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Abstract 

 Street art once stood in an ambiguous position, as creating art or destroying public 

properties, because it was created on building walls, fences, poles, and public spaces. However, at 

present the status of street art has been changed since it has been used as part of the creative 

economy for commercial purposes in various industries including fashion, music, and product 

design. Tourism is another arena beneficial from unique characteristics of street art that uses visual 

communication as it was easily understood even though it is cross-cultural and cross-language 

communication. Art space located along the roads helps to improve and beautify community 

landscape. Ease of sharing photos of street arts through social media by individuals further 

promotes tourism. Objectives of this article are to present how street art appears in tourism areas 

in major cities of the world as well as potentiality and feasibility to apply street art as a tool to 

make Thailand’s tourism more attractive. 
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ศิ

บทคัดย่อ

 สตรีตอาร์ตในอดตีเป็นส่ิงทีเ่คยยนือยูบ่นพืน้ทีอ่นัก�า้ก่ึงระหว่างการท�างานศิลปะและการท�าลายทรัพย์สนิ

สาธารณะ เนื่องด้วยพื้นที่ในการสร้างงานนั้นอยู่บนผนังอาคาร รั้ว เสา ก�าแพงและพื้นที่สาธารณะสองข้างถนน 

ทว่าในปัจจบุนัสตรีตอาร์ตได้เปล่ียนสถานภาพไปจากเดมิมากแล้ว จากการถูกหยบิยกมาใช้ในบทบาทของด้านของ

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพาณิชย์ในแวดวงต่าง ๆ  ทั้งแฟชั่น อุตสาหกรรมดนตรี การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วก็เป็นอกีพ้ืนทีห่นึง่ทีไ่ด้มกีารใช้ประโยชน์จากคณุลกัษณะเฉพาะตวัของสตรีตอาร์ต ไม่

ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยภาพซึ่งเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายแม้จะเป็นการสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม พื้นที่การ

สร้างงานทีอ่ยูบ่นถนนภายนอกซ่ึงช่วยส่งผลต่อการปรับปรุงภมูทิศัน์ของชุมชนให้สวยงามน่าเยีย่มชม และความ

ง่ายต่อการน�าไปเผยแพร่แบ่งปันผ่านสือ่โซเชียลมเีดยีโดยปัจเจกบคุคล อนัยิง่ช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการดงึดดู

ด้านการท่องเที่ยวของสตรีตอาร์ตให้มีมหาศาลเพ่ิมข้ึน บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน�าเสนอให้เห็นการใช้

สตรีตอาร์ตในพ้ืนทีก่ารท่องเทีย่วของเมอืงส�าคัญต่าง ๆ  ทัว่โลก รวมถึงศกัยภาพและความเป็นไปได้ในการน�ามาใช้

เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างพลังดึงดูดทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

ค�ำส�ำคัญ: ท่องเที่ยว สตรีตอาร์ต กราฟฟิตี้ 
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บทน�ำ

 กราฟฟิตีแ้ละสตรีตอาร์ต เป็นสองค�าทีใ่ช้ควบคูห่รือใช้แทนกันมาโดยตลอด จนเกิดเป็นความเข้าใจของ

คนส่วนใหญ่ว่า ค�าสองค�านี้มีความหมายเดียวกัน นั่นคือ การใช้สีชนิดต่าง ๆ ท�าให้เกิดร่องรอย ตัวอักษร หรือ

ภาพวาดบนผนงั หรือพ้ืนทีส่าธารณะตามสองข้างถนน ทว่าความเป็นจริงแล้วนัน้ ทัง้สองค�านี ้หมายถึง งานศลิปะ

คนละประเภท อันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่ของรูปแบบหรือเทคนิคที่ใช้ในการสร้างงาน เจตนารมย์

ในการสร้างงาน และกลุ่มผู้ชมผลงานที่เป็นเป้าประสงค์ของผลงาน

 Riggle (2010) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ผู้สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ

วิถีชีวิต ได้ให้ค�านิยามถึงความแตกต่างของสตรีตอาร์ตและกราฟฟิตี้เอาไว้ในงานเขียนเรื่อง Street art: The 

transfiguration of the common place ของเขาเอาไว้ว่า กราฟฟิตี้ นั้นคือลักษณะงานที่มุ่งเน้นถึงตัวอักษรเป็น

พื้นฐาน (text-based) ซึ่งหมายความรวมถึงการเขียนชื่อของใคร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความส�าคัญต่อตัวศิลปิน 

ลงบนพื้นผิวในที่สาธารณะ

 สอดคล้องกันกับที่ Jill C. Weisberg (2012) ศิลปินนักสร้างผลงานสตรีตอาร์ต ได้ให้คุณลักษณะ

ของกราฟฟิตี้เอาไว้คล้ายคลึงกันว่า กราฟฟิตี้เป็นงานที่มีพื้นฐานมาจากการเขียนตัวหนังสือหรือถ้อยค�า (word-

based) กราฟฟิตีเ้ป็นงานศิลปะทีมุ่ง่เน้นการแสดงออกถึงตวัตน มากกว่าจะให้ความส�าคญัว่าสาธารณชนเข้าใจใน

ส่ิงที่ศิลปินเขียนข้ึนหรือไม่ กล่าวได้ว่ากราฟฟิตี้เป็นการสื่อสารระหว่างศิลปินกราฟฟิตี้คนหนึ่ง ไปถึงศิลปิน

กราฟฟิตี้คนอื่น ๆ มากกว่า จึงท�าให้เป็นเรื่องธรรมดา หากบุคคลทั่วไปที่พบเห็นภาพกราฟฟิตี้จะไม่เข้าใจความ

หมาย หรือดูไม่ออกว่าผู้วาดต้องการสื่อสารถึงอะไร ในขณะที่สตรีตอาร์ต นั้น Riggle (2010) ให้นิยามเอาไว้ตรง

กันข้ามว่า เป็นงานที่ไม่มุ่งเน้นความโดดเด่นของตัวหนังสือมากนัก แต่จะให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอด้วย

ภาพ และเป็นลกัษณะงานทีใ่ช้พ้ืนทีใ่นการสร้างมากกว่า และวัสดอุปุกรณ์ในการสร้างงานก็มหีลายอย่าง แตกต่าง

จากกราฟฟิตี้ที่ใช้เพียงสเปรย์กระป๋องเป็นอุปกรณ์หลัก การสร้างผลงานสตรีตอาร์ตยังอาจใช้วิธีการติดตั้งวัสดุ

หรือส่ิงของต่าง ๆ  เพ่ือช่วยในการจดัแสดงผลงานร่วมด้วย นบัเป็นลกัษณะงานศิลปินทีใ่กล้เคยีงกับศิลปสาธารณะ 

(public art) จนบางครั้งก็สร้างความสับสนในการจ�าแนกประเภทอยู่มาก

 Lu (2018) ยงัขยายความความแตกต่างในเจตนารมณ์ของศลิปินกราฟฟิตีแ้ละสตรีตอาร์ตออกไปอกีว่า 

ในงานสตรีตอาร์ตนั้น ศิลปินผู้สร้างผลงานไม่เพียงแต่จะต้องการให้สาธารณชนได้เห็นงานของตัวเองแต่เพียง

เท่านั้น แต่ยังต้องการให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ความเข้าใจในสิ่งที่เห็น และอารมณ์หรือความรู้สึกตอบสนองต่อชิ้นงาน

นั้นด้วย การวาดภาพสตรีตอาร์ตเป็นงานที่มักจะสร้างโดยศิลปินท่ีได้รับการฝึกฝนหรือมีความรู้ในเชิงศิลปะการ

วาดภาพ และด้วยความที่ต้องใช้ระยะเวลาในการท�างานนานกว่ากราฟฟิตี้ งานสตรีตอาร์ตจึงมักจะสร้างข้ึนใน

พื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการสนับสนุนให้สร้างงานขึ้นเป็นส่วนมาก 

 การเข้าสู่มหานครนิวยอร์กท�าให้สตรีตอาร์ตเตบิโตอย่างรวดเร็ว ศลิปะจากสองข้างถนนทัง้กราฟฟิตีแ้ละ

สตรีตอาร์ต ได้พาตัวเองไต่ระดับจากกลุ่มวัฒนธรรมย่อยมาสู่ความเป็นศิลปะกระแสหลัก เมื่อถูกน�ามาใช้งาน

อย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์ งานโฆษณา ปกอัลบั้มเพลง และโลกแฟชั่น ตราสินค้า
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เครื่องหนังหรูหรา อย่างหลุยส์วิตตองและมาร์ก จาค็อบส์ ก็เคยผลิตกระเป๋าถือที่ใช้ tag หรือการเขียนตัวอักษร

ในรูปแบบกราฟฟิตี้ ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบมาแล้ว และการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใน

ลอสแองเจลสิ ได้จดัแสดงผลงาน Art in the Streets ของ Retna (นามแฝง) ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกในประวัตศิาสตร์

ของแวดวงสตรีตอาร์ต ที่ได้มีการจัดแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ของประเทศ จึงเป็นเคร่ืองเน้นย�้าให้เห็น

ถึงความเฟื่องฟูถึงขีดสุดของงานศิลปะที่เคยถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรรมทางสังคมเมื่อ 50 กว่าปีก่อนได้

อย่างชัดเจน (DeNotto, 2014)

สตรีตอำร์ตกับพื้นที่กำรท่องเที่ยว

 ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีการน�าสตรีตอาร์ตมาใช้เพ่ือการท่องเที่ยว มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยว

เพ่ือชมงานสตรีตอาร์ตทีป่รากฏอยูต่ามผนัง ก�าแพง และพ้ืนทีต่่าง ๆ  ของเมอืงเกิดข้ึนในหลายเมอืงส�าคญัทัว่โลก 

ไม่ว่าจะเป็น เบอร์ลิน ปารีส นิวยอร์ก เมลเบิร์น ฯลฯ โดยเป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่ถูกเรียกด้วย

ชื่อที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น graffiti excursion, street art sightseeing หรือ mural journeying 

 ตัวอย่างเมืองที่มีความโดดเด่นในการใช้สตรีตอาร์ตเป็นพลังในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว คือ เมือง

เมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย ถนนเฮาเชอร์ (Hosier Lane) อันเป็น

ศูนย์กลางของภาพวาดสตรีตอาร์ตของเมือง ผนังอาคารแทบทุกตารางนิ้วของถนนสายนี้ถูกระบายไปด้วยภาพ

สตรีตอาร์ตสีสันสดใสจากหลากหลายเทคนิคการสร้างสรรค์ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวทั้งชาวออสเตรเลียและต่างชาติ ให้เดินทางมาถ่ายภาพคู่กับงานศิลปะบนผนัง ความโด่งดังและ

ความนิยมในการเดินเที่ยวชมภาพสตรีตอาร์ตในย่านนี้ ส่งผลให้เกิดการจัดบริการพาเที่ยวชมภาพตามจุดต่าง ๆ 

ทีเ่หล่าศลิปินสตรีตอาร์ตเป็นผูจ้ดัข้ึน เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่คีวามรู้เก่ียวกับศลิปินผูส้ร้างภาพแต่ละภาพและเส้นทาง

บนถนนสายนี้เป็นอย่างดี นอกจากน�าจะชมภาพวาดแล้ว ผู้น�าชมเหล่านี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ

เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน 

 เมืองไครเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่แม้ว่าจะมีช่ือเสียงโด่งดังด้านการท่องเที่ยว

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันงดงาม สวนดอกไม้เลื่องชื่อ และอาคารประวัติศาสตร์อันเก่าแก่หลายแห่ง แต่ไคร

เชิร์ชก็ได้มีวิธีการที่จะใช้ภาพสตรีตอาร์ตที่มีอยู่จ�านวนไม่น้อยทั่วเมือง มาสร้างประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยว 

ด้วยการน�าเสนอโครงการ Watch This Space: Christchurch Street Art ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้าง

แผนทีเ่ชิงโต้ตอบ (interactive map) เพ่ือแสดงให้ผูใ้ช้งานได้มองเหน็ต�าแหน่งของภาพวาดสตรีตอาร์ตทีซุ่กซ่อน

อยู่ตามจุดต่าง ๆ ของเมือง รวมถึงการจัดท�าแอปพลิเคชัน Watch This Space ข้ึนเพ่ือให้ทุกคนสามารถ

ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาพสตรีตอาร์ตใหม่ ๆ  ที่ถูกค้นพบเข้าไปในฐานข้อมูลได้ และให้นักท่องเที่ยวที่มา

เยือนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือน�าทางการเยี่ยมชมงานศิลปะที่มีอยู่ทั่วเมืองด้วยตัวเองได้ ปัจจุบันมีการเพ่ิมเติม

ภาพเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วกว่า 100 ภาพ (Tourism New Zealand, 2016)

 ส่วนความแพร่หลายของสตรีตอาร์ตในประเทศไทยนัน้ เร่ิมต้นจากการเผยแพร่เข้าสู่เอเชียในช่วงราวปี 

พ.ศ. 2549 ด้วยอิทธิพลจากสื่ออินเทอร์เน็ตและนักท่องเที่ยวจากโลกตะวันตก ที่น�าเอาวัฒนธรรมนี้มาสู่หลาย ๆ
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เมอืงในทวีปเอเซีย แม้งานสตรีตอาร์ตจะยงัเพ่ิงเข้ามาไม่นานและยงัไม่เป็นทีรู้่จกักว้างขวางมากนกัหากเทยีบกับ

ศลิปะแขนงอืน่ แต่ในประเทศไทยก็น�างานสตรีตอาร์ตมาเป็นต้นทนุต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ในหลากหลายรูป

แบบ ทีน่่าสนใจคอืเร่ิมมกีารน�าสตรีตอาร์ตมาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการปรับภมูทิศัน์ชุมชนต่าง ๆ  ในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อพลิกฟื้นภาพของชุมชนให้มีความสวยงาม พ้นจากภาพของความทรุดโทรม เช่น ถนนเลียบคลองแสนแสบ 

และที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือสตรีตอาร์ตในย่านถนนเจริญกรุง บางรัก และถนนทรงวาด ซึ่งเป็นพื้นที่เก่า

แก่ใจกลางเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยอาคารสมยัเก่าทีม่คีวามทรุดโทรม ผนงัตกึและก�าแพงส่วนใหญ่มคีราบสกปรกต่าง ๆ  

อันเกิดจากกาลเวลา จนได้มีการจัดท�าเทศกาลศิลปะข้างถนน บุกรุก 2 (BUKRUK II Urban Arts Festival) 

ขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 มีการรวมตัวของศิลปินสตรีตอาร์ตจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมวาดภาพสตรีตอาร์ตตาม

แบบฉบับของตัวเอง ซึ่งนอกจากจะช่วยชุบชีวิตย่านเก่าให้เต็มไปด้วยสีสันแล้ว ยังส่งผลทางด้านการท่องเที่ยว

อีกด้วย เมื่อภาพวาดเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาค้นหา และถ่ายรูปภาพที่ซุกซ่อนอยู่

ตามตรอกซอกซอยเหล่านั้น

 ในประเทศไทยมีหลาย ๆ พื้นที่ที่เร่ิมหันมาสนใจการใช้ภาพสตรีตอาร์ตเพ่ือสร้างแรงดึงดูดด้าน

การท่องเที่ยว และสื่อสารอัตลักษณ์ของชมุชนไปพร้อมกนั ที่เป็นรปูเป็นร่างมากที่สุด คือสตรตีอาร์ตในเขตเมือง

เก่า จังหวัดสงขลา ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่จัดท�าขึ้นภายใต้แนวคิด “เมืองเก่า วิถีเดิม 

เสริมการท่องเที่ยว (Livable old-town tourism) โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ภาพสตรีตอาร์ตและความเก่าแก่ของ

อาคารสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตกีุสในเขตเมอืงเก่า เป็นส่วนช่วยเสริมกันท�าหน้าทีส่ร้างการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม

สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน ผ่านออกมาทาง

ภาพวาดบนผนังอาคารเก่าแก่สมัยสงครามโลก ภาพสตรีตอาร์ตที่ปรากฏจึงเป็นภาพผู้คนในชุดพื้นเมือง วิถีชีวิต

และกิจวัตรประจ�าวัน และเหตุการณ์ในอดีต

แนวทำงกำรใช้สตรีตอำร์ตเพื่อสร้ำงแรงดึงดูดด้ำนกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย

 จากการศึกษารวบรวมงานวิจัย กรณีศึกษา ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับศิลปะสตรีตอาร์ต ที่ถูกน�ามาใช้ใน

พื้นที่ท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ผู้เขียนจะขอน�าประเด็นส�าคัญที่ควรค�านึงถึง ทั้งในแง่มุมของความส�าเร็จและ

อปุสรรคปัญหาทีพ่งึพจิารณาข้ึนมาเสนอแนะและอภปิราย โดยหวังว่าจะสามารถน�ามาพัฒนาเป็นแนวทางส�าหรับ

ชุมชนหรือท้องถ่ินในประเทศไทย ที่มีความสนใจในการสร้างหรือน�าศิลปะประเภทสตรีตอาร์ตมาใช้ในการสร้าง

แรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 

 1. กำรสร้ำงเรื่องรำวให้กับสตรีตอำร์ต 

 MacCannell (1999) นักวิชาการผู้เขียนหนังสือ The Tourist: A new Theory of the Leisure Class 

ได้เสนอมุมมองเก่ียวกับการท่องเที่ยวของชนช้ันกลางเอาไว้ว่า ส�าหรับการท่องเท่ียวของชนช้ันกลางแล้วนั้น

สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการจากการท่องเที่ยวมากที่สุด ก็คือ การได้ออกไปค้นพบสิ่งที่ช่วยตอบสนองความ

อยากรู้อยากเห็น (curiosity) การท่องเที่ยวจะต้องเป็นการออกไปแสวงหาสถานที่แปลกใหม่ สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่
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อาจหาได้ในชีวิตประจ�าวัน และการท�างานอันซ�้าซากจ�าเจ เสน่ห์ของพื้นที่การท่องเที่ยวส�าหรับชนชั้นกลาง ก็คือ 

จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนั้นจะต้องมี “เร่ืองราว” ที่ช่วยตอบสนองความต้องการที่จะหนีพ้นไปจาก

เร่ืองเดมิ ๆ  อนัน่าเบือ่ของชีวิต การน�าสตรีตอาร์ตมาใช้ในด้านการท่องเทีย่ว ผูส้ร้างจงึควรให้ความส�าคญักับการ

“สวม” เร่ืองเล่าที่จะน�าเสนอออกมาในภาพสตรีตอาร์ตเหล่านั้น ว่าก�าลังจะบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง

เรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

 จากงานวิจัยเกี่ยวกับสตรีตอาร์ตในประเทศไทย พบว่า เรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นโดยสตรีตอาร์ตมากที่สุด

ในปัจจบุนันี ้คอื เร่ืองราวเก่ียวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องชุมชน ซ่ึงน่าสนใจทีว่่า สตรีตอาร์ตสามารถ

ท�าหน้าที่ในการสื่อสารคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายในหมู่

นักท่องเที่ยวยุคใหม่ เนื่องจากคุณสมบัติของการเป็นส่ือภาพ ท�าให้มีความสามารถในการจับความสนใจของ

ผู้คนในฐานะประสบการณ์ที่เข้าใกล้ได้ สัมผัสได้ และเข้าถึงได้ง่ายกว่าโบราณวัตถุหรือสถาปัตยกรรม เช่น

งานวิจยัของ กฤษณ์ ทองเลศิ (2560) พบว่า ภาพสตรีตอาร์ตในเขตเมอืงเก่าปีนงัและสงขลานัน้ สามารถสะท้อน

ให้เห็นมุมมองต่างวัฒนธรรมที่มีต่อสัตว์เล้ียง ภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ภาพความแตกต่างของ

กลุ่มชาติพันธุ์ และภาพการละเล่นศิลปะพ้ืนบ้าน ผ่านภาพวาดรถเข็นขายบะหมี่โบราณ การท�าข้าวเกรียบ

การท�าน�้าบูดู และร้านน�้าชา ซ่ึงสะท้อนวัฒนธรรมอาหารและการกินอยู่ของชุมชน ภาพการเชิดสิงโตอันเป็น

วัฒนธรรมจีน ภาพคนพายเรือชาวอินเดีย ฯลฯ ช่วยให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจถึงความเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่รวมกัน

ของชาวมาเลย์เชื้อสายจีนและมุสลิมในเมืองปีนังได้เป็นอย่างดี (กฤษณ์ ทองเลิศ, 2560)

 งานวิจัยของกฤษณ์ ทองเลิศ ได้ศึกษาในประเด็นของพื้นที่ท่องเที่ยวเอาไว้ว่า จุดหมายปลายทางของ

การท่องเที่ยวนั้น เป็นทั้งประสบการณ์ ความทรงจ�าและภาพตัวแทนส�าหรับนักท่องเที่ยว เรื่องราวที่น�าเสนอใน

สตรีตอาร์ต จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะก�าหนดว่า จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใดเข้ามาในพื้นที่ นักท่องเที่ยว

ที่มีความสนใจในเร่ืองราววัฒนธรรมความเป็นอยู่ นักท่องเที่ยวที่สนใจในวิถีชีวิตที่แตกต่างจากความเป็น

เมืองใหญ่ หรือนักท่องเที่ยวที่โหยหาความเป็นอดีตอันสงบสุขงดงาม ดังนั้น ข้อที่ควรให้ความส�าคัญเป็นอันดับ

แรกในการสร้างสตรีตอาร์ต คอื หากชุมชนต้องการน�าเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรมของตวัเองให้ผูม้าเยอืนได้รู้จกัแล้ว

นั้น เรื่องราวแบบใดที่จะสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกไปได้ดีที่สุด

 2. อ�ำนำจในกำรเข้ำรหัสสำรของภำพสตรีตอำร์ตเป็นของผู้ใด

 การเข้ารหัส เป็นกระบวนการส�าคัญของการสื่อสารอันมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คือ การถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสาร ทัศนคติ ความเข้าใจ ฯลฯ ออกไปในรูปของสัญลักษณ์แสดงความหมาย (symbolic form) โดยมีจุด

มุ่งหมายเพ่ือให้ผู้รับสารถอดรหัสหรือเข้าใจความหมายสอดคล้องตรงกันกับผู้ส่งสาร สตรีตอาร์ตในพ้ืนที่

การท่องเที่ยวนอกจากจะอยู่ในบทบาทของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังอยู่ในบทบาทของ “ส่ือ”

การท่องเที่ยวด้วย เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับชุมชนหรือพ้ืนที่การท่องเที่ยว

นั้น ๆ ผ่านส่ือภาพแล้ว ยังช่วยในการส่ือสารอัตลักษณ์ที่ต้องการน�าเสนอให้นักท่องเที่ยวรับรู้ไปพร้อมกัน 

การก�าหนดรูปแบบและเร่ืองราวที่น�าเล่าในภาพสตรีตอาร์ตซ่ึงเป็นข้ันตอนของกระบวนการเข้ารหัสสารนั้น 
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จึงเป็นการก�าหนดการรับรู้ความหมายทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชนให้กับผู้รับสารหรือนักท่องเที่ยว ว่าควร

จะมองพื้นที่การท่องเที่ยวนี้ด้วยทัศนะหรือมุมมองแบบใด (สมสุข หินวิมาน, 2554)

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการสร้างผลงานสตรีตอาร์ตเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย

ฝ่าย ทั้งในด้านทุนเศรษฐกิจที่ใช้ในการจัดซื้อสี อุปกรณ์ เครื่องมือในการสร้างผลงาน เวลาและทักษะของศิลปิน

ที่เป็นผู้สร้างผลงาน ซ่ึงศิลปินย่อมมีแนวคิดและตัวตนของตัวเองที่ต้องการน�าเสนอผ่านผลงานศิลปะออกไป 

ดังที่งานวิจัยของแมนฤทธิ์ เต็งยะ (2559) พบว่า ศิลปินสตรีตอาร์ตในประเทศไทยนั้น ท�างานในลักษณะที่

ค่อนข้างแตกต่างจากศิลปินในต่างประเทศ โดยมกีารเปิดเผยตวัตน และส่วนมากจะสร้างผลงานโดยพัฒนาเร่ือง

ราวและเนื้อหาที่เป็นการผสมผสานระหว่างกระแสของยุคสมัยและประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง ท�าให้ผลงาน

ที่ปรากฏออกมามีอัตลักษณ์ของตัวศิลปินปรากฏให้เห็นอยู่อย่างชัดเจน ผู้พบเห็นผลงานสามารถบอกได้ทันทีว่า

นี่เป็นผลงานสตรีตอาร์ตของศิลปินคนใด 

 ในขณะที่สตรีตอาร์ตที่เกิดข้ึนจากการจัดท�าโครงการของภาครัฐที่ต้องการสร้างพ้ืนที่การท่องเที่ยวข้ึน

ในชุมชนนั้น ท�าให้ต้องมีนโยบายและอุดมการณ์จากภาครัฐเข้ามาก�ากับควบคุมในการสร้างผลงาน การเข้ามามี

อ�านาจในการก�าหนดความหมาย และสิง่ทีต้่องการสือ่สารผ่านภาพสตรีตอาร์ตออกไปของผูม้ส่ีวนร่วมในหลาย ๆ  

ฝ่ายนี้ อาจท�าให้ชุมชนและคนท้องถ่ินซ่ึงเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความหมายในภาพ

สตรีตอาร์ตอย่างแท้จริง และอาจท�าให้อัตลักษณ์ของชุมชนที่ต้องการบอกเล่าผ่านสตรีตอาร์ตนั้นถูกบิดเบือนไป 

และงานวิจัยของไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ (2560) แสดงให้เห็นว่า พื้นที่สร้างสรรค์งานสตรีตอาร์ตนั้น เป็นพื้นที่ทาง

ความคดิ อดุมการณ์ และวัฒนธรรม ทีม่นัียยะต่อการจดัความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในสังคม และช่วงชิงความหมาย

ต่าง ๆ ในกระบวนการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม 

 ในประเด็นนี้เมื่อน�าแนวคิดเรื่องอ�านาจของ Michel Faucault มาพิจารณาแล้ว การใช้ภาพสตรีตอาร์ต

เพื่อการท่องเที่ยว จึงพึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งว่า ชุมชนอยู่ในฐานะอะไรในพื้นที่การท่องเที่ยวนี้ และชุมชนได้

มีอ�านาจและบทบาทในสัดส่วนที่เหมาะสมพอแล้วหรือไม่ ในการเข้ารหัสสารต่าง ๆ ที่ต้องการส่ือสารผ่านภาพ

สตรีตอาร์ตออกไปสู่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ดังที่หลายพ้ืนที่ในประเทศไทยที่มีการใช้สตรีตอาร์ตเข้าไป

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ และหวังให้เกิดผลพลอยได้ด้านการท่องเที่ยว แต่ก็ก่อให้เกิดข้อกังขาไปพร้อมกันว่า ภาพ

สตรีตอาร์ตทีเ่ป็นตวัการ์ตนูหรือศิลปะแบบวัฒนธรรมประชานยิมสีสันสดใสต่าง ๆ  อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ

ศลิปินผูว้าด ทีป่รากฏอยูต่ามก�าแพงและถนนหนทางนัน้ จะช่วยเช่ือมโยงหรือส่ือสารให้นกัท่องเทีย่วรู้จกัอตัลกัษณ์

ของชุมชนที่พวกเขาเข้ามาเยือนได้อย่างไร

 3. นักท่องเที่ยวมีบทบำทในกำรเป็นผู้รับสำรและผู้ส่งสำรไปพร้อมกัน

 คณุลกัษณะส�าคญัประการหนึง่ทีท่�าให้หลายเมอืงทัว่โลกหนัมาสนใจในการใช้สตรีตอาร์ตเพ่ืออตุสาหกรรม

การท่องเทีย่ว คอื สตรีตอาร์ตเป็นส่ือด้านภาพทีน่กัท่องเทีย่วสามารถเข้าใกล้ได้ มปีฏสิมัพนัธ์ด้วยได้ เช่น การยนื

ท�าท่าเป็นลูกค้ารอซ้ืออาหารจากภาพวาดรถเข็น หรือการซ้อนรถจักรยานยนต์ท่ีจัดวางเอาไว้เคียงข้างกับภาพ

สตรีตอาร์ตที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย แตกต่างจากทรัพยากรการท่องเที่ยวอื่นที่นักท่องเที่ยวอาจถูกจ�ากัด



ตวงทอง สรประเสริฐ

185ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

การเข้าถึง การสร้างปฏสัิมพนัธ์กับศลิปะสตรีตอาร์ตจงึเกิดข้ึนควบคูกั่บการถ่ายภาพของตวันกัท่องเทีย่วเองและ

ภาพสตรีตอาร์ตต่าง ๆ และการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อันเป็นกระบวนการของการสร้างอัตลักษณ์ผ่าน

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุคใหม่

 สถิติที่เป็นเคร่ืองยืนยันถึงพลังของการน�าเสนอภาพการท่องเที่ยวเพ่ือชมสตรีตอาร์ตผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ได้เป็นอย่างด ีคอื ตวัเลขภาพถ่ายสตรีตอาร์ตจากย่านถนนเฮาเชอร์ เมอืงเมลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลยี 

ที่ถูกโพสต์พร้อมติดแฮชแท็กในแอปพลิเคชันอินสตาแกรม (instagram) มีมากถึง 96,000 ภาพในปี พ.ศ. 2560 

และมีมากกว่าภาพถ่ายจากย่านท่องเที่ยวที่โด่งดังอื่น ๆ ของเมล์เบิร์นอย่างสวนสัตว์เมล์เบิร์น (85,000 ภาพ) 

จัตุรัสเฟเดอรัล (49,000 ภาพ) หรือหอคอยยูเรก้า (27,000 ภาพ) (Honig, 2017)

 งานวิจัยของกฤษณ์ ทองเลิศ (2560) ได้อธิบายถึงลักษณะส�าคัญของปรากฏการณ์การแบ่งปันภาพ

สตรีตอาร์ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เอาไว้ว่า การแบ่งปันภาพสู่สังคมออนไลน์มักมีการ check in สถานที่ตั้งของ

ภาพ ท�าให้ผู้ดูภาพที่เป็นเพ่ือน รวมถึงผู้ที่เข้าถึงภาพสามารถทราบถึงต�าแหน่งรวมทั้งแผนที่อันเป็นที่ตั้งของ

ภาพถ่ายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซ่ึงมีประโยชน์กับนักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ดังกล่าว 

การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เขียนข้อความบรรยายภาพด้วยตัวเอง สร้างความหลากหลายของมุมมอง และ

ความคิดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่ม นอกจากนี้ แอปพลิเคชันอย่าง อินสตาแกรม ซ่ึงมุ่งเน้น

การน�าเสนอภาพมากกว่าถ้อยค�า และมีขั้นตอนการตกแต่งภาพให้สวยงาม ยังสามารถโน้มน้าวความน่าเที่ยวชม

ให้กับผู้ที่ได้เห็นภาพได้เป็นอย่างดี โดยปรากฏการณ์ดังกล่าว ท�าให้ส่ือออนไลน์ช่วยท�าหน้าที่ในการเผยแพร่

ความงามหรือสุนทรียภาพทางการส่ือสาร (poetic function) ตามแนวคดิของ Jakobson (1987) และคณุสมบตัิ

นีเ้องทีท่�าให้ภาพสตรีตอาร์ตเป็นส่ือทีย่ิง่ทรงพลงัในการสร้างแรงดงึดดูทางการท่องเทีย่ว (กฤษณ์ ทองเลศิ, 2560)

 การจัดท�าสตรีตอาร์ตในพ้ืนที่ชุมชนนั้น ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจึงพึงค�านึงถึงความง่ายในการเข้าใกล้

ตัวผลงาน ความหลากหลายของความคิดสร้างสรรค์ในการจัดวางองค์ประกอบภาพ และวัสดุอุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของงานสตรีตอาร์ต เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้จินตนาการในการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้

อย่างอิสระและสนุกสนาน เช่น การวาดภาพเด็กในชุมชนก�าลังเล่นชิงช้า โดยมีชิงช้าของจริงวางขนาบอยู่

ข้างภาพวาด การจัดวางเช่นนี้ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับชิงช้าของจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นนั่ง

โหน แกว่ง หรือแสดงท่าทางอื่น ๆ  ในขณะถ่ายรูปได้ ดึงดูดให้มีการถ่ายภาพและแบ่งปันภาพออกไปในสื่อสังคม

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันทรงประสิทธิภาพในโลกออนไลน์ในปัจจุบันนี้

 4. พื้นที่สตรีตอำร์ตต้องประกอบด้วยปัจจัยทำงกำรท่องเที่ยว

 แม้ว่าสตรีตอาร์ตจะมีความสวยงาม ชวนให้แสวงหาและน่าสนใจเพียงไร หากไม่มีปัจจัยด้าน

การท่องเทีย่วทีช่่วยสนบัสนนุให้นักท่องเทีย่วสามารถเข้าถึงในฐานะพืน้ทีก่ารท่องเทีย่วได้ การสร้างผลงานนัน้ข้ึน

อาจไม่เกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

 ปัจจัยการท่องเที่ยวส�าคัญที่จะสามารถช่วยให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ข้ึนได้ พึงประกอบด้วย

การคมนาคมขนส่ง หรือเส้นทางที่อ�านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ได้อย่างสะดวกสบาย



ศิลปะสตรีตอาร์ตกับการท่องเที่ยว

186 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้านอาหารทีใ่ห้บริการ สถานทีพั่กแรมทีม่มีาตรฐาน การน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ และประการส�าคญัทีสุ่ด คอื ความ

ปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากความส�าเร็จของโครงการสตรีตอาร์ตของเมือง

จอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ใช้สตรีตอาร์ตมาสร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ

ความนยิมมากทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของโลก โดยจดัให้มกีารจดัท�างานศลิปะสตรีตอาร์ต วางแทรกอยูท่ัว่พ้ืนทีข่องเมอืง

ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมีภูมิสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่โดดเด่น

และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังเมืองแห่งนี้ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งสายการบินที่มีให้บริการหลายสาย

การบนิและเทีย่วบิน หรือการโดยสารขนส่งมวลชนภาคพ้ืนดนิจากประเทศใกล้เคยีงอย่างประเทศไทยและสิงคโปร์ 

จากตัวเลขสถิติการท่องเที่ยวรัฐปีนังระบุว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2560 นั้น เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละแปด

จากปีทีผ่่านมา และมนัีกท่องเทีย่วท่ีเดนิทางมายงัปีนงัด้วยเรือส�าราญเพ่ิมข้ึนจาก 114,230 คน เป็น 172,438 คน

 นอกจากนี้ พื้นที่เมืองเก่าที่มีการจัดวางสตรีตอาร์ตนี้ ยังมีลักษณะเป็นมิตรกับคนเดินเท้า (pedestrian 

friendly) คอื จดัให้เป็นพืน้ทีป่ลอดรถยนต์ในบางส่วน (car-free zone) ท�าให้นกัท่องเทีย่วสามารถใช้วิธกีางแผนที่

เดินเที่ยวด้วยตัวเอง หรือปั่นจักรยานชมเมืองได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการมีโรงแรมและ

ร้านอาหารพ้ืนเมืองเปิดให้บริการอยู่โดยรอบ สามารถตอบสนองความต้องการในทุกด้านของนักท่องเที่ยวได้

ครบถ้วนในพื้นที่แห่งเดียว ท�าให้การท่องเที่ยวปีนังเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

 ชุมชนทีส่นใจการใช้งานสตรีตอาร์ตเพ่ือการท่องเทีย่ว จงึต้องมกีารร่วมมอืกันก�าหนดและประชาสัมพนัธ์

เส้นทางการคมนาคมที่จะเข้าถึงท้องถ่ินให้เป็นที่รู้จักส�าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนเลือกสรรผู้ประกอบการใน

ท้องถ่ินทีจ่ะสามารถจดัหาและให้บริการปัจจยัด้านการท่องเทีย่วต่าง ๆ  ทัง้ ร้านอาหาร ทีพั่กแรม บริการเช่าพาหนะ 

มัคคุเทศก์ ที่จะอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอ

 5. ต้องค�ำนึงถึงทั้งปัจจัยด้ำนบวกและด้ำนลบไปพร้อมกัน

 แม้ว่าการท่องเที่ยวโดยใช้สตรีตอาร์ตเป็นสิ่งดึงดูดรายได้จาก “สินค้าออกที่มองไม่เห็นตัว” (invisible 

export) เข้ามาสู่ชุมชนมากมาย เพราะนักท่องเทีย่วน�าเงนิมาใช้จ่ายในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การใช้บริการเคร่ืองบนิ

รถยนต์ รถไฟ การเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ  การใช้บริการโรงแรม การซื้อสินค้า อาหารเครื่องดื่ม (สมลักษณ์ โตสกุล, 

2516)

 แต่การทีจ่ะเปล่ียนแปลงภมูทิศัน์ของเมอืงด้วยสตรีตอาร์ตเพ่ือให้กลายเป็นพ้ืนทีท่่องเทีย่วก็ควรทีจ่ะมกีาร

ไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนให้ครบถ้วนรอบด้าน เพราะแม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีส่วนช่วยในการ

เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถ่ิน ท�าให้เกิดการพัฒนาเส้นทาง ยานพาหนะ และเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีใช้ในการ

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในพ้ืนท่ีชุมชน แต่ผลกระทบด้านลบ

จากการท่องเที่ยวที่ตามมา เช่น ค่าครองชีพที่สูงข้ึน ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึง ผลประโยชน์จาก

การท่องเที่ยวมิได้ไปถึงคนในชุมชนอย่างแท้จริง หรือไปถึงเพียงบางส่วน อันเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว

ในการท่องเที่ยวระดับชุมชนหลายแห่งของประเทศไทย (ศรัญญา วรากุลวิทย์, 2558) ตลอดจนการเจรจาตกลง

กับเจ้าของพ้ืนที่ที่จะใช้สร้างงานหากไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือไม่ให้เส่ียงกับการบุกรุกและท�าลายทรัพย์สินส่วน



ตวงทอง สรประเสริฐ

187ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

บุคคล เป็นต้น

 การมนีกัท่องเทีย่วหลัง่ไหลเข้ามาในชุมชนเพ่ือชมภาพสตรีตอาร์ตย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็น

อยู่ดั้งเดิม จนอาจเกิดความขัดแย้งและกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวตามมาได้ ดัง

เช่นที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านบันไดดอกไม้ (Ihwa Mural Village) กรุงโซล ในประเทศเกาหลี ที่มีนักท่องเที่ยวพากัน

เข้ามาเดินชมและถ่ายรูปกับภาพสตรีตอาร์ตจนเกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนั้นเกือบจะ

ทัง้วันทัง้คนื จนท�าให้มชีาวบ้านออกไปลบภาพวาดบางส่วนทิง้เสยีเพ่ือป้องกันการรบกวนจากนกัท่องเทีย่วในทีส่ดุ

 และเนือ่งจากพ้ืนทีใ่นการสร้างผลงานโดยมากนัน้ เป็นพ้ืนทีส่าธารณะส่วนรวมหรืออาจเป็นพืน้ทีส่่วนตวั

ทีใ่ครคนหนึง่คนใดเป็นเจ้าของ ปัญหาหน่ึงทีพ่บมากในการสร้างงานสตรีตอาร์ต ก็คอื ประเดน็การโต้แย้งถึงความ

เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานจนก่อให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายข้ึนในหลายประเทศ และมีการถกเถียง

อภิปรายอยู่ในงานวิจัยของ Mulcahy และ Flessas (2015) ว่าปัญหาส�าคัญของผลงานสตรีตอาร์ตคือเรื่องของ

ลิขสิทธิ์ และกฎหมายจะตีความอย่างไรว่าใครควรจะได้ถือสิทธ์ิในการครอบครองระหว่างบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของ

ก�าแพงหรือศิลปินซึ่งเป็นผู้สร้างผลงาน

สรุป

 สตรีตอาร์ตเป็นรูปแบบศิลปะที่มีความเป็นสากลสูงและได้รับการยอมรับในวงกว้างในยุคปัจจุบันนี้ อีก

ทั้งยังมีจุดเด่นที่เหมาะจะน�ามาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว นั่นก็คือ การเป็นสื่อที่น�ามาใช้ในการส่ือสารข้าม

วัฒนธรรมได้ง่ายกว่าส่ือประเภทอืน่ เน่ืองด้วยเป็นการส่ือสารผ่านภาพซ่ึงไม่ต้องอาศยัความเข้าใจด้านภาษา ท�าให้

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและเข้าใจพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่ตนเองไปเยือนได้ง่ายข้ึน ทั้งในแง่วัฒนธรรม ความ

เป็นอยู่ วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ความเป็นมา การถ่ายและเผยแพร่ภาพสตรีตอาร์ตของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวแห่งนั้น ๆ  โดยอาศัย

เนื้อหาที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้ผลิตขึ้นผ่านมุมมอง ความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสินใจเลอืกเดนิทางทีส่�าคญัทีสุ่ดปัจจยัหนึง่ของนกัท่องเทีย่วในยคุปัจจบุนันี ้ไทยซ่ึงเป็นประเทศ

ที่มีการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมท�ารายได้อันดับหนึ่งของประเทศ จึงน่าจะหันมาให้ความสนใจศึกษาและ

สร้างรูปแบบการด�าเนินการในการใช้สตรีตอาร์ตเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์

ทางด้านเศรษฐกิจและการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทยสู่นานาชาติ ให้ประสบความ

ส�าเร็จได้อย่างทัดเทียมเมืองท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ ของโลก

ข้อเสนอแนะ

 การใช้สตรีตอาร์ตเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยว ยังขาดการศึกษา

วิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการและปัญหาที่เกิดข้ึนกับการดูแลรักษาภาพสตรีตอาร์ตให้คงอยู่ เนื่องจากเป็น

ผลงานศิลปะที่เป็นของอายุส้ัน (ephemeral) และมักจะถูกก�าจัดท้ิง (eradicate) จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม

ในประเด็นนี้ต่อไป
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