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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 econom-

ic, 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.
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 (Musaraj, 2012 :41)

  

   (

 ,2554:1-4)   

 

 (Azizi, Biglari, & Joudi, 2011:28)

  

      

   

 

 

 

 (Fernandes, 2011: 629)

การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
 เม่ือไม่นานมาน้ีการท่องเท่ียวไทยไดรั้บการกระตุน้ให้ต่ืนตวัเป็นอย่างมากจึงทาํให้มีการจดั

รูปแบบของการท่องเท่ียวภายในประเทศให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพิ่มความแปลกใหม่ท่ีน่า

สนใจและสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งดีประเด็นยทุธศาสตร์ส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจ

สร้างสรรคกิ์จกรรมนวตักรรมและมูลค่าเพ่ิมดา้นการท่องเท่ียว ส่งเสริมให้สร้างสรรคกิ์จกรรมการท่อง

เท่ียวรูปแบบใหม่ๆให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของนักท่องเท่ียวและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม

เป้าหมาย(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554 : 28-40)ดงันั้นจึงมีการบูรณาการแนวความคิดเชิง

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข้ึ์นในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา มีการให้ความสนใจการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม

และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งสร้างสรรคม์ากข้ึนซ่ึงจะกลายเป็นขอบเขตการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของ

โลก เหตุผลสาํหรับแนวโนม้น้ีคือความชดัเจนในรายไดท้างเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานของความรู้และความมี

ประสบการณ์ ในความเป็นจริงวา่การท่องเท่ียวเป็นช่องทางหน่ึงของมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพมาก

เช่นเดียวกบัความยัง่ยนืของการลงทุนทางวฒันธรรมและทรัพยากรมนุษย ์ (Djukic & Vukmirovic, 2012

: 404) Lindroth, Ritalahti, & Soisalon-Soininen, 2007 : 55อา้งถึงใน Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert 

&Wanhill(2005) ไดก้ล่าววา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทัว่โลกมีกิจกรรมยามวา่ง ซ่ึงมีความแตกต่างระหวา่ง

การท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจและในยุคสมยัใหม่ นับเป็นเร่ืองยากท่ีจะแยกความแตกต่างระหว่าง

นกัท่องเท่ียวและผูเ้ขา้ร่วมในรูปแบบของนนัทนาการ เพราะนกัท่องเท่ียว และกิจกรรมนนัทนาการใช้

สถานท่ีในส่ิงอาํนวยความสะดวกเดียวกนั และมีการแข่งขนัสําหรับการใช้เงินของลูกคา้ท่ีมีเงินและ

เวลาซ่ึงเวลาวา่ง
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 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศในโลกท่ีนับได้ว่าเป็นจุดหมายด้านการท่องเท่ียวของ

นานาชาติมาอยา่งต่อเน่ือง จากลกัษณะท่ีโดดเด่นของประเทศซ่ึงมีประวติัศาสตร์โบราณคดีอนัเป็นอารยะ 

มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ มีความงดงามทางประเพณีวฒันธรรม มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

แหล่งพนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์น่าสนใจ และท่ีเป็นส่วนสําคญัยิ่งคือ ประชาชนชาวไทยมีจิตใจโอบออ้มอารี 

เต็มไปดว้ยมิตรไมตรี ทาํให้ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงในพฒันาการท่องเท่ียวไดใ้นหลากหลายมุมมอง

และหลากหลายกระบวนการ (องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน, 2555 

: ออนไลน์)การพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 ไดเ้นน้ในดา้นการพฒันาในมิติ

เศรษฐกิจโดยผลกัดนัแนวนโยบาย Creative Tourism หรือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ เป็นเคร่ืองมือใน

การพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนใหเ้กิดความยัง่ยนื ซ่ึงเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่า

ของทรัพยากรการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นไทยเช่นวิถีชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ินศิลปวฒันธรรม

และประวติัศาสตร์(องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื, 2555 : ออนไลน)์

แนวคดิการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
 การบริหารและพฒันาการท่องเท่ียวหมายถึงการจดัสร้างและพฒันาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว

การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวการรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวการ

พฒันาบริการท่องเท่ียวการพฒันาบุคลากรทางดา้นการท่องเท่ียวการสร้างและเผยแพร่องคค์วามรู้ทางการ

ท่องเท่ียวการสร้างสินคา้ทางการท่องเท่ียวการรักษาความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวหรือการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมท่องเท่ียวไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้มอนั

เป็นการสนบัสนุนใหเ้กิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 20-21)

 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเป็นความสมดุล ระหว่างส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ซ่ึงจะเนน้เฉพาะดา้นเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียวไม่ไดแ้มว้่าการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจ

แต่ความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื หมายถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพฒันาอตัรา

การเจริญเติบโตท่ีสามารถจดัการกบัขอ้จาํกดั ของสภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาตินอกจากน้ี

ผลประโยชน์จากเศรษฐกิจการท่องเท่ียวควรจะกระจายทัว่ชุมชน โดยคาํนึงถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ท่ีแต่ละชุมชนดูแล (Choi & Sirakaya, 2006 : 1285)

 วฒันธรรมถือได้ว่าเป็นหน่ึงในเสาหลักของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และนอกเหนือไปจาก

โครงสร้างทางเศรษฐกิจสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Djukic & Vukmirovic, 2012 : 405)การเรียนรู้ร่วม

กนัในแหล่งท่องเท่ียวจะไม่สามารถประสบความสําเร็จ หากโครงสร้างองค์กรหรือชุมชน ท่ีส่งเสริม

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยูภ่ายในวงจาํกดั จะตอ้งข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมและปลูกฝังแนวคิดเป็นอนั

หน่ึงอนัเดียวกนั (Schianetz, Kavanagh, & Lockington, 2007: 1487) ดงันั้นเราจึงควรศึกษาวธีิท่ีจะรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนศิลปวฒันธรรมหรือเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าควร

แก่การอนุรักษค์วบคู่ไปกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนท่ีมุ่งสู่ความยัง่ยืน 3 มิติพร้อมกนัคือ

มิติดา้นส่ิงแวดลอ้มมิติดา้นสังคมและมิติดา้นเศรษฐกิจซ่ึงสามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบหลกัของ

การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 6 ดา้นคือ (1) การพฒันาจิตสาํนึกทางการท่องเท่ียว (2) การพฒันา

ทรัพยากรการท่องเท่ียว (3) การพฒันาส่ิงแวดลอ้มศึกษาในแหล่งท่องเท่ียว (4) การพฒันาธุรกิจท่องเท่ียว

(5) การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวและ (6) การพฒันาการมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวของชุมชนทอ้งถ่ิน
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  1  Modeling of Sustainability(Todorov & 
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 ดงันั้นเม่ือมีการนาํเอาแนวคิดการท่องเท่ียงเชิงสร้างสรรคม์าใชใ้นการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื จะ

ตอ้งมองถึงประเดน็หลกัคือ ส่ิงแวดลอ้มสงัคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กนัไปดงัเช่น โมเดลแนวความคิดการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนื
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