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ทุกระดับ	 และเป็นประโยชน์ต่อภาคีการท่องเท่ียวทุกภาคส่วน	 สามารถ
น�าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
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มูลค่าเพ่ิมแก่แหล่งท่องเท่ียวน�้าพุร้อนและกิจกรรมเชื่อมโยง	 มีทัศนคติ	
และพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริม	 สนับสนุนการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน	โดยจัดหมวดหมู่ความรู้เป็น	5	หน่วยคือ	
1)	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อนซึ่งเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน	 รูปแบบและกิจกรรม/บริการ
การท่องเที่ยว	เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่
แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อน	2)	การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร ้อนและบริการเชื่อมโยงโดยบูรณาการแนวคิด

ค�าน�า



ส่วนประสมทางการตลาดบริการและองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว	
การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติ	 ศิลปะวัฒนธรรม	และภูมิปัญญา	วิถีถิ่น	 รวมทั้งการออกแบบ
ประสบการณ์และการบริการในเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่น�้าพุร้อน
เชือ่มโยงกับแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคยีง	3)	การสือ่ความหมายซึง่เป็นสิง่ส�าคญั
ในการถ่ายทอดบริบทและเอกลักษณ์	 ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ	 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม	 และการเรียนรู้ร่วมกัน	
รวมท้ังสร้างคุณค่าให้แหล่งท่องเที่ยว	 4)	 การด�าเนินการด้านการตลาด	
โดยใช้กลยุทธ์	 น�าเสนอเอกลักษณ์เฉพาะที่โด่ดเด่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์
หรอืตราสนิค้าทีน่กัท่องเทีย่วเชือ่มัน่ในคณุภาพของสินค้าและบริการเพ่ือ
จูงใจนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย	 และ	
5)	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน	
ให้เกิดผลเชิงพาณชิย์ด้วยการสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่สนิค้าและบรกิาร
โดยพัฒนาจากศักยภาพและฐานทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่	
	 ทั้งนี้ในเนื้อหาบางส่วนผู้เขียนได้น�าเสนอกรณีศึกษาเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวน�้าพุร้อนในต่างประเทศและการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อนโดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์ท่ีผู้เขียนได้รับ
จากกระบวนการวจิยัเรือ่งนวตักรรมการท่องเทีย่วน�า้พุร้อนในอารยธรรม
ล้านนา	 (2562)	 และการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนที่ผ่านมาเพื่อใช้
เป็นตวัอย่างส�าหรับการเรยีนรูก้ารสร้างคุณค่าและมลูค่าเพ่ิมแก่แหล่งท่องเท่ียว
น�้าพุร้อนในหลากหลายรูปแบบที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในแหล่งท่อง
เที่ยวอื่นๆ	ได้ต่อไป	
	 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้	 ผู้อ่านควรเริ่ม
อ่านตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยสุดท้ายตามล�าดับของเนื้อหา	



	 ความดีของหนังสือเล่มนี้	 ขอมอบแด่ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีผ่านมา	 และ
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ทีใ่ห้เวลาและโอกาสในการท�าโครงการวจิยัอย่าง
ต่อเนื่อง	จนก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เขียนถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้	
	 ขอบคุณคุณบุญทวี	สุปรีดิ์เวศน์	จากบริษัท	Tea	Luck	Cha	ที่ให้
ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรสอนชุมชนในพื้นที่น�้าพุร้อนโป่งพระบาท
ด้านการผลิตชาสับปะรดตามฐานทรัพยากรพื้นถิ่น	
	 คณุชนิดาภา	พวงพิโล	วทิยากรสอนการผลติสครบัสมนุไพรขดัผวิ	
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวมือ	และ	การหมักโคนผ้าทอ	และคุณวไลพร	ชายน้อย	
ทีช่่วยขับเคลือ่นการสร้างตราสนิค้าสนิค้าในท้ัง	3	พืน้ที	่หนงัสอืเล่มนีเ้สร็จ
สมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลือจากกัลยาณมิตร	 คุณเปรมลักษณ์	 มูลใจ	
จึงขอขอบคุณไว้	ณ	โอกาสนี้
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เพื่อสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน	
ในหน่วยนี้	 ผู้เขียนจ�าแนกองค์ความรู้
ออกเป็น	6	ด้าน	ประกอบด้วย	
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5)	องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
6)	แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
			บริการ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน

1



2

1.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 คือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชม
แหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม	ตลอดจนการเรียนรู้
วถิชีวีติและพกัผ่อนหย่อนใจ	โดยแบ่งเวลาส่วนหนึง่จากการเดนิทางท่องเทีย่ว
เพื่อท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟื ้นฟูธรรมชาติ	
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 :	 2552)	 ดังน้ันกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชงิสขุภาพจึงเป็นกิจกรรมทีผ่สมผสานระหว่างกจิกรรมเทีย่วชมแหล่งท่องเท่ียว
และกจิกรรมเชงิสขุภาพ	ซึง่จ�าแนกตามวตัถปุระสงค์ของการท่องเท่ียว	คอื	
1)	การท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภาพ	(Health	Promotion)	ได้แก่การรกัษา
ด้วยแพทย์แผนไทย	การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ	การเที่ยวชมและ
การใช้บริการการรักษาด้วยสมุนไพรในชนบท	การเที่ยวชมแหล่งเกษตร
ธรรมชาต	ิการท่องเท่ียวในแหล่งน�า้พรุ้อนและการอาบน�า้แร่	การฝึกสมาธิ
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และบ�าเพญ็ภาวนา	การท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาต	ิและใช้บรกิารในสถาน
บริการส่งเสริมสุขภาพ	เช่น	สปา	เป็นต้น	และ	2)	การท่องเที่ยวเชิงบ�าบัด
รักษาสุขภาพ	(Health	Healing)	ได้แก่	การท�าฟัน	การศัลยกรรมเสริม
ความงาม	การผ่าตดัแปลงเพศตามโรงพยาบาล	คลินกิ	หรือสถานพยาบาล
ต่างๆ	เป็นต้น	จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ	เป็นกิจกรรม
ทีพ่ฒันามาจากฐานรากของชุมชน	เน้นการเดนิทางท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่ว
และใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก	ซึ่งถ้าสามารถ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเท่ียวรูปแบบนี้ได้ก็เท่ากับ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเติบโตระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยมี	 “ชุมชน
และภาคีการท่องเทีย่วในพืน้ที”่	เป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์จากการท่องเทีย่ว
โดยตรง	
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1.2 การท่องเทีย่วเชิงสขุภาพวถินี�า้พรุ้อน

	 การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพวถินี�า้พุ
ร้อนหมายถึง	 การเดินทางเพื่อเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อการ
เรยีนรูว้ถีิชีวติทางวฒันธรรมและเพือ่การ
พักผ่อนหย่อนใจ	 โดยแบ่งเวลาจากการ
ท่องเท่ียวไปท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อย่างถูกหลักวิชาการและมีคุณภาพ
มาตรฐาน	 เช่น	 การอาบน�้าแร่หรือน�้าพุ
ร้อน	การท�ากจิกรรมวารีบ�าบดั	การนวด/	
อบ/	ประคบสมุนไพร	การฝกึกายบริหาร
ท่าฤๅษีดัดตน	 และให้การบริการอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	เป็นต้น	ตลอด
จนการมโีอกาสได้แลกเปลีย่นประสบการณ์
และสังสรรค์ทางสังคมเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดีกับบุคคลอื่นในระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยว	 ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ	 ค่านิยม	 และ
พฤติกรรมในการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟู
สุขภาพให้สมบูรณ์ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น	
ทั้งนี้หัวใจของการท่องเที่ยวคือการให้
บริการที่สร้างความประทับใจและตอบ
สนองความต้องการหรือความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการ
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1.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อนโดยชุมชน

	 การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพวถินี�า้พรุ้อนโดยชมุชน	หมายถงึ	การเดนิ
ทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติใน
ชุมชนต่างๆ	 ที่มีทรัพยากรและสิ่งอ�านวยความสะดวกเอื้อต่อการท�า
กิจกรรมเชิงสุขภาพ	 อาทิ	 เช่น	 การแช่น�้าพุร้อน	 การนวด	 หรือการอบ
สมุนไพร	 เป็นต้น	 โดยชุมชนเป็นผู้ก�าหนดกระบวนการ	 ทิศทาง	 และรูป
แบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัย	 ทั้งนี้คนในชุมชนมีฐานะเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเท่ียว
ในพืน้ทีแ่ละเป็นผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการท่องเทีย่วท้ังโดยทางตรงและ
ทางอ้อม	(พมิพ์รว	ีโรจน์รุ่งสตัย์:	2553)	ดงันัน้	หลักการส�าคญัในการจัดการ
การท่องเที่ยวคือ	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ
การพฒันาการท่องเท่ียวตัง้แต่การตดัสนิใจ	การวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ว	
การน�าแผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติ	การติดตามและประเมินผล	และการแก้
ปัญหาทีเ่กดิขึน้	รวมท้ังการจดัการท่ีก่อให้เกดิการกระจายรายได้อย่างทัว่ถงึ
เป็นธรรมและการสร้างคณุค่าแก่ทรพัยากรการท่องเทีย่วทัง้ทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในชุมชน

1.4 รูปแบบการให้บรกิารด้านสขุภาพทีส่อดคล้องกับแหล่งท่องเทีย่วน�า้พุร้อน 

การให้บริการด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับน�้าพุร้อน	 จ�าแนกตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการดังนี้
	 1)	การนวดร่างกาย	(Body	Massage) 
	 คือกิจกรรมทางเลือกยอดนิยมของการท�าสปา	 ช่วยให้ร่างกาย
ผ่อนคลายได้ดเียีย่ม	โดยสปาแต่ละแห่งจะมรีปูแบบการนวดต่างกนัไป	ข้ึน
อยู่กับการน�าเอาความโดดเด่นของการนวดแบบใดมาผสมผสานให้เป็น
เอกลักษณ์ของสปาแต่ละแห่ง	เช่น	นวดแผนไทย	นวดบ�าบัดอโรมา	และ
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การนวดของชนชาติอื่น	 เช่น	การนวดแบบสวีดิช	 (Swedish	Massage)	
เป็นต้น	 เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายและกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของ
โลหติทีผ่วิหนงัโดยใช้เทคนคิการลบูไล้ไปตามกล้ามเนือ้	มกีารลบู	การเคาะ	
เพือ่กระตุ้นระบบประสาท	และการเขย่าอย่างเป็นจงัหวะ	ปัจจบัุนมกีารน�า
พฤกษาบ�าบัดเข้ามาใช้ประกอบในการนวดด้วย	 เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิด
ความผ่อนคลายทั้งร่างกาย	จิตใจ	และอารมณ์
	 2)	อบซาวน่า	หรอื	อบสมนุไพร			(Aroma	Steam	/	Herbal	Steam)	
คือกจิกรรมการกระตุน้ร่างกายด้วยความร้อนเพือ่ให้รูขมุขนในร่างกายเปิด
กว้างพร้อมที่จะขับสารพิษออกมากับเหงื่อวิธีการนี้ได้รับความนิยมมาก
ทีส่ดุ	มขีัน้ตอนง่ายไม่ซบัซ้อน	สามารถท�าเองได้หากมอุีปกรณ์เครือ่งซาวน่า
	 3)	สครับ	(Scrub)	
	 สครับ	 คือการกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของเลือดด้วยการขัด
ผวิด้วยพรรณพชืจากธรรมชาต	ิเช่น	พชืสมนุไพรต่างๆ	รวมทัง้การใช้เกลอื
ทะเล	สาหร่าย	หรอืฟองน�า้เพือ่ขจดัเซลล์ผวิหนงัท่ีเสือ่มสภาพให้หลดุออก
ไป	 ให้เซลล์ผวิใหม่ขึน้มาทดแทนและเป็นการเติมสารอาหารให้ผวิด้วย	การส
ครบัผิวนี้จะช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น	ผิวเนียนนุ่ม	 เรียบ	และสีผิวสม�่าเสมอ
ยิ่งขึ้น	 ทัง้น้ีการขดัผวิสามารถใช้สมนุไพรขดั	หรอืใช้ผสมกบัครมีขดัผวิเพือ่
หลกีเลีย่ง	การเกดิอาการแพ้	หรอืมปัีญหาเรือ่งความแห้งของผิวทีเ่กิดจาก
การใช้สมุนไพรบางประเภท	 เพราะในครีมขัดผิวนั้นมีเนื้อครีมที่ช่วยให้
ความลืน่ในการถหูรอืขดั	เมด็ของครมีจะช่วยลดแรงการเสยีดสกีบัผวิหนงั	
ซึง่จะป้องกนัการอกัเสบและการแพ้ของผวิหนงัได้	สมนุไพรทีน่ยิมใช้	ได้แก่	
ชาเขยีว	มีสรรพคุณช่วยลดริว้รอย	กาแฟมสีรรพคณุในการขดัสารพษิ	งาด�า	
มีสรรพคุณเหมาะส�าหรับคนผิวแห้ง	 รวมถึงผลไม้รสเปร้ียวมีสรรพคุณใน
การผลัดผิวบ�ารุงผิว	เป็นต้น
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 4)	การห่อร่างกาย	(Body	Wrap) 
	 การห่อร่างกาย	คอืการห่อล�าตวั	และแขน	ขา	คล้ายการห่อทารก
แรกเกดิ	ด้วยผลติภณัฑ์จากธรรมชาตทิีม่สีรรพคณุพเิศษ	ได้แก่	สาหร่ายทะเล	
(Seaweed	Mask)	 โคลนทะเล	สมุนไพรบางชนิด	แล้วห่อด้วยผ้าห่มชุบ
น�้าร้อนหรือผ้าห่มชุบน�้าเย็นนาน	20-30	นาที	ขั้นตอนนี้ช่วยให้ร่างกายมี
อุณภูมิสูงขึ้นอย่างคงที่	รูขุมขนเปิดกว้างเพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย	
ฟื้นฟูสภาพผิวและช่วยให้เกิดการผ่อนคลายอย่างลึกล�้า	 บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย	กล้ามเนื้อ	และข้อต่ออักเสบ	
	 5)	วารีบ�าบัด	หรือ	การบ�าบัดด้วยน�้า	(Hydro	Therapy) 
	 การท�ากจิกรรมวารีบ�าบัด	มหีลากหลายรปูแบบ	ได้แก่	การแช่ตวั
ในน�้า	การอบตัว	การห่อตัว	การประคบ	การสูดดม	การใช้น�้าร้อนจัดสลับ
น�้าเย็นจัด	การฉีดน�้า	การรดน�้า	การว่ายน�้า	และสปา	บางแห่งอาจให้ผู้ใช้
บรกิารนอนแช่ในอ่างท่ีโรยด้วยกลบีดอกไม้	(Floral	Bath)	แล้วหยดน�า้มนั
หอมระเหยกบัเกลือแร่ลงไปผสม	วิธแีช่ตวัแบบนีจ้ะช่วยให้จติใจผ่อนคลาย
ได้ดี	 	ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต	และบ�าบัดอาการผิดปกติบาง
อย่างตามสรรพคุณของชนิดน�้ามันหอมระเหยที่ใช้	 ในการใช้บริการวารี
บ�าบดัแต่ละครัง้ควรเคร่งครดัตามเวลาทีก่�าหนด	เช่น	10-30	นาท	ีเป็นต้น	
พร้อมท้ังระมดัระวังการแพ้น�า้มนับางชนดิ	และหลีกเล่ียงการใช้บริการวารี
บ�าบัดเมื่อรู้สึกไม่สบาย	
	 นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมวารีบ�าบดัอืน่ๆ	ได้แก่	การอาบน�า้ทีเ่รยีกว่า	
(Swiss	Shower)	คอื	ยนือาบน�า้ร้อนสลบักบัน�า้เยน็ทีพุ่ง่ออกมาจากฝักบวั
พร้อมกัน	8-10	จดุ	ทัว่ร่างกาย	เพือ่กระตุน้ให้เกดิการหมนุเวยีนของโลหิต	
น�้าเย็นท�าให้หลอดเลือดหดตัว	 ส่วนน�้าร้อนท�าให้หลอดเลือดขยายตัว	
การยืดหดของหลอดเลือดจะช่วยกระตุ้นการท�างานของอวัยวะภายใน	
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และ	 การอาบน�้าแบบ	 (Vichy	 Shower)	 เป็นการบ�าบัดด้วยแรงดันน�้า	
โดยใช้ฝักบัวหลายอันเรียงในแนวตรงตามความยาวของร่างกาย	 ให้ผู้ใช้
บรกิารนอนคว�า่ลง	ให้แรงดนัของน�า้พุง่ออกมากระทบแผ่นหลงัและท่อนขา
อย่างครอบคลุมนาน	 15-20	นาที	 ช่วยเปิดรูขุมขนเพื่อให้สมุนไพรต่างๆ	
ทีน่�ามาพอกตัวภายหลงัสามารถซมึเข้าสูผ่วิหนังช้ันในได้ดขีึน้	วธิกิารนีช่้วย
คลายเครียดและลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	เป็นต้น
 6)	โภชนบ�าบัด	(Nutrition	Therapy)	
	 โภชนบ�าบดัเน้นการกนิสารอาหารตามธรรมชาติหลีกเล่ียงอาหารแห้ง	
อาหารแปรรูป	 อาหารปรุงแต่ง	 หรือปนเปื้อนสารเคมี	 และสารอาหาร
ดัดแปลง	มีนักโภชนาการหรือแพทย์ทางเลือกเป็นผู้แนะน�า
	 7)	Exercise	Breathing	Therapy 
	 เป็นวิธีบ�าบัดท่ีพบมากในสปายุคพัฒนาซ่ึงมีการออกก�าลังกาย
หลากหลายรปูแบบ	ได้แก่	การออกก�าลงักายแบบแอโรบกิและการยดืเส้น
ยืดสาย	เช่น	โยคะ	ไทเก็ก	ชี่กง	ร�ากระบอง	และการออกก�าลังกายในน�้า	
เป็นต้น	 ทั้งน้ีในการออกก�าลังกายแต่ละประเภทต้องมีครูฝึกคอยให้ค�า
แนะน�าที่ถูกต้อง
	 8)	 การฝึกสมาธิ	 (Meditation)	 และการฝึกจิต	 (Autogenic	
Training)	
	 วตัถปุระสงค์ในการฝึกสมาธแิละการฝึกจิต	คอืเพือ่ผ่อนคลายและ	
หยุดความคิดและอารมณ์ให้นิ่งกับความสงบ	 ไม่ฟุ้งซ่าน	 เรียนรู้ท่ีจะรู้จัก
ตัวเอง	เข้าใจในพฤติกรรมและปัญหาต่างๆ	ของตนเอง	เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	 และปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	
มีความสุขในสังคมและสิ่งแวดล้อม	 มีชีวิตอย่างมีความหมายและมีชีวิต
ชีวามากขึ้นนอกจากนี้ทางการแพทย์ทางเลือกได้อธิบายว่าการฝึกสมาธิ
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และการฝึกจิต	 อย่างสม�่าเสมอสามารถช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ	
ลดความดันโลหิต	ลดความเครียด	และมีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์
มะเร็ง	เป็นต้น
 9)	ดนตรีบ�าบัด	(Music	Therapy) 
	 การฟังดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย	 จิตใจ	
การท�างานของสมอง	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของ
หัวใจ	ความดนัโลหติ	การตอบสนองของม่านตา	ความตงึตวัของกล้ามเนือ้	
และการไหลเวยีนของโลหติ	ดงันัน้สปาบางแห่งได้น�าดนตรีมาประยกุต์ใช้
ในการบรกิารเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพทางร่างกายและจติใจของผูใ้ช้บริการโดย
การเปิดเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายเช่น	เพลงคลาสสิก	ไลท์มิวสิก	เพลง
ไทยเดิม	 เพลงกลุ่มนี้จะช่วยสร้างจินตภาพเพื่อการผ่อนคลาย	ฟื้นฟูและ
บ�าบัดรักษาโรค	ท�าให้เกิดสมาธิ	
	 10)	วธิบี�าบดัท่ีอาศยัแสง	ส	ีคลืน่แสง	(Color-Light-Solar	Therapy)	
	 วิธีบ�าบัดที่อาศัยแสง	สี	คลื่นแสงเพื่อบ�าบัดฟื้นฟู	เช่น	พลังออรา	
(aura)	เป็นต้น	ในคนปกตมิพีลงัออราเป็นรศัมท่ีีล้อมรอบกายหยาบอยูท่กุ
ทิศทาง	ในลักษณะสามมิติ	รูปกลมรี	รูปไข่	ล้อมรอบร่างกาย	2-3	เมตร
ผูท้ีม่ปีระกายพลงัออราอ่อน	พลงัภายนอกจะสามารถเข้ามาก่อกวนได้ง่าย	
ท�าให้สามารถถกูครอบง�าและเหนด็เหนือ่ยได้ง่าย	ล้มเหลวง่าย	และเจ็บป่วย	
ในการรักษาอาการเหล่านี้สามารถท�าได้หลากหลายวิธีได้แก่	 การอาบ
แสงตะวัน	(Solar	Therapy)	ของชาวอินเดีย	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	
การใช้รังสีอินฟราเรดด้วยเครื่องมือทันสมัย	 การใช้ฝักบัวอาบน�้าแสงสี	
(Color	Shower)	และการใช้แสงไฟหลากหลายสีสัน	เพื่อการบ�าบัดตาม
อารมณ์ทีต้่องการผ่อนคลายในขณะอาบน�า้	เช่น	สแีดง	ช่วยเตมิพลงัให้แก่
ร่างกาย	และให้ความรู้สึกสดชื่น	มีชีวิตชีวา	สีเหลือง	ช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์	เป็นต้น
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	 11)		การใช้พลังของหิน	หรือคริสตัลจากธรรมชาติ	(Crystal-
Rock	Therapy)	
	 การใช้พลังของหิน	หรือคริสตัลจากธรรมชาติเพื่อการผ่อนคลาย	
ฟ้ืนฟ	ูและบ�าบดั	โดยก้อนหนิหรือครสิตลัมีคณุสมบติัในการเกบ็ความร้อน
ไว้ได้นาน	และเปล่งรังสีอินฟราเรดแบบไม่เรืองแสงท�าให้ร้อนสบายแต่ไม่
ระคายเคือง	 ในการใช้พลังของหินหรือคริสตัลจากธรรมชาตินั้นต้องผ่าน
การวิเคราะห์จากธาตแุละพฤตกิรรมของผูใ้ช้แต่ละคน	ซึง่มหีลากหลายวธิี
การ	 เช่น	 การน�ามาวางเรียงรายตามจุดฝังเข็มของร่างกาย	 การท�าเป็น
เครื่องประดับสวมใส่	และการน�ามาวางไว้ในห้องหรือวางใกล้ตัว	เป็นต้น
 12)	สมุนไพรบ�าบัด	(Herbal	Therapy)	
ในปัจจุบันการใช้สมุนไพรเพื่อการบ�าบัดและส่งเสริมสุขภาพได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย	 รูปแบบการใช้สมุนไพรมีหลากหลายขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสมุนไพรและวัตถุประสงค์ของการใช้	 ได้แก่	 การประกอบ
อาหารและการท�าเครื่องดื่มโดยใช้สมุนไพรท่ีให้กลิ่นหอม	 การท�าอาหาร
เสริมเพื่อสร้างความสดชื่น	ลดไขมันในเลือด	ลดน�้าหนัก	ลดระดับน�้าตาล	
คลายเครียด	ช่วยให้นอนหลับง่าย	และการใช้สมุนไพรเพื่อบ�ารุงผิวพรรณ	
เช่น	การอบไอน�้า	การแช่ตัว	พอกผิวและบ�ารุงผิว	เป็นต้น	
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1.5 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

	 แหล่งท่องเท่ียว	 หมายถึง	 สถานท่ีท่องเที่ยว	 กิจกรรม	 และ	
วฒันธรรมประเพณทีีส่ะท้อนให้เหน็ถงึอารยธรรมท้องถิน่ทีม่ลัีกษณะเด่น	
มีการผสมผสานองค์ประกอบหลากหลายมิติเพื่อให้เกิดสิ่งดึงดูดใจและ
คุณค่าทางการท่องเที่ยว	ที่สามารถดึงดูดความสนใจ	ของนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาเยี่ยมชม	 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว	 จ�าแนกเป็น	 7	 องค์
ประกอบ	ดังนี้
	 1)	สิง่ดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว	(Attraction)	หมายถงึทรพัยากร
การท่องเที่ยวจ�าแนกเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ	 ทรัพยากรทางศิลปะ
วฒันธรรม	ประเพณวีถิชีวีติของคนในชมุชนและเทศกาลประจ�าปี	รวมทัง้
สิ่งก่อสร้างต่างๆท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยว	
	 2)	กิจกรรมการท่องเที่ยว	(Activity)		และกิจกรรมนันทนาการ	
(Tourist	Activities	และ	Recreational	Activities)	นบัเป็นองค์ประกอบ
ทีส่�าคญัในยคุปัจจบุนัเพราะเป็นการทีน่กัท่องเทีย่วได้ม	ีโอกาสท�ากจิกรรม
ต่าง	ๆ	ตามความสนใจเฉพาะ	ได้แก่	การเดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่าร้อน
ชื้น	 การพายเรือ	 ล่องแก่ง	 การตกปลาหมึกในทะเลลึกตลอดจนการร่วม
กิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน	เช่นการด�านา	การเกีย่วข้าว	การร่วมพธิบีายศรี
สู่ขวัญเป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์	(Experience)	ที่
อยู่ในความทรงจ�า	 ของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิด
การกระจายรายได้ในชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
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	 3)	การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	(Accessibility)	ได้แก่	การมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม	 เช่น	 สนามบิน	 ระบบคมนาคม	 ตลอดจน
การให้บริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง	เช่น	การขนส่งทางอากาศ	ทางบก	
และ	 ทางน�้า	 ซึ่งจะเอื้ออ�านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทาง	 (Destination)	 หรือแหล่งท่องเที่ยว	 (Attraction)
ได้อย่างสะดวก	รวดเร็วและปลอดภัย
 4)	สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว	(Amenity)	เป็นสิ่ง
ทีร่องรบัในการเดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว	เพือ่ให้การเดนิทางท่องเทีย่ว
เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย	 โดยสิ่งอ�านวยความสะดวกทาง
การท่องเที่ยวแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	
	 				4.1	สิง่อ�านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง	หมายถึง
สิง่อ�านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวท่ีเกดิข้ึน	เพือ่รองรบัการเดินทาง
เข้ามาท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วโดยเฉพาะ	ได้แก่การอ�านวยความสะดวก
ในการเดนิทางเข้าออกประเทศ	เช่น	การตรวจหนงัสอืเดินทาง	การต่อวซ่ีา	
และการให้บริการต่างๆที่ก่อให้เกิดความสะดวกระหว่างการเดินทางท่อง
เที่ยว	เช่น	บริการน�าเที่ยว	บริการขนส่ง	เป็นต้น	
	 				4.2	สิง่อ�านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยอ้อม	หมายถึง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน	 ท่ีมีอยู่ในประเทศแล้ว	 แม้จะไม่มีการท่องเที่ยว	
รัฐบาลก็ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกเหล่านี้แก่ประชาชน	 ส่วนการให้
บรกิารนกัท่องเทีย่วกถ็อืเป็นผลพลอยได้	เช่น	การสือ่สาร	การไฟฟ้า	การประปา	
การคมนาคม	การรักษาความปลอดภัย	และการรักษาพยาบาล	เป็นต้น
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 5)	ที่พักแรม	(Accommodation)	หมายถึงที่พักแรมเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว	ที่ต้องการค้างคืน	ได้แก่	ที่พัก	ประเภทต่าง	ๆ	เช่น	โรงแรม	
รีสอร์ท	 เกสต์เฮ้าส์	 โฮมสเตย์โดยที่พักแรมดังกล่าวจะมีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในระดับต่างกันซึง่มผีลต่อราคาและบริการ	ได้แก่	ภัตตาคาร	
สระว่ายน�้า	บาร์	ฟิตเนส	สปา	และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	 เป็นต้น
	 6)	 การให้บริการเสริมในแหล่งท่องเที่ยว	 (Ancillary	 Service)	
ได้แก่	บริการต่างๆ	ที่มีให้นักท่องเที่ยว	เช่นการให้บริการด้านร้านอาหาร	
โรงพยาบาล	ไปรษณย์ี	สถานบีรกิารน�า้มนั	ร้านค้า	และร้านขายสนิค้าของ
ที่ระลึก	เป็นต้น
	 7)	การบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว	(Administration)	หมายถึง	
การวางแผนการท่องเท่ียวและการด�าาเนินการให้เป็นไปตามแผนโดยมี
การจัดการบริหารงาน	บุคคล	การอ�านวยการและควบคุมอย่างเหมาะสม	
เพือ่ให้เป็นไปตามแผนทีไ่ด้วางไว้	รวมทัง้มกีาร	ประเมนิผลแผนการด�าเนนิ
การด้านการท่องเที่ยวด้วย

1.6 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร	หมายถงึ	เครือ่งมอืทางการตลาด
ที่ใช้ในการสร้าง	ความต้องการซื้อ	หรือ	ความต้องการใช้บริการ	ประกอบ
ด้วย	ผลติภณัฑ์	(Product)	ราคา	(Price)	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	(	Place)	
การส่งเสริมการตลาด	(	Promotion)	บุคคล	(	People)	ภาพลักษณ์และ
การน�าเสนอ	 (Physical	 Evidence	 and	 Presentation)	 และด้าน
กระบวนการให้บริการ	 (Process)	 (Philip	 Kotler,1997)	 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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 1)	ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ�าเป็นและ
ความต้องการของมนุษย์ได้คือสิ่งท่ีผู้ขายต้องมอบ	 ให้แก่ลูกค้าและลูกค้า
จะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 โดยทั่วไปแล้ว	
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ	 ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้	 (Tangible	
Products)	และ	ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้	(Intangible	Products)
	 2)	ด้านราคา	(Price)	หมายถงึ	คณุค่าผลติภณัฑ์ในรปูตวัเงนิ	ลกูค้า
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า	(Value)	ของ	บริการกับราคา	(Price)	ของ
บริการนั้น	ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ	ดังนั้น	การก�าหนด
ราคา	การให้บรกิารควรมคีวามเหมาะสมกบัระดับการให้บริการ	ความชดัเจน	
และง่ายต่อการจ�าแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน
	 3)	ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	(Place)	เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน�าเสนอ	บริการให้แก่ลูกค้าซ่ึงมีผลต่อ
การรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น�าเสนอซึ่งจะ
ต้องพิจารณาในด้านท�าเลท่ีตั้ง	 (Location)	 และช่องทางในการน�าเสนอ
บริการ	(Channels)
 4)	ด้านการส่งเสริมการตลาด	(Promotions)	เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ทีมี่ความส�าคัญในการตดิต่อสือ่สารกบัผูใ้ช้บรกิาร	โดยม	ีวตัถปุระสงค์เพือ่
แจ้งข่าวสารหรอืชกัจงูให้เกดิทศันคตแิละพฤตกิรรม	การใช้บรกิารและเป็น
กุญแจส�าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์	
	 5)	 ด้านบุคคล	 (People)	 หรือพนักงาน	 (Employee)	 ซ่ึงต้อง
อาศยัการคดัเลอืก	การฝึกอบรม	การจงูใจ	เพือ่	ให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน	 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้	
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ	ขององค์กร	เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ	
มทีศันคตทิีส่ามารถตอบสนองต่อ	 ผูใ้ช้บรกิาร	 มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ	สามารถสร้างค่านยิมให้กบัองค์กร
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	 6)	 ด้านกายภาพและการน�าเสนอ	 (Physical	Evidence)	แสดงให้
เหน็ถึงลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูป
ธรรม	โดยการสร้างคณุภาพโดยรวม	ทัง้ทางด้ายกายภาพและรปูแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้แก่ด้านการแต่งกายสะอาด	
เรียบร้อย	 การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน	 และการให้บริการที่รวดเร็ว	
เป็นต้น
	 7)	ด้านกระบวนการ	(Process)	หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินด้านการบรกิาร	ทีน่�าเสนอแก่ผู้ใช้บริการ
เพือ่มอบการให้บรกิารอย่างถกูต้องรวดเรว็	และท�าให้ผู้ใช้บริการเกดิความ
ประทับใจสูงสุด
	 จากข้อมูลข้างต้น		แผนภูมิที่	1	แสดงการบูรณาการแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดบริการและองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ว	เพือ่ใช้เป็น
กรอบการสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่การท่องเท่ียวเชงิสขุภาพวถินี�า้พรุ้อน	ดงันี้

1.	สิง่ดึงดดูใจทางการท่องเทีย่ว	
   Attraction
2.	กิจกรรมการท่องเที่ยว				
   Activity 
3.	การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	
 		Accessibility
4.	สิ่งอ�านวยความสะดวก
			ทางการท่องเที่ยว	
  	Amenity	
5.	ที่พักแรม	
   Accommodation 
6.	การให้บริการเสริมใน
			แหล่งท่องเที่ยว	
   Ancillary	Service
7.	การบริหารจัดการ	
			แหล่งท่องเที่ยว
  	Administration

1.	คุณค่าสินค้าและอัตลักษณ์	
   Attraction	&	Product 
2.	การน�าเสนอกจิกรรมสร้างสรรค์	
   Activity	&	Place
3.	การสื่อสารเพื่อการเข้าถึง
			แหล่งท่องเที่ยว	
   Accessibility	&	Promotions
4.	การสร้างมูลค่าด้วยราคา	
   Amenity	&	Price	
5.	การสร้างคุณภาพกายภาพ				
   Accommodation	&				
			Physical	Evidence
6.	กระบวนการให้บริการ			
  	Ancillary	Service	&		
			Process 
7.	โครงสร้างการท�างานบคุลากร	
   	Administration	&	People

1.	ด้านผลิตภัณฑ์	
   Product	
2.	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	
   Place	
3.	ด้านการส่งเสริมการขาย	
   Promotions
4.	ด้านราคา	
   Price
5.	ด้านกายภาพและการน�าเสนอ	
  	Physical	Evidence 
6.	ด้านกระบวนการ	
   Process 
7.	ด้านบุคคล	
  	People

องค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว

กรอบการสร้างคณุค่าและมูลค่าเพิม่
การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพวถินี�า้พรุ้อน

ส่วนผสมทางการตลาดบริการ
Service Marketing Mix

7A’s 7P’s
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จากแผนภูมิที่	 1	 แสดงการบูรณาการแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารและองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่วเพือ่สร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน	อธิบายได้ดังนี้

	 1)	คณุค่าสินค้าและอัตลกัษณ์	(Attraction	&	Product)	หมายถึง
การแสดงถึงอัตลักษณ์และคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสินค้า
และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพัฒนาความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
 2)	การน�าเสนอกจิกรรมสร้างสรรค์	(Activity	&	Place)	หมายถึง
การน�าเสนอกจิกรรมสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อมและบรรยากาศ	
ให้สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวและน�าเสนอรูป
แบบบริการแก่นกัท่องเทีย่วทีส่ร้างการรับรูใ้นคณุค่าและคณุประโยชน์ของ
สินค้าและบริการ
 3)	 การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	 (Accessibility	 &	
Promotions)	 เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
เดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ช่องทางสื่อสารทั้งทางออนไลน	์
(On	line)	และการสื่อสารแบบออฟไลน์	(Off	line)	การสื่อสารเพื่อชักจูง
ความสนใจของนักท่องเท่ียวควรให้ความส�าคัญต่อการสร้างเรื่องราว	
(Content)	ที่แตกต่างและน่าสนใจ	ควบคู่กับการจัดกิจกรรมและการส่ง
เสริมการขายต่างๆ	 	 รวมท้ังการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตั้งแต่
ก่อนการเดินทาง	และระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว	 เช่น	แผนที่	พิกัดที่
ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว	ป้ายสัญลักษณ์	ป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน	บนเส้น
ทางที่ปลอดภัยต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว
	 4)	 การสร้างมูลค่าด้วยราคา	 (Amenity	 &	 Price)	 	หมายถึง
การสร้างทางเลอืกทีห่ลากหลายแก่นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน	สร้างมาตรฐาน
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การบริการในแต่ละระดับ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ด้วยคุณค่า	 ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะเปรียบเทียบคุณค่าของบริการกับราคา	
ดังนั้นควรก�าหนดราคาให้เหมาะสมกับระดับการให้บริการให้ชัดเจนและ
ง่ายต่อการแบ่งระดับบริการท่ีแตกต่างกัน	 และการสร้างสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่แตกต่างกันตามมูลค่าราคาที่น�าเสนอ	เป็นต้น	
	 5)	 การสร้างคุณภาพด้านกายภาพ	 (Accommodation	 &	
Physical	Evidence)	 เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและ
บรรยากาศสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเทีย่ว	น�าเสนอ
ให้เห็นเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งการสร้างคุณภาพโดยรวมด้วยการน�าเสนอ	
บรรยากาศพื้นถิ่น	วิถีชีวิตการกินอยู่	การแต่งกาย	กริยามารยาทที่สุภาพ
และอ่อนโยน	รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็ว	เป็นต้น
	 6)	 กระบวนการให้บริการ	 (Ancillary	 Service	 &	 Process)
หมายถงึการสร้างบรกิารทีห่ลากหลายต่อการต้อนรับนกัท่องเท่ียวทุกเพศ	
ทุกวัย	 มีมาตรฐานในการให้บริการ	 ให้ความส�าคัญต่อความสะอาดและ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียว	 รวมถึงการออกแบบการบริการ	 (Service	
Design)	 ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว
แม่นย�าเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
	 7)	โครงสร้างการท�างานด้านบคุลากร	(Administration	&	People)	
หมายถงึการก�าหนดโครงสร้างการท�างาน	จดัท�าแผนการท�างานทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว	การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรด้านการจดัการท่องเทีย่ว
ให ้มีความรู ้ 	 ความสามารถ	 และมีทัศนคติที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 มีความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างความเข้มแขง็ขององค์กร	
เป็นต้น
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การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน

การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	คือกระบวนการเพิ่มคุณค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์	 ทางการท่องเท่ียวท้ังทางธรรมชาติ	
ศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญา	วถิถีิน่	รวมทัง้การ	ออกแบบ
ประสบการณ์และการบริการในเส้นทางการท่องเท่ียวใน
พื้นที่น�้าพุร้อนเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง	 เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	 มูลค่าทางการศึกษา	 มูลค่า
ทางการใช้งาน	และมลูค่าทางประสบการณ์แก่นกัท่องเทีย่ว	
เป็นต้น	 ในหน่วยนี้ผู้เขียนน�าเสนอองค์ความรู้และกรณี
ศึกษาที่ผู้อ่านสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่แหล่งท่องเที่ยว	 คือ	 การสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว	 และ
บริการ	 การออกแบบบริการ	 การออกแบบประสบการณ์	
แนวทางปฏบัิตสิ�าหรบัสถานบรกิารด้านสขุภาพตามฐานวถิี
ชีวิตใหม่	และ	กรณีศึกษา	:	เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

2
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2.1 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
และบริการ	ประกอบด้วย	3	แนวทาง	ดังนี้

     	 1)	 	แนวทางการน�าเสนอผลิตภัณฑ์	บริการใหม่และแนวทางการ
ปฏิบัติใหม่ๆ	 เพื่อสนับสนุนสินค้าหรือบริการบริการใหม่	 ได้แก่	 การน�า
เสนออัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความโดดเด่น	 และแตกต่างจาก
แหล่งท่องเทีย่วอืน่ทีส่ร้างคณุค่าเชงิประสบการณ์แก่นกัท่องเทีย่ว	เช่น	การ
ทดลองแต่งกายด้วยเสื้อผ้า	 ท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นถ่ินเมื่อใช้บริการ
กิจกรรมการท่องเที่ยว	 การเพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มตามภูมิปัญญา
พื้นถิ่น	 และการจัดตกแต่งจานอาหารด้วยวัสดุธรรมชาติให้สอดรับกับ
บรบิทในพืน้ที	่รวมท้ัง	การแนะน�าส่วนประกอบและสรรพคณุของสมนุไพร
ที่ใช้ในการปรุงอาหารพื้นถิ่นและการสาธิตการประกอบอาหาร	 เป็นต้น
     	2)		การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่	เพื่อสร้างมูลค่าทางการ
ศกึษา	ได้แก่	การปรบัปรงุขัน้ตอนการต้อนรบันกัท่องเทีย่ว	การแนะน�าวธิี
การใช้น�า้พรุ้อนทีถ่กูต้อง	การเตรยีมความพร้อมด้านร่างกายและการแต่ง
กาย	 โดยจัดให้มีผู้สื่อความหมายหรือมัคคุเทศก์ให้ข้อมูล	 และแนะน�า
ประวัติหมู่บ้านและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โดยย่อและการต้อนรับด้วย
เครื่องดื่มสมุนไพรพื้นถิ่น	เป็นต้น
	 	 	 	 	 	 	3)	การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ	 เช่น	ใน
แหล่งท่องเทีย่วหน่ึงอาจมกีารจัดกจิกรรมการท่องเทีย่วท่ีหลากหลายประเภท	
ได้แก่	 การประกวดแข่งขันภาพถ่าย	 การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์	
การสร้างสรรค์สตูรอาหารพืน้ถ่ิน	เพือ่สร้างความแตกต่างและประสบการณ์
ให้แก่นักท่องเทีย่ว	การสร้างเส้นทางการท่องเทีย่วน�า้พรุ้อนทีเ่ชือ่มโยงกบั
แหล่งท่องเทีย่วประเภทต่างๆ	ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง	เพือ่สร้างความหลากหลาย
ของเส้นทาง	 การให้ความรู ้ด ้านความปลอดภัยในการท�ากิจกรรม
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	 ทั้งนี้ในการขับเคลื่อน	 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ประสบ
ความส�าเร็จนั้นประกอบกอบด้วยปัจจัยด้าน	คน	(People)	ที่มีศักยภาพ
ความรู	้ความสามารถและความคดิสร้างสรรค์	ทีส่ามารถเพิม่กระบวนการ	
(Process)	หรอืขัน้ตอนการผลติและการบรกิารเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ	 เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ๆ	(Product)	เพื่อให้เกิดประโยชน์	(Profit)	ต่อองค์กรเองและ
สามารถตอบสนองตามความต้องการของผูใ้ช้บริการมากทีสุ่ด	โดยมปัีจจัย
ทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นท�าให้เกดิการสร้างคณุค่าและมลูค่าเพ่ิมหรือนวตักรรม	
ดังนี้

การท่องเทีย่วแต่ละรปูแบบ	และการเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวได้เรยีนรูว้ถิี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน	เช่น	การเรียนรู้การท�าลูกประคบจากสมุนไพรพื้นบ้าน	
การถักสร้อยข้อมือลวดลายตามวิถีชาติพันธุ์อาข่า	และการเพ่ิมการให้
บริการนวดวิถีอาข่าแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ
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1)	นวตักรรมบคุลากร	(People	Innovation)	หมายถึง
หมายถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานหรือผู ้ให้
บริการ	 โดยเริ่มจากการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ
การคิดเชงินวัตกรรม	 เพือ่ให้สามารถพฒันาตวัเอง	แล้ว

น�าความสามารถไปพัฒนากระบวนการหรือวิธีการท�างานให้รวดเร็ว
	มีประสทิธภิาพทีด่ขีึน้	เพิม่ผลผลติ	หรอืลดต้นทนุได้มากขึน้	ซึง่มกีระบวนการ
ในการพฒันา	ดังนี้

	 				1.1	การพฒันาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคดิวเิคราะห์
และคิดเชิงระบบ	โดยให้พนกังานมคีวามคดิสร้างสรรค์	สามารถคดิสิง่ใหม่ๆ	
ได้	 สามารถคิดวิธีการแก้ปัญหาและป้องกันใหม่ๆ	 ได้ด้วยตัวเอง	 โดยไม่
จ�าเป็นต้องรอค�าสั่งของหัวหน้างานเท่านั้น	เป็นต้น	 		
	 	 	 1.2	 การสนับสนุนเครื่องมือ	 วิธีการและเทคนิคต่างๆ	 ใน
การระดมความคิดในการพัฒนานวัตกรรม	 การแลกเปล่ียนและ
การท�างานเป็นทีมเพ่ือให้เหน็แง่มุมต่างๆ	ของการด�าเนนิงานทกุด้านก่อน
น�ามาพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานหรือกระบวนการท�างานให้ประสบ
ความส�าเร็จตามตัวชี้วัดขององค์กร	 ท้ังนี้	 นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้นั้น	
ต้องประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ
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        ส่วนที่ 1         ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3

สร้างคุณค่ากับผู้ใช้
งานหรอืกลุม่เป้าหมาย
(User	Desirability)

การพัฒนานวัตกรรม
ขึน้มานัน้	 จะต้องค�านงึ
ถึ ง คุณค ่ า ท่ี จะ เกิ ด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน	
หรือกลุ ่มเป ้าหมาย
ของธุรกิจ	ซึ่งการที่จะ
ได้มาซ่ึงกระบวนการ
พัฒนาน้ีต้องเริ่มจาก
การสังเกต	 การฟัง	
หรือการสวมบทบาท
ของผู้ใช้บริการว่าเขา
ต้องการอะไร	 เพ่ือน�า
ไปพัฒนาสร้างสรรค์
เ ป ็ นนวั ตกรรมแก ้
ป ัญหา 	 ให ้ เป ็น ท่ี
ยอมรับและเชื่อถือใน
การบริการ

สามารถขยายผลหรือ
สร้างมลูค่าทางธรุกจิได้ 
(Business	Viability)

การพัฒนานวัตกรรม
สามารถสร้างมูลค่า	
หรือผลตอบแทนแก่
องค์กร	 โดยพัฒนา
สินค้าและบริการให้
ต อ บ โ จ ท ย ์ ค ว า ม
ต้องการและความคาด
หวังของผู ้ใช ้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งผู้ให้
บ ริ ก า ร มี บ ท บ า ท
ส�าคัญมากที่สุด

สามารถเป็นไปได้
ทางเทคนิค

(Technical	Feasibility)

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี	 เช ่น	
การพัฒนาระบบ
การจองให้ทันสมัยขึ้น	
หรือระบบการเ ก็บ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ	
เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ร วด เร็ ว ใ นก า รห า
ประวัติ	 และความ
ต ้ อ ง ก า รขอ งผู ้ ใช ้
บริการเพื่อน�าไปเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง
การบริการได้
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	 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ของการท่องเที่ยวน�้าพุร้อนที่มีประสิทธิภาพ	 จึงควรส่งเสริมการสร้าง	
นวตักรรมบคุลากรโดยการพฒันาศกัยภาพของผูใ้ห้บรกิารในแหล่งท่องเทีย่ว
น�า้พุร้อน	 ด้านการสือ่ความหมาย	การออกแบบบริการในเส้นทางผูบ้รโิภค
และคณุภาพการให้บรกิาร	(Service	Quality)	ทัง้	5	ด้าน	ได้แก่	ความเป็น
รูปธรรมของการบริการ	 (Tangibility)	 ความน่าเชื่อถือ	 (Reliability)	
การตอบสนองต่อผูใ้ช้บรกิาร	(Responsiveness)	การเอาใจใส่	(Empathy)	
และความไว้วางใจ	(Assurance)	เป็นต้น

 2)	 นวัตกรรมกระบวนการ	 (Process	 Innovation) 
หมายถงึ	การประยกุต์ใช้แนวคดิ	วธิกีาร	หรอืกระบวนการ
ใหม่ๆ	ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต	และการท�างานโดย
รวมให้มปีระสทิธภิาพ	และประสทิธผิลสงูข้ึนอย่างเหน็

ได้ชัด	 เช่น	 การใช้คอมพิวเตอร์	 ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่
เป็นต้น	(รกัษ์	วรกจิโภคาทร	:	2547)	นอกจากนัน้	นวตักรรมกระบวนการ
รวมถึง	 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสินค้าและหรือบริการเดิมท่ีมี
อยู่แล้วให้มีประโยชน์ขึ้น	 หรือการออกแบบกระบวนการผลิตสินค้า
บริการใหม่	ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีมาประกอบ	รวมถึงกระบวนการ
ส่งมอบสินค้าและหรือบริการใหม่แก่ผู้ใช้บริการ	
	 นวัตกรรมกระบวนการ	เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร	
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ	 กรรมวิธีการผลิต	 การจัดจ�าหน่าย	 หรือรูปแบบ
การจัดการองค์กร	 ท้ังนี้โดยมีเป้าหมายท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์	 ให้ไปถึงมือผู ้บริโภคหรือผู ้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 รวดเร็ว	 ลดข้ันตอนซับซ้อน	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
มากที่สุด		(สมนึก	และคณะ	2553)
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	 ความสามารถทางนวตักรรมกระบวนการถกูจัดเป็นส่วนหนึง่ของ
ความสามารถทางนวัตกรรมเทคโนโลย	ี(Technological	Innovativeness)	
เพราะนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
เครื่องจักร	 และวิธีการผลิต	 ถือเป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการผลิตตัว
นวัตกรรม	(Avlonitis	et	al.,	1994	)	ดังนั้น	ความสามารถทางนวัตกรรม
เทคโนโลยี	เป็นส่วนที่แฝงอยู่ในความสามารถทางนวัตกรรมกระบวนการ	
เช่น	เป็นเรือ่งเกีย่วกบัวธิแีละขัน้ตอนการผลติ	และระบบการบรหิาร	ซึง่ถูก
พฒันาขึน้ให้เป็นนวตักรรมด้วยเทคโนโลยใีหม่	(Wang	&	Ahmed,	2004)	
ความสามารถทางนวัตกรรมกระบวนการ	 จึงเป็นประเด็นที่พิจารณาถึง
ความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่	 และการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้ในกระบวนการผลิต	 และสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ของธุรกิจ	(สมนึก	และคณะ	2553)	
	 จากข้อมลูข้างต้น	สรุปได้ว่านวตักรรมกระบวนการของการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มของการท่องเท่ียวน�้าพุร้อน	 คือการพัฒนาต่อยอด
และการออกแบบระบบบริการหรือกระบวนการในการให้บริการใน
แหล่งท่องเทีย่วน�า้พรุ้อนตามเส้นทางของผู้บรโิภค	(Customer	Journey)	
ตั้งแต่การเริ่มเข้ารับบริการจนสิ้นสุดการรับบริการ	 มุ่งเน้นการสร้าง
ประสบการณ์แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ	ทั้ง	5	ประสาทสัมผัส	คือ	รูป	รส	
กลิ่น	เสียง	และสัมผัส	เพื่อเพิ่มคุณค่าให้เกิดสุขภาวะองค์รวม	7	มิติ	คือ	
กาย	อารมณ์	จิตใจ	จิตวิญญาณ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกิจ
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3)	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	(	Product	Innovation) 
หมายถึง	 การพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง
ด้านเทคโนโลยี	 หรือวิธีการใช้	 รวมถึงการปรับปรุง	
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น	(รักษ์	วรกิจโภคาทร,	2547)	นอกจากนั้นยัง

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีอยู่แล้วต่อยอดให้มีประโยชน์มากขึ้น	
หรือ	 อาจมีการสร้างสินค้าใหม่	 เช่น	 การออกแบบ	 การวิจัยและพัฒนา	
ต่อยอดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ซึ่งถือเป็นผลิตผล	(Outputs)	ของ
ธรุกจิ	โดยอาจอยูใ่นรูปของตวัสนิค้า	(Goods)	หรือการบรกิาร	(Services)	
(Schilling,	2008)	นวัตกรรมผลติภณัฑ์นัน้ได้รบัแรงผลกัดนัจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยแีละความต้องการของลกูค้าหรอืผูรั้บบรกิารท่ีเปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเรว็	ดงันัน้	องค์กรจงึควรมคีวามสมัพนัธ์ทีดี่ระหว่างลกูค้าหรอื
ผูร้บับรกิารและคูค้่า	

						 ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อความส�าเรจ็หรือความล้มเหลวของนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย	8	ประการดังนี้

		 (1)	ความได้เปรยีบของผลติภณัฑ์	(	Product	Advantage)	หมาย
ถึงความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดผล
ส�าเร็จของนวัตกรรม	 ได้แก่	 การท่ีผลิตภัณฑ์หน่ึงมีความเป็นเลิศกว่า
ผลิตภัณฑ์หนึ่งในสายตาของผู้ใช้บริการ	 แสดงความได้เปรียบที่แตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน
	 (2)	 ความรู้ทางการตลาด	 (Market	 Knowledge)	 หมายถึง
การวิเคราะห์	 การตลาดส�าหรับนวัตกรรมเพื่อเตรียมการพัฒนา	 เช่น	
การประเมินตลาดเบ้ืองต้น	 การประเมินด้านเทคนิคการตลาดในราย
ละเอียด	 การวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน	 การประเมินความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ	และการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน
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	 (3)	ความชดัเจนของนยิามผลติภัณฑ์	(Clear	Product	Definition)	
ประกอบด้วย	การระบตุลาดเป้าหมายทีช่ดัเจน	และแนวคดิของผลิตภณัฑ์
และประโยชน์ที่ชัดเจน
	 (4)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	ประกอบด้วย	
การวเิคราะห์ความเสีย่งในด้านตลาด	เทคโนโลย	ีการผลิต	และการออกแบบ
	 (5)	การจัดการโครงการ	(Project	Organization)	ได้แก่	การจัด
ทมีงานข้ามหน่วยงานรับผดิชอบโครงการตัง้แต่เริม่ต้นจนจบกระบวนการ
ของโครงการ
	 (6)	ทรัพยากรของโครงการ	(Project	Resource)	ได้แก่	ทรัพยากร
ทางการเงิน	 และวัตถุดิบที่เพียงพอ	 ทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ	 องค์กร
ธรุกิจควรมีทกัษะด้านเทคโนโลยใีนการพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่
	 (7)	ประสทิธภิาพของการด�าเนนิงาน	(Proficiency	of	Execution)	
ได้แก่	คณุภาพของผลติภณัฑ์เทคโนโลยแีละการผลิต	การทดสอบการตลาด	
การศึกษาการตลาด	ในรายละเอยีดทีส่นบัสนนุความส�าเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่
	 (8)	การสนับสนุนจากผู้บริหาร	(Top	Management	Support)	
หมายถึงการสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ	 การประสานงาน	
การควบคุมกระบวนการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
	 จากข้อมูลข้างต้น	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วิถีน�้าพุร้อน	 หมายถึง	 การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมและบริการทาง
การท่องเท่ียวที่เชื่อมโยงกับน�้าพุร้อนที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่	 โดย
บรูณาการระหว่างภูมปัิญญาท้องถ่ิน	อตัลกัษณ์ท้องถิน่	และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวหรือผู ้ใช้บริการ	 เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าแก่
พันธมิตร	และเพิ่มรายได้แก่คน	ในชุมชน
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2.2 การออกแบบบริการ (Service Design)

 การออกแบบบริการ	 หมายถึงการน�าเอาข้อมูลของผู้ใช้บริการ	
มาจัดกลุ ่ม	 และออกแบบบริการให้ผู ้ใช้บริการได้รับประสบการณ	์
(Experiential	Design)	ทีส่อดคล้องตามความต้องการและความคาดหวงั	
ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบบริการคือ	 มาตรฐานบริการ	 (Service	
Standard)	ทีอ่งค์กรก�าหนดใช้เป็นมาตรฐานในการให้พนกังานปฏบิติัตาม	
เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ผู ้ใช้บริการ	 เป็นแนวคิดที่ผสมผสานแนวคิด
การออกแบบอย่างมส่ีวนร่วม	การออกแบบโดยให้ผูใ้ช้เป็นศนูย์กลาง	และ
เชื่อมโยงศาสตร์การออกแบบเข้าด้วยกัน

“ผลิตภัณฑ์” (Product)
“สภาพแวดล้อม” (Environment)

“ประสบการณ์” (Experience)
“ปฏิสัมพันธ์” (Interaction)

	 การออกแบบเพือ่สร้างประสบการณ์ทีดี่ให้กบัผูใ้ช้บรกิารนับตัง้แต่
วินาทีแรกที่สินค้าและบริการถูกน�าเสนอจากฝ่ายผลิตไปจนถึงวินาที
ที่สินค้าและบริการอยู่ในมือผู้ใช้บริการภายใต้วิธีคิดของการออกแบบ
บรกิาร	คือ	สนิค้าและบรกิารจะไม่ถกูมองแยกออกจากกนั	ทกุสิง่ทีน่�าเสนอ
จะถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของ	 “ระบบบริการ”ท่ีสามารถสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้าและบริการน้ันๆ	 นอกจากนั้นการออกแบบบริการ	
มีมมุมองต่อค�าว่า	“ผู้ใช้	(User)”		ว่าหมายรวมถงึ	บคุคลทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด
ในเส้นทาง	 ระบบบริการ	 ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวผู้ใช้บริการเพียงอย่างเดียว	
ที่ส�าคัญที่สุด	 การออกแบบบริการ	 คืองานออกแบบท่ีต้องการ	 “สร้าง
ความร่วมมือ”	 กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 (All	 Stakeholders)	 โดยมีจุด
มุ่งหมายให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน	อันจะน�า
ไปสู่การพัฒนาการบริการที่มีคุณค่าได้อย่างสูงสุด
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ตัวอย่างแผนผัง	การออกแบบบริการ	(Service	Blueprint)

ตัวอย่างแผนผัง	การออกแบบบริการของ	DZen	Onsen	and	Spa

ที่มา จาก http://www.thaispaassociation.com/about.php

ที่มา จาก https://www.facebook.com/dzenonsenandspa/



30

2.3 การออกแบบประสบการณ์ (Experiential Design) 

	 การออกแบบประสบการณ์	 หมายถึง	 การสร้างบรรยากาศและ
ความรูส้กึให้ลกูค้าหรอืผูร้บับรกิารเกดิความประทบัใจในตวัตราสนิค้าและ
ตัวสินค้า	ตั้งแต่ขณะซื้อ	ระหว่างการใช้งาน	รวมถึงหลังการใช้สินค้าหรือ
บริการน้ันๆ	 นักออกแบบและนักการตลาดในปัจจุบันต่างพยายาม
ออกแบบ	 “ประสบการณ์ดีดี”	 ผ่านเครื่องมือทางการตลาดหลากหลาย
รปูแบบ	โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างความผกูพนัให้เกดิข้ึนระหว่างตราสนิค้า
หรอืแบรนด์กบัผูบ้รโิภคในระยะยาว	โดยน�าศาสตร์ของประสาทสัมผัสทัง้
ห้าของมนุษย์	 คือ	 รูป	 รส	 กลิ่น	 เสียง	 และสัมผัส	 มาเป็นตัวแปรใน
การสร้างสรรค์ประสบการณ์ทีด่	ีเพือ่มัดใจผูใ้ช้บริการ	โดยออกแบบให้ตอบ
โจทย์ของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้	 เช่นวิถีชีวิต	 ความชอบ	
รสนิยม	 และพฤติกรรม	 เป็นต้น	 เพื่อน�าไปใช้เป็นกรอบในการออกแบบ
บริการ	 เช่น	 ร้านสปาต่างๆ	 น�าศาสตร์เรื่องประสาทสัมผัสท้ังห้ามาใช้ใน
การให้บริการแบบครบถ้วน	ได้แก่
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“รูป” การตกแต่งสถานที่และบรรยากาศที่ให้
บรกิาร	งานสถาปัตยกรรม	งานออกแบบภายในและ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

“รส”		รสชาติของชาหรือน�้าสมุนไพรที่เสิร์ฟให้กับ
ผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลังการนวด

“กลิ่น”	 ไอระเหยของผลิตภัณฑ์เครื่องหอมช่วย
สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

“เสียง”	 ดนตรีขับกล่อมภายในร้านที่ท�าให้ผู ้ใช้
บรกิารรูส้กึผ่อนคลาย	เพลิดเพลิน	ตลอดการรับบริการ

“สัมผัส”	การนวดที่ร้านสปาแต่ละแห่งที่มีรูปแบบ
การนวดที่แตกต่างกันตามสไตล์ที่คิดค้นขึ้น	 ทั้งนี้
เพื่อใช้เป็นจุดขายสร้างความแตกต่าง	เป็นต้น	หรือ	
ธุรกิจสปาท่ีห้องนวดมีไฟที่สามารถปรับความมืด
ความสว่างได้	 มีการจัดเตรียมห้องอาบน�้าส่วนตัว	
ท�าให้ลกูค้าหรอืผูร้บับรกิารรู้สึกสบายใจทีจ่ะใช้เวลา
ในนั้น	 หรือแม้กระท่ังการออกแบบเตียงนอนที่มี
ช่องว่างอยู ่ตรงบริเวณศรีษะช่วยให้ผู ้ใช้บริการ
ที่นอนคว�่าสามารถหายใจได้อย่างสะดวก	 เป็นต้น	
รายละเอียดเล็กๆ	 น้อยๆ	 เหล่านี้มีส่วนสร้าง	
“ความรู้สึกพิเศษ”	แก่ผู้ใช้บริการ



กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อน

บ่อน�้าร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน จังหวัดระนอง

	 เป็นบ่อน�้าร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่	 3	 บ่อ	 คือ	
บ่อพ่อ	 บ่อแม่	 และบ่อลูก	 ท้ัง	 3	 บ่อ	 มีอุณหภูมิสูงประมาณ	 65	 องศา
เซลเซียส	น�้าพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ว่าประกอบด้วยแร่ธาตุ	ทีส่�าคญั	และเป็นแหล่งเดยีวในประเทศไทยทีไ่ม่มี
สารก�ามะถันเจือปนอยู่เลย	 จึงท�าให้ไม่มีกลิ่นของก�ามะถันและมีความ
บริสุทธ์ิ	 สามารถดื่มได้จากแหล่งก�าเนิด	 โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรอง	
ซึง่มอียูเ่พยีงไม่กีแ่ห่งในโลก	นอกจากนีย้งัถอืเป็นน�า้บริสุทธิ	์ภายในบริเวณ
บ่อน�้าร้อนมีบริการอาบน�้าแร่บ�าบัดรักษาสุขภาพ	ผ่อนคลายความเมื่อย
ล้า	 รวมถึงบริการแช่เท้าฟรีเพื่อผ่อนคลาย	นอกจากนี้บริเวณใกล้บ่อน�้า
ร้อนได้จดัเป็นสวนสาธารณะ	“รกัษะวารนิ”	มศีาลาทีพั่กและห้องอาบน�า้
ร้อนไว้บริการ

ที่มา จาก https://www.facebook.com/บ่อน�้าร้อน-รักษะวาริน
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อาบน�้าแร่	แช่ออนเซ็น	สไตล์ไทยแลนด์

บ่อแช่ตัว

							บ่อน�าแร่ส�าหรับแช่ตัวเพื่อ
การผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ของร่างกาย	 เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจเป็นบ่อน�้าพุร้อนที่ไม่มี
สารก�ามะถันเจือปน

09.00-21.00	น.

ต.บางริ้น	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดระนอง	85000

บ่อน�้าร้อน	รักษะวาริน

07	7813	5514

สวนสาธารณะรักษะวาริน

บ่อแช่เท้า	

	 บ่อน�าแร่ส�าหรับแช่เท้าให้
บริการฟรี	ท่ามกลางธรรมชาติ

ที่มา จาก https://www.facebook.com/บ่อน�้าร้อน-รักษะวาริน
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บ่อน�้าพุร้อน	พ่อ	แม่	ลูก

	 	 	 	 บ่อน�้าพุร้อนที่เกิดขึึ้นเอง
ตามธรรมชาตใินสวนสาธารณะ
รักษะวาริน	

ไข่ออนเซ็น

เมนูไข่ที่ใช้วิธีการปรุง
ให้สุกจากความร้อน
ของน�้าพุร้อน

ศาลาพักร้อน	

ศาลาพักที่พื้นระอุด ้วย
ความร ้ อนจากพื้ นดิ น
เหมาะแก่การท�ากิจกรรม
บ�าบัดสุขภาพ

ที่มา จาก https://www.facebook.com/บ่อน�้าร้อน-รักษะวาริน
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อารมิะ	ออนเซ็น	:	Arima	Onsen  
เป็นแหล่งน�้าพุร้อนชื่อดงัของภูมภิาคคันไซ	
คอืหนึง่ในย่านออนเซน็เก่าแก่ทีส่ดุในญีปุ่น่	
ตั้งอยู ่บนภูเขาที่มีความสูงจากระดับน�้า
ทะเลถึง	300-350	เมตร	บริเวณด้านเหนือ
ของภูเขา	Rokko	ออนเซ็นแห่งนี้เป็นที่รู้จัก
ครั้งแรกในปีค.ศ.631	 เนื่องจากจักรพรรด์ิ

องค์หนึ่งของญี่ปุ่นปุ่นได้มาลงแช่ที่
ออนเซ็นแห่งนี้จนชื่อเสียงของออนเซ็น
เลื่องลือ	 น�้าแร่ในบ่อออนเซ็นแห่งนี้มี
คณุภาพดแีละมเีอกลกัษณ์	ตดิอนัดบั	1	ใน	
3	ของออนเซน็ทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมาก
ที่สุดในญี่ปุ ่น	 เนื่องจากอุดมไปด้วย

กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อน
อาริมะ ออนเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

แร่ธาตคุุณภาพดใีนน�า้แร่ถงึ	7	ชนดิในบ่อเดยีว	ซึง่แร่ธาตเุหล่านีม้ส่ีวนช่วย
ในการรักษาโรค	โดยที่มาของน�้าแร่ในบ่อออนเซ็นแห่งนี้มาจากน�้าทะเลที่
อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง	 60	 กิโลเมตร	 ซึ่งเป็นออนเซ็นที่มีน�้าแร่เป็นน�้าทะเล	
ต่างจากออนเซ็นแบบทั่วไปที่มักจะเป็นน�้าบาดาลกับน�้าฝนที่ได้รับความ
ร้อนจากภูเขาไฟแล้วจงึกลายเป็นน�า้แร่	จดุเด่นทีท่�าให้ออนเซน็แห่งน้ีแตก

ต่างจากที่อื่น	 คือมีบ่อน�้าร้อนให้เลือกแช่ถึง 3	 แบบด้วยกนัคือ Kinsen	
‘บ่อน�า้พรุ้อนสทีอง’	1	แบบ	และ	Ginsen	‘บ่อน�้าพุร้อนสีเงิน’	2	แบบ	
ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน  

ที่มา จาก https://www.pantip.com/ เที่ยวเมืองอาริมะออนเซ็น

ที่มา จาก https://www.pantip.com/ เที่ยวเมืองอาริมะออนเซ็น



36

บ่อน�้าพุร้อนสีทอง : Kinsen
เป ็นออนเซ็นที่ มีลักษณะพิเศษ
โดดเด่นคือมีน�้าแร่เป็นสีทองออก
น�า้ตาลแดง	ท�าให้ถกูเรยีกว่า	Kin	ใน
ภาษาญี่ปุ ่น	 ซึ่งน�้าแร่สีทองนี้มีแร่
ธาตุเหล็กและเกลือผสมอยู ่	 โดย
คณุสมบตัพิเิศษของแร่ธาตสุองชนดิ
น้ีมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการเจ็บ
ป่วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อ	 บรรเทา
อาการไขข้ออักเสบ	บ�ารุงผิวพรรณ
ให้ชุม่ชืน้	ช่วยในเรือ่งของระบบไหล
เวียนโลหิต	 บรรเทาอาการภูมิแพ้	
ผื่นคัน	และรักษารอยแผลเป็นหรือ
รอยน�้าร้อนลวกได้

บ่อน�้าพุร้อนสีเงิน : Ginse
บ่อน�้าพุร้อนสีเงินแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท	คอื	 1)	 มีก๊าซคาร์บอนได
ออกไซค์ผสมอยู่มาก	และถูกเรียก
อีกชื่อว่าน�้าแร่โซดา	อันมีสรรพคุณ
ช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	
เพิ่มการไหลเวียนโลหิต	 รักษา
อาการผิดปกติของระบบทางเดิน
อาหาร	 2)	 บ่อน�้าพุร้อนสีเงินที่มี
เรเดียมอ่อน	ๆ	 ผสมอยู่	 ซึ่งจะช่วย
ในการกระตุ ้นเซลล์	 เสริมสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย	บรรเทา
อากาศปวดเมื่อยและความเหนื่อย
ล้า	หรือเพียงแค่สูดดมไอของน�้าแร่
ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการของ
โรคที่เกี่ยวกับโรคหลอดลม

ที่มา จาก https://www.pantip.com/ เที่ยวเมืองอาริมะออนเซ็น
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ออนเซ็น : Onsen  
	 คือน�า้ร้อนทีผ่ดุขึน้มาจากใต้ดนิโดยค�านีห้มายความรวมถงึสถาน
ที่ให้เข้าอาบน�้าร้อนด้วยซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาไฟมากมายที่ยังไม่ดับอยู่
หลายลกูท�าให้น�า้ร้อนท่ีผดุข้ึนส่วนใหญ่มาจากภเูขาไฟนัน้เองน�า้ร้อนเหล่า
น้ันจึงมีคุณสมบตัพิเิศษหลายประการทัง้ช่วยบรรเทารกัษาโรครวมทัง้คณุ
ประโยชน์ในด้านความงามแก่ผิวพรรณท�าให้ชาวญี่ปุ่นมีธรรมเนียมไปแช่
ออนเซน็มาเป็นระยะเวลายาวนาน	ในปัจจบุนัทัว่ประเทศญ่ีปุน่มกีารพัฒนา
ออนเซน็เพ่ือสร้างความเจรญิให้กบัท้องถิน่และเป็นแหล่งท่องเทีย่วพกัผ่อน
หย่อนใจโดยการเปิดให้บริการแบบเรียวคังที่มีออนเซ็น

ประเภทของแหล่งให้บริการออนเซ็น 
	 ขึน้อยูก่บัความแตกต่างของแร่ธาตใุนน�า้ทีใ่ห้คณุสมบตัใินการรกัษา
ต่างกัน	รวมถงึสแีละกลิน่	ส่วนมากน�า้พรุ้อนจะมธีาตุกมัมะถนั	บ่อน�า้พรุ้อน
มีทั้งในร่มและกลางแจ้ง	 แต่ละที่มีขนาดเล็ก	 หรือใหญ่แตกต่างกันตาม
สภาพพืน้ที	่บ่อกลางแจ้งบางแห่งตัง้อยูร่ะหว่างภเูขา	หบุเขา	หรอืเลยีบฝ่ัง
แม่น�้า	 มีทั้งการให้บริการบ่ออาบน�้าพุร้อนที่แยกชายหญิงชัดเจนและ
การให้บริการบ่ออาบน�้าพุร้อนแบบรวม	 บ่ออาบน�้าประเภทอื่นๆ	 เช่น	
บ่อทราย	ซึ่งผู้อาบจะถูกกลบด้วยทรายร้อน	บ่อโคลน	และห้องอบไอน�้า	
นอกจากนี้ยังมี	 “อะชิยุ”	 (Ashi	 yu)	 เป็นบ่อน�้าร้อนตื้นๆ	ส�าหรับแช่เท้า
พบได้ตามทางเดินและสามารถแช่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มา จาก https://www.pantip.com/ เที่ยวเมืองอาริมะออนเซ็น
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การเตรียมตัวลงแช่ออนเซ็น

1.	สวมชุดยูกะตะที่เตรียมไว้ให้	เตรียมผ้าขนหนูใส่ตะกร้าที่จัดให้

2.	เม่ือไปถงึห้องอาบน�า้เกบ็ของส�าคญัไว้ในลอ็คเกอร์หากเป็นไปได้ไม่ควร
น�าของมีค่าติดตัว

3.ถอดชุดยูกะตะไว้ในกระบะท่ีจัดไว้ให้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดิน
เปลือยเปล่าเข้าไปบ่ออาบน�้า	ไม่นุ่งผ้าเช็ดตัวเข้ามาในห้องอาบน�้า

4.	บ่ออาบน�้ารวมส่วนใหญ่แยกเป็นสัดส่วนระหว่างชาย-หญิง	บางแห่งใช้
วธิกี�าหนด	เวลาเป็นรอบสลบักันระหว่างชายหญงิควรสงัเกตุป้ายให้ดีก่อน
เข้าใช้บริการ

5.	 เมื่อเข้าถึงบริเวณอาบน�้าให้ช�าระล้างร่างกายก่อนท�าความสะอาด 
ร่างกาย	 โดยการนั่งบนม้านั่งใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กขัดถูท�าความสะอาด
ร่างกายจนสะอาดก่อน	ค่อยลงไปแช่ในบ่อน�้าร้อน 

6.	บ่อน�้าร้อนที่อุณหภูมิไม่ต�่ากว่า	40	องศาเซลเซียส	ให้เอาขาลงไปก่อน
แล้วนั่งแช่	 โดยน่ังให้ตัวอยู่บนขอบอ่างแล้วแช่เฉพาะขาเพื่อให้ร่างกาย
ค่อยๆ	 ปรับตัวแล้วค่อยๆ	 หย่อนตัวลงใน�้า	 เม่ือรู้สึกชินแล้วจึงลงไปนั่ง
กับพื้นอ่าง

7.	หลังอาบเสร็จก่อนเข้าห้องแต่งตัวควรใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเช็ดตัวให้
หมาดก่อน	เข้าแล้วค่อยเดินเข้าสู่	ห้องแต่งตัว

8.	สวมยูกะตะ	ส่วนผ้าเช็ดตัวที่เปียกและไม่ต้องการใช้แล้วให้ทิ้งลงถังใน
ห้องแต่งตัวได้เลย
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ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนการการให้บริการออนเซ็นของประเทศ
ญี่ปุ่น (Customer Journey)



กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อน
อูไหล ออนเซ็น ประเทศไต้หวัน

อไูหล	:	Wulai	เมืองออนเซน็ไต้หวัน	เป็นเมอืง
ท่องเที่ยวตากอากาศชนบทเล็กๆ	 ห่างจาก
ตวัเมืองไทเป	(Taipei)	ไปทางตอนใต้ประมาณ	
20	 กิโลเมตร	 มีชื่อเสียงด้านแหล่งแช่น�้าแร	่
ความร้อนของน�า้อยูร่ะหว่าง	90	องศาเซลเซยีส	
เป็นบ่อน�า้พรุ้อนฟรทีีใ่หญ่สดุ	ไม่มสีี	ไม่มกีลิ่น	
ที่อูไหลน้ันเป็น�้าพุร้อนโซเดียม	 ซึ่งดีต่อผิว	
เหมาะต่อการฟื้นฟูสภาพผิวพรรณที่อิดโรย
จากหลายๆ	ปัจจัย	รวมถึงมีสรรพคุณในการ
รักษาและบ�าบัดโรคกระดูก

ท่ีมา จาก https://bestiewanderer.com/ Volando Urai Spring Spa



ห้องบริการ
แบบส่วนตัว

ห้องบริการ
แบบรวม

ห้องบริการ
เปลี่ยนเสื้อผ้า

ทีม่า จาก https://bestiewanderer.com/ Volando Urai Spring Spa

ทีม่า จาก https://bestiewanderer.com/ 
Volando Urai Spring Spa

ทีม่า จาก https://bestiewanderer.com/ 
Volando Urai Spring Spa

ทีม่า จาก https://bestiewanderer.com/ 
Volando Urai Spring Spa
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ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนการการให้บริการออนเซ็นของประเทศ
ไต้หวัน (Customer Journey)
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2.4 แนวทางปฏิบัติส�าหรับสถานบริการด้านสุขภาพตามฐาน
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
	 การออกแบบพื้นที่ส�าหรับการให้บริการนวดและสปาไทย	 โดย
เน้นปลอดภัยตามมาตรการของภาครฐั	โดย	อาจารย์ธนติ	จงึด�ารงกจิ	และ
ดร.ศรีดารา	 ติเพียร	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรออกแบบภายใน	 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์	และ	RDI	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ได้เสนอข้อปฏิบัติ
ออกเป็น	2	ระยะ	คือ	1)	ระยะสั้น	และ	2)	ระยะยาว
      	 1)	ระยะสั้น		Short	Term

	 			1.1	พื้นที่ต้อนรับและรอรับบริการ	เป็นพื้นที่บริเวณส่วนหน้า
ร้าน	 ประกอบด้วยส่วนต้อนรับ	 จุดนั่งพักรับบริการ	 ให้ค�าปรึกษาคอร์ส
บริการ	 แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือจ�าหน่ายเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์	
รับช�าระเงิน	สามารถปรับปรุงได้โดยแยกสัดส่วนพื้นที่ส�าหรับจุดคัดกรอง	
พื้นที่รอรับบริการ	 หากไม่มีพื้นที่ด้านนอกอาคารให้กันพ้ืนท่ีต้อนรับส่วน
หน่ึงไว้เป็นจุดคัดกรองและมีฉากกั้นก่อนเข้าสู่พื้นท่ีนั่งพื้นที่รอรับบริการ	
ควรมีไม่เกิน	2	ที่นั่ง	 และจะต้องเว้นระยะห่างต่อที่นั่ง	 1.50	 เมตร	และ
ควรเป็นที่นั่งเดี่ยวพื้นท่ีให้ค�าปรึกษาเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์	 แคชเชียร	์
ให้วางต�าแหน่งของผูใ้ช้บรกิารด้านหน้าเคาท์เตอร์	มรีะยะห่าง	1.50	เมตร	
พร้อมติดตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ใช้บริการ	และผู้ให้บริการ

	 			1.2	พื้นที่ให้บริการนวด	พื้นที่บริการนวด	หากเป็นพื้นที่รวม	
ให้เว้นระยะห่างระหว่างเตียงนวด	อย่างน้อย	1.50	เมตร	และติดตั้งฉาก
กั้นซึ่งเป็นวัสดุท่ีท�าความสะอาดง่าย	 แต่ควรใช้ผ้าเนื่องจากเป็นวัสดุที่จับ
ติดกับสิ่งสกปรกและสะสมเชื้อโรคได้ง่าย		ห้องนวดสปา	ควรจัดเป็นห้อง
เตียงเดี่ยว	 และมีพื้นท่ีบริเวณรอบเตียงกว ้างพอ	 เหมาะสมกับ
การเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน
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	 	 	 	 1.3	 พื้นท่ีเก็บอุปกรณ์	 พื้นท่ีจัดเก็บอุปกรณ์ท�าความสะอาด	
1-2	 จุด	 เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน	 เนื่องจากเป็นข้อก�าหนดที่
สถานบริการต้องท�าความสะอาดทุกครั้ง	หลังให้บริการพื้นที่เก็บอุปกรณ์	
ควรแยกพืน้ท่ีเก็บอปุกรณ์และผ้าทีย่งัไม่ได้ใช้และทีใ่ช้แล้วห่างจากกัน	และ
มิดชิด
 2)	ระยะยาว		Long	Term

	 				2.1	องค์ประกอบที่	1	การจัดการเชิงพื้นที่ในสถานบริการ
		 						ควรค�านงึถงึหลกัการจดัวางพืน้ทีท่างเดินสัญจรภายใน	ขนาด	
ระยะห่างของพื้นที่ท่ีเหมาะสม	พื้นท่ีใช้สอยภายใน	 ควรแยกกลุ่มการใช้
งานอย่างชัดเจน	 จ�ากัดพื้นที่ของผู ้ ใช ้บริการแต ่ละคน	 รวมทั้ง
การสัญจรภายในร้าน	ต้องแยกชัดเจนระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
แบ่งเส้นทางในการเก็บสิ่งของที่ใช้งานแล้ว	 เช่น	ผ้าปูที่นอน	เสื้อผ้า	 เพิ่ม
ขนาดทางเดนิ	ขนาดเฟอร์นเิจอร์	ท่ีแยกการใช้งานเฉพาะบคุคล	เน้นความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ	ซึ่งการจัดการเชิงพื้นที่มี	3	ส่วนที่ควรให้ความ
ส�าคัญ	คือ
	 								1)	พื้นที่ให้บริการนวด	
	 	 	 	 	 	 	พื้นที่นวดเท้าและนวดไทยหากเป็นพื้นที่นวดรวม	 ให้เว้น
ระยะของเตียงนวด	 1.50	 เมตรและติดตั้งฉากกั้นระหว่างเตียง	 สามารถ
ปิดเปิดได้	 แต่ต้องมีส่วนของผนังยื่นออกมา	 1.00	 เมตร	 และควรใช้เป็น
ประตูบานเลื่อนที่เชื่อมพื้นที่ได้แทนผ้าม่าน	พื้นที่นวดสปา	ควรเป็นพื้นที่
เตียงเดี่ยว	หากจะออกแบบให้เป็นห้องเตียงคู่	ควรจัดวางต�าแหน่งให้หัน
ด้านปลายเท้าเข้าหากัน
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	 						2)	พื้นที่ต้อนรับและจุดรอรับบริการ	
	 							จุดคัดกรองด้านนอก	เพิ่มจุดล้างมือในต�าแหน่งที่เหมาะสม	
เพื่อความปลอดภัยก่อนผู้ใช้บริการจะเข้าสู่พื้นที่ต้อนรับหรือจุดรอรรับ
บริการ	 จุดรอรับบริการ	 ควรใช้เก้าอี้แบบเดียว	 และมีการเว้นระยะห่าง	
หรือขั้นด้วยโต๊ะข้าง	จุดให้ค�าปรึกษา	ควรจัดเป็นพื้นที่แยกต่างหาก	เป็น
ชุดละ	2	ที่นั่ง	และแบ่งขอบเขตพื้นที่ชัดเจน	เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์
																		3)	พื้นที่สุขอนามัยในสถานบริการ	
	 										จัดวางพื้นที่ส่วนเก็บของที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ส่วนกลางของ
สถานบรกิาร	และแยกพืน้ทีส่่วนเกบ็อุปกรณ์ทีใ่ช้แล้วไว้ส่วนด้านหลงัสถาน
บริการ	จัดการให้เป็นพื้นที่ปิดมิดชิด

	 			2.2	องค์ประกอบที่	2	การตกแต่งด้วยวัสดุปิดผิว
	 	 	 การเลือกใช้วัสดุภายนอก	 ควรเลือกใช้วัสดุลักษณะผิวเรียบ	
ไม่กักเก็บสิ่งสกปรกและเชื้อโรค	 เช่นวัสดุท่ีมีพื้นผิวเป็นรูพรุนเพื่อง่ายต่อ
การท�าความสะอาด	 เช่น	 การใช้กระเบ้ืองเซรามิคผิวเรียบท่ีผ่านการอบ
ด้วยความร้อนสูง	หรือใช้วัสดุปูพื้นด้วยไวนิล	หรือกระเบื้องยางแบบม้วน	
อาจน�ามาใช้ส�าหรับเป็นพื้นห้องนวด	 เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีมีรอยต่อน้อย	
ลดการกักเก็บความชื้นลดเสียงสะท้อน	 หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากผ้า
เนื่องจากจับกับสิ่งสกปรกได้ง่าย	 และกักเก็บเชื้อไวรัสได้นานถึง	 8-12	
ชัว่โมง	(ข้อมลูจากกองระบาดวทิยา	กรมควบคมุโรค)	ยกเว้นกรณผ้ีาปเูตยีง	
ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยผ้า	ควรเปลี่ยนวัสดุเป็นเบาะ	PVC	หรือหนังแทน
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	 				2.3	องค์ประกอบที่	3	การระบายอากาศภายใน
	 			หากสถานประกอบเอื้ออ�านวยควรจัดระบบระบายอากาศให้
ไหลเวียนได้ดี	 ด้วยการมีช่องระบายอากาศให้ไหลเวียนได้ดีด้วยช่องเปิด
รบัอากาศจากภายนอกสูภ่ายใน	ยกเว้นกรณีท่ีสภาพภมูอิากาศรอบอาคาร
ไม่เอ้ืออ�านวย	อาจจ�าเป็นต้องใช้ระบบปรับอากาศช่วยเพือ่ให้เกดิการไหลเวียน	
และต้องก�าหนดจุดติดตั้งที่เหมาะสม	เช่น	ยึดติดฝาผนัง	แขวนฝ้าเพดาน	
หรือวางกับพื้น	 เพื่อให้อากาศท่ีสะอาดไหวเวียนไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งาน	
และต้องมีระบบดูดอากาศเพื่อการไหลเวียนที่ดี

	 นอกจากนี้แนวทางปฏิบัติส�าหรับสถานบริการด้านสุขภาพตาม
ฐานวิถีชีวิตใหม่	โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 1.	จัดพื้นที่ให้มีระยะห่าง	1	เมตร	ระหว่างพนักงานและลูกค้า
	 2.	ก�าหนดทางเข้า-ออก	ทางเดียว
	 3.	มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
	 4.	จัดเตรียมหน้ากากอนามัย
	 5.	จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์	70%	ขึ้นไปไว้คอยบริการลูกค้า
	 6.	ให้ข้อมูล	ความรู้	ค�าแนะน�าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์
	 7.	ให้พนักงานทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน
	 8.	รักษามาตรฐานด้านความสะอาดของสถานที่
	 9.	 รักษามาตรฐานความปลอดภัยและให้การบริการเป็นไปตาม
ที่ได้รับอนุญาต



47

2.5 กรณศีกึษา : เส้นทางเชือ่มโยงการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสขุภาพวถีิ
น�้าพุร้อน ประกอบด้วยน�้าพุร้อน	 3	 แห่งในจังหวัดเชียงราย	 คือ	
น�้าพุร้อนทุ่งเทวี	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 	น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	อ�าเภอเมือง	
และน�า้พรุ้อนป่าตงึ	อ�าเภอแม่จนั	ดงัน�าเสนอเส้นทางเชือ่มโยงการท่องเทีย่ว	
สามน�้าพุร้อนใน	ภาพที่	1

ภาพที่ 1 แสดง แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวน�้าพุร้อน จังหวัดเชียงราย
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	 จากภาพที่	 1	 แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสรมิสุขภาพวถีิน�า้พรุ้อน	ทัง้	3	แหล่ง	(ทุง่เทว	ี-	โป่งพระบาท	-	ป่าตงึ)
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	ในจังหวัดเชียงราย	
	 หลักการที่ใช้ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่เส้นทาง
การท่องเที่ยว	คือการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวน�้าพุร้อนกับแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียงเพื่อสร้างคุณค่าด้านการท่องเท่ียวให้เส้นทางน�้าพุร้อนสามารถ
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี	 นอกจากนี้ยังเอื้อโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ออกแบบเส้นทางการเดินทางเองได้ตามความสนใจในแต่ละช่วงเวลา	ดัง
น�าเสนอปฏิทินการท่องเที่ยวในตารางที่	1	ดังนี้
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ตารางที่	1	น�าเสนอปฏิทินการท่องเที่ยวน�้าพุร้อนและแหล่งท่องเที่ยว				
														เชื่อมโยง
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	 จากข้อมูลข้างต้น	 สามารถก�าหนดตวัอย่างเส้นทางและกจิกรรม
การท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภาพวถินี�า้พุร้อนได้	3	เส้นทาง	คอื
1)	น�า้พรุ้อนทุง่เทว	ีเส้นทางการศกึษาเรียนรู้	
				โปรแกรมท่องเทีย่ว	Hold	HUG	of		Coffee	&	Tea	(เทีย่วได้ทัง้ปี)
2)	น�า้พุร้อนโป่งพระบาท	เส้นทางสายตงึ	(Body	Treatment)	บ�าบดั	รกัษา	
				และผ่อนคลาย	
				โปรแกรมท่องเทีย่ว	Hold	HUG	of	Soul	&	Art	(เทีย่วได้ทัง้ปี)
3)	น�า้พรุ้อนป่าตงึ	เส้นทางแห่งการผ่อนคลาย	ปลายทางของนกัผจญภัย		
				โปรแกรมท่องเทีย่ว	Hold	HUG	of	Fiesta	(เหมาะส�าหรบัเดนิทางช่วง	
				ธนัวาคม	-	มกราคม)

โดยมรีายละเอยีดจ�าแนกตามโปรแกรมการท่องเท่ียว	ที	่1-	3	ดงัน้ี
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บ้านโป่งเทวี	 หมู ่	 5
ต�าบลบ้านโป่ง
อ�าเภอเวียงป่าเป้า	
จังหวัดเชียงราย	
โทร	08	4363	8228

เปิดบริการทุกวัน
08.00	-15.00	น.

น�้าพุร้อนทุ่งเทว ี
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โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ 1 
น�้าพุร้อนทุ่งเทวี เส้นทางการศึกษาเรียนรู้

โปแกรมท่องเที่ยว	Hold	HUG	of	COFFEE	&	TAE	(เที่ยวได้ทั้งปี)
โปรแกรมการเดินทาง	2	วัน	1	คืน
วันแรก	ดอยช้าง	-	น�้าพุร้อนทุ่งเทวี

07.00	น.

07.30	น.

11.00	น.
12.00	น.
15.00	น.

16.00	น.

17.00	น.

ออกเดินทางจากที่พัก	 จิบกาแฟรถเหลืองแห่งต�านานเมือง
เชียงราย	อาหารเช้า	Street	Food	ข้างหอนาฬิกาอันวิจิตรที่
ออกแบบโดย	 อาจารย์เฉลิมชัย	 โฆษิตพิพัฒน์	 ที่จะได้สัมผัส
บรรยากาศ	วิถีชีวิตและอัตลักษณ์	คนเชียงราย
เดินทางไปดอยช้าง	Bluekoff	Plantation	เพื่อเยี่ยมชม
ขั้นตอน	 การรับซื้อและคัดเลือกกาแฟ	 ดูขั้นตอนการแปรรูป
กาแฟใน	Process	ต่างๆ	ตั้งแต่กระบวนการสีเปลือก	
การหมัก	การอบแห้ง	และการตากแห้ง
ชิมกาแฟที่ผ่านการ	Process	แตกต่างกัน	
รับประทานอาหารกลางวัน	และออกเดินทางสู่บ้านทุ่งเทวี	
เข้าเช็คอิน	บ้านพักโฮมสเตย์	(ท�าการจองล่วงหน้า)	พักผ่อน	
เพื่อผ่อนคลายอิริยาบท	
เดนิเทีย่วชมหมูบ้่าน	ชมเตาเผาแบบโบราณ	และการป่ันเครือ่ง
ป่ันดนิเผา	และการท�าขนมกาละแม	ขนมพ้ืนถ่ินของเมอืงเหนอื	
แช่ออนเซ็น	ด้วยเพจเก็จ	Body	and	Beauty	ผ่อนคลายกล้าม
เนื้อ	จากนั้นท�าสปาผมบ�ารุงเส้นผมให้มีสุขภาพดี	เงางาม
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18.30	น.
19.30	น.

07.30	น.
08.30	น.

09.00	น

12.00	น.
13.00	น.

15.00	น.

รับประทานอาหารพื้นถิ่นบ้านโฮมสเตย์	พักผ่อนตามอัธยาศัย
นวดผ่อนคลายกล้ามเนือ้	ด้วยโลชัน่สมนุไพรชากาขาว	สมนุไพร
พื้นถ่ินของชาวเวียงป่าเป้า	 เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อน
นอนเพือ่ให้นอนหลบัสบายหอมกลิน่อโรม่าจากโลชัน่สมนุไพร
ชากาขาว	เพิ่มความสดชื่นให้กับผิว

รับประทานอาหารเช้าบ้านโฮมสเตย์	
ชมการทอผ้าพื้นเมืองจากกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งเทวี	 ช็อปปิ้งของ
ฝากกลุ่มเทวี
ออกเดนิทางสูบ้่านแม่จนัใต้	หมูบ้่านทีล้่อมรอบด้วยภเูขา	ป่าไม้	
และธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์	 เป็นหมูบ้่านทีป่ลกูกาแฟออร์แกนคิ	
ที่มีรสชาติดี	 ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน	
และยงัมปีระเพณีวัฒนธรรม	ชนเผ่าทีม่กีารสบืทอดมายาวนาน	
เรียนรู้กระบวนการคั่ว	ชง	ชิม	ชาอัสสัม	และกาแฟ	
รับประทานอาหารกลางวันแบบชนเผ่าชาวอาข่า	
เที่ยวชมหมู่บ้าน	ศึกษาเรียนรู้	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	เช่น	บ่อน�้า
ศักดิ์สิทธิ์	โล้ชิงช้า	ประตูหมู่บ้าน	และภูมิปัญญาชนเผ่า
จบทริปด้วยความสุข	ความหรรษาและความรู้	

วันที่สอง	น�้าพุร้อนทุ่งเทวี	-	บ้านแม่จันใต้	
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ระยะเวลาที่ เหมาะสม	:	2	วัน	1	คืน
รูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม	:	รถส่วนตัว	หรือ	รถเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	:	
ค่าเช่ารถ	1,200	บาท/วัน	
ค่าน�้ามัน	800	บาท/วัน	
ค่าที่พักโฮมสเตย์	พร้อมอาหาร	2	มื้อ	ราคาเริ่มต้น	400	บาท	
ค่าบริการออนเซ็น	ราคาเริ่มต้น	40	บาท
ค่าบริการสปาผม	ราคาเริ่มต้น	150	บาท	
ค่าบริการนวด	ราคาเริ่มต้น	150	บาท	
ค่าบริการท่องเทีย่วบ้านแม่จนัใต้	พร้อมอาหารเท่ียง	ราคาเริม่ต้น	450	บาท

เส้นทางเชื่อมโยงอื่น :	
1)	เส้นทางอารยธรรมล้านนา	เชียงใหม่	-	น�้าพุร้อนทุ่งเทวี	–	เวียงกาหลง	
2)	เส้นทางบุญ	วัดแสงแก้วโพธิญาณ	–	น�้าพุร้อนทุ่งเทวี	-	วังมัจฉาวัดพระ
				ธาตุแม่เจดีย์
3)	เส้นทางชาและกาแฟ	ดอยวาวี	-	ดอยช้าง	-	น�้าพุร้อนทุ่งเทวี
4)	เส้นทางวัฒนธรรมชนเผ่า	ห้วยหินลาดใน	–	น�้าพุร้อนทุ่งเทวี	–	
				บ้านห้วยก๊อ
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แผนที่เส้นทาง โปแกรมท่องเที่ยว Hold HUG of COFFEE & TAE
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บ้านโป่งพระบาท	หมู	่6
ต�าบลบ้านดู่
อ�าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย	
โทร	05	3150	676

เปิดบริการทุกวัน
09.00	-17.00	น.

น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	
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โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ 2
 น�้าพุร้อนโป่งพระบาท เส้นทางสายตึง 

(Body treatment) บ�าบัด รักษา และผ่อนคลาย

โปรแกรมท่องเที่ยว	Hold	HUG	of	SOUL	&	ART	(เที่ยวได้ทั้งปี)
โปรแกรมการเดินทาง	

07.00	น.

07.30

09.30

ออกเดินทางจากที่พัก	 จิบกาแฟรถเหลืองแห่งต�านานเมือง
เชียงราย	อาหารเช้า	Street	Food	ข้างหอนาฬิกาอันวิจิตรที่
ออกแบบโดย	 อาจารย์เฉลิมชัย	 โฆษิตพิพัฒน์	 ที่จะได้สัมผัส
บรรยากาศ	วิถีชีวิตและอัตลักษณ์คนเชียงราย
ออกเดินทางสู่วัดร่องขุ่น	 ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย	์
เฉลิมชัย	โฆษิตพิพัฒน์	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์	ชมผล
งานศิลปะที่มี	 ทั้งงาน	 สถาปัตยกรรม,	 ประติมากรรมปูนปั้น	
และงานจิตรกรรมไทย	ที่งดงาม	เป็นอย่างยิ่ง	และแฝงไปด้วย
หลกัธรรมค�าสอนของพทุธศาสนาผ่านศลิปะ	สขีาวอนัวจิิตรงดงาม	
ออกเดินทาง	 เพื่อนมัสการ	ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม	หรือ	
ท่าน	ว	วชิรเมธี	 (อาจจะต้องนัดหมายล่วงหน้า)	และเยี่ยมชม
ไร่เชิญตะวัน	ศูนย์วิปัสสนาสากลที่สามารถเที่ยวชมศิลปะและ
สถาปัตยกรรมแบบล้านนาท่ี	 ผสมผสานความเป็นเซนเข้าไป	
ด้วยบรรยากาศแบบสัปปายะ	 ท่ีจะท�าให้การเที่ยวชมของคุณ
นั้นได้รับพลังกาย	พลังใจ	พลังจิต	ไปพร้อมกันกับข้อคิด	และ
หลกัธรรมแนวทางปฏบิตัติน	ให้พ้นทกุข์	ทีพ่บปะและเรยีนรูไ้ด้
ตลอดเส้นทางการเดินเที่ยวชม
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12.00	น.

13.00	น.

14.30	น.

รับประทานอาหารกลางวัน	 ที่ร้านสวรรค์บนดิน	 ลิ้มรสและ
ดื่มด�่าความเป็น	Authentic	Food	ที่จะท�าให้คุณได้เข้าใจถึงที่
มาทีไ่ปรากเหง้าของอาหารและเครือ่งดืม่อย่างหลงไหลในเสน่ห์
แห่งรสชาติ
เที่ยวชมนิทรรศกาลงานศิลปะจากศิลปินที่ขัวศิลปะ	หอศิลป์
ส�าหรบัแสดงงานและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	ห้องแสดงงานจัด
แสดงนทิรรศการหมนุเวยีน	ซึง่รวบรวมผลงานศลิปินในกองทนุ
ศิลปินเชียงราย	 นิทรรศการศิลปินไทย	 นิทรรศการศิลปิน
เชียงราย	และนิทรรสการของศิลปินนานาชาติ
ผ่อนคลายการเดนิทางด้วยเพจเกจ็	Body	Treatment	การแช่
ตัวในบ่อออนเซ็น	น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	จากนั้นเข้ารับบริการ
นวดเพื่อบ�าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ	 เนื่องด้วยน�้าพุร้อน
โป่งพระบาทมีหมอนวดแผนไทยผู้มีความช�านาญการบ�าบัด
และรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ	 ของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น	
แก้อาการเคลด็ขัดยอก	และอาการออฟฟิตซินโดม	(ต้องจองควิ	
ล่วงหน้าก่อนเข้าไปแช่ตัว)	 หรือจะรับบริการนวดฝ่าเท้าเพื่อ
ผ่อนคลายด้วย	ครมีโลชัน่สบัปะรด	และรบัเครือ่งดืม่เพิม่ความ
สดชืน่และวติามนิซ	ีด้วยเมนชูาสบัปะรดทีผ่ลิตจากสับปะรดภู
แลและชาอัสสัม



16.00	น.

17.00	น.

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านด�าที่สร้างโดย	อ.ถวัลย์	ดัชนี	ศิลปิน
แห่งชาตท่ีิมฝีีมอืทางด้านจิตรกรรม	ปฏมิากรรม	ชมศลิปะแบบ
ล้านนา	ทุกหลังทาด้วยสีด�า	 ซึ่งเป็นที่มาของค�าว่า	 “บ้านด�า”	
ซึ่งเป็นสีที่	 อ.	 ถวัลย์โปรดปราน	 ในบ้านแต่ละหลังจะประดับ
ด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม	และปริศนาธรรม
ออกเดินสู่วัดห้วยปลากั้งเพื่อนมัสการหลวงพ่อพบโชค	 กราบ
สกัการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร	ขอโชค	ขอลาภยศ	และชม
ความอลงัการของสถาปัตยกรรม	ชมความงามของแสงสดุท้าย
ของวัน	จบทริปด้วยความสุข	สงบ	กาย	ใจ	จิต	
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ระยะเวลาที่เหมาะสม	:	1	วัน	
รูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม	:	รถส่วนตัว	หรือ	รถเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	:	
ค่าเช่ารถ	1,200	บาท	
ค่าน�้ามัน	800	บาท	
ค่าบัตรเข้าชม	พิพิธภัณฑ์บ้านด�า	80	บาท	
ค่าบัตรเข้าชมตึกเจ้าแม่กวนอิม	วัดห้วยปลากั้ง	40	บาท	
แช่ออนเซ็น	ราคาเริ่มต้น	20	บาท	
นวดตัว	ราคาเริ่มต้น	150	บาท
เส้นทางเชื่อมโยงอื่น	:	
1)	เส้นทางวิ่งเทรล	ดอยปูไข่	–	น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	
2)	เส้นทางนักปั่นระยะสั้น	น�้าตกโป่งพระบาท-ดอยปูไข่-
				น�้าพุร้อนโป่งพระบาท
3)	เส้นทางชมเมือง	วัดร่องเสือเต้น	–	น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	
				-	ไร่ชาฉุยฟง	
4)	เส้นทางสายคาเฟ่	ทานบรั้นช์	(brunch)	ร้านชีวิตธรรมดา	
				–	น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	-	จิบชายามบ่าย	แฮซซิเอนด้า	
				คอฟฟี่เฮ้าส์	
5)	เส้นทางสายเดินทางไกล	แช่ผ่อนคลายที่น�้าพุร้อน
			โป่งพระบาท	–	สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
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แผนที่เส้นทาง โปแกรมท่องเที่ยว Hold HUG of SOUL & ART
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บ้านป่าตึง		หมู่	11
ต�าบลป่าตึง
อ�าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย	
โทร	08	1998	2539

เปิดบริการทุกวัน
06.00	-18.00	น.

น�้าพุร้อนป่าตึง
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โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ 3
 น�้าพุร้อนป่าตึง เส้นทางแห่งการผ่อนคลาย 

ปลายทางของนักผจญภัย

โปรแกรมท่องเที่ยว	Hold	HUG	of	FIESTA
(เหมาะส�าหรับเดินทางช่วง	ธันวาคม	-	มกราคม)
โปรแกรมการเดินทาง

07.00	น.

09.00	น.

09.30	น.

12.00	น.

ออกเดินทางจากที่พัก	เพื่อเดินทางเข้าชมงานมหกรรมดอกไม้
อาเซยีน	เชยีงรายชมความงดงามของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์	
ท่ามกลางทุ่งดอกไม้	จิบกาแฟกลางสวนดอกไม้ริมแม่น�้ากก
ออกเดินทางเพื่อรับประทานอาหารเช้าด้วยเมนูแนะน�า	
เกาเหลาสหรส	ผักจิงจูฉ่ายสาขานางแล	เมนูอาหารเช้าเลิศรส
เมื่อมาถึงเชียงรายต้องได้ลิ้มลอง	
ออกเดินทางสู่ดอยตุง	เส้นทางสู่งานสีสันดอยตุง	เทศกาลแห่ง
ความสขุในลมหนาวช่วงส่งท้ายปี	เทีย่วชม	กาดชนเผ่า	ถนนคน
เดนิสายวฒันธรรมชนเผ่า	ฟินชมิชอ็ปไปกบัสินค้า	อาหารชนเผ่า	
แฟช่ันงานฝีมือชาวไทยภูเขาแบบด้ังเดิม	 และแบบประยุกต์
เพลินไปกับโชว์การแสดงและการละเล่นชนเผ่าที่หาดูยาก
รับประทานอาหารเท่ียงท่ีร้าน	 ครัวพระต�าหนัก	 อาหารที่ใช้
วัตถุดิบในโครงการหลวง
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13.00	น.

15.00	น.

16.30	น.

สนุกไปกับสะพานเรือนยอดไม้ดอยตุง	Doi	Tung	Tree	Top	
Walk	สงูกว่า	30	เมตรชมดอกไม้เมอืงหนาวนบัร้อยพนัธ์ุทีส่วน
แม่ฟ้าหลวง	เข้าชมพระต�าหนักสมเด็จย่าที่ได้รับสมาญนามว่า	
สวติเซอร์แลนด์แห่งเมอืงไทย	ร่วมกจิกรรมเวร์ิกชอ็ปสร้างสรรค์
ของขวัญให้คนที่รัก	อาทิ	ปั้นเซรามิก	การ์ดดอกไม้แห้ง	
ออกเดินทางสู่น�้าพุร้อนป่าตึง	เพื่อผ่อนคลายการเดินทาง	ด้วย
เพจเก็จ	All	My	Body	ที่จะเน้นการผ่อนคลายทั้งเรือนร่าง	จะ
เริม่ต้นด้วยการแช่ออนเซน็น�า้พรุ้อน	 เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยล้า
จากการเดินทาง	 จากนั้น	 เข้าสู่บริการสระผมและสปาเส้นผม	
ก่อนจะเข้าสู่การบ�าบัดด้วยการนวดเฉพาะจุดที่แสดงอาการ
เจ็บปวด	หรือนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	และ	มีบริการสปา	
สครับ	 DIY	 จากสมุนไพร	 มังคุด	 ขมิ้นชัน	 และทนาคา	 หรือ	
สครับร�าข้าวเป็นตัวเลือกส�าหรับการบริการ	
จบทริปด้วยความสุข	 สบาย	 ผ่อนคลาย	 กลับสู่ท่ีพักในเมือง	
เพื่อพบความอร่อยแบบดั้งเดิมของอาหารเมืองเหนือที่ร้าน
อาหารมาลองเตอะ
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ระยะเวลาที่ เหมาะสม	:	1	วัน	
รูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม	:	รถส่วนตัว	หรือ	รถเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง :	
ค่าเช่ารถ	1,200	บาท	
ค่าน�้ามัน	800	บาท	
ค่าบัตรเข้าชม	สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง	90	บาท	
ค่าบัตรเข้าชม	พระต�าหนักดอยตุง	90	บาท	
Doi	Tung	Tree	Top	Walk	150	บาท	
แช่ออนเซ็น	ราคาเริ่มต้น	50	บาท	
สระผม	ราคาเริ่มต้น	60	บาท	
นวดตัว	ราคาเริ่มต้น	200	บาท	
สครับตัว	ราคาเริ่มต้น	250	บาท
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เส้นทางเชื่อมโยงอื่น	:	
1)	เส้นทางสายโรแมนติกริมน�้าโขง	เชียงของ	-	เชียงแสน	–	
				แม่สาย	–	น�้าพุร้อนป่าตึง	
2)	เส้นทางผจญภัยสายออฟโรด	ดอยตุง	-	ดอยแม่สลอง	–	
				น�้าพุร้อนป่าตึง
3)	เส้นทางชาและกาแฟแห่งยอดเขา	ดอยช้าง	-	ดอยวาวี	–	
				แม่สลัก	–	น�้าพุร้อนป่าตึง
4)	เส้นทางแห่งอาหารชนเผ่า	ดอยผาหมี	-	ดอยผาฮี้	-	
				ดอยตุง	–	น�้าพุร้อนป่าตึง
5)	เส้นทางสานเมืองสัมพันธ์	เชียงดาว–ดอยอ่างข่าง	–
				ฝาง	–	แม่อาย	-น�้าพุร้อนป่าตึง
6)	เส้นทางชาวแค้มป์	ดอยหลวงเชียงดาว	-	ดอยผ้าห่มปก	-	
				แม่อาย	-น�้าพุร้อนป่าตึง
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แผนที่เส้นทาง โปแกรมท่องเที่ยว Hold HUG of FIESTA
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ที่มา	จาก	https://sites.google.com/site/kamonlakcommunication/khwam-hmay-

khxng-kar-suxsar



การสื่อความหมาย

การสือ่ความหมาย	หมายถงึ	การถ่ายโยง
ความคิดและถ่ายทอดความรู้	 เนื้อหา	
สาระ	ความรูส้กึ	นกึคดิ	ทศันคต	ิค่านยิม	
ทักษะ	 ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง	 โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ	 ทั้งทางระบบออนไลน์	
(Online)	และ	ออฟไลน์	(Offline)	เช่น	
การพูดคุย	 กริยา	 ท่าทาง	 การแสดง
สีหน้า	 ภาษาเขียน	 ภาษาภาพ	 ซ่ึง
การสือ่ความหมายจะเกิดขึน้ได้นัน้ต้อง
มีองค์ประกอบของการสื่อความหมาย		
ดังนี้

3



1.	ผู้ส่งสาร	อาจเป็นเพียง	1	คน	หรือกลุ่มคนเป็น
ผู้น�าเรื่องราวข่าวสาร	เพื่อส่งไปยังผู้รับสาร	โดยวิธี
การใดวิธีการหนึ่งเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจ

2.	สาร	ซึง่หมายถงึ	เนือ้หา	หรอื	สาระของเรือ่งราว
ท่ีส่งออกมา	 ได้แก่เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว	
กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากน�้าพุร้อน	 ประเพณี
วิถีชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว	เป็นต้น

3.	สื่อ	หรือ	ช่องทางในการน�าสาร	ได้แก่	ตัวกลาง
ท่ีช่วยถ่ายทอดเหตุการณ์	 บทเรียน	 ความคิด	
ทัศนคติ	ความรูสึก	ฯลฯ	ที่ผู้ส่งสารต้องการให้ไป
ถงึผูรั้บสาร	โดยสือ่ทีใ่ช้อาจเป็นภาษาพดู	ภาษาเขยีน	
ภาษามือ	และภาษากาย	ในแบบที่ไม่ผ่านตัวกลาง	
หรือต้องผ่านตัวกลาง	เช่น	แผ่นพับ	ป้าย	เป็นต้น 
4.	ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้รับข่าวสาร
เรื่องราวต่างๆจากผู้ส่ง

5.	ผล	ได้แก่	การรับรู้ข่าวสารของผู้รับสาร	ซึ่งผู้รับ
สารจะเข้าใจข่าวสารมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของประเภทสือ่ทีใ่ช้ในสถานการณ์
นั้น	และทัศนคติของผู้รับสารในขณะนั้น

6.	ข้อมลูย้อนกลบั	ได้แก่	การแสดงกิรยิาตอบสนอง
ของผู้รับสารต่อข้อมูลข่าวสารให้ผู้ส่งสารรับรู้
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การส่ือความหมายจงึเป็นสิง่ส�าคญัในการถ่ายทอด
บริบทและเอกลักษณ์	 ของแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือ
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	 ส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วม	และการเรยีนรูร่้วมกนั	รวมทัง้สร้างคณุค่า
ให้แหล่งท่องเทีย่ว	โดยตวักลางในการสือ่ความหมาย	
อาจสร้างขึ้นได้จากสิ่งรอบตัว	 โดยวิธีการกระตุ้น
ความรู้สึกให้เข้าใจและรับรู้ความหมาย	 ทั้งนี้ใน
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเท่ียวแบ่งองค์
ความรู้ออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	รูปแบบการสื่อ
ความหมาย	2)	เครื่องมือการสื่อความหมาย	และ	
3)	บทบาทของการสือ่ความหมายทางการท่องเทีย่ว

3.1 รูปแบบการสื่อความหมาย

 1)	 การสื่อความหมาย
ทางเดียว	 หมายถึงการสื่อสารที่มี
ผู้สื่อสารท�าการส่ือสารแต่ฝ่ายเดียว	
โดยไม่รับทราบการตอบสนองของ
ผู ้รับสารว่าจะเป็นอย่างไร	 เช่น	
การติดประกาศ	 ป้ายข้อมูล	 คลิป
วิดีโอ	เป็นต้น

ที่มา	จาก	https://readthecloud.
co/inthanon-nature-trail/
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 2)	 การสื่อความหมาย
สองทาง	 หมายถึงการสื่อสารที่
ผู้สื่อสารท�าการสื่อสารแล้วรับทราบ
การตอบสนองต่างๆ	 ของผู้ที่รับสาร		
เช่น	 แบบสอบถามความคิดเห็น	
การเสวนา	 การสนทนา	 การอธิบาย
ทีมี่การถาม-ตอบ	เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิาร
ข้อมูลนักท่องเที่ยว	 ท�าให้ทราบว่า
ผู้รับสารมีความคิดเห็นต่อสิ่งท่ีได้รับ
อย่างไร		เข้าใจหรือไม่เข้า	

3.2 เครื่องมือการสื่อความหมาย  

	 ในการสื่อความหมายมีทั้งการใช้อุปกรณ์	 ใช้เทคนิคซ่ึงต้อง
สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีจะใช้สื่อ	 เครื่องมือสื่อของแต่ละชนิดควรเลือก
ให้เหมาะสมกบั	วตัถปุระสงค์	มเีนือ้หาง่ายต่อการเข้าใจ	สร้างสรรค์	ไม่น่าเบือ่
ซึ่งการสื่อความหมายจ�าแนกเป็น	2	ประเภท	คือ	1)	การสื่อความหมาย
โดยใช้สื่อบุคคล	และ	2)	การสื่อความหมายโดยใช้สื่อสิ่งของที่ไม่ใช้บุคคล

	 1)	 การสื่อความหมายโดยใช้สื่อบุคคล	 (Personal	 Attended	
Services)	หรอืแบบวจนภาษา	หมายถงึ	การสือ่ความหมายโดยใช้ภาษาพดู	
เป็นการส่ือความหมายโดยใช้คนในการสื่อสารข้อมูลไปยังนักท่องเที่ยว	
เช่น	มคัคเุทศก์	วทิยากรบรรยายเพือ่ถ่ายทอดความรู	้เนือ้หาให้แก่นกัท่องเทีย่ว	
ผู ้สื่อความหมายจะต้องสามารถตอบค�าถามนักท่องเท่ียวได้	 และ

ที่มา	จาก	https://engoo.co.th/
app/lessons/at-a-tourist-infor-
mation-center/tP3kzCwsEee-
6wEfkOKFHkA



73

มีการสื่อสารที่ดีเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ	ความประทับ
ใจ	 และประสบการณ์ที่ดี	 การสื่อความหมายโดยใช้บุคคลประกอบด้วย	
การบรกิารข้อมลูข่าวสาร	การน�าเท่ียว	การพดูคยุกบักลุ่ม	การส่ือความด้าน
ชีวิตและวัฒนธรรม	เป็นต้น	
	 1.1	 การบริการข้อมูลข่าวสาร	 (Information	 Service)	 ผู้สื่อ
ความหมายอยูป่ระจ�าในแต่ละสถานท่ี/แหล่งท่องเทีย่วเพือ่ให้บรกิารข้อมลู
ข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว

	 1.2	การน�าเที่ยว	(The	Conducted	Activity)	กิจกรรมที่ผู้สื่อ
ความหมายร่วมเดนิทางไปกบันกัท่องเทีย่ว	 เพือ่สือ่ความหมายจากสถานที่
เริ่มต้นจนถึงสถานที่สุดท้ายตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่เลือกไว้

 1.3	การพดูคุยกบักลุม่	(Talk	to	Group)	การน�าเสนอพดูคยุและ
ตอบค�าถามเกีย่วกบัข้อมลูความเป็นมาประวตัศิาสตร์ของแหล่งท่องเทีย่ว
ในสถานที่ต่างๆ	เช่น	ห้องประชุมกลางแจ้ง	ลานกองไฟ	เพื่อเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ	ซาบซึ้ง	และตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว

	 1.4	การสือ่ความด้านชวีติและวฒันธรรม	(Living	Interpretation	
and	Cultural	Demonstration) ผู้สื่อความหมายได้มีการแนะน�า	โดย
การสาธติหรอืแสดงละครเกีย่วกบัมรดกวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวนัน้
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชม

 สื่อบุคคล	 สามารถเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายที่ดีได้	
เนื่องจากมีความยืดหยุ่น	 สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นไปตาม
กระบวนการสื่อความหมายท่ีเตรียมไว้ได้	 ในขณะเดียวกันอาจจะไม่
สามารถเข้าถึงผู้ฟังจ�านวนมาก	 จึงท�าให้การสื่อความหมายนั้นมีข้อจ�ากัด
เมื่อมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก
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 2)	 การสื่อความหมายโดยใช้สื่อสิ่งของที่ไม่ใช้บุคคล	 (Non-
personal	or	Unattended	Services)	หรือ	แบบอวจนภาษา	หมายถึง	
การสื่อความหมายโดยใช้ภาษากาย	ภาษาเขียน	 และภาษามือ	 โดยไม่ใช้
บุคคลคือการส่ือความหมายอย่างผิวเผินและไม่ควรใช้สื่อประเภทนี้เพียง
อย่างเดียว	 หรือใช้ทดแทนส่ือบุคคล	 แต่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้าใจให้แก่นักท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้	การสือ่ความหมายโดยไม่ใช้บคุคล
ประกอบด้วยอุปกรณ์โสต	(Audio	Devices)	ตัวอย่างเช่น

ที่มา	จาก	http://www.chiangraifocus.net

ที่มา	จาก	https://www.chiangraifocus.com/article/299

ที่มา	จาก	http://www.	หมายเหตุ.	จาก	การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย
[Brochure]	

ที่มา	จาก	https://www.chiangraiairport.com/chiang-rai-airport-photo-gallery/

ป้าย	(Signs)

นิทรรศการ	
(Exhibit	indoor)

สิ่งพิมพ์	(Publications)

ศูนย์บริการข้อมูลนกัท่องเทีย่ว	
(Visitor	Center)
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3.3 บทบาทของการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว

	 	การสื่อความหมายมีบทบาทส�าคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
โดยนกัท่องเทีย่วท่ีได้รบัความรู	้ความเข้าใจ	และประสบการณ์การท่องเทีย่ว
ที่ดีจะ	 ส่งผลต่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ	
เศรษฐกิจ	 และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว	 นอกจากนั้นการส่ือความหมาย
ยังสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยว	โดยสามารถควบคุม
นักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการใช้พื้นท่ีเปราะบางทางธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ	 วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว	 ดังนั้นการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็น	 ปัจจัยที่ส�าคัญในการสนับสนุน	
การพัฒนาและการจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	 โดยบทบาทของ
การสื่อความหมายจ�าแนกเป็น	 3	 ประเด็น	 คือ	 1)	 บทบาทด้านการให้
ความรู้	 ความเข้าใจ	 2)	 บทบาทด้านการสร้างความเพลิดเพลิน	 และ	
3)	บทบาทด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

	 1)		บทบาทด้านการให้ความรู้	ความเข้าใจ	
															การสือ่ความหมายช่วยให้นกัท่องเท่ียวได้รบัความรู	้ความเข้าใจ
ในคุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ	 ประวัติศาสตร์	 และ
ศิลปวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว	 ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะรูปธรรมหรือ
นามธรรมของวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีสืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน	 ช่วยให้นัก
ท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกคล้อยตามที่ผู้ส่งสารน�าเสนอ	 เช่น	 เกิดความรู้สึก
ซาบซึ้งในเรื่องราวน�าเสนอหรือความรู้สึกตื่นตาตื่นใจในความงดงาม

	 2)	บทบาทด้านการสร้างความเพลิดเพลิน	
	 					การสือ่ความหมายมส่ีวนส�าคญัในการเสริมสร้างความประทบัใจ
และประสบการณ์การเดนิทางแก่นกัท่องเทีย่วโดยตรง	ช่วยเพิม่โอกาสให้
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นกัท่องเทีย่วกลบัมาเยีย่มชมบ่อยๆ	คร้ังดงัน้ัน	กจิกรรมการส่ือความหมาย
ควรมีควาวมสนุกสนานเพลิดเพลิน	สร้างความบันเทิงใจมากกว่าให้สาระ
ความรู้เพียงอย่างเดียว	 และควรกระตุ้นความสนใจให้นักท่องเที่ยวมี
ความรู้สึกเสมือนว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์จริง	 ท�าให้นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในสร้างความเพลิดเพลินในเหตุการณ์ที่ก�าลังน�าเสนอ	ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ

	 3)	บทบาทด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 	 	 	 การสื่อความหมายมีบทบาทส�าคัญในการปลูกจิตส�านึกให้
นักท่องเทีย่วได้ตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรธรรมชาติ	ประวติัศาสตร์	
และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน	 สนับสนุนการเรียนรู้และสร้าง
ความประทับใจ	 ซึ่งส่งผลให้มีทัศนคติเป็นบวกต่อการให้ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน	 โดยมี
วัตถุประสงค์มุ ่งให้เกิดความตระหนักและน�าไปสู ่การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในระยะยาวทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	จ�าแนกตามวัตถุประสงค์	4	ด้านดังนี้
	 	 	 	 3.1	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมและมรดก
วัฒนธรรมการสื่อความหมายเพื่อการอนุรักษ์เชิงนิเวศและเป็นส่วนที่
ส�าคัญในการส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกของนักท่องเที่ยว	 ให้ตระหนักถึง
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมถึงมรดกวัฒนธรรมที่
สบืทอดกนัมาแต่ช้านานในแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ	จนกระทัง่เกดิการอนรุกัษ์
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
	 					3.2	การจดัระเบียบนกัท่องเท่ียว	การสือ่ความหมายเป็นเครือ่งมอื
ในการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมของนักท่องเที่ยว	ในแหล่งท่องเที่ยว	เพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ
ตนได้อย่างเหมาะสม	 ช่วยลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจาก
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กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ	 เช่น	 แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อ
ทรพัยากรธรรมชาต	ิโดยให้ค�าแนะน�าและหลกีเลีย่งการใช้พืน้ทีท่ีเ่ปราะบาง
หรือการใช้พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดมากเกินไป	เป็นต้น
					 	 	 3.3	 การพัฒนาเศรษฐกิจ	 การสื่อความหมายสามารถสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่	 นักท่องเท่ียวได้	 ท�าให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาใน
แหล่งท่องเที่ยวได้ยาวนานขึ้นและมีโอกาสท่ีจะกลับมาใช้บริการอีก	 ซึ่ง
เป็นโอกาสในการสร้างงาน	สร้างรายได้ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิอย่าง
ยั่งยืนให้กับชุมชน
	 	 	 3.4	 การพัฒนาชุมชน	 การสื่อความหมายท�าให้ชุมชนมี
ความภาคภูมิใจซาบซ้ึงกบัวฒันธรรม	ประเพณแีละวถิชีวีติของคนในชมุชน	
มีทัศนคติที่ดี	 ท�าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว	 ส่งผลให้คนในชุมชนสนับสนุนการท่องเท่ียวและร่วมใจกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือเป็น	
สิ่งดึงดูดใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวต่อไป

 การสื่อความหมายในแหล่งท่องเท่ียวมีปัจจัยส�าคัญคือการเลือก
ใช้วิธีการและเทคนิคในการถ่ายทอด	เรื่องราว	ข้อมูล	
	 จากข้อมลูข้างต้น	การสือ่ความหมายในแหล่งท่องเทีย่วทีป่ระสบ
ความส�าเร็จข้ึนอยู่กับปัจจัยด้าน	 การเลือกใช้	 วิธีการและเทคนิคใน
การถ่ายทอดข้อเท็จจริง	 เรื่องราวที่เข้าใจง่าย	 ท�าให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม
เป้าหมายเกิดความสนใจ	ได้รับความรู้	ความเพลิดเพลิน	และช่วยกระตุ้น
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวตลอดจนน�าไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
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3.4 กรณีศึกษา
     การสื่อความหมาย ของน�้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา	จาก	https://www.emagtravel.com/archive/doisaked-hot-spring.html
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ป้ายแผนที่	
แสดงที่ตั้งจุดให้บริการ
ต่างๆ	ในพื้นที่น�้าพุร้อน

ค�าแนะน�าส�าหรับ
วิธีการแช่น�้าพุร้อน

ป้ายให้ข้อมูล
น�าพุร้อน

ป้ายข้อมูล
ภาษาต่างชาติ	

ที่มา	จาก	https://www.emagtravel.com/archive/doisaked-hot-spring.html
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การด�าเนินการด้านการตลาด

การด�าเนินการด้านการตลาด	 หมายถึง	
การสร้างกลยทุธ์เพือ่จงูใจนกัท่องเทีย่วให้
มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย	
โดยใช้กลยุทธ์	 น�าเสนอเอกลักษณ์เฉพาะ
ที่โด่ดเด่น	แตกต่างและ	น่าสนใจ	รวมทั้ง
การให้บรกิารทีเ่ชือ่มโยงกบัจดุเด่นในพืน้ที	่
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์หรือตราสินค้าท่ี
นักท่องเท่ียวเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า
และบริการผ่านการส่ือสารในรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ ์และช ่องทางที่ ใช ้ ใน
การสื่อสารกับลูกค้า	 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

4
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4.1 การสร้างตราสินค้า 

	 ตราสนิค้า	หรือ	ยีห้่อ	(Brand)	หมายถงึรปูแบบของภาพพจน์และ
แนวความคิดในรูปอตัลกัษณ์	ค�าขวญั	และผลงานออกแบบของสนิค้าและ
ผลิตภัณฑ์	 ทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงมโนธรรม	 ท่ีแสดงออกทางรูปธรรมด้วย
สัญลักษณ์	 ที่สื่อถึงบริษัท	 สินค้า	 บริการ	 หรือกลุ่มผู้ขายที่แตกต่างจาก
คู่แข่งขัน	 การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจ�าของลูกค้า	 เกิดขึ้นได้จาก
การโฆษณา	การบอกต่อ	การออกแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น	ในปัจจุบัน
การสร้างตราสินค้า	 เป็นส่วนส�าคัญของวัฒนธรรม	 และปรัชญาการ
ออกแบบ	
	 ตราสินค้าประกอบด้วย	 ชื่อตราสินค้า	 (Brand	 name)	 หรือ
(ชื่อ)	ยี่ห้อ	คือส่วนที่สามารถอ่านออกเสียงได้	และ	เครื่องหมายตราสินค้า	
(Brandmark)	คือส่วนที่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้	แต่สามารถจดจ�าได้	
อาทิสัญลักษณ์	รูปแบบ	สีสัน	ตัวอักษรประดิษฐ์	เสียง	หรือรูปทรงที่จดจ�า
ได้ง่ายอย่างรองเท้าบูตแฟชั่น	เป็นต้น	หากเป็นภาพสัญลักษณ์อย่างเดียว	
ส่วนนี้อาจเรียกว่าเป็นตราเครื่องหมาย	(logo)

4.2 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า แบบง่าย

	 การสร้างตราสนิค้าหมายถงึกจิกรรมการตลาดทีธ่รุกจิใช้เพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์	 ผ่านการสร้างช่ือ	 สัญลักษณ์	 และสื่อต่างๆ	 เพื่อให้ลูกค้า
สามารถจดจ�าธุรกิจได้	 การสร้างตราสินค้าคือการท�าให้บริษัทและ
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งในสายตาลูกค้า
 “เอกลกัษณ์ตราสนิค้า” ทีแ่ขง็แกร่งเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัธรุกิจ
ที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งหากคุณก�าลังพัฒนาเอกลักษณ์
ตราสินค้าของธุรกิจคุณ สิ่งส�าคัญที่สุดคือค้นหาจุดยืน ที่คุณแตกต่าง
จากคนอื่นๆ”
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การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอนคือ	1)	ศึกษา
ผู้ชมคู่แข่ง	 และจุดแข็งของตราสินค้า	 2)	 ออกแบบโลโก้และเทมเพลต
ส�าหรับธุรกิจ	3)	การสื่อสารที่จะใช้	เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมทางโฆษณาและ
บนโซเชยีลมเีดยี	4)	รูว่้าควรหลกีเลีย่งอะไร	และ	5)	มกีารตดิตาม	ตรวจสอบ	
โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้

	 1)	ศึกษาผู้ชม	คู่แข่ง	และจุดแข็งของตราสินค้า	เมื่อเริ่มต้นธุรกิจ	
ขั้นตอนแรกในการสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า	(Brand	Identity)	คือ
การศึกษาตลาดซึ่งประกอบด้วย	ห้าองค์ประกอบ	ดังนี้	
	 			1.1	Audience	(รู้จกัผูช้ม)	เปน็เรือ่งปกตทิี่คนแตกตา่งกัน	และ
มีความต้องการที่ต่างกัน	 นั่นท�าให้ไม่สามารถน�าเสนอสินค้าและบริการ
ส�าหรับเด็ก	ด้วยวิธีเดียวกันกับการเสนอสินค้าส�าหรับผู้ใหญ่ได้	การเรียน
รู้สิ่งที่ผู้ชมของเราต้องการจากธุรกิจ	 จึงมีความส�าคัญมากต่อการสร้าง
ตราสินค้าให้คนจดจ�าและหลงรัก
	 		1.2	Value	Proposition	&	Competition	(รู้คุณค่าหรือจุด
แข็งของตราสินค้า	และรู้จักคู่แข่ง)	การรู้คุณค่าและจุดแข็งของตราสินค้า	
คอืการรูว่้าอะไรทีท่�าให้ธรุกจิของเราโดดเด่นในอตุสาหกรรมเดยีวกบัเราได้
รู้ว่าสิ่งใดที่เราสามารถมอบให้ผู้บริโภคโดยที่ธุรกิจเจ้าอื่นท�าไม่ได้	 อีกทั้ง
รู้จักข้อแตกต่างระหว่างเราและคู่แข่ง	 ซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ตราสินค้าให้ประสบความส�าเร็จ	การสังเกตคู่แข่งและเรียนรู้ความเป็นไป
ของพวกเขา	จะเป็นบทเรยีนให้กบัเรา	เกีย่วกับเทคนคิการสร้างตราสนิค้า
ว่าแบบไหนใช้งานได้ดีและแบบไหนที่ไม่ควรท�า
	 1.3	Mission	(มีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน)	หรือพันธกิจของ
บริษัทที่ชัดเจน	 ซึ่งเกี่ยวโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของธุรกิจ	 จะช่วย
สร้างบุคลิกภาพที่ชัดเจนให้กับธุรกิจได้	
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	 	 	 	1.4	Personality	 (บุคลิกภาพของตราสินค้า)	 เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพของตราสินค้าโดยใช้รูปแบบ	สี	และภาพ	เพื่อ
แสดงความเป็นตราสินค้าออกมา	 ซึ่งรูปแบบ	 สี	 และภาพเหล่านั้นจะ
สัมพันธ์กับโทนหรืออารมณ์ความรู้สึกของตราสินค้าด้วย	 เช่น	ตราสินค้า
แสดงถึงภาพลักษณ์ที่มั่นใจ	กระฉับกระเฉ	หรือแสดงภาพลักษณ์ความมี
ไหวพริบ	เป็นมืออาชีพ	เป็นต้น
	 			1.5	การวิเคราะห์	SWOT	เป็นประโยชน์ต่อการท�าความเข้าใจ
ตราสินค้า	ถึงจุดอ่อน	จุดแข็ง	ช่วยให้เราค้นหาคาแรคเตอร์ที่เราต้องการ
น�าเสนอในตราสินค้าได้	โดย	SWOT	มีความหมายดังต่อไปนี้

S W

O T

Strengths (จุดแข็ง) 
	 จุดเด่นหรือจุดแข็ง	
ของตราสินค้าเองที่ท�าให้ได้
เปรยีบเหนอืคูแ่ข่ง	เอกลกัษณ์
ที่ไม่มีคู่แข่ง	เจ้าใดสามารถ
เลียนแบบได ้    

Opportunities (โอกาส)
	 โอกาสจากสภาพ
แวดล้อมภายนอกของบริษัท
เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม
การด�าเนินงานขององค์กร

Weaknesses (จุดอ่อน) 
	 จดุด้อยหรอืจดุอ่อน
ของตราสนิค้า	ทีจ่ะต้องหาวธิี
ในการแก้ไข

Threats (อุปสรรค) 
 เป็นข้อจ�ากัดที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก
ซึง่ธรุกจิจ�าเป็นต้องปรบักลยทุธ์
การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ	
ที่เกิดขึ้นนั้น
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	 2)	 ออกแบบโลโก้	 และเทมเพลตของธุรกิจ	 Logo	 (โลโก้)	 เป็น
องค์ประกอบส�าคัญในกระบวนการสร้างตราสินค้า	โลโก้มักจะเป็นส่วนที่
คนจดจ�าได้ดีที่สุดของตราสินค้า	 เพราะปรากฎอยู่ในทุกส่วนของการน�า
เสนอ	เช่นเว็บไซต์	นามบัตร	โฆษณาออนไลน์ของบริษัท	ซึ่งโลโก้ที่ปรากฎ
อยู่อยู่ในแต่ละชิ้นงานควรมีความกลมกลืนในทิศทางเดียวกัน	

10	กลยุทธ์ท�า	ตราสินค้า	แบบง่าย	
ประกอบด้วยหลักการส�าคัญดังนี้

1)	ชื่อต้องดี	จ�าง่าย	
2)	โลโก้สอดคล้องกับชื่อ		
3)	สโลแกนสื่อถึงความหมาย	และบอกประโยชน์ของสินค้า		
4)	แพ็คเกจดูดี		
5)	มี	การจัดกลุ่มลูกค้าและการวางต�าแหน่งสินค้าที่ชัดเจน		
6)	สร้าง	เอกลักษณ์ของตราสินค้าที่แตกต่างและโดเด่น
	7)	มี	บุคลิกภาพ	ที่ชัดเจน	และแตกต่าง		
8)	หาช่องว่างของตราสินค้า	กับคู่แข่งให้เจอ	
9)	สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า		
10)	ท�าอย่างต่อเนื่อง	

 3)	การสือ่สารทีเ่ลอืกใช้	เพือ่เชือ่มต่อกบัผูช้มผ่านการโฆษณาและ
บนโซเชียลมีเดีย	คือ	การสร้างคอนเทนต์หรือเรื่องราวที่มีคุณภาพในทุกๆ
ด้าน	 คอนเทนต์คือสิ่งที่แทนตราสินค้า	 สะท้อนตัวตนของตราสินค้าและ
ท�าหน้าที่เสมือนพนักงานขาย	ร้านค้าและ	แผนกการตลาด	การสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ	ควรค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
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	 			3.1	Connection	&	Emotion	(ความสัมพันธ์	และอารมณ์)	
ผู้บริโภคมักจะชอบเรื่องราวที่เข้าถึงอารมณ์	 และสามารถท�าให้พวกเขา
เปลีย่นแปลงบางอย่างได้	เอกลกัษณ์ของตราสนิค้าท่ีแขง็แกร่งจะสามารถ
สร้างการเชือ่มโยงทางอารมณ์กบัผูบ้รโิภค	ซึง่เป็นรากฐานทีม่ัน่คงส�าหรับ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับตราสินค้า	
	 			3.2	Advertise	(การโฆษณา)	การโฆษณาทั้งในรูปแบบดั้งเดิม
และแบบดจิทิลัมีประสทิธภิาพทีส่ดุในการแนะน�าตราสนิค้าของผลติภณัฑ์
สู่สายตาโลก	 และเป็นวิธีการที่ส่งข้อความ	 เอกลักษณ์	 หรือจุดยืนของ
ตราสินค้าไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ได้ผ่านการมองเห็นและ
การได้ยิน	
	 			3.3	Social	Media	(โซเชียลมีเดีย)	หมายถึงการเชื่อมต่อกับ
ผู้บริโภคหรือสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย	 มีแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ต
มากมายทีส่ามารถใช้เพือ่สร้างเอกลกัษณ์	และน�าเสนอตวัตนของตราสนิค้า	
โซเชยีลมเีดยีมคีวามส�าคญัโดยตรงต่อการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้ากบั
ตราสินค้า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค�าถามหรือข้อสงสัยจากลูกค้า	
ซึง่การตอบสนองลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นโอกาสสร้างชือ่เสียงให้กบั	
ตราสินค้า
	 4)	รูว่้าควรหลกีเลีย่งอะไร	ได้แก่	การไม่ท�าตามหรอืลอกเลยีนแบบ	
คู่แข่งขัน	ที่ด�าเนินกิจการด้านธุรกิจ	อย่างเดียวกัน	หรือใกล้เคียงกัน	แต่
สิง่ทีค่วรท�าคอืพจิารณาสิง่ท่ีคูแ่ข่งขันท�าส�าเรจ็	แล้วน�ามาวเิคราะห์ต่อยอด
เป็นความคดิใหม่	ทีแ่ตกต่างและสร้างสรรค์	ซึง่จะท�าให้เกดิผลติภัณฑ์และ
บริการที่โดดเด่น	และแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
	 5)	การติดตามตรวจสอบ	หมายถึงการประเมิน	เอกลักษณ์และ
การออกแบบตราสินค้าที่น�าเสนอในตลาดว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่	 โดย
วัดผลด้วยการใช ้เครื่องมือ	 Google	 Analytics,	 การส�ารวจ,
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การสังเกตการณ์จากความคิดเห็นของผู้บริโภคและ	การพูดคุยโต้ตอบใน
โซเชียลมีเดีย	เป็นต้น	เพื่อตรวจสอบและรับรู้ว่าผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับ
ตราสินค้าอย่างไร	 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
เอกลักษณ์ของตราสินค้าตามความต้องการของลูกค้า	 ทั้งนี้การสร้าง
ตราสินค้าที่น่าจดจ�า	(Brand	Identity)	จะต้องใช้ทั้งรูปแบบ	ตัวอักษร	สี	
รูปภาพ	 และภาษาท่ีสื่อถึงธุรกิจได้ชัดเจนและสอดคล้องกัน	 เพื่อให้ผู้
บริโภครับรู้ได้ทันทีว่าโลโก้หรือเอกลักษณ์ที่พวกเขาพบเห็นคือใคร	
	 จะเห็นได้ว่า	 Identity	 ของตราสินค้าเป็นมากกว่าค�าว่าชื่อและ
สัญลักษณ์	 ทั้งนี้หมายรวมถึงการมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น	 แตกต่างและ
สร้างการจดจ�าให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค

4.3 กระบวนการพัฒนาตราสินค้าเพื่อการท่องเท่ียว (The Brand 
Building Process)

	 กระบวนการในการพัฒนาและสร้างตราสินค้า	ประกอบด้วย	5	
ขั้นตอนคือ	1)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	(Development)	2)	การออกแบบ
บรรจภุณัฑ์	(Packaging)	3)	การสร้างอตัลกัษณ์	(Identity)	4)	การสือ่สาร
การตลาดเชิงบูรณาการ	 (Integrated	Marketing	 Communication	
-IMC)	และ	5)	กระบวนในการท�างาน	(Process)	ในการติดต่อซื้อขายกับ
ลูกค้าที่มีการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้าให้มีความประทับใจ
เกี่ยวกับตราสินค้าจนเกิดเป็นความทรงจ�าที่ ดีเกี่ยวกับตราสินค้า	
มีรายละเอียดดังนี้
 1)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	(Development)	ก�าหนดคุณลักษณะ
ของสินค้าที่จะน�าไปสู่การก�าหนด	ค�ามั่นสัญญาของ	Brand	ที่จะบอกกับ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าเขาจะได้อะไรจากตราสินค้า	
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	 2)	การออกแบบบรรจุภัณฑ์	(Packaging)	เพื่อให้สะท้อนบุคลิก
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตราสนิค้าไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุ	ชือ่	เครือ่งหมาย	
การค้า	ฉลากสินค้า	
 3)	การสร้างอตัลกัษณ์	(Identity)	ท่ีจะบ่งบอกถงึความเป็นตราสนิ
ค้าที่ชัดเจนท�าให้ผู้บริโภคจดจ�า	 ได้ทุกคร้ังที่ได้พบเห็น	 สะท้อนบุคลิก	
คุณลกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตราสนิค้า	Brand	Identity	เป็นการรวม
กันของ	 ชื่อ	 เครื่องหมาย	 สัญลักษณ์	 การออกแบบ	 บรรจุภัณฑ์และ	
คณุประโยชน์ของสนิค้าหรอืบรกิาร	ซึง่เกีย่วข้องกบัภาพลกัษณ์ทีล่กูค้ารบั
รู้หรือนึกได้	การสร้าง	Brand	Identity	กล่าวได้ว่าเป็นการรวมของทุกสิ่ง
ทีล่กูค้ารบัรูห้รอืพบเห็นเก่ียวกบัตราสนิค้า	อนัเป็นผลมาจาก	รปูแบบของ
กิจกรรมการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่แตกต่างกัน	ประกอบด้วย
การโฆษณาทางสื่อต่าง	 ๆ	 การประชาสัมพันธ์	 การส่งเสริมการขายใน
ลักษณะต่างๆ	เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
	 4)	การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ	(Integrated	Marketing	
Communication	-IMC)	ทีจ่ะ	สร้างการรบัรู้เรือ่งราวทีด่ีๆ 	ของตราสนิค้า
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตราสินค้ากับสิ่งดีๆ	 ท่ีจะท�าให้ผู้บริโภค	 มองเห็น
คุณค่าของ	 Brand	 และต้องการที่จะเลือกใช้ตราสินค้าโดยการสื่อสาร
การตลาดจะต้องมเีป้าหมายทีช่ดัเจน	มกีารส่ือสารในลักษณะทีจ่ะเป็นพลัง
ส่งเสริมตราสินค้า	 ในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง	 (Two-way	
Communication)	 กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองไม่เฉพาะการสื่อสารผ่าน
ส่ือมวลชนเท่านั้น	 นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาการสื่อสารการตลาดที่
ครบวงจรแบบ	 360	 องศา	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดรปูแบบต่างๆ	อาท	ิการโฆษณา,	การประชาสมัพนัธ์,	การส่งเสรมิ
การขาย,	การตลาดทางตรง	และการขายโดยพนักงานขาย	เป็นต้น	
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	 5)	 กระบวนในการท�างาน	 (Process)	 ในการติดต่อซื้อขายกับ
ลูกค้าที่มีการบริหารจัดการ	 ประสบการณ์ของลูกค้าให้มีความประทับใจ
เกี่ยวกับตราสินค้าจนเกิดเป็นความทรงจ�าท่ีดีเก่ียวกับตราสินค้า	 และ	
พัฒนาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของตราสินค้าอยู่ในห้วงคิดค�านึงอยู่สม�่าเสมอ	
ตามแนวทางการบริหาร	ประสบการณ์ลูกค้า	 (Customer	Experience	
Management)	และหลกัการบรหิารความสมัพนัธ์กบั	ลกูค้า	(Customer	
Relationship	Management)

	 การบริหารจัดการตราสินค้า	เพื่อสร้างความภักดีให้เกิดขึ้นในใจ
ผู้บริโภคนั้นสามารถท�าได้	โดยมี	หลักการ	ดังนี้	
	 (1)	ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเหมาะสม	สร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าทุกรายด้วยการ	 บริหารประสบการณ์ของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจในการบริโภคและการใช้ตราสินค้า	
	 (2)	ตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้าอย่างใกล้ชดิตลอดเวลา	เอาใจใส่ลกูค้า
เป็นอย่างด	ีเพือ่ท่ีจะไม่เปิด	ช่องว่างให้คูแ่ข่งได้สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	
	 (3)	มกีารวจิยัเพ่ือประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ	
พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ตราสินค้าสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน	
	 (4)	สร้างฐานข้อมลูของลกูค้าเพือ่วางแนวทางในการทาการตลาด
กับลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม	 บทที่	 3	 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร
ตราสินค้าเพื่อการเขียนบทโฆษณา
	 (5)	 พยายามท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาต้องสูญเสียอะไรมากมายใน
การเปลีย่นไปใช้สนิค้าอืน่	ไม่	ว่าจะเป็นการเสยีเงนิ	เสยีเวลา	เสยีพลงั	หรอื	
เสียความรู้สึก	
	 (6)	ควรท่ีจะมอีะไรพเิศษส�าหรบัลกูค้าท่ีมคีวามภกัดีในตราสนิค้า	
(Brand	loyalty)	เพื่อให้	กลุ่มนี้ได้เป็นบุคคลพิเศษที่มีสิทธิอื่นๆ	มากกว่า
กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าประจ�า
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4.4 การพัฒนาตราสินค้าเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน 

 น�าเสนอข้อมูลจ�าแนกตาม	 กรณีศึกษา	 คือแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน	ณ	น�้าพุร้อนทุ่งเทวี	 น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	 และ	
น�้าพุร้อนป่าตึง	โดยมีนายละเอียดดังนี้
 1)	น�้าพุร้อนทุ่งเทวี
	 น�้าพุร้อนทุ่งเทวีจากการส�ารวจสื่อเฟซบุ๊กน�้าพุร้อนทุ่งเทวีพบว่า	
ทรัพยากรที่ส�าคัญและแตกต่างจากน�้าพุร้อนแหล่งอ่ืนๆ	 ในพ้ืนที่จังหวัด	
เชยีงรายและได้มกีารจดักิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องคอื	การพอกดินโป่งหรือโคลน	
บ่อน�้าพุร้อนเพ่ือบ�ารุงผิวพรรณของน�้าพุร้อน	 การพัฒนาตราสินค้าของ
น�า้พรุ้อนควรมกีารเชือ่มโยงกบัดนิโคลนเพือ่บ�ารงุผวิพรรณ	เพ่ือการบ่งบอก
ถึงอารมณ์	 ดังนั้น	 จึงควรพัฒนาตราสินค้าของน�้าพุร้อนทุ่งเทวีให้เป็น	
“น�้าพุร้อนโคลนเสริมสุขภาพ”
 2)	น�้าพุร้อนโป่งพระบาท
	 การสร้างตราสินค้าน�้าพุร้อนโป่งพระบาทจากผลการวิจัย	 เรื่อง
การสร้างคุณค่าและมูลค่าร่วมเส้นทางการท่องเที่ยวน�้าพุร้อน	และสินค้า
เกีย่วเนือ่งเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วน�า้พรุ้อน	(2562)	พบว่า	นกัท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ	 เนื่องจากที่อยู่ใกล้	 เดินทางสะดวกและมีท่ีพัก	
และมีการจัดเส้นทางที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว	 กับน�้าตกโป่งพระบาท	
ดงันัน้	การสร้างตราสนิค้าควรมกีารพฒันา	ในรปูแบบของตัวละครฝาแฝด
ทีม่ทีัง้ร้อนและเยน็	เพือ่ส่งเสรมิให้นกัท่องเท่ียวเทีย่วทัง้น�า้พรุ้อนและน�า้ตก
ในวันเดียวกัน	โดยมีแนวคิดน�้าพุร้อน	เช่น	“ออนเซ็น	1	วัน	2	อารมณ์”
	 3)	น�้าพุร้อนป่าตึง
	 จุดเด่นของน�้าพุร้อนบ้านป่าตึง	 อ�าเภอแม่จัน	 จังหวัดเชียงราย	
ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีความสวยงาม	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ	ท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย	 เช่น	 การแข่งจักรยานในพื้นท่ี	 การจัด	 งานประจ�าป	ี
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เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์	 จึงน�าจุดเด่นนี้มาก�าหนดอัต
ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนของชุมชนนี้	 ได้แก่	 “น�้าพุร้อนแห่ง
ขุนเขา”

4.5 การพัฒนาสื่อการตลาดออนไลน์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับ
นักท่องเที่ยว

 นอกจากการสร้างตราสินค้า	 การพัฒนาแพลตฟอร์มส�าหรับ
สือ่สาร	และทกัษะการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ก็เป็นปัจจยัในการเตรยีมความ
พร้อมเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วหลงัสถานการณ์	โควดิ-19	ข้อมลูผลส�ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	ปี	2561	จัดท�าโดย	สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (2562)	 5	 อันดับแรกกิจกรรมการใช้
งานผ่านอินเทอร์เน็ตมีรายละเอียด	ตามตารางที่	2
ตารางที่	2	5	อันดับกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย	
ปี	พ.ศ.	2561

อันดับที่ กิจกรรม

1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์

2 การใช้งานรับหรือส่งอีเมล

3 การใช้งานเพื่อหาข้อมูล

4 การใช้งานเพื่อความบันเทิง	เช่น	ดูโทรทัศน์หรือฟังเพลง

5 การใช้งานเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์

ที่มา:	รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	

ปี	2561	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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	 จากสถิติดังกล่าวการสื่อสารการตลาดโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน	์
จงึเป็นช่องทางส�าคญัเพือ่การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูและสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ที่สนใจ	การส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จัด
ว่าเป็นหนึง่ในทกัษะทีค่วรมีการส่งเสรมิ	จากการส�ารวจสือ่สงัคมออนไลน์
ของ	3	แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนพบว่า	มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
เพื่อการประชาสัมพันธ์	 จากผลการส�ารวจการสื่อสังคมออนไลน์โดย
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	เรียงตามล�าดับการใช้งาน	8	
อันดับตามรายละเอียดในตารางที่	3
ตารางที่	3	การสื่อสารการตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ	3	แหล่ง
ท่องเที่ยวน�้าพุร้อน

อันดับที่ กิจกรรม

1 ยูทูป

2 ไลน์

3 เฟซบุ๊ก

4 ข้อความเฟซบุ๊ก

5 อินสตาแกรม

6 เว็บไซด์	พันทิป

7 ทวิตเตอร์

8 วอทแอพ

ที่มา:	รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	ปี	

2561	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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	 โดยสื่อเฟซบุ๊กสร้างโดยหน่วยงานท้องถิ่น	เนื้อหาส่วนใหญ่	เป็น
รูปแหล่งท่องเท่ียว	 กิจกรรมน�้าพุร้อน	 สื่อสังคมออนไลน์ควรมี	 4	 องค์
ประกอบได้แก่	
	 1)	 สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายสังคม	 (Connectivity)	
สื่อสังคมสามารถขยายเครือข่าย	 และกลายเป็นชุมชนของสื่อสังคม
ออนไลน์ขนาดใหญ่	
	 2)	บทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์	 (Conversation)	หน้าเพจ
สือ่สงัคมออนไลน์มกีารลงข้อมลูเพือ่ให้ผูส้นใจสามารถติดตามอ่านหรือรับ
ชมข้อมูลนั้นได้	อีกทั้งสื่อออนไลน์ยังสามารถให้ผู้รับชมสื่อสารข้อมูลกลับ
ด้วยการส่งข้อความแสดงความคิดเห็น
	 3)	 เจ้าของเพจสามารถสร้างเน้ือหาลงสื่อสังคมออนไลน	์
(content)	 เนื้อหาเหล่านี้ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ	วิดีโอ	บทความ	สามารถ
กระตุ้นการตอบสนองจากผู้ที่ติดตามเพจได้	
	 4)	 ผู้ท่ีติดตามเพจสามารถสร้างความร่วมมือในการสร้างเนื้อหา
และแบ่งป ันข ้อมูลจากหน้าเพจ	 ซึ่งเป ็นการสร ้างความร ่วมมือ	
(Collaboration)	ในชุมชุมสังคมออนไลน์	(Ang,	2014)
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	 การสร้างส่ือสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ควรมี	 4	
องค์ประกอบ

ชื่อเพจควรมีความเชื่อมโยงกับ
เพจอ่ืนๆ	 เพื่อสร้างเครือข่าย
สังคมออนไลน์	ที่มีสามารถเห็น
ชื่อเพจการท่องเท่ียวชุมชนของ
ท่านในเพจอื่น	

(Connectivity)

สร้างเนื้อหา	เช่น	รูปภาพการให้
บริการรูปภาพนักท่องเที่ยว	
บทความที่กล่าวถึงประโยชน์
ของน�า้แร่	ควรสร้างเนือ้หาเหล่า
นี้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อ
กระตุ้นเพจ

(content)

ควรกระตุ้นให้เกินการสนทนา
ระหว่างผูด้แูลเพจและผู้ท่ีเข้ามา
ชมเพจ	เช่น	การโพสต์	กระตุ้น
ให้นักท่องเที่ยวใส่ภาพความ
ประทับใจ	

(conversation)

ควรสร้างกจิกรรมเพือ่การมส่ีวน
ร่วมกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจ	
เช่น	กจิกรรมกดไลค์	กดแชร์เพจ
เพื่อแลกกับของรางวัล	 หรือ
ส่วนลดเพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชม
เพจช่วยประชาสัมพันธ์เพจเฟส
บุ๊คของชุมชน	

(Collaboration)
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	 ในปัจจบัุนนอกเหนือจากการพัฒนาสือ่สังคมออนไลน์	สือ่ท่ีดคีวร
สร้างความดึงดูด	 ให้กับผู้อ่าน	 สร้างความสัมพันธ์ในการกดติดตามเพื่อ
มาชม	รูปภาพ	บทความ	คลิปวิดีโอ	โดยองค์ประกอบการตลาดออนไลน์
เพื่อสร้างแรงดึงดูดนี้ประกอบไปด้วย	4	ข้อ	ได้แก่
	 1)	Experience	เจ้าของเพจควรค�านึงถึงประสบการณ์เมื่อผู้ชม
เพจเข้ามาหาข้อมูล	ควรปักหมุดข้อมูลที่มีความส�าคัญ	เช่น	เวลาเปิด-ปิด	
สินค้า/บริการที่ได้รับความนิยม	 การปักหมุดท�าให้ผู้ที่เข้ามาชมเพจหา
ข้อมูลได้ง่าย	 และเกิดประสบการณ์ที่ดีในการหาข้อมูล	 และยังช่วยบอก
เล่าประสบการณ์นี้ต่อไปยังผู้อื่น
	 2	)	Everyplace	ชุมชนควรพัฒนาสื่อออนไลน์มากกว่าหนึ่งช่อง
ทาง	เช่น	นอกจากสื่อเฟสบุ๊คแล้วควรประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ท้องถิ่น	
ไลน์	และควรใช้สื่อออฟไลน์	เช่น	ป้ายบอกทาง	ป้ายประชาสัมพันธ์	เพื่อ
ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลในทุกช่องทาง
	 3)	 Exchange	 การน�าเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้	 ประโยชน์กับ
ผู้อ่าน	มากกว่าลงเรื่องราคา	ควรลงข้อมูล	 เช่น	ประโยชน์ของน�้าแร่ของ
ชุมชนที่ส่งผลต่อร่างกายของผู้มาใช้บริการ	 ความมีเอกลักษณ์ของสินค้า
ท้องถิ่น	 ในกรณีที่ต้องการขายสินค้าควรลงข้อมูลประโยชน์ท่ีผู้ซื้อจะรับ	
หรือแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีคุณค่าแตกต่างจากแหล่งอื่น
	 4)	Evengelism	ผู้ดูแลเพจควรลงรูปภาพพร้อมค�าบรรยายสั้นๆ	
บทความที่มีประโยชน์	 หรือคลิปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
น�า้พรุ้อนอย่างต่อเนือ่ง	อย่างน้อยสปัดาห์ละ	1	ครัง้	แต่ทัง้นีส้ือ่เหล่านีต้้อง
มีความน่าสนใจเพื่อให้ผู้เข้าชมมีจงจงรักภักดีกับเพจ	ยินดีที่จะกดติดตาม	
หรือบอกต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเพจของชุมชนไปยังผู้อื่น
	 การสร้างสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่าน	
ผู้ดูแลเพจควรมีการสังเกตุว่ามีองค์ประกอบทั้ง	 4	 ด้านครบเพ่ือกระตุ้น
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	 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง	การท�า	content	
marketing	 เกียรติรัตน์	 จินดามณี	 ผู้ก่อตั้งเว็ปไซต์	 สถาบันพัฒนาและ
สนับสนนุผูป้ระกอบการ	SME	(https://taokaemai.com)	วตัถุประสงค์
เบื้องต้นดังนี้

ข้อท่ี 1	 สร้างความตระหนักต่อตราสินค้า	 โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
หลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้ชมได้พบเห็นตราสินค้าบ่อยที่สุด
ข้อที่ 2	 เนื้อหาที่น�าเสนอควรเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือส่ิงที่ผู้ชมต้องการ
เพื่อเข้าถึงความสนใจของผู้ชม	
ข้อท่ี 3	 นอกจากปัญหาที่แล้วควรมีน�าเสนอเนื้อหาที่สามารถแก้ปัญหา
หรือตอบสนองในสิ่งที่ผู้ชมต้องการ	
ข้อท่ี 4 ในการน�าเสนอสนิค้าหรอืบรกิารควรเชือ่มโยงกบัปัญหากับปัญหา
หรือสิ่งที่ผู้ชมต้องการแต่ไม่ควรเน้นการขายสินค้าหรือบริการมากนัก
ข้อท่ี 5	 ส่ือสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือส�าหรับสานสัมพันธ์กับกลุ่ม
เป้าหมายที่มีแนวโน้มในการซื้อสินค้าหรือบริการค่อนข้างมาก
ดังน้ันเพื่อการรักษาลูกค้าจึงควรมีการส่งข้อมูลที่น่าสนใจให้กับกลุ่ม
เป้าหมายเพื่อให้คงอยู่ในระบบสื่อสังคมออนไลน์ของทางร้านค้าต่อไป

4.6 การตลาดออนไลน์ที่คุณสามารถท�าได้เอง
	 การตลาดออนไลน์ทีค่ณุสามารถท�าได้เอง	 (DIY	Online	Marketing)	
เป็นเทคนคิการตลาดโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะ	ตลาดเปิดกว้าง
มากขึน้	ตราสนิค้าเลก็	หรอืธรุกจิใหม่ๆ	มโีอกาสเตบิโตและเข้าถงึลูกค้าได้
มากขึ้นโดยอาศัยกลยุทธ์คือ	 1)	 ค้นหาการเดินทางของลูกค้า	 2)	 เลือก
เคร่ืองมือ/ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะกับธุรกิจ	 3)	 การส่งเสริมธุรกิจ
ออนไลน์	 4)	 การวัดผลการตลาดออนไลน์	 และ	 5)	 การสร้างเนื้อหาใน
การสื่อสารตลาดออนไลน์	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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	 1)	ค้นหาการเดินทางของลูกค้า	Customer	Journey	
	 การเริ่มต้นวางแผนการตลาด	 คุณจะต้องรู้จักก่อนว่าลูกค้าของ
คุณคือใคร	 อายุเท่าไร	 มีความชอบอย่างไร	 มีขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าอย่างไร	 เป็นต้น	การเก็บข้อมูลลูกค้าถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากเพื่อจะ
น�ามาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดต่อไป	 เช่น	 ข้อมูลการติดต่อ	 ข้อมูล
ประชากร	พฤติกรรมลูกค้า	ประวัติการซื้อสินค้า/บริการ	เป็นต้นเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลส�าหรับการวางแผนการตลาด	 ซึ่งสามารถเริ่มต้นจาก	 การท�า
เส้นทางของผู้บริโภค	(	Customer	Journey	)	เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
ธรุกจิทัง้หมดซึง่จะแตกต่างกนัตามลกัษณะของธรุกจิ	โดยเส้นทางการเดิน
ทาง	ของผู้บริโภค	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอนดังนี้
			 			1.1	Awareness	การรับรู้	เริ่มแรกต้องท�าให้ลูกค้าค้นพบหรือ
รูจ้กักบัธรุกจิและสนิค้าของเรา	หากลกูค้าไม่รบัรู้	เรากจ็ะไม่เป็นทีรู่จั้ก	ดัง
นั้นเราจึงต้องวิเคราะห์ช่องทางน�าเสนอที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	
ลงโฆษณา	หรือ	ใช้	Influencer	เป็นต้น
	 			1.2	Consideration	การพิจารณา	เมื่อลูกค้ารู้จักสินค้าและ
เกดิความสนใจ	กจ็ะเริม่ค้นหาข้อมลู	เพือ่เป็นตวัช่วยประกอบการตดัสนิใจ	
ไม่ว่าจะเป็นการดูรีวิว	ถามเพื่อนหรือคนรู้จัก
	 			1.3	Purchase	การตัดสินใจซื้อ	เมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอและ
พิจารณาแล้วว่าสินค้าที่เลือกนั้นคุ้มค่าที่สุด	 ก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อ	
ซึ่งเราควรออกแบบให้การเข้าถึึงสินค้าและบริการเป็นไปโดยง่ายและ
สะดวกส�าหรับลูกค้า
	 			1.4	Retention	การรักษาลูกค้า	เมื่อได้ทดลองใช้สินค้าและ
บริการแล้วพบว่าดี	 ตอบโจทย์	 ก็จะเกิดการซ้ือซ�้าเรื่อยๆ	 ในส่วนนี	้
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาลูกค้าให้มีความ
จงรักภักดีกับตราสินค้าต่อไป



98

				 			1.5	Advocacy	การสนับสนุน	เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ
ซ�้าและเกิดความประทับใจ	 จะเกิดเป็นแรงสนับสนุนต่อตราสินค้านั้นๆ	
ท�าให้เกิดการแนะน�า	 บอกต่อ	 ทั้งกับคนใกล้ตัว	 และการเขียนรีวิวลงบน
สื่อออนไลน์	
	 2)	เลือกเครื่องมือ/ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะกับธุรกิจ	
ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากมายส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กให้
เลอืกทัง้แบบฟรีและเสียเงนิ	โดยสิง่ทีด่ทีีส่ดุไม่ใช่การเลอืกใช้ทกุช่องทางที่
มีแต่ควรจะเลือกใช้ช ่องทางท่ีเหมาะสมกับธุรกิจมากกว่าจึงจะมี
ประสิทธิภาพ
	 			2.1	Social	Media	ได้แก่	Facebook,	Instagram,	Youtube,	
LINE@	และอื่นๆ	อีกมากมาย	โดย	2	ช่องทางสื่อสารหลักคือ	Facebook	
และ	LINE@	ข้อดีก็คือสามารถเผยแพร่	Content	ได้หลากหลายรูปแบบ
ทั้ง	ข้อความ	รูปภาพ	วีดิโอ	หรือการ	Live	สด	ให้เลือกช่องทางหลักก่อน
ไม่เกิน	2	ช่องทาง	จากนั้นค่อยๆ	ขยายไปยังช่องทางอื่นๆ
	 			2.2	Search	Engine	Marketing	/	Search	Engine	Optimi-
zation	 เครื่องมือที่ช่วยให้การหาข้อมูลแสดงผลหรือเนื้อหาท่ีตรงตามที่
เราต้องการ	 โดยท�าให้เราติดอันดับต้น	 ๆ	 ในการค้นหา	 โดย	 SEM	 จะ
เป็นการลงโฆษณาแบบเสียเงิน	 ซึ่งเห็นผลรวดเร็วแต่ก็ต้องแลกมาพร้อม
กับค่าใช้จ่ายที่สูง
	 	 	 2.3	 Blogging	 การเขียนบล็อกเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการท�า	
Content	marketing	ทีช่่วยส่งเสริมธรุกจิได้	ผ่านการวเิคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของลูกค้า	 เพื่อน�ามาสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับธุรกิจ	 และ
โดนใจลูกค้า	
	 			2.4	Email	Marketing	เป็นระบบส่งข้อความโฆษณาผ่านอเีมล
ไปยงัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	เป็นหนึง่ในช่องทางการตลาดทีไ่ด้ผลลพัธ์ดี	โดย



99

สามารถใช้เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมการตลาดได้อย่างต่อเนือ่ง	และเข้าถงึลกูค้า
โดยตรง	ได้อย่างง่ายดาย	ในราคาย่อมเยา
	 			2.5		Video	Marketing	ปัจจบัุนวดีโีอถอืเป็นอกีช่องทางส�าคญั
อนัหนึง่ทีไ่ด้รบัการตอบรบัจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างดี	ด้วยการน�าเสนอเร่ือง
ราวความเป็นมาของตราสนิค้า	น�ามาสรรค์สร้างให้เกดิความน่าสนใจ	และ
ท�าให้เกิดการรับรูม้ากข้ึน	เช่นเดยีวกบั	Facebook	Live	ทีเ่ป็นทีนิ่ยมอย่าง
มาก	โดยสามารถเข้าถึงคนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
	 3)	การส่งเสริมธุรกิจออนไลน์
	 การท�าให้ธุรกิจเป็นท่ีรู ้จักและสนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	
นอกจากจะสร้างเนื้อหา	 ให้ดีและดึงดูดใจแล้ว	 การส่งเสริมธุรกิจผ่าน
การลงโฆษณาออนไลน์ก็เป็นสิ่งจ�าเป็น	ข้อดีคือสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
ให้อยู่ในงบประมาณ	และไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเป็นจ�านวนมาก	แต่ข้อเสีย
คือการเข้าถึงผู้คนจะขึ้นอยู่กับจ�านวนเงินและการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	
หากไม่โดนใจ	ผูบ้รโิภคกม็สีทิธิท์ีจ่ะไม่สนใจและข้ามโฆษณาเราไปกไ็ด้เช่น
กัน	ช่องทางการส่งเสริม	มีดังนี้
	 	 	 	 3.1	 Facebook	 Ads	 เป็นบริการท่ีสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
โดยตรง	มีรูปแบบการลงโฆษณาที่หลากหลาย	เหมาะกับจุดประสงค์ทาง
ธรุกจิทีแ่ตกต่างกนั	เช่นต้องการสร้างการรบัรู	้สร้างรายชือ่ผู้ทีส่นใจสินค้า	
สร้างยอดขาย	เป็นต้น	โดยเราสามารถก�าหนดช่วงอายุ	เพศ	ภาษา	ความ
สนใจ	พฤติกรรม	และงบประมาณได้ด้วยตนเอง
    	3.2	Google	Adwords	คือการท�าโฆษณาบนหน้าแรกของ	
Google	โดยมีรูปแบบการคิดเงินเป็น	PPC	(pay-per-click)	ที่จะเริ่มคิด
เงินก็ต่อเม่ือมีผู้คลิกที่โฆษณาของเรา	 โดยลูกค้าจะสามารถเห็นข้อความ
โฆษณาของเรา	เมือ่ท�าการค้นหาข้อมลูทีต่รงตาม	Keyword	ทีเ่ราก�าหนดไว้	
โดยอันดบัของโฆษณาของเราทีจ่ะแสดงข้ึนอยูก่บัการ	Bidding	ยิง่มคีูแ่ข่ง
มากก็ยิ่งแพงมาก
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	 	 	 	3.3	Blogger	/	 Influencer	ส�าหรับสินค้าหลายๆ	ประเภท	
การที่มีคนที่เป็นศูนย์รวมความคิดเห็น	 และเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมาย	 มาเป็นผู้บอกเล่าประสบการณ์หรือถ่ายทอด	 ข่าวสาร/ข้อมูล	
ของตราสนิค้าออกไปยงัลกูค้าถอืเป็นอกีวธิกีารหนึง่ทีไ่ด้ผลดี	โดยส่วนมาก	
Blogger	 เหล่าน้ีจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทั้งนี้ขึ้น	 อยู่กับความน่าสนใจ
ของการน�าเสนอ
 4)	การวัดผลการตลาดออนไลน์	
 กาวดัผลความส�าเรจ็ของการตลาดออนไลน์	มคีวามส�าคญัต่อ	การ
ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดต่อไปในอนาคต	 โดยใช้เครื่องมือวัดผลเช่น	
Google	 Analytics,	 Facebook	 Analytics,	 Facebook	 Audience	
Insights	เป็นต้น	โดย	ตัวชี้วัด	ที่ใช้วัดผลเป็นหลักมีดังนี้:
	 	 	 	4.1	Engagement	บนเว็บไซต์	สิ่งส�าคัญส�าหรับอีคอมเมิร์ซ
ควรต้องรู้เก่ียวกับจ�านวนคนที่เข้าเว็บไซต์	 ระยะเวลาที่อยู่บนเว็บไซต	์
มีหน้าไหนบ้างผูเ้ข้าชมให้ความสนใจ	มอีตัราการกลับมาเยีย่มชมซ�า้จ�านวน
เท่าไร	เป็นต้น	ข้อมลูเหล่านีม้ปีระโยชน์ส�าหรบัการปรบัปรงุเวบ็ไซต์ให้ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
	 	 	 4.2	 Traffic	 แหล่งท่ีมาของคนที่เข้าเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะ
โดยตรง	(Direct)	ผ่านมาจากเว็บไซต์อื่นๆ	(Referral)	ผ่านโฆษณา	(Paid	
search)	หรือจากแคมเปญที่เราท�า	สามารถน�าไปวิเคราะห์ได้ว่ากิจกรรม
ทางการตลาดอันไหนได้ผล	และควรโฟกัสกับช่องทางไหนมากเป็นพิเศษ
	 			4.3	Conversion	จ�านวนผู้ที่เปลี่ยนสถานะ	เช่น	สั่งซื้อสินค้า	
ลงทะเบยีนรบัส่วนลด	โดยปกตแิล้วเราจะต้องก�าหนด	Landing	page	ซึง่
กคื็อหน้าหน่ึงของเวบ็ไซต์ทีเ่ราส่งให้คนเข้ามา	โดยมคีวามหวงัว่าผูท้ีเ่ข้ามา
ชมจะเกิดการเปลี่ยนสถานะ	 ยิ่งมีตัวเลขอัตราการเปลี่ยนสถานะเยอะ
เท่าไร	ก็ยิง่เป็นผลดต่ีอแคมเปญนัน้ๆ	ซึง่การตดิตามวดัผล	Landing	page	
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อย่างสม�่าเสมอจะท�าให้เราทราบว่าควรปรับเปลี่ยนตรงไหน	อย่างไร	เพื่อ
ให้	Conversion	rate	เพิ่มขึ้น
	 5)	การสร้างเนือ้หาในการสือ่สารตลาดออนไลน์	(DIY	CONTENT)
	 นอกจากกลยุทธ์ทั้ง	4	ที่กล่าวมาแล้ว	เนื้อหาสาระ	(Content)	ที่
เราสื่อสารออกไป	หรือเนื้อหาสาระ	 (Content)	ที่เรารับเข้ามา	คือ	สาร	
(message)	ที่เราจัดวางให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 เพลง	 กาพย์	 กลอน	
หนังสือ	ต�ารา	คู่มือ	งานวิจัย	บทเรียน	แบบฝึกหัด	นิยาย	นิทาน	เรื่องสั้น	
การ์ตนู	คลปิวดิโีอ	คลปิเสยีง	หนงัสอืพมิพ์	แมกกาซนี	จดหมายข่าว	ใบปลวิ	
แผ่นพับ	ฯลฯ	เพื่อส่งสารไปยังผู้รับสาร	ดังนั้น	เนื้อหาสาระ		(Content)	
ควรสื่อสารออกมาจากความรู้	 ความเข้าใจ	 ความสามารถ	 ความคิด	
ประสบการณ์	 หรือจินตนาการของตนเองอย่างแท้จริง	 แล้วผู้รับสารจะ
สมัผสัได้ถงึความเชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ	ในการสร้าง	คอนเทนต์	(Content)	
ทีป่ระสบความส�าเรจ็นัน้	นกัการตลาดจะต้องท�าความเข้าใจและ	วเิคราะห์
วงจรการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคอย่างละเอียด	 รอบคอบในแต่ละประเด็น	
ดังนี้
					 			5.1	ตระหนัก	ก่อนที่ผู้บริโภคจะมีความตระหนักคิด	สิ่งแรกที่
ผูบ้รโิภครูส้กึคอืความต้องการ	เมือ่เข้าสูก่ระบวนการตระหนกัผูบ้ริโภคจะ
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้น	
	 	 	 5.2	 วิเคราะห์	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลที่พวกเขา
สามารถน�าไปใช้ในการวเิคราะห์สนิค้าเหล่านัน้	เพือ่เปรยีบเทยีบ	ประเมนิ
ว่าเขาต้องการสิ่งนี้จริงๆ	หรือไม่	
	 			5.3	พิจารณา	เมื่อผู้บริโภคมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการเปรียบ
เทียบว่าสินค้าชนิดนี้จะตรงกับความต้องการเขาหรือไม่	ขั้นตอนต่อมาคือ
การพิจารณาว่าสินค้า	มีความแตกต่างจากผู้ขายรายอื่นๆ	แค่ไหน	เพื่อให้
แน่ใจว่าตัวเองจะรับสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ยุติธรรม	
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	 			5.4	ตัดสินใจซื้อ	เมื่อผู้บริโภคผ่านทุกขั้นตอนมาแล้วสิ่งที่เขา
จะท�าต่อมาก็คือการตัดสินใจซื้อสินค้า
	 	 	 	 ในการท�าโฆษณาแบบดั้งเดิมจะสามารถใช้ได้ถึงวงจรการซื้อ
ในขั้นที่สองเท่านั้น	 แต่ส�าหรับการใช้การตลาดเนื้อหาจะครอบคลุมสาม
ข้ันตอนในวงจรการซื้อสินค้า	 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนักใน
การแก้ไขปัญหา	และให้ความรู้แก่ผู้บริโภค	เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ที่ผู้บริโภคไม่เคยพิจารณามาก่อน
 

4.7 เครื่องมือด้านการตลาด

	 เครื่องมือการด�าเนินการด้านการตลาด	 ประกอบด้วย	 1)	 แบบ
ประเมินการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	 2)	 แบบประเมินส่ือ
ประชาสัมพันธ์ออฟไลน์	3)	แบบประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	และ	
4)	แบบประเมนิการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนในการด�าเนนิการตลาดเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนน�้าพุร้อน
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 1)	แบบประเมินการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ท่านสามารถใช้ทดสอบนี้ในกรณีชุมชนของท่านมีตราสินค้าแล้ว	 โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ/นักท่องเที่ยว	เป็นผู้ท�าแบบประเมินนี้	

แบบประเมินตราสินค้า
วิธี:	กรุณาท�าเครื่องหมาย	√	ในช่องแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น

 ประเด็น

แสดงความคิดเห็น

ไม่เห็น

ด้วย

เห็นด้วย

บางส่วน

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า	จดจ�าง่าย

โลโก้ของแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า	จดจ�าง่าย

โลโก้ของแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า	เป็นเอกลักษณ์
แตกต่าง

โลโก้ของแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า	สวยงาม
สะดุดตา

โลโก้ของแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า	สื่อถึง
แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า

สีของโลโก้โดดเด่น

ตัวอักษรบนฉลากสินค้า	อ่านง่าย

ตัวอักษรบนฉลากสินค้า	สื่อถึงลักษณะสินค้า
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 ประเด็น

แสดงความคิดเห็น

ไม่เห็น

ด้วย

เห็นด้วย

บางส่วน

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

สื่อประชาสัมพันธ์อ่านง่าย

ท่านเข้าใจแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า	จากสื่อที่ท่านอ่าน

สื่อประชาสัมพันธ์น่าอ่าน

สื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารถึงลักษณะแหล่งท่องเที่ยว/

สินค้า

สื่อประชาสัมพันธ์จูงใจให้ท่านสนใจมาท่องเที่ยว/

ซื้อสินค้า

สื่อประชาสัมพันธ์มีข้องมูลเพียงพอกับข้อมูลที่ท่าน

ต้องการ

 ประเด็น

แสดงความคิดเห็น

ไม่เห็น

ด้วย

เห็นด้วย

บางส่วน

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

สื่อมีการตกแต่งเพจน่าอ่าน

สื่อมีบทความที่น่าสนใจ

สื่อมีข้อมูลเพียงพอ

ชุมชนใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

 2)	แบบประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ออฟไลน์

วิธี:	กรุณาท�าเครื่องหมาย	√	ในช่องแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น

 3)	แบบประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
วิธี:	กรุณาท�าเครื่องหมาย	√	ในช่องแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น
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	 4)	แบบประเมินการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการด�าเนิน
การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน�้าพุร้อน

แบบประเมินนี้ควรให้คนในชุมชนร่วมประเมิน
วิธี:	กรุณาท�าเครื่องหมาย	√	ในช่องแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น	

 ประเด็น

แสดงความคิดเห็น

ไม่เห็น

ด้วย

เห็นด้วย

บางส่วน

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับลักษณะ

การท่องเที่ยวของชุมชน

มีรูปภาพที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

มีรูปภาพของสินค้าชุมชน

มีรูปภาพสถานที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยว

น�าเสนอคุณค่าของสินค้าชุมชนในสื่อออนไลน์

มีภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอที่นักท่องเที่ยวลงในสื่อเฟสบุ๊ก

ของชุมชน

จัดโปรโมชั่นกระตุ้นนักท่องเที่ยวลงภาพและเช็คอินใน	

เฟสบุ๊กของชุมชน

 ประเด็น

แสดงความคิดเห็น

ไม่เห็น

ด้วย

เห็นด้วย

บางส่วน

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแนะน�าในการวางแผนการตลาด

เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนร่วม

วางแผนการตลาด
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 ประเด็น

แสดงความคิดเห็น

ไม่เห็น

ด้วย

เห็นด้วย

บางส่วน

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดเพื่อการ

ท่องเที่ยวในชุมชน

คนในชุมชนมีความเข้าใจถึงเป้าหมายการท่องเที่ยวของ

ชุมชน

มีการสอบถามความต้องการของชุมชนเพื่ออบรมความรู้

ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

คนในชุมชนทราบขั้นตอนการด�าเนินงาน

มีการวิเคราะห์ความรู้ด้านการตลาดของคนในชุมชน

การอบรมความรู้ด้านการตลาดที่เป็นไปตามความ

ต้องการของชุมชน

การอบรมความรู้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวชุมชน

คนในชุมชนร่วมปฏิบัติในแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชน

คนในชุมชนร่วมพัฒนาสินค้า/สื่อประชาสัมพันธ์การท่อง

เที่ยวชุมชน

มีการจัดประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของชุมชนใน

การด�าเนินการด้านการตลาด

คนในชุมชนร่วมสังเกตุพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและน�า

ข้อมูลไปหารือที่ประชุม

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุง

ในการท่องเที่ยวของชุมชน



การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีน�้าพุร้อน

เทวี  Tewee
น�า้พุร้อนทุง่เทว	ีต�าบลบ้านโป่ง	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	จงัหวดัเชยีงราย

เลอ ภูแล Le Phulae
น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	ต�าบลบ้านดู่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

จันธารา CHANTARA
น�้าพุร้อนป่าตึง	ต�าบลป่าตึง	อ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย

5
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	 การจัดกิจกรรมพัฒนาสินค้าที่ เชื่อมโยงการท่องเท่ียวเชิง
ส่งเสรมิสขุภาพวถีิน�า้พรุ้อนให้เกดิผลเชงิพาณิชย์ใน	3	พืน้ที	่คอื	1)	น�า้พรุ้อน
ทุง่เทว	ีต�าบลบ้านโป่ง	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	2)	น�า้พรุ้อน	โป่งพระบาท	ต�าบล
บ้านดู่	 อ�าเภอเมือง	 และ	 3)	 น�้าพุร้อนป่าตึง	 ต�าบลป่าตึง	 อ�าเภอแม่จัน	
ในจังหวัดเชียงราย	 ด�าเนินการตามความต้องการของภาคีการท่องเที่ยว
ในพื้นที่คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและสมุนไพรที่
มีในท้องถิ่น	 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาสินค้าคือ	 1)	 การสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อน	 2)	 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
การพัฒนาให้เกิดผลเชิงพาณิชย์	และ3)	การออกแบบตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ

5.1 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อน

	 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวน�้าพุร้อนโดย
การพฒันาสินค้าและบรกิารท่ีเกีย่วเน่ืองในเส้นทางการท่องเทีย่วน�า้พุร้อน
ให้เกิดผลเชิงพาณิชย์นั้น	ควรเริ่มจากการก�าหนดธีมหรือแนวคิดหลักของ
การพัฒนา	 เพื่อให้การพัฒนาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง	 ในพื้นที่เกิดความ
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน	 ในหนังสือเล่มน้ียกตัวอย่างกรณีศึกษา	 จ�านวน	
3	 พ้ืนที่	 คือน�้าพุร้อนทุ่งเทวี	 น�้าพุร้อนโป่งพระบาทและน�้าพุร้อนป่าตึง	
โดยจ�าแนกธีมหรือแนวคิดหลักที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ออกเป็น	3	ธีม	คือ		
1)	ความงามจากน�้าแร่ท้องถิ่น	ส�าหรับน�้าพุร้อนทุ่งเทวี	
2)	การปฏบิติัตนเพือ่สร้างสขุวถีิแห่งกาย	ใจ	จติ	ส�าหรับน�า้พุร้อนโป่งพระบาท	
3)	สมุนไพรและอาหารพื้นถิ่นส�าหรับน�้าพุร้อนป่าตึง
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1)	ความงามจากน�้าแร่ท้องถิ่น	(Beauty) 

ภาพลักษณ์ของน�้าพุร้อนทุ่งเทวีคือการน�าเสนอ
ความงามและสขุวถีิภายนอกทีเ่ชือ่มโยงกบัน�า้พรุ้อน
ในพื้นที่	ซึ่งต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของ
ท้องถิ่นโดยการน�าวัตถุดิบหลักมาพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้ส�าหรับ
การให้บริการสปาในพื้นที่และจ�าหน่ายให้กับ
นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไป	โดยมรีายละเอยีด
เกี่ยวกับการเชื่อมโยง	ดังนี้

1.1	การเช่ือมโยงชือ่กบัธมี/แนวคดิหลัก	คอื	“ความงามจากน�า้แร่	ท้องถ่ิน”	
กบั	“เทว”ี	ซ่ึงมคีวามหมายว่า	นางงาม	กุลสตร	ีนางพญา		

1.2	การต่อยอดจากสนิค้าทีม่ช่ืีอเสยีงของท้องถ่ิน	โดยการน�ามาใช้	เป็นส่วน
ผสมหนึง่ในการผลติผลติภณัฑ์เสรมิความงามทีใ่ช้ในการให้บรกิารสปา		

1.3	การดแูลสขุวถีิภายนอกตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า	และการให้ประสบการณ์
เกีย่วกบัความงาม	เช่น	การท�าอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านการดูแลผวิพรรณ	
การนวดหน้า	และการล้างหน้าทีถ่กูวธิ	ีเป็นต้น
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2)	การปฏิบัติตนเพื่อสร้างสุขวิถีแห่งกาย	 ใจ	จิต	
(Meditation)	

ภาพลกัษณ์ของน�า้พรุ้อนโป่งพระบาทคือการน�าเสนอ	
กิจกรรมและการปฏิบัติตนที่ก่อให้เกิดความรู้สึก
ผ่อนคลาย	 เกิดประโยชน์ทางสุขวิถีทั้งภายใน
และภายนอกร่างกายโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยง	ดังนี้	

2.1	 การต่อยอดจากวัตถุดิบ	 หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงของท้องถิ่น	
โดยการน�ามาใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยง
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท�าให้ร ่างกายเกิดความผ่อนคลายและ
ความเพลิดเพลินในจิตใจ		

2.2	การเช่ือมโยงสถานทีส่�าคญัหรอืแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่พือ่ท�ากจิกรรม
การท่องเทีย่วทีส่ร้างสขุวถิ	ีแห่งกาย	ใจ	จติ	เช่น	การจิบชา	และการนัง่สมาธิ	
เป็นต้น

2.3	 กิจกรรมท่องเที่ยวท่ีนักท่องเท่ียวสามารถทดลองท�าเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้และมีความเพลิดเพลินและผ่อนคลายได้	 เช่น	 กิจกรรมดูแล
สุขภาพ	อาทิ	 แช่น�้าอุ่น	อบสมุนไพรแม่ค�าหล้า	 เป็นต้น	 รวมทั้งกิจกรรม
เรียนรู้	 อาทิ	 การเรียนการท�าผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ	 การเรียนการนวด
ตัวเองเบื้องต้น	และการเรียนท�าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	เป็นต้น
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3)	สมุนไพรและอาหารพื้นถิ่น	(Gastronomy)	

ภาพลักษณ์ของน�้าพุร้อนป่าตึงคือการน�าเสนอ
ความโดดเด่นเกีย่วกบัสมุนไพร	และอาหารพืน้ถิน่
ท่ีเชือ่มโยงกับน�า้พรุ้อนในพืน้ที	่โดยน�ามาเชือ่มโยง
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว	และกิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม	 ท�าให้เกิด
ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ	 โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับพัฒนาและการเชื่อมโยงดังนี้	

3.1	การสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่โดยการใช้ประโยชน์จากสมนุไพรพืน้ถ่ิน	
ได้แก่	ขมิน้ชัน	เปลอืกมงัคดุ	ทานาคา	และร�าข้าว	ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของ
ผลติภณัฑ์ส�าหรบัการขดัผวิ	เพือ่ใช้ในกจิกรรมทางการท่องเทีย่วและการให้
บรกิารสปาในพ้ืนที	่และเป็นของฝากของทีร่ะลึก	เป็นต้น	

3.2	 การน�าวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาหารให้เกิดประโยชน	์
ในด้านการท่องเทีย่ว	เช่น	หน่อไม้	ไข่	และ	สมนุไพรต่างๆ	เป็นต้น	

3.3	 กิจกรรมท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วสามารถมส่ีวนร่วมและทดลองท�าเอง	
เช่น	การปรงุอาหารจากสมนุไพร	หน่อไม้น�า้แร่	และการต้มไข่น�า้แร่ในระดับ
ความร้อนทีแ่ตกต่างกนั	เป็นต้น

3.4	 การจัดท�าแผนการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านน�้าแร่ในประเทศไทยที	่
ให้บริการท่ีพักและบริการแช่น�้าแร่	 หรือการท�าโฮมสเตย์	 หรือที่พักแบบ
เรยีวกังในประเทศญีปุ่่นทีมี่การน�าน�า้แร่เข้าไปใช้ในท่ีพกั	 เพือ่ให้ผูเ้ข้าพกั/
นกัท่องเทีย่วได้แช่น�า้ร้อนในทีพ่กัส่วนตวั



112

	 นอกจากนี้	 ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของการท่องเท่ียว
น�้าพุร้อนทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เส้นทางการท่องเที่ยว	 และ
องค์ประกอบอื่นๆ	 สามารถด�าเนินการในมิติทางกายภาพ	 โดยการปลูก
ต้นไม้ยืนต้นที่มีดอกไม้	 และสีสันตามฤดูกาล	 หรือ	 การก�าหนดให้
แหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนแต่ละแห่งปลูกต้นไม้ที่ให้สีสันที่แตกต่างกัน	เช่น	
ต้นราชพฤกษ์	(ดอกคูน)	ที่ให้ดอกสีเหลือง	ต้นกัลปพฤกษ์ที่ให้ดอกสีชมพู	
และต้นเฟ่ืองฟ้าทีใ่ห้ดอกไม้หลากส	ีรวมทัง้การตกแต่งด้วยไม้กระถางหรอื
ดอกไม้ไทยที่ให้กล่ินหอมเป็นต้น	 นอกจากน้ีในช่วงฤดูหนาวอาจใช้ต้นไม้
ดอกไม้ประดับกระถางขนาดเล็กตกแต่งเพิ่มเติมสีสันเพื่อดึงดูดนักท่อง
เที่ยวให้เข้าไปถ่ายรูปและใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
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5.2 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ส�าหรับการพัฒนาให้เกิดผลเชิงพาณิชย์

	 จากการก�าหนดธมีข้างต้นท�าให้ได้สนิค้าทีส่อดคล้องกบัการท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพซึ่งเป็นสินค้าที่มีในชุมชน	 โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ทาง
ชมุชน	/	ภาคกีารท่องเทีย่วได้น�าเสนอเบือ้งต้นเพือ่เข้าสูก่ระบวนการคดัเลอืก
เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริบทการท่องเที่ยวในพื้นที่	 โดย
จ�าแนกสินค้าออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	1)	สินค้าที่สอดคล้องกับบริบท
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน�้าพุร้อนทุ่งเทวี	2)	สินค้าที่สอดคล้องกับบริบท
การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพน�า้พรุ้อนโป่งพระบาท	และ	3)	สนิค้าทีส่อดคล้อง
กบับรบิทการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน�า้พรุ้อนป่าตงึ	ดงัรายละเอยีดในตาราง
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ตารางที่	 4	 แสดงสินค้าที่สอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วิถีน�้าพุร้อนทุ่งเทวี	น�้าพุร้อนโป่งพระบาท	น�้าพุร้อนป่าตึง

บริบท

แหล่งท่องเทีย่วเชงิสขุภาพวถีิน�า้พรุ้อน
สินค้าที่สอดคล้อง

น�้าพุร้อนทุ ่งทวี : ธีมความงามจากน�้าแร่

ท้องถิน่ (Beauty)	เป็นบรบิทในการดแูลสขุภาพ

ร่างกายจากภายนอกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

1)	 ผ้าทอทุ ่งเทวีหมักโคลน	

(TUNG	THEVEE	MUD-FER-

MENTED	WOVEN	 FABLIC)

และ	2)	ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวมือ																																														

ชากาขาว	 (TEWEE	 HAND	

CREAM)	 เป็นสินค้าที่พัฒนา

จาก	 น�้าแร่ทุ ่งเทวี	 สมุนไพร

กาขาว	และดินโคลนน�้าพุร้อน

ทุ่งเทวี

น�า้พรุ้อนโป่งพระบาท : ธมีสขุวิถแีห่งกาย ใจ จติ 

(Meditation)	 เป็นการใช้ประโยชน์จาก

สับปะรดภูแล	 น�ามาท�าเป็นกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ	 ได้แก่	 การประกอบอาหารและ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 ซ่ึงจะท�าให้ร่างกายและ

จิตใจ	เกิดความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน

1)	 ชาสับปะรด	 (PINEAPPLE	

TEA)	และ	2)	ผลิตภัณฑ์บ�ารุง

ผิวมือสับปะรด	 (PINEAPPLE	

HAND	 CREAM)	 เป็นสินค้าที่

พัฒนาจากการน�าสับปะรด

ภูแลมาอบแห้งและสารสกัด

จากสับปะรด

น�้าพุร้อนป่าตึง : ธีมสมุนไพรและอาหาร

พื้นถ่ิน (Gastronomy)	 เป็นการสร้างคุณค่า

และมูลค่าเพิ่มแก่ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใน

ท้องถิ่น		

1)	 สครับขัดผิวหน้า	 DIY	

(Scrub	to	Mix)	และ	เป็นสนิค้า

ทีพ่ฒันาจากสมนุไพรในท้องถิน่	

ได้แก่	 ขม้ินชัน	 เปลือกมังคุด	

ทานาคา	และร�าข้าว
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	 จากสนิค้าดงักล่าวข้างต้นทีไ่ด้จากการน�าเสนอโดยภาคกีารท่องเทีย่ว
ในพืน้ทีร่วมทัง้การส�ารวจพืน้ที	่น�าเข้าสูก่ระบวนการคดัเลอืกสนิค้าส�าหรบั
การพัฒนาให้เกิดผลเชิงพาณิชย์	 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจ�านวน	
6	ประเด็น	คือ
	 1)	สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่	
	 2)	สินค้าได้รับการผลิตจากวัตถุดิบ/ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่	
	 3)	สินค้าปลอดสารพิษ	(Organics)
	 4)	สินค้ามีความแปลก	ใหม่	และแตกต่างจากสินค้าในพื้นที่	
	 			(Uniqueness)	
	 5)	สินค้าสามารถพัฒนาและต่อยอดให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ได้		
	 6)	ผูป้ระกอบการในพืน้ทีใ่ห้ความสนใจในการพฒันาต่อยอดทางธรุกจิ
	 7)	ความต้องการของชุมชน	
	 สินค้าท่ีได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ซึ่งเกิดจาก
การรวบรวมข้อมูลด้านการวางธีม/แนวคิดหลักและการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าร่วมเส้นทางการท่องเที่ยวน�้าพุร้อน	 กอปรกับผลคะแนนของสินค้า
ที่คัดเลือกตามเกณฑ์ฯ	 ท�าให้เกิดการพัฒนาจนเป็นสินค้าต้นแบบท่ีเกี่ยว
เนื่องในเส้นทางการท่องเที่ยวน�้าพุร้อน	จ�านวน	5	ผลิตภัณฑ์	ดังนี้

	 1)	สครับสมุนไพรขัดผิวแบบ	DIY	(Scrub	to	Mix)	

	 2)	เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของสับปะรด	
														(PINEAPPLE	TEA)	

	 3)	ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิมอื	สบัปะรด	(PINEAPPLE	HAND	CREAM)	

	 4)	ผ้าทอโป่งทวหีมกัโคลน	(TUNG	THEVEE	MUD-FERMENTED	
													WOVEN	FABLIC)	

	 5)	ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวมือ	ชากาขาว	(TEWEE	HAND	CREAM)
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5.3 การออกแบบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

	 เม่ือได้	 ประเภทของผลิตภัณฑ์ส�าหรับการพัฒนาให้เกิดผล
เชิงพาณิชย์แล้ว	ผู้เขียนได้น�าสินค้าแต่ละประเภท	มาศึกษา	สืบค้น	 เพื่อ
เก็บรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชุมชน	 วิถีชีวิตและความเชื่อ	
ที่เก่ียวข้องมาเรียบเรียงและออกแบบตราสินค้าเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์	
ท�าให้ได้ตราสินค้าส�าหรับแต่ละแหล่งท่องเที่ยวน�้าพุร้อนดังนี้	

1)	ตราสนิค้า	เทว	ี
เป็นต้นแบบของน�้าพุร้อนทุ่งเทวี	 ต�าบล
บ้านโป่ง	 อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 จังหวัด
เชียงราย	 ซึ่งมีสินค้าท่ีได้รับการพัฒนา
ต่อยอด	 2	 ชนิด	 คือ	 ผ้าทอทุ่งเทวีหมัก
โคลน	 (TUNG	 THEVEE	 MUD-FER-
MENTED	 WOVEN	 FABLIC)	 และ
ผลติภัณฑ์บ�ารงุผวิมอื	ชากาขาว	(TEWEE	
HAND	CREAM)
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2)	ตราสินค้า	เลอ	ภูแล	
เป็นต้นแบบของน�้าพุร้อนโป่งพระบาท	
ต�าบลบ้านดู	่อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงราย	
ซึ่งมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด	 2	
ชนิด	 คือ	 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีมีส่วน
ผสมของสับปะรด	 (PINEAPPLE	 TEA)	
และ	 ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวมือ	 สับปะรด	
(PINEAPPLE	HAND	CREAM)	

3)	ตราสินค้า	จันธารา	
เป็นต้นแบบของน�้าพุร้อนป่าตึง	 ต�าบล
ป่าตึง	 อ�าเภอแม่จัน	 จังหวัดเชียงราย	
ซึ่งมีสินค้าท่ีได้รับการพัฒนาต่อยอด	 คือ
สครบัสมนุไพรขัดผิวแบบ	DIY	(Scrub	to	
Mix)	

	 แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ภาคีการท่องเที่ยวในพื้นที่	
ประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์	 แก่
ตวัแทนจากภาคกีารท่องเทีย่วในพืน้ทีโ่ดยจ�าแนกข้อมลูเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	
1)	วัตถุดิบและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท	
2)	 ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารท่ีใช้ในการผลิต	 และ3)	 ขั้นตอนใน
การผลิต
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เทวี  Tewee

น�า้พรุ้อนทุง่เทวี ต�าบลบ้านโป่ง อ�าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย

ตราสินค้า (logo) 
เป็นหญิงรูปงามแห่งทุ ่งเทว	ี	
ภายใต้แนวคิดที่ต ้องการสื่อ
ความหมายถึงหญิงสาวแห่ง
ทุ ่งเทวีที่มีความงดงามและมี
สุขภาพร่างกายท่ีดีตั้งแต่ศีรษะ
จรดปลายเท้า

สินค้า
สนิค้าทีไ่ด้รบัการพฒันาภายใต้
ตราสนิค้า	เทว	ีมจี�านวน	2	ชนดิ	
คือ		1)	ผ้าทอทุ่งเทวีหมักโคลน	
(TUNG	 THEVEE	MUD-FER-
MENTED	WOVEN	 FABLIC)	
และ	 2)	 ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิมอื	
ชากาขาว	 (TEWEE	 HAND	
CREAM)
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ผ้าทอทุง่เทวหีมกัโคลน
(TUNG THEVEE MUD-FERMENTED WOVEN FABLIC)

วัตถุดิบ
1)	ผ้าทอ
2)	น�้าแร่
3)	ดินโคลน	จากดินเหนียวน�้าพุร้อนทุ่งเทวี	

ข้อมูลฉลากสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์	:	ผ้าทอทุ่งเทวี	
ประเภท	:	ผ้าทอหมักโคลน
ผู้ผลิต	:	กลุ่มผ้าทอบ้านโป่ง
										เลขที่	197	ต.บ้านโป่ง
										อ.เวียงป่าเป้า	จ.เชียงราย		
โทร/ไลน์	:	06	2294	5602



ขั้นตอนการท�าผ้าทอทุ่งเทวีหมักโคลน

1.	 เลือกตักโคลนส่วนบนหรือหน้าโคลน
เพราะเป็นแหล่งสะสมของใบไม้ใบหญ้า	
ที่เป ็นแหล่งสะสมของธาตุเหล็กและ
โปแทสเซียม

2.	 น�าดินโคลนผสมกับน�้าแร่	 และน�าไป
กรองโดยใช้ผ้าขาวบางให้ได้เนื้อโคลนที่
ละเอียด

3.	 น�าผ้าทอหมักกับดินโคลนในภาชนะ	
ทิ้งไว้	 1	 คืนไม่ควรหมักนานเกินกว่าน้ี
เพราะจะท�าให้เนื้อผ้าเปื่อย

4.	น�าผ้าขึน้มาซกัท�าความสะอาดแล้วแช่
น�้าด่างทิ้งไว้	 30	 นาที	 และน�ามาซัก
ท�าความสะอาดอีกครั้ง	ตากแดดให้แห้ง



ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารที่ใช้ในการผลิต

หัว ใจส� าคัญของการหมักโคลนคือ
การเลือกโคลนที่เหมาะสม	โคลนที่น�ามา
หมักผ้าเป็นโคลนจากดินเหนียวที่อยู่ใน
บริเวณน�้าพุร้อนทุ่งเทวีโดยเลือกเอาส่วน
บนหรอืหน้าโคลนเพราะเป็นแหล่งสะสม
ของใบไม้ใบหญ้า	 ที่เป็นแหล่งสะสมของ
ธาตเุหลก็และโปแทสเซยีม	ทีม่คีณุสมบติั
ท�าให้ผ้านุ่มและมีสีติดทนนาน	 ท้ังนี้เป็น
ภูมิป ัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษ	
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ผลติภณัฑ์บ�ารุงผวิมอื ชากาขาว 
(TAWEE HANDCREAM)

ส่วนประกอบ
Distilled	Water						740	g.
Almond	Oil												50	g.
AP-Wax	80		 						40	g.
Stearic	acid												40	g.
IPM		 																	50	g.
Silicone	Dc	344						50	g.
Abrus	precatorius			10	g.	
Leaf	Extract
Spectrastat	BHL						10	g.
Fragrance															10	g.
ส	ี	 													4-6	หยด

ข้อมูลฉลากสินค้า

ชื่อเครื่องส�าอาง	:	เทวีแฮนด์ครีม

ประเภท	:	ครีมส�าหรับทามือ	

วิธีใช้		:	บีบลงฝ่ามือ	ลูบไล้ครีมให้ทั่วฝ่ามือและหลังมือ	

ส่วนประกอบ	:	Distilled	Water,	Almond	Oil,	AP-Wax,	

Stearic	acid,	IPM,	Silicone	Dc,	Abrus	precatorius	Leaf	

Extract,	Spectrastat	BHL,

Fragrance,	color

ปริมาณสุทธิ	:		40	กรัม	

ค�าเตือน	:	หากมีอาการแพ้ให้หยุดใช้ทันที่และล้างมือด้วยสบู่

ครั้งที่ผลิต	6401

วันเดือนปีที่ผลิต	:	08.01.2564

วันเดือนปีที่หมดอายุ	:	07.01.2565

ผลิตโดย	:	บี	เอส	เซนต์	อนานัส	ฟรุต	นอร์ริชชิ่ง	แฮนด์ครีม

เลขที่ใบรับแจ้ง	:	57-1-6300039290

จ�าหน่ายโดย	:	เลขที่	250	หมู่	5	บ้านโป่งเทวี			

																ต.บ้านโป่ง	อ.เวียงป่าเป้า					

																จ.เชียงราย	57170	

โทร	:	08	7709	3993	/	08	1890	6753
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ประโยชน์ของวตัถุดบิใช้ในการผลติสมนุไพรกาขาว
อดุมด้วย	“	สารต้านอนมุลูอสิระ	”	ช่วยในการยบัยัง้หรอืลดผลของอนมุลู
อสิระ	ซึง่อาจน�าไปสูก่ารสญูเสยีคอลลาเจนทีท่�าให้ผวิเกดิริว้รอย	และการ
สญูเสยีความยดืหยุ่นของผวิ

วธิที�า สารสกดัจากใบสมนุไพรกาขาว
1.	น�าใบสมนุไพรกาขาว	100	กรมั	,	Prolylene	Glycol	300	กรมั	
			หมกัทิง้ไว้	15-30	วัน	
2.	เขย่าบ่อยๆ	ในช่วง	7	วนัแรก	หลงัจากน้ันทิง้ไว้	เริม่ใช้ได้	15	-	30	วนั				
			และควรใช้ให้หมดใน	6	เดอืนนบัจากวันทีส่กดั	สามารถกรองออกมาใส่
			ขวดไว้ใช้	หรอืแช่ไว้จนกว่าจะใช้หมด	

ขัน้ตอนในการผลติผลติภณัฑ์ 
1.	ช่ัง	Almond	Oil	,	E-wax	,	Beeswax	,	Cocoa	Butter	,	Mango	
				Butter	,	Stearic	Acid	น�าไปละลายด้วยความร้อน	ไฟอ่อน	แค่ละลาย
2.	ช่ังน�า้กลัน่และน�าไปต้มให้ร้อน	จนเหน็ควนัขึน้	แต่ยงัไม่เดือด	โดยให้	
				อณุหภมิูอยูร่ะหว่าง	70	-	80	องศาเซลเซยีส
3.	เทน�า้ร้อนลงในส่วนของน�า้มนั
4.	ป่ันให้เป็นเนือ้เดยีวกนั
5.	ใส่น�า้ผึง้แล้วป่ันต่อ
6.	รอให้อณุภมิูลดลงจนอยู่ในระดบัต�า่กว่า	50	องศาเซลเซยีส	จึงใส่
				สารกนับูดก่อนแล้วจึงใส่น�า้หอม
7.	บรรจลุงบรรจภุณัฑ์
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เลอ ภูแล  Le Phulae

น�้าพุร้อนโป่งพระบาท ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ตราสินค้า (logo) 
เป็นรูปสตรีผู้สง่างามและทรง
คุณค่า	ภายใต้แนวคดิท่ีต้องการ
สือ่ความหมายถึงสบัปะรดภูแล
ของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นต้น
ก�าเนิดและแหล่งเพราะปลูก	มี
คุณค่าและประโยน์มากมาย	
รวมถึงสามารถน�าสับปะรด
ภูแลมาสร้างมูลค่าเพิ่ม	ทั้งการ
ผลิตเครื่องส�าอางค ์ 	 ขนม	
อาหาร	เครือ่งดืม่	และของใช้ใน
การอุปโภคต่างๆ	 เช่น	 น�้ายา
ล้างจาน	น�า้หมกัเพือ่การเกษตร	
เป็นต้น	

สินค้า
สนิค้าทีไ่ด้รบัการพฒันาภายใต้
ตราสินค้า	เลอ	ภูแล	มีจ�านวน	
2	ชนดิ	คอื	1)	เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ
ที่มีส ่วนผสมของสับปะรด-
ชาสบัปะรด	(PINEAPPLE	TEA)	
2)	ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิมอื	สบัปะรด	
(PINEAPPLE	HAND	CREAM)
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เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของสับปะรด-ชาสัปะรด 
(PINEAPPLE TEA)

ข้อมูลฉลากสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์	:	ชาสับปะรด	เลอภูแล
ประเภท	:	เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	
วิธีใช้	:	ชงในน�้าร้อน
ส่วนประกอบ	:	ใบชาอัสสัม
																			สบัประรดภแูลอบแห้ง
ปริมาณสุทธิ	:	10	กรัม/ซอง
ครั้งที่ผลิต	:	6401
วันเดือนปีที่ผลิต	:		:	01.07.2564
วันเดือนปีที่หมดอายุ	:		30.06.2265
ผู้ผลิต	:	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
										ผลไม้บ้านป่าซาง	เลขที่	8	
										หมู	่2	ต.บ้านดู่	อ.เมอืง	จ.เชยีงราย		
โทร/ไลน์	:	08	4042	0171

วัตถุดิบ
1)	ใบชาอัสสัม
2)	สับปะรดภูแลอบแห้ง
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ขั้นตอนการท�าชาสับปะรด (PINEAPPLE TEA)

1.	 หั่น	 -	 สับสับประรดภูแล	 เป็นช้ันเล็กๆ	
	 	 แล้วน�าไปผสมกับใบชาอบแห้ง	 เช่น	
				ชาเขียว	ชาอู่หลง	หรือชาอัสสัม	เป็นต้น
2.	หมักและนวดส่วนผสมเข้าด้วยกัน	
3.	 น�้าไปอบด้วยเครื่องอบลมร้อน	 ที่ระดับ
			ความร้อนอณุหภูม	ิ	50-60	องศาเซลเซยีส				
	 	 ใช้เวลาประมาณ	 6-7	 ชั่วโมง	 ท้ังนี้ข้ึนอยู	่
			กับความชื้นในสับปะรด
4.	 ระหว่างเวลาการอบ	 ให้หมั่นพลิกใบชา	
	 	 เพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วกัน	 	 ทั้งนี	้		
	 	 อุณหภูมิท่ีใช้มีผลต่อเวลาที่ใช้อบและ	
				รสชาติของชา
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ประโยชน์ของสับปะรดประโยชน์ของชาอัสสัม

คุณสมบั ติของสับปะรดภูแล	
สามารถช่วยเสริมสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง
ลดอัตราความเสี่ยงจากการเกิด
โรคมะเร็ง บรรเทาและรักษา
อาการหวัดได้	 ช่วยให้เลือดลม
ไหลเวียนได้ดี	 ท�าให้สุขภาพใน
ช่องปากแขง็แรง	ป้องกันไม่ให้เกิด
โรคเหงือก	 และช่วยแก้อาการ
ท้องผูก	ขับถ่ายไม่สะดวก

มีคุณสมบัติ	 ในการเพิ่มพลังงาน
และการเพิ่มความตื่นตัวในจิตใจ
จากคาเฟอนี	ชาอสัสมัมคีาเฟอนี
ซึ่งสามารถลดอาการง่วงนอน
และเพ่ิมพลังงานในตอนเช้า	 ชา
อัสสัมมีสารที่ช่วยดูแลสุขภาพ	
ช่วยผ่อนคลายระบบประสาท	
ต้านอนุมูลอิสระ	 ป้องกันโรค
มะเร็ง	 ป้องกันโรคเบาหวาน	
ป้องกันฟันผุ	 ป้องกันโรคหัวใจ	
และป้องกันโรคอ้วน

ที่มา	:	สถาบันชาและกาแฟ	แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	



ผลติภณัฑ์บ�ารุงผวิมอื สับปะรด 
(PINEAPPLE HAND CREAM)

 ส่วนประกอบ 
Distilled Water    600 g.
Almond Oil        140 g.
AP-Wax 80           60 g.
Stearic acid          40 g.
Beeswax              30 g.
Honey                  60 g.
Pineapple extract 10 g.
Mangobutter        20 g.
Cocoabutter        20 g.
Spectrastat BHL    10 g.
Fragrance        10 g.
ส ี                   2-3 หยด

ข้อมูลฉลากสินค้า

ชื่อเครื่องส�าอาง	:	เลอภูแล	แฮนด์ครีม

ประเภท	:	ครีมส�าหรับทามือ	

วิธีใช้		:	บีบลงฝ่ามือ	ลูบไล้ครีมให้ทั่วฝ่ามือและหลังมือ	

ส่วนประกอบ	:	Distilled	Water,	Almond	Oil,	E-Wax,	

Stearic	acid,	Beeswax,	Honey,	Pineapple	Extract,	

Mango	butter,	Cocoa	butter,	Spectra	stat	BHL,	

Fragrance,	color

ปริมาณสุทธิ	:		40	กรัม	

ค�าเตือน	:	หากมีอาการแพ้ให้หยุดใช้ทันที่และล้างมือด้วยสบู่

ครั้งที่ผลิต	6401

วันเดือนปีที่ผลิต		:	15.06.2564

วันเดือนปีที่หมดอายุ	:	14.06.2565

ผลิตโดย	:	บี	เอส	เซนต์	อนานัส	ฟรุต	นอร์ริชชิ่ง	แฮนด์ครีม

เลขที่ใบรับแจ้ง	:	57-1-6300039290

จ�าหน่ายโดย	:	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านป่าซาง	

																		เลขที่	8	ม.2	ต.บ้านดู่	อ.เมือง	จ.เชียงราย	57100	

โทร/ไลน์	:	084	042	0171
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ประโยชน์ของวตัถุดบิและสารทีใ่ช้ในการผลติสารสะกดัสบัปะรด 
	 สารสะกัดสับปะรดมีสรรพคุณในการช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่าง
อ่อนโยนเพราะมีเอนไซม์ที่มีประโยชน์	 ได้แก่	 เอนไซม์โบรมีเลนและ
เอนไซม์ปาเปนีท่ี่มคีณุสมบัตช่ิวยย่อยโปรตนี	เอนไซม์ทัง้	2	ชนดินีส้ามารถ
ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสียให้หลุดออกไป

วธิที�า สารสะกัดจากสบัปะรด (Pineapple extract)
	 น�าสับปะรดอบแห้ง	 100	 กรัม	 และ	 Prolylene	
Glycol	300	กรัม	หมักทิ้งไว้	15-30	วัน	เขย่าบ่อยๆ	ในช่วง	
7	วันแรก	หลังจากนั้นทิ้งไว้	เริ่มใช้ได้	15	-	30	วัน	และควร
ใช้ให้หมดใน	6	เดือนนับจากวันที่สกัด	สามารถกรองออกมา
ใส่ขวดไว้ใช้	หรือแช่ไว้จนกว่าจะใช้หมดก็ได้

ขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
1.	ชัง่	Almond	Oil	,	E-wax	,	Beeswax	,	Cocoa	Butter	,	
				Mango	Butter	,	Stearic	Acid	น�าไปละลายด้วย
				ความร้อน	ไฟอ่อน	แค่ละลาย
2.	ช่ังน�้ากลั่นและน�าไปต้มให้ร้อนจนเห็นควันขึ้นแต่ยัง				
				ไม่เดือด	ให้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง	70-80	องศาเซลเซียส	
3.	เทน�้าร้อนลงในส่วนของน�้ามัน
4.	ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน
5.	ใส่น�้าผึ้งแล้วปั่นต่อ
6.	รอให้อณุภมูลิดลงจนอยูใ่นระดบัต�า่กว่า	50	องศาเซลเซยีส		
			จึงใส่สารกันบูดก่อนแล้วจึงใส่	น�้าหอม
7.	บรรจลุงบรรจภุณัฑ์
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จันธารา CHANTARA

น�้าพุร้อนป่าตึง ต�าบลป่าตึง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ตราสินค้า (logo) 
เป็นรูปพระจันทร์และสายน�้า	
ภายใต้แนวคิดที่ต ้องการสื่อ
ความหมายถึงสายน�า้แห่งความ
งดงามและทรงคุณค ่าของ
อ�าเภอแม่จัน

สินค้า
มสีนิค้าทีพ่ฒันาภายใต้ตราสนิค้า
จันธาราคือ		สครับสมุนไพรขัด
ผิวแบบ	DIY	(Scrub	to	Mix)
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สครบัสมนุไพรขดัผวิแบบ DIY (Scrub to Mix) 
มงัคด ขมิน้ชนั ทานาคา

ข้อมูลฉลากสินค้า

ชื่อเครื่องส�าอาง	:	DIY	SCRUB

ประเภท	:	สครับส�าหรับผิวหน้า

วิธีใช้		:	เลือกผสมผงสมุนไพรตามต้องการลงบนถ้วยผสม

									เหยาะน�้ามันมะพร้าวค้นให้เข้ากัน	แล้วน�ามาขัดผิวหน้า

ส่วนประกอบ	:	ผงมังคุด,	ผงขมิ้นชัน,	ผงทานาคา,	น�้ามันมะพร้าว

ปริมาณสุทธิ	:		30	กรัม	

ค�าเตือน	:	หากมีอาการแพ้ให้หยุดใช้ทันที่และรีบล้างออก

ครั้งที่ผลิต	6301

วันเดือนปีที่ผลิต	:	23.12.2563

วันเดือนปีที่หมดอายุ	:	22.12.2564

ผลิตโดย	:	บี	เอส	เซนต์	อนานัส	ฟรุต	นอร์ริชชิ่ง	แฮนด์ครีม

เลขที่ใบรับแจ้ง	:	57-1-6300039290

จ�าหน่ายโดย	:	กลุ่มจันธารา	บ้านป่าตึง	ต.ป่าตึง	

																		อ.แม่จัน	จ.เชียงราย

โทร	:	095	439	5947

 ส่วนประกอบ 
ผงเปลือกมงัคดุ
ผงขมิน้ชนั
ผงทานาคา
น�า้มนัมะพร้าว
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ประโยชน์ของวัตถุดิบและ
สารที่ใช้ในการผลิต

1.	 ผงมังคุด	 :	 มีสรรพคุณในการปรับผิว
หมองคล�้าให้ขาวผ่อง	ลดผดผื่น	อาการคัน	
แสบ	 แดง	 จากการแพ้เครื่องส�าอางและ
ป้องกันแดดให้กับผิว

2.	ผงขมิ้นชัน	:	มีสรรพคุณในการชะลอวัย
และชะลอการเกิดริ้วรอย	 ท�าให้ผิวขาว
ผ่องใส	 เต่งตึง	 และช่วยรักษาสิวเสี้ยน	
สิวผด	และสิวอุดตัน

3.	ผงทนาคา	:	มีสรรพคุณในการรักษาสิว
อักเสบ	หรือสิวหัวหนอง	และสามารถลบ
เลือนรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิว	 รอยแดง	
รอยด�า

ขั้นตอนในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
1.	เลือกผสมสมุนไพรตามต้องการลงบนภาชนะ	
2.	น�าผงสมุนไพรมาผสม	กับน�้ามันมะพร้าว	
4.	คนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อท�าเป็นสครับส�าหรับขัดผิว
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ข้อมูลสารประกอบในการผลิตสินค้า

Distilled Water	น�า้กลัน่	เป็นน�า้สะอาด	เนือ่งจาก	น�า้กล่ันมค่ีาส่ิงเจือปน
ในน�า้ค่อนข้างน้อย	ไม่มเีชือ้โรคหรอืแร่ธาต	ุหรอืไอออน	ใดๆ	ตดิมา	สามารถ
น�าไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท	 เช่น	 น�้ากลั่นส�าหรับ
ห้องแล็ป	และอุตสาหกรรม	เครื่องส�าอาง	เป็นต้น

Almond Oil	น�า้มนัอลัมอนด์	น�า้มนัอลัมอนด์อดุมด้วยวติามนิ	E,	A,	and	B	
ช่วยคงความชุ่มชื้นในผิว	และเพิ่มการดูดซึม	ท�าให้ผิวไม่อุดตัน	และผิวดู
กระจ่างใส	เปล่งปลั่ง	นุ่มนวล

AP-Wax 80 เอพแีว๊กซ์ ลกัษณะเป็นแวกซ์	เนือ้ไม่แขง็	เป็นอิมลัซไิฟเออร์
ที่ดี	ท�าให้เกิดครีมเนื้อเนียนทาแล้วไม่เหนอะหนะ	บ�ารุงผิวให้นุ่ม	รูปแบบ
ของครีมที่ได้เป็นแบบ	oil	in	water

Stearic acid สเตียริก แอซิด เป็นกรดไขมันท่ีได้จากสัตว์	 ค่อนข้าง
ปลอดภัย	เป็นผลึกสีขาวมันเงา	มีลักษณะเฉพาะคือ	มีกลิ่นหืนของไขมัน	
Stearic	Acid	เป็นกรดไขมันอิ่มตัวใช้ท�าเบสของครีมล้างหน้า	สบู่	แชมพู	
นอกจากนี้ยังใช้ผสมกับน�้ามันระหุ่ง	(Castor	Oil)	เพื่อท�าน�้ายาปรับผ้านุ่ม	
และใช้เพิ่มความแข็งในเทียนในอาหาร	และในการขึ้นรูป

Isopropyl Myristate ไอโซ โพรพิล ไมริสเตท (IPM)	เป็นของเหลวที่
มคีวามหนดืต�า่	ไม่มนั	มคีณุสมบตัใินการเคลอืบผวิเพือ่เกบ็รกัษาความชุม่ชืน่	
ซึ่งจะท�าหน้าที่ท�าให้โลชั่นซึมเข้าผิวเร็ว

Silicone DC 344 ซิลิโคน ดีซี 344 ช่วยท�าให้ผิวนุ่ม	 ท�าให้เนื้อครีม
เกลี่ยง่าย	เนื้อครีมแห้งเร็ว	ไม่ทิ้งคราบความมันเงาหรือความเหนอะหนะ
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Beeswax ไขผึ้งธรรมชาติ ไขผึ้งธรรมชาติ	หรือไขผึ้ง	ได้มาจากการสกัด
จากรวงผึง้ธรรมชาต	ิมคีณุสมบตัทิ�าให้พืน้ผวิลืน่ขึน้	นยิมใช้ในอตุสาหกรรม
เครื่องส�าอางค์	เช่น	ครีม	โลชั่น	ครมีกนัแดด	ลปิสตกิ	อายลายเนอร์

Honey น�า้ผึง้	เป็นเครือ่งส�าอางจากธรรมชาตทีิใ่ห้ประโยชน์สงู	ประกอบ
ด้วย	น�้าตาลกลูโคส	ฟรุคโตส	ขี้ผึ้งอัลบูมินอยด์	 ละอองเกสรดอกไม้และ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน	 น�้าผึ้งมีคุณสมบัติช่วยสมานผิว	 นิยมใช้เป็นส่วน
ประกอบของเคร่ืองส�าอางใช้พอกหน้าท�าให้ผวิหน้าชุ่มชืน้	เปล่งปลัง่
Mango Butter เนยมะม่วง	เป็นสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะม่วง	ช่วย
ผลัดเซลผิวให้เนียนสวย	 บ�ารุงผิว	 ช่วยฟื้นฟูผิว	 บ�ารุงให้ชุ่มชื่น	 นุ่มนวล	
ซึมซับความชุ่มชื้น	ลดริ้วรอย	แผลเป็น	ผิวแตก	เป็นต้น

Cocoa butter เนยโกโก	้จะช่วยปรับสีผิวให้สม�่าเสมอ	และช่วยกระตุ้น
การผลิตคอลลาเจน	ท�าให้ผิวยืดหยุ่นได้มากขึ้น	และอุดมด้วยวิตามินอีที่
ต้านอนุมูลอิสระ	 ป้องกันอนุมูลอิสระเป็นเกราะป้องกันผิวและชะลอ
การสูญเสียน�้าเนื่องจากมีกรดปาลมิติก

Spectrastat BHL สารกนัเสีย	(Preservative)	ชนดิละลายน�า้ที่สีามารถ
ยับยั้งเช้ือราและเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางได้หลากหลาย
ชนดิ		มีค่า	่pH	เป็นกลางเหมาะส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีต้่องการความอ่อนโยน
และไม่ระคายเคืองต่อผิว
Fragrance กล่ิน 	 คือกลิ่นน�้าหอมจากธรรมชาติ	 น�้ามันหอมระเหย	
(Essential	Oils)	และน�้าหอมที่สกัดจากเคมี	(Fragrances)	หลากชนิดที่
ใช้ส�าหรับผสมในเครื่องส�าอาง	ครีม	โลชั่น	แชมพู	สบู่	เป็นต้น

ส ี สผีงจากธรรมชาตจิากพชื	Indigofera	tinctoria	L.	100%	เป็นสลีะลาย
น�้าได้ใช้ส�าหรับเติมแต่งสีในเครื่องส�าอาง
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	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	
แก่แหล่งท่องเท่ียวน�า้พรุ้อนและบรกิารท่ีเกีย่วเนือ่ง	ให้ประสบความส�าเรจ็
นั้นเกิดจากความร่วมมือและการบูรณาการ	 การบริหารจัดการของภาคี
การท่องเทีย่ว	ท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชุมชน	และสถาบนัการศกึษาในพืน้ที่
รวมทัง้การให้คณุค่าความส�าคญัต่อทรพัยากรธรรมชาติ	ศลิปะวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ซึ่งส่งผลต่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในมิติ
ทางเศรษกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	ทั้งนี้ปัจจัยส�าคัญของ
การสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่ส�าหรับการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพวถินี�า้พุร้อน	
ประกอบด้วย	1)	คุณค่าสินค้า	อัตลักษณ์	และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว	 2)	 การน�า
เสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์	 ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทภูมิสังคมและทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว	 3)	 การสื่อสารเพื่อ
การเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว	โดยใช้ช่องทางสือ่สารทัง้ทางออนไลน์	(On	line)	
และการสื่อสารแบบออฟไลน์	 (Off	 line)	 เพื่อให้บริการการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตั้งแต่ก่อนการเดินทาง	 และระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว	
4)	การสร้างมูลค่าด้วยราคาที่เหมาะสมกับระดับการให้บริการที่แตกต่าง
กัน	5)	การสร้างคณุภาพทางกายภาพ	และบรรยากาศส่ิงแวดล้อม	วถิชีวิีต	
และการแต่งกาย	เป็นต้น	6)	กระบวนการให้บริการ	ที่มีความหลากหลาย
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ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทุกเพศ	ทุกวยั	รวมถึงการออกแบบการบรกิาร	ทีต่อบ
สนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็วแม่นย�า	 และ	
7)	โครงสร้างการท�างานด้านบุคลากร	โดยการก�าหนดโครงสร้างการท�างาน	
การจัดท�าแผนการท�างาน	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้	
และทักษะด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการเกี่ยวเนื่อง	
รวมทั้งการมีทัศนคติท่ีดี	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้	เป็นต้น	ควบคู่การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชน	ใน
ทุกขั้นตอนของการจัดการแหล่งท่องเท่ียว	 การบริการและการด�าเนิน
การด้านการตลาด	เพื่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ในมิติ	คน	(	people)	โลก	(planet)	กระบวนการ	(Process)	และก�าไร	
(profits)	
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