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วรรณกรรมถื อเป็ นส่ วนที่ สาคัญในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุ ษยชาติ และวรรณกรรม
มักจะถูกนาไปดัดแปลงเป็ นศิลปะด้านอื่น ๆ เพราะวรรณกรรมเป็ นตัวแทนของความรู้สึกนึ กคิดของผูค้ น
และสะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัย ปั จจุบนั ยุทธศาสตร์ ทางวัฒนธรรม (Soft Power) ถูก
นามาเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของขี ดความสามารถของแต่ละประเทศและยังถื อเป็ นแนวทางการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรี ยกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อันเป็ นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ถูก
นามาใช้เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ หลักในการพัฒนาประเทศของหลาย ๆ ประเทศ สาหรับประเทศไทยนั้น
ได้รับการจัดอันดับเป็ นประเทศที่มีขีดความสามารถทางวัฒนธรรมเป็ นอันดับต้นๆ ของเอเชี ยตะวันออก
เฉี ย งใต้ ดัง นั้นการดัดแปลงใช้ทรั พยากรทางวรรณกรรมของประเทศไทยผ่า นวิธี การของการท่องเที่ ย ว
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) จึงถือเป็ นวิธีการหนึ่ งในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
โดยดัดแปลงวรรณกรรมที่ มี ความโดดเด่ นเพื่ อสร้ า งประสบการณ์ ให้กบั นักท่ องเที่ ยวผ่านการเชื่ อมโยง
ตลอดจนวิเคราะห์อิทธิ พลทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งทอดถึ งกันในลักษณะของสหวิทยาการแล้วดัดแปลง
เป็ นการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ตามบริ บทปั จจุบนั โดยสามารถดารงเนื้ อหาสาคัญหรื อสื่ อความหมายถึงความ
โดดเด่นของวรรณกรรมนั้น ๆ ได้อย่างน่าสนใจ
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Abstract
Literature is an integral part of the cultural expression of humanity and literature is often
converted into other aspects of art expression because it's represents people's thoughts and reflections of
society and culture throughout past to present. Nowadays, cultural strategy (Soft Power) is part of the
capabilities of each country and is still considered as a way to promote a new economy called the Creative
Economy, which it is an economic development concept that has been used as one of the main
development strategies of many countries. Thailand is ranked as early of the countries with the highest
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cultural competency of Southeast Asia, therefore, the adaptation of the use of Thailand's literary resources
through the methods of creative tourism as a one of many methods to promote the creative economy of
Thailand by adapt outstanding literature with social, cultural and interdisciplinary influences to create a
tourist experience and converted to be a creative tourism in the current context which could be maintain
important message or interpret the concept of the outstandingness literature interestingly.
Keywords : Soft Power, Creative Economy, Literature, Creative Tourism
บทนา
วัฒนธรรมไม่ว่าด้า นใดก็ ตามนับเป็ นสิ่ งที่ มีคุ ณค่ าด้านต่า ง ๆ มาตลอดทุ กยุค ทุ ก สมัย ปั จจุ บ นั นี้
ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรมนั้นคือหนึ่ งใน “ทุน” ที่สังคมนั้นมี เพราะการขายสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นไม่ เพี ยงแค่ข ายตัวสิ นค้าหรื อบริ ก ารอันเป็ นคุ ณค่า พื้ นฐานของสิ นค้า นั้นๆ เพีย งอย่างเดี ยวแต่
ผูบ้ ริ โภคกลับต้องการความหมายที่ เพิ่มเติ มขึ้น เช่ น นอกจากคุ ณค่าพื้นฐานของสิ นค้านั้นๆ ผูบ้ ริ โภค ซื้ อ
สิ นค้านั้นเพราะทาให้ตวั เองได้รับการยอมรั บว่าเป็ นผูม้ ี รสนิ ยม หรื อบริ โภคสิ นค้านั้นเพราะสิ นค้านั้นๆ
ส่ งเสริ มทัศนคติ บางอย่างของผูบ้ ริ โภค อาทิ ส่ งเสริ มค่านิ ยมอนุ รักษ์ธรรมชาติ ค่านิ ยมทางด้านส่ งเสริ ม
ศิ ลปวัฒนธรรม ค่านิ ยมอิ สระเสรี ในการใช้ชีวิต ค่านิ ยมส่ ง เสริ มความเท่าเที ยมทางเพศ ค่า นิ ยมทางด้า น
มนุ ษยธรรม เป็ นต้น พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคดังกล่ าวเป็ นไปตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ (Creative
Economy) อันเป็ นแนวคิ ดการพัฒนาเศรษฐกิ จที่ ถูกนามาใช้เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ หลักในการพัฒนา
ประเทศของหลาย ๆ ประเทศชั้นนาของโลก ไม่วา่ จะเป็ นสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย จีน
ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้ รวมถึ งประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้อย่างมาเลเซี ย อินโดนี เซี ย และประเทศ
ไทยด้วย
แนวคิดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ยงั เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ ทางวัฒนธรรม (Soft Power) คือ การใช้
อานาจทางวัฒนธรรม ประเพณี (เช่น อาหาร ดนตรี ศิลปะ การแสดง ภาษา วิถีชีวิต ความงาม เรื่ องจุกจิกใน
ชีวติ ประจาวัน ไปจนถึงเรื่ องใหญ่ ๆ เช่น ค่านิยม วิธีคิด อุดมการณ์ทางสังคม) ในการทาสงครามเชิ งจิตวิทยา
กับเพื่อนบ้านเป็ นการทดแทนการแข่งขันเศรษฐกิ จยุคเก่าที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการหรื อ การ
แทรกแซงทางการทูต การเมืองโดยเปลี่ยนเป็ นการใช้อานาจทางวัฒนธรรม (ธาม เชื้ อสถาปนิ ก, 2561) ซึ่ ง
หากพิจารณาผลการจัดอันดับประเทศที่ใช้ Soft Power (อานาจทางด้านวัฒนธรรม) ได้ดีที่สุดระดับโลก 30
ประเทศ โดยประเทศที่ ไ ด้รับการจัดอันดับ ไว้ใ นระดับ แถวหน้า คื อประเทศในแถบยุโรป เช่ น ฝรั่ ง เศส
สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวีเดน สหรัฐอเมริ กา ที่มีประวัติการใช้นโยบาย Soft Power ได้เป็ นอย่างดีมา
โดยตลอด สาหรับประเทศในเอเชี ย อันดับแรกคือ ญี่ปุ่น อันดับสองคือเกาหลีใต้ อันดับสามคือสิ งคโปร์
อันดับสี่ คือจีน อันดับห้าคือไต้หวันและอันดับหกคือไทย ซึ่ งประเทศไทยจัดเป็ นประเทศที่ใช้อานาจทาง
วัฒนธรรมได้ดีเป็ นอันดับ หกของเอเชี ยติ ดต่อกันสองปี (2561-2562) ท าให้เมื่ อพิจารณาจากมิ ติของขี ด
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ความสามารถด้านวัฒนธรรม สิ งคโปร์ และไทยถือว่าอยูใ่ นระดับต้น ๆ ของประเทศในกลุ่มเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ (ปรี ชภักดิ์ ทีคาสุ ข, 2562)
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ จากฐานรากวัฒนธรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ถูกพูดถึงครั้งแรกในหนังสื อของจอห์น ฮาวกินส์ (John Howkins) ที่มีชื่อว่า
The Creative Economy: How People Make Money from Ideas ซึ่ งจัดพิมพ์ข้ ึนในปี พ.ศ.2544 เพื่อเผยแพร่
แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ งจะเข้ามาแทนที่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิต (Manufacturing) และ
ใช้ทรัพยากรอันประกอบด้วยแรงงานและทุนรู ปแบบเก่าในที่สุด ดังนั้นเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์จึงเป็ นระบบ
เศรษฐกิ จที่ พ่ ึ ง พาความคิ ดสร้ า งสรรค์ จิ น ตนาการ และความคิ ดใหม่ ๆ ของปั จเจกบุ ค คล ในการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ และมีความหมายครอบคลุ มทุ กกิ จกรรมในระบบเศรษฐกิ จ (พัณณิ ตา มิ ตรภักดี ,
2561) ดังนั้น “เศรษฐกิจสร้ างสรรค์” คือแนวคิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้
(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา
(Intellectual property) ที่เชื่ อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู ้ ทางสังคม และเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมัย ใหม่ ส าหรั บ สั ง คมไทยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ไ ด้รับ การระบุ ไ ว้ต้ งั แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมฉบับ ที่ 8 จนถึ ง ฉบับ ปั จจุ บนั (ฉบับที่ 12, พ.ศ.2560-2564) โดยมีก าร
ดาเนินการผลักดันเรื่ องการเพิ่มคุณค่า (Value creation) ของสิ นค้าและบริ การบนฐานความรู้และนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสิ นค้าและบริ การให้เพิ่มสู งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
หากพิจารณาการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมตามย่อหน้าข้างต้น อย่างน้อยที่สุดต้องมี พ้ืนฐาน
จากการใช้องค์ความรู้ซ่ ึ งหากจะดัดแปลงใช้ความรู ้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาเป็ นต้องทาให้ความรู ้เหล่านั้นมีการ
รวบรวมข้อมู ลอย่างเป็ นระบบ ดังนั้นนับตั้งแต่ ปี 2548 กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้
ดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็ น 7 สาขา (กรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, 2562) คือ (1) ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติพนั ธุ์ (2) วรรณกรรมพื้นบ้าน
(3) ศิลปะการแสดง (4) แนวปฏิบตั ิทางสังคม (5) งานช่างฝี มือดั้งเดิม ภูมิปัญญา ทักษะฝี มือช่าง การเลือกใช้
วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน
(6) ความรู ้ และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับธรรมชาติและจักรวาล องค์ความรู ้ วิธีการ ทักษะ ความเชื่ อ แนวปฏิ บตั ิ
และการแสดงออกที่พฒั นาขึ้นจากการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนื อ
ธรรมชาติ และ(7) กี ฬาภูมิปัญญาไทย และตั้งแต่ปี 2552-2562 กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมมี การขึ้ นทะเบี ยน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติจานวน 354 รายการ (ไทยโพสต์ออนไลน์, 8 กรกฎาคม 2562) จาก
ฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง 7 ประการดังกล่าว นับเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญเพื่อดัดแปลงใช้
เพื่อการท่องเที่ยวได้ท้ งั สิ้ น
ปี พ.ศ.2506 มี ก ารประชุ ม ของสหประชาชาติ ว่า ด้วยเรื่ องของ “การเดิ นทางและการท่ อ งเที่ ย ว
ระหว่างประเทศ" ที่กรุ งโรม ประเทศอิตาลี ยอมรับคาจากัดความของการท่องเที่ยวจากนักวิชาการองค์การ
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การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (IUOTO: The International Union of Official Travel organizations ต่อมา
เปลี่ยนชื่ อเป็ นองค์การท่องเที่ยวโลกWorld Tourism Organization, WTO เมื่อพ.ศ.2513) ว่า การเดินทางที่
จัดเป็ นการท่องเที่ยวต้องมีลกั ษณะดังนี้ (Leonard & Carson, 1997, p.1) คือ (1) เป็ นการเดิ นทางจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว (2) เป็ นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และ (3) เป็ นการเดิ นทางด้วย
วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและการหารายได้
ในปี พ.ศ.2537 องค์ก ารท่องเที่ ยวโลก ได้เพิ่ ม เติ มปรั บ ปรุ งนิ ย ามของการท่องเที่ ยวที่ ไ ด้รับการ
ยอมรับจากคณะกรรมการสถิติแห่งองค์การสหประชาชาติ ใน 2 ประเด็น (Leonard and Carson, 1997, p.36)
ได้แก่ (1) การท่องเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรมของผูเ้ ดินทางไปยังสถานที่อื่นใดที่มิใช่ที่พกั อาศัยปกติและมี
การพักอาศัย ณ สถานที่น้ นั ไม่มากไปกว่าหนึ่งปี อย่างต่อเนื่ อง และ (2) การท่องเที่ยวหมายถึงกิจกรรมทุก ๆ
อย่างของผูม้ าเยือนทั้งที่ เป็ นนักท่องเที่ยว (ค้างคืน) และผูม้ าเยือนแบบวันเดี ยว ขณะที่ ธฤษวรรณ มาตกุล
(2558, หน้า 13) สรุ ปความหมายของการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนว่า หมายถึง การเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติ
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็ นการชัว่ คราวด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของผูเ้ ดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อการ
พักผ่อนการเดินทาง การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อเยี่ยม
ญาติพี่นอ้ งหรื อเพื่อน เป็ นต้น ไม่ใช่การเดินทางเพื่อการประกอบอาชี พหรื อหารายได้ ส่ วนประเภทของการ
ท่องเที่ยวนั้นสามารถแบ่งเป็ นรู ปแบบกว้าง ๆ 8 ประเภท ตามที่ มโนพัศ อัมพาผล (2560) แบ่งไว้คือ (1) การ
ท่องเที่ยวที่เกี่ ยวข้องกับธรรมชาติ (Nature Based Tourism) (2) การท่องเที่ยวที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรม
(Cultural Based Tourism) (3) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Meditation Tourism) (4) การท่องเที่ยวแบบไม่เร่ ง
รี บ (Slow Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวแบบเนิ บช้า ให้ความสาคัญกับกิ จกรรมในชี วิตประจาวัน (5) การ
ท่องเที่ ยวเพื่อฟื้ นฟูสุขภาพ (Health Tourism) (6) การท่องเที่ยวแบบบาเพ็ญประโยชน์ (Voluntourism)
(7) การเดินทางตามรอยภาพยนตร์ ละครหรื อเพลงที่กาลังได้รับความนิ ยม และ (8) การท่องเที่ยวในพื้นที่
แห่งความสลดหดหู่
การท่องเทีย่ วสร้ างสรรค์ ...พืน้ ฐานของการท่องเทีย่ วจากวรรณกรรม
วรรณกรรม (literature) ถือเป็ นผลผลิตจากการคิดและจินตนาการของมนุ ษย์ที่แสดงออกมาเป็ น
งานเขี ย นหรื อค าบอกเล่ า บัน ทึ ก ขับ ร้ อ ง หรื อสื่ อออกมาด้วยกลวิธี ต่ า ง ๆ โดยทัว่ ไปแล้วสามารถแบ่ ง
วรรณกรรมเป็ น 2 ประเภท คื อ วรรณกรรมลายลัก ษณ์ คื อ วรรณกรรมที่ บ ัน ทึ ก เป็ นตัว หนัง สื อ และ
วรรณกรรมมุ ข ปาฐะ อัน ได้แก่ ว รรณกรรมที่ เ ล่ า ด้ว ยปาก ไม่ ไ ด้จ ดบัน ทึ ก ด้ว ยเหตุ น้ ี วรรณกรรมจึ ง มี
ความหมายครอบคลุมกว้างถึ งประวัติ นิ ทาน ตานาน เรื่ องเล่า เรื่ องขาขัน เรื่ องสั้น นวนิ ยาย บทเพลง คาคม
เป็ นต้น (ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์, 2525, หน้า 25) ซึ่ งหากพิจารณาการให้ความหมายของวรรณกรรมในแต่ละ
ยุคสมัยก็แตกต่างกันไป เช่ น ในครึ่ งหลังศตวรรษที่ 15 การให้ความหมายของวรรณกรรมนั้นว่าหมายถึ ง
ความหมายของตัวอักษร (Aguiar e Silva, 2011, p. 3) ในขณะที่ศตวรรษที่ 18 ความหมายของวรรณกรรมมี
ขอบเขตที่กว้างขวางออกไปว่าวรรณกรรมเป็ นสื่ อที่แสดงออกถึงความรู ้สึกของผูค้ น (Abrams, 1989, p. 3)
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ส่ วนวรรณกรรมในยุค ศตวรรษที่ 21 อันเป็ นยุคปั จจุ บนั นั้นวรรณกรรมมัก จะนาไปยึดโยงกับวาทกรรม
(discourse) ในรู ปแบบต่างๆ อันเป็ นเรื่ องของการประกอบสร้ างทางประวัติศาสตร์ สังคมและแง่มุมต่าง ๆ
ของผูค้ น (Baleiro, 2011, p. 87)ในแง่ มุมนี้ วรรณกรรมมุ่ง เน้นเกิ ดการปะทะสัง สรรค์ก ับผูอ้ ่านและ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ เพื่อดึ งเอาประสบการณ์ ร่วมในตัวผูอ้ ่านมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผอู ้ ่านวรรณกรรม
ไม่เพียงแค่เป็ นผูร้ ับสารแต่ยงั สามารถกาหนดสารหรื อเป็ นผูร้ ่ วมเขียนสารจากวรรณกรรมขึ้นมาอีกครั้งซึ่ ง
ย่อมส่ งผลต่อการนาเสนอแง่มุมใหม่ ๆ อันเกิดจากผูอ้ ่านวรรณกรรม งานวรรณกรรม กับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมนั้น ดังนั้นสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมตลอดจนเนื้ อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจย่อมเชิ ญชวน
ให้นกั ท่องเที่ยวหรื อผูอ้ ่านวรรณกรรมหยิบเอาวรรณกรรมนั้นขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่ งหรื อเดินทางไปเยี่ยมชม
พื้นที่ในวรรณกรรมซึ่ งย่อมส่ งผลให้วรรณกรรมเรื่ องนั้น สถานที่ในวรรณกรรมตลอดจนตัวผูอ้ ่านเติมเต็มให้
งานวรรณกรรมนั้นทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
การท่องเที่ ยวจากวรรณกรรมปรากฏหลักฐานนับตั้งแต่ในยุคกรี ก จากงานเขี ยนของ เฮโรโดตุส
(Herodotus, 480-430 B.C) นักประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมที่มีความรู ้ ความสามารถ ทั้งวัฒนธรรม วรรณคดี
การเมือง จากการที่เฮโรโดตุส เข้าไปมีส่วนร่ วมในการต่อต้านการปกครองรัฐบาลที่กดขี่ข่มเหงประชาชน
เขาจึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศ จากเหตุน้ นั เองเขาจึงได้เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น ฟิ นิ เชีย อียิปต์
เกาะซิ ซิลี อิตาลี กรี ก ฯลฯ การเดินทางดังกล่าวทาให้เขาได้รับรู ้ถึงวิถีชีวิตของผูค้ นกลุ่มต่างๆ จากสถานที่ที่
เข้าไปสัมผัสด้วยตนเอง และได้รวบรวมเขียนเป็ นหนังสื อชื่ อ Historia (แปลว่าการค้นคว้าวิจยั ) หนังสื อ
ดังกล่าวใช้ขอ้ มูลจากทุกสิ่ งเช่ นบันทึกของนักบวช การบอกเล่าของคนทัว่ ไป การสังเกต ฯลฯ เฮโรโดตัส
เขียน Historia โดยพรรณนาและอธิ บายความ รวมทั้งการแทรกเรื่ องราวทางภูมิศาสตร์ ประเพณี ความ
เป็ นอยู่ และลักษณะของประชาชนผูอ้ าศัยในดิ นแดนต่าง ๆ ลงในหนังสื อของเขาด้วย (วาทิน ศานติ์ สันติ,
2563) การรับรู ้ถึงความแปลกใหม่ ความเก่าแก่หรื อแม้แต่สิ่งที่จินตนาการไปไม่ถึงย่อมมีเสน่ห์สาหรับผูท้ ี่ได้
อ่านงานลักษณะนี้ ของเฮโรโดตุส ในประเด็นนี้ เองที่ผูเ้ ขียนบทความเห็ นว่าภาวะโหยหาอดี ต (Nostalgia)
ของผูอ้ ่าน รวมทั้งภาวะแปลกใหม่และภาวะเหนื อจริ งของเนื้ อหาในวรรณกรรมย่อมกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านอยาก
รับรู ้รสของวรรณกรรมนั้นๆ และสามารถกระตุน้ จินตนาการต่าง ๆ ของผูอ้ ่านสามารถนาพาผูอ้ ่านเข้าสู่ โลก
แห่ งการหลี กหนี จากสภาพที่จาเจน่าเบื่อหน่ าย อันคล้ายกับคุ ณสมบัติขอ้ หนึ่ งของการท่องเที่ยวนัน่ คือการ
สร้างประสบการณ์ร่วมนัน่ เอง
ในช่ วงไม่กี่ปีมานี้ มีการกล่ าวถึ งการท่องเที่ยวสร้ างสรรค์ซ่ ึ งนับเป็ นกระแสที่สืบเนื่ องมาจากการ
ประกาศเครื อข่ า ยเมื อ งสร้ า งสรรค์ข องยูเนสโก โดยในปี พ.ศ.2547 องค์ก ารยูเนสโกเสนอโครงการ
“เครื อข่ายเมืองสร้ างสรรค์” (The Creative Cities Network) เพื่อส่ ง เสริ ม การพัฒนาด้า นอุ ต สาหกรรม
สร้ า งสรรค์ (Creative Industries) ที่ จะนาไปสู่ รูป แบบใหม่ข องความร่ วมมือในระดับนานาชาติ ในภาค
ประชาชน เอกชน สาธารณะ และประชาคม เครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก มีท้ งั หมด 7 กลุ่ม ซึ่ งเมือง
หนึ่งเมืองใดที่จะเข้าร่ วมเป็ นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ภายใต้การประกาศรับรองโดยยูเนสโกจะต้อง
เลื อกเสนอตนเองได้เพียงประเภทเดี ยวเท่านั้นจากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ (1) วรรณกรรม (Literature) (2) งาน
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หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk art) (3) งานออกแบบ (Design) (4) ดนตรี (Music) (5) อาหาร
(Gastronomy) (6) ภาพยนตร์ (Cinema) และ (7) สื่ อศิลปะ (Media Arts)
นอกจากจะมี เป้ าหมายที่ จะสนับสนุ นความร่ วมมื อระหว่างท้องถิ่ นเพื่อสร้ างสันติ ภาพและความ
ยัง่ ยืนของชุมชนในระดับนานาชาติดว้ ยการเชื่ อมโยงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว องค์การยูเนสโกได้กล่าวถึง
ความเป็ นไปได้ในการสร้างการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ (Creating New Tourism Opportunities) ที่เรี ยกว่า
การท่องเที่ยวสร้ างสรรค์ (Creative Tourism) ที่อ งค์ก ารยูเ นสโก (UNESCO) ได้ใ ห้ค วามหมายของ
การท่ อ งเที่ ย วสร้ า งสรรค์ว่า เป็ นการท่องเที่ยวที่จดั ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ การศึกษาจาก
ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับชุ มชน ตลอดจนการมีส่วนร่ วมและการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชน ผ่านประสบการณ์อนั เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทั้งในส่ วนที่จบั ต้องได้ (Tangible Cultural) และที่เป็ น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural) (อ้างถึงใน องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน, 2557)
วรรณกรรมกับการดัดแปลงเพือ่ การท่องเทีย่ ว
เมื่อทราบถึงนิ ยามของวรรณกรรม การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ขา้ งต้น คาถามต่อมา
คือเมื่อความหมายของวรรณกรรมนั้นกว้างขวางมากแล้ววรรณกรรมประเภทไหนหรื อวรรณกรรมชนิ ดใด
จะถู กนามาใช้เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว แน่ นอนว่าวรรณกรรมที่โดดเด่ นในพื้นที่น้ันหรื อวรรณกรรมที่
ได้ รับการยกย่ องเป็ นวรรณคดีที่ร้ ู จักกันอย่ างแพร่ หลายมักจะถู กนามาดัดแปลงเพื่อการท่ องเที่ยว ดังเช่ น
แนวคิดการใช้วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (literary tourism) ของ Mike Robinson and Hans Christian
Andersen (อ้างถึงในอมรรัตน์ เปี่ ยมดนตรี และศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ , 2558) คือ การใช้ขอ้ มูลของกวีหรื อนัก
ประพันธ์ สถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็ นของแท้และดั้งเดิม ตัวละครหรื อตัวเอกของเรื่ องซึ่ งมี
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลายและวัฒนธรรมประเพณี ที่ปรากฏในวรรณกรรมเป็ นทรัพยากรเพื่อการ
ท่องเที่ยว ซึ่ งหากพิจารณาสังคมไทยซึ่ งเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม ดังนั้นในแต่ละพื้นที่หรื อแต่ละชุ มชนใน
สังคมไทยล้วนมีเรื่ องเล่านิ ทาน ตานาน รวมทั้งประวัติศาสตร์ ของชุ มชนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มคน
ในพื้นที่เช่นกัน
สาหรับสังคมไทย วรรณกรรมที่นบั ว่าโดดเด่นนั้นมีอยูส่ องประเภทคือ วรรณกรรมสาคัญของชาติ
อัน ได้แก่ วรรณกรรมที่ ไ ด้รั บ การยกย่อ งให้เ ป็ นวรรณคดี ข องชาติ อี ก ประเภทหนึ่ ง คื อวรรณกรรมของ
ชาวบ้านหรื อวรรณกรรมพื้นบ้านที่กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
พื้นบ้านว่าเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เป็ นสมบัติอนั ล้ าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม
และสื บทอดมาถึงลูกหลาน รุ่ นต่อรุ่ น โดยวรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยูใ่ นวิถีชีวิต
ชาวบ้าน โดยครอบคลุ มทั้งวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ ง
ประเภทของวรรณกรรมพื้ นบ้าน อาทิ นิ ท านพื้ นบ้าน ประวัติศ าสตร์ บ อกเล่ า บทสวดหรื อบทกล่ า วใน
พิธีกรรม บทร้องพื้นบ้าน สานวน ปริ ศนาคาทาย ตารา (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม, 2561)
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เหล่ านี้ ก็นบั เป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญเพื่อดัดแปลงใช้ในการท่องเที่ ยว อย่างไรก็ตามการดัดแปลงทรัพยากร
วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยวต้องคานึ งถึงการบริ หารจัดการท่องเที่ยวอันเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ดังนั้นลาพังเพียงแค่เนื้ อหาของวรรณกรรมอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอ จาเป็ นต้องใช้
วิธีการทางด้านการตลาดและการสื่ อสารเพื่อเหมาะสมกับผูค้ นยุคปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาความ
เข้าใจองค์ประกอบของเรื่ องเล่าคือโครงเรื่ อง กลวิธีการเล่าเรื่ อง ตัวละคร ฉาก และแนวคิด (อิราวดี ไตลังคะ,
2543) และนาเอาหลักการของศิลปะการเล่าเรื่ องราว (storytelling) ที่ตอ้ งเข้าใจเรื่ อง เข้าใจวิธีการสื่ อสารและ
เข้าใจกลุ่มเป้ าหมายมาดัดแปลงใช้ประโยชน์
แนวโน้ มวรรณกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวโน้มวรรณกรรมกับการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในอนาคตคือการสร้ างประสบการณ์ ให้กบั
นักท่องเที่ยวโดยดัดแปลงมาจากวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉาก แนวคิดและอนุ ภาค
(ส่ วนที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอในวรรณกรรม) ของวรรณกรรม นอกจากนี้ วรรณกรรมที่นามาดัดแปลงใช้เพื่อ
การท่องเที่ยวควรผ่านการวิเคราะห์จากแนวคิดสัมพันธบท (Intertextuality) คือการวิเคราะห์วรรณกรรมใน
แง่ของการมองหาความเชื่ อมโยง ตลอดจนอิทธิ พลที่ส่งทอดถึ งกัน ในลักษณะของ "สหวิทยาการ" (พิเชฐ
แสงทอง, 2555, หน้า 261) รวมทั้งพิจารณาดัดแปลงตามบริ บททางสังคมวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นไปตามการสื่ อ
ความหมายของวรรณกรรมในศตวรรษที่ 21 นั่นคื อมุ่งนาวรรณกรรมนั้นมาตี ความและวิเคราะห์ ร่วมกับ
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและการประกอบสร้างทางสังคม จนอาจกลายเป็ นวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมท่ องเทีย่ วตามรอยวรรณกรรมหรือพืน้ ทีข่ องผู้สร้ างสรรค์ วรรณกรรมนั้น
เช่ น การตามรอยวรรณกรรมพระราชนิพนธ์ “ไกลบ้ าน” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ซึ่ งเป็ นวรรณคดีร้อยแก้วประเภทจดหมายจานวน 43 ฉบับ แต่ละฉบับจะรวมพระราช
บันทึ กรายวันหลายฉบับ เช่ น พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 รวมพระราชบันทึ ก 8 คื น เป็ นต้น รวมเป็ น
พระราชบันทึก 225 คืน ในพระราชหัตถเลขา ทรงเรี ยกสมเด็จฯ เจ้าฟ้ านิ ภานภดลว่า “หญิงน้อย” และลง
พระนามพระองค์ว่า “จุฬ าลงกรณ์ ป.ร.” จุ ดเด่ นของหนังสื อไกลบ้านจึ ง อยู่ที่พ ระราชดาริ และพระราช
วิจารณ์ต่อสิ่ งต่าง ๆ ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรป ซึ่ งโดยมากจะทรงเปรี ยบโยงกับสิ่ งที่มีอยู่ในเมืองไทย
(ฐานข้อมูลศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร, 2562) จากวรรณกรรมดังกล่าวจึงมีการท่องเที่ยวตามเส้นทางดังกล่าว
อาทิเช่นเดิ นทางไปยัง นอร์ ธเคป นอร์ เวย์ ประเทศนอร์ เวย์ โดยเมื่อปี พ.ศ.2450 ขณะที่เรื อพระที่นงั่ มุ่งหน้า
ไปยังนอร์ ธเคป นอร์ เวย์ ได้ทอดพระเนตรเห็ นพระอาทิ ตย์เที่ ยงคื นนับเป็ นคนไทยกลุ่ มแรกที่ ได้เห็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกประจัก ษ์แก่ ตาทัว่ หน้ากัน ในคื นวันที่ 10 กรกฎาคม 2450 ทรงถ่ ายรู ปได้เพีย ง 4 รู ป
พระอาทิตย์ก็กลับเข้าไปในเมฆหมอก หรื อตามรอยพระบาท รัชกาลที่ 5 ในดินแดนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
เชื่ อมต่อกับโมนาโคและอิตาลี เรี ยกว่า “โค๊ทดาซู ” ณ เมืองซานเรโม ซึ่ งเป็ นเมืองตากอากาศริ มชายฝั่งทะเล
เมดิเตอร์ เรเนี ยน ณ เมืองซานโรเม่ รัชกาลที่ 5 ทรงเลือกประทับ “วิลลา โนเบล” เป็ นเวลา 16 คืนเพื่อรักษา
พระวรกาย โดยเชิญแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงในด้านต่างๆ เข้ามาถวายการรักษา ขณะประทับอยูท่ ี่เมืองชานเรโม ท่าน
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ไม่เพียงแต่พกั ผ่อนพระวรกายเท่านั้น แต่ ยงั คงแสวงหาหนทางการพัฒนาและการจัดการบ้า นเมื องของ
ชาวตะวันตกเพื่ อไปปรั บ ใช้ก ับ สยามประเทศด้วย นอกจากนี้ ยัง ว่า จ้า ง จิ ตรกรชั้นแนวหน้า ของ ยุ โรป
มองซิ เออร์ คาโรรุ ส ดูรองค์ที่มีผลงานโดดเด่นในการวาด ภาพเหมือนของพระมหากษัตริ ย ์ และ มหาเศรษฐี
ในยุโรป เพื่อแสดงให้ถึง พระราชนิ ยมในด้านศิลปะของพระองค์ และ ใช้ศิลปะเป็ นสะพานเชื่ อมสยามกับ
ยุโรป และความสนพระทัยในเรื่ องศิลปะตะวันตกของรัชกาลที่ 5 ยังสะท้อนผ่าน สถาปั ตยกรรม ต่าง ๆ ที่
พระองค์นารู ปแบบของตะวันตกมาสร้างสรรค์ เช่ น พระที่นงั่ อัมพรสถาน พระที่นงั่ อนันตสมาคม และวัด
นิเวศน์ธรรมประวัติเป็ นต้น
กิจกรรมท่ องเที่ยวตามรอยวรรณกรรม “ผีเสื้อและดอกไม้ ” (ผีเสื้ อและดอกไม้ ได้รับยกย่องว่าเป็ น
วรรณกรรมเยาวชนที่ มี คุ ณค่ า ที่ สุ ด เล่ ม หนึ่ ง ของไทย เป็ นวรรณกรรมแห่ ง ชาติ คัดเลื อกโดยกระทรวง
วัฒนธรรม ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสื อแห่ งชาติ พ.ศ. 2521 ได้รับเลือกเป็ นหนังสื อดีที่เด็กและ
เยาวชนไทยควรอ่าน 1 ใน 100 เล่ม ในโครงการวิจยั ของ สกว. ได้รับเลือกเป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิ การ รวมถึงมีการแปลเป็ นภาษาญี่ปุ่น จีน และมลายู ) หนังสื อ
เรื่ องนี้ ถูกนาไปทาเป็ นภาพยนตร์ กากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท ได้รางวัลตุ๊กตาทองถึง 7 ตัว ใน พ.ศ. 2528
และได้รางวัลภาพยนตร์ นานาชาติยอดเยี่ยมจากฮาวาย รวมถึงนาไปทาเป็ นละครโทรทัศน์ทางสถานี ไทย
พีบีเอสด้วย ผีเสื้ อและดอกไม้ เป็ นเรื่ องราวของ “ฮูยนั ” เด็กชายมุสลิมวัย 13 ปี ที่ตอ้ งช่วยครอบครัวหารายได้
ด้วยการขายไอศกรี มแท่งและลักลอบขนสิ นค้าข้ามแดน กับ “มิมปี ” เพื่อนร่ วมชั้นของ “ฮูยนั ” ที่ตอ้ งช่วยแม่
ขายของบนรถไฟเช่ นกัน เรื่ องนี้ มีฉากเป็ นชุ มชนมุ สลิ มที่ ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆ แต่แนวคิ ดสาคัญคื อ
มิตรภาพ ความฝัน ความงดงาม และความหมายของชีวติ
ผูจ้ ดั เส้นทางท่องเที่ยว “ตามรอยวรรณกรรมผีเสื้ อและดอกไม้” คือ เว็บไซต์ The Cloud (The Cloud
Journey, 2562) ซึ่ งผูจ้ ดั งานไม่เพียงแค่นาชมสถานที่ในวรรณกรรมคือจังหวัดสงขลา แต่เพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ส่งเสริ มให้มีการ “อ่านใหม่” หรื อ “ทบทวน” วรรณกรรมดังกล่าวอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมที่มี
ผูเ้ ขียนวรรณกรรมเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งวรรณกรรมดังกล่าว ผูเ้ ขียนคือ มกุฏ อรฤดี เขียนต้นฉบับหนังสื อ
เล่มนี้จบเมื่อเดือนมิถุนายน 2518 ดังนั้นในปี 2562 ในวาระครบ 44 ปี The Cloud จึงจัดกิจกรรมให้ผเู ้ ขียนคือ
มกุฏ อรฤดี พาผูอ้ ่านเดินทางไปเยือนจังหวัดสงขลา เพื่อตามรอยเรื่ องราวในหนังสื อเล่มนี้ ระหว่างวันที่ 29
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ เขตตัวเมื องเก่ าในอาเภอเมื องสงขลา และอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
การเดินทางครั้งนี้มีความพิเศษ 5 อย่าง คือ (1) ล้อมวงฟังผูเ้ ขียนเล่าเรื่ องชีวติ ในวัยเยาว์ซ่ ึ งเป็ นพื้นที่ซ่ ึ งปรากฎ
ในวรรณกรรม “ผีเสื้ อและดอกไม้” (2) ฉายหนังเรื่ องผีเสื้ อและดอกไม้ (พ.ศ. 2528) (3) ตามรอยเส้นทางและ
สถานที่ซ่ ึ งปรากฏในวรรณกรรม “ผีเสื้ อและดอกไม้” (4) ล้อมวงฟั งนักเขียนเล่าเรื่ องสานักพิมพ์ผีเสื้ อ (ซึ่ ง
เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์วรรณกรรมผีเสื้ อและดอกไม้) และ (5) เล่าถึงวรรณกรรม “ผีเสื้ อและดอกไม้” ฉบับพิเศษ
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2. การสร้ างประสบการณ์ร่วมในการรับประทานอาหารทีป่ รากฏในวรรณกรรม
สาหรั บสังคมไทย ประสบการณ์ ร่วมที่ เห็ นอย่างชัดเจนคื อ การรั บประทานอาหารที่ ปรากฏใน
วรรณกรรมเพราะวัฒนธรรมอาหารของไทยมีความโดดเด่นเป็ นพื้นฐานและได้รับการยอมรับไปทัว่ โลกทั้ง
อาหารของผูค้ นทัว่ ไปและอาหารที่เป็ นตารับชาววัง และยิ่งหากมีการนาเอาอาหารนั้นมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วรรณกรรมย่อมส่ งผลให้การรับประทานอาหารนั้นคือการสร้างประสบการณ์ร่วมกับวรรณกรรม
อาทิ เช่ น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต จัดกิ จกรรมท่องเที่ ยว “ตามรอยกาพย์เห่ ชมเครื่ องคาว-หวาน
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ” ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 (BROADMIND
CO.,LTD, 2561) เนื่ องจากว่า กาพย์เห่ ชมเครื่ องคาว-หวาน สะท้อนให้เห็นความประณี ต ละเอียดอ่อนของ
ชนชาติ ไ ทยที่ บรรจงประดิ ดประดอยอาหารนานาชนิ ดและสะท้อนความเป็ นอยู่ข องคนไทยในสมัยต้น
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้อย่างเด่นชัด ซึ่ งบทเห่ แบ่งเป็ นชมเครื่ องคาว ชมผลไม้และชมเครื่ องหวาน และเมื่อจัด
เส้นทางการท่องเที่ยวจึงใช้พ้นื ที่ของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ
หรื ออุทยาน ร.2 (กาพย์เห่ชมเครื่ องคาว – หวานเป็ นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2) เป็ นพื้นที่หลักของการจัด
เส้นทางครั้งนี้ ทั้งนี้ พ้ืนที่อุทยาน ร.2 มีความโดดเด่นคือมี“เรื อนไทยหมู่ 5 หลัง” อันเป็ นเรื อนไทยภาคกลาง
อันงดงาม และได้รับการดัดแปลงเป็ นพิ พิธภัณฑ์วิถีไ ทยต้นกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ โดยแบ่ งออกเป็ น “เรื อน
กลาง” (เรื อนประธาน) ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้องพระ ห้องนอนห้องนวดประคบ
และห้องแต่งตัวที่จาลองให้เห็ นถึงวิถีชีวิตของหญิงไทยในสมัยต้นกรุ ง อีกทั้งยังจัดแสดงศิลปวัตถุ สมัยต้น
รั ตนโกสิ นทร์ ใ นยุค รั ช กาลที่ 2 อาทิ เครื่ องถ้วยเบญจรงค์ ส่ วนด้า นนอกจัดแสดงเกี่ ยวกับ ส ารั บ กับ ข้า ว
คาวหวานตามบทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย ได้แก่ เครื่ องคาว อาทิมสั มัน่
เนื้อ แกงเทโพ ก้อยกุง้ หลน เป็ นต้น และเครื่ องหวาน ได้แก่ ลูกตาลเชื่ อม ลูกชิ ดลอยแก้ว ข้าวเหนี ยวมะม่วง
เป็ นต้น บริ เวณด้านหน้าอุทยาน ร.2 ยังมีพิพิธภัณฑ์ขนมไทยภายในเรื อนไม้โบราณอายุกว่า 100 ปี ชื่ อเรื อน
“อาศรมศึกษา” จัดแสดงขนมไทยจาลองและอาหารตามบทพระราชนิพนธ์ “กาพย์เห่ ชมเครื่ องคาวหวาน”
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่กล่าวถึงชื่ออาหารคาว 15 ชนิด อาหารหวาน 15 ชนิ ดและขนม
ประเภทต่างๆ กว่า 100 ชนิ ด รวมไปถึ งเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาขนม เช่น กระต่ายขูดมะพร้ าวรู ปแบบ
ต่าง ๆ ปั จจุบนั มีการจัดงาน “เที่ยวอุทยาน ร.2” ทุกปี ซึ่ งงานอุทยาน ร.2 มีแนวคิดคือ “เที่ยวงานอุทยาน ร.2
ดูโขน ละคร ชิมอาหารชาววัง ” โดยมีการแสดงสาคัญคือ การแสดงโขนเรื่ องรามเกียรติ์ (พระราชนิ พนธ์ใน
รัชกาลที่ 2) และละครในบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ นอกจากนี้ ภายในงานก็มีท้ งั การสาธิ ตและจาหน่าย
อาหารคาวหวานตารับชาววังของราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย เช่น มัสมัน่ ทองพลุ
ม้าฮ่อ มะปรางริ้ ว ฯลฯ
ย่อหน้าข้างต้นนั้นเป็ นการจัดกิ จกรรมท่องเที่ ยวตามรอยอาหารชาววัง ส่ วนตารั บชาวบ้าน เช่ น
“แกงหอยขม” จากวรรณกรรม “กลิ่ นกาสะลอง” ที่มีการนามาทาเป็ นละครโทรทัศน์ทางสถานี โทรทัศน์
สี ช่อง 3 เมื่อปี 2562 ก็ทาให้มีคนรู ้ จกั “แกงหอย” ตามแบบล้านนามากขึ้น เนื่ องจากวรรณกรรมดังกล่าว
นาเอาอาหารพื้นบ้านภาคเหนื อดังกล่ าวมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงออกถึ งนิ สัยใจคอของตัวละคร คื อ
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“กาสะลอง” และ “ซ้องปี บ” เมื่อแฝดผูน้ อ้ งคือซ้องปี บ อยากกิน “แกงหอย” แต่พี่สาวคือ “กาสะลอง” ผูร้ ับ
หน้าที่ทาอาหารในบ้าน ไม่อยากทาเพราะกลัวบาปกรรมเนื่ องจากเป็ นวันโกนหรื อวันก่อนวันพระ จนนาซึ่ ง
การตบตีบีบบังคับให้พี่สาวทาอาหารดังกล่าว ทั้งนี้ ธรรมเนี ยมอาหารภาคเหนื อแต่โบราณชาวล้านนาหรื อ
ผูค้ นที่อยูท่ างภาคเหนือนิยมหาอาหารจากธรรมชาติ พืชผักจากป่ าสู ง หรื อหาปลา ปู หอยจากท้องนา หอยขม
ซึ่ งเป็ นหอยน้ าจืดที่อาศัยอยูต่ ามแหล่งน้ าหรื อท้องนาเช่นเดียวกับสัตว์น้ าชนิดอื่น แต่ชาวล้านนาไม่นิยมนามา
ทาอาหารเนื่ องจากมีความเชื่ อกับหอยขมว่าจะนาสิ่ งไม่ดีมาสู่ ครัวเรื อน อย่างไรก็ตามเมื่อละคร “กลิ่นกาสะ
ลอง” ฉายภาพตามที่ผเู ้ ขียนวรรณกรรมดังกล่าวเขียนถึ งอาหารชนิ ดนี้ ไว้ ทาให้ร้านอาหารทาอาหารชนิ ดนี้
ออกมาวางขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อนักท่องเที่ ยวเดิ นทางไปเชี ยงใหม่ก็มกั จะเสาะหาอาหารชนิ ดนี้ ม า
รับประทาน
เช่นเดี ยวกับที่ “สี มนั ตรารี สอร์ ต” บ้านพักสไตล์ลา้ นนา และคาเฟ่ กึ่ งพิพิธภัณฑ์ อดีตบ้านพักนาย
ไปรษณี ยห์ ลังแรกในมณฑลพายัพ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2453 แต่เดิมตั้งอยูท่ ี่ทาการไปรษณี ยแ์ ม่ปิง ทางตระกูลสี
มันตรา ได้ประมูลบ้านหลังนี้ ไว้แล้วย้ายมาที่อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชี ยงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยยังคง
รู ป แบบตัวบ้า นไว้ ปรั บ เปลี่ ย นแค่ แบบหลัง คาให้ส วยงามเป็ นทรงล้า นนาแล้วดัดแปลงเป็ นบ้า นพัก กึ่ ง
พิพิธภัณฑ์ และเมื่อ “สี มนั ตรารี สอร์ ต” ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครกลิ่นกาสะลอง ทาให้
“สี มนั ตรารี สอร์ต” มีเมนูอาหารคือ “แกงหอย” เพิ่มเข้าไปในสารับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
วิธีการดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว สองวิธีขา้ งต้น คือ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอย
วรรณกรรมหรื อพื้นที่ของผูส้ ร้างสรรค์วรรณกรรมนั้นและ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์
ร่ วมในการรั บ ประทานอาหารที่ ป รากฏในวรรณกรรม ปรากฎในสังคมไทยเป็ นจานวนมาก เนื่ องจาก
วัฒนธรรมไทยมีความโดดเด่นอันเนื่ องมาจากการเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม จึ่งส่ งผลต่อการมีวฒั นธรรมที่
หลากหลายซึ่ งล้วนเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญในการนามาเขียนหรื อเล่าเป็ นวรรณกรรมรู ปแบบต่างๆ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ เองนับเป็ นทรัพยากรสาคัญของการจัดกิ จกรรมดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่ นกัน ขณะที่วิธีการสองแบบแรกนี้ คือการหยิบจับเนื้ อหาในวรรณกรรมมาขยายความเป็ น
กิจกรรมและสร้างประสบการร่ วมทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิ งอาหารถือเป็ นการท่องเที่ยว
รู ปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ยวทางเลือกและเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่เป็ นรู ปแบบเฉพาะ ซึ่ งในปั จจุบนั มี
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิ งอาหารและส่ งผลให้แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิ งอาหารได้รับความนิ ยม
เพิ่มมากขึ้น เช่นการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ที่ผคู ้ นใส่ ใจการท่องเที่ยวที่มีเรื่ องราวมากขึ้น กระแส
การท่องเที่ยวยัง่ ยืนที่เพิ่มมากขึ้น การแสวงหาความเป็ นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ที่ ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า ถึ ง ข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วได้ง่ า ย และแรงจู ง ใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสนใจ
หลากหลาย อันส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวนิ ยมเดิ นทางท่องเที่ยวเชิ งอาหารมากยิ่งขึ้น (เบญจมาภรณ์ ชานาญฉา,
2561, หน้า 114-115) ซึ่ งเมื่อนามาเชื่ อมโยงกับเรื่ องราวของอาหารในวรรณกรรม การท่องเที่ยวเชิ งอาหาร
ย่อมมีเรื่ องราวหรื อเนื้อหาที่น่าสนใจยิง่ ขึ้น
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3. การสร้ างประสบการณ์ ร่วมเมื่อย้ อนวันเวลากลับไปในฉากของวรรณกรรมโดยการสร้ างสถานที่
หรือภูมิทศั น์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วโดยจาลองมาจากวรรณกรรมที่โดดเด่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศแบบ
ดั้ง เดิ ม ที่ ผูค้ นยุ ค ปั จ จุ บ ัน ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ อ ัน เป็ นภาวะหวนระลึ ก อดี ต (NOSTALGIA) คื อ ผูค้ น
ในสมัยนี้ จะไม่สามารถจิ นตนาการไปถึ งโลกวันข้า งหน้าได้อีก เนื่ องจากสัง คมผ่านพ้นยุค สมัย โมเดิ ร์น
มาแล้ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เครื่ องใช้สอยในชี วิตประจาวันมาถึงจุดสู งสุ ดของการพัฒนาให้
ชี วิตมีความสะดวกสบาย งานศิลปะ ประเพณี โบราณสถาน อาคารสถาปั ตยกรรม ไม่มีอะไรใหม่กว่านี้
ไปอีกแล้ว (นอกจากเอาของเก่าผสมของใหม่) จึงทาให้มนุ ษย์สมัยหลังใหม่ เริ่ มคิดถึ งอดี ตที่เคยผ่านพ้นมา
และมองหาคุ ณค่า ความทรงจาบางอย่างที่ อยู่ในอดี ต (เพราะตนเองผ่านพ้นมา จากคนรุ่ นแต่ละรุ่ น และ
สิ่ งของ ร่ อยรอยของอดี ตยังปรากฏให้เห็นให้ทราบ) การหวนระลึ กอดี ตจึงกลายเป็ นภาวะหนึ่ งที่เกิดขึ้นกับ
คนรุ่ นโพสต์โมเดิ ร์น อันเป็ นสภาวะที่ “ผูร้ ั บสาร/ผูด้ ู /ผูช้ ม” กลับ ไปสู่ การคิ ดถึ ง ซึ ม ซับ ระลึ ก นึ ก ถึ ง
เหตุ ก ารณ์ ใ นวัย อดี ต ซึ่ ง เคยพบเจอ ประสบการณ์ น้ นั ผ่า นโลกจริ ง หรื อผ่า นจากโลกสื่ อ เช่ น โทรทัศ น์
นวนิยาย คาเล่า นิทาน ตานานหรื อการเดินท่องชมโบราณสถานที่ต่าง ๆ จากนั้นมีความต้องการที่จะเข้าไปมี
ประสบการณ์ น้ นั ๆในเชิ งความทรงจา/การจาลองขึ้ นมาใหม่ ตัวอย่างเช่ น การจัดสร้ างสถานที่ ท่องเที่ ยว
ตลาดน้ าขวัญเรี ยม ตามชื่ อของตัวละครเอกในนิ ยายเรื่ อง “แผลเก่า” ภูมิทศั น์ที่ตลาดแห่ งนี้ จดั ตั้งขึ้นคือสอง
ฝั่งคลองแสนแสบซึ่ งเป็ นฉากในนิ ยายเรื่ องข้างต้น ทั้งนี้ ตลาดน้ าขวัญเรี ยม เชื่ อมสองฝั่งคลองของวัดบาเพ็ญ
เหนื อ ซอยเสรี ไ ทย 60 เขตมี นบุ รี กรุ ง เทพมหานคร กับ วัดบางเพ็ง ใต้ ซอยรามค าแหง 185 เขตมี นบุ รี
กรุ งเทพมหานคร ทั้งยังจัดทาจุดหมายตา (Landmark) คือ สะพานเรื อและกองเรื อโบราณ และทาสัญลักษณ์
(Mascot) ของตลาดเป็ นรู ปปั้ น “ขวัญ” และ “เรี ยม” ตัวละครเอกในนิยาย “แผลเก่า” ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ
มากมาย เช่ นการตักบาตรพระทางเรื อ การแสดงศิ ลปวัฒนธรรม และงานประเพณี ทางน้ า ฯลฯ อันเป็ น
สภาวะ “จาลอง” (simulation) ที่ผเู ้ สพสร้างขึ้นมาเพื่อจาลองความเสมือนจริ ง (hyperreality) ผ่านตัวละครที่
พาผูช้ มเข้าสู่ โลกจาลอง (simulation) ที่ไม่สามารถเป็ นจริ งได้ในปั จจุบนั แต่ผ่านการประกอบสร้างของสื่ อ
(นวนิยาย ละคร เพลง โฆษณา) เป็ นการสร้างความเป็ นจริ งขึ้นมา (ธาม เชื้อสถาปนิก, 2561ข)
4. การนาเอาแก่นหรือแนวคิดของวรรณกรรมมาขยายความเป็ นการท่องเทีย่ ว
เช่ น การตามรอยอุ ดมการณ์ ป ระชาธิ ป ไตยในปารี สจากวรรณกรรมการเมื องในยุ ค ก่ อนการ
เปลี่ ยนแปลงการปกครองของไทย อาทิ การท่ อ งเที่ ย วตามรอยคาเฟ่ ที่ ค ณะราษฎรชุ ม นุ ม ในปารี ส ซึ่ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของคนหนุ่มสาวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสั งคมในวรรณกรรม Les Misérables (ได้รับ
การยกย่องให้เป็ นวรรณกรรมหนึ่ งเล่ มสาคัญที่ สุดของฝรั่ งเศสในศตวรรษที่ 19) จากข้อเขี ยนของศิ ลปิ น
นักเขียน “นักรบ มูลมานัส” (2560, Read the Cloud) ที่วา่
นอกจากความสว่ างไสวที่ มองเห็นได้ ด้วยสายตาแล้ ว ปารี สยังได้ ชื่อว่ าเป็ นเมืองที่ จุดไฟ
ส่ องสว่ างทั้งในสมองและจิตใจ เนื่องจากเป็ นบ้ านเกิดของปั ญญาความคิ ดหลายสาขาตั้งแต่ อดีตกาล
กลิ่นหอมรั ญจวนของนา้ หอมชโลมเมืองให้ รื่นรมย์ คลอเคล้ าไปกับอวลไออุดมการณ์ ทางการเมือง
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และการปฏิ วัติ สานึ กของ “เสรี ภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” (Liberté, Égalité, Fraternité-คาขวัญ
ประจาชาติฝรั่ งเศส) ล่ องลอยอยู่ในบรรยากาศ กระตุ้นให้ แรงบันดาลใจแห่ งประชาธิ ปไตยของไทย
กาเนิ ดขึ น้ ที่ มหานครแห่ งนี ้เมื่ อ 90 ปี ก่ อน...การประชุ มของคณะราษฎรทาให้ เรานึ กถึ งมาริ อุส
(แสดงโดย Eddie Redmayne) พระเอกของเรื่ องกั บแก๊ งหนุ่มนัก ปฏิ วัติ ซึ่ งเป็ นคนหนุ่มจาก
หลากหลายสาขา แต่ มีอุดมการณ์ ร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ยคุ สมัยใหม่
5. การสร้ างวรรณกรรมขึน้ มาใหม่ โดยมีการกาหนดแนวคิดเพือ่ ส่ งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การสร้าง
ซีรีส์ความร่ วมมือระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศสเปนแล้วออกอากาศไปทัว่ โลกผ่าน Netflixs (เว็บไซต์
สตีมมิ่งยอดนิ ยมจากอเมริ กาที่เริ่ มปรับเปลี่ ยนจากธุ รกิ จเช่ าดี วีดีภาพยนตร์ ที่มองการณ์ ไกลแล้วปรับเข้าสู่
สตีมมิ่งโดยการเช่ารับชมภาพยนตร์ ผา่ นทางเว็บไซต์โดยเรี ยกเก็บเงินสมาชิ กเป็ นรายเดือน) เรื่ อง “Memories
of the Alhambra” ในปี 2562 โดยนาชื่อมาจากเพลง Memories of Alhambra ซึ่ งเป็ นเพลงกีตาร์ คลาสสิ คที่มี
ชื่ อเสี ยงไปทัว่ โลก ของศิลปิ น Francisco Tárrega (21 พฤศจิกายน 1852 – 15 ธันวาคม 1909 : นักแต่งเพลง
และนักกีตาร์ คลาสสิ คยุคโรแมนติค) โดยนาเอา “ตานานแห่ งวิหาร Alhambra” (ที่เกี่ยวกับประตูแห่ งความ
ยุติธรรมและกุญแจแห่ งสรวงสรรค์”) อนุ ภาคเรื่ อง “เวทมนตร์ ” และ “นักรบชนชาติมวั ร์ ” “นักรบโบราณ
เกาหลี”มาผสมผสานเป็ นเนื้อหาในการดาเนินเรื่ องของตัวละครหลักในโลกยุคปั จจุบนั ที่มีบทบาทโดยได้รับ
อิทธิ พลจากการเล่นเกมเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่ งความจริ ง (Augmented Reality: AR) ในโลก
สมัยใหม่ แล้วใช้ฉากเป็ นสถานที่สาคัญของเมือง Granada (เมืองท่องเที่ยวของสเปน) และSeoul (เมืองหลวง
ของเกาหลี)
การออกแบบวรรณกรรมซี รีส์ดงั กล่าวคื อการผสมผสานมรดกวัฒนธรรมที่ จบั ต้องได้ (Tangible
Cultural) กับภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural) มรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้คือ คือ
สถาปั ตยกรรมหลัก ได้แก่พระราชวัง Alhambra สถาปั ตยกรรมรอง เช่ น สถานี รถไฟ กลุ่มอาคารดั้งเดิม ภูมิทศั น์
จัตุรัสเมืองและอนุ สรณ์สถานและรู ปปั้ นนักรบ-นักปราชญ์ ย่านการค้า ย่านช้อปปิ้ งของเมือง Granada และ
เมือง Seoul ส่ วนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือ เพลง Memories of Alhambra และตานานความเชื่อของ
ชาวมัวส์ ในสเปน แต่เพื่อสื่ อสารกับผูค้ นยุคปั จจุ บนั จึ งได้นาเอาเกม AR มาเป็ นวิธีการดาเนิ นเรื่ องโดยให้
ตัวละครมีวถิ ีชีวติ ปั จจุบนั ท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในโลกโบราณและโลกร่ วมสมัยดังกล่าว
สาหรับประเทศไทย ในปี 2562 รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จดั ทาโครงการประกวดและ
พัฒนาบทภาพยนตร์ และบทละครโทรทัศน์ ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม ที่ สามารถ
นาไปต่อยอดการผลิ ตเป็ นผลงานสื่ อสร้ างสรรค์ที่สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการท่องเที่ ยวของประเทศไทย โดยเชิ ญ ผูแ้ ทนสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ สมาคม
ผูก้ ากับ ภาพยนตร์ ไ ทย นัก เขี ย นบท ผูบ้ ริ ห ารและผูเ้ กี่ ย วข้อ งเข้า ร่ ว ม และทุ ก ฝ่ ายเห็ น ชอบร่ ว มกัน ถึ ง
ความส าคัญ ของการผลิ ต ผู ้เ ขี ย นบทละครโทรทัศ น์ และบทภาพยนตร์ ส่ ง เสริ มประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ปลุกจิตสานึ กความเป็ นไทย สิ่ งดีงาม รวมไปถึง
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ศิลปะ วิถีชีวิตประเพณี ทอ้ งถิ่นของแต่ละภูมิภาค เพื่อนาเสนอผ่านละครและภาพยนตร์ ได้อย่างทันสมัยและ
เข้าถึงผูช้ มได้กว้างขวาง
6. การผลักดันให้ ได้ รับการรั บรองเป็ นเครือข่ ายเมืองสร้ างสรรค์ (ด้ านวรรณกรรม) จาก UNESCO
(UNESCO Creative Cities Network – UCCN) UNESCO (องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรื อยูเนสโก) เครื อข่ายเมืองสร้ างสรรค์ขององค์การยูเนสโกเป็ นอี กหนึ่ งโครงการใหญ่ที่
ยูเนสโกดาเนิ นงานควบคู่กบั การประกาศแหล่งมรดกทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ของโลก โดยเริ่ มมา
ตั้งแต่ปี 2547 โดยพิจารณาเมืองที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาการมีส่วนร่ วมและขับเคลื่อนการดาเนิ นงานของ
เครื อข่ายในระดับสากล สร้ างโอกาสให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ ระหว่างเมืองสมาชิ ก
นาไปสู่ การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่ ความ
ร่ วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน เอกชน และสาธารณะ
ข้อมูลเมื่อธันวาคม 2562 มีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็ นเครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์ จานวน 246 เมือง
จากทัว่ โลก ครอบคลุมกิจกรรมสร้างสรรค์ 7 ด้านได้แก่ งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts & Folk
Art) การออกแบบ (Design) ภาพยนตร์ (Film) วิทยาการด้านอาหาร (Gastronomy) วรรณกรรม (Literature)
ดนตรี (Music) ศิลปะสื่ อ (Media art)
ตัวอย่างเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็ นเมืองสร้ างสรรค์ดา้ นวรรณกรรม เช่ น เมืองเอดิน
เบอะระ ประเทศสกอตแลนด์ ได้ รับการรั บรองเป็ นเมืองสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรมจนสามารถสร้างรายได้
เกื อบ 5 ล้านยูโรต่อปี หรื อเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม เมื่อเมือง
เมลเบิ ร์นกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ ายเมื องสร้ า งสรรค์ ในปี 2553 จึ งมี การจัดทาสถาบันวัฒนธรรม
The Wheeler Center ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของการเป็ นเมืองแห่ งวรรณกรรมของเมลเบิร์น เพื่อการ
จัดงานวรรณกรรมมากกว่า 1,000 งานและมีผจู ้ ดั งานกว่า 500 คนในแต่ละปี รวมทั้งมีการอภิปรายและฝึ ก
อ่านหนังสื อและการเขียนที่เป็ นเอกลักษณ์ของโลก นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังส่ งเสริ มโครงการรางวัล
วรรณกรรมประจาปี และเพิ่มการสนับสนุ นนักเขียนด้วยการสร้างรางวัลวรรณกรรมวิกตอเรี ย ซึ่ งเป็ นรางวัล
วรรณกรรมที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย
จะเห็ นได้ว่า หากเมืองใดได้รับการประกาศเป็ นเมื องสร้ างสรรค์ดา้ นวรรณกรรมระดับนานาชาติ
ย่อมช่ วยสนับสนุ นงานด้านวรรณกรรมและทาให้รัฐบาลและเอกชนมีกรอบการทางานและมีการกาหนด
จุ ด เน้ น ด้า นวรรณกรรมที่ ชั ด เจนในอัน ที่ จ ะผลัก ดัน ขับ เน้ น พัฒ นาประสบการณ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมรวมถึงเหตุการณ์ทางวรรณกรรมเป็ นสาคัญ
บทสรุ ป
การสื่ อความหมายทางวัฒนธรรมผ่านทางวรรณกรรมแล้วดัดแปลงเป็ นการท่องเที่ยวจาเป็ นต้อง
คัดเลื อกวรรณกรรมที่ มี ความโดดเด่ น และการดัดแปลงใช้เพื่ อการท่ องเที่ ยวควรผ่า นการวิเคราะห์ จาก
แนวคิดสัมพันธบท ชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมนั้น ๆ ผูส้ ื่ อความหมายเข้าใจสารจากวรรณกรรมที่
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ต้องการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยการดัดแปลงการท่องเที่ยวจากวรรณกรรมแต่ละกิจกรรม จาเป็ นต้อง
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายการท่ องเที่ ย วให้ชัดเจนว่า เป็ นผูส้ นใจอ่ า นวรรณกรรมนั้น ๆ อยู่แล้วหรื อเพื่ อสื่ อ
ความหมายให้ ก ลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วทัว่ ไปเพื่ อที่ จ ะเลื อกสารจากวรรณกรรมน าไปดัด แปลงให้ เหมาะกับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ประเด็นหนึ่งที่พึงให้ความสาคัญยิง่ คือพึงระมัดระวังอย่าให้นกั ท่องเที่ยว
เหมารวมว่า แหล่ ง ท่ องเที่ ย วจากวรรณกรรม กิ จ กรรมการท่ องเที่ ย วจากวรรณกรรม เรื่ อ งเล่ า ณ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วจากวรรณกรรม ของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย วจากวรรณกรรมเรื่ อ งนั้ น พื้ น ที่ น้ ัน ก็ เ หมื อ นกับ
วรรณกรรมอื่ น พื้นที่ อื่น ดังนั้นจึ งจาเป็ นต้องสร้ างอัตลักษณ์ เป็ นที่ ประทับใจอันก่ อให้เกิ ดจากจดจาและ
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