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13. โมเดลธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผอน (Wellness & Leisure Tourism)  

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2551: 31) ไดใหนิยาม

ของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพวาเปนการเดินทางทองเท่ียวเพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามในแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหนึ่ง

จากการเดินทางทองเท่ียวเพ่ือทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟนฟูสุขภาพ นักวิชาการบางคนให

ความสําคัญแกสุขภาพใจดวย เชน Gee et al (1989 อางใน Douglas, 2001: 262) ใหความหมายของการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพวาเปนการเดินทางไปจุดหมายปลายทางในประเทศหรือในพ้ืนท่ีธรรมชาติเพ่ือหลีกหนีจาก

ความจําเจและเพ่ือความสงบในจิตใจของนักธุรกิจท่ีกังวลใจ วรรณา วงษวานิช (2546: 145) ไดกลาววาการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การทองเท่ียวพักผอนไปทามกลางธรรมชาติเรียนรูวิธีการใชพลังงานจาก

ธรรมชาติมาบําบัดและเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง จิตใจสดชื่นแจมใสควบคูไปกับการทองเท่ียว ไดเห็น

วัฒนธรรมทองถ่ินและนําสิ่งท่ีไดรับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  

โดยสรุปความหมายของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การทองเท่ียวท่ีมี

แรงจูงใจหรือจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมสุขภาพและ/หรือบําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพหรือเปนการทองเท่ียวท่ี

ผสมผสานการรักษาและฟนฟูสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจควบคูกัน โดยมีจิตสํานึกตอการอนุรักษ

ทรัพยากรทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

นั้นเปนกิจกรรมการทองเท่ียวหรือการพักผอนควบคูไปกับการดูแลสุขภาพของนักทองเท่ียว การทองเท่ียวเชิง

สุขภาพสามารถแบงตามลักษณะสุขภาพของการทองเท่ียวออกเปน 3 ระดับ คือ 

 
ท่ีมา : https://www.eeco.or.th/industry 

 

 

https://www.eeco.or.th/industry
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การทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามลักษณะสุขภาพของการทองเที่ยว 

1. การทองเท่ียวเพ่ือรักษาสุขภาพของนักทองเท่ียวท่ีดีอยูแลวใหดีย่ิงข้ึน การทองเท่ียวในลักษณะนี้

กําลังเปนท่ีนิยมอยางสูงท่ัวโลก เนื่องจากนักทองเท่ียวสวนใหญเริ่มใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพของ

ตนเองภายใตสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมในปจจุบัน โดยการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพอยางถูกวิธี เชน 

การนั่งสมาธิ การฝกโยคะ การฝกไทเกก การอาบนํ้าแรหรือสปา การนวดแผนโบราณ การรับประทานสมุนไพร 

การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและการพักผอนในท่ีมีอากาศบริสุทธใกลชิดธรรมชาติมากข้ึน ซ่ึงประเทศ

ไทยมีสถานท่ีใหบริการการทองเท่ียวเพ่ือรักษาสุขภาพหลายประเภท เชน การนวดแผนโบราณท่ีวัดโพธิ์ การนั่ง

สมาธิในวัดสําคัญทางพุทธศาสนา เปนตน 

 
ท่ีมา : http://www.doctorhealththailand.com/service8.asp 

2. การทองเท่ียวเพ่ือฟนฟูสุขภาพของนักทองเท่ียวหรืออยูในระยะพักฟน การทองเท่ียวลักษณะนี้

นักทองเท่ียวตองการอากาศท่ีบริสุทธิ์อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและเปนธรรมชาติรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและ

ออกกาลังกายอยางเบาๆ เพ่ือฟนฟูสุขภาพ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีใหบริการลักษณะนี้ เชน ชีวาศรม สถานพักตาก

อากาศชายทะเล เปนตน 

 
ท่ีมา : http://horizon.sti.or.th/node/5 

 

http://horizon.sti.or.th/node/5
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3. การทองเท่ียวเพ่ือรักษาโรคของนักทองเท่ียว การทองเท่ียวในลักษณะนี้กําลังไดรับความนิยมเปน

อยางสูงเนื่องจากคารักษาพยาบาลในประเทศไทยถูกกวาตางประเทศและประเทศไทยมีแพทยท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ และฝมือหลายดาน เชน การทําทันตกรรม การเปลี่ยนสะโพก การเปลี่ยนขอเขา การผาตัดเพ่ือเสริม

ความงาม เปนตน ดังนั้นการทองเท่ียวเชิงสุขภาพอาจแบงตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค ดังนี้ 

ลักษณะของการทองเที่ยวเชิงคุณภาพตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค 

1. การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) หมายถึง การเดินทาง

ทองเท่ียวเพ่ือพักผอนหยอนใจดวยการเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยสดงดงามในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ

และวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจโดยแบงเวลาจากการทองเท่ียวสวนหนึ่งมาทํา

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพท้ังในหรือนอกท่ีพักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยาง

แทจริง เชน การอาบนํ้าแร/นํ้าพุรอน การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด (Aroma 

Therapy) และวารีบําบัด (Water Therapy) เปนตน จุดประสงคหลักของการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ 

คือ การสงเสริมบํารุงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบําบัดรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพตลอดจน

การไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสังสรรคทางสังคมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพท่ีดีกับผูอ่ืนใน

ระหวางการทองเท่ียวซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติและคานิยมในการสงเสริมและรักษา

ฟนฟูสุขภาพใหสมบูรณดวยตัวเองมากยิ่งข้ึน การสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองนั้นสามารถแสดงออกมาใน

รูปแบบของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การควบคุมน้ําหนักตัวการนิยมเลือกรับประทานอาหารและ

เครื่องดื่มสมุนไพรท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ การทําจิตใจใหสงบดวยการฝกปฏิบัติสมาธิและการใชยารักษาโรค

จากสมุนไพรท่ีมีผลกระทบขางเคียงนอย 

2. การทองเท่ียวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) หมายถึงการเดินทาง

ทองเท่ียวเพ่ือพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเท่ียวเพ่ือทํากิจกรรมบําบัดรักษาโรคหรือฟนฟูสุขภาพ

ตาง ๆ ท่ีหลากหลายตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง เชน การตรวจรางกาย รวมท้ัง การ

ทําทันตกรรม การรักษาสุขภาพฟน การผาตัดเปลี่ยนสะโพก การผาตัดเปลี่ยนขอเขา การผาตัดเสริมความงาม 

การพักฟน หรือการแปลงเพศ เปนตน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐานหรือบางครั้ง

เรียกวา การทองเท่ียวเชิงแพทย (Medical Tourism) 

กลาวโดยสรุป การทองเท่ียวเชิงสุขภาพประกอบดวยกิจกรรมการทองเท่ียวสุขภาพทางธรรมชาติ การ

ทองเท่ียวสุขภาพทางวัฒนธรรมรวมถึงการปรับสมดุลของอาหาร การปรนนิบัติ เพ่ือเพ่ิมพูนพละกําลังให

สมบูรณแข็งแรง ปรับสภาพจิตใจใหเกิดความรูสึกผอนคลาย ขจัดความเครียดและปรับความสมดุลใหแก

รางกาย เชน กิจกรรมการนวด สปา การอาบนํ้าแร/นํ้าพุรอน การฝกปฏิบัติสมาธิ การลดความอวน การลด

ความเครียด การปรับปรุงรูปรางใหสมสวน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ เปนตน 

ผูประกอบการธุรกิจเพ่ือสุขภาพท่ีเปนธุรกิจหลักในการรองรับกลุมนักทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ ไดแก ธุรกิจสปา

เพ่ือสุขภาพและสปาเพ่ือความงาม ธุรกิจรีสอรทเพ่ือสุขภาพ แหลงทองเท่ียวประเภทนํ้าพุรอน/นํ้าแร  
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ศูนยสุขภาพ รวมท้ังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพ่ือสุขภาพ จากความหมายขางตนจะเห็นไดวาการ

ทองเท่ียวมีองคประกอบสําคัญหลายประการท้ังสภาพทางกายภาพและบริการท่ีนักทองเท่ียวมีความคาดหวังท่ี

จะไดรับการตอบสนอง เชน สภาพแวดลอมและความงดงามตามธรรมชาติและวัฒนธรรม สถานท่ีสงบและ

รื่นรมยเพ่ือพักผอนในเวลาวางจากภารกิจ บริการท่ีสะดวกสบายเพ่ือการผอนคลายความตึงเครียด ประโยชน

ในการพัฒนาสุขภาพและรางกายและจิตใจโดยรวม ความรูสึกปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส การบําบัดดวย

นํ้า/นํ้าพุรอนการบริการดวยบุคลากรท่ีมีทักษะและไดรับการฝกอบรมและความคุมคาของเงิน 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เช่ือมโยงกับการทองเที่ยวอ่ืนๆ 
 

 
ท่ีมา : http://www.dooasia.com/travel-thai-asean 

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวอ่ืนท่ีคลายคลึงกันและนักวิชาการบางคน

นํามารวมกับการทองเท่ียวอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกัน เชน การทองเท่ียวเชิงสปาและสุขภาพ (Spa and Health 

Tourism) (Hall, 2003) การทองเท่ียวเชิงสุขภาพความงาม (Health and Wellness Tourism) (Erfurt-

Cooper and Cooper, 2009) สปา (Spa) หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบองครวมดวยวิธีธรรมชาติ โดยมีการ

ใชน้ําเปนองคประกอบ รวมกับบริการอ่ืน ๆ เพ่ือสรางภาวะสมดุลของรางกาย สงเสริมสุขภาพ ปองกันการ

เจ็บปวยและพักผอนคลายเครียด สปาในตางประเทศมักรวมอยูในแหลงนํ้าพุรอน/นํ้าแร เชน Polynesian 

Spa ท่ีเมือง Rotorua ประเทศนิวซีแลนด สปาในประเทศไทยจะเนนการใหบริการนวดแผนไทยเปนสวนใหญ 

โดยใชศาสตรการแพทยแผนไทยเปนกรอบความรูในการใหบริการเวลเนส (Wellness) หมายถึง การดูแล

สุขภาพท่ีดีใหแข็งแรงสมบูรณ ซ่ึงเปนคําท่ีคลายคลึงกับคําวาสุขภาพแตเนนสภาวะท่ีสมบูรณแข็งแรงของ

รางกาย และสุขภาพความงามซ่ึงเปนแนวคิดท่ีธุรกิจในอุตสาหกรรมสปามองวามีความสําคัญในลักษณะของ

แรงจูงใจของนักทองเท่ียวกลุมสุขภาพ “เวลเนส” มีความหมายหลายประการ เชน (Cohen, 2008; Erfurt-

Cooper and Cooper, 2009: 
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1. แนวทางเพ่ือการดูแลบํารุงรักษาสุขภาพท่ีเนนการปองกันความเจ็บปวย เพ่ือไมใหเจ็บปวยและทํา

ใหชีวิตยืนยาวซ่ึงตางกับคําวาการรักษาโรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการเจ็บปวยแลว 

2. สภาวะท่ีมีสุขภาพแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ โดยการดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร การออก

กําลังกายและการสรางสุขนิสัยท่ีดี เชน ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ 

3. สภาวะของรางกายท่ีมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

4. สภาพของการมีสุขภาพดีในลักษณะของแบบแผนชีวิตท่ีสงเสริมความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย 

ดังนั้น การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพดี (Wellness Tourism) เปนการทองเท่ียวโดยมีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดสุขภาพ

สมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ รวมถึงกิจกรรมประเภทผอนคลาย เชน การออกกําลังกาย การ

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ การทําสปาเพ่ือสุขภาพ การนวดเพ่ือสุขภาพ เปนตน ซ่ึงนักทองเท่ียวอาจใช

บริการเพ่ือสุขภาพดีอยางครบวงจรไดในรีสอรทเพ่ือสุขภาพ ศูนยสุขภาพ หรือ Destination Spa Erfurt-

Cooper and Cooper (2009: 4) ยังจําแนกการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีรวมเวลเนสกลายเปน Health & 

Wellness Spa Tourism ท่ีนักทองเท่ียวสามารถรับบริการดานสุขภาพในแหลงทองเท่ียวสปาเพ่ือสุขภาพ

และสปาในแหลงนํ้าแร/นํ้าพุรอนซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถประกอบกิจกรรมไดหลายลักษณะ กลาวคือกิจกรรม

ในสปาเพ่ือสุขภาพ ไดแก การเลือกและปรับแบบแผนชีวิต (Lifestyle Choice) การปองกันความเจ็บปวย 

(Prevention of Illness) เชน การออกกําลังกาย การดูแลความงาม เปนตน และการสรางความตระหนักเรื่อง

สุขภาพ (Health Awareness) สวนกิจกรรมสปาในแหลงนํ้าแร/นํ้าพุรอน ไดแก วิทยาการอาบนํ้าแร/นํ้าพุรอน 

(Thermalism Balneology) เพ่ือการผอนคลายความตึงเครียด การฟนฟูจากความเจ็บปวย (Recovery from 

Illness) การพักผอนและนันทนาการ (Leisure and Recreation)  

สําหรับแรงจูงใจหลัก 3 ประการในการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ คือ การพักผอนและคลายเครียด 

การทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวใหม การเรียนรูและหาประสบการณใหม สวนความตองการหลัก คือ ทําเลท่ีตั้ง

ของท่ีพักแรม ความปลอดภัยของเมืองทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 
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ตัวอยางการทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ  
 

 
ท่ีมา : https://www.posttoday.com/life/life/525029 

การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพท่ีตอบสนองไลฟสไตลของคนรุนใหมท่ีหันมาใหความสนใจกับการดูแล

สุขภาพรางกายมากข้ึน เทรนดเรื่องสุขภาพกับการทองเท่ียวนี้มีใหเห็นกันหลากหลาย ตั้งแตแนวสปาจนไปถึง 

ท่ีพักแนวรักษธรรมชาติและโปรแกรมทองเท่ียวแบบดีท็อกซท้ังรางกายและจิตใจ ซ่ึงยกตัวอยางไดดังนี้ 

• ปนจักรยานบนภูเขา 

กิจกรรมยอดนิยมในปจจุบันคือเรื่องของการดูแลสุขภาพ การเลนกีฬา รวมไปถึงการโภชนาการตางๆ 

จะเห็นไดจากกระแสการวิ่ง การปนจักรยานและการเลนโยคะท่ีนิยมท้ังในหมูคนทํางาน นักเรียน นักศึกษาและ

ผูสูงอายุท่ีตองการสรางความสมดุลใหชีวิตและเพ่ือหลีกเลี่ยงการเจ็บปวย รวมไปถึงการทองเท่ียวแนวสุขภาพ 

ท่ีกําลังนิยมแนวแบกเปเพราะหากรางกายไมฟตจะไปลุยเท่ียวแบกเปกันไหวไหม ชวงท่ีผานมานี้มีทริปทอง

เท่ียวมากมายท่ีเนนการเท่ียวเพ่ือสุขภาพท่ีดี เชน การปนจักรยานเท่ียวข้ึนดอยชมธรรมชาติ ดําน้ําชมปะการัง 

วิ่งมาราธอน ไตรกีฬาตางๆ ท่ีแมแตสายการบินก็ยังสนับสนุนเทรนดสุขภาพเหลานี้ เชน การใหโหลดจักรยาน

ไดฟรี การคิดคาโหลดอุปกรณกีฬาตางๆ ในราคาพิเศษ เปนตน 

• คลาสสปาโยคะ 

ในปจจุบันโรงแรม รีสอรท ท่ีพักหลายแหงนอกจากจะมีบริการยิม สนามกอลฟ สระวายน้ําและสปา

ใหลูกคาแลว ปจจุบันนี้เริ่มมีการเสริมคอรสพิเศษ เชน โยคะเพ่ือฟนฟูรางกายและจิตใจ แพ็คเกจสปาดีท็อกซ

และปรับสภาพรางกาย เมนูอาหารพิเศษ (อาหารคลีน) เพ่ือการรักษาสุขภาพ แพ็กเกจการพักผอนและลด

น้ําหนัก เพ่ือพักผอนรางกายและจิตใจแบบเต็มท่ี 

• โปรแกรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

นอกจากนี้โรงแรม รีสอรท ยังจัดใหมีเมนูอาหารท่ีจัดพิเศษเฉพาะปญหาและความตองการทางสุขภาพ

ของลูกคาแตละคนอีกดวย เชนทางดานเชราตัน (Sheraton) ไดมีการจัดบริการ “เชอราตัน ฟตเนส” 

(Sheraton Fitness) ท่ีมีท้ังบริการอาหารเพ่ือสุขภาพ บริการใหคําปรึกษาดานการออกกําลังกาย บริการฟรี

อุปกรณการออกกําลังกายตางๆ และบริการดีไซนการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมแกลูกคาแตละคน  
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แหลงท่ีมา: 

การท อ ง เท่ี ย ว เชิ งสุ ขภ าพ  (Health Tourism). [สื บ ค น ออน ไลน ]. แหล ง ท่ี ม า : http://www.sms-

stou.org/archives/2233 แรงจูงใจหลัก 3 ประการในการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ.  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพสําหรับชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวในประเทศไทย. [สืบคน

ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 

file:///C:/Users/ismed007/Downloads/69117-Article%20Text-200483-1-10-20170411.pdf 

http://www.sms-stou.org/archives/2233
http://www.sms-stou.org/archives/2233

