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บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ตังแต่
้ ปี 1990 เป็ นต้ นมา การท่องเที่ยวได้ ก้าวสูก่ ารเป็ นระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง

5

เต็มตัว ด้ วยการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการสือ่ สารได้ เข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อ
การท่องเที่ยว โดยเป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ร้ ูจกั
ในขณะที่การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ สง่ ผลในทางบวกคือช่วยนําเสนอข้ อมูลแหล่ง

5

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเดินทางที่มีคณ
ุ ค่า เกิดการเคลื่อนไหลของ
นักท่องเที่ยว และสร้ างเม็ดเงินจํานวนมหาศาล แต่ก็ได้ สง่ ผลกระทบทางลบต่อแหล่งท่องเที่ยวหลาย
ด้ าน โดยเฉพาะด้ านสิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของท้ องถิ่นนันๆ
้ จากบทความของ Sharpley
(2009-2010: 3) กล่าวว่ารูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Mass Tourism เป็ นการทําลายวิถีชมุ ชน ละลาย
วัฒนธรรมท้ องถิ่น ก่อให้ เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้ อม เช่นเดียวกับบทความในจุลสารวิชาการ
5

อิเล็กทรอนิกส์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551: ออนไลน์)
ระบุวา่ “แม้ อตุ สาหกรรมท่องเที่ยวจะให้ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเป็ นมูลค่าสูง และให้ ประโยชน์แก่สงั คม
หลายด้ าน แต่ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มุง่ เน้ นแต่ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ระยะสัน้ ขาดการควบคุมและการกําหนดทิศทางการพัฒนา ก็ได้ กอ่ ให้ เกิดผลกระทบทางลบ ทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม” โดยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศไทย
มีสภาพเสื่อมโทรม เช่น การทําลายทรัพยากรเพื่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างเพื่อการท่องเที่ยว ปริมาณขยะมูล
ฝอยเพิ่มขึ ้น สัตว์ป่าถูกรบกวนจากการท่องเที่ยว ส่วนปั ญหาด้ านวัฒนธรรมและความเป็ นอยูข่ อง
ชุมชนได้ รบั ผลกระทบคือ การเปลีย่ นแปลงของวิถีชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของชุมชน
ท้ องถิ่นจากความเป็ นดังเดิ
้ มไปสูร่ ูปแบบใหม่ วิถีการดํารงชีวิตของชุมชนท้ องถิ่นถูกรบกวน และเกิด
การทําลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทงโดยเจตนาและไม่
ั้
เจตนา ส่วนผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ เกิดปั ญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการภายนอกและชุมชนท้ องถิ่นเป็ นต้ น

2

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจึงได้ เกิดมาตรการแก้ ไข เมื่อครัง้ มีการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้ อม
โลก หรื อ “Earth Summit” เมื่อปี พ.ศ. 2535 ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล หลายภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ ผลักดันให้ เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประการ ประกอบด้ วยการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ การตอบสนององค์ความรู้ของตลาดท่องเที่ยว และการพัฒนา
บุคลากรที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการท่องเที่ยว ซึ่งกระแสการพัฒนาทัง้ 3 ประการข้ างต้ น ได้ สง่ ผลต่อ
การปรับตัวของระบบการท่องเที่ยว ระบบการจัดการและการแสวงหาการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
(Alternative Tourism) เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการและทดแทนการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม
(Conventional Tourism) แบบเดิมๆ ที่เคยปฏิบตั ิกนั มา ดังนัน้ จึงมีการเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ โดยมีชื่อเรี ยกอย่างหลากหลาย เช่น Green Tourism, Bio Tourism, Conservation
Tourism, Responsible Tourism, Community Based Tourism และ Sustainable Tourism การ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551: ออนไลน์)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวได้ ให้ ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
ประเด็นสําคัญเช่น องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) กล่าวว่าต้ องเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
สนองความจําเป็ นของนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว พร้ อมมีการปกป้องรักษาและจัดการทรัพยากร
ที่สามารถคงความเป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อมได้ ในระยะยาว ส่วนการประชุม
5

นานาชาติด้านสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาแบบยัง่ ยืน “GLOBE’ 90 Conference เมือ่ ปี ค.ศ. 1990 ณ
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กล่าวว่าต้ องมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆ ทรัพยากร
ท่องเที่ยวไว้ ให้ อนุชนรุ่นหลัง ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป็ นการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองความจําเป็ นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้ วย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552)
5

นิตยสารท่องเที่ยวทําหน้ าที่ในการเสนอเนื ้อหาเพื่อเชิญชวนให้ ผ้ อู า่ นออกเดินทาง ด้ วยการให้

5

ข้ อมูลที่มปี ระโยชน์และภาพสวยงาม แต่นิตยสารก็ยงั มีปัญหาในการทําหน้ าที่ดงั กล่าวคือ ขาดการให้
ข้ อมูลด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม การปฎิบตั ิตวั เป็ นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ จาก

3

สรุปรายงานการประชุม The Global E-Conference and Summer Speaker Series on The Role of
Development Communication in Sustainable Tourism เมื่อปี 2006 (World Bank Development
5

Communication Division, USAID และ UNWTO, 2006: ออนไลน์ ) พบว่าเนื ้อหาในนิตยสาร
5

5

ท่องเที่ยวนําเสนอเนื ้อหาเฉพาะความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว โดยมิได้ กล่าวถึงความอ่อนไหวทาง
วัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ผ้ ไู ปเยือนต้ องตระหนัก และรับรู้วา่ กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวกําลังทํา
นันอาจส่
้
งผลกระทบต่อวิถีชมุ ชนอันเปราะบางได้ ดังนันนิ
้ ตยสารท่องเที่ยวต้ องนําเสนอเนื ้อหาเพื่อ
สร้ างการรับรู้เรื่ องพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว
เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ดังนันภาคส่
้
วน
ที่เกี่ยวข้ องจึงให้ การสนับสนุนด้ วยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และการบริ การต่างๆ
นิตยสารท่องเที่ยวจึงเป็ นหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยว ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องการศึกษา
บทบาทของนิตยสารท่องเที่ยวในการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยการ
เกิดขึ ้นของนิตยสารท่องเที่ยวไทยนัน้ ระวีวรรณ ประกอบผล (2530: 189) ระบุไว้ ในรายงานการวิจยั
เรื่องนิตยสารไทยว่า นิตยสารท่องเที่ยวฉบับแรกของไทย ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2503 ในชื่อ อนุสาร อ.
ส.ท. อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาติ หลังจากการเกิดขึ ้นของอนุสาร อ.ส.ท. ก็มีนิตยสารท่องเที่ยวหลายฉบับอีกมากมาย โดยมี
ลักษณะเนื ้อหาที่หลากหลาย ทังรู้ ปภาพประกอบ การออกแบบ รูปเล่ม เพื่อตอบสนองกลุม่ เป้าหมายที่
ต่างกัน เช่น เพื่อนเดินทาง เที่ยวรอบโลก Trips Honeymoon and Travel Nature Explorer
anywhere Voyage Postcard Travel Guide หรือ Barefoot เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังปรากฏนิตยสาร
ท่องเที่ยวแจกฟรี (Free Copy) ซึ่งมีข้อได้ เปรียบในเรื่องราคา ทว่าเนื ้อหาสาระ รวมถึงการออกแบบ
รูปเล่มไม่ได้ แตกต่างจากนิตยสารท่องเที่ยวบนแผงแต่อย่างใด อาทิ Go. I Style Weekend IN
Thailand Lady Journey Tourism Unbound และ Khaosaner เป็ นต้ น
การนําเสนอเนื ้อหาเพื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลที่ครอบคลุม
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ ความรู้อย่างครบถ้ วนและสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องให้ แก่
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ผู้อา่ น นอกจากความรู้ด้านการอนุรกั ษ์ แล้ ว นิตยสารต้ องกระตุ้นให้ ผ้ อู า่ นตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรท่องเที่ยว แนะนําพฤติกรรมการอนุรักษ์ อย่างถูกต้ องเพื่อไม่เป็ นการทําลายแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งพฤติกรรมเชิงอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวนันจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ ต้ องอาศัยปั จจัย 3 ประการ ได้ แก่ ทัศนคติ
ที่ดีตอ่ พฤติกรรมเชิงอนุรักษ์ การได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ าง หรือมีเพื่อนปฎิบตั ิร่วมกัน และ
มีความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมนันได้
้ ทังนี
้ ้เนื ้อหาที่แสดงถึงการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต้ องมี
5

ลักษณะแสดงเหตุผลในการปฏิบตั ิ และแสดงให้ เห็นว่าเป็ นหน้ าที่ของพลเมืองในการเป็ นนักท่องเที่ยว
2

อย่างรับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ให้ ความเคารพต่อกฎระเบียบ
ท้ องถิ่น (Standford, 2006: ออนไลน์) ส่วนทัศนคติของนักท่องเที่ยวมีความคล้ อยตามเนื ้อหาสารใน
ลักษณะสร้ างการตระหนักรู้ในทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว การอนุรกั ษ์ การลดผลกระทบต่อพืชพันธุ์
ต่างๆ และวัฒนธรรมท้ องถิ่น (Reigner, 2008: ออนไลน์) ขณะที่นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเที่ยว รองลงมาคือ เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ ้นกับ
นักท่องเที่ยวเอง (Beeton et al., 2005: ออนไลน์) นอกจากนี ้ Yilmaz (2008: ออนไลน์ ) กล่าวเสริมว่า
2

2

2

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน นิตยสารต้ องมีบทบาทในการให้ ความรู้และตระหนักในเรื่ อง
การอนุรักษ์ เพราะการที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนันล้
้ วนมีผลกระทบต่อพื ้นที่
เหล่านันทั
้ งสิ
้ ้น สื่อต้ องนําเสนอให้ นกั ท่องเที่ยวเห็นความสําคัญวัฒนธรรมท้ องถิ่น รวมถึงการปกป้อง
และร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวนันๆ
้ ให้ เกิดความยัง่ ยืน
จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วจิ ยั ทําการศึกษาเนื ้อหาในนิตยสารท่องเที่ยวจํานวน 3
ฉบับ ได้ แก่ อนุสาร อ.ส.ท. นิตยสารท่องเที่ยวที่ครองตลาดมาอย่างยาวนาน ภายใต้ การดูแลของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Nature Explorer นิตยสารท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การเดินทางด้ วยหัวใจ
อนุรักษ์ และหนีกรุง นิตยสารท่องเที่ยวแจกฟรี หนึ่งทางเลือกการเดินทางของหนุ่มสาวรุ่นใหม่โดยมี
ปั ญหานําวิจยั ดังนี ้
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ปั ญหานําวิจยั
1. การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวครอบคลุม
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้ องอย่างไร
2. การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวมีความ
สอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนอย่างไร
3. การสร้ างเนื ้อหาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวของกองบรรณาธิการ
ประกอบด้ วยปั จจัยใดบ้ าง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. ศึกษาการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวที่มคี วาม
สอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน
3. ศึกษาปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกองบรรณาธิการ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษานิตยสารท่องเที่ยว ประกอบด้ วย อนุสาร อ.ส.ท. Nature Explorer และ
หนีกรุงเริ่ มตังแต่
้ ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2555 รวมทังหมด
้
99 ฉบับ
โดยเริ่มศึกษาจากข้ อมูลตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็ นปี ที่ ททท. จัดทําโครงการปฎิญญารักษา
5

สิ่งแวดล้ อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรับรู้ และ
ตระหนักต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้น ภายใต้ แนวคิด 7 Greens (Seven Greens Concept) หลังจากการเกิดขึ ้น
ของโครงการปฎิญญารักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน นิตยสารท่องเที่ยวได้ นําเสนอ
เนื ้อหาตอบรับแนวคิดดังกล่าวอย่างไร ผู้วิจยั จึงได้เลือกศึกษาจาก อนุสาร อ.ส.ท. ซึ่งถือเป็ นนิตยสาร
5

ท่องเที่ยวที่มกี ารจําหน่ายอย่างยาวนาน โดย ททท. เป็ นผู้จดั ทํา นิตยสาร Nature Explorer นิตยสาร
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ท่องเที่ยวที่เน้ นเนื ้อหาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิตยสารแจกฟรี หนีกรุง นิตยสารท่องเที่ยวทางเลือก
ของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่ต้องการปลีกตัวเองจากเมืองใหญ่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนยังต่างจังหวัด โดย
ศึกษาการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่สอดคล้ องกับแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน และปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของบรรณาธิการบริหารและกองบรรณาธิการด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
นิย ามศัพท์
เนื ้อหาเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน หมายถึง การสือ่ ข้ อความและภาพการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนในเชิงโน้ มน้ าวใจไปยังผู้รบั สารให้เกิดการตระหนัก และปฏิบตั ิตามคําแนะนํา เพื่อรักษา
ทรัพยากรท่องเที่ยว ผ่านบทความ ข่าวกิจกรรม บทบรรณาธิการหรือบทความเชิงโฆษณา
เนื ้อหาเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่มีความสอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน
หมายถึง การสื่อข้ อความในนิตยสารท่องเที่ยว ทีป่ ระกอบด้ วยความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิงและความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม เพื่อการนําเสนอเนื ้อหาส่งเสริมพฤติกรรมของ
ผู้อา่ นในเชิงอนุรกั ษ์ ลดผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
้
วฒ
ั นธรรม และวิถีชมุ ชน
ปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ที่
ประกอบขึ ้น นําไปสูก่ ารออกแบบสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาย เช่น นโยบายของบรรณาธิการ
ทัศนคติของนักเขียน แหล่งข้ อมูลที่ได้ รบั เพื่อเอื ้อต่อการสร้ างเนื ้อหา ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ให้ ความสําคัญต่อความเสมอภาคระหว่าง
ชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรมของคนทังในรุ
้ ่นปั จจุบนั จนถึงในอนาคต และสร้ างประการณ์ท่ี
มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว เป็ นการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่นกั ท่องเที่ยวเป็ นผู้ใช้ ทรัพยากรมาเป็ น
นักท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ ทรัพยากรเพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างยาวนาน
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ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่นําไปสูพ่ ฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวของผู้อา่ น
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลในเชิงปฎิบตั ขิ องผู้อา่ น
3. เพื่อสร้ างการตระหนักรู้ถงึ ความสําคัญของการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนที่สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้อา่ นของนิตยสารท่องเที่ยว

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่อง การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งเป็ นประเด็นที่สําคัญต่างๆ ดังนี ้
1. ที่มาของแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนและสถานการณ์ในปั จจุบนั
2. ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3. ลักษณะของการท่องเที่ยวที่มีความยัง่ ยืน
4. ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
5. การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในบริบทของการสื่อสาร
6. ปั ญหาการสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
7. แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
- ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน (Theory of Planned Behavior)
- แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร
- แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสารท่องเที่ยว
- แนวคิดการบรรณาธิกรณ์นิตยสาร
ที่มาของแนวคิดการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนและสถานการณ์ ในปั จจุบัน
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ เกิดขึ ้นมาเป็ นเวลากว่าสองทศวรรษแล้ ว หลังจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของทัว่ โลกกลายเป็ นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว เกิดการขยายตัวของภาค
ท่องเที่ยวในวงกว้ าง ก่อให้ เกิดธุรกิจท่องเที่ยวใหญ่น้อยมากมาย จัดเป็ นฟั นเฟื องชิ ้นสําคัญที่มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจ แต่การขยายตัวด้ านธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วนี่เอง จึงได้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมและความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและวิถีชีวิตผู้คน Sharpley (2009-2010) กล่าวว่าด้ วย
5

สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น จึงได้ เกิดการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ขึ ้นในช่วงปลายยุค 1980 อย่างแพร่หลาย
5
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อาทิ Green Tourism Eco Tourism หรือ Responsible Tourism จนย่างเข้ าสูต่ ้ นยุค 1990 ประเด็น
เรื่องผลกระทบด้ านลบจากการท่องเที่ยวและแนวคิดการท่องเที่ยวทางเลือกได้ ถกู นํามาปรับใหม่จน
กลายเป็ นการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนขึ ้น
ในการประชุม

Rio Earth Summit เมื่อปี 1992 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ ถกู ยกเป็ น

ประเด็นสําคัญในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม เมือ่ ได้ รบั การบรรจุใน Agenda 21 โดยที่
ประชุมได้ ร่วมกันกําหนดหลักสําคัญของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนว่า ต้ องครอบคลุม 3 ด้ าน ดังนี ้
(United Nations Environment Programme, 2005: ออนไลน์ )
2

1. ความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ ด้ วยการสร้ างความมัง่ คัง่ มัน่ คงทางเศรษฐกิจให้ แก่สงั คมทุก
ระดับ ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ภาคส่วนสามารถการดําเนินธุรกิจได้ อย่างเสรี และ
คํานึงถึงความเป็ นไปได้ ในระยะยาว
2. ความยัง่ ยืนทางสังคม ด้ วยการให้ ความสําคัญกับความเสมอภาค เท่าเทียมกันในทุก
ระดับ ไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ดโอกาส การแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะชุมชน เน้ นการ
สร้ างความยัง่ ยืนแข็งแกร่งให้ แก่ชมุ ชน เพื่อต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงที่มาพร้ อมระบบทุน
จากสังคมเมือง เป็ นต้ น
3. ความยัง่ ยืนทางระบบนิเวศ ด้ วยการวางแผนและการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะ
ทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ ด้ วยหลักปฏิบตั ทิ ่ีชดั เจนในการลดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ
กระแสการพัฒนาทัง้ 3 หลักการข้ างต้ น ได้ สง่ ผลต่อการปรับตัวของระบบการท่องเที่ยวและ
ระบบการจัดการท่องเที่ยวในการแสวงหาการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ (Alternative Tourism) เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการและทดแทนการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม (Conventional Tourism)
แบบเดิมๆ ที่เคยปฏิบตั ิกนั มา ดังนันจึ
้ งมีการเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ โดยมีชื่อเรียก
อย่างหลากหลาย เช่น Green Tourism, Bio Tourism, Conservation Tourism, Responsible
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Tourism, Community Based Tourism และ Sustainable Tourism หรือการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551)
หลังจากเกิดกระแสการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ ถกู นําไปใช้
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทัว่ โลกอย่างแพร่หลาย เช่น อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมสําคัญๆ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบการตลาด
ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และตัวนักท่องเที่ยวเอง โดยอิงการนําไปใช้ ในเชิงปฏิบตั ิ ด้ านองค์
ความรู้ทางทฤษฎีกไ็ ด้ รบั การขยายไปยังสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานแนวคิดการท่องเที่ยวให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน จากการสร้ างระบบการจัดการ กลยุทธ การวางแผนที่สอดคล้ องกับแนวคิด นําไปสูก่ ารสร้ าง
ความรู้ ทักษะ และการปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ (Sharpley, 2009-2010: ออนไลน์)
5

2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ขานรับแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาต่อ โดยจัดทําโครงการ
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ปฎิญญารักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนขึ ้น ภายใต้ แนวคิด 7 Greens (Seven Greens
Concept) (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552: ออนไลน์) ใน พ.ศ. 2551 เป็ นโครงการที่จดั ขึ ้นอย่าง
5

2

5

เป็ นรูปธรรม อาทิโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทําฐานข้ อมูลสินค้ าการท่องเที่ยว
ที่การบริ หารจัดการโดยคํานึงถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวรับรู้ และตระหนักต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้นและเป็ นแนวทางในการนําไปปฏิบตั ิร่วมกัน ในการ
วางแผนพัฒนาให้ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เกิดความยัง่ ยืนและทรงคุณค่าไว้ นานที่สดุ โดยครอบคลุม
ทรัพยากรท่องเที่ยว 3 ประเภท (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา, 2548) ได้ แก่
5

5

1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ มี
5

สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่สวยงาม เช่น นํ ้าตก นํ ้าพุร้อน ภูเขา ทุง่ หญ้ า เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ ทะเล ชายหาด เป็ นต้ น
2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็ นทรัพยากรท่องเที่ยว
5

ที่มนุษย์สร้ างขึ ้นตามประโยชน์ของมนุษย์เอง ทังที
้ ่เป็ นมรดกในอดีต และได้ สร้ างเสริมใน
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ปั จจุบนั ซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา เป็ นสิ่งที่แสดงถึง
อารยธรรมและความเจริญก้ าวหน้ าของท้ องถิ่นในอดีต และเหลือเป็ นมรดกตดทอดมายัง
ชนรุ่นหลังอย่างไรบ้ าง เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย ภาพเขียน
โบราณ พระพุทธรูปโบราณ เป็ นต้ น
3. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็ นทรัพยากรท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ างขึ ้นใน
5

รูปแบบของการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมแต่ละกลุม่ ชนที่มีความแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดยยึดถือปฏิบตั ิสืบทอดต่อกันมา เช่น ประเพณีสงกรานต์
งานบุญบังไฟ
้ การละเล่นพื ้นบ้ าน ดนตรีพื ้นเมือง งานหัตถกรรมพื ้นเมือง ชุมชนเก่าริม
แม่นํ ้า เรื อนแพ ไร่สวน วิถีชีวติ อัธยาศัยไมตรีของผู้คนถิ่นต่างๆ เป็ นต้ น
ความหมายของการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) จัดเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development) (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552: 27) นักวิชาการด้ านการท่องเที่ยว
ได้ ให้ ความสนใจเรื่ องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนกันมากขึ ้น เนื่องจากความตื่นตัวด้ านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวที่หนั มานิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มีผ้ นู ิยามความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนไว้ หลายทัศนะ อาทิ
องค์การ Eastern Caribbean States (OECS) (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552: 27) กล่าวว่า
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน หมายถึง การใช้ ประโยชน์สงู สุดในทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาประเทศ โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเสมอภาคและการเลี ้ยงดูตนเอง เพื่อสร้ างประสบการณ์
ที่ดใี ห้ แก่ผ้ มู าเยือน และเป็ นการปรับปรุงคุณภาพชีวติ โดยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ าย ทังภาครั
้
ฐ
เอกชน และชุมชนในท้ องถิ่นนันๆ
้
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การประชุมนานาชาติด้านสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาแบบยัง่ ยืน GLOBE’ 90 Conference

5

นิยามว่า เป็ นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็ นเจ้ าของ ท้ องถิ่น
ในปั จจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้ วย การท่องเที่ยวนี ้มี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเป็ น ทางเศรษฐกิจสังคม และความ
งามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้ วย
Hall และ Lew (1998: 75) เสนอแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนไว้ วา่ เป็ นการให้ ความสําคัญ
ในการสร้ างประโยชน์สงู สุด และสร้ างความสอดคล้ องกันระหว่างนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้ อม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552: 27) ได้ นิยามความหมายตาม

5

5

5

ราชบัณฑิตยสถาน โดยให้ คาํ จํากัดความว่า เป็ นการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความ
จําเป็ นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญ
ฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ ได้ นานที่สดุ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ
และใช้ เป็ นประโยชน์ได้ ยาวนานที่สดุ
กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ให้ ความสําคัญต่อความ
เสมอภาคระหว่างชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรมของคนทังในรุ
้ ่นปั จจุบนั จนถึงในอนาคต และ
สร้ างประการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว เป็ นการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่นกั ท่องเที่ยวเป็ นผู้ใช้
ทรัพยากรมาเป็ นนักท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ ทรัพยากรเพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างยาวนาน
ลักษณะการท่ องเที่ยวที่มีความยั่งยืน
Mowforth และ Munt (2003: 98-105) ได้ อธิบายลักษณะการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดย
แบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้
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1.

ความยัง่ ยืนทางนิเวศวิทยา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนันแต่
้ ละพื ้นที่ต้องมี

การคํานวณความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ทว่ามักเป็ นไปโดยการสมมติเอง หรือคาดคะเน
โดยปราศจากมาตรวัดที่ชดั เจน
2.

ความยัง่ ยืนทางสังคม แสดงถึงความสามารถของชุมชนในการจัดการด้ านการปรับตัว

หรือการซึมซับสภาวะแวดล้ อม ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และเพื่อสานต่อระบบของชุมชนต่อไป
โดยการปรับตัวในระบบโครงสร้ าง และการสร้ างความสัมพันธ์เพื่อลดความแตกแยก สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่กบั สิ่งแวดล้ อมของท้ องถิ่นได้ โดยไม่ทําลาย
3.

ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรม การปรับตัวของวัฒนธรรมชุมชนต่อการมาเยือนของ

นักท่องเที่ยวต่างถิ่น ผู้นําพามาซึ่งวัฒนธรรมใหม่แสดงออกจากพฤติกรรม ขนบธรรมเนียมจากต่างถิ่น
และอิทธิพลทางวัฒนธรรมไหลบ่ามาจากนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนันชุ
้ มชนต้ องมีหลักใน
การควบคุมผลกระทบดังกล่าว ประกอบด้ วยพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตวั ต่อ
สิ่งแวดล้ อมชุมชน และทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงมาตรการการรับมือป้องกันต่อ
ผลกระทบที่เกิดต่อชุมชน
4.

ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ คือการที่ชมุ ชนสามารถสร้ างรายได้ จากการท่องเที่ยวได้

ความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจไม่ใช่การแสดงศักยภาพของระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หากแต่เป็ นการ
แสดงถึงความสามารถในการผลิต ดังนันชุ
้ มชนคือผู้ได้ รับผลประโยชน์มากที่สดุ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การสร้ างและควบคุมความยัง่ ยืนมากกว่าปั จจัยด้ านอืน่ ๆ
5.

มิตดิ ้ านการศึกษา คือการให้ ความรู้แก่ชมุ ชน สร้ างองค์ความรู้เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิง่ แวดล้ อม เพื่อนําไปสูค่ วามเข้ าใจในระบบนิเวศ ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการรักษาให้ ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความยัง่ ยืน รวมถึงการให้ ข้อมูลด้ านการอนุรกั ษ์
และการพัฒนาที่ถกู ต้ องแก่นกั ท่องเที่ยว สร้ างทัศนคติการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้ เกิดขึ ้น
6.

การมีสว่ นร่วมของชุมชน เป็ นหัวใจหลักของแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน คือการ

ให้ คนในชุมชนหรื อผู้เป็ นเจ้ าของพื ้นที่ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการควบคุมและพัฒนาพื ้นที่ของตนอย่าง
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เต็มที่ สามารถแสดงความคิดเห็นและดําเนินงานอย่างเป็ นอิสระ เป็ นผู้มีอํานาจในการควบคุมและใช้
ทรัพยากรท้ องถิ่นด้ วยตัวเอง
7.

มิติด้านการอนุรักษ์ ต้ องมีความต่อเนื่องและมีวิธีการปฎิบตั ิที่หลากหลาย มีความ

เหมาะสมต่อระบบนิเวศของพื ้นที่นนๆ
ั ้ และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
นอกจากนี ้ Swarbrooke (1998: 78) ให้ ความเห็นว่ามิตทิ งหมดที
ั้
่กล่าวมาข้ างต้ นต้ องทํางาน
สอดประสานกันอย่างสมดุลและมองภาพแบบองค์รวมในทิศทางของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
เช่นเดียวกับคูม่ ือการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) อธิบายว่าลักษณะของการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนนันต้
้ องมีความต่อเนื่องและสมดุลอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประกอบด้ วย
1. คุณภาพ (Quality)
1.1 คุณภาพของประสบการณ์จากการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Quality of
Experiences)
1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยว (Quality of Life)
2. ความต่อเนื่อง (Continuity)
2.1 ความต่อเนื่องยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (Continuity of Natural
Resources and Environment)
2.2 ความต่อเนื่องของทรัพยากรวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน (Continuity of Cultural
Resources and Environment)
3. ความสมดุล (Balance)
3.1 ความสมดุลระหว่างความต้ องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับความต้ องการของ
ชุมชนท้ องถิ่น และขีดความสามารถรองรับ (Carrying Capacity) ของทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้ อม
3.2 ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้ รับในปั จจุบนั กับประโยชน์ที่พึงจะได้ รับในอนาคต
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จากนิยามข้ างต้ น ผู้วจิ ยั ได้ สรุปลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโดยให้ ความสําคัญต่อ
ชุมชนและนักท่องเที่ยวในประเด็นต่อไปนี ้
1. ให้ ความรู้และสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจัดเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สําคัญของแหล่งท่องเที่ยว หากธรรมชาติ
และระบบนิเวศได้ รบั ผลกระทบจากการใช้ ประโยชน์ ย่อมมีผลต่อธรรมชาติโดยตรง ทังความเสื
้
อ่ ม
โทรมและถูกทําลายด้ อยคุณค่าลง ดังนันการให้
้
ความรู้และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการปกป้องรักษา
สิ่งแวดล้ อม และสร้ างจิตสํานึกที่ดีแก่นกั ท่องเที่ยวด้ วยการปกป้องรักษา ไม่ทําลายสิ่งแวดล้ อมของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือน (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา, 2548) โดยจัดทําโปรแกรมสือ่ ความหมายต่างๆ เช่น
การจัดศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว เพื่อให้ บริการข้ อมูลสําคัญทังแผ่
้ นพับ คูม่ ือการเดินศึกษาธรรมชาติ
นิทรรศการ แผ่นป้ายบรรยายตามจุดต่างๆ จัดให้ มเี ส้ นทางเดินเท้ า หรือเดินเส้ นทางป่ าที่ให้
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย รวมทังการฝึ
้
กอบรมเจ้ าหน้ าที่นําทาง มัคคุเทศก์ให้ มคี วามชํานาญในการ
ให้ ความรู้หรือนําทางแก่นกั ท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมที่เปิ ด
โอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล
ปลูกป่ าชายเลน สร้ างโป่ งให้ ช้างป่ าเพื่อเป็ นแหล่งอาหาร การพักโฮมสเตย์ของชาวบ้ าน การเข้ าร่วม
ขบวนแห่ปอยส่างลอง เป็ นต้ น นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวยังได้ ใกล้ ชิดธรรมชาติ และวัฒนธรรมมากที่สดุ
เป็ นการกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าใจความสําคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว เพื่อนําไปสูก่ ารตระหนัก
ถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ ในที่สดุ
2. ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชน
วัฒนธรรมและประเพณีเป็ นเรื่องของความเชื่อและมีอตั ลักษณ์เฉพาะถิ่นแตกต่างกัน
ดังนัน้ จึงควรมีการเผยแพร่ความรู้ ประวัตคิ วามเป็ นมา ความสําคัญ การอนุรกั ษ์ ให้ นกั ท่องเที่ยวได้
เข้ าใจ (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา, 2548) ด้ วยการจัดทําคูม่ อื แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ วิดทิ ศั น์
นําเสนอข้ อมูล ข้ อควรปฏิบตั ิ คําแนะนํา ต่อนักท่องเที่ยวได้ ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ อง เพื่อไม่สร้ าง
ผลกระทบทางลบแก่วฒ
ั นธรรมและวิถีของชุมชนโดยไม่เจตนา นอกจากปฏิบตั ติ วั อย่างเคารพต่อ
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สถานที่แล้ ว นักท่องเที่ยวต้ องเปิ ดใจเรียนรู้วิถีชมุ ชนด้ วยตนเอง ทังจากการสนทนากั
้
บคนในท้ องถิ่น
การสังเกต และเข้ าร่วมกิจกรรมที่ชมุ ชนจัด (ชนัญ วงษ์ วภิ าค, 2547) ยกตัวอย่าง การพักโฮมสเตย์
โดยท้ องถิ่นจัดหาที่พกั และอาหารไว้ รองรับ ทําให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ใกล้ ชิดกับความเป็ นอยู่ ซึมซับราก
ของคนในท้ องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ การสนับสนุนสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมือง ด้ วยการอุดหนุนงานฝี มือของชาวบ้ าน
เพราะงานหัตถกรรมพื ้นเมืองเป็ นภูมปิ ั ญญาที่สบื ทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังนันการสนั
้
บสนุนสินค้ า
เหล่านี ้ช่วยเผยแพร่งานฝี มือไปยังสังคมภายนอกได้ รับรู้ และเพิ่มรายได้ ให้ แก่ชมุ ชนอีกด้ วย
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนท้ องถิ่น
การเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ มสี ว่ นร่วมในการจัดการท้ องถิ่นของตัวเอง มีบทบาท
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้ องถิ่น เช่น การสร้ างอาชีพและรายได้ เกิดความสามัคคี
ความรักในถิ่นกําเนิด ช่วยฟื น้ ฟูและสืบทอดให้ ประเพณีประจําถิ่นคงอยู่ ช่วยในการพัฒนา ปรับปรุง
และรักษาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา, 2548) ด้ วยการที่ชมุ ชนต้ องประเมินศักยภาพ
ของทรัพยากรที่มีในการรองรับนักท่องเที่ยว หรือขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)
เช่น การจํากัดโฮมสเตย์ เพื่อไม่ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาในพื ้นที่มากจนเกินไป การยกเลิกจุดดํานํ ้าในบาง
ฤดูกาลเพื่อให้ ปะการังฟื น้ ตัว เป็ นต้ น รวมถึงการจัดอบรมคนในท้ องถิ่นให้ เป็ นไกด์หรือมัคคุเทศก์นํา
เที่ยว การเปิ ดร้ านจําหน่ายสินค้ างานฝี มือ หรือผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ ในพื ้นที่ให้ นกั ท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มรายได้ และปรับปรุงชีวิตความเป็ นอยู่คนในชุมชนให้ ดีขึ ้นได้
4. เพิ่มประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (

2548: 138) ให้ ความหมายของนักท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพว่า มนุษย์

มีความใคร่ร้ ู เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็น และแสวงหาสิ่งที่สวยงามที่ให้ ความสุขความเพลิดเพลิน
ดังนันนั
้ กท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพต้ องมีลกั ษณะกระตือรือร้ นในการแสวงหาข้ อมูลและประสบการณ์
ใหม่ๆ เช่น ใฝ่ หาข้ อมูลความรู้ของสถานที่ปลายทาง ทําความเข้ าใจก่อนออกเดินทางเป็ นอย่างดี มี
จิตสํานึกที่ดีตอ่ การอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้ อม พักโฮมสเตย์ เลือกใช้ บริการจักรยาน
มากกว่ารถยนต์ เพื่อลดการใช้ พลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของแหล่ง
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ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ไม่ทิ ้งขยะ ไม่ขีดเขียนผนังถํ ้าหรือต้ นไม้ ไม่เก็บชิ ้นส่วนโบราณวัตถุติดตัวกลับ
บ้ าน ไม่นงุ่ กางเกงขาสันหรื
้ อเสื ้อสายเดีย่ วเมือ่ เข้ าเขตศาสนสถาน สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมและสร้ างปฎิ
สัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมทาง เช่น ร่วมกิจกรรมพายเรือคายัคเก็บขยะในลํานํ ้าเข็กกับทางรีสอร์ท ปล่อย
ปลาการ์ ตนู ลงทะเลร่วมกับกองทัพเรือ แนะนําเส้ นทางการเดินทางที่ประหยัดและปลอดภัยแก่เพื่อน
ร่วมทาง เป็ นต้ น
กิจกรรมข้ างต้ น เป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความพึงพอใจให้ แก่นกั ท่องเที่ยว และ
เป็ นอีกหนึ่งแรงในการช่วยรักษาสิ่งทรัพยากรท่องเที่ยวควบคูก่ นั ไปด้ วย
ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
1. ปั ญหาของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ ถกู นําไปใช้ ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย
แต่เมื่อได้ ศกึ ษาลงรายละเอียดมากขึ ้น กลับทําให้ พบปั ญหาในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1.1 ความซับซ้ อนของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวงจรท่องเที่ยว (Sharpley, 2009/2012)
ความยัง่ ยืนของทรัพยากรล้ วนขึ ้นอยู่กบั ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อมใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เริ่มตังแต่
้ นโยบายที่นําไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อม และปั จจัยสําคัญคือปั จจัยภายในของมนุษย์ และระบบระบบนิเวศ ปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนมี
ความซับซ้ อน การที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุและผลของความสัมพันธ์อนั ซับซ้ อนที่เกิดขึ ้น ย่อมเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาได้
1.2 ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวล้ วนขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นนั ้ การจะมองไปยังเป้าหมายร่วมกันนันขึ
้ ้นอยู่กบั ปั จจัย
เฉพาะบริ บทของแต่ละภาคส่วนซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งทําให้ กลายเป็ นอุปสรรคใหญ่
(Weaber, 2006: 23)
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ภาพที่ 1: ขอบเขตของการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน

ภาพแสดงขอบเขตของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Swarbrooke, 1999: 16) ประกอบด้ วยผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียในการท่องเที่ยว ตังแต่
้ องค์กรในระดับนโยบาย ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชุมชนและ
นักท่องเที่ยว ส่วนของการปฏิบตั งิ านเริ่มจากการร่างนโยบายและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ขอบเขตของ
ประเด็นที่การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต้ องคํานึงถึงคือการอนุรักษ์ ปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งหากลงรายละเอียดในการทํางานจริงๆ ประกอบด้ วยปั จจัยต่างๆ มากมาย ซึ่งขอบเขตทังหมด
้
ข้ างต้ นล้ วนมีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้ อน
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1.3 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง แนวทางการแก้ ปัญหา
สามารถใช้ ได้ ในบริ บทหนึ่ง เหมาะสําหรับระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงของสังคมที่มี
การเกิดขึ ้นตลอดเวลาจึงไม่สามารถตอบสนองต่อเครื่ องมือนันได้
้ ทงหมด
ั้
1.4 หลักการปฏิบตั ิเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้ อมไม่มีความชัดเจน เช่น
ลักษณะของนักท่องเที่ยวที่ดีหรื อนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมควรเป็ นอย่างไร
1.5 ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน (Jones, Selby และ Sterling, 2010) ส่วนใหญ่
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เช่น ขันตอนการ
้
ให้ ความรู้ การสร้ างการตระหนักรู้ด้านความยัง่ ยืน และขาดความเชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะด้ าน
2. แนวทางการแก้ ปัญหาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
Mowforth และ Munt (2003: 106-111) กล่าวว่าหลักปฏิบตั ิของแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนที่มีประสิทธิภาพต้ องประกอบด้ วยการให้ ความรู้ในเชิงทฤษฎี และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ปฏิบตั ิมีความสําคัญในการนําไปใช้ โดยเริ่มจากการตังสมมติ
้
ฐาน สร้ างเครื่องมือและนําไปปฏิบตั ิเพื่อ
ค้ นหาวิธีการที่มปี ระสิทธิภาพในการนําไปใช้ ให้ เกิดผลมากที่สดุ โดยได้ นําเสนอเครื่องมือและเทคนิค
เพื่อใช้ ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ดังนี ้
1. การควบคุมระบบอุตสาหกรรมด้ วยการออกกฎหมายควบคุมการทํางานของระบบ
อุตสาหกรรม โดยดึงภาครัฐในท้ องถิ่นเข้ ามามีสว่ นร่วม ซึ่งเป็ นผู้รับรู้ปัญหาและเป็ นตัวแทนของชุมชน
เพื่อทําความเข้ าใจตกลงยอมรับข้ อเสนอร่วมกัน โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีของชุมชน
2. เทคนิคในการแก้ ปัญหาและการมีสว่ นร่วม โดยให้ ชมุ ชนเข้ ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในการ
ร่วมกันสร้ างแนวทางการแก้ ปัญหาร่วมกัน เริ่มจากการทําความเข้ าใจอัตลักษณ์หรือทรัพยากรประจํา
ของท้ องถิ่นตัวเองก่อน สร้ างความตระหนักในคุณค่าที่มี และนําไปสูก่ ารวางแผนการจัดการร่วมกัน
3. เทคนิคในการจัดการนักท่องเที่ยวด้ วยการควบคุมความสามารถในการใช้ ทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การจํากัดพื ้นที่ในการท่องเที่ยวในเขตป่ าปิ ด ควบคุมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
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ลดการใช้ สง่ิ อํานวยความสะดวกต่างๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ เป็ นต้ น ด้ วยหวังว่าจะเป็ นการ
สร้ างพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ถกู ต้ องแก่นกั ท่องเที่ยว
4. การสร้ างจริ ยธรรมการท่องเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เป็ นหนึ่งในหลักการที่ถกู บรรจุอยู่ในการ
พัฒนาอย่างอย่างยัง่ ยืน เพราะการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเป็ นรูปแบบของการเข้ าไปใช้ ทรัพยากร
ท่องเที่ยว (Mowforth และ Munt, 2003: 84-86) ดังนันวาทกรรมเรื
้
่องจริยธรรมจึงถูกนํามาเชื่อมโยงกับ
การพักผ่อนในด้ านการอนุรกั ษ์ การตระหนักถึงคุณค่าของสิง่ แวดล้ อม ส่วน Weaber (2006) อธิบาย
ความสําคัญของความรับผิดชอบทางจริยธรรมการท่องเที่ยวว่าช่วยสะท้ อนถึงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่ถกู ต้ องให้ นกั ท่องเที่ยวปฏิบตั ิตามคําแนะนําเพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและวิถี
ชุมชน
5. การทําหน้ าที่ของสือ่ มวลชนโดยใช้ กระบวนการสือ่ สารเพื่อสร้ างการตระหนักรู้ การรับผิดชอบ
และชักชวนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ าถึงความหมายการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในเชิงปฏิบตั ิ (World
Bank Development Communication Division et al., 2006: ออนไลน์ ) ด้ วยการวางกลยุทธการ
5

สือ่ สารที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การตระหนักรู้อย่างสร้ างสรรค์ การสร้ างเครื อข่าย ลดความขัดแย้ ง
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับพื ้นที่และนักท่องเที่ยว เป็ นเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ส่วน Yilmaz (2008) กล่าวว่าสือ่ ต้ องให้ ความรู้และตระหนักในเรื่องการอนุรกั ษ์ เพราะการที่
นักท่องเที่ยวเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนันล้
้ วนมีผลกระทบต่อพื ้นที่ ดังนันสื
้ ่อต้ องนําเสนอให้
นักท่องเที่ยวเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมท้ องถิ่น รวมถึงการปกป้องและร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากร
ท่องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืน
การนําเสนอเรื่ องจรรยาบรรณการท่องเที่ยว สามารถทําเป็ นหลักปฏิบตั ิได้ ดังเช่นตัวอย่างคูม่ ือ
แนะนําการท่องเที่ยว ที่ให้ ข้อควรปฎิบตั ิอย่างถูกต้ อง โดยเนื ้อหาในคูม่ ือมีลกั ษณะดังนี (United
้
Nations Environment Programme, 2005: ออนไลน์)
5

1. เป็ นข้ อเขียนที่เขียนขึ ้นเพื่อจุดประสงค์แนะนํานักท่องเที่ยว
2. ใช้ คาํ ที่งา่ ยต่อการเข้ าใจและมีความหมายชัดเจน
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3. ใช้ ภาษาที่ให้ ความรู้สกึ เชิงบวก และแนะนําทางเลือกที่สร้ างสรรค์ให้ แก่
นักท่องเที่ยว
4. อ้ างอิงข้ อมูลด้ วยคําอธิบายที่เข้ าใจได้ ง่าย
5. บอกประโยชน์จากการปฏิบตั แิ ละข้ อแนะนําในการปรับปรุงพฤติกรรมให้ ดี
ยิ่งขึ ้นไป
6. เชื่อมโยงเข้ ากับการตลาดและศูนย์บริการข้ อมูล เพื่อความสะดวกของ
นักท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงการเดินทาง
การท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนในบริบทของการสื่อสาร
การสือ่ สารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดหรือชี ้นําพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและสร้ างการ
ตระหนักรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน Swarbrooke (1999) ได้ แบ่ง
ประเภทของสื่อในการท่องเที่ยว ดังนี ้
1.

สื่อการท่องเที่ยวโดยตรง คือสื่อที่นําเสนอเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เช่น คูม่ ือการ

เดินทาง รายการโทรทัศน์ท่องเที่ยว นิตยสารท่องเที่ยว คอลัมน์ท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์รายวัน
บทความบอกเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ท่องเที่ยว เป็ นต้ น
2.

สื่อการท่องเที่ยวทางอ้ อม ได้ แก่ สารคดีสตั ว์ป่า ภาพยนตร์ที่ใช้ สถานที่ท่องเที่ยวเป็ น

โลเคชัน่ ในการถ่ายทํา เป็ นต้ น
Swarbrooke (1999) ได้ อธิบายบทบาทของสือ่ มวลชนในการท่องเที่ยวไว้ วา่
1. ช่วยแบ่งปั นประสบการณ์การเดินทาง ให้ ความรู้ และทัศนะทางการท่องเที่ยว
2. แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆ
3. เป็ นแหล่งข้ อมูลในการออกแบบและวางแผนการท่องเที่ยวของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ต่างๆ (World Bank Development Communication Division et al., 2006:
ออนไลน์)
5
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4. สร้ างมูลค่าให้ แก่แหล่งท่องเที่ยว เช่น การสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ จากการบริการ
นักท่องเที่ยว
5. การโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสร้ างภาพการรับรู้ให้ แก่ผ้ รู ับสารได้ เห็น
ความสวยงาม เกิดจินตนาการก่อนออกเดินทาง
6. สร้ างผู้บริโภคกลุม่ ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเชิงการตลาด (Yilmaz, 2008: ออนไลน์ )
5

การทําหน้ าที่ของสือ่ มวลชนในการนําเสนอเนื ้อหาการท่องเที่ยวเป็ นในลักษณะการให้ ข้อมูล
การเดินทางและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ เกิดความประทับใจและเชิญชวนให้ ออก
เดินทาง หากสื่อมวลชนไม่ได้ ให้ ข้อมูลการเดินทางที่ถกู ต้ องหรือหลักปฎิบตั ิที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
หรือวัฒนธรรมชุมชนแก่ผ้ รู บั สาร อาจทําให้ เกิดผลกระทบทางลบต่อแหล่งท่องเที่ยวได้
ปั ญหาการสื่อสารการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
บทบาทการนําเสนอเนื ้อหาของนิตยสารท่องเที่ยวคือการนําเสนอข้ อมูลและภาพที่สวยงาม
การให้ บริ การและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว แต่อีกบทบาทหนึ่งที่ต้องการพบ
จากการทํางานของสือ่ มวลชนคือ การให้ ความรู้และสร้ างกระแสการท่องเที่ยวอย่างถูกต้ อง และการ
รับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยว Swarbrooke (1999) สรุปปั ญหาการทํางานของสือ่ มวลชน ดังนี ้
1. การนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวนอกกระแส หรือการเปิ ดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั
ของผู้คนมากนัน้ ทําให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชมุ ชนตามมา หากพื ้นที่นนไม่
ั ้ ได้
วางแผนการจัดการหรื อรองรับการเปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
2. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ มีอิทธิพลการเมืองแอบแฝง
3. นักข่าวหรือคอลัมนิสต์จําเป็ นต้ องนําเสนอเฉพาะด้ านที่ดขี องลูกค้ าเท่านัน้ ด้ วยปั จจัยด้ าน
การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนซื ้อ
โฆษณาบนสือ่ ในการประชาสัมพันธ์
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4. การนําเสนอเรื่ องท่องเที่ยวเป็ นไปในมุมมองเดียวคือ นักข่าวหรือคอลัมนิสต์มองเห็นสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างไรก็นําเสนออย่างนัน้ แต่ไม่มีมมุ มองของผู้ประกอบการ หรือมุมมองจากชุมชน
ผู้ซึ่งเป็ นเจ้ าของพื ้นที่ท่องเที่ยว
5. สือ่ ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น การปฏิบตั ติ วั ในเขตอุทยาน ความเข้ าใจวิถีชีวติ อย่าง
ถ่องแท้ ของชุมชนต่างๆ ทําให้ สอ่ื ขาดการนําเสนอข้ อมูลอย่างรอบด้ าน ส่งผลให้ ผ้ รู บั สารรับ
ข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการสื่อสารการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
ผลกระทบจากการทํางานของสือ่ ที่เกิดขึ ้น นําไปสูบ่ ทบาทอีกด้ านของสือ่ มวลชนในการ
แก้ ไขปั ญหา โดยเริ่ มจากตัวสื่อมวลชนเอง ซึ่งเป็ นต้ นทางและผู้ผลิตข่าวสาร จากนันจึ
้ งส่งต่อไปยังผู้รับ
สาร หรื อนักท่องเที่ยว ดังนันบทบาทในการแก้
้
ปัญหาจึงถูกกล่าวถึงผู้สง่ สารเป็ นสําคัญ
1. การปฏิบตั ิหน้ าที่ของสื่อมวลชน
Yilmaz (2008: ออนไลน์) กล่าวว่าสือ่ ต้ องเพิ่มพูนทักษะความรู้เฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการ
5

ท่องเที่ยว การแสวงหาองค์ความรู้ในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวในเกิดความยัง่ ยืน โดยเฉพาะข้ อมูล
แหล่งท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น ความเปราะบางทางระบบนิเวศและวัฒนธรรม เพื่อการปฏิบตั ิ
ตัวอย่างถูกต้ องของนักท่องเที่ยว และมีทกั ษะในการนําเสนอเนื ้อหาอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผ้ รู ับสาร
โดยยึดหลักจริยธรรมการทํางานด้ วยการสร้ างกระแสการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวและสร้ างความ
ตระหนักรู้แก่นกั ท่องเที่ยว
ส่วน Swarbrooke (1999) เน้ นว่าสือ่ มวลชนควรสร้ างการตระหนักรู้ในระดับสังคม เพื่อให้ เกิด
การยอมรับในการปฏิบตั ิ ให้ ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่ถกู ต้ อง เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้ อมูลเชิงนโยบายของแหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้ ด้ วย
2. กลยุทธการสือ่ สาร คือการนําองค์ความรู้ในกระบวนการสือ่ สารมาวิเคราะห์เข้ ากับบริ บท
ของสถานที่ ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร หรือปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง จากนันวางแผนเพื
้
่อสร้ างกล
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ยุทธการสื่อสารที่มีความเหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยนํางานวิจยั ด้ าน
การท่องเที่ยวที่ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนมาวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และใช้ การสื่อสารเพื่อ
โน้ มน้ าวใจนักท่องเที่ยวในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในเขตอุทยาน
แห่งชาติอย่างถูกต้ อง
3. ทฤษฎีการสือ่ สารมวลชนที่นํามาใช้ เป็ นกรอบในการศึกษาเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนในนิตยสาร
3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน (Theory of Planned Behavior) นํางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องซึ่งใช้
ทฤษฎีนี ้มาพัฒนาเพื่อสร้ างกรอบในการวิเคราะห์เนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
นิตยสารท่องเที่ยวทังสามฉบั
้
บ
ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน เป็ นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) นําเสนอโดย
Ajzen โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด้ วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) เป็ นทฤษฎีที่
กล่าวถึงปั จจัยที่มผี ลต่อการมีเจตนาแสดงพฤติกรรม ประกอบด้ วยความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม
2

(Behavioral beliefs) หมายถึงทัศนคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมเชิงอนุรักษ์ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
(Normative beliefs) คือการได้ รบั การสนับสนุนพฤติกรรมเชิงอนุรกั ษ์ จากบุคคลรอบข้ าง หรื อมีเพื่อน
ปฎิบตั ริ ่วมกัน และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) คือมี
ความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมนันได้
้ ทฤษฎีนถูี ้ กนํามาใช้ อธิบายปรากฎการณ์ทางการสือ่ สาร
2

และทําความเข้ าใจพฤติกรรมของผู้รบั สาร (Hartmann, 2009) เช่น พฤติกรรมการชมข่าวโทรทัศน์ โดย
คาดเดาพฤติกรรมการของผู้ชม เพื่อผลิตเนื ้อหาให้ ตรงกับทัศนคติและพฤติกรรม หรือวิเคราะห์ความ
พึงพอใจในการใช้ สื่อด้ านเทคโนโลยีของผู้รับสาร เป็ นต้ น ส่วน Hughes และคณะ (2009: ออนไลน์)
นําทฤษฎีนี ้มาใช้ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อลดผละกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในเขตอุทยาน เป็ นต้ น
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สาระสําคัญของทฤษฎี

2

ภาพที่ 2: โมเดลทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน

2

ที่มา: Hartmann, 2009

2

ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนเป็ นทฤษฎีอธิบายและทํานายพฤติกรรมของบุคคลในการคิด

2

ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ทัศนคติ เจตนา
และพฤติกรรม โดยการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการชี ้นําโดยความเชื่อ 3 ประการ ได้ แก่
2

ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง (Normative beliefs)
และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) ซึ่งความเชื่อแต่ละตัวจะส่งผล
ต่อตัวแปรต่างๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน (อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2554) จําแนกความเชื่อ
2

ออกเป็ น 3 ความเชื่อ ได้ แก่

2
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1.

ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) มีอิทธิพลต่อทัศนคติตอ่

พฤติกรรม (Attitude toward the behavior - AB) เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทําที่มกั จะเป็ น
ความเชื่อเฉพาะประเภทที่บคุ คลเชื่อ หรือไม่เชื่อว่า หากทําพฤติกรรมที่เป็ นที่สนใจแล้ ว จะนําไปสูก่ าร
กระทํา เช่น หากบุคคลเชื่อว่าการทําพฤติกรรมนันจะนํ
้
าไปสูผ่ ลในทางบวก บุคคลนันจะมี
้
ทศั นคติที่ดี
ต่อการทําพฤติกรรมนัน้ แต่หากเชื่อว่าการทําพฤติกรรมนันนํ
้ าไปสูผ่ ลทางลบ บุคคลก็จะมีทศั นคติท่ีไม่
ดีตอ่ การทําพฤติกรรมนัน้ แต่กเ็ ปิ ดโอกาสส่วนน้ อยไว้ สาํ หรับความเชื่ออืน่ ๆ ที่อาจเด่นชัดขึ ้นมาได้
2.

ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง (Normative Beliefs) เป็ นตัวกําหนดการคล้ อย

ตามกลุม่ อ้ างอิง (Subjective norm - SN) เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับทรรศนะของกลุม่ อ้ างอิงต่อการกระทํา
ของตน นัน่ คือ บุคคลหรือกลุม่ คนที่มีความสําคัญต่อคนๆ นัน้ หากเชื่อว่าบุคคลหรือกลุม่ คนที่มี
ความสําคัญคิดว่าผู้นนควรทํ
ั้
าพฤติกรรมนัน้ ผู้นนก็
ั ้ มแี นวโน้ มจะทําพฤติกรรมนัน้ แต่หากเชื่อว่าบุคคล
หรือกลุม่ คนที่มีความสําคัญคิดว่าคนๆ นัน้ ไม่ควรทําพฤติกรรมนัน้ ผู้นนก็
ั ้ มีแนวโน้ มจะไม่ทําพฤติกรรม
นัน้
3.

ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (Control Beliefs) เป็ นพื ้นฐานของการรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรม (Percieved behavioral control - PBC) เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับการมีหรือไม่มี
ทรัพยากร หรื อโอกาส ซึ่งมีสว่ นในการกําหนดเจตนาและพฤติกรรม หากบุคคลเชื่อว่ามีทรัพยากรและ
โอกาสมาก และมีอปุ สรรคน้ อยเพียงไร บุคคลก็ควรรับรู้วา่ ความสามารถในการควบคุมย่อมมีมาก ซึง่
ความเชื่อเหล่านี ้ได้ รบั อิทธิพลมาจาก
- ประสบการณ์ท่ีมตี อ่ พฤติกรรมนันๆ
้ ในอดีต
- การบอกเล่าจากผู้อื่นเกี่ยวกับพฤติกรรมนัน้
- การสังเกตจากประสบการณ์ของเพื่อนและคนคุ้นเคย
- ตัวแปรอื่นๆ ที่เพิ่มหรือลดการรับรู้ความยากของพฤติกรรมนัน้ เช่น นาย จ
ปรารถนาจะเป็ นแชมป์นักว่ายนํ ้า แต่เขาขาดทักษะการว่ายนํ ้า ดังนัน้ การขาด
ทักษะในการว่ายนํ ้าจึงเป็ นตัวแปรที่เพิ่มการรับรู้ความยากของพฤติกรรมนัน้
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อัจเซ็นเสนอว่าโครงสร้ างพื ้นฐานของการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ประกอบด้ วยการรับรู้
ความสามารถของตน (Perceived self-efficacy) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
(Perceived controllability) ซึง่ การรับรู้ความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมนัน้ หรือการรับรู้วา่ เป็ นการ
ง่ายหรือยากที่จะกระทําพฤติกรรมนัน้ เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับการขยายความในการทําพฤติกรรมว่า
ขึ ้นอยูก่ บั ผู้กระทําพฤติกรรม อาจกล่าวได้ วา่ ความเชื่อในความสามารถของตนนันเป็
้ นความเชื่อที่
สะท้ อนจากปั จจัยภายใน ขณะที่ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอาจเกี่ยวกับปั จจัยภายนอก
ดังนันความเชื
้
่อในความสามรถของตน อาจมีความแตกต่างกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ข้ อความที่สะท้ อนถึงความเชื่อในความสามารถของตน อาจเกี่ยวกับการรับรู้ความง่ายหรือยากในการ
ทําพฤติกรรมของบุคคลนัน้ หรื อเป็ นความเชื่อมัน่ ของบุคคลว่าสามารถทําพฤติกรรมได้ เมื่อมีความ
ต้ องการที่จะทํา
งานวิจยั ด้ านท่องเที่ยวที่นําทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนมาวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เพื่อนําไปสูก่ ารออกแบบสารในการให้ ข้อมูลความรู้การเดินทางท่องเที่ยวอย่างถูกต้ อง หรื อออกแบบ
สารเพื่อโน้ มน้ าวให้ นกั ท่องเที่ยวปฏิบตั ิตามกฎและคําแนะนําเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยงานวิจยั ของ Sue Beeton และคณะ (2005: ออนไลน์ ) ศึกษาการออกแบบสารบนป้าย
2

2

2

2

ประกาศในเขตอุทยานแห่งชาติพอร์ท แคมเบล ออสเตรเลีย พบว่านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมปฏิบตั ิตาม
2

คําแนะนําเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเที่ยว (Behavioral Beliefs) เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ
เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ ้นกับนักท่องเที่ยว (Control Beliefs) ส่วนงานวิจยั ของ Nathan Reigner
2

(2008: ออนไลน์ ) พบว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง (Normative Beliefs) โดยให้
5

5

2

ความเคารพนักเดินทางคนอื่นๆ ในการปฏิบตั ิตวั ต่อกัน ขณะที่ทศั นคติของนักท่องเที่ยวคล้ อยตาม
เนื ้อหาสารในลักษณะสร้ างการตระหนักรู้ในทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว การอนุรกั ษ์ การลดผลกระทบ
ต่อพืชพันธุ์ตา่ งๆ และวัฒนธรรมท้ องถิ่น รวมถึงการนําทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนมาใช้ เพื่อให้
ความหมายการเป็ นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จากงานวิจยั ของ Davina Standford (2006:
ออนไลน์) โดยการที่จะให้ นกั ท่องเที่ยวปฏิบตั ิตวั อย่างรับผิดชอบต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ
2
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เกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) มีเหตุผลในการปฏิบตั ิและแสดงให้ เห็นว่าเป็ นหน้ าที่ของ
พลเมืองในการเป็ นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ ความเคารพต่อกฎระเบียบท้ องถิ่น การเป็ นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวผู้ที่
มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวต้ องแสดงออกซึ่งจริยธรรม คือตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรม กฎระเบียบแบบแผนของท้ องถิ่นๆ นัน้ อย่างมีสติ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ และนําไปสู่
การอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวร่วมกัน
3.1

แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร ผู้วิจยั ใช้ รูปแบบการเขียนในนิตยสารศึกษาเนื ้อหา

เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนว่ามีการปรากฎเนื ้อหาอยูใ่ นงานเขียนประเภทใด
Summer และคณะ (2009) กล่าวว่าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา นิตยสารมีความโดดเด่นทัง้
รูปแบบเนื ้อหาที่ตอบสนองความต้ องการของผู้อา่ น และระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล ส่งผลให้ นิตยสาร
มีชีวติ ชีวามากขึ ้น เพราะมีภาพถ่ายหรือปกที่มสี สี นั สะดุดตา และให้ ความสําคัญกับการออกแบบ การ
จัดรูปเล่ม
นิตยสารแต่ละฉบับมีลกั ษณะโดดเด่นทางด้ านเนื ้อหา รูปแบบการนําเสนอ อัตลักษณ์
เฉพาะตัวของนิตยสาร การออกแบบ ปก โทนสี เพื่อต้ องการตอบสนองกลุม่ ผู้อา่ นเฉพาะ ดังนันเนื
้ ้อหา
ภายในต้ องมีความเฉพาะตามไปด้ วย เป็ นสือ่ ที่มคี วามใกล้ ชิดกับผู้อา่ น สามารถสสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้อา่ นได้ ช่วยสะท้ อนไลฟ์สไตล์ของผู้อา่ นได้ ทังยั
้ งช่วยบ่งบอกบุคลิกภาพ และลักษณะอาชีพด้ วย
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน กระแสสังคมโลกก้ าวเดินอย่างรวดเร็ว นิตยสารต่างๆ ก็ปรับเปลี่ยนตัว
เองให้ ทนั เทรนด์ของโลกในเวลานัน้ ดังเช่น Boot (1966: 26) ได้ วเิ คราะห์ทิศทางของนิตยสารใน
อนาคตว่าจะมีลกั ษณะที่เน้ นความต้ องการของผู้อา่ นเป็ นหลัก ปรับรูปแบบเข้ าสูย่ คุ สมัยนิยม นําเสนอ
ผ่านความเรียบง่าย อ่านง่ายและบอกเล่าเนื ้อหาตามความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นในสังคม ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้อา่ น เพื่อเสริมสร้ างโลกทัศน์รอบตัวและสร้ างความบันเทิงไปพร้ อมกัน ภายใต้ การบริ หาร
ของบรรณาธิการ ผู้ที่ต้องมีวิสยั ทัศน์ แสวงหาเรื่องราวแปลกใหม่ ไม่ใช่เพียงเพื่อทําให้ ออกมาเป็ น
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รูปเล่มเท่านัน้ หรื อตอบสนองความต้ องการของตัวเองเป็ นหลัก หากแต่ต้องคํานึงว่าเนื ้อหานันมี
้
อิทธิพลหรือมีประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ นอย่างไร
นิตยสาร หรือ Magazine มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรัง่ เศสจากคําว่า “Magasin” แปลว่า
คลังสินค้ า เป็ นแหล่งเก็บสินค้ าหลายประเภทอย่างเป็ นหมวดหมู่ ไม่กระจัดกระจาย โดยมีนิยาม
ความหมายของนิตยสาร ดังนี ้
แฟรงค์ ลูเธอร์ มอทท์ (1965) (อ้ างถึงใน จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต, 2543: 2) ผู้ชํานาญการด้ าน
นิตยสารอเมริกนั ให้ ความหมายของนิตยสารว่า เป็ นการนําเอาเรื่องราวต่างๆ มารวมไว้ ในเล่มเดียวกัน
เช่น นิตยสารฉบับหนึง่ อาจมีบทกวี บทความ ข่าว และวิเคราะห์ขา่ ว
ระวีวรรณ ประกอบผล (2530: 9-10) นิยามว่านิตยสารคือสิ่งพิมพ์ซึ่งตามปกติมีปกอ่อนระบุ
กําหนดออกที่แน่นอน ประกอบเนื ้อหาสาระที่เป็ นทังความรู
้
้ และความบันเทิง เช่น บทความ โดย
ผู้เขียนหลายคน บทสัมภาษณ์ เรื่องสัน้ นวนิยาย บทวิจารณ์ขา่ วต่างๆ และโฆษณา มีภาพประกอบ
ค่อนข้ างมาก
มาลี บุญศิริพนั ธ์ (2550: 29) ให้ ความหมายของนิตยสารว่าเป็ นที่รวมของเนื ้อหาสาระที่มี
ความหลากหลาย ประกอบด้ วย ข้ อเขียนที่สะท้ อนถึงแนวคิดหลักของนิตยสารที่วางตลาดแต่ละฉบับ
ความหลากหลายของภาพประเภทต่างๆ บทความ บทกวี เรื่องสัน้ นวนิยาย และข้ อเขียนลักษณะอืน่ ๆ
รวมอยูใ่ นเล่มเดียวกันอย่างเป็ นระบบ ฉะนัน้ แนวคิดสําคัญของการทํานิตยสาร จึงเน้ นที่ความ
หลากหลายของเนื ้อหาและข้ อเขียน โดยได้ รบั การจัดหมวดหมูใ่ นรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการเลือก
อ่าน มากกว่าจะมีความหมายเพียงรูปลักษณ์ทางกายภาพเท่านัน้
จากคําจํากัดความข้ างต้ นสามารถประมวลได้ วา่ นิตยสารคือวารสารที่มกี ําหนดวางแผงที่
แน่นอน ประกอบด้ วยเนื ้อหาสาระที่มคี วามหลากหลาย ทังให้
้ ความรู้และความบันเทิงในรูปแบบของ
บทความ บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ ผ่านการจัดรูปแบบที่เหมาะสมแก่ผ้ อู า่ น พร้ อมภาพประกอบ และ
ภาพโฆษณาต่างๆ อย่างสวยงาม โดยคํานึงถึงความต้ องการและรสนิยมของกลุม่ ผู้อา่ นเป็ นหลัก
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3.2.1 บทบาทและหน้ าที่ของนิตยสาร
ในฐานะที่นิตยสารเป็ นหนึ่งในสื่อมวลชน ลักษณะการทําหน้ าที่ย่อมแสดงออกถึง หน้ าที่ใน
การรายงานข่าวสารความเคลือ่ นไหวในสังคม (to inform) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
สังคม (to give opinion) มอบสาระความบันเทิง (to entertain) และเป็ นสือ่ กลางโฆษณาสินค้ า (to
advertise)
ขณะที่ ระวีวรรณ ประกอบผล (2530: 240-242) ได้ อธิบายหน้ าที่ของนิตยสารไว้ วา่
1. ทําหน้ าที่เสมือนยาม คอยเฝ้าระวังและรายงานความเคลือ่ นไหวต่างๆ ที่เกิดขึ ้นให้ สมาชิกใน
สังคมได้ รบั ทราบ แม้ วา่ นิตยสารจะไม่สามารถรายงานเหตุการณ์ความเคลือ่ นไหวได้ รวดเร็วเท่า
หนังสือพิมพ์ แต่นิตยสารก็ทําหน้ าที่ในลักษณะรวบรวมเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้น ทังทางกายภาพและทาง
้
ความคิดของคนในสังคม แล้ วนํามาวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุป ในลักษณะที่มรี ายละเอียดมากขึ ้น
2. ทําหน้ าที่เสมือนสะพาน เชื่อมโยงสังคมเก่ากับสังคมใหม่ โดยการถ่ายทอดเรื่องราว ลักษณะ
ของความเปลีย่ นแปลงให้ ประชาชนได้ รบั ทราบ เช่น การถ่ายทอดความเปลีย่ นแปลงในทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของคนในสังคมต่างๆ ผ่านภาษาหรือภาพเพื่อสื่อให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
3. ทําหน้ าที่เสมือนเวที หรื อสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้ เปรียบกว่าสื่ออื่นๆ ในแง่ที่
นิตยสารสามารถเสนอเรื่องราวที่เป็ นความละเอียดอ่อน ประณีต ถ่ายทอดความรู้สกึ นึกคิดอันลึกซึ ้งได้
และเอื ้อต่อการแสดงความคิดเห็น
4. ทําหน้ าที่เสมือนครู ให้ ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน โดยที่นิตยสารบางฉบับมุง่ ให้ ความรู้
และการศึกษาแก่ผ้ อู า่ นโดยตรง ในขณะที่บางฉบับอาจให้ ความรู้แก่ผ้ อู า่ นด้ วยวิธีท่ีไม่เร่งรัด ค่อยซึมซับ
ปนไปกับความบันเทิง ทังนี
้ ้ขึ ้นกับวัตถุประสงค์ของนิตยสารนันๆ
้ ด้ วย
5. ทําหน้ าที่ให้ บริการด้ านธุรกิจ ในแง่การโฆษณาสินค้ า เสนอขายธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ ทราบข้ อมูล ได้ เห็นว่าสินค้ าและบริการชนิดใดเป็ นที่ต้องการของตน ซึ่งจะก่อให้ เกิด
การตัดสินใจเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
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6. หน้ าที่ในการกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ภาพปกจะบอกเรื่องราวสําคัญตามที่
นิตยสารเห็นว่าเป็ นประเด็นสําคัญของสังคมในขณะนัน้ เห็นได้ ชดั เจนในนิตยสารแนวเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมถึงนิตยสารเฉพาะด้ านอื่นๆ ก็ทําหน้ าที่นี ้เช่นเดียวกัน
นอกจากหน้ าที่ข้างต้ น นิตยสารยังมีบทบาทในการสร้ างนักเขียนหน้ าใหม่ ระวีวรรณ ประกอบ
ผล (2530: 252) กล่าวว่าเป็ นแหล่งสร้ างนักเขียนใหม่ ต้ องมีลกั ษณะพัฒนาไปในการเป็ นนักเขียน
เฉพาะด้ าน มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะอย่าง เพื่อที่จะให้ ข้อมูลเฉพาะด้ านแก่ผ้ อู า่ นโดยเฉพาะได้
ในประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกัน นิตยสารมักถูกนําไปเปรี ยบเทียบกับหนังสือพิมพ์ ด้ วยลักษณะ
การรายงานประเด็นที่เหมือนหรือใกล้ เคียงกัน ในวาระที่ประเด็นนันกํ
้ าลังถูกกล่าวถึง หรือได้ รบั ความ
สนใจจากสังคม ทว่า พื ้นที่ในการรายงานเรื่องนัน้ นิตยสารสามารถลงรายละเอียดได้ มากกว่า
กล่าวคือ หนังสือพิมพ์จะมุง่ ไปในเรื่องของการบอกและรายงานข่าว แต่นิตยสารจะเน้ นการขยายความ
อธิบาย วิจารณ์ วิเคราะห์ เพิ่มเติมข้ อมูลความรู้ในรูปแบบที่สอดแทรกความบันเทิงลงไปด้ วย
3.2.2

ประเภทของนิตยสาร

การแบ่งประเภทของนิตยสารนัน้ สามารถแบ่งออกเป็ นกลุม่ ใหญ่ ตามความสนใจของกลุม่
ผู้อา่ นได้ ดังนี ้
3.2.2.1

นิตยสารสําหรับกลุม่ ผู้อา่ นทั่วไป (Consumer

Magazine/General Magazine) นิตยสารประเภทนี ้ผลิตขึ ้นเพื่อกลุม่ ผู้อา่ นจํานวนมาก มุง่ ให้ สาระ
ความรู้ทว่ั ไป ผู้อา่ นสามารถอ่านทําความเข้ าใจเนื ้อหาได้ ไม่ยาก เช่น นิตยสารข่าว หรือนิตยสารย่อ
เรื่องอย่าง Reader’s Digest
3.2.2.2

นิตยสารเฉพาะกลุม่ (Specialize Magazine) ผลิตขึ ้นเพื่อ

ตอบสนองความสนใจของผู้อา่ นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น นิตยสารปื น นิตยสารสําหรับคนรักปลา
นิตยสารภาพยนตร์ นิตยสารด้ านธุรกิจการตลาด นิตยสารรถ นิตยสารบ้ าน นิตยสารท่องเที่ยว ฯลฯ
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3.2.3

รูปแบบการนําเสนอเนื ้อหาในนิตยสาร

เนื่องจากนิตยสารมุง่ ขยายการรับข้ อมูลสาระของผู้อา่ น ดังนัน้ เนื ้อหาในนิตยสารจึงเป็ น
องค์ประกอบสําคัญ และบ่งบอกความเป็ นตัวตน และเอกลักษณ์ให้ แก่นิตยสารหัวนันๆ
้ ได้ เป็ นอย่างดี
ด้ วยการกําหนดรูปแบบการเขียน เทคนิคนําเสนอเนื ้อหา และนําเสนออย่างต่อเนื่อง
กนกวรรณ นะนะกร (2542: 21-22) สรุปรูปแบบการนําเสนอเนื ้อหาในนิตยสารไว้ วา่
1. บทความ เป็ นงานเขียนที่มเี ป้าหมายในการให้ ความรู้ ความคิดเห็นโดยอาศัยข้ อเท็จจริงที่มี
สาระ และมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้เขียนอธิบายประเด็นที่น่าสนใจและสอดแทรกแนวคิดให้ แก่ผ้ อู า่ น
ประกอบด้ วยบทความต่างๆ เช่น บทความรายงาน บทความประเภทวิธีทํา บทความเล่าเรื่อง บทความ
สัมภาษณ์ บทความประเภทชีวประวัติ บทความวิจารณ์ และบทความประเภทความเรียง
2. นวนิยาย ที่ปรากฏในนิตยสาร ได้ แก่ เรื่องสัน้ เรื่องราวที่ลงพิมพ์เป็ นตอนๆ นิตยสารบางฉบับ
เสนอ นวนิยายเป็ นหลัก ส่วนสารคดีและบทความเป็ นรอง แต่นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจการค้ า ส่วนมาก
ไม่นิยมลงเนื ้อหาประเภทนี ้ หากเป็ นบทความ สารดีและข่าวสารต่างๆ มากกว่า
3. ภาพ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของนิตยสารทุกฉบับและทุกประเภท เป็ นปั จจัยที่ช่วยให้
นิตยสารน่าอ่าน สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อา่ นได้ อย่างมาก โดยเฉพาะภาพที่มสี สี นั สวยงามจะ
ได้ รบั ความสนใจมากที่สดุ จึงเห็นได้ วา่ นิตยสารส่วนใหญ่ จะใช้ ภาพเป็ นส่วนประกอบหลักในการดึงให้
เนื ้อหาโดดเด่น จนได้ รบั ความสนใจจากผู้อา่ น
4. ข่าว เป็ นการรายงานข้ อเท็จจริงของเหตุการณ์ สถานการณ์ สะท้ อนมุมมองความคิดต่อ
ประเด็นนันๆ
้ ที่สงั คมกําลังให้ ความสนใจ อย่างทันท่วงที เป็ นองค์ประกอบสําคัญของนิตยสารทุกชนิด
ส่วนใหญ่มกั จัดวางไว้ ในส่วนต้ นและส่วนท้ ายของเล่ม
5. คอลัมน์บรรณาธิการ นิตยสารอยูใ่ นฐานะเดียวกับหนังสือพิมพ์ในการเป็ นปากเสียง และแสดง
ความคิดเห็นของตัวเองได้ นิตยสารแทบทุกฉบับจึงมีคอลัมน์บรรณาธิการขึ ้น เพื่อแสดงความคิดเห็น มี
ความสําคัญต่อนิตยสารประเภทความเห็น และนิตยสารของบริษัท ห้ างร้ าน องค์กรธุรกิจต่างๆ
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6. บันเทิงคดี (Fiction) วิษณุ สุวรรณเพิ่ม (2527 : 200) กล่าวว่าเนื ้อหาในนิตยสารนอกจากการ
ให้ ข้อมูลความรู้แล้ ว ความบันเทิงก็เป็ นส่วนหนึง่ ที่ขาดไม่ได้ ช่วยสร้ างอรรถรสในการอ่านให้ มคี วาม
เพลิดเพลินขึ ้น เรื่ องบันเทิงคดี มุง่ เขียนให้ อรรถรส มีสํานวนภาษาที่ให้ ความเพลิดเพลิน ประกอบกับมี
แก่นสาระความรู้ ประสบการณ์แทรกอยูม่ าก ทําให้ ผ้ อู า่ นเกิดอารมณ์ความคิด มีความรู้สกึ ไปกับเรื่ อง
ได้ ดี
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสารท่องเที่ยว มีบทบาทในการนําเสนอเนื ้อหาและภาพสวยงามเพื่อ
เชิญชวนให้ ผ้ อู า่ นเดินทาง รวมทังสร้
้ างกระแสการเดินทางรูปแบบต่างๆ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงใช้ องค์ความรู้ซึ่ง
เป็ นลักษณะเฉพาะของนิตยสารท่องเที่ยวเพื่ออธิบายรูปแบบการเขียนที่นําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
นิตยสารท่องเที่ยวจัดอยูใ่ นนิตยสารเฉพาะกลุม่ มีความเป็ นมาเก่าแก่ยาวนาน ได้ รบั ความ
นิยมมาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เกิดขึ ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์ ได้ พบประสบการณ์
แปลกใหม่ ความประทับใจในสถานที่ ผู้คน ภูมปิ ระเทศ วิถีวฒ
ั นธรรมต่างๆ ถูกถ่ายทอดออกมาเพื่อ
แบ่งปั นเรื่ องราวสูผ่ ้ อู ื่น
ธัญญา สังขพันธานนท์ (2553: 164) แสดงความเห็นว่าเอกสารที่เกี่ยวกับบันทึกการท่องเที่ยว
ที่เก่าแก่หลายชิ ้นได้ กลายเป็ นเอกสารที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติติศาสตร์ เช่น บันทึกการเดินทาของมาร์โค
โปโล บันทึกของชาวต่างชาติท่ีเข้ ามาอาศัยในเมืองไทยสมัยอยุธยา เป็ นต้ น ส่วนงานเขียนสารคดี
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดขึ ้นมาช้ านานแล้ ว เป็ นลักษณะจดหมายเหตุ เกิดจากการที่เจ้ านายไทยใน
อดีตได้ เดินทางไปยังดินแดนต่างๆ จึงมักเขียนบันทึกเล่าประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ได้ ประสบพบเจอมา โดย
นิตยสารที่นําเสนอเรื่องการท่องเที่ยวโดยตรงเกิดขึ ้นครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ 8 ในชื่อ ท่องเที่ยวสัปดาห์
จากนันนิ
้ ตยสารท่องเที่ยวก็ถือกําเนิดขึ ้นมากมาย ผ่านการปรับเปลีย่ นเนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับกระแส
ของยุคสมัยเสมอ อาทิ อนุสาร อ.ส.ท. เที่ยวรอบโลก Trip Anywhere Barefoot เป็ นต้ น
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ธัญญา สังขพันธานนท์ (2553: 165) สรุปสถานการณ์งานเขียนเรื่องท่องเที่ยวไว้ วา่ ปั จจุบนั
สารคดีท่องเที่ยวได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวาง เห็นได้ จากนิตยสารส่วนมากต้ องมีงานเขียนประเภท
ตีพิมพ์เป็ นประจํา และยังไม่นบั รวมสารคีทอ่ งเที่ยวที่ตพี ิมพ์เป็ นเล่มออกมาเป็ นจํานวนมาก
วนิดา บํารุงไทย (2545: 91) ให้ เหตุผลถึงสาเหตุที่คนไทยนิยมอ่านและเขียนสารคดีท่องเที่ยว
เป็ นเพราะกระแสโลกเปิ ดกว้ าง เทคโนโลยีการสือ่ สารสามารถให้ ขา่ วสารที่นา่ สนใจ สร้ างความตืน่ ตา
ในพื ้นที่ที่อยู่ห่างไกลอย่างไร้ พรมแดน และโดยเฉพาะแนวโน้ มความนิยมการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้คนทัว่ โลก ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สอดคล้ องส่งเสริมให้ งานเขียนเล่าเรื่องการท่องเที่ยวมีตลาดที่เปิ ดกว้ าง
เป็ นที่สนใจของนักอ่าน ขณะเดียวกันก็เป็ นตลาดที่กว้ างสําหรับนักเขียนด้ วย
วินิจ รังผึ ้ง (2530 อ้ างถึงใน นฤพนธ์ เอื ้อธนวันต์, 2539) ได้ นิยามความหมายของนิตยสาร
ท่องเที่ยวไว้ วา่ เป็ นนิตยสารที่เสนอเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือเน้ นหนักเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีเนื ้อหาและรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามประเภทของการ
ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา การท่องเที่ยวเน้ นธรรมชาติ ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็ นต้ น โดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นการเสนอเนื ้อหาในแนวสารคดี รวมทังเสนอคอลั
้
มน์ประจํา การเสนอข่าว เป็ นต้ น และ
สิ่งที่สําคัญที่สดุ ของนิตยสารประเภทนี ้คือ ภาพประกอบที่สวยงาม และน่าสนใจ ซึ่งนิตยสารท่องเที่ยว
มักมีเนื ้อหาและภาพประกอบเน้ นหนักไปในเรื่องการท่องเที่ยวยังสถานที่ตา่ งๆ ที่มีแนะนําในนิตยสารๆ
โดยมากเนื ้อหาภายในนิตยสารท่องเที่ยวจะเป็ นสารคดีแนะนําสถานที่ทอ่ งเที่ยว บทความเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เกร็ดความรู้หรื อสาระเล็กๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และข้ อมูลความรู้ในเรื่องศิลปะ
วัฒนธรรม บันเทิง ทังเนื
้ ้อลักษณะเนื ้อหาภายในเล่ม จะแตกต่างกับไปตามประเภทของการท่องเที่ยว
นโยบาย และกลุม่ เป้าหมายของแต่ละฉบับ
1.3.1 ลักษณะของนิตยสารท่องเที่ยว
1.3.1.1 ให้ ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยวเป็ นหลัก
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1.3.1.2 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น วิธีเดินป่ า การเตรี ยมตัว
เที่ยวป่ าในฤดูฝน การเอาตัวรอดในทะเล เป็ นต้ น
1.3.1.3 ให้ ความรู้และสร้ างจิตสํานึกแก่ผ้ อู า่ นทางประวัตศิ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ธรณีวทิ ยาและการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติ
1.3.1.4 มีรูปภาพประกอบที่สวยงามจํานวนมาก
1.3.1.5 ให้ ความรู้ในเรื่องทัว่ ไป เช่น เรื่องราวของสังคมในแต่ละยุคสมัย
1.3.1.6 เน้ นการใช้ ภาษาเป็ นกันเองกับผู้อา่ น รวมทังเนื
้ ้อหาโดยทัว่ ไป เพื่อ
สร้ างความผ่อนคลายแก่ผ้ อู า่ น
แต่ในทัศนะของธัญญา สังขพันธานนท์ (2553: 166) มองว่างานเขียนสารคดีท่องเที่ยวแนว
ใหม่ต้องมีความหมายมากกว่าแนวคิดข้ างต้ น โดยนําความเห็นของจิม มอลนาร์ มากล่าวถึง
1. การท่องเที่ยวคือวิถีแห่งการคิด และการมองเห็นวิถีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับโลกที่อาศัยอยู่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ถิ่นฐานและสิง่ แวดล้ อม
2. นักเขียนสารคดีท่องเที่ยวจะต้ องรู้วิธีการเขียนสารคดีท่องเที่ยว ไม่ใช่การแนะนํา
สถานที่ การบันทึก การสังเกต และไม่ใช่การบรรยายถึงสถานที่นนๆ
ั ้ เพียงอย่าง
เดียว
3. การเขียนสารคดีท่องเที่ยวในความหมายเฉพาะที่สดุ คือ วิถีของการตื่นตัวและ
ประสบการณ์ในโลก เป็ นวิถีของการคิดใหม่โดยสร้ างสรรค์ออกมาเป็ นวรรณกรรม
ที่แสดงออกถึงความประทับใจต่อสถานที่และสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ เช่น
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เป็ นอยู่ อันมีลกั ษณะเฉพาะของสถานที่นนๆ
ั้
4. สารคดีท่องเที่ยวที่ดีจะต้ องสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อา่ นกับผู้เขียน ให้
ความบันเทิงและความรู้แก่ผ้ อู า่ น ทําให้ ผ้ อู า่ นมีความสุขขณะเดียวกันก็ได้ เข้ าใจ
ถึงวัฒนธรรมและวิถีของผู้คนในสังคมต่างๆ
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3.3.2 ประเภทของนิตยสารท่องเที่ยว
นฤพนธ์ เอื ้อธนวันต์ (2539: 42) ได้ จําแนกนิตยสารท่องเที่ยวออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี ้
1.

นิตยสารที่เน้ นเรื่ องท่องเที่ยวเป็ นหลัก ประกอบด้ วยเนื ้อหาสารคดีท่องเที่ยวเป็ น

ส่วนมาก อาจมีสารคดีหรื อบทความประเภทอื่นแทรกอยู่ด้วย ซึ่งนิตยสารประเภทนี ้แบ่งเป็ น
1.1 นิตยสารท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกอบด้ วยเรื่องท่องเที่ยวภายในประเทศเป็ น
ส่วนใหญ่ แต่มีเรื่ องท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย แต่เป็ นส่วนน้ อยกว่า
1.2 นิตยสารท่องเที่ยวต่างประเทศ มีเนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นเรื่องท่องเที่ยวในต่างประเทศ
แต่มีเรื่ องท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วยบ้ าง
2.

นิตยสารที่มิใช่เรื่ องท่องเที่ยวโดยตรง เนื ้อหาภายในส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยว

โดยตรง หากแต่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่องท่องเที่ยว อาจเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการดูนก ส่องสัตว์ การผจญภัย
ในป่ า และสถานที่ในเรื่ องเหล่านัน้ ก็สามารถเป็ นเรื่องท่องเที่ยวได้
3.3.3 กลวิธีการเขียนสารคดีท่องเที่ยว
วนิดา บํารุงไทย (2545: 92) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปรูปแบบของงานเขียนสารคดีท่องเที่ยว
ประกอบด้ วย บทนํา เนื ้อเรื่ องและบทสรุป เช่นเดียวกับสารคดีประเภทอื่นๆ แต่มีลกั ษณะเฉพาะตัว
ดังนี ้
ขนาดความยาวของเรื่อง ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ของหน้ ากระดาษ ประกอบด้ วย สารคดีขนาดสัน้
สําหรับการตีพิมพ์ในนิตยสารหรื อหนังสือพิมพ์เพียงหนึ่งตอน หรืออาจเป็ น 2-3 ตอนจบ หากมีความ
ยาวกว่านี ้จัดเป็ น สารคดีขนาดกลาง เผยแพร่เป็ นตอนๆ และสารคดีขนาดเล่ม คือมีความยาวที่
สามารถพิมพ์จําหน่ายลักษณะเป็ นเล่มได้ ซึ่งก่อนพิมพ์จําหน่ายเป็ นเล่ม อาจตีพิมพ์เผยแพร่เป็ นตอนๆ
ต่อเนื่องกันมาก่อนก็ได้
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มุมมองของการเสนอเรื่ อง เรื่องเล่าการท่องเที่ยวเป็ นการเล่าโดยผ่านการรับรู้ เห็น และ
ความรู้สกึ ของผู้เขียน ดังนันเทคนิ
้
คการเขียนก็มาจากมุมมองของผู้เขียนเอง หรืออาจเลือกใช้ วิธีการเล่า
แบบกลางๆ เน้ นการให้ ข้อมูล ข้ อคิดเห็น ที่ไม่ผา่ นมุมมองของผู้เขียน แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ใช้ มมุ มองของผู้เขียน การเล่าลักษณะนี ้จะปรากฎสรรพนามของผู้เขียน เช่น ฉัน ผม
ข้ าพเจ้ า หรื อผู้เขียน อย่างไรก็ตาม แม้ บางเรื่องอาจไม่ปรากฎหรือแสดงตัวผู้เขียน แต่ก็
เป็ นการเล่าเรื่ องโดยผ่านมุมมองของผู้เขียน ทังนี
้ ้ต้ องดูรายละเอียดการเล่าเรื่อง
ประกอบด้ วย
2. ไม่ปรากฎมุมมอง คือการนําเสนอข้ อมูลหรื อทัศนะอย่างกลางๆ ไม่สอดแทรกอารมณ์
ความนึกคิดของผู้เขียน ไม่ปรากฎตัวผู้เขียน
ส่วนธัญญา สังขพันธานนท์ (2553: 166-168) แนะนําแนวทางในการเขียนสารคดีท่องเที่ยว
ได้ อย่างน่าสนใจ ดังนี ้
1. ผู้เขียนสารคดีท่องเที่ยวที่ดีต้องไม่ลืมว่า จะต้ องสร้ างงานที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานและ
สามารถแข่งขันกับคนอื่นๆ ได้ ในยุคที่สารคดีท่องเที่ยวได้ รับความนิยม มาตรฐานของ
บรรณาธิการและสํานักพิมพ์ก็สงู ขึ ้น เช่นเดียวกับสารคดีท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่คมู่ ือนําเที่ยว
แต่ควรมีฐานะเป็ นวรรณกรรมแห่งสถานที่ (literature of place) มากกว่า
2. การเขียนสารคดีท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกับการเขียนสารคดีประเภทอื่น ต้ องผ่านการ
เตรี ยมการและวางแผนที่ดีก่อน กล่าวคือต้ องมีการกําหนดโครงเรื่องและจุดเน้ นที่จะ
นําเสนอ ไม่ใช่การเขียนบรรยายความตามสถานที่ท่ีพบเห็นไปเรื่อยๆ
3. จุดเน้ นหรื อสารัตถะสําคัญในการเขียนสารคดีท่องเที่ยว คือการแสดงให้ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สถานที่และเพื่อนมนุษย์ในสถานที่นนๆ
ั ้ โดยการมองผ่าน
สายตาของผู้เขียน การตีความเกี่ยวกับสถานที่และผู้คนจึงขึ ้นอยู่กบั ผู้เขียนเป็ นสําคัญ
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4. กลวิธีที่นิยมใช้ กนั มากในสารคดีท่องเที่ยว คือการเล่าเรื่องโดยตัวผู้เขียน ดังนันมุ
้ มมอง
และการแปลความหมายต่อสิ่งที่ได้ พบเห็นจะต้ องชัดเจนและน่าสนใจ ดังนันนั
้ กเขียนสาร
คดีท่องเที่ยวจึงต้ องเป็ นมากกว่านักท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป คือต้ องมีคณ
ุ สมบัติของนัก
สังเกตการณ์ นักจดบันทึก และต้ องศึกษาข้ อมูลของสถานที่นนๆ
ั ้ อย่างละเอียด ต้ องใช้
ความรู้เป็ นตัวนําในการเขียนมากกว่าอารมณ์และความประทับใจต่อสถานที่ท่ีเขียนถึง
5. ใช้ ภาษาในการเล่าเรื่องอย่างมีสสี นั สร้ างบรรยากาศ สอดแทรกรายละเอียดและ
เกร็ดความรู้ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ น่าอ่านและมีคณ
ุ ค่า
6. งานเขียนที่ปราศจากผู้คนไม่นบั เป็ นเรื่องที่ดีได้ เมื่อเขียนบรรยายสถานที่ ตึกรามบ้ าน
ช่อง ถนนหนทาง หรื อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ก็ควรแสดงให้ เห็นว่าสิ่งเหล่านี ้
สัมพันธ์กบั วิถีชีวิตของผู้คนตลอดเส้ นทางที่เดินทางผ่านอย่างไร
7. นอกจากการบอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยว แต่การเชื่อมโยงเนื ้อหาเข้ ากับสาระ
เรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นความเป็ นอยู่ ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
สถาปั ตยกรรม ภูมศิ าสตร์ สัตววิทยา มานุษยวิทยา ชีววิทยา และศิลปะวรรณคดี ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั ความสนใจของผู้เขียนว่าจะเน้ นไปในด้ านใด
จากข้ อความข้ างต้ น ผู้วจิ ยั สามารถสรุปกลวิธีการเขียนสารคดีทอ่ งเที่ยวได้ วา่ นอกจากการ
นําเสนอข้ อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้ ทังวิ
้ ถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีเฉพาะ และความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยว ผู้เขียนต้ องสอดแทรกมุมมองที่สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสถานที่อย่าง
มีชนเชิ
ั ้ ง เปิ ดประสบการณ์และความคิดใหม่ให้ แก่ผ้ อู า่ น ผ่านการเทคนิคเล่าเรื่องที่นา่ สนใจ ให้ ความ
บันเทิง นอกจากสร้ างความประทับใจให้ แก่ผ้ อู า่ นได้ ติดตามต่อไปแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นถึงความตังใจใน
้
การทํางานที่ต้องการสื่อไปยังผู้อา่ นได้ อย่างดีอีกด้ วย
3.4 แนวคิดการบรรณาธิกรณ์นิตยสาร ผู้วิจยั ใช้ เป็ นกรอบในการศึกษาปั จจัยการสร้ างเนื ้อหา
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกองบรรณาธิการ โดยปั จจัยทังภายในและภายนอกองค์
้
กรมี
ผลต่อการทํางานและนําไปสูก่ ารสร้ างเนื ้อหาอย่างไร
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แนวคิดในการบรรณาธิกรณ์นิตยสาร (Editing) เกิดจากการทํางานของบรรณาธิการ (Editor)
เป็ นลักษณะของการเตรียม การตรวจแก้ ไขต้ นฉบับ การเลือกเฟ้นเรื่อง การเลือกอักษรพิมพ์ การพาด
หัว การใช้ ภาพ และการวางรูปแบบเพื่อการนําลงพิมพ์
จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต (2543: 92-93) ได้ อธิบายความสําคัญของบรรณาธิการต่อการเป็ น
ผู้นําในการผลิตนิตยสารว่า บรรณาธิการเป็ นศูนย์กลางหรื อหัวใจของคณะผู้จดั ทํานิตยสาร
บรรณาธิการจึงควรเป็ นบุคคลที่มคี วามกระตือรือร้ น และมีสว่ นกระตุ้นคณะผู้ร่วมงานให้ มคี วามรู้สกึ
อยากทํางานให้ ดที ่ีสดุ
3.4.1 ขอบเขตของการบรรณาธิกรณ์
การบรรณาธิกรณ์นิตยสารเริ่มจากการดูแลงานในฝ่ ายบรรณาธิการทังหมด
้
เริ่มจากการ
กําหนดเนื ้อหาและวางแผนเตรียมต้ นฉบับเพื่อพิมพ์ การวางแผนทัว่ ไปในระยะยาว กําหนดคอนเซ็ปต์
ของแต่ละฉบับรายปี เป็ นต้ น จากนันเข้
้ าสูก่ ารผลิตนิตยสาร บรรณาธิการมีหน้ าที่ตรวจแก้ ต้นฉบับ
กําหนดชื่อเรื่อง การจัดวางหน้ าส่งต้ นฉบับ ตรวจแก้ ไข และเข้ าสูก่ ระบวนการพิมพ์ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของชวรัตน์ เชิดชัย (2520: 354) และจงจิต ศรี พรรณ โรเบิร์ต (2543: 92-93) โดยสรุปประเด็น
ได้ ดังนี ้
งานที่บรรณาธิการต้ องรับผิดชอบมีลกั ษณะ ดังนี ้
1. ธุรกิจและการเงิน (commercial or financial) เมื่อใดก็ตามที่บรรณาธิการต้ องซื ้อ
ต้ นฉบับ งานศิลปะ ภาพ หรือข้ อมูลอืน่ ๆ ที่นา่ สนใจ บรรณาธิการจําต้ องคํานวณรายจ่าย
อย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาปรับหรือขึ ้นอัตราเงินเดือนของผู้ร่วมงาน การติดต่อ
กับลูกค้ าเพื่อการขายโฆษณาต่างๆ หรือติดต่อกับผู้บริหารฉบับอืน่ ๆ หน่วยงานที่ต้องขอ
อนุญาตนําเรื่ องมาพิมพ์ เป็ นต้ น

40

2. ด้ านประชามติ (public opinion) บรรณาธิการต้ องรู้จกั และศึกษาผลงานของนักเขียนที่
ได้ รบั ความนิยมจากผู้อา่ น และเมือ่ ตีพิมพ์เรื่องไปแล้ ว ต้ องคอยติดตามความเห็นจาก
ผู้อา่ น ทังจากจดหมาย
้
อีเมล์จากผู้อา่ น และจากยอดจําหน่ายด้ วย
3. ด้ านกํากับดูแลสัง่ การ (directive) บรรณาธิการมีหน้ าที่ดแู ลสัง่ การให้ กิจกรรมต่างๆ
ดําเนินตามนโยบายให้ เป็ นไปตามสูตรของการจัดทํานิตยสารนันๆ
้
4. ด้ านเนื ้อหาและรูปแบบการเขียน (content) บรรณาธิการจะต้ องพิจารณารวบรวม
คัดเลือกเรื่องและเขียนเรื่อง บทบรรณาธิการ และตอบจดหมายจากผู้อา่ น โดยกําหนด
รูปแบบการเขียน การใช้ ภาษา ลักษณะการเขียนอ้ างอิงแหล่งข่าว หรือการระบุ
แหล่งที่มาของข้ อมูล
5. รูปแบบการจัดหน้ า (layout) บรรณาธิการต้ องดูแลการวางเนื ้อหาแต่ละเซคชัน่ การเลือก
ตัวอักษร สี และภาพ และการวางโฆษณา
6. ประชาสัมพันธ์ (public relations) ในลักษณะของการสร้ างภาพลักษณ์ (image) ที่ดี
งามให้ เกิดขึ ้นกับนิตยสารในสายตาของผู้อา่ น ด้ วยการเขียนสนับสนุนิตยสาร หรือหา
วิธีให้ ผ้ อู า่ นมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3.4.2 นโยบายฝ่ ายบรรณาธิการ
นโยบายฝ่ ายบรรณาธิการเป็ นตัวกําหนดวัตถุประสงค์ของนิตยสาร บุคลิกและเนื ้อหาต่างๆ ให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ กําหนดขนาดและจํานวนหน้ า ระยะเวลาวางแผง ตามหลักการของ
นิตยสารทัว่ ไป บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณาจะเป็ นผู้กําหนดนโยบาย ส่วนนิตยสารเฉพาะจะ
ร่วมกับองค์กร หรือส่วนงานที่มสี ว่ นได้ สว่ นเสียกับนิตยสารกําหนดนโยบายร่วมกัน แต่หลักสําคัญของ
การกําหนดนโยบายนิตยสารประเภทใดก็ตาม ชวรัตน์ เชิดชัย (2520: 355) ระบุวา่ ต้ องสะท้ อนให้ เห็น
ถึงความสนใจของผู้อา่ น รวมถึงปั จจัยร่วมอีกหลายประการ ประกอบด้ วย
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1. ผู้อา่ น ต้ องกําหนดให้ ชดั เจนว่าผู้อา่ นนิตยสารคือใคร มีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร ทังนี
้ ้
ต้ องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ทุกด้ านเกี่ยวกับผู้อา่ น เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะ ภูมหิ ลัง
ทางวัฒนธรรม ที่อาศัย เป็ นต้ น
2. เนื ้อหา ถูกกําหนดโดยนโยบายของนิตยสารที่วางไว้ ตงแต่
ั ้ เริ่มต้ น ความต้ องการ
ของผู้อา่ น และองค์กรผู้ผลิตหรือเป็ นเจ้ าของนิตยสาร
3. อัตลักษณ์ (personality) คือการสร้ างบุคลิกให้ กบั นิตยสาร รูปลักษณ์ภายนอก
ปรากฎชัดเจน เพื่อให้ งา่ ยต่อการจดจําของผู้อา่ น
4. ชื่อ ชื่อของนิตยสารที่มลี กั ษณะและความหมายเป็ นรูปธรรมจะดีกว่าชื่อที่มี
ความหมายเป็ นนามธรรม สัญลักษณ์บางอย่างอาจจํามาใช้ เป็ นชื่อนิตยสารได้ เช่น ประชาชาติ
นิตยสารส่วนมากนิยมใช้ ชื่อที่แสดงออกถึงลักษณะเนื ้อหาของตัวเอง เช่น มวย ทีวีไทมส์ เป็ นต้ น
นิตยสารบางฉบับให้ ชื่อที่แสดงถึงความหมายของผู้อา่ น เช่น ดิฉนั กุลสตรี เป็ นต้ น ชื่อนิตยสารควรเป็ น
คําสัน้ อ่านง่าย สะดวกต่อการจดจํา เนื่องจากผู้อา่ นจะจํานิตยสารได้ จากชื่อ ดังนันนิ
้ ตยสารจึงควรมี
ลักษณะเด่น สร้ างความรู้สกึ ประทับใจอย่างใดอย่างหนึง่ ให้ แก่ผ้ อู า่ นด้ วยในเวลาเดียวกัน
5. ระยะเวลาในการวางแผง ความถี่หรือระยะเวลาพิมพ์นิตยสารเพื่อออกจําหน่าย
นับเป็ นปั ญหาสําคัญ นิตยสารอาจออกเป็ นรายสัปดาห์ รายปั กษ์ รายเดือน รายสามเดือน หรือรายปี
แต่ไม่วา่ จะมีความถี่หรื อห่างกันมากเพียงใด หลักพิจารณาอย่างกว้ างๆ คือนิตยสารที่มีลกั ษณะของ
ความใกล้ ชิด เป็ นกันเอง และมีความสําคัญต่อผู้อา่ นส่วนใหญ่มากเท่าใด ระยะเวลาในการวางแผงก็
ควรมีความถี่ให้ มากยิ่งขึ ้น
6. การเปลีย่ นนโยบาย นโยบายของนิตยสารอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามเหตุผลและ
ความจําเป็ น โดยใช้ วิธีคอ่ ยๆ ปรับและเปลี่ยนไปทีละขัน้ เพราะผู้อา่ นยังคุ้นชินกับลักษณะเดิม ดังนัน้
การเปลีย่ นต้ องทําโดยไม่ให้ กระทบกระเทือนความรู้สกึ ของผู้อา่ น แต่บางกรณี สามารถกระทําได้ ทนั ที
เช่น เมื่อเปลี่ยนผู้บริ หารงาน หรื อเปลี่ยนคณะบรรณาธิการ เป็ นต้ น แต่การเปลี่ยนนโยบายนี ้ต้ องให้
เป็ นที่เข้ าใจชัดเจนทังผู
้ ้ บริหาร บรรณาธิการและผู้อา่ นด้ วยพร้ อมกัน
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นอกจากกรอบการทํางานอย่างมีระบบขันตอนข้
้
างต้ น เป็ นหลักที่จะทําให้ การผลิตนิตยสาร
บรรลุวตั ถุประสงค์ คุณสมบัตสิ ว่ นตัวของบรรณาธิการต้ องเป็ นผู้รกั การอ่าน ใฝ่ รู้เรื่ องราวรอบตัว ยิ่ง
โดยเฉพาะสังคมที่มคี วามก้ าวหน้ าทางวิทยาการต่างๆ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การสร้ างเนื ้อหาและมุมมอง
ในการดําเนินงานนิตยสารได้
บรรณาธิการเปรียบเสมือนเสาหลักของกองบรรณาธิการ ดังนันต้
้ องมีอทิ ธิพลต่อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา โดยเฉพาะการมีวจิ ารณญาณในการตัดสินใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการทํางานได้ อย่างรอบคอบและรวดเร็ว สร้ างความยําเกรงและความเชื่อมัน่ รวมถึงการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ผู้ร่วมงานได้ เป็ นอย่างดี
การทําหน้ าที่ตอ่ สายตาของผู้อา่ น บรรณาธิการต้ องมีจดุ ยืน มีไลฟ์สไตล์ท่ีชดั เจนต่อสายตา
ของผู้อา่ น ผ่านการแสดงความคิดเห็น มุมมองที่สง่ ผลต่อภาพรวมและอัตตลักษณ์ของนิตยสาร
เปรียบเสมือนสินค้ าชิ ้นหนึ่ง หากบรรณาธิการสร้ างตราสินค้ าที่เข้ มแข็งได้ ผู้อา่ นก็จะภักดีในตราสินค้ า
นัน้
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กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
บทบาทของนิตยสารท่องเที่ยวคือการให้ ข้อมูลการเดินทางและภาพประกอบสวยงาม เพื่อ
เชิญชวนให้ ผ้ อู า่ นตัดสินใจเดินทาง แต่การให้ ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวหรือการปฎิบตั ิ
ตัวเป็ นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็ นอีกบทบาทของนิตยสารท่องเที่ยวที่ต้องกระทําไปควบคูก่ นั
เพื่อรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวให้ มีความยัง่ ยืน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องการศึกษาการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่มีความสอดคล้ องกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ทฤษฎี
พฤติกรรมแบบแผน และปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาของกองบรรณาธิการ โดยมีกรอบแนวคิดดังนี ้

การนําเสนอเนื ้อหาเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

ประเด็นเนื ้อหาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนทีป่ รากฎในนิตยสาร

แนวคิดการท่องเทีย่ ว

ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน

อย่างยัง่ ยืน

ปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาของกองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร
และกองบรรณาธิการ

กรอบพฤติกรรม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผู้วจิ ยั ได้ กําหนดปั ญหาการวิจยั เรื่องการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ในนิตยสารท่องเที่ยวดังต่อไปนี ้
1. การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวครอบคลุม
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้ องอย่างไร
2. การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวมีความ
สอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนอย่างไร
3. การสร้ างเนื ้อหาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวของกองบรรณาธิการ
ประกอบด้ วยปั จจัยใดบ้ าง
โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) ซึ่งมีรายละเอียดสําคัญของระเบียบวิธีวิจยั ดังนี ้
ประชากรในการวิจยั
ประชากรในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. ประชากรประเภทเอกสาร ได้ แก่นิตยสารท่องเที่ยว
ผู้วิจยั เลือกศึกษาเนื ้อหาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่ปรากฏในนิตยสารท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบปั ญหานําวิจยั ข้ อ 1 และ 2 ได้ แก่
อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2555 รวม 54
ฉบับ
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Nature Explorer ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2555 รวม 25
ฉบับ นิตยสารบางฉบับเป็ นรายสองเดือนและบางฉบับบริ ษัทผู้ผลิตได้ จําหน่ายหมดจึงทําให้ มนี ิตยสาร
เพื่อศึกษาไม่ครบจํานวนเต็ม
หนีกรุง ฉบับเดือน มิถนุ ายน 2552 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2555 รวม 20 ฉบับ นิตยสารหนีกรุง
เริ่มผลิตฉบับที่ 1 เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2552 และมีบางฉบับเป็ นรายสองเดือน
โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) เพื่ อศึกษาเนื ้อหาทังหมด
้
เริ่มศึกษาจาก
ข้ อมูลตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็ นปี ทีท่ ทท. จัดทําโครงการปฎิญญารักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อการท่องเที่ยว
1

อย่างยัง่ ยืนขึ ้น ด้ วยหวังให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรับรู้ และตระหนักต่อปั ญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรท่องเที่ยว ภายใต้ แนวคิด 7 Greens (Seven Greens Concept) ส่วนเหตุผลในการเลือกสือ่
ที่ใช้ ในการศึกษาคือ นิตยสารท่องเที่ยวสามารถนําเสนอข้ อมูลการเดินทางและรูปภาพประกอบ
สวยงามได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจนโดยเห็นได้ จากวัตถุประสงค์ของนิตยสารแต่ละ
ฉบับ เช่น อ.ส.ท. เป็ นนิตยสารท่องเที่ยวที่มอี ายุการจําหน่ายอย่างยาวนาน เน้ นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรกั ษ์ และนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้ การดูแลของ ททท. มีกลุม่ ผู้อา่ นที่นิยมการเดินทาง
ทัว่ ไป นิตยสารเนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ เสนอเนื ้อหาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการผจญภัย ดังนัน้
1

กลุม่ ผู้อา่ นคือผู้ท่ีช่ืนชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย ส่วนนิตยสารหนีกรุงเสนอการ
ท่องเที่ยวและการใช้ ชีวติ ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวช่วยเติมเต็มให้ ชีวติ มีความหมายและมี
คุณค่ามากขึ ้น เน้ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชมุ ชน เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้ จริง ดังนันกลุ
้ ม่
ผู้อา่ นจึงเป็ นผู้ที่ต้องการปลีกตัวออกจากเมืองใหญ่เพื่อแสวงหาการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและ
ชนบท
นอกจากนี ้วัตถุประสงค์ของนิตยสารท่องเที่ยวทัง้

3 ฉบับมีความสอดคล้ องกับแนวคิดการ

ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่เน้ นในประเด็นทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชมุ ชน วัฒนธรรมและศิลป
้
บมีการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริ มการ
ประเพณีตา่ งๆ เพื่อต้ องการวัดผลว่านิตยสารทังสามฉบั
1

ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนอย่างไร
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2. ประชากรประเภทบุคคล
กลุม่ บุคคลที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วยบรรณาธิการบริ หารและกองบรรณาธิการของ
นิตยสารทัง้ 3 ฉบับ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Dept Interview) เพื่อตอบปั ญหานําวิจยั ข้ อ 3
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการนําเสนอเนื ้อหาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การแสวงหาแหล่งที่มาซึ่งข้ อมูล
เทคนิครูปแบบการเขียน รวมถึงความเข้ าใจ และความสอดคล้ องกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ทังต่
้ อผู้สง่ สารเองคือ นักเขียน ส่งต่อไปยังผู้อา่ นว่านักเขียนมองผู้อา่ นในเรื่องนี ้อย่างไร ประเมินผู้อา่ น
อย่างไร โดยมีประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ต่อไปนี ้
2.1 กองบรรณาธิการนิตยสาร ได้ แก่
อนุสาร อ.ส.ท.
บรรณาธิการ คุณอภินนั ท์ บัวหภักดี
กองบรรณาธิการ คุณภาคภูมิ น้ อยวัฒน์ และคุณสุวฒ
ั น์ คุ้มวงษ์
Nature Explorer
บรรณาธิการบริ หาร คุณวราภรณ์ พลอยบริ สทุ ธิ์
กองบรรณาธิการ คุณสาวิกา ขุนราม คุณวนิดา เชียงอารีย์ และคุณสมคิด
สุวรรณเชษฐ์
หนีกรุง
บรรณาธิการบริ หาร คุณรัฐรงค์ ศรี เลิศ
กองบรรณาธิการ คุณอติชาติ สายทองอินทร์ คุณชอชาย เทิดเกียรติกลุ และ
คุณชนัตพล หวังเพิ่ม
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
1.

แบบบันทึกข้ อมูล (Coding sheet) ตารางบันทึกข้ อมูลเนื ้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอ

เนื ้อหาเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน แบ่งเป็ นชื่อนิตยสาร ฉบับเดือนที่ ปี พ.ศ. ประเภทเนื ้อหา
ประกอบด้ วย
- การสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนท้ องถิ่น
- เพิ่มประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว
และประเภทคอลัมน์ที่ปรากฏเนื ้อหาที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ประกอบด้ วย บทบรรณาธิการ สาคดี ข่าว โฆษณาเชิงบทความและภาพ (หน้ า 136)
2. แนวคําถามในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
2.1 บรรณาธิการบริ หาร
2.1.1 วัตถุประสงค์ของนิตยสารเป็ นอย่างไร
2.1.2 กระบวนการการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
เป็ นอย่างไร
2.1.3 วัตถุประสงค์ของนิตยสารมีความสอดคล้ องกับแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนอย่างไร
2.1.4 ปั จจัยภายในองค์กร เช่น แนวคิดของนิตยสาร/สภาพความมัน่ คง
ของนิตยสาร/ทุน/ประสบการณ์และความรู้ความชํานาญของ
บุคลากร มีผลต่อการสร้ างเนื ้อหาอย่างไร
2.1.5 ปั จจัยภายนอก เช่น แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน/กระแสการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
ไทยหรื อระดับสากล/พฤติกรรมนักท่องเที่ยว/ การให้ ความร่วมมือ
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ของเจ้ าหน้ าที่อทุ ยาน บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง/ สภาพอากาศที่เอื ้อต่อ
การทํางาน /ความต้ องการของผู้อา่ นมีผลต่อการสร้ างเนื ้อหาอย่างไร
2.1.6 การสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมีความ
สอดคล้ องต่อความต้ องการของผู้อา่ นอย่างไร
2.1.7 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกระแสการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
ปั จจุบนั
2.2 กองบรรณาธิการ ประกอบด้ วยนักเขียนและช่างภาพ
2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในทัศนะของท่านเป็ น
อย่างไร
2.2.2 กระบวนการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเป็ น
อย่างไร
2.2.3 รูปแบบที่ท่านนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ให้ ผ้ อู า่ นเป็ นอย่างไร
2.2.4 วิธีการได้ มาซึ่งแหล่งข้ อมูล มีวิธีอะไรบ้ าง
2.2.5 ท่านได้ คํานึงถึงความต้ องการหรือความเข้ าใจของผู้รับสารอย่างไร
2.2.6 ท่านคิดว่าเนื ้อหาแบบไหนที่จะกระตุ้น หรือโน้ มน้ าวผู้อา่ นให้
ตระหนักหรือเห็นความสําคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว
2.2.7 วิสยั ทัศน์ของนิตยสารหรื อบรรณาธิการมีผลต่อการเลือกนําเสนอ
เนื ้อหาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนหรือไม่ อย่างไร
2.2.8 กระแสการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในระดับสากลส่งผลต่อการ
เลือกนําเสนอเนื ้อหาอย่างไร
2.2.9 ท่านสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
ประเด็นใดบ้ าง
2.2.10 ท่านให้ ความรู้ด้านการจัดการของชุมชนในประเด็นใดบ้ าง
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2.2.11 ท่านให้ ความสําคัญในการนําเสนอบทบาทการมีสว่ นร่วมของชุมชน
หรือเจ้ าของพื ้นที่ท่องเที่ยวเหล่านันอย่
้ างไร
2.2.12 ท่านให้ ความสําคัญในการนําเสนอการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
อุทยานฯ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวอย่างไร
2.2.13 ท่านประเมินการทําหน้ าทีข่ องนิตยสารในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนอย่างไร
2.2.14 จากประสบการณ์การทํางาน ท่านมองเห็นปั ญหาและอุปสรรคใน
สร้ างเนื ้อหาอย่างไร
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
1. เครื่องมือในการศึกษาเนื ้อหา
ผู้วจิ ยั นําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมาสร้ างกรอบในการศึกษาเนื ้อหา โดยศึกษา
เนื ้อหาทังหมด
้
หน่วยที่ใช้ ในการวิเคระห์เป็ นข้ อความ โดยการลงรหัสข้ อความที่ปรากฎเนื ้อหาส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน สามารถสรุปแนวคิดหลักเพื่อสร้ างประเด็นใน
การศึกษาเนื ้อหาได้ ดังนี ้
1.1.1 การสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531) (อ้ างถึงใน นันทนา เดชกําธร, 2549: 35) กล่าวว่าจิตสํานึกเป็ น
ส่วนหนึ่งของการรับรู้ทางจิตใจ ซึ่งเกิดขึ ้นก่อนการเกิดพฤติกรรม โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้ แก่
1. องค์ประกอบด้ านการรู้ (Cognitive component) เป็ นการรู้ของบุคคลในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เป็ นได้ ทงการรั
ั้
บรู้เกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ เมื่อรับรู้แล้ วจะ
ก่อให้ เกิดเจตคติ หากได้ ความรู้ในทางบวก ก็จะมีเจตคติตอ่ สิ่งนันในทางที
้
่ ดี
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2. องค์ประกอบทางด้ านความรู้สกึ (Affective component or feeling component)
อารมณ์และความรู้สกึ ถูกเร้ าขึ ้นจากการรับรู้ และความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นทําให้ เกิดเจตคติ
ในทางใดทางหนึ่ง คือ ชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สกึ นี ้เกิดขึ ้นแล้ วจะเปลี่ยนแปลงได้ ยาก
3. องค์ประกอบเชิงพฤติกรรมหรื อการกระทํา (Action tendency component of
behavioral component) เป็ นความพร้ อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนันๆ
้ ในทางใดทาง
หนึ่ง คือความพร้ อมที่จะสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือในทางทําลาย ขัดขวาง ต่อสู้ เป็ น
ต้ น
ดังนันการให้
้
ความรู้และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการปกป้องรักษาสิง่ แวดล้ อม ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมในบริบทต่างๆ จึงเป็ นหลักการสําคัญอันดับแรกของการสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ที่ดีให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อสร้ างการรับรู้ที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนื ้อหาที่
ใช้ เป็ นกรอบในการศึกษาต้ องกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี ้
- การให้ ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น ประวัติ
ความเป็ นมา ความสําคัญ การทํานุบํารุง การรักษา หรือการปกป้องเพื่อความ
ยัง่ ยืนของทรัพยากรผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับให้ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
และคูม่ อื การเดินศึกษาธรรมชาติ นิทรรศการ แผ่นป้ายบรรยายตามจุดต่างๆ ใน
เส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้ นทางเดินเท้ าหรือเส้ นทางเดินป่ าที่ให้ ประสบการณ์
ที่หลากหลาย รวมทังสื
้ อ่ บุคคล ได้ แก่การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่นําทางหรือมัคคุเทศก์
ให้ มคี วามชํานาญในการให้ ความรู้หรือนําทางแก่นกั ท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552)
- เนื ้อหาความรู้เป็ นข้ อความที่สอ่ื ทางอารมณ์แก่ผ้ อู า่ นในนํ ้าเสียงต่างๆ เช่น แสดงให้
เห็นถึงผลเสีย อันตรายที่เกิดต่อทรัพยากร ความรู้สกึ เสียดาย เป็ นกังวลหรือเชิญ
ชวน เป็ นต้ น
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- หลักการสุดท้ ายคือ ผลเชิงพฤติกรรม เกิดเป็ นการกระทําที่นําไปสูก่ ารอนุรกั ษ์
ปกป้องทรัพยากรท่องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืน ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เปิ ด
โอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ น
กิจกรรมเพื่อรองรับพฤติกรรมที่จะแสดงออก เช่น กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่ า
ชายเลน สร้ างโป่ งให้ ช้างป่ าเพื่อเป็ นแหล่งอาหาร การพักโฮมสเตย์ของชาวบ้ าน การ
เข้ าร่วมขบวนแห่ปอยส่างลอง เป็ นต้ น นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวยังได้ ใกล้ ชิด
ธรรมชาติและวัฒนธรรมมากที่สดุ เป็ นการกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าใจ
ความสําคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว เพื่อนําไปสูก่ ารตระหนักถึงคุณค่าและร่วม
อนุรักษ์ ในที่สดุ (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา, 2548)
1.1.2 ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชน
ความยัง่ ยืน หมายถึงสถานะที่มีคณ
ุ ค่าสถานะใดสถานะหนึ่งที่สามารถรักษาไว้ หรือเพิ่มสูงขึ ้น
เมือ่ เวลาผ่านไป (จิรากร คชเสนี, 2552: 370) ดังนันความยั
้
ง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชนจึง
หมายถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ความเป็ นอยู่ และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื ้นที่ท่ีมี
สถานะคงอยู่แม้ เวลาจะผ่านไป ทังนี
้ ้นักท่องเที่ยวในฐานะผู้ไปเยือนต้ องปฎิบตั ิตนอย่างถูกต้ องเพื่อลด
ผลกระทบด้ านลบแก่ทรัพยากร โดยเนื ้อหาที่ใช้ เป็ นกรอบในการศึกษาต้ องกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี ้
- ให้ ความรู้ ประวัตคิ วามเป็ นมา ความสําคัญ การอนุรกั ษ์ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อและวิถีชมุ ชนให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าใจ (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา,
2548)
- การปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคารพ ข้ อควรปฎิบตั ิตอ่ สถานที่และชุมชนของ
นักท่องเที่ยวเพื่อไม่สร้ างผลกระทบทางลบแก่วฒ
ั นธรรมและวิถีของชุมชนโดยไม่ได้
เจตนา
- เปิ ดใจเรี ยนรู้วิถีชมุ ชนด้ วยตนเอง ทังจากการสนทนากั
้
บคนในท้ องถิ่น การสังเกต
และเข้ าร่วมกิจกรรมที่ชมุ ชนจัด (ชนัญ วงษ์ วภิ าค และคณะ, 2547) เช่น การพัก
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โฮมสเตย์โดยท้ องถิ่นจัดหาที่พกั และอาหารไว้ รองรับ ทําให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ใกล้ ชิด
กับความเป็ นอยู่และซึมซับรากของของคนในท้ องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี
- สนับสนุนสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมืองด้ วยการอุดหนุนงานฝี มือของชาวบ้ าน เนื่องจาก
หัตถกรรมพื ้นเมืองเป็ นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นงานฝี มือที่มี
ลักษณะเฉพาะอย่างแท้ จริง ดังนันการสนั
้
บสนุนสินค้ าเหล่านี ้ช่วยเผยแพร่งานฝี มือ
ไปยังสังคมภายนอกได้ รับรู้และเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่ชมุ ชนอีกด้ วย
1.1.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนท้ องถิ่น
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (2548) กล่าวว่าการเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ มสี ว่ นร่วมในการจัดการ
ท้ องถิ่นของตัวเองมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเกิดประโยชน์โดยตรงให้ แก่คน
ในชุมชนสองประการ หนึ่งคือการเพิ่มรายได้ และปรับปรุงชีวิตความเป็ นอยู่คนในชุมชนให้ ดีขึ ้นในระยะ
ยาวด้ วยอาชีพที่เกิดการการท่องเที่ยว เช่น ไกด์หรือมัคคุเทศก์นําเที่ยว การเปิ ดร้ านจําหน่ายสินค้ างาน
ฝี มือหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ ในพื ้นที่ให้ นกั ท่องเที่ยว ประการที่สองคือ เปิ ดโอกาสในคนใน
ชุมชนได้ มสี ว่ นร่วมในการจัดการและพัฒนาได้ อย่างเต็มที่คอื ชุมชนในฐานะเจ้ าของพื ้นที่สามารถ
ประเมินศักยภาพของทรัพยากรที่มีในการรองรับนักท่องเที่ยว หรือขีดความสามารถในการรองรับ
(Carrying Capacity) โดยเนื ้อหาที่ใช้ เป็ นกรอบในการศึกษาต้ องกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี ้
- การสร้ างรายได้ และสร้ างอาชีพของคนในชุมชนจากการท่องเที่ยว
-

ยกระดับความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน ให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น เช่น การได้ รับ
การศึกษา การบริการด้ านสุขภาพ การเดินทาง ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้ น

- ชุมชนมีความสามารถในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ เป็ นอย่างดี เช่น
การจํากัดโฮมสเตย์ เพื่อไม่ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาในพื ้นที่มากจนเกินไป
ท้ ายที่สดุ คือคนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว ช่วยใน
การอนุรกั ษ์ และบริ หารจัดการโดยคนในชุมชนเพื่อชุมชนเอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541)
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1.1.4 เพิ่มประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็ นนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือแรงจูงใจที่จะศึกษา
เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์จากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้ องถิ่น ต้ องการความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้ อมในแง่มมุ ต่างๆ ทังในระดั
้
บกว้ างและลึก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความ
พึงพอใจ ซึ่งเป็ นการสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติควบคูไ่ ปด้ วย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2541) นอกเหนือจากการชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติของสถานที่ทอ่ งเที่ยว การปฎิบตั ติ วั เป็ น
นักท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ ทังในเชิ
้
งการใฝ่ หาองค์ความรู้และเชิงปฏิบตั ิ เช่น การเคารพกฎธรรมชาติและ
สถานที่ตา่ งๆ หรื อการเข้ าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวพบว่าตนเองเป็ นนักเดินทางที่มี
คุณค่าด้ วย โดยเนื ้อหาที่ใช้ เป็ นกรอบในการศึกษาต้ องกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี ้
-

การใฝ่ หาข้ อมูลความรู้ของสถานที่ปลายทาง ทําความเข้ าใจก่อนออกเดินทางเป็ น
อย่างดี

-

การสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การพักโฮมสเตย์
เลือกใช้ บริการจักรยานมากกว่ารถยนต์

-

การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ทิ ้งขยะ ไม่ขีด
เขียนผนังถํ ้าหรื อต้ นไม้ ไม่เก็บชิ ้นส่วนโบราณวัตถุติดตัวกลับบ้ าน ไม่น่งุ กางเกงขา
สันหรื
้ อเสื ้อสายเดีย่ วเมือ่ เข้ าเขตศาสนสถาน

-

สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมและสร้ างปฎิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่วมทาง เช่น ร่วมกิจกรรมพาย
เรือคายัคเก็บขยะในลํานํ ้าเข็กกับทางรีสอร์ท ปล่อยปลาการ์ตนู ลงทะเลร่วมกับ
กองทัพเรื อ แนะนําเส้ นทางการเดินทางที่ประหยัดและปลอดภัยแก่เพื่อนร่วมทาง
เป็ นต้ น
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1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน นําผลการวิจยั ของ Sue Beeton, Betty Weiler&Sam
0

Ham และ Nathan Reigner มาพัฒนาเพื่อสร้ างกรอบในการศึกษาเนื ้อหา ดังนี ้
1.2.1

Contextual analysis for applying persuasive communication theory :

Sue Beeton, Betty Weiler&Sam Ham
ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน
Behavioral beliefs

พฤติกรรมด้ านบวก
1.นักท่องเที่ยวตระหนักต่อการ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
2. คํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิด
กับตัวเอง
3. ได้ ชื่นชมทัศนียภาพที่
สวยงาม
4. มีความสะดวกสบายในการ
เดินเที่ยว

Normative beliefs

บุคคลที่ยอมรับและสนับสนุน
การปฏิบตั ติ ามกฎของอุทยานฯ
คือ นักอนุรักษ์ นักสิ่งแวดล้ อม
เจ้ าหน้ าที่อทุ ยาน คนในท้ องถิ่น
บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยว

0

0

พฤติกรรมด้ านลบ
1.นักท่องเที่ยวพลาดโอกาสชม
ทัศนียภาพอันสวยงามหรือชีวติ
สัตว์ป่ า
2. ไม่เห็นข้ อดีของการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของอุทยานฯ
3. ไม่ได้ รบั อรรถรสของการผจญ
ภัยเท่าที่ควร
4. ไม่ได้ รบั ความเป็ นส่วนตัวจาก
เส้ นทาง
บุคคลที่แสดงความไม่เห็นด้ วย
หรื อไม่ยอมรับการปฏิบตั ติ าม
กฎของอุทยานฯ คือ ผู้ท่ีไม่ใส่ใจ
เรื่องสิ่งแวดล้ อม ไม่ให้ ความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎฯ
วัยรุ่น เด็ก วัยรุ่นชาย รองลงมา
คือ ไกด์ทวั ร์ นักท่องเที่ยว นัก
เดินทางนอกเขตอุทยานฯ
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่

0
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ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน
Control beliefs

พฤติกรรมด้ านบวก
การปฏิบตั ติ ามกฎของอุทยาน
ให้ ข้อดีในเรื่ อง ความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว ความ
สะดวกสบายในการเดินศึกษา
ธรรมชาติ มองเห็นป้าย
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ชัดเจน มีการ
ออกแบบป้ายที่สวยงามและ
ชัดเจน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ยินดีที่จะปฎิบตั ิตามกฎของ
อุทยาน

0

พฤติกรรมด้ านลบ
ข้ อจํากัดในการปฏิบตั ติ ามกฎ
ของอุทยานคือ ไม่มกี ารกันรั
้ ว้
หรือขอบเขตของเส้ นทางเดินชม
ธรรมชาติ และเส้ นทางการเดิน
ไม่มคี วามชัดเจนเพียงพอ
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1.2.2 Exploring Visitor Using the theory of TPB to understand visitor behavior
: Nathan Reigner
ทฤษฎีพฤติกรรม
แบบแผน
ทัศนคติตอ่ อันตรายที่
อาจได้ รบั / การ
คํานึงถึงทรัพยากร /
ประสบการณ์ท่ีได้ รบั

Behavioral belief

ผลจากการประเมิน

เดินทางพร้ อมเพื่อน
ร่วมทาง

1.ได้ รบั อันตรายจากคลืน่ นํ ้า
2.เกิดอาคารผืน่ คัน
3. ได้ รับบาดเจ็บจากการลื่นหิน
4. เกิดอันตรายต่อพันธุ์พืชและสัตว์ป่า
5. ทําให้ วถิ ีชีวติ ท้ องถิ่นของชาวฮาวาย
ลดลง
6. ป้องกันนักท่องเที่ยวคนอื่นจากการ
เข้ ามาท่องเที่ยวในพื ้นที่
7. เกิดประสบการณ์อนั แท้ จริงจากการ
เดินทาง
8. มีความสนุกสนานกับการผจญภัย
9. มีเรื่ องเล่าสนุกๆ เมื่อกลับถึงบ้ าน
Normative beliefs
บุคคลที่จะร่วมเดินทางไปด้ วยคือ เพื่อน
นักเดินทางด้ วยกัน

มีเจ้ าหน้ าที่นําทาง

มีเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยนําทาง

1.ได้ รบั อันตรายจากคลืน่ นํ ้า
2.เกิดอาคารผืน่ คัน
3. ได้ รับบาดเจ็บจากการลื่นหิน
4. เกิดอันตรายต่อพันธุ์พืชและสัตว์ป่า
5. ทําให้ วถิ ีชีวติ ท้ องถิ่นของชาวฮาวาย
ลดลง
6. ป้องกันนักท่องเที่ยวคนอื่นจากการ
เข้ ามาท่องเที่ยวในพื ้นที่
7. เกิดประสบการณ์อนั แท้ จริ งจากการ
เดินทาง
8. มีความสนุกสนานกับการผจญภัย
9. มีเรื่องเล่าสนุกๆ เมื่อกลับถึงบ้ าน
แรงจูงใจให้ ยินยอม
เห็นความสําคัญของการมีเพื่อนร่วม
ทางได้ ร่วมประสบการณ์สนุกและแชร์
ความสุขร่วมกัน
เจ้ าหน้ าที่เห็นความสําคัญของการ
เดินทางของคุณ

0

0

0

0
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Control beliefs
ประเมินความสามารถของตัวเอง
ความสามารถในการควบคุม
มีสมรรถภาพในการเดินทาง
แม้ จะไม่มเี จ้ าหน้ าที่คอยบริการ แต่ยงั
ยืนยันที่จะเดินทางในอุทยาน
การประเมินอันตรายที่อาจเกิดจาก
การเดินทางในอุทยานขึ ้นอยู่กบั
นักท่องเที่ยวแต่ละคน
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นมาสรุปเป็ นประเด็นตามทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนจากนัน้
0

0

นํามาพัฒนาเพื่อกรอบในการศึกษาเนื ้อหาในนิตยสาร สามารถสรุปได้ ดังนี ้
ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม
(Behavioral Beliefs)

ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
(Normative Beliefs)

เนื ้อหาที่สนับสนุนพฤติกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
1. การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ พันธุ์พืช สัตว์ป่าท้ องถิ่น สิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล
2. การตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวติ วัฒนธรรม ประเพณีของ
ผู้คนในท้ องถิ่น
3. ให้ ข้อมูลความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ ซึ่งมีสาเหตุจากธรรมชาติ สภาพอากาศ
อันตรายจากสัตว์ป่า สัตว์มพี ิษ อุปกรณ์ในการเดินทาง
4. สร้ างความประทับใจ ความสุข ได้ รบั ประสบการณ์จากการ
เดินทางและความสวยงามที่ได้ พบเจอ
1. ความสําคัญของการปฏิบตั ิตวั เป็ นนักท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบคือการได้ รบั การยอมรับจากบุคคลอืน่ ๆ อาทิ นัก
อนุรักษ์ เจ้ าหน้ าที่การท่องเที่ยว คนในท้ องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวด้ วยกัน
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ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน

ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม
(Control Beliefs)

เนื ้อหาที่สนับสนุนพฤติกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. การให้ ความสําคัญกับเพื่อนร่วมเดินทาง เช่น ได้ เดินทางบน
เส้ นทางเดียวกัน แบ่งปั นความสุขและประสบการณ์ร่วมกัน
1. กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้ ปฏิบตั ิตามกฎหรื อข้ อแนะนําของ

แหล่งท่องเที่ยว เพื่อแสดงถึงศักยภาพทังทางร่
้
างกายและ
จิตใจในการเป็ นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2. การปฏิบตั ิตามกฎหรื อข้ อแนะนําของแหล่งท่องเที่ยวเป็ น
ขันตอนที
้
่ง่าย ไม่ย่งุ ยาก อีกทังยั
้ งเพิ่มความสะดวกสบายใน
การท่องเที่ยว

ความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (

Content Validity) โดยตรวจสอบคําตอบจากการ

สัมภาษณ์ภายในกลุม่ ว่ามีความถูกต้ องตรงกัน และสอดคล้ องกับนโยบายหรือแนวคิดหลักของ
นิตยสารอย่างไร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วจิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย
1. การศึกษาการนําเสนอเนื ้อหา
ผู้วิจยั ศึกษาจากข้ อมูลเอกสาร คืออนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนมกราคม 2551 ถึงฉบับเดือน
มิถนุ ายน 2555 นิตยสาร Nature Explorer ฉบับเดือนมกราคม 2551 ถึงฉบับเดือนมิถนุ ายน 2555
นิตยสารหนีกรุง ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2552 ถึงฉบับเดือนมิถนุ ายน 2555 ที่มีเนื ้อหาครอบคลุมแนวคิด
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนและทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนมาผ่านการวิเคราะห์เนื ้อหาโดยใช้ สถิตเิ ชิง
พรรณนาและการคํานวณหาค่าร้ อยละ
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2. การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสร้ างเนื ้อหาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ผู้วจิ ยั สรุปผลจากการสัมภาษณ์บรรณาธิการ นักเขียนและช่างภาพด้ วยการพรรณาเชิง
วิเคราะห์ เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยอิงเข้ ากับ
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน แนวคิดนิตยสารท่องเที่ยวและแนวคิดการบรรณาธิกรณ์นิตยสาร
การนําเสนอข้ อมูล
นําเสนอข้ อมูลในแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และตารางข้ อมูลเพื่อ
อธิบายรูปแบบเนื ้อหาเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่ปรากฎในนิตยสาร และปั จจัยที่มีผลต่อ
การสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ในนิตยสารท่องเที่ยวทังสามฉบั
้
บ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยท่องเที่ยว เป็ นการศึกษา
เนื ้อหาและปั จจัยการสร้ างเนื ้อหาของกองบรรณาธิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของ
นิตยสารทังสามฉบั
้
บ ประกอบด้ วย อนุสาร อ.ส.ท. Nature Explorer และหนีกรุง ได้ แบ่งการรายงาน
ผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการนําเสนอเนื ้อหาที่ปรากฏเกี่ยวกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาปั จจัยการสร้ างเนื ้อหาของกองบรรณาธิการจากการสัมภาษณ์
ผลการศึกษาการนําเสนอเนือ้ หาที่ปรากฏเกี่ยวกับการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
สามารถแบ่งผลการศึกษาการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ ดงั นี ้
1. ประเด็นเนื ้อหาการนําเสนอตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
สรุปปริ มาณและร้ อยละการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
นิตยสารทังสามฉบั
้
บ ได้ แก่ อนุสาร อ.ส.ท. เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ และหนีกรุง ตังแต่
้ เดือนมกราคม
2551 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2555 รวมทังหมด
้
99 ฉบับ โดยคํานวนเป็ นค่าร้ อยละ (%) ดังตาราง 1
ตาราง 1: สรุปปริ มาณและร้ อยละการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
นิตยสารทัง้ 3 ฉบับ
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นิตยสารมกราคม 2551 – มิถนุ ายน 2555
อ.ส.ท.
ประเภทของเนือ้ หา
(หน่ วยนับเป็ น
ข้ อความ)

การสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรกั ษ์ ทรัพยากร
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
ความยัง่ ยืนทาง
วัฒนธรรมและวิถชี มุ ชน
ยกระดับคุณภาพชีวติ
และชุมชนท้ องถิน่
เพิ่มประสบการณ์ที่มี
คุณค่าแก่นกั ท่องเทีย่ ว

Nature Explorer

หนีกรุ ง

ข้ อความที
ปรากฎ
เนือ้ หา
(713
ข้ อความ)

ข้ อความที่
พบต่ อ
ฉบับ
(54 ฉบับ)

ข้ อความที
ปรากฎ
เนือ้ หา
(220
ข้ อความ)

ข้ อความ
ที่พบต่ อ
ฉบับ
(25 ฉบับ)

ข้ อความที่
ปรากฎ
เนือ้ หา
(144
ข้ อความ)

ข้ อความ
ที่พบต่ อ
ฉบับ
(20ฉบับ)

รวมข้ อความ
ที่ปรากฎ
เนือ้ หา
(1,077
ข้ อความ)

ข้ อความที่พบ
ต่ อฉบับ
(99 ฉบับ)

ร้ อยละ
100.00
(60)

ร้ อยละ
100.00
(47)

ร้ อยละ
100.00
(41)

ร้ อยละ
100.00
(23)

ร้ อยละ
100.00
(29)

ร้ อยละ
100.00
(17)

ร้ อยละ
100.00
(130)

ร้ อยละ
100.00
(87)

8.4%

87%

18.6%

92%

20.1%

85%

12.1%

87.9%

(325)

(54)

(74)

(24)

(46)

(20)

(445)

(98)

45.6%
(101)

100%
(45)

33.6%
(34)

96%
(18)

31.9%
(30)

100%
(16)

41.3%
(165)

99%
(79)

14.2%
(227)

83.3%
(54)

15.5%
(71)

72%
(25)

20.8%
(39)

80%
(20)

15.3%
(337)

79.8%
(99)

31.8%

100%

32.2%

100%

27.1%

100%

31.3%

100%

จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาจากจํานวนครัง้ ที่ปรากฎของเนื ้อหาทังหมดที
้
่สอดคล้ องกับแนวคิด
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนพบว่าเนื ้อหาความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชนมีปริมาณสูงสุดคือร้ อย
ละ 41.3 รองลงมาได้ แก่ เพิ่มประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว ร้ อยละ 31.3 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและชุมชนท้ องถิ่น ร้ อยละ 15.3 และการสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ร้ อยละ 12.1 (แผนภูมิ 1)
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แผนภูมิ 1: แสดงปริ มาณการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดย
แบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ของนิตยสารทังสามฉบั
้
บตังแต่
้ เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2555

41.3
31.3

เพิม่ ประสบการณ์ทม่ี ีคณ
ุ ค่าแก่
นักท่องเทีย่ ว

ยกระดับคุณภาพชีวติ และชุมชนท้ องถิน่

15.3

12.1

ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถชี มุ ชน
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การสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

ร้ อยละ

ปริ มาณการนําเสนอเนื อ้ หาเพื่อส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนแบ่ งเป็ นประเด็น
(การปรากฎของเนือ้ หา: ข้ อความ)
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ตัวอย่ างเนือ้ หาที่ปรากฏในนิตยสารทัง้ สามฉบับ
แบ่งตามกรอบในการศึกษาเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. การสร้ างจิตสํานึกการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมด้ วยการให้ ความรู้และสร้ าง
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้ อม และสร้ างจิตสํานึกที่ดีแก่นกั ท่องเที่ยวเพื่อลดการ
ทําลายสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนโดยเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย
“ร่องรอยจากนํ ้าป่ าใหญ่เมือ่ ปี 2531 ทิ ้งไว้ ให้ เห็นเป็ นกองหินสูงที่ถกู พัดพามากับสายนํ ้า
ความรุนแรงครัง้ นันทํ
้ าให้ บ้านคีรีวงเสียหายมากมายทังชี
้ วิตและทรัพย์สิน(เร้ าความรู้สกึ ถึงอันตราย
จากความผิดปกติของธรรมชาติ) หลังเหตุการณ์ทางผู้นําชุมชนจึงชวนชาวบ้ านก่อตังกองทุ
้
นเติมสีเขียว
ใส่เขาหลวง เพื่อจัดการให้ คนอยู่กบั ป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน รวมทังปกป
้ ้ องและฟื น้ ฟูในขณะเดียวกัน มีการ
ปลูกป่ าทดแทน นําไทรไปปลูกตรงผืนดินที่ถกู กัดเซาะ นํากระสุนกล้ าไม้ ยิงขึ ้นไปในที่ที่ไม่สามารถไป
ปลูกถึง(สนับสนุนการกระทําที่ปกป้องดูแลป่ า) รอบบริ เวณหมูบ่ ้ านขุดลอกคลองชลประทานแล้ วปลูก
ประดูแ่ ละไทรช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ หน้ าดินตลอดแนวถนน(ให้ ความรู้)อีกทังริ้ เริ่มให้ มีกิจกรรม
รณรงค์ ทังจั
้ ดการเดินป่ าทัศนศึกษาเขาหลวง ฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมและให้ ความรู้เพื่อกระตุ้นเตือนไม่ให้
คนในชุมชนตัดไม้ ทําลายป่ า รวมถึงการอบรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติ การปรับตัวไปตาม
ธรรมชาติ” (สารคดี: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับเมษายน 2555 น.65)
“บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด ได้ ริเริ่ มโครงการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้เรื อหลวง
ไทยใต้ ท้องทะเล โดยความร่วมมือจากกองทัพเรือ กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัด
พังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนําเรือรบหลวงของไทย 2 ลําที่แลดระวางแล้ ว ไปจมไว้ ใต้ ท้อง
ทะเลที่บริ เวณเกาะง่ามน้ อย จังหวัดชุมพร เมื่อเดือนพฤษภาคม และเรือรบสัตกูดนําไปจมใต้ ท้องทะเล
ที่บริเวณไวด์ร็อค เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมือ่ เดือนมิถนุ ายน โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทย
ใต้ ท้องทะเลนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้และสร้ างแหล่งดํานํ ้าแห่งใหม่ขึ ้นในประเทศ ช่วย
ลดความแออัดของแหล่งดํานํ ้าเดิม เปิ ดโอกาสให้ ปะการังได้ พื ้นตัว เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้ กบั สัตว์นํ ้า(
ให้ ความรู้ สนับสนุนการรักษาแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและเร้ าความรู้สกึ ว่าผลจากการการทํา
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โครงการนี ้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเลอย่างไร) อีกทังยั
้ งเป็ นการช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ ให้ แก่
ประชาชนในพื ้นที่ และสําคัญที่สดุ นับเป็ นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติประวัตขิ องเรื อรบหลวงไทยทัง้
เรือรบหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูดให้ เป็ นที่รบั รู้แก่สาธารณชนรุ่นหลังต่อไป” (ข่าว: เนเจอร์เอ็กพลอ
เรอร์ ฉบับสิงหาคม 2554 น.24)
“สําหรับประเทศไทย โรงแรม dusitD2 baracuda pattaya โรงแรมสุดฮิปที่มีคอนเซ็ปต์ชดั เจน
ในเรื่องของท้ องทะเล ก็ได้ จดั กิจกรรมเล็กๆ ที่น่ารักขึ ้นมาในบริเวณหมูเ่ กาะแถบแสมสาร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โดยนําปลาการ์ตนู ที่เพาะพันธุ์ได้ มาจาก Percular Farm...กลับคืนสูท่ ้ องทะเลทดแทน
ปลาการ์ตนู ที่เคยถูกจับขึ ้นมาเพื่อเป็ นปลาตู้สวยงามในอดีต ปลาการ์ตนู ที่นํากลับไปปล่อยคืนเป็ นปลา
การ์ตนู อินเดียแดง ซึ่งเป็ นปลาที่พบตามธรรมชาติมากที่สดุ นื ้องทะเลบริเวณอ่าวไทย เพื่อไม่ให้ เกิด
ผลกระทบทางด้ านสภาพแวดล้ อมที่ผดิ เพี ้ยนไป จากการนําสายพันธุ์ท่ีเป็ น Alian species ไปปล่อย
โดยรู้เท่าไม่ถงึ การณ์(ให้ ความรู้เรื่องการปล่อยปลาการ์ตนู ที่ถกู ต้ อง)กิจกรรมการปล่อยปลาการ์ ตนู นี ้
ได้ รบั ความร่วมมือจากกลุม่ นักดํานํ ้าอาสาสมัครเกือบสามสิบคนที ้ดินทางมาด้ วยตนเอง อาสาสมัคร
แต่ละคนแยกย้ ายกันค้ นหากอดอกไม้ ทะเลที่ยงั ว่างเปล่าและไม่มเี จ้ าของครอบครองอยู่ และคอย
ระแวดระวังให้ ปลาการ์ตนู นันปรั
้ บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมเสียก่อน (สนับสนุนการปล่อยปลา
การ์ตนู )สิ่งที่น่ายินดีก็คือแม้ ปลาการ์ตนู ที่เกิดมาในบ่ออนุบาลนันจะไม่
้
เคยเห็นดอกไม้ ทะเลมาก่อนใน
ชีวิต แต่ด้วยสัญชาติญาณ เพียงไม่นานเจ้ าลูกปลาการ์ตนู ก็เรียนรู้วา่ ดอกไม้ ทะเลนันคื
้ อบ้ านหลังใหม่
ของพวกมัน (เร้ าความรู้สกึ ถึงการได้ พบบ้ านหลังใหม่ตามธรรมชาติของปลาการ์ตนู )” (สารคดี: เนเจอร์
เอ็กพลอเรอร์ ฉบับกรกฎาคม 2553 น. 96)
2. ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชน หมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ความเป็ นอยู่ และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื ้นที่มสี ถานะคงอยู่ แม้ เวลาจะผ่านไป ด้ วยการ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรม ประเพณีเป็ นเรื่ องของความเชื่อ และมีอตั ลักษณ์เฉพาะถิ่น อันประกอบด้ วยองค์
ความรู้ตา่ งๆ อาทิ ประวัตคิ วามเป็ นมา ความสําคัญ หลักการปฏิบตั ริ ่วมกันเพื่อแสดงความเคารพต่อ
สถานที่ และแนวทางการอนุรักษ์ ให้ คงอยู่ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าใจ โดยเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย
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2.1

เผยแพร่ความรู้ ประวัตคิ วามเป็ นมา ความสําคัญ การอนุรกั ษ์ เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชมุ ชนให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าใจ
“ตราบจนวันนี ้ ชาวลาวยังเชื่อว่าแม่นํ ้าโขงบริเวณนันเป็
้ นวังพญานาค สอดคล้ องกับความเชื่อ
ของชาวบึงกาฬ ที่เชื่อว่าแม่นํ ้าโขงบริเวณแก่งอาฮงใกล้ วดั อาฮงศิลาวาส เป็ นจุดที่ลกึ ที่สดุ ของแม่นํ ้า
โขง เรียกกันว่าสะดือโขง มีคาํ เล่าขานแบบปากต่อปากว่าผู้เฒ่าผู้แก่เคยวัดความลึกโดยใช้ เชือกผูกกับ
ก้ อนหินหย่อนลงไป วัดได้ ถงึ 98 วา ในฤดูนํ ้าหลาก และ 40-50 วาในฤดูนํ ้าแล้ ง...ทังยั
้ งเป็ นแหล่งอาศัย
ของปลานํ ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในโลกคือปลาบึก ตามคํารํ่าลือว่าตอนดึกๆ ของฤดูนํ ้าหลาก ชาวบ้ าน
มักจะได้ ยินเสียงคล้ ายมีคนลงเล่นนํ ้าโขง เสียงดังตูมตามอยู่ราว 2-3 ชัว่ โมง เชื่อกันว่าเป็ นเสียงปลาบึก
กําลังผสมพันธุ์กนั ด้ วยบริเวณนันมี
้ ความลึก อีกทังปลาบึ
้
กกินตะไคร่นํ ้าเป็ นอาหาร ใต้ นํ ้าบริเวณแก่ง
อาฮงมีโขดหินมากมายและมีถํ ้าใหญ่ ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ จึงเป็ นแหล่งที่มปี ลาบึกชุกชุมแห่ง
หนึ่งของลําโขง ผนวกกับความเชื่อว่าสะดือโขงเป็ นวังพญานาค จึงเป็ นจุดที่ชาวบ้ านและนักท่องเที่ยว
นิยมมาชมปรากฎการณ์บงไฟพญานาค
ั้
ตามความเชื่อว่าเป็ นลูกไฟที่พญานาคส่งขึ ้นถวายการต้ อนรับ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ขณะเสด็จกลับลงมาจากการเทศน์โปรดพุทธมารดาบนสรวงสวรรค์
ชันดาวดึ
้
งส์ ในวันขึ ้น 15 คํ่า เดือน 11 ช่วงเทศกาลออกพรรษา ถึงกับรํ่าลือกันว่าแม่นํ ้าโขงบริเวณที่
ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬและแขวงบอลิคําไซมีปรากฎการณ์บงไฟพญานาคเกิ
ั้
ดขึ ้นมากที่สดุ ในลํานํ ้าโขง
ทีเดียว(ให้ ความรู้ ประวัตแิ ละความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวบึงกาฬ)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับสิงหาคม
2554 น. 104)
“ปั นหยีเป็ นชุมชนมุสลิมเล็กๆ ฝั งรากทํามาหากินมานานแล้ ว ตอนแรกที่นกึ ว่าเขาสร้ างบ้ าน
บนทะเล แท้ จริงเขาสร้ างบ้ านบนเสาซึง่ ตอกลงไปในทะเลต่างหาก บ้ านช่องสะดวกสบายไม่ตา่ งจาก
คนบนฝั่ งเลย ผู้คนส่วนใหญ่ทําอาชีพประมง เลี ้ยงปลากระชัง ขายสินค้ าที่ระลึก ขับเรือท่องเที่ยว มีวิถี
ชีวติ ไม่ซบั ซ้ อน(ให้ ความรู้ถงึ วิถีชีวติ วัฒนธรรมความเป็ นอยูช่ าวชุมชนมุสลิมปั นหยี)” (สารคดี: เนเจอร์
เอ็กพลอเรอร์ ฉบับมีนาคม 2555 น.41)
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“ตลอดสองข้ างทางมุง่ หน้ าสูอ่ าํ เภอสะเมิงจะผ่านไร่สตรอว์เบอร์ร่ีมากมาย พ่อค้ าแม่ขายต่าง
ขนผลิตผลสดๆ และผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์ ร่ี มาวางขาย...อําเภอสะเมิงเลื่องชื่อเรื่องสตรอว์เบอร์รี่
มายาวนาน ถึงขนาดมีงานสตรอว์เบอร์ร่ีอนั โด่งดังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็ นประจําทุกปี (ให้ ความรู้
ถึงวิถีชีวิตที่พึ่งพึงการเกษตร สร้ างรายได้ และการท่องเที่ยว)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับกุมภาพันธ์ 2555
น.98)
“เป็ นความภูมิใจร่วมกันของชาวเมืองแม่ฮ่องสอนที่ได้ จดั งานประเพณี “ปอยส่างลอง” นี ้เป็ น
ประจําทุกๆ ปี เพราะหลายๆ คนที่เราเจอ หลายคนที่เราได้ ร่วมวงสนทนาบอกว่านี่คอื ชีวติ ชีวาของเมือง
เป็ นอีกชีวิตชีวาที่หล่อเลี ้ยงชุมชนในชุ่มชื่นที่ไม่สามารถหาที่ไหนเสมอเหมือนได้ (ให้ ความรู้ถึงประเพณี
อันเป็ นชีวติ เป็ นลมหายใจของชาวแม่ฮอ่ งสอน)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับพฤษภาคม 2555 น. 46)
“ชาวบ้ านแถวนี ้ทําอาชีพประมง ออกไปจับปลาตอนกลางคืน ถ้ าจับได้ ตวั เล็กก็เอามาใส่กระชัง
ได้ ตวั ใหญ่กเ็ อาไปขายที่ตลาด ร้ านค้ าในตลาดถ้ ามีเศษผัก เศษไก่เศษเนื ้อเหลือก็จะขายให้ ชาวประมง
เอามาเป็ นอาหารเลี ้ยงปลา หรือบางทีกโ็ ยนลงแม่นํ ้าให้ ปลากิน แม่นํ ้าสายนี ้เป็ นเส้ นวงจรชีวติ พวกเรา
ชาวบ้ านจึงช่วยกันดูแล เพราถ้ าแม่นํ ้าเน่าชีวติ พวกเราก็เน่าไปด้ วย (ให้ ความรู้ถงึ วิถีชาวประมง การ
ดํารงชีพและการทํานุรกั ษาสายนํ ้า)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับกันยายน 2554 น.52)
2.2

การปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคารพ ข้ อควรปฎิบตั ิตอ่ สถานที่ และชุมชน

ของนักท่องเที่ยว เพื่อไม่สร้ างผลกระทบทางลบแก่วฒ
ั นธรรมและวิถีของชุมชนโดยไม่ได้ เจตนา
“นํ ้าตกในพื ้นที่นี ้เปรี ยบเสมือนสายธารแห่งชีวิตของชาวบ้ าน ใช้ อาบดื่มกินเป็ นปกติ ซึ่งส่วน
ใหญ่อยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการหมูบ่ ้ านแต่ละท้ องที่ ฉะนันการเคารพกฎของพื
้
้นที่จึงเป็ นเรื่อง
พึงกระทํา บางแห่งมีป้ายประกาศ ข้ อปฏิบตั ิ ข้ อห้ ามชัดเจน ... เช่น ไม่นําอาหาร เครื่องดื่มมา
รับประทานในบริเวณนํ ้าตก นําขยะมาแค่ไหนนํากลับไปให้ หมด ไปไม่ถืออะไรติดมือกลับไปหากไม่ใช่
ของตน ทังหิ
้ น ดิน ทราย หรือสัตว์นํ ้า งดส่งเสียงโหวกเหวงโวยวายรบกวนสัตว์ป่าและผู้อน่ื (ข้ อควร
ปฎิบตั ริ ่วมกันเมือ่ เข้ าไปใช้ บริการนํ ้าตก เพื่อรักษาความสะอาด ให้ ใช้ ร่วมกันตลอดไป)”(สารคดี: อ.
ส.ท. ฉบับกันยายน 2554 น. 62)
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“ถ้ าได้ เข้ าไปเดินเที่ยวในถํ ้าแก้ ว เมื่อมุดโพรงลึกลงไปประมาณห้ องที่ 4-5 เราก็จะพบกับโถง
ใหญ่ท่ีมคี ้ างคาวหน้ ายักษ์ เกาะอยูต่ ามเพดานถํ ้านับพันตัว หากไม่สง่ เสียงดังหรือฉายไฟรบกวนมัน
มากเกินไป เราก็จะได้ เห็นนิเวศโลกมือที่เงียบเชียบและเย็นชื ้น ซึ่งพวกมันใช้ พกั ห้ อยหัวนอนตอน
กลางวัน แล้ วตืน่ ขึ ้นตาแป๋ ว บินออกจากถํ ้าไปจับแมลงกินตอนกลางคืน ...เสียงค้ างคาวกระพือปี กผ่าน
หัวเราไปในระยะเผาขนท่ามกลางความวังเวงอาจทําให้ ตกใจสะดุ้งโหยง ทว่าพวกมันไม่ได้ คดิ ทําร้ าย
เราต่างหากที่ลงไปรุกลํ ้าโลกของมัน จึงควรเคารพสัตว์เหล่านี ้ให้ มากๆ (ให้ ความเคารพต่อกฎธรรมชาติ
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนธรรมชาติของสัตว์)” (สารคดี: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับมิถนุ ายน 2553 น. 86)
2.3

เข้ าร่วมกิจกรรม งานประเพณีท่ีชมุ ชนจัด เปิ ดใจเรียนรู้วถิ ีชมุ ชนด้ วยตนเอง

เปิ ดใจเรี ยนรู้วิถีชมุ ชนด้ วยตนเอง ทังจากการสนทนากั
้
บคนในท้ องถิ่น การสังเกต และเข้ าร่วมกิจกรรม
ที่ชมุ ชนจัด
“เราเห็นแต่ในรูปภาพจากสือ่ ต่างๆ มานาน เมือ่ ได้ มาสัมผัสด้ วยตัวเอง ทังผู
้ ้ คนมากหน้ าหลาย
ตา การแต่งตัวและบรรยากาศโดยรวม...ต้ องขอบอกว่าเหนือจินตนาการจริ งๆ งานนี ้ถือเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่สา่ งลอง (แห่ครัวหลู)่ ที่เราได้ เผลอแบกกล้ องที่แสนหนักหนาสาหัสเดิน
ตามขบวนแห่รอบเมืองมาแล้ ว...หอบแฮก แต่ยืนยันได้ วา่ เป็ นความสวยงามตามประเพณีโบราณของ
ชาวไตอย่างแท้ จริงที่ค้ มุ ค่าจริงๆ รวมถึงพิธีทางพุทธศาสนาต่างๆ จนปอยส่างลองได้ รบั ความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติมากมายได้ เดินทางมาร่วมทําบุญไปพร้ อมกัน (ความประทับใจ
ต่อประเพณีจากการได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับพฤษภาคม 2555 น.47)
“ตลาดสุดท้ ายพ่วงมากับทริปล่องแม่นํ ้าบางปะกงคือ ตลาดบ้ านใหม่ โดยไปลงเรือที่ท่า
นํ ้าหน้ าโรงเจหลังวัดหลวงพ่อโสธร ระหว่างล่องเรือพวกเราได้ ช่ืนชมวิถีชีวติ ของชาวบ้ านริมแม่นํ ้า เห็น
สถานที่สาํ คัญทางประวัตศิ าสตร์และวัดวาอารามต่างๆ อย่างเต็มตา...ตลาดนี ้เป็ นอีกย่านเศรษฐกิจที่มี
อายุกว่า 100 ปี เป็ นที่อยู่อาศัยและแหล่งค้ าขายของชาวไทยเชื ้อสายจีนเช่นเคย ที่นี่เป็ นอีกแห่งที่ยงั คง
มีเรือนแถวไม้ เก่าแก่ พร้ อมอาหารการกินแบบเก่า...ตอนเดินเที่ยวฉันมีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงคนหนึ่ง
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เขาเล่าอย่างภูมิใจว่าที่บ้านเคยใช้ เป็ นฉากหนึ่งในหนังด้ วยนะ เราก็ถึงบางอ้ อว่า อ๋อ..ตลาดแห่งนี ้นี่เอง
ที่เมื่อ 30 กว่าปี ก่อนเคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ออยู่กบั ก๋ง (การได้ รบั ข้ อมูลเกี่ยวกับชุมชน
เพิ่มเติมจากการพูดคุยกับคนในชุมชน)” (สารคดี: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับมิถนุ ายน 2553 น. 32)
“เมื่อไม่กี่สปั ดาห์ที่แล้ ว ผมเพิ่งมีโอกาสได้ เข้ าร่วมประเพณีสงกรานต์มอญแห่งสังขละบุรีไป
หยกๆ ...คุณป้าชาวมอญท่านหนึ่งบอกกับผมว่า ที่ชาวบ้ านพร้ อมใจกันนอนเรียงรายเป็ นสะพานให้
พระสงห์เดินเหยียบไปบนหลังแบบนี ้ เพื่อความเป็ นสิริมงคลและขจัดปั ดเป่ าความชัว่ ร้ ายและโรคภัยไข้
เจ็บออกไปจากร่างกาย...จากที่ผมได้ สงั เกตบรรดาหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ที่กําลังนอนควํ่าหน้ าเรียงรายอยู่
บนพื ้นคอนกรี ตที่ดดู ซับความร้ อนระดับนรกแตกของหน้ าร้ อนมาตังแต่
้ เช้ าตรู่จนถึงบ่ายแก่ๆ ไม่เชื่อก็
ต้ องเชื่อครับว่า ไม่มีคําพูดอิดออดใดๆ หลุดออกมาจากปากของใครแม้ แต่คนเดียว แต่สิ่งที่ผมได้ เห็นมี
เพียงรอยยิ ้มแห่งความสุขที่แสดงออกมาผ่านทางแววตาและสีหน้ า (การได้ สมั ผัสประเพณีของชุมชน
จากการสังเกตุและเข้ าไปมีสว่ นร่วม)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับพฤษภาคม 2555 น. 70)
“นอกจากเรื่ องกาแฟที่ขึ ้นชื่อแล้ ว ที่บ้านป๊ อกเริ่มรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ โดย
นักท่องเที่ยวที่ไปพักจะได้ เรี ยนรู้วิถีชีวิตของคนในหมูบ่ ้ าน ศึกษาและทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ ได้
ตามความสนใจ ราวกับเป็ นคนในหมูบ่ ้ าน ฉันเดินทอดน่องไปตามถนนสายเล็กๆ ที่ผา่ ใจกลางหมูบ่ ้ าน
เพียงไม่กี่สิบหลัง...บ้ านแต่ละหลังต่างรู้จกั คุ้นเคยกันเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นผู้เฒ่ารุ่นเก่า หรือเด็กรุ่น
กระทง คงมีเพียงฉันกับช่างภาพเท่านันที
้ ่เป็ นคนแปลกหน้ าในหมูบ่ ้ าน แต่นําใจไมตรีที่เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ฯ
และญาติมติ รในหมูบ่ ้ านป๊ อกหยิบยื่นให้ ทําให้ ฉนั ไม่ร้ ูสกึ แปลกต่างแต่อย่างใด (การได้ สมั ผัสวิถีชีวติ
ชุมชนจากการสังเกตุและเข้ าไปมีสว่ นร่วม)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับธันวาคม 2553 น. 54)
2.4 สนับสนุนสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมือง ด้ วยการอุดหนุนงานฝี มือของชาวบ้ าน
เนื่องจากหัตถกรรมพื ้นเมืองเป็ นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นการฝี มือที่มีลกั ษณะเฉพาะ
อย่างแท้ จริ ง การสนับสนุนสินค้ าเหล่านี ้ช่วยเผยแพร่งานฝี มือไปยังสังคมภายนอกได้ รับรู้ และยังเป็ น
เพิ่มรายได้ ให้ แก่ชมุ ชนอีกด้ วย
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“จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้ มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั และร้ านอาหาร ไว้ คอยต้ อนรับ
นักท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่ยงั มีผลิตภัณฑ์นานาชนิดให้ เลือกอุดหนุน เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา เสื ้อผ้ า
และหมวกไทยใหญ่ เครื่ องเงินและเครื่องประดับ ผ้ าทอขนแกะ และงานหัตถกรรมชาวไทยภูเขาอย่าง
ผ้ าฝ้ายทอมือบ้ านป่ าปุ๊ ฝี มือชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะญอ ซึง่ ทอเป็ นอาชีพเสริมหลังว่างเว้ นจากการทํา
ไร่ ทําสวน ปลูกข้ าวและข้ าวโพด (สนับสนุนสินค้ าแฮนด์เมดชาวเขาปกากะญอ เพิ่มรายได้ จากอาชีพ
หลัก)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับมกราคม 2554 น. 143)
“นอกจากนี ้ บ้ านเนินดินแดง ตําบลคลองใหญ่ อําเภอแหลมงอบ ยังมีงานหัตถกรรมจากต้ น
คลุ้มและต้ นคล้ า ซึง่ เป็ นพืชพรรณที่ขึ ้นอยูม่ ากมายตามธรรมชาติ ในอดีตปู่ ย่าตายายได้ นํามาใช้
ประโยชน์ด้วยการทําเป็ นเครื่ องจักสาน ห่อขนม จักตอกเพื่อใช้ มดั ของ เพราะมีคณ
ุ สมบัติเด่นคือเป็ น
พืชที่มีเส้ นใยอ่อนนุ่ม จึงนําลําต้ นสดมาสานเป็ นเครื่องใช้ อย่างเสื ้อ นอนแล้ วสบายตัว เหงื่อไม่ติด...
ภายหลังจึงพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น ฝาชี ตะกร้ า โคมไฟ พัด กระจาด แจกัน พวง
กุญแจ สมุด กระเป๋ า กระด้ งและที่ใส่ตะเกียบ เพื่อจําหน่ายให้ กบั ผู้ท่ีสนใจ(สนับสนุนสินค้ าอันเกิดจาก
ภูมปิ ั ญญาและวัสดุจากท้ องถิ่น)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับพฤษภาคม 2554 น. 138)
“การมาเที่ยวจะขาดเสียไม่ได้ คือการซื ้อของฝาก ซึ่งของขึ ้นชื่อของลําปางก็ไม่พ้นชามตราไก่
และเครื่องเซรามิก พี่ประเสริฐแนะนําให้ ไปบริ เวณใกล้ ๆ โรงเรี ยนเทศบาล 4 ที่เป็ นศูนย์รวมของถ้ วย
ชามและเครื่องเซรามิกราคาถูก ตังแต่
้ ถ้วยนํ ้าจิ ้มไปจนถึงกระถางขนาดยักษ์ เลยทีเดียว (สนับสนุน
สินค้ าอันเกิดจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น)” (สารคดี: เนเจอร์ เอ็กพลอรเรอร์ ฉบับตุลาคม 2553 น. 46)
“ที่บ้านโพน หมูบ่ ้ านของชาวผู้ไทในจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนผู้รกั ความสงบและสวยงาม เป็ น
หมูบ่ ้ านย้ อนยุคที่มวี ฒ
ั นธรรมอันสงบงามจนสามารถรังสรรค์งานศิลป์ผ่านผืนผ้ าไหมที่เรี ยกกันว่าผ้ า
ไหมแพรวา งดงามและโด่งดังไปทัว่ โลก...ด้ วยการที่ผ้าไหมแพรวานันมี
้ ลวดลายวิจิตรบรรจงแตกต่าง
กันไปทังสิ
้ ้นถึง 60 ลาย แถมในผ้ าผืนหนึง่ อาจจะมีลวดลายหลายสีรวมกันอยูเ่ ป็ นสิบลายก็ได้
เพราะฉะนันจึ
้ งต้ องมีสกั ลายที่ถกู ใจคุณแน่ๆ ...ไปเที่ยวบ้ านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อไหร่ นอกจากจะเลือกผ้ าไหมแพรวาสักผืนหนึ่งเพื่อตัดชุดสวยๆ แล้ ว จะลองเลือกอุดหนุน
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ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ที่ใช้ ผ้าแพรวามาเป็ นส่วนประกอบก็สวยงามไม่แพ้ กนั (สนับสนุนงานฝี มืออันเกิดจาก
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น)” (สารคดี: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับกรกฎาคม 2553 น. 49)
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนท้ องถิ่นสร้ างประโยชน์โดยตรงให้ แก่คนในชุมชนสอง
ประการ หนึ่งคือ การท่องเที่ยวสามารถสร้ างอาชีพและยกฐานะความเป็ นอยู่ให้ ดีขึ ้นได้ ประการที่สอง
คือ เปิ ดโอกาสในคนในชุมชนได้ มสี ว่ นร่วมในการจัดการ พัฒนาได้ อย่างเต็มที่และมีคณ
ุ ภาพ โดย
เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย
3.1 การสร้ างอาชีพและรายได้ จากการท่องเที่ยวให้ แก่คนในชุมชน
“โครงการแหล่งเรี ยนรู้เรื อหลวงไทยใต้ ท้องทะเลนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้และ
สร้ างแหล่งดํานํ ้าแห่งใหม่ขึ ้นในประเทศ ช่วยลดความแออัดของแหล่งดํานํ ้าเดิม เปิ ดโอกาสให้ ปะการัง
ได้ พื ้นตัว เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้ กบั สัตว์นํ ้า อีกทังยั
้ งเป็ นการช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ ให้ แก่
ประชาชนในพื ้นที่ (ชุมชนสามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวและช่วยสร้ างรายได้ แก่ชมุ ชนด้ วย)” (ข่าว: เน
เจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับสิงหาคม 2554 น.24)
“ที่บ้านแม่กําปองมีพร้ อมทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นอาชีพที่ชาวบ้ านทําอยู่ เช่น การปลูกเมี่ยง ปลูก
กาแฟ แม้ แต่การผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ได้ ด้วยตนเอง เมื่อทุกอย่างมีพร้ อมแล้ ว จึงคิดสนับสนุนเรื่องการ
ท่องเที่ยวเสริมเข้ ามาอีกอย่าง ทําให้ ชาวบ้ านมีรายได้ เพิ่มขึ ้น และทําให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างแท้ จริ งอีกด้ วย (ชุมชนมองเห็นรายได้ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจึงคิด
สร้ างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ )” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับธันวาคม 2553 น. 54-55)
“กลุม่ ทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านสะง้ อ ตังอยู
้ ่ที่อําเภอหอคํา ห่างจากตัวอําเภอเมืองประมาณ 30
กิโลเมตร โดยชาวบ้ านในแถบนี ้ทํานา ทําสวนเกษตร ปลูกถัว่ ฝั กยาว พริกและมะเขือเป็ นอาชีพหลัก
หวังว่างเว้ นจากอาชีพหลักแล้ ว ชาวบ้ านที่เป็ นสมาชิกกลุม่ ฯ ก็จะทอผ้ าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายใน
บ้ านของตนเองจนสําเร็จ แล้ วจึงนํามาวางรวมกันจําหน่ายที่ท่ีทําการกลุม่ ทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านสะง้ อ...
เพื่อจําหน่ายให้ ผ้ คู นต่างพื ้นที่ แถมยังเป็ นของฝาก ของที่ระลึกให้ กบั ผู้ที่สนใจ ช่ายเพิ่มพูนรายได้ ให้ กบั
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ครอบครัวอีกทาง (การนําผลผลิตเกษตรมาเชื่อมโยงเป็ นสินค้ าการท่องเที่ยว ช่วยสร้ างรายได้ ให้ แก่
ชุมชน” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับสิงหาคม 2554 น. 139)
3.2 ยกระดับความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
“ฟั งดูเหมือนเรื่ องง่าย ใครก็ปลูกได้ ดูแลได้ แต่จะขายให้ ใครต่อไป แรกๆ เราก็ยงั ไม่กล้ ากัน
ฉัตรชัย บัวเสน หนุ่มลัวะผู้เป็ นประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชนของบ้ านนํ ้ารีฯ บอกในวันหนึ่งที่กาแฟของ
เขากําลังบรรจุกระสอบ เตรียมส่งลงไปสีและคัว่ ข้ างล่าง ดอกผลจากเรี่ ยวแรงที่ลงไปตอบแทนเป็ นบ้ าน
อันแข็งแรง ทนทาน และลูกสาวที่เรี ยนมัธยมฯ ในตัวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ(การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ช่วยสร้ างรายได้ ให้ ชมุ ชน ชุมชนมีต้นทุนในการยกฐานะความเป็ นอยู่ให้ ดีขึ ้นได้ )” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับ
พฤษภาคม 2555 น. 109)
“บ้ านพุระกําเป็ นชุมชนชาวกะเหรี่ยง ฟั งดูแปลกหูสาํ หรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไป แต่ถ้าเป็ นชาว
ออฟโรดจะต้ องร้ องอ๋อ เพราะคือหนึ่งในสถานที่ที่เขาขับรถเที่ยวในครัง้ อดีตที่ถนนหนทางยังทุรกันดาร
...แต่มาในวันนี ้ถนนสะดวกสบายมากกว่าเดิม ชาวบ้ านได้ รบั การส่งเสริมอาชีพในโครงการพระราชดําริ
มีฟาร์มตัวอย่าง โครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โรงทอผ้ าและปั กผ้ าพื ้นเมือง ธนาคารข้ าว
หมูบ่ ้ านเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย (จากการได้ รบั การพัฒนาจากโครงการฯ ความเจริญที่เข้ าถึงทําให้ ชมุ ชน
พัฒนาพื ้นที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้ ” (สารคดี: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับพฤษภาคม 2551 น. 100)
“เป็ นเรื่ องน่ายินดีไม่น้อยที่ได้ ร้ ูวา่ นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้ าที่ปกป้องผืนป่ า
อย่างขะมักเขม้ นแล้ ว ก็ยงั มีความร่วมมือจากองค์กรเอกชน...หนึ่งในนันคื
้ อมูลนิธิไทยรักษ์ ป่า...ทีไ่ ด้ เข้ า
มาช่วยทํางานอนุรักษ์ ในพื ้นที่หมูบ่ ้ านที่อยู่รอบๆ บริเวณป่ าต้ นนํ ้าของเขตอุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ โดยเข้ ามาให้ ความรู้ด้านการอนุรกั ษ์ อย่างยัง่ ยืนแก่ชมุ ชน นับตังแต่
้ การปลูกจิตสํานึกให้ แก่เด็กๆ
ในหมูบ่ ้ าน และยังช่วยพัฒนาความเป็ นอยูข่ องชาวบ้ านที่ยากจนให้ มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี ึ ้น (การที่ชมุ ชน
ได้ รบั การสนับสนุนเรื่องการอนุรกั ษ์ ผนื ป่ า การดูแล การจัดการ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวติ ของชุมชนดีขึ ้นใน
ทางอ้ อม” (สารคดี: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับกุมภาพันธ์-มีนาคม 2553 น. 58)
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3.3 ชุมชนมีความสามารถในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ เป็ นอย่างดี
“เพราะเมื่อท่านผู้วา่ ฯ เข้ ามาเห็นพื ้นที่รกร้ างว่างเปล่า จึงได้ ปรึกษากับคุณวริสร ซึ่งขณะนันเขา
้
ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของเครือข่ายจากภูผาสูม่ หานที อันประกอบด้ วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน ทํางานร่วมกันโดยมีเป้าหมายคือการทํางานตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
และมีการดูแลจัดการตัง่ แต่ต้นนํ ้าถึงปลายนํ ้า นิตอธิบายให้ เราฟั งว่า เริ่มตังแต่
้ หน่วยอนุรักษ์ และ
จัดการต้ นนํ ้าพะโต๊ ะ คือคุณพงศา ชูแนม จะทําในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธนาคาร
ต้ นไม้ เป็ นเรื่องการจัดการป่ าโดยใช้ แนวทางของในหลวง อําเภอละแมก็จะเกี่ยวกับเรื่องเรือใบโบราณ
ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาชุมชนชาวประมงของที่นนั่ ส่วนตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน มีอดีตกํานันเคว็ด
เป็ นกํานันที่บริ หารจัดการชุมชนของตนเอง ให้ เป็ นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จริงๆ(ชุมชนแสดงถึง
ความสามารถในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับธันวาคม 2553 น. 106)
“ระบบบริการนักท่องเที่ยวเพียบพร้ อม มีร้านอาหาร ลานจอดรถ ห้ องนํ ้า ศาลาพักผ่อน และ
เจ้ าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา ปั จจุบนั ไม่อนุญาตให้ นําอาหารและเครื่องดืม่ เข้ ามายัง
เขตนํ ้าตก (ชุมชนมีความสามารถจัดสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ แก่นกั ท่องเที่ยว)” (สารคดี: อ.
ส.ท. ฉบับกันยายน 2554 น. 63)
“ในพื ้นที่ป่ายังมีจดุ สนใจอีกหลายแห่งครับ หลายๆ หมูบ่ ้ านเริ่มมีการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ มี
โฮมสเตย์ มีเส้ นทางเดินป่ าระหว่างหมูบ่ ้ าน ทุกวันนี ้ก็มบี ริษัททัวร์นํานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเดินป่ ากัน
เป็ นประจํา (ชุมชนมีความสามารถจัดการนําทัวร์มาบริการนักท่องเที่ยวในพื ้นที่)” (สารคดี: อ.ส.ท.
ฉบับธันวาคม 2552 น.81)
“การล่องเรื อไปตามเกาะแก่งกลางบึง ยังจะได้ ชมเรือประมงลําน้ อยของชาวบ้ านออกมาหา
ปลาเลี ้ยงชีพ หลายคนสงสัย ตกลงที่นี่เป็ นแหล่งอนุรักษ์ ไม่ใช่หรือ ก็ใช่ แต่เขาแบ่งพื ้นที่สว่ นหนึ่งไว้ ให้
ชาวบ้ านใช้ ประโยชน์ด้วย เรียกว่าคนพึง่ พิงธรรมชาติ ธรรมชาติดแู ลคน (ชุมชนมีความสามารถในการ
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จัดการพื ้นที่ ทังที
้ ่เป็ นพื ้นที่ทํากินและพื ้นที่สําหรับการท่องเที่ยวได้ )” (สารคดี: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์
ฉบับกันยายน 2553 น. 40)
“จากนันปรั
้ บสวนผักผลไม้ ฝ่ั งตรงข้ ามแม่นํ ้าให้ เป็ นสวนพืชผักและสมุนไพรอินทรี ย์ (ออแกนิก)
ให้ นกั ท่องเที่ยวข้ ามไปเรียนรู้วถิ ีชีวติ เกษตรอินทรีย์ เก็บผักมาทําอาหารในโปรแกรม cooking class
ลดการใช้ สารเคมี หันมาใช้ วถิ ีธรรมชาติปรับสมดุลธรรมชาติ (การจัดการพื ้นที่และนําวัตถุดบิ ตาม
ธรรมชาติมาจัดสรรเป็ นกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล)” (โฆษณาเชิงบทความ: หนีกรุง ฉบับ
พฤษภาคม 2555 น.85)
“กลุม่ เป้าหมายของเราต้ องเป็ นคนที่ชอบธรรมชาติจริงๆ ชอบความสงบ ต้ องการพักผ่อน
เพราที่พกั เราไม่มกี ิจกรรมอืน่ เลย มันเหมือนโฮมสเตย์มากกว่า ผมจะบอกทุกคนที่มาพักว่าผมไม่ใช่รี
สอร์ทนะ เพราะไม่อยากให้ คาดหวังว่าที่นี่จะมีน่นู มีนี่ สระว่ายนํ ้า ทีวี ตู้เย็น เราไม่มีเลยนะ มีอาหารเช้ า
มื ้อเดีย ว (การจํากัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ท่องเที่ยวเพื่อสร้ างสมดุลให้ แก่สภาพแวดล้ อมของ
พื ้นที่ )” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับเมษายน 2555 น.60)
4. เพิ่มประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว นอกเหนือจากการชื่นชมความสวยงาม
ทางธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยว การปฎิบตั ิตวั เป็ นนักท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ ทังในเชิ
้
งการใฝ่ หาองค์
ความรู้ และเชิงปฏิบตั ิ เช่น การเคารพกฎธรรมชาติและสถานที่ตา่ งๆ หรือการเข้ าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน ช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวพบว่าตนเองเป็ นนักเดินทางที่มีคณ
ุ ค่าด้ วยโดยเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบด้ วย
4.1 หาข้ อมูลก่อนออกเดินทาง
“

ผมว่าวางแผนนี่แหละอันดับแรกเลย ยิ่งทําการบ้ านดี ทริปก็ยิ่งโดนยิ่งเซฟสตางค์ ต้ องขยันหา

ข้ อมูลหน่อย อินเตอร์ เนท แมกกาซีน คูม่ ือท่องเที่ยว โปรโมชัน่ ต่างๆ นานา ค่อยๆ เลือกเฟ้นที่กิน ที่
เที่ยว ที่พกั จัดเรียงเส้ นทางไม่ให้ วกไปวนมา(การหาข้ อมูลก่อนออกเดินทางจากสื่อต่างๆ)” (สารคดี:
หนีกรุงฉบับธันวาคม 2552 น. 49)
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“

การท่องเที่ยวของผมครัง้ นี ้ เริ่มต้ นไม่ตา่ งจากคนอื่นซักเท่าไหร่ แต่โอกาสในการได้ ไปในครัง้ นี ้
เกิดขึ ้นที่ศนู ย์สิริกิต์ิ ระหว่างเดินเที่ยวในงานไทยเที่ยวไทย ครัง้ ที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เกิดสะดุดใจกับบูท
รีสอร์ ทแห่งหนึ่ง ด้ วยราคาพิเศษไม่แพงมากนัก รวมกับข้ อมูลที่ได้ ร้ ูมาว่า รีสอร์ทแห่งนี ้มีหาดเป็ นของ
ตัวเองในลักษณะคุ้ง เป็ นสัดส่วน บรรยากาศที่พกั ก็ถกู ใจ จึงตกลงซื ้อคูปองหนึ่งใบ(การหาข้ อมูลก่อน
ออกเดินทางจากสื่ออีเว้ นท์)” (สารคดี: หนีกรุงฉบับมกราคม 2553 น. 64)
4.2 สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
“จากนันมุ
้ ง่ หน้ าไปสักการะหลวงพ่อบ้ านแหลมและเข้ าที่พกั แบบโฮมสเตย์เพื่อซึบซับวิถีชีวิต
ของผู้คนละแวกนี ้อย่างแท้ จริ ง ตัวเรือนไทยแบบบ้ านๆ ชวนให้ นกึ ย้ อนไปถึงวันวานสมัยเด็กๆ บวกกับ
การต้ อนรับอย่างอบอุน่ เสมือนญาติ(การพักโฮมสเตย์ช่วยลดการใช้ พลังงาน เพราะเป็ นการพึ่งพิง
ธรรมชาติ)” (ข่าว: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับตุลาคม 2553 น. 30)
“นักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบไม่ควรพลาดที่จะเข้ ามากางเต็นท์ที่ท่งุ นางพญา แต่ขอแนะนํา
ว่าควรเตรียมความพร้ อมในทุกๆ ด้ านด้ วยนะครับ เพราะทีน่ีไม่มสี ง่ิ อํานวยความสะดวกใดๆ นอกจาก
ธรรมชาติที่เป็ นเจ้ าของสถานที่ ไม่มีนํ ้า ไม่มีห้องนํ ้า ไม่มีร้านค้ า คํ่าคืนแห่งแสลงหลวงของเรานันมี
้ แต่
ดวงดาวพราวฟ้าให้ เราได้ เห็น แม้ จะเป็ นฤดูฝน ผมเชื่อว่าหากเราเปิ ดใจรับธรรมชาติ ธรรมชาติกย็ อ่ ม
เปิ ดใจรับเราเช่นกัน (ลดการใช้ พลังงานและได้ ใกล้ ชิดธรรมชาติ)” (สารคดี: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับ
สิงหาคม 2554 น.73)
“เราเข้ าพักที่บ้านลุงน้ อยโฮมสเตย์ บ้ านไม้ ยกพื ้นหลังยาวยื่นลงในทะเล ตัวบ้ านส่วนใหญ่ทําจาก
ไม้ เคี่ยมแผ่นหนาที่ทนความเค็มและการกัดกินของตัวเพรียง...ลักษณะการสร้ างบ้ านเช่นนี ้เป็ นมาแต่
ดังเดิ
้ มของชาวท้ องตมใหญ่ แม้ ปัจจุบนั บางหลังอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็ นบ้ านปูนสองชันตามยุ
้
ค
สมัยหรือตามคามชอบของเจ้ าของบ้ านบ้ าง แต่ยงั เป็ นไปโดยยึดพื ้นฐานของการทํามาหากินและพึง่ พิง
ท้ องทะเลไม่เปลีย่ นแปลง(การพักโฮมสเตย์ชว่ ยลดการใช้ พลังงาน สนับสนุนกิจการของชุมชน)” (สาร
คดี: อ.ส.ท. ฉบับเมษายน2555 น. 104)
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“เย็นยํ่า จับจักรยานเสือผู้เขาคนละคัน ปั่ นหนักๆ หายใจแรงๆ ปอดจะได้ สดู อากาศบริสทุ ธิ์เข้ าไป
ลึกๆ ปั่ นในอารมณ์สบายๆ บนถนนคอนกรีต แต่หนืดได้ พลังขาช่วงขึ ้นเนิน และชวนหวาดเสียวหวิวๆ
ยามลงเนิน ปั่ นผ่านป่ าสน ขึ ้นชมอ่างนํ ้าชลประทาน ลัดเลาะลงมาปั่ นตามคันนาได้ ตามสะดวก (ลด
การใช้ พลังงานและได้ ใกล้ ชิดธรรมชาติ)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับธันวาคม 2553 น. 80)
“มาถึงเมืองลําปางทังที
้ จะให้ เหมารถตู้หรือรถสองแถวไปโน่นไปนี่เห็นทีจะไม่เหมาะ ดังนันเราจึ
้
ง
เที่ยวแบบซิตี ้ทัวร์ ทวั่ เมืองลําปางด้ วยพาหนะเอกลักษณ์ของจังหวัดนัน่ คือ รถม้ า ก็ไม่ต้องไปไหนไกล
เลย เพราะมีควิ รถม้ าอยูห่ น้ าโรงแรม (สนับสนุนธุรกิจชุมชนและลดการใช้ พลังงาน)” (สารคดี: เนเจอร์
เอ็กพลอเรอร์ ฉบับตุลาคม 2553 น. 44)
“ขายบัตรเป็ นแพ็คคูใ่ ห้ มาพร้ อมกับจักรยานหนึ่งคัน ใครที่อยากจะขับรถเข้ าไปก็จ่ายเพิ่ม ส่วน
ใครที่จอดรถทิ ้งไว้ นอกจากจะเซฟเงินในกระเป๋ าแล้ ว ยังเป็ นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้ อมอีกทางด้ วย(ลด
การใช้ พลังงานและสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยว)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับกรกฎาคม 2554 น.67)
4.3 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด
้ นเพียงผู้มาเยี่ยมเยือนเท่านัน้ จึง
“สรรพสัตว์ที่นี่ล้วนคือเจ้ าบ้ านที่แท้ จริงของผืนป่ า เรานันเป็
ต้ องเคารพเจ้ าบ้ าน ไม่กระทําสิง่ ใดๆ ให้ เป็ นการรบกวนสัตว์ป่า และธรรมชาติของพวกเขาอย่าง
เด็ดขาด โดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด อย่างที่เราเห็นนักท่องเที่ยวบางคน
ฝ่ าฝื นโยนอาหารให้ แก่พวกฝูงลิงกัง มันช่างเป็ นเรื่องที่น่าตําหนิอย่างยิ่งเพราะนัน่ คือการหยิบยื่น
อันตรายให้ พวกมันโดยไม่ร้ ูตวั (ให้ ข้อมูลกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
ต่อธรรมชาติ)” (โฆษณาเชิงบทความ: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับตุลาคม 2554 น.14-15)
“ผู้ที่มาแช่ควรพกนํ ้าเย็นมาดื่มด้ วย และต้ องอาบนํ ้าเย็นก่อนและหลังแช่ตวั ผู้ที่เป็ นโรคหัวใจไม่
ควรแช่เกิน 30 นาที (การปฎิบตั ิตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นต่อตัว
นักท่องเที่ยวเอง)” (สารคดี:อ.ส.ท. ฉบับมิถนุ ายน 2554 น. 90)
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“แต่กอ่ นออกท่านเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ ได้ กรุณาให้ ความรู้เบื ้องต้ นในการเดินป่ า เรื่องข้ อห้ ามต่างๆ เช่น
เสื ้อผ้ าเดินป่ าควรเป็ นสีเข้ มหรื อ earth tone สีฉดู ฉาดหรื อสีขาวไม่ควรใส่ เพราะจะเป็ นจุดสนใจของ
สัตว์ป่าและสิ่งปกติ (การปฎิบตั ิตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น
ต่อตัวนักท่องเที่ยวเอง)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับพฤศจิกายน 2554 น. 31-32)
4.4 สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมและสร้ างปฎิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่วมทาง
“และที่ขาดไม่ได้ เพื่อนร่วมทางที่ดี ซึ่งทําให้ การเดินทางทุกครัง้ มีความหมาย แม้ วา่ จะไปไม่ถงึ
ปลายทางที่ตงใจไว้
ั ้ ก็ตาม (การให้ ความสําคัญกับเพื่อนร่วมทาง เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์
การเดินทาง เป็ นนักท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับเมษายน 2554 น.101)
“ฝนเริ่มโปรยเม็ด ผมนึกถึงคําถามที่ถามพี่เนศก่อนเริ่มเดินขึ ้นมาบนนี ้ ชอบเขาหลวงที่
ตรงไหน? แกมองหน้ าคนถามและตอบออกมาอย่างเรี ยบง่ายว่า ชอบที่ได้ ออกป่ ามาเจอเพื่อนๆ ที่ไหนก็
ชอบหมด ผมสรุปคําตอบในใจได้ วา่ แกคงชื่นชอบบรรยากาศการแรมทาง ได้ สนุกกับเพื่อนนักแรมทาง
(การให้ ความสําคัญกับเพื่อนร่วมทาง เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์การเดินทางเป็ นนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ)” (สารคดี: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับเมษายน 2555 น.67)
“ไม่แปลกใจ เธอค้ นพบอะไรบางอย่าง สนุกกับมัน และที่สาํ คัญเธอไม่อยากเก็บความรู้สกึ นัน้
ไว้ คนเดียว เธอแชร์กบั เพื่อนร่วมทาง (การให้ ความสําคัญกับเพื่อนร่วมทาง เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์
การเดินทางเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ) ” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับสิงหาคม 2554 น. 47)
้
“เรื่องเล่าระหว่างมื ้ออาหารและหลังอาหารช่วยให้ เรากับเพื่อนใหม่ร้ ูจกั กันมากขึ ้น รวมทังได้
ทราบว่าในความเป็ นคนพื ้นที่ และเป็ นผู้นําเยาวชนของหมูบ่ ้ านที่ตา่ งมีหวั ใจในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนก็ชว่ ยกันขึ ้นมาดูแลไม่ให้ คนขึ ้นมาขโมยปลงไปขายเพราะเหตุการณ์
แบบนี ้เกิดขึ ้นบ่อยทีเดียว (การสร้ างสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมทางช่วยเพิ่มประสบการณ์การเดินทาง)” (สาร
คดี: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับธันวาคม 2553 น. 77)
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2. ประเภทคอลัมน์ที่พบเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ตาราง 2: สรุปปริ มาณและร้ อยละประเภทคอลัมน์ที่พบเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนของนิตยสารทัง้ 3 ฉบับ
นิตยสาร
อ.ส.ท. (54 ฉบับ)
ประเภทคอลัมน์

ข้ อความที่
ปรากฏเนื ้อหา
ทังหมด
้
ร้ อยละ 100

บทบรรณาธิการ
สารคดี
ข่าว
ภาพ

(7)
50.0%
(395)
66.5%
(102)
75.0%
(155)
71.1%

ชิ ้นงานที่
ปรากฏ
เนื ้อหาต่อ
ฉบับ
ร้ อยละ 100

(7)
13.0%
(395)
13.8%
(102)
2.6%
(155)
0.3%

Nature Explorer (25 ฉบับ)

หนีกรุง (20 ฉบับ)

รวมการ
ปรากฎของ
เนื ้อหา
ทั ้งหมด

ข้ อความที่
ปรากฏเนื ้อหา
ทังหมด
้

ชิ ้นงานที่
ปรากฏ
เนื ้อหาต่อ
ฉบับ

ข้ อความที่
ปรากฏเนื ้อหา
ทังหมด
้

ชิ ้นงานที่
ปรากฏ
เนื ้อหาต่อ
ฉบับ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

(6)
42.9%
(116)
19.5%
(27)
19.9%
(30)
13.8%

(6)
24.0%
(116)
53.7%
(27)
4.8%
(30)
1.2%

(1)
7.1%
(83)
14.0%
(7)
5.1%
(33)
15.1%

(1)
5.0%
(83)
25.0%
(7)
35.0%
(33)
1.2%

(14)
1.3%
(594)
56.0%
(136)
12.8%
(218)
20.5%

จากตาราง 2เทียบต่อการปรากฎของเนื ้อหาทังหมดพบว่
้
าการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนถูกพบในคอลัมน์สารคดีมากที่สดุ ร้ อยละ 56 รองลงมาคือภาพร้ อยละ 20.5
ข่าว ร้ อยละ 12.8 และบทบรรณาธิการร้ อยละ 1.3
ตัวอย่ างเนือ้ หาที่ปรากฏในคอลัมน์ ต่างๆ
1. บทบรรณาธิการ
“อนุสาร อ.ส.ท. เรามีความภูมใิ จนําเสนอเรื่องราวของจังหวัดใหม่ลา่ สุดของประเทศไทย
จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคาย...บึงกาฬเป็ นจังหวัดน้ องใหม่ที่ดจู ะมาแรง
เพราะมีทําเลที่ตงได้
ั ้ เปรี ยบกว่าจังหวัดอื่นๆ ...ด้ วยเป็ นจุดที่มกี ารค้ าขายตามแนวชายแดนกับฝั่ งลาวที่
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คึกคักมาตังแต่
้ อดีต โดยริ มแม่นํ ้าโขงฝั่ งลาวเป็ นเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ ที่มีแม่นํ ้าซันไหลรินลงสู่
แม่นํ ้าโขง...บึงกาฬยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย เช่น แก่งอาฮงเป็ นแก่งหินกลางแม่นํ ้า
โขงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีอทุ ยานแห่งชาติภวู วั ที่มีทงนํ
ั ้ ้าตก ภูผาและดอกไม้ งาม มีแหล่งนํ ้าธรรมชาติที่
บึงกุดทิงและบึงโขงหลงและยังมีประเพณีวิถีชีวิตที่สงบงาม เรียบง่ายแต่งดงามเป็ นธรรมชาติให้ ผ้ มู า
เยือนได้ สมั ผัส (ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและชุมชน: ให้ ข้อมูลภูมปิ ระเทศ วิถีชมุ ชนและแหล่ง
ท่องเที่ยว)” (บทบรรณาธิการ: อ.ส.ท. ฉบับสิงหาคม 2554 น. 13)
“Nature Explorer ฉบับนี ้พาคุณนัง่ รถไฟเที่ยว ใครยังไม่เคย เพราะติดรถยนต์ รถทัวร์ ลองสัก
ครัง้ สิคะ โดยเฉพาะเดินทางเป็ นหมูค่ ณะกับเพื่อนฝูง สังสรรค์เฮฮาสนุกสนานใกล้ ชิดกันได้ ทกุ คนเลย
เราเลือกเส้ นทางขึ ้นเหนือมาเดินทางตอนกลางวัน ได้ เห็นวิวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (เพราะหลับและมืด)
และหยุดลงเที่ยวทุกแห่งที่ต้องการได้ เช่นเดียวกับไปรถทัวร์ ซอกแซก ซอกซอนมากกว่าด้ วยซํ ้า
(สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม:ลดการใช้ พลังงานด้ วยการนัง่ รถไฟเที่ยว)” (บท
บรรณาธิการ: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับตุลาคม 2553 น.6)
2. สารคดี
“แม้ จะประกาศเป็ นพื ้นที่อนุรกั ษ์ แต่การรักษาผืนป่ าไว้ ได้ กไ็ ม่ได้ แก้ ปัญหาปากท้ องของ
ชาวบ้ านที่ต้องอยู่ต้องกินในโลกที่คา่ ครองชีพสูงขึ ้นทุกวัน ทุกอย่างในเขตอนุรักษ์ ดเู หมือนจะเป็ นสิ่ง
ต้ องห้ ามไปหมด จนคนในพื ้นี่ย่อมต้ องสงสัยว่าอนุรักษ์ ไว้ ให้ ใคร และเขาผู้ที่เคยพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ
มาตลอดจะได้ อะไรจากมัน คําถามเช่นนี ้หากไม่มคี าํ ตอบย่อมนําไปหาความขัดแย้ งบนควมย่อยยับ
ของธรรมชาติ (ให้ ข้อมูลสถานการณ์การจัดการของชุมชนและตังข้
้ อสังเกตถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น)
หากจัดการให้ ดี การท่องเที่ยวด้ วยการล่องเรือพายและแค้ มปิ ง้ จะสามารถพาคนเข้ ามาชื่นชมธรรมชาติ
ของนํ ้าน่านโดยไม่ต้องก่อสร้ างอะไรทําลายความงามของลํานํ ้าสายนี ้ (ให้ ข้อมูลการจัดการ สนับสนุน
กิจกรรมที่เป็ นมิตรต่อธรรมชาติ) หากการล่องเรือนี ้สร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวบ้ านในพื ้นที่ นัน่ ก็ยอ่ มเป็ น
เหตุผลที่ดีที่ทกุ คนช่วยกันรักษาธรรมชาติที่ยงั เหลืออยู่ให้ ยงั่ ยืน (การสร้ างจิตสํานึกการอนุรกั ษ์
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ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม: เร้ าอารมณ์ร่วมกันในการอนุรกั ษ์ เพื่อผลดีท่ีจะเกิดต่อธรรมชาติ)” (สารคดี:
อ.ส.ท. ฉบับมิถนุ ายน 2555 น. 105)
“เป็ นที่ทราบกันดีวา่ อุทยานแห่งชาตินนนอกจากจะเป็
ั้
นพื ้นที่ค้ มุ ครองที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์การอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ ว ยังมีไว้
เพื่อเป็ นแหล่งค้ นคว้ าศึกษาเรี ยนรู้และเพื่อเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การที่อทุ ยาน
แห่งชาติเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าไปเยี่ยมชมในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน เนื่องจากต้ องการให้
ประชาชนได้ รบั รู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและร่วมมือในการอนุรักษ์ ธรรมชาติให้ คงอยู่นานเท่านาน (ให้ ความรู้
การทํางานของอุทยานฯ)...วิธีการที่อทุ ยานแห่งชาตินํามาใช้ มหี ลายวิธีด้วยกัน วิธีหนึ่งที่เป็ นเรื่องหลัก
และเป็ นที่นิยมมากคือการจัดทําเส้ นทางศึกษาธรรมชาติท่ีมกี ารสือ่ ความหมาย...เพื่อศึกษาธรรมชาติ
ระบบนิเวศ และสภาพแวดล้ อมของเยาวชนที่เข้ ามาจัดทําค่ายเพื่อการอนุรกั ษ์ฯ (วิธีการให้ ความรู้เรื่ อง
ป่ าแก่นกั ท่องเที่ยว)...กล่าวได้ วา่ เส้ นทางศึกษาธรรมชาติอาจเป็ นหัวใจของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรื อ
ที่สมัยนี ้เราเรียกกันว่าการท่องเที่ยวหัวใจใหม่ เพราะสามารถทําให้ เราได้ เรียนรู้คณ
ุ ค่าของธรรมชาติ
และสรรพสิง่ ในผืนป่ าว่ามีความสําคัญเช่นไรต่อการดํารงอยูข่ องความสมดุลทางธรรมชาติ แต่ท่ีน่ียงั
ไม่ใช่คําตอบทังหมดที
้
่วา่ ธรรมชาติสร้ างหรือให้ อะไรแก่มนุษย์บ้าง เรื่องราวของธรรมชาติยงั มีอีก
มากมายหลายอย่างที่เราไม่ทราบ ซึ่งผืนป่ าเขาใหญ่แห่งนี ้จะเป็ นแหล่งให้ เราได้ เรียนรู้เรื่องราวของ
ธรรมชาติและความสําคัญอีกนาน หากเราช่วยกันรักษาและใช้ ผนื ป่ านี ้อย่างระมัดระวังตลอดไป(เร้ า
ความรู้สกึ ให้ ต้องหวงแหนและช่วยกันดูแลป่ า) (การสร้ างจิตสํานึกการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม)” (สารคดี: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับมิถนุ ายน 2555 น. 64-67)
“กฎของนักดํานํ ้าก็คือ ทุกคนจะไม่เอามือไปแตะสิ่งมีชีวิต เพราะอาจมีพิษ แล้ วเราอาจทําร้ าย
สิ่งมีชีวิตโดยไม่ร้ ูตวั (ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับ
เมษายน 2554 น. 77)
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3. ข่าว
“ธรรมชาติแหล่งกําเนิดของสรรพชีวติ สิง่ ที่สร้ างสรรค์ความมหัศจรรย์บนผืนโลก เมือ่ เวลา
เคลื่อนผ่านธรรมชาติถกู ทําลาย ผลที่ได้ คือภัยที่ทกุ คนต้ องช่วยกันแก้ ไข หลากหลายวิธีการถูกคิดค้ น
เพื่อรักษาเยียวยาธรรมชาติให้ กลับมาคงความสมบูรณ์ดงั เดิม (ให้ ความรู้และกระตุ้นให้ ร่วมมือกัน)
ททท.ร่วมกับการเคหะแห่งชาติจดั โครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้ อม...น้ องๆ เยาวชนได้ เรียนรู้
แนวคิดของ 7 Green รับรู้ความสําคัญของธรรมชาติผืนป่ า สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการเรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุขระหว่างคนกับธรรมชาติก่อนจะเข้ าร่วมกิจกรรมที่นา่ สนใจอย่างการรําลึก
และสักการะอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร การเดินป่ าศึกษาเส้ นทางธรรมชาติ การดูนกพร้ อมทําโป่ ง
เทียม เพื่อเป็ นแหล่งอาหารให้ แก่สตั ว์ป่า (วิธีการอนุรกั ษ์ และเห็นความสําคัญของป่ าผืนป่ า) (การสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม)” (ข่าว: อ.ส.ท. ฉบับมิถนุ ายน 2554 น. 24)
“ในจังหวัดทางภาคอิสานของประเทศไทยทังอิ
้ สานที่อยู่ตอนบนและอิสานที่อยู่ตอนล่างมี
สิง่ ก่อสร้ างที่เป็ นโบราณสถานขอมอยูม่ ากมาย แต่ความสมบูรณ์ของเหล่าปราสาทหินที่พร้ อมต่อการ
ไปเยี่ยมชม...น่าจะกระจายอยูใ่ นเขตอิสานตอนล่างมากกว่า ซึง่ ปราสาทมีทงขนาดใหญ่
ั้
และขนาดเล็ก
ตามแต่ลกั ษณะของการสร้ างมาเพื่อการใด ถ้ าเป็ นขนาดใหญ่กค็ อื ปราสาทหินที่สร้ างมาเพื่อเป็ นศาสน
สถานหรือเทวาลัยใช้ เพื่อการประกอบพิธีกรรม อย่างเช่งปราสาทพนมรุ้ง หรือปราสาทตาเมือนธม
ขนาดย่อมลงมาก็อาจเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่เรียกว่าอโรคยศาลหรือกุฏิฤาษี ใช้ เป็ นเสมือนสถานพยาบาล
ของชุมชนให้ ผ้ คู นมารักษาพยาบาล มีข้อสังเกตครับว่าอโรคยศาลภายในจะประดิษฐานพระไกยชยคุรุ
ไวฑูรยประภา ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปางสมาธิมีหม้ อนํ ้ามนต์ในพระหัตถ์หมายถึงพระผู้รักษา (ความ
ยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและชุมชน: ให้ ความรู้และความเชื่อปราสาทขอม)” (ข่าว: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์
ฉบับมีนาคม 2552 น.109)
“จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสํานักงานเทศบาลตําบลลาดชะโด การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย...จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางนํ ้า ณ คลองลาดชะโด...เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีอนั ดี
งามของท้ องถิ่นให้ คงไว้ ตลอดจนส่งเสริมให้ คนในชุมชนร่วมกันบํารุงรักษาแม่นํ ้าลําคลองให้ อยู่ใน
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สภาพสวยงาม (ให้ ข้อมูลจุดประสงค์การจัดงาน) จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอนั ดี
งามให้ คงอยู่สืบไป (ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและชุมชน: เชิญชวนให้ มาร่วมงานเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งใน
การอนุรกั ษ์ ประเพณี) (ข่าว: หนีกรุง ฉบับกรกฎาคม 2554 น. 86)
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4. ภาพ
ภาพที่ 4: ตัวอย่ างภาพที่นาํ เสนอเนือ้ หาวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

ที่มา: หนีกรุง ฉบับพฤษภาคม 2555 หน้ า 46
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ภาพที่ 5: ตัวอย่ างภาพถ่ ายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ท่ มี ีคุณค่ าให้ แก่ นักท่ องเที่ยว

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ที่มา: อ.สท. ฉบับธันวาคม 2553หน้ า 78
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3. การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในโฆษณาเชิงบทความ
โฆษณาชิงบทความเป็ นพื ้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้ า องค์กรหรือกิจกรรมต่างๆ
ของผู้สนับสนุนโฆษณา ดังนันเนื
้ ้อหาจึงมีลกั ษณะเฉพาะ เพราะเป็ นการนําเสนอเนื ้อหาตามความ
ต้ องการของผู้สนับสนุนโฆษณาซึง่ ผ่านการเลือกและตรวจสอบเนื ้อหามาแล้ ว ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั จึงได้ แยก
ออกมาจากประเภทคอลัมน์
ตาราง 3: สรุปปริมาณและร้ อยละการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนในโฆษณาเชิงบทความของนิตยสารทัง้ 3 ฉบับ
โฆษณาเชิงบทความ
อ.ส.ท. (54 ฉบับ)

Nature Explorer (25 ฉบับ)

หนีกรุง (20 ฉบับ)

รวมการปรากฎ
ของเนื ้อหา
ทังหมด
้

ข้ อความที่
ปรากฏ
เนื ้อหา
ทังหมด
้

ชิ ้นงานที่
ปรากฏ
เนื ้อหาต่อ
ฉบับ

ข้ อความที่
ปรากฏ
เนื ้อหา
ทังหมด
้

ชิ ้นงานที่
ปรากฏ
เนื ้อหาต่อ
ฉบับ

ข้ อความที่
ปรากฏ
เนื ้อหา
ทังหมด
้

ชิ ้นงานที่
ปรากฏ
เนื ้อหาต่อ
ฉบับ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

(40)
40.4%

(40)
74.0%

(39)
39.0%

(39)
100%

(20)
20.2%

(20)
62.5%

(99)
9.3%

จากตาราง 3 เมือ่ พิจารณาจากชิ ้นงานที่ปรากฎเนื ้อหาต่อฉบับพบว่าคอลัมน์โฆษณาเชิง
บทความมีการนําเสนอเนื ้อหาสอดคล้ องกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมากที่สดุ คือ อ.ส.ท. ร้ อย
ละ 74 Nature Explorer ร้ อยละ100 และหนีกรุงร้ อยละ 62.5 (ตัวเลขสีแดง)
ตัวอย่ างเนือ้ หาที่ปรากฎในโฆษณาเชิงบทความ
“ฟอร์ ดโฟกัส สปอร์ ตพลัส ผู้ร่วมทางคันนี ้ขับสนุก ได้ อย่างปลอดภัยตังแต่
้ กรุงเทพฯ จนถึง
หนองคายก่อนจะพาผมมุง่ หน้ าไปยังบึงกาฬบนเส้ นทางแห่งความเชื่อเส้ นทางบังไฟพญานาค...
้
แม่นํ ้า
โขงวัดอาฮงฯ ว่ากันว่าเป็ นจุดที่ลกึ ที่สดุ เป็ นสะดือแม่นํ ้าโขง ในบริเวณแก่งอาฮงเป็ นถํ ้าขนาดใหญ่ มี
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ปากถํ ้าลอดภูเขาไปทะลุที่เขางู ตรงข้ ามกับแก่งอาฮงในฝั่ งลาว และบังไฟฯที
้
่พ่งุ ขึ ้นบริเวณนี ้จะมีสีเขียว
แตกต่างจากที่อื่น ในวัดมีก้อนหินขนาดใหญ่มากมายลักษณะคล้ ายกับก้ อนหินในแก่งอาฮง รวมถึง
ก้ อนหินในวัดเวินธาตุในฝั่ งลาวน่าจะเป็ นแนวเทือกเขาเดียวกัน ว่ากันว่าเคยมีบงไฟพญานาคขนาด
ั้
ใหญ่มากสีเขียวสว่างไสวเกิดขึ ้น จึงเชื่อกันว่าบริเวณนี ้เป็ นเมืองหลวงของบาดาล (ความยัง่ ยืนทาง
วัฒนธรรมและชุมชน: ให้ ความรู้และความเชื่อเรื่องบังไฟพญานาค)”
้
(โฆษณาเชิงบทความ: อ.ส.ท.
ฉบับสิงหาคม 2554 น. 36-37)
“ครัง้ นี ้เราแรมทางไปกับ Toyota Hilux Vigo Champ รุ่น 2X4 Double Cap Pre Runner 4
ประตูดเู ท่อย่างมีสไตล์...เต็มขันเต็
้ มพลังอย่างเหลือๆ จากใจกลางเมืองกรุงมุง่ หน้ าสูจ่ งั หวัดตราดด้ วย
ระยะทาง 316 กิโลเมตร...ขับต่อไปแวะเที่ยวหมูบ่ ้ านนํ ้าเชี่ยวในอําเภอแหลมงอบ หมูบ่ ้ านที่มีชื่อเสียง
ในการทํางอบกันแดด นับเป็ นศูนย์รวมหัตถกรรมท้ องถิ่นที่เรียกว่างอบไว้ อย่างมากมาย ป้าในชุมชนผู้มี
อัธยาศัยดีเล่าให้ เราฟั งว่างอบที่เราเห็นชาวบ้ านใช้ สวมบนหัวเหมือนหมวกนัน้ ที่จริงแล้ วไม่ได้ เรียกว่า
งอบ ถ้ าเป็ นงอบจริ งๆ จะมีลกั ษณะเป็ นเหมือนกระจาดก้ นลึกทรงกะทะควํา่ และมีขนาดกว้ างใหญ่มาก
เวลาใช้ งานก็จะวางไว้ บนหลังตอนก้ มลงปั กกล้ าข้ าวกลางทุง่ นา ด้ วยขนาดที่ใหญ่มากทําให้ สามารถบัง
แดดกันร้ อนได้ เกือบทังตั
้ วเลยทีเดียว นับเป็ นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนโบราณเสียจริง(ความ
ยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและชุมชน: ให้ ความรู้และภูมปิ ั ญญาของชุมชน)” (โฆษณาเชิงบทความ:เนเจอร์
เอ็กพลอเรอร์ ฉบับเมษายน 2555 น. 14-15)
“เมื่อเข้ าไปในบริ เวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันเป็ นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุ ก็ต้อง
ตื่นตาอีกคํารบกับภาพที่เห็นตรงหน้ า นักท่องเที่ยวชาวมาเลย์นบั ร้ อยช่วยกันประคองผ้ าเหลืองผืนยาว
ไว้ เหนือหัว เมื่อหัวแถวให้ สญ
ั ญาณก็พากันแห่ผา่ เดินเข้ าไปที่วิหารพระทรงม้ าขึ ้นบันไดผ่านรูปปั น้ ของ
ท้ าวขัดตุคามและท้ าวรามเทพ หรือที่ร้ ูจกั กันดีในนามจตุคามรามเทพ เทพผู้คอยปกปั กรักษาองค์พระ
ธาตุไปสูก่ ําแพงแก้ วที่ล้อมรอบพระบรมธาตุเจดีย์แล้ วทําทักษิ ณาวรรต (เดินวนขวา) รอบองค์พระธาตุ
เจดีย์สามรอบ หลายคนสวดมนต์ไปด้ วย หลายคนโยนเหรียญสตางค์ขึ ้นไปบนองค์พระธาตุฯ เมื่อวน
ครบสามรอบก็จะนําผ้ ามาห่มไว้ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ทราบจากท่าน ผอ.ว่าประเพณีนี ้เรียกว่า

86

ประเพณีแห่ผ้าขึ ้นธาตุ ปกติจะจัดขึ ้นปี ละสองครัง้ คือในวันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา และในวันเพ็ญ
เดือน 6 วันวิสาขบูชา สืบทอดกันมาตังแต่
้ สมัยพระเจ้ าศรีธรรมาโศกราช (ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรม
และชุมชน: ให้ ความรู้ประเพณีการแห่ผ้าขึ ้นธาตุ)” (โฆษณาเชิงบทความ: หนีกรุง ฉบับพฤษภาคม
2554 น. 14)
4. ปริ มาณเนื ้อหาที่สนับสนุนพฤติกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
สรุปปริมาณการวิเคราะห์เนื ้อหาตามทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน ประกอบด้ วยปั จจัย
3 ประการคือ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
(Normative beliefs)และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) ได้ ผล
ออกมาดังนี ้
แผนภูมิ 2:แสดงร้ อยละของเนื ้อหาที่สนับสนุนพฤติกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ตามทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน (Theory of Planned Behavior) ของนิตยสารทัง้ 3 ฉบับ

จากแผนภูมิ 2 พบว่านิตยสารท่องเที่ยวทังสามฉบั
้
บนําเสนอเนื ้อหาที่สนับสนุนความเชื่อ
เกี่ยวกับพฤติกรรมมากที่สดุ ร้ อยละ 99.2 ส่วนเนื ้อหาความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมและความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิงมีปริ มาณน้ อย ร้ อยละ 0.6 และร้ อยละ 0.2 ตามลําดับ
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ตัวอย่ างเนือ้ หาที่สนับสนุนพฤติกรรมส่ งเสริมการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
แบ่งตามเนื ้อหาของทฤษฎีได้ ดงั นี ้
1. ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs)มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องคือ
1.1 การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ พันธุ์พืช
สัตว์ป่าท้ องถิ่น สิ่งมีชีวิตใต้ ทะเล
“โครงการ Green Samui มุง่ เน้ นการกําจัดขยะมูลฝอย การบําบัดนํ ้าเสีย การประหยัดการใช้
พลังงาน ลดการใช้ สารเคมีตา่ งๆ การพัฒนาบุคคล และการกิจกรรมสร้ างสรรค์ด้านสิง่ แวดล้ อม และ
การลดภาวะโลกร้ อน...พลังของกลุม่ คนเล็กๆ ที่จดุ ประกายแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมของส
มุยขึ ้นนัน้ แม้ จะไม่ใช่พลังยิ่งใหญ่ที่จะขับดันให้ ทกุ คนหันมาร่วมมือร่วมใจกันในด้ านสิ่งแวดล้ อมได้
ด้ วยข้ อจํากัดนานัปการ แต่วนั นี ้โลกได้ รบั รู้แล้ วว่าสมุยยังมีผ้ คู นที่รกั และเข้ าใจในความเป็ นธรรมชาติ
(การให้ ความสําคัญกับกิจกรรมที่ชว่ ยรักษาสิง่ แวดล้ อม)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับเมษายน 2555 น.62)
“ในวันหนาวของเช้ าตรู่เราเดินกันในความมืดมิดตามเส้ นทางเล็กๆ สูย่ อดดอยผ้ าห่มปกซึ่ง
สามารถชมพระอาทิตย์ขึ ้นได้ อย่างงดงาม ในอดีตยอดดอยเล็กๆ แห่งนี ้เต็มไปด้ วยนัง่ ร้ านที่ชาวบ้ านใน
พื ้นที่มาสร้ างไว้ เพื่อจับผีเสื ้อไกเซอร์ที่สนนราคากันตัวละหลายพันหรือใกล้ หมื่นบาท ปั จจุบนั นี ้ผีเสื ้อสี
เขียวมรกตชนิดดังกล่าวแทบกลายเป็ นตํานานของเมืองไทยเหมือนกับผีเสื ้อสมิงเชียงดาวไปแล้ ว แต่ก็
ยังดีที่มีรายงานการพบอยู่บ้างแม้ จะน้ อยเต็มที ก็ได้ แต่หวังให้ ผืนป่ าอนุรักษ์ แห่งนี ้ถูกรบกวนน้ อยที่สดุ
เพื่อว่าวันหนึ่งหลายชีวิตจะกลับมาเริงร่าเหนือเทือกป่ านี ้อีกครัง้ (ให้ ข้อมูลผีเสื ้อพื ้นถิ่นที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์
เพื่อช่วยกันอนุรกั ษ์ ไว้ )” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับมกราคม 2554 น.54)
“ตําบลประแสยังคงมีการอนุรักษ์ ป่าชายเลนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อมและป่ าชายเลนให้ มีความ
อุดมสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืน โดยมีหน่วยงานเจ้ าของพื ้นที่คือเทศบาลตําบลปากนํ ้าประแส ที่ดแู ลใส่ใจให้
ความสําคัญกับระบบนิเวศของป่ าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลสิง่ แวดล้ อมและร่วมกับชาวบ้ านในพื ้นที่
เพื่อพัฒนาป่ าชายเลนผืนใหญ่ที่สดุ ของจังหวัดระยองให้ เป็ นแหลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษา
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เรียนรู้ควบคูก่ นั ไป(ให้ ข้อมูลการจัดการของชุมชนเพื่ออนุรกั ษ์ พื ้นที่ป่าชายเลนให้ มคี วามสมบูรณ์)”
(สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับพฤษภาคม 2554 น. 111-112)
“เข้ าป่ าเขาใหญ่ท่ามกลางเดือนเมษายนที่ร้อนเหลือเกิน จึงไม่ได้ เตรียมอะไรไปเผื่อความเย็น
เลย ซึง่ เหลือเชื่อมากๆ คืนนันกลางป่
้
า ดิฉนั นอนขดตัวหนาวหงึกๆ จนเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ เอาเสื ้อเขายกมา
ให้ ใส่ และอีกครัง้ หนึ่งไปเดินป่ าดอยอินทนนท์ หยดนํ ้ากลางผืนป่ าไขข้ อข้ องใจดิฉนั ได้ หมดจดว่าป่ า
เป็ นต้ นนํ ้าได้ อย่างไร ร้ อนเหลือทนค่ะ จนนึกถึงป่ าใหญ่ที่คณ
ุ คณานัป ทังเป็
้ นป่ าต้ นนํ ้า ทังดู
้ ดซับนํ ้า ทัง้
ให้ ออกซิเจน ทังดู
้ ดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ ตดั ไม้ ไปสร้ างบ้ าน ทําฟื น สารพัดสารเพ (การตระหนัก
ถึงความสําคัญและประโยชน์จากป่ า)” (บทบรรณาธิการ: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับพฤษภาคม 2555
น .6)
“โครงการแหล่งเรี ยนรู้เรื อหลวงไทยใต้ ท้องทะเลนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้และ
สร้ างแหล่งดํานํ ้าแห่งใหม่ขึ ้น ในประเทศ ช่วยลดความแออัดของแหล่งดํานํ ้าเดิม เปิ ดโอกาสให้ ปะการัง
ได้ พื ้นตัว เพิ่มแหล่งที่อยูอ่ าศัยให้ กบั สัตว์นํ ้า (การให้ ความสําคัญกับกิจกรรมที่ชว่ ยรักษาสิง่ แวดล้ อม)”
(ข่าว: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับสิงหาคม 2554 น. 24)
“นํ ้าตกสายทิพย์นนเป็
ั ้ นนํ ้าตกเล็กๆ แต่สวยงามและมากไปด้ วยความชุม่ ชื ้น แก่งหินที่น่ีถกู ปก
คลุมไปด้ วยมอสส์และแซมด้ วยไปด้ วยเฟิ ร์นสีเขียวสด แถมนํ ้าในลําธารก็ยงั ใสแจ๋วอีกต่างหาก ผมคิด
ว่าที่น่ีเหมาะสําหรับล้ างหน้ าล้ างตาหรือหามุมเล็กๆ ถ่ายรูปนิดหน่อย ขืนพวกเรามาโดดนํ ้าเล่นกันตูม
ตามก็เกรงว่าจะทําให้ นํ ้าตกแห่งนี ้บอบชํ ้าเสียมากกว่า (การตระหนักถึงความสมดุลของธรรมชาติ และ
ไม่กระทําเพื่อส่งผลกระทบต่อนํ ้าตก)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับพฤศจิกายน 2554 น. 46)
1.2 การตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของผู้คนในท้ องถิ่น
“เจ็ดเสมียนตําบลเล็กๆ ที่มากไปด้ วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความงดงามเรียบง่าย
ของวิถีชีวติ แห่งผู้คนหลากรุ่นในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็ นเวลากว่า 2 ปี ครึ่งที่ตําบลแห่งนี ้
เติบโตขึ ้นในฐานะชุมชนที่มศี กั ยภาพโดดเด่นโดยเฉพาะการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชมุ ชน ด้ วย
ความเข้ มแข็งของชุมชน การอนุรกั ษ์ และการสร้ างสรรค์งานศิลปะทุกแขนง สวนศิลป์บ้ านดิน ตลอดจน
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ชาวบ้ าน ผู้ประกอบการและภาคีตา่ งๆ จึงร่วมกันจัดโครงการท่องเที่ยวนําร่องราชบุรีในชื่อบ้ านฉัน ฉัน
เล่าเอง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้ านและวิถีชีวิตของชุมชนเจ็ดเสมียน...การ
เดินทางเริ่ มต้ นจากการเที่ยวชมความงดงามของศิลปะ ขี่จกั รยานร่วมไปกับไกด์ท้องถิ่นแวะบ้ านปั น้
เซรามิก เที่ยวชมตลาดเก่า 119 ปี แล้ วเลยไปเที่ยวชมบ้ านทําหัวไชโป๊ วแม่ทองสุข ชมขันตอนการผลิ
้
ต
หัวไชโป๊ วแสนอร่อย เป็ นสินค้ าขึ ้นชื่อของตําบลเจ็ดเสมียนก่อนเข้ าชมบ้ านทอผ้ าขะม้ าหลากสี (ให้
ข้ อมูลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรกั ษ์ วถิ ีชมุ ชนและงานศิลปะชุมชนเจ็ดเสมียน เพื่อให้ ชมุ ชมได้
ร่ววมกันสืบทอดต่อไป)” (ข่าว: อ.ส.ท. ฉบับมกราคม 2554 น.32)
“การบวชปอยส่างลองงันเป็
้ นงานเอิกเริกที่ใช้ เงินมาก เพราะฉะนันชาวบ้
้
านต้ องมีผ้ อู ปุ ถัมภ์
ค่าใช้ จา่ ยเรี ยกว่าพ่อข่ามแม่ขา่ ม...หลังจากที่สา่ งลองไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คเู่ มืองรวมทังพระผู
้
้ ใหญ่
ตามวัดต่างๆ ในอําเภอปาย เวลาแห่กม็ าถึงเสียงฆ้ องกลองฉาบจังหวะเร้ าใจกับขบวนหนุม่ ๆ แบกส่าง
ลองไว้ บนหลังก็เดินไปรอบเมืองปายพร้ อมโปรยข้ าวตอกดอกไม้ ไปตามทาง...ถือเป็ นอีกหนึง่ ไฮไลต์ของ
งานปอยส่างลองที่งดงามด้ วยประเพณีท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้ านยังคงรักษาไว้ อย่างเหนียวแน่น แม้ กระแส
การท่องเที่ยวจะพัดพาปายไปทิศไหนแต่ประเพณีก็ยงั คงอยู่และเปลี่ยนแปลงเชื่องช้ ากว่า (การให้
ความรู้ประเพณีปอยส่างลองและการที่ชมุ ชนเห็นความสําคัญของประเพณีโดยจัดขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่)”
(ข่าว: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับพฤษภาคม 2555 น. 16)
“ชาวบ้ านแถวนี ้ทําอาชีพประมง ออกไปจับปลาตอนกลางคืน ถ้ าจับได้ ตวั เล็กก็เอามาใส่กระชัง
ได้ ตวั ใหญ่กเ็ อาไปขายที่ตลาด ร้ านค้ าในตลาดถ้ ามีเศษผัก เศษไก่เศษเนื ้อเหลือก็จะขายให้ ชาวประมง
เอามาเป็ นอาหารเลี ้ยงปลา หรือบางทีกโ็ ยนลงแม่นํ ้าให้ ปลากิน แม่นํ ้าสายนี ้เป็ นเส้ นวงจรชีวติ พวกเรา
ชาวบ้ านจึงช่วยกันดูแล เพราถ้ าแม่นํ ้าเน่าชีวติ พวกเราก็เน่าไปด้ วย” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับกันยายน
2554 น.52)
1.3 ให้ ข้อมูลความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น อุบตั ิเหตุตา่ งๆ ซึ่งมีสาเหตุ
จากธรรมชาติ สภาพอากาศ อันตรายจากสัตว์ป่า สัตว์มพี ิษ อุปกรณ์ในการเดินทาง เป็ นต้ น
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“ในช่วงฝนตก ทัศนวิสยั ในการขับไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้ องเพิ่มความระมัดระวังให้ มากขึ ้น ไม่ควรขับ
รถชิดคันหน้ าเกินไป ...ชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรเปลีย่ นช่องทางโดยไม่จําเป็ น”
(โฆษณาเชิงบทความ: อ.ส.ท. ฉบับสิงหาคม 2554 น. 38)
“อยากจะเน้ นยํ ้าก็คือเรื่ องความปลอดภัยเป็ นอันดับต้ นๆ เพราะการขี่จกั รยานประเภทนี ้มันคือ
การท้ าทาย วัดใจ วัดความสามารถของตัวคุณต่อเส้ นทาง...สิ่งที่ไม่ควรมองข้ ามคือการเลือกใช้
รถจักรยานที่ถกู ประเภท พร้ อมกับอุปกรณ์ป้องกันครบทุกส่วนของร่างกาย และสิ่งที่ต้องนําติดตัวมา
ด้ วยอย่างสุดท้ ายก็คือทักษะการขี่จกั รยานที่ดีพอสมควรนะครับ” (สารคดี: เนเจอร์เอ็กซ์พลอเรอร์ ฉบับ
ตุลาคม 2553 น.79)
“ควรใส่เสื ้อแขนยาวขณะเดินป่ า จะช่วยป้องกันหนามและกิ่งไม้ รวมทังแมลงต่
้
างๆ เตรียมของใช้
ส่วนตัวเท่าที่จําเป็ น อุปกรณ์การนอนและกันหนาวให้ พร้ อม” (สารคดี: เนเจอร์เอ็กซ์พลอเรอร์ ฉบับ
มีนาคม 2555 น. 65)
1.4 สร้ างความประทับใจ ความสุข ประสบการณ์จากการเดินทางและความสวยงามที่ได้
พบเจอ
“ออกมาเที่ยวชมผีเสื ้อแบบนี ้ได้ รบั รู้เรื่ องราวของธรรมชาติ เที่ยวชมโดยไม่เข้ าไปเบียดเบียน
ธรรมชาติ รู้จกั ปฏิบตั ิตวั ให้ ถกู ต้ อง รู้สกึ ว่าตัวเองภูมิใจที่ได้ มีสว่ นในการอนุรักษ์ และรู้คณ
ุ ค่าของ
ธรรมชาติ เป็ นการท่องเที่ยวแบบหัวใจใหม่ เพื่อเมืองไทยยัง่ ยืน” (โฆษณาเชิงบทความ: อ.ส.ท. ฉบับ
มิถนุ ายน 2555 น. 41)
“การได้ มาสัมผัสธรรมชาติอนั บริ สทุ ธิ์แห่งทุง่ แสลงหลวงในครัง้ นี ้ ก็ทําให้ พวกเรารู้สกึ ประทับใจและ
อยากที่จะหวงแหนสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าเหล่านี ้ไว้ อยู่สืบไปตราบนานเท่านาน ผมว่าแค่นนก็
ั ้ คือคําตอบที่ดีที่สดุ
อีกคําตอบของสิ่งที่ใครต่อใครกําลังหานิยามความหมายของคําว่าท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ผมเชื่อเช่นนัน”
้
(สารคดี: เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ ฉบับสิงหาคม 2554 น.74
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“ไปครับ ไปเที่ยวกันแบบหัวใจใหม่ ถอดภาระหน้ าที่เอาไว้ ในเมือง แล้ วยํ่าไปสัมผัสธรรมชาติแบบ
เข้ าใจมัน ด้ วยการเอาความสงบไปแลกกับความสุขสงบ เอารอยยิ ้มไปแลกรอยยิ ้ม เอาความจริงใจไป
แลกกับหัวใจที่เป็ นสุข เข้ าใจไปกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น เสพความรู้สกึ แท้ ๆ ของผู้คนและสถานที่” (สาร
คดี: หนีกรุง ฉบับมีนาคม 2554 น.51)
2. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง (Normative Beliefs)มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
2.1 ความสําคัญของการปฏิบตั ิตวั เป็ นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคือการได้ รบั การ
ยอมรับจากบุคคลอื่นๆ เช่น นักอนุรักษ์ เจ้ าหน้ าที่การท่องเที่ยว คนในท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้ วยกัน
จากการศึกษาเนื ้อหาไม่มขี ้ อความสนับสนุนประเด็นนี ้
2.2 การให้ ความสําคัญกับเพื่อนร่วมเดินทาง เช่น ได้ เดินทางบนเส้ นทางเดียวกัน แบ่งปั น
ความสุขและประสบการณ์ร่วมกัน
“และที่ขาดไม่ได้ เพื่อนร่วมทางที่ดี ซึ่งทําให้ การเดินทางทุกครัง้ มีความหมาย แม้ วา่ จะไปไม่ถึง
ปลายทางที่ตงใจไว้
ั ้ ก็ตาม (การเห็นความสําคัญของผู้ร่วมเดินทางช่วยเติมเต็มประสบการณ์
ท่องเที่ยว)” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับเมษายน 2554 น.101)
“ฝนเริ่ มโปรยเม็ด ผมนึกถึงคําถามที่ถามพี่เนศก่อนเริ่มเดินขึ ้นมาบนนี ้ ชอบเขาหลวงที่
ตรงไหน? แกมองหน้ าคนถามและตอบออกมาอย่างเรี ยบง่ายว่า ชอบที่ได้ ออกป่ ามาเจอเพื่อนๆ ที่ไหนก็
ชอบหมด ผมสรุปคําตอบในใจได้ วา่ แกคงชื่นชอบบรรยากาศการแรมทาง ได้ สนุกกับเพื่อนนักแรมทาง
(การสนทนาร่วมกับเพื่อนร่วมเดินทางทําให้ ได้ รับมุมมองท่องเที่ยวใหม่)” (สารคดี: เนเจอร์เอ็กพลอ
เรอร์ ฉบับเมษายน 2555 น.67)
“ไม่แปลกใจ เธอค้ นพบอะไรบางอย่าง สนุกกับมัน และที่สาํ คัญเธอไม่อยากเก็บความรู้สกึ นัน้
ไว้ คนเดียว เธอแชร์กบั เพื่อนร่วมทาง (การแบ่งปั นประสบการณ์การเดินทางแก่เพื่อน)” (สารคดี: หนี
กรุง ฉบับสิงหาคม 2554 น. 47)

92

3. ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (Control Beliefs)มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
3.1 กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้ ปฏิบตั ิตามกฎหรือข้ อแนะนําของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อแสดงถึง
ศักยภาพทังทางร่
้
างกายและจิตใจในการเป็ นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
“สรรพสัตว์ที่นี่ล้วนคือเจ้ าบ้ านที่แท้ จริงของผืนป่ า เรานันเป็
้ นเพียงผู้มาเยี่ยมเยือนเท่านัน้ จึง
ต้ องเคารพเจ้ าบ้ าน ไม่กระทําสิง่ ใดๆ ให้ เป็ นการรบกวนสัตว์ป่า และธรรมชาติของพวกเขาอย่าง
เด็ดขาด โดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด อย่างที่เราเห็นนักท่องเที่ยวบางคน
ฝ่ าฝื นโยนอาหารให้ แก่พวกฝูงลิงกัง มันช่างเป็ นเรื่องที่น่าตําหนิอย่างยิ่งเพราะนัน่ คือการหยิบยื่น
อันตรายให้ พวกมันโดยไม่ร้ ูตวั (การที่นกั ท่องเที่ยวไม่ปฏิบตั ิตามกฎของอุทยานทําให้ สตั ว์ป่าได้ รับ
อันตรายเป็ นการกระทําที่ไม่รบั ผิดชอบ)” (โฆษณาเชิงบทความ: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับตุลาคม
2554 น.14-15)
“สถานตากอากาศบางปูแห่งนี ้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม ที่อยากเชิญชวนผู้ที่รักสิ่งแวดล้ อม รัก
ธรรมชาติ ให้ มาปลูกป่ าในสถานที่แห่งนี ้ได้ (การปลูกป่ าแสดงถึงการเป็ นผู้รกั ธรรมชาติ)”(สารคดี: หนี
กรุง ฉบับธันวาคม 2553 น.81)
3.2 การปฏิบตั ิตามกฎหรือข้ อแนะนําของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นขันตอนที
้
่ง่าย ไม่ย่งุ ยาก อีก
ทังยั
้ งเพิ่มความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว
“ขายบัตรเป็ นแพ็คคูใ่ ห้ มาพร้ อมกับจักรยานหนึ่งคัน ใครที่อยากจะขับรถเข้ าไปก็จ่ายเพิ่ม ส่วน
ใครที่จอดรถทิ ้งไว้ นอกจากจะเซฟเงินในกระเป๋ าแล้ ว ยังเป็ นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้ อมอีกทางด้ วย
(การปั่ นจักรยานเที่ยวช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง)” (สารคดี: หนีกรุง ฉบับกรกฎาคม 2554
น.67)
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ผลการศึกษาปั จจัยการสร้ างเนือ้ หาของกองบรรณาธิการจากการสัมภาษณ์
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการบริ หาร นักเขียนและช่างภาพอนุสาร อ.ส.ท. Nature
Explorer และหนีกรุง สามารถสรุปเป็ นประเด็นได้ ดงั นี ้
1. ความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการของแต่ละนิตยสารให้ ความสําคัญต่อแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
ประเด็นที่แตกต่างกัน กองบรรณาธิการ อ.ส.ท. มีความเข้ าใจในระดับโครงสร้ าง ความหมายเชิงทฤษฎี
ด้ วยเพราะเป็ นส่วนการทํางานภายใต้ การดูแลของ ททท. ซึ่งทําหน้ าที่ดแู ลการท่องเที่ยวโดยตรง จึงรับ
เอาแนวคิดดังกล่าวมาอย่างเต็มที่ ส่วนเนเจอร์เอ็กพลอเรอร์มคี วามเข้ าใจการจัดการของชุมชนเป็ น
อย่างดี จากประสบการณ์การลงพื ้นที่ชมุ ชน ทําให้ มองเห็นการทํางานทังด้
้ านบวกและลบ นอกจากทํา
หน้ าที่ในการนําเสนอระบบการจัดการแล้ ว ยังช่วยให้ คาํ แนะนําเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้
การจัดการชุมชนดีขึ ้นด้ วย ขณะที่กองบรรณาธิการหนีกรุงมีความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนในมุมนักท่องเที่ยวด้ านเดียวคือมีความเข้ าใจและเคารพต่อการตัดสินใจเดินทางขึ ้นกับพฤติกรรม
และรสนิยมส่วนบุคคล ดังนันการนํ
้
าเสนอเนื ้อหาของนิตยสารทัง้ 3 ฉบับ
1.1 บรรณาธิการ นักเขียน ช่างภาพ อนุสาร อ.ส.ท. มีความเข้ าใจระบบ โครงสร้ าง
ภาพการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่นํามาใช้ กบั การท่องเที่ยวได้ เป็ น
อย่างดี เนื่องจาก อ.ส.ท. เป็ นนิตยสารภายใต้ การดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งดูแลภาค
การท่องเที่ยวของประเทศโดยตรง ดังนันบุ
้ คลากรจึงได้ รับแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงทฤษฎีมา
จากททท. โดยตรงและได้ นํามาถ่ายทอดในนิตยสารสูผ่ ้ อู า่ นอย่างเต็มที่
“แนวคิ ดการท่องเที ่ยวอย่างยัง่ ยืนเกิ ดขึ้นในยุคที่สี่ ซึ่งเป็ นยุคการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ แนวคิ ด
eco tourism และ sustainable tourism จึงเกิ ดขึ้น ด้วยไทยเราเป็ นฝ่ ายขายการท่องเทีย่ ว ส่วนผูซ้ ื ้อ
ซึ่งเป็ นนักท่องเที ่ยวจากยุโรปถามว่ามีการท่องเที่ยวแบบนี้ไหม เราจึงรับแนวคิ ดนี้มา แล้วก็ค่อยๆ ซึม
ซับ เป็ นกระบวนการในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดว้ ย ความจริ งแล้วยุคของการเปิ ดโลกธรรมชาติ
อ.ส.ท พูดเรื่องธรรมชาติ มาตลอด เราพูดเรื่องนีม้ าตัง้ นานแล้ว ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
เพือ่ ให้เขาดูแลรักษาธรรมชาติ โดยนํากิ จกรรมต่างๆ มาเป็ นสือ่ กลาง เช่น จักรยานเสือภูเขา หรื อเรื อ
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พาย ทําให้นกั ท่องเที ่ยวได้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของธรรมชาติ ชดั ขึ้น เมื่อใกล้ชิดแล้วก็เกิ ดความ
รัก อยากรักษาให้คงอยู่ ซึ่ งแนวคิ ดนี้จะยังคงอยู่ต่อไป” (อภินนั ท์ บัวหภักดี, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม
2556)
“ผมมองการจัดการเป็ นสามส่วนคื อ หนึ่งชุมชน ต้องให้ความสําคัญกับชุมชนคือ อยู่ได้ อยู่
สบาย ชุมชนต้องเข้มแข็งก่อน ให้นกั ท่องเที่ยวมาแชร์ มีกฎเกณฑ์ ร่วมกัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สอง
คือองค์ กรที ่เกี ่ยวข้อง เช่น องค์ กรรัฐ เข้ามาดูแลและควบคุมทัง้ ชุมชนและนักท่องเที่ยว หรื อแม้กระทัง่
การทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าท่องเทีย่ วต่างๆ และสามนักท่องเทีย่ ว เมือ่ ถึงปลายทางต้องมี สิทธิ์
เลือก ที ่สําคัญคื อต้องเคารพกฎระเบียบของชุมชน เคารพสถานที่แห่งนัน้ ผมมองว่ามันต้องทํางานไป
ควบคูก่ นั ”(สุวฒ
ั น์ คุ้มวงษ์, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2556)
1.2 บรรณาธิการ นักเขียน ช่างภาพนิตยสาร Nature Explorer มีความเข้ าใจอัต
ลักษณ์ ขีดความสามารถ และมองเห็นการจัดการและปั ญหาที่เกิดขึ ้นของชุมชนได้ เป็ นอย่างดี หากมี
ส่วนใดที่เป็ นปั ญหา ทีมงานก็จะให้ คําแนะนําเพิ่มเติม
“ของจริ งแท้ในธรรมชาติ มีนอ้ ย มีแล้วต้องหวง ปิ ดบังอีก กลัวแห่ไปเที่ยวแล้วพัง อย่างแหล่ง
ดอกไม้ในชุมพรล่าสุดทีไ่ ปเจอกันมา ก็ไม่บอกว่าอยูท่ ีไ่ หน” (วราภรณ์ พลอยบริ สทุ ธิ,์ สัมภาษณ์,28
มีนาคม 2556)
“เมื ่อเราลงพื ้นที ่ ได้พูดคุยกับชาวบ้านหรื อผูป้ ระกอบการในเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
อะไรทีเ่ ราเห็นว่าดี เราก็สนับสนุน บอกต่อผูอ้ า่ นว่าไปใช้บริ การสิ เขาวางแผน บริ การอย่างดี แต่อะไรที ่
เราเห็นว่ามันยังไม่โอเค ต้องเพิ่ มส่วนนัน้ ส่วนนีเ้ ข้าไป เราก็จะแนะนําเขา คือเราดูวา่ ชุมชนนัน้ มีอะไร
เป็ นจุดเด่น เสน่ห์เขาคื ออะไร แล้วเรามองว่ามันต้องจัดการแบบนี้นะ เพื่อให้เข้ากับพื้นที่ของเขา เราก็
จะแนะนําไป” (สมคิด สุวรรณเชษฐ์, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
1.3 บรรณาธิการ นักเขียน ช่างภาพนิตยสารหนีกรุง ให้ ความสําคัญเรื่องการอนุรกั ษ์
การปกป้องธรรมชาติ ใช้ การนําเสนอแบบกลมกลืนเข้ าไปในเนื ้อหา ไม่นําเสนอเนื ้อหาอนุรกั ษ์ อย่าง
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เข้ มข้ น เพราะมีความเข้ าใจและเคารพวิจารณญาณของผู้อา่ นสูง มองว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนหรื อแต่
ละกลุม่ มีลกั ษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน เช่น รสนิยมและพฤติกรรมการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
“เรื่องอนุรกั ษ์ มนั มาจากการทีเ่ ราเป็ นนักท่องเทีย่ วมาก่อน เราเห็นการทําลาย เป็ น
ประสบการณ์ ทีเ่ คยพบมา เราจึงอยากถ่ายทอดตรงนีว้ า่ มันไม่ดีนะ อย่าทําเลย” (อติชาติ สายทอง
อินทร์, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
“ผมมองผูอ้ ่านหรื อนักท่องเที่ยวในแง่บวกนะ ถึงแม้ว่าพฤติ กรรมบางอย่างอาจเป็ นการทําลาย
ธรรมชาติ ก็ตาม คือเขาทําไปด้วยความไม่รู้ หรื อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และผูอ้ า่ นนิ ตยสารหนีกรุงของเรา
เป็ นผูอ้ า่ นทีไ่ ม่ใช่นกั ท่องเทีย่ วทัว่ ไป คือมีความเข้าใจธรรมชาติ เคารพสถานที่ ผูค้ น ทีเ่ ขาเดิ นทางไป”
(รัฐรงค์ ศรี เลิศ, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
2. รูปแบบการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
วิธีท่ีนกั เขียนส่วนใหญ่ใช้ ในการนําเสนอเนื ้อหาคือ การสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนลงไปในเนื ้อหาให้ เกิดความกลมกลืนมากที่สดุ ใช้ ศิลปะในการเล่าเรื่อง และเชื่อในวิจารณญาณ
ของผู้อา่ นในการคิดวิเคราะห์หรือตีความ
“เราใช้วิธีเขี ยนอย่างมี ศิลปะ กลืนเข้าไปกับเนื้อเรื่อง ค่อยๆ สร้างจิ ตสํานึกให้ผูอ้ ่านรัก
ธรรมชาติ ผมเรี ยกมันว่า soft sale ค่อยๆ ให้มนั กิ นลึกเข้าไปในใจ และเราเชื่อในคนอ่านว่าเป็ น
นักท่องเที ่ยวที ่มีความรับผิ ดชอบ”(อภินนั ท์ บัวหภักดี, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2556)
“ผมใช้วิธีเล่าให้ผอู้ ่านได้คิด ใช้วิจารณญาณเอง ไม่ชอบบอกตรงๆ ว่าเป็ นอย่างไร บางทีก็ใช้
การเปรี ยบเที ยบ ชี ้ให้เห็นความแตกต่างที่เกิ ดขึ้น”(สุวฒ
ั น์ คุ้มวงษ์, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2556)
“เล่าเรื ่ องไปพร้อมๆ กับข้อมูลที่ตอ้ งการสื่อไปยังผูอ้ ่าน คงไม่สรุปแบบฟันธงว่าไม่ควรทําแบบ
นัน้ แบบนี ้ บอกแบบ soft ในลักษณะให้คําแนะนํา” (ภาคภูมิ น้ อยวัฒน์, สัมภาษณ์,2 เมษายน 2556)
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“เล่าเรื่องเชิ ญชวนให้ไปท่องเทีย่ ว มีเกร็ดความรู้สอดแทรก เล่าให้ผูอ้ า่ นได้เห็นว่าเขาได้ไป
เทีย่ วกับเราด้วย ทัง้ เล่าในเนือ้ เรื่อง หรื อเป็ นกรอบแยกออกมา ให้คําแนะนําเฉพาะและข้อควรปฏิ บตั ิ
ต่างๆ” (สาวิกา ขุนราม,สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
“ไม่เล่าแบบชี ้นํา เพราะเราเชื่อว่าคนอ่านตัดสิ นใจเป็ น หรื อถ้าจะบอก ตักเตือน เราจะ
พยายามเล่าให้เนียนทีส่ ดุ จะไม่ใช้วิธีบอกตรงๆ เราคิ ดว่ามันเป็ นภาษาทีไ่ ม่สวยงาม” (วนิดา เชียง
อารีย์,สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
“เราไม่ใช่หนังสือวิ ชาการ เพราะฉะนัน้ ไม่มีเนือ้ หาหนักๆ แต่เราให้ความรู้บา้ ง ตามทีเ่ ราเห็น
และต้องการบอก ใช้วิธีการแทรกลงไปในเนือ้ หา ไม่ได้บอกตรงๆ ให้อนุรกั ษ์ หรื อบอกว่ามันดี อย่างนัน้
อย่างนี ้ ให้คนอ่านคิ ดวิ เคราะห์ ดว้ ยตัวเอง หรื อมีกลวิ ธีในการเล่าเรื่อง แต่จริ งๆ เราต้องการบอกผูอ้ ่าน
แหละไม่ควรทําแบบนัน้ แบบนี ้นะ ไม่งนั้ ส่งผลต่อธรรมชาติ ได้” (รัฐรงค์ ศรีเลิศ, สัมภาษณ์, 26
กุมภาพันธ์ 2556)
“เล่าเรื ่ องแบบของผม คื อบอกเล่าในเนื้อหาไปเลย ว่าเออมันน่าเสียดายนะ หากมีใครคนหนึ่ง
ทําลายดอกไม้ดอกนัน้ แล้วคนอืน่ ๆ ก็ไม่สามารถจะเห็นได้อีกต่อไปเลย” (ชนัตพล หวังเพิ่ม, สัมภาษณ์
, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
3. บรรณาธิการและนักเขียนมุง่ ให้ ข้อมูลและภาพความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
บรรรณาธิการ นักเขียนและช่างภาพถ่ายทอดแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในรูปแบบ
ของการให้ ความรู้ รวมถึงข้ อมูลการเดินทางต่างๆ และเสนอภาพประกอบที่สวยงามโดยยึดหลักการ
ตามนิตยสารท่องเที่ยวที่มงุ่ ให้ ข้อมูลการเดินทางและภาพสวยงาม
“ผมถนัดงานเขี ยนเชิ งวัฒนธรรมและชุมชน ซึ่งผมมองว่าคนไทยยังขาดความรู้เรื่องแหล่ง
ท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถานสําคัญต่างๆ การที่จะทําให้ผอู้ ่านตระหนักหรื อช่วยกันอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ หรื อเชิ ญชวนให้เขาออกเดิ นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ เราต้องให้
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ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผูอ้ ่านเสี ยก่อน ให้เขาเห็นความสําคัญ เห็นคุณค่า แล้วเขาจะเกิ ดความรัก หวงแหน
ดังนั้นความรู้จึงสําคัญ” (ภาคภูมิ น้ อยวัฒน์, สัมภาษณ์,2 เมษายน 2556)
“นอกจากข้อมูลเบื ้องต้นที ่เราใช้เพื่อเป็ นข้อมูลในการออกเดิ นทางแล้ว ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่
เราได้จากการลงพืน้ ทีจ่ ริ งระหว่างทํางานก็สําคัญ และเราให้ความรู้ตามจริ งจากทีส่ มั ผัส เป็ นความรู้
ใหม่ทีเ่ ราได้และผูอ้ า่ นก็ได้เช่นกัน” (อติชาติ สายทองอินทร์, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
“เมือ่ เราจะพาเขาเข้าหาธรรมชาติ เราก็ตอ้ งให้ความรูผ้ อู้ ่านเพื่อเขาจะได้รกั และหวงแหนใน
ธรรมชาติ และเข้าหามันอย่างถูกต้อง”(วราภรณ์ พลอยบริ สทุ ธิ์, สัมภาษณ์,28 มีนาคม 2556)
“จริ งอยู่ว่าเนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ เน้นเรื่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งแน่นอนว่าเราขายความ
สวยงามของสถานที ่ท่องเที ่ยว เน้นความสวยงาม ความเขียวขจี และภาพทีส่ ือ่ ถึงความเป็ นวิ ถีชมุ ชน
ความเป็ นไลฟ์ ให้เห็นความสําคัญ เห็นคุณค่า นําเสนอตามความจริ ง แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งข้อมูลความรู้
แต่อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงระบบการจัดการต่างๆ เรานําเสนอในด้านที่ดีงามเพื่อให้ผอู้ ่านเห็น
ความสําคัญ และอ่านเพื ่อความเพลิ ดเพลิ น” (วนิดา เชียงอารีย,์ สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
“ตามหลักของนิ ตยสารท่องเที่ยวก็เพื่อเชิ ญชวนให้ผูอ้ ่านออกเดิ นทาง ชักจูงให้เห็นความ
สวยงาม เห็นความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเราก็สอดแทรกความรู้ ข้อแนะนําในการ
เดิ นทางต่างๆ ข้อมูลที ่ถูกต้องลงไปด้วย” (สมคิด สุวรรณเชษฐ์, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
“การสื ่อทางภาพถ่ายของเรา ช่างภาพแต่ละคนมองไม่เหมือนกัน เพราะมีสไตล์เฉพาะตัว แต่
หลักๆ คื อเราต้องการภาพที ่สวยงามแน่นอน แต่ภาพในหนีกรุงจะพิ เศษหน่อยคือ นอกจากสื่อความ
งดงามของสถานทีแ่ ล้ว เรายังเน้นความเป็ นศิ ลปะด้วย คือให้ความงามในมุมอาร์ ทนัน่ เอง” (รัฐรงค์ ศรี
เลิศ, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
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4.

ปั จจัยด้ านคอนเซ็ปต์ของนิตยสารเป็ นตัวกําหนดการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
บรรณาธิการ นักเขียนและช่างภาพของนิตยสารทัง้ 3 ฉบับมีความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนแตกต่างกันคือกองบรรณาธิการ อ.ส.ท. มีความเข้ าใจในระดับโครงสร้ าง ความหมายเชิง
ทฤษฎี ส่วนเนเจอร์เอ็กพลอเรอร์มคี วามเข้ าใจการจัดการของชุมชน กองบรรณาธิการหนีกรุงมีความ
เข้ าใจและเคารพต่อการตัดสินใจเดินทางของผู้อา่ น ทังนี
้ ้ขึ ้นกับพฤติกรรมและรสนิยมส่วนบุคคคล
“การทํางานของ อ.ส.ท. ทีผ่ า่ นเราเน้นเรื ่ องธรรมชาติ ศิ ลปะวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด ดังนัน้
นักเขียนทุกคนทราบกันดีวา่ ธรรมชาติ และความเป็ นไทยมีความสําคัญเพียงใด ดังนัน้ การทํางานของ
นักเขียนจึงยึดเรื่องเหล่านีโ้ ดยอัตโนมัติ และด้วยประสบการณ์ การเดิ นทางอันโชกโชน พวกเขาจึ งมี
ความเข้าใจและอนุรกั ษ์ โดยตัวของเขาอยูแ่ ล้ว” (อภินนั ท์ บัวหภักดี, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2556)
“เรื ่ องศิ ลปวัฒนธรรม ความเป็ นไทยต่างๆ อ.ส.ท เน้นมาโดยตลอด ดังนัน้ จึงมีความสําคัญต่อ
การทํางานอย่างมาก คือเรามีเป้ าหมายว่า เราจะต้องนําเสนอความเป็ นไทยให้เกิ ดคุณค่า เกิ ดการ
เรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมขึ้น คื อให้คนในประเทศตระหนักเห็นความสําคัญ และชาวต่างชาติ ก็ชื่นชอบใน
ความเป็ นไทยด้วย” (ภาคภูมิ น้ อยวัฒน์, สัมภาษณ์,2 เมษายน 2556)
“การสร้างเนื ้อหาก็ตอ้ งสอดคล้องกับแนวทางหนังสือ เพราะวัตถุประสงค์ เราคื อต้องการเป็ น
หนังสือธรรมชาติ ทีด่ ีทีส่ ดุ เราต้องการพาคนเข้าธรรมชาติ อย่างเข้าใจ รู้คณ
ุ ค่าของธรรมชาติ เป็ นนัก
แรมทางไปในธรรมชาติ ไม่ใช่แค่นกั ท่องเที่ยว ดังนัน้ พนักงานที่บริ ษัทล้วนเป็ นคนที่มีประสบการณ์
เดิ นทางโชกโชนทัง้ สิ้ น เห็นเมืองไทยมามากมาย เข้าหาธรรมชาติ มายาวนาน องค์ความรู้จึงมีเพียบ ไม่
มีปัญหาเรื่องนี้ ช่างภาพทัง้ ประจําและฟรี แลนซ์ ก็ลว้ นแต่รุ่นมากประสบการณ์ เข้าหาธรรมชาติ อย่าง
รักและเข้าใจกันทุกคน” (วราภรณ์ พลอยบริ สทุ ธิ,์ สัมภาษณ์,28 มีนาคม 2556)
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5.

ปั จจัยด้ านผู้สนับสนุนโฆษณา สนับสนุนเนื ้อหาการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและการ

ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
การนําเสนอเนื ้อหาในโฆษณาเชิงบทความ (Advertorial) นักเขียนนําเสนอเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมเป็ นเนื ้อหาที่ลกู ค้ าสนับสนุน
เพราะเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่ตวั สินค้ า และสปอนเซอร์โฆษณาก็สร้ างรายได้ ที่ดีเพื่อการอยู่
รอดของนิตยสาร
“ผมมองว่ามันเป็ นกระแสด้วยแหละ เพราะยุคนีเ้ ป็ นกระแสการอนุรกั ษ์ ส่ิ งแวดล้อมรักษา
ธรรมชาติ ซ่ึงลูกค้าของเราก็เน้นเรื่องนีด้ ว้ ย เขามองในแง่บวกนะ และเราทําเนือ้ หาด้านนีโ้ ดยตรง ที ่
สําคัญมันสร้างภาพลักษณ์ ทดี่ ีให้แก่สินค้า”(ภาคภูมิ น้ อยวัฒน์, สัมภาษณ์,2 เมษายน 2556)
“มันมาจากจุดยืนทีช่ ดั เจนของนิ ตยสารเรา มีแนวคิ ดทําเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม แล้วMarketing
ชอบเนือ้ หาและการนําเสนอ เขาก็ยินดีที่จะร่วมเดิ นทางไปกับเรา ซึ่งเป็ นทุนที่สําคัญมาก หรื ออีกทาง
เราก็เดิ นไปทางกระทรวงวัฒนธรรม เพราะเราทําเรื ่ องวัฒนธรรมด้วย ก็เอา content ไปนําเสนอ”(รัฐ
รงค์ ศรี เลิศ, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
6. ปั จจัยด้ านความชํานาญในวิชาชีพและประสบการณ์
กองบรรณาธิการต้ องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ าน โดยเฉพาะการนําเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น เรื่องสัตว์ป่า สัตว์นํ ้าทะเล พืชพันธุ์หายากในเขตป่ าอนุรักษ์ เรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานต่างๆ ดังนันนั
้ กเขียนต้ องมีความชํานาญเฉพาะด้ าน เพื่อนําเสนอข้ อมูล
ได้ อย่างถูกต้ องและรอบด้ าน
“ถ้าทําเนือ้ หาทีเ่ ฉพาะจริ งๆ ต้องมีความชํานาญเฉพาะด้าน อย่างผมทําเรื่องศิ ลปวัฒนธรรม ก็
ต้องมีความรู้พืน้ ฐาน ทัง้ ความรู้ปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ เช่น
จากกรมศิ ลปากร การทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ จะทําให้ขอ้ มูลเราแน่นขึ้น” (ภาคภูมิ น้ อยวัฒน์,
สัมภาษณ์,2 เมษายน 2556)
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“สําคัญตรงทีป่ ระสบการณ์ ทีเ่ ก็บเกี่ยวมา หนึ่งมาจากการทีเ่ ราเป็ นนักท่องเทีย่ วมาก่อน เรา
เห็นการทําลาย เป็ นประสบการณ์ อีกมุมที ่สามารถถ่ายทอดตรงนี ้ได้ ส่วนทักษะการถ่ายภาพก็
จําเป็ นต้องมี เพื ่อให้ได้ภาพที ่สวยที่สดุ ” (อติชาติ สายทองอินทร์, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
“การที ่นกั เขี ยนมี ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ยวเยอะและแน่น เป็ นแง่ดีต่อการคิ ดcontentคือพูดถึง
จังหวัดหนึ่งขึ้นมา สามารถคิ ดทริ ปได้เลยทันที ถ้าเอ่ยถึงกระบี่ ก็ตอ้ งไปปี นผาไร่เลย์ พายเรื อคายัคที่
ท่าเลน แต่ถา้ เอ่ยชื ่อจังหวัดที ่ไม่ค่อยมีจุดขายแหล่งท่องเที่ยว มันก็เป็ นโจทย์ที่ทา้ ทายให้ตอ้ งคิ ด
กิ จกรรมท่องเที ่ยวของจังหวัดนัน้ ขึ้นให้ได้ ผมมองว่ามันมีผลต่อการทํางาน และการคิ ดงานเพื่อไป
นําเสนอลูกค้าด้วย” (สมคิด สุวรรณเชษฐ์, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
“ส่วนหนึ่งมาจากการเดิ นทาง และความชอบส่วนตัว ผมชอบของเก่า ชอบเทีย่ วเมืองเก่า ทํา
ให้มีความรู้เรื่องของเก่า ถึงสามารถเขียนเรื่องราวเก่าๆ ได้ และเอามาต่อยอดเข้ากับเรื่องท่องเทีย่ ว”
(ชอชาย เทอดเกียรติกลุ , สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
7.

กองบรรณาธิการให้ ความสําคัญต่อกระแสสังคม และความต้ องการของผู้อา่ น
การนําเสนอเนื ้อหาของกองบรรณาธิการมีความสอดคล้ องกับแคมเปญต่างๆ ของ

ททท. หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น กรมการท่องเที่ยว หรือกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อ
เป็ นแนวทางในการกําหนดเนื ้อหาที่ต้องการนําเสนอ
“นโยบายของ ททท. และกรมการท่องเที่ยว ก็อิงกระแสเหมือนกัน เช่น เที่ยวหัวใจใหม่ เที่ยว
เส้นทางรถไฟ ก็เป็ นกระแสที ่สงั คมตื่นตัวเหมือนกัน เราก็ตอ้ งตามกระแส มองว่าเป็ นวัฒนธรรมการ
ท่องเที ่ยวที ่ทกุ คนควรตระหนัก ควรปลูกฝังทุกรุ่น ทุกช่วงวัย” (สมคิด สุวรรณเชษฐ์, สัมภาษณ์, 4
มีนาคม 2556)
“แนวคิ ดกระแสหลัก มาจากหน่วยงานใหญ่อย่าง ททท. มีผลต่อการทํางานมาก การตระหนัก
ถึงคุณค่าสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรมากขึ้น เที่ยวเพื่ออนุรักษ์ เมื่อเกิ ดการขยับแบบนี้ เราก็ตอ้ งคล้อย
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ตามด้วย เช่น แคมเปญเทีย่ วหัวใจใหม่ เมืองไทยยัง่ ยืน เราก็มาคิ ดว่าเราจะทําcontent ในเล่มเพือ่
ตอบสนองแคมเปญนัน้ อย่างไร” (วนิดา เชียงอารีย,์ สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
“เราก็เป็ นหนึ่งในหลายๆ นิ ตยสารที่ตอ้ งเข้าไปแข่งขันในตลาด เพราะฉะนัน้ การสร้างเนื้อหา
ของเราก็ตอ้ งดูความต้องการของตลาดและกระแสสังคมในตอนนัน้ ด้วย เช่น สิ บกว่าปี กระแส eco
tourism มาแรง ซึ่ งเข้าทางของ อ.ส.ท. พอดี ส่วนที่ผ่านมาก็ท่องเที่ยวแบบ slow travel ไปแสวงหา
เมืองสงบๆ เทีย่ วแบบเนิ บช้า เราก็ตอ้ งเสนอเนือ้ หาตามกระแสตลาด” (อภินนั ท์ บัวหภักดี, สัมภาษณ์,
14 มีนาคม 2556)
“ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าพืน้ ฐานคนไทยชอบตามกระแส เพราะฉะนัน้ เราก็ใช้กระแสนีแ่ หละ
สร้างจิ ตสํานึกให้ผอู้ า่ น เช่น ช่วงเทีย่ วตามรอยละครซึ่งฮิ ตมาก จากละครเรื่องรอยไหม ตอนนัน้
นักท่องเที ่ยวก็จะไปตามทริ ปรอยไหม เราจะแทรกเรื่องการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ เข้าไปด้วย การเที่ยว
ชมบ้านไม้เก่าแบบล้านนา เราจะช่วยกันอนุรกั ษ์ ได้อย่างไร เห็นความสําคัญความงดงามของ
สถาปัตยกรรมหรื อผ้าไหมผืนงามนัน้ อย่างไร”(ภาคภูมิ น้ อยวัฒน์, สัมภาษณ์,2 เมษายน 2556)
“เรามองว่าเทรนด์ การท่องเที่ยวมันตามกระแสสังคมและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ดังนัน้ การ
ทํางานของเนเจอร์ ฯต้องสามารถ adapt เข้ากับเทรนด์ได้ เป็ นการ blend ความเป็ นตัวตนของเราเข้า
กับกระแสของสังคม” (วนิดา เชียงอารีย,์ สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
“ความต้องการของคนอ่านก็ตอ้ งมีการตามกระแสความนิ ยมบ้าง”(วราภรณ์ พลอยบริ สทุ ธิ,์
สัมภาษณ์,28 มีนาคม 2556)
“ผมมองว่าผูอ้ า่ นหนีกรุงมีความเข้าใจในธรรมชาติ ทําให้การสือ่ สารไปยังผูอ้ า่ นไม่ยากนะ
องค์รวมเป็ นความสวยงาม มันเป็ นบูมเมอแรง เมือ่ เราสือ่ สารออกไป เราก็ช่วยกัน สิ่ งทีเ่ ราสอดแทรก
เข้าไปอยู่ในปริ มาณเพี ยงพอที ่เขาจะเห็นว่าเราเองก็เป็ นสื่อที่เห็นความสําคัญของธรรมชาติ ”(รัฐรงค์ ศรี
เลิศ, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
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8. แหล่งที่มาของข้ อมูลอันหลายหลายเป็ นวัตถุดิบสําคัญในการสร้ างเนื ้อหา
กองบรรณาธิการสืบค้ นข้ อมูลในการเขียนคอลัมน์โดยใช้ สื่อประเภทต่างๆเช่นอินเตอร์เนท ไกด์
บุ๊ค หนังสือและสื่อบุคคลซึ่งเป็ นสื่อที่กองบรรณาธิการให้ ความสําคัญ เพราะเป็ นแหล่งข้ อมูลต้ นฉบับ
โดยตรงและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ แก่เนื ้อหาได้ เป็ นอย่างดี
“ผมทําเรื่องศิ ลปวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อ เอกสารต่างๆ จากกรมศิ ลปากร
แต่ขอ้ มูลที ่ได้จากคนในชุมชนก็สําคัญ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเล่า ตํานานต่างๆ ที่อยู่กบั ชุมชนมาช้านาน
ซึ่งในเอกสารราชการอาจไม่มีหรื อไม่กล่าวถึง ข้อมูลเหล่านีผ้ มก็นํามาใช้ผสมผสานกัน”(ภาคภูมิ
น้ อยวัฒน์, สัมภาษณ์,2 เมษายน 2556)
“ส่วนใหญ่ก็มาจากอิ นเตอร์ เนท ทัง้ เว็บของ ททท. เอง เว็บไซต์ของชุมชนที่เขาทําขึ้นมา ในนัน้
มีขอ้ มูลพอได้คน้ ไกด์บ๊คุ บ้าง และข้อมูลจากคนทีเ่ คยไปเทีย่ วมาแล้ว มี กิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้าง การ
เดิ นทางเป็ นอย่างไร หรื อบางที คนในชุมชนโทรมาเลย บอกว่ากําลังจะเปิ ดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สนใจ
ไหม รวมถึงการได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อทุ ยานฯ หรื อไกด์ทอ้ งถิ่ น ทําให้ได้ขอ้ มูลสด และใหม่” (สาวิกา
ขุนราม,สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2556)
“นอกจากข้อมูลที ่เราใช้เป็ นประจําทัง้ จากอิ นเตอร์ เน็ท ไกด์บ๊คุ ต่างๆ และข้อมูลจากคนในพื้นที่
เช่น เจ้าหน้าที ่อทุ ยาน ไกด์ ทอ้ งถิ่ นก็สําคัญ เพราะบางเรื่องในหนังสือไกด์บคุ ไม่มี แต่พี่ๆ เจ้าหน้าที่เขา
จะอธิ บายพื ชพันธุ์ในป่ า ต้นนี ้ออกดอกเฉพาะฤดูฝนนะ นี่เป็ นความรู้ใหม่แล้วและพี่ๆ เจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือเราดีมาก” (ชนัตพล หวังเพิ่ม, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวมุง่
ศึกษา 3 ประเด็น ดังนี ้
1. ศึกษาการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. ศึกษาการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในนิตยสารท่องเที่ยวที่
สอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน
3. ศึกษาปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกอง
บรรณาธิการในนิตยสารท่องเที่ยว
ผู้วจิ ยั ได้ นําผลการวิจยั มาสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ โดยแบ่งการนําเสนอเป็ น 2ส่วน
ส่วนที่ 1 การนําเสนอเนื ้อหาที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ส่วนที่ 2 การนําเสนอเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน
ส่วนที่ 3ปั จจัยการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกองบรรณาธิการ
สรุปผลการวิจัย
1. การนําเสนอเนื ้อหาที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
1.1

แบ่งตามประเด็นที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน จาก

การศึกษาเนื ้อหาของนิตยสารทังสามฉบั
้
บพบว่า นิตยสารให้ นํ ้าหนักในการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเพื่อสนองต่อความพึงพอใจของผู้อา่ น ในการได้ รับประสบการณ์อนั สวยงาม
จากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชมุ ชนและเพิ่มประสบการณ์ท่ีมคี ณ
ุ ค่ามากกว่าเนื ้อหาการสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวและความสําคัญของความเป็ นอยู่ของชุมชนผู้เป็ นเจ้ าของพื ้นที่
กล่าวคือเนื ้อหาความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชนเป็ นประเด็นที่ถกู นําเสนอมากที่สดุ คือ การให้
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ความสําคัญต่อเนื ้อหาเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชมุ ชนวัฒนธรรมที่ถกู นําเสนอมีสองด้ านด้ วยกัน
ด้ านแรกคือวัฒนธรรมทางวัตถุ สามารถสัมผัสได้ งา่ ย เช่น อาหารไทย อาหารพื ้นบ้ าน ศิลปวัตถุ งาน
หัตถกรรม ฯลฯ ด้ านที่สองคือวัฒนธรรมที่สมั ผัสไม่ได้ เช่น อากัปกิริยา มิตรไมตรี ของผู้คนในชุมชน
และประเพณีตา่ งๆ ที่มคี วามละเอียดอ่อน ด้ วยการให้ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพี และวิถีชมุ ชน
เป็ นเบื ้องต้ น เช่น ประวัติ ความสําคัญ ความเชื่อต่างๆ ข้ อควรปฏิบตั ิอย่างเคารพเพื่อไม่สร้ างความ
เสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนสินค้ าของชาวบ้ านเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ให้ แก่ชมุ ชน และการ
สร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชนด้ วยการสนทนาและร่วมกิจกรรม
เนื ้อหาเพิ่มประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าให้ แก่นกั ท่องเที่ยวมีสดั ส่วนรองลงมานันต้
้ องการ
ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รบั ประสบการณ์ท่ีมมี ากกว่าการเห็นภาพสวยงามของวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติของ
แหล่งท่องเที่ยว แต่ต้องการเปิ ดประสบการณ์แปลกใหม่ให้ เกิดขึ ้น เช่น การสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีความเป็ นอยูข่ องผู้คนต่างถิ่น เป็ นการเพิ่มความบันเทิงให้ แก่ผ้ อู า่ น
เนื ้อหายกระดับคุณภาพชีวติ มีปริมาณน้ อย โดยเนื ้อหาต้ องประกอบด้ วยการสร้ างรายได้
และสร้ างอาชีพของคนในชุมชนจากการท่องเที่ยวยกระดับความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน ให้ มคี วาม
เป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น และชุมชนมีความสามารถในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ เป็ นอย่างดี ผล
การศึกษาพบว่านิตยสารนําเสนอเนื ้อหาประโยชน์ของการเปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวว่าช่วยสร้ างอาชีพ
และรายได้ มากกว่าการการช่วยยกระดับความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ ดขี ึ ้น และไม่ได้ นําเสนอเนื ้อหาด้ าน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในเชิงวิเคราะห์เท่าที่ควร
ส่วนเนื ้อหาในการให้ ความรู้เพื่อสร้ างจิตสํานึกการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมมีปริ มาณน้ อยที่สดุ ตามหลักการสร้ างจิตสํานึก 3 องค์ประกอบ คือ 1)
องค์ประกอบด้ านการรู้ 2) องค์ประกอบทางด้ านความรู้สกึ 3) องค์ประกอบเชิงพฤติกรรมหรือการ
กระทํา ผลการศึกษาพบว่านิตยสารทําหน้ าที่ตามองค์ประกอบที่ 1 มากที่สดุ คือการให้ ให้ ความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว เช่น ความเป็ นมา ความสําคัญ การช่วยกันรักษาหรืออนุรกั ษ์ แต่
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เสนอเนื ้อหาเร้ าความรู้สกึ ผู้อา่ นให้ เกิดความเสียดาย หรือรู้สกึ ฮึกเหิมที่ต้องช่วยกันปกป้องดูแล และ
นําเสนอวิธีการปฏิบตั ิเพื่อแสดงพฤติกรรมอนุรักษ์ น้อย กล่าวคือนิตยสารให้ ความรู้วา่ แหล่งท่องเที่ยวมี
ความสําคัญอย่างไรแต่ไม่นําเสนอเนื ้อหาที่เร้ าความรู้สกึ และวิธีการปฏิบตั กิ ารดูแลรักษา อนุรกั ษ์ แหล่ง
ท่องเที่ยวว่าต้ องทําอย่างไร และทําได้ อย่างไร
1.2

แบ่งตามนิตยสาร ผลการวิจยั พบว่านิตยสารทัง้ 3 ฉบับนําเสนอเนื ้อหาไม่

แตกต่างจากผลการวิจยั แบ่งตามประเด็นแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน กล่าวคือ อ.ส.ท. เนเจอร์เอ็ก
พลอเรอร์ และหนีกรุงนําเสนอเนื ้อหาในทิศทางเดียวกันคือให้ นํ ้าหนักในการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเพื่อสนองต่อความพึงพอใจของผู้อา่ น ในการได้ รับประสบการณ์อนั สวยงาม
จากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชมุ ชนและเพิ่มประสบการณ์ท่ีมคี ณ
ุ ค่ามากกว่าเนื ้อหาการสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวและความสําคัญของความเป็ นอยู่ของชุมชนผู้เป็ นเจ้ าของพื ้นที่
(ตาราง 1 ตัวเลขสีเขียว) โดยแบ่งตามนิตยสารดังนี ้
อ.ส.ท.ผลการวิจยั พบว่าเนื ้อหาความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรม วิถีชมุ ชนและการเพิ่ม
ประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยวมีปริมาณมากที่สดุ เท่ากันคือร้ อยละ 100 อ.ส.ท.มีความโดด
เด่นในการนําเสนอเนื ้อหาเกี่ยววัฒนธรรมและวิถีชมุ ชน โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือลงพื ้นที่ตามแหล่ง
ท่องเที่ยวนอกกระแสที่อยู่ห่างไกลเมืองใหญ่ ซึ่งมีวฒ
ั นธรรม และความเป็ นอยู่ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์
เช่น ดอยสะโจ บ้ านโตแฮ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หรือเมืองงาว จ.ลําปาง ลักษณะที่ 2 คือ หาก
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในกระแสหรื อในเขตเมืองจะนําเสนอวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้คน การทํามาหากิน
ประวัตชิ มุ ชนหรื อทัศนคติของผู้คนต่อการท่องเที่ยว ทําให้ ผ้ อู า่ นได้ เข้ าใจวิถีชมุ ชนและรู้สกึ ได้ ใกล้ ชิดกับ
คนในท้ องถิ่นมากขึ ้น ด้ วยการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ น เช่น ประวัติ ความสําคัญของวัฒนธรรม ความเป็ นอยู่
ของชุมชน ประเพณีความเชื่อต่างๆ การสร้ างสัมพันธ์กบั ผู้คนด้ วยการพูดคุย สอบถามความเป็ นอยู่ ให้
การสนับสนุนสินค้ าท้ องถิ่น แต่ไม่นําเสนอเนื ้อหาการปฏิบตั ติ วั เพื่อเคารพต่อสถานที่เท่าที่ควร
ส่วนการเพิ่มประสบกาณ์ท่ีมคี ณ
ุ ค่าแก่ผ้ อู า่ นด้ วยการแนะนํากิจกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เช่น การ
ปั่ นจักรยาน การเดินทางด้ วยรถไฟ พักโฮมสเตย์ ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ แนะนํา
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กฏระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ ผ้ อู า่ นปฏิบตั ิตามบ้ าง หากแหล่งท่องเที่ยวนันระบุ
้ ไว้ ชดั เจน แต่
ขาดการแนะนําวิธีค้นข้ อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็ นข้ อมูลหรือทําความเข้ าใจชุมชนที่จะไปเยือน
ก่อนเดินทาง
เนื ้อหาการสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมมีปริ มาณรองลงมาคือร้ อยละ 87 ส่วนใหญ่เป็ นการให้ ความรู้และมีเนื ้อหาเร้ าความรู้สกึ
เสียดายที่ธรรมชาติถกู ทําลาย แต่ขาดเนื ้อหาเชิงปฏิบตั วิ า่ ควรทําอย่างไรเพื่อไม่เป็ นการทําลาย
เนื ้อหายกระดับคุณชีวติ มีปริมาณน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 83.3 เนื่องจาก อ.ส.ท. ทําเนื ้อหา
เกี่ยวกับชุมชนจึงมีการนําเสนอระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน การเปิ ดแหล่งท่องเที่ยว
สามารถสร้ างอาชีพและรายได้ ทําให้ ชมุ ชนมีความเป็ นอยูด่ ขี ึ ้น
เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ผลการวิจยั พบว่าเนื ้อหาการเพิ่มประสบกาณ์ท่ีมคี ณ
ุ ค่าแก่ผ้ อู า่ น
มีปริมาณมากที่สดุ ร้ อยละ 100 เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ มวี ตั ถุประสงค์เน้ นให้ ประสบการณ์ทอ่ งเที่ยวจาก
กิจกรรมเอาท์ดอร์ ตา่ งๆ ในรูปแบบแอดเวนเจอร์ เช่น พายเรือคายัค ปั่ นจักรยาน เอทีวี ปี นผา ล่องแก่ง
และให้ ข้อมูลการปฏิบตั ิตวั ต่อแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้ อง แต่ไม่พบการแนะนําการหาข้ อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นข้ อมูลหรือทําความเข้ าใจชุมชนที่จะไปเยือนก่อนเดินทางและการร่วมกิจกรรมกับ
เพื่อนนักท่องเที่ยวเท่าใดนัก
เนื ้อหาความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชนมีปริมาณรองลงมาร้ อยละ 96 เนเจอร์
เอ็กพลอเรอร์ ไม่เน้ นการลงพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวนอกกระแสเท่าใดนัก ส่วนใหญ่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
แต่ได้ นําเสนอวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของชุมชน การสนทนาพูดคุยกับคนในพื ้นที่แสดงถึงอัธยาศัยไมตรีที่
เป็ นมิตร การเข้ าร่วมกิจกรรมชุมชนและให้ การสนับสนุนสินค้ าเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ ชมุ ชน แต่ไม่พบเนื ้อหา
ข้ อปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนเท่าที่ควร
เนื ้อหาการสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมร้ อยละ 92 โดยให้ ความรู้เรื่องการอนุรกั ษ์ ชักชวนให้ ตระหนักเห็นความสําคัญของ
ธรรมชาติและแนะนําวิธีการปฏิบตั ิ
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ส่วนเนื ้อหายกระดับคุณภาพชีวติ และชุมชนท้ องถิ่นพบปริมาณน้ อยที่สดุ ร้ อยละ72
ส่วนใหญ่นําเสนอเนื ้อหาการสร้ างอาชีพและระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว แต่เนื ้อหาที่กล่าวถึง
ประโยชน์ที่ชมุ ชนจะได้ รับจากการเปิ ดแหล่งท่องเที่ยวคือการยกระดับความเป็ นอยู่ให้ ดีขึ ้นพบใน
ปริมาณน้ อย
หนีกรุงผลการวิจยั พบว่าเนื ้อหาเนื ้อหาความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชนมี
ปริมาณมากที่สดุ ร้ อยละ100 เป็ นให้ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชมุ ชนและการ
อุดหนุนสินค้ าชุมชน แต่ไม่ได้ ให้ ข้อมูลวิธีการปฏิบตั ิตวั ข้ อควรระวังของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อไป
เยือนพื ้นที่ชมุ ชมเท่าใดนักเช่นเดียวกับเนื ้อหาเพิ่มประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยวมีปริมาณ
มากที่สดุ ร้ อละ 100 เช่นกัน เป็ นการเชิญชวนให้ พกั โฮมสเตย์ ทํากิจกรรมใกล้ ชิดธรรมชาติ และให้
ข้ อมูลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย ส่วนเนื ้อหาแนะนําวิธี
การศึกษาข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยวก่อนออกเดินทาง และสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่วมทางพบในปริมาณ
น้ อย
เนื ้อหาการสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมพบปริ มาณรองลงมาร้ อยละ 85 เพราะบรรณาธิการไม่เน้ นการนําเสนอเนื ้อหาการอนุรกั ษ์
อย่างเข้ มข้ น ดังนันจึ
้ งพบเนื ้อหาเพียงแค่ความสําคัญของสิ่งแวดล้ อม ผลเสียหายที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว แต่ไม่พบวิธีการอนุรักษ์ ทางปฏิบตั ิเท่าที่ควร
ส่วนเนื ้อหาคอลัมน์ยกระดับคุณภาพชีวติ และชุมชนท้ องถิ่นพบปริมาณน้ อยที่สดุ ร้ อย
ละ 80 โดยนําเสนอเนื ้อหาประโยชน์จากการท่องเที่ยช่วยสร้ างอาชีพและรายได้ ให้ ชมุ ชนมากกว่า
เนื ้อหาความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนและระบบการจัดการต่างๆ เนื่องจากรูปแบบการเล่าเรื่องของหนี
กรุงเป็ นการใช้ บคุ คลเป็ นตัวเดินเรื่ อง เช่นคอลัมน์ประจําฉบับมีแขกรับเชิญพาไปเที่ยวได้ ทํากิจกรรม
อะไรบ้ าง ประทับใจอย่างไร ดังนันจึ
้ งให้ ความสําคัญกับบุคคลมากกว่าชุมชน
1.3 การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนถูกนําเสนอในลักษณะ
ของสารคดีมากที่สดุ (แผนภูมิ 2) การนําเสนอเป็ นลักษณะการสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
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ยัง่ ยืนเข้ าไปในเนื ้อหาอย่างกลมกลืนสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์นกั เขียนในกองบรรณาธิการของ
นิตยสารทังสามฉบั
้
บว่าต้ องการนําเสนอเนื ้อหาให้ ผ้ อู า่ นเป็ นนักท่องเที่ยวที่มคี วามรับผิดชอบต่อ
ธรรมชาติอย่างมีศิลปะ ไม่ใช้ ถ้อยคําในนํ ้าเสียงตักเตือน หรือนํ ้าเสียงที่บอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
เพราะเคารพในวิจารณญาณของผู้อา่ นว่าสามารถแยกแยะได้ ด้วยตัวเอง รองลงมาคือภาพแม้ วา่ ภาพ
เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของนิตยสารทุกฉบับและทุกประเภท เป็ นปั จจัยที่ชว่ ยให้ นิตยสารน่าอ่าน
สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อา่ นได้ อย่างมาก โดยเฉพาะภาพที่มสี สี นั สวยงามจะได้ รบั ความสนใจ
มากที่สดุ จากผลการวิจยั พบว่าภาพที่สื่อความหมายแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมีปริมาณน้ อย
มากเมือ่ เทียบกับปริมาณเนื ้อหาจึงสรุปได้ วา่ เนื ้อหาและภาพไม่มกี ารนําเสนอที่สอดคล้ องกัน ภาพไม่
สามารถอธิบายนิยามการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ ชดั เจนและไม่สนับสนุนเนื ้อหาในปริมาณที่ใกล้ เคียง
กัน ทังนี
้ ้ด้ วยข้ อจํากัดของการถ่ายภาพที่เอื ้อต่อแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เช่น สภาพอากาศ มี
ฝน ลมพายุ หรื อสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จํานวนหิ่งห้ อยที่ลดลงอย่างมาก ทําให้ การ
ล่องเรือชมหิ่งห้ อย ณ อัมพวาไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ หรื อบริ บทแวดล้ อมไม่เอื ้ออํานวย เช่น การปล่อยลูก
เต่าทะเลคืนสูท่ ้ องทะเล ซึ่งการที่นกั ท่องเที่ยวจะปล่อยเต่านันต้
้ องทําการติดต่อเจ้ าหน้ าที่อทุ ยาน
เสียก่อน เพื่อจัดเตรี ยมลูกเต่าไว้ ให้ นกั ท่องเที่ยว หากไม่ติดต่อล่วงหน้ า นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถทํา
กิจกรรมได้ และช่างภาพก็ไม่สามารถถ่ายภาพการปล่อยเต่าทะเลได้ ดังนัน้ การถ่ายภาพเพื่อส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ นนั ้ ต้ องอาศัยปั จจัยความพร้ อมของสถานที่ บุคคล สภาพอากาศ
การนําเสนอเนื ้อหาผ่านบทบรรณาธิการและข่าวมีปริมาณน้ อย (แผนภูมิ

2) แสดงให้ เห็นว่า

บรรณาธิการไม่ให้ ความสําคัญต่อแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเท่าที่ควรซึ่งเป็ นพื ้นที่ของตัวเองใน
การบอกกล่าวจุดยืนหรือวัตถุประสงค์หลักของการนําเสนอเนื ้อหาในนิตยสาร ส่วนใหญ่เป็ นการ
นําเสนอเนื ้อหาหลักในคอลัมน์ตา่ งๆ ประจําฉบับและเชิญชวนให้ เปิ ดอ่าน นอกจากนี ้ก็เป็ นการบอกเล่า
เรื่ องทัว่ ไปตามความสนใจของบรรณาธิการ ส่วนการนําเสนอเนื ้อหาผ่านข่าวมีปริมาณน้ อย เนื่องจาก
ลักษณะของข่าวเป็ นการรายงานเหตุการณ์ ใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไรเท่านัน้ และข้ อจํากัดของเนื ้อที่
จึงไม่ได้ ให้ รายละเอียดที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเท่าที่ควร และบางข่าวซึ่งเป็ นข่าว
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ประชาสัมพันธ์ของผู้สนับสนุนโฆษณาก็ไม่ได้ มคี วามเกี่ยวข้ องกับการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
ชุมชน ดังนันจึ
้ งไม่มกี ารปรากฏของเนื ้อหาดังกล่าว แต่หากพิจารณาจากชิ ้นงานที่ปรากฎเนื ้อหาต่อ
ฉบับพบว่าคอลัมน์โฆษณาเชิงบทความมีการนําเสนอเนื ้อหาสอดคล้ องกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนมากที่สดุ (ตาราง 3) กล่าวคือผลิตภัณฑ์หรื อองค์กรผู้เป็ นลูกค้ าให้ การสนับสนุนการนําเสนอ
เนื ้อหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ด้ วยเหตุผลของกระแสสังคมที่เน้ นเรื่องการอนุรักษ์ การรับผิดชอบต่อ
ธรรมชาติ เช่น กิจกรรม CSR ( Corporate Social Responsibility) หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
1

และสิง่ แวดล้ อมขององค์กร เป็ นการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรมและการจัดการที่ดโี ดย
รับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้ อม เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่
ตราสินค้ านันๆ
้ ด้ วย
2.

การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนไม่นําไปสูก่ ารปฎิบตั ิของ

ผู้อา่ นตามทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน
ตามทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน ปั จจัยที่มผี ลต่อการมีเจตนาแสดงพฤติกรรม ประกอบด้ วย
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) หมายถึงทัศนคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมเชิงอนุรักษ์ ความ
เชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง (Normative beliefs) คือการได้ รบั การสนับสนุนพฤติกรรมเชิงอนุรกั ษ์ จาก
บุคคลรอบข้ าง หรื อมีเพื่อนปฎิบตั ิร่วมกัน และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control
beliefs) คือมีความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมนันได้
้
จากผลการศึกษาพบว่านิตยสารท่องเที่ยวทังสามฉบั
้
บนําเสนอเนื ้อหาสนับสนุนความเชื่อ

1

1

เกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) มีปริมาณมากที่สดุ แต่เนื ้อหาความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
1

1

(Normative Beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (Control Beliefs) มีปริมาณน้ อยที่สดุ (
1

1

แผนภูมิ 1) ทําให้ กระบวนการรับรู้ข้อมูลเพื่อนําไปสูก่ ารทําพฤติกรรมไม่เกิดเป็ นขันตอนที
้
่สมบูรณ์
1

กล่าวคือนิตยสารได้ ทําหน้ าที่ให้ ข้อมูลความรู้แก่ผ้ อู า่ นได้ อย่างดี เป็ นเนื ้อหาสนับสนุนปั จจัยภายในของ
ผู้อา่ น คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs)อธิบายว่า การนําเสนอพฤติกรรมที่ดีย่อม
1

มีผลต่อการแสดงเจตนาที่หนักแน่นของผู้อา่ นในทางที่ดี เพื่อนําไปสูการตระหนั
่
กถึงคุณค่าของ

110

ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น พันธุ์พืช สัตว์ป่าท้ องถิ่น สิ่งมีชีวิตใต้ ทะเล การตระหนักถึง
คุณค่าของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของผู้คนในท้ องถิ่นแต่นิตยสารกลับนําเสนอเนื ้อหาเพื่อ
1

สนับสนุนปั จจัยภายนอกในปริมาณที่น้อยมาก คือการให้ ความสําคัญต่อบุคคลผู้สนับสนุนการทํา
พฤติกรรม คือเพื่อนผู้ร่วมเดินทาง ผู้มาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ ซึ่งเป็ นเนื ้อหาความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่
1

อ้ างอิง (Normative Beliefs) และเนื ้อหาเกี่ยวกับเวลาและโอกาสที่เอื ้อให้ ผ้ อู า่ นแสดงพฤติกรรม ซึ่งเป็ น
1

ส่วนของความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (Control Beliefs) ทังนี
้ ง้ านวิจยั ของศกลวรรณ พาเรือง (2540)
1

ให้ ข้อสรุปใกล้ เคียงว่าการที่นกั ท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัย
ความชอบ ความสนใจพิเศษ การปฏิบตั ติ ามเพื่อนและการเปิ ดรับสือ่ ถึงแม้ วา่ จะได้ รบั ความรู้มาก
เพียงใดก็ตาม เช่นเดียวกับการให้ ความรู้เพื่อให้ คนแสดงพฤติกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ส่วนขุมทอง นพ
พันธ์ (2552) สรุปไว้ วา่ ข้ อมูลข่าวสารไม่มีนํ ้าหนักเพียงพอที่จะสามารถชักจูงให้ คนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ได้ หากต้ องมีปัจจัยอื่นประกอบร่วมด้ วย เช่น การจัดกิจกรรมให้ ลงมือกระทํา การมีเพื่อนร่วมทํา
กิจกรรมพร้ อมกัน หรื อความพร้ อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจที่จะเข้ าร่วมกิจกรรม เป็ นต้ น
3. ปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกองบรรณาธิการ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกองบรรณาธิการ ประกอบด้ วยบรรณาธิการ นักเขียนและช่างภาพ
สามารถสรุปปั จจัยในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในประเด็นต่างๆ ได้ ดงั นี ้
3.1 ปั จจัยภายใน ได้ แก่
3.1.1 กองบรรณาธิการนิตยสารทัง้ 3 ฉบับมีความเข้ าใจในแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนในประเด็นทีแ่ ตกต่างกัน แต่ไม่มีผลต่อการนําเสนอเนื ้อหาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
เพราะผลการวิจยั พบว่าปริมาณการนําเสนอเนื ้อหาตามประเด็นที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนมีปริ มาณที่ไม่เท่ากันโดยเนื ้อหาของนิตยสารแต่ละฉบับมีลกั ษณะต่อไปนี ้
กองบรรณาธิการ อ.ส.ท. มีความเข้ าใจในระดับโครงสร้ าง ความหมายเชิงทฤษฎีของแนวคิด
การท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ เนื่องจาก อ.ส.ท. เป็ นนิตยสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งดูแล
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ภาคการท่องเที่ยวของประเทศโดยตรง ดังนันบุ
้ คลากรจึงได้ รับแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงทฤษฎี
มาจากททท. โดยตรง ดังนันเนื
้ ้อหาใน อ.ส.ท. จึงมีเนื ้อหาที่เป็ นข้ อมูลวิชาการปะปนอยู่ด้วย เช่น “ใน
จุลสารการท่องเที่ยวฉบับตุลาคม-ธันวาคม 2540 ระบุวา่ ช่วงปี พ.ศ. 2530-2535 รายได้ จาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงเป็ นอันดับ 1 แต่กเ็ กิดผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งกระจายในพื ้นที่ท่องเที่ยวอย่างถ้ วนหน้ า อันเป็ นที่มาของการศึกษาวิจยั เรื่อง Ecotourism นัน่ คือ
การปรากฎขึ ้นครัง้ แรกของคําว่า Ecotourism ในบ้ านเราก็วา่ ได้ ...เป้าหมายนี ้นํามาสูน่ โยบายและแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปี พ.ศ. 2537-2539 โดยให้ คาํ จํากัดความของ Ecotourism
หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วา่ เป็ นการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ วิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่นบน
พื ้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ” (อ.ส.ท. ฉบับมีนาคม 2551 น. 78) แต่เนื ้อหา
ดังกล่าวถูกนําเสนอออกมาในปริมาณที่ไม่เท่ากัน (ตาราง 1) ทังที
้ ่กองบรรณาธิการควรนําเสนอเนื ้อหา
ให้ ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในปริมาณเท่ากัน
กองบรรณาธิการเนเจอร์เอ็กพลอเรอร์มคี วามเข้ าใจการจัดการของชุมชน ซึง่ เป็ นเนื ้อหา
ยกระดับคุณภาพชีวติ และวิถีชมุ ชน เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตนิตยสารได้ ทําธุรกิจจัดทัวร์ทอ่ งเที่ยวด้ วย
ดังนันบุ
้ คลากรของนิตยสารจึงมีโอกาสได้ ลงพื ้นที่ชมุ ชนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ คลุกคลีกบั คนใน
ชุมชนจึงได้ พบเห็นการทํางานอย่างใกล้ ชิด ดังนันจึ
้ งมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชนมานําเสนอในนิตยสารด้ วย เช่น การจัดการของชุมชนมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความร่วมแรง
แข็งขัน นิตยสารจะแสดงความชื่นชมและให้ การสนับสนุนไปท่องเที่ยว แต่หากพบเห็นปั ญหาด้ านการ
จัดการของชุมชน นักเขียนจะนําเสนอการแก้ ปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อแนะนํา เช่น “การ
ท่องเที่ยวไม่ใช่วา่ ไม่ดี แต่ต้องมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว อีกทังอบรมให้
้
เข้ าใจถึงสภาพพื ้นที่ และ
เมื่อคนที่เข้ ามาเที่ยวเข้ าใจ พวกเขาก็พร้ อมที่จะช่วยกันปกปั กรักษาป่ าไว้ เพื่อให้ คนมาทีหลังได้ ชื่นชม
และประทับใจในสิ่งที่ตนเคยสัมผัส” (สารคดี: เนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์ ฉบับตุลาคม 2551 น. 47) แต่ผล
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การนําเสนอเนื ้อหายกระดับคุณภาพชีวติ และวิถีชมุ ชนซึง่ เป็ นเนื ้อหาที่กล่าวถึงระบบการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนของเนเจอร์ เอ็กพลอเรอร์มีปริมาณน้ อยที่สดุ
กองบรรณาธิการหนีกรุงให้ ความสําคัญเรื่ องการอนุรกั ษ์ การปกป้องธรรมชาติ ใช้ การนําเสนอ
แบบกลมกลืนเข้ าไปในเนื ้อหา ไม่นําเสนอเนื ้อหาอนุรกั ษ์ อย่างเข้ มข้ น เพราะมีความเข้ าใจและเคารพ
ต่อความคิดของผู้อา่ น การตัดสินใจเดินทาง การเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยว หรือความชื่นชอบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวขึ ้นอยู่กบั พฤติกรรมและรสนิยมส่วนบุคคล ดังนันการนํ
้
าเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนจึงมีลกั ษณะการสอดแทรกลงไปในเนื ้อหาอย่างกลมกลืนที่สดุ ไม่ใช้ วิธีการบอก
เล่าแบบตรงๆ แต่ผลการวิจยั พบว่าการนําเสนอเนื ้อหาการสร้ างจิตสํานึกการอนุรกั ษ์ ทรัพยากร
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมพบเป็ นลําดับที่ 3 ของเนื ้อหาทังหมด
้
(ตาราง 1) ซึ่งไม่ใช่เนื ้อหา
ที่มปี ริ มาณมากที่สดุ
3.1.2 การได้ รบั การสนับสนุนจากโฆษณา และโฆษณาสนับสนุนเนื ้อหาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เนื่องจากปั จจัยด้ านทุน รายได้ จากการโฆษณาสินค้ าผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ มีผล
อย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของนิตยสาร เพราะนิตยสารจะดํารงอยู่ได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั เงินทุน เห็นได้ จากผล
การศึกษาโฆษณาเชิงบทความที่ปรากฎเนื ้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนพบว่าจํานวนครัง้ ที่
ปรากฎของเนื ้อหาทังหมดต่
้
อฉบับมีปริมาณสูง (ตาราง 3) จึงสรุปได้ วา่ ผลิตภัณฑ์หรือองค์กรผู้เป็ น
ลูกค้ าที่ให้ การสนับสนุนการนําเสนอเนื ้อหาที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและมีความสอดคล้ องกับการ
ทํางานของกองบรรณาธิการที่ต้องสร้ างสรรค์เนื ้อหาเพื่อนําไปเสนอต่อลูกค้ า โดยเนื ้อหาเกี่ยวกับการ
อนุรกั ษ์ ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อมเป็ นเนื ้อหาที่ได้ รบั การสนับสนุนจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี ด้ วยเหตุผล
ของกระแสสังคมที่เน้ นเรื่ องการอนุรักษ์ การรับผิดชอบต่อธรรมชาติเพื่อเป็ นการรักษาภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้ านันๆ
้ โดยการสนับสนุนกันดังกล่าว เป็ นลักษณะของการเกื ้อหนุนกัน กล่าวคือโฆษณาสร้ าง
รายได้ เพื่อความอยู่รอดแก่นิตยสาร นิตยสารก็เป็ นพื ้นที่ให้ องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ได้ สร้ างภาพลักษณ์ที่
ดีแก่ผ้ อู า่ น
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3.1.3 ปั จจัยด้ านประสบการณ์ทํางาน ความชํานาญของนักเขียนและช่างภาพเองมี
ความสําคัญ บรรณาธิการให้ ความเห็นว่าการนําเสนอเนื ้อหาเฉพาะด้ าน เช่น เรื่องพันธุศาสตร์ในเขต
ป่ าอนุรกั ษ์ หรือด้ านโบราณสถาน นักเขียนและช่างภาพต้ องเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนันๆ
้ เพื่อนําเสนอ
เนื ้อหาได้ อย่างรอบด้ านและลึก โดยนิตยสารท่องเที่ยวทัง้ 3 ฉบับมีคอลัมน์ท่ีนําเสนอเนื ้อหาเฉพาะด้ าน
ดังนี ้
อ.ส.ท. มีคอลัมน์ท่องโลกใต้ ทะเลเป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ ท้องทะเลและคอลัมน์โลก
ละมุมเป็ นการแนะนําชีวติ สัตว์ป่า พันธุ์พืชหายากและข้ อมูลวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากและพันธุ์
พืชอนุรกั ษ์ ในเขตป่ าสงวน นอกจากนี ้คอลัมน์ท่ีนําเสนอเรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุ จะให้ นกั เขียนผู้
ที่มคี วามเชี่ยวชาญด้ านประวัตศิ าสตร์เป็ นผู้รบั ผิดชอบ เพราะเป็ นนักเขียนที่สามารถให้ ข้อมูลเชิง
วิชาการได้ อย่างครบถ้ วน
เนเจอร์เอ็กพลอเรอร์มคี อลัมน์ Nature Spirit และ Naturalist เป็ นคอลัมน์เปิ ดโลกแห่ง
ธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยมีนกั เขียนที่เชี่ยวชาญการเดินป่ า เชี่ยวชาญด้ านพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบคอลัมน์
หนีกรุงมีคอลัมน์ย้อนยุคย้ อนรอยเป็ นคอลัมน์ให้ ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของ บุคคลและ
เรื่องราวประวัติศาสตร์ ในอดีต นักเขียนผู้รับผิดชอบคอลัมน์นี ้เป็ นนักสะสมของเก่า มีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องที่เขียนเป็ นอย่างดีนอกจากนี ้ผลสัมภาษณ์ระบุวา่ การทํางานด้ านท่องเที่ยวของนักเขียนมือใหม่ที่
เพิ่งจับงานด้ านการท่องเที่ยวต้ องหมัน่ เก็บประสบการณ์ เช่น ข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ ไกด์
บุ๊ค และข้ อมูลบุคคล ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่อทุ ยาน คนในชุมชนและผู้ท่ีเคยเดินทางมาแล้ ว สิง่ เหล่านี ้ช่วย
เพิ่มพูนประสบการณ์ และเป็ นวัตถุดบิ ในการเขียนคอลัมน์ด้วยเช่นกัน
ผลการศึกษาเนื ้อหาและผลการสัมภาษณ์กองบรรณาธิการพบว่า กองบรรณาธิการมีนกั เขียน
เฉพาะด้ านที่ความรู้ ความชํานาญสามารถนําเสนอเนื ้อหาเฉพาะด้ านได้ อย่างดี ทําให้ เนื ้อหาท่องเที่ยว
มีความหลากหลายและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์ ประเพณีได้
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ละเอียด แต่กองบรรณาธิการยังขาดนักเขียนและช่างภาพที่ความรู้ความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนที่ถกู ต้ อง ที่จะสามารถนําเสนอเนื ้อหาได้ ครอบคลุมแนวคิดสําคัญทังหมด
้
ดังผลการศึกษา
พบว่านิตยสารท่องเที่ยวไม่ได้ นําเสนอเนื ้อหาครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3.1.4 แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย แบ่งประเภทสื่อที่กองบรรณาธิการใช้ เพื่อเป็ นข้ อมูล
ในการสร้ างเนื ้อหา ซึ่งเป็ นสื่อพื ้นฐานที่ใช้ ได้ ทวั่ ไป เช่น อินเตอร์เนท ไกด์บ๊ คุ หนังสือและสื่อบุคคลซึ่ง
เป็ นสื่อที่กองบรรณาธิการให้ ความสําคัญ ได้ แก่เจ้ าหน้ าที่อทุ ยาน ไกด์ท้องถิ่น คนในชุมชน โดยข้ อมูลที่
ได้ จากสื่อบุคคลเหล่านี ้มีประโยชน์โดยตรง เพราะเป็ นผู้อยู่ในพื ้นที่จึงทําให้ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ทนั สมัยและชัดเจนที่สดุ และสร้ างความน่าเชื่อถือให้ แก่เนื ้อหาที่นกั เขียนนําเสนอได้ เป็ น
อย่างดี ดังนันการนํ
้
าเสนอเนื ้อหาจึงปรากฎการอ้ างอิงถึงบุคคลผู้เป็ นเจ้ าของพื ้นที่ และเป็ นแหล่งข้ อมูล
ที่ดีเพื่อใช้ ในการเดินทาง เช่น “ฤดูฝนปี นี ้ชุม่ ฉํ่าอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต่อเนื่องไม่เคยขาดระยะ จะมีทิ ้ง
ช่วงบ้ างก็ไม่เกินหนึ่งถึงสองวัน นํ ้าตกเริ่มสวยแล้ ว ดอกไม้ น่าจะสมบูรณ์เต็มที่ เสียงตามสายจากพี่
สุเมธ เพื่อนร่วมเดินทางเจ้ าถิ่นจากหนองคายที่ชวนเรามาเที่ยวภูววั ทําให้ เราจินตนาการถึงผาแห่ง
ดอกไม้ ในช่วงฤดูฝนของผืนป่ าภูววั ” (สารคดี: อ.ส.ท. ฉบับสิงหาคม 2554 น. 58)
“เมือ่ มุง่ หน้ าออกนอกเมืองจุดหมายปลายทางแรกคือวัดเจดีย์ซาว ตามตํานานเล่าว่าเจ้ าผู้
ครองเขลางค์นครได้ พบกับพระอรหันต์ 2 องค์ และขอเกศาไว้ องค์ละ 10 เส้ น...ที่วดั เจดีย์ซาวนี ้ยังมี
มัคคุเทศก์ตวั น้ อยมาเป็ นวิทยากรประจําวัดพาผมชมรอบๆ บริเวณ ตังแต่
้ ในพระอุโบสถ พระเดีย์
พิพิธภัณฑ์ ฟั งน้ องเขาเล่าเรื่ องราวแล้ วไกด์แก่ๆ อย่างผมถึงกับอายเลยทีเดียว” (สารคดี: เนเจอร์เอ็ก
พลอเรอร์ ฉบับตุลาคม 2553 น. 45)
“คุยไปคุยมา อาจารย์เรียกน้ องโบ๊ ท ศิษย์เก่าโรงเรียนนารีรตั น์มาช่วยเล่าประวัตเิ มืองแพร่ให้
ฟั ง โบ๊ ทเล่าเรื่ องบ้ านเก่าอย่างละเอียด เล่าเอาอึ ้ง ไม่น่าเชื่อว่าเด็กรุ่นนี ้จะมีคนที่ร้ ูเรื่องมากมายขนาดนี ้”
(สารคดี: หนีกรุง ฉบับธันวาคม 2554 น. 51)
2.2 ปั จจัยภายนอก กองบรรณาธิการให้ ความสําคัญต่อกระแสสังคม แคมเปญท่องเที่ยวของ
ททท.และความต้ องการของผู้อา่ น เพื่อนําเสนอเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับความสนใจของผู้อา่ นทําให้
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นิตยสารมีความน่าสนใจและได้ รบั การติดตามจากผู้อา่ นและเป็ นเหตุผลเพื่อใช้ เกาะกระแสในการ
นําเสนอเนื ้อหาเพื่อให้ เห็นความสําคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว โดยเนื ้อหาในแต่ละฉบับมีดงั นี ้
กองบรรณาธิการ อ.ส.ท. ให้ ความสําคัญต่อกระแสสังคมและความต้ องการของผู้อา่ น
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ กระแสการท่องเที่ยวที่กําลังได้ รบั ความนิยมผู้อา่ นจะให้ ความ
สนใจกับเรื่ องนัน้ เช่น การที่ อ.ส.ท. นําเสนอเนื ้อหาท่องเที่ยวตามรอยละครรอยไหมที่ได้ รบั ความนิยม
ในขณะนัน้ นักเขียนจึงได้ สร้ างสรรค์เส้ นทางท่องเที่ยวตามรอยละครขึ ้น พาไปคุ้มเจ้ าหลวงเมืองแพร่
คุ้มวงศ์บรุ ี ซึ่งเป็ นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ในอดีต และเนื ้อหาเที่ยวตามรอย
ละครได้ รบั การตอบรับจากผู้อา่ นเป็ นอย่างดี
กองบรรณาธิการเนเจอร์เอ็กพลอเรอร์ และหนีกรุงนําเสนอเนื ้อหาสนับสนุนแคมเปญท่องเที่ยว
ต่างๆ ของททท. เช่น เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยัง่ ยืน เนื่องจากททท.เป็ นหน่วยงานดูแลการท่องเที่ยว
การจัดแคมเปญท่องเที่ยวต่างๆ จึงเป็ นแนวทางและเป็ นผู้สร้ างกระแสท่องเที่ยวที่นิตยสารนํามาปรับใช้
ในการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกัน หรือการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อ
เป็ นการประชาสัมพันธ์และทําให้ เกิดการชื่นชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมนันๆ
้ โดยได้ รบั การ
สนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็ นต้ น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการนําเสนอเนื ้อหา และการสัมภาษณ์เชิงลึกกองบรรณาธิการในนิตยสารทัง้
สามฉบับ สามารถอภิปรายในประเด็นสําคัญ ดังนี ้
1.

สื่อท่องเที่ยวต้ องนําเสนอเนื ้อหาครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนและให้

ความสําคัญในระดับที่เท่าเทียมกัน
ผลการศึกษาพบว่านิตยสารท่องเที่ยวให้ ความสําคัญต่อประเด็นการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
ระดับที่ไม่เท่ากัน เนื ้อหาความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชนเป็ นประเด็นที่ถกู นําเสนอมากที่สดุ
คือการให้ ความสําคัญต่อเนื ้อหาเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชมุ ชน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทาง
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วัฒนธรรมเป็ นอัตลักษณ์ของประเทศไทยที่ถกู นําเสนอขายให้ แก่นกั ท่องเที่ยว ดังนันเนื
้ ้อหาเชิง
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชมุ ชนจึงมีปริมาณมากที่สดุ เนื ้อหาเพิ่มประสบการณ์ท่ีมคี ณ
ุ ค่าให้ แก่
นักท่องเที่ยวมีสดั ส่วนรองลงมา ต้ องการให้ ผ้ อู า่ นได้ รบั ประสบการณ์ท่ีมคี ณ
ุ ค่าจากความสวยงามของ
วิวทิวทัศน์ ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน ซึง่ เนื ้อหาลักษณะนี ้ถูกนําเสนอเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ
ของผู้อา่ น โดยใช้ หลักการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักแรงจูงใจของผู้รบั สาร (motivation) อรวรรณ
ปิ ลันธน์โอวาท (2554: 244-247) อธิบายว่าการที่ผ้ สู ง่ สารจะส่งสารใดๆ ไปยังผู้รบั สารนัน้ ผู้สง่ สารต้ อง
รู้จกั แรงจูงใจลักษณะต่างๆ ของผู้รบั สาร เพื่อช่วยในการโน้ มน้ าวให้ ผ้ รู บั สารคล้ อยตาม โดยเนื ้อหาใน
นิตยสารท่องเที่ยวนําเสนอเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการสันทนาการ (play) ของผู้อา่ นมากที่สดุ เป็ น
ความต้ องการทางสังคมของมนุษย์ ต้ องการการผ่อนคลาย สนุกสนาน มีการละเล่นเพื่อความบันเทิง
เนื ้อหายกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมมีปริมาณน้ อย เนื่องจากเนื ้อหายกระดับคุณภาพชีวติ เป็ นเนื ้อหาเชิงวิชาการ
และประเด็นระดับนโยบายท้ องถิ่น เช่น ระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว หรือการยกระดับความเป็ นอยู่
ของชุมชนมีเนื ้อหาที่มคี วามเคร่งเครียดมากเกินไป สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์กองบรรณาธิการ
ส่วนใหญ่ให้ ความเห็นตรงกันว่า นักเขียนไม่นิยมบอกเล่าเนื ้อหาที่มคี วามเป็ นวิชาการ หรือเนื ้อหาเชิง
อนุรักษ์ อย่างเข้ มข้ น เนื่องจากนิตยสารท่องเที่ยวเน้ นความบันเทิงเริงใจ และเน้ นการให้ ข้อมูลการ
เดินทางมากกว่าข้ อมูลวิชาการ ส่วนเนื ้อหาการสร้ างจิตสํานึกการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็ เนื ้อหาที่กล่าวถึงเรื่องการสร้ างจิตสํานึก ซึ่งต้ องอาศัยองค์ประกอบสาม
ขันตอนคื
้
อการให้ ความรู้ เนื ้อหาเร้ าความรู้สกึ และขันตอนเพื
้
่อให้ เกิดการกระทํา จึงจะสามารถโน้ มน้ าว
จิตใจของผู้อา่ นให้ เกิดพฤติกรรมอนุรักษ์ ได้ กล่าวได้ วา่ มีความเกี่ยวข้ องทางจิตวิทยาของผู้คน ซึ่งมี
ความซับซ้ อน ยากต่อการรับรู้และปฏิบตั ิจึงต้ องอาศัยปั จจัยข้ างต้ นประกอบ ทังนี
้ ้งานวิจยั ของสุภาพร
ครุสารพิศฐิ (2550) พบว่าการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับภาวะลดโลกร้ อนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
ตระหนักต่อปั ญหาภาวะโลกร้ อนแต่อย่างใด เนื่องจากเนื ้อหาสาระของสารที่นําเสนอเป็ นวิชาการมาก
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เกินไป หรือซับซ้ อนยากต่อการเข้ าใจ ทําให้ ประชาชนไม่มคี วามรู้ความเข้ าใจในปั ญหาภาวะโลกร้ อน
อย่างเพียงพอ
จากผลการศึกษาสรุปได้ วา่ นิตยสารนําเสนอเนื ้อหาในประเด็นต่างๆ ข้ างต้ นในระดับที่ไม่เท่า
เทียมกัน ทําให้ ผ้ อู า่ นได้ รับข้ อมูลแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนไม่ครบถ้ วน ผู้วิจยั สรุปสาเหตุได้ 2 ข้ อ
คือ
1. กองบรรณาธิการไม่มีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนอย่างถูกต้ อง
นําเสนอไปตามความเข้ าใจของตัวเอง ซึ่งไม่ครอบคุลมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. กองบรรณาธิการไม่นิยมนําเสนอเนื ้อหาหนัก เช่น ข้ อมูลวิชาการหรือการจัดการเชิง
นโยบาย เนื่องจากนิตยสารท่องเที่ยวต้ องเน้ นเนื ้อหาเบา ให้ ความบันเทิงเป็ นหลัก จึงทํา
ให้ เนื ้อหาดังกล่าวที่มคี วามสําคัญไม่ถกู นําเสนอต่อผู้อา่ น
ทังนี
้ ้ Swarbrooke (1998) ได้ อธิบายลักษณะการทํางานของสือ่ ท่องเที่ยวไว้ วา่ ประเด็นตาม
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่สื่อท่องเที่ยวทุกประเภททังโทรทั
้
ศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร
เว็บไซต์ ฯลฯ ให้ ความสําคัญมีระดับที่แตกต่างกันได้ แก่ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติคือประเด็นที่
สื่อให้ ความสนใจมากที่สดุ รองลงมาคือประเด็นเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยว
ของภาครัฐ ธุรกิจการท่องเที่ยว ระบบแรงงานในภาคการท่องเที่ยว และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคือ
ประเด็นที่สื่อให้ ความสนใจน้ อยที่สดุ สะท้ อนว่าสื่อท่องเที่ยวให้ ความสําคัญต่อแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนในระดับที่ตา่ งกันแสดงให้ เห็นว่าสื่อไม่คํานึงถึงความเท่าเทียมกันในการนําเสนอประเด็น
ต่างๆ ตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
จากสาเหตุดงั กล่าวทําให้ เนื ้อหาตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนถูกนําเสนอในปริมาณที่
ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ ผ้ อู า่ นได้ รบั ข้ อมูลในบางประเด็นเท่านันจึ
้ งทําให้ ไม่มคี วามรู้ความเข้ าใจแนวคิดการ
ท่องเที่ยวอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ดังนัน้ Swarbrookeได้ เสนอวิธีการแก้ ไขว่าการที่สอ่ื จะแสดง
บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต้ องนําเสนอประเด็นข้ างต้ นอย่างมีดลุ ยภาพ นําเสนอ
เนื ้อหาทุกประเด็นอย่างเท่าเทียมกันสอดคล้ องกับผลการศึกษาที่ได้ คือ นิตยสารท่องเที่ยวต้ องนําเสนอ
เนื ้อหาให้ ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน 4 ประเด็นคือ
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1. การอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ภูเขา ทะเล นํ ้าตก
2. ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิตคนใน
ชุมชน
3. ความเป็ นอยู่ของชุมชนผู้เป็ นเจ้ าของแหล่งท่องเที่ยว
4. ประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ของนักท่องเที่ยว
ทังนี
้ ้เนื ้อหาหนัก เช่น ข้ อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ที่เป็ นศัพท์เฉพาะ
หรือวิชาการ หรือข้ อมูลการพัฒนาเชิงนโยบาย นักเขียนต้ องปรับเปลีย่ นวิธีการนําเสนอใหม่ ด้ วยการ
ทดลองใช้ รูปแบบการเล่าเรื่องที่มคี วามหลากหลาย หรือใช้ เทคนิคอืน่ ๆ ประกอบเข้ ามาให้ เกิดการ
ผสมผสานระหว่างการให้ ข้อมูลไปพร้ อมกับความบันเทิงได้ อย่างลงตัว นอกจากนี ้นิตยสารท่องเที่ยว
ต้ องนําเสนอเนื ้อหาและภาพประกอบกัน เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ เห็นภาพมิใช่อา่ นเพื่อให้ เกิดจินตนาการเอง
ทังนี
้ ้ภาพต้ องมีคําบรรยายประกอบด้ วยว่าเป็ นกิจกรรมอะไร สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างไร เพื่อตอกยํ ้า
เนื ้อหาให้ แก่ผ้ อู า่ น
การนําเสนอเนื ้อหาให้ ครอบคลุมประเด็นทังหมดข้
้
างต้ น บรรณาธิการอาจพิจารณา
เฉลีย่ จํานวนเนื ้อหาให้ ถกู นําเสนอครบทุกประเด็นต่อหนึง่ ฉบับ ซึง่ แต่ละคอลัมน์อาจนําเสนอในประเด็น
ต่างกัน หรื อหากในหนึ่งเส้ นทางต่อหนึ่งคอลัมน์มีครบทุกประเด็น ถ้ านักเขียนสามารถเล่าครบทุก
ประเด็นได้ ก็จะเป็ นผลดี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยวด้ วยว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ครบทุกประเด็นแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนหรือไม่ ยกตัวอย่างการสร้ างเนื ้อหาที่ครอบคลุม
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ดังนี ้
คอลัมน์เยือนเกาะกลาง กระบี่ ชุมชนเข้ มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวยัง่ ยืน: “ชุมชนบ้ านเกาะ
กลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ จัดเป็ นหนึ่งชุมชนต้ นแบบของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่
ชุมชนสามารถดํารงอยู่ได้ โดยไม่ถกู กระแสการท่องเที่ยวกลืนกิน ขณะที่ธรรมชาติตา่ งๆ ยังคงความ
อุดมสมบูรณ์เป็ นบ่อข้ าวบ่อนํ ้าและลมหายใจหลักของชาวบ้ านทุกคนเดิมทีชมุ ชนเกาะกลางส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมง แต่เมื่อการท่องเที่ยวเข้ ามาชุมชนจึงได้ เปิ ดบริการที่พกั และสร้ างสรรค์กิจกรรม
เพื่อต้ อนรับนักท่องเที่ยวด้ วยความสามัคคีและระบบการจัดการที่ดีของชุมชนจึงได้ นําเสน่ห์ของชุมชน
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ที่มีชีวิตความเป็ นอยู่กบั ธรรมชาติ วิถีกินอยู่อย่างพอเพียงมาสร้ างเป็ นสินค้ าท่องเที่ยว เช่น การจับปลา
ศึกษาพันธุ์ปลาท้ องถิ่นในกระชัง เช่น ปลาเก๋า ปลาปั กเป้า กัง้ เต่าทะเล ดูลงิ เก็บมะพร้ าว ทําอาหาร
พื ้นบ้ าน เรียนทําผ้ าบาติก และนัง่ เรือศึกษาป่ าโกงกาง เป็ นต้ น และจัดโฮมสเตย์ไว้ ให้ นกั ท่องเที่ยว
สําหรับค้ างคืน ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาชุมชนเน้ นให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสวิถีชมุ ชน ทําความเข้ าใจและ
เรียนรู้ภมู ิปัญญาที่มีมาช้ านาน (ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชน) โดยไม่สร้ างความเสียหาย
ให้ แก่ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน ด้ วยบ้ านที่ทําร้ านอาหารหรือโฮมสเตย์ต้องมีวธิ ีกําจัดขยะถูกวิธี
ไม่ทิ ้งเศษอาหารหรือของเสียลงทะเล รวมถึงการบริ การต่างๆ ต้ องมีคณ
ุ ภาพและราคายุตธิ รรม
(ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนท้ องถิ่น)
เรามาแวะกินข้ าวเที่ยวกันที่ร้านอาหารของบังมันดีรอต้ อนรับด้ วยรอยยิ ้มแฉ่ง ยังไม่
ทันได้ สงั่ อาหาร บังมันดีพาเราไปดูกระชังปลาซึ่งเลี ้ยงไว้ สําหรับทําอาหารขาย หากเหลือก็สง่ ขายใน
ตลาด บังช้ อนเจ้ าปลาปั กเป้าขึ ้นมาให้ เราดู มันพองตัวจนหนามแหลมเล็กๆ พุง่ ชี ้ ตากลมถลนคล้ ายไม่
พอใจที่รบกวนมัน พลางค่อยๆ คายนํ ้าออกจนเหลือตัวเล็กนิดเดียวแล้ วบังก็ปล่อยลงกระชังเหมือนเดิม
บังบอกว่าปลาปั กเป้าพองตัวโดยอมนํ ้าเข้ าไปเพื่อเป็ นการป้องกันตัวจากศัตรู เราได้ เห็นตัวเป็ นๆ มัน
หน้ าตาแปลกและน่ากลัวดีและปั กเป้าไม่ใช่เมนูของมื ้อกลางวันของพวกเราอย่างแน่นอน หลังกินข้ าว
รสอร่อยจนอิม่
ชาวคณะลงเรือออกทะเลต่อไปชมป่ าโกงกาง ด้ วยการนําทางของบังยิด ผู้เป็ นไกด์นํา
เที่ยวซึ่งเปิ ดบริ การล่องเรื อมานานหลายปี บังยิดเล่าว่าเมื่อก่อนเลี ้ยงปลาขายแต่รายได้ ไม่คอ่ ยดี ไม่พอ
ส่งลูกเรี ยนหนังสือ จึงเปลี่ยนมาเป็ นไกด์ทวั ร์รับนักท่องเที่ยวก็ทําให้ ครอบครัวมีรายได้ ขึ ้นชาวบ้ านส่วน
ใหญ่มีกินมีใช้ ดีขึ ้นหลังจากที่ชมุ ชนเกาะกลางเริ่มเปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยว (ยกระดับคุณภาพชีวติ และ
ชุมชนท้ องถิ่น) บังยิดเล่าไปพลางก็ชี ้ให้ ดตู ้ นโกงกางสองข้ างทาง ป่ าโกงกางเป็ นอูข่ ้ าวอูน่ ํ ้าสําคัญ แม้ ใน
อดีตป่ าโกงกางที่น่ีถกู บุกรุกด้ วยสัมปทานของเอกชนตัดไปทําถ่านโกงกางได้ ราคาดี แต่ชาวบ้ านได้
ช่วยกันฟื น้ ฟูขึ ้น ช่วยกันปลูกกันทุกบ้ านจึงทําให้ ป่าโกงกางร่มครึม้ ขึ ้นอีกครัง้ เป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์
ต่างๆ ได้ ช่วยกันดูแลเป็ นอย่างดี แม้ ปัจจุบนั เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาชมแต่ก็ตงกฎไว้
ั้
ไม่ให้ ทิ ้งขยะลง
ทะเล เด็ดใบโกงกาง หรือทําลายสัตว์นํ ้าที่พบเด็ดขาด เพื่อปกป้องป่ าโกงกางให้ ความอุดมสมบูรณ์เรา
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บอกให้ บงั ยิดเบาเครื่องยนต์เพื่อปล่อยนําลูกเต่าและลูกปลาที่เตรี ยมมาด้ วยให้ พวกมันได้ กลับบ้ านอีก
ครัง้ และเพื่อช่วยขยายพันธุ์ให้ เยอะขึ ้นๆ (การสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้ อม) พอแดดล่มลมตกเราจับจักรยานคนละคันปั่ นตามทางเล็กๆ ลัดเลาะรัว้ บ้ านไปทีละหลังหัว
ขบวนพาหยุดที่บ้านหลังหนึ่งเห็นคุณลุงนัง่ ทําเรือหัวโทงเล็กอยู่หน้ าบ้ าน เราจอดจักรยานเข้ าไปนัง่ คุย
กับคุณลุงได้ ความว่าบังสมบูรณ์กําลังแต่งเรือหัวโทงจําลอง ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาสืบต่อกันมาหลายรุ่น
เรียกว่าบังสมบูรณ์เกิดมาก็เห็นเรื อหัวโทงลอยลําอยูก่ ลางทะเล ผู้ชายในหมูบ่ ้ านช่วยกันต่อเรือ ออกเรือ
หาปลา เรือพังเสียหายก็ซอ่ ม เรือหัวโทงเป็ นแขนขาในการทํามาหากิน นอกจากเรือลําจริงที่จอดแน่น่ิง
อยู่หลังบ้ าน เรื อหัวโทงจําลองเล็กนี ้ก็ทําไว้ เพื่อขาย ยามว่างกลับจากทะเลก็นงั่ ทําไปเรื่อยๆ
นักท่องเที่ยวผ่านไปมาขอซื ้อบังก็เต็มใจขาย เพื่อนร่วมทริปควักตังค์ซื ้อหลายชิ ้นจะเอาไปฝากคนกรุง
เราหยิบขึ ้นมาดูเนื ้องานละเอียดยิบและทําจากเนื ้อไม้ อย่างดี เราก็ไม่ลงั เลที่จะอุดหนุนบังสมบูรณ์
เช่นเดียวกัน เรียกว่าเป็ นของฝากขึ ้นชื่อของเกาะกลางนี ้เลยล่ะ (ความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและวิถี
ชุมชน)
ตกเย็นเรานัง่ มองพระอาทิตย์ตกขอบทะเล ฟ้าสีส้มเรื่อค่อยๆ กลายเป็ นสีเทาเข้ ม
ชาวบ้ านปิ ดฟื นไฟเงียบสงบพักผ่อนเก็บแรงทํามาหากินกันต่อวันพรุ่งนี ้ เราและเพื่อนๆ ก็เตรียมพักผ่อน
หลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทังวั
้ น คืนนี ้งดกิจกรรมครืน้ เครงและงดส่งเสียงดัง เพราะกฎของการมาเยือน
เกาะกลางคือ ไม่สง่ เสียงดังยามวิกาล ไม่อนุญาตให้ นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบนเกาะและห้ ามเล่น
การพนัน (เพิ่มประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว) จึงฝากถึงผู้มาเยือนต้ องรับทราบกฎปฏิบตั ิ
ร่วมกัน ชุมชนที่น่ีให้ ความสุขสงบ เราก็ต้องให้ ความเคารพเจ้ าของบ้ านเช่นเดียวกัน”
2.

การนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต้ องใช้ กระแสสังคมเพื่อสร้ าง

ความน่าสนใจ
Sharpley (2009-2010)วิเคราะห์จดุ อ่อนของแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนว่าเมื่อ
กําหนดองค์ความรู้และขอบเขตของการนําไปปฏิบตั ิแล้ ว ผลลัพธ์เชิงรูปธรรมพบน้ อยมาก รวมทังผล
้
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ และพัฒนาแนวคิดนี ้ เนื่องจากจุดประสงค์
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ของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมุง่ รักษาทรัพยากรท่องเที่ยวให้ คงสภาพเดิมไว้ ให้ มากที่สดุ เพื่อให้ เกิด
ความยัง่ ยืนในขณะที่การท่องเที่ยวเป็ นรูปแบบของการเข้ าไปใช้ ทรัพยากร ทําให้ การใช้ แนวคิดนี ้สวน
ทางกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปั จจุบนั จึงไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ในทางปฏิบตั ิได้ ด้ วยเหตุนี ้จึงทํา
ให้ แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเป็ นประเด็นที่ไม่มนี ํ ้าหนักดังนันหากนํ
้
ามาใช้ ในสถานการณ์การ
สือ่ สาร การนําเสนอแนวคิดตามหลักการด้ วยตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะสร้ างความ
น่าสนใจหรื อสร้ างเป็ นกระแสการท่องเที่ยวได้ เมื่อเทียบกับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเนิบช้ า (Slow
Travel)หรื อการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต (Nostalgia) ซึ่งเป็ นกระแสการท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยม
มาก เช่น การเที่ยวเมืองเนิบช้ าอย่าง ปาย จ.แม่ฮอ่ งสอน จ.น่าน หรือเชียงคาน จ.เลย เพื่อสัมผัส
ธรรมชาติและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างใกล้ ชิด ห่างไกลจากความเป็ นเมืองที่วนุ่ วาย หรือการเที่ยว
เพลินวาน อ.หัวหิน และตลาดนํ ้าเก่าแก่อายุเกว่าหนึง่ ร้ อยปี เช่น ตลาดเก่าสามชุก จ.สุพรรณบุรี ตลาด
นํ ้าอัมพวา จ.สมุทรสาคร เพื่อย้ อนกลับไปสัมผัสสิ่งของหรือความเป็ นอยู่ในอดีต เป็ นต้ น แหล่ง
ท่องเที่ยวที่กล่าวมาได้ รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากและกลายเป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรม
(Cultural Commodity) ที่สามารถขายได้ อย่างต่อเนื่อง ดังนันการที
้
่จะนําเสนอแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนจําเป็ นต้ องอาศัยกระแสการท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในขณะนัน้ โดย
การสอดแทรกเนื ้อหาลงไปกับกระแสนิยม ยกตัวอย่างการสร้ างเนื ้อหาความยัง่ ยืนทางวัฒนธรรมและ
วิถีชมุ ชน ดังนี ้
คอลัมน์เที่ยวตลาดนํ ้าอัมพวานอนโฮมสเตย์ เรียนรู้ชมุ ชน:“อัมพวาเป็ นชุมชนเล็กๆ
แห่งลุม่ นํ ้าแม่กลอง ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการค้ าขายทางนํ ้าที่คบั คัง่ มีตลาดนํ ้า เรือนแพ และ
บ้ านเรือนปลูกขนานไปตามแนวคลอง ซึง่ มีการตังถิ
้ ่นฐานมาตังแต่
้ สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกกันว่าบาง
ช้ างเป็ นชุมชนริมนํ ้าที่ทําสวนไม้ ผลและพืชผักจนมีช่ือเสียง และปั จจุบนั ก็ยงั ขึ ้นชื่อว่าเป็ นแหล่งผลิต
ผลไม้ มากมาย (ให้ ข้อมูลประวัตชิ มุ ชน ความสําคัญในอดีตและปั จจุบนั )นอกจากการไปกินอาหาร
อร่อยขนมหวานโบราณชาววัง ชิมผลไม้ รสหวานฉํ่าเดินถ่ายรูปเรือนไม้ เก่าริมคลองแล้ ว นักท่องเที่ยว
ยังได้ เพลินกับการเลือกซื ้อสินค้ าเป็ นของฝากกลับบ้ านมากมาย แต่มีหนึ่งสินค้ าที่อยากแนะนําให้
ช่วยกันอุดหนุนพ่อค่าแม่ค้าที่นนั่ คือ งานหัตถกรรมเครื่องสานจากใบมะพร้ าวซึ่งเป็ นงานทํามือของ
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ชาวบ้ านชุมชนอัมพวา เช่น หมวกสาน ปลาตะเพียนสาน ถือเป็ นงานฝี มือที่สบื ทอดมาจากบรรพบุรษ
เพราะอัมพวาเป็ นพื ้นที่ทําสวนผลไม้ ดังนันชาวบ้
้
านส่วนใหญ่มอี าชีพทําสวน หนึง่ ในนันคื
้ อสวน
มะพร้ าว โดยนํามาพร้ าวมาแปรรูปเป็ นนํ ้าตาลมะพร้ าวส่งขาย ส่วนใบมะพร้ าวก็นํามาสานงาน
หัตถกรรมต่างๆ ดังนันเมื
้ ่อไปถึงตลาดอัมพวาต้ องอุดหนุนงานสานใบมะพร้ าวนี ้ เพื่อสนับสนุนภูมิ
ปั ญญาให้ คงอยูแ่ ละสร้ างรายได้ ให้ แก่ชาวบ้ านไปในตัวด้ วย(การสนับสนุนสินค้ าช่วยสืบทอดงานฝี มือ
และเพิ่มรายได้ ให้ ชมุ ชน) ตกเย็นนอนค้ างคืนที่อมั พวา แนะนําให้ ไปพักโฮมสเตย์ริมคลองหรือริมแม่นํ ้า
แม่กลองซึ่งมีบริ การอยู่มากมาย โดยชุมชนจัดบริการนักท่องเที่ยว ได้ พกั ผ่อนท่ามกลางสวนผลไม้ ริม
คลองร่มรื่ น ด้ วยบรรยากาศแสนเงียบสงบดังนันผู
้ ้ ไปเยือนต้ องงดใช้ เสียงดัง งดจัดปาร์ตี ้สังสรรค์ยาม
คํา่ คืน เพื่อไม่สร้ างมลภาวะทางเสียงต่อการพักผ่อนของชาวบ้ าน (การปฏิบตั ิตวั อย่างเคารพต่อ
สถานที่) เรียกว่าทิ ้งเอาความวุน่ วายจากในเมืองไปเสีย ตังใจเพื
้
่อไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ซึม
ซับบรรยากาศท้ องทุง่ และวิถีชีวติ เรียบง่ายของชุมชนให้ มากที่สดุ ด้ วยการร่วมกิจกรรมที่ทางโฮมสเตย์
จัดเตรียมไว้ ให้ นกั ท่องเที่ยวเช่น การทําขนมไทย การทํานํ ้าตาลมะพร้ าวและการตักบาตรริมคลองอัน
เป็ นวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชาวอัมพวานัน่ เอง (ความสามารถในการจัดการของชุมชนคือการจัดบริการ
ท่องเที่ยวด้ วยทรัพยากรที่มีในชุมชนมีและร่วมกิจกรรมกับชุมชน)”
นอกจากนี ้กระแสการเดินทางโดยใช้ จกั รยานก็เป็ นอีกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่กําลัง
ได้ รับความนิยม นักเขียนสามารถสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนลงไปได้ เพราะการปั่ น
จักรยานเป็ นการลดการใช้ พลังงาน จึงเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และได้ สมั ผัสธรรมชาติริมทางได้ อย่าง
ใกล้ ชิดด้ วย
วิธีการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโดยอิงกระแสสังคม
สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์กองบรรณาธิการที่กล่าวว่าต้ องตามกระแสสังคม เพราะผู้อา่ นกําลัง
สนใจเรื่องราวอะไรในสังคม นิตยสารต้ องนําเสนอเนื ้อหาที่คล้ อยตามความสนใจของผู้อา่ น เช่น การ
ท่องเที่ยวตามรอยละครรอยไหมที่ อ.ส.ท. ใช้ เป็ นเทคนิคในการนําเสนอเรื่องการอนุรักษ์ เรือนไม้ เก่า
ล้ านนา ประวัตแิ ละความสําคัญของสถาปั ตยกรรมแบบล้ านนาและผ้ าไหมทอมือ หลังจากที่ละครจบ
และได้ รบั ความนิยมมากในเวลานัน้ เป็ นต้ น
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3.

ความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกองบรรณาธิการไม่มผี ลต่อการสร้ าง

เนื ้อหา เพราะนิตยสารท่องเที่ยวไม่ให้ ความสําคัญต่อการนําเสนอเนื ้อหาและไม่มคี วามเข้ าใจแนวคิด
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนอย่างถูกต้ อง
ผลการสัมภาษณ์กองบรรณาธิการนิตยสารทัง้ 3 ฉบับต่อความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนไม่มีผลต่อการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เพราะผลการวิจยั พบว่า
ปริมาณการนําเสนอเนื ้อหาของแต่ละประเด็นที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมีปริมาณที่
ไม่เท่ากัน โดยพบว่านิตยสารทัง้ 3 ฉบับให้ นํ ้าหนักในการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนเพื่อสนองต่อความพึงพอใจของผู้อา่ น ในการได้ รับประสบการณ์อนั สวยงามจากแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชมุ ชนและเพิ่มประสบการณ์ท่ีมคี ณ
ุ ค่ามากกว่าเนื ้อหาการสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวและความสําคัญของความเป็ นอยู่ของชุมชนผู้เป็ นเจ้ าของพื ้นที่ ผู้วิจยั จึง
สรุปได้ วา่ ความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกองบรรณาธิการ ซึ่งเป็ นปั จจัยภายใน
องค์กรไม่มีผลต่อการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เนื่องจากนิตยสารท่องเที่ยว
ไม่มีความจริ งจังต่อการนําเสนอเนื ้อหาเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืน รวมทัง้
กองบรรณาธิการไม่มีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนอย่างถูกต้ อง จึงทําให้ การ
นําเสนอเนื ้อหาที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมีปริมาณที่ไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี ้
นิตยสารท่องเที่ยวให้ การยึดติดการนําเสนอเนื ้อหารูปแบบเดิมที่วา่ นิตยสารท่องเที่ยวมีหน้ าที่มอบ
ความบันเทิงให้ แก่ผ้ อู า่ นด้ วยการให้ ข้อมูลและนําเสนอภาพความสวยงามแหล่งท่องเที่ยว เชิญชวนให้
ออกเดินทางมากกว่าการนําเสนอเนื ้อหาด้ านการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติ การกระตุ้นจิตสํานึกการเป็ น
นักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและเรื่องระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยัง่ ยืนซึ่งเป็ นเนื ้อหา
เชิงวิชาการ
ดังนันนิ
้ ตยสารท่องเที่ยวต้ องปรับเปลีย่ นการทําหน้ าที่ใหม่ ด้ วยการให้ ความสําคัญต่อการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวควบคูไ่ ปกับการเชิญชวนให้ ออกเดินทางและแสดงความจริงจังในการ
ทําหน้ าที่ ทังนี
้ ้ผู้วจิ ยั ได้ นําผลการวิจยั มาประมวลเป็ นข้ อเสนอแนะได้ ดังนี ้
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1) นําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของนิตยสาร
โดยบรรณาธิการในฐานะผู้ดแู ลเนื ้อหาและภาพรวมของนิตยสารต้ องแสดงเจตนารมย์และให้
ความสําคัญต่อแนวคิดนี ้ในหน้ าบทบรรณาธิการ ด้ วยการนําเสนอข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เช่น แนวคิดเชิงทฤษฎี วิธีการปฏิบตั ิตวั อย่างแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการ
ที่ดี หรื อแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับผลกระทบ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การสร้ างเนื ้อหาและเทคนิคการนําเสนอของ
บรรณาธิการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและวิจารญาณของบรรณาธิการว่าผู้อา่ นจะตอบรับกลับมา
อย่างไร แต่ควรมีการนําเสนอเนื ้อหาอย่างสมํา่ เสมอ เพื่อให้ ผ้ อู า่ นรับรู้วา่ นิตยสารให้ ความสําคัญต่อ
แนวคิดนี ้จนเกิดการซึบซับและให้ การสนับสนุนในที่สดุ
2) บรรณาธิการต้ องถ่ายทอดแนวคิด สร้ างความเข้ าใจร่วมกันและกํากับการทํางานของ
นักเขียนและช่างภาพในการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนอย่างมีทิศทาง
ที่ชดั เจนและมีเป้าหมายร่วมกัน
3) บรรณาธิการต้ องจัดอบรมให้ นกั เขียนและช่างภาพมีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในเชิงทฤษฎี เพื่อการนําเสนอเนื ้อหาได้ อย่างครอบคลุมทุกประเด็นและมีความ
ถูกต้ อง ดูรายละเอียดข้ อเสนอเพิ่มเติมในอภิปรายผลการวิจยั ข้ อ 1
4.

คุณสมบัติของสื่อมวลชนด้ านท่องเที่ยว
จากผลการศึกษาเนื ้อหาและการสัมภาษณ์กองบรรณาธิการ ผู้วจิ ยั พบว่ากอง

บรรณาธิการในฐานะผู้สง่ สารไม่ได้ ถา่ ยทอดแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนผ่านเนื ้อหาและ
ภาพประกอบได้ ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และการนําเสนอเนื ้อหาดังกล่าวไม่
สามารถจูงใจผู้อา่ นให้ เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวได้ ดงั นันปั
้ ญหาที่เกิดขึ ้นเริ่มต้ น
จากผู้สง่ สารไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานเพียงพอ Swarbrooke (1998) กล่าวว่าสื่อท่องเที่ยว
นําเสนอเนื ้อหาไม่รอบด้ าน คือให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ความน่าสนใจ การเดินทาง ที่
พัก แต่ไม่นําเสนอเนื ้อหาในเชิงวิพากษ์ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
ท่องเที่ยว คุณภาพการบริการ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมหรื อวัฒนธรรมที่เกิดจากการเปิ ดเป็ นแหล่ง
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ท่องเที่ยว เป็ นต้ นส่วน Yilmaz (2008) เสนอว่าสื่อต้ องมีทกั ษะความรู้เฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท่องเที่ยว มีองค์ความรู้ในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวในเกิดความยัง่ ยืน โดยเฉพาะข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น ความเปราะบางทางระบบนิเวศและวัฒนธรรม เพื่อการปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้ อง
ของนักท่องเที่ยว และมีทกั ษะในการนําเสนอเนื ้อหาอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผ้ รู ับสาร โดยยึดหลัก
จริยธรรมการทํางานด้ วยการสร้ างกระแสการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวและสร้ างความตระหนักรู้แก่
นักท่องเที่ยว ส่วนกาญนา แก้ วเทพ (2556: 116-117) ได้ เสนอคุณสมบัติของสื่อมวลชนผู้ทําหน้ าที่ใน
การสื่อสารเพื่อจัดการสิ่งแวดล้ อมไว้ วา่ อย่างแรกสื่อมวลชนต้ องมีจิตสํานึกด้ านสิ่งแวดล้ อมมี
ฐานความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อมในระดับหนึ่งและมีทกั ษะการสื่อสาร
ผู้วจิ ยั จึงนําผลการศึกษาและผลการสัมภาษณ์กองบรรณาธิการมาประมวลเพื่อสรุป
คุณสมบัติของสื่อท่องเที่ยวผู้มีบทบาทในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัน่ ยืน เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสื่อท่องเที่ยวต้ องมีลกั ษณะต่อไปนี ้
1.

นักเขียนและช่างภาพต้ องมีจิตสํานึกด้ านสิ่งแวดล้ อมในเบื ้องต้ น กล่าวคือ

ต้ องมีความประพฤติที่เคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติและเคารพต่อกฎระเบียบของท้ องถิ่นที่ไปเยือน ไม่
เป็ นผู้สร้ างผลกระทบด้ านลบต่อสิง่ แวดล้ อมเสียเอง
2.

มีพื ้นฐานความรู้เบื ้องต้ นของสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปเยือน หรือ

ลักษณะเฉพาะ ความเปราะบาง กฎระเบียบของพื ้นที่ มีความเชี่ยวชาญในเดินป่ า ความรู้ด้านพันธุ์ไม้
สัตว์ป่า หรือการดํานํ ้า เป็ นต้ น เพื่อสะท้ อนถึงความชํานาญด้ านวิชาชีพ โดยเฉพาะคอลัมน์ท่ีต้องอาศัย
ความรู้เฉพาะด้ านการเขียน เช่น คอลัมน์ทอ่ งโลกใต้ ทะเล หรื อคอลัมน์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้ น
3.

มีทกั ษะในการสือ่ สาร เพื่อก่อให้ เกิดการสือ่ สารที่มปี ระสิทธิผลมากที่สดุ เช่น

การนําเสนอเนื ้อหาท่องเที่ยวในเชิงวิเคราะห์ ให้ ข้อมูลอย่างรอบด้ าน ใช้ กลยุทธ์การสือ่ สารต่างๆ ร่วม
ด้ วย เช่น การสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วม การโน้ มน้ าวใจ การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หรือการจัด
กิจกรรมรณรงค์ โดยเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบทนันๆ
้ ดังตัวอย่างกรณีศกึ ษางานวิจยั ชิ ้นนี ้ การที่จะ
นําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนให้ เกิดผลในเชิงปฎิบตั ิของผู้อา่ น นักเขียนต้ องใช้
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กลยุทธการสือ่ สารที่สามารถจูงใจพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ ของผู้อา่ นได้ มคี วามรู้ในการสร้ างสารเพื่อ
กระตุ้นหรื อสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ อย่างมีขนตอน
ั้
และนําทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
เกิดผลสําเร็จ

ข้ อเสนอแนะสําหรั บนิตยสารท่ องเที่ยว
1.

นิตยสารท่องเที่ยวต้ องนําเสนอเนื ้อหาที่ครอบคุลมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน

นํ ้าหนักที่เท่ากันในประเด็นเรื่ องการให้ ความรู้และสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีชมุ ชน การนําเสนอการจัดการของชุมชนเพื่อแสดงถึงความสามารถในการ
ดูแลท้ องถิ่นของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพการสนับสนุนอาชีพและสร้ างรายได้ แก่ชมุ ชน และสร้ าง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มคี ณ
ุ ค่าให้ แก่ผ้ อู า่ น โดยบรรณาธิการอาจพิจารณาเฉลีย่ จํานวนเนื ้อหาให้
ถูกนําเสนอครบทุกประเด็นต่อหนึ่งฉบับ ซึ่งแต่ละคอลัมน์อาจนําเสนอในประเด็นต่างกัน หรือหากใน
หนึ่งทริ ปต่อหนึ่งคอลัมน์มีครบทุกประเด็น นักเขียนสามารถเล่าครบทุกประเด็นเลยย่อมเป็ นผลดี ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยวด้ วยว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องครบทุกประเด็นแนวคิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนหรื อไม่
2.

นิตยสารท่องเที่ยวต้ องนําเสนอเนื ้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนให้

สอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน จากผลการวิจยั นิตยสารท่องเที่ยวทําหน้ าที่ในการให้ ข้อมูล
เพื่อสร้ างทัศนคติเรื่ องการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยว แต่ขาดเนื ้อหาการให้ ความสําคัญต่อบุคคล
1

ผู้สนับสนุนการทําพฤติกรรม ได้ แก่เพื่อนผู้ร่วมเดินทาง ผู้มาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ และเนื ้อหา
1

เกี่ยวกับเวลาและโอกาสที่เอื ้อให้ ผ้ อู า่ นแสดงพฤติกรรมดงั นันนิ
้ ตยสารท่องเที่ยวต้ องเพิ่มเนื ้อหา
1

1

ดังกล่าวให้ มากขึ ้น โดยประยุกต์เนื ้อหาดังกล่าวเข้ ากับกิจกรรมท่องเที่ยว ทังนี
้ ้ผู้วจิ ยั ได้ สร้ างตัวอย่าง
เนื ้อหาได้ ดงั นี ้
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คอลัมน์พาเที่ยวทะเลชลบุรี ปล่อยเต่าทะเล เปิ ดหัวใจรักษ์ ธรรมชาติ: “หลังจากเที่ยวสวนสัตว์
เปิ ดเขาเขียว กินอาหารทะเลจนอิ่มแล้ ว แนะนําให้ ขบั รถต่อไปอีกหน่อยเพื่อพักค้ างคืนที่อําเภอสัตหีบ
วันรุ่งขึ ้นปั กหมุดหมายมุง่ ตรงไปฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็ นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยเพื่อ
เยื่ยมชมเรื อหลวงจักรี นฤเบศร์ หลังเก็บภาพบนเรือใหญ่จนจุใจแล้ ว มีกิจกรรมแนะนําที่นกั ท่องเที่ยว
ต้ องไม่พลาดเมื่อมาถึงฐานทัพเรื อฯ คือการไปปล่อยเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์ พนั ธุ์เต่าทะเล ตังอยู
้ ่ใน
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ ง กองทัพเรือ ที่น่ีเป็ นแหล่งอนุรกั ษ์ พนั ธุ์เต่าทะเลต่างๆ
เช่น เต่ามะเฟื องเต่าตนุเต่ากระ และเต่าหญ้ า ภายในศูนย์ฯ แบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 ส่วนคือ อควาเรี่ ยม
ภายในอาคารเป็ นพื ้นที่ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เรียนรู้วงจรชีวติ ของเต่าทะล ซึง่ จะทําให้ เข้ าใจชีวติ ความ
เป็ นอยู่และเห็นความสําคัญของเต่าทะเลต่อระบบนิเวศใต้ ทะเลมากขึ ้น ส่วนพื ้นที่กลางแจ้ งเป็ นบ่อ
อนุบาลลูกเต่าทะเล แต่ละบ่อแบ่งตามช่วงอายุของเต่า บ่ออนุบาล 1 คือเต่าแรกเกิด 1-2 เดือน บ่อ
อนุบาล 2 ตังแต่
้ อายุ 3-6 เดือน ลูกเต่าที่สามารถปล่อยคืนสูท่ ะเลได้ ต้องมีอายุ 3-4 เดือนขึ ้นไปโดยนํา
เจ้ าลูกเต่าตัวน้ อยไปปล่อยที่บริเวณเกาะคราม เป็ นการคืนชีวิตเต่าทะเลสูบ่ ้ านธรรมชาติที่แท้ จริงและ
เพื่อเพิ่มจํานวนพันธุ์เต่าทะเลไม่ให้ เกิดการสูญพันธุ์ไปด้ วย (สร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการปล่อย
เต่าทะเล) สําหรับใครที่อยากทําสิ่งดีๆ เพื่อธรรมชาติลองชวนครอบครัวหรือเพื่อนๆ ผู้ที่อยากทําภารกิจ
เพื่อสิ่งแวดล้ อมนี ้ร่วมกัน หรื อติดตามปฏิทินกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ ซึ่งจะจัดวันปล่อยเต่าในวันสําคัญ
ตามโอกาสต่างๆ เป็ นประจํา เพื่อมาร่วมกิจกรรมพร้ อมนักอนุรกั ษ์ อกี มายมายก็ได้ (ผู้สนับสนุนการ
ปล่อยเต่าผู้มใี จรักธรรมชาติเหมือนกัน) หาเวลาเต็มที่เพียงหนึง่ วันเพื่อการปล่อยเต่าทะเลนี ้ โดยไม่มี
ขันตอนที
้
่ย่งุ ยากแต่อย่างใดเพียงติดต่อเจ้ าหน้ าที่ลว่ งหน้ า แจ้ งความประสงค์ เพื่อจัดเตรียมลูกเต่าให้
เมื่อไปถึงที่คณ
ุ และเพื่อนๆ ก็จะได้ ทําภารกิจที่มีประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้ อม ปลุกหัวใจรักษ์ ธรรมชาติที่มี
ในตัวได้ ตน่ื ขึ ้นอีกครัง้ รับรองว่าช่วงเวลาที่ได้ อ้ มุ เจ้ าเต่าตัวน้ อยไปปล่อยลงชายหาดขาวและค่อยๆ ดํา
ผุดดําว่ายกลางนํ ้าทะเลใสเพื่อหาบ้ านใหม่ ช่างเป็ นภาพที่น่าประทับและอิ่มสุขเป็ นอย่างยิ่ง (ความ
พร้ อมและความสามารถในการทําพฤติกรรม)”
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3.

นิตยสารท่องเที่ยวควรทําความเข้ าใจร่วมกันในการนําเสนอเนื ้อหาที่ครอบคลุม

แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เช่น กําหนดวิธีการเขียนคอลัมน์อย่างเป็ นระบบ เพื่อเป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรม และมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ มีความยัง่ ยืนอย่าง
ชัดเจน

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั ง้ ต่ อไป
ควรนําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนและทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผนไปศึกษาผู้รับสารว่ามี
ความเข้ าใจแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนอย่างไรและสามารถแสดงพฤติกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ท่องเที่ยวได้ ตามทฤษฎีพฤติกรรมแบบหรือไม่
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