใจ

ศาสนาพุทธแบบเกาหลีใตมากขึ้น การพักวัดมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดฝกฝนในหลายๆ 
อยาง เชน Yebul (พิธีกรรมการสวด), Chamseon (การนั่งสมาธิแบบเซน), Dahdoh 
(พิธีกรรมชงชา) และ Balwoo 
Gongyang (การถวา   ยอาหารแก
พระสงฆ) ซึ่งทําใหนักทองเท่ียวได
มีสวนรวมและเรียนรูความเปน
ธรรมชาติของวิถีแบบวัด 

- การเที่ยวชมบานพื้นเมืองเกาหลีใต 
เชน หมูบานศิลปะ Jirye, บานพัก
โบราณแบบดั้งเดิมของเกาหลีใต 
Rakgojae, และโฮมสเตยรูปแบบเกาหลีใต Jeonju Hanok Village เปนตน 

- การเที่ยวชมหมูบาน Samjinaemaeul Village ซึ่งไดรับเลือกใหเปนเมืองทองเท่ียวแบบ
เนิบชา (Slow City) แหงแรกในเอเชีย  

2) กิจกรรมทองเที่ยวชมสถานที่ถายทําภาพยนตรในแนว Hallyu เปนการเที่ยวชมสถานที่ถายทํา
ละครและภาพยนตรที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต เชน เกาะนามิ (Nami Island) 17 ซึ่งเดิมเปนเกาะ
ที่ไมมีจุดเดนดานประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรมใดๆ ไดมีการสรางสรรคเกาะนามิใหเปนฉาก
สําคัญในละครโทรทัศนชื่อดังเรื่อง Winter Love Song  เกาะนามิจึงกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว
ที่ไดรับความนิยมทั้งจากนักทองเที่ยวชาวเกาหลีใตและชาวตางชาติ 

3) Cultural Festival18  การเที่ยวชมเทศกาลงานประเพณีตางๆ ซึ่งเกาหลีใตมีการจัดงานเทศกาล
ประเพณีทั่วประเทศรวมกันมากกวา 1,000 เทศกาล ทั้งนี้มีเทศกาลงานประเพณีที่ไดรับความ
นิยมและดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว เชน 

- International Mask Danee Festival ในเมือง Andong 
- Boryeong Mud Festival  
- Danoje Festival 
- Deahangno Culture Festival  
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 ประเทศสิงคโปร  
สิงคโปรไมมีความโดดเดนดานศิลปวัฒนธรรม หรือแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม หากแตมีชื่อเสียงโดด

เดนดานความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จุดขายหลักดานการทองเท่ียวจึงเปนการนํา
เทคโนโลยีมาสรางสรรคแหลงทองเท่ียวใหมีความแปลกใหมไมเหมือนใคร (Man Made) เพื่อดึงดูดความ
สนใจของนักทองเที่ยว อาทิเชน 

1. Gardens by the Bay19  
โครงการขนาดใหญที่เกิดจากแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสิงคโปร บริหารงานโดย

คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร โดยสวนจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไม
ตองการ คือ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวน
แบบตางๆ ที่รวมรวบพันธไมนานาชนิดจากท่ัวโลก  จุดเดนที่สําคัญของโครงการ คือ Super Trees ซึ่งเปน
โครงสรางแบบตนไมมีความสูงต้ังแต 25-50 เมตร ( จํานวน 9 - 16 ชั้น) มีทั้งหมด 18 ตนดวยกัน ทําหนาที่
เปนสวนแนวตั้ง (Vertical Gardens) ที่ปกคลุมดวยไมเลื้อยดอกเขตรอน พืชอิงอาศัย (Epiphytes) และ 
เฟรน ดานบนอาคารของ Super Trees จัดใหมีบริการรานอาหารท่ีนักทองเที่ยวสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
อันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ  

2. Marina Bay Sands  
อาคารดีไซนเดนสะดุดตาสูง 55 ชั้น 3 อาคาร ที่เชื่อมตอกันดวยสวนลอยฟารูปทรงเรือขนาด

ยักษ เพื่อสรางสรรคความบันเทิงใหผูมาเยือนดวยโรงละคร พิพิธภัณฑ และรานคามากมาย โดยเฉพาะ
รานอาหารท่ีมีเชพช่ือดังระดับโลกเขามาเปดบริการภายใน Marina Bay Sands อาทิ แดเนียล บูลุด เจาของ
รานอาหารเครือ DANIELS ที่มีชื่อเสียงจากนิวยอรก มาริโอ บาทาลี เชฟกะทะเหล็กผูมีชื่อเสียงจากอเมริกา 
คูนิโอ โตกูโอกะ เชพมิชิลิน 4 ดาว และ โจเอล โรบูชง เจาของรานอาหารในประเทศตางๆ ที่ไดรับดาวจากมิ
ชิลินถึง 25 ดาว 

3. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ศิ ล ป ะ สิ ง ค โ ป ร 
(Singapore Art Museum)  
โดยจัดกิจกรรมเชิญศิลปนชื่อดังของ

โลกมาจัดแสดงผลงานอยางตอเนื่อง การจัด
แสดงเหลานี้สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากท่ัว
ทุกมุมโลกใหเขามาเท่ียวชม ขณะเดียวกันก็เปด
โอกาสใหสิงคโปรไดทําธุรกิจดานการประมูลงาน
ศิลปะ การจัดการและดําเนินงานพิพิธภัณฑ และ
บริการอ่ืนๆ เชน ที่ปรึกษาทางศิลปะ เปนตน ซึ่ง
สิงคโปรคาดหวังวาการดําเนินงานดังกลาวจะสงผลใหสิงคโปรมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองเปนศูนยกลาง
ทางศิลปะวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4. พิพิธภัณฑอารยธรรมแหงเอเชีย (Asian Civilizations Museum) เปนแหลงรวบรวมและจัด
แสดงมรดกทางอารยธรรมโบราณของดินแดนตางๆ ต้ังแตตะวันออกกลางจนถึงประเทศจีน 
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1 . 5  นโยบายและป จจั ยที่ สนับสนุนการทอง เที่ ย ว เ ชิ งสร า งสรรค  

 
 หนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทหนาที่สําคัญ และมีกฎระเบียบหรือนโยบายที่สนับสนุนสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและกระตุนภาคการทองเที่ยวใหขยายตัวและเกิดความย่ังยืน เพื่อเรงรัดและสราง
ศักยภาพในการหารายไดจากการทองเท่ียว และเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมีความพรอม
ทั้งดานคุณภาพการแขงขัน และใหเกิดการสรางรายไดและกระจายรายไดควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญ 
5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและฟนฟูและแหลงทองเที่ยวใหเกิดความย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว 
4. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่นและสงเสรมิการทองเที่ยว 
5. ยุทธศาสตรการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว 
  

2) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปนรัฐวิสาหกิจที่อยูในการกํากับของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา มีหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมดานการตลาดของการทองเที่ยว โดย ททท. ไดกําหนด
เปาหมายมุงสู "ความเปนเลิศดานการตลาดทองเที่ยว และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" 
ทั้งนี้ ททท. ไดกําหนดแผนการตลาดการทองเที่ยวประจําป 255520 โดยมีแนวคิดสูการตลาดสมัยใหมที่มี
ผูบริโภค คือ นักทองเที่ยวเปนศูนยกลาง ดวยการคนหาความปรารถนาที่อยูในใจนักทองเที่ยว แปรสูการ
สรางสรรคสินคาและบริการทางการทองเที่ยวใหโดนใจ และมีคุณคาตรงกับที่นักทองเที่ยวตองการ 

สําหรับยุทธศาสตรการทองเที่ยว ป 2555 ททท. มุงเนนการสรางสมดุลในมิติตางๆ โดยเฉพาะมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยจะดําเนินงานภายใต 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ตอกย้ําภาพลักษณ “ทรงคุณคา” 
2. ตอยอดความทันสมัยดานการตลาดและความกาวหนาของเทคโนโลยีแหงโลกดิจิตอล 
3. สานตอแนวคิดเพิ่มมูลคาและคุณคาจากนวัตกรรม 
4. ใหความสําคัญกับความรวมมือและการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน 
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ทั้งนี้ ททท. ไดจัดทําแผนวิสาหกิจการทองเท่ียวป 2555-2559 มุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ของไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน และเพื่อเปนศูนยกลางการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย โดยนํากระแสการ
เดินทางในอนาคตมากําหนดกรอบการสงเสริม อาทิ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนตน นอกจากนี้ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทยในอนาคต เนนการสรางรายไดมากกวาจํานวนนักทองเที่ยว ตลอดจน
จัดทําแผนบริหารความเส่ียงและแผนรองรับวิกฤติ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางการเมืองของไทย 
 

3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กําหนดใหการพัฒนาทุน
ทางสังคมเปนวาระแหงชาติที่สําคัญเรื่องหนึ่งในการพัฒนาคนและสังคมไทยใหสามารถกาวสูสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge-Based Society) ไดอยางรูเทาทัน ทามกลางสถานการณการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วในสังคมโลก ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)21 มุง
สงเสริมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการใหมีการสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น ซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญดังนี้  

 สรางความเขมแข็งและขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศใหเขมแข็ง ดวยการปรับโครงสรางการคาและการลงทุน
ใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสรางใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการที่มีศักยภาพและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
บนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  

 พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรค การพัฒนาเมือง
สรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
ใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิด
สรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Creative 
and Green Economy) 

 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการใชความคิดสรางสรรค เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น 
ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ทั้งเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดย
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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4) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดดําเนินโครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 

ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือก 10 เมืองในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ 
ที่เปนตนแบบของการบริหารจัดการเมืองที่ดี ที่ทําใหเกิดการพัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดและ
เติบโตของธุรกิจสรางสรรค โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก 4 ประการ คือ  

1. มีศักยภาพดานทุนทางปญญา ทุนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน แหลงทองเที่ยว หรือ
สินคาที่มีเอกลักษณ  

2. มีจุดเดน จุดขายที่ชัดเจน เปนที่ยอมรับและมีโอกาสทางการตลาด การพัฒนา และการตอยอด 
3. มีระบบการบริหารจัดการและการวางแผนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวิสัยทัศนในการพัฒนาเมือง

สรางสรรคที่ชัดเจน 
4. มีการมีสวนรวมของผูที่ เกี่ยวของ ทั้งผูนําชุมชน เครือขาย องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผูประกอบการ ภาคประชาชน และภาคการศึกษา ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค 
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการคัดเลือกเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค ไดประกาศ

ผลการคัดเลือก 10 เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค ประกอบดวย 
1. จังหวัดชัยนาท เมืองแหลงเมล็ดพันธุขาว (นางลือ-ทาชัย)  เนื่องจากเปนแหลงผลิตพันธุ

ขาวแหลงใหญของประเทศ ซึ่งไดกลายเปนธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุขาวสงไปขายทั่วประเทศไทย 
และยังเปนแหลงเรียนรูที่ชาวนาภาคอื่นๆ สามารถมาศึกษาเพื่อผลิตพันธุขาวไวใชเองไดอีก
ดวย นอกจากนั้น กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว ต.นางลือ-ทาชัย นับไดวาเปนกลุมผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวกลุมเดียวในประเทศไทยที่มีโรงงาน ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุเปนของตัวเอง  

2. จังหวัดเชียงราย เมืองแหงการพัฒนา (ดอยตุง) โครงการพัฒนาดอยตุงฯ กวา 30 ป ที่ผาน
มา ชาวเขาและชาวพื้นราบในบริเวณรายรอบดอยตุง ไดเปลี่ยนวิถีจากการปลูกและเสพฝน 
ถางปาตัดไม และทําไรเลื่อนลอย หันมาทําเกษตร ปลูกพืชผักเมืองหนาว และทําไรกาแฟ 
ในขณะที่กลุมชน 30 ชาติพันธุ ยังคงอาศัยอยูอยางสงบ ตามไหลเขาและบนดอยสูง แนบแนน
อยูกับประเพณีด้ังเดิมของตน โดยไมถูกวัฒนธรรมเมืองกลืนกิน 

3. จังหวัดเชียงใหม เมืองหัตถกรรมสรางสรรค เชียงใหมถือเปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมที่
สําคัญและแหลงใหญของประเทศ งานหัตถกรรมมีความเปนเอกลักษณ และมีชางฝมือที่มี
ความชํานาญ เชี่ยวชาญ ตลอดจนความประณีตที่ถูกถายทอดออกมาในชิ้นงานหัตถกรรมแต
ละชิ้น เชน หัตถกรรมเครื่องเงิน ไมแกะสลัก ผาทอตีนจก ผาไหมสันกําแพง เซรามิค ศิลาดล 
รม และกระดาษสา เปนตน จุดเดนดังกลาวจึงทําใหหัตถกรรมเชียงใหม มีโอกาสเติบโตสู
ตลาดโลกได 

4. จังหวัดนาน นานเมืองเกาที่มีชีวิต  เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดนานยังรักษาเอกลักษณ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี เ ดิมของตนเองไดอยางมั่นคง ประกอบกับ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติการประกาศเขตพื้นที่เมืองเกานาน และเวียงพระธาตุแชแหงเปนพื้นที่
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เปนลําดับที่ 2 ของประเทศ ตอจากเกาะรัตนโกสินทร เมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2548 ซึ่งถือวาจังหวัดนานยังเปนเมืองเกาที่มีเอกลักษณการเคล่ือนไหวทางสังคม
อยางเหนียวแนนที่อยูในการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยสวนใหญ  
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5. จังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชร เมืองตาลโตนด  ตาลโตนดจัดเปนไมตระกูลเกาแกตระกูลหนึ่ง
ของโลก ซึ่งมีมากกวา 4,000 ชนิด (Species) เปน ตนไมที่มีอายุยืนนับรอยป และอยูกับ
จังหวัดเพชรบุรีมาต้ังแตโบราณกาลและผลิตผลจากตนตาล โดยเฉพาะน้ําตาลโตนดยังเปน
สวนผสมที่สําคัญในการทําขนมหวานเมืองเพชร ซึ่งมีชื่อเสียงต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

6. จังหวัดมหาสารคาม เมืองแหงการเรียนรู สูการพัฒนาชุมชน "Learning City towards 
Community Development" หรือ จะเรียกอีกอยางวา เมืองตักสิลา เมืองแหงการศึกษา : 
เปนจังหวัดท่ีต้ังอยูกึ่งกลางของภาคอีสานไมมีภูเขา มีแมน้ําชีไหลผาน การเปนจังหวัดท่ีอยู
กึ่งกลางของภาคอีสาน ประกอบกับเปนเมืองสงบจึงเหมาะกับการเปนที่ต้ังสถานศึกษาตางๆ 
ทุกระดับ จึงเปนที่มา "เมืองแหงการศึกษา" หรือ "ตักสิลานคร" เนื่องจากมีสถาบันการศึกษา
ระดับสูงสุดหลายแหง สามารถผลิตทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความ
ตองการทางเทคโนโลยี และธุรกิจได ซึ่งสอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจและแนว
ทางการพัฒนาประเทศ   

7. จังหวัดยะลา Bird City ศูนยกลางเศรษฐกิจนก จังหวัดยะลา ไดเปนเจาภาพการจัด
มหกรรมแขงขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ซึ่งสามารถพัฒนาสูเมืองเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
(Creative Economy) แบบครบวงจรได ต้ังแตการเพาะเล้ียงนก วัสดุเพาะเลี้ยง  อาหาร นก 
กรงนก สินคาพื้นเมือง และธุรกิจที่ไดรับผลประโยชนจากการแขงขันนกประเภทตางๆ อีกท้ัง
สงเสริมการทองเที่ยว เพราะในแตละปมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากกิจกรรมเสริมที่จัดขึ้น
เพื่อเพิ่มความหลากหลาย   

8. จังหวัดลพบุรี เมืองนวัตกรรมแหงพลังงานทดแทน ประเทศไทยซึ่งไดขึ้นชื่อวาเปนแมแบบ
ของพลังงานทดแทน ไดเปดตัว “ลพบุรี โซลาร” โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ใหญ
ที่สุดในโลก ดวยกําลังการผลิต 73 เมกะวัตต ต้ังอยูที่ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี ลพบุรี โซลาร ไดนําเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (Thin Film Solar Cell) 
ซึ่ง เปนเทคโนโลยีที่พึ่งพาวัตถุดิบอยางซิลิคอนตํ่ากวาการผลิตแบบเดิม และมีความเหมาะสม
กับอากาศรอนของประเทศไทยเขามาใช ที่สําคัญ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแหงนี้ ยังมี
สวนรวมในการชวยประเทศไทยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศได
มากกวา 1.3 ลานตันตลอดอายุการดําเนินโครงการ 25 ป และชวยลดการนําเขาเชื้อเพลิง
ไดมากถึงปละ 35,000 ตัน ซึ่งสอดคลองกับที่ประเทศไทยไดใหคําม่ันสัญญากับประชาคมโลก
ที่เมือง โคเปนเฮเกนในเรื่องของการรวมกันดูแลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  

9. จังหวัดลําปาง ลําปางเมืองเซรามิค   เดิมทีชาวจีนที่มีฝมือการทําเซรามิคอพยพจากเมือง
จีนมาอยูในเมืองไทย นิยมผลิตถวยขาวตมวาดลวดลายไกโตงลงไป หรือที่เรียกกันวาชามไก 
ชนกลุมนี้ภายหลังโยกยายมาต้ังหลักแหลงอยูที่เมืองลําปาง จึงนําความรูความชํานาญในการ
ทําชามไกมาเผยแพร ประกอบกับเมืองนี้มีวัตถุดิบในการผลิตเซรามิคเปนดินขาวจํานวนมาก
ดวย 
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10. จังหวัดอางทอง ชุมชนเอกราชหมูบานทํากลอง หมูบานทํากลองก็เปนแหงหนึ่งที่เปน
แหลงรวมมรดกล้ําคาจากภูมิปญญาชาวบานหาชมไดยาก ต้ังอยูที่หมูบานแพ ต.เอกราช อ.ปา
โมก หลังตลาดปาโมก ริมฝงซายของแมน้ําเจาพระยา ชาวบานแพเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต พ.ศ.
2470 เมื่อไดเขามาเย่ียมชมหมูบานแหงนี้จะไดเรียนรูกรรมวิธีการทํากลองแตละขั้นตอนอยาง
ละเอียด โดยการนําวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใช งานที่ออกมาแตละชิ้นมีความ
ประณีตงดงาม 

 
5) องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) หรือ 

อพท. หรือ DASTA 
 อพท. ไดสงเสริมการทองเที่ยวที่มุงเนนการสรางมูลคา (Value Creation) ดานการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนบนพื้นฐานแหงความเปนไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร ทั้งนี้ อพท. ไดนําเสนอแนวทางการบริหารการทองเที่ยวแบบยั่งยืนดานการสรางมูลคา 
(Value Creation) ในดานตางๆ 5 รูปแบบ22 คือ 
 1) Community Tourism  เนนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว องคความรูดานการทองเที่ยว
ชุมชน และการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหกับชุมชน เพื่อเปนชุมชนตนแบบ เชน  ชุมชน
พรุใน จ.พังงา ชุมชนทาลง จ.อุบลราชธานี ชุมชนคลองเคียน จ.พังงา ชุมชนบานเขาเพลา จ.สุราษฎรธานี 
ชุมชนวอแกว จ.ลําปาง และชุมชนบานทาปาเปา จ.ลําพูน ซึ่งลวนแลวแตเปนชุมชนท่ีนําทรัพยากรธรรมชาติ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมด้ังเดิมที่มีอยูมาบริหารจัดการใหเกิดมูลคา โดยไมตองใชเงินลงทุนไปกับการสรางส่ิง
ดึงดูดใจใหมๆ ใหแกนักทองเที่ยว 
 2) Eco-Tourism มุงเนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน การทองเที่ยวชุมชนบานบางโรง จ.ภูเก็ต 
รวมท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในเกาะชาง เกาะกูด และจังหวัดเลย เชน ภูหลวง ภูกระดึง และภูเรือ 
เปนตน 
 3) History and Cultural Tourism มุงเนนการทองเที่ยวดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ใน 2 
มิติ ไดแก มิติที่ 1 ศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิต เชน จังหวัดนาน มีประเพณีแขงเรือยาว งานเปงหก 
กาดหม้ัว และวัดตางๆ ในเมืองนาน และมิติที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ที่ขึ้นชื่อวา
เปนมรดกโลก คือ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร เชน งานประเพณีเผาเทียนเลนไฟ 
แหลงโบราณสถานและโบราณวัตถุ เครื่องสังคโลก ลายสือไทย และตลาดประสาน เปนตน 
 4) Knowledge Tourism เนนการทองเที่ยวในรูปแบบการเรียนรูของเชียงใหมไนทซาฟารี 
หนวยงานในกํากับของ อพท. เชน การอาบน้ําชาง การฝกสัตว การใหอาหารและดูแลสัตว ผานกิจกรรม 
Behind the Zoo  
 5) Health and Sport Tourism เนนการทองเที่ยวในรูปกิจกรรมนันทนาการและความบันเทิง เชน 
การใหอาหารปลาชอนยักษอะเมซอน และการนั่งเรือปนในทะเลสาบสวอนเลคที่เชียงใหมไนทซาฟารี   

                                                  
22

 อพท.(DASTA) เผยกลยุทธเชิงรุกชูนโยบาย Low Carbon Tourism และ Creative Tourism ในงาน ITB-Berlin 2011, อาทิตยที่ 13 มีนาคม 2554, 

หนังสือพิมพบานเมือง   
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6) กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม เปนหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยไดดําเนินการบริหารจัดการองคความรูตางๆ ผาน
โครงการศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค อาทิเชน 
 1) โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค อาทิ โครงการฟนฟูอุทยานประวัติศาสตร 3 แหง 
ไดแก อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลมหกรรมวัฒนธรรมโลก (Bangkok-Gyeongju World 
Culture EXPO 2010) บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร ระยะเวลา 60 วัน (ระหวางวันที่ 19 ตุลาคม - 20 
ธันวาคม 2553) โดยจะมีการแสดงนาฏศิลปและดนตรีพื้นเมือง 40 ประเทศ เพื่อใหเห็นความสําคัญของงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและระดับชาติ ทั้งยังชวยกระตุนการทองเที่ยวดวย 
 2) โครงการฟนฟูแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค เปนการฟนฟูพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติใหเปน
แหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค และสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 10 แหง 
 3) โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สรางรายไดสูประชาชน ไดแก กิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวรรณกรรมเยาวชน 4 ภาค จัดคายดนตรี ประชันกลอนสด สนับสนุนศิลปนพื้นบาน 
อาทิ ลิเก ลําตัด นาฏศิลป และโขนละครของชาติ 
 4) โครงการถนนสายวัฒนธรรม และโครงการสุดยอดผลิตภัณฑวัฒนธรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  
 5) โครงการ 84 เสนทางเสนหวัฒนธรรมวิถีไทยสายใยชุมชน ของกรมสงเสริมวัฒนธรรม  
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1 . 6  แนวโนมการทอง เที่ ย ว เ ชิ งสร า งสรรค  

 
องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) ไดพยากรณไววาในป พ.ศ. 

2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ทองเที่ยวทั่วโลกจํานวน 1,561.1 ลานคน โดยคาดวารายไดจาก
การทองเที่ยวระหวางประเทศ (ไมรวมคาขนสงระหวางประเทศ) จะเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว ทั้งนี้การทองเที่ยว
ทางไกลจะมีบทบาทมากขึ้น จํานวนการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น แตจะใชเวลาในสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงนอยลง 
ซึ่งประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางทองเท่ียวตางประเทศมากที่สุดในโลก ไดแก ประเทศเยอรมนี ญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ตามลําดับ  

ภูมิภาคท่ีเปนจุดหมายการทองเที่ยวของโลก ยังเปนภูมิภาคยุโรป โดยจะมีสัดสวนนักทองเท่ียวสูง
ถึงรอยละ 45.9 ของตลาดโลก รองลงมาคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟค ที่มีสัดสวนนักทองเที่ยวคิด
เปนรอยละ 25.4  ประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่สําคัญคือ จีน ฮองกง ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด ทั้งนี้ กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับเปนจุดหมายการทองเที่ยวแหงใหมที่มีผูนิยม
เดินทางเขามาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนภูมิภาคท่ีมีนักทองเที่ยวนอยที่สุด คือ เอเชียใต ซึ่งจะมี
นักทองเท่ียวคิดเปนรอยละ 1.2 ของโลก นอกจากนี้องคการการทองเที่ยวโลกยังพบวาสัดสวนของ
นักทองเที่ยวที่เดินทางในทางไกลในป พ.ศ.2563 จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากที่ผานมา โดยจะมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 24.2 ดังตารางที่ 1.4  
 
ตารางที่  1.4  แนวโนมการเดินทางทองเที่ยวในอนาคต จําแนกตามภูมิภาค ป 2538-2563 

จุดหมายการทองเที่ยว 
ปฐาน 

(ลานคน) 
การพยากรณ  

(ลานคน) 

อัตราการ
เติบโตเฉล่ีย / 

ป (%) 

 
สวนแบงตลาดโลก 

(%) 

2538 2553 2563 2538 - 2563 2538 2553 2563 

Africa 20.2 47.0 77.3 5.5 3.6 4.7 5.0 

Americas 108.9 190.4 282.3 3.9 19.3 18.9 18.1 

East Asia/Pacific 81.4 195.2 397.2 6.5 14.4 19.4 25.4 

Europe 338.4 527.3 717.0 3.0 59.8 52.4 45.9 

Middle East 12.4 35.9 68.5 7.1 2.2 3.5 4.4 

South Asia 4.2 10.6 18.8 6.2 0.7 1.1 1.2 

รวม 565.4 1,006.4 1,561.1 4.1 100.0 100.0 100.0 

ทองเที่ยวภายในภูมิภาคa) 464.1 790.9 1,183.3 3.8 82.1 78.6 75.8 

ทองเที่ยวทางไกล b) 101.3 215.5 377.9 5.4 17.9 21.4 24.2 

รวม 565.4 1,006.4 1,561.1 4.1 100.0 100.0 100.0 
ที่มา : World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Highlights 2005 Edition 
หมายเหตุ :  a) ทองเที่ยวภายในภูมิภาค (Intraregional) เปนการเดินทางทองเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกัน และรวมถึงนักทองเที่ยว

ที่ไมสามารถระบุประเทศที่อยูอาศัยไดดวย  
b)  ทองเที่ยวทางไกล (Long-Haul) เปนการเดินทางทองเที่ยวจากภูมิภาคที่อยูอาศัยไปยังภูมิภาคอื่น  
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องคการการทองเที่ยวโลก ยังระบุวาการเดินทางทองเที่ยวของประชากรโลกจะเนนคุณภาพ
มากขึ้น กลาวคือ เปนการเดินทางที่เนนการแสวงหาความรู ประสบการณ ศึกษาวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม  

นอกจากนี้พบวา การทองเที่ยวของโลก23มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง ตามภาวะการณทางสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ สังคมโลกที่มีประชากรผูสูงอายุในสัดสวนที่มากขึ้น การต่ืนตัวของประชาคมโลกตอ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม และการต่ืนตัวตอภาวะโลกรอน (Green Consumerism) เปนตน ทําใหการทองเที่ยว
ของโลกมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อของประชาคมโลก 
มุงสูการทองเที่ยวที่มีลักษณะของความสนใจเฉพาะทางมากขึ้น เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่ตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมและภาวะโลกรอน และการทองเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู เปนตน สงผลใหการทองเที่ยวเฉพาะทางมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น 

จะเห็นวาการทองเที่ยวในเชิงสรางสรรคเปนการทองเที่ยวที่สอดคลองกับแนวโนมการทองเที่ยวของ
โลก แมจะยังไมมีการพยากรณจํานวนนักทองเท่ียวในกลุมนี้ที่ชัดเจน แตสามารถกลาวไดวาการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคที่เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวโดยรวมนั้น จะมีบทบาทสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมี
จํานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกป   

สําหรับรูปแบบการทองเที่ยวในอนาคตนั้น Greg Richard24 นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานการ
ทองเท่ียว ไดกลาวถึงแนวโนมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ภายในงานประชุมนานาชาติดานการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค (2nd International Conference on Creative Tourism) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจัด
ขึ้นโดยเครือขายการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism Network)25 เมื่อเดือนธันวาคม ป พ.ศ.
2555 โดยระบุวา การทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนารูปแบบเปน  4 ระยะ26 จากอดีต
ถึงปจจุบันและอนาคต  ดังนี้  

1. การทองเที่ยวเฉพาะเมืองใหญ (Grand Tour) เปนการทองเที่ยวแบบผิวเผิน เนนการถายรูปเปน
ที่ระลึกกับสถานทีสําคัญตางๆ ของเมือง  

2. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) คือ นักทองเท่ียวเริ่มใหความสนใจและเขา
ใจความเปนทองถิ่นมากกวาการสนใจแคส่ิงปลูกสราง  

3. การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) การทองเที่ยวที่เริ่มเจาะลึกเขาถึงความเปน
ตัวตนของวัฒนธรรมทองถิ่น ผานการลงมือปฏิบัติและคลุกคลีผานกิจกรรมเชิงสรางสรรค ซึ่งทําให
นักทองเที่ยวใชเวลาในทริปเฉล่ียนานกวากลุมอื่น เนื่องจากตองใชเวลาในการเรียนรูนานขึ้น  

4. การทองเที่ยวเชิงสัมพันธ (Relational Tourism) เปนการทองเที่ยวที่ไมรูสึกวาไปเที่ยวแตเหมือน
ไปเยี่ยมเยือนบานญาติ และใชเวลาอยูนานขึ้น 
 

                                                  
23 การทองเที่ยวโลก ป 2009, e-TAT Tourism Journal - การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 2/2553 

24
 Professor of Leisure Studies at Tilburg University and Professor of Events at NHTV, Netherlands, European Executive Member of the Association 

for Tourism and Leisure Education (ATLAS) และนักวิจัยอิสระดานการทองเที่ยว 
25

 http://www.creativetourismnetwork.org 
26

 เทรนดทองเที่ยวเปลีย่นสูวัฒนธรรมสรางสรรค, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 27 ธันวาคม 2555, www.bangkokbiznews.com 
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แนวโนมตลาดการทองเทีย่วเชิงสรางสรรคของไทย (Local Trend) 

แนวโนมตลาดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคของไทย แมวาในปจจุบัน ยังไมมีการประเมินขนาดและ
มูลคาของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ จากการสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบ
ธุรกิจทองเท่ียว และผูเชี่ยวชาญในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตางคาดการณวาการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคมีแนวโนมเติบโตที่ดีสอดคลองกับอัตราการเติบโตของการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ 

ซึ่งจากการพยากรณขององคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) ที่กลาววา
ในป พ.ศ. 2563 นักทองเท่ียวระหวางประเทศที่ทองเที่ยวทั่วโลกจะมีจํานวนถึง 1,561.1 ลานคน แบงเปน
ทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟค 397.2 ลานคน และเมื่อจํานวนนักทองเท่ียวระหวาง
ประเทศของไทยในป พ.ศ. 2553 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 8.15 ของจํานวนนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟค จึงประมาณการณไดวาหากในป พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
ยังรักษาสวนแบงการตลาดในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟคไวได และนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศที่ทองเที่ยวทั่วโลกมีจํานวนถึง 1,561.1 ลานคน ตามการพยากรณแลว ประเทศไทยจะมีจํานวน
นักทองเที่ยวระหวางประเทศสูงถึง 32.37 ลานคนในป พ.ศ. 2563  

ทั้งนี้ จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา อุตสาหกรรม
บนพื้นฐานการสรางสรรคของไทยในหลายสาขามีศักยภาพในการแขงขันสูงมาก โดยเฉพาะการทองเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เนื่องดวยคนไทยมี
ความสามารถและความคิดสรางสรรคเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นหากไดรับการสนับสนุนสงเสริมและ
ผลักดันใหสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการการทองเท่ียวบนฐานความรูจากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู จะ
ทําใหสินคาและบริการในกลุมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนี้มีแนวโนมเติบโตสูงในอนาคต 

และจากขอมูลในป พ.ศ. 2546 – 2549 ของกระทรวงวัฒนธรรม แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยระบุวา อุตสาหกรรม 4 สาขา ไดแก ภาพยนตร การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ศิลปะการแสดง และศิลปหัตถกรรม มีการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10-11 โดยอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยสราง
รายไดใหกับประเทศกวา 20,000 ลานบาท และสรางงานไดกวา 79,680 อัตรา สวนอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว มีมูลคาสูงกวา 800,000 ลานบาท และในดานศิลปะการแสดง มีมูลคากวา 80,000 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 1.06 ของ GDP ในป 2549 ยกเวนสินคาศิลปหัตถกรรม ประเภทเครื่องจักสาน ที่มูลคาการผลิต
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เฉลี่ยรอยละ 19 ตอป 

ดานสมาคมไทยทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผจญภัย (สทอ.) ไดเปดเผยขอมูลวา การทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในป 2555 เติบโตขึ้นจากป 2554 ประมาณรอยละ 30  ทั้งนี้ แนวโนมตลาดใหมๆ 
เริ่มสนใจเขารวมโปรแกรมทัวรมากขึ้น เชน รัสเซีย ซึ่งแตเดิมฐานใหญยังนิยมการทองเที่ยวแบบกระแสหลัก 
เริ่มหันมาสนใจเสนทางและกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มักจะพวงการเขาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เพิ่มมากขึ้น เชน เขาไปเรียนการทําอาหารรวมกับชาวบาน หรือ รวมเรียนวิธีการจักสานของทองถิ่น ทั้งนี้ 
สทอ. คาดวาในป 2556 ตลาดยังเติบโตไดอีกประมาณรอยละ 30 เพราะยังเปนตลาดที่มีฐานเล็กซึ่งพรอม
ขยายตัวไดอีก 
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สําหรับปจจัยสําคัญที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของการทองเที่ยวในอนาคต และเปนปจจัยที่ผลักดัน
ใหทําใหการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมีแนวโนมในการเติบโตที่ดี ไดแก 

 การดํารงชีวิตในสังคมมีการแขงขันสูงขึ้น สงผลใหคนในสังคมเกิดความเครียดกันมากขึ้น 
นักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะแสวงหาวิถีชีวิตที่เรียบงาย (Slow Life) และโหยหาอดีตส่ิงเกาๆ มากขึ้น 
เชน การเท่ียวชมวิถีชีวิต การนั่งสมาธิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เปนตน เพื่อผอนคลายความเครียด
และหลีกหนีจากสังคมที่เรงรีบ  

 เทคโนโลยี (Technology) จะเขามามีบทบาทกับการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยนํามาประยุกตใชในแหลง
ทองเที่ยวมากขึ้น ทั้งในแงการนําเสนอขอมูลและการสรางความดึงดูดใจ ใหนักทองเท่ียวเกิดความ
เพลิดเพลินและประทับใจในแหลงทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  

 ในแงการจัดการเดินทางของนักทองเที่ยว ซึ่งในอนาคตคาดวาการเดินทางผานการจัดการของบริษัท
จัดการการเดินทาง (Travel Agent) มีแนวโนมลดนอยลง เนื่องจากนักทองเที่ยวนิยมจัดการเดินทาง
ดวยตนเองมากขึ้น (Self Arrangement)  โดยการคนหาขอมูลทองเที่ยวผานทางอินเตอรเน็ต เพื่อใช
ในการประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว  

 แนวโนมนักทองเที่ยวสูงอายุ (Senior Tourists) กลุมที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป เพิ่มจํานวนมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุมที่เพิ่งเกษียณอายุ ในชวง 5 ปแรกของการเกษียณอายุ ยังเปนกลุมที่ยังแข็งแรง และ
สามารถเดินทางไกลได ซึ่งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยว
เชิงศาสนา จะไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวกลุมนี้เพิ่มสูงขึ้น 

 แนวโนมนักทองเที่ยวรุนใหมมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และตระหนักในเรื่องภาวะโลกรอน 
(Global Warming) มากขึ้น การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการทองเท่ียวจะใหความสําคัญกับ
เรื่องดังกลาวเปนกรณีพิเศษ เปนการกาวสูการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอธรรมชาติ (Green Tourism) 
มากขึ้น ซึ่งเปนสวนสําคัญในการกาวสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
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การศึกษาขอมูลพฤติกรรมการเดินทาง (Market Behavior) ของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว
ตางประเทศ เปนการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Desk Research) ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่
มีผูทําการศึกษาไวแลว เชน โครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค  
โครงการสํารวจทัศนคติของนักทองเที่ยวตอเอกลักษณของพื้นที่ทองเท่ียวหลัก โครงการศึกษาภาพลักษณ
ดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และโครงการสํารวจลักษณะ
กิจกรรมของนักทองเที่ยว เปนตน ในรายงานบทนี้ไดนําขอมูลการวิจัยที่เกี่ยวของจากแหลงตางๆ มาสรุป
วิเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของตลาดท่ีชัดเจนถึงรายละเอียด และพฤติกรรมของนักทองเท่ียวหลัก
ดังกลาว  

 
ทั้งนี้ประเด็นการนําเสนอประกอบดวยขอมูลเบื้องตนของนักทองเที่ยว พฤติกรรมการใชบริการ 

(Behavior) และแนวโนมพฤติกรรมที่กําลังเปลี่ยนแปลง ของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งจะ
เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนากลยุทธสําหรับธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรคตอไป 
 

ในบทนี้จะนําเสนอขอมูลพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของไทย ทั้งนี้การนําเสนอจะถูกแบงออกเปน 2 สวน 
ดังนี้ 
 
 2.1   พฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทย  
 

 2.2   พฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
 
 

บทท่ี 2   พฤติกรรมการเดินทาง (Market Behavior)
ของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ   
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2 . 1  พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไ ท ย   

 
2.1.1 ขอมูลเบื้องตนของนักทองเที่ยว  

 
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการ

ทองเที่ยว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งดําเนินการ
ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวยการทองเที่ยว 
6 ประเภท ไดแก 1) การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี 2) การทองเที่ยวชนบท 3) การทองเที่ยว
เพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย 4) การทองเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี 5) การ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา และ 6) การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา  

อาจกลาวไดวาการทองเที่ยวทั้ง 6 ประเภทดังกลาว ครอบคลุมสินคาและบริการทองเที่ยวสวนใหญ
ในธุรกิจทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ดวยเหตุนี้ การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทย จึง
นําขอมูลการวิจัยดังกลาวขางตนมาสามารถสรุป วิเคราะห และฉายภาพ เพื่อใหเห็นพฤติกรรมและลักษณะ
กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 โครงสรางทั่วไปของนักทองเที่ยว  
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการ
ทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา 
โครงสรางของนักทองเที่ยวชาวไทย มีรายละเอียดดังนี้ (ดูแผนภาพที่ 2.1 ) 
เพศ สวนใหญเปนเพศหญิงที่นิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ/หรือการทองเที่ยว

เชิงสรางสรรคมากกวาเพศชาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.00 และรอยละ 41.00 
ตามลําดับ 

อายุ สวนใหญ มีอายุระหวาง 25-34 ป ทั้งนี้นักทองเที่ยวในวัยนี้มีความตองการอิสระ 
ใชเวลาวางในการทองเที่ยว และตองการหาประสบการณการใชชีวิต 

สถานภาพสมรส กลุมนักทองเที่ยวที่มีสถานะโสดนิยมทองเที่ยวมากกวากลุมที่สมรสแลว 

ระดับการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา1 ที่ระบุวา เมื่อ
บุคคลมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ก็จะนิยมเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น 

รายไดตอเดือน สวนใหญ มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท รองลงมาเปนกลุมที่มี
รายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท  ซึ่งทั้ง 2 กลุมนี้รวมกันมีสัดสวนมากกวา 
รอยละ 80 

อาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด รองลงมา เปนกลุมอาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา 

 

                                                           
1
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี, วิภา วัฒนพงศ์ชาติ, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2542 
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แผนภาพที่ 2.1 โครงสรางของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 
  

  

  

ชาย
41%

หญิง
59%

เพศ 

57.07

25.88

12.54

3.38 1.13
0

10

20

30

40

50

60

70
(%)

25-34 35-44 45-54 55-64 65 ปขึ้นไป

อายุ 

50.6

6.8

16.4

6.3

6.1

5.0

3.2

2.4ผูบริหาร

แมบาน

รับจาง

คาขาย

วิชาชีพอิสระ

นักเรียน/นศ.

รับราชการ

พนักงานบริษัท

(%)

อาชีพ 

16.4

7.7

63.2

12.7

มัธยม/ปวช

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

(%)

การศึกษา 

หมาย
3%

โสด

68%

สมรส
29%

สถานภาพสมรส 

2.6 2.4

13.5

62.7

18.8

0

10

20

30

40

50

60

70

(%)

>90,000บาท 60,001-

90,000บาท

30,001-

60,000บาท

10,000-

30,000บาท

<10,000บาท

รายไดตอเดือน 



รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการสงเสรมิการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 

บริษัท อินฟอรเมชั่น โพรวายเดอร แอนด คอนซัลแตนท จํากัด (IP&C) 
2-4

 วัตถุประสงคหลักของการเดินทาง  
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการ

ทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา 
นักทองเที่ยวชาวไทยมีวัตถุประสงคหลักของการเดินทางที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อมาทองเที่ยวพักผอน 
สอดคลองกับการศึกษา2 ที่ระบุวานักทองเที่ยวชาวไทยมีจุดประสงคในการทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ
และผอนคลายความเครียดมากที่สุด เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันทําใหคนเราเกิดภาวะตึงเครียด และ
ตองการหาเวลาวางเพื่อการพักผอนอยางแทจริง 

 

 การจัดการเดินทาง  
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการ

ทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา 
นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง มากกวามากับบริษัททัวร และมักจะเดินทาง
ทองเที่ยวกับเพื่อน/เพื่อนรวมงานมากที่สุด   
 

2.1.2 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว  
 

 การใชจาย  /  การพักคาง  
จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวเชิงสัมผัส

วัฒนธรรม ในรูปแบบโฮมสเตย ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร (ทวีลาภ รัตนราช, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) พบวา คาใชจายในการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญ 
มีคาใชจายเฉลี่ยในแตละครั้ง นอยกวา 1,000 บาท ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการทองเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมที่
เปนกิจกรรมทองเที่ยวในชุมชนมีคาใชจายไมสูงมาก และชาวบานที่เปนเจาของโฮมสเตยไมไดมุงเนนเพื่อ
เปนอาชีพหลัก  

และจากขอมูลการศึกษาดังกลาวขางตน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญใชระยะเวลาในการ 
ทองเที่ยวคางคืน 2 คืน ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความประทับในเอกลักษณและความเปน
ธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว จึงมีความตองการระยะเวลาในการทองเท่ียวที่มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ 
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจลักษณะกิจกรรมของนักทองเที่ยว ป 2550 ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ที่ระบุวาในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยจะนิยมพักคางคืนในตางจังหวัด 
 

 กิจกรรมที่สนใจ  
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการ

ทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา 
ประเภทของกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมและสนใจ คือ ศาสนสถาน/วัด มากที่สุด รองลงมา คือ 
พิพิธภัณฑ งานประเพณี/เทศกาล ตลาดน้ํา และ งานฝมือ/หัตถกรรม (ดูแผนภาพที่ 2.2) 
  

                                                           
2
 ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรี, ดวงตา วงศสวาง,  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549 
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แผนภาพที่  2.2  ประเภทของกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวชาวไทยสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปจจัย /แรงจูงใจในการทองเที่ยว  
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการ

ทองเที่ยว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา 
ปจจัยสําคัญ 5 ลําดับแรก ที่จูงใจใหนักทองเที่ยวชาวไทยเลือกใชบริการกิจกรรมทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ไดแก   

1. เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
2. นักทองเที่ยวชอบและสนใจดานประวัติศาสตรวัฒนธรรม 
3. นักทองเที่ยวไดเห็นวิถีการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ 
4. นักทองเที่ยวไดรับคําแนะนําหรือการบอกตอจากเพื่อน/ญาติ/คนรูจัก (Word of Mouth)  
5. นักทองเที่ยวเคยมาเที่ยว/ใชบริการแลวประทับใจ  

สวนขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยในโครงการสํารวจลักษณะกิจกรรมของ
นักทองเที่ยว ป 2550 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ระบุวา ปจจัยที่เปนแรงจูงใจสําคัญใหนักทองเที่ยว
ชาวไทยเดินทางมาทองเที่ยว คือ ตองการเดินทางไปสัมผัสแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงดวยตนเอง ปจจัย
ลําดับรองลงมา คือ ไดรับคําแนะนําจากผูอื่นใหมาเท่ียว, เคยเดินทางมาเที่ยวแลวประทับใจอยากกลับมาอีก 
และมีกิจกรรมทองเที่ยวนาสนใจ ตามลําดับ 
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 ส่ือที่รับรูขอมูลดานการทองเที่ยว  
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว 

ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา นักทองเที่ยวชาว
ไทยรับรูขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเที่ยวหรือกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากสื่อหลากหลายชองทาง 
โดยส่ือท่ีนักทองเที่ยวชาวไทยรับรูขอมูลมากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก (ดูแผนภาพที่ 2.3 ) 

 ส่ือโทรทัศน  
 เพื่อน/ญาติ/ครอบครัว  
 อินเตอรเน็ต/เว็บไซต  
 นิตยสาร  
 หนังสือ/คูมือทองเที่ยว  

 
แผนภาพที่  2.3  ส่ือในการรบัรูขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการสํารวจลักษณะกิจกรรมของ
นักทองเท่ียว ป 2550 ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ระบุวา ส่ือที่นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทองเที่ยวมากท่ีสุด คือ จากเพื่อน/ครอบครัว รองลงมา ไดแก อินเตอรเน็ต, โทรทัศน 
และสิ่งพิมพทั่วไป เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ  
 
 ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการเดินทาง  

จากการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมดานการ
ทองเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (2553) โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา 
ปจจัยที่เปนขอจํากัดตอการเดินทาง ไดแก ขอจํากัดดานเวลาทั้งของตนเอง และของเพื่อนรวมทาง (วันวาง
ยังไมตรงกัน) ขอจํากัดดานเศรษฐกิจ (คาใชจาย) โดยเฉพาะในสวนของงบประมาณที่มีอยูไมสามารถพาไป
ยังสถานท่ีทองเท่ียวที่ตองการได ขอจํากัดดานความปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยวที่ตองการไป และ
ขอจํากัดดานสุดทายเปนขอจากัดดานกายภาพ เชน ไมแข็งแรง เดินทางไกลไมได เปนตน 
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50.32

46.78

32.48
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โทรทัศน เพ่ือน/ญาติ อินเตอรเน็ต นิตยสาร คูมือทองเที่ยว น.ส.พ วิทยุ ททท. บริษัทนําเที่ยว
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นอกจากนี้ยังมีปจจัยการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคส่ือ โดยพบวาพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นและยังสงผลตอการใชเวลาในการดูโทรทัศนลดลง ผูคนจะมองหาความบันเทิงจากส่ือ
อินเตอรเน็ตมากกวาจากส่ือโทรทัศน 

การพัฒนาการส่ือสารที่คาดวาจะเกิดขึ้นในทศวรรษหนา จะเปนการพัฒนาโดยการนําแนวคิดใหมๆ 
(Innovative Idea) เขามาใชกับการส่ือสารแบบด้ังเดิม และเมื่อมนุษยเสพเทคโนโลยีมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง 
จะเกิดความตองการเรื่องราว (Content) มากขึ้น เกิดการผสมผสานระหวาง “เรื่องราวในอดีต” กับ
เทคโนโลยีในปจจุบันมากขึ้น 

 
 แนวโนมของพฤติกรรมที่กําลังเปลี่ยนแปลง  

จากการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมดานการ
ทองเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (2553) โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา เพศ
ชายมีแนวโนมใชการเดินทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูและศึกษามากกวาเพศหญิง ขณะที่วัยรุนและกลุมคน
เกษียณอายุใชการเดินทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูและศึกษามากกวากลุมคนทํางาน 

นอกจากนี้ มีแนวโนมที่นักทองเที่ยว ใชการเดินทางทองเที่ยวเพ่ือประกอบกิจกรรมอื่นๆ ที่ตนเองชื่น
ชอบ นอกเหนือไปจากการทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ เชน การเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิง
อนุรักษ การเดินทางทองเที่ยวเชิงเทศกาลประเพณี และการทองเที่ยวแบบยอนยุค เปนตน (ดูแผนภาพที่ 
2.4) 

 
แผนภาพที่  2.4  คะแนนความนิยมกิจกรรมการทองเที่ยวที่ประเมินจากการจัดลําดับของนักทองเท่ียวชาวไทย  
 

 

1.1

1.2

7.1

5.2

4.3

4.3

4.2

4.1

3.2

2.1

1.9

แบบอาสาสมัคร

เชิงกีฬา

เชิงสุขภาพ/ความงาม

เชิงศาสนาและจิตวิญญาณ

แบบโฮมสเตย/ฟารมสเตย

เชิงผจญภัย

เชิงยอนยุค

เชิงวิถีชีวิตชนบท

เชิงประวัติศาสตร

เชิงเทศกาลประเพณี

เชิงนิเวศ/เชิงอนุรักษ

(หนวย : คะแนนความนิยมท่ีไดจากการจัดลําดับ)
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2 . 2  พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ต า ง ป ร ะ เ ท ศ   

 
2.2.1 ขอมูลเบื้องตนของนักทองเที่ยว  

 
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม

การทองเที่ยว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่ง
ดําเนินการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประกอบดวยการทองเท่ียว 6 ประเภท ไดแก 1) การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี 2) การ
ทองเที่ยวชนบท 3) การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย 4) การทองเที่ยวชมงาน
วัฒนธรรมและประเพณี 5) การทองเที่ยวเชิงศาสนา และ 6) การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา  

อาจกลาวไดวาการทองเที่ยวทั้ง 6 ประเภทดังกลาว ครอบคลุมสินคาและบริการทองเที่ยวสวนใหญ
ในธุรกิจทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ดวยเหตุนี้ การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ จึงนําขอมูลการวิจัยดังกลาวขางตนมาสามารถสรุป วิเคราะห และฉายภาพ เพื่อใหเห็น
พฤติกรรมและลักษณะกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในธุรกิจทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 โครงสรางทั่วไปของนักทองเที่ยว  
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
การทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวา 
โครงสรางของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ (ดูแผนภาพที่ 2.5) 
 

ถิ่นที่อยูอาศัย สวนใหญเดินทางมาจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด รองลงมา เปนนักทองเที่ยวจาก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาคอเมริกา ตามลําดับ 

เพศ นักทองเท่ียวชาวตางประเทศทั้งเพศชายและเพศหญิงนิยมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และ/หรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 50.96 และรอยละ 49.04 ตามลําดับ 

อายุ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่นิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ/หรือการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสวนใหญ อยูในชวงอายุ 25-34 ป รองลงมาเปนชวงอายุ 
18-24 ป 

สถานภาพสมรส กลุมนักทองเที่ยวที่มีสถานะโสดนิยมทองเที่ยวมากกวากลุมที่สมรสแลว 
รายไดตอป  
(กอนหักภาษี) 

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ/หรือทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคมากกวารอยละ 40 มีรายไดตอป 30,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป 
รองลงมา มีรายไดระหวาง 10,000-29,999 เหรียญสหรัฐฯ 

อาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพผูชํานาญการ/อาชีพอิสระมากที่สุด รองลงมา เปนกลุม
นักเรียน/นักศึกษา และกลุมผูบริหาร ตามลําดับ 
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แผนภาพที่ 2.5 โครงสรางของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
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 วัตถุประสงคหลักของการเดินทาง  
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม

การทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีวัตถุประสงคหลักของการเดินทางที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อมาทองเที่ยวพักผอน 
รองลงมา เดินทางมาเพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน และมาประชุมสัมมนา ตามลําดับ 

 
 การจัดการเดินทาง  

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
การทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่นิยมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ/หรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค สวน
ใหญเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง มากกวามากับบริษัททัวร และมักจะเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน/เพื่อน
รวมงานมากที่สุด   
 
2.2.2 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว  
 
 การใชจาย  /  การพักคาง  

จากสถิตินักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขาประเทศไทย ป 25543 พบวา คาใชจายในการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ มีคาใชจายเฉลี่ยตอวัน 4,187.12 บาท หรือ 137.33 เหรียญ
สหรัฐฯ และจากขอมูลการศึกษาดังกลาว พบวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศใชระยะเวลาในการทองเที่ยว
พักคางเฉลี่ย 9.64 วัน 

จากการศึกษา โครงการสํารวจลักษณะกิจกรรมของนักทองเท่ียว ป 2550 ของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย ระบุวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและจัดการเดินทางดวย
ตนเองนั้นมีระยะพักคางในไทยเฉล่ีย 13.94 วัน สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่จัดการเดินทางผาน
บริษัททัวรมีระยะการพักคางเฉลี่ยเพียง 8.22 วัน 

 
 กิจกรรมที่สนใจ  

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
การทองเท่ียว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวา 
ประเภทของกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศนิยมและสนใจ คือ ศาสนสถาน/วัด มากที่สุด รองลงมา 
ไดแก พระราชวัง พิพิธภัณฑ ตลาดน้ํา และอุทยานประวัติศาสตร (ดูแผนภาพที่ 2.6) 
   

                                                           
3
 International Tourist Arrivals to Thailand 1987-2011, http://marketingdatabase.tat.or.th 
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แผนภาพที่ 2.6 ประเภทของกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในโครงการดังกลาวขางตน พบวา 
นักทองเท่ียวจากภูมิภาคตะวันออกกลางใหความสนใจทองเที่ยวตลาดน้ําเปนลําดับแรก แตกตางจาก
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคอ่ืนๆ ที่สนใจเที่ยวชมศาสนสถาน/วัด เปนลําดับแรก  

 สวนขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ในโครงการสํารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจนักทองเที่ยวตางชาติกลุมตลาดหลัก 10 ตลาด ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พบวา 
ทะเลและชายหาด และการชอปปง ซื้อสินคาทั่วๆ ไป เปนลักษณะการทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวสวนใหญชื่น
ชอบ อยางไรก็ตาม นอกจากทะเลและชายหาด และการชอปปง ซื้อสินคาทั่วๆ ไปแลว ลักษณะการ
ทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวชาวตางชาติชื่นชอบ ยังประกอบไปดวยกิจกรรมการทองเที่ยวอีกมากมาย อาทิ 
ทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร ศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่ และสปา เปนตน 
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1   ลักษณะการทองเที่ยวที่ชอบ จําแนกตามตลาดหลัก 10 ประเทศ 
หนวย : รอยละ 

ลักษณะการทองเที่ยว 
รวม 
ตลาด
หลัก 

ตลาดหลัก 

จีน ญ่ีปุน ไตหวัน ฝรั่งเศส เยอรมัน สิงคโปร สหรัฐ 
อเมริกา 

สหราช
อาณาจักร

อินเดีย ฮองกง 

ทะเลและชายหาด 68 67 53 51 78 78 64 72 79 75 50 
ชอปปง ซื้อสินคาท่ัวๆ ไป 48 56 32 52 34 30 61 40 31 54 63 

ทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร 40 48 47 41 49 40 33 52 38 32 24 
ศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นท่ี 36 44 29 34 47 44 28 56 40 25 24 

สปา และสุขภาพนิยม 32 42 23 42 23 26 39 21 16 29 50 
เทศกาล/งานประเพณีประจําชาติ/ทองถิ่น 30 41 19 30 31 31 23 43 31 22 21 

ทองเท่ียวธรรมชาติ ปา เขา น้ําตก 29 26 21 26 41 43 18 51 34 24 18 
ชอปปง ซื้อสินคาแบรนดเนม 20 22 6 22 12 15 21 14 13 27 32 
ทองเท่ียวผจญภัย/กึ่งผจญภัย 19 24 4 16 17 22 15 36 21 18 11 

การเท่ียวชมเมือง 16 13 5 26 13 18 10 17 15 22 20 
เพื่อรวมกิจกรรมกีฬา 15 12 10 12 16 14 10 24 22 19 13 

ดําน้ํา 12 16 9 11 18 11 6 15 16 10 7 
การทองเท่ียวลิ้มลองอาหาร 10 10 17 12 16 10 12 14 7 4 9 

ที่มา : โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเที่ยวตางชาติกลุมตลาดหลัก 10 ตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 
 จากตารางดังกลาวขางตน การชอปปง ซื้อสินคาทั่วๆ ไป และการทําสปา เปนลักษณะการ
ทองเที่ยวที่เปนที่นิยมมากในกลุมนักทองเที่ยวชาวเอเชีย เชน ชาวจีน ไตหวัน สิงคโปร และฮองกง 
นอกเหนือจากลักษณะการทองเที่ยวดังกลาวแลว ชาวไตหวันยังชื่นชอบการทองเที่ยวในรูปแบบการ
ทองเที่ยวชมเมืองเปนสัดสวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย  
 ในสวนของนักทองเที่ยวชาวตะวันตกนั้น นักทองเที่ยวชาวอเมริกันชื่นชอบลักษณะการทองเที่ยว
ตามแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยู งานเทศกาล งานประเพณีประจําชาติหรือ
ทองถิ่น ตลอดจนการทองเท่ียวตามธรรมชาติ ปา เขา น้ําตก การทองเที่ยวผจญภัย/กึ่งผจญภัย รวมทั้ง
กิจกรรมทางกีฬา ซึ่งอยูในสัดสวนคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุม 10 ตลาดหลัก 
  
 ปจจัย /แรงจูงใจในการทองเที่ยว  

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
การทองเที่ยว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวา 
ปจจัยสําคัญ 5 ลําดับแรก ที่จูงใจใหนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเลือกใชบริการกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ไดแก   

1. เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
2. นักทองเที่ยวไดเห็นวิถีการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ 
3. นักทองเที่ยวชอบและสนใจดานประวัติศาสตรวัฒนธรรม 
4. นักทองเที่ยวไดรับคําแนะนําหรือการบอกตอจากเพื่อน/ญาติ/คนรูจัก (Word of Mouth)  
5. เปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคาเงิน  
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สวนขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ในโครงการสํารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจนักทองเที่ยวตางชาติกลุมตลาดหลัก 10 ตลาด ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ระบุวา 
ความเปนมิตรไมตรีของคนในพื้นที่ถือเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกประเทศที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยว รองลงมา ไดแก ความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยว วิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน
พื้นที่และวัฒนธรรมทองถิ่นที่นาสนใจ เมื่อเปรียบเทียบแลว พบวา วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และความนาสนใจ
ของวัฒนธรรม เปนปจจัยที่ดึงดูดใจอยางมากสําหรับกลุมนักทองเที่ยวชาวอเมริกัน และนักทองเท่ียวจาก
ประเทศในแถบยุโรป ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมัน และสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 

 
 ส่ือที่รับรูขอมูลดานการทองเที่ยว  

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการ
ทองเที่ยว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวา 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศรับรูขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวหรือกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก
ส่ือหลากหลายชองทาง โดยสื่อที่นักทองเท่ียวชาวตางประเทศรับรูขอมูลมากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก (ดู
แผนภาพที่ 2.7) 

 หนังสือ/คูมือทองเที่ยว 
 อินเตอรเน็ต/เว็บไซต  
 เพื่อน/ญาติ/ครอบครัว  
 บริษัทนําเที่ยว  
 นิตยสาร  

 
แผนภาพที่  2.7  ส่ือในการรบัรูขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  
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คูมือทองเท่ียว อินเตอรเน็ต เพื่อน/ญาติ บริษัทนําเท่ียว นิตยสาร ททท. โทรทัศน น.ส.พ งานแสดง วิทยุ
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สวนขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในโครงการสํารวจลักษณะกิจกรรม
ของนักทองเที่ยว ป 2550 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ระบุวา ส่ือที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวน
ใหญรับรูขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทองเที่ยวมากที่สุด คือ อินเตอรเน็ต รองลงมา ไดรับขอมูลจากการบอกตอ
จากเพื่อน/ครอบครัว, ส่ิงพิมพทั่วไป (นิตยสาร/หนังสือพิมพ), บริษัทนําเที่ยว และจากการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย (ททท.) ตามลําดับ 
 
 ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการเดินทาง  

จากการศึกษา โครงการศึกษาภาพลักษณดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในสายตาของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการ
เดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ไดแก 

1. ปจจัยดานเวลาและเศรษฐกิจ เชน การไมมีเวลา ระยะการเดินทางนาน การไมมีเพื่อนรวมทาง 
การมีเงินไมพอ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวแถบตะวันตกใหเหตุผลเรื่อง “การเดินทางที่ยาวนาน” 
สงผลตองบประมาณที่สูงขึ้น ไมสามารถลางานไดหรือตองพาครอบครัวมาดวย ลวนทําใหไม
สะดวกตอการทองเที่ยว 

2. ปจจัยที่วา “ประเทศไทยไมใชเปาหมายแรกของที่ทองเที่ยว” (Thailand is not dream 
destination) เกิดจากสาเหตุตางๆ ดังนี้ 
 ไมมีความรูและความเขาใจอยางเพียงพอเกี่ยวกับประเทศไทย เชน เขาใจวาประเทศไทยคุย
และเขาใจแตภาษาไทย ทําใหกังวลใจวามาแลวไมสามารถส่ือสารได หรือเขาใจวาอาหาร
ไทยมีแตรสเผ็ด ทําใหไมสามารถนําเด็กๆ มาเท่ียวและทานอาหารของไทยได เปนตน 

 ประเทศไทยไมใชตัวเลือกแรกของการมาเที่ยว หากมีเงินพอจะเลือกไปเที่ยวที่อื่นกอน 
เพราะเมืองไทยมาเมื่อไรก็ได  

3. ปจจัยดานภาพลักษณที่ไมดีทําใหไมอยากมา แมกลุมนี้สนใจอยากมาประเทศไทยจริงๆ แต
ภาพลักษณเชิงลบ เชน วิกฤตการเมือง ภัยธรรมชาติ โสเภณี ฯลฯ ลวนมีผลตอการตัดสินใจมา
เที่ยวประเทศไทย อาจเกิดการชะลอตัวหรือตัดสินใจไมมาได  
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 แนวโนมของพฤติกรรมที่กําลังเปลี่ยนแปลง  
จากขอมูลการศึกษา แนวโนมพฤติกรรมนักทองเที่ยวในอนาคต4

, พบวา มีแนวโนมสําคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 

1.  การซื้อสินคาทางการทองเที่ยว  
 ระยะเวลาการวางแผนการเดินทางส้ันลง สนใจการเดินทางแบบกระชั้นชิด (Last minute 

holiday) เนื่องจากมีตัวเลือกในการเดินทางมาก  
 การซื้อแพ็คเกจทัวรในลักษณะที่รวมบริการทุกอยางไวดวยกันจะมีนอยลง แตจะเปนการจัด

แบบแยกราคา (Optional tours) มากขึ้น เนื่องจากนักทองเที่ยวตองการอิสระในการเดินทาง
มากขึ้น 

 ปจจัยดานราคาจะเปนปจจัยสําคัญลําดับตนๆ ในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาทางการทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตได  

2.  ความถี่ของการเดินทางทองเที่ยว จะมีการเดินทางระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น 
3. ความสนใจในแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูจะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น เชน 

แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร แหลงทองเท่ียวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยู แหลง
ทองเที่ยวทางการเกษตรและการศึกษาธรรมชาติ เปนตน 

4.  ความตองการบริการพิเศษ  
 การ เ ดินทางที่ เปนส วน ตัวและมี รู ปแบบที่ ตรงกับความตองการ เฉพาะของตน 

(personalization) จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น 
 การบําบัดสุขภาพภายใน คือ อารมณและจิตวิญญาณ เพื่อผอนคลายจากความตึงเครียดใน

สังคม จะไดรับความนิยมมากขึ้น 
5.  ความคาดหวัง 

 นักทองเที่ยวมีความคาดหวังสูงในการที่จะไดรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีขอผิดพลาด
นอยลง เนื่องจากการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในการบริการมากขึ้น 

 นักทองเที่ยวมีความคาดหวังวาการบริการสวนใหญยังใชคนในการบริการ เพื่อเอาใจใสดูแล 
ซึ่งคอมพิวเตอรไมสามารถทําได (Human touch) 

 นักทองเที่ยวจะใชอินเตอรเน็ตในการเลาเรื่องประสบการณการเดินทางใหคนทั่วโลกไดรับรู
มากขึ้น และจะเปนเวทีในการแสดงความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับในแตละแหลงทองเที่ยวที่
ไปเยือน ซึ่งทําใหคนทั่วโลกไดรับรูเรื่องราวและใชเปนขอมูลในการตัดสินใจการเดินทางได 

สําหรับกลุมนักทองเท่ียวสรางสรรค5 เปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวสูง โดย
คาดหวังวา การทองเที่ยวที่ตนไดเขารวมนั้นตองมีองคประกอบ ดังนี้ 

1)   คุณภาพการบริการท่ีดีเลิศ และความเปนเอกลักษณไมมีใครเหมือน  
2)  มีทางเลือกท่ีหลากหลายและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
3)  ไดทําบางส่ิงบางอยางเพื่อคนอื่นในสังคม 
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 ในบทนี้จะนําเสนอกรณีศึกษากิจกรรมทองเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคที่ประสบความสําเร็จของ
ประเทศไทย ในภาคกลางและภาคเหนือ โดยไดสัมภาษณเจาะลึกผูประกอบการ/ผูบริหารแหลงทองเท่ียว
เปาหมายจํานวน 5 แหง ไดแก หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ, สถาบันพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ กรุงเทพฯ, ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม, บานถวาย หมูบานหัตถกรรม
ไมแกะสลัก เชียงใหม และชุมชนบานหาดผาขน นาน  
 
 ทั้งนี้ ไดแบงการนําเสนอผลการศึกษาออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 

3.1 กรณีศึกษาที่ 1 : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ 
 
3.2 กรณีศึกษาที่ 2 : สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพฯ 
 
3.3 กรณีศึกษาที่ 3 : ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม 
 
3.4 กรณีศึกษาที่ 4 : บานถวาย หมูบานหัตถกรรมไมแกะสลัก เชียงใหม 
 
3.5 กรณีศึกษาที่ 5 : ชุมชนบานหาดผาขน นาน 
 

 
 

บทท่ี 3   กรณีศึกษา (Case Study)  การทองเท่ียว 
 เชิงสรางสรรค ภาคกลางและภาคเหนือ 
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3.1 กรณีศึกษาที่  1 :  หอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปญโญ  
 

 
 

 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณบัญชา พงษพานิช กรรมการและเลขานุการ 
 

 ความเปนมา 
ในป พ.ศ.2552 ดวยพลังแหงศรัทธาในทานพุทธทาส  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ หรือ “สวน

โมกข กรุงเทพฯ” ไดเริ่มตนกอสรางที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร บริเวณมุม
ตะวันออกเฉียงเหนือของสวนจตุจักร เยื้อง ๆ กับปมน้ํามัน ปตท.  จากความต้ังใจของกลุมผูริเริ่มที่จะหยิบ
ยกกล่ินอายของสถานปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรานี มาไวในเมือง จึงได
จัดต้ังหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ซึ่งเปนหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) เพื่อ
ทําการเก็บรักษา อนุรักษ ศึกษาคนควา และเผยแผผลงานของทานพุทธทาสฯ ใหแพรหลาย ซึ่งจะชวย
สงเสริมใหประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธานของทานพุทธทาส ตลอดจนเพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป และโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
 

 อัตลักษณอันโดดเดน 
เปนสถานที่อันรื่นรมย ประกอบดวยกิจกรรมท่ีเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตและปญญา Spiritual 

Fitness ในขณะเดียวกันเปนแหลงเรียนรูดวยความเพลิดเพลิน Edutainment Center ที่มอบคุณคาและ
ความสุขแกทุกคน  
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 การจัดต้ัง 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ จัดต้ังภายใตมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ซึ่งได

จดทะเบียนมูลนิธิกับกรุงเทพมหานคร โดยไดรับการโอนมอบหนาที่ในการจัดเก็บดูแลรักษา จัดระบบบริการ
พรอมท้ังรวมดูแลรับผิดชอบ เอกสาร บันทึก ภาพ แผนที่ ส่ือโสตทัศนะ และผลงานตางๆ ของทานพุทธทาส 
จากสวนโมกขพลารามและธรรมทานมูลนิธิใหมาอยูภายใตการดูแลรวมของหอจดหมายเหตุฯ  

 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 
เปนรูปแบบมูลนิ ธิมีคณะกรรมการ มีโครงสรางระบบการบริหารเปนแบบรวมสมัย (Modern 

Management) ซึ่งเปนเหมือนบอรดใหญและมีกรรมการบริหารเปน Executive มีอนุกรรมการตามภารกิจที่มี
ความจําเปน  

ดานบุคลากร มีพนักงานประจํา ประมาณ 20 คน และมีระบบที่เรียกวาธรรมะภาคีซึ่งเปดโอกาสใหใครก็
ไดเขามามีสวนรวมในการทํางานได ซึ่งจะมีอาสาสมัคร (Volunteer) เขามาทํางานทั้งแบบเต็มเวลา บางเวลา
หรืออาจจะทํางานเฉพาะเรื่อง 

การคัดสรรบุคลากร ตองหาคนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ซึ่งองคกรนี้เปนองคกรเรียนรูเพราะฉะนั้น
บุคลากรทุกคนจึงตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อสรางสรรคกิจกรรมที่
ตอบสนองวัตถุประสงคขององคกร 

การสรางสรรคกิจกรรม นอกจากแนวคิดจากบุคลากรภายในองคกรแลว ยังไดรับคําแนะนําจาก
บุคคลภายนอก หรือหนวยงานองคกรภายนอกที่ตองการเขามารวมสนับสนุน ทางหอจดหมายเหตุฯ จะ
พิจารณาความเหมาะสมและคอยกํากับทิศทาง โดยอาจเปดพื้นที่และเอื้ออํานวยความสะดวกให ซึ่งกิจกรรม
ที่จะจัดขึ้นนั้น ตองผานการพิจารณากอน โดยเนนวาตองเปนกิจกรรมที่ดี ถูกตอง เกิดประโยชน และถูกใจผู
มาเขารวมกิจกรรม 
 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
หอจดหมายเหตุฯ เปดใหบริการในป 2553 ไดรับการตอบรับที่ดี มีคนสนใจเขามาเที่ยวชมศึกษาเรียนรู

เพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเขามาใชบริการ 20-30 % ซึ่งสวนใหญเปนคนไทยในวัย
หนุมสาวที่ใหความสนใจมาก เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบัน ทําใหคนเสาะแสวงหาส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจใน
เชิงลึกมากขึ้น  

ในสวนของกลุมลูกคาชาวตางชาติ ทางหอจดหมายเหตุฯ เพิ่งเริ่มขยายฐานออกไป โดยเปดหลักสูตร
สําหรับชาวตางชาติ จัดเปน Group International มาฝกนั่งสมาธิกัน ซึ่งในอนาคตหากมีการกําหนด
กลุมเปาหมายและเผยแพรประชาสัมพันธอยางจริงจัง คาดวาจะขยายฐานกลุมชาวตางชาติไดมากขึ้น 
นอกจากนี้เริ่มมีบริษัททัวรและไกดพาลูกคาชาวตางชาติเขามาเที่ยวชมที่หอจดหมายเหตุฯ บางแลว 
 

 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
สําหรับกิจกรรมตางๆ ในสวนโมกขกรุงเทพ จะมีพื้นที่ใหปฏิบัติธรรม บันเทิงธรรม และกิจกรรมตางๆ 

ซึ่งสามารถแบงหมวดหมูกิจกรรมได 5 หมวด ดังนี้ 
1) กิจกรรมสวดมนต ภาวนาและปฏิบัติธรรม 

 กิจกรรมภาวนาอานาปานสติทุกวันอาทิตย  
 อาทิตยที่ 1 อานาปานสติ "เตรียมกาย วางจิต" ต้ังแตเวลา 13.00 – 17.00 น.  
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 อาทิตยที่ 2 อานาปานสติขั้นตน "เริ่มตน ฝกใจ" ต้ังแตเวลา 13.00 – 17.00 น.  
 อาทิตยที่ 3 อานาปานสติ "มุงระงับ กายจิตและเห็นธรรมเยน็ใจ" ต้ังแตเวลา 07.30 – 

17.00 น. 
 อาทิตยที่ 4 ฟงธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนา ต้ังแตเวลา 13.00 – 17.00 น.  

 กิจกรรมธรรมโฆษณศึกษา (ชุดจากพระโอษฐ)  
 หลักสูตรอบรม “ศึกษาชีวิต จากพุทธดํารัส” สนทนาวิสาสะผานพระสูตรที่พระพุทธองค

ตรัส เพื่อนํามาใชกับชีวิต โดยอาศัยหนังสือธรรมโฆษณ ชุดจากพระโอษฐ ของทานพุทธ
ทาส นําไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น  

 หลักสูตร 9 ครัง้ ทุกวันอังคาร เวลา 07.30 – 19.30 น. 
 วันแหงสติ    

 อบรมสมาธิภาวนาแบบเซน ตามแนวทางของ “ทานติช นทั ฮันห” โดยในชวงเชาตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง(เจ) ณ สวนพุทธธรรม และฝกสมาธิภาวนา ชั้น 2 หองปฏิบัติธรรม 

 ทุกวันเสารที่ 3 ของเดือน ต้ังแตเวลา 07.30 – 16.30 น.  
 อบรมการเจรญิสติแบบเคลือ่นไหวตามแนวทางหลวงพอเทียน จิตตสุโภ 

 ทุกวันเสาร ที่ 2 ของเดือน ต้ังแตเวลา 08.30 – 17.00 น. และทุกวันอาทิตยที่ 2 ของเดือน 
ต้ังแตเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองปฏิบัติธรรม ชัน้ 2 

 สมาธิภาวนาอานาปานสติ กับพุทธทาสภิกขุ 
 ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ต้ังแตเวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ชั้น 2 หองนิพพานชิมลอง 

 นิพพานชิมลอง 
 ชิมลองนิพพานในหองนิทรรศการ “นิพพานชิมลอง” ชัน้ 2 
 ทุกวันจันทร-ศุกร ต้ังแตเวลา 10.00 – 17.00 น. และทุกวันเสาร-อาทิตย ต้ังแตเวลา 09.00 

- 18.00 น. 
 ทําวัตร สวดมนต   

 ทําวัตรเย็น ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 17.30 - 18.30 น. ณ หองปฏิบัติธรรม ชั้น 2 และทุก
วันอาทิตย เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ชั้น 1 โถงกิจกรรม 

 ทําวัตรเชา ทุกวันเสาร เวลา 8.30 - 9.00 น. ณ ชั้น 1 โถงกิจกรรม  
 เพลินธรรมนําชม 

 ศึกษาปริศนาธรรม เรียนรูขอธรรมถายทอดผานภาพจิตกรรมฝาผนัง และประติมากรรม
แกะสลัก 

 ทุกวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น และ 13.00 น. 
 เสียงธรรมจากสวนโมกข   

 ฟงเสียงธรรมเทศนาของทานพุทธทาสภิกขุ ในรูปแบบของไฟลเสียง พรอมเครื่องเลน 
MP3 ที่มีไวใหบริการ บริเวณโถงกิจกรรม ชัน้ 1 สามารถเลือกหัวขอธรรมที่สนใจและรับ
เครื่องเลน MP3 เพื่อนําไปฟงในบริเวณมุมสงบของสวนโมกขกรุงเทพ 
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 Suan Mokkh Bangkok For International Community 
 การสอนนั่งสมาธิแกชาวตางประเทศ ทุกวันอังคาร เวลา 18.45 – 20.30 น. 

2) กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรม 
 กิจกรรมที่จัดขึน้ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน งานบุญอาสาฬหบูชา งานบุญมาฆบูชา และ

งานบุญเขาพรรษา เปนตน เพื่อพัฒนางานเทศกาลบุญประเพณีใหมีธรรมนํา 
 ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด   

 ทําบุญตักบาตรในเดือนเกิด ปฏิบัติธรรม อานาปานสติ และเรียนรูปริศนาธรรม 
 ทุกวันอาทิตยแรกของเดือน เวลา 09.00 - 15.00 น. 

3) กิจกรรมการเรียนรูและนันทนาการ 
 เพลงดีมีขอคิด เพลินธรรมนําเพลง โดย กลุมเพลินอาสา 

 ทุกวันอาทิตยที่ 4 ของเดือน ต้ังแตเวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ชั้น 1 มุมเปยโน 
 เพลงสบายใจ โดยกลุมอาสาสมัครนักดนตร ี

 ทุกวันเสาร เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ สวนพุทธธรรม/โถงกิจกรรม 
 ลมหายใจ....ดนตรี....ชีวิต" Music for Better Life โดย อ.ดุษฎี พนมยงค   

 ทุกวันทุกเสารที่ 4 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองปฏิบัติธรรม ชั้น 2 
 วัฒนธรรม สุนทรีย คีตศิลป 

 ชมการแสดงละครหุนไทย จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีสากล จากกรม
ศิลปากร 

 ทุกวันเสารที่ 4 ของเดือน เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ โถงกจิกรรม ชั้น 1 
 ศิลปภาวนากับชีวิตสิกขา  

 ทําทานใหผูปวยดวยการเย็บถุงผาจากชายผาเหลือง ทุกวันอาทิตยที่ 1 ของเดือน ระหวาง
เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชัน้ 1  

 ฉลาดทําบุญดวยจิตอาสา 
 ทําหุนมือจากถงุเทา ทุกวันอาทิตยที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โถงกิจกรรม 

ชั้น 1 
4) กิจกรรมเจรญิจิตตภาวนาในรูปแบบตางๆ 

 โยคะในสวนธรรม   
 ทุกวันเสารที่ 4 ของเดือน ต้ังแตเวลา 14.00 – 16.00 น. และทุกวันพุธ ต้ังแตเวลา 17.00 

– 18.30 น. 
 โยคะภาวนากับชีวิตสิกขา  

 ทุกวันเสารที่ 1 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองปฏิบัติธรรม ชั้น 2 
 Workshop “ฟง..เสียงในจิตใจ” (Soundscape)  

 ทุกวันเสารที่ 1 ของเดือน ต้ังแตเวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หองปฏิบัติธรรม ชัน้ 2  
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 โสตะ-สติ โดย Gary Hall  
 การทําสมาธิโดยใชเสียง Mindfulness with Sounds  
 ทุกวันศุกรที่ 1 และ 3 ของเดือน ต้ังแตเวลา 18.30 – 19.30 น. ณ หองปฏิบัติธรรม ชั้น 2 

 กิจกรรมละครเพื่อการเรียนรูและเขาใจชีวิต “ความตายออกแบบได” 
 ทุกวันเสารที่ 1 ของเดือน ต้ังแตเวลา 15.00 – 17.00 น. ณ หองนิพพานชิมลอง ชั้น 2 

5) กิจกรรมอื่นๆ 
 ธรรมนิทรรศการ : ปริศนาธรรมหมุนเวียน 

 ชมนิทรรศการหมุนเวียน ภาพถาย ภาพวาด และประติมากรรม ที่สะทอนขอธรรมจาก
เหลาศิลปน ชางภาพ  

 สวนโมกขเสวนา 
 ทุกวันเสาร ต้ังแตเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1  

 ดูหนังหาแกนธรรม  
 ชมภาพยนตรที่มีแกนธรรมแฝงอยู ทุกวันเสารที่ 4 ของเดือน ต้ังแตเวลา 17.00 – 19.00 

น. ณ หองนิพพานชิมลอง ชัน้ 2  
 เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม  

 กิจกรรมทองเที่ยววิถีพุทธ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวใหเปนไปเพื่อเสริมการเรียนรู 
แสวงหาอยางเพลิดเพลิน และผอนคลาย ตามแบบอยางการจาริกแสวงบุญ โดยจัดการ
ทองเที่ยวธรรมใน 2 ลักษณะ คือ การทองเที่ยวใหถึงธรรม และการทองเท่ียวปฏิบัติธรรม 
ในแตละภูมิภาค โดยมีระยะเวลา 3-5 วัน 

 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง  

กลุมเปาหมายของหอจดหมายเหตุฯ แบงเปน 2 กลุม  
กลุมที่ 1 คือ กลุมที่อาสาเขามาทํางานใหกับทางหอจดหมายเหตุฯ เปนกลุมที่เขามาชวยเพื่อขยาย

งาน และทําการตลาดใหดวย  
กลุมที่ 2 กลุมบุคคลท่ัวไป ซึ่งแบงเปน 3 กลุมยอย คือ 1) คนที่มีความต้ังใจอยูระดับหนึ่ง กําลังเสาะ

แสวงหาหนทาง 2) คนที่มีความสนใจ กําลังเริ่มตน แตยังไมรูจะทําอยางไร 3) คนทั่วไปยังไมมีความสนใจ  
ซึ่งทางหอจดหมายเหตุฯ กําลังจะเจาะตลาดกลุมที่มีความต้ังใจกําลังเสาะแสวงหาและกําลังเริ่ม เดิม

ทางหอจดหมายเหตุฯ คาดวากลุมคนเหลานี้นาจะอายุประมาณ 40 ถึง 50 ป แตจากจํานวนผูเขามาใช
บริการภายใน 2 ปที่ผานมา พบวา กลุมที่มาเสาะแสวงหาและมาใชบริการกลายเปนกลุมคนอายุ 25 ปขึ้นไป 
จนถึงอายุ 30 ++ เปนกลุมคนวัยหนุมสาวเปนจํานวนมาก 

 จํานวนผูใชบริการ 
ในป 2554 ที่ผานมาจํานวนผูเขามาใชบริการประมาณ 100,000 คน โดยมีสัดสวนผูใชบริการชาว

ไทย 97% และชาวตางประเทศ 3% ซึ่งชาวตางประเทศสวนใหญมาจากเกาหลี ยุโรป อินเดีย และศรีลังกา 
 ราคา/อัตราคาบริการ 

ไมเก็บคาบริการ 
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 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 
ทางหอจดหมายเหตุฯ โฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือ 3 กลุมหลัก ไดแก 
1) ส่ือกระแสหลัก – โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ,นิตยสาร ดวยพันธกิจของหอจดหมายฯ ที่

ชัดเจน ตองเปนงานการกุศล เปนงานธรรมะ ประกอบกับธรรมะภาคีที่มาเชื่อมโยงกับองคกร 
เชน ทาน ว. วชิรเมธี, พระอาจารยไพศาล, อาจารยมิซูโอะ หรือองคกรตางๆ ทําใหไดรับความ
สนใจจากส่ือมวลชน โดยที่ทางหอจดหมายเหตุฯ ไมตองซื้อส่ือ อีกท้ังไดรับการเอื้อเฟอจาก
ส่ือมวลชนจํานวนมาก  

2) ส่ือบุคคลและส่ือออนไลน (Online) หอจดหมายเหตุฯ มีเว็บไซด (Website), เฟสบุค 
(Facebook) และทวิตเตอร (Twitter) ของตนเอง ปจจุบัน Facebook มีสมาชิกประมาณ 
60,000 คน ทั้งนี้ทางหอจดหมายเหตุฯ จะสงขอความไปใหสมาชิกผานทางส่ือออนไลนอยูเปน
ประจํา โดยแจงรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ที่ทางหอจดหมายเหตุฯ จัดขึ้น เมื่อสมาชิก
เหลานี้ไดรับก็จะสงตอไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ ส่ือบุคคลและสื่อออนไลนนับวาเปนส่ือที่มีพลังมาก โดย
เฉลี่ยมีการสงออกขอความมากถึง 10 ลานขอความตอเดือน  

3) ส่ือที่ผลิตเอง ซึ่งทางหอจดหมายเหตุมีส่ือ 2 ตัวที่ทํามานานแลว คือ 1) สาระธรรมเพื่อมวลชน 
เปนคลิปเสียงและวิดีโอ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 5, ชอง 9 และชอง11, สถานีวิทยุ
แหงประเทศไทย, สถานีวิทยุ อสมท.ทั่วประเทศ และ 2) รายการธรรมะใกลมือ สงขอความผาน
ทางเครือขายเอไอเอส โดยสงขอธรรมะใหทุกวันเวลา 8.00 น. (เปน Short Massage+เสียง) 
ถาอยากรับก็สมัครโดยไมตองเสียคาใชจาย  

 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 
การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุฯ ไดรับการสนับสนุนจากธรรมภาคีทั่วประเทศ ประกอบดวย 
 

ภาคีทางธรรมสําคัญ 
1. สวนโมกขพลาราม และ ธรรมทานมูลนิธิไชยา สุราษฎรธานี 
2. วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล นครปฐม 
3. คณะสงฆสายวัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานีและสาขา 
4. คณะศิษยหลวงพอปญญานันทภิกขุ 
5. คณะศิษยหลวงพอเทียน จิตตสุโภ 
6. เครือขายพุทธิกา และ พระไพศาล วิสาโล 
7. สถาบันวิมุตตยาลัย และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 

ภาคีความรวมมือหลัก 
1. กระทรวงวัฒนธรรม – วัฒนธรรม สุนทรีย คีตศิลป 
2. กรุงเทพมหานคร – ธรรมะในสวนฯ 
3. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย – เที่ยวไทยใหถึงธรรมฯ 
4. สํานักนายกรัฐมนตรี / บมจ.อสมท. / กรมประชาสัมพันธ / ททบ.๕ - สาระธรรมเพื่อมวลชน 
5. สสส. – ศูนยส่ือ ศิลปะ มหรสพเพื่อปญญา / เติมพลังไปสรางสุข / แผนสรางเสริมสุขภาพจิต 
6. บมจ.อสมท. – เรียนรูวิถีธรรม ตามรอยพุทธทาส ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ 



รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการสงเสรมิการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 

บริษัท อินฟอรเมชั่น โพรวายเดอร แอนด คอนซัลแตนท จํากัด (IP&C) 
3-8

7. จังหวัดนครศรีธรรมราช –มาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุนานาชาติ / นครเมืองธรรม 
8. มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย – พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป 
 

ภาคีความรวมมืออื่น ๆ 
1. กลุมงานอํานวยการ บริหาร การเงินและบัญชี ประกอบดวยบริษัทเอกชน และธรรมภาคีรวม

บริการ จัดสงเอกสาร ฯ และธรรมภาคีถอดเสียง พิมพ แปล ฯ 
2. กลุมงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ประกอบดวย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
3. กลุมงานจดหมายเหตุ ประกอบดวย หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร และหอสมุดและ

จดหมายเหตุ ธนาคารแหงประเทศไทย 
4. กลุมงานการผลิตหนังสือและส่ือธรรม ประกอบดวยบริษัทเอกชน และสื่อตางๆ  
5. กลุมงานหองหนังสือและส่ือธรรม ประกอบดวย สํานักพิมพตางๆ  
6. กลุมงานกิจกรรม ประกอบดวยกลุมตางๆ เชน กลุมอยูเย็น เปนประโยชน กลุมโยคะ กลุมไทเก็ก 

กลุมชีวิตสิกขา กลุมคายครอบครัวธรรมะ และกลุมจิตรกรไทย เปนตน นอกจากนี้ยังมีชมรม มูลนิธิ และ
องคกรตางๆ เชน มูลนิธิพันดารา มูลนิธิหมูบานพลัมประเทศไทย มูลนิธิโกมลคีมทอง  วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะละครมะขามปอม เปนตน 
 

 ปจจัยความสําเร็จ 
 เปนสถานปฏิบั ติธรรมภายใตการดําเนินงานของมูลนิ ธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ  ซึ่งทานพุทธทาสเปนผูมีชื่อเสียง เปนที่รูจัก และเปนที่เคารพรักของศาสนิกชนคน
ไทยในประเทศ 

 เปนแหลงเรียนรูดานศาสนธรรม ที่ใหความเพลิดเพลินรูปแบบ Edutainment Center ผาน
กิจกรรมสรางสรรคหลากหลายรูปแบบ 

 การสนับสนุนจากภาคี เครื อข ายทั้ ง  ภาคีทางธรรม  ภาคีจากภาครั ฐ  ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนส่ือตางๆ  

 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
ขยายฐานลูกคาในสวนของกลุมลูกคาชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอยูในชวงการวิเคราะหวากลุม

ลูกคาเปาหมายจะเปนกลุมใด ทั้งกลุมชาวตางชาติที่พักอาศัยอยูในเมืองไทย (Expat) หรือกลุมนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศที่มีความสนใจในเรื่องศาสนาซึ่งอาจมาเปนลักษณะกรุปทัวร หรือเดินทางทองเที่ยวโดย
อิสระและตองการแสวงหาความหมายทางพระพุทธศาสนา โดยทางหอจดหมายเหตุฯ จะเนนจุดขายที่
เรียกวา Test of Buddhist Tourism หรือ การชิมลิ้มรสนิพพาน เพื่อดึงดูดความสนใจของชาวตางชาติ 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเว็บไซด (Website) ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถเผยแพรงานธรรมะ
ของทานอาจารยพุทธทาสไดกวางไกลทั่วโลก รวมถึงสรางเฟสบุค (Facebook) ภาคภาษาอังกฤษอีกดวย 
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3.2 กรณีศึกษาที่  2 :  สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  (Museum Siam) 

 

 
 
 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณราเมศ พรหมเย็น ผูอาํนวยการสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ   
 

 ความเปนมา 
ในป 2546 รัฐบาลมีแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรู จึงได

นํารูปแบบจากยุโรปที่เนนการสรางศูนยการเรียนรูตางๆ เปนสถานท่ีใหประชาชนทุกคนไดมีโอกาสเรียนรู
และเสริมสรางพัฒนาความสามารถผานกระบวนการเรียนรูสาธารณะ อันเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  

มิวเซียมสยามหรือสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ จึงถือกําเนิดขึ้นในปลายป 2550  ภายใต
ความดูแลของสํานักบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ภายในอาคารของมิวเซียมสยามไดจัด
นิทรรศการ การแสดงตางๆ ทั้งสามชั้นของอาคาร ในพื้นที่รวมกวา 3,000 ตารางเมตร โดยใชส่ือสรางสรรค
ที่ทันสมัย รอยเรียงเรื่องราวตามลําดับขั้นตอนไดอยางนาสนใจ แตละชวงมีการจัดแสดงตางๆ ทั้งแบบจําลอง 
ภาพ และวัสดุจัดแสดงท่ีจับตองได และใหความรูสึกเสมือนรวมเดินทางสูอดีตกาล และทะลุมิติกาลเวลา
มาถึงปจจุบัน นับเปนแหลงเรียนรูที่บูรณาการความรูหลากหลายไดอยางนาติดตาม 
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 อัตลักษณอันโดดเดน 
วิธีการนําเสนอ มุมมองการนําเสนอ ในเรื่อง Discovery Museum เนนการเรียนรูจากการคนพบ 

การเรียนรูจากประสบการณตรง โดยมีนิทรรศการที่จัดขึ้นสามารถสรางปฏิสัมพันธกับผูชม ดวยวิธีการ
หลากหลายเทคนิค และการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการต้ังคําถามทาทายความคิดตางๆ ตลอดจน
ผูชมสามารถสัมผัสรับรูตางๆ เชน ภาพ กล่ิน เสียง เปนตน ซึ่งระบบการเรียนรูที่กอใหเกิดความทรงจําที่
ประทับใจและทาทายความคิดไดจะตองอยูในสภาพแวดลอมประสบการณตรงที่สรางความประทับใจ และมี
ความสนุกสนานรื่นรมย  
 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 
มิวเซียมสยาม เปนหนวยงานรัฐ ในรูปแบบองคการมหาชน เปนหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐ แตลักษณะการทํางานจะมีความคลองตัวและยืดหยุนเหมือนบริษัทเอกชน คือ สามารถออกกฎระเบียบได
ดวยตนเอง แตการดําเนินงานจะตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยมีระบบการตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.)    

ปจจุบันมีบุคลากรท้ังหมดประมาณ 42 คน 
 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
การเติบโตของมิวเซียมสยามในป 2555 นี้ มีอัตราการเติบโตลดลง ปญหาเนื่องจากการกอสราง

สถานีรถไฟฟาใตดินบริเวณดานหนาของมิวเซียมสยาม ซึ่งทําใหตองปดการจราจรบางสวน ทําให
นักทองเที่ยวไมสะดวกในการเดินทาง  

 

 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
 เที่ยวชมและศึกษาเรียนรูเรื่องราวตางๆ อาทิ ดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ธรรมชาติวิทยา 

โบราณคดี วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จากการชมนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน 
ซึ่งการจัดนิทรรศการของมิวเซียมสยามมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะเปนความรูเชิงบูรณา
การ กระตุนใหคิด และเกิดความสนุกรื่นรมยกับการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งนี้ นักทองเที่ยว
สามารถเที่ยวชมและศึกษาเรียนรูจากนิทรรศการภายในมิวเซียมสยาม ดังนี้ 

 ชมนิทรรศการถาวร ชื่อวา เรียงความประเทศไทย สาระหลักของนิทรรศการชุดนี้
คือ เรื่องราวของผูคน จากสุวรรณภูมิ ถึงสยามประเทศ สูประเทศไทย ครอบคลุม
เรื่องราวกวา 2,500 ป มาแลว เปนการเปดประตูบานใหญในการเรียนรู
ประวัติศาสตรไทย โดยแบงการนําเสนอออกเปนสามชวง ในแตละชวงนําเสนอ
โดยอธิบายลึกลงไปถึงรายละเอียด ผานหองนิทรรศการจํานวน 16 หอง และอีก 1 
หองพิเศษ ที่จะเลาถึงที่มาของมิวเซียมสยาม 

 ชมนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งมีการจัดอยางสมํ่าเสมอ ปละ 4 ครั้ง เชน ในป 2555 
มีนิทรรศการ “เรื่องหนักหัว” นําเสนอเรื่องราวของหมวก เครื่องศิราภรณ และ
เครื่องประกอบศีรษะ และนิทรรศการกินของเนา นําเสนอภูมิปญญาทองถิ่นของ
คนไทยโบราณ ในการทําอาหารให “เนาเสีย” ดวยกระบวนการหมักดอง เปนตน 
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 เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเรียนรูกิจกรรมดานดนตรี การแสดง ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
ทางมิวเซียมสยามจัดกิจกรรมเสริมเหลานี้หมุนเวียนกันไป อาทิ การฉายหนังกลางแปลง การ
แสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการจัดนิทรรศการศิลปะกลางแจง เปนตน 

 เรียนรูประวัติศาสตร วิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม จากกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวของ
มิวเซียมสยาม โดยเปนกิจกรรมทองเท่ียวนอกสถานท่ี จัดเปนประจําทุกเดือนหรือทุก 2 เดือน 
อาทิ พานักทองเที่ยวไปไปลัดเลาะลําคลองประวัติศาสตรตางๆ สมัยธนบุรี  หรือตามรอย
เสนทางการรบไปยังจังหวัดอยุธยา เปนตน   

 เขารวมกิจกรรม Workshop ดวยการเรียนรูลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางมิวเซียมสยามไดจัดใหมี
โปรแกรม Workshop หลากหลาย รองรับความสนใจของกลุมคนทุกเพศทุกวัย อาทิ การทําไข
เค็ม การทําขาวแชและเครื่องเคียง การทําน้ําปรุงดอกไมไทย และเพนทกระถางมะลิ เปนตน 

 เพลิดเพลินสนุกสนานกับงานเทศกาลประจําป  ไนทแอดเดอะมิวเซียม (Night at the 
Museum)  โดยทางมิวเซียมสยามจะเปดใหเขาชมพิพิธภัณฑในตอนกลางคืน ในชวงเดือน
ธันวาคมของทุกป การจัดงานในแตละปจะมีแนวการจัดงานที่แตกตางกันไป  เพื่อเปนการสราง
ประสบการณแปลกใหมใหกับนักทองเที่ยว 

 คนควา ศึกษาเรียนรูจากหองสมุดของมิวเซียมสยาม ซึ่งเปนแหลงรวบรวมองคความรู ในดาน
โบราณคดี ประวัติศาสตร พิพิธภัณฑวิทยา และศาสตรความรูในดานอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเปด
โลกทัศนใหเห็นมุมมองดานพิพิธภัณฑในตางประเทศดวยการสรรหาสื่อในรูปแบบตางๆ เชน 
DVD ภาพยนตร บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่สรางแรงบันดาลใจใหคนรุนใหม เห็นความสําคัญ
ตอพิพิธภัณฑมากขึ้น 

 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง 
 กลุมเปาหมายหลักในปจจุบัน คือ กลุมนักเรยีน โดยทางมวิเซียมสยามมีแผนขยายฐาน
ลูกคาเพิ่มไปยังกลุมครอบครวั และกลุมนักทองเที่ยว  
 การทําการตลาดจะรุกท่ีเปาหมายหลักกอน คือ กลุมวัยรุน และกลุมที่มาซ้ํา (Repeat) ให
เกิดการมาทองเที่ยวอยางตอเนื่อง  
 ราคา/อัตราคาบริการ 

1) บุคคลท่ัวไป 
- นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปขึ้นไป 50 บาท 
- ผูใหญคนไทย   100 บาท 
- ผูใหญชาวตางชาติ   300 บาท 

2) หมูคณะ  
- นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปขึ้นไป 25 บาท 
- ผูใหญคนไทย   50 บาท 
- ผูใหญชาวตางชาติ   150 บาท 
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3) บุคคลท่ีเขาชมฟร ี
- เยาวชนไทยและเยาวชนตางชาติอายุตํ่ากวา 15 ป / ผูที่มีสวนสูงตํ่ากวา 150 ซม.  
- พระภิกษุสงฆ ผูพิการ ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป  
- มัคคุเทศก (แสดงบัตรประจําตัวที่ออกโดยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา) 

4) ชวงเวลาที่เขาฟร ี  
- ต้ังแตเวลา 16.00 ถึง 18.00 น. ของทุกวันทําการ  
- วันหยุดนักขัตฤกษที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 

 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 
1) จากการวิเคราะหและสํารวจขอมูลของผูที่จะมาเที่ยวชมมิวเซียมสยาม พบวา จะมาใน

ลักษณะของเพื่อนชวนเพื่อน และดูขอมูลจากในเฟสบุค (Facebook) และเว็ปไซดตางๆ 
การทําแผนการตลาดจึงทุมงบประมาณไปในสวนของส่ือออนไลนเปนหลัก โดยใน 

2) ปจจุบัน มิวเซียมสยาม มีแฟนเพจ (Fan page) หรือสมาชิกในหนา Facebook ของ      
มิวเซียมสยาม ประมาณ 86,000 กวาคน ซึ่งในสวนนี้จะมีเจาหนาที่แอดมินดูแลโดยตรง 

3) การจัด Workshop มีจัดสมํ่าเสมอ ประมาณ 2 สัปดาห/ครั้ง สวนใหญเนื้อหาการจัด 
Workshop จะสอดคลองกับนิทรรศการหมุนเวียน เปนการขยายผลตอยอดขึ้นมา เปนการ
เรียนรูจากองคความรูที่ทํานิทรรศการใหเรียนรูจากประสบการณ โดยเชื่อมโยงกับเรื่อง
ประวัติศาสตร วิถีชีวิต คตินิยมตางๆ 

4) การสรางภาพลักษณใหกับพิพิธภัณฑ เพื่อยกระดับใหคนสนใจที่จะมาเรียนรูในพิพิธภัณฑ 
สรางกระแสใหเกิดกับสังคมวาการเรียนรูกับพิพิธภัณฑไมใชเรื่องแปลก เปลี่ยนแนวคิดใหม 
ใหภาพลักษณของการมาพิพิธภัณฑดูดีขึ้น เปนกลุมชนชั้นที่รักการเรียนรู ซึ่งการสราง
ภาพลักษณประการแรก คือ การเลือกใชคําวา มิวเซียม ทับศัพทแทนคําวาพิพิธภัณฑ ซึ่ง
ไดรับความสนใจจากกลุมนักเรียน และคนท่ัวไปมากขึ้น เพียงแคชื่อสามารถสรางแรง
ดึงดูดใจคอนขางแตกตางกันอยางชัดเจน  จุดมุงหมายตอไป คือ การสรางมิวเซียมสยาม 
ใหเปนกิจกรรมที่อยูในลําดับตนๆ ของหนึ่งในทางเลือกของการใชชีวิต จากเดิมที่คนสวน
ใหญมักมีทางเลือกของการใชชีวิตไปกับการชอปปง ดูหนัง เลนกีฬา เที่ยวกลางคืน หรือ
ไปเที่ยวชายทะเล  

 

 รางวัล/มาตรฐานที่ไดรับ 
มิวเซียมสยามไดรับรางวัลอันดับ 3 ประเภทแหลงการเรียนรูที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัว โดยเปน

รางวัลที่ไดรับจากการโหวตของคนทั่วประเทศ จากเว็ปไซดนิตยสารของกลุมเครืออัมรินทร   
 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 
กลุมเครือขายพิพิธภัณฑ 800 กวาแหง เปนพิพิธภัณฑในกลุมของเอกชน วัด กรมการปกครองสวน

ทองถิ่น ซึ่งไมซอนกับพิพิธภัณฑภายใตการกํากับดูแลของกรมศิลปากร  
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 ปจจัยความสําเร็จ 
 จุดแข็งของมิวเซียมสยาม คือ การเปนองคการมหาชน ทําใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน

สูง และไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล โดยวัดผลการดําเนินงานดวยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของงานที่ออกไป ดวยความที่มีความคลองตัวสูง ทําใหมิวเซียมสยามสามารถ
แขงขันไดกับภาคเอกชน และเปดกวางทางดานความคิด  

 ดานบุคลากร เจาหนาที่ของมิวเซียมสยามจะมีบุคลิกภาพหรือลักษณะเฉพาะ ไมวาจะเปนการ
แสดงออก การนําเสนอ หรือความคิดสรางสรรค  ซึ่งเปนจุดเดนและเปนจุดแข็งของมิวเซียม
สยามที่มีอยางเดนชัด   

 การจัดแสดงนิทรรศการมีความเปนเอกลักษณไมเหมือนกับที่อื่น เปนลักษณะเฉพาะตัว เวลาดู
จะรูวาเปนมิวเซียมสยาม รูปแบบหรือแนวทางการจัดไมเนนประวัติศาสตรเพียงอยางเดียว แต
ตองการใหนักทองเที่ยวหรือคนที่สนใจไดเรียนรูประวัติศาสตรวาใหเรียนรูถึงอะไร แตละ
นิทรรศการจะใชแนวกระตุกความคิดมากกวา เพื่อใหคนนําไปคิดตอ 

 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
 ทางมิวเซียมสยามไดวางแผนในเบื้องตนไววา เมื่อสถานีรถไฟฟาหนามิวเซียมสยามเปดในป 2559 
ทางมิวเซียมจะเจาะกลุมนักทองเที่ยวเพิ่ม โดยจะเริ่มดําเนินการดานการตลาดในป 2557  กลุมเปาหมาย
หลักจะอยูในกลุมวัยรุน ประมาณ 70% โดยแบงเปน กลุมชวงอายุ 18-24 ป ประมาณ 38% และกลุมชวง
อายุ 24-33 ป ประมาณ 33% รองลงมา เปนกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ประมาณกวา 10% และที่
เหลือเปนกลุมครอบครัว ซึ่งกลุมครอบครัวสวนใหญจะมารวมกิจกรรมในวันเสาร-อาทิตย สอดคลองกับ
กิจกรรมประจําสัปดาหที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมความรูสําหรับครอบครัว  
 สําหรับกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศนั้น ทางมิวเซียมสยามคาดการณวากลุมตลาดที่มี
ศักยภาพคือ ตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดีย ดวยความเติบโตของจีนและอินเดีย และระยะการ
เดินทางที่ใกล จึงมีพลังพอที่จะเดินทางเขามาแสวงประสบการณใหมๆ  
 ในตัวสินคาและบริการการสรางสรรค ตองปรับชุดนิทรรศการ เพราะหากมีการขยายฐานลูกคาที่
ใหญขึ้น มุงไปที่กลุมชาวตางชาติมากขึ้น การจัดนิทรรศการตองสอดคลองใหรองรับกับผูใชบริการมากขึ้น 
หรือปรับส่ิงอํานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น เชน การเพิ่มภาษาจากภาษาอังกฤษ อาจตองปรับเพิ่มภาษาจีน 
หรือภาษาอินเดีย หรือภาษาอื่นๆ เปนตน แมกระทั่งกิจกรรมและเนื้อหานิทรรศการอาจจะตองเชื่อมโยง
อาจจะตองเชื่อมโยงกับอาเซียนใหมากขึ้น 
 แผนตอไปคือ จัดทําพิพิธภัณฑเสมือน (Virtual Museum) เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขาถึง 
ทําใหคนที่อยูหางไกลสามารถมาเท่ียวมิวเซียมสยามไดโดยผานทางอินเตอรเน็ต  เชน ผูที่อยากชมมิวเซียม
สยามสามารถไปยังเว็ปไซตแลวคลิกชมภาพส่ิงของ จะเห็นภาพหมุนลอยในทุกมุม 360 องศา โดยไมตองไป
แตะสิ่งของนั้นเลย แตถาอยากเห็นของจริงตองมาชมที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ 
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3.3 กรณีศึกษาที่  3 :  ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : วิถีชีวิต (Lifestyles) 
 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณพีรนิธิ รัตนะพงศธระ ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษคลองโคน 
 

 ความเปนมา 
ในอดีต..จังหวัดสมุทรสงคราม มีการบุกเบิกพื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดํากันในผืนปาชายเลนเปนจํานวนมาก 

สารเคมีจากนากุงถูกท้ิงลงทะเลสงผลเสียตอระบบนิเวศบริเวณปากอาว ทําใหทรัพยากรเส่ือมโทรมลงเปน
อยางมาก จนกระทั่งในป  2534 ชาวบานและหนวยงานตางๆ ไดหันมารวมแรงรวมใจกันหาทางฟนฟูปา
ชายเลน ตลอดจนรวมกันปลูกปาชายเลนอยางตอเนื่อง สงผลใหปจจุบันปาชายเลนคลองโคนพลิกฟนขึ้นมา
เขียวขจีอีกครั้งหนึ่ง อีกท้ังยังอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรชายฝงมากมาย   

เมื่อปาชายเลนฟนคืนกลับมา และชุมชนมีความเขมแข็งพรอมเพรียง ในป 2547 จึงไดจดทะเบียนเปน
วิสาหกิจชุมชนชมรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษคลองโคน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมของผูประกอบการ ชาวบาน 
กลุมขับเรือ กลุมอาหารทะเล กลุมทํากะเตงกลางทะเล กลุมทําโฮมสเตย กลุมอาชีพเลี้ยงหอย และกลุม
ประมงชายฝง โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ปาชายเลน และวิถีชีวิตชาวคลองโคน ชมรมฯ มี
การจัดการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่หลากหลาย ไดผลอยางเปนรูปธรรมดวยความรวมมือรวมใจจาก
คนในชุมชน จนกระทั่งไดรับการคัดเลือกใหเปนชุมชนดีเดนดานการทองเท่ียวที่มีการบริหารจัดการและมี
กิจกรรมการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ สงผลใหไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism 
Award) เมื่อป 2550  
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 อัตลักษณอันโดดเดน 
เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและไมไดใชทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลือง เนนใหนักทองเที่ยวมา

สัมผัสธรรมชาติ ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ และรวมกันปลูกปาชายเลน อีกท้ังไดทานอาหารทะเลสด อรอยบน 
กระเตงกลางทะเล ซึ่งถือเปนเสนหที่ดึงดูดใจ นอกจากนี้ การรวมกลุมที่เหนียวแนนของชุมชนและการ
ใหบริการดวยความทุมเทต้ังใจ เปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยว  
 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 
ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน  เปนการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุม

ของชาวบาน (เมื่อป 2547 จึงเริ่มจดทะเบียนเปน กลุมวิสาหกิจชุมชน) การบริหารงานแบงออกเปนกลุม
ตางๆ 5 กลุม ไดแก กลุมเพาะตนไม กลุมเรือ กลุมทําอาหาร กลุมทํากระเตง และกลุมโฮมสเตย แตละกลุมมี
หัวหนาดูแล  และมีผูบริหาร 4 คน โดยประธานวิสาหกิจชุมชนทําหนาที่เปนวิทยากร ประสานงานและ
กระจายงานใหกับชาวบาน  
 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชวยใหเกิดการกระจายรายไดในชุมชน เปนอาชีพเสริมจากการทําอาชีพ

ประมง ปจจุบันมีชาวบานเขารวมทํากันจํานวน 100 กวาคน สามารถสรางรายไดเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 
22,000-27,000 บาทตอครอบครัว    

ในสวนของนักทองเที่ยวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น มีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวดีขึ้น จากท่ีมี
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการเฉพาะในวันศุกร เสาร และอาทิตย  แตปจจุบันมีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการ
ทุกวัน เนื่องจากเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้น   
 

 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
 กิจกรรมปลูกปาชายเลน เปนกิจกรรมที่ใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน 

โดยทางศูนยอนุรักษฯ จะจัดเตรียมอุปกรณการปลูกและกลาไม อาทิ ตนลําพู โปรงแดงโปรง
ขาว หรือโกงกาง ใหนักทองเที่ยวไดลงมือปลูกคนละตนสองตน สรางความรูสึกภาคภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งในการชวยฟนฟูสภาพปาและชวยสรางแหลงอาหารใหแกสัตวทะเล และกอนที่จะ
เริ่มกิจกรรมปลูกปาชายเลน ทางศูนยอนุรักษฯ จัดใหมีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับปาชาย
เลนแกนักทองเที่ยวอีกดวย 

 ลองเรือชมปาชายเลนและเรียนรูเรื่องธรรมชาติ ระหวางนั่งเรือนักทองเที่ยวจะไดชมวิถีชีวิตของ
สัตวน้ําอยางปูกามดาบ ปูแสม ปลาตีน ฯลฯ ซึ่งพบเห็นไดตลอดชายฝง นอกจากนี้ยังมีพันธุไม
ปาชายเลนที่รูจักกันโดยทั่วไป ไดแก โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก ลําพู ลําแพน จาก ตะบูน 
โปรงแดงโปรงขาว แสมขาว โพธ์ิทะเล และเหงือกปลาหมอ เปนตน ระหวางการลองเรืออีกจุด
หนึ่งที่ไมควรพลาดคือการใหอาหารลิงแสม สัตวทองถิ่นซึ่งมีความนารักแสนรูเปนอยางมาก 

 ลองเรือชมวิถีชีวิตและเรียนรูการทําประมง ระหวางการลองเรือผานมายังปากน้ํานักทองเที่ยว
จะไดพบเห็นวิถีการดํารงชีวิตของชาวบาน อาทิ การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู หอยนางรม กลาง
ทะเล การลอยอวนจับกุง การวางเบ็ดราว การดักเคยหรือชอนเคยตามชายฝง เปนตน 
โดยเฉพาะการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาชาวบานเฉพาะในพื้นที่แถบ
นี้เทานั้น 
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 กิจกรรมถีบกระดานเลน / เลนสกีกระดานเลน  เปนกิจกรรมที่ประยุกตจากการใชกระดานเลน
เก็บหอยแครงของชาวบาน  โดยนํามาใหนักทองเท่ียวถีบกระดานไปบนเลนเลน หรือนํามาทํา
เปนไมสกี สรางความสนุกสนานและประสบการณแปลกใหมแกนักทองเที่ยว จุดนี้นักทองเที่ยว
สามารถลงไปสัมผัสถึงโคลนดิน กล่ินเลนไดอยางแทจริง  

 พักโฮมสเตย ที่เลือกไดทั้งแบบบานเปนหลังธรรมดา และแบบโฮมกระเตง (บานพักกลางทะเล
ที่เฝาฟารมหอย) สัมผัสบรรยากาศรับลมเย็นกลางทะเล ทานอาหารทะเลสดๆ หรือนั่งตกปลาบ
นกระเตง แตโฮมกระเตงเปดใหพักคางเฉพาะในชวงฤดูหนาวระหวางเดือนตุลาคม-มกราคม
เทานั้น 

 ชมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร และเลือกซื้อผลิตภัณฑจากทะเล อาทิ กะปเคยตาดําของคลอง
โคน ที่ไดรับการคัดสรรเปนสินคาโอทอประดับ 5 ดาวของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากเที่ยว
ชมเรียนรูการทํากะปคลองโคนแลว ยังสามารถเลือกซื้อกลับไปเปนของฝากไดอีกดวย 

 ชมลีลาการขับเรือบนเลน หรือ แถกเรือบนเลน ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะตัวของชาวคลอง
โคน ทั้งนี้ เวลาขับเรือบนเลนนั้น หามหยุดเรือเด็ดขาดไมเชนนั้นเรือจะโดนโคลนดูด ไม
สามารถแลนตอไปได สรางความสนุกสนานต่ืนเตนแกนักทองเที่ยวเปนอยางมาก  

 ชมหิ่งหอยยามค่ําคืน นักทองเที่ยวสามารถไปเดินชมหิ่งหอยนับพันนับหม่ืนตัวที่เกาะตนลําพู
กระพริบแสงอวดความสวยงาม บริเวณบานหิ่งหอย ต้ังอยูบนถนนพระราม 2 กม.ที่ 69 ซึ่งอยู
ไมไกลจากศูนยอนุรักษฯ การชมหิ่งหอยควรเที่ยวชมในชวงฤดูหนาวจะมีหิ่งหอยใหเห็นจํานวน
มาก 

 ชมการสาธิตการทําน้ําตาลมะพราวพื้นบาน พรอมแปรรูปเปนน้ําตาลปก ชิมน้ําตาลสดจากสวน
โดยตรง และเลือกซื้อหาผลิตภัณฑที่ทําจากน้ําตาลมะพราวเปนของฝาก    

 ชมการเผาถานไมโกงกางทีบ่านยี่สาร ซึ่งอยูถัดจากคลองโคนไปอีกไมกีก่ิโล ถานไมโกงกาง
บานยี่สารเปนถานไมที่ไดรับการยอมรับวามีคุณภาพดีที่สุด ที่นี่มีการปลูกปาไมโกงกาง เพื่อตัด
ทําถานมาอยางตอเนื่องยาวนานกวา 75 ป ถือเปนสวนปาไมชายเลนเอกชนท่ีเกาแกที่สุดแหง
หนึ่งของประเทศไทย 

 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง 

- ลูกคาหลักเปนกลุมคนไทย จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยใชบริการโดยเฉลี่ยประมาณ 800-
1,500 คนตอเดือน สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติใชบริการโดยเฉลี่ยประมาณ 200-500 
คนตอป  โดยแบงเปนสัดสวนดังนี้  
1. กลุมนักเรียน นักศึกษา  30%     
2. หนวยงานภาครัฐตางๆ  30%   
3. บริษัทเอกชน 30% 
4. กลุมครอบครัว 5% 

 5. ชาวตางชาติ 5%   
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- นักทองเท่ียวชาวตางชาตินิยมมาทองเท่ียวในลักษณะ Day Trip ไมมีการพักคาง ลูกคา
หลักจะเปนกรุปทัวรจากประเทศอิสราเอลมากท่ีสุด (ประมาณ 200-300 คนตอป) 
รองลงมาจะเปนกลุมนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุน และเกาหลี (ประมาณ 200 คน
ตอป) 

- นักทองเที่ยวสวนใหญทราบขอมูลของศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคนจากเว็ปไซดและ
จากการบอกตอปากตอปาก ขณะที่การรับรูขอมูลสินคาและบริการทองเที่ยวจากส่ืออื่นๆ 
จะมีนอยมาก  

 ราคา/อัตราคาบริการ 
- แพ็คเกจ 1 วัน 600 บาท/คน (สําหรับนักเรียนและนักศึกษา ราคา 480/คน) 
- คาที่พักโฮมกระเตง 1,500 บาท/คน (เปดบริการเฉพาะเดือนตุลาคม-มกราคม) 
- คาบริการเรือนาํเที่ยว ราคาต้ังแต 900 บาท – 1,200 บาท/ลํา 

 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 
- จัดทําเว็ปไซด 
- แจกแผนพับ 
- ออกบูธกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
- สํารวจความพึงพอใจนักทองเท่ียว และนําขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวมาปรับปรุงสินคา

และบริการใหดีขึ้น 
- ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน หรอืนิตยสารบาง ในกรณีที่ทางรายการหรือ

นิตยสารมาขอสัมภาษณ 
- เพิ่มกิจกรรมทองเที่ยวใหมๆ เพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว เชน โปรแกรมดูโปะปลาทู จับปลา

ทูโปะ โดยจะเริม่ในชวงฤดูหนาว  (ปลายเดือนกันยายน-เดือนกุมภาพันธ)  
 

 รางวัล/มาตรฐานที่ไดรับ 
 รางวัลชุมชนดีเดนทางดานการทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ป 2550  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ดานการอนุรักษ ป 2547 

 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 
เครือขายการทองเที่ยวภายนอกชุมชน อาทิ กลุมคนรักอัมพวา, กลุมคนรักแมกลอง นอกจากนี้ยังมีกลุม

ทองเที่ยวเชิงเกษตรสมุทรสงคราม การไปประชุมรวมกับเครือขายภายนอก ทําใหรับรูถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น 
และสามารถนํามาปรับประยุกตใชได เชน เรือที่อัมพวามีปญหาเรื่องตัดราคากัน หรือแยงคิวกัน  จึงไดนํา
ปญหาเหลานั้นมาปองกันไมใหเกิดกับที่นี่  

ในสวนของหนวยงานภาครัฐในสวนกลางที่ติดตอประสานงานกันเสมอ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
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 ปจจัยความสําเร็จ 
- กิจกรรมทองเที่ยวสนุก นาสนใจ และยังสรางคุณคาในเรื่องของการปลูกปาชายเลน 

นอกจากนี้คาใชจายไมแพง การเดินทางสะดวก สามารถมาเที่ยวแบบเชามาเย็นกลับได 
- ความเขมแข็งของชุมชน มีผูนําชุมชนที่เขมแข็งเปนแกนกลางการประสานงาน และชุมชน

มีความพรอม เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
- ดานการบริการ ทํางานดวยความทุมเท สุภาพ ออนนอม ไมมุงหวังแตแสงหาผลประโยชน

หรือรายไดเพียงอยางเดียว ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวเล็งเห็นและเกิดความประทับใจ  
- การบริหารจัดการ มีการแบงสรรปนสวนรายไดกันอยางยุติธรรม นอกจากนี้ มีการประชุม

ทุกวันในชวงเย็น เพื่อรับฟงปญหาและรวมมือแกปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยทุกคนมีสิทธ์ิเสนอ
ความคิดเห็นเทาเทียมกัน  

- การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการพฒันา การอบรม ใหความรู เกี่ยวกับการจัดการ
ทองเที่ยวในชุมชนใหเกิดความย่ังยืน  

- จํากัดจํานวนการรับนักทองเท่ียว (เต็มที่ไมเกิน 500 คนตอวัน) เพื่อปองกันปญหาการ
บริการไมเพียงพอ อาจทําใหนักทองเท่ียวเกิดความรูสึกไมประทับใจได และปองกันแหลง
ทองเที่ยวไมใหเส่ือมโทรมเกิดความเสียหาย 

 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
แผนงานในอนาคต ตองการจัดต้ังเปนศูนยเรียนรู มีหองประชุมสําหรับรองรับกลุมนักเรียน นักศึกษา 

หรือองคกรหนวยงานตางๆ ไดรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับปาชายเลนกอนการทํากิจกรรม 
นอกจากนี้ เรื่องการพัฒนาสินคา มีโครงการแปรรูปกะป และนําของหรือพืชทองถิ่น เชน ผักชะคราม 

นํามาแปรรูป ใหชาวบานมีรายได และเกิดการจางงานมากขึ้น  
ในสวนของตลาดนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไดติดตอประสานงานกับไกดทัวรจีน เพื่อเปดตลาด

นักทองเที่ยวชาวจีน เพราะเปนกลุมที่เขามาทองเที่ยวประเทศไทยจํานวนมาก ประกอบกับอาหารการกิน
คลายคลึงกับคนไทย  
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3.4 กรณีศึกษาที่  4 :  บานถวาย  หมูบานหัตถกรรมสรางสรรค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : ศิลปะ (Arts) 
 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณวสันต เดชะกัน นายกสมาคมผูประกอบธุรกิจสินคาหัตถกรรมบานถวาย /        
คุณสุวรรณ โปธิ ประธานรานคาสองฝงคลอง บานถวาย   

 

 ความเปนมา 
บานถวาย ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิถิ่นลานนา ตามคําบอกเลาของผูเฒาผูแกเลาวาสมัยที่นครหริภุญชัยกําลัง

รุงเรือง พระนางเจาจามเทวี เปนผูครองนครลําพูน พระองคทรงเสด็จโดยทางเกวียนผานมาถึงที่หมูบานแหง
หนึ่ง ซึ่งเปนดินแดนที่เต็มไปดวยทุงนาและปาไมเขียวชอุม จึงไดทรงหยุดพักเหนื่อย ณ ดินแดนแหงนี้ เมื่อ
ชาวบานไดทราบขาวก็เกิดความปติยินดีเปนอยางยิ่ง ไดพากันเตรียมขาวของ บางกอรีบตีเครื่องเงิน นําเอา
เครื่องบรรณาการตางๆ ใสพานโตกไมนํามาถวายแดพระองค ต้ังแตนั้นเปนตนมาดินแดนแหงนี้จึงไดชื่อวา 
“บานถวาย” 
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ในอดีต ชาวบานถวายประกอบอาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ ตอมาเกิดฝนแลงเปนเหตุใหทํา
การเกษตรไมไดผล ประมาณป พ.ศ. 2500-2505 ชาวบานเริ่มออกไปหางานทํานอกหมูบาน บางคนไป
รับจางทํางานในตัวเมืองเชียงใหม ในจํานวนนี้มีชาวบานถวาย 3 คน คือ พอหนานแดง พันธุสา (หนาน 
หมายถึง ผูที่เคยบวชเปนพระ) พอใจมา อิ่นแกว และพออุนเรือน พันธุศาสตร ไดรับจางทํางานที่รานนอม
ศิลป ถนนวัวลาย แถวประตูเชียงใหม ซึ่งเปนรานแกะสลักไม ไดเรียนรูวิธีการแกะสลักไมจาก สลามูล 
สุรินทร (สลา หมายถึง ชางฝมือ)  ไดฝกหัดการแกะสลักไมจนเกิดความชํานาญ และเม่ือมีงานมากขึ้นทั้ง
สามทานจึงไดขอนํามาทําที่บาน และถือเปนจุดเริ่มตนของการถายทอดงานแกะสลักไมใหแกลูกหลาน ญาติ
พี่นอง เพื่อนบานโดยไมรูตัว สามารถสืบสานความเปน “สลา” สืบตอกันมาเปนการเริ่มตนของอาชีพชาง
แกะสลักท่ีบานถวายต้ังแตนั้นมา  

 

 อัตลักษณอันโดดเดน 
บานถวาย เปนแหลงวัฒนธรรมของเชียงใหม โดดเดนในดานงานศิลปหัตถกรรมแบบลานนา โดยเฉพาะ

การแกะสลักงานไมที่ยังคงความเปนเอกลักษณ สืบสานตํานานเชิงชางจากรุนสูรุน ไมมีที่ใดเสมอเหมือน 
ชุมชนในหมูบานยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม แบบอยางชาวพุทธ  มีวิถีชีวิตอยางเรียบ
งายและพอเพียง 
 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 
 การดูแลบริหารจัดการภายในหมูบานถวาย มีกลุมคณะกรรมการ ซึ่งมีผูใหญบานเปนประธาน เปน
ผูกํากับดูแลทั้งหมด สวนรานคาตางๆ ภายในหมูบาน มีการรวมกลุมกันเพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจรวมกัน เชน 
รานคาสองฝงคลอง มีรานคาในกลุมประมาณ 200 กวาราน เปนตน 
 นอกจากนี้ ยังมีสมาคมผูประกอบธุรกิจสินคาหัตถกรรมบานถวาย ที่มีบทบาทหนาที่ ดานเศรษฐกิจ 
ดานการตลาด ดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธ การสรางตราผลิตภัณฑ การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
ของหมูบาน การพัฒนาอาชีพ และนําเสนอโครงการๆ ตาง เพื่อพัฒนาหมูบาน 
 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
 สถานการณโดยรวมคอนขางดี แมวาในชวงที่ผานมาเศรษฐกิจโลกซบเซา เกิดปญหาน้ําทวมใหญ 
ทําใหประชาชนท่ัวไปและนักทองเที่ยวหลบมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหมกันจํานวนมาก โดยนักทองเที่ยวจะ
เขามาเที่ยวชมวิถีชีวิต ชมสินคา และโบราณสถานเกาแกภายในวัดถวาย นอกจากนี้ ภายในบานถวายเองได
จัดใหมีการสาธิตการแกะสลัก ลงรักปดทอง เดินลายเสน ตามบานตางๆ ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจเปน
จํานวนมาก  
 สวนรานคาภายในบานถวาย ปจจุบันมีมากกวา 1,000 ราน โดยสวนใหญเปนกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) ประมาณ 90% อีก 10% ที่เหลือเปนกิจการรายใหญ มูลคาการคาขายและการ
สงออกเฉลี่ยประมาณ 800-900 ลานบาทตอป ประเทศที่บานถวายสงออกรายใหญคือ ประเทศจีน 
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 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
 เยี่ยมชมศูนยหัตถกรรมบานถวายสองฝงคลอง และศูนยหัตถกรรมบานถวาย ซึ่งเปนศูนยแสดง

และจําหนายสินคา OTOP และศูนยการเรียนรูของหมูบาน ที่เปนสถานที่ตอนรับนักทองเที่ยว 
โดยใชเปนสถานที่ถายทอดความรู หรือสถานท่ีบรรยายสรุปขอมูลหมูบานใหแกนักทองเที่ยวที่
ตองการศึกษาเรียนรู  

 เยี่ยมชมวิถีชีวิตชางแกะสลักไมบานถวาย  ที่ใชใตถุนบานหรือบริเวณลานบานเปนที่ทํางาน
แกะสลักไม  นักทองเท่ียวสามารถเดินชม พูดคุย ศึกษาเรียนรูไดตามบานเรือนของชาวบาน
ถวายที่ประกอบอาชีพดานนี้   

 ชมการสาธิตขั้นตอนการแกะสลักจากชางฝมือในหมูบาน เรียนรูกระบวนการในการสรางงาน
หัตถศิลป ณ จุดสาธิต หรือตามบานชาวบานภายในหมูบานถวาย ซึ่งมีการสาธิตขั้นตอนการ
แกะสลักงานไมต้ังแตเริ่มตน การลงรักปดทอง การเดินเสนตกแตง และการลงสีงานไม จนได
เปนชิ้นงานที่สวยงาม 

 เขารวมกิจกรรม Workshop ดวยการเรียนรูลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางบานถวายไดจัดใหมี
โปรแกรม Workshop งานแกะสลักไม  ใหนักทองเที่ยวไดลงมือสัมผัสการแกะสลักไมจากของ
จริง และสามารถนํากลับไปเปนของที่ระลึกไดอีกดวย 

 นั่งรถตัวหนอน เที่ยวชมหมูบาน แวะชมและเลือกซื้อสินคาจากรานคาหัตถกรรมที่ต้ังเรียงราย
ตลอดสองขางทางภายในหมูบาน ซึ่งแตละรานมีการประดับประดาตกแตงพื้นที่ดวย
สถาปตยกรรมลานนา มีภูมิทัศนที่สวยงาม ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถซึมซับบรรยากาศวิถีชีวิต
หมูบานไมแกะสลักบานถวายไดอยางทั่วถึง 

 ทําบุญไหวพระสักการะขอพรพระเจาเกาต้ือ รวมถึงพระพุทธรูปตางๆ ที่วัดถวาย  ซึ่งเปนวัด
เกาแกแหงหนึ่งของอําเภอหางดง ชมความงดงามของศิลปะงานไมแกะสลักซึ่งเปนงานพุทธ
ศิลปที่สวยงามและหาชมไดยาก ไมวาจะเปนโบสถ วิหาร หอพระไตรปฎก รวมถึงอาคารส่ิง
ปลูกสรางตางๆ ที่มีความวิจิตรงดงามและเต็มไปดวยลวดลายแกะสลักตามแบบฉบับศิลปะ
ลานนา นอกจากนี้บริเวณกลางวัด ยังมีกูและเจดียโบราณ รวมถึงโขงโบราณพระเจาหกนิ้ว ที่มี
อายุกวา 200 ป นับเปนโบราณสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของบานถวาย 

 สักการะขอพรองคพระพิฆเนศ ที่บานทิพยมณี ต้ังอยู ณ บานถวายสองฝงคลอง ซึ่งเปนแหลง
รวมไมแกะสลักท่ีมีลวดลายวิจิตรงดงามดวยศิลปะแนวพุทธศิลปหรือแนวสัตวในวรรณคดี และ
เปนแหลงรวมงานชิ้นเอกของสลาแกะสลักไมฝมือเลิศชั้นครูของบานถวาย โดยนักทองเที่ยว
สามารถเขาชม สักการะ สวดมนตขอพรจากองคพิฆเนศ ปางเสวยสุข ที่แกะสลักจากไมสัก 
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย โดยเชื่อกันวาการไดสักการะองคพระพิฆเนศ จะดลบันดาลให
สําเร็จสมหวังในชีวิต หนาที่การงาน สติปญญา โชคลาภ รวมทั้งขจัดปญหาอุปสรรคท้ังหลาย
ทั้งปวง 

 เที่ยวชมงานยานการคาพาณิชยบานถวายหมูบานสรางสรรค ซึ่งจัดขึ้นในชวงปลายป 
นักทองเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงโดดเดนของบานถวาย อาทิ เฟอรนิเจอรไม งาน
แตงเครื่องเงิน งานแกะสลัก งานลงรักปดทอง และโคมไฟ เปนตน นอกจากนี้ยังสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการชิมอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศตลาดยอนยุค “กาดหม้ัว” ชมการแสดง แสง 
สี เสียง “ตํานานบานถวายชุมชนไมแกะสลัก หมูบานสรางสรรค” การแสดงดนตรี การละเลน
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และการแสดงศิลปะพื้นบาน ตลอดจนการแขงขัน เพื่อคนหา "สุดยอดสลาไม" ที่สามารถ
รังสรรคงานศิลปหัตถกรรมที่ทําขึ้นดวยมือ (Hand Made) ไดอยางสวยงาม ประณีต ดวยการ
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมา 

 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง 
 จํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ย 100,000 คนตอเดือน โดยเปนนักทองเที่ยวชาวไทย 70 % และ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 30% ทั้งนี้กลุมลูกคาหลักชาวตางชาติมาจากประเทศจีนเปนสวนใหญ 
รองลงมาเปนกลุมนักทองเที่ยวจากหลากหลายประเทศ ทั้งจากยุโรปและเอเชีย 
 ราคา/อัตราคาบริการ 

- คา Workshop การแกะสลักไม  60 บาท/คน 
- คาบริการรถตัวหนอนชมรอบหมูบาน  20 บาท/คน 

 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 
- เนนการทองเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม ขายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ควบคูกับสินคา

หัตถกรรม เพือ่เพิ่มมูลคาใหกับสินคา และกระจายรายไดสูชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
- การสรางบรรยากาศภายในบานถวายใหคงวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม และรณรงคใหชาวบานแตง

กายดวยผาพื้นเมือง  
- การจัดทําเว็บไซด www.ban-tawai.com เพื่ออํานวยความสะดวกในการคัดเลือกและซือ้

ขายสินคา 
- ต้ังสถานีวิทยุชุมชน FM 101.75 คล่ืนทองเที่ยวเชียงใหม ใชในการโปรโมทสินคาและ

บริการของบานถวาย 
- การจัดประกวดผลิตภัณฑนวัตกรรม 5 ประเภท ไดแก ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอร ของแตง

บาน การแตงเสนเดินลาย และของที่ระลึก เพื่อสงเสริมผลงานที่โดดเดนมีดีไซนและ
สรางสรรค 

- การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน เอกสารแผนพับ ปายโฆษณาประชาสัมพันธ สถานี
วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม (ชอง 11) เปนตน 

- เอกสารประชาสัมพันธแผนที่บานถวาย ซึ่งประชาสัมพันธ ณ การทาอากาศยานเชียงใหม 
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง  

- การออกบูธงานแสดงสินคาภายในประเทศและตางประเทศ 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสินคาและบริการ โดยเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขต

ลานนามาใหขอมูล รูปแบบ แนวโนม สีสัน ในอนาคต ดวยการทํา Workshop รวมกัน
ระหวางทีมงานอาจารย นักศึกษา และผูประกอบการ เพื่อใหไดสินคาใหมออกมา 

- การจัดกิจกรรมการรักษาวัฒนธรรม/การถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน โดยจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ของการแกะสลักไม และเทคนิคการทําสีบนชิ้นงานหัตถกรรม 
เพื่อใหลูกหลานของชุมชนไดศึกษาเรียนรูสืบไป ซึ่งปจจุบันหลักสูตรดังกลาวไดนํามาเปด
สอนท่ีโรงเรียนบานตนแกวผดุงวิทยาลัย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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 รางวัล/มาตรฐานที่ไดรับ 
 รางวัลยานการคาจังหวัดดีเดนอันดับที่ 1 “สุดยอดยานการคาไทย” ( The Best Provincial 

Trade Zone of Thailand) ป 2554 (กระทรวงพาณิชย) 
 รางวัลเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมอืงหัตถกรรมสรางสรรค” (Creative Folk Craft 

City) ป 2554 (กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย) 
 รางวัล “ชุมชนดีเดนดานการทองเที่ยว” ป  2550 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 
 หมูบานหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ตนแบบ แหงแรกของประเทศไทย (กรมพฒันา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย)   
 หมูบานทองเทีย่ว OTOP (OTOP Tourism Village) (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา) 
 รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ป 2546 (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม) 
 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 
- การเชื่อมโยงเครือขายกับชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม อาทิ ยานรมบอสราง ยาน

เครื่องเงินวัวลาย ยานเครื่องปนดินเผาเหมืองกุง และยานวัดเกตการาม เปนตน  
- การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการฝกอบรมใหความรู

พัฒนาทักษะเชิงชาง องคความรูใหมๆ เพื่อประยุกตใชในการดําเนินงาน 
- การเชื่อมโยงกับภาคเอกชน เชน สมาคมไทยลานนาสปา สมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัด

เชียงใหม หอการคาจังหวัดเชียงใหม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม สมาคมผูผลิตและ
สงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ เปนตน 

- การเชื่อมโยงกับภาคราชการ มีหนวยงานภาคราชการที่เกี่ยวของหลายภาคสวนในจังหวัด
เชียงใหม เขามามีบทบาทในการสงเสริมสินคาและบริการทองเที่ยวบานถวาย อาทิ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาเชียงใหม สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล
ขุนคง เปนตน 

- การเชื่อมโยงธุรกิจกับเครือขายชุมชนในจังหวัดอื่นๆ เชน ยานสยามอัญมณีแมสอด 
จังหวัดตาก และยานชาดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย เปนตน 

- การเชื่อมโยงกับองคกรในสวนกลาง เชน ศูนยสรางสรรคการออกแบบ (TCDC) ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ ธนาคารกรุงเทพ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน 
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 ปจจัยความสําเร็จ 
- งานแกะสลักไม หรืองานประดิษฐจากไม ของบานถวาย เปนงานศิลปหัตถกรรมที่มี

คุณภาพ มีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนงานที่ทําขึ้นดวยมือ (Hand Made) ผสมกับภูมิปญญา
ทองถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน มีความสวยงาม ประณีต ซึ่งลอกเลียนแบบไดยาก  

- ความเขมแข็งของชุมชน ชุมชนมีความรักในพื้นที่ และความรวมมือจากชาวบาน ในการให
ความรวมมือกับการจัดกิจกรรมทุกๆ ดานของหมูบานเปนอยางดี  

- มีผูนําชุมชนท่ีมีความเสียสละ กลาตัดสินใจในเรื่องที่เปนประโยชนตอชุมชน  
- ปจจัยสนับสนุน คือ การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในดานงบประมาณ การช้ีนําทิศ

ทางการดําเนินงานแกชุมชน และการพัฒนาความรูความสามารถใหกับชุมชน 
 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
 พัฒนาหมูบานทองเที่ยวหัตถกรรม ใหเปนแหลงทองเท่ียวควบคูกับแหลงคาขาย โดยกําหนด
เปาหมายการพัฒนาดังนี้ 

1) เปนเจาบานที่ดี 
2) เปนนักธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ 
3) ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนใหสวยงามรมรื่น 
4) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ตางๆ ใหรองรับนักทองเที่ยว 

 ในป 2556 มีแผนการเชื่อมโยงการทองเที่ยวแตละจุดภายในบานถวาย เพิ่มการบริการ อาทิ Visitor 
Center, แผนที่เสนทางการทองเที่ยว, จัดทําเสนทางจักรยาน, เพิ่มจํานวนมัคคุเทศกนอย และจัด 
Workshop ใหนักทองเที่ยวไดเขารวมเรียนรูการแกะสลักไม และการลงสี 
 สวนการผลิตสินคาหัตถกรรมคาดวาจะขยายตัวเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะสินคาหัตถกรรมสําหรับ
ตกแตงบานที่เปนสีทอง ซึ่งเปนสีมงคลจะไดรับความนิยมมาก 
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3.5 กรณีศึกษาที่  5 :  ชุมชนบานหาดผาขน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : วิถีชีวิต (Lifestyles) 
 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณทองเพียร ปะนะ ประธานกลุมโฮมสเตยบานหาดผาขน / คุณเชาว  จุมปา        
รองประธานกลุมโฮมสเตยบานหาดผาขน 

 

 ความเปนมา 
จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวที่นี่ เริ่มมาจากวิกฤติในป 2535 แมน้ําที่เคยมีปลาทองถิ่นอยูอาศัยประมาณ 

80 ชนิด ไดลดจํานวนลงหายไปกวาครึ่งหรือแทบจะสูญพันธุเลยก็วาได เนื่องจากการหาปลาดวยการช็อต
ไฟฟา ชุมชนเริ่มต่ืนตัวหันมาใหความสําคัญกับการอนุรักษปลา โดยในป 2536 ไดชวยกันกําหนดแหลง
อนุรักษพันธุสัตวน้ํา เพื่อใหปลาไดอยูอาศัย หรือที่เรียกวา "วังปลา" ชาวบานรวมแรงรวมใจชวยกันฟนฟู
ดูแลรักษาแมน้ํา ไมทิ้งขยะ ทําใหปลากลับมาเปนจํานวนมาก ประกอบกับการเลาลือกันปากตอปาก สงผล
ใหในชวงวันหยุดมีคนเดินทางเขามาใหอาหารปลากันมากมาย นับเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหชุมชนบานหาดผา
ขนเปนที่รูจักและเปดตัวสูสังคมภายนอก นอกจากนี้ยังมีนักอนุรักษธรรมชาติชาวอังกฤษไดเขามาทองเที่ยว
ที่บานหาดผาขน เกิดความประทับใจจนนําเรื่องราวของบานหาดผาขนไปถายทอดลงหนังสือตีพิมพที่
อเมริกา ทําใหมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักศึกษานักวิชาการเขามาดูงานวิจัยดานการอนุรักษมากขึ้น
เชนกัน  

ในป 2540 ชุมชนจึงไดจัดต้ังกลุมโฮมสเตยขึ้น เพื่อใหบริการกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจเขามาศึกษาดู
งาน อีกท้ังจัดใหมีกิจกรรมสัมผัสชีวิตชนบทลานนาเมืองนาน พิธีบายศรีสูขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ลานนา การเลนดนตรีไทยของเด็กๆ ในชุมชน ตลอดจนกิจกรรมการเที่ยวชมธรรมชาติ ชมแหลงอนุรักษ
พันธุปลา ลองแพ และขี่จักรยานเที่ยวชมชีวิตชาวบาน ซึ่งละกิจกรรมสรางความรูสึกใหไดใกลชิดกับวิถีชีวิต
และธรรมชาติอยางนาอัศจรรย  
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 อัตลักษณอันโดดเดน 
ชุมชนริมน้ํานานที่ยังคงวิถีด้ังเดิม มีชีวิตความเปนอยูที่ผูกพันกับสายน้ํา และการอนุรักษส่ิงแวดลอม ทั้ง

การอนุรักษปลาในลําน้ํา  และการอนุรักษปาชุมชน ดวยพลังการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน และสรางการมี
สวนรวมของทกุคนในชุมชน 

 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน ประกอบดวย ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ การ

ดําเนินการใดๆ ตองผานมติของคณะกรรมการและชุมชน 
 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
สถานการณโดยรวมดีขึ้น มีนักทองเท่ียวเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมีโฮมสเตยใหบริการ

นักทองเที่ยว 14 หลัง แตนักทองเที่ยวสวนใหญนิยมมาทองเที่ยวแบบเชามาเย็นกลับ มากกวาการพักคาง 
 

 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
สงเสริมการเที่ยวชมธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิต และเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น ดวยแนวคิดอนรุักษ

ส่ิงแวดลอม 
 พํานักโฮมสเตย สัมผัสกับวิถีชีวิตและบรรยากาศที่เปนธรรมชาติทามกลางความเขียวขจีของทุงนา

และขุนเขา รวมเรียนรูใชชีวิตเชนเดียวกับคนในชุมชน  
 เรียนรูการทําอาหารพื้นถิน่ทางเหนือ โดยเรยีนวิธีการทําอาหารจากชาวบาน เชน แกงแค หอหมก 

น้ําพริกหนุม น้าํพริกออง เปนตน นอกจากนีย้ังพานักทองเที่ยวออกไปเลือกเก็บผักสดๆ ที่ในสวน
อีกดวย  

 เรียนรูวิถชีีวิตเกษตรกร รวมกิจกรรมกับชาวบานตามชวงฤดูกาลตางๆ ดังนี้  
 ชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน เปนชวงเที่ยวชมสวนผลไม นกัทองเที่ยวสามารถเด็ดชิม

ผลไมตามสวนตางๆ ได  ทั้งลิ้นจี่ ลําไย และมะมวง  
 ชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เปนชวงฤดูทํานา นักทองเที่ยวสามารถรวมกิจกรรมดํานา

กับชาวบาน  
 ชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม เปนชวงวางเวนจากการทําสวนทํานา ในแตละบานจะจักตอก

เก็บไว และนําตอกที่จักไวมาถักเปนเปย เพือ่นําไปเย็บเปนหมวก  นักทองเที่ยวสามารถ
รวมทํากิจกรรมจักตอก ถักเปย กับชาวบานไดเชนกนั 

 ชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม นักทองเท่ียวสามารถลงแขกเกี่ยวขาว หรือเก็บขาวโพด 
รวมกับชาวบาน 

 ชวงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม เลี้ยงไหมรวมกับชาวบาน 
 เดินปาศึกษาธรรมชาติ บริเวณปาชุมชน ซึ่งเปนปาชุมชนท่ีเดียวในประเทศไทยที่อยูติดกับหมูบาน 

ซึ่งชาวบานไดทําการบวชปา และรวมกันอนุรักษปาใหคงไวเปนอยางดี 
 ปนจักรยาน ชมวิถีชีวิตชาวบาน ลัดเลาะไปตามเสนทางภายในหมูบาน  นักทองเที่ยวสามารถแวะ

พักพูดคุยทักทายกับชาวบานไดตลอดเสนทาง 
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 พิธีบายศรี สูขวัญนักทองเท่ียว โดยอาจารยหรือหมอขวัญประจําหมูบาน ผูกมือสูขวัญใหศีลใหพร 
แบบประเพณีชาวเหนือ ทั้งนี้ นิยมจัดในชวงเวลาเย็น เมื่อเสร็จพิธี จะมีการรับประทานอาหารหรือ
ทานขันโตก รวมกันระหวางนักทองเที่ยวกับชาวบาน (หากนักทองเที่ยวตองการใหทางชุมชนจัดพิธี
บายศรีสูขวัญ ตองติดตอแจงลวงหนา) 

 การแสดงดนตรีไทยพื้นเมืองทองถิ่นลานนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา โดยกลุมเยาวชน
ของหมูบาน นักทองเที่ยวจะไดเพลิดเพลินกับเสียงเพลงและชมการฟอนแงน ซึ่งเปนการรําพื้นถิ่น
ของจังหวัดนาน ผูที่ฟอนแงนแตละคนจะแอนตัวไปขางหลังแลวแตความสามารถ  บางคนแอนตัว
ไดเพียงเล็กนอย แตบางคนสามารถแอนตัวไดจนทําเปนสะพานโคงลงไปคาบเอาธนบัตรขึ้นมาได 

 ชมการทําเรือยาว ศิลปกรรมทองถิ่นจากภูมิปญญาชาวบาน  จังหวัดนานเปนจังหวัดหนึ่งที่มี
ประเพณีการแขงเรือยาว เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหวางหมูบานตางๆ โดยจะจัดขึ้นเปนประจําทุกป 
เอกลักษณที่โดดเดนของเรือยาวเมืองนาน คือ มีหัวเรือทําเปนรูปพญานาคราช และลําตัวเรือจะทํา
จากไมซุงทั้งทอน ทั้งนี้ จังหวัดนานนับเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการอนุรักษเรือยาวไดเปนอยางดีและมี
เรือยาวมากท่ีสุดในประเทศ 

 ลองแพไมไผชมสองฝงลําน้ํานาน ในชวงเดือนมกราคม–เมษายน นักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลิน
กับการลองแพชมวิวทิวทัศน รับประทานอาหารและใหอาหารปลาบนแพ  

 พายเรือแจว ชมวิวทิวทัศน สัมผัสธรรมชาติสองฟากฝงลําน้ํานาน นอกจากนี้ยังสามารถแวะพักเลน
น้ําบริเวณแกงหลวงไดอีกดวย 

 ชมแหลงอนุรักษพันธปลา หาดผาขน ดูปลานานาชนิดท่ีชาวบานรวมกันอนุรักษ และใหอาหารปลา 
 แวะชมและซื้อสินคาผลิตภัณฑพื้นบาน เชน ไกยี (อาหารด้ังเดิมทําจากสาหราย) งาดํา ไมพาย พวง

กุญแจกะลามะพราว หมวก เปนตน 
 เที่ยวชมงานประเพณี แขงเรือหาปลา (เรือแงม) ในเดือนธันวาคมของทุกป 
 รวมงานประเพณีตักบาตรดอกไม ไหวพระอุปคุต ตอนเที่ยงคืน (หากนักทองเที่ยวตองการไป

รวมงาน ตองติดตอสอบถามลวงหนา) 
 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง 

- กลุมเปาหมายหลัก เปนกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย สวนใหญเปนกลุมสัมมนาดูงาน และ
กลุมนักเรียน/นักศึกษาในป 2554 มีนักทองเท่ียวชาวไทยเขามาใชบริการประมาณ 
130,000 คน ซึ่งรวมทั้งกลุมพักคางและกลุม One day trip โดยนักทองเที่ยวชาวไทยมี
อัตราการเติบโตประมาณ 30% 

- สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในป 2554 มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาทองเที่ยว
และใชบริการประมาณ 300-400 คน ซึง่กลุมพักคางลดนอยลง แตกลุม One day trip เพิ่ม
จํานวนมากขึ้น โดยกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีอัตราการเติบโตประมาณ 10% สําหรับ
ลูกคาหลักท่ีเปนชาวตางชาติสวนใหญมาจากประเทศอังกฤษ รองลงมาจะมาจากประเทศ
แคนาดา, พมา, ลาว, ญี่ปุน, จีน และมาเลเซีย 

- นักทองเที่ยวจะเขามาทองเที่ยวในชวงเดือน มกราคม-เมษายน มากท่ีสุด 
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 ราคา/อัตราคาบริการ 
- ที่พักโฮมสเตย 120 บาท/คน/คืน 
- คามัคคุเทศกชุมชน 200 บาท/วัน 
- คาอาหาร มื้อละ 150 บาท/คน 
- คาจัดพิธีบายศรีสูขวัญ ชุดละ 500 บาท 
- คาการแสดงดนตรีไทยและการฟอนแงน ชดุละ 500 บาท 
- คาลองแพ 250 บาท/ลํา (7-8 คน) 
- คาเรือแจว  100 บาท/ลํา (2 คน) 

 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 
- จัดทําแผนพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- จัดทําปายไวนิลแนะนําบานหาดผาขน ติดตามทางแยกเสนทางเขาหมูบาน 
- ขายผานบริษัทตัวแทนนําเที่ยว (Agency Tour) 
- ออกบูธภายในจังหวัด ตามงานเทศกาลตางๆ 

 

 รางวัล/มาตรฐานที่ไดรับ 
 รางวัลชุมชนดีเดนทางดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ป 2550 
 มาตรฐานโฮมสเตยไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ป 2550 และ ป 2553 
 รางวัลหมูบานรักษาแมน้ําดีเดน ป 2542 
 รางวัลดีเดนระดับภาค ประเภทอนุรักษส่ิงแวดลอม (สาขาปาไม)  ป 2539 

 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 
- การเชื่อมโยงกับองคกรในสวนกลาง เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห และกรมการพัฒนาชุมชน เปน

ตน 
- การเชื่อมโยงกับองคกรในสวนภูมิภาค อาทิ องคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนงบประมาณปละ 

10,000 บาท, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ชวยสอนภาษา และสอนทําของชํารวย และ
สถาบันราชภัฏชวยสอนทําบัญชี 

 

 ปจจัยความสําเร็จ 
- การมีชุมชนท่ีเขมแข็ง มีความสามัคคีภายในชุมชน 
- การมีอัตลักษณที่โดดเดน และมีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมใหคงอยู 
- การเปนเจาของบานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมในเรื่องของการบริการ  

 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
 ยังไมมีแผนการเรื่องการขยายธุรกิจ ตองการทําโฮมสเตยและการทองเที่ยว ในลักษณะคอยเปน
คอยไป ไมตองการใหเกิดการขยายตัวอยางเรงรีบ เพราะจะทําใหชุมชนเกิดความเส่ือมโทรม เกิดปญหาใน
ดานตางๆ ทั้งเรื่องส่ิงแวดลอม ขยะ น้ําเสีย ตลอดจนปญหาท่ีวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้ังเดิมอาจถูกทําลายลงได 
 

 



  

 

 
 
 
 ในบทนี้จะนําเสนอกรณีศึกษากิจกรรมทองเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคที่ประสบความสําเร็จของ
ประเทศไทย ในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดสัมภาษณเจาะลึกผูประกอบการ/ผูบริหารแหลง
ทองเที่ยวเปาหมายจํานวน 4 แหง ไดแก เมืองเกาภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส, ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดย
ชุมชนเกาะยาวนอย พังงา, เมืองเกาเชียงคาน เลย, และฟารมโชคชัย นครราชสีมา  
 
 ทั้งนี้ ไดแบงการนําเสนอผลการศึกษาออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 

4.1 กรณีศึกษาที่ 1 : เมืองเกาภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส ภูเก็ต 
 
4.2 กรณีศึกษาที่ 2 : ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย พังงา 
 
4.3 กรณีศึกษาที่ 3 : เมืองเกาเชียงคาน เลย 
 
4.4 กรณีศึกษาที่ 4 : ฟารมโชคชัย นครราชสีมา 
 

 
 

บทท่ี 4   กรณีศึกษา (Case Study) การทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค ภาคใตและภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
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4.1 กรณีศึกษาที่  1 :  เมืองเกาภูเก็ต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
 

 ความเปนมา 
สถาปตยกรรมชิโนโปรตุกีสในยานการคาเมืองเกาภูเก็ต เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่ง

เปนชวงของการลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก และการคาแรดีบุกเฟองฟู ในยุคนั้นภูเก็ตเปนเมืองที่มี
ชาวตางชาติ ทั้งจีน อินเดีย อาหรับ มาเลย และยุโรปเขามาทําการคาและอยูอาศัย การกอสรางและออกแบบ
อาคารจึงไดรับอิทธิพลจากนานาชาติไปดวย 

ทั้งนี้ คําวา "ชิโนโปรตุกีส" เปนคําเฉพาะที่ใชในประเทศไทยในการเรียกอาคารที่มีลักษณะทาง
สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิงคโปรและปนังเมื่อ 90-130 ปมาแลว รูปแบบของอาคารมี 3 ลักษณะ 
คือ อาคารสาธารณะ ตึกแถว และบานพักอาศัยเด่ียว 

หากแบงลักษณะของสถาปตยกรรมในเมืองเกาภูเก็ต สามารถแบงไดเปน 3 ยุค คือ ยุคแรก ประมาณ
ชวง พ.ศ. 2411 - 2443 เปนชวงของการเริ่มพัฒนาเมือง ยุคท่ีสอง พ.ศ. 2444 - 2475 เปนชวงของการ
ผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมเอเชียกับยุโรป และยุคท่ี 3 พ.ศ. 2476 - 2499 เปนชวงของสถาปตยกรรม
สมัยใหมหรือยุคโมเดิรน อาคารท้ัง 3 ยุคนี้ ไดผสมผสานเอาความเปนศิลปะตะวันตกและตะวันออกเขาไว
ดวยกันอยางกลมกลืน จนทําใหเมืองเกาภูเก็ตไดกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณโดดเดน  

ดวยความเปนเมืองที่ทรงคุณคาทางโบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปกรรม และสถาปตยกรรม ในป 2538 
เมืองเกาภูเก็ต จึงไดรับการประกาศใหเปนเขตอนุรักษเมืองภายใตประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม โดยอยูภายใตการดูแลของเทศบาลนครภูเก็ต  
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 อัตลักษณอันโดดเดน 
เปนเมืองอันทรงคุณคาดานประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงอัตลักษณในวิถีชีวิตด้ังเดิม ทั้ง

วัฒนธรรมการแตงกาย อาหาร และประเพณีของทองถิ่น 
 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 
สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ตรับผิดชอบดูแลเมืองเกาภูเก็ตในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

โครงสรางพื้นฐาน โดยใหการสนับสนุนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาผานการบริหารจัดการในรูปแบบ 
มูลนิธิและกลุมของชุมชนท่ีเขมแข็ง ไดแก มูลนิธิเมืองเกาภูเก็ต และชุมชนเมืองเกาภูเก็ต  

ในสวนของสํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต มีเจาหนาที่โดยรวม 1,500 คน แตมีเจาหนาที่ในสวนที่ดูแลการ
ทองเที่ยว 3 คน เนื่องจากภารกิจหลักของเทศบาลคือการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน 
อาทิ ขยะ น้ําเสีย และการดูแลสวนสาธารณะ เปนตน 
 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
การทองเท่ียวในยานเมืองเกาภูเก็ต คาดวาในป 2554 มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากป 2553 

ประมาณ 30-40% โดยประมาณการจากตัวเลขการเขาพักโรงแรม และการพักในเขตพื้นที่เมืองเกา 
ทั้งนี้สวนหนึ่งมาจากการถายภาพแตงงานและการถายภาพยนตรโฆษณา ทั้งของประเทศไทยและ

ตางประเทศ ที่ใชฉากเมืองเกาภูเก็ตในการถายภาพ ทําใหเมืองเกาภูเก็ตเปนที่รูจักและไดรับความนิยมมาก
ขึ้น  
 

 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
 เที่ยวชมเมืองเกาภูเก็ต ซึมซับเสนหแหงชิโนโปรตุกีส เปนเสนทางประวัติศาสตรที่ควรคาแก

การศึกษา เพราะจะไดสัมผัสกับสถาปตยกรรมที่สวยงาม วิถีชีวิตผูคน และอาหารพื้นเมือง
ด้ังเดิม ซึ่งมีระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร โดยนักทองเท่ียวสามารถรับแผนที่เสนทางเดิน
เทา (พรอมแสดงจุดทองเที่ยวที่นาสนใจ) ไดจากศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว บริเวณ ถ.ถลาง 
หรือที่สํานักงาน ททท. ซึ่งมีเสนทางที่นาสนใจถึง 6 ชวง ดังนี้ 
 ชวงที่ 1 ถนนภูเก็ต ถนนรัษฎา และถนนระนอง ซึ่งชวงนี้จะไดพบกับตึกสวยงามมากมาย 

อาทิ ศูนยรวมขาวพรหมเทพ อาคารสีขาว 2 ชั้น ที่โดดเดน ดวยหอนาฬิกาสูง 4 ชั้น มี
หลังคาคลายรูปหมวกตํารวจสมัยกอน และพิพิธภัณฑภายในโรงแรมถาวร นักทองเที่ยวจะ
ไดรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองภูเก็ตผานนิทรรศการ ภาพถาย และมีเครื่องเรือน ตูโทรศัพท 
เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องแตงกาย ตลอดจนขาวของเครื่องใชของคนงานในเหมือง และ
สามารถแวะไหวพระขอพรที่ศาลเจาปุดจอ และศาลเจาจุยตุย 

 ชวงที่ 2 ถนนกระบี่ และถนนสตูล  ชวงนี้จะพบความสวยงามของอาคารพิพิธภัณฑไทยหัว 
(ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการตางๆ โดยเฉพาะดานศิลปะและวัฒนธรรม)  คฤหาสน
พระพิทักษณชินประชา (ภัตตาคารบลูอีเลฟเฟน) และบานคุณประชา ตัณฑวณิช 
นอกจากนี้ยังมีรานอาหารทองถิ่นจํานวนมาก เชน ขนมจีน หมี่หุน ใหนักทองเท่ียวไดลิ้ม
รสอีกดวย 
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 ชวงที่ 3 ถนนดีบุก ถนนเยาวราช และตรอกสุนอุทิศ การเดินชมเมืองในชวงนี้จะไดสัมผัส
กับความหลากหลาย ของตึกชิโน-โปรตุกีส ที่หาดูไดยาก เชน  บานหลวงอํานาจนรารักษ 
นอกจากนี้ยังพบกับคฤหาสนตนตระกูลตัณฑเวส ถนนสายยาน บานนายเหมืองเกา และ
แวะลิ้มรสอาหารอรอยในตรอกสุนอุทิศ  

 ชวงที่ 4 ถนนถลาง และซอยรมณีย  นับเปนถนนสายประวัติศาสตรอันเกาแกที่สุดสายหนึ่ง 
ตรงชวงนี้จะมีอาคารตึกแถวเกาที่รูปแบบเดิมๆ เกาะกลุมกันอยูมากท่ีสุด โดยมีจุดเดนอยู
ตรงการเปดชองทางเดินหรือหงอคาขี่ เอาไวเหมือนในอดีต การเดินชมในชวงนี้นอกจากจะ
ไดสัมผัสวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวภูเก็ตแลว ยังสามารถรวมกิจกรรมตางๆ อีกมากมาย อาทิ 
ทําอาหารพื้นเมือง ทดลองตักน้ําจากบอน้ําโบราณ ชมภาพศิลปะ ชมนาฬิกาโบราณสมัย
รัชกาลที่ 6 และทดลองใชบริการสปาทองถิ่น เปนตน เมื่อเขาสูซอยรมณียจะไดสัมผัสถึง
บรรยากาศของเมืองเกาในรูปแบบใหม ที่มีสีสันสวยงาม 

 ชวงที่ 5 ถนนพังงา ถนนภูเก็ต  เสนทางชวงนี้เปนเสนที่มีตึกแถวเกา ศาลเจาเกา อาคาร
สาธารณะ อาคารราชการ ซึ่งแตละที่ลวนแลวแตมีสถาปตยกรรมสไตลชิโนโปรตุกีสที่
งดงาม เชน อาคารชารเตอรแบงค โรงแรมออนออน ศาลเจาแสงธรรม นอกจากนี้ถนน
พังงายังเปนถนนสายศิลปะที่นกัทองเที่ยวสามารถเท่ียวชมหรือเลือกซื้อหางานศิลปะตางๆ 
ไดมากมาย 

 ชวงที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี และถนนมนตรี เปนชวงสุดทายในการเดินชมเมืองเกาภูเก็ต  
สามารถแวะชมตึกเกาที่ทําการไปรษณียภูเก็ต คฤหาสนตระกูลหงษหยก และบานหลวง
อนุภาษภูเก็ตการ ซึ่งเปนบานที่สรางในสมัย ร. 7 จากนั้นแวะสักการะพญามังกรทะเล 
"ฮายเหล็งออง"  

 ชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การที่ภูเก็ตมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทําใหเกิดอาหารท่ีเปนอาหาร
ทองถิ่นที่เปนลูกผสมระหวางวัฒนธรรมตางๆ เชน จีน มลายู และ ไทย อาหารพ้ืนเมืองทั้งคาว
หวานเหลานี้มีรูปแบบวิธีการปรุงและรสชาติแตกตางจากที่อื่น ซึ่งนับเปนเอกลักษณอยางหนึ่ง
ของภูเก็ต อาหารทองถิ่นเหลานี้สวนมากกระจายอยูในเขตอําเภอเมือง โดยเฉพาะอยายิ่งใน
เขตเมืองเกา ดวยความหลากหลายชนิดทางดานอาหารนี้เอง ภูเก็ต..จึงไดรับการคัดเลือกเสนอ
ชื่อใหเปนเมืองวัฒนธรรมสรางสรรคดานอาหารของ UNESCO 

 กิจกรรมสาธิตและใหความรูเกี่ยวกับอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต มีการสาธิตและใหความรู
เกี่ยวกับอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต ณ ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว ถนนถลาง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต นักทองเที่ยวสามารถรวมกิจกรรมทําอาหารพื้นเมืองภายในชุมชนเมืองเกาภูเก็ต
ไดอีกดวย  

 ชมการสาธิตวิธีการทําผาบาติก ผาบาติกเปนของที่ระลึกประเภทหนึ่ง ซึ่งไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยว ไมวาจะเปน ผาพันคอ ผาคลุม กระเปาถือ หรือของแตงบาน ทั้งนี้ นักทองเที่ยว
สามารถชมการสาธิตและทดลองลงมือวาดลวดลายลงบนผืนผา หรือทดลองลงสีผาบาติกดวย
ตนเองไดตามรานจําหนายบาติก อาทิ รานชัยบาติก ถ.เจาฟา เปนตน 
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 ชมการทําเม็ดมะมวงหิมพานตแปรรูป ตนมะมวงหิมพานตเปนไมพื้นเมืองที่นิยมปลูกกันมาก
ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง เม็ดมะมวงหิมพานต จึงเปนผลิตภัณฑที่นิยมซื้อเปนของ
ฝาก ทั้งในรูปอบแหง ทอด ฉาบ และอื่นๆ สําหรับนักทองเที่ยวที่สนใจอยากรูกระบวนของการ
ทําเม็ดมะมวงหิมพานตแปรรูป สามารถแวะชมและฟงการบรรยายขั้นตอนการแปรรูป 
ตลอดจนชมการสาธิตวิธีการปอกเปลือกเม็ดมะมวงหิมพานตไดตามรานจําหนายเม็ดมะมวงหิม
พานต อาทิ รานเมธี ถ.สุรินทร เปนตน 

 รวมชมและรวมงานเทศกาล ประเพณีทองถิน่ของภูเก็ต ประกอบดวยงานเทศกาล ประเพณีที่
สําคัญตางๆ ดังนี ้
 การแตงงานโบราณ “พิธีวิวาหบาบา” (Baba Wedding) เนื่องจากชุมชนท่ีอาศัยอยูยาน

เมืองเกาสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนมลายู หรือเรียกวา บาบายาหยา ซึ่งมีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่หลากหลายยาวนานกวา 100 ป นักทองเท่ียวสามารถเขามาสัมผัสเรียนรู
วัฒนธรรม เชน ภาษาบาบา  อาหารบาบาภูเก็ต  ชุดแตงกายบาบา-ยาหยา และพิธี
แตงงาน เปนตน  

 งานยอนอดีตเมืองภูเก็ต (Old Phuket Town Festival) จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต โดยจัด
ขึ้นหลังจากวันตรุษจีนของทุกป ภายในงานมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ ขบวนแห
ประเพณีทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย การแตงกายสวยงามตามแบบบาบา ยาหยา 
ของชาวเพอรานากัน ชิมอาหารภูเก็ตทั้งคาว-หวานนานาชนิดท่ีหารับประทานไดยากใน
ปจจุบัน เชน อาโปง โอะเอว โอตาว โลบะ หมี่หุนปาฉาง ฯลฯ การจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑพื้นเมืองภูเก็ต กิจกรรมการลองเรือกอจานในคลองบางใหญซึ่งเปนวิถีชีวิตของ
ชาวภูเก็ตแตโบราณ และประเพณีไหวเทวดา ซึ่งเปนประเพณีที่สืบทอดมาอยางยาวนาน
ของจังหวัดภูเก็ต 

 งานประเพณีผอตอ (Phor Tor Festival) เปนงานประเพณีที่จัดขึ้นในชวงเดือน 7 ของจีน 
(ชวงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนของทุกป) เพื่อเปนเซนไหวบรรพบุรุษและวิญญาณ
ศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งจะมีการนําอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม รวมถึงเมล็ดถั่วมาจัดเปนรูปรางตางๆ 
อยางสวยงาม หาดูไดยาก ส่ิงหนึ่งที่ขาดไมไดและเปนสัญลักษณในประเพณีผอตอ คือ 
ขนมเตา เปนขนมที่ทําดวยแปงสาลีผสมน้ําตาล ปนเปนรูปเตาขนาดเล็กบางใหญบางทาสี
แดง ซึ่งคนจีนเชื่อวาเตาเปนสัตวที่มีอายุยืน ดังนั้นการไหวเตาจึงเปนการตออายุใหตนเอง
และถือเปนกุศลที่ยิ่งใหญ 

 งานเทศกาลถือศีลกินผัก (Vegetarian Festival) เปนเทศกาลท่ีสําคัญและยิ่งใหญของ
จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเกาภูเก็ตซึ่งมีคนเชื้อสายจีนอยูมาก วันประกอบพิธี
ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ํา ถึง 9 ค่ํา ตามปฏิทินจีน หรือชวงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกป 
ระหวางเทศกาลถือศีลกินผัก นักทองเที่ยวสามารถมารวมกินผักเพื่อชําระลางรางกายและ
จิตใจใหสะอาด รวมไปถึงมาชมขบวนแหพระรอบเมืองของเหลามาทรง มีการแสดง
อภินิหารตามความเชื่อ เชน ลุยไฟ ไตบันไดมีด โดยพิธีสําคัญที่สุดของงานคือ พิธีสงพระ
ในเวลากอนเที่ยงคืนของวันสุดทายของเทศกาล ประเพณีนี้ถือวาเปนการอุทิศความดี
ใหกับพระและเทวดาฟาดินเพื่อใหพระคุมครองชาวภูเก็ตตลอดไป 
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 งานประเพณีไหวพระจันทร (The Chinese Mooncake Festival) เปนประเพณีที่สําคัญ
ประเพณีหนึ่งของชาวจีนที่มีมาแตโบราณนับรอยๆ ป วันไหวพระจันทรจะตรงกับวันขึ้น 
15 ค่ําเดือน 8 ของจีน ในคืนดังกลาวพระจันทรจะสวางและกลมถือวาสวยที่สุด การไหว
พระจันทรเปนการไหวเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมและพระจันทร และเปนเทศกาลแหง
ความกลมเกลียว เนื่องจากเชื่อกันวาดวงจันทรที่กลมเปนเสมือนสัญลักษณของความ
สามัคคี ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ตไดจัดใหมีพิธีไหวพระจันทร ตลาดนัดขนมไหวพระจันทร 
ขนมมงคล และอาหารพื้นเมืองตางๆ เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
ทองถิ่นและสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเมืองภูเก็ตดวย 

 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง 

นักทองเท่ียวประมาณ 400-500 คนตอวัน โดยเปนกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ซึ่งนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจากประเทศยุโรปและ
ประเทศจีน 
 ราคา/อัตราคาบริการ 

ไมเก็บคาบริการ 
 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 

 การโฆษณาประชาสัมพันธผานทางส่ือตางๆ อาทิเชน เว็บไซด, โบรชัวร, วิทยุ และ
สถานีโทรทัศน ชอง 11 เปนตน 

 การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ โดยจัดทําคูมือนําเที่ยวยานเมืองเกา (Guide Book) และจัดทํา
แผนที่เสนทางเดินเทา พรอมแสดงจุดทองเที่ยวที่นาสนใจ 

 การจัดกิจกรรมสาธิตการทําอาหารพื้นเมืองและขนมพื้นเมือง ใหกับประชาชนที่สนใจและ
นักทองเที่ยวมารวมเรียนรู ทุกเสารแรกและเสารที่ 2 ของเดือน 

 จัดต้ังศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว โดยมีเจาหนาที่ประจําศูนยบริการทุกวัน คอยให
คําแนะนําแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานสถาปตยกรรมของยานการคาเมืองเกา รวมถึงการปรับปรุง
สภาพทางกายภาพและโครงสรางพื้นฐาน 

 การจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาควบคูกับการพัฒนารายได เชน การ
จัดกิจกรรมยอนอดีตเมืองภูเก็ต โครงการฝกอาชีพจากภูมิปญญา เชน การปกผาปาเตะ 
การทําอาหารพื้นเมือง และการจัดอบรมมัคคุเทศกเยาวชนจากชุมชนเมืองเกา เปนตน 

 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพิ่มเติม การลงทุนพัฒนาสถานที่ตางๆ ในยานเมืองเกาใหเปน
จุดทองเที่ยวใหมๆ เชน พัฒนาโรงเรียนเกาใหเปนพิพิธภัณฑ เปนตน 
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 การจัดกิจกรรมสงเสริมการฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน โดยการสงเสริม
ประเพณีการจัดงานแตงงานแบบดั้งเดิมแบบบาบายาหยา การอนุรักษชุดแตงกายพื้นเมือง
เพอรานากันหรือบาบายาหยา โดยเทศบาลไดขอความรวมมือใหพนักงานเทศบาลแตง
กายดวยชุดพื้นเมืองมาทํางานในวันพฤหัสบดี สงผลใหชุดแตงกายพื้นเมืองไดรับความ
สนใจมากขึ้น 

 การจัดกิจกรรมเพื่อฟนฟูอาหารพ้ืนเมืองด้ังเดิมที่สูญหายไป โดยเชิญผูรูดานอาหารจาก
ประเทศมาเลเซียมาทําการฝกสอนใหกับคนพื้นเมืองในภูเก็ต และไดประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาใหบรรจุหลักสูตรอาหารนี้ เขาไปในสาขาคหกรรมของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ตลอดจนจัดอบรมฝกอาชีพใหกับประชาชนที่มีความสนใจเรื่องอาหาร เพื่อ
นําไปประกอบอาชีพตอไป 

 การจัดกิจกรรมการรักษาอัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม การแตงกาย อาหาร และประเพณี
ด้ังเดิม โดยจัดทําหลักสูตรทองถิ่นบรรจุลงในโรงเรียนที่อยูในสังกัดของเทศบาล 7 แหง 
เพื่อสรางจิตวิญญาณการรักษารากเหงาวัฒนธรรมของพื้นถิ่นใหเกิดขึ้นกับเยาวชน และสืบ
ทอดตอเนื่องไปยังรุนตอๆ ไป  

 

 รางวัล/มาตรฐานที่ไดรับ 
 รางวัลอาเซียนดานส่ิงแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน ป 2554 (the ASEAN Environmentally 

Sustainable Cities Award 2011) ดานอากาศ (Clean Air)  
 รางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน  ป 2553 (สมาคมสถาปนิกสยาม) 
 รางวัลชนะเลิศ ยอดเยี่ยม “เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน” ประเภทเทศบาล ขนาดใหญ ป 2552 

(กรมสงเสริมคณุภาพส่ิงแวดลอม รวมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และมูลนิธิ
ส่ิงแวดลอมไทย)  

 รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนดีเดน ระดับภาค ป 2547 (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม)  

 รางวัลเทศบาลเมืองนาอยู ป 2545 (สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย และชมรมสาธารณสุข) 
 รางวัลชนะเลิศ วิถีสูความเปนเมืองเอกลักษณ ป 2543 (กองทุนพัฒนาเมือง สํานักงานกองทุน

เพื่อสังคม รวมกับธนาคารออมสิน) 
 รางวัลผูอนุรักษอาคารเกาดีเดน ป 2543 (สมาคมสถาปนิกสยาม) 

 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 

 การเชื่อมโยงกับภาคราชการในสวนภูมิภาค อาทิ การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสาขาภูเก็ต 
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เปนตน 

 การเชื่อมโยงกับภาคราชการในสวนกลาง เชน กรมศิลปากร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เปนตน 
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 การเชื่อมโยงเครือขายกับชุมชน อาทิ มูลนิธิเมืองเกาภูเก็ต, ชุมชนเมืองเกาภูเก็ต และสมาคม
เพอรานากัน เปนตน  

 การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง และวิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต เปนตน 

 

 ปจจัยความสําเร็จ 

 ความมีอัตลักษณที่โดดเดนและหลากหลาย โดยเฉพาะอัตลักษณดานสถาปตยกรรม ชิโนโปร
ตุกีส รวมถึงอัตลักษณในวิถีชีวิตด้ังเดิม ทั้งวัฒนธรรมการแตงกาย อาหาร และประเพณีของ
ทองถิ่น 

 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะองคกร
ชุมชนที่จัดต้ังขึ้น ไดแก มูลนิธิเมืองเกา และชุมชนเมืองเกาภูเก็ต ซึ่งเปนประชาชนที่เปน
เจาของทรัพยสินและยังอาศัยอยูในพื้นที่ ไดเขามามีสวนรวมอยางมากในการอนุรักษและรวม
ลงทุนพัฒนาทองถิ่นของตนเองอยางจริงจัง 

 การดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคภายในเขตเมืองเกาอยางตอเนื่อง  
 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
ในชวง 3-5 ปขางหนาเขาสูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเต็มรูปแบบมากขึ้น คาดวาจะมีจํานวน

นักทองเท่ียวเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงตองมีการปรับภูมิทัศนและจัดกิจกรรมภายในเมืองเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวมากขึ้น 

ในสวนของการปรับภูมิทัศน ประกอบดวยการปรับภูมิทัศนอาคาร เชน สถานีตํารวจ และพิพิธภัณฑ 
เปนตน การปรับภูมิทัศนถนนสายตางๆ ดวยการนําสายไฟฟาลงใตดิน รวมถึงการปรับภูมิทัศนคลองบาง
ใหญ และพัฒนาเชื่อมโยงเสนทางการเดินเทาระหวางคลองบางใหญกับอาคารยานเมืองเกา  

นอกจากนี้ เพื่อแกปญหาเรื่องการจราจร เนื่องจากสภาพถนนภายในเมืองเกาคอนขางคับแคบและไม
สามารถขยายถนนได ทางเทศบาลมีแผนการในการหาจุดจอดรถใหม โดยใหนักทองเที่ยวจอดรถในจุดท่ี
กําหนดไว และนั่งรถบริการเขาไปชมเมือง ซึ่งอาจเปนรถรางชมเมือง ว่ิงวนตามถนนสายตางๆ และหยุด
จอดใหนักทองเที่ยวลงตามจุดตางๆ  
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4.2 กรณีศึกษาที่  2 :  ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุ รักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย  

 

 
 
 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : วิถีชีวิต (Lifestyles) 
 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณสําเริง ราเขต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว / คุณดุสิต บุตรี ผูประสานงาน
ฝายการตลาดตางประเทศ 

 

 ความเปนมา 
ชุมชนบนเกาะยาวนอยเปนชาวมุสลิมผูพึ่งพิงอาศัยอยูกับทองทะเลและผืนแผนดินบนเกาะอันอุดม

สมบูรณ ประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ทําสวนและทํานา กวาจะมาถึงวันนี้ชาวเกาะยาวนอยผานเรื่องราว
ตางๆ มามากมาย เริ่มจากในป 2537 ที่ชาวเกาะยาวนอยประสบปญหาเรื่องเรือประมงอวนลากอวนรุนเขา
มาในพื้นที่ เกิดปญหาการทําลายทรัพยากรชายฝงอยางรุนแรง ชาวบานจึงรวมตัวกันเพื่อตอสูกับปญหาอวน
รุนดังกลาว ประจวบกับในป 2538 กระแสการทองเที่ยวเริ่มเขามา ชาวบานจึงคิดรวมตัวกันจัดต้ังเปน 
“ชมรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย” ขึ้น และไดจัดใหมี Home stay   เพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบาน ซึ่งไดรับรางวัลจาก National 
Geographic ในฐานะที่มีการจัดการทองเท่ียวที่เขาถึงธรรมชาติไดอยางยอดเยี่ยมเปนหนึ่งในสามรางวัล
พิทักษมรดกโลก 
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 อัตลักษณอันโดดเดน 
ชุมชนเกาะยาวนอยยังคงความสงบ รมเย็น สภาพแวดลอมสมบูรณ และมนตเสนหที่สําคัญคือ วิถีชีวิต

ของชุมชน เพราะวิถีชีวิตชุมชนที่เกาะยาวนอยมีเอกลักษณ และเปนการผสมผสานกันอยางลงตัว เปนวิถี
ชีวิตชุมชนคนสามเมืองกลางสายน้ําอันดามัน มีทั้งวิถีการทําประมง การเลี้ยงกุงมังกร การทํานาแบบ
พื้นบาน ความเอื้อเฟอและความเขมแข็งของชุมชน ในการที่จะแบงปนและเอื้ออาทร ตลอดจนอัธยาศัยมิตร
ไมตรีตอผูมา เ ยือน  ความคิดริ เ ริ่ มและการรวมแรงร วมใจในการ ท่ีจะอนุรักษ ส่ิ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งขนบประเพณี วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมเอาไว  

 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการของเกาะยาวนอย เปนการรวมกลุมของผูที่มีควานสนใจและมีใจรักดานการใหบริการ

ทองเที่ยว  จัดต้ังในรูปแบบของชมรมการทองเท่ียว แตไมไดจดทะเบียน  มีการเลือกคณะกรรมการทุก 2 ป  
และแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแตละฝาย เชน ฝายติดตอประสานงาน ฝายจัดบาน จัดรถ 
ฝายการเงิน ฝายตอนรับ ฝายประเมินผล เปนตน  

ชุมชนเกาะยาวนอยมีการจัดการดูแลเรื่องส่ิงแวดลอมควบคูกันไปดวย โดยมีการกําหนดกฎเกณฑกติกา
ของนักทองเที่ยว และเจาของบานที่ตองปฏิบัติทั้ง 2 ฝาย เชน ในสวนของเจาของบาน หามนํากลองโฟม
บรรจุอาหารใหนักทองเที่ยวเมื่อออกไปเที่ยวทะเล ใหนําภาชนะใสของที่สามารถนํากลับมาใชได เชน กระติก 
หรือปนโตไปแทน นอกจากนี้ยังมีกฎกติกาอื่นๆ ที่นักทองเที่ยวตองปฏิบัติเมื่อมาเที่ยวเกาะยาวนอย คือ 
หามแตงตัวไมสุภาพในชุมชน เพื่อปองกันไมใหเกิดอาชญากรรม และไมทําลายวัฒนธรรม หามด่ืมสุราและ
นํายาเสพติดมาในหมูบาน หามทิ้งขยะ และหามเก็บเปลือกหอย 

 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
ในชวง 2 ปที่ผานมา จํานวนนักทองเที่ยวลดลง สวนหนึ่งเพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลก ไมวาจะ

เปนยุโรปหรือเอเชีย อีกสวนหนึ่ง คือ นักทองเที่ยวยังไมรูจักเกาะยาวนอย มักจะคิดวาการเดินทางมาเกาะ
ยาวนอยอันตราย  

ในสวนของโฮมสเตย ปจจุบันมีโฮมสเตยที่พรอมรับรองนักทองเท่ียว 20 หลัง แตจํานวนนักทองเที่ยวที่
เขาพักโฮมสเตยมีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากมีรีสอรทเกิดขึ้นจํานวนมาก ซึ่งไมสามารถแขงขันกับรีสอรทได 
โดยเฉพาะในการดานการติดตอส่ือสารที่ทางรีสอรทมีความทันสมัยและรวดเร็วกวาทางชุมชนมาก 

 

 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
สงเสริมการทํากิจกรรมทองเที่ยว โดยเนนการเรียนรูวิถีชีวิตควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 พักโฮมสเตย นักทองเที่ยวไดใชชีวิตรวมเรียนรู อยู กิน นอน และทํากิจกรรมตางๆ ใช
ชีวิตประจําวันรวมกับครอบครัวเจาบานที่เขาพัก เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรม ทั้งใน
ดานการประกอบอาชีพ การทําอาหาร ภาษา ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิต 

 เรียนรูการทําขนมพื้นบาน เชน ขนมกานบัว ซึ่งเปนขนมประจําถิ่นของภาคใต นักทองเที่ยวได
ลงมือสัมผัสและทดลองทําขนมดวยตนเอง 
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 เรียนรูการทําผลิตภัณฑจากกะลามะพราว  เปนผลิตภัณฑที่ประดิษฐดวยมือ ซึ่งนักทองเที่ยว
จะไดเรียนรูงานหัตถกรรมที่ตองใชความละเอียด ประณีต และความอดทนสูง โดยชาวบานจะ
ชวยแนะวิธีการฉลุกะลา การประดิษฐลวดลายตางๆ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถนําติดตัวกลับไป
เปนของที่ระลึกไดอีกดวย 

 ชมวิถีชีวิตชาวเลแบบด้ังเดิม  ออกเรือทองทะเลชมธรรมชาติ ไปดูวิถีชีวิตในทะเล เรียนรูการทํา
ประมงซึ่งเปนอาชีพหลักของชาวเกาะยาวนอย นอกจากนี้นักทองเที่ยวสามารถที่จะออกไปรวม
กิจกรรมการวางอวนกับชาวประมงพื้นบานได อาทิ วางอวนจับปลากระบอก วางอวนจับกุง 
วางอวนจับปู ตลอดจนเรียนรูวิธีการกูอวน 

 กิจกรรมตกปลาหมึก นักทองเท่ียวสามารถเรียนรูวิธีการตกหมึกแบบใชคันเบ็ดท่ีทันสมัย หรือ
ใชวิธีแบบภูมิปญญาชาวบานด้ังเดิมก็ได ซึ่งการตกหมึกนิยมออกไปตกในชวงกลางคืน 
โดยเฉพาะในคืนเดือนมืดจะตกหมึกไดดี  

 ชมการสาธิตการใหอาหารกุงมังกร และปลาตางๆ ที่ “กระชังบานมังกร” ซึ่งเปนกระชังเลี้ยง
ปลาและกุงมังกรท่ีใหญที่สุดของเกาะยาวนอย เชน มีสัตวทะเลตางๆ ใหชมมากมาย อาทิ กุง
มังกร 7 สี ,ปลาปกเปา ,ปลาหมอทะเล ,ปลาไหลมอเรย ,ปลาการตูน ,ปลาโนรีครีบยาว ,ปลา
ผีเส้ือ ,ปลาสิงโตปกจุด ,ปลานกแกว ,ฉลามลายเสือดาว ,ฉลามครีบดํา ,ปลาสลิดหิน ,ดาวทะเล 
,ดอกไมทะเล และหอยมือเสือ เปนตน สําหรับกระชังบานมังกรนี้มีความพิเศษกวากระชังแหง
อื่นๆ คือ ปลาทะเลตางๆ ในกระชังบานมังกรจะถูกเลี้ยงจนเชื่องและคุนเคยกับคนทําให
สามารถยื่นมือลงไปใหอาหารปลาเหลานี้ไดอยางใกลชิด 

 การปลูกปาชายเลนรวมกับชุมชน นอกจากการเที่ยวชมธรรมชาติของปาชายเลนแลว 
นักทองเที่ยวยังสนุกสนานกับกิจกรรมปลูกปาชายเลน ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดรับประสบการณ
ตรงและไดเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชุมชนปาชายเลนอีกดวย  

 กิจกรรมนั่งเรือชมปาโกงกาง ไดรับความเพลิดเพลินและไดความรูจากการชมความหลากหลาย
ของพันธุพืชในปาชายเลนและสัตวที่อาศัยอยูในปาชายเลน ซึ่งบางชนิดเปนสัตวหายากและไม
มีในปาธรรมชาติทั่วๆ ไป  

 ชมการทํานาแบบพื้นบานของชาวเกาะยาวนอยแบบใกลชิด นักทองเท่ียวสามารถรวมทํานา
เกี่ยวขาวกับชาวเกาะยาวนอย ทั้งการไถนาและดํานา (ในชวงเดือนธันวาคม) การทํานาขาวบน
เกาะยาวนอยสืบทอดมาเปนเวลานานกวา 200 ป นับเปนเกาะกลางทะเลที่มีพื้นที่การทํานา
มากท่ีสุด  

 ชมการทําสวนผัก – ผลไม สวนมะพราว ระหวางนั่งรถเที่ยวรอบเกาะยาวนอยหรือปนจักรยาน
ทองเท่ียว สามารถพบเห็นสวนผัก – ผลไม สลับเรียงรายกันไป นักทองเท่ียวสามารถแวะชิม
มะพราวน้ําหอมสดๆ ที่ทั้งหอมและหวาน เนื้อมะพราวออนหอมอรอยนุมลิ้น จากสวนของอุสัน-
จรรยา บัวทอง เจาของสวนมะพราวน้ําหอมเจาเดียวบนเกาะ 

 เรียนรูการทําเครื่องมือประมงพื้นบาน  ซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบานสืบทอดมาแตบรรพ
บุรุษ  เชน การทําโปะน้ําต้ืน การทําลอบดักปลา การทําตะกราไวใสสัตวน้ํา และการผูกไซใหญ 
ซึ่งการทําไซใหญนั้นปจจุบันหาชมไดยาก แตที่เกาะยาวนอยยังคงอนุรักษภูมิปญญาเหลานี้
เอาไว 
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 เรียนรูการทําผาบาติก ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ นักทองเที่ยวสามารถทดลองเขียนลาย ลงสี 
และหัดทําผาบาติกไดที่กลุมแมบานทาเขา และสามารถเลือกซื้อกลับไปเปนของที่ระลึกได ไม
วาจะเปนผาเช็ดหนา ผาตัดเส้ือ หรือนําไปใสกรอบเปนเครื่องประดับภายในบาน 

 ชมสวนยางพารา เรียนรูกระบวนการขั้นตอนการทํายาง ต้ังแตการกรีดยาง การเก็บน้ํายาง การ
รีดยางแผน เปนตน โดยมีมัคคุเทศกทองถิ่นอธิบายกระบวนการกรีดน้ํายาง – ผลิตยางแผน 
ทั้งนี้ นักทองเที่ยวสามารถทดลองทําดวยตนเอง เปนการเรียนรูวิถีชีวิตดานการประกอบอาชีพ
การทําสวนยาง 

 ปนจักรยาน เที่ยวชมวิถีชีวิต และธรรมชาติรอบเกาะ เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง
ทองเท่ียว สัมผัสชีวิตชุมชนบนเกาะยาวนอยอยางใกลชิด ดวยเปนพาหนะที่สะดวก มีความ
คลองตัวสูง อีกท้ังเปนการประหยัด ปลอดมลพิษ ลดภาวะโลกรอนและไดออกกําลังกายไปใน
ตัว 

 กิจกรรมพายเรือคายัค  นักทองเที่ยวสามารถพายเรือชมระบบนิเวศของปาชายเลน พายเรือ
คายัคชมกระชัง ชมการเลี้ยงสัตวน้ําของชาวประมงพื้นบาน ตลอดจนพายเรือชมธรรมชาติ 
ชายหาดตางๆ ที่สวยงามของเกาะยาวนอย  

 กิจกรรมเรียนมวยไทย บรรยากาศริมทะเล บริเวณหาดแหลมไทร ที่ K.Y.N. Muay Thai Gym 
จากครูฝกอดีตแชมปมวยรุนแบนต้ัมเวท หลกัหิน ซีพียิม  

 กิจกรรมไตผา บริเวณอาวโละหา ซึ่งเปนที่ต้ังของ Rock Climbing School เรียนรูการใช
อุปกรณการปนหนาผาเบื้องตนจากครูฝกผูชํานาญงาน สนุกกับการโรยตัวจากหนาผาความสูง
ประมาณ 20 เมตร และปนหนาผาจริงซึ่งมีความยากงายใหเลือกต้ังแต 5-6c+  

 ชมลิงเก็บมะพราว เปนภูมิปญญาชาวบานที่สืบทอดกันมา ในการนําลิงมาฝกเก็บมะพราว 
นักทองเที่ยวจะไดเพลิดเพลินกับความฉลาด แสนรูของลิงกัง ที่สามารถฟงสัญญาณจาก
เจาของ ขึ้นตนมะพราว และปลิดลูกมะพราวไดอยางแคลวคลองวองไว  

 ชมบอน้ําจืดในทะเล (บอน้ําศักด์ิสิทธ) เปนบอน้ําที่ผุดขึ้นกลางทะเล ต้ังอยูบริเวณหาดบานอัน
เปา อยูดานทิศเหนือของเกาะยาวนอย มีลักษณะเปนบอตาน้ําต้ืนๆ 4 บอ ในชวงเวลาน้ําขึ้น 
น้ําทะเลจะทวมบอ เมื่อเวลาน้ําลง บอน้ําก็จะโผลและน้ําในบอจะจืดสนิท สามารถด่ืมกินได 
ชาวบานจะมีความเชื่อวาสามารถรักษาโรคปวดเมื่อยตางๆ ได 

 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง 

- จํานวนนักทองเที่ยวในป 2554 ประมาณ 1,000 คน 
- กลุมลูกคาหลักเปนนักทองเที่ยวชาวไทยคิดเปนสัดสวน 70% เปนกลุมศึกษาดูงาน กลุม

นักศึกษา กลุมชมรมเครือขาย และกลุมอบต.  
- กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติคิดเปนสัดสวน 30% ซึ่งประเทศที่เปนลูกคาหลัก คือ 

ประเทศทางแถบยุโรป นอรเวย, ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา รองลงมาเปนนักทองเที่ยวจาก
เอเชีย แตยังมีจํานวนนอย เชน ญี่ปุน จีน และเกาหลี 
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 ราคา/อัตราคาบริการ 
- แพ็คเกจ 4 วัน 3 คนื 4,000 บาท/คน  
- แพ็คเกจ 3 วัน 2 คนื 3,000 บาท/คน  
- แพ็คเกจ 2 วัน 1 คนื 2,500 บาท/คน  
- คามัคคุเทศกชุมชน 1,000 บาท/วัน 
- ที่พักโฮมสเตย 500 บาท/ 2 คน 
- คาอาหาร มื้อละ 250 บาท/คน 
- คาเชาจักรยาน 200 บาท/คัน/วัน 
- คาบริการเรือนาํเที่ยว ราคาต้ังแต 1,600 บาท – 2,500 บาท/ลํา 
- คาบริการตกหมึก 2,500 บาท/ลํา (3-4 คน) 
- คาชมกระชังบานมังกร ชาวไทย 100 บาท/ทาน, ชาวตางประเทศ 200 บาท/ทาน 
- คาชมลิงเก็บมะพราว 300 บาท/คน 
- คากิจกรรมกรดียาง 300 บาท/คน 
- คากิจกรรมพายเรือคายัค (~3 ชม.) 300 บาท/คน 

 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 
- การจัดทําแผนพับ  
- การสัมภาษณลงนิตยสารทองเที่ยว 
- การออกบูธงานแสดงสินคา 

 

 รางวัล/มาตรฐานที่ไดรับ 
 รางวัลทองเที่ยวที่รักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม World Legacy Award จาก National 

Geographic Traveler USA ป 2546 
 รางวัลดีเดนประเภทองคกรสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

ป 2545 และ ป 2547 
 รางวัลมาตรฐานโฮมสเตยไทย (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) ป 2548 และป 2550 
 รางวัลการเปนเจาของบานที่ดี (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ป 2550 
 รางวัลยอดเยี่ยมประเภทองคกรสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว (การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย) ป 2552 
 รางวัลชุมชนดีเดนทางดานการทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ป 2550 และ ป 

2553 
 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 
- การเชื่อมโยงเครือขายกับชุมชน อาทิ  โรงเรียน มัสยิด และเครือขายทองเท่ียวชุมชนภาคใต 
- การเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานรัฐ อาท ิกรมทรพัยากรทะเลและชายฝง กรมประมง การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนตน 
- เครือขายชายฝงชุมชนภาคใต 
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 ปจจัยความสําเร็จ 
- การมีสวนรวมของคนในชุมชน ชุมชนมีความเขมแข็ง มคีวามสามัคคีและรวมแรงรวมใจกันใน

การดําเนินงานของชุมชน 
- การมีอัตลักษณที่โดดเดน และมีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมใหคงอยู 
- การเปนเจาของบานที่ดี มีมนษุยสัมพันธ มีความพรอมในเรื่องของการบริการ  
- การใหความสําคัญกับการดูแลคนในชุมชนเปนหลัก มากกวามองเรื่องรายไดเปนหลัก เพราะ

จะทําใหเกิดความขัดแยงเรื่องผลประโยชนภายในชุมชน 
 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
แนวโนมการทองเที่ยวของชุมชนคงมีลักษณะเติบโตแบบคอยเปนคอยไป ไมกาวกระโดด โดยเนนการ

ทองเที่ยวแบบยั่งยืน สวนตลาดตางประเทศ คาดวาจะขยายตลาดไปในกลุมตลาดมุสลิม ซึ่งเปนกลุมที่นับถือ
ศาสนาเดียวกันกับชุมชน สามารถรองรับและใหบริการในเรื่องที่พัก กิจกรรมทองเที่ยว และอาหารการกินที่
ถูกตองตามหลักศาสนาได 
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4.3 กรณีศึกษาที่  3 :  เมืองเกาเชียงคาน  

 
 

 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : วิถีชีวิต (Lifestyles) 
 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณพิทักษชัย สิงหบุญ  เลขานายกเทศมนตรีตําบลเชียงคาน 
 

 ความเปนมา 
เชียงคาน เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ต้ังอยูริมแมน้ําโขง ตามประวัติศาสตรที่เลาสืบตอกันมา เมือง

เชียงคาน เดิมต้ังอยูที่เมืองสานะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกวาเมืองเชียงคาน
โบราณ ทั้งนี้ชื่อ “เชียงคาน” มีที่มาจากคําสองคํา คือ คําวา “เชียง” ซึ่งตามธรรมเนียมราชประเพณีไทย
ลานนา ลานชาง มักจะใชคํานําหนาเมืองวา “เชียง” สวนคําวา “คาน” เปนชื่อของผูสรางเมืองเชียงคาน คือ 
“ขุนคาน” พระราชโอรสของ “ขุนเคา” แหงอาณาจักรลานชาง เมื่อประมาณป 1400   

เมืองเชียงคาน ในปจจุบันเปนเมืองโบราณเกาแกในสายตาของนักทองเที่ยว ซึ่งเพิ่งจะมีการจัดงาน
ฉลอง "100 ป เชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝงโขง" ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ที่ผานมานี้เอง 
 

 อัตลักษณอันโดดเดน 
เมืองเกาเชียงคาน เปนเมืองแหงความเงียบสงบ ผูคนยังดําเนินวิถีชีวิตแบบเรียบงาย ยังยึดถือ

ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีอัธยาศัยไมตรี และจิตใจเอื้อเฟออารี  บานเรือนสวนใหญยังคงเอกลักษณของ
เรือนไมโบราณ โดยปลูกเปนเรือนแถวสองชั้นเรียงรายริมฝงแมน้ําโขง 
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 โครงสรางการบริหารจัดการ 
เมืองเกาเชียงคาน อยูภายใตการบริหารจัดการของสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงคาน มีเจาหนาที่ที่ดูแล

ดานการทองเที่ยวประมาณ 6 คน โดยอยูในสวนงานกองประชาสัมพันธ 
ภายในพื้นที่เทศบาล 2.7 ตร.กม. ไดจัดระเบียบการใชที่ดิน (Zoning) โดยจัดโซนนิ่งริมแมน้ําโขง เปน

เขตอนุรักษ ต้ังแตซอย 1-21 ภายในโซนอนุรักษนี้สรางบานสูงไดไมเกิน 10 เมตร หรือสูงเพียง 2 ชั้น และ
กําหนดเรื่องการใชโทนสีตองแจงใหทางเทศบาลทราบ สวนถนนอีกเสนหนึ่งจะจัดใหเปนถนนสายบันเทิง
ยามราตรี เปนยาน Entertainment คาเฟ ผับ บาร ตางๆ 
 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
เชียงคานเปนเมืองธรรมดาเมืองหนึ่ง เปลี่ยนมาเปนเมืองทองเท่ียวกะทันหัน จากกระแสที่ผานทาง 

Social Network และการบอกตอของนักทองเที่ยว ทําใหเกิดปญหาตามมาหลายดาน อาทิ ปญหาเรื่องขยะ 
น้ําเสีย ตลอดจนปญหาความไมเขาใจของชุมชนบางสวน ประกอบกับผูประกอบการจากภายนอกที่เขามาใน
พื้นที่ยังไมเขาใจจุดยืนของเมือง จึงตองทําการปรับเปลี่ยน ชี้แจงและทําความเขาใจกับชุมชน ซึ่งทาง
เทศบาลไดจัดใหมีพบปะพูดคุย ประชุมปรึกษาหารือกันมากขึ้น โดยจะนัดพบกันทุกวันพระขึ้น 15 ค่ํา 

ในสวนของการทองเที่ยว เมืองเชียงคานไดขยายวงพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวกวางออกไปทั้งในบริเวณ
บานคกงิ้ว ที่มีการสรางงานประติมากรรมขนาดใหญ พระพุทธรูปปางลีลา นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไป
กราบไหวสักการะ หรือหมูบานวัฒนธรรมบานนาปาหนาดในเขตตําบลเขาแกวที่นําเสนออัตลักษณ 
(Identity) ของชาติพันธุ วิถีการดําเนินชีวิตผานการประกอบพิธีกรรม การแตงกายและสถาปตยกรรม ที่อยู
อาศัย นอกจากนี้ยังมีบานนาซาวที่นําเสนอความเชื่อที่ผสมผสานผานประเพณีบุญขาวผาบและผีขนน้ํา โดย
องคการบริหารสวนตําบลพยายามดําเนินการจัดการใหเปนพื้นที่ในการเขามาเย่ียมชมและทองเท่ียวในเชิง
วัฒนธรรม 
 

 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
 เที่ยวชม พูดคุยทักทาย และใชชีวิตตามวิถีชาวบาน สวนหนึ่งของการซึมซับกับบรรยากาศของ

เมืองเชียงคานก็คือ การไดเขามาเปนสวนหนึ่งของเมือง ดวยการทักทาย พูดคุยกับชาวบาน 
ไถถามสารทุกขสุกดิบกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูการพูดภาษาเชียงคาน เปนความรูสึกอบอุนใจ
อีกอยางหน่ึงที่สามารถสัมผัสได ใหความรูสึกเสมือนไดกลับมาเยี่ยมบาน เยี่ยมญาติผูใหญ ซึ่ง
เปนเสนหของเชียงคานท่ีไมเหมือนที่ใด  

 ตักบาตรขาวเหนียว เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคาน ซึ่งเหมือนกับหลวงพระบางของ
ประเทศลาว โดยชาวบานจะลุกขึ้นมาตักบาตรแตเชาตรู ทั้งหนุมสาว ผูเฒาผูแก มายืนต้ังแถว
เรียงรายกันยาวไปตามริมถนน เพื่อรอพระมาบิณฑบาต ดวยความศรัทธา วิธีการตักบาตร คือ 
จะใสแตขาวเหนียวเทานั้น สวนกับขาวจะนําไปถวายที่วัดอีกที (หรือที่เรียกวาไปถวายจังหัน) 

 ทําบุญ-ไหวพระ 9 วัด  วิถีชีวิตของชาวเชียงคานผูกพันลึกซึ้งกับพุทธศาสนา ประกอบกับเลข 
9 ถือวาเปนเลขมงคล เพราะหมายถึง ความกาวหนาในดานตางๆ ของชีวิต กิจกรรมทําบุญ
ไหวพระ 9 วัดจึงเปนกิจกรรมที่เสริมสิริมงคลใหกับนักทองเที่ยว โดยเริ่มตนจาก  
 วัดแรก วัดทาครก  ชมพระอุโบสถศิลปะลานชาง งดงามดวยปูนปนประดับลายเพดานไม

เขียนสีแบบโบราณ ภายในมีพระประธานปูนปนศิลปะลานชางสามองค ประดิษฐานอยูบน
แทนสูง 
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 วัดท่ี 2 วัดศรีพนมมาศ  ชมความรมรื่นของวัด กราบไหวพระวัดปา  
 วัดท่ี 3 วัดปาใต  ชมพระอุโบสถเกาแกแบบหลวงพระบาง ภายในพระอุโบสถประดับภาพ

จิตกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ  
 วัดท่ี 4 วัดมหาธาตุ กอต้ังขึ้นพรอมเมืองเชียงคาน จึงเปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองของชาว

เชียงคาน มีโบราณวัตถุที่สําคัญอยูที่วัดนี้ อาทิ บัลลังกเจาเมือง ฆองชัย ตูพระธรรมไมลง
รักปดทอง เปนตน 

 วัดท่ี 5 วัดมัชฌิมาราม (วัดปากลาง) ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเปน
พระพุทธรูปปูนปนปางมารวิชัย ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี 

 วัดท่ี 6 วัดสันติวนาราม ภายในวัดมีมณฑปประดิษฐานรายพระพุทธบาทจําลอง และ
บริเวณรอบอุโบสถ มีพระพุทธรูปสีทองอราม ประดิษฐานเรียงรายนับรอยองคงดงามมาก 

 วัดท่ี 7 วัดภูชางนอย มีบันไดนาคขึ้นสูภูชางนอยจํานวน 117 ขั้น นอกจากไหวพระใหญ 
และอธิฐานขอพรแลว สามารถชมภูมิทัศนอันสวยงามของเมืองเชียงคานจากยอดภูชาง
นอยไดอีกดวย  

 วัดท่ี 8 วัดโพนชัย  ชมพระอุโบสถที่มีสถาปตยกรรมลานชางผสมสถาปตยกรรม
รัตนโกสินทร ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธิศิลปะเชียงแสน และ
พระพุทธรูปไมศิลปะอีสานปางหามญาติ  

 วัดท่ี 9 วัดศรีคุณเมือง (วัดใหญ) วัดนี้เปนแหลงรวมงานศิลปะทั้งแบบลานนาและลานชาง 
มีโบราณวัตถุที่สําคัญหลายชิ้น อาทิ ธรรมาสนไมแกะสลักลายประดับกระจกสี พระพุทธรูป
ยืนชนิดไมทาน้ําทอง พระพุทธรูปปางประทานอภัยชนิดไมทาน้ําทอง และศิลาจารึก
หินชนวน เปนตน  

 ปนจักรยานชมภูมิทัศน สัมผัสวิถีชีวิตชาวเชียงคาน  “จักรยาน” พาหนะยอดฮิตของนักเดินทาง
ที่มาพํานัก ณ เมืองเกานี้ เพราะทําใหไดรูจักและสัมผัสกับเสนหของเชียงคานไดมากย่ิงขึ้น 
การปนจักรยานไปตามตรอกซอกซอยชมบานไมเกาๆ นอกจากจะไดเห็นรอยยิ้มอันอบอุนของ
ชาวบานและผูเฒาผูแกที่นั่งบนแครไมหนาบานแลว ยังไดทักทายพูดคุยทําความรูจักกับ
ชาวบานตลอดเสนทาง แถมยังทําใหไดออกกําลังกายไปในตัวอีกดวย 

 ชมบานเกาถนนชายโขง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เรือนไมโบราณอายุกวารอยป ที่ต้ัง
เรียงรายริมแมน้ําโขง เปนอีกหนึ่งเอกลักษณและเสนหของเมืองเชียงคาน แมกาลเวลาจะผาน
เลยไป แตเรือนไมก็ยังคงอยูคูเมืองเชียงคาน ดวยความพยายามของทุกฝายที่จะรักษาเอาไวให
อยูในสภาพเดิมมากที่สุด จึงกลาวไดวาเรือนไมริมโขงเปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรที่อยูคูกับเมืองเชียงคานมายาวนานต้ังแตอดีตจวบจนปจจุบัน 

 ชิมอาหารพื้นถิ่นเชียงคาน โดยเฉพาะเมนูพิเศษที่จะพบเจอไดเฉพาะที่เชียงคานเทานั้น เชน 
ขาวปุนน้ําแจว ขาวเปยกเสน ขาวปุนฮอน จุมนัว สมตําดองแดง หยูปลาทู (น้ําพริกปลาทูแบบ
แหง) และปาทองโกยัดไส เปนตน ทั้งนี้สวนประกอบของอาหาร และรสชาติ ยังคงเอกลักษณ
ของพื้นถิ่นแตกตางจากแหงอื่น 
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 เรียนรูการทําผาหมนวม ซึ่งเปนงานหัตถกรรมจากภูมิปญญาพื้นบานและเปนเอกลักษณของ
เชียงคาน นักทองเที่ยวสามารถแวะเขาไปเยี่ยมชมและเรียนรูวิธีการทําผาหมนวมไดที่รานนิยม
ไทย ซึ่งเปนรานเกาแกของเชียงคาน บริเวณถนนคนเดิน โดยเฉพาะคูรักท่ีจะแตงงานสามารถ
มารวมกันทําผาหมนวมเพื่อใชในวันแตงงานได เพื่อเปนสัญลักษณส่ือถึงการถักทอความรัก
ของคูบาวสาว  

 เรียนรูการทําขาวหลามยาว ที่บานปาจรินทร บุตรชัยงาม ต้ังอยูที่ถนนศรีเชียงคาน ซอย 0 
(ศูนย) เปนขาวหลามที่ทําจากไมไผกาบแดง ที่มีความยาวกวาไมไผอื่นๆ โดยกระบอกขาว
หลามมีความยาวเกือบ 1 เมตร ซึ่งแตกตางจากการทําขาวหลามแหงอื่นๆ นอกจากจะซื้อหา
เปนของฝากกันแลว สามารถชมกระบวนการทําขาวหลามไดทั้งหมด แตตองไปในชวงระหวาง
เวลา 7 โมงเชา ถึง 10 โมงเชาเทานั้น 

 เรียนรูการทําแหนมหมูหอใบตอง หรือชาวเชียงคานเรียกวา สมหมู หรือ แหนมสม การทํา
แหนมหอใบตองของที่นี่ใชวัสดุจากธรรมชาติ นอกจากใบตองท่ีใชหอแลว ยังใชไมตอกมัดแทน
หนังยาง นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูวิธีการทําและเลือกซื้อเปนของฝากกลับบานได  

 เรียนรูการทํามะพราวแกว โดยนักทองเที่ยวสามารถชมขั้นตอนการทํามะพราวแกว ต้ังแตการ
นํามะพราวออนผานกรรมวิธีทําเปนแผนหรือเปนเสนดวยฝมือคน จากนั้นนําไปเชื่อมน้ําตาล
ดวยไฟ โดยแวะชมไดที่ชุมชนบานนอย หรือรานคาที่เรียงรายตลอดเสนทางไปแกงคุดคู 

 เรียนรูการทําตุมนกตุมหนู ซึ่งเปนงานศิลปะของชาวไทดําที่รานสองผัวเมีย ตุมนกตุมหนูเปน
เครื่องรางของขลัง เชื่อกันวาชวยปดเปาส่ิงไมดี ชวยนําพาส่ิงที่เปนมงคลมาสูชีวิต สามารถ
เรียนรูวิธีการทําและเลือกซื้อกลับไปเปนของที่ระลึกไดอีกดวย 

 เที่ยวชมถนนคนเดิน เปนถนนคนเดินที่มีเสนหเฉพาะแตกตางจากสถานที่ทองเที่ยวแหงอื่นๆ 
เนื่องจากเปนถนนที่เลียบไปกับแมน้ําโขง โดยมีเรือนไมโบราณที่ต้ังอยูเรียงรายตลอดแนวถนน
เปนฉากหลังของสินคาที่นํามาวางจําหนาย  นักทองเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดย
เฉพาะงานหัตถกรรมพื้นบาน หรืองานผาอื่นๆ ซึ่งมีเฉพาะที่เชียงคานเทานั้น 

 ลองเรือกลางโขงชมเมือง หรือจะลองเรือเที่ยวชมแกงคุดคู ซึ่งอยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 3 
กิโลเมตร ชวงเวลาที่เหมาะจะชมแกงคุดคูมากท่ีสุดคือชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม ซึ่งเปน
ชวงน้ําแหง มองเห็นแกงหินงามๆ ไดชัดเจน  

 ไหวพระใหญภูคกงิ้ว เปนพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงถึง 19 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยูบน
เนินเขาบริเวณปากลําน้ําเหืองจรดกับแมน้ําโขง บริเวณโดยรอบสามารถชมทัศนียภาพของ
แมน้ําโขงและประเทศลาวได 

 สักการะพระพุทธบาทภูควายเงิน เปนรอยพระพุทธบาทยาวประมาณ 120 เซนติเมตร 
ประดิษฐานบนหินลับมีด ระยะทางหางจากตัวอําเภอไปตามเสนทางเชียงคาน-ปากชม 
ประมาณ 6 กิโลเมตร 

 ดูทะเลหมอกภูทอก ซึ่งอยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 8 กิโลเมตร เปนจุดชมวิวเมืองเชียงคาน
และความงามของแมน้ําโขง ในชวงฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไดดวยสายหมอกมากมายงดงาม
เปรียบประหนึ่งทองทะเลสีขาวบริสุทธ์ิ   
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 ชมงานประเพณีผีขนน้ําบานนาซาว ประเพณีผีขนน้ําเปนประเพณีศักด์ิสิทธ์ิสืบทอดกันมาอยาง
ยาวนาน โดยจัดใหมีขบวนแหผีขนน้ํา เพื่อเปนการบูชาวัว ควาย ที่มีบุญคุณตอชาวบาน 
นอกจากนี้ภายในงานยังกิจกรรมท่ีนาสนใจ อาทิ การทําบุญยกชอฟา ชมขบวนแหดอกไมเขา
ผาม ชมการจุดบ้ังไฟ และรวมรําวงชาวบานยอนยุค ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีผีขนน้ําจะจัดขึ้น
ทุกปในชวงวันแรม 1-3 ค่ํา หลังวันเพ็ญเดือนหกหรือวันวิสาขบูชา 

 เรียนรูวิถีชีวิตไทยดําบานนาปาหนาด จากตัวเมืองเชียงคานออกไปราว 17 กิโลเมตร ณ บาน
นาปาหนาดแหงนี้ ถือเปนหมูบานของชาวไทดําที่เกาแกที่สุดในประเทศไทย และเปนหมูบานที่
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตนไวไดอยางเหนียวแนน ถึงแมเวลาจะ
ลวงเลยผานไปนานแลวกวารอยปก็ตาม ภายในหมูบานไดสรางบานจําลองชีวิตความเปนอยู
แบบไทดําแทๆ และมีเจาหนาที่คอยอธิบายเรื่องราว ความเปนมาของชุมชน ตลอดจนประเพณี 
วัฒนธรรม ใหแกนักทองเที่ยวผูมาเยือน นอกจากนี้สามารถแวะชมศิลปะผาทอมือ หรือ "ซิ่น
นางหาญ" ที่มีเอกลักษณโดดเดนและเลื่องชื่อของชาวไทดําไดอีกดวย 

 

 การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว 
เมืองเชียงคาน นําทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากร และทุนทางปญญามาสรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ

การทองเที่ยว อาทิเชน 
 การจัดตกแตงพื้นที่ของอาคาร รานคาและที่พักในเขตริมโขงที่นํารูปแบบที่ หลากหลายมา

นําเสนอท้ังแบบโมเดิรน (Modern Style) แบบโบฮีเมี่ยน (Bohemian Style) และแบบบูติค 
(Boutique Style) เพื่อกระตุนความสนใจนักทองเที่ยวผูมาเยือน 

 การสรางถนนแหงวัฒนธรรม ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน ผลิตสินคาที่มีเอกลักษณของเชียง
คานและเลยมาเสนอขาย  

 ปรับปรุงสถานที่ในอดีต เชน การตกแตงโรงภาพยนตรสุวรรณรามา ในรูปแบบของรานกาแฟ
ภายใตบรรยากาศของโรงหนังเดิม หรือการปรับปรุงบานปูนสไตลโคโลเนียลหลังแรกของเมือง
เชียงคานใหเปนเกสตเฮาส เพื่อรองรับนักทองเท่ียว รวมทั้งประดับแสงสีใหสวางเรืองรอง 
สดใส สรางความเพลิดเพลินแกนักทองเที่ยว จากการท่ีไดพบเห็นส่ิงแปลกใหม หรือเห็นความ
แตกตางจากพื้นที่อื่น เชน การดท่ีมีภาพของแหลงทองเท่ียวเชียงคาน เส้ือยืดท่ีมีการใช
ขอความที่เกี่ยวเนื่องกับเชียงคาน รวมทั้งปาย (Sign) ที่ติดต้ังในบริเวณตางๆ ของถนน  

 การนําอาคารเกาในเชียงคานมาพัฒนาใหมโดยคงเอกลักษณด้ังเดิมไว ไดผานการออกแบบ
และวางแผนอยางดี ทําใหบรรยากาศโดยรวมมีเอกลักษณและโดดเดน 

 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง 

 ในป 2554 มีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวที่เชียง
คาน ประมาณ 260,000 คน โดยกลุมเปาหมายหลักเปนนักทองเที่ยวชาวไทย มีสัดสวน
ประมาณ 95% สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีสัดสวนประมาณ 5% 

 กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 1. กลุมที่เดินทางมาเอง ศึกษา
ขอมูลผานทางอิตเตอรเน็ต 2. กลุมศึกษาดูงานหรือซื้อแพ็คเกจทัวร  
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 กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญมาจากยุโรป อาทิ เดนมารค สวีเดน ฝรั่งเศส และ
เยอรมัน สวนนักทองเท่ียวจากเอเชีย สวนใหญเปนชาวญี่ปุนที่ชอบเมืองเกาๆ จะนิยมมา
ทองเที่ยวกันมาก สวนใหญนักทองเที่ยวชาวตางชาติรูจักเชียงคานอยูแลว จากหนังสือ
คูมือทองเท่ียว ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติจะเดินทางทองเที่ยวในเสนทาง หลวงพระบาง 
เวียงจันทร และขามมาเท่ียวที่เชียงคานตอ   

 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 
 การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน  แผนพับ โปสเตอร วารสารเทศบาล อินเตอรเน็ต 

และวิทยุ เปนตน 
 การจัดต้ังศูนยขอมูล บริเวณลานวัฒนธรรม โดยมีเจาหนาที่คอยใหขอมูลแกนักทองเที่ยว 
 การจัดทําเว็บไซด 
 ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย  FM 102.25  
 การเชิญส่ือตางๆ มาทําขาวหรือเขียนบทความ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเมืองเชียงคาน 
 การออกบูธ  
 กลุมที่มาศึกษาดูงานจัดทําวีดีทัศน และประชาสัมพันธใหดวย 
 พัฒนาเมืองเชียงคานกาวสูฐานความรู (Knowledge Base) โดยการรวบรวมเรื่องเลา 

เรื่องราว ประวัติศาสตรของเมืองเชียงคาน ดวยการเก็บบันทึก สอบถามจากผูรู ปราชญ
ทองถิ่น หรือคนเฒาคนแก และเก็บบันทึกภาพถายตางๆ ไว 

 จัดต้ังกลุมไทยเชียงคาน และมีทีมงานรณรงค ยับยั้งไมใหความเจริญเขามาในเมืองเชียง
คานมากจนเกินไป ซึ่งสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสมาสัมภาษณออกรายการ ถึงความสําเร็จ
ของการอนุรักษเมืองไวไดเปนอยางดี 

 

 รางวัล/มาตรฐานที่ไดรับ 
 ศิลปวัฒนธรรมบานเกา 
 สมาคมสถาปตยกรรม ดานสถาปตยกรรม 
 สภาวิศวกร ดานการดูแลความปลอดภัยในถนน 

 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 
 การเชื่อมโยงกับภาคราชการในสวนภูมิภาค อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาเลย 

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และองคการบริหารสวน
จังหวัด เปนตน 

 การเชื่อมโยงกับภาคราชการในสวนกลาง เชน กรมศิลปากร กรมโยธาธิการ การเคหะ
แหงชาติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และองคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) เปนตน 

 การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา อาทิ สถาบันราชภัฎเลย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนตน 
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 ปจจัยความสําเร็จ 
อัตลักษณความเปนเมืองเกา ประกอบดวย 3 ว. คือ  

1) วิว คือ เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม มีจุดชมวิวหลายจุด เชน ริม
แมน้ําโขง, ภูทอกทะเลหมอก และแกงคุดคู เปนตน  

2) วิถี คือ มีวิถีการดําเนินชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะเรียบงาย เชน การไปวัด ตักบาตรขาวเหนียว  
3) วัฒนธรรม คือ ยังคงรักษาขนบธรรมประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมใหคงอยู  

 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
พัฒนาเชียงคานเปนเมืองสุขภาพ (Health City) โดยสงเสริมใหกลุมนักทองเที่ยว หรือกลุมครอบครัว

ที่มาทองเที่ยวพักผอน ใหรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ เปนอาหารปลอดสารพิษหรือออรแกนิค และจัดให
มีโปรแกรมการออกกําลังกายดวยการเดินหรือปนจักรยานริมแมน้ําโขง เปนตน 

ขยายฐานการตลาดกลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยเจาะกลุมนักทองเที่ยวจากประเทศอเมริกา 
และออสเตรเลีย สวนนักทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย อยูระหวางการศึกษานักทองเที่ยวจากประเทศจีนและ
อินเดีย 

ปรับภูมิทัศนริมแมน้ําโขง ต้ังแตซอย 1 จนสุดเขตเทศบาล และผลักดันการสรางตลาดน้ํา โดยผันน้ําจาก
แมน้ําโขง ขุดบอไวรอบๆ และทําเปนอาคาร เปนศูนยโอทอป ใหชาวบานนําผลิตภัณฑมาขาย 
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4.4 กรณีศึกษาที่  4 :  ฟารมโชคชัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กลุมสินคาที่ตอบสนองความตองการท่ีแตกตาง (Functional 
Creation)  

 

 ผูใหสัมภาษณ : คุณกุศิรา บุณยรัตพันธุ  Vice President - Event Business Development (Service 
Business) 

 

 ความเปนมา 
จากการบุกเบิกทําการเกษตรแบบผสมผสานตั้งแตป 2500 สูธุรกิจฟารมโคนมของฟารมโชคชัย 

ตองมาพลิกผันเมื่อในชวงป 2535-2539 เปนชวงที่ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมประสบกับวิกฤตทาง
การตลาด จึงมีความจําเปนตองตัดขายธุรกิจนมพรอมด่ืมตราฟารมโชคชัยออกไป แตยังดํารงไวซึ่งธุรกิจ
หลัก นั่นก็คือธุรกิจฟารมโคนม และในชวงนี้เปนชวงเริ่มตนการทํางาน ของคุณโชค บูลกุล ภายหลังจากจบ
การศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดดําเนินการปฏิรูปองคกรใหเกิดความม่ันคงยิ่งขึ้น สรางนวัตกรรม
ทางการบริหาร และปรับรื้อระบบจัดการใหมใหกับธุรกิจ ในชวงป 2540-2544 เขาสูชวงเวลาของการปฏิรูป
ภาพลักษณองคกร (Rebranding) ดวยการใชความคิดสรางสรรคในการพัฒนาตอยอดธุรกิจ จึงกอใหเกิด
นวัตกรรมทางธุรกิจขึ้น นั่นคือ การทองเท่ียวเชิงเกษตรแบบครบวงจร เปนธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตรใน
ฟารมปศุสัตว ภายใตชื่อ Farm Chokchai Agro-Knowledge Tourism  
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ผลสําเร็จจากการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจทองเที่ยว ทําใหฟารมโชคชัยสามารถสราง
ผลิตภัณฑและกิจกรรมตางๆ ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจทองเที่ยวไดอยางลงตัว ไมวาจะเปนผลิตภัณฑนมตรา 
Umm!..Milk และธุรกิจที่พักในรูปแบบ Boutique Camp ภายใตชื่อ Farm Chokchai Boutique Camping  
 

 อัตลักษณอันโดดเดน 
การทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรผสมผสานกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Agro Eco Tour) ดวย

การนําเสนอความเปนตัวตนของวิถีชีวิตเกษตรกรฟารมโคนม ใหนักทองเท่ียวไดรับความเพลิดเพลิน
สนุกสนานและเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค (Edutainment) ผานประสบการณที่จับตองได 

 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 
ฟารมโชคชัยมบีริษัทในเครือ 7 บริษัท พนักงานมากกวา 1,000 คน ในสวนของธุรกิจทองเท่ียวและ

ที่พัก อยูภายใตการบริหารจัดการของ บรษัิท โชคชัยแรนชรีสอรท จํากัด นอกจากนี ้ฟารมโชคชัยยังดําเนิน
ธุรกิจในดานอื่นๆ ประกอบดวย 

1. ธุรกิจการเกษตรและปศุสัตว ดําเนินธุรกิจฟารมโคนมแบบครบวงจร และพัฒนาแมพันธุโคนม
เพื่อการสงออก 

2. ธุรกิจภัตตาคาร ดําเนินธุรกิจภัตตาคารภายใตชื่อ โชคชัยสเต็คเฮาส และโชคชัยสเต็คเบอร
เกอร คัดสรรและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อจําหนายใหแกธุรกิจภัตตาคารภายในกลุมบริษัท 

3. ธุรกิจอสังหารมิทรัพย ดําเนนิธุรกิจบรหิารสินทรัพยทางดานอสังหาริมทรัพย ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง 
อาคาร และสถานท่ีใหเชา 

4. ธุรกิจดานอุตสาหกรรมอาหารสัตว และอาหารโคนม นอกจากนั้นยังจัดจําหนายยา และแรธาตุ
สําหรับสัตว 

5. ธุรกิจนม ประกอบธุรกิจดานการผลิต นม ไอศกรีม และทอฟฟนม ภายใตตราสินคา 
Umm!..Milk (อืมม!..มิลค) 

6. ธุรกิจใหคําปรึกษาทางดานการบริหารจัดการ และการตลาด การฝกอบรม และถายทอด
ประสบการณ 

 

 สถานการณการดําเนินธุรกจิในปจจุบัน 
ธุรกิจทองเที่ยวและที่พักมีการเติบโตที่ดี เพราะคนสนใจธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม

ครอบครัวที่ตองการใหบุตรหลานไดมาเรียนรูส่ิงใหมๆ ทามกลางสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ 
 

 สินคา/บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
 กิจกรรมทองเท่ียวเชิงเกษตรในฟารมปศุสัตว ภายใตชื่อ Farm Chokchai Agro-Knowledge 

Tourism ที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยว ไดสนุกสนานเพลิดเพลินบนพื้นฐานของการเรียนรู ผาน
ประสบการณที่สัมผัสไดจริงจากวิถีชีวิตของเกษตรกรฟารมโคนม โดยมีเจาหนาที่ใหการ
บรรยายและใหความรูตลอดเสนทางการเท่ียวชม ซึ่งทางฟารมโชคชัยไดจัดเปนโปรแกรมทัวร
สําเร็จรูป โดยนักทองเที่ยวสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ชมวิดีทัศนเรื่องราวและประวัติความเปนมาของฟารมโชคชัย รับฟงคําชี้แจง กฎระเบียบ

และขอหามตางๆ กอนเขาชมฟารม 
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 ชมพิพิธภัณฑเครื่องจักรเกา และรถบุกเบิกฟารม 
 เรียนรูกระบวนการรีดนม คุณลักษณะทางกายภาพของน้ํานมดิบคุณภาพดี รับชมขั้นตอน

การรีดนมที่ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับแมโคอยางใกลชิดผาน
การรีดนมดวยมือของตัวเอง 

 ชมกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑนมและไอศกรีม Umm!..Milk ภายใน
โรงงานผลิต นักทองเที่ยวไดมีโอกาสเขาไปเห็นสถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งระหวางการเขา
ชม นักทองเที่ยวจะไดรับความรูจากการบรรยายทั้งภาพและเสียงผานวิดีทัศน หลังจาก
ชมกระบวนการผลิตเสร็จเรียบรอย ยังไดทดลองชิมไอศกรีม Umm!..Milk กันสดๆ อีก
ดวย 

 นั่งรถฟารมแทรคเตอรชื่นชมบรรยากาศรอบๆ ฟารม โดยมีเจาหนาที่นําชมบรรยายให
ความรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟารมโคนม ทั้งการเลี้ยงดูและการจัดการโค
นม ในแตละชวงอายุ เรียนรูระบบการ เลี้ยงปลอยแบบขังคอกและการเล้ียงแบบปลอย
แปลงหญาใหแทะเล็ม การจัดการของเสียจากฟารมปศุสัตว การจัดการส่ิงแวดลอมภายใน
ฟารม และการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว รวมถึงเรียนรูศัพทเทคนิคท่ีเกี่ยวของ กับธุรกิจ
การเกษตร 

 รับฟงประวัติความเปนมาของคาวบอย และชมการแสดงวิถีชีวิตคาวบอย อาทิ การสาธิต
การข่ีมา การข่ีมาจับวัว การคลองบวงบาศ การลมวัวดวยเชือก การตีตราวัว การควงปน
แบบคาวบอย และการสะบัดแส  

 สนุกสนานกับการเลนเกมในสไตลคาวบอย อาทิ ยิงปน ปาเปา และปาลูกดอก เปนตน 
 เพลิดเพลินกับประสบการณใหมจากกิจกรรมการขี่มา สนุกสนานกับการขี่มาแคระ หรือ

นั่งรถมา ในบรรยากาศสถานที่จําลองเมืองคาวบอย  
 ชมการแสดงความสามารถของสุนัขตอนแกะ (Sheep Dog) แสดงวิธีการตอนแกะทั้งฝูง

ใหเขาไปในคอกไดอยางนารัก 
 กิจกรรมปอนอาหารสัตว นักทองเที่ยวมีโอกาสไดใกลชิดและสัมผัสกับสัตวนานาชนิด

บริเวณ Petting Zoo สามารถปอนอาหารกวาง แกะ กระตาย และปอนนมลูกโค 
 ชมภูมิทัศนอันสวยงามโดยรอบ ไมวาจะเปนทุงทานตะวัน และแปลงแกวมังกร สนุกสนาน

กับการถายภาพบันทึกความทรงจําอันสวยงาม 
 ชมนิทรรศการความรูเกี่ยวกับวิธีการปลูกและดูแลรักษาแปลงแกวมังกร  
 ชมพิพิธภัณฑของสะสมของผูกอต้ังฟารม 
 ชมการแสดงของสัตวแสนรู ซึ่งเปนสัตวเลี้ยงตางๆภายในฟารม อาทิ สุนัข แกะ ลูกวัว 

เปนตน 
 กิจกรรมการขบัขี่รถเอทีวี สําหรับผูที่ชืน่ชอบความต่ืนเตน ทาทาย 
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 กิจกรรมไอศกรีมเวิรกชอป (Umm!..Milk Ice Cream Workshop)  เปนกิจกรรมที่สามารถสาน
สายสัมพันธแหงครอบครัว และสรางความสัมพันธที่ ดีระหวางผูเขารวมกิจกรรมทุกคน  
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ทุกคนไดรวมกันลงมือผลิตไอศกรีม ชวยกันปรุงแตงรสชาติ และยังได
รวมกันออกแบบตกแตงหนาไอศกรีม หลังจากจบ Workshop ยังไดนําไอศกรีมจากฝมือของ
ตนเองกลับไปเปนของฝากใหกับญาติสนิทมิตรสหายอีกดวย  

 สัมผัสการพักผอนแบบบูติคแคมป (Farm Chokchai Boutique Camping) ซึมซับกับ
บรรยากาศธรรมชาติของผืนปากวา 250 ไร ใจกลางฟารมโชคชัย เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับ
ผูคนที่ตองการหลีกหนีจากความจําเจ หลบเลี่ยงความวุนวายในโลกของการแขงขัน และ
ปรารถนาไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ภายใตคอนเซ็ปต “Back to Basics in Touch of 
Nature” 

 

 ดานการตลาด 
 กลุมเปาหมายหลัก/กลุมเปาหมายรอง 

 ในป 2554 มีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาใชบริการประมาณ 14,000 คนตอเดือน ซึง่
จํานวนนักทองเท่ียวเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2553 ประมาณ 7.42%  

 สัดสวนนักทองเที่ยวชาวไทย 98% และนักทองเที่ยวตางชาติ 2% 
 กลุมลูกคาหลักเปนกลุมนักทองเที่ ยวชาวไทย  สวนใหญ  เปนกลุมครอบครัว 

สถาบันการศึกษา และองคกรตางๆ  
 ในสวนของบริษัททัวรที่พานักทองเที่ยวตางประเทศมาทองเท่ียวที่ฟารมโชคชัยยังมี

จํานวนนอยมาก 
 ราคา/อัตราคาบริการ 

 ราคาบัตรเขาชมกิจกรรมทองเท่ียวเชิงเกษตรในฟารมปศุสัตว (Farm Chokchai Agro-
Knowledge Tour) 
 ผูใหญ (ไทย / ตางชาติ)    250 บาท 
 เด็ก สวนสูง 90-140 เซนติเมตร (ไทย / ตางชาติ) 125 บาท 

 กิจกรรมการทําไอศกรีมเวิรกชอป (Umm!..Milk Ice Cream Workshop)  380 บาท/คน 
(เปดใหบริการข้ันตํ่า จํานวนต้ังแต 4 ทานขึ้นไป) ราคาดังกลาว นักทองเที่ยวจะไดรับ
ไอศกรีมที่ทําดวยตัวเองกลับไปเปนของฝากทานละ 5 ถวย  

 อัตราคาบริการแพ็คเกจบูติคแคมป (Farm Chokchai Boutique Camping) 2 วัน 1 คนื 

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คนื 
วันศุกร-เสาร-อาทิตย 
และวันหยุดนักขัตฤกษ 

วันจันทร-พฤหัส 

 ผูใหญ 3,990 บาท/คน 3,490 บาท/คน 

 เด็ก (8-12 ป) 2,990 บาท/คน 2,490 บาท/คน 
 เด็ก (3-7 ป) 2,390 บาท/คน 1,890 บาท/คน 
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 อัตราคาบริการแพ็คเกจบูติคแคมป (Farm Chokchai Boutique Camping) 3 วัน 2 คนื 
 ผูใหญ   6,700 บาท/คน 
 เด็ก (8-12 ป)  4,700 บาท/คน 
 เด็ก (3-7 ป)   3,700 บาท/คน 

 ชองทางการจําหนาย / การสงเสริมการขาย 
 การจัดทําเว็บไซด โดยการนําเอา Interactive web application มาใช เพื่อสรางความ

นาสนใจใหกับเว็บไซด   
 การประชาสัมพันธและทํา CSR กับกลุมลูกคาผานทางส่ือออนไลน 
 การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน ส่ือวิทยุ โทรทัศน และนิตยสาร ซึ่งส่ือตางๆ ติดตอ

เขามาขอสัมภาษณและถายทํารายการอยูเปนระยะ  

 กลยุทธธุรกิจทองเที่ยว 
 Limited Edition Marketing หรือ การทําการตลาดภายใตแนวคิด “ของดี มีจํานวนจํากัด” 
 กลยุทธ ขาย 5 ไมขายหนา 

1) ขายรายละเอียด คือการพิถีพิถันและเอาใจใสในรายละเอียดปลีกยอยของธุรกิจ ไม
ละเลยหรือมองขามในส่ิงเล็กๆนอยๆ เพราะทุกรายละเอียดลวนมีความสําคัญที่
สามารถแสดงออกถึงความจริงใจและบงบอกไดถึงจิตสํานึกท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ 

2) ขายระบบจัดการ ระบบจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งธุรกิจที่ดําเนินไปอยางมี
ทิศทาง การมีระบบจัดการที่ดีสามารถเอื้อประโยชนตอ การวางแผน และตรวจสอบ 
ทําใหประเมินไดถึงความเส่ียง วิเคราะหไดถึงจุดออน จุดแข็ง หรือโอกาสของธุรกิจ 
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับส่ิงตางๆที่จะเกิดขึ้นกับ
ธุรกิจ 

3) ขายบรรยากาศ บรรยากาศของการทองเที่ยวฟารมโชคชัย นักทองเที่ยวจะตอง
สามารถสัมผัสและรับรูไดโดยผานทุกโสตประสาท ความรู สึกท่ีรับรูไดผานทุก
ประสาทสัมผัสนี้จะชวยผอนคลายและบรรเทาความตึงเครียด รวมถึงชวยกลอมเกลา
จติใจใหคลายความกังวล 

4) ขายบริการท่ีเกินความคาดหมาย ส่ิงใดก็ตามที่ดีเกินความคาดหวัง ส่ิงนั้นยอมสราง
ใหเกิดความประทับใจ และนํามาสูการจดจําและการกลาวถึง ทําใหเกิดการบอกตอ
‘ปากตอปาก’  

5) ขายประสบการณใหมของการทองเที่ยว ขายความตางของประสบการณที่ลูกคาไม
สามารถหาไดจากท่ีอื่นๆ สรางประสบการณใหมใหลูกคาไดสัมผัสและจับตองได 
ลูกคาจึงสามารถเขาถึงและเขาใจท่ีมาที่ไปของกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น 
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 กลยุทธธุรกิจที่พัก 
 สรางการรับรูใหลูกคาดวยแนวคิด “Slow is Beautiful”  การใชเวลาเพื่อสัมผัสกับความ

งดงามในคุณคาแหงชีวิตและธรรมชาติ ภายในท่ีพักกลางผืนปาที่ถูกออกแบบมาอยาง
รวมสมัย สําหรับผูที่ตองการหลีกหนีจากโลกของการแขงขัน หรือหลุดพนจากความ
ซ้ําซากจําเจ  

 

 รางวัล/มาตรฐานที่ไดรับ 
 รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ประเภทแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ป 2553 (การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 
 มาตรฐานหองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเทีย่วระดับสากล ป 2552 (สํานกังานพัฒนาการ

ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) 
 มาตรฐานการจัดกิจกรรมคายพักแรม (แคมปพาณิชยเชิงนิเวศ) ป 2552 (สํานักงานพัฒนาการ

ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) 
 รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ประเภทแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ป 2551 (การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 
 รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ประเภทแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ป 2549 (การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 
 รางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ป 2545 (การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 
 

 ภาคีเครือขายที่มีในปจจุบัน 
 การเชื่อมโยงกับภาคราชการในสวนภูมิภาค อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขา

นครราชสีมา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําแดง 
และอําเภอปากชอง เปนตน 

 การเชื่อมโยงกับชุมชนในสวนภูมิภาค อาทิ โรงเรียน สถานีอนามัย ผูประกอบการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ปากชอง และชมรมทองเที่ยวเขาใหญ-ปากชอง เปนตน 

 การเชื่อมโยงกับภาคราชการในสวนกลาง เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนตน 

 การ เชื่ อ ม โย ง กับสถาบั นการ ศึกษา  เ ช น  มหา วิทยาลั ย เทค โน โลยี สุ รนา รี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน 
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 ปจจัยความสําเร็จ 
 การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว พัฒนาบนพื้นฐานตัวตนของตนเอง ซึ่งมีเพียงหนึ่ง

เดียวไมมีใครเหมือน (Unique) โดยการนําเสนอความเปนตัวตนที่คนอื่นลอกเลียนแบบ
ไมได หยิบยกประสบการณจริงภายในฟารม นําเสนอใหลูกคาไดเห็นไดเรียนรูผานการ
ทองเที่ยว 

 ดานการตลาด ตองมีการกําหนดกลุมเปาหมาย และวางแผนการตลาดที่สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางรายไดใหกับองคกร เมื่อธุรกิจมีรายไดจึง
สามารถทําใหเกิดการพัฒนาและผลักดันธุรกิจตอไปได 

 ดานความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว (Capacity) ควรคํานึงถึงความสามารถใน
การรองรับจํานวนนักทองเที่ยว เนื่องจากฟารมโชคชัยกําหนดกิจกรรมทองเที่ยวโดยใช
พื้นที่ภายในฟารมซึ่งเปนสถานที่ทํางานจริง จึงตองจํากัดจํานวนคนตอรอบ เพื่อสามารถ
ควบคุมดูแลบริหารจัดการดานการบริการได   

 ดานความสัมพันธกับชุมชน ตองมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน มีความรับผิดชอบตอชุมชน
ในพื้นที่ ชวยพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง สนับสนุนสงเสริมการจางงานและการ
จําหนายสินคาชุมชน เปนการชวยกระจายไดสูชุมชน เพื่อนําไปสูการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน 

 

 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต 
การขยายธุรกิจตองดูแนวโนมกระแสการทองเที่ยวโลกดวย เชน กลุมวัยรุนและกลุมวัยทํางานยุค

ปจจุบัน เริ่มหันมาทองเที่ยวแบบมีสาระมากขึ้น เริ่มมีความตองการเรียนรูเรื่องราวในอดีต ตองการกลับคืนสู
ธรรมชาติ สูความเรียบงาย การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจจึงตองคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปน
หลัก อยางไรก็ตามตองไมลืมที่จะรักษาเอกลักษณหรืออัตลักษณตัวตนของธุรกิจใหคงอยูดวย  

ในสวนของตลาดตางประเทศมีแผนการขยายฐานจํานวนนักทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น โดยเนนที่ตลาด
เอเชีย อาทิ ญี่ปุน ไตหวัน และสิงคโปร โดยวางตําแหนงฟารมโชคชัยใหเปนสถานที่ที่ใหนักเรียน นักศึกษา 
เขามาปฏิบัติเรียนรูจากประสบการณจริง 

ในสวนของบริเวณหนาฟารมโชคชัย มีแผนการพัฒนาพื้นที่ทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น เชน จัดใหมีพื้นที่
สําหรับใหเด็กขี่มา หรือบริเวณสําหรับใหอาหารสัตว เปนตน เพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวที่ไมไดซื้อต๋ัวเขา
ไปชมภายในฟารม 



 

 
 
 จากการศึกษากรณีศึกษาท้ัง 9 แหง ประกอบดวย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 
กรุงเทพฯ, สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพฯ, ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน 
สมุทรสงคราม, บานถวาย หมูบานหัตถกรรมไมแกะสลัก เชียงใหม และชุมชนบานหาดผาขน นาน, เมืองเกา
ภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส, ชมรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย พังงา, เมืองเกาเชียงคาน เลย, 
และฟารมโชคชัย นครราชสีมา ส า ม า ร ถ ส ร ุป บท เ ร ีย น ค ว า ม สํา เ ร ็จ จ า ก ก รณีศ ึก ษ า  ปจ จ ัย
ความสําเร็จ  ผลกระทบ  และขอจํากัด /ปญหาอุปสรรคของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  ดังนี้  
 
 
5.1 สรุปบทเรียนความสําเร็จจากกรณีศึกษา  (Case Study) 

 
 หากพิจารณากรณีศึกษาทั้ง 9 แหง ตามรูปแบบการบริหารจัดการ จะพบวา มีการบริหารจัดการ 3 
รูปแบบ คือ  

1) การบริหารจัดการโดยภาคเอกชน จํานวน 2 แหง ไดแก ฟารมโชคชัย และหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปญโญ โดยฟารมโชคชัยมีการบริหารจัดการในรูปแบบของการทองเท่ียวเชิง
พาณิชย มีเอกชนบริษัทเดียวเปนเจาของ และมีจุดมุงหมายเพื่อทําการคาอยางชัดเจน ขณะท่ี
หอจดหมายเหตุพุทธทาส มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยภาคเอกชนเชนกัน แตเปนการ
บริหารในรูปแบบของมูลนิธิไมใชบริษัท ไมไดมุงในเชิงพาณิชยโดยตรง แตเนนการทํากิจกรรม
เพื่อสังคม 

2) การบริหารจัดการโดยองคกรภาครัฐ จํานวน 3 แหง ไดแก มิวเซียมสยาม เมืองเกาภูเก็ต และ
เมืองเกาเชียงคาน  

3) การบริหารจัดการโดยชุมชน จํานวน 4 แหง ไดแก ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน บาน
ถวาย ชุมชนบานหาดผาขน และชมรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย ซึ่ง
การทองเที่ยวของทั้ง 4 แหงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับวิถีชีวิตของชุมชนอันเปนสถานท่ีต้ัง
ของแหลงทองเที่ยว 

 
 ถึงแมจะมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกตางกัน แตทั้ง 9 กรณีศึกษามีบทเรียนบางประการท่ี
คลายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปบทเรียนความสําเร็จที่นาสนใจไดเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 

บทท่ี 5   บทสรุปกรณีศึกษา  
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1. ความมีเอกลกัษณและอัตลักษณของสินคาและบริการทองเที่ยว 
สินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคตองมีเอกลักษณและอัตลักษณที่โดดเดน เปนจุดขาย 

สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ขณะเดียวกันตองสามารถรักษาเอกลักษณและอัตลักษณของ
ตนเองไวไดอยางยั่งยืน ดังเชน เมืองเกาเชียงคาน มีเอกลักษณดานการเปนแหลงทองเท่ียววัฒนธรรมที่
สําคัญ บานเรือนสวนใหญยังคงเอกลักษณของเรือนไมโบราณ และยังคงรักษาวิถีชีวิตความเปนอยูตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกาแกไวไมเปลี่ยนแปลง ขณะที่มิวเซียมสยามเปนพิพิธภัณฑที่มีเอกลักษณไม
เหมือนใคร สรางจุดขายวาเปน Discovery Museum เนนการจัดกิจกรรมและนิทรรศการท่ีสรางปฏิสัมพันธ
กับผูชม เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง ซึ่งเอกลักษณและอัตลักษณตางๆ เหลานี้มีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการใหประสบการณแทที่ไมซ้ําแบบที่ใด (Authentic Experience) แกนักทองเที่ยว 

 
2. ความพรอมในการใหบรกิาร 

นอกจากการมีสินคาและบริการทองเท่ียวที่มีเอกลักษณและอัตลักษณอันโดดเดนแลว ปจจัยสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ ความพรอมในการใหบริการ ซึ่งความพรอมในการใหบริการนี้รวมถึง การเปนเจาบานที่ดี 
บุคลากรมีทักษะดานการบริการ และมีบุคลากรรองรับการใหบริการอยางเพียงพอ นอกจากนี้ยังรวมถึงความ
พรอมของสถานท่ี บรรยากาศการตกแตงสถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว เชน ถนน/
ปายบอกทางที่เขาถึงแหลงทองเที่ยว ที่พักและหองน้ําที่สะอาด ลานจอดรถท่ีเพียงพอ และถังขยะมีกระจาย
ทั่วไป เปนตน  ดังเชนกรณีของฟารมโชคชัย ซึ่งมีความพรอมดานบริการเปนอยางสูง ไดจัดเตรียมการ
บริการไวอยางครบครันและเพียงพอ ทั้งที่พัก รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก ลานจอดรถ หองสุขา 
ตลอดจนเจาหนาที่ที่คอยใหคําบรรยายใหความรูแกนักทองเท่ียว หรือกรณีของมิวเซียมสยามก็เชนกัน มี
ความพรอมดานการบริการเปนอยางสูง ทั้งดานบุคลากร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 
ในสวนของการทองเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชน อาทิ ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน บานถวาย 
ชุมชนบานหาดผาขน และชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอยนั้น แมดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก อาจมีคุณภาพไมเทียบเทากับของภาครัฐหรือภาคเอกชน แตไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อ
ใหบริการแกนักทองเท่ียวอยางครบครัน ไมวาจะเปนในเรื่องของที่พัก อาหารการกิน สถานที่จอดรถ หอง
สุขา ตลอดจนไกดหรือมัคคุเทศกทองถิ่นที่จะคอยใหคําบรรยายแกนักทองเที่ยว 
 การมีบริการพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับนักทองเท่ียว เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการจัดการการ
ทองเท่ียวที่ดี เชน การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากร เปนตน อันจะสงผลใหการ
ทองเที่ยวในพื้นที่นั้นเกิดความย่ังยืน 
 
3. วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 

ผูนําเปนผูริเริ่ม โนมนาว ชักจูงและประสานใหผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ทํากิจกรรมใหมๆ รวมกัน กระตุน
ใหกลาคิดนอกกรอบ มีความคิดในการสรางสรรคส่ิงใหม  และมุงมั่นที่จะทําส่ิงนั้นจนประสบความสําเร็จ  ดัง
แสดงใหเห็นจากวิสัยทัศน ความกลา และความมุงมั่นของผูบริหารฟารมโชคชัยที่กลาเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจ
ฟารมโคเนื้อและนมเปนธุรกิจบริการทองเที่ยวเชิงเกษตร และวิสัยทัศนของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ใน
การฟนฟูเมืองเกาภูเก็ตและรื้อฟนประเพณีเกาๆ ตลอดจนสรางสรรคกิจกรรมทองเที่ยวใหมๆ ใหเกิดขึ้นใน
เมืองเกาภูเก็ต 
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ในสวนของการทองเที่ยวชุมชนก็เชนเดียวกัน สวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เติบโตขึ้น
ได เนื่องจากผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง กลาคิด กลาตัดสินใจ และทําในส่ิงที่เปนประโยชนตอชุมชน ไมวาจะ
เปนผูนําชุมชนของ ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน บานถวาย ชุมชนบานหาดผาขน และชมรมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย ซึ่งตางก็มีผูนําชุมชนที่ดีมีวิสัยทัศนและไดรับการยอมรับจาก
ชุมชนในพื้นที่ 

 
4. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 

การสรางสรรคส่ิงใหมๆ และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ตองไดรับความรวมมือ
และสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย  โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียโดยตรงเปนปจจัยสําคัญที่ขาดไมได  ดังเชนกรณี
ของฟารมโชคชัย ผูมีสวนไดเสียโดยตรง คือ พนักงานในองคกร ซึ่งมีสวนรวมอยางแข็งขันในการปฏิบัติงาน 
ทุมเทกายใจในการใหบริการท่ีดี สงผลใหผูมาเยือนเกิดความประทับใจ หรือการดําเนินงานของหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส ที่ไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตลอดจนภาคีเครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน  
เครือขายทางธรรม หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อตางๆ เปนตน ในการชวยเหลือ
จัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือดานการตลาดและการเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ 

การมีสวนรวมของคนในชุมชนหรือในพื้นที่เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานทองเที่ยว
โดยชุมชนประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง มีความสามัคคี ใหความรวมมือในการ
พัฒนาและรวมแกปญหาท่ีเกิดขึ้น ดังเชน ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน ที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาและฟนฟูปาชายเลน สงผลใหปาชายเลนคลองโคนพลิกฟนขึ้นมาเขียวขจีอีกครั้งหนึ่ง กลายเปนแหลง
ทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรชายฝงมากมาย  

หรือกรณีของชุมชนบนเกาะยาวนอยที่ประสบปญหาเรื่องเรือประมงอวนลากอวนรุนเขามาในพ้ืนที่ 
เกิดปญหาการทําลายทรัพยากรชายฝงอยางรุนแรง ชาวบานจึงรวมตัวกันเพื่อตอสูกับปญหาอวนรุนดังกลาว
จนประสบความสําเร็จ และรวมตัวกันจัดต้ังเปน “ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย” 
ขึ้น จากความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนนี้เอง ทําใหไดรับรางวัลในระดับโลก World Legacy Award จาก 
National Geographic Traveler USA ในฐานะที่มีการจัดการทองเที่ยวที่เขาถึงธรรมชาติไดอยางยอดเยี่ยม 

เชนเดียวกับชุมชนบานหาดผาขน ที่ประสบปญหาปลาทองถิ่นไดลดจํานวนลงแทบจะสูญพันธุเลยก็
วาได เนื่องจากการหาปลาดวยการช็อตไฟฟา ชุมชนจึงหันมารวมกันใหความสําคัญกับการอนุรักษปลา และ
รวมแรงรวมใจชวยกันฟนฟูดูแลรักษาแมน้ํา ไมทิ้งขยะ ทําใหปลากลับมาเปนจํานวนมาก ทําใหมีคนหล่ังไหล
เขามาเที่ยวชม และสงผลสืบเนื่องตอการทองเที่ยวของชุมชนมาจนถึงปจจุบันนี้  

 
5. การพัฒนาตนเองไมหยุดนิ่ง 

ส่ิงที่นาสังเกตอีกประการของกรณีศึกษาทั้ง 9 แหง คือ มีการพัฒนาตนเองไมหยุดนิ่ง มีการเปดรับ
และประยุกตความรูจากภายนอกเพื่อนํามาพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวของตนเองอยูเสมอ ดังกรณีของ
บานถวาย ที่มีการฝกอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบสินคา โดยเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขตลานนา มา
ใหขอมูล รูปแบบ แนวโนม สีสัน ในอนาคต ดวยการทํา Workshop รวมกันระหวางทีมงานอาจารย 
นักศึกษา และผูประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดผลิตภัณฑ ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอร ของแตง
บาน การแตงเสนเดินลาย และของที่ระลึก เพื่อใหไดสินคาใหมที่โดดเดนมีดีไซนและสรางสรรค 
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หรือกรณีของชุมชนบานหาดผาขน ที่หม่ันพัฒนาตนเองโดยการเขารวมอบรมสัมมนา และดูงาน
ดานการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อนํามาปรับใชกับการทองเที่ยวภายใน
ชุมชนของตนเอง และในสวนของมิวเซียมสยาม มีการศึกษาเทคนิคการจัดแสดงใหมๆ เชน การจัดทํา
พิพิธภัณฑเสมือน (Virtual Museum) เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขาถึง ทําใหคนที่อยูหางไกลสามารถ
มาเท่ียวมิวเซียมสยามไดโดยผานทางอินเตอรเน็ต เปนตน 

 
 

5.2 ปจจัยความสําเร็จ  

 
สินคาและบริการ 

 สินคาและบริการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคมีเอกลักษณและอัตลักษณที่โดดเดน ใหประสบการณแท
ที่ไมซ้ําแบบที่ใด (Authentic Experience) แกนักทองเที่ยว 

 มีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม สามารถนํามาพัฒนาเปนสินคา
และบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มีความโดดเดนและนาสนใจได อาทิ ในดานรูปธรรม เชน 
สถาปตยกรรมบานเรือนทรงไทย ตลาดเกา อาคารโบราณ อาคารอนุรักษ อุทยานประวัติศาสตร 
อาหารไทย นวดไทย และมวยไทย เปนตน ในดานนามธรรม เชน เรื่องราวของ Siamese Twins 
อิน-จัน, Siamese Cats, และสะพานขามแมน้ําแคว เปนตน 

บุคลากร 
 คนไทยมีเอกลักษณความเปนไทย (Thainess) มีอัธยาศัยไมตรีและเปนเจาบานที่ดี ซึ่งเปนเสนหที่

โดดเดนในการตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ทําใหภาพลักษณดานการบริการของประเทศ
ไทย (Country Image) มีชื่อเสียงในดานการบริการท่ีดีและการตอนรับที่อบอุน (Service Mind)    

 การมีวิสัยทัศนและภาวะผูนําของผูประกอบการ ในการเปนผูริเริ่มหรือคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ มี
ความสามารถในการโนมนาวชักจูงและประสานใหผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ทํากิจกรรมรวมกัน  

 บุคลากรของไทยมีความประณีตละเอียดในการสรางสรรคผลงานที่ใชฝมือ ผานการถายทอดสูภูมิ
ปญญาไทย จนเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับโลก  

ปจจัยอื่นๆ 
 การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนไดเสียทุกฝายทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 

สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในทุกระดับ 
 ความเขมแข็งของชุมชน ในการรวมมือรวมใจกันของทุกฝายสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

ภายในชุมชน 
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5.3 ผลกระทบจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 
 ผลกระทบเชิงบวก  

 กอใหเกิดการคุมครองทรัพยากรเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีการซอมแซมปรับปรุงใหอาคาร
บานเรือนโบราณใหคงอยูในสภาพเดิม 

 การฟนฟูดานศิลปะ เชน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย และการฟอนรํา เปนตน 
 การพัฒนาปรับปรุงใหส่ิงแวดลอมดีขึ้น สภาพภูมิทัศนงดงามขึ้น ชุมชนนาอยูมากย่ิงขึ้น 
 กอใหเกิดการสรางงาน การกระจายรายได นํามาซึ่งผลดีทางเศรษฐกิจแกชุมชน 
 กอใหเกิดการรวมตัวของชุมชน ในรูปแบบ ชมรม หรือวิสาหกิจชุมชน เพือ่ปกปองผลประโยชนของ

ชุมชน ทําใหองคกรชุมชนแขง็แรง 
 กอใหเกิดการพัฒนาการเรียนดานภาษาตางประเทศของประชาชนในพืน้ที่ทองเที่ยว เพื่อนํามาใช

รองรับการทองเท่ียว 
 กอใหเกิดความเขาใจ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชุมชนกับผูมาเย่ียมเยือน ทําใหคนในทองถิน่เกิด

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน 
 กอใหเกิดการลงทุนในเชิงพาณิชย ในธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและธุรกิจเชื่อมโยง 

 
 ผลกระทบเชิงลบ  

 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชน โดยเลียนแบบวัฒนธรรมของผูมาเยือน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วัฒนธรรมของชาวตางประเทศ เชน การแตงกาย การด่ืมสุรา 

 วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพ่ึงพิงกิจกรรมและรายไดจากการทองเที่ยวสูงขึ้น ทําใหอาชีพด้ังเดิม
หายไป 

 คาครองชีพสูงขึ้น เนื่องจากมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวมากข้ึน ราคาสินคาและอาหารท่ีจําหนาย
แกนักทองเที่ยวมีราคาสูง ทําใหประชาชนในทองถิ่นไดรับผลกระทบตามไปดวย 

 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ทําใหแหลงที่อยูอาศัยมีการเปล่ียนแปลงเปนลักษณะเชิง
พาณิชยมากกวาที่อยูอาศัยแบบเดิมหรือวิถีชีวิตเดิม ทําใหขาดเสนหทางวัฒนธรรมลงไป  

 การลอกเลียนแบบสินคาและบริการทองเที่ยวโดยหวังผลในเชิงพาณิชยเพียงดานเดียว ทําใหสินคา
และบริการทองเที่ยวไมมีเอกลักษณของตนเอง สงผลใหสินคาและบริการประเภทเดียวกันมี
ภาพลักษณในสายตานักทองเที่ยววามีลักษณะที่เหมือนๆ กัน ทําใหนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวลด
นอยลงหรือไมมาทองเที่ยวซ้ํา 
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5.4 ขอจํากัด /ปญหาอุปสรรคของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 
5.4.1 ดานบุคลากร  

 บุคลากรดานการทองเท่ียวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 บุคลากรดานการทองเที่ยว เชน มัคคุเทศก ขาดความสามารถในการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม  
 ขอจํากัดดานการส่ือสารภาษาตางประเทศ บุคลากรของไทยยังขาดความสามารถดานการส่ือสาร

ภาษาตางประเทศ ทําใหคุณภาพการบริการไมไดมาตรฐาน และไมไดรับความประทับใจ เนื่องจาก
ไมทราบความตองการท่ีแทจริงของลูกคา 

 ขอจํากัดดานความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
 

5.4.2 ดานการตลาด  
 การดําเนินดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ผานมายังไมเปนรูปธรรม เนื่องจากผูประกอบการ

ทองเท่ียวยังไมเขาใจแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ทําใหขาดการสรางความแตกตางของ
สินคา มีเพียงการลอกเลียนแบบการสรางสรรคของที่อื่นโดยไมไดคํานึงถึงวัฒนธรรม หรืออัตลักษณ
ของตนเอง  

 การพัฒนาสินคาและบริการทองเท่ียวขาดการนําอัตลักษณพื้นถิ่นมาใชประโยชนในการเพิ่มจุดแข็ง
ใหกับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เนื่องจากไมมีการระบุหรือกําหนดอัตลักษณ ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของตัวตนในพื้นถิ่นตางๆ อยางชัดเจน การทองเที่ยวของไทยจึงมีลักษณะเติบโต
เพียงบางกลุมพื้นที่ของประเทศ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีอัตลักษณพื้นถิ่นอีกมากมายท่ีสามารถหยิบ
ยกขึ้นมา และสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเขาไปสูพื้นที่นั้นๆ ได  

 ขาดการประชาสัมพันธสรางการรับรูและความเขาใจแนวคิดและลักษณะเฉพาะของการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค เปนผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนนักทองเที่ยว ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก และการนําเสนอความโดดเดนของอัตลักษณพื้นถิ่นตางๆ แก
นักทองเที่ยว ทําใหแหลงทองเที่ยวจํานวนมาก ไมไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งในและ
ตางประเทศ 

 ขาดการดําเนินงานทางการตลาดที่ดี ผูประกอบการสวนใหญในธุรกิจทองเที่ยวเปนผูประกอบการ
ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก หรือกลุมชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยว ซึ่งไมมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการทางการตลาด ไมทราบวาความตองการของตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคจะไปใน
ทิศทางใด 
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5.4.3 ดานหนวยงานภาครัฐ  
 การพัฒนาดานการทองเที่ยวของไทยในแตละพื้นที่ยังมีลักษณะกําหนดจากสวนกลางเปนหลัก 

(Top down policy) ชุมชนและทองถิ่นไมมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
อยางแทจริง รวมทั้งการพัฒนาขาดความตอเนื่อง มักเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ทําใหการพัฒนาไมมีประสิทธิภาพและตอเนื่องเทาที่ควร 

 ปญหาการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานดานการทองเท่ียวในพื้นที่ตางๆ ขาดการบูรณา
การในการทํางานรวมกันในทุกระดับ ต้ังแตหนวยงานจากสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
ทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของไทยไมพัฒนาเทาที่ควร 

 ภาครัฐยังไมมีแนวทางการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางชัดเจน ทําใหภาคเอกชนขาด
ทิศทางในการวางแผนและขาดแนวคิดในการสรางสรรคเพื่อนําเสนอสินคาและบริการทองเที่ยวได
ตรงตามความตองการของตลาด 

 พื้นที่ทองเที่ยวในภูมิภาคหลายแหงอยูในความดูแลของหนวยงานทองถิ่น เชน องคการบริหารสวน
จังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล เปนตน  แตหนวยงานในทองถิ่นบางแหงยังไมมีการจัดการ
ดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบ หรือยังไมมีการสนับสนุนดานการทองเที่ยวเทาที่ควร   

 ปญหาการไมไดรับขาวสารขอมูลจากทางหนวยงานรัฐ หรือไดรับขาวสารขอมูลไมทั่วถึง หรือไดรับ
ขาวสารขอมูลในระยะกระชั้นชิด เชน ขอมูลการจัดงาน การจัดอบรมสัมมนา เปนตน   

 ขาดการสนับสนุนดานการเงินและการลงทุนแกผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
 

5.4.4 ดานสังคมและส่ิงแวดลอม  
 การเคล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกผานพัฒนาการของส่ือที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว กอใหเกิดผล

ในเชิงลบหลายดาน เอกลักษณวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นถิ่นมีแนวโนมถูกกลืนไปตามกระแส
ของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป จนสูญเสียความเปนตัวตนของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะกลายเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะยาว 

 การสงเสริมการทองเท่ียวโดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดของแหลงทองเท่ียวตางๆ สงผลกระทบให
เกิดปญหาตามมาหลายดาน เปนผลใหส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม อาทิ ปญหาขยะ การกําจัดน้ําเสีย 
ปญหาการจราจร มลพิษทางอากาศ และปญหาการรุกลํ้าที่ดินสาธารณะ เปนตน 
 

5.4.5 ดานอื่นๆ  
 สภาวะการแขงขันในตลาดการทองเที่ยวโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 
 สถานการณทางการเมืองภายในประเทศที่ไมมีความมั่นคง และมักเกิดวิกฤติอยูบอยครั้ง สงผล

กระทบตอภาพลักษณของประเทศ และทําใหชาวตางประเทศขาดความมั่นใจในการเดินทางมา
ประเทศไทย 

 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อาทิ ลมพายุ แผนดินไหว น้ําทวม และภัยแลง  
 ความเส่ียงที่เกิดจากการกอการราย และเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ  

 



   

 
 

 
บทนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหอยางองครวม (Holistic View) โดยใชขอมูลและผลการศึกษา

ในบทที่ 1-5 ซึ่งประกอบดวยขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ไดจาก
กรณีศึกษา การสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการ รวมทั้งขอมูลและขอคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ โดยแบงการนําเสนอออกเปน 

 
6.1 การวิเคราะห SWOT Analysis การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 
6.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 
6.3 ขอเสนอแนะการพัฒนาและสรางสรรคสินคาการทองเท่ียว จําแนกตามประเภทสินคาการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
 

บทท่ี 6   บทวิเคราะห และขอเสนอแนะ  
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6.1 การวิเคราะห  SWOT Analysis การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค   
 

การวิเคราะห SWOT Analysis การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยการประเมินสภาพแวดลอมภายใน 
(จุดแข็งและจุดออน) และสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและขอจํากัด) ของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
และพิจารณาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค สามารถประมวลปจจัยเชิง
บวกและปจจัยเชิงลบ ไดดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง (Strength)  
ปจจัยภายในที่เปนขอไดเปรียบในการแขงขนัของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคของไทย ไดแก 

o มีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีไทย ที่ไดรับการสืบทอดมาเปนเวลานานจนเปนอัตลักษณ
เฉพาะถิ่น ซึ่งบงบอกถึงเอกลักษณความเปนไทย และสามารถนํามาพัฒนาเปนสินคาและบริการ
ทองเที่ยวที่มีความโดดเดนและนาสนใจได 

o เสนหที่โดดเดนของเอกลักษณความเปนไทย (Thainess) คนไทยมีเอกลักษณเฉพาะตัวหรือที่
เรียกวาความเปนไทย (Thainess) คือมีความเปนมิตร ออนนอม ยิ้มงาย (Land of Smile) และมี
หัวใจบริการ (Service Mind) ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ความสําคัญ เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ และเปนเสนหที่โดดเดนของประเทศไทย 

o ภาพลักษณความมีช่ือเสียงดานแหลงทองเที่ยว ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย
และสวยงามดึงดูดใจนักทองเท่ียว (Tourist Attraction) เปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่
เปนที่รูจักท่ัวโลก โดยไดรับการโหวตจากส่ือดานการทองเท่ียวตางๆ เชน Tripadvisor, 
Futurebrand และ Travel & Leisure เปนตน โดยไดรับการโหวตใหเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม
ติดอันดับโลกในดานตางๆ อาทิ ความมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม ความเปนมิตร และแหลงที่มี
ความหลากหลายในการชอปปง เปนตน นอกจากนี้ยังมีภาพลักษณทางดานแหลงทองเที่ยวที่มี
ความคุมคาเงิน (Value for Money) 

 
2. จุดออน (Weakness) 

ปจจัยภายในที่เปนขอเสียเปรียบในการแขงขันของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคของไทย ไดแก 
o ขาดการสรางสรรคสินคาและบริการทองเที่ยว  แมวาประเทศไทยจะมีทุนทางวัฒนธรรมที่

หลากหลาย แตยังขาดการสํารวจและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในแตละภูมิภาค เพื่อ
คนหาอัตลักษณพื้นถิ่นซึ่งมีความโดดเดน และนํามาใชในการสรางสรรคสินคาและบริการ
ทองเที่ยว พัฒนาตอยอดเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ  

o ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเกิดความย่ังยืน แมวาประเทศไทยจะมีทุนทางวัฒนธรรมทั้ง
ที่จับตองไดและจับตองไมไดที่หลากหลาย แตยังขาดการพัฒนาและรักษาไวซึ่งคุณลักษณะเฉพาะ
และอัตลักษณพื้นถิ่นของแตละพื้นที่  จึงมักถูกละเลยและโดนวัฒนธรรมที่แปลกใหมครอบงํา
จนกระทั่งสูญหายไป 
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o การพัฒนาดานการทองเที่ยวขาดความตอเนื่อง โดยการพัฒนาดานการทองเที่ยวของไทยใน
แตละพื้นที่ยังมีลักษณะกําหนดจากสวนกลางเปนหลัก ไมไดใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองอยางแทจริง รวมทั้งการพัฒนาไมมีความตอเนื่อง มัก
เปลี่ยนแปลงไปตามผูบริหารขององคกรทองถิ่น โดยเฉพาะในสวนของราชการท่ีมีการโยกยาย
เปลี่ยนแปลงคอนขางบอย ทําใหการพัฒนาไมมีประสิทธิภาพและตอเนื่องเทาที่ควร 

o ขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานดานการทองเที่ยว  การดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงาน ซึ่งยังขาด
ประสิทธิภาพในการประสานงานรวมกัน และขาดกลไกการเชื่อมโยงการทํางาน สงผลใหการ
ปฏิบัติงานขาดความสอดคลองและไมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

o ขาดการประชาสัมพันธสรางการรับรูและความเขาใจแนวคิดและลักษณะเฉพาะของการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศรูจักและเขาใจการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคคอนขางจํากัด และขาดการตระหนักถึงมูลคาและคุณคาของการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรความีความแตกตางจากสินคาและบริการทองเที่ยวแบบรีบเรงอยางไร  

o บุคลากรไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เปนผลใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดานการทองเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองคกรตางๆ ขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และขาดความตอเนื่องในการนําแนวคิดไปประยุกตใช 

 

3. โอกาส (Opportunity) 
ปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมที่มีผลกระทบเชิงบวกหรือสรางโอกาสเสริมตอการสงเสริมและ

พัฒนาสินคาทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก 
o แนวโนมการขยายตัวการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ความตองการสินคาและบริการทาง

วัฒนธรรมของกลุมตลาดชนช้ันกลาง (Middle Class) จนถึงกลุมผูมีรายไดสูง มีแนวโนมสนใจการ
ทองเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้น โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ทั้งนี้เปนผลมาจากกระแส
นิยมสินคาและบริการทางวัฒนธรรมของเอเชียและวัฒนธรรมตะวันออกที่เพิ่มสูงขึ้น  จึงเปน
โอกาสของไทยที่จะนําเอาวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความเปนอยู และภูมิปญญาทองถิ่นมาผนวกเขา
กับสินคาและบริการทองเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวกลุมนี้ใหเขามาสัมผัสเรียนรู
จากประสบการณตรง 

o แนวโนมการเติบโตของการทองเที่ยวโลก องคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization 
: WTO) ไดพยากรณไววาในป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ทองเที่ยวทั่วโลกจํานวน 
1,561.1 ลานคน โดยคาดวารายไดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศ (ไมรวมคาขนสงระหวาง
ประเทศ) จะเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว ทั้งนี้ กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย เปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวในอนาคตที่มีผูนิยมเดินทางมาทองเที่ยวมาก
ที่สุด  
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o การเปดเสรีดานการทองเที่ยว จากนโยบายการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : 
ASEAN Economic Community) ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Tourism Connectivity Corridors) ซึ่งจะสงผลตอประเทศไทยทําใหมีจํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เปนนักทองเที่ยวในกลุมอาเซียนเอง และนักทองเที่ยวจากภูมิภาค
อื่น  

o กระแสความต่ืนตัวตอภาวะโลกรอน กระแสความตื่นตัวในเรื่องภาวะโลกรอน และกระแส
อนุรักษนิยมที่ใหความสําคัญกับการดําเนินชิวิตตามวิถีธรรมชาติ เนนความเรียบงาย เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหการทองเท่ียวที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Tourism) ไดรับความนิยมเพิ่ม
สูงขึ้น ดังนั้น จึงเปนโอกาสของไทยที่จะเนนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ใหเปนที่รูจักและยอมรับจากตางประเทศ 

o การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรโลกสูสังคมผูสูงอายุ จากการคาดการณขององคการ
อนามัยโลก (WHO) ระบุวาในป พ.ศ.2593 ผูสูงวัยที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปทั่วโลกจะมีจํานวนถึง 
2,000 ลานคน คิดเปน 21% ของประชากรโลก จึงทําใหนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุมีบทบาทเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้กลุมผูสูงอายุจะใหความสนใจเรื่องสุขภาพ ศาสนา และตองการทองเที่ยว
ในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่มีความพรอมดานส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ  ซึ่งเปนโอกาสของไทยที่จะนําเสนอสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และการ
บริการดานสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมดานการทองเท่ียว สามารถรองรับการ
ขยายตัวของประชากรผูสูงอายุทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

o กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาดานเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี กอใหเกิดโอกาสที่ดีกับธุรกิจทองเที่ยว ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
ทองเที่ยวกระจายไปสูวงกวางไดอยางรวดเร็ว และยังเปดโอกาสใหผูประกอบการ ตลอดจนบุคลากรใน
ธุรกิจทองเท่ียวเขาถึงแหลงเรียนรู เชื่อมโยงองคความรูกับการพัฒนาตอยอดในการสรางสรรคสินคา
และบริการทองเที่ยวไดสะดวกขึ้น 

 
4. อุปสรรค (Threat) 

ปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมที่มีผลกระทบเชิงลบ หรือสรางอุปสรรคตอการสงเสริมและพัฒนา
สินคาทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก 

o ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง สถานการณทางการเมืองภายในประเทศที่ไมมีความมั่นคง 
และมักเกิดวิกฤติอยูบอยคร้ัง สงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศ และทําใหชาวตางประเทศ
ขาดความมั่นใจในการเดินทางมาประเทศไทย และเมื่อการเมืองขาดเสถียรภาพ มีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยครั้ง สงผลใหนโยบายและการบริหารจัดการของรัฐบาลขาดความ
ตอเนื่องและขาดความชดัเจน 

o ภาวะการแขงขันของธุรกิจการทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น สภาวะการแขงขันในตลาดการ
ทองเที่ยวโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดภายในทวีปเอเชีย ทั้งตลาดที่มีขนาดใหญ 
เชน จีน อินเดีย และตลาดขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เชน สิงคโปร มาเลเซีย และเกาหลีใต ประเทศ
ตางๆ เหลานี้ไดมีการลงทุนดานการทองเที่ยว เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น โดยการสรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และการใชนโยบายปกปองคนของตนให 
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เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการเกิดของประเทศคูแขงใหมๆ ที่
นาสนใจ เชน พมา กัมพูชา ศรีลังกา และเนปาล เปนตน 

o ความเส่ียงจากภัยพิบัติธรรมชาติ การระบาดของโรคและการกอการราย ความเสี่ยงจาก
ภาวะผันผวนตางๆ เหลานี้ นอกจากจะสรางความเสียหายแกทรัพยากรการทองเที่ยวแลว ยัง
สงผลกระทบทําใหปริมาณนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวลดนอยลงอีกดวย   

o ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก ทําให
นักทองเที่ยวชะลอการใชจายและลดการเดินทางลง สงผลกระทบตอธุรกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศ
ไทย 

o อิทธิพลจากส่ือและการโฆษณา กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอวัฒนธรรมพื้นถิ่น การเคล่ือนไหล
ของกระแสวัฒนธรรมโลกผานส่ือตางๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน สงผลใหวัฒนธรรมพื้นถิ่นมี
แนวโนมถูกกลืนไปตามกระแสของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป จนไมเหลือความเปนตัวตนของ
พื้นที่นั้นๆ และที่สําคัญเอกลักษณวัฒนธรรมไทยสวนหนึ่งถูกกัดกรอนทําลายลงไปดวยกระแส
โลกาภิวัตนและความทันสมัย ซึ่งจะกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะยาว 

 
ตารางที่ 6.1 สรุปการวิเคราะห SWOT Analysis การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) ขอจํากัด (Threats) 
 มีทุนทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย  
 เสนหที่โดดเดนของ
เอกลักษณความเปนไทย 
(Thainess)  
 ภาพลักษณความมี
ช่ือเสียงดานแหลง
ทองเที่ยว   

 ขาดการสรางสรรคสินคา
และบริการทองเที่ยว 
 ขาดการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหเกิดความ
ยั่งยืน 
 การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวขาดความ
ตอเนื่อง 
 ขาดการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานดานการ
ทองเที่ยว 
 ขาดการประชาสัมพันธ
สรางการรับรูและความ
เขาใจแนวคิดและ
ลักษณะเฉพาะของการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 บุคลากรไมมคีวามรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 แนวโนมการขยายตัวการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
 แนวโนมการเติบโตของ
การทองเที่ยวโลก  
 การเปดเสรีดานการ
ทองเที่ยว  
 กระแสความต่ืนตัวตอ
ภาวะโลกรอน  
 การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรโลกสู
สังคมผูสูงอาย ุ 
 กระแสโลกาภิวัตนและ
ความกาวหนาดาน
เทคโนโลย ี 

 ความไมมเีสถยีรภาพทาง
การเมือง  
 ภาวะการแขงขันของ
ธุรกิจการทองเทีย่วเพ่ิม
มากข้ึน  
 ความเส่ียงจากภยัพิบัติ
ธรรมชาติ การระบาดของ
โรคและการกอการราย  
 ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจโลก  
 อิทธิพลจากส่ือและการ
โฆษณา  

  



รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการสงเสริมการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 

บริษัท อินฟอรเมชั่น โพรวายเดอร แอนด คอนซัลแตนท จํากัด (IP&C) 
6-6

6.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวเชงิสรางสรรค 

  
 จากการวิเคราะห SWOT Analysis จะพบวา การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของไทย มีประเด็นความ
ไดเปรียบและโอกาส ตลอดจนจุดออนและอุปสรรคจากภายนอก ดังนั้น การท่ีจะผลักดันใหการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคประสบความสําเร็จ ทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ ตองเรงดําเนินแกไขจุดออนใน การสรางสรรค
สินคาและบริการทองเที่ยว ดานบุคลากร ดานการตลาด และการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ 
ตลอดจนการขจัดอุปสรรคภายนอก ใหลดนอยลงหรือใหหมดไป ดังนี้ 
 
6.2.1 ดานการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวสรางสรรค  

 การพัฒนาสินคาและบริการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคนั้นตองคิดรูปแบบสินคาและบริการใหแตกตาง
จากคูแขงขันรายอื่น ใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวอยางชัดเจน ไมมีที่ใดเหมือน พรอมกับสราง
มูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เชน การทําธุรกิจทองเท่ียวเชิงเกษตร
อินทรีย รูปแบบทองเที่ยวแบบ Green Tourism ที่เนนการรักษาส่ิงแวดลอมและกลับคืนสูความเปน
ธรรมชาติ หรือการทองเที่ยวแบบยอนยุค Retro-Tourism ที่เนนสรางประสบการณใหกับ
นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เปนตน ซึ่งสามารถสรางประสบการณที่
ประทับใจใหกับนักทองเที่ยว และกระตุนใหเกิดการเดินทางกลับมาเยือนซ้ํา (Repeat Visits) 
นําไปสูการสรางรายไดอยางยั่งยืน  

 การสรางตราสินคาแหลงทองเที่ยว (Destination Branding) โดยการนําเอาจุดเดนของแหลง
ทองเที่ยว สภาพแวดลอม ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนนั้นๆ มาเปนจุดขาย และ
ส่ือสารไปยังกลุมนักทองเที่ยวเพื่อสรางการรับรู (Brand Awareness) เชน เทศกาลแหเทียนพรรษา 
ของจังหวัดอุบลราชธานี มีความโดดเดนสูงสุด ทั้งที่มีหลายจังหวัดในภาคอีสานนําเสนอประเพณี
ดังกลาวเชนกัน แตหากกลาวถึงเทศกาลแหเทียนพรรษา นักทองเที่ยวจะนึกถึงจังหวัดอุบลราชธานี
กอนจังหวัดอื่นๆ 

 การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตองคํานึงถึงหัวใจสําคัญของการทองเที่ยว
รูปแบบนี้ นั่นคือ การจัดใหมีกิจกรรมที่นําเสนอประสบการณที่แทจริง (Authentic Experience) และ
เนนการมีสวนรวมในการเรียนรูจากกิจกรรมนั้น เชน การทํา Workshop ที่ใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู
และมีปฏิสัมพันธกับแหลงทองเที่ยวและคนในทองถิ่นนั้น 

 การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ควรมีการสืบคนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณ
ที่โดดเดนในแตละแหลงทองเที่ยว เพื่อผนวกแนวคิดสรางสรรค และเพิ่มศักยภาพใหกับสินคาและ
บริการทองเท่ียวมากขึ้น ขณะเดียวกันตองคงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของพื้น
ถิ่นใหคงอยูสืบไป แมจะมีการผนวกแนวคิดใหมๆ เขาไปก็ตาม 

 การจัดต้ังคณะทํางานรวม (Multi-Agency Taskforce) ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาสินคาและ
บริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยคณะทํางานประกอบดวยหนวยงานรวม 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันการศึกษา ทําหนาที่ศึกษาแหลงทองเที่ยว และสินคาและบริการทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพ เพื่อจัดลําดับในการพัฒนา สรางเอกลักษณหรือดึงอัตลักษณของพื้นที่ขึ้นมานําเสนอแก
นักทองเที่ยว  
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 คัดเลือกและพัฒนาสินคาทองเท่ียวเชิงสรางสรรคตนแบบ (Prototype) ที่สอดคลองกับอัตลักษณ
และเอกลักษณของแตละพื้นที่ โดยอาศัยเรื่องราวทางการทองเที่ยว (Story) อัตลักษณ (Identity) 
ตํานาน  ความเปนมาทางประวัติศาสตร และเอกลักษณเฉพาะตัว (Uniqueness) ในแตละพื้นที่
ทองเที่ยว ซึ่งสามารถสืบคน รวบรวม และสรางสรรคเรื่องราว โดยหยิบยกจากนิทานปรัมปราใน
พื้นที่ที่เกี่ยวของ หรือจากเพลงพื้นบานในพื้นที่นั้นๆ เพื่อใหผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค และชุมชนนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการตอไป 

 พัฒนาสินคาและบริการในเชิงสรางสรรคควบคูกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม เพื่อใหสอดรับกับแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ซึ่งผูประกอบการ
สามารถชูจุดเดนของบริการ เพื่อจูงใจกลุมผูใชบริการท่ีใหความสําคัญในดานส่ิงแวดลอม ซึ่งนับวัน
จะมีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิ ธุรกิจจําหนายของที่ระลึก สงเสริมการผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 
ซึ่งเปนการชวยลดปริมาณขยะ/ของเหลือใชในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง หรือจัดกิจกรรมเที่ยวชม
ธรรมชาติ ที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับการเดินทางโดยใชสัตวในทองถิ่นเปนพาหนะ เปนตน 

 การพัฒนาตอยอดเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ จากสินคาและบริการทองเที่ยวที่มีศักยภาพโดดเดน มี
ความนาสนใจ สามารถสรางสีสัน และเปนที่นิยมของชาวตางประเทศ อาทิ กิจกรรมการเรียน
ทําอาหารไทย นอกจากการเรียนวิธีทําอาหารแลว อาจเพิ่มกิจกรรมใหมๆ เขาไป โดยการนํา
นักทองเที่ยวออกไปจายตลาด สอนวิธีเลือกซื้อวัตถุดิบ หรือ นํานักทองเที่ยวไปเก็บผักในสวนเพื่อ
นํามาปรุงอาหาร เปนตน นอกจากกิจกรรมการเรียนทําอาหารไทยแลว ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
นาสนใจ เชน นวดแผนไทย มวยไทย และงานศิลปหัตถกรรมไทย เปนตน 

 
6 .2.2 ดานการสงเสริมการลงทุน  

 ควรมุงเนนการสงเสริมการลงทุนดานการทองเที่ยวกระจายไปสูทุกพื้นที่ ไมควรกระจุกตัวอยูเฉพาะ
พื้นที่ทองเที่ยวหลัก เนื่องจากแตละพื้นที่ตางมีอัตลักษณพื้นถิ่นที่แตกตางกัน สามารถสงเสริมเพื่อ
พัฒนาดานการทองเที่ยวได  

 การสงเสริมการลงทุนดานการทองเที่ยว ควรคํานึงถึงขีดจํากัดของแหลงทองเที่ยวตางๆ ซึ่งอาจ
สงผลกระทบใหเกิดปญหาตามมาหลายดาน ทั้งในเรื่องส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม ปญหาขยะ มลพิษ
ทางน้ํา อากาศ และปญหาการรุกลํ้าที่ดินสาธารณะ เปนตน 

 สนับสนุนและสงเสริมการลงทุนแกผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ควรกําหนดสิทธิ
ประโยชนในการสงเสริมใหแตกตางกันระหวางผูประกอบการ 2 กลุมหลัก คือ 1) ธุรกิจที่มีการ
บริหารจัดการโดยภาคเอกชน และ 2) ธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน 

 การสงเสริมการลงทุน เชน การใหเงินอุดหนุน การใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่า หรือการลดหยอนภาษีเงินได 
เปนกรณีพิเศษ เพื่อสงเสริมธุรกิจหรือชุมชน ที่ดําเนินธุรกิจดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดย
กอใหเกิดประโยชนตอสังคมมากกวาประโยชนสวนตัว 
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 ภาครัฐกําหนด Theme ของแหลงทองเที่ยว เชน รัฐกําหนด Theme ใหภาคอีสานเปนเรื่องสุขภาพ 
(Health) หรือวัฒนธรรม (Culture) และใหผูประกอบการหรือชุมชน คิดโครงการเขามานําเสนอ 
หากสามารถนําเสนอโครงการไดตรงตาม Theme ที่กําหนด จะไดรับเงินชวยเหลือสนับสนุน (อาจ
กําหนดสัดสวนตามมูลคาของโครงการ)  

 ภาครัฐประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการเงิน และธนาคารตางๆ ในการจัดหาแหลง
เงินทุน ที่ใหสินเชื่อเงินกูดอกเบี้ยตํ่า หรือเพิ่มระยะเวลาผอนชําระยาวนานขึ้น เพื่อชวยเหลือชุมชน
และผูประกอบการขนาดเล็กหรือผูประกอบการรายยอยที่ดําเนินธุรกิจดานการทองเที่ยวสรางสรรค  

 การลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรู มุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหกับคนไทย 
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูและสรางโครงสรางพื้นฐานทางปญญา โดยใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางการเรียนรูในชุมชน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับ  

 

6.2.3 ดานการสงเสริมการตลาด  
 สรางความเขาใจและประชาสัมพันธแนวคิดและลักษณะเฉพาะของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปรูจักและเขาใจการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค และความแตกตางจากการทองเที่ยวแบบเดิม 

 จัดทําส่ือประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของไทย เพื่อประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคในประเทศไทยใหเปนที่รูจักในกลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 สนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว (E-Tourism) นําเทคโนโลยีเขามา
ชวยสนับสนุนสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีของสื่อ
ออนไลน ทั้งการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ต และกระแสความนิยมสังคมเครือขายออนไลน (Social 
Network) ทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง อีกท้ังยังเปนชองทาง
การตลาดที่มีตนทุนตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับชองทางอื่น 

 สงเสริมใหบริษัทตัวแทนนําเที่ยวพัฒนารูปแบบการนําเที่ยวใหมที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย
มากขึ้น ดวยการนําแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมาชวยสรางมูลคา โดยการนําเสนอสถานท่ี
ทองเที่ยวดวยมุมมองใหม และเสริมสรางประสบการณที่นักทองเที่ยวไมสามารถหาไดจากการ
เดินทางดวยตนเอง ซึ่งการสรางกิจกรรมใหคนจดจําไดดีที่สุด รอยละ 901 คือ การเปดโอกาสใหลง
มือทําดวยตัวเอง ดังนั้น ธุรกิจนําเที่ยวจึงควรปรับรูปแบบการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวใหม โดย
ใสกิจกรรมเชิงสรางสรรคใหลงมือปฏิบัติ เพื่อไดเรียนรูและมีประสบการณตรง ซึ่งจะทําใหเกิดความ
ประทับใจตอการเดินทางมากกวาการฟงบรรยายผานมัคคุเทศกเพียงอยางเดียว 

 สงเสริมการอบรมใหความรู สรางมัคคุเทศกทองถิ่น หรือ มัคคุเทศกจากกลุมนักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน 

 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาองคความรูใหกับผูประกอบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจและกําหนดกลยุทธทางการตลาดทันตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 

                                                 
1
 เทรนดทองเท่ียวเปลี่ยนสูวัฒนธรรมสรางสรรค, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 27 ธันวาคม 2555, www.bangkokbiznews.com 
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 สงเสริมใหมีการมอบรางวัลการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism Award) แกธุรกิจและ
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการสรางอัตลักษณ การธํารงรักษาไวซึ่งอัตลักษณ ตลอดจนการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดลอมในชุมชน อีกท้ังการเขามามีสวนรวมของนักทองเที่ยว เพื่อสราง
ตัวอยางความสําเร็จ และจูงใจใหผูประกอบการและชุมชนตางๆ มีความสนใจในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมากขึ้น 

 สนับสนุนการศึกษาวิจัย การเก็บขอมูลทางการตลาด ตลอดจนการสํารวจและประเมินผล 
(Evaluate) การรับรูและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่มีตอการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อนํามาประกอบการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ใหสามารถเจาะกลุม
นักทองเที่ยวไดตรงกลุมเปาหมาย 

 
6.2.4 ดานการสนับสนุนของภาครัฐ  
 

 การใหความรูกับผูประกอบการ ชุมชน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวในทุกภาคสวน ให
มีความรูความเขาใจในแนวคิด/ความหมายของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค โดยถายทอด 
กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยจัดฝกอบรม สัมมนา ณ แหลงทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จดาน
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจในลักษณะธุรกิจการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคมากขึ้น 

 พัฒนาทักษะบุคลากรดานการทองเที่ยวในทุกภูมิภาคอยางทั่วถึง โดยเฉพาะการอบรมความรูดาน
ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสาร และพัฒนาองคความรูดานการทองเท่ียว เชน ความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม สถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญของประเทศไทย และความรูเกี่ยวกับการ
ตอนรับนักทองเที่ยว เปนตน 

 สนับสนุนขอมูลดานการตลาด การแจงขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียว เชน การออกบูธงาน
ทองเที่ยว การประกวดรางวัลดานการทองเที่ยว และการจัดอบรม สัมมนาดานการทองเที่ยว เปน
ตน 

 ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค ผานทางระบบออนไลน (Online) และเชื่อมโยงระบบบริการตางๆ ดานการทองเที่ยว
ทางเว็บไซด (Website)  สามารถใชงานกับเสิรชเอนจิ้น (Search Engine) และโปรแกรมประยุกต
ตางๆไดสะดวก รวมท้ังพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ (Mobile Application) เพื่อให
นักทองเที่ยวสามารถสืบคนขอมูลการทองเที่ยวตลอดจนรายละเอียดตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว 

 สงเสริมการจัดกิจกรรมทองเที่ยวขึ้นในชุมชน โดยเปนกิจกรรมที่ทําใหนักทองเที่ยวสามารถเรียนรู 
ฝกฝน ทดลองปฏิบัติไดจริง ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาของกิจกรรมที่
จัดขึ้น เชน คือ กิจกรรมการเรียนรูการทอผา การทํานา และการทําอาหารพื้นถิ่น เปนตน 

 สนับสนุนงบประมาณสงเสริมดานการตลาดแกชุมชน ในการสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ คาใชจายในการไปรวมออกบูธในงานแสดงสินคาดานการทองเท่ียว และคาใชจาย
ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เปนตน 
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 สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของพื้นถิ่นใหคงอยูสืบไป โดยปลูกฝงความรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตร อัตลักษณพื้นถิ่น และวัฒนธรรมของชาติแกเยาวชน และปลูกฝงจิตสํานึก
การอนุรักษ ใหเยาวชนรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อใหเกิดการสืบทอดวัฒนธรรม
อยางตอเนื่องจากรุนสูรุน 

 จัดทําปายแนะนําสถานท่ีทองเที่ยว ปายแสดงสัญลักษณเสนทางการทองเที่ยว หรือบอกเสนทาง
ตามแหลงทองเที่ยว โดยติดปายบอกทางใหชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 สงเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงส่ิง
อํานวยความสะดวก ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เชน โครงสรางพื้นฐานทางดานโทรคมนาคม 
การส่ือสาร และระบบการขนสงมวลชน เปนตน การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ 
เหลานี้ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และความตองการพื้นฐานของนักทองเที่ยว ตลอดจน
คํานึงถึงการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน อาทิ ระบบกําจัดขยะ และน้ําใช เปนตน 
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6.3 ขอเสนอแนะการพัฒนาและสรางสรรค สินคาการทองเที่ยว  จําแนกตาม
 ประเภทสินคาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

 
  กลุ มมรดกทางวัฒนธรรม  ( C u l t u r a l  H e r i t a g e )    

 การสงเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑที่จัดเรื่องราวเฉพาะทางตางๆ โดยนําเอกลักษณที่โดดเดนของ
ประเทศไทยหรือในแตละพื้นที่มาจัดแสดง อาทิเชน พิพิธภัณฑรองเทา2 ที่โตรอนโต ประเทศ
แคนาดา เปนพิพิธภัณฑเฉพาะทางที่โดงดังและมีผูไปเยือนมากที่สุด ภายในพิพิธภัณฑจัดแสดง
รองเทามากมายนับ 1,000 คู ต้ังแตรองเทาโบราณสมัยอียิปต โรมัน จนถึงรองเทาแฟชั่นของดารา
และนักรองชื่อดัง อาทิ รองเทาสนตึก ของ เอลตัน จอหน เปนตน หรือพิพิธภัณฑศิลปะสามมิติ 
Trick eye3 ของประเทศเกาหลี เปนพิพิธภัณฑศิลปะเฉพาะทางท่ีรวบรวมและจัดแสดงงานศิลปะ
ภาพวาดลวงตาไวมากกวา 100 ชิ้น และพิพิธภัณฑบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป (The Instant Ramen 
Museum)4 เปนพิพิธภัณฑจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับประวัติความเปนมาและพัฒนาการของ 
Chicken Ramen หรือ บะหม่ีไก ซึ่งเปนผลิตภัณฑบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปชนิดแรกของโลก ภายในยังมี 
Workshop ใหผูเขาชมทดลองทําราเมนไกดวยตนเอง เริ่มต้ังแตการนวดแปงเพื่อทําเสนราเมน (กิจ
กรรรม Workshop ตองจองลวงหนาและเสียคาใชจาย) ผูเขาชมยังสามารถเพลิดเพลินกับการ
รับประทานราเมน โดยสามารถเลือกเครื่องปรุง สวนผสม น้ําซุปตางๆ เพื่อทําราเมนตามความชอบ
ของตัวเองไดอีกดวย 

 สงเสริมการจัดต้ังพิพิธภัณฑ/ศูนยวัฒนธรรมพื้นบานในทุกพื้นที่ รวบรวมองคความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่นในหัวขอตางๆ ใหเปนระบบ และจัดเก็บโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริม เชน การจัดทํา
ไฟลขอมูล และวิธีการนําเสนอขอมูลใหเกิดความนาสนใจ ดวยภาพ 3 มิติ จอภาพแบบทัชสกรีน 
(Touch Screen) และเทคโนโลยีความจริงเสมือน เปนตน  

 สงเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงจาริกแสวงบุญของโลก เชนเดียวกับ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา และ
พมา โดยยกระดับมหาวิหาร หรือมหาเจดียของประเทศไทยใหเปนที่จาริกแสวงบุญ เพราะประเทศ
ไทยมีโบราณสถานประเภทวัดท่ีเกาแกสวยงาม ตลอดจนพระธาตุที่เปนที่สักการะบูชาของ
พุทธศาสนิกชนจํานวนมาก โดยสงเสริมใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางไป
จาริกแสวงบุญหรือไหวพระธาตุเสริมราศี และทํากิจกรรมตางๆ เชน เวียนเทียน สวดมนตภาวนา 
นั่งสมาธิ และอยูวัดปฏิบัติธรรม เปนตน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการจาริกแสวงบุญในแตละภูมิภาค
อาทิ ภาคใต พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช  ภาคอีสาน พระธาตุพนม และภาคเหนือ พระธาตุ
ลําปางหลวง เปนตน 

                                                 
2
 พิพิธภัณฑเฉพาะทาง, อาทิตยท่ี 19 มิถุนายน 2554, หนังสือพิมพบานเมือง 

3
 http://www.kto.or.th 

4
 http://www.ilovetogo.com 
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 กลุมโบราณสถานประเภทวัด ในแตละจังหวัดของประเทศไทยมีวัดเปนจํานวนมาก อาจทําโครงการ
นํารองในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงศาสนา โดยคัดเลือกวัดตนแบบ 1 แหงตอจังหวัด ซึ่งอาจเปน
วัดท่ีมีความโดดเดนดานสถาปตยกรรม หรือมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และจัดใหมีการฝกอบรม
มัคคุเทศกนอยหรือเยาวชนในทองถิ่น ในการนําชมสถานท่ี สามารถบอกเลาประวัติความเปนมา 
หรือเรื่องราวตํานานพื้นบานที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงจุดเดนที่เปนลักษณะพิเศษของสถานที่นั้น 
นอกจากเยาวชนรุนใหมจะไดรับประสบการณที่ดีมีประโยชนแลว ยังเปนการปลูกฝงใหเยาวชนรัก
และหวงแหนในอัตลักษณทองถิ่นของตน  

 การนําเสนอสถานท่ีทองเท่ียวในรูปแบบใหมๆ ที่อิงประวัติศาสตร เชน การกําหนดเสนทางการ
ทองเที่ยวอิงตามการเลาเรื่องของภาพยนตรอิงประวัติศาสตร ที่เนื้อเรื่องมีความเก่ียวของกับ
หลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 กลุมโบราณสถาน ประเภทตึกเกา เมืองเกา สามารถประยุกตสถาปตยกรรมเกาเหลานั้น โดย
ปรับปรุงภายในใหสวยงามและสะดวกสบาย ขณะที่ยังคงรูปลักษณภายนอกไวไมเปลี่ยนแปลง เพื่อ
อนุรักษสถาปตยกรรมและตึกเกาตางๆ ไวเปนประวัติศาสตรของแตละพื้นที่ ขณะเดียวกัน
นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูประวัติศาสตรเมืองผานสถาปตยกรรมตางๆ เหลานี้  ทั้งนี้หนวยงาน
ภาครัฐควรจัดหาผูเชี่ยวชาญในการวางแผนซอมแซมปรับปรุง จัดหางบประมาณสนับสนุน 
ตลอดจนการประชาสัมพันธแนะนําสถานท่ี เชน การจัดทําปายบอกเลาประวัติความเปนมา จัดทํา
เสนทางวัฒนธรรม (Cultural Street) เชื่อมโยงระหวางตึก/อาคารโบราณตางๆ และจัดทําปายบอก
ทางตลอดเสนทางเดินเทา เปนตน 

 การพัฒนาภูมิทัศนดานสถาปตยกรรม ประเภทตึกเกา เมืองเกา ทั้งในสวนของเมืองและชุมชน ควร
ผสมผสานใหเกิดความกลมกลืน ไมควรใหเกิดความแปลกแยกในพื้นที่ 

 การสรางสรรคสินคาการทองเที่ยว สวนหนึ่งสามารถรื้อฟนประเพณีเกาแกที่หาชมไดยาก เชน 
ประเพณีสืบชะตาชาวไทลื้อ เปนประเพณีชาวเหนือที่ใหผูเฒาผูแกผูกขอมือ ในพิธียังมีการสืบชะตา
ดวยไมค้ําโพธ์ิและลอยยี่เปง ดวยโคมขนาดเล็ก ซึ่งสามารถสรางความดึงดูดใจแกนักทองเที่ยวได 

 



รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการสงเสริมการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 

บริษัท อินฟอรเมชั่น โพรวายเดอร แอนด คอนซัลแตนท จํากัด (IP&C) 
6-13 

  กลุ มวิ ถี ชี วิ ต  ( L i f e s t y l e s )  

 จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนที่เปดโอกาสใหผูที่สนใจไดไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรูวิถีชีวิตชนบท 
และการทําเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ โดยคัดเลือกและจัดทํารายชื่อ ชุมชน ฟารม ไรนา และสวน
ออรแกนิกท่ีมีศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียว จากภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย เพื่อให
นักทองเที่ยวเลือกไดตามความสนใจ ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนี้ นักทองเที่ยวจะไดอาศัยอยูกับ
เจาของบานโดยการใชชีวิตและทํางานรวมกันเสมือนเปนสมาชิกคนหนึ่งภายในครอบครัว ทําให
นักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชาวบาน และวัฒนธรรมใหมๆ จากประสบการณตรง 

 สงเสริมพัฒนาเมืองหรือชุมชนท่ียังคงอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตด้ังเดิมใหเปน 
เมืองทองเที่ยว “วิถีชีวิตแบบเนิบชา” (Slow City) ดวยการสรางสภาพแวดลอมและพัฒนาเมืองให
นาอยูอยางเปนระบบจากความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงเสริมการทะนุบํารุงวัฒนธรรมทองถิ่นและอนุรักษธรรมชาติ ดังเชน เมือง
คาเคะงาวะ ในจังหวัดชิซุโอกะ ของประเทศญี่ปุน ที่ไดนําวิถีชีวิตแบบเนิบชามาเปนนโยบายสําคัญ
ในการพัฒนาเมือง พรอมออกปฏิญญาการใชชีวิตแบบเนิบชา 8 ขอ5 (Slow Life City Declaration) 
ไดแก 1) Slow Pace ที่สนับสนุนใหคนเดินแทนการใชรถยนต 2) Slow Wear รณรงคใหใสชุด
กิโมโนยูกาตะ และเส้ือผาที่ผลิตในทองถิ่น 3) Slow Food รับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบ
พื้นบานตามฤดูกาล 4) Slow House อยูบานแบบญี่ปุนที่เปนมิตรตอธรรมชาติ 5) Slow Industry 
ทําธุรกิจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมดวยความใสใจในส่ิงแวดลอม 6) Slow Education ให
ความสําคัญกับศิลปะ งานอดิเรก กีฬา และวัฒนธรรม แทนที่จะมุงหาแตความเปนเลิศทางวิชาการ
7) Slow Aging ใชชีวิตยืนยาวแบบสมถะและพอเพียง และ 8) Slow Life ซึ่งรวมปรัชญาการใชชีวิต
เนิบชาทั้งหมดเขาดวยกัน เพื่อการดําเนินชีวิตในจังหวะที่เหมาะสมและเปนสุข 

 การจัดแสดงตามฤดูกาล เพื่อนําเสนอสินคาและบริการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวสามารถหมุนเวียน
มาชมไดตามชวงฤดูตางๆ และเปนการสรางเอกลักษณใหกับทองถิ่น เชน งานแสดงหัตถกรรมไม
แกะสลัก บานถวาย เปนตน อยางไรก็ตามโครงการที่จัดแสดงควรพัฒนาใหเปนงานระดับชาติ ซึ่ง
สามารถรองรับตลาดทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 

 การจัดทําโครงการอนุรักษถนนสายวัฒนธรรม หรือพัฒนาเปนโครงการถนนคนเดิน ควรเปนถนนที่
เปนถนนสายสําคัญ (Landmark) ของเมือง มีการจัดแสดงดานศิลปะ วัฒนธรรม ประติมากรรม
ตางๆ ตลอดเสนทาง และเปดใหประชาชนนําสินคาที่มีความเปนเอกลักษณของทองถิ่นนั้นๆ มาวาง
จําหนาย 

 การทองเที่ยวชนบท ควรสรางสรรคกิจกรรมเรียนรูและเที่ยวชมวิถีชีวิตใหนาสนใจ เชน นํา
นักทองเที่ยวนั่งรถอีแตน หรือรถสกายแล็ปเที่ยวชมหมูบาน  

 การพัฒนาชุมชนท่ีเคยเปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจในอดีต กลับเงียบเหงาหรือถูกท้ิงรางเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ นํามาพัฒนาดวยการผนวกแนวคิดเชิง
สรางสรรคใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวในปจจุบัน เชน ตลาดน้ํา และตลาดรอยป เปนตน 

    

                                                 
5
 Take It Slow, ณัฐพร ศรีศิริรังสิมากุล, Creative Thailand เมษายน 2554 ปที ่2 ฉบับที่ 7 
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  กลุ มศิ ลปะ  ( A r t s )   

 สนับสนุนการผลิตสินคาทางการทองเท่ียวของชุมชนที่โดดเดนและเปนงานฝมือที่มีคุณภาพ โดย
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเปนผูรวบรวมและซื้อลิขสิทธ์ิงานประดิษฐโดยคนไทยมาผลิตและจําหนาย 
หรือแจกจายใหกับองคกรทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน 

 สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ เชน การผลิตสินคาหัตถกรรม งานแกะสลัก 
งานปน งานหลอ หรือกิจกรรมเชื่อมโยงตลอดหวงโซคุณคา (กิจกรรมตนน้ํา กลางน้ํา หรือปลายนํ้า) 
เชน กิจกรรมตนน้ําจะเกี่ยวกับการหาสิ่งของและวัตถุดิบ กิจกรรมกลางน้ําเกี่ยวของกับการ
สรางสรรคผลงานผานทางการออกแบบและการจัดทํา และกิจกรรมปลายน้ําคือการจัดจําหนาย และ
การขนสง เปนตน  

 การรื้อฟนและนําเสนอศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมที่หาดูไดยากในภูมิภาคตางๆ เชน ฟอนแงน, 
รําไทยใหญ, และการตีกลองสะบัดชัย เปนตน 

 การจัดแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนดานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยการนําเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่มารวมกลุมกัน เพื่อเรียนรู ฝกฝน ดานศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งยังชวย
ในการอนุรักษดวยการถายทอดสูรุนตอรุน นอกจากการรวมกลุมเด็กและเยาวชนเพื่อฝกฝนรวมกัน
แลว ยังสามารถแสดงใหกับนักทองเที่ยวชมไดอีกดวย ซึ่งการแสดงดังกลาวอาจจัดใหมีตามโอกาส
พิเศษตางๆ หากไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว อาจขยายการจัดกิจกรรมตอไปดวยการจัด
ประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ 

 การจัดต้ังศูนยการสรางสรรค พัฒนางานศิลปะ หรือหอศิลป เปนสถานที่แลกเปล่ียนความรูดาน
ศิลปะแขนงตางๆ ระหวาง ศิลปน นักเรียน นักศึกษา บุคคลท่ัวไปท้ังชาวไทยและตางชาติ โดยจัด
ใหมี Workshop ดานศิลปะ การแสดง ดนตรี และอื่นๆ 

 การผสมผสานศิลปะการแสดงสมัยเกาและสมัยใหมเปนการแสดงเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย เชน การ
แสดงของ “อักษราหุนละครเล็ก” ที่อนุรักษรูปแบบและลีลาการเชิดหุนตามแบบแผนเดิม แต
พัฒนาการนําเสนอใหมีความดึงดูดใจมากขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีแสง สี เสียง มาประกอบการ
แสดง การสรางสรรคฉากและเวทีที่ทันสมัย ผนวกกับการผสมผสานการบรรเลงสดของวง
ออรเคสตรา เครื่องดนตรีไทยผสมดนตรีสากล 
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  กลุ ม สินค าที่ ตอบสนองความตองการที่ แตกต า ง  ( F u n c t i o n a l  C r e a t i o n )   

 พัฒนากิจกรรมอบรมธรรมปฏิบัติและสอนฝกสมาธิแกชาวไทยและชาวตางประเทศ ตลอดจนการ
ประยุกตเรื่องการฝกสมาธิ เขากับการบริการดานสุขภาพ โดยผนวกการฝกสมาธิเขากับโปรแกรม
การฟนฟูหรือรักษาสุขภาพ 

 การสงเสริมและผลักดันศิลปะมวยไทย เนื่องจากแนวโนมการดําเนินชีวิตของสังคมยุคใหมมี
ลักษณะของความกระตือรือรนและไมหยุดนิ่ง (Active Life) การนําเสนอรูปแบบของศิลปะมวยไทย
จึงควรประยุกตศาสตรและศิลปของมวยไทยใหเปนมวยไทยแนวใหมที่รวมสมัย (Modernize) มาก
ขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของคนรุนใหม แตในขณะเดียวกันควรเก็บรักษาเอกลักษณของศิลปะมวย
ไทยไมใหถูกกลืนหรือสูญหายไป 

 การนําเอกลักษณดานอาหารไทยมาเปนจุดเดน ในการสรางสรรคกิจกรรมการเรียนทําอาหารไทย 
โดยเนนในเรื่องการเรียนรูการทําอาหารในแตละทองถิ่น ตลอดจนวิธีการปรุงอาหาร และพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนทําอาหารไทยใหมีความสนุกสนานต่ืนเตนเราใจ โดยใหนักทองเที่ยวได
ทดลองทําอาหารไทยรวมกับชาวบาน (Thai Cooking Local) และใหคําอธิบาย เริ่มต้ังแตการ
คัดเลือกวัตถุดิบจากในสวน หรือไปเลือกซื้อของที่ตลาดสดดวยตนเอง จนกระทั่งลงมือทําอาหาร
และปรุงอาหารในครัวของชาวบานจริงๆ เปนตน 

 การนํานวดแผนโบราณมาพัฒนาในเชิงสรางสรรค ดวยการผนวกเขากับธุรกิจสปาหรือธุรกิจเพื่อ
สุขภาพ ทําใหเกิดธุรกิจใหมที่ทํารายไดใหกับคนในชุมชน และสามารถสงออกขยายธุรกิจไปยัง
ตางประเทศ และนําเงินตราเขาประเทศไดเปนจํานวนมาก 

 การสรางหรือจําลองแหลงทองเที่ยวขึ้นมาใหม (Man Made) โดยการนําวิถีชีวิตของชุมชน หรือ
ลักษณะเดนของแตละภูมิภาคมาจัดสรางรวมไวในที่แหงเดียว และนําเสนอบรรยากาศของแตละ
ภูมิภาคดวยสถาปตยกรรมของทองถิ่นนั้นๆ ตลอดจนนําศิลปหัตถกรรมที่เปนเอกลักษณประจําถิ่น
มานําเสนอขายแกนักทองเที่ยว เชน ตลาดน้ําส่ีภาค และตลาดน้ําอโยธยา หรือการจําลองรูปแบบ
สถาปตยกรรมของอิตาลีมาสรางเปนแหลงชอปปง (Shopping) และมีการจัดกิจกรรมขบวนพาเหรด
ดวยการแตงกายและประดับประดาในรูปแบบของอิตาลี เชน ปาลิโอ เขาใหญ เปนตน 

 การพัฒนาสินคาและบริการทองเท่ียวกลุมสินคาที่ตอบสนองความตองการที่แตกตาง โดยการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหนาสนใจและสวยงาม เชน การรวบรวมสินคาและ
บริการท่ีโดดเดนมาไว ณ จุดเดียวกันของ Food Republic6 ประเทศสิงคโปร โดยพัฒนาเปนศูนย
อาหารขนาดใหญที่รวบรวมอาหารอรอยๆ เอาไวที่เดียว นอกจากอาหารของสิงคโปรเองแลวยัง
รวบรวมอาหารของชาติตางๆ มารวมไวอีกดวย อาทิ จีน, อินเดีย, เกาหลี และญี่ปุน เปนตน หรือ 
กิมจิแลนด (Kimchi Land) ของประเทศเกาหลี ที่เปดสอนวิธีการทํากิมจิใหกับนักทองเที่ยว โดยมี
ครูสอนทํากิมจิมาบรรยายและใหนักทองเท่ียวทําตาม เมื่อทําเสร็จสามารถนํากลับบานไดดวย 
จากนั้นก็จะใหนักทองเท่ียวใสชุดฮันบกเพื่อถายรูปเปนที่ระลึกกับฉากเกาหลีโบราณสไตลแดจังกึม 
และยังเปดขายกิมจิใหนักทองเท่ียวไดเลือกซื้อเปนของฝากอีกดวย ซึ่งทางกิมจิแลนดจะหอใส 
ฟรอยดและใสกลองโฟมใหเปนอยางดีไมมีปญหาเรื่องกลิ่น  

                                                 
6
 http://www.ilovetogo.com 



 
 
 
 

ภาคผนวกภาคผนวก    กก  

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
1.  คุณปจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
2.  ดร.วิจารณ สิมาฉายา   เลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3.  คุณธนา ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4.  คุณดุษฎี สุวัฒนวิตยากร ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
5.  คุณปรามศรี ธีระคําศรี ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
6.  คุณปรเมธี วิมลศิริ  รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
7.  ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท   ผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

(องคการมหาชน) 
8.  คุณวีระศักด์ิ ประภาวัฒนเวช  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชน  

กรมการพัฒนาชุมชน 
9.  คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร   นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว 
10. คุณสุมิตรา มัทธุรนนท  นายกสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย  
11.  คุณวิโรจน สิตประเสริฐนันท  นายกสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 
12.  คุณยุทธชัย สุนทรรัตนเวช  นายกสมาคมสมาคมธุรกิจทองเท่ียวภายในประเทศ 
13.  คุณบัญชา พงษพานิช  กรรมการและเลขานุการ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 
14.  คุณราเมศ พรหมเย็น  ผูอํานวยการสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
15.  คุณพีรนิธิ รัตนะพงศธระ  ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษคลองโคน 
16.  คุณทองเพียร ปะนะ  ประธานกลุมโฮมสเตยบานหาดผาขน 
17.  คุณเชาว  จุมปา  รองประธานกลุมโฮมสเตยบานหาดผาขน 
18.  คุณสุวรรณ โปธิ  ประธานรานคาสองฝงคลอง บานถวาย 
19.  คุณวสันต เดชะกัน นายกสมาคมผูประกอบธุรกิจสินคาหัตถกรรมบานถวาย 
20.  คุณกุศิรา บุณยรัตพันธุ   Vice President - Event Business Development (Service Business), ฟารม

โชคชัย 
21.  คุณพิทักษชัย สิงหบุญ   เลขานายกเทศมนตรีตําบลเชียงคาน 
22.  คุณสมใจ  สุวรรณศุภพนา   นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
23.  คุณสําเริง  ราเขต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
24.  คุณดุสิต บุตรี ผูประสานงานฝายการตลาดตางประเทศ ชมรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดย

ชุมชนเกาะยาวนอย 
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พิมพอมร, ประเทศไทยกับแนวโนมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว , www.ecotourism.msu.ac.th 
ปรารถนา มงคลธวัช, คมฤทธ์ิ เฉียบแหลม, คูมือแนวทางการดําเนนิงานถนนสายวัฒนธรรม , 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2551 
ผช,ศ.ฉันทัช วรรรถนอม, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว, พฤศจิกายน 2552 
ผช.ศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย, ภูมิศาสตรการทองเที่ยว, มีนาคม 2553 , สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ดร.ไกรฤกษ ปนแกว, การทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม, http://ba.bu.ac.th 
อภิรักษ โกษะโยธิน, สรุปประเด็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาส และความทาทายของประเทศไทย

ในอนาคต  
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ , เอกสารประกอบการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงวฒันธรรม เศรษฐกิจ

สรางสรรคของไทย, 28 มีนาคม 2554, กระทรวงวัฒนธรรม 
การทองเที่ยวอยางย่ังยืนคุณคาที่มากกวการทองเที่ยว , องคการบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
การอนุรกัษสถาปตยกรรมและฟนฟูวฒันธรรมเมืองเกาภูเก็ต เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุน

เศรษฐกิจเมือง , เทศบาลนครภูเก็ต 
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
การทองเที่ยวกับธุรกิจการบริการ , ปที่ 18 เลมที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2542 ,จุลสารการทองเที่ยว  
การทองเที่ยวโลก ป 2009, e-TAT Tourism Journal - การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 

2/2553 
กระทรวงวัฒนธรรมพบชองสรางสรรควัฒนธรรม เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ, 31 สิงหาคม 2553, 

http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=2124 
โครงการศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรม การทองเที่ยวของสิงคโปร เกาหลีใตและไทย, 15 ธันวาคม 

2550, การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
โครงการจัดทาํแผนพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว ในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค, กรมการทองเที่ยว 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
โครงการศึกษาแนวทางการลงทุนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยว, กุมภาพันธ 2549, 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
โครงการศึกษาภาพลักษณดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
โครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค , กรมทรพัยสินทางปญญา 
โครงการสํารวจลักษณะกิจกรรมของนักทองเที่ยว ป 2550, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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โครงการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมดานการทองเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2553 

โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเที่ยวตางชาติกลุมตลาดหลัก 10 ตลาด, การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

เจาะจุดขายทองเที่ยวใหมสิงคโปร : Gardens by the Bay สู Magnet ครบวงจร, 4 ตุลาคม 2554, 
http://www.oknation.net 

ตามไปดู 10 เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย, 9 พฤษภาคม 2554, www.oknation.net 
ททท. ชูยุทธศาสตรทองเที่ยวป 2555 “เที่ยวหัวใจใหมฯ-Amazing Thailand”, ASTVผูจัดการออนไลน 

1 กรกฎาคม 2554, http://www.manager.co.th 
ทัวรวฒันธรรม ทําบุญแขง ทําตลาดระยะส้ัน คนดัง+ส่ือ, 5 เมษายน 2546 , บิสิเนสไทย 
ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจงัหวดัราชบุรี,  
 ดวงตา วงศสวาง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549 
เทรนดทองเทีย่วเปล่ียนสูวัฒนธรรมสรางสรรค, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 27 ธันวาคม 2555, 

www.bangkokbiznews.com 
เที่ยวพิพิธภัณฑผาขนหนใูนเมืองอาซากุซะ, http://www.ilovetogo.com 
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี, 

วิภา วัฒนพงศชาติ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มศีักยภาพของประเทศ, www.nesdb.go.th 
แนวโนมพฤติกรรมนกัทองเที่ยวในอนาคต, วลัยพร ริว้ตระกูลไพบูลย, วารสารวิชาการการทองเที่ยว

ไทยนานาชาติ ฉบับที่ 1, 2551 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวเชิงสัมผสัวัฒนธรรม ใน

รูปแบบโฮมสเตย ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร, ทวีลาภ รัตนราช,  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 
พิพิธภัณฑราเม็ง (Shin Yokohama Raumen Museum), http://www.ilovetogo.com 
พิพิธภัณฑเฉพาะทาง, อาทิตยที่ 19 มิถุนายน 2554, หนังสือพิมพบานเมือง 
มรดกโลกในประเทศไทย, http://www.thaiwh.com 
ยุทธศาสตรการจัดการส่ิงแวดลอมภูมิทศัน , สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, สิงหาคม, 2554 
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559, ธันวาคม 2553,กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
รายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2551-2554 , ธันวาคม 2550 , 

กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 
รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาคบรกิารของประเทศ , 

เมษายน 2552 , สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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รายงานการวจิัยเรื่อง ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรูและเชิง
สรางสรรค : กรณีศึกษาอตุสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรค, ดร.ภัทรพงศ อินทรกําเนิด และ
คณะ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 

รายงานขั้นสุดทาย โครงการการศกึษาเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการลงทุนธุรกจิทองเที่ยว , 2549 , 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

รายงานฉบับสมบูรณ แผนปฏิบัตการกิจกรรมการทองเที่ยว, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
รายงานโครงการบริหารจัดการเพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการ เพ่ือยกระดับการ

แขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศระยะที่ 3, สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ, 2550. 

ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่องการมุงเนนอตัลักษณ
พ้ืนถิ่นอยางสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของไทย, สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษญฐกิจและสังคมแหงชาติ 

พิพิธภัณฑเฉพาะทาง, อาทิตยที่ 19 มิถุนายน 2554, หนังสือพิมพบานเมือง 
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554), 

นายฐาปนา บุณยประวิตร 
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน , กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ
สํารวจเมือง “ฉูสง” – “อี๋เหริ๋นกูเจิน้” : เสนหเมืองโบราณจําลอง Man Made, 28 มิถุนายน 2553, 

www.oknation.net 
องคความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อพท. ชูนโยบายทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มุงเนนการพัฒนาชมุชน เพ่ือการทองเที่ยวที่ย่ังยืน, 11 

กรกฎาคม 2554, http://www.dasta.or.th 
อพท.(DASTA) เผยกลยุทธเชิงรุกชูนโยบาย Low Carbon Tourism และ Creative Tourism ในงาน 

ITB-Berlin 2011, อาทิตยที่ 13 มีนาคม 2554, หนังสือพิมพบานเมือง 
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “โอกาสธุรกิจไทยภายใตการเปดเสรีการคาบรกิารอาเซียน สาขา

บริการธรุกิจ”, 19 มีนาคม 2553, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
เอกสารประกอบการสัมมนาประจําป 2552 จากวิสัยทัศน 2570 สูแผนฯ 11, สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 10 กรกฎาคม 2552, ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จ.นนทบุร ี

Created in China ทิศทางการสรางเศรษฐกิจจีนยุคใหม, Creative Thailand, 
www.creativethailand.org 

Korea Thailand Communication Center,กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ 
Take It Slow, ณัฐพร ศรีศิริรังสิมากุล, Creative Thailand เมษายน 2554 ปที่ 2 ฉบับที่ 7 
Creative Cities Network, http://www.unesco.org 
Creative Tourism Business Model And Its Application In Bulgaria , 

http://culturalrealms.typepad.com 
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Creative Tourism A Global Conversation How to Provide Unique Creative Experiences for 
Travelers Worldwide, Edited by Rebecca Wurzburger, Tom Aageson, Alex Pattakos and 
Sabrina Pratt, Originally Presented at the 2008 Santa Fe & UNESCO International 
Conference on Creative Tourism in Santa Fe, New Mexico USA 

Creative Tourism and Cultural Development : Some Trends and Observations, Brad King, 
PhD., Principal and Director, Management Consultancy Lord Cultural Resources 

Creative Tourism Providing a Competitive Edge, Catriona Campbell, February 2010. 
Creative Tourism and Cultural Events, Greg Richards, Department of Leisure Studies, Tilburg 

University The Netherlands, The 2nd Forum on UNESCO Creative Cities Network, 21 
October 2010. 

Creativity and Tourism : The State of the Art, Greg Richards, Tilburg University The Netherlands, 
Annals of Tourism Research, volume 38, 2011. 

Cultural Tourism, Greg Richards, Tilburg University The Netherlands, September 2011. 
Culture Enjoyed by Everyone : Happy Republic of Korea, Ministry of Culture Sports and Tourism 

(MCST), http://www.mcst.go.kr 
Demand for Creative Tourism, veröffentlicht von Elena am So, 2010. 

http://blog.kreativreisen.at/demand-for-creative-tourism 
Exploring Creative Tourism : Editors Introduction, Greg Richards and Lenia Marques, Journal of 

Tourism Consumption and Practice Volume 4 No.2 2012. 
International Tourist Arrivals to Thailand 1987-2011, http://marketingdatabase.tat.or.th 
More than sun, beach and heritage: innovating Mediterranean tourism through creative 

tourism. Interactions, co-operation, competitiveness and economic development,  
 M. Teresa Fernández Fernández, Rey Juan Carlos University (Madrid, Spain) 
Travel and Tourism in South Korea, Jul 2011, http://www.euromonitor.com/travel-and-tourism-in-

south-korea/report 
Tourism and the Creative Economy in Singapore, Can-Seng Ooi ,Ph.D., January 23rd, 2009 

www.wisatamelayu.com 
Tourism Sector Performance for 2011, Communications Division, Singapore Tourism Board 
The Practical Challenges of Developing Creative : A Cautionary Tale from New Zealand, 

Crispin Raymond, 2009. 
UNWTO Tourism Highlights 2010 Edition, www.unwto.org/facts 
Welcome To Korea, Korean Culture and Information Service, Ministry of Culture Sports and 

Tourism, www.korea.net  
World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Highlights 2006 Edition 
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