
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช...บนกาวยางสูทางสองแพรง

บทคัดยอ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีทรัพยากรทางดานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณโดดเดนและมีศักยภาพในการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสูง แหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ศาสนา และเทศกาลงานประเพณีถือไดวาเปน
แมเหล็กหลักสําหรับนักทองเที่ยวในการเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักทองเทีย่วบางสวนไดใชโอกาสดังกลาว
เดินทางไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนึ่ง การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังเขาสูความทาทายและความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนักทองเที่ยว มีการเตรียมความพรอมเพื่อผลักดันใหองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ หรือ องคการยูเนสโก ขึ้นทะเบียนวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีการสงเสริมใหทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของจังหวัด เชน ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ ใหเปนที่รูจักแพรหลายในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อ
ยกระดบัการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นํามาซึ่งจํานวน
และรายไดจากนักทองเที่ยว

บทความนี้สะทอนผลการสังเคราะหจากการลงพื้นที่สํารวจและสังเกตการณรูปแบบและการจัดงานทางดานศาสนาและ
วัฒนธรรมของจังหวัด รวมทั้งการวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอสรุปเบื้องตนชี้ใหเห็นวา
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังกาวยางสูทางสองแพรง ระหวางการจัดงานสําหรับประชาชนในทองถิ่นกับและ
การจัดงานเพื่อการรองรับนักทองเที่ยว ทั้งที่มาจากสวนกลางและตางประเทศ ผลการสังเคราะหไดชี้ใหเห็นปญหาและอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชสูความยั่งยืน

คําสําคัญ
การทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรม นครศรีธรรมราช การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดพยายามผลักดันใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 

และการทองเที่ยวในอกี 3 รูปแบบ ไดแก การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการทองเที่ยวเชิง
เกษตร (Agrotourism) ใหเปนรูปแบบการทองเที่ยวนํารองที่นาํไปสูความยั่งยืน และไดพยายามผลักดันใหรูปแบบการทองเที่ยวเหลานี้ในแหลง
ทองเที่ยวหลัก แหลงทองเที่ยวรอง และแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพท่ัวประเทศ

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวในแหลงทองเท่ียววัฒนธรรม หรือชมงานประเพณีตางๆ ที่ชุมชนทองถิ่นจัดขึ้น นักทองเที่ยว
ไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไดศึกษาความเชื่อ เรียนรู และเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม ไดมีประสบการณใหมๆ เพิ่มขึ้น ภายใตการ
จัดการที่ดีและการมีสวนรวมของทองถิ่น โดยมุงเนนการสรางจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวฒันธรรมอยางยั่งยืน 

นครศรีธรรมราช...เมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
            จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกจัดใหอยูในกลุมเมืองทองเที่ยวที่มีศักยภาพภาย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดกําหนดใหครศรีธรรมราชเปน
แหลงทองเที่ยวคุณภาพที่เนนเอกลักษณ วัฒนธรรม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  โดยจัดกลุมแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว 
และประเพณี ภายใต 4 คลัสเตอร ไดแก (1) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (2) นิเวศปาเขา (3) หาดทราย ชายทะเล และ (4) วิถีลุมน้ํา
            การขับเคลื่อนนโยบายและการตลาดการทองเที่ยวขางตนไดสงผลใหมีนักทองเที่ยวมาเยือนนครศรีธรรมราชมากขึ้น  เชน มีนักทองเที่ยวชาว
ไทยและชาวตางประเทศเดินทางมากวา 1 ลาน 6 แสนคน กอใหเกิดรายไดรวมกวา 4,370 ลานบาท ในป พ.ศ. 2550โดยมีชาวไทยสูงอายุและชาว
มาเลเซียเปนจํานวนมากเดินทางมาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและรวมกิจกรรมงานประเพณีทางดานวัฒนธรรมในพืน้ที่อําเภอเมืองมากที่สุด 
ตามมาดวยกลุมนักทองเที่ยวจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งไดเดินทางเขามาพักผอนในแหลงทองเท่ียวทางทะเลของอําเภอขนอม และเพื่อให
การทองเที่ยวของจังหวัดขยายตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงจํานวนนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนมีจํานวนมากขึ้น สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัด การ
ขับเคลื่อนนโยบายและผลักดันแผนการตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบันและในอนาคต มีการ
จัดทําปฏิทินกิจกรรมการทองเที่ยวประจําปของจังหวัดที่นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถใชเปนเครื่องมือในเตรียมตัวและวาง
แผนการเดินทางมาทองเที่ยวนครศรีธรรมราชไดงายและสะดวกขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการมุงเนนใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากข้ึน 
โดยเฉพาะยกระดับและสงเสริมการจัดงานมาฆะบูชาแหผาขึ้นธาตุสูการจัดงานระดับนานาชาติ รวมทั้งหนวยงานในระดับจังหวัดและจากสวนกลาง
ที่ไดพยายามยืน่ขอเสนอใหองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ องคการยเูนสโก พิจารณาข้ึนทะเบียนวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
           อาจจะกลาวไดวาจังหวดันครศรีธรรมราชมีความพรอมที่จะเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต แตการที่จะกาวสูการเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือเมอืงทองเที่ยว (หลัก) ทางวัฒนธรรมนั้น จะตองมีการศึกษาความพรอมและศักยภาพดานตางๆ เชน ดาน
กายภาพ ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม เปนตน ในแหลงทองเที่ยว รวมท้ังการยึดมั่นในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อยูภายใต
กรอบแนวคิดของความยั่งยืน  บทความชิ้นนี้ ไดสะทอนขอคิดเห็นตอประเดน็เหลานี้ โดยมุงเนนใหขอเสนอแนะในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีสอดคลองกับแนวคิดทางดานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื   

 

วัตถุประสงคการศึกษา
            3.1 เพื่อวิเคราะหสถานภาพและศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด นครศรีธรรมราช
            3.2 เพื่อสรุปปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
            3.3 เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการศึกษา
            บทความชิ้นนี้ใชการสงัเคราะหนโยบายการขับเคลื่อนและแผนการตลาดของการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กับขอสรุปที่ไดในการลง
พื้นที่เพื่อสํารวจและสังเกตการณรูปแบบและการจัดงานทางดานศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดศรีธรรมราชจํานวน  ๓ ครั้ง ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
            ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2553 วันอาสาฬหบูชา-เขาพรรษา ดําเนินการโดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและบริการ จํานวน 5 คน เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพของวัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร 
กรณีการจัดงานเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา
             ครั้งที่ 2 ระหวางวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ 2554 งานมาฆบูชานานาชาติ โดยผูวจิัยเพือ่สังเกตรูปแบบและการจัดงานเพื่อรองรับนกัทองเที่ยวใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
            ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2554 ประเพณีแหผาขึ้นธาตุนานาชาติ โดยผูวิจัย และนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนรายวิชาการจัดการ
จัดเลี้ยงและการจัดงานจํานวน 24 คน เพื่อศึกษาผลสําเร็จของการจัดงาน สังเกตรูปแบบการจัดงาน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

สถานภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
          ผลจากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณการจัดงานทางดานศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช และผลจากการวิเคราะหนโยบาย
และแผนการตลาดการทองเที่ยวของจังหวัด และแผนแมบทพัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553-2557 พบวารูปแบบ
และการดําเนนิการจัดงานที่เกีย่วของกับการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังกาวยางสูความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ดังนี้ 
        1). การเปลี่ยนแปลงกลุมคนท่ีมารวมงาน เกิดจากความตองการยกระดับการจัดงานเพือ่เตรยีมความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวจาก
จังหวัดใกลเคียง กทม. สวนกลาง และจากตางประเทศ ดังนั้น การเขาถึงและการมีสวนรวมของคนทองถิ่น ซึ่งเปนภาพสะทอนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
และเปนเอกลักษณของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขาถึงและมีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้นมาก
ยิ่งขึ้น  
          2). การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ เกิดจากนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนนครศรีธรรมราชมากขึ้น โดยเฉพาะชวงที่มีการจัดงาน สงผลใหธุรกจิ
โรงแรมที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และธุรกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดรับอานิสงคจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว แตอยางไรก็ตามควรที่จะมีการ
คิดวิธีที่จะทําใหเกิดมูลคาเพิ่มข้ึนดวย
          3). การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม เนื่องจากมจีํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมามากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดความแออัด 
โดยเฉพาะในพืน้ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร รวมทั้งการจราจรที่หนาแนนขึ้น มีมลภาวะทางเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล   

ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
          การประเมินศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมจังหวดันครศรีธรรมราชจากการศึกษานโยบายและแผนการตลาดการทองเที่ยว และการลง
พื้นที่เพื่อสังเกตการณ โดยพิจารณาปจจัยดานกายภาพเชิงพื้นที่ ดานการบริหารจัดการ (การจัดงาน/กจิกรรม) ดานกิจกรรมและกระบวนการมีสวน
รวมของนักทองเที่ยว และดานการมีสวนรวมของคนทองถิ่น สามารถสรุปไดวาการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพ
ในระดับ “ปานกลาง” ถึงแมวาคนทองถิ่นและนักทองเที่ยวที่มาเยือนใหความสําคัญกับกิจกรรมและการจัดงานที่เกิดข้ึน แตยังมีปญหาและอุปสรรค
หลายประการที่เกิดข้ึน  ขอสรุปดังกลาวมีความสอดคลองกับขอสรุปจากผลการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจํานวน 188 
คน และนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 210 คน ที่มีตอศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเก็บขอมูลจาก
นักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏรธานี และภูเก็ต (Waneewan Srisuwan, 2005)

ปญหาและอุปสรรค
          1). ขอจํากัดทางดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในพื้นที่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของการ
ทองเที่ยวจังหวดันครศรีธรรมราช มีขีดความสามารถในการรองรับจํานวนนักทองเที่ยวจํากัด องคพระบรมธาตุสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
อยางจํากัดในแตละครั้ง มีพื้นที่สําหรับลานจอดรถไมเพียงพอ มีหองน้ําหองสุขาไมเพียงพอ นอกจากนี้ การจัดสรรพื้นท่ีสําหรับพอคาแมคาใหมา
ขายของ อาหารแหง สินคาอุปโภคบริโภค และของที่ระลึกในบริเวณวัดสงผลใหเกิดความแออัดภายในบริเวณการจัดงานมากยิ่งขึ้น
          2). การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดการพื้นท่ีใหเกิดประโยชนสงูสุด ผูมารวมงานและนักทองเที่ยวไดประสบการณท่ีดีกลับไป การ
จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ รานคา และกิจกรรมตางๆ การจัดการดานจราจร และการเดินทางและความปลอดภัย
ของผูมารวมงาน ปายสื่อความหมายและการใหบริการขอมูลแกผูมาเยือน เปนตน 
          3) การรับรูและภาพลักษณของจังหวัดนครศรีธรรมราชในกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะเรื่องปญหาทางอาชญากรรม เมืองคนดุ พูดจา
แข็งท่ือ ขาดทักษะความเปนเจาบานที่ดี เปนตน 
          4). เอกภาพ งบประมาณ และความตอเนื่องในการจัดงาน การจัดงานและกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมในแตละครั้งขึ้นอยูกับศักยภาพและ
งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานเจาภาพหลัก ไดแกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีแนวทางใน
การดําเนินงานทั้งสององคกรไมสามารถรวมมือกันไดเนื่องจากมีพื้นฐานทางการเมืองที่แตกตางกัน งบประมาณทางดานการตลาด เชน จากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีจํากัด
          5). การมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวก และเปนสวนหนึ่งของการจัดงาน ซึ่งเกิดจากการขาด
บูรณาการระดบัจังหวัดเพื่อใหทุกภาคสวน เชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวนครศรีธรรมราชทุกคน รวมกันเปนเจาภาพ และ
อํานวยความสะดวกแกผูมารวมงาน ตอนรับนักทองเที่ยวดวยไมตรีจิต  
          6) ผูรับผิดชอบในการจัดงานความรูและประสบการณในการจัดงานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ขอเสนอแนะ
1). ควรมีการตั้งคณะทํางานเพื่อการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีหนาที่กํากับดูแล วางแผนพัฒนา ดําเนินการ 
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบการทํางานรวมกนัอยางจริงจังและตอเนื่อง 
          2). ควรมีการสํารวจศักยภาพและความพรอมของสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมทั้งหมด เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญและสงเสริมการตลาดสอดคลองกับพฤติกรรมของผูมารวมงาน ควรสงเสริมการตลาดใหสอดคลองกับกลุมและพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักทองเที่ยว และการเพิ่มมูลคาจากการทองเที่ยวที่เกิดข้ึนในอนาคต
          3). ควรเรงปรับปรุงการจัดการพื้นที่และขอจํากัดทางกายภาพ เชน การดูแลความสะอาด การจัดสรรพื้นที่ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและ
มีสัดสวน จัดใหมีแผนผังหรือแผนที่การจัดงานที่ชัดเจน มีปายสื่อความหมายหรือแผนพับขอมูลการจัดงานและสถานท่ี จัดใหมีสถานท่ีจอดรถ
อยางเพยีงพอ การจัดการดานจราจรและความปลอดภัย สุขอนามัยในพื้นที่จดังาน และความแออัดในชวงเทศกาลและการจัดงานตางๆ เปนตน 
เพื่อใหมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว
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