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หนังสือ “ยล เยี่ยม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม”  
ฉบับน้ีเปนการรวบรวมแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงไมพบบอยนัก 
ที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะถูกถายทอดอยางเปนเรื่องราวในประเทศไทย เน่ืองดวยในสังคมไทย
สวนใหญมักจะมีความเขาใจวาการทองเที่ยวไมวาจะเปนเชิงนิเวศ (Ecotourism) หรือเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) มีความคลายคลึงกันในแงความหมาย กิจกรรม การเรียนรู และการตลาด 
การทองเที่ยวแทบทั้งส้ิน เห็นไดจากขอเสนอถึงกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ  
ที่ควบคูไปกับการอนุรักษวัฒนธรรม แมแตการคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 
ก็ถูกอธิบายควบคูกันระหวางการคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมในทองถิ่น จนบางครั้ง 
ความแตกตางระหวางการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงอยูเพียงเปาหมาย 
ของการนําเสนอเรื่องราวเสียมากกวาจะใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปในลักษณะใด 

ขณะเดียวกันแนวคิดและทฤษฎีทางการทองเที่ยวในสังคมไทยสวนใหญมักนิยมนําเสนอ
เครื่องมือในการจัดการการทองเที่ยวหรือมิเชนน้ันก็มักจะกลาวถึงการทองเที่ยวในมิติอ่ืนๆ แทน  
เพื่อหลีกเล่ียงความคลุมเครือที่เกิดขึ้นเชน การทองเที่ยวกับการพัฒนา การวางแผนการทองเที่ยว         
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน การอบรมมัคคุเทศก ฯลฯ หรือแมแตการพูดถึงกิจกรรมการทองเท่ียว เชน 
การจัดโฮมสเตย หรือการทองเที่ยวเชิงศาสนา ฯลฯ  เพียงเพราะการทองเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศ  
(อันที่จริงมีการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ ดวยไมวาจะเปนการทองเที่ยวแบบผจญภัย การทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษ การถีบจักรยานเสือภูเขา ฯลฯ) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใกลชิดกันจนเกือบแยก
ไมออกน่ันเอง 

ที่จริงแลวอาจไมผิดนักหากนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปในชุมชน นักทองเที่ยวไมสามารถเลือก
ไดวาจะชมอะไรระหวางปาชุมชนหรือวิถีชีวิตของชุมชน เพราะก็เปนการผสมปนเปกันระหวาง        
การเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตหากพิจารณาอีกโสดหน่ึง 
ก็จะพบวาการทองเที่ยวในปาชุมชน (Community Forest หรือ Social Forestry) เองก็ไมไดจํากัด
จําเพาะการเที่ยวชมตนไม สัตวปา หรือการปนหนาผาขึ้นเขา ฯลฯ เทาน้ัน แตการทองเที่ยว 
ในปาชุมชนยังหมายรวมถึงการชมวิถีชีวิตของคน  (ในชุมชน) กับปาอีกดวย เชน การหาสมุนไพรในปา 
การเก็บพืชพันธุในปามาประกอบอาหาร การนับถือผีอารักขท่ีดูแลปาในนามผีปูตา ฯลฯ โดยนัยน้ี
การทองเที่ยวจึงมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมเปนประเด็นหลักดวยเชนกัน 

ดวยเหตุน้ีการทําความเขาใจ “การทองเที่ยว” ท่ีสัมพันธกับทุนทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี ฯลฯ อันสถิตอยูในฐานะการเปนบริบททางวัฒนธรรมจึงมีความนาสนใจ
อยางยิง่ 

อยางไรก็ดแีมแตการกลาวถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเองก็ตาม ขอที่นาแปลกใจสําหรับ
สังคมไทยก็คือความพยายามอธิบายความหมายของการทองเท่ียวเ ชิง วัฒนธรรม  ซ่ึ งยั ง มี 
ความคลุมเครืออยูไมนอย บางก็วาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจํากัดเฉพาะการทองเที่ยวในงาน
เทศกาลและประเพณีเทาน้ัน ในขณะที่บางความหมายขยายไปจนถึงการเท่ียวชมพิพิธภัณฑแหลง
โบราณสถาน และวัดวาอาราม หรือบางแหงอธิบายวาเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมีความแตกตาง
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จากการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ เปนตน ทั้งที่ในความเปนจริงส่ิงเหลาน้ีลวนมาจากทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรมอันเปนตนทุนของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแทบทั้งส้ิน มิพักท่ีจะกลาวถึงประเภท
ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนความเก่ียวพันระหวางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และบริบทหรือประเด็นรวมสมัยที่ทาทายใหวงวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรูกันในปจจุบันกลับกลายเปน
การนําเสนอแยกจําเพาะศาสตรในสาขาที่นักวิชาการมีความเช่ียวชาญ เชน ศาสตรทางบริหารธุรกิจ  
ศาสตรทางมานุษยวิทยา ศาสตรทางพัฒนาสังคม ฯลฯ มากกวาจะมีการเรียบเรียงใหเห็นภาพรวม 
ที่สอดคลองกับในลักษณะของการเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

นอกจากน้ี การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลับถูกจัดกลุมใหเปนเพียงรูปแบบการทองเที่ยวหน่ึง
ในหลายรูปแบบโดยมีวิธีการจัดการเพียงหน่ึงเดียว การกลาวถึงหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ 
(Stakeholder) แมวาจะมีลักษณะคลายคลึงกับการทองเที่ยวในรูปแบบอ่ืน เห็นไดจากการแบง 
เปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และคนในชุมชน แตในการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจะมีหนวยงานเฉพาะที่เขามามีสวนเก่ียวของ เห็นไดจากในภาครัฐของประเทศไทย 
มิไดมีหนวยงานที่รับผิดชอบเพียงลําพังมากกวากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาหรือการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทยเทาน้ัน แตยังมีหนวยงานตางๆ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรมหรือแมแตกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ก็มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชนกัน ขณะที่องคกรพัฒนาเอกชน 
ก็มีความแตกตางจากองคกรที่ใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอม หรือแมแตวิธีการนําเสนอของชุมชน
เจาของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็มีความแตกตางจากการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืนอยูมิใชนอย 
อันสะทอนใหเห็นวาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็มีวิธีการจัดการที่แตกตางจากการทองเที่ยว 
ในรูปแบบอ่ืนดวย 

หนังสือ“ยล เยี่ยม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม”  
จึงเปนหนังสือที่ผูเขียนพัฒนามาจากประสบการณที่เคยสัมผัสและพยายามเรียนรูการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมาตลอดระยะเวลา 20 ป พรอมทั้งนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอยางมีเอกภาพมากขึ้น โดย “ยล” ในที่น้ีจะหมายถึงการพินิจพิเคราะหปรากฏการณ 
รวมสมัยในวงวิชาการที่กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เยี่ยม” จะเปนการที่องคกรระหวาง
ประเทศและหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการเยี่ยมชมวัฒนธรรมในแหลง
ทองเที่ยวแตละแหงอยางไร ขณะที่ “เยือน” เปนการนําเสนอบทบาทของหนวยงานภาคเอกชน 
ตอการเยือนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ “เหยา” จะหมายถึงคนในชุมชนผูซ่ึงเปนเจาของ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเปนเจาของบานที่ถูกทองเที่ยวมากที่สุด ทั้งน้ีโครงสรางของหนังสือ
เลมน้ีจึงประกอบไปดวย 

บทที่ 1 เปนการอธิบายที่มาและความหมายของการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฐานะเปนการทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass 
Tourism) ซ่ึงใชตนทุนทางประวัติศาสตร  สังคม วัฒนธรรม และประเพณี เพื่อตอบสนอง 
ความตองการของนักทองเที่ยวในรูปแบบที่แตกตางกัน พรอมกับระบุตัวอยางการศึกษาวัฒนธรรม 
ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อทําความเขาใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางลุมลึก 

บทที่ 2 นําเสนอประเด็นรวมสมัยในการศึกษาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก ทุนทาง
วัฒนธรรม สินคาทางวัฒนธรรม การสรางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนการทองเที่ยวเชิง
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พรอมกับการทําความรูจักและเขาใจความหมายและประเภทนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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ทางการทองเที่ยวของโลก 
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การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทําความเขาใจตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการส่ือความหมาย 
ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการพัฒนาของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมตลอดจนนําเสนอนวัตกรรม 
ในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต 

บทที่ 5 กลาวถึงชุมชนเจาของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในฐานะเจาของบาน (Hosts)  
ใหนักทองเที่ยวมาเยือน โดยคนในชุมชนจึงอยูในฐานะผูถูกกระทําจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ทั้งในดานนโยบาย เศรษฐกิจ หรือแมแตการใชชีวิตประจําวัน พรอมทั้งนําเสนอผลกระทบ 
อันเน่ืองมาจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีตอชุมชน รวมถึงทางออกของคนในชุมชนตอการจัด 
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การชี้ใหเห็นผลกระทบทางบวกและทางลบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในระดับมหภาค 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน  ปญญาวุธตระกูล หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตรและผูอํานวยการ 
สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน และผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม ประธานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีสวนสําคัญโดยเฉพาะการมอบโอกาสใหผูเขียนไดทําในส่ิงท่ีตนเองรักตลอด
ระยะเวลา 1 ปที่ผานมากับทั้งขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่ไดตรวจแกใหหนังสือเลมน้ีมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ที่ ลืมมิได คือ คุณศรัญญา  ละมอมสายและคุณนภารัตน กวีนัฏธยานนท  
นิสิตปริญญาโทและเอกสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาซ่ึงชวยตรวจทานตนฉบับใหอานงาย
มากขึ้น ตลอดจนขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือและสอบถาม
ความกาวหนาในการเขียนหนังสือเปนระยะ 

คุณคาของหนังสือเลมน้ีผูเขียนขออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ผูทรงเปนตนแบบของความพยายามอยางยิ่งที่จะทําใหสังคมไทยเปนไทจากอวิชชา 
 
      บุณยสฤษฎ  อเนกสุข 
     ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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บทที่ 1 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: อะไร และทําไม? 

 
“The traveler sees what he sees; the tourist sees what he has come to see.” 

Gilbert Keith Chesterton (1920s อางอิงใน Potts, 2003, p. 157) 
 

ในบทที่ 1 เปนการอธิบายที่มาและความหมายของการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฐานะเปนการทองเที่ยว 
แบบมวลชน (Mass Tourism) ซ่ึงเปนการใชทุนทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม และประเพณี 
เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในรูปแบบที่แตกตางกัน พรอมกับระบุตัวอยางการศึกษา
วัฒนธรรมในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใหเขาใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางลุมลึกมากขึ้น 
 
มนุษยกับวัฒนธรรมการทองเที่ยว 

ทําไมมนุษยจึงตองทองเที่ยว? และการทองเที่ยวสําคัญกับชีวิตมนุษยอยางไร? เปนคําถาม 
ที่นักเรียนการทองเที่ยวพยายามหาคําอธิบายมาโดยตลอด 

กอนศตวรรษที่ 18 การทองเที่ยวมีความเก่ียวพันกับความตองการพักผอนหยอนใจ (Leisure) 
การหาประสบการณ (Experience) และการตากอากาศ (Vacation) อยางยิ่ง โดยเปนท่ีรูจักกันวา แกรนดทัวร 
(Grand Tour) ซ่ึงแมวาสวนหน่ึงจะหมายถึงการทองเที่ยวของชนชั้นสูง (Aristocrats) ที่แสดงถึงความม่ังคั่ง
และความมีอํานาจในชนชั้นของตนดวยการสงลูกหลานใหเดินทางไปศึกษาภายในทวีปยุโรป เพื่อนําความรู 
มาปกครองประเทศตลอดจนสรางความสัมพันธทางการเมืองระหวางรัฐ แตอีกนัยหน่ึงยังเปน 
การเรียนรูวัฒนธรรม ทั้งการไปชมภาพจิตรกรรม ชมอนุสาวรีย และยังหมายถึงการตากอากาศ 
เพื่อสัมผัสภูมิอากาศและชมภูมิประเทศที่แตกตางกันของแตละรัฐอีกดวย (Inskeep, 1991, p. 6) 
โดยนัยน้ีแกรนดทัวรจึงนับเปนการผสมผสานระหวางการศึกษาและหาประสบการณใหมๆ ควบคูไปกับ
การผอนคลายจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมเดิมสูการคนพบส่ิงแปลกใหมทางสังคมและวัฒนธรรมน่ันเอง 

ความตองการพักผอนหยอนใจการแสวงหาประสบการณที่แปลกใหมและและการตากอากาศ 
แพรขยายมากขึ้นในโลกสมัยใหม (Modern World) ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหราช
อาณาจักร ยุโรป และสหรัฐอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 18 เปนตนมา1 ซ่ึงพบวาความตองการพักผอนหยอนใจ
และการแสวงหาประสบการณมิไดจํากัดกลุมแตเพียงชนชั้นสูงเทาน้ัน แตยังขยายถึงฐานของชนชั้นกลาง 
และชนชั้นแรงงาน อันเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่นําไปสูการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางสังคม จากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาโดยใชแรงงาน 
และเครื่องจักรอีกดวย 

                                                             
1การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เกิดขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 นับเปนการเปล่ียนผาน

ทางโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมในยุโรปจากการใชเคร่ืองจักรไอน้ําในโรงงานทอผา  และการตั้งโรงงานถลุงเหล็ก 
(Ayres, 1989, pp. 19-20) สงผลใหชนชั้นสูงปรับเปล่ียนเปนชนชั้นนายทุนในฐานะเจาของเคร่ืองจักร ควบคูไปกับ 
การเกิดชนชั้นแรงงานจากการรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้การเกิดขึ้นของรถจักรไอน้ํายังทําให  
การคมนาคมเปล่ียนรูปแบบไปสูการขนสงคนไดจํานวนมากขึ้นและเดินทางไกลในระยะเวลารวดเร็วอีกดวย 

1“ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

บทที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: อะไร และทำาไม?


