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EXPERT 
COMMUNICATIONS

Cultural tourism Communications   
: การสื่อสารวัฒนธรรมในการพัฒนาการทองเที่ยวของไทย

           การทองเทีย่วนบัเปนอตุสาหกรรมทีท่ำ รายไดใหประเทศไทย
เปนอันดับตนๆ หากเทียบกับรายไดดานอื่นๆ ของประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะจัดวามีสถานการณที่ผันแปรตอการทองเที่ยว
หลายอยาง แตดานการทองเท่ียวของไทยกถ็อืวาไดรบัผลกระทบใน
ระยะสั้นๆ เทานั้น

 บทบาทของการทองเท่ียวระหวางประเทศ นับวาสงผลตอการสงเสรมิรายไดจาก
เงินตราตางประเทศไดเปนอยางดีนั่นคือ การทองเท่ียวไดกลายเปนสินคาสงออกท่ี
สาํคญั เน่ืองจากกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและผลกระทบทีก่ระตุน
การลงทุน สงผลดีตอการสรางใหเกิดการเติบโตทางการเงินในระบบเศรษฐกิจตางๆ 
หลายประการ ทัง้รายไดจากแหลงทองเทีย่ว ทีพั่ก เงนิตราตางประเทศ การสรางงาน
และการสรางโอกาสทางธุรกิจ รายไดของชมุชน เงนิตราจากตางประเทศ รายจายใน
การทองเที่ยวทุกสวนรวมถึงการนําเขาและสงออกสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสิ้น

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวกับการสื่อสาร
ทางวัฒนธรรมของไทย  
 ประเทศไทยนับวาที่อุดมไปดวยทรัพยากรท่ีเหมาะสมแกการทองเท่ียว ไมวา
จะเปนภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณหรือวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน
นํามาซึ่งความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของชุมชนจนถึงระดับประเทศ  หากมีการ
นาํทรพัยากรทัง้ท่ีเปนทรพัยากรธรรมชาตแิละศลิปวฒันธรรมทีห่ลากหลายและมมีา
ยาวนานมาพัฒนาหรือบูรณาการกับการทองเที่ยวอยางเหมาะสม จะทําให
ผูประกอบการการทองเที่ยว และประชาชนในทองถ่ินไดรับประโยชนมากข้ึนกวาท่ี
เปนอยูในปจจุบัน
 การสรางและนําจุดแข็งของวัฒนธรรมของไทยที่มีความนาสนใจ โดดเดน 
งดงาม นํามาเปนประเด็นสาระสําคัญในการบอกเลา สื่อสาร ผานการจัดแสดง ผาน
เครือ่งมอืการสือ่สาร สือ่บคุคล อาคารสถานที ่ในทุกๆ องศาทัง้ดานวิถีชวิีตความเปน
อยู ประวัติศาสตรความเปนมา บานเรือน เครื่องแตงกาย อาหาร การใชชีวิต ความ
เชือ่ประเพณี  ลวนแลวแตเปนปจจยัสาํคญัในการดาํเนนิชวิีตของมนษุย ท่ีหากนํามา
เผยแพรควบคูไปกับการจัดการทางดานการพัฒนาการทองเท่ียวในปจจุบัน ก็ยอม
ชวยใหวัฒนธรรมของไทย เปนที่รูจัก เขาใจ และรับเอาความสรางสรรควัฒนธรรม
ของไทย ที่กอใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิตรอบดาน ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม
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ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ�แบบบูรณาการ 
ด�วยประสบการณ�กว�า 25 ป� ในด�านการบร�หาร
ยุทธศาสตร� ส่ือสารการตลาด 
แบรนด� ภาพลักษณ�ขององค�กรจนถึงระดับชาติ 
ผู�บรรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก 
ให�กับมหาว�ทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานว�ชาการกว�า 300 ผลงาน 
กับตําแหน�งที่หลากหลาย
ทั้งด�านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป�นนายกสมาคมประชาสัมพันธ�ไทย 

ประเภทและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม   

ประเภทนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   สถานที่และกิจกรรมที่สนใจ
Heritage Tourist:     ปราสาท พระราชวัง บานโบราณ แหลงโบราณคดี อนุสาวรีย
นักทองเที่ยวแหลงมรดก      

Arts Tourist:      โรงละคร การแสดงคอนเสิรต เทศกาล งานประเพณี
นักทองเที่ยวศิลปะ 

Creative Tourist:     ถายภาพ นิทรรศการ วาดภาพ การปน ทำ อาหาร หัตถกรรม
นักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

Urban Cultural Tourist:   แหลงประวัติศาสตร ตลาด แหลงอุตสาหกรรม
นักทองเที่ยววัฒนธรรมเมือง 

Rural Cultural Tourist:   การทองเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชน ฟารม พิพิธภัณฑธรรมชาติภูมิทัศน
นักทองเที่ยววัฒนธรรมชนบท  

Indigeneous Cultural Tourist:  ชาวเขา ทะเลทราย เดินปา ศูนยวัฒนธรรม ศิลปะและหัตถกรรม
นักทองเที่ยววัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

Popular Cultural Tourist:  สวนสนุก หางสรรพสินคา การแสดงคอนเสิรต งานแขงขันกีฬา
นักทองเที่ยววัฒนธรรมทันสมัย

ที่มา : Smith M. K. ,Issues in Cultural Tourism Studies London 
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ปจจัยที่สงผลตอความตองการ
ทางดานวัฒนธรรมตอการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวตางชาติ 
 เปนท่ีนาสนใจวา ปจจัยท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวนอกจากแหลงทองเท่ียว
ทางทรัพยากรธรรมชาติแลว การทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การใชชีวิตของผูคน ท่ีมนีกัทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรมสนใจ สถาปตยกรรม และ
องคประกอบอื่นๆ ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมพื้นเมือง ทั้งแบบดั้งเดิมและที่ถูก
นําไปประยุกตหรือผสมผสานกับการทองเที่ยวและที่พักจําเปนตองจําแนก
ความสนใจของนักทองเที่ยวแตละกลุม และแทรกเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับ
วัฒนธรรมของประเทศ เชน ตลาด ที่พัก โรงแรม รานอาหาร พิพิธภัณฑ 
ชุมชน ฟารม พิพิธภัณฑธรรมชาติภูมิทัศน แหลงการทองเท่ียวเชิงเกษตร
นัน้มคีวามสาํคญัท่ีทําใหรปูแบบการทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรมมคีวามสมบรูณ
แบบยิ่งขึ้น ดังที่หลายประเทศ เชน เกาหลี ญี่ปุน ฝรั่งเศส ไดทํามาแลวและ
ประสบผลสาํเรจ็เปนอยางด ีดงันัน้ ภายใตปจจยัเชงิบวกของวัฒนธรรมไทย
ที่มีเอกลักษณชัดเจนของแตละภูมิภาคของไทย ประกอบดวย
 1.Culture: วัฒนธรรม แบงออกเปน 2 ประการไดแก 
 Tangible Culture : วัฒนธรรมท่ีสมัผสัได อาจเปนสิง่ประดษิฐหรอืสิง่
ทีม่นษุยสรางขึน้หรอืคดิคนข้ึน เชน สิง่ของเครือ่งใช  อาคารบานเรอืน เสือ้ผา 
เครื่องประดับตกแตง ในขณะที่ 
 Intangible Culture : วัฒนธรรมที่สัมผัสไมได หมายถึง แบบแผนใน
การดาํเนินชวิีต หรอืประพฤต ิปฏบิตัทิีเ่กิดจากความคดิ ความเชือ่ ซึง่ปรากฏ
ในรูปแบบของการกระทํา เชน การใชภาษา ความเชื่อ การยึดถือ ประเพณี
จารีตตางๆ
 2.Lifestyle: วิถีชีวิต หรือการดําเนินชีวิต เปนสิ่งท่ีมนุษย
สรางขึ้นหรือวัฒนธรรมของการดํารงชีวิตการดํารงอยูและดําเนินอยูในโลก 
ภายใตสภาพแวดลอมกับ สภาพบุคคล เปนตัวกําหนด 
 3.Nature: ธรรมชาติ ไดแก สิ่งที่เกิดมีและเปนอยูตาม
ธรรมดาของสิ่งนั้นๆ ท่ีเปนไปเองโดยมิไดปรุงแตง เชนสภาพภูมิประเทศ 
ภูเขา ทะเล นํ้าตก ถํ้าเปนตน
 ประเด็นทั้ง 3 ประการนี้ นับเปนสิ่งสะทอน หรือที่บงบอกถึงเรื่องราว 
ไดอยางชัดเจน ท่ีควรนํามาผสมผสานเขาดวยกันน่ันคือการสงเสริมใหเกิด
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเนนการพัฒนาภูมิปญญา ไมทําลายธรรมชาติ
สภาพแวดลอม สงเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู โดยเปนการ
เรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีอื่นๆ เพื่อใหเกิดมุมมองใหมๆ สิ่งสําคัญของ
การทองเท่ียวในรปูแบบนีค้อืการศึกษาเพ่ือทราบท่ีมาท่ีไปและความสาํคญั  
วิถีชีวิตความเปนอยู ประเพณี การละเลนประวัติศาสตรความเปนมาท่ีจะ
เปนการเรียนรูอยางเขาใจ

การสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
 การสรางสรรคนวัตกรรมการทองเที่ยวบนพ้ืนฐานของคุณคาทาง
วัฒนธรรมในแตละทองถ่ินหรือตนทุนทางวัฒนธรรม ดวยการถายทอด
เรื่องราวจากประวัติศาสตร วิถีความเปนชุมชน สถาปตยกรรม หัตถกรรม 
ความงดงามของฝมือชาง ดนตรีพ้ืนบาน ศิลปะ วรรณกรรม  และอ่ืนๆ 
มาจัดการใหเกิดแรงดึงดูด ที่สอดคลองกับคุณคาของชุมชนซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณตรงผานการเรียนรู
ผานทางการทองเทีย่ว เปนตนวาการไดใชชวิีตรวมกับชาวบานอยางแทจรงิ 
ไมใชเปนการแสดงหรือเปนสรางขึน้มา เชน นักทองเทีย่วมาทองเท่ียวและมา
สัมผัสกับวิถีชีวิตของการเปนชาวสวน ไดมีโอกาสที่รวมทําสวนกับชาวสวน

ตัวจริงที่ยังคงรักษาชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย หรือการท่ี
นักทองเที่ยวไดมีโอกาสมาพักโฮมสเตย ในชุมชน พรอมกับได
เรียนรูวิธีการประกอบอาหารขนมไทย ทองถิ่น   เปนตน
 ประเทศไทยมแีหลงทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรมมากมาย เชน 
พิพิธภัณฑวิถีชีวิต : Life Museum ชุมชน แหลงเรียนรูที่ควรได
รบัการสงเสรมิและผลกัดนัใหมแีหลงตนแบบของแตละภมูภิาค
อยางจรงิจงั ซึง่ในการทองเทีย่วรปูแบบน้ีผูทองเทีย่วจะไดเขาไป
เยีย่มชม พักอาศัยในชมุชน และดาํเนินชวิีตเชนเดยีวกับชาวบาน 
ซึ่งจะเปนการกอใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีตางกัน ของ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่นิยมชมชอบในการ
ทองเท่ียว ทีไ่มเพียงแตใหความสขุเทานัน้ ยังเปนการสือ่สารและ
เผยแพรเรื่องราวในความเปนไทย อยางลึกซึ้งดวย
 การส่ือสารทางวัฒนธรรม …นับเปนจุดแข็งที่ตองไดรับ
การสงเสริมและเดินหนาอยางจริงจัง เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว
ของประเทศ 
 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นับเปนหน่ึง
ในประเด็นท่ีเปนวาระแหงชาติท่ีตองนําไปสูการพัฒนาท่ีเปน
รูปธรรมของประเทศ เพราะนอกจากจะสรางการเติบโตใหกับ
อุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดเขาสูประเทศแลว ยังเปนการ
รักษาความสมดุลระหวางการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมกับการ
อนรุกัษมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิท่ีตองใชความรวมมอืจาก
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของในการ
จัดการสงเสริมการทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม ที่จะสงผลดีไม
เพียงแตดานการทองเที่ยวเทานั้น แตยังสงผลดีตอความเปน
ชาติอยางยั่งยืนดวย 

 ประเด็นการพิจารณาในการส่ือสารทางวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
  ควรสงเสรมิใหแตละจงัหวดัไดมกีารนำ วฒันธรรม
มาเปนสวนประกอบในอุตสาหกรรมธุรกิจทองเที่ยวของ
ไทย
  จัดใหมีการคนควา รวบรวม  วิเคราะหและคัด
กรองวาแตละพื้นท่ีมีวัฒนธรรมใดบาง มีลักษณะการนำ 
มาใชอยางไร และจะนำ มาใชสือ่สาร หรอืดำ เนนิการอยางไร
  สงเสรมิใหอตุสาหกรรมธุรกจิทองเทีย่วของไทยใน
แตละทองถิน่ ชมุชนสามารถนำ วัฒนธรรมมาเปนจดุขายได
  การสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมเปนสวน
ประกอบเชิงสัญลักษณในรูปแบบของตนเอง
  กำ หนดลักษณะ วิธีการสื่อสาร หรือสรางแบรนด
ของวฒันธรรมในแตละทองถ่ิน มีกระบวนการและขัน้ตอน
ที่ เหมาะสม และการประยุกตใชวัฒนธรรมใหเอื้อตอ
การทองเที่ยว และประสบความสำ เร็จในการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมไดอยางเปนรูปธรรม
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