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บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นบทความวิชาการเพื่อน าเสนอมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงพุทธในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) ด้านการสร้างอัตลักษณ์ 
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วยการสร้างจุดเด่น 
ในการท่องเที่ยวตามแนวพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวัดอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ พัฒนาด้านสถาปัตยกรรม
เพื่อรองรับส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสัปปายะ สะอาด และสงบ  
2) ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การในการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ด้วยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้มีศักยภาพเข้มแข็งและได้รับความนิยม
เทียบเท่ากับการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ  และ 3) ด้านสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธครบวงจร 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธและการท่องเที่ยวสากลของโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 
 

ค าส าคญั 
 การพัฒนา  การท่องเที่ยว  พระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 

ABSTRACT 
 This article is an academic article to present the viewpoint on Buddhist tourism 
development at present. The objective is to present development in 3 areas: 1) the 
aspect of creating Buddhist tourism identity It is to promote the identity of tourism by 
creating distinctive points of tourism according to Buddhism. Organize activities to 
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attract tourists to visit the temple continuously Develop environmental landscapes to 
be in line with Buddhist tourism. Developing architecture to support the elderly tourists 
and the place of meditation is clean and peaceful. 2 )  On the creation of a Buddhist 
tourism network Is creating a network between organizations for Buddhist tourism By 
driving Buddhist tourism to have a strong potential and is equally popular with other 
types of tourism, and 3)  creating Buddhist tourism innovation Is to bring technology to 
develop a mechanism for managing Buddhist tourism to be more efficient Build and 
develop an information system for integrated Buddhist tourism Develop the capability 
of competing with the Buddhist and international tourism of the world with maximum 
efficiency and benefits 
 
Keywords 
 Development, Tourism, Buddhism, Buddhist Tourism       
 
บทน า 

การท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องมี  
การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ และก าหนดแนวทางการพัฒนาสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและสอดคล้องกับพฤติกรรม  
การท่องเที่ยวที่ เปลี่ยนไป ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์จากแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยว 
ประเทศไทยควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เมื่อภาค
ส่วนต่าง ๆ มีการรับรู้บทบาทของกรมการท่องเที่ยวที่ถูกต้องชัดเจนและกรมการท่องเที่ยวมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีฐานข้อมูลส าคัญในห่วงโซ่อุปทานทางการ
ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวจะมุ่ง  ให้ความส าคัญกับ 1) การด าเนินงานเพื่อขยายเครือข่าย 
(Reconnected) เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 2) การ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Tourism-Plus) โดยการจัดท าแผนรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางการท่องเที่ยวอันเกิดจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ของตลาดท่องเที่ยวโลกรวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคต่าง ๆ (Department of Tourism, 2018) 

ในทางพระพุทธศาสนานักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  
จึงปรากฏหลักฐานที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งร่องรอยเหล่านี้
นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเที่ยวชมได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์  โบราณสถาน และวัดทางพุทธ
ศาสนา วัดทางพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทย  คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ตามนัก
ประวัติศาสตร์และนักวิชาการศึกษาไว้ว่าในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช  กษัตริย์อินเดีย  
ทรงเลื่อมใสศรัทธาต่อหลักธรรมและทรงส่งพระสมณทูตออกไปประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังดินแดนต่าง ๆ และเมืองนครปฐมโบราณ ก็เป็นเมืองแห่งแรกเช่นกันที่พระสมณทูตประกาศ
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พระพุทธศาสนา และร่วมกันก่อสร้างองค์พระเจดีย์ที่แห่งนี้ จากนั้นพระพุทธศาสนาก็เผยแผ่ทั่ว
ประเทศไทยและดินแดนสุวรรณภูมิมั่นคงจนถึงปัจจุบัน (Fine Arts Department, 2007) 

ดังนั้นมุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธนี้ เป็นการน าเสนอแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ทั้งในด้านศาสนวัตถุ ศาสนาสถาน ศาสนธรรม ศาสนบุคคล และศาสนาพิธี รวมถึง
วิธีการปฏิบัติตนเพื่อด ารงชีวิตผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้ากับ
สถานการณ์ยุคปัจจุบนั 

 
มุมมองส าคัญของการท่องเที่ยว 
 แนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ส าหรับการท่องเที่ยวนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามหรือได้น าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสวงหาความรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความ
เพลิดเพลินใจและคลายเครียด โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ Gee, Choy and Maskens (1984)  
ให้ความหมายของการเดินทางไว้ว่า การเดินทาง หมายถึง การออกจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่อื่น ๆ 
เช่น การเดินทางออกจากบ้านตามปกติ  และการเดินทางเพื่อไปอาศัยที่อื่น  McIntosh and  
Goeldner (1986) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า หมายถึง  ผลของปรากฏการณ์และ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ ์(การกระท าซึ่งกันและกัน) ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ 
รัฐบาลและชุมชนผู้เป็นเจ้าของบ้าน เป็นการดึงดูดใจและต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอื่น ๆ   
 การท่อง เที่ ยวแห่ งประเทศไทย  ได้ก าหนดลักษณะของนักท่อง เที่ ยว ไว้ดั งนี้   
1. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
เดินทางจากที่อยู่ในจังหวัดของตน ไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางใด ๆ ที่ไม่ใช่
การหารายได้ในสถานที่ที่ไปเยือน และระยะเวลาที่พ านักไม่เกิน 60 วัน  2. นักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ หมายถึง ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพ านักอยู่ ในการเดินทางครั้ง
หนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และไม่มากไปกว่า 60 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
เพื่อ 2.1 การติดต่อกิจธุระ แต่ไม่ใช่เพื่อหารายได้ 2.2 การมากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอดในท่าเรือ  
2.3 การท่องเที่ยว การพักผ่อน การรักษาสุขภาพ การเยี่ยมญาติมิตร การศึกษา และการดูงาน  
2.4 การร่วมประชุมสัมมนา หรือเป็นตัวแทนสมาคม นักบวช นักกีฬา (Cheekiwong, 2005)   
  ส าหรับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีนักวิชาการหลายท่านดังต่อไปนี้  Cooper & 
Boniface (1998) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ส าคัญที่จะสนองความ  ต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 4 As คือ 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) แหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่ง
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้หรือมีลักษณะชวนใจมี เสน่ห์ เฉพาะตัว  2. การเข้าถึง 
(Accessibility) แหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจได้มากหากมีความสะดวกในการเข้าถึง  3. สิ่ง
อ านวยความสะดวก (Amenities) แหล่งท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความ ประทับใจ สุขใจ และซาบซึ้งใน
การเที่ยวชม 4. บริการเสริมที่คนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาขึ้นมาเอง (Ancillary Service) แหล่ง 
ท่องเที่ยวควรจัดสรรบริการด้านต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพื่ออ านวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยว Collier & Harraway (1997) 
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กล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือ 3 As ได้แก่  
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) โดยสถานที่อาจเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมนุษย์สร้ างขึ้นแต่ เหตุการณ์ที่น่ าประทับใ จเกิดจากมนุษย์ เป็นผู้ สร้ างขึ้น  
2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง บริเวณพื้นที่และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่
สร้างขึ้นรองรับกิจกรรมของผู้มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ สิ่งอ านวย ความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค  
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและ  
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวด้วย 3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)  
ซึ่งจะต้องมีระบบขนส่ง (Transportation) ประกอบด้วยเส้นทางยานพานะและผู้ประกอบการขนส่ง
เพื่อล าเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง   

 Chuchat (2000) กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นแหล่งท่องเที่ยวจะต้อง 
มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ (3As) ได้แก่ 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ 
(Site) และ เหตุ การณ์  (Event) สถานที่ อ าจ เกิ ดจากธรรมชาติ สร้ า งหรื อมนุษย์ ส ร้ า งขึ้ น  
แต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจากมนุษย์สร้างเพียงอย่างเดียว  2. สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) ความสะดวกสบายที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถึงสถานที่ ได้อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น การก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่งระบบ
การสื่อสารระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว   
3. การเข้าไปถึง (Accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบการขนส่ง (Transportation) 
ประกอบด้วย เส้นทางยานพาหนะ สถานี และผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ล าเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดมุงหมายปลายทางโดยผ่านเส้นทางหรือท่อล าเลียง 
 ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น  Singchuwong (2003) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว คือ การด าเนินงานพัฒนาสภาพชุมชนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือโครงสร้างพื้นฐานโดยมีการวางแผนการจัดการจากภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวนั้นจะท าให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งควบคู่ไปกับการรักษา
ทรัพยากรให้คงความดึงดูดใจ ทั้งนี้จ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชนและ
เกิดการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม   

ดังนั้นส าหรับแนวคิดการท่องเที่ยวนั้น หมายถึง การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่
หนึ่ง เพื่อท ากิจกรรมที่ส่งเสริมร่างกายและจิตให้ได้รับความสุข เป็นการสร้างความสนุกสนานและ
สร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยอาศัยองค์ประกอบส าคัญหลาย ๆ ประการ  อาทิ สิ่งจูงใจ การเข้าถึง
ข้อมูล และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันน้ีการท่องเที่ยวที่ผ่านกระบวนการพัฒนาปรับ
ให้เข้ากับยุคสมัยแล้วเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 แนวคิดการท่องเที่ยวในทางพระพุทธศาสนานั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้หลาย
ประการ ซึ่งพระพุทธศาสนานับเป็นศาสนาที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติและเป็นศาสนาที่ชาวไทย
เคารพนับถือสืบมาเป็นเวลานาน Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) (2007) ได้กล่าวถึง 
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ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อมาโดยถูกต้องตาม
สมควรแก่เหตุ คือ การที่พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยในทางประวัติศาสตร์ว่าความเป็นมาของชนชาติไทยเกี่ยวเนื่องมาด้วยกันกับความเป็นมา
ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนับตั้งแต่สมัยที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันชัดเจนชาวไทยก็ได้นับ
ถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดมาจนกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์
ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ส่วนในด้านวัฒนธรรมได้กล่าวต่ออีกว่าวิถีชีวิตของคนไทย  
ได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน 
จนท าให้เกิดการปรับตัวเข้าหากัน และสนองความต้องการของกันและกัน ตลอดจนผสมคลุกเคล้ากับ
ความเชื่ อถื อและข้อปฏิบัติ สายอื่ น  ๆ  ที่ มี มา ในหมู่ ชนชาวไทย โดยได้แบ่ งความส าคัญ 
ของพระพุทธศาสนา ดังนี้ 1) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย  
ในจ านวนของประชากรในประเทศไทยกว่า 95% นับถือศาสนาพุทธ 2) พระพุทธศาสนาเป็นแกนน า
และเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย  เพราะวิถีชีวิตของคนไทยผูกแน่นพระพุทธศาสนา  
ความเชื่อถือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาซึมแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิดจิตใจและ
กิจกรรมแทบทุกด้านของชีวิตไทยตลอดเวลายาวนาน 3) พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจท าให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทย เพราะคนทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันได้ดีมีความพร้อมเพรียงต่อเมื่อมีหลัก
ความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันที่เป็นเหมือนสายหรือเชือกที่ร้อย
ประสานกันไว้ 4) พระพุทธศาสนาเป็นหลักการที่ช่วยด ารงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
ในสังคมไทย ตลอดประวัติศาสตร์ของการนับถือพระพุทธศาสนา เสรีภาพทางศาสนาเป็นสิ่งที่มีมาเอง
เป็นลักษณะของสังคมที่ถ่ายทอดกันมาโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากหลักการของพระพุทธศาสนาที่เชิดชู
เสรีภาพในการใช้ปัญญา โดยไม่มีการบังคับศรัทธา 5) พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย ดังค า
กล่าวที่ว่า ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ด ารงอยู่คู่เคียงกัน 6) พระพุทธศาสนาเป็นแหล่ง
ส าคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ เพราะคุณลักษณะที่มีความส าคัญและโดดเด่นในด้านของ
เอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจน คือ การมีน้ าใจเมตตาอย่างเป็นสากล ความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย ๆ  
เรื่อย ๆ ปลงใจได้ ไม่ชอบความรุนแรงและความรู้จักประสานประโยชน์ 7) พระพุทธศาสนาเป็นมรดก
และเป็นคลังสมบัติอันล้ าค่าของชนชาติไทย  เนื่องจากโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหลาย  
เป็นมรดกและเป็นสมบัติที่ส าคัญยิ่งของชาติ นอกจากเป็นหลักฐานส าหรับการสืบค้นแล้วและยืนยันว่า
ความเป็นมาในประวัติศาสตร์ของชาติแล้ว ยังเป็นความมีค่าอย่างสูงในด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ด้านเศรษฐกิจ 

อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงพุทธในแต่ละนิยามล้วนมีความหมายเพื่อการแสวงหาความรู้ ศึกษาข้อ
ปฏิบัติอันเป็นหลักการในการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นซึ่งหมายถึงเป็นการ
เดินทางที่ก่อประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่เดินทางและเจ้าของท้องถิ่นผู้ให้การต้อนรับอัน
จะน ามาซึ่งความสงบสุขสันติภาพแก่มวลมนุษย์ทุกหมู่เหล่ามิได้เป็นการเดินทางเพื่อบังเบียดผู้อื่นหรือ
เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเดินทางที่ควบคู่กับการศึกษา
การพัฒนาจิตใจของผู้เดินทางและการปฏิบัติในหนทางที่ถูกต้องเพื่อมนุษย์  หมู่สัตว์และสิ่งแวดล้อม 
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การท่องเที่ยวเชิงพุทธ คือ การเดินทางเพื่อการศึกษา พัฒนาจิตใจ และปฏิบัติใน
แนวทางที่ถูกต้องแก่เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง 
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(Apakaro, 2015) และยังมี Tanguthaisuk (2009) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Meditation 
Tourism) เป็นการเดินทางมาเพื่อศึกษาศาสนาหรือลัทธิต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับการฝึกจิต 
ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในศาสนสถาน เช่น วัด ส านักสงฆ ์และที่ใช้รีสอร์ทเป็นสถานที่จัดอบรม 

ส าหรับ Sangchoei (2007) กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงศาสนาหรือเชิงพุทธ  หมายถึง  
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังศาสนสถานหรือสถานที่ที่มีความส าคัญทางศาสนา เพื่อเยี่ยมชมการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ การนมัสการเกจิอาจารย์ รวมไปถึงการท ากิจกรรมด้านศาสนา เช่น การนั่งวิปัสสนา
กรรมฐาน การนั่งสมาธิตามสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ประวัติความเป็นมาของศาสนสถานต่าง ๆ พร้อมกับสามารถน าหลักธรรม 
ค าสอน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา  และได้แบ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา หมายถึง อาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา คือ ที่ประดิษฐานรูปเคารพสถานที่ส าหรับบรรดาศาสนิกชน
มาประชุมกันเพื่อท าพิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนที่พ านักของนักบวชตามศาสนานั้น  โดยมีการแบ่ง
พื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ตามกิจกรรมการใช้ที่แตกต่างกัน ศาสนสถานบางแห่งที่ไม่มีความโดดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์ก็จะไม่นับรวมเข้าอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ ประเภท
ของศาสนาสถานแบ่งตามแต่ละศาสนา ดังนี้ 1.1) ศาสนสถานของศาสนาพุทธ ได้แก่ วัด เจดีย์  
พระธาตุ ปรางค์ 1.2) ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ได้แก่ มัสยิดหรือสุเหร่า หมายถึง สถานที่ซึ่ง 
อิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 1.3) ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ ได้แก่ โบสถ์
คริสต์ หมายถึง สถานที่คริสต์ศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีมิสซา 1.4) ศาสน
สถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ โบสถ์พราหมณ์ และศาลเทพเจ้าของพราหมณ์ หมายถึง 
สถานที่ซึ่งศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูใช้เป็นที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2) สถานที่
ท่องเที่ยวประเภทสถานปฏิบัติธรรม หมายถึง สถานที่ส าหรับบ าบัดจิตใจโดยการเข้าฝึกปฏิบัติตนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การนั่งสมาธ ิและท าวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อฝึกฝนจิตใจให้สงบ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้น ในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้นมิได้เป็น
การมาท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่เท่านั้น แต่เป็นการอนุรักษ์คุณค่าทางศิลปะความเป็นไทยให้คง
อยู่กับพระพุทธศาสนาและเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้านกิจกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงพุทธจึงเป็นการพัฒนาจิตใจของนักท่องเที่ยวให้สูงยิ่งขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ พัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้สูงยิ่งขึ้น 
 
มุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 ด้านศาสนวัตถุ – ด้านศาสนสถาน 
 ส าหรับศาสนวัตถุในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง วัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ ได้แก่ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก เป็นต้น ส าหรับศาสนสถาน
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ส านักสงฆ์ วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และสถูป 
เป็นต้น เป็นสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พ านักของพระภิกษุ และเป็นอนุสรณ์ให้ระลึก
ถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  แนวทางการ
พัฒนาสถานที่เหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้านตามก าลังของแต่ละวัดที่จะสามารถจัดการบริหาร
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ได้ บางวัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าวัด พัฒนาสิ่งก่อสร้างภายในภูมิทัศน์ 
วัดโบสถ์ วิหาร เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยี โดยการน าข้อมูลการเรียนรู้ประวัติวัด
ผ่านระบบ e-learning เป็นต้น พัฒนาสถาปัตย์ออกแบบให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ ทั้งเด็ก คนชรา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาเรื่องศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานนี้ สถาปัตย์บางอย่างก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ บางอย่างควรบูรณปฏิสังขรณ์  
เพิ่ม เสริม เติม แต่ง บูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ด้านศาสนธรรม 
 ในส่วนของศาสนาธรรมนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่กล่าวได้ว่า  
อกาลิ โกหรื อ เป็นหลั กค าสอนที่ ส ามารถพลวัต เข้ ากับยุ คสมั ย ได้ ตลอดเวลาไม่ ล้ าสมั ย  
ซึ่งพระพุทธศาสนามีคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เด่นชัด มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน นักท่องเที่ยวทุกคนมี
โอกาสในการเรียนรู้หลักธรรมได้ทุกเมื่อทุกเวลา และมีหลักธรรมสากลเดียวกัน  หากจะมีการพัฒนา
ด้านหลักธรรมนั้น ในมุมมองการท่องเที่ยวควรมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเผยแผ่ข้อมูลด้าน
หลักธรรม พัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือ และสื่อต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เช่น มีเว็บไซต์ส าหรับเผยแผ่หลักธรรม  
ที่เข้าถึงข้อมูลง่าย มีแอปพลิเคชัน คิวอาร์โค้ดที่เข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องทันที และมีการน าเสนอ
หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว หรือสอดคล้องกับการท่องเที่ยว 
แนวพุทธเป็นต้น  
 ด้านศาสนบุคคล 
 ส าหรับมุมมองด้านศาสนบุคคลนั้น ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้แนะน า หรือผู้ประสาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาบุคลากรองค์กรให้ได้รับการ
อบรมเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง ทั้งศักยภาพด้านทักษะ ศักยภาพด้านความรู้  และด้านเจตคติ  
ที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ได้มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้มีความแตกฉานในด้านภาษา ด้านเนื้อหาข้อมูล 
ด้านหลักธรรม และมีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมของผู้มา
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีเทคนิควิธีการแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ย่อมท าให้
ปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้านศาสนพิธี-ศาสนปฏิบัต ิ
 ศาสนพิธีเป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติ
ของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ  ดังค า
ที่ว่า “พิธีดีเกจิดัง ความขลังย่อมปรากฏ” เกิดการสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นการธ ารงรักษา
เอกลักษณ์ของชาติและศาสนา การที่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ท าหน้าที่เป็นศาสนพิธีกร
จ าเป็นต้องมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Department of Religious 
Affairs, Ministry of Culture, 2013) 
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 มุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านศาสนพิธีและศาสนปฏิบัตินั้น  มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านพิธีกรรม คือ มีรูปแบบวิธีการที่เป็นรูปธรรม เห็นได้ชัดเจน สามารถน าไปสู่ผลที่
ต้องการและเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดกิจกรรมนั้น ๆ ได้ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
สถานที่ภายในวัด สามารถร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ทุกเพศ ทุกวัย พิธีกรรมสามารถเป็นสื่อ
น้อมน าให้ผู้มาเที่ยวเกิดศรัทธาเข้าถึงธรรมที่สูงขึ้น เช่น มีการจัดสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สมาทานศีล 5 อย่างบริบูรณ์ และน้อมน าค าสอนของหลักศีลธรรมกลับไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านได้ 
เป็นต้น 2) พิธีการ เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ตามล าดับอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบพิธี ควรจะ
ประยุกต์พิธีการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ 
ตัวอย่างเช่น เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในวัดแล้ว ควรวางแผนจัดกิจกรรมด้วยพิธีการที่ชัดเจน มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ ตามล าดับ มีการพัฒนาเรื่องแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับล าดับพิธีการ 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นต้น อีกทั้งจัดกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ ด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย สวยงาม น ามาซึ่งความเชื่อและศรัทธาในการร่วมกิจกรรม ทั้งในส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้พบเห็น 3) พิธีกร เป็นผู้ด าเนินรายการประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้
โดยท าหน้าที่รับผิดชอบในด้านพิธีการ ประสาน ควบคุม และก ากับพิธีการต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยตามก าหนดการ หากพิธีกรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในด้าน 
ศาสนพิธีเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมจะท าให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชมวัดประทับใจ อีกประการหนึ่ง พิธีกร 
เปรียบเหมือนไกด์น าเที่ยวก็ว่าได้ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาพิธีกรจึงต้องมีการพัฒนาด้วยการอบรม 
การให้การศึกษา และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้านความรู้เรื่องศาสนพิธี ความรู้เรื่อง
ภาษา ความรู้เรื่องศาสนา และเป็นผู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม จึงจะท าให้นักท่องเที่ยวผู้ได้พบปะกับ
พิธีกรมีความเช่ือ เกิดศรัทธาและน าหลักความรู้ที่พิธีกรได้แนะน าไปปฏิบัติสืบต่อไป 
 
สรุป 
 จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมาเกี่ยวกับมุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้น  
ได้สังเคราะห์เป็นมุมมองการพัฒนา 3 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปน้ี  
 ด้านการสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ คือ เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยว สร้างจุดเด่นในการท่องเที่ยวภายในสถานที่ทางพระพุทธศาสนาทั้งจุดเด่นด้านศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน และศาสนธรรม เป็นต้น มีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวัดได้อย่างน่าตื่น
ตาตื่นใจ เช่น  มีเกจิดัง มีพระขลัง มีระฆังใหญ่ มีสิ่งจูงใจเลิศ และมีความบรรเจิดของแจก  เป็นต้น  
อีกทั้งการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเชิงพุทธก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้มาเที่ยว มีสถาปัตย์รองรับส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะ สะอาดและสงบ สร้างศูนย์เรียนรู้ 
เชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ เช่น การเจริญจิตภาวนา การเข้า  
คอร์สอบรมวิปัสสนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวส าหรับทุกเพศ ทุกวัย สร้างอัตลักษณ์ด้านการอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว เช่น   
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ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ที่จอดรถ ห้องสวดมนต์ หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ส าหรับศาสนาอื่น ๆ ที่สนใจในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
องค์การในการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้มีศักยภาพและความนิยม
เทียบเท่ากับการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ทั้งการสร้างเครือข่ายด้านองค์การภายในของพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนร่วมกันและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย ซึ่งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนี้เป็นการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อให้วัดเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวแนวทางพระพุทธศาสนาให้แก่องค์การภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 การสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวทางพระพุทธศาสนา
นั้นควรมีการก าหนดกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือ 1) การจัดตั้งและพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์การภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว 
เชิงพุทธซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้าน
การท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมโครงการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ด้านสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการส่งเสริมพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศด้าน
การท่องเที่ยว มีระบบข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลภายในสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่าย มีการบริหารข้อมูล
ครบวงจร ทั้งข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ข้อมูลการจองที่พักออนไลน์ 
ตลอดจนการสร้างแอพพลิเคชั่นให้นักท่องเที่ยวสามารถประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธนี้เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ และการท่องเที่ยวสากลของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุด 
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