การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นิยามการท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ การท่ องเทีย่ วทีส่ นับสนุนให้ นักท่ องเทีย่ วได้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้เพือ่ ทาความเข้ าใจในคุณค่ าทางสั งคม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้ อมของพืน้ ทีท่ ่ องเทีย่ วอย่ างลึกซึ้ง โดยผ่ านประสบการณ์ ตรงร่ วมกับเจ้ าของพืน้ ทีห่ รือเจ้ าของวัฒนธรรม
ท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ = เรียนรู้ ลงมือทา นาสู่ ประสบการณ์ ใหม่

ความเป็ นมาของคาว่ า “การท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ ”
Creative Tourism
คำว่ำ “กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์” ถูกกล่ำวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 โดย Grey Richards และ Crispin
Raymond ซึ่งเป็ นผูร้ ่ วมริ เริ่ มบัญญัติศพั ท์ โดยได้แรงบันดำลใจจำกกำรรับฟั งประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวอันน่ำประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวผูห้ นึ่ง คือ Eliza Raymond บุตรสำวของ Crispin ในปลำยปี พ.ศ. 2542 ระหว่ำงกลับภูมิลำเนำที่ประเทศ
นิวซีแลนด์ได้แวะท่องเที่ยวหลำยประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ ประเทศไทย พม่ำ อินโดนิเซีย กำรท่องเที่ยวใน
ครั้งนี้ Eliza Raymond ได้มีโอกำสเรี ยนนวดแผนไทยที่จงั หวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ก่อนจะเดินทำงไปบำหลี ประเทศ
อินโดนีเซียเพื่อเรี ยนรู้วธิ ีกำรทำอำหำรมังสวิรัติพ้นื เมือง จำกนั้นเดินทำงต่อไปยังประเทศออสเตเรี ยและเข้ำอบรม
หลักสูตรสั้นๆ เกี่ยวกับกำรเป็ นปศุสตั ว์หรื อผูด้ ูแลฝูงสัตว์ Crispin ให้ควำมสนใจกำรท่องเที่ยวรู ปแบบนี้มำก จนกระทัง่
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2543 Crispin เข้ำร่ วมสัมมนำนำนำชำติเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวที่ประเทศโปรตุเกสและมีโอกำสเข้ำฟัง
บรรยำยของ Greg ในหัวข้อ “กำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทวีปยุโรป” (The rapid growth of cultural
tourism in Europe) ซึ่ง Greg ได้กล่ำวถึงควำมจำเป็ นในกำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมที่กำลังจะเสื่ อมถอยทั้งในแง่ควำมสนใจและควำมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว บำงแห่งกำลังจะกลำยสภำพเป็ นกำร
ท่องเที่ยวมวลชน (Mass Tourism)

ความเป็ นมาของคาว่ า “การท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ ”
Creative Tourism
ระหว่ำงสัมมนำนั้น Greg และ Crispin มีโอกำสได้พดู คุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
รู ปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวคิดใหม่ที่นกั ท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ตนไปเยีย่ มไปเยือน ซึ่ งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุค
ปั จจุบนั มีควำมสนใจในรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ต้องกำรหำประสบกำรณ์และเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆใน
มิติของกำรท่องเที่ยว หำกเพิ่มกำรมีปฏิสัมพันธ์และควำมสร้ำงสรรค์จะทำให้กำรท่องเที่ยวมีควำม
สนใจและก่อให้เกิดประสบกำรณ์ใหม่ๆแก่ผทู ้ ี่เดินทำงท่องเที่ยวในที่สุดทั้งสองได้ร่วมกัน
บัญญัติศพั ท์ของกำรท่องเที่ยวรู ปแบบดังกล่ำวว่ำ “Creative tourism” (Wurz-burger,R,etal,2010)

คุณลักษณะสาคัญของการท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์
1.ผูท้ ่องเที่ยวและเจ้ำของบ้ำนมีควำมผูกพันระหว่ำงกัน (each engaging the other)

2.มีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขำ้ มวัฒนธรรมระหว่ำงผูท้ ่องเที่ยวและเจ้ำของบ้ำน (Cross-Cultural engagement/cultural
experience)
3.ผูท้ ่องเที่ยวและเจ้ำของบ้ำนมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ งทำงวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ท่องเที่ยว (Spirit of place/deep
meaning/understanding of the specific cultural of the place)
4.ผูท้ ่องเที่ยวและเจ้ำของบ้ำนมีประสบกำรณ์จำกกำรมีส่วนร่ วม (Hands-on experience)
5.ผูท้ ่องเที่ยวและเจ้ำของบ้ำนมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน/ส่ งผ่ำน-ส่ งตรงประสบกำรณ์ (Exchange
information and transfor -mative experiences)

คุณลักษณะสาคัญของการท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ (ต่อ)
6. ผูท้ ่องเที่ยวเป็ นผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมมำกกว่ำเป็ นผูช้ ม (More participate than observe)
7. ผูท้ ่องเที่ยวมีโอกำสพัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ
ร่ วมกับเจ้ำของพื้นที่ (Co-creating tourism experience)
8. เป็ นควำมจริ งแท้ท้ งั ในกระบวนกำรกำรผลิตและผลิตภัณฑ์, ประสบกำรณ์จริ ง (Authentic both
process and product/genuine experience)
9. เป็ นกิจกรรมที่น่ำจดจำประทับใจและเข้ำใจ (Memorable/ I hear and I forget ,I see and I remember ,
I do and I understand)
10. เป็ นกำรท่องเที่ยวแบบจำเพำะเจำะจงของผูท้ ่องเที่ยวแต่ละคน (tailor-made approaches)

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์แม้จะเป็ นส่วนหนึ่งของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่รูปแบบของกำรท่องเที่ยวนั้นมีควำม
แตกต่ำงกัน แล้วจะแตกต่ำงกัน
การท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ เรียนรู้ -ดูจริง-ลงมือทา
การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ชม-ชิม-แชะ-ช้ อป
 นักท่ องเที่ยว
 นักท่ องเที่ยว

•

มีส่วนร่ วมและลงมือทำกิจกรรมเพื่อเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆร่ วมกับชุน
ชน

•

เป็ นเพียงชุมชน อยูห่ ่ำงๆ และถ่ำยภำพ

•

ยืนชมกำรสำธิ ตและซื้ อของที่ระลึก ไม่ได้ร่วมทำกิจกรรม

•

พัฒนำศักยภำพและสร้ำงสรรค์ผำ่ นกำรลงมือทำด้วยตัวเอง

•

ไม่เกิดควำมผูกพันหรื อกำรมีส่วนร่ วมกับชุมชน

•

พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่ องรำวกับชุมชน

•

นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงมำท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 ชุ มชน

•

นักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสี ยง

 ชุ มชน

•

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรนักท่องเที่ยว

•

ชุมชนไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของตนเอง

•

กำรท่องเที่ยวของท้องถิ่นเกิดควำมไม่ยงั่ ยืน ชุมชนไม่ได้รับ
ผลประโยชน์อย่ำงเต็มที่

•

เกิดควำมเข้มแข็งเพื่อรักษำตัวตนที่แท้จริ ง

•

กำรท่องเที่ยวของท้องถิ่นเกิดควำมยัง่ ยืน ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์อย่ำงแท้จริ ง

เที่ยวอย่ างไรถึงเรียกว่ าการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
 ควำมผูกพันระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับเข้ำ

 มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ งในพื้นที่

 กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขำ้ มวัฒนธรรม

กำรเข้ำร่ วมเชิงปฏิบตั ิในกิจกรรม

ของบ้ำน

ท่องเที่ยว

หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ควำมจริ งแท้-ดั้งเดิม (REAL) ที่นกั ท่องเที่ยวจะได้เรี ยนรู ้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยวผ่ำนกำรมีประสบกำรณ์ตรง
เพื่อนำไปสู่ควำมเข้ำใจและชื่นชมจิตวิญญำณอันเป็ นลักษณะเฉพำะพื้นที่ ซึ่ งจะนำไปสู่กำรเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูนศักยภำพของ
นักท่องเที่ยวอย่ำงไม่สิ้นสุด
Creative Tourism Thailand : REAL

R

E

Reciprocating
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขำ้ มวัฒนธรรม

Experiencing
มีประสบกำรณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว

A
Appreciating
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขำ้ มวัฒนธรรม

REAL

L
Lifelong learning
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพ
ของตนเองอย่ำงไม่สิ้นสุ ด

