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บทคัดย่อ
การพัฒนาของธุรกิจ บันเทิงทัง้ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการท่องเที่ยวส่ง ผลต่อการเติบโตของ
การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เป็ นอย่างมาก ทาให้การนาเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวมีความสาคัญ
ต่อการประสบความสาเร็จของแหล่งท่องเที่ยวในตลาดการท่องเที่ยวที่มกี ารแข่งขันสูง บทความนี้จงึ ศึกษา
ประสบการณ์การท่องเทีย่ วจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนท้องถิน่ เพื่ อใช้ในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐจานวน
12 คน และประชาชนในพืน้ ที่ 30 คน จากสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์ 3 ประเภท ได้แก่ สถานทีจ่ ริง
สถานที่ท่อี ยู่ในนวนิยาย และสถานที่ท่ถี ูกสร้างขึ้น และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการจาแนกชนิดข้อมูลและ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นามาใช้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอย
ภาพยนตร์ทงั ้ 3 ประเภท ได้แก่ ด้านสุนทรียรส การมีส่วนร่วม ความสนุกสนาน ความประทับใจ การยอมรับ
ประสบการณ์เสมือนจริง และความแปลกใหม่ นอกจากนี้ ยังพบว่า แหล่งท่องเทีย่ วในนวนิยายมีประสบการณ์
ในด้านความชื่นชอบ ผลการศึกษานี้สามารถช่วยให้ผจู้ ดั การแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์จดั การแหล่ง
ท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์โดยนาประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในแหล่งท่องเที่ยวมาใช้ในวางแผนและพัฒนาพื้นที่
ดัง นี้ 1) สร้างสิ่ง ดึง ดู ด (ธีม) เพื่อแสดงให้เห็นถึง อัตลัก ษณ์ ของพื้นที่ และ 2) นาเสนอประสบการณ์ ก าร
ท่องเทีย่ วทีส่ อดคล้องกับจินตนาการของนักท่องเทีย่ ว
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Abstract
The development of film and television entertainment and travel has stimulated the rapid
growth of film tourism. Thus, providing visitors with tourism experiences is important for achieving
success in the highly competitive tourism marketplace. This paper was to examine the film tourism
experiences in managing film tourism destinations from local government officers and residents. Using
qualitative approach with in-depth interview as a technique to collect data from 12 local government
officers and 30 residents at 3 types of film tourism destinations: real place, fictional place, and built
place. Typological analysis and content analysis were used to analyze the data.
The result found the key tourism experiences in managing all film tourism destinations which
were hedonics, participation, fun, impression, recognition, virtual reality and novelty. Moreover,
admiration experience was also found in a fictional place. The findings can help managers of film
tourism destinations arrange onsite environments and plan relevant activities as to 1) create tourist
attractions (themes) that related to destination identity and 2) provide tourism experiences to satisfy
tourists’ fantasy.
Keywords: Film Tourism, Tourism Experience, Film Tourism Destinations

บทนา
การท่ อ งเที่ ย วตามรอยภาพยนตร์ (Film Tourism หรือ Movie-Induced Tourism หรือ FilmInduced Tourism) เป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ย วที่น าเอาวัฒ นธรรมสมัย นิ ย ม (Pop Culture) ที่ไ ด้ ร ับ การ
ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ เช่น ละคร ภาพยนตร์ และสารคดี มาใช้เป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยวในการดึง ดูด
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นการนาเสนอถึงกระบวนการบริโภค (Consumption) การผลิต (Production) การผลิตซ้า
(Reproduction) การท าให้เ ป็ น สิน ค้า (Commodification) การเปลี่ย นใหม่ (Transformation) การสื่อ สาร
(Communication) และช่องทางการจัดจาหน่ าย (Distribution) สาหรับการท่องเที่ยว (Liu, & Pratt, 2019)
โดยนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่ไี ด้รบั การกล่าวถึงและ/หรือได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สื่อต่างๆ ได้นาเสนอเกิดเป็ นปรากฏการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบของ “การย้อนรอยภาพยนตร์/ ละครดัง”
Tetley และ Bramwell (2002) อธิบายถึงสาเหตุสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวที่
เกีย่ วข้องกับภาพยนตร์/ละครไว้ว่า นักท่องเทีย่ วมักถูกกระตุ้นโดยฉากสาคัญทีป่ รากฏอยู่ในภาพยนตร์/ละคร
โดยฉากดัง กล่า วสามารถสร้างความประทับใจจนทาให้ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ จากเหตุผล
ดังกล่าวทาให้สถานทีน่ าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์/ละคร เช่น ผูเ้ ขียน ตัวละคร หรือตัวเอกของเรื่องทีม่ ี
ชื่อ เสีย งเป็ น ที่รู้จ ัก เนื้ อ เรื่อ ง วัฒ นธรรมและประเพณี ท่ีป รากฏในภาพ ยนตร์ / ละครมาใช้ใ นการดึง ดู ด
นักท่องเทีย่ ว (Robinson, & Andersen, 2004)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นจานวน
มาก แต่หลายประเทศยัง ประสบกับปั ญหาหลายประการโดยเฉพาะการขาดแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วตามรอยภาพยนตร์ ใ ห้ เ กิ ด ความยัง่ ยื น (Hoppen, Brown, & Fyall, 2014; Watson, 2006)
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มแี หล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ทงั ้ ที่เป็ นของภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” โรงถ่ายภาพยนตร์พระนเรศวร
พร้อมมิตรสตูดิโอ ภาพยนตร์เรื่อง “ตานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โรงเรียนเรือนแพ จังหวัดลาพูน
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ภาพยนตร์เรื่อง “คิดถึงวิทยา” อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภาพยนตร์เรื่อง “ตุ๊กแกรักแป้ งมาก” เขื่อนแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภาพยนตร์เรื่อง “สิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่ารัก” อาเภอท่าใหม่ และอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี ภาพยนตร์เรื่อง “Snap แค่ได้คดิ ถึง” ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ต่างประสบกับปั ญหาเช่นเดียวกับ
แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์อ่นื ๆ ที่ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การ
ดัดแปลงภาพยนตร์/ละครเพื่อการท่องเทีย่ วต้องคานึงถึงการบริหารจัดการท่องเที่ยวอันเป็ นเรื่องที่เกีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในยุคปัจจุบนั ซึง่ ลาพังเพียงแค่รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์/ละครอย่างเดียว
ยัง ไม่ เ พีย งพอ ท าให้จ าเป็ น ต้ อ งใช้วิธีก ารทางด้ า นการตลาดและการสื่อ สารให้เ หมาะสมกับ ปั จ จุ บัน
(Strielkowski, 2017)
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปั ญหาด้านการจัดการของแหล่งท่องเที่ยวจาเป็ นต้องได้รบั การ
แก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แหล่ งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างสม่าเสมอ
นักวิชาการหลายท่าน (Bidaki, & Hosseini, 2014; Cosma, Pop, & Negrusa, 2007; Driscoll, 2018; Jiang,
& Xu, 2006; Jin, Lee, & Lee, 2015; Young, 2015) ได้เสนอแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วตามรอย
ภาพยนตร์โดยเห็นว่า ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ให้เกิดความยังยื
่ นนัน้ จาเป็ นต้องมี
ความเข้าใจในด้านกลยุทธ์ การวางแผนของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและคนท้องถิน่ ใน
การนาเสนอประสบการณ์ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ท่ปี รากฏอยู่ในภาพยนตร์และละครมีอทิ ธิพลต่อ
การเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เพราะฉากเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยทาให้เรื่องราว
สมจริงหรือทาให้เชื่อได้ว่า เป็ นความจริง รวมทัง้ เป็ นที่ตงั ้ ของประสบการณ์แ ละนัก ท่องเที่ยวเป็ นผู้ได้ รับ
ประสบการณ์และสามารถสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักท่องเทีย่ วและแหล่งท่องเที่ยวได้ (Beeton, 2016) แสดง
ให้เห็นว่าการสร้างประสบการณ์ให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ เนื่องจากเป็ นการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ดังนัน้ ความเข้าใจในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องในการ
นาเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์จะเป็ นประโยชน์ ต่อการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ให้สามารถนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวและสร้างอารมณ์ร่วมให้ก ับ
นักท่องเทีย่ วได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์จากประสบการณ์การท่องเที่ยวในมุมมอง
ของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและประชาชนท้องถิน่

ทบทวนวรรณกรรม
การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
การท่ อ งเที่ย วตามรอยภาพยนตร์เ ป็ น การท่ อ งเที่ย วที่ใ ห้ป ระสบการณ์ ท่ีแ ตกต่ า งไปจากการ
ท่องเที่ยวประเภทอื่น เนื่องจากเป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รบั อิทธิพลจากวัฒนธรรมร่วมสมัยทาให้แหล่ง
ท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์มคี วามหลากหลายสามารถเป็ นได้ทงั ้ สถานทีจ่ าลอง สตูดโิ อ และสถานทีจ่ ริงทีใ่ ช้
ถ่ายทา (Bidaki, & Hosseini, 2014) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวลักษณะดังกล่าวมีการใช้ศพั ท์ท่หี ลากหลาย
แตกต่างกันไป เช่น การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ (Movie-Induced Tourism) (Busby, & Klug, 2001)
การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์/แผ่นฟิ ล์ม (Film Induced Tourism) (Beeton, 2016) การท่องเที่ยวตาม
รอยละคร/โทรทัศน์ (Television-Induced Tourism) (Su, Huang, Brodowsky, & Kim, 2011) การท่องเที่ยว
ที่เกิดจากสื่อ (Media-Related Tourism) (Busby, & Klug, 2001) และการท่ องเที่ยวจากหน้ าจอ (Screen
Tourism) (Sangkyun Kim, & O'Connor, 2011) คาศัพท์ทงั ้ หมดเหล่านี้แ สดงให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะและ
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รูปแบบทางเลือกของการท่องเที่ยวที่หมายรวมถึง ความสนใจและความต้องการเดินทางไปยัง สถานที่ท่ี
ปรากฏในภาพยนตร์/ละคร (Zimmermann, 2003) สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้คาว่าการท่องเที่ยวตามรอย
ภาพยนตร์ โดยหมายถึง การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม ละคร ภาพยนตร์
สารคดี และใช้คาว่าแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์โดยหมายถึง สถานที่ท่ใี ช้ถ่ายทาภาพยนตร์ ละคร
และสารคดี
ทัง้ นี้ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์มลี กั ษณะแตกต่างไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่นอกจาก
จะต้ อ งมีค วามโดดเด่ น และสอดคล้ อ งไปกับ อารมณ์ ข องภาพยนตร์ / ละครแล้ ว ยัง ต้ อ งสามารถสร้า ง
ประสบการณ์ท่ที าให้ผชู้ มเกิดความรูส้ กึ อยากเดินทางมาเยีย่ มชม ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้แหล่งท่องเที่ยว
ตามรอยภาพยนตร์จาเป็ นต้องมีวธิ ีการในการจัดการที่ต่างไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นทั ่วๆ ไป (Macionis,
2007) นั ก วิช าการ (Jin, Lee, & Lee, 2015, Kim, 2012; Roesch, 2009) แสดงความเห็น ว่ า การสร้า ง
ประสบการณ์ ใ ห้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ย วเป็ น องค์ ป ระกอบที่ส าคัญ ในการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว โดยเฉพาะ
ประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์นัน้ เกิดจากการสร้างฉาก ความสมจริงในเนื้อ
เรื่องทีเ่ กิดเหตุการณ์ขน้ึ ในฉากนัน้ ๆ จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถจินตนาการเรื่องราว ทาให้เกิดความรู้สกึ
นึ ก คิด และอารมณ์ ร่ ว ม ตลอดจนเพิ่ม เสน่ ห์ ข องสถานที่เ ชื่อ มโยงกับ ภาพยนตร์/ ละครมากขึ้น ถือ เป็ น
ประสบการณ์การท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ในอีกรูปแบบหนึ่ง (Kim, & Kim, 2018)
ดังนัน้ ความเข้าใจในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องต่อการนาเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะ
ช่วยให้ทราบถึงลักษณะของประสบการณ์ท่จี ะได้รบั เมื่อต้องเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง และยังเป็ น
ต้นแบบในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้กบั แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพราะภาพยนตร์ทุกเรื่องมีตลาดเป้ าหมาย
ของตน ซึ่งจะแตกต่างกันไปในตัวของมันเองตามการขยายตัวที่แน่ นอนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรม
และข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค แหล่ง ท่องเที่ยวปลายทางบางแห่ง ตัวละครบางตัว หรือ
เนื้อเรื่องบางเรื่อง ที่แสดงในภาพยนตร์หรือซีรสี ์ทีวดี งึ ดูดผู้คนกลุ่มใหญ่ได้ เช่น “The Lord of the Rings”,,
“The DaVinci Code”, “The Beach”, “Australia” หรือ “Sex and the City” ในขณะที่เรื่องอื่นๆ ดึง ดูดความ
สนใจของกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากเป็ นภาพยนตร์ท่เี ผยแพร่ในพื้นที่ทางภูมศิ าสตร์ขนาดเล็ก เช่น “Balamory”รายการโทรทัศน์ สาหรับเด็ก ก่อนวัยเรียนซึ่งถ่ายทาในเกาะสก็อตแลนด์ (Connell, 2005, หน้ า 763) “Die
Schwarzwaldklinik”-รายการโชว์ทางโทรทัศ น์ ของเยอรมนี ซึ่ง ดึง ดูดใจให้ผู้ช มไปเที่ย วชมป่ าดา (Black
Forest) และภาพยนตร์ฝรังเศสเรื
่
่อง “St Tropez” ซึง่ ส่งเสริมให้ Cöte d'Azure เป็ นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง
ทีน่ ่าสนใจ ดังนัน้ จึงแสดงให้เห็นว่าขนาดของกลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่อาจขึน้ อยู่กบั ระดับความตระหนักรู้ของ
ผูค้ น
อนึ่ง การศึกษาถึงแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ในประเทศไทยมีการศึกษาในหลายประเด็น
เช่ น อิท ธิพ ลของละครต่ อ การส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย ว (นิ ต ยาวดี วัช โรบล, 2553) ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (กรวรรณ สังขกร, อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง, & กาญจนา จี้รตั น์, 2559)
การตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ (ฐานิตา พันธุ์มณี, 2555) และการพัฒนาการท่องเที่ยวตามรอย
ภาพยนตร์แ ละละครโทรทัศ น์ (อธิเ ทพ งามศิล ปเสถีย ร, 2563) แต่ ป ระเด็น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การน าเอา
วรรณกรรมมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ยงั ค่อนข้ างจากัด ทัง้ ที่โดยส่วนใหญ่แล้ว
แหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์มกั ได้รบั แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมในการสร้างแหล่งท่องเทีย่ ว (Case,
2016) แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ท่ใี ช้ในการศึกษานัน้ นาแนวคิดวรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยวของ
Bidaki และ Hosseini (2014) มาใช้ใ นการแบ่ ง ประเภทแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วตามรอยภาพยนตร์ อ อกเป็ น
3 ประเภท ได้แ ก่ 1) แหล่ง ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ซ่ึงเป็ นสถานที่จริง (Real Places) - สถานที่ท่ีมี
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ความสัมพันธ์กบั ชีวติ ของนักเขียนเกี่ยวกับการเกิด การใช้ชวี ติ การสร้างสรรค์งาน ความตาย และสถานที่
ฝั งศพ คือ “อนุ สาวรีย์สุนทรภู่” ตาบลซากพง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลที่มี
ชีวติ จริง มีช่อื เสียงว่าเป็ นหนึ่งในกวีเอกโลก 2) แหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์ทอ่ี ยู่ในนวนิยาย (Fictional
Places) - สถานที่ท่ีแ สดงถึง หรือมีให้เห็นอย่า งเด่ นชัด ของนวนิ ยาย ละคร หรือบทกวี คือ “ตลาดร้อยปี
ชุมแสง” ตาบลชุมแสง อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จากละครเรื่อง “กรงกรรม” ซึ่งเชื่อว่าเป็ นที่มาของ
การตามหา “4 หนุ่มบ้านแบ้” ของแม่ยอ้ ย ที่ “จุฬามณี” ผูแ้ ต่งร้อยเรียงเรื่องราวไว้ และ 3) แหล่งท่องเที่ยว
ตามรอยภาพยนตร์ท่ีถูก สร้างขึ้น (Built Places) - สถานที่ท่ถี ูกสร้างขึ้นโดยเจตนาเพื่อดึงดูดผู้เข้าชม คือ
“ตลาดไทยย้อนยุค บ้า นระจัน” ตาบลบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน จัง หวัดสิง ห์บุรี ซึ่ง ถูก จัดขึ้นบริเวณ
ใต้ต้นไม้ใหญ่ภายในวัดโพธิ ์เก้าต้น ที่มบี รรยากาศร่มรื่น น่ าเที่ยวชม เป็ น การจาลองสถานที่ให้เหมือนกับ
สถานการณ์ในอดีตของชุมชน ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ดี ึง นักท่องเที่ยวกลับสู่เหตุ ก ารณ์
ในอดีต
ประสบการณ์การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้รบั ความสนใจจากนักวิชาการการท่องเที่ยว
เพิม่ มากขึน้ เนื่องด้วยการศึกษาด้านความพอใจและคุณภาพของสินค้าและบริการไม่สามารถนามาใช้ในการ
อธิบ ายถึง ลัก ษณะของประสบการณ์ ท่ีนั ก ท่ อ งเที่ย วต้อ งการได้ (Ritchie, & Hudson, 2009) นอกจากนี้
ประสบการณ์ท่นี ักท่องเที่ยวได้รบั จะขึ้นอยู่กบั คุณลักษณะของสถานที่ และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
แต่ละคนในการตีความและการบริโภคจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์นัน้ ลักษณะ
ของประสบการณ์ท่นี ักท่องเทีย่ วได้รบั มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากการเดินทางไปยังสถานทีเ่ หล่านี้
จะทาให้นักท่องเทีย่ วรูส้ กึ ว่ามีโอกาสได้ไปสู่โลกแห่งภาพยนตร์/ละครมากขึน้ (Stylidis, & Cherifi, 2018)
โดยทัว่ ไปนั ้น กระบวนการของการเดิน ทางเริ่ม จากนั ก ท่ อ งเที่ย วถู ก ดึง ดู ด ด้ ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์
การท่องเที่ยวที่มอี ยู่ในแหล่งท่องเที่ย ว และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเหล่านัน้ กลายเป็ นสิง่ สาคัญในการมอบ
ประสบการณ์ ใ ห้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว ส าหรับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามรอยภาพยนตร์ นั ้น ปั จ จัย แรกที่ดึง ดู ด
นักท่องเทีย่ ว คือ สถานทีท่ ป่ี รากฏในภาพยนตร์/ละคร รวมถึงโครงเรื่อง แก่นเรื่อง หรือเนื้อหาของภาพยนตร์/
ละครที่จะพาผูช้ มไปท่องเที่ยวในโลกจินตนาการเพื่อหลีกหนีความเป็ นจริงและได้ซึมซับถึงความโรแมนติก
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประสบการณ์ทดแทน (Vicarious Experience) (Ng, & Chan, 2020) นอกจากนี้
ปั จจัยสาคัญที่จูงใจให้นักท่องเทีย่ วเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์อกี ประการหนึ่ง คือ การ
ท่องเทีย่ วตามรอยดาราดังหรือบุคคลมีช่อื เสียงที่ตนชื่นชอบ ดาราหรือบุคคลมีช่อื เสียงนัน้ มีอทิ ธิพลต่อการจูง
ใจผูช้ มเป็ นอย่างมาก อุตสาหกรรมบันเทิงใช้หลักการนี้ในการเชื่อมธุรกิจทางวัฒนธรรมและความชื่นชอบของ
บุ ค คล (Chen, 2018; Teng, & Chen, 2020) ดัง นั ้น การท าความเข้า ใจประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจึ ง
กลายเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบทีส่ าคัญสาหรับกลยุทธ์การทาตลาดทีส่ าคัญ
จากการทบทวนวรรณกรรมการท่ อ งเที่ย วตามรอยภาพยนตร์ พ บว่ า ประสบการณ์ ข อง การ
ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์มีห ลายด้า น เช่น Macionis และ Sparks (2006) ได้แ บ่ง ประสบการณ์ ก าร
ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ท่นี ักท่องเที่ยวต้องการออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแฟนตาซี ด้านความแปลก
ใหม่ และด้านความมีช่อื เสียง ในขณะที่การศึกษาของ Kim, & Kim (2018) พบว่า นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ในเมืองฮ่องกงได้รบั ประสบการณ์ด้านหวนหาอดีต จากสถานที่ท่ไี ปเยือน อย่างไร
ก็ตาม ประสบการณ์ไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องแต่เพียงนักท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่ยงั เกีย่ วข้องกับทุกภาคส่วนที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างและนาเสนอประสบการณ์ ผ่านการปรับเปลี่ยน
สถานทีแ่ ละวัฒนธรรมของพื้นที่ ประสบการณ์การท่องเทีย่ วที่เกิดขึน้ ในแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ จงึ
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มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ หน่วยงานภาครัฐ และคนในท้องถิ่น (O'Dell, 2007) เช่นเดียวกับความคิดเห็น
ของ Tung, & Ritchie (2011, น.3) ที่กล่าวว่า “ผู้จดั การในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสาคัญในการอานวยความ
สะดวกในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ช่วยเพิม่ โอกาสให้กบั นักท่องเทีย่ วในการสร้างประสบการณ์ท่นี ่าจดจา”
ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวได้รบั ประสบการณ์ท่ไี ม่ดจี ากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจนาไปสู่ความรูส้ กึ ที่ไม่ดีต่อ
จุดหมายปลายทางในภาพรวมได้ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จึงศึกษาประสบการณ์ของการท่องเที่ยวตามรอย
ภาพยนตร์จากมุมมองของหน่วยงานภาครัฐและคนในท้องถิน่ ซึง่ ได้แก่ ด้านสุนทรียรส การมีส่วนร่วม ความ
สนุกสนาน ความประทับใจ การยอมรับ ประสบการณ์เสมือนจริง ความแปลกใหม่ และความชื่นชอบ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้เป็ นการวิจ ัย เชิง คุณ ภาพโดยใช้แ บบสัมภาษณ์ ก่ึง โครงสร้างสอบถามผู้มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนท้องถิน่
เนื่องจากเป็ นผู้ใกล้ชิด กับนัก ท่องเที่ยวมากที่สุด โดยพื้นที่ ในการศึก ษา ได้แ ก่ แหล่ง ท่องเที่ยวตามรอย
ภาพยนตร์ตามแนวคิดของ Bidaki, & Hosseini (2014) ทีแ่ บ่งเป็ นสถานที่จริง คือ “อนุสาวรียส์ ุนทรภู่” ตาบล
ซากพง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ถูกสร้างขึน้ เพื่อเชิดชูบุคคลทีม่ ชี วี ติ จริง มีช่อื เสียงว่าเป็ นหนึ่งในกวีเอก
โลก แหล่ง ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ท่อี ยู่ในนวนิยาย คือ “ตลาดร้อยปี ชุมแสง” ตาบลชุมแสง อาเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จากละครเรื่อง “กรงกรรม” และแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ท่ถี ูกสร้า งขึ้น
คือ “ตลาดไทยย้อนยุค บ้า นระจัน” ตาบลบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน จัง หวัดสิง ห์บุรี จากละครเรื่อง
“บางระจัน” ทีม่ คี วามเชื่อมโยงกับวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐนัน้ ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ได้แก่ ผูม้ บี ทบาทในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ในพื้นทีท่ งั ้ ในส่วนนโยบายและ/
หรือส่วนปฏิบตั ิ และประชาชนในพื้นทีม่ เี กณฑ์ในการคัดเลือก โดยเป็ นผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
อย่างน้อย 5 ปี อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากจะมีความเข้าใจในลักษณะการท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างชัดเจน (Jurowski, & Gursoy, 2004) โดยหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์แล้วได้ขอให้
กลุ่มตัวอย่างแนะนาเจ้า หน้ า ที่/ คนในชุม ชนที่เกี่ยวข้อ งกับแหล่ง ท่ องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ค นต่ อ ไป
วิธีดัง กล่ า วเป็ น การก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ รีย กว่า การเลือ กตัว อย่ า งแบบลู ก โซ่ (Snowball Sampling)
การศึกษาครัง้ นี้มจี านวนกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐพืน้ ที่ละ 4 คน ได้แก่ เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
ตาบลซากพง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และ เจ้าหน้าที่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี รวม 12 คน ประชาชนในพื้นที่มจี านวนพื้นทีล่ ะ 10 คน รวม 30 คน รวม
ทัง้ สิน้ 42 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพได้ใช้วธิ กี ารตีความด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิด
ข้อมูลเป็ นการวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของ วลี ค า และประโยคที่ได้จากการสัมภาษณ์ และใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยนามาใช้รหัสข้อมูลเพื่อนามาเรียบเรียง จัดกลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยรหัส Gov
หมายถึง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และรหัส LR แทนประชาชนท้องถิ่น และอธิบายด้วยเทคนิคเชิงพรรณนาเป็ น
ลาดับต่อไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั

ผลการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้ พ บว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วตามรอยภาพยนตร์ทัง้ 3 ประเภทให้ป ระสบการณ์ ท่ี
คล้ายคลึงกันในด้านสุนทรียรส การมีส่วนร่วม ความสนุกสนาน ความประทับใจ การยอมรับ ประสบการณ์
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เสมือนจริง และความแปลกใหม่ นอกจากนี้ยงั พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วในนวนิยายมีประสบการณ์ในด้านความ
ชื่นชอบ โดยมีตวั แปรของประสบการณ์การท่องเทีย่ วดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นามาใช้วิเคราะห์ใน 3 สถานที่
ตัวแปรของ
สถานที่จริ ง
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
ประสบการณ์การ
ที่สร้างขึ้น
ในนวนิ ยาย
ท่องเที่ยว
อิทธิพลทางวรรณกรรม ใช้ตวั บุคคล
ใช้กลุ่มบุคคล
ใช้ตวั ละคร
ทีเ่ กิดจากการสร้างฉาก
คุณลักษณะของสถานที่ มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ
สถานทีท่ ถ่ี ูกสร้างขึน้ โดยเจตนา สถานทีท่ แ่ี สดงถึงหรือ
ของนักเขียน ความตาย เพื่อดึงดูดผูเ้ ข้าชม
มีให้เห็นอย่างเด่นชัด
และสถานทีฝ่ ังศพ
ของนวนิยาย ละคร
หรือบทกวี
ประสบการณ์ของนัก
- ปัจจัยทางวัฒนธรรม
- ปัจจัยทางวัฒนธรรม
- ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ท่อง เทีย่ วแต่ละคนใน
- ปัจจัยทางสังคม
- ปัจจัยทางสังคม
- ปัจจัยทางสังคม
การตีความ
- ความทรงจา
- ความทรงจา
- ความทรงจา
- อารมณ์
- อารมณ์
- อารมณ์
- จินตนาการ
- จินตนาการ
- จินตนาการ
การบริโภคจากสื่อต่างๆ - ทักษะ / ศักยภาพใน
- ทักษะ / ศักยภาพในการ
- ทักษะ / ศักยภาพ
การเสพสื่อ
เสพสื่อ
ในการเสพสื่อ
- การศึกษา
- การศึกษา
- การศึกษา
คุณค่าเชิงประสบการณ์จากแหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์ทงั ้ 3 ประเภท มีความคล้ายคลึงกัน
ในหลายด้าน ดังรายละเอียดคือ
ด้านสุนทรียรส หมายถึง การตอบสนองทางอารมณ์และความรูส้ กึ เช่น การจดจา/ระลึกถึง ความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิน หรือความตื่นเต้น โดยแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ซ่งึ เป็ นสถานที่จริงได้นา
บุคคลมาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั พืน้ ที่ โดยเน้นจุดเด่นด้านการประพันธ์ของบุคคล เพื่อให้ประสบการณ์
ทีด่ แี ก่นักท่องเทีย่ ว คือ ได้จดจาและระลึกถึงในความเป็ นเอกอรรคศิลปิ นระดับโลก
“รับรู้ถึงคุณค่า เข้าใจบทกวี ได้เห็นผลงานในห้องนิทรรศการ และท่านเป็ นคนหลายสมัย ได้เห็น
มุมมองของท่านในแต่ละช่วง ใครอยากเป็นนักประพันธ์กจ็ ะศึกษางานของท่าน” (Gov01)
“มีการสร้างตัวละครตามวรรณกรรมเป็ นจุดถ่ายรูป เป็ นแรงดึงดูดใจให้มาเทีย่ ว มาถ่ายรูปเป็ นที ่
ระลึก” (LR03)
ส่วนแหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์ทถ่ี ูกสร้างขึน้ มีอตั ลักษณ์ของความเป็ นตลาดทีจ่ าลองภาพ
ชีวติ ความกล้าหาญและสามัคคีของชาวบ้านบางระจัน ตามเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ทม่ี พี ระอาจารย์ธรรม
โชติและวีรชนค่ายบางระจันทัง้ 11 คน แหล่งท่องเที่ยวจึงได้นาสถานการณ์ต่างๆ และชีวประวัติของกลุ่ม
บุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีม่ าใช้ในการสร้างแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี วามแตกต่างจากพืน้ ทีอ่ ่นื
“เนือ่ งจากสถานทีน่ ้ีมเี รือ่ งราวมีประวัตศิ าสตร์ซงึ ่ ไม่เหมือนใคร มีอตั ลักษณ์ทสี ่ ถานทีอ่ นื ่ ๆ ทาไม่ได้
คือการนาจุดขายทางประวัติศาสตร์มาเป็ นทุนทางวัฒนธรรมสร้างแหล่ งท่องเทีย่ ว เป็ นการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน” (Gov010)
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แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ท่อี ยู่ในนวนิยายสร้างอรรถรสให้กบั พื้นที่ด้วยการนาเอา “ตัว
ละครฝ่ ายดี” มาใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้กบั นักท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นตัวละครที่ชอบในสถานที่ ทป่ี รากฏ
ในละคร ดังคาสัมภาษณ์
“เราเลือกชูตวั ละครอย่าง เรณู หรือ แม่ยอ้ ย นัน้ นอกจากจะเป็ นตัวเด่นทีค่ นจาได้แล้ว แต่เราก็จะ
เลือกตัวละครทีด่ ี อย่างเรณูถงึ แม้จะเคยเป็ นผูห้ ญิงหากิน แต่กก็ ลับตัวและก็เป็ นคนขยัน ตัง้ ใจทางาน ส่วนแม่
ย้อยนัน้ ก็เป็นคนรักลูกมาก ทาทุกอย่างเพือ่ ลูก เราก็ตอ้ งเลือกตัวละครดีๆ มา ตัวไหนไม่ดตี ่อให้ดงั มากเราก็ไม่
อยากนามาชูโรง” (Gov08)
ด้านการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างนัก ท่องเที่ยวกับบริก ารหรือผลิตภัณ ฑ์
ทางการท่องเทีย่ ว เช่น การใช้เวลา การใช้เงิน การทากิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น ในแหล่งท่องเทีย่ ว
ซึง่ เป็ นสถานทีจ่ ริงมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานที่
“มีการสร้างตัวละครตามวรรณกรรมเป็ นจุดถ่ายรูป เป็ นแรงดึงดูดใจให้มาเทีย่ ว มาถ่ายรูปเป็ นที ่
ระลึก” (LR03)
“เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ทสี ่ าคัญ มีตลาดย้อนยุคบ้านระจันทีเ่ ป็ นตลาดชุมชน ขาย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึง่ สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้ทุกกลุ่ม ทัง้ เด็ก เยาวชน และผูส้ งู วัย (Gov09)
“ภาพธรรมชาติทถี ่ ่ายรูปออกมาแล้วสวยงาม ชิมอาหารพื้นบ้านทีย่ งั คงเสน่ห์รสชาติแบบดัง้ เดิมทีม่ ี
ความอร่อย เช่น ราดหน้า ผัดซีอ้วิ ใช้เตาถ่านในการปรุงอาหาร ก๋วยเตีย๋ วทีน่ ้ าซุปใช้กระดูกหมูเป็ นหลัก ไม่เน้น
ผงปรุงรส ขนมหลากหลายทีม่ คี วามอร่อยจนต้องซื้อเป็นของฝาก” (Gov06)
ด้านความสนุกสนาน หมายถึง ความสุขและความเพลิดเพลินของลูกค้าในขณะที่ใช้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ นัน่ คือการที่นักท่องเที่ยวมีความสุขและความเพลิดเพลินในขณะที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ดังคา
สัมภาษณ์จากอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง “นักท่องเทีย่ วบางคนอาจสนุกสนาน บางคนอาจ
ชอบความเป็นธรรมชาติ แต่ทมี ่ าแล้วก็จะชอบทีไ่ ด้เห็นตัวละครในวรรณคดีทเี ่ คยเรียนออกมาโลดแล่นให้เห็น
เลย เด็กๆ ชอบมาก” (Gov02) จากตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันอาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี “ชิม ช็อป
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ซื้อของฝาก ของทีร่ ะลึก” (Gov011) และจากตลาดร้อยปี ชุมแสง อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ “นักท่องเทีย่ วจะได้ถ่ายรูป ได้มาพักผ่อน หาของกิน” (LR025)
แต่ ถึง แม้ว่ า ประสบการณ์ ด้า นความสนุ ก สนานของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วตามรอยภาพยนตร์ทัง้ 3
ประเภทนัน้ มีค วามคล้า ยคลึง กันด้า นสุนทรียรสที่แ สดงถึง ความสนุ ก สนานเพลิดเพลิน แต่ยงั คงมีค วาม
แตกต่างในรายละเอียด โดยจากการศึก ษาพบว่า ความสนุ ก สนานที่เกิดขึ้นในแหล่ง ท่องเที่ยว ตามรอย
ภาพยนตร์เป็ นความเพลิดเพลินที่เกี่ยวข้องกับการได้รบั ความรูจ้ ากแหล่งท่องเทีย่ วด้วย แหล่งท่องเที่ยวตาม
รอยภาพยนตร์ท่เี ป็ นสถานที่จริงมีความเกี่ยวข้องกับการได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการเดินชมสถานที่และอ่าน
วรรณกรรมชิน้ เด่นๆ ในห้องนิทรรศการทีจ่ ดั ไว้เพื่อให้ขอ้ มูลความรูท้ น่ี ่าสนใจเรื่องประวัตแิ ละผลงาน
“พอดูละครแล้วมันเล่าไม่ละเอียดเท่าอ่านวรรณกรรมก็ทาให้คนสนใจอยากอ่าน และอยากมาเห็น
รูปปั ้นของตัวละครซึง่ ทีน่ จี ่ ะมีรปู ปั ้นของตัวละครพระอภัยมณี ได้เห็นรูปปั ้นทีเ่ กิดจากจินตนาการของท่าน และ
ได้เห็นประวัตทิ ่านในพิพธิ ภัณฑ์ของท่าน ก็จะได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึ้น” (LR04)
ขณะทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์ท่อี ยู่ในนวนิยายได้ให้นักท่องเที่ยวได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับ
วิถชี ุมชนและวัฒธรรมท้องถิน่ “นักท่องเทีย่ วจะได้รถู้ งึ ประวัตคิ วามเป็นมาของสถานทีน่ ัน้ ๆ จากผูค้ นในชุมชน
ทีใ่ ห้ก ารต้อ นรับ นอกจากจะได้รบั ความงามของแต่ ล ะท้องทีแ่ ล้ว ยัง ได้ค วามรู้ก ลับ ไปด้ว ย ในทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์ และได้เห็นวิถชี ุมชนในสถานทีน่ นั ้ ๆ” (Gov07)
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สาหรับแหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์ทถ่ี ูกสร้างขึน้ ซึง่ เป็ นสถานทีท่ อ่ี า้ งอิงจากเรื่องราวในอดีต
ได้เรียนรูเ้ รื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ท่เี กิดขึน้ ในพื้นที่แล้ว ยังได้รบั รูถ้ งึ วัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน ได้แก่
ในด้านความเชื่อ ความศรัทธา ต่อตัวบุคคล และสิง่ เหนือธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ผ่านสถานที่และการ
แสดงของชุมชน
“เนือ่ งจากสถานทีน่ ้ีมเี รือ่ งราวมีประวัตศิ าสตร์ซงึ ่ ไม่เหมือนใคร มีอตั ลักษณ์ทสี ่ ถานทีอ่ นื ่ ๆ ทาไม่ได้
คือการนาจุดขายทางประวัติศาสตร์มาเป็ นทุนทางวัฒนธรรมสร้างแหล่งท่องเทีย่ ว เป็ นการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน” (Gov010)
ด้านความประทับใจ คือ ความประทับใจและภาคภูมใิ จเมื่อได้มาเยือนแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ เกิดจาก
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีม่ ใี นพืน้ ทีแ่ ละเรื่องราวทีน่ ่าสนใจเกีย่ วข้องกับสถานที่ ดังนี้
“เท่าทีเ่ คยคุยกับนักท่องเทีย่ ว หลายคนมาก็เพราะอยากมาเห็นสถานทีท่ เี ่ คยอ่านเคยดูว่ามันเป็ น
อย่างทีบ่ รรยายไว้ไหม บางคนก็บอกว่าเหมือนทีเ่ ขียน แต่กอ็ ย่างว่าสมัยนี้อะไรๆ มันก็เปลีย่ นไป บางทีมนั ก็
ไม่เหมือนซะทีเดียว แต่คนส่วนใหญ่กป็ ระทับใจทีไ่ ด้มาเห็นนางยักษ์ นางเงือก" (Gov02)
“แหล่งท่องเทีย่ วนี้ สามารถสร้างความประทับใจ ซึมซาบกับการแสดงทีถ่ ่ายทอดภาพความเป็ น
ชาวบ้านบางระจัน” (LR023)
“โดยเนื้อหาบทละคร ผนวกกับชีวติ จริงของชาวชุมแสงทาให้นักท่องเทีย่ วประทับใจและหลงใหล ใน
การต้อนรับของชาวชุมแสง ทาให้นักท่องเทีย่ วกลับมาเมืองชุมเเสงอีกอย่างแน่นอน” (Gov05)
ด้านความแปลกใหม่ หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวได้พบกับสิง่ ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้นเคย
และเกิดจากแรงกระตุ้นภายในจิตใจหรือแรงดึงดูด ของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่
เกีย่ วข้องกับ “สิง่ ใหม่ๆ” และ “สิง่ ทีแ่ ตกต่างจากชีวติ ประจาวันปกติ” ดังนี้
“เป็นการตอกย้า ในความเป็นเรา เป็นจุดขายทางสัญลักษณ์ เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเรา ไปทีไ่ หนเจอ
ก็ไม่ชดั เจนเหมือนมาในสถานทีข่ องเรา คือแกลง คือระยอง” (Gov04)
“สถานที ่ บ้านเรือนของอาเภอชุมแสง เก่าแก่โบราณ ทาให้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ ว ทาให้นักท่องเทีย่ ว
หลงใหลในความมีเสน่หข์ องชุมแสง” (Gov05)
“เสน่ห์คาพูด คาทีใ่ ช้พูดในสมัยก่อน เช่น ขอบน้ าใจ สวัสดีขอรับ มีการเคาะไม้ เมือ่ มีนักท่องเทีย่ ว
เข้ามาเพือ่ ให้รา้ นค้าเตรียมตัว และเพือ่ เป็นการขอบคุณนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน” (LR022)
ด้านการยอมรับ มีค วามเชื่อ มโยงกับ คุ ณ ค่ า และความรู้สึก มัน่ ใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวว่าเป็ นที่รู้จกั และได้รบั การยอมรับ สาหรับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ทงั ้ 3 ประเภทนี้ได้
นาเอาจุดเด่นของบุคคล/กลุ่มบุคคล/ตัวละคร ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่ามีความสาคัญต่อพื้นทีม่ าใช้ในการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยจากการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ซ่งึ เป็ นสถานที่จริง มีความคล้ายคลึง
กับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ท่ถี ูกสร้างขึ้น เนื่องจากเป็ นการนาเอาบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มชี ่อื ของ
พื้นที่ซ่งึ เป็ นที่รจู้ กั ของคนทั ่วไปมาใช้เป็ นธีมหลักในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว จึงทาให้แหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ
เป็ นทีร่ จู้ กั และเป็ นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว สาหรับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ท่อี ยู่ในนวนิยายเป็ น
การนาเอาสถานที่ท่อี ยู่ในนวนิยายมาใช้ประกอบฉากร่วมกับตัวละครที่สร้างขึน้ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องการมา
เห็นสถานทีท่ ต่ี วั ละครทีช่ ่นื ชอบอาศัยอยู่
“ละคร/ภาพยนตร์เป็ นประโยชน์ทนี ่ าพานักท่องเทีย่ วมาท่องเทีย่ วในอาเภอชุมแสง ทาให้เป็นทีร่ จู้ กั
ของประชาชน เพราะวิถชี วี ติ ของชาวชุมแสง เป็ นทีน่ ่าศึกษา มีเรือ่ งราว ประวัตคิ วามเป็ นมาต่างๆ ทีท่ ุกคน
ต้องมาแล้วถ่ายรูป ประทับใจในน้ าใจของชาวชุมแสง” (Gov05)
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“เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ทีส่ าคัญทีท่ ุกคนรู้จกั ดังนัน้ เราจึงเอาเหตุการณ์ นัน้ มา
สร้างเป็ นธีม หลักในช่วงทีย่ งั มีความสุขสงบ ถ่ายทอดออกมาให้นักท่องเทีย่ วได้เห็น เมือ่ มาแล้วก็จะได้เห็น
สถานทีเ่ หมือนอดีต มีตลาดย้อนยุคบ้านระจันทีเ่ ป็ นตลาดชุมชน ขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึง่ สามารถดึงดูด
นักท่องเทีย่ วได้ทุกกลุ่ม ทัง้ เด็ก เยาวชน และผูส้ งู วัย (Gov09)
“ส่วนใหญ่คนก็รจู้ กั สุนทรภู่มาตัง้ แต่เด็ก เรียนหนังสือ ได้อ่านงานของท่าน พอมาระยองเลยอยาก
มาเทีย่ วสถานทีท่ เี ่ กีย่ วกับท่าน คิดว่าพอมาเทีย่ วทีน่ ีแ่ ล้วได้เห็นผลงานในห้องนิทรรศการ มันก็ทาให้นึกถึง
ตอนทีเ่ รียน” (LR01)
ด้านประสบการณ์ เสมือนจริ ง เป็ นการจ าลองสถานที่/เหตุก ารณ์ให้นัก ท่องเที่ยวได้เห็นตาม
ละคร/ภาพยนตร์เ พื่อ ให้นั ก ท่ อ งเที่ย วได้ร ั บประสบการณ์ เ สมือ นจริง กล่ า วได้ว่ า เป็ น การตอบสนองต่อ
จินตนาการของนักท่องเที่ยว เช่น อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็ นสถานที่ท่จี าลองถึงวิถี
ชีวติ ของสุนทรภู่ ที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นการใช้ชวี ติ การทางานของนักประพันธ์ “เราจาลองสถานทีท่ ี ่
แสดงให้เห็นถึงการใช้ชวี ติ ของท่าน อยากให้คนมาดูแล้วได้เห็นว่าการใช้ชวี ติ ในอดีตของนักประพันธ์ระดับ
โลกเป็ นอย่างไร เราก็หยิบเอาเรือ่ งราวเหล่านี้มาใช้ในการนาเสนอทีน่ ี”่ (Gov02) เช่นเดียวกับตลาดไทยย้อน
ยุคบ้านระจัน อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รบั ประสบการณ์เสมือนจริง
เมื่อมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการจาลองวิถชี วี ติ ในอดีต มีการแสดงโชว์เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นใน
อดีต และการนาสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องราวในอดีตมาสร้างเป็ นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เช่น บ่อน้าศักดิ ์สิทธิ ์
“ภาพยนตร์และละครสามารถโยงเข้ากับสถานทีจ่ ริงทาให้ค นอยากมาดูสถานทีจ่ ริง สนามรบในอดีต ฉาก
หมู่บ้าน” (LR023) ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปี ชุมแสง อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มกี าร
จาลองสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นตามละคร/ภาพยนตร์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชื่อในสิง่ ที่ปรากฏอยู่ใน
ละครและต้องการได้รบั ประสบการณ์เช่นเดียวกัน ทีส่ ่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและอยากมาตา
มรอยฯ “ละครเรือ่ งนี้พอเริม่ ฉายก็มีค นออกมาถามหาบ้านแม่ย้อย / ตลาดเก่า / วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ทาง
เทศบาลจึงหาโลเคชันที
่ ค่ ล้ายคลึงกับละครมาจาลองเพือ่ ให้นักท่องเทีย่ วได้ถ่ายภาพประทับใจเสมือนจริงใน
ละคร” (Gov06)
การศึกษาครัง้ นี้ยงั พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์ท่อี ยู่ในนวนิยายให้ประสบการณ์ ด้าน
ความชื่นชอบ คือ การทีน่ ักท่องเทีย่ วมีความชื่นชอบในตัวละคร/ฉากจากละครทีไ่ ด้ชมแล้วออกตามรอยละคร
เพื่อสัมผัสภาพนัน้ ด้วยตนเอง
“นักท่องเทีย่ วจะสอบถามจากไกด์หรือชาวบ้าน ร้านค้าว่า ละครเรือ่ งนี้มาถ่ายทาทีช่ ุมแสงใช่หรือไม่
เพราะทุกทีท่ ไี ่ ปเหมือนในละครมาก ชีวติ ครอบครัวของบ้านแม่ยอ้ ยยังคงอยู่ในพื้นทีห่ รือไม่ ทาไมร้านแม่ยอ้ ย
จึงปิดไป ณ ตอนนี้” (Gov06)
“ผูช้ มจะคิดว่าได้มาถ่ายทาสถานทีน่ นั ้ จริงๆ ต้องอธิบายว่าเขามีโรงถ่าย และสถานทีถ่ ่ายทาของเขา
แต่เขาก็จาลองมาได้คล้ายมาก จนนักท่องเทีย่ วเข้าใจว่ามาถ่ายทีน่ ีจ่ ริงๆ ก็น่ายินดีทนี ่ ักท่องเทีย่ วมาตามรอย
ละคร ตามรอยสถานที”่ (Gov07)
ประสบการณ์ท่คี ล้ายคลึงกันจากแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ทงั ้ 3 ประเภทนี้ สามารถช่วย
ให้ผู้จดั การแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์สามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้โดยนาแรงบันดาลใจจาก
วรรณกรรมมาใช้ในการการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่และวางแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ได้แก่
1) สร้างสิง่ ดึงดูด (ธีม) เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ เป็ นการนาจุดเด่นของวรรณกรรม/
เรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์/บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงมาใช้ในการสร้างเอกลักษณ์ให้กบั แหล่งท่องเทีย่ ว
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2) นาเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับจินตนาการของนักท่องเที่ยว โดยทั ่วไปนัน้
นักท่องเทีย่ วต้องการเห็นความเป็ นอยู่ทเ่ี กิดขึน้ ในละคร รวมทัง้ ไปสัมผัสกับบุคคลและผลงาน สถานที่ วิถชี วี ติ
สังคมประเพณี วัฒนธรรมของสถานที่นัน้ ๆ ตามละคร/ภาพยนตร์ เช่น การเปลีย่ นชื่อตรอก ซอกซอย ให้ตรง
ตามละคร/ภาพยนตร์ การจัดจุดถ่ายรูปที่สอดคล้องกับสิง่ ที่นักท่องเที่ยวเห็นจากละคร/ภาพยนตร์ การจัด
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่

สรุปและอภิ ปรายผล
การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เ ป็ นรูปแบบการท่ องเที่ย วที่ไ ด้ร ับความนิ ยมเพิ่ม มากขึ้น ใน
ปั จจุบนั เนื่องด้วยเป็ นการท่องเที่ยวที่สามารถให้ประสบการณ์ท่หี ลากหลายและแตกต่างจากการท่องเที่ยว
ประเภทอื่ น (Terzidou, Stylidis, & Terzidis, 2018) นอกจากนี้ ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วตามรอย
ภาพยนตร์ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวในด้านการมีส่วนร่วมและกระตุ้นความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมในการกลับมา
เที่ยวซ้า (Teng, 2020) สาหรับการศึกษาครัง้ นี้พบว่า แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ประเภทต่างๆ ให้
ประสบการณ์ในด้านสุนทรียรส การยอมรับ การมีส่วนร่วม ความประทับใจ ความแปลกใหม่ ประสบการณ์
เสมือ นจริง และความชื่น ชอบ นั ก วิช าการหลายท่ า น (Oviedo-García, Castellanos-Verdugo, TrujilloGarcía, & Mallya, 2016; Teng, & Chen, 2020) อธิบายในประเด็นนี้ว่า ประสบการณ์ท่นี ักท่องเที่ยวได้รบั
จากการท่ อ งเที่ย วตามรอยภาพยนตร์มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ สถานที่ เนื่ อ งจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วตามรอย
ภาพยนตร์แต่ละแห่งมีความเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ รวมทัง้ นักท่องเที่ยวเองนัน้ มีอารมณ์ จินตนาการ การ
ตีความ และความทรงจาทีแ่ ตกต่างกันจึงทาให้ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มีความหลากหลายและเฉพาะบุคคล
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ของการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์นัน้ โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวเข้าถึง (อิน) ในภาพยนตร์/ละคร ทัง้ ในส่วนของตัวละคร ดารา การเล่าเรื่อง
โครงเรื่อง และดนตรี ทาให้มปี ระสบการณ์เชิงบวกเมื่อท่องเที่ยวในสถานทีจ่ ริง เช่น นักท่องเทีย่ วประทับใจที่
เห็นรูปปัน้ นางยักษ์ นางเงือก หรือการได้ถ่ายรูปกับร้านขายของชาของตัวละครจากเรื่องกรงกรรม สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Carl, Kindon, & Smith (2007) ทีพ่ บว่า การเปิ ดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มสี ่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์กบั ความประทับใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ทัง้ นี้ ผลการศึกษายังพบว่า ประสบการณ์ท่นี ักท่องเที่ ยวได้รบั ยังช่วยเพิม่ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่นาเสนอในแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ กล่าวได้ว่า ประสบการณ์เป็ นตัวกระตุ้นการ
ทากิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการเดินทางของผู้บริโภค
(Customer Journey Theory) ของ Lemon, & Verhoef (2016) และโมเดลการสร้างความผูกพันอย่างลึก ซึ้ง
ของผู้บ ริโ ภคด้ ว ยกระบวนการบริก าร (The Customer Engagement Service System Model) ที่พ บว่ า
ประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์เป็ นสิง่ เร้าทีก่ ระตุ้นนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดปฏิสมั พันธ์
ร่ว มกันและส่งผ่า นต่อไปยังความผูก พันอย่างลึก ซึ้ง ผลลัพธ์ท่ีได้จ ะก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่ดที ่สี ุดเนื่องจากสามารถสร้างความผูกพันอย่างลึกซึ้งผ่านการร้อยรัดทางอารมณ์ (Emotional
Attachment) จนทาให้สนิ ค้า/บริการทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ ยวนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยว
ดังนัน้ การสร้างประสบการณ์ให้กบั นักท่องเที่ยวด้วยการเปิ ดโอกาสให้ เข้าร่วมกิจกรรมหรืองานต่างๆ ใน
แหล่งท่องเที่ยวสามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทาให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมทีม่ ตี ่อแหล่งท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้ ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์นัน้ สามารถนาเอาประสบการณ์ท่ไี ด้จ าก
แหล่งท่องเทีย่ วมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดย 1) สร้างสิง่ ดึงดูด (ธีม) เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์
ของพืน้ ที่ และ 2) นาเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับจินตนาการของนักท่องเที่ยว สาหรับสิง่
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ดึงดูดที่มใี นแหล่งท่องเที่ยวเป็ นตัวแทนของภาพยนตร์/ละครซึ่งเป็ นเหตุผลสาคัญของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางมาเยีย่ มชม ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั พื้นที่นัน้ เป็ นการนาจุดเด่นของพื้นที่มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว สาหรับการศึกษานี้พบว่า แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ได้นาเอาตัวบุคคล ตัวละคร และ
เหตุการณ์มาใช้ในการอัตลักษณ์ให้กบั พื้นที่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Macionis (2007) ที่กล่าวว่า ใน
การสร้างจุดเด่นให้กบั สถานที่ท่เี ชื่อมโยงกับวรรณกรรม/ภาพยนตร์/ละครนัน้ มักจะนาเอา “บุคคล/ตัวละคร”
ซึ่งมีบทบาทต่อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ หรือตานานและเหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้นในพื้นที่มาสร้างเป็ นอัต ลัก ษณ์
ให้กบั พื้นที่ เนื่องจากสามารถสร้างการจดจาให้กบั พื้นที่ได้เป็ นอย่างมาก เช่นเดียวกับ Mansfield (2015) ที่
เห็นว่า การสร้างอัตลักษณ์ให้กบั แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์สามารถใช้ตวั ละคร เนื้อเรื่อง ชีวติ ผูเ้ ขียน
เหตุการณ์ สถานทีถ่ ่ายทา จากการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์ซง่ึ เป็ นสถานทีจ่ ริง (Real
places) นาจุดเด่นด้านการประพันธ์ของบุคคลที่มชี ่อื เสียงอย่าง“สุนทรภู่-กวีเอกโลก” มาสร้างอัตลักษณ์ให้กบั
พื้นที่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้น (Built places) นา “กลุ่มบุคคล” ที่มชี ่อื เสียง คือ พระอาจารย์ธรรม
โชติแ ละวีร ชนค่ า ยบางระจัน ทัง้ 11 คน ในขณะที่แ หล่ ง ท่ อ งเที่ย วตามรอยภาพยนตร์ท่ีอ ยู่ใ นนวนิ ย าย
(Fictional places) ใช้ “ตัวละครฝ่ ายดี” สร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์เชิงบวก ทัง้ นี้ สิง่ ดึงดูดเหล่านี้นอกจาก
จะเป็ นอัตลักษณ์ท่แี สดงถึงความเป็ นหนึ่งเดียวของแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังกลายเป็ นภาพลักษณ์ของสถานที่
ด้วยเช่นกัน
ในการนาเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวทีส่ อดคล้องกับจินตนาการของนักท่องเที่ยว โดยทั ่วไป
นัน้ นักท่องเทีย่ วมักมีจนิ ตนาการเกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่ วจากการได้อ่านวรรณกรรม/ดูละคร/ภาพยนตร์ทาให้
เดินทางไปยังสถานทีท่ ่ปี รากฏอยู่ในวรรณกรรม/ละคร/ภาพยนตร์เพื่อเยีย่ มชมสถานทีแ่ ละเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่จุดหมายปลายทางจัดเตรียมไว้ให้โดยหวังว่าจะได้ทากิจกรรมต่างๆ เช่น (1) การเล่นตามลาดับฉาก
ที่เกิดขึ้นในสถานที่นัน้ ๆ และพยายามเลียนแบบตามที่นักท่องเที่ยวจดจาได้ (2) การแสดงฉาก คือ การที่
นักท่องเที่ยวแต่งกายคล้ายกับตัวละครเอกของภาพยนตร์หรือซีรสี ์เพื่อเป็ นตัวแทนของฉาก (3) การได้รบั
ข้อมูลเพิม่ เติมที่ทาให้นึกถึงฉากซึ่งเกิดขึ้นที่นัน่ หรืออธิบายบทบาทของสถานที่นัน้ ในภาพยนตร์/ละคร ซึ่ง
นั ก ท่ อ งเที่ย วคาดหวัง ที่จ ะพบภาพหรือ ข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ย วกั บ สถานที่ และ (4) การได้ซ้ือ ของที่ร ะลึก
เนื่องจากเป็ นวิธหี นึ่งในการ "บริโภค" ภาพยนตร์/ละครหลังจากที่ได้เยีย่ มชมสถานที่ โดยของที่ระลึกจะเป็ น
ความทรงจาทีเ่ ป็ นรูปธรรมและจับต้องได้ของประสบการณ์ (Beeton, 2016) จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปจะ
เห็นได้แ หล่ง ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์สามารถสื่อ ถึง อารมณ์ แ ละนาเสนอบรรยากาศของสถานที่ใ ห้
นักท่องเทีย่ วรับรูไ้ ด้นนั ้ จะสามารถส่งผลต่อความจดจาของนักท่องเทีย่ วต่อแหล่งท่องเทีย่ วได้

ข้อเสนอแนะ
ภายใต้ภาวะการระบาดของโคโรน่าไวรัส 19 ประชากรที่ใช้ศกึ ษาเป็ นผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทางตรงกับ
แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ แต่ยงั ขาดนักท่องเที่ยว
ซึ่ง สามารถน าไปเป็ น ช่ อ งว่ า งการวิจ ัย ในครัง้ ต่ อ ไปได้ ด้ ว ย รวมถึง ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งทางอ้ อ ม เช่ น กัน
ดังรายละเอียดคือ
1. ควรมีศึก ษาการสร้า งแหล่ง ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ผ่า นมุมมองของผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง
ทางอ้อ ม ได้แ ก่ ผู้ส ร้า งภาพยนตร์/ ผู้จ ัด ละคร ผู้ก ากับ ภาพยนตร์/ ละคร ฝ่ ายสถานที่ ผู้แ ต่ ง /ผู้เ ขีย นบท
เนื่องจากเป็ นผูท้ ่นี าเสนอแหล่งท่องเที่ยวผ่านภาพยนตร์ ละคร รวมถึงเป็ นผูท้ ่มี บี ทบาทในการสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ วตามรอยภาพยนตร์
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2. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วและประสบการณ์
การท่องเทีย่ วทีน่ ่าจดจา เพื่อให้สามารถพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
อนึ่ง ภาพยนตร์/ละครหลากหลายเรื่องทีถ่ ูกนามาสร้างนัน้ ก็ได้รบั อิทธิพลจากวรรณกรรม ทัง้ บทกวี
นวนิยาย ประวัติศาสตร์ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านอยากเห็นภาพเสมือนจริง ของเรื่องราวเหล่านั น้ จน
เรียกร้องให้มกี ารสร้างเป็ นละคร/ภาพยนตร์ หรือผูจ้ ดั ละคร ผูก้ ากับ มีความชื่นชอบในวรรณกรรมนัน้ ๆ จน
สร้างภาพชิ้นงานนั น้ ๆ ให้มีชีวิตขึ้นมา กล่า วได้ว่า ได้รบั แรงบันดาลใจจากคุณ ค่า ของวรรณกรรม (The
Inspiration from Literary Value) ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานในศาสตร์ต่างๆ ตามการสรรค์
สร้างของผูอ้ ่าน เช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่ นาเอาเรื่องราวจากวรรณกรรมมาใช้ในการนาเสนอ
แหล่งท่องเที่ยว (Radomskaya, 2020) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อแหล่ง ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์/ ละคร
หลายแห่งมีพ้นื ฐานมาจากความโด่งดังของวรรณกรรม (นวนิยาย) ที่ถูกนามาดัดแปลงเป็ นภาพยนตร์/ละคร
ทาให้เกิดนักท่องเทีย่ วตามรอยไปยังสถานทีท่ ป่ี รากฏอยู่ในภาพยนตร์หรือละคร โดยนักท่องเทีย่ วจะออกตาม
รอยกวีหรือนักประพันธ์ ตัวละคร ฉากในเรื่อง วิถชี วี ติ ของตัวละครในเนื้อเรื่อง
อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการท่องเทีย่ วต้องคานึงถึงการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว
อันเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในยุคปั จจุบนั ดังนัน้ ลาพังเพียงแค่เนื้อหาของวรรณกรรมอย่าง
เดียวจึงยังไม่เพียงพอ ทาให้จาเป็ นต้องใช้วธิ กี ารทางด้านการตลาดและการสื่อสารให้เหมาะสมกับปั จจุ บนั
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทาความเข้าใจองค์ประกอบของเรื่องเล่า คือ โครงเรื่อง กลวิธกี ารเล่าเรื่อง ตัวละคร
ฉาก และแนวคิด (อิราวดี ไตลังคะ, 2543) และนาเอาหลักการของศิลปะการเล่าเรื่องราว (storytelling) ทีต่ อ้ ง
เข้าใจเรื่อง วิธกี ารสื่อสาร และเข้าใจกลุ่มเป้ าหมาย มาดัดแปลงใช้ประโยชน์ (สุภทั รา บุญปั ญญโรจน์ , 2563)
ตลอดจนต้องคานึงถึงความยังยื
่ นของแหล่ง เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์/ละครบางแห่งนัน้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เพียงแค่ในระยะเวลาสัน้ ๆ (Hoppen, Brown, & Fyall, 2014;
Watson, 2006) โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็ นที่รู้จกั เพียงแค่คนในประเทศหรือได้รบั ความนิยมเฉพาะ
เมื่อละคร/ภาพยนตร์นนั ้ ๆ ออกฉาย
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