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สารบัญ

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท.  
มีภำรกิจในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนนุ เพื่อบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เกิดควำมยั่งยืน 
ใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม ให้เกิดควำมอยู่ดีมีสุขของ 
คนในชุมชนจำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

จำกควำมรู้คือโอกำส อพท. จึงเชื่อมั่นว่ำ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนจะสำมำรถ
จุดประกำย กระตกุต่อมคิด สร้ำงแรงบันดำลใจ ให้คนรุน่ใหม่หรือผูส้นใจ น�ำควำมรู้ไปต่อยอด ทั้งในแง่กำรเพ่ิม
ประสทิธิภำพกำรท�ำงำน หรือโอกำสในกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ สร้ำงธุรกิจ รวมถึงกำรปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
กำรท่องเที่ยว เพ่ือจะน�ำไปสูก่ำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนในที่สดุ 

อพท. ได้จัดท�ำซีรีส์ควำมรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” เพ่ือถำ่ยทอดควำมรู้กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
อย่ำงย่ังยืน ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย โดยมีซีรีส์ควำมรู้ที่เผยแพร่ไปแล้วสองชุดคือ เที่ยวแบบคนไม่เอำถ่ำน  
(Low Carbon Tourism)  และท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ซึ่งได้รับกระแส 
ตอบรับดีมำก ส�ำหรับซรีีส์ชุดที่สำมน้ีคือ กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) และเตรียมพบกับ 
ซีรีส์ชุดต่อๆ ไป ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร (Gastronomy Tourism) หรือกำรเจำะลึก 
กำรด�ำเนนิงำนในพื้นที่พิเศษของ อพท. แต่ละแห่ง

ส�ำหรับซรีีส์ควำมรูชุ้ดที่สำมน้ี จะเป็นกำรท�ำควำมรู้จักและกำรน�ำเสนอแนวคิดเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจถึงกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในมิติของ อพท. พร้อมทั้ง 13 กิจกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท. และกรณีศึกษำของต่ำงประเทศ รวมถึงมุมมองของนักวิชำกำร นักเดินทำง 
ชุมชน เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

อพท. หวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ ซรีีส์ควำมรู้ชุดที่สำมน้ีจะเป็นแรงบนัดำลใจให้เยำวชนคนรุน่ใหม่ คนในชุมชน 
รวมถึงภำคีกำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ว่ำสำมำรถน�ำไปสู ่
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนได้ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) บนพื้นฐำนแก่นแท้
แห่งควำมเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศำสตร์ นอกจำกน้ี  
ยังเป็นกำรเปิดมุมมองให้ผู้อ่ำนได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริง ว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
คือกำรท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบกำรณ์โดยตรงกับเจ้ำของพ้ืนที่ ตลอดจนเป็น 
ส่วนหนึ่งในกำรร่วมสร้ำงประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง 

(ดร.นำฬิกอตภัิค แสงสนิท)
ผูอ้�ำนวยกำร อพท.

พันเอก

คำ�นำ�
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์

ที่ ผ ่ ำนมำประ เทศ ไทยมุ ่ ง ให ้ ค วำม
ส� ำ คัญกับกำรพัฒนำกำรท ่อง เที่ ยวแต ่
เพียงในแง่เศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดกระแสกำร 
ตื่นตัวในเร่ืองของกำรท่องเที่ยวอย่ำงมำก  
ซึ่งผลที่ตำมมำคือค�ำถำมที่ว่ำ ชุมชนมีควำม
พร้อมในกำรเข้ำสูก่ระบวนกำรท่องเที่ยวหรือไม่  
มีกำรเตรียมรับมือกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ำมำมำกน้อยเพียงใด และสุดท้ำยแล้วมี
ควำมคุ้มค่ำในระยะยำวของกำรพัฒนำกำร 
ท่องเที่ยวหรือไม่

ในฐำนะที่  อพท. มีหน้ำที่หลักในกำร
ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน จึงค้นหำเคร่ืองมือใน
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดควำม
ย่ังยืน ด้วยกำรน�ำแนวคิดจัดกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ หรือ Creative Tourism คือกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นควำมได้เปรียบ
ด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation)  
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนบนพ้ืนฐำนแห่ง
ควำมเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมปัิญญำ
ท้องถ่ิน ศลิปวฒันธรรม และประวตัศิำสตร์ ซึง่
เป็นต้นทุนกำรท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรำมอียู่
แล้ว และไม่ว่ำจะใช้มำกเท่ำไหร่ก็ไม่ท�ำให้ต้นทนุน้ี
หมดไป แต่กลับเป็นผลดีที่ ได้ร่วมกนัอนรุักษ์
สิง่เหล่ำน้ี ไว้ 

ปัจจุบัน อพท. มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 13 กิจกรรม ในพ้ืนทีพิ่เศษทั้ง 6 พ้ืนที่ 
โดยกิจกรรมที่ถูกคัดเลอืกน้ัน มคีวำมเหมำะสม
ที่จะน�ำมำพัฒนำเป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงแท้จริง เพรำะสำมำรถ
สร้ำงควำมผกูพัน สร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงลกึซึง้ 
ทั้งยังเปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม ได้มีประสบกำรณ์ตรง 
ร่วมกับเจ้ำของพ้ืนทีผ่ำ่นกำรลงมอืปฏิบตั ิอนัจะน�ำ
ไปสูค่วำมช่ืนชมและเข้ำใจในจิตวิญญำณของพ้ืนที่ 
และในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนำศักยภำพของ
ตวัเองไปพร้อมกัน ทั้งน้ีเป้ำหมำยส�ำคัญของกำร 
ด�ำเนินงำนคือ ‘ควำสุขที่แท้จริงของชุมชนบน 
กำรท่องเที่ยวที่ย่ังยืน’ 
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ชวนกันมำเรียนรู้ประสบกำรณ์ที่แสนสนกุ
กับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

ท�คำวามรู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์

กำรท ่องเที่ ยวเชิงสร ้ำงสรรค ์ คือ 
กำรท ่องเที่ ยวซึ่งมอบโอกำสให ้ กับ 
ผู้เดินทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำร
สร้ำงสรรค์ของตน ผ่ำนกำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยประสบกำรณ์
จริง ที่เป็นไปตำมลักษณะเฉพำะของ
พื้นที่เป้ำหมำยที่ ได้ท่องเที่ยว

ค�ำว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) บัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในปี พ.ศ. 2543 โดยคริสปิน เรย์มอนด์ (Crispin Raymond) และเกร็ก ริชำร์ด 
(Greg Richards) ซึ่งได้แรงบันดำลใจหลังจำกที่ฟังบรรยำยเก่ียวกับปัญหำของกำร 
ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ว่ำควรจะสร้ำงสรรค์และมปีฏิสมัพันธ์กับ 
นักท่องเที่ยวมำกกว่ำน้ี บวกกับกำรได้ฟังประสบกำรณ์ที่ประทับใจจำกนักท่องเที่ยว 
รุ่นใหม่ เช่น เรียนนวดแผนไทย ฝึกท�ำอำหำรมังสวิรัติ ฯลฯ 

Good to Know

นยิำมของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

กำรท่องเที่ยวที่เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยว
เข้ำไปมีส่วนร่วมในประสบกำรณ์ทำงวัฒนธรรม
อันเป็นลักษณะเฉพำะของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะ
สง่ผลให้นักท่องเที่ยวมคีวำมจดจ�ำ ประทับใจและ
ในท้ำยที่สุดจะมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งในพ้ืนที่ที่
ได้ท่องเที่ยว

ผู้ท่องเที่ยวและเจ้ำของบ้ำนมีควำมผูกพันระหว่ำงกัน
มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน ส่งผ่ำน-ส่งต่อประสบกำรณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมหรือข้ำมวัฒนธรรม ผ่ำนประสบกำรณ์กำรมีส่วนร่วม
เป็นผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำเป็นผู้ชม
นักท่องเที่ยวมโีอกำสพัฒนำศกัยภำพในกำรสร้ำงสรรค์ของตนเอง และมสีว่นร่วมในกำร
ตัดสินใจเรียนรู้ประสบกำรณ์ 
มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งทำง วัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ท่องเที่ยว หรือช่ืนชมและเข้ำใจ 
จิตวิญญำณของพื้นที่
กำรท่องเที่ยวแบบจัดเตรียมไว้อย่ำงจ�ำเพำะเจำะจง 

คุณสมบัติของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
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ถึงแม้ว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
แต่รูปแบบของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์นั้นมีควำมแตกต่ำง ทั้งยังช่วยเปิดทำงตันของ

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีควำมยั่งยืน และตอบรับกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ที่ต้องค�ำนึงถึงควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภำพแวดล้อม

ท�ไมต้องเป็นำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์

นักท่องเที่ยว

เป็นเพียงผู้ชม อยู่ห่ำงๆ และถ่ำยภำพ
ยืนชมกำรสำธิต และซื้อของที่ระลึก
ไม่ได้ร่วมท�ำกิจกรรม
ไม่เกิดควำมผูกพันหรือกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ชุมชน

มีส่วนร่วมและลงมือท�ำกิจกรรมเพ่ือเรียนรู ้
สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับชุมชน
พัฒนำศักยภำพและกำรสร้ำงสรรค์ผ ่ำนกำร
ลงมือท�ำด้วยตัวเอง 
พดูคยุเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องรำวกบัคนในชุมชน
เกิดควำมประทับใจ ควำมผูกพันที่ดีกับชุมชน

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงมำท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปี 
ชุมชนไม่ต้องเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตของตนเอง
เกิดควำมเข้มแข็งเพื่อรักษำตัวตนที่แท้จริง 
กำรท่องเที่ยวของท้องถ่ินเกิดควำมย่ังยืน 
ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่ำงแท้จริง

ชุมชน

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (เรียนรู้  
ดูของจริง ลงมือท�ำ) เป็นกำรท่องเที่ยว
ที่ ได้เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของชุมชน 
โดยนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมลงมือท�ำ 
กิจกรรมกับชุ มชนและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กับชุมชน ในสถำนที่จริง  
แต่กำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม (ชม ชมิ แชะ 
ช้อป) เป็นกำรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว 
มสีว่นร่วมแค่กำรชมวฒันธรรมของชุมชน 

นักท ่องเที่ ยวมำเที่ ยวเฉพำะช ่วงที่ มีกำร 
จัดงำนหรือเทศกำล
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมำกข้ึนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวทำง
วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้เกิดปัญหำทำง
สภำพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชี วิตเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว
กำรท่องเที่ยวของท้องถ่ินเกิดควำมไม่ย่ังยืน  
ชุมชนไม่ได้รับผลประโยชน์อย่ำงเต็มที่

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชม - ชิม - แชะ - ช้อป

 เรียนรู้-  ดูของจริง - ลงมือท�ำ
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ที่มำของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์นั้น มีควำมเชื่อมโยงกับที่มำและ 
ควำมหมำยของ 3 แนวคิดคือ อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative Industries)  

เมืองสร้ำงสรรค์ (Creative Cities) และเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์  
(Creative Economy) ซึ่งต่ำงเป็นส่วนหนึ่งของทิศทำง และแนวโน้ม 

อันเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 

การเชื่อมโยงแนำวคำิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์

เร่ิมต ้นจำกที่ ประเทศ
ออสเตรเลียมีนโยบำยมุ ่งสู ่
กำร พั ฒนำอุตสำหกรรม 
ทำงวัฒนธรรม ซึง่สอดรับกับ 
กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ 
(The Commonwealth) ที่

มุง่เน้นกำรสง่เสริมพัฒนำเอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรมให้
เป็นฐำนส�ำคัญของกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงน�ำไปสู ่กำรพัฒนำตำมแนวคิดอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ซึ่งก็คือกลุ ่มของอุตสำหกรรมที่ผลิต
สินค้ำและบริกำรที่ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และทุน
ทำงภูมิปัญญำเป็นฐำน โดยมีกิจกรรมที่ ใช้ฐำนของ
ควำมรู้เป็นส�ำคัญ อำจเป็นทั้งสินค้ำในรูปวัตถุหรือ
ทรัพย์สินทำงปัญญำซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจกำรค้ำของ
โลกขับเคลื่อนต่อไป

เป็นผลต่อเน่ืองมำ 
จำกค�ำประกำศว่ำด้วย
ควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม ขององค์กำร
กำรศึกษำวิทยำศำสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ในปี  
พ.ศ. 2544 ได้เสนอโครงกำร ‘เครือข ่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์’ เพ่ือสง่เสริมกำรพัฒนำด้ำนอตุสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ 

โครงกำรเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ สนับสนุนให้
มีรูปแบบของกำรท่องเที่ยวใหม่ ที่เน้นควำมผูกพัน
ระหว่ำงผูม้ำเยือนและเจ้ำของบ้ำน โดยผำ่นกำรเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์จริงในทำงศิลปะและวัฒนธรรม
ของเมืองที่ ไปเยือน เพ่ือที่จะน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจอย่ำง
แท้จริงในพื้นที่ที่ท่องเที่ยว

เมืองสร้ำงสรรค์ 
(Creative Cities) 

แนวคิดที่ พัฒนำอยู ่บน
ฐำนของสินทรัพย์สร้ำงสรรค์ 
(Creative assets) มศีกัยภำพ
ที่จะก่อให้เกิดกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ เกิดกำรสร้ำงรำยได้

สร้ำงงำน ส่งเสริมกำรร่วมเป็นส่วนหน่ึงทำงสังคม 
ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมและกำรพัฒนำมนุษย์

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์จึงครอบคลุมทั้งในมิติทำง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ทรพัย์สนิทำงปัญญำ
และเป้ำหมำยทำงกำรท่องเที่ยว โดยมหัีวใจส�ำคัญของ
กำรพัฒนำที่น�ำไปสู่อุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์

เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ 
(Creative Economy)

กำรท่องเที่ยวเป็นสว่นหน่ึงของ
อุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ และ
เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ ชี้ ให้เห็น
ถึงศักยภำพของวัฒนธรรมทั้งใน
รูปวัตถุและนำมธรรม ที่เข้ำมำมี
บทบำทและคุณค่ำในเชิงเศรษฐกิจ
ที่จะช ่วยในกำรพัฒนำประเทศ  
สง่เสริมควำมหลำกหลำยของสงัคม
และวัฒนธรรม ส่วนเครือข ่ำย
ของเมอืงสร้ำงสรรค์ น�ำไปสูค่วำม 
ภำคภูมิใจทำงสงัคมและวฒันธรรม
ของชุมชน สนับสนุนให้มีรูปแบบ
ของกำรท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นควำม
ผูกพั นระหว ่ำงผู ้มำ เยือนและ
เจ้ำของพ้ืนที่ โดยผ่ำนกำรเรียนรู้
ผำ่นประสบกำรณ์จริง อนัจะน�ำมำ
ซึง่ควำมเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกิจ 
ที่ย่ังยืนพร้อมๆ กับควำมเข้มแข็ง
ทำงสงัคมและวฒันธรรม

อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
(Creative Industries)
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กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย 
เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ พัฒนำกำรมำจำก 
ควำมคำดหวังที่มองเห็นว่ำ กำรท่องเที่ยวคือ
เคร่ืองมือส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รัฐบำลไทยจึงมีควำมมุ่งมั่น
ที่จะปรับโครงสร้ำงกำรผลิตและบริกำรของ
ประเทศให้เป็นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ โดยเน้น
กำรผลักดันเร่ืองกำรเพ่ิมคุณค่ำของสินค้ำและ
บริกำรบนฐำนควำมรู้และนวัตกรรม

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย

อุตสำหกรรมกำรท ่องเที่ ยว ถือเป ็น
อุตสำหกรรมสร ้ำงสรรค ์ที่ ท� ำรำยได ้ ให ้
กับประเทศในอันดับต้นๆ ในแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550-2554) จึงได้ก�ำหนดบทบำทใน
สว่นของอตุสำหกรรมท่องเที่ยวและกำรบริกำร
ไว้ในประเด็นของกำรพัฒนำทุนทำงเศรษฐกิจ  
ทุนทำงสังคมและทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในเร่ืองกำรเพ่ิมขึ้น
ของควำมต้องกำรแรงงำนในภำคบริกำรที่จะ
สร้ำงขึน้มำได้จำกกำรพัฒนำศกัยภำพกำรท่องเทีย่ว 
อย่ำงย่ังยืนและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเทีย่ว 
แห่งชำติก็ ช้ี ให ้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสนใจกำร
ท่องเที่ยวในควำมสนใจพิเศษ (Special interest 
Tourism) และได้เสนอแนวทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรม และ
มูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรท่องเที่ยวว่ำ “สร้ำงสรรค์
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับควำมสนใจของนักท่องเที่ยวและ
ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย”

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ จึงถือเป็น 
รูปแบบกำรท่องเที่ยวใหม่อันเป็นผลมำจำก
เงื่อนไขทำงเศรษฐกิจและสังคมของโลก ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรท่องเที่ยวในควำมสนใจพิเศษ  
โดยเป็นกำรท่องเที่ยวที่ ได ้ริ เร่ิมพัฒนำขึ้นที่
ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อนที่จะขยำยรูปแบบที ่
แตกต่ำงกันไปอย่ำงกว้ำงขวำงในเมืองและ
ประเทศต่ำงๆ รวมถึงในประเทศไทย
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อพท. ถือได้ว่ำเป็นองค์กรทีริ่เร่ิมส่งเสริมเก่ียวกับ
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ในประเทศไทย  
โดยท�ำงำนร ่วมกับคณะสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ร่วมกัน
จัดท�ำ ‘โครงกำรต้นแบบกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์’ ในกำรสร้ำงควำมสมดุลของชุมชน
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงกำรต้นแบบกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์

ศึกษำรูปแบบวัฒนธรรมของชุมชนผ่ำนกระบวนกำรกำรท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวสำมำรถเรียนรู้ เข้ำใจ และสัมผัสวัฒนธรรมกำรด�ำรงชีวิตของชุมชนได้อย่ำงลึกซึ้ง
สร้ำงฐำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
เผยแพร่ไปยังภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
สำมำรถพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ ได้อย่ำงยั่งยืน
เกิดต้นแบบในกำรพัฒนำชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ค้นหำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในพื้นที่พิเศษของ อพท.

นยิำมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท.

กำรท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศำสตร์  
ศลิปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์ของสถำนที่ 
โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์
ตรงร่วมกับเจ้ำของวัฒนธรรม วิ ถี ชุมชนและ
เอกลกัษณ์ของสถำนที่ ไม่ใชกิ่จกรรมที่เน้นรำยได้ 
ของชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่ำของชุมชน

คุณสมบัติหลักของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

ควำมผูกพันระหว่ำง
นักท่องเที่ยวกับ

เจ้ำของบ้ำน

เป้ำหมำย

ค้นหำรูปแบบเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยใช้
กำรท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือให้ชุมชนได้มโีอกำสในกำรใช้สิทธ์ิเป็นเจ้ำของพ้ืนที่ เจ้ำของวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อก�ำหนดทิศทำงและสร้ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวด้วยตัวเอง พร้อมกับ 
สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชนได้ร่วมกันจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อชุมชน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์ในำมิติของ อพท.

กำรเข้ำร่วมเชิงปฏิบัติ
ในกิจกรรม

กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้
ข้ำมวัฒนธรรม

มคีวำมเข้ำใจอย่ำง 
ลกึซึง้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
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Logo กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของประเทศไทย

อพท. และคณะท�ำงำนโครงกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ได้ออกแบบ Logo ของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศไทยขึ้น เป็นรูปฝ่ำมือสีน�้ำตำลแดง มีกนกสีทองที่
ใจกลำงฝ่ำมือ บนพื้นสีเขียวเหนือค�ำว่ำ ‘Creative Tourism 
Thailand’ เพ่ือสือ่ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ของไทย

มือ มีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์นับตั้งแต่ยุคเร่ิมแรก
ของมนุษย์ ส่วนสนี�ำ้ตำลแดงคือสขีองผนืแผน่ดนิและพลงัชีวิต

‘หัวใจ’ ของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ คือ 
ควำมจริงแท้-ดั้งเดิม (REAL) ที่ นักท่องเที่ยว 
จะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ผ ่ำนกำรมีประสบกำรณ์ตรงเพ่ือน�ำไปสู ่ควำม
เข้ำใจและช่ืนชมจิตวิญญำณอนัเป็นลกัษณะเฉพำะ
ของพื้นที่ น�ำไปสู่กำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูน
ศักยภำพของนักท่องเที่ยวอย่ำงไม่สิ้นสุด

หัวใจหลักของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

กนก เป็นส่วนหน่ึงของลวดลำยไทยที่ช่ำงและศิลปินจ�ำลอง
แบบมำจำกรูปลักษณ์ของใบไม้หรือเปลวเพลิง กนกจึงเป็น
ตัวแทนของกำรดัดแปลงปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของธรรมชำติ
ด้วยวัฒนธรรมของมนุษย์ ส่วนสีทองคือสีของควำมมั่งค่ัง 
รุ่งเรืองของประเทศตะวันออก

คือ ควำมสดใสและควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติแบบ 
ป่ำเขตร้อน

ฝ่ำมือสีน�้ำตำลแดง

กนกสีทองที่ ใจกลำงฝ่ำมือ

สีเขียว

Creative Tourism Thailand : REAL

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้ำมวัฒนธรรม

ชื่นชมและเข้ำใจ 
จิตวิญญำณของพื้นที่

เรี ยนรู ้ สิ่ ง ใหม ่ เ พ่ื อ
เพ่ิมพูนศักยภำพของ
ตนเองอย่ำงไม่สิ้นสุด

Reciprocating Appreciating Lifelong Learning

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์ในำมิติของ อพท.

มีประสบกำรณ์ตรง
ในพื้นที่ท่องเที่ยว

Experiencing
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์ในำมิติของ อพท.

อพท. ได้ให้ควำมส�ำคัญกับนโยบำย 
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดย
เน้นควำมส�ำคัญที่ ‘คุณค่ำ’ ของ
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนภูมิ ใจควำมเป็น
เน้ือแท้ของตน และสำมำรถท่องเทีย่ว
ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนีเ้ป้ำหมำยส�ำคัญ
ของกำรด�ำเนินงำนของ อพท. ภำยใต้
นโยบำยกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
คือ ‘ควำมสุขที่แท้จริงของชุมชน 
บนกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’ 

กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

อพท. และคณะท�ำงำนโครงกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ ได้ค้นหำกิจกรรมที่มีต้นทุนทำง
ธรรมชำตแิละวัฒนธรรมที่มศีกัยภำพ เพ่ือพัฒนำ
ให้เป็นกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยค้นพบ  
13 กิจกรรมของพ้ืนทีพิ่เศษทั้ง 6 พ้ืนทีข่อง อพท. เป็น 
เป้ำหมำยใหม่ของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ของประเทศไทย ซึง่เป็นกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับ  
วิถีชีวิต ศลิปหัตถกรรม อำหำร กำรแสดงและ
งำนสร้ำงสรรค์ ที่ต่ำงเป็นสว่นหน่ึงของอตัลกัษณ์ 
วิถีชีวิตและมรดกทำงวฒันธรรมของชุมชน

กิจกรรมที่ถูกคัดเลือกน้ัน มีควำมเหมำะสม
ที่จะน�ำมำพัฒนำเป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์อย่ำงแท้จริง สำมำรถสร้ำงควำมผกูพัน 
สร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง ทั้งยังเปิดโอกำสให ้
นักท่องเที่ยวได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ข้ำมวฒันธรรม 
ได้มีประสบกำรณ์ตรงร่วมกับเจ้ำของพ้ืนที่ผ ่ำน
กำรปฏิบตั ิ อนัจะน�ำไปสูค่วำมช่ืนชมและเข้ำใจใน 
จิตวิญญำณของพ้ืนที่ และในขณะเดียวกันก็ได้
พัฒนำศกัยภำพของตวัเองไปพร้อมกัน 

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ สร้ำงประโยชน์อย่ำงไร

ชุมชนใช้ชีวิตตำมปกต ิ ไม่ต้องเปลีย่นแปลงชีวิตประจ�ำวนั  
ท�ำให้ชุมชนไม่มีภำระใดๆ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือ
รองรับกำรท่องเที่ยว
ชุมชนยังคงรักษำควำมเป็นตวัตนที่แท้จริง
เกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงจำกชุมชนอื่น 
ซึง่ดงึดดูนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำท่องเที่ยว
สร้ำงควำมสมัพันธ์ ควำมผกูพัน กำรมสีว่นร่วมระหว่ำง
ชุมชนกับนักท่องเที่ยว 
ท�ำให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่ย่ังยืนได้
สำมำรถเดนิทำงมำท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องรอ
เทศกำล
เป็นกำรท่องเที่ยวที่เน้นมำเรยีนรู้ ท�ำควำมเข้ำใจวิถีชุมชน 
ท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เกิดประสบกำรณ์ และน�ำไป
สร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่
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มำท�ำควำมรู้จักกับ 13 กิจกรรมท่องเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท. ที่มกีำรสร้ำงสรรค์
กิจกรรมส�ำหรับนักท่องเทีย่วได้อย่ำงโดดเด่น 
น่ำสนุก และทรงคุณค่ำทำงศลิปวัฒนธรรม 
ซึ่งกำรได้ลงมือท�ำกิจกรรมด้วยตัวเองน้ัน  
นอกจำกจะได ้ รับประสบกำรณ์ ใหม ่ๆ  
ยังสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ที่ ได้เรียนรู ้
มำปรับใช้กับชีวิตหรือกำรงำนของตัวเอง 
ภำยหลังได้อีกด้วย 

13 
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท.

ถ้ำพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ำกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์น้ันสนุกแค่ไหน ลยุ!



เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมจำม
บ้ำนน�้ำเชี่ยว จ.ตรำด

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้ำน
บำงละมุง จ.ชลบุรี

เรียนรู้นำฏศิลป์สุโขทัย
บ้ำนกล้วย จ.สุโขทัย

เรียนรู้งำนปั้นและเขียนลำยสังคโลก 
(สุเทพสังคโลก) เมืองเก่ำ จ.สุโขทัย

เรียนรู้งำนปั้นและเขียนลำยสังคโลก 
( โมทนำเซรำมิค) เกำะตำเลี้ยง จ.สุโขทัย

เรียนรู้ลวดลำยสงัคโลกผำ่นกำรวำดลงผนืผ้ำ
เมืองเก่ำ จ.สุโขทัย

เรียนรู้กำรท�ำอำหำรพื้นบ้ำนด่ำนซ้ำย
ด่ำนซ้ำย จ.เลย

เรียนรู้กำรท�ำผ้ำห่มนวมเชียงคำน
เชียงคำน จ.เลย

เรียนรู้กำรท�ำตุงค่ำคิง วัดพระเกิด
ในเวียง จ.น่ำน

เรียนรู้กำรท�ำลูกปัดแบบโบรำณ
อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท.

เรียนรู้กำรท�ำเซรำมิกสุโขทัย
บ้ำนหลุม จ.สุโขทัย

เรียนรู้กำรท�ำสังคโลกบ้ำนเกำะน้อย
หนองอ้อ จ.สุโขทัย

เรียนรู้กำรท�ำพระเครื่องเมืองสุโขทัย
เมืองเก่ำ จ.สุโขทัย
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การคำัดสรร 13 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์ของ อพท.

ก่อนที่จะเป็นกิจกรรมส�ำหรับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ แต่ละ
กิจกรรมต้องมคุีณสมบตัอิะไรบ้ำง และมกีระบวนกำรคัดสรร

อย่ำงไร มำดูกันเลย

เกณฑ์คุณสมบัติของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

มีควำมหลำกหลำยและโดดเด่นทำง
วัฒนธรรมหรือธรรมชำติ

มีควำมตระหนักรู้ในคุณค่ำของชุมชน
โดยเจ้ำของวัฒนธรรม

คุณสมบัติ ในเชิงกระบวนกำร

มกีำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ข้ำมวฒันธรรม

มีประสบกำรณ์ตรงร่วมกับเจ้ำของ
วฒันธรรม

มีกระบวนกำรที่จะน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจ
อย่ำงลกึซึง้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว

ไม ่ท� ำลำย คุณค ่ ำของ ชุ มช นและ 
น�ำไปสู ่สมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ในปี  พ.ศ.  2554 คณะท�ำงำนโครงกำรท่องเทีย่ว 
เชิงสร้ำงสรรค์ได้เริ่มต้น ‘โครงกำรต้นแบบ
กำรท ่องเที่ ยวเชิงสร ้ำงสรรค ์ ’ โดยมี
กระบวนกำรในกำรท�ำงำน ดังนี้

คัดสรรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
ในเขตพื้นที่พิเศษ โดยส�ำรวจ
เ พ่ื อ สื บค ้ นแล ะปร ะ เ มิ น
กิจกรรมกำรท ่อง เที่ ยวที่
มีศักยภำพและเข ้ ำ เกณฑ ์
คุณสมบัติของกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำให้
เป ็นเป้ำหมำยใหม่ของกำร 
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

ประเมนิผลกิจกรรมกำรท่องเทีย่ว 
เชิงสร ้ำงสรรค์ โดยผู ้ทรง
คุณวฒุ ิคณะท�ำงำนฯ และนัก
ท่องเที่ยว

ประกำศกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ที่มีศักยภำพและพร้อมที่จะ 
เป ็นเป้ำหมำยใหม่ของกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศไทย 

คุณสมบัติ ในเชิงพื้นที่

พัฒนำองค์ควำมรู้ของแต่ละ
กิจกรรมที่มศีกัยภำพ พร้อมกับ
สนับสนุนให้มกีำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่ำงกันทั้งภำยใน
และนอกพ้ืนที่พิเศษ รวมถึง
กำรเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ในต่ำงประเทศ

ถอดองค์ควำมรู้หรือกิจกรรม
ของ พ้ืนที่ ร ่ วม กับ เจ ้ ำของ
กิจกรรมเพ่ือสร้ำงหลกัสตูรกำร
เรียนรู้ ให้เป็นคู่มอืกำรเรียนรู้
และกำรสื่อควำมหมำยมรดก
ทำงวฒันธรรม เพ่ือกำรท่องเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์

กระบวนกำรทดลองเที่ ยว
ในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ที่ ได้รับกำรคัดเลอืก
เพ่ือค้นหำจุดที่จะต้องปรับปรุง
หรือพัฒนำเพิม่เตมิ
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เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมจำม

บ้ำนน�้ำเชี่ยว จ.ตรำด

ชุมชนที่ ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น ‘ชุมชนสองศำสนำ 
สำมวัฒนธรรม’ ที่อยู่ร่วมกันได้อย่ำงสำมัคคีกลมกลืน
ระหว่ำงชำวไทยมสุลมิ ไทยพุทธ และไทยเชื้อสำยจีน

ชุมชนแห่งน้ีจะเปิดประสบกำรณ์ใหม่ให้กับนักท่องเทีย่ว
ในเร่ืองวิถีชี วิตมุสลิมจำมผ ่ำนวัฒนธรรมอำหำรของ
ชุมชน โดยมีคุณสุรัตนำ ภูมิมำโนช เป็นผู้แนะน�ำให้ 
นักท่องเที่ยวได้พบกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชำญของชุมชนเพ่ือ
ร่วมเรียนรู้ และท�ำควำมเข้ำใจมรดกวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตอย่ำงใกล้ชิด 

คุณสุรัตนำ ภูมิมำโนช (พี่หน่อย) 
41 ม.1 ต.น�้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตรำด 23120
โทร 084-892-5374

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้ำน

บำงละมุง จ.ชลบุรี

กลุ่มประมงเทศบำลบำงละมุงยังคงด�ำรง 
วิ ถี ชี วิ ตประมง พ้ืนบ ้ ำน ใน พ้ืนที่ ซึ่ ง อ ยู ่
ระหว่ำงควำมเป็นเมืองและเขตอุตสำหกรรม  
เพ่ือสบืทอดภูมปัิญญำและวิถีชีวิตประมงชำยฝ่ัง 
นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงใน 
วิถีชี วิตกำรท�ำประมงของเมืองพัทยำในอดีต 
และเรียนรู้กำรกันพ้ืนที่ชำยฝั่งเป็นเขตอนุรักษ์ 
และกำรจัดตั้ง ‘ธนำคำรปูม้ำ’ ภำยในเวลำ 
ไม่กี่ปี ชุมชนก็ประสบควำมส�ำเร็จในกำรฟื้นคืน 
ควำมอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลให้กลับมำ
สวยงำมอีกครั้ง 

วิ ถี ชี วิตประมงพ้ืนบ้ำน เช ่น กำรถักอวน  
กำรวำงอวน และปลดปู-ปลำออกจำกอวน 
และกำรตกหมึก

คุณธวัชชัย ประคองขวัญ และคุณนพพร ศรีเกษตร
84 ม.2 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร 086-816-9003

ท�ำข้ำวเกรียบยำหน้ำ ดึงตังเมกรอบ 
เรียนรู้วิ ธีกำรท�ำขนมรสอร่อยที่ เป็น
ภูมปัิญญำของชุมชน 

งมหอยปำกเป็ด หอยที่มีรูปร่ำงคล้ำย
ปำกเป็ด งมแล้วลองท�ำเมนูผดัเผด็และ
ชิมรสชำตฝีิมอืตวัเองดู

เย็บงอบบ้ำนน�ำ้เช่ียว งำนฝีมอื
ทีท่�ำจำกใบจำก มขีัน้ตอนกำรท�ำ
ที่ประณีตและสวยงำม

ติดต่อ ติดต่อ

สนุกกับกำรลงมอืท�ำ สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
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เรียนรู้นำฏศิลป์สุโขทัย

บ้ำนกล้วย จ.สุโขทัย

จำกไอเดียสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ�ำวิทยำลัย
นำฏศลิป์สโุขทัย ที่ ได้รับแรงบนัดำลใจจำกลวดลำยของ
เคร่ืองสังคโลก น�ำมำผสมผสำนเข้ำกับนำฏศิลป์ไทย 
ออกมำเป็นกำรร่ำยระบ�ำลลีำลำยสงัคโลกที่มเีอกลกัษณ์
และสวยงำม

นักท่องเที่ยวสำมำรถมำเรียนรู้เก่ียวกับนำฏศลิป์ไทย 
มรดกอนัทรงคุณค่ำของวัฒนธรรมไทย รวมถึงนำฏศลิป์
พ้ืนบ้ำนของสโุขทัย นอกจำกทักษะด้ำนนำฏศลิป์ที่จะได้
กลบับ้ำนแล้ว ยังถือเป็นกำรพัฒนำบคุลกิภำพอกีด้วย 

เรียนรู้ภำษำนำฏศิลป์ เช่น 
จีบยำว ยืนเข่ำ ฯลฯ

อำจำรย์อโนทัย ส้มอ�่ำ และอำจำรย์มัชฌนันทน์ สืบสำยจันทร์
 5 หมู่ 4 วิทยำลัยนำฏศิลป์สุโขทัย ต.บ้ำนกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
อำจำรย์อโนทัย 091-661-5996 อำจำรย์มัชฌนันทน์ 061-782-4945 

เรียนรู้งำนปั้นและเขียนลำยสังคโลก (สุเทพสังคโลก)

เมืองเก่ำ จ.สุโขทัย

ท�ำเครื่องปั้นดินเผำเคลือบเนื้อละเอียด 
ชนดิแตกลำยงำสีเขียวไข่กำ เรียกว่ำ ‘เซลำดอน’

สุเทพสังคโลก : คุณอลงกต สุขดี (หนึ่ง)
203/2 หมู่ 3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร 084-494-8890

เรียนรู ้นำฏศิลป ์ พ้ืนบ ้ำน
สุโขทัย กำรร่ำยระบ�ำลีลำ
ลำยสังคโลกด้วยตัวเอง

เรียนรูก้ำรแต่งกำยของนำฏศลิป์ไทย 

ติดต่อ

วำดลวดลำยแบบสุโขทัย เรียนรู ้กำรวำด
ลวดลำยเครื่องสังคโลกด้วยตัวเอง

กำรผลิตเคร่ืองสังคโลกใน จ.สุโขทัย  
ยังคงมี รูปแบบ ด้ังเดิมและแบบใหม  ่
ที่อำศยัวิธีกำรป้ัน กำรเคลอืบ กำรเขียนสี
และลวดลำยเหมือนในอดีต นักท่องเที่ยว
สำมำรถมำศกึษำเรียนรูรู้ปแบบและลวดลำย
ของเคร่ืองสงัคโลกได้ ก่อนที่จะทดลองป้ัน 
เขียนลวดลำยด้วยตวัเอง

ติดต่อ

สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
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ติดต่อ

เรียนรู้งำนปั้นและเขียนลำยสังคโลก ( โมทนำเซรำมิค)
เกำะตำเลี้ยง จ.สุโขทัย

สร้ำงสรรค์งำนเซรำมิก โดย
ใช ้แรงบันดำลใจจำกเมือง
สุโขทัย 

โมทนำเซรำมิค : คุณเฉลิมเกียรติ บุญคง (อู๊ด)  คุณอนรุักษ์ บุญคง (ไก่)
912 ต.เกำะตำเลี้ยง อ.ศรีส�ำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร 086-443-2628

เรียนรู้ลวดลำยสังคโลกผ่ำนกำรวำดลงผืนผ้ำ

เมืองเก่ำ จ.สุโขทัย

นอกจำกกำรวำดลวดลำยสังคโลกลงบน 
เซรำมิกแล้ว ลวดลำยสังคโลกยังปรำกฏในงำน
หัตถกรรมต่ำงๆ เช่น ผืนผ้ำ เสื้อยืด เป็นต้น  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ ์กับวิ ถี ชี วิต  
ของชำวสุโขทัย มำเรียนรู้ควำมหมำยและควำม
ส�ำคัญของลวดลำยต่ำงๆ พร้อมกับลงมือวำด
ลวดลำยลงบนผนืผ้ำ เสือ้ยืด หรือโคมไฟ

วำดลวดลำยสังคโลกลงผืนผ้ำ เช่น ลำยสัตว์ 
ลำยพืชพรรณ ลำยเรขำคณิต เป็นต้น

บ้ำนปรีดำภิรมย์ : คุณธำรำรัตน์ ปรีดำภิรมย์ (ฝน)
291/1 ม.3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร 095-609-7855

จำกมรดกอันล�้ำค่ำน�ำไปสู ่แรงบันดำลใจ
ในกำรผสมผสำนรูปแบบมำเป็นกำรปั้นและ
สร้ำงสรรค์ลวดลำยของตัวเองจนกลำยเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะตัว

โมทนำเซรำมิคเป็นพ้ืนที่ที่ นักท่องเที่ยว
สำมำรถเข้ำมำเรียนรู ้ ฝึกฝนลงมือท�ำงำน 
เซรำมิกผ ่ำนกำรปั้นด ้วยมือจนออกมำเป ็น 
ผลงำนเซรำมิกร ่วมสมัยที่ มีกลิ่ นอำยของ 
เมืองสุโขทัย

เรียนรู้เทคนิคกำรท�ำเซรำมิก 
ทั้งกำรปั้นด้วยมือ กำรกด 
กำรใช้แป้นหมุน กำรเคลือบ

เรียนรู้ควำมหมำยของลำยต่ำงๆ เข้ำใจถึงที่มำและ
ควำมหมำยของลำยแต่ละลำย

ติดต่อ

สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
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เรียนรู้กำรท�ำเซรำมิกสุโขทัย 

บ้ำนหลุม จ.สุโขทัย

จำกกำรแสวงหำแรงบันดำลใจ
ผ ่ำนพ้ืนทีข่องเมอืงสโุขทยั จนเกิดเป็น 
ผลงำนเซรำมิกที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว  

ซึ่งได้รับแรงบันดำลใจมำจำกสัตว์มงคลของ
สุโขทัยในอดีตที่มีควำมหมำย ควำมส�ำคัญอยู่
ในควำมเชื่ อหรือชี วิตประจ�ำวันของชำวสุโขทัย  
‘กำรป้ันสตัว์มงคลสโุขทัย’ ในรูปแบบของเซรำมกิ
ที่ผ ่ำนกำรปั้น เผำ และเคลือบ ถือเป็นกิจกรรม
ยอดฮิตที่ห้ำมพลำด และยังเป็นงำนศลิปะพ้ืนบ้ำน
ที่มคุีณค่ำทำงประตมิำกรรมของสโุขทัยอกีด้วย 

ลงมือปั้นสัตว์มงคลสุโขทัย นกคุ้ม ปลำพระร่วง รวมถึง
ลำยพืชพรรณต่ำงๆ จำกแผน่กระดำนชนวนสมยัสโุขทัย
ของวัดศรีชุม

เรียนรู้กำรท�ำสังคโลกบ้ำนเกำะน้อย

หนองอ้อ จ.สุโขทัย

ลงมอืท�ำเคร่ืองป้ันดนิเผำสงัคโลก แบบ
บ้ำนเกำะน้อยที่สวยงำมมีเอกลักษณ์
เฉพำะตัว

เรียนรู้กำรประยุกต์และผสมผสำนกำรปั้น กำรเคลอืบ
แบบด้ังเดิมให้เป็นผลงำนเซรำมกิร่วมสมยั

ลองปั้นดินเผำ ขึ้นรูปอิสระเป็นตุ๊กตำ
สงัคโลก

เรียนรู้รูปแบบและควำมเช่ือของ
ชุมชน เกี่ยวกับตุ๊กตำเสียกบำล

บ้ำนเกำะน้อย ข้ึนช่ือว่ำเป็นแหล่งหัตถ
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่ผลิตเคร่ืองป้ันดนิเผำ
หรือเคร่ืองสงัคโลกมำเน่ินนำน นอกจำกกำรค้นพบ
เครื่องปั้นดินเผำแล้ว ยงัพบตุ๊กตำสังคโลกเป็น
จ�ำนวนมำกอกีด้วย

เกศอนงค์ พูลดี เป็นคนในพ้ืนที่บ้ำนเกำะน้อย
ที่ยึดอำชีพชำ่งป้ันเครื่องสงัคโลกมำเป็นเวลำนำน 
นอกจำกจะสำมำรถบอกเล่ำประวตัคิวำมเป็นมำ
ของชุมชนในฐำนะที่ชุมชนผลิตเคร่ืองสังคโลกที่
ส�ำคัญแล้ว นักท่องเที่ยวยังสำมำรถเรียนรูก้ำรท�ำ
สงัคโลกแบบบ้ำนเกำะน้อย และควำมเชื่อของชุมชน

คุณเกศอนงค์ พูลดี
139/1 ม.1 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนำลัย จ.สุโขทัย 64130
โทร 095-314-1380

ติดต่อ

คุณภำรุจีร์ บุญชุ ่ม (ปุย)
Facebook : Ceramic Puipood
170/5 หมู่ 1 ต.บ้ำนหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 089-484-9136

ติดต่อ

สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
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ติดต่อ

เรียนรู้กำรท�ำพระเครื่องเมืองสุโขทัย 

เมืองเก่ำ จ.สุโขทัย

พระพิมพ์ของเมืองสุโขทัยที่ขุดพบจ�ำนวน
มำกกว่ำ 450 พิมพ์ทีร่วบรวมไว้โดย ‘บ้ำนพระพิมพ์ 
ลักษมณศิลป์’ ถือเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม
ที่ส�ำคัญของเมืองสุโขทัย นอกจำกที่ น่ีจะเป็น
แหล่งเรียนรู้รปูแบบและลกัษณะทำงศลิปะของ
พระพิมพ์แบบต่ำงๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้
เรียนรู้กำรเตรียมดนิ กำรพิมพ์พระ และกำรเผำ 
เพ่ือให้ ได้พระพิมพ์ดินเผำเน้ือแกร่ง และ
ร่วมท�ำกิจกรรมพิมพ์พระที่ ไม่ใช่แค่กำรเข้ำสู่
กระบวนกำรเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
แต่ยังได้มส่ีวนร่วมในกำรสบืต่อพระพุทธศำสนำ
ตำมคตโิบรำณของไทยที่นิยมท�ำพระพิมพ์ดนิเผำ 

เรียนรู้และเข้ำใจ อุดมคติของกำรพิมพ์พระในสมัยสุโขทัย

บ้ำนพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ : คุณณรงค์ชัย โตอินทร์ (พี่กบ)  คุณญำณภัทร์ โตอินทร์ (พี่แก้ม)

51/7 หมู่ 8 บ้ำนเชตุพน ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร 089-643-6219  081-197-0535

เรียนรู้กำรท�ำอำหำรพื้นบ้ำนด่ำนซ้ำย

ด่ำนซ้ำย จ.เลย

ด่ำนซ้ำยเป็นเมืองในหุบเขำ ที่อยู่ระหว่ำง
รอยต่อของวัฒนธรรมล้ำนช้ำง ล้ำนนำ และ
สยำม จึงมวีฒันธรรม ควำมเชื่อที่ผสมผสำน
และมลีกัษณะจ�ำเพำะ โดยเฉพำะอำหำรมคีวำม
โดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะถ่ิน 

แม่ค�ำพัน อ่อนอุทัย ครูภูมิปัญญำไทย 
รุ่นที่ 7 ด้ำนโภชนำกำร ซึ่งมีควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนกำรท�ำอำหำรจะเป็นผูใ้ห้ควำมรูกั้บนักท่องเทีย่ว 
ทีส่นใจ ‘กำรกินอยู่อย่ำงคนด่ำนซ้ำยไทเลย’

ลงมอืปรุงส�ำรับพ้ืนบ้ำนเมอืงด่ำนซ้ำย เช่น ส้มต�ำ
น�ำ้ผกัสะทอน แจ่วปลำ ฯลฯ

คุณค�ำพัน อ่อนอุทัย
162 หมู่ 1 ต.นำดี อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย
โทร 042-087-450  087-217-8104

ทดลองพิมพ์พระ ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม

เรียนรู้กำรท�ำน�้ำผักสะทอน น�้ำที่
เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองปรุงรส 
เพ่ิมควำมอร่อยให้ทุกเมนู ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญำของชำวด่ำนซ้ำย

ติดต่อ

สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
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ติดต่อ

เรียนรู้กำรท�ำผ้ำห่มนวมเชียงคำน

เชียงคำน จ.เลย

เมอืงเลยได้ชื่อว่ำเป็นจังหวดัที่มคีวำมหนำว
ที่สุดในประเทศไทย และด้วยภูมิประเทศ 
อำกำศที่แห้งแล้งและหนำวเย็น เมืองเลยจึง
เป็นพ้ืนที่ปลูกฝ้ำยที่มีคุณภำพ ‘ผ้ำห่มนวม
เชียงคำน’ เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีชื่อเสียง
มำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กำรน�ำดอกฝ้ำย
มำแปรเปลี่ยนเป็นผืนผ้ำนวมที่ ให้ควำมอบอุ่น 
เป็นกรรมวิ ธีที่ดูเรียบง่ำยแต่น่ำมหัศจรรย์ 
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กำรท�ำผ้ำห่มนวม  
งำนฝีมือที่เป็นภูมิปัญญำของชำวเชียงคำนที่
สืบทอดมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เรียนรู้กำรท�ำผ้ำห่มนวมเชียงคำน ตัง้แต่กำรปแูผน่ฝ้ำยจนกลำย
มำเป็นผ้ำห่มนวมฝ้ำย

ร้ำนสุณีพร : จ่ำเอก ทองหล่อ เสวตวงษ์
215 หมู่ 2 ถนนศรีเชียงคำน ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย 42110โทร 042-821-468

เรียนรู้กำรท�ำตุงค่ำคิง วัดพระเกิด

ในเวียง จ.น่ำน

ตงุ คือ ธงแขวนในวฒันธรรมล้ำนนำ ที่ ใช้ในกำร
ประดบัหรือประกอบพิธีกรรม ตงุล้ำนนำมหีลำยรูปแบบ 
อำจท�ำด้วยกระดำษ ผ้ำ ไม้หรือโลหะ ชำวน่ำนมคีวำมเช่ือ 
ว่ำกำรท�ำ ‘ตุงค่ำคิง’ (ตุงก้ำคิง) ที่มีขนำดควำม
ยำวเท่ำกับควำมสงูของผูท้�ำ เป็นกำรท�ำเพ่ือสะเดำะ
เครำะห์  

กำรท�ำตงุค่ำคิง ถือเป็นกิจกรรมที่ โดดเด่นของ
ชุมชนวดัพระเกิด จ.น่ำน เพรำะเปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้ศกึษำเรียนรู้ควำมหมำย ควำมส�ำคัญของตงุค่ำคิง
ผำ่นกำรลงมอืท�ำด้วยตวัเอง เมือ่ท�ำเสร็จก็จะได้ถวำย
ตงุให้กับพระสงฆ์ที่วดัตำมพิธีกรรมของชำวล้ำนนำ 

ท�ำตุงค่ำคิง ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นตุงที่มีควำมยำวเท่ำกับควำมสูงของผู้ท�ำ

ชุมชนวัดพระเกิด : คุณสุชำดำ วัชรำคม
วัดพระเกิด ต.ในเวียง อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน
โทร 081-882-3188

เรียนรู้วิ ถีชีวิตคนเชียงคำน ผ ่ำนกำรท�ำกิจกรรมร่วมกับ
คนในพื้นที่ เรียนรู้ควำมหมำยควำมส�ำคัญ ของตุงค่ำคิง 

ติดต่อ

สนุกกับกำรลงมอืท�ำ

สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
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การพัฒนำาองคำ์คำวามรู้ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์

กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เฉพำะทำง

เรียนรู้กำรท�ำลูกปัดแบบโบรำณ

อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เมอืงโบรำณอูท่อง จ.สพุรรณบรีุ นอกจำก
จะเป็นที่ตั้งของเมืองโบรำณในยุคทวำรวดีแล้ว  
ยังค้นพบลูกปัดโบรำณจ�ำนวนมำกที่แสดง 
ให้เห็นถึงกำรตดิต่อสมัพันธ์กับอำณำจักรส�ำคัญ
ของโลก ซึ่งลูกปัดที่พบมีทั้งที่ผลิตจำกดินเผำ 
กระดูกสตัว์ หิน แก้ว และทองค�ำ

กำรเรียนรู้กำรร้อยลกูปัดและกำรผลติลกูปัดแก้ว
เป็นกิจกรรมที่ห้ำมพลำด เพรำะนักท่องเที่ยวจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญ
ของลกูปัดทวำรวดี 

ร้อยลูกปัดทวำรวดี เรียงร้อยออกมำในรูปแบบสมัยใหม่

ชมกำรผลิตลูกปัดโบรำณ ขั้นตอนกำรผลิตลูกปัดโบรำณเมือง
อู่ทอง อำณำจักรทวำรวดี

ติดต่อ

คุณสมนึก ทองรักชำติ
1111/2 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร 086-393-5353

กำรท�ำลกูปัดแก้ว ทดลองท�ำลกูปัดแก้วเพ่ือพิสจูน์ฝีมอืของตวัเอง

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ถือเป็นเรื่องใหม่ จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ให้กับชุมชน ด้วยกำรจัดอบรมและให้ควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงเจ้ำของกิจกรรมที่ ได้รับ
คัดเลอืก เจ้ำหน้ำที่ ในพ้ืนที่พิเศษ และคณะท�ำงำนโครงกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

เ พ่ื อ ส ร ้ ำ ง ค ว ำ ม 
สมัพันธ์ระหว่ำงเครือขำ่ย  
แ ล ะ ศึ ก ษ ำ เ รี ย น รู ้

กระบวนกำรจัดกำร ปัญหำ ข้อจ�ำกัดและ
อปุสรรคของแต่ละกิจกรรม เพ่ือที่จะได้น�ำมำ
ปรับใช้หรือหลีกเลี่ยงในกำรด�ำเนินกิจกรรม
ของตน

อบรมให ้ควำมรู ้  ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ในแต่ละพื้นที่ และ

เสริมสร้ำงศักยภำพของกิจกรรมแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบของกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกิจกรรมและระหว่ำงพื้นที่

คณะท�ำงำนฯ และเจ้ำของ
กิจกรรมร่วมกันศึกษำเรียนรู ้ 
รูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ ในต่ำงประเทศ 
แล้วน�ำแนวทำงมำพัฒนำกิจกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของตวัเอง 
เช่น เกำะบำหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ได้เรียนรู้
เก่ียวกับผลของกำรท่องเทีย่วทีม่ต่ีอวฒันธรรม 
และกำรปรับตวัใหม่ ด้วยกำรน�ำเสนอกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวที่เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยว 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในประสบกำรณ์ทำงศิลปะ
และวฒันธรรมของบำหล ีเช่น ท�ำเคร่ืองเซ่นไหว้ 
เต้นร�ำแบบบำหล ีเป็นต้น

กำรเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ในต่ำงประเทศ

สนุกกับกำรลงมอืท�ำ
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หลังจำกที่ ได้ศึกษำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์แล้ว 
มำดูกันดีกว่ำว่ำ คณะท�ำงำนฯ พบเจอปัญหำในเรื่องอะไรบ้ำง

บทเรียนำของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์

ปัญหำของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

ทบทวนและสร้ำงกระบวนกำรที่จะส่งมอบประสบกำรณ์ทั้งหมดให้กับผู้เรียนรู้

รูปแบบของกำรอบรม

เรียงล�ำดบัควำมรู้ในกิจกรรมของตนเองอย่ำงเป็นขัน้ตอน เรียงตำมควำมยำก-ง่ำยของควำม
เข้ำใจ หรือเรียงตำมกระบวนกำรในกำรลงมอืปฏิบัต ิพร้อมกับประเมนิระยะเวลำและข้อจ�ำกัด
ในเรื่องต่ำงๆ
ลงมือทดลองเขียนหลักสูตรกำรเรียนรู้ในกิจกรรมของตนเอง ในประเด็นควำมรู้ วิธีกำร
ถ่ำยทอด และกำรวัดผลควำมรู้
คณะท�ำงำนฯ ร่วมมือกับเจ้ำของกิจกรรมจัดท�ำหลักสูตรกำรเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมร่วมกัน 

กำรสื่อควำมหมำยเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เข้ำใจอย่ำงลกึซึง้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นเร่ืองยำก 
เพรำะนักท่องเที่ยวมคีวำมแตกต่ำงหลำกหลำย

ในกรณีที่ นักท่องเที่ยวมีควำมสนใจ แต่มี
ควำมรู้ในกิจกรรมที่สนใจลงมอืท�ำจ�ำกัด ย่ิงหำก 
ผู ้ถ่ำยทอดทักษะซึ่งเป็นเจ้ำของวัฒนธรรม
ในท้องถ่ินไม่มีวิ ธีกำรถ่ำยทอดที่ ชัดเจนและ 
เป็นระบบ ก็จะท�ำให้กำรถ่ำยทอดไม่ประสบ 
ผลส�ำเร็จ ท้ำยที่สุดกิจกรรมที่ ได้เรียนรู้และ
ลงมือท�ำก็ไม่น�ำไปสู่ควำมจดจ�ำประทับใจ

ดังน้ัน เจ้ำของกิจกรรมจ�ำเป็นต้องมีควำม
ชัดเจนในเน้ือหำหรือทักษะของควำมรู้และ
มีควำมจัดเจนในวิธีกำรถ่ำยทอด เพ่ือที่จะ
สำมำรถส่งต่อควำมรู้ได้อย่ำงเป็นระบบ

จำกบทเรียนและปัญหำของกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ คณะท�ำงำนฯ  
จึง ได ้ จั ดอบรมเร่ือง ‘กำรสร ้ ำง
หลักสูตรกำรเรียนรู้’ เพ่ิมเติมให้กับ
เจ้ำของกิจกรรมในทกุพ้ืนที ่โดยมเีป้ำหมำย
เพ่ือให้เจ้ำของกิจกรรมท�ำควำมเข้ำใจ
ถึงเน้ือหำขององค์ควำมรู้หรือทักษะ 
ที่ตนเองมีอยู่และพร้อมที่จะถ่ำยทอด
ให้กับนักท่องเที่ยว
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ใคำรคำือนำักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์
Creative Tourist?

มำดูกันดีกว่ำว่ำนักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์นั้นเป็นอย่ำงไร 

คริสปิน เรยมอนด์ หน่ึงในผู้ก่อตั้งแนวควำมคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ได้ให้นิยำมว่ำ 
“นักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ไม่ใช่บุคคลที่บริโภคกำรท่องเที่ยวอย่ำงเนิบๆ แต่เป็นนักท่องเที่ยว 
ที่กระตือรือร้นในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของประเทศหรือชุมชนที่เข้ำไปเยี่ยมเยือน”

จุดเด่นของนักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

นักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ พร้อมที่จะ
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ ลงมือท�ำและ
มีควำมสุข เพ่ือที่จะได้บรรลุกำรพัฒนำควำม
สำมำรถใหม่ๆ ของตนเอง ซึ่งแตกต่ำงกับ 
นักท่องเที่ยววฒันธรรมที่จะสนใจกำรเย่ียมชม
ห้องท�ำงำนหรือโรงงำนเซรำมิก

กลุม่ baby-boomers กลุม่คนที่เกิดในชว่ง พ.ศ. 
2498-2507 กลุ่มคนที่เพิ่งเข้ำสู่วัยเกษียณอำยุ
กลุม่ชว่งอำยุต�ำ่กว่ำ 30 ปี มกัเป็นกลุม่นักเรียนที่
ใช้เวลำว่ำงระหว่ำงก�ำลังรอเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย
กลุ่มคนทุกช่วงอำยุที่สนใจเรียนรู้ในวัฒนธรรม
ในมิติต่ำงๆ

คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

มีควำมเต็มใจที่จะก้ำวออกมำจำกวิถีกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเดิม
ค้นหำทำงเลือกใหม่
มองหำประสบกำรณ์จริงในวันหยุดพักผ ่อนที่สร้ำงสัมพันธภำพ กำรมีส่วนร่วม  
กำรเรียนรู้และกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยใน
ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำทักษะของตนเอง
คำดหวังประสบกำรณ์ที่เปิดโอกำสให้มีปฏิสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่น
ใช้ประสบกำรณ์จำกกำรท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของตนเอง

หมำยเหตุ : กำรจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในปัจจุบัน ยังคง

มีลักษณะกว้ำงๆ และไม่ชัดเจน และจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรศึกษำต่อไป 

3 ช่วงวัยของนักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
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ท�ำอย่ำงไรให้ชุมชนเกิดควำมย่ังยืน

สร้ำงควำมต้องกำรให้นักท่องเที่ยวอยำก
เข้ำมำเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน โดย
สร้ำงสรรค์กิจกรรมให้นักท่องเทีย่วได้เข้ำไปมส่ีวนร่วม 
กับชุมชน 

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้เวลำอยู่ในชุมชนนำนขึน้  
ท�ำให้เกิดควำมต้องกำรด้ำนอื่นๆ ตำมมำ เช่น 
อยำกลิ้มรสอำหำรท้องถ่ิน นอนโฮมสเตย  ์
ในชุมชน ท่องเที่ยวสถำนที่ต่ำงๆ โดยมีคนใน
ชุมชนเป็นไกด์พำเที่ยว เป็นต้น 

ท�ำให้เกิดกำรกระจำยรำยได้อย่ำงสม�่ำเสมอ 
ชุมชนมีรำยรับโดยตรงจำกนักท่องเที่ยว คนใน
ชุมชนได้รับประโยชน์อย่ำงแท้จริง

แนำวคำิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์

Creative Thinking

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์จะท�ำให้ชุมชน
เกิดควำมย่ังยืนได้ เพรำะชุมชนจะมนัีกท่องเที่ยว 
เดินทำงมำเที่ ยวได ้ตลอดทั้ งป ี  ไม ่ต ้อง
รอเทศกำลเพ่ือมำเรียนรู ้ ท�ำควำมเข ้ำใจ 
วิถีชุมชน ผำ่นกำรพูดคุยท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน  
เกิดเป็นประสบกำรณ์ที่สำมำรถน�ำไปสร้ำงสรรค์ 
ต่อยอดได้ ซึ่งสร้ำงควำมสุขให้กับนักท่องเที่ยว
และชุมชน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์
ท�ให้ชุมชนำเกิดคำวามยั่งยืนำได้อย่างไร

Creative Tourism Authenticity
Participate
Experiences

Spirit of place
Way of life

Everyday life

รูปแบบควำมคิดของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

แกนหลักของชุมชน คือ ‘คุณค่ำของวิถีชีวิต’

ชุมชนต้องมุ่งเน้นให้ควำมส�ำคัญใน ‘คุณค่ำ’ ของชุมชน เพ่ือให้ด�ำรงอยู่ได้ด้วย
ตนเอง ไม่ใช่อยู่ด้วยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเที่ยวในชุมชน
ชุมชนที่ ย่ังยืนด้วยกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์คือ ชุมชนที่สำมำรถรักษำ
ควำมเป็นเน้ือแท้ (Authenticity) เพ่ือเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำ 
ท่องเที่ยวในชุมชน เรียนรู้ชุมชนผ่ำนกำรท่องเที่ยว

Creative tourism

Creative Product
Creative Routeวิถีชีวิต 

ประจ�ำวันโฮ
มส

เต
ย ์

ร้ำ
นอำ

หำร กำรน�ำเที่ยว ของที่ระลึก

เน้น

โดย

ซึ่ง



เชิญชวนมำดูไอเดียเจ๋งๆ ของต่ำงประเทศที่น�ำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์มำต่อยอดเป็นธุรกิจ ซึ่งแต่ละ 
ไอเดียอำจน�ำไปสูแ่รงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ๆ 
ให้กบักจิกรรมทอ่งเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์ของคณุให้น่ำสนใจ
และเต็มไปด้วยควำมประทับใจมำกขึ้น 

Creative Ideas
ไอเดียต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

มำดูกันเลยว่ำมีไอเดียสร้ำงสรรค์อะไรบ้ำง 
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Nelson เป็นเมอืงบนเกำะทำงใต้ของประเทศนิวซแีลนด์ ที่มทีวิทัศน์แสนสวยงำม 
และมวีฒันธรรมที่สร้ำงสรรค์ของชนพ้ืนเมอืงชำวเมำรี

Creative Tourism in New Zealand
Nelson เมืองแห่งทิวทัศนำ์และงานำฝีมือ

ชำวเมำรีมขีองดีอยำกบอกต่อ

เอกลักษณ์ของชำวเมำรีเป็นผลมำจำกกำรผสมผสำนระหว่ำงวัฒนธรรม 
ชำวพอลนีิเซยี (Polynesians) และชำวยุโรป ซึง่มคีวำมช�ำนำญด้ำนงำนฝีมอื 
โดยเฉพำะกำรแกะสลกัและสำนทอ 

กิจกรรมที่ห้ำมพลำด

เรียนรู้กำรแกะสลักเคร่ืองประดับ
สัญลักษณ์เมำรีจำกกระดูกวัว กับ
เวิร์คช็อป Bone Craving in 
Nelson ที่ ได้รับเลอืกเป็นกิจกรรม
ห้ำมพลำด

แกะสลกัเคร่ืองประดบั

เรียนรู้กำรย้อมผ้ำขนสัตว์ ในทุกขั้นตอน แม้ไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน  
แต่รับรองได้ว่ำจะได้ผลงำนที่สวยสะดดุตำกลบับ้ำนแน่นอน

ย้อมผ้ำขนสตัว์นิวซแีลนด์

เรียนรู้ประเภทของไม้ในท้องถ่ิน 
รวมถึงสอนกำรกลงึไม้ที่ ไม่ใช้แล้ว
ให้กลำยเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ 
เชน่ ช้อน ถ้วย ชำม เป็นต้น

กลงึท่อนไม้ให้เป็นของใช้
ลงมอืสำนทอเสือ่และตะกร้ำ ด้วย
วิธีสำนทอแบบชำวเมำรีด้วยใบป่ำน
นิวซแีลนด์

สำนทอตำมแบบฉบบัชำวเมำรี

Kanazawa เป็นเมอืงหลวงของจังหวดั Ishikawa ประเทศญีปุ่น่ เป็นเมอืงช้ันน�ำด้ำนกำรท่องเทีย่ว  
โดย UNESCO แต่งตัง้ให้เมอืง Kanazawa เป็นหน่ึงในประเทศเครือข่ำย Creative Cities 

Network ในกลุม่ของงำนฝีมอืและศลิปะพ้ืนบ้ำน

Creative Tourism in Japan
Kanazawa เมืองแห่งงานำฝีมือและศิลปะพื้นำบ้านำ

สมัผสัประสบกำรณ์พ้ืนบ้ำนแบบด้ังเดิม

ลองท�ำทองค�ำเปลว

เรียนรู้กำรท�ำทองค�ำ
เปลวที่มคุีณภำพสงู

เล่นซำมเิซน็
เคร่ืองดนตรีส�ำคัญ 
ที่ขำดไม่ได้ส�ำหรับเขต
เกอชิำ

ชิมและลงมอืต้มสำเก

เพลิ ด เพลิน ไป กับ
กำรเรียนรู ้กำรต้ม
สำเก และชิมสำเกที่
มรีสชำตเิย่ียม

ลองหดัท�ำงำนหัตกรรมด้วยตวัเอง

นำงำ-มำจิ ยูเซนคัง 
(ศนูย์ผ้ำไหมยูเซน)

เรียนรู ้กำรลงสีผ ้ ำ ไหม และวิ ธีกำร 
สวมชุดกิโมโน

โทโบ โซจู 
(เวิร์คช็อปเคร่ืองเคลอืบ)

ทดลองเขี ยนสี  วำดลวดลำยลงบน 
เคร่ืองเคลอืบดูทำนิในบรรยำกำศสบำยๆ 

รำเมนหมำยเลข 8
หรือฮะจิบังรำเมนที่คนไทย
เรำคุ้นเคย เคลด็ลบัของควำม
อร่อยคือ ปริมำณผกั น�ำ้ซุปที่
เค่ียวจำกกระดกูหมแูละไก่ 

เรียนรู้วฒันธรรมอำหำรแบบ Kaga

ลิม้รสขนมหวำนญีปุ่น่
เรียนรู้วิธีกำรท�ำขนมจำกเมือง 
ที่ข้ึนช่ือว่ำเป็นแหล่งผลติขนมที่
ดีที่สดุในญีปุ่น่สมยัเอโดะ
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Porto Alegre เป็นเมอืงทำงตอนใต้ของประเทศบรำซลิ ที่มกีำรผสมผสำนทำงวฒันธรรมมำกมำย

Creative Tourism in Brazil
Porto Alegre เมืองแห่งวัฒนำธรรมที่ทรงคำุณคำ่า

สมัผสักับวิถีคำวบอยแห่งบรำซลิ

ประชำกรส่วนใหญ่ในเมืองน้ีคือ ‘ชำวเกำโช่’ (Gaucho) ที่มีวิถีชีวิตคล้ำยกับคำวบอย
ในอเมริกำเหนือ นักท่องเที่ยวจะสำมำรถเข้ำไปเรียนรู้วิถีชีวิตและศลิปะวฒันธรรมของ 
ชำวเกำโชท่ี่เตม็ไปด้วยเสน่ห์ที่น่ำหลงใหล

งำนหตัถกรรม
เรียนรู้วิธีกำรเย็บปักผ้ำลวดลำยมนัดำลำ 
(Mandalas) ลวดลำยดอกไม้ที่งดงำม
และมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวั

ทดลองท�ำอำหำรท้องถ่ิน

เรียนรู้สูตรลับในกำรเตรียมเมนูชูรัสโซ่ 
(Churrasco) บำร์บีคิวสไตล์บรำซลิ หรือ
จะเป็นชิมำเฮำ (Chimarrao) เคร่ืองดืม่
สมนุไพรเพ่ือสขุภำพของชำวพ้ืนเมอืง

สบืสำนวฒันธรรมด้วยกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

ได้มกีำรขยำยจ�ำนวนผลติภัณฑ์ บริกำร และกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
อยู่ตลอดเวลำ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนผูป้ระกอบกำรรำยเลก็ให้เข้ำร่วมโครงกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือเป็นกำรเชิดชูวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ให้เป็นที่รู้จักแก่สำยตำชำวโลก

ตั้งแต่เวิร์คช็อปท�ำของช�ำร่วย หรือกำร
ประดษิฐ์กระเบือ้งตำมสไตล์ อนัตอนี เกำดี 
(Antonio Gaud�i) สถำปนิกช่ือดังชำว
สเปนที่มเีอกลกัษณ์เฉพำะตวั 

ทดลองท�ำงำนศลิปะ

เมอืงบำร์เซโลน่ำ ประเทศสเปน เป็นเมอืงที่่เตม็ไปด้วยควำมหลำกหลำย
และเอกลกัษณ์ทำงวัฒนธรรม อำหำร และควำมงดงำมทำงศลิปะ

Creative Tourism in Spain
Barcelona เมืองแห่งศิลปะแสนำสวยงาม

กิจกรรมแนะน�ำ

เรียนรู้กำรเต้นแบบซลัซำ่ที่มลีลีำสดุเซก็ซี่
สนุกกับกำรเต้นซลัซำ่

กิจกรรมพำเที่ยวรอบเมอืงพร้อมชำ่งภำพมอือำชีพที่จะสอนคุณ
ถ่ำยภำพสถำนที ่ และผูค้นภำยในเมอืง เพ่ือให้ได้ภำพควำมทรงจ�ำ
ที่เหนือค�ำบรรยำยกลบัไป

เดนิเที่ยวสมัผสัวฒันธรรม

ศกึษำวิธีกำรปรุงอำหำรตำมแบบฉบบักำตำลญุญำ (Catalunya) 
เรียนรู้กำรปรุงอำหำรแบบท้องถ่ิน

หำกอยำกแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมโดยตรงจำก 
คนท้องถ่ินแบบใกล้ชิด แนะน�ำให้นอนพักโฮมเสตย์ของคนท้องถ่ิน เพรำะ
พวกเขำต้องกำรแลกเปลีย่นเร่ืองรำวทำงวฒันธรรมกับนักท่องเที่ยวเช่นกัน

กิจกรรมแนะน�ำ



มาเล่นำเกมทดสอบคำวามจ�กันำ
คำุณจดจ�กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์ได้ดีแคำ่ไหนำ?

เฉลย

1. เรียนรู้ลวดลำยสงัคโลกผำ่นกำรวำดลงผนืผ้ำ จ.สโุขทัย
2. เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมจำม จ.ตรำด
3. เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้ำน จ.ชลบุรี
4. เรียนรู้นำฏศิลป์สุโขทัย จ.สุโขทัย
5. เรียนรู้งำนปั้นและเขียนลำยสังคโลก จ.สุโขทัย
6. เรียนรู้กำรท�ำอำหำรพื้นบ้ำนด่ำนซ้ำย จ.เลย

7. เรียนรู้งำนปั้นและเขียนลำยสังคโลกแบบร่วมสมัย จ.สุโขทัย
8. เรียนรู้กำรท�ำผ้ำห่มนวมเชียงคำน จ.เลย
9. เรียนรู้กำรท�ำเซรำมิกสุโขทัย จ.สุโขทัย
10. เรียนรู้กำรท�ำลูกปัดแบบโบรำณ จ.สุพรรณบุรี
11. เรียนรู้กำรท�ำสังคโลกบ้ำนเกำะน้อย จ.สุุโขทัย
12. เรียนรู้กำรท�ำตุงค่ำคิง วัดพระเกิด จ.น่ำน
13. เรียนรู้กำรท�ำพระเครื่องเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

10.

11.

12.

13.

8.

7.

6.

9.

2.

3.

1.

4.

5.

Quiz
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นำภ-พัฒนำ์กรณ์ เจียมวิริยะกุล
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ

ด้วยควำมชื่นชอบในกำรเดินทำงท่องเที่ยวเป็นทนุเดมิ ประกอบกับกำรรับบทบำทเป็นพิธีกรใน
รำยกำรทั่วถ่ินแดนไทย ที่พำไปเรยีนรู้และสมัผสัวิถีชีวิตที่แท้จริงของชุมชน ท�ำให้ ‘คุณนภ-พัฒนกรณ์ 
เจียมวิริยะกุล’ มโีอกำสได้ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือเรียนรู้และสร้ำงประสบกำรณ์ที่แท้จริงกับชุมชน
บอ่ยคร้ัง จนค้นพบว่ำกำรท่องเที่ยวแบบน้ีมเีสน่ห์และมดีีกว่ำกำรท่องเที่ยวแบบเดมิๆ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์
ด้วยใจรัก

ผมชอบเดินทำงท่องเที่ยว
มำตั้งแต่เด็ก ซึ่งแต่ก่อนจะ 
ท่องเที่ยวแบบเขำไปไหนเรำไป
ด้วย ที่ ไหนดังเรำไปบ้ำง พอมำ
เป็นพิธีกรรำยกำรทัว่ถ่ินแดนไทย 
ท�ำให้ผมได้รู้ว่ำยังมกีำรท่องเทีย่ว
ที่แตกต่ำงไปจำกกำรท่องเที่ยว
แบบเดมิๆ เชน่ กำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ เป็นต้น พอได้
มำเที่ยวแบบน้ีก็ชอบมำกเพรำะ
ได ้แลกเปลี่ยนเร่ืองรำวกับ
คนในพ้ืนที่เกิดควำมสมัพันธ์ที่
ดีต่อกัน ได้เรียนรู้ประสบกำรณ์ 
ใหม่ๆ แล้วยังเป็นกำรสร้ำง
ควำมสขุให้กับนักท่องเที่ยวและ
เจ้ำของพ้ืนที่ด้วยคือ สขุทั้งเขำ
และเรำ

ข้อดีของการท่องเท่ียวเชงิ
สร้างสรรคำ์

กำรท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์ 
จะมคีวำมพิเศษกว่ำกำรท่องเทีย่ว
แบบอื่นๆ คือไปเที่ยวและลงมอื
ท�ำกิจรรม ซึ่งเรำสำมำรถน�ำ
ประสบกำรณท์ี่ ได้มำปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน อย่ำงแต่ก่อน
ผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยคุยกับใคร
พอไปเทีย่วแบบน้ีต้องเข้ำไปพูดคุย
ท�ำกิจกรรมร่วมกับชำวบ้ำน 

ก็ท�ำให้ผมกล้ำเข้ำไปคุยกับคน
เกิดควำมอ่อนโยนมำกขึน้ หรือ
เร่ืองของกินของใช้ เชน่ อำหำร
ก็ได้รู้เทคนิคมำกมำยที่สำมำรถ
น�ำไปบอกต่อหรือท�ำให้คนที่
เรำรักได้ทำน นอกจำกเป็นกำร
สร้ำงประโยชน์ให้กับตวัเองแล้ว  
คนในพ้ืนทีก็่เกิดควำมภำคภูมิใจ 
ในสิ่งที่ เขำมี ท�ำให้เข้ำใจถึง
คุณค่ำและร ่วมกันอนุรักษ ์
พัฒนำต่อไป

คำวามประทับใจ
ป ัจ จุ บันผมเห็นแหล ่ ง

ท่องเที่ยวหลำยแห่งเริ่มปรับ
รูปแบบกำรท ่อง เที่ ย ว ให ้
สร้ำงสรรค์มำกขึ้น ซึ่งที่ที่ผม
ประทับใจคือ โรงงำนเซรำมิก 
เถ้ำ ฮง ไถ่ จ.รำชบุรี เพรำะเขำ
สำมำรถน�ำสิง่ที่มอียู่มำปรับให้
น่ำสนใจมำกขึ้น โดยที่ ไม่ต้อง
ปรับเปลีย่นตำมสภำพแวดล้อม
ที่เปลีย่นไป เปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้ำไปเรียนรู้และลงมือท�ำโอ่ง 
ในแบบฉบับของเขำ ซึ่งจะมี
คนในพ้ืนที่เป็นคนคอยสอนก็
ท�ำให้คนในพ้ืนที่มอีำชีพ ผมคิด
ว่ำกำรจะท�ำแบบน้ี ได้ คนใน
พ้ืนที่ต้องมีควำมรัก ควำมคิด
ริเร่ิม และควำมมจิีตส�ำนึก
อย่ำงมำก

ฝากถึงนัำกท่องเที่ยวและ
เจ้าบ้านำ

ผมไม่อยำกให้หลำยๆ คน
มองว่ำกำรท่องเที่ยวคือกำร
ออกไปหำซื้อควำมสุขด้วยกำร
ใช้เงนิอย่ำงเดยีว แต่อยำกให้มอง
ว่ำกำรท่องเที่ยวช่วยท�ำให้เกิด
ควำมสขุ สขุที่ ได้ไปหำ สขุที่ ได้
ไปรู้จัก และได้ไปเรียนรู้มำกกว่ำ 
และอยำกให้ช ่วยกันส่งเสริม
เร่ืองกำรไม่เข้ำไปเปลี่ยนแปลง
หรือท�ำลำยสถำนที่ท่องเที่ยว 
เพรำะเด๋ียวน้ีเรำไปเที่ยวแบบ
แย่งกันกิน แย่งกันใช้ ซึ่งอำจ
ท�ำให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงทำง
ธรรมชำติหรือวัฒนธรรมได้ 
ส่วนเจ้ำของพ้ืนที่ต้องพยำยำม
ไม่วิ่ งตำมกระแสของสังคม 
อยำกให้เห็นคุณค่ำในสิง่ที่มแีละ
ดงึเสน่ห์ เอกลกัษณ์ออกมำให้
คนทั่วโลกได้รู้จักและอยำกเข้ำ
มำเรียนรู้
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จุดประกายไอเดียจากสิง่ทีม่ี
  ด้วยควำมที่เรำเป็นแม่ค้ำอยู่
ที่อทุยำนประวตัศิำสตร์สโุขทัย 
ซึ่ ง เป ็นที่ จั ดงำนประเพณี 
เผำเทียนเล่นไฟ ในงำนจะ
ประดบัด้วยโคมไฟมำกมำยเลย
ปิ๊งไอเดียเอำโคมไฟมำเพ้นท์
ลวดลำยสังคโลก เพรำะยังไม่
เคยเห็นใครท�ำมำก่อน ปรำกฏว่ำ
ได้รับคัดเลือกให้มีกำรพัฒนำ
กิจกรรมต่อไป โดยมเีจ้ำหน้ำที่
ของ อพท. และทีมอำจำรย์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เป็นพ่ีเลี้ยงร่วมพัฒนำและให ้
ค�ำแนะน�ำ

สบืค้ำนำและทดลองอย่างตัง้ใจ
  เรำไม่ได้มีอำชีพท�ำเคร่ือง
สังคโลกมำก่อน จึงต้องไป
สบืค้นควำมหมำยของลวดลำย
แต่ละลำย พร้อมกับคิดว่ำ
จะท�ำอย่ำงไรให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท�ำ
กิจกรรมโดยได้ประโยชน์อย่ำง
แท้จริง ก็มกีำรลองผิดลองถูก
หลำยคร้ัง จนให้ชำวบ้ำนที่เป็น
ช่ำงเขียนลำยสังคโลกมำแกะ
ลำยให้ทีละเส้น จำกเส้นแรก
จนเส้นสดุท้ำยออกมำเป็นหน่ึง

ลำย แล้วก็ลองวำดดูสรุปว่ำ
แม้ไม่มีทักษะกส็ำมำรถวำดได้
ด้วยตวัเอง

สร้างคำณุค่ำาจากเรือ่งราว
  กำรดึงคุณค่ำจำกกิจกรรม
ที่ท�ำคือ กำรบอกเล่ำเรื่องรำว
และควำมหมำยของลวดลำย
แต่ละลำยถ้ำวำดปลำโดยที่ ไม่รู้
ควำมหมำยหรือเร่ืองรำวก็จะได้
ปลำที่ ไม่มคีวำมหมำยกลบับ้ำน
ไปหน่ึงตัว แต่ถ้ำรู้ว่ำท�ำไมถึง
ต้องวำดปลำ ปลำสื่อถึงอะไร 
ควำมยำกง่ำยควำมสวยงำม
ในกำรวำดปลำของสุ โขทั ย 
แตกต่ำงจำกที่อื่นอย่ำงไร ซึ่ง
คุณค่ำมันมำจำกกำรที่เรำบอก
เล่ำอธิบำยให้นักท่องเที่ยวได้
เข้ำใจและตระหนักถึงสิ่งที่เขำ
ก�ำลงัท�ำ

ภมูใิจทีไ่ด้สร้างคำวามสขุ
  กำรที่เรำได้เห็นนักท่องเที่ยว
ลงมือท�ำกิจกรรมแล้วเขำสนุก 
ตื่นเต้นกับสิ่งที่จะได้ท�ำด้วย
มือของตัวเอง เรำก็มีควำมสุข
และสนุกไปด้วย ถ้ำถำมถึง
ควำมส�ำเร็จเรำมองว่ำประสบ

ควำมส�ำเร็จในระดบัหน่ึง เพรำะ
ท�ำให้เขำย้ิม มีควำมสุข และ
ภำคภูมิ ใจกับผลงำนของตวัเอง
ได้ ส่วนในอนำคตวำงแผนจะ
เพ่ิมผลติภัณฑ์ใหม่ๆ เชน่ ย่ำม 
เพรำะแต่ก่อนคนสุโขทัยจะใช้
ย่ำมแทนกระเป๋ำ พอวำดลำย
สังคโลกลงไปในย่ำมก็น่ำจะ
เป็นกำรเพ่ิมควำมเป็นสุโขทัย
เข้ำไปอกี

ท�ด้วยใจรกัมองข้ามธรุกจิ
  หำกอยำกจะท�ำกิจกรรมท่องเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์ต้องเร่ิมจำกหำ
คุณค่ำของสิ่งที่มี ให้เจอ แล้ว
ท�ำด้วยใจรัก มองข้ำมควำม
เป็นธุรกิจไปเลย ต้องมุ ่งให้
ควำมส�ำคัญว่ำจะท�ำอย่ำงไรให ้
นักท่องเที่ยวเข้ำถึงและเข้ำใจ
ควำมเป ็นเรำได ้มำกที่ สุด 
เช่น ถ้ำมำท�ำกิจกรรมที่บ้ำน
ปรีดำภิรมย์ เรำจะต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวด้วยภำษำท้องถ่ิน
แต่งกำยโจงกระเบน มีขนม
โบรำณหำทำนได้ยำก และมี
น�้ำลอยดอกมะลิเสิร์ฟในแก้ว 
สังคโลก เพ่ือให้นักท่องเที่ยว 
ประทบัใจและได้สมัผสับรรยำกำศ
วิถีชีวิตคนสโุขทัยอย่ำงแท้จริง 

จำกกำรเข้ำร่วมประกวดกิจกรรมท่องเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน จ.สโุขทยั ‘คุณฝน-ธำรำรัตน์ ปรีดำภิรมย์’  
ผูก่้อตัง้บ้ำนปรีดำภิรมย์ ได้เกิดไอเดียพัฒนำสิง่ที่มอียู่แล้วในชุมชนโดยสร้ำงสรรค์ให้มคีวำมร่วมสมยั
มำกขึน้จนเข้ำตำคณะกรรมกำร น�ำไปสูกิ่จกรรมเขียนลวดลำยสงัคโลกบนผนืผ้ำ ประยุกต์ใช้ในกำรท�ำ
ร่มและโคมไฟ

ฝนำ-ธารารัตนำ์ ปรีดาภิรมย์
สร้างสรรคำ์กิจกรรมท่องเที่ยวด้วยคำวามรัก
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คำ้นำหาของดีจากส่ิงที่มี่อยู่
แต่ก่อนผมต้องเดนิทำงไป

ท�ำงำนในหลำยจังหวัด ไม่ว่ำ
จะไปอยู่ที่ ไหนก็ไม่มีควำมสุข
เท่ำกับอยู่ที่บ้ำนตวัเอง ผมเลย
กลบัมำมองว่ำที่บ้ำนเรำมอีะไรดี
ก็ได้ค�ำตอบว่ำมปีระวตัศิำสตร์ 
มมีรดกทำงวฒันธรรมมำกมำย 
ซึ่งผมเลือกกลับมำศึกษำสิ่ง
ที่ คุ ้น เคยมำตั้ งแต ่ เ ด็กคือ  
‘พระพิมพ์’ พอศกึษำไปเร่ือยๆ 
ก็เข้ำใจถึงคุณค่ำที่เป็นแก่นแท้
ของพระพิมพ์สุโขทัย ซึ่งไม่ใช่
ควำมศกัดิส์ทิธ์ิแต่เป็นเร่ืองรำว
ทำงประวัติศำสตร์และศิลปะ
ในอดีตของเมอืงสโุขทัย

กจิกรรมจากเรือ่งเล่าท้องถิน่ำ
พระพิมพ์น้ันมีมำตั้งแต่

สมัยโบรำณ ในสมัยก่อนเวลำ
สร้ำงวัดหรือโบรำณสถำนจะ
มีกำรสร้ำงพระพิมพ์พร้อมกัน
ไปด้วย พอสร้ำงเสร็จก็จะฝัง 
พระพิมพ์เอำไว้ข้ำงใน ท�ำให ้
พระพิมพ์แต่ละองค์มีลักษณะ
และเร่ืองรำวทำงประวตัศิำสตร์ที่
แตกต่ำงกัน ซึง่ผมดึงคุณค่ำของ
เร่ืองรำวเหล่ำน้ีออกมำบอกเล่ำ
ให้นักท่องเที่ยวที่มำท�ำกิจกรรม
ได้รู้ จำกเดมิถ้ำมำเที่ยวสโุขทัย
กับไกด์ที่เป็นคนนอกพ้ืนที่ก็อำจ
ได้ข้อมลูเพียงแค่ว่ำใครเป็นคน

สร้ำง แต่ถ้ำมำเที่ยวและร่วมท�ำ
กิจกรรมกับคนท้องถ่ินก็จะได้
ฟังเร่ืองเล่ำท้องถ่ินซึง่จะมคีวำม
แตกต่ำงจำกข้อมลูทำงวิชำกำร 

การแบ่งปันำคืำอเสน่ำห์
ผมคิดว่ำกำรท่องเที่ยวเชิง

สร้ำงสรรค์คือ กำรท่องเที่ยวที่
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำมำสัมผัส
กับคนท้องถ่ิน สัมผัสควำม
เป็นแก่นแท้ของเรำ ท�ำให้ได้
ประสบกำรณ์ และได้เรียนรู้เข้ำถึง
จิตวิญญำณมำกกว่ำท่องเที่ยว 
กับไกด์ ซึง่เสน่ห์ของกำรท่องเทีย่ว
แบบน้ีคือ กำรแบ่งปัน ผมในฐำนะ
เจ้ำของบ้ำนก็ไม่ได้มองว่ำพวก
เขำเป็นนักท่องเที่ยว แต่มอง
ว่ำเป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นญำตเิรำ 

กระจายรายได้สูค่ำนำในำชมุชนำ
จำกเดิมผมและภรรยำท�ำ

พระพิมพ์ในบ้ำน ก็ต่อยอดมำ
เป็นศนูย์เรียนรู้เพ่ือให้นักท่องเทีย่ว
หรือนักเรียน ได้เข้ำมำเรียนรู้
สร้ำงประสบกำรณ์ในกำรท�ำ
พระพิมพ์ ท�ำให้ทุกวันน้ีต้อง
มีคนคอยท�ำขนม ท�ำอำหำร
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวก็เกิด
กำรจ้ำงงำนคนในชุมชนมีกำร 
กระจำยรำยได้มำกข้ึน สว่นใน
อนำคตผมวำงแผนไว้ว่ำ อำจ
จะท�ำกระท่อมหลงัเลก็ๆ แบบ

โบรำณ เพ่ือต้อนรับนักท่องเทีย่ว
ที่อยำกจะมำเรียนรู้วิถีชีวิตแบบ
สโุขทัยจริงๆ 

ฝากถึ งคำนำที่ อยากท�
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรคำ์

ส�ำหรับคนที่สนใจอยำก
จะท�ำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ต้องมี ใจรักมำก่อน
เป็นอนัดบัแรก เร่ืองเงนิให้มอง
ข้ำมไปก่อน ถ้ำมองเป้ำหมำย
เป็นเร่ืองเงนิก่อน ทกุอย่ำงจะ
กลำยเป็นระบบเหมือนกล่อง
สีเ่หลีย่มซึง่จะไม่มคีวำมน่ำสนใจ 
และต้องอธิบำยเร่ืองรำวให้เป็น 
มคีวำมสนุก โดยต้องไปศกึษำ
ข้อมูลข้อเท็จจริงให้เข้ำใจอย่ำง
แท้จริงก่อน

เพรำะต้องเดินทำงไปท�ำงำนในหลำยจังหวัด ‘คุณกบ-ณรงค์ชัย โตอินทร์’ ผู้ก่อตั้งบำ้น 
พระพิมพ์ลักษมณศิลป์ จึงค้นพบว่ำไม่มีที่ ไหนสุขใจเท่ำอยู่บ้ำนตัวเอง ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นให้คุณกบ 
กลับมำศึกษำเร่ืองพระพิมพ์อย่ำงจริงจัง จนต่อยอดมำเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที ่
แสดงถึงจิตวิญญำณของเมอืงสโุขทัย

กบ-ณรงคำ์ชัย โตอินำทร์
คำ้นำหากิจกรรมท่องเที่ยวจากสิ่งที่คำุ้นำเคำย
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การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ำ
เพ รำ ะ กำรท ่ อ ง เที่ ย ว

แบบเก่ำไม ่ได ้สร ้ำงหรือให  ้
ผลตอบแทนอะไรกับชุมชนมำกนัก 
จึงมีคนคิดเปลี่ยนรูปแบบกำร
ท่องเที่ยวเพ่ือให้ชุมชนได้มสีว่น
ร่วมด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
โดยน�ำสิ่งที่มีอยู ่ในชุมชนมำ 
สร้ำงสรรค์เป็นกิจกรรมต่ำงๆ 
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำไปเรียน
รู้ร่วมท�ำกับชุมชน ซึ่งเรียกว่ำ 
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
เช่น จำกเดิมไปนั่งทำนอำหำร
ในร้ำนเฉยๆ ก็เปลี่ยนเป็นมี
กิจกรรมพำไปชมครัว เรียนรู ้
วิ ธีท�ำอำหำรว่ำโขลกน�้ำพริก
อย่ำงไรให้อร่อย เป็นต้น 

คำวามรู้และประสบการณ์
ทีไ่ด้รบั

ค ว ำ ม ส� ำ คั ญ ข อ ง ก ำ ร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์คือ 
ปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่ำง
ชุมชน คนในชุมชนและนักท่องเทีย่ว 
สิง่น้ีผมว่ำส�ำคัญที่สดุเลยเพรำะ
ถ้ำเจ้ำของบ้ำนเขำยินดีต้อนรับ
ด้วยรอยย้ิม นักท่องเที่ยวก็
เกิดควำมประทับใจตำมมำ  
เ กิ ดควำมสุ ขทั้ ง สองฝ ่ ำย  

ส ่วนกำรท ่องเที่ ยวแบบน้ี
แตกต่ำงจำกกำรท่องเที่ยว
วัฒนธรรมหรือชุมชนตรงที ่
นักท่องเที่ยวจะได้ควำมรู้ ได้
ลงมอืท�ำ และได้ประสบกำรณ์
กลบับ้ำนไปด้วย ไม่ใชแ่ค่ได้มำ
ชม มำถ่ำยภำพอย่ำงเดียว

ให้คำวามรูอ้ย่างถูกต้อง
สิ่งที่ต ้องให้ควำมส�ำคัญ

เป็นอนัดบัแรกคือ กำรให้ควำมรู้
กับชุมชนที่ เป็นเจ้ำบ้ำนและ 
นักท่องเที่ยว เพ่ือที่จะได้มคีวำม
เข้ำใจที่ถูกต้องว่ำกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์คืออะไร และ
ต้องระมดัระวงัเวลำไปให้ควำมรู้ 
คนในชุมชนอย่ำไปสอนให้เขำ
มองเร่ืองเงินเป็นสิ่งแรกจนน�ำ
ทุกอย่ำงที่มีออกมำขำยเพรำะ
ต้องกำรเงินเพ่ิม ถ้ำเป็นแบบ
น้ีจะเรียกว่ำ อุตสำหกรรม
ทำงวัฒนธรรมไม่ใช่กิจกรรม
สร้ำงสรรค์ เพรำะจุดหมำย
ปลำยทำงของกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์คือ ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเจ้ำบ้ำนและนักท่องเทีย่ว
ทีม่คีวำมสขุ อยำกให้มองว่ำเร่ือง
เงนิเป็นผลพลอยได้จะดีทีส่ดุ
 

เ ริ่ ม จ ากนำั กท ่ อ ง เที่ ย ว 
ในำประเทศ

นโยบำยกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์จะส�ำเร็จหรือไม่ 
ต้องดูที่ผู ้บริโภคภำยในหรือ
กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ 
เพรำะนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 
บำงคร้ังอำจแวะเที่ยวเพรำะเป็น
ทำงผำ่น เช่น แวะกรุงเทพฯ เพ่ือ
ช้อปป้ิง 2 วนั แล้วตรงไปนครวดั
ต่อ ถ้ำจะท�ำให้กำรท่องเทีย่วเชงิ
สร้ำงสรรค์ประสบควำมส�ำเร็จ 
ยังไงก็ต้องอำศัยนักท่องเที่ยว 
คนไทยด้วยกัน ส่วนในอนำคต 
ข้ำงหน้ำผมกลบัมองว่ำ นักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำตจิะเร่ิมสนใจกำรท่องเทีย่ว
แบบน้ีมำกขึ้น เพรำะเมื่อกำร 
ท่องเที่ยวที่อื่นเป็นเชิงพำณิชย์
มำกไป เขำก็อำจจะเบ่ือท�ำให้
สั ดส ่ วน นักท ่ อง เที่ ย ว เชิ ง
สร้ำงสรรค์มเีพ่ิมขึน้ 

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานำนำท์
ร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์

รูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ถือเป็นสิง่ใหม่ส�ำหรับประเทศไทย ซึง่ถ้ำสำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ กำรท่องเที่ยวก็จะเกิดควำมย่ังยืน ‘รองศำสตรำจำรย์พรชัย ตระกูลวรำนนท์’ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรศนูย์ล�ำปำง มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ และที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนของ อพท. และที่ปรึกษำโครงกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ มุง่มั่นเดินหน้ำพัฒนำถ่ำยทอดควำมรู้ไปสูชุ่มชนและนักท่องเที่ยวอย่ำงตัง้ใจ 
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กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ : กำรเรียนรู ้
คุณค่ำวิถีชีวิตชุมชนผำ่นกำรท่องเที่ยว ด้วยกำร
แลกเปลีย่นเรียนรู้กับชุมชน ได้รับควำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง เพ่ือน�ำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวไป
สร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรท่องเที่ยว
วิถีชีวิตประจ�ำวนัไม่ใชง่ำนเทศกำล งำนเทศกำล
เป็นเพียงเคร่ืองมอืช่วยประชำสมัพันธ์กำรท่องเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์
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