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ต ำรำ “อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนำม” เล่มนี้ เป็นต ำรำที่ผู้เขียนได้
รวบรวม และเรียบเรียงจำกเอกสำร หนังสืออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวหลำยเล่ม ทั้งของประเทศไทย 
และประเทศเวียดนำม และจำกประสบกำรณ์ของผู้เขียน ต ำรำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวประเทศ
ไทย-เวียดนำม เป็นวิชำที่ยังไม่มีผู้ท ำมำก่อน เนื้อหำของรำยวิชำนี้จึงมีทั้งควำมรู้ เกี่ยวกับอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวประเทศไทย และประเทศเวียดนำม ดังนั้นเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรศึกษำ เล่มนี้ ผู้เขียนจึง
พยำยำมรวบรวมเนื้อหำ โดยเริ่มจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวประเทศไทย เพ่ือให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ
ภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวประเทศไทยก่อน มีเนื้อหำเกี่ยวกับ ควำมหมำยและ
ควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว วิวัฒนำกำรของกำรท่องเที่ยว ประเภทและรูปแบบของ
กำรท่องเที่ยว องค์ประกอบอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
และแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว จำกนั้นจึงเป็นอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวประเทศ 

เวียดนำม มีเนื้อหำเกี่ยวกับ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวประเทศเวียดนำม และควำมร่วมมือกับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนำม ต ำรำนี้ใช้ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอน 

ในรำยวิชำ VN71103 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนำม ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร
ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเวียดนำมเพ่ือธุรกิจกำรท่องเที่ยว คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ทรงกต ปำนเชียงวงศ์ และนักศึกษำสำขำวิชำภำษำเวียดนำม
เพ่ือธุรกิจกำรท่องเที่ยว ที่ช่วยแปลเอกสำร และหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำตำรำเล่มนี้ 
ขอขอบคุณอำจำรย์ศัญ ปุนพิทักป์ และอำจำรย์อัครพล สีหนำท ที่ช่วยแนะน ำกำรเรียบเรียงและจัด
เลขหน้ำเอกสำร ขอขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ที่ได้จัดอบรมกำรเขียนเพ่ือขอผลงำนทำง
วิชำกำร ตลอดจนวิทยำกรทุกท่ำน ที่ท ำให้ผู้เขียนสำมำรถเรียบเรียงต ำรำเล่มนี้จนส ำเร็จ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณอำจำรย์ และนักวิชำกำรท่ีผู้เขียนได้น ำหนังสือมำใช้อ้ำงอิงทุกท่ำน 
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ต ำรำเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียนขอขอบพระคุณ
ทุกท่ำนไว้ ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 
ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องศึกษา

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐาน โดยความหมายของการท่องเที่ยวนั้น มีความหลากหลาย และมี
ลักษณะค่อนข้างที่จะกว้าง ขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองที่จะน ามาใช้ในการอธิบาย ส าหรับความส าคัญ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเช่นกัน เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ
มาจากการท่องเที่ยว ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยว ความหมายของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังเนื้อหาต่อไปนี้ 

 

ความหมายของการท่องเที่ยว 
 

การศึกษาเรื่องความหมายของการท่องเที่ยวได้มีนักวิชาการและหน่วยงานองค์กรที่มี
ความส าคัญ ได้ให้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวไว้ ดังต่อไปนี้ 

เสรี วังส์ไพรจิตร (2534: 12) กล่าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึงผลรวมของ
ปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ หรือการกระท าต่อกันและกันของ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ รัฐบาล และชุมชนผู้เป็นเจ้าของบ้านในกระบวนการดึงดูดใจ และต้อนรับ
ขับสู้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

วรรณา วงษ์วานิช (2539: 7) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวมีความหมายกว้าง กล่าวคือมิได้ มี
ความหมายเพียงการเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ิมพูนความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
การเคลื่อนย้ายของประชากรจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นการเดินทางภายในประเทศ
และเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางที่ให้มนุษย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

มีกิจกรรมร่วมกัน และท าให้ได้รับความรู้สนุกสนานเพลิดเพลิน ฉะนั้นการท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงเป็น
ธุรกิจที่กว้างขวาง ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่า ความหมายของค าว่าการท่องเที่ยวนั้น จะมีความหมายอย่างไร
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1) เดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อ่ืนชั่วคราว 2) เดินทางด้วย
ความสมัครใจ และ3) เดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ได้ที่มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 

โกมุทพันธ์  ผลสินธุ์ (2542: 1-2) ได้อ้างถึง พ.ศ. 2506 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุม 

ว่าด้วยการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ที่ประชุมได้พิจารณาว่า
เพ่ือให้ความหมายของการท่องเที่ยว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ก าหนดค าจ ากัดความของค าว่า 

การท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 1) เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 2) เดินทางด้วยความ
สมัครใจ 3) เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ 

 ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 19) ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางจาก
ที่อยู่อาศัยตามปกต ิไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เพ่ือท าการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจหรือก่อให้เกิด 
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การกระท าร่วมกันของมนุษย์ทั้งทางธรรมชาติ และทางสังคม จนเป็นเหตุดึงดูดใจให้เดินทางไปศึกษา
และท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยว (Tourism) เป็นเรื่องของการ
เดินทาง (Travel) ถ้าไม่มีการเดินทาง ก็ไม่มีการท่องเที่ยว แต่ต้องเป็นการเดินทางที่เป็นการชั่วคราว
ด้วยความสมัครใจมิใช่ถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ้าง แต่เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เพ่ือการพักผ่อน  

หย่อนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ 

การประชุมสัมมนา เป็นต้น 
Collier and Harraway (1989: 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวคือ 1) การท่องเที่ยวเริ่ม

จากกระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจ 2) การท่องเที่ยวคือการผสมผสานของบริการต่างๆ
ประสบการณ์จากการเดินทาง และความพึงพอใจที่ได้รับ 3) การผสมผสานเหล่านี้จะน าไปสู ่
การเดินทางของคนไปยังจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย นอกเหนือไปจากที่พักตามปกติ และการพัก
แรมตามจุดหมายปลายทางนั้นๆ 4) ช่วงระยะเวลาของการท่องเที่ยวจะต้องเป็นระยะเวลาชั่วคราว
ไม่ใช่ถาวร 5) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จะเป็นผลในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของการท่องเที่ยว 6) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวจะมีผลกระทบต่อชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว และ7) การท่องเที่ยวจะต้องมีกิจกรรม
ที่พึงพอใจ 

สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Offical 
Travel Organization: IUOTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มี
เงื่อนไขตามหลักสากลดังต่อไปนี้คือ ต้องเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการ
ชั่วคราว ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ 

ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ในการนั้น (Goeldner and Ritchie, 2006: 7) 
จากค านิยามข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการท่องเที่ยวได้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึง 

การเดินทางท่องเที่ยวด้วยความสมัครใจ จากถิ่นที่อยู่อาศัยไปที่ อ่ืนเป็นการชั่วคราว ไม่ใช่ไปเพ่ือ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ มีกิจกรรมที่เกิดจากความพึงพอใจ ได้แก่ การพักผ่อน การเล่นกีฬา 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ และยังใช้บริการกับธุรกิจต่างๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของ 

ที่ระลึก การขนส่ง และบริษัทน าเที่ยว เป็นต้น 

 

ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

การศึกษาเรื่องความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย
เอาไว้หลากหลายดังนี้ 

วินิจ วีรยางกูล (2532: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นอุตสาหกรรมบริการซึ่งประกอบด้วย
ธุรกิจหลายประเภท ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจด้านที่พักและโรงแรม
ธุรกิจร้านอาหารภัตตาคารและธุรกิจน าเที่ยว ซึ่งผลผลิตหลักที่นักท่องเที่ยว เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่  
ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจพักแรมและธุรกิจอาหาร บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมได้แก่ การผลิตสินค้า
เกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ 
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ท่องเที่ยว ความสวยงามตามธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิถีการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน ฯลฯ 

มนัส สุวรรณ (2545: 309-311) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่
ลงทุนต่ า แต่ให้ผลตอบแทนสูง การลงทุนส าหรับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ อยู่ที่การวางแผนการตลาดและการ
บ ารุงฟ้ืนฟูส่วนผลตอบแทน นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
นิศา ชัชกุล (2554: 7) ได้ให้ความหมายว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึง

ธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยแรงงาน และการลงทุนสูง ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การควบคุม (Controlling) และการตลาด (Marketing) และ
ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง และโดยอ้อมซึ่งจ าเป็นต้องใช้
องค์ประกอบของการจัดการในอุตสาหกรรม 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556: 88-89) ได้ให้ความหมายว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหมายถึงการ
ด าเนินธุรกิจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะท าให้นักท่อง เที่ยว
เกิดความพึงพอใจ โดยหวังผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจเป็นสิ่งตอบแทน สามารถแบ่งออกได้ 2 ธุรกิจใหญ่ๆ 
คือ 1) ธุรกิจโดยตรง เป็นธุรกิจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรงหรือที่เรียกว่าธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย
ธุรกิจที่ส าคัญอยู่ 5 ประเภท คือ (1) ธุรกิจที่พัก (2) ธุรกิจอาหารและบันเทิง (3) ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
(4) ธุรกิจไมซ์ (การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ) และ(5) ธุรกิจการจ าหน่ายสินค้าท่ี
ระลึก 2) ธุรกิจทางอ้อม เป็นธุรกิจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทางอ้อม ประกอบด้วยธุรกิจมากมาย เช่น ธุรกิจ
ตัดเสื้อผ้า ธุรกิจการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจรักษาโรค ธุรกิจล้างอัดรูป ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการศึกษา 
เป็นต้น 

จากค านิยามข้างต้นสามารถสรุปความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวหมายถึง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็นการ
กระจายรายได้ ทั้งในระดับบนและระดับล่าง นอกจากนั้นยังมีส่วนในการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจขาย
สินค้าที่ระลึก ธุรกิจกีฬา ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเกษตรเป็นต้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวหวังผลก าไรจากการ
ด าเนินการ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ  

 

ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาได้อย่ างมากมาย ท าให้เกิด 

การลงทุน การจ้างงาน การสร้างงาน การสร้างอาชีพ และการสร้างรายได้อย่างมหาศาล นอกจากนั้นยังเป็น
การกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงเป็นเหตุให้หลายประเทศในปัจจุบัน มีการแข่งขัน 

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศไทยนับว่า  ได้ให้ความส าคัญ 

กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐและ 
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เอกชน รวมถึงการร่วมมือกันของชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีบทบาท 

ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
โดยความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศ
ต่างๆ ได้แก ่

1.1 สร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งจะเป็นในลักษณะรูปแบบของเงินตราที่มาจากค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายในประเทศ จากการรายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับที่ 
3 ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559: 2-15) องค์การการ
ท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คาดการณ์ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และจ านวนนักท่องเที่ยวโลกตลอดทั้งปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5-4.5 เช่นเดียวกับสถานการณ์การท่องเที่ยว
ของไทย ที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 
1 ปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมมูลค่า 463.7 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.1 และ
นักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 3 อันดับแรกคือ จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้  
 
ตารางท่ี 1.1 สถิติการท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประจ าปี 2015 (ปี พ.ศ. 2558) 
ที่มา : World Tourism Organization (2016) 
 

Internation Tourism Recelpts 

Rank 

US$ (Billion) 

2015 

United States (สหรัฐอเมริกา) 205.4 

Spain (สเปน) 56.5 

Thailand (ไทย) 44.9 

China (จีน) 45.0 

France (ฝรั่งเศส) 44.9 

Italy (อิตาล)ี 39.4 

United Kingdom (สหราชอาณาจักร) 45.5 

Germany (เยอรมน)ี 36.9 

Hong Kong (China) 36.2 

Australia (ออสเตรเลยี) 28.9 

 
จากตารางที่ 1.1 พบว่า สถิติปี พ.ศ. 2558 องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ 

(World Tourism Organization, 2016: 6) ได้เผยรายงานสถิติการท่องเที่ยวจากทั่วโลกประจ าปี 
2015 ระบุไทยสามารถท ารายได้จากการท่องเที่ยวได้ถึง 44.9 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.44 

ล้านล้านบาท ซึ่งมากที่สุดอันดับ 5 ของโลก รองจากประเทศอังกฤษ จีน เสปน และสหรัฐอเมริกา 
 รายได้ดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโตขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วย
พยุงให้ประเทศมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้กระแสเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันจะประสบปัญหา 
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ก็ตาม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ค่ าน้ ามันเพ่ิมขึ้น ภัยก่อการร้ายเป็นต้น อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการ
ท่องเที่ยวในแต่ละปี มีอัตตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาจากการรายงาน 

ภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานปลัดการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2559: 18) พบว่าในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ย 0.32 ล้านล้านบาท ปี พ.ศ. 2557 
มีรายได้เฉลี่ย 0.31 ล้านล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.39 ล้านล้านบาท 
และในปี พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1) ประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.46 ล้านล้านบาท จะเห็นได้ว่า
แนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา 
 1.2 สร้างเสถียรภาพด้านการเงินของประเทศ กล่าวคือช่วยลดปัญหาภาวะการขาด
ดุลการช าระเงินในประเทศ โดยนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็ต้องมี
ค่าใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว เช่น การซื้อสินค้า การใช้บริการต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นรายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีส่วนช่วยลดภาวะการขาดดุลการค้า ช่วยให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน
ขึ้นภายในประเทศ 

1.3 เป็นการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น กล่าวคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ  

กระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาท่องเที่ยวก็มีการซื้อ
และใช้สินค้าจากท้องถิ่น เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารในพ้ืนที่ หรือซื้อสินค้าของที่ระลึก
ต่างๆ เงินจากนักท่องเที่ยวจะผ่านไปยังเจ้าของร้านจากการไปซื้ออาหารสด ผลไม้สด หรือซื้อผ้าทอ
เงินเหล่านี้ย่อมกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอาหารและผลไม้ หรือไปสู่ ช่างทอผ้าซึ่งอยู่ในท้องถิ่นได้ 
เป็นต้น ดังนั้นการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นย่อมเป็นภาระหน้าที่ของคนในท้องถิ่นที่จะต้อง
ร่วมกันคิดร่วมกันท า เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อันเป็นการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีส่วนท าให้
ฐานะและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 1.4 สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในประเทศ กล่าวคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ และจ าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะมีการจ้างงานส าหรับกลุ่ม
ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกลุ่มอาชีพ  

ที่เกี่ยวข้องทางตรง ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านโรงแรม ที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร สินค้า
ของที่ระลึก ธุรกิจขนส่ง และบริการต่างๆ เป็นต้น และกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ได้แก่ 
กลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านหัตถกรรม เกษตรกรรม ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้
น้อยเข้ามาท าได้ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และช่วยลดปัญหาการว่างงานของคนในประเทศ  
 1.5 ช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิต เนื่องจากเงินที่นักท่องเที่ยวน ามาใช้จ่ายส าหรับการ
ท่องเที่ยวนั้น จะหมุนเวียนภายในประเทศ และยังเป็นการกระตุ้นให้น าทรัพยากรของประเทศมาใช้
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้กิจกรรมในรูปแบบอื่นได้รับผลประโยชน์ไปด้วย เช่น การผลิตสินค้า
ของที่ระลึกด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัยและเชิงนิเวศ 
เป็นต้น 

 1.6 ช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยท าให้เกิด
การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการลงทุนสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวโดยหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น การปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ถนนหนทาง การขนส่งและความเชื่อมโยง ระบบ
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ไฟฟ้า น้ าประปา การก าจัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอย การปรับปรุงด้านสุขอนามัย ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ท าให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และช่วยท าให้
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น ตลอดยังท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ มีการพัฒนา
และขยายตัวไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ 

 2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม สามารถสรุปความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้าน
สังคมและวัฒนธรรมได้ดังนี้ 
 2.1 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วยสนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ 
ให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะในท้องถิ่นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเผยแพร่ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้นักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นในทางรูปธรรมได้อย่างชัดเจน เช่น เมื่อ
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมประเพณีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงาน 

มีกิจกรรมต่างๆ มากมายท าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างใกล้ชิด ได้รับความเพลิดเพลิน
ตื่นตาตื่นใจ และได้รับความรู้  มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

นั้นๆ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าให้นักท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่น 

มีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม มรดกทางประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
ซึ่งถ้าคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวด้วยแล้ว จะท าให้มีความเข้าใจในประเพณี
วัฒนธรรมของตนเองบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมากขึ้น 

 2.2 มีบทบาทในการสรรค์สร้างความเจริญไปสู่ภูมิภาค และท้องถิ่นทั้งทางด้านวัตถุและ
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การปลูกสร้างโรงแรมหรือที่พัก ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ถนนหนทาง ไฟฟ้า
น้ าประปา โทรศัพท์ เป็นต้น เนื่องจากเมื่อมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

ก็ย่อมมีความเจริญลงไปสู่ท้องถิ่น ท าให้การด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

 2.3 มีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพ สัมพันธไมตรี และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าบ้าน
และผู้มาเยือน กล่าวคือเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในท้องถิ่น จะท าให้
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นโดยการเดินทางไปมาหาสู่กัน ผลก็คือ  เกิดความสามัคคี
สมานฉันท์ ในท านองเดียวกัน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 
ที่จะน าไปสู่ความเป็นเพ่ือนร่วมโลก ที่จะช่วยกันรักษาสัมพันธไมตรีให้มั่นคงเป็นการช่วยจรรโลง
สันติภาพให้แก่โลก 

 2.4 เปิดโลกทัศน์ให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยว  
ที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ ในขณะนี้  เพราะนอกจากจะได้ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่ เรียบง่าย  
มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนแล้ว ยังได้สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนรับที่แสนอบอุ่นแล้ว พ้ืนที่ตั้งของชุมชน 

แต่ละแห่ง ส่วนใหญ่ยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์  เมื่อได้มาเที่ยว  
เหมือนได้รับการพักผ่อนไปในตัว นอกจากนั้นยังเป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างจาก
การท่องเที่ยวโดยทั่วไป ซึ่งมีความหลากหลายตามศักยภาพของชุมชน และภูมิประเทศในแต่ละ
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ท้องถิ่น ท าให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง 
มากขึ้น 

 2.5 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างสังคมเมือง และ
สังคมชนบท เนื่องจากคนในชนบทมีการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเข้าไปหางานท าในเมืองมากขึ้นท าให้
เกิดความแออัดเกิดขึ้นในชุมชน เกิดปัญหาแย่งงานกันท า แต่เมื่อมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามา  

ก็ท าให้คนในชุมชนมีงานท ามากขึ้น ลดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ 

เพ่ิมรายได้ให้กบัคนในท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนการทอผ้าหมี่ขิด ที่ตลาดบ้านนาข่า จังหวัด
อุดรธานี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักแรม เช่น รีสอร์ทไร่แสงอรุณ ที่จังหวัดเชียงราย โฮมสเตย์
บ้านแม่ก าปองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก
โดยแบ่งความส าคัญแบ่งออกเป็น 2 ด้านดังนี้  1) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

สร้างรายได้เข้าประเทศ สร้างเสถียรภาพด้านการเงิน เป็นการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น สร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับคนในประเทศ ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการผลิต และช่วยกระตุ้น การลงทุน 

ในโครงสร้างพ้ืนฐาน และ2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วยสนับสนุนฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรมและประเพณีต่างๆ ให้คงอยู่ มีบทบาทในการสร้างความเจริญไปสู่ภูมิภาค และ
ท้องถิ่นทั้งทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีต่างๆ มีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพ สัมพันธไมตรี และความ
เข้าใจอันดีระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน เปิดโลกทัศน์ให้กับนักท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยว  

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยขจัดปัญหา  

ความเหลื่อมล้ าระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท 

 

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยให้เศรษฐกิจมีการเติบโต สามารถสร้าง
รายได้ให้กับทุกประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้าม อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือเมื่อนักท่องเที่ยวมีจ านวน
มากขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดผลกระทบเกิดขึ้นมากมาย   

โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีหัวข้อที่ส าคัญคือ 

 1. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคนใน
ประเทศดังนี ้
 1.1 ผลกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก เช่น 
ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา เกาะสมุย เกาะช้าง เกาะพีพี เป็นต้น เนื่องจากภาครัฐได้ส่งเสริมให้  
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับนานาชาติ ประกอบกับการเติบโตของ 
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สายการบินต้นทุนต่ า ที่สามารถส่งนักท่องเที่ยวระยะใกล้ๆ ในแถบเอเชียให้เข้ามาเท่ียวในประเทศไทย
ได้ในจ านวนมาก เพราะมีความสะดวกสบาย และราคาประหยัด ซึ่งส่งผลให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้  
เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนที่อยู่ใน  
ท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม 
เป็นต้น 

1.2 ผลกระทบต่อการจ้างงาน กล่าวคือเมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งที่
ตามมาคือจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น
จึงส่งผลให้การบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  ท าให้ขาดแคลนแรงงาน
นอกจากนั้นค่าจ้างแรงงานก็สูงขึ้น จึงท าให้ราคาสินค้า และการบริการมีอัตราที่สูงขึ้นตามไปด้วย  
 1.3 ผลกระทบต่ออาชีพ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่ออาชีพของคนใน
ท้องถิ่น โดยมีเหตุผลที่ส าคัญอยู่สองประการคือ ประการที่หนึ่ง คนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตจากอาชีพดั้งเดิม มาท าอาชีพใหม่เพ่ือรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น การท า
การเกษตร การท าประมง การท าสวน เป็นต้น มาเป็นงานบริการด้านการท่องเที่ยวแทน เช่น งานใน
โรงแรม งานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวอ่ืนๆ เป็นต้น อาจท า ให้อาชีพดั้งเดิมนั้นสูญ
หายไปได้ ประการที่สอง คนต่างพ้ืนที่ที่ไปท างานในแหล่งท่องเที่ยวเปลี่ยนอาชีพ อาจท าให้อาชีพ 

ทีเ่กี่ยวกับการท าการเกษตรลดน้อยลง 
 2. ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม สามารถสรุปหัวข้อส าคัญเกี่ยวกับผลกระทบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสังคมได้ดังนี้ 
 2.1 เกิดปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากปัญหาดังกล่าว เกิดจากความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เกิดการปล้น จี้ ลักขโมยทรัพย์สินทั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนใหญ่ 
มักจะเกิดขึ้นในเมือง ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น 
ซึ่งที่ผ่านมามีหลายคดีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ทั้งคดีฆาตกรรม ข่มขืน ปล้น จี้ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เหล่านี้ ล้วนส่งผลเสีย ขาดความมั่นคง และความเชื่อมั่น ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยว
ของประเทศ 

 2.2 เกิดปัญหาเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ปัญหาที่เกิดข้ึนนี้ เกิดข้ึนได้ท้ังผู้ประกอบการ
ที่ เกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ กล่าวคือ  

เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ชุมชนเมือง ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ชุมชนเหล่านั้น 
ย่อมมีนักท่องเที่ยว และผู้คนอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก จึงท าให้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งนั้น  
ต้องดิ้นรนเอาตัวรอด ขาดความเห็นอกเห็นใจกัน จึงท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เช่น 
ราคาสินค้าที่แพงเกินจริง ค่าบริการที่สูง สินค้าไม่มีคุณภาพ สินค้าปลอม เป็นต้น  
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 2.3 เกิดปัญหาโสเพณี ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลก กล่าวคือเมื่อมีการ
ท่องเที่ยวกลางคืน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต้องการสนุกสนานเฮฮา และมีการบริการในรูปแบบอ่ืน
แอบแฝงอยู่ เช่น การขายบริการทางเพศ การค้ามนุษย์ เป็นต้น ท าให้เกิดการล่อลวงเด็กและสตรี เกิด
เป็นปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหายาเสพย์ติด เป็นต้น 

 2.4 เกิดปัญหาการย้ายถิ่น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจ านวนมาก ในด้านแรงงานก็ต้อง
มีเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นคนในท้องถิ่นจึงย้ายไปอยู่ในเมืองเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะเมืองที่มีนักท่องเที่ยว
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัว และอยู่กันอย่างแออัด เกิดปัญหาที่อยู่อาศัย 
ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 
 2.5 เกิดผลกระทบต่อประเพณีวัฒนธรรม กล่าวคือวัฒนธรรมดั้งเดิมอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการ
ด ารงชีวิต เป็นต้น ซึ่งคนที่รับเอาวัฒนธรรมดังกล่าว อาจมองว่าเป็นเรื่องที่ดี จึงท าให้ประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมสูญหายไป 

 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนี้ 
  3.1 พ้ืนที่ทางธรรมชาติถูกท าลาย เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมจ านวนมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติก็ถูกท าลายมากขึ้นตามไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลบางแห่ง ถูกปิดไปเนื่องจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น เกาะตาชัย เป็นเกาะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

จังหวัดพังงา ถูกปิดไปแบบไม่มีก าหนด เนื่องจากปะการังเสียหาย ท าให้ระบบนิเวศถูกท าลาย 

เป็นต้น  
  3.2 ปัญหาด้านการรุกล้ าพ้ืนที่ทางธรรมชาติ กล่าวคือเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวยัง  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ก็ย่อมต้องการความสะดวกสบาย และใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจที่พัก จึงลุกล้ าพ้ืนที่ทางธรรมชาติเพ่ือสร้างเป็นอาคารที่พัก ส่งผลให้พ้ืนที ่
ทางธรรมชาติลดน้อยลง สัตว์ป่าถูกท าลาย และยังส่งผลต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย 

  3.3 เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิด 

การเดินทางท่ีสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
ท าให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จึงท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น เกิดปัญหารถ
ติด ขยะมูลฝอยล้นเมือง มลภาวะอากาศเป็นพิษ น้ าเน่าเสีย คนในพ้ืนที่ขาดความรับผิดชอบดูแลเอา
ใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4 เกิดจากกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวศึกษา ดนัย บวรเกียรติกุล (2549: 88-89) 

ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวศึกษานั้น เป็นกิจกรรมที่ท าเพ่ือการเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  ก็จะมีสิ่งดึงดูด 

ในการเยี่ยมชมที่แตกต่างกันไป ในกรณีนี้ บางครั้งกิจกรรมการเข้าไปเยี่ยมชมสังเกตการณ์ในพ้ืนที่
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ธรรมชาติบางแห่งของนักท่องเที่ยว ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมในระบบนิเวศ 

ของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ท าการท่องเที่ยวได้ ตัวอย่างเช่น การเข้าไปเฝ้าสังเกตชีวิตสัตว์ป่า 

ของนักท่องเที่ยว ซึ่งการรบกวนดังกล่าว อาจท าให้ระบบนิเวศเสียความสมดุลได้  
  กรณีตัวอย่างในแอฟริกาตะวันออก (แสวง จงสุจริตธรรม (ผู้แปล), 2538: 48) (John M. 

Edington, 1995: 48) พบว่า กวางทอมสันส์กาเซล (Gazella Thomsoni) ตัวเมียมีความขี้อาย
มากกว่าตัวผู้ และมักจะผละจากอาณาเขตผสมพันธุ์ทันทีเมื่อถูกรบกวนจากยานพาหนะที่น า
นักท่องเที่ยวมา เพียงผลจากพฤติกรรมเช่นนี้ เป็นตัวแยกสัตว์ทั้งสองเพศจากกันเป็นระยะเวลานาน 
ซึ่งมีผลในทางลบต่อความส าเร็จในการผสมพันธุ์ และในกรณีของนกทะเลที่ปันโตทอมโบ (Punto 

Tombo) เขตสงวนธรรมชาติในปาตาโกเนียตอนเหนือ พบว่าการท่ีผู้มาเที่ยวชมเข้าไปหาฝูงนกคิงแช็ก 
(Phalacrocoraxalbiventer) และนกเพนกวินสายพันธ์แมกเจลแลน (Spheriscus Magellanicus) 

ที่อยู่ในช่วงผสมพันธุ์ มีผลต่อการสูญเสียไข่ แก่นกนางนวลที่คอยล่าเอาไข่ไปกินเพ่ิมขึ้น ขณะที่ผู้มา 
เข้าชมเคลื่อนตัวเข้าหาฝูงนกคิงแช็ก พ่อแม่นกในสิบแถวแรกหรือประมาณนั้นจะละจากรังไปแล้ว 

นกนางนวลซึ่งคอยตระเวนอยู่แถวฝูงนกก็จะโฉบเข้าขโมยไข่ นกนางนวลดูเหมือนจะรับรู้ความจริงได้
ว่า การปรากฏตัวของมนุษย์ผู้มาเที่ยวชมจะเปิดโอกาสในการจู่โจมรังนกได้ ในท านองเดียวกันใน
เม็กซิโก การมารบกวนของผู้มาเที่ยวชม ท าให้ความส าเร็จในการผสมพันธ์ของฝูงนกเพลิแกนสีน้ าตาล
(Pelecanus Occidentalis) ในกรณีนี้ สัตว์ผู้ล่าก็คือ กาและนกนางนวลซึ่งมักจะมากินไข่และลูกนก
รวมทั้งรบกวนลูกนกขนาดโตขึ้น จนลูกนกต้องขย้อนอาหารที่กินเข้าไปแล้วออกมา โดยจะถือโอกาส
มาใช้ประโยชน์เช่นนี้ และจะมีมากที่สุดในแหล่งผู้มาเที่ยวชมรบกวน ข้อเท็จจริงนี้สะท้อนให้เห็นถึง
ผลส าเร็จของการผสมพันธุ์ของฝูงนกเพลิแกนที่ลดลงอย่างมาก ในสถานการณ์เช่นนี้นักท่องเที่ยว
สามารถท าให้ปัญหาเลวร้ายลงไปโดยทางอ้อม ด้วยการโยนเศษของกินทิ้ง ซ่ึงเป็นการก่อให้เกิด 

แหล่งอาหารพิเศษเกิดขึ้น จะไปเร่งประชากรนกนางนวลให้เพ่ิมข้ึนอีก 

 จากเนื้อหาดังกล่าวสรุปได้ว่า เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อประเทศแล้วนั้น
ในทางตรงกันข้ามก็ส่งผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถสรุปผลกระทบของอุตสาหกรรม  

การท่องเที่ยวออกได้เป็น 3 หัวข้อส าคัญดังนี้ 1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบต่อค่า 
ครองชีพที่สูงขึ้น ผลกระทบต่อการจ้างงาน และผลกระทบต่ออาชีพ 2) ผลกระทบต่อสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น เกิดปัญหาอาชญากรรม เกิดปัญหาเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เกิดปัญหาโสเพณี 
เกิดปญัหาการย้ายถิ่น และเกิดผลกระทบต่อประเพณีและวัฒนธรรม และ3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น พ้ืนที่ทางธรรมชาติถูกท าลาย ปัญหาด้านการรุกล้ าพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรม
นันทนาการการท่องเที่ยวศึกษา 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 
 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล และจ าเป็น  

ที่จะต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงเมื่อจ าเป็นที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว
ก็จะต้องตัดไม้ท าลายป่า ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ส าหรับทางอ้อมคือ นักท่องเที่ยว 

ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลองก็จะท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตในน้ า 
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหา หรือหาวิธีการป้องกัน โดยแนวทางแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดจากผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
 1. การใช้หลักลดความต้องการทางการตลาดและเพิ่มคุณภาพการบริการทางการ
ท่องเที่ยว กล่าวคือเป็นการลดความต้องการทางการตลาดลง โดยไม่ต้องขยายพ้ืนที่ต้นทุนของแหล่ง
ท่องเที่ยวในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือมีการส่งเสริมตลาดมากเกินไป ซึ่งมาตรการในการลด
ความต้องทางด้านการตลาด สามารถทดแทนได้ด้วย การขึ้นราคาสินค้าด้านการท่องเที่ยว การเพ่ิม
ภาษีนักท่องเที่ยว ลดการโฆษณาด้านการท่องเที่ยว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอแบบใหม่ 

ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่ควรด าเนินการต่อไปนั้น ไม่ใช่แค่
มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ควรหันมามุ่งเน้นคุณภาพในด้าน 

การบริการแทน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวิธีการจัดการดังนี้ 
1.1 การควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว กล่าวคือควรมีการจัดการ และควบคุมจ านวนของ

นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวน้อย
ที่สุด และเน้นสร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เพียงแค่มุ่งไปที่จ านวนนักท่องเที่ยวหรือ 

ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น  
  1.2 การออกมาตรการกฎระเบียบในการก ากับดูแล และยกระดับมาตรฐาน เกี่ยวกับ 

สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร การบริการด้านขนส่ง กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีการควบคุมให้ใช้กับทุกพ้ืนที่ในแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  1.3 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะรู้จักสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวหรือรู้จักเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

เท่านั้น แต่แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับความนิยม และมีความสวยงามบางแห่ง นักท่องเที่ยวอาจยังไม่
รู้จักดังนั้นควรมุ่งเน้นส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยงแห่งใหม่ เพ่ือแทนที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก ที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวมากเกินไป ให้กระจายออกไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น  
  1.4 การปรับปรุงคุณภาพของบุคลกรทางด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สามารถ
ให้บริการหรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะต้องพัฒนาควบคู่ไป
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กับมาตรฐานด้านการบริการ โดยการบริการถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และอยากท่ีจะมาใช้บริการหรือมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 
 2. การใช้หลักการอนุรักษ์ในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การน าไป
ปฏิบัตินั้นสามารถกระท าได้ดังนี้ (เกษม จันทร์แก้ว, 2541: 11) 

  2.1 การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ทรัพยากรการท่องเที่ยวสมควรที่จะถูกใช้
อย่างสมเหตุสมผล ตามลักษณะ และหน้าที่ของตัวมันเอง กล่าวคือพ้ืนที่ที่เป็นสภาพภูมิประเทศ 

ที่สวยงามตามธรรมชาติก็สมควรที่จะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมการเยี่ยมชม พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้ า ผิวดิน 

ที่เหมาะสมต่อการท ากิจกรรมนันทนาการทางน้ า เช่น การว่ายน้ า การพายเรือ เป็นต้น การใช้ 
ในลักษณะนี้สมควรที่จะต้องท า โดยคงความเป็นธรรมชาติของพ้ืนที่นั้นไว้ให้มากที่สุด และมีการ
ดัดแปลงสภาพทางธรรมชาติดั้งเดิมนั้นให้น้อยที่สุด 

  2.2 การรักษาซ่อมแซม และการฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ทรัพยากร
การท่องเที่ยวใดๆ โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั้น เมื่อมีการใช้งานไป  

เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเกิดความเสื่อมโทรมขึ้นมาในระดับหนึ่ ง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษา
ซ่อมแซมฟ้ืนฟู ให้กลับมามีสภาพที่เป็นปกติ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ต่อไปอีก ซึ่งหลักการข้อนี้
จ าเป็นต้องอาศัยหลักวิชาการ และเทคโนโลยีเฉพาะทางในการจัดการ ตัวอย่างเช่น การปลูกป่า  และ
ดูแลรักษาพ้ืนที่ป่า การปรับปรุงคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่
ธรรมชาติการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในกรณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ อันได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ าผิวดิน เป็นต้น บางครั้งอาจ 

ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือกลไกใดๆ ของมนุษย์เลยก็ได้ หากแต่ใช้กลไกทางธรรมชาติช่วยฟ้ืนฟู
ตัวเอง โดยใช้เวลาเป็นหลักในการด าเนินกลไกทางธรรมชาติช่วยฟ้ืนฟูนั้น ตัวอย่างเช่น การก าหนด
ช่วงฤดูกาลในการเข้าท่องเที่ยวเยี่ยมชมอุทยานไว้เป็นการแน่นอน เพ่ือให้ระบบนิเวศของป่าไม้ใน
อุทยานนั้นได้มีโอกาสฟื้นตัว เป็นต้น 

  2.3 การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว ในกรณีดังกล่าวนี้  เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นในสองลักษณะ ลักษณะแรกก็คือ 

การพัฒนาทรัพยากร และสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศมากขึ้น
หรือก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-Diversity) ซึ่งอาจเป็นการเพ่ิมหน่วย หรือปริมาณ
ผู้ผลิตในระบบนิเวศคือ พืชพรรณชนิดต่างๆ ที่สามารถเป็นอาหารแก่หน่วยผู้บริโภคขั้นต้นคือ 

สัตว์กินพืชชนิดต่างๆ รวมทั้งสามารถเป็นสิ่งตกแต่งทางชีวภาพแก่ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ด้วยการน า
หน่วยผู้บริโภคข้ันต้นคือ สัตว์กินพืชจากต่างถ่ินเข้าไปเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ หรือเป็นสิ่งตกแต่งทาง
ชีวภาพพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในการพัฒนาดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงความสมดุล
ธรรมชาติในระบบนิเวศที่ถูกต้อง รวมถึงการที่จะต้องศึกษาถึงความเหมาะสมทางชีวภาพของ 
พืชพรรณ และสิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศท่ีจะน าสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วย  
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 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาได้ แต่ก่อนที่จะเกิดปัญหานั้น ควรเร่งรีบที่จะหาวิธีการป้องกันเสียก่อน เพ่ือจะได้ 
หาวิธีการท าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยสามารถน าเอาแนวคิด และแนวทางมาแก้ไขปัญหาดังนี้ 
1) การใช้หลักลดความต้องการทางการตลาดและเพ่ิมคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย การควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว การออกมาตรการกฎระเบียบในการก ากับดูแล และ 

ยกระดับมาตรฐาน เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว การแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และการปรับปรุงคุณภาพของบุคลกรทางด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และ 

2) การใช้หลักการอนุรักษ์ในการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การใช้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง การรักษาซ่อมแซม และการฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม และการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว ในกรณีดังกล่าวนี้  เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 

 

สรุป 

  
การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง โดยมีกิ จกรรม 

การท่องเที่ยว และเป็นการเดินทางแบบชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือ 

หารายได้ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหมายถึง อุตสาหกรรมที่พัฒนาส่งเสริมธุรกิจบริการด้าน 

การท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญ 3 ด้านคือ  
1) ด้านเศรษฐกิจ เช่น สร้างรายได้เข้าประเทศ สร้างเสถียรภาพด้านการเงิน กระจายรายได้สู่คนใน
ท้องถิ่น เป็นต้น และ2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ช่วยสนับสนุนฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรม และ
ประเพณีต่างๆ ให้คงอยู่ มีบทบาทในการสรรค์สร้างความเจริญไปสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น เป็นต้น  
 ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อส าคัญดังนี้ 1) ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผลกระทบต่อการจ้างงาน และผลกระทบต่ออาชีพ 
เป็นต้น 2) ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม เช่น เกิดปัญหาอาชญากรรม เกิดปัญหาเอารัด 

เอาเปรียบนักท่องเที่ยว เกิดปัญหาโสเพณี เกิดปัญหาการย้ายถิ่น เป็นต้น และ3) ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่ทางธรรมชาติถูกท าลาย ปัญหาด้านการรุกล้ าพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และเกิดจาก
กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวศึกษา เป็นต้น 

 การแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้ 
1) การใช้หลักลดความต้องการทางการตลาดและเพ่ิมคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย การควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว การออกมาตรการกฎระเบียบในการก ากับดูแล และ  

ยกระดับมาตรฐาน เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว การแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และการปรับปรุงคุณภาพของบุคลกรทางด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และ 

2) การใช้หลักการอนุรักษ์ในการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ทรัพยากร 



14 

การท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง การรักษาซ่อมแซม และการฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  

และการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 
วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว 

 
หากศึกษาเรื่องวิวัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในอดีตพบว่า มนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับการ

เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพ่ือหาที่อยู่อาศัย ล่าสัตว์ หรือแม้แต่การหาอาหารเพ่ือการด ารงชีพ
สิ่งเหล่านี้ท าให้มนุษย์ในยุคนั้น ชอบที่จะเดินทางเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆ โดยการเปลี่ยนสถานที่ 
ไปเรื่อยๆ แบบไม่มีที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือสนองความต้องการ และความอยากรู้อยากเห็น จนท าให้
กลายมาเป็นการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวขึ้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาในเรื่องดังกล่าว นับว่าเป็น
เรื่องส าคัญมาก เนื่องจากจะได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น  จากอดีตสู่ปัจจุบัน
อันจะท าให้สามารถมองเห็นภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวในยุคโบราณก่อนคริสตกาล การท่องเที่ยวในยุคกลาง  
การท่องเที่ยวในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงยุคปัจจุบัน และประวัติความเป็นมาของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 

การท่องเที่ยวในยุคโบราณก่อนคริสตกาล 
 
 การท่องเที่ยวในยุคโบราณก่อนคริสตกาล ยังเป็นยุคที่มนุษย์ส่วนใหญ่ ใช้การเดินทางเพ่ือการ
ด ารงชีวิต แต่เพ่ือให้มองเห็นภาพการท่องเที่ยวในอดีต ที่สะท้อนมาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรนั้น 

จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว โดยในเนื้อหา 

จะกล่าวถึง การท่องเที่ยวในยุคโบราณก่อนคริสตกาล การท่องเที่ยวเมื่อ 5,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช 
และการท่องเที่ยวในยุคโรมัน โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้  
 1. การท่องเที่ยวยุคโบราณก่อนคริสตกาล ยุคโบราณก่อนคริสตกาล ยุคนี้อยู่ในช่วงเวลา
ระหว่ าง  10,000 ปีก่อนคริสต์ศั กราช  และสิ้ นสุ ดลง เมื่ อประมาณ 3,000 ปี  หรื อ4,000 ปี 
ก่อนคริสต์ศักราช นักวิชาการเรียกยุคนี้ว่า เป็นช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์เปลี่ยนการเร่ร่อน
มาเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีที่พักถาวร และมีสังคมเกิดขึ้น เริ่มมีสิ่งประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติ เกิดขึ้นใน
ยุคนี้ ต่อมาในปลายยุคหิน (Late Stone Age) มีการสร้างหมู่บ้าน มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า และ
เกิดการท าสงครามกันระหว่างชนเผ่า ทางด้านศิลปะมีการขัดฝนหินให้มีความคมขึ้น เมื่อเข้าสู่ยุคหิน
กลางหรือยุคเริ่มต้นของอารยธรรม (Civilization) มีการคิดท าอุปกรณ์ไถดิน และท าเครื่องปั้นดินเผา
ไม่มีการขีดเขียนรูป มีแต่การวาดภาพตามผนังถ้ า โดยวาดเพ่ือสื่อมวลชน (Mass Media) เรียกภาพนี้
ว่าอักษรภาพ (Pictograms) โดยเขียนทีละภาพบนดินเหนียวเปียกปากกาต้นกก คนในยุคนี้ยังไม่มี
ความคิดที่จะเดินทาง โดยใช้เวลาอยู่เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ๆ ของการด ารงชีวิตไม่น้อยกว่า 6,000-
7,000 ปี (แซนด์เลอร์ ฟิโอนา, 2548: 7)
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2. การท่องเที่ยวเม่ือ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช สรุปได้ว่าในช่วงนี้มีผู้คนท ากสิกรรมอยู่ 
บริเวณหุบเขา ระหว่างแม่น้ าไทกริส (Tigris) และแม่น้ ายูเฟรติส (Euphrates) ซึ่งแม่น้ านี้มีความหมาย
ว่า“ดินแดนแห่งแม่น้ าสองสาย”อารยธรรมแรกคือดินแดนซูเมอร์ (Sumer) ที่อยู่ทางตอนใต้ของเมโส
โปเตเมีย ในระยะแรกชาวสุเมเรียนอาศัยอยู่บ้านที่มุงด้วยต้นกก เรียนรู้วิธีท าอิฐด้วยการผสมโคลน 
และฟาง มีการปั้นหม้อ และเมื่อประมาณ 3,500 ปี ก่อนคริสตกาล มีการประดิษฐ์วงล้อ (แป้นหมุน) 
และมีการท ารถล้อลากเกวียน เริ่มมีการท ากสิกรรมเกิดขึ้น มีการปั้นถ้วยชามและทอผ้า และรู้จัก
วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยแล่นเรือไปตามแม่น้ า ต่อมาอีก 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล มีการสร้าง
บ้านเมืองขึ้น ชาวสุเมเรียนสร้างประเทศบาบิลอนขึ้น ประมาณ 3,000–1,800 ปี ก่อนคริสต์ศักราช  
เกิดอารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ มีความเจริญรุ่งเรือง และมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนซูเมอร์  
(ชาวสุเมเรียน) นอกจากนี้ชนผิวขาวชาวไมนวน (นักเดินเรือที่เชี่ยวชาญ) ยังได้สร้างอาณาจักรครีต
(Grete) ขึ้นที่เกาะครีต เมื่อประมาณปี 1,900 ก่อนคริสต์ศักราช เกิดอาณาจักรอียิปต์โบราณขึ้น และ
เมื่อประมาณปี 1,195 ก่อนคริสต์ศักราช เกิดชนเผ่าชาวทะเลชื่อว่า เพเลเซ็ต (Peleset) ชนเผ่านี้แพ้
อียิปต์ และได้ตั้งรกรากอยู่ทางตอนใต้ของคานาอาน ต่อมามีชนเผ่าชื่อว่าปาเลสไตน์ เป็นกลุ่มชนที่มี
อาวุธเหล็กท่ีแข็งแกร่ง ท าให้เอาชนะชนเผ่าฮิบรู และยังมีอาณาจักรมากมายในทวีปเอเชีย ยุโรป และ
แอฟริกา เกิดการเดินทางเพ่ือแย่งชิงอาณาจักร เชลย และทรัพย์สมบัติขึ้น นักวิชาการทางการ
ท่องเที่ยวถือว่าการเดินทางไปท าสงครามในปัจจุบันไม่ได้เป็นการท่องเที่ยว แต่ในสมัยก่อน  

การเดินทางไปท าสงคราม ถือเป็นเรื่องสนุกสนาน และได้ผจญภัย โดยชาวอียิปต์ได้สร้างเรือเพ่ือ
ออกไปส ารวจทะเลเป็นชาติแรก นักปราชญ์กรีกชื่อโฮเมอร์ (Homer) เป็นนักเดินทางท่องเที่ยวคน
แรก และเป็นกวีเขียนมหากาพย์ (Epic) มีชื่อว่าโอดิสซีย์ (Odyssey) มหากาพย์โฮเมอร์เป็นเอกสาร
ฉบับแรก ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวของคนอย่างชัดเจน และเป็นเอกสารส่งเสริมให้มี 
การท่องเที่ยวขึ้นในสมัยนั้น ปัจจุบันเรียกว่า “คู่มือการท่องเที่ยว” (Travelogue) ซึ่งถือว่าเป็นคู่มือ
การท่องเที่ยวฉบับแรก ที่ใช้ส าหรับการเดินทาง (นิศา ชัชกุล, 2554: 14-18) 

3. การท่องเที่ยวในยุคโรมัน เป็นยุคที่การท่องเที่ยวรุ่งเรืองที่สุดในยุคโบราณ คณะกรรมการ
กลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (2545: 10-11) กล่าวว่า มีการ
ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ พร้อมสิ่งรองรับการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ ความมั่งคั่งและยิ่งใหญ่ 
ของโรมันเกิดขึ้นในยุคนี้ ซึ่งได้จากการยึดครองดินแดนประเทศเพ่ือนบ้านไปไกลสุดเท่าที่พาหนะยุค
นั้นสามารถไปได้ ท าให้มีการสร้างถนนหลายสายเพ่ือให้คนในกรุงโรมสามารถเดินทาง ทั้งทาง
การเมือง การทหาร และการเดินทางไปพักผ่อนได้สะดวก โดยเฉพาะในบริเวณรอบๆ กรุงโรม มีการ  
สร้างถนน พิเศษ (Appien Way) เชื่อมระหว่างเมือง ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล สองข้างทางมีที่พัก
แรม ร้านอาหารและสถานบันเทิง เป็นระยะตลอดเส้นทางระหว่างเมืองใหญ่ มีการจัดท าแผนที่ 
ท่องเที่ยว แสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยว และสถานบริการ พร้อมการแบ่งขั้นระดับ  และ 

ขีดความสามารถในการให้บริการสถานประกอบการ ที่จัดบริการน าเที่ยวมีบริการมัคคุเทศก์เป็นผู้น า
ทาง และประสานงานในการท่องเที่ยว  ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เว็ตตูรีโน (Venturino) ซึ่งมีความรู้
ความสามารถในการน าท่องเที่ยวเดินทางไปทั่วจักรวรรดิ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่ โคลอสเซียม  
(Colosseum) แห่งโรมันฟอรัม (Roman Forum) ย่านปิรามิดแถบเมืองอเล็กซานดรา (The 
Pyramid of Alexandra) สวยลอยแห่ ง เมื อ งบาบิ โ ลน  (The Hanging Gardens of Babylon)  
อนุสาวรีย์โคโลซูสแห่งเกาะโรดส์ (The Colossus of Rhodes) เทพเจ้าซีอุส (Zeus) วิหารอาเธมิส  
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(Temple of Artemis) สุสานมุโซเลี่ยมแห่งฮาลิมานาซัส (The Mausoleum at Halicarnassus)  
ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ปัจจุบันยังคงเหลือแต่กลุ่มปิรามิด นอกจากนี้ยังมีสถานที่
อาบน้ า เมืองตากอากาศ และเทวสถานอีกหลายแห่ง ตามความเชื่อในลัทธิพหุเทวนิยม มีการสร้าง
เทวสถานบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ ซึ่งมีคนดูแลบ ารุงรักษา และรับสมัครนางคณิกาพลีร่าง น าเงินรายได้
บ ารุงเทวสถาน ชาวโรมันยังไปส านักทรงเจ้าเช่นเดียวกับชาวกรีก ในยุคนี้กีฬาโอลิมปิค ก็ยังคงมีอยู่
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และเริ่มมีแนวโน้มถึงความโหดร้ายและรุนแรงมากขึ้น เช่น ใช้คนต่อสู้กับสัตว์ ร้าย
หรือคนต่อสู้กับคน โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นต้น การจัดการด้านที่พักและอาหาร มีรูปแบบของ
โรมันเป็นการเฉพาะ มีการพัฒนาที่พักแบบบ้านทาเวิร์น (Tavern) เป็นแบบที่เรียกว่า คาโปนา
(Capona) ส าหรับชนชั้นสูง ที่พักส าหรับคนทั่วไปเรียกว่า โฮสปิเตียม (Hospiteum) มีเคาน์เตอร์ 
ขายเครื่องดื่มร้อนเย็นเรียกว่า เทอร์โมโปเลียม (Thermopoleum) มีร้านอาหารระดับหรูหรา เรียกว่า 
โปปีนา (Popina) ร้านเครื่องดื่มส าหรับดื่ม และสังสรรค์ เรียกว่า เทอร์เบอร์นา (Teberna)  
ซึ่งบางแห่งบริหารโดยสตรีที่มีชื่อเสียง เป็นเสน่ห์แห่งเมือง รวมทั้งอาจมีหญิงบริการด้วย  

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวยุคโบราณก่อนคริสต์กาลจนถึงยุค 5,000 ปีก่อน
คริสต์กาล ยังไม่จัดว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เนื่องจากการเดินทางส่วนใหญ่ เป็นการเดินทาง
เพ่ือด ารงชีพ รวมถึงในยุคนี้ยังมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เช่น การท าเครื่องปั้นดินเผา การท ารถล้อ
ลากเกวียน เป็นต้น แต่ยุคนี้เริ่มมีนักเดินทางท่องเที่ยว และมีคู่มือการท่องเที่ยวเกิดขึ้น จนกระทั่ง 

ในยุคโรมัน ยุคนี้ถือว่าการท่องเที่ยวมีความโดดเด่นมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวตลอดถึงการบริหารจัดการ
ด้านการบริการ เช่น ห้องพัก ร้านอาหาร รวมถึงสถานที่พักตากอากาศ เป็นต้น ไว้คอยต้อนรับ
นักท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ท าให้คนในยุคปัจจุบันทราบความเปลี่ยนแปลง ตลอดถึงวิวัฒนาการ 

ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในยุคนี้ได้ 
 

การท่องเที่ยวในยุคกลาง  
 
 การท่องเที่ยวในยุคกลาง นับว่าเป็นยุคที่ประสบปัญหาอย่างมาก เกิดสงคราม และความ
วุ่นวายต่างๆ มากมาย นับว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดเจนอีกยุคหนึ่ง
และยังเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นของนักเดินทางที่มีชื่อเสียงของโลก โดยในเนื้อหานี้ จะกล่าว ถึง  
การท่องเที่ยวในยุคกลาง และนักผจญภัยในยุคกลาง ซึ่งการท่องเที่ยวในยุคนี้ มีเนื้อหา และประเด็น 

ที่น่าสนใจคือ 

1. การท่องเที่ยวในยุคกลาง (ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 500-1500 ปี) สรุปได้ว่าในยุคนี้ เป็นยุค
แห่งความยุ่ งยาก วุ่นวาย โดยเรียกยุคนี้ว่า ยุคมืด (Dark Ages) ซึ่งในยุคนี้อยู่ ในช่วงระหว่าง 
การล่มสลายของอาณาจักรโรมัน (ค.ศ. 476) เมื่อกรุงโรมล่มสลายลงจากการรุกรานของอนารยชน 

จากเยอรมัน และจักรพรรดิองค์สุดท้าย คือ ออกัสตูลุสโรมิวลุส (Augustulus Romulus) ถูกล้มล้าง 
บรรดาผู้ที่มีความรู้มีการศึกษา ก็พากันหนีไปอยู่กรุงคอนแสตนติโนเปิลในจักรวรรดิไบแซนไทน์ 
ท าให้ยุโรปตะวันตกอยู่ในสภาพที่ป่าเถื่อน ความสงบไม่มี สงครามและความเดือดร้อนมีอยู่ทุกหย่อม
หญ้า แต่อารยธรรมในช่วงยุคกลางนี้ กลับเป็นอารยธรรมช่วงที่ส าคัญที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์  
เพราะอารยธรรมของยุโรปเริ่มจับตัวกันติด และต่อกันเป็นรูปร่างขึ้นไปในปลายสมัยของยุคกลางนี้เอง 
ซึ่งในปัจจุบันศาสนาคริสต์ก็ยังเป็นส่วนส าคัญของอารยธรรมตะวันตก โดยคริสต์ศาสนาเป็นแหล่งลี้ภัย 
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และแหล่งรวมบรรดานักปราชญ์ของโรมัน ดังนั้นอารยธรรมโรมันจึงถูกรักษาไว้ในจักวรรดิไบแซนไทน์ 
และศาสนาคริสต์ ความยุ่งยากวุ่นวายสมัยแรกๆของยุคกลางแห่งยุโรปตะวันตก แสดงออกมาในรูป
ของศิลปกรรมที่เรียกว่า โรมาเนสก์ (Romanesque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างแข็งแรงเป็นป้อม
ค่าย เพ่ือป้องกันสงครามระหว่างก๊กต่างๆ ของพวกอนารยชนเยอรมันในสมัยนั้น ต่ อมาเมื่อเกิด 

สงครามครูเสด (Crusades War) ขึ้น ท าให้บรรดานักรบอัศวินต่างๆ ที่ได้ไปรบดินแดนอาหรับ ได้พบ
เห็นอารยธรรมไบแซนไทน์ และได้กลับมาเผยแพร่ในยุโรปตะวันตก ผลของสงครามครูเสดท าให้พวก  

อัศวิน และขุนนางเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก พวกรอดชีวิตกลับมาต่างก็ยากจนกันลงไป ท าให้ชนชั้น 

พ่อค้าวาณิชเข้มแข็งขึ้น การพัฒนาตัวเมืองก็เกิดขึ้นในสมัยหลังสงครามครูเสดนี้  เมื่อยุโรปเริ่มสงบลง
สถาปัตยกรรมแบบกอทิก (Gothic) ซึ่งมีลักษณะสวยงาม ความเจริญก้าวหน้าที่ เป็นรากฐานของสมัย
การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการได้เกิดขึ้นในตอนปลายยุคกลาง ส่วนการเดินทางในยุคกลางนั้น หลังจากการ
ล่มสลายของอาณาจักรโรมัน ถนนหนทางก็ถูกปล่อยร้างให้ทรุดโทรม ท าให้การเดินทางยากล าบาก 
และยังมีอันตรายจากโจรผู้ร้ายคอยดักปล้น จึงจ าเป็นต้องเดินทางกันเป็นกลุ่ม ซึ่งการเดินทางสมัยนี้ 
มีทั้งการเดินทางเพ่ือการค้า การเดินทางเพ่ือแสวงบุญ และการเดินทางเพ่ือการผจญภัย (เลิศพร ภาระ
สกุล, 2555: 14-21) 

 2. นักผจญภัยในยุคกลาง นักผจญภัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคกลาง คือ มาร์โคโปโล
(Marco Polo) (Goeldner & Ritchie, 2006: 44) มาร์โคโปโลเป็นชาวเวนิส ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง 
ค.ศ. 1254-1324 เขาออกเดินทางร่วมกับบิดา และลุงของเขา จากเวนิสสู่ดินแดนมังกรเมื่อมีอายุได้ 
17 ปี เพ่ือน าของขวัญจากพระสันตะปาปา เทดาลโด (Tedaldo) ไปมอบให้จักรพรรดิกุบไลข่าน
(Kublai Khan) ของจีน ตามเส้นทางสายไหม (The Silk Road) ต่อไปยังประเทศจีน ซ่ึงเส้นทางนี้จะมี
การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างเอเชียฝั่งตะวันออก และยุโรปฝั่งตะวันตก โดยเส้นทาง
ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงกันกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นอกจากมีสินค้าจากจีนโดยเฉพาะผ้าไหมแล้ว ยังมี
ขนสัตว์ เครื่องเคลือบ ดอกบัว เครื่องเทศต่างๆ ไปแลกเปลี่ยนกับชาวยุโรปด้วย ส่วนทางฝั่งพ่อค้าชาว
ยุโรป ก็น าเอาสินค้าประเภท โลหะมีค่า อัญมณี งาช้าง เครื่องแก้ว น้ าหอม สีย้อมผ้า เหล้าองุ่น 

หัวหอม ลูกผักชี ไปขายยังพ่อค้าชาวเอเชียด้วยเช่นกัน มาร์โคโปโลใช้เวลาเดินทางทั่วทั้งประเทศจีน
เป็นเวลา 24 ปี ก่อนจะเดินทางกลับเวนิส พร้อมทั้งได้บันทึกเรื่องราวตลอดระยะเวลาการเดินทาง 

ที่อยู่ในประเทศจีน ซึ่งเขามีพรสวรรค์พูดได้ถึง 4 ภาษา นอกจากนั้นในยุคนี้ยังมีการเดินทางเพ่ือ 

แสวงบุญ โดยจุดหมายปลายทางที่นิยมคือเมืองแคนเทอร์เบอรี (Canterbury) ประเทศอังกฤษ ซึ่งมี
มหาวิหารแคนเทอร์เบอรี่ และยังมีที่พักคอยให้บริการส าหรับนักเดินทางคือโรมเตี๊ยม และวัด  
ซ่ึงนักแสวงบุญส่วนใหญ่จะพักท่ีวัด เพราะสะอาดและสะดวกสบายกว่า  

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ในยุคนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากเป็นยุคที่
เกี่ยวข้องกับสงคราม โดยเรียกยุคนี้ว่ายุคมืด แต่ในความวุ่นวายของภัยสงครามก็ยังมีความงดงามของ
สถาปัตยกรรมที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้คนในยุคปัจจุบันได้ชื่นชม สิ่งนั้นเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบกอธิก 
(Gothic) ซึ่งเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นในยุคศิลปวิทยาการช่วงปลายยุคกลาง นอกจากนั้นในยุคนี้ยังมีนักผจญ
ภัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกคือ มาร์โคโปโล (Marco Polo) ชาวเวนิส โดยเขาได้น าเอาสินค้าทางฝั่ง
ตะวันตกไปแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวเอเชีย บนเส้นทางสายไหม และยังน าเอาความรู้จากประเทศจีน
มาประยุกตใ์ช้ในประเทศของตนเองอีกด้วย นับได้ว่าการเดินทางในยุคนี้เริ่มเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
ที่เห็นไดช้ัดเจนมากขึ้น 
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การท่องเที่ยวในยุคศิลปวิทยาการ 
 

การท่อง เที่ ยว ในยุคศิลปวิทยาการ  จะอยู่ ในช่ ว งประมาณคริสต์ศตวรรษที่  15  
ซึ่งการท่องเที่ยวในยุคนี้ เป็นช่วงที่ต่อจากยุคกลาง โดยยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก และนับว่าเป็นรากฐานที่มั่นคงในการศึกษาค้นคว้าศิลปวิทยาการใหม่ๆ  จนท าให้เกิด 

การเติบโตอย่างรวดเร็วได้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งในเนื้อหานี้จะศึกษาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวยุคศิลป 

วิทยาการ และการท่องเที่ยวแกรนด์ทัวร์ 
1. การท่องเที่ยวยุคศิลปวิทยาการ มีนักวิชาการได้กล่าวถึง การพัฒนาที่เกิดขึ้นในยุคนี้

หลักๆ 3 ด้านคือ (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2551: 72-79) 
1.1 การพัฒนาด้านธุรกิจในช่วงระยะปลายสมัยกลาง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกอย่างช้าๆ การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตทางเกษตรกรรม มาเป็น
การพาณิชย์ ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา การพาณิชย์ในยุโรปฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะระหว่างสงครามครูเสด เมืองทางภาคเหนือของอิตาลี คือเวนิสเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญ
ของยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13–15 เวนิสได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีเรือ
สินค้าจ านวนมาก และมีลูกเรือถึง 30,000 คน 
 1.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในสมัย ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ยุ โรปมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ จากการเปลี่ยนแปลงสินค้าและแรงงาน การจ้างงาน หรือการให้เช่าที่ดิน
และอุปกรณ์การท ากสิกรรมแล้วตอบแทนด้วยผลผลิต มาเป็นระบบใหม่ที่เป็นระบบเงินตรา ระบบ
เศรษฐกิจนี้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และสังคม ยุโรปค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจากสมัยกลาง
เข้าสู่สมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการประมาณ ค .ศ. 1500 เป็นการค่อยๆ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของแต่ละประเทศ เพ่ือก้าวสู่ยุคใหม่ อิทธิพลของขุนนางถูกล้มล้าง ระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่ และ
ชนชั้นกลางเป็นชนชั้นใหม่ในสังคม มีความร่ ารวย มีค่านิยมใหม่ๆ มีความสัมพันธ์ และพ่ึงพาอาศัยกัน
ระหว่างกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศและประชาชน การค้า การพาณิชย์เจริญรุ่งเรือง ยุ โรปเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในโลก 

1.3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ เป็นช่วงเวลาที่การท่องเที่ยวในยุคสมัยใหม่ก าลังเริ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมี
อาณานิคมเกิดขึ้นจากการส ารวจของโคลัมบัส (Columbus) และแมคแกลแลน (Magellan) กิจกรรม
การท่องเที่ยวสมัยใหม่ตอนต้น ยังคงมีขอบเขตอยู่บริเวณยุโรป ธรรมเนียมของชนชั้นสูง พ่อค้า และ
ชนชั้นผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Classes) ได้ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งคล้ายคลึงกับ
ชาวโรมันที่ได้ประสบความส าเร็จเมื่อนับย้อนไป 1,500 ปี มีวิลล่าเกิดขึ้นอีกท่ัวชนบทในประเทศอิตาลี่
มีการสร้างบ้านพักตากอากาศใหม่ มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการคมนาคมเพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับการเดินทางระยะไกลภายในยุโรป การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มทีละน้อยๆ ทั่วยุโรป 

2. การท่องเที่ยวแกรนด์ทัวร์ การท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Grand Tour) เป็นการเดินทางที่ 
คนหนุ่มสาวจากชนชั้นสูงเดินทางไปทั่วยุโรป เพ่ือการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม (Towner, 1996: 
58) ในยุคนี้นักท่องเที่ยวนิยมอาบน้ าแร่ (Spa) เพราะเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้ เช่น บ่อน้ าแร่ที่เมือง 
บาธ (Bath) ประเทศอังกฤษ เมืองวีสบาเดิน (Wiesbaden) ประเทศเยอรมันนี เป็นต้น (Lomine, 
2005: 81) และนักท่องเที่ยวยังนิยมท่องเที่ยวชายทะเลในแถบประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีสถานที่ตาก
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อากาศชายทะเล เช่น แมนลี่ (Manly) กรีเนล (Glenet) และเซนท์คลีด้า (St. Kilda) ซึ่งนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่าง นอกจากนั้นในยุคนี้ ยังมีบริษัททัวร์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ของโลกโดย โทมัสคุก (Thomas Cook) และ การน าเที่ยวครั้งแรกคือการน านักท่องเที่ยวไปวันเดียว
กลับจากเลย์เซสเตอร์ (Leicester) ไปยังลัพบอเรอห์ (Loughborough) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 
1841 (Weaver & Oppemann, 2000: 64) ต่อมาในปี ค.ศ. 1872 คุกได้จัดรายการน าเที่ยวรอบโลก
ขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มชนชั้นสูงในยุโรป 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวในยุคศิลปวิทยาการ เป็นการเปลี่ยนแปลง 
ความเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ รวมถึงการท่องเที่ยวที่นับว่าเป็นพื้นฐานส าคัญที่มีความ
มั่นคงมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ด้าน หลักๆ คือ 1)การพัฒนาด้าน
ธุรกิจ 2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และ 3) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้น 

ในยุคนี้ ยังมีการท่องเที่ยวแบบแกรนด์ทัวร์ที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะในสังคมชนชั้นสูง ซึ่งเป็น
การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ในกลุ่มนี้จะมีมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนเป็นครู 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ขณะเดินทางท่องเที่ยวไปด้วย และยังมีบุคคลที่ได้ชื่อว่ามีความส าคัญมาก 

ด้านธุรกิจน าเที่ยวนั่นก็คือโทมัสคุก (Thomas Cook) 
 

การท่องเที่ยวในยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 จนถึงปัจจุบัน 
 

การท่องเที่ยวในยุคนี้อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1950 ถึง ปัจจุบัน หรือต้นคริสต์ศตวรรษที่ 
20 เป็นต้นมา ในเวลานั้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ขยายไปทั่วโลกภายในเวลาอันรวดเร็ว เป็นสงครามที่
ยืดยาวเกือบ 6 ปี และครอบคลุมไปทั่วทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย ทั่วทั้งมหาสมุทร
แปซิฟิก และแอตแลนติก มนุษย์ทั่วโลกได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทหาร และพลเรือน ด้วยพลัง
ท าลายล้างของสงคราม น าความเสียหายมาสู่โลกมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ท าลายชีวิตมนุษย์ถึง 60 
ล้านคน ซึ่งเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง การท่องเที่ยวก็กลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง และได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อหาในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง และการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน  

1. การท่องเที่ยวหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นยุคแห่งการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวให้กลับมามี
ความรุ่งเรืองอีกครั้ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540: 251) กล่าวว่าในยุคของการ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ ปริมาณของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ระหว่างปี ค .ศ. 
1950 และ 1998 มีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นมากกว่า 24 เท่า ประมาณ 25 ล้านคนในปี  
ค.ศ. 1950 และ 635 ล้านคน ในปี ค.ศ. 1998 การนับจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยทางเรือ และนัก
ซื้อของระหว่างชายแดนของประเทศต่างๆ ท าให้ปริมาณของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ส าหรับประเทศ 

สหรัฐอเมริกา รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นมากมายประมาณ 200 
เท่า ในระยะเวลาดังกล่าว  รายได้ของอุตสาหกรรมจาก US$ 2.1 ล้านล้าน ในปีค .ศ . 1950 

เป็น US$ 447 ล้านล้านในปี ค.ศ. 1998 ถึงแม้ว่าการนับจ านวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศค่อนข้าง
ยาก แต่ก็สามารถประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ใน
อัตราส่วน 10:1 (Weaver & Oppemann, 2000: 68-69) ทั้งนี้เพราะโดยเฉลี่ยแล้วนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศเดินทางในระยะสั้นและมีค่าใช้จ่ายน้อย รายได้จากการท่องเที่ยวประเภทนี้ 
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จึงน้อย การท่องเที่ยวหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าจะสร้างความเสียหาย และก่อให้จะเกิดผลร้าย
ต่างๆ ครอบคลุมไปทั่วโลก จากการท าลายของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ยังคงเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

ขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน เมื่อสิ้นสงครามผู้คนเริ่มมีความสนใจ และตื่นตาตื่นใจในการที่จะเดินทาง
ออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เคยเห็น ท าให้เกิดการเดินทางในรูปแบบใหม่คือการเดินทาง
ระยะไกลมากขึ้นโดยการใช้เครื่องบิน เนื่องจากเครื่องบินที่เคยใช้ในสงครามมีเป็นจ านวนมาก 

จึงมีการปรับเอามาใช้ในการเดินทางส าหรับการท่องเที่ยว เกิดการขยายตัวทางการเดินทางทางอากาศ
อย่างรวดเร็ว และเครื่องบินเหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้บริการในด้านธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวเกิดการจัดทัวร์ด้วย
เครื่องบินเช่าเหมาล าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วยุโรปและอเมริกา เหตุผลดังกล่าวท าให้เกิดธุรกิจ
ด้านการขนส่งทางอากาศ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวมี
ความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น  

2. การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ต่อมาในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่การท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรืองมาก
ที่สุด ผู้คนนิยมเดินทางท่องเที่ยวจนท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวออกไปทั่วทุกภูมิภาคของ
โลก ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยส่งเสริมการขยายตัวที่ส าคัญอยู่ 6 ปัจจัย คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2556: 
7-8) 
 2.1 การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ในยุคนี้มีการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง 

ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งทางรถยนต์  และทางเครื่องบิน ได้มีการพัฒนา 

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจ านวนมาก มีการผลิตรถยนต์บรรทุก
ผู้โดยสารที่เรียกว่ารถทัวร์โค้ช (Tour Coach) ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารเป็นจ านวนมาก และนั่งได้
สะดวกสบาย ปลอดภัย เหมาะส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวระยะทางไกลๆ นอกจากนี้มีการผลิต
เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ และบินได้ในระยะทางไกลๆ โดยไม่จ าเป็นต้องจอดแวะเติมน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้เสียเวลามาก ท าให้การเดินทางรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 2.2 การพัฒนาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ในยุคนี้มีการพัฒนาด้านสื่อสารและ
โทรคมนาคมอย่างมาก ท าให้เกิดสื่อชนิดใหม่ๆ ที่สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน เช่น
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น ท าให้มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวมากขึ้น และ
ต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามข่าวสารนั้น จึงเกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 2.3 การมีเวลาว่างมากขึ้น ในยุคนี้มีการพัฒนาเครื่องจักรขึ้นมาแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น 
ท าให้มนุษย์มีเวลาว่างมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับธรรมชาติของมนุษย์ต้องการพักผ่อนและแสวงหา
สิ่งแปลกใหม่ ซึ่งการท่องเที่ยวสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้จึงท าให้มีการท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 

2.4 การมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ในยุคนี้เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการ
ผลิตแบบมวล (Mass Production) ท าให้ประเทศต่างๆ มีรายได้มากขึ้น ประชาชนก็มีรายได้มากขึ้น 
สามารถเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนได้มากข้ึน บ่อยข้ึน และนานวันขึ้น จึงเกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 
 2.5 การพัฒนาด้านการตลาด ในยุคนี้มีการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ท าให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวต้องพัฒนาการตลาดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีทั้งการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชนมาก
ขึ้น อันเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความต้องการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ประกอบกับธุรกิจการจัดน าเที่ยว
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มีบริการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เช่น การจัดกรุ๊ปทัวร์ในราคาเหมาจ่ายที่ถูก มีระบบการท่องเที่ยว
ก่อน ผ่อนจ่ายเงินภายหลัง เป็นต้น ล้วนแต่ท าให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

2.6 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโลก นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
อีกอย่างในยุคนี้ ที่มีส่วนผลักดันให้การท่องเที่ยวของโลกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีองค์การการ
ท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization WTO) เป็นผู้ประสานงานด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ มีส านักงานใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยว
โลกตั้งอยู่ที่กรุงเมดริค ประเทศสเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่ วมมือระหว่างประเทศ 

ด้านการท่องเที่ยว ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ อ านวยความสะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ท าให้เกิดความสะดวกสบาย และมีเสรีภาพในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

ส าหรับการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน การเดินทางเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากราคา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง ตลอดถึงเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวไกล  อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงมีการผันเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น  

ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วยเหตุผลหลักๆ 3 ประการ 
ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยว 

มีความสะดวกสบายมากข้ึน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
และมีราคาที่ประหยัด เหตุผลคือ เกิดการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น ท าให้มีสายการบินต้นทุน
ต่ าออกมาท าธุรกิจกันอย่างมากมาย อีกท้ังยังมีโปรโมชั่นลดราคาไว้คอยดึงดูงใจแกน่ักท่องเที่ยว ท าให้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าใครๆ ก็สามารถ
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวไดต้ลอดเวลา 

ประการที่สอง ปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตนับว่ามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันเป็น
อย่างมาก พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ชอบที่จะแชร์
ข้อมูลข่าวสาร หรืออัพรูปภาพที่ถ่ายคู่กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วมาก เพียงแค่ใช้มือ
สัมผัสที่หน้าจอ 

ประการที่สาม การใช้มือถือเป็นคู่มือในการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบัน 

มีแอปพลิเคชั่นต่างๆ มากมาย ที่ใช้อ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล จองท่ีพัก จองตั๋วเครื่องบิน
ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกสถานที่  เมื่อมี
โทรศัพท์มือถือทีค่อยอ านวยความสะดวกได้ทุกเวลา 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงยุคปัจจุบันการท่องเที่ยวมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวขยายตัวมีอยู่ 6 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 2) การพัฒนาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 3) การมีเวลาว่างมากขึ้น 4) การมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 5) การพัฒนาด้านการตลาด และ 6) ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวโลก นอกจากนั้นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน
ประกอบด้วย 3 ประการหลักคือ 1) ค่าใช้จ่ายถูกลง 2) อิทธิพลของโลกอินเตอร์เน็ต และ 3) มือถือคู่
การเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นในยุคนี้นับว่าเป็นยุคที่มีความเจริญมากที่สุด เนื่องจากมีความก้าวหน้า
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ทางเทคโนโลยี ประกอบกับการพัฒนาด้านการขนส่งที่มีความรวดเร็วและทันสมัย และยังมีการพัฒนา
ธุรกิจด้านการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการ 

ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้  เป็นยุคที่การท่องเที่ยว 

มีบทบาทส าคัญมากทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นรายได้หลักในการพัฒนาของหลายประเทศท่ัวโลก 

 

ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 

เมื่อเราทราบความเป็นมาของการท่องเที่ยวสากลแล้ว สิ่งส าคัญที่จะต้องทราบต่อมาคือความ
เป็นมาของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

มีความเป็นมายาวนานกว่า 60 ปี ควบคู่กับการพัฒนาประเทศไปอย่างต่อเนื่อง โดยในเนื้อหานี้ 
จะศึกษาเกี่ยวกับ การจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และวัตถุประสงค์ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1. การจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เกิดขึ้นด้วยความริเริ่มของพระบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน  ครั้งทรงด ารงต าแหน่งผู้
บัญชาการรถไฟ ทรงสนพระทัยเรื่องการท่องเที่ยว ได้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ใน
สหรัฐอเมริกา และในปี พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น เพ่ือท าหน้าที่รับรอง และ
ให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย
ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ ส านักงานแห่งแรกที่ตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้
ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวล าโพง โดยมีหลวงถวิลเศรษฐพาณิชยการ เป็นผู้ช่วยในการด าเนินกิจการ
ด้านนี้ เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธินย้ายไป ทรงด ารงค์ต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์และ
คมนาคม แต่ยังคงท างานร่วมกับกรมรถไฟ มีส านักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง และ
ยังคงปฏิบัติงานทางด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่อย่างเดิม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2527: 
15) 

วินิจ รังผึ้ง (2551: 15) กล่าวว่าต่อมาในสมัยของท่านจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี
ในยุคนั้น ได้ท าพิธีเปิดส านักงาน “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)” ในวันที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ขึ้นเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ประเทศอย่างแท้จริง จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ แม้นท่านจะเป็นทหาร แต่ก็เป็นทหารนักพัฒนาผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากก่อตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท) ที่ต่อมา 
ได้ปรับโครงสร้างเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท) แล้ว ในช่วงนั้นท่านยังได้ประกาศจัดตั้ง
ระบบอุทยานแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปี พ.ศ. 2504 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา 
และนันทนาการส าหรับประชาชน ในการเดินทางท่องเที่ยวในยุคนั้น ถนนหนทางไม่ได้สะดวกสบาย 

เหมือนเช่นทุกวันนี้ การเดินทางที่สะดวกที่สุดเป็นการเดินทางโดยรถไฟ ถนนหนทางยังมีไม่กี่สาย 

ทางสู่แหล่งท่องเที่ยวก็ทุรกันดารเป็นส่วนใหญ่ การเดินทางและการสื่อสารข้ามโลกไม่ได้สะดวกสบาย
ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันนี้ การท่องเที่ยวจึงนับเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องที่ผู้คนยากจะเข้าใจว่า 

จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างไร ในปี  พ.ศ. 2503 ที่เริ่มต้นก่อตั้ง อ.ส.ท.นั้น 
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปีเพียงแค่ 81,340 คน และ
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็น 1 ล้านคน และมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สร้างรายได้ 
ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นกระจายไปสู่เศรษฐกิจในวงกว้าง 

ทุกระดับชั้น ตั้งแตส่ายการบิน โรงแรมที่พัก บริษัทน าเที่ยวมัคคุเทศก์ ชุมชนท้องถิ่น รถรับจ้าง ร้านค้า 
ร้านอาหารเกษตรกร ชาวประมง ซึ่งไม่มีรายได้จากการส่งออกสินค้าหรืออุตสาหกรรมประเภทใด จะมี
การกระจายรายได้ไปสู่สังคมทุกระดับได้มากมายเช่นนี้  และในปี พ .ศ . 2530 การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทยประกาศเป็นปีท่องเที่ยวไทย (Visit Thailand Year) ขึ้น นับเป็นการประกาศ 

ปีท่องเที่ยวก่อนประเทศใดในภูมิภาคแถบนี้ ซึ่งประสบผลส าเร็จอย่างมาก  เพราะท าให้ตัวเลข
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพ่ิมขึ้นทันทีจากราว 3 ล้านคนเป็น 4 ล้านคน จากนั้นในปี 2541-2542 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศอีกครั้งด้วยแคมเปญ Amazing Thailand 1998-1999 

อันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จนสภาพเศรษฐกิจ 

ย่ าแย่ต่อเนื่องมาจากปี 2540 ซึ่งการรณรงค์ปี Amazing Thailand 1998-1999 นั้น ก็ประสบ 

ผลส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพ่ิมขึ้ น 

จากราว 7 ล้านคนเป็น 8 ล้านคน น ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศจ านวนมากเข้ามาช่วยเศรษฐกิจ  

ของชาติในภาวะวิกฤตได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการพัฒนาส่งเสริม
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภายใต้การปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตราที่ 8 ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550: 10) 

2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ของคนไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2.2 เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและวัฒนธรรมเทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมอย่างอ่ืน อันเป็น
การชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 

2.3 อ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
2.4 ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชน และระหว่าง

ประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว 
2.5 ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย 

ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวในประเทศไทย เริ่มขึ้น

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503 โดยมีการจัดตั้ง “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)” ขึ้น
เป็นครั้งแรก จากนั้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชื่อองค์การเป็น  
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท) ” จากนั้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็ได้รับความนิยม
มากขึ้น มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522 มาตราที่ 8 ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ อยู่ 5 ข้อคือ 
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1) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงาม 
ต่างๆ 3) อ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 4) ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และ
ความเป็นมิตรไมตรี และ 5) ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

สรุป 
 

การเดินทางทั้ง 4 ยุคสมัย เมื่อพิจารณาข้อแตกต่างแล้วพบว่า ในยุคโบราณ การท่องเที่ยว 

ยังไม่ได้มีความส าคัญมากไปกว่าการใช้ชีวิตเพ่ือความอยู่รอด จะเห็นได้จากส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
เพ่ือล่าสัตว์ หาอาหาร การสร้างบ้านเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย ตลอดถึงมีการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

ในการด ารงชีพ นอกจากนั้นยังมีการเดินทางเพ่ือไปรบ แต่นั่นยังไม่ถือว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
อย่างแท้จริง ส่วนในยุคกลางหรือยุคมืด (Dark Ages) ยุคนี้เป็นยุคที่มีความวุ่นวายมาก เนื่องจากเป็น
ยุคแห่งสงคราม แต่ก็เป็นยุคที่มีความเจริญทางด้านสร้างสถาปัตยกรรมมากที่สุดยุคหนึ่ง และในยุคนี้
ยังมีนักผจญภัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ มาร์โคโปโล (Marco Polo) ตลอดระยะเวลา 24 ปี ส าหรับ
การเดินทางจากเวนิสไปทั่วประเทศจีน ด้วยเส้นทางสายไหม (เส้นทางแห่งการค้าขายระหว่างทวีป
เอเชียและยุโรป) ท าให้ได้เรียนรู้เรื่องเรื่องราวต่างๆ ผ่านประสบการณ์การเดินทางของเขา นับว่าเป็น
การเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น จึงท าให้ทุกคนหันมาสนใจการท่องเที่ยว และ
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วโลก ยุคต่อมาคือยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ กล่าวคือในยุคนี้เป็นยุคที่เริ่มมี
ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งพัฒนาควบคู่ไปกับการเดินทางท่องเที่ยว
ผู้คนเริ่มมีความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้น
เช่น การอาบน้ าแร่สปา การท่องเที่ยวชายทะเล รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก โดยนัก
บุกเบิกทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวคนแรกของโลกคือ โทมัสคุก (Thomas Cook) ต่อมา 

การท่องเที่ยวในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงยุคปัจจุบัน ถึงแม้จะเป็นยุคท่ีประสบปัญหาจากภัย
สงครามโลก แต่เมื่อสิ้นสุดสงคราม การท่องเที่ยวก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง และได้มีการน าเอาเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรม 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น การเดินทางที่สะดวกสบาย ค่าใช้จ่ายถูก  
การได้รับอิทธิพลจากโลกอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ส าหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวในอดีตนั้น การพัฒนาในช่วงเริ่มต้น เป็นไปด้วยความยากล าบาก แต่เมื่อได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐบาลแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ก็เริ่มพัฒนา และ
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน 
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บทท่ี 3 
ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยว 

 

เมื่อศึกษาเรื่องความหมาย และความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวิวัฒนาการ
ของการท่องเที่ยวแล้ว ในบทนี้จะกล่าวถึงประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยว โดยจะศึกษา
เกี่ยวกับ ประเภทของการท่องเที่ยวตามหลักสากล ประเภทของการท่องเที่ยวตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และประเภทของการท่องเที่ยวตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว ส าหรับรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้ เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การท่องเที่ยวรูปแบบประวัติศาสตร์ 
ท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณี การท่องเที่ยวรูปแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

การท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ นอกจากนั้นยังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสถิติการท่องเที่ยว และสถานการณ์ 
การท่องเที่ยวของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะท าใหูู้้ศึกษาเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสามารถเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน  
 

ประเภทของการท่องเที่ยว 
 

การแบ่งประเภทของการท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ การแบ่ง
ประเภทการท่องเที่ยวตามหลักสากล การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามความต้องการ 

ของนักท่องเที่ยว และการแบ่งประเภทการเดินทางของนักท่องเที่ยวดังนี้ 
 1. การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามหลักสากล การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามหลัก
สากล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  

1.1 การท่องเที่ยวภายในประเทศ  (Domestic Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะ
ภายในประเทศนั้นๆ โดยนักท่องเที่ยวจะเป็นคนในประเทศ และเที่ยวในประเทศของตนเอง เช่น
นักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวน้ าตกท่ีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้น 

1.2 การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) เป็นการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ โดยนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อ่ืนที่ไม่ใช่ภูมิล าเนาประเทศของตนเอง เช่น นักท่องเที่ยวชาวไทย
ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ลูฟ ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 

 2. การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว การแบ่งประเภท 

การท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
2.1 การท่องเที่ยวเพ่ือการูจญภัย (Adventure Travel) เป็นการท่องเที่ยวตามแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแล้วเกิดความตื่นเต้นสนุกสนาน
หวาดเสียว ได้รับความทรงจ า และได้รับประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การปีนเขา กระโดดบัน
จีจัมพ์ การล่องแก่ง การปั่นจักรยานเสือภูเขา การด าน้ าลึก การเล่นกระดานโต้คลื่น การเดินป่า 

การล่องแพ เป็นต้น 
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 2.2 การท่องเที่ยวเพ่ือการพักู่อนในวัดหยุด (Holiday-Mass Popular Individual) คือ
การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดเพ่ือพักู่อนโดยไม่ท าอะไร เป็นการขจัดความเมื่อยล้าทางร่างกาย
และจิตใจจากการท างานให้หมดไป และเรียกพละก าลังกลับคืนมา ส าหรับเริ่มต้นท างานในวันใหม่ 
บางคนอาจจะไปพักฟ้ืนเพราะป่วยไข้ มักจะถือเอาภาวะอากาศเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใด 
เช่น สถานที่ชายทะเลที่มีลมพัดเย็นสบาย หรือสถานที่บนเขาที่อากาศหนาวเย็น หรืออาจรักษาโรค
ูิวหนังใกล้บริเวณบ่อน้ าร้อน เป็นต้น  
 2.3 การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ (Regular Business Travel) หมายถึง การเดินทางไปติดต่อ
ประสานงาน หรือเซ็นสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจ โดยอาจมีระยะเวลาในการหยุดพักู่อน 2-3 วัน แทรกอยู่
ในการเดินทางนั้น เช่น นักธุรกิจชาวฝรั่งเศส เดินทางมาเซ็นสัญญาหุ้นส่วนโรงแรมในประเทศไทยหรือ
ตัวแทนขายประกันเดินทางไปเยี่ยมลูกค้า เป็นต้น 
 2.4 การท่องเที่ยวเพ่ือประชุมสัมมนา (Conference Congress) เป็นการเดินทางเพ่ือ 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา โดยปกติการจัดรายการประชุมสัมมนา  ูู้จัดมักมีรายการน าเที่ยว 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ท าใหูู้้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้มีโอกาสท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียงกับท่ีประชุม
ด้วยหรือเป็นเส้นทางเดียวกัน อาจเป็นทางู่านระหว่างการเดินทางไปประชุมก็ได้  และเมืองใดที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว มักจะได้รับเลือกให้เป็นที่ประชุมสัมมนา เช่น เมืองพัทยา ชลบุรี เชียงใหม่ กรุงเทพฯ
ภูเก็ต เป็นต้น  
 2.5 การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพ่ือท าการวิจัยหรือสอน
หนังสือ หรือเข้าศึกษา หรือดูงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมักจะพักอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลา  

นับเดือน หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ไปท าการวิจัยด้านสังคมวิทยาที่ประเทศอินเดีย ไปดูงานที่ยุโรป
ไปบรรยายวิชาการท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ ไปฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับวิชาการโรงแรมที่
ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 
 2.6 การท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬา และความบันเทิง  (Sport and Recreation) เป็นการ
เดินทางที่ปรารถนาจะไปชมการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือเล่นกีฬาในท้องถิ่นนั้น
เช่น การชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขต การไปเล่นสกีในฤดูหนาว เป็นต้น
หรือเป็นการเดินทางเพ่ือความสนุกบันเทิงใจ เช่น การเปลี่ยนบรรยากาศไปยังสถานที่ที่เงียบสงบ 

การชมทิวทัศน์ที่สวยงาม การไปชมการแสดงโอเปร่า การไปชมการแสดงโขน เป็นต้น 
 2.7 การท่องเที่ยวเพ่ืองานอดิเรก (Hobbies) เป็นการเดินทางเพ่ือท างานอดิเรก เช่น 

ไปวาดรูปบนภูเขา ไปขี่ม้าที่ชายหาด ไปเล่นสกี เป็นต้น 
 2.8 การท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่รับูิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

ที่เก่ียวข้องกับระบบนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่สร้างจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน เช่น การเดินป่าเพ่ือศึกษาธรรมชาติของป่าและพันธ์พืชต่างๆ การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น 

 2.9 การท่องเที่ยวเพ่ือเยี่ยมญาติ (Visiting Friend and Relative) เป็นการท่องเที่ยว 

ที่นักท่องเที่ยวเน้นเพ่ือการไปเยี่ยมญาติ และถือโอกาสพักู่อนเที่ยวที่อ่ืนไปในตัวด้วย เช่น เมื่อต้อง
เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดก็แวะไปเที่ยวตามวัดต่างๆ และซื้อของฝาก เป็นต้น 

 3. การแบ่งประเภทการเดินทางของนักท่องเที่ยว การแบ่งประเภทการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 
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3.1 การเดินทางด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชอบความอิสระ และต้องการูจญภัย จ านวนูู้ร่วมเดินทางอาจไม่มากนัก
เนื่องจากจะต้องมีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงในการเดินทาง เป็นการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว
หรือเป็นการเดินทางเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยรุ่นจ านวน 5-6 คน ต้องการเดินป่าที่ภูกระดึง จังหวัดเลย
เป็นต้น  

3.2 การเดินทางด้วยบริษัทท่องเที่ยว เป็นการเดินทางที่มีูู้ร่วมเดินทางเป็นจ านวนมาก
ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่การเดินทางด้วยบริษัทท่องเที่ยว บริษัทท่องเที่ยวจะเป็นูู้ด าเนินการให้
ทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวสามารถก าหนดสถานที่ท่องเที่ยวได้เองหรือให้ทางบริษัทท่องเที่ยวเป็นูู้
ก าหนดให้ ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้ชอบความสะดวกสบาย เช่น กลุ่มคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน
จ านวน 35 คนเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เป็นต้น 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าประเภทของการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1) การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามหลักสากล แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ การท่องเที่ยว
ภายในประเทศ (Domestic Tourism) และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) 
2) การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือการ
ูจญภัย (Adventure Travel) การท่องเที่ยวเพ่ือการพักู่อนในวัดหยุด (Holiday-Mass Popular 
Individual) การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ (Regular Business Travel) การท่องเที่ยวเพ่ือประชุมสัมมนา
(Conference Congress) การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา (Educational) การท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬา
และความบันเทิง (Sport and Recreation) การท่องเที่ยวเพ่ืองานอดิเรก (Hobbies) การท่องเที่ยว
เ พ่ือการอนุ รั กษ์  (Ecotourism) และ  การท่ อง เที่ ย ว เ พ่ื อ เ ยี่ ย มญาติ  (Visiting Friend and 
Relative) และ 3) การแบ่งประเภทการเดินทางของนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การเดินทางด้วยตนเอง และการเดินทางด้วยบริษัทท่องเที่ยว 

 

รูปแบบของการท่องเที่ยว 
 
 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของนักท่องเที่ย ว และ
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย กล่าวคือปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์
เรียกอีกอย่างว่า “โลกไร้พรมแดน” จึงท าให้การท่องเที่ยวมีรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกได้ตามความสนใจของตัวเองมากขึ้น
รูปแบบของการท่องเที่ยวจึงแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 
 1. การท่องเที่ยวรูปแบบประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเที่ยวอีกหนึ่ง
รูปแบบที่ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ เป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

ทางโบราณคดี เพ่ือที่จะศึกษา เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบ
นี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเพลิดเพลิน มีจิตส านึกและ 

เห็นคุณค่า ท าให้เกิดความรับูิดชอบที่จะรักษา และหวงแหนมรดกทางประวัติศาสตร์นี้เอาไว้ 
บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการร่วมกันกับคนในท้องถิ่น เช่น การจัดรายการเส้นทางท่องเที่ยวตามรอย
ประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ ชมซากอารยธรรมโบราณสถานต่างๆ อนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์
สถาน สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า เเละมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรม เป็นต้น  
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 2. การท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ตามท้องถิ่นโดยชาวบ้านเป็นูู้ที่จัดขึ้น เพ่ือศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงความเชื่อ และพิธีกรรมของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้เกิดความ
เพลิดเพลิน ตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนมีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม เกิดประสบการณ์ 
แปลกใหม่ เกิดความตระหนักและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยคนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น ประเพณีกรวยสลาก เป็นวัฒนธรรม
ประเพณีของภาคเหนือ ประเพณีหุ่นกระบอก เป็นวัฒนธรรมประเพณีของภาคกลาง ประเพณี 
ูีตาโขน เป็นวัฒนธรรมประเพณีของภาคอีสาน และประเพณีชักพระ ทอดู้าป่า หรือ ประเพณี 
ลากพระ เป็นวัฒนธรรมประเพณีของภาตใต้ เป็นต้น  
 3. การท่อง เที่ ยวรู ปแบบธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  (Natural based Tourism)  
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน
กล่าวคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีความแปลกตา สภาพของ
ธรรมชาติมีความส าคัญทางด้านธรณีวิทยาและด้านภูมิศาสตร์ทีม่ีเอกลักษณ์ลักษณะโดนเด่น หรือเป็น
สัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ การท่องเที่ยวรูปแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยดังนี้ 

3.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น  ตลอดถึง เป็นการจัดการควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน นักท่องเที่ยวจะต้องมีความรับูิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
ด้วยจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กับธรรมชาติทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น การปลูกป่าชายเลน การปลูกปะการัง การเที่ยวชมสัตว์ป่า ชมธรรมชาติ หรือ 

การทดลองเข้ามาสัมูัสกับการใช้ชีวิตกับวิถีท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น 
3.2 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการท่องเที่ยวที่น าเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ประกอบกับการมีอาชีพเป็นเกษตรกร 

ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน อันน าไปสู่องค์ความรู้ด้านการเกษตร  และความรู้ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น ถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวูู้ที่มีความสนใจทางด้านการเกษตร นักท่องเที่ยวจะได้
เรียนรู้กระบวนการท าการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 มาใช้ ซึ่งปัจจุบันการท าเกษตรแบบพอเพียงได้รับความนิยม 

เป็นจ านวนมาก โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้กระบวนการท าเกษตร ได้ชิมูลไม้ที่มีความสดใหม่ 
เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ท าให้เกิดจิตส านึกในการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การท านา การท าสวนูลไม้ การท าสวนครัว 

สวนูัก การท าสวนไม้ตัดดอก การท าสวนสมุนไพร การท าฟาร์มปศุสัตว์ และการจัดงานเทศกาล
ูลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 
 4. การท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็นการท่องเที่ยวทีู่สมูสาน
กับการท่องเที่ยวในรูปแบบอ่ืน กับความต้องการเพ่ิมเติมตามความสนใจของนักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษประกอบด้วยดังนี้ 
  4.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ เพ่ือเป็นการพักู่อน ู่อนคลายร่างกาย ตลอดทั้งเป็นการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ 

ให้แข็งแรงทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ท าให้ได้รับความสุข มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น การตรวจ
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สุขภาพการู่าตัดเสริมความงาม การรักษาสุขภาพ การล้างสารพิษ การรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิธีการ
บ าบัดทางธรรมชาติหรือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ การนวดแูนไทย การอบสมุนไพร การอาบน้ าแร่ 
เป็นต้น  
  ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลยังได้ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพ เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2559-
2568) และมุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) โดยถ้ามองด้านศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศไทยแล้วพบว่า (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559: 4-6) ตลาดกลุ่มสินค้า
และธุรกิจบริการสุขภาพ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 100,000 
ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากูู้รับบริการชาวไทย :ชาวต่างชาติ ประมาณ ร้อยละ 75:25 และ 

คาดว่าภายหลังจากการเปิดการค้าเสรี AEC จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยจ านวน
ชาวต่างชาติที่มาใช้บริการรักษาพยาบาล รวม 1.2 ล้านครั้ง แบ่งเป็น กลุ่มที่เป็น Medical Tourism 
คิดเป็นร้อยละ 80 โดยตลาดหลักของประเทศไทย ได้แก่ เมียนมาร์ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และยุโรป
ส่วนตลาดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง ได้แก่ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) และ
จีน และกลุ่ม Expatriate คิดเป็นร้อยละ 20 ได้แก่ กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน และ
ท างานในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  ซึ่งกลุ่มนี้ 
เป็นูู้ติดตามท่ีเป็นคู่สมรส หรือบุตรหลานเข้ามาพ านักอาศัยในประเทศไทยด้วย 

  4.2 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือการแข่งขัน และเพ่ือการดูการแข่งขัน โดยจะมีกีฬาหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับ 

ความต้องการของูู้เล่น และความชอบส่วนตัว ส าหรับประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่
ฟุตบอล รักบี้ เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ า ด าน้ า ปั่นจักรยาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี
มหกรรมการแข่งขันกีฬาที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้ชมการแข่งขันกีฬาด้วย เช่น การแข่งขันกอล์ฟคิงส์ คัพ 
เอเชียนทัวร์ ,เจ็ตสกี  เวิลด์คัพ ,จักรยานยนต์  โมโตครอส เวิลด์  แชมเปี้ยนชิพ กรังด์ปรีซ์   
ไทยแลนด์ และมวยไทย วัน เฟสติวัล รวมถึงกีฬามหาชน ที่อยู่ในกระแสคนรักสุขภาพทั่วโลกอย่าง
การวิ่งมาราธอน ปั่นจักรยาน และไตรกีฬา เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว 

มาเท่ียวประเทศไทยมากขึ้น  

  4.3 การท่องเที่ยวแบบูจญภัย (Adventure Travel) เป็นการท่องเที่ยวที่ตื่นเต้น 
แสวงหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ท้าทาย เช่น การปีนูา ปีนเขา การปั่นจักรยานเสือภูเขา ล่องแก่ง
ล่องแพ การพายเรือแคนนู เรือคายัก กระโดดบันจี้จัมพ์ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วการท่องเที่ยวแบบ
ูจญภัยยังสามารถจัดควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ด้วย เช่น การส่องสัตว์ การดูนก การชม
ูีเสื้อ การนั่งช้าง การด าน้ า การเดินป่า เป็นต้น 

  4.4 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
โดยนักท่องเที่ยวจะเข้าไปศึกษา และพักข้างแรมกับคนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นู่านไปยังนักท่องเที่ยวที่มาพัก นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท ดังนั้นจึงได้มีการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์
ขึ้น เพ่ือคอยบริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
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4.5 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดการ

โดยชุมชน เปรียบเสมือนชุมชนเป็นเจ้าของ และมีสิทธิในการบริหารจัดการทุกอย่าง เป็นการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว สังคม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยคนในชุมชน ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังได้
สัมูัสกับวิถีชีวิตของชุมชน และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถ่ายทอดจากคนในชุมชน ซึ่งหลาย
ชุมชนประสบความส าเร็จท าให้เกิดความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในชุมชนขึ้น และที่ส าคัญ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การจัดงาน
มอบรางวัลเยาวชนูู้ชนะการประกวด Green Rangers ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืน ตามโครงการ Green Rangers (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2558) เป็นโครงการ 

โปรโมท 7 ชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ 

ที่องค์กรนวัตกรรมสังคม Creative Move ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดขึ้น
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกอบด้วย 7 ชุมชน ดังนี้ 
1) หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวลงมือท าู้ามัดย้อม และ  

ู้าบาติกลายเทียนสีธรรมชาติ การท าเครื่องประดับจากลูกไม้ รวมถึงการเลือกซื้อของฝากจากชุมชน
2) กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีภูมิปัญญาที่โดดเด่นด้านการท า
งอบหรือหมวกใบจาก การสัมูัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวประมง 3) โรงเรียนบ้านหอม
สมุนไพร จังหวัดเชียงใหม่ ชมความหลากหลายของพืชสมุนไพร เช่นการท ายาหม่อง ยาแก้ไอ 

ลูกประคบ เป็นต้น 4) ไทอิแลแฟนท์โฮม จังหวัดเชียงใหม่ สัมูัสชีวิตของช้างแบบใกล้ชิด และเรียนรู้
ชีวิตควาญช้าง 5) ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมูัส และเรียนรู้
วิถีชีวิตชาวประมง 6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม สัมูัสวิถีชีวิต
ของชุมชนริมน้ า และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การท าขนมไทยโบราณ การแสดงดนตรีไทย 

การท าบุญใส่บาตรพระทางเรือ เป็นต้น และ7) อุโมงโฮมสเตย์ จังหวัดล าพูน บ้านอุโมงค์เป็นชุมชน
เก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมแบบล้านนา เรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เช่น การก่อเจดีย์ทราย เย็บใบตอง 
การสานแหย่ง เป็นต้น 

 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบของการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ 
1) การท่องเที่ยวรูปแบบประวัติศาสตร์  2) การท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณี   
3) การท่องเที่ยวรูปแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร และ 4) การท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

การท่องเที่ยวแบบูจญภัย การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยปัจจุบันรูปแบบ
การท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นรูปแบบการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่จะต้องค านึงถึง เพ่ือจะได้ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ 
การท่องเที่ยวของโลก ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา  
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สถิติการท่องเที่ยว  
 
 สถิติการท่องเที่ยว (Tourism Statistic) หมายถึง การศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

ที่รวบรวมไว้เป็นสถิติ สามารถบอกแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ได้ในแต่ละช่วงเวลา และยังใช้ในการเปรียบเทียบหรือใช้ส าหรับการพยากรณ์สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ โดยสถิติดังกล่าวจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของนักท่องเที่ยว จ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักร รวมถึงข้อมูลการใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อของ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเดินทาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง และการบริการอ่ืนๆ เป็นต้น ส าหรับการศึกษาสถิติ 
การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 1. สถิติการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การศึกษาสถิติการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญคือ 

1.1 ข้อมูลสถิติการเข้ามาของนักท่องเที่ยว เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญมากส าหรับการ
น ามาใช้วิเคราะห์วางแูนการท่องเที่ยว เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบพฤติกรรม และความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว กล่าวคือท าให้ทราบจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเปรียบเทียบใน
แต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดจ านวน 29.9 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยว
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี ส าหรับจุดมุ่งหมายสูงสุดในการมาเยือนคือ  
มาเพ่ือการท่องเที่ยวจ านวน 26.6 ล้านคน อาชีพส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวคือนักวิชาชีพจ านวน 8.6 ล้านคน  
มีจ านวนวันพักเฉลี่ย 9.47 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันอยู่ที่ 5,142 บาท ค่าใช้จ่ายมากที่สุด
คือค่าท่ีพัก รองลงมาคือการซื้อสินค้าท่ีระลึก ดังตัวอย่างตารางที่ 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 

  

ข้อมูลการท่องเทีย่ว 2555 2556 2557 2558 
จ านวนนกัท่องเที่ยว 22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,923,185 

เพศ     
ชาย 13,047,500 15,120,314 14,138,831 15,458,069 
หญิง 9,306,403 11,426,411 10,670,852 14,465,116 

หมวดอาย ุ(ปี)     
น้อยกว่า 25 2,910,605 3,319,677 2,946,698 3,968,939 

25 - 34 5,933,709 7,221,458 7,159,749 7,745,017 
35 - 44 5,504,458 6,571,910 5,725,717 6,670,472 
45 - 54 4,328,028 4,908,870 4,723,929 5,768,995 
55 - 64 2,604,599 3,176,251 2,990,568 3,975,367 

65 และมากกวา่ 1,072,504 1,348,559 1,263,022 1,794,395 
จุดมุ่งหมายในการมาเยือน     

ท่องเที่ยว 19,284,120 23,240,400 21,638,826 26,611,845 
ประชุมของหน่วยงาน 559,804 600,664 544,216 646,244 

ประชุมเชิงธุรกิจ 36,058 70,741 70,445 63,753 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2558 (ต่อ) 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ข้อมูลการท่องเทีย่ว 2555 2556 2557 2558 
ประชุมของสมาคม 99,728 73,328 65,982 92,936 

งานแสดงสินค้า/นิทรรศการ 40,471 49,602 46,449 90,575 
อื่น ๆ 2,340,359 2,513,742 2,445,017 2,420,939 
อาชีพ     

นักวิชาชพี 6,055,463 7,894,473 7,771,131 8,663,256 
นักบริหารและููจ้ัดการ 4,695,864 6,283,703 6,224,513 6,822,680 

ูู้ปฎิบัติงานธุรกจิและนกัธุรกจิการค้า 3,906,600 3,976,840 3,419,090 4,358,252 
ูู้ใช้แรงงานและปฎิบัติงานบริการ 3,295,804 3,687,406 2,970,856 4,122,125 

เกษตรกร 224,644 228,569 173,471 182,177 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 82,824 59,764 76,635 131,287 

แม่บ้าน 1,411,317 1,387,823 1,230,005 1,733,063 
นักเรียนและนักศึกษา 2,324,589 2,590,935 2,447,030 3,341,153 

ูู้ที่เกษียณอาย ุ 350,161 435,460 495,700 566,085 
จ านวนวันที่พักโดยเฉลี่ย 10.02 9.85 9.83 9.47 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่คนต่อวัน (บาท) 4,393 4,616 4,809 5,142 
ที่พัก 1,312 1,386 1,450 1,526 

อาหารและเครื่องดื่ม 821 880 935 1,000 
บริการท่องเท่ียว 171 185 183 197 

พาหนะในการเดินทาง 451 470 489 511 
ซ้ือสินค้าที่ระลึก 1,049 1,093 1,142 1,251 
เพื่อการบันเทิง 523 541 549 587 

เบ็ดเตล็ด 66 61 61 70 
รายได้ (ล้านบาท) 983,928 1,207,146 1,172,798 1,457,150 

 
1.2 ข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว  เป็นข้อมูลที่แสดงถึงจ านวนนักท่องเที่ ยว

ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งถ้ามีจ านวนนักท่องเที่ยวมากนั่นหมายถึงสถานการณ์ 
เศรษฐกิจของประเทศ มีทิศทางที่ดีขึ้น จากข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวพบว่า ในปี พ.ศ. 2558  
มีจ านวนนักท่องเที่ยว เฉลี่ยอยู่ที่  29.9 ล้านคน มากกว่าปี  พ .ศ . 2557 เฉลี่ยอยู่ที่  5 ล้านคน 

ท าให้ทราบแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ส าหรับทวีปที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย
มากที่สุดคือ ทวีปเอเชียตะวันออก จ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 19.9 ล้านคน ได้แก่ประเทศจีน 
มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม ตามล าดับ รองลงมาคือทวีปยุโรป จ านวน
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6 ล้านคน ได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร รัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส 

กลุ่มยุโรปตะวันออกและสวีเดน ตามล าดับ และทวีปเอเชียใต้ จ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 ล้าน
คน ได้แก่ประเทศอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน และศรีลังกา ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ทวีป ประเทศ 2555 2556 2557 2558 
รวม รวม 22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,923,185 

เอเชีย
ตะวันออก 

เอเชียตะวันออก 12,525,214 15,911,375 14,603,825 19,908,785 
กลุ่มอาเซียน 6,281,153 7,282,266 6,641,772 7,920,481 

บรูไนดารุสซาลาม 10,459 14,205 11,285 13,836 
กัมพูชา 423,642 481,595 550,339 537,950 

อินโดนีเซีย 447,820 594,251 497,592 469,125 
ลาว 975,999 976,639 1,053,983 1,220,522 

มาเลเซีย 2,554,397 3,041,097 2,613,418 3,418,855 
พม่า 129,385 172,383 206,794 259,678 

ฟิลิปปินส์ 289,566 321,571 304,813 310,968 
สิงคโปร์ 831,215 955,468 844,133 938,385 
เวียดนาม 618,670 725,057 559,415 751,162 

จีน 2,786,860 4,637,335 4,636,298 7,936,795 
ฮ่องกง 473,666 588,335 483,131 669,617 
ญี่ปุ่น 1,373,716 1,536,425 1,267,886 1,381,702 
เกาหล ี 1,163,619 1,295,342 1,122,566 1,373,045 
ไต้หวัน 394,225 502,176 394,149 552,699 

ประเทศอื่น ๆ 51,975 69,496 58,023 74,446 
เอเชียตะวันออก 12,525,214 15,911,375 14,603,825 19,908,785 

กลุ่มอาเซียน 6,281,153 7,282,266 6,641,772 7,920,481 
บรูไนดารุสซาลาม 10,459 14,205 11,285 13,836 

ยุโรป ยุโรป 5,650,619 6,305,945 6,161,893 5,631,438 
ออสเตรีย 94,667 106,278 100,968 97,869 
เบลเยียม 94,896 101,109 99,729 106,090 
เดนมาร์ก 167,499 163,186 160,977 159,435 
ฟินแลนด์ 154,919 141,692 142,425 134,750 
ฝรั่งเศส 576,106 611,582 635,073 681,114 
เยอรมน ี 682,419 737,658 715,240 761,819 
ไอร์แลนด ์ 60,305 63,522 63,038 64,758 

อิตาลี 200,703 207,192 219,875 246,094 
เนเธอร์แลนด์ 208,122 218,765 211,524 221,619 

นอร์เวย ์ 148,796 154,049 145,207 135,382 
รัสเซีย 1,316,564 1,746,565 1,606,430 884,136 
สเปน 113,141 123,084 116,983 150,995 
สวีเดน 364,681 341,398 324,865 321,690 

สวิตเซอร์แลนด์ 191,147 199,923 201,271 206,480 
สหราชอาณาจกัร 873,053 905,024 907,877 947,568 

กลุ่มยุโรป
ตะวันออก 

280,976 346,230 370,726 365,064 

ประเทศอื่น ๆ 122,625 138,688 139,685 146,575 
อเมริกา อเมริกา 1,083,433 1,166,633 1,099,709 1,235,468 

อาร์เจนตินา 17,853 21,035 21,438 28,961 

 



36 
ตารางท่ี 3.2 แสดงสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2558 (ต่อ) 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ทวีป ประเทศ 2555 2556 2557 2558 
รวม รวม 22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,923,185 

อเมริกา 

บราซิล 30,387 37,263 46,378 48,608 
แคนาดา 219,354 229,897 211,059 227,601 

สหรัฐอเมริกา 768,638 823,486 763,520 867,505 
ประเทศอื่น ๆ 47,201 54,952 57,314 62,793 

เอเชียใต้ เอเชียใต้ 1,286,861 1,347,585 1,239,183 1,404,271 
บังกลาเทศ 72,657 82,418 88,134 107,394 

อินเดีย 1,013,308 1,050,889 932,603 1,069,422 
เนปาล 26,277 25,455 25,887 32,678 

ปากีสถาน 71,982 78,986 75,398 78,635 
ศรีลังกา 73,346 76,260 77,441 75,434 

ประเทศอื่น ๆ 29,291 33,577 39,720 40,708 
โอเชียเนีย โอเชียเนีย 1,046,755 1,021,936 942,706 922,977 

ออสเตรเลีย 930,241 900,460 831,854 807,450 
นิวซีแลนด์ 113,871 118,395 108,081 112,411 

ประเทศอื่น ๆ 2,643 3,081 2,771 3,116 
ตะวันออกกลาง ตะวันออกกลาง 605,477 630,243 597,892 658,278 

อียิปต ์ 19,918 28,175 28,934 25,216 
อิสราเอล 129,551 134,874 138,778 141,031 

คูเวต 64,611 71,173 57,845 66,779 
ซาอุดีอาระเบีย 17,084 21,452 12,860 19,168 
สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ 113,547 123,926 117,907 124,719 

ประเทศอื่น ๆ 260,766 250,643 241,568 281,365 
แอฟริกา แอฟริกา 155,544 163,008 164,475 161,968 

สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ 

76,326 75,748 72,941 75,911 

ประเทศอื่น ๆ 79,218 87,260 91,534 86,057 

 
1.3 ข้อมูลสถิติระยะเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยว คือข้อมูลสถิติที่บอกจ านวน 

ช่วงระยะเวลาในการพ านักภายในประเทศ ท าให้ทราบว่านักท่องเที่ยวชาติใดบ้างที่ใช้ระยะเวลา 

ในการพ านักในประเทศมากที่สุดหรือน้อยที่สุด แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการภายในประเทศ ตลอดถึงแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ ง  

อีกประการหนึ่งคือ เมื่อนักท่องเที่ยวใช้เวลาพ านักอยู่นาน ก็จะท าให้มีเวลาในการใช้จ่ายมากขึ้น 

ซ่ึงจะส่งูลดีต่อธุรกิจในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขายของ
ที่ระลึก และธุรกิจการบริการต่างๆ เป็นต้น โดยข้อมูลสถิติการเข้าพักในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยว
พ านักเฉลี่ยอยู่ที่ 9.4 วัน ซึ่งทวีปที่เข้าพ านักนานที่สุดคือ ทวีปยุโรป พ านักเฉลี่ยอยู่ที่ 16.8 วัน ได้แก่
ประเทศสวีเดน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร รัสเซีย และเยอรมนี ตามล าดับ รองลงมาคือทวีปอเมริกา
เฉลี่ยวันพักอยู่ที่ 14.2 วัน ได้แก่ประเทศแคนาดา อาร์เจนตินา อเมริกา และบราซิล ตามล าดับ  
ดังตัวอย่างตารางที่ 3.3 



37 
ตารางท่ี 3.3 แสดงระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จ าแนกตามถิ่นที่อยู่  

พ.ศ. 2555-2558 
 ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวีป ถิ่นที่อยู่ 2555 2556 2557 2558 
รวม รวม 10.02 9.85 9.83 9.47 

เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออก 6.76 6.84 6.71 7.01 
กลุ่มอาเซียน 5.89 5.80 5.61 5.60 

บรูไนดารุสซาลาม 6.05 6.24 6.47 6.92 
กัมพูชา 8.33 8.01 7.60 6.45 

อินโดนีเซีย 6.20 6.00 5.73 5.66 
ลาว 6.27 6.13 5.74 5.79 

มาเลเซีย 4.90 4.88 4.64 4.83 
พม่า 8.40 8.32 8.26 8.28 

ฟิลิปปินส์ 8.03 8.08 7.77 7.94 
สิงคโปร์ 5.49 5.40 5.23 5.60 
เวียดนาม 6.57 6.56 6.36 6.22 

จีน 7.95 8.04 7.88 8.14 
ฮ่องกง 6.16 6.14 5.87 6.47 
ญี่ปุ่น 7.88 7.74 7.74 8.06 
เกาหล ี 7.64 7.66 7.44 7.72 
ไต้หวัน 7.24 7.33 7.62 7.60 

ประเทศอื่น ๆ 6.92 7.09 6.93 7.23 
ยุโรป ยุโรป 16.47 16.52 16.40 16.85 

ออสเตรีย 16.06 16.16 15.99 16.19 
เบลเยียม 16.57 16.82 16.91 16.45 
เดนมาร์ก 15.19 15.51 15.39 15.67 
ฟินแลนด์ 15.97 16.35 15.87 16.06 
ฝรั่งเศส 17.05 17.52 17.41 17.60 
เยอรมน ี 18.03 17.83 17.53 17.00 
อิตาลี 16.39 15.98 15.83 15.87 

เนเธอร์แลนด์ 16.58 16.85 16.87 17.02 
นอร์เวย ์ 16.05 16.46 16.01 15.63 
รัสเซีย 14.46 15.19 15.49 17.07 
สเปน 14.58 14.99 14.92 14.94 
สวีเดน 19.75 19.51 19.48 19.38 

สวิตเซอร์แลนด์ 17.15 17.25 16.63 16.67 
สหราชอาณาจกัร 18.13 17.80 17.13 17.29 

กลุ่มยุโรป
ตะวันออก 

14.07 14.12 13.91 14.91 

ประเทศอื่น ๆ 15.55 15.42 14.92 15.54 
อเมริกา อเมริกา 15.08 14.96 14.72 14.24 

อาร์เจนตินา 12.51 13.07 13.30 14.61 
บราซิล 12.46 13.18 13.03 13.96 
แคนาดา 16.97 17.46 17.21 17.69 

สหรัฐอเมริกา 14.87 14.56 14.33 13.38 
ประเทศอื่น ๆ 12.96 12.94 12.89 14.08 
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พ.ศ. 2555-2558 (ต่อ) 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

 
1.4 ข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เป็นข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ ใช้ส าหรับเปรียบเทียบสถิติค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน เช่น ค่าที่พัก  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการท่องเที่ยว ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าซื้อสินค้าที่ระลึก ค่าใช้จ่าย  
เพ่ือการบันเทิง เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2558 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวันต่อคนอยู่ที่ 5,142  
บาท ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 1,526 บาท รองลงมาคือใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้า 

ที่ระลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,250 บาท และใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยอยู่ที่ 999 บาท ตามล าดับ  
ส าหรับทวีปที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดคือ ทวีปตะวันออกกลาง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันต่อคนอยู่ที่ 5,890 
บาท รองลงมาคือทวีปโอเชียเนียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,871 บาท ต่อมาคือทวีปเอเชียตะวันออก
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,572 บาท และทวีปเอเชียใต้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,688 บาท ตามล าดับ  
ดังตัวอย่างตารางที่ 3.4  
 
 
 

ทวีป ถิ่นที่อยู่ 2555 2556 2557 2558 
รวม รวม 10.02 9.85 9.83 9.47 

เอเชียใต้ เอเชียใต้ 7.23 7.27 7.31 7.70 
บังกลาเทศ 7.40 7.56 7.51 7.68 

อินเดีย 7.15 7.14 7.22 7.64 
เนปาล 8.61 8.87 8.87 9.07 

ปากีสถาน 7.94 8.40 8.31 9.25 
ศรีลังกา 6.85 6.77 6.46 6.21 

ประเทศอื่น ๆ 7.44 7.74 7.64 8.00 
โอเชียเนีย โอเชียเนีย 13.40 13.22 12.79 13.45 

ออสเตรเลีย 13.39 13.19 12.73 13.43 
นิวซีแลนด์ 13.67 13.56 13.28 13.70 

ประเทศอื่น ๆ 12.01 12.46 12.63 12.68 
ตะวันออกกลาง ตะวันออกกลาง 11.69 11.90 11.88 12.10 

อียิปต ์ 9.15 9.78 9.83 10.63 
อิสราเอล 16.03 16.45 16.64 16.81 

คูเวต 10.51 11.06 11.41 12.08 
ซาอุดีอาระเบีย 9.95 10.38 10.35 11.30 
สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 
10.66 10.62 10.09 9.87 

ประเทศอื่น ๆ 10.88 10.98 10.78 11.36 
แอฟริกา แอฟริกา 11.40 11.56 11.33 12.22 

สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ 

12.44 12.90 12.91 14.10 

ประเทศอื่น ๆ 10.49 10.46 10.12 10.68 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ าแนกตามประเภท 

การใช้จ่าย พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ทวีป อัตรา
แลกเปลีย่น 

ประเภทการใช้
จ่าย 

2555 2556 2557 2558 

รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   อัตรา
แลกเปลี่ยน 1 
ดอลลาร์ 

ดอลลาร ์ 31.08 30.73 32.48 34.25 

 บาท 4,392.81 4,616.49 4,808.92 5,142.18 
ดอลลาร ์ 141.34 150.23 148.06 150.14 
ค่าที่พัก 1,311.53 1,386.49 1,450.04 1,526.39 

ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

821.01 879.84 935.10 999.50 

ค่าบริการ
ท่องเที่ยว 

171.19 184.67 183.05 197.08 

ค่าพาหนะ 
ในการเดินทาง 

451.36 470.24 488.70 511.09 

ค่าซ้ือสินค้า 
ที่ระลึก 

1,048.61 1,093.27 1,141.76 1,250.80 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บันเทิง 

522.66 540.54 549.40 587.43 

เบ็ดเตล็ด 66.45 61.44 60.87 69.89 
เอเชียตะวันออก บาท 4,579.14 4,858.50 5,163.34 5,572.72 

ยุโรป บาท 3,976.05 4,141.21 4,221.65 4,282.78 
อเมริกา บาท 4,496.94 4,632.33 4,833.91 4,903.28 
เอเชียใต้ บาท 5,102.78 5,321.86 5,546.59 5,688.56 
โอเชียเนีย บาท 4,997.97 5,284.05 5,591.79 5,871.73 

ตะวันออกกลาง บาท 4,925.03 5,227.52 5,556.79 5,890.85 
แอฟริกาใต้ บาท 4,963.64 5,138.83 5,368.71 5,371.51 

 
     1.5 ข้อมูลสถิติ เกี่ ยวกับประเภทที่พักของนักท่องเที่ยว  จ านวนนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เมื่อจ าแนกตามประเภทที่พักต่างๆ พบว่าปี พ.ศ. 2558  
มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าพักแรมเฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 29.9 ล้านคน ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2557 เฉลี่ยอยู่ที่
จ านวน 5 ล้านคน และส่วนใหญ่จะเลือกพักยังสถานที่พักโรงแรมมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 27.3  
ล้านคน รองลงมาคือที่พักอพาทเมนท์ เฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 8.2 แสนคน นั่นแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ ต้องการที่พักโรงแรมที่มีความสะดวกสบายมากกว่าที่พักประเภทอ่ืนๆ ส าหรับทวีปที่นิยม
พักโรงแรมมากที่สุดคือ ทวีปเอเชียตะวันออก เฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 18.9 ล้านคน รองลงมาคือทวีปยุโรป  
เฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 4.5 ล้านคน และทวีปเอเชียใต้ เฉลี่ยอยู่ทีจ่ านวน 1.2 ล้านคน ดังจะเห็นได้ในตาราง
ที ่3.5 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จ าแนกตามที่พักแรมพ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ทวีป ที่พักโรงแรม 2555 2556 2557 2558 
รวม รวม 22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,923,185 

โรงแรม 19,694,995 23,952,270 22,281,502 27,358,046 
บ้านเพื่อน 553,976 489,019 472,672 209,856 
เกสท์เฮ้าส์ 559,052 576,105 470,692 422,209 

บ้านพักเยาวชน 128,229 137,194 130,565 475,069 
อพาร์ทเมนท์ 748,157 736,541 829,895 829,798 

อื่นๆ 669,494 655,596 624,357 628,207 
เอเชียตะวันออก โรงแรม 11,513,208 14,892,952 13,583,733 18,915,006 

ยุโรป โรงแรม 4,556,046 5,260,634 5,146,238 4,578,787 
อเมริกา โรงแรม 791,689 884,388 854,312 969,943 
เอเชียใต้ โรงแรม 1,168,189 1,232,832 1,110,092 1,274,102 
โอเชียเนีย โรงแรม 904,547 897,287 833,372 788,625 

ตะวันออกกลาง โรงแรม 620,340 640,072 607,876 684,234 
แอฟริกา โรงแรม 140,976 144,105 145,879 147,349 

 
   2. สถิติการท่องเที่ยวในประเทศ เป็นการศึกษาข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ
ประกอบด้วยสิ่งส าคัญดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลสถิติของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ เป็นการศึกษาข้อมูลสถิติของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดถึงการศึกษาสถิติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการพ านักของนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันต่อคน รายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึง
จ านวนห้องพักของสถานประกอบการที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก ข้อมูลสถิติดังกล่าวใช้ส าหรับศึกษาทิศ
ทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพ่ือที่จะทราบแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ
โดยพบว่าปี พ.ศ. 2558 มีนักทัศนาจรทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาเยือน เฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 89.8 

ล้านคน ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ 2557 เฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 9 ล้านคน ส าหรับระยะเวลาในการพ านัก 

ของนักท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 3,183 บาท มีรายได้จากการ 
ท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 ล้านบาท และจ านวนห้องพักของสถานประกอบการเฉลี่ยอยู่ที่ 6.5 แสนห้อง 
ดังตัวอย่างตารางที่ 3.6  
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ตารางท่ี 3.6 สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

 
 

 

ทั่วราช 
อาณา
จักร 

ทั่ว
ราช 

อาณา
จักร 

 

จ านวน
นัก

ทัศนาจร 

ปี 2555 2556 2557 2558 
รวม 70,871,945 75,262,583 80,245,423 89,882,859 

ชาวไทย 64,095,909 67,594,000 71,345,894 78,269,049 
ชาว

ต่างประเทศ 
6,776,036 7,668,583 8,899,529 11,613,810 

ระยะเว
ลา

พ านัก
เฉลี่ย

ของนัก
ท่อง 
เท่ียว 
(วัน) 

รวม 

รวม 3.26 3.20 3.13 3.10 
ชาวไทย 2.73 2.70 2.64 2.61 

ชาว
ต่างประเทศ 

4.34 4.17 4.13 4.10 

ค่าใช ้ 
จ่าย
เฉลี่ย 
(บาท/
คน/วัน) 

ูู้เยี่ยม
เยือน 

รวม 2,766 2,898 2,964 3,183 
ชาวไทย 1,960 2,054 2,117 2,249 

ชาว
ต่างประเทศ 

4,056 4,212 4,311 4,658 

นัก 
ท่อง 
เท่ียว 

รวม 3,044 3,186 3,268 3,524 
ชาวไทย 2,195 2,302 2,378 2,535 

ชาว
ต่างประเทศ 

4,152 4,314 4,428 4,809 

นัก
ทัศนาจร 

รวม 1,131 1,164 1,219 1,313 
ชาวไทย 1,094 1,120 1,162 1,230 

ชาว
ต่างประเทศ 

1,484 1,549 1,676 1,879 

รายได้
จากการ

ท่อง 
เท่ียว 
(ล้าน
บาท) 

ูู้เยี่ยม
เยือน 

รวม 1,349,793 1,531,092 1,605,701 1,857,011 
ชาวไทย 588,865 660,715 703,664 803,073 

ชาว
ต่างประเทศ 

760,928 870,378 902,038 1,053,938 

สถาน
ประ 
กอบ
การที่

พักแรม 

จ านวน
ห้อง รวม 528,128 540,088 550,627 650,643 

อัตราการ
เข้าพัก 

รวม 49 56 58 65 

จ านวนูู้
เข้าพัก
แรม 

รวม 101,171,395 117,351,337 123,021,835 136,006,051 

ชาวไทย 62,423,288 71,691,922 76,427,598 85,508,120 
ชาว

ต่างประเทศ 
38,748,107 45,659,415 46,594,237 50,497,931 
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2.2 ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ เป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง

กับจ านวนนักท่องเที่ยว วันพักเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง 

ไปต่างประเทศ ถึงแม้ว่านโยบายของรัฐบาลจะูลักดันให้นักท่องเที่ยว เที่ยวในประเทศเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงนิยมที่จะท่องเที่ยวนอกประเทศ ซึ่งมีสาเหตุปัจจัย
หลักๆ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนต่ าเป็นจ านวนมาก ท าให้มีความสะดวกสบาย
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากราคาไม่แพง และประการต่อมาคือ มีวันหยุดยาว 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล จึงท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศมากขึ้น 

โดยในปี พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 6.7 ล้านคน 

มีวันพักเฉลี่ยอยู่ที่ 5.3 วัน มีค่าใช้จ่ายต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 5,470 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 
แสนล้านบาท ส าหรับทวีปที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปเที่ยวมากที่สุดคือ ทวีปเอเชียตะวันออก เฉลี่ย
อยู่ที่จ านวน 5.7 ล้านคน รองลงมาคือ ทวีปยุโรปเฉลี่ยอยู่ที่ จ านวน 5.4 แสนคน และทวีป  
ตะวันออกกลางเฉลี่ยอยู่ทีจ่ านวน 2 แสนคน ตามล าดับ ดังตัวอย่างตารางที่ 3.7 

 
ตารางท่ี 3.7 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยว วันพักเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ที่เดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

 
ทวีป 

นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่
เดินทางไป
ต่างประเทศ 

 
หน่วย 

 
2555 

 
2556 

 
2557 

 
2558 

รวม จ านวน
นักท่องเที่ยว 

คน 5,721,485 5,969,913 6,443,736 6,794,327 

วันพักเฉลีย่ วัน 5.14 5.00 5.09 5.38 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย บาท/วัน 4,687.81 4,904.96 5,184.12 5,470.79 

ดอลล่าร์/วัน 150.83 159.64 159.61 159.73 
ค่าใช้จ่ายของ

นักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

ล้านบาท 137,861.37 146,410.70 170,031.96 199,976.29 
ล้านดอลล่าร์ 4,435.69 4,765.04 5,234.97 5,838.72 

เอเชีย
ตะวันออก 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

คน 4,674,719 4,931,019 5,346,431 5,711,456 

ยุโรป จ านวน
นักท่องเที่ยว 

คน 520,080 522,229 547,778 542,922 

อเมริกา จ านวน
นักท่องเที่ยว 

คน 56,428 53,200 55,540 56,685 

เอเชียใต้ จ านวน
นักท่องเที่ยว 

คน 115,832 118,149 129,625 130,443 

โอเชียเนีย จ านวน
นักท่องเที่ยว 

คน 135,483 127,911 137,967 136,648 

ตะวันออก
กลาง 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

คน 210,553 208,405 216,636 204,550 

แอฟริกา จ านวน
นักท่องเที่ยว 

คน 8,390 9,000 9,759 11,623 
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า สถิติการท่องเที่ยวคือ การศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

ที่รวบรวมไว้เป็นสถิติ บอกแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา เพ่ือส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบหรือใช้ส าหรับการพยากรณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวที่จะ
เกิดขึ้นล่วงหน้าได้ โดยสถิติดังกล่าว จะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของนักท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว 

ที่เดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักร โดยสถิติการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) สถิติการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลสถิติการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ข้อมูลสถิติจ านวน
นักท่องเที่ยว ข้อมูลสถิติระยะเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยว ข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
และข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประเภทที่พักของนักท่องเที่ยว 2) สถิติการท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ ข้อมูล
สถิติของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ และข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไป
ต่างประเทศ 
 

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก (Global Tourism Landscape) 
 

องค์ ก า รการท่ อ ง เที่ ย ว โ ลก  (The United Nations World Tourism Organization : 
UNWTO) ได้คาดการณ์ว่า ปี 2020 จ านวนนักท่องเที่ยวขาเข้าจะเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 1.6 พันล้านคน
โดยมีนักท่องเที่ยวในภูมิภาค 1.2 พันล้านคน และมีนักท่องเที่ยวต่างถิ่น 378 ล้านคน ภูมิภาคที่คาด
ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ยุโรป 717 ล้านคน รองลงมาคือ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 397 
ล้านคน และอเมริกา 282 ล้านคน ในขณะที่แอฟริกา คาดว่ามีการเติบโตของนักท่องเที่ยวสูงกว่าร้อย
ละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย อัตราการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4 ส าหรับ
ภูมิภาคที่เริ่มอ่ิมตัวคือ ยุโรปและอเมริกานั้น มีการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยว น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
การเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวโลก (UNWTO, 2016) ส าหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก 

ที่น่าสนใจมีดังนี้  
 1. สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก  (Global Tourism Landscape) สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวในภาพรวม อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในปี 2015 หากพิจารณาเป็นราย
ภูมิภาค ภูมิภาคยุโรปยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยว
ประมาณ 603 ล้านคน ตามมาด้วยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 284 
ล้านคน และอเมริกา มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 192 ล้านคน ดังตารางที่ 3.8  
 

ตารางท่ี 3.8 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกปี 2000-2015 
ที่มา: The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2016) 
 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 
World 674 809 953 1,094 1,139 1,191 
Europe 368.6 453.2 489.0 566.4 576.2 603.6 

Asia and the 
Pacific 

110.4 154.1 208.2 254.2 269.5 284.0 

America 128.2 133.3 150.1 167.6 181.9 192.7 
Africa 26.2 34.8 50.4 54.7 55.0 53.4 

Middle East 22.4 33.7 55.4 50.8 55.9 57.0 
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 2. สถานการณ์การท่องเที่ยวของภู มิภาคอาเซียน  (ASEAN Tourism Landscape) 
ภาพรวมของสิบประเทศอาเซียน หากเปรียบเทียบการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวแล้วพบว่า  ทีู่่านมา
ประเทศไทยอยู่อันดับสองรองจากมาเลเซีย ถึงแม้ในปี 2015 จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศ
ไทยจะมีมากกว่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญคือเรื่องของภาษา เพราะถ้าเปิด
เสรีในด้านการบริการ อาจท าให้เกิดการแย่งงานได้ นอกจากนั้นปัญหาเรื่องมัคคุเทศก์ยังน่าเป็นห่วง
เนื่องจากอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวน แต่ปัจจุบันจ านวนมัคคุเทศก์ ที่มีความสามารถทางด้าน
ภาษายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ หากพิจารณาประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า จ านวนนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียนที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในปี 2015 คือ ประเทศไทย มีจ านวนนักท่องเที่ยว
ประมาณ 29. ล้านคน รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 25 ล้านคน 
และประเทศสิงคโปร์ มีนักท่องเที่ยวประมาณ 15 ล้านคน ดังตัวอย่างตารางที่ 3.9 
 
ตารางท่ี 3.9 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ปี 2011-2015 
ที่มา: ASEAN Secretariat (2016) 

In thousand person 
Country 2011 2012 2013 2014 2015 
Brunei 

Darussalam 
242 209 3,279 3,886 218 

Cambodia 2,882 3,584 4,210 4,503 4,775 
Indonesia 7,650 8,044 8,802 9,435 1,047 
Lao PDR 2,724 3,330 3,779 4,159 4,684 
Malaysia 24,714 25,033 25,176 27,437 25,724 
Myanmar 816 1,059 2,044 3,081 4,681 

The Philippines 3,917 4,273 4,681 4,833 5,361 
Singapore 13,171 14,491 15,568 15,095 15,231 
Thailand 19,098 22,354 26,547 24,780 29,881 
Viet Nam 6,014 6,848 7,572 7,874 7,944 
ASEAN 81,229 89,225 102,199 105,084 108,904 

 
 3. สถานการณ์การท่อง เที่ ยวของประเทศไทย (Thailand Tourism Landscape) 
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด กว่าทุกปี 
ทีู่่านมา โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 29 ล้านคน และมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเข้ามามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 19.9 ล้านคน ในส่วนของรายได้จาก
การท่องเที่ยวนั้น ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว 

ในประเทศที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 9.7 แสนล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2556 มีรายได ้1.86 ล้านล้านบาท จนกระท้ังปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จากนักท่องเที่ยว 2.26
ล้านล้านบาท จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ดังตารางที่ 3.10  
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ตารางท่ี 3.10 แสดงสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยและรายได้จากการท่องเที่ยว 

ปี พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ทวีป 2555 2556 2557 2558 
จ านวนนกัท่องเที่ยว 

(ล้านคน) 
22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,923,185 

เอเชียตะวันออก 12,525,214 15,911,375 14,603,825 19,908,785 
ยุโรป 5,650,619 6,305,945 6,161,893 5,631,438 

อเมริกา 1,083,433 1,166,633 1,099,709 1,235,468 
เอเชียใต้ 1,286,861 1,347,585 1,239,183 1,404,271 
โอเชียเนีย 1,046,755 1,021,936 942,706 922,977 

ตะวันออกกลาง 605,477 630,243 597,892 658,278 
รายได้  

(ล้านล้านบาท) 
9.7 

 (แสนล้านบาท) 
1.86 2.47 2.26 

 
ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยือนไทยสูงที่สุดคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  

อยู่ที่ประมาณ 19 ล้านคน มากที่สุดคือประเทศ จีน อยู่ที่ประมาณ 7.9 ล้านคน รองลงมาคือประเทศ
มาเลเซีย 3.4 ล้านคน ตามด้วยประเทศประเทศญี่ปุ่น 1.38 ล้านคน เกาหลี  1.37 ล้านคน และ
ประเทศลาว 1.22 ล้านคน ดังตารางที่ 3.11 
 
ตารางท่ี 3.11 แสดงสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ทวีป ประเทศ 2555 2556 2557 2558 
รวม รวม 22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,923,185 

เอเชีย
ตะวันออก 

เอเชียตะวันออก 12,525,214 15,911,375 14,603,825 19,908,785 
กลุ่มอาเซียน 6,281,153 7,282,266 6,641,772 7,920,481 

บรูไนดารุสซาลาม 10,459 14,205 11,285 13,836 
กัมพูชา 423,642 481,595 550,339 537,950 

อินโดนีเซีย 447,820 594,251 497,592 469,125 
ลาว 975,999 976,639 1,053,983 1,220,522 

มาเลเซีย 2,554,397 3,041,097 2,613,418 3,418,855 
พม่า 129,385 172,383 206,794 259,678 

ฟิลิปปินส์ 289,566 321,571 304,813 310,968 
สิงคโปร์ 831,215 955,468 844,133 938,385 
เวียดนาม 618,670 725,057 559,415 751,162 

จีน 2,786,860 4,637,335 4,636,298 7,936,795 
ฮ่องกง 473,666 588,335 483,131 669,617 
ญี่ปุ่น 1,373,716 1,536,425 1,267,886 1,381,702 
เกาหล ี 1,163,619 1,295,342 1,122,566 1,373,045 
ไต้หวัน 394,225 502,176 394,149 552,699 

ประเทศอื่น ๆ 51,975 69,496 58,023 74,446 
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จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า สถานการณ์การการท่องเที่ยวโลก องค์การการท่องเที่ยวโลก 

(UNWTO) ได้คาดการณ์ว่าปี 2020 จ านวนนักท่องเที่ยวขาเข้าจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และกระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรป เอเชียตะวันออก และแปซิฟิก ส าหรับสถานการณ์ 
การท่องเที่ยวโลกมีหัวข้อที่ส าคัญคือ 1) สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก  (Global Tourism 
Landscape) ภาพรวมอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ภูมิภาคยุโรปได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 618 ล้านคน 2) สถานการณ์การท่องเที่ยว
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Tourism Landscape) จ านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในปี 2015 คือ ประเทศไทย มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 29  
ล้านคน  รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 25 ล้านคน และ 

 3) สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Tourism Landscape) ปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวมาเยือน 29 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เข้ามามากที่สุด สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 19.9 ล้านคน และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณ 2.26 

ล้านล้านบาท 

 

สรุป 
 

ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยว เมื่อกล่าวถึงประเภทของการท่องเที่ยว สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ1) การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามหลักสากล 2) การแบ่งประเภท
การท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  และ 3) การแบ่งประเภทการเดินทาง 
ของนักท่องเที่ยว ต่อมาคือรูปแบบของการท่องเที่ยว ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยว มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ งสามารถแบ่ง ออกเป็น 4 รูปแบบที่ส าคัญดั งนี้ 
1) การท่องเที่ยวรูปแบบประวัติศาสตร์  2) การท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณี 
3) การท่องเที่ยวรูปแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4) การท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ ส าหรับสถิติ
การท่องเที่ยว คือการศึกษาข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้ามาของนักท่องเที่ยว
จ านวนนักท่องเที่ยว ระยะเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยว ประเภทที่พักของนักท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้สามารถน ามาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ล่วงหน้า เพ่ือทราบแนวโน้มของ
สถานการณ์ การท่องเที่ยวในอนาคต สามารถน ามาใช้ส าหรับการวางแูน และการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ การท่องเที่ยวของโลก 

ที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม 



บทท่ี 4 

องค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

การศึกษาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับว่าเป็นเรื่ องที่มีความส าคัญ
เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบล้วนมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกัน ท าให้เกิดอุตสาหกรรม  

การท่องเที่ยวที่มีรูปแบบ ตลอดถึงการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับ  องค์ประกอบ 

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว  
 

นักท่องเที่ยว 

 
 นักท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก
เป็นทั้งผู้ที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นผู้รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

ได้อีกด้วย จึงนับว่านักท่องเที่ยวมีบทบาทที่ส าคัญมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือหากไม่มี
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนยังแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ก็จะประสบกับปัญหา
ได้ เช่น ประเทศขาดรายได้ แหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนา เป็นต้น 

ซึ่งในเนื้อหานี้จะศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนักท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว และความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

1. ความหมายของนักท่องเที่ยว ความหมายของนักท่องเที่ยวนั้น องค์การท่องเที่ยวโลก
(World Tourism Organization: WTO) ได้จัดการประชุมว่าด้วยการเดินทาง และท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ (International Travel and Tourism) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อ ค.ศ. 1963 ที่ประชุม
ได้พิจารณาและเสนอให้ประเทศสมาชิกใช้ค านิยามที่หมายถึงนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้  (Gee, Choy and 
Makens, 1984: 5) 

1.1 นักเดินทาง (Travelers) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนยังต่างถิ่น ที่มิใช่ที่อยู่
อาศัยตามปกติ และด้วยเหตุผลที่มิใช่การด ารงชีพในถิ่นที่ เดินทางไปเยี่ยมเยือนปลายทาง 
(Destination) นักท่องเที่ยวตามความหมายนี้ รวมผู้ที่สามารถน ามาจัดเก็บเป็นข้อมูลสถิติได้ และเก็บ
รวบรวมเป็นสถิติไม่ได้ เช่น ผู้อพยพ (Immigrants) ผู้เร่ร่อน (Nomads) ผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน
(Transit Passengers) ผู้ท างานตามชายแดน (Border Workers) ผู้ปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมาย
ในประเทศนั้นๆ เช่น กลุ่มคณะทูตของประเทศต่างๆ ผู้แทนกงสุลและผู้แทนทางราชการ 

1.2 ผู้มาเยือน (Visitors) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนไม่ได้พักอาศัย 

อยู่เป็นประจ า ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ โดยแบ่งผู้มาเยือน 

ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
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1.2.1 นักท่องเที่ยว (Tourists) หมายถึง ผู้เดินทางมาเยือนและพักผ่อนอยู่ในประเทศ

ที่เป็นจุดหมายปลายทางตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป โดยใช้บริการสถานที่พักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
นักท่องเที่ยวแยกตามลักษณะของการพัก ณ จุดหมายปลายทางดังนี้ 
  1.2.1.1 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืน (International Tourist) 
หมายถึงผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ และพ านักอยู่ครั้งหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (1 คืน) และ 

ไม่เกินกว่า 60 วัน 
  1.2.1.2 นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ค้างคืน (Domestic Tourist) หมายถึง 
อาจเป็นคนในประเทศหรือคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศใดก็ตาม ที่เดินทางมาจากที่อยู่อาศัยปกติ 
ของตนไปยังจุดหมายอ่ืนหรือจังหวัดอ่ืน ระยะเวลาพ านักในจังหวัดนั้นๆ อยู่ไม่เกิน 60 วัน 

  1.2.2 นักทัศนาจร (Excursionists) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน (Day Visitor) 
เดินทางมาเยือนชั่วคราว และเดินทางกลับที่เดิมไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยปกตินักทัศนาจรจะไม่ได้ใช้
บริการสถานที่พักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้น นักทัศนาจรอาจแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้ 
   1.2.2.1 นักทัศนาจรระหว่างประเทศ (International Excursionist) หมายถึง 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางไปยังประเทศจุดหมาย เมื่อไปถึงแล้วก็เดินทางไปภายในประเทศ
นั้นแต่กลับเข้ามาท่ีเดิมภายใน 24 ชั่วโมง 
   1.2.2.2 นักทัศนาจรภายในประเทศ (Domestic Excursionists) หมายถึง 
นักท่องเที่ ยวของประเทศนั้นที่ เดินทางไปยั งประเทศจุดหมา ย เมื่ อไปถึ งแล้ วก็ เดินทาง 
ไปภายในประเทศนั้น แต่กลับเข้ามาที่เดิมภายใน 24 ชั่วโมง 
 หากพิจารณาค าจ ากัดความของนักเดินทาง ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร  
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) พบว่าค าจ ากัดความเหล่านี้ใช้ส าหรับ
การบันทึกสถิตินักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ไม่สามารถท าให้เข้าใจความหมายของนักท่องเที่ยวอ่ืนๆ 

ทั่วโลกได้ ซึ่งความหมายของนักท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะของการเดินทาง หรือเปลี่ยนไป
ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นหลายประเภท 

ดังนั้นความหมายของนักท่องเที่ยว อาจมีความหมายที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ 
 นอกจากนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดลักษณะของนักท่องเที่ยวไว้เป็น 2 
ลักษณะคือ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2533: 19-20) 
 1. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและ
พ านักอยู่ในการเดินทางครั้งหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และไม่มากไปกว่า 60 วัน 

โดยมีวัตถุประสงค์คือ การท่องเที่ยว การพักผ่อน การรักษาสุขภาพ การเยี่ยมญาติมิตร การศึกษา 

การดูงาน การร่วมประชุมสัมนา การติดต่อธุรกิจแต่ไม่ใช่หารายได้ การมากับเรือเดินสมุทร  และ 

แวะจอดท่าเรือ  
 2. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย เดินทางจากที่อยู่ในจังหวัดของตน ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางใดๆ 

ก็ตาม ที่ไม่ใช่การหารายได้ในสถานที่ไปเยือน และระยะเวลาที่พ านักไม่เกิน 60 วัน 
 ส าหรับความหมายของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตราที่ 4 ได้บัญญัติความหมายของนักท่องเที่ยวไว่ว่า นักท่องเที่ยว
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หมายถึงบุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นอันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปกติของตน ไปยังท้องถิ่นอ่ืนเป็นการชั่วคราว
ด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวหมายถึง ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่ต่างๆ 
รวมถึงประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง เป็นการเดินทางที่ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
และเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ ซึ่งการเดินทางดังกล่าวมีระยะเวลาก าหนดในการเดินทาง 

ทั้ งระยะสั้นและระยะยาวขึ้นอยู่ กับนักท่องเที่ยวเป็นผู้ ก าหนด โดยการเดินทางดั งกล่าว 

มักมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายในการเดินทาง 
 2. ประเภทของนักท่องเที่ยว ส าหรับประเภทของนักท่องเที่ยวนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้แยกประเภทของนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจไว้ดังนี้ 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555: 48-49) ได้แบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1. นักท่องเที่ยวประเภทหรูหรา เป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่มีรายได้สูง มักเรียกร้องบริการ
ทางการท่องเที่ยวชนิดหรูหรา และพร้อมที่จะจ่ายค่าบริการในอัตราสูง ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว มีก าไรต่อหน่วยสูงจากการขายบริการให้นักท่องเที่ยวประเภทนี้  โดยปกตินักท่องเที่ยว
ประเภทนี้จะมีจ านวนไม่มากนัก มักจู้จี้และเอาใจยากแต่จ่ายดี 
 2. นักท่องเที่ยวประเภทระดับกลาง เป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่มีรายได้ปานกลาง ไม่จู้จี้หรือ
เรียกร้องบริการทางการท่องเที่ยวมากเหมือนนักท่องเที่ยวประเภทหรูหรา นักท่องเที่ยวประเภท
ระดับกลางนี้ มักเป็นนักท่องเที่ยวที่อารมณ์ดี มุ่งความสนุกสนานเป็นส าคัญ โดยมีบริการทางการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ต้องหรูหรามากนัก แต่ก็ไม่แย่จนเกินไป โดยปกตินักท่องเที่ยวประเภทนี้จะมีจ านวน
มากกว่านักท่องเที่ยวประเภทหรูหรา จึงท าให้ผู้ประกอบกิจการทางการท่องเที่ยวมีรายได้มากตาม
จ านวนนักท่องเที่ยว แต่สามารถท าก าไรต่อหน่วยไม่สูงนัก 
 3. นักท่องเที่ยวประเภทระดับมวลชน เป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่มีจ านวนมากที่สุด ส่วนมาก
มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ประจ า ต้องการบริการทางการท่องเที่ยวแบบพ้ืนๆ ในราคาถูก เอาใจง่าย
นักท่องเที่ยวประเภทนี้ เพ่ิงจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง โดยได้รับการจูงใจจากการโฆษณา และ
บริการที่ธุรกิจน าเที่ยวจัดขึ้น เพ่ือชักชวนนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้ มีจ านวนมากมาย 
ท าให้ผู้ประกอบกิจการทางการท่องเที่ยวมีรายได้มากมายตามไปด้วย แต่สามารถท าก าไรต่อหน่วย
น้อย อีกท้ังยังมีการแข่งขันสูง 
 Cohen (1972) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงได้จ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวออกเป็น 

4 ประเภทดังนี้ 
 1. นักท่องเที่ยวแบบมหาชนที่เป็นระบบ (The Organized Mass Tourism) พวกนี้จะซื้อ
ทัวร์ เหมา (Package Tour) ไปยังแหล่งท่องเที่ ยวที่ เป็นที่นิ ยม ชอบเดินทางเป็นกลุ่ มใหญ่ 
ตามโปรแกรมการเดินทางที่ก าหนดไว้อย่างตายตัว มักจะไม่เดินทางไปไกลจากโรงแรมที่พักหรือ  

จากชายหาด 
 2. นักท่องเที่ยวแบบมหาชนที่เดินทางตามล าพัง (The Individual Mass Tourist) ซื้อทัวร์
เหมาที่มีลักษณะยืดหยุ่นกว่าพวกแรก เช่น ซื้อแพ็กเกจตั๋ วเครื่องบินรวมค่ารถเช่า (Fly-Drive 
Holiday) มักจะแสวงหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่เป็นครั้งคราว แต่ยังคงเลือกเส้นทางท่องเที่ยว  

ที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว (Beaten Track) และใช้บริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับ
กันดีอยู่แล้ว 
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 3. นักส ารวจ (The Explorer) จัดการและวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองชอบท่องเที่ยว 

ในที่ที่จะไม่ต้องเจอะเจอกับนักท่องเที่ยวคนอ่ืนๆ ตั้งใจว่าจะได้พบปะคลุกคลีกับคนในท้องถิ่น 

แต่ยังคงต้องการความสะดวกสบายส าหรับนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่ง และต้องการความปลอดภัย 
 4. นักท่องเที่ยวแบบลอยล่อง (The Drifter) เป็นพวกที่ต้องการได้รับการยอมรับจาก 

คนในท้องถิ่น แม้แค่ชั่วคราวก็ยังดี นักท่องเที่ยวประเภทนี้ ไม่มีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า
มักจะเลือกแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักอย่างปุบปับ และจะพยายามว่างอย่างที่สุด ที่จะหลีกเลี่ยง  

อะไรก็ตามท่ีท าไว้ส าหรับนักท่องเที่ยว 
  หากพิจารณาประเภทของนักท่องเที่ยวแล้วพบว่า  สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท
เนื่องจากประเภทของนักท่องเที่ยวนั้น มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรม 

การท่องเที่ยว กล่าวคือนักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ตามความชอบ และ
ตามสมัยนิยม ถ้าหากแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์นั้น ก็สามารถแบ่งได้ 
หลายประเภท เช่น นักท่องเที่ยวเพ่ือความเพลิดเพลิน นักท่องเที่ยวเพ่ือเกมส์กีฬา นักท่องเที่ยว 

เพ่ือการผจญภัย นักท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ นักท่องเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นการแบ่ง
ประเภทของนักท่องเที่ยว จึงขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะของการท่องเที่ยว 
 3. คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนยังสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ แล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติตัวขณะที่เดินทางท่องเที่ยวนั้น  จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ บ่อยครั้งที่มีข่าว
พฤติกรรมความไม่ เหมาะสมของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว  เช่น การแต่งกายของ 
นักท่องเที่ยว การปฏิบัติตัวขณะท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มารยาท กริยาท่าทางที่ไม่ให้ความเคารพ
ต่อสถานที่การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที ่เป็นต้น ซึ่งคุณลักษณะที่ดีของนักท่องเที่ยวมีดังนี้ 

3.1 มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่จะไป กล่าวคือควรศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะ 

ออกเดินทางท่องเที่ยว ควรทราบเสียก่อนว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ที่ไหน สามารถเดินทางไปได้
อย่างไรมีสถานที่พัก ร้านอาหาร ตลอดถึงความปลอดภัยต่างๆ หรือไม่ ที่ส าคัญควรศึกษาเรื่อง 
สภาพอากาศช่วงเวลาที่จะไปเที่ยวในขณะนั้นด้วย เพ่ือที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง 

3.2 มีความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ 

แหล่งท่องเที่ยวที่จะไปเยือน เนื่องจากแต่ละสถานที่ล้วนมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน ควรศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวมาก่อนล่วงหน้า 

จะท าให้การท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ และเกิดความเพลินเพลินใจขณะท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ  

3.3 มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ปัจจุบัน 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถือว่ามีส่วนช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม
มากกว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบอ่ืน เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการ
ดังกล่าว โดยเป็นทั้งนักท่องเที่ยวและเป็นผู้อนุรักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไป จึงเกิด 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ และมีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัยฝั่งอันดามัน โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ 

แอดเวนเจอร์ โครงการท่องเที่ยวสีเขียว เป็นต้น 
3.4 มีจิตส านึกถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เนื่องจากนักท่องเที่ยว จะต้องระมัดระวัง

อันตรายที่จะเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยว และควรค านึงถึงความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน
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เช่น ไม่ควรดื่มสุราขณะเดินทางท่องเที่ยว ไม่ปีนป่ายหน้าผาที่อันตรายเมื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการผ่านที่อันตรายหรือทีเ่ปลี่ยว เป็นต้น 

3.5 มีความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่อง เที่ ยว  กล่ าวคือ 

เมื่อนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตัว 

ตามประเพณีของท้องถิ่น สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติคือ การเป็นคนช่างสังเกตศึกษาวิธีการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม และเคารพต่อสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดทั้งรู้จักกาลเทศะ เพ่ือที่จะท าให้เกิดมิตรภาพอันดี
ระหว่างผู้มาเยือน และเจ้าบ้าน 

 4. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับว่าสร้างรายได้
ให้กับหลายประเทศทั่วโลก ประเทศต่างๆ จึงหันมาสนใจพัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยว 

มีการแข่งขันทางด้านการตลาดมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ไปเยือนยังประเทศของตนเอง 
ส่งผลให้อัตราการเพ่ิมจ านวนของนักท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งส าคัญที่จะต้องตระหนักคือ  
การจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน มีข่าวในลักษณะที่ไม่ดีเกิดขึ้น 

กับนักท่องเที่ยว จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ดังนั้นควรมีการดูแล 

ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วยวิธีการดังนี้ 
3.1 ควรมีมาตรการเข้มงวด ในการควบคุมผู้ขับขี่รถส าหรับรับส่งนักท่องเที่ยว กล่าวคือ 

ผู้ขับขี่รถส่วนใหญ่มีความประมาท จนท าให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความสูญเสีย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควรมีการเข้มงวดดูแลผู้ขับขี่รถอย่างจริงจัง เพ่ือลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

กับนักท่องเที่ยว 
3.2 ควรมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ขาดความรับผิดชอบในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 

เนื่องจากปัญหาที่ เกิดขึ้นส่วนใหญ่  มาจากผู้น าเที่ยวหรือมัคคุ เทศก์ที่ขาดความรับผิดชอบ 

ขาดคุณธรรมจริยธรรม ในการประกอบอาชีพของตนเอง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิด 

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น กรณีของมัคคุเทศก์ปล่อยนักท่องเที่ยวชาวจีนทิ้งไว้
ข้างถนน หลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางกลับจากเกาะสิมิลัน และเดินทางต่อเพ่ือรับประทานอาหาร 

ที่ร้านอาหาร จากนั้นระหว่างทางมัคคุเทศก์ได้แจ้งขอเก็บเงินเพ่ิม แต่นักท่องเที่ยวไม่ยินยอม 

เพราะจ่ายเงินค่าทริปทัวร์ทั้งหมดแล้ว เมื่อถึงจุดเกิดเหตุมัคคุเทศก์ได้บอกกับนักท่องเที่ยวว่ารถเสีย 
และให้ลงจากรถ หลังจากนั้นได้ทิ้งนักท่องเที่ยวไว้กลางทางกับคนขับรถ และรถทัวร์ ส่วนมัคคุเทศก์ 
หายไปไม่สามารถติดต่อได้ กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ในหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง ควรที่จะหันมาใส่ใจกับเรื่องดังกล่าว เพราะต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์
ในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และมากไปกว่านั้น นักท่องเที่ยวอาจ
ปฏิเสธที่จะมาท่องเที่ยวอีก 

3.3 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจาก
จะต้องมีผู้คอยให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบุคลากรจะต้อง 
มีความรู้ด้านภาษา และต้องมีความสามารถในการบริการ ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ระหว่างการดูแลนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรมีการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์หรือผู้ที่ท าหน้าที่
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการลดปัญหาดังกล่าว และท าให้บุคลากรมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
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3.4 จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือกรณีนักท่องเที่ยวประสบภัยหรือประสบอุบัติเหตุเร่งด่วน 

เพ่ือจะได้ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที ตลอดถึงกรณีที่จะต้องรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

เพ่ือคอยอ านวยความสะดวก และเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 
3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักท่องเที่ยว ควรมีมาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง เช่น การล่อลวงนักท่องเที่ยว การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือที่จะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ตลอดทั้ง
เป็นการสร้างความเชื่อมัน และความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว  

3.6 การควบคุมดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ที่ใช้ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้มีความพร้อม และปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะต้องให้
การดูแลรักษา ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ได้มาตรฐาน เพ่ือลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานเครื่องเล่นในสวนสนุก มาตรฐานอุปกรณ์กระโดดบันจี้จัมพ์ 

เป็นต้น 

 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวหมายถึง ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน  

ยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง เป็นการเดินทางที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
หรือหารายได้ และเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ ซึ่งการเดินทางดังกล่าวมีระยะเวลาก าหนด  

ในการเดินทางทั้งระยะสั้น และระยะยาวขึ้นอยู่กับนักทองเที่ยวเป็นผู้ก าหนด โดยการเดินทางดังกล่าว
มักจะมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายในการเดินทาง ส าหรับการประเภทของนักท่องเที่ยวของ Cohen 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 1) นักท่องเที่ยวแบบมหาชนที่เป็นระบบ (The Organized Mass 
Tourism) 2) นักท่องเที่ยวแบบมหาชนที่ เดินทางตามล าพัง (The Individual Mass Tourist) 
3) นักส ารวจ (The Explorer) และ 4) นักท่องเที่ยวแบบลอยล่อง (The Drifter) การแบ่งประเภท
นักท่องเที่ยวของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 1) นักท่องเที่ยวประเภทหรูหรา
2)นักท่องเที่ยวประเภทระดับกลาง  และ 3)นักท่องเที่ยวประเภทระดับมวลชน ส าหรับเรื่อง 
คุณลักษณะ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่ดีควรมีความรู้ก่อนที่จะเดินทาง 
ท่องเที่ยว ตลอดถึงต้องเคารพต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเยือน นอกจากนั้นความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนัก และมีความ
เข้มงวดต่อผู้ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
 

ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวนับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ทรัพยากรการท่องเทียว คือสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากร
การท่องเที่ยวสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น หากอยู่ในความเสื่อมโทรมก็สามารถที่จะปรับปรุงได้  
สิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ควบคู่ไปด้วย เพราะถ้าหากปล่อยให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวถูกท าลายโดยไม่อนุรักษ์แล้วนั้น
ผลกระทบที่ตามมาอาจไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอีกต่อไป ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
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ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว ประเภทของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว  

1. ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและไม่ได้สร้างขึ้น ซึ่งหากมองอีกมุมหนึ่งคือมีลักษณะ 

เป็นสินค้าทั้งที่สามารถจับต้องได้  และจับต้องไม่ได้ กล่าวคือถ้าเป็นสินค้ากรณีที่จับต้องได้คือ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสิ่งก่อสร้าง เช่น ถ้ า น้ าตก ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น ส าหรับกรณีที่จับต้อง
ไม่ได้คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต เทศกาล 

งานประจ าปีต่างๆ รวมถึงการบริการทางการท่องเที่ยว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนั่นเอง ดังนั้นทรัพยากรการท่องเที่ยวจึงเป็นสินค้าที่ดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเที่ยวและใช้บริการ และทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลง 
และเสื่อมสลายได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องอนุรักษ ์ดูแล และรักษาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 2. องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว
จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย 3 องค์ประกอบหรือ 3As ได้แก่ (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2546: 4-5) 

2.1 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ (Sites) และเหตุการณ ์(Events) 
สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติสร้างหรือมนุษย์สร้างขึ้น แต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจากมนุษย์
สร้างเพียงอย่างเดียว 

2.2 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ความสะดวกสบายท าให้นักท่องเที่ยวหรือคน
เดินทางเข้าไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นการก่อสร้าง
ปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 

ร้านขายของที่ระลึก โรงพยาบาล เป็นต้น ตลอดจนระบบการก าจัดของเสีย ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนาควบคู่กันไปกับแหล่งท่องเที่ยว 

2.3 การเข้าไปถึง (Accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยว ต้องมีระบบการขนส่ง
(Transportation) ซึ่ งประกอบด้วย เส้นทาง (The Way) พาหนะ (The Vehicle) สถานี (The 
Terminal) และผู้ประกอบการ (The Carrier) การขนส่งมีวัตถุประสงค์ในการล าเลียงคนและสิ่งของ
ไปยังจุดหมายปลายทางโดยผ่านเส้นทางหรือท่อล าเลียง 

จาก 3 องค์ประกอบดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  ต่อระบบการท่องเที่ยว 

ขนาดใหญ่ ดังนั้นหากต้องการให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอยู่ในระบบได้อย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นที่จะต้อง
ตระหนักและช่วยกันดูแลรักษา และต้องบริหารจัดการวางแผนให้ดี และให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด นอกจากนั้นยังมีแนวคิดองค์ประกอบของสินค้าและบริการด้าน 

การท่องเที่ยว (Tourism Supply Components) ที่นับว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนั้นคือ
สินค้าทางการท่องเที่ยวและจะต้องควบคู่ไปกับการบริการสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่ง Goeldner 
และคณะ ได้อธิบายองค์ประกอบของสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะใช้ เสนอขายแก่
นักท่องเที่ยวมี 4 ประการคือ (Goeldner, Ritchie and Mcintosh, 2000) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (Natural Resources and Environment) 
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่มีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท าให้
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นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ อากาศ
ภูมิอากาศ โครงสร้างทางกายภาพของพ้ืนที่ ลักษณะของดินภูมิประเทศ (Terrain) พืช (Flora) สัตว์
(Fauna) น้ า หาดทราย ความสวยงามของธรรมชาติ ระบบน้ าดื่ม น้ าใช้ เป็นต้น ในด้านสิ่งแวดล้อมคือ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ สิ่งมีชีวิตและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น สิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ (Biological Environment) สิ่ งแวดล้อมทางสั งคม (Social Environment) และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ทั้งที่ธรรมชาติสร้างและมนุษย์สร้าง แต่เป็นสิ่งที่
ไม่มีชีวิต (Tarbuck and Lutgens, 2003) ถ้าน าเรื่องสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับการท่องเที่ยว
หมายความว่าสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 อย่าง ซึ่งอยู่รอบๆ ตัวนักท่องเที่ยว ต้องมีผลกระทบในทางบวก 

ต่อนักท่องเที่ยว คือท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ไม่เกิดพิษภัยแก่นักท่องเที่ยว และ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้ว 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีควรยกระดับจิตใจที่ดีงามของนักท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้นความพึงพอใจ
จึงไม่ควรเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมประเภทอบายมุข และเกิดมลพิษ (Pollution) ในเรื่องน้ า (Water) 
เสียง (Noise) อากาศ (Air) และสุนทรียภาพ (Aesthetic) (Holden, 2000)  

2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง (The Built Environment) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ประกอบด้วยปัจจัยพ้ืนฐานทางการผลิต (Infrastructure) คือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในระดับพ้ืนดิน และ 

ใต้ดิน เช่น ระบบการประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย (Sewage System) ท่อส่งแก๊ส สายไฟฟ้า ระบบ 

การระบายน้ า (Drainage Systems) ถนน เครือข่ายการสื่อสาร และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ
ในทางธุรกิจ อาคารสิ่งก่อสร้างด้านการท่องเที่ยว (Super Structure) ประกอบด้วย สิ่งอ านวย 

ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ได้แก่ สนามบิน ท่าเรือ สถานี
รถไฟ สถานีรถยนต์ ที่จอดรถ ที่พักแรม ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าว ควรสร้างให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่
นั้นๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอน มีทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ป่าไม้ ศิลปะ  

ในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม แบบไทยใหญ่ ดังนั้น การสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง  

ก็ควรค านึงถึงความกลมกลืนกับธรรมชาติ และประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ถ้าต้องการพัฒนา
เมืองดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3. การขนส่ง (Transportation) การขนส่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของการบริการ 

ด้านการท่องเที่ยว เพราะการขนส่งเป็นพาหนะในการน านักท่องเที่ยว เดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายหรือ
แหล่งท่องเที่ยว การขนส่งประกอบด้วย การขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศในรูปแบบ และ 

การบริการที่หลากหลาย 
4. อัธยาศัยไมตรีและทรัพยากรด้านวัฒนธรรม (Hospitality and Cultural Resources) 

อัธยาศัยไมตรีเป็นการบริการที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจชื่นชม นิยมชมชอบต่อประชาชน
ในท้องถิ่นหรือภาคบริการ อัธยาศัยไมตรีจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการบริการด้านการท่องเที่ยว
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยศิลปะ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ดนตรี การฟ้อนร า 

การละคร การซื้อสินค้า การกีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยว 

เพราะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ชื่นชอบ และต้องการกลับมาเยือนอีก 
นับว่าองค์ประกอบสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว คือสิ่งดึงดูดใจ 

ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สร้างความพึงพอใจที่ส าคัญให้กับนักท่องเที่ยว
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รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ระบบสาธารณูปโภค
ระบบการขนส่ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลในด้านบวก ต่อการบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งสิ้น
นอกจากนั้นผู้ให้บริการจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อนักท่องเที่ยว เพ่ือแสดงออกถึงวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อันจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และอยากที่จะมา
ท่องเที่ยวในประเทศอีก 

 3. ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (Weaver and Oppermann, 2000)  

3.1 ธรรมชาติ (Nature) ก่อให้ เกิดความน่าประทับใจใน เรื่องของสถานที่  (Site) 
ซึ่งหมายถึง ลักษณะทางภูมิประเทศ (Topography) ได้แก่ ภูเขา หาดทราย ถ้ า ลักษณะภูมิอากาศ
(Climate) ได้แก่ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น พ้ืนน้ า (Hydrology) ได้แก่ ทะเลสาบ แม่น้ า น้ าตก 

น้ าพุร้อน นอกจากนั้นยังมี สัตว์ป่า พืช และท าเลที่ตั้ง องค์ประกอบดังกล่าวก่อให้เกิดเหตุการณ์ 
ที่น่าสนใจ และดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น ภูเขาไฟระเบิด การไหลของกระแสน้ า การอพยพของ
สัตว์ป่า เป็นต้น 

3.2 วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจอยู่ในลักษณะของ
รูปธรรม และนามธรรม หรือสถานที่น่าประทับใจทางวัฒนธรรม หมายถึง  แหล่งท่องเที่ยว 

ก่อนประวัติศาสตร์ หรือสถานที่สมัยประวัติศาสตร์ เช่น สนามรบ เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม กิจกรรมด้านกีฬา และ
นันทนาการ วัฒนธรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดเหตุการณ์น่าสนใจท าให้เกิดเรื่องเล่า (Story) และเป็นแหล่ง
ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
ทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและไม่ได้สร้างขึ้น ส าหรับองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย3 องค์ประกอบหรือ 3As ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอ านวยความสะดวก
(Amenities) และการเข้าไปถึง (Accessibility) นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบของสินค้า และบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 4 ข้อ คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and 
Environment) 2) สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า ง  (The Built Environment) 3) ก า ร ข น ส่ ง
(Transportation) และ4) อัธยาศัยไมตรีและทรัพยากรด้านวัฒนธรรม (Hospitality and Cultural 
Resources) ส าหรับการจัดแบ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้น และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งการแบ่ง
ประเภทดังกล่าว บ่งบอกให้ทราบว่ามีความอุดมสมบูรณ์  หรือมีความหลากหลายทางด้าน 

แหล่งท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านี้คือมรดกตกทอดที่คนรุ่นหลังได้รักษา และหวงแหนอนุรักษ์
สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว 

มาเยือนและได้สัมผัสกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงเป็น  

ความภาคภูมิใจของคนในประเทศ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ชื่นชอบ
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
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การจัดการด้านการท่องเที่ยว 

 
ส าหรับเรื่องการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น  เป็นเรื่องที่หลายประเทศจะต้อง 

ให้ความส าคัญเนื่องจากหมายถึง การวางแผนในการบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า
และเกิดผลกระทบตามมาน้อยที่สุด แต่หากมองการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม
ปัจจุบันแล้วพบว่า เป็นการจัดการเพ่ือเน้นเรื่องรายได้  และจ านวนของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นั้น การบริหารจัดการควรให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม และเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยในเนื้อหานี้จะศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการ 

การท่องเที่ยว แนวทางในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และมาตรการในการผลักดัน และ
สนับสนุนการท่องเที่ยว 

1. ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) การจัดการการ
ท่องเที่ยวหมายถึง การก าหนดกรอบแนวทางในการจัดการด้านการท่องเที่ยว อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีความเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อม 
รวมถึงต้องมีการด าเนินการและควบคุม ตลอดทั้งมีการปรับปรุง แก้ไข ประเมิน และพัฒนาอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้  

2. แนวทางในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ได้มีนักวิชาการหลายท่านเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 

วรรณพร วณิชชานุกร (2540) กล่าวว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีรูปแบบการบริหารใน 2 ระดับ คือระดับแนวนอน 

ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และระดับแนวตั้ งคือ หน่วยงายของรัฐ 

ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่มีบทบาทส าคัญในการ
เป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ 
ตามอ านาจของผู้คนในท้องถิ่นได้ ซึ่งการบริหารงานควรครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 

Adhikary (1995) ได้เสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว (7-S Model) เพ่ือมาปรับใช้กับ
การท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 

1. Strategy หมายถึง กลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนกันระหว่าง วัตถุประสงค์
การจัดล าดับความส าคัญ การควบคุม และขอบเขตของกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ในการวางแผน การด าเนินงาน 

ที่สามารถปฏิบัติได้ และต้องเป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งชาติด้วย 
2. Structure หมายถึง โครงสร้างในองค์กรซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการจัดล าดับขั้นและ 

การแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม เพราะโครงสร้างที่ดีจะเป็นกุญแจที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการ
จัดการการท่องเที่ยว 

3. System หมายถึง ระบบในการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมไปถึง
ระบบการจัดการข้อมูล ระบบการด าเนินงาน การปฏิบัติการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาดและระบบอ่ืนๆ ด้วย โดยทุกระบบต้องมีการประสานร่วมมือกัน และมีความสัมพันธ์กัน 

ในทุกขั้นตอน 
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4. Staff บุคลากรนับเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการด าเนินการต่างๆ โดยเฉพาะบุคคลที่ท า

หน้าที่บริการนักท่องเที่ยว จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจัดสรรบุคคลที่มีความละเอียดรอบคอบ
มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีความจริงใจ
ซ่ือสัตย์ ท างานดีประสบผลส าเร็จ และสามารถท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจเป็นส าคัญ 

5. Skill ในการท างานทุกอย่างต้องอาศัยความช านาญ งานจึงจะมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่
กับปัจจัย 3 อย่างคือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่องาน 

6. Style การรวมกันระหว่าง Staff และ Skill แต่ละคนจะมีรูปแบบในการด าเนินงาน 

ที่ต่างกัน โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Autocratic Style หรือ Top Down Style คือกลุ่มที่มี
ความเป็นเผด็จการ หรือผู้น าที่มีความเป็นเผด็จการ เป็นการท างานแบบเบ็ดเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารเป็นผู้จัดการเพียงผู้เดียว เและ Democratic Style หรือ Bottom–Up กลุ่มนี้จะมีความเป็น
ประชาธิปไตย ทุกคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 

7. Share การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ความรู้ซึ่งน าไปสู่การจัดการ 

การท่องเที่ยวได้ดีที่สุด 
จากแนวคิดในการจัดการด้านการท่องเที่ยวข้างต้นสรุปได้ว่า  การบริหารจัดการจะต้อง

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมมือกัน และมีระบบในการบริหารจัดการ 

โดยใช้กลยุทธ์ในการวางแผน จัดโครงสร้างระบบในการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม ที่ส าคัญคือ 

การบริหารจัดการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเข้าใจ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกัน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (2555: 111) กล่าวว่า สิ่งส าคัญอีกประการ 

หนึ่งคือ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จะต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังนั้น
จึงเป็นเรื่องส าคัญที่สังคม และนักวิชาการในประเทศที่เกี่ยวข้อง ควรพยายามกระตุ้นให้ศึกษาถึง
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีส่วนอย่างแข็งขัน ในกระบวนการวางแผนและ
การตรวจสอบการท่องเที่ยว 

จากรายงานการประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel 
Association : PATA) ได้จัดการประชุมสัมมนาและงานส่งเสริมการขาย PATA Adventure Travel 
and Responsible Tourism Conference and Mart 2012 (AT & RTCM) ที่เมืองพาโร ประเทศ
ภูฏาน Ms Anna Pollock ประธานบริษัท DestiCorp ประเทศอังกฤษ ได้น าเสนอปาฐกถาพิเศษ
“แนวคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่า และสร้างมลภาวะต่ า” (High Value 
Tourism, Low Impact Footprints) โดยได้น าเสนอการคาดการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายการด าเนินงาน ก าลังจะก้าวไปสู่ช่วงภาวะถดถอย 

ตามกฎวงจรชีวิตของสินค้า (Product Life Cycle) ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบอุตสาหกรรมขณะนี้
เติบโตจนถึงจุดสูงสุด และก าลังเผชิญกับกฎการลดลงของผลผลิต จึงควรต้ องมีการพัฒนาสินค้า 
การท่องเที่ยว เพ่ือช่วยรักษาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้ (พิจาริณี โล่ชัยยะกุล, 
2555: 51-52)  

3. มาตรการในการผลักดันและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ในการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอาจใช้มาตรการต่างๆ ในการผลักดัน และสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ 

มีความต่อเนื่องดังนี้ (จรรยา ด่านพูน, 2545: 183) 
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3.1 มาตรการทางสังคม เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยมีการท าพิธีทางศาสนา 

บวชต้นยางทั้งสองข้างของถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน เพ่ือป้องกันไม่ให้ชาวบ้านตัดต้นยาง หรือ 

ที่หมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล มีความเชื่อว่าหากเก็บหินที่หาดหินงามแล้ว อาจจะประสบเคราะห์ 
เรืออาจอับปางกลางทะเล ส่วนในประเทศญี่ปุ่น มีมาตรการทางสังคมควบคุมนักลงทุนที่ 
สร้างอาคารใหม่ ไม่ให้บังลม แสงแดด และทิวทัศน์ของเพ่ือนบ้านหากผู้ลงทุนละเมิดแล้ว นอกจาก  

จะถูกสังคมประณาม ท าให้เกิดความอับอายต่อสังคมแล้ว ยังจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และท าให้
เสียเวลาอีกด้วย 

3.2 มาตรการทางธรรมชาติ โดยทั่วไปนั้นธรรมชาติจะมีความสมดุลในตัวเองอยู่แล้ว 
ฉะนั้นหากใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสม ทรัพยากรจะสามารถฟ้ืนตัวได้ในระยะเวลาอันควร เช่น 
การรักษาป่าให้มีสภาพสมบูรณ์ ก็ย่อมจะท าให้น้ าตกมีน้ าไหลแรง สัตว์ป่าเองก็จะมีอาหาร พืชก็จะ
เจริญงอกงาม หรือการที่มีคลื่นลมแรงในช่วงมรสุม เช่น ที่เกาะภูเก็ต ก็เป็นการช าระล้างหรือ 

ท าความสะอาดหาดทรายชายทะเลที่นั่นเอง เป็นต้น 
3.3 มาตรการทางการเมือง การที่รัฐบาลเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ ก็จะมีการก าหนด

นโยบาย และการวางแผนที่ชัดเจนในการป้องกันและปราบปราม มีการออกกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มาตรการทางการเมืองนี้นับเป็นมาตรการที่ส าคัญ ที่จะส่งเสริมมาตรการอ่ืนๆ
ให้สัมฤทธิผลด้วย 

3.4 มาตรการทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มาตรการจัดเก็บภาษีเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการดูแล
รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งอาจแบ่งเป็นมาตรการภาษีทางตรง ซึ่งเป็นภาษีรายหัวที่เรียกเก็บ  

โดยบวกเข้ากับการใช้บริการ เช่น การเก็บภาษีสนามบิน เป็นต้น หรือการจัดเก็บภาษีทางอ้อม เช่น
การเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และค่าเก็บขยะ เป็นต้น 

3.5 มาตรการทางการจัดการ เป็นการจัดระบบการจัดการ  ในการใช้ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ให้อยู่ในสภาพสมดุล โดยมีการวางแผนในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น การแบ่งเขต
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ การจัดท าป้ายบอกทาง และการจัดท าคู่มือการท่องเที่ยว เป็นต้น การควบคุม 
เช่น การจัดรถรับ-ส่งตามตารางเวลา การจัดให้มีผู้น าชม การจัดระบบการจราจรให้รถไม่ติดขัด และ
ปลอดควันพิษ เป็นต้น ตลอดจนการจัดฝึกอบรมบุคลากร และการติดตั้งระบบการบ าบัดน้ าเสีย 

จากเนื้อหาข้างต้นสามารถเสนอแนะ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวออกเป็น 5 ด้าน 

ดังนี้ 
1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง

สิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เช่น ใช้รถที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือคอยบริการให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงความเรียบง่ายแต่ให้มีความสวยงามและโดดเด่น 

2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนั้น จะต้องให้นักท่องเที่ยว 

มีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง เช่น การชมทัศนียภาพ
รอบๆ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว การล่องเรือในแม่น้ าเจ้าพระยา หรือการรับประทานอาหารพ้ืนเมือง 
การชมการแสดงต่างๆ ของคนในท้องถิ่น การเยี่มชมพิพิธภัณฑ์ การซื้อของฝากที่ระลึก เป็นต้น 

ยังรวมไปถึงการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้ งการเดินทางเท้า และการโดยสารพาหนะต่างๆ 
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กล่าวคือการเดินทางเท้าจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนุกสนาน ระหว่างการชื่นชมทัศนียภาพ 

ได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงจะต้องมีแผนที่บอกทิศทาง ต าแหน่งต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวส าหรับพกพา 

ได้สะดวก โดยแผนที่ควรจะบอกชื่อเมือง ชื่อถนน สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน และการเดินทาง
ด้วยพาหนะอ่ืนๆ และควรมีข้อมูลการท่องเที่ยวไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ตามเส้นทางดังกล่าวด้วย
เช่น ตามสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน ตามสถานีขนส่ง เป็นต้น 

3. ด้านการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน เริ่มจากภาคธุรกิจ 

ต้องเปลี่ยนแนวทางการค้าที่เน้นก าไร ให้หันมาเน้นการค้าแบบยั่งยืน โดยการส่งเสริมจากภาครัฐบาล 
ซึ่งฝ่ายภาครัฐบาลเองก็จะต้องดูแลรับผิดชอบ และผลักดันผู้ประกอบการ ให้เกิดความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการร่วมกัน เช่น ควรจะมีการประชุมร่วมกัน ปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นร่วมกัน เป็นต้น 
4. ด้านการรักษามาตรฐานของสินค้าการท่องเที่ยว และการบริการ  รัฐบาลจะต้องรักษา

ระดับมาตรฐานของสินค้าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในที่ต่างๆ ให้เหมือนกันทุกที่ของประเทศ รวมถึง
การรักษามาตรฐานของการบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดทั้งน าเสนอสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆ 

ที่ยังไม่มีในประเทศอ่ืน มาน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และ 

ไม่จ าเจ 
5. ด้านการพัฒนาเพ่ิมความสามารถของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ

ความรู้ความสามารถของมัคคุเทศก์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศของตนเองในทุกๆด้าน ตลอดทั้งเพ่ิม
ความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เฉพาะทางแก่มัคคุเทศก์ ที่ส าคัญ
ต้องให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และให้เห็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า การก าหนดกรอบแนวทางในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  
อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีความเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงข้อจ ากัด
ของสภาพแวดล้อม รวมถึงต้องมีการด าเนินการและควบคุม ตลอดทั้งมีการปรับปรุง แก้ไข ประเมิ น 
และพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับแนวทางใน
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวคือ การบริหารจัดการจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ด้วยการร่วมมือกัน ตลอดทั้งการมีระบบในการบริหารจัดการ โดยใช้กลยุทธ์ในการ
วางแผน จัดโครงสร้างระบบอย่างครอบคลุม ที่ส าคัญคือ การบริหารจัดการบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ให้สามารถเข้าใจและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดภายใต้การบริหารจัดการร่วมกัน  ส าหรับ
มาตรการในการผลักดัน และสนับสนุนการท่องเที่ยวประกอบด้วย มาตรการทางสังคม มาตรการทาง
ธรรมชาติ มาตรการทางการเมือง มาตรการทางเศรษฐกิจ และมาตรการทางการจัดการ นอกจากนั้น
ควรบริหารจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่ค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว ควรให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเน้นเรื่องการอนุรักษ์เป็นสิ่งส าคัญ 
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การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว  
 

การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว  นับว่าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ งที่ช่วยให้ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆ ได้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป นอกจากนั้นการตลาด 

การท่องเที่ยวยังช่วยส่งเสริมและจูงใจ ให้คนมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น การส่งเสริมการตลาด
ท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ตลอดจน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ต้องช่วยกันท าให้การท่องเที่ยวในประเทศเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั่วโลก ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก และ
วางแผนปรับกลยุทธทางการตลาด ให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ตลอดทั้งท าการศึกษาการตลาด
คู่แข่งขันด้านการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยในเนื้อหานี้จะศึกษาเรื่อง ความหมายของการตลาด
การท่องเที่ยวส่วนประกอบของการตลาดการท่องเที่ยว และส่วนผสมทางการตลาดการท่องเที่ยว 

1. ความหมายของการตลาดการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยวหมายถึง กระบวนการ
ในการค้นหาของผู้ประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยว และน ามาวิเคราะห์เพ่ือที่จะหาความต้องการ 

ของนักท่องเที่ยวโดยอาศัยการศึกษา วิจัย ตลอดทั้งการสรรหาคัดเลือกทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ที่มีความโดนเด่น และก าลังได้รับความนิยมแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นศึกษาส่วนประกอบ (การผลิต 
และการบริโภคสินค้าและบริการ) ของการตลาดทางการท่องเที่ยว เพ่ือใช้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา และส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยว ให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวต้องการที่จะ
เดินทางมาท่องเที่ยว ตลอดทั้งซื้อบริการทางการท่องเที่ยว อ่ืนๆ ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ผลที่เกิดขึ้น
จากการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยว คือการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าเอาไว้ นอกจากนั้นยังท าให้นักท่องเที่ยว เกิดความพึงพอใจ และกลับมาท่องเที่ยว
อีกครั้ง 

2. ส่วนประกอบของการตลาดการท่องเที่ยว  ส่วนประกอบของตลาดการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ผู้ผลิต (Producer) สินค้า (Product) และผู้ซื้อ (Buyer) มีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ผู้ผลิต (Producer) ผู้ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวประกอบด้วยผู้ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

2.1.1 ผู้ผลิตภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้ผลิตด้านที่พัก ผู้ผลิตด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ผู้ผลิตด้านการน าเที่ยว ผู้ผลิตด้านการขนส่ง ผู้ผลิตด้านสถานที่ท่องเที่ยว และผู้ผลิตสินค้าอ่ืนๆ  

โดยผู้ผลิตในกลุ่มดังกล่าว มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเสนอสินค้าที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ผลิต นอกจากนั้นจะต้องค านึงถึงการบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ตรงตาม
ความต้องการ เกิดความคุ้มค่า ความพึงพอใจ และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด 

2.1.2 ผู้ผลิตภาครัฐบาล เป็นผู้มีบทบาทในการผลิตสินค้า และบริการทางการ
ท่องเที่ยวระดับประเทศ รวมถึงในระดับภาคและระดับท้องถิ่น โดยผู้ผลิตภาครัฐมีความส าคัญ 

อย่างมากในการส่งเสริม และพัฒนาการตลาดด้านการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงเป็นผู้วางแผน
นโยบาย ออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือน าเสนอสินค้า และบริการผ่านสื่อทุกช่องทางไปยัง
นักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีท่องเที่ยว
วิถีไทย (Discover Thainess 2015) โดยเปลี่ยนการน าเสนอจากสินค้า และบริการ เป็นการน าเสนอ
คุณค่า (Value) ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการน าเสนอ 
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12 เมืองต้องห้ามพลาด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมากขึ้น และยังมีการน าเสนอกิจกรรมเทศกาลประเพณีที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศ
ตลอดปี 2558 เป็นต้น 

2.2 สินค้า (Product) สินค้าและบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
2.2.1 สิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยว (Tourist Attraction) คือ สิ่ งดึ งดูดใจให้

นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือเลือกใช้บริการเนื่องจากเกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาลต่างๆในท้องถิ่น
เป็นต้น 

2.2.2 สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) คือสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจ รวดเร็ว ปลอดภัย และสบายใจ ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน
เช่น ถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร เป็นต้น และโครงสร้าง
พิเศษ คือปัจจัยที่เพ่ิมความสะดวกสบาย และเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร
ร้านนวดสปา สถานบันเทิง ศูนย์การค้า เป็นต้น  

2.2.3 วิถีชีวิต (Way of Life) คือลักษณะรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความมีน้ าใจ
ความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นมิตร ความโอบอ้อมอารีของคนในประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
สร้างความรู้สึกอบอุ่น ยินดี และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 

2.3 ผู้ซื้อ (Buyer) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีผู้ซื้ออยู่ 2 ประเภท ดังนี้ 
2.3.1 ผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภค (Consumer) คือ ผู้ซื้อรายบุคคลทั่วๆ ไป ที่ตัดสินใจซื้อ

และจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือผ่านทางบริษัทน าเที่ยว จ าแนกได้ตามกลุ่มต่อไปนี้ 
2.3.1.1 จ าแนกตามจ านวนนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือเดินทางพร้อมกับครอบครัว โดยมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า 
และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นหมู่คณะ หรือเดินทางเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ส่วนมาก 

จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยบริษัทน าเที่ยว 
2.3.1.2 จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว เช่น เดินทางเพ่ือการ

พักผ่อน เพ่ือการผจญภัย เพ่ือการพักผ่อนในวัดหยุด เพ่ือธุรกิจ เพ่ือประชุมสัมนา เพ่ือการศึกษา 

เพ่ือการกีฬา เพ่ืองานอดิเรก เพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ือเยี่ยมญาติ เป็นต้น 
2.3.1.3 จ าแนกตามลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น ทางบก ทางเรือ

และทางอากาศ 
2.3.1.4 จ าแนกตามสภาพภูมิประเทศของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย

นักท่องเที่ยวภายในประเทศคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

2.3.1.5 จ าแนกตามอายุของนักท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 

1) กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยนี้ชอบการท่องเที่ยวที่ตื่นเต้น แปลกใหม่ และเป็นการเดินทางที่มีความท้าทาย 

จึงไม่ค่อยต้องการความสะดวกสบายมากนัก 2) กลุ่มวัยท างาน กลุ่มวัยนี้ชอบการท่องเที่ยวที่มีความ
ปลอดภัย และมีความสะดวกสบาย 3) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กลุ่มวัยนี้มีก าลังซื้อค่อนข้างสูง มีเวลาในการ
ท่องเที่ยว และต้องการความสะดวกสบาย 
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2.3.1.6 จ าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง  ซึ่งลักษณะการ

ท่องเที่ยวก็จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว  
2.3.1.7 จ าแนกตามฐานะทางสังคม สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี กลุ่มนี้มีรายได้สูง ต้องการความสะดวกสบายในระดับหรูหรา และ  

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีฐานะปานกลาง กลุ่มนี้มีรายได้ค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง เช่น เยาวชน ลูกจ้าง
พนักงานบริษัท เป็นต้น กลุ่มนี้มีก าลังซื้อค่อนข้างจ ากัด มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในระดับพอใช้ 
2.3.2 ผู้ซื้อประเภทองค์กร (Organizational Marketing) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ไม่ได้

ซื้อเพ่ือการท่องเที่ยวให้กับตนเองแต่ซื้อให้ผู้ อ่ืน เช่น กลุ่มผู้จัดประชุม กลุ่มตัวแทนขาย กลุ่มผู้ซื้อ 

เพ่ือเป็นรางวัลหรือซื้อให้กับพนักงานดีเด่นประจ าปี เป็นต้น 
หากพิจารณากลุ่มผู้ซื้อแล้วจะพบว่า กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภคจะมีมากกว่ากลุ่มผู้ซื้อ

ประเภทองค์กร เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่หลากหลาย และมีจ านวนมากกว่า
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาด้านการตลาดกับกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภค โดยเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือที่จะได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ มนี้ เช่น การศึกษาเรื่องรายได้
สถานภาพ อายุ ปริมาณความต้องการการซื้อ และการบริการ เป็นต้น เพ่ือจะได้วางแผนกลยุทธ์
การตลาดให้มีความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม 

3. ส่วนผสมทางการตลาดการท่องเที่ยว ส่วนผสมการตลาดการท่องเที่ยวคือ การน าเอา
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด น ามาใช้บริหารจัดการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 10 ประการ หรือเรียกว่า 10 Ps โดยเป็นการน าเอาส่วนผสมการตลาด
ดังกล่าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งส่วนผสมการตลาดการท่องเที่ยว 
(Tourism Marketing Mix) ประกอบด้วย 10 ประการดังนี้ 
  3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยว กล่าวคือสินค้า
ทางการท่องเที่ยว มีทั้งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ สถานที่พัก ร้านอาหาร 
รวมไปถึงการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

3.2 ราคา (Price) ในทัศนคติของผู้บริโภคและผู้ผลิตจะแตกต่างกัน กล่าวคือถ้าเป็นทัศนะ
ของผู้บริโภคจะหมายถึง คุณค่าของสินค้า และการบริการ โดยจะอยู่ในรูปของตัวเงิน  แต่ทัศนคติ 
ของผู้ผลิตจะมองในรูปแบบธุรกิจ ซึ่งจะหมายถึง ราคาที่เป็นตัวก าหนดรายได้ โดยรายได้จะทดแทน 

ต้นทุนในการจัดหาสินค้า และบริการในรูปของก าไร ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักท่องเที่ยวจ่ายค่าห้องพัก 

ที่มีราคาแพงนักท่องเที่ยวก็คาดหวัง กับห้องพักที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ในทางกลับกัน
เจ้าของโรงแรม ก็ต้องการก าไรค่าห้องพักจากนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

3.3 การจัดจ าหน่าย (Place/Distribution) หมายถึงช่องที่จะจ าหน่ายสินค้า และบริการ
ทางการท่องเที่ยวให้ถึงนักท่องเที่ยว ด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
บริษัทน าเที่ยว บริษัทขนส่ง สายการบินต่างๆ เป็นต้น 

3.4 การส่ง เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง สื่อที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  
ด้านการท่องเที่ยว ที่สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ หรือมาใช้บริการ  
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ด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้า
ทางการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการท าให้สื่อสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ดี และเร็วที่สุด เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ หรือพนักงานขาย เป็นต้น  

3.5 คน (People) ในที่นี้คือก าลังคนที่เป็นแรงงาน เพ่ือช่วยพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวให้ส าเร็จ เช่น บุคลากรด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานหรือ
ส านักงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้บริหาร พนักงาน เป็นต้น โดยก าลังคนนี้จะคอยต้อนรับหรือ
ให้บริการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นแรงขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว ดังนั้นควรที่จะมีการฝึกฝนอบรมผู้ที่ เกี่ยวข้องให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้
ความสามารถ และเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับ และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มก าลัง 

3.6 กระบวนการ (Process) กระบวนการคือขั้นตอนในการปฏิบัติการในด้านต่างๆ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะต้องเกี่ยวข้อง 
กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการรับการบริการ ตัวอย่างเช่น การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ เริ่มจากการไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบิน 

การน าเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยว และการส่งนักท่องเที่ยวกลับที่สนามบินอีกครั้ง 
3.7 การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) การเพ่ิมผลผลิตคุณภาพ

สังเกตได้จากปริมาณผลลัพธ์ที่ผลิตได้ เปรียบเที่ยบกับปัจจัยที่น าเข้า ซึ่งการวัดผลผลิตจากธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และบริการนั้นเป็นเรื่องที่ยาก โดยการวัดผลจะได้จาก จ านวนผู้ที่เข้าพักในโรงแรม  
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่างๆ จ านวนผู้ที่เข้าชมแหล่งท่องเที่ยว โดยสิ่งที่จะต้องน ามาวิเคราะห์ 
ในล าดับต่อมาคือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ จ านวนครั้งที่ใช้บริการการท่องเที่ยวซ้ า 
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดทั้งวัดจากรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเที่ยว 

3.8 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง รูปแบบหรือ
สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว เช่น สภาพแวดล้อม
ของการให้บริการ สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตของคนในชุมชน ทัศนียภาพ การแต่ง
กายของพนักงาน อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ส าหรับบริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผลต่อความประทับใจของนักท่องเที่ยว 
3.9 การจัดแพ็คเกจและโปรแกรม (Programming and Packaging) หมายถึง เพ็คเก็จ

การบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการน าเสนอสินค้าในรูปแบบที่หลากหลาย และ
น่าสนใจ เช่น การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเสนอราคาที่ พักที่มีความดึงดูดใจ 

แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนั้นการเสนอแพ็คเกจดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพและมีราคาที่
เหมาะสม 

3.10 การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership) หุ้นส่วนธุรกิจหมายถึง กลุ่มบุคคล หน่วยงาน 
บริษัท องค์กรต่างๆ รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน คนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับ 

การท่องเที่ยว มีการท างานร่วมกันหรือมีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม สามารถ
บริหารจัดการตลอดทั้งการบริการในเรื่องต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าว 

จะต้องท างานด้วยกันได้อย่างบูรณาการ โดยสามารถเข้าใจปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ 
จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า การตลาดการท่องเที่ยวหมายถึง กระบวนการในการค้นหาของผู้

ประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยว น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความต้องการของนักท่องเที่ยว และตอบสนอง
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ความต้องการนั้น ส าหรับส่วนประกอบของการตลาดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ผลิต (Producer) 
สินค้า (Product) และผู้ซื้อ (Buyer) และส่วนผสมทางการตลาดการท่องเที่ยวประกอบด้วย 10 
ประการ ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การจัดจ าหน่าย (Place/Distribution)  
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) คน (People) 6) กระบวนการ (Process) 7) การเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) 8) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
Environment) 9) การจัดแพ็คเกจและโปรแกรม (Programming and Packaging) และ 10)  
การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership)  
 

สรุป 

 
องค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญคือ 1) นักท่องเที่ยว 

2) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3) การจัดการการท่องเที่ยว และ4) การตลาดการท่องเที่ยว 

โดย 4 ส่วนประกอบคือสิ่งส าคัญที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์  และเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ 

ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือนนั้น จะต้องมีการวางแผนการตลาดศึกษาข้อมูลจากนักท่องเที่ยว รวมถึง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ จากนั้นเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ จะต้องมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีและมีระบบ ด้วยการ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยการวางแผนและก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 

อย่างบูรณาการ มีการควบคุม ตลอดถึงการปรับปรุงพัฒนาแก้ไข และประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนที่ได้ก าหนดไว้ สิ่งส าคัญคือการบริหารจัดการด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยว ต่างก็คาดหวังที่จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ดังนั้นการบริหารจัดการ  

แหล่งท่องเที่ยวจึงต้องค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร 

การท่องเที่ยวที่เกดิจากธรรมชาติสร้างข้ึนหรือมนุษย์สร้างขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ยว เป็นธุรกิจที่ เกี่ยวกับการผลิตที่มี 
ความหลากหลาย และเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศแล้ว ธุรกิจดังกล่าว 

จะเป็นตัวเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิด
รายได้กับประเทศอย่างมากมาย อีกทั้งยังช่วยในการรองรับและบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในบทนี้ 
จะกล่าวถึงธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก  และธุรกิจอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

 

ธุรกิจที่พักแรม 
 
 ที่พักอาศัยนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ เนื่องจากที่พักอาศัยเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่ 
ถ้าหากมนุษย์เราขาดที่พักอาศัย ก็จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตได้ ดังนั้นธุรกิจที่พักแรมจึงนับว่า
เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว 

นอกจากนั้นธุรกิจที่พักแรม ยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก 

เมื่อนักทอ่งเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้ว ก็จ าเป็นที่จะต้องพักค้างแรมยังสถานที่พักต่างๆ ธุรกิจที่พักแรม
ช่วยท าให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากขึ้น และที่ส าคัญธุรกิจนี้ ยังสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ ทั้งยังกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น อันจะน ามาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจที่พักแรม 

ประเภทที่พักแรม และมาตรฐานของโรงแรม 

 1. ความหมายของธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจที่พักแรมหมายถึง สถานที่ที่เกี่ยวกับที่พักหรือ
ปัจจุบันเรียกกันว่า “โรงแรม” เป็นธุรกิจที่สร้างขึ้น เพ่ือใช้ส าหรับนอนพักค้างแรมชั่วคราว 

หรืออ านวยความสะดวกความปลอดภัย ให้กับผู้ที่มาพักหรือนักท่องเที่ยวในระหว่างที่มาเยือน 

ยังสถานทีน่ั้นๆ ธุรกิจที่พักแรมยังเป็นสถานที่ที่ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมสัมนา การจัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น ส าหรับโรงแรมตามความหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม พ .ศ. 2547 
มาตราที่ 4 (พระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม, 2547) หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง 1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน 

ขึ้นไปเท่านั้น 3) สถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฏกระทรวง 
 2. ประเภทท่ีพักแรม ธุรกิจที่พักแรมในปัจจุบันมีความหลากหลายมากข้ึน เนื่องจากจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนไปตามการตลาด รวมถึงตามความต้องการของลูกค้า ประเภทที่พักแรมก็มีหลาย
ประเภท โดยมีตัวอย่างที่พักแรมที่ส าคัญดังนี้
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2.1 ที่ พักประเภทโรงแรม (Hotel) เป็นที่ พักที่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ ยว 

เป็นอย่างมากเนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับมาตรฐานการให้บริการ
ของแต่ละโรงแรมด้วย โดยที่พักประเภทโรงแรมมีหลายรูปแบบดังนี้ 

2.1.1 โรงแรมย่านพาณิชย์หรือโรงแรมส าหรับนักธุรกิจ (Commercial Hotel) 
เป็นโรมแรมส าหรับผู้ เดินทางหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาพัก โรงแรมลักษณะนี้จะตั้งอยู่ตาม  

ย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองใหญ่ๆ ที่มีการเดินทางสะดวกสบาย ภายในโรงแรมมีบริการต่างๆ ไว้ส าหรับ
ต้อนรับแก่ผู้เข้าพัก เช่น ห้องประชุมสัมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ า บริการ
นวดสปา บริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

2.1.2 โรงแรมเรซซิเดนท์ (Residential Hotel) เป็นโรงแรมประเภทผู้พักอาศัย 

เช่าอยู่เป็นประจ าหรือพักเป็นระยะเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปี โรงแรมลักษณะนี้ใช้ส าหรับเช่าอยู่
อาศัยเพ่ือประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจในเมือง  

2.1.3 โรงแรมใกล้สนามบิน (Airport Hotel) เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน
เหมาะส าหรับนักธุรกิจ ข้อดีคือประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสนามบิน แต่ข้อเสียคือ  

มีเสียงรบกวนเวลาเครื่องบินข้ึนหรือลงจอด 
2.1.4 โรงแรมแบบสถานตากอากาศหรือรีสอร์ท (Resort Hotel) เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่

ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีท าเลที่สวยงาม เช่น ชายทะเล เกา ะ บนภูเขา ริมแม่น้ า ริมทะเล  
แหล่งน้ าพุร้อน เป็นต้น ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากจะท าให้นักท่องเที่ยว 

ได้รู้สึกผ่อนคลายแล้ว ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย 
2.1.5 โรงแรมกาสิ โน (Casino Hotel) เป็นโรงแรมที่มีบริการด้ านการพนัน 

ทุกประเภท สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่ชอบเล่นการพนันหรือเสี่ยงโชค 

มีการบริการห้องพัก ห้องอาหาร โดยเฉพาะการบริการอาหารและเครื่องดื่มนั้น จัดบริการตลอด 24
ชั่วโมง 

2.1.6 โรงแรมห้องชุด (Suite Hotel) เป็นโรงแรมที่เป็นห้องชุด คือมีห้องรับแขก
ห้องครัว แยกออกมาจากห้องนอน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าพัก ลักษณะของห้อง 
จะมีขนาดใหญ่ และราคาค่อนข้างสูง ซึ่งลูกค้าที่พักห้องประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมาพักแบบครอบครัว 
หรือเป็นคู่รักที่พ่ึงแต่งงานกัน บางโรงแรมมีอาหารเช้า และเครื่องดื่มไว้คอยบริการ เหมาะส าหรับ 

ลูกค้าที่ชอบความสบายเป็นส่วนตัว เนื่องจากมีบรรยากาศคล้ายกับพักอยู่ที่บ้าน 
2.1.7 โรงแรมคอนโดมิเนียม (Condominium Hotels) เป็นโรงแรมที่เจ้าของห้องพัก

ซื้อความเป็นเจ้าของไว้แล้วระยะเวลาหนึ่ง โดยเจ้าของห้องไม่ได้พักประจ า  จึงใช้ห้องดังกล่าว 

ไว้ส าหรับให้ลูกค้าเช่าอยู่แบบชั่วคราวเพ่ือไม่ปล่อยให้ห้องพักว่างเปล่า ลักษณะจะคล้ายคอนโดทั่วไป
คือเป็นตึกสูงหลายชั้น ที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในเมืองย่านเศรษฐกิจ ภายในห้องประกอบด้วยห้องชุด
ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องน้ า เพ่ือความสะดวกสบายส าหรับผู้เข้าพัก 

2.1.8 โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention Hotel) เป็นโรงแรมส าหรับการประชุม 
โรงแรมประเภทนี้จะมีห้องพักเป็นจ านวนมาก เนื่องจากจะต้องคอยบริการส าหรับลูกค้าที่เข้าประชุม
ได้อย่างเพียงพอ โดยทั่วไปแล้วโรงแรมประเภทนี้จะมีห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ จัดไว้ส าหรับ  

การประชุมสัมนา หรือ ส าหรับการจัดงานเลี้ยง ลักษณะห้องประชุมจะมีห้องย่อยแบ่งซอยเป็นห้อง
ประชุมขนาดเล็กได้อีกหลายห้อง ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดประชุมขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับคนได้
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หลายร้อยคน ภายในโรงแรมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีห้องอาหารต่างๆ ไว้คอยบริการลูกค้า 

 ลักษณะคล้ายโรงแรมทั่วไป นอกจากนั้นยังมีการบริการด้านเอกสาร งานแปลเอกสาร เครื่องส่ง
โทรสาร ระบบ Internet ไว้คอยบริการลูกค้า จึงเหมาะกับนักธุรกิจ นักลงทุนวางแผน หรือบริษัท
ต่างๆ 

2.2 โมเต็ล (Motel) เป็นที่พักขนาดเล็ก และสร้างขึ้นเฉพาะส าหรับลูกค้าที่เดินทางด้วย 

รถส่วนตัว โดยโมเต็ลมักจะตั้งอยู่บริเวณนอกเมืองที่มีเส้นทางสะดวกส าหรับการใช้รถยนต์ ลักษณะ
ของห้องพักจะอยู่ใกล้กับที่จอดรถ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเข้าพักในช่วงกลางคืน ส่วนเวลากลางวัน 

ออกเดินทางท่องเที่ยว อัตราค่าเข้าพัก อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ไม่มากนัก เช่น เตียงนอน ห้องน้ า ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

2.3 เกสต์เฮาส์ (Guest House) เป็นที่พักที่เจ้าของบ้านแบ่งห้องพักให้ลูกค้าเช่าพัก มีไว้
ส าหรับคอยบริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมือง หรือใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ห้องพัก 

จะมีลักษณะค่อนข้างเล็ก ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกคล้ายกับโมเต็ล อัตราค่าเข้าพัก  

อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางด้วยตนเอง  
2.4 บังกะโล (Bungalow) เป็นธุรกิจที่พักแรมเป็นบ้านหลังๆ มีขนาดค่อนข้างเล็ก ให้เช่า

พักเป็นรายวัน ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ชายทะเล เกาะ เป็นต้น มีเพียง
ห้องนอนไว้คอยบริการ ส่วนอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ นักท่องเที่ยว  

ต้องเตรียมมาเอง ราคาค่อนข้างต่ า 
2.5 อพาร์ทเมนท์ (Apartment) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่มีห้องนอนไว้คอยบริการ บางครั้ง

อาจมีห้องครัวรวมอยู่ด้วย ภายในห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่มากคล้ายกับโมเต็ล ให้เช่าพัก 

ทั้งแบบรายวันและรายเดือน มีที่จอดรถสะดวกสบาย 
ในยุคปัจจุบันมีที่ พักที่หลากหลายมากขึ้น โดยที่ พักย่อมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกล จึงมีห้องพักที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือมีความโดดเด่นแปลกใหม่มากขึ้น 
เพ่ือที่จะคอยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า และเป็นการดึงดูดใจลูกค้า ทั้งยังเป็นการเพ่ิมทางเลือก
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะกลุ่ม ประกอบด้วยที่พักท่ีน่าสนใจดังนี้ 

1. โรงแรมลอยน้ า (Floating Hotel) เป็นโรงแรมประเภทสร้างลอยอยู่กลางน้ า ตั้งอยู่
บริเวณใกล้แหล่งน้ า เช่น เขื่อน แม่น้ า ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น ลักษณะคล้ายเรือนแพ จัดบริการ
ต่างๆ ในลักษณะโรงแรม หรือเป็นเรือท่องเที่ยวประเภทเรือส าราญ ส่วนใหญ่จะได้รับความนิ ยม 

จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีฐานะค่อนข้างดี ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 

คล้ายโรงแรม มีการตกแต่งตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงขั้นหรูหราโดยขึ้นอยู่กับระดับของโรงแรม 
เช่น โรงแรมลอยน้ าที่ประเทศออสเตรเลีย เหมาะส าหรับชมวิวที่เมืองซิดนีย์ สามารถมองเห็น 

The Opera House แลนด์มาร์คส าคัญของซิดนีย์ เป็นต้น 
2. โรงแรมแคปซูล (Capsule Hotel) เป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ที่มีปัญหา

เรื่องพ้ืนที่การก่อสร้างที่มีจ ากัด โดยต้นก าเหนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ภายในห้องพักนอนได้ประมาณ 
1 คน เท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่มีบริการอาหาร แต่จะมีร้านค้าสะดวกซื้อใกล้กับที่พัก ซึ ่งค่าที ่พักใน
ประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ที่ ประมาณ 2,000–4,000 เยน หรือประมาณ 500-700 บาท ต่อวัน 

3. โรงแรมใต้ทะเล (Underwater Hotel) โรงแรมประเภทนี้เป็นโรงแรมที่มีต้นทุน 

การสร้างค่อนข้างสูง ลักษณะของโรงแรมมีความหรูหรามาก ภายในมีลักษณะเป็นกระจกใสสามารถ
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มองเห็นสิ่งมีชีวิตใต้น้ าได้อย่างใกล้ชิด  ส่วนมากจะสร้างเป็นอุโมงค์ที่เจาะลึกลงไปใต้ทะเล อัตราค่า
ห้องพักค่อนข้างสูง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจที่มีก าลังซื้อสูง ปัจจุบันโรงแรมประเภทนี้มีอยู่หลาย
แห่งทั่วโลก เช่น โรงแรม แอ็ตแลนติกเดอะปาล์ม (Atlantis The Palm) ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิ เรสต์  (Dubai, United Arab Emirates) โรงแรมโพไซดอน (Poseidon Undersea 
Resort) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิจิ ในมหาสมุทรแปซิฟิก และโรงแรม เวิลด์ 
เซ็นโตซา อิควาเรียส (Resorts World Sentosa - Equarius Hotel) ที่ประเทศสิงคโปร์  เป็นต้น 

4. โรงแรมบูติก (Boutique Hotels) เป็นโรงแรมที่การสร้างต้นทุนไม่สูงมาก แต่มีความ
โดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ตกแต่งตามยุคสมัย และสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ 
ลักษณะห้องพักออกแบบผสมผสานกับศิลปร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบความ
แปลกใหม่ที่มีความชอบเฉพาะตัว ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกมีคล้ายกับโรงแรมทั่วไป ส่วนใหญ่
โรงแรมประเภทนี้จะมีห้องพักไม่มาก และจะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆ หรือเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
โรงแรมบ้านพระนนท์ จังหวัดกรุงเทพฯ โรงแรมไอ ยู เดีย จังหวัดอยุธยา โรงแรมลีซู ลอดจ์ จังหวัด
เชียงใหม่ โรงแรมไร่แสงอรุณ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

5. โรงแรมน้ าแข็ง (Ice Hotel) เป็นโรงแรมที่สร้างด้วยน้ าแข็งทั้งหมด ลักษณะของห้อง
ตบแต่งด้วยการแกะสลักของน้ าแข็ง เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น อุณหภูมิติดลบ 8 องศา 

เปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาว ส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นในประเทศที่มีอุณหภูมิหนาวเย็น เช่น โรงแรม
น้ าแข็ง (Ice Hotel) ทีเ่มืองจัคคาสชาวี ประเทศสวีเดน เป็นต้น 

6. โรงแรมถังไวน์ (Wine Hotel) เป็นโรงแรมที่สร้างด้วยถังไวน์ ที่มีขนาด 14,500 ลิตร 

ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งท าให้ผู้ที่มาพัก ยังคงได้กลิ่นไวน์เวลานอนในนั้น เช่น โรงแรมสตาร์เวอร์
เลนท์ (Stavoren) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งโรงแรมดังกล่าวมีห้องพักพิเศษที่ท าจากถังไวน์
เพียง 4 ห้อง เท่านั้นแต่ละห้องสามารถนอนได้ 2 คน  

7. โรงแรมคุก (Jali Hotel) เป็นโรงแรมที่ท ามาจากห้องขังหรือคุก ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 

แต่ยังคงเก็บโครงสร้างอิฐเปลือยดั้งเดิมเอาไว้ ภายในห้องพักตกแต่งอย่างหรูหรา เช่น โรงแรมเดอะ 

ลิ เบอร์ตี้  บอสตั้น (The Liberty Boston) ตั้ งอยู่ที่ เมืองบอสตันในรั ฐแมสซาชู เซต ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 3. มาตรฐานของโรงแรม การจ าแนกประเภทมาตรฐานการบริการของโรงแรมสามารถ
จ าแนกได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา เนื่องจากมีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน
ออกไปตามระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งบางประเทศอาจมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ไม่เหมือนกัน เช่น บางประเทศแบ่งเกณฑ์การแบ่งระดับชั้นโดยใช้ตัวอักษร เช่น A, B, C, D เป็นต้น 
บางประเทศแบ่งเกณฑ์การแบ่งระดับชั้นโดยใช้ตัวเลข เช่น 1, 2, 3, 4 เป็นต้น บางประเทศใช้เกณฑ์
การแบ่งระดับชั้นโดยใช้ดาว เช่น ระดับ 5 ดาว, 4 ดาว ,3 ดาว ,2 ดาว เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจัด
ระดับมาตรฐานการให้บริการโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นข้อก าหนดนั้นยังไม่สามารถวัดคุณภาพ 

ของการบริการได้อย่างแท้จริง ส าหรับในประเทศไทย มีการให้มาตรฐานดาวโดยสมาคมโรงแรมไทย 
(THA) โดยการแบ่งมาตรฐานของโรงแรมไทยซ่ึงมีหลักพิจารณาดังนี้  

3.1 มาตรฐานโรงแรมระดับ 1 ดาว โรงแรมระดับหนึ่งดาว เป็นโรงแรมที่มีลักษณะ
ค่อนข้างเล็ก ภายในห้องพักตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบง่ายๆ มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายทั่วไป 
เช่น เตียงนอน ห้องน้ า กระจกแต่งหน้า ถังขยะ เก้าอ้ี ผ้าเช็ดตัว และกระดาษช าระ  เป็นต้น มีการ



69 
บริการที่เป็นกันเอง ส่วนมากเจ้าของโรงแรมจะเป็นผู้ดูแลเอง พนักงานที่ให้บริการมีจ านวนน้อย โดยมี
ขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร  

3.2 โรงแรมมาตรฐานระดับ 2 ดาว เป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานสูงขึ้นมาจากระดับหนึ่งดาว
มากพอสมควร ภายในห้องพักตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายทั่วไป เช่น 

มีตาแมว โซ่คล้องประตู มีโทรศัพท์ติดต่อภายใน โทรทัศน์ น้ าดื่ม ผ้าเช็ดตัว และกระดาษช าระ 

เป็นต้น มีการบริการคล้ายกับโรงแรมมาตรฐานระดับหนึ่งดาว โดยมีขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 14 
ตารางเมต 

3.3 โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เป็นโรงแรมที่มีการตกแต่งและออกแบบมา 

เป็นอย่างดี ภายในโรงแรมประกอบไปด้วยรูมเซอร์วิส คอฟฟ่ีช็อบ ห้องประชุมจัดเลี้ยงพร้อมอุปกรณ์ที่
จ าเป็น ศูนย์ธุรกิจ ห้องน้ าสาธารณะ ห้องน้ าคนพิการ ส่วนในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น
มากกว่าระดับสองดาว เช่น โทรทัศน์ 14 นิ้วขึ้นไป ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไฟหัวเตียง เครื่องเขียน ในห้องน้ ามี
อ่างอาบน้ า ระบบน้ าร้อน-น้ าเย็น สบู่หมวกอาบน้ า แก้ว ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า และ 

ถุงใส่ผ้าอนามัย เป็นต้น โดยมีขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร 
3.4 โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว เป็นโรงแรมที่มีการตกแต่งออกมาสวยงาม 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน เช่น โทรทัศน์ขนาด 20 นิ้วขึ้นไป ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต 
ตู้ เย็นมินิบาร์ กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าพร้อมชา กาแฟ ชุดขัดรองเท้า ถุงซักผ้า เสื้อคลุมอาบน้ า  
รองเท้าแตะ โทรศัพท์ที่สามารถโทรทั้งในและต่างประเทศได้โดยตรง เป็นต้น ภายในห้องน้ ามีอุปกรณ์
เครื่องใช้ประกอบด้วย โฟมอาบน้ า แชมพู ผ้าเช็ดมือ ชุด Sewing Kit (อุปกรณ์เย็บผ้าพกพา ) 
ไดร์เป่าผม ปลั๊กไฟส าหรับโกนหนวด โดยมีขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ส าหรับห้องชุด 

มีบริการให้เลือก 2 แบบ คือห้องStandard ห้องDeluxe นอกจากนี้ยังมีห้องอาหาร ห้องฟิตเนต 

มีเครื่องออกก าลังกายไม่ต่ ากว่า 5 ชนิด ห้องอบไอน้ า ห้องนวด สระว่ายน้ า ศูนย์ธุรกิจ ห้องประชุม
ใหญ่ ห้องประชุมย่อย มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัย 

3.5 โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว เป็นโรงแรมที่มีการตกแต่งสวยงามหรูหรามาก 

ทั้งภายนอกและภายใน มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน พร้อมกับการบริการที่ประทับใจ อุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้มีคุณภาพ และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยมีขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร 

(ไม่รวมห้องน้ า) ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
โทรทัศน์ขนาด 20 นิ้วขึ้นไป ซึ่งมีรายการให้ชมมากกว่า 12 ช่องรายการ ตู้เย็นมินิบาร์ อุปกรณ์ 
การสื่อสารต่างๆ ครบครัน ห้องน้ าขนาดใหญ่ สุขภัณฑ์สะอาดสวยงาม เครื่องใช้ภายในครบถ้วน 
พร้อมเครื่องชั่งน้ าหนัก มีโทรศัพท์พ่วงอยู่ภายในห้อง มีห้องอาหารที่ให้บริการทั้งอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ มีห้องออกก าลังกายมีอุปกรณ์มากกว่า 7 ชนิด มีห้องอบไอน้ า อ่างจากุสซี่ 
สระว่ายน้ า มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน มีระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference System) บริการประชุมสัมมนา มีห้องส าหรับเด็กเล่น (Children Play Room) 
มีบริการเลี้ยงเด็กเล็กที่ก าลังซนตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ให้เรียกใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ
ตรวจเช็คความปลอดภัย และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ธุรกิจที่พักแรมหมายถึง สถานที่ที่เก่ียวกับท่ีพักหรือปัจจุบันเรียก
กันว่า “โรงแรม” เป็นธุรกิจที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้ส าหรับนอนพักค้างแรมชั่วคราว หรืออ านวยความสะดวก
ความปลอดภัย ให้กับผู้ที่มาพักหรือนักท่องเที่ยวในระหว่างที่มาเยือนยังสถานที่นั้นๆ ประเภทที่พัก



70 

แรมได้แก่ ที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) โมเต็ล (Motel) บังกะโล (Bungalow) อพาร์ทเมนท์ 
(Apartment) และที่พักแรมแบบพิเศษ ได้แก่ โรงแรมลอยน้ า (Floating Hotel) โรงแรมแคปซูล 
(Capsule Hotel) โรงแรมใต้ทะเล (Underwater Hotel) โรงแรมบูติก (Boutique Hotels) โรงแรม
น้ าแข็ง (Ice Hotel) โรงแรมถังไวน์ (Wine Hotel) และโรงแรมคุก (Jali Hotel) เป็นต้น ส าหรับ
มาตรฐานของโรงแรม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มาตรฐานโรงแรมระดับ 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 
และ 5 ดาว  
 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

อีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวแล้ว ก็จ าเป็นที่จะต้องแวะพัก 

รับประทานอาหาร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องมีไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยจะต้องค านึงถึง การบริการของร้าน และพนักงาน รวมถึง
บรรยากาศภายในร้าน ความสะอาด ความรวดเร็ว ที่ส าคัญคือรสชาติของอาหารจะต้องอร่อย และ 

มีความรู้เรื่องรสชาติของอาหารเป็นอย่างดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม
รสชาติของอาหาร โดยเฉพาะอาหารประจ าชาติไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่อง 

ของรสชาติ เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย ผัดกระเพรา ต้มข่าไก่ ส้มต า เป็นต้น โดยเนื้อหาในบทนี้ จะศึกษา
เกี่ยวกับเรื่อง ความหมายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

1. ความหมายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหมายถึง 
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยวในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขกับการรับประทานอาหาร เกิดความเพลิดเพลินใจ และพึงพอใจ 

 กับรสชาติอาหารและการบริการที่ดี อาจเป็นการบริการในรูปแบบภัตตาคารหรือร้านอาหารก็ได้
นอกจากนี้ธุรกิจอาหาร ยังเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปชิมรสชาติอาหารยังแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ได้  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญมาก และเป็นองค์ประกอบหลักของ
การท่องเที่ยว เนื่องจากเมื่อเทียบกับที่พัก หรือสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวต้องรับประทาน
อาหารถึงสามมื้อ และต้องรับประทานอาหารทุกครั้งที่เดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม จึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังสามารถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวน
มาก ดังตัวอย่างการแสดงค่าใช้จ่ายจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ดังตารางที่ 5.1  
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ตารางท่ี 5.1 แสดงค่าใช้จ่ายจ าแนกประเภทการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ทวีป อัตรา
แลกเปลีย่น 

ประเภทการใช้จา่ย 2555 2556 2557 2558 

รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรา
แลกเปลี่ยน 
1 ดอลลาร์ 

ดอลลาร ์ 31.08 30.73 32.48 34.25 

 บาท 4,392.81 4,616.49 4,808.92 5,142.18 
ดอลลาร ์ 141.34 150.23 148.06 150.14 
ค่าที่พัก 1,311.53 1,386.49 1,450.04 1,526.39 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 821.01 879.84 935.10 999.50 

ค่าบริการท่องเท่ียว 171.19 184.67 183.05 197.08 
ค่าพาหนะในการ

เดินทาง 
451.36 470.24 488.70 511.09 

ค่าซ้ือสินค้าที่ระลึก 1,048.61 1,093.27 1,141.76 1,250.80 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการ

บันเทิง 
522.66 540.54 549.40 587.43 

เบ็ดเตล็ด 66.45 61.44 60.87 69.89 

 
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศ เฉลี่ยต่อวันนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
คนต่อวันอยู่ที่ประมาณ 821 บาท และในปี พ.ศ. 2558 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันอยู่ที่ประมาณ
999 บาท ดังนั้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก และ 

ยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ท าให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
2. ประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 9 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
2.1 ธุรกิจอาหารจานด่วน (Fast-Food) เป็นธุรกินอาหารที่ได้รับความนิยมมาก ในกลุ่ม

คนวัยท างานที่ต้องใช้ความเร่งรีบ โดยเฉพาะอาหารในช่วงมื้อเช้า ซึ่งลักษณะของอาหารจะเป็นอาหาร
จานด่วน ที่หาได้ง่าย มีความรวดเร็ว ราคาไม่แพง สั่งอาหารแล้วสามารถรอรับได้เลย เนื่องจากเป็น
อาหารที่ท าง่ายหรือท าเตรียมไว้แล้ว ธุรกิจนี้ปกติจะอยู่ในรูปของ แฟรนไชส์ (Franchising) จึงจ าเป็น
ที่จะต้องรักษามาตรฐานให้มีคุณภาพ เช่น พิซซาฮัท ไก่ทอดเคนตั๊กกี้ แฮมเบอร์เกอร์  แมคโดนัลด์  
เป็นต้น 

2.2 ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปเดลี่ (Deli Shops) เป็นธุรกิจอาหารผสมผสานกับการบริการ
อาหารประเภทส าเร็จรูป เช่น แฮม สลัด แซนด์วิช ขนมหวาน เป็นต้น และยังมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการ
ลูกค้า เช่น ชา กาแฟ น้ าอัดลม เบียร์ เป็นต้น ร้านอาหารประเภทนี้ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก 
เนื่องจากมีความสะดวกสบาย เพราะสามารถใช้บริการได้ง่าย มีที่นั่งค่อนข้างจ ากัด ส่วนใหญ่จะมีใน
ห้างสรรพสินค้า  
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2.3 ธุรกิจอาหารบุฟเฟต์ (Buffet) เป็นธุรกิจที่ ให้ลูกค้าบริการอาหารด้วยตัว เอง  
โดยมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย โดยอาหารทั้งร้านจะมีเพียงราคาเดียว การรับประทานอาหารใน
ลักษณะนี้บางร้านมีเวลาจ ากัด แต่ก็ยังได้รับความนิยมจากลูกค้า  เนื่องจากมีความคุ้มค่า และ 

เหมาะกับยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน ร้านอาหารบุฟเฟต์ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้า 
และมักจะนิยมเป็นแบรนด์ของต่างชาติ เช่น อาหารญี่ปุ่นชาบู โออิชิแบบบุฟเฟต์ เป็นต้น 

2.4 ธุรกิจคอฟฟ่ีช็อป (Coffee Shop) เป็นธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม มีการ
บริการที่รวดเร็ว เนื่องจากลูกค้ามีเวลาค่อนข้างจ ากัด เป็นการบริการแบบเคาน์เตอร์ การตกแต่ง
ภายในร้านมีความเรียบง่าย ส่วนใหญ่ร้านจะตั้งอยู่ในศูนย์อาหารหรือห้างสรรพสินค้าท่ัวไป 

2.5 ธุรกิจคาเฟทีเรีย (Cafeteria) เป็นธุรกิจร้านอาหารที่บริการด้วยตัวเอง มีอาหาร 

ที่ค่อนข้างจ ากัด ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า สนามบิน สถาบันการศึกษา เป็นต้น การบริการ
ต้องมีความรวดเร็ว เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีคนจ านวนมาก 

2.6 ธุรกิจอาหารกูเมต์ (Gourmet) เป็นธุรกิจร้านอาหารที่ต้องลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ต้องมีการตกแต่งร้านให้มีความสวยงาม ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีฐานะดี และมีรสนิยมสูงพร้อมที่จะจ่าย
แพงถ้าหากมีความพึงพอใจ ส าหรับราคาของอาหารค่อนข้างสูงกว่าปกติ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ดี  
มีคุณภาพ 

2.7 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ (Clean Food) เป็นธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับความนิยมมาก
ในปัจจุบัน เนื่องจากคนส่วนใหญ่หันมาสนใจเรื่องอาหารออแกนิกส์หรืออาหารอินทรีย์มากขึ้น  
การปรุงอาหารจะมาจากวัตถุดิบที่สด และเป็นผลผลิตที่มาจากการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี  รวมถึง
เมล็ดพันธ์ที่ไม่ตัดต่อทางพันธุกรรม จึงเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษ 100% ลักษณะของร้านจะเน้น
ความสะดวกเรียบง่าย ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนวัยท างาน ลักษณะเมนูอาหาร เช่น สลัดผักและผลไม้ 
สลัดปลาเซลมอน สลัดเห็ดรวม ปอเปี๊ยะผักสมุนไพร เป็นต้น  

2.8 ธุรกิจรถอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ปัจจุบันมีคนหันมาสนใจธุรกิจนี้กันมากขึ้น 
เนื่องจากเหมาะกับการท าเป็นอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม จุดเด่นของธุรกิจนี้คือสามารถเคลื่อนที่ร้าน
ไปได้เรื่อยๆ สามารถเลือกท าเลได้ตามชอบ เช่น เช่นตลาดนัดไนท์บาร์ซ่า ตลาดนัดเสาร์อาทิตย์  
งานแฟร์ต่างๆ งานเทศกาลดนตรีต่างๆ เป็นต้น หรือแม้แต่ตามแหล่งออฟฟิศที่มีสถานที่จอดรถได้  
และมีผู้คนเดินผ่านไปมาพอสมควร อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ท าง่าย ทานง่าย เช่น พิซซ่า แซนวิช 
แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก หรือแม้แต่อาหารญี่ปุ่น ข้าวแกงแบบไทยๆ อาหารอิสาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะขึ้นอยู่กับสถานที่ขาย และเทรนด์ความนิยมของผู้บริโภค เพราะสถานที่บางแห่งสามารถตั้งโต๊ะ
เพ่ิมเติมจากที่มีที่นั่งที่เป็นเคาน์เตอร์ติดมากับรถ หรือสถานที่บางแห่งจอดขายได้แต่ตั้งโต๊ะไม่ได้ 
ก็จะเน้นเป็นการห่อกลับบ้าน หรืออาจเป็นการขายเครื่องดื่มร่วมด้วย ธุรกิจลักษณะนี้มีการลงทุน
ค่อนข้างต่ า 

2.9 ธุรกิจอาหารส าหรับคนเฉพาะกลุ่ม เป็นธุรกิจอาหารพิเศษส าหรับคนที่ชอบบางกลุ่ม
เท่านั้น เช่น ภัตตาคารอาหารไทย ภัตตาคารอาหารจีน ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ภัตตาคารอาหาร
อิตาเลี่ยน เป็นต้น การตกแต่งร้านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชาตินั้นๆ ส าหรับราคาอาหารอาจ
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบ และการบริการของร้านอาหาร 

3. การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ก าลังได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยว เนื่องจากพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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จึงจ าเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิง
อาหารจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ได้เป็นอย่าง
ดี โดยการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหาร มีหัวข้อที่ส าคัญดังนี้ 

3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือการเดินทางท่องเที่ยวเ พ่ือหา
ประสบการณ์ทางด้านอาหารในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ
นอกจากการหาประสบการณ์ด้านอาหารแล้ว ยังรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ท าอาหาร เทศกาลอาหาร
ตลาด งานแสดง การสาธิตท าอาหาร เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบทดลองชิมอาหาร เรียนรู้
วัฒนธรรมใหม่ๆ ของคนในพื้นที่นั้นๆ ท าให้เกิดความรู้ที่แปลกใหม่  

3.2 รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ส าหรับรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารมี 
2 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 

3.2.1 การท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบแพ็คเกจทัวร์อาหาร (Food Tour) คือรูปแบบ
ของการท าแพ็คเกจทัวร์เกี่ยวกับอาหารที่มีความหลากหลาย โดยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมผัสรสชาติ
อาหารท้องถิ่น และเป็นการเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ตลอดถึงเคล็ดลับ 

ในการท าอาหารของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารและ
เครื่องดื่มของแต่ละท้องถิ่นนั้นคอยให้ความรู้เป็นอย่างดี  

3.2.2 การท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบเทศกาลอาหาร (Food Festival) คือเทศกาล
อาหารที่จัดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นเป็นรายปี แต่อาจจะจัดขึ้นมากกว่าปีละหนึ่งครั้ง 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการจัด ส าหรับเทศกาลอาหารที่จะจัดขึ้นในแต่ละครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่า 
จะจัดในหัวข้อเรื่องอะไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

ผ่านการเฉลิมฉลอง เช่น การเฉลิมฉลองฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต เทศกาลอาหารอาหารนานาชาติ  
เป็นต้น 

3.3 การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น เช่น เทศกาลกินปลาทูของดีเมืองแม่กลอง งานมหกรรมมะพร้าว
ชาวสมุย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการจัดทัวร์ชิมอาหารในกรุงเทพฯ “Bangkok Food Tour” 

ซึ่งเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวจะแวะทดลองชิมอาหาร
ประเภทต่างๆ ตามร้านอาหารที่มีชื่อเสียง และก่อตั้งมาหลายสิบปีย่านบางรัก เช่น ร้านอาหารมุสลิม 
ร้านเป็ดย่างเก่าแก่ ร้านอาหารอีสาน ร้านเบเกอรี่ เป็นต้น โดยมีมัคคุเทศก์น าเดินชม เดินชิม และ 

เล่าถึงประวัติความเป็นมาของร้านอาหาร รวมถึงสรรพคุณในอาหารแต่ละชนิด  
3.4 การท่องเที่ยวเชิงอาหารในต่างประเทศ การท่องเที่ยวเชิงอาหารในต่างประเทศนั้น

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการจัดในรูปแบบที่หลากหลาย และมีความแปลกใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทัวร์อาหาร หรือการจัดเทศกาลอาหาร เช่น การจัด เทศกาลด้านอาหารในรัฐ 
Maine ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเขต New England ประเทศสหรัฐอเมริกา เทศกาลนี้จัดขึ้นทุกปีในช่วง
ฤดูร้อน ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนสินค้าอาหารทะเลท้องถิ่น โดยเฉพาะการชิมกุ้งล็อบสเตอร์ และ 

ทัวร์ของหวาน ที่นิวยอร์ก มีชื่อทัวร์ว่า “Dessert Walking Tour in New York” หรือที่เรียกว่าทัวร์
เดินกินของหวาน โดยทัวร์ในลักษณะนี้  เป็นทัวร์แบบเดิน ใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง 
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ไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพ่ือเยี่ยมชม และชิมร้านขนมหวานที่มีชื่อเสียงของเมืองนั้นๆ เป็นต้น นอกจาก
การจัดเทศกาลอาหารแล้วยังมีการจัดกิจกรรมอย่างอ่ืนร่วมด้วย เช่น การแสดงดนตรี การเดินขบวน
พาเหรด การประกวดแข่งขันท าอาหาร เป็นต้น 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหมายถึง ธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง 

กับการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวในขณะที่ เดินทางท่องเที่ยว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้รับความสุขกับการรับประทานอาหาร เกิดความเพลิดเพลินใจ และพึงพอใจ กับรสชาติ 
อาหารและการบริการที่ดี ประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ ธุรกิจ 

อาหารจานด่วน (Fast-Food) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปเดลี่ (Deli Shops) ธุรกิจอาหารบุฟเฟต์ (Buffet) 
ธุรกิจคอฟฟ้ีช้อพ (Coffee Shop) ธุรกิจคาเฟทีเรีย (Cafeteria) ธุรกิจอาหารกูเมต์ (Gourmet) 
ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ (Clean Food) ธุรกิจรถอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) และ ธุรกิจอาหาร
ส าหรับคนเฉพาะกลุ่ม การท่องเที่ยวเชิงอาหารหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือหาประสบการณ์
ทางด้านอาหารในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ  
ส าหรับรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารมี 2 รูปแบบ คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบแพ็คเกจ
ทัวร์อาหาร (Food Tour) และ 2) การท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบเทศกาลอาหาร (Food Festival)  
นอกจากนั้นยังมีการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย และการท่องเที่ยวเชิงอาหารในต่างประเทศ  
 

ธุรกิจน าเที่ยว 
 

ธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวและธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจขายของที่ระลึก เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการบริการ การแลกเปลี่ยนซื้อขาย 
และก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศ จึงนับว่าธุรกิจดังกล่าวมีความส าคัญต่อระบบอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังเป็นธุรกิจที่คอยอ านวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว 
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดถึงการแนะน ารายการ 

น าเที่ยว โดยเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ความหมายของธุรกิจน าเที่ยว ประเภทของธุรกิจน าเที่ยว  
ลักษณะของธุรกิจน าเที่ยว และประเภทของการจัดน าเที่ยว 

1. ความหมายของธุรกิจน าเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 (ส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์, 2557: 1) ในมาตราที่ 4 ได้กล่าวถึงความหมาย
ของธุรกิจน าเที่ยวไว้ว่า ธุรกิจน าเที่ยวหมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว 
หรือเดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง อันได้แก่  สถานที่ พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ธุรกิจน าเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่คอยให้บริการในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ 
ก่อนน าเที่ยว ขณะน าเที่ยว และหลังน าเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกสบาย เช่น การให้ข้อมูลความรู้ 
แก่นักท่องเที่ยว การแนะน านักท่องเที่ยว การดูแลและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. ประเภทของธุรกิจน าเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
2.1 ธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ คือการจัดน าเที่ยวโดยบริษัทท่องเที่ยวน านักท่องเที่ยว

ภายในประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ เช่น บริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทย 

น านักท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ เป็นต้น โดยบริษัทจะคอยบริการอ านวยความสะดวก 



75 
ให้นักท่องเที่ยวทุกอย่าง ตั้งแต่การเตรียมเอกสารในการเดินทาง การให้ข้อมูลก่อนออกเดินทาง 
การพาน าเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จนกระท่ังเดินทางกลับ 

2.2 ธุรกิจน าเที่ยวระหว่างประเทศ คือการจัดน าเที่ยวโดยบริษัทท่องเที่ยว น านักท่องเที่ยว
ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น บริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทยรับนักท่องเที่ยว 

จากประเทศอังกฤษเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น โดยบริษัทท่องเที่ยวจะต้องคอยดูแล
นักท่องเที่ยวตั้งแต่ไปรับนักท่องเที่ยว ขณะท่องเที่ยว และส่งนักท่องเที่ยวกลับประเทศ ซึ่งการดูแล
ดังกล่าวจะต้องศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมาเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะได้บริการนักท่องเที่ยว 

ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องเตรียมมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา และ
ประสบการณ์ในการให้บริการ เพ่ือที่จะเกิดข้อผิดพลาดกับนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด 

2.3 ธุรกิจน าเที่ยวภายในประเทศ คือการจัดน าเที่ยวโดยบริษัทท่องเที่ยวภายในประเทศ
น านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น บริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทยจัดรายการ
น าเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวยังจังหวัดต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทท่องเที่ ยวจะต้องคอย
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ส าหรับมัคคุเทศก์นั้น จะต้องมีความรู้สามารถ 

ในการบรรยายแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี  
3. ลักษณะของธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้  

3.1 บริษัทน าเที่ยว (Tour Operator) คือบริษัทที่จัดตั้ งโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

โดยด าเนินการเกี่ยวกับการจัดน าเที่ยวทั้งภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ รวมถึงการผลิต
รายการน าเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับธุรกิจบริการอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น เพ่ือที่จะน ามาท าเป็นรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Package Tour) 
อาจมีการตกลงราคาแบบมีส่วนลดพิเศษร่วมกัน จากนั้นก็จะน าออกขายอาจจะขายเองหรือขายส่ง 

ยังผู้ขายส่ง (Wholesaler) หรือขายให้กับตัวแทนบริษัทน าเที่ยว (Travel Agent) โดยจะต้องมี
ค่าบริการจากการขาย (Commission) ตอบแทน 

3.2 ตัวแทนบริษัทน าเที่ยว (Travel Agent) คือบริษัทที่จัดตั้งโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
โดยด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการเดินทาง และการท่องเที่ยวให้บริษัทน าเที่ยวต่างๆ โดยการขายแต่ละ
ครั้งจะได้รับค่าบริการจากการขาย (Commission) ตอบแทน ประมาณ 10-15% ขึ้นอยู่กับข้อตกลง 
ที่ท าร่วมกัน นอกจากนั้นยังขายรายการน าเที่ยวเสริม (Option Tour) ให้กับลูกค้าที่ต้องการ 

ซื้อรายการน าเที่ยว นอกเหนือจากที่ได้จัดเอาไว้ เช่น การนั่งช้าง การล่องแพ เป็นต้น อีกทั้งยังท า
หน้าที่ในการรับจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และท าเอกสารทั่วไปให้กับนักท่องเที่ยวด้วย 

4. ประเภทของการจัดน าเที่ยว การแบ่งประเภทของการจัดน าเที่ยวสามารถบริหารจัดการ
ได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยวดังนี้ (กุลวรา สุวรรณพิมล,2556: 154-
159) 

4.1 จัดแบ่งโดยทั่วไป (Generic Categories) ที่นิยมจัดกันมีอยู่ 4 ประเภท คือ  
4.1.1 ทัวร์น าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (A Package Tour) การจัดทัวร์แบบเหมาจ่าย 

เป็นการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบครั้งเดียว หรือบริการ  

ที่นักท่องเที่ยวต้องการรวมสินค้าบริการเข้าด้วยกันโดยคิดราคาเหมาจ่าย ดังนั้น Package จะคิดราคา
เป็นแบบเหมาจ่าย ซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกกว่าการซื้อสินค้าหรือบริการแยกทีละประเภท และในบางครั้ง
นักท่องเที่ยวต้องการซื้อสินค้า หรือบริการรวมหมดทุกอย่างเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียก 
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เป็นภาษาอังกฤษว่า All Inclusive Tour ซึ่งมีการจัดพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว ที่พักแรม
อาหารและเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์น าเที่ยว กิจกรรมบันเทิงต่างๆ ทัวร์น าเที่ยวแบบเหมาจ่ายยังแบ่ง 

แยกย่อยออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
4.1.1.1 ทัวร์น าเที่ยวแบบเหมาจ่ายอิสระ (Independent Package Tour) 

เป็นการจัดน าเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอิสระในการท่องเที่ยวเอง มีการเลือกซื้อ 

สินค้าบริการจากบริษัทน าเที่ยวตามที่ตนต้องการ เช่น ตั๋วพาหนะเดินทาง ที่พักแรม การบริการรับส่ง
สนามบิน โดยเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างจากบริษัทน าเที่ยว แต่จะไม่
รวมสินค้าบริการทั้งหมดเหมือน Package Tour การเที่ยวแบบเหมาจ่ายอิสระนี้ โดยมากจะไม่มี 
ผู้น าเที่ยวร่วมเดินทางไปด้วย นักท่องเที่ยวต้องศึกษาข้อมูลอ่ืนๆ ด้านการท่องเที่ยวเอง ในการ
ท่องเที่ยวแบบนี้นักท่องเที่ยวจะต้องค านวณงบประมาณในการท่องเที่ยวล่วงหน้า ก็จะช่วยให้ 
เกิดความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และมีข้อดีตรงที่ได้ท่องเที่ยวอย่างอิสระ 

4.1.1.2 ทัวร์น าเที่ยวเหมาจ่ายพร้อมบริการ (A Hosted Tour) เป็นการจัด 

น าเที่ยวที่นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการในราคาเหมาจ่าย ณ จุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง 
(Destinations) โดยจะมีตัวแทนของธุรกิจน าเที่ยว (A Host or Representative Officer) นั้นคอย
บริการต้อนรับให้ค าแนะน าปรึกษา หรือจัดเตรียมการท่องเที่ยวไว้ให้ 

4.1.1.3 ทัวร์น าเที่ยวเหมาจ่ายพร้อม “มีเพ่ือนเดินทาง” (An Escorted Tour) 
ค าว่า “เพ่ือนเดินทาง” (Escort) หมายถึง บุคลากรของบริษัทธูรกิจน าเที่ยวที่เดินทางไปพร้อมกับกลุ่ม
ทัวร์อาจจะเป็นการเดินทางไปด้วยตลอดเส้นทางจนเดินทางกลับถิ่นที่อยู่ หรืออาจเป็นการเดินทาง  

ไปยังจุดหมายปลายทาง (Destination) ในลักษณะของหัวหน้าทัวร์ แล้วมอบกลุ่มนักท่องเที่ยวให้อยู่
ในความดูแลของตัวแทนบริษัทน าเที่ยวท้องถิ่นหรือบริษัทน าเที่ยวอ่ืน โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ 
“เพ่ือนเดินทาง” (Escort) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในท้องถิ่น ที่น าเที่ยวเป็นอย่างดี และ
จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการบริการการจัดการน าเที่ยวด้วย 

4.1.2 ทัวร์น าเที่ยวเฉพาะกลุ่ม หรือสมาชิกของหน่วยงานองค์กร (An Affinity Tour) 
เป็นการจัดน าเที่ยวส าหรับสมาชิกองค์กร หรือกลุ่มสมาชิกที่รวมตัวกันข้ึน เพ่ือไปท่องเที่ยวด้วยกันโดย
อาจจะซื้อทัวร์น าเที่ยวจากบริษัทผู้ขายส่ง (Wholesaler Company) หรือผู้ขายปลีก (Retailer)  

4.1.3 ทัวร์น าเที่ยวแบบเช่าเหมาเป็นกลุ่ม (A Charter Group) เป็นการจัดน าเที่ยว
ส าหรับกลุ่ม ที่ต้องการราคาพิเศษที่ต่ ากว่าราคาปกติมาก เป็นลักษณะเช่นเดียวกับการเช่าเหมา
เครื่องบิน โดยอาศัยกลุ่มที่มีจ านวนผู้เดินทางมาก และส่วนใหญ่มักจะเป็นการจัดน าเที่ยวโดยบริษัท
ผู้ขายส่ง (Wholesaler) เช่น บริษัทซีทีไอทัวร์ (C.T.I. Tour) ของไต้หวันซึ่งเช่าเหมาเครื่องบิน 

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airline) เป็นต้น 
4.1.4 ทัวร์น าเที่ยวเป็นกลุ่ม (A Group Tour) เป็นลักษณะของการจัดทัวร์น าเที่ยว

ทั่วไปเป็นกลุ่ม แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการในราคาพิเศษเหมือนทัวร์เหมาจ่าย และบางครั้งเป็นการ
น าเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีกลุ่มย่อยรวมอยู่ ซึ่งนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเหล่านี้ จะต้องซื้อสินค้าหรือบริการ
เพ่ิมเติมเอาเอง 

4.2 จัดแบ่งตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว (By Purpose Categories) ได้แก่ 
4.2.1 ทัวร์น าเที่ยวเพ่ือการศึกษา (Educational Tour) เช่นการเรียนท าอาหาร 

การสอนมวยไทย 
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4.2.2 ทัวร์น าเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreational Tour) เช่น ทัวร์ทะเล 
4.2.3 ทัวร์น าเที่ยวเ พ่ือศาสนา (Religious Tour) เช่น ทัวร์ทอดกฐิน พิธี ฮัจย์ 

ที่ซาอุดิอาระเบีย 
4.2.4 ทัวร์น าเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Tour) เช่น ดูสุริยปราคา ศึกษา

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
4.2.5 ทัวร์น า เที่ยว เ พ่ือสุขภาพอนามัย (Health Tour) เช่น Health and Spa  

(อาบน้ าแร่) การนวดเท้า การฝึกสมาธิแนวพุทธศาสน์ 
4.2.6 ทัวร์น าเที่ยวเพ่ือเล่นหรือชมการแข่งขันกีฬา (Sport Tour) เช่น ซีเกมส์ 

เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิคเกมส์ 
4.2.7 ทัวร์น าเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, เดินป่า, ด าน้ า 
4.2.8 ทัวร์น าเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tour) เช่น ชมวิถีชีวิตชาวเขา ชมแหล่ง

ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน 
4.3 จัดแบ่งตามจุดหมายปลายทาง (Destination Categories) แบ่งได้ 4 ประเภทคือ 

4.3.1 ทัวร์น าเที่ยวชมเมือง (City Tour) คือการเที่ยวชมเมือง โดยเฉพาะตามเมือง
ใหญ่หรือเมืองส าคัญ 

4.3.2 ทัวร์น าเที่ยวชมภูมิทัศน์ (Sightseeing Tour) คือการเที่ยวชมภูมิทัศน์โดยไม่มี
การแวะลง ณ จุดใดๆ 

4.3.3 ทัวร์น าเที่ยวชมเมืองและชมภูมิทัศน์ (City-Sightseeing Tour) คือการเที่ยว
ชมแบบชมเมืองและชมภูมิทัศน์รอบเมืองไปในคราวเดียวกัน 

4.3.4 ทัวร์น าเที่ยวแหล่งบันเทิงการแสดงยามราตรี นั่งเรือล่องแม่น้ า นั่งรถรอบเมือง
ชมแสงสียามราตรี 

4.4 จัดแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยว (Mode of Travel Categories) มีหลายประเภท 

ตามพัฒนาการในรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว เช่น 
4.4.1 ทัวร์น าเที่ยวเดินป่า (Trekking)  
4.4.2 ทัวร์น าเที่ยวล่องเรือ (Boat Trip) 
4.4.3 ทัวร์น าเที่ยวล่องเรือแคนู (Canoe) 
4.4.4 ทัวร์น าเที่ยวด าน้ า (Diving) 
4.4.5 ทัวร์น าเที่ยวล่องเรือส าราญ (Cruise) 
4.4.6 ทัวร์น าเที่ยวล่องแพ (Jungle Raft) 
4.4.7 ทัวร์น าเที่ยวล่องไพร (Safari) และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

4.5 จัดแบ่งตามระยะเวลา (Timing Categories) จ าแนกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
4.5.1 ทัวร์น าเที่ยวครึ่งวัน (Half-Day Tour) 
4.5.2 ทัวร์น าเที่ยวเต็มวัน (Day Tour) 
4.5.3 ทัวร์น าเที่ยวมากกว่าหนึ่งวัน (Tour Around) 

4.6 จัดแบ่งตามระยะทาง (Distance Categories) แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
4.6.1 ทัวร์น าเที่ยวระยะสั้น (Short-Haul Tour) 
4.6.2 ทัวร์น าเที่ยวระยะยาว (Long-Haul Tour) 
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4.7 จัดแบ่งตามลักษณะการจัดรายการ (Tour Design Categories) มีอยู่ 2 ประเภท คือ 
4.7.1 ทัวร์น าเที่ยวแบบส าเร็จรูป (Ready-Made Tour) หรือทัวร์หน้าร้าน คือการจัด

ทัวร์น าเที่ยวที่จัดท าไว้ล่วงหน้าให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อตามรายการต่างๆ ที่บริษัทวางแผนไว้ โดยจะมี
แผ่นพับหรือแผ่นโฆษณารายการต่างๆ เสนอแก่นักท่องเที่ยว 

4.7.2 ทัวร์น าเที่ยวตามประสงค์ (Tailor-Made Tour) หมายถึงรายการน าเที่ยว 

ที่จัดขึ้น ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เสนอรูปแบบรายการให้บริษัทช่วยจัดท าโปรแกรม และ
ตกลงราคากัน อาจจะเป็นรายการที่ไม่มีในแผนงานที่ผ่านมาของบริษัทก็ได้ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใหญ่เราอาจเรียกทัวร์กรุ๊ปเหมา 

4.8 จัดแบ่ งตามลักษณะพฤติกรรมการซื้ อ  (Buying Behavior Categories) ปกติ 
จะจัดแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

4.8.1 ทัวร์น าเที่ยวเหมาจ่าย (Package Tour) คือการที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงิน
ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการรวมทุกอย่างแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จยกเว้น
สินค้าหรือบริการบางอย่างที่นักท่องเที่ยวจ่ายเอง ณ จุดหมายปลายทาง เช่น ค่าซักรีดเสื้อผ้า 

ค่าโทรศัพท์ ค่าซื้อสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น 
4.8.2 ทัวร์น าเที่ยวเสริมพิเศษ (Optional Tour) เป็นการน าเที่ยวนอกเหนือรายการ

ที่เตรียมไว้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเพ่ิมเติม นอกเหนือจากรายการน าเที่ยวตามโปรแกรมปกติ 
เช่น นวดแผนโบราณ เล่นสกู๊ตเตอร์ เล่นพาราชู้ด รายการล่องแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นต้น 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ธุรกิจน าเที่ยวหมายถึง ธุรกิจที่คอยให้บริการในด้านต่างๆ  

แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนน าเที่ยว ขณะน าเที่ยว และหลังน าเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกสบาย เช่น
การให้ข้อมูลความรู้แก่นักท่องเที่ยว การแนะน านักท่องเที่ยว การดูแลและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
เป็นต้น ประเภทของธุรกิจน าเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ
2) ธุรกิจน าเที่ยวระหว่างประเทศ และ 3) ธุรกิจน าเที่ยวภายในประเทศ ลักษณะของธุรกิจน าเที่ยว
ธุรกิจน าเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) บริษัทน าเที่ยว และ2) ตัวแทนบริษัทน าเที่ยว  
และประเภทของการจัดน าเที่ยว 4 ประเภท คือ 1) จัดแบ่งโดยทั่วไป 2) จัดแบ่งตามวัตถุประสงค์ของ
นักท่องเที่ยว 3) จัดแบ่งตามจุดหมายปลายทาง และ 4) จัดแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยว) 
 

ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก 
 

ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
นอกจากเป็นสินค้าที่สามารถใช้เป็นของฝากได้แล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ
ประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจึงเร่งผลักดันส่งเสริม สนับสนุน
การผลิตสินค้าของที่ระลึกให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานออกขายสู่ตลาดโลก เช่น ผ้าไทย หัตถกรรม
งานฝีมือต่างๆ สินค้าท้องถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง เป็นต้น ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกจึงมีความส าคัญ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และคนใน
ท้องถิ่น โดยเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก ความส าคัญ
ของธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก และลักษณะส าคัญของธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก 
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1. ความหมายของธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก

หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตหรือการซื้อขายสินค้าของที่ระลึก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มาจาก
งานศิลปหัตถกรรม (Art and Handicraft) ของคนในท้องถิ่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
นั้นๆ โดยใช้แรงงานคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีฝีมือในการผลิตสินค้า  เพ่ือที่จะจ าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ยังสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆ ใช้ส าหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึกให้กับ
ญาติมิตรที่อยู่ในภูมิล าเนาของตนเอง  

2. ความส าคัญของธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก 

มีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังนี้ 
2.1 ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกสามารถสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศ และคนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้อง
ใช้แรงงานจ านวนมากในการผลิตสินค้า ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น ช่วยเพ่ิมโอกาสในการ 

จ้างงานให้คนในท้องถิ่น นับว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ดังตัวอย่างตารางที่ 
5.2  
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2558 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 
 

ข้อมูลการท่องเทีย่ว 2555 2556 2557 2558 

ที่พัก 1,312 1,386 1,450 1,526 
อาหารและเครื่องดื่ม 821 880 935 1,000 
บริการท่องเท่ียว 171 185 183 197 
พาหนะในการเดินทาง 451 470 489 511 
ซื้อสินค้าที่ระลึก 1,049 1,093 1,142 1,251 

เพื่อการบันเทิง 523 541 549 587 
เบ็ดเตล็ด 66 61 61 70 
รายได้ (ล้านบาท) 983,928 1,207,146 1,172,798 1,457,150 

 
จากตารางที่ 5.1 การแสดงข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2555–2558 จากสถิติหมวดค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวที่ซื้อของที่ระลึกเป็นพบว่า นักท่องเที่ยว
จ่ายเงินเพ่ือซื้อของที่ระลึกเป็นอันดับที่สองรองจากธุรกิจที่พักแรม โดยในปี พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยว
ใช้จ่ายเงินส าหรับซื้อสินค้าที่ระลึกเฉลี่ย 1,251 บาท (ต่อคน ต่อวัน) และหากพิจารณาจากสถิติแล้ว
พบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี นับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2558 
แสดงให้เห็นว่าธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี 

2.2 ความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมโดยการช่วยให้ คนในท้องถิ่นมีอาชีพ ก่อให้ เกิดความสามัคคี 
เกิดความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว และในท้องถิ่น กล่าวคือคนในครอบครัวสามารถผลิตสินค้า
ขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ เรียกว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน ท าให้คนในท้องถิ่นมีกิจกรรมท า
ร่วมกัน ช่วยในการลดปัญหาการอพยพย้ายแรงงานสู่เมืองหลวง และยังเป็นการลดอาชญากรรม 

ที่จะเกิดขึ้นกับสังคม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยเฉพาะสินค้าด้าน
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ศิลปหัตถกรรม เนื่องจากจะต้องอาศัยองค์ความรู้ในการท า และยังเป็นการถ่ายทอดความสามารถ
ดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่นได้ 

จากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานฉัตท์ อินทร์คง (ปานฉัตท์ อินทร์คง, 
2556: 128) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกชนเผ่าภาคเหนือ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชนเผ่าเย้า ซึ่งการศึกษาดังกล่าวพบว่า การน าอัตลักษณ์ชนเผ่าม้ง
และเย้าจากการแต่งกายมาสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์ที่ระลึก มีการผสมผสานรูปแบบที่เป็นลายเก่า
ดั้งเดิม มาปะปนกับแบบลายใหม่ๆ ที่มีสีสันสดใสนั้น ท าให้รูปแบบของที่ระลึกชนเผ่าม้ง และเย้าดูมี
คุณค่าและมีความร่วมสมัยมากขึ้น ด้วยการถ่ายทอดอัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย ที่มีทั้งการวาดหรือ
พิมพ์ลายลงบนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกกระเป๋า เสื้อยืด ร่วมกับการผสมผสานลายปักจริง เพ่ือให้รูปแบบ
ลวดลายมีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งถือเป็นการจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ให้เกิดความยั่งยืนได้ 
โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์กับ
ชาวบ้าน เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ และ
ยังถือเป็นจุดเริ่มของการสร้างสรรค์ จึงต้องจัดวางตามหลักองค์ประกอบทางศิลปะ เพ่ือให้เกิด 

ความงามในรูปแบบของการผสมผสานรูปแบบการพิมพ์และปักร่วมกัน เป็นแนวคิดที่น าภูมิปัญญา  

มาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างบูรณาการ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของคน 

ในชุมชน ด้วยการผลิตสินค้าของที่ระลึกของท้องถิ่นสู่ตลาดนักท่องเที่ยวได้  โดยการอนุรักษ์และสืบ
ทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2.3 ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจจ าหน่ายของสินค้าที่ระลึกช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ เนื่องจากวัตถุดิบสินค้าของที่ระลึกส่วนใหญ่ ท ามาจากวัสดุธรรมชาติ จึงเป็นการรู้จัก 

น าวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เหลือใช้แล้ว มาดัดแปลงเป็นของฝาก ของที่ระลึกและ เป็นอุปกรณ์ต่างๆ 
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน เช่น การผลิตของใช้จาก
ผักตบชวา การท ากระบวยตักน้ าด้วยกะลามะพร้าว เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยลดภาวะโลกร้อน 
เนื่องจากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะนิยมของใช้ที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติ โดยเฉพาะสินค้าของที่ระลึก
จึงท าให้ผู้ผลิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลิตสินค้าที่ท าจากธรรมชาติขึ้น  เพ่ือให้ตรงตาม 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การใช้เครื่องปั้นดินเผาแทนขวดน้ าพลาสติก การใช้กะลามะพร้าว
แทนแก้วน้ า เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาชนะดังกล่าวเป็นของที่ระลึกได้ และยังเป็นวัสดุที่
ง่ายต่อการท าลายสามารถ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

 

3. ลักษณะส าคัญของธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก 

มีลักษณะส าคัญดังนี ้
3.1 เป็นสินค้าที่ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการน าเสนอสินค้าของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ 
เช่น การท าพวงกุญแจรูปผีตาโขน จังหวัดเลย การท าร่มบ่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

3.2 เป็นสินค้าที่หายาก และมีแหล่งผลิตเฉพาะที่ สินค้าบางอย่างจะต้องซื้อยังแหล่งที่ผลิต
เท่านั้น เนื่องจากข้อแตกต่างด้านคุณภาพ จึงท าให้สินค้าดังกล่าวหายาก เช่น การท ามีดอรัญญิก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท าเครื่องชามสังคโลกจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น 
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3.3 เป็นสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  กล่าวคือสินค้า 

ของที่ระลึกจะต้องผลิตออกมา โดยมีการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มประเทศหรือแต่ละวัยมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น การศึกษาพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนชอบซื้อสินค้าแบบไหน แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอย่างไร เป็นต้น 
นอกจากนั้นสินค้าบางอย่าง จะต้องมีการออกแบบลวดลายให้เข้ากับยุคสมัย เพ่ือเป็นการดึงดูดใจ 

ของนักท่องเที่ยว ส าหรับราคาไม่ควรแพงหรือถูกจนเกินไปเพ่ือจะได้เพ่ิมทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว  

ที่มีความต้องการในหลายระดับ 
3.4 เป็นสินค้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์แปลก และมีประโยชน์ใช้สอย การออกแบผลิตภัณฑ์

จะต้องมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจสินค้าของที่ระลึก  มีการแข่งขันกัน
ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความคิดแปลกใหม่ในการออกแบบสิน ค้าให้น่าสนใจ 

แก่นักท่องเที่ยว เช่น สมุนไพรหอมระเหยอโณณา ที่มีบรรจุภัณฑ์รูปยักษ์ เป็นต้น 
3.5 เป็นสินค้าที่มีขนาด น้ าหนัก เหมาะสมต่อการขนส่ง ไม่เปราะบางหรือช ารุดง่าย  

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เมื่อซื้อของที่ระลึกกลับยังไปภูมิล าเนาของตนเอง ระหว่าง
เดินทางกลับจะต้องมีการเก็บส าภาระสิ่งของต่างๆ ลงในกระเป๋าเดินทาง ดังนั้นสินค้าของที่ระลึกจึง
ต้องมีขนาดที่พอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป มีความสะดวกส าหรับการเคลื่อนย้าย และวัสดุต้องมี
ความคงทน แข็งแรงเหมาะต่อการขนส่งทางไกล 

3.6 เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุจากท้องถิ่น หรือวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องจักร
สาน เครื่องเงิน เป็นต้น เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการน าเอาวัสดุ
ธรรมชาติของท้องถิ่น มาใช้แปรรูปให้เกิดรายได้ และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 

3.7 เป็นสินค้าที่มีการแสดงขั้นตอนการผลิต ให้นักท่องเที่ยวเห็นหรือทดลองท า เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวเมื่อได้เห็นขั้นตอนการท า จะมีความสนใจในสินค้ามากขึ้น เช่น การท าผ้าบาติก การทอ
ผ้า เป็นต้น ดังนั้นการแสดงขั้นตอนการท าสินค้าของที่ระลึกดังกล่าว จึงเป็นการสร้างแรงดึงดูดใจ และ
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกหมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ผลิตหรือการซื้อขายสินค้าของที่ระลึก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มาจากงานศิลปหัตถกรรม (Art and 
Handicraft) ของคนในท้องถิ่นที่ แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ความส าคัญของธุรกิจ
จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก ประกอบด้วย 1) ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 2) ความส าคัญต่อสังคมและ
วัฒนธรรม และ 3) ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับลักษณะส าคัญของธุรกิจจ าหน่ายสินค้า 

ของที่ระลึก ประกอบด้วย 1) เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ 2) เป็นสินค้าที่หายากและมี
แหล่งผลิตเฉพาะที่ 3) เป็นสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 4) เป็นสินค้าที่
ออกแบบผลิตภัณฑ์แปลก และมีประโยชน์ใช้สอย 5) เป็นสินค้าที่มีขนาด น้ าหนัก เหมาะสม 

ต่อการขนส่ง ไม่เปราะบางหรือช ารุดง่าย 6) เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุจากท้องถิ่น หรือวัสดุจากธรรมชาติ  
และ7) เป็นสินค้าที่มีการแสดงขั้นตอนการผลิตให้นักท่องเที่ยวเห็นหรือทดลองท า  
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ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

นอกจากธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจน าเที่ยว และธุรกิจจ าหน่ายสินค้า
ของที่ระลึกแล้ว ยังมีธุรกิจอ่ืนอีกมากมายที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก 

ในปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านการบริการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีวิธีการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย ดังนั้นในบทนี้จึงได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจไมซ์ ธุรกิจ
นันทนาการและบันเทิง และ ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 

1. ธุรกิจคมนาคมขนส่ง คือธุรกิจที่ให้บริการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว จากจุดเริ่มต้นไปยัง
จุดหมายปลายทาง ตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวด้วยยานพาหนะต่างๆ เช่น รถประจ าทาง 
รถยนต์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถทัวร์ รถตู้ เรือ เรือส าราญ และเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจ
การขนส่งจึงเป็นธุรกิจที่คอยอ านวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวไปสู่
จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ธุรกิจการขนส่งที่ส าคัญ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมีดังนี้ 

1.1 ธุรกิจขนส่งทางบก กล่าวคือในปัจจุบันมีธุรกิจขนส่งทางบกเกิดขึ้นมากมาย  

หลายประเภท เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจให้เช่ารถ (Rental Car) 
ธุรกิจรถทัวร์เช่าเหมา (Charter Coach Tour) ธุรกิจรถรับส่งที่สนามบิน (Limousine) ธุรกิจรถยนต์
โดยสารแท๊กซี่ (Taxi) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการบริการคมนาคมขนส่งด้านอ่ืนๆ ไว้คอยบริการ
นักท่องเที่ยว เช่น รถยนต์โดยสารสาธารณะประจ าทาง (Bus) รถไฟ (Train) รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) เป็นต้น 

1.2 ธุรกิจขนส่งทางน้ า หรือธุรกิจขนส่งทางเรือ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่นักท่องเที่ยวให้ความ
นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจดังกล่าว เป็นการเดินทางที่หลีกหนีความวุ่นวายจากสภาพ 

การเดินทางที่แออัดจากท้องถนน โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง เช่น ธุรกิจเรือโดยสารท่องเที่ยว 
(Ferry) ธุรกิจเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ าเจ้าพระยา เรือด่วนแม่น้ าเจ้าพระยา เรือหางยาว เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังมีการเดินทางโดยเรืออีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีช่วงเวลาพักผ่อน
ระยะยาว เช่น ธุรกิจเรือส าราญ (Cruises) เป็นต้น โดยธุรกิจดังกล่าวมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหรูหรา
จนถึงระดับทั่วไป การเดินทางขนส่งทางน้ าจึงท าให้นักท่องเที่ยว มีความเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ 

ที่สวยงามบริเวณสองข้างทางหรือชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เช่น การชมวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ า หรือ
การชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เป็นต้น   

1.3 ธุรกิจขนส่งทางอากาศ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ขยายตัวได้รวดเร็วมาก เนื่องจากปัจจุบัน 

มีสายการบินต้นทุนต่ าเปิดให้บริการมากมาย และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ดังนั้นธุรกิจขนส่ง 
ทางอากาศ จึงได้รับความนิยมมาก เนื่องจากท าให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น และใช้เวลาใน
การเดินทางน้อย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนยังสถานที่ต่างๆ ได้ทั่วโลก ธุรกิจขนส่งจึงมี
ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส าหรับในประเทศไทยมีสายการบินต่างๆ 
มากมาย เช่น สายการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ นกแอร์ ไทยไลออนแอร์ แอร์เอเชีย วันทูโก เป็นต้น 
และ 10 อันดับสายการบินที่ดีที่สุดในโลก (World's Top 10 Airlines 2015, 2015) คือ 1) กาตาร์ 
แอร์เวย์ (Qatar Airways) 2)  สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) 3) คาเธ่ย์ แปซิฟิค (Cathay 
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Pacific Airways) 4) เตอร์ก ีแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) 5) เอมิเรตส์ (Emirates) 6) เอติฮัด แอร์เวย์ 
(Etihad Airways) 7) ออล นิปปอน แอร์เวย์ (All Nippon Airways) 8) การูดา อินโดนีเซีย (Garuda 
Indonesia) 9) อีวีเอ แอร์ (EVA Air) และ10) แควนตัส แอร์เวย์ (Qantas Airways) 

2. ธุรกิจไมซ์ (MICE Business) คือธุรกิจการประชุม ซึ่งค าว่า MICE ย่อมาจากค าว่า
Meeting หมายถึงการจัดประชุมองค์กร Incentive หมายถึง การจัดน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล
Convention หมายถึง การประชุมนานาชาติ Exhibition หมายถึง การจัดแสดงสินค้า ซึ่งธุรกิจไมซ์
ทั้ง 4 ค านี้ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือเมื่อมีการจัดประชุมองค์กร (Meeting) ก็จะมีการจัด
แสดงสินค้าควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นธุรกิจไมซ์จึงเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจอ่ืน ท าให้เกิดการพัฒนา  

ในด้านเศรษฐกิจ และยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับบุคลากรภายในประเทศอีกด้วย 
3. ธุรกิจนันทนาการ และบันเทิง ในการจัดรายการน าเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ

ธุรกิจนันทนาการ และบันเทิง ซึ่งถ้ามีกิจกรรมนันทนาการในรายการน าเที่ยวแล้ว  จะท าให้ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวมากข้ึน ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจนันทนาการเกิดขึ้นมากมาย เช่น ธุรกิจสวนสนุก ธุรกิจสวนสัตว์
ธุรกิจคอนเสิร์ต ธุรกิจการแสดงหรือการละคร ธุรกิจศูนย์การค้าและภัตตาคาร ธุรกิจสโมสรกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจ้ง ธุรกิจค่ายพักแรม และ ธุรกิจพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี เป็นต้น นอกจากการ 

สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือก
เที่ยวได้ในหลายรูปแบบมากข้ึน 

4. ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ ปัจจุบันผู้คนเริ่มที่จะหันมาสนใจสุขภาพร่างกายมากขึ้น
ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และนับว่าเป็นอีก
หนึ่งธุรกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากในอนาคตข้างหน้า 

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะมีเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีธุรกิจการแพทย์ 
และสุขภาพไว้คอยบริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว นอกจากนั้นภาครัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ในระดับเอเชียในปี 2546 ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวเป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
มนุษย ์จึงท าให้เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว กล่าวคือทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือประโยชน์นั้น ได้แก่ 
การมสีมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาสุขภาพ และความงาม ส าหรับทรัพยากร
มนุษย์นั้น คนไทยมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดทั้งความรู้ความสามารถ 

ในการวิจัยยาเพ่ือรักษาโรคต่างๆ เช่น เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณการอบสมุนไพร การผลิตยา 

รักษาโรคจากสมุนไพร เป็นต้น จึงท าให้ธุรกิจการแพทย์ และสุขภาพ สามารถมีโอกาสที่จะขยายตัวได้
อีกมาก 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า  ธุรกิจ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 1) ธุรกิจคมนาคมขนส่ง เช่น ธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจขนส่งทางน้ า และธุรกิจขนส่งทาง
อากาศ 2) ธุรกิจไมซ์ (MICE Business) MICE ย่อมาจาก Meeting หมายถึงการจัดประชุมองค์กร 
Incentive หมายถึง การจัดน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล Convention หมายถึง การประชุมนานาชาติ 
และ Exhibition หมายถึง การจัดแสดงสินค้า 3) ธุรกิจนันทนาการ และบันเทิง เช่น ธุรกิจสวนสนุก 
ธุรกิจสวนสัตว์ ธุรกิจคอนเสิร์ต ธุรกิจการแสดงหรือการละคร ธุรกิจศูนย์การค้าและภัตตาคาร ธุรกิจ
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สโมสรกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง ธุรกิจค่ายพักแรม และธุรกิจพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี และ 4) ธุรกิจ
การแพทย์และสุขภาพ  
 

สรุป 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจที่ส าคัญคือ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกและธุรกิจอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว จ าเป็นที่จะต้องมีธุรกิจดังกล่าวไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งถ้าหากขาดธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งไป ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นตัวเชื่อมโยง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่
มาจากการใช้บริการของนักท่องเที่ยวในธุรกิจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจประเภทอ่ืนๆ รัฐบาลจึงควรที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจ
ดังกล่าว กระจายไปสู่ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการกระจายรายได้  และสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมั่นคง 
  



บทท่ี 6 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก มีการพัฒนา และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้ม
จ านวนนักท่องเที่ยวมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี หลายประเทศจึงพยายามที่จะเร่งหาแนวทางเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเลือกประเทศของตน ให้เป็นประเทศจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวของโลก 

สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอัตราการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง เกิดการแย่งชิงที่จะเป็นตลาดชั้นน า 

ด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นการหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องส าคัญ 

ที่จะต้องตระหนัก และเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

มีการบริการที่เพียงพอและทันสมัย เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว ทั่วโลก สิ่งส าคัญคือ
หน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว จะต้องร่วมมือกันบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไว้วางใจ เกิดความพึงพอใจ มีความ
ประทับใจ และอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับ 
บทบาทของรัฐบาลกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สถานการณ์
การท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

บทบาทของรัฐบาลกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศท่ัวโลก เนื่องจาก
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงได้ 
กับหลายธุรกิจ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนกระจายไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่
ระดับบนจนถึงระดับล่าง ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหลัก
ระดับต้นๆ ที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ให้การส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผ่านหน่วยงานและองค์กรของรัฐบาลในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถแข่งขัน 

ในระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โดยเนื้อหาในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลกับการ
พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน 3 ด้านหลักท่ีส าคัญ คือ 

1. ด้านการก าหนดแผนและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาลเริ่มชัดเจนขึ้นนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2552 ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (Nation Agenda) และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัด ท ายุทธศาสตร์
แผนงานฟ้ืนฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการก าหนดแผนและนโยบายดังกล่าว
จ าเป็นที่จะต้องมีความเหมาะสม สามารถพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงควบคู่กับบริบทสถานการณ์ของ 
โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ยาก และท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลาหลายปีที่
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รัฐบาลพยายามผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีส่วนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ สิ่งส าคัญที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คือการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการปรับใช้เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
มาโดยตลอด โดยสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ11 มีเนื้อหา
ส าคัญดังนี้  

1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พ .ศ . 2550-2554) ฉบับนี ้
จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ด้วยการน้อมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้สร้างภูมิคุ้มกัน ในการปรับตัวกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง  ด้วยการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาคน และระบบเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ ด้วยการค านึงถึงความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมภิบาลภายในประเทศ  
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยการจัดท าแผนกู้วิกฤต และกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว (พ.ศ. 2552-2555) ขึ้น โดยมีนโยบายที่ส าคัญคือการสร้างคุณค่า และพัฒนาสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลก เน้นการกระจายประโยชน์
ด้านการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเป็นฉบับที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยยังคงมุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
และสร้างความสมดุลในการพัฒนาทุกมิติ ที่ส าคัญคือการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันในการเตรียมความพร้อมแก่คน สังคม และเศรษฐกิจ  
โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ส าหรับประเด็นหลักส าคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญมีดังนี้  

1.2.1. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 

1.2.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
และมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาคตะวันออก  

เฉียงใต ้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
1.2.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน และเมืองชายแดน ด้วยการบูรณาการร่วมกัน 

รวมทั้งมีการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งภาครัฐและภาคธุรกิจจะต้องร่วมมือกัน
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในทุกภาคส่วน ตลอดทั้งยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนด
มาตรฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ  

1.2.4 การส่งเสริมให้ประเทศเป็นรากฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยการปรับปรุง เสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
พัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนกลไกการ
พัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดชายแดนให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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1.2.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญ

กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1.3 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งชาติฉบับนี้ มุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยว การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้ก าลังคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจัดท าแผน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว  

แบบองค์รวมที่สร้างรายได้ และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ก าหนดแผนดังกล่าวกระตุ้น
ให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร มีบทบาทในการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ตลอดทั้งมีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน  

การก าหนดแผน และนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับว่า 

มีความส าคัญมากต่อระบบโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และบริการ เป็นแกนหลักในการสร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว  

เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ดังนั้นการด าเนินการตามแผน และนโยบายดังกล่าวให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยส าคัญ
เนื่องจากจะต้องอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการบริการของ
ประเทศให้เท่าเทียมกับระดับสากล ซึ่งประเด็นหลักของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดังกล่าว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จะเน้นความ
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคในอาเซียนอย่างเป็นระบบ มีโครงข่ายเชื่อมโยงกันภายในประเทศสนับสนุน 

การพัฒนาในพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เช่น การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง–สิงคโปร์ 
การพัฒนาทางหลวงอาเซียน การเชื่อมต่อเส้นทางของไทยกับเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ไทยสามารถยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์กลาง ของการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่าง 

เต็มตัว ทั้งนี้ ในปี 2558 รัฐบาลจึงได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ ที่สอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11  
ที่ส าคัญดังนี้  

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-
2565) ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นส าคัญคือ การเชื่อมต่อการ
เดินทาง และการขนส่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของประตูการ
ขนส่งที่มีศักยภาพ และการปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รวมถึงการ
ยกระดับความคล่องตัวในการเดินทาง และการขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือให้มี
โครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยยุทธศาสตร์นี้ มีแผนในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องการคมนาคม
ขนส่งที่ส าคัญอยู่ 3 ด้านคือ 

2.1.1 ด้านคมนาคมขนส่งทางบก มีแผนโครงการพัฒนาดังนี้ (ภาวินา อัศวมณีกุล 
และ ธัชพล วัฒนาไพศาล, 2558: 19-21)  
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2.1.1.1 การพัฒนารถไฟทางคู่ขนาดทาง 1 เมตร ระยะทาง 2,529 กม . 

เส้นทางชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และเส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
2.1.1.2 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนการเกษตร และการ

ท่องเที่ยว (Royal Coat)  
2.1.1.3 โครงการเร่งรัดก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา สายพัทยา-

มาบตาพุด 
2.1.1.4 โครงการก่อสร้างบูรณะทางหลวงสายหลักระหว่างภาค 
2.1.1.5 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ขนส่งสินค้าทางถนน 
 2.1.2 ด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีแผนโครงการพัฒนาดังนี้ (อรุณี จันทร์แจ่มศรี 
และ เมธี โก้ล่อง, 2558: 29) 

2.1.2.1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 
2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 
และท่าอากาศยานแม่สอด 

2.1.2.2 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง (สร้างสนามบินและอาคารที่พัก
ผู้โดยสาร) 
 2.1.3 ด้านคมนาคมขนส่งทางน้ า มีแผนโครงการพัฒนาดังนี้  (อรุณี จันทร์แจ่ม และ 
ภัทรพร เล้าวงศ,์ 2558: 35) 

2.1.3.1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัด
กระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.1.3.2 โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก จังหวัดสตูล (ปากบารา) 
2.1.3.3 โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลา แห่งที่ 2 
2.1.3.4 โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

(ระยะที่ 1 แลระยะที ่2) 
2.1.3.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G 
2.1.3.6 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environment 

Assessment: SEA) ส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งภาคใต้ 
ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และนักลงทุนในการพัฒนาพ้ืนที่
ของประเทศให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 

3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

การสนับสนุนด้านการตลาดเป็นกลยุทธอย่างหนึ่ง  ที่รัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องให้การส่งเสริมและ
สนับสนุน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (พ.ศ. 2558-
2560) โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
โดยตลาดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญมาจาก 2 ตลาด คือ ตลาดจีน และรัสเซีย โดยยุทธศาสตร์ด้าน
การตลาด มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นคือ 1) ปรับภาพลักษณ์ประเทศไทยภายใต้แบรนด์ 
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Amazing Thailand ยกระดับต าแหน่งทางการตลาด จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย และคุ้มค่า สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 2) ปรับโครงสร้างตลาด โดยขยายฐาน
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง (High Value) และนักท่องเที่ยวระดับกลาง-บน 3) ปรับสมดุลระหว่าง
อุปสงค์อุปทานให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืน  

มุ่งการกระจายจังหวัดท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพรอง และส่งเสริม
การท่องเที่ยวสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีกลยุทธ์การด าเนินงานประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลักดังนี้  

3.1 ปรับภาพลักษณ์ และขยายการรับรู้คุณค่า เน้นย้ าถึงเรื่องราววิถีไทย (Thainess) 
ชักชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวเพ่ือศึกษาในด้านความเป็นไทย เช่น เรื่องราวยิ้มสยาม 
เรื่องราวอาหารไทย เรื่องราวผ้าไทย เป็นต้น 

3.2 สร้างสรรค์ และส่งเสริมสินค้าเชิงคุณค่า โดยการออกแบบและสร้างสรรค์สินค้า และ
กิจกรรมท่องเที่ยวในมุมมองเรียนรู้คุณประโยชน์ของสินค้าไทย เช่น อาหารไทย ผ้าไทย ชุมชน
ท่องเที่ยวสินค้า Premium OTOP ที่พักระดับ 5 ดาว และพ้ืนที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด เป็นต้น 

3.3 ขยายฐานกลุ่มความสนใจพิเศษ ด้วยการส่งเสริมกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว 4 กลุ่มหลัก 
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green Tourism) 
กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness) และกลุ่มคู่รัก (Wedding and Honeymoon) 
เป็นต้น 

3.4 กระตุ้นการใช้จ่ ายกลุ่มตลาดระดับกลาง -บน ส่ง เสริมทั้ งกลุ่มนักท่องเที่ยว 

ที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยว และกลุ่มที่เคยมาเที่ยวแล้ว ด้วยการน าเสนอสินค้า และบริการท่องเที่ยว 

ที่ตอบสนองกับกลุ่มนักนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม เป็นต้น 
3.5 ส่งเสริมจุดขายที่แตกต่างเชื่อมโยง AEC โดยการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว

เชื่อมโยงเมืองชายแดน และกลุ่ม AEC ในลักษณะเส้นทางที่หลากหลาย เน้นให้ประเทศไทยเป็นจุด
เชื่อมโยงทั้งทางบก เรือ และอากาศ และดึงตลาด AEC ให้เที่ยวกันเอง เน้นการเดินทางข้ามพรมแดน
ประเทศเพ่ือนบ้าน จากตลาด กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นรายได้หลักของประเทศยังมาจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ ดังนั้นบทบาทของรัฐบาลกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ได้ในระดับ
ต้นๆ ของโลก ประกอบกับการมีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ดังนั้นเมื่อประเทศมีต้นทุนที่ดี
แล้ว สิ่งที่รัฐบาลจะต้องท าคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลายเป็นสิ่งที่
ช่วยสร้างประโยชน์และสามารถพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนได้ต่อไป โดยเนื้อหาที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่ 3 ด้าน หลักๆ คือ 

1) ด้านการก าหนดแผนและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2) ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และ 3) ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการตลาดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
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การวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว 
 

การหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก เนื่องจาก
สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก และความต้องการของนักท่องเที่ยว มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ เพ่ือที่จะน ามาวิเคราะห์ก าหนดประเด็นปัญหา และ
หาแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างเหมาะสมซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์สถานการณก์ารท่องเที่ยวโดยมีสาระส าคัญคือ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว (SWOT Analysis) ก่อนที่จะมีแนวทางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งพบว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้รู้เท่าทันสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องมี "เครื่องมือ" 
ช่วยในการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นจึงเห็นว่ากระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) เพ่ือช่วยในการหาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศมี
เนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 

1.1 จุดแข็ง (Strength) คือปัจจัยภายในที่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวมีดังนี้ 
1.1.1 ต้นทุนด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย เช่น น้ าตก ภูเขา ถ้ า 

ทะเล ผลไม้ ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือจุดขายที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวมากที่สุด 
1.1.2 ต้นทุนด้านวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม และเป็นเอกลักษณ์ เช่น ประเพณี

ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องคนไทย ที่ท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจและอยากท่ีจะมาชื่นชม 

1.1.3 ความเป็นมิตรของคนไทย คนไทยมีลักษณะอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความเป็น
เอกลักษณ์ด้วยร้อยยิ้มและความเป็นมิตร จนท าให้ต่างชาติขนาดนามว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม” 
จนโด่งดังไปทั่วโลก 

1.1.4 ประเทศไทยมีอาหารที่หลากหลาย และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ
อาหารส่วนใหญ่ท ามาจากสมุนไพร จึงท าให้รสชาติของอาหารมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น 

ต้มย ากุ้ง ต้มข่าไก่ ลาบ ส้มต า แกงเลียง ผัดไท ผัดกระเพราะ เป็นต้น นอกจากนั้นอาหารไทยยังมี
ความหลากหลาย ซึ่งมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค และฤดูกาลต่างๆ ของประเทศ 

1.1.5 การแก้ไขกฎระเบียบข้อยกเว้นบางอย่าง ที่อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
มากขึ้น เช่น การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) การอนุญาต
รถที่น าเข้ามาขับขี่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพ่ือรองรับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยว  

1.1.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น 

การด าเนินโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด เป็นต้น 
1.1.7 มีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้านการ

ท่องเที่ยว เช่น การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค การบริการอ่ืนๆ เป็นต้น 
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1.1.8 ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเป็น

ประตูสู่ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งมีความเหมาะสมที่ภูมิภาคอ่ืน จะเข้ามาร่วมมือในการลงทุน
ด้วย 

1.2 จุดอ่อน (Weakness) คือปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมีดังนี้ 
1.2.1 ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวในบางแห่ง เนื่องจากขาดการดูแลรักษา 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.2.2 ภาพลักษ์ด้านลบเรื่องความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบหลอกลวง

นักท่องเที่ยว อาชญากรรมต่างๆ สินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ ปัญหาโสเภณี และการค้ามนุษย์ 
1.2.3 ขาดแคลนบุคลากรด้านการบริการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ

มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
1.2.4 ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เป็นต้น ซึ่งบางพ้ืนที่ในชุมชนยังขาดเงินทุนในการสนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ เพียงพอ สาเหตุมาจากการเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ขาดการสนับสนุน 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ด้านงบประมาณเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนในการด าเนินการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

1.2.5 ปัญหาธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ทัวร์ศูนย์เหรียญ 
บริษัททัวร์ และมัคคุเทศก์เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะ
มีการตรวจสอบ และเพ่ิมบทลงโทษให้มากขึ้น 

1.2.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาด
ย่อมซ่ึงขาดเครือข่ายในการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน  

1.3 โอกาส (Opportunity) คือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวมีดังนี้ 
1.3.1 เศรษฐกิจโลกค่อยๆ ฟ้ืนตัวและดีขึ้นตามล าดับ ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยว BRIC 

(บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) เพ่ิมมากข้ึน 

1.3.2 การเพ่ิมจ านวนเส้นทางการบินในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น เมืองรอง
ของประเทศจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น 

1.3.3 นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น ท าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีโอกาส
ขยายตัวมากข้ึน 

1.3.4 การเปิดอนุภูมิภาคท าให้เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เกิดการ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวมากข้ึน 

1.3.5 ต่างประเทศมีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยว 

มีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนมากขึ้น 
1.3.6 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น 

1.4 อุปสรรค (Threat) คือปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวดังนี้ 
1.4.1 การก่อการร้ายระหว่างประเทศยังคงมีปัญหาอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก ส่งผล

ให้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางน้อยลง 
1.4.2 ภัยธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศของโลก รวมถึงภัยจาก

โรคระบาดต่างๆ 
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1.4.3 การแข่งขันและแย่งชิงตลาดการท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น  

  1.4.4 ปัญหาค่า เงินที่มีการผันผวนในต่างประเทศ  ส่ งผลต่อการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ เช่น ปัญหาค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลง อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทาง  
ของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ เป็นต้น 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยใช้ (SWOT Analysis) 
ท าให้ทราบสภาพปัญหาของสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จะเป็นตัวก าหนดให้สามารถหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวดังกล่าวพบว่า จุดแข็ง 
(Strength) คือต้นทุนด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ตลอดทั้งความเป็นมิตรของคนไทย การมีอาหารที่หลากหลายมีความโดดเด่น 

เป็นเอกลักษณ์ ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบกับประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ จุดอ่อน (Weakness) คือความเสื่อมโทรมของ 
แหล่งท่องเที่ยว เรื่องความปลอดภัย รวมถึงการขาดแคลนบุคลากร ด้านการบริการการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ตลอดไปถึงขาดการสร้างเครือข่ายเพ่ือรวมกลุ่มในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว โอกาส (Opportunity) คือเศรษฐกิจโลกก าลังฟ้ืนตัว มีการเพ่ิมจ านวนเส้นทาง
การบินในประเทศและระหว่างประเทศ และการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และอุปสรรค (Threat) คือการก่อการร้ายระหว่างประเทศภัยธรรมชาติและโรคระบาดต่างๆ ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวมีการเดินทางน้อยลง การแข่งขันและแย่งชิงตลาดการท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ปัญหาค่าเงินที่มีการผันผวนในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศ 

 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

  
เมื่อท าการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) แล้วพบว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีทั้งจุด

แข็งที่พร้อมจะพัฒนาอยู่มาก จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไข โอกาสในการวางแผนและบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม และอุปสรรคที่ต้องเตรียมรับมือ หากพิจารณาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว ท าให้
ทราบถึงปัจจัยบวกที่ส าคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นก็คือ ต้นทุนทางด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่มีความส าคัญ เป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยว และเป็นสิ่งดึงดูดใจท า
ให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่าแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง 

ถูกท าลายไปมากจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้เกิดความเหมาะสม
อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายการด าเนินการ ก าลังจะก้าวไปสู่ช่วงภาวะ
ถดถอย และก าลังเผชิญกับการลดลงของผลผลิตทางทรัพยากรการท่องเที่ยว จึงควรที่จะต้องมีการ
พัฒนาสินค้าหรือพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความสมดุล เกิดความยั่งยืนและเกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวดังกล่าว จึงได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ 7 ประการ ดังนี้  
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1. การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ ยว  พ้ืนที่ 

แหล่งท่องเที่ยวบางพ้ืนที่จ าเป็นที่จะต้องควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว เนื่องจากถ้ามีจ านวน
นักท่องเที่ยวมากเกินไป ก็จะเกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศ ท าให้เกิดการ
เสียความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้มีความ
เหมาะสมต่อพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่นในประเทศภูฏาน รัฐบาลได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นบางเขต
เท่านั้น ไม่ได้เปิดประเทศทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
แบบยั่งยืน มากกว่าเน้นรายได้ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนได้ 

2. การออกกฎระเบียบควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยง
ต่อการถูกท าลายได้ง่าย การออกกฎระเบียบควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวคือ การช่วยให้แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงในการถูกท าลายได้รับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ให้สามารถคงสภาพได้อย่าง
สมดุลและยั่งยืน ตัวอย่างเช่นในประเทศคอสตาริกา รัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ามรุกล้ าเขตพ้ืนที่ป่า
สงวนเพ่ือคุ้มครองสัตว์ป่าและเขตชุมชนพ้ืนเมือง ตลอดทั้งมีการควบคุมขนาดความสูง  และจ านวน
ห้องพักของโรงแรม และการควบคุมระบบก าจัดขยะ และบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม และบดบังทัศนียภาพ ดังนั้นการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวด้วยการออกกฎระเบียบ
และมีบทลงโทษที่มีความชัดเจน และเข้มงวดจึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกท าลาย เช่น แหล่งอนุรักษ์
ปะการัง สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ อุทยานแห่งชาติ พันธุ์ไม้หายาก เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน เป็นต้น 

 3. การร่วมมือกันทุกภาคส่วน ในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจ าเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ โดยมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมกัน มุ่งเน้น
การติดต่อประสานงาน และเชื่อมโยงแบบภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
และประชาชน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การร่วมมือทุกภาคส่วนควรมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และคนในชุมชนได้อย่างเข้าใจ 

4. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและได้รับประสบการณ์โดยตรง
ร่วมกับคนในชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
นอกจากช่วยดึงดูดให้แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้ว  กิจกรรมดังกล่าวจะต้องจัดให้มี
ความสร้างสรรค์ โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในตัว เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวร่วมกับคนในท้องถิ่น ตลอดถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการปกป้อง หวงแหน เกิดจิตส านึกมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

5. การสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิด เป็นการจัดการองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในรูปแบบข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว หรือข้อมูลที่ได้รับมา
จากประสบการณ์สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติอย่างเหมาะสมควบคู่กับ
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การพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ออกไปสู่ชุมชน สังคม หน่วยงาน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น 

ยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งที่เริ่มมาจากรากฐานหลักที่ส าคัญ คือการบริหารจัดการแนวคิดร่วมกันโดย
เริ่มจากการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชน อันจะท าให้เกิดความยั่งยืนในระดับรากฐานได้อย่างมั่นคง  

6. การศึกษาและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การศึกษา
ดังกล่าวเป็นการศึกษางานวิจัยที่มีกระบวนการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จนถึงการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนน้อยที่สุด ทั้งยังมีการประเมินและ
ตรวจสอบติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุง
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวสามารถช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
7. การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากร  เป็นการพัฒนาบุคคลในระดับ

พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถ ความช านาญในแต่ละสมรรถนะ ซึ่งขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย ทักษะ ความสามารถ การประยุกต์ใช้
ทักษะ ความช านาญในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันขีดสมรรถนะคือ ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ตลอดจนความสามารถในการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
บริการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ส่งผลให้ระดับ 

การบริการมมีาตรฐาน และมีคุณภาพสามารถเท่าเทียมในระดับสากลได้ 
จากแนวคิดทั้ง 7 ประการข้างต้น เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
ทั้ งนี้สิ่ งส าคัญคือ ต้องค านึงถึงการพัฒนาที่ เกิดผลกระทบน้อยที่สุด  ก่อให้ เกิดความสมดุล 

ต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส าหรับวิธีการในการด าเนินงาน 

เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนั้น ก่อนที่จะศึกษาวิธีการดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องทราบ
ความหมายของค าจ ากัดความต่อไปนี้ เพ่ือใช้ประกอบในการแปรความจากรูปภาพที่ 6.1 (การสร้าง
ความสมดุลของแหล่งท่องเที่ยวสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน) 

1. การสร้างองค์ความรู้ เป็นการให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ตรง
หรือลงมือปฏิบัติ หรือความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดถึงเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งความรู้ 
ในด้านอ่ืนๆ เช่น ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆ ความรู้เรื่องการตลาด การบริหารจัดการ  

เป็นต้น 
2. การปลูกจิตส านึก คือการท าให้นักท่องเที่ยวรวมถึงคนในท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่ง

ท่องเที่ยว ตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกิดจิตส านึก ตระหนัก รักและหวงแหน รวมถึง
การให้ความส าคัญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
นอกจากนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ท าให้สังคม และชุมชน 

น่าอยู่โดยการเข้าไปท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปลูกจิตส านึกในการรัก และหวงแหนทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืน 
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3. การดูแลรักษาและอนุรักษ์ คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

กล่าวคือการใช้ให้น้อยแต่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาการใช้ให้ยาวนานและ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด ดังนั้นการดูแลรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการ
อนุรักษ์ดังกล่าวสามารถท าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส าหรับการอนุรักษ์ทางตรงคือ การใช้อย่าง
ประหยัด การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก การบูรณาการซ่อมแซม การบ าบัดและการฟ้ืนฟู การใช้สิ่งอ่ืน
ทดแทน และการเฝ้าระวังและป้องกัน ต่อมาคือการอนุรักษ์ทางอ้อมคือ การพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชนโดยการให้ความรู้ การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การส่งเสริมการศึกษาวิจัยหรือค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยี และ  

การก าหนดนโยบายและแนวทางของรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ คือการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา 

และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ จะต้องมีการกระจายอ านาจ และ 

มีระบบติดตามผลและตรวจสอบได้ สิ่งส าคัญคือการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องมุ่งสู่ผลประโยชน์
ของคนในชุมชนเป็นหลัก โดยสามารถก าหนดให้ผู้น าของชมชน  เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม 

การด าเนินงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ในการท างานจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่าย 
ตลอดถึงการท างานที่รวดเร็ว มีการรวบรวมข้อมูลที่ดี มีเหตุผล และสามารถเชื่อถือได้ ตลอดทั้งอาศัย
การท างานเป็นทีม 

5. การสร้างความสมดุลและความยั่งยืน  คือการพัฒนาโดยการบริหารจัดการให้เกิด 

ความยั่งยืน ที่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด กล่าวคือเป็นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาในสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ของคนในท้องถิ่นด้วยความสัมพันธ์กันตามหลัก และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเข้าใจ 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งที่ได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์จากการ
บริหารจัดการในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินการ
บริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล เป็นต้น 

7. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม คือหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน
รวมถึงภาคประชาสังคม ที่สนับสนุนส่งเสริมหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลอดทั้งพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

8. ทุนทางทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น
และไม่ได้สร้างขึ้น รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน 

 ซึ่งต้นทุนทางทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะถือเป็นต้นทุนที่มีผล
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากต้นทุนดังกล่าวถูกท าลายอาจส่งผลกระทบต่อระบบ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศตามมา ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้อง
รักษา และอนุรักษ์ต้นทุนทางทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 

เมื่อทราบค าจ ากัดความข้างต้นแล้ว ต่อไปเป็นการแสดงการสร้างความสมดุลของแหล่ง
ท่องเที่ยวสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ตามแผนผังดังรูปภาพที่ 6.1 ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 6.1 การสร้างความสมดุลของแหล่งท่องเที่ยวสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
ที่มา: ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ (2560) 

 
จากรูปภาพที่ 6.1 การสร้างความสมดุลของแหล่งท่องเที่ยวสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

ได้อธิบายถึงเงื่อนไขปัจจัยในการน าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ ท าให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงการส่งผลทางตรงเริ่มจากกระบวนการสร้างองค์ความรู้ โดยการปลูกจิตส านึก 
ด้วยการบริหารจัดการ ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ กระบวนการเหล่านี้ท าให้เกิดการสร้าง 
ความสมดุลของแหล่งท่องเที่ยวได้โดยตรง เมื่อมีการปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวแล้ว ก็จะท าให้ 
เกิดประโยชน์ทางอ้อมต่อต้นทุนทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันเมื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้เกิดกับ
แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ การร่วมมือกันในทุกฝ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีความรักและหวงแหน
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  โดยการประสานในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

บนรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการด าเนินงานในลักษณะปลูกจิตส านึก การดูแลรักษา  
การอนุรักษ์ ตลอดถึงการจัดการที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ในระดับต่างๆ รวมทั้งภาค
ประชาสังคมในการสร้างความสมดุลของต้นทุนทางทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่ตามมาคือท าให้เกิด
การพัฒนาในระดับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดถึงเป็นการพัฒนาประเทศชาติ
อย่างยั่งยืนต่อไป 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย 

สิ่งส าคัญ 7 ประการคือ 1) การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
2) การออกกฎระเบียบควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่อการถูก
ท าลายได้ง่าย 3) การร่วมมือกันทุกภาคส่วน 4) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

 

 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                                    
  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ 

          ภาคประชาสังคม 

 การสร้างความสมดุล
และความย่ังยืน 

ทุนทางทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว 

ผลพลอยได้ การพัฒนาและขยายผลการท่องเที่ยวของภาครัฐ และเอกชน 

สร้างความรู้ ปลูกจิตส านึก 
การดูแลรักษา 

/อนุรักษ์ 

การสร้างความสมดุลของแหล่งท่องเที่ยวสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

การจัดการ 
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และได้รับประสบการณ์โดยตรงร่วมกับคนในชุมชน  5) การสร้างเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่แนวคิด  
6) การศึกษาและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ7) การพัฒนาสมรรถนะ
ขีดความสามารถของบุคลากร นอกจากนั้นยังมีการสร้างความสมดุลของแหล่งท่องเที่ยวสู่การบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนได้ ด้วยการ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการและร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกฝ่าย และค านึงถึงการสร้างความ
สมดุลของต้นทุนทางทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว 
 

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ าเป็นต้องมีหน่วยงานและองค์กรด้านการท่องเที่ยว

เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริมตลอดถึงการประสานงาน และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ
เพ่ือให้สามารถบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงาน
และองค์กรค์ต่างๆ เข้ามาประสานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
โดยในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยวภาครัฐบาล หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยว
ภาคเอกชน และหน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

1. หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยวภาครัฐบาล หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยว
ภาครัฐบาลที่ส าคัญมีดังนี้  

1.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sport) (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
หมวด 5 ตามมาตรา 14 ก าหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬานันทนาการ
และราชการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ให้อ านาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีส่วน
ราชการตามมาตรา 15 ดังต่อไปนี้ 1) ส านักงานรัฐมนตรี 2) ส านักงานปลัดกระทรวง 3) ส านักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และ 4) ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีวิสัยทัศน์คือ “มุ่งพัฒนา
และบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ” นอกจากนั้นยังมีพันธกิจที่ส าคัญดังนี้ 

1.1.2 จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ เ พ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ 
1.1.3 ก าหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของทุก

ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และน า นโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล 
1.1.4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่จ าเป็น ทั้งในด้านบุคลากร

โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัย สนับสนุนอื่นๆ ที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน 
1.1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และเพ่ือการให้บริการ

ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวและกีฬา 
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1.1.6 สร้างให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และกีฬา ในแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่มีความเก่ียวข้อง 
1.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand: TAT) อยู่ใน

สังกัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 3) อ านวยความสะดวก และความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว 4) ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความเป็นมิตรระหว่างประชาชนและระหว่างประทศ
และ 5) ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2560-2564 ดังนี้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) 

1.2.1 วิสัยทัศน์ คือ “ททท. เป็นผู้น าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน” โดยวิสัยทัศน์สะท้อนถึง 
ความมุ่งหมายของ ททท. ในการเป็นผู้น าที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยนึกถึง และเลือกมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และ
ผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนภายในปี 2564 

1.2.2 พันธกิจที่ส าคัญคือ 
1.2.2.1 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือเน้นคุณค่าการท่องเที่ยว

ของประเทศไทย 
1.2.2.2 ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เพ่ือสร้างความพึงพอใจ แก่นักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพ่ิม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน 
1.2.2.3 พัฒนาข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 
1.2.2.4 พัฒนาให้ ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) ด้านตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
1.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police) ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยวที่ส าคัญอยู่ 3 หน่วยงานดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 299-300) 
1.3.1 กองตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเดิน

ทางเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักรของบุคคล และพาหนะรวมทั้งควบคุมดูแลคนต่างด้าวที่เข้า
มาอยู่ในราชอาณาจักร ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ ณ จุดเข้า -ออกประเทศ เช่น ท่าอากาศยาน
กรุงเทพฯ และด่านตรวจคนเข้าเมืองตามจังหวัดชายแดน เป็นต้น เพ่ือท าหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทาง
(Passport) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว ว่าเป็นเอกสารหรือหนังสือเดินทาง 

ที่ถูกต้องและสมบูรณ์อยู่ รวมทั้งผ่านการตรวจตรา (VISA) จากสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศ
มาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นกรณีพิเศษ โดยประสานงานกับกองหนังสือเดินทาง
กระทรวงการต่างประเทศ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

1.3.2 กองก ากับการ 8 กองปราบปราม หรือที่ เรียกกันว่า ต ารวจท่องเที่ยว 

เป็นหน่วยงานราชการ มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว (ศอ.นท.) ตั้งขึ้นเมื่อ
พ .ศ . 2519 ในสังกัดของกองบังคับการกองปราบปราม ท าหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน และ
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ลาดตระเวนตรวจตราให้ความคุ้มครองรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในย่านชุมชน และ  

แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความนิยมของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้  
ปี พ.ศ. 2523 เป็นปีท่องเที่ยวไทย และมอบหมายภาระกิจการคุ้มครองรักษาความปลอดภัย 

แก่นักนักท่องเที่ยว ให้กรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทยรับไปด าเนินการอย่างจริงจังทั่วราชอาณาจักร
กรมต ารวจจึงปรับปรุง (ศอ.นท.) เป็นหน่วยต ารวจเฉพาะกิจการท่องเที่ยว (ฉก.ทท.) ท าหน้าที่
ประสานงานป้อนข้อมูลให้แก่ฝ่ายคุ้มครองนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งต ารวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานถาวรระดับกองก ากับการ 8 สังกัด 

กองบังคับการปราบปรามตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย 

ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2525 ต่อมากรมต ารวจก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งกองก ากับการ 
8 ก็เปลี่ยนสังกัดมาเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  

1.3.2.1 อ านวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 

1.3.2.2 ป้องกัน และปราบปรามแก้ไข และลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 

กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
1.3.2.3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาล 

1.3.3 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือเรียกชื่อย่อว่า ศช.ทท. เป็นหน่วยงานที่เกิด
จากการประสานงานระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมต ารวจ
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุยายน 2525 ณ ที่ท าการของ ททท. โดยมีรองผู้ว่าการฝ่ายการตลาดของ ททท. 
เป็นผู้อ านวยการศูนย์ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการอ านวยความสะดวกในการรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนในปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของนักท่องเที่ยว การให้บริการของ ศช.ทท. เป็นการแบ่งเบา
ภาระของต ารวจเจ้าของท้องที่ โดยอาศัยหลักการความร่วมมือประสานงานซึ่งกันและกัน โดย ศช.ทท. 
จะรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และท าการสอบสวนเบื้องต้นแล้วส่งให้สถานีต ารวจนครบาลเจ้าของท้องที่
ด าเนินการต่อไป แต่ถ้าหากเป็นคดีส าคัญเร่งด่วนฝ่ายปฏิบัติการของ ศช .ทท. ก็จะด าเนินการเอง 
ในฐานะสังกัดกองปราบปราม 

 2. หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยวภาคเอกชน หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยว
ภาคเอกชน ที่ส าคัญมีดังนี้  

2.1 สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents: ATTA) สมาคม
ไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Association of Thai Travel Agents” และ
มีชื่อย่อว่า “ATTA” เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลก าไร ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์  
ที่ส าคัญดังนี ้(สมบัติ กาญจนกิจ, 2557: 303-304) 

2.1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
2.1.2 ท าการวิจัยเกี่ยวกับประกอบวิสาหกิจแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ 

ทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเก่ียวกับวิสาหกิจการท่องเที่ยว  
2.1.3 เ พ่ือคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก ตลอดจน

ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
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2.1.4 เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและรัฐบาล ในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย 
2.1.5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความปรารถนาที่จะท่องเที่ยว 
2.1.6 ท าความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพ่ือให้

การประกอบวิสาหกิจการท่องเที่ยวได้ด าเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
2.1.7 เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันในการประกอบวิสาหกิจการท่องเที่ยว โดยไม่ผิด

กฎหมายความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน และมารยาททางการค้า 
2.1.8 เ พ่ือแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ รวมทั้งการเจรจาท าความตกลงกับ

บุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
2.1.9 ส่งเสริมบริการท่องเที่ยวของสมาชิกให้ เข้ามาตรฐาน และปรับปรุง 

การท่องเที่ยวให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
2.1.10 ไม่ด าเนินการในทางการค้า หรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น 

2.2 สมาคมมั คคุ เ ทศก์ อ า ชี พ แห่ ง ปร ะ เทศ ไทย  (Professional Tourist Guide 
Association of Thailand) สมาคมมัคคุ เทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการ
ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในทุกด้านระหว่างสมาชิก
และระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้อยู่ในวิชาชีพมัคคุเทศก์ในด้านต่างๆ  

โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ (สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, 2559) 
2.2.1 เพ่ือเป็นองค์กรในการด าเนินการคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรม

ตลอดจนการสร้างสรรค์ ธ ารงไว้ซึ่ง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของมัคคุเทศก์ 
2.2.2 ยกระดับมาตรฐาน และส่งเสริมวิทยะฐานะแห่งอาชีพมัคคุเทศก์ และมุ่งเน้น

ให้ค านึงถึงจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
2.2.3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ธรรมเนียมจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์

แห่งชาติ และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.2.4 เพ่ือส่งเสริมงานมัคคุเทศก์ให้เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะเป็น

การเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณแห่งอาชีพมัคคุเทศก์ 
2.2.5 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ข่าวสาร 
2.2.6 จัดสวัสดิการระหว่างสมาชิก 
2.2.7 ส่งเสริมสามัคคีธรรมและภราดรภาพ รวมทั้งเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ

และประสานงานกับสมาชิกและองค์กรอ่ืน เพ่ือด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือสังคม  

ในส่วนรวม 
2.2.8 บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งการส่งเสริมการกีฬา และสาระบันเทิง 
2.2.9 เพ่ือด าเนินการอ่ืนๆ อันจะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้

ข้างต้นนี้ 
2.3 สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotel Association: THA) สมาคมโรงแรมไทยก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยคณะผู้บริหารโรงแรมและ เจ้าของโรงแรมได้ร่วมกันขออนุญาตจัดตั้งขึ้น 

โดยในขณะนั้นเรียกว่า “สมาคมโรงแรมเพ่ือนักทัศนาจรแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(สมาคมโรงแรมไทย, 2559) 
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2.3.1 ส่งเสริมความสามัคคีและอุปการะซึ่ งกันและกันในเรื่องที่ เกี่ ยวกับ

อุตสาหกรรมโรงแรม และของสมาชิก 
2.3.2 ส่งเสริมการทัศนาจรในประเทศไทย โดยขอรับความร่วมมือจากองค์การ

ท่องเที่ยวของรัฐบาลและองค์การทัศนาจรในประเทศอ่ืน 
2.3.3 ส่งเสริมความรู้และการประสานงานระหว่างสมาชิกทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ

การเมืองมีส านักงาน ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคม
โรงแรมไทย” จนกระท่ังทุกวันนี้ และมีวัตถุประสงค์ของสมาชิกดังนี้ 

2.3.3.1 ส่งสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2.3.3.2 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกทั้งหลาย 

ของสมาคมฯ 
2.3.3.3 สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ 

รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ 

ของสมาชิก 
2.3.3.4 ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
2.3.3.5 คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
2.3.3.6 ร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เช่นองค์การ 

สมาคม บริษัท คณะบุคคล หรือบุคคลใด เมื่อสมาคมฯ เห็นว่าการร่วมมือดังกล่าวเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกในการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 

2.3.3.7 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดจน
ข่าวสารอันเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2.3.3.8 ด าเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนาในงานด้านวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2.3.3.9 ด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือเสริมสร้าง หรือเพ่ิมพูนผลประโยชน์ให้แก่
สมาชิก 

2.3.3.10 ชี้แจงและเสนอแนะให้รัฐบาลได้เข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหา
ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ อันมีต่อธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2.3.3.11 ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการท าธุรกิจโรงแรมให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ 

2.3.3.12 ท าความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้น 

การปฏิบัติเพ่ือให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิก ได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
2.3.3.13 ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับ

บุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ 
2.2.2.14 จัดให้มีการส่งเสริมการขายทั้งในและนอกประเทศ 
2.2.2.15 ร่วมกระท ากิจการหรือบริจาคเพ่ือการกุศล เพ่ือสาธารณะ

ประโยชน์หรือเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
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3. หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศที่ส าคัญมีดังนี้ (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2558: 321-323) 
3.1 องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ททท. เป็นสมาชิก

ประเภทสามัญ (Full Member) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การนี้คือการรับความรู้
ทางด้านวิชาการใหม่ๆ ผลการวิเคราะห์วิจัย รายงานการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของ
โลกแหล่งเงินทุนพัฒนาการท่องเที่ยว และความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาบุ คลากรทางการ
ท่องเที่ยว 

3.2 คณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการค้า และการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Sub-Committee on Trade and Tourism) เป็นหน่วยงานที่ร่วมกัน
ด าเนินการรวมพลังด้านการตลาด ปรับปรุงพิธีการด้านการเข้าเมือง พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
และการศึกษาวิจัยข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่สมาชิก 

3.3 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเอเชียตะวันออก (East Asia Travel Association: 
EATA) เป็นสมาคมของประเทศที่อยู่ในเส้นทางบินตะวันออกไกล ที่มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวจากส่วนอ่ืนๆ ของโลกมาเยือนประเทศสมาชิกประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
ตลาดซึ่งมีการจัดงานส่งเสริมการขายร่วมกัน จัดท าอุปกรณ์เผยแพร่โฆษณาร่วมกัน เป็นต้น 

3.4 สมาคมส่ ง เสริมการท่ อง เที่ ยวภูมิภ าคเอเชี ยแปซิ ฟิก  (Pacific Asia Travel 
Association: PATA) ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นองค์กรท่องเที่ยวของรัฐ สายการบินโรงแรม บริษัท
น าเที่ยว ร้านอาหาร บริษัทโฆษณา สื่อมวลชน บริษัทวิจัยด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวอ่ืนๆ รวมจ านวนสมาชิกกว่า 2,000 ราย สมาคมนี้ มีการจัดประชุมสมาชิกทั้งหมดเป็น
ประจ าปี เพ่ือให้สมาชิกมีส่ วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ และกิจกรรมของสมาคม 

โดยประเทศสมาชิกผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ประโยชน์ที่ได้รับมีทั้งด้านวิชาการในโครงการพัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวและทางด้าน
การตลาดในกิจกรรมการส่งเสริมการขายร่วมกัน ซึ่งมีผลตอบแทนสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย 

3.5 SKAL Club เป็นสมาคมนานาชาติของกลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ที่ช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีในหมู่สมาชิกท่ัวโลก ประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของการส่งเสริมการขาย 

3.6 สมาคมผู้บริหารแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Association Executive: 
ASAE) เป็นสมาคมของบุคคลระดับบริหารในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมสมรรถภาพ
การบริหารงาน ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางด้านเทคนิคใหม่ๆ ในการบริหารงานแล้ว ยังเป็น
โอกาสที่จะส่งเสริมให้มีการจัดการประชุม วิชาชีพต่างๆ ในประเทศไทยให้มากขึ้นด้วย 

3.7 สมาคมบริษัทน าเที่ยวแห่งอมเริกา (American Society of Travel Agents: ASTA) 
เป็นสมาคมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกประกอบด้วยบริษัทน าเที่ยว  

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา บริษัทขนส่งทางอากาศ ทางเรือ โรงแรม และองค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจ านวนกว่า 10,000 ราย ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับก็คือ ข่าวสาร
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในตลาดส าคัญ มาตรฐานและมาตรการ
บริการที่ทันสมัย การร่วมขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้ง  

การประสานงานกับธุรกิจท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา 
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3.8 สหพันธ์สมาคมบริษัทน าเที่ยวนานาชาติ (Universal Federation of Travel Agents 

Association: UFTAA) เป็นสมาคมระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วย สมาคม บริษัทน าเที่ยว สมาคม
โรงแรม สมาคมภัตตาคาร สมาคมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอ่ืนๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ด าเนินการเพื่อประสานงานระหว่างสาขาอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้ข่าวสารความรู้
ให้ค าแนะน าทางวิชาการ รวมทั้งศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3.9 สมาคมส่ ง เสริมการประชุมระหว่างประเทศ (International Congress and 
Convention Association: ICCA) และสมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศภาคพ้ืนเอเชีย 
และแปซิฟิก (ICCA Asia/Pacific Chapter) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก และบริการในการจัดประชุม การจัดที่พัก ห้องประชุมในขนาดต่างๆ 
และก าหนดการจัดการประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการหาลู่ทางชักจูงให้มีการจัด
ประชุมในประเทศไทย 

3.10 สหภาพสมาคมสากล (Union of International Association: UIA) เป็นสมาคม
ของหน่วยงาน องค์กร ส านักงาน ศูนย์ บริษัทจัดการประชุม โรงแรม สายการบินและบริษัทน าเที่ยว 
ท าหน้าที่ศึกษาวิจัยแนะน าการจัดการประชุมในรูปแบบและขนาดต่างๆ รวบรวมและเผยแพร่สถิติ  
การจัดประชุมรวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมมือ 

ในการจัดการประชุม 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วยดังนี้ 1) หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยวภาครัฐบาล ได้แก่ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2) หน่วยงานและองค์กร
การท่องเที่ยวภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
สมาคมโรงแรมไทย และ 3) หน่วยงานและองค์กรการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การการ
ท่องเที่ยวโลก คณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการค้า และการ
ท่องเที่ยวอาเซียน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเอเชียตะวันออก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นสมาคมนานาชาติของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมผู้บริหารแห่ง
สหรัฐอเมริกา สมาคมบริษัทน าเที่ยวแห่งอเมริกา สหพันธ์สมาคมบริษัทน าเที่ยวนานาชาติ สมาคม
ส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ และสมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศภาคพ้ืนเอเชีย 
และแปซิฟิก และสหภาพสมาคมสากล 
 

สรุป 

  

รัฐบาลมีบทบาทส าคัญในการก าหนดแผนและนโยบายต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว การสนับสนุนทางด้าน
การตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ 
นอกจากนั้นประเทศไทย ยังมีจุดแข็งทางด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นปัจจัยส าคัญ 

ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว และนักลงทุนให้เข้ามาในประเทศมากขึ้น ทั้งยังเป็นต้นทุนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
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นั้น จะต้องมีการร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่ว่ าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดถึงประชาชน  
ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันอย่างบูรณาการ และควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยให้เกิดความสมดุล 

ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบอย่างน้อยที่สุด เพ่ือให้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ นับว่ามีส่วนส าคัญในการสนับสนุน 
ติดต่อประสานงาน รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานดังกล่าวจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศด้วยเช่นกัน 

 



บทท่ี 7 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 

 
ปัจจุบันการท่องเทีย่วในภูมิภาคอาเซียนก าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากตลาดเกิดใหม่ อย่างเช่นประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย เกาหลีใต้
เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีจุดดึงดูดใจที่ส าคัญคือทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่น่าจับตามองประเทศหนึ่งคือ ประเทศเวียดนาม ด้วยนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง  ตลอดจนการมีศักยภาพทางด้าน 

การท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น จึงท าใหเ้วียดนามมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก และ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ประกอบกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีการพัฒนาอย่าง 
ก้าวกระโดด แม้ว่ าจะเจอปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา 

แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามยังสามารถที่จะเติบโตได้อีกมาก ขณะเดียวกันจ านวน
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนที่มาเยือนประเทศไทยมากที่สุดคือประเทศมาเลเซีย รองลงมาคือ
ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตามล าดับ คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นการศึกษา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับ องค์ประกอบ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศ
เวียดนาม สถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม และข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 

 

องค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 
 

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือสิ่งส าคัญในการท าให้อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับข้อแตกต่างระหว่าง
องค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยและเวียดนามนั้น  มีข้อแตกต่างไม่มากนัก 
เนื่องจากเป็นการศึกษาในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เหมือนกัน เช่น ศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เป็นต้น แต่จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการ ตลอดถึงบริบทด้านการท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือให้ เข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวมากขึ้น ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ 

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามดังนี้ 
1. นักท่องเที่ยว หมายถึงคนที่เดินทางไปเที่ยว หรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันไปเที่ยว ยกเว้นกรณี

ไปเรียน ไปท างาน หรือไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ในสถานที่ที่ไปถึง  โดยการศึกษาเรื่อง
นักท่องเที่ยวมีหัวข้อที่ส าคัญคือ  

1.1 ลักษณะของนักท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
1.1.1 แบ่งตามลักษณะของผู้มาเยือน โดยลักษณะของผู้มาเยื่อนประกอบด้วย
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1.1.1.1 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง คนเวียดนามหรือ คน
ต่างประเทศท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศเวียดนาม และเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม 

1.1.1.2 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง คนต่างประเทศ หรือคนเวียดนาม
ที่มีถ่ินฐานอยู่ต่างประเทศแล้วเข้ามาเที่ยวในประเทศเวียดนาม หรือคนเวียดนาม หรือคนต่างประเทศ
ที่มีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศเวียดนามเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 

1.1.2 แบ่งตามความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถแบง่ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1.1.2.1 นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยบริษัทท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวประเภทนี้ 

จะซื้อ Package Tour ซึ่งการบริการทุกอย่างบริษัทจะเป็นผู้จัดการเอง 
1.1.2.2 นักท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายและแบบไม่เหมาจ่าย บริษัทน าเที่ยว 

จะเป็นผู้จัดหาหรือวางแผนการเดินทางให้นักท่องเที่ยวทั้งหมด โดยให้บริษัทน าเที่ยวเป็นผู้จัดการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มตั้นจนจบการเดินทาง เช่น การก าหนดรายการน าเที่ยว การเดินทาง 
กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจะเลือกเหมาจ่ายทั้งหมด หรือเลือกจ่ายเฉพาะ
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ 

1.1.2.3 นักท่องเที่ยวแบบอิสระ นักท่องเที่ยวประเภทนี้  จะจัดการท่องเที่ยว
ด้วยตนเองทุกอย่าง เช่น การวางแผนการเดินทางหรือจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเอง การเดินทาง 
ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น 

1.2 สิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยดังนี้ 
1.2.1 การเลือกรูปแบบของการท่องเที่ยว  โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลื อก 

การท่องเที่ยวแบบอิสระ หรือเป็นหมู่คณะได้ ตามรายการน าเที่ยวทั้งหมดที่องค์กรธุรกิจการท่องเที่ยว
จัดการ โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ก าหนด 

1.2.2 การเลือกใช้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการน าเที่ยวจากองค์กรธุรกิจ 

การท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.2.3 การได้รับสิทธิประโยชน์ในการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศ ทั้งการบริการ

ที่พัก การเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเพ่ือทัศนศึกษาได้ทุกสถานที่ ยกเว้นบริเวณท่ีห้ามเข้า 
1.2.4 การได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะใช้บริการท่องเที่ยว และได้รับ 

ความยุติธรรม โดยนักท่องเที่ยวมีสิทธิ์ในการขอให้องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชนรับรอง
ความปลอดภัยในเรื่องชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน เมื่อใช้บริการท่องเที่ยวได้อย่างทันที  เมื่อประสบ
อุบัติเหตุขณะท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม 

1.3 หน้าที่ของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยดังนี้ 
1.3.1 ปฏิบัติตามกฏระเบียบการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม โดยการรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยรวมถึงความปลอดภัยในสังคม เคารพ และรักษาทัศนียภาพทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่ไปเยือน 
1.3.2 ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เมืองท่องเที่ยว และสถานที่

ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
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1.3.3 ชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่เกิดจากนักท่องเที่ยวกับองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยว

ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมาย 

1.4 การรับรองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยดังนี้ 
1.4.1 หน่วยงานรัฐบาลมีหน้าที่ขอบเขตสิทธิของตนเองในการรับผิดชอบ การบังคับ

ใช้วิธีการที่จ าเป็นในการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นภัยแก่นักท่องเที่ยว เ พ่ือรองรับ 

ความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการขัดขวางพฤติกรรม  

ที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
1.4.2 ในกรณีเร่งด่วนหน่วยงานรัฐบาลมีสิทธิ์ในการหาวิธีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ได้อย่างทันท่วงที เพ่ือจ ากัดขอบเขตความเสียหาย ที่จะเกิดข้ึนต่อนักท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด 
1.4.3 บริเวณแหล่งท่องเที่ยว จุดท่องเที่ยว หรือเมืองท่องเที่ยว ภาครัฐและเอกชน

ควรมีวิธีการในการป้องกัน และให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวเมื่ อประสบอุบัติ เหตุได้ 
อย่างทันท่วงที 

1.4.4 องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชนควรมีความรับผิดชอบในการ 

แจ้งเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยวในกรณีเร่งด่วน หรือกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หรืออันตรายที่จะ
เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว โดยการบังคับใช้วิธีการที่จ าเป็น โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว 

2. ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึงทัศนียภาพทางธรรมชาติ องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นและอารยธรรม  

ที่มีคุณค่าอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาเป็นบริเวณท่องเที่ยว จุดท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว และเมืองท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามมีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 

2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวประกอบด้วย ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งท่ีได้รับการส ารวจและยังไม่ได้รับการส ารวจ แบ่งออกเป็น
2 ประเภทคือ 

2.1.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์
ภูมิอากาศ อุทกวิทยา ระบบนิเวศน์ ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวสามารถน ามาใช้
เพ่ือวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

2.1.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย สิ่งที่รัฐบาลเป็นผู้ดูแล
และลงทุนด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมดั้งเดิม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้าน
ร่องรอยของประวัติศาสตร์และโบราณคดี สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่ใช้แรงงานคน รวมถึง
วัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และสิ่งอ่ืนเพ่ือจุดประสงค์การท่องเที่ยว 

2.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่รัฐบาลเป็นผู้ดูแลหรือเอกชนเป็นผู้ดูแล คือทรัพยากร 

การท่องเที่ยวที่มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ดูแลในการบริหารจัดการทั้งหมด เช่น การป้องกัน
ดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว การลงทุน การสร้างเงื่อนไขต่างๆ เมื่อนักท่องเที่ยวมาทัศนศึกษา
ชื่นชมคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว ตามมติของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 



108 
2.3 วิธีการในการป้องกัน ดูแลรักษา และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวมีดังนี้ 

2.3.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องได้รับการป้องกันดูแลรักษา และมีการส ารวจ 

อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
2.3.2 รัฐบาลให้ความส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยาการท่องเที่ยว โดยมีนโยบาย

ทั้งมาตรการในการป้องกัน ดูแลรักษา และมีการส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
2.3.3 หน่วยงานบริหารของรัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กระทรวง คณะกรรมการ 

ทั้งประชาชนในทุกระดับ ต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ป้องกัน ส ารวจ และรู้จักน าทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้อย่างเหมาะสม 

2.3.4 หน่วยงานภาครัฐบาล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ดูแลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว มีหน้าที่ ในการป้องกัน ร่วมลงทุน ดูแลรักษาทรัพยากร 

แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างข้อตกลงร่วมกันกับนักท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวตามที่กฏหมายก าหนด 

2.3.5 นักท่องเที่ยว องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ชุนชน จะต้องมี
หน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน 

2.3.6 องค์กรบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่ในการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ในการใช้ และส ารวจทรัพยากร 

แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือจุดประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงมีการรับรองไม่ให้เกิดความเสียหาย  

แก่ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

3. การบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  
3.1 การบริหารจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยว บริเวณแหล่งท่องเที่ยวคือ สถานที่ท่องเที่ยว

ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่น่าสนใจ มีการดูแลเอาใจใส่ และวางแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนา 

หรือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว ท าให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับการบริหารจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เป็นการดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับ
แผนการ การลงทุน รวมถึงการดูแลกิจกรรมธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังต้อง
ดูแลและป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ใส่ใจเรื่องความสะอาด และความปลอดภัย ซึ่งการ
บริหารจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยว มีวิธีการที่ส าคัญดังนี้ 

3.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและดูแลบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ถ้าในกรณีท่ีบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวได้มอบหมายให้นักธุรกิจเป็นเจ้าของบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ผู้ดูแลดังกล่าวจะต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ และดูแลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

3.1.2 ประธานคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด มีมติในการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารดูแลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในเขตของจังหวัด และเขตเทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การดูแล 

ของส่วนกลาง 
3.1.3 ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ หรือ

เอกชน หน่วยงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกันกับคณะกรรมการประชาชนระดับ
จังหวัด เพื่อก าหนดข้อตกลงในการส ารวจการใช้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  

3.2 การบริหารจัดการบริ เวณจุดท่องเที่ยว  จุดท่องเที่ยวคือ สถานที่ท่องเที่ยว 

ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่น่าสนใจ และพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ในการบริหาร
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จัดการจุดท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง
คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด จะต้องมีการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยการบริหารจัดการ
บริเวณจุดท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐ และคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด ต้องร่วมมือกัน 

ในการบริหารจัดการ ดังนี้  
3.2.1 การป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด และ

เรียบร้อย  
3.2.2 การก าหนดข้อตกลงเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยว เกิดประโยชน์ส าหรับนักท่องเที่ยว

ผู้มาเยือน 
3.2.3 การรักษาความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ และความปลอดภัย ที่จะเกิดขึ้น

ในสังคม เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

3.3 การบริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว คือเส้นทางท่ีเชื่อมโยง
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือจุดท่องเที่ยว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมอ่ืนๆ เช่น ทางบก
ทางน้ า และทางอากาศ ส าหรับการบริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ และ
คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด ต้องร่วมมือกันกับระดับท้องถิ่น เพ่ือก าหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยว โดยมีข้อก าหนดร่วมกัน ดังนี้  

3.3.1 การป้องกันเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย และความปลอดภัยในสังคม ปกป้อง
ดูแล รักษาทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเส้นทางการท่องเที่ยว 

3.3.2 บริหารจัดการรายได้ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะในการเดินทางขนส่งบริเวณ
เส้นทางการท่องเที่ยว 

3.3.3 บริหารจัดการด้านการลงทุนก่อสร้าง การบริการต่างๆ ในพ้ืนที่เส้นทาง
ท่องเที่ยวตามนโยบายที่ภาครัฐบาลได้ก าหนดไว้ 

3.4 การบริหารจัดการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว เมืองท่องเที่ยว คือเมื่องที่ได้รับสิทธิประโยชน์
จากการท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการก าหนดสิทธิประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีบทบาท และ
ความส าคัญในการเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งการก าหนดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวดังกล่าว จะต้องมีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ ในการบริหารจัดการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวมีวิธีการดังนี้ 

3.4.1 วางแผนก่อสร้างเมืองท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมือง 
และการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 

3.4.2 บริหารจัดการในการลงทุนต่างๆ เพ่ือพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
เป็นไปตามแผน และนโยบายที่รัฐบาลก าหนด 

4. ธุรกิจท่องเที่ยว คือ กิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวมีส่วนร่วม และมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ 

การท่องเที่ยว โดยธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวประกอบด้วย ดังนี้ 
4.1 ธุรกิจการเดินทาง  หมายถึง หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการ เกี่ยวกับ 

การเดินทางท่องเที่ยวหรือขายรายการน าเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ธุรกิจดังกล่าวต้องมีใบอนุญาต และ
ต้องจัดตั้งส านักงานธุรกิจการเดินทางให้ถูกต้องตามกฏหมาย ธุรกิจการเดินทางแบ่งออกเป็น 

 2 ประเภทดังนี้ 
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4.1.1 การด าเนินงานของธุรกิจการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา  

ในประเทศเวียดนาม 
4.1.1.1 จัดท าเอกสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ขายและท ารายการน าเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม รวมถึงนักท่องเที่ยว 

ชาวเวียดนาม 
4.1.1.2 ด าเนินการในการอ านวยความสะดวกต่างๆ เกี่ยวกับเอกสาร 

การเดินทางแก่นักท่องเที่ยว 
4.1.1.3 แนะน านักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 

ในประเทศ เช่น ความปลอดภัย การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว การรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4.1.1.4 มัคคุเทศก์จะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการบริการ 

ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว 
4.1.2  การด าเนินงานของธุรกิจการเดินทาง ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอก

ประเทศ 
4.1.2.1 โฆษณาประชาสัมพันธ์  ขายและจัดท ารายการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศ 
4.1.2.2 ซื้อประกันการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เดินทาง

ออกนอกประเทศ ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามรายการน าเที่ยว 
4.1.2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง 

รวมถึงขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
4.1.2.4 ดูแลนักท่องเที่ยวตามรายการน าเที่ยวที่ก าหนด ตั้ งแต่ เริ่มต้น 

การเดินทางจนกระทั่งเดินทางกลับ 

4.2 ธุรกิจที่พักแรม คือสถานประกอบการที่พักประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล 
อพาร์ทเมนท์ พ้ืนที่ตั้งแคมป์ท่องเที่ยว ห้องเช่าส าหรับนักท่องเที่ยว โฮมสเตย์ โดยธุรกิจที่พักแรม
ดังกล่าวองค์กรภาครัฐและเอกชนสามารถประกอบธุรกิจที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งธุรกิจที่พักแรม
มีเนื้อหาที่ส าคัญคือ 

4.2.1 การแบ่งระดับคุณภาพมาตรฐานของที่พักแรม สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
4.2.1.1 โรงแรมและรีสอร์ทจะถูกจัดให้ใช้เกณฑ์ 5 ระดับคือ ระดับ 1 ดาว 

2 ดาว, 3 ดาว 4 ดาว และ5 ดาว โดยระดับ 5 ดาว จะมีมาตรฐานมากที่สุด 
4.2.1.2 บังกะโล ที่ได้รับอนุญาต จะถูกจัดให้ใช้เกณฑ์ ระดับมาตรฐานชั้น 2 

ของธุรกิจบริการที่พัก 
4.2.1.3 การตั้งแคมป์ เกสท์เฮ้า โฮมสเตย์ สถานประกอบการที่พักอ่ืนๆ ที่ได้รับ

อนุญาต จะถูกให้ใช้เกณฑ์ ระดับมาตรฐานชั้น 1 ของธุรกิจบริการที่พัก 
4.2.2 ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจที่พักแรม 

4.2.2.1 ติดป้ายชื่อประเภท และชนิดของสถานประกอบการที่พักที่ได้รับ 

การยอมรับ และถูกต้องตามมาตรฐานที่รัฐบาลก าหนด 



111 
4.2.2.2 ประกาศต่อสาธารณชนเรื่อง การขาย การบริการ ราคา และ 

กฏระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการที่ พักในภาษาเวียดนาม และภาษาต่างประเทศ  

อย่างชัดเจนแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
4.2.2.3 สร้างความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้รับ

มาตรฐานคุณภาพตามท่ีรัฐบาลเป็นผู้ก าหนด  
4.2.2.4 การด าเนินการดังกล่าว ควรเน้นด้านสุขอนามัย การรักษาสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยของอาหาร ความปลอดภัยของวัสดุอุกปรณ์ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย  

ในทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
4.2.2.5 ข้อปฏิบัติต่างๆ ควรให้มีความสอดคล้องกับกฏระเบียบของหน่วยงาน

การจัดการของภาครัฐ  
4.2.2.6 ด าเนินการโดยการประกาศ กฏระเบียบข้อตกลงต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว

ทราบ 
4.2.2.7 ควรมีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวกรณีท่ีความผิด

นั้นเกิดจากสถานประกอบการธุรกิจที่พักแรม 

4.3 ธุรกิจการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว หมายถึงหน่วยงานธุรกิจขนส่งนักท่องเที่ยวไปยัง
เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้ก าหนดไว้ในรายการน าเที่ยว หรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยว หรือเมือง
ท่องเที่ยว โดยธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวตามที่
กฏหมายก าหนด ธุรกิจการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวมีข้อปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

4.3.1 ยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวต้องได้มาตรฐาน 
4.3.2 พนักงานคนขับรถต้องมีทักษะ มีความช านาญ มีสุขภาพดี และผ่านการอบรม

ทักษะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาแล้ว 
4.3.3 จัดท าประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวในระหว่าง 

การเดินทาง และซื้อประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวตามลักษณะพาหนะขนส่ง 
4.3.4 พาหนะขนส่งนักท่องเที่ยวต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยในการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพของการบริการตามแบบที่กระทรวงคมนาคมก าหนด 
4.3.5 มีป้ายจากกรมการขนส่ง ส าหรับเฉพาะขนส่งนักท่องเที่ยวของหน่วยงาน

บริหารรัฐบาลส่วนกลางเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
4.3.5 พาหนะขนส่งนักท่องเที่ยวต้องมีสัญลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือจะได้มีสิทธิ์ในการ

จอดรถตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว  

จุดท่องเที่ยว และหน่วยงานที่ให้บริการสถานที่พักด้านการท่องเที่ยว 

4.4 ธุรกิจการพัฒนาบริเวณท่องเที่ยวและจุดท่องเที่ยว บริเวณท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่น่าสนใจ มีการวางแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว  

ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส าหรับจุดท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ที่น่าสนใจ และให้บริการด้านทัศนศึกษาแก่นักท่องเที่ยว ธุรกิจการพัฒนาบริเวณท่องเที่ยวและ 

จุดท่องเที่ยว มีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 
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4.4.1 ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจุดท่องเที่ยว ประกอบด้วย การอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยว มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
การพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว  

4.4.2 องค์กรธุรกิจการพัฒนาบริเวณท่องเที่ยว และจุดท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ต้องสร้างแบบแผนพร้อมกับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอต่อหน่วยงานรัฐบาลให้เป็นผู้
พิจารณา 

4.4.3 การบริหารจัดการดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมายของภาครัฐบาล 
จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 

ที่ส าคัญมีดังนี้ 1) นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ลักษณะของนักท่องเที่ยว การมีสิทธิประโยชน์ของ
นักท่องเที่ยว หน้าที่ของนักท่องเที่ยว และการรับรองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 2) ทรัพยากร
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย การแบ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว  

ที่รัฐและเอกชนเป็นผู้ดูแล และวิธีการในการป้องกัน ดูแลรักษา และการพัฒนาทรัพยากร  

การท่องเที่ยว 3) การบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ การบริหารจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการบริเวณจุดท่องเที่ยว การบริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ
พัฒนาเมืองท่องเที่ยว 4) ธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย ธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการ
เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว และธุรกิจการพัฒนาบริเวณท่องเที่ยวและจุดท่องเที่ยว  จะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบดังกล่าว มีลักษณะคล้ายกับประเทศไทย แต่ในด้านการบริหารจัดการนั้น ประเทศ
เวียดนามจะมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ดูแลโดยตรง ดังนั้นจึงส่งผลดีในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว ที่ขึ้นตรงกับภาครัฐบาล แต่ข้อที่น่าสังเกตคือ ส่วนใหญ่แล้ว การบริหาร
จัดการทั้ง 4 ส่วน จะเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เป็นหลัก เวียดนามจึงเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนาม มีความโดดเด่นให้เห็นในปัจจุบัน 

 

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลประเทศเวียดนาม 

ให้การพัฒนา และส่งเสริมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam 
National Administration of Tourism: VNAT) ได้ประกาศใช้ค าขวัญและสัญลักษณ์การท่องเที่ยว
เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเวียดนามในช่วงปี 2555-2558 ด้วยค าขวัญ 
“Vietnam – Timeless Charm” หมายถึง เวียดนามเสน่ห์ที่เป็นอมตะ และสัญลักษณ์การท่องเที่ยว
เป็นรูปดอกบัว 5 กลีบ แต่ละกลีบมีสีที่แตกต่างกันซึ่งสื่อให้เห็นถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

ของเวียดนามใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเล 2) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3) ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4) ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และ 5) ด้านการท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

ซึ่งเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม หลักการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม และ 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 
1. แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม จากแผนแม่บทยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวของเวียดนามไปจนถึง ปี พ.ศ. 2563 โดยมีแผนการท่องเที่ยวเวียดนาม 

มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึง ปี พ.ศ. 2563 และมีวิสัยทัศน์ถึงปี พ.ศ. 2573 นั้น เมื่อพิจารณา
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับข้างต้น สามารถวิเคราะห์ตามกรอบนโยบาย The Godhood-
Schouwstra Framework สามารถสรุปได้ ดังนี้ (ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ และ แก้วตา โรหิต
รัตนะ, 2557: 62) 

1.1 เป้าหมาย (Goal) เวียดนามมีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญของประเทศ สามารถสร้างรายได้ และเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคม 
และเศรษฐกิจควบคู่กันไป 

1.2 วัตถุประสงค์ (Objective) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส าคัญล าดับต้น 

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและมีความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.2.2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 

โดยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวขาเข้า และพยายามลดการไหลออกของนักท่องเที่ยวในประเทศ 
1.2.3 เ พ่ือสร้างให้ เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน โดยมุ่ ง เน้นการท่องเที่ ยว 

ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ และสร้างความมั่นใจในประเด็นด้านความปลอดภัย 
1.3 วิธีการ (Methods) วิธีการในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี ดังนี้ 

1.3.1 การพัฒนาแผนการสร้างเครื่องหมายทางการค้าด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออกมาตรการของรัฐบาล เพ่ือใช้ในการส่งเสริม และสนับสนุน  

การท่องเที่ยว 
1.3.2 การควบคุมคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

และรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
1.3.3 การสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว และธุรกิจด้านการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว 
1.3.4 การสนับสนุนด้านการด าเนินงาน ด้านการพัฒนาทักษะความสามารถของทั้ง

ข้าราชการ และบุคลากรภาคเอกชนในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 
1.4 การด าเนินงาน (Activities) การด าเนินงานตามนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวมี ดังนี้ 
1.4.1 การพัฒนาแผนการสร้างเครื่องหมายทางการค้าด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออกมาตรการของทางรัฐบาล เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน  

การท่องเที่ยว เช่น การสร้างสโลแกน และโลโก้ดอกบัวบาน เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริม  

การท่องเที่ยวเวียดนาม เป็นต้น ส าหรับการท่องเที่ยวในประเทศ เวียดนามพยายามประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้ทราบ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ และ
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ออกมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามท่องเที่ยว  

ในประเทศมากขึ้นเพ่ือลดการขาดดุลการท่องเที่ยว นอกจากนั้นหน่วยงานต่างๆ ด้ านการท่องเที่ยว 

ยังได้พัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมโรดโชวทางด้านการท่องเที่ยวไปยัง
เมืองใหญ่ๆ ในประเทศเป้าหมาย เพ่ือท าการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทั้งใหม่และเก่า 

1.4.2 การควบคุมของแหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบ
การท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม  เน้นการส่งเสริม 

การบริหารแหล่งท่องเที่ยวผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมบรรยากาศการท่องเที่ยว  

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการ
จัดงาน CTB (Community Based Tourism) Best Practice ใน ASEAN ประเทศเวียดนามได้รับ
รางวั ล  ได้ แก่  PATA Awards, Winner of the 2014 PATA Grand Award for Education and 
Training, Wild Asia Awards และ Responsible Tourism Initiative (2015) โดยชุมชนที่ ได้รับ
รางวัลคือ เมืองตาฟิน (Ta Phin Village) และ เมืองซาปา (Sapa Village) ชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชน 

ที่อยู่ในเขตส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการดึงคนกลับหมู่บ้านแทนที่จะไป
ขายผลิตภัณฑ์ในเมือง สิ่งเหล่านี้จึงท าให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเรียนรู้งานหัตถกรรมที่หมู่บ้าน 
พัฒนาที่พัก มีผู้น าเที่ยวท้องถิ่น และบริการอาหารในชุมชน 

2. หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม หลักการที่ส าคัญในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามมีดังนี้ 

2.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพ่ือการบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีจุดส าคัญตามทิศทางการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยต้องมีการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2.2 การค านึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ชุมชน ผลประโยชน์ที่พึงได้โดยค านึงถึง 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ธุรกิจการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน 

2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.4 การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนานาชาติ เพ่ือการโฆษณาภาพลักษณ์ 

ของประเทศ และผู้คนในประเทศเวียดนาม 
2.5 การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศพร้อมๆกัน เพ่ือเพ่ิมแรงดึงดูด

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามมากข้ึน 
3. นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม นโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ที่ส าคัญมี ดังนี้ 
3.1 นโยบายในการผลักดันทุกด้าน เพ่ิมการลงทุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือรับรอง 

การท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
3.2 นโยบายในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เงินทุน ข้อมูล ข่าวสาร ต่อองค์กร

ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ และต่างประเทศ เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และ
สิ่งแวดล้อม การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การฝึกอบรมพัฒนาแรงงานคนเกี่ยวกับ 
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การท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยลงทุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทันสมัย 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

3.3 การจัดสรรงบประมาณการลงทุน การวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงการสนับสนุน
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดท่องเที่ยว ตลอดทั้งสนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยการประยุกต์เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการท่องเที่ยว และการสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ให้เข้ามาท่องเที่ยว 

ในประเทศเวียดนาม 
3.4 การสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนให้สามารถเข้ามา 

มีส่วนร่วมกับการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยว ตลอดทั้งขยายความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวประเทศ
เวียดนามกับการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

3.5 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งการให้ความร่วมมือของ 
ชุมชน ภาครัฐบาลและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเทศเวียดนาม ดังนี้ 

4.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม ให้คนในประเทศ
ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทั้งยังส่งเสริมให้คนในประเทศรัก และหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ 
4.2 ส่งเสริมการรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมทางการ

ท่องเที่ยวให้มีความเป็นระเบียบ และปลอดภัยด้วยการต้อนรับแบบดั้งเดิม 
4.3 พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว เมืองท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว และ 

จุดท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษ์ของคนในชุมชน ทั้งยังพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานตลอดทั้งปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว 

4.4 ส่งเสริมการวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว สร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ศึกษา
ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว และโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ 

4.5 รัฐบาล นักธุรกิจ และองค์กรอ่ืนๆด้านการท่องเที่ยว ร่วมกันจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัดโปรแกรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
4.6 รัฐบาลผลักดันการร่วมมือกับระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

และองค์กรระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือพัฒนา 

การท่องเที่ยวด้านการตลาดระหว่างประเทศเวียดนามกับต่างประเทศทั่วโลก  
จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

ประกอบด้วย 1) แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ได้แก่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
วิธีการ และการด าเนินงาน 2) หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ได้แก่ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การค านึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ การมีส่วนร่วมของชุมชน การติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนานาชาติ และการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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3) นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ได้แก่ นโยบายในการผลักดันทุกด้าน นโยบาย 

ในการสนับสนุนในด้านต่างๆ การจัดสรรงบประมาณการลงทุน การสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและ
เอกชน และสนับสนุนและให้การช่วยเหลือในการพัฒนาการท่องเที่ยว และ 4) การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่งเสริมการวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการส่งเสริม
การท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และรัฐบาลผลักดันการร่วมมือกับระดับ
นานาชาติ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
 

สถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 
 

เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงมาก ติดอันดับต้นๆ ของโลก 
เศรษฐกิจเวียดนามมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาครัฐบาลมีการผลักดันอย่างจริงจัง เช่น 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการค้าเสรี  เป็นต้น จึงท าให้เศรษฐกิจของเวียดนาม
พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ส าหรับการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม มีการเติบโตต่อเนื่องด้วย
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยวระดับหรูหรา ซึ่งก าลังได้รับความนิยม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยว เช่น เมืองฮานอย ดานัง ญาจาง และโฮจิมินห์ มีการสร้างโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับตลาดลูกค้ากลุ่ม MICE นอกจากนั้นที่จังหวัดญาจาง ได้มีการเพ่ิม
เที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเป็นอย่างมาก สถานการณ์การท่องเที่ยวดังกล่าวเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนส าคัญที่ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม มีความโดดเด่นได้ใน
ระดับนานาชาติ โดยเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง สถิติการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 
สถานการณ์การท่องเทีย่วประเทศเวียดนาม และปัจจัยสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 

1. สถิติการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม การศึกษาเรื่องสถิติการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเวียดนาม นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรม  

การท่องเที่ยว เนื่องจากการศึกษาในเรื่องดังกล่าวท าให้สามารถ วิเคราะห์สถานการณ์ หรือทราบ
แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าได้ โดยการศึกษาเรื่องสถิติการเดินทางท่อง เที่ยว
ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 

1.1 สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในประเทศเวียดนาม จากตารางที่ 7.1 
สถานการณ์การท่องเที่ยวในภาพรวม อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ปี พ.ศ. 2558  
มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 7.9 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 7.8 
ล้านคน หากพิจารณาจากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวพบว่า มีแนมโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
ประเทศเวียดนามได้มีการส่งเสริมสายการบินราคาประหยัด และแพคเกจทัวร์ อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นแรงสนับสนุนให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามมากข้ึน 

1.2 สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม จากตารางที่ 7.1 สถานการณ์การท่องเที่ยว 

ในภาพรวม อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศ ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 
ประมาณ 57 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 38.5ล้านคน เมื่อพิจารณา
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แล้วพบว่า สถิติจ านวนตัวเลขดังกล่าวมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ประเทศเวียดนามได้มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดทั้งเวียดนามเป็น
ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวในประเทศเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 7.1 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ปี พ.ศ. 2557-2558  
ที่มา : Ministry of Culture, Sport and Tourism, Vietnam National Administration of  

Tourism, 2015 
 

นักท่องเที่ยว 2557 2558 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 7,874,312 7,943,651 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ 38,500,000 57,000,000 

 
2. สถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม การท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม 

ในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาครัฐบาลได้เห็น
ความส าคัญของการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียดนามเริ่มด าเนินการในปี พ .ศ. 2556 โดยมีแผนระยะยาว 

ถึงปี พ.ศ. 2562 และมีวิศัยทัศน์ถึงปี พ.ศ. 2573 ด้วยการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง
จึง ส่งผลให้ปัจจุบันเวียดนามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
ส าหรับการศึกษาเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวเวียดนามในปัจจุบัน มีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 

2.1 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศเวียดนาม จากตารางที่ 7.2 
ในปี พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวทั่วโลก
พบว่า มีนักท่องเที่ยวประมาณ 7.9 ล้านคน โดยประเทศจีนมาเที่ยวมากที่สุด จ านวน 1.7 ล้านคน  
รองลงมาคือประเทศเกาหลีใต้จ านวน 1.1 ล้านคน ตามด้วยประเทศญี่ปุ่นประมาณ 6.7 แสนคน 
สาเหตุที่ประเทศจีนและเกาหลีเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามมากนั้น เนื่องจากเป็นประเทศที่
อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่มีก าลังซื้อสูง และได้เข้ามาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของประเทศเวียดนาม  
โดยนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามคือ เกาหลี สิงคโปร์ และจีน ส่วนจังหวัดที่มีการ  
ลงทุนมากที่สุดคือ จังหวัด บาคนิง (BacNinh) จังหวัด บินห์ เซือง (Binh Duong) และนครโฮจิมินห์ 
ส าหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้ร่วมมือกับเมืองไฮฟองตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเวียดนาม ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจ 
และเป็นเมืองท่าที่ส าคัญในการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็น
นักลงทุนรายใหญ่ของเวียดนาม ปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี และญี่ปุ่น เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่นิยมมาเที่ยวประเทศเวียดนาม จากตารางที่ 7.2 ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า กลุ่มประเทศ
อาเซียนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 3.4 แสนคน รองลงมาคือ 
ประเทศสิงคโปร์จ านวน 2.3 แสนคน และประเทศกัมพูชาประมาณ 2.2 แสนคน ทั้งนี้กลุ่มประเทศ
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ดังกล่าวมีการส่งเสริมความเชื่อมโยงในมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน เนื่องจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่งอย่างต่อเนื่อง เปิดกว้างรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศเวียดนามเป็นจ านวนมาก 
2.2 การเดินทางของนักท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก็จ าเป็นที่จะต้องใช้พาหนะในการเดินทางเพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่างๆ ซ่ึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวในเวียดนาม เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 7.2 พบว่า
ในปี พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยเครื่องบินมากท่ีสุด ประมาณ 6.2 ล้านคน รองลงมาคือ
เดินทางด้ วยรถยนต์ประมาณ 1.5 ล้ านคน และเดินทางด้ วย เรื อประมาณ 1.6 แสนคน 

เหตุปัจจัยส าคัญคือการขยายตัวของธุรกิจสายการบิน ที่มีการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนต่ าของเวียดนาม เช่น สายการบินเวียดเจ็ท ได้มีแผนขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ 

เข้าเวียดนามเพ่ิมขึ้น และขยายธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยการเพ่ิมจ านวนเครื่องบิน
และขยายเส้นทางจากสนามบินนานาชาติเชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางในเวียดนามเพ่ิมขึ้น
นอกจากนั้นในภาคกลางของประเทศเวียดนาม (เว้ ดานัง ฮอยอัน) โดยเฉพาะเมืองดานัง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยว และเมืองท่าที่ส าคัญของเวียดนาม ได้มีการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
เพ่ิมมากขึ้น ท าให้สนามบินดานังมีการเปิดเที่ยวบินสู่ดานังโดยตรง จาก สิงค์โปร และไทยเพ่ิมขึ้น
ปัจจุบันมีสายการบินที่เปิดให้บริการ 5 สาย ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ เจ็ทสตาร์ ฮ่องกงเอกซ์เพรส  
แอร์เอเชีย และเวียดนามแอร์ไลน์ การเปิดบินตรงสายการบินสู่ดานัง ท าให้นักท่องเที่ยวมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน จากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดิมคือ เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น จะมีกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวใหม่เพ่ิมขึ้น
คือนักท่องเที่ยวไทย เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบายและใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน 
 
ตารางท่ี 7.2 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2015 (พ.ศ. 2558) 
ที่มา: Ministry of Culture, Sport and Tourism, Vietnam National Administration of  

Tourism, 2015 
 

  
December 

2015 
(estimate) 

Accrued for 
12 months 

of 2015 

 December 
2015 vs, 

November 
2015  (%) 

December2015 
vs, December 

2014 (%) 

12 months 
2015 vs, 12 

months 2014 
(%) 

Total 760,798 7,943,651 102.6 115.0 100.9 

By means of transportation 

By air 577,224 6,271,250 110.4 111.1 100.8 

By sea 13,728 169,839 103.9 244.7 356.9 

By road 169,846 1,502,562 82.6 124.4 93.5 

By countries and territories 

England 17,771 212,798 76.3 121.5 105.2 

Belgium 2,075 23,939 81.9 113.5 103.1 

Cambodia 20,504 227,074 108.3 54.8 56.2 

Canada 9,963 105,670 94.9 109.5 101.3 
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ตารางท่ี 7.2 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2015 (พ.ศ. 2558) (ต่อ) 
ที่มา: Ministry of Culture, Sport and Tourism, Vietnam National Administration of  

Tourism, 2015 
 

  
December 

2015 
(estimate) 

Accrued for 
12 months 

of 2015 

 December 
2015 vs, 

November 
2015  (%) 

December2015 
vs, December 

2014 (%) 

12 months 
2015 vs, 12 

months 2014 
(%) 

Total 760,798 7,943,651 102.6 115.0 100.9 

By means of transportation 

By air 577,224 6,271,250 110.4 111.1 100.8 

By sea 13,728 169,839 103.9 244.7 356.9 

By road 169,846 1,502,562 82.6 124.4 93.5 

By countries and territories 

Taiwan 36,525 438,704 98.9 121.5 112.8 

Denmark 2,188 27,414 103.5 118.0 101.4 

Germany 13,754 149,079 78.4 107.1 104.7 

Holland 4,748 52,967 90.5 119.2 107.8 

Korea 114,741 1,112,978 113.9 138.0 131.3 

Indonesia 5,344 62,240 99.0 107.8 90.7 

Italy 3,565 40,291 77.7 125.7 110.6 

Laos 9,188 113,992 92.5 111.9 83.4 

Malaysia 39,609 346,584 131.3 99.2 104.1 

USA 44,927 491,249 106.0 121.4 110.7 

Norway 1,707 21,425 94.9 95.4 94.4 

New Zealand 2,545 31,960 105.2 103.8 96.5 

Russia 41,459 338,843 111.9 120.1 92.9 

Japan 58,770 671,379 96.8 104.4 103.6 

France 17,746 211,636 84.1 108.9 99.0 

Finland 1,877 15,043 190.4 107.6 108.8 

Philippines 8,913 99,757 91.0 118.2 96.5 

Singapore 31,219 236,547 146.7 119.1 116.9 

Spain 2,856 44,932 62.8 105.0 110.4 

Thailand 29,072 214,645 124.8 140.2 86.9 

Sweden 4,026 32,025 124.0 105.8 98.6 

Switzerland 2,550 28,750 78.4 107.0 96.7 

China 169,106 1,780,918 96.2 126.6 91.5 

Australia 28,361 303,721 128.1 96.2 94.6 

Others 53,909 507,091 162.7 186.2 113.6 
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2.3 สถานที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยว สถานที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ

เวียดนาม มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจากมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้จ านวน 

ที่พักไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่พักในระดับบน คือที่พักประเภท
โรงแรมในระดับ 3-5 ดาว ที่ยังมีจ านวนไม่มากนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว 

ในกลุ่มที่มีรายได้สูง เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และรัสเซีย เป็นต้น และที่พัก
ประเภทดังกล่าวมีความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยว จึงท าให้ที่พักประเภทโรงแรมในระดับบน 

มีจ านวนไม่เพียงพอ หากพิจารณาจ านวนสถานที่พักโรงแรมจาก ตารางที่ 7.3 พบว่าในปี พ.ศ. 2558
มีโรงแรม ระดับ 3-5 ดาว มากที่สุดคือจ านวน 747 แห่ง มีจ านวนห้องพักประมาณ 82,325 ห้อง
รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนโรงแรม 640 แห่ง มีจ านวนห้องพักประมาณ 66,728 ห้อง และ
ในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนโรงแรม 598 แห่ง มีจ านวนห้องพักประมาณ 62,002 ห้อง จากสถิติตัวเลข
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตการลงทุนของธุรกิจโรงแรมจะมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น
เนื่องจากมีการขยายจ านวนห้องพัก และมีโรงแรมใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้น  

โดยธุรกิจโรงแรมดังกล่าวจะมีเพ่ิมมากขึ้นในเมืองธุรกิจ และเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
เวียดนาม เช่น ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง และญาจาง เป็นต้น แต่ปัจจุบันการลงทุนในธุรกิจนี้เริ่มขยาย
วงกว้างออกไปยังจังหวัดท่องเที่ยวอ่ืนๆ มากขึ้น เช่น จังหวัด บาเรียวุงเต่า (Ba Rai-Vung Tau) และ
จังหวัด บินห์ถว่าน (Binh Thuan) เป็นต้น โดยในจังหวัด บาเรียวุงเต่า (Ba Rai-Vung Tau)  
ทางภาคใต้ของเวียดนามได้มีโครงการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการหลายร้อยโครงการ ซึ่งหนึ่งใน
โครงการลงทุนที่ส าคัญคือ โครงการ Ho Tram Strip Resort Complex ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้าง 
รีสอร์ท กาสิโน และสถานบันเทิงครบวงจรติดชายหาด มูลค่าการลงทุนราว 4.2 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเป็นจ านวนมาก และยังมี 
โครงการก่อสร้างโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมระดับ 4 ดาว โรงแรมระดับ 3 ดาว และโครงการ
บ้านพักตากอากาศระดับหรู เพ่ิมอีกประมาณ 20 แห่ง ส าหรับจังหวัด บินห์ถว่าน (Binh Thuan) 
ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเวียดนาม ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศน์ และหาดทรายที่สวยงามมีจุดดึงดูดที่ส าคัญ 

คือ เมือง ฟานเตี้ยด (Phan Thiet) ซึ่งได้กลายเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 

ในปัจจุบัน ในการเป็นที่พักผ่อนยอดนิยมในช่วงนี้ 
 
ตารางท่ี 7.3 การแสดงจ านวนสถานประกอบการที่พักประเภทโรงแรม พ.ศ. 2556–2558 
ที่มา : Ministry of Culture, Sport and Tourism,Vietnam National Administration of  
        Tourism, 2015 
 

ปี 

รวม 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 

จ านวนที่
พัก 

จ านวน
ห้องพัก 

จ านวนที่
พัก 

จ านวน
ห้องพัก 

จ านวนที่
พัก 

จ านวน
ห้องพัก 

จ านวนที่
พัก 

จ านวน
ห้องพัก 

2556 598 62,002 64 15,385 159 20,270 375 26,347 
2557 640 66,728 72 17,659 187 22,569 381 26,500 
2558 747 82,325 91 24,212 215 27,379 441 30,734 
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 3. ปัจจัยสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ปัจจัยส าคัญต่อการสนับสนุน 

การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามมีดังนี้ 
3.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เวียดนามเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  

อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักลงทุนสนใจที่จะเข้ามาท าธุรกิจเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้ 
การท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนและพัฒนาตามไปด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน การขยายและพัฒนาเส้นทาง
เป็นต้น จึงท าให้ปัจจุบันประเทศเวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

3.2 ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว เวียดนามเป็นประเทศที่มีทรัพยากรด้าน 

การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าพันปี ตั้งแต่ยุคอาณาจักรจามจนถึงยุค
การยึดครองของชาติตะวันตก และสงครามเวียดนาม ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน 

ในหลายเชื้อชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์และสวยงาม 

โดยมีชายหาดกว่าร้อยแห่งตามชายฝั่งทะเลจีนใต้เป็นแนวยาวกว่าสามพันกิโลเมตรจากเหนือจรดใต้
รวมทั้งมีน้ าตกและป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์สัตว์  และพันธุ์พืชนานาชนิด สิ่งต่างๆ
เหล่านี้สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามเป็นจ านวนมาก 

3.3 ปัจจัยด้านการเมือง เวียดนามเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมั่นคงทางด้านการเมือง
เนื่องจากมีรัฐบาลเพียงพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต์จึงท าให้ง่ายต่อการบริหารประเทศ จึงส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนเกิดความไว้วางใจ และมีความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  

ยังประเทศเวียดนาม  
3.4 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ

วัยแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูง มีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

จึงส่งผลให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการ ตลอดทั้งการบริการในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

3.5 ปัจจัยด้านการค้า และการลงทุน เนื่องจากประเทศเวียดนามเปิดโอกาสให้ต่างชาติ
สามารถเข้ามาลงทุนได้ง่าย จึงท าให้มีความสะดวกส าหรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุน เหตุผลดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการค้า และการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น เกิดรายได้ในประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มี
จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มาลงทุนในเวียดนาม เช่น เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น  

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย 

1) สถิติการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ได้แก่ สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศเวียดนาม และสถิตินักท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม 2) สถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศ
เวียดนาม ได้แก่ จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศเวียดนาม การเดินทางของ
นักท่องเที่ยว และสถานที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยว 3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวประเทศ
เวียดนาม ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัย
ด้านทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยด้านการค้าและการลงทุน 
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ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม  
 

ประเทศเวียดนามคือหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งใน
ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก แต่หากย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 50 ปี ประเทศเวียดนามพ่ึงผ่านช่วงเวลา
ของการเกิดสงครามอินโดจีน และพ่ึงจะรวบรวมประเทศได้เมื่อไม่นานนี้ นั่นหมายความว่าประเทศ
เวียดนามได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้อ านวยการ
ธนาคารโลกประจ าเวียดนามถึงกับพูดไว้เมื่อปี ค.ศ. 2007 ว่า “คงจะไม่มีประเทศไหนอีกแล้วที่ในช่วง
15 ปีที่ผ่านมานี้ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปไกล และรวดเร็วได้ขนาดนี้” จากข้อความดังกล่าวเป็นสิ่ง
ยืนยันว่าประเทศเวียดนามคือประเทศหนึ่งในอาเซียน ที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศ และที่ส าคัญคือด้านการท่องเที่ยว เวียดนามเป็นประเทศที่ มีทรัพยากร 
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีประเพณีที่เก่าแก่ ตลอดทั้งวิถีชีวิตของคน
เวียดนาม อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเมืองต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น  

ซาปา ฮาลอง ฮานอย ดาลัด ดานัง โฮจิมินห์ ญาตรัง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีแหล่ งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติอีกมากมาย ด้วยทรัพยากรที่หลากหลายเหล่านี้ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามเป็นจ านวนมาก ซึ่งในเนื้อหานี้จะศึกษาเกี่ยวกับ ข้อมูล
ทั่วไปของประเทศเวียดนาม เมืองหลวงและเมืองส าคัญของเวียดนาม และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของเวียดนาม  

1. ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม การศึกษาข้อมูลทั่วไปของเวียดนามเป็นเรื่องที่ส าคัญ
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวคือพ้ืนฐานแนวทางท าให้ทราบบริบทโดยรวมของประเทศเวียดนาม และ 

เกิดความเข้าใจในประเทศดังกล่าวได้มากข้ึน โดยข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนามท่ีส าคัญมีดังนี้  
1.1 สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ เวียดนามตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่ของประเทศมีลักษณะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ คล้ายรูปตัว 
“S” โดยทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน ทิศใต้ติดกับทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย ทิศตะวันออก 
ติดกับทะเลจีนใต้ อ่าวตังเกี๋ย และทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว พ้ืนที่ประมาณ 3 ใน 4 ของ
เวียดนามประกอบด้วยพ้ืนที่ราบสูงเป็นภูเขา และป่าไม้ จุดสูงที่สุดของเวียดนามคือยอดเขาฟานซีปัน
ซึ่งมีความสูงประมาณ 3,100 เมตร นอกจากนั้นเวียดนามยังมีแม่น้ าสายส าคัญได้แก่ แม่น้ าแดง แม่น้ า
ด า แม่น้ าโล และแม่น้ าโขง ประเทศเวียดนามมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเล โดยมีอาณาเขตติดกับทะเล
จีนใต้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ต่อมาคืออ่าวตังเกี๋ย อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

ของทะเลจีนใต้ อยู่ระหว่างเวียดนามกับเกาะไหหล า และอ่าวไทย อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ 
ของเวียดนาม ส าหรับสภาพภูมิอากาศ ภาคเหนือมีภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็น เนื่องจากได้รับ
กระแสอากาศจากขั้วโลกที่พัดผ่านไซบีเรีย จีน มายังประเทศเวียดนาม โดยอากาศหนาวสุดอยู่ที่
อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และอากาศร้อนที่สุดอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 39 องซาเซลเซียส ภาคกลาง 
มีภูมิอากาศค่อนข้างร้อนตลอดปี ซึ่งมีอยู่ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ส าหรับอุณหภูมิของอากาศ 

อยู่ที่ 20-40 องซาเซลเซียส ภาคใต้ ภูมิอากาศค่อนข้างร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน อุณหภูมิ
อยู่ที่ 26-39 องซาเซลเซียส  

1.2 ประวัติศาสตร์เวียดนาม การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ (นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ (บรรณาธิการ), 2555: 8-21)  
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1.2.1 ประวัติศาสตร์เวียดนาม อาณาจักรแรกของชาวเวียดนามเรียกว่า “อาณาจักร

นามเวียด” คือ อาณาจักรทางตอนเหนือ ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศเวียดนามในอดีต
เป็นที่ตั้งของอาณาจักรจามปา ต่อมาราชวงศ์ฮ่ันบุกเข้ารุกรานอาณาจักรนามเวียด และผนวกเอา
ดินแดนสันดอนปากแม่น้ าแดงไปเป็นของจีนเป็นเวลานานเกือบพันปี ท าให้ประเทศเวียดนามได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนเป็นส่วนใหญ่ หลังจากนั้นชาวเวียดนามได้พยายามต่อสู้ขับไล่ชาวจีน
หลายครั้งแต่ก็ไม่ส าเร็จ เนื่องจากจีนมีกองทัพใหญ่กว่า จนในศตวรรษที่ 10 ราชวงถังของจีน 

ได้ครอบครองเวียดนามอีกครั้ง และได้เปลี่ยนชื่อจาก “นามเวียด” (Nam Viet) มาเป็น “อันนาม” 
(An Nam) เมื่อราชวงศ์ถังล่มสลาย เวียดนามได้ต่อสู้อีกครั้งจนได้รับชัยชนะ ภายใต้การน าของนายพล
โงเกวี่ยน และได้ก่อตั้งราชวงศ์โง (Ngo Dynasty) ขึ้นเป็นราชวงศ์แรก และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า 

“ไดเวียด”  
1.2.2 ศึกมองโกล ในศตวรรษท่ี 12 จักรพรรดิกุบไลข่าน ชาวมองโกลแผ่ขยายอ านาจ

เข้าปกครองจีน และอีก 30 ปีต่อมา กุบไลข่านก็ยกทัพเข้ามาตีเวียดนาม ถึง 3 ครั้ง ด้วยก าลังพล
มากมาย แต่เวียดนามก็สามารถเอาชนะได้ด้วยวิธีการรบแบบกองโจร ถึงแม้จะมีก าลังพลเพียงหยิบมือ
เดียว เวียดนามจึงอยู่ด้วยความสงบนานอีกหลายร้อยปี มีบรรดากษัตริย์ผลัดเปลี่ยนกันปกครอง
อาณาจักรหลายราชวงศ์ ต่อมาในปี 1802 เมืองเว้ได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของประเทศ 

โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน  
1.2.3 อาณานิคมฝรั่งเศส จากนั้นในปี 1600 เป็นยุคที่อาณานิคมของฝรั่งเศส 

ได้เข้ามาในประเทศเวียดนาม โดยเข้ามาท าการค้าและเผยแพร่ศาสนา และได้ครอบครองประเทศ
เวียดนาม ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเวียดนามถูกกดขี่ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบ จนต้องดิ้นรน 

ที่จะต่อสู้เพื่ออิสระภาพ  
1.2.4 โฮจิมินห์กับขบวนการกู้ชาติ ในปี 1920 โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) จึงได้ก่อตั้ง

พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้น ปี 1940 กองทัพเยอรมันบุกฝรั่งเศสท าให้ญี่ปุ่นเข้ายึดอินโดจีนของฝรั่งเศส และ
ให้จักรพรรดเบาได๋เป็นผู้ปกครอง ต่อมาปี 1945 โฮจิมินห์รวบรวมก าลังพลบุกยึดฮานอย ซึ่งปกครอง
ด้วยกษัตริย์เบาได๋ และประกาศอิสระจากฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 ได้ตั้งชื่อประเทศ
ใหม่ว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม” (Democratic Republic of Vietnam) ในขณะนั้น
ประเทศเวียดนามได้แบ่งเป็นเวียดนามเหนือ  และเวียดนามใต้ โดยเวียดนามเหนือปกครอง 

โดยโฮจิมินห์ ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพโซเวียตและจีน ส่วนเวียดนามใต้คือนายโงดินห์เดียม
ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา สงครามเวียดนามได้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยการโจมตี  
ของสหัฐอเมริกา โดยมีทหารกว่า 500,000 คน เข้าไปปฏิบัติการรบในเวียดนาม ต่อมามีการเจรจา
ก าหนดอนาคตทางการเมืองระหว่างเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือ ในปี 1963-1964 และให้มีการ
ถอนก าลังทหารสหัฐอเมริกา และพันธมิตรออกจากเวียดนามใต้ ต้นปี 1975 เวียดนามเหนือเข้าบุก
โจมตีอีกครั้งแล้วยึดครองเวียดนามใต้ จึงรวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่า
“สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (Socialist Republic of Vietnam)  

1.3 วัฒนธรรมเวียดนาม เวียดนามเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
เนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของหลายประเทศ แต่เวียดนามยังคงรักษาเอกลัก ษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมของเวียดนามคือสิ่งสะท้อน
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ให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดี โดยการศึกษาในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
วัฒนธรรมที่ส าคัญคือ วัฒนธรรมการกิน และวัฒนธรรมการแต่งกาย  

1.3.1 วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินของคนเวียดนาม มีข้อสงสัยว่า
ท าไมคนเวียดนามถึงได้มีรูปร่างดี ไม่ค่อยมีคนอ้วน เขามีวิธีในการกินการอยู่อย่างไร หากพิจารณาแล้ว
พบว่า อาหารในแต่ละมื้อในเวียดนามจะนิยมรับประทานผัก เช่น ผักต้ม ผักลวก ผักนึ่ง ผักสด เป็นต้น
และจะใช้ผักดังกล่าวจิ้มกับน้ าปลา คล้ายกับการรับประทานผักของประเทศไทยที่ใช้จิ้มกับน้ าพริก 

ซึ่งวัฒนธรรมการกิน และลักษณะของอาหารจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศดังนี้
(วิทย์ บัณฑิตกุล, 2555: 135-141) 

1.3.1.1 ภาคเหนือ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาหารส่วนใหญ่จึงนิยม
ให้รสชาติมีความเผ็ดร้อน เพ่ือปรับให้อุณหภูมิของร่ายกายสูงขึ้น ซึ่งการปรุงอาหารส่วนใหญ่จะนิยม
เติมพริกไทยด าลงไป โดยอาหารที่นิยมรับประทานคือ บุ๋นเซียว (Bun Rieu) เส้นจะใช้เส้นขนมจีนหรือ
เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ าซุปจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีรสชาติเปรี้ยวจากมะเขือเทศ และมีเครื่องปรุงต่างๆ 

เช่น น้ าปลา กะปิ เป็นต้น นิยมเสริฟในขณะที่ร้อน บางร้านจะมีแกงหอยเทราดใส่ในถ้วยมาด้วย นิยม
รับประทานคู่กับผักสด หรือผักดอง ต่อมาคือ แบ๋ญก๋วน (Banh Cuon) อาหารคล้ายก๋วยเตี๋ยวหลอด
ท าจากแป้งข้าวจ้าวแผ่นบาง ห่อด้วยไส้หมู กุ้ง และเห็ดหอม รับประทานกับน้ าจิ้มรสเปรี้ยวหวาน และ 

บุน๋จ่า (Bun Cha) ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวแต่ใส่เนื้อหมูย่าง มีเส้นขนมจีน มีน้ าซุปแยกใส่ถ้วยต่างหาก
มีน้ าจิ้มเปรี้ยวหวาน และรับประทานคู่กับผักสด  

1.3.1.2 ภาคกลาง อาหารภาคกลางจะเน้นการตกแต่งอย่างหรูหรา สวยงาม 

ผักผลไม้มีการแกะสลัก เนื่องจากได้วัฒนธรรมการท าอาหารจากในวัง ซึ่งได้รับมาจากสมัยที่มี
พระมหากษัตริย์ปกครอง อย่างเมืองเว้ อาหารจึงตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม รสชาติอาหารจะมี  
รสจัดแต่ไม่มากนัก ส าหรับอาหารที่นิยมรับประทานคือ บุ๋นบ่อเว้ (Bun Bo Hue) เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
รสจัด น้ าซุปได้จากกระดูกวัว รับประทานกับผักสด และแบ๋ญแส่ว (Banh Xeo) หรือขนมเบื้องญวน
แป้งท าจากแป้งข้าวเจ้า ใส่ไส้หมู กุ้ง หอมหัวใหญ่ เห็ด ผัดรวมกัน รับประทานกับผักสด และน้ าจิ้ม  

รสหวาน 
1.3.1.3 ภาคใต้ อาหารภาคใต้จะมีรสชาติที่หลากหลาย และมีรสจัดแต่ไม่มาก

นัก เนื่องจากจะใช้เครื่องเทศในการปรุงรส เช่น หอม กระเทียม สมุนไพรสด เป็นต้น นอกจากนั้นยัง
นิยมใส่กะปิและน้ าตาลในการปรุงอาหารซึ่งจะแตกต่างจากภาคอ่ืนๆ เนื่องจากการปรุงอาหาร
โดยทั่วไปแล้ว คนเวียดนามจะไม่นิยมใส่น้ าตาล และไม่ชอบอาหารที่มีรสชาติหวานแต่จะเน้นจืด
นอกจากนั้นภาคใต้ยังมีผัก ผลไม้ และอาหารทะเลที่มีความสดใหม่ เนื่องจากภาคใต้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
ติดทะเล ดังนั้นจึงนิยมบริโภคอาหารทะเลเป็นหลัก 

1.3.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเวียดนาม จากประสบการณ์ที่เคยศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเวียดนามในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ประเทศเวียดนาม สิ่งที่พบเห็น
จากพฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ 

ประการแรกคือ คนเวียดนามนิยมรับประทาน “เฝอ” หรือ ก๋วยเตี๋ยวในช่วงอาหาร
มื้อเช้า ส่วนมื้อเที่ยงและมื้อเย็นจะรับประทานข้าวเป็นหลัก แต่อาจจะรับประทาน “เฝอ” ในช่วง 
มื้อเที่ยงบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อย และส าหรับช่วงมื้อเย็นจะไม่นิยมรับประทานเฝอเลย ซึ่งต่างจาก 

คนไทยที่สามารถรับประทานก๋วยเตี๋ยวได้ตลอดทุกมื้ออาหาร สาเหตุที่คนเวียดนามนิยมรับประทาน
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“เฝอ” ในช่วงมื้อเช้านั้น เนื่องจากอาหารมื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่ไม่เน้นหนักมากเท่ากับอาหารมื้ออ่ืนๆ
และเป็นอาหารที่ย่อยง่าย 

ประการที่สองคือ การรับประทานอาหารตามโรงแรมหรือร้านอาหารทั่วไป เมื่อมี
การเสริฟอาหารสิ่งที่สังเกตุ เห็นคือพนักงานจะเสริฟกับข้าวก่อนทุกครั้ง และเมื่อรับประทาน 

ได้ประมาณ 5–10 นาที ถึงจะเสริฟข้าวตามมา แต่ส าหรับในประเทศไทย จะเสริฟข้าวก่อนเป็นอันดับ
แรก และตามด้วยกับข้าว นั่นสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนเวียดนาม
ยังคงมีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความยากล าบากในอดีต ซึ่งในตอนนั้นเวียดนาม 

อยู่ในช่วงสงคราม อาหารการกินจึงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต โดยเฉพาะข้าว ซึ่งพ้ืนที่ประเทศ
เวียดนามส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ท าให้มีความยากล าบากในการเพาะปลูกข้าว และในช่วง
เวลานั้น เมื่อมีภัยสงครามต่างคนก็ต้องเอาตัวรอด ประกอบกับข้าวในเวลานั้นหายาก จากสาเหตุ
ดังกล่าวส่งผลให้คนเวียดนาม เห็นถึงความส าคัญของข้าว การเสริฟอาหารจึงต้องเสริฟข้าวทีหลัง 
เพ่ือจะได้รับประทานข้าวได้น้อย และถือเป็นการประหยัดข้าวไปในตัว ประการต่อมาคือเมื่อเสริฟข้าว
แล้ว คนเวียดนามจะนิยมทานน้ าซุป หรือน้ าแกงต้มใส่ผัก น ามาผสมกับข้าวแล้วรับประทาน 

หากวิเคราะห์การรับประทานอาหารในลักษณะเช่นนี้พบว่า เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ควรที่จะ
รับประทานน้ าซุปผสมกับข้าวเพ่ือให้รู้สึกอ่ิม และน้ าซุปจะช่วยไม่ให้อาหารหรือข้าวติดคอ 

คนเวียดนามจึงนิยมรับประทานข้าวกับน้ าซุปในขัน้ตอนสุดท้ายของการรับประทานอาหาร 
ประการที่สามคือ การรับประทานอาหารในงานสังสรรค์หรืองานเลี้ยง คนเวียดนาม

ส่วนใหญ่ ในขณะที่รับประทานอาหารจะทิ้งเศษกระดาษทิชชู่ ขวดน้ าหรือกระป๋องเบียร์ต่างๆ 

ที่ใช้แล้วลงบริเวณพ้ืน หรือใต้โต๊ะอาหาร ถ้าหากรับประทานผลไม้ ก็จะทิ้งเปลือกผลไม้ด้วยเช่นกัน
ถึงแม้จะเป็นการรับประทานอาหารภายในบ้าน ก็จะมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ เมื่อรับประทานอาหาร
เสร็จถึงจะเก็บกวาดทีเดียว สิ่งต่างๆ เหล่านี้บ่งบอกว่าคนเวียดนาม เมื่อมีการจัดงานสังสรรค์รื่นเริง 
ก็จะสนุกสนานอย่างเต็มที่ อาจเป็นเพราะเมื่อถึงเวลาท างานคนเวียดนามมีความขยัน และอดทนมาก
แต่เมื่อได้สังสรรค์แล้วจึงเป็นการผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการท างาน นอกจากนั้น
ยังแสดงให้เห็นถึง การมีความสุขกับการรับประทานอาหาร และเป็นการให้ความส าคัญกับการ
รับประทานอาหารมากกว่าอย่างอ่ืน ที่จะมีการมาต าหนิกับพฤติกรรมการทิ้งเศษขยะหรือเศษอาหาร
ดังกล่าว ประการต่อมาคือสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ในขณะรับประทานอาหารคือเครื่องดื่ม ซึ่งเครื่องดื่ม 

ที่คนเวียดนามนิยมดื่มนอกจากเบียร์แล้ว ก็คือเหล้าหรือเสี่ยว (Ruou) โดยการดื่มเหล้านั้น จะนิยมดื่ม
ในแก้วใสที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อมีการอวยพรในโต๊ะอาหาร ทุกคนจะลุกขึ้นอวยพรให้กันและกัน และ 

ชนแก้วพร้อมกับยกดื่มหมดทีเดียว นอกจากนั้นการดื่มเหล้ายังถือเป็นการเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายร่วมดื่ม
โดยการรินเหล้าให้และดื่มร่วมกัน อีกประการหนึ่งการรับประทานอาหารเสียงดังของคนเวียดนาม 

ยังหมายถึงรสชาติอาหารที่ถูกปากหรือรสชาติอาหารอร่อย ซึ่งพฤติกรรมในลักษณะนี้จะคล้ายกับ
พฤติกรรมของคนจีน เนื่องจากเวียดนามในอดีต เคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ จีนจึงรับเอา
วัฒนธรรมการกินดังกล่าวมาจากจีนจนถึงปัจจุบัน 

1.3.3 วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการแต่งกายของคนเวียดนามในปัจจุบัน 

จะนิยมแต่งกายแบบสากล แต่ถ้าหากพูดถึงชุดแต่งกายประจ าชาติเวียดนามแล้ว ก็จะนึกถึงคือชุดที่ชื่อ
“อ๋าวส่าย” (Ao Dai) ซึ่งแปลว่าชุดยาว ซึ่งเป็นชุดส าหรับผู้หญิง และใช้สวมใส่กันตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อาจมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของชุดบ้างตามสมัยนิยม โดยชุดดังกล่าวจะนิยมใช้ส าหรับ 
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ใส่ในงานพิธีการต่างๆ ลักษณะของชุดจะเป็นชุดเสื้อยาวแนบเนื้อ เป็นเสื้อแขนยาว คอเสื้อจะคล้าย
เสื้อกี่เพ้าของจีนซึ่งจะผ่าข้างลงมาถึงรักแร้ และมีกระดุมติดด้านข้าง ลักษณะของเนื้อผ้าจะบางและ
พริ้ว เมื่อสวมใส่แล้ว จะท าให้เห็นรูปทรงได้ชัดเจน ข้อสังเกตเมื่อเวลาผู้หญิงเวียดนามใส่ชุดนี้แล้ว 

จะท าให้ดูมีรูปร่างดีขึ้น และยังต้องใส่รองเท้าส้นสูงเพ่ือให้ดูมีบุคลิกภาพที่ดี ดูมีส่วนสูงและสง่างาม
นอกจากนั้นผู้หญิงเวียดนามยังนิยมใส่ชุด อ๋าวบ่าบา (Ao Ba BA) เป็นชุดล าลองที่นิยมใส่กัน 

ตามชนบท ลักษณะของชุดประกอบด้วยเสื้อแขนยาวกับกางเกงขายาว โดยเสื้อเป็นแบบผ่าหน้า 

ติดกระดุม ที่ชายเสื้อผ่าข้าง ด้านหน้ามีกระเป๋าทั้งสองข้าง ส าหรับผู้ชายการแต่งกายไม่เด่นชัด ซึ่งการ
แต่งกายแบบโบราณจะนุ่งกางเกงขายาวคล้ายชุดของจีน เสื้อแขนยาวและชายคลุมลงมาถึงใต้เข่า  

สวมหมวกเวียดนามทรงกรวยมีผ้าคาดใต้คางกันหลุด เรียกว่า หนอนหลา ซึ่งปัจจุบันนิยมใส่ในงาน
ส าคัญ หรือใส่เพื่อการแสดง แต่ส่วนใหญ่จะแต่งกายแบบสากล 

2. เมืองหลวงและเมืองส าคัญของเวียดนาม เวียดนามมีเมืองหลวงและเมืองส าคัญดังนี้ 
2.1 ฮานอย (Hanoi) เป็นเมืองหลวงที่ส าคัญ และตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ

เวียดนาม เมืองฮานอยตั้งอยู่บริเวณ สามเหลี่ยมปากแม่น้ าแดง มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน และ 

มีทะเลสาบตั้งอยู่ใจกลางเมือง ชื่อทะเลสาบโห่ฮว่านเกี๋ยม (Ho Hoan Kiem) ฮานอยเป็นศูนย์กลาง 
ในการลงทุนส าหรับธุรกิจการค้าที่ส าคัญของเวียดนาม มีสนามบินนานาชาติที่ส าคัญคือ Noi Bai 
International Airport 

2.2 โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) ต้ังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์
เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการค้า การน าเข้าและส่งออก ทั้งยังเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของประเทศ
เวียดนาม มีสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat Airport และมีท่าเรือ Saigon Port โฮจิมินห์ ได้รับ
ฉายาว่า “ไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออก” 

2.3 เกิ่นเธอ (Can Tho) ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามเกิ่นเธอเป็นเมือง
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ส าคัญของประเทศเวียดนาม และยังเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุด 

แห่งหนึ่งของเวียดนาม  
2.4 ดานัง (Da Nang) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม ดานังเป็นเมืองท่า และ

เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของเวียดนาม โดยมีสนามบินคือ Da Nang Airport และท่าเรือ Tien Sa 
Seaport   

2.5 วินห์ (Vinh) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม วินห์เป็นเมืองที่อยู่ตรงกลาง
ของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือที่เชื่อมกับเมืองอ่ืนๆ อย่างดานัง โดยผู้ที่จะเดินทางผ่านขึ้นภาคเหนือหรือ
ผ่านลงภาคใต้ จะต้องผ่านเมืองนี้ นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังเป็น
บ้านเกิดของท่านประธานโฮจิมินห์ มีสนามบินที่ส าคัญคือ Vinh International Airport  

2.6 ไฮฟอง (Hai Phong) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ไฮฟองเป็นเมืองท่า 
และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของเวียดนาม โดยมีสนามบินไฮฟอง (Hai Phong Airport) และ
ท่าเรือไฮฟอง (Hai Phong Port) 

3. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเวียดนาม 

มีดังนี้  
3.1 อ่าวฮาลอง (Halong Bay) อ่าวฮาลองเป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ของอ่าวตังเกี๋ย 

ทางตอนเหนือของเวียดนาม ใกล้กับชายแดนประเทศจีน ลักษณะของอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูน 
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เป็นจ านวนมากเกือบ 2,000 เกาะ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์ เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพ และยังได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาติ 

3.2 สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum) สุสานบรรจุศพแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง
ฮานอย ภายในมีอนุสาวรีย์โลงแก้วที่บรรจุร่างของ โฮจิมินห์ หรืออดีตน ายกรัฐมาตรี และ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม หรือที่เรียกว่า “ลุงโฮ” โดยมีลักษณะรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาจากอนุสาวรีย์บรรจุศพของ วราดีมีร์ เลนิน ในประเทศรัสเซีย โดยร่าง
ของลุงโฮจะถูกส่งไปตรวจสอบความสมบูรณ์ท่ีรัสเซีย 

3.3 พระราชวังทังลอง (Imperial Citadel of Thang Long) พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
ภาคเหนือของเวียดนาม เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมด ถูกสร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1379 และยัง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นพระราชวังแห่งเดียวที่หลงเหลือ
อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยมีความโดดเด่น
และสวยงามของสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น 

3.4 เมืองฮอยอัน (Hoi An Old Town) ฮอยอันตั้งอยู่ทางภาคกลางของเวียดนาม 

เป็นเมืองขนาดเล็กอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ภายในมีพิพิธภัณฑ์
หลายแห่งที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดถึงวิถีชีวิตของคน  

ในอดีต นอกจากนั้นยังมีอาคารโบราณที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมทั้งทางตะวัน ตกและ
ตะวันออก เช่น บ้านไม้โบราณ โคมไฟโบราณแบบจีน สะพานข้ามคลองที่มีการออกแบบจากประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น และฮอยอันยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

3.5 อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเวียดนาม อุโมงค์แห่งนี้มีความ
เป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยสงครามระหว่างเวียดกงกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เป็นที่หลบภัยจากระเบิด
โดยอุโมงค์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นให้มีหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือความอยู่รอดของทหาร ภายในอุโมงค์ประกอบด้วย โรงพยาบาล ห้องประชุม และห้องพัก  
3.6 ปราสาทหมี เซิน (My Son Sanctuary) ปราสาทหมี เซินตั้ งอยู่ทางภาคกลาง 

ของเวียดนาม เป็นสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือจากอาณาจักรจามปาหรือช่วงศตวรรษที่ 4-15 ระยะเวลา
ยาวนานกว่า 900 ปี มีลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมของฮินดูที่มีความเก่าแก่ และหลากหลาย 

มีความสมบูรณ์ที่สุดในอินโดจีน โดยในอดีตปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับบูชาพระศิวะ
นอกจากนั้นตัวปราสาทยังมีรูปปั้น วัด และบริเวณรอบนอกเต็มไปด้วยป่าดงดิบ ในสมัยก่อน  

มีสิ่งก่อสร้างโบราณกว่า 70 หลัง แต่ในช่วงสงครามเวียดนาม โบราณสถานฮินดูนี้ถูกระเบิดตกใส่
หลายแห่ง ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียง 22 หลังเท่านั้น นอกจากนั้นปราสาทหมีเซินยังได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

3.7 พระราชวังเว้ (Complex of Hue Monuments) พระราชวังเว้ตั้งอยู่ทางภาคกลาง
ของเวียดนาม เป็นพระราชวังของราชวงศ์เหงียน (Nguyen Dynasty) ซึ่งยังคงหลงเหลือให้เห็น 

ในปัจจุบัน ภายในประกอบด้วย พระราชวัง สุสานของกษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ เจดีย์ วัด ห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 19 โดยพระราชวังมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและ
สวยงาม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากนั้นพระราชวังเว้ยังได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
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3.8 พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum) พิพิธภัณฑ์สงครามตั้งอยู่ทางภาคใต้

ของเวียดนาม เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือการรบ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสมัยสงคราม
เวียดนามซึ่งมีทั้งของจีน สหรัฐอเมริกา พร้อมภาพถ่าย ที่ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับการปกป้อง
ประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามอย่างชัดเจน เช่น ภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการ 

ต่างๆ เป็นต้น ภายนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์สงครามมีเครื่องบิน และรถถังรุ่นที่ใช้ในสงคราม
เวียดนามของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย จัดวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์ 

3.9 อุทยานแห่งชาติฟองญา (Phong Nha-Ke Bang Nation Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ
ของประเทศเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2546 
โดยอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ าแข็ง (ราว 400 ล้านปี) ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็น
พ้ืนที่ภูมิประเทศแบบหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเซีย เป็นกลุ่มหินปูนมีขนาดใหญ่ มีบริเวณที่กว้างขวาง
ทอดยาวไปถึงชายแดนของประเทศลาว อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง เต็มไปด้วยหินรูปร่างต่างๆ และ
ถ้ ามากมายกว่า 300 ถ้ า และปกคลุมไปด้วยป่าไม้เขตร้อน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ 

มากที่สุดในแถบอินโดแปซิฟิก เช่น ล าธารใต้ดิน ถ้ าที่มีหินย้อย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีพันธุ์สัตว์ป่า
หายากที่ก าลังจะสูญพันธุ์ เช่น หมีด า เสือ ช้าง เป็นต้น  

3.10 ทะเลทรายหมุยแหน (The Sand Dunes of Mui Ne) ทะเลทรายมุยแหนตั้งอยู่ทาง
ภาคใต้ของเวียดนาม เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับชายทะเล จึงท าให้มีแดดและลมแรง
มาก โดยทะเลทรายแห่งนี้มีอยู่ 2 แห่งคือภูเขาทรายขาวและภูเขาทรายแดง ซึ่งภูเขาทรายขาวมีชื่อว่า
Bau Trang ทรายจะเป็นทรายละเอียดสีขาว เป็นไฮไลท์สุดยอดของมุยแหน ทรายสีขาวจะสะท้อน
เปลี่ยนสีไปตามแสงแดด สีขาว เหลือง ทอง และ แดง ส าหรับภูเขาทรายแดงจะมีขนาดเล็กกว่า 

โดยจะมีลักษณะเป็นเนินเขาที่มีสีชมพู 
จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูล

ทั่วไปของประเทศเวียดนาม ได้แก่ สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เวียดนาม และวัฒนธรรม
เวียดนาม 2) เมืองหลวงและเมืองส าคัญของเวียดนาม ได้แก่ เมืองฮานอย โฮจิมินห์ เกิ่นเธอ ดานัง 
และวินห์ 3) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเวียดนาม ได้แก่ อ่าวฮาลอง สุสานโฮจิมินห์ พระราชวัง
ทังลอง เมืองฮอยอัน อุโมงค์กู๋จี ปราสาทหมีเซิน พระราชวังเว้ พิพิธภัณฑ์สงคราม อุทยานแห่งชาติ
ฟองญา และทะเลทรายหมุยแหน 

 

สรุป  
 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย องค์ประกอบอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม มี 4 องค์ประกอบหลักคือ 1) นักท่องเที่ยว 2) ทรัพยากร 

การท่องเที่ยว 3) การบริหารจัดการ  และ 4) ธุรกิจท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบดังกล่าวมีความส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และสิ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้นั้น จะต้องมีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล โดยนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย 1) แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 

 2) หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 3) นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 
และ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ซึ่งการศึกษาในเรื่องดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้อง
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ทราบข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม เพ่ือให้ช่วยในการวางแผนและคาดการ
สถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วย 1) สถิติการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 

2)สถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม และ 3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวประเทศ
เวียดนาม นอกจากนั้นสิ่งส าคัญในการศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม จ าเป็น 

ที่จะต้องทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม เพ่ือท าให้เข้าใจบริบทด้านการท่องเที่ยว 

ในประเทศมากขึ้น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม 2) เมืองหลวงและเมืองส าคัญ
ของเวียดนาม และ 3) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเวียดนาม 
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บทท่ี 8 

ความร่วมมือกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ประเทศไทย-เวียดนาม 

 

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา หลายประเทศเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านก็เช่นเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การร่วมมือกัน
ทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก อย่างไร 

ก็ตามประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ต้องมีการร่วมมือกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากพิจารณา 
ในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการแล้ว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่ใช้ต้นทุนต่ าแต่ผลตอบแทนสูง ทั้งยังเป็นตัวช่วย 

ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมากชิกอาเซียนให้สามารถ
พัฒนาร่วมกันได้เป็นอย่างดี ท าให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก ดังนั้นการศึกษาในเรื่องดังกล่าวจึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบของการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในบทนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับความร่วมมือกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวประเทศไทยและเวียดนาม ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว การร่วมมือกันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง การด าเนินงานด้าน  
การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 

 

นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 

ประเทศไทยและเวียดนาม มีนโยบายร่วมกันในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
การร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งประเทศไทยและ
เวียดนามต่างก็มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว จนปัจจุบันทั้งสองประเทศกลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ว่าประเทศเวียดนามจะยังมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภค แต่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวก็ยังเป็นจุดขายที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นประเทศที่ 
เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการมีประเพณี 
และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ตลอดจนมีการบริหารจัดการจากภาครัฐบาลอย่างจริงจัง สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่เข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของเวียดนาม ดังนั้นการศึกษาในเรื่อง
ของนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือที่จะได้ทราบแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน ซึ่งในเนื้อหานี้จะศึกษาเกี่ยวกับ นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและ
เวียดนาม และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568
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1. นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม (พ.ศ.2559-2561) 

นโยบายแนวปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีสาระส าคัญอยู่ 3 ประการคือ นโยบายการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว นโยบาย 

การส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว และนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ประการแรก นโยบายการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว คือการแลกเปลี่ยนคณะท างาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ซ่ึงการแลกเปลี่ยน
ในด้านดังกล่าวเป็นการเอ้ือประโยชน์ร่วมกัน ท าให้ทั้งสองฝ่ายสามารถแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการร่วมกัน
ได้  

ประการที่สอง นโยบายการส่งเสริมการตลาด และการท่องเที่ยว นโยบายดังกล่าวเป็นการ
ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าร่วมกันเกี่ยวกับการโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดงานแสดงสินค้า
เมืองหลักและเมืองรอง การประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดถึงการ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และธุรกิจรายการน าเที่ยวเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยกับสินค้าด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวถือเป็น
หัวใจหลักส าคัญ เนื่องจากสามารถมองเห็นผลการด าเนินงานที่ เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน  
ซึ่งที่ผ่านมาการด าเนินงานดังกล่าว ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยพิจารณาจาก
จ านวนของนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวเวียดนาม และต่างประเทศ ที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
อีกประการหนึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของประเทศทั้งสองก็มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดียวกัน เช่น 

จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เป็นต้น ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยมไปเที่ยวประเทศเวียดนาม และ
นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามก็นิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทย สะท้อนให้เห็นการเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ประการที่สาม นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม เพ่ิมเติมความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

การสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศยัง
ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา 

ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาร่วมกัน เนื่องจากในแต่ละปีมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์จึงควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน  

จากนโยบายที่ส าคัญทั้งสามประการนั้น นับว่าเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งในอนาคต 

ทั้งสองประเทศยังสามารถที่จะพัฒนาร่วมกันได้อีกมาก สิ่งส าคัญคือการด าเนินงานร่วมกันให้บรรลุ
ตามกรอบนโยบายที่ตั้งไว้ แม้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ถ้าหากได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง คาดว่าคงจะมี
นักท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากอย่างแน่นอน 

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ .ศ . 2559-2568 (ASEAN Tourism Strategic 
Plan: ATSP 2016-2025) การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASTP นับว่าเป็น
เรื่องส าคัญ เนื่องจากเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ทุกประเทศในภูมิภาค
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อาเซียนจะต้องปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยเป้าหมายสูงสุด
ของ ASTP คือการน าเสนอความหลากหลายผ่านประสบการณ์อาเซียน สู่การท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบและยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความสมดุล และมีความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจในสังคมอาเซียน
ส าหรับมาตรการที่ส าคัญประกอบด้วย การเป็นจุดหมายเดียวกัน การบูรณาการเชื่อมโยงด้านการ
ลงทุน ความปลอดภัย การรักษาวัฒนธรรม การพัฒนาสินค้าและการตลาดด้านการท่องเที่ยว
นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การปรับปรุงและ
พัฒนาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และความรับผิดชอบในการปกป้องสภาพแวดล้อม  

ทางธรรมชาติ  
จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน  พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Tourism 

Strategic Plan: ATSP 2016-2025) หรือ ASTP ได้ตกลงร่วมกันโดยมุ่งเน้นพัฒนาเรื่องการมีจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน (Single Tourist Destination) เพ่ือช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และนักลงทุนให้
เข้ามาในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนากลุ่มประเทศที่มีศักภาพด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว อย่างกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) 6 ประเทศ คือ 
ไทย พม่า จีน (ยูนนานและกวางสี) เวียดนาม และกัมพูชา ตลอดถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทาง
ในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน เช่น การพัฒนาทางหลวงอาเซียน โดยเน้นการเชื่อมต่อประเทศไทย พม่า 
กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เป็นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง
ที่สามารถเชื่อมต่อทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวท าให้ภูมิภาคอาเซียนมีศักภาพ 
และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับนานาชาติได้  

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-
เวียดนาม ประกอบด้วย 1) นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย -เวียดนาม  
(พ.ศ.2559-2561) ได้แก่ นโยบายการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว นโยบายการส่งเสริมการตลาด 

และการท่องเที่ยว และนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 2) ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวอาเซียน พ .ศ. 2559-2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP 2016-2025) โดย
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งเน้นเพ่ือให้เป็นประเทศที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน ตลอดถึงให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมอาเซียน ทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืน 

  
การร่วมมือกันด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง 
 

การร่วมมือกันในการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งนั้น  ทั้งสองประเทศได้มี
การพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด เช่น การร่วมมือกันในการจัดท ายุทธศาสตร์อาเซียน ปี 2558 เกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมียุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ
สพพ. กับเวียดนาม (ปี พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน องค์การมหาชนร่วมกับประเทศเวียดนามในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การสนับสนุนความเชื่อมโยงด้านคมนาคม และ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเมืองรวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมในชุมชนเมือง เป็นต้น  
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โดยในเนื้อหานี้จะศึกษาเส้นทางที่เกี่ยวกับ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม ได้แก่  
การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ า และการขนส่งทางอากาศดังนี้  

1. การขนส่งทางบก เส้นทางการขนส่งที่ เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย -เวียดนาม 
ประกอบด้วย 5 เส้นทางหลักๆคือ 

1.1 เส้นทางสายนครพนม–ค าม่วน (สปป.ลาว)–ฮาตินห์ (Ha Tinh) ระยะทางประมาณ 
230 กิโลเมตร 

1.2 เส้นทางสายมุกดาหาร–สะหวันนะเขต (สปป.ลาว)–กวางจี (Quang Tri) ระยะทาง
ประมาณ 210 กิโลเมตร 

1.3 เส้นทางสายสระแก้ว–พนมเปญ (กัมพูชา)–โฮจิมินห์ (Ho chi Minh) ระยะทาง
ประมาณ 600 กิโลเมตร 

1.4 เส้นทางสายอุบลราชธานี–จ าปาสัก (สปป.ลาว)–กอน ตูม (Koh Tum) ระยะทาง
ประมาณ 250 กิโลเมตร 

1.5 เส้นทางสายตราด–เกาะกง (กัมพูชา)–ฮาเตียน (Ha Tien) ระยะทางประมาณ 230 
กิโลเมตร  

นอกจากนั้น ยังมีเส้นทางเศรษฐกิจหลักที่เกิดจากการร่วมมือกันของกลุ่มอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Sub-Region: GMS) คือ ไทย พม่า จีน (ยูนนานและ
กวางสี) เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2535 ได้รับการสนับสนุนการเงิน และทางวิชาการ
จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
เพ่ือพัฒนาอนุภูมิภาค โดยมุ่งพัฒนาตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ซึ่งการเชื่อมโยง
เส้นทางดังกล่าวมีทั้งสิ้น 3 เส้นทาง คือ 1) เส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ระยะทางประมาณ 1,500 กิโลเมตร 2) เส้นทาง
แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ซึ่งมีอยู่ 2 เส้นทางได้แก่ เชื่อมโยงจีน-
พม่าหรือ ลาว-ไทย และอีกเส้นทางคือ จีน-เวียดนาม ระยะทางประมาณ 1280 กิโลเมตร และ 3) 
เส้นทางแนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
ระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร  
  ส าหรับเส้นทางที่นิยมใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศไทย-เวียดนามคือ เส้นทางแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม 
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-ดานัง) หรือที่เรียกว่าเส้นทางหมายเลข 9 โดยผ่านด่านพรมแดน 

2 ด่านคือ ด่านแดนสะหวัน และด่านลาวบาว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางดังกล่าว ได้แก่พระ
ธาตุอิงฮัง (สปป.ลาว) เมืองเว้ ฮอยอัน หมีเซิน (เวียดนาม) ต่อมาเส้นทางหมายเลข 8 เชื่อมโยง
นครพนม-ท่าแขก-วินห์ โดยผ่านด่านพรมแดน 3 ด่านคือ ด่านมิตรภาพ ด่านน้ าพาว และด่านเกาแจว 

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ พระธาตุพนม พระธาตุเรณู (ประเทศไทย) 
พระธาตุศรีโคตรบูรณ์ หินหนามหน่อ ถ้ ากองลอ (สปป.ลาว) และ ชายฝั่งทะเลเมืองฮาติงห์ (เวียดนาม)
นอกจากนั้นยังมีเส้นทางหมายเลข 12 เชื่อมโยงนครพนม-ค าม่วน-กว่างบิ่ง โดยผ่านด่าน 3 ด่านคือ
ด่านค าม่วน ด่านนาพาว และด่านจ่าลอ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ พระธาตุ
พนม พระธาตุเรณู (ประเทศไทย) ถ้ ากองลอ ก าแพงยักษ์ (สปป.ลาว) และเขตอุทยานแห่งชาติ
ฟองญา-แก๋บ่าง (เวียดนาม) 
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2. การขนส่งทางน้้า เส้นทางเรือที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม ส่วนใหญ่จะเป็น
เส้นทางที่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้า จากท่าเรือกรุงเทพฯ ไปยังประเทศเวียดนาม โดยท่าเรือที่ส าคัญ
ของเวียดนามได้แก่ ท่าเรือฮานอย ท่าเรือไฮฟอง และท่าเรือไซ่งอน ส าหรับเส้นทางเรือที่ใช้เพ่ือการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระหว่างด าเนินการ โดยมีการหารือระหว่างการท่องเที่ยวประเทศไทยกับนักลงทุนชาว
เวียดนาม ในการเปิดเส้นทางบริการเรือส าราญส าหรับนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงชายทะเลตะวันออก 

ที่จังหวัดจันทบุรี และตราด กับเกาะฟู้ก๊วก ประเทศเวียดนาม ซึ่งเกาะฟู้ก๊วก เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ของเวียดนาม ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลอ่าวไทย และอยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศเวียดนาม ในเขตจังหวัด
เคียนซาง (Kien Giang) ลักษณะของเกาะดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เนื่องจากมีทะเลที่สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัย
สงครามเวียดนาม เป็นแหล่งผลิตน้ าปลาที่ดีที่สุด และเป็นแหล่งผลิตพริกไทที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ของเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลเวียดนามก าลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีลักษณะตามแบบ
เกาะภูเก็ตประเทศไทย  
 3. การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางสายการบินระหว่างประเทศไทย-เวียดนามนั้น นับว่า
เป็นการเดินทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และ 

ใช้เวลาไม่นาน ท าให้เกิดเส้นทางบินใหม่ๆ เป็นจ านวนมาก ประกอบกับมีสายการบินต้นทุนต่ าที่มีการ
แข่งขันกันค่อนข้างสูง ซึ่งเส้นทางสายการบินระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม ได้แก่ แปซิฟิกแอร์ไลน์
นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย สายการบินเลบานิส แอร์ ทรานสปอร์ต บางกอกแอร์เวย์ กาตาร์แอร์เวย์ 
ลาวแอร์ไลน์ ไทยไลอ้อนแอร์ การบินไทย สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เวียดนามแอร์ไลน์ และ  

สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์ เปิดเที่ยวบินตรง ฮานอย-กรุงเทพฯ และโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ โดยมี
เที่ยวบินทุกวัน เนื่องจากเมืองดังกล่าวเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองเศรษฐกิจ จึงเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเข้าสู่เมืองหลักและเมืองรองระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม ต่อมาคือสาย
การบิน บางกอกแอร์เวย์ เปิดเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-ดานัง ซึ่งเป็นเมื่องท่าและเป็นเมืองท่องเที่ยวทาง
ภาคกลางของเวียดนาม การเปิดเส้นทางการบินดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิม
มากขึ้น เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า ในอนาคตข้างหน้าทั้งสองประเทศจะต้องมีความร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า การร่วมมือกันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งระหว่าง
ประเทศไทย-เวียดนาม ประกอบด้วย 1) การขนส่งทางบกโดยเชื่อมต่อเส้นทาง 5 เส้นทางคือ
นครพนม-ค าม่วน-ฮาตินห,์ มุกดาหาร-สะหวันเขต-กวางจี, สระแก้ว-พนมเปญ-โฮจิมินห์,อุบลราชธานี-
จ าปาสัก-กอนตูม และ ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเขตเศรษฐกิจ (East-West 
Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม หรือที่เรียกว่าเส้นทางหมายเลข 9
หมายเลข 8 และหมายเลข 12 ที่นิยมใช้ส าหรับเดินทางเชื่อมระหว่างทั้งสองประเทศ 2) การขนส่ง
ทางน้ าหรือการขนส่งทางเรือ ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพฯ ไปยังท่าเรือ
ฮานอย ท่าเรือไฮฟอง และท่าเรือไซ่งอน โดยในอนาคตข้างหน้าจะมีการใช้เรือส าราญเพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงชายทะเลตะวันออกกับเกาะฟู้ก๊วก ประเทศเวียดนาม 3) การขนส่งทางอากาศ
การเดินทางด้วยสายการบินได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากสะดวกสบาย
และใช้เวลาไม่มาก โดยมีการเปิดเส้นทางใหม่หลายเส้นทาง เช่น สายการบินเจ็ตสตาร์ แปซิฟิก 
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เป็นสายการบินต้นทุนต่ า เปิดเที่ยวบินตรง ฮานอย-กรุงเทพฯ และโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และสายการ 

บิน บางกอกแอร์เวย์ เปิดเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-ดานัง เป็นต้น 

 

การด้าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
 

การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมาประเทศไทย-เวียดนามได้มีแนวปฏิบัติร่วมกัน 

ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และกีฬา (พ.ศ. 2559-2561) นั้น ทั้งนี้การด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินงานร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น 
ACMECS กลุ่มลุ่มแม่น้ าอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เป็นต้น ประกอบด้วยประเทศที่มีชายแดนติดกัน
ได้แก่ เมียนมาร์-กัมพูชา-ลาว-ไทย-เวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
แม้ว่าการรวมกลุ่มดังกล่าวจะยังไม่ชัดเจนมากส าหรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม  
แต่ก็มีการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในเนื้อหานี้จะศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม ผ่าน ACMECS กลุ่มลุ่มแม่น้ าอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  
โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญคือ 

1. สรุปผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา ด้านการท่องเที่ยวตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
เศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้ าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy : ACMECS) สรุปได้ดังนี้ 

1.1. การประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 1 จัดคู่ขนานกับงานแสดง
นิทรรศการท่องเที่ยว ITE HCMC 2013 ภายใต้หัวข้อ “5 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทาง” 
(5 Countries One Destination) เนื่องจากการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจ 

อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 5 มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกทั้ง 
5 ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมการประชุม 

               1.2 รัฐมนตรีท่องเที่ยวทั้ง 5 ประเทศพึงพอใจต่อจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

ที่เดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคในปี พ.ศ. 2555 และตั้งเป้าหมายให้จ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวใน
อัตรา 1 เท่าตัวทุกๆ ปี โดยให้ความส าคัญต่อการใช้ ACMECS Single Visa เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง  

               1.3 ส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าท่องเที่ยวที่มีอยู่ ทั้งเส้นทางบก (รวมทั้ งทางรถไฟ)  
ทางอากาศ และทางน้ า และให้พัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ คือ พุกาม-เชียงใหม่-หลวงพระบาง-
เวียงจันทน์-เสียมราฐ-เว้ ให้มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน และ
ส่งเสริมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนให้มีการบูรณาการร่วมกันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

               1.4 แผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวกรอบ ACMECS 2013-2015 ประกอบด้วย  
การอ านวยความสะดวกด้านการเดินทาง การเชื่อมโยงสินค้าท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมาตรฐานการบริการ และการจัดตั้งกลไกด าเนินการเพ่ือให้ความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

               1.5 ประเทศสมาชิกจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว ACMECS ทุก 2 ปี  
โดยประเทศที่เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้น า จะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว และจัดการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจัดคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรี ส าหรับการประชุมคณะท างานด้านการ
ท่องเที่ยวจัดเป็นประจ าทุกปี โดยจัดคู่ขนานกับการประชุม GMS หรือ ASEAN ทั้งนี้ การประชุม
รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพ 

               1.6 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือระดับทวิภาคีกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Mr. Hoang 

Tuan Anh) ในเรื่องการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนการเยือนของ
ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่าย และการจัดท าความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา 

2. นโยบายการด้าเนินงาน ACMECS ปี พ.ศ. 2558 เป็นการวางแผนการท างาน (Action 
Plan) ระหว่างปี 2016-2018 (พ.ศ. 2559-2561) โดยมีเป้าหมายคือการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 7 ด้าน ที่ส าคัญดังนี้ 

2.1 Tourism Market Promotion การส่ ง เสริมการตลาดด้ านการท่ อง เที่ ยว  5 
countries 

2.2 Product Linkage ความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว โดย กัมพูชา  
2.3 Information Exchange การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเจ้าภาพ

เมียนมาร์ เป็นผู้ด าเนินการ 
2.4 Tourism Product Developments ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  โ ด ย 

เมียนมาร์ รับผิดชอบ 
2.5 Human Resources Development การพัฒนาคุณภาพ ไทย และ เวียดนาม จะ

ร่วมกันวางแผน 
2.6 Tourism Safety ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัย มีเวียดนาม เป็นเจ้าภาพ 
2.7 Private sectors involvement การให้เอกชนมีส่วนร่วม โดยลาว และเวียดนาม 

จะน าไปวางแผนกลยุทธ์ 
จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม  

ผ่าน ACMECS กลุ่มลุ่มแม่น้ าอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง มีเนื้อหาที่ส าคัญคือ การสรุปผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ด้านการท่องเที่ยวตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
ดังนี้ 1) การประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 1 2)รัฐมนตรีท่องเที่ยวทั้ง 5 ประเทศ
พึงพอใจต่อจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่เดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคในปี พ.ศ. 2555  
3) ส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าท่องเที่ยวที่มีอยู่ ทั้งเส้นทางบก (รวมทั้งทางรถไฟ) ทางอากาศ และทาง
น้ า 4) แผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวกรอบ ACMECS 2013-2015 5) ประเทศสมาชิกจัดการ
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ประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว ACMECS ทุก 2 ปี และ6)ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนั้นยังมีนโยบายการด าเนินงาน ACMECS ปี พ.ศ. 2558  
โดยมีเป้าหมายคือการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 7 ด้าน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นแนวทาง
ส าคัญ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันในระดับภูมิภาค สามารถต่อยอดให้เกิดความเชื่อมโยงใน
หลายมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 

การเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
 

ประเทศไทยและเวียดนามนับว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจาก 

ทั้งสองประเทศมีแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และมีความสวยงาม จึงเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก สิ่งส าคัญคือการเชื่อมโย ง
เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นระหว่างทั้งสองประเทศ และท าการตลาดไปยังกลุ่ม
นักท่องเที่ยว เป้าหมายที่มีความสนใจในเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการค้า
และการลงทุนร่วมกัน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และก่อให้เกิดการพัฒนาเส้นทาง 

การท่องเที่ยว ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเนื้อหาในบทนี้
จะศึกษาเกี่ยวกับ เส้นทางการท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว และปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
ประเทศไทย-เวียดนาม 

 1. เส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปเวียดนาม เป็นเส้นทาง 
ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ใน
หนึ่งวัน และยังสามารถเที่ยวได้ใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) โดยเส้นทางหมายเลข 9 
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดานัง) เป็นเส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่มีความสะดวก เหมาะกับการนั่งรถส าหรับท่องเที่ยว เพ่ือชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างประเทศ สปป . ลาว และเวียดนาม โดยเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้นจาก
ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ข้ามสะพานแม่น้ าโขงมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ไปยังฝั่งลาว 
เส้นทางดังกล่าวยังใช้ส าหรับขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน หรือเรียกว่าเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันตก-ตะวันออก เมื่อผ่านแดนสะหวันเข้าสู่ประเทศ สปป .ลาว สามารถท่องเที่ยวที่ เมือง 
สะหวันเขต ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากเมืองเวียงจันทน์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ 

พระธาตุอิงฮัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวนับถือ และมีลักษณะรูปทรงคล้ายพระธาตุพนม 

ที่ประเทศไทย ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความสงบ ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่าย และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีความงดงาม เมื่อเดินทางผ่านแดนลาวบาวเข้าสู่ เมืองเว้ประเทศเวียดนาม
สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นส าหรับเมืองนี้คือ พระราชวังเมืองเว้ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ 
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นอกจากเมืองเว้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง 

เมืองดานัง และเมืองฮอยอัน โดยเมืองดานังก าลังได้รับความสนใจจากธุรกิจและนักท่องเที่ยว
เนื่องจากเป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น 

บานาฮิลส์ สะพานมังกร ภูเขาหินอ่อน อ่าวดานัง เป็นต้น ส าหรับเมืองฮอยอัน เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้น
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ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ ถนนตรันฝู บ้านเลขที่101
สะพานญี่ปุ่น สมาคมฟุกเก๋ียน และพิพิธภัณฑ์เซรามิก  

เมื่อพิจารณาจากเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวพบว่า คนเวียดนามก็นิยมที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักอย่าง กรุงเทพฯ และพัทยาแล้ว
นักท่องเที่ยวเวียดนามยังสามารถเที่ยวเมืองรองได้ โดยผ่านเส้นทางหมายเลข 9 เข้าสู่ประเทศไทย
(ดานัง-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร-นครพนม-อุดรธานี) เพ่ือที่จะมาท่องเที่ยว และซื้อสินค้าไทย 

โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวเวียดนามคือ บ้านประธานโฮจิมินห์ หมู่บ้านนาจอก
จังหวัดนครพนม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์) หมู่บ้านหนองโอน จังหวัดอุดรธานี
นอกจากนั้นคนเวียดนามยังนิยมซื้อสินค้าไทย ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพ 

ดังนั้นเส้นทางท่องเที่ยวหมายเลข 9 นับว่าเป็นเส้นทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน ท าให้เกิดความร่วมมือ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นหากรัฐบาลทั้งสองประเทศ 

ให้ความส าคัญที่จะพัฒนาร่วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพแล้ว เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอ่ืน สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกเป็นจ านวนมาก 

2. รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทย-เวียดนาม 
ที่ส าคัญมีดังนี ้

2.1 รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีศักยภาพที่มี  
ความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของ 
ภูมิประเทศ เช่น ภูเขา ทะเล ถ้ า น้ าตก เป็นต้น จากลักษณะความโดดเด่นดังกล่าว  สามารถจัดท า
แพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติระหว่างประเทศไทย -เวียดนาม โดยการประเมินแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติที่ส าคัญของแต่ละประเทศมาจัดท ารายการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการจัดท า
รายการท่องเที่ยวที่ศึกษาธรรมชาติเน้นไปทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หากทั้งสองประเทศมีการ
ร่วมมือกันในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติดังกล่าว จะสามารถดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกันในระยะยาวได้ 

2.2 รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเทศไทย-เวียดนาม ทั้งสองประเทศ 

มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่นเฉพาะตัว จึงท าให้ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เช่น วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
สามารถสร้างความประทับใจเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนได้เป็นอย่างดี ส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถาน โบราณวัตถุนั้น ก็ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ทางวัฒนธรรม ซ่ึงประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 3 แห่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
เมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ส าหรับประเทศ
เวียดนามมีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านสถานเมืองเว้ เมืองโบราณฮอยอัน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน
พระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง-ฮานอย และพระราชวังแห่งราชวงศ์โห่ รวมแล้วทั้งสองประเทศจะมี
แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมถึง 8 แห่ง ดังนั้นหากมีการร่วมมือกันโดยการ
จัดท ารายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมรดกโลกระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม จะเป็นจุดขาย และ
ดึงดูดใจท าให้นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอ่ืนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น  
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3. ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม การจัดท าปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม เป็นการบอกช่วงเวลาของกิจกรรมท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยและเวียดนาม การจัดปฏิทินดังกล่าว สามารถช่วย
ในการก าหนดวางแผนการจัดการ ด้านการท่องเที่ยว โดยปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย 

3.1 ช่วงระยะเวลา ปฏิทินจะบอกว่าช่วงระยะเวลาเดือนไหน มีกิจกรรมท่องเที่ยวอะไร 

ที่มีความน่าสนใจ เช่น เดือนมกราคม ประเทศไทยมีประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเทศเวียดนามมีเทศกาล
เต๊ด เป็นต้น 

3.2 สถานที่ท่องเที่ยว ปฏิทินจะบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยและ
เวียดนามตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น ประเทศไทยชมทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานี และ
ประเทศเวียดนาม เที่ยวทะเลดานังและแม่น้ าห่านที่เมืองดานัง เป็นต้น 

3.3 กิจกรรมการท่องเที่ยว ปฏิทินจะบอกถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวว่าท าอะไรบ้าง เช่น
ประเทศไทยมีประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมท่องเที่ยวคือ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เล่นน้ า และประเทศ
เวียดนาม มีเทศกาลลิม (Lim) มีการแสดงพ้ืนบ้าน บทเพลงกวานเหาะ (Quan Ho) เป็นต้น 

3.4 รูปแบบการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ และ รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
ตารางท่ี 8.1 ปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม 
 

ช่วง
ระยะเวลา 
(เดือน) 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
สถานที่

ท่องเที่ยว 

กิจกรรม
ท่องเที่ยว 

รูปแบบ
การ

ท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม
ท่องเที่ยว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

มกราคม จังหวัดเชียงใหม่ ชมดอก
นางพญาเสือ

โคร่ง 

การ
ท่องเท่ียว

เชิง
ธรรมชาติ 

จังหวัดบ่ิญถ่วน ชม
ทะเลทราย
มุยแหน 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

จังหวัด
แม่ฮ่องสอนปาย 

ชมทะเลหมอก ท่ัวประเทศ 
(มกราคม-
กุมภาพันธ์) 

เทศกาลเต๊ด 
งานปีใหม่

ของ
เวียดนาม 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

กุมภาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ชมทะเลบัวแดง การ
ท่องเท่ียว

เชิง
ธรรมชาติ 

จังหวัดชลบุรี เล่นน้ าทะเล
หาดน้ าใส ภาคเหนือของ

เวียดนาม 

เทศกาลลิม 
(Lim)  

มีการแสดง
พื้นบ้าน บท
เพลงกวาน

เหาะ (Quan 
Ho) 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

ภาคกลางของ
เวียดนาม 

งานแข่งช้าง 
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เพื่อร าลึกถึง
การสู้รบกับ
ชนกลุ่มน้อย  

 

ตารางท่ี 8.1 ปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม (ต่อ) 
 

ช่วง
ระยะเวลา 
(เดือน) 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
สถานที่

ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

สถานที่
ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

มีนาคม 
 

จังหวัดบุรีรมัย ์ ชมพระ
อาทิตย์ตกที่
ปราสาทหิน

พนมรุ้ง 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาติ
และเชิง

วัฒนธรรม 

ภาคเหนือของ
เวียดนาม 

เทศกาลเต๊ด
ห่านท้ึก 

(Tet Han 
Thuc) 

 ไหว้บรรพ
บุรุษ 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

ชมเทศกาล    
โคมไฟ 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

ทั่วประเทศ เทศกาลจั่ว
เฮือง เป็น
การจาริก
แสวงบุญ 
เพื่อบูชา

พระพุทธเจ้า 

 

เมษายน ทั่วประเทศ เทศกาล
สงกรานต ์เล่น
น้ า รถน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

ทั่วประเทศ เทศกาลบูชา
กษัตริย์หุ่ง 
(Le Hoi 

Den Hung) 
พิธีบูชาเพื่อ
แสดงความ
เคารพต่อ
กษัตริย์หุ่ง 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 
 จังหวัด

กาญจนบุร ี
นั่งเรือชม 
วัดใต้น้ า 

อ าเภอสังขละ
บุรี 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ทั่วประเทศ ประเพณี
บูชาจูด่งตื่อ 
(Chu Dong 

Tu) เพื่อ
บูชาจูด่งตื่อ
เทพเจ้าแห่ง

การ
เพาะปลูก 

 
เมืองเว้ 

(เมษายน-
พฤษภาคม) 

เทศกาล
เมืองเว้ 
(Hue 

Festival) 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 
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เยี่ยมชม

พระราชวัง
เมืองเว้ 

ตารางท่ี 8.1 ปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม (ต่อ) 
 

ช่วง
ระยะเวลา 
(เดือน) 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
สถานที่

ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

สถานที่
ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

พฤษภาคม จังหวัดชัยภูม ิ ชมความงาม
ของทุ่งดอก
กระเจียว 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ทั่วประเทศ เทศกาลเต๊ด 
ดวานเหงาะ 
(Tet Doan 

Ngo) 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 
 จังหวัดระยอง 

จันทบุรี และ
ตราด 

ผลไม้เมือง
ร้อน 

จังหวัดฮ่าซาง เทศกาล
ตลาดนดัเคา
วาย (Khau 
Vai) เป็น

เทศกาลของ
ชนเผ่าซั้ย 
(Giay) เป็น
การขาย

สินค้า เล่น
ดนตรีศลิปะ

พื้นบ้าน 

มิถุนายน จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ชมทะเลหมอก
ที่ภูทับเบิก 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

จังหวัดดานัง เที่ยวทะเล
ดานัง 

และแม่น้ า
ห่าน 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

นครโฮจิมิงห ์ เทศกาล
ผลไม้ภาคใต ้

กรกฎาคม จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ชมประเพณี
แห่เทียน

เข้าพรรษา 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

เมืองดาลดั ชมเทือกเขา
แอลป์  
และทุ่ง
ดอกไม ้

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

สิงหาคม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ล่องแก่งหิน
เพิง 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ทั่วประเทศ เทศกาล 
Trung 

Nguyen 
(จุง เหงียน) 

เทศกาล
ท าบุญให้แก่

ดวง

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 
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วิญญาณแร่
ร่อน 

 
 

ตารางท่ี 8.1 ปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม (ต่อ) 
 

ช่วง
ระยะเวลา 
(เดือน) 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
สถานที่

ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

สถานที่
ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

กันยายน จังหวัดชลบุร ี ชมประเพณี    
วิ่งควาย 

 
 

 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

จังหวัดหล่าว
กาย 

เที่ยวเมือง 
ซาปาชม
ความงาม

ของ
ธรรมชาติ 
และวิธีชีวิต
ของชนเผ่า 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาติ
และเชิง

วัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค ์

ชมเทศกาล
แข่งเรือยาว 

ฟานซีปัง 
เทือกเขาที่
สูงที่สุดของ
เวียดนาม 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ตุลาคม จังหวัดภูเก็ต ชมเทศกาลถือ
ศีลกินผัก 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

จังหวัดกว่าง
นิงห์ 

เที่ยวชมอ่าว
ฮาลองเบย ์

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ชมอุทยาน
แห่งชาติผา

แต้ม 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ทั่วประเทศ เทศกาล 
Mid-

Autumn 
Festival 
งานรื่นเริง

ประดับด้วย
โคมไฟ 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

พฤศจิกายน จังหวัดสุโขทัย ชมการลอย
กระทง เผา
เทียนเล่นไฟ 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

จังหวัดนิงห์บิงห์ นั่งเรือชม
ธรรมชาติที่
ฮาลองบก 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ชมทุ่งดอกบัว
ตอง 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

เมืองโฮจมิินห ์ ชมโบสถ์
นอตเตรอะ

ดาม 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 



144 
กรกฎาคม จังหวัด

อุบลราชธาน ี
ชมประเพณี
แห่เทียน

เข้าพรรษา 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

เมืองดาลดั ชมเทือกเขา
แอลป์  
และทุ่ง
ดอกไม ้

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

 
 
ตารางท่ี 8.1 ปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม (ต่อ) 
 

ช่วง
ระยะเวลา 
(เดือน) 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
สถานที่

ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

สถานที่
ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

สิงหาคม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ล่องแก่งหิน
เพิง 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ทั่วประเทศ เทศกาล 
Trung 

Nguyen 
(จุง เหงียน) 

เทศกาล
ท าบุญให้แก่

ดวง
วิญญาณแร่

ร่อน 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

กันยายน จังหวัดชลบุร ี ชมประเพณี    
วิ่งควาย 

 
 

 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

จังหวัดหล่าว
กาย 

เที่ยวเมือง 
ซาปาชม
ความงาม

ของ
ธรรมชาติ 
และวิธีชีวิต
ของชนเผ่า 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาติ
และเชิง

วัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค ์

ชมเทศกาล
แข่งเรือยาว 

ฟานซีปัง 
เทือกเขาที่
สูงที่สุดของ
เวียดนาม 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ตุลาคม จังหวัดภูเก็ต ชมเทศกาลถือ
ศีลกินผัก 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

จังหวัดกว่าง
นิงห์ 

เที่ยวชมอ่าว
ฮาลองเบย ์

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ชมอุทยาน
แห่งชาติผา

แต้ม 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ทั่วประเทศ เทศกาล 
Mid-

Autumn 
Festival 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 
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งานรื่นเริง
ประดับด้วย

โคมไฟ 

พฤศจิกายน จังหวัดสุโขทัย ชมการลอย
กระทง เผา
เทียนเล่นไฟ 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

จังหวัดนิงห์บิงห์ นั่งเรือชม
ธรรมชาติที่
ฮาลองบก 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

 

ตารางท่ี 8.1 ปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม (ต่อ) 
 

ช่วง
ระยะเวลา 
(เดือน) 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
สถานที่

ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

สถานที่
ท่องเท่ียว 

กิจกรรม
ท่องเท่ียว 

รูปแบบ
การ

ท่องเท่ียว 

พฤศจิกายน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ชมทุ่งดอกบัว
ตอง 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

เมืองโฮจมิินห ์ ชมโบสถ์
นอตเตรอะ

ดาม 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

เชียงใหม่ ชมเทศกาลยี่
เป็ง 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

เมืองโฮจมิินห ์ พิพิธภัณฑ์
โฮจิมินห ์

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

ธันวาคม จังหวัด
เชียงใหม่ 

ชมแม่คะนิ้งที่
ดอยอิทนนท์ 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

เมืองฮานอย ชมเทศกาล
คริสต์มาส 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

จังหวัดลพบุร ี ชมทุ่งดอก
ทานตะวัน 

ชม
ทะเลสาบ
คืนดาบ โห่ 
ฮว่านเกี๋ยม 
(Ho Hoan 

Kiem) 
ชมสุสานโฮ

จิมินห์ 
(Lang Bac 

Ho) 
โรงละครหุ่น
กระบอกน้ า 

มกราคม -
ธันวาคม 

จังหวัดชลบุร ี เล่นน้ าทะเล    
ที่เกาะล้าน 

พัทยา 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาต ิ

ฮอยอัน 
(จัดเดือนละครั้ง
ทุกวัน ขึ้น 14 

ค่ า) 

เทศกาล 
Hoi An 
Light 

Festival 

การ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

 
 



146 
สัมผสัวิถี
ชีวิตเมือง
ฮอยอัน 

จังหวัดประจบ
คีรีขันธ ์

เล่นน้ าทะเลที ่
หาดเขา
ตะเกียบ 

อ าเภอหัวหัน 

เมืองดาลดั เทศกาล
ดอกไม้

นานาชาติ 
Dalat 

Flower 
Festival 

การท่อง
ที่ยวเชิง

ธรรมชาต ิ

 

จากตารางที่ 8.1 ปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม เป็นปฏิทินที่ใช้ส าหรับท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถใช้ในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว และศึกษากิจกรรมท่องเที่ยว 
ของทั้งสองประเทศได้ นอกจากนั้นยังใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ช่วงระยะเวลา กิจกรรม
ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว โดยผ่านปฏิทินดังกล่าว 

ที่มีความสะดวกและเข้าใจง่ายให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวด้วยการ  

บูรณาการกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ 
และเกิดความม่ันคงทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) เส้นทาง
การท่องเที่ยว (ไทย-ลาว-เวียดนาม) โดยเส้นทางหมายเลข 9 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดานัง) เป็น
เส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางและมีความเหมาะ
ส าหรับการชมวิถีชีวิตชุมชนประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างเดินทาง 2) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3) ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม เป็นการ
จัดท าปฏิทินที่บอกรายละเอียดช่วงระยะเวลาตลอดทั้งปี รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว 
และรูปแบบการท่องเที่ยว ในแต่ละเดือนที่มีความน่าสนใจ ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม 

 

สรุป 
 

ความร่วมมือการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม ประกอบด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญคือ 1) นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศไทย -เวียดนาม (พ .ศ .2559-2561) และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 

พ .ศ . 2559-2568 2) การร่ วมมื อกันด้ าน โคร งสร้ า ง พ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ ง ร ะหว่ า ง 
ประเทศไทย-เวียดนาม ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ า และการขนส่งทางอากาศ 

3) การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2557 นโยบาย
การด าเนินงาน ACEM ปี พ.ศ. 2558 และ4) การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ได้แก่ เส้นทางการ
ท่องเที่ยวหมายเลข 9เชื่อมโยงประเทศไทย-เวียดนาม นอกจากนั้นยังมีรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆคือ รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรูปแบบกิจกรรม 
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย-เวียดนาม ประกอบด้วย ช่วงระยะเวลา 
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยว 
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