โครงการพิทักษ์มรดกสยาม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
องค์บรมราชูปถัมภก ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม
ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

บทสรุปการเสวนา
เรื่อง การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์มรดกไทย:
จริงหรือที่ได้อย่างเสียอย่าง และร่วมเรียนรู้จากเพือ่ นอาเซียน
วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สนับสนุนโครงการ
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กล่าวเปิดงานเสวนาโดย
นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
และประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการ
มรดกวัฒนธรรมในคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ปาฐกถานาโดย
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน

ผู้เข้าร่วมเสวนา
คุณภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิสถาบันการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ศาสตราจารย์ ดร .อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คุณธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณวินัย ปราบริปู ศิลปิน จังหวัดน่าน
คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
ดาเนินรายการโดย
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรรายการตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส
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ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวปาฐกถานา
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วิทยากร

ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร

คุณธวัชชัย อรัญญิก

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

คุณวินัย ปราบริปู

คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
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คากล่าวเปิดงานของ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
เรียน ท่านเลขาธิการอาเซียน ท่านวุฒิสภา วิทยากร ผู้ดาเนินรายการ
และผูร้ ่วมเสวนาทุกท่าน
โครงการพิทกั ษ์มรดกสยามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภกของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒสิ ภา มีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านทีม่ า
ร่วมงานเสวนาในวันนี้เรื่อง “การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์มรดกไทย: จริงหรือที่
ได้อย่าง เสียอย่าง และร่วมเรียนรู้จากเพื่อนอาเซียน”
หลายท่านคงจะเพิ่งเดินทางกลับจากการไปเที่ยวปีใหม่ หวังว่าทุกท่านคง
ได้รับความสุข ความพอใจ และได้พบเห็นสิง่ ที่คาดหวังไว้ก่อนออกเดินทาง การ
ท่องเที่ยวเป็นการเรียนรู้ที่ดีทสี่ ุดและง่ายทีส่ ุด ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สถานที่
และประสบการณ์ ความแปลกหูแปลกตา และวัฒนธรรมที่ตา่ งไป เป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวทุกคนต้องการพบ ต้องการเสพ เพราะนี่คือเสน่ห์ของการเดินทาง
รายรับจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายที่ทุกรัฐบาลของทุกประเทศในโลก
ประสงค์จะเห็นมูลค่าที่เพิม่ ขึ้นทุกปี และพยายามไปให้ถึงจุดนั้นด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มความมั่งคัง่ ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น เราควรทาอย่างไรให้จุดประสงค์นี้
เดินควบคู่ไปกับความมีเสน่ห์และความสมศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกยินดีจ่ายเพื่อให้ได้พบเห็น
วันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
กรุณาให้เกียรติเป็นผู้กล่าวปาฐกถานา ท่านเป็นคนไทยที่อย่างน้อยประชากรทุก
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ประเทศอาเซียนรูจ้ ักและเป็นหนึง่ ในความภูมิใจของคนไทยทุกคน มุมมองและความ
คิดเห็นของท่านจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เรามองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้น
นอกจากนี้ ผูร้ ่วมเสวนาอีก ๕ ท่านคือศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
คุณภราเดช พยัฆวิเชียร คุณธวัชชัย อรัญญิก คุณวินัย ปราบริปู และคุณศิษฎิวัชร
ชีวรัตนพร ล้วนเป็นบุคคลทีเ่ ป็นเอกในด้านการท่องเที่ยวและองค์การศิลปวัฒนธรรม
อีกทั้งยังมีคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรหนุ่มไฟแรง มีชื่อเสียงเป็นที่รจู้ ัก เป็นผู้
ดาเนินรายการในวันนี้
ดิฉันขอเรียนเชิญและต้อนรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ที่
กรุณาให้เกียรติมากล่าวปาฐกถานาในวันนี้ ขอบคุณค่ะ

โ ค ร ง ก า ร พิ ทั ก ษ์ ม ร ด ก ส ย า ม |8

ปาฐกถา
โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางพาณิชย์ที่มคี วามสาคัญมาก
สาหรับเศรษฐกิจของหลายประเทศในโลก รวมทัง้ อาเซียน เหตุที่การท่องเที่ยว
กลายเป็นประเด็นโต้เถียงว่าจะมีผลกระทบต่อเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและมีส่วนที่
จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศเหล่านั้นในทางลบ ก็เพราะว่า
การท่องเที่ยวเป็น growth industry ที่มีความเจริญและก้าวหน้า
การเดินทางทีส่ ะดวกขึ้น โทรคมนาคมที่ให้ข้อมูลมากขึ้น สิทธิเสรีภาพในการ
เคลื่อนย้ายมีมากขึ้น กาลังซื้อมีมากขึ้น ทั้งหมดนี้ทาให้คนซึ่งมีชีวิตจากัดเฉพาะอยู่ใน
บริบททางวัฒนธรรมและสังคมของตนเองมีความรู้สกึ กระหาย ใฝ่รู้ และอยากรู้ว่ามี
อะไรที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากสิ่งทีเ่ ขาเคยชิน ที่เรียกว่า exotic หรือประหลาด
พระเจ้าอยูห่ ัวเคยรับสัง่ ว่า ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจเรื่องประหลาด ๆ ในประเทศ
ไทยนั้น อย่าไปถือสาเขา เพราะนี่คือสิง่ ที่มนุษยชาติอยากรู้ (curious) พวกเขา
ต้องการที่จะเรียนรู้
แต่เมื่อการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมและกิจกรรมเชิงพาณิชย์
แน่นอนว่ากาไรคือตัวที่จะกาหนดว่ากิจกรรมชนิดใด สินค้าทางวัฒนธรรมตัวไหน
ศิลปะการร้องราทาเพลงแบบไหนที่จะโดนใจผู้ซื้อหรือตลาด สิ่งซึ่งเป็นมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ ในตอนที่เป็นศิลปวัฒนธรรม เรายังสามารถใช้มาตรฐานของ
เราเองที่ตงั้ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเลิศทางวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนด แต่เมื่อสิง่
เหล่านี้กลายมาเป็นสินค้า (commodities) ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย มันก็จะ
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กลายเป็นสินค้าหรือผลผลิต (products) ที่ถูกกาหนดได้ว่าอะไรที่ขายได้เร็ว อะไรที่
ขายได้ในปริมาณมาก และอะไรที่โดนใจผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด นี่คือที่มาของความขัดแย้ง
ในสมการของการท่องเที่ยวและการพิทักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม
หลายประเทศทีป่ ระสบความสาเร็จ แต่แน่นอนว่าอาจเป็นเพียงผิวเผินหรือ
ระยะสั้น ยกตัวอย่างเฉพาะในอาเซียน ความแตกต่างระหว่างภูเก็ตและบาหลี (Bali)
ประเทศอินโดนีเซีย หาด บรรยากาศ และอากาศ ทั้งสองที่กพ็ อ ๆ กัน ไม่มีใครกินกัน
ขาด บางคนยังบอกว่าหาดทรายที่ภเู ก็ตและพังงายังสวยสะอาดมากกว่าหาดทราย
หรือภูมทิ ัศน์ที่บาหลี แต่สงิ่ ทีบ่ าหลีมีและภูเก็ตไม่มีคือองค์ประกอบด้านวัฒนธรรม
(cultural elements) พิธีกรรมที่อยู่ในชีวิตประจาวัน สิ่งทีน่ ักท่องเที่ยวสัมผัสได้โดย
ไม่ต้องซื้อตั๋วเข้าไปดู เดินในตลาด รอบ ๆ โรงแรม หรือตามชายหาด ตามท้องถนนก็
เห็น นั่นคือการรักษาและอนุรกั ษ์พิธีกรรมทางศาสนาทีเ่ ขาเชื่อและปฏิบัติและยังเป็น
คุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ (living features) ในพม่า ไม่ว่าจะเป็นเมือง
มัณฑะเลย์หรือย่างกุ้ง สิง่ ที่เราจะเห็นก็คือวัฒนธรรมและพิธกี รรมที่ยังพบเห็นอยู่ใน
ชีวิตประจาวัน ถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ They live the rituals. They live
the culture. ตรงนี้คงจะต้องเป็นอุทธาหรณ์ให้กับผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร และ
ผู้ดาเนินการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งทีจ่ ากัดหรือกาหนดได้โดยผูม้ ีอานาจหรือ
รัฐบาล การท่องเที่ยวฯ คงไม่มีอานาจไปกาหนดได้ว่าชาวบาหลีว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้
ต้องนุ่งผ้าหรือโพกผ้าแบบนี้ หรือเทินภาชนะที่ทาจากใบตาลพร้อมธูปเทียนดอกไม้อยู่
บนหัวและไปบูชาในสถานที่ศักดิส์ ิทธิ์ของชาวฮินดูทุกทั่วมุมถนน เวลาเราเดินไปใน
โรงแรม เราจะเห็นกระจาดเหล่านีซ้ ่อนอยู่ในพงหญ้าตามทางเดิน แสดงให้เห็นว่าเขา
ไม่ต้องการแสดงให้ใครเห็น นี่คือชีวิตประจาวันของพวกเขา นี่แหละคือสิ่งที่มีค่า
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เพราะว่าเป็น exotic life เป็นสิ่งที่แปลก เป็นสิ่งทีเ่ ขายังยึดมั่นถือมั่นเป็นพิธีกรรมใน
ชีวิตประจาวัน ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเมือง สิง่ เหล่านี้อาจจะหา
ยากขึ้น แต่ในชนบทยังคงมีอยู่ แต่ก็อาจเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากขึ้น นี่คือเรื่องที่
เราต้องให้ความสนใจ ที่เมืองมาราเคช (Marrakech) ทางตอนใต้ของประเทศ
โมร็อกโก ภูมิประเทศเป็นทะเลทราย ติดกับทะเลทรายซาฮารา ค่อนข้างแห้งแล้ง มี
เผ่าพันธุ์มากมาย แต่เป็นทีป่ ระทับใจของนักท่องเที่ยว เปรียบได้กับเชียงใหม่ ก็เพราะ
ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม สถาปัตยกรรม การแสดง การละเล่นของพวกเขายังคงอยู่
และพวกเขายังสามารถประคับประคองเอาไว้ได้
สิ่งที่นกั ท่องเที่ยวสนใจมากขึ้นคือเรือ่ งความสะอาดและความบริสุทธิ์
(purity) ของสิง่ แวดล้อม พวกเขามาหา exotic places ซึ่งประเทศไทยร่อยหรอลง
ทุกวัน เราเคยขึ้นดอยไปเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา แต่สมัยนี้เห็นชาวเขาแต่งตัวเป็น
ชาวเขาก็จริง แต่พวกเขาใช้โทรศัพท์มอื ถือติดต่อกับลูกหลานในเมือง ไม่ว่าจะ
กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ มันหมดเสน่ห์ไป แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเรายังมีอยู่ และ
พลังการท่องเที่ยวของบ้านเรานั้นมีสงู พอทีจ่ ะไหลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย มีคนพูดว่าประเทศไทยกาลังจะหมด
exotic destinations สิ่งที่แปลก แตกต่าง และหลากหลายที่ชาวโลกเคยเห็นกาลัง
จะหมดไป จึงจาเป็นทีจ่ ะต้องออกไปเปิดตลาด เปิดแหล่งท่องเที่ยวข้างนอก ถ้าเรา
จัดการภายในไม่ดี ไม่รักษาอะไรไว้เลย สิง่ ทีเ่ ราออกไปหยิบยื่นให้ประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ว่าลาว พม่า หรือกัมพูชา จะกลายเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นซ้ากับประเทศเหล่านั้น ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
นอกจาก exoticism และ purity ของธรรมชาติแล้ว ทุกคนต่างต้องการ
ความเฉพาะไม่ปะปนกับผู้อื่น (exclusivity) ส่วนที่เป็นของเราเองโดยเฉพาะ
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เพราะฉะนั้น จึงมีโรงแรมที่ exclusive ยิ่งขึ้น ซึ่งก็หมายความว่าราคาแพงยิ่งขึ้น และ
เมื่อแพงยิง่ ขึ้น คนที่มาซื้อก็จะเป็นคนอีกกลุม่ หนึง่ ยิ่งต้องการความแปลกความ
แตกต่าง ก็ยิ่งกลายเป็นสินค้าพาณิชย์มากยิ่งขึ้น
อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เราได้พูดกัน
ไปแล้ว อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุด ประเทศแค
ทอลิกประเทศเดียวในเอเชียอยูท่ ี่นี่ คือฟิลิปปินส์ ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ทสี่ ุดก็อยู่ที่นี่
คืออินโดนีเซีย แต่ในอินโดนีเซียก็ยังมีวัฒนธรรมย่อย (subculture) อื่น ๆ อีก
มากมาย เกาะบาหลีทงั้ เกาะคือ fossilized hinduism คือศาสนาฮินดูในอินโดนีเซีย
ที่ถอยร่นเข้าไปตัง้ หลักทีเ่ กาะบาหลีและยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นฮินดูเอาไว้ได้
คนอินเดียมาเห็นยังประหลาดใจเลยว่านี่ไม่ใช่ศาสนาฮินดูที่เขารู้จักในอินเดีย เพราะ
ฮินดูบนเกาะบาหลีเป็นฮินดูทหี่ ยุดการพัฒนา จึงมีความน่าสนใจในลักษณะเฉพาะตัว
สีสัน จังหวะการเต้นรา การละเล่นต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทีด่ ึงดูดความรู้สึกของเรา
(appeal to our senses)
อีกอย่างหนึ่งทีอ่ ย่างน้อยนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งสนใจชอบไปดูก็คือสลัม เช่น
สลัมคลองเตย ชุมชนหลังมัสยิดใหญ่ในกรุงไคโร ประเทศอียปิ ต์ หรือถ้าทีป่ ักกิง่ ก็คง
เป็นที่ชุมชน Hutong ที่เป็นเขตคนยากจนที่ยังอยู่ตรงนั้นและยังรักษาสภาพเดิม
เอาไว้ได้ นี่ก็เป็นความ exotic อีกอย่างหนึ่ง แต่เราเข้าไปดูสถานที่เหล่านี้ด้วยความ
สนใจตราบเท่าที่เราไม่ต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้น มันเกิดความรู้สกึ ผิด (sense of
guilt) รูส้ ึกว่าพวกเขาอยู่อย่างนี้ เราจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้าง อะไรเป็นสาเหตุทาให้
พวกเขาต้องอยู่แบบนี้ เพราะความไม่เป็นธรรมทางสังคมหรือ มีองค์กรที่เข้ามา
ช่วยเหลือ และนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือ พวกเขารู้สกึ สนใจสิง่
เหล่านี้ตราบเท่าที่ตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้น เพราะถ้าอยู่อย่างนั้นคงไม่สนุก
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หรอก แต่เป็นเพราะว่าตัวเองอยู่ข้างนอก เข้ามาเพียงวันสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์และ
เกิดความรูส้ ึกว่าได้ทาดีต่อสังคมหรือประเทศชาติ และกลับออกไปด้วยความรู้สกึ ว่ามี
fulfillment บางอย่าง
เมื่อการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม และวิถีชีวิตต้องกระทบหรือปะทะ
กัน เราจะหลีกเลี่ยงการปะทะนี้ได้ไหม เราจะหาวิธีที่จะลดผลกระทบในแง่ลบที่การ
ท่องเที่ยวหรือ commercialization มีต่อทุกอย่างทีเ่ ป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้
ไหม เราจะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันได้ไหม ได้ แต่ต้องทาด้วยความตระหนัก
ด้วยปัญญา และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยจะต้องตระหนักว่าสิ่งที่เรากาลังส่งเสริม (promote) นั้นเป็นสมบัติของทั้งสังคม
เป็นต้นทุนทางสังคม (social capital) ถ้าไม่ระวัง ปล่อยให้เป็นสินค้า
(commodities) ของการซื้อขาย/การท่องเที่ยว ตลาดจะเป็นตัวกาหนด สีสันจะต้อง
ดึงดูดนักท่องเที่ยว จังหวะจะต้องไม่ใช่จงั หวะเดิม รูปแบบจะต้องไม่ใช่รูปแบบเดิม
แต่เป็นรูปแบบที่ดึงดูดตลาดที่ใหญ่กว่า ดึงดูดตลาดจากข้างนอกที่มีกาลังซื้อสูง การ
ท่องเที่ยวอาจทาให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม แต่ถ้าเราไม่ระมัดระวัง การ
ผสมผสานนั้นอาจนาไปสู่การแปรเปลี่ยนจนกระทัง่ ไม่มีเอกลักษณ์เหลืออยู่ อย่าง
อาหารไทย ในนครนิวยอร์คมีร้านอาหารไทย ๗๐ร้าน แต่ต้มยาหรือข้าวผัด ๘๐รสชาติไม่เหมือนกันเลยสักร้าน ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เพราะแปรเปลี่ยนไปตาม
ตลาด ความต้องการ รสนิยม และตาม taste ของผูบ้ ริโภค ถามว่าจาเป็นไหมที่ต้องมี
การกาหนดมาตรฐานและใครจะเป็นผูก้ าหนดมาตรฐาน แน่นอน สิ่งที่พูดได้ก็คือ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทาคนเดียวไม่ได้ การท่องเที่ยวฯ ต้องเปิดโอกาสให้กบั นัก
วัฒนธรรม นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร์ หรือสมาชิกสยาม
สมาคม ไปตั้งคาถามกับสิง่ ที่กาลังเกิดขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่ ดีแล้วหรือยัง ทาอย่างไรที่
จะป้องกันไม่ให้เกิดความแปรเปลี่ยนของวัฒนธรรม มรดก หรือสินค้าทางวัฒนธรรม
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ที่เร็วเกินไป จนไม่สามารถรักษาเอกลักษณ์ ความบริสทุ ธิ์ และความสวยงามของ
ของเดิมเอาไว้ได้ เราขายของเก่ากินกันมาก โดยที่ไม่ได้สร้างของใหม่เทียบเท่าของเก่า
และของใหม่ทสี่ ร้างขึ้นมานั้นก็ไม่วิจิตรพิสดาร ละเอียด และน่าทัศนาเท่าของเก่า แต่
เรากลับไม่รักษาของเก่า ปล่อยให้ถูกรุกราน
เจ้าของมรดกเหล่านี้ในต่างจังหวัด เขาไม่มีส่วนในการกาหนดว่า มรดกทาง
วัฒนธรรมชิ้นนี้ เจดีย์ วัด โบสถ์ หรือกาแพงนีจ้ ะกลายเป็นสินค้าทางอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไปได้ เพราะเขาไม่มีอานาจควบคุม ทุกอย่าง free for all เป็นตลาด
เสรี (open market/free market) คนในท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมได้ทั้ง ๆ ที่เป็น
มรดกของพวกเขา อย่างที่หน้าวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการสร้าง
ปั๊มน้ามัน ถ้าถามผมสักคา ผมจะบอกว่าอย่าไปสร้างเลย เพราะมันค้าบารมีองค์พระ
มหาธาตุ ถามว่าโครงการนีม้ าจากไหน ก็มาจากส่วนกลาง เป็นปั๊มของส่วนกลาง ใคร
เป็นคนกาหนด ไม่ใช่คนท้องถิ่น ตรงนั้นทาเลดี คนผ่านไปผ่านมา แวะเติมน้ามันก่อน
เข้าเขตเทศบาล แต่มันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจมาก คนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของมรดก
ไม่มีสิทธิกาหนดได้ว่ามรดกของเขาจะถูกใช้หรือแปรรูปเป็นผลผลิตหรือสินค้าทาง
วัฒนธรรม นี่เป็นเรื่องที่เราต้องคิด
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชเคยกล่าวไว้ว่า ท่าราและรูปแบบการแสดงในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของไทยมีความสวยงามและน่าสนใจ แต่พอกรมศิลปากรเข้าไปกาหนด
มาตรฐานเมื่อไร เละทุกที เหตุผลก็คือมันขาดความมีชีวิตชีวา ขาดความอ่อนช้อยซึ่ง
เป็นเสน่ห์ ในประเทศซึง่ ประสบความสาเร็จเรื่องศิลปวัฒนธรรม พวกเขาปล่อยให้
เป็นเรื่องของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของจริง ๆ คนอื่นแค่ชื่นชมความงามของสิง่
เหล่านั้น แต่ไม่มีส่วนเข้าไปกาหนด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ถ้าชอบถ้ารัก ก็ดูใน
รูปแบบทีเ่ ป็นต้นฉบับ แน่นอน เราคงทาอย่างนั้นไม่ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่
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อย่างน้อย ๆ ก็ควรตระหนักว่า เมื่อใดก็ตามที่กาหนดมาตรฐานจากส่วนกลาง ก็จะไม่
มีอะไรเหลือ มันจะตรงตามมาตรฐานจากส่วนกลางทั้งหมดและจะหมดความมีเสน่ห์
เพราะฉะนั้น บทบาทและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นจะช่วยประกันความเป็น
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ ตัวเขาหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเขาไว้ได้
เราอย่าไปหลงใหลกับตัวเลขการเจริญเติบโตของการท่องเทีย่ ว ประเทศไทย
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ ๑๖ ล้านคน อย่างกัมพูชา เมือ่ พูดถึงการเจริญเติบโตของ
การท่องเที่ยวซึ่งก็คือการท่องเที่ยวของเมืองเสียมเรียบ (Siem Reap) เขามี
นักท่องเที่ยวปีละ ๒.๖ ล้านคน อัตราการเจริญเติบโตปีละ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ๒๕ –
แต่ว่าการเจริญเติบโตทีเ่ กิดขึ้น ส่วนหนึง่ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กบั ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เราซื้อมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเรา ร้านอาหารหลายแห่งเป็น
ร้านอาหารที่มาจากข้างนอก (ต่างประเทศ) นักท่องเที่ยวต้องการความสะดวกสบาย
ตามมาตรฐานของเขา ในขณะที่เราต้องการจานวนนักท่องเที่ยว เราก็เลยต้องยอมให้
ตั้งร้านอาหารเหล่านี้ ส่วนผสมต่าง ๆ มาจากข้างนอกทั้งนั้น นักท่องเที่ยวเหล่านี้นงั่
เครื่องบินสายการบินประเทศของเขาเองเข้ามา ดีไม่ดีก็พักในโรงแรมของประเทศเขา
หรือในเครือของประเทศเขาอีก เพราะฉะนั้นสิ่งทีเ่ ศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศนั้น
จะได้รับนั้นไม่มากนักหรอก เรามุ่งที่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (quality tourism)
จะดีกว่า เป็น sophisticated tourism ที่มีความชื่นชมต่อสิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้
นอกเหนือจากเป็นบริโภคนิยม (consumerism) แบบธรรมดา การที่นักท่องเที่ยวได้
เสพ ได้เห็น ได้ใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว ๑ สัปดาห์แล้วกลับออกไปแต่ไม่มีอะไร
เหลืออยู่เลยนั้นคือสิ่งทีผ่ มคิดว่าเราต้องตระหนักและเป็นห่วง และต้องพยายาม
ประคับประคองให้เกิดความสมดุล
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อาเซียนเองมีที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนซึง่ เพิง่ จัดการประชุมไปที่
เมืองมานาโด (Manado) เกาะซูลาเวซี (Sulawesi) ประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ ไม่กี่วันที่
ผ่านมา อาเซียนบอกว่า ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในภูมิภาคของเรา ๖๐ ล้าน
คน ทาอย่างไรถึงให้นักท่องเที่ยว ๖๐ ล้านคนที่เข้ามานีเ้ ป็น ๖๐ ล้านคนที่มีคุณภาพ
ทาอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไหลวนในภูมิภาคได้ ทาอย่างไรที่เราจะแบ่งปัน
ประสบการณ์และค่านิยม วิถีชีวิต ของเราให้นกั ท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ มากกว่าเข้ามา
บริโภคแล้วออกไปในลักษณะไม่ยงั่ ยืน (transient) ไม่เหลืออะไรให้กบั คนที่เป็น
เจ้าของมรดกหรือทรัพยากรเหล่านี้ ประเทศไทยเองก็ต้องคานึงถึงสิง่ เหล่านี้ให้มาก
ไม่ควรนึกถึงอัตราการเติบโตเพียงอย่างเดียว เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้ว ถ้าให้การท่องเที่ยว
ดาเนินไปตามกลไกตลาด ให้เป็นเรื่องของการแข่งขันโดยคิดถึงกาไรเพียงอย่างเดียว
เราจะไม่มีอะไรเหลือ เราจะไม่มอี ะไรที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีก
ต่อไป เพราะฉะนั้น มันจึงมีความขัดแย้งอยู่ในตัว การท่องเที่ยวต้องมีการบริหาร
จัดการให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน แต่ในขณะเดียวกัน การใช้
มาตรฐานและการบริหารจัดการมากเกินไปจะทาให้สูญเสียความหลากหลายต่าง ๆ
เหล่านั้น
จุดสมดุลคือสิ่งทีส่ ังคมต้องหาให้เจอ คือสิง่ ที่กระทรวงท่องเที่ยวฯ ต้องฟัง
จากภาคประชาสังคม ผู้นาทางวัฒนธรรม พระ นักประวัติศาสตร์ นักมานุษยวิทยา
นักสังคมวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม หลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศไทย กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ราทากันอยู่นั้นมักทาแบบแยกออกจากกันหรือที่เรียก
กันว่าแบบไซโล ใครที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ส่งเสริมไป หน่วยงานที่ทางานด้าน
วัฒนธรรมก็ว่ากันแต่เรื่องวัฒนธรรม หน่วยงานที่รบั ผิดชอบเรื่องการจัดการเรื่องผัง
เมือง ก็ว่ากันแต่เรื่องผังเมือง แต่การบูรณาการเข้าหากันเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การรักษาไว้ซึ่งมรดกเหล่านี้ ยังขาดการประสานงานและขาดการเชื่อมโยงระหว่างกัน

โ ค ร ง ก า ร พิ ทั ก ษ์ ม ร ด ก ส ย า ม |16

สิ่งหนึ่งทีผ่ มหวังว่าสยามสมาคมฯ ทา นอกจากเรื่องการพิทกั ษ์มรดกไทย
แล้ว ก็คือทาอย่างไรถึงจะทาให้ความพยายามทีจ่ ะพิทักษ์มรดกไทยนั้นมี
ประสิทธิภาพ ทาอย่างไรให้ทุกคนรู้สกึ ว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นภารกิจของ
ตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้โดยแปลกแยกจากหน่วยงานอื่น ๆ
และไม่สามารถทีจ่ ะนาการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความรูส้ ึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม การรูส้ ึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมคือสิ่งที่สาคัญทีส่ ุด เพราะใครก็ตามที่ทาอะไร
โดยไม่พยายามทีจ่ ะดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน มักไม่ประสบความสาเร็จ
และไม่ได้รับความร่วมมือแน่นอน และท้ายทีส่ ุด แทนที่จะทาให้ดีขึ้น ก็อาจนาไปสู่
ความขัดแย้งได้ ยิ่งแย่ลงไปอีก เพราะไม่ไว้ใจซึง่ กันและกัน ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์
ของตนเอง (self-interest) ในสิ่งที่ตัวเองทา
เพราะฉะนั้น สิ่งทีเ่ ราต้องคานึงร่วมกันคือ ทาอย่างไรให้การท่องเที่ยวเป็น
การท่องเที่ยวที่คานึงถึงมนุษยชาติและมนุษยธรรม (humane tourism) มากกว่าผล
กาไร จานวน และการเจริญเติบโต humane tourism น่าจะหมายถึงการได้เรียนรู้
ค่านิยมของกันและกัน ถ้ามาประเทศไทย ค่านิยมหรือวิถีชีวิตอะไรที่เราจะแบ่งปันให้
ชาวโลกได้ วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีชนบท วิถีของวัฒนธรรมย่อยทั้งหลายทีเ่ รามีอยู่ และ
ให้พวกเขามีส่วนได้บริหารจัดการมรดกและค่านิยมเหล่านั้นของเขาเอง เพราะมัน
เป็นมรดกทีม่ ีชีวิต (living legacy) ของพวกเขา เขารู้ เขาหวง เขาปฏิบัติ
หลายท่านคงได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Eat Pray Love ที่จูเลีย โรเบิร์ตส์ (Julia
Roberts) นาแสดง นั่นคือภาพสะท้อนของการท่องเที่ยวสมัยใหม่ คือแบ่งออกเป็น
ส่วน ๆ ว่าอยากจะรับรูป้ ระสบการณ์แบบไหน จากประเทศ สังคม และวัฒนธรรมใด
สิ่งทีป่ ระเทศไทยต้องตั้งคาถามก็คือ แล้วประเทศไทยสามารถนาเสนอด้านใดให้กบั
นักท่องเที่ยวอย่างในภาพยนตร์ได้ หรือว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาจะได้
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ประสบการณ์เหมือนกับทีอ่ ื่น หรือว่าเขามาที่นี่เขาไม่เห็นอะไรที่แตกต่างหรือที่เป็น
เอกลักษณ์ของสังคมไทยอีกแล้ว ด้านสติปญ
ั ญา ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่จะไป
จรรโลงความรูส้ ึกของเขาหลังจากกลับไป ถ้าเราจะบอกว่าต่อไปนี้ humane
tourism ของประเทศไทยจะตอบสนองนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความเป็นเอกลักษณ์
และความเป็นไทย นั่นคือสิ่งทีท่ ุกคนจะมีส่วนร่วมในการนาเสนอและพิทักษ์รักษา ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมว่า เราจะต้องจัดหาความสะดวกสบายต่าง ๆ ให้เขาได้ด้วย โดย
ที่เขายังสามารถลิ้มรสความเป็น humane ของวัฒนธรรมไทยในบริบทของสังคมไทย
การท่องเที่ยวนั้นจะมีค่าขึ้นอีกเยอะ และการท่องเที่ยวในลักษณะนั้นจะช่วยรักษา
ความหลากหลายของมนุษยชาติเอาไว้ ไม่ทาให้สงั คมโลกเป็นเหมือนที่แฮร์แบร์ท มาร์
คูเซอ (Herbert Marcuse) เขียนไว้หนังสือเล่มหนึง่ ชื่อว่า One-Dimensional Man
ซึ่งแปลว่า วัฒนธรรมการบริโภคในโลกนี้มันจะนาไปสู่ภาวะที่ทุกวัฒนธรรม ทุกสังคม
และทุกคนในโลกเหมือนกัน ไปที่ไหนก็มีร้านแมคโดนัลด์ มีโคคาโคล่า มีร้านกาแฟ
สตาร์บัคส์ให้ แต่งตัวเหมือนคนอื่น รสนิยมเหมือนคนอื่น ดูหนัง ฟังดนตรี ทานอาหาร
เหมือนคนอื่น เป็น one-dimensional tourist คงเป็นโลกที่น่าเบื่อมาก ๆ และ
ก่อนที่จะถึงจุดนั้นจะเกิดความขัดแย้ง เกิดการเผชิญหน้า และความรุนแรง เพราะทุก
คนอยากจะรักษาเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้ ถ้าเข้าไปร่วมในขบวนการบริโภคแบบ
มิติเดียว (one-dimensional consumption) ไม่ได้ก็ขอต่อต้าน ก็จะเกิดความ
ขัดแย้งขึ้นทั่วโลก เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่เรื่องทีเ่ ราจะวิเคราะห์ในบริบทของการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่มันมีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมด รวมทั้งต่อ
บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (cultural industry) ที่ผลิต นาเสนอ
และขายมรดกทางวัฒนธรรม ถ้าเราไม่ระวัง สิ่งเหล่านี้จะหายไป และจะไม่มีอะไรที่
เป็นเอกลักษณ์ หมดความแตกต่างหลากหลายที่น่าชื่นชม (exoticism) ไป
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องค์การสหประชาชาติคานึงถึงและเป็นห่วงเรื่องนี้ และอยากจะมีส่วนร่วม
ในการลดความขัดแย้งต่าง ๆ ในเรื่องเหล่านี้เพื่อลดความสูญเสียทางด้านวัฒนธรรมที่
หลากหลายที่กาลังเกิดขึ้น จึงมีความพยายามที่จะให้มี UN Principle & Guidelines
for the Protection of the Heritage of Indigenous Peoples อาทิเช่นชาวเขา
เผ่าต่าง ๆ ชาววัฒนธรรมที่หลากหลายผู้มเี อกลักษณ์ของตนเองทั่วโลก และในกรอบ
ของอาเซียนด้วย อินโดนีเซียประเทศเดียวมีภาษาที่ใช้กันทุกวันนี้กว่า ๔๐๐ ภาษาใน
๑๗,๐๐๐ เกาะทีม่ ีคนอาศัยอยู่ และแต่ละชุมชนก็พยายามหวงแหนรักษาสิ่งเหล่านี้
เอาไว้ ประเทศฟิลปิ ปินส์ก็คล้าย ๆ กัน เท่าทีผ่ มทราบ ประเทศไทยก็มีมาก แต่กเ็ ป็น
สิ่งทีก่ าลังหายไปทุกวัน และจะไม่มีอะไรเหลือ จะไม่มีความหลากหลายเหล่านี้อีก
ต่อไป เพราะฉะนั้น ควรจะมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและควรจะพยายามเปรียบเทียบ
กับความพยายามของโลกและภูมิภาค เช่น อาเซียน องค์การสหประชาชาติ และ
สหภาพยุโรป ว่าเขาทาอย่างไรถึงสามารถประคับประคองสิง่ เหล่านี้ไว้ได้เพื่อเป็น
มรดกของมนุษยชาติในอนาคตสืบไป
ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือความร่ารวยเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
แข่งขันหรือมีส่วนเพิม่ พูนสิ่งซึง่ เราเป็นเจ้าของเป็นวัตถุในธนาคาร สมบัติ หรือ
ทรัพย์สิน แต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่สามารถชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้ ความหลากหลาย ทั้ง
มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางด้านประวัติศาสตร์ ความสะอาดบริสุทธิ์ของ
ธรรมชาติซึ่งเป็นสิทธิของเรา คนในกรุงเทพฯ ต้องซือ้ อากาศหายใจโดยทีเ่ ราไม่รู้ตัว
อย่างเมือ่ เช้าผมไปประชุม คน ๕๐๐ กว่าคนต้องอยู่ในห้องทีม่ ีเครื่องปรับอากาศ ถ้า
คนข้างในเย็น คนข้างนอกต้องร้อนแน่ เพราะมันสูบเอาความร้อนจากข้างในไปไว้ข้าง
นอก เราต้องซื้ออากาศเย็นเหล่านีโ้ ดยจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า น้าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องซื้อ
กิน ไม่ดื่มจากบ่อหรือน้าประปาแล้ว ทุกคนต้องดื่มจากขวดพลาสติก ค่านิยม
เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้น วัตถุที่เราเป็นเจ้าของไม่ใช่หลักประกันหรือดัชนีชี้วัดความสุข
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ได้ แต่การที่เราได้มีโอกาสดืม่ ด่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นมรดกทีส่ ั่งสมมา ถ้าจะขายก็ควร
ขายอย่างมีสติว่าทาอย่างไรจึงจะไม่เกิดผลกระทบกับสิ่งเหล่านั้น และการเจริญเติบโต
จะไม่เป็นปฏิปกั ษ์ต่อความสวยงาม คุณค่า และความน่าชื่นชมของสิ่งที่เรามีอยู่ ถ้าเรา
ไม่คานึงถึงสิ่งเหล่านี้ ความสมดุลจะสูญหายไป และท้ายทีส่ ดุ ก็จะกลายเป็น onedimensional man เหมือนกับทีม่ าร์คเู ซอตัง้ ข้อสังเกตไว้ ทีท่ าอะไรเหมือน ๆ กัน
และทุกอย่างถูกกาหนดโดยคนอื่น ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ผมว่านั่นไม่ใช่
สิ่งที่น่าชื่นชมสาหรับสังคมไทย
ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรให้ความสาคัญมากกว่าทีเ่ ป็นอยูก่ ็คือ ในการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม (cross-cultural exchange) นี้ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลัก
ประการหนึ่ง ทาอย่างไรให้คนไทย สังคมไทย และวัฒนธรรมไทยคงเอกลักษณ์ของ
ตนเองเอาไว้ได้ พูดภาษาไทยชัด แต่ไม่ใช่ว่าพูดภาษาอื่นไม่ได้ และพร้อมที่จะยืนหยัด
บนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามที่สงั คมไทยมีให้ เมื่อนั้น ความสง่าในประชาคมโลก
จึงจะเกิดขึ้น มิเช่นนั้น เราก็จะเหมือนกับคนอื่น ไม่สามารถยืนบนลาแข้งของตนเอง
ได้ และเราก็จะสูญเสียความเป็นลักษณะไทยที่ควรจะหวงแหนไว้เพราะมันมีค่าในตัว
ของมันเอง ไม่ฝืนการเปลี่ยนแปลง ไม่ฝืนการพัฒนา ไม่ฝืนโลกาภิวัฒน์
(globalization) แต่ฉลาดพอที่จะรับแรงกดดัน (pressure) ต่าง ๆ เหล่านี้และรักษา
ตัวเองเอาไว้ได้ ผมคิดว่านี่คือทางออกที่ดีทสี่ ุดสาหรับสังคมไทยและควรจะเป็น
เป้าประสงค์ของการท่องเที่ยวไทย
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บทสรุปการเสวนา เรื่อง
การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์มรดกไทย:
จริงหรือที่ได้อย่างเสียอย่าง และร่วมเรียนรู้จากเพื่อนอาเซียน
๑. การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์มรดกไทย : จริงหรือที่ได้อย่างเสียอย่าง
การท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจสาคัญที่นารายได้มหาศาลเข้าประเทศ แต่การ
ท่องเที่ยวไม่ได้มีแต่เรือ่ งรายได้ เพราะมรดกวัฒนธรรมของชาติเป็นทรัพยากรหลัก
ทางการท่องเที่ยว คาถามว่า มรดกนี้ถูกใช้สอยอย่างไร ได้รบั การพิทักษ์รกั ษาอย่าง
เหมาะสมควบคู่ไปกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยหรือไม่ จึงเป็นสิง่ จาเป็น
การท่องเที่ยวที่เน้นทีเ่ งิน ละเลยการพิทักษ์มรดกวัฒนธรรม ย่อมจะให้โทษมากกว่า
ให้คุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาคธุรกิจคิดเอาแต่ได้ โดยไม่คานึงถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติที่ถูกนามาใช้เป็นวัตถุดิบชนิดที่ไม่ต้องลงทุนซื้อหาเช่นผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่พฒ
ั นาคู่ขนานไปกันได้
หากเรามีมมุ มองที่ถูกต้อง คือแทนที่จะมองว่าวัฒนธรรมเป็นสินค้าของการท่องเที่ยว
ลองมองกลับว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ ได้รู้จกั ตัวเอง
เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรู้สกึ หวงแหน ทั้งการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมก็จะได้
ประโยชน์ การพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมจะเกิดผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบั
ความสามารถ และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ หากการท่องเที่ยวกลายเป็น
เครื่องมือให้ท้องถิ่นเกิดกระบวนการเรียนรู้ตัวเองและเรียนรูค้ นอื่น การท่องเที่ยวย่อม
สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งในทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ พาให้การ
ท่องเที่ยวยั่งยืนมากขึ้น ยิ่งเมื่อคนทีม่ าเที่ยวได้ซมึ ซับธรรมชาติ มีความสุขกับเรื่องราว
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ในอดีตที่เป็นต้นทุนในพื้นที่ แล้วกลับบ้านไปด้วยความสุขและภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตที่
ได้สัมผัสมา ก็จะมีการบอกต่อและมีคนกลับมาเที่ยวอีก ด้วยลักษณะนี้การท่องเที่ยว
จะสามารถพัฒนาต่อไปอย่างยัง่ ยืน ท้องถิ่นหรือชุมชนไหนมีความสุขที่สุดในโลก ที่
นั่นคือแหล่งท่องเที่ยวที่ดีทสี่ ุดในโลก
แต่การทาให้วัฒนธรรมเป็นเรือ่ งที่คนเกิดความสนใจเข้ามาเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยน เป็นงานที่ซับซ้อนกว่าการพานักท่องเที่ยวไปชมธรรมชาติ เรื่อง
วัฒนธรรมบางครัง้ ต้องมีการบอกและเล่าเรื่อง เพราะนักท่องเที่ยวย่อมเห็นแต่ความ
งามของศิลปะในเชิงรูปธรรมเป็นเบื้องแรก โดยไม่รทู้ ี่มาที่ไปในเชิงมานุษยวิทยาและ
ภูมิสังคม หากท้องถิ่นสามารถคงคุณค่าวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้ และสามารถ
นาเสนอคุณค่านั้นได้อย่างชัดเจน ก็จะเกิดการสร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยว และทา
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือนอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อมี
ท้องถิ่นทีจ่ ัดการท่องเที่ยวแบบนี้มากขึ้น สินค้าด้านการท่องเที่ยวก็จะมีมากขึ้นและ
หลากหลายมากขึ้น
ผลเสียอย่างหนึง่ ที่อาจเกิดขึ้นคือ การท่องเที่ยวกระตุ้นให้ชุมชนเปลี่ยนแปลง
เร็วเกินไป ทาให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่สามารถรักษาดุลยภาพได้ ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ๑ต้อง )เป็นแบบทีเ่ ห็นชอบร่วมกันและค่อยเป็นค่อยไป ๒ )
ต้องใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนหลัก ซึ่งสาคัญมากและต้องรักษาเอาไว้ และ
)๓ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ชุมชน สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต
และเศรษฐกิจ
การเห็นชอบร่วมกันจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อมีกลไกบูรณาการจากระดับ
ท้องถิ่นขึ้นไปสูร่ ะดับรัฐ ในกระบวนการกาหนดและดาเนินนโยบายสาธารณะที่
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ชัดเจน แต่ปัจจุบันความร่วมมือของต่างระดับยังไม่เกิดขึ้น โอกาสที่ข้างล่างจะ
สะท้อนขึ้นไปข้างบนมีนอ้ ย ภาพที่ปรากฏมักเป็นภาครัฐและภาคเอกชนโดยไม่มีภาค
ประชาชน ซ้าแต่ละหน่วยของรัฐเองยังแยกกันทางานเพราะไม่มีหน่วยใดมีความ
รับผิดชอบในทุกเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และท้องถิ่นเองก็มี
จุดอ่อน เช่นขาดอานาจในการต่อรอง
การสร้างกลไกทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น ให้ชุมชนรู้จกั
ตนเองและเข้าใจความต้องการของตนเอง อาจเริ่มด้วยการเปิดพื้นที่เช่น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศซึ่งปกติมีแต่การแสดงของรัฐ แบ่งให้เป็นพื้นที่
การแสดงของภาคเอกชน หรือหมุนเวียนให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามาใช้พื้นที่จัดกิจกรรม
ที่เลยบริบททางกายภาพของอาคาร หรือหากภาครัฐไม่สามารถเปิดโอกาส ก็อาจใช้
วิธีสร้างการรับรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเอกชนให้มากยิ่ง ขึ้น เพื่อให้
ภาคเอกชนไปกดดันภาคการเมืองซึง่ คุมภาครัฐอีกทีหนึง่ ประชาชนสามารถ
ดาเนินการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมของตนไปก่อนภาครัฐ และถ้าท้องถิ่นมีจุดอ่อนก็ใช้
โครงสร้างของผูม้ ีความรู้ในพื้นที่ให้มารวมตัวกันทางานช่วย เพื่อเผยแพร่คุณค่าให้เป็น
ที่รับรู้ มูลค่าในด้านการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้น วัฒนธรรมท้องถิน่ จะมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง
หากประชาชนรู้จกั และเข้าใจในคุณค่าวัฒนธรรมของตน รวมทั้งหวงแหนและอยาก
อนุรักษ์ไว้
นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าชมย่อมจะได้องค์ความรู้ ได้พักผ่อนหย่อนใจ และได้
ความภาคภูมิใจว่าเมื่อเข้าไปแล้ว ไม่ได้เห็นแต่เพียงสิ่งของ แต่เห็นไปถึงความสามารถ
และภูมิปญ
ั ญาของศิลปิน เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรม
สามารถพัฒนาไปด้วยกันได้
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กรณีศึกษา
ความแข็งแรงของภาคเอกชนและศิลปินมีปรากฏให้เห็นหลายแห่ง เช่นที่
บ้านดาของถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ กับผลงานที่วัดร่องขุน่ ของเฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน์ ทั้งสองแห่งอยู่ในจังหวัดเชียงราย และทีห่ อศิลป์รมิ น่านของวินัย ปราบริปู ใน
จังหวัดน่าน วินยั ปราบริปู ออกแบบและควบคุมการสร้างหอศิลป์ริมน่านเองจากทุน
ส่วนตัว ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดหอศิลปะขึ้นนอกเมืองหลวงและมหาวิทยาลัย วินัยจึง
เปิดหอศิลปะทีบ่ ้านเกิดในบริเวณที่ค่อนข้างไกลจากตัวเมือง ต่อมาวินัยได้ค้นคว้าเรื่อง
ศิลปะในจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวได้ข้อสรุปว่าผู้วาดภาพที่วัดทั้ง
สองวัดเป็นศิลปินคนเดียวกัน คือหนานบัวผัน จนในทีส่ ุดได้จัดตั้งเป็นอาคาร
พิพิธภัณฑ์หนานบัวผันขึ้นทีห่ อศิลป์รมิ น่าน เป็นที่แสดงภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง
แห่งเดียวในประเทศไทย และเมื่อการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเป็นที่นิยมมากขึ้น หอ
ศิลป์รมิ น่านจึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอีกแห่งหนึง่ ของจังหวัด
นอกจากแสดงผลงานท้องถิ่นแล้ว หอศิลป์รมิ น่านยังมีส่วนช่วยประสานงาน
ในโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงพระบางกับจังหวัดน่าน โดยเป็นที่จัด
แสดงผลงานจิตรกรรมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังที่ได้แรงบันดาลใจจากเมืองหลวงพระบาง เป็นการเฉลิมฉลองเนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์ไทยลาวด้วยกิจกรรมในทานองนี้ควรได้รบั การเผยแพร่องค์ความรู้ออกไป เพื่อให้รฐั
ตระหนักและเข้าใจ จะทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น มีรายได้มากขึ้น ในอีก
ด้านหนึ่ง สื่อท้องถิ่นก็มีความสาคัญในการถ่ายทอดนโยบายของรัฐไปสู่ชนบทในระดับ
ท้องถิ่น เพราะประชาชนอาจไม่มีช่องทางเข้าถึงข่าวสารของรัฐเกี่ยวกับวัฒนธรรม
จากทางอื่น
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ความสาเร็จของการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับพื้นฐานของต้นทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมและต้นทุนทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมจะเจริญและคงอยู่ได้ด้วยภูมิ
ปัญญาของคนในพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรมถูกขับเคลื่อนและสร้างด้วยคนเหล่านั้น ไม่ใช่
ด้วยคาสั่งของรัฐ สิ่งทีร่ ัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬากับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานอื่นๆ คือการให้คาแนะนาด้านการบริหาร
จัดการและการดูแลทางด้านนโยบาย
๒. การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์มรดกไทย ในมุมมองของภาคธุรกิจ และภาครัฐ
การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจรายได้สูงของประเทศไทย เอกชนผูท้ าธุรกิจ
ท่องเที่ยวต้องพึง่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างเต็มที่เพือ่ ความอยู่รอด
ในสายตาของนักการตลาดท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมนับเป็นสินค้าทางด้าน
การท่องเที่ยวที่สาคัญอย่างหนึง่ แต่ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของภาครัฐ ซึ่งการกระจายอานาจไปยังท้องถิ่น ทาให้
ความรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวทุกรูปแบบตกอยูก่ ับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ประกอบการ ซึ่งมักมองเรื่องการท่องเที่ยวในฐานะ
แหล่งรายได้ที่ต้องพัฒนา และการพัฒนาในความคิดของคนส่วนใหญ่คือการสร้าง
ถนน การทาโครงการขนาดใหญ่ (mega-project) แต่ไม่มองถึงฐานของวัฒนธรรม
ไม่ได้มองลึกไปถึงระดับล่างซึง่ มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นของตนเอง
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
หลายจังหวัดต้องการให้ความสาคัญแก่การท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง แต่บางจังหวัด
เท่านั้นที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยม และถึงแม้จังหวัดที่มี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวมานาน บางครั้งก็ไม่ได้รับความนิยม เพราะรสนิยมการ
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ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ใน ๗ จังหวัดท่องเที่ยวหลักซึง่ มี
นักท่องเที่ยวเกินกว่า ๑ ล้านคน มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่น คนกรุงเทพฯ เวลาไป
เที่ยวหัวหินมักขับรถตรงไปพักแรมทีห่ ัวหิน ไม่ไปเที่ยวระหว่างทางเลย หรือการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบ one-stop service ซึ่งนักท่องเทีย่ วชอบมาก เช่นตลาดน้า
ที่เมืองพัทยา เชียงใหม่ หรือเพชรบุรีซงึ่ มีตลาดน้า ๒ แห่ง จนตลาดน้าดั้งเดิมที่อาเภอ
ดาเนินสะดวกต้องซบเซาเพราะอยู่นอกจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว สิ่งที่
เกิดขึ้นอาจถูกใจนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ในขณะที่อีกกลุม่ หนึง่ ไม่พอใจ และมองว่าการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของไทยไม่มีทิศทาง ซึ่งความจริงประเทศไทยก็นับได้ว่ายังไม่มี
นโยบายสาธารณะเรือ่ งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่เป็นเพียงนโยบายที่ตั้งเป้า
เชิงงบประมาณและจานวนในระยะสั้น แต่นโยบายสาธารณะที่มีความสัมพันธ์กับด้าน
อื่นๆ เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม ยังไม่มี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนต้องมองไปยังมิติทเี่ หนือกว่าด้านเศรษฐกิจ
คือมิติทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเป็นห่วงประเด็นทาง
การตลาดมากนัก เมือ่ ดูจากจานวนนักท่องเที่ยวทีเ่ ดินทางระหว่างประเทศปีละ 1
พันล้านคนในโลก ณ ปัจจุบัน เทียบกับจานวนนักท่องเที่ยว ๒๐ ล้านคนที่เข้าสู่
ประเทศไทยในหนึง่ ปี แต่การกาหนดนโยบายที่ครอบคลุมทุกมิติในระยะยาวเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นได้ยาก เพราะการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วย
หลักๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในการวางนโยบายและดาเนินการไปด้วยกัน การ
ท่องเที่ยวไม่ใช่กิจกรรมที่หน่วยงานใดสามารถทาโดยเอกเทศ แต่ต้องทาแบบบูรณา
การ มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แม้แต่ในเรื่องของกฎหมายที่ต้อง
พิจารณาร่วมกัน
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ทางภาครัฐ ภาพที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันคือ การทางานแบบเอกเทศ เช่น
กระทรวงวัฒนธรรมก่อตั้งมากว่า ๑๐ ปี มีนโยบายต่างๆ ทีม่ ภี าพออกมาในเชิง
อนุรักษ์ ในเชิงปราบ ห้าม จับ โดยยังมีการทางานประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาไม่มากเท่าที่ควร แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่จาเป็นต้องรอการสัง่ การจากระดับ
รัฐมนตรี
อุปสรรคในการวางนโยบายอีกอย่างหนึ่งคือความไม่แน่นอนในโครงสร้างการ
บริหารและสถานการณ์ของประเทศและของโลก แผนซึง่ วางไว้แต่กลับถูก
เปลี่ยนแปลงทุกปีหรือสองปีเวลามีรัฐบาลใหม่ยอ่ มไม่เกิดผล อีกทั้งธุรกิจท่องเที่ยว
เป็นธุรกิจทีอ่ ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองและระดับความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของตนเองและครอบครัวในหมู่ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ของการวางแผน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงอาจไม่เป็นไปอย่างที่หวังเสมอไป อุปสรรคที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
ได้เสมอ การนานโยบายที่กาหนดไว้มาปฏิบัติใช้ได้จริง หากจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องผ่าน
กระบวนการซึง่ ดาเนินไปภายใต้การบูรณาการของภาครัฐ เอกชน ชุมชน
งบประมาณ และกฎหมาย ด้วยความตระหนักถึงคุณค่า ซึ่งนาไปสู่การสร้างมูลค่าที่
เป็นประโยชน์ การบูรณาการจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่ างดี
เยี่ยม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์
ในสภาพที่โลกทุกวันนี้พฒ
ั นาจนเมืองใหญ่ทุกเมืองในโลกมีความคล้ายคลึง
กันมากขึ้น สิ่งที่จะสร้างความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองให้แก่สถานที่ทอ่ งเที่ยวคือ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงควรมาจากชุมชน วัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ ในด้านหนึ่งการกาหนดนโยบายท่องเที่ยวโดยรัฐบาล
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อาจทาให้ความเป็นเอกลักษณ์นี้เลือนไป ในขณะที่ยังมีความจาเป็นที่รัฐจะต้องสร้าง
กรอบทางเดินให้แก่ประชาชน
แต่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบันจากัดอยู่ในมิติของพุทธ
ศิลป์และศาสนศิลป์มากกว่าที่จะเข้าใจบริบทของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง การมุ่งแต่
ผลกาไร ใช้สมบัติของชาติเป็นต้นทุนโดยขาดการอนุรักษ์ จะทาให้สงั คมไทยไม่
สามารถรักษามรดกวัฒนธรรมไว้ได้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนใน
ชนบทก็ลดน้อยลง ตัวอย่างเช่นในวัดที่เจ้าอาวาสไม่ใช่คนในพื้นที่ การทาลาย
โบราณสถานในวัด แม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรม
ศิลปากรแล้ว ก็ยังอาจถูกทาลายได้เพราะความไม่เข้าใจของเจ้าอาวาส ทัง้ นี้ไม่นับสิ่ง
ปลูกสร้างที่ได้รบั การเชิดชูโดยหน่วยงานเอกชนอื่น แต่ไม่เป็นโบราณสถาน ซึ่งมี
โอกาสถูกรื้อถอนได้ง่ายกว่าเนือ่ งจากความชารุดทรุดโทรม โดยไม่มีความคิดที่จะ
บูรณะ
การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นดูจะขัดแย้งกับจานวนพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นในประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกและเครือข่ายมากมาย แต่ความจริงประเทศไทยยัง
ขาดกระบวนการสร้างบุคคลากรที่จะมาดูแลหอศิลป์อยู่อกี มาก การขาดคนที่จะเข้า
มารองรับการจัดการจะทาให้หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์กลายเป็นเพียงอาคารร้างที่ไม่มี
อะไรมาแสดง
ข้อจากัดในการทางานของทั้งกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาทีส่ าคัญคือ นโยบายและวิสัยทัศน์ระดับสูงไม่ชัดเจน การกาหนด
นโยบายและวิสัยทัศน์สาหรับการท่องเที่ยวของประเทศโดยคานึงถึงการพิทักษ์รกั ษา
มรดกทางวัฒนธรรมจึงยังไม่เกิดขึ้น
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๓. เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากอาเซียน
เมื่อมองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยในบริบทอาเซียน นับได้
ว่าประเทศไทยมีความแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่มาก แต่ประเทศที่ด้อยกว่า
ในเรื่องภูมหิ ลังวัฒนธรรมอย่างสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วยังไม่มีอะไรก็ยังรุดหน้าไป
มาก ปัจจุบันสิงคโปร์ได้ดึงเอาอัตลักษณ์ของเพื่อนบ้านไปใช้ สิงคโปร์มี Museum of
Asian Civilization ซึ่งสิ่งของต่างๆ ทีจ่ ัดแสดงล้วนได้มาจากการซือ้ รวมทัง้ ซื้อจาก
ประเทศไทยด้วย
ประเทศอื่นๆ ทีม่ ีมรดกทางวัฒนธรรม ก็มีการสือ่ องค์ความรูใ้ ห้คนท้องถิ่น
เกิดความหวงแหนและตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นเช่นกัน ทีป่ ระเทศอินเดีย มีการจัดตั้ง India National Trust for
Architecture and Culture (INTAC) ซึ่งมีกลุ่มย่อยอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้ง
ยังเปิดโอกาสให้คนในภาครัฐเข้ามาร่วมงาน เป็นการชักนาให้คนที่มีความรักหวงแหน
และมีความรู้ได้มาทางานร่วมกัน งานแรกขององค์กรคือการทาบัญชี (inventory)
วัฒนธรรมที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ จัดลาดับความสาคัญ แยกประเภท เริม่
พัฒนาองค์ความรูส้ าหรับสิ่งที่ต้องเร่งทาก่อน เป็นการช่วยภาครัฐ ต่อมากรมศิลปากร
ของอินเดียกับองค์กรนี้ก็ได้ทางานร่วมกันในที่สุด
อาเซียนกาลังจะกลายเป็นบริบทใหญ่ในการดาเนินชีวิตของคนไทย ต่อไป
การรับรู้ความเป็นไประหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองย่อมจะเด่นชัดขึ้น
ประเทศไทยน่าจะได้แลกเปลี่ยนประสบการด้านการท่องเทีย่ วที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับประเทศเหล่านั้นมากขึ้นด้วย ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้แนวปฏิบัตทิ ี่
ดีกว่า หรือเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน ทั้งนีเ้ พื่อความยั่งยืนและรุง่ เรือง
ของศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต
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