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บทคัดยอ 

 

 “เท่ียวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก” คือ ประสบการณของนักทองเท่ียวในแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีบรรยากาศแบบตางประเทศในประเทศไทย นํามาซ่ึงวัตถุประสงคในการศึกษา              

3 ประการไดแก 1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการและความสําคัญของธีมพารคแนวยุโรปในประเทศไทย        

2) เพ่ือศึกษาการรับรูและความเขาใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป

และ 3) เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจรสนิยมการทองเท่ียวผานรูปแบบของปฏิสัมพันธระหวาง

นักทองเท่ียวไทยกับแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป  

 ผลการศึกษาพบวา ธีมพารคแนวยุโรปในประเทศไทยเนนการประกอบสรางสถานท่ีและ

บรรยากาศใหนักทองเท่ียวสามารถถายรูปไดทุกมุม และควรตั้งอยูทําเลท่ีเหมาะสมจึงจะประสบ

ความสําเร็จ 

 นอกจากนี้ พบวา การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยกับธีมพารคแนว

ยุโรป 5 แหง ไดแก ปาลิโอ (เขาใหญ) เดอะ เวเนเซีย (หัวหิน) ซานโตรินี่ พารค (ชะอํา) มิโมซา 

(พัทยา) และ ซีเนอรี่  วินเทจ ฟารม (สวนผึ้ง) ในรูปแบบการ ชม ชิม ช็อป แชะ และแชร ภายใตกรอบ

แนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุ พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวในพ้ืนท่ีดังกลาว มีความเขาใจและ

รับรูสอดคลองกับบรรยากาศความเปนเมืองนอกของสถานท่ีผานการชม การแชะ และการแชร  ซ่ึง

สอดคลองและสะทอนใหเห็นรสนิยมการทองเท่ียวของคนกลุมนี้วา ชอบแหลงทองเท่ียวท่ีแปลกใหม 

ชอบถายภาพ และแชรภาพลงในสื่อสังคมออนไลน  แตในทางกลับกัน การชิมและการช็อปของ

นักทองเท่ียวกลับไมสอดคลองและเชื่อมโยงกับรูปแบบหลักของธีมพารคถึง 4 แหง ท้ังนี้เปนเพราะ 
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ประการแรก ธีมพารคนําเสนอสินคาท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว

มากกวาจะเนนสินคาเฉพาะท่ีสอดคลองกับธีมหลัก ประการท่ีสอง นักทองเท่ียวใหความหมายวาเปน

เพียงประสบการณเสริมการทองเทียว 

 นอกจากนี้ ยังพบวา พ้ืนท่ีธีมพารคแนวยุโรปเปนพ้ืนท่ีแสดงรสนิยมดานการทองเท่ียว

ของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชอบความแปลกใหม แตกตางจากชีวิตประจําวัน ยิ่งไปกวานั้น ยังเปนพ้ืนท่ี

ท่ีใชแสดงรสนิยมการแตงกายของนักทองเท่ียวท่ีสะทอนใหเห็นความทันสมัย ทันกระแสผานภาพถายท่ี

แชรลงในสื่อสังคมออนไลน 

 

คําสําคัญ: วัฒนธรรมเชิงวัตถุ, ปฏิสัมพันธ, นักทองเท่ียวชาวไทย, ธีมพารคแนวยุโรป, รสนิยม  
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ABSTRACT 

 

 This dissertation aims to 1) study the development and important of 

European theme parks in Thailand  2) study the recognition and understanding of Thai 

Tourist toward European theme parks and 3) study and understand taste of travel 

through interaction between Thai Tourists and European theme park. 

 The results of study shown that European theme parks focus on 

constructing the space and environment suitable for taking photography and the 

appropriated location is the main key of success. 

 Based on Material Culture approach, studying the interaction between 

Thai tourist and European theme parks including; Palo (Kao Yai); the Venezia (Hua 

Hin); Santorini (Cha-um); Mimosa (Pattaya) and Scenery Vintage Farm (Suan Phueng) in 

5 activities including; seeing; eating; shopping; taking photograph and sharing on social 

network shown that the most of Thai tourists recognize and understand the foreign or 

European style of theme park through seeing, taking photograph and sharing on social 

network. 
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 Based on habitus and taste approach, the result of study shown that 

European theme parks are the space of expressing the taste of Thai tourist who 

satisfy to travel in interesting attraction and different from their everyday life.    
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บทที่ 1  

บทนํา  

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

 มนุษยสืบสานวัฒนธรรมการบริโภคมาชานาน เริ่มตั้งแตการบริโภควัตถุตางๆ รอบตัว

เพ่ือความอยูรอดและมีรูปแบบการบริโภคท่ีซับซอนข้ึนเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการของสังคมจนมาถึงการ

บริโภคเชิงสัญญะ ซ่ึงไมไดเก่ียวของกับการบริโภควัตถุโดยตรงแตเปนการบริโภคเพ่ือสื่อใหเห็นหรือให

ทราบถึงสถานภาพและรูปแบบการใชชีวิตของตนเอง 0

1 ยิ่งไปกวานั้น ยังมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

เปนสิ่งชวยหลอเลี้ยงใหการบริโภคสามารถดํารงอยูไดเปนอยางดี เพราะสามารถครอบงําความคิด

ความเชื่อในการดําเนินชีวิต และกระตุนความตองการของมนุษยใหมีความตองการสินคาและบริการ

แบบไมมีท่ีสิ้นสุด จนแยกออกจากกันและกันไมได12  

 “การทองเท่ียว” ก็เปนรูปแบบหนึ่งของการบริโภคสินคาและบริการอันหลากหลาย            

และมีลักษณะของการบริโภคขามวัฒนธรรม  ซ่ึงถูกกระแสทุนนิยมสรางข้ึนมาเพ่ือใชกระตุนความ

ตองการบริโภค ซ่ึงในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความตองการบริโภคของนักทองเท่ียวไดเปน

อยางดี ดังจะเห็นไดจากกระแสการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยูอยางตอเนื่อง นับตั้งแตไดรับยกยอง

ใหเปนอัศวินข่ีมาขาวมาชวยแกไขปญหาในชวงท่ีประเทศไทยเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540  

การทองเท่ียวก็กลายเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เปนกลไกหลักในการชวยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะนอกจากจะ

สรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของการคาบริการรวมของประเทศแลว ยังเปนอุตสาหกรรมท่ี

กอใหเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพัก ภัตตาคารรานอาหาร  รานจําหนายของ

ท่ีระลึก การคมนาคมขนสง เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดการลงทุนการจางงาน และการกระจายรายไดสู

ทองถ่ิน  โดยในแตละปสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตราตางประเทศเปนลานลานบาท 

รวมท้ังสรางกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยหลายแสนลานบาท โดยใน 3 

ไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2558  ประเทศไทยมีรายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศประมาณ 1.06 

ลานลานบาท และรายไดจากนักทองเท่ียวท่ีเท่ียวภายในประเทศอีก 5.7 แสนลานบาท ขณะเดียวกัน 

 1 Jean Baudrillard, The Mirror of Production, trans. Mark Poster, (St.Louis: 

Telos Press, 1981), 25-28. 

 2 เกษม เพ็ญภินันท, สูพรมแดนความรูเรื่องวัฒนธรรมบริโภค: ความเปนปกติวิสัยของ

การบริโภควัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2550), 3.   
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ธุรกิจการทองเท่ียวกอใหเกิดการจางงานกวา 4.45 ลานคน 2

3  ท้ังนี้ก็เปนเพราะผลของการพัฒนาการ

ทองเท่ียวไทยในระยะท่ีผานมา  อยางไรก็ตาม ก็พบวายังมีขอจํากัด ขอดอย และปญหาท่ีตองแกไข

หลายประการ เชน ขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงมีจํากัด ปญหาเรื่องการกระจาย

รายไดและการกระจุกตัวของนักทองเท่ียวอยูเฉพาะในเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญ ปญหาเรื่องภาพลักษณ

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาเรื่องการขาดบุคลากรท่ีมีความรูทางการทองเท่ียว 

ปญหาการเขาถึงแหลงทองเท่ียว และการเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเท่ียว ปญหาทรัพยากรการ

ทองเท่ียวเสื่อมโทรม ขาดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังตองเผชิญหนากับ

พฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน การกาวสูสังคมผูสูงวัย การเติบโตของ

สังคมเมือง ชีวิตแบบดิจิทัล กระแสการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และกระแสการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ เชน การทองเท่ียวเชิงกีฬา การทองเท่ียวเชิง

สุขภาพ การทองเท่ียวเชิงศาสนา 3

4 จากสถานการณดังกลาว สงผลใหเกิดการพัฒนาและสรางแหลง

ทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเท่ียว ท่ีสําคัญคือตองสอดคลองกับความตองการของ

นักทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  

 แหลงทองเท่ียวในรูปแบบ Themed Environment  ซ่ึงหมายถึง การสรางสิ่งแวดลอม

ท่ีเลนกับรูปทรงหรือสัญลักษณทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมตางๆ ท่ีอางอิงและนําไปสูการสัมผัส

ประสบการณของสถานท่ีและเวลาตางๆ ท้ังท่ีเปนของในประวัติศาสตรหรือในจินตนาการ ตัวอยางท่ี

เปนรูปธรรมคือ สวนสนุก ซ่ึงปจจุบันปรากฏการณ Themed Environments ไดขยายตัวออกไปใน

พ้ืนท่ีลักษณะอ่ืนมากข้ึน ท่ีเห็นชัดคือ โรงแรมท่ีพัก หรือ Community Mall ตางๆ รวมถึงรานอาหาร 

ภัตตาคาร คาสิโน พิพิธภัณฑ 4 5  เปนตัวอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นปรากฏการณท่ีกลาวมาขางตน ซ่ึงก็

ไดรับการตอบรับจากนักทองเท่ียวเปนอยางดี จะเห็นไดจากการเพ่ิมจํานวนของแหลงทองเท่ียว

ประเภทนี้ในชวงหลายปท่ีผานมา ซ่ึงมักจะสรางบรรยากาศหรือธีมหลักเปนเมืองสําคัญในตางประเทศ

ท่ัวโลก ท่ีมีความสวยงามโดดเดนและเปนท่ีรูจักของคนไทย และสวนใหญจะสรางเปนเมืองในทวีป

ยุโรป โดยนิยมสรางในรูปแบบของสวนสนุก แหลงซ้ือของ แหลงกินขาว สวนสัตว การแสดงโชวตางๆ  

ในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับแหลงทองเท่ียวท่ีคนไทยนิยมไปเท่ียวอยูแลว  อยางเชน  เขาใหญ  หัวหิน ชะอํา 

 3 สํานักงานปลัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา, รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเท่ียว, 

(กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา, 2558), 24. 

 
4 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ.2558 – 2560, 

(กรุงเทพฯ: กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558), 11 – 15.  

 
5
 ชาตรี ประกิตนนทการ, “Themed Environments ในวัฒนธรรม Selfie Culture,” 

จุลสารวิชาการการทองเท่ียว, ฉ. 1 ( ม.ค. – มี.ค 2559): 38-46. 
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พัทยา รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแหลงทองเท่ียวแตละแหงจะพยายามสรางบรรยากาศให

นักทองเท่ียวไดรูสึกราวกับวาไดไปเท่ียวสถานท่ีนั้นจริง ๆ แมวาจะอยูในเมืองไทย หรืออาจกลาวไดวา

เปนการทองเท่ียวท่ีใหประสบการณแบบ “เท่ียวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก” ซ่ึงตัวอยางของธีม

พารคแนวยุโรปในประเทศไทย สรุปไดเปนตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.1 แหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปในประเทศไทย  

แหลงทองเท่ียว จังหวัด Theme หลัก รูปแบบกิจกรรม 

Pickadaily Bangkok กรุงเทพมหานคร 

(สุขุมวิท 77) 

เมือง London 

ประเทศอังกฤษ 

สไตล English Old Town 

รานคา รานอาหาร  

ตลาดนัด การแสดงดนตร ี

Venice Di Iris กรุงเทพมหานคร 

(วัชรพล) 

เมือง Venice 

ประเทศอิตาล ี

รานคา รานอาหาร ลองเรือ 

แสดงโชว แสดงดนตรี  

Santorini Park เพชรบุร ี

(อ.ชะอํา) 

เมือง Santorini 

ประเทศกรีซ 

สวนสนุก รานคา รานอาหาร 

เดินพาเหรด แสดงโชว  

Swiss Sheep Farm เพชรบุร ี

(อ.ชะอํา) 

ประเทศสวิสเซอรแลนด ฟารมแกะ ข่ีมา รานคา 

รานอาหาร 

The Venezia  ประจวบครีีขันธ 

(อ.หัวหิน) 

เมือง Venice 

ประเทศอิตาล ี

สวนสนุก รานคา 

รานอาหาร เดินพาเหรด แสดง

โชว ลองเรือ 

Scenery Vintage 

Farm 

ราชบุร ี

(สวนผึ้ง) 

ประเทศอังกฤษ 

สไตล English Country 

ฟารมแกะ รานคา รานอาหาร  

รีสอรท 

Mimosa  

 

ชลบุร ี

(พัทยา) 

เมือง Colmar 

ประเทศฝรั่งเศส 

รานคา รานอาหาร เดิน 

พาเหรด ภาพ 3 มิติ โรงละคร 

สวนสัตว 

Strawberry Town ระยอง 

(อ.เมือง) 

ประเทศเนเธอรแลนด สวนสนุก โรงแรม ร านค า 

รานอาหาร ฟารมแกะ 

Palio นครราชสมีา 

(เขาใหญ) 

เมือง Sienna 

ประเทศอิตาล ี

รานคา รานอาหาร โรงแรม 

เดินพาเหรด มินิคอนเสิรต 

The Verona ปราจีนบุร ี

(ทับลาน) 

เมือง Verona 

ประเทศอิตาล ี

รานคา รานอาหาร ลองเรือ 

แสดงโชวสัตว ข่ีมา 

 (รวบรวมขอมูลลาสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559) 
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 ธีมพารคจัดอยูในประเภทแหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ (Recreational Attraction) 

ซ่ึงหมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน เพ่ือการพักผอนและเสริมสรางสุขภาพ ใหความ

สนุกสนาน รื่นรมย บันเทิง และการศึกษาหาความรู แมไมมีความสําคัญในแงประวัติศาสตร โบราณคดี 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แตมีลักษณะเปนแหลงทองเท่ียวรวมสมัย จัดอยูในประเภทเดียวกับสถาน

บันเทิง สวนสัตว สวนสาธารณะ สนามกีฬา 5

6 ธีมพารคแตละแหงจะใชธีมเปนเอกลักษณของตนเอง ซ่ึง

ตองลงทุนดวยงบประมาณจํานวนมหาศาลเปนหลักรอยลานบาทไปจนถึงหลักพันลานบาท และท่ี

สําคัญไปกวานั้น แหลงทองเท่ียวรูปแบบนี้กําลังไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาวไทยเปนอยางมาก 

ทุก ๆ วันหยุดราชการ และทุกๆ เทศกาลสําคัญท่ีมีวันหยุดตอเนื่องยาวนานหลายวัน แหลงทองเท่ียว

เหลานี้ก็จะคลาคล่ําไปดวยนักทองเท่ียวจํานวนมากมายท่ีเขามาทํากิจกรรมหลากหลายแตกตางกันไป

ตามความตองการและความพอใจในการบริโภค  

 หากจะมองในฐานะเปนแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีความแปลกตา ก็คงเปนธรรมดาท่ีจะมี

นักทองเท่ียวมาเท่ียวกันตามกระแสนิยม แตหากพิจารณาในมิติท่ีลึกข้ึน พบวาธีมพารคแนวยุโรป

เหลานี้ไมไดเปนเพียงแคท่ีทองเท่ียวธรรมดาๆ ท่ัวไป ดังเชน งานวิจัยเรื่อง Theme Park 

Landscapes: Antecedents and Variations7 กลาวถึงธีมพารคไวอยางนาสนใจวา ธีมพารคนั้นมี

ความแตกตางจากสวนสนุกท่ัวไปตรงท่ีมีความเก่ียวของกับวัฒนธรรม กลาวคือ เปนพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิด

หลายอารมณความรูสึก เกิดความคิดและจินตนาการท่ีหลากหลายมีท้ังยอนอดีต ท้ังเทคโนโลยีทันสมัย 

นอกจากนี้งานของงานของ Scott A. Lucas8 เรื่อง Theme Park กลาวถึงในหลายมิติดังนี้ คือ ธีม

พารคเปนแหลงใหความบันเทิง และใหความสดชื่น เหมือนไดเติมพลังชีวิต (Theme Park as Oasis)  

เปนพ้ืนท่ีนันทนาการท่ีใหความรูและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Theme Park as Land) เปน

เครื่องเลนท่ีตื่นเตนเราใจ มีความทันสมัย ท่ีแสดงใหเห็นการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและสราง

ประสบการณใหกับผูคนทุกชนชั้น คือ เครื่องเลนสรางความตื่นเตน ความกลัวใหเกิดข้ึนกับทุกๆ คน 

เหมือนเปนพ้ืนประชาธิปไตยท่ีไมวาชนชั้นใดก็ตามก็รูสึกตื่นเตนและกลัวเหมือนกันทุกคน (Theme 

Park as Machine)  เปนการเปลี่ยนรูปแบบจากสวนสนุกแบบเดิมๆ ท่ีไมใชแคใหแตความสนุก แตรวม

เอากิจกรรมทุกๆอยางไวดวยกัน  (Theme Park as Show) สามารถสรางมูลคาเชิง    อัตลักษณ 

(value identity) และสรางโอกาสของสินคา (product opportunity) นอกจากจะตองใชกลยุทธทาง

 6 กรมการทองเท่ียว, มาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ, (กรุงเทพฯ : 

กรมการทองเท่ียว, 2552), 1. 

 7 Margaret J. King, “Theme Park Landscapes: Antecedents and Variations,” 

Material Culture, no.1 (Spring 2005): 159-161. 

 8 Scott A. Lucas, Theme Park, (London: Reaktion Books, 2008): 79-95.  
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การตลาดแลว ยังตองพิจารณาดานวัฒนธรรมและสังคมดวย เพราะเปาหมายหลักของธีมพารคคือ 

ตองการติดตอกับนักทองเท่ียวในขณะเท่ียวอยูจนกลับถึงบาน ตองการใหจดจํา ชื่อไปยาวๆ (Theme 

Park as Brand)  และเปนสถานท่ีแหงการประกอบสรางความจริงทางสังคม (social construction 

of reality) เชน การสรางความจริงเหนือจริงแบบ hyperreal ใน Walt Disney ท่ีตองการทําให

นักทองเท่ียวเชื่อวาธีมพารคท่ีกําลังเท่ียวอยูนั้นเปนความจริงแตโลกภายนอกคือของปลอม หรือ “park 

was real and outside world was false” (Theme Park as Text) สวนงานวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาเอก เรื่อง Visitor to a Theme Park – Motive and Satisfaction: The Case of 

Janfusun, Taiwan  ของ Shih-Shou (Sam) Yeh ใหความเห็นวา ธีมพารคเปนแหลงทองเท่ียวท่ีถูก

ออกแบบเพ่ือความตองการของนักทองเท่ียวในหลายมิติ ท้ังในเชิงวัฒนธรรมและเชิงความบันเทิง 

กลาวคือ ทําใหรูสึกเหมือนอยูในตางประเทศ (exotic culture) และในเวลาเดียวกันก็รูสึกสนุกสนาน

และมีโอกาสไดเขาสังคม  ดังนั้นจะเห็นไดวาธีมพารคจึงไมใชแตเพียงสวนสนุกหรือสถานท่ีทองเท่ียวท่ี

สรางข้ึนมาเพียงแคความสนุกสนานเทานั้น แตเปนพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายท่ีนาศึกษา

คนควาใหลึกซ้ึง   

 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจงานวิจัยของไทย พบวางานวิจัยท่ีศึกษาแหลงทองเท่ียว

ประเภท ธีมพารคมีไมมากนักและเปนการศึกษาเก่ียวกับธีมพารคประเภทสวนสนุกท้ังหมด และเปน

การศึกษาในเชิงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและเชิงการตลาด ไดแก  งานวิจัยเรื่อง แผนธุรกิจจัดตั้งสวน

สนุกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม “ไตรสยาม”ของประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข (2549)  

การศึกษาโครงการสวนสนุกดนตรีร็อค  ของสุขสันต ไหลอุดมพิทักษ  (2549) วิทยานิพนธ เรื่อง 

การศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวและสวนประสมทางการตลาดของสวนสยาม ของวิสิฐ วงษ

เขียว (2551) แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวนันทนาการสวนสนุกดรีมเวิลด (2552) ของมยุเรศ มา

ซอรี  วิทยานิพนธ    เรื่อง  ความชอบของนักทัศนาจรท่ีมีตออุทยานแนวคิดประเภทตางๆ ของ 

ทนงศักด ปาวนา (2552) ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจใช

บริการสวนสนุกในประเทศไทย ของ โศภิตสุภางค กุณวงศ (2556) 

 ในสวนของนักทองเท่ียวชาวไทยนั้น  แตเดิมการทองเท่ียวถูกรับรูในความหมายของการ

เดินทาง หากแตไมไดเปนการเดินทางแบบบันเทิงเริงรมย แตดวยเพราะเหตุผลทางการเมือง การทํา

สงคราม การเจริญสัมพันธไมตรี การจาริกแสวงบุญ การคาขาย ซ่ึงเต็มไปดวยความยากลําบากและ

อันตราย แตก็เปนความจําเปนในชีวิต8

9 และเม่ืออิทธิพลตะวันตกเริ่มเขามาในชวงรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาล

ท่ี 6 การเดินทางทองเท่ียวกลายเปนสิ่งท่ีแสดงออกใหเห็นถึงการปรับตัวเพ่ือเผชิญหนากับความ

ทันสมัย สวนใหญจะแสดงออกในกลุมชนชั้นสูง  เชน การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5  ซ่ึงได

 
9
 กาญจนา แกวเทพ, เรื่องสื่อสาร – การทองเท่ียว, (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2557), 38.   
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ประโยชนทางการเมืองและสุขภาพ การสรางท่ีพักตากอากาศแบบตะวันตกของรัชกาลท่ี 6 ตาม

ชายทะเลอยางชะอํา หัวหิน เพ่ือเลียนแบบวิถีชีวิตแบบตะวันตกมาจากพอคา นักเรียนนอก มิชชันนารี 

และชาวตะวันตกท่ีเดินทางมายังประเทศอาณานิคมของตนเองและแวะเวียนเขามาเท่ียวในประเทศ

ไทย 9

10 และหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ชวงเวลานี้เศรษฐกิจและสังคมไทยกําลัง

เปลี่ยนไปสูระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม การทองเท่ียวแพรหลายข้ึนเคลื่อนจากชนชั้นสูงไปสูชนชั้นกลาง 

และชนชั้นลาง เมืองเติบโตข้ึน ประชากรเพ่ิมข้ึน ชนชั้นกลางเพ่ิมข้ึน การศึกษาดีข้ึน การคมนาคมดี 

สื่อสิ่งพิมพก็ทันสมัยข้ึน ยิ่งไปกวานั้น ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแบงแยกวันทํางานกับเวลาวางชัดเจน 

ทําใหเวลาวางเปนสิ่งมีคากลายเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต และใน พ.ศ. 2503 รัฐบาลจัดตั้ง

องคการสงเสริมการทองเท่ียวหรือ อสท. ตอมาเปลี่ยนเปนการทองเท่ียวแหงประเทศไทยหรือ ททท. 

ซ่ึงชนชั้นกลางสามารถตอบสนองนโยบายดังกลาวไดดี เพราะมีเวลาวาง มีเงินพอ และนิยมเลียนแบบ

ชนชั้นสูง และมีแนวคิดวา ความเหน็ดเหนื่อยจากการทองเท่ียวไมใชอุปสรรค แตเปนการ “เติมไฟ” 

ใหกับชีวิต การทองเท่ียวจึงกลายเปนรูปแบบหรือบรรทัดฐานหนึ่งของการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 

ท่ีแสดงใหเห็นวามีรสนิยม และประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่ง   

 อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษท่ีผานมาพบวา  รูปแบบการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว

ชาวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท่ีนิยมเดินทางทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ (Natural 

Destination) อยางภูเขา ทะเล น้ําตก  และแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

(Historical and Cultural Destination) อยางวัด เวียง วัง 1 0

11 เปลี่ยนเปนการทองเท่ียวตามความ

สนใจเฉพาะของแตละกลุม หรือท่ีเรียกวา การทองเท่ียวตามความสนใจพิเศษหรือการทองเท่ียวตาม

วัตถุประสงคเฉพาะ (Special Interest Tourism) เชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิง

นิเวศ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงศาสนา การทองเท่ียวเชิงกีฬา การทองเท่ียวเชิงผจญ

ภัย  การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวผูสูงอายุ เปนตน 1 1

12   ดังนั้นจึงเกิดแหลงทองเท่ียวใหม ๆ 

ข้ึนมากมายเพ่ือสนองความตองการของนักทองเท่ียวท่ีกําลังเปลี่ยนไป ซ่ึงแหลงทองเท่ียวสวนใหญเนน

 
10

 ปนเพชร จําปา, “วัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทย พ.ศ.2394 – 2544,” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 66. 

 11 เรื่องเดียวกัน, 184-190. 

 12 การทองเท่ียวตามความสนใจพิเศษ หมายถึง รูปแบบการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการ

ตอบสนองความสนใจของนักทองเท่ียวแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีตองการไดรับประสบการณท่ีพึง

พอใจจากการทองเท่ียวตามแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองจนเกิดการเรียนรูในเรื่องท่ีสนใจ รวมท้ังการ

เยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับความสนใจ, อางถึงใน ราณี อิสิชัยกุล, การจัดการการ

ทองเท่ียวเฉพาะทาง, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), 14.  
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ความสะดวกสบาย  มีสื่อสังคมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับ  มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ให

ความรูสึกเหมือนไดหลีกหนีจากโลกแหงความจริงอันวุนวาย  ใหประสบการณท่ีสนุกสนานเพลินเพลิด

ไมสรางความเครียด แมจะมีการสรางความตื่นเตนเราใจแตก็ตองมีความปลอดภัย ยิ่งไปกวานั้น  

อิทธิพลของสื่อสังคม หรือ Social Media ทําใหแหลงทองเท่ียวรูปแบบตาง ๆ ถูกใหความหมาย

มากกวาเปนเพียงแคสถานท่ีท่ีเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวเทานั้น แตแหลงทองเท่ียวกลับ

กลายเปนสิ่งบงชี้และยืนยันสถานะทางสังคมของนักทองเท่ียววาเปนคนทันสมัย ตามทันกระแส 

(trendy)  และบงบอกวาเปนชนชั้นใดในสังคม12

13   

 การท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยนิยมไปทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปหรือสถานท่ีทองเท่ียวท่ีถูก

จําลองมา  ท้ังๆ ท่ีตระหนักดีวาไมใชสถานท่ีแหงนั้นจริง ๆ เปนตัวอยางหนึ่งสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม

การทองเท่ียวของคนไทยท่ีกําลังเคลื่อนไปสูรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเรียกวา “การทองเท่ียวยุคหลัง

สมัยใหม” (Postmodern Tourism)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Feifer14
  ท่ีกลาววา การทองเท่ียว

ยุคหลังสมัยใหมถูกกําหนดลักษณะดวยโลกาภิวัตน ลัทธิบริโภคนิยมแบบลนเกิน เศรษฐกิจแบบใหม 

และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหผูบริโภคหรือนักทองเท่ียวมีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึน ดังนั้น

รูปแบบการทองเท่ียวจึงมีลักษณะแบบผสมผสานกันไดท้ังท่ีมีความแตกตางกัน (pastiche) และ

สามารถปะติดปะตอกันไดหรือมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน (collage) นอกจากนี้ “ประสบการณและ

ความทรงจํา” มีความหมายตอผูบริโภคมากกวาเรื่องของสินคาหรือแหลงทองเท่ียว ทําให

ผูประกอบการตองหาวิธีการใหมๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมีรายไดสูง

แตเวลานอย (money rich/time poor) จึงตองเนนการสรางความเปนพิเศษไมเหมือนใคร (unique) 

และสรางประสบการณท่ีนาจดจํา (memorable experience) ใหกับนักทองเท่ียว  

 ยิ่งไปกวานั้น นักทองเท่ียวหลังสมัยใหมมีทัศนคติและความคาดหวังแตกตางจาก

นักทองเท่ียวแบบเดิมไปคอนขางมาก เพราะอ่ิมตัวในการคนหาความเปนของแท (Authenticity) และ

คนพบแลววาของแทไมไดมีอยูจริง โดยนักทองเท่ียวบางกลุมจะมองวาการทองเท่ียวเปนเหมือนเกมชุด

ท่ีมีใหเลนจานวนมากมายและหลากหลาย รวมถึงเขาใจดีวาการทองเท่ียวไมใชประสบการณท่ีเปนของ

แท อีกท้ังยังใหการยอมรับการตีความทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และไมตองการ

จะหาความแตกตางระหวางวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมรากหญา สนใจวัฒนธรรมรวมสมัยและ

วัฒนธรรมมวลชนพอๆ กันกับวัฒนธรรมพ้ืนบาน ไมไดคํานึงวาเปนเรื่องจริงหรือเรื่องเลา เปนเพราะ

 13 วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, “โซเชียลมีเดียและภูมิทัศนท่ีเปลี่ยนไปของการทองเท่ียว,” 

จุลสารวิชาการทองเท่ียว, ฉ. 1 (มกราคม – มีนาคม, 2556): 5-10. 

 14 Malanie Smith, Nicola MacLeod and Margaret Hart Robinson, Key 

Concepts in Tourist Studies. (California: SAGE Publication Inc., 2010), 129.   
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ความคุนเคยท่ีมีตอการลอกเลียนแบบ หรือความจริงเสมือนท่ีปรากฏใหเห็นอยูในชีวิตประจําวัน  ยิ่งไป

กวานั้น ยังรับรูวาวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีประดิษฐข้ึนและไมใชของแท  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองเหลานี้

นําไปสูการสรางแหลงทองเท่ียวท่ีมีลักษณะเปนจริงเหนือจริงหรือจริงยิ่งกวาจริง (hyper-real) หรือ

การจําลองเอาสิ่งตางๆ จากสถานท่ีจริงมาประกอบกับสิ่งท่ีจําลองข้ึนมาใหมท่ีไมเคยมีอยูจริง เพ่ือให

นักทองเท่ียวไดมีประสบการณหรือไดรูสึกเสมือนวามันเปนเชนนั้นหรือมีสิ่งนี้จริงๆ ในสถานท่ีจริงใน

รูปแบบของสวนสนุกหรือหางสรรพสินคา เชน เมือง Lapland ของ Santa Claus หรืออยางท่ี

นักวิชาการบางคนเรียกวา ของปลอมแบบแท ๆ (authentic fakery) เชน เมือง Las Vegus ใน

สหรัฐอเมริกา14

15  

 แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวหลังสมัยใหมนิยมไปเท่ียวมีอยู 4 ประเภท ไดแก 1) แหลง

ทองเท่ียวท่ีเปนจุดดําหรือ Blackspot ซ่ึงก็คือ แหลงทองเท่ียวท่ีมีความเก่ียวของกับความเศราสลดใจ

หรือโศกนาฏกรรม เชน หลุมฝงศพ พ้ืนท่ีการทําสงครามสูรบกัน บริเวณท่ีมีการฆาลางเผาพันธุ พ้ืนท่ี

เกิดเหตุการณการลอบสังหารผูนําคนสําคัญของประเทศ และพ้ืนท่ีท่ีเกิดโศกนาฏกรรมหรืออุบัติเหตุ

รายแรง 2) แหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับมรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงไมจําเปนตองทําเหมือนอดีตแท ๆ แต

ตองเปนอดีตทําใหรูสึกดีและเพลิดเพลินใจ 3) แหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับวรรณกรรม เชน ท่ีพํานัก

อาศัยของนักเขียนท่ีมีชื่อเสียง 4) แหลงทองเท่ียวประเภทธีมพารค ซ่ึงสวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีแหงความ

สรางสรรคท่ีผสมผสานวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม โดยนักทองเท่ียวหลังสมัยใหมเปนกลุมท่ี

ตองการหลีกหนีจากความวุนวายจากสังคมเมือง แตในขณะเดียวกันก็ตองการความบันเทิงและความ

สนุกสนาน สวนใหญมีรายไดคอนขางดีแตกลับมีเวลาพักผอนนอย มีความสามารถในการทํากิจกรรม

หลายๆ อยางเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณในยามวาง ชอบความสะดวกสบาย นิยมความตื่นเตนเราใจท่ีอยู

บนฐานของความปลอดภัย 

 ดังนั้น จากท่ีกลาวมาท้ังหมด ท้ังในสวนของธีมพารคแนวยุโรปและรูปแบบการทองเท่ียว

ของนักทองเท่ียวไทยปจจุบัน จึงนําไปสูความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหวางธีมพารคแนว

ยุโรปท่ีกําลังเติบโตกับนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางรวดเร็ว งานวิจัยชิ้นนี้

จึงเปนการศึกษาในเชิงสหวิทยาการ ซ่ึงเปนการนําศาสตรดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใชใน

การอธิบายวัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยในปจจุบัน โดยจะใชสังคมวิทยาทําความเขาใจการ

ทอง เ ท่ียวธีมพารคแนวยุ โรปของคนไทยในฐานะ ท่ี เปนปรากฏการณทางสั งคม (social 

phenomena)16 และนํามานุษยวิทยามาใชเพ่ือทําความเขาใจโครงสรางวิธีคิดของคนไทยท่ีมีตอการ

ทองเท่ียวในยุคปจจุบัน 

 15 Ibid., 130.  

 16 กาญจนา แกวเทพ, เรื่องสื่อสาร – การทองเท่ียว, 68. 
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  ดังนั้น การจะศึกษาท้ังสถานท่ีและคนท่ีมีความสัมพันธกัน จึงจําเปนตองใชเครื่องมือใน

การศึกษาท่ีจะสามารถสะทอนใหเห็นรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรมยุคปจจุบัน งานวิจัยนี้จึงเลือกใช

แนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุ (Material Culture) มาเปนกรอบในการวิจัย เนื่องจากเม่ือพิจารณาตาม

นิยามความหมายแลว ธีมพารคถือวาเปนวัฒนธรรมเชิงวัตถุหรือ Material Culture ประเภทหนึ่งท่ี

มนุษยสรางข้ึนมา (man-made attraction)17  เพ่ือการบริโภคในรูปแบบของการทองเท่ียว ซ่ึง 

Daniel Miller18 นักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมเชิงวัตถุ กลาววา วัฒนธรรมเชิงวัตถุเปน

เครื่องมือในการทําความเขาใจสังคมแบบหนึ่ง  ท่ีชวยทําใหเห็นความเชื่อ คุณคา ความคิด ทัศนคติและ

การบริโภคของปจเจกบุคคลและสังคมท่ีเปนไปโดยรูตัวและไมรูตัวในชวงเวลาหนึ่ง  เนื่องจากแนวคิด

วัฒนธรรมเชิงวัตถุ (Material Culture Studies) เปนแนวคิดท่ีมุงศึกษาปฏิสัมพันธ (interact) ของ 

“มนุษย” กับ “สิ่ง” ท่ีมนุษยสรางข้ึนมา  โดยใหน้ําหนักกับการศึกษาท้ังสองสวนนี้ไปดวยกัน จะไม

แยกศึกษาหรือใหน้ําหนักกับสวนใดสวนหนึ่งมากกวากัน ซ่ึง Miller เชื่อวาวัตถุหรือสถานท่ีท่ีมนุษย

สรางข้ึนมาบงบอกถึงชนชั้นและสถานะทางสังคม การประสบความสําเร็จ หรือแมแตความลมเหลว

ของมนุษย  แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือ วัตถุหรือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนมาเหลานี้ไดบอกเลาเรื่องราวเก่ียวกับ

ผูสรางและผูใชในแตละชวงเวลา ซ่ึงในแตละชวงเวลาจะมีชีวิตทางสังคม หรือ social life ของตัวเอง 

และการปฏิสัมพันธระหวางคนกับสิ่งของหรือสถานท่ีก็จะแตกตางไปตามชีวิตทางสังคม social life ใน

แตละชวงเวลาเชนกัน  สอดคลองกับความเห็นของ Ian Woodward19  ท่ีเห็นวา ความหมายและการ

ตีความเก่ียวกับวัตถุจะมีความยืดหยุนและเลื่อนไหลไปตามพ้ืนท่ีและชวงเวลา ซ่ึงจะสะทอนใหเห็น

ความเปนไปของสังคมในชวงเวลานั้นได  กลาวโดยสรุปคือ การนําแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุของ 

Daniel Miller มาเปนกรอบแนวคิดหลักในศึกษาจะเปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยขยายความเขาใจ

วัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยผานพ้ืนท่ีหรือแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึนในรูปแบบธีมพารค

 17 วัฒนธรรมเชิงวัตถุหรือ Material Culture แบงออกเปน 6 ประเภท คือ 1) งาน

ศิลปะ 2) ขาวของตางๆ เชน หนังสือ ของเลน 3) เครื่องประดับ 4) ภูมิทัศนท่ีถูกดัดแปลง เชน 

สถาปตยกรรม เมือง 5) ประยุกตศิลป เชน เฟอรนิเจอร ของตกแตง ภาชนะใสของ 6) อุปกรณตางๆ 

เชน เครื่องจักร พาหนะ เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องดนตรี เครื่องมือ อางถึงใน  Jules David 

Prown, “Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and Method,” 

Winterthur Portfolio, no.1 (spring, 1982): 2-3. 

 18 Daniel Miller, Material Culture and Mass Consumption, (New York: 

Blackwell, 1987)  

 19 Ian Woodward, Understanding Material Culture, (London: SAGE 

Publication Ltd., 2007), 29. 

                                           



10 

 

แนวยุโรป เพราะกรอบแนวคิดดังกลาวมุงศึกษาปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียวซ่ึง

จะทําใหมองเห็นปฏิบัติการ (practices) ท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันในรูปแบบตาง ๆ วา

เปนอยางไร สะทอนใหเห็นอะไรไดบาง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจวัฒนธรรม

การทองเท่ียวไดอยางไร 

 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการศึกษาปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางนักทองเท่ียวกับแหลง

ทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปมีความลุมลึกและมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน และเพ่ือทําความเขาใจถึง

กลไกการทํางานของปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึน  จึงไดนําแนวคิดเรื่อง ชนชั้นทางสังคม (Social Class) ความ

โนมเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัส (Habitus) แนวคิดเก่ียวกับรสนิยม (Taste) และแนวคิดเก่ียวกับการ

สรางความโดดเดนทางสังคม (Social Distinction) ของ Pierre Bourdieu มาเปนเครื่องมือชวยฉาย

ภาพใหเห็นปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธระหวางโครงสราง (Structure) ในท่ีนี้ก็คือ “ความ

เปนตางประเทศ” หรือ “ความเปนยุโรป” ท่ียึดโยงอยูกับแหลงทองเท่ียวกับผูกระทําการ (agency) 

คือ “นักทองเท่ียวชาวไทย” ซ่ึงตางฝายตางมีลักษณะกําหนดซ่ึงกันและกัน  กลาวคือ  โครงสราง

กําหนดการกระทําของมนุษยผานปฏิบัติการทางสังคมและในขณะเดียวกันมนุษยก็สามารถตอบโต 

ตอสู ตอรองโครงสรางผานปฏิบัติการตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน อันเกิดข้ึนไดในระดับปจเจก ระดับ

สังคม และระดับชนชั้น  โดยท่ีคนอยูในกลุมหรือชนชั้นเดียวกันจะมีแนวโนมทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัสท่ี

คลายคลึงกัน  มีประสบการณบางอยางรวมกัน นํามาซ่ึงอารมณความรูสึกรวม รวมถึงคานิยม ความ

เชื่อ รูปแบบพฤติกรรม วิถีการดําเนินชีวิต หรือท่ีเรียกวา “รสนิยม” คลายคลึงกัน  โดยแตละชนชั้นก็

พยายามจะสรางลักษณะเฉพาะท่ีทําใหเกิดความโดดเดนทางสังคมในชนชั้นของตนใหแตกตางกับชน

ชั้นอ่ืน ซ่ึงการศึกษาดวยกรอบแนวคิดดังกลาวจะเผยใหเห็นรสนิยมนักทองเท่ียวสมัยใหม และความ

พยายามสรางความโดดเดนทางสังคมและปฏิบัติการในการตอกย้ําอุดมการณของชนชั้นผานแหลง

ทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป อันนําไปสูความเขาใจวัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยท่ีลึกซ้ึงข้ึน 

 

1.2 คําถามหลักในการวิจัย 

 

 1.2.1 ธีมพารคแนวยุโรปในประเทศไทยมีพัฒนาการและความสําคัญอยางไร 

 1.2.2 นักทองเท่ียวชาวไทยมีความเขาใจตอธีมพารคท่ีจําลองรูปแบบมาจากเมืองของ

ยุโรปอยางไร และอธิบายสิ่งท่ีเขาใจจากการเลียนแบบในรูปแบบเชนนี้อยางไร 

 1.2.3 การวิเคราะหแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปดวยแนวคิดวัตถุทางวัฒนธรรม

ศึกษาจะทําใหเขาใจวัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยอยางไร 
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1.3 วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการและความสําคัญของธีมพารคแนวยุโรปในประเทศไทย 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาการรับรูและความเขาใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว

ธีมพารคแนวยุโรป 

 1.3.3 เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจวัฒนธรรมการทองเท่ียวผานรูปแบบของปฏิสัมพันธ

ระหวางนักทองเท่ียวไทยกับแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป  

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.4.1 ในเชิงวิชาการ วิทยานิพนธชิ้นนี้จะทําใหไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับ

วัฒนธรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในปจจุบัน  และกอใหเกิดองคความรูใหมเก่ียวกับ

แหลงทองเท่ียวธีมพารคในประเทศไทย อีกท้ังยังเปดพ้ืนท่ีใหมสําหรับการศึกษาเก่ียวกับการทองเท่ียว

ในฐานะท่ีเปนปรากฏการณทางสังคมโดยการใชวิธีการศึกษาแบบสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 1.4.2 ในเชิงรูปธรรม องคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวสามารถนําองคความรูท่ีไดไปใช

เปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเท่ียวโดยเฉพาะการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ ท่ีสอดคลองกับ

วัฒนธรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสมัยปจจุบันได  

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา โดยนําวิธีการวิจัยแนวปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Approach) ท่ีศึกษา

ปรากฏการณท่ีบุคคลไดประสบมา เพ่ือทําความเขาใจความหมายของประสบการณชีวิตแบบตางๆ ใน

โลกท่ีผูไดรับประสบการณนั้นๆ  พบเจอ 1 9

20 มาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย และมีวิธีดําเนินงาน

วิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 20 ชาย โพธิสิตา, ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพฯ: 

อมรินทรพริ้นติ้ง, 2554), 193. 
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1.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

  การเก็บขอมูลงานวิจัยแบงไดเปน 2 สวน ตอไปนี้ 

 1.6.1 ขอมูลจากเอกสารและสื่อตางๆ ไดแก หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ บท

สัมภาษณ รวมถึงเว็บไซตท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยนําขอมูลมาใชใน

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอมูลเก่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 

 1.6.2 ขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

โดยใชระยะเวลา 6 เดือนโดยแบงเปน 2 แบบ ไดแก 

  1.6.2.1 ขอมูลจากการการสังเกต 

   (1) สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ในพ้ืนท่ีท่ี

ทําการศึกษา 5 แหง เพ่ือเก็บรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว ไดแก การ

เดินชมรูปแบบสถาปตยกรรม การเขาชมหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ การรวมเลนเครื่องเลน การใช

บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดไว การถายภาพ การซ้ือสินคา  

  (2) สังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) จะทําการ

สังเกตโดยไมไดรวมกิจกรรมเปนเพียงผูดูอยูหางๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนธรรมชาติ โดยการสังเกต

พฤติกรรมของนักทองเท่ียว การแตงกาย การถายรูป การทํากิจกรรม 

 1.6.2.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ  

  โดยจะทําการสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง  ไดแก กลุมนักทองเท่ียวท่ีมา

เท่ียวในแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป เพ่ือทราบถึงขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบ

ทองเท่ียว และการรับรูและความเขาใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวผานความคิดเห็น  

  (1)  สัมภาษณนักทองเท่ียวเชิงสํารวจ ใชสัมภาษณนักทองเท่ียวท่ีมีเวลาใน

การใหสัมภาษณนอย ประมาณ 3-5 นาที  โดยมีคําถามดังนี้ 

   (1.1) ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ระดับ

การศึกษาท่ีจบ และท่ีอยูอาศัย 

  (1.2) ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบของการทองเท่ียว ไดแก วัตถุประสงคการ

ทองเท่ียว สื่อท่ีทําใหรูจักธีมพารค พาหนะท่ีใชในการเดินทาง จํานวนผูรวมเดินทาง ความสัมพันธของ

นักทองเท่ียวกับผูรวมเดินทาง 

 (1.3) ขอมูลเก่ียวกับปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 

ไดแก ชอบชมอะไรมากท่ีสุด ชอบรับประทานอะไรมากท่ีสุด เลือกซ้ืออะไรมากท่ีสุด ชอบถายรูปอะไร

มากท่ีสุด แชรรูปอะไรลงในสื่อสังคมออนไลน  
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 (2) สัมภาษณนักทองเท่ียว แบบเจาะลึก ใชสัมภาษณนักทองเท่ียวท่ีมีเวลา

ในการใหสัมภาษณนาน ประมาณ 30-60 นาที  โดยมีคําถามดังนี้ 

    (2.1) ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษาท่ีจบ 

และท่ีอยูอาศัย 

  (2.2) ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบของการทองเท่ียว ไดแก วัตถุประสงคการ

ทองเท่ียว สื่อท่ีทําใหรูจักธีมพารค พาหนะท่ีใชในการเดินทาง จํานวนผูรวมเดินทาง ความสัมพันธของ

นักทองเท่ียวกับผูรวมเดินทาง 

 (2.3) ขอมูลเก่ียวกับปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 

ไดแก ชอบชมอะไรมากท่ีสุด ชอบรับประทานอะไรมากท่ีสุด เลือกซ้ืออะไรมากท่ีสุด ชอบถายรูปอะไร

มากท่ีสุด แชรรูปอะไรลงในสื่อสังคมออนไลน  

 (2.4) ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใชชีวิตประจําวัน ไดแก สถานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว ลักษณะท่ีอยูอาศัย สถาบันท่ีจบการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีการงาน เงินเดือน 

พาหนะท่ีใชในการเดินทาง การแตงกาย การใชเวลาวาง  รูปแบบการทองเท่ียว และทํากิจกรรมท่ีทํา

ระหวางทองเท่ียว 

  

1.7 การวิเคราะหขอมูล 

 

 ขอมูลท่ีจะในการวิเคราะหมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลใน 2 รูปแบบคือ  

 1.7.1 ขอมูลจากเอกสารและสื่อตางๆ  โดยจะใชขอมูลดังกลาวมาชวยทําความเขาใจ

และวิเคราะหแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป นักทองเท่ียวชาวไทย รวมถึงแนวคิดวัฒนธรรมเชิง

วัตถุ แนวคิดฮาบิทัส แนวคิดเก่ียวกับรสนิยม  

 1.7.2 ขอมูลจากภาคสนาม โดยจะนําขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม ไดแก การสังเกต

แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และการสัมภาษณ มาวิเคราะหดังนี้ 

 1.7.2.1 ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมในธีมพารคแนว

ยุโรป ไดแก การเดินชมรูปแบบสถาปตยกรรม การเขาชมหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ การเลนเครื่อง

เลน การใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดไว การถายภาพ การสังเกตพฤติกรรมของนักทองเท่ียว  

เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุ เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียว

กับธีมพารคแนวยุโรป 
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 1.7.2.1 ขอมูลจากการสัมภาษณ  โดยทําการสัมภาษณนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว

ในธีมพารคแนวยุโรปในเชิงสํารวจและเชิงลึก เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลดานการรับรูและความเขาใจของ

นักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวท่ีจําลองมาจากเมืองในยุโรป และวิเคราะหขอมูลดวยแนวคิด

วัฒนธรรมเชิงวัตถุ ฮาบิทัส และรสนิยม  เพ่ือเขาใจวัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยยุคปจจุบัน โดย

จะกําหนดประเด็นคําถามเอาไวกอน และใชเครื่องมือบันทึกเสียงและจดบันทึก เพ่ือใชสําหรับการเก็บ

ขอมูล และเพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนและเพ่ือทบทวนความเขาใจในระหวางการวิเคราะหขอมูล 

 

1.8 ขอบเขตในการวิจัย 

 

 1.8.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

 โดยในการวิจัยนี้เลือกศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีองคประกอบการเปนธีมพารคครบถวน

ตามท่ีสมาคมสวนสนุกนานาชาติ (IAAPA) กําหนดไว คือ แหลงทองเท่ียวแบบธีมพารค ตอง

ประกอบดวยธีมหลักท่ีมีเอกลักษณโดดเดนและสวยงาม พรอมเครื่องเลน การแสดงโชว รานคา 

รานอาหาร  และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยในงานวิจัยนี้มุงศึกษาธีมพารคท่ีมีมีธีมหลักเปน

สถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงในทวีปยุโรป ดังตอไปนี้ คือ 

 1.8.1.1 Palio เขาใหญ ตั้งอยูท่ีอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จําลองแบบ

จากเมือง Sienna ประเทศอิตาลี 

  1.8.1.2 The Venezia หัวหิน ตั้งอยูท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จําลองแบบจากเมือง Venice ประเทศอิตาลี 

  1.8.1.3 Santorini Park ชะอํา ตั้งอยูท่ีอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําลอง

แบบจากเมือง  Santorini ประเทศกรีซ 

  1.8.1.4 The MIMOSA พัทยา ตั้งอยูท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําลองแบบ

จากเมืองกอลมาร (Colmar) ประเทศฝรั่งเศส 

  1.8.1.5 Scenery Vintage Farm อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จําลองแบบ

จากเมืองแบบชนบทของอังกฤษ 

 

 1.8.2 ขอบเขตดานประชากร   

 ผูวิจัยเลือกใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) 

โดยเลือกเก็บขอมูลจากกลุมประชากรตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีวิจัย และมีความหลากหลาย

ทางดานเพศและอายุ  โดยเก็บขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ชวงวันจันทร

ถึงวันศุกร และวันเสารถึงวันอาทิตย จากแหลงทองเท่ียว 5 แหง  ดังตารางตอไปนี้  
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ตารางท่ี 1.2 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  

ธีมพารค 

กลุมประชากร กลุมตัวอยาง 

วันจันทร-ศุกร 

10.00-18.00 น. 

วันเสาร-อาทิตย 

10.00-18.00 น. 
รวม 

สัมภาษณแบบ

ท่ัวไป 

สัมภาษณ 

เชิงลึก 

1.ปาลิโอ 494 491 985 50 10 

2.เวเนเซีย 399 323 722 40 6 

3.ซานโตรินี่ 447 346 739 40 8 

4.มิโมซา 351 328 679 35 7 

5.ซีเนอรี่ 430 541 971 50 7 

รวม 2,121 2,029 4,150 215 38 

 

1.9 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 แหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป หมายถึง  สถานท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือดึงดูดให

นักทองเท่ียวมาเท่ียว โดยการสรางสถาปตยกรรมและประติมากรรมท่ีมีเอกลักษณโดดเดนและสวยงาม

เลียนแบบเมืองสําคัญท่ีมีชื่อเสียงในทวีปยุโรป  พรอมกับจัดใหมีเครื่องเลน การแสดงโชว รานคา 

รานอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ   

 นักทองเท่ียวชาวไทย หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากทองถ่ินอันเปนถ่ินท่ีอยูโดยปกติของ

ตนไปยังทองถ่ินอ่ืนเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคท่ีมิใชเพ่ือประกอบอาชีพ

หรือรายได2021  ในท่ีนี้คือผูท่ีเดินทางมายังแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปท่ีเปนคนไทย  

 ปฏิสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยกับแหลงทองเท่ียวธีม

พารคแนวยุโรปซ่ึงมนุษยไดสรางข้ึนมา โดยมีลักษณะเปนตัวกําหนดซ่ึงกันและกัน 

 วัฒนธรรมการทองเท่ียว หมายถึง วิถี รูปแบบ รสนิยม พฤติกรรมในการทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในธีมพารคแนวยุโรป 

 การรับรูของนักทองเ ท่ียวท่ีมีตอธีมพารคแนวยุโรป หมายถึง กระบวนการท่ี

นักทองเท่ียวใหความหมายตอแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป ซ่ึงแตละบุคคลจะมีการรับรูความ

แตกตางกันออกไปตาม ความรู ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และประสบการณ 

 

 21 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการทองเท่ียว, (กรุงเทพฯ: เพรส 

แอนด ดีไซน, 2548), 137. 
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1.10 แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1.10.1 แนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถ ุ

 แนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุ (Material Culture) ในมุมมองของ Daniel Miller นักคิดท่ี

อธิบายเรื่องการบริโภคกับวัตถุทางวัฒนธรรม คือ แนวคิดท่ีมุงศึกษาปฏิสัมพันธ (interact) ของ 

“มนุษย” กับ “สิ่ง” ท่ีมนุษยสรางข้ึนและใชหรือบริโภคในชีวิตประจําวัน  เพ่ือทําความเขาใจ

วัฒนธรรมผานวัตถุหรือสิ่งนั้นท่ีจะสะทอนใหเห็นความเชื่อ คุณคา ความคิด ทัศนคติและบริโภคของ

ปจเจกและสังคมในชวงเวลาหนึ่งท่ีเปนไปโดยรูสํานึกและไรสํานึก  ซ่ึงวัตถุบางอยางบงบอกถึงชนชั้น

และสถานะทางสังคม  บางอยางก็บงบอกถึงการประสบความสําเร็จ บางอยางก็สรางความขบขัน  แต

ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  การบอกเลาเก่ียวกับเวลาและสถานท่ี  เก่ียวกับคนท่ีสรางหรือคนท่ีใช และการบง

บอกถึงความเปลี่ยนแปลงผานกาลเวลา เม่ือมนุษยสรางวัฒนธรรมเชิงวัตถุข้ึนมาก็เทากับวามนุษยก็ถูก

กําหนดดวยวัฒนธรรมท่ีอยูรอบตัวมนุษยดวยเชนกัน ซ่ึงทําใหเห็นความเปนมาท่ียากแกการศึกษาดวย

วิธีอ่ืนๆ อีกท้ังยังทําใหเขาใจถึงความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ ในชวงเวลานั้นๆ ดวย นอกจากนี้การศึกษา

วัฒนธรรมเชิงวัตถุเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งของกับสังคม โดยทําความเขาใจสังคมผาน

วัตถุ  ซ่ึงการศึกษาวัตถุสิ่งของจะทําใหเขาใจในสิ่งท่ีไมไดสื่อสารผานการเขียนเพียงเทานั้น  เพราะ

ความคิดบางอยางก็ไมไดเขาถึงไดดวยตัวอักษร  การศึกษาทําความเขาใจในวัฒนธรรมเชิงวัตถุจะทําให

ผูศึกษาเขาใจโลกของวัตถุเชิงสังคม (the social world of things) เพราะเปนการศึกษาวิจัยวิธีท่ี

มนุษยใชหรือครอบครองวัตถุนั้นในชีวิตประจําวันนั่นเอง 2 1

22  จากการศึกษาเรื่องรถยนตของจอหน อูรรี 

(John Urry)  ไดอธิบายวารถไมไดเปนเพียงวัตถุทางสังคม แตวามันยังมีความสัมพันธกับการดําเนิน

ชีวิตอีกดวย ความหมายของรถยนตในเชิงสังคมนั้นเปนท้ังพ้ืนท่ีและเวลาสําหรับการพํานักพักพิง 

เดินทาง และการกลอมเกลาทางสังคม 2 2

23  ดังนั้นการนําแนวคิดเรื่อง โลกของวัตถุเชิงสังคม (the 

social world of things) มาอธิบายในปรากฏการณการสรางสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางท่ีเปน

ตางประเทศในประเทศไทย ทําใหเขาใจวาในแตละยุคสมัยหรือในแตละชวงเวลามนุษยจะให

ความหมายกับสิ่งท่ีสรางข้ึนแตกตางกันไป ไมวาจะเปนในกรณีการสรางพระราชวังเปนสถาปตยกรรม

 22 Tim Dant, Material Culture in the Social World: Value, Activities, 

Lifestyles, (Buckingham: Open University Press, 1999), 201. 

 23 John Urry, Sociology beyond Society, (London: Sage, 2000), 

59.  อางถึงใน เกษม เพ็ญภินันท, (2549), “สูพรมแดนความรูเรื่องวัฒนธรรมบริโภค: ความเปนปกติ

วิสัยของการบริโภควัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน,” เอกสารประกอบการสัมมนาโตะกลมการประชุม

ประจําปทางมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 5 เรื่องวัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: ศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร), 30. 
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แบบตะวันตก ในสมัยรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 เชน พระท่ีนั่งอนันตสมาคม พระท่ีนั่งจักรีมหา

ปราสาท (ไทยผสมตะวันตก) พระราชวังพญาไท พระรามราชนิเวศน พระราชวังบางปะอิน คือการ

สรางตึกฝรั่งในสมัยลาอาณานิคมเปนการสรางเพ่ือแสดงใหวา สยามมีความเจริญทัดเทียมกับประเทศ

ตะวันตกอันศิวิไลซ แตพอมาถึงยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนกรณีการสรางเมืองจําลอง ณ เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี ท่ีไดนําสถาปตยกรรมท่ีมีชื่อเสียงจากท่ัวโลกมาจําลองไวในสถานท่ีเดียวกัน หรือกรณีการ

สรางธีมพารคแนวยุโรปข้ึนในเมืองทองเท่ียวตางๆ ถูกสรางข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคดานการทองเท่ียวเปน

หลัก เนื่องจากบริบทแวดลอมเปลี่ยนไปแลว 

 อยางไรก็ตาม สําหรับการศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรม “วัตถุ” ไมไดหมายถึงสิ่งท่ีจับตองได

เทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งท่ีจับตองไมไดดวย ซ่ึงไมไดอยูแยกออกมาเดี่ยวๆ หรือสันโดษแตมันรวมอยูกับ

สังคม  การท่ีมนุษยและบริโภควัตถุในรูปแบบตาง ๆ ไมไดเปนแคการตอบสนองการดําเนินชีวิตเทานั้น 

แตมันมีชีวิตทางสังคมของมันเองซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับมนุษยเรา ซ่ึงความหมายของวัตถุไมไดถูกกําหนด

คงท่ีตายตัวโดยรูปแบบและหนาท่ีของมัน  แตเขาไปมีปฏิสัมพันธ (interaction) ระหวางมนุษยกับวัตถุ

ในชวงชีวิตทางสังคมหนึ่งๆ  

 ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียวในลักษณะของ

ปฏิสัมพันธจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับท้ังสองสวนไมอาจแยกศึกษาหรือใหความสําคัญกับสวนใด

สวนหนึ่งมากกวากัน  ท้ังนี้เพราะวัตถุท่ีมนุษยสรางข้ึนมานั้นมีนัยเก่ียวกับการประกอบสราง  การธํารง

รักษา  และการเปลี่ยนรูปของอัตลักษณทางสังคม เปนการตรวจสอบความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุ 

เพราะการพบกันของรางกายมนุษยกับวัตถุไดกอใหเกิดความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  โดยวัตถุบางอยาง

หรือสิ่งกอสรางบางแหงอาจมีปฏิสัมพันธกับคนหลายๆ คนแคครั้งเดียว   แมแตอุปกรณท่ีเราใชอยูทุก

วัน เชน ดินสอ ปากกา โทรศัพทมือถือ รถยนต เสื้อผา  ก็ตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอยางนอยก็หนึ่ง

คน  ดังนั้นมันจึงเปนการปฏิสัมพันธทางตรงระหวางคนกับวัตถุ โดยวัฒนธรรมถูกใชเปนสื่อกลาง และ

ถูกฝงลงไปในคานิยมทางวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิดปฏิบัติการท้ังทางกายและทางใจ ในขณะท่ีสิ่งของ

เหลานั้นถูกใชอยู จากมุมมองของปจเจกเห็นวา วัตถุสิ่งของถูกรวมเขาไปในชีวิตของบุคคลและกาวเขา

ไปโลกของบุคคลนั้นท้ังโลกทางวัตถุและโลกทางสังคม และหากมองจากมุมมองของสังคมจะมองวา  

“วัตถุคือพาหนะของจุดมุงหมายและจุดประสงคทางสังคมท่ีสามารถจัดการกับการกระทําตางๆ ของ

ปจเจกได  ซ่ึง Dant มองวาวัตถุไดรับสถานะการเปนผูกระทําการจากการกระทําของมนุษยท่ีสรางมัน

ข้ึนมาและนําพวกมันออกมาใชได  เชน โทรศัพทแบบตอบรับสามารถทําการรับ ตอบ และบันทึก

ขอความจากโทรศัพทแทนเราได ในกรณีท่ีไมมีคนรับสาย” 23

24 

 24 Tim Dant, Materiality and Society, (New York: Open University Press, 

2005), 60.  
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  วิวัฒนาการการศึกษาวัฒนธรรมเชิงวัตถุในชวงแรกๆ เปนการศึกษาในแนวโบราณคดีท่ี

เปนความพยายามสืบคนรองรอยสิ่งประดิษฐท่ีมนุษยสรางข้ึน (artifact) ตางๆ เพ่ือทําความเขาใจ

ลักษณะวิถีชีวิตของคนกลุมหนึ่งๆ ในยุคสมัยหนึ่ง โดยทําใหมันเปนรูปธรรม (objectify) ข้ึนมาเพ่ือ

ศึกษาทําความเขาใจสภาพความเปนอยูในสังคมโบราณชวงสมัยนั้น ดังนั้นท่ีมาของวัฒนธรรมเชิงวัตถุ

จึงเปนการสนใจเก่ียวกับ “วัตถุ” (things) และความสัมพันธระหวาง “วัตถุ” (things) กับมนุษย

เพราะท้ังสองอยางนี้ทําใหเราเขาใจสภาพวัฒนธรรมความเปนอยูของมนุษยในแตละชวงของการศึกษา 

ดังนั้น ในการวิเคราะหประวัติศาสตรเก่ียวกับวัตถุจึงเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางวัตถุ ผูคน 

และภาพตัวแทน และวัตถุประเภทตาง ๆ ลวนมีประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม กลาวคือ วัตถุแตละชนิด

มีประวัติของตนเอง เชน การหมุนเวียนเปลี่ยนกันใชหอยเชลลในการแลกเปลี่ยนกูลาของหมูเกาะทรอ

เบรียนด (Trobriand) และการปฏิบัติทางพิธีกรรมของการแลกเปลี่ยน เปนตน 2 4

25 ตอมาการศึกษา

วัฒนธรรมเชิงวัตถุเริ่มมีพ้ืนท่ีในการแสดงความเห็นมากข้ึนเม่ือถูกนําไปใชวิเคราะหรวมกับแนวคิด

บริโภคนิยม หรือวัฒนธรรมการบริโภค  เนื่องจากการบริโภควัตถุสิ่งของตางๆ ลวนแลวแตมี

ความหมาย บางครั้งถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของบางสิ่งบางอยางในสังคม หรือแมกระท่ังเพ่ือการ

แบงแยกชนชั้น ซ่ึง Daniel Miller อธิบายไวในงานเรื่อง  Material Culture and Mass 

Consumption วา  

การบริโภคคือ การเริ่มตนของกระบวนการท่ีซับซอนและยาวนาน โดยผูบริโภคใช

ประโยชนจากวัตถุท่ีซ้ือมาและสรางบริบทใหกับวัตถุนั้นใหม จนกระท่ังมันไมเปนท่ียอมรับ

อีกตอไปวามีความสัมพันธกับโลกแหงนามธรรม (world of the abstract) และกลายมา

สูการปฏิเสธบางสิ่งท่ีไมสามารถถูกซ้ือและถูกให 2526  

 Miller ไดเสนอทฤษฎีเก่ียวกับการบริโภค โดยมองวาความเปนของแทดั้งเดิม 

(authenticity) ของสิ่งประดิษฐ (artefacts) เปนสิ่งท่ีกําเนิดมาจากวัฒนธรรม ไมใชมาจาก

ความสัมพันธของสิ่งประดิษฐกับประวัติศาสตรหรือกระบวนการผลิต กลาวอีกนัยหนึ่ง ไมมีความจริง

หรือความไมจริงท่ีดํารงอยูในสิ่งประดิษฐนั้น แตมีท่ีมาจากการสรางตัวตนทางสังคม ซ่ึงไดมีการ

ประกอบสรางโดยตรงตอความเขาใจของเราเก่ียวกับตัวเราเองและผูอ่ืน หลักเกณฑสําคัญในการตัดสิน

ประโยชนของวัตถุรวมสมัยคือระดับท่ีวัตถุเหลานั้นอาจจะหรือไมอาจจะเขากันไดกับแรงผลักดันท่ีสราง

มันข้ึนมา ซ่ึงโดยหลักแลวมันแปลกแยก ความเหมาะสมลงตัวนี้ประกอบดวยการแปรรูปของสินคาผาน

กิจกรรมบริโภคไปสูวัฒนธรรมท่ีเปนไปไดวาไมแปลกแยก   Miller ไดแทนท่ีการผลิตดวยการบริโภค

โดยการศึกษาบทบาทของซุปเปอรมารเก็ต รานคาปลีก ตลาด และการชอปปงในวัฒนธรรมบริโภค

 
25 Ibid., 24. 

 26 Daniel Miller, Material Culture and Mass Consumption, 35. 
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สมัยใหม ท่ีเริ่มปรากฏตัวข้ึนครั้งแรกในทศวรรษ 1980   โดย Miller เห็นวาการซ้ือเปนรูปแบบหนึ่ง

ของการโหวต  ไมเพียงสําหรับการโหวตสําหรับสินคาเทานั้น แตเปนการโหวตใหกับระบบสังคมซ่ึงสง

มอบสินคาเหลานั้น การบริโภคจึงเก่ียวของกับการเลือกและการปฏิบัติการของจินตนาการ ผูบริโภค

แสดงเจตจํานงผานการใชทางเลือก ภายในขอจํากัดของทางเลือกสินคาและบริการท่ีมีไวสําหรับขาย 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งผูบริโภคคือ “active agent” ท่ีกระทําการเลือกบนปฏิสัมพันธท่ีพวกเขามีกับ

วัตถุ26

27   

 อยางไรก็ตาม การศึกษาตามแนวทางวัฒนธรรมทางวัตถุมิไดมีทฤษฎีหรือแนวคิดหลักเปน

ของตนเอง แตจะหยิบยืมแนวคิดทฤษฎีของสํานักอ่ืนใชมาโดยไมพัฒนาแนวคิดทฤษฎีข้ึนใหม เนื่องจาก

สิ่งท่ีสนใจศึกษาคือ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน จึงทําใหการศึกษาวัฒนธรรมทาง

วัตถุมีลักษณะเปนสหวิทยาการท่ีมีการนําศาสตรตางๆ มาเปนองคประกอบเสริมสําหรับการสราง

คําอธิบาย อันไดแก สังคมวิทยา ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา และจิตวิทยา ซ่ึงไมวาจะนําแนวคิด

ทฤษฎีใดมาอธิบายก็จะไมถูกใหอํานาจเหนือไปกวาคําอธิบายของวัฒนธรรมเชิงวัตถุ ยกตัวอยางเชน 

Kopytoff (1986) ท่ีประสานแนวคิดประวัติศาสตร ปรัชญา มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเขาดวยกัน

เพ่ือแสดงใหเห็นวาวัตถุเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสถานะและความหมายในชวงเวลาหนึ่งและอยู

เหนือพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมหนึ่งๆ นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายของวิธีวิทยาท่ีนํามาใชในการศึกษา

วัฒนธรรมทางวัตถุจากแนวคิดโครงสรางนิยมและการตีความของสัญวิทยาสูมานุษยวิทยาท่ีใชวิธีการ

สัมภาษณและการสังเกต 2 7

28
   จึงสรุปไดวาการศึกษาของวัฒนธรรมทางวัตถุเปนการอาศัย “chain of 

concepts” ของแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ท่ีมีอยูเดิมเพ่ือสรางฐานคําอธิบายใหกับปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนนั่นเอง  ดังนั้นในการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับแหลง

ทองเท่ียวจึงตองหยิบยืมแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆมาชวยในการวิเคราะหเชนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 27 Tim Dant, Materiality and Society,  33. 

 28 Ian Woodward, Understanding Material Culture, (Los Angeles: Sage 

Publications, 2007), 27. 
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 1.10.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุ 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมเชิงวัตถุในวงวิชาการไทยนั้นมีคอยขางนอย จากการ

สํารวจเอกสารพบวามีงานท่ีนําแนวคิดวัตถุทางวัฒนธรรมมาศึกษาดังนี้ 

 งานวิจัยเรื่อง  “การเดินทางของสินคาสมัยใหมในจําปาสัก สปป.ลาว”  เขียนโดย พรรณ

ราย โอสถาภิรัตน 2 829 พบวาวัฒนธรรมสมัยใหมถูกมองวากําลังคุกคามวัฒนธรรมดั้งเดิมของลาว ผูวิจัย

จึงสนใจประสบการณการบริโภคในระดับชีวิตประจําวันของปจเจก เพ่ือทําความเขาใจการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมลาว โดยศึกษาการบริโภคสินคานําเขาขาวของเครื่องใชในครัวเรือน

ในเมืองปากเซ และเมืองจําปาสัก โดยใชแนวคิดวัตถุทางวัฒนธรรม (Material Culture) ของ Daniel 

Miller ท่ีแสวงหาคําอธิบายเก่ียวกับปฏิสัมพันธระหวางคนกับสิ่งของในลักษณะท่ีเปนตัวกําหนดซ่ึงกัน

และกัน ซ่ึงนําไปสูการทําความเขาใจสังคมวัฒนธรรมของมนุษยการศึกษาปฏิสัมพันธของคนลาวกับ

สินคาขามชาติในลักษณะท่ีกําหนดซ่ึงกันและกัน จะชวยทําใหเห็นแงมุมท่ีหลากหลายของความเปน

สมัยใหม และจะทําใหเห็นยุทธวิธีของแตละปจเจกหรือกลุมคนในการปฏิบัติทางสังคมคือ การบริโภค 

และทําใหเห็นกระบวนการบริโภคท่ีไมจําเปนตองเปนหนึ่งเดียวกันและเปนสากลในการสราง/ตระหนัก

ในตัวตนและความเปนคนลาวสมัยใหมดวย หากแคมีมิติของความเปนทองถ่ินและระบบคุณคาดั้งเดิม

รวมอยูอยางยากจะแยกจากกันได 

 นอกจากนี้  พบงานท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางวัตถุกับคนอีกงานคือ งานวิจัยเรื่อง 

“สองเรา: มอเตอรไซคกับการหลงใหลคลั่งไคลวัตถุในโลกของวัยรุน” โดย ปนัดดา ชํานาญสุข 2 9

30 

เนื่องจากเกิดขอสังเกต วามอเตอรไซคกลายเปนวัตถุท่ีวัยรุนใฝฝน คลั่งไคล จึงทําการศึกษา

ความสัมพันธระหวางรถมอเตอรไซคกับเด็กวัยรุนในชุมชนของจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก โดยใช

แนวคิดชีวิตทางสังคมของวัตถุ  (Social Life of Things) ของ Arjun Appadurai ท่ีมองวา สิ่งของนั้น

มีชีวิตทางสังคมเฉกเชนเดียวกับมนุษย ไมสามารถแยกขาดออกจากการกระทําของมนุษยได จึง

จําเปนตองทําการวิเคราะหวิถีโคจรของสิ่งของนั้น (trajectories) เพ่ือเขาใจปฏิสัมพันธระหวางคนกับ

สิ่งของ จากการศึกษาพบวา  มอเตอรไซคสําหรับวัยรุนเปนมากกวาพาหนะเพ่ือขับข่ี แตมีคุณคา 

ความหมายกวาประโยชนใชสอย เปนเหมือนสิ่งมีชีวิตอันเปนท่ีรัก และกอเกิดความผูกพันท่ีพัฒนาไป

จนกลายเปนความหลงใหลคลั่งไคลในวัตถุ อันเปนรูปแบบสูงสุดของการบริโภคท่ีทําใหวัตถุเปนเหมือน

 
29 พรรณราย โอสถาภิรัตน, “การเดินทางของสินคาสมัยใหมในจําปาสัก สปป.ลาว,” 

การเดินทางของสินคาสมัยใหม, (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2550), 40-97.   

 
30

  ปนัดดา ชํานาญสุข, “สองเรา: มอเตอรไซคกับการหลงใหลคลั่งไคลวัตถุในโลกของ

วัยรุน,”  การเดินทางของสินคาสมัยใหม, (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2550), 140-197.   
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สิ่งมีชีวิต   ยิ่งไปกวานั้น พบวามอเตอรไซคกลายเปนเครื่องมือในการแสดงความรักท่ีพอแมมีตอลูก 

รวมถึงเปนเครื่องมือท่ีพอแมใชในการเพ่ิมอํานาจกับตนเองในการตอรองใหลูกทําในสิ่งท่ีพอแมตองการ 

เปรียบเสมือนสื่อกลางในพิธีกรรมแลกเปลี่ยนท่ีมีความหมายระหวางผูใหกับผูรับท่ีไมสอดคลองกัน 

และไมตรงไปตรงมา และไดบทสรุปวา ในอดีตมอเตอรไซคเปนสิ่งท่ีอยูในการครอบครองของชนชั้นสูง

ท่ีตองการมีไวเพ่ือแสดงสถานะทางสังคมหรือโออวด ซ่ึงจะเปลี่ยนรูปแบบการบริโภควัตถุไปเรื่อยๆ 

เพ่ือสรางความแตกตางกับชนชั้นอ่ืน สําหรับวัยรุนปจจุบันมอเตอรไซคก็มีไวเพ่ือโออวด แตไมใชในแบบ

เดียวกับชนชั้นสูง คือ มีไวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการแสดงตัวตน การกอรางสรางวัฒนธรรม อัตลักษณเฉพาะ

ตน เพ่ือใหหลุดพนจากการเปนคนชายขอบนั่นเอง 
 ดังนั้นจะเห็นไดวางานท่ีใชแนวคิดวัตถุทางวัฒนธรรมมาศึกษาในประเทศไทยยังมีนอย

มาก และหากตีกรอบใหแคบลงก็จะพบวา การใชแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุในปริมณฑลของการ

ทองเท่ียวในวงวิชาการไทยนั้นยังไมปรากฏใหเห็น แตในวงวิชาการตางประเทศไดนําแนวคิดดังกลาว

มาใชศึกษากับการทองเท่ียวอยูหลายงาน เพ่ือทําความเขาใจสังคมดังตัวอยาง เชน งานเรื่อง 

“Material Cultures of Tourism” ของ Michael Huldrup and Jonas Larson31 เปนงานท่ีศึกษา

ความสัมพันธระหวางวัตถุทางสังคมกับภูมิศาสตรและสังคมวิทยาทางวัฒนธรรม เนนศึกษาท่ีการ

ผสมผสานอยางหลีกเลี่ยงไมไดระหวาง “มนุษย”กับ “สิ่งท่ีไมใชมนุษย” สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาการกระทํา

หรือปฏิบัติการในเวลาวางของนักทองเท่ียวมีความเก่ียวของกับอยางมากกับวัตถุและความรับรูเชิง

กายภาพมากกวา  ยิ่งไปกวานั้น การทองเท่ียวยังเก่ียวของกับวัตถุจํานวนมากมาย ไมวาจะเปนของ

แหลงทองเท่ียวหรือของนักทองเท่ียว ซ่ึงอาจดูไมสําคัญนัก แตมันจะสําคัญข้ึนมาก็ตอเม่ือมีการ

นําเสนอในมุมมองใหม  อยางไรก็ตาม ผูเขียนมองวา  วัตถุท่ีเก่ียวของกับนักทองเท่ียวนั้นมีมากมาย แต

กลับไมมีงานการทองเท่ียวสมัยใหมท่ีจะทําความเขาใจความสําคัญของความเปนวัตถุและวัตถุ ทําให

ตองกลับมาคิดอีกรอบวาเราเก่ียวของกับวัตถุอะไรบางในชีวิตประจําวัน 

             งานชิ้นนี้ศึกษางานเขียนดานสังคมวิทยา ภูมิศาสตร และมานุษยวิทยาท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม

เชิงวัตถุและการผสมผสานภูมิศาสตรกับแนวคิด non-representational และแนวคิด hybrid ใน

การศึกษาดานการทองเท่ียว เชน งานของ Hinchliffe, Dant, Miller, Whatmall, Michael, Ingold, 

Crouch งานเขียนเหลานี้แสดงใหเห็นวา วัตถุ เทคโนโลยี และสภาวะแวดลอมของวัตถุนั้นไมสามารถ

หลีกหนีจากทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรมได เปนเพราะชีวิตทางสังคมวัฒนธรรมนั้นเก่ียวพันอยาง

ซับซอนกับสิ่งท่ีไมใชมนุษย (nonhuman) และไมไดดํารงอยูเปนเอกเทศจนไมอาจหลีกหนีกันไปได 

 
31 Michael Huldrup and Jonas Larson, “Material Cultures of Tourism,” 

Leisure Studies, no. 25 (2006): 275-289. 
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โดยเสนแบงระหวางเวลาวาง การทองเท่ียว และชีวิตประจําวันนั้นไมชัดเจน ทวา มันเชื่อมโยงกัน   

ทับซอนกัน และเก่ียวพันอยางแนบแนนกับมนุษยและสังคม  โดยแสดงออกมาผานหลายรูปแบบ 

 ผูวิจัยพบวา ท่ีผานมาการศึกษาดานทองเท่ียวถูกครอบงําดวยแนวคิดภาพแทน 

(representation) ท่ีศึกษาวัฒนธรรมเชิงวัตถุในดานความสัมพันธของคุณคาเชิงสัญลักษณ (symbolic 

value) ผานการวิเคราะหเชิงสัญญะ ผลคือ พบวา คุณคาเชิงการใชประโยชน         (use-value) ของ

วัตถุตางๆ ไมมีความสําคัญ อยางไรก็ตาม แนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุและแนวคิด non-

representation จะสามารถทําใหสามารถศึกษาเก่ียวกับการทองเท่ียวไดดวยการท่ีไมตองลบลาง

จินตนาการและอารมณของนักทองเท่ียวออกไป แตจะชวยทําใหเรามองเห็นสิ่งตางๆ ท่ีแตกตางกันและ

ท่ีผสมผสานกันดวยอิทธิพลของแนวคิดเรื่องภาพแทนทําใหเห็นรูปแบบ dematerialized หรือความ

ไมไดเปนวัตถุ จากงานเขียนหลายงาน เชน งานเขียนเรื่อง Authenticity ของ MacCannell (1976) 

งานเรื่อง Tourist Gaze ของ Urry (1990, 1995) งานของ Shield เรื่อง Place-myth (1991) งาน

ของ Selwyn เรื่อง myths and myth making (1996) และงานของ Hitchcock และ Teague 

(2002) งานเหลานี้มองวาวัตถุปรากฏอยูในฐานะเปนสัญลักษณท่ีสะทอนดานจิตใจ แตไมเคยสัมผัส

หรือมีปฏิสัมพันธในเชิงรางกาย สิ่งท่ีอยูรายลอมก็ถูกมองวาเปนรูปสัญญะท่ีสังคมประกอบสรางท่ีถูก

เปดเผยผานสัญญะเชิงอํานาจมากกวาจะศึกษาในบริบทวา ใชพวกมันอยางไร อยูอยางไร ผลคือ งาน

หลายงานศึกษาวาโปสการด แผนพับ ภาพเขียน และวัตถุท่ีเปนภาพแทนชี้นําการจองมองของ

นักทองเท่ียว และเก่ียวของกับเรื่องของอํานาจ เปนงานท่ีเนนคุณคาเชิงสัญลักษณ (symbolic 

values) ของวัตถุมากกวาคุณคาการใชประโยชน (use values) จากวัตถุ  สะทอนใหเห็นวา ใน

สังคมศาสตรมักจะสนใจในเรื่องจิตใจและคน วิถีชีวิตท่ีปราศจากเรื่องของวัตถุ บางงานแยกคนออก

จากวัตถุเพ่ือสรางโลกทางสังคมท่ีเปนของแทๆ สรางลักษณะทวินิยม (กายและใจ) ระหวางวัฒนธรรม

และความเปนวัตถุ บอกวาวัฒนธรรมกับวัตถุไมไดผสมผสานกันแตวัฒนธรรมหอหุมตัวเองรอบจักรวาล

ของวัตถุ กอรูปรางและเปลี่ยนรูปลักษณะภายนอกโดยปราศจากการแทรกซึกเขาไปภายใน  ดังนั้นจึง

หลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะกลาววา “วัตถุ” เปนสวนหนึ่งของเวลาวางของมนุษยและประสบการณของ

นักทองเท่ียว สวนการทองเท่ียวและเวลาวางก็ไมสามารถหนีจากโลกของวัตถุไปได เพราะ ในการ

ทองเท่ียวผูคนมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวันกับวัตถุมากมายหลากหลาย  
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 งานวิจัยเรื่อง Tourists Objects and Objectives: Transformations in Material 

Culture of Tourism ของ Serban Vaetisi32  ท่ีไดขอมูลจากประสบการณเชิงมานุษยวิทยาท่ีศึกษา

ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลดานตะวันออกของอเมริกา โดยทําการศึกษาวา วัตถุสรางการทองเท่ียวอยางไร 

และการทําความเขาใจตอโครงสรางและกระบวนการท่ีมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมทองเท่ียว เปน

การศึกษาปฏิบัติการผานการศึกษาวัตถุเชิงชาติพันธุวรรณา โดยเขาไปเปนผูสังเกตอยางมีสวนรวมและ

เปนนักทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน โดยแบงตามประเภทของการทองเท่ียว เชน การ

ทองเท่ียวพิพิธภัณฑ การทองเท่ียวในเมือง การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การ

ทองเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงบันเทิง และ การทองเท่ียวแบบ sun sea sand 

 งานวิจัยนี้สนใจวิธีการท่ีวัฒนธรรมเชิงวัตถุสรางและถูกสรางในการทองเท่ียว สถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีแตกตางกันทําใหเห็นการแยกประเภทของวัตถุและมุมมองเชิงวัฒนธรรมท่ีตางกัน 

การศึกษาเก่ียวของการทองเท่ียวทางเลือกและประเด็นท่ีเก่ียวของกับชุมชน อัตลักษณ และการ

พัฒนาการทองเท่ียวในเขตตะวันออกเฉียงใตของอเมริกา จะศึกษาการทองเท่ียวผานมุมมองเชิง

มานุษยวิทยาท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตร ธรรมชาติและการศึกษา และศึกษาวัฒนธรรมเชิงวัตถุโดยดู

ท่ีกระบวนการทางเศรษฐศาสตร สังคม วัฒนธรรม การเมือง จิตวิทยา การบริโภค และการประกอบ

สรางอัตลักษณเชิงสัญลักษณ และชีวิตทางสังคม   

 ทฤษฎี เฉพาะในการ ศึกษาวัฒนธรรมเชิ งวัต ถุ มีฐานอยู ท่ี การ ใชแนวคิด เรื่ อ ง 

Transformation และ Translation ซ่ึงถูกมองวาเปน “กระบวนการการทําใหเปนวัตถุ” และ 

“ผลกระทบของวัตถุ”  โดยศึกษาเก่ียวกับวัตถุเชิงวัฒนธรรมดานตางๆ เชน สถาปตยกรรม ภูมิทัศน

เมือง เสื้อผา ของท่ีระลึก วัสดุอุปกรณ กลุมชาติพันธุ เทคโนโลยีและการออกแบบ อาหาร ฯลฯ  และ

หลังจากศึกษาเก่ียวกับการทองเท่ียวและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ทําใหเกิดคําถามวาสิ่งใด

สรางการทองเท่ียว จึงใชแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุมาศึกษาเพ่ือใหเขาใจลึกซ้ึงข้ึน  ซ่ึงท่ีผานมาการ

ทองเท่ียวถูกศึกษาในรูปแบบของการบริโภคเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร และประเพณี โดยท่ีไมได

สนใจเรื่องของวัตถุ (study tourism as form of consumptions without materiality) จึงตองการ

ศึกษาวัตถุในการทองเท่ียว เพ่ือจะไดเห็นวาการทองเท่ียวไมใชแคการบริโภคแตแสดงใหเห็นการสราง 

การแสดง การสืบทอด และการหลบเลี่ยง  โดยศึกษา 3 พ้ืนท่ีและตั้งคําถามการวิจัยเปนประเด็นๆ 

ดังนี้  

 32 Serban Veatisi, “Tourists Objects and Objectives: Transformations in 

Material Culture of Tourism,” (2008), http://www.materialworldblog.com/2008/05/ 

tourist-objects-and-objectives.transformations-in-material-culture-of-tourism/, 

(accessed on October, 14 2015). 
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  1. ศึกษาสถาปตยกรรมและสิ่งของใน collection ของท่ีระลึกในรานขายของใน

พิพิธภัณฑ National Museum of American Indian เมือง Washington DC เชน เครื่องปนดินเผา 

ผา รูปปน เครื่องประดับ โปสการด หนังสือการทองเท่ียว โดยตั้งคําถามวา การทองเท่ียวถูกสรางผาน

สถาปตยกรรม วัฒนธรรมและผลิตซํ้าอยางไร 

 2. ศึกษาบริเวณอนุสาวรียเทพีเสรีภาพท่ี New York โดยดูจากรานขายของริม

ทางและรานขายของท่ีระลึก ศิลปนแตงตัวเลียนแบบเทพี โฆษณา โปสเตอรตามถนน การตูนลอ

การเมือง โดยตั้งคําถามวา การทองเท่ียวถูกสรางผานอนุสรณสถาน ภูมิทัศนในเมืองและอุปกรณ

เก่ียวของอยางไร 

 3. ศึกษาแฟชั่นการแตงตัวของนักทองเท่ียวสไตลเมืองรอนท่ี St. Augustine 

เมือง Florida  บริเวณรานขายของแบบ homemade สไตลสเปน ทําใหเห็นอุดมการณของ

นักทองเท่ียวผานวัตถุและสิ่งท่ีอยูรอบตัว เชน คานิยมทางการเมืองอยางเสรีภาพในการแตงกาย ดวย

การตั้งคําถามวิจัยวา การทองเท่ียวถูกสรางผานเสื้อผาเครื่องแตงกายอยางไร 

 นอกจากนี้ ยังตั้งคําถามวา ความคิด ความหมาย และคุณคามีความเก่ียวของกับการ

ประกอบสรางบนการเปลี่ยนรูปและการแปลความหมายในรูปของวัตถุอยางไร โดยพยายามจะเขาใจ

วัตถุวัฒนธรรมเหลานี้จากความคิดเห็นของนักทองเท่ียวและประสบการณตรงในฐานะนักทองเท่ียว

และจากคําถามตางๆ เชน บริโภคอะไร บริโภคอยางไร ดูอะไร ชมอยางไร ถายรูปอะไร ถายรูปอยางไร   

ทําอะไรและอยางไรใหเปนหรือดูเหมือนเปนนักทองเท่ียว  และนําเขาสูวิธีวิทยาเชิงวิพากษดวย

การศึกษาการสะทอนตัวตน โครงสราง ความหมาย อุดมการณ ฮาบิทัส ปฏิบัติการ และคานิยมของ

สัมพันธของวัฒนธรรมทางวัตถุเก่ียวกับการทองเท่ียว  โดยวิธีวิทยาจะอยูบนฐานของทฤษฎีเชิงชาติ

พันธุวรรณาในการสังเกตและความเขาใจวัตถุในสิ่งแวดลอมนั้น และเปรียบเทียบกับทฤษฎีเชิง

มานุษยวิทยา รวมถึงกลาวถึงบริบทในมุมมองของประวัติศาสตรสังคม สําหรับความคิดเห็น ความตั้งใจ  

เหตุการณ ปฏิบัติการ และสิ่งตางๆเก่ียวกับการสังเกตอยางมีสวนรวมจะถูกใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

ตีความ 

 สําหรับงานวิจัยท่ีศึกษา “สถานท่ี” ในฐานะวัฒนธรรมเชิงวัตถุพบวามี 2 งานท่ีนาสนใจ

คือ บทความชื่อ Garden and Society in Eighteen-Century England เขียนโดย Thomas 

Williamson33  ใชแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุเปนกรอบในการศึกษาการจัดสวนของชนชั้นสูงอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 18 ท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีนิยมจัดสวนขนาดเล็กไวรอบคฤหาสน และเลี้ยงสัตวเอาไว

 33 Thomas Williamson, “Garden and Society in Eighteen-Century England,” 

History from Things: Essays on Material Culture, ed. Steven Lubar and W. David 

Kingery, (Washington: Smithsonian Institution Press, 1993), 94-113. 
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กระจัดกระจายไปท่ัวบริเวณ กลายเปนสวนท่ีมีขนาดกวางขวางใหญโต จัดแผนผังแบบเรขาคณิตอยาง

งดงาม จัดพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวไวเปนสัดเปนสวน ซ่ึงตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก  สะทอนใหเห็นการ

แบงแยกชนชั้นทางสังคมระหวางชนชั้นสูงเจาของท่ีดินกับชาวนาในสังคมแบบศักดินา สวนท่ีใหญโต

และไดรับการตกแตงอยางประณีตในทุกรายละเอียดแสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจและความหยิ่ง

ทะนงของชนชั้นสูงหรือเจาของท่ีดินท่ีมีเหนือชาวนาท่ียากจนตองทํางานอยางเหนื่อยยาก  

 บทความ เรื่อง  Common Landscapes as Historic Documents โดย Peirce 

Lewis34 ศึกษาสถานท่ีในฐานะวัฒนธรรมเชิงวัตถุ กลาวถึงภูมิทัศนทางวัฒนธรรม (Cultural 

Landscape) วาคือ สิ่งท่ีมนุษยสรางท่ีมองเห็นไดดวยตา เพ่ือใชประโยชนตางๆ นานา ไมวาจะเปนใน

เชิงรูปธรรมหรือนามธรรม เชิงวัตถุ เชิงสุนทรียะ เชิงจิตวิญญาณ ความสะดวกสบาย หรือเพ่ือความ

ปลอดภัย วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ภูมิทัศนก็ยอมเปลี่ยนตาม และถาเปรียบภูมิทัศนเปน

เหมือนเอกสาร เราก็จะสามารถอานมันได มันเปนเหมือนอัตชีวประวัติ การอานภาษาของภูมิทัศนให

ออกเปนเรื่องจําเปนเพราะ สิ่งท่ีท่ีมนุษยกระทํามักท้ิงอะไรบางอยางไวเบื้องหลังหลักฐานท่ีไมไดบันทึก

เอาไวในการดําเนินชีวิตประจําวัน แตเราก็ไมสามารถอานมันไดหมด เพราะบางสวนก็ขาดหายไป

โดยเฉพาะในสวนเรื่องราวในอดีตท่ีผานไปนานแลว เราก็ไดแคอานสิ่งท่ีเหลือไว ซ่ึงบางทีก็ลบมัน 

เปลี่ยนมัน ออกแบบใหม แลวเราจะอานมันอยางไร ซ่ึงผูเขียนเชื่อวา ภูมิทัศนอานได กรณีศึกษาคือ 

เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง อายุประมาณ 200 ป โดยเริ่มดวยการทําความเขาใจบริบทแวดลอมของเมือง

กอนเปนอันดับแรก ดวยการมองแบบ bird’s-eye-view หรือมองจากดานบนหรือมองจากไกลๆ จะ

มองเห็นภาพรวมของเมืองท้ังหมดโดยอาศัยแผนท่ี และคอยๆ มองไลระดับลงมาเรื่อยๆ ก็จะเห็น

รายละเอียดวาอะไรอยูไหนบาง หลังจากนั้นขยับเขาใกลข้ึนดวยการมองจากถนนก็จะชวยใหเขาใจ

ประวัติศาสตรของเมืองจากสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางตางๆ อยางไรก็ตาม มันคือประวัติศาสตรท่ียัง

เขียนไมจบเพราะเมืองเติบโตข้ึนเรื่อยๆ 

 1.10.3 แนวคิดฮาบิทัส 

 แนวคิดฮาบิทัส (Habitus)  หรือความโนมเอียงทางอุปนิสัยท่ีเกิดข้ึนในตัวมนุษย

ของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ท่ีไดอธิบายไวในผลงานสําคัญ 3 เลมของเขาคือ Outline of 

a Theory of Practice (1977) The Logic of Practice (1990) และ Distinction: A Social 

Critique of the Judgement of Taste (1984)  จะชวยฉายภาพใหมองเห็นปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนจาก

การมีปฏิสัมพันธกันระหวางโครงสราง (Structure) ในท่ีนี้ก็คือ ความเปนตางประเทศหรือความเปน

เมืองนั้นๆ ท่ียึดโยงเก่ียวพันอยูกับแหลงทองเท่ียวกับผูกระทําการ (agency) หรือนักทองเท่ียวโดยแยก

 34 Peirce Lewis, “Common Landscapes as Historic Documents,”  History 

from Things: Essays on Material Culture, 115-139. 

                                           



26 

 

ออกจากกันมิได ซ่ึงตางฝายตางมีลักษณะกําหนดซ่ึงกันและกัน  กลาวคือ  โครงสรางกําหนดการ

กระทําของมนุษยผานปฏิบัติการ (practice) ทางสังคมและในขณะเดียวกันมนุษยก็สามารถตอบโต 

ตอสู ตอรองโครงสรางผานปฏิบัติการตางๆในชีวิตประจําวัน  อันเกิดข้ึนไดในระดับปจเจก ระดับสังคม 

และระดับชนชั้น   โดยท่ีคนอยูในกลุมหรือชนชั้นเดียวกันจะมีฮาบิทัสท่ีคลายคลึงกัน มีประสบการณ

บางอยางรวมกัน นํามาซ่ึงอารมณความรูสึกรวม รวมถึงคานิยม ความเชื่อ รูปแบบพฤติกรรม วิถีการ

ดําเนินชีวิต หรือท่ีเรียกวามีรสนิยมคลายคลึงกัน ดังนั้นการใชฮาบิทัสมาศึกษาจะทําใหเห็นถึง

ปฏิบัติการท่ีเกิดจากลักษณะของความเปนตางประเทศของแหลงทองเท่ียวใชอํานาจในเชิงสัญลักษณ

ตอนักทองเท่ียว  และปฏิบัติการอันเกิดจากการตอสูตอรองกับโครงสรางดวยกลยุทธตางๆท่ีสั่งสมมา

ซ่ึงจะสะทอนหรือบงบอกรสนิยมของแตละชนชั้นวาเปนอยางไร  

 ฮาบิทัสเปนโครงสรางท่ีมีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได (transposable) โดยยัง

รักษาโครงสรางเดิมเอาไว 3 4

35 มีลักษณะการทํางานท่ีมีอยูในตัวคน  ซ่ึงฮาบิทัสเกิดจากการท่ีคนมี

ปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนหรือสิ่งท่ีอยูรอบตัวท่ีเขามาทําใหรางกายเกิดการเรียนรู ก็เทากับวาฮาบิทัสเกิด

จากการผสมผสานระหวางสังคมภายนอก (Structure)  และธรรมชาติภายในรางกายคน (agency) 

ดวยเหตุนี้ บูรดิเยอจึงใหความสําคัญกับรางกายของคนในฐานะท่ีมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูการ

กระทํา  ซ่ึงบูรดิเยอเรียกโครงสรางจากการปฏิบัติท่ีถือเปนสิ่งท่ีอยูภายนอกเขาไปในรางกายวา การ

หลอมรวมเขามาเปนสวนหนึ่งของรางกาย (Embodiment)  ดังนั้นอาจกลาวไดวาฮาบิทัสไดมาจาก

การเรียนรูทางรางกาย โดยมีชวงเวลายาวนานในการบมเพาะ ซ่ึงในท่ีสุดฮาบิทัสก็กลายเปนโครงสราง

ท่ีดํารงหรือฝงอยูอยางคงทนในรางกายจนเรียกวา ความโนมเอียงทางอุปนิสัย (Disposition) ซ่ึงจะอยู

ในรูปของอารมณความรูสึก ความเชื่อ ความศรัทธา แสดงออกใหเห็นดวยอากัปกิริยาตางๆ ทาง

รางกาย เชน การใชเสียง การใชสายตา วิธีการพูด การแสดงอารมณ ซ่ึงอากัปกิริยาท่ีแสดงออกมาทาง

รางกายท่ีเกิดจากโครงสรางฮาบิทัสสงผลในการผลิตซํ้าโครงสรางของกลุมหรือชนชั้นทางสังคมเกิดข้ึน 

ซ่ึงบูรดิเยอเรียกวา การกลายสภาพสูวัตถุ  (objectification) อันเปนการแสดงออกมาโดยท่ีผูแสดง

รูตัวบางไมรูตัวบาง 

 ดังท่ีกลาวถึงไปแลวขางตนวาฮาบิทัสเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก ระดับสังคม และ

ระดับชนชั้น สําหรับระดับปจเจก ในหนังสือ Outline of a Theory of Practice บูรดิเยอแสดงให

เห็นวา ฮาบิทัสมีความสัมพันธกับรางกายและการปฏิบัติของคน จากการท่ีคนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและ

กัน รวมท้ังการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมและปรากฏการณของสังคม ซ่ึงเกิดข้ึนตั้งแตในวัยเด็กเม่ือ

 
35 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, trans. Richard Nice, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72. 
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เริ่มมีการเรียนรูจากครอบครัวหรือในสภาพแวดลอมท่ีเติบโตมา 3 5

36  ในระดับสังคมพบวาฮาบิทัสมี

ความสัมพันธกับกลุมทางสังคมท้ังกลุมดวย ก็เพราะปจเจกบุคคลก็เปนสวนหนึ่งของสังคม กฎเกณฑ

ของสังคมท่ีหลอมรวมและฝงเขาไปในตัวปจเจกทุกคน เปนสิ่งท่ีคนในสังคมรับรูรวมกัน โดยเห็นไดจาก

ตําแหนงหรือสถานภาพท่ีพวกเขามีอยู ท้ังสถานภาพท่ีไดมาโดยกําเนิดและสถานภาพท่ีไดมาภายหลัง 

แมวาบางกลุมในสังคมอาจจะมีปฏิบัติการท่ีแตกตางไปบางเล็กๆนอยๆ แตก็ไมไดหลุดออกไปจาก

เกณฑหลักของสังคม 3 6

37 สําหรับในระดับชนชั้น บูรดิเยอไดแสดงทัศนะไวในหนังสือ Distinction: A 

Social Critique of the Judgement of Taste วารสนิยมไมใชธรรมชาติของคนในแตละชนชั้น แต

มาจากสภาพเง่ือนไขในการดํารงชีวิตท่ีแตละชนชั้นรับเขามาหลอมรวมภายในทําใหรูสึกเหมือนเปน

ธรรมชาติ โดยอาศัยการทํางานของฮาบิทัสมากํากับการกระทําของคน และดวยการทํางานของฮาบิทัส

จึงทําใหรสนิยมมีแนวโนมท่ีจะผลิตซํ้าวิถีชีวิตและความเปนชนชั้นนั้น ๆ ตอไป เชน การท่ีชนชั้น

กรรมาชีพชื่นชอบเพลงลูกทุงก็ไมใชธรรมชาติโดยกําเนิดของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ไมใชสิ่งท่ีไดมา

จากการอบรมขัดเกลาท่ีรูสํานึกลวนๆ37

38  ดังนั้นการมีรูปแบบการใชชีวิตและรสนิยมท่ีแตกตางกันจึงทํา

ใหแตละชนชั้นมีความแตกตางกัน และตางก็พยายามสรางลักษณะพิเศษท่ีโดดเดนใหกับชนชั้นของ

ตนเอง (Social Distinction) ดวยการใชรสนิยมเปนเครื่องมือใหการสรางความโดดเดนจากชนชั้นอ่ืนๆ 

ท่ีดอยกวา และตอกย้ําอุดมการณทางชนชั้นของตนเองใหยังดําเนินตอไป  

 

 1.10.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดฮาบิทัส 

 จากการศึกษาพบวา งานวิจัยในแวดวงการศึกษาไทยไดนําเอาแนวคิดของบูรดิ

เยอท่ีเก่ียวของกับฮาบิทัสและรสนิยม ไมมากนัก เชน ในปริมณฑลดานมานุษยวิทยาพบ งานวิจัยเรื่อง 

ชางไม: ความรูและตัวตน  ของวิภาส ปรัชญาภรณ (2544) งานวิจัยเรื่อง ความหมายการสรางรางกาย

ในการเรียนบัลเลตในสังคมไทย ของ จริยา ทรัพยชาติอนันต (2548) งานวิจัยเรื่อง คนเรขายยา

สมุนไพร: ประสบการณชีวิตและกระบวนการสราง “ราง” ของ รุงนภา เทพภาพ นอกจากนี้มีงานดาน

สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ (Medical and Health Social Sciences) นําแนวคิดของบูรดิเยอ

มาใชในการศึกษา เรื่อง ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ:  กรณีศึกษากลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ 

จ.ตราด ของลักขณา เติมศิริกุลชัย (2548)  สวนดานการสื่อสาร พบวามีอยู  2 งาน คือ กระบวนการท่ี

ทําใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคา: กรณีศึกษามวยไทยผานสื่อโทรทัศน ของ ทรายทิพย  ธีระเดชพงศ 

 
36 สุนีย ประสงคบัณฑิต, แนวความคิดฮาบิทัสของปแอร บูรดิเยอกับทฤษฎีทาง

มานุษยวิทยา, (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2553), 87. 

 37 เรื่องเดียวกัน, 102-103. 

 38 เรื่องเดียวกัน, 114-115. 
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(2553) และงานวิจัยเรื่อง การเมืองในการถายภาพทองเท่ียว: การครอบงําและการตอรองทาง

วัฒนธรรม ของตอสิต กลีบบัว (2553) ซ่ึงเปนการศึกษาเก่ียวกับการทองเท่ียว แตเนนศึกษาท่ีชางภาพ

ประเภทตางๆ ไมไดศึกษาในแงของนักทองเท่ียว 
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บทที่ 2  

ธีมพารคแนวยุโรป 

 

 เนื้อหาในบทนี้จะแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนแรก กลาวถึงนิยามความหมาย 

ความสําคัญของธีมพารค  และพัฒนาการธีมพารคในประเทศไทย สวนท่ีสอง นําเสนอขอมูลเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีธีมพารคแนวยุโรปท่ีทําการศึกษา เมืองตนแบบของธีมพารค และขอมูลเก่ียวกับผูสรางธีมพารค 

และสวนท่ีสาม เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางธีมพารค  เมืองตนแบบ และผูสรางธีมพารค เพ่ือ

สะทอนใหเห็นความเปนวัฒนธรรมเชิงวัตถุของธีมพารคแนวยุโรป 

 

2.1 ความหมายของธีมพารค  

 

 ธีมพารค (Theme Park) เปนแหลงทองเท่ียวประเภทหนึ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนมา  ซ่ึงไดมี

ผูใหความหมายไวหลากหลายดังนี้  

 สมาคมสวนสนุกนานาชาติ (IAAPA)39  ใหความหมายไววาธีมพารค คือ สวนสนุกท่ีดึงดูด

นักทองเท่ียวดวยธีมหรือรูปแบบหลัก  ผานอาหาร การแตงกาย ความบันเทิง รานคา และ/หรือเครื่อง

เลน 

 Wylson and Wylson40 บอกวา ธีมพารค คือ พ้ืนท่ีท่ีประกอบไปดวยเทคโนโลยี 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร สิ่งอํานวยความสะดวกในธีมพารคถูกกําหนดมาโดยเฉพาะในการสรางธีม 

โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน ใชคอมพิวเตอรสรางแสง สี เสียง กระตุนการรับรูของนักทองเท่ียวและ

สรางจินตนาการ แตอยางไรก็ตาม แตละธีมพารคไมจําเปนตองมีองคประกอบดานวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรเสมอไป  

 Jenhin and Pigram41 บอกวา ธีมพารค คือ แหลงนันทนาการท่ีดึงดูดใจผูมาเยือน มี

รูปแบบการนําเสนอแบบครบวงจร ซ่ึงประกอบดวย รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก มีการแสดง และ

ในบางแหงอาจมีท่ีพักเพ่ือรองรับผูมาเยือน ท้ังนี้จะอยูภายใตแนวคิดทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

 39 IAAPA, “Theme Park,” http://iaapa.org/themepark/definition. (accessed 

on July 4, 2015) 

 40 Anthony Wylson and Patricia Wylson, Theme Park, Leisure Centres, 

Zoos and Aquaria, (New York: John Wiley and Sons, Inc, 1994), 15. 

 
41

 J.M. Jenhin and J.J. Pigram, Encyclopedia of Leisure and Outdoor 

Recreation, (New York: Routledge, 2003), 25. 
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วัฒนธรรม การผจญภัย สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ดนตรี ภาพยนตร สวนและสัตวปา ซ่ึงท้ังหมด

จะตองใหการศึกษาและความบันเทิงแกผูท่ีมาเยือน  

 Shih-Shuo Yeh42  สรุปลักษณะสําคัญของธีมพารคคือ ธีมพารคตองมีความแตกตาง

จากชีวิตประจําวัน สรางความสุขทางสายตา มีการแสดงสด ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีเครื่องเลนท่ีนา

ตื่นเตน มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเชื่อมโยงกับธีมหลัก การออกแบบตองพิจารณาแนวการมองและการ

ไหลของนักทองเท่ียว การมีพ้ืนท่ีเพียงพอใหนักทองเท่ียวมีความสุขอยูในโลกแหงจินตนาการท่ีสรางข้ึน

ใหมได นอกจากนี้ การสรางธีมพารคท่ีทันสมัยตองลงทุนมหาศาล บางแหงมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑ

กลางแจง (outdoor museum) ท่ีตองการใหความรูแกนักทองเท่ียวโดยการจําลองชีวิตในอดีตใน

รูปแบบการยอสวนท่ีมาขนาดเล็กกวาขนาดจริง 

 Ho and Ap43 สรุปไววา ธีมพารคเปนแหลงทองเท่ียวประเภทท่ีมนุษยสรางข้ึน เพ่ือ

ดึงดูดนักทองเท่ียวและเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวมากข้ึน จัดอยูประเภทเดียวกับ สวนสัตว 

สวนน้ํา พิพิธภัณฑ หอแสดงานศิลปะ รานขายปลีก นอกจากนี้ยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีรวมความ

บันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม รานคา โดยมีสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันไปซ่ึงเนนในเรื่องของการออกแบบ   

 คูมือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ โดยสํานักพัฒนา

แหลงทองเท่ียว กรมการทองเท่ียว กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 4 3

44 ใหความหมายไววา สวนสาธารณะ

ลักษณะพิเศษหรือธีมพารค หมายถึง สวนสาธารณะท่ีมีรูปแบบการคาท่ีพัฒนาข้ึนมาจากสวนสนุก โดย

มีการนําเสนอเรื่องราว (Theme) เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ เรื่องราวท่ีนําเสนออาจเปนเรื่องราวท่ี

เก่ียวของกับประวัติศาสตร ธรณีวิทยา สิ่งแวดลอม สังคม เทคนิค เหตุการณในอนาคตหรืออ่ืนๆ ท่ี

สามารถสรางความบันเทิง ความเพลิดเพลินและในบางกรณีใหการศึกษาแกนักทองเท่ียว โดยท่ัวไปจะ

มีการนําเสนอเรื่องราวตางๆ ท้ังในและนอกอาคาร มีการพัฒนาของระบบการจัดการอาหาร รานคา

ปลีกยอยและบริการตางๆ แกนักทองเท่ียว ตัวอยางเชน สวนสยาม กรุงเทพฯ เมืองโบราณ จังหวัด

สมุทรปราการ 

 
42 Shih-Shuo Yeh, “Visitors to a Theme Park Motives and Satisfaction: The 

Case of Janfusun, Taiwan,” (PhD diss., University of Waikato, 2008), 11-12. 

 43 Pamela Ho and John Ap, Theme Parks and Attractions, (Hong Kong: The 

Hong Kong Polytechnic University, 2009), 26. 

 44 สํานักพัฒนาแหลงทองเท่ียว กรมการทองเท่ียว กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา. คูมือ

การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ, (กรุงเทพฯ : กระทรวงทองเท่ียวและ

กีฬา, 2552), 2. 
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 สมบัติ กาญจนกิจ 4 4

45  ไดใหความหมายไววาธีมพารคหรืออุทยานแนวคิด เกิดจากการ

พัฒนาของสวนสนุก แตถูกปรับปรุงใหเปนศูนยรวมความบันเทิงในครอบครัวและเชิญชวนใหผูเขารวม

มีประสบการณในเรื่องท่ีพิเศษและยุคประวัติศาสตรในบรรยากาศแฟนตาซี 

 จากขอมูลท้ังหมดขางตน ทําใหสรุปไดวา ธีมพารค คือ แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน 

ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะดวยการนําเสนอเปนเรื่องราวตางๆ โดยการสรางสถาปตยกรรม ประติมากรรม 

และสิ่งแวดลอมท่ีมีเอกลักษณโดดเดนและสวยงาม พรอมกับจัดใหมีเครื่องเลน การแสดงโชว รานคา 

รานอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเท่ียว   

 

2.2 ท่ีมาของธีมพารค    

 

 สวนใหญเ ม่ือกลาวถึงธีมพารคมักจะนึกถึงธีมพารคท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกอยาง 

Disneyland ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ.1955 แตอันท่ีจริงแลวเกิดข้ึนตั้งแตในยุค

กลางในลักษณะของเทศกาลทางศาสนาและงานแสดงสินคาท่ีมีท้ังพอคา นักแสดง คนขายอาหาร และ

ผูคนมากมาย ซ่ึงเปนท่ีนิยมกันมากในฝรั่งเศสในชวงศตวรรษท่ี 17 และขยายไปท่ัวยุโรปในเวลาตอมา 

ในแหลงทองเท่ียวจะประกอบดวยน้ําพุ สวน โบวลิ่ง เกมส ดนตรี เตนรํา การแสดงบนเวที และเครื่อง

เลนตางๆ โดยเหลาบรรดาขุนนางเขาฟรี สวนนักทองเท่ียวเสียคาใชจายเฉพาะคาซ้ือของและเลนเครื่อง

เลน โดยสมาคมสวนสนุกนานาชาติ (IAAPA)46 ยกยองใหสวนสนุก Bakken in Klampenborg 

ประเทศเดนมารคเปนสวนสนุกท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก สรางเม่ือป ค.ศ.1583 มีลักษณะเปนสวนพักผอน

หยอนใจของผูคนในยุโรปท่ีมีการเก็บคาธรรมเนียมในการเขาใชบริการ ตามมาดวยสวนสนุก Plater ท่ี

เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย ป ค.ศ.1766 สวนสนุก Blankgang Chine Cliff Top เมืองแบล็คพูล 

ประเทศสหราชอาณาจักร ป ค.ศ. 1842 สวนสนุก Tivoli เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ค.ศ.

1843 สวนสนุก Blackpool Central Pier เมืองแบล็คพูล ประเทศสหราชอาณาจักร ค.ศ.1868 

จนกระท่ังปลายศตวรรษท่ี 19 สวนสนุกเริ่มมีสีสัน มีความนาตื่นเตนมากข้ึน ตามรสนิยมความชื่นชอบ

ของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

 สวนในทวีปอเมริกาเหนือ สวนสนุกพัฒนามาจากงานแสดงเกษตรกรรมท่ีเริ่มปรากฏชวง

กลางศตวรรษท่ี 18 มีลักษณะเปนงานแสดงดานการเกษตรประกอบความบันเทิงและการแสดง

 45 สมบัติ กาญจนกิจ, นันทนาการและอุตสาหกรรมทองเท่ียว, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2557), 150. 

 46 Ady Milman, “The Global Theme Park Industry,” Worldwide Hospitality 

and Tourism Themes, no.3 (2010): 220-237. 
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ความสามารถพิเศษ เชน การแสดงหุน การแสดงไตลวด การแสดงตัวตลก และการแสดงสีไวโอลิน 

พรอมกับขายของไปดวย   

 งานแสดงสินคาระดับโลกอยางงาน Expo สงผลกระทบอยางมากตอพัฒนาการของสวน

สนุกและธีมพารค เนื่องจากงานแสดงสินคาเปดโอกาสใหประเทศตางๆ ท่ัวโลกไดนําเสนอสินคาของ

ตัวเองในอาคารเดียวกัน ทําใหไดแสดงความกาวหนาทางเทคโนโลยี และอุปกรณเก่ียวกับสวนสนุก 

และเครื่องเลนตางๆ และจุดเปลี่ยนสําคัญของพัฒนาการของธีมพารค เกิดข้ึนในป ค.ศ.1893 จากงาน 

Columbian Exhibition เมืองชิคาโก โดยมีการออกแบบใหสรางเมืองจาก 72 ประเทศในงานแสดง

สินคา เชน หมูบานเปอรเซีย ญี่ปุน อินเดีย จีน แอลจีเรีย ตูนิเซีย ซ่ึงไมไดมีเพียงสถาปตยกรรมและภูมิ

ทัศนเทานั้น แตรวมถึงเครื่องแตงกาย การแสดงและความบันเทิง และเปนครั้งแรกท่ีมีชิงชาสวรรคมา

แสดงในงานซ่ึงมีขนาดใหญมากคือ สูง 300 ฟุต กวาง 30 ฟุต สามารถบรรจุคนไดถึง 1,400 คน ซ่ึง

เปนงานท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมาก กลายเปนตนแบบของงานแสดงสินคาในสหรัฐอเมริกาใน

เวลาตอมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทําใหเกิดการสราง Coney Island ศูนยกลางสวนสนุกและความ

บันเทิงท่ีพัฒนามาจากรีสอรทริมทะเลของเมือง Brooklyn Borough แหง New York เปนแหลง

บันเทิงกลางแจง มีการแสดง หมอดูทํานายโชคชะตา เกมส และเครื่องเลนตางๆ ซ่ึง Coney Island 

เปนตัวกระตุนใหเกิดสวนสนุกอ่ืนๆ ตามมา และแขงขันกัน ไดแก Luna Park ค.ศ.1903-1947 

Dreamland ค.ศ. 1904-1911 และ Steeplechase ค.ศ.1897-1964 

 ในป ค.ศ. 1919 มีสวนสนุกเกิดข้ึนประมาณ 1,500 แหงท่ัวสหรัฐอเมริกา และไดรับ

ความนิยมตอเนื่องในชวง Depression หรือชวงเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวสหรัฐอเมริกา ชวงทศวรรษท่ี 1930 

เนื่องจากผูคนตองการหลีกหนีจากชีวิตประจําวันท่ีตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจตกต่ําอยางหนัก เม่ือมาถึง

ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความนิยมสรางสวนสนุกซบเซาลงมากเพราะขาดแคลนวัตถุดิบในการสราง 

ทรัพยากรธรรมชาติโดนทําลาย  

 จนกระท่ัง ค.ศ.1955 Walt Disney นักเขียนการตูน สรางสวนสนุก Disneyland ข้ึนท่ี

เมือง Anaheim รัฐ California และกลายเปนตนแบบของธีมพารคสมัยใหม ท่ีมีการจัดการในเรื่อง

คุณภาพ บรรยากาศ ความสะอาด และความปลอดภัยในรูปแบบใหมท้ังหมด  

 ชวงปลายทศวรรษท่ี 1950 ถึงตนทศวรรษท่ี 1960 ผูประกอบการจํานวนมากพยายาม

เลียนแบบแนวคิดของ Disney  ในกรณีของสวนสนุก Six Flags แหงเมือง Texas เปดตัวในป ค.ศ. 

1961 ซ่ึงประสบความสําเร็จโดยไมตองเลียนแบบใคร โดยการนําเสนอธีมหลักเก่ียวกับประวัติศาสตร

ของเมือง Texas และหลังจากนั้นก็มีธีมพารคเกิดข้ึนท่ัวอเมริกา และนับตั้งแตทศวรรษท่ี 1980 จนถึง

ปจจุบัน ธีมพารคก็แพรหลายไปท่ัวโลก ซ่ึงมีขนาด เครื่องเลน และธีมแตกตางกันไปตามความนิยมของ

แตละประเทศ  โดยสวนสนุกสวนใหญเปนสมาชิกของสมาคมสวนสนุกนานาชาติ หรือ International 

Association Amusement Park and Attraction (IAAPA) ถูกตั้งข้ึนในป ค.ศ.1918 มีสมาชิกกวา 
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4,500 ราย จากกวา 90 ประเทศ ประกอบดวยกิจการธีมพารค สวนสนุก สวนน้ํา สวนสัตว พิพิธภัณฑ

สัตวน้ํา พิพิธภัณฑ ฯลฯ  

 

2.3 ลักษณะสําคัญของธีมพารค 

 

 ในงานของ Shih-Shuo Yeh47 ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของธีมพารคไววา ธีมพารคตอง

มีธีมหลัก หรือรูปแบบหลักในการอธิบายเรื่องราวในสถานท่ีนั้นๆ  เชน ใน Disneyland มีธีมหลักคือ 

โลกแหงจินตนาการ (World of Fantasy)  สวน Universal Studio มีธีมหลักเปนการนําเสนอฉากใน

การสรางภาพยนตรระดับโลก เชน Jurassic Park, Transformers , The Mummy และเรื่องอ่ืนๆ อีก

มากมาย  นอกจากนี้ บรรยากาศของธีมพารคตองถูกออกแบบใหมีเรื่องราวท่ีตอเนื่องและสอดคลอง

กัน ไมวาจะเปนสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องเลน อาหาร การแสดง 

พนักงาน เครื่องแตงกาย ซ่ึงท้ังหมดตองอยูในธีมเดียวกัน หรือถาหากมีหลายธีมในสถานท่ีเดียวกันก็

ตองมีการแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวนชัดเจน อยางเชนในกรณีของ Universal Studio และท่ีสําคัญธีม

พารคตองสรางบรรยากาศใหนักทองเท่ียวรูสึกแตกตางจากชีวิตประจําวัน เพราะเหตุผลหลักท่ี

นักทองเท่ียวมาเท่ียวธีมพารคก็คือ ตองการหลีกหนีจากโลกแหงความจริงในชวงเวลาสั้นๆ และ

ตองการเขาไปในโลกแหงจินตนาการ ยิ่งไปกวานั้น ธีมพารคจําเปนตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการสราง

บรรยากาศเพ่ือใหนักทองเท่ียวรูสึกวากําลังอยูในโลกใหมอีกโลกจริงๆ   สวนการแสดงโชวก็ควรจะเปน

โชวท่ีดี เนนความตื่นเตน ตื่นตา ตื่นใจ เชน กรณีของ Mickey Mouse ใน  Disneyland มักจะออกมา

สรางความประหลาดใจใหกับเด็กๆ อยูเสมอ และท่ีสําคัญท่ีมากไมนอยไปกวาประเด็นอ่ืนคือ ธีมพารค

ตองมีระบบการบริหารเงินทางการเงินท่ีดี เนื่องจากธีมพารคแตละแหงตองใชเงินลงทุนและเงิน

หมุนเวียนจํานวนมหาศาล  

 นอกจากนี้ Shih-Shou Yeh ใหความเห็นวา ธีมพารคเปนแหลงทองเท่ียวท่ีถูกออกแบบ

เพ่ือความตองการของนักทองเท่ียวในหลายมิติ ท้ังในเชิงวัฒนธรรมและเชิงความบันเทิง กลาวคือ ทํา

ใหรูสึกเหมือนอยูในตางประเทศหรือตางวัฒนธรรม (exotic culture) และในเวลาเดียวกันก็รูสึก

สนุกสนานและมีโอกาสไดเขาสังคม   สวน Milman48 เห็นวา นักทองเท่ียวในศตวรรษท่ี 21 มาเท่ียว

ธีมพารค เพ่ือเติมเต็มและหาสิ่งทดแทนรูปแบบการทองเท่ียวแบบเดิมๆ จากประสบการณแหงความ

 47 Shih-Shuo Yeh, “Visitors to a Theme Park Motives and Satisfaction: The 

Case of Janfusun, Taiwan,” 14-15. 

 
48

 Ady Milman, “The Global Theme Park Industry,” Worldwide Hospitality 

and Tourism Themes, no.3 (2010): 220-237. 
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ทรงจํา (memorable experience) ผานรูปแบบท่ีรอยเรียงเปนเรื่องราว ภูมิทัศน เครื่องเลน ความ

บันเทิง อาหาร บริการ รานคา   ดังนั้นจะเห็นไดวาธีมพารคจึงไมใชแตเพียงสวนสนุกหรือสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีสรางข้ึนมาเพียงแคความสนุกสนานเทานั้น แตเปนพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย

ท่ีนาศึกษาคนควาในแงมุมท่ีหลากหลายและลุมลึกกวาเดิม   

 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา การท่ีธีมพารคมีลักษณะเฉพาะหลายประการ จึงมี

ความสําคัญในหลายดานดังนี้  

 1. ดานเศรษฐกิจ ธีมพารคสงผลในทางบวกคือ มีการจางงาน รายได ตอชุมชนท่ีตั้งธีม

พารคท้ังทางตรงและทางออม จากงานวิจัยของ Petter Dybedal49 บอกวาธีมพารคท่ีตั้งอยูนอกเมือง

หรือตามตางจังหวัด จะทําหนาท่ีเหมือนเปนเรือธง (Flagship) อันเปนจุดเริ่มตนนําความเจริญในทุกๆ 

ดานมาสูทองถ่ิน และจากงานของธมลวรรณ อินทรกําจร 4 9

50 ท่ีพบวา การสงเสริมสถานท่ีทองเท่ียว

รูปแบบธีมพารค (ซานโตรีนี) สงผลตอการกระจายรายไดตอชุมชนในทองถ่ินอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี ในระดับมาก  อีกท้ังยังชวยกระตุนใหมีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคมนาคม

และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือการทองเท่ียว ซ่ึงคนสวนใหญสามารถใชประโยชนได แตในทาง

กลับกัน ก็อาจจะเปนสาเหตุของการขยายตัวของราคาท่ีดิน สินคา และบริการท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง

ดวย 

 2. ดานสังคมวัฒนธรรม ดังท่ีกลาวถึงมาแลวขางตนวาธีมพารคไมใชเพียงแคสวนสนุก

ธรรมดา แตเปนพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมอันเต็มเปยมไปดวยจินตนาการและความสรางสรรค  อยางไรก็

ตาม ในงานวิจัยของ Raluca and Gina51 พบวา การสรางธีมพารคนํามาท้ังประโยชนและผลเสียตอ

ทองถ่ินและรูปแบบวัฒนธรรม เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกันระหวางเจาถ่ินและนักทองเท่ียว อัน

นํามาซ่ึงปญหาดานความแตกตางทางวัฒนธรรมของนักทองเท่ียวกับคนในทองถ่ิน เชน ปญหาดานการ

แออัดของการคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวก ปญหาดานการขายสินคาท่ีมุงเนนกําไรเกินควร  

ปญหาการเขาใจผิดและขัดแยงระหวางนักทองเท่ียวกับคนในทองถ่ิน เพราะความแตกตางของภาษา 

 49 Petter Dybedal Debedal, Theme Park as Flagship Attractions in 

Peripheral Areas. (Bornholm: Research Center, 1998), 9. 

 50 ธมลวรรณ อินทรกําจร, “ผลกระทบจากการสงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวรูปแบบ 

Theme Park ท่ีสงผลตอการกระจายรายไดตอชุมชนในทองถ่ิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

กรณีศึกษา: ซานโตรินี่พารค,” วารสารวิชาการการทองเท่ียวไทยนานาชาติ, ฉ. 1 (2556): 84-95. 

 51 Raluca and Gina, “Theme Park: The Main Concept of Tourism Industry 

Development,” http://www.steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008v2-economy 

-and-business-administration/113.pdf. (accessed on October 14, 2015).  
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ประเพณี คานิยม การแตงกาย พฤติกรรม แตในทางกลับกัน ธีมพารคอาจมีสวนชวยพัฒนามาตรฐาน

ชีวิตใหสูงข้ึนและชวยปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกได หากเอ้ือประโยชนระหวางกันไดลงตัว  

 3. ดานกายภาพ Raluca and Gina52 ใหความเห็นวา ธีมพารคสวนใหญถูกออก

แบบอยางสวยงามและใหญโต เต็มไปดวยจินตนาการและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย แตในอีกแง

หนึ่งธีมพารคกลับถูกมองวาสงผลกระทบดานกายภาพในแงลบในเชิงสิ่งแวดลอม เกิดมลภาวะทาง

สายตา เชน อาคารท่ีมีรูปแบบขัดแยงกับสิ่งแวดลอมรอบขาง ท่ีจอดรถท่ีใหญโตเกินไป และพ้ืนท่ีขนาด

ใหญของธีมพารคยอมสงผลตอทรัพยากรธรรมชาติบางสวน นอกจากนี้มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน 

อากาศ น้ํา เสียง การจราจรทางรถและทางเทาติดขัด รวมถึงการใชพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม ดังนั้นในการ

วางแผนสรางใหเหมาะสมและใสใจในรายละเอียดเปนอยางมาก   

 

2.4 ประเภทของธีมพารค 

 

 จากการศึกษาพบวา ธีมพารคนั้นมีมากมายหลายประเภท โดย Pamela Ho และ John 

Ap53 ไดแบงธีมพารค ออกเปน 7 ประเภทคือ 

 1. ธีมพารคแนวผจญภัย (Adventure) จะเนนกิจกรรมท่ีสรางความตื่นเตน นา

หวาดกลัว หวาดเสียว ลึกลับ เนนเครื่องเลนท่ีสรางความตื่นเตน 

 2. ธีมพารคแนวอนาคต (Futurism) มีลักษณะท่ีกาวล้ํานําสมัยทางเทคโนโลยี เนนการ

คนพบใหมๆ การสํารวจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหุนยนต มีความเปนวิทยาศาสตร และ

เก่ียวของกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร 

 3. ธีมพารคแนวนานาชาติ (International) มีกลิ่นอายของความเปนตางประเทศ  ใน

รูปแบบ หมูบานนานาชาติ เมืองจําลอง ภูมิประเทศท่ีนาสนใจ  

 4. ธีมพารคแนวธรรมชาติ (Nature) จะเก่ียวกับสวนสัตว สวนดอกไม  สวนเรือนกระจก    

ภูมิทัศน ชีวิตสัตวทะเล ความมหัศจรรยของธรรมชาติ ทะเล ชีวิตสัตวปา 

 5. ธีมพารคแนวจินตนาการ (Fantasy) จะเก่ียวของกับ animation การตูนตางๆ สวน

เด็กเลน เทพนิยาย มายากล เวทมนตร ความเชื่อ ตํานาน  

 52 Ibid. 

 53 Pamela Ho and John Ap, Tourism and Hospitality Studies: Theme Parks 

and Attractions. (Hong Kong: School of Hotel & Tourism Management Hong Kong 

Polytechnic University, 2009), 27-19. 
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 6. ธีมพารคแนวประวัติศาสตรและวัฒนธรรม (History and Culture) เก่ียวกับชนเผา

ดั้งเดิม มรดกทางวัฒนธรรม หมูบานวัฒนธรรม  ยุคตื่นทอง เมืองประวัติศาสตร 

 7. ธีมพารคแนวภาพยนตร (Movies) เชน แนวตลก โชวสตั้นแมนของหนังเรื่องตางๆ   

ท่ีมีชื่อเสียง 

 โดยจากการสํารวจ พบวาในประเทศมีธีมพารคอยูหลายประเภท สําหรับงานวิจัยนี้ 

ตองการศึกษาเก่ียวกับธีมพารคท่ีมีการจําลองรูปแบบจากเมืองในยุโรป ซ่ึงอยูในประเภทธีมพารคแนว

นานาชาติ  

 

2.5 ความแตกตางของสวนสนุกกับธีมปารค 

 

 สวนสนุกกับธีมพารคนั้นมีความใกลเคียงกันมาก สิ่งท่ีเหมือนกันคือ การมีลักษณะเปน

สวนสนุกกลางแจง มีสิ่งใหความบันเทิงและมีเครื่องเลน  สวนสิ่งท่ีแตกตางก็คือ ธีมพารคถูกสราง

ภายใตธีมหรือรูปแบบเฉพาะ และจัดบรรยากาศใหสอดคลองกัน เชน Disney World ถูกสรางในธีม

เก่ียวกับภาพยนตร สวน Sea World ถูกสรางในธีมท่ีเปนทะเล ธีมพารคนั้นมีความซับซอนกวาในเชิง

วัฒนธรรม ใหประสบการณท่ีมีคุณคาทางจิตใจ อารมณและความรูสึกมากกวาสวนสนุก มีรายละเอียด

และเรื่องราวหลากหลายใหจดจํามากกวาเท่ียวในสวนสนุกท่ัวๆไป  ซ่ึง Margaret J. King54 ได

กลาวถึงความแตกตางระหวางสวนสนุกกับธีมพารคดังตารางตอไปนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54Margaret J. King, “The Theme Park: Aspects of Experience in Four-

Dimensional Landscape”, Material Culture, no.2 (Fall 2002): 1-15. 
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ตาราง 2.1  ความแตกตางระหวางสวนสนุกกับธีมพารค 

สวนสนุก ธีมพารค 

เนนการเคลื่อนไหว (Kinetics) เนนเรื่องราว (Story) 

เนนท่ีการกระทํา (Action) เนนเรื่องความรูสึกทางใจ (Affect)  

เนนท่ีกิริยาทาทาง (Motion) เนนอารมณ (Emotion) 

เนนความทาทาย (Challenge) เนนการมีเหตุมีผล (Validation) 

เนนดานกายภาพ (Physical) เนนดานจิตใจ (Mental) 

เนนกลุมวัยรุน (Adolescence) เขาชมไดทุกเพศทุกวัย (Children, Coming of 

Age, Adult, Senior) 

เนนเหตุการณ (Event) เนนคุณคา (Value) 

เนนท่ีเครื่องเลน (Ride nodes) เนนท่ีภูมิทัศนและการออกแบบ  (Landscape 

and Design) 

เนนทาทางท่ีตื่นเตนเราใจ (Dramatic Motion) เนนท่ีรายละเอียด (Dramatic Detail) 

เนนการแสดงทาทางเคลื่อนไหว  

(Motion States) 

เนนสุนทรียภาพ (Aesthetic State) 

เนนความสนุกสนาน (Amusement) เนนความบันเทิงเพลิดเพลิน (Entertainment) 

กอเกิดความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) กอเกิดวัฒนธรรม (Culture) 

เนนสรางความหวาดเสียว (Thrill) เนนสรางประสบการณท่ีทรงคุณคา (Value) 

พบเจอแตคนกลุมเดียวกัน (Peer-group bond) พบเจอกลุมคนท่ีหลากหลายในชุมชน (National 

Communal Ethic) 

Source: Data adapted from Margaret J. King, “The Theme Park: Aspects of Experience 

in Four-Dimensional Landscape”, Material Culture, no.2 (Fall 2002): 12. 
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2.6 ปจจัยอันนําธีมพารคไปสูความสําเร็จ 

 งานวิชาการหลายงาน กลาวถึงปจจัยอันนําไปสูการประสบความสําเร็จในการบริหาร

จัดการธุรกิจเก่ียวกับธีมพารค สรุปได ดังนี้ 

 2.6.1 ธีมพารคจะประสบความสําเร็จไดตองมีการวางแผนท่ีดี โดยตองพิจารณาประเด็น

ดังนี้   

 2.6.1.1 จํานวนของเครื่องเลนหรือสิ่งดึงดูดใจ (The Number of Games) ซ่ึง 

Peter Alexander55 อดีตผูอํานวยการฝายบริหารโครงการ (Project Management) ของ Walt 

Disney ไดนําเสนอบทความเก่ียวกับออกแบบและการบริหารจัดการธีมพารคไววา ในการวางแผน

จําเปนตองศึกษาตลาด กลุมเปาหมาย ตองคํานวณจํานวนนักทองเท่ียวจะมาใชบริการระหวางวัน และ

ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวมากท่ีสุดของวัน (peak time) ฤดูหรือชวงเวลาท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวมาก

ท่ีสุด (peak season) ซ่ึงจํานวนดังกลาวจะเปนสิ่งบงชี้ถึงจํานวน ขนาดของสิ่งกอสราง ไมวาจะเปน

ความกวางของทางเดิน ท่ีจอดรถ สิ่งอํานวยความสะดวก ความบันเทิง จํานวนรานอาหาร จํานวนราน

ขายของ ควรออกแบบกิจกรรมท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวอยูในพ้ืนท่ีนานๆ  ธีมพารคบางแหงมีกิจกรรม

มากมายจนตองใชเวลาเกิน 1 วัน ทําใหสามารถเก็บคาบริการในอัตราท่ีสูงข้ึน และเม่ือนักทองเท่ียวอยู

นานข้ึนก็ตองใชเงินเพ่ือจับจายใชสอยมากข้ึน ทําใหมีรายรับเขามาอยางตอเนื่อง 

 2.6.1.2 ในการออกแบบธีมหรือรูปแบบหลักเพ่ือเลาเรื่องราวในสถานท่ีนั้น ตอง

มีวิธีการเลาเรื่องท่ีดี เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีซ่ึงจะตามมาดวยความประทับใจ  อีกท้ังตองสามารถ

สรางจินตนาการไดดี เพราะนักทองเท่ียวตองการจะหลีกหนีจากชีวิตประจําวันและคาดหวังวาจะได

เปลี่ยนบรรยากาศแมในเวลาอันสั้น 5 5

56  โดยในการออกแบบธีมพารคจําเปนตองใชปรัชญาแหงการ

ออกแบบเชิงสัญลักษณ (The Icon Design Philosophy) กลาวคือ ตองสรางจุดสนใจและจุดจดจํา

ใหกับสถานท่ี อยางในกรณีของ Disneyland จะมีปราสาทตั้งอยูปลายสุดถนนหลัก จะเนนการ

ออกแบบท่ีเรียกวา Visual Contradiction หรือการสรางความแตกตางในการมอง หมายถึงวา แม

ปราสาทจะอยูหลังสุดและไกลสุด แตมีขนาดใหญโตและมีความนาสนใจก็จะทําใหนักทองเท่ียวเกิด

ความสนใจและตองเดินเขาไปชมใกลๆ  นอกจากนี้ก็ควรออกแบบใหนักทองเท่ียวเดินไดรอบบริเวณ

เปนวงกลมไมวนไปวนมาหรือท่ีเรียกวา loop เพ่ือท่ีจะไดเดินไดท่ัวและไมหลงทาง 5 6

57 นอกจากนี้ยังตอง

 55 Peter Alexander, “Theme Park Master Planning,” http://www.totallyfun 

company.com. (accessed on February 14, 2016) 

 
56 Pikkemaat and Schuckert, “Success Factors of Theme Park: An 

Exploratory Study”. Tourism, no. 2 (2007): 197-208. 

 
57

 Peter Alexander, “Theme Park Master Planning.”    

                                           



39 

 

มีเอกลักษณเฉพาะท่ีไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน เชน สถาปตยกรรม ตัวการตูน เครื่องเลน  ควร

เปนสถานท่ีท่ีใครๆ ก็อยากเห็นและอยากมาเท่ียวดวยตนเอง 

  2.6.1.3 การนําสิ่งดึงดูดความสนใจมาไวในธีมพารค ตองพิจารณากอนวา 

นักทองเท่ียวตองการอะไร สิ่งท่ีนํามาดึงดูดใจมีคุณภาพมากนอยแคไหน และตองตระหนักไวเสมอวา 

นักทองเท่ียวสวนใหญตองการความแปลกใหมและความแตกตาง และไมควรมองขามความสําคัญของ

ปจจัยทางประชากรศาสตร เชน อายุ เพศ ท่ีจะเปนตัวบงชี้ในการเลือกสิ่งดึงดูดความสนใจใหตรงกับ

ความตองการอยางแทจริง สวนในเรื่องของการลงทุน หากลงทุนสูงและวางแผนดีก็ยอมไดผลตอบแทน

สูงเชนกัน57

58  

 2.6.2 ดานองคกรและทรัพยากร ธีมพารคตองมีองคกรท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

เนื่องจากพบปญหามาเยอะจะสามารถจัดการกับปญหาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังตองมีทีมงานฝาย

ทรัพยากรมนุษยท่ีแข็งแกรงท่ีสามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีดีและเหมาะสมมารวมงาน และจัดการ

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดนโยบายของ

บริษัทใหบุคลากรเขาใจและไปปฏิบัติไดอยางพรอมเพรียงสามารถอยูรวมกันไดอยางเขาอกเขาใจและมี

ความสุข58

59 และควรเสริมสรางแรงจูงใจท่ีดีในการทํางานใหกับพนักงานดวย 59

60  

 2.6.3 ดานผลิตภัณฑ ธีมพารคควรอยูในทําเลท่ีดี อยูไมไกลจากแหลงทองเท่ียวหลัก เปน

ท่ีจดจําไดงาย มีธีมหลักท่ีนาสนใจ ควรมีการออกแบบวางแผนอยางพิถีพิถัน  มีความหลากหลาย เพ่ือ

ตอบสนองความตองการตามรสนิยมของนักทองเท่ียวท่ีตางกัน คุมคาในการใชจาย กําหนดราคาท่ี

ยืดหยุนได ท่ีสําคัญตองสะอาด พิถีพิถันใสใจในรายละเอียดและสรางความประทับใจ มีคุณภาพแบบ

เสมอตนเสมอปลาย ท่ีสําคัญตองพยายามสรางและรักษาภาพลักษณของธีมพารคใหดี เพ่ือสราง

ความรูสึกม่ันคง นาเชื่อถือ และเปนท่ีจดจําของนักทองเท่ียวในเชิงบวก  และตองรักษาคุณภาพใหดี 

เนื่องจากนักทองเท่ียวยุคใหมคาดหวังกับบริการสูงมาก60

61  

 2.6.4 ดานการตลาด เนื่องจากปจจุบันความชอบและรสนิยมของนักทองเท่ียว

เปลี่ยนแปลงงายมาก ดังนั้นจึงตองทําการตลาดแบบเชิงรุก เนนการวิจัยตลาด เพ่ือสามารถจัดกิจกรรม

ท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางถูกตอง ตัวอยางตลาดท่ีนาสนใจ เชน ตลาดผูสูงวัย

 
58 Ibid. 

 
59 Pamela Ho and John Ap, Tourism and Hospitality Studies: Theme Parks 

and Attractions, 72-77. 

 60 Pikkemaat and Schuckert, “Success Factors of Theme Park: An 

Exploratory Study,” 197-208. 

 
61

  Ibid., 197-208. 
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ท่ีมีเงินเหลือใชและมีเวลาวางเยอะ  ตลาดกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรม  ตลาด 

Edutainment หรือกลุมท่ีตองการเท่ียวไปดวยไดความรูไปดวย และกลุมท่ีตองการมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมทองเท่ียวดวยไมใชเท่ียวอยางเดียว นอกจากนี้ ตองมีการทําวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวอยางตอเนื่อง61

62 

 2.6.5 ดานการบริหารและการจัดการ ธีมพารคจําเปนตองมีทีมงานท่ีมีประสบการณสูง 

เนนการทํางานเชิงรุก มีการตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เขาใจตลาดท่ีมีความเปราะบาง

และเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา สามารถบูรณาการสภาพแวดลอมรอบขางอยาง เศรษฐกิจ สังคม ได

ดี นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการ จําเปนตองมีระบบการเงินท่ีดี ควรสรางความรวมมือกับภาครัฐเพ่ือ

รับการสนับสนุนทางการเงิน ซ่ึงถือเปนการสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจอีกทางหนึ่ง62

63   

 

2.7 พัฒนาการและความสําเร็จของธีมพารคในประเทศไทย  

 

 ธีมพารคในยุคแรกเริ่มของไทยปรากฏข้ึนในรูปแบบของสวนสนุก  โดยสวนสนุกแหงแรก

ของประเทศไทยอยูภายใน “สวนลุมพินี” ซ่ึงสวนสนุกแหงนี้ถูกสรางข้ึนแลวเสร็จและเปดใหบริการใน

ป พ.ศ. 2472  หลังจากท่ีกระทรวงมหาดไทยผูดูแลสวนลุมพินีในขณะนั้นตกลงใหพระยาคทาธรบดีเชา

ท่ีดินสวนหนึ่งเปดเปนสวนสนุกดวยเงินคาเชาเดือนละ 2,000 บาท ใหเชาท่ีดินเปนเวลา 10 ป เพ่ือนํา

เงินคาเชาท่ีดินมาดูแลสวนลุมพินี ท่ีอยูในชวงขาดแคลนเงินมาบํารุงรักษา โดยในวันเปดบริการคือ 

วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2472 ไดขอพระราชทานทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 7 

และพระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินยังสวนสนุกเปนปฐมฤกษ 6 364 โดยภายในสวนสนุกประกอบดวย

64

65 

 
62

 Pamela Ho and John Ap, Tourism and Hospitality Studies: Theme Parks 

and Attractions, 72-77. 

 
63

 Pikkemaat and Schuckert, “Success Factors of Theme Park: An 

Exploratory Study,” 197-208.  

 64 กองจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.7 รล 1/70  บริษัทสวนสนุกท่ีสวนลุมพินี  (15 ตุลาคม 

2472 – 23 ธันวาคม 2473) อางถึงใน ปนเพชร จําปา, วัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทย พ.ศ.

2394-2544, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 

119. 

 65 กองจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.7 ม.26.5/278 เรื่องสวนสนุก (24 กันยายน – 24 

มีนาคม, 2472) อางถึงใน ปนเพชร จําปา, เรื่องเดียวกัน, 119. 
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 1. โรงละครขนาดใหญ ประกอบดวยโครงเหล็กอยางม่ันคง จุคนไดมากกวา 1,000 คน 

แมละครสัตวคณะใดมีสัตวเขามารวมแสดงก็แสดงบนเวทีในโรงละครนี้ได 

 2. สนามกีฬากลางแจงทุกชนิด อาทิ แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล 

 3. สถานท่ีเลนกีฬาตางๆ ในรม 

 4. เวทีแสดงมหรสพสวนกลาง ผูเสียคาผานประตู 10 สตางค มีสิทธิ์รับชมไดหลายอยาง 

เชน ภาพยนตร ง้ิว จําอวดและดนตรี 

 5. สถานท่ีเลนกีฬาทางน้ํา เชน พายเรือ วายน้ํา โดยจายเงินเพ่ิมอีกเล็กนอย 

 6. สถานท่ีขายสินคาหลังใหญนอยประมาณ 200 หลัง 

 7. สถานท่ีจําหนายอาหารประเภทตางๆ เพ่ือความสะดวกแกผูมาเท่ียว 

 8. พ้ืนท่ีสําหรับการเลนท่ีเปนสัตวท่ีเปนเอกเทศ 

 โดยคืนแรกท่ีของการเปดสวนสนุกอยางเปนทางการ มีประชาชนท้ังชายและหญิงมา

เท่ียวกันอยางคับค่ัง โดยเฉพาะเม่ือเวลาคํ่าฝูงชนไดหนาแนนยิ่งข้ึน บางมาดูละครสัตว ดูภาพยนตร 

เลนมาหมุน มีรายไดจากคาผานประตูและคาดูฟุตบอลเปนเงิน 8,000 บาทเศษอยางไรก็ตาม สวนสนุก

ในสวนลุมพินีหมดอายุสัญญาเม่ือดําเนินการได 10 ป 65

66 

 หลังจากสวนสนุกแหงแรกปดตัวไปในป พ.ศ. 2482 ก็ไมไดมีการสรางสวนสนุกข้ึนมาอีก

เปนเวลานาน เนื่องจากตองลงทุนคอนขางสูง จนกระท่ังตอมาในป พ.ศ.2518 บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง

ไดเปดตัว “แดนเนรมิต” เปนสวนสนุกกลางแจง บนเนื้อท่ี 33 ไร เยื้องกับศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพราว เปดดําเนินการในวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2518 มีความโดดเดนตรงท่ีปราสาทในเทพนิยายท่ี

สรางข้ึนตามแบบปราสาทในเทพนิยายของสวนสนุก Disneyland และปราสาท Neuschwanstein 

ของประเทศเยอรมนี นอกจากนั้นยังมีเครื่องเลนจากตางประเทศกวา 30 ชนิด เชน รถไฟเหาะ เรือ

ไวก้ิง กระเชาลอยฟา ลองแกง สวนจัดแสดงสัตวโลกลานป  ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีพาเหรดแฟนตาซีท่ี

ออกเดินไปตามถนนในสวนสนุก และปดการดําเนินการลงในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เนื่องจาก

หมดสัญญาเชาระยะเวลา 25 ป 6 667  ตอมาสวนสนุก “แฮปปแลนด” เปดตัวในป พ.ศ. 2519 แตเปดได

เพียง 4 ปก็ปดบริการลงในป พ.ศ.2522 และในปถัดมาคือ พ.ศ. 2523 มีการเปดตัวสวนสนุกและสวน

น้ํา คือ “สวนสยาม” และสวนสัตว “ซาฟารีเวิลด” สวนสวนสนุก “ดรีมเวิลด” ซ่ึงเจาของกิจการเปน

บริษัทเดียวกันกับแดนเนรมิต  เปดใหบริการครั้งแรกในป พ.ศ.2537 ณ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 66 เรื่องเดียวกัน. 

 67 วิสิฐ วงศเขียว, การศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวเก่ียวกับสวนประสม

การตลาดของสวนสนุกไทย: กรณีศึกษา สวนสยาม, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 28. 
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โดยตั้งใจใหเปนแหลงรวมความสนุกสนานดวยเครื่องเลนท่ีทันสมัย และสรางบรรยากาศแหงความสุขท่ี

แตกตางกันไป โดยเนนแนวแฟนตาซี โดยสวนสนุก 3 แหงดังกลาวยังคงเปดใหบริการอยูอยางตอเนื่อง

จนถึงปจจุบัน และมีประชาชนไปใชบริการอยางตอเนื่อง และตอมาก็รวมมือกันจัดตั้ง “สมาคมสวน

สนุกและสวนพักผอนหยอนใจไทย” หรือ The Thai Amusement and Leisure Park Association 

(TAPA) ข้ึนในป พ.ศ. 2536 6 7

68  โดยมีฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ และฟารมจระเขสาม

พรานเปนผูรวมจัดตั้งดวย เนื่องจากมีเจตนารมณเพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางกลุมผูประกอบ

กิจการสวนสนุกและสวนพักผอนหยอนใจดวยกัน รวมไปถึงเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูประกอบการกิจการสวนสนุกและสวนพักผอนหยอนใจกับหนวยงานภาครัฐ โดยเล็งเห็นวาสวนสนุก

และสวนพักผอนหยอนใจเปนกิจการท่ีมีความสําคัญกับประเทศเปนอยางมาก ในฐานะท่ีเปนหนึ่งใน

เครื่องมือท่ีชวยคํ้าจุนและรักษาสมดุลดานจิตใจของคนไทย แตกลับไมเปนท่ีรูจักมากนักในหนวยงาน

ภาครัฐและองคกรเครือขาย การรวมกลุมของผูประกอบการสวนสนุกจึงเปนการเสริมสรางโอกาสอันดี

ท่ีภาคเอกชนจะประสานขอมูลกับภาครัฐอันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนากิจการสวนสนุก

ของประเทศใหไดมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและสนับสนุนการทองเท่ียวของประเทศใหยั่งยืน

ตอไปในอนาคต โดยปจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกท้ังสิ้น 15 ราย ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2 รายชื่อสมาชิกสมาคมสวนสนุกแหงประเทศไทย 

ช่ือบริษัท ช่ือสวนสนุก/สวนพักผอนหยอนใจ 

บริษัท อะมิวสเมนท ครีเอชั่น จํากัด ดรีมเวิลด 

บริษัท ธีม พลาซา ดีวีลอปเมนท  ซานโตรินี พารค ชะอํา  

ซานโตรินี วอเตอร แฟนตาซี 

บริษัท อิมพีเรียลเวิลด จํากัด Skippy Wonderland 

ปางชางแมสา เชียงใหม ปางชางแมสา เชียงใหม 

บริษัท ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ 

บริษัท ฟารมจระเขสามพราน จํากัด ฟารมจระเขสามพราน 

บริษัท ซิตี้วอลค จํากัด สยามพารคซิตี้ (สวนสยาม) 

 

 68 สมาคมสวนสนุกและสวนพักผอนหยอนใจไทย, http://www.tapa.or.th, (สืบคนเม่ือ

วันท่ี 16 มกราคม 2559). 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ) 

ช่ือบริษัท ช่ือสวนสนุก/สวนพักผอนหยอนใจ 

บริษัท นงนุช วิลเลจ จํากัด สวนนงนุช พัทยา 

บริษัท เดอะมอลลกรุป จํากัด สวนน้ําเดอะมอลลแฟนตาเซียลากูน 

สวนสัตวพาตา ปนเกลา สวนสัตวพาตา ปนเกลา 

บริษัท สวนเสือ ศรีราชา จํากัด สวนเสือ ศรีราชา 

อันเดอรวอเตอรเวิลด พัทยา อันเดอรวอเตอรเวิลด พัทยา 

บริษัท อุทยานหินลานปและฟารมจระเข พัทยา อุทยานหินลานปและฟารมจระเข พัทยา 

โอเอซีส ซีเวิลด จันทบุรี โอเอซีส ซีเวิลด จันทบุรี 

ท่ีมา: สมาคมสวนสนุกและสวนพักผอนหยอนใจไทย,  http://www.tapa.or.th, (สืบคนเม่ือวันท่ี 16 

มกราคม 2559). 

 

 จากการสํารวจพบวา ปจจุบันในประเทศไทยกิจการสวนสนุกสวนใหญลงทุนโดย

ภาคเอกชน68

69 โดยบางสวนไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือ BOI 

ท่ีเล็งเห็นวา สวนสนุกเปนธุรกิจท่ีสําคัญมากตออุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทย เพราะมีศักยภาพในการ

ชักจูงนักทองเท่ียวไดมากกวาโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ ยิ่งไปกวานั้น ยังกอใหเกิดการสรางงาน

จํานวนมาก และธุรกิจสวนสนุกจะมีสวนอยางมากในการสรางภาพลักษณใหมใหแกประเทศไทย วา

ไมไดเปนแคแหลงทองเท่ียวท่ีเนนแตความบันเทิงเทานั้น แตเปนแหลงทองเท่ียวสําหรับครอบครัวดวย

6 9

70 และเนื่องจากปญหาสําคัญประการหนึ่งของการทองเท่ียวของไทยคือ นักทองเท่ียวกระจุกตัวอยูใน

แหลงทองเท่ียวหลักมากเกินไป กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจึงพยายามสนับสนุนใหมีการสราง

แหลงทองเท่ียวใหม ๆ เพ่ือทําใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเท่ียว ในขณะเดียวกันก็จะสรางรายได

ใหกับพ้ืนท่ีในชุมชนนั้นๆ จึงพยายามประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนให

พิจารณาปรับลดหลักเกณฑดานการลงทุนอยางตอเนื่อง เปนผลใหปจจุบันในประเทศไทยมีแหลง

 69 เจาของโครงการสวนสนุกและธีมพารคแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ภาครัฐ  2) 

ภาคเอกชน 3) องคกรไมหวังผลกําไร อางถึงใน  Andy Milman, “The Global Theme Park 

Industry,” Worldwide Hospitality and Tourism Themes, no.3 (2010): 220-237. 

 
70 ยุทธ ศักดิ์  คณาสวัสดิ์ ,  “ ไทย กับการแข ง ขัน ในธุ ร กิจสวนสนุกของโลก ,” 

http://www.boi.go.th. (สืบคนเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559). 
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ทองเท่ียวเชิงนันทนาการประเภทสวนสนุกอยูประมาณ 60 แหง 7 0

71  และสามารถแบงประเภทของสวน

สนุกในประเทศไทยออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก  

 1. สวนสนุกกลางแจง มักมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ มีเครื่องเลนท่ีทันสมัย เนนความ

ตื่นเตนหวาดเสียว มักตั้งอยูตามชานเมืองหรือแหลงทองเท่ียวสําคัญ เชน สวนสยาม ดรีมเวิลด สวนน้ํา

ตางๆ  รวมถึงธีมพารคตางๆ  

 2. สวนสนุกในรม สวนใหญจะอยูตามหางสรรพสินคา มีขนาดเล็ก เครื่องเลนจะ

เนนการหยอดเหรียญเปนหลัก กลุมเปาหมายหลักคือ ครอบครัว เพ่ือสงเสริมการขายสินคาใน

หางสรรพสินคา  

 ผลของการพัฒนาแหลงทองเท่ียวประเภทสวนสนุกอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการแขงขัน

ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเปนแมเหล็กทางการทองเท่ียว ผูประกอบการจึงพยายามสรางความ

แตกตางและความแปลกใหมใหกับแหลงทองเท่ียวของตนเองใหสอดคลองกับความตองการของ

นักทองเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ประกอบกับธีมพารคท่ีมีชื่อเสียงอยาง Disneyland 

และ Universal Studio ประสบความสําเร็จและแพรหลายเปนกระแสนิยมไปท่ัวโลก  โดยในแตละป

จะมีนักทองเท่ียวไปเท่ียวเกินรอยลานคน มีรายไดนับพันลานเหรียญดอลลาหสหรัฐ  จึงไดเริ่มนํา

แนวคิดเก่ียวกับ Themed Environment ดังท่ีอธิบายถึงขางตนแลวเขามาปรับใชกับสวนสนุก  และ

เรียกวา “ธีมพารค” (Theme Park)  โดยธีมพารคแตละแหงจะมีธีม มีรูปแบบหรือเรื่องราวเปน

เอกลักษณของตนเอง และจากการสํารวจพบวา ธีมพารคสวนใหญมักจะสรางบรรยากาศหรือธีมหลัก

เลียนแบบเมืองสําคัญในตางประเทศท่ัวโลกท่ีมีเอกลักษณโดดเดนและมีชื่อเสียง โดยนิยมนํามาสรางใน

รูปแบบของ Community Mall ท่ีประกอบไปดวยแหลงซ้ือของ แหลงกินขาว รวมถึงมีสวนสัตว สวน

สนุก การแสดงโชวตางๆ  โดยแหลงทองเท่ียวเหลานี้ถูกสรางข้ึนในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับแหลงทองเท่ียวท่ี

คนไทยนิยมไปเท่ียวอยูแลว อยางเชน  เขาใหญ  หัวหิน ชะอํา พัทยา รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 
71 ฐานเศรษฐกิจ, “กระทรวงทองเท่ียวและกีฬาหารือบีโอไอหนุน SMEs ลงทุน 5 

กลุมคลัสเตอร พวงขอเสนอสนับสนุนสวนสนุก,” http://www.thansettakij.com. (สืบคนเม่ือวันท่ี 

18 กุมภาพันธ 2559). 
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2.8 ความสําคัญของพ้ืนท่ีตั้งธีมพารค 

 

 สําหรับประเด็นเรื่องความสําเร็จของธีมพารคในประเทศไทยนั้น จากการสํารวจขอมูล

เก่ียวกับธีมพารคในประเทศไทยพบวา สวนใหญแหลงทองเท่ียวธีมพารคถูกสรางในรูปแบบของเมืองใน

ทวีปยุโรปท่ีมีชื่อเสียง เชน อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ กรีซ ฮอลแลนด  และรูปแบบเมืองอ่ืนๆ เชน  ญี่ปุน 

จีน โมร็อคโค โดยธีมพารคหลายแหงประสบความสําเร็จ เปนท่ีนิยมและมีชื่อเสียง มีนักทองเท่ียว

เดินทางไปเท่ียวอยางตอเนื่องทุกวัน แตบางแหงกลับมีนักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมชมนอยมาก ท้ังๆ ท่ีมี

สถาปตยกรรมท่ีสวยงามไมแพท่ีอ่ืน  เชน Venice di Iris สายไหม Pickadaily Bangkok ออนนุช 

Strawberry Town ระยอง The Verona ทับลาน  หากนําปจจัยสูความสําเร็จท่ีกลาวถึงในหัวขอท่ี

แลวมาชวยวิเคราะห พบวา ถึงแมวาธีมพารคแตละแหงจะมีจุดเดนอยูท่ีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามแปลก

ตาสําหรับคนไทย แตธีมพารคในประเทศไทยมีลักษณะเปน Local Brand หรือเปนธุรกิจท่ีลงทุนและ

พัฒนาโดยคนไทย ไมไดเปน Global Brand ท่ีแพรหลายไปท่ัวโลกแบบธีมพารคของ Walt Disney 

หรือ Universal Studio จึงไมไดมีแรงดึงดูดมากพอท่ีจะใหนักทองเท่ียวตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวได

แมวาจะลงทุนสูงในการสรางสถานท่ี เครื่องเลน หรือทุมเทงบประมาณดานการตลาดมากเพียงใด 

ดังนั้น “สถานท่ีตั้งธีมพารค” จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะชวยดึงนักทองเท่ียวใหมาเยี่ยมชมธีมพารคท่ี

สรางข้ึนได กลาวคือ ธีมพารคควรอยูในทําเลท่ีดี อยูไมไกลจากแหลงทองเท่ียวหลัก และเปนท่ีจดจําได

งาย ดังนั้นจะพบวาธีมพารคท่ีประสบความสําเร็จจะตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวหลัก หมายถึง 

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว เชน หัวหิน 

ชะอํา พัทยา เขาใหญ  

 นอกจากนี้แลว รูปแบบหรือเรื่องราวของธีมพารคแตละแหงตองมีความนาสนใจ มีความ

โดดเดน มีความแปลกและแตกตาง และตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ดังท่ีกลาวไว

ในบทนําวา นักทองเท่ียวยุคปจจุบันตกอยูภายใตอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน แหลงทองเท่ียวจึงถูก

ใหความหมายมากกวาเปนท่ีเท่ียว แตกลับกลายเปนสิ่งบงชี้อัตลักษณหรือตัวตนของนักทองเท่ียววา

เปนคนทันสมัย  ดังนั้นจะเห็นวา ธีมพารคแนวยุโรปท่ีสรางข้ึนในแหลงทองเท่ียวหลักสามารถ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวในจุดนี้ไดผานการทํากิจกรรมตางๆ และมีสื่อสังคมออนไลน

เปนเครื่องมือในการสื่อสารออกไปใหสังคมภายนอกไดรับรูวาตนเองเปนอยางไร จึงกลายเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 



46 

 

2.9 ปาลิโอ เขาใหญ  

 

 2.9.1 เมืองเซียนา ประเทศอิตาลี เมืองตนแบบของปาลิโอ 

 

 เมืองเซียนา (Siena) ประเทศอิตาลีเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและไดรับ

ความนิยมจากนักทองเท่ียวจํานวนมากเปนอันดับตนๆ ของอิตาลี  โดยเมืองเซียนาเปนเมืองหลวงของ

จังหวัดเซียนา ซ่ึงอยูในแควนทัสคานี (Tuscany) ในภาคกลางของประเทศอิตาลี ซ่ึงมีวิวทิวทัศนท่ี

สวยงาม และมีไวนรสชาติดีเยี่ยมแหงหนึ่งของอิตาลี โดยเมืองเซียนาเปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางศิลปะ

และสถาปตยกรรม ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกเม่ือป ค.ศ.1995  

 

 
ภาพท่ี 2.1 สถาปตยกรรมของเมืองเซียนา  ประเทศอิตาลี,  http://wanderingveteran.com/ 

2013/12/03/48-hours-in-siena-italy/ (สืบคนเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2559) 

 

 สถานท่ีทองเท่ียวหลักๆ ท่ีนักทองเท่ียวท่ีไปชม คือ การไปชมความงามของ เปยสซา เดล 

คัมโป (Piazza del Campo) จัตุรัสท่ีเปนศูนยกลางประวัติศาสตร ซ่ึงข้ึนชื่อวาเปนหนึ่งในจัตุรัสท่ีสวย

ท่ีสุดในอิตาลี และมหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโม ดิ เซียนา (Duomo di Siena) 

และสิ่งท่ีเปนเอกลักษณโดดเดนคือ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) สรางข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 14 

ซ่ึงเปนหอระฆังสูงกอดวยอิฐสีสม สวนยอดสรางดวยหินออนสีขาวและดานลางมีนาฬิกาท่ียังสามารถ

บอกเวลาไดจนถึงปจจุบัน71

72 

 

 
72 “เสนหอิตาลี: 7 เมืองเซียนา,” http:www.bloggang.com/viewdiary.php?id 

=ampols&month=05-2013&date=07&group=4&gblog=35. (สืบคนเม่ือวันท่ี 

10 มีนาคม 2559). 
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ภาพท่ี 2.2 หอระฆังมานเจีย สัญลักษณของเมืองเซียนา,http://www.carolus.be/sites/ 

default/files/siena_italy.jpg (สืบคนเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2559) 

 

 เมืองเซียนามีเทศกาลประจําเมืองท่ีชื่อวา ปาลิโอ ดิ เซียนา (Palio di Siena) คือ การ

แขงมาท่ีจัดมาตั้งแตศตวรรษท่ี 6  โดยผูเขาแขงขันคือ ตัวแทนจาก 17 หมูบาน โดยใน 1 ป จะจัด 2 

ครั้งคือ วันท่ี 2 กรกฎาคม และวันท่ี 16 สิงหาคม  สถานท่ีจัดคือ เปยสซา เดล คัมโป (Piazza del 

Campo) ซ่ึงเปนลานกวาง โดยผูชนะจะไดรางวัลคือ ธงปาลิโอ ไปครอบครองเปนเกียรติยศและ

กลายเปนวีรบุรุษ ถือเปนงานใหญแหงป มีผูเขาชมมากมายนับหม่ืนคน เพราะนอกจากจะมีการแขงมา

แลว ก็ยังมีการเดินพาเหรดอัศวิน พลธง และพลอาวุธของแตละหมูบานท่ีแตงกายยอนยุคแบบ

ศตวรรษท่ี 15 และมีการแขงขันโบกธงและสะบัดธง72

73 

 

 
ภาพท่ี 2.3 เทศกาลแขงมาปาลิโอแหงเซียนา (Palio di Siena) ณ เปยสซา เดล คัมโป (Piazza del 

Campo),   https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&q= 

siena+palio 

 73 ฉัตรทิพย จันทรโชตะ, ผูแปล, ยุโรปตะวันตก, (กรุงเทพฯ: หนาตางสู

โลกกวาง, 2557), 289. 

                                           



48 

 

 2.9.2 ปาลิโอ: รางวัลของนักเดินทาง 

 

 ปาลิโอ เขาใหญ ตั้งอยูติดกับถนนธนะรัชต หลักกิโลเมตรท่ี 17 ในอําเภอปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 200 กิโลเมตร สามารถเดินทางมาโดย

ใชถนนมิตรภาพ โดยปาลิโอตั้งอยูบนพ้ืนท่ีประมาณ 7 ไร ฝงตรงขามเปนภูเขา เปนแหลงรวมรานคา

ตางๆ ใหซ้ือของ รับประทานอาหาร เดินเลน ถายรูป จัดการละเลนและจัดกิจกรรมในชวงวันหยุด

เทศกาลสําคัญ 

 

 
ภาพท่ี 2.4 บรรยากาศของปาลิโอ เขาใหญ, ภาพโดย ผูวิจัย ถายเม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2559  

 

 คําวา “ปาลิโอ หรือ Palio” มีท่ีมาจากการเรียกชื่อเทศกาลแขงมาท่ีจัดเปน

ประจําใจกลางเมืองเซียนา (Sienna) ประเทศอิตาลี มีความหมายตรงตัววา “รางวัล” จึงเปนท่ีมา

แนวความคิดท่ีจะสรางสรรคของชุมชนแหงความโรแมนติกทามกลางขุน เขา ใหเปนรางวัลแกนัก

เดินทาง ในชื่อวา “ปาลิโอ เขาใหญ” (Palio Khaoyai) ตั้งอยูบนถนนธนะรัชต กิโลเมตรท่ี 17 ติดกับ

โรงแรมบาลิออส       รีสอรท เขาใหญ (Balios Resort Khaoyai)  บริหารงานโดย บริษัท เขาใหญ 

วิลเลจ มอลล จํากัด โดยการรวมมือของ กลุมจุลดิศ และ กลุมพรีโม พอสโต  โดยมี 5 ผูรวมหุนไดแก 

คุณอํานาจ คีตพรรณนา สถาปนิกและนักจัดสวนท่ีมีชื่อเสียงอันดับตนๆ ของประเทศ คุณพิษณุ นิล

กลัด ผูประกาศขาว ผูบรรยายกีฬาและกูรูกอลฟชื่อดังของเมืองไทย คุณวิชัย วราศิริกุล อัครราชทูต 

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงตางประเทศ คุณวินัย ธาดาสีห เจาของพรีโม พอสโต และคุณธีรพจน 

จรูญศรี ประธานกรรมการบริหาร บรษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จํากัด 

 โครงการดําเนินการกอสรางอยูบนพ้ืนท่ี 7 ไร เปนพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด 6,500 

ตารางเมตรพ้ืนท่ีสวน และสวนกลางอีก 4,700 ตารางเมตร ดวยงบประมาณลงทุนมูลคา 150 ลาน

บาท ท้ังนี้ยังมิไดรวมถึงการลงทุนในการจัดการเรื่องการตลาด และ การจัดกิจกรรมตางๆ ในโครงการ 
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 งานสถาปตยกรรมของ Palio เปนกลุมอาคาร 1 และ 2 ชั้น มีรานคา

หลากหลายประเภท และลานกิจกรรมสรางสรรคในรูปแบบสถาปตยกรรมหมูบานอิตาลีอันอบอุน ผูมา

เยี่ยมเยียนสามารถเดินเลนในตรอกของชุมชนโรแมนติกแหงนี้ และคนพบรานคาไลฟสไตลหลากหลาย

กวา 120 ราน ตั้งแตรานอาหาร รานกาแฟ รานไวนและของฝากจากไร ของตกแตงบาน ของท่ีระลึก

ทํามือ และเครื่องประดับท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน มีรานของแตงบาน 20 ราน เสื้อผาแฟชั่น30 

ราน เครื่องประดับ 10 ราน รานไวน Coffee Shop Pub & Restaurant Bakery 10 ราน รานเสริม

สวย 5 ราน รานหนังสือ 10 ราน ศูนยอาหาร 10 ราน รานขายของเกาและของมือสอง 10 ราน ราน 

IT 10ราน ธนาคาร 3 ธนาคาร รานท็อปซูปเปอรมารเกต 1 ราน เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถ

พักผอนหยอนใจและถายรูปเปนท่ีระลึกวาครั้งหนึ่งไดมาเยี่ยมเยียน หมูบานอิตาลีอันสวยงาม ณ ลาน

น้ําพุและหอนาฬิกาสัญลักษณของปาลิโอ เขาใหญ ท่ีมีชื่อวา Piazza Palio ลานพักผอนสําหรับมอบ

กิจกรรมบันเทิงอันตื่นตาตื่นใจตอนรับผูมาเยือนในแตละ เทศกาล เชน มินิคอนเสิรต งานแฟนซี

พาเหรด เปนตน  นักทองเท่ียวท่ีสนใจพักผอนในบรรยากาศไลฟสไตลของปาลิโอ เขาใหญ ทามกลาง

ความสงบของธรรมชาติ ยังสามารถเลือกพักท่ีปาลิโอ อินน (Palio Inn) โรงแรมสไตลบูติคในรูปแบบ

สถาปตยกรรมอิตาลี จํานวน 18 หอง ท่ีมีใหเลือกท้ังแบบ Deluxe Room, Superior Room, และ 

Standard Room74 

 

 
ภาพท่ี 2.5 แผนผังของปาลิโอ, https://chansamon.wordpress.com/2010/07/29/palio-khao-

yai (สืบคนเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559) 

 

 74 http://www.palio-khaoyai.com/AboutUs.php  (สืบคนเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 

2559) 
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 สิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียว (Attraction) ในปาลิโอ เขาใหญ คือ เปนสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีมีรูปแบบโครงสรางเปนสถาปตยกรรมแบบอิตาลียุคโบราณ ซ่ึงอาคารตางๆ ไดรับการ

ออกแบบอยางพิถีพิถันจากผูสรางท่ีสะสมประสบการณเดินทางทองเท่ียวในยุโรปมายาวนาน  โดยคุณ

ธีรพจน จรูญศรี เจาของท่ีดินท่ีสรางปาลิโอ และหนึ่งในเจาของกิจการเลาวา 

จากการเดินทางไปเท่ียวในยุโรปบอยมากทําใหผมและกลุมเพ่ือนรูสึกประทับใจ

ในสีสันอันงดงามของสถาปตยกรรมของอิตาลีเปนอยางมาก เม่ือคิดจะสราง 

Village Mall ข้ึนสักแหง จึงอยากใหเปนเมืองแบบอิตาลี ท่ีไมเลือกสรางแบบ

อังกฤษหรือฝรั่งเศสก็เพราะจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนแลว พบวาคนเท่ียว

ชอบอิตาลี เพราะมีสีสันท่ีสดใส  สวนชื่อปาลิโอนั้น นํามาจากชื่อเรียกรางวัลจาก

เทศกาลแขงมาท่ีสําคัญของเมืองเซียนา การมาเท่ียวปาลิโอก็เปรียบเสมือนการ

ใหรางวัลอันมีคาตอนักทองเท่ียว ซ่ึงอันท่ีจริงแลว สถาปตยกรรมของโครงการ

ปาลิโอไมไดสรางเหมือนเมืองเซียนาไปเสียท้ังหมด  แตเปนการผสมผสานจาก

หลายเมืองของอิตาลีเขาดวยกัน เปนอิตาลีแบบบานๆ ไมใชอิตาลีแบบวาติกัน 

หมายถึง ไมไดนําลวดลายอลังการของอิตาลีมาใช เพราะดูไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

ท่ีตั้งอยู  ไมตองการใหเหมือน 100  เปอรเซ็นต เพราะทําไมได มันยากมาก  เอา

แตใหดูคลาย ตองการใหไดคอนเซ็ปใหรูวาคืออิตาลีก็เพียงพอแลว74

75  

 ปาลิโอถูกออกแบบและวางแผนการสรางอยางละเอียด พยายามสรางความ

แตกตางในเรื่องของสีสันท่ีสวยงาม โดยใชเทคนิคพิเศษท่ีศึกษามาโดยเฉพาะ และสรางความโดดเดน

ของอาคารดวยการเลือกปลูกตนไมท่ีไตตามอาคารกอใหเกิดเสนหนามอง รวมถึงใสใจในรายเอียดอ่ืนๆ 

เชน ถนน บันได ฝาทอ  

สิ่งท่ีใหความสําคัญท่ีสุดในการสรางปาลิโอคือ สีสันของอาคาร เพราะถือเปน

เอกลักษณอันโดดเดนและทําใหปาลิโอแตกตางจากท่ีอ่ืน และเปนเรื่องท่ียาก

ท่ีสุด เนื่องจากตองใชเทคนิคเฉพาะของอิตาลีจริงๆ  เชน การสาดข้ีเถา การสาด

น้ํากรด หลังจากการทาสีหลักเสร็จ จะทําใหไดสีท่ีไมเหมือนใคร และตั้งใจปลูก

ตนเหลืองแม็กซิกันมาไตตามผนังตึก เพ่ือใหเกิดเสนหในการมอง ท้ังหมดมาจาก

 75 ธีรพจน จรูญศรี (ประธานกรรมการบริษัท จุลดิศ กรุป, บริษัทศิขรินทร จํากัด,  

โครงการบานเขาพระนอน และโรงพยาบาลศิขรินทร หาดใหญ,  นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยและอดีตผู

รวมหุนโครงการปาลิโอ เขาใหญ), สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, บานพักยานเตาปูน, 7 มีนาคม 

2559.  
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ประสบการณการทองเท่ียวท่ีมีเยอะ เห็นมาเยอะ  นอกจากเรื่องของรูปแบบ

สถาปตยกรรมและเรื่องของสีแลว สิ่งท่ีใหความสําคัญคือ งานใตดิน เชน การ

เดินระบบทอ เทคนิคการทําถนน การทําบันได การใชพ้ืนท่ีลดหลั่นกัน การ

ระบายน้ํา เพราะเวลาไปเท่ียวไมไดดูแคอาคารแตจะดูงานนี้ดวย ถึงกับหลอฝา

ทอและหาซ้ือทอกันเอง เพ่ือใหไดงานท่ีถูกใจมากท่ีสุด และตั้งใจสรางถนนให

แคบพอเดินสวนกันไปมาได เพราะตองการใหนักทองเท่ียวไดชมรานสองขาง

ทาง75

76 

 ปาลิโอสรางข้ึนจากความรวมมือกันของรุนพ่ี และรุนนองท่ีจบจากจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยรวม 5 คน โดยแตละคนมีความเชี่ยวชาญกันคนละดาน ซ่ึงทําใหเกิดความลงตัวในการ

สรางปาลิโอและประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  

พูดถึงความเสี่ยงดานการลงทุนก็ไมมี เพราะท่ีดินเปนของผมเอง ไมตองเสียเงิน

ซ้ือท่ีดินประมาณ 7-8 ไร ในราคาหลายสิบลานบาท แตก็เปนเรื่องยากท่ีจะหาม

คนอ่ืนไมใหทําตาม แตม่ันใจวามีความเชี่ยวชาญกวา เพราะหุนสวนคนหนึ่งคือ 

คุณวินัย ธาดาสีห รุนนองรัฐศาสตร จุฬาฯ มีบริษัท interior คุณอํานาจ คีต

พรรณนา เปนนักออกแบบสวนท่ีเกงมาก ตัวผมเองก็มีความรูเรื่องกฎหมายและ

การบริหารโครงการ หรือ construction management มาหลายสิบป เรื่อง

การวางแผนการตลาดก็ทําเอง การวางกลยุทธราคาก็ทําเอง เรียกวา “สรางเอง

ทําตลาดเอง” อันเกิดจากความรวมมือระหวางคนสรางกับคนบริหาร ทําให

โครงการปาลิโอสรางแลวเสร็จภายในเวลาหนึ่งปครึ่ง ซ่ึงเปนเวลาท่ีรวดเร็วมาก

เม่ือเทียบกับโครงการแบบเดียวกัน และสามารถเปดทันในชวงตนป พ.ศ. 2553 

ซ่ึงเปนชวง High Season พอด7ี6

77 

 หลังจากเปดดําเนินการแลว  ปาลิโอก็ประสบความสําเร็จเปนอยางดีจากหลาย

ปจจัย และปาลิโอก็ไดรับการตอบรับจากนักทองเท่ียวลนหลาม ถึงกับเปนกระแสในสื่อสังคมออนไลน 

กลุมนักทองเท่ียวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขยายจากกลุมเล็กเปนกลุมใหญ เปลี่ยนจากกลุมเฉพาะเปนกลุมท่ีมี

ความหลากหลาย ดังท่ีคุณธีรพจนไดเลาไวดังนี้ 

 76 เรื่องเดียวกัน.  

 
77

  เรื่องเดียวกัน. 
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สิ่งท่ีทําใหปาลิโอประสบความสําเร็จมาจาก 2 ปจจัย คือปจจัยภายใน มาจาก

การเขาใจบริบทของเขาใหญเปนอยางดี ลงทุนนอย  เขาใจการตลาด และ

ความสามารถของหุนสวนแตละคนท่ีลงตัว และมีความไวใจซ่ึงกันและกันมา 

เพราะเปนเพ่ือนเรียนมหาวิทยาลัยมาดวยกัน จึงทําใหโครงการประสบ

ความสําเร็จอยางรวดเร็ว เพราะความเชี่ยวชาญและความคลองตัวของการ

บริหารโครงการ หลังจากนั้นท่ีดินใกลเคียงราคาสูงข้ึนถึง 3 เทา เห็นรายอ่ืนทํา

แตก็ไมเหมือน เพราะไมเขาใจท่ีมาท่ีไป ปาลิโอ ไมเหมือนใคร เพราะมันอยูท่ี

การใหความหมายของคนไปเท่ียว ปจจัยภายนอกท่ีเสริมท่ีทําใหปาลิโอประสบ

ความสําเร็จ เปนท่ีรูจักแพรหลายคือ การลงโซเชียลมีเดียของนักทองเท่ียวท่ีมา

เท่ียว ทําใหคนเห็นและอยากมาเท่ียวดวยตนเอง  หลังปาลิโอสรางเสร็จใหมๆ 

กลุมนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีปาลิโอคือ ชวงแรกมี 2 กลุมคือ กลุม Hi-end ท่ีมา

ปาลิโอเพ่ือไดทานอาหารดีๆ ไดถายรูป เดินเลน พบปะพูดคุยกันตามประสาคน

กรุงเทพฯ ท่ีมีบานพักตากอากาศอยูเขาใหญ ดังนั้นรานเบียรตองเปนเบียรนอก 

ไอศกรีมก็ตองเปนอิตาเลี่ยน ตองมีรานอาหารอิตาเลี่ยน ชื่อราน Al Fresco 

สวนอีกกลุมคือ กลุมเด็กวัยรุน วัยเรียน ท่ีขับรถจากกรุงเทพฯ มาปาลิโอเพ่ือ

ถายรูป เดินเลน และซ้ือของ ตอมาเม่ือปาลิโอเปนท่ีรูจักมากข้ึน ใครมาเขาใหญ

ก็ตองมาแวะปาลิโอ  นักทองเท่ียวกลายเปนกลุมระดับปานกลางถึงระดับลาง

ท่ีมากันเปนรถบัส และจะพบวากลุม Hi-end หายไป ไมใชไมมาเขาใหญแลว 

แตจะอยูบานของตัวเองมากกวาออกมาเท่ียวท่ีท่ีมีคนเยอะ77

78 

 นับตั้งแตป 2553 ถึงปจจุบัน ปาลิโอเปดดําเนินการมาแลวกวา 6 ป มีการขยาย

กิจการเพ่ิมเติม เชน โรงแรม Palio Inn เปนหองพักสไตลบูทิค 12 หอง และการสรางอาคารเพ่ิมเติม 

ในท่ีสุดกิจการก็เปลี่ยนมือไปเปนของตระกูลมาลีนนทในป 2555 ซ่ึงเปนชวงท่ีเขาใหญกําลังเติบโตใน

ดานอสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก เนื่องจากคุณธีรพจนมองวา “การเปนนักพัฒนาตองไมหวงของ เม่ือ

มีคนมาขอซ้ือก็ขายไมตองเสียดาย เพราะมีประสบการณแลว จะทําเม่ือไหรก็ได”78

79  

 

 

 
78

 เรื่องเดียวกัน. 

 
79

 เรื่องเดียวกัน. 
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 2.9.3 บริบทของเขาใหญท่ีตั้งของปาลิโอ   

 ในอดีตนั้น การเดินทางระหวางภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

อุปสรรคสําคัญคือ ตองเดินทางผานปาดงดิบขนาดใหญซ่ึงเต็มไปดวยอันตรายมากมาย ท้ังสัตวรายและ

ไขปา ผูคนท่ีเดินทางผานปานี้ลมตายเปนจํานวนมาก จึงไดขนานนามวา ดงพญาไฟ ตอมาเม่ือ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จผานในคราวเปดทาง รถไฟสายกรุงเทพ-นครราชสีมา 

ทรงเห็นวาชื่อดงพญาไฟนี้ฟงดูนากลัว จึงโปรดใหเปลี่ยนชื่อเปนดงพญาเย็นตั้งแตนั้นเปนมา 

 เม่ือมีการสรางทางรถไฟชาวบานก็ไดเขามาจับจองพ้ืนท่ีโดยเฉพาะบนยอดเขา

และถางปาเพ่ือทําไร ตอมาในปพ.ศ. 2465 ไดขอจัดตั้งเปนตําบลเขาใหญ และดวยการท่ีจะเดินทาง

มายังยอดเขานี้คอนขางลําบากหางไกลจากการปกครองของเจาหนาท่ีบานเมือง  ตําบลเขาใหญจึงเปน

แหลงซองสุมของโจรผูราย จนกระท่ังปพ.ศ. 2475 ทางราชการไดสงปลัดจางมาปราบโจรผูรายจนหมด 

แตสุดทายปลัดจางก็เสียชีวิตดวยไขปา ชาวบานจึงไดตั้งเปนศาลเจาพอเขาใหญ และเปนท่ีเคารพนับ

ถือจนปจจุบันนี้  และหลังจากปราบโจรผูรายหมดลงแลว ทางราชการเห็นวาตําบลเขาใหญนี้ยากแก

การปกครอง อีกท้ังปลอยไวจะเปนแหลงซองสุมโจรผูรายอีก จึงไดยุบตําบลเขาใหญ และใหผูคนท่ี

อาศัยอยูบนเขาท้ังหมดยายลงมาอาศัยอยูขางลาง  

 ในป พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เล็งเห็นวาบริเวณเขาใหญนี้มีธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ อีกท้ังมีความสวยงาม เหมาะใชเปนท่ีพักผอนหยอนใจ แตมีปญหาคือมีการตัดไมทําลาย

ปา จึงไดใหมีการสํารวจพ้ืนท่ีบริเวณตําบลเขาใหญเดิมและบริเวณโดยรอบและไดตราพระราชบัญญัติ

อุทยานแหงชาติข้ึน และตั้งเขาใหญเปนอุทยานแหงชาติในป พ.ศ. 2505 และนับวาเปนอุทยาน

แหงชาติแหงแรกของประเทศไทย  ท่ีสําคัญคือ   ไดตัดถนนธนะรัชตแยกออกมาจากถนนมิตรภาพ

มายังตัวเขาใหญระยะทาง 40 ก.ม. ซ่ึงเปนเพียงถนนสายเดียวท่ีจะมายังเขาใหญได โดยถนนนี้ข้ึนมา

บนเขาใหญแลวจะแยกเปนสองสาย คือไปสิ้นสุดท่ีน้ําตกเหวสุวัตสายหนึ่ง และไปสิ้นสุดท่ีเขาเขียวอีก

สายหนึ่ง  

 ตอมาในป พ.ศ. 2523 ไดมีการตัดถนนสายปราจีนบุรี-เขาใหญ และเปดใชงาน

ในป พ.ศ. 2525 ทําใหสามารถเดินทางไดสะดวกข้ึน และเดินทางจากกรุงเทพมหานครใชระยะทางสั้น

กวา อีกท้ังเสนทางยังชันและมีโคงหักศอกนอยกวาถนนธนะรัชตเดิม อีกท้ังยังทําใหการทองเท่ียวใน

สวนใตของอุทยานสะดวกข้ึน เชน สามารถเดินทางมายังน้ําตกเหวนรกไดโดยตรง ซ่ึงแตเดิมจะตองเดิน

เทาเขามาจากอําเภอปากพลีแลวเลาะมาตามหนาผา แตการตัดถนนใหมสามารถนํารถยนตเขาไปจอด

แลวเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตรก็ถึงน้ําตกเหวนรกไดแลว  และเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ไดรับการ



54 

 

ประกาศใหเปน "มรดกโลกทางธรรมชาติ" จากองคการยูเนสโก ภายใตชื่อกลุม “ดงพญาเย็น-เขา

ใหญ”80 

 หลังจากสงครามเวียดนามจบลง และความวิตกกังวลของภัยคอมมิวนิสตในอิน

โดจีนคลี่คลายไป ประกอบกับเขาใหญไดรับการยกยองวามีธรรมชาติท่ียังบริสุทธิ์ อากาศดีจนติดอันดับ

เปนแหลงท่ีมีโอโซนมากเปนอันดับ 7 ของโลก อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป 23 องศาเซลเซียส จนถูกขนานนาม

วาเปนสวิสเซอรแลนดของเมืองไทย  ท่ีสําคัญเขาใหญอยูหางจากกรุงเทพฯ ไมถึง 200 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางเพียง 2 - 3 ชั่วโมง ทําใหผูมีฐานะดีจากเมืองหลวงตางพากันสนใจมาสรางบานพักตาก

อากาศท่ีเขาใหญ  ดังนั้นหลังจากป พ.ศ. 2530 เปนตนมา จะพบวา โรงแรม บานพักตากอากาศ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เริ่มตนผุดข้ึนราวดอกเห็ดริมถนนธนะรัชตในชวงประมาณ 20 กิโลเมตร

แรกจากถนนมิตรภาพ  มีตั้งแตผูประกอบรายยอยจากกรุงเทพฯ และพอคา ขาราชการตางจังหวัด ไป

จนถึงนักลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญระดับขามชาติ 

 ภายหลังท่ีเขาใหญไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติในป พ.ศ. 

2548  และหลังน้ําทวมใหญกรุงเทพฯ ป พ.ศ. 2554   พ้ืนท่ีเขาใหญไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนมาก จะ

พบวามีโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทบาน คอนโดมิเนียม รีสอรต โรงแรม นับพันยูนิต ท่ีมีราคา

ตั้งแต 2-3 ลานบาท ไปจนถึง 30 ลานบาท ทยอยสรางกันมากมาย  และมาแลวเสร็จในชวงป พ.ศ.

2556-2557  กลาวไดวา เขาใหญเปนแหลงรวมโรงแรมตั้งแตระดับ 4 ดาวไปจนถึงระดับซูเปอรลักเซอ

รี่ท่ีเปดใหบริการไมต่ํากวา 15 แหง มีรีสอรตขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญกวา 300 แหง และมีสนาม

กอลฟเปดใหบริการกระจายอยูในพ้ืนท่ี 8 สนาม และยิ่งมีการจัดคอนเสิรตท่ีเขาใหญชวงฤดูหนาว ก็ยิ่ง

มีรานสะดวกซ้ือมาเปดบริการเพ่ือรองรับกับความตองการของนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  โดยตลอดแนว

ถนนธนะรัชตมีรานอาหารตั้งอยูตลอด 2 ฝงแนวถนน และมีความหลากหลายท้ังอาหารไทย อาหาร

ยุโรป อาหารสไตลฟวชั่น ไปจนถึงรานขายเห็ดและน้ําพริก  

 ปจจุบันนี้ เขาใหญกลายเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวท้ังจาก

กรุงเทพฯ และจากท่ัวสารทิศ เพราะนอกจากจะมาเพ่ือพักผอน เพ่ือดูงาน หรือเพ่ือสัมมนาในเขาใหญ

แลว ก็ยังมีท่ีทองเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลินอีกหลายแหงใหไดเท่ียวชม นอกจากปาลิโอแลว ยังมีพริโม 

เพียสซา ไรองุนพีบี วัลเลย ฟารมโชคชัย เปนตน โดยสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหงลวนแตมีเอกลักษณ

เฉพาะตัวเพ่ือสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียว 

 

 

 80 วิรัตน แสงทองคํา, “เขาใหญ ถนน และคนเมือง,” https://viratts.wordpress. 

com/  (สืบคนเม่ือ 19 มีนาคม 2559). 
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2.10 เดอะ เวเนเซีย หัวหิน  

 

 2.10.1 เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เมืองตนแบบของ เดอะ เวเนเซีย หัวหิน 

 

 อิตาลีเปนประเทศท่ีตั้งอยูในทวีปยุโรป มีประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน และมี

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีสถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมอันสวยงามตรึงตาตรึงใจมากมาย กลายเปน

จุดหมายปลายทางท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกรวมถึงคนไทยมาเยี่ยมเยือนอยางไมขาดสาย จาก

รายงานการดูงาน ณ ประเทศอิตาลีของสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา นักทองเท่ียวไทยไป

เท่ียวประเทศอิตาลีปละประมาณ 12,350 คน และมีแนวโนมวาจะเพ่ิมมากข้ึนในแตละป และสายการ

บินไทยมีเสนทางการบินจากกรุงเทพสูมิลาน สัปดาหละ 3 เท่ียวบิน 8 0

81 โดยเมืองท่ีมีความสวยงามและ

เปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวมีอยูหลายแหง เชน กรุงโรม เมืองเวนิส เมืองมิลาน เมืองฟลอเรนซ เมืองป

ซา เมืองเนเปล เมืองเวโรนา เมืองเซียนา  เปนตน จากการศึกษาพบวาโดยในบรรดาเมืองท้ังหมดนี้ 

เมืองท่ีถูกเลือกนํามาเปนเมืองจําลองในรูปแบบธีมพารคในประเทศไทยคือ เมืองเวนิส ไดแก  เดอะ 

เวเนเซีย หัวหิน เมืองเซียนา ไดแก ปาลิโอ เขาใหญ  

 เวนิส เปนหนึ่งในจํานวนไมก่ีเมืองของโลกท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะไมเหมือนใคร 

จนไดรับฉายามากมาย เชน ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic) เมืองแหงสายน้ํา 

(City of Water)  เมืองแหงสะพาน (City of Bridges) และเมืองแหงแสงสวาง (The City of Light) 

โดยเวนิสเปนเมืองอิสระแหงอาณาจักรโรมันตะวันออกตั้งแตศตวรรษท่ี 10 และในชวงยุคกลางเวนิสได

ขยายอํานาจและอิทธิพลแผออกไปทางทะเลเมดิเตอรเรเนียนจนถึงเมืองคอนสแตนติโนเปล หรือ

ปจจุบันคือ อีสตันบูล เปนเมืองเชื่อมทางการคากับทางตะวันออก มีความม่ังค่ังอยางมหาศาล มีทรัพย

สมบัติทางศิลปะและสถาปตยกรรมมากมาย แตตอมาเกิดความแตกแยกแปรสภาพเปนรัฐตางๆ 

จนกระท่ังป ค.ศ. 1797 ตกไปอยูในการปกครองของนโปเลียนของฝรั่งเศส และทายท่ีสุดเวนิสเขารวม

กลุมราชอาณาจักรของอิตาลีในป ค.ศ. 1866 ซ่ึงเปนการนําความเปนหนึ่งอันเดียวกันเปนครั้งแรกใน

ประวัติศาสตรของประเทศ  และปจจุบันอาคารโบราณตางๆ นั้นไดกลายเปน พิพิธภัณฑ รานคา 

โรงแรม และอพารทเมนท ไปหมดแลว เมืองเวนิส ถูกสรางข้ึนจากการเชื่อมหมูเกาะขนาดเล็ก

ประมาณ 118 เกาะเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย (Venetian Lagoon) ทะเลสาบน้ําเค็มนี้

ตั้งอยูบริเวณชายฝงระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําพลาวิ (Po and the Piave Rivers)  ซ่ึงเปนสวน

 81 สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, “สรุปผลการดูงานประเทศอิตาลี,” 

http://cpd.bangkok. go.th/default.asp?ID=001. (สืบคนเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559). 
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หนึ่งของทะเลอาเดรียตริก (Adriatic Coast) ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยท้ังเมืองและ

ทะเลสาบไดถูกประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 198782 

 

 
ภาพท่ี 2.6 เมืองเวนิส, http://www.internationaltravellermag.com/87-celebrate-the 

-carnival-of-venice-in-italy/ (สืบคนเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2559). 

 

 เมืองเวนิสเปนเมืองท่ีมีคลองมากท่ีสุดในโลก ใชคลองเปนเสนทางการคมนาคม 

มีอาคารบานเรือนตั้งอยูริมคลอง มีผูอยูอาศัยโดยประมาณ 272,000 คน เมืองเวนิสนับเปนเมืองทา

ขนาดใหญท่ีสําคัญตั้งอยูดานฝงตะวันออกของประเทศอิตาลี โดยทาเรือของเมืองเวนิสสามารถรองรับ

การขนสงสินคาไดประมาณ 3 แสนตูตอป มีผูโดยสารทางเรือประมาณ 1.5 ลานคนตอป เศรษฐกิจ

หลักของเมืองเวนิสข้ึนอยูกับการทองเท่ียว โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาเท่ียวมากท่ีสุดติดอันดับ

หนึ่งของโลก (ประมาณ 33 ลานคนตอป) เนื่องจากเมืองเวนิสมีการจัดงานตามเทศกาลตางๆ การจัด

คอนเสิรต โอเปรา ละคร งานประกวดภาพยนตรนานาชาติ งานเทศกาลสินคา ตลาดนัด นิทรรศการ

งานศิลปะ การประชุมสัมมนา การแขงขันกีฬาและกิจกรรมดึงดูดนักทองเท่ียวอ่ืนๆ งานเทศกาลเกาแก

และท่ีมีชื่อไดแก งาน Carnevale di Venezia การแขงเรือ (Vogalonga) นอกจากนั้นยังมีสินคา

ผลิตภัณฑทองถ่ินท่ีมีชื่อเสียง เชน ผลิตภัณฑแกวในเกาะมูราโน เครื่องประดับแฟชั่น ภาพวาดงาน

ศิลปะ หมวก ของแตงบานและอ่ืนๆ82

83 

 

 82 โปรดปราน วิเทศวโรปการ, ขับรถเท่ียวอิตาลี 8 เมืองมรดกโลก, (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2549), 216. 

 83 “เวนิส เมืองสายน้ํา มนตเสนหอิตาลี,” http://travel.mthai.com/italy/trip. 

(สืบคนเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559). 
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ภาพท่ี 2.7 ผังเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี, http://www.bangkok.go.th/bangrak/page/sub/2926/ 

Knowledge-Management-KM/1/ (สืบคนเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559). 

 

 สถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิสคือ เปยซซา ซาน มารโก (Piazza San Marco) หรือ จัตุรัส

เซนตมารค (St. Mark's Square) จัตุรัสสาธารณะหลักท่ีเปนจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวท่ี

สําคัญ รอบจัตุรัสมีอาคารสําคัญหลายแหง เชน โบสถซานมารโก (Bassilica di San Marco) ยอด

โบสถมี 5 โดม หนาบันประดับดวยกระเบื้องโมเสกเคลือบทอง และเสาสิงโตมีปกหรือ Colonne di 

San Marco สัญลักษณของเมืองเวนิส และเสาซาน เธโอโดเร หรือ San Theodore องคอุปถัมภ

เมืองเวนิสคนแรก83

84 

 

 
ภาพท่ี 2.8 จัตุรัสเซนตมารค (St. Mark's Square) หรือ เปยซซา ซาน มารโก (Piazza San Marco),  

http://www.gothereguide.com/Images/Italy/Venice/Piazza_San_Marco_Venice1.jpg. 

(สืบคนเม่ือ 21 มีนาคม 2559).   

 

 
84

 โปรดปราน วิเทศวโรปการ, ขับรถเท่ียวอิตาลี 8 เมืองมรดกโลก, 234. 
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 นอกจากนี้ยังมี แกรนดคาแนลและเรือกอนโดลา  ซ่ึงเปนเอกลักษณสําคัญของ

เมืองเวนิส เนื่องจากเปนเมืองหนึ่งท่ีมีคลองมากกวาถนน และเปนเมืองท่ีมีการใชคลองในการคมนาคม

มากท่ีสุด ท่ีอยูอาศัยจะปลูกสรางลัดเลาะตามสายน้ํา และเดินทางโดยเรือบริการไปยังท่ีตางๆ  โดยลํา

คลองสายหลักของเวนิสเรียกวา แกรนดคาแนล (Grand Canal หรือ Canal Grande) ความยาวรวม

ประมาณ 4,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร และมีความกวางตั้งแต  40-70 เมตร สวนท่ีกวางท่ีสุดคือ ชวง

ใกลปากคลองมีความกวาง 130 เมตร และมีคลองสาขาแยกออกไปอีกประมาณ 150 คลอง โดยมาก

จะกวาง 4-5 เมตรและลึกเฉลี่ย 2-3 เมตร เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของชาวเวนิส คนเวนิสเรียกกัน

วา Canalazzo รูปรางเปนตัว S กลับหลัง เริ่มตนจากทิศเหนือไหลเรื่อยผานกลางเมืองไปทางทิศใต 8 485  

มีสะพานขามคลองประมาณ 400 สะพาน  แตสะพานขามคลองหลักมี 3 สะพาน ไดแก สะพาน ริอัล

โต (Ponte di Rialto) เปนสะพานท่ีเกาแกท่ีสุดและท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เปนสะพานรูปโคง เดิมทําดวยไม 

แตพังลงจึงสรางดวยหินทดแทน และมีรานคาอยูสองฟากของสะพาน โดยสรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 

1588-1592  สะพานสกาลซิ (Scalzi Bridge) สรางเม่ือ ค.ศ. 1931-1932  และสะพานอะคาเดเมีย 

(Academia Bridge) สรางเม่ือ ค.ศ. 193385

86   

 สวนเรือกอนโดลา พาหนะสําคัญในการเดินทางในเวนิสเปนเรือท่ีมีรูปรางแบบ

อสมมาตร โดยมีกราบเรือดานซายโปรงกวาดานขวาเพ่ือรักษาสมดุลในการแจวเรือ ซ่ึงเรือมีน้ําหนักเบา 

คลองแคลว บรรทุกไดมาก กินน้ําไมลึก มีแรงเสียดทานนอย สรางจากไม เชน ไมสน ไมวอลนัท ไม

เชอรรี่ ไมโอค หัวเรือจะตกแตงดวยเหล็ก เรียกวา เฟอรโร  (Ferro) มีขีดโลหะขนานเทากัน 6 ขีด เปน

ตัวแทนของ 6 อําเภอของเวนิส แตเดิมนิยมทาสีสันสดใส แตปจจุบันเทศบาลเวนิสออกกฎใหทาสีดํา

เทานั้น86

87  

 

ภาพท่ี 2.9  เรือ Gondola, ถายโดยนิรันดร บันลือรัตน เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2559. 

 85 เรื่องเดียวกัน, 212. 

 86 สุรพงษ บุนนาค, ยุโรป แผนดินหรรษา, กรุงเทพฯ: สารคดี, 2544), 235. 

 87 โปรดปราน วิเทศวโรปการ, ขับรถเท่ียวอิตาลี 8 เมืองมรดกโลก. 229. 
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 2.10.2 เดอะ เวเนเซีย หัวหิน: เวนิสแหงเมืองไทย 

 

 เดอะ เวเนเซีย หัวหิน ตั้ งอยูบนถนนเพชรเกษม อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ไดแรงบันดาลใจมาจากมนตเสนหของเมืองเวนิส เมืองแหงสายน้ํา ประเทศอิตาลี โดย

มีการจําลองเมืองเวนิสมาภายใตแนวคิดท่ีวา เวเนเซีย หัวหิน ท่ีสุดแหงประสบการณการทองเท่ียวใน

บรรยากาศแบบเวนิสในเมืองไทย 

 เดอะ เวเนเชีย หัวหิน บริหารงานโดย สุทัศษา เหลาหงสเกียรติ กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท แฟชั่น วิลเลจ ดีเวลอปเมนท จํากัด โดยเปนเจาของแบรนดเสื้อผาแฟชั่น ZEIN, 

HASS, ext, และ On Board โดยอยูในแวดวงคาปลีกมากวา 20 ป  เริ่มตนจากธุรกิจเครื่องประดับผม

ผูหญิง  หลังจากนั้น 2 ปก็มาทําธุรกิจเสื้อผา กลยุทธคือทําในสิ่งท่ีตลาดไมมี คือ การเปดรานเสื้อผา

ทํางานแนวแฟชั่นดีไซนในหาง ปจจุบันมีช็อปท้ังรานและเคานเตอรกวา 100 สาขา ยอดขายปละกวา 

1 พันลานบาท สวนอสังหาริมทรัพยมีธุรกิจโรงแรมสมุย คลิฟ วิว รีสอรท แอนด สปา และปจจุบันสุ

ทัศษา ดํารงตําแหนงนายกสมาคมการตลาดทองเท่ียวไทย (ATTM)  

เหตุผลท่ีตัดสินใจทําเดอะ เวเนเซีย หัวหิน เปนเพราะบริษัทมีช็อปเสื้อผาอยูใน

หัวหินมารเก็ตวิลเลจ  มียอดขายคอนขางดี ปจจุบันยอดขายยังดีสมํ่าเสมอจน

ตองขยายหองเพ่ิมจาก 1 เปน 2 หอง ปจจุบันมี 3 หอง สิ่งท่ีเห็นคือ ไมวา

เศรษฐกิจ การเมืองเปนอยางไร "หัวหิน" เปนสาขาท่ีตัวเลขยอดขายสมํ่าเสมอ

ท่ีสุด ยิ่งถาเปนชวงเทศกาลตัวเลขจะพุงสูงมาก จึงเริ่มตนมองหาท่ีดินทํา

อสังหาริมทรัพย  โจทยคือ 1) ตองอยูใกลเมือง 2) รถไมติด ในท่ีสุดจึงตัดสินใจ

ซ้ือท่ีดินมา 80 ไร และแบงเฟสแรกพัฒนาเปน เดอะ เวเนเซีย หัวหิน 46 ไร 

สวนเฟส 2 ในอนาคตจะพัฒนาเปนโครงการท่ีอยูอาศัย เดอะ เวเนเซีย หัวหิน

เกิดข้ึนภายใตคอนเซ็ปตเวนิซเมืองไทย เพราะเปนสิ่งท่ีคนไทยรูจักอยูแลว จุด

ขายคือ เรือกอนโดลา คลองขุดจําลอง และอาคารสถาปตยกรรมแบบเมืองเวนิซ 

เนนสีสันสดใสสวยงาม เพราะเชื่อวาโครงการท่ีมีคอนเซ็ปตจะอยูไดนาน และ

ไมใชแคท่ีมาแวะถายรูปแลวจบ แตมีรานอาหาร รานคา รานขายของตกแตง

บานท่ีเปนสินคาสั่งผลิตภายใตแบรนดของตัวเองมานําเสนอใหนักทองเท่ียวได

เลือกซ้ือ เลือกชม 87

88 

 88ประชาชาติธุรกิจออนไลน, “สุทัศษา เหลาหงสเกียรติ แจงเกิดอสังหาฯ แนวใหม เดอะ 

เว เน เ ซีย  หั วหิน ,” (13 พฤศจิ กายน 2556) , http://www.prachachat.net/news_detail. 

php?newsid=1384324041. (สืบคนเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559). 
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ภาพท่ี 2.10 จัตุรัสเซ็นตมารค และหอระฆัง ในเดอะ เวเนเซีย หัวหิน, ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 18 

กุมภาพันธ 2559. 

 

 เดอะ เวเนเซีย หัวหิน มีหองขายบัตรและทางเขาหลายทาง เนื่องจากตองการ

อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวลานจอดรถมีอยูรอบบริเวณ ซ่ึงผูวิจัยเลือกเขาในทางเขาท่ี 8 

เนื่องจากอยูติดกับท่ีจอดรถดานหนา เม่ือเดินผานทางเขาและตรวจบัตรเรียบรอยแลวก็จะพบกับลาน

กวางท่ีใชเปนลานกิจกรรมขนาดใหญและลานน้ําพุเตนรํา มองไกลออกไปจะเห็นอาคารขนาดใหญท่ี

จําลองมาจากจัตุรัสเซ็นตมารค (St. Mark Square) และหอระฆัง (Bell Tower) ทาดวยสีสมอิฐ ซ่ึง

อาคารดังกลาวเปนสัญลักษณของเมืองเวนิส ภายในมี 2 ชั้นประกอบดวยชั้นท่ี 1 คือ หองจัดแสดงบาน

กลับหัว (Upside Down House) ซ่ึงทําการตกแตงหองดวยเทคนิคพิเศษทําใหผูท่ีเขาไปชมเหมือน

กําลังอยูในลักษณะกลับหัว ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการจัดทาทางใหดูสมจริงมากท่ีสุด 

และชั้นท่ี 2 คือ หองแสดงภาพ 3 มิติ (3D Gallery) ซ่ึงนักทองเท่ียวก็จะเพลิดเพลินกับการถายรูปใน

มุมมองแปลกใหมกับภาพท่ีเขียนไวบนฝาผนังประมาณ 50 – 60 ภาพ ประกอบดวย 6 โซนคือ   

  1. Animal Planet  

  2. Fun Fun Fun  

  3. The Amazing World  

  4. The Adventure Dino 

  5. Snow Land Love Story 

  6. Thai Variety  

  เม่ือเดินออกมาดานนอกอาคารจะมองเห็นสิ่งท่ีเปนสัญลักษณสําคัญของเว

นิสอีกหนึ่งอยางคือ แกรนดคาแนล (Grand Canal) หรือลําคลองท่ีมีความยาวกวา 200 เมตร กวาง

ประมาณ 6 เมตร (คลองท่ีเวนิสความยาวประมาณ 3,800 เมตร และมีความกวางตั้งแต 30-90 เมตร) 

โดยมีเรือกอนโดลา (Gondola) อีกสิ่งหนึ่งท่ีบงบอกถึงความเปนเวนิสลอยลําคอยใหบริการแก

นักทองเท่ียวท่ีสนใจลองเรือชมบรรยากาศโดยรอบของ เดอะ เวเนเซีย หัวหิน อีกท้ังยังมีการสราง
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สะพานขามคลองเลียนแบบสะพานขามคลองท่ีเวนิสจํานวน 4 สะพาน (ท่ีเวนิสมีสะพานท้ังหมด

ประมาณ 400 สะพาน)  บนสะพานจะมีรูปปนโลหะประดับตกแตงไวดวย เชน รูปปน Romeo and 

Juliet  สองฝงคลองจะเปนถนนเลียบคลอง โดยฝงซายชื่อถนน San Palo89  และฝงขวาชื่อ 

Burano90 ถัดจากถนนเขาไปท้ังสองฝงก็จะเปนรานอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผา กระเปา และรานขาย

ของท่ีระลึก ภายใตอาคารท่ีมีสีสันสดใส 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 สะพานขามคลอง ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559  

 

 เม่ือเดินเลียบคลองไปเรื่อยๆ จนถึงถนนท่ีชื่อวา Murano จะพบกับสวนท่ีชื่อวา Parco 

di Trevi น้ําพุเล็กๆ อยูตรงกลาง  ดานซายมือมีศาลาใหนั่งพัก มีรูปปน The Thinker  และเทพีแหง

ความอุดมสมบูรณ ปลูกตนไมและดอกไมตนเล็กตามสไตลสวนแบบยุโรป 

 

 89 San Polo เปนชื่อของยานท่ีเปนแหลงจับจายซ้ือของเกาแกของเมืองเวนิส ตั้งอยูฝง

ตะวันตกของแกรนดคาแนล ใกลกับจัตุรัสเซ็นตมารคและสะพาน Ponte di Rialto อางถึงใน 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/San_Polo. (สืบคนเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2559). 

 
90 Burano เปนชื่อของเกาะเล็กๆ ตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองเวนิส มีชื่อเสียงอยาง

มากในดานสถาปตยกรรมท่ีมีสีสันสดใสสวยงาม เชน เหลือง เขียว แดง น้ําเ งิน  อางถึงใน 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Burano.  (สืบคนเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2559. 
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ภาพท่ี 2.12 สวนเทรวี่ (Parco di Trevi) , ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559  

 

  ทางฝงขวาของ Parco di Trevi  เปนท่ีตั้งของ  Fontana di Trevi หรือท่ี

คนไทยรูจักกันในชื่อของน้ําพุเทรวี่แหงกรุงโรม  ซ่ึงน้ําพุเทรวี เปนน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในกรุงโรม เปนศิลปะ

แบบบารอค (Baroque) ท่ีดูสงางามและยิ่งใหญ สรางข้ึนในศตวรรษท่ี 16 ตรงกลางคือ เทพเจาเนปจูน 

ปราสาทดานหลังของน้ําพุ มีชื่อเต็มวา Palazzo Conti Duca di Poli  เชื่อกันวาถาจะใหคําอธิษฐาน

เปนจริงตองหันหลังใหกับน้ําพุ แลวโยนเหรียญดวยมือขวาใหขามไหลซาย 

 

 
ภาพท่ี 2.13 น้ําพุเทรวี่ (Fontana di Trevi), ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559  

 

  นอกจากจะจัดมุมสวยๆ ไวใหนักทองเท่ียวไดถายรูปแลว ทางเดอะเวเน

เซียไดจัด Mini Zoo หรือสวนสัตวขนาดเล็กเอาไวใหนักทองเท่ียวไดปอนหญาแกะและมา เอาใจเด็กๆ 

ดวยมาหมุนในโซน Kiddy  Land และรูปปนไดโนเสารบริเวณ Dino Plaza และมีรถไฟขบวนเล็กๆมา

บริการพาชมรอบบริเวณดวย 
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 2.10.3 บริบทของหัวหินเมืองท่ีตั้งของเวเนเซีย 

 

 เมืองหัวหินนั้นเปนท่ีนิยมของคนสมัยกอนจนถึงปจจุบัน เปนเมืองตากอากาศท่ี

ผูคนนิยมมาเท่ียวกันเปนอันดับแรกๆ พรอมๆกับชะอํา ถึงแมวาเวลานั้นจะผานมาลวงเลยนับรอยป แต

มนตเสนหของเมืองชายทะเลแหงนี้ก็ยังไมเคยเปลี่ยนแปลงไปเลย  

 มีเรื่องเลาขานกันวาราวป พ.ศ. 2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบางแหงของเมืองเพชรบุรีแหงแลงกันดารมาก ราษฎรกลุมหนึ่งจึงท้ิงถ่ิน

ยายลงมาทางใต จนมาถึงบานสมอเรียงซ่ึงอยูเหนือข้ึนมาจากเขาตะเกียบและบานหนองแกหรือบาน

หนองสะแก ท่ีบานสมอเรียงนี้มีหาดทรายชายทะเลแปลกกวาท่ีอ่ืน คือมีกลุมหินกระจัดกระจายอยู

อยางสวยงาม ท้ังท่ีดินก็มีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับทําไรทํานาการประมง บรรพชนเหลานี้จึง

เปนเสมือนผูท่ีลงหลักปกเสาสรางบานหัวหินข้ึน จนกลายเปนหมูบานท่ีเรียกกันแตแรกวา “ บานสมอ

เรียง ” ตอมาจึงเรียกวา “หัวหิน”91 

 หัวหินเปลี่ยนแปลงจากหมูบานชาวประมงมาเปนสถานตากอากาศท่ีมีชื่อเสียง 

ตั้งแตทางรถไฟสายใตเริ่มเปดดําเนินการจากสถานีบานชะอํา-หัวหิน เม่ือป พ.ศ. 2454  และมีการ

คนพบชายหาดขาวสะอาด และตอมาเมืองหัวหินไดรับความนิยมข้ึนมาเรื่อยๆ โดยมีตําหนักพักรอน

ของเจานายชนชั้นสูงเกิดข้ึนอีกหลายแหง แลวยังมีการสรางสถานท่ีสําคัญตางๆ ในประวัติศาสตร เชน 

พระราชวังไกลกังวล แสนสําราญสุขเวศน สถานีรถไฟหัวหิน ตลาดฉัตรไชย โรงแรมรถไฟและสนาม

กอลฟหลวงหัวหิน เปนตน 

 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ (พระองคเจาชายกฤษดาภินิหาร ตน

ราชสกุลกฤดากร) เปนเจานายพระองคแรกท่ีสรางตําหนักหลังใหญชายทะเลดานใตของหมูหิน 

(ปจจุบันอยูติดกับโรงแรมโซฟเทลฯ) และประทานชื่อตําหนักวา “แสนสําราญสุขเวศน” ตอมาทรง

ปลูกอีกหลังหนึ่งแยกเปน  แสนสําราญ และสุขเวศน เพ่ือไวใชรับเสด็จเจานาย พรอมกับทรงสรางเรือน

ขนาดเล็กใตถุนสูงอีกหลายหลัง ซ่ึงตอๆ มาคือ “บังกะโลสุขเวศน” ทรงขนานนามหาดทรายบริเวณ

ตําหนักและ หาดถัดๆ ไปทางใตเสียใหมวา “หัวหิน” เปนคนละสวนกับบานแหลมหินเดิมโดยมีกองหิน

ชายทะเลเปนท่ีหมายแบงเขต ซ่ึงบานแหลมหินเดิมมีเขตดานใตถึงเพียงแคตนเกดใหญชายทะเล 

(ปจจุบันอยูหนาโรงแรมโซฟเทลฯ มีศาลเทพารักษใหญ) เทานั้น ไมถึงท่ีดินของเสด็จในกรมฯ ครั้นเม่ือ

วันเวลาผานไป ชื่อ “หัวหิน” ก็แผคลุมท้ังหาดท้ังตําบลจนขยายเปนอําเภอหัวหิน สวนท่ีดินแปลงท่ีอยู

ตรงหมูหินชายทะเล เปนของสมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซ่ึงทรง

 91 “ประวัติเมืองหัวหิน,” http://www.hua-hin.org/history. (สืบคนเม่ือวันท่ี 21 

มีนาคม 2559). 
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สรางตําหนักใหญข้ึนถึงสองครั้ง ครั้งแรกคือตําหนักขาว ครั้งหลังคือตําหนักเทาและเรือนเล็กอีกหลาย

หลัง ซ่ึงก็คือบานจักรพงษในเวลาตอมา ปจจุบันคือโรงแรมเมเลีย ซ่ึงไดเปลี่ยนผูดําเนินการเปนโรงแรม

ฮิลตัน 

 ในชวงเวลาเดียวกันกับการสรางวังไกลกังวล พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ

กําแพงเพ็ชรอัครโยธิน ตนราชสกุลบุรฉัตร ก็ไดจัดสรางตลาดฉัตรไชยข้ึนในท่ีดินพระคลังขางท่ี โดย

ออกแบบใหมีหลังคารูปโคงครึ่งวงกลมตอเนื่องกัน 7 โคง เพ่ือสื่อความหมายวาเปนการสรางข้ึนใน

รัชกาลท่ี 7 ท้ังตัวอาคารและแผงขายสินคาเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวตลาดโลงอากาศถายเทได

สะดวก และจัดวาเปนตลาดท่ีถูกสุขลักษณะท่ีสุดของประเทศไทยในขณะนั้นชื่อตลาดฉัตรไชยนี้มาจาก

พระนามเดิมของพระองค คือพระองคเจาบุรฉัตรไชยากรนั่นเอง ตอมาตลาดฉัตรไชย และโรงแรมรถไฟ 

หรือโฮเต็ลหัวหินก็กลายเปนสัญลักษณ ของชายทะเลหัวหิน สวนพระราชวังไกลกังวลนั้นถือวาเปน

สถานท่ีอันควรสักการะบูชา มากกวาจะเปนสถานท่ีทองเท่ียวนับตั้งแตมีการสรางทางรถไฟสายใตแลว

เสร็จ เชื่อมตอกับชายแดนของประเทศมาเลเซีย หัวหินก็มีชื่อเสียงวาเปนสถานท่ีพักตากอากาศอันลือ

ชื่อของไทย ซ่ึงนักทองเท่ียวนิยมมาพักผอน วายน้ํา ตกปลา และตีกอลฟเนื่องจากมีสนามกอลฟ หัวหิน

รอยัลกอลฟ ซ่ึงจัดเปนสนามกอลฟระดับมาตรฐานสากลแหงแรก ของประเทศไทยอีกดวย ซ่ึงสถานท่ี

ตางๆ ท่ีถูกสรางข้ึน ทําใหพลิกโฉมหนาตาเมืองหัวหินนั้นกลายเปนสถานท่ีท่ีไดรับความนิยมของเจา 

นายชนชั้นสูงสมัยนั้น และเฟองฟูข้ึนมาเรื่อยๆ จนกระท่ังทําใหมีหนุมสาวชาวกรุงสมัยกอนไดนัดมา

พบปะมาพูดคุยกัน ในชวงฤดูรอน  จากบันทึกของราชการในสมัยรัชกาลท่ี 7 พ.ศ. 2470 ท่ีบันทึกวา

ชาวพระนครและชาวตางชาติลงมาเท่ียวหัวหินมากถึง 10,000 คน และในป พ.ศ. 2471 มีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึนถึง 30,000 คนซ่ึงในสมัยนั้นประชากรในพระนครยังมีจํานวนไมมาก จํานวนตัวเลขท่ีมากถึง 

30,000 คนนั้นยอมแสดงใหเห็นถึงความเฟองฟูของหัวหินในขณะนั้น91

92  

 ปจจุบันเมืองหัวหินไดมีการพัฒนาไปมาก ราคาของท่ีดินมีราคาสูงข้ึนมากหลาย

สิบเทาตัว โดยมีการขยายตัวของสิ่งปลูกสรางตางๆ เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วเพ่ือดึงดูดความสนใจและ

ตอบสนองตอความตองการของนักทองเท่ียวยุคใหมท่ียังคงนิยมเดินทางมาตากอากาศท่ีหัวหินอยูอยาง

ตอเนื่อง อาทิ โรงแรมระดับหาดาว คอนมิเนียมราคาแพง รีสอรทหรู และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 โดยสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญและมีชื่อเสียงภายในอําเภอหัวหินมีมากมาย อาทิ 

ชายหาดหัวหิน สถานีรถไฟหัวหิน ตลาดโตรุง ตลาดฉัตรไชย ตลาดหัวหินสามพันนาม เพลินวาน     

วัดหวยมงคล อุทยานราชภักดิ์  ไรองุนหัวหินฮิลลวินยารด  เดอะเวเนเซีย วานา นาวา  เปนตน     

 92 สุกัญญา ไชยภาษี, เท่ียวหัวหินถ่ินผูดี 100 ปเมืองตากอากาศสยาม, (กรุงเทพฯ: โอ.

เอส.  พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, 2551), 98. 
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จากสถิติของกรมการทองเท่ียว พบวา ในป 2558 มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมา

เยี่ยมเยือน    หัวหินถึง 4,835,371 คน มีเงินหมุนเวียนกวา 27,871.86 ลานบาท92

93  

 

2.11 ซานโตรีนี่พารค ชะอํา  

 

 2.11.1 เมืองซานโตรินี่ ประเทศกรีซ เมืองตนแบบของซานโตรินี่ พารค  

 

 เมืองซานโตรินีรูจักกันในอีกชื่อวา “ธีรา” (Thera) เกาะสวรรคของกรีซท่ีมีความ

สวยงามของธรรมชาติ โดยเม่ือ 3,500 ปกอน เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดอยางรุนแรง และทําใหอารยธรรม

มิโนอันจมหายไปในลาวาเหลือไวแตเพียงหลุมปลองภูเขาไฟซ่ึงจมอยูใตน้ํากับซากผาสูงชันเปนอนุสรณ

93

94  และทําใหเกาะแหงนี้มีลักษณะเหมือนรูปพระจันทรเสี้ยว 94

95  

 ภูมิประเทศและสถาปตยกรรมหมูบานสีขาวหลังคาทรงโดมสีน้ําเงินโดดเดน 

กิจกรรมยอดนิยม คือ การไปชมพระอาทิตยตกดินท่ีสวยท่ีสุดแหงหนึ่งของโลกกันท่ีหมูบานเอีย (Oia) 

สวนท่ีเท่ียวบนเกาะอ่ืนๆ ก็มีอีกหลายแหง เชน ประภาคารฟาโรส (Faros) หาดหินแดง (Red Beach) 

หาดทรายดํา (Black Beach) หาดทรายขาว (White Beach) เมืองโบราณอะโกติรี (Akrotiri) และ

พิพิธภัณฑภูเขาไฟและไวน (Volcano Wines Museum & Winery)  

 

 93 กรมการทองเ ท่ียว, “สถิตินักทองเท่ียวของอําเภอหัวหิน พ.ศ.2558,” 

http://tourism.go.thfarms/uploaded/00Statistic/2015/Internal/Domestic_Q1-Q4_2558 

_west_04042016.xls.  (สืบคนเม่ือ 19 เมษายน 2559). 

 94 ฉัตรทิพย จันทรโชตะ, ยุโรปตะวันตก, 317. 

 95 เรือใบสองสี [นามแฝง], ลัด เลาะ ลอง ทองกรีซ, (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2552), 231.  
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ภาพท่ี 2.14 เกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ, http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/ 

printpage/printpage.php?l=/webimage/countrys/europe/grsanto.gif (สืบคนเม่ือ 2 มีนาคม 

2559). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15  บรรยากาศของเมืองซานโตรินี่ ประเทศกรีซ, http://pantip.com/topic/30576273  

(สืบคนเม่ือ วันท่ี 21 มีนาคม 2559). 
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 2.11.2 ซานโตรินี พารค ชะอํา : สวนน้ําแหงความสนุก 

 ซานโตรินี พารค ชะอํา ตั้งอยูบริเวณอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  บริหารงาน

โดยนัสวีร ตันติจิรสกุล ทายาทของสุพจน ตันติจิรสกุล เจาของธุรกิจพรีเม่ียม เอาทเล็ท ชะอํา ดํารง

ตําแหนง กรรมการผูจัดการ และบริหารโครงการภายใตบริษัท ธีม พลาซา ดีวีลอปเมนท จํากัด ซ่ึงเปน

บริษัทในเครือ พีนา กรุป กลุมบริษัทท่ีมีธุรกิจหลากหลายและประสบการณดานคาปลีกมากวา 30 ป 

เปนทายาทคนโตจากพ่ีนอง 4 คนของสุพจน ตันติจิรสกุล ประธานใหญกลุมบริษัทพีนา กรุป จบ

การศึกษาดานบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) และไปเรียนตอท่ีสถาบัน FIDM 

ซานฟรานซิสโก (Fashion Institute of Design & Merchandising) เก่ียวกับการคาขายและคาปลีก  

นัสวีรเริ่มงานแรกดวยการเขามาดูแลราน Warner Bro. Studio Store ซ่ึงซ้ือลิขสิทธิ์ในการจําหนาย

ผลิตภัณฑตัวการตูนดังๆ  พรอมกันนั้นก็เขาไปชวยงานในพีนากรุป โดยดูแลดานบุคลากร การ

ฝกอบรม และการพัฒนาของพีนากรุป รวมถึงงานดานอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนการตอยอดในเรื่อง

ผลิตภัณฑท่ีบริษัทมีอยู โดยการทําพรีเม่ียมเอาทเล็ต เพ่ือขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 

 ความคิดริเริ่มในการสรางซานโตรินีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2554 มาจากการท่ีมองเห็นการ

เติบโตข้ึนเรื่อยของพ้ืนท่ีชะอํา พรอมกับไดสะสมท่ีดินไวราว 50 ไร และมีประสบการณธุรกิจคาปลีก

เสื้อผาในแหลงทองเท่ียว  จึงคิดทําธุรกิจขายปลีกผสมกับการเปนจุดทองเท่ียว (tourist spot) โดยมี

คําวา “สนุก” เปนโจทยในการสรางซานโตรินีพารค ดังนั้นทุกซอกทุกมุมของซานโตรินีพารคจึงมีแต

ความสนุก มีท้ังเครื่องเลน รานคา และโรงแรม ท่ีสําคัญสามารถถายรูปไดทุกจุด แมแตในหองน้ํา โดย

ลงทุนไปประมาณ 500  ลานบาท ซ่ึงไดรับการตอบรับท่ีดีมาก โดยในปแรกของการเปดดําเนินการมี

ลูกคามาเท่ียวท่ีนี่ประมาณลานคน จึงขยายโครงการตอดวยการสรางสวนน้ําซานโตรินี มูลคาการลงทุน

กวา 500 ลานบาท95

96  

 โดยเล็งเห็นวาพ้ืนท่ีอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีตอเนื่องอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวไปเท่ียวกันเปนจํานวนมาก จึงควรสรางแหลงทองเท่ียวท่ี

ตอบสนองความตองการของคนไปเท่ียว  โดยจัดใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะกับสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัว ไมวาจะเปนการซ้ือของจากรานคาท่ีเปนท่ีรูจักคุนเคย การเลนเครื่องเลนท่ีคัดสรรมาใหตอบ

โจทยทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตลาดท่ีจัดใหมีข้ึนอยางตอเนื่องในโครงการ ซ่ึง

บรรยากาศท่ีใหความสําคัญมากคือ  คอนเซ็ปตหรือแนวคิดซ่ึงอิงกับกระแสนิยมของนักทองเท่ียว

ปจจุบันท่ีชอบถายรูป ชอบแชรรูป ดังนั้นคอนเซ็ปตของซานโตรินีพารคคือ ทุกมุมตองถายรูปสวย 

 96 สรุปจากบทความ “นัสวีร ตันติจิรสกุล ทายาทพีนาเฮาส แรงบันดาลใจสรางสวน

สนุก-สวนน้ํา ซานโตรินี่” สืบคนจาก  http://www.thairath.co.th/content/426984 (สืบคนเม่ือ 1 

มีนาคม 2559). 
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เพ่ือใหทุกคนรูสึกมีความสุขและรวมเปนสวนหนึ่งของบรรยากาศ ดังนั้นจึงลงทุนกับดานสถาปตยกรรม

และงานประติมากรรมในพ้ืนท่ีคอนขางสูงประมาณ 50 ลานบาท  ซานโตรินีพารค  สรางบรรยากาศ

โครงการดวยสีฟาและขาวท่ีจําลองมาจากสถาปตยกรรม บานเรือนจากเกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ 

โดยผูสรางใหความเห็นไววา  

แมวาพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูจะไมติดทะเล แตก็ถือวาหัวหิน-ชะอําเปนเมืองทะเล ทําใหนึกไปถึง

เมืองท่ีเปนเกาะท่ีมีชื่อเสียงและมีคาแร็กเตอรท่ีชัดเจน คําตอบคือซานโตรินี เพราะถา

เห็นสถาปตยกรรมของเกาะนี้จะรูทันทีวาคือท่ีไหน ซานโตรินีเปนเมืองเกาะ มีเรื่องปจจัย

ของน้ําเขามาเก่ียวของ นี่คือสาเหตุวาทําไมท่ีนี่จึงมีอะไรท่ีเก่ียวกับน้ําคอนขางเยอะ ท้ัง

น้ําตกข้ันบันได น้ําพุ หรือวอเตอรบอลสําหรับเด็ก มีพ้ืนท่ีสีเขียวของตนไม เพราะฉะนั้น

บรรยากาศขางในจึงเพลิดเพลินมากเหมาะสําหรับการพักผอนกับกลุมเพ่ือนและ

ครอบครัว96

97  
 

                 
ภาพท่ี 2.16 และภาพท่ี 2.17 บรรยากาศของซานโตรินี ชะอํา, ถายโดยผูวิจัยเม่ือวันท่ี  18 กุมภาพันธ 

2559  
 

 

 

 

 

 97 ขอมูลสัมภาษณนัสวีร ตันติจิรสกุล,  http://www.santoriniparkchaam.com/ 

index.php?op=page-index&id= (สืบคนเม่ือ 1 มีนาคม 2559). 
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ซานโตรินี พารค  แบงออกไดเปน 5 โซนหลัก97

98 ดังนี้ 

 1.โซนพารค ประกอบดวยเครื่องเลนท่ีคัดสรรจากท่ัวโลกมูลคากวา 100 ลานบาท ไดแก 

Ferris Wheel เปนชิงชาสวรรคท่ีสูงถึง 40 เมตร ใหนักทองเท่ียวไดเห็นโครงการในมุม Bird’s eye 

view อยางจุใจ และยังเปนแลนดมารคสําคัญของโครงการนี้อีกดวย นอกจากนั้น ยังมี Merry Go 

Round หรือ มาหมุน 2 ชั้น และ Ponycycles มาโยกสุดคลาสสิก ท่ีจะหมุนพาไปสูสัมผัสแหงเทพ

นิยาย และสําหรับผู ท่ีรักความตื่นเตนก็มีเครื่องเลนหลากหลายไวรองรับ  ไมวาจะเปน G-Max 

Reverse Bungee แคปซูลดีดข้ึนฟา และ G-Max Giant Swing นําเขาจากประเทศนิวซีแลนด ผูนํา

ดานกิจกรรมแอดเวนเจอร Wallholla เครื่องเลนปนปายท่ีมีรางวัลการันตี จากประเทศเนเธอรแลนด 

ซ่ึงเปนตัวแรกของเอเชีย รวมถึง XD Dark Ride เครื่องเลน 7D สุดไฮเทคท่ีสั่งตรงจากประเทศ

แคนาดา และ 4DX Rider โรงภาพยนตรสุดยอดประสบการณ 4 มิติ พิเศษสําหรับ Slider และ 

Water Ball เปนความสนุกเพ่ิมเติมท่ี จัดมาบริการ ฟรี 

 2. โซนวิลเลจ เปนแหลงชอปปงของหัวหิน-ชะอํา ท่ีไมเพียงมีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง 

แฟชั่นแอ็คเซสซอรี่ส  สินคาไลฟสไตล  อารตแอนด เดคคอร เทานั้น แตยังเปดรับสินคาจาก

ผูประกอบการ SME ท่ีมีแนวความคิดอินเทรนดไมซํ้าใคร ซ่ึงลวนผานการเลือกเฟนมาท้ังสิ้น การเดินช

อปปงในโซนนี้จะใหความรูสึกราวกับกําลังเดินชมรานรวงบนเกาะซานโตรินี ซ่ึงทุกราน ทุกแบรนด จะ

ออกแบบหนารานใหกลมกลืนกับตัวอาคาร  เชน 17 Club, Adidas, Billabong, Converse, Crocs, 

DC, Gallop, GTH Store, Hollywood, Iyara Oriental, Mee Dee, Nike, Pena House, Sabina, 

Souvenir Store, TEN&CO, Timberland, U-fo, I’m Whale, Olonza, Florentia, Sport 

Selected, Ed Hardy  นอกจากนี้มีรานอาหาร เชน Crape a Crape, Grape Story, Katsu – O, 

Meet N Greece, Pier 39, กวยเตี๋ยวศรียาน, มนตหลงเสน, Yakisoba Mania, Fruz Scoop 

 3. โซนเรสต แอเรีย ออกแบบมาเพ่ือรองรับความตองการของผูมาใชบริการภายในพารค 

และผูท่ีสัญจรจากจังหวัดทางภาคใตมุงหนาสูกรุงเทพฯ เนื่องจากอาคารอยูติดถนนเพชรเกษมจึง

สามารถรองรับลูกคาไดท้ัง 2 ดานดวยรานอาหารท่ีรอพรอมเสิรฟกวา 10 ราน นั่งจิบ กาแฟใน

บรรยากาศสบายๆ ท้ังยังมีรานสะดวกซ้ือ รานขายของฝาก รานขายยา และปมน้ํามันขนาด 8 หัวจาย

ไวบริการ จัดวาเปน โซนท่ีใหบริการผูเดินทางไดอยางครบถวน 

 4. โซนอีเวนทจัดใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดป ท้ัง

กิจกรรมพิเศษ โชวตางๆ บนพ้ืนท่ีกวา 3,000 ตารางเมตร หรือคอนเสิรตท่ีจุผูชมไดถึง 2,000 ท่ีนั่ง 

และ 5,000 คนยืน 

 98 About Santorini Park Cha-um,  http://www.santoriniparkchaam.com/ 

index.php?op=page-index&id=1. (สืบคนเม่ือ 24 มีนาคม 2559).  
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 5. โซนวีคเอนด อารต มารเก็ต เปนตลาดนัดวันหยุด เปดบริการวันเสาร-อาทิตย สําหรับ

ผูท่ีชื่นชอบงานศิลปะและสินคาแฮนดเมดในบรรยากาศตลาดนัดในสวน 

 

 2.11.3 บริบทของชะอําเมืองท่ีตั้งของซานโตรินี ่

 

 ชะอําเปนหนึ่งในสถานท่ีตากอากาศริมทะเลท่ีสวยงาม และเปนจุดหมายยอด

นิยมอันดับตนๆ สําหรับการพักผอนวันหยุดสุดสัปดาหของคนกรุงเทพฯ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

เพราะนอกจากจะมีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงมากมายแลว ชะอํายังอยูไมไกลจาก

กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไป-กลับไดในวันเดียว จึงถือเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสมบูรณแบบอีกแหงหนึ่ง ท่ี

นาจะอยูในใจนักเดินทางและเปนท่ีนิยมไปอีกนานเทานาน โดยอําเภอชะอําตั้งอยูริมฝงอาวไทยบริเวณ

ชายหาดท่ีใชชื่อเดียวกัน ตัวอําเภอมีเนื้อท่ีประมาณ 110 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 68,750 ไร  

 เดิมชะอํามีชื่อวา “ ชะอาน ” เลากันวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ยกทัพมาทางใต และนําทัพมาท่ีเมืองนี้เพ่ือไพรพล ชาง 

มาและลางอานมา จึงไดชื่อวา “ชะอาน ” ตอมาชื่อนี้จึงเพ้ียนมาเปน “ชะอํา” ชะอําครั้งอดีตเริ่มมี

ความเจริญทางดานทางทองเท่ียว ต้ังแตทางรถไฟสายใตสรางมาถึงในราวป 2459 ชายหาดชะอําเปน

แหลงทองเท่ียวท่ีรูจักกันมานานแลว แตในอดีตยังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร จนกระท่ังป พ.ศ. 2464 

พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ และพระบรมวงศานุวงศ ขาราชบริพารในสมัยนั้นได

ออกสํารวจพ้ืนท่ีชายทะเลท่ีชะอํา ไดทรงมาจับจองท่ีดินชายทะเลตําบลชะอํา ซ่ึงแตเดิมนั้นเปนตําบล

ในเขตการปกครองของอําเภอนายาง  โดยพ้ืนท่ีชายทะเลชะอําเม่ือสํารวจครั้งแรกยังเปนปาอยู สวน

ดานชายทะเลเปนดงกระบองเพชรปาหนามเสมาสลับกับตนมะขามเทศและตนรัก ชาวบานชะอําสวน

ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไรสับปะรด และทําการประมง หมูบานชะอํานั้นตั้งอยูหลัง

สถานีรถไฟบานชะอําทางทิศตะวันตกของทางรถไฟหมู บานชายทะเลนี้เปนเปนเพียงหมูบานเล็กๆ ท่ี

บานปากคลอง และบานหนองแจง เม่ือชะอําเริ่มเปนท่ีรูจักวา เปนเมืองชายทะเลท่ีสงบเงียบ ธรรมชาติ

สวยงาม อีกท้ังมีแหลงน้ําจืดท่ีอุดมสมบูรณทําใหมีราษฎรอพยพมาปลูกสรางบาน เรือนอยูอาศัย

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากชุมชนเล็กๆขยายตัวเปนชุมชนใหญมีการรวมตัวจัดตั้งเปนหมูบาน ใหชื่อวาหมูบาน 

“ สหคาม ” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาแตงตั้งพระเจาบรมวงศเธอกรม

พระนราธิปประพันธพงษเปนผูใหญบานคนแรก98

99  

 99 “ประวัติชะอํา,” http://www.hua-hin.org/cha_am/history/. (สืบคนเม่ือ 23 

มีนาคม 2559). 
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 พระบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดทรงวางผังเมืองชะอํา วางผัง

ตัดถนน และมีพระประสงคเพ่ือใหชะอําเปนท่ีพักตากอากาศตามแผนพัฒนาชะอําท่ีพระองค ไดจัดทํา

ข้ึน โดยมีกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และพระยามโนปกรณนิติธาดารวมเปนท่ี

ปรึกษา แผนพัฒนาชะอํามุงท่ีจะสรางความเจริญใหชะอําท้ังดานสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ 

พรอมท้ังการใหบริการดานการทองเท่ียวดวย แบงการพัฒนาเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกและระยะยาว 

ระยะแรกเปนการจัดสรรท่ีดินชายทะเลดานทิศตะวันตก สําหรับแผนระยะยาวมุงท่ีจะสรางความเจริญ

ใหกับบานเมืองและจัดตั้งเปน ชุมชนพักผอนตากอากาศการพัฒนาชะอําไดดําเนินไปตามแนวทางท่ี

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดวางไวระยะหนึ่ง จนตอมาในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 พระองคทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องการ

เจริญเติบโตในเขตชุมชนชายทะเลชะอํา อันเปนสถานท่ีพักผอนตากอากาศ จึงมีพระราชดําริตั้ง

กรรมการวางแผนพัฒนาบริเวณชายทะเลชะอํา ใหเปนสถานท่ีตากอากาศสมบูรณแบบ โดยมีการสราง

สิ่งสาธารณูปโภคตางๆอาทิเชน ไฟฟา น้ําประปา ถนนหนทาง โรงเรียน ฯลฯ หลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองถูกยกฐานะเปนเทศบาลตําบลชะอํา ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตําบลชะอํา พ.ศ. 

2480 อยูในเขตตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี99100  

 ชะอํามีแหลงทองเท่ียวสําคัญท่ีมีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ท้ังใน

ดานของประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน หาดชะอํา 

หาดปกเตียน หาดเจาสําราญ เกาะทาไทร พระราชนิเวศนมฤคทายวัน ฯลฯ ยิ่งไปกวานั้น ชวง 5 ป

หลังเกิดแหลงทองเท่ียวใหมๆ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาเท่ียวมากข้ึน มีลักษณะเปนแหลงซ้ือของ 

ถายรูป และสวนสนุก  เชน ซานโตรินี คาเมลรีพับบลิค สวิสชีพฟารม  

 จากสถิติการทองเท่ียวป พ.ศ.2558 1 0 0

101 ของกรมการทองเท่ียว พบวามีผูเดิน

ทางเขามาทองเท่ียวชะอํา 5,923,321 ลานคน ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ (ผูเยี่ยมเยือน 

นักทองเท่ียว และนักทัศนาจร) โดยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องมาหลายป มีเงินไหลเขามา

หมุนเวียนในชะอําประมาณ 20,455.57 ลานบาท 

 

 

 

 100 “ประวัติความเปนมาเมืองชะอํา,” http://www.chaambeach.com/information  

/history.asp. (สืบคนเม่ือ 23 มีนาคม 2559.) 

 101 กรมการทองเท่ียว , “สถิตินักทองเท่ียวของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี,  

http://www.tourism.go.th/Home/details/11/221/25767 (สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2559). 
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2.12  มิโมซา พัทยา 

 

 2.12.1 เมืองโกลมาร ประเทศฝรั่งเศส เมืองตนแบบของมิโมซา พัทยา 

 

 เมืองโกลมาร (Colmar)  เปนเมืองท่ีตั้งอยูในแควนอัลซาซ ของประเทศฝรั่งเศส 

มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี เปนเมืองเงียบๆ เพราะถูกเทือกเขาโวสกก้ันขวางจากภูมิภาคอ่ืนของ

ฝรั่งเศส และมีแมน้ําไรนก้ันขวางไวกับเยอรมนี ทําใหอัลซาซเปนดินแดนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของ

ตนเอง เปนแหลงผลิตไวนท่ีมีชื่อเสียงของโลก มีเสนหดวยบานเรือนยุคศตวรรษท่ี 16 คือ ลักษณะ

อาคารเปนแบบฮาลฟทิมเบอรมีสีสันสดใสแบบพาสเทล ยานท่ีมีชื่อเสียงของเมืองโกลมารคือยานริม

คลองท่ีชื่อวา  ลิตเติลเวนิส หรือ La Petite Venise ซ่ึงสมัยกอนใชสัญจรไปมาและคาขาย และมี

บานเรือนแบบฮาลฟทิมเบอรตั้งอยูท้ังสองฝงคลอง 1 0 1

102 แมจะเปนเมืองเล็กๆ แตก็มีนักทองเท่ียวอยู

สมํ่าเสมอ เพราะเสนหท่ีไมเหมือนใคร 

 

             
ภาพท่ี 2.18 และภาพท่ี 2.19 บรรยากาศเมืองโกลมาร ประเทศฝรั่งเศส, https://www.tourisme 

-colmar.com/en/event-calendar/F235011957_guided-tour-colmar-celebrates-spring-

colmar. (สืบคนเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559). 

 

 

 

 

 

 

 102 นิศารัตน [นามแฝง], เท่ียวรอบโลก ชุดดินแดนในฝน ฝรั่งเศส, (กรุงเทพฯ: อทิตตา, 

2548), 136.  
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 2.12.2 มิโมซา พัทยา: เมืองแหงความรัก 

  มิโมซา พัทยา มีขนาด 52 ไร ตั้งอยูริมถนนสุขุมวิท  ตรงขามโรงแรมแอมบาส

เดอร จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เปดใหบริการอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556 ผูบริหาร

คือ จิรโชติ แกวเสถียร หรือ คุณนิกก้ี นักธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยผูเปนท่ีรูจักของเมืองพัทยา และมี

ประวัติสวนตัวท่ีนาสนใจ มีความตั้งใจท่ีจะสรางมิโมซาใหเปนเมืองแหงความรักใหกับพัทยา และแทน

คําขอบคุณท่ีมีตอพัทยาท่ีไดอาศัยทําธุรกิจมายาวนาน 24 ป จนประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ ได

สรางสรรคมิโมซาใหเปนเมืองท่ีมีกลิ่นอายสถาปตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสคือ เมืองโกลมาร ท่ีมี

ความโดดเดนดวยอาคารแบบฮาลฟทิมเบอรท่ีมีสีสันสดใส นารักนามอง มีคลองเล็ก ๆ ท่ีไหลผานกลาง

เมือง บงบอกความเปนเอกลักษณแหงเดียวในเมืองพัทยา แถมยังโอบลอมดวยบรรยากาศอันสุดแสน

จะโรเเมนติก และคอนขางรมรื่นดวยตนไมนานาชนิด  นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมสินคาท่ีมีเอกลักษณ

โดดเดน สวนใหญเปนสินคาทองถ่ิน ไมมีรานแบรนดเมืองนอก รานอาหารมีท้ังไทย และอาหาร

นานาชาติหลากหลายชนิด รานขนมหวานท่ีตกแตงรานสไตลนารักนานั่ง หรือหากเดินเลนจนเม่ือยแลว

ก็ไปผอนคลายสบายๆ ดวยการนวดแผนไทยและการนวดอโรมา ฯลฯ  ในยามเย็นจะมีการแสดงท่ีนา

ประทับใจ ณ ลานน้ําพุดนตรี ท่ีหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาสรางความบันเทิงทุกวัน วันละ 3 รอบ โดยการ

แสดงแตละรอบใชเวลาประมาณ 45 – 60 นาที  

 เดิมมิโมซาเก็บคาเขาชม คนละ 50 บาท แตปจจุบันใหเขาฟรี หากนักทองเท่ียว

ตองการจะเขาชมหรือทํากิจกรรมใดก็สามารถเลือกจายไดเองตามราคาท่ีกําหนด เชน ชมการแสดง ชม

และถายภาพ 3 มิติ การใหอาหารสัตว  

   

                                     
ภาพท่ี 2.20 บรรยากาศภายในมิโมซา, ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2559  
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 2.12.3 บริบทของเมืองพัทยา 

 

 แตเดิมนั้นเมืองพัทยาเปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ ท่ีตั้งอยูในเขต ตําบลนา

เกลือ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  อยูหางจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร  มีลักษณะ

ทางกายภาพแนวหาดพัทยาทอดตัวยาวขาวนวล  อยูในวงลอมของโคงอาวครึ่งวงกลม ตลอดแนวยาว 

3  กิโลเมตร รวมกับนาจอมเทียนอีก 3 กิโลเมตร  สวนประวัติศาสตรท่ีเลาขานถึงตํานานอันเปนท่ีมา

ของพัทยานั้นมีประวัติเลาถึงเหตุการณสําคัญไว 2 กระแส กลาวคือ 

 กระแสแรกพูดถึงพัทยาในฐานะท่ีมีสวนเก่ียวของและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร

ของชาติไทยวา ในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ในป พ.ศ. 2310 ประมาณ 2 เดือน พระยาตาก 

(สิน) เจาเมืองตาก เม่ือครั้งพระนครศรีอยุธยาถูกพมาลอม ทรงนํากําลังพลประมาณ 500 นาย ตีแหวก

วงลอมของพมา เพ่ือมาตั้งหลักกันใหม ทรงเดินทางมาแวะพักทัพในบริเวณอันเปนท่ีตั้งของ “เมือง

พัทยา” ในปจจุบัน กอนท่ีจะเดินทางตอไปยังเมืองจันทบุรี และกลับไปตอสูขับไลขาศึกออกจาก

ประเทศไทย หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2  พรอมท้ังประกาศอิสรภาพ ทรงกอบกูเอกราชของ

ชาติมาได ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือนเทานั้น ตอมาทานไดรับการสถาปนาข้ึนเปนสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราชและกอตั้งกรุงธนบุรี  ดังนั้น สถานท่ีบริเวณท่ีสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดเดินทาง

มาแวะพักทัพนั้น ตอมาชาวบานจึงไดเรียกขานกันวา “ทัพพระยา” สวนอีกกระแส ไดกลาวถึงตํานาน

ไววา พัทยาตรงบริเวณท่ีสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมาแวะพักทัพนั้น เปนบริเวณท่ีมีทําเลดีและมี

ลมทะเลชนิดหนึ่งชื่อวา “ ลมพัทธยา ” เปนลมท่ีพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใตไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดพัดผานเขามาท่ีนี่เปนประจําทุกปในตอนตนฤดูฝน จึงไดเรียกสถานท่ีบริเวณนี้

วา “หมูบานพัทธยา” และตอมาไดเรียกเปน “พัทยา” ในท่ีสุด  

 ดุษฎีนิพนธเรื่อง “พัทยา: จากหมูบานชาวประมงสูเมืองทองเท่ียวระดับโลก” 

ของสุจิรา กาลจักร102

103 ไดแบงพัฒนาการของพัทยาไว 5 ยุค ดังนี้ 

  1. ยุคหมูบานชาวประมง (รัชกาลท่ี 4 – พ.ศ. 2497) ในชวงเวลาดังกลาว 

พัทยาเปนเพียงแคเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ ท่ีใชหลบมรสุม เปนทางท่ีพระมหากษัตริยและพระ

บรมวงศานุวงศเสด็จผานเพ่ือท่ีจะเดินทางไปยังหัวเมืองตะวันออกอยางจันทบุรี ไปตากอากาศท่ีเกาะสี

ชัง ไปฐานทัพเรือสัตหีบ ซ่ึงการคมนาคมยังไมสะดวก และยังมีโจรผูรายชุกชม  

  2. ยุคกาวสูการสะสมทุนการทองเท่ียวชายทะเลของพัทยา (พ.ศ. 2497 – 

พ.ศ. 2518) หลังจากท่ีถนนสายพัทยา – นาเกลือ สรางเสร็จในป พ.ศ. 2496 ก็เริ่มมีนักทองเท่ียวจาก

 103 สุจิรา กาลจักร, “พัทยา: จากหมูบานชาวประมงสูเมืองทองเท่ียวระดับโลก,” 

(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), 77. 
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กรุงเทพฯ มาเท่ียว และเปนท่ีรูจักของชาวตางชาติชัดเจนหลังจากการตั้งคายพักแรมของสมาคม วาย.

เอ็ม.ซี.เอ. แตก็ยังคงไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรท้ังสิ้น ในเวลาตอมาไดรับเลือกใหจัดแขงขันเรือใบ

นานาชาติ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จมารวมงานดวย ก็ทําใหพัทยาเปนท่ีรูจักมากข้ึนเรื่อยๆ 

แตจุดเปลี่ยนสําคัญคือ การท่ีชายหาดพัทยาถูกเลือกเปนสถานท่ีพักผอนระหวางพักรบของทหาร

อเมริกันในชวงสงครามเวียดนาม (พ.ศ. 2497 – 2518) ทําใหมีการสรางท่ีพัก โรงแรม สถานบันเทิงข้ึน

เปนจํานวนมาก นําพาเม็ดเงินมากมายหลั่งไหลเขาสู เมืองพัทยา ชาวบานเปลี่ยนจากการเปน

ชาวประมงมาเปนแรงงานภาคบริการทางการทองเท่ียว ผูคนตางถ่ินก็อพยพเขามาทํามาหากินมากข้ึน

เรื่อยๆ การคมนาคมไดรับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือรองรับการขยายตัวของการทองเท่ียว 

  3. ยุคการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษของพัทยา (พ.ศ. 

2518 – 2521) เนื่องจากภายหลังกองทัพสหรัฐฯถอนตัวจากสงครามเวียดนามในป พ.ศ. 2518 และ

ถอนทัพออกจากประเทศไทยในปตอมา ทําใหการทองเท่ียวของพัทยาท่ีผูกติดอยูกับกองทัพทหาร

อเมริกันจึงไดรับผลกระทบโดยตรง ทําใหรัฐจําเปนตองเขามามีบทบาทในการสงเสริมศักยภาพของ

เมืองพัทยา 

  4. ยุคแหงการเปนเมืองอุตสาหกรรมทองเท่ียวของพัทยา (พ.ศ. 2521 – 

2535)ภายหลังท่ีพัทยากลายเปนเมืองปกครองแบบพิเศษแลว ก็กลายเปนเมืองอุตสาหกรรมทองเท่ียว

อยางเต็มรูปแบบ มีการวางโครงขายสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทองเท่ียวโดยเฉพาะ ทํา

ใหธุรกิจตางๆท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวขยายตัวเปนอยางมาก นักทองเท่ียวก็พากันไปเท่ียวพัทยา

มากมาย มีหยุดชะงักไปเม่ือเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองป พ.ศ. 2535 ทําใหนักทองเท่ียว

ลดลงไปจํานวนหนึ่ง 

  5. ยุคกาวสูเมืองทองเท่ียวระดับโลกของพัทยา (พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน) 

หลังจากวิกฤตทางการเมือง นักทองเท่ียวกลับมาเท่ียวพัทยาเหมือนเดิม ทางภาครัฐใหการสนับสนุน

อยางเต็มท่ี ทําใหธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเติบโตเปนอยางมาก และเม่ือเกิดปญหาวิกฤต

เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 รัฐก็เรงการดําเนินนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวอยางเขมขน คือ นโยบาย 

Amazing Thailand ผูประกอบการในพัทยาก็พยายามรวมกลุมกันเพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับ

ธุรกิจของตนเอง เมืองพัทยาเองก็สรางแผนแมบทในการพัฒนาเมืองพัทยาใหมีความยั่งยืน จนปจจุบัน

พัทยากลายเปนเมืองทองเท่ียวระดับโลก 

 จุดเริ่มตนของการเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก เปนผลมาจากการ

พัฒนา คือภายหลังจากท่ี “ถนนสายพัทยา – นาเกลือ”  เสร็จไดไมนาน  มีนักหนังสือพิมพ “เพลิน

จิตต“ และนักประพันธชื่อดังมาเท่ียวพัทยาดวยรถตูไดเดินทางไปท่ีหาดแหงหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบันนี้คือ

ท่ีตั้งของ “โรงแรมดุสิต รีสอรท” ซ่ึงทุกทานเห็นแลวชอบและประทับใจมาก ตางพูดเปนเสียงเดียวกัน

วาอาวนี้ชางสวยงามนัก  เม่ือกลับไปไดนําเรื่องราวของหาดพัทยาเขียนลงตีพิมพในหนังสือพิมพเพลิน
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จิตต  ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหผูคนไดรูจักพัทยากันมากข้ึน หลังจากนั้น ในป พ.ศ.2498 เริ่มมีทัวรพา

คนกรุงเทพฯ  มาเท่ียวท่ีพัทยาคราวละ  30 – 40  คนบาง จนถึงป พ.ศ.2515 ความสะดวกสบายของ

ถนนหนทาง ทําใหคนสามารถเดินทางมาทองเท่ียวโดยทางรถยนต และการเดินทางดวยรถโดยสาร ท่ี

สถานีขนสงสายใต ใชเวลาเดินทางมาถึง “พัทยา” ในเวลาไมนาน จนเมืองพัทยาไดถูกนําบันทึก

เรื่องราวและบรรยายบรรยากาศ ไปตีพิมพเผยแพรไวใน อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับท่ี 6 ปท่ี 12 เดือน 

มกราคม พ.ศ. 2515 

 สวนจุดเปลี่ยนอันเปนจุดเริ่มตนของเมืองทองเท่ียวท่ีชาวตางชาติรูจัก “เมือง

พัทยา” เม่ือประมาณป พ.ศ.  2502  กองทัพสหรัฐมีนายทหารอเมริกันหลายพันนาย ไดมาขอใช

สนามบินอูตะเภาเปนฐานท่ีม่ันประจําการ เพ่ือสงกองกําลังทหารอเมริกันเขารวมรบในสงคราม

เวียดนาม ชวงวันหยุดราชการทหารอเมริกันจะนั่งรถยี  เอ็ม  ซี  เดินทางเขามาพักผอนท่ีอาวพัทยา 

ชวงนั้นพัทยายังเงียบสงบเม่ือเสร็จสิ้นการรบทหารอเมริกันไดกลับไป ชื่อเสียงของเมืองพัทยาก็เริ่มขจร

ไกลจากปากบรรดาจีไอไปสูชาวตะวันตกอ่ืนๆ  ตอมาในชวงป  พ.ศ.  2520  นักทองเท่ียวจากตะวันตก

ซ่ึงเปนชาวยุโรป  เริ่มเขามาทองเท่ียว ทําใหเมืองพัทยาเติบโตข้ึนมาก  โรงแรมใหมๆ ก็ผุดข้ึนมามาก

ข้ึนตามลําดับตั้งแตพัทยาเหนือไปจนถึงพัทยากลางและพัทยาใต  และขยับขยายตอไปจนถึงหาดจอม

เทียนซ่ึงอยูถัดไปทางใต  ในยุคสมัยหนึ่งพัทยารุงเรืองสุดขีดถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน  “ริเวียรา

แหงเอเชีย” หรือ “เพชรบูรพาของเมืองไทย” (มีความสวยงาม เทียบเทาชายหาดของอิตาลี ชื่อวา 

“อิตาลี ริเวียรา” ทางฝงยุโรปไดชื่อวาอากาศดีมาก ติดอันดับเมืองทองเท่ียว)  

 ภายหลังจาก “เมืองพัทยา” เติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังในเรื่องของโครงสราง

ของเมือง อัตราการเพ่ิมของประชากร การเคลื่อนยายถ่ินฐานและแรงงาน จํานวนนักทองเท่ียวท่ี

เพ่ิมข้ึน และองคประกอบในดานอ่ืนๆ สงผลใหการปกครองในรูปแบบสุขาภิบาลไมสามารถบริหารงาน

และแกไขปญหาของ เมืองไดทันทวงที ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้นไดเล็งเห็นความสําคัญของ 

“เมืองพัทยา” ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสําคัญดานกิจกรรมการสงเสริมการทองเท่ียว ไดเสนอใหนํา

การปกครองรูปแบบพิเศษมาใชท่ีเมืองพัทยา เพ่ือแกไขปญหาและ เพ่ือสรางอนาคตท่ีสดใสม่ันคงใหแก

เมืองพัทยา โดยในวันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2521  พัทยาเปลี่ยนจากการอยูในเขตการปกครอง

ของสุขาภิบาลนาเกลือไปเปนรูปแบบการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  แบบมีผูจัดการเมือง  (City 

Manager) เปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบท่ี 5 ของไทย และใหเมืองพัทยามีฐานะเทียบเทาเทศบาล

นคร103

104 

 104 http://www.pattaya.go.th/history/ (สืบคนเม่ือ 19 มีนาคม 2559). 
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 จากงานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพทางการทองเท่ียวเชิงบวกเมืองพัทยา”105 พบวา 

การทองเท่ียวพัทยามีความหลากหลายจากท้ังลักษณะทางกายภาพท่ีมีท้ังทะเล ภูเขา และสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีถูกสรางข้ึนในรูปแบบตางๆ สวนดานนักทองเท่ียวก็มีความหลากหลายท้ังอายุ เชื้อชาติ 

ภูมิลําเนา อาชีพ และรายได ความสนใจพิเศษและประสบการณท่ีตางกัน กิจกรรมของนักทองเท่ียวจึง

แสดงออกมาในรูปแบบท่ีตางกัน ทําใหการทองเท่ียวพัทยามีเสนหและความนาสนใจเฉพาะตัวท่ีไม

เหมือนใคร ในแงศักยภาพทางการทองเท่ียว จากการสํารวจพบวา พัทยามีศักยภาพในการเปนเมือง

ทองเท่ียวครบตามองคประกอบสําคัญของการทองเท่ียว คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ

ทองเท่ียว ซ่ึงประกอบดวย ท่ีพัก ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการเดินทางท่ีสมบูรณ ศูนยบริการ

นักทองเท่ียวท่ีเพียงพอกับความตองการ และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง มีนักทองเท่ียว มี

ทรัพยากรทองเท่ียว และกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังชุมชนมีสวนรวมในธุรกิจ

การทองเท่ียว จึงไมนาแปลกใจท่ีพัทยากลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีคนจากท่ัวโลกรูจักเปนอยางดี  จาก

สถิติของกรมการทองเท่ียว พบวา ในป 2558 มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมาเยี่ยม

เยือนเมืองพัทยาถึง 9,849,940 คน มีเงินหมุนเวียนกวา 132,206.12 ลานบาท105

106  

 

2.13 ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม 

 

 2.13.1 เมืองชนบทของประเทศอังกฤษ ตนแบบของ ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม 

 ประเทศอังกฤษเปนหนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของคนไทย โดยเฉพาะ

เมืองหลวงอยางลอนดอน แตในขณะเดียวกัน นักทองเท่ียวจากท่ัวโลกและคนไทยจํานวนไมนอย ตาง

พากันประทับใจชีวิตชนบทของชาวอังกฤษท่ีเต็มไปดวยเนินหญาสีเขียวสดท่ีตัดกับฝูงแกะสีขาว สวน

ดอกไมสีสันสดใสท่ีชาวอังกฤษตั้งใจปลูกไวอวดเพ่ือนบาน และชีวิตชาๆ ของคนชนบทท่ีพาสุนัขออกมา

เดินเลนและนั่งจิบชายามบาย ตัวอยางเชน  The Cotswolds เปนชื่อเรียกพ้ืนท่ีบริเวณฝงตะวันตก

ตอนใตของประเทศอังกฤษ และประกอบไปดวยเมืองเล็กๆนอยๆหลายสิบเมืองดวยกัน ลักษณะเดน

ของภูมิประเทศในแถบนี้คือเปนเนินเขาและทุงหญาเขียวขจี มีท้ังปาไมและแมน้ําเล็กๆไหลผาน

 105 วรรัตน ศิริจิรกาล และศราวุธ เปรมใจ, ศักยภาพทางการทองเท่ียวเชิงบวกเมือง

พัทยา,  ( งานวิจัย สาขาวิชาการวางผัง เ มืองและสิ่ งแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550), 89. 

 106 กรมการท อ ง เ ท่ี ยว ,  “ส ถิติ นั กท อ ง เ ท่ี ยวของ เ มือ ง พัทยา  พ .ศ . 2558 ,” 

http://tourism.go.thfarms/uploaded/00Statistic/2015/Internal/Domestic_Q1Q4_2558_e

ast_04042016.xls. (สืบคนเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2559). 
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มากมาย พ้ืนท่ีบริเวณนี้เต็มไปดวยธรรมชาติอันสวยงาม จนรัฐบาลอังกฤษแตงตั้งใหเปน Area of 

Outstanding Natural Beauty ท่ีควรคาแกการอนุรักษ สวนสถาปตยกรรมเองก็โดดเดนสวยงามไม

แพกัน เพราะตึกรามบานชองใน The Cotswolds ลวนทําจากหินสีน้ําผึ้ง มีลักษณะคลายๆกระทอม

ในนิทาน ซ่ึงถูกสรางข้ึนมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 และมีการเก็บรักษาไวในสภาพดีเยี่ยม106

107 

 

 
ภาพท่ี 2.21 บรรยากาศเมือง Cotswolds ประเทศอังกฤษ, https://www.tripadvisor.co.uk/ 

Attraction_Review-g186291-d5990508-Reviews-Cotswolds_Adventures-Stroud_ 

Cotswolds_England.html (สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2559). 

 

 สวนสไตลอังกฤษนิยมเรียกวา Cottage Garden เปนสไตลชนบทของอังกฤษ ลักษณะ

ไมไดตายตัว เห็นตนไมอะไรสวยๆก็จับมาใส เปนสไตลท่ีดูนารักๆ ดอกไมเล็กๆ สีสันสดใส เปนตนหญา 

อาจจะมีรั้วไมสีขาว หรือวาแบบเปลือยๆแบบธรรมชาติ สวนอังกฤษเปนสวนแนวจําลองธรรมชาติท่ีมี

การแตงแตมนอยกวาสวนประดิษฐ จึงสะกิดใจคนรักสวนรักธรรมชาติ เนนเรื่องการใชงานเปนหลักไม

วาจะเปนกระบะปลูกตนไม หรือซุมกุหลาบรอบหนาตางไดอยางนาชม หรือ สวนครัวเก็บกินได มีลาน

หินเปนมุมเล็กๆ สําหรับนั่งจิบชายามบาย 

 องคประกอบท่ีใชประดับสวนก็เปนเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีอยูในบาน หมอเกา กระปอง

เกา หรือถังนมท่ีข้ึนสนิม ก็เก็บมาใชประโยชนเปนกระถางปลูกตนไมไดเปนสวนท่ีมีลักษณะพ้ืนถ่ิน 

 แสดงออกถึงแนวคิดแบบพอเพียงและชีวิต ท่ี เรียบงาย ไมจํ า เปนตองดูแลรักษามากนัก 

ลักษณะเฉพาะของสวนชนบทอังกฤษ ขนาดพ้ืนท่ี สวนชนบทอังกฤษมักเปนสวนท่ีมีขนาดเล็ก ดูแลงาย 

ไมซับซอน บริเวณริมรั้วรอบๆ บานจึงเหมาะมาก 

 107 “สวนสไตลชนบทอังกฤษ,”  http://www.umarin.com/board/index.php?  

topic=1737.0 (สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2559). 
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 เพ่ือปองกันไมใหฝูงสัตวเลี้ยงเขามาเหยียบย่ําหรือกัดกินพืชผักท่ีปลูกไว จึงมีการสราง

กําแพงหิน อิฐกอโชวแนว รั้วไมเตี้ยๆ รั้วเหล็กหรือรั้วลวดหนามท่ีข้ึนสนิม ซ่ึงเปนเอกลักษณของสวน

ชนบทอังกฤษไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ จะนิยมปลูกซุมไมเลื้อยหรือไมเถา อาจเปนซุมไมเลื้อยท่ีอยู

ตรงทางเขาหนาบาน หรือปลูกตนไมใหเกาะแนบไปตามแนวผนัง กําแพง หรือแนวรั้วก็ได นอกจากจะ

ใชเปนสวนตอนรับบริเวณทางเขาสวนไดเปนอยางดีแลว ไมเลื้อยไมเถาท่ีเกาะเลื้อยไปบนกําแพงยังชวย

ใหสวนดูไมกระดางจนเกินไป มีความเปนธรรมชาติและเรียบงายอยูในตัว 

 สําหรับทางเดินในสวนชนบทอังกฤษเปนสวนธรรมชาติ จะเปนทางเดินท่ีมีรูปรางอิสระ

และมีสัดสวนเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีและการใชงาน วัสดุท่ีใชสรางพ้ืนจะเนนความเปนธรรมชาติ เชน 

แผนหินธรรมชาติ อิฐ กรวด หรือดินอัดแนน 

 ลักษณะเฉพาะอีกอยางของสวนอังกฤษ คือแปลงไมดอกพันธุผสมท่ีปลอยใหข้ึนรวมกัน

อยางเปนธรรมชาติ ไมมีขอบแปลง ไมตองตัดแตง เลือกชนิดตนไมท่ีใหดอก และใบมีรูปทรงและสีสัน

แตกตางกัน ดูสนุกสนาน นาสนใจ  สวนของประดับตกแตงสวน โดยท่ัวไปของตกแตงสวนชวยเพ่ิม

จุดเดนและสรางความนาสนใจใหสวน เชน อางน้ํานก นาฬิกาแดด ภาชนะสังกะสีเคลือบ  

 

                    

ภาพท่ี 2.22 สวนแบบเมืองชนบทอังกฤษ, https://bethtrissel.wordpress.com/2011/01/16/ 

what-can-kill-can-cure/english-cottage-garden/ (สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2559). 

 

 2.13.2 ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม: ทุงหญาในฝน   

 ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม ตั้งอยูท่ีอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยูหางจากท่ีวาการ

อําเภอสวนผึ้งประมาณ 9 กิโลเมตร บริหารงานโดยพลกฤษณ สุขเกษม ประธานกรรมการบริหาร  ซี

เนอรี่ วินเทจ ฟารม  จากความคิดท่ีตองการทําสถานท่ีพักผอนสวนตัวและรองรับเหลาเพ่ือนฝูง เพราะ

ประทับใจอากาศของสวนผึ้ง จนเม่ือกระแสตอบรับเพ่ิมทวีข้ึน เพราะใครๆ ตางอยากมาเยือน ท่ีสุดก็มี

การทําท่ีพักกันจริงจัง โดยมีบานพักอยูเพียง 10 หลัง เพ่ือย้ําจุดขาย พักผอนแบบสวนตัว และมีการกฎ

เหล็กในการกอสรางท่ีวา “หามฆาสัตว หามตัดตนไม”  
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 จุดเดนของ เดอะ ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม คือ ฟารมแกะทามกลางทุงหญาสีเขียว 

เนื่องจากผูสรางไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองชนบทของประเทศอังกฤษ และมีการสรางบรรยากาศของ

สวนแบบอังกฤษชนบท นอกจากนี้ นักทองเท่ียวสามารถใหอาหารแกะ  ชิมไอศกรีมนมแกะ ถายรูปกับ

สิ่งกอสรางตางๆ นอกจากนี้ยังมีรานอาหาร และรานขายของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับแกะ เครื่องเลนตางๆ 

เชน ยิงเปา ข่ีมา นั่งรถรางชมรอบฟารม  

        

ภาพท่ี 2.23 บรรยากาศของซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม สวนผึ้ง, http://topicstock.pantip.com/blue 

planet/topicstock/2010/11/E9893022/E9893022.html (สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2559). 

 

 2.13.3 บริบทของสวนผ้ึง 

 สวนผึ้งเปนอําเภอสุดเขตแดนราชบุรีติดสันเขาตะนาวศรี สุดแดนแผนดินไทย 

ทางดานตะวันตกอีกดวยเดิมทีนั้น สวนผึ้งข้ึนกับอําเภอจอมบึง ในป พ.ศ. 2525 ไดแยกตัวและยก

ฐานะข้ึนมาเปนอําเภอสวนผึ้งจนถึงปจจุบัน โดยภูมิประเทศ ของสวนผึ้งนั้นขนาบดวยเทือกเขาตะนาว

ศรีเปนพรมแดนตะวันตกมีท้ัง ปาเขา น้ําตก ธารน้ําภาชี แมจะตื้นน้ําไหลเชี่ยวแตก็เปนลําธารท่ียาวไกล 

หลอเลี้ยงชีวิตคน ตนไม และสัตวในท่ีแหงนี้ ในแนวปาลึกชนชายแดนระหวางไทยกับพมานั้น มีตนไม

ใหญขนาดใหญหลายคนโอบ ตนไมนี้บรรดาหมูผึ้งและม้ิมมาทํารวงรังขนาดใหญมาก ตนหนึ่งๆ อาจมี

ถึงกวา 200 รัง และบางรังอาจกวางเปนเมตร  ชาวบานซ่ึงสวนใหญเปนชาวกะเหรี่ยง จะอาศัยการตีรัง

ผึ้งมายังชีพ ตนไมแหงรังผึ้งนี้ชาวบานกะเหรี่ยง เรียกวา "ไหมซาเลียง" ชาวบานไทยเรียกวา "ตนชวน

ผึ้งหรือยวนผึ้ง" ซ่ึงเปนท่ีมาของชื่ออําเภอสวนผึ้ง 

 กอนหนาท่ีสวนผึ้งจะกลายมาเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงนั้น สวนผึ้งเคยเปน

เหมืองแรดีบุกมากอนกลาวคือ หลังจากคนพบวาสวนผึ้งมีสายแรดีบุกจากการสํารวจทางธรณีวิทยา

ในชวงรัชกาลท่ี 5 ทําใหมีท้ังขุนนางของไทยและชาวตางชาติเขามาทํากิจการเหมืองแรกันมากมาย โดย

มีชาวจีนโพนทะเลเปนแรงงานสําคัญ จนกระท่ังกิจการซบเซาไปและหยุดชะงักไปหลังจากเกิด



81 

 

สงครามโลกครั้งท่ี 1 ตอมาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 กิจการเหมืองแรท่ีสวนผึ้งถูกฟนฟูกลับข้ึนมาใหม

อีกครั้ง เพราะดีบุกท่ีกาญจนบุรีเริ่มนอยลงจึงตองกลับมาขุดกันท่ีสวนผึ้ง โดยมีการสรางเหมืองแรท่ี

ทันสมัยกวาเดิม พรอมสรางถนนจากอําเภอจอมบึงไปยังสวนผึ้ง 30 กิโลเมตร และสรางสะพานขาม

แมน้ําภาชีเพ่ือใหการเดินทางสะดวกมากข้ึน แตเดิมสวนผึ้งเปนตําบลหนึ่งในอําเภอจอมบึง มีพ้ืนท่ี

กวาง ทุรกันดาร เต็มไปดวยปาเขา การคมนาคมไมสะดวก ประชากรสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสาย

กะเหรี่ยง การดูแลเปนไปคอนขางยากลําบาก รัฐบาลจึงไดจัดสงหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ีท่ี 70 กรป.

กลาง บก.ทหารสูงสุด ประกอบดวยทหาร 3 เหลาทํา และขาราชการพลเรือน ซ่ึงเปนผูแทนของ

กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ เขามาพัฒนาพ้ืนท่ี และไดรับอนุมัติใหตั้งเปนก่ิงอําเภอสวนผึ้งเม่ือวันท่ี 21 

ตุลาคม พ.ศ. 2517 และตอมาไดยกฐานะเปนอําเภอสวนผึ้งเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2526107

108   

 ใน พ.ศ.2522-2528 ถือเปนยุคทองของเหมืองแรดีบุกของสวนผึ้ง ซ่ึงมีรวมกัน

ถึง 49 เหมือง ทําใหเกิดชุมชนโดยรอบเหมืองแรข้ึนมา เกิดตลาด สถานีอนามัย รานคา มีการสราง

โรงเรียนสินแรสยาม และโรงเรียนรุจิพัฒน เพ่ือใหลูกหลานไดมีโอกาสเรียนหนังสือ มีแมกระท่ังบาร

และบอน คาท่ีดินก็เริ่มสูงข้ึน ตอมาราคาดีบุกตกต่ําลงเรื่อยๆ ในท่ีสุดรัฐบาลไดยกเลิกสัมปทานเหมือง

แรในสวนผึ้งในป พ.ศ.2534 ผูคนบางสวนอพยพไปอยูท่ีอ่ืน สวนผึ้งก็เงียบเหงาลง แตก็ยังคงมีการคา

ขายท่ีชายแดนอยูบาง108

109  

 เม่ือมาถึงยุคท่ีเศรษฐกิจไทยเฟองฟูราวกับฟองสบูชวง พ.ศ. 2530 – 2538  

ผนวกกับการท่ีสวนผึ้งมีธรรมชาติท่ีงดงาม อากาศยังบริสุทธิ์  อยูใกลกรุงเทพฯ ใชเวลาเดินทางไมเกิน 

3 ชั่วโมง มีท่ีทองเท่ียวหลากหลาย เหลาบรรดานายทุนจากกรุงเทพฯ ก็พากันมาซ้ือท่ีดินมาสรางรี

สอรตและรานอาหารมากมายเรียงรายตามสองขางถนน นับจากอําเภอจอมบึงเรื่อยมาจนสุดแดนสวน

ผึ้ง109

110   จากขอมูลของประชาชาติธุรกิจพบวา  โซนท่ีมีการลงทุนหนาแนนอยูแถวถนนหลวงหมายเลข 

4065 และ 4019 ซ่ึงเปนแหลงรวมของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางสูงจากนักทองเท่ียวท้ัง

ชาวไทยและชาวตางชาติ เชน  เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟารม, สวิสวัลเลย ฮิพ รีสอรท, ตลาดน้ํา สวน

ผึ้ง เวเนโต, นิวแลนด, เดอะ บันยันลีฟรีสอรท และอัลปากา ฮิลล ฟารมอัลปากาแหงแรกของประเทศ

ไทย เปนตน พบวาการลงทุนธุรกิจรีสอรต สวนใหญเปนกลุมทุนจากกรุงเทพฯ ปจจุบันมีรีสอรตประ

 108 “อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี,” http://amphoe.com/menu.php/am=527& 

pv=49&mid=1. (สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2559). 

 109 พิณวิตร, “สวนผึ้งครั้งยังเปนเหมืองแร,” http://www.chillpainai.com/scoop/ 

426 (สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2559). 

 110 “ประวัติอําเภอสวนผึ้ง”, http://suanphueng.sadoodta.com  (สืบคนเม่ือวันท่ี 

12 มีนาคม 2559). 
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มาณ 150 แหง มูลคาการลงทุนประมาณ 1,500 ลานบาท มีหองพักไมต่ํากวา 2,000 หอง    สวนใหญ

เปนรีสอรตขนาดกลางและเล็ก ขนาดหองพัก 15-20 หอง 

 นักทองเท่ียวท่ีมาเยือนสวนผึ้งสวนใหญเปนคนไทยประมาณรอยละ 95 สวน

ชาวตางชาติท่ีมาเท่ียวรอยละ 5 สวนใหญเปนนักทองเท่ียวจากญี่ปุนท่ีชื่นชอบธรรมชาติ กรมการ

ทองเท่ียวรายงานวา ในป พ.ศ. 2557 มีนักทองเท่ียวท้ังไทยและตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวสวนผึ้ง 

ประมาณ 1.3 ลานคน สรางรายในพ้ืนท่ีประมาณ 1,800 ลานบาท 

 

2.15 สรุป 

 

 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป สวนแรกกลาวถึงนิยามความหมาย 

ความสําคัญของธีมพารค  และพัฒนาการธีมพารคในประเทศไทย สวนท่ีสอง นําเสนอขอมูลเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีธีมพารคแนวยุโรปท่ีทําการศึกษาจํานวน 5 แหง  Palio เขาใหญ The Venezia  หัวหิน 

Santorini Park ชะอํา The MIMOSA พัทยา  Scenery Vintage Farm สวนผึ้ง  ขอมูลเก่ียวกับเมือง

ตนแบบของธีมพารค และขอมูลเก่ียวกับผูสรางธีมพารค ในการวิจัย พบวา ธีมพารคในประเทศไทยมี

พัฒนาการจากการเปนสวนสนุกท่ีเนนเครื่องเลนเพ่ือความสนุกสนาน  ในเวลาตอมาเพราะความสําเร็จ

ของธีมพารคตนตํารับของโลกอยาง Walt Disney ท่ีประสบความสําเร็จอยางมากก็สงผลใหมีการปรับ

รูปแบบของสวนสนุกไปเปนธีมพารค แตดวยเหตุผลท่ีตองใชงบประมาณสูง จะเห็นวาธีมพารคแนว

ยุโรปในประเทศไทยไมไดมีจุดเนนอยู ท่ีสวนสนุก แตจุดเนนคือ การประกอบสรางสถานท่ีและ

บรรยากาศใหนักทองเท่ียวสามารถถายรูปไดทุกมุม  

 สําหรับประเด็นเรื่องความสําเร็จของธีมพารคในประเทศไทยนั้น จากการสํารวจขอมูล

เก่ียวกับธีมพารคในประเทศไทยพบวา สวนใหญแหลงทองเท่ียวธีมพารคถูกสรางในรูปแบบของเมืองใน

ทวีปยุโรป เชน อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ กรีซ ฮอลแลนด  และรูปแบบเมืองอ่ืนๆ เชน  ญี่ปุน จีน โมร็อค

โค โดยธีมพารคหลายแหงประสบความสําเร็จ เปนท่ีนิยมและมีชื่อเสียง มีนักทองเท่ียวเดินทางไปเท่ียว

อยางตอเนื่องทุกวัน แตบางแหงกลับมีนักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมชมนอยมาก  ดังนั้น “สถานท่ีตั้งธีม

พารค” จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะชวยดึงนักทองเท่ียวใหมาเยี่ยมชมธีมพารคท่ีสรางข้ึนได กลาวคือ ธีม

พารคตองตั้งอยูในทําเลท่ีดี อยูไมไกลจากแหลงทองเท่ียวหลัก และเปนท่ีจดจําไดงาย ดังนั้นจะ

พบวาธีมพารคท่ีประสบความสําเร็จจะตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวหลัก หมายถึง เปนพ้ืนท่ีท่ีมี

ความพรอมท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว เชน หัวหิน ชะอํา 

พัทยา เขาใหญ  

 นอกจากนี้แลว รูปแบบหรือเรื่องราวของธีมพารคแตละแหงตองมีความนาสนใจ มีความ

โดดเดน มีความแปลกและแตกตาง และตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ดังท่ีกลาวไว
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ในบทนําวา นักทองเท่ียวยุคปจจุบันตกอยูภายใตอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน แหลงทองเท่ียวจึงถูก

ใหความหมายมากกวาเปนท่ีเท่ียว แตกลับกลายเปนสิ่งบงชี้อัตลักษณหรือตัวตนของนักทองเท่ียววา

เปนคนทันสมัย  ดังนั้นจะเห็นวา ธีมพารคแนวยุโรปท่ีสรางข้ึนในแหลงทองเท่ียวหลักสามารถ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวในจุดนี้ไดผานการทํากิจกรรมตางๆ และมีสื่อสังคมออนไลน

เปนเครื่องมือในการสื่อสารออกไปใหสังคมภายนอกไดรับรูวาตนเองเปนอยางไร จึงกลายเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 
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บทที ่3 

ปฏิสัมพันธของนักทองเทีย่วกับธมีพารคแนวยุโรป 

 

 ในบทนี้จะทําการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป และทํา

การอธิบายผานโดยใชแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุในมุมมองของ Danial Miller ท่ีศึกษาความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน และจะทําความเขาใจผานปฏิสัมพันธรูปแบบตางๆ ซ่ึงในงานวิจัย

นี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 5 แหง ไดแก ปาลิโอ 

(เขาใหญ) มิโมซา (พัทยา) ซานโตรินี่ (ชะอํา) เดอะ เวเนเซีย (หัวหิน) และ เดอะ ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม 

(สวนผึ้ง) ผานกิจกรรมการบริโภค 5 รูปแบบ ประกอบดวย การเท่ียวชมอาคารสถานท่ี การแสดง 

รวมถึงการเลนเครื่องเลนในธีมพารค (ชม) การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชิม) การซ้ือของ (ช็

อป) การถายภาพ (แชะ) และการโพสตลงในสื่อสังคมออนไลน (แชร) ของนักทองเท่ียว 

 ขอมูลท่ีนํามาศึกษาไดมาจากการเก็บขอมูลภาคสนามจากธีมพารคแนวยุโรป 5 แหง โดย

ใชการสัมภาษณเชิงสํารวจกับกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยตามเกณฑความหลากหลายทางดานเพศและ

อาย ุจํานวน 215 คน เพ่ือทราบถึงขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการทองเท่ียว ปฏิสัมพันธ 5 

รูปแบบ และความคิดเห็นของนักทองเท่ียว เพ่ือนําไปสูการเขาใจเรื่องการรับรูและความเขาใจของ

นักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป โดยมีผลการศึกษาดังนี้ คือ 
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3.1 ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียว 

 

  ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามท้ัง 5 แหง 

จํานวนท้ังหมด 215 คน สรุปไดดังนี้ 

 

 3.1.1 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานเพศ 

 

ตารางท่ี 3.1 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียวดานเพศ 

ธีมพารค   

เพศ 

รวม ชาย 

(รอยละ) 

หญิง 

(รอยละ) 

Palio 
21  

(42.00) 

29  

(58.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
18  

(45.00) 

22  

(55.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
19  

(47.50) 

21  

(52.50) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
16  

(45.71) 

19  

(55.89) 

35 

(100.00) 

Scenery 
18 

(36.00) 

32 

(64.00) 

50 

(100.00) 

รวม 

92 

(42.79) 

123 

(57.21) 

215 

(100.00) 

 

 จากขอมูลจากตารางดังกลาวพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในธีมพารคท้ัง 5 แหง เปน

เพศหญิงมากกวาเพศชายทุกแหง สันนิษฐานไดวา นักทองเท่ียวเพศหญิงมีความสนใจในแหลง

ทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปมากกวาเพศชาย ซ่ึงมีความเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีตอบสนองความ

ตองการของนักทองเท่ียวผูหญิงมากกวาผูชาย เชน การถายรูป การจับจายซ้ือของ 
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 3.1.2 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานอายุ 

 

ตารางท่ี 3.2 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานอายุ 

ธีมพารค 

อายุ 

รวม 61 ป 

ขึ้นไป 
51-60 ป 41-50 ป 31-40 ป 21-30 ป 11-20 ป 

ตํ่ากวา 

10 ป 

Palio 
5 

(10.00) 

6 

(12.00) 

10 

(20.00) 

14 

(28.00) 

11 

(22.00) 

4 

(8.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
4 

(10.00) 

5 

(12.50) 

10 

(25.00) 

9 

(22.50) 

12 

(30.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
0 

(0.00) 

2 

(5.00) 

7 

(17.50) 

9 

(22.5) 

11 

(27.50) 

11 

(27.50) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

12 

(34.28) 

10 

(28.57) 

7 

(20.00) 

6 

(17.14) 

0 

(0.00) 

35 

(100.00) 

Scenery 
4 

(8.00) 

7 

(14.00) 

6 

(12.00) 

9 

(18) 

13 

(26.00) 

11 

(22.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
13 

(6.04) 

20 

(9.30) 

45 

(20.9) 

51 

(23.72) 

54 

(25.11) 

32 

(14.88) 

0 

(0.00) 

215 

(100.00) 

 

 จากตารางพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไปเท่ียวปาลิโอ สวนใหญเปนกลุมอายุ 31-40 ป 

สวนท่ีเวเนเซีย ซานโตรินี่ และซีเนอรี่ สวนใหญอายุ 21-30 ป และมิโมซานักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียว สวน

ใหญอายุ 41-50 ป  และผลรวมของนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหง สวนใหญอยูในกลุมอายุ

ระหวาง 21 -30 ป คือ 54 คน คิดเปนรอยละ 25.11 และเปนท่ีนาสังเกตวาซานโตรินี่นั้นเปนท่ีนิยม

ของกลุมวัยรุน   

 ขอสังเกตท่ีนาสนใจหากพิจารณาจากตาราง พบวา นักทองเท่ียว 3 กลุมอายุมีสัดสวนท่ี

ใกลเคียงกัน ไดแก กลุมอายุ 21-30 ป จํานวน 54 คน กลุมอายุ 31-40 ป จํานวน 51 คน และกลุม

อายุ 41-50 ป จํานวน 45 คน สะทอนใหเห็นวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคสวนใหญอยูในวัยเรียน

ตอเนื่องวัยทํางานชวงตน ภาระงานอาจจะยังไมมาก จึงมีเวลาเท่ียวไดบอย แตรายไดอาจจะยังไมมาก  

จึงเลือกเดินทางมายังแหลงทองเท่ียวท่ีไมไกลจากท่ีอยูอาศัยและเดินทางไดอยางสะดวกสบาย แมจะ

พบวาวัยสูงอายุและวัยเด็กก็มาเท่ียวดวยเชนกันแตมีสัดสวนท่ีนอยกวาวัยอ่ืน แตก็สะทอนใหเห็นวาธีม

พารคเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถมาเท่ียวกันไดทุกเพศทุกวัย 
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 3.1.3 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานอาชีพ 

 

ตารางท่ี 3.3  ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานอาชีพ 

ธีมพารค 

อาชีพ 

รวม ขาราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ

สวนตัว 
เอกชน รับจาง 

นักเรียน/

นักศึกษา 
อ่ืนๆ 

Palio 
10 

(20.00) 

13 

(26.00) 

12 

(24.00) 

5 

(10.00) 

8 

(16.00) 

2 

(4.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
8 

(20.00) 

11 

(27.50) 

8 

(20.00) 

3 

(7.50) 

10 

(25.00) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
7 

(17.50) 

10 

(25.00) 

8 

(20.00) 

4 

(10.00) 

11 

(27.50) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
5 

(14.28) 

9 

(25.71) 

12 

(34.28) 

3 

(8.57) 

6 

(17.14) 

0 

(0.00) 

35 

(100.00) 

Scenery 
10 

(20.00) 

12 

(24.00) 

13 

(26.00) 

4 

(8.00) 

9 

(18.00) 

2 

(4.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
40 

(18.60) 

55 

(25.58) 

53 

(24.65) 

19 

(8.83) 

44 

(20.46) 

4 

(1.86) 

215 

(100.00) 

 

 จากตารางแสดงขอมูลเก่ียวกับอาชีพของนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญ

ท่ีมาเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหง แตกตางกัน ท้ังนี้นาจะเปนเพราะลักษณะของธีมพารคแตแหงอาจจะ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวแตกตางกันไป พบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวปาลิโอ และเวเน

เซีย สวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว  สําหรับมิโมซาและซีเนอรี่ นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวสวนใหญทํางาน

บริษัทเอกชน นิยมแหลงทองเท่ียวท่ี ใหความรูสึกไดพักผอนมีความสวยงาม และมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกครบครันสําหรับซานโตรินี่เปนท่ีนิยมของนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากการมีบรรยากาศท่ี

สดใส สบายๆ มีรานขายเสื้อผาสําหรับวัยรุนมากมาย และมีสวนน้ํา Santorini Water Park ซ่ึงเปนท่ี

ชื่นชอบของวัยรุนอยูในบริเวณเดียวกันดวย 
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 3.1.4 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานการศึกษา  

 

ตารางท่ี 3.4 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานระดับการศึกษา 

ธีมพารค 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปเอก. ปโท. ปตรี. ปวส. ปวช./ม.6 ม.ตน ประถม 

Palio 
1 

(2.00) 

2 

(4.00) 

25 

(50.00) 

11 

(22.00) 

9 

(18.00) 

1 

(2.00) 

1 

(2.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
0 

(0.00) 

1 

(2.50) 

21 

(52.50) 

10 

(25.00) 

7 

(17.5) 

0 

(2.00) 

1 

(2.50) 

40 

(100.00) 

Santorini 
0 

(0.00) 

3 

(7.50) 

24 

(60.00) 

8 

(20.00) 

5 

(12.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

20 

(50.00) 

9 

(22.50) 

6 

(15.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

35 

(100.00) 

Scenery 
0 

(0.00) 

1 

(2.85) 

22 

(62.85) 

14 

(40.00) 

12 

(34.28) 

1 

(2.85) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
1 

(0.46) 

7 

(3.25) 

112 

(52.09) 

52 

(24.18) 

39 

(18.13) 

2 

(0.93) 

2 

(0.93) 

215 

(100.00) 

 

 จากตารางแสดงขอมูลของนักทองเท่ียวดานการศึกษาพบวา นักทองเท่ียว

ท่ีมาเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหง สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 

52.09 รองลงมาคือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง คิดเปนรอยละ 24.18 สะทอนใหเห็นวา นักทองเท่ียว

สวนใหญมีความรูในระดับท่ีจะสามารถเขาใจความหมายของแหลงทองเท่ียว เปนกลุมท่ีเขาถึงขอมูล

ดานการทองเท่ียวไดงาย  
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 3.1.5 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานรายไดตอเดือน   

 

ตารางท่ี 3.5 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานรายไดตอเดือน 

ธีมพารค 

รายไดตอเดือน 

รวม 40,000 

บาท  

ขึ้นไป 

30,001-

40,000  

บาท 

20,001-

30,000 

บาท 

10,001-

20,000 

บาท 

ตํ่ากวา 

10,000 

บาท 

Palio 
9 

(18.00) 

10 

(20.00) 

15 

(30.00) 

11 

(22.00) 

5 

(10.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
7 

(17.5) 

8 

(20.00) 

12 

(30.00) 

9 

(22.50) 

4 

(10.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
9 

(22.50) 

9 

(22.50) 

4 

(10.00) 

13 

(32.50) 

5 

(12.50) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
5 

(14.28) 

9 

(25.71) 

12 

(34.28) 

6 

(17.14) 

3 

(8.57) 

35 

(100.00) 

Scenery 
7 

(14.00) 

15 

(30.00) 

17 

(34.00) 

7 

(14.00) 

4 

(8.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
37 

(17.20) 

51 

(23.72) 

60 

(27.90) 

46 

(21.39) 

21 

(9.76) 

215 

(100.00) 

 

 จากตารางขอมูลดานรายไดตอเดือนของนักทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีม

พารคแนวยุโรปสวนใหญ มีรายไดประมาณ 20,001-30,000 บาทตอเดือน ซ่ึงบงชี้ใหเห็นวา 

นักทองเท่ียวมีเศรษฐานะปานกลางคอนไปทางสูง  มีความพิถีพิถันในการทองเท่ียวในระดับหนึ่ง และ

ชอบความสะดวกสบาย ยกเวนซานโตรินี่ท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญมีรายได 10,001-20,000 บาทตอ

เดือน เม่ือนําขอมูลดานอาชีพมาพิจารณาประกอบจะพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญอยูในวัยเรียนและ

วัยทํางานตอนตน 
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 3.1.6 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานท่ีอยูอาศัย 

 

ตารางท่ี 3.6 ขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว ดานท่ีอยูอาศัย 

ธีมพารค 
ท่ีอยูอาศัย 

รวม 
กทม กลาง ตะวันออก ใต ตอน/ เหนือ 

Palio 
16 

(32.00) 

10 

(20.00) 

11 

(22.00) 

3 

(6.00) 

10  

(20.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
15 

(37.50) 

8 

(20.00) 

0 

(0.00) 

13 

(32.50) 

4 

(10.00) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
17 

(42.50) 

8 

(20.00) 

0 

(0.00) 

13 

(32.50) 

0 

(0.00) 

2 

(5.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
8 

(22.85) 

12 

(34.28) 

15 

(42.85) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

35 

(100.00) 

Scenery 
11 

(22.00) 

16 

(32.00) 

7 

(14.00) 

0 

(0.00) 

10 

(20.00) 

6 

(12.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
67 

(31.16) 

54 

(25.11) 

33 

(15.34) 

29 

(13.48) 

24 

(11.16) 

8 

(3.72) 

215 

(100.00) 

 

 จากตารางพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง 

และภาคตะวันออกตามลําดับ  ท้ั งนี้ เปนเพราะ แหลงทองเ ท่ียวธีมพารคไม ไดอยูห างจาก

กรุงเทพมหานครมากนัก ใชเวลาในการเดินทางไมนาน และเปนท่ีนาสังเกตวา นักทองเท่ียวจากจังหวัด

ใกลเคียงท่ีตั้งของธีมพารคก็เลือกมาเท่ียวดวยเชนกัน  

 ขอมูลสวนบุคคลจากนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง ดานเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได 

และท่ีอยูอาศัย ทําใหเห็นแนวโนมของกลุมนักทองเท่ียวท่ีนิยมมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธีมพารคท่ี

จําลองรูปแบบจากเมืองในยุโรปวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนผูหญิง กลุมอายุท่ีไปเท่ียวกันมากท่ีสุดคือ 

ระหวาง 21-30 ป นักทองเท่ียวสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สวนใหญมีรายไดประมาณ 20,001-30,000 บาทตอเดือน และสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยอยู ใน

กรุงเทพมหานคร   
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3.2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

 

  3.2.1 วัตถุประสงคของการมาเท่ียวธีมพารค 

 นักวิชาการทางดานทองเท่ียวไดใหคําอธิบายไววา การท่ีนักทองเท่ียวเลือกเดินทาง

ทองเท่ียวไปยังจุดหมายปลายทางหนึ่งๆ นั้น มาจากแรงจูงใจ (motivation)  ซ่ึงหมายถึง “แรงขับ

ทางดานรางกายและจิตใจท่ีกระตุนใหนักทองเท่ียวเลือกท่ีจะไปเท่ียวหรือซ้ือ/ใชสินคาและบริการ 

อยางใดอยางหนึ่ง” 111 ซ่ึงแรงจูงใจนั้นมีอยูหลายอยาง และมีการศึกษากันอยูหลายทฤษฎี  เชน 

แนวคิดแรงจูงใจของนักทองเท่ียวของ John Swarbrooke112 ซ่ึงไดจําแนกแรงจูงใจของนักทองเท่ียว

ออกเปน 6 ชนิด ไดแก 

 1.แรงจูงใจทางดานสรีระหรือทางกายภาพ (physical) หมายถึง ความตองการท่ี

จะพักผอนหยอนใจจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน เพ่ือหลีกหนีจากสภาพแวดลอมท่ีซํ้าซาก

จําเจ 

 2.แรงจูงใจดานวัฒนธรรม (cultural) คือ ความตองการท่ีจะสัมผัสวัฒนธรรมท่ี

แปลกใหม ทําใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวไปชมบานชมเมือง เพ่ือท่ีจะไดเห็นสถาปตยกรรมรวมถึงวิถี

ชีวิตแปลกๆ ใหมๆ และไดมีสวนรวมในการกิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้นๆ  

 3.แรงจูงใจดานอารมณ (emotional) ซ่ึงนักทองเท่ียวแตละกลุมแตคนมีความ

หลากหลาย บางคนตองการทองเท่ียวเพ่ือรําลึกหรือถวิลหาอดีตท่ีผานมา บางคนตองการบรรยากาศท่ี

โรแมนติก บางคนอยากพบเจอความตื่นเตนผจญภัย และบางคนอาจตองการความสงบทางจิตใจ 

 4.แรงจูงใจดานสถานภาพ (status) เปนแรงจูงใจใหทองเท่ียวเพ่ือตองการจะ

บอกใหคนอ่ืนทราบวาเปนคนทันสมัยนําแฟชั่น เปนคนท่ีประสบความสําเร็จทางสังคมในระดับหนึ่ง  

 5.แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง (personal development) เปนแรงจูงใจให

ทองเท่ียวเพ่ือหาความรูใหมๆ และทักษะใหมๆ ใหกับตนเอง 

 6.แรงจูงใจสวนบุคคล (personal) เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผลสวนตัวของแต

ละบุคคล เชน เยี่ยมญาติ มิตรเพ่ือนฝูง รักษาสุขภาพ พาคนอ่ืนไปเท่ียว  

 นอกจากนี้ Swarbrooke ไดกลาวถึงแรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวสวน

สนุกดวยวา “อาจจะไมไดเดินทางไปเพ่ือแสวงหาความตื่นเตนเทานั้น บางคนอาจจะเดินทางไปเพ่ือให

 111 H.W. Berkman, et al, Consumer Behavior, (Illinois: NTC Business Book, 

1996), 298. 

 112 John Swarbrooke and Susan Homer, Consumer Behavior in Tourism, 

Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999), 54. 
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ตนเองมีหนามีตาทางสังคมก็ได” ซ่ึงการท่ีนักทองเท่ียวมีแรงจูงใจตางกันก็จะทําใหมีพฤติกรรมท่ี

แตกตางกัน เชน นักทองเท่ียวท่ีตองการความตื่นเตนก็จะสนุกไปกับการเลนเครื่องเลนตางๆ ในขณะท่ี

นักทองเท่ียวท่ีตองการความมีหนามีตาทางสังคมจะสนใจถายรูปกับสถานท่ีตางๆ ในสวนสนุกเพ่ือนําไป

อวดญาติมิตรเพ่ือนฝูงวาตนเองไดมีโอกาสมาเท่ียวแลว 112

113 

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในพ้ืนท่ีวิจัยท่ีเปนธีมพารค

แนวยุโรปท้ัง 5 แหง ไดแก ปาลิโอ (เขาใหญ)  มิโมซา (พัทยา) ซานโตรีนี่ (ชะอํา) เวเนเซีย (หัวหิน) 

และ เดอะซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม (สวนผึ้ง) มีวัตถุประสงคในการมาเท่ียว ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.7 วัตถุประสงคในการมาเท่ียวธีมพารค 

ธีมพารค 

วัตถุประสงคในการมาเท่ียวธีมพารค 

รวม หาประสบการณ

แปลกใหม 

แวะเท่ียว/

พักผอน 
ซ้ือของ ถายรูป อ่ืนๆ 

Palio 
21 

(42.00) 

15 

(30.00) 

5 

(10.00) 

8 

(16.00) 

1 

(2.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
17 

(42.50) 

11 

(27.5) 

7 

(17.50) 

5 

(12.50) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
14 

(35.00) 

9 

(22.5) 

4 

(10.00) 

7 

(17.50) 

6 

(15.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
12 

(34.28) 

6 

(17.14) 

3 

(8.57) 

6 

(17.14) 

8 

(22.85) 

35 

(100.00) 

Scenery 
4 

(8.00) 

5 

(10.00) 

0 

(0.00) 

10 

(20.00) 

31 

(62.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
68 

(31.62) 

46 

(21.39) 

19 

(8.83) 

36 

(16.74) 

46 

(21.39) 

215 

(100.00) 

 

 จากตารางจะพบวา ในกรณีของปาลิโอ เขาใหญ นักทองเท่ียวชาวไทยมีวัตถุประสงคมา

เท่ียวปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตรินี่ และมิโมซา เพ่ือหาประสบการณแปลกใหมจากแหลงทองเท่ียวท่ีมี

ลักษณะโดดเดนมากท่ีสุด  สวนซีเนอรี่ วิเทจ ฟารม นักทองเท่ียวมาเท่ียวเพ่ือตองการจะเลี้ยงแกะ มา

ใหอาหารแกะ รองลงมาคือ การแวะมาเท่ียว พักผอน ซ้ือของ และถายรูป ตามลําดับ 

 113 สุวีรณัสญ โสภณศิริ, การวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเท่ียว: กาวแรกสูการเปนผู

บริหารธุรกิจทองเท่ียวอยางมืออาชีพ, (กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554), 100. 

                                           



93 

 

 นอกจากนี้ ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณทําใหสามารถอธิบายรายละเอียด

ของวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเท่ียวยังธีมพารคท้ัง 5 แหงไดดังนี้  

 3.2.1.1  แสวงหาและแบงปนประสบการณ 

  Urry กลาวไวในงานเขียนเรื่อง Tourist Gaze ไววา ปจจุบันนักทองเท่ียว

ตกอยูภายใตอิทธิพลของ “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนประสบการณ” หรือ Experience Economy114 

กลาวคือ นักทองเท่ียวกลุมนี้จะมองวา “การทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตางๆ ไมใชเปนเพียงการพักผอน

หยอนใจแบบธรรมดาๆ เทานั้น แตตองการนําสิ่งท่ีพบเจอมาเปนประสบการณสวนหนึ่งของชีวิตเพ่ือ

เก็บไวในความทรงจํา” 1 1 4

115  ดังนั้นจะพบวาแหลงทองเท่ียวในปจจุบันจึงไมไดเปนแคแหลงทองเท่ียว

ธรรมดาๆ ท่ีเท่ียวเสร็จแลวก็กลับบานและก็ลืมเลือนไปตามกาลเวลา แตตองมอบประสบการณให

นักทองเท่ียวไดประทับใจและจดจําไดดวย โดยมี “สื่อสังคมออนไลน”เปนเครื่องมือชวย 

  ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา  นักทองเท่ียวสวน

ใหญใหความหมายตอแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปวา เปนสถานท่ีท่ีสามารถสราง “ประสบการณ

ท่ีแปลกใหม”  แตกตางจากสถานท่ีหรือบรรยากาศท่ีพบเจออยางซํ้าซากจําเจในชีวิตประจําวัน โดย

การรับรูผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน  ดังนั้นเม่ือไดมาเท่ียวในสถานท่ีจริงแลวจึงรูสึก

ประทับใจในประสบการณแปลกใหมท่ีไดรับ ดังท่ีหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา  

มาเ ท่ียว ท่ีนี่ เพราะอยากหาท่ีเ ท่ียวแปลกๆ ใหมๆ ไม ซํ้าซากจําเจ 

นอกเหนือจากทะเล ภูเขา ท่ีเราชอบไปกัน เห็นจากเฟสบุคนานแลว ไม

ไดมาซักที วันนี้ไดมาแลวก็ขอถายรูปเอาไวเยอะๆ เอาไวดู เอาไวลงเฟสบุค 

ตึกเคาสวย วิวก็ดี”115

116 

 

 

 114 Experience Economy ถูกนําเสนอโดย Joseph B. Pine และ James H.Gilmore 

ในป ค.ศ.1998 ในฐานะแนวคิดทางเศรษฐศาสตรแหงอนาคต โดยเสนอวา ธุรกิจตองสรางสิ่งท่ีสามารถ

แปรเปลี่ยนเปนความทรงจําใหกับผูบริโภคได และความทรงจํานั้นเองจะกลายเปนสินคาในอีกรูปแบบ

หนึ่งท่ีเรียกวา “ประสบการณ”  

 115 John Urry, Tourist Gaze 3.0, (London: SAGE Publications, 2011), 122. 

 116 สัมภาษณผูหญิงวัย 34 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 24 

เมษายน 2559. 
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  สอดคลองกับความเห็นของหญิงสาวอีกคนหนึ่ง ท่ีรูสึกประทับใจใน

บรรยากาศ โดยเฉพาะสีสันของอาคารท่ีถายรูปออกมาแลวสวยงาม “มาเท่ียวท่ีนี่เปนครั้งแรกเลย รูสึก

ประทับใจกับบรรยากาศ สีสัน ของอาคาร ท่ีไมเคยเห็นมากอน ทําใหสนุกกับการถายรูป มีของใหซ้ือ มี

ขนมใหชิม แถมมีเครื่องเลนใหเลนดวย เปนสถานท่ีท่ีมาแลวไดลืมความวุนวายในชีวิตไดชั่วขณะนึง” 1 1 6

117

  สิ่งท่ีนาสนใจคือ ธีมพารคแนวยุโรปมีแรงดึงดูดใหผูคนท่ีอยูตางถ่ินตาง

วัฒนธรรมมาเท่ียวเพ่ือแสวงหาประสบการณใหมๆ เห็นไดจากความเห็นของนักศึกษาท่ีเดินทางมา

เท่ียวจากจังหวัดปตตานีกับกลุมเพ่ือนในชวงปดเทอม เลาวา “มาเท่ียวท่ีนี่เหมือนไดเปดโลกใหม 

เพราะแถวบานไมมีท่ีเท่ียวแบบนี้ และคงจะไมมีแนๆ” 1 1 7

118  ซ่ึงไมตางกับนักศึกษาท่ีเดินทางมาจาก

กรุงเทพฯ ท่ีเลาวา “อยากมาเลี้ยงแกะ ใหอาหารแกะ ถายรูปกับแกะ ก็เลยพากันมาท่ีนี่ อยากเปลี่ยน

บรรยากาศบาง อยูกรุงเทพฯ มีแตรถติด ตนไมก็ไมคอยจะมี อากาศก็รอน พอมาท่ีนี่รูสึกไดพักผอน”

118

119  

  นอกจากนี้ พบวา นักทองเท่ียวบางคนมีความตองการมีประสบการณได

สัมผัสวัฒนธรรมท่ีแปลกใหม  อยากเห็นสถาปตยกรรมรูปแบบใหมๆ รวมถึงวิถีชีวิตแปลกๆ ใหมๆ และ

ไดมีสวนรวมในการกิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้นๆ ในท่ีนี่หมายถึง ความสนใจในสถาปตยกรรมท่ีไมสามารถพบ

เจอไดในชีวิตประจําวัน โดยกลุมนักศึกษาชายและหญิงเลาวา 

เดินทางมาจาก จ.ลพบุรี มาเท่ียวเขาใหญ เปนครั้งแรกท่ีมาเท่ียวท่ีนี่กัน ดู

ในเน็ตมาวาถามาเขาใหญตองมาปาลิโอ เพราะตึกสวยไมเหมือนใคร พอมา

เห็นก็คิดวาสวยดี มีตึกทรงฝรั่งแปลกๆ สีแปลกๆ ตนไมแปลกๆ ไมเคยเห็น

มากอน แตท่ีโดดเดนท่ีสุดตองถายรูปแนๆ คือ ลานน้ําพุ กับหอนาฬิกา119

120 

 

 117 สัมภาษณผูหญิงวัย 29 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซานโตรินี่ ชะอํา, 18 

กุมภาพันธ 2559. 

 118 สัมภาษณนักศึกษาวัย 20 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซานโตรินี่ ชะอํา, 

18 กุมภาพันธ 2559. 

 119 สัมภาษณผูชายวัย 48 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 

23 มีนาคม 2559.  

 
120 สัมภาษณ นักศึกษาชายหญิง วัย 20 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา  จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ 

เขาใหญ, 24 เมษายน 2559.  
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  ในขณะท่ี สําหรับนักทองเท่ียวบางกลุมตองการมีประสบการณในสถานท่ี

ทองเท่ียวประเภทนี้ เพ่ือตองการจะบอกใหคนอ่ืนทราบวาเปนคนทันสมัย  ไมตกยุค เนื่องจากให

ความหมายตอสถานท่ีวาเปนเครื่องบงบอกถึง “ความทันสมัย” จึงตองการไดมาเท่ียวและทํากิจกรรม

ตางๆ ในสถานท่ีนี้ เพ่ือไดรับประสบการณตรงและแบงปนใหสังคมไดรับรูรับทราบตามมุมมองของ

ตนเอง เห็นไดจากคําสัมภาษณของหญิงสาววัยประมาณ  30 ป  ดังนี้  

มากันสองคนกับแฟน มาเท่ียวซานโตรินี่ตามกระแสในเฟส ชวงท่ีฮิตมากๆ 

จะมาหลายครั้งแลวแตก็ไมไดมา ไมรูจะตกเทรนดไปหรือยัง อยากถายรูป

กับผนังตึกท่ีตกแตงเปนรูปนารักๆ พอเขามาแลวมีท่ีใหถายรูปอีกเยอะเลย 

เชน ชิงชาสวรรค รูปปนสัตวประหลาดสีสันสวยดี ปลาหมึกยักษ รูปปน

ผูหญิงสองคนนั่งกอดคอกัน อันนี้ตองถายไวเลยไมง้ันเพ่ือนไมเชื่อวามาซาน

โตรินี่ แมแตในหองน้ําก็ถายรูปได ตอนแรกไมรูวาซานโตรินี่คืออะไร เปด

ในเน็ตดูเลยรูวาเปนเมืองชายทะเลของประเทศกรีซ เลยเขาใจวาทําไมตึก

เปนโทนฟาขาว ถาถายรูปเกงๆ บางมุมก็เอาไปหลอกเพ่ือนได120121  

 นอกจากนี้ พบวา ธีมพารคบางแหงไดพยายามหาการแสดงท่ีนาสนใจมา

สรางสีสันใหนักทองเท่ียวไดสนุกสนานเพลิดเพลินควบคูกับการเท่ียวชมสถานท่ี ดังเชน ท่ีมิโมซา 

พัทยา ไดจัดใหมีการแสดงในรูปแบบคาบาเรต ซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวหลายคนสนใจและใหความชื่น

ชอบ จะเห็นไดจากขอมูลดังนี้ 

มาจากจังหวัดนนทกับแฟน แวะมาท่ีนี่เพราะ แฟนอยากดูนางโชวแบบอัล

คาซา ไมเคยดูมากอน เพ่ิงไดดูไปเม่ือรอบหาโมง รูสึกสนุกดี หัวเราะกะเคา

ไปตลอดเวลา นักแสดงเอ็นเทอรเทนคนดูเกงมาก โชวก็อลังการดี แตงตัว

สวย มีหลายชุด ทําใหรูสึกคุมคาไมเสียดายคาตั๋ว 250 บาทเลย121

122  

  นอกจากนี้พบวา นักทองเท่ียวบางกลุมตองการใชประสบการณท่ีเคยมีใน

รูปแบบใหม โดยท่ีพวกเขาเคยมีประสบการณมาเท่ียวในสถานท่ีนี้แลวเกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิด

ความประทับใจในประสบการณท่ีไดรับ จึงตองการใชประสบการณอีกครั้งในรูปแบบใหมตาม

 
121 สัมภาษณ ผูหญิงวัย 31 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซานโตรินี่ ชะอํา,   

18 กุมภาพันธ 2559.  

 122 สัมภาษณ ผูชายวัย 30 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา,      

30 มีนาคม 2559.  
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วัตถุประสงคท่ีเปลี่ยนไป เชน กอนหนานี้มาเท่ียว แตคราวนี้มาถายรูปเตรียมกอนแตงงาน หรือ pre – 

wedding เนื่องจากประสบการณท่ีไดรับตอนมาเท่ียวตรงกับความตองการพอดีคือ การท่ีมิโมซา มี

คอนเซ็ปหลักในการเปนเมืองแหงความรัก ซ่ึงมีการตกแตงบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเขากันกับคอน

เซ็ปเปนอยางดี 

บานอยูพัทยา เคยเท่ียวมามิโมซาหลายครั้งแลว มาถายรูปเลนกัน ชอบ

รูปแบบอาคารท่ีทําเหมือนเมืองนอก มาวันนี้เพ่ือมาดูสถานท่ีจะถาย pre-

wedding เห็นเพ่ือนมาถายหลายคนแลว สวยดี เหมือนถายจากเมืองนอก 

เหมือนอยูในยุโรป แตไมรูวาเมืองอะไร ชอบคอนเซ็ปตของท่ีนี่ดวยคือ City 

of Love มีมุมเก่ียวกับความรักหลายมุม เชน รูปหัวใจ รูปปนคูรัก จะได

ถายท่ีนี่ท่ีเดียวไปเลยไมตองเสียเวลาไปท่ีอ่ืน122

123  

  จากการศึกษา พบวา หากนักทองเท่ียวเคยมีประสบการณในเชิงบวกกับ

สถานท่ีก็จะตองการแบงปนประสบการณดวยการแนะนําหรือพาเพ่ือนไปเท่ียวสถานท่ีนั้นอีก เพ่ือให

เพ่ือนไดพบเจอประสบการณเดียวกันและเกิดความประทับใจเชนเดียวกับตนเอง รวมถึงถายภาพในมุม

ตางๆ เพ่ือเก็บไวเปนท่ีระลึกและแบงปนประสบการณลงในสื่อสังคมออนไลน ดังคําสัมภาษณจากหญิง

สาว “บานอยูในตัวเมืองโคราช วันนี้พาเพ่ือนท่ีไมเคยมาเท่ียวปาลิโอ มาถายรูปสวยๆ กัน เพราะท่ีนี่มีท่ี

ใหถายรูปเยอะ แถวน้ําพุ สวน และตามตึกตางๆ”123

124  ในขณะท่ีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเลาวา “มาท่ีซาน

โตรินี่หลายครั้งแลว ไดรูปสวยไปเยอะ คราวนี้พาเพ่ือนๆ มาเท่ียวดวยกัน จะไดมีรูปถายสวยๆ ดวยกัน

124

125 และพบวา นักทองเท่ียวบางกลุมมาธีมพารคเพ่ือหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมแกการลองกลองถายรูปใหม 

ดังเชนสิ่งท่ีหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา “มาจากกรุงเทพฯ กับเพ่ือน 3 คน ตั้งใจมาหาท่ีสวยๆ ถายรูปเลน

กัน เพราะเพ่ือนเพ่ิงซ้ือกลองมาใหม (Fuji X-A2) เห็นวาหัวหินอยูไมไกลมาก ไปเพลินวาน สถานีรถไฟ

หัวหิน มาแลว เสร็จจากท่ีนี่จะไปซานโตรินี่ตอ แลวก็กลับกรุงเทพฯ125

126 

 123 สัมภาษณ ผูหญิงวัยประมาณ 30 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, มิโมซา 

พัทยา, 30 มีนาคม 2559.  

 124 สัมภาษณนักศึกษาวัย 20 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 

24 เมษายน 2559. 

 125 สัมภาษณผูหญิงอายุ 26 ป , สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซานโตรินี่ ชะอํา, 

18 กุมภาพันธ 2559. 

 126 สัมภาษณผูหญิงอายุ 22  ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซานโตรินี่ ชะอํา, 

18 กุมภาพันธ 2559. 
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 ในบางกรณี นักทองเท่ียวเคยมีประสบการณในเชิงบวกเก่ียวกับสถานท่ีมา

กอนแลว จึงมีสวนทําใหมีการกลับมาเท่ียวซํ้าอีก เม่ือมีโอกาสมาในพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังเชนขอมูลของ

หญิงสาววัยประมาณ 30 ป เลาวา 

 มาเท่ียวปาลิโอกับแฟนสองคน เม่ือคืนพักท่ีเขาใหญ พอดีซ้ือแพ็คเกจท่ีพัก

ลดราคาไวตอนงานทองเท่ียวไทยท่ีเมืองทอง กําลังจะกลับกรุงเทพฯ เลย

แวะมาถายรูปเลนสวยๆ หามุมสวยๆ ถาย คราวท่ีแลวเคยมากันหลายคน

ไดถายรูปนิดเดียว คราวนี้มีเวลามากกวาจะเจาะถายรูปนานๆ จะลอง

กลองใหมดวย126

127 

  ในกรณีของกลุมนักศึกษา 5 คน ท่ีเลาวากลับมาเท่ียวซํ้าอีก เพ่ือเพ่ิมเติม

ประสบการณเชิงบวกใหกับตนเองและแบงปนสูเพ่ือนๆ     

 มาจากกรุงเทพมาเท่ียวหัวหินกัน ขากลับเลยแวะมาท่ีนี่ เคยมาเม่ือสองปท่ี

แลว พาเพ่ือนท่ียังไมเคยมามาดวย ชอบมาถายรูป มีจุดใหถายรูปเยอะดี 

ถาอยูติดทะเลดวยจะดีมากๆ127

128  

  นอกจากนี้ ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา นอกจากนักทองเท่ียวจะตองการ

แสวงหาประสบการณใหตัวเองแลว ยังตองการมีประสบการณรวมกับคนในครอบครัว และมักทําตาม

ความตองการของคนในครอบครัว ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวคอนขางมาก   ดัง

จะพบไดจากกรณีตางๆ ดังนี้ ผูชายวัย 30 ตนๆ 2 คน และเด็กอายุไมเกิน 5 ป 2 คน มาเท่ียวท่ี เดอะ 

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม เลาวา “บานอยูแมกลอง มาเท่ียวท่ีนี่เพราะลูกๆ อยากมาดูแกะ มาใหอาหาร

แกะ มาหลายครั้งแลว เด็กๆชอบแกะมาก จะพาไปเท่ียวทะเลก็ไมเอา”1 2 8

129 หรือคูรักท่ีเดินทางมาจาก

ชุมพร เลาวา “มาจากชุมพรกับแฟน เพราะแฟนอยากมาเท่ียวนานแลว แตไมคอยมีเวลา แฟนเห็น

 127 สัมภาษณผูหญิงอายุ 30  ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 

24 เมษายน 2559.  

 128 สัมภาษณ กลุมนักศึกษา 5 คน, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซานโตรินี่ 

ชะอํา, 18 กุมภาพันธ 2559.  

 129 สัมภาษณ ผูชายวัย 30, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 

23 มีนาคม 2559. 
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ในเน็ตท่ีเพ่ือนถายรูปไว129130  ไมแตกตางความคิดเห็นของคุณพอคนหนึ่งท่ียอมทําตามความตองการของ

สมาชิกในครอบครัว โดยเลาวา 

 มาจากปทุมธานี พาลูกอายุ 5 ขวบและภรรยามาเท่ียว เพราะลูกอยากนั่ง

ชิงชาสวรรค เคาเห็นตอนขับรถผานไปหัวหิน แตพอมาจริงๆ แดดรอนมาก 

สวนมาหมุนก็ราคาแพงหลายรอย เลยเปลี่ยนใจเดินถายรูปเลนดีกวา บอก

ลูกวาเอาไวไปเลนท่ีดรีมเวิลดใกลบานเราดีกวา โชคดีเคาเปนเด็กพูดรูเรื่อง

เลยไมงอแง ตอนขับรถเขามาเห็นมีสวนน้ําดวย คราวหนาตองเตรียมตัวดีๆ

130

131  

  3.2.1.2  ใชเวลาวางใหคุมคา 

  ในสังคมปจจุบัน “เวลาวาง” หรือชวงเวลาท่ีวางเวนจากการทํางาน และ

การหาเลี้ยงชีพ กลายเปนชวงเวลาท่ีมีคาจนตองหาทางใชมันใหคุมคาท่ีสุด ดังนั้นจะพบวา 

นักทองเท่ียวสวนใหญจะไมยอมปลอยใหเวลาวางสูญเสียไปเปลาๆ เชน การแวะทองเท่ียวตามสถานท่ี

ทองเท่ียวตางๆ โดยไมไดวางแผนไว หลังจากทําธุระสําคัญเสร็จแลว  เพ่ือใชเวลาวางใหคุมคามากท่ีสุด 

ดังจะพบเห็นไดในหลายกรณี  

  นักทองเท่ียวจํานวนหนึ่งเดินทางมาเท่ียวยังธีมพารค  เพ่ือใชเวลาวางเทาท่ี

มีรวมกันกับครอบครัว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ธีมพารคเปนพ้ืนท่ีของครอบครัวท่ีทุกเพศทุกวัยสามารถมาใช

พ้ืนท่ีรวมกันได ดังเชนผูหญิงวัย 40 ปกวาๆ มาพรอมครอบครัวเปนผูใหญ 4 คน และเด็กๆ วัยไมเกิน 

10 ป 3 คนเลาวา “เดินทางมาจากบางบัวทองมาเยี่ยมนองสาวทํางานอยูในตัวเมืองโคราช วันนี้หยุด

งานเลยแวะมาเท่ียวท่ีนี่ ไมรูจะไปไหนดี เคยมาหลายรอบแลว คราวนี้พาเด็กๆ มาเท่ียวดวย มาถายรูป

เลนกัน มาซ้ือของฝากกลับบาน”131

132  

 130 สัมภาษณผูชายอายุ 30 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซานโตรินี่ ชะอํา,  

18 กุมภาพันธ 2559. 

 131 สัมภาษณกลุมครอบครัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซานโตรินี่ ชะอํา,   

18 กุมภาพันธ 2559. 

 132 สัมภาษณ ผูหญิงวัย 40 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ,   

24 เมษายน 2559. 

                                           



99 

 

 ปามาจากอยุธยา มาเยี่ยมลูกสาวคนโตและมาพักบานเคาท่ีหัวหิน ปา

 ชอบถายรูปก็เลยแวะถายรูปกันกอนกลับอยุธยา 132

133  

 เนื่องจากธีมพารคจะตั้งอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับแหลงทองเท่ียวหลักท่ีมี

ชื่อเสียง ซ่ึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน เชน โรงแรม รานอาหาร รวมถึงท่ีพักตากอากาศ

ชวงวันหยุดท่ีคนกรุงเทพฯ มาจับจองกันไว และมักจะหากิจกรรมตางๆ ทําเม่ือยังมีเวลาวาง เชน ซ้ือ

ของ หรือถายรูปในสถานท่ีสวยๆ และมีความนาสนใจ โดยอาจแวะขาไปหรือขากลับก็ไดแลวแตความ

สะดวก ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณ จากกลุมครอบครัวท่ีมาดวยกัน 7 คน เลาวา “เดินทางมาจาก

ชลบุรีมาเท่ียวเขาใหญกับครอบครัว มาหลายท่ีนี่ครั้งแลว วันนี้แวะมาเพราะออกจากท่ีพักเร็วไมรูจะไป

ไหนด ีเลยแวะมาเดินเลน ถายรูปเลน ซ้ือของกันกอนกลับ”133

134  

  นอกจากนี้ พบวา เนื่องจากธีมพารคสวนใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียวหลัก ซ่ึงมักเปนท่ีนิยมในการจัดงานสังสรรคขององคกร งานสังสรรคเพ่ือนเกา กิจกรรมกลุม

สัมพันธ เนื่องจากบรรยากาศดี ไมจําเจ ไมรีบเรง มีพ้ืนท่ีสวนตัว  อาหารอรอย ท่ีพักสะดวกสบาย การ

เดินทางไมลําบาก ดังนั้น หลังจากเสร็จสิ้นการสังสรรคแลวยังมีเวลาวางเหลืออยู จึงเขามาทํากิจกรรม

รวมกันของเพ่ือนฝูงในพ้ืนท่ีธีมพารค จึงสะทอนใหเห็นวา ธีมพารคเปนพ้ืนท่ีท่ีใหความสุขและสราง

ความประทับใจใหกับเพ่ือนๆ ไดตอเนื่องจากงานเลี้ยงไดอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง โดยหญิงสาววัย 40 ปเศษ มา

พรอมกับสามี เลาวา “มาเท่ียวปาลิโอเปนครั้งแรก แวะมากอนกลับกรุงเทพฯ เพ่ือนแนะนําใหมา  เม่ือ

คืนพักท่ีเขาใหญเพราะมีเลี้ยงรุนกัน”134

135   

  สวนกลุมท่ีมีเวลาวางคอนขางมาก โดยเฉพาะในวัยเกษียนแลว ยินดีท่ีจะ

ใชเวลาวางไปกับการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางเดินทางไดอยางเต็มท่ี โดย คุณป าท านหนึ่ ง เ ล า ว า 

“บานอยูนนทบุรี มาเลี้ยงรุนกับเพ่ือนๆ ท่ีเรียนพยาบาลมาดวยกันท่ีเขาใหญ ยังไมเคยมาเลย ปกติไม

คอยไดไปเท่ียวไหน วันนี้เพ่ือนพามา ก็สนุกสนานเฮฮา เจี้ยวจาว ตามประสาคนแกท่ีนานๆ จะไดเจอ

กันที”135

136 ไมตางกับคุณปาท่ีมาเท่ียวกับเพ่ือนวัยเกษียน เลาวา “มาเท่ียวกับกลุมเพ่ือนท่ีเกษียณท่ีชอบ

 133 สัมภาษณผูหญิงวัย 60 ป อาชีพขาราชการบํานาญ, สัมภาษณโดย กุณฑิญา        

จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 15 พฤษภาคม 2559. 

 134 สัมภาษณ ผูหญิงวัย 45 ป และครอบครัวรวม  7 คน, สัมภาษณโดย กุณฑิญา       

จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 135 สัมภาษณคูสามีและภรรยา อายุประมาณ 40 ป , สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 136 สัมภาษณ ผูหญิงวัย 67 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ,   

24 เมษายน 2559.  
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เท่ียวเหมือนกัน เม่ือวานไปพักท่ีบานกรูด ขากลับกรุงเทพฯ ก็แวะมาเรื่อยๆ อยากแวะท่ีไหนก็แวะท่ีนั่น 

ไมรีบ เห็นเคาวาท่ีนี่สวยดีก็เลยแวะเขามา”136

137  

  นักทองเท่ียวบางกลุมก็ตองการหาประสบการณใหมๆ ในการทองเท่ียวอยู

เสมอ ดังนั้นหากยังพอมีเวลาวาง และพ้ืนท่ีใกลเคียงกับท่ีพักมีความนาสนใจก็จะไมพลาดท่ีจะพบกับ

ประสบการณใหมๆ  ดังเชนครอบครัวนี้ เลาวา “มากับครอบครัว สามี ลูกสาว 9 ขวบ และลูกชาย 7 

ขวบ มาจากกรุงเทพฯ เพ่ิงเคยมาท่ีนี่เปนครั้งแรก เห็นวาอยูใกลกับท่ีพักและมีรถจอดเยอะ เลยแวะเขา

มาดู”137

138  

 

  3.2.1.3 เดินทางมากับบริษัททัวร 

  ปจจุบันนี้หนวยงานองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนมักจะสรางขวัญ

และกําลังใจใหกับพนักงานของตนเองดวยการพาเท่ียวประจําป (Incentive Tour) โดยวาจางใหบริษัท

ทัวรจัดนําเท่ียวไปยังสถานท่ีตางๆ ซ่ึงบริษัททัวรมักจะจัดนําเท่ียวไปยังสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง

ตางๆ ตามเสนทางท่ีตองการ ดังนั้นในการสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีจะพบวามีนักทองเท่ียวจํานวนหนึ่งมา

เท่ียวในสถานท่ีตามท่ีบริษัททัวรจัดมาใหทําใหไดมีโอกาสมาเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีแปลกใหม และ

เกิดความประทับใจอยากจะพาครอบครัวมาเท่ียวกันเอง จากคําสัมภาษณของพนักงานขายเครื่องทํา

น้ําอุนผูหญิง เลาวา “มาจากขอนแกน มากับทัวรของบริษัทประมาณ 200 คน บริษัทพามาเท่ียว

ประจําป เม่ือคืนพักท่ีสวนผึ้ง เคาก็พาเท่ียวไปท่ัว เพ่ิงเคยมาท่ีนี่เปนครั้งแรก ก็รูสึกประทับใจ ถามี

โอกาสอาจจะพาคนท่ีบานมาเท่ียวเอง”138

139   

  จากขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมาทําใหเห็นวา นักทองเท่ียวมีวัตถุประสงคอัน

หลากหลายในการเดินทางมาเท่ียวยังธีมพารคท้ัง 5 แหง ไมวาจะเปนเพ่ือการแสวงหาและแบงปน

ประสบการณ เพ่ือใชเวลาใหคุมคา หรือแมแตการเดินทางมากับบริษัททัวร  ซ่ึงวัตถุประสงคของ

นักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันก็มีผลตอรูปแบบการทองเท่ียว และพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันไป 

โดยจะกลาวถึงรายละเอียดในสวนตอไป 

 

 137 สัมภาษณผูหญิงวัย 60 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย      

หัวหนิ, 18 กุมภาพันธ 2559.  

 138 สัมภาษณ ผูหญิงวัย 30 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา, 30 

มีนาคม 2559. 

 139 สัมภาษณ อายุประมาณ 30 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซีเนอรี่ วินเทจ 

ฟารม, 23 มีนาคม 2559.  
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 3.2.2 ส่ือท่ีทําใหรูจักธีมพารค 

 

ตารางท่ี 3.8 ขอมูลเก่ียวกับสื่อท่ีทําใหรูจักธีมพารค 

ธีมพารค 

สื่อท่ีทําใหรูจักธีมพารค 

รวม หนังสือ 

พิมพ 
โทรทัศน แผนพับ 

คําบอก

เลา 

สื่อสังคม

ออนไลน 
อ่ืนๆ 

Palio 
0 

(0.00) 

5 

(10.00) 

0 

(0.00) 

6 

(12.00) 

39 

(78.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
0 

(0.00) 

4 

(10.00) 

0 

(0.00) 

4 

(10.00) 

32 

(80.00) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
0 

(0.00) 

5 

(12.50) 

0 

(0.00) 

8 

(20.00) 

27 

(67.50) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
0 

(0.00) 

8 

(22.85) 

0 

(0.00) 

5 

(14.28) 

21 

(60.00) 

1 

(2.85) 

35 

(100.00) 

Scenery 
0 

(0.00) 

5 

(10.00) 

0 

(0.00) 

7 

(20.00) 

38 

(76.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
0 

(0.00) 

27 

(12.55) 

0 

(0.00) 

30 

(13.95) 

157 

(73.02) 

1 

(0.46) 

215 

(100.00) 

  

 ขอมูลจากตารางพบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาธีมพารคท้ัง 5 แหง รูจักแหลงทองเท่ียว

ทางผานสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูจักผานคําบอกเลาของคนรูจักท่ีเคยไปเท่ียวมาแลว 

และรูจักผานสื่อโทรทัศนประเภทรายการทองเท่ียว ตามลําดับ ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา สื่อ

สังคมออนไลน โดยเฉพาะ Facebook, Instagram และ Line เปนสื่อท่ีมีบทบาทตอการตัดสินใจ

ทองเท่ียวเปนอยางมาก รวมถึงมีบทบาทอยางสูงในชีวิตประจําวันดวย เนื่องจากเปนสื่อกลางในการ

สื่อสารท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย สามารถเขาถึงไดงาย 
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 3.2.3 พาหนะท่ีใชในการเดินทางมายังธีมพารค 

 

ตารางท่ี 3.9  ขอมูลเก่ียวกับพาหนะท่ีใชในการเดินทางมายังธีมพารค 

ธีมพารค 

พาหนะในการเดินทาง 

รวม รถยนต/ 

รถตูสวนตัว 

รถยนต/  

รถตูเชา 

รถโดยสาร 

สาธารณะ 

รถบริษัท

ทัวร 

อ่ืนๆ 

Palio 
40 

(80.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

6 

(12.00) 

4 

(8.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
37 

(92.5) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3 

(7.50) 

40 

(100.00) 

Santorini 
38 

(95.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

2 

(5.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
35 

(100.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

35 

(100.00) 

Scenery 
42 

(84.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4 

(8.00) 

4 

(8.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
192 

(89.30) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

10 

(4.65) 

13 

(6.04) 

215 

(100.00) 

 

 จากตารางแสดงประเภทของพาหนะท่ีนักทองเท่ียวใชเดินทางมาทองเท่ียวธีมพารคท้ัง  

5 แหง พบวา นักทองเท่ียวเดินทางมาโดยใชรถยนตสวนตัวเปนสวนใหญถึงรอยละ 89.30  นอกจากนี้

มากับรถทัวรนําเท่ียว ท้ังนี้สะทอนใหเห็นวา นักทองเท่ียวธีมพารคมีเศรษฐานะคอนขางดี และมีสวน

นอยมากท่ีมาโดยพาหนะอ่ืนๆ แตมีรายละเอียดนาสนใจ เชน รถจักรยานยนตประเภท Big Bike 

รถจักรยานประเภทเสือหมอบ ซ่ึงเปนพาหนะท่ีมีราคาคอนขางสูงอันบงบอกสถานะของผูขับข่ีไดดี 

นอกจากนี้ การท่ีนักทองเท่ียวนิยมนํารถสวนตัวเดินทางมาดวยตนเองสะทอนใหเห็นวา ธีมพารคท้ัง   

5  แหง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีเขาถึงไดงายและสามารถเดินทางไดอยางสะดวกสบาย   
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 3.2.4 จํานวนผูรวมเดินทางมายังธีมพารค 

ตารางท่ี 3.10 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนผูรวมเดินทางมายังธีมพารค 

ธีมพารค 
จํานวนผูรวมเดินทางมายังธีมพารค 

รวม 
คนเดียว 2 คน 3 คน 3 คนขึ้นไป 

Palio 
0 

(0.00) 

19 

(38.00) 

10 

(20.00) 

21 

(42.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
0 

(0.00) 

12 

(30.00) 

11 

(27.50) 

17 

(42.50) 

40 

(100.00) 

Santorini 
0 

(0.00) 

10 

(25.00) 

8 

(20.00) 

22 

(55.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
0 

(0.00) 

12 

(34.28) 

6 

(17.14) 

17 

(48.57) 

35 

(100.00) 

Scenery 
1 

(2.00) 

7 

(14.00) 

13 

(26.00) 

29 

(58.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
1 

(0.46) 

60 

(27.90) 

48 

(22.32) 

106 

(49.30) 

215 

(100.00) 

 

 ขอมูลจากตารางแสดงจํานวนผูรวมเดินทางมากับนักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยาง

มายังธีมพารค 5 แหง พบวา สวนใหญจะเดินทางมาเปนจํานวน 3 คนข้ึนไป รอยละ 49.30 ตามมา

ดวยเดินทาง 2 คน รอยละ 27.90  เดินทาง 3 คน รอยละ 22.32  และเดินทางคนเดียว รอยละ 0.46 

ตามลําดับ  สะทอนใหเห็นวา ธีมพารคเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมาเปนหมูคณะ 

เนื่องจากมีกิจกรรมใหทุกเพศทุกวัยไดทําหลากหลาย ไมไดเปนท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับกลุมใดกลุมหนึ่ง 
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 3.2.5 ลักษณะความสัมพันธของกลุมท่ีรวมเดินทางมาดวย 

ตารางท่ี 3.11 ลักษณะความสัมพันธของกลุมท่ีรวมเดินทางมาดวย 

ธีมพารค 
ลักษณะความสัมพันธของกลุมท่ีรวมเดินทางมาดวย 

รวม 
คูรัก ครอบครัว เพ่ือน ทัวร อ่ืนๆ 

Palio 
11 

(22.00) 

15 

(30.00) 

12 

(24.00) 

6 

(12.00) 

6 

(12.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
8 

(20.00) 

13 

(32.50) 

16 

(40.00) 

0 

(0.00) 

3 

(7.50) 

40 

(100.00) 

Santorini 
9 

(22.50) 

12 

(30.00) 

17 

(42.50) 

0 

(0.00) 

2 

(5.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
11 

(31.42) 

7 

(20.00) 

13 

(37.14) 

0 

(0.00) 

4 

(11.42) 

35 

(100.00) 

Scenery 
15 

(30.00) 

18 

(36.00) 

12 

(24.00) 

4 

(8.00) 

1 

(2.00) 

50 

(100.00) 

รวม 

43 

(20.00) 

65 

(30.23) 

70 

(32.55) 

10 

(4.65) 

16 

(7.44) 

215 

(100.00) 

 

 จากตารางแสดงลักษณะความสัมพันธของกลุมท่ีรวมเดินทางมาดวยกัน พบวา กลุมท่ี

เดินทางมาดวยกันมากท่ีสุดเปนกลุมเพ่ือน คิดเปนรอยละ 32.55 รองลงมาคือ กลุมครอบครัว รอยละ 

30.23 กลุมคูรัก รอยละ 20 มากับบริษัททัวรรอยละ 4.65 และแบบผสมคือ มาดวยกันท้ังเพ่ือนและ

ครอบครัวรอยละ 7.44 ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดจะพบวา กลุมเพ่ือนและกลุมครอบครัว 

สะทอนใหเห็นวา ธีมพารคเปนแหลงทองเท่ียวท่ีกลุมเพ่ือนๆ และกลุมครอบครัว นิยมมาเท่ียวเพ่ือใช

เวลา “อันมีคา” ซ่ึงหาไดยากรวมกัน เพราะมีบรรยากาศสวยงาม และมีกิจกรรมหลากหลายใหทํา

รวมกัน สวนกลุมคูรักเลือกเดินทางเพราะสะดวกในการนัดหมาย และตองการใชเวลารวมกันอยางมี

ความสุข   

 จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคกับกลุมเพ่ือนๆ ไมวาจะเปนเพ่ือนท่ี

เรียนดวยกันมาและไมไดเจอกันนาน หรือเพ่ือนรวมงานท่ีอยากหาเวลาพักผอนรวมกันเพราะเห็นวา

เปนสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศสวยงามเหมาะสมกับการมาเท่ียวกับเพ่ือนๆ มาทํากิจกรรมสนุกสนาน

ดวยกันแบบงายๆ  สบายๆ  และเพลินเพลินไปกับ “การถายรูป” ตามมุมตางๆ และ “ซ้ือเสื้อผา” 

ดวยกัน  
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 สําหรับกลุมท่ีมากับครอบครัว นิยมเลือกมาเท่ียวในชวงเวลาท่ีมีวันหยุดตรงกัน และ

เลือกทํากิจกรรมท่ีเนนการพักผอน ซ่ึงธีมพารคเปนสถานท่ีมีกิจกรรมใหทําหลากหลายเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกัน เชน ผูสูงวัยเนนรับประทานอาหาร วัยกลางคน

เนนซ้ือของ วันรุนเนนถายรูป วัยเด็กเนนเลนเครื่องเลน  ดังเชนคําบอกเลาของครอบครัวหนึ่งวา   “มา

เท่ียวท่ีซานโตรินี่กับแฟนและลูกสาว 2 คน เพราะท่ีนี่มีอะไรใหทําหลายอยาง ลูกไดเลนมาหมุน นั่ง

ชิงชาสวรรค สวนพอแมก็ไดเดินช็อปปงเสื้อผารองเทาเพลินๆ”139

140 

 สวนกลุมคูรักนิยมมาเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป เนื่องจากนิยมมาถายรูปในสถานท่ีท่ีมีความ

แปลกใหมและสวยงาม มีมุมใหถายภาพเก็บไวมากมาย อีกท้ังสามารถใชเวลาไดคอนขางนานและมี

อิสระในการทํากิจกรรมตางๆ มากกวามาเปนหมูคณะ 

 3.2.6 คาใชจายตอคนท่ีใชในธีมพารค 

ตารางท่ี 3.12 ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายตอคนท่ีใชในธีมพารค   

ธีมพารค 

คาใชจายตอคน 

รวม ตํ่ากวา 

1,000 

บาท 

1,001-

2,000 

บาท 

2,001-

3,000 

บาท 

3,001-

4,000 

บาท 

4,001-

5,000 

บาท 

5,000 

บาท 

ขึ้นไป 

Palio 
39 

(78.00) 

5 

(10.00) 

4 

(8.00) 

2 

(4.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
33 

(82.50) 

6 

(15.00) 

1 

(2.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
28 

(70.00) 

10 

(25.00) 

2 

(5.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
25 

(71.42) 

8 

(22.85) 

2 

5.71) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

35 

(100.00) 

Scenery 
47 

(94.00) 

3 

(6.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
172 

(80.00) 

32 

(14.88) 

9 

(4.18) 

2 

(0.93) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

215 

(100.00) 

 

 140 สัมภาษณผูชายอายุ 42 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซาน

โตรินี่ หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 
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 ตารางแสดงขอมูลคาใชจายท่ีนักทองเท่ียวใชจับจายซ้ือของในธีมพารค พบวา 

นักทองเท่ียวสวนใหญมีคาใชจายไมเกิน 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 80 ของนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง

ท้ังหมด รองลงมาคือ 1,001-2,000 บาท 2,001-3,000 บาท และ 3,001-4,000 บาท ตามลําดับ ซ่ึง

ชี้ใหเห็นวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวสวนใหญไมไดใชเงินไปกับการทํากิจกรรมตางๆ ในธีมพารคมากนัก 

เนื่องจากคาเขาชมไมไดมีราคาแพง บางแหงก็ไมไดเก็บคาเขาชม สวนอาหารและสินคาท่ีนํามาขาย

ไมไดมีราคาแพงมาก อยางไรก็ตาม จากตารางจะพบวามีนักทองเท่ียวจํานวนหนึ่งหรือเกือบรอยละ 20  

ท่ีใชเงินเพ่ือซ้ือสินคาจํานวนหลายพันบาท ท้ังนี้ เนื่องจากมีสินคาท่ีตรงกับความตองการ และมีอํานาจ

ในการซ้ือสูงในระดับหนึ่ง 

 3.2.7 จํานวนวันท่ีใชในการทองเท่ียวครั้งนี้ 

 

ตารางท่ี 3.13 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนวันท่ีใชในการทองเท่ียวครั้งนี้     

ธีมพารค 

จํานวนวันท่ีใชในการทองเท่ียวคร้ังนี้ 

รวม 
1 วัน 2 วัน 3 วัน 

มากกวา 

 3 วัน 

Palio 
13 

(26.00) 

30 

(60.00) 

7 

(14.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

Venezia 
11 

(27.50) 

27 

(67.50) 

2 

(5.00) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Santorini 
8 

(20.00) 

29 

(72.50) 

3 

(7.50) 

0 

(0.00) 

40 

(100.00) 

Mimosa 
6 

(17.14) 

27 

(77.14) 

2 

(5.72) 

0 

(0.00) 

35 

(100.00) 

Scenery 
10 

(20.00) 

39 

(78.00) 

1 

(2.00) 

0 

(0.00) 

50 

(100.00) 

รวม 
48 

(22.32) 

152 

(70.69) 

15 

(6.97) 

0 

(0.00) 

215 

(100.00) 

   

 ตารางแสดงจํานวนวันท่ีนักทองเท่ียวกลุมตัวอยางใชในการเดินทางมาเท่ียวในครั้งนี้ ทํา

ใหทราบวา นักทองเท่ียวสวนใหญจะใชเวลาเท่ียวประมาณ 2 วัน คิดเปนรอยละ 70.69  รองลงมาคือ 

ใชเวลาเท่ียว 1 วัน และ 3 วัน ตามลําดับ ชี้ใหเห็นวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีวันหยุดพักผอนไมมาก 

ประมาณ 1-3 วัน จึงเลือกเดินทางมาในพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีไมใกลจากท่ีพักอาศัย เพราะจะไดไมเสียเวลา

ไปกับการเดินทาง และมีผลตอการเลือกท่ีทองเท่ียวซ่ึงจะตองคุมคากับเวลาท่ีมีอยูนอย ซ่ึงหาก
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พิจารณาดูใหดีจะเห็นวา ธีมพารคตั้งอยูในพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง เดินทางเขาถึงสะดวก มีกิจกรรม

ใหนักทองเท่ียวทุกเพศทุกวัยทํารวมกัน จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวเลือกมาเท่ียวกันใน

ชวงเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด 

 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษารูปแบบการเดินทางของนักทองเท่ียวชาวไทย สรุปไดวา 

นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคมีวัตถุประสงคในการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย สวนใหญมาเพ่ือแสวงหาก

ประสบการณท่ีแปลกใหม แตกตางจากท่ีพบเจอในชีวิตประจําวัน โดยสื่อสังคมออนไลนเปนชองทาง

สื่อสารใหนักทองเท่ียวไดรูจักธีมพารคมากท่ีสุด  นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว  

นิยมเดินทางเปนหมูคณะตั้งแต 3 คนข้ึนไป และสวนใหญจะมากับกลุมเพ่ือน นักทองเท่ียวสวนใหญใช

เงินไมเกิน 1,000 บาทในการจับจายซ้ือของในธีมพารค และสวนใหญมีเวลาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีในครั้งนี้ 

2 วัน  

 ขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเท่ียวเก่ียวกับเพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ท่ีอยูอาศัย 

และขอมูลเก่ียวรูปแบบการทองเท่ียวนักทองเท่ียว ไดแก วัตถุประสงคในการทองเท่ียว สื่อท่ีใหทําให

นักทองเท่ียวรูจักธีมพารค พาหนะท่ีใชในการเดินทาง  จํานวนผูรวมเดินทางมาดวย  ลักษณะหรือ

ความสัมพันธของผูใหสัมภาษณกับผูรวมเดินทาง คาใชจายท่ีใชในการทองเท่ียวในธีมพารค  และ

ชวงเวลาท่ีใชในการทองเท่ียวในครั้งนี้เปนเพียง “ขอมูลเบื้องตน” เก่ียวกับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว

เทานั้น ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหเขาใจวานักทองเท่ียวมีการรับรูและเขาใจเก่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป

อยางไร ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางนักทองเท่ียวกับธีม

พารคแนวยุโรป ในรูปแบบของกิจกรรมการบริโภคตางๆ ดังท่ีจะอธิบายในสวนตอไป 

 

3.3 ปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 

 

 งานวิจัยนี้ ศึกษาปฏิสัมพันธ (reaction) ท่ีเกิดข้ึนระหวาง “คน” กับ “วัตถุ” ท่ีมนุษย

สรางข้ึนและใชหรือบริโภคในชีวิตประจําวัน  ภายใตแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุ หรือ Material 

Culture ของ Daniel Miller 1 4 0

141  ซ่ึงจะเผยใหเห็นการรับรู รวมถึงการใหคุณคาและความหมายของ

 141“Through making, using, exchanging, consuming, interacting, and living 

with things people make themselves in the process. The object world is thus 

absolutely central to an understanding of the identities of individual persons and 

societies. Or to put it another way, without the things – material culture – we could 

neither be ourselves nor know ourselves” from Daniel Miller, Material Culture and 

Mass Consumption, (New York: Blackwell, 1987), 25. 
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นักทองเท่ียวท่ีมีตอธีมพารคแนวยุโรป  โดยในการศึกษานี้จะศึกษาปฏิสัมพันธในรูปแบบของกิจกรรม

การบริโภคท่ีเกิดข้ึนในธีมพารค 5 รูปแบบ ไดแก การชม การชิม การช็อปหรือการซ้ือของ การแชะ

หรือการถายรูป และการแชรหรือการแบงปนรูปภาพและขอความลงในสื่อสังคมออนไลน โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 3.3.1 ชม 

 

 สิ่งแรกท่ีเกิดข้ึนเม่ือนักทองเท่ียวเดินทางมาถึงสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ คือ “การ

ชม” หรือ “การจองมอง”  สิ่งตางๆ โดยรอบ ซ่ึงแตละคนก็จะมี “วิธีการชม”และมี “ความคิดตอสิ่งท่ี

ชม” แตกตางกันไป ในงานของ John Urry142 เรื่อง Tourist Gaze บอกวา การจองมอง (gaze) คือ 

หัวใจสําคัญของการทองเท่ียว  เพราะการจองมองของคนแตละคนถูกกําหนดไวดวยกรอบความคิดเชิง

สังคมและวัฒนธรรม (socio-culture frame) ท่ีตนเองถูกหลอหลอมมา ไมวาจะเปนชนชั้นทางสังคม 

เพศ เชื้อชาติ อาย ุและการศึกษา และยิ่งไปกวานั้น Urry มีความเห็นวา “การจองมองคือ รูปแบบหนึ่ง

ของการใชอํานาจ”  และการจองมองก็ไมใชเรื่องท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เพราะการจองมอง

ท้ังหลาย ลวนแตมีท่ีมาท่ีไป เพราะเกิดจากการประกอบสรางทางสังคม (social construction) ซ่ึงมี

กฎเกณฑ มีโครงสรางกํากับอยู วาใครหรือสิ่งใดจะตองถูกมอง มองอยางไร และมองเพ่ืออะไร ซ่ึงในแต

ละยุคสมัยก็มีรูปแบบการจองมองท่ีแตกตางกัน เพราะโครงสรางและชนชั้นทางสังคมของสมัยนั้นๆ 

กําหนดอยู   ในทัศนะดังกลาวเชื้อชวนใหมองเห็นวา “การชม” หรือ”การจองมอง” ของนักทองเท่ียว

ชาวไทยท่ีเกิดข้ึนในแหลงทองเท่ียว ซ่ึงในท่ีนี้คือ ธีมพารคแบบยุโรปนั้น ไมใชเรื่องธรรมดาและไม

เปนไปโดยธรรมชาติ   

 กอนท่ีจะทําการศึกษาวานักทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป  มีการรับรูและใหความหมาย

กับการชมสถานท่ีอยางไร ขอเสนอตารางสรุปขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีนักทองเท่ียวนิยม “ชม” ในธีมพารค

แนวยุโรปท้ัง 5 แหง ดังนี้ 

 

 

 

 

 142 “When we go away, we look at the environment with interest and 

curiosity. It speaks to us in a way we appreciate, or at least we anticipate that it will 

do so.” quoted in John Urry, Tourist Gaze 3.0, (London: SAGE Publications, 2011), 1-2. 
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ตารางท่ี 3.14 ขอมูลเก่ียวกับการชม  
ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตริน่ี มิโมซา ซีเนอรี่ 

ลําดับที ่
คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 

1.อาคาร 40 

(80.00) 

1.เรือ 

กอนโดลา

และคลอง 

29 

(72.50) 

1.อาคาร 25 

(62.50) 

1.อาคาร 19 

(54.28) 

1.ฟารม

แกะ 

45 

(90.00) 

2.ลาน

น้ําพ ุ

5 

(10.00) 

2.อาคาร 

  

9 

(22.50) 

2.ชิงชา

สวรรค 

11 

(27.50) 

2.โชว 10 

(28.57) 

2.งาน

ศิลปะ 

3 

(4.00) 

3. หอ

นาฬิกา 

3 

(6.00) 

3.น้ําพุ

เทรวี ่

1 

(2.50) 

3.รูปปน

ตางๆ 

3 

(7.50) 

3. รูปป น

เ กี่ ย ว กั บ

ความรัก 

6 

(17.14) 

 

3.การ

แสดง  

Sheep 

and Dog 

Show 

2 

(4.00) 

4.สวน

และ

ตนไม 

2 

(4.00) 

4.สวน

เทรวี่ 

1 

(2.50) 

4.มาหมุน 1 

(2.50) 

- - - - 

รวม 
50 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

35 

(100.00) 
รวม 

50 

(100.00) 

 

 จากตารางดังกลาวพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวปาลิโอใหความสนใจ “ชมอาคาร” ท่ีมี

สถาปตยกรรมแบบอิตาลีท่ีมีเอกลักษณเฉพาะและโดดเดนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ลานน้ําพุ หอนาฬิกา 

และสวนดอกไมตามลําดับ  

 สําหรับนักทองเท่ียวท่ีเวเนเซียใหความสนใจ “ชมเรือกอนโดลา” อันบงบอกถึงความ

เปนเมืองเวนิสมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาคารท่ีจําลองรูปแบบมาจากเมืองเวนิส น้ําพุเทรวี่จําลอง และ

สวนเทรวี่ท่ีมีการจัดแตงสวนท่ีงดงาม ตามลําดับ 

 สวนนักทองเท่ียวท่ีซานโตรินี่ชื่นชอบในการ “ชมอาคาร” สีฟาสดใสและขาวสะอาดตาท่ี

เรียบงายแบบเมืองชายทะเลของเมืองซานโตรินี่ ประเทศกรีซมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชิงชาสวรรคขนาด

ใหญ รูปปนตางๆ และเครื่องเลนมาหมุนท่ีมีสีสันสดใส ตามลําดับ 

 นักทองเท่ียวท่ีมิโมซาใหความสนใจ “ชมอาคาร” ท่ีมีรูปแบบสวยงามแบบ Half-

timbered ของฝรั่งเศสมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชมการแสดงโชวแบบอลังการของสาวๆ ประเภทสอง 

และรูปปนท่ีเก่ียวของกับความรัก ตามลําดับ 

 สวนนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม ใหความสนใจ “ชมฟารมแกะ” รวมถึง

เลี้ยงแกะทามกลางทุงหญาสีเขียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ งานศิลปะตางๆ และวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม 

ตามลําดับ 



110 

 

 สําหรับในสวนนี้ขอนําเสนอความคิดเห็นท่ีนักทองเท่ียวมีตอธีมพารคแตละแหง ซ่ึงจะทํา

ใหเขาใจวานักทองเท่ียวมาชมอะไรในธีมพารคแนวนี้ มีการรับรูและใหความหมายตอสถานท่ีอยางไร

   

 3.3.1.1 ชมปาลิโอ 

  ปาลิโอเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางข้ึนในรูปแบบของสถาปตยกรรมแบบ     

อิตาเลียนประเภทอาคารบานเรือนท่ีใชงานท่ัวไป หรืออยางท่ีผูสรางเรียกวา “อิตาลีแบบบานๆ” ซ่ึง

แตกตางจากสถาปตยกรรมท่ีสรางเปนศาสนสถานท่ีมีความหรูหราและใหญโตแบบท่ีกรุงโรม ดวย

เหตุผลท่ีวา “การสรางอาคารแบบวาติกันนาจะไมเหมาะกับสถานท่ี และทําไดยากมาก” 1 4 2

143 ดังนั้นจะ

พบวาสถานปตยกรรมของปาลิโอจึงมีลักษณะคลายคลึงกับสถาปตยกรรมของแควนทัสคานี ซ่ึงเปนเขต

เมืองชนบทของอิตาลีอันรุมรวยไปดวยศิลปะและวัฒนธรรม โดยผนังอาคารจะกอข้ึนมาดวยอิฐแบบ

เรียบงาย และนิยมทาสีอาคารดวยโทนสีแดงอมสม และสีเหลือง และใชกระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

  สิ่งท่ีนักทองเท่ียวเริ่มตนการจองมองคือ “ปาย” โดยปาลิโอติดปายขนาด

ไมใหญมากนักอยูบริเวณดานหนา ทําดวยแผนปูนสี่เหลี่ยมผืนผา เปนสีปูนขาวแบบเปลือยท่ีไลปูนแบบ

ไมตั้งใจ สีสันไมโดดเดน เนื่องจากถูกจัดวางไวใหมองเห็นตัวอาคารท่ีมีสีสันสดใสอยูดานหลัง มีตนไมอยู

ตรงกลาง ตัวปายมีขอบหยักเลียนแบบความหยักของหิน สลักเซาะรองเปนคําวา “Palio” ซ่ึงเปน

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียน สวนคําวา “Khao Yai” เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ 

ติดไวบนผนังปูนพ้ืนขรุขระสีน้ําตาลคลายโคลน ท่ีมุมโคงเวาลงมา มีความเรียบงายผสมความพิถีพิถัน

ในการสรางตามความตั้งใจของผูสราง  เม่ือทําการถามความคิดเห็นของนักทองเท่ียวเก่ียวกับปายของ

ปาลิโอ ก็ไดใหความเห็นไววา  “เห็นปายนี้แลวรูสึกถึงความเรียบงาย สะอาด สบายๆ แตใสใจ

รายละเอียด และมีความหนักแนนม่ันคง เหมือนกับผูใหญใจดีคนหนึ่งท่ีรอตอนรับนักทองเท่ียวอยูในปา

ใหญ”143

144  

  ผลการศึกษาพบวา สิ่งท่ีนักทองเท่ียวสนใจ “ชม” มากท่ีสุดในปาลิโอ ดวย

เหตุท่ีรูสึกวา “เหมือนเมืองนอก” คือ “อาคาร”  ซ่ึงอาคารหรือสถาปตยกรรมท้ังหมดของปาลิโอเปน

กอดวยอิฐฉาบปูนแบบหยาบๆ ไมเนนเรียบ มุงหลังคาดวยกระเบื้อง มีรูปแบบหลังคาแตกตางและ

หลากหลาย เพ่ือใหมีความเปนเมืองหรือชุมชนมากกวาเปนอาคารพาณิชยแบบท่ัวๆ ไปท่ีสราง

เหมือนกันหมด ความสูงของอาคารสลับลดหลั่นกันมีท้ังสองชั้นและหนึ่งชั้น โทนสีท่ีทาผนังมีสามโทน

 
143

 ธีรพจน จรูญศรี, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, เตาปูน กรุงเทพฯ, 7   มีนาคม  

2559. 

 144 สัมภาษณผูชาย อายุ 44 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 

24 เมษายน 2559.  
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หลักคือ เหลือง สม แดง ซ่ึงแตกตางกันไปตามระดับความเขมและออนของสี แตจะเนนสีแบบ

ธรรมชาติ ซ่ึงผูสรางบอกวา การใหสีสันเปนสิ่งท่ีใหความสําคัญมากๆ ถือเปนจุดเดนของปาลิโอ ตองใช

เทคนิคเฉพาะของอิตาลีคือ “การสาดข้ีเถาและน้ํากรด” หลังจากการทาสีหลักเสร็จ จะทําใหไดสี

เฉพาะท่ีไมเหมือนใคร 1 4 4

145  บางอาคารผนังเปนอิฐแบบไมฉาบปูน และไมทาสี  และปลูกตนไมประเภท

ไมเลื้อยอยางตนเหลืองแม็กซิกันและพลูดางใหเลื้อยไปเกาะตามผนังดูสวยงามและนามอง หนาตาง

ของทุกอาคารทําดวยไม  ถนนปูดวยหินสี่เหลี่ยมแบบไมเรียบ บางโซนทําเปนคลองเล็กๆ มีสะพานขาม 

ปลูกตนไมเปนหยอมๆ ใหเกิดความรมรื่น โดยเฉพาะ ดานหนาทางเขาของปาลิโอมีสวนขนาดใหญ

ตกแตงสไตลยุโรปอยูดวย  

  สิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ “ชม” ในลําดับรองลงมา และรูสึกวา

เหมือนเมืองนอกเชนกัน  คือ  “บริเวณลานน้ําพุ ณ จัตุรัสปาลิโอ” ท่ีเรียกวา “Piazza Palio” ซ่ึงเปน

จุดศูนยกลางของปาลิโอ  โดยเมืองตางๆ ในอิตาลีและยุโรปมักนิยมสรางจัตุรัสไวในกลางเมืองเพ่ือเปน

พ้ืนท่ีทํากิจกรรมรวมกันของชาวเมือง มีทางเดินเขาสูจัตุรัสไดหลายทาง โดยมีจุดเดนอยูตรงกลางท่ีเปน

น้ําพุ โดยมีแทนวงกลมแบบโรมันมีรูปปนกามเทพตัวเล็กๆ นั่งอยูดานบนตรงกลาง มีบอน้ําอยูดานลาง 

มีน้ําพุงจาก 4 มุม ไปยังแทนตรงกลาง พ้ืนปูดวยหินแกรนิตแบบไมเรียบ มีการปลูกตนไมโดยรอบ

คลายสวนหยอมเล็กๆ และมีเกาอ้ียาวมีพนักวางไวโดยรอบน้ําพุ และมีเสาไฟแบบโบราณท้ัง 4 ดาน 

ดานทิศเหนือของลานน้ําพุคือ หอนาฬิกาทาสีเหลือง มีหลังคาเปนทรงปอมแบบโบราณ ติดนาฬิกาท่ีมี

ตัวเลขอักษรโรมันขนาดใหญเอาไว สามารถเดินข้ึนบันไดไปถายรูปได สวนอาคารโดยรอบจัตุรัสปาลิโอ

มีขนาดสูงต่ําสลับกัน และทาสีเหลือง สีแดง สีสมสลับกัน หลังคามุงกระเบื้องสีกลมกลืนกับตัวตึก มี

ตนไมเลื้อยตามผนังและหลังคา ดานลางเปนรานคาและรานอาหาร สวนดานบนของบางตึกมีรานคา

และรานอาหาร และสามารถเดินตอกันได นักทองเท่ียวมักจะมาถายรูปกันท่ีน้ําพุและตามตึกโดยรอบ 

โดยภาพรวมแลวท้ังหมดเปนการจัดใหเปนบรรยากาศ “แบบอิตาลี” ซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวรับรูถึงความ

เปนอิตาลีไดในระดับหนึ่ง และเกิดแรงจูงใจในการเดินทางไปเท่ียวในสถานท่ีจริง โดยชายหนุมคนหนึ่ง

ไดใหความเห็นวา 

 สิ่งท่ีใหรูสึกถึงความเปนเมืองนอกคือ ลักษณะของอาคารและสีสันท่ีแปลก

ตา แตมาสะดุดใจตรงลานน้ําพุมากท่ีสุด แวบแรกท่ีเห็นเหมือนเมืองนอก

มากๆ อันท่ีจริงแลวก็ไมเคยไปเมืองนอกมากอนนะ แตดวยบรรยากาศ

ภาพรวมท้ังหมดมันทําใหรูสึกวาท่ีนี่ไมใชเมืองไทย จะไมเหมือนก็ตรง

อากาศรอนนี่แหละ ถาเปนไปไดก็อยากจะไปเท่ียวสถานท่ีจริง ไปเท่ียว

 145 สัมภาษณผูชาย อายุ 39 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 

24 เมษายน 2559. 
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อิตาลีซักครั้งหนึ่งในชีวิต ตอนนี้ยังไปไมไดก็เท่ียว “อิตาลีท่ีเขาใหญ” นี่ไป

กอนก็ได145146 

 เชนเดียวกับความคิดเห็นของชายหนุมอีกคนหนึ่ ง ท่ีตอกย้ํ าความสนใจท่ี มีตอ

สถาปตยกรรมและบรรยากาศของปาลิโอวามีความโดดเดนทําใหรูสึกเหมือนอยูเมืองนอกไดชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง 

 มีโอกาสไปเท่ียวสถานท่ีท่ีสรางเลียนแบบเมืองนอกมาหลายท่ี แตท่ีนี่ทําให

รูสึกวาอยูเมืองนอกมากท่ีสุด อยางนอยก็รูสึกวาเราไมไดอยูในเมืองไทยชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง ดูจากสีสันของตึก รูปทรงของตึก ทางเดิน รูปปน เมือง

นอกไมเคยไปหรอกนะ เห็นจากทีวีจากหนังฝรั่ง ยิ่งเดินมาเจอตรงลานน้ําพุ

นี่มันใชเลย ถาจัดสวนใหดีๆ สวยๆ กวานี้จะเพอรเฟคมาก146

147  

 สวนหญิงสาวคนหนึ่งใหความเห็นวาปาลิโอสามารถทําใหเธอเกิดจินตนาการถึงเมืองนอก 

โดยเฉพาะรูปทรงของอาคารสีสัน ตนไมเลื้อยตามผนัง และลานน้ําพุ  

หนูก็ไมเคยไปเมืองนอกมากอนนะ แตพอเดินเขามามันรูสึกวามันไมใช

บรรยากาศของประเทศไทย เขาใจละวาทําไมคนเคาถึงชอบมากัน ตึกสี

สวย สวยจนอยากถายรูปใหครบทุกตึก ยิ่งมีตนไมเลื้อยยิ่งสวยมาก และ

สําหรับหนูคิดวาตรงน้ําพุสวยท่ีสุดนะ มีตึกอยูรอบๆ ดวย บรรยากาศมันได 

เปนเมืองนอกมากๆ ทําใหเกิดจินตนาการไปไกล147

148 

   นอกจากนี้ การท่ีบริเวณจัตุรัสปาลิโอมีตึกสีสันโทนสวางแบบธรรมชาติโอบ

ลอมอยูโดยรอบทําใหนักทองเท่ียวบางคนรูสึกถึง “ความมีชีวิตชีวา” และ “ความอบอุน” ดังเชนความ

 146 สัมภาษณผูหญิงวัย 39 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ,   

24 เมษายน 2559.  

 147 สัมภาษณผูชายวัย 48 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ,    

24 เมษายน 2559. 

 148 สัมภาษณผูหญิงวัย 22 ป, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ,    

24 เมษายน 2559. 
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คิดเห็นจากผูหญิงวัย 45 ป ท่ีมาเท่ียวกับครอบครัวเลาวา  “เดินเท่ียวปาลิโอมาจนรอบแลว ชอบตรงนี้

ท่ีสุด มีน้ําพุ มีตนไมดอกไมสีสวยสดใส มีตึกอยูลอมรอบ สีสันก็สวยแปลกตา รูสึกวาอบอุนดี”149  

  จากขอมูลดังกลาว ทําใหเห็นวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวปาลิโอ มีความ

นิยม “ชม” ความสวยงามของสถาปตยกรรมแบบอิตาลีของปาลิโอท่ีถูกสรรคสรางข้ึน รวมถึง

องคประกอบท่ีนํามาจัดวางก็สามารถสรางการรับรูท่ีสอดคลองกับธีมหลักท่ีสื่อถึงความเปนเมืองใน

ยุโรปอยางอิตาลีได ไมวาจะเปนน้ําพุกลางจัตุรัส  หอนาฬิกา หรือสวนแบบอิตาลี  

 

           

ภาพท่ี 3.1 กลุมอาคารตางๆ ของปาลิโอ,                   ภาพท่ี 3.2 ปายดานหนาของปาลิโอ, 

ถายโดยผูวิจัย  วันท่ี 24 เมษายน 2559                  ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 24 เมษายน 2559 

               

ภาพท่ี 3.3 หอนาฬิกา, ถายโดยผูวิจัย   ภาพท่ี 3.4 ลานน้ําพุ,  ถายโดยผูวิจัย 

วันท่ี 24 เมษายน 2559    วันท่ี 24 เมษายน 2559 

 

 149 สัมภาษณผูหญิงวัย 45 ป, อาชีพเจาของกิจการสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา    

จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 
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ภาพท่ี 3.5 อาคารและตนไมท่ีเลื้อยเกาะตามผนังอาคารของปาลิโอ, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 24 เมษายน 

2559 

 

 3.3.1.2 ชมเดอะ เวเนเซีย 

 เดอะ เวเนเซีย หัวหิน   เปนสถาปตยกรรมท่ีสรางข้ึนตามแบบเมืองเวนิสแหง

อิตาลี ท่ีเนนความอลังการใหญโตในพ้ืนท่ี 46 ไร ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แบง

ออกเปน 4  สวนใหญๆ สวนแรกคือ   อาคารขนาดใหญท่ีจําลองมาจากจัตุรัสเซ็นตมารค (St. Mark 

Square) และหอระฆัง (Bell Tower) ทาดวยสีสมอิฐ ตัดเสนดวยสีขาว เนนการตกแตงลวดลายท่ี

หรูหราตามแบบฉบับอาคารท่ีมีความสําคัญท่ีสุดและเปนสัญลักษณสําคัญของเมืองเวนิส สวนท่ีสอง คือ 

คลองท่ีจําลองมาจากแกรนดคาแนล พรอมเรือกอนโดลา ถือเปนแกนกลางของเดอะ เวเนเซีย สวนท่ี

สาม คือ อาคารท่ีเปนรานคา รานขายเสื้อผา และรานอาหารขนานไปกับคลองท้ังสองฝง และสวนท่ีสี่ 

คือ น้ําพุเทรวี่จําลอง สวนเทรวี่ และสวนสัตวขนาดเล็กทางดานหลัง  

 สิ่งแรกท่ีพบคือ ปายของ เดอะ เวเนเซีย หัวหิน ตั้งอยูท่ีอาคารขายบัตรเขาชม 

ใกลกับท่ีจอดรถ ซ่ึงเปนอาคารทรงยุโรปสองชั้นสีสันสดใส โดยชั้นลางเปนสีชมพูออนและชมพูเขม 

สวนชั้นบนมีขนาดแคบกวาชั้นลางทาสีเหลืองสดใส ตกแตงดวยตัวอักษรท่ีทําจากโลหะทาสีดํา แถวบน

เขียนเปนภาษาอังกฤษดวยตัวเขียนวา “The Venezia” สวนแถวลางเขียนดวยตัวพิมพภาษาอังกฤษ

วา “Hua Hin” และมีตัวอักษรภาษาไทยตัวเล็กๆ อยูทางดานขวา เขียนวา “เดอะ เวเนเซีย หัวหิน” 

เม่ือสอบถามนักทองเท่ียววาคิดอยางไร เม่ือเห็นปายของเวเนเซีย สวนใหญเห็นตรงกันวา “รูสึกถึง

ความหรูหรา ความเปนชนชั้นสูง มีความเปนผูหญิง สวยงาม มีเสนห มีความซับซอน และเขาใจยาก”   

 จากการขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและสัมภาษณพบวา จุดท่ีนักทองเท่ียวสนใจ

ชมกันมากท่ีสุด คือ “เรือกอนโดลา” ท่ีอยูบริเวณคลองหรือแกรนดคาแนล ซ่ึงถูกจัดวางใหอยูตรงใจ

กลางของ เดอะ เวเนเซีย เพ่ือตองการใหเปนจุดเดนท่ีสุด นักทองเท่ียวบางคนลงลองเรือกอนโดลา บาง
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คนถายรูปลงมาจากสะพานขามคลอง ท้ังนี้เปนเพราะ เคยรับรูมากอนวา สัญลักษณของเมืองเวนิสคือ 

เรื่องกอนโดลาและแกรนดคาแนล แมวาจะไมไดเหมือนกับสถานท่ีจริง แตนักทองเท่ียวก็รับรูไดวาเปน

การสื่อถึงเมืองเวนิส และตองการมีประสบการณไดลงเรือลองไปตามคลอง  โดยหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา 

 

สิ่งท่ีดึงดูดใจมากท่ีสุดคือ แกรนดคาแนลนี่ละ จริงๆ แลวตอนแรกไมรูนะ วาเปน

คลองอะไร แตพอเห็นเรือหางแมงปองกอนโคลา ก็แนใจวาคือ แกรนดคาแนล ก็

เคยเห็นกันตั้งแตเด็กๆ ในทีวี ในหนังสือเยอะแยะ ถาพูดถึงความเหมือน มันไม

เหมือนหรอก แตมันมีสิ่งท่ีสื่อถึงเวนิสอยู149150  

 

 สอดคลองกับความคิดเห็นของหญิงสาวอีกคนหนึ่งท่ีใหความเห็นวา แกรนดคาแนลทําให

เวเนเซียมีความเปนเมืองเวนิส เนื่องจากเปนสัญลักษณสําคัญของเมือง 
 

แกรนดคาแนลทําใหท่ีนี่ “ดูเปนเวนิส” เพราะเวนิสมีคลองและมีเรือแบบนี้เปน

สัญลักษณ  และมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวอยูแลว เขาใจวาเคาคง

อยากทําใหมันเหมือนของจริงมากๆ แตมันเปนไปไมไดหรอก จะยกเมืองท้ัง

เมืองมาไวท่ีนี่ ก็เลยจําลองแบบยอๆ มาใหนักทองเท่ียวกระเปาเบาๆ แบบเราได

มีโอกาสไดชมบาง เพราะไมรูวาชีวิตนี้จะไดไปหรือเปลา150

151  
 

 นอกจากนี้ พบวานักทองเท่ียวบางคนเคยไปเท่ียวสถานท่ีจริงมาแลว เม่ือมา

เท่ียวสถานท่ีท่ีจําลองเชนนี้จึงคุนเคยกับรูปแบบสถาปตยกรรมนี้  

พอเห็นหอนาฬิกาก็รูสึกคุนๆ มองไปอีกทางเห็นเรือกอนโดลากับสิงโตมีปก 

แนใจทันทีวาท่ีนี่คือ เมืองเวนิส เพราะเคยไปท่ีจริงมาแลว ท่ีนี่เล็กกวามาก เทียบ

กันไมไดเลย แตยอมรับวาเคาก็พยายามเอาสัญลักษณท่ีเดนๆ ของเวนิสมา

นําเสนอ นึกอยูตั้งนานวาชื่อ เวเนเซียนี่มันเมืองอะไร ชื่นชมคนสรางนะ ท่ี

 150 สัมภาษณผูหญิงวัย 34 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 

 151 สัมภาษณผูหญิงวัย 28 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 
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พยายาม ยกเอาเมืองของเคา มาไวท่ีเมืองของเรา เขาใจวาคงสรางไมไดเหมือน

ของจริงเพราะของจริงเคาเปนเมืองใหญโต เราสรางไดขนาดนี้ก็เกงแลว151

152  

 สําหรับจุดท่ีนักทองเท่ียวนิยม “ชม” รองลงมาจากเรือกอนโดลาและแกรนด

คาแนลคือ อาคารหอนาฬิกาสีสมอมชมพู หรือท่ีเรียกวา Bell Tower of St. Mark และจุดท่ีทําใหเห็น

วาเหมือนเมืองนอกคือ จุดท่ีข้ึนไปอยูบนสะพานขามคลองทรงยุโรปแลวมองตัดผานแกรนดคาแนลไป

ทางอาคารดังกลาว รวมถึงน้ําพุเทรวี่จําลองก็สรางความรูสึกใหเหมือนเมืองนอกไดเชนกัน ดังเชนความ

คิดเห็นของหญิงสาวคนนี้วา  “สิ่งท่ีทําใหคิดวาท่ีนี่เหมือนเมืองนอกคือ อาคารสีสมอมชมพูท่ีเปนหอ

นาฬิกาและคลองกับเรือกอนโดลา ดูรวมๆ แลวก็มีบรรยากาศคลายเมืองนอก แตรูสึกวาสีของอาคาร

มันหวานไปหนอย ไมรูวาท่ีเวนิสจริงๆ เคามีตึกสีหวานมากๆ แบบนี้หรือเปลา”152

153    

 สิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ “ชม” มากท่ีสุดใน เดอะ เวเนเซีย คือ เรือกอน

โดลาท่ีลอยลําอยูในลําคลองหรือแกรนดคาแนลขนาดยอสวนมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

เนื่องจากนักทองเท่ียวสวนใหญสามารถเชื่อมโยงการรับรูเดิมไดวา เรือกอนโดลา เปนสัญลักษณของ

เมืองเวนิส และองคประกอบอ่ืนท่ีอยูในธีมเวนิสอยาง หอระฆัง สะพาน ก็มีความสอดคลองกัน ทําให

นักทองเท่ียวเขาใจในความเปนเมืองเวนิสของ เดอะ เวเนเซีย แตทวา พบขอสังเกตบางประการ คือ ยัง

มีองคประกอบบางสวนท่ีผูสรางนํามาตกแตงเพ่ิมเติมท่ีไมไดสื่อถึงเฉพาะเมืองเวนิสเทานั้น เชน น้ําพุ

เทรวี่ สวนเทรวี่ ซ่ึงจริงๆ แลวอยูท่ีกรุงโรม  รูปปนโรมิโอกับจูเลียสท่ีเปนสัญลักษณของเมืองเวโรนา 

หรือแมแตรูปปน The Thinker อันโดงดังแหงกรุงปารีส สื่อใหเขาใจวานาจะเปนเพราะผูสรางตองการ

ตอกย้ําบรรยากาศของความเปนเมืองในยุโรปใหกับเดอะ เวเนเซีย  

 

 

 

 

 152 สัมภาษณผูหญิงวัย 63 ป, อาชีพขาราชการบํานาญ, สัมภาษณโดย กุณฑิญา        

จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 

 153 สัมภาษณผูหญิงวัย 24 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช

, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.6 ปายดานหนา ของ เดอะเวเนเซีย หัวหิน, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559  

 

 

                 
ภาพท่ี 3.7 เรือกอนโดลาและแกรนด คาแนล,  ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

 

 

                
ภาพท่ี 3.8  รูปปนตางๆ ภายในเวเนเซีย, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 
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 3.3.1.3 ชมซานโตรินี่ พารค ชะอํา 

 

  ซานโตรินี่ พารค ชะอํา เปนธีมพารคท่ีจําลองเอาบรรยากาศเมืองซานโต

รินี เมืองตากอากาศบนเกาะกลางทะเลท่ีสรางลดหลั่นตามหนาผาของประเทศกรีซมาไวในพ้ืนท่ีโลง

กวาง     ติดกับถนนเพชรเกษมในเขตของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงหางจากทะเลประมาณ 10 

กิโลเมตร เนื่องจากเจาของโครงการเห็นวา  “แมพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูจะไมติดทะเล แตหัวหินกับชะอําเปน

เมืองทะเล ทําใหนึกไปถึงเมืองท่ีเปนเกาะท่ีมีชื่อเสียงและมีคาแร็กเตอรท่ีชัดเจน คําตอบคือซานโตรินี”

153

154  

  ปายของซานโตรินี่ พารค ชะอําตั้งอยูดานหนาทางเขา มีลักษณะเปน

ตัวอักษรแบบกรีซสีฟาสดใสเปนคําวา “SANTORINI PARK” โดยตั้งตัวอักษรเปนรายตัวอยูบน

ข้ันบันไดสีขาวสะอาดหลายสิบข้ันท่ีมีน้ําไหลผานลงมาตลอดเวลา ดานหลังมองเห็นชิงชาสวรรคขนาด

ใหญสัญลักษณสําคัญของซานโตรินี่ พารค ชะอํา ใหความรูสึกสนุกสนาน ซุกซน ดังท่ีนักทองเท่ียวคน

หนึ่งใหความเห็นวา “เม่ือเห็นปายของซานโตรินี่ทําใหนึกถึงเด็กผูชาย สนุกสนาน ซนๆ ลุยๆ ท่ีรักความ

ตื่นเตน รักการผจญภัย”154

155  

  โดยธีมสีของซานโตรินี่ พารคจะเปนสีฟาสดท่ีเรียกวา “สีฟาเมดิเตอรเร

เนียน” และสีขาวตามแบบเมืองซานโตรินี่ ของประเทศกรีซ ตัวอาคารเหมือนกลองสี่เหลี่ยมสีขาวท่ี

ฉาบปูนแบบหยาบๆ ไมตั้งใจใหดูแข็งท่ือแบบอาคารสมัยใหม ไมมุงหลังคา และทําใหไมเทากันเพ่ือให

เหมือนกับการสรางอาคารแบบลดหลั่นกันตามหนาผาของซานโตรินี่ๆ หนาตางและประตูทําดวยไม

ทาสีฟาสดเปนหลัก และมีสีอ่ืนๆ อยูบาง เชน สีฟาออน สีเขียวออน สีเหลืองออน สีชมพูออน สีสม

ออน สวนพ้ืนเทปูนและทําลวดลายเลียนแบบกอนหิน ปลูกตนเฟองฟาสีชมพูสดตัดกับสีฟาและสีขาว

เปนระยะๆ ผนังของตึกบางชวงจะมีรูปวาดลวดลายนารักใหแวะถายรูป สะทอนใหเห็นวาผูสรางใสใจ

ในรายละเอียดเปนอยางมาก โดยแผนผังของโซนรานคาจะเปนวงกลม สามารถเดินถึงกันหมด ยกเวน

โซนท่ีพักท่ีอยูตรงกลางท่ีผานไมได 

 

 

 154 นัสวีร ตันติจิรสกุล, ขอมูลสัมภาษณ, http://www.santoriniparkchaam.com/ 

index.php?op=page-index&id=  (สืบคนเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559) 

 155 สัมภาษณผูชาย อายุ 39 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว,  สถานท่ี ซานโตรินี่ พารค ชะอํา, 

เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2559. 
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  ภายในแบงออกเปน 3 โซนหลักๆ  ไดแก โซนท่ีหนึ่งคือ โซนรานคาและ

รานอาหารและเครื่องดื่ม โซนท่ีสองคือ โซนพารค เปนโซนท่ีมีชิงชาสวรรคขนาดใหญ มาหมุนและ

เครื่องเลนตางๆ  และโซนท่ีพัก เรียกวา Santoniri Stay เปนโซนสวนบุคคลท่ีอนุญาตใหเขาไดเฉพาะ

ลูกคาท่ีมาพักเทานั้น 

  จากการสํารวจและสัมภาษณ สิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจในซานโตรินี 

พารคมากท่ีสุด คือ ลักษณะสถาปตยกรรมท่ีเรียบงาย แตสะดุดตาดวยสีฟาเมดิเตอรเรเนียน “ตัวแทน

ของความสดใส ทําใหรูสึกเปนอิสระ ปลอดโปรง สบาย ปลอดภัย หายกังวล” และสีขาว “สีท่ีให

ความรูสึกสะอาดบริสุทธิ์” 156 ซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวเกิดความรูสึกประทับใจ  ดังท่ีหญิงสาวแอรโฮสเตส

เลาวาสีสันทําใหเธอรูสึกหลงรักซานโตรินี่ “สีขาวสะอาดตากับสีฟาสดใสทําให “หลงรัก” ท่ีนี่ ทําให

รูสึกอยากไปเท่ียวเมืองซานโตรินีจริงๆ มาก เพราะของจริงเคาอยูติดทะเล คงสวยกวาท่ีนี่หลายรอย

เทา”156

157 เชนเดียวกับความเห็นของหญิงสาวอีกทานหนึ่งท่ีเลาวา 

 มาหัวหินทีไรตองแวะมาท่ีนี่ทุกที ซ่ึงจริงๆ แลวมันไมไดมีอะไรใหดูมากมาย

เลย  นอกจากรานขายของ แตเวลาเดินเขามาแลว “รูสึกถึงความเปน

ทะเล” และ “การผอนคลาย” เพราะตัวอาคารสีขาวแบบเรียบและ

หนาตางสีฟารวมถึงสีแนวพาสเทลอ่ืนๆ อยางชมพูพาสเทล และเขียวพาส

เทล ดูไมฉูดฉาดเกินไป157

158  

  สิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ “ชม” รองลงมา คือ ชิงชาสวรรคสีสัน

สดใสท่ีเปนสัญลักษณแหงความสนุกสนานของซานโตรินี่ มองเห็นไดในระยะไกลแมวายังมาไมถึง ซ่ึง

เปนสิ่งดึงดูดใจของนักทองเท่ียวหลายๆ คน   

 ชิงชาสวรรคเปนสิ่งท่ีจูงใจใหแวะเขามาท่ีนี่ เพราะมองเห็นไดตั้งแตไกล ท้ัง

ขาไปและขากลับ สีสันแจมใสมาก เหมือนเปนสวนสนุก เห็นแลวอยากลอง

ข้ึน แตพอไดเขามาแลวรูสึกแปลกใจกับตัวอาคารมากกวา ดูแปลกตาไป

 156 บรรจบ กําจัด, (2549), Color Therapy: ศาสตรแหงสีเพ่ือการบําบัด”, ชีวจิต. (16 

พฤศจิกายน 2549): 58-62. 

 
157

 สัมภาษณผูหญิงวัย 38 ป, อาชีพแอรโฮสเตส, สถานท่ี ซานโตรินี่ พารค ชะอํา. 

 
158

 สัมภาษณผูหญิงวัย 29 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สถานท่ี ซานโตรินี่ พารค ชะอํา. 
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หมด มันดูเปนเมืองๆ หนึ่ง ท่ีไมใชประเทศไทย แตก็ไมรูวาเมืองไหน ตึก

เปนสีขาว สีฟา ดูสดใสดี แถมมีรานขายของใหเดินเพลินๆ ดวย158

159    

  สําหรับบรรดาเด็กๆ สิ่งท่ีทําใหพวกเขามีความสุขมากกับการมาเท่ียวซาน

โตรินี่คือ โซนพารค หรือโซนเครื่องเลน ท่ีมีมาหมุน ลานน้ําพุ ลูกบอลน้ํา มาโยก และรูปปนสัตวทะเล

รูปรางแปลกประหลาดสีสันสดใส โดยคุณพอทานหนึ่งเลาวา 

 ลูกๆ ชอบโซนนี้มาก วิ่งไปวิ่งมา ปนนูนปนนี่วุนวายไปหมด จับแทบไมทัน 

คงเปนเพราะวามีของเลนสีสันสดใสมาหลอกลอเด็กๆ เยอะ มาหมุนนี่เลน

กันไป 3 รอบแลว ไมเบื่อกันเลย แตแปลกมาก ไมเห็นขอข้ึนชิงชาสวรรค 

เพราะพอเขามาดูใกลๆ แลวมันก็สูงอยู สงสัยจะกลัวความสูงกัน159

160  

  

  จากขอมูลขางตน ทําใหทราบวา อาคารสีสันสดใสอันสื่อความหมายถึง

เมืองในเกาะกลางทะเลเมดิเตอรเรเนียนท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก เปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวสนใจ 

“ชม” มากท่ีสุดในซานโตรินี่ ชะอํา สําหรับสวนประกอบอ่ืนๆ เชน ชิงชาสวรรค มาหมุน รูปปนตางๆ 

แมวาจะไมมีความเก่ียวของหรือสอดคลองกับความเปนเมืองซานโตรินี่ แตก็เปนองคประกอบสําคัญ

ของธีมพารคและเปนสิ่งท่ีชวยดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาทํากิจกรรมท่ีชื่นชอบคือ การถายรูป และ

สรางสีสันใหกับสถานท่ี 

 

 

 

 

  

 159 สัมภาษณผูชาย วัย 41 ป, พนักงานบริษัท, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช,   

ซานโตรินี่ พารค ชะอํา, 14 พฤษภาคม 2559. 

 160 สัมภาษณผูชาย วัย 50 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ซานโตรินี่ พารค ชะอํา, 14 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.9 ปายดานหนาของซานโตรินี่ ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

 

               
ภาพท่ี 3.10 บรรยากาศของซานโตรินี่,  ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

 

                                         
ภาพท่ี 3.11 เครื่องเลนตางๆ ในซานโตรินี่, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

 

 3.3.1.4 ชมมิโมซา พัทยา 

 มิโมซา พัทยา เปนธีมพารคท่ีจําลองบรรยากาศอันสวยงามมาจากเมืองโกลมาร 

(Colmar) ประเทศฝรั่งเศสแถบชนบท ซ่ึงเปน “เมืองแหงความโรแมนติก อยูทามกลางหุบเขา มีลําธาร

ไหลผาน มีธรรมชาติสวยงาม”  มาไวท่ีเมืองแหงการทองเท่ียวระดับโลกอยางพัทยา  โดยมีความโดด

เดนท่ีอาคารแบบฮาลฟทิมเบอร (Half-timbered)  กลาวคือ เปนลักษณะของอาคารกอดวยปูน    

สองชั้น หลังคาทรงแหลม และตกแตงอาคารดวยไมตีเปนกรอบ ตามแนวคิดหลักของผูสรางคือ 
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“ตองการใหเมืองมีสีสันสดใส” 1 6 0

161 สิ่งท่ีพยายามทําใหเหมือนกับแมแบบ คือ การมีคลองเล็กๆ ท่ีไหล

ผานกลางเมือง โอบลอมดวยตนไมนานาชนิดทําใหภายในมิโมซาคอนขางรมรื่น  

 ปายของมิโมซา พัทยา มีขนาดใหญ ตั้งอยูบริเวณดานหนาติดกับลานจอดรถ 

เปนปายภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพเขียนวา “Mimosa PATTAYA” โดยปายประกอบดวยตัวอักษรท่ี

ทําเปนโครงเหล็กทาสีเหลืองแยกตามตัวอักษร ภายในตัวอักษรแตละตัวจะวางไมฟนตามแนวนอนหัน

ดานตัดออกมาเรียงกันอยางสวยงาม จุดเดนอยูท่ีอักษรรูปตัว “M” ท่ีจัดวางไวเหนือคําวา “Mimosa” 

ดูไกลๆ คลายกับมงกุฎสวมอยูบนปาย นักทองเท่ียวเห็นวามิโมซามีบุคลิกลักษณะเหมือนผูหญิงสาว

สวยรวยเสนห  “ดูเหมือนผูหญิงท่ีคอนขางเขมแข็ง มีเสนหแพรวพราว และดูลึกลับนาคนหา”1 6 1

162  ยิ่ง

ไปกวานั้น นักทองเท่ียวบางคนบอกวา “เห็นแลวนึกถึงละครบรอดเวยท่ีมีชีวิตชีวาของอเมริกา”163 

และสีสันท่ีเครงครึมของฟนตัดเสนดวยสีเหลืองดูระยิบระยับก็ทําใหนักทองเท่ียวบางคนมองวา “มิโม

ซามีกลิ่นอายของคาสิโนและมายากล  ดูมีลูกเลนระยิบระยับในความมืด”163

164  

 สวนชื่อ Mimosa เปนภาษาอิตาเลี่ยน แปลวา ดอกไมสีเหลือง หรือดอกไมใน

กลุมไมยราบ และสําหรับวรรณคดีของฝรั่งเศส มิโมซา คือ ดอกไมแหงความรัก ซ่ึงตรงกับความ

ตองการของผูสรางท่ี “ตองการใหมิโมซาเปนเมืองแหงความรัก หรือ City of Love  และเพ่ือแทนคํา

ขอบคุณท่ีมีตอเมืองพัทยาท่ีไดอาศัยทํามาหากินมา 20 กวาป จนประสบความสําเร็จ จึงอยากสราง

เมืองท่ีมีสีสันมาเพ่ิมเติมสีสันใหกับเมืองพัทยาท่ีมีอยูแลว”164

165  

 แผนผังของมิโมซาไมไดเรียงกันเปนระเบียบ เพ่ือใหเดินไปไดเรื่อยๆ อยางอิสระ 

ซ่ึงแบงพ้ืนท่ีใชงานออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ กลุมแรก เปนกลุมรานคาขายของ รานขายอาหารและ

เครื่องดื่ม รานท่ีใหบริการนวดแผนไทยและสปา ซ่ึงเปนอาคารสองชั้น มุงหลังคาหลากหลายรูปแบบ 

 161 จิรโชติ แกวเสถียร, สัมภาษณโดย ธีระ ธัญญอนันตผล และรัชนีวรรณ ดวงแกว

รายการ Newsy Variety สุดฮิป, มิโมซา พัทยา วันท่ี 21 กันยายน 2556, https://www.youtube. 

com/watch?v=zQXCvTxeI_M. (สืบคนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559). 

 162 สัมภาษณผูหญิงวัย 39 ป, อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณโดย กุณฑิญา    

จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา, 20 มีนาคม 2559.  

 163 สัมภาษณผูชายวัย 50 ป, อาชีพรับราชการ, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช,     

มิโมซา พัทยา, 20 มีนาคม 2559. 

 164 สัมภาษณผูชายวัย 35 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช,     

มิโมซา พัทยา, 20 มีนาคม 2559. 

 165 สัมภาษณผูชายวัย 35 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช,     

มิโมซา พัทยา, 20 มีนาคม 2559. 
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ตัวอาคารทาสีสันสดใส เชน แดง เหลือง ชมพู เขียว ฟา สม ตัดเสนดวยกรอบไมสีน้ําตาล ซ่ึงเปน

เอกลักษณของบานแบบฮาลฟ ทิมเบอร หนาตางทําดวยไม กลุมท่ีสองคือ กลุมอาคารจัดแสดงภาพ 3 

มิติและอาคารแสดงโชวของสัตว และกลุมท่ีสามคือ ลานการแสดงกลางแจงท่ีลอมรอบดวยอาคารสี

สวยงาม   

  สิ่งท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวตองมาชมมากท่ีสุด คือ สถาปตยกรรมแบบยุโรปท่ีมี

ความโดดเดนแปลกตาและสีสันท่ีสวยงามเหมือนลูกกวาด มีคลองผานตรงกลางดูแปลกตา ทําใหรูสึก

ชื่นชมและประทับใจ โดยหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา 

มาท่ีนี่สิ่งท่ีตองเดินชมก็คือ ตัวอาคารสีสันสดใสเหมือนลูกกวาด ดูแปลกตาดี ไม

เคยเห็นท่ีไหนเลย  ไมรูวามีเมืองแบบนี้จริงๆ หรือเปลา ทําใหนึกถึงเมืองใน

นิทานของฝรั่ง ดีท่ีมีคลองอยูตรงกลาง มีตนไมรมรื่น ดอกไมสวย ทําใหรูสึกไม

นาเบื่อ แตควรมาเดินชวงเย็นๆ เพราะกลางวันอากาศรอน แลวเคาก็จะเปดไฟ

ดวย ก็สวยไปอีกแบบ165

166 

 สอดคลองกันกับความเห็นของชายหนุมคนหนึ่งท่ีชื่นชอบสีสันท่ีสวยนารักของ

ตัวอาคาร และเสนอวาควรมีการแยกโซนรานคาท่ีขายของโอท็อปแบบไทยๆ เพราะทําใหดูไมเขากัน

กับลักษณะของอาคารแบบตะวันตก 

ชอบสีของอาคาร สีสวย หวาน ทําใหเมืองมีความนารัก มีความเปนเมืองนอก

มาก เพราะเมืองไทยไมมีแบบนี้ บางจุดมีตนไมเลื้อยตามผนังดวย ชอบมาก แต

สวนตัวคิดวานาจะจัดโซนของรานคาหนอย เพราะบางโซนอยางโซนท่ีอยูริม

คลองนานั่งชมนกชมไมมาก แตกลายเปนรานขายเสื้อผา ขายสมุนไพร ควรทํา

เปนรานกาแฟ รานไอติม มากกวา166

167    

 นอกจากอาคารท่ีมีความสวยงามแลว สิ่ง ท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียว “ชม” 

รองลงมาคือ “การแสดงโชว” แบบอลังการของสาวประเภทสอง ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับโชวของทิฟฟานี่

และอัลคาซาแหงเมืองพัทยาท่ีมีชื่อเสียง โดยโชวจะมีวันละ 3 รอบ รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง เริ่ม

ตั้งแต 17.00 น. เปนตนไป มีรูปแบบการแสดงหลากหลาย เชน  การแสดงน้ําพุเตนระบํา การแสดง

 166 สัมภาษณผูหญิง วัย 29 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช,     

มิโมซา พัทยา, 20 มีนาคม 2559. 

 167 สัมภาษณผูชาย วัย 34 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,     

มิโมซา พัทยา, 20 มีนาคม 2559. 
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ระบํานานาชาติ การแสดงทาเตนประกอบเพลงเลียนแบบไมเคิล แจ็คสัน การแสดงเลียนแบบวิสนีย   

ฮุสตัน นักรองดัง การแสดงของบรรดา Miss Mimosa เปนตน โดยการแสดงท้ังหมดเนนความอลังการ 

เลิศหรูของเครื่องแตงกาย และระบบแสงสีเสียง  โดยมีกลุมอาคารสีสันสวยงามเปนฉากหลังของเวที

ทรงครึ่งวงกลม สงเสริมใหการแสดงคาบาเรตโชวมีความสวยงามอลังการมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหญิงสาวคน

หนึ่งเลาวา 

ท่ีมิโมซา ตึกสีสวย โชวก็สวย เปนโชวท่ีอลังการมาก แสง สี เสียง เครื่องแตง

กายมาเต็ม ฉากดานหลังก็สวย คิดวาโชวท่ีนี่มีชีวิตชีวากวาท่ีอัลคาซาหรือทิฟฟา

นี่ อีก เพราะอยูกลางแจง รูสึกไมอึดอัด อุดอู นักแสดงก็เกงเลนกับคนดู

สนุกสนาน โชวราคา 250 บาท ในเวลา 1 ชั่วโมง ตอนแรกคิดวาแพง แตพอดู

เสร็จก็คิดวาคุมแลวละ เพราะ การแสดงมีหลายชุด เคาใชคนเยอะ เครื่อง

แตงตัวก็เยอะ167

168  

 การท่ีมิโมซามีคอนเซ็ปของการเปนเมืองแหงความรัก หรือ City of Love  จึง

พบวามีการประดับตกแตงดวยรูปปนท่ีเก่ียวของกับความรักเรียงรายไปท่ัวบริเวณ เชน เทพวีนัส 

กามเทพ รูปหัวใจ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวอีกแบบหนึ่ง 

 สิ่งท่ีนักทองเท่ียวสนใจ “ชม” มากท่ีสุดในมิโมซา คือ อาคารรูปทรงหลังคา

แหลมโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะตัวแบบฮาลฟทิมเบอรและสีสันสวยงามท่ีจําลองมาจากเมืองโกลมาร

อันเปนเมืองชนบทท่ีมีชื่อเสียงของของฝรั่งเศส ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงใหเห็นนักทองเท่ียวไดเขาใจถึง

ความเปนตางประเทศได นอกจากนี้ คลองขนาดเล็กท่ีปลูกตนไมสวยงามสองขางทอดยาวไปตามตัว

อาคารก็เปนอีกจุดหนึ่งท่ีทางผูสรางพยายามจะสรางใหเหมือนเมืองตนแบบมากท่ีสุด ก็เปนสิ่งท่ี

นักทองเท่ียวนิยมชมชอบเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ผูสรางไดเพ่ิมกิจกรรมการแสดงคาบาเรตโชวท่ีมี

ชื่อเสียงของเมืองพัทยาเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวและสรางความประทับใจ อีกท้ังยังทําการตกแตงสถานท่ี

ใหนาสนใจสอดคลองตามแนวคิดเมืองแหงความรัก 

 

 168 สัมภาษณผูหญิง วัย 38 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา           

จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา, 20 มีนาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.12 ปายดานหนาของมิโมซา พัทยา, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 20 มีนาคม 2559 

 

                   
ภาพท่ี 3.13 บรรยากาศในมิโมซา พัทยา, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 20 มีนาคม 2559 

 

                  
ภาพท่ี 3.14 บรรยากาศเก่ียวกับความรักในมิโมซา พัทยา, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 20 มีนาคม 2559 
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 3.3.1.5 ซิเนอรี่ วินเทจ ฟารม 

 ซิเนอรี่ วินเทจ ฟารม ตั้งอยูท่ีอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไดแรงบันดาลใจใน

การสรางฟารมแบบนี้มาจากเมืองคอรนวอลล (Cornwall) ซ่ึงเปนเมืองแหงแรกท่ีเลี้ยงแกะในเขต

ชนบทของประเทศอังกฤษ168

169 ท่ีมีทุงหญากวางสีเขียวขจีและแกะขนสีขาวปุกปุย โดยฟารมจะสรางอยู

บนเนินเขาเตี้ยๆ จุดเดนอยูท่ีทุงหญาเลี้ยงแกะ แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก คือ สวนดานหนา 

ประกอบดวย อาคารหลายๆ หลังปลูกแยกกัน ไดแก อาคารรานอาหารทรงกลมมุงหลังคาดวยหญา 

ชื่อ Honey Scene Kitchen รานขายของท่ีระลึก เสื้อผา ของตกแตงบาน ชื่อ Sheepie Sheep ราน

ขายไอศกรีมนมแกะชื่อ Ewe Cream รานสําหรับทํากิจกรรมแบบ DIY เชน พวงกุญแจขนแกะ ชื่อ 

24th July  มีอาคารเลี้ยงแกะและอาคารแสดง Sheep and Dog Show ท่ีสรางเปนแบบโรงนาของ

ยุโรป   มีซุมเครื่องเลนตางๆ เชน ยิงปน ปาเปา ยิงธนู มาหมุน ข่ีมาแคระ บริเวณทุงหญากวางมีชิงชา

สวรรค และประดับตกแตงดวยงานศิลปะรวมสมัยสีสันสดใสสวยงาม ท่ีสรางบรรยากาศใหดูไมนาเบื่อ 

และเหมาะกับการถายรูป และใชแสดงคอนเสิรตเพลงรักในฤดูหนาว  สําหรับสวนท่ีสอง คือ สวนของ      

รีสอรท เปนท่ีพักภายใตแนวคิด “บานสีขาวในปาใหญ” มีกลิ่นอายของบานแบบชนบทอังกฤษยอนยุค 

ท่ีออกแบบอยางพิถีพิถัน ตอบสนองความตองการของคนเมือง เนนความสะดวกสบายทามกลาง

บรรยากาศแบบธรรมชาติ มีทุงหญา ปาและลําธาร อนุญาตใหเขาเฉพาะผูท่ีจองหองพักเทานั้น 

            ปายของซีเนอรี่ วิลเทจ ฟารม ตั้งอยูบนเนินเขาเตี้ยๆ มองเห็นไดอยางชัดเจน

จากระยะไกล ลักษณะของปายมีความเรียบงาย ตัวอักษรมีสีขาวลวนทําดวยโลหะ จัดวางเรียงกันเปน

แนวเดียวกันเปนคําภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ คําวา “Scenery Vintage Farm” อยูในสนามหญาสี

เขียว และดานหลังเปนตนไมสีเขียว ซ่ึงนักทองเท่ียวใหความเห็นวา “ท่ีนี่มีคาแร็คเตอรเหมือนชายหนุม

ท่ีอบอุน สบายๆ เรียบงาย แตใสใจในรายละเอียดแสดงใหเห็นวามีรสนิยมท่ีดี”169

170  

 นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม มักจะมาแบบ one day trip 

หรือไปเชาเย็นกลับ กลาว คือ แวะมาเท่ียวใหอาหารแกะ ดูโชว ถายรูป แลวก็ไปเท่ียวท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยู

ใกลเคียงตอ และสิ่งท่ีนักทองเท่ียวประทับใจในการเยี่ยมชมมากท่ีสุด คือ “ฟารมแกะ” ท่ีมีฝูงแกะราว 

200 ตัวในทุงหญาสีเขียว เห็นวาเปนสิ่งท่ีแปลกดี เพราะฟารมเลี้ยงแกะทําใหนักทองเท่ียวคิดเชื่อมโยง

กับความเปนเมืองนอกท่ีมีอากาศหนาวเย็นท่ีตองใชขนแกะมาทอเปนเครื่องนุงหมกันหนาว แต

 
169

 พลกฤษณ สุขเกษม, สัมภาษณโดย สุทธิคุณ กองทอง, ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 

 http://www.changeintomag.com/index.php/2015-04-02-17-28-3/248-the-scenery- 

vintage-farm. (สืบคนเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559). 

 170 สัมภาษณผูหญิงวัย 28 ป, อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา     

จิรทิวาธวัช, ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, วันท่ี 23 มีนาคม 2559.   
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เมืองไทยอากาศรอนโดยท่ัวไปจึงไมมีฟารมเลี้ยงแกะในเชิงเศรษฐกิจ คนไทยจึงไมคุนเคยกับฟารมแกะ

และแกะ ดังนั้นการไดเลี้ยงแกะและการไดสังเกตพฤติกรรมของแกะจึงกลายเปนเรื่องท่ีนาตื่นเตน เปน

ประสบการณแปลกใหม สําหรับคนไทยโดยท่ัวไป เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ แกะเปนสัตวท่ีมีลักษณะ

เปนมิตรตอมนุษย ดวยขนท่ีหยิกหนานุมและปุกปุยนาจับ ยอมใหลูบหัว ยอมใหปอนอาหารได กินหญา

เปนอาหาร ดูไมกาวราว ดูไมเปนอันตราย จึงทําใหเปนท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะผูหญิง

และเด็กเปนอยางมาก โดยคุณพอทานหนึ่งเลาวา “มาจากแมกลองกับนองชาย และลูก 2 คน มาท่ีนี่

เพราะลูกๆ อยากมาดูแกะ อยากเลี้ยงแกะ ถายรูปกับแกะ เคยมาหลายครั้งแลว เด็กๆ ชอบแกะมาก 

จะพาไปเท่ียวทะเลก็ไมเอา จะมาดูแกะทาเดียว สวนผึ้งอยูไมไกลแมกลองเทาไหรก็เลยพามา”170

171   

 นอกจากนี้ กิจกรรมในฟารมแกะไดใหประสบการณท่ีแปลกใหมกับนักทองเท่ียว

โดยเฉพาะบรรดาเด็กๆ ท่ีรูสึกตื่นเตนกับกิจกรรมการใหอาหารแกะเปนอยางมาก ดังเชนเด็กหญิงวัย 

11 ป เลาวา 

หนูชอบแกะ ตัวมันนิ่มๆ นากอด แตหนูไมกลากอดเพราะมันเหม็น ชอบเวลาท่ี

มันกินหญา มันจะเอาหัวดึงหญา บางทีดึงแรงจนหนูหัวท่ิมแลวก็ลมกนกระแทก

พ้ืนเลย บางทีมันก็มาลอมหนูเปนสิบตัว ตองยกหญาข้ึนสูงๆ สนุกมาก ตอนปอน

นมก็สนุก มันดูดขวดนมแรงมาก หนูตองจับเอาไวสองมือเลย171

172  

 จากความเห็นของนักทองเท่ียวทําใหทราบวา บรรยากาศและองคประกอบอัน

สวยงามของซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม ทําใหนักทองเท่ียวเกิดจินตนาการเชื่อมโยงถึงความเปนเมืองนอก 

ดังนี้คือ 

ถามาท่ีนี่หนาหนาว มีหมอกลงบางๆ จะคิดวาท่ีนี่เหมือนเมืองนอก เพราะฝูง

แกะทําใหท่ีนี่ดูเหมือนเมืองนอก ยิ่งมีสิ่งกอสรางท่ีสรางแบบฝรั่งดวย ก็ยิ่งดูคลาย 

ถาเปนไปไดจะมาท่ีนี่อีกตอนอากาศหนาว หรือไมก็ชวงปลายฝนตนหนาว172

173 

 171 สัมภาษณผูชาย วัย 33 ป, อาชีพขับรถสงของ, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,  

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559.   

 172 สัมภาษณเด็กหญิงวัย 11 ป, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,  ซีเนอรี่ วินเทจ 

ฟารม, 23 มีนาคม 2559.   

 173 สัมภาษณผูหญิงวัย 37 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,  

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 

                                           



128 

 

 นอกจากนักทองเท่ียวจะชื่นชอบการทํากิจกรรมเก่ียวกับแกะกันเปนอยางมาก

แลว นักทองเท่ียวบางสวนกลับนิยมชมชอบงานศิลปะแบบรวมสมัยประเภทรูปปนสัตวตางๆ ท่ีทาง     

ซีเนอรี่นํามาแสดงไวกลางทุงหญาสีเขียว โดยมีความเห็นวา 

งานศิลปะทําใหท่ีนี่ไมนาเบื่อ ดูมีสีสัน ถามีแตแกะอยางเดียว คนมาเท่ียวมาเลี้ยง

แกะแคแปบเดียวเดี๋ยวก็ไปท่ีอ่ืน แตนี่มีงานศิลปะสวยๆ งามๆ ใหถายรูปเลนทํา

ใหใชเวลาไดนานข้ึน และเหมาะกับคนท่ีไมอยากเลี้ยงแกะ173

174 

        นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม ชื่นชอบในการ “ชม” 

ฟารมเลี้ยงแกะในทุงหญาสีเขียวมีฉากหลังเปนเนินเขา ท่ีจําลองบรรยากาศของฟารมเลี้ยงแกะมาจาก

เมืองชนบทของประเทศอังกฤษ ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงใหนักทองเท่ียวไดรับรูถึงความเปนเมืองนอกได 

อีกท้ังองคประกอบและกิจกรรมตางๆ ในฟารมก็มีความสอดคลองความเปนเมืองนอก เชน โรงนา การ

แสดงโชวแกะและสุนัข หรือแมแตการแตงกายแนวตะวันตกในเขตชนบทของพนักงาน สําหรับงาน

ศิลปะประเภทรูปปนสัตวตางๆ ท่ีนํามาจัดแสดงถึงแมจะไมไดสอดคลองกับความเปนเมืองชนบทของ

อังกฤษ แตก็เปนงานศิลปะรวมสมัยท่ีดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดไมนอย 

 

 
ภาพท่ี 3.15 ปายดานหนาของซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม,  http://img.painaidii.com/images/ 

20121015_85_1350311576_598253.jpg  

 

 174 สัมภาษณผูชายอายุ 30 ป, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซีเนอรี่ วินเทจ 

ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.16 บรรยากาศของ ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม,  http://static.tlcdn4.com/data/6/ 

pictures/0213/10-10-2012/p1794h4fp40mbg17s6vfh2rm5.jpg   

 

 
ภาพท่ี 3.17   เครื่องแบบพนักงานของซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 

2559 

 

 3.3.1.6 สรุป  

 ขอมูลในสวนของกิจกรรมการ “ชม” ทําใหเขาใจวา  จุดเดนของแหลงทองเท่ียวธีมพารค

แนวยุโรปท้ัง 5 แหง คือ สถาปตยกรรมและภูมิทัศนโดยรอบท่ีสวยงาม ในบรรยากาศความเปน

ตางประเทศ โดยแตละแหงไดเลือกนําเอาสถาปตยกรรมและภูมิทัศนจากเมืองท่ีมีชื่อเสียงของโลก 

อยางเชน อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ มาเปนแกนหลักในการสื่อความหมายถึงความเปน “ตางประเทศ”  

ท่ีสวยงาม มีความแปลกตา แตกตางจากอาคารท่ัวไปของไทย และกลายเปนแมเหล็กท่ีดึงดูดให

นักทองเท่ียวมา “ชม” หรือ “จองมอง” กันอยางตอเนื่อง ซ่ึงขอมูลท่ีไดบงบอกวา นักทองเท่ียวมีความ

เขาใจถึงความเปนตางประเทศของสถานท่ีไดเปนอยางดี  แตอยางไรก็ตาม การใหความหมายตอ

สถานท่ีผานการจองมองของนักทองเท่ียวไมไดเหมือนกันทุกคน เพราะการจองมองของคนแตละคนถูก

กําหนดไวดวยกรอบความคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมมา บางคนอาจจะมองโดยใหคุณคา
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แกสถานท่ีในแงของงานศิลปะยุโรปท่ีสวยงาม บางคนมองแลวนําไปเปรียบเทียบกับประสบการณเดิมท่ี

เคยมี บางคนมองวาเปนสถานท่ีท่ีแปลกใหมไมเคยพบเจอ แตสําหรับบางคนมองวาเปนเพียงสถานท่ี

ทองเท่ียวแหงหนึ่งท่ีมีมุมใหถายรูปเทานั้น  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 3.3.2 ชิม 

 

 การ “ชิม” หรือการ “รับประทาน” อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงขนมตางๆ เปน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเดินทางทองเท่ียวถือวา “เปนสวนหนึ่งของการทองเท่ียว” อัน

เนื่องมาจากการบริโภคอาหารนั้นเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย และ “เปนกิจกรรมท่ี

สนับสนุนและสรางเสริมประสบการณของนักทองเท่ียว”  และท่ีสําคัญเปนปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวาง

นักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรปรูปแบบหนึ่ง 

 จากการศึกษาพบวา อาหารและเครื่องดื่มท่ีนักทองเท่ียว “ชิม” แบงออกเปน 2 

ประเภทใหญๆ คือ อาหารและเครื่องดื่มท่ีมีความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ี เชน อาหารอิตาเลี่ยนใน

ปาลิโอและในเวเนเซีย ไวนและเบียรในมิโมซา ไอกรีมนมแกะในฟารมแกะซีเนอรี่ และอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีไมมีความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ีเลย เชน กวยเตี๋ยว เครื่องดื่มตางๆ ไอศกรีมโบราณ 

ขนมตางๆ  โดยจะนําเสนอตามรายละเอียดดังนี้  
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ตารางท่ี 3.15 ขอมูลเก่ียวกับการชิม 
ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตริน่ี มิโมซา ซีเนอรี่ 

ลําดับที ่
คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 

1.

เคร่ืองด่ืม

เย็น** 

23 

(46.00) 

1.

เคร่ืองด่ืม

เย็น** 

20 

(50.00) 

1.

ไอศกรีม** 

16 

(40.00) 

1 .

เค ร่ือ ง ด่ืม

เย็น** 

20 

(57.14) 

1.ไอศกรีม

นมแกะ* 

39 

(78.00) 

2.ผัดหมี่

โคราช** 

15 

(30.00) 

2.ฟาสต

ฟูด** 

15 

(37.50) 

2.

เคร่ืองด่ืม

เย็น  รวม

กาแฟราน 

Meet’ N 

Greece)* 

13 

(32.50) 

2 .

ไอศกรีม** 

10 

(28.57) 

2.นมแกะ

อัดเม็ด* 

6 

(12.00) 

3.

ไอศกรีม** 

8 

(16.00) 

3.ไกทอด

เกาหลี** 

3 

(7.50) 

3.เครป

เย็น** 

4 

(10.00) 

3.ขนมขบ

เค้ียว** 

3 

(8.57) 

3.

เคร่ืองด่ืม

เย็น** 

3 

(6.00) 

4.ลูกชิ้น 

ไสกรอก** 

2 

(4.00) 

4.อาหาร*

อิตาเล่ียน 

2 

(5.00) 

4.ฟาสต

ฟูด** 

3 

(7.50) 

4.เบียร* 1 

(2.85) 

4.อาหาร

ฝร่ัง 

2 

(4.00) 

5.อาหาร*

อิตาเล่ียน  

2 

(4.00) 

- 

 

- 5.

กวยเต๋ียว 

ลูกชิ้น 

และผัด

ไทย** 

2 

(5.00) 

5.พิซซา* 1 

(2.85) 

- - 

- - - - ไมชิม 

 

2 

(5.00) 

- - - - 

รวม 
50 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

35 

(100.00) 
รวม 

50 

(100.00) 

  

หมายเหตุ  *   หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มท่ี “มี” ความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ี 

 **  หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มท่ี “ไมมี” ความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ี 

 

 การสํารวจขอมูลเก่ียวกับการชิมพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวปาลิโอสวนใหญนิยม “ชิม

เครื่องดื่ม” แบบเย็น ไมวาจะเปนกาแฟเย็น โกโกเย็น น้ําผลไมปน ชานมไขมุก ชาเย็น น้ําอัดลม 

รองลงมาคือ ผัดหม่ีโคราช ไอศกรีม ลูกชิ้น ไสกรอก และอาหารอิตาเลี่ยน ตามลําดับ 

 สําหรับนักทองเท่ียวท่ีเวเนเซียก็นิยม “ชิมเครื่องดื่ม” แบบเย็น รองลงมาคือ อาหาร

ฟาสตฟูด ไกทอดเกาหลี และอาหารอิตาเลี่ยน ตามลําดับ 

 ในขณะท่ีนักทองเท่ียวท่ีซานโตรินี่นิยม “ชิมไอศกรีมแบบอิตาลี” รองลงมาคือ เครื่องดื่ม

เย็น เครปเย็น อาหารฟาสตฟูด กวยเตี๋ยวลูกชิ้น และบางสวนไมชิมอะไรเลย 
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 สวนนักทองเท่ียวท่ีมิโมซา นิยม “ชิมเครื่องดื่ม” แบบเย็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ไอศกรีม ขนมขบเค้ียวตางๆ และเบียรเยอรมัน 

 นักทองเท่ียวท่ีซีเนอรี่ชอบ “ชิมไอศกรีมนมแกะ” รองลงมาคือ นมแกะอัดเม็ด และ

เครื่องดื่มเย็น 

 3.3.2.1 ชิมท่ีปาลิโอ 

  ขอมูลจากการศึกษาในพ้ืนท่ีปาลิโอ พบวา ปาลิโอมีรานขายอาหารและ

เครื่องดื่มกระจายอยูท่ัวบริเวณ โดยนักทองเท่ียวนิยม “ชิม” เครื่องดื่มเย็นๆ และไอศกรีมแกกระหาย

จากอากาศท่ีคอนขางรอนในตอนกลางวัน เชน น้ําอัดลม น้ําผลไมปน กาแฟเย็น ท่ีหาซ้ือไดท่ัวบริเวณ 

รวมถึงรานท่ีมีแบรนดอยาง Black Canyon Coffee 

 เคยมาปาลิโอหลายครั้งแลวสวนใหญซ้ือขนมกินเลน กินไอติมแกรอน  แต

วันนี้วาจะไปนั่งกินกาแฟ ตากแอรเย็นๆ ในราน Black Canyon เพราะ

อากาศรอนมาก174

175  

  นอกจากนี้แลวพบวา นิยม “ชิม” อาหารท่ีมีชื่อเสียงของทองถ่ินท่ีถูกนํามา

ขายในพ้ืนท่ี  ในกรณีของปาลิโอเขาใหญ ท่ีตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึง “ผัดหม่ีโคราช” เปน

อาหารท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด เพราะเสนหม่ีโคราชท่ีเหนียวนุมไมแพท่ีอ่ืนใด จึงถูกนํามาขายเปนของ

ฝากกลับบาน และมีการนํามาปรุงกันสดๆ เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดลองชิมและซ้ือผลิตภัณฑท่ียังไมได

ปรุงและบรรจุใสถุงเปนอยางดีกลับบาน โดยหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา “ไดลองชิมผัดหม่ีโคราชแลวอรอย

ดี เลยซ้ือกลับบาน ดีตรงท่ีเคามีน้ําปรุงสําเร็จใหไปดวย ขายไมแพงเลยซ้ือไป 3 ถุง 100 บาท”176

เชนเดียวกับหญิงสาวอีกคนท่ีซ้ือหม่ีโคราชกลับไปเปนของฝากคนในครอบครัวเลาวา “ไมไดทานอะไร

เลยนอกจากไดชิมผัดหม่ีโคราช มาโคราชก็ตองกินผัดหม่ีโคราช อาหารประจําจังหวัด แลวก็ตองซ้ือ

กลับบานไปฝากนองสาวดวย”176

177 

 175 สัมภาษณผูหญิง วัย 42 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช. 

ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 176 สัมภาษณผูหญิง วัย 52 ป, อาชีพคาขาย, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช.      

ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 177 สัมภาษณผูหญิง วัย 36 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช. 

ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 
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  นอกจากนี้ยังพบวา นักทองเท่ียวจํานวนหนึ่งมีโอกาสได “ชิม” อาหาร

อิตาเลี่ยนจากราน Al Fresco ซ่ึงเปนรานอาหารท่ีมีความสัมพันธกับความเปนอิตาลีท่ีผูสรางปาลิโอ

ตั้งใจสรางข้ึน และนักทองเท่ียวใหความเห็นวา “มีรสชาติดี ราคาก็พอสูไหว”  

  จากขอมูลการชิมของนักทองเท่ียวในปาลิโอ ชี้ใหเห็นวา นักทองเท่ียวสวน

ใหญเลือก “ชิม” อาหารท่ีไมไดมีความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ี เปนเพราะจุดประสงคหลักท่ีเนนมา

เดินชมสถานท่ีและถายรูปมากกวามุงมารับประทานอาหาร อีกท้ังบริเวณเขาใหญมีรานอาหารใหเลือก

รับประทานหลายแหงดวยกัน จึงเลือกชิมอาหารแบบ “ทานเลน” ไปกอน นอกจากนี้เปนท่ีนาสังเกต

วา นักทองเท่ียวไดเลือก “ชิม” ผัดหม่ีโคราช ซ่ึงอาหารประจําถ่ินของจังหวัดนครราชสีมาดวย สวน

อาหารอิตาเลี่ยนท่ีสอดคลองกับความเปนอิตาลีของปาลิโอ มีนักทองเท่ียวเลือกชิมไมมากนัก สะทอน

ใหเห็นวาอาหารท่ีนําเสนอไมไดตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวสวนใหญ 

 

 

ภาพท่ี  3.18  ราน Al Fresco ในปาลิโอ เขาใหญ, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 24 เมษายน 2559  

 

 3.2.2.2 ชิมท่ี เดอะ เวเนเซีย 

  เดอะ เวเนเซีย หัวหิน มีรานอาหารหลากหลาย รานอาหารแนวอิตาเลี่ยน

มี 2 รานคือ ราน Porto de Venezia  และราน Kiss me Wine  นอกจากนี้ยังมีรานขายไกทอดแบบ

เกาหลี รานชานมไขมุก รานขายฟาสตฟูด รานขายปอปคอรน แฮมเบอรเกอร  ฮอทดอก แซนดวิช ไก

ทอด เฟรนชฟราย พิชซา ลูกชิ้น ไสกรอก ไอศกรีม น้ําอัดลม ดวยเหตุผลสําคัญคือ หาซ้ืองาย กินได

สะดวก 

  นอกจากนี้ เปนท่ีนาสังเกตวา นักทองเท่ียวบางสวนเกิดความกังวลในราคา

คาอาหาร วาอาจจะมีราคาท่ีสูงจนเกินไป จึงไมไดชิมอาหารอิตาเลี่ยน “วันนี้ชิมแตชานมไขมุก ไมไดชิม
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อาหารฝรั่งเลย กลัวไมมีตังคจาย” 1 7 7

178  และบางคนรูสึกกังวลเรื่องราคา “มาเท่ียวเมืองนอก แตไมได

ลองทานอาหารแบบเมืองนอกเลย ซ้ือแตลูกชิ้นทอด ไสกรอกทอดเพราะทาทางราคานาจะแพงแนๆ 

แลวก็ไมรูวาจะอรอยหรือเปลา”178

179 

  อยางไรก็ตาม พบวา มีบางสวนเลือกชิมอาหารราน Porto de Venezia  

และราน Kiss me Wine  เพราะตองการประสบการณท่ีสอดคลองกับธีมของสถานท่ี  และตองการจะ

ลองลิ้มชิมรสชาติของอาหารวาอรอยหรือไม มีความแปลกแตกตางอยางไรจากรานอ่ืนๆ ท่ีเคยมี

ประสบการณในการชิมมากอนอยางไร และสวนใหญตองการความสะดวกสบายจากการบริการของ

รานอาหาร โดยนักศึกษาคนหนึ่งเลาวา “เม่ือก้ีไปลองชิมอาหารท่ีรานอิตาเลี่ยนมา เห็นตกแตงรานสวย 

และท่ีนี่รอนมากเลยตองหารานท่ีมีแอรนั่ง สวนรสชาติไมคอยถูกใจเทาไหร เหมือนรานท่ัวๆ ไป รอ

นานดวย” 1 7 9

180 เชนเดียวกับขาราชการหญิงท่ีมีความเห็นวา “มาเท่ียวเมืองเวนิสเลยอยางลองอาหาร

อิตาเลี่ยนดูหนอย รสชาติคอนขางธรรมดาไมไดอรอยโดนใจอะไรมากมายนาจะเปนเพราะวัตถุดิบ ถา

เคาใชวัตถุดิบท่ีดีกวานี้ก็นาจะสูของจริงได”180

181 

                       
ภาพท่ี 3.19 ราน Kiss me Wine,  ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

 178 สัมภาษณผูหญิง วัย 22 ป, อาชีพนักศึกษา, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 

 179 สัมภาษณผูหญิง วัย 39 ป, อาชีพพนักงานโรงงาน, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา         

จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 

 180 สัมภาษณผูชาย วัย 44 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 

 181 สัมภาษณผูหญิง วัย 51 ป, อาชีพรับราชการ, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.20 ราน Porto de Vinezia,  ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

 ดังนั้นจะเห็นวา นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเวเนเซียมีรูปแบบการ “ชิม” ท่ีไมสอดคลอง

กับธีมเมืองเวนิสท่ีเปนธีมหลักของสถานท่ี แตมักจะเลือกชิมแตอาหารและเครื่องดื่มท่ีหารับประทานได

สะดวก และคลายคลึงกับท่ีปาลิโอในประเด็นเรื่องพ้ืนท่ี กลาวคือ นักทองเท่ียวจึงเลือกท่ีจะไป

รับประทานอาหารม้ือหลักตามรานอาหารในเมืองหัวหินท่ีมีอยูมากมายมากกวา  

 3.3.2.3 ชิมท่ี ซานโตรินี่ พารค 

  ภายในซานโตรินี่มีรานอาหารอยูมากมายซ่ึงไมสอดคลองกับธีมหลักของ

ซานโตรินี่ท่ีนําเสนอเปนเมืองบนเกาะกลางทะเลเมดิเตอรเรเนียนของประเทศกรีซ เชน รานกวยเตี๋ยว

ศรียาน รานผัดไทย รานขายแฮมเบอรเกอร รานไอศกรีมและเบเกอรี่ชื่อ Fruz Scoop รานขายเคร

ปชื่อ Crepe a Crepe รานชานมไขมุกชื่อ Sunshine Tea  แตอยางไรก็ตาม พบวา มีรานชื่อ MEET’ 

N GREECE Coffee Library  ท่ีตั้งชื่อไดสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ี  

  จากการเก็บขอมูลพบวา นักทองเท่ียวเลือก “ชิม” ไอศกรีมมากท่ีสุด 

เนื่องจากอากาศคอนขางรอน โดยเลือกชิมไอศกรีมโฮมเมดแบบอิตาลี รวมถึงเครื่องดื่มเย็นจากหลายๆ 

ราน รวมถึงรานกาแฟท่ีชื่อ MEET’ N GREECE Coffee Library  นอกนั้นเลือกชิม เครปเย็น น้ําแข็ง

ใส ชานมไขมุก  นอกจากนี้พบวา นักทองเท่ียวแวะเขาไปชิมกวยเตี๋ยวบางโพ และรานผัดไทยท่ีขายผัด

ไทยและอาหารตามสั่งอีกดวย ดังนั้น การ “ชิม” ของนักทองเท่ียวท่ีซานโตรินี่จึงไมสอดคลองกับธีมห

ลักของสถานท่ี  

  เปนท่ีนาสังเกตวา ซานโตรีนี่ไมไดนําเอาอาหารกรีกแนวเมดิเตอรเรเนียนท่ี

เนนชีส มะกอก สลัดและเนื้อยาง อันเปนเอกลักษณของประเทศกรีซมาไวในสถานท่ีท่ีนําเสนอความ

เปนกรีซเลย ท้ังนี้นาจะเปนเพราะอาหารแบบกรีกยังไมคอยเปนท่ีรูจักแพรหลายในประเทศไทยตาง

จากอาหารอิตาเลี่ยนท่ีรูจักคุนเคยกันเปนอยางดีแลว  
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  ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ รานอาหารท่ีทางซานโตรินี่นํามาใหบริการใน

พ้ืนท่ี โดยเฉพาะรานกวยเตี๋ยวบางโพ รานชื่อดังท่ีเปนท่ีรูจักของคนกรุงเทพฯ มานาน เปนตัวบงชี้ท่ี

ชัดเจนวา ตองการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาจากกรุงเทพฯ  

 

                                         
ภาพท่ี 3.21 ราน MEET’ N GREECE Coffee       ภาพท่ี 3.22 ราน Fruz Scoop 

Library ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม       ถายโดยผูวจิัย เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2559          2559 

  

 3.3.2.4 ชิมท่ี มิโมซา 

  มิโมซามีรานอาหารและเครื่องดื่มอยูหลากหลาย เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว

หลากหลายกลุมท่ีมาเท่ียวในเมืองพัทยา รานอาหารสวนใหญเปนรานอาหารฝรั่งและมีความสอดคลอง

กับธีมหลักของมิโมซาท่ีนําเสนอความเปนเมืองชนบทของฝรั่งเศสท่ีชื่อเมือง โกลมาร  เชน รานพิซซา

สไตลฝรั่งเศสผสมอิตาเลี่ยน ชื่อ Maca Punto รานบารเบียร  รานเบเกอรี่และไอศกรีมชื่อ  I Bakery 

Love Story รานไอศกรีมโฮมเมดชื่อ Sweet Escape รานอาหารไทยแบบฟวชั่นชื่อ De Papaya และ

นอกจากนี้ ยังมีศูนยอาหารใหบริการอีกดวย 

  นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเท่ียวมิโมซา นิยม “ชิม” เครื่องดื่มเย็น ไอศกรีม 

ขนมขบเค้ียว มากกวาเขาไปรับประทานในรานอาหารซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติ  แตท่ีนาสนใจคือ 

พบวามีนักทองเท่ียวสวนหนึ่งนิยมแวะเขาไปดื่มเบียรในรานท่ีเปดเปนลักษณะของบาร ซ่ึงตรงกับ

ชวงเวลาเย็นเพราะ “เห็นวาบรรยากาศดี เลยชวยเพ่ือนๆ จิบเบียรเย็นๆ สักเหยือกสองเหยือกเรียก

น้ํายอยแลวคอยไปหาอาหารทะเลทานกันแถวหาดจอมเทียน”1 8 1

182 และพบวานักทองเท่ียวจํานวนหนึ่ง

 
182 สัมภาษณผูชายวัย 38 ป, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา,      

30 มีนาคม 2559. 
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เลือก “ชิม” พิซซาในราน Maco Punto ดวยเหตุผลท่ีวา “เปนรานท่ีสวยท่ีสุดในมิโมซา เพราะอยูติด

ริมคลอง ทําใหบรรยากาศดี ไดอรรถรสในการรับประทานอาหาร”182

183 

  จากขอมูลดังกลาว ทําใหสรุปไดวา มิโมซามีรานอาหารท่ีมีรูปแบบ

สอดคลองกับธีม หลักคือ บรรยากาศแบบฝรั่งเศสและยุโรปอยูหลายราน แตทวา นักทองเท่ียวสวน

ใหญกลับมีรูปแบบการ “ชิม” อาหารและเครื่องดื่มไมสอดคลองกับธีมหลักของพ้ืนท่ี มีสวนนอยเทานั้น

ท่ี “ชิม” อาหารฝรั่งตามบรรยากาศ โดยสวนใหญจะชิมอาหารและเครื่องดื่มเบาๆ เพ่ือไปหา

รับประทานอาหารม้ือใหญในเมืองพัทยา  

 

 
ภาพท่ี 3.23  ราน Maca Punto,  ถายโดยผูวิจัย เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2559  

 

 
ภาพท่ี 3.24 ราน I Bakery Love Story,  http://villaadmin.thailandholiday.homes. 

com/uploads/attractions. (สืบคนเม่ือ 17 เมษายน 2559) 

 

 

 183 สัมภาษณผูหญิงวัย 46 ป, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา,      

30 มีนาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.25 บารเบียรในมิโมซา,  http://www.chillpainai.com/src/wewakeup/scoop/ 

img_scoop/scoop/Tuk/scoop/Hotel/mimosa/1/Mimosa-24.JPG (สืบคนเม่ือ 17 เมษายน 

2559) 

 

 3.3.2.5 ชิมท่ี ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม 

  ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม มีธีมหลักเปนเมืองชนบทของอังกฤษท่ีนิยมเลี้ยงแกะ

ไวกลางทุงหญาสีเขียว เปดรานอาหารท่ีสอดคลองกับธีมหลักชื่อ Honey Scene Kitchen  เนนขาย

อาหารฝรั่ง เชน สเต็ก สปาเก็ตตี้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑท่ีไดจากฟารมแกะคือ ไอศกรีมนมแกะ นม

แกะอัดเม็ด ไวใหนักทองเท่ียวไดลองชิม 

  จากการสํารวจพบวา  นักทองเท่ียวท่ีมาซีเนอรี่ วินเทจ ฟารมเกือบทุกคน

มีโอกาสได “ชิม” ไอศกรีมนมแกะและนมแกะอัดเม็ด รสชาติหวานมัน นุมละมุน มีท้ังรสนมธรรมชาติ

และรสช็อคโกแลต ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของทางฟารมผลิตเอง โดยในหางบัตรเขาชมจะระบุไววาสามารถ

ใชแลกไอศกรีมราคาโคนละ 60 บาทไดฟรีจํานวน 1 โคน หากนักทองเท่ียวคนไหนติดใจในรสชาติก็

ตองซ้ือโคนใหมในราคาเต็ม  ซ่ึงเปนท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียวเปนสวนใหญเพราะได “ชิมฟรี” และ

ชวยคลายรอนได รวมถึงพบวาไอศกรีมมีรสชาติเอร็ดอรอยเกินความคาดหมาย โดยหญิงสาวคนหนึ่ง

เลาวา “ไดลองชิมไอติมนมแกะแลว เพ่ิงเคยกินเปนครั้งแรก กลัวจะเหม็นแตไมเหม็นเลย อรอยดี มันดี 

ไมหวานจนเกินไป แตถาไมบอกวาใหกินฟรีก็ไมกินนะ แทงละตั้ง 60 บาท” 1 8 3

184 ท่ีนาสนใจคือ ความ

หวานเย็นสดชื่นของไอศกรีมนมแกะ ทําใหนักทองเท่ียวท่ีรูสึกรอนจากการเลี้ยงแกะมีความพึงพอใจ

เปนอยางมาก เห็นไดจากคําบอกเลาจากหญิงสาวทานนี้คือ  “ชอบกินไอติมนมแกะ กินผสมกันท้ังสอง

 184 สัมภาษณผูหญิงวัย 24 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 

                                           



139 

 

รสเลย เพ่ิงเคยกินเปนครั้งแรก ก็อรอยดี กินเพลิน ตองซ้ือเพ่ิมอีกแทง ทางฟารมเหมือนจะรูใจวาไป

เลี้ยงแกะมาแลวรอนตองหาอะไรเย็นๆ กินแกรอน ครบวงจร”184

185   

   นอกจากนี้ พบวา มีนักทองเท่ียวบางสวนเลือก “ชิม” อาหารจากราน 

Honey  Scene Kitchen  ดวย เพราะ นิยมชมชอบในอาหารฝรั่ง และบรรยากาศ อีกท้ังเคยมี

ประสบการณมาชิมแลว เกิดความประทับใจจึงกลับมาชิมใหม โดยนักทองเท่ียวเลาวา “เคยมาท่ีนี่แลว

โดยสวนตัวแลวชอบทานสเต็กมาก และก็เห็นวามีบรรยากาศดี สามารถมองเห็นฟารมแกะไดท้ังหมด 

และเปนหองแอร ถามาชวงเย็นก็จะสั่งไวนมาจิบดวย”185

186 

  สรุปไดวาการ “ชิม” ของนักทองเท่ียวในซีเนอรี่ วินเทจ ฟารมนั้น มีความ

สอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ี ไมวาจะเปนการได “ชิม” ไอศกรีมนมแกะ ลูกอมนมแกะ และนม

แกะอัดเม็ด ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของฟารมท่ีไดจากแกะท่ีเลี้ยงไว ท้ังนี้เปนเพราะกลยุทธดานผลิตภัณฑท่ี

ประสบความสําเร็จของซีเนอรี่  ท่ีสามารถสรางผลิตภัณฑท่ีมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ ท่ีมี

ความสอดคลองกับธีม หลักคือ ฟารมแกะ ซ่ึงนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมในกิจกรรมเลี้ยงแกะดวย และ

ใชกลยุทธดานการตลาด ดวยการเปดโอกาสใหทําใหนักทองเท่ียวไดมีโอกาสไดชิมผลิตภัณฑของฟารม

แบบไมตองจายเงิน นอกจากนี้ พบวา นักทองเท่ียวสวนหนึ่งไดเลือก “ชิม” อาหารฝรั่งจากราน 

Honey  Scene Kitchen ซ่ึงก็เปนการชิมท่ีสอดคลองกับบรรยากาศแบบเมืองนอกของสถานท่ี ดวย

การจัดวางรานใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม โดยนักทองเท่ียวสามารถชิมอาหารไปพรอมกับชมวิว

ทิวทัศนท่ีสวยงามของฟารมไดในเวลาเดียวกัน 

                     
ภาพท่ี 3.26 รานขายไอศกรีมนมแกะ ลูกอมนมแกะ และนมแกะอัดเม็ด,  ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 23 

มีนาคม 2559 

 

 185 สัมภาษณผูชาย วัย 44 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวา

ธวัช, ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 

 
186

 สัมภาษณผูหญิงวัย 39 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณ โดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,  

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 

                                           



140 

 

 3.3.2.6 สรุป 

  ผลการศึกษาการ “ชิม” จากธีมพารคแนวยุโรปท้ัง 5 แหง พบวา 

นักทองเท่ียวสวนใหญท่ี   ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตรินี่ และมิโมซา มีการเลือก “ชิม” อาหารท่ีไมไดมี

ความสัมพันธสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ีท่ีตั้ง มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ี “ชิม”ไดสอดคลอง

กับธีมหลัก แตกตางจากกลุมนักทองเท่ียวสวนใหญของซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม ท่ีได “ชิม” อาหารท่ีมี

ความสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ี ท้ังในแงการเปนผลิตภัณฑท่ีไดจากแกะและสไตลของ

รานอาหารท่ีตั้งอยูในฟารม  ซ่ึงเปนผลจากการจัดการกลยุทธดานผลิตภัณฑและกลยุทธดานการตลาด

ท่ีดี 

  นําไปสูผลสรุปท่ีวา นักทองเท่ียวสวนใหญไมได “ยึดโยงหรือผูกติด” 

ความหมายของความเปนตางประเทศของสถานท่ีไวกับการชิมอาหาร  เนื่องจากนักทองเท่ียวไมไดมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือมารับประทานอาหารในธีมพารคเปนสําคัญ แตการรับประทานอาหารเปนเพียง

กิจกรรมเสริมประสบการณการทองเท่ียวเทานั้น อีกท้ังธีมพารคเองก็ไมไดกําหนดธีมของรานอาหารท่ี

ชัดเจน เพราะตองการใหบริการตอนักทองเท่ียวใหครอบคลุมทุกกลุมมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม ในกรณี

ของซีเนอรี่การ “ชิม” ถูกใหความหมายวามีความสําคัญตอประสบการณการทองเท่ียว ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับ

ผูประกอบการท่ีจะใหความสําคัญตอการจัดการองคประกอบตางๆ ในธีมพารคมากนอยเพียงใด 

 3.3.3 ช็อป 

 การ “ช็อปปง” หรือ “การซ้ือของ” ของนักทองเท่ียวเปนอีกกิจกรรมสําคัญท่ี

อยูควบคูกับการทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตางๆ  ซ่ึงการช็อปปงของนักทองเท่ียวนั้นมีหลายรูปแบบ และ

รานคาในธีมพารคแตละแหงมีความแตกตางและหลากหลาย  

 จากการศึกษาพบวา สินคาท่ีนักทองเท่ียว “ช็อป” แบงออกเปน 2 ประเภท

ใหญๆ คือ สินคาท่ีมีความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ี เชน ของท่ีระลึกท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีนั้นๆ และ

สินคาไมมีความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ีเลย เชน เสื้อผา รองเทา  

 ผลการสํารวจกิจกรรมการช็อปหรือซ้ือของ นอกเหนือจากการซ้ืออาหารเพ่ือ

รับประทานในสถานท่ี ของนักทองเท่ียวในธมีพารคท้ัง 5 แหง สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.15 ขอมูลเก่ียวกับการช็อป 
ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตริน่ี มิโมซา ซีเนอรี่ 

ลําดับที ่
คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 

1.

เส้ือผา** 

21 

(42.00) 

1.เส้ือผา** 18 

(45.00) 

1.เส้ือผา/

รองเทา** 

28 

(70.00) 

1.สินคา 

โอทอป** 

17 

(48.57) 

1.ของ

ฝากที่เปน

ผลิตภัณฑ

ที่เกี่ยวกบั

แกะและ

ผ้ึง* 

25 

(50.00) 

2.ของ

ฝาก 

(ของ

เลน) ** 

18 

(36.00) 

 

2.ของ

ฝาก** 

6 

(15.00) 

2.ของ

ฝาก** 

3 

(7.50) 

2.เส้ือผา** 6 

(17.14) 

2.เส้ือ

สกรีนลาย

แกะ* 

11 

(22.00) 

3.

กระเปา

ผาฝาย

ของจิม 

ทอมป

สัน** 

1 

(2.00) 

3.ของ

ตกแตง

บาน** 

3 

(7.50) 

- - - - - - 

ไมซ้ือ 

 

10 

(20.00) 

ไมซ้ือ 

 

13 

(32.50) 

ไมซ้ือ 

 

9 

(22.5) 

ไมซ้ือ 

 

12 

(34.28) 

ไมซ้ือ 

 

14 

(28.00) 

รวม 
50 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

35 

(100.00) 
รวม 

50 

(100.00) 

หมายเหตุ  *   หมายถึง สินคาท่ี “มี” ความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ี 

 **  หมายถึง สินคาท่ี “ไมมี” ความสัมพันธกับธีมหลักของพ้ืนท่ี 

 

 ขอมูลจากตารางชี้ใหเห็นวา นักทองเท่ียวท่ีปาลิโอ สวนใหญ “ช็อปเส้ือผา” รองลงมาคือ 

ของฝากตางๆ  เชน หม่ีโคราชสําเร็จรูป องุน ของเลน รวมถึงพบวามีนักทองเท่ียวช็อปกระเปาผาฝาย

แบรนดจิม ทอมปสัน ท่ีมีราคาคอนขางสูง และพบวามีนักทองเท่ียวบางสวนไมซ้ืออะไรเลย 

 นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเวเนเซีย “ช็อปเส้ือผา” มากท่ีสุด รองลงมาคือ ของฝาก และ

ของตกแตงบาน ตามลําดับ และพบวามีบางสวนท่ีไมซ้ืออะไรเลย 

 สําหรับซานโตรีนี่ นักทองเท่ียวสวนใหญนิยม “ช็อปเส้ือผาและรองเทา” รองลงมาคือ  

ของฝาก เชน กระเปา โปสการด ตุกตา และมีบางสวนท่ีไมซ้ืออะไร 

 สวนนักทองเท่ียวท่ีมิโมซานั้น นิยม “ช็อปสินคาโอทอป” หรือสินคาท่ีผลิตในทองถ่ิน

กลับบาน รองลงมาคือ เสื้อผา และก็มีบางท่ีไมซ้ืออะไรเลย 
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 กรณีของซีเนอรี่ นักทองเท่ียวนิยม “ช็อปผลิตภัณฑท่ีไดจากแกะและผ้ึง” รองลงมาคือ 

ของฝากท่ีเก่ียวของกับฟารมแกะ เชน เสื้อยืดสกรีนลายแกะ ตุกตาแกะ 

 

 3.3.3.1 ช็อปท่ีปาลิโอ 

  จากการลงสํารวจพ้ืนท่ีพบวา สินคาท่ีขายในปาลิโอแบงออกเปน 2 

ประเภทใหญๆ คือ สินคาท่ีมีความสอดคลองกับความเปนตางประเทศ ไดแก สินคาประเภท

เฟอรนิเจอรและของตกแตงบานแนวยุโรปแบบยอนยุค (Antique) โปสการดภาพเมืองตางๆ ในยุโรป 

และอีกประเภทคือ สินคาท่ีไมสอดคลองกับธีมหลัก ซ่ึงแบงยอยไดอีก 2 ประเภทคือ  ประเภทแรกจะ

เปนสินคามีแบรนดท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปและมีสาขาท่ัวประเทศ เชน ผลิตภัณฑของราน 

Jim Thompson กระเปา Kipling สบู Madam Heng เสื้อผาของราน CD  สวนสินคาอีกประเภท

หนึ่งคือ สินคาจากรานรายยอย เชน เสื้อผา ของเลน กระเปา รองเทา หมวก ของท่ีระลึก ของฝาก  

  ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญนิยม “ช็อป” 

เสื้อผาจากรานท่ีขายอยูโดยรอบปาลิโอ เนื่องจากมีความหลากหลาย ราคาไมแพง  ดังท่ีหญิงสาวคน

หนึ่งเลาวา “มาเท่ียวปาลิโอทีไรไดเสื้อไปใสทุกที เปนเพราะราคาไมคอยแพง แถมบางราน sale ตั้ง 80 

เปอรเซ็นต แบบก็มีเยอะใชไดไมลาสมัย แตก็ตองเลือกดวยนะ เพราะคุณภาพมันก็มีหลากหลายตาม

ราคา”186

187 

  นอกจากเสื้อผาแลวนักทองเท่ียวนิยม “ช็อป” ของฝากกลับบานมีท้ังท่ีเปน

อาหาร อยางหม่ีโคราชสําเร็จรูป องุนไรเมล็ด ขนมขบเค้ียว และของใชในชีวิตประจําวัน อยาง หมวก 

รองเทา กระเปา เครื่องประดับ สบู  ของเลน ยาดม ยาหมอง และพบวามีนักทองเท่ียวช็อปกระเปาท่ี

ทําจากผาฝายจากราน Jim Thompson กลับไปดวยเหตุผลท่ีวา “ราคาถูกกวารานท่ีกรุงเทพฯ” 

  จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวา นักทองเท่ียวไมได “ช็อป” สินคาท่ีเชื่อมโยง

กับความเปนเมืองนอกของสถานท่ี นาจะเปนเพราะเปนสินคาท่ีมีลูกคาเฉพาะกลุม สอดคลองกับขอมูล

ท่ีคุณธีรพจน จรูญศรี ผูสรางปาลิโอ ใหไววา “รานท่ีมาเปดในปาลิโอบางรานก็คิดไมถึงวาจะอยูได เชน 

รานขายของเกา ปรากฏวาขายดีมาก เพราะคนรวยมาปลูกบานท่ีเขาใหญเยอะ พากันมาซ้ือของเกาไป

ตกแตงบาน”187

188 อยางไรก็ตาม นักทองเท่ียวสวนใหญเลือก “ช็อป” สิ่งท่ีไมไดมีความเชื่อมโยงกับความ

 
187 สัมภาษณผูหญิงวัย 30 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

สถานท่ี ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 188 ธีรพจน จรูญศรี, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, เตาปูน กรุงเทพฯ, 7   มีนาคม  

2559. 
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เปนอิตาลีของสถานท่ีเลย แตซ้ือของท่ีตรงกับความตองการของตัวเองมากกวา  เชน เสื้อผาท่ีมีขาย

มากมายหลายแบบและราคาไมแพง รวมถึงของฝากตางๆ  

  

    

                    
ภาพท่ี 3.27  สินคาของรานตางๆ ในปาลิโอ, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 24 เมษายน 2559  

 

 3.3.3.2 ช็อปท่ี เดอะ เวเนเซีย 

  สินคาท่ีขายในรานคาของเวเนเซียแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ 

เหมือนกับท่ีปาลิโอ คือ สินคาท่ีมีความเชื่อมโยงกับความเปนเวนิสของสถานท่ี เชน ของท่ีระลึก

เก่ียวกับเวนิส อยางเรือกอนโดลาจําลอง หนากากแบบเวนิส เสื้อสกรีนลายท่ีเก่ียวกับเวนิส  และ

ประเภทท่ี 2 คือ สินคาท่ีไมมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับเวนิส ซ่ึงแบงยอยอีก 2 กลุมคือ  กลุม

แรก คือ  เสื้อผาแบรนดตางๆ มีสาขาอยูตามหางท่ัวไป เชน ราน ZEIN ราน On Broad  ราน HAAS  

ซ่ึงเจาของธุรกิจเวเนเซียเปนเจาของ นอกจากนี้ ยังมีแบรนดจากรานดังอยาง  XACT ราน Esprit ราน 

Playboy ซ่ึงจะอยูในโซนโถงอาคาร สวนกลุมท่ีสอง เปนสินคาของรานรายยอย เชน  เสื้อผา หมวก 

แวนตา กระเปา รวมถึงสินคาประเภทของตกแตงบาน จะอยูโซนถนนเลียบแกรนดคาแนล 

  ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเวเนเซียนิยม “ช็อป” เสื้อผา

มากท่ีสุด เนื่องจากเปนแบรนดท่ีรูจักคุนเคยดี เพราะพบเจอตามหางท่ัวไป และท่ีสําคัญคือ ลดราคา 

คอนขางมาก  ดังท่ีหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา “มาท่ีนี่ไดเสื้อผาไป 2-3 ชุด ปกติก็ใชยี่หอนี้อยูแลว ท่ีซ้ือ

เพราะลดราคาเยอะมาก ท่ีกรุงเทพฯ ยังขายราคาเต็มอยูเลย 1 8 8

189  ไมตางจากชายหนุมคนหนึ่งท่ีชอบ

 189 สัมภาษณ ผูหญิง วัย 29 ป, อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณโดย กุณฑิญา 

จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 
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มาช็อปเสื้อผาเชนกันเลาวา “มาเวเนเซียทีไร ไดเสื้อผาไปใสทุกที ไมเคยเสียเท่ียว หลายคนไมรู แหกัน

ไปซ้ือเสื้อผาท่ี outlet หารูไมท่ีนี่ลดราคาเยอะกวา ยอมเสียคาเขา 50 บาท189

190 

  สําหรับสินคาท่ีนักทองเท่ียวนิยม “ช็อป” รองลงมาจากเสื้อผาท่ีใสใน

ชีวิตประจําวัน คือ ของฝาก ของท่ีระลึก เชน เสื้อสกรีนลายเก่ียวกับเวเนเซีย พวงกุญแจสิงโตมีปก

สัญลักษณของเมืองเวนิส โปสการดรูปเมืองเวนิส ตุกตาหมีปกชื่อเวเนเซีย  

  จากการสํารวจพบวา มีอีกสิ่งหนึ่งท่ีนักทองเท่ียว “ช็อป” กลับบานคือ 

ของตกแตงบานสไตลวินเทจ เพราะเหตุผลคือ ราคายอมเยา “วันนี้ไดตะกราใสเสื้อผากับแจกันดอกไม

กลับบาน จริงๆ ท่ีบานมีของแตงบานสไตลนี้อยูแลว เลยซ้ือไปเพ่ิมใหเขาชุดกัน ซ้ือไปหลายๆ อันเลย 

เพราะราคาถูกดี”190

191 

  สําหรับเวเนเซีย สรุปไดวา นักทองเท่ียวสวนใหญ “ชอป” สินคาท่ีไม

สอดคลองกับความเปนเมืองเวนิส ตามความตองการและแรงจูงใจดานราคา แตขอท่ีนาสังเกตคือ 

นักทองเท่ียวสวนหนึ่ง “ช็อป” สินคาท่ีระลึกท่ีมีความหมายเชื่อมโยงสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ี

นั้นไปเปนของฝากใหกับคนท่ีรูจัก 

 

                          
 

                                  
ภาพท่ี 3.28  สินคาในรานคาตางๆ เดอะ เวเนเซีย, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

 190  สัมภาษณ ผูชาย วัย 34 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณ

ฑิญา จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 

 191 สัมภาษณ ผูหญิงวัย 41 ป, อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ

โดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 
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 3.3.3.3 ช็อปท่ีซานโตรินี่ 

  รูปแบบการ “ช็อป” ของนักทองเท่ียวท่ีซานโตรินี่ไมแตกตางจากธีมพารค

ท้ังสองแหงแรกท่ีกลาวถึงมาแลว โดยซานโตรินี่มีสินคาอยู 2 ประเภท คือ สินคาท่ีมีความเชื่อมโยงกัน

เมืองซานโตรีนี่ของกรีซ ไดแก บรรดาสินคาท่ีระลึก และสินคาท่ีไมเก่ียวของกับธีมหลักของสถานท่ีเลย 

อยาง เสื้อผา รองเทา แบงเปน 2 กลุม คือ   กลุมแรกเปนสินคาจากรานอินเตอรแบรนดประเภท Hi-

Street ท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย เชน ราน NIKE  ราน Adidas ราน Timberland ราน 

Converse ราน Gallop ราน UFO ราน Ten&co รวมถึงรานแบรนดไทยท่ีมีชื่อเสียงในตางประเทศ

คือ รานนารายา  และรานคาท่ีแบรนดในเครือธุรกิจของซานโตรินี่ คือ ธุรกิจเสื้อผาแบรนด PENA 

House ราน Iyara Oriental และรานขายของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับซานโตรินี่ เชน ชิงชาสวรรคจําลอง ถุง

ผาสกรีนลายชิงชาสวรรค และกลุมท่ีสองคือ รานของผูคารายยอยอ่ืนๆ เชน  รานขายของเลน รานขาย

โปสการด 

  จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญ นิยม “ช็อป” เสื้อผาอินเตอร

แบรนดคอนขางมาก เนื่องจากเปนท่ีนิยมใสกันแพรหลาย และมีความเชื่อม่ันในแบรนด รวมถึง

โปรโมชั่นลดราคาท่ีนาสนใจ   ดังท่ีพนักงานบริษัทสาวคนหนี่งเลาวา “ ท่ีบานชอบใสเสื้อแบรนด 

adidas อยูแลว เพราะคุณภาพเคาดีใสกันมาตั้งตอนเด็กๆ  มาคราวนี้เจอชวงลดราคา เลยไดเสื้อทีม

กลับไปฝากแฟนกับลูก จะไดใสเหมือนกันพอแมลูก” 1 9 1

192  สอดคลองกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งท่ีเลาถึง

การช็อปของเธอไววา “วันนี้ไดเสื้อ NIKE ไปใสเลน 2 ตัวในราคา sale อยากไดลายนี้พอดี เหมาะกับ

ไปเท่ียวทะเล อยากไดรองเทาดวยแตไมมีไซสเสียดายมาก”192

193 นอกจากนี้พบวา นักทองเท่ียวสวนหนึ่ง 

“ช็อป” กระเปาผาของนารายาเปนของฝาก เพราะเปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยมของคนไทยอยูแลว  

 นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวซานโตรินี่ มีรูปแบบการ“ช็อป” สินคาท่ีไมสอดคลองกับธีมหลัก

ของสถานท่ี โดยสวนใหญเปนเสื้อผาอินเตอรแบรนดประเภท Hi-Street และกระเปาผาแบรนดไทยท่ี

ไดรับความนิยม เพราะเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคา และกลยุทธการลดราคาท่ีจูงใจ  

 

 192 สัมภาษณผูหญิงวัย 36 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ซานโตรินี่ ชะอํา, 14 พฤษภาคม 2559. 

 193 สัมภาษณผูหญิงวัย 25 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ซานโตรินี่ ชะอํา, 14 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.29 รานคาตางๆ ในซานโตรินี่ พารค, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

 

 3.3.3.4 ช็อปท่ีมิโมซา 

 

  มิโมซา พัทยา มีรานคาอยูสองประเภท โดยประเภทแรก เปนรานขายของ

ท่ีนําเขามาจากเมืองชนบทของฝรั่งเศส และประเภทท่ีสอง เปนรานขายของแบบโอท็อปท่ีขายของ

พ้ืนเมืองท่ีไดจากทองถ่ิน เชน ชุดผาฝาย สมุนไพร ของท่ีระลึกแบบไทยๆ เนื่องจากเปนนโยบายของ

ผูสรางท่ีมองวา “เมืองโกลมารเปนเมืองชนบทของฝรั่งเศส ดังนั้นมิโมซาจึงควรจะตองมีสินคาพ้ืนเมือง

มาขายในพ้ืนท่ีดวย จึงไมนําเอารานแบบอินเตอรแบรนดเขามาเลย”193

194  

  ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญนิยมซ้ือสินคาโอท็อป เชน 

เครื่องใชตางๆ ผลิตภัณฑท่ีทําจากสมุนไพร  เนื่องจากมีขายอยูท่ัวบริเวณ มีความหลากหลาย และ

ราคาไมแพง  รองลงมาคือ เสื้อผา ซ่ึงไมสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ีท่ีเปนเมืองแถบชนบทของ

ฝรั่งเศส  โดยหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา “ท่ีนี่ทําใหประหลาดใจ เพราะมีแตสินคาโอทอปขาย เห็นวาสราง

เมืองเปนสไตลเมืองนอก ก็เลยไดซ้ือพวกสบูกับแชมพูสมุนไพรกลับไปใชท่ีบาน”194

195 

 

 194 จิรโชติ แกวเสถียร, สัมภาษณโดย ธีระ ธัญญอนันตผล และรัชนีวรรณ ดวงแกว

รายการ Newsy Variety สุดฮิป, มิโมซา พัทยา, วันท่ี 21 กันยายน 2556, https://www.youtube. 

com/watch?v=zQXCvTxeI_M. (สืบคนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559). 

 195 สัมภาษณผูหญิง วัย 53 ป, อาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว,สัมภาษณโดย กุณฑิญา      

จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา, 30 มีนาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.30  สินคาโอท็อปท่ีขายอยูในมิโมซา พัทยา, ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 20 มีนาคม 2559 

 

 3.3.3.5 ช็อปท่ีซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม 

  ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม ดูแลกิจการรานคาของตัวเองท้ังหมด ไดแก รานขาย

ของท่ีระลึก เสื้อผา ของตกแตงบาน ชื่อ Sheepie Sheep รานขายไอศกรีมนมแกะชื่อ Ewe Cream 

รานชื่อ 24th July สําหรับทํากิจกรรมแบบ DIY หรือการทํางานประดิษฐดวยตัวเอง เชน พวงกุญแจขน

แกะ ซ่ึงลวนแลวแตเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตไดจากฟารมแทบท้ังหมด 

  ผลจากการศึกษาจึงพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญจะ “ชอป” ผลิตภัณฑท่ี

เก่ียวของกับฟารมแกะ เพ่ือเก็บไวเปนท่ีระลึก เชน เสื้อสกรีนคําวา “เด็กเลี้ยงแกะ” ตุกตาแกะ 

โปสการด นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีอําเภอสวนผึ้งซ่ึงเปนท่ีตั้งของฟารมแกะคือ 

น้ําผึ้ง เทียนหอมตางๆ ผลิตภัณฑท่ีทํามาจากน้ําผึ้ง  โดยผูชายคนหนึ่งเลาวา “มาเท่ียวฟารมแกะก็เลย

ซ้ือตุกตาแกะไปฝากลูกสาว เคาชอบตุกตา จะไดเปนท่ีระลึกดวยวาเคยมาใหอาหารแกะ”1 9 5

196 ในขณะท่ี

นักทองเท่ียวบางคนนิยมซ้ือโปสการดเก็บไวเปนท่ีระลึก ดังเชนหญิงสาวคนนี้เลาวา “ไมวาจะไปท่ีไหน

จะชอบซ้ือโปสการดเก็บเอาไว ถาท่ีไหนใหสงไปรษณียไดก็จะสงหาตัวเอง หรือไมก็เพ่ือนสนิท จะได

เปนท่ีระลึกวาเคยมาท่ีนี่”196

197 

  จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นวา นักทองเท่ียวสวนใหญ “ชอป” สินคาท่ีมี

ความเก่ียวของสอดคลองกับฟารมแกะ ดวยจุดประสงคท่ีตองการเก็บเอาไวเปนท่ีระลึกวาเคยมี

ประสบการณกับการไดเรียนรูวิถีการเลี้ยงแกะ  และดวยเหตุท่ีเจาของฟารมเปนผูผลิตเองและขายเอง 

จึงสามารถกําหนดและควบคุมการวางขายสินคาใหเปนไปตามธีมหลักของฟารมได 

 
196 สัมภาษณผูชาย วัย 35 ป, พนักงานบริษัท,   สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,     

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 

 197 สัมภาษณผูหญิง วัย 39 ป, พนักงานบริษัท,  สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,     

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 
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ภาพท่ี 3.31 เสื้อสกรีนลาย “เด็กเลี้ยงแกะ”, https://web.facebook.com/SceneryVintageFarm 

/?fref=ts&_rdr (สืบคนเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559) 

 

 
ภาพท่ี 3.32 ของฝากตางๆ ของซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม,  http://www.daravadi.com/m/ 

opens.php?id=  (สืบคนเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559) 

 

 3.3.3.6 สรุป 

  ผลการศึกษารูปแบบการ “ช็อป” ของนักทองเท่ียวจากธีมพารคท้ัง 5 แหง 

พบวา นักทองเท่ียวท่ี ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตรินี่ และมิโมซา สวนใหญ นิยม “ช็อป” สินคาประเภท

เสื้อผา ซ่ึงไมสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ี  เนื่องจากสินคาท่ีวางขายนั้นมีความหลากหลาย และมี

ราคาท่ีจูงใจใหซ้ือ มีสวนนอยเทานั้นท่ี “ช็อป” สินคาท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีเพ่ือเปนของฝากใหเก็บไว

เปนท่ีระลึกนําไปสูผลสรุปคลายกับกรณีของการ “ชิม”กลาวคือ นักทองเท่ียวสวนใหญไมได “ยึดโยง

หรือผูกติด” ความหมายของความเปนตางประเทศของสถานท่ีไวกับการ “ช็อป” เนื่องจาก

นักทองเท่ียวไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือมาซ้ือของในธีมพารคเปนสําคัญ แตการซ้ือของเปนเพียง

กิจกรรมเสริมประสบการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวประเภทนี้เทานั้น แตสําหรับซีเนอรี่ 

นักทองเท่ียวสวนใหญไดซ้ือสินคาท่ีเปนผลผลิตจากฟารมแกะ ท้ังนี้เพราะผลิตภัณฑมีความนาสนใจ มี
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เอกลักษณโดดเดนในเรื่องการเปนงานแบบผลิตเองหรือ homemade และฟารมเปนผูดูแลจัดการ

รานคาทุกรานเองท้ังหมด  

  รูปแบบการซ้ือของของนักทองเท่ียวท่ีกลาวถึงขางตนทําใหเห็นวา “การ

ซ้ือของไมใชแคการซ้ือของธรรมดา แตมีนัยบางอยางซอนอยู” ดังเชน ในงานเขียนของ Daniel Miller 

เรื่อง A Theory of Shopping198  มองวา การช็อปปงหรือการซ้ือของนั้นมีความเก่ียวของกับ

ความสัมพันธของคนในครอบครัว “มันคือการแสดงความรักใหแกคนในครอบครัว (act of love)”  

สะทอนใหเห็นไดจากการซ้ือของใหคนในครอบครัวท่ีตองผานการคัดเลือกอยางพิถีพิถัน ซ่ึงตองรูวา

สมาชิกในครอบครัวชอบหรือไมชอบอะไร ใสเสื้อผาหรือรองเทาเบอรอะไร หรือหากเปนของท่ีตองใช

รวมกันในครอบครัวก็ตองพยายามเลือกสิ่งท่ีตรงกับความตองการของทุกคนในครอบครัว ยกตัวอยาง

กรณีของคุณแมท่ีซ้ือเสื้อผาจากซานโตรินี่กลับไปฝากสามีและลูก หรือคุณพอท่ีซ้ือตุกตาแกะจากซีเนอรี่

ไปฝากลูกสาว 

  นอกจากนี้แลว การซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกไมไดทําใหแคนึกถึงหรือจํา

สถานท่ีท่ีเคยไปไดเทานั้น แตยังเปนการบอกเลาและถายทอดประสบการณท่ีพบเจอมาใหกับผูรับ เปน

เครื่องพิสูจนใหเห็นวาคนท่ีซ้ือของมาฝากนั้นเคยไปท่ีแหงนั้นมาแลวจริงๆ 1 9 8

199 เชน การซ้ือเสื้อท่ีสกรีน

ลายหรือโลโกของสถานท่ีไปฝากคนรูจัก ไมใชใหระลึกถึงเฉพาะสถานท่ีเทานั้น แตตองการบอกเลา

ประสบการณท่ีประทับใจตอสถานท่ีผานของสิ่งนี้ดวย  

 3.3.4 แชะ 

 การ “แชะ” หรือ “การถายรูป” ก็เปนอีกกิจกรรมยอดนิยมของนักทองเท่ียวใน

แหลงทองเท่ียวตางๆ เนื่องจากตองการจะเก็บภาพตัวเอง ภาพบุคคลท่ีรัก ภาพหายาก หรือภาพ

เหตุการณสําคัญของชีวิตเอาไวในความทรงจํา และผลจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทําใหกลอง

ถายภาพท่ีมีประสิทธิภาพและความคมชัดสูงมีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง สามารถซ้ือหามาใชไดไมยาก 

ยิ่งไปกวานั้น การเพ่ิมความสามารถใหโทรศัพทสมารทโฟนใหเปนกลองถายรูประดับมืออาชีพ  

สามารถเก็บภาพรวมถึงวิดีโอไดในระบบดิจิทอลไดในจํานวนมาก สามารถเห็นภาพไดทันทีท่ีถายเสร็จ

และถาไมพึงพอใจก็สามารถลบท้ิงไดทันทีเชนกัน รวมท้ังสามารถตกแตงภาพไดสวยงามตามตองการ 

ตางจากการถายภาพดวยฟลมท่ีคอนขางยุงยาก ทําใหการถายภาพเปนเรื่องงายข้ึน เทคนิคในการ

 198 Daniel Miller, A Theory of Shopping, (New York: Cornell University 

Press, 1998), 85. 

 199 Noga Collins-Kreiner and Yael Zins, “Tourist and Souvenirs: change 

through time, space and meaning,” Journal of Heritage Tourism, no. 1 (2011): 17-27. 
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ถายภาพก็เยอะข้ึน เชน สามารถถายรูปตัวเองได หรือท่ีเรียกวา เซฟฟ  (selfie)  ยิ่งไปกวานั้น อิทธิพล

ของสื่อสังคมออนไลน เปนแรงกระตุนสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียวนิยมถายรูปกันมากข้ึนเรื่อยๆ   

 ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

แหลงทองเท่ียวตางๆ รวมถึงธีมพารคแตละแหงจึงตองสรางจุดท่ีนาสนใจ เพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียว

ไดมาเท่ียว และถายรูปตามท่ีตองการ โดยตองมีความสวยงาม แปลกใหมไมซํ้าใคร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ

อยางหนึ่งท่ีกระตุนใหเกิดแหลงทองเท่ียวในรูปแบบ themed environment  และการ “แชะ” เปน

อีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําใหไดทราบวา นักทองเท่ียวมีความคิด ความเขาใจ และใหความหมายกับธีม

พารคแนวยุโรปท่ีมาเท่ียวอยางไรบาง  โดยสรุปสิ่งท่ีนักทองเท่ียวนิยมถายภาพจากธีมพารค ท้ัง 5 แหง  

ดังนี้ 

 

ตาราง 3.16 ขอมูลเก่ียวกับการแชะ 
ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตริน่ี มิโมซา ซีเนอรี่ 

ลําดับที ่
คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 

1.

อาคาร 

35 

(70.00) 

1.เรือกอน

โดลา 

15 

(37.50) 

1.อาคาร 18 

(45.00) 

1.อาคาร 24 

(68.57) 

1.ฟารม

แกะ 

45 

(90.00) 

2.ลาน

น้ําพ ุ

9 

(18.00) 

2.อาคาร

หอ

นาฬิกา 

8 

(20.00) 

2.ชิงชา

สวรรค 

15 

(37.50) 

2.โชวและ

นักแสดง 

7 

(20.00) 

2.การ

แสดง 

Sheep & 

Dogs 

Show 

3 

(6.00) 

3.หอ

นาฬิกา 

6 

(12.00) 

3.สะพาน 

 

6 

(15.00) 

3.รูปปน

ตางๆ  

6 

(15.00) 

3.รูปปน

เกี่ยวกบั

ความรัก 

4 

(11.42) 

4.งาน

ศิลปะ 

และวิว

ทิวทัศน 

2 

(4.00) 

  4.น้ําพุ

เทรวี่ 

5 

(12.50) 

4.ภาพ 

เขียนตาม

ฝาผนัง 

1 

(2.50) 

    

  5.สวน

เทรวี่ 

3 

(7.50) 

      

  6.รูปปน

ตางๆ  

2 

(5.00) 

      

  7.ภาพ 3 

มิติ 

1 

(2.50) 

      

รวม 
50 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

35 

(100.00) 
รวม 

50 

(100.00) 
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 ขอมูลจากตารางทําใหทราบวา นักทองเท่ียวท่ีปาลิโอ นิยม “แชะภาพอาคาร” มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ  ลานน้ําพุ และหอนาฬิกา ตามลําดับ 

 นักทองเท่ียวท่ีเวเนเซียชอบ “แชะภาพเรือกอนโดลา” มากท่ีสุด รองลงมาคือ หอ

นาฬิกา สะพาน น้ําพุเทรวี่ สวนเทรวี่ รูปปน ภาพ 3 มิติ ตามลําดับ 

 สวนนักทองเท่ียวท่ีซานโตรินี่นิยม “แชะภาพอาคาร” มากท่ีสุด รองลงมาคือ ชิงชา

สวรรค รูปปนตางๆ และภาพเขียนตามฝาผนัง ตามลําดับ 

 นักทองเท่ียวท่ีมิโมซา นิยม “แชะภาพอาคาร” บริเวณริมคลอง และอาคารโดยรอบ 

รองลงมาคือ โชว และรูปปนเก่ียวกับความรัก 

 สําหรับท่ีซีเนอรี่ นักทองเท่ียวนิยม “แชะภาพกิจกรรมในฟารมแกะ” มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ถายภาพการแสดง Sheep & Dogs Show และภาพงานศิลปะและวิวทิวทัศน 

 3.3.4.1 แชะท่ีปาลิโอ  

  ปาลิโอมีธีมหลักเปนเมืองแบบอิตาลี จึงมีรูปแบบสถาปตยกรรมและ

บรรยากาศท่ีสื่อถึงประเทศอิตาลี  โดยเฉพาะการทาสีผนังอาคารดวยสีแดงอมสมและสีเหลืองท่ี

สวยงามและมีเสนห  ตามแบบอาคารบานเรือนในแควนทัสคานี ของประเทศอิตาลี นอกจากนี้ยังมีการ

จัดบรรยากาศใหมีความเปนเมืองนอกดวยองคประกอบอ่ืนๆ  เชน น้ําพุ หอนาฬิกา รูปปน ตนไม สวน 

เสาไฟ ปายตางๆ   เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรูสึกถึงความเปนเมืองนอก อันเปนจุดขายสําคัญท่ีทําใหธีม

พารคแตกตางจากแหลงทองเท่ียวท่ัวไป ซ่ึงดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาทํากิจกรรมยอดนิยมระหวางการ

ทองเท่ียวก็คือ การถายรูป  

  ขอมูลจากตารางพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญนิยม “แชะ” ภาพของ

อาคารในมุมตางๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือ องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธีมหลักอยางหอนาฬิกา

และน้ําพุ ซ่ึงลวนแตสอดคลองกับธีมหลักท่ีเนนความเปนอิตาลี เม่ือถายรูปออกมาท่ีมีความสวยงาม

แปลกตา และบงบอกถึงความเปนเมืองนอก 

 มาปาลิโอก็ตองถายรูปเปนท่ีระลึกเยอะๆ เพราะมีมุมสวยๆ เยอะมาก โดย

สวนตัวชอบถายตามผนังตึกท่ีมีตนไมไต และก็ผนังตึกท่ีมีสีสวยๆ แปลกตา 

ดูสวยคลาสิคดี  นอกจากนี้ มุมตรงน้ําพุ และหอนาฬิกา ก็เปนมุมท่ี

ตองหามพลาด199

200 

 200 สัมภาษณผูหญิง วัน 28 ป, อาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา     

จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 
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รูปแบบอาคารและสีสันของอาคารเปนสิ่งท่ีชอบ คิดวามันแปลกดี เหมือน

อยูเมืองนอก และเวลาเดินอยูทามกลางกลุมอาคารสีสวยๆ แบบนี้ อดไมได

ท่ีตองยกโทรศัพทข้ึนมาถายรูปเก็บเอาไวจริงๆ200

201  

 โดยสวนตัวคิดวาท่ีปาลิโอทําเหมือนเมืองนอกคอนขางมาก ดูจากลักษณะ

ของอาคาร ประตูหนาตาง เลยหามุมถายรูปไดเยอะ ไมวาจะเปนชั้นบนชั้น

ลาง ปญหาเดียวก็คือ คนเยอะตองรอจังหวะถายใหดีๆ 201

202 

ถาตัดเรื่องอากาศรอนออกไป ปาลิโอเปนสถานท่ีท่ีเท่ียวไดท้ังวันโดยไมเบื่อ 

เพราะมีท่ีใหถายรูปเยอะมาก ทุกมุมเลยก็วาได เหมาะมากกับคนชอบ

ถายรูป ยิ่งถามีกลองดีๆ คงถายกันเพลิน202

203 

  ขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวา  นักทองเท่ียวสวนใหญนิยม “แชะ” ภาพอาคาร

สถานท่ีแนวอิตาลีของปาลิโอเปนอยางมาก เนื่องจากตัวสถานท่ีและองคประกอบของสถานท่ีสามารถ

เชื่อมโยงใหนักทองเท่ียวเขาใจถึงความเปนอิตาลีไดดี ซ่ึงมีความแปลก แตกตาง และนาสนใจ 

“สอดคลองหรือตอบโจทย” พฤติกรรมการชอบถายรูปของนักทองเท่ียวในปจจุบันไดเปนอยางดี 

 3.3.4.2 แชะท่ีเวเนเซีย 

  เดอะ เวเนเซียนําเสนอรูปแบบความเปนเมืองเวนิสแหงอิตาลีผาน

สถาปตยกรรมและองคประกอบท่ีโดดเดนและเปนเอกลักษณของเมืองเวนิสอยางเรือกอนโดลาและ   

แกรนดคาแนล นอกจากนี้  ยังนําน้ําพุเทรวี่ท่ีมีชื่อเสียงของกรุงโรม รูปปนโรมิโอและจูเลียสแหงเมือง      

เวโรนามาสรางไวเพ่ือตอกย้ําความเปนอิตาลี  

  จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวนิยม “แชะ” ภาพเรือกอนโดลาและแก

รนดคาแรลมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาคารหอนาฬิกาแหงจัตุรัส St. Mark  สวนน้ําพุเทรวี่นั้นสรางความ

สนใจใหนักทองเท่ียวไดไมนอย  เพราะเปนประติมากรรมแบบตะวันตกสไตลบาโรค (Baroque) 

เก่ียวกับเทพปกรณัมของกรีกท่ีมีความงดงามอลังการและมีชื่อเสียงในระดับโลก  ซ่ึงสอดคลองกับสิ่งท่ี

 
201

 สัมภาษณผูชายวัย 30 ป, อาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา       

จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 
202

 สัมภาษณผูหญิงวัย 34 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 203 สัมภาษณผูชายวัย 36 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 
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เวเนเซียท่ีตองการนําเสนอ หญิงสาวคนหนึ่งเลาวา “สิ่งท่ีดึงดูดใจของท่ีนี่คือ  เรือกอนโดลาในแกรนด

คาแนล ท่ีใครๆ ก็รูวาคือสัญลักษณของเมืองเวนิส ท่ีนี่เปนเวนิสก็ตองมีเรือกอนโดลามาใหถายรูปเปนท่ี

ระลึก 203

204 สําหรับจุดท่ีนักทองเท่ียวเห็นวาเปนมุมท่ีสวยงามคือ บริเวณสะพาน ดังท่ีผูชายคนหนึ่งเลาวา 

“จุดท่ีถายรูปออกมาสวยมาก คือ ถายจากบนสะพานไปทางหอนาฬิกา จะมองเห็น แกรนดคาแนล 

เรือกอนโดลา ท่ีมี background เปนหอนาฬิกา สวนอีกจุดท่ีคิดวาสวยคือ ตรงน้ําพุเทรวี่ และสวน

เทรวี่ ดูแปลกตาดี มีความเปนเมืองนอกมาก”204

205  

 จากขอมูลทําใหเห็นวา นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเวเนเซียนั้นนิยม “แชะ” ภาพสิ่งท่ีเปน

เอกลักษณโดดเดนของสถานท่ี  เพราะนักทองเท่ียวทราบมากอนวา เรือกอนโดลาและแกรนดคาแนล

นั้น เปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองเวนิสท่ีเวเนเซียจําลองมา ดังนั้นเม่ือพบเห็นจึงสนใจถายรูปเอาไว

เปนท่ีระลึก เพ่ือบอกเลาเรื่องราวท่ีพบเจอมา  แสดงใหเห็นวาเวเนเซียสามารถตอบสนองความตองการ

ในการถายรูปของนักทองเท่ียวกลุมนี้ไดเปนอยางดี  

 3.3.4.3 แชะท่ีซานโตรินี่ 

  เอกลักษณอันโดดเดนไมซํ้าใครของซานโตรินี่ ปารคแหงนี้คือ อาคารสีขาว

ตัดกับสีฟาเมดิเตอรเรเนียนสีสดใจ ท่ีจําลองมาจากเมืองตนแบบคือ เมืองซานโตรีนี่แหงประเทศกรีซ 

รวมถึง ชิงชาสวรรคขนาดใหญท่ีดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวหลั่งไหลเขามาชมและแชะกันอยางตอเนื่อง  

  จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญชื่นชอบการ “แชะ” ภาพ

อาคารกันมากท่ีสุด เพราะ มีความแปลกแตกตางจากอาคารท่ีพบเจอในชีวิตประจําวัน และมีสีสันท่ี

สดใสถายรูปออกมาสวยงาม และรองลงมาคือ ชิงชาสวรรคท่ีตกแตงใหดูสนุกสนาน รวมถึงรูปปนตางๆ 

และภาพเขียนตามฝาผนัง 

 จุดท่ีชอบถายรูปมีหลายจุด เพราะมีท่ีใหถายหลายมุม ตึกท่ีนี่เหมือนกลอง

ใหสีสวย สีขาว สีฟาสด สีพาสเทล เมืองไทยไมสรางตึกแนวนี้ สวนตัวคิดวาทําผนัง

หนาๆ แบบนี้ก็ดี ทําใหเย็นดี ตามผนังก็ทําดี มีภาพสวยๆ ใหถายเปนระยะ นอกจาก

ตึกสวยแลวคิดวารูปปนท่ีนํามาตกแตงก็นาสนใจ เปนงานอารตสนุกๆ นี่ถายรูปไวดู

 204 เมย, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 

2559.  

 205 สัมภาษณ ผูชาย วัย 31 ป, อาชีพเจาของธุรกิจ, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 
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เลนเยอะเลย เชน รูปปนผูหญิงสองคนท่ีเคาฮิตถายกัน รูปปนสัตวประหลาดสีสัน

สวยงาม205

206 

 3.3.4.4 แชะท่ีมิโมซา 

  สําหรับมิโมซา พัทยา มีธีมหลักเปนเมืองอันสวยงามแถบชายแดนประเทศ

ฝรั่งเศสท่ีชื่อวาเมืองโกลมาร มีลักษณะเดนเปนอาคารหลังคาทรงแหลมสูง ตกแตงบริเวณผนังอาคาร

ดวยไมเปนเสนท่ีเรียกวา Half-Timbered และทาสีสันอยางสวยงาม นอกจากนี้นําเสนอจุดเดนของ

เมืองโกลมารคือ คลองเล็กๆ ท่ีมีตนไมดอกไมปลูกไวสองฝงคลองอยางสวยงามนามอง และยังมีการ

ตกแตงสถานท่ีดวยรูปปนตามคอนเซ็ปเมืองแหงความรัก รวมถึงมีการเพ่ิมสีสันดวยการแสดงโชวคาบา

เรตในชวงเย็นดวย 

  จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญชื่นชอบในการ “แชะ” ภาพ

อาคารสไตลเมืองชนบทของฝรั่งเศสมากท่ีสุด โดยเฉพาะอาคารท่ีตั้งอยูริมคลองเล็กๆ สวยงามชวนเชิญ

ใหถายรูปเก็บไว เพราะบรรยากาศใหความรูสึกเหมือนอยูเมืองนอก และมีความโรแมนติกผสมอยูดวย 

รองลงมาคือ ชอบ “แชะ” ภาพการแสดงโชวและนักแสดงคาบาเรต ท่ีสรางความสนุกสนานและ

ประสบการณท่ีประทับใจ นอกจากนี้ บรรดารูปปนเก่ียวของกับความรักก็สรางความประทับใจให

นักทองเท่ียวถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึกดวย โดยนักศึกษาสาวคนหนึ่งเลาวา “รูสึกประทับใจใน

บรรยากาศบริเวณริมคลองของมิโมซามาก มันเหมือนเมืองนอกและทําใหรูสึกถึงความโรแมนติก 

โดยเฉพาะชวงแดดรมลมตก  ก็เลยถายรูปเอาไวเยอะท้ังรูปคลอง รูปอาคาร รูปตนไม และท่ีขาดไมได

คือรูปคน อีกอยางท่ีชอบคือ รูปปนตางๆ ท่ีเก่ียวกับความรักทําใหมีมุมถายรูปอีกหลายมุม” 2 0 6

207 

สอดคลองกับท่ีขาราชการหญิงวัยกลางคนเลาวา “อาคารสวยมาก มีความเปนเมืองนอกมาก 

โดยเฉพาะหลังคาทรงแหลมสูงกับผนังท่ีใชแผนไมตกแตง ถาใหเหมือนจริงๆ คิดวาควรแยกโซนรานคา

ออกไป แตก็เขาใจวาถาไมมีรานคาคงจะเงียบเหงาไมมีชีวิตชีวา”2 0 7

208  สวนชายหนุมคนหนึ่งมีความเห็น

 206 สัมภาษณผูหญิงวัย 25 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ซานโตรินี่ ชะอํา, 14 พฤษภาคม 2559. 

 207 สัมภาษณผูหญิง วัย 47 ป, อาชีพรับราชการ, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,  

สถานท่ี มิโมซา พัทยา, 30 มีนาคม 2559.  

 208 สัมภาษณผูชาย วัย 37 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,  

สถานท่ี มิโมซา พัทยา, 30 มีนาคม 2559. 
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วา “ท่ีถายรูปเก็บไวเยอะท่ีสุดคือ ภาพการแสดงคาบาเรตท่ีมีหลายชุด มีความอลังการ สวยงาม ฉาก

หลังก็มีอาคารสวยๆ เปน background ก็ยิ่งทําใหสวยโดดเดน” 208

209 

 3.3.4.5 แชะท่ีซีเนอรี่  

  ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม มีความโดดเดนอยู ท่ี ฟารมแกะ ทามกลาง

บรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติคลายคลึงกับเมืองชนบทของประเทศอังกฤษ  มีการตกแตงสถานท่ีในสไตล

เมืองในชนบทท่ีเนนความเรียบงายและอบอุน  และมีความแตกตางไปจากสิ่งท่ีนักทองเท่ียวพบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน เชน อาคาร โรงนา การแตงกายของพนักงาน และการแสดง Sheep & Dogs Show  

  จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวนิยม “แชะ” ภาพฟารมแกะ และ

กิจกรรมท่ีทํากับแกะ เชน การปอนหญาแกะ การปอนนมลูกแกะ รองลงมาคือ การแสดง

ความสามารถของแกะและสุนัขเลี้ยงแกะ เพราะรูสึกวามีบรรยากาศเหมือนเมืองนอก และสรางความ

เพลิดเพลินใหกับนักทองเท่ียวไดทุกเพศทุกวัย ดังเชนท่ีนักศึกษาหญิงคนนี้เลาวา “ชอบถายรูปในฟารม

แกะมากท่ีสุด เหมือนอยูในทุงหญาของเมืองนอก แถมนองแกะก็นารักมาก ถายรูปกันเพลินเลย” 2 0 9

210

สอดคลองกันคําบอกเลาเก่ียวกับการถายภาพในฟารมแกะวา “ชอบท่ีสุดก็คือ ฟารมแกะ มันเหมือน

เมืองนอกก็เลยถายรูปมาซะมากมาย โดยเฉพาะถายกับแกะในทุงหญาสีเขียวขจี”210

211  

  จากขอมูลขางตน พบวา นักทองเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหงนั้น สวนใหญ

เลือกถายรูปภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณอันโดดเดนของสถานท่ี  ซ่ึงมีความเก่ียวของสอดคลองกับ

ความเปนตางประเทศท่ีเปนธีมหลักของสถานท่ี เม่ือนักทองเท่ียว “ชม” แลวเกิดความประทับใจก็จะ 

“แชะ” ภาพเก็บเอาไวหรือเพ่ือ “แชร” ตอไป  

 นักทองเท่ียวนิยมถายภาพสิ่งท่ีตนเองชม โดยแตละคนนั้นก็จะมีมุมมองการถายภาพท่ี

แตกตางกัน  สอดคลองกับ งานวิจัยของ Urry ชี้ใหเห็นวา การถายภาพไมไดเปนเพียงกิจกรรมระหวาง

การทองเท่ียวธรรมดาๆ เทานั้น แตมันคือ “สิ่งสะทอนการมองโลกของผูถายภาพ ซ่ึงแตละคนมีการ

มองโลกแตกตางกัน” 2 1 1

212 นอกจากนี้แลว งานของ เกษม เพ็ญภินันท เรื่อง ภาพถาย งานศิลป และ

มุมมองอันตามใจตนท่ีปลายเพิงผา ย้ําเตือนใหเห็นวา การถายภาพไมไดเปนกิจกรรมท่ีเปนธรรมชาติมี

 209 สัมภาษณผูหญิง วัย 31 ป, อาชีพธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช,  

มิโมซา พัทยา, 30 มีนาคม 2559. 

 210 สัมภาษณผูหญิงวัย 20 ป, นักศึกษามหาวิทยาลัย,  สัมภาษณโดยกุณฑิญา          

จิรทิวาธวัช, ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 

 211 สัมภาษณผูหญิงวัย 35 ป, พนักงานบริษัท,  สัมภาษณโดยกุณฑิญา  จิรทิวาธวัช,     

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 

 212 John Urry, Tourist Gaze 3.0, 187-188. 
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ลักษณะเปนภววิสัย อยางท่ีภาพถายแตละภาพตองการนําเสนอ แตในความเปนจริงแลว การถายภาพ

เปนงานศิลปะท่ีลอกเลียนและลอเลียนความเปนจริงออกมาใหเห็นและเปนภาพ การถายภาพเกิดข้ึน

เม่ือเราตองการนําเสนอความเปนจริง ในขณะท่ีภาพถาย (ทอด) ความเปนจริงออกมาเปนภาพ ซ่ึง

ไมไดแตกตางจากรูปแบบการสรางสรรคงานศิลปะประเภทหนึ่งซ่ึงเชื่อวา ศิลปะเกิดจากการลอกเลียน

ธรรมชาติ กลาวโดยสรุปคือ  “การถายภาพคือ การถาย (ทอด) สิ่งท่ีเห็นและเปนอยู (โดยทอดผาน

ความเขาใจตอโลก) ออกมาบนความสัมพันธระหวางมุมมองท่ีเปนอัตวิสัยของผูถายภาพและรูปภาพ

ถายทอดความเปนจริงเชิงภววิสัย”212

213 

 

   
ภาพท่ี 3.33 การถายภาพของนักทองเท่ียว ในปาลิโอ เขาใหญ , ถายโดยผูวิจัย วันท่ี 24 เมษายน 

2559  

 

 รูปแบบการถายภาพของนักทองเ ท่ียว ท่ีหยิบยกมาเปนตัวอยางนี้  ชี้ ให เห็นวา 

นักทองเท่ียวจะเลือกถายกับมุมท่ีมีความโดดเดน และเปนศูนยกลางของสถานท่ี เพ่ือใหดูสวยงามและ

มีความเปนเมืองนอกมากท่ีสุด เพราะนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวในธีมพารคมีการ “รับรู” และ       

“ยึดโยง” ความหมายความเปนตางประเทศหรือความเปนเมืองนอกท่ีแหลงทองเท่ียวถายทอดออกมา 

วามีความแปลกใหมไมเหมือนแหลงทองเท่ียวแบบเดิมๆ   

 3.3.4.6 สรุป 

  การ “แชะ” หรือการถายภาพเปนกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนิยม สถานท่ี

ทองเท่ียวจึงตองพยายามสรางสิ่งดึงดูดใหนักทองเท่ียวไดมีมุมถายรูปกันเยอะๆ อันจะนํามาซ่ึงชื่อเสียง

และรายไดจากการทํากิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว จากผลการศึกษาจากรูปแบบการ “แชะ” ของ

 213 เกษม เพ็ญภินันท, “ภาพถาย งานศิลป และมุมมองอันตามใจตนท่ีปลายเพิงผา,” 

ดํารงวิชาการ, ฉ. 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551): 117-140. 
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นักทองเท่ียวพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหง สวนใหญมีการรับรูและเขาใจท่ี

สอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ีวาตองการจะสื่อถึงความเปนเมืองนอก เห็นไดจากการท่ีนักทองเท่ียว

สวนใหญมักจะเลือกถายภาพในมุมท่ีสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของสถานท่ี 

 3.3.5 แชร  

 การ “แชร” เปนกิจกรรมหนึ่งของเครือขายสังคมออนไลน (social network)  

คือ การแบงปนรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ความคิด ความรูสึก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนตัว ของแตละบุคคล ออก

สูพ้ืนท่ีสาธารณะ (from the most private to the most public)  ซ่ึงการ “แชร” เกิดข้ึนเพราะ

ตองการใหขอมูลท่ีสงออกไปถูกรูจัก (recognized) และเพ่ือจะไดสื่อสาร (communicate) ผานสังคม

ในพ้ืนท่ีสื่อสังคมออนไลนหรือ social media ใน platform ตางๆ เชน facebook, instagram และ 

twitter เปนตน โดยสมาชิกในแตละกลุมของสังคมออนไลนนั้นๆ จะมีความสนใจหรือมีการรับรูใน

เรื่องราวตางๆ รวมกัน และขยายจากกลุมเล็กๆ ไปสูกลุมใหญได แสดงใหเห็นวาสื่อสังคมออนไลนนั้น

ไมไดใชแคการติดตอสื่อสาร (communication) แตเก่ียวของกับเรื่องการคบคาสมาคมกัน (sociality) 

ระหวางคนในกลุมดวย213

214 

 ปจจุบันสื่อสังคมออนไลนหรือ Social Media กําลังมีอิทธิพลอยางมากตอคน

ไทยทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุนใชเครือขายสังคมออนไลนกันมากท่ีสุด และแมแตผูสูงอายุมีแนวโนม

ในการใชเครือขายสังคมออนไลนมากข้ึนเรื่อยๆ 2 1 4

215  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) หรือ สพอท 2 1 5

216  ไดนําเสนอรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตของ

ประเทศไทย ป 2558 ซ่ึงทําใหทราบวา คนไทยนิยมใชงานอินเทอรเน็ตผานสมารทโฟน เพ่ือเขาสูสังคม

ออนไลนหรือโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network)217 คือ เครือขายสังคม หรือ กลุมบุคคลท่ี

 
214 Denial Miller et al., How the World Changed Social Media, (London : 

ULC Press, 2016), 3.  

 215 ปยวัฒน เกตุวงศาและศุทธิดา ชวนวัน, (2558).  “ใครเปนใครบนเครือขายสังคม

ออนไลน: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม” วารสารความหลากหลายทางประชากร

และสังคมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล.  

 216 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  )องคการมหาชน ( . (2559). รายงานผล

สํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทย ป 2558, (กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส)   

 
217

 โซเชียลเน็ตเวิรค แปลวา อางจาก   สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน), (2559), ฉลาดรูเน็ต 2, กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

)องคการมหาชน( . หนา 59. 
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ติดตอสื่อสารโดยใชโซเชียลมีเดียหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธ

และแบงปนขอมูลกันเปนสื่อกลางยอดนิยม ไดแก  เฟสบุค  ไลน และอินสตาแกรม และจากขอมูลสถิติ

ผูใชงานสื่อสังคมออนไลนท่ีสํารวจโดย www.zocialinc.com พบวา ในป 2015 ประเทศไทยมีจํานวน

ผูเปดใชงานเฟสบุคถึง 35 ลานบัญชี คิดเปนอันดับ 9 ของโลก สวนไลนมี 33 ลานบัญชี อินสตาแกรม 

มีท้ังหมด 2 ลานผูใช และมีสถิติการอัพโหลดรูปถึง 99 ลานรูป  สวนทวิตเตอรมี 4.5 ลานบัญชี  

นอกจากนี้ ยังมีรายงานวา ในป 2557 คนไทยนิยมโพสหรือแชรรูป รอยละ 57 เช็คอิน รอยละ 33 

โพสตลิงค รอยละ 21  แชรวิดีโอ รอยละ 3  และเขียน status หรือความรูสึกนึกคิดตางๆ รอยละ 2  

 ยิ่งไปกวานั้น เว็บไซต Hotels.com เผยผลสํารวจกิจกรรมของผูบริโภคระหวาง

การทองเท่ียวจํานวน 9,200 คน  ใน 31 ประเทศท่ัวโลก พบวา คนไทยใชเวลากับโซเชียลมีเดียสูงสุด

ในเอเชีย ในระหวางทองเท่ียวคนไทยใชเวลาถึง 3.46 ชั่วโมงไปกับโซเชียลมีเดีย และใชมือถือถึง 3.95 

ชั่วโมงตอวัน โดย facebook เปน application ท่ีคนไทยใชมากท่ีสุดถึงรอยละ 95 รองมาคือ Line  

และ youtube และนิยมใชมือถือถายรูปสถานท่ีทองเท่ียวรอยละ 48217

218   

 อยางไรก็ตาม การ “แชร” ในขณะท่ีกําลังทองเท่ียวอยูเปนกิจกรรมรูปแบบหนึ่ง

ท่ีสะทอนใหเห็นสิ่งท่ีนักทองเท่ียวรับรูและใหความหมายตอสิ่งนั้น ซ่ึงในงานวิจัยของ Daniel Miller ท่ี

ศึกษาสังคมออนไลนในฐานะของวัฒนธรรมทางวัตถุ โดยศึกษาปฏิสัมพันธระหวางคนกับสังคม

ออนไลน พบวา “การใหความหมายตอสื่อสังคมออนไลนของคนแตละคนนั้นแตกตางกัน” 2 1 8

219 สําหรับ

วัยรุนนั้น สื่อสังคมออนไลนอยางเฟสบุคสามารถสรางความสัมพันธระหวางวัยรุนดวยกันผานเกม 

สําหรับนักธุรกิจสามารถใชเฟสบุคในการสรางภาพความสําเร็จทางธุรกิจ และสําหรับคนวัยเกษียณ

เฟสบุคไดคืนชีวิตวัยรุนใหกับพวกเขาอีกครั้ง  และในกรณีธีมพารคแนวยุโรป 5 แหง จะเปนเชนไร 

สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 218 “แฉคนไทยคลั่งอัพรูปทองเท่ียวอวดกันมากท่ีสุดในเอเชีย,” 

http:www.dailynews.co.th/economic/509045. สืบคน 14 กรกฎาคม 2559. 

 219 Daniel  Miller, Tale from Facebook, (Cambridge: Polity Press, 2011), 7. 
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ตารางท่ี 3.17 ขอมูลเก่ียวกับการแชร 
ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตริน่ี มิโมซา ซีเนอรี่ 

ลําดับที ่
คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 
ลําดับที ่

คน 

(รอยละ) 

1.แชร 

ภาพ

อาคารและ

บรรยากาศ 

30 

(60.00) 

1.แชร 

ภาพเรือ

กอนโดลา 

16 

(40.00) 

1.แชร 

ภาพ

อาคารและ

บรรยากาศ 

18 

(45.00) 

1.แชร 

ภาพ

อาคารและ

บรรยากาศ 

20 

(57.14) 

1.แชร 

ภาพ

ฟารมแกะ

และการ

เล้ียงแกะ 

38 

(76.00) 

2.แชร 

ภาพ

อาหาร

และ

เคร่ืองด่ืม 

9 

(18.00) 

2.แชร 

ภาพน้าํพุ

เทรวี่ และ

สวนเทรวี่ 

13 

(32.50) 

2.แชร 

ภาพชิงชา

สวรรค 

10 

(25.00) 

2.แชร 

ภาพการ

แสดง 

7 

(20.00) 

2.แชร

ภาพ

ทิวทัศน

และงาน

ศิลปะ 

4 

(8.00) 

- - 3.แชร

ภาพที่

ถายกบั

ภาพ 3 

มิติและ

บานกลับ

หัว 

4 

(10.00) 

3.แชร 

ภาพรูปปน

ตางๆ 

5 

(12.50) 

3.แชร 

ภาพรูปปน

ตางๆ 

5 

(14.28) 

3.แชร

ภาพ

ไอศกรีม

นมแกะ 

3 

(6.00) 

- - 4.แชร 

ภาพ

อาหาร

และ

เคร่ืองด่ืม 

2 

(5.00) 

- - 4.แชร 

ภาพ

อาหาร

และ

เคร่ืองด่ืม 

1 

(2.85) 

- - 

ไมแชร 

 

11 

(22.00) 

ไมแชร 5 

(12.50) 

ไมแชร 7 

(17.50) 

ไมแชร 2 

(5.71) 

ไมแชร 5 

(10.00) 

รวม 
50 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

40 

(100.00) 
รวม 

35 

(100.00) 
รวม 

50 

(100.00) 

 

 ขอมูลจากตาราง สรุปไดวา นักทองเ ท่ียวท่ีปาลิโอนิยม “แชรภาพอาคารและ

บรรยากาศ” โดยรอบของปาลิโอ รองลงมาคือ ภาพถายอาหารและเครื่องดื่ม และมีบางสวนท่ีไมแชร

อะไร 

 นักทองเท่ียวท่ีเวเนเซีย นิยม “แชรภาพเรือกอนโดลา” รองลงมาคือ ภาพอาคาร ภาพท่ี

ถายจากหองภาพ 3 มิติ และบานกลับหัว ภาพอาหารและเครื่องดื่ม และบางสวนไมแชรอะไร 

 สวนนักทองเท่ียวท่ีซานโตรินี่ นิยม “แชรภาพอาคารและบรรยากาศ” มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ภาพชิงชาสวรรค ภาพรูปปน และมีบางสวนไมแชร 
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 นักทองเท่ียวมิโมซา นิยม “แชรภาพอาคารและบรรยากาศ” มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ภาพการแสดงคาบาเรตโชว ภาพรูปปน ภาพอาหารและเครื่องดื่ม บางสวนไมแชร 

 สําหรับนักทองเท่ียวท่ีซีเนอรี่ นิยม “แชรภาพฟารมแกะ” มากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพ

ไอศกรีมนมแกะ  

 

 3.3.5.1 แชรท่ีปาลิโอ 

  จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญนิยม “แชร” รูปภาพท่ี

เก่ียวของกับอาคารสถานท่ีและบรรยากาศ รวมถึงรานขายของท่ีอยูโดยรอบปาลิโอ ซ่ึงสอดคลอง

กับธีมหลักของสถานท่ี ในกรณีของ “แอม” ท่ีมาเท่ียวปาลิโอพรอมเพ่ือนๆ  เลาวา “ท่ีปาลิโอจุดเดน

ท่ีสุดก็คือ หอนาฬิกา มาแลวตองถายรูปและโพสตทันที เห็นเพ่ือนหลายๆ เคยถายลง facebook แลว

สวยดี ยอด like ก็เยอะ เลยอยากมาถายเหมือนอยางเคาบาง เผื่อจะมีคนมา like เยอะๆ” 2 1 9

220 

นอกจากนี้ชายหนุมคนหนึ่งเลาวา “รูปท่ีเลือกโพสตลง facebook มีหลายรูป แตรูปแรกท่ีลงคือ รูปท่ี

ถายอาคารท้ังหมดจากมุมสูง ซ่ึงปนข้ึนไปถายบนหอระฆัง ซ่ึงมองเห็นปาลิโอไดรอบดาน ถาใครๆ เห็น

รูปก็จะจําไดวา ท่ีนี่คือ ปาลิโอ สวนรูปอ่ืนก็เปนรูปอาคารมุมสวยๆ รูปรานคาท่ีตกแตงเกๆ มีสไตล”220

221  

 

 3.5.2 แชรท่ีเวเนเซีย 

  จากการสอบถาม พบวา นักทองเท่ียวท่ีเวเนเซียนิยม “แชร” ท่ีสอดคลอง

กับธีมเมืองเวนิส คือ ภาพเรือกอนโดลาในแกรนดคาแนล มากท่ีสุด รองลงมาคือ น้ําพุเทรวี่ สวนเทรวี ่ 

ภาพท่ีนักทองเท่ียวไดถายจากหองภาพ 3 มิติ และบานกลับหัว รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ี

รับประทานจากรานอาหารอิตาเลี่ยน เนื่องจากตองการถายทอดประสบการณการทองเท่ียวของตนเอง

ใหสังคมออนไลนไดรับรู โดยนักทองเท่ียวเลาวา  “มาเวเนเซียก็ตองโพสตรูปเรือกอนโดลา ใหคน

เคารูวาเรามาเท่ียวท่ีเวเนเซีย เพราะเทาท่ีเท่ียวมาก็ไมเห็นท่ีไหนคอยทําแบบนี้ อีกรูปท่ีตองลงคือ ภาพ

ท่ีถายแถวๆ น้ําพุแบบฝรั่งกับสวนดานหลังมันใหความรูสึกเหมือนอยูเมืองนอกดีนะ”2 2 1

222 สวนอีกคนเลา

 220 สัมภาษณ แอม วัย 22 ป, นักศึกษา, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ 

เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 221 สัมภาษณผูชายวัย 45 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

ปาลิโอ เขาใหญ, 24 เมษายน 2559. 

 222 สัมภาษณผูหญิงวัย 33 ป, อาชีพพนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 
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วา “ท่ีนี่คือเมืองเวนิสก็ตองโพสตรูปสัญลักษณของเวนิสคือ เรือกอนโดลา  นอกนั้นก็จะโพสตรูปท่ีถาย

จากหอง 3 มิติ กับบานกลับหัว เพราะทําทาแปลกประหลาดเอาไวเยอะตองโชวของหนอย”222

223 

 

 3.3.5.3 แชรท่ีซานโตรินี่ 

  นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวซานโตรินี่นิยม “แชร” ภาพอาคารและบรรยากาศ

สไตลเมดิเตอรเรเนียนมากท่ีสุด เพราะเห็นวามีเอกลักษณโดดเดนไมซํ้าใคร รองลงมาคือ ชิงชาสวรรค 

และรูปปนตางๆ ท่ีมีสีสันสดใส ดึงดูดใจ โดยนักทองเท่ียวสาวคนหนึ่งเลาวา “รูปท่ีโพสตเปนหลักคือ 

ภาพอาคารสีขาวตัดกับสีฟาสดเอกลักษณสําคัญของท่ีนี่ท่ีไมเคยเห็นท่ีไหน เพราะคนในเฟสจะไดรูวา

เรามาเท่ียวซานโตรินี่แลว โพสตอยูหลายรูปหลายมุม เคาทําไดดี นาเดินเท่ียว” 2 2 3

224  สอดคลองกับ

ความเห็นของนักทองเท่ียวคนหนึ่งเลาวา “ชอบอาคาร สวยดี สีสวย อยากเอาไปทาสีท่ีบานบาง ก็เลย

เลือกโพสตรูปอาคารหลายรูปอยู อีกอยางท่ีโพสตคือ ชิงชาสวรรคกับรูปปน มันสวยดีชวยเติมเต็มให

ซานโตรินี่มีสีสันข้ึนอีก นี่เสียดายไมไดเอากลองโปรมาดวย คงไดภาพสวยๆ มาโพสตอีกเยอะเลย”224

225 

 3.3.5.4 แชรท่ีมิโมซา 

  นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมามิโมซานิยม “แชร” ภาพของอาคารสไตล

ฝรั่งเศสมากท่ีสุด เนื่องจากมีความสวยงามโดดเดนมีลักษณะเฉพาะและเหมือนเมืองนอก รองลงมาคือ 

ภาพการแสดงโชวคาบาเรต รูปปนเก่ียวกับความรัก และภาพอาหารท่ีรับประทานตามรานตางๆ  

โดยชายหนุมคนหนึ่งเลาวา “ชื่นชอบอาคารแบบนี้มาก เพราะมันเหมือนเมืองนอกโดยเฉพาะบริเวณริม

คลอง จัดบรรยากาศไดดีมาก ดังนั้นภาพท่ีโพสตสวนใหญก็คือ ภาพอาคารตางๆ ซ่ึงก็ลงไดหลายรูป

เพราะอาคารหลากหลายแบบและสี บางมุมก็มีตนไมไตตามผนังท่ีมีเสนหมาก” 2 2 5

226 สอดคลองกับ

ความเห็นของหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา “สิ่งท่ีโดดเดนท่ีสุดของมิโมซา คือ อาคารสีสันสวยงาม มีการ

 223 สัมภาษณ ผูชาย วัย 21 ป, นักศึกษา, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช,        

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 2559. 

 224 สัมภาษณผูหญิงอายุ 32 ป, พนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,    

ซานโตรีนี่ ชะอํา, 14 พฤษภาคม 2559.  

 225 สัมภาษณผูชายอายุ 29 ป, พนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,    

ซานโตรีนี่ ชะอํา, 14 พฤษภาคม 2559. 

 
226

 สัมภาษณผูชายอายุ 35 ป, เจาของธุรกิจสวนตัว, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

สถานท่ี มิโมซา พัทยา, 30 มีนาคม 2559. 
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ตกแตงลวดลาย หลังคาทรงแหลมสูงบางต่ําบางหลากหลาย ก็เลยตองโพสตรูปอาคารเปนหลัก เนนรูป

ท่ีถายออกมาแลวเหมือนเมืองนอก”226

227 

 3.5.5.5 แชรท่ีซีเนอรี่  

  นักทองเท่ียวสวนใหญของซีเนอรี่ “แชร” ภาพฟารมแกะมากท่ีสุด ซ่ึงก็จะ

ประกอบดวยภาพของแกะในทุงหญาสีเขียวกวางใหญ ภาพกิจกรรมเลี้ยงแกะตางๆ ไมวาจะเปนการ

ปอนหญาหรือปอนนม ภาพการแสดงโชวแกะและสุนัขเลี้ยงแกะ รองลงมาคือ ภาพทิวทัศนและงาน

ศิลปะแนวรวมสมัยท่ีวางอยูท่ัวฟารม และภาพของไอศกรีมนมแกะ ผลิตภัณฑของฟารม เพราะ

ตองการแบงปนประสบการณของตนเองผานสังคมออนไลน  ดังเชนท่ีหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา “มาเท่ียว

ซีเนอรี่ไมโพสตภาพฟารมและนองแกะเดี๋ยวเพ่ือนจะไมเชื่อวามานะ มันเปนสัญลักษณของท่ีนี่เลย เคา

จัดสถานท่ีและบรรยากาศดีมาก ทําใหเราเพลินกับการถายรูป มีแกะอยางเดียวกลัวจะเบื่อก็เอางาน

ศิลปะแนวๆ มาวางบนทุงหญาเขียวขจี ก็ไดรูปแกะและงานศิลปะในทุงหญาสีเขียวไปลงในเฟส

เยอะแยะเลย”2 2 7

228  และหญิงสาวคนหนึ่งเลาวา “ภาพท่ีโพสตลงเฟสใหเพ่ือนท่ีไมไดมาเท่ียวดวยกันดู

คือ ภาพท่ีกําลังปอนหญาแกะ มันดูดีมาก เราถือหญาไวแลวแกะก็มารุมลอมเราเปนสิบตัว มีท้ังตัวเล็ก

ตัวใหญ รูสึกตื่นเตนดี”228

229  

 3.3.5.6 สรุป 

  จากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาท้ังหมดนี้ ทําใหเห็นวา การ “แชร” มี

ความสัมพันธกับ การ “ชม” และ “แชะ” ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักทองเท่ียวมีความเขาใจและให

ความหมายกับความเปนตางประเทศของสถานท่ีจึงแสดงออกมาไดสอดคลองกับธีมหลักท่ีธีมพารค

ตองการใหนักทองเท่ียวไดรับรู ก็คือ การ “แชร” รูปท่ีสื่อถึงจุดเดนและเอกลักษณของสถานท่ีลงในสื่อ

สังคมออนไลนสะทอนใหเห็นวา นักทองเท่ียวรับรูและสามารถเชื่อมโยงความหมายท่ีมีตอธีมพารคสอด

คลองกับธีมหลักหรือความเปนตางประเทศ และตองการแบงปนประสบการณท่ีไดรับใหกับกลุมสังคม

ออนไลนท่ีตนเองเปนสมาชิกอยู   

 

 

 
227

 สัมภาษณผูหญิง อายุ 48 ป, รับราชการ, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 

สถานท่ี มิโมซา พัทยา, 30 มีนาคม 2559. 

 228 สัมภาษณผูหญิงอายุ 30 ป, พนักงานบริษัท, สัมภาษณโดยกุณฑิญา จิรทิวาธวัช,     

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 23 มีนาคม 2559. 

 229 สัมภาษณ ผูหญิงอายุ 21 ป, นักศึกษา, สถานท่ี ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม. สัมภาษณโดย

กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, 23 มีนาคม 2559. 
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3.4 สรุปทายบท 

 

 ในบทนี้มีกรอบการศึกษาภายใตแนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุในมุมมองของ Danial Miller 

ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ในท่ีนี้คือนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 

5 แหง ไดแก ปาลิโอ (เขาใหญ) มิโมซา (พัทยา) ซานโตรินี่ (ชะอํา) เดอะ เวเนเซีย (หัวหิน) และ เดอะ 

ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม (สวนผึ้ง) ผานกิจกรรม  5 รูปแบบ ประกอบดวย การเท่ียวชมอาคารสถานท่ี 

การแสดง รวมถึงการเลนเครื่องเลนในธีมพารค (ชม) การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชิม) การ

ซ้ือของ (ช็อป) การถายภาพ (แชะ) และการโพสตลงในสื่อสังคมออนไลน (แชร) ของนักทองเท่ียว  โดย

ใชการสัมภาษณเชิงสํารวจกับกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยตามเกณฑความหลากหลายทางดานเพศและ

อาย ุจํานวน 215 คน เพ่ือทราบถึงขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการทองเท่ียว ปฏิสัมพันธ 5 

รูปแบบ และความคิดเห็นของนักทองเท่ียว เพ่ือนําไปสูการเขาใจเรื่องการรับรูและความเขาใจของ

นักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป โดยมีผลการศึกษาดังนี้ คือ 

 ขอมูลสวนบุคคลจากนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง ดานเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได 

และท่ีอยูอาศัย ทําใหเห็นแนวโนมของกลุมนักทองเท่ียวท่ีนิยมมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธีมพารคท่ี

จําลองรูปแบบจากเมืองในยุโรปวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนผูหญิง กลุมอายุท่ีไปเท่ียวกันมากท่ีสุดคือ 

ระหวาง 21-30 ป นักทองเท่ียวสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สวนใหญมีรายไดประมาณ 20,001-30,000 บาทตอเดือน และสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยอยู ใน

กรุงเทพมหานคร  

 สําหรับขอมูลท่ีไดจากการศึกษารูปแบบการเดินทางของนักทองเท่ียวชาวไทย สรุปไดวา 

นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคมีวัตถุประสงคในการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย สวนใหญมาเพ่ือแสวงหาก

ประสบการณท่ีแปลกใหม แตกตางจากท่ีพบเจอในชีวิตประจําวัน โดยสื่อสังคมออนไลนเปนชองทาง

สื่อสารใหนักทองเท่ียวไดรูจักธีมพารคมากท่ีสุด  นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว  

นิยมเดินทางเปนหมูคณะตั้งแต 3 คนข้ึนไป และกลุมท่ีเดินทางมาดวยกันสวนใหญจะเปนเพ่ือน 

นักทองเท่ียวสวนใหญใชเงินไมเกิน 1,000 บาทในการจับจายซ้ือของในธีมพารค และสวนใหญมีเวลา

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีในครั้งนี้ 2 วัน  

 ขอมูลในสวนของกิจกรรมการ “ชม” ทําใหเขาใจวา  จุดเดนของแหลงทองเท่ียวธีม

พารคแนวยุโรปท้ัง 5 แหง คือ สถาปตยกรรมและภูมิทัศนโดยรอบท่ีสวยงาม ในบรรยากาศความเปน

ตางประเทศ โดยแตละแหงไดเลือกนําเอาสถาปตยกรรมและภูมิทัศนจากเมืองท่ีมีชื่อเสียงของโลก 

อยางเชน อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ มาเปนแกนหลักในการสื่อความหมายถึงความเปน “ตางประเทศ”  

ท่ีสวยงาม มีความแปลกตา แตกตางจากอาคารท่ัวไปของไทย และกลายเปนแมเหล็กท่ีดึงดูดให

นักทองเท่ียวมา “ชม” หรือ “จองมอง” กันอยางตอเนื่อง ซ่ึงขอมูลท่ีไดบงบอกวา นักทองเท่ียวมีความ
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เขาใจถึงความเปนตางประเทศของสถานท่ีไดเปนอยางดี  แตอยางไรก็ตาม การใหความหมายตอ

สถานท่ีผานการจองมองของนักทองเท่ียวไมไดเหมือนกันทุกคน เพราะการจองมองของคนแตละคนถูก

กําหนดไวดวยกรอบความคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมมา  

 ผลการศึกษาการ “ชิม” จากธีมพารคแนวยุโรปท้ัง 5 แหง พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญ

ท่ีปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตรินี่ และมิโมซา มีการเลือก “ชิม” อาหารท่ีไมไดมีความสัมพันธสอดคลอง

กับธีมหลักของสถานท่ีท่ีตั้ง มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ี “ชิม”ไดสอดคลองกับธีมหลัก แตกตางจากกลุม

นักทองเท่ียวสวนใหญของซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม ท่ีได “ชิม” อาหารท่ีมีความสอดคลองกับธีมหลักของ

สถานท่ี  นําไปสูผลสรุปท่ีวา นักทองเท่ียวสวนใหญไมได “ยึดโยงหรือผูกติด” ความหมายของความ

เปนตางประเทศของสถานท่ีไวกับการชิมอาหาร  เนื่องจากนักทองเท่ียวไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือมา

รับประทานอาหารในธีมพารคเปนสําคัญ แตการรับประทานอาหารเปนเพียงกิจกรรมเสริม

ประสบการณการทองเท่ียวเทานั้น อีกท้ังธีมพารคเองก็ไมไดกําหนดธีมของรานอาหารท่ีชัดเจน เพราะ

ตองการใหบริการตอนักทองเท่ียวใหครอบคลุมทุกกลุมมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม ในกรณีของซีเนอรี่การ 

“ชิม” ถูกใหความหมายวามีความสําคัญตอประสบการณการทองเท่ียว ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับผูประกอบการ

ท่ีจะใหความสําคัญตอการจัดการองคประกอบตางๆ ในธีมพารคมากนอยเพียงใด 

 ผลการศึกษารูปแบบการ “ช็อป” ของนักทองเท่ียวจากธีมพารคท้ัง 5 แหง พบวา 

นักทองเท่ียวท่ี ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตรินี่ และมิโมซา สวนใหญ นิยม “ช็อป” สินคาประเภทเสื้อผา 

ซ่ึงไมสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ี  เนื่องจากสินคาท่ีวางขายนั้นมีความหลากหลาย และมีราคาท่ี

จูงใจใหซ้ือ มีสวนนอยเทานั้นท่ี “ช็อป” สินคาท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีเพ่ือเปนของฝากใหเก็บไวเปนท่ี

ระลึก นําไปสูผลสรุปคลายกับกรณีของการ “ชิม”กลาวคือ นักทองเท่ียวสวนใหญไมได “ยึดโยงหรือผูก

ติด” ความหมายของความเปนตางประเทศของสถานท่ีไวกับการ “ช็อป” เนื่องจากนักทองเท่ียวไมไดมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือมาซ้ือของในธีมพารคเปนสําคัญ แตการซ้ือของเปนเพียงกิจกรรมเสริม

ประสบการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวประเภทนี้เทานั้น แตสําหรับซีเนอรี่ นักทองเท่ียวสวน

ใหญไดซ้ือสินคาท่ีเปนผลผลิตจากฟารมแกะ ท้ังนี้เพราะผลิตภัณฑมีความนาสนใจ มีเอกลักษณโดดเดน

ในเรื่องการเปนงานแบบผลิตเองหรือ homemade และฟารมเปนผูดูแลจัดการรานคาทุกรานเอง

ท้ังหมด  

 การ “แชะ” หรือการถายภาพเปนกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนิยม จากผลการศึกษาจาก

รูปแบบการ “แชะ” ของนักทองเท่ียวพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหง สวนใหญมีการ

รับรูและเขาใจท่ีสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ีวาตองการจะสื่อถึงความเปนเมืองนอก เห็นไดจาก

การท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญมักจะเลือกถายภาพในมุมท่ีสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของ

สถานท่ี 
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 สวนขอมูลท่ีไดจากการ “แชร” ขอมูลลงในสื่อสังคมออนไลนของนักทองเท่ียว

เก่ียวกับธีมพารคนั้น  เปนอีกตัวบงชี้ท่ีบอกใหรูวานักทองเท่ียวมีความเขาใจและเชื่อมโยงความหมายท่ี

มี ต อ ธี ม พ า ร ค ส อ ด ค ล อ ง กั บ ธี ม ห ลั ก ห รื อ ค ว า ม เ ป น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ศึ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

กษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญจะเลือกแชรภาพท่ีถายลงในสื่อสังคมออนไลนโดยเนนภาพท่ีสื่อถึง

เอกลักษณอันโดดเดนของสถานท่ีนั้นๆ และแบงปนประสบการณท่ีไดรับใหกับกลุมสังคมออนไลนท่ี

ตนเองเปนสมาชิกอยู  

 โดยในบทตอไปจะเปนการนําขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียว ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบ

การทองเท่ียว และขอมูลเก่ียวกับปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรปมาทําการวิเคราะห

ถึงรสนิยมของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในพ้ืนท่ีธีมพารคแนวยุโรปวาเปนอยางไร 
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บทที่ 4  

รสนิยมของนักทองเที่ยวไทยในพ้ืนที่ธีมพารคแนวยุโรป 

 

  ในบทท่ี 4 นี้ จะเปนการนําขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียว ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการ

ทองเท่ียว และขอมูลเก่ียวกับปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรปท่ีศึกษาไวในบทท่ี 3  

มาทําการวิเคราะหถึงรสนิยมของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในพ้ืนท่ีธีมพารคแนวยุโรปวาเปนอยางไร โดย

ใชขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกมาประกอบดวย 

 สําหรับงานวิจัยนี้ ไดนํางานของ Pierre Bourdieu มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา

ความสัมพันธระหวาง “คน” กับ “วัตถุ” เนื่องจากงานของ Bourdieu ใหความสําคัญกับการศึกษา

การ “บริโภควัตถุ” ในชีวิตประจําวัน โดยเห็นวา วัตถุหรือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนมานั้น คือ สิ่งบงบอก

สถานะหรือชนชั้นทางสังคม และนําไปสูการทําความเขาใจในเรื่อง รสนิยม (taste) ไดอยางชัดเจน  

 โดย “รสนิยม” ในมุมมองของ Pierre Bourdieu คือ ความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุ

ในรูปแบบของการท่ีคน “สราง ผลิต ครอบครอง และใช” วัตถุนั้นๆ เพ่ือ “บงบอก” สถานะของตัว

บุคคลท่ีอยูในสังคม ซ่ึงรสนิยมไมใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และไมใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับปจเจกบุคคลแต

เก่ียวของสังคมท่ีบุคคลนั้นใชชีวิตอยู ดังนั้นรสนิยมจึงเกิดจาก “การขัดเกลาและการหลอหลอมทาง

สังคม” และขอมูลท่ีไดจากปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรปในรูปแบบตางๆ จึง

นําไปสูการศึกษาเรื่องรสนิยมของนักทองเท่ียวไทยท่ีมาเท่ียวในสถานท่ีท่ีจําลองเมืองแบบตะวันตก 

 ในการศึกษารสนิยมของนักทองเท่ียวจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาและทําความเขาใจ

ลักษณะความโนมเอียงทางอุปนิสัยของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว ซ่ึงในทัศนะของ Bourdieu นั้น ความ

โนมเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัส  คือ การท่ีปจเจกบุคคลหรือกลุมในสังคมท่ีอยูในกลุมหรือชนชั้น

เดียวกันมีวิธีใชรางกาย สีหนาทาทาง วิธีคิด วิธีพูด การกระทํา การแสดงอารมณ การแสดงความรูสึก 

ท่ีคลายคลึงกัน อันนําไปสูการมีรสนิยมแบบเดียวกัน  

 การทําความเขาใจฮาบิทัสจําเปนตองทราบขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางเสียกอน ใน

สวนนี้จึงขอนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ ขอมูลพ้ืนฐาน รูปแบบการใชชีวิต (lifestyle) ของกลุม

ตัวอยาง จาก 5 พ้ืนท่ีวิจัย เพ่ือจะไดนําไปวิเคราะหในสวนตอไป ดังนี้คือ 
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4.1 ขอมูลของนักทองเท่ียว 

 

 4.1.1ปาลิโอ  

 

 4.1.1.1 กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย  

  นักศึกษากลุมนี้ประกอบดวยผูหญิง 4 คน และผูชาย 1 คน ชื่อเลน คือ 

ดาว ผักบุง ปุ แอมและหนุย อายุประมาณ 20 – 23 ป เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เรียนอยูชั้นป

ท่ี 4  ดานการทองเท่ียว ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง มีรายไดเดือนละประมาณ 5,000 – 

10,000 บาท จากผูปกครองและเงินกูยืมของกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาหรือกยศ. บานของทุกคนอยู

แถวฝงธนฯ เปนอาคารพาณิชยและบานเดี่ยว ใชรถประจําทางและแท็กซ่ีเปนพาหนะเวลาเดินทางไป

มหาวิทยาลัยและไปท่ีตางๆ  งานอดิเรกคือ ดูซีรียเกาหลี เลนเฟสบุค คุยไลน เลนเกมในโทรศัพท เชน 

Candy Crush, Hay Day และเกมเศรษฐี สวนนองผูชายชอบเลนเกมฟุตบอล สวนกีฬาชอบเตะบอล

กับแทงสนุกเกอร ข่ีบิ๊กไบคไปเท่ียวตางจังหวัด  แตงตัวตามแฟชั่นสมัยนิยม เนนกางเกงขาสั้น หรือถา

เปนยีนสจะเปนเอวสูง รองเทาคัชชู หรือไมก็รองเทาผาใบ แหลงซ้ือเสื้อผาคือ ประตูน้ํา และสายใตใหม 

เพราะราคาไมแพงและมีใหเลือกเยอะ สําหรับอาหารชอบอะไรก็ไดท่ีกินไดเยอะๆ เชน บุฟเฟตหมู

กระทะ ชาบู หรือไมก็สมตํา ไกยาง ยํารสจัดๆ ของหวานชอบกินไอศกรีม เครื่องดื่มชอบชานมไขมุก 

ชาเขียว สวนเรื่องเท่ียวชอบไปเท่ียวเปนกลุม ไปทะเล น้ําตก และท่ีท่ีมีชื่อเสียงเปนกระแสนิยม 

 4.1.1.2 กลุมครอบครัว 4 คน 

  กลุมครอบครัวพอแม และลูกสาว 2 คน บานพักเปนทาวนโฮมอยูแถว

รังสิต จังหวัดปทุมธานี คุณพออายุ 44 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานเปนเจาหนาท่ีฝาย

บุคคลของโรงงานแหงหนึ่งยานรังสิต รายไดเกือบสามหม่ืนบาท ไดโบนัสทุกป ใชรถยนตยี่หอโตโยตา 

รุนอัลติส งานอดิเรกคือ ปลูกตนไม ทําสวนเล็กๆ หนาบาน ดูฟุตบอล อานหนังสือ เลนเฟสบุคและคุย

ไลน กับเ พ่ือน สุดสัปดาหวันเสารจะพาลูกสาวคนโตไปเรียนเปยโน คนเล็กเรียนวาดรูป ท่ี

หางสรรพสินคา หลังจากนั้นก็จะกินขาวเย็นดวยกันท้ังครอบครัว เนนรานท่ีรับประทานรวมกันไดท้ัง

ครอบครัว เชน อาหารญี่ปุน สุก้ี ชาบู ไกทอด กวยเตี๋ยว ไอศกรีม ขนมหวาน สวนวันอาทิตยจะอยู

บานพักผอนหรืออาจจะพาลูกๆ ไปเยี่ยมคุณตาคุณยาย ถาเปนชวงปดเทอมจะไปเท่ียวตางจังหวัดใกลๆ 

เชน หัวหิน ชะอํา พัทยา เขาใหญ สวนผึ้ง อัมพวา  ถาไดหยุดหลายวันก็จะไปไกลหนอย เชน ภูเก็ต 

เชียงใหม โดยมีคุณแมเปนผูวางแผนการทองเท่ียว   

 สวนคุณแมอายุ 42 ป จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทํางานเปน

พนักงานบัญชีของโชวรูมรถยนตญี่ปุนแหงหนึ่งยานรังสิต เงินเดือนประมาณสองหม่ืนกวาบาท ไดโบนัส

ทุกป งานอดิเรกคือ เลนเฟสบุคและคุยไลนกับเพ่ือน ช็อปปงเสื้อผาของตัวเองและของลูกๆ กระเปา 
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รองเทา เครื่องสําอาง งานบานคือ ทํากับขาว ทําความสะอาดบาน สวนเสื้อผาสงรานซักรีด เปนผูดูแล

เรื่องเงินของบาน เปนผูตัดสินใจซ้ือของเขาบาน และเปนผูวางแผนการทองเท่ียวโดยใชขอมูลจากการ

แนะนําของเพ่ือนและขอมูลจากเฟสบุค เนนสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม เปนท่ีนิยม สะดวกสบาย ลูกๆ 

ชอบ โดยลูกสาววัย 6 ป เรียนอยูชั้นอนุบาล 3  และลูกสาวอายุ 3 ป อยูชั้นเด็กเล็กท่ีโรงเรียนเอกชนไม

ไกลจากบาน โดยคุณพอจะไปรับไปสงท่ีโรงเรียนเองทุกวัน   

 4.1.1.3 อุม พนักงานธนาคาร  

  อุม เปนหญิงสาวอายุ 27 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการตลาด  

มีอาชีพเปนพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในหางสรรพสินคายานบางซ่ือ และขายเครื่องสําอางออนไลน 

รายไดรวมแลวประมาณ 18,000 – 22,000 บาท มีคูรักแลวแตยังไมไดแตงงาน เชาท่ีพักเปนคอนโดอยู

ไมไกลจากท่ีทํางาน เดินทางดวยรถสาธารณะตาง ๆ เชน รถเมล มอเตอรไซครับจาง งานอดิเรกยาม

วาง คือ เลนเฟสบุค ไลน อินสตาแกรม เพ่ือคุยกับเพ่ือน ติดตอลูกคา อัพเดทเทรนดแฟชั่นใหมๆ เลน

เกมในโทรศัพท ดูหนัง ไปกินขาวนอกบาน กรณีถาไปกับแฟนจะเนนอาหารหลายๆ แนวในหาง ถาไป

กับเพ่ือนๆ เนนสมตํา ไกยาง รานประจําแถวท่ีทํางาน  สําหรับการแตงตัว เวลาทํางานใสเครื่องแบบ

ของธนาคาร สวนนอกเวลาแตงตัวตามแฟชั่นสมัยนิยม ชอบไปซ้ือเสื้อผาและเครื่องสําอางท่ีตลาด

จตุจักร และ preorder ในเฟสบุคบาง ถามีวันหยุดยาวก็จะไปเท่ียวตางจังหวัดกับเพ่ือนๆ สวนใหญก็

จะไปตามท่ีท่ีคนสวนใหญนิยมไปกัน ถายรูปสวยๆ ท่ีพักสวยๆ ถาไปกับแฟนจะชอบไปทะเลมากกวาไป

ท่ีอ่ืน เพราะจะเนนพักผอนมากกวา  

 

 4.1.2 เดอะ เวเนเซีย  

 

 4.1.2.1 กลุมครอบครัว 3 คน 

  โอ หญิงสาวโสดวัย 33 ป เดินทางมาเท่ียวพรอมพอกับแม อายุ 63 ป และ 

61 ป โอทํางานเปนหัวหนาฝายการตลาดของบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง ยานหลักสี่ จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ดานการตลาด รายไดประมาณ 40,000 บาท  คุณพอและคุณแม เปนขาราชการบํานาญ 

พักอาศัยอยูแถวอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใชรถยนตฮอนดา ซีอารวีเปนพาหนะ งานอดิเรกของ

โอคือ อานหนังสือนิยายแปล ดูซีรียเกาหลีและของอเมริกา เลี้ยงตนกระบองเพชร  เวลาวางชอบเลน

เฟสบุค ไลน อินสตาแกรม เดินเลนซ้ือของและกินขาวท่ีเซ็นทรัลแจงวัฒนะ เซ็นทรัลเวสเกต เดอะ

มอลล งามวงศวาน เสื้อผาท่ีใสไมเนนแฟชั่นมากนัก เนนใสสบายๆ สวนใหญจะสั่งจากรานประจําทาง

อินสตาแกรมและเฟสบุค เพราะมีแบบท่ีถูกใจ  วันหยุดชอบไปเท่ียวทะเลกับเพ่ือนสนิท 2-3 คน บางที

ก็ไปคนเดียว ชอบไปนั่งอานหนังสือ กินกาแฟเงียบๆ ในรานกาแฟเกๆ  
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  งานอดิเรกของคุณพอคือ เลี้ยงกลวยไม ปลูกตนไม เลนไลนกับเพ่ือน และ

คุณแมชอบทํากับขาว ทําขนม เสารอาทิตยจะพาพอกับแมชอบไปหางสรรพสินคาเพ่ือซ้ือของใชเขา

บาน และรับประทานอาหาร เนนอาหารไทย นานๆ ครั้งจะทานอาหารญี่ปุน อาหารจีน และอาหาร

เวียดนาม แตไมชอบอาหารฝรั่ง ถามีวันหยุดหลายวันจะพาพอกับแมไปเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวตางๆ 

ท่ีไปไดสะดวกและไมนั่งรถนานเกินไป  บางปก็จะไปเท่ียวเมืองนอกกันบาง เชน ญี่ปุน มาเลเซีย 

สิงคโปร อยางเม่ือตนปก็ไปพมามาไปไหวพระ  

 4.1.2.2 คูรักนักศึกษา  

      เติ้ล อายุ 20 ป และหนิงอายุ 21 ป ท้ังสองเปนคูรักกัน กําลังศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งยานรามคําแหง พักอาศัยอยูในหอพักเอกชนดวยกัน ท้ังสองคบกันมาเปน

เวลา 1 ป แลว  โดยพอแมท้ังสองฝายรับทราบกันดี ไมไดกีดกันอะไรท่ีจะคบกัน แตอยากใหชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกันทางดานการเรียนใหสําเร็จการศึกษาท้ังคู  ท้ังคูจะมีรสนิยมตรงกันหลาย ๆ เรื่อง เชน 

ชอบดูหนังฟงเพลง  ชอบเท่ียวกลางคืน ชอบการแขงขันขับรถ  ชอบรถแขง และชอบทองเท่ียว

ตางจังหวัดเหมือนกัน  เติ้ลจะมีรายไดตอเดือนประมาณ 20,000 บาท สวนหนิงมีประมาณ 10,500 

บาท เปนเงินจากการกูยืมรัฐบาลและทางบานสงมาใหใชจายรายเดือนระหวางเรียน  เติ้ลเก็บเงินจน

สามารถซ้ือรถมอเตอรไซดบิ๊กไบค ขนาด 1,000 ซีซีขับได จึงเปนพาหนะในการเดินทางไปเรียนและ

เท่ียวของท้ังคู  หนิงชอบซ้ือเสื้อผาแบรนดเนมสไตลเกาหลี ญี่ปุนและตะวันตกใช สวนเติ้ลจะเนนซ้ือ

เสื้อผาแฟชั่นรถแขงมากกวา  เชน เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อการด ชุดการด ถุงมือ รองเทาสําหรับขับรถ  วาง ๆ 

หลังเลิกเรียนท้ังคูจะชอบไปดูภาพยนตรในหางสรรพสินคาและรับประทานอาหารประเภทฟาสตฟูด

รับประทาน  เม่ือมีวันหยุดหนึ่งถึงสองวัน จะขับรถไปเท่ียวตางจังหวัด เชน สวนผึ้ง หัวหิน เขาใหญ  

โดยการรวมกลุมขับข่ีมอเตอรไซดบิ๊กไบคไปกับกลุมเพ่ือน ๆ สมาชิกในกลุม เคยเขาไปเท่ียวในเดอะเว

เนเซีย หัวหิน แลวหนึ่งครั้ง เติ้ลจะรูสึกธรรมดากับท่ีนี้ แตหนิงจะชื่นชอบและประทับใจเปนพิเศษ 

โดยเฉพาะการไดถายรูปกับรูปปนตาง ๆ  และการไดนั่งเรือชมคลองเวนิสจําลอง รูสึกมันโรแมนติกและ

ไดบรรยากาศแบบอิตาลีดี  กอนกลับหนิงแวะซ้ือเสื้อผาแบรนดเนมกลับ 2-3 ชุด และซ้ือเสื้อยืดใหเติ้ล 

2 ตัว เผื่อวันหลังจะพามาเท่ียวกันใหม  

 4.1.2.3 “เมย” พนักงานคอลเซ็นเตอร 

  เมย อายุ 23 ป เปนพนักงานคอลเซ็นเตอรบริษัทมือถือแหงหนึ่ง จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีดานประชาสัมพันธ เปนคนจังหวัดนครราชสีมา แตเขามาทํางานใน

กรุงเทพมหานคร มีรายไดประจําเดือนละ 18,000 บาท เดือนไหนขยันทํา OT จะไดเฉลี่ย 20,000 

บาท เมยพักอาศัยในคอนโดท่ีพอแมชวยซ้ือไวให และตองชวยผอนใชรายเดือนดวย  มีรถยนตมือสอง

ยี่หอโตโยตาใชเปนพาหนะ เมยเปนสาวโสดท่ีมีความใฝฝนจะทํางานในบริษัทเอกชนดานการ

ประชาสัมพันธ  มีความตั้งใจจะศึกษาตอปริญญาโทดานการประชาสัมพันธในปหนา งานอดิเรกชอบ
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การอานหนังสือประเภทการบริหารธุรกิจและการบันเทิง  เธอชอบแตงตัวแบบเรียบงาย ดูเรียบรอย  

ชอบซ้ือเสื้อผาตามตลาดนัดกลางคืนท่ีเปนสินคาแฮนดเมด  และรับประทานอาหารตามฟูดคอรทและ

ตามตลาดนัดเปนหลัก  นานๆ จะซ้ือมาทํารับประทานท่ีคอนโดเม่ือมีเวลาวาง  เธอชอบเท่ียว

ตางจังหวัดท่ีไมไกลมากนักเม่ือมีเวลาจะขับรถไปเท่ียวแบบเชาไปเย็นกลับ สถานท่ีทองเท่ียวประจํา คือ 

พัทยา และหัวหิน  บางครั้งก็ไปกับเพ่ือน บางครั้งก็ไปคนเดียว เพราะเธอรักอิสระ และชอบทองเท่ียว

คนเดียว  มาเท่ียวเดอะเวเนเซีย หัวหิน เปนครั้งแรก รูขอมูลจากอินเตอรเน็ต และปายประชาสัมพันธ

กอนเขาเมืองหัวหิน ขากลับกรุงเทพจึงแวะเขามาทองเท่ียว  ชอบการถายรูปสามมิติและการลองเรือใน

คลองเวนิส  รับประทานอาหารสไตลยุโรป และแวะซ้ือสินคาแบรนดเนมราคาถูกกลับดวย  หากมีเวลา

จะชวนเพ่ือน ๆ มาเท่ียวอีกครั้ง เพราะชอบความโรแมนติกของสถานท่ีมาก 

 

 4.1.3 ซานโตรินี่ ชะอํา 

 4.1.3.1 กลุมเพ่ือนแอรโฮสเตส 4 คน 

  คุณปุม อายุ 29 ป  คุณลักษณ  อายุ 30 ป  คุณโอ อายุ 29 ป และคุณ

ฝาย อายุ 32 ป เปนแอรโฮสเตสสายการบินแหงหนึ่ง  รายไดของท้ังสี่คนอยูประมาณเดือนละ 40,000 

– 55,000 บาท   ท้ังสี่คนมีบุคลิกภาพและรสนิยมคลาย ๆ กัน จึงนิยมไปทองเท่ียวในเวลาวางดวยกัน

บอย ๆ สถานท่ีท่ีไปทองเท่ียวสวนใหญจะเปนทะเล เชน ทะเลบางแสน พัทยา ชะอําและหัวหิน  

รสนิยมในการแตงกายนอกเวลาทํางาน จะแตงตัวสบาย ๆ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น สวมหมวกใสแวนตา

ดํางาย ๆ แตถามีงานสังคมก็จัดเต็ม ใสชุดตามธีมงานเต็มท่ี  ท้ังสี่สามเปนเพ่ือนสนิทท้ังในการทํางาน

และชีวิตสวนตัวมารวม 5 ป ชอบไปชมคอนเสิรตดวยกัน เม่ือมีเวลาวางจะขับรถไปเท่ียวทะเลดวยกัน  

รถยนตท่ีใชในการทองเท่ียวจะใชรถโตโยตา อแวนซา ของคุณปุมในการทองเท่ียวเปนหลักเพราะคุณ

ปุมขับรถเกงท่ีสุดในกลุม มาเท่ียวชะอําครั้งนี้เปนครั้งท่ี 3 แลว และมาเท่ียวซานโตรินี่ ชะอํา จํานวน 2 

ครั้ง  แลวชอบท่ีมีสวนน้ําใหเลนผอนคลายท้ังวัน และมีท่ีช็อปปงซ้ือของสินคาแบรนดเนมหลากหลาย

ยี่หอมากมาย  สวนอาหารท่ีนี้ไมคอยประทับใจมากนัก  แตก็พอรับประทานแกหิวได 

 4.1.3.2 คุณหนุม พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  คุณหนุม อายุ 37 ป เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีรายไดเดือนละ 45,000 บาททํางานเปนรองหัวหนาสวนปฏิบัติการ มีบานพักท่ีซ้ือไว

ในหมูบานจัดสรรในอําเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ ขับรถมาสดา 2  ยังโสดเคยมีแฟนแตเลิกรางกันไป  

รสนิยมเปนคนเงียบ ๆ ไมคอยพูด  แตถาถูกใจใครจะกลายเปนคนพูดเยอะ พูดมาก งานอดิเรกชอบ

เดินทางทองเท่ียวเปนชีวิตจิตใจ เขาชอบศึกษาชีวิตผูคนตามแหลงทองเท่ียวทุกแหง และหวังวาเขาจะ

เจอเนื้อคูตามแหลงทองเท่ียวสักแหง ถาเขาเจอคนท่ีชอบก็จะขอแลกเบอรแลกไลนเปนประจํา แตสวน

ใหญจะมีคูกันหมดแลว ชอบแตงตัวสบาย ๆ ใสเสื้อผามียี่หอ  ถาเปนสินคาแบรนดเนมจะดีกวาสินคา
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ลอกเลียนแบบเพราะคงทน และสวยงามมากกวากัน  เขาชอบรับประทานอาหารประเภทคลีนฟูด

เพราะมีโรคเบาหวานและโรคความดันสูงเปนโรคประจําตัว คุณหนุมชอบเดินทางทองเท่ียวไปตาม

สถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ชุมพร และเพชรบุรี เพราะใกลบานและไมคอยมี

เวลามากนัก  ถามีวันวางจะพักคางคืนในสถานท่ีทองเท่ียวนั้น ๆ เปนประจํา ตางประเทศก็ไปบางหาก

มีวันหยุดยาว มาเท่ียวซานโตรินี่ ชะอํา เปนครั้งท่ีสอง เคยมาตอนท่ีเปดใหม ๆ แตครั้งนั้นยังไมมีสวน

น้ําขนาดใหญแบบนี้  ชอบอาคารสไตลยุโรปแบบกรีซดูออนโยนและสวยงามคลาสสิคมาก  ชอบ

รับประทานผัดไทและกวยเตี๋ยวในซานโตรินี่  มันเขากันไดดีในเรื่องวัฒนธรรมไทยและฝรั่ง  ไมได

ถายรูปมุมสวย ๆ มากนักเพราะมาคนเดียว สวนมากจะเซลฟเหงา ๆ คนเดียว ขางกลับจะแวะซ้ือ

เสื้อผาแบรนดเนมกลับไปเปนของท่ีระลึก 

 4.1.3.3 กลุมนักศึกษาจากปตตานี 3 คน 

  อามีเนาะ  สากีนะ และยามิละ เปนนักศึกษาอายุ 20 ป เรียนอยูชั้นปท่ี 3 

ท่ีมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดปตตานี ท้ังสามเดินทางมาเท่ียวหัวหิน โดยทางรถไฟ แวะมาเท่ียว

ซานโตรินี่ ชะอํา โดยเปดดูขอมูลจากอินเตอรเน็ต  มาพักท่ีอําเภอหัวหิน แลวเชามอเตอรไซดขับมา

เท่ียวกันสองคัน  มาเท่ียวท่ีชะอํา และหัวหินในชวงปดภาคเรียน อยากจะไปดูโลกภายนอก ตาง

สถานท่ีบางเพราะอยูในพ้ืนท่ีปตตานีมีกฎระเบียบและความไมสงบคอนขางสูง  จึงอยากมาเก็บเก่ียว

ประสบการณในการทองเท่ียวครั้งนี้ กลับไปเลาใหเพ่ือน ๆ ในโรงเรียนฟง  ทางญาติก็อนุญาตและ

สนับสนุนคาใชจายในการทองเท่ียวดวย  ทางบานมีฐานะปานกลางทําอาชีพชาวสวน มีรายไดเฉลี่ย

เดือนละ 20,000 – 30,000 บาท  งานอดิเรกคือ เลนเฟสบุค เลนเกม อานหนังสือ ดูหนัง ไปเท่ียว

ทะเล มาเท่ียวครั้งนี้มาเปนหมูคณะ 10-12 คน  แตท้ังสามคนเลือกท่ีจะแวะมาเท่ียวท่ีซานโตรินี่ มาดู

วาจะเปนอยางไร  ชอบตัวอาคารสไตลซานโตรินี่มาก ดูรมรื่นและสบายตามาก ไมไดรับประทาน

อาหารอะไรเลยเพราะไมมีอาหารมุสลิมจําหนาย  เลยไดซ้ือแคน้ําดื่มรับประทาน  ประทับใจไดถายรูป

กับเพ่ือนตามตัวอาคารและสถานท่ีตาง ๆ รอบซานโตรินี่ ประทับใจมากท่ีสุดคือรูปปนผูหญิงกระซิบกัน 

ดูนารัก นาชังดี ถาเปนสังคมมุสลิมจะแสดงแบบนี้ไมไดเลยเพราะขัดตอหลักศาสนา  ไมไดซ้ือของท่ี

ระลึกกลับเพราะไมมีสินคามุสลิมจําหนาย  ถามีโอกาสจะกลับมาเท่ียวสวนน้ําอีกครั้ง นาจะสนุกดี 

  

 4.1.4  มิโมซา พัทยา 

 

 4.1.4.1 คูรักวัยทํางาน  

  โจ อายุ 28 ป และซัน อายุ 26 ป ท้ังสองเปนคูรักในท่ีทํางานของ

บริษัทเอกชนแหงหนึ่งทางดานไอที ท้ังสองอยูกินดวยกันในคอนโดแถวศรีนครินทร ซ่ึงเปนคอนโดของ

พอแมโจท่ีซ้ือไวให  โจทํางานในระดับหัวหนาสวนปฏิบัติการ เงินเดือน 25,000 บาท ซันทํางานฝาย
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ลูกคาสัมพันธเงินเดือน 17,500 บาท ท้ังสองมีแผนท่ีจะแตงงานกันภายในปหนา  รถยนตท่ีใชเปนของ

โจยี่หอโตโยโต วีออส หลังเลิกงานท้ังคูชอบไปเดินเท่ียวหางสรรพสินคาซีคอน สแควร รับประทาน

อาหารเย็น ซ้ือของใชสวนตัว เสื้อผา บางครั้งก็ชมภาพยนตรรอบเย็น โดยจะเลือกดูเฉพาะภาพยนตร

ในกระแสท่ีมีการโฆษณาเปนหลัก ท้ังสองมีวันหยุดในวันอาทิตยและวันจันทร สวนมากจะเลือก

พักผอนอยูท่ีคอนโด ซ้ืออาหารมาทํารับประทานและดูหนังฟงเพลงกัน หากสามารถลาหยุดเพ่ิมไดท้ัง

สองจะเดินทางไปเท่ียวตางจังหวัดไมไกล เชน บางแสน พัทยา ระยอง จันทบุรี ท่ีประทับใจคือ มิโม ซา 

พัทยา เพราะเปนสถานท่ีทองเท่ียวสไตลยุโรปท่ีท้ังคูตั้งใจจะไปฮันนีมูนกัน ท่ีมีความสวยงาม สามารถ

เลือกถายรูปไดหลาย ๆ มุม มีอาหารไวบริการหลากหลาย มีสินคาท้ังแบรนดเนม และสินคาโอทอปให

เลือกซ้ือเปนของท่ีระลึกมากมาย และท่ีประทับใจท่ีสุดคือการแสดงโชวท่ีมีความสนุกสนาน อลังการ 

หรูหรา เปลี่ยนโชวการแสดงทุก ๆ เดือน 

 4.1.4.2 ครอบครัว 3 คน 

  ครอบครัวของคุณดาว เดินทางมาเท่ียวมิโมซา กับนองสาวชื่อเดือน และ

ลูกสาวชื่อนองฟา  คุณดาวอายุ 45 ป ทํางานรับราชการท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มี

เงินเดือน 30,800 บาท คุณเดือนนองสาวอายุ 43 ป เปนเจาของรานอาหารเล็ก ๆ ท่ีบาน มีรายได

เฉลี่ยเดือนละ 40,000 – 50,000 บาท และฟาลูกของเดือนอายุ 15 ป เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี

โรงเรียนหญิงลวนแหงหนึ่ง  คุณดาวและคุณเดือนพักอาศัยในบานครอบครัวใหญท่ีมีเนื้อท่ีติดกันยาน

เตาปูน ท้ังคูมีรสนิยมการแตงตัว เลือกซ้ือสินคาท้ังเสื้อผา และขาวของเครื่องใชคลาย ๆ กัน เพราะถูก

เลี้ยงดูมาเหมือน ๆ กัน สวนใหญจะเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ท่ีหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว และบิ๊ก

ซี วงศสวาง งานอดิเรกท้ังคูชอบไปเตนแอโรบิคและออกกําลังกายตามสวนสาธารณะ และชอบ

ทําอาหารสุขภาพรับประทานกันภายในครอบครัว ถามีเวลาวางในวันเสาร- อาทิตย ท้ังสองจะชวนนอง

ฟาวางแผนไปเท่ียวทะเลแถว ๆ พัทยา และสัตหีบ โดยใชรถยนตฮอนดา ซีอารวีของคุณเดือนเปน

พาหนะในการเดินทาง และพักคางคืน 1 คืน ชวงกลางวันจะไปเลนน้ําทะเล รับประทานอาหารอรอย 

ๆ ริมทะเล และชวงกลางคืนจะเท่ียวสถานบันเทิงประเภทการแสดงโชวตาง ๆ   มิโม ซา พัทยา เปน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเคยไปมาแลว 2 ครั้ง ซ่ึงนองฟาจะชอบมากเปนพิเศษเพราะมีท่ีทองเท่ียวใหเท่ียว

หลากหลาย  ท้ังสามเลือกซ้ือสินคาโอทอปเปนของท่ีระลึกกลับบาน รับประทานอาหารสไตลยุโรป 

และชอบถายรูปตามมุมตาง ๆ ของตัวอาคาร ถายภาพสี่มิติ และชมการแสดงโชว 

 4.1.4.3 ม้ินท และแอนท สองสาวเชียรเบียร 

  ม้ินท อายุ 20 ป และแอนท อายุ 19 ป จบการศึกษาระดับ ปวช. ท้ังสอง

ทํางานเปนสาวเชียรเบียรในสถานบันเทิงแหงหนึ่งของพัทยา โดยแอนทจะทําเปนงานประจํา สวนม้ินท

จะทําในชวงเวลาวางจากการเรียนหนังสือระดับปริญญาตรี  พักอาศัยอยูดวยกันในหอพักเอกชนเมือง

พัทยา ม้ินทมีรายไดเดือนละ 9,000 บาท สวนแอนทจะมีรายไดเดือนละ 12,000 บาท  ท้ังสองมี
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รสนิยมการแตงตัวคลายกันท้ังเสื้อผาและของใชสวนตัว  ชอบซ้ือเสื้อผาและสินคาแบรนดเนมสไตล

วัยรุนใช เพราะดูดีทันสมัยและใชงานไดนาน ม้ินทชอบรับประทานอาหารญี่ปุน และเกาหลี แตแอนท

ชอบรับประทานอาหารไทย  เวลาดินทางไปทํางานท้ังคูจะเดินทางดวยรถโดยสารประจําทางและ

เดินทางกลับดวยรถรับจางประจําของสถานบันเทิง เม่ือมีเวลาวางจากการทํางานและการเรียนท้ังสอง

จะชวนกันไปเท่ียวพักผอนดวยการรับประทานอาหารในหางสรรพสินคาหรือรานอาหารอรอย ๆ  และ

ดูโชวการแสดงตาง ๆ ในเมืองพัทยา และมีความฝนอยากจะเปนนักแสดงโชวในอนาคตดวย เคยไป

เท่ียวท่ีมิโมซา พัทยา มาแลว 3 ครั้ง จากการชักชวนของเพ่ือนเพศท่ีสามท่ีทํางานแสดงโชวท่ีนี้ 

ประทับใจและชื่นชมการแสดงโชวของมิโมซามาก มีความสนุกสนาน แปลกตา มีความเปนมืออาชีพ 

อินเตอร ชาวตางชาติชอบมากๆ   

 4.1.5 ซิเนอรี่ วินเทจ ฟารม 

  4.1.5.1 คุณพล กับลูกสาววัย 5 ป 

  คุณพลอายุ 47 ป หยารางกับภรรยามีลูกสาววัย 5 ปท่ีตองเลี้ยงดูกําลัง

ศึกษาอยูชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเก่ียวกับการประกันชีวิต มีรายไดเดือนละ 25,000 บาท พักอยูใน

หมูบานจัดสรรในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พาหนะท่ีใชเปนรถกระบะโตโยตา ไฮลักซ รีโว ผอนราย

เดือน การแตงกายของคุณพลนิยมแตงตัวสุภาพเรียบรอย เสื้อเชิ้ต ผูกเนคไท เพราะตองพบปะลูกคา

เวลาทํางาน แตถาเปนวันหยุดจะแตงตัวสบาย ๆ กางเกงขาสั้น เสื้อยืด ชอบซ้ือเสื้อผาราคาไมแพงมาก

นักในราคาหลักรอยถึงหลักพันตน ๆ ท่ีรานขายเสื้อผาหนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร เพราะอยูใกลหมูบาน ชอบรับประทานอาหารตามรานอาหารท่ัว ๆ ไป ในราคาถูกถึงปาน

กลาง ยกเวนถามีงานนัดเลี้ยงพบปะลูกคาจะหารานอาหารหรู ๆ เลี้ยงรับรองลูกคา งานอดิเรกท่ีทําคือ 

การวิ่งและเดินเลนยามเย็นในสวนพระราชวังสนามจันทรเพราะมีบรรยากาศรมรื่น บางครั้งก็ข่ีจักรยาน 

ชอบไปเท่ียวในชวงวันหยุดกับลูกสาว 2 คน ตามหางสรรพสินคาเปนหลัก แตถามีเวลาจะขับรถไป

เท่ียวแบบเชาไปเย็นกลับแถว ๆ ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี โดยมีคาใชจายไมเกิน 2,000 บาทตอ

ครั้ง เปนคาน้ํามันรถ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาซ้ือของท่ีระลึก  ซ่ึงจะซ้ือของฝากเปนพวกอาหาร 

และสินคาโอทอปฝากเพ่ือน ๆ และญาติ ๆ  

 4.1.5.2 ครอบครัวคุณแม และลูกสาว 3 คน 

  คุณขวัญ เปนคุณแมอายุ 43 ป มีลูกสาว 3 คน อายุ 3 ป  5 ป  และ 7 ป  

สามีเปนชาวตางชาติทํางานอยูท่ีประเทศอังกฤษ  จะกลับมาประเทศไทยชวงปลายปเปนประจํา  โดย

จะมาอยูกับครอบครัวประมาณ 3-4 เดือน คุณขวัญพักอาศัยในบานท่ีสามีซ้ือไวยานลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร  ดานอาชีพเธอไมไดประกอบอาชีพอะไรทําหนาท่ีเปนแมบานดูแลลูกสาวท้ังสามคน 

ท่ีกําลังศึกษาอยูโรงเรียนนานาชาติเซนตจอหน กรุงเทพมหานคร มีรายไดเดือนละ 40,000 บาท 
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รถยนตท่ีใชเปนรถเกง ฮอนดา แอคคอรด  งานอดิเรกท่ีทําคือ การถักเสื้อไหมพรมใหลูก ๆ และสามี 

ชอบซ้ือเสื้อผาราคาปานกลาง ตามหางสรรพสินคาโดยเฉพาะหางเซ็นทรัล ลาดพราว  นาน ๆ ทีจะซ้ือ

เสื้อผาราคาแพง ๆ เวลาตองออกงานสังคม แตนาน ๆ จึงจะออกงานสังคมเพราะตองดูแลลูก ๆ ท้ัง

สามคน เธอชอบชีวิตอิสระเรียบงาย ไมหรูหรามากนัก เพราะตองประหยัดเงินชวยสามีท่ีทํางานเพียง

คนเดียว การรับประทานอาหารจะทําอาหารทานเอง เปนอาหารไทยและอาหารตะวันตกในบางโอกาส 

การทองเท่ียวจะทองเท่ียวในวันหยุดเสาร อาทิตย หรือชวงปดเทอมของลูก ๆ สวนใหญจะไปเท่ียว

ทะเล และภูเขาท่ีไมไกลจากกรุงเทพมากนัก เชน ทะเลหัวหิน ชะอํา และจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะซิ

เนอรี่ วินเทจ ฟารม สวนผึ้งราชบุรี ลูกสาวท้ังสามชอบไปมาก ถามีเวลาจะพักท่ีสวนผึ้ง 1-2 วัน สินคา

ท่ีซ้ือกลับเปนประจําคือ  นมแกะ และสินคาโอทอปของสวนผึ้ง สวนประเทศอังกฤษจะไป 2 ปครั้ง 

เพราะคาใชจายสูงมาก 

 4.1.5.3 คุณชมพู เจาหนาท่ีพยาบาล 

  คุณชมพู อายุ 28 ป เปนเจาหนาท่ีพยาบาล ทํางานท่ีโรงพยาบาลราชบุรี 

เปนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ สอบบรรจุทํางานไดท่ีราชบุรีมาแลว 2 ป  รอการยายกลับภูมิลําเนา

เดิม  มีรายไดเดือนละ 18,400 บาท ยังโสดและเชาหออยูใกลกับโรงพยาบาล เปนคนชอบทองเท่ียว

กับเพ่ือน ๆ ในวันหยุด เนื่องจากมีภาระงานท่ีคอนขางเครียดสูง  คุณชมพูจึงชอบเท่ียวพักผอนใน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไมไกลจากท่ีทํางานมากนัก งานอดิเรกท่ีทําคือ การช็อปปงซ้ือเสื้อผาเครื่องแตงกาย

และอาหาร  ท่ีไปบอยมากคือหางสรรพสินคาและตลาดยามเย็นขาง ๆ โรงพยาบาล จะซ้ือเสื้อผาท่ีเปน

เฮนดเมดนารักๆ ราคาหลักรอยถึงพันตน ๆ นาน ๆ จะซ้ือเสื้อผาดีๆมียี่หอใช ไมมีรถยนตใชเพราะยัง

ขับรถไมเปน กําลังคิดจะเรียนขับรถ ถาขับรถเปนแลวจะออกรถเกงเอาไวใชในการทํางานและ

ทองเท่ียวตอไป  เวลาไปทองเท่ียวจะอาศัยไปกับเพ่ือน ๆ ท่ีมีรถขับและชวยออกคาใชจายรวมกันกับ

เพ่ือน ๆ สถานท่ีท่ีไปเท่ียวกันมากท่ีสุดภูเขาและน้ําตก สวนใหญจะไปจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี 

เพราะไมไกลมากนัก  สวนใหญจะไปเชาเย็นกลับ นาน ๆ จะพักคางแรมหนึ่งคืน อาหารท่ีชอบ

รับประทานเวลาไปทองเท่ียวคืออาหารเมนูแนะนําของรานอาหาร และชอบซ้ือสินคาโอท็อป ประเภท

ของท่ีระลึก และอาหารกลับมาฝากเพ่ือน ๆ ท่ีทํางาน  
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4.2. ความโนมเอียงทางอุปนิสัยของนักทองเท่ียว 

 ในทัศนะของบูรดิเยอเห็นวา ความโนมเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัสของคนแตละกลุม

นั้น แสดงออกแตกตางกันไปตามโครงสรางท่ีหลอหลอมบมเพาะท้ังในระดับปจเจก ระดับสังคม และ

ระดับชนชั้น โดยคนในกลุมเดียวกันท่ีถูกหลอหลอมมาดวยโครงสรางทางสังคมท่ีคลายกันก็มักจะมี

ความรูสึกนึกคิด การมองโลก รูปแบบการดําเนินชีวิต หรือรสนิยมท่ีคลายคลึงกัน  

 ในกรณีของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปท้ัง 5 แหงนั้น มีความโนม

เอียงทางอุปนิสัยในรูปแบบใด สรุปใหเห็นภาพรวมไดเปนตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 ความโนมเอียงทางอุปนิสัยของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง ฐานะทางเศรษฐกจิ การศึกษา/อาชีพ 
รูปแบบการใชชีวิต/ 

การใชเวลาวาง 

นักศึกษา  

5 คน 

คือ ดาว บุง ปุ 

แอม และหนุย 

จาก ฝงธนบุรี 

กรุงเทพ 

- รายได 5,000-10,000 บาท 

จากพอแม และกองทุน กยศ. 

- ท่ีอยูอาศัยเปนทาวนเฮาส

และอาคารพาณิชย 

- เดินทางดวยรถสาธารณะ 

- หนุยมีบ๊ิกไบค ยี่หอ Honda 

1 คัน 

- เ รี ยนระดับปริญญาตรี ท่ี

มหาวิทยาลัยเอกชน 

 

 

- ชอบเดินหางแตเลือกซื้อของ

ราคาไมแพง  

- ชอบกินขาวตามหาง เชน 

ชาบู หมูกระทะ 

- แตงตัวตามแฟช่ัน 

- ซื้อเสื้อผาท่ีประตูนํ้า 

- ผูชายชอบเตะฟุตบอล แทง

สนุกเกอร  

-แตงมอเตอรไซคบ๊ิกไบค และ

ข่ีไปเท่ียวตางจังหวัด 

-งานอดิเรกของกลุมผูหญิง 

คือ เลนเกม ดซูีรียเกาหลี เลน 

facebook คุย line  

หาอาหารและขนมอรอยๆ 

ทาน  ไปเท่ียวตางจังหวัด   
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

กลุมตัวอยาง ฐานะทางเศรษฐกจิ การศึกษา/อาชีพ 
รูปแบบการใชชีวิต/ 

การใชเวลาวาง 

ครอบครัว  4 

คน พอแมและ

ลูก 2 คน จาก

จั ง ห วั ด

ปทุมธานี 

- พอทํางานเปนฝายบุคคล

รายไดประมาณ 30,000 บาท 

อายุ 45 ป 

- แมเปนพนักงานบัญชีรายได 

ประมาณ 20,000 บาท อายุ 

42 ป 

- ลูกสาว 2 คน เรียนโรงเรียน

เอกชน 

- บานเปนทาวนโฮมยานรังสิต 

- ใชรถ Toyota Altis 

- ภูมิลําเนาของพอเปนคน

จังหวัดนครนายก สวนแมเปน

คนจังหวัดปทุมธานี 

- พ อ จบ กา ร ศึ ก ษา ร ะดั บ

ป ริ ญ ญ า ต รี ด า น บ ริ ห า ร

ทรัพยากรมนุษย เคยไดรับ

ราง วัลพนักงานดี เดนของ

บริษัท  

- แมจบประกาศนียบัตรข้ันสูง

ดานบัญชี 

- งานอดิ เรกของพอคือ ทํา

สวนเล็กๆ หนาบาน ดูฟุตบอล 

อานหนังสือ เลน facebook 

คุย line 

- อดิเรกของแมคือ ซื้อเสื้อผา 

รองเทา กระเปา ทํากับขาว 

เลน facebook คุย line 

เ ว ล า ว า ง ท่ี ค ร อ บ ค รั ว ทํ า

รวมกันคือ กินขาวในหาง ไป

เท่ียวตางจังหวัด 

อุม  

จากกรุงเทพฯ 

- อุม อายุ 27 ปเปนพนักงาน

ธนาคารและขายเครื่องสําอาง

ออนไลน  รายไดประมาณ 

18,000-22,000 บาท 

- เชาคอนโดอยู 

- เดินทางด วยรถโดยสาร

สาธารณะ 

- ภูมิลําเนาเปนคนนครสวรรค 

- จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

- เวลาวางชอบเลน  

facebook คุย line กับเพ่ือน

และลูกคา เลนเกม ดูหนัง ซื้อ

ของ ไปเท่ียวตางหวัด และ

สถานท่ีท่ีถายรูปสวยๆ 

ครอบครัว  3 

คน  โ อ  แ ล ะ 

พอ  แม  จาก

นนทบุรี 

- โออายุ 33 ป เปนผูจัดการ

ฝ า ย ก า ร ต ล า ด  บ ริ ษั ท

ประกันภัย รายไดประมาณ 

40,000 บาท เคยไดรับรางวัล

พนักงานดีเดน 

- พอและแมเปนขาราชการ

บํานาญเคยไดรับเครื่องราชย

อิสริยาภรณ 

- อ า ศั ย อ ยู บ า น เ ดี่ ย ว ใ น

หมูบาน 

- ขับรถ Honda  

CR-V  

- ภูมิลําเนาเปนคนจังหวัด

นนทบุรี 

- โอจบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท  สวนพอกับแมจบ

ปริญญาตรี 

 

 

-เวลาวางโอจะอานนิยายแปล 

ดูซีรีย เลี้ยงกระบองเพชร เลน 

facebook, instagram คุย 

line  ไปเท่ียวทะเลคนเดียว 

หรือเพ่ือน 2-3 คน  ไปซื้อของ 

ไปน่ังรานกาแฟ 

- สวนเวลาวางของครอบครัว

คือ ออกไปกินขาวนอกบาน

ดวยกัน ไปเท่ียวตางจังหวัด

ใ ก ล ๆ  แ ล ะ ไ ป เ ท่ี ย ว

ตางประเทศเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง- 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

กลุมตัวอยาง ฐานะทางเศรษฐกจิ การศึกษา/อาชีพ 
รูปแบบการใชชีวิต/ 

การใชเวลาวาง 

เติ้ล และ หนิง 

คูรักนักศึกษา 

จากกรุงเทพฯ 

- เติ้ลอายุ 19 ปไดรับเงินจาก

พอแมเดือนละ 20,000 บาท 

ส ว น  ห นิ ง อ า ยุ  2 0  ป ไ ด

เงินเดือนรวมกับเงินกู กยศ. 

10,500 บาท 

- อาศัยอยูดวยกันท่ีคอนโด 

- มี Big Bike 1 คัน ยี่หอ 

Kawasaki 

- ภูมิลําเนาของเติ้ลเปนคน

เชียงใหม สวนหนิงเปนคน

กรุงเทพฯ 

- ศึกษาอยูในระดับปริญญาตร ี

 

เติ้ลเปนสมาชิกของกลุมแขง

มอเตอรไชคบ๊ิกไบค 

- เวลาชอบเลนเกม เลน 

facebook คุย line ออกไป

แขงรถตอนกลางคืน ไปเท่ียว

ตางจังหวัดใกลๆ เชน หัวหิน 

พัทยา เขาใหญ สวนผึ้ง 

เมย  

จากกรุงเทพฯ  

- อายุ 23 ป เปนพนักงาน 

call center รายไดประมาณ 

18,000-20,000 บาท  

- อยูคอนโดท่ีพอแมดาวนให 

แลวผอนเอง 

- ขับรถยนต Toyota Yaris 

- ภูมิลําเนาเปนชาวจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

งานอดิเรกคือ ดูซรีียเกาหลี 

อานหนังสือ เลน facebook 

คุย line ซื้อของ ไปเท่ียว

ตางจังหวัด และตางประเทศ

กับเพ่ือนๆ บางเมื่อมีโอกาส 

แอรโอสเตส 4 

คน 

ปุ ม  ลั ก ษ ณ  

โอ และ ฝาย  

จากกรุงเทพฯ 

- ปุมอายุ 29 ป  ลักษณ  อายุ 

30 ป  โอ อายุ 29 ป และฝาย 

อายุ 32 ป ท้ังหมดทํางานเปน

แอรโฮสเตส รายไดเดือนละ

ประมาณ 40,000-50,000 

บาท  

- ปุม กับ โอ อยูคอนโด สวน

ลักษณกับฝายอยูบานเดี่ยว 

- ทุกคนมีรถสวนตัว มาเท่ียว

คราวน้ีใชรถโอคือ Toyota 

Avanza 

- นิยมใชของ Brandname 

เพราะเดินทางไปตางประเทศ

บอย เจอท่ีลดราคาก็จะซื้อมา 

- ภูมิลําเนาของปุม โอ ฝาย 

เปนคนกรุงเทพฯ สวนลักษณ

เปนคนสระบุร ี

- ทุกคนจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

 

งานอดิเรก คือ เลน 

facebook คุย line เลน 

instagram ซื้อของตามหาง 

ไปเท่ียวตางจังหวัด 

โดยเฉพาะทะเล และท่ีท่ี

ถายรูปสวยๆ และ

ตางประเทศ 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

กลุมตัวอยาง ฐานะทางเศรษฐกจิ การศึกษา/อาชีพ 
รูปแบบการใชชีวิต/ 

การใชเวลาวาง 

นักศึกษา 3 คน  

อามีเนอะ  สากี

นะ  และ ยามิ

ละจากจังหวัด

ปตตานี 

- ท้ัง 3 คนเปนนักศึกษาอายุ 

20 ปเทากัน รายไดรับจาก

ผูปกครองประมาณ 8,000-

12,000 บาท  

- เชาหอพักอยูดวยกัน 

- มีพาหนะเปนมอเตอรไซค 

เ พ่ือ ข่ีไปเรียน เดินทางมา

เท่ียวหัวหินโดยรถไฟ 

- ภูมิลําเนาเปนคนจังหวัด

ปตตานี 

- เ รี ย น ป ริ ญ ญ า ต รี เ อ ก

ภาษาอังกฤษสากินะ เคย

ได รั บ ร า ง วั ลชนะ เ ลิ ศ พู ด 

speech เ ก่ียวกับการ

ทองเท่ียวประเทศไทยเปน

ภาษาอังกฤษ 

- เวลาวาง จะเลน facebook 

คุย line ไปซื้อของ ไปกินขาว 

ถาปดเทอมจะไปเท่ียวทะเล 

และท่ีทองเท่ียวใหมๆ ท่ี

นาสนใจและเปนท่ีนิยม 

 

โจ และซัน คูรัก

วัยทํางาน จาก

กรุงเทพฯ 

- โจ อายุ 28 ป ทํางานอยู

บริษัทเก่ียวกับ IT รายได 

25,000 บาท 

- ซัน อายุ 26 ป ทํางานเก่ียว

ลูกคาสัมพันธ  รายได

ประมาณ 17,500 บาท 

- อาศัยอยูดวยกันท่ีคอนโด 

- ขับรถ Toyota Vios 

- โจมีภูมิลําเนาเปนคนจังหวัด

อ า งทอง  ส วนซั น เป นคน

จังหวัดสงขลา 

- เรียนจบระดับปริญญาตรี

จากสถาบันเดียวกัน 

 

 

โจจะไปเตะบอลกับเ พ่ือน

อาทิตยละ 2 วัน และเปน

แฟนคลับของสโมสรฟุตบอล

เมืองทองยูไนเต็ด 

เวลาวางคือ เลนเกม ดูหนัง 

กิ น ข า ว  ซื้ อ ข อ ง  เ ล น 

facebook คุย line  ไปเท่ียว

ตางจังหวัด และตางประเทศ  

ค ร อ บ ค รั ว  3 

คน  

ดาว เดือน ฟา 

จากกรุงเทพฯ 

- ดาว อายุ 45 ป ทํางานเปน

ขาราชการกรมการปกครอง 

รายไดประมาณ 30,000 บาท  

- เดือนนองสาวดาว อายุ 43 

ป  เปนเจาของรานอาหาร 

รายไดประมาณ 40,000 -

50,000 บาท  

- ฟาลูกสาวของเดือน อายุ 

15 ป เรียนอยู ม.3 

- ทุกคนอาศัยอยูดวยกันใน

บานหลังใหญท่ีมีบริเวณ 

- ขับรถ Honda CR-V 

- ท้ังสามคนมีภูมิลําเนาอยูใน

ยานเตาปูน กรุงเทพฯ 

- ดาวและเดือนจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

 

เวลาวาง ดาวกับเดือนชอบไป

เตนแอโรบิค ซื้อของและกิน

ขาวตามหาง  ทําอาหาร เลน 

facebook คุย line และพา

ฟาไปเท่ียวทะเล และสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีนาสนใจ รวมถึง

ไปตางประเทศดวย 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

กลุมตัวอยาง ฐานะทางเศรษฐกจิ การศึกษา/อาชีพ 
รูปแบบการใชชีวิต/ 

การใชเวลาวาง 

มิ้นทและแอนท 

สาวเชียรเบียร

จากพัทยา  

- มิ้ น ท  อ า ยุ  2 0  ป  เ ป น

นักศึกษาและทํางาน part 

time เปนสาวเชียรเบียร 

รายไดประมาณ 10,000 บาท 

- แอนท อายุ 19 ป ทํางาน

เปนสาวเชียรเบียรแบบเต็ม

เ ว ล า  ร า ย ไ ด ป ร ะ ม า ณ 

15,000 บาท 

- เชาหอพักอยูดวยกัน 

- ใช เดินทางดวยรถขนส ง

สาธารณะ 

- ท้ั งสองมีภู มิ ลํ า เนาอยู ท่ี

จังหวัดขอนแกน 

- มินทกําลังเรียนปริญญาตรี 

สวนแอนทจบ ปวช. 

 

เวลาวางจะเลน facebook 

คุย line ไปกินสมตํา ซื้อของ 

และไปเท่ียวท่ีท่ีถายรูปสวยๆ 

แปลกๆ 

พลและลูกสาว 

จ า ก จั ง ห วั ด

นครปฐม 

- พล อายุ 47 ป หยารางกับ

ภรรย าแล ว  มี อ า ชีพ เป น

พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท เ อ ก ช น

เก่ียวกับการประกันชีวิต มี

รายไดเดือนละ 25,000 บาท 

- ลูกสาวอายุ 5 ขวบ เรียนช้ัน

อนุบาล 

- อาศัยในบานทาวนโฮม 

- ขับรถ Toyota Revo 

- มีจักรยานเสือหมอบ 1 คัน  

- ภูมิลําเนาเปนคนจังหวัด

นครปฐม 

- จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

งานอดิเรกคือ เดินเลน และ

ว่ิ ง ในสวนสาธ ารณะ  ป น

จั ก ร ย าน ทา ง ไ ก ล เ พร า ะ

สมาชิกของกลุมปนจักรยาน

ทางไกล 

พาลูกไปเรียนดนตรี พาลูกไป

เท่ียวตางจังหวัด เชน ทะเล 

นํ้าตก หรือสถานท่ีท่ีไมไกล

มาก 

ข วั ญ แ ล ะ ลู ก

สาว 3 คน จาก

กรุงเทพฯ 

- ขวัญอายุ 43 ป เปนแมบาน 

มีสามีเปนชาวอังกฤษ ไดคา

เลี้ ย งดู ประมาณเดื อนละ 

40,000 บาท 

- ลูกสาววัย 3 ป 5 ป และ 7 

ป เรียนอยูโรงเรียนเอกชน  

- อาศัยอยูบานเดี่ยว มี

แมบาน 1 คน 

- ขับรถ Honda Accord 

- ข วัญ มี พ้ื น เ พ เป น ช า ว สุ

ราษฎรธานี 

- จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

เวลาวางจะเลน facebook 

คุย line และ skype คุยกับ

สามี ชอบไปซื้อของตามหาง 

ถักไหมพรม ทําอาหาร ถา

สามีกลับมาก็จะพากันไป

เท่ียวตางจังหวัดท้ังครอบครัว 

โดยเฉพาะทะเลและภู เขา 

สวนอังกฤษจะไปเท่ียว 2 ป

ตอครั้ง 

 



180 

 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

กลุมตัวอยาง ฐานะทางเศรษฐกจิ การศึกษา/อาชีพ 
รูปแบบการใชชีวิต/ 

การใชเวลาวาง 

ชมพู พยาบาล

สาวจากราชบุรี 

- ชมพูอายุ  28 ป  เปนโสด 

ทํางานเปนเจาหนาท่ีพยาบาล

ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ช บุ รี 

เงินเดือนประมาณ 18,400 

บาท  

- เชาหออยู 

- ไมมีรถ เดินทางดวยระบบ

ขนสงสาธารณะ 

- พ้ืนเพเปนชาวจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ 

- จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

เวลาวาง จะดซูีรียเกาหลี 

อานนิยาย เลนเกม เลน 

facebook คุย line ซื้อของ 

ไปเท่ียวทะเล นํ้าตก หรือท่ีท่ี

นาสนใจกับเพ่ือนๆ 

 

 จากตารางดังกลาวพบวา กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป

ทําการศึกษา มีฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการใชชีวิตและการใชเวลาวาง คลายคลึงกัน 

และยังสอดคลองกับขอมูลท่ีทําการสํารวจเชิงปริมาณ กลาวคือ สวนใหญคนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯ จะ

มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด  สวนใหญมีระดับการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  มีรายได

ปานกลางจนถึงคอนขางสูง หนาท่ีการงานสวนใหญอยูในระดับปฏิบัติการ เชน เปนพนักงานบริษัท 

เจาของธุรกิจสวนตัว  มีทรัพยสินในการครอบครองในระดับใกลเคียงกัน เชน มีรถยนตสวนตัว หรือ

หากไมมีจะเลือกใชบริการขนสงสาธารณะ สวนใหญมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองในรูปแบบทาวนโฮม 

บางสวนเชาคอนโดอยู  และท่ีสําคัญท่ีสุดพบวา นักทองเท่ียวกลุมนี้มีรูปแบบการใชเวลาวางท่ี

คลายคลึงกันมาก คือ  นิยมใชสื่อสังคมออนไลนประเภทเดียวกัน เชน facebook, line, instagram 

เพ่ือติดตอกับเพ่ือนในสังคมเด ียวกัน นิยมเลนเกมในมือถือ สวนใหญใชชีวิตในวันหยุดอยู ใน

หางสรรพสินคา หรือหากมีวันหยุดยาวตอเนื่องนิยมไปเท่ียวตามตางจังหวัด โดยตองเปนสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีนาสนใจ และกําลังไดรับความนิยม  

 ขอมูลเหลานี้เปนสวนสําคัญท่ีชี้ใหเห็นถึงโครงสรางเชิงสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลอหลอม

กลอมเกลาใหคนกลุมนี้มีความโนมเอียงของอุปนิสัยคลายคลึงกัน  โดยแสดงออกผานวิถีการใชชีวิตใน

รูปแบบตางๆ ท่ีคลายกัน 
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4.3 รสนิยมของนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีธีมพารคแนวยุโรป 

 

 เนื่องจากในบทนี้มุงศึกษารสนิยมของนักทองเท่ียวผานกิจกรรมการทองเท่ียวในแหลง

ทองเท่ียวธีมพารคจึงจําเปนตองทําความเขาใจเสียกอนวา นักทองเท่ียวกลุมนี้มีแบบแผนการทองเท่ียว

เปนอยางไร ซ่ึงจากการศึกษาพบวา สวนใหญมีลักษณะของแบบแผนการเดินทางคลายคลึงกันดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 รูปแบบการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

รูปแบบการทองเท่ียว 

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเลือกเท่ียว กิจกรรมระหวางการทองเท่ียว 

- เท่ียวเมืองนอก แตไมไกลมากและคาใชจาย

ไมสูงเกินไป เชน ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง มาเกา 

ไตหวัน สิ งคโปร  มาเลเ ซีย ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม เมียนมาร อินเดีย  

- เท่ียวเมืองไทย นิยมไปสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี

ความแปลกและแตกตาง มีชื่อเสียง กําลังไดรับ

ความนิยม  

- รูปแบบการเดินทาง คือ มักเดินทางดวยสาย

การบินตนทุนต่ํา เดินทางดวยรถยนตสวนตัว 

รถตู  

- ความถ่ีในการเดินทางทองเท่ียว จะเนนชวง

วันหยุดสุดสัปดาห วันหยุดยาว หรือเม่ือมีเวลา

วาง 

- ชอบถายรูป มีท้ังรูปหมู รูปเดี่ยว และแบบ 

selfie โดยใชสมารทโฟน และกลองถายรูปรุน

ท่ีกําลังไดรับความนิยม 

-มีอุปกรณประกอบการทองเท่ียวหลายอยาง 

เชน กลอง โทรศัพท เสื้อผา หมวก รองเทา 

กระเปา แวนตา ท่ีกําลังอยูในกระแสนิยม 

- ซ้ือของเกง  หลากหลาย ตั้ งแต ถูกจนถึง

คอนขางแพง 

- รับประทานอาหารตามกระแสความนิยม

ราคาปานกลาง อาจจะมีราคาแพงไดเปนบาง

ม้ือ  

- พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ข้ึนไป สะอาด 

สะดวกสบาย เนนวาตองมีสัญญาณ wifi 

- ชอบใชสื่อสังคมออนไลน เชน facebook, 

line, instagram 
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 จากขอมูลในตารางท่ี 4.2 พบวา ในกรณีของสถานท่ีทองเท่ียว นักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง

สวนใหญนิยมเลือกเท่ียวและตองการไปเท่ียวเม่ือมีโอกาสเหมาะสม คือ การเท่ียวตางประเทศ ซ่ึงสวน

ใหญจะเปนประเทศท่ีอยูในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้แลว ยังนิยม

ทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจ แปลกใหม ใหประสบการณใหมๆ มีชื่อเสียง กําลัง

ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดยรับขอมูลผานสื่อสังคมออนไลน  โดยนักทองเท่ียวจะเลือกเดินทาง

ไปยังจุดหมายปลายทางท่ีตองการดวยสายการบินตนทุนต่ํา รถยนตสวนตัว และรถตู โดยนิยม

ทองเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห วันหยุดติดตอกันหลายวัน หรือเม่ือมีเวลาวาง  

 กิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนิยมทําระหวางทองเท่ียวคือ การถายภาพ ไมวาจะเปนภาพ

บุคคลและภาพสถานท่ี ดวยอุปกรณตางๆ โดยเฉพาะสมารทโฟน และกลองถายรูปท่ีมีเทคโนโลยีล้ํา

สมัย เพ่ือนําไปเผยแพรลงสื่อสังคมออนไลนท่ีนิยมใช นอกจากนี้แลวยังมีอุปกรณประกอบการ

ทองเท่ียวหลายอยางท่ีเลือกสรรมาเปนอยางดี เชน เสื้อผา หมวก รองเทา กระเปา เป แวนตา  

 ยิ่งไปกวานั้น นักทองเท่ียวสวนใหญชอบซ้ือของ ท้ังของกินและของฝากหลากหลาย

ประเภทและราคาตั้งแตถูกไปจนถึงคอนขางแพง สวนเรื่องของอาหารนั้นนักทองเท่ียวนิยมไป

รับประทานตามรานอาหารท่ีไดรับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน โดยเนนความแปลกใหมและมี

บรรยากาศดีเปนหลัก  และนักทองเท่ียวกลุมนี้นิยมเลือกท่ีพักท่ีมีคุณภาพระดับ 3 ดาวข้ึนไป โดย

พิจารณาเลือกจากขอมูลท่ีมีการรีวิวหรือวิจารณถึงขอดีขอเสียผานสื่อสังคมออนไลน เนนความสะอาด 

สะดวกสบาย และตองมีสัญญาณ wifi ใหใชตลอดเวลาท่ีพักอยู 

 

 4.3.1.1 เท่ียวเมืองนอกแบบใกลๆ ไมไปไมรู  

  นักทองเท่ียวกลุมนี้มีมุมมองเก่ียวกับการเดินทางไปเท่ียวตางประเทศหรือ

เมืองนอกในเชิงบวก  นอกเหนือการมองวาเปนแสวงหาประสบการณใหมๆ ใหกับชีวิตแลว ยังตองการ

ท่ีจะใหสังคมรับรูวาไดไป “เมืองนอก” มาแลว และเปนคน “ทันยุคทันสมัย” ผานสื่อสังคมออนไลน 

ยิ่งไปกวานั้น การแขงขันกันของทางธุรกิจของสายการบินตนทุนต่ํามีผลทําใหคาโดยสารเครื่องบินถูก

ลงกวาเดิม รวมถึงการผอนปรนกฎเกณฑในการทําวีซาเดินทางเขาประเทศจากนโยบายสงเสริมการ

ทองเท่ียวของหลายๆ ประเทศ ใหอัตราการเดินทางไปตางประเทศของคนไทยมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีความปรารถนาท่ีจะไปทองเท่ียวประเทศแถบยุโรป เชน 

ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สวิสเซอรแลนด  แตคาใชจายท่ีคอนขางสูงทําใหนักทองเท่ียวกลุมนี้เลือกเท่ียว

ตามความสามารถในการจายและตามเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด โดยนิยมไปเท่ียวในประเทศแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  เอเชียตะวันออก และเอเชียใตบางสวน  โดยสวนหนึ่งไปเท่ียวกับบริษัททัวร และ

อีกสวนหนึ่งเลือกท่ีจะเท่ียวเองเพ่ือประหยัดงบประมาณและตองการเรียนรูประสบการณดวยตนเอง 

ดังเชนกรณีของ “อุม” ท่ีเลาวา “อยากไปเท่ียวเมืองนอกแถบยุโรปสักครั้งในชีวิต เปนความใฝฝน
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ตั้งแตเด็กๆ อยากไปเลนหิมะ ปาหิมะ แตไมรูตองทํางานเก็บเงินอีกก่ีปถึงจะมีเงินไปเท่ียวท่ีนูนได ไป

เท่ียวยุโรปไดตองรวยมีเงินเหลือกินเหลือใช เงินเดือนอยางเราๆ ไปแคญี่ปุนก็หรูแลวนะ ญี่ปุนเปนเมือง

หนาว ยุโรปก็หนาว บรรยากาศก็ดีก็ทําใหประทับใจมากแลว”229

230   

  ในขณะท่ี “โอ” บอกวาประสบการณการเท่ียวเมืองนอกของเธอวา “ท่ี

ผานมาเก็บเงินไปเท่ียวเมืองนอกปละครั้ง แตก็ไปไดไมไกลมาก พมา เขมร ลาว เวียดนาม ไปมา

หมดแลว ปหนาวาจะไปเท่ียวญี่ปุน แตตองเก็บเงินหนักมาก สวนยุโรปก็นาไป แตไกลเกินเอ้ือม”230

231   

  สวน “ม้ินท” ก็เชนกันท่ีอยากไปเท่ียวยุโรป แตมีขอจํากัดเรื่องคาใชจาย 

จึงเลือกไปประเทศท่ีมีความสวยงามใกลๆกอน “อยากไปเท่ียวอิตาลี ฝรั่งเศส สวิส แบบในหนังใน

ละคร แตไมนาจะมีปญญาไปในชาตินี้ เพราะราคาแพงมาก หาท่ีสวยๆ เท่ียวใกลไปกอน หนูเคยไป

เท่ียวสิงคโปรมาแลว ก็เห็นวาเจริญหูเจริญตาดีนะ แตมันเปนตึกสมัยใหมไมเหมือนยุโรปท่ีเปนตึกเกาๆ 

ดูขลังอลังการกวาเยอะ” 231

232 

  จากความเห็นของ อุม โอ และม้ินท สะทอนใหเห็นวา พวกเธอมีความ

ปรารถนาไดไปสัมผัส “เมืองนอก” เมืองในฝนท่ีรับรูจากสื่อตางๆ ซ่ึงทุกคนตางก็ตระหนักดีวา ดวยทุน

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูในเวลานี้คงจะมีความเปนไปไดนอยมากท่ีจะไดทําตามความฝน จึงพยายามหาทาง

ออกทดแทนดวยการไปเท่ียวเมืองนอกแบบใกลๆ ท่ีไมสงผลกระทบตองบประมาณท่ีมีอยางคอนขาง

จํากัด และไดข้ึนชื่อวาไดมีประสบการณไปเท่ียวเมืองนอกมาแลว 

 

 4.3.1.2 เท่ียวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก 

  รสนิยมการทองเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งของนักทองเท่ียวกลุมนี้ การนิยมไป

เท่ียวในสถานท่ีท่ีมีความแปลกใหม ไมซํ้าซากจําเจ มีความนาสนใจ ถายรูปได และบงบอกความ

ทันสมัยในสังคมออนไลน และหนึ่งในสถานท่ีท่ีเลือกไป คือ แหลงทองเท่ียวท่ีสรางจําลองจากสถานท่ี

จริง ใหบรรยากาศเหมือนอยูในตางประเทศหรือเมืองนอก หรือท่ีนิยมกลาวถึงกันในวลีท่ีวา “เท่ียว

เมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก”  ซ่ึงใน 2 บทท่ีผานมาของงานวิจัยนี้พยายามชี้ใหเห็นวา ธีมพารคท่ี

ไดรับความนิยมสวนใหญเปนธีมพารคท่ีมีรูปแบบเปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักท่ัวโลก โดยเฉพาะ

เมืองในยุโรป และมีความสอดคลองกับรสนิยมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมนี้ ไดแก  

 

 230 อุม, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 24 มีนาคม 2559. 

 231 โอ, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 

2559. 

 232 ม้ินท, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา, 30 มีนาคม 2559. 
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  (1) ชอบความแปลกใหม 

  ลักษณะอันโดดเดนของธีมพารคแนวยุโรปคือ บรรยากาศท่ีแปลกใหมซ่ึง

ไมมีปรากฏใหเห็นโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวันใหนักทองเท่ียวได “ชม”  ถึงแมวา ในประเทศไทยจะมี

อาคารรูปทรงตะวันตกอยูไมนอย แตสวนใหญเปนพระราชวังหรือสถานท่ีราชการซ่ึงมีกฎระเบียบใน

การเขาชมคอนขางมาก หรือกลาวไดวา “จับตอง” ไมได  ในขณะท่ีธีมพารคแนวยุโรปท่ีสรางข้ึนนั้น

เปนสถานท่ีทองเท่ียว นักทองเท่ียวสามารถเขาไปเดินชม  นั่งเลน และถายรูปหรือทํากิจกรรมตางๆ ได

อยางอิสระตามท่ีตองการ และท่ีสําคัญสถาปตยกรรมแบบยุโรปท่ีสรางข้ึนมาในธีมพารคมิไดเนนความ

หรูหราอลังการแบบพระราชวัง แตมีลักษณะเปนเมืองท่ีประกอบดวยอาคารบานเรือนและรานคาตางๆ 

ท่ีมีความโดดเดนแปลกตาและนาสนใจ สรางความรูสึกวาเหมือนอยูในตางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ

ประเด็นท่ีกลาวถึงมาแลววา นักทองเท่ียวกลุมนี้นิยมชมชอบการเท่ียวเมืองนอก ดังนั้นการไดมีโอกาส

ไดทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีสรางเหมือนเมืองนอกจึงเปนกิจกรรมท่ีพวกเขามีความพึงพอใจ ดังเชน

ท่ี “เมย” เลาวา   

เวนิสเปนเมืองในฝน เคยเห็นในทีวี และไดยินคําร่ําลือตั้งแตเด็กๆ วามี

คลองเยอะ ตึกรามบานชองสวยงาม อยากจะไปนั่งเรือกอนโดลาซักครั้งใน

ชีวิต แตโอกาสเปนศูนย เพราะคาทัวรแพงกวาเงินเดือนซะอีก เราเปน

มนุษยเงินเดือนไดเงินเดือนมาตนเดือน กลางเดือนก็หมดแลว ก็เลยตองมา

เท่ียวเวนิสจําลอง ลองเรือในคลองเล็กๆ แบบนี้แกขัดไปกอน 232

233  

  สอดคลองกับความเห็นของ “หนิง” ท่ีบอกวา ตองการไปเท่ียวยุโรปแตมี

ขอจํากัดเรื่องคาใชจาย จึงเลือกเท่ียวแหลงทองเท่ียวท่ีสรางเหมือนเมืองนอกไปกอน 

อยากไปทัวรแบบแกรนดยุโรปซักสิบวัน เอาใหหายอยากเลย ซ่ึงแพงมาก

เกือบแสน เปนเรื่องยากมากสําหรับพนักงานบริษัทอยางหนู พอเห็นวามีท่ี

เท่ียวท่ีสรางแบบยุโรป ก็วาสวยดีคลายท่ีเราชอบ แตสถานท่ีจริงก็คงสวย

กวานี้หลายเทาละ ตอใหจําลองมายังไงก็คงไมเหมือนสถานท่ีจริงหรอกคะ

233

234 

 233  เมย, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช , เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 

2559. 

 234 หนิง , สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช , เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม

2559. 
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  จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวตระหนักดีวา ธีมพารคไมสามารถจะ

จําลองจากเมืองตนแบบไดเหมือนทุกอยาง เพียงหยิบยกบางสวนมานําเสนอเทานั้น จึงตองใช 

“จินตนาการรวม” และพยายามทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับความเปนเมืองนอก เพ่ือเติมเต็ม

ประสบการณในการทองเท่ียว  ดังนั้นจึงนํามาทดแทนความตองการท่ีจะไปเท่ียวยุโรปจริงๆ ได ดวย

การพยายามหา “ยุทธวิธี” ตางๆ เพ่ือท่ีจะทําใหเหมือนไดไปเท่ียวเมืองนอกจริงๆ เชน การนั่งเรือกอน

โดลาอันเปนสิ่งท่ีสามารถอางอิงถึงสถานท่ีจริง การแตงกายใหเขากับบรรยากาศ การรับประทาน

อาหารแบบตะวันตก การหามุมในการถายภาพใหเหมือนอยูเมืองนอก ดังเชนในขณะท่ี “โอ” ท่ีเลาวา 

บอกพอกับแมวาวันนี้จะพามาเท่ียวเมืองเวนิส  ตอนแรกก็ยังหวั่นๆ กลัวจะ

ผิดหวัง วาเคาจะทําออกมาไมดี แตมาถึงแลวก็พอรับได ก็รูกันอยูวาเคา

จําลองมาจากของจริง จะใหเหมือนทุกอยางก็เปนไปไมได เราตองมี

จินตนาการรวมดวย จะใหเหมือนไปเท่ียวเวนิสจริงๆ ก็ตองลงเรือกอนโดลา  

กินอาหารอิตาเลี่ยน จิบไวน กินไอติมอิตาเลี่ยน ซ่ึงจริงๆแลวพอกับแมไม

คอยชอบกิน ถายรูปในมุมท่ีดูเหมือนอยูท่ีเมืองเวนิสมากท่ีสุด 234

235 

  สอดคลองกับท่ีหญิงสาววัย 42 ป คนหนึ่งท่ีเกิดจินตนาการถึงเมืองนอก 

เม่ือพบเห็นธีมพารคแนวยุโรปในสื่อทีวี และเม่ือมาเท่ียวในสถานท่ีจริงก็ตองการทําตามจินตนาการแต

ก็ไมกลาท่ีจะทําเนื่องจากบริบทแวดลอมไมเอ้ืออํานวย 

ชอบดูรายการทองเท่ียว โดยเฉพาะรายการท่ีพาไปเท่ียวยุโรป เห็นแลวก็

อยากไปบาง อยากใสเสื้อหนาวกับผาพันคอสวยๆ รองเทาบูทเทหๆ เดิน

ตากหิมะและลมหนาว วันนี้ไดมาปาลิโอทําใหนึกถึงวาอยากจะทําแบบนั้น 

เพราะตึกท่ีเคาสรางมันคลายๆ เมืองนอก สีสันก็เหมือนอยู แตจะใหแตงตัว

เหมือนไปเท่ียวเมืองนอกคนคงคิดวาเสียสติแนๆ235

236  

  เชนเดียวกับ “ดาว” ท่ีรูจักธีมพารคแนวยุโรปจากสื่อ ซ่ึงตรงกับความชื่น

ชอบของเธอ โดยอาคารสถานท่ีและบรรยากาศทําใหรูสึกวาเหมือนเมืองนอก และเกิดความปรารถนา

อยากไปเท่ียวเมืองนอก  

 235 โอ , สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช , เดอะ เวเนเซีย หัวหิน, 14 พฤษภาคม 

2559. 

 236 ผูหญิงวัย 42 ป , สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ปาลิโอ เขาใหญ, 24 มีนาคม 

2559. 
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มาเท่ียวท่ีนี่เพราะวามันเหมือนเมืองนอก ดูจาก facebook ของเพ่ือน เห็น

แว็บแรก นึกวาเคาไปเท่ียวเมืองนอกมา ดูดีๆ ปรากฏวาอยูท่ีพัทยานี่เอง 

เราก็ชอบไปเท่ียวท่ีท่ีดู “ไฮโซ” อยูแลวก็เลยแวะมา พอเขามาจริงๆ สิ่งท่ี

ทําใหรูสึกวาเหมือนเมืองนอกมากท่ีสุด คือ อาคารรูปทรงแบบฝรั่ง กับ

บรรยากาศสองฝงคลองท่ีปลูกตนไมดอกไมสีสันสดใส ถาไดไปเมืองนอก

จริงๆ คงสวยงามกวานี้มาก แตคงสูราคาไมไหว ท้ังคาทัวร คาช็อปปง ไป

ถึงนูนคงอดใจไมได  ไปยุโรปทีนึงคงใชหนี้หลายป แคใชหนี้ท่ีมีอยูก็จะไม

ไหวแลว236

237 

  เชนเดียวกับ “ชมพู” ท่ีเกิดจินตนาการถึงเมืองนอกเม่ือมาเท่ียวธีมพารค 

และเกิดความพึงพอใจในสถานท่ีอยางมาก เนื่องจากเห็นวามีบรรยากาศดี ถายรูปไดท้ังวัน ใชเวลาไม

นานในการเดินทาง และมีการเปรียบเทียบประสบการณท่ีพบเจอมาในการเดินทางไปเท่ียว

ตางประเทศ 

การมีทุงหญาสีเขียวบนเนินเขาเตี้ยๆ มีแกะสีขาวเล็มหญาอยู มีโรงนาเกาๆ  

ทําใหรูสึกเหมือนไดอยูเมืองนอก ถามาหนาหนาว นาจะมีหมอกลงบางๆ ก็

จะยิ่งเหมือนใหญ ใครท่ีอยากไปเมืองนอกแตไปไมไดก็มาท่ีนี่แทนได ไม

เปลืองงบเทาไปเมืองนอก เลือกมุมถายรูปใหดี บางทีอาจจะสวยกวาไป

ถายเมืองนอกจริงๆ ก็ได เพราะเรามีเวลาเยอะกวา มาอยูท้ังวันเลยก็ได ถา

ไมพอใจก็ขับรถมาแคสองชั่วโมงมาถายใหม เท่ียวเมืองนอกถายรูปไดไม

นานหรอก แปบๆ เดี๋ยวข้ึนรถ เดี๋ยวลงรถ แถมคนก็เยอะ แยงกันถายรูป 

วิวดานหลังมีแตคน รูปก็ไมสวย เคยเจอเหตุการณแบบนี้ตอนไปเท่ียว

สิงคโปร จะถายกับสิงโตพนน้ํา รอนานมาก พอถายรูปออกมาเห็นแตคนไม

เห็นสิงโตเลย237

238  

    

  (2) ชอบถายรูป   

  จากผลการศึกษาในบทท่ี 3 ประเด็นเรื่องการ “แชะ” และผลจาก

การศึกษาแบบแผนการทองเท่ียวในบทท่ี 4 นี้ พบวา นักทองเท่ียวกลุมนี้มีความนิยมชมชอบในการ

ถายภาพเก็บไวเปนท่ีระลึกเพ่ือสะทอนถึงอัตลักษณตัวตนผานสิ่งท่ีตนเองถาย ไมวาจะเปนการถายรูป

 237 ดาว, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, มิโมซา พัทยา, 30 มีนาคม 2559. 

 238 ชมพู, สัมภาษณโดย กุณฑิญา จิรทิวาธวัช, ซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม, 24 มีนาคม 2559. 
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สถานท่ี ถายรูปครอบครัว เพ่ือนฝูง และถายรูปตัวเอง เนื่องจากปจจัยเรื่องสถานท่ีท่ีมีความแปลกใหม

แตกตางจากท่ีพบเจอในชีวิตประจําวัน  โดยมีผลอยางมากตอการตัดสินใจเลือกเดินทางมาเท่ียว 

กลาวคือ นักทองเท่ียวนิยมเดินทางมายังแหลงทองเท่ียวท่ีมีสิ่งท่ีนาสนใจใหถายรูปไดมากมายและ

หลากหลายตามท่ีตองการโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาหรือลักษณะในการถายรูป ซ่ึงธีมพารคแนว

ยุโรปสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวกลุมนี้ไดเปนอยางดี 

 

  (3) ชอบซ้ือของ 

  จากการศึกษาโดยการสังเกตในพ้ืนท่ีวิจัย พบวามีประเด็นท่ีนาสนใจคือ 

นักทองเท่ียวกลุมนี้คือ ชอบซ้ือของ  ซ่ึงธีมพารคสวนใหญจะ เรื่องการมีรสนิยมการแตงกายใกลเคียง

กัน เนื่องจากการแตงกายเปนสิ่งหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นความโนมเอียงทางอุปนิสัยไดดี โดยสรุปไดเปน

ตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.3  แบบแผนการแตงกายของนักทองเท่ียว 

 

 

 

 

รูปแบบการแตงกาย ผูชาย ผูหญิง 

เสื้อ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเรียบ 

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นมีลาย 

เสื้อโปโล 

เสื้อยืด 

เสื้อกีฬา 

เสื้อกลามแบบสปอรต 

เสื้อเชิ้ตสีเรียบ 

เสื้อเชิ้ตมีลาย 

เสื้อยีนส 

เสื้อโปโล 

เสื้อยืด 

เสื้อสายเดี่ยว 

ชุดแซ็ค 

ชุดเอ๊ียม 

เสื้อคลุม 

กางเกง/กระโปรง กางเกงยีนสขายาวและขาสั้น 

กางเกงผาขายาวและขาสั้น 

กางเกงกีฬา 

กางเกงยีนสขาสั้นและยาว  

กระโปรงผา  

กระโปรงยีน 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 

 จากขอมูลจะเห็นไดวานักทองเท่ียวกลุมนี้มีรสนิยมการแตงกายคลายคลึงกันท้ังผูชาย

และผูหญิง โดยจะเนนแฟชั่นสมัยนิยม  ใชเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับท่ีมีแบรนด ในลักษณะท่ี

เรียกวา Hi-street 239 ซ่ึงจากการศึกษาในบทท่ีแลวจะพบวา นักทองเท่ียวสามารถมาเลือกซ้ือหาสินคา

แบรนดท่ีชื่นชอบและมีราคาไมแพงไดในธีมพารค  และท่ีสําคัญนักทองเท่ียวมีอิสระในการแตงกายได

อยางท่ีตองการในพ้ืนท่ีธีมพารค  นอกจากนี้ บรรยากาศแบบเมืองนอกท่ีถูกจัดไวอยางดีในธีมพารค

เปดโอกาสใหนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีนิยมใชกลองถายรูปท่ีมีความทันสมัย และใชโทรศัพทแบบสมารท

โฟน  ไดถายรูปในเครื่องแตงกายท่ีสวยงามทันสมัย และสามารถแชรลงในสื่อสังคมออนไลนไดสวยงาม 

คมชัดและทันทีทันใด ท้ังนี้เพ่ือเปนการบงบอกตัวตนวาเปนคนทันสมัย ทันกระแส  

 239 Hi-Street หมายถึง สินคาแบรนดดังท่ีมีคุณภาพดี ผลิตขายเยอะ และขายใน

หางสรรพสินคาชั้นนํา อางถึงใน อมรพรรณ สุนาพันธ, “การบริโภคสัญญะกระเปาแบรนดเนมของชน

ชั้นสูง,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557), 16. 

รูปแบบการแตงกาย ผูชาย ผูหญิง 

กระเปา/เป เปสะพายหลัง เปสะพายขาง เชน 

Nike, Adidas, Kanken  

 

ก ร ะ เ ป า ส ะ พ า ย  เ ช น  Coach, 

Kipling, Lyn, Charles & Keith 

กระเปาเป เชน เชน Nike, Adidas, 

Kanken 

แวนดํา Rayban, Oakley Rayban, Gucci, Dior 

นาฬิกา Casio, Fossil, Seiko Casio, Fossil 

หมวก ทรงแกป Nike, Adidas 

ทรง Panama 

ทรงแกป Nike, Adidas 

ทรง Panama 

กลองถายรูป Canon, Sony, Nikon, Fuji Canon, Sony, Nikon, Fuji 

โทรศัพท iPhone 5/5s 

iPhone 6/6s, 6s Plus 

Samsung Note 5 

Samsung S6/S6 Edge 

Asus 

Sony 

iPhone 5/5s 

iPhone 6/6s, 6s Plus 

Samsung Note 5 

Samsung S6/S6 Edge 

Asus 

Sony 
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 ดังนั้นธีมพารคแบบยุโรปจึงเปนพ้ืนท่ีแสดงรสนิยมของนักทองเท่ียวกลุมหนึ่ง ซ่ึงมีรสนิยม

คลายคลึงกัน กลาวคือ นิยมชมชอบการทองเท่ียวท่ีใหประสบการณแปลกใหม ไมซํ้าซากจําเจกับสิ่งท่ี

พบเจอในการดําเนินชีวิตประจําวัน นิยมแตงกายตัวเสื้อผาและเครื่องประดับท่ีบงบอกถึงความทันสมัย 

ทันกระแส  นิยมใชอุปกรณประกอบการทองเท่ียวท่ีทันสมัยเพ่ือเติมเต็มประสบการณการทองเท่ียวให

สมบูรณดวยการถายรูปท่ีมีความคมชัดสูงลงสื่อสังคมออนไลนไดทุกเวลาท่ีตองการ  สะทอนใหเห็น

วัฒนธรรมการทองเท่ียว 

 

4.4 สรุปทายบท 

 

 จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป มีความโนมเอียง

ทางอุปนิสัยท่ีใกลเคียงกัน โดยเฉพาะในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการใชชีวิตและ

การใชเวลาวาง กลาวคือ มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี รายไดปานกลางจนถึง

คอนขางสูง หนาท่ีการงานสวนใหญอยูในระดับปฏิบัติการ มีทรัพยสินในการครอบครองในระดับ

ใกลเคียงกัน และมีรูปแบบการใชเวลาวางท่ีคลายกันมาก คือ นิยมใชสื่อสังคมออนไลนเม่ือมีเวลาวาง 

เลนเกมในมือถือ ใชชีวิตสวนใหญอยูในหางสรรพสินคา ชอบไปเท่ียวตางจังหวัด และสถานท่ีทองเท่ียว

ท่ีนาสนใจ และกําลังไดรับความนิยม  

 ผลจากการศึกษาทําใหสรุปไดวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหง สวนใหญมี

รสนิยมใกลเคียงกัน ไมวาจะเปนรสนิยมการทองเท่ียว และรสนิยมการแตงกายในขณะทําการ

ทองเท่ียว สําหรับรสนิยมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมนี้คือ การไปเท่ียวเมืองนอกแบบใกลๆ  

พบวา นักทองเท่ียวกลุมนี้จะเลือกเท่ียวตามความสามารถในการจาย โดยจะไปแคประเทศเพ่ือนบาน 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออก และประเทศเอเชียใต โดยสวน

หนึ่งไปเท่ียวกับบริษัททัวร และอีกสวนหนึ่งเลือกท่ีจะเท่ียวเองเพ่ือประหยัดงบประมาณและเวลาวางท่ี

มีอยูอยางจํากัด  

 รสนิยมการทองเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งของนักทองเท่ียวกลุมนี้ คือการไปเท่ียวในสถานท่ีท่ี

สรางจําลองจากสถานท่ีจริง หรือท่ีนิยมกลาวถึงกันในวลีท่ีวา “เท่ียวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก”  

เห็นไดจากการปรากฏข้ึนของแหลงทองเท่ียวท่ีจําลองเมืองจากประเทศในยุโรป ท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ี

นิยมของคนไทยจํานวนไมนอย เชน อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด อังกฤษ  เปนตัวบงชี้ท่ีชัดเจนท่ี

แสดงใหเห็นความพยายามท่ีจะตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวกลุมนี้ ท่ีมีขอจํากัดทาง

เศรษฐกิจและเวลา 

 รสนิยมการแตงกายของนักทองเท่ียวกลุมนี้มีความคลายคลึงกันท้ังผูชายและผูหญิง โดย

จะเนนแฟชั่นสมัยนิยม  ใชเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับท่ีมีแบรนด มีอุปกรณถายภาพท่ีทันสมัย อาจ
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กลาวไดวา แหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปสามารถตอบสนองรสนิยมการแตงไดเปนอยางดี 

เนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวกลุมนี้มองวา มีความแปลกตา นาสนใจ เหมาะกับการถายรูปดวย

กลองและสมารทโฟนท่ีทันสมัย บางแหงเปนแหลงเสื้อผาแบรนดราคาไมแพง ธีมพารคจึงเปนจุดหมาย

ปลายทางท่ีนักทองเท่ียวกลุมนี้นิยมไปเยี่ยมเยือน 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

 งานวิจัยเรื่อง “เท่ียวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก: ปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวชาวไทย

กับธีมพารคแนวยุโรป” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา โดยนําวิธีการวิจัยแนวปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Approach) โดย

การขอมูลจากเอกสาร และขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม จากการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 

Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) และการ

สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) จากผูสรางธีมพารคและนักทองเท่ียวชาวไทย 

โดยการนําแนวคิดวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ของ Daniel Miller มาเปน

กรอบแนวคิดหลักในศึกษาเพ่ือทําความเขาใจวัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยโดยเฉพาะกลุมชนชั้น

กลางท่ีผานพ้ืนท่ีหรือแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึนในรูปแบบธีมพารคแนวยุโรป เพราะกรอบแนวคิด

ดังกลาวมุงศึกษาปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียวซ่ึงจะทําใหมองเห็นปฏิบัติการ 

(practices) ท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันในรูปแบบตาง ๆ วาเปนอยางไร สะทอนใหเห็น

อะไรไดบาง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจวัฒนธรรมการทองเท่ียวไดอยางไร   

เพ่ือใหการศึกษาปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางนักทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียวธีมพารค

แนวยุโรปมีความลุมลึกและมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน และเพ่ือทําความเขาใจถึงกลไกการทํางานของ

ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึน  จึงไดนําแนวคิดเรื่อง ชนชั้นทางสังคม (Social Class) ความโนมเอียงทางอุปนิสัย

หรือฮาบิทัส (Habitus) แนวคิดเก่ียวกับรสนิยม (Taste) และแนวคิดเก่ียวกับการสรางสรางความ

แตกตางสังคม (Social Distinction) ของ Pierre Bourdieu มาเปนเครื่องมือชวยฉายภาพใหเห็น

ปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธระหวางโครงสราง (Structure) ในท่ีนี้ก็คือ “ความเปน

ตางประเทศ” หรือ “ความเปนยุโรป” ท่ียึดโยงอยูกับแหลงทองเท่ียวกับผูกระทําการ (agency) คือ 

“นักทองเท่ียวชาวไทย” ซ่ึงตางฝายตางมีลักษณะกําหนดซ่ึงกันและกัน  กลาวคือ  โครงสราง

กําหนดการกระทําของมนุษยผานปฏิบัติการทางสังคมและในขณะเดียวกันมนุษยก็สามารถตอบโต 

ตอสู ตอรองโครงสรางผานปฏิบัติการตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน อันเกิดข้ึนไดในระดับปจเจก ระดับ

สังคม และระดับชนชั้น  โดยท่ีคนอยูในกลุมหรือชนชั้นเดียวกันจะมีฮาบิทัสท่ีคลายคลึงกัน  มี

ประสบการณบางอยางรวมกัน นํามาซ่ึงอารมณความรูสึกรวม รวมถึงคานิยม ความเชื่อ รูปแบบ

พฤติกรรม วิถีการดําเนินชีวิต หรือท่ีเรียกวา “รสนิยม” คลายคลึงกัน  โดยแตละชนชั้นก็พยายามจะ

สรางลักษณะเฉพาะท่ีทําใหเกิดความโดดเดนทางสังคมในชนชั้นของตนใหแตกตางกับชนชั้นอ่ืน   ซ่ึง

การศึกษาดวยกรอบแนวคิดดังกลาวจะเผยใหเห็นรสนิยมของชนชั้นกลางหรือนักทองเท่ียวสมัยใหม 

และความพยายามสรางความโดดเดนทางสังคมและปฏิบัติการในการตอกย้ําอุดมการณของชนชั้น
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กลางผานแหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป อันนําไปสูความเขาใจวัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทย

ท่ีลึกซ้ึงข้ึน 

 

5.1 ธีมพารคแนวยุโรป 

 

 ในสวนของการศึกษาขอมูลเก่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป สวนแรกกลาวถึงนิยาม

ความหมาย ความสําคัญของธีมพารค  และพัฒนาการธีมพารคในประเทศไทย สวนท่ีสอง นําเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีธีมพารคแนวยุโรปท่ีทําการศึกษาจํานวน 5 แหง  Palio เขาใหญ The Venezia  

หัวหิน Santorini Park ชะอํา The MIMOSA พัทยา  Scenery Vintage Farm สวนผึ้ง  ขอมูล

เก่ียวกับเมืองตนแบบของธีมพารค และขอมูลเก่ียวกับผูสรางธีมพารค และสวนท่ีสาม เปนการศึกษา

ความสัมพันธระหวางธีมพารค  เมืองตนแบบ และผูสรางธีมพารค  

 ในการวิจัย พบวา ธีมพารคในประเทศไทยมีพัฒนาการจากการเปนสวนสนุกท่ีเนนเครื่อง

เลนเพ่ือความสนุกสนาน ในเวลาตอมาเพราะความสําเร็จของธีมพารคตนตําหรับของโลกอยาง Walt 

Disney ท่ีประสบความสําเร็จอยางมากก็สงผลใหมีการปรับรูปแบบของสวนสนุกไปเปนธีมพารค แต

ดวยเหตุผลท่ีตองใชงบประมาณสูง จะเห็นวาธีมพารคแนวยุโรปในประเทศไทยไมไดมีจุดเนนอยูท่ีสวน

สนุก แตจุดเนนคือ การประกอบสรางสถานท่ีและบรรยากาศใหนักทองเท่ียวสามารถถายรูปไดแทบ

ทุกๆ มุม  

 สําหรับประเด็นเรื่องความสําเร็จของธีมพารคในประเทศไทยนั้น จากการสํารวจขอมูล

เก่ียวกับธีมพารคในประเทศไทยพบวา สวนใหญแหลงทองเท่ียวธีมพารคถูกสรางในรูปแบบของเมืองใน

ทวีปยุโรป เชน อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ กรีซ ฮอลแลนด  และรูปแบบเมืองอ่ืนๆ เชน  ญี่ปุน จีน โมร็อค

โค โดยธีมพารคหลายแหงประสบความสําเร็จ เปนท่ีนิยมและมีชื่อเสียง มีนักทองเท่ียวเดินทางไปเท่ียว

อยางตอเนื่องทุกวัน แตบางแหงกลับมีนักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมชมนอยมาก  ดังนั้น “สถานท่ีตั้งธีม

พารค” จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะชวยดึงนักทองเท่ียวใหมาเยี่ยมชมธีมพารคท่ีสรางข้ึนได กลาวคือ ธีม

พารคควรอยูในทําเลท่ีดี อยูไมไกลจากแหลงทองเท่ียวหลัก และเปนท่ีจดจําไดงาย ดังนั้นจะพบวาธีม

พารคท่ีประสบความสําเร็จจะตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวหลัก หมายถึง เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

พรอมท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว เชน หัวหิน ชะอํา พัทยา เขา

ใหญ  

 นอกจากนี้แลว รูปแบบหรือเรื่องราวของธีมพารคแตละแหงตองมีความนาสนใจ มีความ

โดดเดน มีความแปลกและแตกตาง และตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ดังท่ีกลาวไว

ในบทนําวา นักทองเท่ียวยุคปจจุบันตกอยูภายใตอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน แหลงทองเท่ียวจึงถูก

ใหความหมายมากกวาเปนท่ีเท่ียว แตกลับกลายเปนสิ่งบงชี้อัตลักษณหรือตัวตนของนักทองเท่ียววา
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เปนคนทันสมัย  ดังนั้นจะเห็นวา ธีมพารคแนวยุโรปท่ีสรางข้ึนในแหลงทองเท่ียวหลักสามารถ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวในจุดนี้ไดผานการทํากิจกรรมตางๆ และมีสื่อสังคมออนไลน

เปนเครื่องมือในการสื่อสารออกไปใหสังคมภายนอกไดรับรูวาตนเองเปนอยางไร จึงกลายเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 

 

5.2 ปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 

 

 ในสวนนี้ไดทําการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป โดยใช

แนวคิดวัฒนธรรมเชิงวัตถุในมุมมองของ Danial Miller ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งท่ี

มนุษยสรางข้ึน  เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจอัตลักษณของปจเจกและสังคมผานปฏิสัมพันธรูปแบบ ผาน

กิจกรรม  5 รูปแบบ ประกอบดวย การเท่ียวชมอาคารสถานท่ี การแสดง รวมถึงการเลนเครื่องเลน

ในธีมพารค (ชม) การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชิม) การซ้ือของ (ช็อป) การถายภาพ (แชะ) 

และการโพสตลงในสื่อสังคมออนไลน (แชร) ของนักทองเท่ียว 

 ขอมูลสวนบุคคลจากนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง ดานเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได 

และท่ีอยูอาศัย ทําใหเห็นแนวโนมของกลุมนักทองเท่ียวท่ีนิยมมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธีมพารคท่ี

จําลองรูปแบบจากเมืองในยุโรปวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนผูหญิง กลุมอายุท่ีไปเท่ียวกันมากท่ีสุดคือ 

ระหวาง 21-30 ป นักทองเท่ียวสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สวนใหญมีรายไดประมาณ 20,001-30,000 บาทตอเดือน และสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยอยู ใน

กรุงเทพมหานคร  

 สําหรับขอมูลท่ีไดจากการศึกษารูปแบบการเดินทางของนักทองเท่ียวชาวไทย สรุปไดวา 

นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคมีวัตถุประสงคในการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย สวนใหญมาเพ่ือแสวงหาก

ประสบการณท่ีแปลกใหม แตกตางจากท่ีพบเจอในชีวิตประจําวัน โดยสื่อสังคมออนไลนเปนชองทาง

สื่อสารใหนักทองเท่ียวไดรูจักธีมพารคมากท่ีสุด  นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว  

นิยมเดินทางเปนหมูคณะตั้งแต 3 คนข้ึนไป และกลุมท่ีเดินทางมาดวยกันสวนใหญจะเปนเพ่ือน 

นักทองเท่ียวสวนใหญใชเงินไมเกิน 1,000 บาทในการจับจายซ้ือของในธีมพารค และสวนใหญมีเวลา

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีในครั้งนี้ 2 วัน  

 ขอมูลในสวนของกิจกรรมการ “ชม” ทําใหเขาใจวา  จุดเดนของแหลงทองเท่ียวธีม

พารคแนวยุโรปท้ัง 5 แหง คือ สถาปตยกรรมและภูมิทัศนโดยรอบท่ีสวยงาม ในบรรยากาศความเปน

ตางประเทศ โดยแตละแหงไดเลือกนําเอาสถาปตยกรรมและภูมิทัศนจากเมืองท่ีมีชื่อเสียงของโลก 

อยางเชน อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ มาเปนแกนหลักในการสื่อความหมายถึงความเปน “ตางประเทศ”  

ท่ีสวยงาม มีความแปลกตา แตกตางจากอาคารท่ัวไปของไทย และกลายเปนแมเหล็กท่ีดึงดูดให
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นักทองเท่ียวมา “ชม” หรือ “จองมอง” กันอยางตอเนื่อง ซ่ึงขอมูลท่ีไดบงบอกวา นักทองเท่ียวมีความ

เขาใจถึงความเปนตางประเทศของสถานท่ีไดเปนอยางดี  แตอยางไรก็ตาม การใหความหมายตอ

สถานท่ีผานการจองมองของนักทองเท่ียวไมไดเหมือนกันทุกคน เพราะการจองมองของคนแตละคนถูก

กําหนดไวดวยกรอบความคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมมา  

 ผลการศึกษาการ “ชิม” จากธีมพารคแนวยุโรปท้ัง 5 แหง พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญ

ท่ี   ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตรินี่ และมิโมซา มีการเลือก “ชิม” อาหารท่ีไมไดมีความสัมพันธสอดคลอง

กับธีมหลักของสถานท่ีท่ีตั้ง มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ี “ชิม”ไดสอดคลองกับธีมหลัก แตกตางจากกลุม

นักทองเท่ียวสวนใหญของซีเนอรี่ วินเทจ ฟารม ท่ีได “ชิม” อาหารท่ีมีความสอดคลองกับธีมหลักของ

สถานท่ี  นําไปสูผลสรุปท่ีวา นักทองเท่ียวสวนใหญไมได “ยึดโยงหรือผูกติด” ความหมายของความ

เปนตางประเทศของสถานท่ีไวกับการชิมอาหาร  เนื่องจากนักทองเท่ียวไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือมา

รับประทานอาหารในธีมพารคเปนสําคัญ แตการรับประทานอาหารเปนเพียงกิจกรรมเสริม

ประสบการณการทองเท่ียวเทานั้น อีกท้ังธีมพารคเองก็ไมไดกําหนดธีมของรานอาหารท่ีชัดเจน เพราะ

ตองการใหบริการตอนักทองเท่ียวใหครอบคลุมทุกกลุมมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม ในกรณีของซีเนอรี่การ 

“ชิม” ถูกใหความหมายวามีความสําคัญตอประสบการณการทองเท่ียว ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับผูประกอบการ

ท่ีจะใหความสําคัญตอการจัดการองคประกอบตางๆ ในธีมพารคมากนอยเพียงใด 

 ผลการศึกษารูปแบบการ “ช็อป” ของนักทองเท่ียวจากธีมพารคท้ัง 5 แหง พบวา 

นักทองเท่ียวท่ี ปาลิโอ เวเนเซีย ซานโตรินี่ และมิโมซา สวนใหญ นิยม “ช็อป” สินคาประเภทเสื้อผา 

ซ่ึงไมสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ี  เนื่องจากสินคาท่ีวางขายนั้นมีความหลากหลาย และมีราคาท่ี

จูงใจใหซ้ือ มีสวนนอยเทานั้นท่ี “ช็อป” สินคาท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีเพ่ือเปนของฝากใหเก็บไวเปนท่ี

ระลึก นําไปสูผลสรุปคลายกับกรณีของการ “ชิม”กลาวคือ นักทองเท่ียวสวนใหญไมได “ยึดโยงหรือผูก

ติด” ความหมายของความเปนตางประเทศของสถานท่ีไวกับการ “ช็อป” เนื่องจากนักทองเท่ียวไมไดมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือมาซ้ือของในธีมพารคเปนสําคัญ แตการซ้ือของเปนเพียงกิจกรรมเสริม

ประสบการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวประเภทนี้เทานั้น แตสําหรับซีเนอรี่ นักทองเท่ียวสวน

ใหญไดซ้ือสินคาท่ีเปนผลผลิตจากฟารมแกะ ท้ังนี้เพราะผลิตภัณฑมีความนาสนใจ มีเอกลักษณโดดเดน

ในเรื่องการเปนงานแบบผลิตเองหรือ homemade และฟารมเปนผูดูแลจัดการรานคาทุกรานเอง

ท้ังหมด  

 การ “แชะ” หรือการถายภาพเปนกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนิยม จากผลการศึกษาจาก

รูปแบบการ “แชะ” ของนักทองเท่ียวพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหง สวนใหญมีการ

รับรูและเขาใจท่ีสอดคลองกับธีมหลักของสถานท่ีวาตองการจะสื่อถึงความเปนเมืองนอก เห็นไดจาก

การท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญมักจะเลือกถายภาพในมุมท่ีสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของ

สถานท่ี 
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 สวนขอมูลท่ีไดจากการ “แชร” ขอมูลลงในสื่อสังคมออนไลนของนักทองเท่ียว

เก่ียวกับธีมพารคนั้น เปนอีกตัวบงชี้ท่ีบอกใหรูวานักทองเท่ียวมีความเขาใจและเชื่อมโยงความหมายท่ีมี

ตอธีมพารคสอดคลองกับธีมหลักหรือความเปนตางประเทศ เนื่องจากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียว

สวนใหญจะเลือกแชรภาพท่ีถายลงในสื่อสังคมออนไลนโดยเนนภาพท่ีสื่อถึงเอกลักษณอันโดดเดนของ

สถานท่ีนั้นๆ นอกจากนี้พบวา การ “แชร” ภาพกิจกรรมท่ีทํารวมกันขณะทองเท่ียวของกลุมเพ่ือน

รวมถึงครอบครัวลงในสื่อสังคมออนไลนถือเปนพ้ืนท่ีท่ีชวยใหความสัมพันธระหวางกลุมแนบเนนข้ึน

เนื่องจากการมีประสบการณรวมกันแลวถายทอดออกมาใหสังคมไดรับรู 

 

5.3 รสนิยมของนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีธีมพารค 

 

 จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวธีมพารคแนวยุโรป มีความโนมเอียง

ทางอุปนิสัยท่ีใกลเคียงกัน โดยเฉพาะในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการใชชีวิตและ

การใชเวลาวาง กลาวคือ มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี รายไดปานกลางจนถึง

คอนขางสูง หนาท่ีการงานสวนใหญอยูในระดับปฏิบัติการ มีทรัพยสินในการครอบครองในระดับ

ใกลเคียงกัน และมีรูปแบบการใชเวลาวางท่ีคลายกันมาก คือ นิยมใชสื่อสังคมออนไลนเม่ือมีเวลาวาง 

เลนเกมในมือถือ ใชชีวิตสวนใหญอยูในหางสรรพสินคา ชอบไปเท่ียวตางจังหวัด และสถานท่ีทองเท่ียว

ท่ีนาสนใจ และกําลังไดรับความนิยม  

 ผลจากการศึกษาทําใหสรุปไดวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวธีมพารคท้ัง 5 แหง สวนใหญมี

รสนิยมใกลเคียงกัน ไมวาจะเปนรสนิยมการทองเท่ียว และรสนิยมการแตงกายในขณะทําการ

ทองเท่ียว  

สําหรับรสนิยมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมนี้คือ การไปเท่ียวเมืองนอกแบบใกลๆ  

พบวา นักทองเท่ียวกลุมนี้จะเลือกเท่ียวตามความสามารถในการจาย โดยจะไปแคประเทศเพ่ือนบาน 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออก และประเทศเอเชียใต โดยสวน

หนึ่งไปเท่ียวกับบริษัททัวร และอีกสวนหนึ่งเลือกท่ีจะเท่ียวเองเพ่ือประหยัดงบประมาณและเวลาวางท่ี

มีอยูอยางจํากัด  

 รสนิยมการทองเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งของนักทองเท่ียวกลุมนี้ คือการไปเท่ียวในสถานท่ีท่ี

สรางจําลองจากสถานท่ีจริง หรือท่ีนิยมกลาวถึงกันในวลีท่ีวา “เท่ียวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก”  

เห็นไดจากการปรากฏข้ึนของแหลงทองเท่ียวท่ีจําลองเมืองจากประเทศในยุโรป ท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ี

นิยมของคนไทยจํานวนไมนอย เชน อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด อังกฤษ  เปนตัวบงชี้ท่ีชัดเจนท่ี

แสดงใหเห็นความพยายามท่ีจะตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวกลุมนี้ ท่ีมีขอจํากัดทาง

เศรษฐกิจและเวลา 
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 รสนิยมการแตงกายของนักทองเท่ียวกลุมนี้มีความคลายคลึงกันท้ังผูชายและผูหญิง โดย

จะเนนแฟชั่นสมัยนิยม  ใชเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับท่ีมีแบรนด มีอุปกรณถายภาพท่ีทันสมัย อาจ

กลาวไดวา แหลงทองเท่ียวธีมพารคแนวยุโรปสามารถตอบสนองรสนิยมการแตงไดเปนอยางดี 

เนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวกลุมนี้มองวา มีความแปลกตา นาสนใจ เหมาะกับการถายรูปดวย

กลองและสมารทโฟนท่ีทันสมัย บางแหงเปนแหลงเสื้อผาแบรนดราคาไมแพง ธีมพารคจึงเปนจุดหมาย

ปลายทางท่ีนักทองเท่ียวกลุมนี้นิยมไปเท่ียวกัน 

 

5.4 ขอเสนอแนะในงานวิจัยในอนาคต 

 

 5.4.1 เนื่องจากปจจุบัน แหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมีความแตกตางและ

หลายมากข้ึน นาจะมีการนําแนวคิดวัฒนธรรมทางวัตถุมาใชเปนเครื่องมือในการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางนักทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงนาจะทําใหคนพบความรูใหมๆ ท่ีนาสนใจ 

 5.4.2 อาจจะมีการนําปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางนักทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียวธีม

พารคแนวยุโรปไปสรางโมเดลทางการทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดประโยชนในเชิงรูปธรรม องคกรท่ีเก่ียวของ

กับการทองเท่ียวสามารถนําองคความรูท่ีไดไปใชเปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเท่ียวโดยเฉพาะ

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ ท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสมัยปจจุบัน

ได  
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แบบสัมภาษณ 

เร่ือง เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก: ปฏิสัมพันธของนักทองเที่ยวชาวไทย 

กับธีมพารคแนวยุโรป 

 

คําช้ีแจง 

 

 แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาสหวิทยาการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวชาวไทยกับ

แหลงทองเท่ียวประเภทธีมพารคแนวยุโรป  โดยขอมูลท่ีไดรับจากแบบสัมภาษณชุดนี้ จะใชเพ่ือ

การศึกษาคนควาเทานั้น คําตอบท่ีทานตอบจะถือเปนความลับ ผูวิจัยจะนําเสนอผลในภาพรวมเทานั้น 

จึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสัมภาษณปลายเปดตามความเปนจริงใหมากท่ีสุด ซ่ึง

แบบสัมภาษณแบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการทองเท่ียว 

 สวนท่ี 3 ปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 

 สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใชชีวิต  
 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 

 1.1 เพศ 

 1.2 อาย ุ

 1.3 อาชีพ 

 1.4 การศึกษา 

 1.5 รายไดตอเดือน 

 1.6 ท่ีอยูอาศัย 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการทองเท่ียว 

 

 2.1 วัตถุประสงคของการมาทองเท่ียวธีมพารค 

 2.2 สื่อท่ีทําใหรูจักธีมพารค 

 2.3 พาหนะท่ีใชในการเดินทางมาทองเท่ียว 

 2.4 จํานวนผูรวมเดินทาง 
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 2.5 ลักษณะความสัมพันธของกลุมท่ีรวมเดินทาง 

 2.6 คาใชจายตอคนท่ีใชในการทองเท่ียว 

 2.7 จํานวนวันท่ีใชในการทองเท่ียวครั้งนี้ 
 

สวนท่ี 3 ปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียวกับธีมพารคแนวยุโรป 

 

 3.1 ชอบชมอะไรมากท่ีสุด 

 3.2 ชอบรับประทานอะไรมากท่ีสุด 

 3.3 เลือกซ้ืออะไรมากท่ีสุด 

 3.4 ชอบถายรูปอะไรมากท่ีสุด 

 3.5 แชรรปูอะไรลงในสื่อสังคมออนไลน  

 

สวนท่ี 4 รูปแบบการใชชีวิตของกลุมตัวอยางจํานวน 15 กลุม 

 

 4.1 สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนอยางไร 

 4.2 ลักษณะของท่ีอยูอาศัย 

 4.3 สําเร็จการศึกษาระดับใด ในสถาบันใด 

 4.4 ทํางานอะไร และมีตําแหนงหนาท่ีอะไร ไดรับเงินเดือนเทาใด 

 4.5 ใชรถยนตสวนบุคคลยี่หออะไร 

 4.6 ชอบแตงกายแบบใด  

 4.7 เวลาวางชอบทําอะไร/มีงานอดิเรกอะไร 

 4.8 ชอบทองเท่ียวแบบไหน และทํากิจกรรมอะไรเม่ือไปทองเท่ียว 

 4.9 เคยไปเท่ียวตางประเทศหรือไม  
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 ปการศึกษา 2546: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปการศึกษา 2556: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการ 

 ทองเท่ียว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2546-2550 อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ 

 ทองเท่ียว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

   

 

 


	บทคัดย่อ

