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วัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2555

...อันธรรมดาแม่ลูกกันนี้ก็เหมือนชีวิตเดียวกัน เมื่อมีเหตุฉะนี้
ก็เป็นประเพณีบุตรจะสงเคราะห์แก่มารดา ใครห่อนจะทิ้งมารดาเสียได้...
เล่าปี่

chathip@nationgroup.com

ถนนยิ้มได้
เพชรบุรี...ดีจัง

คงเป็ นการยากที่จะปฏิเสธความส�ำคัญของ ‘การท่ องเที่ยว’ ในยุคสมัยที่การท่ องเที่ยว
กลายเป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริมการบริโภค ทัง้ เพื่อความรู้ เพื่อพักผ่ อนหย่ อนใจ
เพื่อแสดงถึงความส�ำเร็จ และเพื่อเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายที่กลไกการตลาด
จะสรรหาความจ�ำเป็ นมาอธิบายได้

ภาพ : ทวีชัย เจาวัฒนา

การแสดงหนังบักตื้อ เพชรอีสาน

เ

พื่อร่วมมือร่วมใจรณรงค์ให้จังหวัด
“เพชรบุรี” เป็นต้นแบบในการเปิดพื้นที่
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศ “1 ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์”
โครงการ “พื้นที่นี้...ดีจัง ก�ำลังสอง” โดย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุม่ ลูกหว้า เครือข่าย
เยาวชนเพชรบุร.ี ..ดีจงั ภายใต้การสนับสนุน
ของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาล
เมื อ งเพชรบุ รี และ สถานี ต� ำ รวจภู ธ ร
เมืองเพชรบุรี จัดมหกรรมพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์
“ถนนยิ้มได้ - เพชรบุรี...ดีจัง”
โครงการนี้ จะเนรมิต “ถนน” ให้กลายเป็น
พืน้ สร้างสรรค์สำ� หรับเด็กๆ เยาวชน ครอบครัว
และชุมชน ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งของเพชรบุรีและ
นานาชาติพนั ธุ์ อาทิ ถนนสารพันหุน่ พบกับ
หุน่ คน หุน่ กระบอก หุน่ ละครเล็ก ถนนดนตรี
ร�ำวงกลองยาว ออเคสตราบาทวิถี ปีพ่ าทย์
เปิดหมวก ถนนแต้มสี ระบายฝันบนพืน้ ถนน
ในช่วงเช้าจะมีกจิ กรรมพิเศษทัวร์ชมุ ชน
ตอน “ย้อนรอยสุนทรภู่ นิราศเมืองเพชร”
เพือ่ ให้ผสู้ นใจได้สมั ผัสวิถชี มุ ชน ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ นัง่ รถอีแต๋นท่องทุง่ ตาล ดูการขึน้ ตาล
ต้นตาลที่สูงที่สุด ในเพชรบุรี เตาตาล ชม
กรรมวิธผี ลิตขนมหวานเมืองเพชร เยือนฝัง่
แม่นำ�้ เพชรบุรี จุดทีส่ นุ ทรภูจ่ อดเรือหน้าวัด
พลับพลาชัย ก่อนจะไปร่วมงาน “ถนนยิม้ ได้ เพชรบุรี...ดีจัง” กับคนเพชรบุรี ที่วัดใหญ่
สุวรรณาราม
ตัง้ แต่ 16.00 น. เป็นต้นไป เด็กๆ เยาวชน
และครอบครัว จะได้สนุกสนานเบิกบานใจ
กับกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย ใน “ลานเล่น
เพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน” ไม่ว่าจะ

ศาลเจ้าเกียนอันเกงริมแม่น�้ำเจ้าพระยา

การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน

เป็นมหัศจรรย์พวงมโหตร ปูนปั้นหรรษา
ผ้ามัดย้อมพืชชายเลน โมบายกะเหรีย่ ง ผ้าทอ
ก่อรักษ์ ตุง้ ติง้ บายศรี โคมไฟรีไซเคิล ใบเตย
ใบตาลสานสนุก จนถึงดอกไม้ลกู สนปกากะญอ
ร้อยลูกปัดมโนราห์ เชิดหนังจอจิว๋ นิทานท�ำมือ
กระปิ๋งเก็บรัก ฯลฯ สามารถน�ำผลงานฝีมือ
ตัวเองกลับบ้านได้เลย อร่อยท�ำมือกับซุ้ม
ขนมหวานอาหารพืน้ ถิน่ จากทุกภูมภิ าค การ
แสดงดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบ้านหรรษา
จากเครือข่ายเยาวชนเพชรบุร.ี ..ดีจงั 8 อ�ำเภอ
และพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วประเทศ
พบกับการแสดงครัง้ พิเศษของ “หนังใหญ่
วัดขนอน” จากจังหวัดราชบุรี เสียงสันติภาพ
จากปัตตานี “ดิเกฮูลูคณะแหลมทราย” ยก
คณะใหญ่มาแสดงเต็มรูปแบบด้วยลีลาเร้าใจ
คอนเสิรต์ ในบรรยากาศอบอุน่ ของศิลปินหนุม่
อารมณ์ดี “จุย้ -ศุ บุญเลีย้ ง” ครอบครัวดนตรี
“คีตาญชลี-โฮปแฟมิลี่” บทเพลงจากขุนเขา
โดยศิลปินเพลงเตหน่าปกากะญอ “ชิ สุวชิ าน”
กิจกรรม “ถนนยิม้ ได้ - เพชรบุร.ี ..ดีจงั ”
ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 มกราคม 2555
บริเวณถนนด้านหน้า และภายในลานวัดใหญ่
สุววรรณาราม ร่วมกิจกรรมและชมงานโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มดินสอสี
โทร.08 4154 5954 กลุ่มลูกหว้า โทร.08
1290 8091

ภาพ : ฐานิส สุดโต

กะดีจีน คลองสาน สะพานพุทธ
เยี่ยมย่านประวัติศาสตร์ริมเจ้าพระยา

ส

ถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับภาคีพฒ
ั นาทัง้ ชุมชน ศาสนสถาน
3 ศาสนา โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ราชการ เครือข่ายศิลปิน และองค์กรอิสระ รวม
ทั้งสิ้นกว่า 70 กลุ่มองค์กร จัด “เทศกาลกะดี
จีน - ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3” ณ ย่านกะดีจีน
และย่านคลองสาน ซึง่ เป็น 2 ย่านประวัตศิ าสตร์
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด “กะดีจีน คลองสาน - สะพานพุทธ: ศิลป์สามท่า”
เพื่อใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือการสร้าง
ความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมของชาวชุมชน
และภาคีพฒ
ั นาในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูมรดก
วัฒนธรรมของย่านประวัตศิ าสตร์ สร้างมูลค่า
เพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และเป็นย่านตัวอย่างของ
การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
ส�ำหรับงานเทศกาลกะดีจนี - ศิลป์ในซอย
ครัง้ ที่ 3 งานเริม่ ในเวลาเย็นตัง้ แต่เวลา 17.00 น.
เป็นต้นไป ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ
ศิลปะประกอบแสงไฟในพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง
การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ที่จัดเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองหลายวาระ
ส�ำคัญของสองย่านริมน�้ำ ได้แก่ มิตรภาพ 500
ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส ร�ำลึก 130 ปี
ชาตกาลท่านจางวางทั่ว พาทยโกศล และ 80
ปีแห่งความทรงจ�ำสะพานพระพุทธ-ยอดฟ้า
อาทิ การแสดงดนตรีไทย 3 ดุริยกวี 130 ปี
ชาตกาล โดยวงดนตรีพาทยโกศล มูลนิธหิ ลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และดุรยิ างค์

ทหารเรือ ระบ�ำโปรตุเกส การบรรเลงกู่เจิง
ลิเกฮูลู และการแสดงโปงลาง
ร่วมทัวร์เดินเท้าเยี่ยมตรอกซอกซอย
ย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน น�ำโดยสองนัก
ประวัติศาสตร์ สุดารา สุจฉายา และธีรนันท์
ช่วงพิชิต รวมทั้งทริปจักรยานปั่นสามท่า
ย้อนประวัติศาสตร์และชมต้นไม้โบราณ น�ำ
โดยระพีพัฒน์ เกษโกศล กองการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร และกลุม่ Bangkok Bicycle
Campaign ตลอดจนการเสวนาที่น่าสนใจ
น�ำโดยนักวิชาการทีม่ ชี อื่ เสียง อาทิ เรือ่ ง ทณบุร-ี
ศรีมหาสมุทร โดย รองศาสตราจารย์ศรีศักร
วัลลิโภดม อาจารย์ส.พลายน้อย ซึง่ เป็นชาวชุมชน
ย่านคลองสาน และอาจารย์ วราห์ โรจนวิภาต
ปราชญ์ท้องถิ่นคลองบางหลวง
นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา จะมีการเปิดตัว
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูมรดก
วัฒนธรรมของทั้งสองย่าน คณะท�ำงานได้
ด�ำเนินการร่วมกับชุมชนและภาคีพฒ
ั นามาตลอด
ปี 2554 ที่ผ่านมา อาทิ ลานสะกดรอยคราม
ต�ำราอาหารเล่มเล็ก : มรดกวัฒนธรรมไทยโปรตุเกส ชุมชนกุฎจี นี โครงการพิพธิ ภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย -โปรตุเกส ในโอกาสเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส ครบ 500 ปี
ถนนคนเดินตรอกดิลกจันทร์ ฯลฯ
“เทศกาลกะดีจนี - ศิลป์ในซอย ครัง้ ที่ 3”
จัดระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555 ณ ย่าน
กะดีจนี และย่านคลองสาน ดูรายละเอียดได้ที่
Facebook Fanpage : Love Kadeejeen

‘ความยั่งยืน’ ของ
‘วัฒนธรรมการท่องเที่ยว’
“โขน” มรดกร่วมทางวัฒนธรรม
ที่ถูกหยิบมาใช่บ่อยครั้งเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

• ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
บทความโดย อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย

นั่

นจึ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ ท� ำ ให้ น านา
อารยะประเทศทั้งที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มพัฒนาแล้ว ก�ำลังพัฒนา หรือ
ด้อยพัฒนา จ�ำต้องบรรจุเรือ่ งการท่องเทีย่ ว
เอาไว้ในนโยบายสาธารณะ (public policy)
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่ขณะเดียวกันด้วยเป้าหมายหลัก
ของการท่องเที่ยวในระดับนโยบายรัฐนั้น
มักให้ความส�ำคัญกับ “การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ” เป็นหลัก จึงน�ำมาสู่ข้อถกเถียง
ถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับการท�ำลาย
ทรัพยากร/มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural
Resource Heritage)
“เหตุที่เกิดการโต้เถียง เหตุที่เกิดการ
สนทนาและความเป็นห่วงก็เพราะว่ามันเป็น
gross industry มันเจริญขึน้ แบบก้าวกระโดด
การเดินทางที่สะดวกขึ้น การคมนาคมที่ให้
ข้อมูลมากขึน้ สิทธิเสรีภาพในการเคลือ่ นย้าย
มันมีสูงขึ้น ก�ำลังซื้อมีมากขึ้น ทั้งหมดนี้
มันท�ำให้คนที่มีชีวิตจ�ำกัดอยู่ในบริบททาง
วัฒนธรรมของตนเองสังคมของตนเอง มี
ความรู้สึกกระหาย ใฝ่รู้ อยากรู้ว่ามีอะไร
ที่เป็นที่น่าสนใจและหลากหลายไปกว่าที่
เขาเคยชิน” ส่วนหนึ่งของปาฐกถาน�ำ โดย
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
กล่าวในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การ
ท่องเทีย่ วกับการอนุรกั ษ์มรดกไทย : จริงหรือ
ที่ได้อย่างเสียอย่าง และร่วมเรียนรู้จาก
เพื่อนอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้น ณ สยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร. สุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า “เมื่อการท่องเทีย่ วกลายเป็นอุตสาหกรรม กลายเป็น
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ แน่นอนว่าก�ำไรคือ
ตัวก�ำหนดว่าสินค้าทางวัฒนธรรมที่จะ
ประทับใจกับผู้ซื้อกับตลาด เพราะฉะนั้น
จากมรดกศิลปวัฒนธรรมของเราทีเ่ ราสามารถ
ทีจ่ ะใช้มาตรฐานของเราเองก�ำหนดคุณค่า แต่
พอมันกลายเป็นสินค้าทีจ่ ะต้องแลกเปลีย่ น
ซือ้ ขาย มันก็จะกลายเป็นผลผลิตทีถ่ กู ก�ำหนด
ว่าอะไรทีข่ ายได้ และอะไรทีโ่ ดนใจผูบ้ ริโภค
มากที่สุด ตรงนี้แหละที่กลายเป็นที่มาของ
ความขัดแย้งของสมการระหว่างการท่องเทีย่ ว
และการรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม”
นอกจากความขัดแย้งของการท่องเทีย่ ว
และการอนุรักษ์แล้ว เลขาธิการอาเซียน
ยังได้ให้ขอ้ คิดถึงความพยายามสร้าง มาตรฐาน
การท่องเทีย่ วซึง่ ในอีกมุมหนึง่ มันก็ทำ� ให้เกิด
การท�ำลาย ความหลากหลาย ของอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของจุดขายในเรื่องการท่องเที่ยว
“อาจารย์คกึ ฤทธิ์ (ปราโมช) บอกว่าท่าร�ำ
ต่างๆ การแสดงทุกอย่างที่อยู่ในภูมิภาค

รามายณะฉบับกัมพูชา

ภาพ : อุทร ศรีพันธ์

รามายณะฉบับอินโดนีเซีย

ภาพ : อุทร ศรีพันธ์

ที่อยู่ในต่างจังหวัดมันมีความสวย มันมี
ความหวาน มันมีความน่าสนใจ น่าพิวาส
น่าพิศวง แต่กรมศิลปากรเข้าไปก�ำหนด
มาตรฐานทีไรเละทุกที เพราะท�ำให้ขาดความ
มีชีวิตชีวา ขาดความมีเสน่ห์ อ่อนหวาน
และอ่อนช้อย เพราะฉะนั้นในประเทศที่
ประสบความส�ำเร็จในเรือ่ งของศิลปะวัฒนธรรม
เขาปล่อยให้เป็นเรือ่ งของเจ้าของจริงๆ คนอืน่
ซาบซึง้ ได้แต่ไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้าไปก�ำหนด ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นบทบาทและการ
มีสว่ นร่วมของท้องถิน่ จะช่วยประกันความเป็น
เอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรม หรือมรดก
ทางวัฒนธรรมทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เขา ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของชีวิต”
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ภราเดช
พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และอดีตผู้ว่าการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่า
การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในปัจจุบนั นัน้ สามารถเดินเคียงคู่
กันไปได้ เพียงแต่ต้องเปลี่ยนแปลงมิติ
ในการมอง
“ถ้าเรามองแบบนักการตลาดมอง
การท่องเที่ยว จะมองว่าศิลปะวัฒนธรรม
เป็นสินค้าทางด้านการท่องเที่ยว ถ้ามอง
แบบนีก้ เ็ สียหายแน่ ไม่วา่ จะเป็นวัฒนธรรม
หรือธรรมชาติต่างๆ ที่จริงวัฒนธรรมก็เป็น
เรือ่ งทีเ่ ราสัง่ สมกันมาจนเป็นทีย่ อมรับ แล้ว
ก็รบั ใช้สงั คม บางส่วนมันเอือ้ ประโยชน์ดา้ น
เศรษฐกิจก็นบั เป็นการท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสม
ได้ เพราะฉะนัน้ เพียงแต่พลิกนิดเดียว แทนที่
จะมองว่าวัฒนธรรมเป็นสินค้าการท่องเทีย่ ว
จะต้องมองว่าการท่องเที่ยวต้องเป็นเครื่อง
มือในการกระตุน้ ให้เกิดความเข้าใจ ให้รจู้ กั

ตัวเอง ให้เกิดความภาคภูมใิ จ หวงแหน ฟืน้ ฟู
รวมทัง้ รักษาให้มนั อยูไ่ ด้ เพือ่ ให้การท่องเทีย่ ว
เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์วัฒนธรรม”
ในมุมมองของผู้ปฏิบัติอย่าง ธวัชชัย
อรัญญิก รองผูว้ า่ การด้านตลาดในประเทศ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย กลับมีความ
เห็นว่า เรือ่ งของการท่องเทีย่ วโดยเอาชุมชน
เป็นตัวตัง้ นัน้ อาจจะไม่สงิ่ ทีง่ า่ ยนัก เมือ่ ต้อง
เผชิญกับปัจจัยอืน่ ๆ ทัง้ ในเรือ่ งของนโยบาย
จากส่วนกลาง, การเมืองท้องถิ่น, บทบาท
ของสื่อ ตลอดจนรสนิยมส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวเอง
“การท่องเทีย่ วเองไม่ใช่ผรู้ า้ ย การวางแผน
การตลาดในปัจจุบนั นีเ้ ราให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
แต่วนั นีว้ ถิ ชี มุ ชนเองไม่มภี มู คิ มุ้ กัน วัฒนธรรม
ต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาทางโทรทัศน์ ทาง
มือถือ ทางไอแพด เราถึงต้องสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ทางวัฒนธรรมโดยชุมชนเองนั่นแหละ”
ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์
โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ได้สะท้อนถึงการท�ำงานในระดับนโยบายว่า
“ที่ผ่านมาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬากับกระทรวงวัฒนธรรมต่างเดิน
ไปในลักษณะคูข่ นานแต่ยงั ไม่เจอกัน จริงๆ
แล้วทรัพยากรในท้องถิ่นเรามีเยอะมาก
แต่เรายังไม่ได้เอามาท�ำเป็นมูลค่าเพิ่ม การ
บริหารจัดการ การสร้างคน ไม่ใช่แค่พิทักษ์
รักษาอย่างเดียว ถ้าคิดแต่พิทักษ์รักษา
อย่างเดียวจะมีอาการที่ไปคิดว่าเป็นของ
ของฉัน ผมคิดว่าเราต้องเรียนรูใ้ นการแชร์กนั
ด้วยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เรื่องของ
หนังใหญ่ซงึ่ เป็นเรือ่ งทีเ่ รามีวาทะกับเพือ่ นบ้าน
อย่างเขมรว่าใครมีมาก่อน ผมคิดว่าเมือ่ จะมี
ประชาคมอาเซียนแล้ว เราต้องเข้าใจถึงการ
มีวัฒนธรรมร่วม”
แม้การแลกเปลี่ยนในวงเสวนาทาง
วิชาการจะจบลงโดยไร้ข้อสรุป แต่จะเห็น
ได้ว่าข้อถกเถียงส่วนใหญ่ในวงเสวนานั้นมี
จุดร่วมทีส่ ำ� คัญอยูป่ ระการหนึง่ คือการพูดถึง
การท่องเที่ยว ในฐานะ สิ่งจ�ำเป็น ซึ่งผูกพัน
อยู่กับนโยบายรัฐ ผลก็คือการไม่ตั้งค�ำถาม
ถึง ความจ�ำเป็น ของ การท่องเที่ยว ทั้งๆ ที่
ในอีกมุมหนึ่งตัว การท่องเที่ยว นั้นก็เป็น
วัฒนธรรม ทีถ่ กู สร้างขึน้ จึงมีนยิ ามทีไ่ หลเลือ่ น
เคลือ่ นไหวไปตามบริบทของสถานที,่ เวลา,
ชนชัน้ และปัจจัยอืน่ ๆ วัฒนธรรมการท่องเทีย่ ว
จึงมีลกั ษณะของการครอบง�ำเพือ่ ให้เกิดการ
ยอมรับ เพราะเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือชิน้ ส�ำคัญ
ทีช่ ว่ ยทลายก�ำแพงทีข่ วางกัน้ กลไกการตลาด
ซึ่งต้องการเพิ่มจ�ำนวนของผู้บริโภค
ดังนัน้ การตระหนักใน การอนุรกั ษ์ความ
แตกต่างของมรดกทางวัฒนธรรม ในฐานะ
คุณค่า มูลค่า ซึง่ เป็นจุดขายและแนวโน้มใหม่
ในดวงใจของผูบ้ ริโภคการท่องเทีย่ ว ในอีก
มุมหนึ่งมันจึงเป็นเรื่องของการส่งเสริม
การตลาดเพื่อรักษา ความยั่งยืน ของ
วัฒนธรรมการท่องเที่ยว หรือเปล่า ?

