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คอลัมน์ แตกกอ-ต่อยอด: เที่ยวเท่ เท่
ศิลา โคมฉาย
จะหนาว-ร้อน ตอนปลายปีย่อมเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวอยู่ดี ผู้คนต่างรับรู้และเฝ้าคอยใจจดใจ
จ่อ คอยการมาถึงช่วงยามแห่งความสุข ข่าวคราวเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ปรากฏบนพื้นที่สื่อ
บ่อยครั้ง มิได้ขาด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คนที่เพิ่งเข้ารับงานหมาดใหม่ ประกาศเพิ่มบทบาทและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้ชัดเจน
เป็นกระทรวงสังคมและเศรษฐกิจ ทําให้รัฐบาล และผู้คนทั่วไปเห็นว่า งานวัฒนธรรม
สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศ ตามนโยบาย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมซึ่งท่านกําลังผลักดันสุดแรงเต็มกําลัง หรือในส่วนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จับมือกัน ทําวิจัยยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน ตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขงตอนบน
เนื่องจากชาวต่างชาติและชาวไทยเอง
ต่างสนใจท่องเที่ยวในพื้นที่แถบนี้เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะฝรั่งมังค่าหลงใหลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ ค่อนข้างบริสุทธิ์ของ
ชุมชน
ดังนั้น หากจะมองเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง ต้องมีการพัฒนา
และวางแผนอย่างเป็นระบบ
ฉะนั้น ฤดูกาลนี้ เหมือนกําลังจะเพิ่มทางเลือก จากการเดินทางท่องเที่ยวตามสะดวก ตาม
เทศกาล ตามกระแสนิยม เที่ยวชิล...ชิล...ไปเป็นแบบมีเชิง
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เชิงวัฒนธรรม..เชิงสร้างสรรค์... การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ทางการอธิบายความว่า เป็น
การศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการ
บอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม
ว่าให้ง่ายเข้าก็คือการไปเรียนรู้ ท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมโบราณสถาน ชม
ศิลปวัฒนธรรม การแสดง เสพศึกษาภาษาและวรรณกรรม ร่วมบําเพ็ญศาสนพิธี เข้าถึงวิถีชีวิตของ
ผู้คน...
อะไรทํานองนั้น ขณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ถูกสรุปสั้นกระชับ เป็นการท่องเที่ยวที่เน้น
การเรียนรู้ เรื่องศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของสถานที่ ผ่านประสบการณ์ตรง และการมีส่วน
ร่วมกับผู้คนเจ้าของวัฒนธรรม
เรื่องของเรื่องคือ นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นฝ่ายปรับตัว เข้าเป็นส่วนในสภาพแวดล้อม ใน
กิจกรรมท้องถิ่น เรียนรู้ และพัฒนาสร้างสรรค์บนวิถีชีวิตบ้านบ้าน
เมื่อการท่องเที่ยวยกระดับขึ้นเป็นอุตสาหกรรม สร้างมูลค่ามหาศาล ไม่ว่าจะเที่ยวเชิงอะไร
ต่างมีจุดประสงค์เบื้องต้นอยู่ที่การสร้างรายได้ เอาวัฒนธรรม เอาชุมชน มาเป็นตัวตั้งหาประโยชน์
มีข้อมูลชี้ชัด ชาวต่างชาติพร้อมจะควักกระเป๋าซื้อหา
การตั้งเป้าจะเอาเงินฝรั่งมังค่าจึงเป็นเรื่องปกติ แต่สําหรับคนไทยเราผู้เป็นเจ้าบ้าน รัฐหรือผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องวางเป้าหมายต่างออกไป
เมื่อจะมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ บางทีอาจต้องเพิ่มการเรียนรู้ สร้าง
ความเข้าใจ เร่งปลูกเพาะสํานึกวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งเนื้อแท้ของมันต่างไปจากการพักผ่อน ที่เรียกร้องเอาความสะดวกสบาย หรือการเปลี่ยน
สถานที่ดื่มกินสรวลเสเฮฮา การยกขบวนเดินทางไปจับกลุ่มร้องรําทําเพลง ปลดปล่อยอารมณ์อัดอั้น
จากชีวิตภายใต้แรงกดดัน
วัฒนธรรมที่เข้าใจพื้นฐานความเป็นมา ความสําคัญ ของพื้นที่ท้องถิ่น ใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตาม
เป้าหมายด้วยความเคารพ มีหัวใจพร้อมจะพิทักษ์ปกป้อง
เข้าถึงการเดินทางในด้านลึกกว่า การวัดระยะทาง ไปสู่การวัดด้านอื่นๆ ในชีวิต ไม่ว่ากําลัง
วังชา สังขาร ความอดทน วัดขยายมุมมองของสายตา ความคิดอ่าน
เข้ า ถึ ง วั ฒ นธรรมละเอี ย ดงดงาม
ที่ ซ้ อ นลึ ก อยู่ ภ ายใต้ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง โบราณสถาน
สถาปัตยกรรม เช่น ที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง โบสถ์ซางตาครูส มัสยิดกุฏีขาว วัดกัลยาณ์ ทอดเงาสงบเย็น
เหนือชุมชนกุฏีจีน ชุมชนเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตร่วมกัน ระหว่างผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ต่าง
ศาสนาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กวั ฒ นธรรม..เชิ ง สร้ า งสรรค์
นอกเหนือจากความหมายที่เขาอธิบายความกัน บางทีผมคิดไปถึงการสร้างสรรค์วัฒนธรรมบนเงื่อนไข
ของการท่ อ งเที่ ย วอั น ที่ จ ริ ง ผมไม่ ไ ด้ คิ ด เอง
แค่ ย้ อ นระลึ ก ไปถึ ง ประสบการณ์ อั น อิ่ ม เอม
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คราที่ได้ฟัง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ่านบทกวีชื่อ เขาใหญ่ บนเวทีแสดงดนตรี ณ เชิงเขาใหญ่ โดย
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี กับนักดนตรีช้ันครู ทําเพลงแจ๊ซอารมณ์ไทยๆโอบอุ้ม ประคอง เร่งเร้าชวนให้โผนโจน
ทะยาน
คําที่สรรใช้ จังหวะ และน้ําหนักน้ําเสียง แสดงพลังและความงดงามของบทกวี ชวนตื่นตาตื่นใจ
มีเสียงรําพึงถึงโชควาสนาที่ได้ร่วมอยู่ในบรรยากาศเช่นนั้นดังระงม
เป็นการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อย่างประเทศชาติ
ฅที่มีวัฒนธรรม
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