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บทคัดย่อ

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโครงสร้างของสังคมกาลังจะก้าวสู่
สังคมของผู้สูงอายุ สหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจาก 687.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ล้าน
คนในปี พ.ศ. 2593 แนวโน้มของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงขึ้นทุกปี การท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ
จึงเป็นช่องทางการท่องเที่ยวตลาดใหม่ที่ประเทศไทยจะมุ่งเน้น เนื่องจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพ และมีกาลังซื้อในการท่องเที่ยว
สูงกว่าตลาดทั่วไป ซึ่งต้องทาการคัดสรรสินค้าทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ภาคเหนือตอนบนมีความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและภูมิอากาศดี เย็นสบาย มีทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จึงทาให้ภาคเหนือ
ตอนบนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน นอกจากนี้
จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยผลักดันให้มีการตั้งศูนย์สุขภาพสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุใน
วัยเกษียณ
เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศและภาคเหนือตอนบน และเตรียมความพร้อม
ด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาเนินแผนงาน
การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ
ย่อยที่ 1 คือ การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โครงการย่อยที่ 2 คือ
การจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและความรู้เพื่อการบริการและการจัดการ การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนสาหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โครงการย่อยที่ 3 คือ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
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Abstract

Senior tourism market is very competitive and attractive. Due to the social structure
forward to aging society. The United Nations has predicted that the senior have increased
from 687.9 million in 2549 to 1,968 million in the year 2050. The trend of senior tourists is
rising in every year. Senior tourism are new market that Thailand should focusing on which
must be selected tourism products to meet the needs of senior consumers and improve
facilities, ass to accommodate the growth of tourism for the senior.
Northern part of Thailand has the advantage of beautiful landscapes and cool
climate is a natural resource rich cultural tradition. The ethnic differences has a long history.
Thus, the tourist’s attraction for residents and foreigners traveling to Thailand. Especially,
Chiang Mai is the center for senior tourism by pushing for the establishment of a health
center for the senior in retirement destinations.
That why this research plan separate the study in 3 projects, first project on
Interconnectivity of Tourism Supply Chains in the Upper North of Thailand for Supporting
Senior Tourists, second project on Database and Information System Development for
Tourism Management and Administration for Supporting Senior Tourists in the Upper North
of Thailand, and third project on Guideline for Development Participatory beyond Senior
Tourists and Community Tourism in the Upper North.

