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สถานการณของโลกยุคปจจุบันตอง
ประสบกับปญหาดานการผลิต  การตลาด  การ
สงออกสินคาท้ังท่ีเปนผลิตผลทางการเกษตร
และผลิตผลทางอุตสาหกรรม  อันเนื่องมาจาก
การขาดแคลนทรัพยากร  วัตถุดิบพลังงาน และ
ปญหาดานการกีดกันทางการคา   ปจจัยเหลานี้มี
ผ ล ทํ า ใ ห อุ ต ส าหก ร รมก า รท อ ง เ ท่ี ย ว มี
ความสําคัญมากข้ึน   เพราะการทองเท่ียวทําให
มีการนําเงินตราตางประเทศเขามาในประเทศ มี
สวนชวยในดานดุลการคาและการชําระเงินของ
ประเทศ   อีกท้ังยังมีการจางงานกระจายรายได 
ทําใหเกิดการกระตุนการผลิตใหเกิดข้ึนใน
ชุมชนทองถ่ิน 
 การทองเท่ียว (Tourism) หมายถึงการ
เดินทางใดๆ ท่ีเปนการเดินทางท่ีอยูในเง่ือนไข 3 
ประการคือการเดินทางจากสถานท่ีอยูอาศัย
ประจําไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ เปนการช่ัวคราว  การ
ทองเท่ียวเปนการเดินทางดวยความสมัครใจ

มิได ถู ก บั ง คับ  และ เปนการ เดินทางด ว ย
วัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม แตมิใชเดินทางเพื่อไป
ประกอบอาชีพหรือหารายได   ความหมายของ
การทองเท่ียวดังกลาวนี้กําหนดข้ึนในป ค.ศ. 
1963 ในการประชุมวาดวยการเดินทางและการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศ ท่ีกรุงโรม ประเทศ
อิตาลี   เพื่อใหประเทศสมาชิกขององคการการ
ทองเท่ียวโลก (องคการการทองเท่ียวสากล) 
นําไปพิจารณาเปนแนวทางใหเกิดความเขาใจ
รวมกัน  มีมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อนําไปใชใน
การรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
นําไปสูการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ    

น วั ต ก ร ร ม  ( innovation) เ ป น ก า ร
สรางสรรคแนวคิดหรือการประดิษฐส่ิงของหรือ
วิธีการใหม   นวัตกรรมตองทําใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงท่ีนอกจากจะกอใหเกิดประโยชน
ตอผูสรางสรรคแลว  ยังกอใหเกิดประโยชนตอ

บทความวิชาการ 
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ความเปนมาของการทองเที่ยว 
คําวาการเดินทางซ่ึงคําภาษาอังกฤษใช

คํา Travel   มีท่ีมาจากคําในภาษาฝร่ังเศสวา 
Travail  หมายถึง การทํางาน   การเดินทางใน
อดีตมีความหมายวาเปนการทํางานหนัก   เพราะ
ในอดีตการเดินทางของมนุษยตองไปโดยทาง
เทาเปนสําคัญ (นิคม จารุมณี, 2535 : 11) ตอมา
มนุษย เ ร่ิม รูจักใชลาและสัตวอื่นๆ  ในการ
เดินทาง จึงทําใหการเดินทางไดมีการพัฒนาไป
ใชวิธีการอ่ืนๆ เชนการเดินทางโดยทางน้ํา  ทาง
ทะเล และทางอากาศ เปนตน 

 

1. การเดินทางทองเท่ียวในสมัยโบราณ 
             การเดินทางทองเท่ียวในสมัยโบราณมี
วิวัฒนาการควบคูมากับวิถีชีวิตและการดํารงชีพ  
โดยมีระยะเวลายาวนานมาต้ังแตยุคหินเกา
(Paleolithic or old stone age) ประมาณ 
2,000,000-8,000 ปกอนคริสตกาลจนถึงปจจุบัน   
ความเจริญของสังคมทําใหมีการเปล่ียนแปลง
วิธีการเดินทางดวยเทา  ใชแรงงานสัตว  การ
คิดคนเครื่องผอนแรงลักษณะตางๆ ท่ีข้ึนอยูกับ
การประดิษฐคิดคนยานพาหนะและการพัฒนา
เสนทางการเดินทางรวมท้ังชองทางการแสวงหา
ความสะดวกสบายในการเดินทางประเภทตางๆ
 การเดินทางในอดีตมีจุดมุงหมายท่ี
สําคัญคือการแสวงหาอาชีพใหม การหาอาหาร 
การติดตอคาขายระหวางหมูชุมชนหมูบานและ
เมือง หลบหลีกภยันตราย  เหตุผลทางการเมือง  
ซ่ึงแตกตางไปจากเหตุผลของการเดินทางใน
สมัยปจจุ บัน   เพราะสภาพแวดลอมมีการ
เปล่ียนแปลงไปมาก   คนในยุคปจจุบันสวน
ใหญมีการเดินทางดวยเหตุผลทางสังคมเปน
หลัก  ประกอบกับการดํารงชีวิตท่ีกําลังเปนอยู
ทุกวันนี้ เต็มไปดวยการแขงขันในทุกๆ ดาน  
เต็มไปดวยความกดดันท้ังทางดานเศรษฐกิจ  
สังคม  และดานอ่ืนๆ  จึงทําใหเหตุผลในการ
เดินทางยุคปจจุบันแตกตางไปจากในอดีตเปน
อันมาก 

 ถายอนไปพิจารณาถึงการเดินทางใน
อดี ต ต้ั ง แ ต ป ร า กฏหลั ก ฐ านกํ า เ นิ ด แ ล ะ
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2. แหลงกําเนิดอารยธรรมการเดินทาง 
             ดินแดนเมโสโปเตเมียซ่ึงเปนดินแดนท่ี
ตั้งอยูท่ีลุมแมน้ําไทกริส-ยูเฟรตีส หรือประเทศ
อิรักในปจจุบัน  เมโสโปเตเมียเปนชุมชนท่ี
สําคัญในยุคโบราณแหงหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
และเปนบอเกิดอารยธรรม (cradle of 
civilization) (Weaver and Oppermann, 2000: 
56) คาดกันวาเปนดินแดนแรกท่ีมีรูปแบบการ
เดินทางท่ีชัดเจน   ตามท่ีปรากฏหลักฐานพบวา
มีปจจัยหลายประการท่ีทําใหดินแดนแหงนี้เปน

แหลงอารยธรรม   และทําใหเกิดระบบการ
ทองเท่ียวเกิดข้ึน  กลาวคือเปนบริเวณท่ีมีน้ํา
บริโภคพอเพียงอยางถาวร  ตั้งอยูบนแมน้ําสอง
สายคือแมน้ําไทกริส (Tigris) และยูเฟรตีส 
( Euphrates) ดิ น แ ด น มี ลั ก ษณ ะ ค ล า ย รู ป
พระจันทรเส้ียวเปนรูปคร่ึงวงกลมผืนใหญทอด
โคงข้ึนไปบนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและอาว
เปอรเซีย   สภาพภูมิอากาศรอน  อีกท้ังอยูบน
ตําแหนงท่ีเปนศูนยกลางของเอเซีย  แอฟริกา 
และยุโรป   การดํารงชีพของผูคนสวนใหญทํา
การเกษตรกรรม  มีการปลูกพืชพันธุธัญญาหาร
ในการเล้ียงชีพ   ซ่ึงนับเปนดินแดนแหงแรก
ของประวัติศาสตรมนุษยท่ีตั้งถ่ินฐานเปนการ
ถาวรแทนการเรรอนลาสัตวอยางในยุคกอน 

ความอุดมสมบูรณแหงลุมน้ําท้ังสอง
สายน้ีเปนส่ิงดึงดูดใหผูคนเดินทางมาต้ังหลัก
แหลง มีการติดตอคาขาย   แตสภาพอากาศท่ี
รอนทําใหผูคนขาดความกระตือรือรน  เม่ือมีชน
กลุมอ่ืนมารุกรานทําใหมีการผลัดเปล่ียนผูเขามา
ครอบครองดินแดนหลายคร้ัง  จึงกลายเปนบอ
เกิดอารยธรรมของชนตางๆ ท่ีเขาครอบครอง
พื้นท่ี   ดังนั้นดินแดนอาณาจักรเมโสโปเตเมีย
มนุษยจึงมีการคิดคนนวัตกรรม (innovation) 
เพ่ือตอบสนองความเปนอยูใหสะดวกสบายข้ึน
ไดแก  การใชชีวิตอยูเปนรวมกันเปนสังคม  การ
ทําการเกษตร  การใชเกวียน  การประดิษฐรถ
เทียมมา  การสรางสะพานขามแมน้ํา   การ
ประดิษฐตัวอักษร  การใชเงิน และการสราง
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โดยสรุปในแงมุมของการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีซ่ึงมีท้ังการสรางสรรคนวัตกรรม
และการประดิษฐ    อาจกลาวไดวาดินแดน  
เมโสโปเตเมียเปนแหลงประดิษฐคิดคนเบ้ืองตน
ท่ีผลของการประดิษฐนํามาใชเพื่อตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานและความสามารถในการ
เดินทางทองเท่ียว  การพัฒนาสังคมหมูบานเปน
ชุมชนเมือง   มีการใชเงินเปนส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียน และมีการใชตัวอักษร      

วิวัฒนาการของการทองเท่ียวนับแต
อดีตจนถึงปจจุบันแบงออกเปน 6 ยุค (วินิจ     
วีรยางกูร, 2532 :10) คือ  
  1. ยุคโบราณ (The ancient era) 

  2. ยุคการปกครองดวยระบบอาณาจักร 
       (Empire era) 

  3. ยุคตกตํ่าและยุคฟนฟู (The decline and revival  

       era) 

  4. ยุคการทองเท่ียวท่ียิ่งใหญ (The grand tour era) 

  5. ยุครอยตอกอนยุคปจจุบัน (The transition era) 

  6. ยุคการทองเท่ียวสมัยใหม (The modern)   
 

นวัตกรรมที่เกิดข้ึนในพัฒนาการของ
การทองเที่ยว  
   ถายอนไปในประวัติศาสตรยุคกรีกอัน 
เปนนครรัฐเกาแกโบราณ  ท่ีตั้งอยูบริเวณชายฝง
ตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ดานเอเชีย
ไมเนอร  มีลักษณะเปนนครรัฐ (city state) ซ่ึง

เปนหนวยการเมืองหรือโปลิสท่ีมีอธิปไตยอยาง
สมบูรณ  อาณาจักรกรีกประกอบดวยโปลิสมาก
มายแตโปลิสท่ีสําคัญไดแกนครรัฐเอเธนสและ
นครรัฐสปาตาร  นครรัฐเอเธนสเปนศูนยกลาง
ของความเจริญตางๆ ท้ังการเมือง  เศรษฐกิจ  
สังคม ศิลปวิทยารวมท้ังปรัชญา มีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุจํานวนมาก    สวนนครรัฐ 
สปารตาเปนนครรัฐเผด็จการ มีความม่ันคงเข็ม
แข็งทางการทหาร มีความเปนระเบียบวินัย
เกงกลาในการรบ   

 อารยธรรมของเอเธนสเส่ือมลงเม่ือ
พายแพแกนครรัฐสปารตาในชวงเวลาประมาณ 
400 ปกอนคริสตศักราช  คุณลักษณะท่ีดีของ
กรีกคือเปนผูมีสติปญญารอบรู  มีวิจารณญาณท่ี
ดี  ชอบคนควาหาเหตุผลส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบตน
และชุมชนท่ีอยูหางออกไป  นอกจากนี้ยังเปนผู
มีความละเอียดออน  จิตใจงดงามมีพลังความ
สรางสรรคส่ิงตางๆ  วิถีชีวิตของผูคนในสมัย
อาณาจักรกรีกสวนใหญประกอบอาชีพกสิกรรม  
มีการคาเพราะนครรัฐสวนใหญตั้งอยู ริมฝง
แมน้ํา  ดังนั้นเสนทางนํ้าจึงเปนเสนทางท่ีสําคัญ   
ชาวกรีกมีการขยายการคาไปยังตะวันออก และ
บางสวนในแอฟริกาดวยการคมนาคมทางน้ํา
เปนหลัก 
 ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ใ น ยุ ค
อาณาจักรกรีกไดช่ือวาเปนสมัยท่ีมีการพัฒนา
สงเสริมการทองเท่ียวอยางกวางขวาง  การ
เดินทางทองเท่ียวในสมัยนั้นมีวัตถุประสงคใน

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(1): 2550 

 
56



 

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมพบวามี
การประดิษฐเงินตราข้ึนใชเปนท่ียอมรับระหวาง
ประเทศ   มีการใชภาษากรีกเปนภาษาที่ใชเปน
ส่ือกลางในการติดตอกันระหวางประเทศใน
แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน   ส่ิงท่ีสําคัญประการ
หนึ่งในยุคกรีกก็คือมีการใหบริการชวยเหลือ
แนะนําสถานท่ีตางๆ ใหแกนักทองเท่ียวรวมท้ัง
การบริการอยางอ่ืนๆ ดวย   โดยคําวามัคคุเทศก
ในภาษากรีกเ รียกว า  พรอกซิโม (Proximo) 
เกิดข้ึนในยุคนี้   อาชีพมัคคุเทศกจึงนับเปน
อาชีพท่ีเปนนวัตกรรมใหมในยุคนั้น 

ในชวงเวลาใกล เ คียงกันนั้นขณะท่ี
อาณาจักรกรีกเจริญรุงเรืองก็เกิดอาณาจักรโรมัน
ในคาบสมุทรอิตาลี   โดยทัศนะของซีกโลก

ตะวันตกโรมันจัดวามีการพัฒนาสูงสุดของ 
อารยธรรมโบราณ (คณะอักษรศาสตร, 2540: 
163) ท้ังนี้เพราะมีการรวมดินแดนท้ังหมด
ตั้งแตสก็อตแลนดตอนเหนือสุดจรดลุมน้ํ า        
ยูเฟรติสทางดานทิศใตและทิศตะวันออกเขาเปน
หนวยเดียวกันคือจักรวรรดิโรมัน  (Roman 
Empire)   อาณาจักรนี้ได รับอิทธิพลมาจาก 
อารยธรรมของกรีก  มีการถายทอดไปสูซีกโลก
ตะวันตกท้ังดานภาษา  ตัวอักษร   กฎหมาย  
การเมืองและศิลปวิทยาแขนงตางๆ    

ชาวโรมันได รับการการถ ายทอด    
อารยธรรมมาจากชาวกรีกซ่ึงมีอิทธิพลเหนือ
ดินแดนภูมิภาคนั้นประมาณ  8  ศตวรรษกอน
คริสตศักราช   โรมันไดรับสมญาวาจาวแหง
ทะเลเมดิ เตอร เร เนียน   สืบเนื่องมาจากวา
ประมาณ  500 ปกอนคริสตศักราช   โรมันมี
กองทัพท่ีมีความสามารถแข็งแกรง กลาหาญ  
อดทน  มีระเบียบวินัยมีอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพ
ในสมัยนั้น  สามารถมีอิสระเหนือการปกครอง
จากชนกลุมอ่ืนๆ  มีการขยายอํานาจปกครอง
เหนือดินแดนคาบสมุทรอิตาลี  ประสบชัยชนะ
ทุกดินแดนท่ีกองทัพโรมันแพรอํานาจไปถึง 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดข้ึนใน
ยุคนั้นท่ีสําคัญไดแกเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางดานการกอสรางเชน การสรางถนนเช่ือมตอ
กับกรุงโรมเพื่อใชเปนเสนทางลําเลียงเสบียง
อาหารและการปกครองดูแลดินแดน  ชาวโรมัน
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สถานท่ีท่ีชาวโรมันชอบไปเยือนท่ี
สําคัญแหงหนึ่งคือกรีก  โดยเฉพาะไปเพื่อการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว ซ่ึ งขณะ น้ัน เป นส วนหนึ่ ง ของ
อาณาจักรโรมัน   ผูเขียนหนังสือนําเท่ียวเลม
แรกของโลกคือพอซานิแอส(Pausanias) เปน
ชาวกรีก ไดเขียนหนังสือเร่ือง Guide to Greece  
จํานวน 10 ชุด ในคริสตศักราช 170 มุงเนนให
ชาวโรมันเดินทางทองเท่ียวไปยังกรีซ (Mill, 
1990: 5)  เปนหนังสือท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
โบราณสถานและโบราณวัตถุของกรีก รวมท้ัง
นิยายปรัมปราและอภินิหารของเทพเจาของกรีก   
นอกจากนี้ผลของการประดิษฐแทนพิมพใน
ศตวรรษท่ี 15  ทําใหการตีพิมพส่ิงพิมพและ
หนังสือขยายตัวอยาง รวดเร็ว 

การพัฒนาการทองเท่ียวยุคอาณาจักร
โรมันพบว า มีป จจั ย ท่ี เ อ้ือตอการ เดินทาง
ทองเท่ียวเปนอยางยิ่ง   ทําใหการทองเท่ียวในยุค
นั้นเติบโตอยางไมเคยเปนมากอน   ปจจัยท่ี
สงเสริมการทองเท่ียวมีหลายประการ  อาทิ
อาณาเขตท่ีกวางขวางตั้งแตสก็อตแลนดตอน
เหนือสุดจรดแมน้ํายูเฟรตีสดานทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก  สภาพที่มีความม่ันคงทางการ
ทหาร  การเมือง  เศรษฐกิจและสังคมทําใหมี
ความปลอดภัยในการเดินทาง   มีการพัฒนา
ระบบการคมนาคม  สรางและขยายถนนท่ีดีท่ัว
ราชอาณาจักรมีการเช่ือมโยงถนนสายตางๆ  จน
มีคํากลาววาถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม (every 
road leads to Rome)  นอกจากนี้ชนช้ันกลางมี
แรงจูงใจในการทําการคาและการพาณิชยยิ่ง
สงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจเปนอยางดี   
ซ่ึงนับเปนปจจัยเสริมเร่ืองการเดินทางทองเท่ียว
อีกดานหน่ึง    เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เกิดข้ึนอีกประการในยุคนี้คือการผลิตเหรียญ
กษาปณ ข้ึนเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน
สินคาและใชบริการสําหรับผูเดินทาง  และ
โรมันมีกฎหมายคุมครองชาวโรมันท่ีเดินทางมิ
ใหไดรับการตัดสินตองโทษจําคุกโดยศาลอ่ืนๆ 
ท่ีอยูนอกอาณาจักรโรม  ซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรม
ทางสังคมท่ีคุมครองชาวโรมท่ีเดินทางทองเท่ียว
หรือไปคาขายท่ีออกไปนอกราชอาณาจักร 

นอกจากนี้ชาวโรมันยังเปนผูมีนิสัยดแูล
เอาใจใสสุขภาพของตนเองอยางดี นวัตกรรม
การทองเท่ียวเพื่อสุขภาพจึงมีกําเนิดมาต้ังแต
คร้ังโรมันเรืองอํานาจ โดยนักทองเท่ียวนิยม
เดินทางไปอาบน้ําแรเพ่ือสุขภาพตามเมืองตางๆ 
ท่ัวราชอาณาจักร  ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียว
ในยุคนี้อีกประการหนึ่งคือการพัฒนาท่ีพักแรม 
มีการจัดสรางท่ีพักแรมตลอดเสนทางการเดิน 
ทางเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวและ
นักธุรกิจท่ีเดินทางไปทําการคา มีการพัฒนา
บานหลังท่ีสองคือบานพักตากอากาศ (villas) 
ตามริมทางต้ังแตกรุงโรมมุงสูตอนใตถึงเมือง  
เมเปลตามชายทะเลที่มีทิวทัศนสวยงาม  บริเวณ
บอน้ําแรหรือบริเวณเชิงเขาเกิดข้ึนในสมัยโรมัน  
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             ในยุคกลางหรือยุคอารยธรรมยุโรปสมัย
กลาง กรุงโรมซ่ึงเปนศูนยกลางของอาณาจักร
โรมตะวันตกพินาศลงจากการรุกรานของชนเผา
เยอรมัน (Germanic tribe) ในชวงท่ีโรมันกําลัง
ลมสลายน้ันมีอารยธรรมหน่ึงกอตัวข้ึนมาอยาง
ชาๆ ในดินแดนยุโรปตะวันตกเรียกวาอารย
ธรรมของยุโรปสมัยกลาง (ค.ศ. 1,100-1,500) 
โดยชนเผาเยอรมันเปนผูสรางข้ึนมา สมัยกลางน้ี
ผูคนยึดม่ันในคริสตศาสนาเช่ือม่ันวาศาสนาจักร
สามารถช้ีชะตาและอนาคตของมนุษย ความเช่ือ
เดิมของโรมันท่ีนับถือเทพเจาเส่ือมลง กรุงโรม
และกรุงคอนสแตนติโนเปลกลายเปนศูนยกลาง
คริสตศาสนามาต้ังแตบัดนั้น มีอิทธิพลเหนือ
วิทยาการดานตางๆ ทุกสาขา 

การทองเท่ียวในสมัยกลางประชาชนมี
การต่ืนตัวในการเดินทางดวยวัตถุประสงค

ตางกัน มีการเดินทางเพ่ือการจาริกแสวงบุญ  
นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือสถานท่ีซ่ึงตนเคารพ
บูชา รูปแบบการเดินทางท่ีสําคัญเกิดข้ึนกับ
สงครามครูเสด (ค.ศ. 1095-1291) กลาวคือแมวา
นักรบครูเสดจะมิใชนักทองเท่ียว   แตนักรบ
เหลานี้ตอสู เพื่อปลดปลอยดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิ
ใหรอดพนจากการคุกคามของมุสลิม นักรบ
เหลานี้เปรียบเสมือนผูแสวงบุญท่ีทําใหชาวโลก
รูจักยุโรปอีกคร้ัง เกิดมีการใชใบอนุญาตเพ่ือไป
แสวงบุญในป ค.ศ. 1388 นับวาเปนนักเดินทางท่ี
ตองถือหนังสือเดินทางเปนคร้ังแรกของโลก   
ถือเปนท่ีมาของ หนังสือเดินทาง (Passport) ซ่ึง
มีวิวัฒนาการตอไปอยางตอเนื่อง 

ปจจุบันหนังสือเดินทางที่ใชกันจะ
เปนหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส (E-
Passport) เป นหนังสือ เดินทางที ่มี
ค ุณลักษณะเฉพาะทาง เทคนิค  ( technical 
specifications) ตามขอกําหนดขององคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ซึ่ง
ม ีค ุณสมบัต ิพ ิเ ศษค ือ  มีก ารบ ันท ึกข อม ูล
ชีวภาพ (biometric data) ไดแก ลายนิ้วมือ 
รูปใบหนา ไวใน Contact less Integrated 
Circuit ซึ่งฝงอยูในเลมหนังสือเดินทาง  
สามารถอานไดดวยเครื่อง Automatic Gate 
ณ จุดผานแดนระหวางประเทศ ซึ่งสะดวก
ในการเดินทางเขาออก  หนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกสสามารถปองกันการปลอม
แปลงไดส ูง  และสามารถตรวจสอบเพื ่อ
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 การเร่ิมตนพัฒนาการทองเท่ียวยุคใหม 
เกิดข้ึนในยุคท่ียุโรปแสวงหาอาณานิคม การ
สํารวจของโคลัมบัส (Columbus) และแมคเจ
ลแลน (Magellan) กิจกรรมการทองเท่ียวซ่ึง
สวนมากยังจํากัดอยูบริเวณยุโรป มีลักษณะ
คลายกับท่ีชาวโรมันเคยดําเนินการมาแลวใน
พื้นท่ีชนบทของอิตาลี(Towner, 1996: 45) มีการ
สร างบ านพักตากอากาศ   มีการปรับปรุง
เทคโนโลยีดานการคมนาคมเพ่ือความสะดวก
ตอการเดินทางในระยะไกลภายในทวีป  

ยุคการเดินทางท่ียิ่งใหญ (grand tour) 
โดยอังกฤษเปนผูนําใหเกิดการเดินทางทองเท่ียว
ของคนหนุมเกิดข้ึนประมาณศตวรรษท่ี 18  เพื่อ
แสวงหาความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และดานอ่ืนๆ สถานที่ท่ีนักเดินทางทองเท่ียวใน
ยุคนั้นมุงไปคือประเทศอิตาลี  ใชเวลาเดินทาง
ทองเท่ียวประมาณ 3 ป เพื่อเรียนรูเร่ือง
วัฒนธรรมประเพณีและภาษา  ประเทศตอไปคือ
ฝร่ังเศสและเยอรมนี  โดยการทองเท่ียวในยุคนี้
มีจุดมุงหมายหลักเพื่อการศึกษา  ในยุคนี้ มี
หนังสือประเภทคูมือการเดินทางเกิดข้ึนเพื่อ
แนะนําการกําหนดแผนการเดินทาง หนังสือ
ประ เภทนี้ มี ก า รพัฒนาขึ้ นม าต าม ลํ าดั บ  
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้มีหลากหลาย ท่ี

สํ า คัญ คื อก า รประ ดิษฐ เ ค ร่ื อ งพิ มพ แ ล ะ
เทคโนโลยีการพิมพเพื่อรองรับหนังสือท่ีเกิดข้ึน 

ยุครอยตอกอนยุคปจจุบันเร่ิมตนมา
ในชวงประมาณหลังทศวรรษ 1750 เปนตนมา 
มีการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก 
ประชาชนเร่ิมอพยพจากชนบทเขาสูเมืองมาก
ยิ่ง ข้ึนกอให เกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีการ
ดํารงชีวิตและวิถีการทองเท่ียว  ยุโรปมีการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดข้ึนต้ังแตศตวรรษท่ี 16 
แลวจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญข้ึน
ในโลกหลายประการ (วินิจ วีรยางกูร, 2532: 14-
15) ดังนี้ 

1. มีการคิดคนเครื่องจักร  เคร่ืองมือข้ึนใช
แทนแรงงานคนสําหรับการผลิตสินคา 
       2. มีการคนพบพลังงานชนิดใหมๆ และมี
การนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
สินคาและบริการ  เฉพาะอยางยิ่งนํามาใชในการ
ขนสงทําใหมีความรวดเร็วและประหยัด 

3. มีการขุดคนทรัพยากรธรรมชาติใหมๆ 
ข้ึนมาใชเชน  แรโลหะท่ีสามารถนํามาแปร
สภาพเปนผลิตภัณฑใหมรวมทั้งนําไปใชใน
อุตสาหกรรมการกอสรางไดดวย 

4. มีการคนพบวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหมๆ ท่ีสามารถนําไปใชในการผลิต กอใหเกิด
อาชีพใหมๆ  สินคาใหมๆ ปจจัยเหลานี้มีผลตอ
การเดินทางและพัฒนาการทองเท่ียวอยางมาก 

        ประมาณทศวรรษ 1870 สถานท่ี
ทองเท่ียวชายทะเลไดรับการพัฒนาข้ึนเพื่อใช
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ระหวาง ค.ศ.1880-1950 มีปจจัยสําคัญ 
สองประการที่มีผลตออุตสาหกรรมการทอง 
เ ท่ี ยวระหว างประ เทศและการทอง เ ท่ี ยว
ภายในประเทศทําใหตองหยุดชะงัก   คือการเกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลกในทศวรรษ 1890 
และ 1930  ตลอดจนมีการเกิดสงครามโลกสอง
คร้ังคือ คร้ังท่ีหนึ่งเกิดข้ึนระหวาง ค.ศ. 1914-
1918      แตหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งแลว
อุตสาหกรรมทอง เที่ ยว เจ ริญ ข้ึนมาอีกใน
ทศวรรษ 1920  แตอีก 10 ปตอมาคือ ค.ศ. 1930  
เกิดชะงักใหมเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า
อีกคร้ัง จนเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองใน ค.ศ. 

1939-1945 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเปนตน
มามีปจจัยสงเสริมการทองเท่ียวเกิดข้ึนมาก 
รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามนี้
เปนตนแบบของการทองเท่ียวยุคปจจุบัน 

ปจจัยที่สําคัญสองประการที่ผลักดัน
การทองเท่ียวคือ  ระบบการคมนาคมและการ
ขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ ชวยใหโลกเล็กลง  ชน
ช้ั น ก ล า ง ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ต้ั ง แ ต ยุ ค ก า ร ป ฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมซ่ึงมีการจางงานเพ่ิมข้ึน  มีรายได
แนนอนและดีข้ึน   ทําใหชนช้ันกลางท่ีมีจํานวน
มากสามารถเดินทางทองเท่ียวไปยังท่ีตางๆ ดวย
คาใชจายท่ีไมสูงมากนัก   ปจจัยประการที่สอง
คือผลจากสงครามทําใหคนจํานวนมากตองมา
ติดตอกัน   ทํางานรวมกัน   เกิดการเ รียนรู
วัฒนธรรม  ภาษา  วิถีการดําเนินชีวิตตางๆ 
เหลานี้ทําใหมีความเขาใจเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
เปนปจจัยที่สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว  
ประกอบกับยุคนี้บรรดากรรมกรท่ีทํางานอยู
ตามโรงงานอุตสาหกรรมมีการรวมตัวในรูป
สหภาพแรงงาน  จึงมีบทบาทในการตอรองกับ
ผูบริหารโรงงาน  มีการเรียกรองคาจางและ
สวัสดิการตางๆ เพิ่มข้ึน  ไดรับคาจางสูงข้ึน  มี
วันหยุดเพิ่มข้ึน  ทําใหคนเหลานี้มีเงินและเวลา
พอที่จะไปแสวงหาความสุขโดยการพักผอน
หรือการเดินทางทองเท่ียว    

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดข้ึนใน
ยุคนี้  ท่ี มีส วนส งผลตอ อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวคือ หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (ค.ศ.  
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การทองเทีย่วเชิงนิเวศ 
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
เร่ิมเปนท่ีรูจักคร้ังแรกในทศวรรษ 1980 ใน
ลักษณะท่ีเปนนวัตกรรมใหมของการทองเท่ียว
(Ecotourism as a Novelty) โดยมีการนํา
หลักการของนิเวศวิทยามาประยุกตใชกับเร่ือง
การทองเท่ียว  เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกการอนุรักษ
ธรรมชาติและสภาพแวดลอม    เปนการ

ทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับสภาพธรรมชาติรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งท่ีไมสรางปญหาใหแกสภาพ
ส่ิงแวดลอม  สืบเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย
ทําใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมของโลกมี
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ประกอบกับการ
ทองเท่ียวแบบดั้งเดิม (Conventional tourism) 
ซ่ึงเนนความพึงพอใจของนักทองเท่ียวกลุมใหญ 
และเนนการเพิ่มรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ  
แตไมคํานึงถึงผลกระทบดานลบตอระบบนิเวศ 
มีผลทําลายทรัพยากรการทองเท่ียว  เกิดความ
เส่ือมโทรมไมสามารถฟนตัวปรับคืนสูสภาพ
เดิมดวยตนเอง ประกอบกับเร่ิมมีกระแสการ
อนุรักษสภาพแวดลอมเกิดข้ึนใน ค.ศ. 1972 
(พ.ศ. 2515)  โดยมีแนวคิดการทองเท่ียวของคน
กลุมหนึ่งในยุโรปและอเมริกาท่ีไมพอใจการ
ทองเท่ียวแบบเดิม เห็นวาทรัพยากรบนโลกมี
จํากัดไมสามารถใชอยางฟุมเฟอยไดอีกตอไป
แ ล ว   จึ ง เ กิ ด ก ร ะ แสค ว า ม คิ ด ก า รป รั บ
กระบวนการและวิสัยทัศนของการทองเท่ียวเสีย
ใหม  การเรียกรองนี้ไดรับการตอบสนองจาก
ทุกฝ าย เปนอย างดี  ทํ าให เกิดการประชุม
นานาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนข้ึน ณ เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เรียกวา 
Global’90 Conference  ผลจาการประชุมคร้ังนี้
ทําใหเกิดหลักการของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
ซ่ึงไดแกรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
นั่นเอง 
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สรุป 
การทองเ ท่ียวเปนนวัตกรรมท่ีชาว

โรมันคิดคนข้ึนมา นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในการ
พัฒนาการทองเท่ียวมีหลายอยาง เพราะการ
ทองเท่ียวมีวิวัฒนาการมาพรอมกับวิวัฒนาการ
ของมนุษยชาติ มีท้ังนวัตกรรมท่ีเปนอาชีพและ
ส่ิงประดิษฐ เกิด ข้ึนไดแก  อาชีพมัคคุเทศก 
ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง  ซ่ึ ง สื บ เ นื่ อ ง ม า จ า ก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
หนังสือเดินทางมีพลวัตมาเปนหนังสือเดินทาง
แบบ E-Passport ในปจจุบัน   นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนา Webpage เพื่อใชในการสงเสริมการ
ขายแหลงทองเท่ียวตางๆ  นักทองเท่ียวสามารถ
ศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยวไดกอนตัดสินใจซ้ือ
บริการ 

นวัตกรรมการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพท่ีมี
กําเนิดมาตั้งแตคร้ังโรมันเรืองอํานาจมีพลวัตมา
เปนการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพในรูปแบบตางๆ 
ดั ง ท่ีพบเห็นในปจจุ บัน  นวัตกรรม ท่ี เปน
กระบวนการคิดไดแกการ ท่ีโทมัสคุกได
วางรากฐานของการทองเท่ียวท่ีมีการคิดราคา
แบบเหมาจาย   นวัตกรรมใหมของการ
ทองเท่ียวในยุคปจจุบันท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในทศวรรษ
1980 คือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีการนํา
หลักการของนิเวศวิทยามาประยุกตใชกับการ
ทองเท่ียว  นอกจากน้ียังมีนวัตกรรมท่ีเปนการ
คิ ด ค น เ พื่ อ ต อ บสน อ ง ค ว า ม เ ป น อ ยู ใ ห
สะดวกสบายข้ึนไดแก   การใชชีวิตอยู เปน

รวมกันเปนสังคม การทําการเกษตร การใช
เกวียน   การประดิษฐรถเทียมมา  การสราง
สะพานขามแมน้ํา   การประดิษฐตัวอักษร  การ
ใชเงิน  การสรางถนน  การสรางสถานท่ีพักแรม  
การพัฒนายานพาหนะในการเดินทาง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางฐานขอมูล
การทองเท่ียว การส่ือสาร และการคมนาคม  
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