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เข้าใจง่าย เพือ่ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุน่ ใหม่หรือผูท้ ี่สนใจน�ำองค์ความรู้
ไปต่อยอด ทั้ งในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน หรื อโอกาสในการท�ำงาน สร้างรายได้
สร้างธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในที่สุด ข้อมูลภายในหนังสือเล่มนี้ จั ดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่ วไปและ
ไม่มีการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในเชิงพาณิช ย์

สารบัญ

คำ�นำ�
องค์การบริหารการพั ฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
มีภารกิจในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อบริหารจั ดการการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืน
ใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้เกิดความอยู่ดี มีสุขของ
คนในชุ มชนจากการพั ฒนาการท่องเที่ยว
จากความรู้คือโอกาส อพท. จึงเชื่ อมั่นว่า ความรู้เรื่องการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะสามารถ
จุดประกาย กระตุกต่อมคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนรุน่ ใหม่หรือผูส้ นใจ น�ำความรู้ไปต่อยอด ทั้งในแง่การเพิม่
ประสิทธิภาพการท�ำงาน หรือโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ รวมถึงการปรับ เปลีย่ นพฤติกรรม
การท่องเที่ยว เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในที่สดุ
อพท. ได้จั ดท�ำซีรีส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” เพื่อถ่ายทอดความรู้การพั ฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย โดยมีซีรีส์ความรู้ที่ เผยแพร่ไปแล้วสองชุ ดคือ เที่ ยวแบบคนไม่เอาถ่าน
(Low Carbon Tourism) และท่องเที่ยวโดยชุ มชน (Community Based Tourism) ซึ่งได้รับกระแส
ตอบรับดีมาก ส�ำหรับซีรีสช์ ุดที่สามนีค้ อื การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และเตรียมพบกับ
ซีรีส์ชุ ด ต่อๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) หรือการเจาะลึก
การด�ำเนินงานในพื้นที่พิเศษของ อพท. แต่ละแห่ง
ส�ำหรับซีรีสค์ วามรูช้ ุดที่สามนี้ จะเป็นการท�ำความรูจ้ ักและการน�ำเสนอแนวคิดเกีย่ วกับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในมิติของ อพท. พร้อมทั้ ง 13 กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. และกรณีศึกษาของต่างประเทศ รวมถึงมุมมองของนักวิ ชาการ นักเดินทาง
ชุ มชน เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อพท. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ซีรีสค์ วามรูช้ ุดที่สามนีจ้ ะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่ คนในชุมชน
รวมถึงภาคีการพั ฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นถึงความส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ว่าสามารถน�ำไปสู่
การพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) บนพื้นฐานแก่นแท้
แห่งความเป็นไทย วิ ถี ชี วิ ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ นอกจากนี้
ยังเป็นการเปิดมุมมองให้ผู้อ่านได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสวิ ถี ชี วิ ตที่แท้จริง ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
คือการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์ โดยตรงกับ เจ้าของพื้นที่ ตลอดจนเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างประโยชน์ ให้ชุ มชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

พันเอก
(ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท)
ผูอ้ ำ� นวยการ อพท.
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บทนำ�
Creative Tourism
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ที่ ผ ่ า น มา ป ร ะ เท ศ ไท ย มุ ่ ง ให ้ ค วา ม
ส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒนาการท่ อ งเที่ ยวแต่
เพี ยงในแง่เศรษฐกิจ ท�ำให้เกิด กระแสการ
ตื่ น ตั ว ในเรื่ อ งของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมาก
ซึ่งผลที่ ตามมาคือค�ำถามที่ ว่า ชุ มชนมีความ
พร้อมในการเข้าสูก่ ระบวนการท่องเที่ยวหรือไม่
มี การเตรี ย มรั บ มื อ กั บ จ� ำ นวนนั ก ท่ องเที่ ย ว
ที่ เข้ามามากน้อยเพี ยงใด และสุดท้ายแล้วมี
ความคุ ้ ม ค่ า ในระยะยาวของการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวหรือไม่

ในฐานะที่ อพท. มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการ
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพั ฒนาการ
ท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน จึงค้นหาเครื่องมือใน
การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความ
ยัง่ ยืน ด้วยการน�ำแนวคิดจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ หรือ Creative Tourism คือการ
พั ฒนาการท่องเที่ ยวที่ มุ่งเน้นความได้เปรียบ
ด้ ว ยการสร้ างคุ ณ ค่ า (Value Creation)
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่ง
ความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ ซึง่
เป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามีอยู่
แล้ว และไม่วา่ จะใช้มากเท่าไหร่ก็ ไม่ทำ� ให้ตน้ ทุนนี้
หมดไป แต่กลับ เป็นผลดี ที่ ได้ร่วมกันอนุรักษ์
สิง่ เหล่านี้ ไว้

ปัจจุ บัน อพท. มีกิจกรรมท่องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์ 13 กิจกรรม ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษทั้ง 6 พืน้ ที่
โดยกิจกรรมที่ถกู คัดเลือกนัน้ มีความเหมาะสม
ที่ จะน�ำมาพั ฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริ ง เพราะสามารถ
สร้างความผูกพั น สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึง้
ทั้งยังเปิดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ได้มีประสบการณ์ตรง
ร่วมกับเจ้าของพืน้ ทีผ่ า่ นการลงมือปฏิบตั ิ อันจะน�ำ
ไปสูค่ วามชื่ นชมและเข้าใจในจิตวิญญาณของพืน้ ที่
และในขณะเดี ยวกันก็ ได้พั ฒนาศักยภาพของ
ตัวเองไปพร้อมกัน ทั้งนีเ้ ป้าหมายส�ำคัญของการ
ด�ำเนินงานคือ ‘ควาสุขที่แท้จริงของชุ มชนบน
การท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน’

ทำ�ความรู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ชวนกันมาเรียนรู้ประสบการณ์ที่แสนสนุก
กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ คื อ
การท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง มอบโอกาสให้ กั บ
ผู้เดินทางในการพั ฒนาศักยภาพการ
สร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยประสบการณ์
จริ ง ที่ เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่เป้าหมายที่ ได้ท่องเที่ยว

การท่องเที่ ยวที่ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ ยว
เข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
อันเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวมีความจดจ�ำ ประทับใจและ
ในท้ายที่สุดจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ที่
ได้ท่องเที่ยว

คุณสมบัติของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Good to Know
ค�ำว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) บัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2543 โดยคริสปิน เรย์มอนด์ (Crispin Raymond) และเกร็ก ริชาร์ด
(Greg Richards) ซึ่งได้แรงบันดาลใจหลังจากที่ฟังบรรยายเกี่ยวกับปัญหาของการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ว่าควรจะสร้างสรรค์และมีปฏิสมั พันธ์กบั
นักท่องเที่ยวมากกว่านี้ บวกกับการได้ฟังประสบการณ์ที่ ประทั บใจจากนักท่องเที่ ยว
รุ่นใหม่ เช่น เรียนนวดแผนไทย ฝึกท�ำอาหารมังสวิ รัติ ฯลฯ
8

ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพั นระหว่างกัน
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมหรือข้ามวัฒนธรรม ผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วม
เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม
นักท่องเที่ยวมีโอกาสพั ฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเอง และมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจเรียนรู้ประสบการณ์
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทาง วัฒนธรรมของพื้นที่ ที่ ท่องเที่ ยว หรื อชื่ นชมและเข้าใจ
จิ ตวิ ญญาณของพื้นที่
การท่องเที่ยวแบบจั ดเตรียมไว้อย่างจ�ำเพาะเจาะจง
9

ทำ�ไมต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เรียนรู้- ดูของจริง - ลงมือท�ำ

ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แต่รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นมีความแตกต่าง ทั้ งยังช่วยเปิดทางตันของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน และตอบรับกับการพั ฒนาเศรษฐกิจ
ที่ต้องค�ำนึงถึงความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชม - ชิม - แชะ - ช้อป
นักท่องเที่ยว
เป็นเพี ยงผู้ชม อยู่ห่างๆ และถ่ายภาพ
ยืนชมการสาธิต และซื้อของที่ระลึก
ไม่ได้ร่วมท�ำกิจกรรม
ไม่เกิดความผูกพั นหรือการมีส่วนร่วมกับชุ มชน
ชุ มชน

นักท่องเที่ยว

ชุ มชน

มีส ่วนร่วมและลงมือท�ำกิจกรรมเพื่อเรี ยนรู้
สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับชุ มชน
พั ฒนาศักยภาพและการสร้างสรรค์ผ ่านการ
ลงมือท�ำด้วยตัวเอง
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนในชุ มชน
เกิดความประทั บใจ ความผูกพั นที่ดี กับชุ มชน

นักท่องเที่ ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ ยว
ได้ตลอดทั้ งปี
ชุมชนไม่ตอ้ งเปลีย่ นแปลงวิถีชี วิตของตนเอง
เกิดความเข้มแข็งเพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริง
การท่องเที่ ยวของท้องถิ่ นเกิดความยั่งยืน
ชุ มชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วเฉพาะช่ ว งที่ มี ก าร
จั ดงานหรือเทศกาล
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีชื่ อเสียง ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
เกิด การเปลี่ยนแปลงวิ ถี ชี วิ ตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
การท่องเที่ ยวของท้องถิ่ นเกิดความไม่ยั่งยืน
ชุ มชนไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

การท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ (เรี ยนรู้
ดูของจริง ลงมือท�ำ) เป็นการท่องเที่ยว
ที่ ได้ เรี ย นรู ้ ตั ว ตนที่ แท้ จ ริ ง ของชุ ม ชน
โดยนักท่องเที่ ยวได้มีส่วนร่วมลงมือท�ำ
กิ จ กรรมกั บ ชุ มชนและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับชุ มชน ในสถานที่ จริ ง
แต่การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม (ชม ชิม แชะ
ช้อป) เป็นการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยว
มีสว่ นร่วมแค่การชมวัฒนธรรมของชุมชน
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การเชื่อมโยงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น มีความเชื่ อมโยงกับที่มาและ
ความหมายของ 3 แนวคิดคือ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
เมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities) และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(Creative Economy) ซึ่งต่างเป็นส่วนหนึ่งของทิศทาง และแนวโน้ม
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industries)

เมืองสร้างสรรค์
(Creative Cities)

เริ่ ม ต้ น จากที่ ป ระเทศ
ออสเตรเลี ย มี น โยบายมุ ่ ง สู ่
การพั ฒนาอุ ต สาหกรรม
ทางวัฒนธรรม ซึง่ สอดรับกับ
กลุ่มประเทศในเครือจั กรภพ
(The Commonwealth) ที่
มุง่ เน้นการส่งเสริมพั ฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้
เป็นฐานส�ำคัญของการพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จึ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาตามแนวคิ ด อุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งก็คือกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ ผลิต
สิน ค้าและบริ การที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทุน
ทางภูมิปัญญาเป็นฐาน โดยมีกิจกรรมที่ ใช้ฐานของ
ความรู้เป็นส�ำคัญ อาจเป็นทั้ งสินค้าในรูปวัตถุหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจการค้าของ
โลกขับ เคลื่อนต่อไป

เป็ น ผลต่ อ เนื่ อ งมา
จากค� ำ ประกาศว่ า ด้ ว ย
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขององค์การ
การศึกษาวิ ทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี
พ.ศ. 2544 ได้ เ สนอโครงการ ‘เครื อ ข่ า ยเมื อง
สร้างสรรค์’ เพือ่ ส่งเสริมการพั ฒนาด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สนับสนุนให้
มีรูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ ที่เน้นความผูกพั น
ระหว่างผูม้ าเยือนและเจ้าของบ้าน โดยผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริ งในทางศิลปะและวัฒนธรรม
ของเมืองที่ ไปเยือน เพื่อที่จะน�ำไปสู่ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงในพื้นที่ที่ท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึง่ ของ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ชี้ ให้เห็น
ถึงศักยภาพของวัฒนธรรมทั้ งใน
รูปวัตถุและนามธรรม ที่ เข้ามามี
บทบาทและคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ
ที่ จ ะช่ ว ยในการพั ฒ นาประเทศ
ส่งเสริมความหลากหลายของสังคม
และวั ฒ นธรรม ส่ ว นเครื อ ข่ า ย
ของเมืองสร้างสรรค์ น�ำไปสูค่ วาม
ภาคภูมิ ใจทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุ มชน สนับสนุนให้มีรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นความ
ผู ก พั นระหว่ า งผู ้ ม าเยื อ นและ
เจ้าของพื้นที่ โดยผ่านการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริง อันจะน�ำมา
ซึง่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนพร้อมๆ กับความเข้มแข็ง
ทางสังคมและวัฒนธรรม

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(Creative Economy)
แนวคิ ด ที่ พั ฒ นาอยู ่ บ น
ฐานของสินทรัพย์สร้างสรรค์
(Creative assets) มีศกั ยภาพ
ที่ จะก่อให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เกิดการสร้างรายได้
สร้างงาน ส่งเสริ มการร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางสังคม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพั ฒนามนุษย์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงครอบคลุมทั้ งในมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และเป้าหมายทางการท่องเที่ยว โดยมีหวั ใจส�ำคัญของ
การพั ฒนาที่ น�ำไปสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย

นอกจากนีค้ ณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ ว
แห่ ง ชาติ ก็ ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมนักท่องเที่ ยวที่ มีแนวโน้มสนใจการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest
Tourism) และได้ เ สนอแนวทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรม และ
มูลค่า เพิ่มด้านการท่องเที่ ยวว่า “สร้างสรรค์
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบใหม่ ๆ ให้
สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ ยวและ
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย”

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในประเทศไทย
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศ พั ฒ นาการมาจาก
ความคาดหวังที่ มองเห็นว่า การท่องเที่ ยวคือ
เครื่องมือส�ำคัญต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รัฐบาลไทยจึงมีความมุ่งมั่น
ที่ จะปรั บโครงสร้างการผลิตและบริ การของ
ประเทศให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้น
การผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและ
บริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม

อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ถื อ เป็ น
อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ที่ ท� ำ รายได้ ให้
กั บ ประเทศในอั น ดั บ ต้ น ๆ ในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) จึงได้ก�ำหนดบทบาทใน
ส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
ไว้ ในประเด็นของการพั ฒนาทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในเรื่องการเพิ่มขึ้น
ของความต้องการแรงงานในภาคบริ การที่ จะ
สร้างขึน้ มาได้จากการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืนและการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์
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การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ จึ ง ถื อ เป็ น
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วใหม่ อั น เป็ น ผลมาจาก
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ ยวในความสนใจพิเศษ
โดยเป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ได้ ริ เริ่ ม พั ฒ นาขึ้ นที่
ประเทศนิว ซี แ ลนด์ ก่ อ นที่ จ ะขยายรู ป แบบที่
แตกต่ า งกั น ไปอย่ า งกว้ า งขวางในเมื อ งและ
ประเทศต่างๆ รวมถึงในประเทศไทย
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของ อพท.

นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท.
การท่องเที่ ยวที่ สัมพั นธ์กับ ประวัติศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่
โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรูเ้ พือ่ สร้างประสบการณ์
ตรงร่ ว มกั บ เจ้ าของวั ฒ นธรรม วิ ถี ชุ ม ชนและ
เอกลักษณ์ของสถานที่ ไม่ใช่กจิ กรรมที่เน้นรายได้
ของชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน

อพท. ถือได้วา่ เป็นองค์กรทีร่ เิ ริม่ ส่งเสริมเกีย่ วกับ
การท่องเที่ ยวเชิ ง สร้ า งสรรค์ ในประเทศไทย
โดยท� ำ งานร่ ว มกั บ คณะสั ง คมวิ ทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกัน
จั ด ท� ำ ‘โครงการต้ น แบบการท่ องเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์’ ในการสร้างความสมดุลของชุ มชน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ความผูกพั นระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับ
เจ้าของบ้าน

วัตถุประสงค์
ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมของชุ มชนผ่านกระบวนการการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสวัฒนธรรมการด�ำรงชี วิ ตของชุ มชนได้อย่างลึกซึ้ง
สร้างฐานความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เผยแพร่ไปยังภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุ มชน
สามารถพั ฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของชุ มชนนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน
เกิดต้นแบบในการพั ฒนาชุ มชนอื่นๆ ต่อไป
ค้นหากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่พิเศษของ อพท.
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การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
มีความเข้าใจอย่าง
การเข้าร่วมเชิงปฏิบัติ
ข้ามวัฒนธรรม
ลึกซึง้ ในพืน้ ที่ทอ่ งเที่ยว
ในกิจกรรม

เป้าหมาย
ค้นหารูปแบบเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือให้ชุ มชนได้มโี อกาสในการใช้สิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่ เจ้าของวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของชุ มชน เพื่อก�ำหนดทิศทางและสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง พร้อมกับ
สร้างความเข้าใจให้กบั นักท่องเที่ยวและชุมชนได้รว่ มกันจัดการการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อชุมชน
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของ อพท.
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
‘หัวใจ’ ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ
ความจริ งแท้-ดั้งเดิม (REAL) ที่ นักท่องเที่ ยว
จะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ ท่องเที่ ยว
ผ่ า นการมี ป ระสบการณ์ ต รงเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ค วาม
เข้าใจและชื่ นชมจิตวิญญาณอันเป็นลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ น�ำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูน
ศักยภาพของนักท่องเที่ยวอย่างไม่สิ้นสุด

Logo การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย
อพท. และคณะท�ำงานโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ได้ อ อกแบบ Logo ของการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ข อง
ประเทศไทยขึ้น เป็นรูปฝ่ามือสีน�้ำตาลแดง มีกนกสีทองที่
ใจกลางฝ่ามือ บนพื้นสีเขี ยวเหนือค�ำว่า ‘Creative Tourism
Thailand’ เพือ่ สือ่ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของไทย

Creative Tourism Thailand : REAL

ฝ่ามือสีน�้ำตาลแดง

มือ มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างสรรค์นับตั้งแต่ยุคเริ่มแรก
ของมนุษย์ ส่วนสีนำ�้ ตาลแดงคือสีของผืนแผ่นดินและพลังชีวิต

กนกสีทองที่ ใจกลางฝ่ามือ

กนก เป็นส่วนหนึ่งของลวดลายไทยที่ช่างและศิลปินจ�ำลอง
แบบมาจากรูปลักษณ์ของใบไม้หรือเปลวเพลิง กนกจึงเป็น
ตัวแทนของการดัดแปลงปรับ เปลี่ยนรูปลักษณ์ของธรรมชาติ
ด้วยวัฒนธรรมของมนุษย์ ส่วนสีทองคือสีของความมั่งคั่ง
รุ่งเรืองของประเทศตะวันออก

สีเขี ยว

คือ ความสดใสและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแบบ
ป่าเขตร้อน
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Reciprocating

Experiencing

Appreciating

Lifelong Learning

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม

มีประสบการณ์ตรง
ในพื้นที่ท่องเที่ยว

ชื่ นชมและเข้าใจ
จิ ตวิ ญญาณของพื้นที่

เรี ยนรู ้ สิ่ ง ใหม่ เ พื่ อ
เพิ่ม พูนศักยภาพของ
ตนเองอย่างไม่สิ้นสุด
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของ อพท.

อพท. ได้ ให้ความส�ำคัญกับนโยบาย
การท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ โดย
เน้น ความส�ำคัญที่ ‘คุณค่า’ ของ
ชุ มชน เพื่อให้ชุ มชนภูมิ ใจความเป็น
เนือ้ แท้ของตน และสามารถท่องเทีย่ ว
ได้ตลอดทั้ งปี ทั้ งนีเ้ ป้าหมายส�ำคัญ
ของการด�ำเนินงานของ อพท. ภายใต้
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
คื อ ‘ความสุ ข ที่ แท้ จ ริ ง ของชุ ม ชน
บนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อพท. และคณะท�ำงานโครงการท่องเที่ ยว
เชิงสร้างสรรค์ ได้ค้นหากิจกรรมที่มีต้นทุนทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มศี กั ยภาพ เพือ่ พั ฒนา
ให้ เป็ น การท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยค้นพบ
13 กิจกรรมของพืน้ ทีพ่ เิ ศษทั้ง 6 พืน้ ทีข่ อง อพท. เป็น
เป้าหมายใหม่ของการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์
ของประเทศไทย ซึง่ เป็นกิจกรรมที่เกีย่ วเนือ่ งกับ
วิถีชี วิต ศิลปหัตถกรรม อาหาร การแสดงและ
งานสร้างสรรค์ ที่ตา่ งเป็นส่วนหนึง่ ของอัตลักษณ์
วิถีชี วิตและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
กิจกรรมที่ถูกคัดเลือกนั้น มีความเหมาะสม
ที่ จะน�ำมาพั ฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างแท้จริง สามารถสร้างความผูกพั น
สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้ งยังเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม
ได้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับ เจ้าของพื้นที่ ผ ่าน
การปฏิบตั ิ อันจะน�ำไปสูค่ วามชื่ นชมและเข้าใจใน
จิ ตวิ ญญาณของพื้นที่ และในขณะเดี ยวกันก็ ได้
พั ฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกัน
20

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์อย่างไร
ชุมชนใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ตอ้ งเปลีย่ นแปลงชีวิตประจ�ำวัน
ท�ำให้ชุ มชนไม่มีภาระใดๆ ที่ จะต้องปรับ เปลี่ยนเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว
ชุมชนยังคงรักษาความเป็นตัวตนที่แท้จริง
เกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากชุ มชนอื่น
ซึง่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว
สร้างความสัมพั นธ์ ความผูกพั น การมีสว่ นร่วมระหว่าง
ชุมชนกับนักท่องเที่ยว
ท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนได้
สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ตอ้ งรอ
เทศกาล
เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นมาเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจวิถีชุมชน
ท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เกิดประสบการณ์ และน�ำไป
สร้างสรรค์ผลงานใหม่
21

13
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท.
มาท�ำความรูจ้ ักกับ 13 กิจกรรมท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ของ อพท. ที่มกี ารสร้างสรรค์
กิจกรรมส�ำหรับนักท่องเทีย่ วได้อย่างโดดเด่น
น่าสนุก และทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งการได้ลงมือท�ำกิจกรรมด้วยตัวเองนั้น
นอกจากจะได้ รั บ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ
ยั ง สามารถน� ำ ประสบการณ์ ที่ ได้ เรี ย นรู ้
มาปรั บใช้กับชี วิ ตหรื อการงานของตัวเอง
ภายหลังได้อีกด้วย
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ถ้าพร้อมแล้วไปดูกนั เลยว่ากิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์นนั้ สนุกแค่ไหน ลุย!
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13

กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของ อพท.

1

เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตมุสลิมจาม
บ้านน�้ำเชี่ ยว จ.ตราด

2

เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตประมงพื้นบ้าน
บางละมุง จ.ชลบุรี

3

เรียนรู้นาฏศิลป์สุโขทั ย
บ้านกล้วย จ.สุโขทั ย

4

เรียนรู้งานปั้นและเขี ยนลายสังคโลก
(สุเทพสังคโลก) เมืองเก่า จ.สุโขทั ย

5

เรียนรู้งานปั้นและเขี ยนลายสังคโลก
( โมทนาเซรามิค) เกาะตาเลี้ยง จ.สุโขทั ย

6

เรียนรูล้ วดลายสังคโลกผ่านการวาดลงผืนผ้า
เมืองเก่า จ.สุโขทั ย

7

เรียนรู้การท�ำเซรามิกสุโขทั ย
บ้านหลุม จ.สุโขทั ย

8

เรียนรู้การท�ำสังคโลกบ้านเกาะน้อย
หนองอ้อ จ.สุโขทั ย

9

เรียนรู้การท�ำพระเครื่องเมืองสุโขทั ย
เมืองเก่า จ.สุโขทั ย

10

เรียนรู้การท�ำอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย
ด่านซ้าย จ.เลย

11

เรียนรู้การท�ำผ้าห่มนวมเชี ยงคาน
เชี ยงคาน จ.เลย

12

เรียนรู้การท�ำตุงค่าคิง วัดพระเกิด
ในเวียง จ.น่าน

13

เรียนรู้การท�ำลูกปัดแบบโบราณ
อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การคัดสรร 13 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท.

ในปี พ.ศ. 2554 คณะท�ำงานโครงการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ ได้เริ่มต้น ‘โครงการต้นแบบ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ’ โดยมี
กระบวนการในการท�ำงาน ดังนี้

ก่อนที่จะเป็นกิจกรรมส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แต่ละ
กิจกรรมต้องมีคณ
ุ สมบัตอิ ะไรบ้าง และมีกระบวนการคัดสรร
อย่างไร มาดูกนั เลย

เกณฑ์คุณสมบัติของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

คัดสรรกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่พิเศษ โดยส�ำรวจ
เพื่ อ สื บ ค ้ น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ยวที่
มี ศั ก ยภาพและเข้ า เกณฑ์
คุณสมบัติของการท่องเที่ ยว
เชิงสร้างสรรค์เพื่อพั ฒนาให้
เป็ น เป้ า หมายใหม่ ข องการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

พั ฒนาองค์ความรู้ของแต่ละ
กิจกรรมที่มศี กั ยภาพ พร้อมกับ
สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ระหว่างกันทั้ งภายใน
และนอกพื้นที่ พิเศษ รวมถึง
การเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ในต่างประเทศ

ถอดองค์ความรู้หรือกิจกรรม
ของพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ เจ้ า ของ
กิจกรรมเพือ่ สร้างหลักสูตรการ
เรียนรู้ ให้เป็นคูม่ อื การเรียนรู้
และการสื่อความหมายมรดก
ทางวัฒนธรรม เพือ่ การท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์

กระบวนการทดลองเที่ ย ว
ในกิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่ ได้รบั การคัดเลือก
เพือ่ ค้นหาจุดที่จะต้องปรับปรุง
หรือพั ฒนาเพิม่ เติม

ประเมินผลกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยผู ้ ท รง
คุณวุฒิ คณะท�ำงานฯ และนัก
ท่องเที่ยว

ประกาศกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ มีศักยภาพและพร้ อ มที่ จ ะ
เป็ น เป้ า หมายใหม่ ข องการ
ท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย

คุณสมบัติ ในเชิงกระบวนการ

คุณสมบัติ ในเชิงพื้นที่

มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม
มี ป ระสบการณ์ ต รงร่ ว มกั บ เจ้ าของ
วัฒนธรรม
มีกระบวนการที่ จะน�ำไปสู่ความเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ ในพืน้ ที่ทอ่ งเที่ยว
ไม่ ท� ำ ลายคุ ณ ค่ า ของชุ มช นและ
น�ำไปสู่ส มดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

มีความหลากหลายและโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ
มีความตระหนักรู้ ในคุณค่าของชุ มชน
โดยเจ้าของวัฒนธรรม
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เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตประมงพื้นบ้าน
บางละมุง จ.ชลบุรี

เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตมุสลิมจาม
บ้านน�้ำเชี่ ยว จ.ตราด

กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุงยังคงด�ำรง
วิ ถี ชี วิ ตประมงพื้ น บ้ า น ในพื้ น ที่ ซึ่ ง อยู ่
ระหว่างความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรม
เพือ่ สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาและวิถีชี วิตประมงชายฝัง่
นักท่องเที่ ยวสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
วิ ถี ชี วิ ตการท�ำประมงของเมืองพั ทยาในอดี ต
และเรียนรู้การกันพื้นที่ชายฝั่งเป็นเขตอนุรักษ์
และการจั ด ตั้ง ‘ธนาคารปูม้า’ ภายในเวลา
ไม่กี่ปี ชุ มชนก็ประสบความส�ำเร็จในการฟื้นคืน
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องท้ องทะเลให้ ก ลั บ มา
สวยงามอีกครั้ง

ชุมชนที่ ได้รบั การขนานนามว่าเป็น ‘ชุมชนสองศาสนา
สามวัฒนธรรม’ ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคีกลมกลืน
ระหว่างชาวไทยมุสลิม ไทยพุทธ และไทยเชื้ อสายจีน
ชุมชนแห่งนีจ้ ะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กบั นักท่องเทีย่ ว
ในเรื่ องวิ ถี ชี วิ ตมุสลิมจามผ่านวัฒนธรรมอาหารของ
ชุ มชน โดยมีคุณสุรัตนา ภูมิมาโนช เป็นผู้แนะน�ำให้
นักท่องเที่ยวได้พบกับผู้รู้และผู้เชี่ ยวชาญของชุ มชนเพื่อ
ร่วมเรี ยนรู้ และท�ำความเข้าใจมรดกวัฒนธรรมและ
วิ ถีชี วิ ตอย่างใกล้ชิด

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ

งมหอยปากเป็ด หอยที่มีรูปร่างคล้าย
ปากเป็ด งมแล้วลองท�ำเมนูผดั เผ็ดและ
ชิมรสชาติฝมี อื ตัวเองดู

ท�ำข้าวเกรี ยบยาหน้า ดึงตังเมกรอบ
เรี ย นรู ้ วิ ธี การท� ำขนมรสอร่ อ ยที่ เป็ น
ภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน

วิ ถี ชี วิ ต ประมงพื้ น บ้ า น เช่ น การถั ก อวน
การวางอวน และปลดปู-ปลาออกจากอวน
และการตกหมึก
เย็บงอบบ้านน�ำ้ เชี่ยว งานฝีมอื
ทีท่ ำ� จากใบจาก มีขนั้ ตอนการท�ำ
ที่ประณีตและสวยงาม

ติดต่อ
คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช (พี่ หน่อย)
41 ม.1 ต.น�้ำเชี่ ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โทร 084-892-5374
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ติดต่อ
คุณธวัชชัย ประคองขวัญ และคุณนพพร ศรีเกษตร
84 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 086-816-9003
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เรียนรู้นาฏศิลป์สุโขทั ย
บ้านกล้วย จ.สุโขทั ย
จากไอเดี ยสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ�ำวิ ทยาลัย
นาฏศิลป์สโุ ขทัย ที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายของ
เครื่องสังคโลก น�ำมาผสมผสานเข้ากับนาฏศิลป์ไทย
ออกมาเป็นการร่ายระบ�ำลีลาลายสังคโลกที่มเี อกลักษณ์
และสวยงาม
นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรูเ้ กีย่ วกับนาฏศิลป์ไทย
มรดกอันทรงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมถึงนาฏศิลป์
พืน้ บ้านของสุโขทัย นอกจากทักษะด้านนาฏศิลป์ที่จะได้
กลับบ้านแล้ว ยังถือเป็นการพั ฒนาบุคลิกภาพอีกด้วย

เรียนรู้งานปั้นและเขี ยนลายสังคโลก (สุเทพสังคโลก)
เมืองเก่า จ.สุโขทั ย
การผลิตเครื่องสังคโลกใน จ.สุโขทั ย
ยั ง คงมี รู ป แบบดั้ ง เดิ ม และแบบใหม่
ที่อาศัยวิธกี ารปัน้ การเคลือบ การเขียนสี
และลวดลายเหมือนในอดี ต นักท่องเที่ยว
สามารถมาศึกษาเรียนรูร้ ปู แบบและลวดลาย
ของเครื่องสังคโลกได้ ก่อนที่จะทดลองปัน้
เขียนลวดลายด้วยตัวเอง

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ
เรี ย นรู ้ นาฏศิ ล ป์ พื้ น บ้ า น
สุ โขทั ย การร่ า ยระบ� ำ ลี ลา
ลายสังคโลกด้วยตัวเอง

เรี ยนรู้ภาษานาฏศิลป์ เช่น
จีบยาว ยืนเข่า ฯลฯ

ท�ำเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเนื้อละเอียด
ชนิดแตกลายงาสีเขี ยวไข่กา เรียกว่า ‘เซลาดอน’
วาดลวดลายแบบสุ โขทั ย เรี ย นรู ้ ก ารวาด
ลวดลายเครื่องสังคโลกด้วยตัวเอง

เรียนรูก้ ารแต่งกายของนาฏศิลป์ไทย
ติดต่อ

ติดต่อ

อาจารย์อโนทั ย ส้มอ�่ำ และอาจารย์มัชฌนันทน์ สืบสายจั นทร์
5 หมู่ 4 วิ ทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทั ย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทั ย 64000
อาจารย์อโนทั ย 091-661-5996 อาจารย์มัชฌนันทน์ 061-782-4945
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สุเทพสังคโลก : คุณอลงกต สุขดี (หนึ่ง)
203/2 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทั ย
โทร 084-494-8890
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เรียนรู้งานปั้นและเขี ยนลายสังคโลก ( โมทนาเซรามิค)
เกาะตาเลี้ยง จ.สุโขทั ย
จากมรดกอันล�้ำค่าน�ำไปสู่แรงบันดาลใจ
ในการผสมผสานรูปแบบมาเป็นการปั้นและ
สร้างสรรค์ลวดลายของตัวเองจนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
โมทนาเซรามิ ค เป็ นพื้ นที่ ที่ นั ก ท่ องเที่ ย ว
สามารถเข้ า มาเรี ย นรู ้ ฝึ ก ฝนลงมื อ ท� ำ งาน
เซรามิกผ่านการปั้นด้ ว ยมื อ จนออกมาเป็ น
ผลงานเซรามิ ก ร่ ว มสมั ย ที่ มี ก ลิ่ น อายของ
เมืองสุโขทั ย

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ

เรียนรู้ลวดลายสังคโลกผ่านการวาดลงผืนผ้า
เมืองเก่า จ.สุโขทั ย
นอกจากการวาดลวดลายสั ง คโลกลงบน
เซรามิกแล้ว ลวดลายสังคโลกยังปรากฏในงาน
หัตถกรรมต่างๆ เช่น ผืนผ้า เสื้อยืด เป็นต้น
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั นธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต
ของชาวสุโขทั ย มาเรียนรู้ความหมายและความ
ส�ำคัญของลวดลายต่างๆ พร้อมกับลงมือวาด
ลวดลายลงบนผืนผ้า เสือ้ ยืด หรือโคมไฟ

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ
วาดลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า เช่น ลายสัตว์
ลายพืชพรรณ ลายเรขาคณิต เป็นต้น

สร้างสรรค์งานเซรามิก โดย
ใช้ แรงบั น ดาลใจจากเมื อ ง
สุโขทั ย

เรียนรู้เทคนิคการท�ำเซรามิก
ทั้ งการปั้นด้วยมือ การกด
การใช้แป้นหมุน การเคลือบ

เรียนรู้ความหมายของลายต่างๆ เข้าใจถึงที่ มาและ
ความหมายของลายแต่ละลาย
ติดต่อ

ติดต่อ

โมทนาเซรามิค : คุณเฉลิมเกียรติ บุญคง (อู๊ด) คุณอนุรักษ์ บุญคง (ไก่)
912 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีส�ำโรง จ.สุโขทั ย 64120
โทร 086-443-2628
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บ้านปรีดาภิรมย์ : คุณธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ (ฝน)
291/1 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทั ย 64210
โทร 095-609-7855
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เรียนรู้การท�ำสังคโลกบ้านเกาะน้อย
หนองอ้อ จ.สุโขทั ย

เรียนรู้การท�ำเซรามิกสุโขทั ย
บ้านหลุม จ.สุโขทั ย

บ้ า นเกาะน้ อ ย ขึ้ นชื่ อ ว่ า เป็ น แหล่ ง หั ต ถ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ ผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผา
หรือเครือ่ งสังคโลกมาเนิน่ นาน นอกจากการค้นพบ
เครื่องปั้นดินเผาแล้ว ยังพบตุ๊กตาสังคโลกเป็น
จ�ำนวนมากอีกด้วย
เกศอนงค์ พูลดี เป็นคนในพืน้ ที่บา้ นเกาะน้อย
ที่ยดึ อาชี พช่างปัน้ เครื่องสังคโลกมาเป็นเวลานาน
นอกจากจะสามารถบอกเล่าประวัตคิ วามเป็นมา
ของชุ มชนในฐานะที่ชุ มชนผลิตเครื่องสังคโลกที่
ส�ำคัญแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรูก้ ารท�ำ
สังคโลกแบบบ้านเกาะน้อย และความเชื่อของชุมชน

จากการแสวงหาแรงบันดาลใจ
ผ่ า นพืน้ ทีข่ องเมืองสุโขทัย จนเกิดเป็น
ผลงานเซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ซึ่ ง ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจมาจากสั ต ว์ ม งคลของ
สุโขทั ยในอดี ตที่ มีความหมาย ความส�ำคัญอยู่
ในความเชื่ อ หรื อ ชี วิ ต ประจ� ำ วั นของชาวสุ โขทั ย
‘การปัน้ สัตว์มงคลสุโขทัย’ ในรูปแบบของเซรามิก
ที่ผ ่านการปั้น เผา และเคลือบ ถือเป็นกิจกรรม
ยอดฮิตที่หา้ มพลาด และยังเป็นงานศิลปะพืน้ บ้าน
ที่มคี ณ
ุ ค่าทางประติมากรรมของสุโขทัยอีกด้วย

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ
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ลงมือปั้นสัตว์มงคลสุโขทั ย นกคุม้ ปลาพระร่วง รวมถึง
ลายพืชพรรณต่างๆ จากแผ่นกระดานชนวนสมัยสุโขทัย
ของวัดศรีชุม

ลงมือท�ำเครื่องปัน้ ดินเผาสังคโลก แบบ
บ้านเกาะน้อยที่ สวยงามมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว

เรียนรู้การประยุกต์และผสมผสานการปั้น การเคลือบ
แบบดัง้ เดิมให้เป็นผลงานเซรามิกร่วมสมัย

ลองปั้นดินเผา ขึ้นรูปอิสระเป็นตุ๊กตา
สังคโลก

ติดต่อ

ติดต่อ

คุณภารุจีร์ บุญชุ ่ม (ปุย)
Facebook : Ceramic Puipood
170/5 หมู่ 1 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทั ย 64000
โทร 089-484-9136
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คุณเกศอนงค์ พูลดี
139/1 ม.1 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทั ย 64130
โทร 095-314-1380
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เรียนรู้รูปแบบและความเชื่ อของ
ชุ มชน เกี่ยวกับตุ๊กตาเสียกบาล

เรียนรู้การท�ำพระเครื่องเมืองสุโขทั ย
เมืองเก่า จ.สุโขทั ย
พระพิมพ์ของเมืองสุโขทั ยที่ ขุดพบจ�ำนวน
มากกว่า 450 พิมพ์ทรี่ วบรวมไว้โดย ‘บ้านพระพิมพ์
ลักษมณศิลป์’ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ส�ำคัญของเมืองสุโขทั ย นอกจากที่ นจี่ ะเป็น
แหล่งเรียนรูร้ ปู แบบและลักษณะทางศิลปะของ
พระพิมพ์แบบต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้
เรียนรูก้ ารเตรียมดิน การพิมพ์พระ และการเผา
เพื่ อ ให้ ไ ด้ พ ระพิ ม พ์ ดิ น เผาเนื้ อ แกร่ ง และ
ร่วมท�ำกิจกรรมพิมพ์พระที่ ไม่ใช่แค่การเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่
แต่ยงั ได้มสี ว่ นร่วมในการสืบต่อพระพุทธศาสนา
ตามคติโบราณของไทยที่นยิ มท�ำพระพิมพ์ดนิ เผา

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ

เรียนรู้การท�ำอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย
ด่านซ้าย จ.เลย
ด่านซ้ายเป็นเมืองในหุบ เขา ที่อยู่ระหว่าง
รอยต่อของวัฒนธรรมล้านช้าง ล้านนา และ
สยาม จึงมีวฒ
ั นธรรม ความเชื่ อที่ผสมผสาน
และมีลกั ษณะจ�ำเพาะ โดยเฉพาะอาหารมีความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
แม่ค�ำพั น อ่อนอุทั ย ครูภูมิปัญญาไทย
รุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ ซึ่งมีความเชี่ ยวชาญ
ด้านการท�ำอาหารจะเป็นผูใ้ ห้ความรูก้ บั นักท่องเทีย่ ว
ทีส่ นใจ ‘การกินอยูอ่ ย่างคนด่านซ้ายไทเลย’

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ
ลงมือปรุงส�ำรับพืน้ บ้านเมืองด่านซ้าย เช่น ส้มต�ำ
น�ำ้ ผักสะทอน แจ่วปลา ฯลฯ

เรียนรู้และเข้าใจ อุดมคติของการพิมพ์พระในสมัยสุโขทั ย

เรียนรู้การท�ำน�้ำผักสะทอน น�้ำที่
เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรุงรส
เพิ่มความอร่อยให้ทุกเมนู ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาของชาวด่านซ้าย

ทดลองพิมพ์พระ ด้วยกรรมวิ ธีดั้งเดิม

ติดต่อ

ติดต่อ
่ แก้ม)
บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ : คุณณรงค์ชัย โตอินทร์ (พี่ กบ) คุณญาณภัทร์ โตอินทร์ (พี
51/7 หมู่ 8 บ้านเชตุพน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทั ย
โทร 089-643-6219 081-197-0535
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คุณค�ำพั น อ่อนอุทั ย
162 หมู่ 1 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โทร 042-087-450 087-217-8104
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เรียนรู้การท�ำผ้าห่มนวมเชี ยงคาน
เชี ยงคาน จ.เลย
เมืองเลยได้ชื่ อว่าเป็นจังหวัดที่มคี วามหนาว
ที่ สุ ด ในประเทศไทย และด้ ว ยภู มิ ป ระเทศ
อากาศที่ แห้งแล้งและหนาวเย็น เมืองเลยจึง
เป็ นพื้ นที่ ป ลูก ฝ้ายที่ มีคุณ ภาพ ‘ผ้าห่มนวม
เชี ยงคาน’ เป็นผลิตภัณฑ์ของชุ มชนที่มีชื่ อเสียง
มาตั้งแต่อดี ตจนถึงปัจจุ บัน การน�ำดอกฝ้าย
มาแปรเปลี่ยนเป็นผืนผ้านวมที่ ให้ความอบอุ่น
เป็ น กรรมวิ ธี ที่ ดู เรี ย บง่ า ยแต่ น่ า มหั ศ จรรย์
นั ก ท่ องเที่ ย วจะได้ เรี ย นรู ้ การท� ำ ผ้ า ห่ ม นวม
งานฝีมือที่ เป็นภูมิปัญญาของชาวเชี ยงคานที่
สืบทอดมาตั้งแต่อดี ตจนถึงปัจจุบัน

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ

เรียนรู้การท�ำตุงค่าคิง วัดพระเกิด
ในเวียง จ.น่าน
ตุง คือ ธงแขวนในวัฒนธรรมล้านนา ที่ ใช้ในการ
ประดับหรือประกอบพิธกี รรม ตุงล้านนามีหลายรูปแบบ
อาจท�ำด้วยกระดาษ ผ้า ไม้หรือโลหะ ชาวน่านมีความเชือ่
ว่าการท�ำ ‘ตุงค่าคิง’ (ตุงก้าคิง) ที่ มีขนาดความ
ยาวเท่ากับความสูงของผูท้ ำ� เป็นการท�ำเพือ่ สะเดาะ
เคราะห์
การท�ำตุงค่าคิง ถือเป็นกิจกรรมที่ โดดเด่นของ
ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน เพราะเปิดให้นกั ท่องเที่ยว
ได้ศกึ ษาเรียนรูค้ วามหมาย ความส�ำคัญของตุงค่าคิง
ผ่านการลงมือท�ำด้วยตัวเอง เมือ่ ท�ำเสร็จก็จะได้ถวาย
ตุงให้กบั พระสงฆ์ที่วดั ตามพิธกี รรมของชาวล้านนา

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ

เรียนรูก้ ารท�ำผ้าห่มนวมเชี ยงคาน ตัง้ แต่การปูแผ่นฝ้ายจนกลาย
มาเป็นผ้าห่มนวมฝ้าย

ท�ำตุงค่าคิง ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นตุงที่มีความยาวเท่ากับความสูงของผู้ท�ำ
เรียนรู้ความหมายความส�ำคัญ ของตุงค่าคิง

เรี ยนรู้วิ ถี ชี วิ ตคนเชี ยงคาน ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกับ
คนในพื้นที่
ติดต่อ

ติดต่อ

ร้านสุณีพร : จ่าเอก ทองหล่อ เสวตวงษ์
215 หมู่ 2 ถนนศรีเชี ยงคาน ต.เชี ยงคาน อ.เช
ี ยงคาน จ.เลย 42110
โทร 042-821-468
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ชุ มชนวัดพระเกิด : คุณสุชาดา วัชราคม
วัดพระเกิด ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
โทร 081-882-3188
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เรียนรู้การท�ำลูกปัดแบบโบราณ
อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เมืองโบราณอูท่ อง จ.สุพรรณบุรี นอกจาก
จะเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณในยุคทวารวดี แล้ว
ยั ง ค้ นพบลู ก ปั ด โบราณจ� ำ นวนมากที่ แสดง
ให้เห็นถึงการติดต่อสัมพั นธ์กบั อาณาจักรส�ำคัญ
ของโลก ซึ่งลูกปัดที่พบมีทั้ งที่ผลิตจากดินเผา
กระดูกสัตว์ หิน แก้ว และทองค�ำ
การเรียนรูก้ ารร้อยลูกปัดและการผลิตลูกปัดแก้ว
เป็นกิจกรรมที่หา้ มพลาด เพราะนักท่องเที่ยวจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของลูกปัดทวารวดี

สนกุ กับการลงมอื ท�ำ

การพัฒนาองค์ความรู้ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นเรื่องใหม่ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพั ฒนาองค์ความรู้
ให้กับชุ มชน ด้วยการจั ดอบรมและให้ความรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าของกิจกรรมที่ ได้รับ
คัดเลือก เจ้าหน้าที่ ในพืน้ ที่พเิ ศษ และคณะท�ำงานโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การเสริมสร้างความรูเ้ ฉพาะทาง
อบรมให้ ค วามรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ในแต่ละพื้นที่ และ
เสริมสร้างศักยภาพของกิจกรรมแต่ละพื้นที่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับรูปแบบของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

การเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ในต่างประเทศ
คณะท� ำงานฯ และเจ้ าของ
กิ จ กรรมร่ ว มกั น ศึ ก ษาเรี ย นรู ้
รูปแบบการจั ดการการท่องเที่ยว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นต่ า งประเทศ
แล้วน�ำแนวทางมาพั ฒนากิจกรรม
ท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ของตัวเอง
เช่น เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับผลของการท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ วัฒนธรรม
และการปรับตัวใหม่ ด้วยการน�ำเสนอกิจกรรม
การท่องเที่ ยวที่ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ ยว
เข้ามามีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของบาหลี เช่น ท�ำเครือ่ งเซ่นไหว้
เต้นร�ำแบบบาหลี เป็นต้น

ร้อยลูกปัดทวารวดี เรียงร้อยออกมาในรูปแบบสมัยใหม่
ชมการผลิตลูกปัดโบราณ ขั้นตอนการผลิตลูกปัดโบราณเมือง
อู่ทอง อาณาจั กรทวารวดี
การท�ำลูกปัดแก้ว ทดลองท�ำลูกปัดแก้วเพือ่ พิสจู น์ฝมี อื ของตัวเอง
ติดต่อ

คุณสมนึก ทองรักชาติ
1111/2 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุ
รี 72160
โทร 086-393-5353
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกิจกรรมและระหว่างพื้นที่
เ พื่ อ ส ร ้ า ง ค ว า ม
สัมพั นธ์ระหว่างเครือข่าย
แ ล ะ ศึ ก ษ า เ รี ย น รู ้
กระบวนการจั ดการ ปัญหา ข้อจ�ำกัดและ
อุปสรรคของแต่ละกิจกรรม เพือ่ ที่จะได้นำ� มา
ปรับใช้หรือหลีกเลี่ยงในการด�ำเนินกิจกรรม
ของตน
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บทเรียนของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จาก บทเรี ยนและปัญหาของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คณะท�ำงานฯ
จึ ง ได้ จั ดอบ รมเรื่ อ ง ‘กา รสร ้ า ง
หลักสูตรการเรียนรู้’ เพิ่มเติมให้กับ
เจ้าของกจิ กรรมในทุกพืน้ ที่ โดยมเี ป้าหมาย
เพื่อให้เจ้าของกิจกรรมท�ำความเข้าใจ
ถึงเนื้อหาขององค์ความรู้หรื อทั กษะ
ที่ตนเองมีอยู่และพร้อมที่จะถ่ายทอด
ให้กับนักท่องเที่ยว

หลังจากที่ ได้ศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้ว
มาดูกันดี กว่าว่า คณะท�ำงานฯ พบเจอปัญหาในเรื่องอะไรบ้าง

ปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในกรณีที่ นักท่องเที่ยวมีความสนใจ แต่มี
ความรู้ในกิจกรรมที่สนใจลงมือท�ำจ�ำกัด ยิง่ หาก
ผู ้ ถ ่ า ยทอดทั ก ษะซึ่ ง เป็ น เจ้ าของวั ฒ นธรรม
ในท้องถิ่ นไม่มีวิ ธีการถ่ายทอดที่ ชัดเจนและ
เป็นระบบ ก็จะท�ำให้การถ่ายทอดไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จ ท้ายที่ สุดกิจกรรมที่ ได้เรียนรู้และ
ลงมือท�ำก็ ไม่น�ำไปสู่ความจดจ�ำประทั บใจ
ดังนั้น เจ้าของกิจกรรมจ�ำเป็นต้องมีความ
ชั ด เจนในเนื้ อ หาหรื อ ทั ก ษะของความรู ้ แ ละ
มี ค วามจั ด เจนในวิ ธี การถ่ า ยทอด เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถส่งต่อความรู้ ได้อย่างเป็นระบบ

การสื่ อ ความหมายเพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ในพืน้ ที่ทอ่ งเที่ยวเป็นเรื่องยาก
เพราะนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างหลากหลาย
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รูปแบบของการอบรม
ทบทวนและสร้างกระบวนการที่จะส่งมอบประสบการณ์ทั้ งหมดให้กับผู้เรียนรู้
เรียงล�ำดับความรู้ในกิจกรรมของตนเองอย่างเป็นขัน้ ตอน เรียงตามความยาก-ง่ายของความ
เข้าใจ หรือเรียงตามกระบวนการในการลงมือปฏิบตั ิ พร้อมกับประเมินระยะเวลาและข้อจ�ำกัด
ในเรื่องต่างๆ
ลงมือทดลองเขี ยนหลักสูตรการเรียนรู้ ในกิจกรรมของตนเอง ในประเด็นความรู้ วิ ธีการ
ถ่ายทอด และการวัดผลความรู้
คณะท�ำงานฯ ร่วมมือกับ เจ้าของกิจกรรมจั ดท�ำหลักสูตรการเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมร่วมกัน
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ใครคือนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Creative Tourist?
มาดูกันดี กว่าว่านักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไร
คริ สปิน เรยมอนด์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแนวความคิดการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ ให้นยิ ามว่า
“นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่บุคคลที่บริโภคการท่องเที่ยวอย่างเนิบๆ แต่เป็นนักท่องเที่ยว
ที่กระตือรือร้นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของประเทศหรือชุ มชนที่เข้าไปเยี่ยมเยือน”
จุดเด่นของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
มีความเต็มใจที่จะก้าวออกมาจากวิ ถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเดิม
ค้นหาทางเลือกใหม่
มองหาประสบการณ์จริ งในวันหยุดพั กผ่อนที่ สร้างสัมพั นธภาพ การมีส ่วนร่วม
การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพั ฒนาทั กษะของตนเอง
คาดหวังประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพั นธ์อย่างใกล้ชิดกับชุ มชนในท้องถิ่น
ใช้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง

นักท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมที่ จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลงมือท�ำและ
มีความสุข เพื่อที่จะได้บรรลุการพั ฒนาความ
สามารถใหม่ๆ ของตนเอง ซึ่งแตกต่างกับ
นักท่องเที่ยววัฒนธรรมที่จะสนใจการเยีย่ มชม
ห้องท�ำงานหรือโรงงานเซรามิก

3 ช่วงวัยของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กลุม่ baby-boomers กลุม่ คนที่เกิดในช่วง พ.ศ.
2498-2507 กลุ่มคนที่เพิ่งเข้าสู่วัยเกษียณอายุ
กลุม่ ช่วงอายุตำ�่ กว่า 30 ปี มักเป็นกลุม่ นักเรียนที่
ใช้เวลาว่างระหว่างก�ำลังรอเข้าเรียนมหาวิ ทยาลัย
กลุ่มคนทุกช่วงอายุที่ ส นใจเรียนรู้ ในวัฒนธรรม
ในมิติต่างๆ
หมายเหตุ : การจั ดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในปัจจุบัน ยังคง
มีลักษณะกว้างๆ และไม่ชัดเจน และจ�ำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาต่อไป

44

45

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หาร การนนำเท
่ี
นอา

ของที่ระลึก

้า
โฮมสเตย์ ร

Creative Product
Creative Route

ยว

วิ ถีชี วิ ต
ประจ�ำวัน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ทำ�ให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนได้อย่างไร

Creative tourism

รูปแบบความคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เน้น แกนหลักของชุ มชน คือ ‘คุณค่าของวิ ถีชี วิ ต’
โดย ชุ มชนต้องมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญใน ‘คุณค่า’ ของชุ มชน เพื่อให้ด�ำรงอยู่ได้ด้วย
ตนเอง ไม่ใช่อยู่ด้วยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุ มชน
ซึ่ง ชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ คื อ ชุ ม ชนที่ ส ามารถรั ก ษา
ความเป็นเนื้อแท้ (Authenticity) เพื่อเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวในชุ มชน เรียนรู้ชุ มชนผ่านการท่องเที่ยว

Creative Tourism

Authenticity
Participate
Experiences
Spirit of place
Way of life
Everyday life
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Creative Thinking

ท�ำอย่างไรให้ชุมชนเกิดความยัง่ ยืน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะท�ำให้ชุ มชน
เกิดความยัง่ ยืนได้ เพราะชุมชนจะมนี กั ท่องเที่ยว
เดิ น ทางม าเที่ ย วได้ ต ลอด ทั้ งปี ไม่ ต ้ อ ง
รอเท ศกาล เพื่ อ มาเรี ย นรู ้ ท� ำ ความ เข้ า ใจ
วิ ถีชุ มชน ผ่านการพดู คุยท�ำกิจกรรมรว่ มกับชุมชน
เกิดเป็นประสบการณ์ที่สามารถน�ำไปสร้างสรรค์
ต่อยอดได้ ซึ่งสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยว
และชุ มชน

สร้ างความต้ องการให้ นั ก ท่ องเที่ ย วอยาก
เข้ามาเรี ยนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุ มชน โดย
สร้างสรรค์กจิ กรรมให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้าไปมีสว่ นร่วม
กับชุ มชน
ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวใช้เวลาอยูใ่ นชุมชนนานขึน้
ท�ำให้เกิดความต้องการด้านอื่ นๆ ตามมา เช่น
อยากลิ้ ม รสอาหารท้ อ งถิ่ น นอนโฮมสเตย ์
ในชุ มชน ท่องเที่ ยวสถานที่ ต่างๆ โดยมีคนใน
ชุ มชนเป็นไกด์พาเที่ยว เป็นต้น
ท�ำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างสม�่ำเสมอ
ชุ มชนมีรายรับโดยตรงจากนักท่องเที่ ยว คนใน
ชุ มชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
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Creative Ideas
ไอเดียต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เชิญชวนมาดูไอเดี ยเจ๋งๆ ของต่างประเทศที่ น�ำการ
ท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นธุรกิจ ซึ่งแต่ละ
ไอเดียอาจน�ำไปสูแ่ รงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
ให้กบั กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของคุณให้นา่ สนใจ
และเต็มไปด้วยความประทั บใจมากขึ้น
มาดูกนั เลยว่ามีไอเดียสร้างสรรค์อะไรบ้าง

Creative Tourism in Japan
Kanazawa เมืองแห่งงานฝีมือและศิลปะพื้นบ้าน
Kanazawa เป็นเมืองหลวงของจังหวัด Ishikawa ประเทศญีป่ น่ ุ เป็นเมืองชัน้ น�ำด้านการท่องเทีย่ ว
โดย UNESCO แต่งตัง้ ให้เมือง Kanazawa เป็นหนึง่ ในประเทศเครือข่าย Creative Cities
Network ในกลุม่ ของงานฝีมอื และศิลปะพืน้ บ้าน

Nelson เป็นเมืองบนเกาะทางใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มที วิ ทัศน์แสนสวยงาม
และมีวฒ
ั นธรรมที่สร้างสรรค์ของชนพืน้ เมืองชาวเมารี
ชาวเมารีมขี องดีอยากบอกต่อ

สัมผัสประสบการณ์พนื้ บ้านแบบดัง้ เดิม
ชิมและลงมือต้มสาเก
เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ
การเรี ย นรู ้ ก ารต้ ม
สาเก และชิมสาเกที่
มีรสชาติเยีย่ ม

Creative Tourism in New Zealand
Nelson เมืองแห่งทิวทัศน์และงานฝีมือ

ลองท�ำทองค�ำเปลว
เรี ย นรู ้ การท� ำทองค� ำ
เปลวที่มคี ณ
ุ ภาพสูง

เล่นซามิเซ็น
เครื่ อ งดนตรี ส� ำ คั ญ
ที่ขาดไม่ได้สำ� หรับ เขต
เกอิชา

เอกลักษณ์ของชาวเมารีเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ชาวพอลินเี ซีย (Polynesians) และชาวยุโรป ซึง่ มีความช�ำนาญด้านงานฝีมอื
โดยเฉพาะการแกะสลักและสานทอ

กิจกรรมที่หา้ มพลาด

ลองหัดท�ำงานหัตกรรมด้วยตัวเอง

แกะสลักเครื่องประดับ
เรียนรู้การแกะสลักเครื่องประดับ
สัญลักษณ์เมารีจากกระดูกวัว กับ
เวิ ร ์ ค ช็ อ ป Bone Craving in
Nelson ที่ ได้รับ เลือกเป็นกิจกรรม
ห้ามพลาด

ทดลองเขี ยนสี วาดลวดลายลงบน
โทโบ โซจู
(เวิรค์ ช็อปเครื่องเคลือบ) เครือ่ งเคลือบดูทานิ ในบรรยากาศสบายๆ
นางา-มาจิ ยูเซนคัง
(ศูนย์ผา้ ไหมยูเซน)

เรี ย นรู ้ ก ารลงสี ผ ้ า ไหม และวิ ธี ก าร
สวมชุดกิโมโน

เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอาหารแบบ Kaga
ราเมนหมายเลข 8
หรื อ ฮะจิ บั ง ราเมนที่ ค นไทย
เราคุน้ เคย เคล็ดลับของความ
อร่อยคือ ปริมาณผัก น�ำ้ ซุปที่
เคีย่ วจากกระดูกหมูและไก่

ลิม้ รสขนมหวานญีป่ นุ่
เรียนรู้วิ ธีการท�ำขนมจากเมือง
ที่ขนึ้ ชื่ อว่าเป็นแหล่งผลิตขนมที่
ดีที่สดุ ในญีป่ นุ่ สมัยเอโดะ
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ย้อมผ้าขนสัตว์นวิ ซีแลนด์
เรียนรู้การย้อมผ้าขนสัตว์ ในทุกขั้นตอน แม้ ไม่มีประสบการณ์มาก่อน
แต่รับรองได้วา่ จะได้ผลงานที่สวยสะดุดตากลับบ้านแน่นอน
กลึงท่อนไม้ให้เป็นของใช้
เรียนรู้ประเภทของไม้ ในท้องถิ่น
รวมถึงสอนการกลึงไม้ที่ ไม่ใช้แล้ว
ให้กลายเป็นของใช้ที่ มีประโยชน์
เช่น ช้อน ถ้วย ชาม เป็นต้น
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สานทอตามแบบฉบับชาวเมารี
ลงมือสานทอเสือ่ และตะกร้า ด้วย
วิธสี านทอแบบชาวเมารีดว้ ยใบป่าน
นิวซีแลนด์

Creative Tourism in Spain
Barcelona เมืองแห่งศิลปะแสนสวยงาม
เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาหาร และความงดงามทางศิลปะ
กิจกรรมแนะน�ำ

Creative Tourism in Brazil
Porto Alegre เมืองแห่งวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
Porto Alegre เป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศบราซิล ที่มกี ารผสมผสานทางวัฒนธรรมมากมาย

สัมผัสกับวิถีคาวบอยแห่งบราซิล
ทดลองท�ำงานศิลปะ
ตั้งแต่เวิ ร์คช็อปท�ำของช�ำร่วย หรือการ
ประดิษฐ์กระเบือ้ งตามสไตล์ อันตอนี เกาดี
(Antonio Gaudíi) สถาปนิกชื่ อดังชาว
สเปนที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว
สนุกกับการเต้นซัลซ่า
เรียนรูก้ ารเต้นแบบซัลซ่าที่มลี ลี าสุดเซ็กซี่

เดินเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม
กิจกรรมพาเที่ยวรอบเมืองพร้อมช่างภาพมืออาชี พที่จะสอนคุณ
ถ่ายภาพสถานที่ และผูค้ นภายในเมือง เพือ่ ให้ได้ภาพความทรงจ�ำ
ที่เหนือค�ำบรรยายกลับไป

ประชากรส่วนใหญ่ในเมืองนีค้ ือ ‘ชาวเกาโช่’ (Gaucho) ที่มีวิ ถี ชี วิ ตคล้ายกับคาวบอย
ในอเมริกาเหนือ นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปเรียนรูว้ ิ ถีชี วิ ตและศิลปะวัฒนธรรมของ
ชาวเกาโช่ที่เต็มไปด้วยเสน่หท์ ี่ นา่ หลงใหล
กิจกรรมแนะน�ำ
งานหัตถกรรม
เรียนรูว้ ิธกี ารเย็บปักผ้าลวดลายมันดาลา
(Mandalas) ลวดลายดอกไม้ที่งดงาม
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทดลองท�ำอาหารท้องถิ่น
เรียนรู้สูตรลับในการเตรียมเมนูชูรัสโซ่
(Churrasco) บาร์บีควิ สไตล์บราซิล หรือ
จะเป็นชิมาเฮา (Chimarrao) เครื่องดืม่
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพของชาวพืน้ เมือง

เรียนรูก้ ารปรุงอาหารแบบท้องถิ่น
ศึกษาวิธกี ารปรุงอาหารตามแบบฉบับกาตาลุญญา (Catalunya)

สืบสานวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หากอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมโดยตรงจาก
คนท้องถิ่นแบบใกล้ชดิ แนะน�ำให้นอนพั กโฮมเสตย์ของคนท้องถิ่น เพราะ
พวกเขาต้องการแลกเปลีย่ นเรือ่ งราวทางวัฒนธรรมกับนักท่องเที่ยวเช่นกัน
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ได้มกี ารขยายจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กบั นักท่องเที่ยว
อยูต่ ลอดเวลา ขณะเดียวกันก็สนับสนุนผูป้ ระกอบการรายเล็กให้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เพือ่ เป็นการเชิดชูวฒ
ั นธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ให้เป็นที่รจู้ ักแก่สายตาชาวโลก
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7. เรียนรู้งานปั้นและเขี ยนลายสังคโลกแบบร่วมสมัย จ.สุโขทั ย
8. เรียนรู้การท�ำผ้าห่มนวมเชี ยงคาน จ.เลย
9. เรียนรู้การท�ำเซรามิกสุโขทั ย จ.สุโขทั ย
10. เรียนรู้การท�ำลูกปัดแบบโบราณ จ.สุพรรณบุรี
11. เรียนรู้การท�ำสังคโลกบ้านเกาะน้อย จ.สุุโขทั ย
12. เรียนรู้การท�ำตุงค่าคิง วัดพระเกิด จ.น่าน
13. เรียนรู้การท�ำพระเครื่องเมืองสุโขทั ย จ.สุโขทั ย

1. เรียนรูล้ วดลายสังคโลกผ่านการวาดลงผืนผ้า จ.สุโขทัย
2. เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตมุสลิมจาม จ.ตราด
3. เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตประมงพื้นบ้าน จ.ชลบุรี
4. เรียนรู้นาฏศิลป์สุโขทั ย จ.สุโขทั ย
5. เรียนรู้งานปั้นและเขี ยนลายสังคโลก จ.สุโขทั ย
6. เรียนรู้การท�ำอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย จ.เลย

6.
11.

เฉลย
10.

4.
12.
9.

2.

1.

8.

3.
5.

7.

มาเล่นเกมทดสอบความจำ�กัน
คุณจดจำ�กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ดีแค่ไหน?

13.

Quiz

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ด้วยใจรัก
ผมชอบเดินทางท่องเที่ยว
มาตั้งแต่เด็ก ซึ่งแต่ก่อนจะ
ท่องเที่ยวแบบเขาไปไหนเราไป
ด้วย ที่ ไหนดังเราไปบ้าง พอมา
เป็นพิธกี รรายการทัว่ ถิน่ แดนไทย
ท�ำให้ผมได้รวู้ า่ ยังมีการท่องเทีย่ ว
ที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยว
แบบเดิมๆ เช่น การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น พอได้
มาเที่ยวแบบนีก้ ช็ อบมากเพราะ
ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรื่ อ งราวกั บ
คนในพืน้ ที่เกิดความสัมพั นธ์ที่
ดีตอ่ กัน ได้เรียนรูป้ ระสบการณ์
ใหม่ๆ แล้วยังเป็นการสร้าง
ความสุขให้กบั นักท่องเที่ยวและ
เจ้าของพืน้ ที่ดว้ ยคือ สุขทั้งเขา
และเรา

นภ-พัฒน์กรณ์ เจียมวิริยะกุล
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ด้วยความชื่ นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นทุนเดิม ประกอบกับการรับบทบาทเป็นพิธกี รใน
รายการทั่วถิ่นแดนไทย ที่พาไปเรียนรูแ้ ละสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของชุมชน ท�ำให้ ‘คุณนภ-พั ฒนกรณ์
เจียมวิริยะกุล’ มีโอกาสได้ทอ่ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพือ่ เรียนรูแ้ ละสร้างประสบการณ์ที่แท้จริงกับชุมชน
บ่อยครั้ง จนค้นพบว่าการท่องเที่ยวแบบนีม้ เี สน่หแ์ ละมีดีกว่าการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ
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ข้อดีของการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จะมีความพิเศษกว่าการท่องเทีย่ ว
แบบอื่นๆ คือไปเที่ยวและลงมือ
ท�ำกิจรรม ซึ่งเราสามารถน�ำ
ประสบการณ์ที่ ได้มาปรับใช้ ใน
ชี วิ ตประจ�ำวัน อย่างแต่ก่อน
ผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยคุยกับใคร
พอไปเทีย่ วแบบนีต้ อ้ งเข้าไปพูดคุย
ท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชาวบ้ า น

ก็ท�ำให้ผมกล้าเข้าไปคุยกับคน
เกิดความอ่อนโยนมากขึน้ หรือ
เรื่องของกินของใช้ เช่น อาหาร
ก็ได้รเู้ ทคนิคมากมายที่สามารถ
น�ำไปบอกต่อหรื อท�ำให้คนที่
เรารักได้ทาน นอกจากเป็นการ
สร้างประโยชน์ ให้กบั ตัวเองแล้ว
คนในพืน้ ทีก่ เ็ กิดความภาคภูมิ ใจ
ในสิ่ ง ที่ เขามี ท� ำ ให้ เข้ า ใจถึ ง
คุ ณ ค่ า และร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
พั ฒนาต่อไป

ความประทับใจ
ปั จ จุ บั น ผมเห็ น แหล่ ง
ท่องเที่ ยวหลายแห่งเริ่ มปรั บ
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ยวให้
สร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งที่ที่ผม
ประทั บใจคือ โรงงานเซรามิก
เถ้า ฮง ไถ่ จ.ราชบุรี เพราะเขา
สามารถน�ำสิง่ ที่มอี ยูม่ าปรับให้
น่าสนใจมากขึ้น โดยที่ ไม่ต้อง
ปรับเปลีย่ นตามสภาพแวดล้อม
ที่เปลีย่ นไป เปิดให้นกั ท่องเที่ยว
เข้าไปเรียนรู้และลงมือท�ำโอ่ง
ในแบบฉบั บ ของเขา ซึ่ ง จะมี
คนในพื้นที่ เป็นคนคอยสอนก็
ท�ำให้คนในพืน้ ที่มอี าชี พ ผมคิด
ว่าการจะท�ำแบบนี้ ได้ คนใน
พื้นที่ต้องมีความรัก ความคิด
ริ เริ่ ม และความมีจิ ต ส� ำ นึ ก
อย่างมาก
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ฝากถึงนักท่องเที่ยวและ
เจ้าบ้าน
ผมไม่อยากให้หลายๆ คน
มองว่ า การท่ องเที่ ย วคื อ การ
ออกไปหาซื้อความสุขด้วยการ
ใช้เงินอย่างเดียว แต่อยากให้มอง
ว่าการท่องเที่ ยวช่วยท�ำให้เกิด
ความสุข สุขที่ ได้ไปหา สุขที่ ได้
ไปรูจ้ ัก และได้ไปเรียนรูม้ ากกว่า
และอยากให้ช ่วยกันส่งเสริ ม
เรื่องการไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลง
หรือท�ำลายสถานที่ ท่องเที่ ยว
เพราะเดี๋ ยวนี้เราไปเที่ ยวแบบ
แย่งกันกิน แย่งกันใช้ ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
ธรรมชาติ ห รื อ วั ฒ นธรรมได้
ส่วนเจ้าของพื้นที่ต้องพยายาม
ไม่ วิ่ ง ตามกระแสของสั ง คม
อยากให้เห็นคุณค่าในสิง่ ที่มแี ละ
ดึงเสน่ห์ เอกลักษณ์ออกมาให้
คนทั่วโลกได้รจู้ ักและอยากเข้า
มาเรียนรู้

จุดประกายไอเดียจากสิง่ ทีม่ ี
ด้วยความที่เราเป็นแม่คา้ อยู่
ที่อทุ ยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย
ซึ่ ง เป็ น ที่ จั ดงานประเพ ณี
เผาเที ย นเล่ น ไฟ ในงานจะ
ประดับด้วยโคมไฟมากมายเลย
ปิ๊งไอเดี ยเอาโคมไฟมาเพ้นท์
ลวดลายสังคโลก เพราะยังไม่
เคยเห็นใครท�ำมาก่อน ปรากฏว่า
ได้รับคัดเลือกให้มีการพั ฒนา
กิจกรรมต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่
ของ อพท. และที มอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เป็นพี่ เลี้ยงร่วมพั ฒนาและให้
ค�ำแนะน�ำ

ฝน-ธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์
สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวด้วยความรัก

สืบค้นและทดลองอย่างตัง้ ใจ
เราไม่ไ ด้มีอาชี พท�ำ เครื่ อง
สั ง คโลกมาก่ อ น จึ ง ต้ อ งไป
สืบค้นความหมายของลวดลาย
แต่ ล ะลาย พร้ อ มกั บ คิ ด ว่ า
จะท�ำอย่างไรให้นักท่องเที่ ยว
ได้เข้ามามีส ่วนร่วมในการท�ำ
กิจกรรมโดยได้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง ก็มกี ารลองผิดลองถูก
หลายครั้ง จนให้ชาวบ้านที่เป็น
ช่างเขี ยนลายสังคโลกมาแกะ
ลายให้ที ละเส้น จากเส้นแรก
จนเส้นสุดท้ายออกมาเป็นหนึง่

ความส�ำเร็จในระดับหนึง่ เพราะ
ลาย แล้วก็ลองวาดดูสรุปว่า ท�ำให้เขายิ้ม มีความสุข และ
แม้ ไม่มีทั กษะก็สามารถวาดได้ ภาคภูมิ ใจกับผลงานของตัวเอง
ได้ ส่วนในอนาคตวางแผนจะ
ด้วยตัวเอง
เพิม่ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เช่น ย่าม
เพราะแต่ก่อนคนสุโขทั ยจะใช้
สร้างคุณค่าจากเรือ่ งราว
การดึงคุณค่าจากกิจกรรม ย่ามแทนกระเป๋า พอวาดลาย
ที่ท�ำคือ การบอกเล่าเรื่องราว สั ง คโลกลงไปในย่ า มก็ น่ าจะ
และความหมายของลวดลาย เป็นการเพิ่มความเป็นสุโขทั ย
แต่ละลายถ้าวาดปลาโดยที่ ไม่รู้ เข้าไปอีก
ความหมายหรือเรือ่ งราวก็จะได้
ปลาที่ ไม่มคี วามหมายกลับบ้าน ทำ�ด้วยใจรักมองข้ามธุรกิจ
ไปหนึ่งตัว แต่ถ้ารู้ว่าท�ำไมถึง หากอยากจะท�ำกิจกรรมท่องเทีย่ ว
ต้องวาดปลา ปลาสื่อถึงอะไร เชิงสร้างสรรค์ต้องเริ่ มจากหา
ความยากง่ า ยความสวยงาม คุณค่าของสิ่งที่ มี ให้เจอ แล้ว
ในการวาดปลาของสุ โขทั ย ท�ำด้วยใจรั ก มองข้ามความ
แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร ซึ่ง เป็ น ธุ ร กิ จ ไปเลย ต้ องมุ ่ ง ให้
คุณค่ามันมาจากการที่เราบอก ความส�ำคัญว่าจะท�ำอย่างไรให้
เล่าอธิบายให้นักท่องเที่ ยวได้ นักท่องเที่ ยวเข้าถึงและเข้าใจ
เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งที่เขา ความเป็ น เราได้ ม ากที่ สุ ด
เช่น ถ้ามาท�ำกิจกรรมที่ บ้าน
ก�ำลังท�ำ
ปรี ดาภิ ร มย์ เราจะต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวด้วยภาษาท้องถิ่น
ภูมใิ จทีไ่ ด้สร้างความสุข
การที่เราได้เห็นนักท่องเที่ยว แต่งกายโจงกระเบน มีขนม
ลงมือท�ำกิจกรรมแล้วเขาสนุก โบราณหาทานได้ยาก และมี
ตื่ นเต้นกับสิ่งที่ จะได้ท�ำด้วย น�้ำลอยดอกมะลิเสิร์ฟในแก้ว
มือของตัวเอง เราก็มีความสุข สังคโลก เพื่อให้นักท่องเที่ ยว
และสนุก ไปด้ ว ย ถ้ า ถามถึ ง ประทับใจและได้สมั ผัสบรรยากาศ
ความส�ำเร็จเรามองว่าประสบ วิถีชี วิตคนสุโขทัยอย่างแท้จริง

จากการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ใน จ.สุโขทัย ‘คุณฝน-ธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์’
ผูก้ อ่ ตัง้ บ้านปรีดาภิรมย์ ได้เกิดไอเดียพั ฒนาสิง่ ที่มอี ยูแ่ ล้วในชุมชนโดยสร้างสรรค์ ให้มคี วามร่วมสมัย
มากขึน้ จนเข้าตาคณะกรรมการ น�ำไปสูก่ จิ กรรมเขียนลวดลายสังคโลกบนผืนผ้า ประยุกต์ ใช้ในการท�ำ
ร่มและโคมไฟ
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ค้นหาของดีจากสิ่งที่มี่อยู่
แต่กอ่ นผมต้องเดินทางไป
ท�ำงานในหลายจั งหวัด ไม่ว่า
จะไปอยู่ที่ ไหนก็ ไม่มีความสุข
เท่ากับอยูท่ ่ีบา้ นตัวเอง ผมเลย
กลับมามองว่าที่บา้ นเรามีอะไรดี
ก็ ได้คำ� ตอบว่ามีประวัตศิ าสตร์
มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย
ซึ่ ง ผมเลื อ กกลั บ มาศึ ก ษาสิ่ ง
ที่ คุ ้ น เคยมาตั้ ง แต่ เ ด็ ก คื อ
‘พระพิมพ์’ พอศึกษาไปเรื่อยๆ
ก็เข้าใจถึงคุณค่าที่เป็นแก่นแท้
ของพระพิมพ์สุโขทั ย ซึ่งไม่ใช่
ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ต่เป็นเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์และศิลปะ
ในอดีตของเมืองสุโขทัย

กบ-ณรงค์ชัย โตอินทร์
ค้นหากิจกรรมท่องเที่ยวจากสิ่งที่คุ้นเคย
เพราะต้องเดินทางไปท�ำงานในหลายจั งหวัด ‘คุณกบ-ณรงค์ชัย โตอินทร์’ ผู้ก่อตั้งบ้าน
พระพิมพ์ลักษมณศิลป์ จึงค้นพบว่าไม่มีที่ ไหนสุขใจเท่าอยู่บ้านตัวเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณกบ
กลับมาศึกษาเรื่องพระพิมพ์อย่างจริ งจั ง จนต่อยอดมาเป็นกิจกรรมท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ที่
แสดงถึงจิตวิญญาณของเมืองสุโขทัย
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กิจกรรมจากเรือ่ งเล่าท้องถิน่
พระพิ ม พ์ นั้ น มี มาตั้ ง แต่
สมัยโบราณ ในสมัยก่อนเวลา
สร้างวัดหรื อโบราณสถานจะ
มีการสร้างพระพิมพ์พร้อมกัน
ไปด้วย พอสร้างเสร็จก็จะฝัง
พระพิมพ์เอาไว้ข้างใน ท�ำให้
พระพิมพ์แต่ละองค์มีลักษณะ
และเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ที่
แตกต่างกัน ซึง่ ผมดึงคุณค่าของ
เรื่องราวเหล่านีอ้ อกมาบอกเล่า
ให้นกั ท่องเที่ยวที่มาท�ำกิจกรรม
ได้รู้ จากเดิมถ้ามาเที่ยวสุโขทัย
กับไกด์ที่เป็นคนนอกพืน้ ที่กอ็ าจ
ได้ขอ้ มูลเพียงแค่วา่ ใครเป็นคน

สร้าง แต่ถา้ มาเที่ยวและร่วมท�ำ โบราณ เพือ่ ต้อนรับนักท่องเทีย่ ว
กิจกรรมกับคนท้องถิ่นก็จะได้ ที่อยากจะมาเรียนรูว้ ิถีชีวิตแบบ
ฟังเรือ่ งเล่าท้องถิ่นซึง่ จะมีความ สุโขทัยจริงๆ
แตกต่างจากข้อมูลทางวิชาการ
ฝ า ก ถึ ง คน ที่ อ ย า ก ทำ�
กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
การแบ่งปันคอื เสน่ห์
ผมคิดว่าการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์
ส� ำ หรั บ คนที่ ส นใจอยาก
สร้างสรรค์คอื การท่องเที่ยวที่
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส จะท� ำ กิ จ กรรมท่ องเที่ ย วเชิ ง
กั บ คนท้ องถิ่ น สั มผั ส ความ สร้างสรรค์ต้องมี ใจรักมาก่อน
เป็นแก่นแท้ของเรา ท�ำให้ ได้ เป็นอันดับแรก เรื่องเงินให้มอง
ประสบการณ์ และได้เรียนรูเ้ ข้าถึง ข้ามไปก่อน ถ้ามองเป้าหมาย
จิ ตวิ ญญาณมากกว่าท่องเที่ยว เป็นเรื่องเงินก่อน ทุกอย่างจะ
กับไกด์ ซึง่ เสน่หข์ องการท่องเทีย่ ว กลายเป็นระบบเหมือนกล่อง
แบบนีค้ อื การแบ่งปัน ผมในฐานะ สีเ่ หลีย่ มซึง่ จะไม่มคี วามน่าสนใจ
เจ้าของบ้านก็ ไม่ได้มองว่าพวก และต้องอธิบายเรื่องราวให้เป็น
เขาเป็นนักท่องเที่ยว แต่มอง มีความสนุก โดยต้องไปศึกษา
ว่าเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติเรา ข้อมูลข้อเท็จจริงให้เข้าใจอย่าง
แท้จริงก่อน
กระจายรายได้สคน
ู่ ในชุมชน
จากเดิมผมและภรรยาท�ำ
พระพิมพ์ ในบ้าน ก็ต่อยอดมา
เป็นศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
หรือนักเรียน ได้เข้ามาเรียนรู้
สร้างประสบการณ์ ในการท�ำ
พระพิมพ์ ท�ำให้ทุกวันนี้ต้อง
มีคนคอยท�ำขนม ท�ำอาหาร
เพื่อรองรับนักท่องเที่ ยวก็เกิด
การจ้างงานคนในชุ มชนมีการ
กระจายรายได้มากขึน้ ส่วนใน
อนาคตผมวางแผนไว้ว่า อาจ
จะท�ำกระท่อมหลังเล็กๆ แบบ
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การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
เพ รา ะ กา ร ท ่ อ ง เที่ ย ว
แบบเก่ า ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งหรื อ ให้
ผลตอบแทนอะไรกับชุมชนมากนัก
จึงมีคนคิดเปลี่ยนรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพือ่ ให้ชุมชนได้มสี ว่ น
ร่วมด้วยการสร้างมูลค่า เพิ่ม
โดยน� ำ สิ่ ง ที่ มี อ ยู ่ ใ นชุ ม ชนมา
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ
ให้นักท่องเที่ ยวได้เข้าไปเรียน
รู้ร่วมท�ำกับชุ มชน ซึ่งเรียกว่า
การท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์
เช่น จากเดิมไปนั่งทานอาหาร
ในร้านเฉยๆ ก็เปลี่ยนเป็นมี
กิจกรรมพาไปชมครัว เรียนรู้
วิ ธี ท� ำ อาหารว่ าโขลกน�้ ำ พริ ก
อย่างไรให้อร่อย เป็นต้น

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถอื เป็นสิง่ ใหม่สำ� หรับประเทศไทย ซึง่ ถ้าสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวก็จะเกิดความยัง่ ยืน ‘รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์’
รองอธิการบดีฝา่ ยบริการศูนย์ลำ� ปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
การพั ฒนาพืน้ ที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของ อพท. และที่ปรึกษาโครงการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ มุง่ มั่นเดินหน้าพั ฒนาถ่ายทอดความรู้ไปสูช่ ุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างตัง้ ใจ
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ความรู้และประสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั
ค ว า ม ส� ำ คั ญ ข อ ง ก า ร
ท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ คื อ
ปฏิสัมพั นธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่าง
ชุมชน คนในชุมชนและนักท่องเทีย่ ว
สิง่ นีผ้ มว่าส�ำคัญที่สดุ เลยเพราะ
ถ้าเจ้าของบ้านเขายินดีตอ้ นรับ
ด้วยรอยยิ้ ม นักท่องเที่ ยวก็
เกิ ด ความประทั บ ใจตามมา
เกิ ด ความสุ ข ทั้ งสองฝ่ า ย

ส่ ว นการท่ อ งเที่ ย วแบบนี้
แตกต่ า งจากการท่ อ งเที่ ย ว
วั ฒ นธรรมหรื อ ชุ ม ชนตรงที่
นักท่องเที่ ยวจะได้ความรู้ ได้
ลงมือท�ำ และได้ประสบการณ์
กลับบ้านไปด้วย ไม่ใช่แค่ได้มา
ชม มาถ่ายภาพอย่างเดียว
ให้ความรูอ้ ย่างถูกต้อง
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ
เป็นอันดับแรกคือ การให้ความรู้
กั บ ชุ ม ชนที่ เป็ น เจ้ า บ้ า นและ
นักท่องเที่ยว เพือ่ ที่จะได้มคี วาม
เข้าใจที่ถกู ต้องว่าการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์คืออะไร และ
ต้องระมัดระวังเวลาไปให้ความรู้
คนในชุ มชนอย่าไปสอนให้เขา
มองเรื่องเงินเป็นสิ่งแรกจนน�ำ
ทุกอย่างที่ มีออกมาขายเพราะ
ต้องการเงินเพิ่ม ถ้าเป็นแบบ
นี้ จ ะเรี ย กว่ า อุ ต สาหกรรม
ทางวัฒนธรรมไม่ใช่กิจกรรม
สร้างสรรค์ เพราะจุ ดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์คือ ความสัมพั นธ์
ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ คี วามสุข อยากให้มองว่าเรือ่ ง
เงินเป็นผลพลอยได้จะดีทสี่ ดุ
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เ ริ่ ม จ า ก นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว
ในประเทศ
นโยบายการท่องเที่ ยวเชิง
สร้ า งสรรค์ จ ะส� ำ เร็ จ หรื อ ไม่
ต้องดูที่ ผู้บริ โภคภายในหรื อ
การท่องเที่ ยวภายในประเทศ
เพราะนั ก ท่ องเที่ ย วต่ า งชาติ
บางครัง้ อาจแวะเที่ยวเพราะเป็น
ทางผ่าน เช่น แวะกรุงเทพฯ เพือ่
ช้อปปิง้ 2 วัน แล้วตรงไปนครวัด
ต่อ ถ้าจะท�ำให้การท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ประสบความส�ำเร็จ
ยังไงก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยว
คนไทยด้วยกัน ส่วนในอนาคต
ข้างหน้าผมกลับมองว่า นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติจะเริม่ สนใจการท่องเทีย่ ว
แบบนี้มากขึ้น เพราะเมื่อการ
ท่องเที่ยวที่อื่นเป็นเชิงพาณิช ย์
มากไป เขาก็อาจจะเบื่ อท�ำให้
สั ด ส ่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์มเี พิม่ ขึน้
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การเรียนรู้
คุณค่าวิถีชี วิตชุมชนผ่านการท่องเที่ยว ด้วยการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ชุมชน ได้รับความเข้าใจที่
ถูกต้อง เพื่อน�ำประสบการณ์การท่องเที่ยวไป
สร้างสรรค์ผลงานใหม่

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยว
วิถีชี วิตประจ�ำวันไม่ใช่งานเทศกาล งานเทศกาล
เป็นเพียงเครือ่ งมือช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์
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