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Âª· ªµ¤®¤µ¥ µµ¦rµ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¦oµ¦¦rÂ¨³·«µÁ¡ºÉ°µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥º ¹É 
Åo¨nµª¹ªµ¤ÁÈ ¤µ °µ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¦o µ¦¦r Â¨³µ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥º µ¦¡´µµ¦
n°Á¸É¥ªÁ· ¦oµ¦¦r°¥nµ¥´É ¥º ¦³°oª¥Á«¦¬·  ´¤ ª´¦¦¤ Â¨³µ¦¤¸nª¦n ª¤ °
¦³µ¹É ÁÈ ¼¤o ¸ nªÅonªÁ¸ ¥®µ¤¸ µ¦¡´µ°¥nµÁ®¤µ³¤ °´³¨µ¥ÁÈ n ª®¹É ¸É Á°ºÊ °
¦³Ã¥rn°¦³ªµ¦¦oµ·Îµ¹Ä®o´ ¼¤o ¸nªÅonªÁ¸ ¥Ä»¤ ´n°Á¸É¥ª Â¨³¼o ¦³°
µ¦ ¦n ª¤´¦´¬µ¤»¨ °¦´¡¥µ¦o°·É Á·µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Â¨³Ã¥Á¡µ³µ¦nµ¥°¦³µ¦r
ÁÈ µ¦¦oµ¤¼¨nµ °¦´¡¥µ¦n°Á¸É¥ª ¡ºÊµÂ®n ªµ¤ÁÈ o°·É¸É¤¸Á°¨´¬rµ¤µ¦¦oµ
µ ¦oµ¦µ¥ÅoÂn»¤Ä»£µn ª °Á«¦¬·»¤Â¨³¡´µµ¦n°Á¸É¥ª´¨nµª¦´
ªµ¤o°µ¦ °´n°Á¸É¥ª Ã¥Å¤nµÎ ¨µ¥¦´¡¥µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª °¨¼®¨µÄ°µ
ÎµÎ µ´:µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦r, µ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥º, µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª
ABSTRACT
The purpose of this paper is to review literature from various academic sources that present
concepts, implications, the situation of creative tourism, and trends for sustainable development. The
aper discusses the potential impact creative tourism has on sustainable development in terms of economic, social and cultural dimensions. The participation of people, both partakers and stakeholders, is also
mentioned. If properly developed, creative tourism will become an integral part of and benefit the to process
of building awareness for both tourists and entrepreneurs in the community. Maintaining a balance of local
resources and learning through the sharing of experiences can be a valuable asset for the tourism industry.
Based on the uniqueness of local communities,jobs are created and incomes are distributed in every sector
of the local economy. In addition, tourism development can meet the needs of tourists without damaging
tourism resources for the next generation.
KEYWORDS : Creative Tourism, Sustainable Tourism, Tourism Development
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Îµ
µ¦n°Á¸É ¥ª´ÁÈ °»µ®¦¦¤¦· µ¦¸É ¤¸ªµ¤Îµ´°¥nµ¥·Én°µ¦¡´µÁ«¦¬· Â¨³
´  ¤ °¦³Á«´Ê ¸Ê Á¡¦µ³µ¦n ° Á¸É ¥ ªÁÈ °»  µ®¦¦¤¦·  µ¦¸É  ¦o µ ¦µ¥ÅoÄ ®o ´ ¦³Á«
Ä°´ ´ o Ç °Ã¨ (Klint, 2012 : 346)µ¦¦o µ ¦µ¥Åo µµ¦n ° Á¸É ¥ ª³ Ê ¹  °¥¼n´ µ¦
¦³µ´¤¡´rµ¦®µ¨µµ¦Îµ¦» ¢ºÊ ¢¼Â¨³µ¦ÎµÂª·Ä®¤nÇ ¤µÁ¦· ¤¦oµ¨·£´rµµ¦n°
Á¸É¥ª¹É ¦µ¥nµ¥¸É´ n°Á¸É¥ª´ÊµªÅ¥Â¨³µªnµ¦³Á«Äonµ¥ÅÄ·¦¦¤nµÇ¦³®ªnµµ¦n°
Á¸É¥ªµ¤µ¦¦oµµÂ¨³¦oµ¦µ¥ÅoÄ®oÂn¦³µ»£µn ª°¥nµªoµ ªµ(Joshi, 2012 : 4)n ¨
Ä®o¦³µ¤¸»£µ¡¸ª·¸É¸ Ê ¹¨nµªº°µ¦n°Á¸É¥ª¤¸ªµ¤´¤¡´rÊ ´ µoµ·É Âª¨o°¤Á«¦¬·
´¤ Â¨³ª´¦¦¤ ´³Á®ÈÅoµ ¨´¬³´ªÉ Å °µ¦n°Á¸É¥ª ¹ÉÁoµ¦°»¦´¬r¦´¡¥µ¦µ¦
n°Á¸É¥ª¤µªnµµ¦Äo¦´¡¥µ¦´´Ê»nµµª´¦¦¤Å¤nªµn ³ÁÈ  ¦¦¤Á¸¥¤¦³Á¡¸ «·¨³
ª´¦¦¤Â¨³·É Âª¨o°¤Äµ³¦´ ¡¥µ¦µ¦n°Á¸É ¥ªµ¦¦¤µ· ³Åo¦´µ¦Îµ» µÎ ¦» Â¨³
¦´¬µÁ°µÅªoÄ®o°¥¼n ¨°Å(¦µ·µ»Á¬µ, 2551 : 20-32)
µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n ¦³Á«Å¥ÅoµÎ ®ª·´¥´«r °µ¦¦· ®µ¦´µ¦µ¦n°Á¸É¥ª °µ·
Ä¦³¥³¥µªoª¥µ¦Îµ®Ä®o¤¸Á°¨´¬rÅ¥Ä¤µ¦µµ¨¸ 2555 Á¡ºÉ°¨´´Ä®o¦³Á«Å¥
ÁÈ  World Class Destination Â¨³ÁÈ  Asian Gateway °¥nµÁÈ¤¦¼ Â (Svetasreni, 2012: °°Å¨r)
Ã¥¤¸ µ¦Îµ®Âªµµ¦n Á¦· ¤Â¨³¡´µÁ¡ºÉ°¦o µµÁ¨º °Ä®¤nÄ¡ºÊ¸É Â®¨nn °Á¸É ¥ª¹É 
¤¸ ª ´ »  ¦³rÁ ¡ºÉ ° ÁÈ µ¦Á¡·É ¤ ¨»n ¤ ¡ºÊ  ¸É  µÁ¨º ° Â¨³ªµ¤®¨µ®¨µ¥Äµ¦n ° Á¸É ¥ ªÁ¡ºÉ ° µ¦
¡´µÂ®¨nn°Á¸É ¥ªÄ®¤nÃ¥¦o µ¨´¬³Á¡µ³ °¡ºÊ¸É Ê ´ÇÂ¨³Á¡ºÉ°Ä®oÁ· µ¦¦³µ¥´ª °
´n °Á¸É ¥ª¹É ÁÈ µ¦n ª¥¦´ ¬µÂ®¨nn °Á¸É ¥ªÁ· ¤(Îµ´µ³¦¦¤µ¦ª·¥´ Â®n µ· , 2554)
Ân°¥nµÅ¦Èµ¤¡ºÊ¸É´ ¨nµª¹Â¤o³¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥µ¨·£´rµµ¦n°Á¸É¥ªµÁ¨º°Îµ
Á°Ä®o´ ´n°Á¸É¥ªÈÅ¤n°µ¦³»Ân´ ªnµµ¦¡´µÄ¨·£´rn°Á¸É¥ª¸ÉÂo¦· n ¨n°ªµ¤
¥´É ¥ºoµÁ«¦¬·Â¨³´¤Ân¼ o ¦³°µ¦°¥nµ¤´É Ä°µ®¦º °¦³µ¥¼n »¤°¥nµÁ¤°£µ
®¦º °Å¤n
µ¦«¹¬µªµ¤¥´É ¥ºoµ´¤ Â¨³Á«¦¬· °µ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¦oµ¦¦r Åo¦¦»°¥¼Än 
Â¡´µÁ«¦¬·Â¨³´¤Â®nµ·Ä´¸É 10 Â¨³´¸É 11 (¸ 2555-2559) ªnµoª¥µ¦¡´µÄ
¤··´¤¸ÉÁoµ¦Á¦· ¤¦oµ»¦¦¤¦· ¥¦¦¤µ¦¨ªµ¤Á®¨ºÉ°¤¨ÎÊµÄ´¤µ¦¡´µµ¦«¹¬µ¸É
ÁºÉ°¤Ã¥Å¼n µ¦ÁÈ Á«¦¬·¦oµ¦¦rÃ¥Á¡µ³Â¡´µÁ«¦¬·Â¨³´¤Â®n µ·´¸É 11
Åo¤»nÁoÁ«¦¬·¦oµ¦¦r¹´ÁÈ Ã°µ¸ÉÅonÁ¦· ¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦r®¦º ° Creative
Tourism (Îµ´µ³¦¦¤µ¦¡´µµ¦Á«¦¬·Â¨³´¤Â®nµ·, 2553: 74-75)
¦¼ Âµ¦n °Á¸¥É ª
ÁÈ ¸É¥°¤¦´´Ã¥´ªÉ ÅÄ´ »´ ªnµµ¦n°Á¸É¥ªÁÈ °»µ®¦¦¤¦· µ¦¸Én¨¦³n°
´ªÁ¨ µ¦Á¦· Á·ÃµÁ«¦¬· °¦³Á«Å¥ÁÈ °¥nµ¤µ´Ê¥´¤¸µ°¥nµ¥·Én°µ¦¡´µ
»¤o°·É (»Á¨·« ·´Êª´µ, 2548) ÁÈ °»µ®¦¦¤Á·¦» Â¨³¤¸µ¦Á¦· Á·Ã ¹É Åo¦´¨
¦³°¥nµ ¦ªÁ¦È ª Â¨³¤¸  ªµ¤Îµ ´ Ä¦³Á«¦¬·  °µ· Â ¨³¦³´ o° ·É  ¦µµ¦r
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¨·  £´ r µ¦n ° Á¸É ¥ ªÂ¨³£µµ¦n ° Á¸É ¥ ª¸É ¹  ¼  Ä¹É  ¡¥µ¥µ¤³¦o µ ¦¼  Â¨¥» r Â ¨³¨
¦³Ã¥r¸ÉÁ¡·É¤ Ê ¹Åon¨¦³n°» ¦· µÁ¨È Â¨³» ¦·¦°¦´ª ÎµÄ®o¤¸ªµ¤ÎµÁÈ ¸É°o 
Îµªµ¤Á µo Ä°¥nµ¨¹¹Ê ¹´ ´¥¸É¤¸°·· ¡¨Â¨³¨¦³ Á¡ºÉ°¦oµÃ°µ¸É³Åo¦´¨¦³Ã¥rÄ
°»µ®¦¦¤n°Á¸É¥ª¤µ Ê ¹Â¨³¦oµªµ¤¤´É ÄÎµ®¦´µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥º (Musaraj, 2012 :41)
µ¦n°Á¸É¥ª¨µ¥ÁÈ ·¦¦¤µ¦¡´n°ÄÁª¨µªnµÄª·¸¸ª· · °»¨´ªÉ Å n ¨Ä®o
Á·ªµ¤o°µ¦Á·µ µ¦¦· Ã£ µ¦Äo¦· µ¦ °»¦·¸ÉÁ¸É¥ª °o °¥nµ¤¸»£µ¡¤µ¦µ (¨°
«¦¸ ¡·¤¨¤¡«r,2554:1-4) oª¥Á®»Ê ¸ ´n°Á¸É¥ª ®¦º °»¨¸ÉÁ·µµo°¸É°´ ÁÈ ·É¸É°¥¼Ãn ¥
· °Å¥´o°¸É°ºÉÁÈ µ¦´ªÉ ¦µªoª¥ªµ¤¤´¦Ä Â¨³oª¥ª´»¦³r°´ ¤·ÄnÁ¡ºÉ°¦³°
°µ¸ ¡®¦º °®µ¦µ¥Åo (Azizi, Biglari, & Joudi, 2011:28)¹ Âª®µ· ¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÄ¦¼ Â
nµÇ µ¤ªµ¤ºÉ ° °Ân¨³»¨ Á¡¦µ³µ¦n°Á¸É¥ªÁÈ µ¦Á· Ã¨´«rÄ®o´ ´n°Á¸É¥ª
°¸Âª®¹É ¸ÉµÎ Ä®oÁ·ªµ¤» »µÁ¡¨·Á¡¨· ´Á·Ä Â¨³Á·µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¹É ÂªÃo¤¨nµ» 
Â¡´µµ¦n°Á¸É ¥ª º°o°Äoµ¸É ¹É ¤¸ ªµ¤Ânµ °¨· £´rµ¦n°Á¸É ¥ª¸É ¤µ Ê ¹
ÁºÉ °µ¤¸£µª³µ¦Â n ´ Ä¨µ¼ ´´Ê ªµ¤µ®ª´ °´n°Á¸É¥ªº°ªµ¤o°µ¦µ
¸ÉÉ ¹ Ä®oªµ¤¦¼ o ¹Á· ¦³µ¦rÂ¨³ÎµÁ°¦³µ¦rÉ¸nµÎµ¸É» ¨·£´rµ¦n°Á¸É¥ª
¹o°¦´Ä®oÁ µo ´µ¦Á¨¸É¥Â¨ ÁÈ µ¸Én°Á¸É¥ªÂ¨³¦¼ Â °·¦¦¤¸ÉÁ· Ê ¹Ä®¤nµ¤
ªµ¤o°µ¦ °´n°Á¸É¥ª (Fernandes, 2011: 629)
การท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์
เมื่ อไม่ นานมานี้ การท่ องเที่ ยวไทยได้รับการกระตุ น้ ให้ตื่นตัวเป็ นอย่างมากจึ งทําให้มีการจัด
รู ปแบบของการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ที่น่า
สนใจและสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้อย่างดีประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนหนึ่ งของการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์กิจกรรมนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ส่ งเสริ มให้สร้างสรรค์กิจกรรมการท่อง
เที่ ยวรู ปแบบใหม่ๆให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่ องเที่ ยวและตรงกับความต้องการของกลุ่ม
เป้ าหมาย(กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา, 2554 : 28-40)ดังนั้นจึ งมี การบูรณาการแนวความคิ ดเชิ ง
การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ข้ ึนในช่วงสิ บปี ที่ผ่านมา มีการให้ความสนใจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นซึ่งจะกลายเป็ นขอบเขตการท่องเที่ยวที่สาํ คัญของ
โลก เหตุผลสําหรับแนวโน้มนี้คือความชัดเจนในรายได้ทางเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของความรู ้และความมี
ประสบการณ์ ในความเป็ นจริ งว่าการท่องเที่ยวเป็ นช่องทางหนึ่งของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพมาก
เช่นเดียวกับความยัง่ ยืนของการลงทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ (Djukic & Vukmirovic, 2012
: 404) Lindroth, Ritalahti, & Soisalon-Soininen, 2007 : 55อ้างถึงใน Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert
&Wanhill(2005) ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ทวั่ โลกมีกิจกรรมยามว่าง ซึ่ งมีความแตกต่างระหว่าง
การท่ องเที่ ยวพักผ่อนหย่อนใจและในยุคสมัยใหม่ นับเป็ นเรื่ องยากที่ จะแยกความแตกต่ างระหว่าง
นักท่องเที่ยวและผูเ้ ข้าร่ วมในรู ปแบบของนันทนาการ เพราะนักท่องเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการใช้
สถานที่ ในสิ่ งอํานวยความสะดวกเดี ยวกัน และมี การแข่งขันสําหรั บการใช้เงิ นของลูกค้าที่ มีเงิ นและ
เวลาซึ่งเวลาว่าง
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ÁÈ µÁ¨º°®¹É °»¨ Á¡ºÉ°ªµ¤´Á· ªµ¤ÁÈ °¥¼n ¸É¸ Â¨³ªµ¤¡¹¡°Än ª»¨
Îµ ªnµ “µ¦n ° Á¸É ¥ ªÁ·  ¦o µ ¦¦r” Îµ ® Ê ¹  ÁÈ ¦´Ê Â¦ µÂ¦´ µ¨Ä¸É Å o µ
¦³µ¦rµ¦n°Á¸É¥ªÄÁ°Á¸¥ Änª¸ ¡.«.2542 - 2543 Â¨³Äªµ¤·´¨nµª´Ê µ¦n°Á¸É¥ª
Á· ¦oµ¦¦r º° µ¦n°Á¸É¥ª¹É ¤°Ã°µÄ®o´ ¼Áo ·µÄµ¦¡´µ«´¥£µ¡ µ¦¦oµ¦¦r
°Á° nµµ¦¤¸nª¦n ª¤Ä·¦¦¤µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oªo ¥¦³µ¦r¦·  ¸ÉÁÈ Åµ¤¨´¬³Á¡µ³
°¡ºÊ¸ÉÁo µ®¤µ¥ ¸ÉÅon°Á¸É¥ª (G. Richards & Raymond, 2000 : 16-20) Â¨³µµ¦¦³»¤ Creative
Cities Network Ã¥¤¸»¦³rÁ¡ºÉ°ªµÂÁ¦¸ ¥¤µ¦¦³»¤ Santa Fe International Conference on
Creative Tourism Ä¸ ¡.«. 2551´Ê ¤·¸É¦³»¤Åo¤¸µ¦Ä®oµÎ ·¥µ¤ °µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦rÄ®¤n
Ã¥°·Âª·Á·¤ ° Greg Richards Â¨³ Crispin Raymond ªnµµ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦rº°µ¦n°
Á¸É¥ª¸É¤»nÅ¼n ªµ¤¼¡´Â¨³¦³µ¦r°´ Âo¦· ¹É Åo¤µµµ¦Á µo Å¤¸nª¦n ª¤Äµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o
oµ«·¨³¤¦µª´¦¦¤®¦º °»¨´¬³Á¡µ³ °¡ºÊ¸É (°rµ¦¦· ®µ¦µ¦¡´µ¡ºÊ¸É¡·Á«¬
Á¡ºÉ°µ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥º, 2555 : 1-3)°¸´Ê ¡´Á° ¦.µ¯·°·£´ Â· ¼°o µÎ ª¥µ¦°rµ¦
¦· ®µ¦µ¦¡´µ¡ºÊ¸É ¡·Á«¬Á¡ºÉ°µ¦n°Á¸É ¥ª°¥nµ¥´É ¥º (°rµ¦¤®µ) ÅoµÎ ®Ã¥µ¥Â¨³
Âªµµ¦·´ ·µÁ¸É¥ª´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦r (Creative Tourism) ®¤µ¥¹µ¦n°Á¸É¥ª¸É
´¤¡´r´ ¦³ª´·«µ¦r «·¨ª´¦¦¤ª·¸»¤Â¨³Á°¨´¬r °µ¸ÉÃ¥´n°Á¸É¥ªÅoÁ¦¸ ¥
¦¼ oÁ¡ºÉ°¦oµ¦³µ¦r¦¦n ª¤´Áoµ °ª´¦¦¤Â¨³¤¸Ã°µÅoÄo¸ª·¦n ª¤´´Áoµ °µ
¸ÉÂ¨³ÁÈ µ¦¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤Ä®o´ ¦³ª´·«µ¦r «·¨ª´¦¦¤ª·¸»¤Â¨³Á°¨´¬r °µ¸É
Å¤nÄn·¦¦¤¸ÉÁo¦µ¥Åo °»¤ÂnÁÈ ·¦¦¤¸ÉÁo»nµ °»¤Ánµ´Ê(°rµ¦¦· ®µ¦µ¦
¡´µ¡ºÊ¸É¡·Á«¬Á¡ºÉ°µ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥º, 2555 : 4) ªµ¤·¦oµ¦¦rÁ¨¸É¥Â¨µª´¦¦¤
µ¦n°Á¸É ¥ªÂ´ÊÁ· ¤¸É Á¸É ¥ª °o ´» ®¤µ¥¨µ¥µÄ¸ ª·¦³Îµª´ µ¦Á·  Ê ¹ °ªµ¤·
¦oµ¦¦rµµ¦n°Á¸É¥ª ³o°Ä®oÁ®È¹µ¦¤µ¦³®ªnµµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¨¥»r ¸ÉÁ¡·É¤
Ê ¹Â¨³Ânµ´ ¦ª¤´Ên Á¦· ¤°»µ®¦¦¤¦oµ¦¦r Â¨³Á¤º°¦oµ¦¦r(Greg Richards, 2011
: 1225)µ¦n°Á¸É¥ªÁÈ ·É ¸É¤¸ªµ¤·¦oµ¦¦rÁ· µ¦¦³ÎµÄµ¦¡´µÁ° ªµ¤ÎµÁÈ Ä
µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÊ ¸ ³ÁoÁ¸É¥ª´·¦¦¤Äo°·É¸É®¨µ®¨µ¥ nª¥Ä®oÄo´ ¬³£µ¥Äo°·É Å¤nÁ¡¸¥Ân
¦oµ¦µ¥ÅoÄ»¤ÁoµoµÂn¥´ ®¤µ¥¹µ¦·n°¦³®ªnµÁoµoµÂ¨³Â ´´ÊÄµ¦n°Á¸É¥ªÁ·
¦oµ¦¦r ´n°Á¸É¥ªo°¤¸ªµ¤¦´·°ÄÁ° Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥¦¼ oÁ¸É¥ª´£µ¡Âª¨o°¤ °¡ªÁ µ¸É
Åo¡Á° Â¨³Îµªµ¤¦¼ o¤µ¡´µ´¬³ °Á° (Greg Richards & Wilson, 2006 : 1218)
Lindroth, et al., 2007 : 55°oµ¹ ÄRichards (2005) Â¨³°rµ¦«¹ ¬µª·¥µ«µ¦r Â¨³
ª´¦¦¤Â®n ®¦³µµ· ®¦º ° ¥¼ÁÃ (UNESCO) Åo Ä®o·¥µ¤ °µ¦n°Á¸É¥ª¦oµ¦¦rªnµ
ÁÈ µ¦n°Á¸É ¥ª¸É ¤¸»¦³r°¨o°´Âªµµ¦¡´µ» ¤¸É Á¸É ¥ª °o  Á¡ºÉ°Ä®oÁ· ªµ¤
¥´É ¥ºÄµ¦ÎµÁ·¸ª· °»¤ Ã¥³µ¤µ¦Á µo ÄÄª´¦¦¤°´¤¸Á°¨´¬r °¼o Â¨³µ
¸É Ê ´Çnµ¦³µ¦r ¦®¦º °ÁÈ Áª¸ µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Â¤¸ ¸ª·Ânª´ »¦³r °´n°Á¸É ¥ªÁ· 
¦oµ¦¦r Å¤nÅo¤°Å¸Éª´ ¦¦¤Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª Á¡¦µ³¤°¹µ¦Á µo ¦n ª¤ÁÈ n ª®¹ÉÄµ¦¤¸nª
¦n ª¤Äª´¦¦¤ ¤¸·´¤¡´r´ ¼o ¦oµª´¦¦¤¸ÉÂ¨³nª¥Ä®o¦³µ¦rÂn¡ªÁ µ (Salman &
Uygur, 2010:186)
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ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในไม่ กี่ประเทศในโลกที่ นับได้ว่าเป็ นจุ ดหมายด้านการท่ องเที่ ยวของ
นานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง จากลักษณะที่โดดเด่นของประเทศซึ่ งมีประวัติศาสตร์โบราณคดีอนั เป็ นอารยะ
มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ มีความงดงามทางประเพณี วฒั นธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ที่น่าสนใจ และที่เป็ นส่ วนสําคัญยิ่งคือ ประชาชนชาวไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี
เต็มไปด้วยมิตรไมตรี ทําให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพสู งในพัฒนาการท่องเที่ยวได้ในหลากหลายมุมมอง
และหลากหลายกระบวนการ (องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, 2555
: ออนไลน์)การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 ได้เน้นในด้านการพัฒนาในมิติ
เศรษฐกิจโดยผลักดันแนวนโยบาย Creative Tourism หรื อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวบนพื้นฐานแห่ งความเป็ นไทยเช่นวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์(องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, 2555 : ออนไลน์)
แนวคิดการพัฒนาการท่ องเทีย่ วอย่ างยัง่ ยืน
การบริ หารและพัฒนาการท่องเที่ ยวหมายถึ งการจัดสร้ างและพัฒนาปรั บปรุ งแหล่งท่องเที่ ยว
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ ยวการรั กษาคุ ณภาพแหล่งท่องเที่ ยวการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ ยวการ
พัฒนาบริ การท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวการสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู ้ทางการ
ท่องเที่ยวการสร้ างสิ นค้าทางการท่องเที่ยวการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวหรื อการอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหรื ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าโดยทางตรง หรื อทางอ้อมอัน
เป็ นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 20-21)
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเป็ นความสมดุล ระหว่างสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ซึ่ งจะเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้แม้ว่าการท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มเศรษฐกิจ
แต่ความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน หมายถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาอัตรา
การเจริ ญเติบโตที่สามารถจัดการกับข้อจํากัด ของสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้
ผลประโยชน์จากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวควรจะกระจายทัว่ ชุมชน โดยคํานึ งถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่แต่ละชุมชนดูแล (Choi & Sirakaya, 2006 : 1285)
วัฒ นธรรมถื อ ได้ว่ า เป็ นหนึ่ งในเสาหลัก ของการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยื น และนอกเหนื อ ไปจาก
โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม (Djukic & Vukmirovic, 2012 : 405)การเรี ยนรู ้ร่วม
กันในแหล่งท่องเที่ ยวจะไม่สามารถประสบความสําเร็ จ หากโครงสร้ างองค์กรหรื อชุ มชน ที่ ส่งเสริ ม
ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้อยูภ่ ายในวงจํากัด จะต้องขึ้นอยูก่ บั การมีส่วนร่ วมและปลูกฝังแนวคิดเป็ นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน (Schianetz, Kavanagh, & Lockington, 2007: 1487) ดังนั้นเราจึงควรศึกษาวิธีที่จะรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรื อเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีคุณค่าควร
แก่การอนุ รักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนที่มุ่งสู่ ความยัง่ ยืน 3 มิติพร้อมกันคือ
มิติดา้ นสิ่ งแวดล้อมมิติดา้ นสังคมและมิติดา้ นเศรษฐกิ จซึ่ งสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน 6 ด้านคือ (1) การพัฒนาจิตสํานึ กทางการท่องเที่ยว (2) การพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (3) การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมศึกษาในแหล่งท่องเที่ยว (4) การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
(5) การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและ (6) การพัฒนาการมีส่วนร่ วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น
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(»Á¨·« ·´Êª´µ, 2548) ¹É µ¦·Á·¦³ ³µ¤µ¦nª¥Âµ¦¡´µ¼¤o ¸nªÅonªÁ¸ ¥´
µ¦n°Á¸É¥ª Áo µ®¤µ¥n ª»¨ Â¨³µ¦Â n ´ ¹É Åo¦´°·· ¡¨µ´ ´¥£µ¥° Â¨³ Ê ¹°¥¼n ´
¦´¡¥µ¦Á¸¥ª´ ³¦oµÂ¦¦³»o ¸ÉµÎ ÁÈ Îµ®¦´µ¦¤»n¤´É ¸É³Äoª·´¥´«rÂ¨³Áo µ®¤µ¥¦n ª¤´
(Schianetz, et al., 2007 :1487)
°¸´Ê³¦´¤¦¸ Åo¡·µ¦µÁ®È¤ª¦Ä®o¦³µ«ÄoÂ¡´µÁ«¦¬· Â¨³´¤Â®n 
µ·´¸É 11 (¡.«. 2555-2559) Á¡ºÉ°ÁÈ µ¦Á¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o°¤¦³Á«¦¬· °¦³Á« Â¨³Åo¦³»
¹µ¦¡´µÁ«¦¬·µ¦n°Á¸É¥ªÅªoÄ¦³ÁÈ¥»«µ¦r µ¦¦´Ã¦¦oµÁ«¦¬·¼n µ¦Á·Ã
°¥nµ¤¸»£µ¡Â¨³¥´É ¥ºÄ®oªµ¤Îµ´´µ¦¦´Ã¦¦oµÁ«¦¬· Ã¥Äoª·¥µ«µ¦r ÁÃÃ¨¥¸
ª´¦¦¤ ªµ¤·¦oµ¦¦r¨°£¼¤·´µo°·ÉÁÈ ¡ºÊµÎµ´Äµ¦ ´ Á¨ºÉ°¡ºÊµ
µ¦¡´µ¸É¤¸»£µ¡Â¨³¥´É ¥º £µ¥Äo´´¥´» ¸ÉÁ°ºÊ°°Îµª¥ ¤»n¢ºÊ ¢¼Â¨³¡´µ»£µ¡Â®¨n
n°Á¸É¥ªÄ®o°¨o°´ªµ¤o°µ¦ °¨µ Ã¥µ¦¢ºÊ ¢¼¡´ µÂ®¨nn°Á¸É¥ª®¨´¸ÉÁºÉ °¤Ã¦¤
¡´µÁ¦º ° nµ¥ª·µ®· °»¦·n°Á¸É¥ªÄ¨»n¤¡ºÊ¸É¸É¤¸«´ ¥£µ¡¼ n Á¦· ¤·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª¸É
°¨o°´«´¥£µ¡ °¡ºÊ¸ÉÂ¨³¦³Âªµ¤o°µ¦ °¨µÃ¨(Â¡´µÁ«¦¬·Â¨³´¤
Â®nµ·´¸É 11: 74 -75)
µ¦¤¸nª¦n ª¤ °»¤
Á¤ºÉ°µ¸ÉÄ¨µ¥ÁÈ Â®¨nn°Á¸É¥ª È³Á·µ¦¦³µ¥¦µ¥Åon¼ °o ·É¦°¦· ÁªÂ®¨n
n°Á¸É¥ª´Ê ÎµÄ®oo°·É¤¸µÎµ¤¸¦µ¥ÅoÂ¨³»£µ¡¸ª·¸É¸ Ê ¹ ¹É o°°µ«´¥µ¦¤¸nª¦n ª¤ °
»¤Ä®oÁ· Ê ¹ Án µ¦¤¸nª¦n ª¤µÁ«¦¬· »¤µ¤µ¦¦oµ°Îµµn°¦°µÁ«¦¬· Ã¥
µ¦¦n ª¤¤º°´ºÊ° µ¥ Â¨³¦· µ¦ Á¡ºÉ°Ä®o¤¸»£µ¡ °¸´Ê¥»·¦¦¤µoµ¦µµ Â¨³µ¦¤¸nª¦n ª¤µ
´¤ ¹É µ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦Âªµ¤·Á®È Â¨³µ¦·´ · ÎµÄ®o¦³µÁ·ªµ¤ÁºÉ°¤´É Ä
Á° Á·ªµ¤ÅªoÄÄÁ° ¤¸ªµ¤¦´·°n°Á°Â¨³¼°o ºÉ nª¥Á®¨º°Á°Åo Â¨³µ¤µ¦
¤¸nªÄµ¦ÂoÅ ´ ®µ °»¤ (¤µ¨·¸ ®µ¥»r, 2551) ´´Ê¹o°¤¸µ¦Îµ¹¹µ¦¤¸nª¦n ª¤
°» ¤Ã¥Ä®o»¤o°·É ÄÂ®¨nn°Á¸É ¥ª¤¸ nª¦n ª¤Áº °¨°¦³ªµ¦Á¡ºÉ°n °Ä®oÁ· 
¨¦³Ã¥rn°o°·É¹É Åo®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹µ¦¦³µ¥¦µ¥Åoµ¦¥¦³´»£µ¡¸ ª·µ¦Åo¦´
¨°ÂÁ¡ºÉ°¨´¤µÎµ¦» ¦´¬µÂ¨³´µ¦Â®¨nn°Á¸É¥ªoª¥Â¨³Ä¸É»»¤o°·É³¤¸nª
Äµ¦ª»¤µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¤¸»£µ¡Ã¥Á¦·É ¤oµ¦³´¦µ®oµ¹µ¦¦°
o°·ÉÂ¨³°µ¦ª¤¹µ¦¤¸nª¦n ª¤ °¼o ¸ÉÁ¸É ¥ª °o ¹ÁÈ µ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¤¸nª¦n ª¤ °» ¤
(µ´ª·¥´ ª·¥µ«µ¦rÂ¨³ÁÃÃ¨¥¸Â®n¦³Á«Å¥ , 2540 : 2-31)
µ¦¤¸nª¦n ª¤´µ¦n°Á¸É¥ª °» ¤o°·É³¦³ªµ¤ÎµÁ¦È ÅoÃ¥»¦n ª¤¤º°
´®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Ê£µ¦´Á° °rµ¦¡´µÁ° » n µ¥o°Á· Ã°µÄ®o°o ·ÉÎµÁ·
µ¦Á°³o°´» ªµ¤¦¼ o Ä®o °o ¤¼¨ nµªµ¦nµÇ Â¨³Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°¸ÉÁ®¤µ³¤ Ã¥Á¡µ³
°¥nµ¥·É £µÁ°¸ÉÁÈ ¼o ¦³°µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªª¦´»·¦¦¤
°» ¤o°·É Ä®oµÎ Á· µ¦Åo¦µ¦ºÉ Â¨³¥´É ¥º Ê ¹ Ã¥Á¡·É¤ ¸ ªµ¤µ¤µ¦ °» ¤o°·É 
Ä®o¤µ· Ä» ¤´ÊÇ Äoªµ¤¡¥µ¥µ¤¸É¼ Ê ¹Á¡ºÉ°ª»¤· ¦¦¤¸É³´ Ê ¹ Ã¥¤¸»®¤µ¥Â¨³
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µ¤µ¦Îµ® ¸Îµ´ °µ¦n°Á¸É¥ªÄµ¸ÉÁnµÁ¸¥¤´Â¨³ÁÈ ¦³Ã¥rµÎ ®¦´¡ªÁ µÁ¡¦µ³
µ¦¤¸nª¦n ª¤ °»¤¥´ÁÈ ·É Îµ´Äµ¦´» °¤··Â°r¦ª¤ °ªµ¤¥´É ¥º(Vellecco
& Mancino, 2010: 2201-2220)
µ¦¡´µµ¦n °Á¸¥É ªÁ·¦o µ¦¦r °¥n µ¥´É ¥º
¦´¡¥µ¦µ¦n°Á¸É¥ªÁÈ ·É ¸ÉµÎ ÁÈ ¡ºÊµÎµ®¦´µ¦¡´µÁ¤º°n°Á¸É¥ª ª·¸¦o µµ¦
´µ¦Â¨³Îµ¦» ¦´¬µÁ¤º°n°Á¸É¥ª ³o°¦ª°ªnµ¦´¡¥µ¦¸É¤¸°¥¼n µ¤µ¦Äo°¥nµ¥´É ¥ºÅo®¦º °
Å¤n (Chai & Oh Dong, 2011: 543-552)µ¦¡´µ¸É¥´É ¥ºÅo¨µ¥ÁÈ ®¹É Äª´»¦³r®¨´Ä£µ
Á«¦¬·Îµª¤µ ®¨´µµ¦¦³µ« ° ³¦¦¤µ· µ¦Ã¨ªnµoª¥·É Âª¨o°¤Â¨³µ¦¡´µ
Ä¸ 1987 Â¨³®oµ¸ n°¤µ µ¦¡´µ¸É¥´É ¥ºÅo¦´ªµ¤Îµ´¤µ¥·É Ê ¹Á¤ºÉ°®¦³µµ·Åo´ Ä®o¤¸µ¦
¦³»¤ªnµoª¥·É Âª¨o°¤Â¨³µ¦¡´µ¸É´ Ê ¹Ä ¦· Ã°Á°µÁÃ¦Äªµ¤¡¥µ¥µ¤¸É³¦ª¦ª¤¨¥»r
µ¤¦¼ Âµ¦¡´µ¸É¥´É ¥º´ªÉ Ã¨ (Blancas, González, Lozano-Oyola, & Pérez, 2010: 484-492)
Ân£µµ¦n°Á¸É¥ªÅ¤nÅoµÎ ª´»¦³r °µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥º¤µÄo ¹¸ 1997 µ¦n°Á¸É¥ª
°¥nµ¥´É ¥º¼Îµ®Ä®oÁÈ Áo µ®¤µ¥Îµ®¦´¨»n¤´ªÉ Ã¨ Ã¥³¤»nÁoµ¦´µ¦¦´¡¥µ¦´Ê®¤Ä
¨´¬³ ªµ¤ÎµÁÈ µÁ«¦¬·´¤Â¨³ªµ¤ª¥µ¤ °ª´¦¦¤ ªµ¤¤¼¦r °¦³ªµ¦
µ· Á ª«ª· ¥µ¸É Îµ ´ ªµ¤®¨µ®¨µ¥µ¸ ª £µ¡Â¨³´  ´¥ Äµ¦Îµ ¦¸ ª· (World Tourism,
1993:°°Å¨r)
µ¦¡´ µ°¥nµ ¥´É ¥º º ° µ¦¡´ µ¸É  ¦´ ªµ¤o° µ¦Ä´  »  ´ Ã¥Å¤n ¼  Á¸ ¥ ªµ¤
µ¤µ¦ °¨¼®¨µÄ°µ¸É³°°ªµ¤o°µ¦ °´ªÁ° º°Á¤ºÉ°ÄÈµ¤¸Éªµ¤¥´É ¥º
µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Åo°¥nµn°ÁºÉ°Ä¦³¥³Áª¨µÃ¥Å¤nn¨¦³ ®¦º °Á·ªµ¤ÁºÉ °¤Ã¦¤¸ÉÂnµ
ÅµÁ·¤(Rigall-I-Torrent, 2008 : 884) µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥ºÁÈ ¨¥»rµ¦¡´µ¸É´ µ¦· ¦´¡¥r
´Ê®¤ ¹É ¦ª¤¹  ¦´ ¡¥µ¦¦¦¤µ· Â¨³¦´ ¡¥µ¦¤» ¬¥rÁn Á¸ ¥ª´· ¦´ ¡¥rµ¦Á· Â¨³µ
µ¥£µ¡Á¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤¤´É ´É Ä¦³¥³¥µªÂ¨³ªµ¤ÁÈ °¥¼n ¸É¸µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥ºÁÈ Áo µ®¤µ¥µ¦·´ ·
¸É´» ¤µ¦µµ¦Îµ¦¸ ª·Ã¥¡¹É¡µµµ¦¨·¦ª¤´Ê¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Ä¦»n °µ´
¨¼oµ¸É¥µÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥¸É¼ªnµ °Á¦µÁ° (Tosun, 2001 : 290)
Äªµ¤¡¥µ¥µ¤¸É³o °´´ ®µ¹É n ¨¦³n°µ¦n°Á¸É¥ª ¹¤¸µ¦ªµÂ¡´µµ¦
n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥ºÁ· Ê ¹´´Êµ¦¡´µ¸É¥´É ¥º®¤µ¥¹µ¦ÄoÃ¥Å¤n°o Äo¦³Ã¥rµ¦´¡¥µ¦
µ¦¦¤µ· ª´¦¦¤Â¨³n°Á¸É¥ª°ºÉÇ µ¦»n ´ »´ ®¤µ¥¹µ¦¦´¬µÅªoµÎ ®¦´µ¦ÄoµÄ
°µÃ¥¨¼®¨µÄ°µ ´´ÊÂnµ¦¡´µ °µ¦n°Á¸É¥ªÄµ¡ºÊ¸ÉnªÄ®n Ê ¹°¥¼n´
ªµ¤n µ¹¼Äµ¦¦¤µ·Â¨³¦³µÄo°·É Ä¦¸ ¸ÉÂ®¨n °o ¤¼¨Á®¨nµ¸Ê ³¼Îµ¨µ¥®¦º °
ÁºÉ °¤Ã¦¤ªµ¤nµÄ °»®¤µ¥¨µ¥µ³¨¨Án´ Ân¥´ ÎµÅ¼n µÎ µ¤Îµ®¦´µ¦¡´µ
°µ¦n°Á¸É¥ªÄ£¼¤·£µ¸Ê Á¡¦µ³´n°Á¸É¥ª¸É¤¸«´ ¥£µ¡¤¸ªµ¤ÄÄµ¦Á¥¸É¥¤¤µ¸Én°
Á¸É¥ª¸ÉnµÄÂ¨³³°µ¹É ÎµÁ°¦· µ¦¸É¤¸»£µ¡¼  Ân£µ¡Âª¨o°¤¸É¤¸»¨´¬³ °£µ¡
Âª¨o°¤¸É Å¤n¤¸»£µ¡Å¤nÅoÁÈ Á¡¸¥ªµ¤Å¤nª¥µ¤Ä®o´ ´n°Á¸É ¥ª ¥´n ¨n°ªµ¤¦¼ o ¹Å¤n
³ªµ¥ ´´Êµ¦ªµÂÄµ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥º¹¤¸µ¦ªµÂ¦´¬µ·É Âª¨o°¤
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¦°¨»¤ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °µ¦ª·¥´ Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®rn°¸É³´· ÄÄµ¦Îµ®·«µ °
µ¦¡´µÄÇ · ¦¦¤´Ê®¤Á®¨nµ¸Ê ³ÎµÁ¡ºÉ° ´µ¦Âª®µ¨¦³Ã¥rµ¦´¡¥µ¦Ä¡ºÊ¸É
Á¡µ³µn ªÃ¥Å¤n°o ¼Â¨Á¸É¥ª´µ¦¦´¬µ¦´¡¥µ¦(Katerina & Gabriela, 2012: 210-220)
Ä£µªµ¦r´»´ Â®¨nn°Á¸É¥ª°´ÁÈ ¦´¡¥µ¦µ¦n°Á¸É¥ª®¨µ¥¦³Á£¥´¤·Åo¤¸
¦³µ¦¦· ®µ¦´µ¦Â®¨nn°Á¸É¥ª¸É¼o°Â¨³Á®¤µ³¤ÁÈ Á®»Ä®oÂ®¨nn°Á¸É¥ªÁºÉ °¤Ã¦¤
Â¨³o°¥»£µ¡Îµ¤µ¹É ¨¦³´Êµ¦Â¨³µ°o°¤n°·É Âª¨o°¤¦³Á«¦¬· ´¤Â¨³
ª´¦¦¤¹ ÁÈ °»¦¦Äµ¦¡´µ°»µ®¦¦¤n°Á¸É ¥ª °¦³Á«Ä®o¤¸»£µ¡Â¨³¤¸ ªµ¤
¥´É ¥º¤ª¦Îµ®Ä®o¤¸¨ÅÄµ¦Îµ®Ã¥µ¥Â¨³µ¦¦· ®µ¦´µ¦µ¦n°Á¸É¥ª °¦³Á«
Ä®oÁÈ Å°¥nµ¤¸ ¦³°¦´ Â¨³ÁºÉ °¤Ã¥´´ÊÄ¦³´µ· ¦³´£¼¤·£µÂ¨³¦³´o°·É Á¡ºÉ°
Ä®oµ¦¦· ®µ¦Â¨³¡´µµ¦n°Á¸É¥ª¤¸Á°£µ¡Â¨³¤¸ªµ¤n°ÁºÉ °¨°Á¡ºÉ°Ä®o¤¸¦³µ¦¦· ®µ¦
´µ¦Â®¨nn°Á¸É ¥ª°¥nµ¼o°Â¨³Á®¤µ³¤¹ ÎµÁÈ o°¦µ¡¦³¦µ´´· Ã¥µ¥µ¦n°
Á¸É¥ªÂ®n µ· ¡.«. 2551 Ê ¹ (¦µ·µ»Á¬µ,2551: 20-32) µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª»¦¼ Â¸ÉµÎ
Å¼n µ¦¦³®¥´¦´¡¥µ¦¸É¤¸nµÂ¨³®µ¥µ¦ª¤´Êµ¦®¨¸Á¨¸É¥µ¦¨· °Á¸ ¥Ánµ¸ÉÁÈ ÅÅoµ¦
¡´µÁ®¨nµ¸Ê ª¦Åo¦´· · ¡·Á«¬Â¨³ª¦Åo¦´µ¦n Á¦· ¤µ¦³Á«£¼¤·£µÂ¨³°r¦µµ¦
o°·É·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªª¦¸É³Åo¦´µ¦ªµÂÄ¨´¬³¸É¥°¤Ä®o¨·£´rµª´¦¦¤
¦³Á¡¸ µ ¸ ¤º°Â¨³µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ°¥¼n¦°Â¨³Á·ÃÃ¥Å¤nµÎ Ä®o °Á®¨nµ¸Ê ÁºÉ °¤¨Â¨³¨µ¥
ÁÈ ¨·£´r·¦¦¤µ¸É¡Á®ÈÅoª´É Å¦³µo°·Éª¦³Åo¦´¨¦³Ã¥rµ·¦¦¤
µ¦n°Á¸É¥ª´ÊµÁ«¦¬·´¤Â¨³ª´¦¦¤¸ÉÁ µ¦oµ Ê ¹°¥nµÁÈ ¦¦¤µÂ¦µ °Á µÅ¤nªµn
³ÁÈ µ¦Â¨³µ°o°¤´n°Á¸É¥ªÂ¨³¼¤o µÁ¥º°ª¦³Åo¦´¦³Ã¥r£µ¥Äo®¤µ¥µµµ·
Â¨³ °o ´´ °¦³Á«µÁ¦¸ £µ¡µ¦Á·µ £µ¥Ä¦³Á«Â¨³µ¦³Á«®¹ÉÅ¥´°¸¦³Á«
®¹É ¸É°¨o°´ °o ¸É 13 °Îµ¦³µ«µ¨ªnµoª¥· · ¤» ¬¥Á µª¦¤¸·· ¸É³Á µo ¹µ
¸É¡´ ¦³®ªnµµ¦Á·µÂ¨³µ¦¡´Â¦¤Â¨³Á·µn°¹¸Én°Á¸É¥ªÂ¨³¡ºÊ¸Éµª´¦¦¤Ã¥Å¤n
¼¸ ªµµ¦³Á¸¥¸ÉÁÈ ¡·¸µ¦¤µÁ·Å®¦º °µ¦º°·´ ·¸ÉÅ¤nÁnµÁ¸¥¤´(¦¤°rµ¦¦³®ªnµ
¦³Á«, 2551: 10)
ดังนั้นเมื่อมีการนําเอาแนวคิดการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน จะ
ต้องมองถึงประเด็นหลักคือ สิ่ งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กนั ไปดังเช่น โมเดลแนวความคิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน

£µ¡¸É 1 µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦r°¥nµ¥´É ¥º¡´µ¤µµ Modeling of Sustainability(Todorov &
Marinova, 2011 : 1401)
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µ£µ¡³Á®ÈÅoªnµ·É Âª¨o°¤´¤Â¨³Á«¦¬·  ¤¸ªµ¤´¤¡´rÁ¸É ¥ªÁºÉ °´ ®µ¤¸µ¦
¡´µª¼n´ Åµ¤ª´´¦ È³µ¤µ¦ ÎµÅ¼n ¦¼Âµ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦r°¥nµ
¥´É ¥ºÁ¡¦µ³ÄÂn¨³µ¦¡´µn ¨³o°¨´¤µ¥´»Á¦·É ¤oÁ¤° Á¦¸ ¥Á¤º°¦³· ·¨ °µ¦
¡´µ´É Á° Ânµ¦¡´µÄÂn¨³·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¦oµ¦¦rÊ ´ ³ÁoÄ®oªµ¤Îµ´Ä
µ¦¡´µn ªÅ®¤µªnµ´ ³o°¤°¸Éªµ¤¡¦o°¤ °¦´¡¥µ¦ÁÈ Îµ´
ª´¦¦¤Â¨³ª´¦¦¤ ¤¸µÎµ´Äµ¦nª¥¹ ¼µ¦¨»ªµ¤·¦oµ¦¦rÂ¨³´n°
Á¸É¥ª µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥Á·¦oµ¦¦r °¥nµ¥´É ¥º ³o°Ä®o °o Á°µª´¦¦¤ »£µ¡¸ª·
Â¨³ª·¸µ¦ÎµÁ·¸ª· ¸ÉÂnµ´ (Djukic & Vukmirovic, 2012: 409)
Ä¡§·¦¦¤¼o ¦· Ã£¦³ÁÈÎµ´º°ªµ¤o°µ¦ °´n°Á¸É¥ªÁ¡·É¤ Ê ¹Â¨³ªµ¤o°µ¦
· oµ¸É¤¸»£µ¡ ¼o ¦· Ã£¥´¥·¸¸É³nµ¥Îµ®¦´¨·£´r¸É¸Â¨³n µÄÂ¨³Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ª
Â®¹É ª´ ¤¸nªÂn °´n°Á¸É¥ª¸É¤¸Áª¨µÎµ´¼  Á¡¦µ³¤¸Áª¨µ¸É³Äonµ¥Á·¦³®ªnµµ¦Á¥º°
´Ê Á¡ºÉ°Å¥´µ¸É°ºÉÇ ´´Êµ¦ºÉ °µ¦ª¦³Äo¦³Ã¥rÅo¤µ Ê ¹Â¨³¸ Ê ¹ Ã¥¨¼oµo°¤¸
Ã°µ¸É³o®µ °o ¤¼¨ °µ¸Én°Á¸É¥ªµ°·Á°¦rÁÅo(Lindroth, et al., 2007: 56) Â¨³´n°
Á¸É¥ª°µ³o°¤¸ªµ¤ÁÈ¤Ä¸É³nµ¥nµ¦¦¤Á¸ ¥¤ Á¡ºÉ°Á µo ¤µ¸Én°Á¸É¥ªnµÇ Á¡ºÉ°n Á¦· ¤ªµ¤
¥´É ¥º¤µªnµµ¦Á µo ¦n ª¤µ¦n°Á¸É¥ª¥´µ¸Én°Á¸É¥ª°ºÉÇ ¸É¨oµ¥¨¹´ ¹É Åo¦´¦³µ¦r
¸ÉÁÈ ¤·¦´·É Âª¨o°¤o°¥ (Joshi, 2012 :8) ¹ª¦ÄoµÁ·¨¥»rÉ ¹ ÁÈ n ª¦³°Îµ´ °
¦´¡¥µ¦µª´¦¦¤Äµ¦¡´µÁ¤º°Â¨³»¤ Ã¥¤¸°·· ¡¨n°¦¼ ÂÄ®¤n °µ¦n°Á¸É¥ª¸É
¤¸«´ ¥£µ¡Äµ¦Á¨¸É¥Â¨¦¼ Â¸É¤¸°¥¼n °µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÁ¡ºÉ°Ä®o¨¦³Ã¥r¸É³¦³µ¥
µ¦¨»Â¨³¦oµ¦¦r¦³µ¦rµ¦n°Á¸É¥ªÃ¥µ¦¦³Îµ Án µ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¦oµ¦¦r
µ¤µ¦nª¥¦³»o Á«¦¬·o°·É µ¦¡´µ´¤ Â¨³ª´¦¦¤ ¦°¨»¤µ¦ªµÂÎµ®¦´µ¦
¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¦oµ¦¦r º°·É Îµ´Îµ®¦´´n°Á¸É¥ª¸É¤¸¦³µ¦rÁºÉ°¤´É ÄÁ·ª
Á·· · ¦³Ã¥rµÎ ®¦´¦³µÄo°·ÉÂ¨³n ¨¦³¸ÉÅ¤n¡¹¦³r°o ¥¸É» µ¦ªµÂ
µ¦n°Á¸É¥ªo° ´ Á¨ºÉ°Äo°·ÉÂ¨³¤»nÁoÅ¸Éµ¦ÁºÉ°¤n°¦³®ªnµª´¦¦¤ ¦´¡¥µ¦Â¨³ª·¸
¸ª· °»¤Á° (Fernandes, 2011: 632)
·«µ¼n µ¦¡´µ°¥n µ¥´É ¥º
ªnµ«ª¦¦¬¸Énµ¤µ ¤¸¨µ¦ª·¥´ Îµª¤µÁ¸É¥ª´µ¦´µ¦Â¨³µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª
°¥nµ¥´É ¥º ¹É ´ª·¥´ µ¦n°Á¸É¥ªµ´ªÉ »¤»¤Ã¨ÅoÄ®o °o ¤¼¨Á·¨¹¸É¤¸¦³Ã¥r¤µ¤µ¥¸É³nª¥Ä®o
ªµ¤oµª®oµ °µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥º Â¨³ ³¸Ê¦µªnµµ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥º¸É¸Ê ´ ³
o°ÁÈ ¦³ªµ¦Á¨¸É¥Â¨Â¨³µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o(Farrell & Twining-Ward, 2005 : 109-122)¦³Â °
µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥ºÅoÂ¡¦n ¦³µ¥Å´ªÉ Ã¨ Ã¦¦oµµ¦¨µÂ¨³ÂªÃo¤µ¦n°
Á¸É¥ªÃ¨ µ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °´n°Á¸É¥ª °rµ¦µ¦n°Á¸É¥ªÃ¨ (World Tourism Organization : UNWTO) Åo¡¥µ¦rªµn Á¤ºÉ°¹¸ ¡.«. 2563 ³¤¸´ n°Á¸É¥ª¦³®ªnµ¦³Á«Îµª 1,600 ¨oµ £¼¤·£µ
¸É¤¸ÂªÃo¤ÁÈ Â®¨nn°Á¸É¥ª¥°· ¥¤ º°£¼¤·£µÁ°Á¸¥³ª´°° Â¨³Â· ¢· Â¨³¨»n¤¦³Á«Ä
Á°Á¸¥³ª´°°Á¸ ¥Äo ÁÈ »®¤µ¥µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n Ä®¤n¸É¤¸¼ o · ¥¤Á·µÁ µo ¤µÁ¡·É¤ Ê ¹°¥nµn°ÁºÉ °
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¤¸µ¦Â n ´ µoµµ¦n°Á¸É¥ª¼  µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ¨µ¥ÁÈ Á¦ºÉ °¤º°¸ÉµÎ ÁÈ Äµ¦
¦oµªµ¤ÂnµÂ¨³¦oµ»nµ °¦· µ¦n°Á¸É¥ªÄ¦¼ Â ° °o ¤¼¨°°Å¨r ´n°Á¸É¥ª¦»n 
Ä®¤n¤¸ÂªÃo¤¸É³Äo °o ¤¼¨n°Á¸É¥ªnµ°·Á°¦r Á n°µµ¦ºÉ °µ¦°°Å¨r¹¤¸°·· ¡¨n°µ¦
´· Ä °´n°Á¸É¥ª(¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ, 2554: 5)
¡§·¦¦¤¼o ¦· Ã£Á¨¸É¥Â¨Åµ¤£µ¡Á«¦¬· ¨¦³µÁ«¦¬·ÎÉµ n ¨
Ä®o´ n°Á¸É¥ªÄonµ¥oµµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¦³¤´¦³ª´ Ã¥Îµ¹¹ªµ¤»¤o nµ °Á·¤µ Ê ¹ ´n°
Á¸É¥ª·¥¤Á·µn°Á¸É¥ªÄ¦³¥³Ä¨o Ã¥°µÁ¨º°Á·µn°Á¸É¥ª£µ¥Ä¦³Á«®¦º °£µ¥Ä£¼¤·£µ
Á¸¥ª´¤µ Ê ¹ ¦³Âªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·É Âª¨o°¤ µ¦°»¦´¬r¦³Á¡¸ ª´ ¦¦¤´ÊÁ·¤
Îµ¨´Åo¦´ªµ¤· ¥¤µ´n°Á¸É¥ª Â¨³¤¸ÂªÃo¤¤µ Ê ¹ Âªªµ¤·µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥ºÅo¼
Á¨¸É¥nµ¥Á µo ¼n °»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª Â¨³Îµ¨´¦´Á¨¸É¥£µ¡Å¼n µ¦´µ¦¸ÉµÎ ¹¹ ¸ªµ¤
µ¤µ¦Äµ¦¦°¦´ °¦¦¤µ· »¤ ¦¦¤Á¸ ¥¤ ¦³Á¡¸ ª´ ¦¦¤ Â¨³ª·¸¸ª·ªµ¤ÁÈ 
°¥¼n °»¤ ´´Ê¹ÁÈ Ã°µÄµ¦¦oµÁ°¨´¬rÂ¨³¦µ· oµµµ¦n°Á¸É¥ª ª´¦¦¤Â¨³
¦¦¤µ· °¦³Á«Å¥Ä®oÁÈ ¸É¦¼o´ Â¨³Åo¦´µ¦¥°¤¦´Ä¦³´µ¨ (¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ª
Â¨³¸¯µ,2554: 8-9)
µ¦ª´ªµ¤ÎµÁ¦È  °µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥º³¼µ “´¸ ªµ¤°¥¼n ¸¤¸» ” °Ä»¤¸É
°¥¼Än ¡ºÊ¸ÉÁn¦µ¥Åo »£µ¡¸ª·´¤Â¨³ª´¦¦¤¨°£µ¡Âª¨o°¤ °Â®¨nn°Á¸É¥ª°´
³ÁÈ Á¦ºÉ °¤º°¸ÉÂÄ®oÁ®È¡´µµ¦ °ªµ¤ÁÈ ¦¼ ¦¦¤Äµ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥º
Ã¥·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª³o°µ¤µ¦Îµ¦°¥¼Ån o¤¸´ n°Á¸É¥ª¤µÁ¥¸¥É ¤Á¥º°°¥nµ¤ÎÉµÁ¤° ¦´¡¥µ¦
µ¦n°Á¸É¥ª¥´¦´¬µªµ¤¹ ¼ÄÅªoÅoÅ¤nÁºÉ °¤¨µ¥· µ¦¦· µ¦¤¸µÎ Å¦Â¤o°o ¤¸µ¦¦´¦» 
Á¨¸É¥Â¨µ¦Ä®o¦· µ¦°¥¼Án ¤°¨¦³¸É¤¸n°·É Âª¨o°¤´Êµ¦¦¤µ·´ ¤Â¨³ª´¦¦¤³
o°Å¤n¤¸®¦º °¤¸°o ¥¸É»¤¸Ânµ¦´µ¦°¥nµ¥´É ¥ºÁnµ´Ê¹³µ¤µ¦ªµ¤¥´É ¥º °µ¦n°Á¸É¥ª
ÅoÊ ´ ¸Ê®¨´µ¦¡ºÊµ °ªµ¤¥´É ¥º³o°Åo¦´µ¦·´ ·Ã¥°»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª´Ê®¤Å¤n
ÎµÁ¡µ³Ânµ¦n°Á¸É¥ªÁ¡µ³°¥nµµ¦n°Á¸É¥ª µÁ¨Èµ¦n°Á¸É¥ª¦µµÂ¡®¦º °µ¦n°Á¸É¥ª °
¨»n¤¨µ (Elite Market) Ánµ´Ê®µ¥´¦ª¤¹µ¦n°Á¸É¥ª³Ä®n (Mass Market) oª¥ (°rµ¦
¦· ®µ¦µ¦¡´µ¡ºÊ¸É¡·Á«¬Á¡ºÉ°µ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥º, 2555: °°Å¨r)
´´Êµ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦r¹ÎµÅ¼n µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥ºÃ¥°µ«´¥®¨´ °ªµ¤¥´É ¥º
3 oµº° oµ·É Âª¨o°¤oµÁ«¦¬· Â¨³oµ´¤Â¨³ª´¦¦¤ (Lindroth, et al., 2007: 53-58)
µ¦¡´µ°»µ®¦¦¤n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦r ¤¸µn°µ¦¡´µ¦³Á« ´³Á®ÈÅoµ oµ
Á«¦¬·  ¹É n°Ä®oÁ· ¦µ¥ÅoÄ®¨µ¥¦¼ Â Án Á· ¦µnµ¦³Á« µ¦¦o µ¦µ¥Åo ¦³µ¥¦µ¥
Åon¼ »¤Â¨³¦³µÄo°·É °¥nµªoµ ªµ ¤¸ nªÎµÄ®oµ³ªµ¤ÁÈ °¥¼n °¦³µ¸
Ê ¹ oµ´¤Â¨³ª´¦¦¤¡´µ Ê ¹ ´³Á®ÈÅoµ µ¦¦oµµ ¦oµ°µ¸ ¡ ¦³»o Ä®oÁ·µ¦
¨· Â¨³Îµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·¤µÄoÄ®oÁ·¦³Ã¥r nª¥´»¢ºÊ ¢¼Â¨³º °«·¨ª´¦¦¤
o°·É Â¨³¦oµ¦¦rµ¦Á¦¸ ¥¦¼ on¼ Â ¼¤o µÁ¥º° Îµªµ¤Á¦· oµª®oµ¼n °o ·É Á¦· ¤¦oµ´·£µ¡
Â¨³Å¤¦¸ ·¦³®ªnµÁoµoµÂ¨³Â ¼¤o µÁ¥º° (´´¥ » ¦· ,2554 : 14-19) ´Ánµ¦n°Á¸É¥ªÄ
»¤¡¦³°µ·¥r ´ÊÄoµÁ«¦¬· ´¤ Â¨³ª´¦¦¤ µ¦n°Á¸É¥ªn ¨Äoµ¸n°»¤
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Ä®oÁ®È¹µ¦¦´´ª °´n°Á¸É¥ª n°µ¦n°Á¸É¥ª µ¦Á¨ºÉ°Å®ªnµµ¦Â°°Ä·¦¦¤
°¨»n¤´¤¸É®¨µ®¨µ¥ Á¡ºÉ°ªµ¤°¥¼¦n ° Â¨³ªµ¤ÅoÁ¦¸ ¥µÁ«¦¬· µ¦n°Á¸É¥ªÁ µo ¤µ¤¸
n ªÄ®o»¤Á·Ã Ê ¹ (µr¦³ª¸ ·¦Ã£·,2547) ´ª°¥nµÁn Á¤º°µµÁ¢n ¦³Á«®¦´°Á¤¦· µ
¹É Åo¦´µ¦¦³µ«µ UNESSCO Ä®oÁÈ Á¤º °¦o µ¦¦rµo µ®´¦¦¤Â¨³«· ¨³¡ºÊoµ
(Crafts and Folk Art) ¹É ¦³µ¦rn°Á¸É¥ªÁ· ¦oµ¦¦r ÄÁ¤º°µµÁ¢n µ¤µ¦¦oµ¨»n¤
¨·£´r¸É¨µ¥ÁÈ n ª®¹É Äªµ¤¡¥µ¥µ¤¹¼´n°Á¸É¥ª ¤¸ÁªÈÅr °Á¤º°¸É¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥
°· oµ ¨·£´rµµ¦n°Á¸É¥ª Â¨³· ¦¦¤¸ÉnµÄ n ¨Ä®o´ n°Á¸É¥ªÅÁ¥º°Å¤n µ
µ¥ (UNESCO, 2008 : °°Å¨r) Â¨³ªµ¤¥´É ¥ºµµ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¦oµ¦¦r °¤µÁpµ ¸ÉÅo¦´
µ¦¦ª°Ã¥µ¦¦³Á¤·¨¦³µ·É Âª¨o°¤Á«¦¬· ´¤ Â¨³ª´¦¦¤ °µ¦n°
Á¸É¥ª Ã¥´n°Á¸É¥ª¤¸ªµ¤¡¹¡°Ä Â¨³¦³´ °µ¦¤¸nª¦n ª¤ °»¤Äµ¦ªµÂµ¦n°
Á¸É¥ªÄ¦³Á« 2002-2009nµÁr ¨µ¦«¹¬µ¡ªnµµ¦n°Á¸É¥ªÅ¤nn¨¦³´ÊµªÂ¨³
µ¨n°»¤ ªµ¤¡¹¡°Ä °´n°Á¸É¥ª ¡ªnµÁÈ ¦³´µ¨µ Ân¥´ µn°µÎµ®¦´µ¦
¤¸nª¦n ª¤ °»¤Äµ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ªo°·É ¹É ÂÄ®oÁ®Èªnµµ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ
¥´É ¥º³o° ¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¼¦µµ¦¼¤o ¸nªÅonªÁ¸ ¥Ä»Ç oµ°¥nµ¦°¨»¤ (Wan
& Li, 2013: 52-65) Ã¥³o°Á¡·É¤¦³· · £µ¡µ¦¡´µ ´Án µ¦¡´µÁ¡ºÉ°Á¡·É¤µ
°¦¸  µªo° ·É  Ä¦³Á«°· ® ¦n µ Äµ¦¤¸ n ª ¦n ª ¤µµ¦n ° Á¸É ¥ ªÂ¨³Á«¦¬·  Ä» ¤ 
Á¡ºÉ°nª¥Ä®oµªo°·É ¦¦¨»ªµ¤¡°Á¡¸¥ ¹É ¤¸»¤»n®¤µ¥µ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥ºÄ ¤µ·Ä
»¤Än Ä´µ®´¦¦¤ Â¨³·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÄ¦³Á« ¸É³nª¥¨µ¦¥oµ¥·ÉµÅÎµµ
Ä´ªÁ¤º° (Arzjani & Rahiminezhad, 2011 : 1) ´´Êµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥ºÁÈ µ¦n°Á¸É¥ªª´
Ã¦¦oµ¡ºÊµ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Ê´ »´ Â¨³°µÃ¥ÎµÁ· Å£µ¥Äo ¸ªµ¤µ¤µ¦µ¤¦¦¤µ·
¦ª¤´Ê ¦¦¤Á¸ ¥¤Â¨³¦¼ Âµ¦ÎµÁ· ¸ ª· °»¤Â¨³»¤Åo¦´n ªÂn¸É¥»·¦¦¤µ
¨¦³Ã¥rµÁ«¦¬· °µ¦n°Á¸É¥ªÁÈ Åµ¤ªµ¤¦³r °¦³µÂ¨³»¤o°·É
Á¡ºÉ°ªµ¤¥´É ¥ºº Å
¨n µªÃ¥¦» µ¦n °Á¸É ¥ªn ¨n °¦³Á«´Êµoµ·É Âª¨o°¤ Á«¦¬·  ´¤Â¨³
ª´¦¦¤ ¹É ´ ´¥´¨nµª ÎµÅ¼n ªµ¤ºÉ´ªÄµ¦Îµ¦ÅªoÉ ¹ ªµ¤»¤o nµÂ¨³ªµ¤¤»¨ °¦³
Ã¥µ¦Á°¦¼ ÂµÁ¨º°Äµ¦n°Á¸É¥ªÁ·¦oµ¦¦r ¹É ´ÁÈ µÁ¨º°¸Éµ¤µ¦°°
·«µ °µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É ¥ºÄ®o»£µn ªÅo¦´¨¦³Ã¥rÃ¥ÁnµÁ¸¥¤´ Â¨³
Å¤nn¨¦³µ¨Ä°µ £µ¥Äo¦·  °ªµ¤Îµ´µoµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
··¦¦¤¦³µ«
ªµ¤´¸Ê ÁÈ n ª®¹É  °µ¦«¹¬µÄ¦³´´· «¹¬µ ¹É Åo¦´»ÁºÉ °¤Ã¥´
´·«¹¬µ ¦³´¦· µÁ° ¤®µª·¥µ¨´¥ª¨´¥¨´¬r
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Á°µ¦°o µ°·
µr¦³ª¸ ·¦Ã£·. (2547). µ¦Á¨¸É¥Â¨µo µÁ«¦¬· ´ ¤ Â¨³ª´¦¦¤ °´ÁºÉ°¤µµ
µ¦n °Á¸É¥ª ¦¸«¹¬µ: ¡ºÊ¸É¡¦³°µ·¥r ¦» Á¡¤®µ¦. ª·¥µ· ¡r «·¨«µ¦r
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