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บทคัดย่อ
	 ตลอดทศวรรษท่ีผ่านมาภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง	 อันเป็นผล

เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญอันดับต้นๆ	 ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประกอบกับ

การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี	 มีผลท�าให้บริบทของแต่ละชุมชน

ตลอดจนความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมไปเป็นอันมาก	ดังนั้นการเพิ่ม

ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละชุมชนเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม	 อันจะเป็นแหล่งสร้างรายได้

ให้กับชุมชนตั้งแต่ระดับย่อยไปจนถึงการพัฒนาในระดับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั้น	แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งหลาย

จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวการณ์ของโลกที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 บทความชิ้นนี้ผู้

เขียนได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง	 ๆ	 โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวคิดในการใช้

องค์ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มา

ปรับใช้กับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยที่ผู้เขียนได้ท�าการวิเคราะห์จากชุมชนต้นแบบของ
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การท่องเที่ยวที่ด�าเนินการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 ที่

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี	 เพื่อให้ชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถน�าไปใช้เป็นแนวในการด�าเนินการทาง	 เพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปีที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการ

ปรับโครงสร้างของประเทศไทยไปสู่ระบบ	4.0	อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การท่องเที่ยวโลกที่มุ่งหวังให้

ใช้การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศ	 โดยส่งเสริมให้ทุกประเทศในโลกมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	

ลดปัญหาสังคมควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการคงอยู่ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 และคง

ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันจะน�ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ค�าส�าคัญ: 	เศรษฐกิจพอเพียง,	การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,	การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ABSTRACT 
	 For	the	last	decade,	Thailand’s	tourism	industry	has	rapidly	expanded	while	becoming	

one	of	the	world’s	top	travel	destinations	driving	the	country’s	economy	with	tourists	arriving	from	

all	over	the	world.	Entering	the	Age	of	Globalization	and	technology	disruption,	ease	of	access	to	

information	has	had	an	impact	on	the	fast-changing	economic	system,	culture,	society,	and	envi-

ronment,	and	leads	us	to	a	modernization	world,	therefore,	leading	to	changes	in	the	behavior	of	

tourism.	To	extend	the	potential	of	communities’	attractions	of	becoming	sustainable	tourist	at-

tractions	and	being	able	to	generate	sufficient	 income	for	the	productive	advancement	of	the	

country,	the	communities	need	to	align	themselves	with	the	fast-changing	world.	In	this	article,	

the	researcher	analyzed	and	synthesized	the	data	from	various	sources,	aiming	to	portray	the	in-

tegrated	knowledge	of	 the	Sufficient	Economy	and	creative	 tourism	 for	 sustainable	communi-

ty-based	tourism.	The	researcher	analyzed	the	role-model	community	that	successfully	adopting	

the	Sufficient	Economy	and	the	creative	tourism	framework	to	set	an	example	for	other	commu-

nities	 to	develop	 their	 attractions,	 to	accomplish	 the	development	goal	of	Thailand’s	20-year	

national	strategy,	which	focuses	on	sustainable	development	and	Thailand	4.0.	To	promote	tour-

ism	for	the	country’s	development,	this	paper	emphasized	the	World	Tourism	Organization’s	goal	

which	encourages	every	nation	to	ensure	sustainable	economic	growth	and	diminish	social	issues.	

The	goal	also	aims	at	optimizing	resources	for	multicultural	existence	and	preserve	cultural	heri-

tages,	which	lead	to	harmonious	living.

Keywords:	Sufficiency	Economics,	Creative	Tourism,	Sustainable	Tourism	Development	

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2552-2562	 ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตมาโดยตลอด	 ทั้งนี้เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจากสถิติที่นักท่องเที่ยว	 ชาวต่างชาติที่

เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีในปี	2551	จ�านวน	14.58	ล้านคนได้เพิ่มขึ้นเป็น	38.17	ล้านคนในปี	2561	ส่งผลให้	

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศสูงเป็นอันดับ	 4	 ของโลก	 (กองเศรษฐกิจ
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การท่องเที่ยวและกีฬา,	 2562)	 จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ�านวนมากนั้น	 ส่งผลให้

ประเทศไทยมีรายรับจากการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นจ�านวนมากดังจะเห็นได้จาก	 มูลค่ารายได้จาก

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงไตรมาส	1/2562	และไตรมาส	2/2562	มีมูลค่าเท่ากับ	5.56	แสนล้านบาทและ	3.95	

แสนล้านบาทตามล�าดับ	 (ส�านักงานปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา,	 2562)	ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว	 การท่องเที่ยวมักจะถูกใช้

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	 ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวนั้น	 จะ

ก่อให้เกิดรายรับทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมไปถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น	 	 ซ่ึงจากรายรับที่มาจากการ

ท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศอันสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของ

ประชากรในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฉบับที่	12	ที่มีการวางแผนบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ	20	

ปี	ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างของประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	4.0	 	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2017)	 และสอดคล้องกับเป้าหมายในการใช้การท่องเที่ยว

เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศขององค์การการท่องเที่ยวโลก	 (UNWTO)	 ที่มีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศทั้ง	 5	 ด้าน	 (ส�านักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา,	 2560)	 อันได้แก่	 (1)	 การสร้างการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	(2)ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านสังคม	การจ้างงาน	และการลดปัญหาความยากจน	(3)	มีการ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ปกป้องสิ่งแวดล้อม	และภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	(Climate	Change)	(4)	

ให้คุณค่าทางวัฒนธรรมความหลากหลาย		และมรดกทางวัฒนธรรม	(5)	ความเข้าใจร่วมกัน	ความสงบสุข	และความ

มั่นคง	 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพภายใต้แนวคิดของการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

	 บทความชิ้นน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวด้วยองค์ความรู้ท่ี

เกิดจากการบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	เพื่อน�ามาปรับ

ใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย	 ด้วยการวิเคราะห์ชุมชนต้นแบบที่มีการด�าเนินงานโดย

ยึดหลักตามแนวคิดทั้งสองจนเกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	 และมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง	 โดยมีรางวัลจากองค์กรต่างๆทั้ง

ระดับชาติ	และนานาชาติเป็นเครื่องยืนยันถึงความส�าเร็จเหล่านั้นเป็นอย่างดี		

	 ทั้งนี้การด�าเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบทั้ง	3	ชุมชนที่ยกตัวอย่างมานั้น	มีจุดเริ่มต้นคือการพัฒนา

ให้คนในชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับคุณธรรม	 พร้อมไปกับการมีภูมิสังคมที่ดีอันจะน�ามา

สู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง	ในเบื้องต้น	ซึ่งเมื่อทุกคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็จะสามารถพึ่งพิง

กันและกัน	 จากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่งจนกลายเป็นเครือข่ายที่	 มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการ

แข่งขัน	 ควบคู่ไปกับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 ที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว

เกิดประสบการณ์ที่มาจากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจในคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม	 	 และสภาพ

แวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรง	ร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม	

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชบรมนาถบพิตร	 ท่ีได้ทรงพระราชทานแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย	 ซึ่งประชาชนในทุกระดับ

ของประเทศสามารถน�าไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิต	 ตลอดจนถึงแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศให้เป็นไป

ในทางสายกลาง	และมีความทันสมัยในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	(มูลนิธิชัยพัฒนา,	2559)	ควบคู่
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ไปกับความเป็นสากล	 โดยองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	 3	 ประการ	 อัน

ได้แก่	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	ซึ่งความพอประมาณนั้นหมายถึงความพอดีที่

ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยตั้งอยู่ในหลักการที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 ส�าหรับความมีเหตุผลนั้นได้แก่

การตัดสินใจในระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องอยู่บนหลักการของเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุและปัจจัย	 ที่

เกี่ยวข้องตลอดจนค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นนั้นอย่างรอบคอบ	 และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนั้น

หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่ง

พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลา	 ควบคู่ไปกับการค�านึงถึงความเป็นไปได้ของภาวการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	

(ปั้นเปี่ยมรัฐ,	2549)

	 องค์ประกอบทั้งสามประการนี้จะต้อง	อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ส�าคัญอีกสองข้ออันได้แก่	เงื่อนไขในด้านความรู้	

ซึ่งจะประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านด้วยความรอบคอบที่จะน�าความรู้เหล่านี้มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น	 และ	 เงื่อนไขในด้านคุณธรรม	 อันเป็นเง่ือนไขส�าคัญที่มนุษย์ทุกคนพึงมีอัน

ประกอบด้วยความตระหนักในความถูกต้อง	 และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับความอดทนและมีความพากเพียร

ประกอบกับการใช้สติปัญญาในการด�ารงชีวิต	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550)

	 ในปัจจุบันหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ	ทั้งนี้เนื่องจากหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัว	 และสามารถน�าไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์และทุกๆบริบทของ

สังคม	 โดยเริ่มจากการเข้าใจตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก	 แล้วต่อจากน้ันค่อยเข้าใจปัจจัยภายนอกท่ี

อันอาจส่งผลกระทบมายังตัวเราด้วยเช่นกัน	 ท้ังน้ีจะต้องควบคู่ไปกับการบริหารความเส่ียงโดยจะต้องบริหารความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เรายอมรับได้	 ซึ่งนั่นก็หมายถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญภาวการณ์

ภายนอกท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	 ดังน้ันการใช้เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่

ท�าความเข้าใจตนเองก่อนแล้วจึงน�าปรัชญามาปรับใช้	 ซึ่งถ้าหากผู้ใช้เข้าใจตนเองได้ถูกต้อง	 มีความอุตสาหะ	

พากเพียร	และอดออม	ก็จะน�ามาซึ่งความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในเบื้องต้น		(วัฒนชัย,	2555)	

	 จากหลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงซึ่งประกอบด้วย	3	ห่วง		2	เงื่อนไข		ที่ได้กล่าวมา

แล้วนั้น	 จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับหลักธรรมะของพระพุทธศาสนาในเรื่องของ	 “มัตตัญญุตา”	 ความรู้จัก

ประมาณ	และ	รู้จักพอดีในการบริโภค	ซึ่งหมายถึง	การบริโภคด้วยความมีสติให้เกิดความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิต

มาบรรจบกับความพึงพอใจ	(P.A	Payutto,	2005)	โดยความพอดีของแต่ละบุคคลนั้นอาจจะอยู่ในระดับที่แตกต่าง

กันออกไป	จึงท�าให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นเป็นหลักการที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะกับการน�าไป

ปรับใช้ในทุกระดับของสังคม	

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) 
	 ในปัจจุบันความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี	 ส่งผลท�าให้การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร	 สามารถกระท�าได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วจึงท�าให้เสมือนกับโลกที่มีขนาดใหญ่ถูกย่อขนาดให้เล็กลง	 ส่งผล

ให้การเชื่อมโยงระบบของเศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 สังคม	 สามารถกระท�าได้อย่างเสรี	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้	 มี

อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบันเป็นอันมาก	 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยในด้านของเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วดังกล่าวที่เกิดขึ้นเช่นกัน

	 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นมีวิวัฒนาการมาจาก	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จากเดิมมีรูป

แบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเป็นเพียงผู้รับ	(passive)	และท�าได้เป็นเพียงเป็นผู้เฝ้าดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือ
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วัฒนธรรมท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง

ประสบการณ์การท่องเที่ยว	(active)	ผ่านทางการก�าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจของแต่ละบุคคลเพื่อ

การซึมซับเอกลักษณ์	 (identity)	 ของแต่ละท้องถ่ิน	 และเกิดเป็นประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระหว่าง	นักท่องเที่ยวกับชุมชนนั่นเอง	(Richards,	2010)

	 นอกจากน้ีแล้วยังมีผู้นิยามความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า	 	 “การท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้

กับผู ้เดินทางในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน	 ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วย

ประสบการณ์จริง	ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว”	(Richard	&	Raymond,	2000)	ซึ่ง

สอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของคณะท�างานโครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า	 “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือการท่องเท่ียวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท�าความเข้าใจในคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีท่องเที่ยวอย่างลึกซ้ึงโดย

ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นท่ีหรือเจ้าของวัฒนธรรม”	 (สุดแดน	 วิสุทธิลักษณ์,	 2558)	 และนอกจากนี้

แล้ว	 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	 ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ไว้ว่า	“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ	การท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชน

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนท้ังในด้านของ	 วิธีการด�าเนินชีวิตของคนในชุมชน	 ประวัติศาสตร์	

และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่	 ควบคู่ไปกับมิติของการเรียนรู้และทดลอง

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของนักท่องเที่ยวอันจะน�ามาซ่ึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	 ทั้งน้ี

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึ้นจะต้องค�านึงถึงความสมดุลระหว่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว

ภายในชุมชน	 และผลประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับในทุกๆรูปแบบ	 เพื่อน�ามาซ่ึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว

นั้นๆ”	(UNESCO,	2006)	

	 จากความหมายของแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ที่กล่าวมา	สามารถอธิบายได้ว่า	 แนวคิดการท่อง

เที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งจากชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่และตัวนัก

ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเท่ียว	 โดยมีจุดมุ่งหมายคือการแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพื่อการคง

อยู่ของวัฒนธรรมและประสบการณ์จากการท่องเที่ยวที่งดงาม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วม	(United	Na-

tion,	 2015)	 ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนในชุมชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน	 ในการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจและด�าเนินกิจกรรมการพัฒนา	 ตลอดจนเป็นผู้มีส่วนในผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาดัง

กล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
	 เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไปจากประสบการณ์ที่เกิดจาก

การเป็นผู้รับและผู้เฝ้าดู	 มาเป็น	 ประสบการณ์ที่เกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมท้อง

ถิ่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมเยียน	 แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

จึงต้อง	กระท�าผ่านกระบวนการที่ส�าคัญทั้ง	5	กระบวนการอันได้แก่

	 1)	 ต่อยอด	 เป็นการค้นหาต้นทุนทางสังคม	 และวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวนั้นมาต่อยอด	เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น	และเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น	

	 2)	เพิ่มค่า	เป็นการน�าทรัพยากรการท่องเที่ยวมาเพิ่มมูลค่า	และคุณค่าบนฐานอัตลักษณ์ของความเป็นไทย	

เพื่อให้เกิดประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่ให้นักท่องเที่ยว
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เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆที่เกิดขึ้นจริง

	 3)	 หาจุดต่าง	 เป็นการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการการท่องเที่ยว	 จากจุดแข็งและทรัพยากรที่ใน

แต่ละชุมชนมีอยู่	 โดยปราศจากการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนอื่นๆ	 เพื่อให้เกิดความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว	 ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม

ของนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน

	 4)	 สร้างสรรค์	 เป็นการน�านวัตกรรมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวขึ้นใหม่	 โดยมุ่งใช้ความคิด

สร้างสรรค์	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

	 5)	 แบ่งปันชุมชน	 เป็นการกระจายผลตอบแทนท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวในทุกๆรูปแบบ	 โดยเฉพาะผล

ตอบแทนทางเศรษฐกิจ	ให้กระจายไปทุกภาคส่วนของสังคมโดยให้มีส่วนรั่วไหลเกิดขึ้นน้อยที่สุด

	 ทั้งนี้เมื่อกระบวนการในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง	5	กระบวนการได้เกิดขึ้นแล้วตามล�าดับ	

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกพัฒนาผ่านกระบวนการดังกล่าวนี้	 ก็จะกลายเป็นต้นทุนที่

สามารถน�าไปใช้ต่อยอด	ในกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นซ�้าต่อไปในอนาคต	โดยมีลักษณะเป็นพลวัต	

(Dynamic)	 โดยที่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเย่ียมเยียนแหล่งท่องเที่ยวสามารถที่จะเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรม	 และ

ภูมิปัญญาของคนในชุมชนด้วยความเคารพในวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน	ภายใต้	 กระบวนทัศน์ของการจัดการ

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนนั้นมาปรับใช้	 เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด	และแบ่งปันผลตอบแทนเหล่า

นั้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ	 ให้ครบถ้วนเพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ	

สังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	การเมือง	กฎหมาย	ตลอดจนถึงทุนมนุษย์	โดยการด�าเนินการในทุกขั้นตอนนั้นจะต้อง

มีส่วนร่วมจากเจ้าของพื้นท่ีอยู่ด้วยเสมอ	 เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

ประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน		(Suttipisan,	2013)		

	 เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง	 5	 ขั้นตอน	 จะเห็นได้ว่า

กระบวนการในการเพิ่มมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชน	ควบคู่ไปกับการสร้างความแตก

ต่าง	 เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความหลากหลาย	 จนสามารถสร้างประสบการณ์ใน

การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเท่ียวได้น้ัน	 มีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์การผลิตที่ว่าด้วยการ

พัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้าท่ีมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต�่า	 (Inelastic	 demand	 goods)	 อันจะมีผลให้ผู้บริโภคหา

สินค้าอื่นมาทดแทนได้ยาก	(Curtis	&	Irvine,	2017)	และจะต้องกลับมาบริโภคซ�้า	(Repurchase)	ในอนาคต

บริบทชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
	 กลุ่มชุมชนต้นแบบทางการท่องเท่ียวท่ีมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดของการบูรณาการ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	ที่ผู้ค้นคว้าได้น�ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษา	

ได้แก่	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก	–	หมู่บ้านท่องเที่ยวแม่ก�าปอง	อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่	กล่าวคือ	ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเป็นหน่ึงในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงของภาคเหนือตอนบนทั้ง	 38	 แห่งที่เกิดข้ึนจาก

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	 ที่มีพระราชประสงค์จะลดพื้นที่

การปลูกฝิ่นในพื้นที่แถบภาคเหนือของประเทศไทย	ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีความโดดเด่นของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในเรื่องของวิถีเกษตรบนที่สูง	 ที่สามารถ

สร้างผลผลิตการเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด	เช่น	กาแฟ	ฟาแลนนอปซิส	ชาขาว	เห็ดประเภทต่างๆ	รวมไปถึง

ความสามารถในการแปรรูปกาแฟอราบิก้า	 และงานหัตถกรรมที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของคนในชุมชน	

โดยมีชุมชนหมู่บ้านแม่ก�าปองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	 ซ่ึงชุมชนหมู่บ้านแม่ก�าปองน้ีมี
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ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส�าคัญท้ังในด้านธรรมชาติ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 กล่าวคือในด้านธรรมชาตินั้น	 ชุมชน

หมู่บ้านแม่ก�าปองมีต้นทุนทางธรรมชาติท่ีโดดเด่น	 เน่ืองจากมีอากาศเย็นสบายทั้งปี	 ตลอดจนมีความอุดมสมบูรณ์

ของดิน	น�้า	และผืนป่า	ท�าให้เกิดจุดชมวิวที่งดงาม	และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่

ได้เป็นจ�านวนมาก	 นอกจากนี้แล้วในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านแม่ก�าปองนั้นก็มีความน่าสนใจเป็น

อย่างยิ่ง	 เนื่องจากชาวแม่ก�าปองมีอาชีพหลัก	 คือการท�าเม่ียง	 (ชา)	 ควบคู่ไปกับอาชีพรับจ้างท่ัวไป	 คนในชุมชนมี

ความสัมพันธ์กันแบบพึ่งพาอาศัย	มีความเคารพในกฎระเบียบ	และให้เกียรติซึ่งกันและกัน	ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาว

แม่ก�าปองนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าเรียนรู้และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาศึกษาเป็นจ�านวนมาก	

	 ชุมชนแม่ก�าปองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริงที่ส�าคัญได้แก่

	 1)	กิจกรรมการร่วมชมการสาธิตเรื่องการเกษตร	เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี	และ	ได้เกิดการแลกปลี่

ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเท่ียวกับชุมชนโดยมีการสาธิตขั้นตอนวิธีการอัดก้อนเห็ด	 การเรียนรู้การปลูกเม่ียง	 ผัก	 ผล

ไม้เมืองหนาว	ชมการเก็บกาแฟ	ตลอดจนการท�าหมอนใบชา

	 2)	กิจกรรมการร่วมท�าอาหารท้องถิ่น	เช่นไข่ทอดใบตอง

	 3)	กิจกรรมการพักร่วมกับชุมชนเพื่อชื่นชมบรรยากาศของหมู่บ้านกลางหุบเขา

	 4)	 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีท่ีจัดขึ้นในช่วงเย็นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิด

การท่องเที่ยว	 ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการน�าความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาการท่อง

เที่ยว

	 5)	 กิจกรรมเชื่อมโยงประเพณีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงประเพณีดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน	

เช่น	การท�าสีผึ้ง	การทอฝ้าย	การท�าตุงเพื่อน�าไปแขวนบูชาพระ	โดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถน�ากลับ

ไปเป็นของฝากญาติพี่น้องได้	อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วย

	 เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว	 ชุมชนแม่ก�าปองมีแนวทางในการหาจุดต่างของชุมชน

ของตนเองเพื่อช่วยกันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับนักท่องเที่ยว	โดยการเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชน	การ

สร้างความเป็นหนึ่งเดียว	การสร้างกฎระเบียบในการควบคุมเพื่อการพัฒนาสังคมที่อยู่ร่วมกัน	โดยที่อัตลักษณ์ต่างๆ

เหล่านี้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และตัวอย่างที่มีอยู่ในชุมชนที่เป็นของจริงพร้อมกับสอดแทรก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นการเพิ่มคุณค่า	 และมูลค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งท�าให้ชุมชนแม่ก�าปองเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น	และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมาก	(กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา,	2560)

	 ส�าหรับอัตลักษณ์ของชุมชนในด้านที่พักอาศัย	 ชุมชนหมู่บ้านแม่ก�าปองนั้นก็มีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ท่ีคุณภาพ	 และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากจนได้รับ

รางวัลรางวัลชนะเลิศ	“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่เย็น	เป็นสุข”ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่น	ระดับจังหวัดปี	2558		อีก

ทั้งชุมชนแม่ก�าปองนั้นยังมีผู้น�าชุมชนที่มีวิสัยทัศน์	และมีความเข้มแข็งอย่าง	นายธีรเมศวร์	ขจรพัฒนภิรมย์		(อดีตพ่อ

หลวงพรหมมินทร์	 พวงมาลา)	 ที่ได้เป็นผู้ริเริ่มให้ชุมชนตระหนัก	 ในการท�าตนเองให้เข้มแข็งโดยการเริ่มจากการ

พัฒนาตนเอง	ด้วยการยึดหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด	และสามารถรักษาวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยืน	 โดยมุ่งให้ชุมชนตระหนักเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน	 เน่ืองจากอาชีพหลักของชุมชนคือการเกษตรที่จะต้องอาศัยความชุ่มช้ืนที่เกิดขึ้น

จากป่า	 ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าท่ีเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส�าคัญของชุมชนแม่ก�าปองโดยการบูรณา

การภารกิจร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชนและเจ้าอาวาสวัดแม่ก�าปองที่ผลักดันให้มีพิธีกรรมบวชป่า	 และพิธีกรรมสืบ
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ชะตาน�้าอันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้เกิดความผูกพันกับธรรมชาติและเห็นคุณค่า

ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกหลาน	(พุฒจร,	2554)	

	 นอกเหนือไปจากชุมชนหมู่บ้านแม่ก�าปองแล้ว	 ก็ยังมีชุมชนแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาชุมชนของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่น่าท�าการศึกษาอีก	 เช่น	 	 ชุมชนบ้านสามขา	 ต�าบลหัวเสือ	 อ�าเภอแม่ทะ	 จังหวัดล�าปาง	

และ	ชุมชนบ้านนาต้นจั่น	อ�าเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	โดยชุมชนบ้านสามขาเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นใน

เรื่องของการพัฒนาชุมชนจากเดิมท่ีมีสภาพแห้งแล้งกันดาร	 และ	 ประชากรในชุมชนประสบปัญหาหนี้สินในครัว

เรือนจนเปลี่ยนมาเป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ	 ด้วยการน�าภูมิปัญญาที่มีอยู่ด้ังเดิมของชุมชนในการสร้างฝาย

ไส้ไก่ซึ่งเป็นฝ่ายธรรมชาติขนาดเล็กๆเพื่อดักเส้นทางน�้าตั้งแต่บนยอดเขาที่ไหลลงมาสู่ชุมชน	 โดยที่ฝายไส้ไก่เหล่านี้

ช่วยท�าให้ดินในป่าชุ่มช่ืนและยังมีประโยชน์ในด้านการป้องกันไฟป่าไปพร้อมๆกัน	 ซึ่งในเวลาต่อมาเครือปูนซิเมนต์

ไทย	 (SCG)	 ได้ทราบถึงความส�าเร็จของชุมชนในด้านการจัดการน�้า	 จึงเข้ามาให้การสนับสนุนในด้านของเงินทุนใน

การก่อสร้างฝาย	 ส่งผลให้ชุมชนบ้านสามขากลายเป็นท่ีรู้จักในฐานะหมู่บ้านต้นแบบของการจัดการทรัพยากรน�้า	

ท�าให้มีผู้สนใจเดินทางเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในเวลาต่อมาเป็นจ�านวนมาก	 	 และ	 จัดตั้งกองทุนออม

ทรัพย์ของหมู่บ้านควบคู่ไปกับการจัดท�าแผนแม่บทของชุมชนขึ้นในปี	พ.ศ.	2542	ซึ่งกองทุนออมทรัพย์ดังกล่าวนี้ได้

กลายเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้	 จนบรรเทาเทาปัญหาหน้ีสินของประชากรให้เบาบางลง

และกลายเป็น	หมู่บ้านต้นแบบแห่งแรกในภาคเหนือที่ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติตามแผนแม่บทชุมชนที่วางไว้

จนสามารถแก้ไขปัญหาหน้ีสินครัวเรือนได้ส�าเร็จ	 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้มีงานวิจัยร่วมกับชาว

บ้านเรื่องการจัดการหนี้สินชุมชนบ้านสามขา	 และการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยที่งานวิจัยนี้ได้รับ

รางวัลดีเด่นในปี	2546	(หลวงจันทร์ดวง,กังวล,	และ	นันทะเสน,	2561)	

	 ชุมชนท่องเท่ียวบ้านนาต้นจ่ัน	 เป็นชุมชนท่องเที่ยวท่ีมีวิถีชีวิตของคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พืชไร่	 โดยมีทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์แตกต่างไปจากต�าบลอ่ืนของอ�าเภอศรีสัชนาลัย	 ได้แก่การทอ

ผ้า	 และย้อมสีผ้าธรรมชาติด้วยการหมักโคลน	 ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนได้รับรางวัลหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์	(OTOP)	ห้าดาว	จนมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การบริหาร	จัดการของ	นางเสงี่ยม	แสวงลาภ	

และนอกจากนี้แล้ววิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่นก็ยังเป็นผู้ประกอบการโฮมสเตย์	กลุ่มนวดสปา	และมี

กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน	 เช่นการสาธิตกิจกรรมจักสาน	 การท�าตะเกียบไม้ไผ่	 การจัด

ท�าตุ๊กตาบาร์โหน	 การสาธิตก่ีทอผ้า	 ตลอดจนการผลิต	 และการบริการข้าวเปิ๊บ	 โดยกิจกรรมที่กล่าวมานี้ได้มีการ

ด�าเนินงานภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม	 และความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้

ที่มาจากการเผยแพร่จากทางราชการ	 ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐในด้าน

ของการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งส่งผลให้คนในหมู่บ้านเกิดความ

ตระหนักในคุณธรรม	จริยธรรม	และก่อให้เกิดความยั่งยืน	(นนท์ศิริ,	2555)		

	 เมื่อพิจารณาถึงบริบทชุมชนท่องเที่ยวตัวอย่างที่กล่าวมา	สามารถวิเคราะห์ได้ว่า	ในแต่ละชุมชนท่องเที่ยว

นั้นต่างก็มีบริบทของสภาพแวดล้อม	สังคม	วัฒนธรรม	ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันออกไป	จาก

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท�าให้รูปแบบของการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปด้วย

เช่นกัน	 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นแนวคิดที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวของชุมชน	ซึ่งจะท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่าอันเกิดมาจากการท่องเที่ยว	โดยที่นัก

ท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้	 หาประสบการณ์	 ในแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของตน	 ในขณะที่

เจ้าของชุมชนเองก็สามารถท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อเพิ่ม
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ศักยภาพการท่องเท่ียวให้ชุมชนของตนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสามารถดึงดูดรายได้จากนักท่องเที่ยวและน�าเอา

รายได้น้ันมาใช้พัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนภายใต้การอนุรักษ์ไว้ซ่ึงต้นทุนในด้านต่างๆของชุมชนในเรื่องของ	

วัฒนธรรม	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และสันติภาพ	

	 อย่างไรก็ตามในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนนั้น	 ปัจจัยส�าคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา

ควบคู่ไปกับรูปแบบของการท่องเที่ยว	 นั่นก็คือการพัฒนาคนในชุมชน	ทั้งน้ีเน่ืองจากคนที่เป็นเจ้าบ้านในชุมชนท่อง

เที่ยวนั้นจะเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนในพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่ง	 ในการพัฒนาคนนั้นสามารถน้อมน�าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้	 เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นั้น	 เป็นหลักปรัชญาท่ีเน้นในเรื่องของการเข้าใจตนเองและการเดินทางสายกลางอันจะน�าไปสู่การสร้างภูมิสังคมจน

กระทั่งน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้	 และน�าไปสู่การพึ่งพิงกันเองในแต่ละสังคมในที่สุด	 	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550)	

	 กิจกรรมและผลงานของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง	3	แหล่งที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น	แสดงให้เห็นถึง	ศักยภาพใน

การจัดการแหล่งท่องเท่ียวภายใต้แนวคิดของการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการท่อง

เที่ยวเชิงสร้างสรรค์จนเกิดผลสัมฤทธิ์	 ที่สะท้อนออกมาในรูปของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	 ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการใช้ปัจจัยคงที่มากขึ้น	 และ	 มีการแบ่งงานกันท�าภายในชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ซึ่งความสอดคล้องกับแนวคิดการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการประหยัดต่อขนาด	 (Economies	 of	

scale)	ที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตลดลง	เมื่อเพิ่มปริมาณการผลิตหรืออยู่ในระยะผลได้ต่อขนาด	(Return	

to	scale)	เพิ่มขึ้น	(Economists	Advisory	Group,	1997)	ซึ่งนอกจากนี้แล้วผลที่ได้รับที่อยู่ในรูปของการสร้างงาน	

สร้างอาชีพ	ให้กับชุมชนเจ้าของพื้นที่	จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะเริ่มต้น	และพัฒนาไปสู่การพึ่งพิงกันเอง	จน

พัฒนาเป็นระบบเครือข่ายของชุมชนจากพื้นที่ใกล้เคียงนั้น	ก็ยังสอดคล้องกับหลักธรรมในเรื่องของการมี	“สัมมากัม

มันตะ”	และ“สัมมาอาชีวะ”	ที่มุ่งเน้นให้แต่ละบุคคลประกอบอาชีพสุจริต	ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งเป็นหลัก

ธรรมที่อยู่ใน	 “มรรคมีองค์	 8”	 อันเป็นทางสายเอกเพื่อการดับทุกข์	 (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 2560)	 จึง

สามารถสรุปได้ว่า	 แนวคิดการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์	นั้นเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น

ระดับบุคคล	 ตลอดไปจนถึงระดับสังคมที่มีขนาดใหญ่	 โดยมีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค	ที่ศึกษา

ปัญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมในระดับหน่วยย่อย	 (Individual	 unit)	 และ	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	ที่

พิจารณาปัญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับส่วนรวมหรือระดับประเทศ	 (Shapiro	 &	 Greenlaw,	 2018)	

โดยสิ่งส�าคัญที่สุดของแนวคิดนี้ได้แก่แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 ที่มุ่งพัฒนา

คุณธรรมในตัวบุคคลซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมในล�าดับแรก	 ซ่ึงเป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาสังคม	 ส่ิง

แวดล้อม	เศรษฐกิจ	และสันติภาพ	อันเป็นเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	

บทสรุป 
	 แนวคิดการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อการ

พัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว	 เป็นแนวคิดท่ีตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ทั้งทางโลกและทางธรรม	

โดยสามารถอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอย่างจ�ากัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จ�ากัด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การน�าแนวคิดท่ีเกิดจากการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิน้ัน	 จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้และคุณธรรมเป็นอันดับ
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แรก	เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากการที่

ผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องเข้าใจตนเองก่อนเป็นส�าคัญแล้วจึงค่อยด�าเนินชีวิตบนทางสายกลางที่ไม่สุดโต่ง	 จนสามารถด�ารง

ชีวิตอยู่ได้โดยมีภูมิสังคมท่ีดีและสามารถเป็นท่ีพ่ึงพิงของผู้อื่นต่อไปในอนาคต	 แต่เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคที่

ส�าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบันน้ันก็คือ	 การขาดความรู้ในเรื่องของการท่องเท่ียวของคนในชุมชนที่มี

ปัญหาหนี้สินอันเกิดจากรายรับน้อยกว่ารายจ่ายของคนในชุมชน	 ประกอบกับการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท่องเที่ยวที่ไม่เป็นธรรม	 ส่งผลให้การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวไม่สามารถน�าไปใช้ให้เกิดผลส�าเร็จได้อย่าง

ชัดเจน	 ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปผู้ค้นคว้าจะศึกษาในประเด็นของการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอ

เพียงกับแนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน	 (Pro-Poor	 Tourism)	 เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็น

ธรรมไปยังเศรษฐกิจฐานราก	อันจะก่อให้เกิดความเสมอภาคกับคนในชุมชนซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดทัศนคติที่

ดีต่อการท่องเที่ยว	 และน�ามาซ่ึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ	 และเพื่อให้บรรลุกับเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ

สร้างรายได้และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	อันจะสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ		(Unit-

ed	Nation,	2019)	ที่มุ่งหวังให้สากลประเทศร่วมกันขจัดความยากจน	ปกป้องทรัพยากรที่มีค่าของโลก	พร้อมกันกับ

ให้ความมั่นใจว่าทุกชีวิตบนโลกจะมีความสุข	สันติภาพและความเจริญงอกงามภายในปี	ค.ศ.	2030	
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