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บทคัดย่อ
กกกกกกกกการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ” เป็น
การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาความ
ต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview-IDI) แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
และตัวแทนชุมชน จํานวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นด้วยและต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยมองในเรื่องของการกระจายรายได้สู่ชุมชน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน การพัฒนาสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุ การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ การตั้ ง จุ ด บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว และจัดให้มียุวมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์ภายในชุมชน ส่วนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผู้สูงอายุบริเวณตลาดน้ําท่าคา นักท่องเที่ยวสูงอายุสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมกับการ
เลือกซื้อสิน ค้า ที่เป็นผลผลิตภายในท้องถิ่น มีกิจกรรมสร้า งสรรค์ เช่น พายเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง ทํา น้ํา ตาล
มะพร้าว และศึกษาเครื่องใช้อุปกรณ์เกษตรสมัยโบราณ
คําสําคัญ: การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวสูงอายุ

Abstract
กกกกกกกกThe research on “Creative Tourism in Thaka Floating Market for Senior Tourists” is a
qualitative research and aims to achieve the following two objectives. First, it aims to study the
opinions of the community to develop creative tourism for senior tourists. Second, to study the
needs of the community to contribute creative tourism for senior tourists. This research also
aims to study of Tha Kha Floating creative tourism for the seniors. By observation and in-depth
interviews by an informal interview. The key informant are tour operators and community
representatives of 6 people. The result found that the key informant agreed to develop creative
tourism. By looking at the distribution of income to the community, creating a positive image to
the community, development of facilities for senior tourists, adjusts landscape, set the
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information service to tourists and young docents and tour guides are provided within the
community. Model of Creative Tourism in Thaka Floating Market for senior tourists, senior
tourists can travel comfortably, shopping at a local produce. Creative activity such as canal
paddle lifestyle, made the coconut sugar and using ancient farming equipment.
Keywords: tourism, creative tourism, senior tourists

1. บทนํา
กกกกกกกกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมีบทบาทความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก การเติบโตและการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของธุรกิจการท่องเที่ยว ได้สร้าง
โอกาสงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง อันก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ในขณะที่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO,
2009) ได้ประเมินไว้ว่า จํานวนนักท่องเที่ยวที่มุ่งสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจาก 21.1 ล้านคน
ในปี ค.ศ.1990 เป็น 133.3 ล้านคน ในปี ค.ศ.2020 นั้น ในจํานวนของกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ดังกล่าว มีแนวโน้ม
ที่จะแสวงหารูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวมวลชน (Mass Tourism) แบบเดิมที่เน้น
การพักผ่อนหย่อนใจ (Sun-Sea-Sex Tourism) หรือการเยี่ยมชมวัฒนธรรมที่แปลกแตกต่าง (Cultural Tourism)
กกกกกกกกการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์และทิศทางใหม่ของการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความมั่งคั่งของวัฒนธรรมใน
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับความผูกพันของนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน
ส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผ่านประสบการณ์ที่มาจากการเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งรูปแบบและ
ลักษณะของการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา
ศัก ยภาพการสร้ า งสรรค์ ข องตนไปร่ว มกัน ซึ่ง จะก่อ ให้เกิด ความจดจํา -ประทับใจอย่า งลึก ซึ้ ง ในพื้ น ที่ข องการ
ท่องเที่ยว และโดยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี้ จะให้คําตอบใหม่ที่สอดรับกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ที่ไม่เพียงแต่ต้องการ “มองดู” สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตน แต่มีความประสงค์ที่จะ “ลงมือทํา” เพื่อ
เรียนรู้ ทําความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง พร้อมๆ กันกับพัฒนาศักยภาพของ
ตนผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว และเพื่อที่จะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ ภายหลัง
กลับไปดําเนินชีวิตปกติหลังการพักผ่อน นอกไปจากของที่ระลึกที่ซื้อมาจากร้านค้าและภาพถ่ายจํานวนมากในกล้อง
ดิจิตอลตามรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบเดิม(องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2558)
กกกกกกกกกลุ่มตลาดผู้สูงอายุเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากการพัฒนาด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่ทําให้ประชากรมีอัตราการเสียชีวิตลดต่ําลง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ซึ่ง
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการและการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากมีเวลามากกว่านักท่องเที่ยววัย
อื่นๆ และมีความพร้อมทางด้านการเงิน การท่องเที่ยวสําหรับผู้สูงอายุจึงเป็นช่องทางการท่องเที่ยวตลาดใหม่
เนื่องจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีกําลังซื้อในการท่องเที่ยวสูงกว่าตลาดทั่วไป ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็น
ตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพและน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างของสังคมกําลังจะก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ องค์การ
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สหประชาชาติคาดการณ์ว่าจํานวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลกจะเพิ่มจาก 687.9 ล้านคนในปี พ.ศ. 2549
เป็ น 1,968 ล้ า นคนในปี พ.ศ. 2593 ซึ่ ง คนในทวี ป เอเชี ย จะมี จํ า นวนผู้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด (สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข, 2552) สําหรับประเทศไทย สัดส่วนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งมีผลมาจาก
การพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข รวมทั้งการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย
เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปี
พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 9.4 ในปี พ.ศ. 2545 และร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ. 2550 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)
รวมทั้งยังคาดว่าอาจจะเพิ่มเป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2563 (สุขภาวะผู้สูงอายุ, 2546) นอกจากนี้ จากผลการ
สํารวจของสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2547-2550 พบว่าอัตราผู้สูงอายุในไทยเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยปีละประมาณ 200,000 คน (สุขภาวะผู้สูงอายุ, 2546) ผู้สูงอายุบางส่วนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เช่น สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงแม้จะมีอายุมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตและการ
เข้าร่วมกิจกรรม สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และต้องการพัฒนาตนเอง และในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานภาพทางการเงิน
มั่นคงพอมักจะใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และชอบการเดินทางท่องเที่ยว (อัญชลี, 2550
อ้างถึงใน Sasinand, 2550) การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ที่เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ไม่
เร่ ง รี บ เรียบง่ า ย ใกล้ ชิด ธรรมชาติ ปลอดมลพิษ เน้น อาหารสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพ ทํา ความเข้า ใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ร่วมลงมือทํากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีก
ทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
กกกกกกกกตลาดน้ําเป็นปรากฏการณ์ของสังคมไทยภาคกลาง ซึ่งแต่เดิมผู้คนนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ําเพราะลํา
น้ําคือเส้นทางสัญจรที่สําคัญ ตลาดน้ําเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของสายน้ําในวิถีชีวิตของคนไทยที่
ส่วนใหญ่แล้วดําเนินชีวิตหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นเกษตรกร เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตออกมาแล้ว ก็จะนําผลผลิต
เหล่านั้นมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมแก่การติดต่อเดินทางซึ่งก็คือท้องน้ํา ดังนั้นสินค้าที่
วางขายในตลาดน้ําจึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอาหารสด เช่น เนื้อสด ปลา ผัก
ผลไม้ เป็นต้น อาหารแห้งก็เช่น พริก หอม กระเทียม เครื่องเทศ น้ําปลา เกลือ น้ําตาล ขนมแห้ง ยาสูบ ตลอดจน
เครื่องจักรสาน โดยใช้เรือแพเป็นพาหนะนําสินค้าไปส่งยังแหล่งรับซื้อหรือจุดนัดพบ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นตามบริเวณ
ปากคลองหรื อ บริ เ วณจุ ด ตั ด ของคลองซอยต่ า งๆ แต่ ใ นระหว่ า งทางอาจหยุ ด และขายตามรายทางไปด้ ว ย
(marketinyourmind, 2014)
กกกกกกกกสําหรับจังหวัดสมุทรสงคราม สิ่งหนึ่งที่มาคู่กับจังหวัดก็คือแม่น้ําลําคลองน้อยใหญ่ ซึ่งมีอยู่มากมาย ทํา
ให้วิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้าน ผูกพัน กับ แม่น้ําลําคลองเรื่อยมา ทั้งการสัญจรไปมาหาสู่กัน การประกอบ
อาชีพต่าง ๆ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และสิ่งหนึ่งที่ สะท้อนภาพชุมชนริมน้ํา ได้ชัดเจน คือ ตลาดน้ํา ที่มีมา
ตั้งแต่ครั้งอยุธยา ในสมัยนั้นชาวบ้าน จากสมุทรสงครามจะพายเรือนําพืชผัก ผลไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา กะปิ น้ําปลา
กุ้งแห้ง ปลาเค็ม หอม กระเทียม พริกสด พริกแห้ง ล่องเข้าไปขายต่อ เนื่องถึง สมัยธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ ก่อน
ที่ตลาดน้ํา จะค่อยๆ ลดน้อยลงไปราว 60 ปีที่แล้ว เมื่อการสัญจร ทางบกสะดวกขึ้น ภาพความคึกคักจอแจของ
ผู้คนและเรือบรรทุกพืชผล สินค้า แน่นขนัดในลําคลอง เสียงเจรจาซื้อขาย พูดคุย ทักทายกันทั่วท้องน้ํา นับวันจะ
หาดูได้ยากยิ่ง (dooasia, 2015)
3

กกกกกกกกตลาดน้ําท่าคา เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2480 เป็นเวลา 60 กว่าปีมาแล้ว (dooasia, 2015) เดิม
ชาวบ้านเรียกว่า ตลาดนัดท่าคา เป็นตลาดที่เกิดในเวลาช่วงเวลาเช้ามืดโดยใช้ประโยชน์จากน้ําขึ้น – น้ําลง ในวัน
ข้างขึ้น - ข้างแรม จะมีตลาดน้ําทุกวันขึ้นและแรม 2 ค่ํา 7 ค่ํา และ 12 ค่ํา โดยมีประชาชนในพื้นที่และประชาชน
จากจังหวัดใกล้เคียงมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรเป็นจํานวนมาก เป็นสภาพการดํารงชีวิตแบบพื้นบ้าน
ของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีมาแต่ดั้งเดิม เนื่องจากวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวิถีชีวิตแบบ
ชาวสวน และแบบชาวประมง จึงนําสินค้าและผลผลิตจากสวนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกับอาหารทะเล ณ บริเวณ
ตลาดน้ําท่าคา ทํานบท่าคา สร้างเป็นทํานบเล็กๆ กั้นน้ําเค็มจากคลองแม่กลองไม่ให้ไหลเข้าคลองท่าคา สินค้า
บางส่วนจะวางขายกันบนทํานบ บางส่วนจะขายกันในเรือ ตลาดนัดแต่ละครั้งจะมีประชาชนพายเรือมาซื้อขายและ
เปลี่ยนสินค้ากัน
กกกกกกกกผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดที่มีศักยภาพมาก และนับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้พัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีความสนใจในวัฒนธรรมความเป็นอยู่คนไทยในมิติที่มีความลึกมาก
ขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกรวมถึงบริการต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการ
สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่อาศัยเกิดสํานึกรักในเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งเป็นหัวใจหลักส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับ
ผู้สูงอายุ
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่า
คาสําหรับผู้สูงอายุ
กกกกกกกก3. เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กกกกกกกกRichards and Raymond (2000) ได้ร่วมกันกําหนดและให้คํานิยามว่า “การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์” (Creative Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทางในการพัฒนาศักยภาพ การ
สร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว ต่อมาในการประชุม Creative Cities Network ซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.2549
โดยมีจุดประสงค์เพื่อวางแผนเตรียมการประชุม Santa Fe International Conference on Creative Tourism
ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการหารือถึงคํานิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการวางรูปแบบของการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งให้ความสําคัญกับการนําเสนอประสบการณ์และการมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการวางแผนการประชุม
ได้ร่วมกันพัฒนานิยามความหมายให้กับ Creative Tourism ขึ้นใหม่ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การ
ท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่ความผูกพันและประสบการณ์อันแท้จริง ซึ่งได้มาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Wurzburger, 2009) โดยนิยามดังกล่าวนี้ ยังคงยึด
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ตามหลักการสําคัญของนิยามเริ่มแรกของ Greg Richards และ Crispin Raymond ที่เน้นเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่จริงแท้
กกกกกกกกเมื่อประมวลคุณลักษณะต่างๆ โดยรวมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ก็จะ
พบว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติซึ่งประกอบด้วย
กกกกกกกก1. ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน
กกกกกกกก2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
กกกกกกกก3. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ท่องเที่ยว
กกกกกกกก4. ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม
กกกกกกกก5. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน/ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์
กกกกกกกก6. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม
กกกกกกกก7. นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กกกกกกกก8. ความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์,ประสบการณ์จริง
กกกกกกกก9. จดจําประทับใจ, เข้าใจ
กกกกกกกก10. การท่องเที่ยวแบบจําเพาะเจาะจง

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กระบวนทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยว
กกกกกกกกGreg Richard (2010) หนึ่งในผู้ก่อตั้งแนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ชี้ให้เห็นว่า
รูปแบบของการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” (Creative Tourism) แม้จะเป็นส่วน
หนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) แต่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนไปจากการท่องเที่ยวแบบเดิมที่
นานวันเข้าก็ยิ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่ําลง เนื่องจากกลายเป็นการท่องเที่ยวมวลชนที่ใช้เวลาเดินทางไปกับ
การเข้าชมและถ่ายภาพตามสถานที่น่าสนใจและมีความสําคัญในทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นหาด
ทราย มรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน แต่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีความปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ตนเองไปเที่ยว หรือในอัตลักษณ์ของพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ในภาพรวม การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสนใจเลื่อนไปจากเดิมคือ จากวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ไปสู่ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม
กกกกกกกกนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ คยสนใจการเยี่ ย มชมสิ่ ง ก่ อ สร้ า งมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ เช่ น การเยี่ ย มชม
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถาน พักผ่อนตามหาดทรายหรือปีนภูเขา ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจํานวนมาก
หันไปให้ความสนใจกับการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต บรรยากาศ เรื่องเล่า การสร้างสรรค์ และสื่อ
นอกจากนั้นความสนใจเดิมที่นักท่องเที่ยวมักให้ความสําคัญกับคุณค่าของวัฒนธรรมชนชั้นสูง เช่น ปราสาท ราชวัง
หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นให้ความสนใจกับวิถีชีวิตสามัญเพิ่มมากขึ้น เช่น ร้านอาหารพื้นถิ่น ตลาด
บ้านเรือน วิถีชีวิตชุมชนที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้พบและมีส่วนร่วมใน “ชีวิตจริง” ของผู้คนจากเดิมที่เคยเป็นแต่
ผู้ชม ยิ่งไปกว่านั้นนักท่องเที่ยวเรียกร้องที่จะมีกิจกรรมในสถานที่ที่ตนเองท่องเที่ยวในระยะเวลายาวนานขึ้นและ
โดยทิศทางดังกล่าวนี้จึงทําให้ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” (Creative Tourism) สอดคล้องกับทิศทางใหม่ของ
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และขณะเดียวกัน “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่ส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลักษณะทางวัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือน ตามเจตนารมณ์ขององค์การ
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การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ที่ต้องการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งเสริมความหลากหลาย และการสนทนาระหว่างวัฒนธรรม

การเปลี่ยนผ่านจากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กกกกกกกกการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นพัฒนาการอีกลักษณะหนึ่งของการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวทางศิลปหัตถกรรม (Crafts Tourism) หรือการท่องเที่ยวทางมรดกทาง
วัฒนธรรม (Heritage Tourism) แบบเดิมที่นักท่องเที่ยวเป็นเพียงแต่ผู้ชมอยู่ห่างๆ ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึกเท่านั้น
แต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
หรือการท่องเที่ยว (เยี่ยมชม) ศิลปะ (Arts Tourism) แบบเดิม ที่เป็นการท่องเที่ยวแบบตั้งรับ ไปสู่การท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างกระตือรือร้น ด้วยความมุ่งหมายว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ผ่านประสบการณ์จริงจะมีส่วนในการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ของตนเองและสามารถ
นํากลับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือหน้าที่การงานของตนเมื่อกลับไป

รูปลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กกกกกกกกGreg Richard (2010) เสนอรูปแบบพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในสองลักษณะคือ
กกกกกกกก1. ใช้การสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
กกกกกกกก2. ใช้การสร้างสรรค์เป็นฉากหลังของการท่องเที่ยว
กกกกกกกกในรู ป แบบแรกจะเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ยู่ แ ล้ ว ในกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ ใ ห้
นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ แต่ปัจจุบันการนําเอาการสร้างสรรค์มาเป็นฉากหลังของการ
ท่องเที่ยว หรือการสร้าง “บรรยากาศ” ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพื่อทําให้สถานที่
ท่องเที่ยวนั้นมี “เสน่ห์” เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเมืองซานตาเฟ่ เมืองซึ่งได้รับการประกาศ
โดยยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถกรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ อบรมเรื่อง
เกี่ยวกับการปั้น หม้อดินเผา หลักสูตรการทําอาหารพื้นเมือง หรือการทําเครื่องรางพื้นเมือง ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
พื้นเมือง มีความหลากหลายของรูปแบบประสบการณ์ที่จะนําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเข้าร่วม
นับตั้งแต่การซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ในพื้นที่ไปจนถึงการเข้าชม-ชิม หรือเรียนรู้ทักษะบางด้านในพื้นที่ท่องเที่ยว

รูปแบบประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กกกกกกกกรูปแบบของประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีความหลากหลายรูปแบบ เช่น ในกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การปั้นเครื่องสังคโลก ทอผ้า ก็สามารถใช้รูปแบบของกิจกรรมในการจัดการอบรม
กกกกกกกก- การชิม อาหารท้องถิ่น ขนม หรือการทําเหล้าองุ่น/เหล้าพื้นบ้าน ก็สามารถจัดให้นักท่องเที่ยวได้มี
ประสบการณ์ผ่าน การเข้าร่วมการชิมไวน์/เหล้าพื้นบ้าน/ขนม พร้อมกับให้ความรู้ไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติ
กกกกกกกก- การเยี่ยมชม แทนที่จะเป็นการเดินทางเข้าไปชมเฉพาะจุด ก็จัดให้เป็นการเยี่ยมชมตามเส้นทาง เช่น
เส้นทางเที่ยวสวน/เส้นทางชนบททางตอนใต้ของฝรั่งเศส หรือเส้นทางถนนพระร่วง การซื้อของ ก็สามารถปรับ
กิจกรรมดังกล่าวไปสู่รูปแบบประสบการณ์ของการเดินตามแกลเลอรี่หรือการเยี่ยมชมตามห้างสรรพสินค้า
กกกกกกกกCrispin Raymond (2003) หนึ่งในผู้ก่อตั้งแนวความคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเป็นผู้หนึ่งที่
บุกเบิกการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ให้ข้อคิดว่า นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Tourist) ไม่ใช่เป็นบุคคลที่บริโภคการท่องเที่ยวอย่างเซื่องๆ แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่กระตือรือร้นในการเข้าไปมีส่วน
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ร่วมในวัฒนธรรมของประเทศหรือชุมชนที่เข้าไปเยี่ยมเยือน ในขณะที่นักท่องเที่ยววัฒนธรรมสนใจการเยี่ยมชมห้อง
ทํางานหรือโรงงานเซรามิค แต่นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สนใจที่จะเรียนรู้และลงมือปั้นเซรามิคด้วยตนเอง
กกกกกกกกการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จึงเป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวของโลกปัจจุบัน
ที่ มีจุด หมายเพื่อ การสนทนา แลกเปลี่ย น เรีย นรู้ระหว่า งวั ฒ นธรรม และเชื่ อ ว่า จะช่ วยให้ ก ารท่อ งเที่ย ว เป็ น
เครื่องมือของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลายในวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการ เสริมแรง
ให้กับการตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของการ
สร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวเอง เพื่อที่จะนําประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยวไปใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง
อีกด้วย

ความหมายและความสําคัญของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กกกกกกกกการศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวสูงอายุ จําเป็นต้องพิจารณาความหมายของคําว่า “ผู้สูงอายุ” ก่อนเป็น
อันดับแรก เพราะยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าบุคคลที่มีอายุเท่าใดจึงจะจัดว่าเป็นผู้สูงอายุ หากพิจารณาตาม
เกณฑ์ตัดสินของสํานักงานสถิติแห่งชาติผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัย
กลาง (อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) ดังนั้นบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีจึงจัดเป็น
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับคําจํากัดความขององค์การอนามัยโลกแต่จะแตกต่างจากความหมายของคําว่า “ผู้สูงอายุ”
ที่ปรากฏในงานวิจัยที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งนักวิจัยแต่ละคนจะกําหนดเกณฑ์อายุที่แตกต่างกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักวิจัยแต่ละคน เช่น หากต้องการศึกษาเฉพาะผู้เกษียณอายุ ก็มักจะกําหนดเกณฑ์อายุ
ที่ 60 ปี หรือ 65 ปี แต่หากต้องการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุใน
แต่ละช่วงอายุ เช่น ผู้ที่ยังมีงานประจําทํา หรือผู้มีเงินบําเหน็จบํานาญหรือเงินออม นักวิจัยก็มักจะกําหนดเกณฑ์
อายุตั้งแต่ 50-55 ปี แต่นักวิจัยบางคนก็แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น กลุ่มต้น (อายุระหว่าง 50-64 ปี) และกลุ่มปลาย
(อายุ 65 ปีขึ้นไป) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้สงู อายุในแต่ละช่วงอายุในประเด็นที่สนใจศึกษา (Javalgi et
al., 1992)
กกกกกกกกจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอัตราการเกิด
ของทารกสูงมาก (Baby Boom) โดยเฉพาะประเทศทางอเมริกา ยุโรป และเอเชีย กลุ่มทารกที่เกิดหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนนี้ได้กลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่
กกกกกกกกกลุ่ม Baby Boom หรือวัยที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุทําให้การท่องเที่ยว
ต้องตระหนักถึงศักยภาพของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยๆ ดังนี้
กกกกกกกกกลุ่มแรก คือ Young Senior หรือกลุ่มที่เกิดระหว่าง พ.ศ.1946-1960 ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มที่จะ
ใกล้วัยเกษียณ แต่ยังไม่เกษียณอายุทํางาน ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงมีรายได้สูงเนื่องจากมีตําแหน่งหน้าที่การ
งานดี มีความมั่นคง อีกทั้งยังมีสุขภาพแข็งแรง
กกกกกกกกกลุ่มที่สอง คือ Middle Senior หรือกลุ่มที่เกิดระหว่าง พ.ศ.1930-1946 ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะ
เกษียณอายุการทํางานแล้วจึงมีเวลาว่างมาก ดังนั้น รายจ่ายส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้จึงหมดไปกับค่าหมอค่ายาหรือ
ค่าพยาบาล อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังชอบเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่มีความปลอดภัยสูง
กกกกกกกกกลุ่มที่สาม คือ Old Senior หรือกลุ่มที่เกิดก่อน พ.ศ.1930-1946 ซึ่งคนกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่มีอายุมากจึง
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ไม่ค่อยเดินทางท่องเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่มักต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างเป็นพิเศษหรือต้องการอยู่
ใกล้ชิดหมอกับพยาบาล (ในกรณีเจ็บป่วย)
กกกกกกกกการแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุนี้มีความสัมพันธ์กับการเดินทางท่องเที่ยว เช่น จุดมุ่งหมายในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ จากงานวิจัยของ Anderson และ Langmeyer (1982) พบว่า นักท่องเที่ยวในแต่ละช่วง
อายุมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางท่องเที่ยวคล้ายคลึงกัน คือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเยี่ยมญาติหรือคนรู้จัก แต่
นักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีแนวโน้มที่จะเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไม่มีคนพลุกพล่านมากนัก ซึ่งแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ํากว่า 50 ปี นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า
นักท่องเที่ยวที่อายุมากกว่า 50 ปี มักนิยมเดินทางในระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นช่วง
นอกฤดูกาลท่องเที่ยวและนิยมเดินทางด้วยเครื่องบิน จะเห็นได้ว่าการแบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุโดยพิจารณาจากเกณฑ์
ช่วงอายุจะทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
สาเหตุที่ผู้สูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้น กกกกกกกก
กกกกกกกก- กลุ่มทารกที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลายเป็นกลุ่มใหญ่ หรือภาวะประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน
และในอนาคตอันใกล้
กกกกกกกก- ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาทางเทคโนโลยีและทางการแพทย์ที่ใช้ในการ
บําบัดโรคมีความทันสมัยมากขึ้น อัตราการตายลดลง คนมีอายุยืนขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว
กกกกกกกก- ความสงบสุขที่ปราศจากสงครามใหญ่ในประเทศที่เจริญแล้ว สงครามมักเกิดขึ้นในประเทศที่ด้อย
พัฒ นา เผด็จ การ ความแตกต่างด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศาสนา หรือความรุนแรงทางด้านการเมือง ดัง นั้น
โครงสร้างของประชากรกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจึงแตกต่างกับประเทศด้อยพัฒนา

ความเสี่ยง 5 ประการของการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
กกกกกกกกMengyang, S., Furong, C. (2009) ได้อธิบายถึงความเสี่ยง 5 ประการของการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
ดังนี้
กกกกกกกกประการที่ 1 ความเสี่ยงทางด้านอาหาร เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคทางด้าน
อาหารและน้ํามากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่นๆ
กกกกกกกกประการที่ 2 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เนื่องจากผู้สูงอายุมีร่างกายและความจําที่
เสื่อมลง อีกทั้งความสามารถทางสายตาและการได้ยินที่มีประสิทธิภาพต่ําลงจึงเกิดความเสี่ยงต่อการหกล้ม การถูก
ขโมยหรือการฉกชิงวิ่งราว และการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ
กกกกกกกกประการที่ 3 ความเสี่ยงในการเดินทาง เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะประสบความเสี่ยงในการเดินทาง เช่น
การปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่แตกต่าง หรือการเดินทางที่มีทางไกลและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะทําให้เกิด
ความเมื่อยล้าของร่างกายและจิตใจอันจะนําไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ
กกกกกกกกประการที่ 4 ความเสี่ยงในด้านการเลือกซื้อสิน ค้า (Shopping)
โดยมักจะถูก เอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาในด้านสินค้าที่ต่ํากว่ามาตรฐาน อัตราการแลกเปลี่ยนทางด้าน
การเงิน เป็นต้น
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กกกกกกกกประการที่ 5 ความเสี่ยงในด้านความบันเทิงในสถานที่ต่างๆ ตัวอย่างของสถานที่หรือกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ
ไม่ควรเข้าร่วม ได้แก่ การขี่ม้า การปีนเขา หรือการทํากิจกรรมที่ทําให้มีผลกระทบต่อร่างกายและโรคประจําตัว
ต่างๆ ของผู้สูงอายุ

เหตุผลที่ทําให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความสําคัญ
กกกกกกกก1.เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และจัดเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุด
ภายในระยะเวลา 10 ปีนี้
กกกกกกกก2. เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ร่ํารวยที่สุด จึงมักมีฐานะทางการเงินที่ดี และมั่นคง
กกกกกกกก3.
เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ลู กค้า ส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด เพราะ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องการการบริการชนิดพิเศษตลอดเวลา เช่น ห้องน้ําพิเศษหรืออาหารพิเศษ เป็น
ต้น
กกกกกกกก4. เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องการความปลอดภัยมากที่สุดทั้งด้านสุขภาพร่างกาย
และความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ
กกกกกกกก5.เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบท่องเที่ยวคนเดียว จึงมักเดินทางมาเป็นกลุ่มที่ต้องมี
ผู้ดูแล หรือมาแบบเป็นครอบครัว สมาคม เป็นต้น

4. วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยาเป็นเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์
ชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งทําความเข้าใจความหมายประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก (ชาย โพธิสิตา,
2550) ซึ่ ง ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล หลั ก ได้ แ ก่ ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ยว และคนในชุม ชน โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เพื่ อ
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อมูล 2 ลักษณะประกอบด้วย

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
กกกกกกกกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบตลาดน้ําท่าคา
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแทนชุมชน โดยประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการการท่องเที่ยว ความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ ส่วน
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนเน้นประเด็นคําถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน ความคิดเห็น
และความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ และรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
กกกกกกกกจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การ
ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ และเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ วิ เ คราะห์ เ อกสาร
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(Document analysis) หลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5. ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกกกการศึกษา “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ” ผู้วิจัยได้
กําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
กกกกกกกก1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่ในการศึกษาคือ ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
กกกกกกกก2. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแทน
ชุมชนบริเวณตลาดน้ําท่าคา จํานวน 6 คน
กกกกกกกก3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
โดยศึกษา 3 ประเด็นคือ ศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคา
สําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
กกกกกกกกกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ได้วิเคราะห์ในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) ระหว่างการสัมภาษณ์มีการจดบันทึกและขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียง เมื่อ
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงนําข้อมูลมาถอดเทปการสนทนาแบบคําต่อคํา (Verbatim) จากนั้นวิเคราะห์
เปรียบเทียบควบคู่กับบันทึกที่จดไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประมวลผลตามเทคนิคการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis) เมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
พั ฒ นาการท่ องเที่ ยวเชิ ง สร้า งสรรค์ต ลาดน้ํ า ท่ า คาสํ า หรับ ผู้สู ง อายุ และรูป แบบการจัด การการท่อ งเที่ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ท่เี หมาะสมกับนักท่องเที่ยวสูงอายุ

7. ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ
กกกกกกกกผู้ประกอบการท่องเที่ยวและตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นว่าหากสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ได้ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทําให้ตลาดน้ําท่าคาเป็นที่รู้จักมากขึ้น สภาพ
ภูมิทัศน์ต่างๆ ก็จะได้รับการพัฒนาให้สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ภายในชุมชนก็มีรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว เช่น การให้นักท่องเที่ยวได้ภายเรือในคลองด้วยตนเอง หาก
มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ก็จะทําให้
ผู้สูงอายุมาท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลากรใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และทําความเข้าใจความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุ

2. ความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ
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กกกกกกกกจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและตัวแทนชุมชนด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ สรุปความต้องการมีส่วนร่วมได้ 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
กกกก2.1 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
กกกกกกกกสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานมีเพียงพอสําหรับบริการนักท่องเที่ยวทั้งสุขาและที่จอดรถ แต่โถ
สุขภัณฑ์ภายในห้องสุขาเป็นแบบนั่งยองยังไม่เอื้ออํานวยสําหรับให้บริการผู้สูงอายุ ควรปรับปรุงท่าเรือให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและกําหนดจุดจอดเรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้ชัดเจน ทําทางลาดอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้
รถเข็น ปรับทัศนียภาพโดยรอบให้สะอาดสวยงาม มีการกําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ แม่ค้าที่ขายอาหารบนเรือควรมี
หน่วยงานมาดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
กกกก2.2 ด้านการให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว
กกกกกกกกตั้งจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ทําแผ่นพับข้อมูลสถานที่สําคัญโดยรอบไว้บริการ
นักท่องเที่ยว จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและความสําคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน รวมถึงคนในชุมชนก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว เวลานักท่องเที่ยวต้องการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนในชุมชนต้องสามารถให้ข้อมูลเหล่านั้นกับนักท่องเที่ยวได้ด้วยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี
กกกก2.3 ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
กกกกกกกกเนื่องจากตลาดน้ําท่าคาเป็นตลาดน้ําที่มีขนาดเล็ก จํานวนนักท่องเที่ยวไม่มาก ส่วนการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนําหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน คนในชุมชนต้องการเข้า
มาช่วยกันพัฒนา บริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก โดยคัดเลือกตามความเหมาะสมและความ
ถนัดของคนในชุมชน มีการจัดนําชมไปยังสถานที่ที่เป็นจุดเด่นในชุมชน

3. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ
กกกกกกกกวิถีชีวิตของชาวบ้านในละแวกตลาดน้ําท่าคาที่ยังคงผูกพันอยู่กับเรือและลําคลอง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
จํานวนนักท่องเที่ยวยังไม่มาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้แบบสบายๆ พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุที่ยังคงค้าขายมานานหลายสิบปี จะพายเรือนําสินค้าของตัวเองออกมาขาย และยังแต่งตัวคล้ายคลึงกัน คือ
เสื้อแขนยาว ใส่ผ้าถุง และสวมหมวกหรืองอบ ทําให้บรรยากาศการค้าขายกลมกลืนกับบรรยากาศของพื้นที่สวน
รอบๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้สูงอายุที่เดินทางมาท่องเที่ยวจะได้พูดคุยเรื่องราวในอดีตกับคนในชุมชนซึ่งเป็นคนรุ่นราว
คราวเดียวกัน พร้อมกับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่เป็นผลผลิตภายในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ก็คือผลผลิตทางการเกษตร
จากพื้นที่แถบสมุทรสงคราม ไม่ว่าจะเป็นผักที่ปลูกในสวน ผลไม้ท้องถิ่นที่มีหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล อย่างเช่น
กล้วยน้ําว้า มะนาว ฟักทอง ผักบุ้ง ตําลึง ด้วยความที่ร้านค้าแต่ละร้านตั้งอยู่ในเรือ หากนักท่องเที่ยวอยากจะกิน
อะไรก็สามารถสั่งแม่ค้าได้ เมื่อปรุงเสร็จแล้วก็จะส่งขึ้นมาบนฝั่งให้นั่งชิมกันที่ริมตลิ่ง วิธีการหยิบของและเงินส่งไป
มาระหว่างนักท่องเที่ยวกับแม่ค้า คือ ที่เรือแต่ละลําจะมีตะกร้าที่ต่อกับไม้ยาวๆ ใช้ส่งสิ่งของจากเรือขึ้นไปบนบก
โดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องเปียกหรือเสี่ยงจะตกน้ํา นอกจากนี้ยังมีบริการพายเรือชมคลองซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
พายเองได้ เพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของสวน ชมวิถีชีวิตชาวสวนและชาวบ้านริมลําคลองตลอดเส้นทาง อีกทั้งยังมี
การสาธิตทําน้ําตาลมะพร้าวที่เตาตาลบ้านครูศิริและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทําน้ําตาลมะพร้าวด้วย
ตนเอง ชมบ้านกํานันจันสถานที่เสด็จประพาสต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ชมเรือนไทยโบราณบ้านคุณทวีป และศึกษา
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เครื่องใช้อุปกรณ์เกษตรสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันทําโฮมสเตย์ขึ้นในชื่อ "โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตลาดน้ําท่าคา" ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว ซึ่ง
ช่วยยืนยันได้ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบายครบถ้วนตามมาตรฐานโฮมสเตย์

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
กกกกกกกกจากการศึกษา “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ” ผู้วิจัย
ขอนําเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ และศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
กกกกกกกก1. ด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ําท่าคาสําหรับผู้สูงอายุ ผู้ให้ข้อมูล
หลักสนับสนุนและเห็นด้วยกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมองในเรื่องของการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน
กกกกกกกก2. ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ
ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ การปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด
สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดให้มีจุดบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ จั ด อบรมยุ ว มั ค คุ เ ทศก์ แ ละมั ค คุ เ ทศก์ ไ ว้ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวของคนในชุ ม ชนให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้
กกกกกกกก3. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุบริเวณตลาดน้ําท่าคา ด้วยบริบทของชุมชนเป็น
ชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ จํานวนนักท่องเที่ยวยังไม่มาก นักท่องเที่ยวสูงอายุสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวจะได้พูดคุยเรื่องราวในอดีตกับคนในชุมชนซึ่งเป็นคนรุ่นราวคราว
เดียวกัน พร้อมกับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่เป็นผลผลิตภายในท้องถิ่น มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่หนักจนเกินไป
เช่น พายเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง ทดลองทําน้ําตาลมะพร้าว ชมสถานที่เสด็จประพาสต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ศึกษา
เครื่องใช้อุปกรณ์เกษตรสมัยโบราณ และมีสถานที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ไว้คอยรองรับนักท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
กกกกกกกก1. ควรมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและ
คนในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชน
กกกกกกกก2. หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และการฝึกอบรม เพื่อสร้าง
ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงสร้า งสรรค์ และความสําคัญของนัก ท่องเที่ยวกลุ่มสูง อายุ ที่เป็น
เป้าหมายสําคัญต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
กกกกกกกก3. ควรจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวโดยกําหนดเส้นทาง ระยะเวลาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละจุด
และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในอําเภอเข้าด้วยกัน
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