แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 9
การเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผ่านการท่องเที่ยวและบริการ
หัวข้อเนื้อเรื่อง
1. ความสาคัญและสถานการณ์ปัจจุบันในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. การเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
3. การเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมกับงานโรงแรม
4. ผลกระทบจากการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยวและบริการ
5. แนวทางในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของประเทศไทยในปั จจุบันได้อย่างน้อย 2
ประเด็น
2. สามารถบอกถึงลักษณะการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมในบริบททางการท่องเที่ยวได้
อย่างน้อย 2 ข้อ
3. สามารถบอกถึงลักษณะการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมในบริบทด้านโรงแรมได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
4. สามารถบอกถึงผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรมเมื่อถูกใช้บูรณาการกั บการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
5. เสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างน้อย 3 ข้อ

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาร่วมกันในชั้นเรียน
ทาแบบทดสอบประจาบทที่ 9
ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ 9
สอนโดยให้ทาโครงงานและสาธิต
ศึกษาจากสื่อวิดิทัศน์

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสอนบทที่ 9
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมนาเสนอ MS PowerPoint
สื่อวิดิทัศน์โดยโปรแกรมทางอินเตอร์เนต
อุปกรณ์สาธิต

การวัดผลและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน
ประเมินจากการค้นคว้าด้วยตนเอง
ประเมินจากการแบบทดสอบท้ายบท
ประเมินจากการสอบปลายภาค

แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 9
การเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่าน
การท่องเที่ยวและบริการ
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คม เทคโนโลยี แ ละเศรษฐกิ จ เป็ น ปั จ จั ย เร่ ง ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ ตามทั น สถานการณ์ ปั จจุ บั น มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ทาให้ วั ฒ นธรรม
บางอย่างสูญหายไปบางอย่างยังคงสามารถดารงอยู่ได้จนปัจจุบัน ทั้งนี้ในการรักษาวัฒนธรรมของชาติ
เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศที่หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้
ให้คงอยู่ ทั้งนี้ในการเผยแพร่ และอนุรักษ์ดังกล่าวยังมุ่งเน้นในการผสมผสานการจัดการทางการ
ท่องเที่ย วเข้าร่ ว มซึ่งเป็ น การสร้ างคุณค่าทางสั งคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันซึ่งอาจ
เรี ย กว่ า เป็ น สิ น ค้ า ทางวั ฒ นธรรมในบริ บ ททางการท่ อ งเที่ ย ว เหล่ า นี้ มั ก จะเห็ น ได้ จ ากการ
ประชาสัมพันธ์และการโปรโมทต่างๆโดยเน้นวัฒนธรรมเป็นหลักในการนาเสนอผ่านทางการท่องเที่ยว
อาทิ Amazing Thailand การท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย

ความสาคัญของการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยวและ
บริการ
อย่างที่ทราบกันดีว่าการเผยแพร่และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นประเด็นสาคัญของ
ชาติที่จาเป็นและเร่งด่วนเพื่อคงรักษาศิลปวัฒนธรรรมนั้นตลอดจนสืบทอดให้คงอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้
นอกเหนื อจากความพยายามในการรักษาตามหลั กวิช าการทางด้านการอนุ รักษ์ห รือมุมมองทาง
วัฒนธรรมแล้วนั้น ยังคงมีการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ในด้านการท่องเที่ยวและบริการซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศไทยที่ส ร้ างรายได้มากที่สุ ดกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ ใ นการสื บทอด เผยแพร่และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมจึงถูกนามาใช้ในเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมไปพร้ อมๆกับการเผยแพร่และการคงอยู่ของวัฒนธรรมไปด้ว ย อีกด้วยกระแสของการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันก็ปกป้องและรักษาทรัพยากรให้อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังสนองต่อความจาเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสุนทรียภาพพร้อมกับรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมได้อีกด้วย

การเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ย วกับ วัฒนธรรมเป็นสิ่ งที่สั มพันธ์กันเป็นอย่างมากของประเทศไทยเนื่องด้ว ย
ทรั พ ยากรทางวัฒ นธรรมไทยถื อเป็ นทรั พยากรการท่องเที่ย วหลั กที่มี อยู่จ านวนมากและมีค วาม
หลากหลายตลอดจนบางแห่งมีชื่อเสียงในระดับโลก อาทิ วัฒนธรรมด้านอาหารไทย วัฒนธรรมด้าน
กีฬาไทย ฯลฯ ดัง นั้ น ความสั มพั น ธ์ของการเผยแพร่และอนุรักษ์ วัฒ นธรรมไทยในบริบททางการ
ท่องเที่ยวมักถูกแสดงออกในเชิงรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆซึ่งโดยภาพรวมเรียกว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีหลักการที่สนับสนุนในการพัฒนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก ดังนี้
1. เน้นการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อ
ได้เผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอันเป็นการเพิ่มคุณค่าประสบการณ์ในการรั บชมและ
เกิดความภาคภูมิใจมรดกทางวัฒนธรรม
2. เน้นการท่องเที่ยวโดยการปลูกฝังจิตสานึกของคนในชุมชนให้เกิดความรัก ความหวงแหน
และรักษาโดยให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและชุมชนมีส่วน
ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว สิ่งนี้ยิ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสาคัญของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
3. เน้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมและความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยว
ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
4. เน้ น ให้เกิดความเคารพในวัฒ นธรรมเพื่อนบ้านและวัฒ นธรรม ศักดิ์ศรีและผู้คนของ
ตนเอง

ภาพที่ 9.1 ร้ า นขนมตุ๊ บ ตั๊ บ เหล่ า แปะ ตลาดน้ อ ย
กรุงเทพฯ ร้านดั้งเดิมในอดีตย่านตลาดน้อย

จากหลั กการทั้ง 4 ข้อเป็ นแนวคิดในการจัด การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมซึ่งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวครอบคลุมรูปแบบทางวัฒนธรรมเกือบทั้งหมดในการนามาผนวกกับการท่องเที่ยว
โดยแยกรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 5 ประเภท คือ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การ
ท่องเทีย่ วงานวัฒนธรรมและประเพณี การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการ
ท่ อ เงที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพทางวั ฒ นธรรม (บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ ง วั ฒ นา. 2548) นอกเหนื อ จากรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวที่กล่ าวมาแล้ วนั้นพบว่าในช่วง 10 ปีหลังมานี้เกิดรูปแบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่จานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่า “Retro Market” หรือตลาดย้อนยุค อาทิ ตลาด
ร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี ตลาดน้าบางน้าผึ้ง จ.สมุทรปราการ ตลาดน้อย กรุงเทพฯ (ภาพที่ 9.1)
โดยเป็ น การฟื้ น ฟู ต ลาดโบราณที่ ซ บเซาให้ ก ลั บ มามี ชี วิ ต ขึ้ น มาใหม่ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งด้ ว ยรู ป แบบการ
เปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมของผู้คนและนักท่องเที่ยวที่อยากจะย้อนเวลากลับไปในอดีตหรือที่เรียก
รูปแบบการท่องเที่ยวเช่น นี้ว่า “ Nostalgia Tourism” หรือการท่องเที่ยวแบบโหยหาอดีต (ชาตรี
กิตตินนทการ. (ออนไลน์). 2556)ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณค่า
ทางวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจพร้อมนัยยะในการอนุรักษ์และเผยแพร่ไปพร้อมกัน ทั้งนี้จุดมุ่งหมาย
ของการท่องเทีย่ วแบบโหยหาอดีตเป็นการนาเสนอภาพของวัฒนธรรมไทยในบริบททางการท่องเที่ยว
โดยนิพัทธพงศ์ พุมมาและณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ ((ออนไลน์). 2555) ได้ให้รายละเอียดดังกล่าวไว้ 3
ประการ ดังนี้
1. การเสนอภาพลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งใช้เป็นการสร้างจุดขายทางการตลาดแหล่งท่องเที่ยว
อย่ า งหนึ่ ง โดยใช้ อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมและการด าเนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงจูงใจให้ กับ นักท่องเที่ยวโดยอาศัยการสื่อสารผ่ านอัตลั กษณ์ของธุรกิจหรือสิ นค้า
ทางการท่องเที่ยวนั้น
2. การเสนอสินค้าเชิงท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สาคัญอันเป็นสิ่งสาคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในท้องถิ่นได้ดี อาทิ การสร้างหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว หรือการสร้างสินค้าที่ระลึกโดยดึงวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมา
แปรรูปหรือรังสรรค์ให้เกิดสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่นั้นโดยที่
สามารถคาดคะเนหรือเดาได้ว่าสินค้ านั้นเป็นของดีที่ใด อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรมดังกล่าวไปยังที่อื่นๆได้ ตลอดจนทาให้การท่องเที่ยวมีชีวิตชีวามาก
ยิ่งขึ้นเนื่องด้วยนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. การเสนอภาพลักษณ์ประเทศ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
3.1 การเสนอเอกลักษณ์ไทย คือการสร้างสิ่งที่เฉพาะหรือจุดเด่นของไทยและบ่งชี้ความ
เป็นชาติไทยชัดเจนให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงซึ่งการท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นวิธีทางหนึ่งใน

การทาให้เกิดการราลึกถึงวัฒนธรรมในอดีตของไทย เช่น อาหารไทย มวยไทย อาคาร
ทรงไทย เป็นต้น เหล่านี้ล้วนถูกนาเสนอเข้ากับการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน
3.2 การเสนออัตลักษณ์ไทย คือ การสร้างความเป็นตัวตนของไทย ท้องถิ่นหรือชุมชน
นั้นให้ชัดเจนและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้โดยใช้ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมผลักดัน
โดยผ่านประวัติศาสตร์ ศาสนาและสังคมท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า การสร้างภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรม ทั้งนี้ในการนาเสนอดังกล่าวมีด้วยกัน 5 รูปแบบ คือ การพยายามดึงสิ่งที่เคย
มีให้กลับมา, การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่, เทศกาลและงานประเพณี, การอ้าง
ถึงและกิจกรรมอื่นๆ
ทั้ง นี้ รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ ก ล่ าวมาล้ ว นแต่เ ป็ น นั ย ยะหนึ่ ง ในการเผยแพร่แ ละอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี อนึ่งในด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม
ยังคงถูกแสดงออกในรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วนั้น อาทิ การโอบอ้อม
อารี ความมีน้ าใจ แต่ในรูป แบบการสื่อความหมายถือว่าการท่องเที่ยวได้นาเสนอวัฒ นธรรมผ่ าน
รูปแบบการสื่อความหมายจานวนมากเพื่อใช้ในการดึงดูดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ หรืออีกสิ่งหนึ่งคือสื่อแบบคงที่ภายในแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการใช้อัตลักษณ์ของพื้นที่ในการ
นาเสนอ อาทิ ป้ายบอกทาง mascot ของแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม ในด้าน
การใช้วัฒนธรรมในการสื่อความหมายดังกล่าวมิเพียงแต่ใช้ในการการท่องเที่ยวเท่านั้น การใช้รูปแบบ
การสื่อความหมายยังคงถูกนามาใช้อย่างโดดเด่นในงานโรงแรมอีกด้วยซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหรือนัยยะ
หนึ่งในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเช่นกัน

การเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมกับงานโรงแรม
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นถึงการนาวัฒ นธรรมมาใช้งานด้านอื่นๆนั้นมิเพียงแต่งานท่องเที่ยว
เท่านั้ น แต่ในงานโรงแรม วัฒ นธรรมไทยถูกนามาใช้อย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่ าวคือ
ทางตรง หมายถึง การนาเสนอหรื อการใช้วัฒนธรรมที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ไทยมาเป็นส่ว นหนึ่งของ
กิจ กรรมหรื อสิน ค้าหนึ่ งของธุร กิจโรงแรม อาทิ อาหารไทย ขนมหวานไทย ดนตรีไทย รวมไปถึง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความเบิกบานใจ เป็นต้นซึ่ง
เหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ต้องใช้ในธุรกิจโรงแรมและมีการฝึกอบรมภายในองค์กรอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้
สิ่งที่น่าสนใจของวัฒนธรรมกับงานโรงแรมคือ ในทางอ้อม หมายถึง การนาวัฒนธรรมมาใช้ในการสื่อ
ความหมายเชิงนัยยะหรือให้เกิดความกลมกลืนกับบริบทพื้นที่และสังคมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ าสนใจ
อย่างมากในการนาเสนอวัฒนธรรมผ่านมิติทางด้านการโรงแรมทั้งทางตรและทางอ้อมซึ่งพอที่จะสรุป
ได้ดังนี้

