
สำนักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Publishing House

www.nupress.grad.nu.ac.th

ºØ³ÂÊÄÉ®� Íà¹¡ÊØ¢

áÅÐ

ตัว
อย
่าง



ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาต ิ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data 
 
บุณยสฤษฎ  อเนกสุข. 

ยล เยี่ยม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม.— พิษณุโลก: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.  
302 หนา.  

 1. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม.  2. ไทย--ภูมิประเทศและการทองเท่ียว.   I. ชื่อเรื่อง. 
915.93 
ISBN 978-616-7902-13-5  
สพน. 003  
 
ยล เย่ียม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
บุณยสฤษฎ  อเนกสุข 

 
 
 

 

สงวนลิขสิทธ์ิโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิมพครั้งท่ี 1  มีนาคม พ.ศ. 2558 จํานวนพิมพ  500  เลม  ราคา 320 บาท 
 
การผลิตและการลอกเลียนหนังสือเลมนี้ไมวารูปแบบใดท้ังสิ้น 
ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
ผูจัดพิมพ  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มีวางจําหนายที่  1.  ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตต์ิ ชั้น 14 ซอยจุฬาลงกรณ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
สาขา  ศาลาพระเก้ียว กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-7000-3 

สยามสแควร กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-216131–2 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ีโทร. 0-3839-4855-9 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก โทร. 037-393-023, 037-393-036 
จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ  โทร. 0-2160-5301 
รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุร ี โทร. 0-2950-5408-9 
มหาวิทยาลัยพะเยา  โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 
ยอยคณะครุศาสตรจุฬาฯ  โทร. 0-2218-3979 

2. เสียงทิพยบุคเซ็นเตอร 108/3-5 ถนนเอกาทศรฐ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทร. 0-5525-8862 
สาขา  มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนาหอใน อาคารขวัญเมือง) จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-1616 

ICT (หนาโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก โทร. 084-814-7800 
3. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน   
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113 
4. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอเนกประสงค ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 
สาขา ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม  (โดยความรวมมือกับศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) จังหวัดเชียงใหม  

โทร. 0-5394-4990-1  
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (โดยความรวมมือกับศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
จังหวัดสงขลา โทร. 0-7428-2980, 0-74282981  

5. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000  
โทร. 0-4320-2842 
6. รานหนังสือเคล็ดไทย 117-119 ถนนเฟองนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2225 -9536 

กองบรรณาธิการ  กองบรรณาธิการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ออกแบบปก  สรญา แสงเย็นพันธ  image by Freepik.com 

พิมพที ่ รัตนสุวรรณการพิมพ 3  30-31 ถนนพญาลิไท อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทร. 0-5525-8101 

ตัว
อย
่าง



ก 
 

คํานํา 
 

หนังสือ “ยล เยี่ยม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม”  
ฉบับน้ีเปนการรวบรวมแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงไมพบบอยนัก 
ที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะถูกถายทอดอยางเปนเรื่องราวในประเทศไทย เน่ืองดวยในสังคมไทย
สวนใหญมักจะมีความเขาใจวาการทองเที่ยวไมวาจะเปนเชิงนิเวศ (Ecotourism) หรือเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) มีความคลายคลึงกันในแงความหมาย กิจกรรม การเรียนรู และการตลาด 
การทองเที่ยวแทบทั้งส้ิน เห็นไดจากขอเสนอถึงกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ  
ที่ควบคูไปกับการอนุรักษวัฒนธรรม แมแตการคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 
ก็ถูกอธิบายควบคูกันระหวางการคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมในทองถิ่น จนบางครั้ง 
ความแตกตางระหวางการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงอยูเพียงเปาหมาย 
ของการนําเสนอเรื่องราวเสียมากกวาจะใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปในลักษณะใด 

ขณะเดียวกันแนวคิดและทฤษฎีทางการทองเที่ยวในสังคมไทยสวนใหญมักนิยมนําเสนอ
เครื่องมือในการจัดการการทองเที่ยวหรือมิเชนน้ันก็มักจะกลาวถึงการทองเที่ยวในมิติอ่ืนๆ แทน  
เพื่อหลีกเล่ียงความคลุมเครือที่เกิดขึ้นเชน การทองเที่ยวกับการพัฒนา การวางแผนการทองเที่ยว         
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน การอบรมมัคคุเทศก ฯลฯ หรือแมแตการพูดถึงกิจกรรมการทองเท่ียว เชน 
การจัดโฮมสเตย หรือการทองเที่ยวเชิงศาสนา ฯลฯ  เพียงเพราะการทองเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศ  
(อันที่จริงมีการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ ดวยไมวาจะเปนการทองเที่ยวแบบผจญภัย การทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษ การถีบจักรยานเสือภูเขา ฯลฯ) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใกลชิดกันจนเกือบแยก
ไมออกน่ันเอง 

ที่จริงแลวอาจไมผิดนักหากนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปในชุมชน นักทองเที่ยวไมสามารถเลือก
ไดวาจะชมอะไรระหวางปาชุมชนหรือวิถีชีวิตของชุมชน เพราะก็เปนการผสมปนเปกันระหวาง        
การเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตหากพิจารณาอีกโสดหน่ึง 
ก็จะพบวาการทองเที่ยวในปาชุมชน (Community Forest หรือ Social Forestry) เองก็ไมไดจํากัด
จําเพาะการเที่ยวชมตนไม สัตวปา หรือการปนหนาผาขึ้นเขา ฯลฯ เทาน้ัน แตการทองเที่ยว 
ในปาชุมชนยังหมายรวมถึงการชมวิถีชีวิตของคน  (ในชุมชน) กับปาอีกดวย เชน การหาสมุนไพรในปา 
การเก็บพืชพันธุในปามาประกอบอาหาร การนับถือผีอารักขท่ีดูแลปาในนามผีปูตา ฯลฯ โดยนัยน้ี
การทองเที่ยวจึงมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมเปนประเด็นหลักดวยเชนกัน 

ดวยเหตุน้ีการทําความเขาใจ “การทองเที่ยว” ท่ีสัมพันธกับทุนทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี ฯลฯ อันสถิตอยูในฐานะการเปนบริบททางวัฒนธรรมจึงมีความนาสนใจ
อยางยิง่ 

อยางไรก็ดแีมแตการกลาวถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเองก็ตาม ขอที่นาแปลกใจสําหรับ
สังคมไทยก็คือความพยายามอธิบายความหมายของการทองเท่ียวเ ชิง วัฒนธรรม  ซ่ึ งยั ง มี 
ความคลุมเครืออยูไมนอย บางก็วาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจํากัดเฉพาะการทองเที่ยวในงาน
เทศกาลและประเพณีเทาน้ัน ในขณะที่บางความหมายขยายไปจนถึงการเท่ียวชมพิพิธภัณฑแหลง
โบราณสถาน และวัดวาอาราม หรือบางแหงอธิบายวาเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมีความแตกตาง

ก“ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
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จากการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ เปนตน ทั้งที่ในความเปนจริงส่ิงเหลาน้ีลวนมาจากทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรมอันเปนตนทุนของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแทบทั้งส้ิน มิพักท่ีจะกลาวถึงประเภท
ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนความเก่ียวพันระหวางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และบริบทหรือประเด็นรวมสมัยที่ทาทายใหวงวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรูกันในปจจุบันกลับกลายเปน
การนําเสนอแยกจําเพาะศาสตรในสาขาที่นักวิชาการมีความเช่ียวชาญ เชน ศาสตรทางบริหารธุรกิจ  
ศาสตรทางมานุษยวิทยา ศาสตรทางพัฒนาสังคม ฯลฯ มากกวาจะมีการเรียบเรียงใหเห็นภาพรวม 
ที่สอดคลองกับในลักษณะของการเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

นอกจากน้ี การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลับถูกจัดกลุมใหเปนเพียงรูปแบบการทองเที่ยวหน่ึง
ในหลายรูปแบบโดยมีวิธีการจัดการเพียงหน่ึงเดียว การกลาวถึงหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ 
(Stakeholder) แมวาจะมีลักษณะคลายคลึงกับการทองเที่ยวในรูปแบบอ่ืน เห็นไดจากการแบง 
เปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และคนในชุมชน แตในการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจะมีหนวยงานเฉพาะที่เขามามีสวนเก่ียวของ เห็นไดจากในภาครัฐของประเทศไทย 
มิไดมีหนวยงานที่รับผิดชอบเพียงลําพังมากกวากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาหรือการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทยเทาน้ัน แตยังมีหนวยงานตางๆ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรมหรือแมแตกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ก็มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชนกัน ขณะที่องคกรพัฒนาเอกชน 
ก็มีความแตกตางจากองคกรที่ใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอม หรือแมแตวิธีการนําเสนอของชุมชน
เจาของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็มีความแตกตางจากการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืนอยูมิใชนอย 
อันสะทอนใหเห็นวาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็มีวิธีการจัดการที่แตกตางจากการทองเที่ยว 
ในรูปแบบอ่ืนดวย 

หนังสือ“ยล เยี่ยม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม”  
จึงเปนหนังสือที่ผูเขียนพัฒนามาจากประสบการณที่เคยสัมผัสและพยายามเรียนรูการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมาตลอดระยะเวลา 20 ป พรอมทั้งนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอยางมีเอกภาพมากขึ้น โดย “ยล” ในที่น้ีจะหมายถึงการพินิจพิเคราะหปรากฏการณ 
รวมสมัยในวงวิชาการที่กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เยี่ยม” จะเปนการที่องคกรระหวาง
ประเทศและหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการเยี่ยมชมวัฒนธรรมในแหลง
ทองเที่ยวแตละแหงอยางไร ขณะที่ “เยือน” เปนการนําเสนอบทบาทของหนวยงานภาคเอกชน 
ตอการเยือนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ “เหยา” จะหมายถึงคนในชุมชนผูซ่ึงเปนเจาของ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเปนเจาของบานที่ถูกทองเที่ยวมากที่สุด ทั้งน้ีโครงสรางของหนังสือ
เลมน้ีจึงประกอบไปดวย 

บทที่ 1 เปนการอธิบายที่มาและความหมายของการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฐานะเปนการทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass 
Tourism) ซ่ึงใชตนทุนทางประวัติศาสตร  สังคม วัฒนธรรม และประเพณี เพื่อตอบสนอง 
ความตองการของนักทองเที่ยวในรูปแบบที่แตกตางกัน พรอมกับระบุตัวอยางการศึกษาวัฒนธรรม 
ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อทําความเขาใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางลุมลึก 

บทที่ 2 นําเสนอประเด็นรวมสมัยในการศึกษาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก ทุนทาง
วัฒนธรรม สินคาทางวัฒนธรรม การสรางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนการทองเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรมกับแนวคิดเชิงสรางสรรคในมิติทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ซ่ึงกําลังอยูในกระแสนิยม 
พรอมกับการทําความรูจักและเขาใจความหมายและประเภทนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

บทที่ 3 กลาวถึงนโยบายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ถูกกําหนดโดยหนวยงานภาครัฐ  
และหนวยงานนานาชาติที่รัฐบาลในแตละประเทศรับรองวามีบทบาทสําคัญดานการกําหนดแนว
ทางการทองเที่ยวของโลก 

บทที่  4 เปนการแนะนําวิธีการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดบริการ             
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพพรอมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนและการจัดการ        
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทําความเขาใจตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการส่ือความหมาย 
ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการพัฒนาของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมตลอดจนนําเสนอนวัตกรรม 
ในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต 

บทที่ 5 กลาวถึงชุมชนเจาของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในฐานะเจาของบาน (Hosts)  
ใหนักทองเที่ยวมาเยือน โดยคนในชุมชนจึงอยูในฐานะผูถูกกระทําจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ทั้งในดานนโยบาย เศรษฐกิจ หรือแมแตการใชชีวิตประจําวัน พรอมทั้งนําเสนอผลกระทบ 
อันเน่ืองมาจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีตอชุมชน รวมถึงทางออกของคนในชุมชนตอการจัด 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนการสรางพลังอํานาจใหแกคนในชุมชน 

บทที่  6 เปนการสรุปเน้ือหาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนับตั้งแตบทที่  1 พรอมทั้ ง 
การชี้ใหเห็นผลกระทบทางบวกและทางลบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในระดับมหภาค 
และระดับจุลภาคควบคูกับการเสนอแนวทางปองกันและแกไขผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น พรอมทั้ง
อภิปรายเก่ียวกับทิศทางของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยในอนาคต 

ผูเขียนขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน  ปญญาวุธตระกูล หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตรและผูอํานวยการ 
สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน และผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม ประธานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีสวนสําคัญโดยเฉพาะการมอบโอกาสใหผูเขียนไดทําในส่ิงท่ีตนเองรักตลอด
ระยะเวลา 1 ปที่ผานมากับทั้งขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่ไดตรวจแกใหหนังสือเลมน้ีมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ที่ ลืมมิได คือ คุณศรัญญา  ละมอมสายและคุณนภารัตน กวีนัฏธยานนท  
นิสิตปริญญาโทและเอกสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาซ่ึงชวยตรวจทานตนฉบับใหอานงาย
มากขึ้น ตลอดจนขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือและสอบถาม
ความกาวหนาในการเขียนหนังสือเปนระยะ 

คุณคาของหนังสือเลมน้ีผูเขียนขออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ผูทรงเปนตนแบบของความพยายามอยางยิ่งที่จะทําใหสังคมไทยเปนไทจากอวิชชา 
 
      บุณยสฤษฎ  อเนกสุข 
     ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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บทที่ 1 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: อะไร และทําไม? 

 
“The traveler sees what he sees; the tourist sees what he has come to see.” 

Gilbert Keith Chesterton (1920s อางอิงใน Potts, 2003, p. 157) 
 

ในบทที่ 1 เปนการอธิบายที่มาและความหมายของการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฐานะเปนการทองเที่ยว 
แบบมวลชน (Mass Tourism) ซ่ึงเปนการใชทุนทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม และประเพณี 
เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในรูปแบบที่แตกตางกัน พรอมกับระบุตัวอยางการศึกษา
วัฒนธรรมในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใหเขาใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางลุมลึกมากขึ้น 
 
มนุษยกับวัฒนธรรมการทองเที่ยว 

ทําไมมนุษยจึงตองทองเที่ยว? และการทองเที่ยวสําคัญกับชีวิตมนุษยอยางไร? เปนคําถาม 
ที่นักเรียนการทองเที่ยวพยายามหาคําอธิบายมาโดยตลอด 

กอนศตวรรษที่ 18 การทองเที่ยวมีความเก่ียวพันกับความตองการพักผอนหยอนใจ (Leisure) 
การหาประสบการณ (Experience) และการตากอากาศ (Vacation) อยางยิ่ง โดยเปนท่ีรูจักกันวา แกรนดทัวร 
(Grand Tour) ซ่ึงแมวาสวนหน่ึงจะหมายถึงการทองเที่ยวของชนชั้นสูง (Aristocrats) ที่แสดงถึงความม่ังคั่ง
และความมีอํานาจในชนชั้นของตนดวยการสงลูกหลานใหเดินทางไปศึกษาภายในทวีปยุโรป เพื่อนําความรู 
มาปกครองประเทศตลอดจนสรางความสัมพันธทางการเมืองระหวางรัฐ แตอีกนัยหน่ึงยังเปน 
การเรียนรูวัฒนธรรม ทั้งการไปชมภาพจิตรกรรม ชมอนุสาวรีย และยังหมายถึงการตากอากาศ 
เพื่อสัมผัสภูมิอากาศและชมภูมิประเทศที่แตกตางกันของแตละรัฐอีกดวย (Inskeep, 1991, p. 6) 
โดยนัยน้ีแกรนดทัวรจึงนับเปนการผสมผสานระหวางการศึกษาและหาประสบการณใหมๆ ควบคูไปกับ
การผอนคลายจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมเดิมสูการคนพบส่ิงแปลกใหมทางสังคมและวัฒนธรรมน่ันเอง 

ความตองการพักผอนหยอนใจการแสวงหาประสบการณที่แปลกใหมและและการตากอากาศ 
แพรขยายมากขึ้นในโลกสมัยใหม (Modern World) ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหราช
อาณาจักร ยุโรป และสหรัฐอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 18 เปนตนมา1 ซ่ึงพบวาความตองการพักผอนหยอนใจ
และการแสวงหาประสบการณมิไดจํากัดกลุมแตเพียงชนชั้นสูงเทาน้ัน แตยังขยายถึงฐานของชนชั้นกลาง 
และชนชั้นแรงงาน อันเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่นําไปสูการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางสังคม จากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาโดยใชแรงงาน 
และเครื่องจักรอีกดวย 

                                                             
1การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เกิดขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 นับเปนการเปล่ียนผาน

ทางโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมในยุโรปจากการใชเคร่ืองจักรไอน้ําในโรงงานทอผา  และการตั้งโรงงานถลุงเหล็ก 
(Ayres, 1989, pp. 19-20) สงผลใหชนชั้นสูงปรับเปล่ียนเปนชนชั้นนายทุนในฐานะเจาของเคร่ืองจักร ควบคูไปกับ 
การเกิดชนชั้นแรงงานจากการรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้การเกิดขึ้นของรถจักรไอน้ํายังทําให  
การคมนาคมเปล่ียนรูปแบบไปสูการขนสงคนไดจํานวนมากขึ้นและเดินทางไกลในระยะเวลารวดเร็วอีกดวย 
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การผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมและการเกิดขึ้นของชนชั้นแรงงานในการผลิตที่เพิ่ม
จํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกฎหมายการจายเงินชดเชยในการทํางานวันหยุด (Holiday 
with Pay Act) ในป ค.ศ. 19382 ซ่ึงทําใหชนชั้นแรงงานมีรายรับเพิ่มขึ้นและมีวันหยุดแรงงาน  
เม่ือผนวกกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางการคมนาคมขนสงสูการใชรถจักรไอนํ้าซ่ึงสะดวก รวดเร็ว  
และราคาประหยัด จึงนําไปสูความสนใจของชนชั้นแรงงานทีต่องการพักผอนหยอนใจและตากอากาศเพิ่มขึ้น 
กระทั่งมีการสรางที่พัก รานอาหาร ตลอดจนการจัดนําเที่ยวทางรถไฟเปนครั้งแรก โดยโทมัส คุก 
(Thomas Cook)3 เปนตน  

ซ่ึงในเวลาตอมา การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น อาทิ การสรางรถยนต 
ที่พัฒนาจากรถยนตพลังไอนํ้า กระทั่งเครื่องบินพานิชยที่พัฒนามาจากเครื่องบินรบในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ยังนับเปนการอํานวยความสะดวกใหแกชนชั้นแรงงานและชนชั้นกลาง (อันเปนกลุมชนช้ันใหม
ที่เกิดขึ้น) ใหสามารถเดินทางในระยะเวลาอันจํากัดดวยราคาไมสูงมากนัก เน่ืองจากมีการเฉล่ียตาม
จํานวนคนเดินทางที่เพิ่มขึ้นเปนกลุมใหญ (Mass) อันเปนแนวคิดท่ีใกลเคียงกับแนวคิดรวมสมัยของ 
การผลิตสินคาเพื่อตอบสนองคนจํานวนมาก (Mass Production)4 

กลาวไดวาภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความตองการพักผอนหยอนใจและตากอากาศ 
ของผูคนไดปรับเปล่ียนโครงสรางสูการเกิดขึ้นของการทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism)  
อันเน่ืองมาจากความเจริญของระบบเศรษฐกิจ โครงสรางทางสังคม และการคมนาคมขนสง (Sezgin 
and Yolal, 2012, p. 73) น่ันเอง 

อยางไรก็ดีการทองเที่ยวแบบมวลชนที่เกิดขึ้นในชวงหลังคริสตศวรรษท่ี 18 มิไดมีความหมาย
เพียงความตองการเดินทางเพื่อการพักผอนหนอยใจและแสวงหาประสบการณดังเชนแกรนดทัวร
เทาน้ัน หากแตยังแฝงความตองการความเทาเทียมกันระหวางชนช้ันแรงงานกับชนช้ันสูง หรือชนชั้น
นายทุน อีกดวย เอ.เค. ภาเทีย (Bhatia, 2002, pp. 18-30) ไดกลาวถึงแนวคิดในการจัดตั้งองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (the International Labour Organization: ILO) ชวงป ค.ศ. 1936  

                                                             
2กฎหมายการจายเงินชดเชยในการทํางานวันหยุด (Holiday with Pay Act) ในป ค.ศ. 1938 เปนกฎหมาย

ฉบับแรกที่ออกโดยสหราชอาณาจักรเพ่ือจายเงินเพ่ิมในกรณีที่แรงงานตองมาทํางานในวันหยุดหรือไดรับคาจางในกรณี
วันลา สงผลใหชนชั้นแรงงานมีเงินเพียงพอตอการทองเที่ยว ซ่ึงทวีความนิยมเพ่ิมมากขึ้นกระทั่งกลายเปนอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในเวลาตอมา (Bhatia, 2002, p. 18) อยางไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้นับเปนกฎหมายที่พัฒนาไปสูกฎหมาย
แรงงานสัมพันธอีกดวย 

3โทมัส คุก (Thomas Cook: ค.ศ. 1808-1892) เกิดที่สหราชอาณาจักร เปนนักบวชในคริสตศาสนาและได
จาริกไปเผยแพรศาสนาตามหมูบานตางๆ ทั่วประเทศ กระทั่งในป ค.ศ. 1841 คุกไดจัดรายการนําเที่ยวทางรถไฟจาก
เมืองเลสเตอร (Leicester) ไปเมืองลาฟบราห (Loughborough) ซ่ึงเปนหนึ่งใน 3 เมืองของเขต East Midlands ของ 
สหราชอาณาจักร โดยคุกจะเก็บคาบริการคนละ 1 ชิลลิง (shilling) รวมคาตั๋วรถไฟและคาอาหาร ในเวลาตอมาคุกได
ขยายเสนทางไปยังประเทศฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด อียิปต ซูดาน ฯลฯ พรอมเร่ิมจัดบริการรายการทองเที่ยวแบบเหมา
รวมคาที่พักเพ่ิมเติม (Simmons, 1974, pp. 18-29) นอกจากนี้คุกยังถูกกลาวถึงในฐานะผูบุกเบิกรายการนําเที่ยว 
เปนคนแรก 

4การผลิตสินคาเพ่ือตอบสนองผูคนจํานวนมาก (Mass Production) เร่ิมตนขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ดวยแนวคิดการผลิตจํานวนมากจะนํามาซ่ึงทุนที่ลดลง โดยเฉพาะทุนแรงงานที่เปล่ียนจากแรงงานคนมาเปนเคร่ืองจักร 
อีกทั้งสินคายังมีมาตรฐานเดียวกันมากกวาการผลิตโดยฝมือมนุษย (Mass Production, 2013, online) ดังนั้นเมื่อทุน
การผลิตลดลง ราคาจําหนายก็ลดลง และชนชั้นตางๆ มีโอกาสบริโภคสินคาไดกวางขวางมากขึ้น  
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