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Notre étude porte sur les intérêts des touristes occidentaux pour la pratique de la
méditation, lors de leurs séjours en Thaïlande. Notre étude se situe dans le cadre sociologique et
elle a pour but d’analyser le cheminement qui peut amener les touristes occidentaux à pratiquer la
méditation. La méditation fait-elle partie des activités touristiques au même titre que le massage thaï
ou le tour à dos d’éléphant ou bien est-ce la méditation qui est la cause du voyage en Thaïlande ?
Nous avons utilisé, comme mode d’enquête, la méthode qualitative : l’observation
participative dans la section 5 du temple Mahathat à Bangkok et l’entretien individuel auprès de 20
touristes occidentaux. Nous avons également fait des entretiens avec deux professeurs de
méditation pour connaître leurs expériences en tant qu’enseignant de méditation pour les étrangers.
Nous avons constaté que les intérêts principaux des touristes occidentaux, qui font la
méditation, sont trouver la paix de l’esprit, la conscience ou l’équilibre dans la vie, commencer une
quête spirituelle, mieux gérer le stress et mieux gérer leurs problèmes de santé. D’autre part,
l’activité méditative pour les touristes occidentaux n’est pas le but principal de leur voyage en
Thaïlande, mais elle est une partie de leurs activités touristiques.
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การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีต่อการปฏิบัติสมาธิ
ในระหว่างการมาพานักในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ทฤษฎีทางด้านสังคมวิ ทยามาช่วยใน
การวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่นานักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมาฝึกสมาธิ เป็นไปได้หรือไม่ว่าการปฏิบัติ
สมาธินั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับการนวดแผนไทย การขี่หลังช้าง
หรือว่าการปฏิบัติสมาธินั้นเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่นาพานักท่องเที่ยวชาวตะวันตกให้เดินทางมายัง
ประเทศไทย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ อาทิ การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมที่คณะห้า วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล กับ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตก จานวนยี่สิบคน นอกจากนั้นผู้วิจั ยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนการปฏิบัติสมาธิ
เพื่อที่จะทราบถึงประสบการณ์ในฐานะผู้สอนการปฏิบัติสมาธิแก่ชาวต่างชาติ
การวิจัยครั้งนี้พบว่าจุดมุ่งหมายสาคัญของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีต่อการปฏิบัติ
สมาธินั้น คือ ความสงบทางจิตใจ , สติ หรือความสมดุลในชีวิต การแสวงหาทา งจิตวิญญาณ การ
บรรเทาความเครียดและ การทุเลาปัญหาทางด้านสุขภาพ อนึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติ
สมาธิของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกนั้นไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการเดินทางมาประเทศไทย
เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของพวกเขาเท่านั้น
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