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การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช...บนก้าวย่างสู่ทางสองแพร่ง 
โดยอาจารย์สุนทร บุญแก้ว 

หัวหน้าโครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวและการบริการ สาํนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
บทคัดย่อ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในระดับสูง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และเทศกาลงานประเพณีถือได้ว่าเป็นแม่เหล็กหลักสําหรับนักท่องเท่ียวในการ
เดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักท่องเท่ียวบางส่วนได้ใช้โอกาสดังกล่าวเดินทางไป
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนึ่ง การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังเข้า
สู่ความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือผลักดันให้
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก ข้ึนทะเบียน
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีการส่งเสริมให้ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ของจังหวัด เช่น ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายเพ่ือยกระดับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึนท้ังในระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นํามาซ่ึงจํานวนและรายได้จากนักท่องเท่ียว 
 เนื้อหาในบทความนี้ได้สะท้อนผลการสังเคราะห์จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจและสังเกตการณ์
รูปแบบและการจัดงานทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัด รวมท้ังการวิเคราะห์ศักยภาพการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อสรุปเบ้ืองต้นชี้ให้เห็นว่าการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังก้าวย่างสู่ทางสองแพร่ง ระหว่างการจัดงานสําหรับประชาชน
ในท้องถ่ินกับและการจัดงานเพ่ือการรองรับนักท่องเท่ียว ท้ังท่ีมาจากส่วนกลางและต่างประเทศ ผล
การสังเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ความยั่งยืน 
 
คําสําคัญ 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นครศรีธรรมราช การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 
1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้พยายามผลักดันให้
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และการท่องเท่ียวในอีก 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร (Agrotourism) ให้เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวนําร่องท่ีนําไปสู่ความยั่งยืน และได้พยายาม
ผลักดันให้รูปแบบการท่องเท่ียวเหล่านี้ในแหล่งท่องเท่ียวหลัก แหล่งท่องเท่ียวรอง และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพท่ัวประเทศ 
 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรม หรือชมงาน
ประเพณีต่างๆ ท่ีชุมชนท้องถ่ินจัดข้ึน นักท่องเท่ียวได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้ศึกษาความ
เชื่อ เรียนรู้ และเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ภายใต้การ
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จัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
 
2. นครศรีธรรมราช...เมืองทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเมืองท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพภายในพ้ืนท่ีเมือง
ท่องเท่ียวหลัก 2 แห่ง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย และสงขลา-หาดใหญ่ นโยบายจากหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้กําหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวคุณภาพท่ีเน้นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   

การขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐผ่านการดําเนินงานด้านการตลาด การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดแนวทางการดําเนินการท่องเท่ียวภายใต้ 4 กลุ่ม 
ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “มรดกแผ่นดิน” โดยมีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เป็นศูนย์กลาง และมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น วัดวาอาราม บ่อน้ําศักด์ิสิทธิ์ท้ัง 6 บ่อ 
องค์ท้าวจตุคามรามเทพผู้ปกปักษ์รักษาองค์พระบรมธาตุ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน 
พิพิธภัณฑ์เมือง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถนนสายหัตถกรรมท่าช้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม
นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุนานาชาติ ประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน 
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และประเพณีมหามงคลวิสาขบูชาพระธาตุ 

กลุ่มท่ี 2 นิเวศป่าเขา ภายใต้แนวคิด “รักษ์ดูแลใส่ใจธรรมชาติ” ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีมีศักยภาพ เช่น เทือกเขาหลวง วังลุง เขานัน เขาเหมน น้ําตกกรุงชิง น้ําพุร้อนกรุงชิง การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรช้างกลาง ชุมชนคีรีวง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงประยงค์ รณรงค์ รวมท้ัง
กิจกรรมล่องแก่งกรุงชิง เทศกาลผลไม้ประจําปี เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 3 หาดทราย ชายทะเล ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทะเลไทย” โดยมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เช่น หาดขนอม หาดทรายทอง หาดในเพรา หาดท้องชิง หาดท้องทราย หาด
แขวงเภา หาดทรายแก้ว ถ้าเขาวังทอง หมู่บ้านแหลมประทับ รวมท้ังกิจกรรมชมโลมาสีชมพู การ
แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การตกปลาหมึก และประเพณีก่อกองทราย เป็นต้น  

กลุ่มท่ี 4 วิถีลุ่มน้ํา ภายใต้แนวคิด “วิถีไทยหัวใจแผ่นดิน” โดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ
ได้แก่ พระตําหนักโครงการพระราชดําริลุ่มน้ําปากพนัง โรงสีข้าวโบราณ ป่าพรุควนเคร็ง แหลม
ตะลุมพุก คอนโดนกนางแอ่น วิถีเกษตรลุ่มน้ําปากพนัง รวมท้ังกิจกรรมล่องเรือชมวิถีลุ่มน้ํา การศึกษา
ธรรมชาติป่าพรุ และประเพณีแข่งเรือเพรียว เป็นต้น  

ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
ส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวมาเยือนนครศรีธรรมราชมากข้ึน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2550 มีนักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมากว่า 1 ล้าน 6 แสนคน ก่อให้เกิดรายได้รวมกว่า 4,370 
ล้านบาท โดยมีชาวไทยสูงอายุและชาวมาเลเซียเป็นจํานวนมากเดินทางมาท่ีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารและร่วมกิจกรรมงานประเพณีทางด้านวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
มากท่ีสุด ตามมาด้วยกลุ่มนักท่องเท่ียวจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซ่ึงได้เดินทางเข้ามาพักผ่อน
ในแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลของอําเภอขนอม และเพ่ือให้การท่องเท่ียวของจังหวัดขยายตัวมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงหมายถึงจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนมีจํานวนมากข้ึน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด การ
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ขับเคลื่อนนโยบายและผลักดันแผนการตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและในอนาคต มีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมการท่องเท่ียวประจําปีของจังหวัดท่ี
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถใช้เป็นเครื่องมือในเตรียมตัวและวางแผนการ
เดินทางมาท่องเท่ียวนครศรีธรรมราชได้ง่ายและสะดวกข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการมุ่งเน้นให้ความสําคัญ
กับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะยกระดับและส่งเสริมการจัดงานมาฆะบูชาแห่ผ้าข้ึน
ธาตุสู่การจัดงานระดับนานาชาติ รวมท้ังหน่วยงานในระดับจังหวัดและจากส่วนกลางท่ีได้พยายามยื่น
ข้อเสนอให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก 
พิจารณาข้ึนทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

อาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพร้อมท่ีจะเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในอนาคต แต่การท่ีจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือเมือง
ท่องเท่ียว (หลัก) ทางวัฒนธรรมนั้น จะต้องมีการศึกษาความพร้อมและศักยภาพด้านต่างๆ เช่น ด้าน
กายภาพ ด้านการจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น ในแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังการยึดม่ันในรูปแบบ
ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของความยั่งยืน  บทความชิ้นนี้ ได้สะท้อน
ข้อคิดเห็นต่อประเด็นเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทางด้านการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน    
 
3. วัตถุประสงค์การศึกษา 

3.1 เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

3.2 เพ่ือสรุปปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3.3 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
4. วิธีการศึกษา 

บทความชิ้นนี้ใช้การสังเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนและแผนการตลาดของการท่องเท่ียว
จังหวัดนครศรีธรรมราช กับข้อสรุปท่ีได้ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจและสังเกตการณ์รูปแบบและการจัด
งานทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดศรีธรรมราชจํานวน  ๓ ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2553 วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ดําเนินการ
โดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและบริการ 
จํานวน 5 คน เพ่ือศึกษาขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
กรณีการจัดงานเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา 

ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2554 งานมาฆบูชานานาชาติ โดยผู้วิจัยเพ่ือ
สังเกตรูปแบบและการจัดงานเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 17-18 กุมภาพันธ์ 2554 ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุนานาชาติ โดย
ผู้วิจัย และนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการจัดเลี้ยงและการจัดงานจํานวน 24 คน เพ่ือ
ศึกษาผลสําเร็จของการจัดงาน สังเกตรูปแบบการจัดงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
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5. ผลการศึกษา 
 

5.1 สถานภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ผลจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณ์การจัดงานทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช และผลจากการวิเคราะห์นโยบายและแผนการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัด และ
แผนแม่บทพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553-2557 พบว่า
รูปแบบและการดําเนินการจัดงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรีธรรมราชกําลังก้าวย่างสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ดังนี้  
• การเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนท่ีมาร่วมงาน เกิดจากความต้องการยกระดับการจัดงานเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวจากจังหวัดใกล้เคียง กทม. ส่วนกลาง และจาก
ต่างประเทศ ดังนั้น การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของคนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิต
แบบด้ังเดิมและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความจําเป็นท่ีจะต้องเปิดโอกาส
ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นมากยิ่งข้ึน   

• การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ เกิดจากนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนนครศรีธรรมราชมาก
ข้ึน โดยเฉพาะช่วงท่ีมีการจัดงาน ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับอานิสงค์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามควรท่ี
จะมีการคิดวิธีท่ีจะทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนด้วย 

• การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีจํานวนนักท่องเท่ียวเดินทางมา
มากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดความแออัด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รวมท้ัง
การจราจรท่ีหนาแน่นข้ึน มีมลภาวะทางเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล    

 
     5.2 ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการศึกษา
นโยบายและแผนการตลาดการท่องเท่ียว และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณ์ โดยพิจารณาปัจจัยด้าน
กายภาพเชิงพ้ืนท่ี ด้านการบริหารจัดการ (การจัดงาน/กิจกรรม) ด้านกิจกรรมและกระบวนการมีส่วน
ร่วมของนักท่องเท่ียว และด้านการมีส่วนร่วมของคนท้องถ่ิน สามารถสรุปได้ว่าการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพในระดับ “ปานกลาง” ถึงแม้ว่าคนท้องถ่ินและ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนให้ความสําคัญกับกิจกรรมและการจัดงานท่ีเกิดข้ึน แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรค
หลายประการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะอธิบายในหัวข้อถัดไป  

ข้อสรุปดังกล่าว ถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับข้อสรุปจากผลการสํารวจความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจํานวน 188 คน และนักท่องเท่ียวชาวไทยจํานวน 210 คน ท่ีมีต่อ
ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวตาม
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และภูเก็ต (วณีวัณย์ ศรีสุวรรณ
, 2547) 
 
     5.3 ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย 
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• ข้อจํากัดทางด้านกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร ซ่ึงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลาง (Honey-pot) ของการท่องเท่ียว
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขีดความสามารถในการรองรับจํานวนนักท่องเท่ียวจํากัด องค์
พระบรมธาตุซ่ึงต้ังอยู่บริเวณใจกลางวัดพระมหาธาตุสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่าง
จํากัดในแต่ละครั้ง มีพ้ืนท่ีสําหรับลานจอดรถน้อย มีห้องน้ําห้องสุขาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ โดยเฉพาะช่วงท่ีจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
การจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับพ่อค้าแม่ค้าให้มาขายของ อาหารแห้ง สินค้าอุปโภคบริโภค และ
ของท่ีระลึกในบริเวณวัด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความแออัดภายในบริเวณการจัดงานมากยิ่งข้ึน 

• การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดการพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้มาร่วมงานและ
นักท่องเท่ียวได้ประสบการณ์ท่ีดีกลับไป การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานท่ี ร้านค้า และกิจกรรมต่างๆ การจัดการด้านจราจร และการเดินทาง
และความปลอดภัยของผู้มาร่วมงาน ป้ายสื่อความหมายและการให้บริการข้อมูลแก่ผู้มา
เยือน เป็นต้น  

• การรับรู้และภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย 
โดยเฉพาะเรื่องปัญหาทางอาชญากรรม เมืองคนดุ พูดจาแข็งท่ือ ขาดทักษะความเป็น
เจ้าบ้านท่ีดี เป็นต้น  

• เอกภาพ งบประมาณ และความต่อเนื่องในการจัดงาน การจัดงานและกิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมในแต่ละครั้งข้ึนอยู่กับศักยภาพและงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินงาน การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีแยกกันทําเนื่องจากมีพ้ืนฐานทางการเมืองท่ี
แตกต่างกัน ขณะเดียวกันงบประมาณทางด้านการตลาด เช่น จากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีอยู่อย่างจํากัด ดังนั้นเอกภาพ 
งบประมาณ และความต่อเนื่องในการจัดงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ยังขาดความชัดเจน ท้ังในระยะกลาง และระยะยาว   

• การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอํานวยความสะดวก และ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน ซ่ึงเกิดจากการขาดบูรณาการระดับจังหวัดเพ่ือให้ทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวนครศรีธรรมราชทุกคน 
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน ต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วย
ไมตรีจิต เป็นต้น   

• ผู้รับผิดชอบในการจัดงานความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ซ่ึงจะต้องทําความเข้าใจและประมวลความต้องการของผู้มาร่วมงาน ท้ังคนใน
ท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน และหน่วยงาน/องค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการจัดงาน ให้
สอดคล้องกับข้อจํากัดด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพเชิงพ้ืนท่ี ด้านการบริการ
นักท่องเท่ียว ด้านข้อมูล ด้านการมีส่วนร่วม และด้านงบประมาณ เป็นต้น  

 
     5.4 ข้อเสนอแนะ 
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 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ความ
ยั่งยืนประกอบด้วย  

• ควรมีการต้ังคณะทํางานเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมระดับจังหวัด 
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีหน้าท่ีกํากับดูแล วางแผน
พัฒนา ดําเนินการ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร รวมท้ังตรวจสอบการทํางาน
ร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

• ควรมีการสํารวจศักยภาพและความพร้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว และกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ังหมด เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและส่งเสริมการตลาด
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้มาร่วมงาน การส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มและ
พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียว และการเพ่ิมมูลค่าจากการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต 

• ควรเร่งปรับปรุงการจัดการพ้ืนท่ีและข้อจํากัดทางกายภาพ เช่น การดูแลความสะอาด 
การจัดสรรพ้ืนท่ีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสัดส่วน จัดให้มีแผนผังหรือแผนท่ี
การจัดงานท่ีชัดเจน มีป้ายสื่อความหมายหรือแผ่นพับข้อมูลการจัดงานและสถานท่ี จัด
ให้มีสถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ การจัดการด้านจราจรและความปลอดภัย สุขอนามัย
ในพ้ืนท่ีจัดงาน และความแออัดในช่วงเทศกาลและการจัดงานต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว 

• ควรมีการประเมินผลสําเร็จในการจัดงาน ประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ ได้เรียนรู้
สภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกครั้ง เพ่ือนําผลท่ีได้มา
ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 
6. สรุป 

บทความชิ้นนี้ได้สะท้อนสถานภาพและศักยภาพของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมท้ังได้สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และข้อเสนอแนะท่ีน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดงาน และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงาน ผลการสังเคราะห์ใน
บทความนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับความเห็นหรือผลการประเมินความสําเร็จจากการจัดงานต่างๆ ท่ี
ผ่านมา แต่ถ้านําเอาประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพิจารณา นครศรีธรรมราชคงจะก้าวสู่
ความความเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้  

 
7. เอกสารอ้างอิง 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. แผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดสินค้าทางการท่องเท่ียว: 
รายงานฉบับสมบูรณ์, ไม่ระบุปีท่ีพิมพ์ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (แผ่นพับ) การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน, ไม่ระบุปีท่ีพิมพ์ 
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