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การทองเทีย่ว เปนอตุสาหกรรมสาํคญัของประเทศไทย

ทีส่รางรายไดอยางมหาศาล อกีทัง้เปนแรงสนบัสนนุในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 

และสรางความมั่นคงใหกับประเทศ แมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

จะเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง แตก็ตองเผชิญกับการแขงขันในตลาดโลก 

ภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ดังนั้น การเรียนรู

เกี่ยวกับการทองเท่ียว จะชวยปลูกจิตสํานึกใหรวมกันรักษาทรัพยากร

การทองเที่ยวของประเทศใหเกิดความยั่งยืนได

1. อธบิายความสาํคัญ องคประกอบ 
และปจจัยทางภมิูศาสตรท่ีมผีล
ตอการทองเทีย่วได

2. อธบิายรปูแบบและอุตสาหกรรม
การทองเทีย่วได

ผลการเรียนรู

รูจักการทองเที่ยว
หนวยการเรียนรูที่

1
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 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยเติบโตอยางตอเนื่อง มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมทางตรง
ของการทองเทีย่วคิดเปนรอยละ 5.4 เม่ือเทียบกบัผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product หรือ GDP) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามลําดับ

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»àÃ×èÍ§

1 ดานเศรษฐกิจ 2 ดานสังคม 3 ดานสิ่งแวดลอม

  กอใหเกิดการสรางงานและ
รายไดใหแกคนในทองถิ่น

  ชวยกระจายรายไดไปสูทองถิ่น
  สงเสริมการคาและการลงทุน
  เปนแหลงที่มาของเงินตรา
ตางประเทศ

  กระจายการพัฒนาและ
ความเจริญไปสูภูมิภาค

  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบคมนาคม

  ชวยอนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

  ชวยกระตุนใหเกิดการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน

  ทําใหมีการนําทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมมาใชอยางคุมคา

  ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

1

à»‡ÒËÁÒÂÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ตางประเทศ

ในประเทศ

หนวย : ลานลานบาท

รวม

1.45
0.80

2.25

1.72
0.86

2.58

1.89
0.95

2.84

ทีม่า : กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา

การทองเที่ยวมีความสําคัญทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความรวมมือระหวางประเทศ ปจจุบัน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนพื้นฐานสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กอใหเกิดธุรกิจตาง ๆ  ซึ่ง
เปนแหลงรายไดทีสํ่าคัญของประเทศ เชน บริษัทการบนิ 
โรงแรม รานอาหาร เปนตน

1.1 ความสําคัญของการทองเที่ยว

 ประเทศไทยใหความสําคัญกบัอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว เพราะกอใหเกดิประโยชนทัง้ดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวมีความสําคัญ ดังนี้
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1  ทรัพยากรการทองเที่ยว

(Tourism Resources)

  แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เชน นํ้าตก 
พุนํ้ารอน ถํ้า เกาะ ชายหาด

  แหลงทองเท่ียวที่มนุษยเปนผู
สรางขึน้ เชน แหลงชมุชนทองถิน่ 
โบราณสถาน สวนสนกุ รวมทัง้
ประเพณี วิถีการดํารงชีวิต 
กิจกรรมกีฬาผจญภัย

3  ธุรกิจทองเที่ยว

(Tourism Business)

  ธุรกิจที่ขายสินคาและบริการ
แกนักทองเที่ยว เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเดินทาง
ทองเที่ยว เชน ธุรกิจนําเที่ยว 
ธุรกิจที่พักแรมและรานอาหาร

  ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ 
รวมทั้งธุรกิจที่ใหบริการแก
นกัทองเทีย่วทีม่คีวามสนใจ
เฉพาะ เชน ธรุกิจสปาและนวด

2  นักทองเที่ยว

(Tourists)

  ผูที่เดินทางมาพักแรม รวมถึง
นักทัศนาจรที่เดินทางเขามา
ในประเทศแตไมไดคางคืนซึ่ง
มทีัง้นกัทองเทีย่วระหวางประเทศ
และนักทองเทีย่วภายในประเทศ

  เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางไป
ยังสถานที่ทองเที่ยวในที่ตาง ๆ  
จะทําใหเกิดการจับจายใชสอย 
ซึ่งชวยกระตุนเศรษฐกิจ และ
พัฒนาการทองเที่ยว

1.2 องคประกอบของการทองเที่ยว

 องคประกอบของการทองเที่ยว มีทั้งทรัพยากรการทองเที่ยว นักทองเที่ยว ธุรกิจทองเที่ยว 
ส่ิงอาํนวยความสะดวก ตลาดการทองเทีย่ว และการคมนาคมขนสง มีสวนในการพฒันาอตุสาหกรรม
การทองเทีย่วใหเจรญิกาวหนา นาํมาซ่ึงรายไดจาํนวนมหาศาลเขาสูประเทศ องคประกอบของการ
ทองเที่ยว มีดังนี้
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6  การคมนาคมขนสง 

(Transportation)

  เปนการเคลื่อนยายนักทองเท่ียว
จากทีพ่กัไปยังสถานทีท่องเทีย่วดวย
ยานพาหนะประเภทตาง ๆ

  มหีลายรูปแบบ เชน รถยนต รถไฟ 
เรือ หรือยานพาหนะทองถิน่ ขึน้อยู
กับวัตถุประสงคของนักทองเที่ยว
รวมถงึสถานทีท่องเทีย่ว

4  สิ่งอํานวยความสะดวก

(Facilities)

  สิ่งอํานวยความสะดวกทางดาน
การทองเที่ยวโดยตรง ไดแก การ
อํานวยความสะดวกในการเดนิทาง
เขาออกประเทศ เชน การตรวจ
หนังสือเดินทาง การขนถ าย
กระเปา และความสะดวกระหวาง
การทองเทีย่ว เชน บริการขนสง 
ที่พัก นําเที่ยวและมัคคุเทศก

  สิง่อาํนวยความสะดวกทางดานการ
ทองเทีย่วโดยออม ไดแก สิง่อาํนวย
ความสะดวกดานสาธารณูปโภค 
เช น การสื่อสาร ไฟฟา การ
สาธารณสุข การพยาบาล และ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานความ
ปลอดภยั ทัง้ดานรางกาย ทรพัยสนิ 
และการเดินทาง เชน การปลนจี้ 
ชิงทรัพย การกอความไมสงบ

5  ตลาดการทองเที่ยว 

(Tourism Marketing)

  การใหบริการขอมลูขาวสารการ
ทองเที่ยว เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
ทรพัยากรการทองเทีย่ว ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกดานการทองเที่ยว 
การบริการดานการทองเที่ยว

  การโฆษณาประชาสัมพนัธผาน
สื่อตาง ๆ  เชน วิทยุ โทรทัศน 
อินเทอรเน็ต นิตยสาร หรือ
ประชาสัมพันธ ในรูปแบบอื่น
เพื่อเชิญชวนใหนักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเที่ยว

¡ÃÐà»‰Ò¤ÇÒÁÃÙŒ
 การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
หรอื ททท. เปนรฐัวสิาหกจิภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา มีภารกิจ
ในการสงเสริมการทองเที่ยว
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ตลอดจนการประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
คนไทย เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวของประเทศไทย 
อํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว

4
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นับตัง้แต พ.ศ. 2553 เปนตนมา มนัีกทองเทีย่วจีนเดนิทางเขามาในไทยเพ่ิมขึน้อยางตอเน่ือง แสดงใหเห็นถงึ
ตลาดนักทองเทีย่วตางชาตเิปนตวัขบัเคลือ่นสาํคัญของเศรษฐกจิไทย  ดงัน้ัน ภาครัฐจงึมมีาตรการตางๆ ทีส่งเสริม
การทองเทีย่ว การแกปญหาทวัรศนูยเหรียญ เพ่ือกระจายรายไดไปสูชุมชนและผูประกอบการทองถิน่

ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของโลก ในแตละปจึงมีชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยว
เปนจํานวนมาก ดวยเหตุผลสําคัญ ดังนี้

THAILAND : One of the Best Destination

Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§
Passp

ort

  มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งทะเล ภูเขา 
นํ้าตก ที่สวยงามและแปลกตา

  เปนจุดศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ทาํใหเดนิทางขามไปยังประเทศเพือ่นบานไดสะดวก

  มีวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่โดดเดนและ
เปนเอกลักษณ เชน มวยไทย การนวดแผนไทย

  มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว

ที่มา : สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว

จีน 
58.14%

อื่นๆ 27.25%

รัสเซีย 4.13%

ญี่ปุน 3.90%
เกาหลี 3.46%

อินเดีย 3.12%
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2.1 ภูมิศาสตรกายภาพ

ภมูศิาสตรกายภาพ (physical geography) คอื ลกัษณะกระบวนการและปรากฏการณทาง

ธรรมชาตท่ีิอยูแวดลอมมนษุย เชน ลกัษณะภมิูประเทศ ภมูอิากาศ ธรณสัีณฐาน อทุกวทิยา ลักษณะ

ทางกายภาพเหลานีส้งผลใหเกดิแหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ โดยเฉพาะลกัษณะทางดานภมิูประเทศ

และภูมิอากาศ

2.2 ภูมิศาสตรมนุษย

 ภูมิศาสตรมนุษย (human geography) คือ ลักษณะความเปนอยูของมนุษยในดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มนุษยไดสรางสรรคแหลงทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรขึ้น สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวตองการไปสัมผัส เชน โบราณสถาน พระราชวัง 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต

1 ภูมิประเทศ

1 ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรม

2 ภูมิอากาศ

2 ภูมิศาสตรเชิงประวัติศาสตร

 ลกัษณะทีป่รากฏในสวนตาง ๆ  ของโลก เกดิจาก
การกระทาํของพลงังานแปรรปูภายในและภายนอก 
ทําใหเกิดภูมิลักษณที่สวยงาม เชน ภูเขา หุบเขา 
ถํ้า น้ําตก

 เปนขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และ
ศิลปะตาง ๆ  ตลอดจนการปฏิบัติตนในสังคม เปน
ปจจัยที่มีสวนสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว เพ่ือ
ศึกษา เรียนรู และสัมผัสวิถีชีวิต ความเปนอยูของ
ผูคน รวมถึงซื้อของที่ระลึกซ่ึงเปนงานหัตถกรรม
ที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น

 สภาพอากาศประจาํถิน่ทีม่คีวามแตกตางกนัตาม
ละติจูด ความสูงของภูมิประเทศ ความใกลไกลจาก
นานนํ้า และกระแสน้ําในมหาสมุทร เปนปจจัยที่
ดึงดูดใหเกิดการทองเที่ยวเพื่อไปสัมผัสกับความ
แตกตางของอุณหภูมิจากธรรมชาติ

 การทองเที่ยวไปยังเเหลงทองเที่ยวที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตร และโบราณคดี เพื่อชื่นชมเเละ
เรียนรูประวัติศาสตรเเละโบราณสถาน ซึ่งจะชวย
ปลูกจิตสํานึกในการรักษามรดกทางประวัติศาสตร
เเละคุณคาของสภาพเเวดลอม

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ2
ภูมิศาสตรมีความสัมพันธกับการทองเที่ยว

ของมนุษย ในดานการวางแผนการทองเที่ยวหรือและ

การประกอบธุรกิจดานการทองเทีย่ว เพราะความรูทาง

ภมูศิาสตรชวยใหเขาใจพ้ืนท่ีตาง ๆ  ไดอยางดี

ÀÙÁÔÈÒÊµÃ�à¾×èÍ
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มโนราห

เกาะชาง

น้ําตกทีลอซู

เกาะพีพี

ประเพณีบวชลูกแกว

ภูกระดึง

ผาแตม

 *แอปพลิเคชัน (Application program) หรือเรียกสั้น ๆ  วา “App” เปนโปรแกรมประยุกตที่ออกแบบใหใชงานได

 บนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟน

แมฮองสอน

เลย

อุบลราชธานี

ตาก

ตราด

กระบี่

พัทลุง

 Culture Explorer 2.0 
เปน แอปพลิเคชัน* ที่สามารถ
สืบค นสถานที่ท องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของกรุงเทพฯ ในมมุมองแบบกวาง
โดยใชเทคโนโลยทีีผ่สานโลกจริง
เขากับโลกเสมือน แสดงเนื้อหา
แบบมัลติมีเดีย ทั้งภาพนิ่ง ภาพ
เคล่ือนไหว และวิดีโอยอนอดีต 
เหมือนเขาไปอยูในอดีต และจะ
แจงเตอืนเมือ่อยูในสถานทีใ่นอดตี

Travel Tip

ภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ

ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรม

ภูมิศาสตรเชิงประวัติศาสตร
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1 การทองเทีย่วในแหลงธรรมชาติ
  (Natural Based Tourism)

2 การทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม
  (Cultural Based Tourism)

  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) เปนการ
ทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูของผูที่
เกีย่วของ ภายใตการจัดการสิง่แวดลอมอยางย่ังยนื
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine 
ecotourism) เปนการทองเที่ยวอยางมีความ
รับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติทางทะเลที่ มี
เอกลักษณเฉพาะทองถิ่นภายใตการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

  การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (geotourism)
เปนการทองเทีย่วตามแหลงธรรมชาติทีม่ภีมูทิศัน
ที่แปลกตา เชน ถํ้าหินงอกหินยอย รวมท้ังการ
ศกึษาธรรมชาตขิองหนิ ดนิ แร และฟอสซิลตาง ๆ

  การท องเที่ยวเ ชิงเกษตร (agrotour ism) 
เปนการทองเทีย่วตามแหลงเกษตรกรรม ฟารม
ปศุสัตว เพ่ือหาความรูและประสบการณใหม ๆ  
ดานการเกษตร
 การทองเท่ียวเชิงดาราศาสตร (astrological 
tourism) เปนการทองเท่ียวเพ่ือไปชมปรากฏการณ
ทางดาราศาสตร เชน สุริยุปราคา ฝนดาวตก 
เพื่อเรียนรูระบบสุริยจักรวาล

  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (historical 
tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลง
โบราณคดีและประวัติศาสตร เพื่อชมแหลง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ

  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี 
(cultural and traditional tourism)
เปนการเดินทางทองเที่ยวเพื่อชมงาน
ประเพณีตาง ๆ  ที่ชาวบานในทองถิ่นจัดขึ้น

  การทองเทีย่วชมวิถชีวีติในชนบท (rural tourism/
village tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยว
ชมหมูบานในชนบทซึ่งมีวิถีชีวิตและผลงาน
สรางสรรคเปนเอกลักษณ

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ3
การจัดรูปแบบการทองเที่ยวเปนการวางแผน

และการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหการบริหารงาน

ทองเที่ยว การอํานวยความสะดวก และการควบคุมการ

ทองเทีย่วดาํเนนิไปไดอยางมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม

กับสภาพทรัพยากรการทองเที่ยว

ÃÙ»áºº

3.1 รูปแบบการทองเที่ยวขององคการการทองเที่ยวโลก

องคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) กําหนดรูปแบบการทองเที่ยวไว 3 แบบ ดังนี้
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3 การทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)

  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) เปนการทองเท่ียวตามแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อ
การพักผอนและเรียนรูวิธีรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ

  การทองเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) เปนการเดินทางเพื่อทัศนศึกษา
และแลกเปลี่ยน เรียนรูปรัชญาทางศาสนา
 การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุ หรือวัฒนธรรมชนกลุมนอย (ethnic tourism) เปนการทองเที่ยว
เพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบานหรือชนกลุมนอย เชน หมูบานชาวไทยโซง หมูบานชาว
กะเหรี่ยง หมูบานชาวจีนฮอ

  การทองเท่ียวเชิงกีฬา (sports tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬาตามความถนัดและความสนใจ 
เชน กระดานโตคลื่น ดํานํ้า สกีนํ้า

  การทองเท่ียวเชิงผจญภัย (adventure travel) เปนการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ 
เชน ปนผา ลองแกง

  การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยและฟารมสเตย (home stay & farm stay) เปนการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชชีวิตใกลชิดกับครอบครัวทองถิ่นที่ไปเยือน

  การทองเท่ียวพํานักระยะยาว (long stay) เปนการทองเที่ยวไปยังตางประเทศเฉล่ีย 3 - 4 คร้ัง ตอป 
ใชเวลาอยางนอยครัง้ละ 1 เดอืน สวนใหญเปนกลุมผูใชชวีติหลงัเกษยีณอายุ

  การทองเท่ียวแบบใหรางวัล (incentive travel) เปนการทองเที่ยวซึ่งบริษัทจัดใหแกพนักงานที่ประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายหรือเกินเปาหมาย โดยบริษัทจะออก
คาใชจายใหท้ังหมด
 การทองเท่ียวเชิงการประชมุ (MICE) เปนการทองเทีย่วซ่ึงจดัใหแก
กลุมลูกคาของผูที่จัดประชุม โดยจะนําเที่ยวกอน (pre - tour) และ
หลังการประชุม (post - tour) อาจใชระยะเวลาเพียงวันเดียวหรือ 
2 - 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมคาอาหารและบริการทองเที่ยว

  การทองเทีย่วแบบผสมผสาน (integrated travel) เปนการทองเท่ียว
ที่คัดสรรรูปแบบที่กลาวไปขางตนแลวนํามาจัดนําเที่ยว เพื่อให
นักทองเที่ยวไดรับความแตกตางระหวางการเดินทาง ในระยะเวลา 
2 - 7 วัน หรือมากกวานั้น

 นักเรียนรวมกลุมวางแผน
จัดกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน 
โดยเลือกรูปแบบการทองเที่ยว
ที่สนใจหรือเหมาะสมกับชุมชน
ของนักเรียน พรอมทําเสนทาง
การทองเทีย่วชมุชน เพือ่เปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น

Challenge
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3.2 รูปแบบการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กําหนดรูปแบบการทองเที่ยวไว 4 แบบ ดังนี้

3 การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism)

1 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)

2 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)

4 การทองเทีย่วในแหลงวฒันธรรม (Cultural Tourism)

 การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น 
และแหลงวัฒนธรรมที่สัมพันธกับระบบนิเวศ โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรูและความรวมมือในทองถิ่นของผูเกี่ยวของภายใตการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

 การทองเที่ยวไปยังพื้นที่แหลงเกษตรกรรม เชน สวนผลไม 
สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว ซ่ึงจะจัดพื้นที่บางสวน
ใหนักทองเที่ยวเขาชม และมีวิทยากรบรรยายวิธีการทํางาน
ภายในสวนเกษตรหรือฟารมนั้น ๆ

 การทองเที่ยวแบบผสมผสานในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
หรือแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ  โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมและบําบัด
รักษาสุขภาพเปนสําคัญ เชน การพักในรีสอรตที่มีบริการดาน
สุขภาพ การทองเที่ยวที่มีโปรแกรมการรับประทานอาหารชีวจิต

 การทองเที่ยวเพื่อชมและศึกษาวัฒนธรรมประเพณี 
ที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น โดยชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม
ในการจัดการทองเที่ยว เชน การเที่ยวชมประเพณีในราชสํานัก 
(ประเพณีหลวง) การเที่ยวชมหมูบานเคร่ืองปนดินเผา

äÃ‹ªÒÍÑ¡ÉÃ

1. การทองเที่ยวรูปแบบใดที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด เพราะเหตุใด
2.  หากนักเรียนตองการจัดรูปแบบการทองเท่ียวในทองถิ่น นักเรียนจะเลือกจัดแบบใด และดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร
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