EXPERT
COMMUNICATIONS

Cultural tourism Communications
: การสื่อสารวัฒนธรรมในการพัฒนาการทองเที่ยวของไทย
การทองเทีย่ วนับเปนอุตสาหกรรมทีท่ ำรายไดใหประเทศไทย
เป น อั น ดั บ ต น ๆ หากเที ย บกั บ รายได ด า นอื่ น ๆ ของประเทศ
แมวาประเทศไทยจะจัดวามีสถานการณที่ผันแปรตอการทองเที่ยว
หลายอยาง แตดา นการทองเทีย่ วของไทยก็ถอื วาไดรบั ผลกระทบใน
ระยะสั้นๆ เทานั้น
บทบาทของการทองเทีย่ วระหวางประเทศ นับวาสงผลตอการสงเสริมรายไดจาก
เงินตราตางประเทศไดเปนอยางดีนั่นคือ การทองเที่ยวไดกลายเปนสินคาสงออกที่
สําคัญ เนือ่ งจากกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจทัง้ ทางตรงและผลกระทบทีก่ ระตุน
การลงทุน สงผลดีตอการสรางใหเกิดการเติบโตทางการเงินในระบบเศรษฐกิจตางๆ
หลายประการ ทัง้ รายไดจากแหลงทองเทีย่ ว ทีพ่ กั เงินตราตางประเทศ การสรางงาน
และการสรางโอกาสทางธุรกิจ รายไดของชุมชน เงินตราจากตางประเทศ รายจายใน
การทองเที่ยวทุกสวนรวมถึงการนําเขาและสงออกสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสิ้น

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวกับการสื่อสาร
ทางวัฒนธรรมของไทย

ประเทศไทยนับวาที่อุดมไปดวยทรัพยากรทีเ่ หมาะสมแกการทองเทีย่ ว ไมวา
จะเปนภูมปิ ระเทศทีอ่ ดุ มสมบูรณหรือวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น
นํามาซึ่งความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของชุมชนจนถึงระดับประเทศ หากมีการ
นําทรัพยากรทัง้ ทีเ่ ปนทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายและมีมา
ยาวนานมาพั ฒ นาหรื อ บู ร ณาการกั บ การท อ งเที่ ย วอย า งเหมาะสม จะทํ า ให
ผูประกอบการการทองเที่ยว และประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนมากขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน
การสรางและนําจุดแข็งของวัฒนธรรมของไทยที่มีความนาสนใจ โดดเดน
งดงาม นํามาเปนประเด็นสาระสําคัญในการบอกเลา สื่อสาร ผานการจัดแสดง ผาน
เครือ่ งมือการสือ่ สาร สือ่ บุคคล อาคารสถานที่ ในทุกๆ องศาทัง้ ดานวิถชี วี ติ ความเปน
อยู ประวัติศาสตรความเปนมา บานเรือน เครื่องแตงกาย อาหาร การใชชีวิต ความ
เชือ่ ประเพณี ลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวติ ของมนุษย ทีห่ ากนํามา
เผยแพรควบคูไปกับการจัดการทางดานการพัฒนาการทองเที่ยวในปจจุบัน ก็ยอม
ชวยใหวัฒนธรรมของไทย เปนที่รูจัก เขาใจ และรับเอาความสรางสรรควัฒนธรรม
ของไทย ที่กอใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิตรอบดาน ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม
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ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

ประเภทและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ประเภทนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สถานที่และกิจกรรมที่สนใจ

Heritage Tourist:
นักทองเที่ยวแหลงมรดก

ปราสาท พระราชวัง บานโบราณ แหลงโบราณคดี อนุสาวรีย

Arts Tourist:
นักทองเที่ยวศิลปะ

โรงละคร การแสดงคอนเสิรต เทศกาล งานประเพณี

Creative Tourist:

ถายภาพ นิทรรศการ วาดภาพ การปน ทำอาหาร หัตถกรรม

Urban Cultural Tourist:

แหลงประวัติศาสตร ตลาด แหลงอุตสาหกรรม

Rural Cultural Tourist:

การทองเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชน ฟารม พิพิธภัณฑธรรมชาติภูมิทัศน

Indigeneous Cultural Tourist:

ชาวเขา ทะเลทราย เดินปา ศูนยวัฒนธรรม ศิลปะและหัตถกรรม

Popular Cultural Tourist:

สวนสนุก หางสรรพสินคา การแสดงคอนเสิรต งานแขงขันกีฬา

นักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
นักทองเที่ยววัฒนธรรมเมือง

นักทองเที่ยววัฒนธรรมชนบท

นักทองเที่ยววัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
นักทองเที่ยววัฒนธรรมทันสมัย

ที่มา : Smith M. K. ,Issues in Cultural Tourism Studies London
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ปจจัยที่สงผลตอความตองการ
ทางดานวัฒนธรรมตอการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวตางชาติ

เปนทีน่ า สนใจวา ปจจัยทีส่ นับสนุนการทองเทีย่ วนอกจากแหลงทองเทีย่ ว
ทางทรัพยากรธรรมชาติแลว การทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การใชชวี ติ ของผูค น ทีม่ นี กั ทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมสนใจ สถาปตยกรรม และ
องคประกอบอื่นๆ ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมพื้นเมือง ทั้งแบบดั้งเดิมและที่ถูก
นําไปประยุกตหรือผสมผสานกับการทองเที่ยวและที่พักจําเปนตองจําแนก
ความสนใจของนักทองเที่ยวแตละกลุม และแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมของประเทศ เชน ตลาด ที่พัก โรงแรม รานอาหาร พิพิธภัณฑ
ชุมชน ฟารม พิพิธภัณฑธรรมชาติภูมิทัศน แหลงการทองเที่ยวเชิงเกษตร
นัน้ มีความสําคัญทีท่ าํ ใหรปู แบบการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมมีความสมบูรณ
แบบยิ่งขึ้น ดังที่หลายประเทศ เชน เกาหลี ญี่ปุน ฝรั่งเศส ไดทํามาแลวและ
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ดังนัน้ ภายใตปจ จัยเชิงบวกของวัฒนธรรมไทย
ที่มีเอกลักษณชัดเจนของแตละภูมิภาคของไทย ประกอบดวย
1.Culture: วัฒนธรรม แบงออกเปน 2 ประการไดแก
Tangible Culture : วัฒนธรรมทีส่ มั ผัสได อาจเปนสิง่ ประดิษฐหรือสิง่
ทีม่ นุษยสรางขึน้ หรือคิดคนขึน้ เชน สิง่ ของเครือ่ งใช อาคารบานเรือน เสือ้ ผา
เครื่องประดับตกแตง ในขณะที่
Intangible Culture : วัฒนธรรมที่สัมผัสไมได หมายถึง แบบแผนใน
การดําเนินชีวติ หรือประพฤติ ปฏิบตั ทิ เี่ กิดจากความคิด ความเชือ่ ซึง่ ปรากฏ
ในรูปแบบของการกระทํา เชน การใชภาษา ความเชื่อ การยึดถือ ประเพณี
จารีตตางๆ
2.Lifestyle: วิถีชีวิต หรือการดําเนินชีวิต เปนสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นหรือวัฒนธรรมของการดํารงชีวิตการดํารงอยูและดําเนินอยูในโลก
ภายใตสภาพแวดลอมกับ สภาพบุคคล เปนตัวกําหนด
3.Nature: ธรรมชาติ ไดแก สิ่งที่เกิดมีและเปนอยูตาม
ธรรมดาของสิ่งนั้นๆ ที่เปนไปเองโดยมิไดปรุงแตง เชนสภาพภูมิประเทศ
ภูเขา ทะเล นํ้าตก ถํ้าเปนตน
ประเด็นทั้ง 3 ประการนี้ นับเปนสิ่งสะทอน หรือที่บงบอกถึงเรื่องราว
ไดอยางชัดเจน ที่ควรนํามาผสมผสานเขาดวยกันนั่นคือการสงเสริมใหเกิด
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเนนการพัฒนาภูมิปญญา ไมทําลายธรรมชาติ
สภาพแวดลอม สงเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู โดยเปนการ
เรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีอื่นๆ เพื่อใหเกิดมุมมองใหมๆ สิ่งสําคัญของ
การทองเทีย่ วในรูปแบบนีค้ อื การศึกษาเพือ่ ทราบทีม่ าทีไ่ ปและความสําคัญ
วิถีชีวิตความเปนอยู ประเพณี การละเลนประวัติศาสตรความเปนมาที่จะ
เปนการเรียนรูอยางเขาใจ

การสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม

การสรางสรรคนวัตกรรมการทองเที่ยวบนพื้นฐานของคุณคาทาง
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นหรือตนทุนทางวัฒนธรรม ดวยการถายทอด
เรื่องราวจากประวัติศาสตร วิถีความเปนชุมชน สถาปตยกรรม หัตถกรรม
ความงดงามของฝมือชาง ดนตรีพื้นบาน ศิลปะ วรรณกรรม และอื่นๆ
มาจั ด การให เ กิ ด แรงดึ ง ดู ด ที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ค า ของชุ ม ชนซึ่ ง เป น
การเป ด โอกาสให นั ก ท อ งเที่ ย วได รั บ ประสบการณ ต รงผ า นการเรี ย นรู
ผานทางการทองเทีย่ ว เปนตนวาการไดใชชวี ติ รวมกับชาวบานอยางแทจริง
ไมใชเปนการแสดงหรือเปนสรางขึน้ มา เชน นักทองเทีย่ วมาทองเทีย่ วและมา
สัมผัสกับวิถีชีวิตของการเปนชาวสวน ไดมีโอกาสที่รวมทําสวนกับชาวสวน
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ประเด็นการพิจารณาในการสื่อสารทางวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ควรสงเสริมใหแตละจังหวัดไดมกี ารนำวัฒนธรรม
มาเปนสวนประกอบในอุตสาหกรรมธุรกิจทองเที่ยวของ
ไทย
จัดใหมีการคนควา รวบรวม วิเคราะหและคัด
กรองวาแตละพื้นที่มีวัฒนธรรมใดบาง มีลักษณะการนำ
มาใชอยางไร และจะนำมาใชสอื่ สาร หรือดำเนินการอยางไร
สงเสริมใหอตุ สาหกรรมธุรกิจทองเทีย่ วของไทยใน
แตละทองถิน่ ชุมชนสามารถนำวัฒนธรรมมาเปนจุดขายได
การสร า งอั ต ลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรมเป น ส ว น
ประกอบเชิงสัญลักษณในรูปแบบของตนเอง
กำหนดลักษณะ วิธีการสื่อสาร หรือสรางแบรนด
ของวัฒนธรรมในแตละทองถิน่ มีกระบวนการและขัน้ ตอน
ที่ เ หมาะสม และการประยุ ก ต ใ ช วั ฒ นธรรมให เ อื้ อ ต อ
การทองเที่ยว และประสบความสำเร็จในการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมไดอยางเปนรูปธรรม

ตัวจริงที่ยังคงรักษาชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย หรือการที่
นักทองเที่ยวไดมีโอกาสมาพักโฮมสเตย ในชุมชน พรอมกับได
เรียนรูวิธีการประกอบอาหารขนมไทย ทองถิ่น เปนตน
ประเทศไทยมีแหลงทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมมากมาย เชน
พิพิธภัณฑวิถีชีวิต : Life Museum ชุมชน แหลงเรียนรูที่ควรได
รับการสงเสริมและผลักดันใหมแี หลงตนแบบของแตละภูมภิ าค
อยางจริงจัง ซึง่ ในการทองเทีย่ วรูปแบบนีผ้ ทู อ งเทีย่ วจะไดเขาไป
เยีย่ มชม พักอาศัยในชุมชน และดําเนินชีวติ เชนเดียวกับชาวบาน
ซึ่งจะเปนการกอใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมที่ตางกัน ของ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่นิยมชมชอบในการ
ทองเทีย่ ว ทีไ่ มเพียงแตใหความสุขเทานัน้ ยังเปนการสือ่ สารและ
เผยแพรเรื่องราวในความเปนไทย อยางลึกซึ้งดวย
การสื่อสารทางวัฒนธรรม …นับเปนจุดแข็งที่ตองไดรับ
การสงเสริมและเดินหนาอยางจริงจัง เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
ของประเทศ
การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม นั บ เป น หนึ่ ง
ในประเด็นที่เปนวาระแหงชาติที่ตองนําไปสูการพัฒนาที่เปน
รูปธรรมของประเทศ เพราะนอกจากจะสรางการเติบโตใหกับ
อุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดเขาสูประเทศแลว ยังเปนการ
รักษาความสมดุลระหวางการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมกับการ
อนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ทีต่ อ งใชความรวมมือจาก
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของในการ
จัดการสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ที่จะสงผลดีไม
เพียงแตดานการทองเที่ยวเทานั้น แตยังสงผลดีตอความเปน
ชาติอยางยั่งยืนดวย

