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1 บทที ่1 บทน า: การด าเนนิการวจิยัและผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการวจิยั 

 

 1.1 หลักการและเหตุผล 

จากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2540 – 2544 รัฐบาลในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นถึง 
ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทช่วยพยุงและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากได้มีการบริหารและจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ จะ
สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศจากเดิมปีละแสนล้านบาท เป็นปีละล้านล้านบาทได้ ทั้ งนี้เพราะประเทศไทยมี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจ านวนมาก โดยบางแห่งมีความโดดเด่นทาง ธรรมชาติสูง และบางแห่งมี
เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาสร้างเป็น
จุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกได้ ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลจึงได้ออกพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546 ภายใต้
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 
ก าหนดให้องคก์ารบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เป็นองค์การมหาชนที่
มีบทบาทหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการก าหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกิดความ
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย อพท. มีพ้ืนที่ด าเนินการทั้งหมด 6 แหง 
ดังนี้ 1) พ้ืนที่พิเศษหมูเกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง 2) พ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 3) พ้ืนที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 4) พื้นที่พิเศษเลย 5) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 6) พ้ืนที่
พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง  

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อพท. มุ่งมั่นในการท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสาน ส่งเสริม และ
สนับสนุนทุกภาคีการพัฒนาให้ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ โดยรักษาสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว โดยจะขับเคลื่อน
นโยบายอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) นโยบายท่องเที่ยวคุณภาพแบบ Co - Creation “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” เพ่ือเสนอแนวทางความร่วมมือบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ระหว่าง อพท. กับ ประชาคม และภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ 2) นโยบายการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (low carbon tourism) 3) นโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) 
4) นโยบายการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2552-2556 มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากคะแนน 3.89 สู่คะแนนเต็ม 5.00 นอกจากนี้ ผลการ
ด าเนินงานของ อพท. ยังได้รับการ คัดเลือกให้เป็น best practices จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในมิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และมิติที่ 4 ระดับการพัฒนา 

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อพท. ได้ การขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที่พิเศษหลายแห่ง อาทิ โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เกาะช้างให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว  โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนหาดทรายขาว โครงการพัฒนาสินค้า
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร  โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ
ในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ในด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพท. ได้ก าหนดเปูาหมายที่ท้าทายความส าเร็จของรายได้
ชุมชนในพ้ืนที่พิเศษ โดยจะต้องเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 37 ผลจากการด าเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2557 
พบว่า ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิด รายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษ มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดย
เฉลี่ยถึงร้อยละ 101.60 ซึ่งในบางชุมชนมีภาพรวมของ รายได้สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งผลการ
ด าเนินงานด้านการประเมินความพึงพอใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่าผู้รับบริการในพ้ืนที่พิเศษเมือง
เก่าน่าน และพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง มีความพึงพอใจสูงเกินกว่าร้อยละ 90  

ส าหรับในด้านสังคม มีการสนับสนุนให้ชุมชนในพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อพท. จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง
แหล่งท่องเที่ยวโดย ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ตามเกณฑ์ฯ ซ่ึงมีชุมชน
ต้นแบบ 8 ชุมชน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพท. ได้ด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ให้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานการบริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสม โดยเปูาหมายคือ ชุมชนต้นแบบทั้ง 8 ชุมชน
สามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น และขยายผลเพ่ิมเติมไปสู่ชุมชนใหม่อีก 5 ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
อพท. ได้จัดท าเครือ่งมือการส ารวจระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชน (gross village happiness: GVH) ในพ้ืนที่
พิเศษที่ อพท. เข้าไปด าเนินการพัฒนา โดยแบบส ารวจวัดระดับ ความอยู่ดีมีสุข อพท. ได้ประยุกต์มาจาก
กรมการพัฒนาชุมชน แล้วน าไปทดลองวัดกับชุมชนน าร่อง 8 ชุมชน ซ่ึงผลการทดลองวัดระดับความอยู่ดีมีสุข
พบว่าชุมชนน าร่องมีระดับความอยู่ดีมีสุขเฉลี่ยถึงร้อยละ 83 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพท. ได้น า
เกณฑ์ทดลองฯ ของปี 2556 มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนมากยิง่ขึน้ โดยน ามาใช้ประเมินกับชุมชนที่ อพท. เข้าไปประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน ซึ่งมีชุมชนเปูาหมายที่เข้าร่วมการวัดระดับความอยู่ดีมีสุขจ านวนทั้งสิ้น 33 
ชุมชน ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 748 คน  

และส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม อพท. ได้ยกระดับพ้ืนที่พิเศษหมู่
เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงเป็น low carbon destination สู่ระดับสากล ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
โรงแรมในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือด าเนินมาตรการลดภาวะโลกร้อน ซึ่ง อพท. และผู้ประกอบการในพ้ืนที่เกาะหมาก
รว่มกันลงนามปฏิญญาเกาะหมาก พร้อมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย
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การพัฒนาที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น GIZ มูลนิธิใบไม้เขียว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 
เป็นต้น  อพท. ได้ด าเนินการให้ความรู้และส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการใน
พ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง เกี่ยวกับมาตรการลดภาวะโลกร้อน 4 มาตรการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีชุมชน
และสถานประกอบการในพ้ืนที่พิเศษ ร่วมด าเนินกิจกรรมกับ อพท. ทั้งสิ้น 51 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 49 
แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 96.08 จากจ านวนผู้เขา้ร่วมทั้งหมด ส่งผลให้ชุมชนและสถานประกอบการสามารถลด
การปลดปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 43,117.64 kg. CO2e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่พิเศษจ านวน 
2,000 ต้น  

นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างความร่วมมือกับภาคีระดับสากล เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และ
เทคโนโลยีในระดับนานาชาติ มาปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่พิเศษ ควบคู่ไปกับการใช้
เวทีระดับนานาชาติในการเผยแพร่ การท างานและองค์ความรู้ของ อพท. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของไทยในระดับสากลโดย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 อพท.ได้ขยายความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ อาทิ global sustainable tourism council (GSTC), the international 
ecotourism society (TIES) และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ  
(UNWTO) รวมถึงขยายความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายนานาชาติเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการท างาน 
การจัดท าผลงานทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน ส าคัญๆ เช่น GIZ, Earth Check, ILO, PATA และ Mekong 
Tourism เป็นต้น รวมทั้งท าการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมด้วยการพัฒนา
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ผ่านการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่
ทันสมัยมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง  

จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาข้างต้นนั้น องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้มองเห็น
ความส าคัญของการน าประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวมาท าการสังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้
ใหม่ ที่จะสามารถพัฒนาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ในการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้
ได้ร่วมเรียนรู้และสามารถน าองค์ความรู้ที่มีไปพัฒนาการด าเนินงานต่อยอดการด าเนินงานที่ผ่านมาให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการด าเนินงานของ อพท. ให้สามารถบรรลุเปูาประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงการยกระดับการด าเนินงานและสร้าง
ภาพลักษณ์ของ อพท. ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส าคัญของ
ประเทศ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงการปฏิบัติ ผลของการสังเคราะห์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเป็นศูนย์กลาง
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์กร ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งจะน าไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปได้ 
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 1.2 วัตถุประสงค ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การด าเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 

1) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ของ อพท. รวมถึงการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 

2) เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของ อพท. ในกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การด าเนินงานในพ้ืนที่
พิเศษ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และพัฒนาเป็นผลงานทาง
วิชาการ 

3) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ท้ังในกลุ่มหน่วยงานก าหนดนโยบาย หน่วยงานปฏิบัติ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 

 1.3 ขอบเขตการด าเนินการ 

การด าเนินงานวิจัยเพื่อจัดท าชุดองค์ความรู้การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก (GSTC Criteria) ประกอบด้วย การด าเนินการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของ อพท. แล้วน ามา
สังเคราะห์ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council’s 
Sustainability Criteria: GSTC Criteria) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การ
ด าเนินงานของ อพท. ที่มีการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์ GSTC ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อพท. รวมทั้งจัดท าชุดองค์
ความรู้การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก พร้อมจัดพิมพ์เป็นชุดองค์ความรู้
ฉบับย่อ ตลอดจนจัดท าบทความทางวิชาการพร้อมบทคัดย่อ เพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป การด าเนินงานข้างต้นคลอบคลุมการด าเนินงานของอพท. 
ส่วนกลาง และการด าเนินงานในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 6 พื้นที่พิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่พิเศษหมู่
เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง พ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-
ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร พ้ืนที่พิเศษเลย พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจาก อพท.ส่วนกลาง และพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 6 พ้ืนที่พิเศษ 
และเสริมด้วยข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตการณ์และส ารวจข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่คัดเลือกจ านวน 3 พ้ืนที่พิเศษ ประกอบด้วย พ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง พ้ืนที่
พิเศษเลย และพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 
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 1.4 วิธีการศึกษา 

ในการด าเนินการจัดท าชุดองค์ความรู้การด าเนินงานของ อพท. นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว้ดังนี้ (รูปที่ 1.4.1) 

(1) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการท ากิจกรรมของ อพท. ส่วนกลาง และส านักงานพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งหมดจ านวน 6 พ้ืนที่พิเศษ ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่พิเศษหมูเกาะช้างและพ้ืนที่
เชื่อมโยง 2) พ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 3) พ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร 4) พ้ืนที่พิเศษเลย 5) พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 6) พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 

(2) สังเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของ อพท. ส่วนกลาง และส านักงานพ้ืนที่พิเศษเ พ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 6 พ้ืนที่พิเศษ ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ซึ่งประกอบด้วย 4 
หมวด 42 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ด าเนินงานและประสบความส าเร็จตามกรอบ GSTC เป็นส าคัญ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งชุดองค์ความรู้เบื้องต้น ซึ่งรายละเอียดผลการสังเคราะห์ภาพรวมการด าเนินงานของ อพท. 
ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่น าไปใช้ในการจัดสัมมนาและนิทรรศการจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ
ที่ 1.5 

(3) ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากชุดองค์ความรู้เบื้องต้นที่ได้จากการ
สังเคราะห์มา โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์ GSTC มาบรรยายและร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือเจ้าหน้าที่ของ อพท. จ านวน 15 ท่าน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13–14 
มิถุนายน 2559 ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพ่ือน าข้อมูลองค์ความรู้มาสังเคราะห์
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของ อพท. เพ่ือให้ได้เป็นชุดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังแสดงในหัวข้อ 1.6  

(4) ด าเนินการจัดท าชุดองค์ความรู้เพ่ือการเผยแพร่ โดยชุดองค์ความรู้นี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดสัมมนาและนิทรรศการในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์ GSTC ได้ จ าแนก
ดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดองค์ความรู้การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฉบับเต็ม 
จ านวน 1 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 2-3 ของรายงานฉบับนี้ 

ข. ชุดความรู้การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฉบับย่อ ขนาด 
A5 จ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน้า พิมพ์ 4 สี จ านวน 200 ชุด  

ค.  บทความทางวิชาการพร้อมบทคัดย่อจากการรวบรวม สังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. 
ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 1 บทความ 
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รูปที่ 1.4.1 กรอบแนวคิดการศึกษาเพ่ือด าเนินจัดท าชุดองค์ความรู้การด าเนินงานของ อพท.  

ภายใต้เกณฑ์ GSTC 

 

 1.5 ภาพรวมผลการสังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลกที่น าไปใชใ้นการจัดสัมมนาและนิทรรศการ 

โครงการวิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก อพท. ส่วนกลางและส านักงานพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 
พ้ืนที่โดยผ่านการประสานงานกับอพท.ส่วนกลาง แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และจ าแนกการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่ 41 ตัวชี้วัด และอีก 1 ตัวชี้วัดที่อพท.น ามาใช้ รวมทั้งสิ้น 
42 ตัวชี้วัด และท าการเรียบเรียงเป็นภาพรวมการด าเนินงานของอพท.ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก และส่งผลการดังกล่าวให้อพท.ส่วนกลางได้ใช้เพื่อจัดงาน “การสัมมนาและนิทรรศการความรู้
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2559 ณ ห้อง The Chamber 1 ชั้น B โรงแรม S 31 Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาที่ได้มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

อพท.ส่วนกลาง และอพท. 
6 พืน้ที่พิเศษ 

ประชากรที่เป็น Stakeholders ในพ้ืนที่ 

อพท. จ านวน 3 พืน้ที่พิเศษ 

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการทอ่งเที่ยว
อย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อมภายใต้เกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืนโลก (GSTC) 

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
การด าเนินงานของ อพท.ภายใต้

กรอบ GSTC (4 หมวด 43 ตัวชี้วัด) 

การจัดท าชุดองค์
ความรู้ 

กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

บทความทางวิชาการ 1  ชิ้น 

เจ้าหน้าที่ อพท. 

การสังเกตการณ์การสังเกตการณ์และ
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
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หมวด A: การบริหารจัดการด้านความย่ังยืนที่มีประสิทธิภาพ 

 
A1 Sustainable destination strategy: The destination has established and is 
implementing a multi-year destination strategy that is publicly available, is suited to its 
scale; that considers environmental, economic, social, cultural, quality, health, and 
safety, and aesthetic issues; and was developed with public participation.  
 

IN-A1.a. Multi-year destination strategy that includes a focus on sustainability and 
sustainable tourism and includes environmental, economic, social, cultural, quality, health, 
and safety issues. แผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงประเด็น 
ในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัย  
 

วิสัยทัศน์ของ อพท. คือ “ประสานทุกภาคีเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” และมี 4 
ยุทธศาสตร์หลักคือ  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
- ยุทธศาสตร์ที ่4 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 

ทั้งนี้เพ่ือบรรลุเปูาหมาย 3 ประการประกอบด้วย  
1) ประสานกับหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนและประชาชนทั้งด้านการใช้อ านาจ

หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
2) ส่งเสริมพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยการระดม 

บุคคลากรงบประมาณเครื่องมือ เครื่องใช้และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้
บรรลุผลของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

3) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐภาคเีครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบ Co-Creation "โครครีเอชั่น"  

 
ทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ข้างต้นน าไปสู่การมีแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนการท างานของ

ทั้ง อพท.ส่วนกลาง และ อพท.ในพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที ่ที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ครอบคลุม
ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ อพท. มีการท าแผนแม่บทของ อพท. ที่มี
วิสัยทัศน์เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและชุมชน อาทิ เช่น แผนแม่บทพ้ืนที่พิเศษเลยเกิดจาก
การศึกษาวิเคราะห์ถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในลักษณะองค์รวม (Holistic approach) การเพ่ิมศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรม และสังคมสร้างสรรค์ เป็นต้น หรือกรณีแผน
แม่บทหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงเป็นแผนแม่บทที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของการท่องเที่ยวหมู่เกาะช้างและ
พ้ืนที่เชื่อมโยง ครอบคลุมประเด็นทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสุขภาพ  

ส าหรับในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม อพท. มีแผนแม่บทที่นโยบายท่องเที่ยวคุณภาพแบบ Co 

Creation “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” เพ่ือเสนอแนวทาง
ความร่วมมือบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมระหว่าง อพท. กับ ประชาคม และภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการ 
พ้ืนที่พิเศษ หรือการมียุทธศาสตร์ เช่น 1) ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเป็นเมืองนวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและการเป็นเมืองที่น่าอยู่ และ 4) ยุทธศาสตร์ด้านความสะดวก
รวดเร็ว ความปลอดภัยในทรัพย์สิน  

ส่วนในประเด็นด้านวัฒนธรรม อพท. มีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางส่งเสริมความยั่งยืนการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม เช่น แผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เมืองเก่า
น่าน ระยะ 5 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต” มีเปูาหมายเพ่ือฟ้ืนฟูอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร เพ่ือ
เพ่ือเป็นการบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษฯเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์คุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งมรดกโลก และยุทธศาสตร์
ที ่2 พัฒนาและอนุรักษ์เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  

ท้ายที่สุด ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อพท. มีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทที่ท าไปสู่กิจกรรม 
โครงการที่ตระหนักถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ท่องเที่ยว อาทิ เช่น นโยบาย Low Carbon 
Destination ที่เป็นนโยบายหลักของ อพท. ในพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การมีแผนการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์เช่น ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การลดโลก
ร้อนอย่างยั่งยืน การบรรเทาและการปรับตัวเป็นสองสิ่งที่จะต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กัน เช่น การอนุรักษ์
แหล่งน้ าเพ่ือรับมือกับสภาวะแห้งแล้งที่ก าลังเกิดขึ้น หรือการที่ อพท. มียุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ด้วย 6 ยุทธศาสตร์ส าคัญ 1) การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 2) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล 4) การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชนในทุกระดับ 5) การ
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เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ 6) การ
พัฒนาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

 
นอกจากนี้ อพท. ยังมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่พิเศษหรือพ้ืนที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษ

ต่างๆ เช่น  

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Low Carbon Destination 
ในพ้ืนที่เมืองด่านซ้าย  

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ภูปุาเปาะ  

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน การบรรเทาและการปรับตัวเป็นสองสิ่งที่
จะต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กัน เช่น การอนุรักษ์แหล่งน้ าเพ่ือรับมือกับสภาวะแห้งแล้งที่ก าลัง
เกิดข้ึน  

 จัดท าแผนแม่บทบูรณาการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแหล่ง
มรดกโลก  

 แผนแม่บทของ อพท. ที่มีวิสัยทัศน์เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วย 
การรักษาสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้ง
ภาครัฐและชุมชน  

 แผนแม่บทที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของการท่องเที่ยวหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง ครอบคลุม
ประเด็นทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สุขภาพ  

 แผนพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
โบราณอู่ทองและอพท.  

 แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริเวณที่จัดท าโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2550  

 
IN-A1.b. Multi-year destination plan or strategy that is up-to-date and publicly 

available มีแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ที่มีความทันสมัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน (บุคคลอ่ืนเข้าถึงข้อมูล
ได้)  
 

อพท. มียุทธศาสตร์หรือแผนที่มีความทันสมัย แต่การเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ต่อ
สาธารณชนยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม การที่ อพท. ได้มีแผนยุทธศาสตร์และแม่บทจากทั้งส่วนกลาง 
และส่วนพื้นที่พิเศษเป็นทั้งเอกสารหนังสือและเอกสารอิเลคทรอนิคส์เป็นราย 1 ปี ราย 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น 
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ย่อมแสดงให้เห็นว่า อพท. ได้มีแผนยุทธศาสตร์ที่มีความทันสมัยและมีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ต่อ
สาธารณชนระดับหนึ่ง  
 

IN-A1.c. Multi-year destination plan or strategy that was developed with public 
participation มีแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

อพท. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตั้งแต่ในระดับพ้ืนที่พิเศษจนถึงพ้ืนที่ส่วนกลาง กล่าวคือ ในระดับพ้ืนที่พิเศษ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตนเอง อาทิ เช่น 1) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูปุาเปาะ 3) มีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือวางแผนระหว่าง
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
พิจารณาจากตัวกิจกรรมในแต่ละปี 3) ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนต้นแบบทั้ง 13 ชุมชน มาร่วม
กันพิจารณา/ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น  

 ส าหรับในระดับส่วนกลางมีการวางแผนการท างานที่มาจากการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น 
นโยบาย “DASTA multi-stakeholder participation model” ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อันเกิดขึ้นจากการร่วมวางแผนในทุกขั้นตอนของผู้ที่จะได้รับประโยชน์ทุกฝุาย 
เช่น ชุมชน ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ อพท. ยังมีกระบวนการพัฒนาแผนการ
ท างานกับภาคีเครือข่ายกับ อพท. ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่อย่างครบถ้วนตาม
พระราช กฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ. 2546 มากน้อยเพียงใด  
 

IN-A1.d. Political commitment to implement the multi-year destination plan and 
evidence of implementation มีความชัดเจนเชิงนโยบายที่จะทาให้แผนยุทธศาสตร์เป็นผลและมีการนาไป
ปฏิบัติจริง  
 

อพท. มีความชัดเจนเชิงนโยบายที่จะท าให้แผนยุทธศาสตร์เป็นผลและมีการน าไปปฏิบัติจริงได้ โดย
บางกิจกรรมหรือโครงการระบุอย่างชัดเจนว่า ได้ท าตามแผนยุทธศาสตร์ของ อพท. หรือยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่  
พิเศษ ดังเช่น  

1) กิจกรรมย้อนอดีตตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อพท. 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษและชุมชน และ
ยุทธศาสตร์ที ่4 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในพ้ืนที่พิเศษ  

2) โครงการเทศกาลศิลปะ น่าน ครั้งที่  2 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่าน่าน” ถูกจัดท าขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ อพท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ อพท. คือ การส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน  
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3) โครงการ “เรียนรู้ สืบสาน และประชาสัมพันธ์ลูกปัดอู่ทอง” ถูกจัดท าขึ้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของ อพท. คือ ยุทธศาสตร์ที่3 การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 
A2 Destination management organization: The destination has an effective 
organization, department, group, or committee responsible for a coordinated approach 
to sustainable tourism, with involvement by the private sector and public sector. This 
group is suited to the size and scale of the destination, and has defined 
responsibilities, oversight, and implementation capability for the management of 
environmental, economic, social, and cultural issues. This group’s activities are 
appropriately funded.  
 

IN-A2.a. An organization has responsibility for a coordinated approach to the 
management of sustainable tourism มีองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงภาคีเพ่ือสร้างการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 

อพท. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เป็นภาคีต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ไปจนถึงภาคีระดับชาติและระดับนานาชาติ กล่าวคือ ในระดับชุมชน อพท. มีการท างานร่วมกับชมรม
การท่องเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน เช่น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ย่อยของพ้ืนที่พิเศษ เครือข่าย
คณะท างานในพ้ืนที่พิเศษ หรือ อพท. ท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ส่วนในระดับชาติ อพท. ท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา อาทิ 
เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาวัฒนธรรมจังหวัดในพ้ืนที่พิเศษ ในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ งยื น  และสถาบัน อุดมศึ กษา  เช่น  มหาวิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่  มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการท างาน
ร่วมกับภาคใีนระดับนานาชาติ อพท. ยังท างานร่วมกับเครือข่ายส าคัญๆ เช่น GIZ, Earth Check, ILO, PATA 
และ Mekong Tourism ในเรื่องการส่งเสริมและจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 

IN-A2.b. The private sector and public sector are involved in the organization and 
coordination of tourism. ภาคเอกชนและภาครัฐมีส่วนร่วมในองค์กรและความร่วมมือกันในด้านการ
ท่องเที่ยว  
 

ในการบริการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. มีการท างานร่วมกับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
ภายใต้นโยบาย Co-Creation ที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมได้รับ
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ผลประโยชน์ ดังตัวอย่างเช่น พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน มีการบูรณาการท างานร่วมกับองค์กรภาคี 17 องค์กร 
เช่น ส านักงานจังหวัดน่าน ส านักงานวัฒนธรรมน่าน ภาคีพัฒนาเมืองน่าน ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน องค์กร
ปกครองส่วนท่องถิ่น และเครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่พิเศษ หรือการท างานระหว่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
อพท. กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน ซึ่ง
เป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จ ากัด, นกแอร์, แอร์เอเชีย เป็นต้น 
ตลอดจนการท างานร่วมกับหน่วยงานการศึกษา เช่น คณะคณะวนเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุหางนาค พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง หรือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ร่วมกับหน่วยงานเอกชน เช่น ปตท. และซีพี เป็นต้น  
 

IN-A2.c. The tourism organization is suited to the size and scale of the destination มี
องค์กรเพื่อการท่องเที่ยวที่มีขนาดและระดับที่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว  
 

อพท. ได้จัดตั้งส านักงานพ้ืนที่พิเศษขึ้นในจังหวัดต่างๆ (พ้ืนที่พิเศษ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7) รวมถึง
ส านักส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) เพ่ือให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม และในส่วนพื้นที่พิเศษยังมีการแบ่งเขตพ้ืนที่ย่อยเพ่ือการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากข้ึน  
 

IN-A2.d. Individuals within the tourism organization have assigned responsibilities for 
sustainable tourism พนักงานในองค์กรการท่องเที่ยวได้รับหมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  
 

ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดการพนักงานให้มีหน้าที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. มี
การด าเนินงานใน 2 ส่วนคือ ในส่วนแรก การมีโครงสร้างองค์กรที่แบ่งฝุายส าหรับรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เช่น อพท.เมืองเก่าน่าน มีโครงสร้างองค์กรที่มีฝุายงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ
หรือเจ้าหน้าที ่อพท. มีหน้าที่เป็นผู้ประเมินสถานประกอบการและครัวเรือน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้เกาะล้าน
ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในส่วนที่สอง อพท. มีนโยบายหรือ
กิจกรรมที่สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น ในยุทธศาสตร์ที่ 6 แผน
แม่บทการท างานของ อพท. มีการให้บริการด้านองค์ความรู้และการเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาบุคลากร อพท. ให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น าของ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพ่ือให้ผู้น าชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ให้แก่สมาชิกชมรมได้  
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IN-A2.e. The tourism organization is appropriately funded องค์กรเพ่ือการท่องเที่ยวได้รับ
การสนับสนุนทางงบประมาณอย่างเหมาะสม  
 
 ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากรัฐบาล
ในฐานะที่เป็นองคก์ารมหาชน ในขณะเดียวกัน อพท. เอง ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณต่อหน่วยงาน
ภาคี อาทิ เช่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนแม่บท อพท. มีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์การท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลกอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนกลไกของสถาบันการเงิน และกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  
 
A3 Monitoring: The destination has a system to monitor, publicly report, and respond 
to environmental, economic, social, cultural, tourism, and human rights issues. The 
monitoring system is reviewed and evaluated periodically.  
 

IN-A3.a. Active monitoring and public reporting of environmental, economic, social, 
cultural, tourism and human rights issues มีการตรวจสอบและรายงานต่อสาธารณชนในประเด็นใน
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสิทธิมนุษยชน  
 

อพท. มีการด าเนินงานตรวจสอบและรายงานต่อสาธารณชนในประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเมินผลการส่งเสริมการการ
พัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินศักยภาพชุมชนต้นแบบของ อพท. ตาม
เกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือมีรายงานการส ารวจความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่
พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบและรายงานผลในประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และการลงพ้ืนที่
ประเมินและตรวจสอบพัฒนาการของชมรมฯ โดยทีมคณะกรรมการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในด้านต่างๆ 
เช่น สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น  
 

IN-A3.b. Monitoring system is reviewed and evaluated periodically มีระบบการ
ตรวจสอบที่ได้รับการพิจารณาและประเมินผลเป็นระยะๆ  
 

การด าเนินการของ อพท. มีการระบบการตรวจสอบที่ได้รับการพิจารณาและประเมินผลเป็นระยะๆ 
ดังเช่น การด าเนินการจัดตั้งคณะท างานในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ คือ คณะ
ประสานงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการการบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ อพท. ประจ าปี 2559 มีการติดตามรวบรวมแผนงานและผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
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สถานประกอบการที่พักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ตลอดจนการมีการบริหารและติดตาม
งบประมาณอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  

 อย่างไรก็ตาม ในเกณฑ์นี้ ควรจะหมายถึงการย้ าว่าระบบการตรวจสอบการท างานในหมวด A3.a. 
เป็นการตรวจสอบที่มีการประเมินผลเป็นระยะๆ ซึ่งในกิจกรรมโครงการของ อพท. อาจยังมีไม่การด าเนินงาน
ตาม เกณฑ ์A3.b. อย่างชัดเจน  
 

IN-A3.c. Tourism impact mitigation procedures funded and active มีกระบวนการเยียวยา
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและมีความรวดเร็ว  
 

อพท. ได้มีกระบวนการเยียวยาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและมี
ความรวดเร็วดังเช่น การจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนกลไก
ของสถาบันการเงิน และกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกองทุนสิ่งแวดล้อม 
กองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน หรือการมีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  
 
A4 Tourism seasonality management: The destination dedicates resources to mitigate 
seasonal variability of tourism where appropriate, working to balance the needs of the 
local economy, community, cultures and environment, to identify year-round tourism 
opportunities.  
 

IN-A4.a. Specific strategy for marketing off-season events and attracting year round 
visitors มีกลยุทธ์ มาตรการที่จะท าการตลาดนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดปี  
 

อพท. และพ้ืนที่พิเศษมีกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลการ
ท่องเที่ยวหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี เช่น การสร้างกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละชุมชนเพ่ือพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ ากัน มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านการออกงานแสดงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ร่วมกับเทศบาล เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกฤดูกาลการท่องเที่ยว รวมถึงการศึกษาแนวโน้มด้านการตลาดนอก
ช่วงฤดูท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวทางเรือในแม่น้ าโขงเพ่ือให้ทราบจ านวนและกลุ่มนักท่องเที่ยว ตลอดทั้ง
สภาพกิจกรรมรูปแบบ และโครงข่ายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวางแผนวิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
เที่ยวในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
 
A5 Climate change adaptation: The destination has a system to identify risks and 
opportunities associated with climate change. This system encourages climate change 
adaptation strategies for development, siting, design, and management of facilities. 
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The system contributes to the sustainability and resilience of the destination and to 
public education on climate for both residents and tourists.  
 

IN-A5.a. Current system for climate change adaptation and risk assessmentn มี
ระบบงานปัจจุบันที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและมีการจัดการความเสี่ยง  
 

อพท. ไม่มีระบบที่จัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและมีการจัดการความเสี่ยงที่เป็น
ปัจจุบันโดยตรง หากแต่ อพท. มีแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 ในยุทธศาสตร์การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ หรือ
นโยบายที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้มีการใช้พลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานหลัก เพ่ือปูองกันสภาวะโลก
ร้อน  
 

IN-A5.b. Laws or policies to mitigate climate change and encourage technologies to 
mitigate climate change มีกฎหมายหรือนโยบายที่บรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและ
สนับสนุนเทคโนโลยีที่บรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  
 

อพท. ได้มีนโยบายที่บรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสนับสนุนเทคโนโลยีที่บรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อาทิ เช่น แนวคิดปกปูองสภาพภูมิอากาศเข้ากับการจัดท าแผนและการจัดการ
การท่องเที่ยวโดย อพท. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดท าแผนรองรับภัย
ธรรมชาติหรือความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้น  
 

IN-A5.c. Program to educate and raise awareness among the public, tourism 
enterprises, and visitors about climate change มีโครงการที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว  
 

อพท. มีโครงการที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศให้กับ
ประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น กิจกรรมต้องการปลูกฝังจิตส านึกให้แก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนเมืองน่านให้รับรู้และตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรม การท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) และสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของ อพท. มีการรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนน าแนวทางไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
แบบคาร์บอนต่ าแก่นักท่องเที่ยวต่อไป หรือการมีโครงการที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยตรง เป็นต้น  
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A6 Inventory of tourism assets and attractions: The destination has an up-to-date, 
publicly available inventory and assessment of its tourism assets and attractions, 
including natural and cultural sites.  
 

IN-A6.a. Current inventory and classification of tourism assets and attractions 
including natural and cultural sites จัดท ารายการแหล่งท่องเที่ยว(สะสม)และความน่าสนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยว และจัดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพย์สินทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมให้เป็นปัจจุบัน  
 

อพท. ได้สร้างสรรค์และจัดท ารายการกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเปูาหมายและให้สอดคล้องกับทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ โดย 
อพท. ได้ด าเนินการจัดท ารายการสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละชุมชนท่องเที่ยว เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนแก่นักท่องเที่ยวและเพ่ือออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น  เช่น 
กิจกรรมการเดินปุาศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมท าอาหารพ้ืนบ้าน กิจกรรมหาปลา กิจกรรมทอผ้า เป็นต้น  

อพท. ยังได้จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองรูปแบบ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และผจญภัย และการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) โดยแต่ละเส้นทางการท่องเที่ยวจะ
มีทรัพยากรท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว “จิตวิญญาณเมือง
ด่านซ้าย (Spirit of Dansai)” และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “จากดินถึงดวงดาว (อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร)” เป็นต้น  

 ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว อพท. ได้ด าเนินการในหลายๆ รูปแบบ โดยมีการ
จัดท าแผนที่ชนิดต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวซึ่ง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ าโขง แผนที่การเดินทางด้วยจักรยานในแต่ละพ้ืนที่พิเศษ และแผนที่แสดง
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่  และยังได้มีการจัดท าชุดองค์ความรู้ คู่มือ หรือแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น คู่มือนักท่องเที่ยวลดโลกร้อน ชุดองค์ความรู้
เกี่ยวกับวัดต่างๆ ในพ้ืนที่เมืองเก่าน่าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการ
ท่องเที่ยวไว้ภายในแอปพลิเคชัน โดยมีการจัดท าแอปพลิเคชัน ชื่อ “Smart Pattaya Application” ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  
 
A7 Planning Regulations: The destination has planning guidelines, regulations and/or 
policies that require environmental, economic, and social impact assessment and 
integrate sustainable land use, design, construction, and demolition. The guidelines, 
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regulations and/or policies are designed to protect natural and cultural resources, were 
created with local inputs from the public and a thorough review process, are publicly 
communicated, and are enforced.  
 

IN-A7.a. Planning or zoning guidelines, regulations and/or policies that protect 
natural and cultural resources มีการก าหนดแผน แนวทางการจัดโซนนิ่ง ข้อบังคับและนโยบายเพ่ือ
ปกปูองทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 

อพท. ได้จัดโซนนิ่งเพ่ือปกปูองทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในส่วนของพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร โดย อพท.ได้มีการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา และเป็นการอนุรักษ์สภาพ
ทางกายภาพของโบราณสถานและฟ้ืนฟูสภาพโบราณสถานตามหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ มี
การก าหนดเขตการจัดการพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์-เมืองมรดกโลก มีการจัดการพ้ืนที่เขตการจัดการ
พ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์-เมืองมรดกโลก มีการจัดท าแผนการพัฒนาพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ มีการ
จัดโซนการให้บริการที่ไม่รบกวนศาสนสถานของชุมชน ในส่วนของพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้ายนั้น อพท. ได้มีการ
จัดท าแผนผังและโซนนิ่งโดยละเอียดของพิพิธภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่น และ ในส่วนของพ้ืนที่เมืองเก่าน่าน อพท. 
ยังมีโครงการผลักดันให้ออกเทศบัญญัติควบคุมอาคารเทศบาลเมืองน่าน และ โครงการให้ความคุ้มครองแก่ 
โบราณสถาน เพ่ือปกปูองทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเก่าน่านต่อไป  

 ในส่วนของการจัดโซนนิ่งเพ่ือปกปูองทรัพยากรทางธรรมชาติ อพท. ได้มีการแบ่งพ้ืนที่ให้เหมาะสม
เป็นสัดส่วนส าหรับพ้ืนที่ธรรมชาติที่ควรสงวนไว้ในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
มีการจัดท าเส้นทางจักรยานซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายธรรมชาติ ในหลายๆพ้ืนที่ เช่น 
จัดท าโซนและเส้นทางการปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามแคมเปญ “แอ่วน่านม่วนใจ๋” และอพท.ยังได้ท าการจัด
กลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์บริการจัดการขยะมูลฝอยและจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่การจัดการ
ขยะมูลฝอยเพื่อพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้ อพท.ได้มีการจัดท าเกณฑ์
มาตรฐานสถานประกอบการและครัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เกาะล้าน เพ่ือพัฒนาเกาะล้านให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป  
 

IN-A7.b. Guidelines, regulations, and/or policies that address sustainable land use, 
design, construction, and demolition มีแนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่กล่าวถึงการใช้ที่ดินอย่าง
ยั่งยืน การออกแบบ การสร้าง และการรื้อถอน  
 

อพท. ได้มกีารก าหนดแนวทาง ข้อบังคับหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สร้าง รื้อถอน หรือ
การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน เช่น มีการก าหนดให้รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารและสิ่งก่อสร้างในเขตพ้ืนที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารตามระเบียบกรม
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ศิลปากร ว่าด้วยการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พ.ศ. 2552 และมีการก าหนดระยะห่างของอาคารที่จะก่อสร้างให้ห่างจาก
โบราณสถาน 20 เมตร หรือตามความเหมาะสม และยังก าหนดให้มีแนวเขตกันชนโดยรอบโบราณสถาน หรือ 
ในส่วนของพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองนั้น อพท. ได้ท าแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาชุมชนและ
จัดท ามาตรฐานตามการก่อสร้างโดยค านึกถึงหลักปฏิบัติ เกณฑ์ มาตรฐานหรือรายละเอียดข้อก าหนดตาม 
ระเบียบของทางราชการ  

 อพท. ยังได้ท าการส ารวจและศึกษาก่อนจะมีการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือรื้อถอน เช่น มีการศึกษาการ
ออกแบบและก่อสร้างเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีเ่กาะช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือมีการส ารวจพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์เพ่ือ
ออกแบบและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในพ้ืนที่พิเศษเลย เป็นต้น  
 

IN-A7.c. Planning guidelines, regulations, and/or policies were created with local 
inputs from the public and a thorough review process มีการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนใน
การวางแนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายต่างๆ และมีกระบวนการพิจารณา  
 

อพท. ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคนในชุมชน เพ่ือร่วมวางแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ เช่น มีการประชุมจัดท าแผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิตน้ าอ้อยโบราณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับ
ฟังข้อคิดเห็นเรื่องแนวทางการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
และร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการกิจกรรมโครงการ มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและจัดท าแผนการฝึกอบรม
ให้ความรู้เรื่องการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ (HOME STAY) แก่สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและจัดเวที
ระดมความคิดเพ่ือทบทวนความพร้อมในการให้บริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทบ้านบ่อสวก มีการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับแคมเปญ “แอ่วน่านม่วนใจ๋” โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและจัดประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus group) กับกลุ่มผู้ประกอบการ มีการเปิดเวทีระดมสมองให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการชุมชนที่อยู่ริมน้ าเจ้าพระยา เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ และความสมบูรณ์
ของวัฒนธรรมวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน  

 อพท. ได้รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนที่มีต่อนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆ เช่น มีการ
ด าเนินการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดท าระบบสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นกับประชาชนในพ้ืนที่เกาะล้านเพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นทีป่ระชาชนมีต่อโครงการการรับรองการพัฒนาพ้ืนที่เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีการเชิญตัวแทนจากชุมชนมาร่วมกันพิจารณา “(ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ ชมรมเครือข่าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก้ไขครั้งที่ 1” ในการประชุมเพ่ือสร้างเสริมชมรมเครือข่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวัตถุประสงค์ของการท างานกับตัวแทน
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ชุมชนหรือเจ้าของกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเห็นชอบร่วมกันของเปูาหมายและทิศทางของการท างาน
ตามโครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น  
 

IN-A7.d. Planning guidelines, regulations, and/or policies are publicly communicated 
and are enforced มีแนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับ หรือ/และนโยบายที่มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและมี
การบังคับใช้  
 

อพท. ได้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับหรือนโยบายต่างๆ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ประชาชนได้รับรู้ถึงแนวทางอันน าไปสู่การน าแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติจริง เช่น มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
“เฮียนฮู้ ฮ่วมใจ๋” เพ่ือพัฒนาต าบลบ่อสวก เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองน่านกับ
ภาคีเครือข่าย มีการจัดประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากทางภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น และผู้น ากลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพ้ืนที่
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพ่ือแนะน าและประชาสัมพันธ์โครงการรับรองการพัฒนาพ้ืนที่เกาะล้านเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาจากโครงการด าเนิน
กิจกรรมเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยว
ของจังหวัดเลยให้กับเจ้าหน้าที่จาก อพท. และภาคีที่เกี่ยวข้อง และมีการน าเสนอระบบสนับสนุนการคิด
ค านวณค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ทางสมาชิกของสมาคมฯ 
บริษัทน าเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว สามารถทดลองกรอกข้อมูลแผนการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวบน
เส้นทางเพ่ือค านวณปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางไปท่องเที่ยวเส้นทางอ่ืนๆ ได้ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ าของ อพท. 
เป็นต้น  
 
A8 Access for all: Where appropriate, sites and facilities, including those of natural and 
cultural importance, are accessible to all, including persons with disabilities and others 
who have specific access requirements. Where such sites and facilities are not 
immediately accessible, access is afforded through the design and implementation of 
solutions that take into account both the integrity of the site and such reasonable 
accommodations for persons with access requirements as can be achieved.  
 

IN-A8.a. Policies supporting access to tourist sites and facilities, including those of 
natural and cultural importance, for individuals with disabilities and others who have 
specific access requirements, where appropriate นโยบายที่สนับสนุนผู้พิการและบุคคลที่ต้องได้รับ
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ความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 

อพท. มีนโยบายที่สนับสนุนผู้พิการและบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้สามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น จากโครงการออกแบบรายละเอียด
และประมาณการค่าก่อสร้างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าเมืองโบราณอู่ทอง มีการใช้หลักการออกแบบที่
เรียกว่า “Universal Design” คือ มีการใช้หลักการการออกแบบที่ขจัดสิ่งกีดขวางระหว่างทางเพ่ือให้ผู้พิการ
สามารถด าเนินชีวิตและร่วมกิจกรรมได้ รวมถึงการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น คือ สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ใช้งาน
ที่ถนัดขวาและถนัดซ้าย  
 

IN-A8.b. Accessibility solutions are designed to take into account the integrity of the 
site while making reasonable accommodation for people with disabilities การสร้างสิ่งอ านวย 
ความสะดวกให้กับผู้พิการโดยต้องค านึงถึงความกลมกลืนกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น  
 

อพท. มีแผนที่จะสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่มีความกลมกลืนกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
มีแผนการที่จะสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ เช่น ทางลาด ในโครงการออกแบบและปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตท้องถิ่น โดยการออกแบบและการก่อสร้างจะค านึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
ลักษณะภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ด้วย  
 
A9 Property acquisitions: Laws and regulations regarding property acquisitions exist, are 
enforced, comply with communal and indigenous rights, ensure public consultation, 
and do not authorize resettlement without prior informed consent and/or reasonable 
compensation.  
 

IN-A9.a. Policy or legislation, including enforcement provisions, exist การมีนโยบายหรือ
กฎหมาย รวมถึงบทบัญญัติต่างๆ  
 

อพท. มีนโยบายหรือกฎหมาย รวมถึงบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เช่น ในเขตพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย–ก าแพงเพชร ได้มีการใช้กฎหมายผังเมือง
ซึ่งประกาศให้ทั้งพ้ืนที่เมืองและเขตอรัญญิก เป็นพ้ืนที่ประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และมีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารบังคับใช้ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนแม่บทบูรณาการ การบริหาร
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับ
ใช้กฎหมายในการคุ้มครองและอนุรักษ์โบราณสถานควบคู่ไปกับการควบคุมการพัฒนาในเขตพ้ืนที่พิเศษฯให้
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สอดคล้องกับภาพลักษณ์การเป็นเมืองมรดกโลก พัฒนาและมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนตามแนวทางที่ก าหนด  
 

IN-A9.b. Policy or legislation that considers indigenous rights, ensures public 
consultation and authorizes resettlement only when there is informed consent and/or 
reasonable compensation นโยบายหรือกฎหมายที่ค านึงถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองโดยมีการปรึกษาหารือกับ
ประชาชนและการบังคับให้ออกจากพ้ืนที่ตามกฎหมาย เฉพาะกรณีที่ได้รับการยินยอม และ/หรือมีการจ่าย
ค่าชดเชยอย่างสมเหตุสมผล  
 

ไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  
 
A10 Visitor satisfaction: The destination has a system to monitor and publicly report 
visitor satisfaction, and, if necessary, to take action to improve visitor satisfaction.  
 

IN-A10.a. Collection and public reporting of data on visitor satisfaction มีการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและรายงานผลต่อสาธารณชน  
 

อพท. ได้ท าการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ
การจัดท าสมุดเยี่ยม การเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจ หรือการสัมภาษณ์ เช่น มีการจัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานคัวฮอมของดีชุมชนในเวียง มีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในตลาดย้อนยุคนครชุม มีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
เทศกาลศิลปะ น่าน ครั้งที่ 2 และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนที่มีต่อ
กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้ก าหนดขึ้น โดยหลังจากการส ารวจข้อมูล
แล้ว อพท. ได้น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และสรุปผลศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโครงการหรือปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวต่อไป  
 

IN-A10.b. System to take action to improve visitor satisfaction based on monitoring 
information มีระบบที่น าข้อมูลจากการสังเกตการณ์มาปรับปรุงพัฒนาในด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
 

อพท. ได้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยมีการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และน าผลข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมาก
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ยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่ละกิจกรรมและ
มีการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง ที่พัก 
อาหาร นักสื่อความหมาย หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนี้ อพท. ได้ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน  
 
A11 Sustainability standards: The destination has a system to promote sustainability 
standards for enterprises consistent with the GSTC Criteria. The destination makes 
publicly available a list of sustainability certified or verified enterprises.  
 

IN-A11.a. Industry-supported sustainable tourism certification or environmental 
management system การรับรองอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือมีระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม  
 

อพท. ได้ให้การรับรองอุตสาหกรรมที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่น าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยมีการออกใบรับรองมาตรฐานและมอบตราสัญลักษณ์ “Koh Larn Green Island” ให้กับผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการการรับรองการพัฒนาพ้ืนที่เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผู้ประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวแบบ “Low Carbon Tourism” โดยผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้นจะได้รับการ
รับรองว่าสถานประกอบคาร์บอนต่ า (Low Carbon) ซึ่งมีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเกณฑ์
การตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่อิงจากเกณฑ์ระดับสากล เช่น จากองค์กรการ
ท่องเที่ยวโลก หรือมาตรฐานสากล ISO เพ่ือประเมินสถานประกอบการตามโครงการรีสอร์ทสีเขียว และมีการ
ประเมินผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารสีเขียวซึ่งเข้าร่วมแคมเปญ Low Carbon เป็นต้น  
 

IN-A11.b. Sustainable tourism certification or environmental management system 
recognized by the GSTC มีการรับรองการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน GSTC  
 

อพท.ได้เข้าร่วมเป็นภาคีกับองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล เช่น GSTC และ
UNWTO และได้มกีารพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แนวทางปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานของ GSTC โดย อพท. ได้ด าเนินการ
พัฒนาชุดองค์ความรู้ตามกรอบของ GSTC เพ่ือน าชุดองค์ความรู้นั้นไปเผยแพร่กับผู้ประกอบการ ชุมชน และ
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นักท่องเที่ยว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการจัดท าชุดองค์ความรู้ด้านการด าเนินงานของ 
อพท.ซึ่งข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ จะถูกสังเคราะห์ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (The Global 
Sustainable Tourism Council Criteria: GSTC Criteria) และมีการน าเกณฑ์ GSTC เข้ามาเป็นเกณฑ์ชี้วัด
ในการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. เป็นต้น  
 

IN-A11.c. Monitoring of tourism business participation in tourism certification or 
environmental management system การตรวจสอบการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองหรือมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 

อพท. ได้ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ
ท าการตรวจสอบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจในพ้ืนที่พิเศษ เช่น มีการประเมินและจัดระดับ
สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงและในพ้ืนที่เกาะล้าน
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง เพ่ือพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกณฑ์การประเมินถูกพัฒนาขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกต่างๆ ในส่วนของ
ผลการประเมินจะแบ่งสถานประกอบการออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ Bronze Silver Gold และ 
Platinum หลังจากการประเมินจะมีการออกใบรับรองมาตรฐานให้กับสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการรับรอง
ว่าสถานประกอบการนั้นได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น  
 

IN-A11.d. Publicly available list of sustainably certified or verified enterprises การ
เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสาธารณชน  
 

อพท. ได้ท าการเปิดเผยรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบหรือผ่านการรับรองด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น มีการเปิดเผยรายชื่อรีสอร์ทที่ได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีการรับรองและเปิดเผยรายชื่อสถานประกอบการคาร์บอนต่ า (Low Carbon) ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ อพท. เป็นผู้ก าหนด มีการรับรองและเปิดเผยรายชื่อสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีการมอบใบรับรองและตราสัญลักษณ์ Koh Larn Green Island ให้กับสถานประกอบการในพ้ืนที่เกาะ
ล้านที่มกีารด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยรายชื่อสถานประกอบการในพ้ืนที่เมืองเก่าน่านที่
เข้าร่วมแคมเปญ “แอ่วน่านม่วนใจ๋” ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเข้าพักและรับประทานอาหารในสถานประกอบการตามรายชื่อดังกล่าว เป็นต้น  
 
A12 Safety and security: The destination has a system to monitor, prevent, publicly 
report, and respond to crime, safety, and health hazards.  
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IN-A12.a. On-going compulsory inspections of fire, food hygiene, and electricity 
safety for tourism properties มีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านการท่องเที่ยวในด้านอัคคีภัย สุขลักษณะของ
อาหาร และความปลอดภัยทางไฟฟูาที่จ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่อง  
 

อพท. ได้สนับสนุนด้านความปลอดภัยและความมั่นคง โดยมีการน าประเด็นด้านการบริการและความ
ปลอดภัยไปร่วมพิจารณาเพ่ือรับรองการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอพท. ได้น าประเด็นด้านอัคคีภัย
มาร่วมพิจารณาในการวางแผนหรือการก าหนดเกณฑ์พิจารณาต่างๆ เช่น มีการก าหนดให้การมียานพาหนะที่
เตรียมพร้อมให้บริการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ้อมปูองกันและระวังเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นเกณฑ์หนึ่งที่อพท. ใช้พิจารณาตามโครงการรีสอร์ทสีเขียว หรือมีการพิจารณาถึงความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวในการรับมือกับอัคคีภัยในโครงการออกแบบรายละเอียดและประมาณการค่าก่อสร้างการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าเมืองโบราณอู่ทอง โดยแหล่งท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ใกล้สถานีดับเพลิงและแหล่งน้ าซึ่งมีน้ า
ตลอดป ีจึงสามารถตรวจสอบและรับมือกับอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว  

ในด้านสุขอนามัย อพท. ได้ด าเนินการในหลายๆด้าน เช่น มีการสนับสนุนให้ชุมชนท่องเที่ยวหรือ
สถานประกอบที่ด าเนินการในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวโดยการน าผักปลอดสารพิษมาประกอบอาหาร
ส าหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารพ้ืนบ้านทีเ่ข้าร่วมประกวดในโครงการการ
ประกวดอาหารเมืองโบราณอู่ทองให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีการวางมาตรฐาน
ส าหรับผู้ประกอบการในเรื่องความปลอดภัยและสุขลักษณะต่างๆ  

 ในด้านความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว อพท. ได้ท าการส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวและปรับปรุงให้มี
ความปลอดภัย เช่น มีการส ารวจเส้นทางเดินขึ้นน้ าตกท่าเส้นและด าเนินการปรับปรุงทางเดินขึ้นน้ าตกให้มี
ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน หรือมีการร่วมมือกับภาครัฐอ่ืนๆ เช่น กรมอุทยานฯ ในการตรวจสอบความปลอดภัย
ในเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
 

IN-A12.b. Safety precautions such as first aid stations at beaches/tourist attraction 
sites มีการระมัดระวังปูองกันล่วงหน้าในด้านความปลอดภัย เช่น มีจุดปฐมพยาบาลที่ชายหาด/แหล่ง
ท่องเที่ยว  
 

อพท. มีการเฝูาระวังและดูแลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกันแจ้งเตือนเหตุ และการระงับเหตุในแหล่งท่องเที่ยว มีมาตรการด้านความปลอดภัยใน
การให้บริการ เช่น การจัดมีชูชีพหรือการตรวจตราภายในบริเวณพ้ืนที่ตลอดวัน มีการพัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาลให้มีความถูกต้อง มีการเตรียมพร้อมด้านการปฐมพยาบาลแก่ มีการพัฒนา
โครงข่ายเพ่ือการปูองกันภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดฝึกอบรมการกู้ภัยและค้นหาผู้ประสบภัย 
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มีการจัดตั้งศูนย์บริการ และมีการส ารวจความปลอดภัยของเส้นทางท่องเที่ยวเป็นระยะๆ เพ่ือความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
 

IN-A12.c. System to prevent and respond to crime มีระบบที่ปูองกันและตอบสนองต่อ
อาชญากรรม  
 

อพท. ได้มีแผนและการด าเนินงานเพ่ือปูองกันและตอบสนองกับเหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยว โดยมีเปูาหมายเพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว โดย อพท. ได้มี
การจัดอบรมด้านความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ และการปูองกันเหตุฉุกเฉินให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการ
ตรวจสอบและจัดระเบียบภายในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ มีการเตรียมยานพาหนะที่พร้อม
ให้บริการกับนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และมีการวางแผนและ
ซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น  
 

IN-A12.d. Taxi licensing system with clear pricing and an organized taxi dispatch 
system at points of visitor entry มีระบบขนส่งมวลชนที่ได้รับใบอนุญาตที่มีการก าหนดราคาอย่างชัดเจน 
และมีระบบติดตามขององค์กรขนส่งมวลชนจากจุดที่นักท่องเที่ยวมาเยือน  
 

อพท. ได้ด าเนินการให้มีการจัดตั้งกลุ่มของชาวบ้านเพ่ือจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภูปุาเปาะ โดยมี
กลุ่มรถอีแต๊ก ซึ่งท าหน้าที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนภูปุาเปาะ และทางชมรมฯไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยวใช้พาหนะประเภทอ่ืนๆ โดยทางชมรมฯได้ก าหนดค่าโดยสาร 60 บาทต่อคนและจะมีมัคคุเทศก์ซึ่ง
เป็นคนในชุมชนติดตามนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนภูปุาเปาะด้วย  
 

IN-A12.e. Public reporting of safety and security มีการรายงานต่อสาธารชนในด้านความ
ปลอดภัยและความม่ันคง  
 

ไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  
 
A13 Crisis and emergency management: The destination has a crisis and emergency 
response plan that is appropriate to the destination. Key elements are communicated 
to residents, visitors, and enterprises. The plan establishes procedures and provides 
resources and training for staff, visitors, and residents, and is updated on a regular 
basis.  
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IN-A13.a. Publicly available crisis and emergency response plan that considers the 
tourism sector มีแผนรองรับกรณีฉุกเฉินและวิกฤติซึ่งค านึงถึงภาคการท่องเที่ยวที่เปิดเผยต่อสาธารชน  
 

ในแผนยุทศาสตร์ของ อพท. ได้มีการก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการตอบสนองเหตุการณ์
ฉุกเฉินอย่างฉับไว และเตรียมความพร้อมในการกู้วินาศภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะครอบคลุมถึง
การเตรียมความพร้อมด้านการวางมาตรการปูองกันและแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและมาตรการฟ้ืนฟูภายหลัง
เกิดเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โดยมีการวางแผนและประสานงานร่วมกับกับต ารวจหรืออาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชน 
มีการจัดท าแผนเพ่ือปูองกันน้ าท่วม โดยมีแผนให้มีการสร้างระบบระบายน้ า มีการเพ่ิมจุดระบายน้ าลงทะเล
โดยการติดตั้งปั๊มน้ า มีการท า Box Converter และมีการสร้างสระเก็บน้ า (แก้มลิง) เป็นต้น (แต่ไม่มีข้อมูลที่ชี้
ชัดว่าเปิดเผยแผนรองรับกรณีฉุกเฉินต่อสาธารณชนหรือไม่)  
 

IN-A13.b. Financial and human capital to implement the crisis and emergency 
response plan มีทุนทรัพย์และบุคลากรที่รองรับตามแผนรองรับกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤต  
 

อพท. ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น มีการจัดฝุายพยาบาลและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยฯ นอกจากนี้ 
ยังได้วางแนวทางการบริหารจัดการในกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยท างานร่วมกับ อสม. และอปพร. มีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลและรถพยาบาลจากเทศบาลมาเตรียมพร้อมส าหรับการส่งต่อผู้ปุวยไปยัง
โรงพยาบาลต่อไป  
 

IN-A13.c. Crisis and emergency response plan developed with input from the 
tourism private sector and includes communication procedures for during and after a crisis 
or emergency แผนรองรับกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตท่ีถูกพัฒนาขึ้นจากการฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเอกชน
ในภาคท่องเที่ยวรวมไปถึงการสื่อสารให้ข้อมูลระหว่างกันระหว่าง/หรือหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤต  
 

อพท. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับกรณีฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น มีการเข้าร่วม
อบรมความปลอดภัยส าหรับการคมนาคมทางน้ าร่วมกับส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดตราด และการ
สร้างการรับรู้ต่อแนวทางปฏิบัติร่วมกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการน าเที่ยว และบริเวณลานจอดรถ และซุ้ม
ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของแห่งท่องเที่ยวภูปุาเปาะ เป็นต้น  
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IN-A13.d. Crisis and emergency response plan provides resources and training for 
staff, visitors, and residents แผนรองรับกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตได้จัดให้มีการจัดหาเครื่องมือและมีการ
ฝึกอบรมพนักงาน นักท่องเที่ยว และประชาชน  
 

อพท. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับกรณีฉุกเฉินโดยมีการจัดอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
มีการเข้าร่วมอบรมความปลอดภัยส าหรับการคมนาคมทางน้ า ร่วมกับส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัด
ตราด เป็นต้น  
 

IN-A13.e. Crisis and emergency response plan is updated on a regular basis แผน
รองรับกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตท่ีมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นประจ า  
 

ไม่มีข้อมูลที่แสดงว่ามีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้อย่างชัดเจน  
 
A14 Promotion: Promotion is accurate with regard to the destination and its products, 
services, and sustainability claims. The promotional messages treat local communities 
and tourists authentically and respectfully.  
 

IN-A14.a. Destination promotional messages that represent local communities and 
visitors authentically and respectfully. ข้อความที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจะต้อง
น าเสนอชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงและให้ความนับถือ  
 

อพท. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 
เช่น แผนพับ โปสเตอร์ ปูายประกาศต่างๆ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต และมีการจัด
งานแถลงข่าวหรือจัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่มคีวามถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งข้อความที่จะ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อให้เห็นถึงลักษณะกิจกรรมท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง และจะต้องน าเสนอจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวนั้นๆ นอกจากนี้ ข้อความที่จะใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้น อพท. จึงสนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คและท าการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง และมีการ
เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบและปรับปรุงข้อความที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อีกด้วย  
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IN-A14.b. Destination promotional messages that are accurate in their description of 
products and services. ข้อความที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความ
ถูกต้อง  
 

อพท. มีการด าเนินการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า
และบริการในแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว โดยมีการปรับปรุงปูายบอกเส้นทางในแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองให้เป็นระบบเดียวกันและได้ มาตรฐานสากล มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ ไมว่่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่มีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษามาร่วมตรวจสอบและปรับปรุงข้อความที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เช่น มีการเชิญผู้ประกอบการและ
เจ้าของภาษามาร่วมจัดท าคู่มือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) แนะน าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในเขตเทศบาล
ต าบลเชียงคาน เพ่ือให้ข้อความที่น าไปประชาสัมพันธ์มีความถูกต้องตามที่ผู้ประกอบการต้องการจะสื่อ
ความหมายและถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
 

หมวด B: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 
B1 Economic monitoring: The direct and indirect economic contribution of tourism to 
the destination’ s economy is monitored and publicly reported at least annually. To 
the extent feasible, this should include visitor expenditure, revenue per available 
room, employment and investment data.  
 

IN-B1.a. Regular monitoring and reporting of visitor expenditure data, revenue per 
available room, employment and investment data มีการประเมินตรวจสอบและรายงานข้อมูลด้าน
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รายรับต่อห้องพักท่ีว่าง การจ้างงานและการลงทุนเป็นประจ า  
 

ไม่มีการด าเนินงานในตัวชี้วัดนี้  
 

IN-B1.b. Regular monitoring and reporting at least annually of direct and indirect 
contributions of tourism มีการประเมินตรวจสอบและรายงานผลในด้านประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง  
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อพท. ได้ท าการศึกษา รวบรวม ข้อมูลการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และประเมิน
ความคุ้มค่าในการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2554 
– 2556) โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญ ในด้านต่างๆ ทั้งตามหลักวิชาการ อีกท้ังยังมกีารประเมินระดับความสุข
ของคนในพ้ืนที่พิเศษ ตามเกณฑ์ GVH (Gross Village Happiness) และประเมินผลตอบแทนที่จะได้จากการ
แผนปฏิบัติการ ทั้งผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามแผนด าเนินการ 
 

IN-B1.c. Collection and public reporting at least annually of tourism-related 
employment data, disaggregated by gender and age group เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผล
ข้อมูลด้านการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับภาคการท่องเที่ยวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละครั้ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มตาม
เพศและอายุ  
 

มีการเก็บข้อมูลด้วยแบบส ารวจภาวการณ์มีงานท าในพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือที่จะส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในท้องถิ่นให้ดี
ขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ยกตัวอย่างการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของพ้ืนที่พิเศษ อพท.1 และ
อพท.3 เป็นต้น  
 
B2 Local career opportunities: The destination’ s enterprises provide equal 
employment, training opportunities, occupational safety, and fair wages for all.  
 

IN-B2.a. Legislation or policies supporting equal opportunities in employment for all, 
including women, youth, disabled people, minorities, and other vulnerable populations การ
ออกกฎหมายหรือนโยบายที่สนับสนุนการให้โอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้หญิง คนอายุน้อย คนพิการ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสอ่ืนๆ  
 

อพท. ได้จัดกิจกกรมและโครงการต่างๆเพ่ือสนับสนุนให้เกิดโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันและ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม มีโครงการบรรจุพนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือลักษณะกิจกรรมร่วมตัวอย่างเช่น บ้านนาต้นจันทน์โฮมสเตย์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมประจ าวันต่างๆ กับชาวบ้าน ท าให้เยาวชนในพ้ืนที่สามารถท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ
เป็นสมาชิกของวงดนตรีการแสดงในพิธีต้อนรับ หรือการจัดกิจกรรมย้อนอดีตตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ที่มี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เวลาว่างในการแสดงความสามารถด้าน
ต่างๆ โดยมีการแสดงบนเวที จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็น
การสร้างรายได้พิเศษแก่เยาวชน นอกจากนี้ทาง อทพ.ยังได้มีการจัดอบรมที่น าเยาวชนของแต่ละพ้ืนที่พิเศษ 
มาพัฒนาเป็นนักสื่อความหมาย (มัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว) อีกด้วย  
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IN-B2.b. Training programs that provide equal access to all, including women, youth, 

disabled people, minorities, and other vulnerable populations มีโปรแกรมฝึกอบรมที่ให้โอกาสให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง คนอายุน้อย คนพิการ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส
อ่ืนๆ  
  

อพท. ได้ด าเนินงานและสนับสนุนแนวทางต่างๆ ของกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ที่สร้างโอกาสให้แก่ 
ผู้หญิง ผู้อาวุโสชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานอย่างใกล้ชิดผ่านกระบวนการท างานพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตามหลัก Co-Creation ที่ใช้การอบรมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่เจ้าของกิจกรรม
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษและในพ้ืนที่ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละพ้ืนที่พิเศษที่มีความ
น่าสนใจ ยกตัวอย่าง โครงการฝึกอบรมและน าร่องการจัดการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรมเมืองน่าน (พ้ืนที่
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองน่าน) หรือในงานเทศกาลศิลปะ น่าน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "รักษ์ปุาน่าน" มีการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและประสบการณ์ด้านการเขียนและการถ่ายภาพให้กับเด็กและเยาวชน มีการ
จัดการประกวดงานศิลปะต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอบรม "ภูติพิทักษ์ปุา" ร่วมกับเด็กพิการทางหู
และสมอง จากโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยพาเด็กๆ ออกทัศนศึกษานอกสถานที่ เลือกวิวทิวทัศน์ตามใจชอบ
จากนั้นให้เด็กๆ เป็นผู้วาดภาพ ระบายสี ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจ าเกี่ยวกับต้นไม้ของพวกเขา  
 

IN-B2.c. Legislation or policies supporting occupational safety for all. การออกกฎหมาย
หรือนโยบายที่สนับสนุนความปลอดภัยในการทางานในทุกกลุ่ม  
 

ไม่มีการด าเนินงานในตัวชี้วัดนี้  
 

IN-B2.d. Legislation or policies supporting fair wages for all, including women, youth, 
disabled people, minorities, and other vulnerable populations การออกกฎหมายหรือนโยบายที่
สนับสนุนการให้ค่าจ้างอย่างเป็นธรรมในทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง คนอายุน้อย คนพิการ ชนกลุ่มน้อย 
และกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสอ่ืนๆ  
 

อพท.ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่มีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเข้าสาธารณะประโยชน์ เช่น ใน
เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่าน่าน” มีการจัดสรรร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย
รูปภาพฝีมือเด็กพิการทางหูและสมองเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆ และร้อยละ 40 ของรายได้จากการขาย
รูปภาพฝีมือเด็กพิการทางหูและสมองและรายได้จากการขายงานปั้นเซรามิก “ภูตพิทักษ์ต้นไม้” มอบให้เป็น
กองทุนในการจัดงานน่านอาร์ตในปีต่อไป อีกทั้งมีกิจกรรมสาธารณะท าร่วมกัน และมีการจัดสรรผลประโยชน์
ให้เป็นงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการศูนย์จากรายได้ในแต่ละวัน เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 (ซึ่ง
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งบประมาณส่วนนี้ ได้ใช้ประโยชน์ในการน ามาพัฒนาปรับปรุงศูนย์ การพัฒนาแหล่ง และการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ภายในชุมชน)  
 
B3 Public participation: The destination has a system that encourages public 
participation in destination planning and decision making on an ongoing basis.  
 

IN-B3.a. System for involving public, private, and community stakeholders in 
destination management planning and decision making. ระบบที่รวมภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชนมาร่วมกันวางแผนในส่วนของการจัดการและการตัดสินใจ  
 

จากการที่ อพท. ได้เข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่พิเศษต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
พ้ืนที่นั้นๆ ก็ได้วางระบบ กิจกรรม หรือการประชุมต่างๆ ที่รวมเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ในลักษณะของเครือข่ายที่สร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประกอบกับรับฟังความคิดเห็น ยกตัวอย่าง 
กิจกรรมความร่วมมือวางแผนระหว่างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับภาคีเครือข่าย ซึ่งภาคีเครือข่าย
ประกอบด้วย ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ มาจัดประชุมเปิดตัวโครงการศึกษา 
ประชุมรายงานความก้าวหน้า ประชุมปิดโครงการ และประชุมส่งมอบรายงานการศึกษา เป็นต้น รวมไปถึง 
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหรือบริหารจัดการพื้นที่พิเศษที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยมอบหมายให้สทช. เป็น
หน่วยงานสนับสนุนเครื่องมือ องคค์วามรู้ต่างๆ ในการบริหารจัดการ จนสามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายกับชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ท าการจัดท าชุดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนและการจัด
กระบวนการได ้ 
 

IN-B3.b. Public meeting(s) to discuss destination management issues each year มีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาประเด็นด้านการจัดการในแหล่งท่องเที่ยวทุกๆ ปี  
 

ในเรื่องการพิจารณาประเด็นการจัดการท่องเที่ยวของ อพท. ได้มกีารจัดประชุมแนะน าโครงการศึกษา
โดยมีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้หน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง องค์การพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือสร้างการ
รับรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานศึกษาของการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
และหารือถึงแนวทาง ข้อเสนอแนะและแก้ไขร่วมกันต่อการลดภาวะโลกร้อน การปรับภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยว หรือการหารือเรื่องต่างๆ ในการจัดการ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ แล้วน ามา วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวโดยของชมรมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่จะร่วมพิจารณาปัจจัย
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ภายในและปัจจัยภายนอก และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของชมรมการท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ  
 
B4 Local community opinion: Local communities’ aspirations, concerns, and 
satisfaction with destination management are regularly monitored, recorded and 
publicly reported in a timely manner.  
 

IN-B4.a. Regular collection, monitoring, recording, and public reporting of data on 
resident aspirations, concerns, and satisfaction with destination management มีการเก็บข้อมูล
ความต้องการ ข้อวิตกกังวลและความพึงพอใจของคนในชุมชน ตรวจสอบ บันทึกผลและรายงานต่อ
สาธารณชน  
 

การด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพท. ได้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ที่น ามา
บันทึกและสรุปผล เพ่ือที่จะท ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน ซ่ึงทาง อพท. ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

 การเก็บข้อมูลด้วยแบบส ารวจภาวการณ์มงีานท าของพ้ืนที่พิเศษ อพท.1 และ อพท.3  

 รายงานวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงาน “คัวฮอม
ของดีชุมชนคนในเวียง เมืองเก่าน่าน ปี 2555” แต่ละครั้ง เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อๆไป  

 มีโครงการที่มีการประเมินระดับความสุขของคนในพ้ืนที่พิเศษ ตามเกณฑ์ GVH (Gross 
Village Happiness)  

 มีโครงการส ารวจ “ดัชนีความอยู่ดีมีสุข” ของคนในชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษ อาทิ เช่น 
รายได้ คุณภาพชีวิต สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อม ของแหล่งท่องเที่ยว โดย
ผลสรุปชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่พิเศษมีดัชนีความสุขในระดับท่ีดี  

 มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยาน  

 มีการท าดัชนีความสุขของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยว  

 มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสองครั้ง เพ่ือแนะน าประชาสัมพันธ์โครงการ
การรับรองการพัฒนาพ้ืนที่เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ EARTHCHECK และสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น และผู้น ากลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีบทบาท
ต่อการพัฒนาพ้ืนที ่ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
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 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน  

 มีการศึกษาวิจัยและเก็บรวมรวบข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ของท้องถิ่นชุมชน  

 มีการส ารวจข้อมูล พ้ืนที่ และกิจกรรมการท่องเที่ยว ของพ้ืนที่อ าเภอหนองหิน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือจัดท าเป็นตัวอย่างเพ่ือให้
สามารถเข้าใจได้ชัดเจนในเชิงพ้ืนที่  

 มีการส ารวจความพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบางโครงการที่ อพท. ได้จัดท าขึ้นและ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม รวมไปถึงน ามาวิเคราะห์และประเมินผล  

 มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลในพื้นที่อู่ทอง ในเรื่องลูกปัดทวารวดีอู่ทอง  

 รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของคนในชุมชน งานศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism) ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือก าหนดเป็นนิยาม ความหมายและ
คุณสมบัติของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

 ศึกษารวบรวมข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีพิเศษเลย  

 สัมภาษณ์ประชาชน 400 คนเพ่ือสอบถามความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อ อพท. ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยกัน 6 ด้านดังนี้ คือ (1) ด้านการมีสุขภาวะ (2) ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง (3) ด้านครอบครัวอบอุ่น (4) ด้านการบริหารจัดการชุมชนที่ดี (5) ด้านการมี
สภาพแวดล้อมที่ดี และ (6) ด้านการเป็นชุมชนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  

 หลังจากการลงพ้ืนที่และทดลองกิจกรรมท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ทางชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลในเวียง-หนองเต่า และชุมชนบ้านชากแง้วได้ก าหนดขึ้น 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน เพ่ือเสนอแนะในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

 
IN-B4.b. Collection, monitoring, recording, and public recording of data occurs in a 

timely manner เก็บข้อมูล บันทึกผลและท ารายงานเป็นเอกสารราชการอย่างทันท่วงที  
 

อพท. ได้ท าการศึกษา รวบรวม ข้อมูลการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และประเมิน
ความคุ้มค่าในการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 
2554 – 2556) โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญ ในด้านต่างๆ ทั้งตามหลักวิชาการ รวมไปถึงการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษอีกด้วย ยกตัวอย่าง การส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลด่านซ้ายและเทศบาลต าบลศรีสองรัก และ การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบส ารวจภาวการณ์มงีานท าของพ้ืนที่พิเศษ อพท.1 และ อพท.3 เป็นต้น  
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B5 Local access: The destination monitors, protects, and when necessary rehabilitates 
or restores local community access to natural and cultural sites.  
 

IN-B5.a. Programs to monitor, protect, and rehabilitate or restore public access by 
locals and domestic visitors to natural and cultural sites โครงการที่สังเกตการณ์ ปกปูอง และพัก
ฟ้ืนหรือฟ้ืนฟูการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของบุคคลในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว  
 

อพท. ได้จัดท าโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสังเกตการณ์, ปกปูอง, และพักฟ้ืนหรือฟ้ืนฟูการเข้าถึง
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของบุคคลในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น โครงการ Low 
Carbon หรือแคมเปญ Don't burn the heritages ท าให้ลดการท าลายโบราณสถาน ท าให้อากาศบริสุทธิ์
ให้กับเมืองแห่งมรดกโลก การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและพุทธศาสนา การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ หรือปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ เช่นพื้นผิวถนน หรือสัญญาณปูายจราจร และยังมีโครงการฟ้ืนฟูมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ก าลังสูญหาย หรือสูญหายไปแล้วมาท าให้มีคุณค่าและสนับสนุนให้ท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เงื่อนไข และมาตรการทางกฎหมาย หรือแนวทางในการปกปูองมรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นชุมชนของตนเอง  
 

IN-B5.b. Monitoring of behavior and characteristics of local, domestic and foreign 
visitors to tourist sites and attractions การสังเกตการณ์พฤติกรรมและลักษณะของนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยว  
 

ทางหน่วยงานเจ้าหน้าที่ สทช. ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในชุมชนท่องเที่ยว โดยได้สอบถามถึง
กระบวนการท างานท่องเที่ยวชุมชนของทั้ง 2 ชุมชน คือ บ้านน้ าเชี่ยว และแหลมกลัด ในเรื่องกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่และมีการศึกษากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่สนใจและเลือกท่องเที่ยวแบบ 
Low Carbon Tourism ทีเ่ข้าร่วม แคมเปญ “แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน”  
 
B6 Tourism awareness and education: The destination provides regular programs to 
affected communities to enhance their understanding of the opportunities and 
challenges of tourism, and the importance of sustainability.  
 

IN-B6.a. Program to raise awareness of tourism’s role and potential contribution 
held in communities, schools, and higher education institutions หลักสูตรที่สร้างความตระหนักถึง
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บทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศักยภาพของการท่องเที่ยวในการ  ในชุมชน โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา  
 

อพท. ได้มีหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่พิเศษได้ตระหนักถึงศักยภาพ
การท่องเที่ยว การอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะการที่ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ไมว่่าจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชนให้เผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านที่
สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตน บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม โครงการประกวดหรือแข่งขันต่างๆ เช่น 
ประเพณีแข่งเรืองานบุญสล ากภัต การประกวดแข่งขันตีกลองปูจาของเมืองเก่าน่าน โครงการประกวดขนม
พ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนเมืองสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ค่ายต้นก าเนิดลูกเสือชาวบ้านให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อ าเภอนาแห้ว เป็นต้น ส่วนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมให้
เยาวชนมีการปุาทดแทนด้วยพันธุ์ไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งและร้อน รวมไปถึงเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ และ
การลดใช้พลังงาน การสร้างกระแส โดยเริ่มต้นที่กลุ่มผู้น าชุมชนหรือกลุ่มองค์กรปกครอง ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมกิจกรรมงานวัน Car Free Day มีกิจกรรมเทศกาลหอยขาวทุกปีเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรหรือกิจกรรมหลักของทาง อพท. ที่สร้างความ
ตระหนักถึงบทบาทของอุตสาหกรมการท่องเที่ยวได้ดีที่สุดคือ การฝึกอบรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็น
ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและมีการศึกษาดูงานพร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพ้ืนที่พิเศษ ด้วย
กิจกรรมและการศึกษาดูงานในพ้ืนที่พิเศษอ่ืนๆ  
 
B7 Preventing exploitation: The destination has laws and established practices to 
prevent commercial, sexual, or any other form of exploitation and harassment of 
anyone, particularly of children, adolescents, women, and minorities. The laws and 
established practices are publicly communicated.  
 

IN-B7.a. Laws and a program to prevent commercial, sexual, or any other form of 
exploitation, discrimination or harassment of residents or visitors กฎหมายและโครงการที่ปูองกัน
การแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องในรูปแบบของธุรกิจการค้า การค้าประเวณีและรูปแบบอ่ืนๆ การเลือก
ปฏิบัติ หรือการคุกคามต่อประชาชนหรือนักท่องเที่ยว  
 

ทางด้านการปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม หรือการปูองกันการคุกคามต่อประชาชน
หรือนักท่องเที่ยว ทาง อพท. ได้ด าเนินการโดยการสร้างระบบที่ให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละพ้ืนที่ มี
กฎระเบียบชัดเจนในการจัดสรรรายได้ โดยใช้การจัดตั้งกองทุนส าหรับสาธารณประโยชน์และสร้างความเท่า
เทียมในการกระจายรายได้ ส่วนในด้านของนักท่องเที่ยวได้ใช้รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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ที่ก าหนดให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับรองของทรัพยากรภายในพ้ืนที่ ซึ่งบางพ้ืนที่ใช้หลักการพัฒนา
ส่วนผสมทางการตลาดเข้ามาก าหนดราคาในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที ่ 
 

IN-B7.b. Laws and program are publicly communicated กฎหมายและโครงการที่มีการ
สื่อสารจะสาธารณะ  
 

ไม่มีการด าเนินงานในตัวชี้วัดนี้  
 
B8 Support for community: The destination has a system to enable and encourage 
enterprises, visitors, and the public to contribute to community and sustainability 
initiatives.  
 

IN-B8.a. Programs for enterprises, visitors, and the public to contribute donations to 
community and biodiversity conservation initiatives and/or infrastructure development. 
โครงการส าหรับผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและสาธารณะที่สนับสนุนเงินบริจาคแก่ชุมชนและการเริ่มต้นที่จะ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ/หรือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

ส าหรับพ้ืนที่พิเศษต่างๆ ทาง อพท. ได้มีการส่งเสริมให้และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีให้ผู้ประกอบการพัฒนาร่วมด้วย โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมกิจกรรม
ทีท่าง อพท. ได้จัดขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พี่สอนน้องปั่น” และ “พี่สอนน้องซ่อม” ที่
ช่วยรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม การเชื่อมโยงการเดินทางกับสนามบินสุโขทัย และสนามบินพิษณุโลก ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้มีการพัฒนาเส้นทางรวมถึงเส้นทางบกและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก จ านวน 16 โครงการ โครงการพัฒนาด้านคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่พัฒนาโดยการก่อสร้างทางหลวง
ขยายผิวจราจร ก่อสร้างอุโมงค์ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ พัฒนาขยายสนามบิน รถเมล์ไฟฟูาและท่าเทียบเรือ
ทั้งหมด 24 โครงการ รวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้รองรับกับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาปูายให้ข้อมูล จุดพักรถ ห้องสุขา ปั๊มน้ ามัน ที่พัก 
ร้านอาหาร บริษัททัวร์ รถประจ าทาง ไฟส่องสว่างในเส้นทางถนน เป็นต้น  
 
B9 Supporting local entrepreneurs and fair trade: The destination has a system that 
supports local and small and medium-sized enterprises, and promotes and develops local 
sustainable products and fair trade principles that are based on the area’s nature and 
culture. These may include food and beverages, crafts, performance arts, agricultural 
products, etc.  
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IN-B9.a. Program to support and build capacity of local and small-and medium 

sized enterprises โครงการที่สนับสนุนและสร้างประสิทธิภาพของชุมชนและสถานประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง  
 

ส าหรับการสนับสนุนและสร้างประสิทธิภาพให้แก่ชุมชน อพท. ได้จัดท าโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมด้านต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่พิเศษได้มีความรู้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จะสามารถสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น อาทิ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานและเพ่ิมคุณภาพ คุณค่าในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการตัดเย็บ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เป็นต้น ส่วนการ
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทาง อพท. ได้จัดกิจกรรมที่สร้าง
ทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้น าชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิม
ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือน าไปพัฒนานักสื่อความหมายในพื้นท่ีต่อไป อีกด้านหนึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรม
ประเพณต่ีางๆ ที่เป็นผลทางอ้อมให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและสถานประกอบการขนาดเล็กหรือ
คนในชุมชน เช่น การน ากลุ่มไปตั้งบูธขายผลิตภัณฑ์ในงานหรือกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการสร้างศักยภาพให้
กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ด้วยการใช้การประชุมหารือ หรือจัด workshop ต่างๆ  
 

IN-B9.b. Program encourages enterprises to purchase goods and services locally 
โครงการที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการซื้อสินค้าและบริการในท้องถิ่น  
 
 ในส่วนของการส่งเสริมให้สถานประกอบการซื้อสินค้าและบริการในท้องถิ่นของ อพท. นั้น พบว่า 
อพท. ได้ใช้วิธีการโดยอ้อมในการส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนในกิจกรรมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์
คุณภาพจากท้องถิ่น หรือ การจัดระบบการขายสินค้าที่ต้องเป็นเป็นคนในท้องถิ่นนั้น ยกตัวอย่าง ร้านค้าที่ขาย
ของในบริเวณถนนคนเดินในกิจกรรมย้อนอดีตตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วต้องเป็นคนในชุมชนเท่านั้น ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินค้าที่มาจากผู้ประกอบการได้โดยตรง เป็นต้น รวมทั้งการสร้างร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือพัฒนาสินค้าของชุมชนให้มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับของลูกค้ าและคนทั่วไป  
 

IN-B9.c. Program to promote and develop local sustainable products based on 
local nature and culture โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
 
 อพท. ได้มีโครงการและการจัดตั้งสถานที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนอยู่กับ  
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ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้มากมาย ดังนี้  

 การก่อสร้างตลาดน้ าเมืองโบราณอู่ทองโดยการตกแต่งอาคารบ้านเรือนใหส้วยงามและเชื่อมโยง
กับกิจกรรมการผลิตในลักษณะต่างๆ เช่น การท าม้าหิน การผลิตอาหาร การก่อสร้างท่าเทียบ
เรือท่องเที่ยวคูเมืองโบราณอู่ทอง  

 มีการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว โดยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
สินค้าทางการท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่น โดยการคัดสรรผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการเข้าร่วมจากกิจกรรม  

 การสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ  

 การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและวัสดุอุปกรณ์ ลงมือท าการ
แปรรูปอาหารเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  

 กิจกรรมทดลองท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 จัดโครงการสนับสนุนให้ชุมชนมีพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

 จัดให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวบริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เช่น ไข่เค็ม น้ าพริก ของทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับพื้นท่ีนั้นๆ  

 สร้างแนวคิดการผลิตแบบ Low Carbon มาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วย
วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบ 3 
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตราด การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์  

 มีโครงการฝึกอบรมการผลิตและออกแบบลูกปัดเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าไปผลิตของที่
ระลึกได้ ในการจัดท าชุดองค์ความรู้ เรื่องลูกปัดอู่ทอง ผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลจากชุดความรู้ 
องค์ความรู้ รายงานวิจัย เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก อพท. และ ภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ตลอดจนผู้รู้ต่างๆ  

 ส่งเสริมการน าวัตถุดิบที่ชุมชนมีอยู่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านการท่องเที่ยวและ
เป็นของฝากของที่ระลึก  

 
IN-B9.d. Program to include local artisans, farmers, and suppliers in the tourism 

value chain โครงการที่รวมช่างฝีมือท้องถิ่น เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้า และบริการไว้ในห่วงโซ่คุณค่าด้าน
การท่องเที่ยว  
 

ไม่มีการด าเนินงานในตัวชี้วัดนี้  
 

หมวดC: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว 
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C1 Attraction protection: The destination has a policy and system to evaluate, 
rehabilitate, and conserve natural and cultural sites, including built heritage (historic 
and archaeological) and rural and urban scenic views.  
 

IN-C1.a. Management system to protect natural and cultural sites, including build 
heritage and rural and urban scenic views มีระบบการจัดการเพ่ือปกปูองแหล่งธรรมชาติและ
วัฒนธรรมรวมไปถึงมรดกโบราณสถานและภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยว  
 

ตัวชี้วัด C1.a. ในเรื่องของการจัดการการปกปูองแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมไปถึงมรดก
โบราณสถานและภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการด าเนินงานการปูองกันแหล่งธรรมชาติในหลากหลาย
ทาง ซึ่งส าหรับในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เช่น พ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง ได้มีการกระท าผ่าน
โครงการเก็บขยะใต้น้ าและโครงการเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ทั้งยังมีการ
ก าหนดเขตอนุรักษ์โดยกรมทรัพยากรชายฝั่ง โดยเฉพาะในส่วนของปุาชายเลน นอกจากนี้แผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 นั้น ได้ถูกน ามาใช้ก าหนดแนวคิดเพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนโดยให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวสวนหินพุนาค เมื่อกล่าวถึงการจัดภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ได้มีการจัดการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้มคีวามกลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่น อาทิ เช่น โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบเมืองโบราณอู่ทอง การปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ริมน้ า การก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวคูเมือง
โบราณอู่ทอง การปรับปรุงและจัดภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ในพ้ืนที่พิเศษเลยทั้งภายในและภายนอกอาคาร และ
การปลูกต้นกัลปพฤกษ์ในเส้นทางขึ้นดอกภูซาง ฯลฯ อีกท้ังยังมีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวที่สะดวกปลอดภัยและ
สวยงาม ด้วยการรักษาและจัดแต่งภูมิทัศน์ ก าหนดเส้นทางชมธรรมชาติ จุดชมวิวหรือถ่ายรูป ส าหรับการปลูก
จิตส านึกให้กับชุมชนก็น ามาใช้เป็นการจัดการการปกปูองแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว
เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ การพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เช่น การปลูกจิตส านึกให้กับ
เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความรักความหวงแหนชุมชนของตนเอง การน าเอาประสบการณ์จริงจากการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านศิลปะ มรดก และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมย้อนอดีตตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยจีนโบราณอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อสายจีน และการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเชิงเกษตรและกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งความส าเร็จในการ
จัดการเพ่ือปกปูองแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมนั้นก็เกิดมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเอง ยกตัวอย่างเช่น 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในพ้ืนที่มิให้มีการตัดไม้ท าลายปุา การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม การบ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมโดยร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนถิ่น และ ให้ชุมชนมีส่วนในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการต่างๆ ในการ
ปกปูองมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองรวมทั้งมีการด าเนินการรวบรวมความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์
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เอกลักษณ์ ประติมากรรม การใช้ประโยชน์ของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าซึ่งมีการด าเนินการ ณ พ้ืนที่
พิเศษน่าน เมืองเก่าน่าน โดยสามารถน าไปสืบทอดและให้ความตระหนักเก่ียวกับประเพณีได้ด้วยเช่นกัน  
 

IN-C1.b. Management system to monitor, measure, and mitigate tourism impacts on 
sites and attractions มีระบบการจัดการที่สังเกตการณ์และวัดผลได้ บรรเทาผลกระทบจากการท่องเที่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยว  
 

ไม่มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
 
C2 Visitor management: The destination has a visitor management system for 
attraction sites that includes measures to preserve, protect, and enhance natural and 
cultural assets.  
 

IN-C2.a. Administrative mechanism responsible for implementing visitor 
management plans and operations มีกลไกการปกครองที่รับผิดชอบในการวางแผนตามแผนบริหาร
จัดการของผู้เข้าชมและด าเนินงานตามแผน  
  
 ตัวชี้วัด C2.a. ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกการปกครองที่รับผิดชอบในการวางแผนตามแผนบริการจัดการ
ของผู้เข้าชมและด าเนินงานตามแผน ซึ่งได้มีการด าเนินงานดังนี้คือ การจัดการแผนท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มีแผนซึ่งสามารถรองรับการด าเนินงานมาตรการปูองกันผลกระทบไว้มีโครงการ
ศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมายเขตสถานบริการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตรวมทั้งมีโครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ าตกชื่นชีวิน-เลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง และโครงการ
ปรับปรุงหรือก่อสร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเยี่ยมชมได้ นอกจากนั้นในพ้ืนที่พิเศษเมืองเลยได้มีกลไกวางแผนจัดกิจกรรมโครงการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนต้นแบบเพ่ือสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตชาติ
พันธุ์ ส าหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาพ้ืนที่น าร่องในกิจกรรมวันไทลื้อนาอ้อ ไทลื้อเมืองเลย ทั้งนี้ยังมีการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด C2.a. โดยการศึกษาสภาพการท่องเที่ยวทางเรือและจุดริมสองฝั่งโขงเพ่ือให้ทราบ
ลักษณะกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว และจ านวนนักท่องเที่ยว รวมไปถึงมีการประเมินการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือรองรับ
การเปิด AEC ซ่ึงการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวได้  
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C3 Visitor behavior: The destination has published and provided guidelines for proper 
visitor behavior at sensitive sites. Such guidelines are designed to minimize adverse 
impacts on sensitive sites and strengthen positive visitor behaviors.  
 

IN-C3.a. Cultural and environmental guidelines for visitor behavior in sensitive sites 
มีแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าชมในสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
 

ตัวชี้วัด C3.a. ซึ่งเก่ียวข้องกับแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้มีการด าเนินการในการก าหนดกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวโดยจัดท ากฎระเบียบและข้อตกลงในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ยกตัวอย่าง ในพ้ืนที่พิเศษเมืองน่านได้มีการด าเนินโครงการจัดท าปูาย
การท่องเที่ยวเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน นอกจากนั้นยังมีการ
ก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวเปูาหมายให้เหมาะสมกับชุมชนและมีนโยบายก าหนดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสามารถควบคุมคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ เช่น โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมายเขตสถานบริการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต โครงการ
สนับสนุนให้เกิดการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งกฎระเบียบและข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบในขณะโทรมาสอบถามและมีการประกาศ
ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อปฏิบัติต่างๆ ได้ อาทิ เช่น การท าปูายที่ศูนย์การท่องเที่ยว การติดปูายประกาศที่หน้า
บ้านพักโฮมสเตย์ เป็นต้น รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติในการขับขี่จักรยานในช่วงเวลากลางคืน เช่น ติดตั้งไฟ
กระพริบหน้าและหลัง สวมเสื้อผ้าสีสดใส และให้สัญญาณมือในขณะปั่นทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยังมีการ
จัดกิจกรรมที่มีข้อปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ กิจกรรม 
Low Carbon Destination  
 
C4 Cultural heritage protection: The destination has laws governing the proper sale, 
trade, display, or gifting of historical and archaeological artefacts.  
 

IN-C4.a. Laws or regulations to protect historical and archaeological artefacts 
including those located under water, and evidence of their enforcement มีกฎหมายหรือ
กฎระเบียบเพ่ือปูองกันสิ่งของทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมไปถึงสิ่งที่ตั้งอยู่ใต้ น้ าและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์์ 
 

ส าหรับตัวชี้วัด C4.a. ได้มีการด าเนินการให้มีกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือปกปูองสิ่งของทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมไปถึงสิ่งที่ตั้งอยู่ใต้น้ าและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังนี้ คือ พระราชบัญญัติ
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โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 การประกาศเขตโบราณสถานซึ่ง 
มีการควบคุมโดยกฎหมายท าให้มีความสามรถในการบริหารจัดการและดูแลรักษาแหล่งโบราณสถานในพ้ืนที่
นั้นๆ ได้ การก าหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ โบราณสถานตั้งอยู่และก าหนดให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเพ่ือสงวนรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการที่
เกี่ยวข้องและมีการด าเนินการ อาทิ เช่น โครงการส ารวจและอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีเมือง
โบราณอู่ทอง โครงการให้ความคุ้มครองแก่โบราณสถาน (ในเขตผังเมืองรวมเมืองน่าน) เป็นต้น  
 
C5 Site interpretation: Accurate interpretive information is provided at natural and 
cultural sites. The information is culturally appropriate, developed with community 
collaboration, and communicated in languages pertinent to visitors.  
 

IN-C5.a. Interpretive information available to visitors in tourist offices and at natural 
and cultural sites มีการแปลความของข้อมูลท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งในศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 

ตัวชี้วัด C5.a. ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแปลความของข้อมูลท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ทั้งในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยได้มีการด าเนินการโดยมี
การจัดรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารูปเล่มตีแผ่ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม “ความเป็นไทลื้อ” ของชาวนาอ้อในจังหวัดเลย การรวบรวมข้อมูลของดีในชุมชนเป็นรูปเล่มโดย
อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ประกอบการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรม และคู่มือ
การศึกษาธรรมชาติ ซึ่งคู่มือต่างๆ ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ 
นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ือให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ เช่น การจัดท าโบ
ชัวร์ (brochure) แผ่นผับ โปสเตอร์ ปูายไวนิล แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่ง
ช่วยให้ความรู้และรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว โดยยังมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ ส าหรับระบบสื่อความหมายได้ด าเนินการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติ มี
โครงการจัดท าระบบสื่อความหมายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการจัดท า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และมีนักสื่อความหมายในบางบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวได้มกีารด าเนินการด้วยหลักการออกแบบ Universal Design ด้วยค าอธิบายเรียบง่ายและใช้รูปภาพ
ในการสื่อสารรวมทั้งมีการแปลความเป็นภาษาอังกฤษตามหลักของ UNWTO อีกทั้งมีการสร้างศูนย์ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวขึ้นในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมใน
ศูนย์เรียนรู้บ้านร้อยเสา  
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IN-C5.b. Interpretive information is culturally appropriate มีการแปลความของข้อมูลที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมในพื้นที่ 
 

ตัวชี้วัด C5.b. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลความของข้อมูลที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมในพ้ืนที่นั้นได้มีการ
ด าเนินการโดยการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวถ่ายทอดองค์ความรู้ การส่งเสริมให้พ้ืนที่พิเศษ
เมืองน่านมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยว “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” และจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว  
 

IN-C5.c. Interpretive information is developed with community collaboration มีการ
แปลความข้อมูลข่าวสารที่ถูกพัฒนาจากความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่  
 

ตัวชี้วัด C5.c. มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแปลความที่ถูกพัฒนามาจากความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ โดยมี
การด าเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวโดยการจัดท าคู่มือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนที่น่าสนใจ และมีการด าเนินโครงการจัดท าแผนท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือเป็น
ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งนักสื่อความหมายของชุมชนนั้นเป็นเยาวชนในพ้ืนที่ เช่น ชุมชน
บ้านชากแง้ว หรือเยาวชนในพ้ืนที่พิเศษโบราณอู่ทอง  
 

IN-C5.d. Interpretive information is available in languages pertinent to visitors มีการ
แปลความในภาษาท่ีผู้เข้าชมสามารถเข้าใจได้  
 

ตัวชี้วัด C5.d. เกี่ยวข้องกับการแปลความในภาษาที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจได้ ซึ่งได้มีการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดดังนี้คือ โครงการ Low Carbon Destination ที่เกิดขึ้นในเกาะหมากได้มีการแปลความเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าใจได้ การจัดท า Mobile Application Form ที่มีหลายภาษา 
ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ รัสเซีย ท าให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการใช้งานที่หลากหลายขึ้น และ
การใช้หลักการออกแบบ Universal Design ด้วยค าอธิบายเรียบง่ายและมีการใช้รูปภาพในการสื่อสาร 
นอกจากนั้น ยังมีนักสื่อความหมายในท้องถิ่นอยู่บ้างที่สามารถให้ข้อมูลและเล่าเรื่องราวของชุมชนได้ เช่น เจ้า
บ้านที่มีความรู้ความสามารถ กรรมการชมรมฯ ประธานชมรมฯ ผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการผูกข้อมูล
ให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งแปลความหมายทางด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว  
 

IN-C5.e. Tour guide training in the use of interpretive information มีการฝึกอบรมไกด์น า
เที่ยวในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  
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ตัวชี้วัด C5.e. มีความเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมไกด์น าเที่ยวในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวโดยการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักสื่อความหมายและ
กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพ้ืนที่) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเพ่ือการบริการท่องเที่ยวและการสื่อสารระหว่างประเทศ  
 
C6 Intellectual property: The destination has a system to contribute to the protection 
and preservation of intellectual property rights of communities and individuals.  
 

IN-C6.a. Laws, regulations or programs to protect intellectual property rights of local 
individuals and communities มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพ่ือปกปูองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน  
 

ตัวชี้วัด C6.a. ในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพ่ือปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนนั้น ได้มีการด าเนินการคือ มีการรวบรวมทะเบียนครูภูมิปัญญาไว้ 
และได้มีการสนับสนุนและผลักดันการให้ความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของการจดสิทธิบัตรทางปัญญาแก่
ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือรับรองในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและมีการสงวนไว้เป็น
ลิขสิทธิ์ของชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
 
C7 สร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว: มีระบบที่เอ้ือให้นักท่องเที่ยวมีจิตส านึกและความสมัครใจในการ
ร่วมพัฒนาชุมชน รักษามรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ (ตัวชี้วัดนี้ไม่มีปรากฎใน
ข้อก าหนด GSTC ระดับสากล)  
 

IN-C7.a. มีระบบที่เอ้ือให้นักท่องเที่ยวมีจิตส านึกและความสมัครใจในการร่วมพัฒนาชุมชนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

ตัวชี้วัด C7.a. ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบที่เอ้ือให้นักท่องเที่ยวมีจิตส านึกและความสมัครใจการร่วมพัฒนา
ชุมชน รักษามรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
โดยมีการวิจัยและศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้เยี่ยมชมท า
ให้สร้างจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการน านโยบายการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism หรือ Low 
Carbon Destination ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการด าเนินนโยบายนี้ในพ้ืนที่
พิเศษเมืองเก่าน่านด้วยการน านโยบาย Low Carbon Tourism มาใช้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาร์บอนต่ า ด าเนินการแจก Passport ให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้ประทับตราดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทน
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใช้คาร์บอนต่ า ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเก็บสัญลักษณ์ดอกไม้ได้ครบ 51 ดอก นักท่องเที่ยว



 

 
45 บทที ่1 บทน า: การด าเนนิการวจิยัและผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการวจิยั 

ก็จะได้รับรางวัลยกย่องให้เป็น “ฮีโร่ไม่เอาถ่าน” ท าให้ช่วยสร้างจิตส านึกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหลากหลายกิจกรรมคือ กิจกรรมโฮมส
เตย์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนจึงท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและ
เกิดความส านึกรักชุมชน กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การปลูกปุาชายเลน การปลูกปุาทดแทน ฯลฯ กิจกรรมสาธิตวิธีการท าให้แก่นักท่องเที่ยวจึง
สามารถสะท้อนถึงตัวตนและคุณค่าทางวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี กิจกรรมทดลองท่องเที่ยว
ตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว เช่น กิจกรรมสักการะไหว้ศาล
เจ้าแม่ทับทิม กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่ ท าให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความเป็นมาและความเชื่อของคนใน
ชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เช่นเดียวกับกิจกรรมท่องเที่ยว
ตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลในเวียง-หนองเต่าซึ่งมีการเยี่ยมชมหอ
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงได้มีการด าเนินการโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปและเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี อาทิ เช่น
ในพ้ืนที่พิเศษเมืองน่าน ได้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดพระธาตุ
แช่แห้งท าให้เกิดความประทับใจในประเพณี อีกทั้งยังมีงานเทศกาลศิลปะและการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมการ
ฟูอน การตีกลองปูจาเป็นต้น นอกเหนือจากนั้นได้มีด าเนินการจัดการบรรยายและสนทนาในหัวข้อ “จากดิน
ถึงดวงดาว” เพ่ือเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้ตระหนักและสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ่งในจิตวิญญาณของพ้ืนที่ที่
ได้ท่องเที่ยว และการจัดท าคู่มือการท่องเที่ยว “คุณเป็นคนหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้” เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับการสร้างและปลูกจิตส านึกนั้นได้มกีารด าเนินการโดย
ปลูกฝังเยาวชนและคนในท้องถิ่นชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดการอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการจัดตั้งโรงเรียนสานศิลป์น่าน หรือ โครงการจัดท าระบบ
สื่อความหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น  
 

หมวด D: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม 
 
D1 Environmental risks: The destination has identified environmental risks and has a 
system in place to address them.  
 

IN-D1.a. Sustainability assessment of the destination within the last five years, 
identifying environmental risks มีการประเมินในเรื่องความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมใน 5 ปีที่ผ่านมา  
 

อพท.ได้ท าการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาและประเมินผลกระทบเบื้องต้นจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระหว่างการด าเนินโครงการฯ รวมถึงข้อดีข้อเสียในการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม  
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IN-D1.b. System in place to address identified risks มีระบบที่ใช้ระบุถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน

ขั้นเสี่ยง  
 

มีระบบการน าข้อมูลมาท าการแยกแยะตามชนิดของผลกระทบหรือความเสี่ยงที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงใช้หลักการบรรเทา การก าจัด การลด และการทดแทน  
 
D2 Protection of sensitive environments: The destination has a system to monitor the 
environmental impact of tourism, conserve habitats, species, and ecosystems, and 
prevent the introduction of invasive species.  
 

IN-D2.a. Maintained and updated inventory of sensitive and threatened wildlife and 
habitats จัดท ารายการสัตว์ปุาและสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้ทันสมัย  
 

ไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  
 

IN-D2.b. Management system to monitor impacts and to protect ecosystems, 
sensitive environments, and species มีระบบการตรวจสอบผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิต  
 

มีการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการท าบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมหรือ LCI 
แล้วท าการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น มาสรุป รวบรวม ตีความหมาย และแปลค่าผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนั้นๆ และมีแผนการประเมินผลตอบแทนที่จะได้จากการท า
แผนปฏิบัติการ ทั้งทางผลลัพธ์์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลปะการังและ 
หญ้าทะเล บริเวณหมู่เกาะหมากและหมู่เกาะรัง ว่ามีผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อระบบนิเวศทางทะเล
อย่างไรบ้าง ซ่ึงจากการศึกษาพบสิ่งมีชีวิตบนแนวปะการังและแหล่งหญ้าและสาหร่ายทะเลรวมอย่างน้อย 599 
ชนิด จัดว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ าทะเล และมีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง  
 

IN-D2.c. System prevents the introduction of invasive species มีระบบปูองกันเบื้องต้นใน
การรุกล้าท าลายสัตว์ปุาและพันธุ์พืช  
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อพท.ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ปกปูองการรุกล้ าท าลายระบบนิเวศทั้งสัตว์ปุาและพันธุ์พืช อาทิ มีกฎหมาย
จับผู้ที่ท าการรุกล้ าเขตปุาสงวนหรือปุาอนุรักษ์ เพ่ือเข้าไปใช้ประโยชน์ใช้สอยในพ้ืนที่ปุา ส่วนในด้านทะเลและ
ชายฝั่ง มีการจัดวางทุ่นก าหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งและแนวปะการัง เพ่ือปูองกัน และ
ฟ้ืนฟูแนวปะการัง โดยการเพาะเลี้ยงปะการังอ่อน และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแนวปะการัง หรือมีการตั้งกฎ
ท าการประมง เช่น การจ ากัดพ้ืนที่ในการจับสัตว์น้ า การจ ากัดเครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ า รวมถึงระบุขนาด
ของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้  
 
D3 Wildlife protection: The destination has a system to ensure compliance with local, 
national, and international laws and standards for the harvest or capture, display, and 
sale of wildlife (including plants and animals).  
 

IN-D3.a. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES) ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญ
พันธุ์ (CITES)  
 

ไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  
 

IN-D3.b. Regulations and standards for controlling harvesting or capture, display, 
sale, of plants and animals มีมาตรการและมาตรฐานสาหรับควบคุมการลุกล้ า จับ จัดแสดงและซื้อขาย 
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช  
 

อพท. มีนโยบายไม่ซื้อสินค้าที่ผลิตจากสัตว์ปุาของปุาหายาก เพ่ือช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืช เพ่ือให้
ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์  
 
D4 Greenhouse gas emissions: The destination has a system to encourage enterprises 
to measure, monitor, minimize, publicly report, and mitigate their greenhouse gas 
emissions from all aspects of their operation (including emissions from service 
providers).  
 

IN-D4.a. Program to assist enterprises to measure, monitor, minimize, and publicly 
report greenhouse gas emissions มีโครงการการสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีมาตรการตรวจวัดและ
รายงานผลการปล่อยก๊าชเรือนกระจก  
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เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลงค่อนข้างมาก 
ซึ่งส่วนมากเกิดจากฝีมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือรวมไปถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้เกิดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไป
ถึงสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ดังนั้น อพท. ซึ่งเป็นองค์การที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ได้มีโครงการต่างๆ ให้ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่พิเศษ ได้
ร่วมกันปฏิบัติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีโครงการ แนวทางปฏิบัติ หรือร่วมกิจกรรมการ
รณรงค ์ได้แก่  

1. มีเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการวัดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
โรงแรมและสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง  

2. การติดฉลากคาร์บอนเพ่ือบ่งบอกกระบวนการผลิตสินค้าว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน
เท่าใด  

3. ใช้สัญลักษณ์ดอกไม้แทนการประเมินค่าคาร์บอนที่ปลดปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ โดยอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

4. การมีส่วนร่วมในการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า ในพ้ืนที่ ของชุมชนและ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนเพิ่มพ้ืนที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจก (IPCC,2001)  

5. การให้ทุนสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถาน
ประกอบการ  

6. มีการให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมโครงการ Low Carbon Tourism เพ่ือตอบรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสภาพภูมิอากาศ โดยก าหนดให้มีการวัดปริมาณคาร์บอน 
เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินการของผู้ประกอบการ และแสดงสถิติการใช้พลังงาน รวมถึง 
มีการจัดรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการให้ความรู้และค านวณวัดค่า 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์  

7. มีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้ประกอบการเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับ อพท. และภาคีที่
เกี่ยวข้อง และมีการน าเสนอระบบสนับสนุนการคิดค านวณค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของ
โปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ทางสมาชิกของสมาคมฯ บริษัทน าเที่ยว สามารถ
ทดลองกรอกข้อมูลแผนการเดินทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเส้นทางเพ่ือค านวณปริมาณ
การปลดปล่อยคาร์บอนฯ  

8. มีการส ารวจผลลัพธ์ค่าคาร์บอนที่ลดลง รวมไปถึงการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ เฉพาะ
ภาคการท่องเที่ยวหลังจากเข้าไปท ากิจกรรมลดภาวะโลกร้อน  

9. มีเกณฑ์เรื่องการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว เช่น การปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ  
10. อพท. ด าเนินนโยบาย Low Carbon Destination, Low Carbon Tourism, Carbon 

Footprint และนโยบายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 



 

 
49 บทที ่1 บทน า: การด าเนนิการวจิยัและผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการวจิยั 

IN-D4.b. System to assist enterprises to mitigate greenhouse gas emissions มีระบบการ
จัดการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

ตัวชี้วัด D4.b. ที่เกี่ยวข้องกับการมีระบบการจัดการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก อพท. ได้จัดให้มีการด าเนินการโดยการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการ
ท่องเที่ยวและด าเนินการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้น
บรรยากาศ โดยมีระบบการจัดการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้แนวคิดสถาน
ประกอบการคาร์บอนต่ า (Low-Carbon Hotels) จากการสัมภาษณ์และการส ารวจพ้ืนที่ของสถาน
ประกอบการประเภทต่างๆ ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นได้มีการ
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ด าเนินมาตรการลดภาวะโลกร้อนด้วยนโยบาย Low Carbon 
Destination และ Low Carbon Holiday ในพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง หรือนโยบาย Low 
Carbon Tourism ในพ้ืนที่พิเศษเมืองน่าน ส าหรับนโยบาย Low carbon Tourism ที่จัดขึ้นในพ้ืนที่พิเศษ
เมืองน่าน ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเคมเปญในโครงการท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน โดยมี
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าพักในสถานประกอบการสีเขียว หรือการเลือกรับประทานอาหารเมนู Low 
Carbon ในร้านอาหารทีเ่ข้าร่วมเคมเปญ เป็นต้น เช่นเดียวกับในพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงที่มี
การด าเนินกิจกรรมสนับสนุนสถานประกอบการให้มีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงมีโครงการ
ปูองกันผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย Low Carbon Destination นอกจากนั้นในพ้ืนที่
พิเศษเมืองเลยก็มีการจัดกิจกรรม “ปั่น...เปลี่ยนเมืองที่ด่านซ้าย” ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้การด าเนินการตามตัวชี้วัด D4.b. ได้ด าเนินการ
ในหลากหลายโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการจัดท าเส้นทางเดินปุาศึกษา
ธรรมชาติเขาไม้แก้ว โครงการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่
เชื่อมโยง โครงการเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนสีเขียว โครงการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง และ โครงการน าร่องธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยังไม่รวมถึงการจัดโครงการส่งเสริมการจัดตลาดคาร์บอนฟรุตปรินซ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว โครงการ
ตลาดปลอดสารพิษเพ่ือนักท่องเที่ยวและประชาชนเมืองโบราณอู่ทอง และ โครงการรณรงค์สร้างอากาศ
บริสุทธิ์เมืองโบราณอู่ทอง ทั้งนี้ทั้งนั้นยังได้มีการด าเนินมาตรการตรวจสอบรายงาน มาตรการการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ก าหนดมาตรการการลดพลังงานของสถานประกอบการ ในเรื่องของการ
รณรงค์ให้ผู้ประกอบการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยลดภาวะโลกร้อน ได้มีการด าเนินการรณรงค์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การใช้เคมีภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และ
การเลือกใช้วัสดุที่หลีกเลี่ยงการเพ่ิมคาร์บอนไม่ว่าจะเป็น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน รวมไปถึงการขนส่ง อีกทั้งได้มีการด าเนินการในการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการใน
การใช้พลังงานในโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์
ในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีการศึกษา วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางในการด าเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนที่
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สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ในภาคการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนเปูาหมาย และ
ผู้ประกอบการรวมทั้งจัดท าชุดองค์ความรู้ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Toursim) ขึ้นเพ่ือ
สร้างต้นแบบ Low Carbon Tourism ที่ถูกต้องตามนโยบายของ อพท. และน าผลที่ได้รับมาถอดเป็นบทเรียน
เป็นความรู้ให้ ส านักงาน อพท. พ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือสร้างความรับรู้ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 
D5 Energy conservation: The destination has a system to encourage enterprises to 
measure, monitor, reduce, and publicly report energy consumption, and reduce 
reliance on fossil fuels.  
 

IN-D5.a. Program to promote energy conservation and measure, monitor, reduce, 
and publicly report energy consumption มีโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมีการตรวจวัด ท า
รายงานเกี่ยวกับการบริโภคใช้สอยพลังงาน 

 
ในปัจจุบันการใช้สอยทรัพยากรในด้านต่างๆ ของมนุษย์มีมากเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนการใช้พลังงาน 

ในด้านต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการใช้สอยบริโภคพลังงานไฟฟูาในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสถานประกอบการ ดังนั้น อพท.ซึ่งเป็นองค์การฯที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่พิเศษโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ได้มีโครงการต่างๆ กิจกรรม
รณรงค์ หรือนโยบายข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ทุกภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ท่องเที่ยว ดังนี้  

1. การส่งเสริมและอบรมสถานประกอบการให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานในหลายๆ ทาง เช่น การใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟูา  

2. การจัดกลุ่มของอาคารกลุ่ม (Cluster Development) เพ่ือช่วยประหยัดพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ภาคธุรกิจโรงแรมที่พักให้มีโครงการออกแบบตัวอาคารที่เกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน  
4. นักท่องเที่ยวช่วยกันปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง เมื่อออกจากที่พักไปยังสถานที่

ท่องเที่ยว  
5. มีโครงการรถ Shuttle Bus เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟูาในเมืองโบราณอู่ทอง  
6. ส่งเสริมผู้ประกอบการบ ารุงรักษาเครื่องมือไฟฟูาอย่างสม่ าเสมอ  
7. ให้สถานประกอบการจัดท าแผนและขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือลดการใช้พลังงานที่ชัดเจน  
8. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสรรค์การ

ด าเนินงานด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงาน  
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9. มีเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ไฟฟูาแก่พนักงานของสถานประกอบการ เช่น มีข้อปฏิบัติและ
ปลูกฝังพนักงานให้ประหยัดไฟฟูา ปิดสวิตซ์เครื่องใช้และไฟส่องสว่างที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นนิสัย 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้แขกผู้พักประหยัดไฟโดยการติดประกาศ ติดสติ๊กเกอร์
สัญลักษณ์แสดงข้อความการประหยัดพลังงานต่างๆ  

 
IN-D5.b. Policies and incentives to reduce reliance on fossil fuels, improve energy 

efficiency, and encourage the adoption and use of renewable energy technologies มีนโยบาย
กระตุ้นในการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล (น้ ามัน ถ่ายหิน) โดยการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก  
 

สืบเนื่องจาก อพท. ได้มีโครงการในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้ว ดังนั้น อพท. จึงมีนโยบาย
ในการกระตุ้นให้มีการลดใช้พลังงานจากฟอสซิล และมีนโยบายการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือปูองกันสภาวะโลก
ร้อน โดยมีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ดังนี้  

1. ส่งเสริมผู้ประกอบการมีการใช้พลังงานทางเลือก เช่น ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ อาทิ ใช้แผง
โซลาร์เซลล์ ติดตั้งที่ต้มน้ าร้อนซึ่งเป็นการลดการพ่ึงพาพลังงานกระแสไฟฟูาหลัก เป็นต้น  

2. มีมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคการผลิต
ไฟฟูา (ทั้งจากลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ) เช่น การติดตั้งเครื่องจักรยนต์ที่
ประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง  

3. อพท. มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้พลังงานทดแทน เช่น สาธิตระบบการท า Biogas เพ่ือน า
ขยะหรือเศษอาหารน ากลับมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง โดยผ่านกระบวนการทางชีวภาพ หรือ
ส่งเสริมการท าถ่านจุดไฟอัดแท่ง และแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ ามัน  

4. มีกิจกรรมการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกและหมุนเวียน และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นส าหรับ
อาหารและเครื่องใช้ในสถานประกอบการและชุมชน  

5. มีการประสานความสัมพันธ์กับภาคเีครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ าระดับประเทศ 
หรือระดับนานาชาติ โดยการรณรงคก์ารใช้พลังงานทดแทน  

 
D6 Water Management: The destination has a system to encourage enterprises to 
measure, monitor, reduce, and publicly report water usage.  
 

IN-D6.a. Program to assist enterprises to measure, monitor, reduce, and publicly 
report water usage มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีระบบการสอบ ตรวจวัด จัดท ารายงาน เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์จัดการน้ า  
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เนื่องจากสถานประกอบการการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นตัวแปรหลักที่มีการท าลาย
สิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรน้ า ดังนั้น อพท.จึงมีโครงการ
สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีระบบการตรวจสอบ ตรวจวัด จัดท ารายงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์จัดการน้ า เพ่ือให้
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวพ้ืนที่พิเศษไม่เสื่อมโทรมหรือมีผลกระทบด้านลบให้น้อยที่สุด โดยมีแผนงาน
นโยบาย หรือโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับการอนุรักษท์รัพยากรน้ า ดังนี้  

1. มีการการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการน้ าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถาน
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ในพ้ืนที่เกาะล้านซึ่งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษเมือง
พัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ EARTHCHECK  

2. มีแผนงานเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย เช่น โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียทุกพ้ืนที่  
3. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์หารูปแบบประเภทของน้ าที่ใช้และมีการบันทึกค่าน้ าเป็น

ประจ าทุกเดือน  
4. มีโครงการปรับปรุงระบบ รวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียของสถานประกอบการในพ้ืนที่พิเศษ

เมืองเก่าน่าน  
5. สร้างระบบหมุนเวียนน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนมีมาตรการตรวจสอบระบบการ

น าน้ ากลับมาใช้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
 
D7 Water security: The destination has a system to monitor its water resources to ensure 
that use by enterprises is compatible with the water requirements of the destination 
community.  
 

IN-D7.a. Management system to ensure that water use by enterprises and water 
requirements of the destination community are balanced and compatible มีระบบการจัดการ
น้ าที่ผู้ประกอบการสามารถใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมดุลกับชุมชนและผู้ใช้สอยอ่ืนๆ  
 

เนื่องจากสถานประกอบการจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้ทรัพยากรน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง และ
ในปัจจุบันทุกภาคส่วนก าลังประสบปัญหาการขาดแคลน ซึ่งท าให้การใช้น้ าของผู้ประกอบการเกิดผลกระทบ
ในการใช้น้ าร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือให้ไม่ก่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในการแย่งใช้ทรัพยากรน้ าระหว่าง
ผู้ประกอบการและชุมชน อพท.จึงมีนโยบายหรือการส่งเสริมการจัดการน้ าส าหรับผู้ประกอบการให้สามารถใช้
สอยทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์โดยสูงสุด และไม่กระทบกับชุมชน ดังนี้  

1. มีนโยบายให้ผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์หรือมีระเบียบข้อปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวในการ
ประหยัดพลังงานน้ า เช่น ปิดฝักบัวในขณะถูสบู่ เป็นต้น  

2. มีนโยบายให้ผู้ประกอบการเลือกใช้สุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานน้ า เช่น ติดตั้งก๊อก
น้ าอัตโนมัติ เป็นต้น  
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3. มีโครงการศึกษาและก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและระบบระบายน้ า เพ่ือรองรับช่วงฤดูแล้ง เช่น ที่เมือง
โบราณอู่ทอง  

4. มีนโยบายให้ผู้ประกอบการศึกษาความเหมาะสมในการน าน้ าทิ้งผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียกลับมา
ใช้ใหม่  

5. มีระบบการจ าหน่ายน้ าประปาโดยควรวางโครงข่ายท่อส่งน้ าประปาสายประธานและสายรองให้
ทั่วถึง น้ าฝนจากสระเก็บน้ า (แก้มลิง) ที่ปูองกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกได้จะสามารถน าไป
เก็บในอ่างเก็บน้ าซากนอกหรือสระน้ าขนาดใหญ่ที่ศูนย์กีฬาภาคตะวันออกแล้วน ามาใช้เป็นน้ า
ดิบผลิตน้ าประปาได้ 

  
D8 Water quality: The destination has a system to monitor drinking and recreational 
water quality using quality standards. The monitoring results are publicly available, 
and the destination has a system to respond in a timely manner to water quality 
issues.  
 

IN-D8.a. Management system to monitor and publicly report on drinking and 
recreational water quality มีระบบจัดการในการตรวจสอบ ท ารายงาน คุณภาพของน้ าส าหรับดื่มกินและ
น้ าที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ  
 

“น้ า” ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญเป็นล าดับต้นๆ ดังนั้น การใช้สอยทรัพยากรน้ าจึงต้องมี
ระบบการจัดการในการตรวจสอบในการใช้อุปโภคและบริโภค รวมถึงมีการท ารายงานการใช้น้ าในด้านต่างๆ 
โดยมีแผนหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับที่กล่าวมา ดังนี้  

1. มีแผนการจัดการมลพิษทางน้ า พ.ศ.2555-2559 โดยวัดคุณภาพของน้ าทั้งสัดส่วนของจ านวน
แหล่งน้ าผิวดินและสัดส่วนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าทางทะเลชายฝั่ง  

2. มีการจัดการคุณภาพน้ า รณรงคก์ารใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ าเสียจากการท่องเที่ยว
ท าแหล่งน้ าให้สะอาด หรือถ้ากรณีมีแหล่งน้ าตกหรือธารน้ าธรรมชาติไม่ควรใช้ยาสระผม สบู่
หรือสิ่งที่มสีารเคมีเจือปนเนื่องจากจะส่งผลกระทบถึงสัตว์ พืช และระบบนิเวศ  

3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ โดยเข้ามาตรวจสอบ
คุณภาพน้ าด้วยค่าการส่องแสงในน้ า หาค่า PH ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ า DO และ BOD และน า
ตัวอย่างน้ าไปทดลอง เพ่ือหาค่าคุณภาพน้ าในแหล่งนั้นๆ ต่อไป เป็นต้น  

4. มีโครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการน้ าเสียและขยะมูลฝอยเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย  
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IN-D8.b. Monitoring results are publicly available มีการแจ้งผลการตรวจสอบสู่สาธารณะ  
 

ไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  
 

IN-D8.c. System to respond in a timely manner to water quality issues มีระบบการ
จัดการคุณภาพน้ าอย่างทันเวลา  
 

อพท. มีการส่งเสริมระบบการจัดการคุณภาพน้ า เพ่ือไม่ให้น้ าเน่าเสีย ดังนั้น จึงมีกิจกรรมการรณรงค์ 
และส่งเสริมเพ่ือปกปูองคุณภาพน้ า เช่น ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทิ้งขยะลงในแม่น้ า คู 
คลอง และให้ผู้ประกอบการศึกษาความเหมาะสมในการน าน้ าทิ้งผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียน ากลับมาใช้ใหม่  
 
D9 Wastewater: The destination has clear and enforced guidelines in place for the 
siting, maintenance and testing of discharge from septic tanks and wastewater 
treatment systems, and ensures wastes are properly treated and reused or released 
safely with minimal adverse effects to the local population and the environment.  
 

IN-D9.a. Regulations for the siting, maintenance, and testing of discharge from septic 
tanks and wastewater treatment systems, and evidence of their enforcement มีกฎ ระเบียบ
ส าหรับก าหนดพื้นที่ท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย และการทดสอบค่าของเสียจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการปล่อยของเสียทางน้ าออกมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมทางน้ า อันก่อให้เกิดโรคพาหนะต่างๆ ตามมา ดังนั้น เพ่ือปูองกันการเกิดปัญหาดังกล่าว อพท. จึง
ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. มีโครงการศึกษาความเหมาะสมในการน าน้ าทิ้งผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้ใหม ่ 
2. มีเกณฑ์เกี่ยวกับ มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสมก่อนปล่อยสู่สาธารณะ และมีระบบบ าบัดที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามขนาดของสถานประกอบการและเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
 

IN-D9.b. Regulations to ensure the size and type of waste water treatment is 
adequate for the location, and evidence of their enforcement มีข้อก าหนดเกี่ยวกับขนาดและชนิด
ของบ่อบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
 

ไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  
 



 

 
55 บทที ่1 บทน า: การด าเนนิการวจิยัและผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการวจิยั 

IN-D9.c. Program to assist enterprises to effectively treat and reuse wastewater มี
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิผลและลดการปล่อยน้ าเสีย  
 

ตัวชี้วัด D9.c. มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิผลและลด
การปล่อยน้ าเสีย ซึ่งได้ด าเนินการให้มีการจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการประหยัด
พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมนับรวมถึงค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
จัดการน้ าเสียและการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งท าให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ชุมชนใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการตามตัวชี้วัด D9.c. ด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเดิมบริเวณพุทธ
มณฑลสุพรรณบุรี โครงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ าแหล่งท่องเที่ยวพุหางนาค และ โครงการศึกษาและก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณอู่ทอง นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นในเรื่องของระบบบ าบัด
น้ าเสียโดยมีการใช้น้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียเพราะน้ าทิ้งมีคุณภาพระดับน้ าดิบเนื่องจากระบบระบายน้ าใช้
ท่อรวมน้ าฝนกับน้ าเสียในท่อเดียวกัน น้ าเสียจึงเจือจางลงและระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นระบบ CFFAS และระบบ
ระบายและบ าบัดน้ าเสียแบบระบบเลี้ยงตะกอน ซึ่งในพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงได้มีการด าเนิน
โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนหาดทรายขาวขึ้น ในขณะเดียวในพ้ืนที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงก็มีการจัดโครงการรับรองการพัฒนาพ้ืนที่เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ
สากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ EARTHCHECK ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการน้ าใช้อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการน้ าเสียโดยมีสถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ าเพ่ือสามารถจัดการน้ าเสียและน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีข้อเสนอในการจัดการระบบการก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสียตาม
มาตรฐานสากล และก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับ มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสมก่อนปล่อยสู่สาธารณะ มีระบบ
บ าบัดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามขนาดของสถานประกอบการและเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ยิ่งไปกว่า
นั้นมีการด าเนินนโยบาย Low Carbon Tourism และ Low Carbon Destination ในพ้ืนที่พิเศษเมืองน่าน
และพ้ืนที่พิเศษเกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงตามล าดับ ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิผลและลดการปล่อยน้ าเสีย เช่น โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ผ้าเช็ดเท้า ไม่บริการสบู่ แชมพูและอุปกรณ์บางอย่าง ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ร้องขอ และงด
บริการท าความสะอาดห้องน้ าในทุกวันที่เข้าพัก แต่จะท าความสะอาดในทุก 2 หรือ 3 วัน หรือ มีการน าน้ าที่
ล้างจานแล้ว สามารถน าไปลดต้นไม้ได้สร้าง เป็นต้น  
 

IN-D9.d. Program to ensure proper treatment of wastes and safe reuse or release 
with minimal adverse effects to local population and environment มีโครงการใช้น้ าอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คน และสัตว์์ 
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“น้ า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติทีส่ าคัญส าหรับในการใช้ด ารงในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ สัตว์ และพืช 
ดังนั้น การใช้น้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการ
จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ไมว่่าจะเป็น ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานน้ า โดยการใช้น้ าอย่างประหยัดเพ่ือลดปริมาณน้ าเสียจากการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรมีการใช้น้ าในแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น กรณีมีแหล่งน้ าตกหรือธารน้ า
ธรรมชาติไม่ควรใช้ย าสระผม สบู่หรือสิ่งที่มสีารเคมีเจือปน เนื่องจากจะส่งผลกระทบถึงสัตว์ พืช ระบบนิเวศ  
 
D10 Solid waste reduction: The destination has a system to encourage enterprises to 
reduce, reuse, and recycle solid waste. Any residual solid waste that is not reused or 
recycled is disposed of safely and sustainably.  
 

IN-D10.a. Waste collection system that maintains public records on the amount of 
waste generated มีการรวบรวมบันทึกปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน  
 

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาวิกฤตที่ก าลังทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากปัจจัย
หลายๆด้าน เช่น ประชากรเพ่ิมมากขึ้น มีกิจกรรมต่างๆ ในเพ่ิมขึ้น ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยตรงโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆ ทางสุขภาพ ดังนั้น อพท.จึงมีความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย และมีการแสดงถึงปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ซึ่งอาจจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบบันทึกและการสังเกตการณ์ 
(Observation) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงแผนการวางโครงการที่เสนอให้มีการแจ้งสถิติขยะในแต่ละ
พ้ืนที่ให้สู่สาธารณะรับทราบในอนาคต  
 

IN-D10.b. Solid waste management plan that is implemented, and has quantitative 
goals to minimize, and ensure safe sustainable disposal of waste that is not reused or 
recycled มีแผนจัดการขยะมูลฝอย โดยมีเปูาหมายคือการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะจ าพวกที่ไม่สามารถ
น ากลับมาใช้ซ้ าและใช้ใหม่ได้  
 

ปัจจุบันอัตราการเพ่ิมขึ้นของ ประชากรโลกเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว สาเหตุจากการเพ่ิมของ
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 
เพ่ือแสวงหาที่ดินท ากินของประชากรโลก มีการใช้ที่ดินเพ่ิมมากขึ้น มีการผลิตเพ่ือการอุปโภค บริโภคเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงเป็นเหตุให้เกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใช้ปริมาณมากข้ึน ซึ่งมนุษย์เราผลิตขยะในแต่ละวันโดยเฉลี่ยวันละ 1 
กิโลกรัม และประชากรโลกกว่า 6,000 ล้านคน ก็จะผลิตขยะที่มีปริมาณมากมายมหาศาลสูงถึงวันละ 6,000 
ล้านกิโลกรัม ดังนั้น อพท.รวมถึงหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงมีความร่วมมือการก าหนดแผนและ
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นโยบายในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีเปูาหมายในการลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ โดยมีกิจกรรมโครงการ หรือ
การส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ในการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่พิเศษของ อพท. ดังนี้  

1. การเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยที่โรงคัดแยกขยะฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง รวมถึงการเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบอย่างถูก
สุขลักษณะ หรือการเผาด้วยเตาเผาขยะที่อุณหภูมิสูง  

2. ส่งเสริมลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและลดปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย  
3. กิจกรรมลดปริมาณขยะอินทรีย์ด้วยถังหมักก๊าชชีวภาพ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านและ

ผู้ประกอบการบนเกาะหมาก ในการจัดการขยะสดด้วยถังหมักก๊าชชีวภาพ ณ วัดเกาะหมาก อ.
เกาะกูด จ.ตราด  

4. ส่งเสริมการจัดท าไฟฉายโซลาร์เซลล์เพ่ือส่งเสริมการลดใช้ถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นขยะอันตรายที่ไม่
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  

5. ส่งเสริมจัดท าสาธิตระบบ Biogas ต้นแบบเพื่อลดปริมาณขยะจากเศษอาหาร  
6. จัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ส าหรับรวมและเก็บขนขยะและเพ่ิมจ านวนถังขยะตั้งในพ้ืนที่โครงการ  
7. มีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานโดยมีแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณา

การและหลักการของ CBM และ 5Rs คือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดให้น้อยที่สุด น า
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพกลับไปใช้ให้มากที่สุด มีศูนย์กลางก าจัดขยะและเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 - 
2564) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557  

8. มีการทบทวนปริมาณและองค์ประกอบขยะ วิเคราะห์องค์ประกอบขยะเพ่ือสมดุลมวลและ
พลังงาน เพ่ือใช้คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท า Zero Waste ให้สอดคล้องกับงาน
ด้านวิศวกรรม  

9. มีโครงการศึกษาและออกแบบระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลเชียงคาน ต าบลท่าลี่ จังหวัดเลย  
10. มีโครงการศึกษาและจัดการขยะแบบครบวงจรเมืองโบราณอู่ทอง  

 
IN-D10.c. Program to assist enterprises to reduce, reuse, and recycle waste มีโครงการ

ส่งเสริมผู้ประกอบการลดการใช้ขยะ และน ากลับมาใช้ซ้ า ใช้ใหม่  
 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญเติบโตเร็วมาก ท าให้นักลงทุนหรือนายทุนหันเข้ามาให้
ความสนใจธุรกิจด้านสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งธุรกิจดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยค่อนข้างมาก ดังนั้น เพ่ือการลดการก าจัดขยะ อพท.จึงมีนโยบายและการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการลดการใช้ขยะ และน ากลับมาใช้ซ้ าใหม่ โดยมีวิธี ดังนี้  
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1. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะโดยการน ากลับมาใช้ใหม่ และการ
แยกขยะ รวมถึงการเรียนรู้วิถีพอเพียง เช่น การท าน้ าหมัก เป็นต้น  

2. มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุได้มาจากการรีไซเคิลหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าระบบ Biogas เพ่ือลด

ปริมาณขยะจากเศษอาหารและน าไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานและ
ติดตั้งระบบ Biogas ต้นแบบ  

4. ระบบการก าจัดขยะ Recycle โดยมีศูนย์การรับซื้อขยะ Recycle ในชุมชน  
5. โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว และโครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งชุมชน

ต้นแบบประสบความส าเร็จ  
6. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และของ

เหลือใช้ในชุมชน  
7. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการลด

ขยะ เช่น ใช้สินค้าหรือวัสดุภัณฑ์เป็นแพ็คใหญ่เพ่ือหลีกเลียงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จ าเป็น  
8. อบรมการจัดการขยะมูลฝอย  
 

IN-D10.d. Program to reduce the use of bottled water by enterprises and visitors มี
โครงการให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวลดการใช้น้ าบรรจุขวด  
 

ภายใต้นโยบายหลักด้านสิ่งแวดล้อม Low Carbon Destination อพท. มีโครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการใช้ซ้ าขวดบรรจุน้ า เป็นต้นว่ามีการส่งเสริมผู้ประกอบการใช้กระบอกน้ า
หรือภาชนะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ประหยัดเงินและไม่สร้างขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้น หรือการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการมีการเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มที่มีระบบมัดจ า
คืนเงิน เป็นต้น  
 
D11 Light and noise pollution: The destination has guidelines and regulations to 
minimize light and noise pollution. The destination encourages enterprises to follow 
these guidelines and regulations.  
 

IN-D11.a. Guidelines and regulations to minimize noise and light pollution มีแผนและ
กฎระเบียบในการลดการก่อเกิดมลภาวะทางเสียงและแสง  
 

ตัวชี้วัด D11.a. ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการมีแผนและกฎระเบียบในการลดการก่อเกิดมลภาวะทาง
เสียงและแสง ซึ่งได้มีการด าเนินการจัดการแสงและเสียงเพ่ือควบคุมมิให้เกิดเสียงอึกทึกครึกโครมโดยมีแผน
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จัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 โดยวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือจ านวนวันที่มีระดับเสียง
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 81 และก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เช่น 
มีการปลูกต้นไม้หรือปรับปรุงหรือดัดแปลงส่วนของอาคาร เพ่ือปูองกันมิให้เสียงที่มีแหล่งก าเนิดจากภายนอก
โรงแรมเข้ามาในเขตโรงแรมจนก่อความร าคาญให้กับผู้มาเข้าพัก ทั้งยังมีแนวคิดการออกแบบ Universal 
Design ที่ไร้มลพิษทั้งทางอากาศเสียงและสายตาโดยการก าหนดมาตรการจ ากัดการใช้เสียงและจ ากัดความเร็ว
รถที่ผ่านเข้าออกพ้ืนที่โครงการ โดยมีการตรวจวัดระดับเสียงเทียบเท่าต่อเนื่องและระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน
และกลางคืน นอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือในการไม่ส่งเสียงดังจนเกินไป เพราะท าลายความสงบของ
ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม  
 

IN-D11.b. Program to encourage enterprises to follow guidelines and regulations to 
minimize noise and light pollution มีโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด าเนินงานตามแผนและกฎระเบียบ
เรื่องการลดการก่อเกิดมลภาวะทางเสียงและแสง  
 

ไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  
 
D12 Low-impact transportation: The destination has a system to increase the use of 
low impact transportation, including public transportation and active transportation 
(e.g., walking and cycling).  
 

IN-D12.a. Program to increase the use of low-impact transportation มีโครงการส่งเสริม
การใช้การคมนาคมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า 
 

อพท. ได้มีการรณรงค์ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ใช้การคมนาคมที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่ า เช่น แคมเปญการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) โดยใช้รถจักรยาน และ
การท่องเที่ยวแบบไม่รีบร้อน (Slow Life Tourism) โดยมีโครงการต่างๆ มากมายที่สนับสนุนการใช้จักรยาน
เป็นพาหนะส าหรับการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนบ้านหนองเต่า กิจกรรมปั่น
จักรยานรอบเกาะหมาก กิจกรรมปั่นปันคืนสุขท่องเที่ยวพัทยา และกิจกรรมปั่นจักรยานท าเนียบต้นไม้ใหญ่ใน
เมืองน่านในงานเทศกาลศิลปะน่าน และอพท. ยังได้ด าเนินโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
เช่น โครงการจัดท าเส้นทางขับข่ีจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงโครงการ
พัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง และโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเสือภูเขาเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ต าบลเสี้ยว อ าเภอเลย เป็นต้น นอกจากการสนับสนุนให้ใช้จักรยานแล้ว อพท. ยังได้
สนับสนุนการคมนาคมในรูปแบบอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า โดยมีการสนับสนุนให้ใช้การเดินเท้าใน
กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ เช่น กิจกรรมเที่ยวเดินเล่นใจ๋เมืองน่านและกิจกรรมเดินส ารวจเส้นทางธรรมชาติ และ
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ยังได้สนับสนุนให้ใช้เรือคายัคหรือเรือยางเป็นพาหนะในการท่องเที่ยวทางน้ า เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ล่องเรือยางแก่งคุดคู้-แก่งฟูา-แก่งจันทร์ อ าเภอเชียงคาน  

ในส่วนของการขนส่งสาธารณะ อพท. ก็ได้สนับสนุนให้ใช้พาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยการใช้รถราง เช่น กิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองเก่าน่าน และอพท. ยังสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุงสภาพรถสามล้อถีบให้มีความพร้อมในการให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นพาหนะน า
เที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ อพท. ยังได้ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดข้ึนจากการคมนาคมขนส่งอีกด้วย  
 

IN-D12.b. Program to make sites of visitor interest more accessible to active 
transportation (e.g., walking and cycling) มีโครงการส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเข้าถึงได้โดยการเดินทาง
แบบ active transportation เช่น การเดินเท้า การใช้จักรยาน  
 

อพท. ได้มีการด าเนินการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้การเดินทางแบบ Active 
Transportation โดย อพท. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการท่องเที่ยว เช่น 
กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนบ้านหนองเต่า กิจกรรมเที่ยวเดินเล่นใจ๋เมืองน่าน กิจกรรมเดิน 
จักรยานส ารวจพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ กิจกรรมการปั่นจักรยานหรือนั่งสามล้อถีบเที่ยวชมเมืองเก่าตามเส้นทาง
ท่องเที่ยว “ปั่นม่วนใจ๋ ไปกับจักรยาน” กิจกรรมปั่นปันคืนสุขท่องเที่ยวพัทยา และกิจกรรมปั่นจักรยานท า
ท าเนียบต้นไม้ใหญ่ในเมืองน่านในงานเทศกาลศิลปะน่าน และกิจกรรมปั่นจักยานรอบเกาะหมาก และมีการ
จัดท าเส้นทางจักรยานต่างๆ เพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบ Active 
Transportation เช่น มีโครงออกแบบก่อสร้างเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยวและเส้นทางจักรยานตามแนวคลอง
แม่ร าพันสุโขทัยธานี-เมืองเก่าสุโขทัย และโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเสือภูเขาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษข์องต าบลเสี้ยว อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  

ในส่วนของการท่องเที่ยวด้วยวิธีการเดินเท้า อพท. ได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัย เช่น มีการจัดทางเส้นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติเขาไม้แก้ว มี
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบทางเดินเหนือภูผ าและแมกไม้ Canopy 
Walkway คุนหมิง-เขารูปหงส์ บริเวณสวนหินผางาม จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์บริเวณ
หาดทรายด า เป็นต้น และอพท. ยังได้มีโครงการปรับปรุงพัฒนาทางเท้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย  

นอกจากการสนับสนุนให้ใช้จักรยานหรือการเดินเท้าแล้ว อพท. ยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบ 
Active Transportation ประเภทอ่ืนๆ เช่น มีกิจกรรมพายเรือคายัคหรือกิจกรรมพายเรือยาง มีกิจกรรมเที่ยว
ชมธรรมชาติที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับการเดินทางโดยใช้สัตว์ในท้องถิ่นเป็นพาหนะ เป็นต้น  
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 1.6 การด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การ
ด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 

 เมื่อโครงการได้ด าเนินการสังเคราะห์ภาพรวมการด าเนินงานของอพท.ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลกตามรายละเอียดผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 1.5 แล้ว โครงการฯได้ด าเนินการจ าแนก
กลุ่มส านักงานพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่ออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะและอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
พิเศษ ประกอบด้วย กลุ่มพื้นที่พิเศษที่มีลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบ “การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต” ประกอบด้วยพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 
(อพท.4) พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) และพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) กลุ่มพื้นที่พิเศษที่มี
ลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติป่าเขา” ประกอบด้วยพ้ืนที่พิเศษเลย 
(อพท.5) เพียงแห่งเดียว และกลุ่มพื้นที่พิเศษที่มีลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบ “การท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติชายฝั่งทะเล” ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท.1) และพ้ืนที่พิเศษ
เมอืงพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท.3) และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงผลการด าเนินงานของ 
อพท.ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่พิเศษเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง  และน าผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงผลการด าเนินงานของอพท.ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่ได้นี้
ไปจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อพท. ที่มาจากทั้ง อพท.ส่วนกลาง และ อพท.ใน
พ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การ
ด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ GSTC”  

 การจัด “การกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. 
ภายใต้เกณฑ์ GSTC” ได้ด าเนินการขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องนนทรี 2 ชั้น 4 โรงแรม 
KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. โดยมีคณะนักวิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่จ าแนกตามกลุ่มพ้ืนที่พิเศษ
ทั้ง 3 กลุ่มตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น (รายงานผลการสังเคราะห์ “ชุดองค์ความรู้การจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)”) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเพ่ิมเติมความ
สมบูรณ์ของการด าเนินงานจากเจ้าหน้าที่ของ อพท. ที่ท างานอยู่ในส่วนกลางและที่ท างานอยู่ในส านักงานพ้ืนที่
พิเศษแห่งต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ วิทยากรผู้ช านาญการด้านเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก (ดูรายละเอียดก าหนดการในภาคผนวก ก.)   

 ผลการจัดกิจกรรมพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของ อพท. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 43 คน เป็นเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานพื้นที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่ จ านวน 12 คน (พ้ืนที่เศษแห่งละ 2 คน) และเจ้าหน้าที่จาก อพท. ส่วนกลาง
จ านวน 31 คน (ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาคผนวก ข.) 
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 เมื่อคณะนักวิจัยได้น าเสนอรายงานผลการสังเคราะห์ “ชุดองค์ความรู้การจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)” แล้ว ได้มีการซักถามประเด็นข้อสงสัย อภิปรายผล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพ่ิมเติมข้อมูลการด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เพ่ือให้คณะนักวิจัยได้น าไปปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากพ้ืนที่พิเศษแห่งต่างๆ ยังได้น าเสนอรายละเอียดประเด็นส าคัญของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมเด่นของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ
ประกอบการเรียนรู้การด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอีกส่วนหนึ่งด้วย 

 ส าหรับกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก” นั้น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ได้ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
ว่า องค์กร GSTC ไม่ได้เป็นองค์กรที่ให้การรับรองแหล่งท่องเที่ยว/องค์กรการท่องเที่ยวว่ามีการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยตรง หากแต่ GSTC เป็นองค์กรที่ให้การรับรองแหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรการท่องเที่ยวที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากองค์กรที่ด าเนินงานด้านการท ามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นภาคีร่วม (Third 
Party)  เช่น Earth Check เป็นต้น  ดังนั้น GSTC ที่มีสมาชิกเป็นทั้งองค์กรที่บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว/องค์กรตรวจสอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงเปรียบเสมือนสิ่งยืนยันว่า  แหล่งท่องเที่ยว/องค์การ
การท่องเที่ยวที่ GSTC รับรองนั้น มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างแท้จริง 

ส าหรับการที่องค์กรด้านการท่องเที่ยว (Tourism organization) จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับ GSTC 
มี 2 แนวทางหลักด้วยกัน ดังนี้ 

ในแนวทางที่แรก องค์กรด้านการท่องเที่ยวเลือกเกณฑ์การท่องเที่ยวขององค์กร (ที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นไปในแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่าวยั่งยืน) ไปลงทะเบียนกับ GSTC เพ่ือให้ 

GSTC ตระหนักรู้ (Recognized) ซึ่งหาก GSTC พิจารณาเห็นว่าเกณฑ์การท่องเที่ยวขององค์กรด้านการ

ท่องเที่ยวนั้นๆ สามารถน าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนได้ GSTC จะให้การตระหนักรู้ (Recognized) ว่า

เป็นเกณฑ์ที่สามารถสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได ้ 

ส่วนในแนวทางท่ีสอง องค์กรด้านการท่องเที่ยวต้องเลือกแหล่งท่องเที่ยว (Tourism destination) 
ที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เพ่ือลงทะเบียนกับองค์กรที่ท างานด้าน
ตรวจสอบ/รับรองแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่า Certifying body (ซึ่งได้รับการรับรองจาก GSTC แล้ว) หรือ
เรียกว่า Third Party มาท าการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวว่ามีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
หรือไม่และให้การรับรอง โดยวิธีการตรวจสอบจะมีการพิจารณา 2 ระดับด้วยกันคือ 

1) Process-based วิธีการพิจารณาแบบนี้ เป็นการพิจารณาการด าเนินงานของสถานที่
ท่องเที่ยวแหล่งนั้นได้ด าเนินการใดไปแล้วบ้าง โดยยังไม่ได้วัดผลตามเกณฑ์มาตรฐานใดๆ 
เช่น แหล่งท่องเที่ยวมีนโยบายการจัดการขยะหรือไม่ หากมีนโยบายนี้ ก็ถือว่าผ่านการ
พิจารณาแบบในแบบ Process-based   
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2) Performance-based วิธีการนี้จะต้องมีการก าหนดคะแนนหรือระดับคะแนนให้กับสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นหรือเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) การท่องเที่ยวนั้น โดยวัดออกมาเป็นระดับ
ของคะแนน มีตัวเลขที่สามารถแสดงได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวมีนโยบายในการก าจัดขยะแล้ว 
จะต้องมีการวัดปริมาณขยะ ปริมาณการจัดการขยะ แหล่งก าจัดขยะ ที่สามารถผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่พิจารณาที่มีขั้นตอนละเอียด ซับซ้อน  และใช้
เวลานานกว่าวิธีการพิจารณาแบบ Process-based เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานถูกก าหนดจาก
องค์กรการท่องเที่ยวที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะหลากหลายองค์กร 

หากแหล่งท่องเที่ยวที่องค์กรด้านการท่องเที่ยวนั้นๆ เสนอขอรับการรับรอง ผ่านการพิจารณาแบบ 
Performance-based องค์กรด้านการท่องเที่ยวนั้นจะได้รับการอนุมัติรับรอง (Approved) จาก GSTC 
(ผ่าน Third Party ที่เป็นผู้ตรวจสอบรับรองโดยตรง) ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (The destination benchmark certified)     

อย่างไรก็ตาม องค์กรด้านการท่องเที่ยวสามารถเลือกท าทั้ง 2 แนวทางไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหาก GSTC 

ให้การตระหนักรู้ (Recognized) ว่าเกณฑ์การท่องเที่ยวขององค์กรด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างความ

ยั่งยืนแก่แหล่งท่องเที่ยวได้ ขณะเดียวกันเมื่อเข้าไปตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวที่องค์กรนั้นด าเนินงานอยู่ใน

ระดับ Performance-based ว่ามีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสามารถผ่านตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐาน

ได้และได้รับการอนุมัติรับรอง (Approved) แหล่งท่องเที่ยว (Tourism destination) ขององค์กรการ

ท่องเที่ยวนั้นๆ  องค์กรด้านการท่องเที่ยวนั้นก็จะสามารถเป็น Certifying body หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถไปตรวจสอบและให้การรับรองแหล่งท่องเที่ยว/องค์กรการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ว่าได้

ด าเนินการตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ตลอดจนสามารถให้ความรู้ การฝึกอบรม ในเรื่องการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได ้

ส าหรับสถานภาพของ อพท. กับการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนั้น ที่ประชุม
ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท าความเข้าใจร่วมกันและสรุปได้ว่า ปัจจุบัน อพท. ยังไม่ได้เป็นส่วน
หนึ่งในสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC อย่างเต็มตัว เพียงแต่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับ 
GSTC เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวไทยให้อยู่ในระดับสากลได้อีกทางหนึ่ง โดย 
GSTC จะพัฒนาผู้ฝึกสอนที่ได้รับอนุญาต (Authorized Trainers) ให้กับบุคลากรของ อพท. และมอบสิทธิให้ 
อพท. น าเนื้อหาหลักสูตรนี้ไปฝึกอบรมให้กับภาคีการท่องเที่ยว โดย อพท. ได้เริ่มจัดการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 
2559 นี้ โดยเริ่มฝึกอบรมในพ้ืนที่พิเศษของ อพท. ก่อน และจะเริ่มเปิดการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปในระยะ
ต่อไป 

  



 
64 บทที ่1 บทน า: การด าเนนิการวจิยัและผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการวจิยั 

 1.7 การจัดท าชุดองค์ความรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลกของ อพท.: “Mr. DASTA พาเที่ยว...” การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนผืน
แผ่นดินไทย ที่ไหน อย่างไร ใครใคร่รู้ ถามกูรู Mr. DASTA 

 ผลจากการด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงผลการด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่แบ่งพิจารณาตามกลุ่มพื้นที่พิเศษ 3 กลุ่ม และผลจากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 1.6 คณะนักวิจัยได้น ามาปรับปรุงและเรียบเรียงเป็นเนื้อหา
องค์ความรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ที่ครอบคลุมการแนะน า อพท. ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของ
เสีย และความรู้เกี่ยวกับการรักษามรดกวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือ
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย Co-Creation และเครือข่ายของเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก หรือ GSTC และองค์ความรู้การจัดการท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก (เกณฑ์ GSTC) ในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ในพ้ืนที่พิเศษที่แบ่งออกเป็น 3  
กลุ่มคือ (1) กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (2) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ธรรมชาติปุาเขา และ (3) กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชายฝั่งทะเล ซึ่งรายและเอียวความรู้และองค์
ความรู้ดังกล่าวนี้ได้น าเสนอในบทท่ี 2 และ 3 ของรายงานฉบับนี้ 

 เมื่อได้ความรู้และชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลกตามรายละเอียดในที่ 2 และ 3 แล้ว คณะนักวิจัยได้น ามาจัดท าเป็นชุดองค์ความรู้ผลการ
ด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกฉบับย่อ โดยใช้ชื่อว่า “Mr. DASTA พาเที่ยว...” 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย ที่ไหน อย่างไร ใครใคร่รู้ ถามกูรู Mr. DASTA ซึ่งเป็นหนังสือพ็อค
เกต็บุ๊ค ขนาด A5 ความหนา 60 หน้า และจัดพิมพ์จ านวน 200 เล่ม (รูปที่ 1.7.1) 
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รูปที่ 1.7.1 หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คชุดองค์ความรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกฉบับย่อ 

 
 

 1.8 การจัดท าบทความทางวิชาการ 

 หลังจากท่ีได้จัดท าชุดองค์ความรู้ฉบับย่อแล้ว คณะนักวิจัยได้พิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) 
นั้น แม้จะมีการด าเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกไม่สูงเท่ากับพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่
ทอง (อพท.7) แต่ก็มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (เกณฑ์ GSTC) ในหลายๆ ประเด็น
ที่โดดเด่นอย่างหลากหลายและเป็นหนึ่งเดียวมากกว่าพ้ืนที่พิเศษแห่งอ่ืนๆ หรือกลุ่มอ่ืนๆ อีกทั้งคณะนักวิจัยได้
มีโอกาสรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิภาคสนามมาประกอบการศึกษาด้วย จึงเลือกจัดท าบทความทางวิชาการโดยใช้
พ้ืนที่พิเศษเลยหรือกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติปุาเขาเป็นตัวอย่าง โดยใช้ชื่อบทความว่า “การ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกกรณีศึกษาพื้นที่พิเศษเลย 
(อพท.5)” ซึ่งคณะนักวิจัยได้ด าเนินการได้แล้วเสร็จมีขนาดความหนาจ านวน 23 หน้า ซึ่งเนื้อโดยสมบูรณ์ของ
บทความดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ค. 
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บทที่ 2 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจดัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

  

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หรือ อพท. เป็นองค์การมหาชน 
ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 มีบทบาทหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการก าหนดนโยบาย และแผนการ
บริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความงดงาม มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และด ารงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไว้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนทีส่ าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

อพท. มุ่งมั่นในการท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคีการ
พัฒนาให้ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ โดยรักษาสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกดิความยั่งยืนในการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว โดยขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายที่ส าคัญ 3 นโยบาย คือ 1) นโยบายท่องเที่ยวคุณภาพแบบ Co - 
Creation “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” เพ่ือเสนอแนวทาง
ความร่วมมือบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมระหว่าง อพท. กับ ประชาคม และภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่พิเศษ 2) นโยบายการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (low carbon tourism) 3) นโยบายการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) 4) นโยบายการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

ตลอดช่วงระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา อพท. ได้ด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษตาม
กรอบภาระหน้าที่ โดยในด้านเศรษฐกิจ อพท. ได้ก าหนดเปูาหมายในการสร้างของรายได้ของชุมชนในพ้ืนที่
พิเศษ ส่วนในด้านสังคมนั้น อพท. มีการสนับสนุนให้ชุมชนในพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ตามเกณฑ์ฯ และส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม อพท. ได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษให้เป็น Low Carbon Destination อาทิ
เช่นการสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือด าเนินมาตรการลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้ง
พัฒนาการทอ่งเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม  

นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างความร่วมมือกับภาคีระดับสากล เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และ
เทคโนโลยีในระดับนานาชาติ มาปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่พิเศษ ดังตัวอย่างที่อพท. 
ได้ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ อาทิ Global Sustainable Tourism Council 
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(GSTC) และ The International Ecotourism Society (TIES) และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบองค์การการ
ท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) รวมถึงขยายความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายนานาชาติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการท างาน การจัดท าผลงานทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน ส าคัญๆ เช่น GIZ 
Earth Check ILO PATA และ Mekong Tourism เป็นต้น  

จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้มองเห็นความส าคัญของการน าประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวมาท า
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้าน
การถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภาคีด้านการท่องเที่ยว สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาและ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงน ามาสู่การจัดท า “ชุดองค์ความรู้การ
ด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ฉบับนี้ ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย 4 ส่วน
ด้วยกัน คือ 

ส่วนแรก  แนะน าองค์กร อพท.  
ส่วนที่สอง  ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันเกิดจากความสมดุลของมิติทาง- 

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  
ส่วนที่สาม  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย Co-Creation และเครือข่ายของเกณฑ์การ- 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (GSTC)  
ส่วนที่สุดท้าย    การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้เกณฑ์ GSTC ของ อพท. และ อพท. 

พ้ืนที่พิเศษ ทั้ง 6 พ้ืนที่         

 2.1 รู้จักกับ อพท.  

  2.1.1 ชื่อนาม ความหมาย และที่มาของ อพท.  

“อพท.” คือชื่อย่อของ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) ซึ่งใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Designated Areas for Sustainable Tourism Administration ซึ่ง
เขียนโดยย่อว่า “DASTA” โดยใช้เครื่องหมายตัวอักษร อพท ที่ท้ายตัว ท พิมพ์ค าว่า DASTA (รูปที่ 1) เป็น
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายขององค์กร  

 

  
ที่มา : สื่อออนไลน์ขององค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

www.dasta.or.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 2.1.1 สัญลักษณ์ (logo) ของ อพท. 

http://www.dasta.or.th/
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“อพท.” หรือ “องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เป็นองค์กร

มหาชน หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐนอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ฉบับปี พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เพ่ือให้
เกิดการบริหารและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ 
ท างานอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อพท. จึงเป็นองค์การกลางท าหน้าที่ก าหนดนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ สามารถระดมบุคลากร 
งบประมาณ และเครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพ และแก้ไขปัญหาโดย
รวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
ที่วางไว้ 

อพท. ด าเนินงานโดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อพท.
ส่วนกลาง”) และมีส านักงานพ้ืนที่พิเศษตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ที่ประกาศเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวพิเศษซึ่งเรียกว่า 
“ส านักงานพื้นที่พิเศษ” หรือเรียกสั้นๆว่า “อพท. แห่งต่างๆ” โดยในปัจจุบัน อพท. พ้ืนที่พิเศษมีทั้งหมด 6 
พ้ืนที่ 1 ดังนี้ 

1) ส านักงานพื้นที่พิเศษที ่1 (อพท.1) คือ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่
เชื่อมโยง 

2) ส านักงานพื้นที่พิเศษที่ 3 (อพท.3) คือ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่
เชื่อมโยง 

3) ส านักงานพื้นที่พิเศษที ่4 (อพท.4) คือ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 

4) ส านักงานพื้นที่พิเศษที ่5 (อพท.5) คือ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเลย 
5) ส านักงานพื้นที่พิเศษที ่6 (อพท.6) คือ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 
6) ส านักงานพื้นที่พิเศษที ่7 (อพท.7) คือ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง  

อพท. ส่วนกลาง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหาร วางแผน ควบคุม และดูแลการท างานของส านักงาน
พ้ืนที่พิเศษท้องถิ่น โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส านักต่างๆ 5 ส านัก  ประกอบด้วย ส านัก
บริหารงานกลาง ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ส านักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ส านักท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และส านักสื่อสารองค์กร (รูปที่ 2) ซึ่งในบรรดาส านักต่างๆ นี้ ส านักท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือชื่อย่อว่า 

                                                 
1  เดิมทีมีส านักงานพื้นที่พิเศษที่ 2 หรือ  อพท. 2 คือ ส านักงานพื้นที่พิเศษไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง ซ่ึงตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และสังกัด

ส านักนายกรัฐมนตรีเช่นกัน  
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สทช. เป็นฝุายงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ได้จัดตั้ง “ชุมชนต้นแบบ” ที่เป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จ านวน 13 ชุมชนเพ่ือด าเนินการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของของพ้ืนที่ 
ได้แก่ 

1. ชุมชนบ้านสันลมจอย  จังหวัดเชียงใหม่  
2. ชุมชนบ้านไร่กองขิง   จังหวัดเชียงใหม่  
3. ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว   จังหวัดตราด 
4. ชุมชนแหลมกลัด   จังหวัดตราด  
5. ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย  จังหวัดชลบุร ี
6. ชุมชนห้วยใหญ่   จังหวัดชลบุรี  
7. ชุมชนนครชุม      จังหวัดก าแพงเพชร 
8. ชุมชนบ้านคุกพัฒนา   จังหวัดสุโขทัย 
9. ชุมชนเทศบาลเมืองเก่า  จังหวัดสุโขทัย  
10. ชุมชนบ้านกกสะทอน  จงัหวัดเลย  
11. ชุมชนบ้านปลาบ่า   จังหวัดเลย  
12. ชุมชนในเวียง   จังหวัดน่าน 
13. ชุมชนบ่อสวก   จังหวัดน่าน 
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ที่มา : สื่อออนไลน์ขององค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

www.dasta.or.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559) 

รูปที ่2.1.2 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน): อพท. ส่วนกลาง 

 

ส าหรับส านักงานพ้ืนที่พิเศษแห่งต่างๆ มีโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็นฝุายต่างๆ 3 ฝุาย 
ประกอบด้วย ฝุายอ านวยการ ฝุายบริหารแผน และฝุายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (รูปที่ 3) 

 

http://www.dasta.or.th/
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ที่มา : สื่อออนไลน์ขององค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

www.dasta.or.th สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 

รูปที่ 2.1.3 โครงสร้างการบริการงานของส านักงานองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในพ้ืนที่พิเศษแห่งต่างๆ  
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  2.1.2 หลักและอุดมการณ์การท างานของ อพท.  

การขับเคลื่อนการท างานของ อพท. ด าเนินงานด้วยการก าหนดปรัชญาการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจอย่างชัดเจนและใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยปรัชญาการด าเนินงานของ อพท. ที่ก าหนดไว้ คือ 
รักษาสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่ อพท. มุ่งหมายให้เกิดขึ้นในอนาคต
ตามเปูาหมายคือ “การประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จากนั้นได้ก าหนดขอบเขต
การด าเนินงานหรือพันธกิจออกเป็น 8 ประการ คือ  

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น 

2. ประสานงานการใช้อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง 
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือ การรักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการ

ท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นของตน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบ ารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับ

คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

นอกจากนี้ อพท. ยังมีค่านิยมองค์กรส าหรับเป็นแนวทางหรืออุดมการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร โดยค่านิยมนี้สอดคล้องกับความหมายที่แฝงในตัวย่อภาษาอังกฤษ DASTA กล่าวคือ 

D = Determination  ทุ่มเทมุ่งมั่น การท างานอย่างอุทิศตน อดทน กระตือรือร้น และตั้งใจ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ พัฒนาความรู้ความสามารถให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และต้องท างานอย่างมืออาชีพ เป็นผู้ช านาญด้าน
การท่องเที่ยวอย่างแท้จริง  

A = Alliance  ประสานภาคี การท างานแบบบูรณาการกับชุมชน และทุกภาคีที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว  



 
74 บทที ่2 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจดัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

S = Service Mind  มีใจบริการ จะท างานด้วยจิตอาสาพร้อมบริการด้วยความเต็มใจ และ
จริงใจ  

T = Teamwork  ท างานเป็นทีม การประสานท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ความมุ่งมั่น ความส าเร็จของงานและองค์กร โดยรับฟังความคิดเห็นด้วย
ความเข้าใจ ให้เกียรติ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

A = Audience  ยิ้มฟังชุมชน การเข้าถึงชุมชน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นทั้งด้านบวกและ
ลบ เคารพความคิดที่แตกต่าง พร้อมปรับปรุงและพัฒนาร่วมกับชุมชน 

 

 

  2.1.3 จากหลักและอุดมการณ์สู่ปฏิบัติการการท างานของ อพท.  

นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรขึ้นในปี พ.ศ.2546 อพท. มีการจัดท าแผนเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
องค์กรปฏิบัติงานรวม 4 ฉบับ โดย 3 ฉบับแรก    

จากหลักและอุดมการณ์ในการท างานของ อพท. ข้างต้น อพท.ได้น ามาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ อพท. ซึ่งในระยะแรก (พ.ศ.2548-2558) เรียกว่า “แผนปฏิบัติงาน ระยะ 
3-4 ปี” โดยเริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2548 คือ แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ.2548 – 2550  จากนั้นใช้แผนปฏิบัติงาน 
4 ปี พ.ศ.2551 – 2554 และแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 ปัจจุบัน อพท. ได้ปรับเปลี่ยนชื่อ
แผนการด าเนินงานมาเป็น “แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558-2560” ซึ่งนับเป็นแผนการด าเนินงานฉบับที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ของ 
อพท. ฉบับนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของการด าเนินงานของ อพท. ไว้ 6 ประการ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การประสานการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสินค้า บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การให้บริการด้านองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประการดังกล่าวข้างต้น อพท. ได้วางกรอบการท างานภายใต้
ประเด็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกับภาคีและ
เครือข่ายพัฒนาภายใต้แนวคิด Co - Creation (ซึ่งจะอธิบายในบทต่อไป) ให้เหมาะสมและสอดคล้องตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์และสังคมในแต่ละพ้ืนที่พิเศษ โดยก าหนดให้พ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่มีจุดเน้นการพัฒนาที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 
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1. พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม “Low Carbon Destination” โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ การน าน้ ากลับมาใช้ใหม่
เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม“Greenovative Tourism City” ศูนย์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือกับคนในท้องถิ่น 

3. พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก “World Heritage City” ทั้งทางโบราณสถาน 
โบราณวัตถุภูมิปัญญาไทยอัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นไทยในอดีตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ 
เช่น การท าเครื่องทองและเงินการทอผ้า และเครื่องสังคโลก เป็นต้น 

4. พื้นที่พิเศษเลย เมืองแห่งการพักผ่อน “Leisure Loei” พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
ของธรรมชาติ และประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความเก่ียวเนื่องกันระหว่างไทย – ลาวที่แสดงถึงมิตร
ไมตรีที่ดีต่อกัน 

5. พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในแบบฉบับเมืองเก่าที่มีชีวิต “Living Old City” 

6. พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือบอกเล่า
ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยในอดีต ในรูปแบบต้นก าเนิดอารยธรรมสุวรรณภูมิ “Origin of 
Suvarnabhumi” 

 กล่าวโดยสรุป องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยทั่วไป
ว่า อพท. คือ องค์การมหาชนที่มีบาทบาทหน้าที่ในการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่
ได้แก่ อพท.1 หรือส านักงานพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง อพท.3 หรือส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมือง
พัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง อพท.4 หรือส านักงานพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร อพท.5 หรือส านักงานพ้ืนที่พิเศษเลย อพท.6 หรือส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และ อพท.7 
หรือส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เปูาหมายการท างานของ อพท. และ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ทั้ง 6 
พ้ืนที่ คือ การบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น ชุมชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน โดยเปูาหมายการท างานของ อพท. คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับ
ประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมสูงสุด ขณะเดียวกันก็ด าเนินการให้ได้รับผลกระทบ
ในทางลบต่อมิติต่างๆ ดังกล่าวที่น้อยที่สุด อันจะน าไปสู่การสร้างพ้ืนที่พิเศษให้มีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในที่สุด 
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 2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: การสร้างความสมดุลของมิตทิาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

เมื่อเปูาประสงค์หลักในการท างานของ อพท. คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดว่าด้วย “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ในเบื้องต้น เพ่ือจะน าไปสู่ความ
เข้าใจว่า กระบวนการท างานของ อพท. ที่ด าเนินการผ่านการท ากิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ 
ว่า มีความสอดคล้องหรือสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืนอย่างไรนั่นเอง  

World Tourism organization Network ได้อธิบายความหมายของ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
ไว้ว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือ การท่องเที่ยวซึ่งสร้างผลดีทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน” 
ซึ่งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถใช้ได้กับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและในทุกสถานที่
ท่องเที่ยว รวมถึงการท่องเที่ยวขนาดใหญ่และภาคการท่องเที่ยวต่างๆ ขณะที่พ้ืนฐานของความยั่งยืน หมายถึง 
มุมมองของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม (ใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม) ให้เหมาะสมและสมดุลเพ่ือสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยหลักการของการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนจะต้องครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1.  ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุดซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และรักษากระบวนการของระบบนิเวศ ทั้งการช่วยเหลือเพื่อปกปูองมรดกทาง
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.  ให้ความเคารพกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน รักษาสิ่งก่อสร้าง และมรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงคุณค่าทางประเพณีให้คงอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 

3.  ให้แน่ใจว่าเกิดการท างาน การด าเนินการทางเศรษฐกิจในระยะยาว การจัดให้มีสิทธิ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม รวมไปถึง
การจ้างงานที่มั่นคงและโอกาสการท ารายได้ เกิดการบริการทางสังคมกับชุมชนที่ซึ่งเอื้อต่อ
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

(Sustainable Tourism, 2016; The World Tourism Organization (UNWTO), 2016 และ 
The Global Development Research Center, 2016)  

พิจารณาจากความหมายที่ World Tourism organization Network อธิบายไว้นี้ จะเห็นได้ว่าความ
สมดุลของมิติทางสิ่งแวดล้อม สังคม (วัฒนธรรม) และเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยส าคัญในการสร้าง “การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน” เนื้อหาในหัวข้อนี้จึงมุ่งให้ความรู้ทั่วไปเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับประเด็นภาวะโลกร้อน และ
ปัญหาเรื่องขยะและของเสียเป็นประเด็นในมิติด้านสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ทั่วไปเรื่องมรดกวัฒนธรรม
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ที่นับเป็นส่วนส าคัญของมิติทางสังคม รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว อันเป็น
แนวคิดในมิติทางเศรษฐกิจ    

 2.3 ความรู้ทั่วไปว่าด้วยเร่ืองสิ่งแวดล้อม  

  2.3.1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  

ปัจจุบัน “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) นับเป็นปัญหาที่ทั้งมนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น อาทิเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน ซ่ึงล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น โดยประเด็นส าคัญคือนักวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อม2ส่วนใหญ่เชื่อว่า “ภาวะโลกร้อน” นั้นเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เอง ดังนั้น ประเด็นค าถามที่
ส าคัญและน่าสนใจจึงอยู่ท่ีว่า “ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะน้ ามือของมนุษย์
เราได้อย่างไร” 

   2.3.1.1 นิยามความหมาย “ภาวะโลกร้อน”  

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว “ภาวะโลกร้อน (global warming)” หมายถึง ภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะ
ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน และระดับน้ าทะเล การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งของคน พืช ปุา สัตว์  และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 
ในขณะที่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาอย่าง United States Environmental Protection 
Agency ให้ค าจ ากัดความ “ภาวะโลกร้อน” ว่า  

เป็นค าจ าเพาะค าหนึ่งของอุบัติการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก โดยที่ "การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" มีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในทุกช่วงเวลาของโลก 
รวมทั้งเหตุการณ์ปรากฏการณ์โลกเย็นด้วย โดยทั่วไป ค าว่า "ปรากฏการณ์โลกร้อน" จะใช้ใน
การอ้างถึงสภาวะที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา และมีความเกี่ยวข้อง
และกระทบต่อมนุษย์  

(United States Environmental Protection Agency, 2015) 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) ใช้ค าว่า “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” (Climate Change) 
แทนค าว่า “ภาวะโลกร้อน (global warming)” ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และใช้
ค าว่า "การผันแปรของภูมิอากาศ (climate variability)” ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุอ่ืน ส่วนค าว่า 
“ปรากฏการณ์โลกร้อนจากกิจกรรมมนุษย์ (anthropogenic global warming)” ก็มีที่ใช้ในบางคราวเพ่ือเน้น

                                                 
2
 องค์กรหลักที่มีข้อเสนอว่า ภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ คือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติ  
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ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  (United Nations 
Framework Convention, 2015) 

ภาวะโลกร้อน (global warming) มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดย
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติได้สรุปไว้ว่า “จากการสังเกตการณ์การเพ่ิมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของ
โลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 (ประมาณตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1950 หรือ พ.ศ. 2493 เป็นต้น
มา – รูปที่ 4) ค่อนข้างแน่ชัดว่าเกิดจากการเพ่ิมความเข้มของแก๊สเรือนกระจก (ซึ่งมีในชั้นบรรยากาศโดย
ธรรมชาติอยู่แล้ว) ที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษย์” (รูปที่ 2.3.1) 
 

 
 

ที่มา : National Aeronautics and Space Administration, [Online] Available:  http://data.giss.nasa.gov/gistemp 
 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 

รูปที ่2.3.1 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนผิวโลกและทะเลในช่วงกว่าศตวรรษทีผ่่านมา 
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   2.3.1.2 สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน  

ภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นจากความเข้มของก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas: GHG)3 มากเกินปกติ 
จนเกิด “ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect)”4 อันส่งผลให้อุณหภูมิของพ้ืนโลกสูงขึ้น องค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมอาทิเช่น IPCC และ NMSEA หรือ New Mexico Solar Energy Association ชี้ให้เห็นว่า 
มนุษย์เป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ผ่านกิจกรรม เช่น การเพ่ิมคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผา
ไหม้สิ่งต่างๆ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งหรือเครื่องยนต์ และกิจกรรมการผลิตในโรงงานอุสาหกรรม 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงพฤติกรรมการตัดไม้ท าลายของมนุษย์ได้ส่งผลให้การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่
มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกอีกทางหนึ่ง และส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน
ในที่สุด (New Mexico Solar Energy Association, 2559) 

ในบรรดาก๊าซเรือนกระจก อันได้แก่ ไอน้ า, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซ
มีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O), ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC), ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
(PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) เป็นต้น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559) นั้น ไอน้ า 
เป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติที่มี ปริมาณสูงสุดคือประมาณร้อยละ 60 รองลงมาเป็น  ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ประมาณร้อยละ 26) และก๊าซโอโซน โดยก๊าซที่มีเป็นส่วนน้อยคือ ก๊าซมีเทนและก๊าซไน
ตรัสออกไซด์ ส่วนก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ฮาโลคาร์บอน (Halocarbons), ซีเอฟซี 
(CFC), HCFC-22 (เช่น Freon และ Perfluoromethane), และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulphur 
Hexafluoride: SF6) เป็นต้น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559) 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ส าคัญนั้น 
นอกจากจะเป็นก๊าซท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติแล้ว มนุษย์ยังมีส่วนส าคัญท่ีในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ขึ้นสู่บรรยากาศด้วยการเผาไหม้สิ่งต่างๆ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งหรือเครื่องยนต์ และการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม ตารางที่ 2.3.1 แสดงข้อมูลรายนามประเทศที่ปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ

                                                 
3  ก๊าซเรือนกระจกมีหลายชนิด ได้แก่ ไอน้ า, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O), ก๊าซ

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC), ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุม

โดยพิธีสารเกียวโต จะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เท่านั้น มี 6 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซมีเทน (CH4), ก๊าซ

8.ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC), ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และ ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) (กรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2559. รู้โลกร้อน. http://www.environnet.in.th/ ?page_id=3438 (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)) 

4
 “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” หรือ “ภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect)” เป็นปรากฏการณ์ของการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิความร้อนที่

เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ คือการที่ชั้นบรรยากาศดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟาเรดที่แผ่ออกจากพ้ืนผิวโลก แล้วคายพลังงานความ
ร้อนปกคลุมให้ความอบอุ่นแก่โลก ภาวะเรือนกระจก ช่วยรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้ จึงมีวัฏจักรน้ าอากาศ และฤดูกาล ต่างๆ 
ด าเนินไปอย่างสมดุลเอื้ออ านวยต่อการด ารงชีวิต นอกจากนี้ ภาวะเรือนกระจก เปรียบเสมือนกรอบกระจกที่คอยควบคุมอุณหภูมิและวัฏ
จักรต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสมดุล (กระทรวงพลังงาน, 2559) อย่างไรก็ตามเมื่อความเข้มของแก๊สเรือนกระจกมากขึ้นเกินปรกติ จะส่งผลท าให้
เกิดภาวะโลกร้อนในที่สุด  

http://www.environnet.in.th/%20?page_id=3438
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เรือนกระจกสะสมมากที่สุดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 – 2012 ชี้ให้เห็นว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อย
ขึ้นสู่บรรยากาศของโลกสูงถึงร้อยละ 75 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 2.3.1 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเรือนกระจกสะสมของประเทศต่างๆ ที่

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเรือนกระจกสะสมในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2555 สูง
สด 20 อันดับแรกของโลก 

ล าดับ
ที ่

ประเทศ ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

สะสม (ล้านตัน) 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกสะสม 
(ล้านต้น) 

 ร้อยละของปริมาณ
ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์
ต่อก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมด  
1 United States       117,002.45    141,273.85  82.82  
2 China 104,673.11 133,621.31 78.34 

  European Union (28) 85,512.98 106,226.23 80.50 
  European Union (15) 69,372.43 85,619.53 81.02 

3 Russian Federation 34,427.60 52,814.47 65.19 
4 India 24,486.31 42,144.25 58.10 
5 Brazil 30,190.52 40,609.55 74.34 
6 Indonesia 28,603.32 34,980.11 81.77 
7 Japan 25,002.46 27,234.70 91.80 
8 Germany 18,062.33 21,374.89 84.50 
9 Canada 14,273.83 18,132.69 78.72 

10 United Kingdom 12,088.95 14,905.32 81.10 
11 Mexico 9,258.52 14,184.59 65.27 
12 Australia 8,385.13 13,351.55 62.80 
13 Iran 8,907.91 11,312.35 78.74 
14 Italy 9,306.90 11,155.38 83.43 
15 Korea, Rep. (South) 9,640.70 10,933.02 88.18 
16 France 7,875.03 10,739.07 73.33 
17 Ukraine 6,434.32 10,409.57 61.81 
18 Nigeria 5,902.28 9,936.92 59.40 
19 South Africa 7,250.36 8,858.51 81.85 
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ตารางท่ี 2.3.1 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเรือนกระจกสะสมของประเทศต่างๆ ที่
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเรือนกระจกสะสมในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2555 สูง
สด 20 อันดับแรกของโลก 

ล าดับ
ที ่

ประเทศ ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

สะสม (ล้านตัน) 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกสะสม 
(ล้านต้น) 

 ร้อยละของปริมาณ
ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์
ต่อก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมด  
20 Argentina 4,942.23 8,187.28 60.36 

  ประเทศอ่ืนในโลก 183,579.64 257,389.23 71.32 
รวมทั้งโลก        670,293.90  893,548.61 75.01 

ที่มา: World Resources Institute. 2016. CAIT Climate Data Explorer, [Online] Available:  
http://cait2.wri.org/historical/Country (สืบค้นเมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559)  

 

โดยจะสังเกตได้ว่า ประเทศที่ปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกสะสมมากที่สุด
นั้น ส่วนมากจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกซึ่งจะมีกิจกรรมที่มักเพ่ิมปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟูา การท าอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น การ
ขนส่ง การใช้ชีวิตประจ าวัน การตัดไมท้ าลายปุา การท าการเกษตร และนั้นเอง (รูปที่ 5 และ 6) 

 

  

  
ที่มา : สื่อออนไลน์ของจิราพัชร แสงพนัธ์ https://sites.google.com/a/svc.ac.th/stop-global-warming/cause (สืบค้นเมื่อวันท่ี 17 

มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 2.3.2 กิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 

https://sites.google.com/a/svc.ac.th/stop-global-warming/cause
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ที่มา: สื่อออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม http://www.environnet.in.th/?page_id=3438 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 

รูปที่ 2.3.3 แหล่งที่มาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศของโลก 
 

   2.3.1.3 ผลกระทบของภาวะโลกร้อน  

การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนหรืออุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้น มี
ผลท าให้เกิดการละลายของน้ าแข็งบริเวณขั้วโลก ปริมาณน้ าทะเลจึงเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิด 
ปรากฏการณ์กระแสน้ าในมหาสมุทรไหลเวียนผกผัน (ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญา) ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate Change) (เช่น การเกิดเหตุการณ์อุณหภูมิ/ปริมาณน้ าฝนสูงหรือต่ า
อย่างผิดปกติ (world temperature and rainfall extremes) การเกิดพายุที่มีความรุนแรงสูง เป็นต้น) การ
ระบาดของโรคและแมลงชนิดใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อพืช สัตว์ และมนุษย์  ซึ่งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง 
NMSEA หรือ New Mexico Solar Energy Association (2016) ได้สรุปถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไว้
ดังนี้   

1. การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ าทะเลจนท าให้ท่วมพ้ืนที่ลุ่ม  
2. การเปลี่ยนแปลงรูปฟูาฝนจนท าให้บางพ้ืนที่แห้งแล้ง ขณะที่บางพ้ืนที่กลับเกิดน้ าท่วม  
3. เกิดเหตุการณ์หรือภัยธรรมชาติฉับพลัน เช่น น้ าท่วมใหญ่ หรือวาตภัย  
4. เกิดการละลายของบริเวณข้ัวโลก   
5. ธารน้ าแข็งละลาย 
6. การสูญพันธุ์ของเหล่าสัตว์ปุา  

http://www.environnet.in.th/?page_id=3438
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7. เกิดโรคระบาด เช่น โรคมาลาเรียสายพันธุ์ใหม่  
8. การทรุดโทรมและเสื่อมเสียของแนวปาการัง  
9. การเสื่อมโทรมของแพลงตอน อันจะน าไปสู่การท าลายระบบนิเวศของเหล่าสัตว์ในทะเล 

ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ โลกได้เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินานับประการอันเป็นผลของ
ภาวะโลกร้อนที่หนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ อาทิเช่น เหตุการณ์เคลื่อนยักษ์และสึนามิครั้งใหญ่ใน
ทะเลอันดามันเมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 และสืบเนื่องถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซีย ญี่ปุุน เปรู โบลิเวีย 
จากนั้นยังเกิดคลื่นความร้อน (heat wave) บริเวณประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี 
หรือในช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2548 ก็เกิดพายุเฮอริเคนถล่มที่อเมริกาและเม็กซิโก และในเดือนตุลาคมปี
เดียวกัน เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในทวีปอเมริกาใต้ เป็นผลให้แม่น้ าอเมซอนในประเทศบราซิลเกิดความ
แล้งจนก่อเกิดเกาะแก่งกลางน้ ามากมาย ภัยธรรมชาติดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนล้มตายและเดือดร้อนหลายแสนคน 

   2.3.1.4 ผลกระทบภาวะโลกร้อนต่อประเทศไทย  

แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นต้นเหตุของผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ก็มีส่วนใน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อย (ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมอยู่ในล าดับที่ 26 ของโลก – World 
Resources Institutes, 2016) และได้รับผลกระทบจากภาวะโลกเรือนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน โดย Green Peace Thailand ได้เสนอรายละเอียดของผลกระทบดังนี้ (กรีนพีช ไทยแลนด์, 2551) 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบทั้งด้านกายภาพและชีวภาพในหลากหลายประการจากระดับน้ าทะเล
ที่สูงขึ้น ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรและแหล่งน้ า และเหตุการณ์สภาพอากาศ
รุนแรง โดยกล่าวถึงผลกระทบจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นท าให้มีความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับ
ภาวะขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และความถี่และความรุนแรงของอุทกภัยในพ้ืนที่ราบ
ลุ่ม โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและมีประชากรหนาแน่น ยัง
ไม่รวมถึงผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์ แหล่งท่องเที่ยวอาจเกิดการยุบตัวเกิดขึ้น ใน
ส่วนของพ้ืนที่ปุาชายเลนนั้นเกิดหาดเลนแทนที่และแอ่งน้ าเค็มลดลงซึ่งเป็นผลกระทบจากพืชตายเมื่อ
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ในขณะที่ปากแม่น้ าเริ่มจมลงใต้น้ า ทั้งนี้ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ าชายฝั่งอาจมี
น้ าเค็มรุกเข้ามามากขึ้น ส าหรับตัวอย่างพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายและความเสียหายที่เกิดกับพ้ืนที่การเกษตร
และนากุ้ง คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเนื่องมาจากระดับน้ าทะเลสูงขึ้นท าให้พ้ืนที่ร้อยละ 34 ของจังหวัดจะถูก
กัดกร่อนและพังทลาย  

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีสูงขึ้นท าให้เกิดการระเหยของแหล่งน้ า และเกิดปัญหาภัยแล้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อปุาไม้ในพ้ืนที่เนื่องจากมีปริมาณฝนตก
ที่น้อยลงแต่กลับมีประมาณฝนตกเพ่ิมข้ึนในภาคใต้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทของปุาไม้และระบบนิเวศ 
ยกตัวอย่างเช่น ปุาแล้งเขตร้อน มีแนวโน้มว่าลุกเข้าไปในปุาชื้นใกล้เขตร้อน ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ปุาชื้นมีแนวโน้ม
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ลดลง และพ้ืนที่ปุาแล้งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงยังมีผลให้วัฏจักรน้ าเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเป็นการไหลของผิวดินและระดับน้ าใต้ดินรวมถึงอุณหภูมิผิวน้ าที่เพ่ิมขึ้นท าให้สัตว์และพืชต้องมีการ
ปรับตัวเข้าสู่ระแบบนิเวศท่ีเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังเช่นในกรณีพืชและสัตว์ทะเล
บางชนิดสูญพันธุ์ และการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน 

ด้านสุขภาพ 

จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนไทย เพราะภาวะ
โลกร้อนท าให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้ง เช่น ภัยน้ าท่วมที่ส่งผลให้แหล่งน้ าเกิดเชื้อโรคปนเปื้อน 
ยกตัวอย่างเช่น โรคท้องร่วง โรคบิดและ อหิวาห์ตกโรค เป็นต้น ทั้งนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมขึ้นเกิดฤดูกาล
ที่ไม่แน่นอนซึ่งท าให้เกิดการขยายพันธุ์ของยุงเป็นจ านวนมากขึ้นจึงมีจ านวนผู้ปุวยสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น ผู้ ปุวยไข้
มาลาเรีย ผู้ปุวยไข้ส่า โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อน พบว่าการระบาดของไข้ส่าในปัจจุบันมีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นและมีผู้ปุวยเป็นจ านวนมากขึ้นประมาณ 8-10 เท่า ยังไม่รวมถึงภาวะขาดแคลนอาหารและความ
อดอยากที่เกิดขึ้นน าไปสู่ภาวะขาดสารอาหารเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากภัย
ธรรมชาติ 

 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

กล่าวถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทยจากภาวะโลกร้อนนั้นมีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การยุบตัวของชายฝั่ง โรคระบาดที่รุนแรง ฯลฯ นั้นส่งผลให้
ประชาชนเจ็บปุวย ไร้ที่ท ากินและที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมากขึ้น ทั้งยังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน
อาหารและน้ าดื่ม ยังไม่รวมถึงการสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมตามแนวชายฝั่งซึ่งท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณลดลง มีเพียงพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาสูงเท่านั้นที่ ได้รับการปูองกัน เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มี
โครงสร้างปูองกันกระแสคลื่นหรือการสร้างก าแพงกั้นน้ าทะเล หรือเขื่อน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการปูองกัน
เช่นนั้นจะต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาล จึงท าให้ชาวนาจ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ไปในที่สูงอันเป็นผลมาจากน้ า
ทะเลรุก 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกประการคือ ประเทศไทยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศซึ่งต้องอาศัยปริมาณน้ าฝนและแสงแดดรวมถึงความชื้นของดินและอุณหภูมิที่พอเหมาะด้วย ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ปริมาณน้ าลดลงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีจ านวนลดลง ทั้งนี้ การ
ท าประมงในแหล่งน้ าที่เคยอุดมสมบูรณ์มีผลให้การขยายพันธุ์และการเติบโตของสัตว์น้ ามีจ านวนและความ
หลากหลายลดลง เช่นในแหล่งน้ าแถบลุ่มแม่น้ าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวถึงเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงในประเทศไทย ยกตัวอย่าง เหตุการณ์พายุถล่มที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2531 ซึ่ง
เกิดภาวะน้ าท่วม พายุฝนต่อเนื่อง แผ่นดินถล่มลงสู่พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรและคร่าชีวิตประชาชนเป็น
จ านวนมาก 
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   2.3.1.5 การชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน  

การชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนนั้น การลดการใช้พลังงานที่เป็นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนดังเช่น
พลังงานที่ได้จากเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือน้ ามันปิโตรเลียม นับเป็นหนทางส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการหันมาใช้พลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล อันได้แก่ 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวภาพ ก็นับเป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่าง
ยั่งยืน ขณะที่มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนในชีวิตประจ าวันของตนเองได้เช่นกัน 
โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2551) ได้เสนอแนวทางในการชะลอการเกิดภาวะ
โลกร้อน โดยสรุปได้ดังนี้   

1. ปลูกต้นไม้ใหญ่รอบบ้านเพื่อให้มีร่มเงา ในเวลาอากาศร้อนร่มเงาของต้นไม้จะช่วยบังแสงแดด
ให้และท าให้เกิดการลดการพ่ึงพาเครื่องปรับอากาศ 

2. ติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้าน ใต้หลังคา ฝูาเพดาน รวมถึงผนังบ้าน ซึ่งก็เป็นวิธีลดการใช้
เครื่องปรับอากาศในอีกทางหนึ่ง 

3. เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ เพราะนอกจากจะมีประสิทธิภาพมากกว่า สว่างยิ่งกว่า ยังประหยัด
พลังงาน ไฟฟูา 

4. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และช่วย
ให้เกิดการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟูา ลดค่าใช้จ่ายที่เกินจ าเป็น 

5. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้และหม่ันดูแล โดยเลือกขนาดเครื่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
หมั่นท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศจะช่วยประหยัดไฟลงได้ 

6. รีดผ้าครั้งละจ านวนมากและเลือกขนาดเตารีดให้เหมาะสม  
7. เครื่องซักผ้าควรใช้ให้เหมาะสมกับงาน  
8. ใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ โดยการผึ่งลมหรือตากแดดเพ่ือประหยัดไฟ 
9. ใช้น้ าร้อนให้น้อยลง เพราะการท าน้ าร้อนใช้พลังงานในการต้มสูงมาก 
10. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์หลายช้ิน และน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น เพียงแค่ลดขยะ

ในระดับส่วนตัวที่เราสร้างเองเพียง 10% จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,200 ปอนด์ต่อปี และ
ลดขยะในระดับครอบครัวให้ได้ครึ่งหนึ่งจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2,400 ปอนด์ต่อปี  

11. บริโภคเนื้อวัวให้น้อยลง เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงวัว คือแหล่งหลักในการปล่อยก๊าซมีเทนสู่
บรรยากาศ เนื่องจากมูลของสัตว์ที่ขับถ่ายออกมารวมกันจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน หันมา
รับประทานผักให้มากข้ึน ทานเนื้อ วัวให้น้อยลง  

12. เลือกไปตลาดสดแทนซูเปอร์มาร์เก็ต ซื้อผัก ผลไม้ หมู ไก่ ปลา ในตลาดสดใกล้บ้าน แทนการ
ซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อาหารสดทุกอย่างเพราะมีการห่อด้วยพลาสติกและโฟม ท าให้เกิด
ขยะจ านวนมาก  

13. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ าได้ เพ่ือเป็นการลดขยะจากหีบห่อของบรรจุภัณฑ์ 
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14. ใช้กระดาษท้ัง 2 หน้า เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใช้พลังงานจากน้ ามัน
และไฟฟูาจ านวนมาก 

15. ลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า เพราะถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ (ย่อยสลายได้แต่ใช้ เวลาประมาณ 450 ปี) และการเผาก าจัดในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธี
ต้องใช้พลังงานจ านวนมาก ซึ่งท าให้มีก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมในบรรยากาศ  

16. น าขวดน้ าติดตัวไปด้วยระหว่างการเดินทาง เพราะขวดน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสิ้นเปลือง
พลังงานในการผลิตมหาศาลและ สิ้นเปลืองพลังงานในการก าจัดอีกด้วย  

17. ลดการกินทิ้งกินขว้าง เพราะเศษอาหารและของที่บูดเน่า เมื่อไปทับถมอยู่ที่กองขยะจะ
กลายเป็นแหล่ง ผลิตก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญอีกตัวหนึ่ง  

18. สนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการ (เช่น โรงแรม ท่ีพัก ร้านอาหาร) จากบริษัทผู้ผลิตที่สนใจ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นก าลังใจให้แก่ผู้ผลิตที่มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอยากมีส่วน 
ในการปกปูองโลก 

กล่าวโดยสรุปแล้ว เราจะเห็นว่า ภายหลังหลังจากที่โลกหมุนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มนุษย์ต้องเผชิญกับ
ภัยธรรมชาติที่หนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ น้ าท่วมใหญ่ ไฟปุา 
หมอกควันพิษ คลื่นความร้อน และความแห้งแล้งครั้งใหญ่ แม้จะแลดูเหมือนเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ทว่า
นักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ออกมาให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่า ภัยธรรมชาติเหล่านั้นมีผล
สืบเนื่องมาจากน้ ามือของมนุษย์ที่เป็นผู้ท าให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” อันหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิบนผิวโลกและ
มหาสมุทรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ปัญหาภาวะโลกร้อนไม่เพียงแต่มีผลกระทบธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลสืบเนื่องต่อมาถึงการด ารงชีพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ 
การท ามาหากิน และสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ด้วย ดังนั้น ภาวะโลกร้อนจึง
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงของมวลมนุษยชาติที่ต้องร้อนตัวตระหนักในการที่จะเรียนรู้ เข้าใจและร่วมกันแก้ไข
เพ่ือประโยชน์ของทั้งคนรุ่นนี้และคนรุ่นหลังสืบไป      

   2.3.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย  

   2.3.2.1 ความหมายและประเภทของ “ขยะและของเสีย”  

ขยะและของเสียคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการใช้ประโยชน์แล้ว และต้องการน าไปทิ้งเสีย โดยเรียกขยะ
เหล่านี้ในทางวิชาการว่า “ขยะมูลฝอย” (Solid waste) หมายถึงเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อ่ืน และหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน โดยสามารถแบ่ง
ขยะและของเสียออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2558) 
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1. ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ ขยะมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและ
ย่อยสลายได้รวดเร็ว สามารถน ามาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ ใบไม้ เป็นต้น 
โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุดร้อยละ 64 ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ  

2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง
เครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่มโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิล
นี้เป็นขยะท่ีพบมากเป็นอันดับสองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ 

3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือขยะมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่
ท าให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน 
วัตถุท่ีก่อให้เกิดความระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ขยะอันตรายเป็นขยะที่พบประมาณร้อยละ 3 
ของปริมาณกองขยะทั้งหมด            

4. ขยะโดยทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการ
น ามากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป โฟมเปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับขยะชนิดนี้พบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ  

ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยยังเป็นปัญหาส าคัญอีกหนึ่งประการในประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีการจ าจัด
ขยะเหล่านี้มากเท่าท่ีควร โดยที่ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส าหรับปี 2557 เป็นปริมาณ 26.19 
ล้านตันต่อปี แตส่ามารถน าไปก าจัดอย่างถูกต้องเพียง 7.88 ล้านตันต่อปี น ากลับไปใช้ประโยชน์ 4.82 ล้านตัน
ต่อปี โดยมีขยะตกค้างในพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้รับการจัดการ 13.49 ล้านตันต่อปี ซึ่งหากย้อนไปในช่วงระหว่างปี 
2551-2554 แล้วนั้น อัตราการเกิดขยะมูลมรการเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในปี 2555 และ 2557 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ขยะที่ถูกจ ากัดอย่างถูกวิธีและการมีน าไปใช้ประโยชน์นั้นก็ยังมี
ปริมาณที่น้อย ดังนั้นสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยนี้ น าไปสู่ปัญหาทั้งในด้านสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนความม่ันคงของประเทศ 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (2557) เอกสารรายงานสถานการณม์ลพิษของ

ประเทศไทยปี 2557 

รูปที ่2.3.4 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึน การน าไปใช้ประโยชน์และได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ในปี 2551 – 
2557 

 

   2.3.2.2 ความรู้เรื่องการก าจัด: การคัดแยกขยะและของเสีย  

ปัจจุบัน การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าไปก าจัดโดยวิธี
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าแหล่งก าจัดขยะของประเทศไทยมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีขยะส่วนหนึ่งที่ถูกเทไว้กลางแจ้งอันส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดจนเกิดปัญหาไฟไหม้บ่อขยะดังเช่นเหตุการณ์ไฟ
ไหม้บ่อขยะครั้งใหญ่ทั่วประเทศถึง 5 บ่อในปี พ.ศ.2557 

แนวความคิดในเรื่องการก าจัดขยะที่โดดเด่นประการหนึ่งคือ แนวคิด Zero Waste (ของเสียเป็น
ศูนย์) แนวคิดนี้ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดการขยะและของเสียอย่างแพร่หลาย โดย Zero Waste มี
ความหมายคือ การออกแบบ การจัดการผลิตภัณฑ์ และการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงและขจัดปริมาณและ
ความเป็นพิษของของเสียอย่างเป็นระบบ และหากจะยังมีขยะที่ต้องก าจัดก็จะต้องกระท าโดยไม่ฝังหรือเผาขยะ
ของเสีย และใช้วิธีการก าจัดขยะที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ทั้งนี้ Zero Waste มีเปูาหมายซึ่ง
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ความประหยัด การมีประสิทธิภาพ และวิสัยทัศน์ เพ่ือชี้น าผู้คนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน และเกิดการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่วัฏจักรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการน าวัสดุ
หรืออุปกรณ์ที่ถูกทิ้งกลับมาออกแบบเพ่ือเป็นทรัพยากรให้ผู้อ่ืนใช้อีกครั้ ง หรืออาจกล่าวได้ว่า “การท าให้ขยะ
เหลือน้อยที่สุดและก าจัดที่เหลือ (residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล” (Palmer, 2005) ซึ่งการ
ด าเนินการของ Zero Waste จะช่วยก าจัดการปล่อยของเสียลงสู่พ้ืนดิน พ้ืนน้ า และอากาศ ซึ่งเป็นภัยคุกคาม
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ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น การน าไปใช้ประโยชน์และได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ในปี 
2551 – 2557 

ก าจัดอย่างถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการจัดการ 
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ต่อโลก มนุษย์ สัตว์ และพืช ดังนั้น แนวคิดของ Zero Waste จึงมุ่งมั่นที่ไม่ให้มีการกลบฝังของเสีย รวมถึงลด
การใช้ทรัพยากรส าหรับการก าจัดขยะ และการน าไปรีไซเคิลเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากท่ีเท่าท่ีท าได้นั่นเอง 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, 2559) เสนอ
แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ปนเปื้อน ท าให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถน าไป Reused-Recycle ได้ง่าย ซึ่งการคัดแยกขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งก าเนิดนั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า 
ส านักงาน บริษัท สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งปริมาณ และลักษณะสมบัติขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน
ด้วย ทั้งนี้การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการตามแนวทางหลักการจัดการขยะ 3Rs และ แนวทางการ
จัดการขยะ 5R ดังนี้  

แนวทางการจัดการขยะ 3Rs 

หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) คือ หลักการจัดการขยะโดยใช้วิธีการลดการใช้วัสดุ 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การน าวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) และน าเศษวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) (รูปที่ 8) 
ซึ่งการด าเนินการแต่ละ R มีรายละเอียดดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559 และ ส านักงานสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร, 2553) 

 

 
ที่มา : Tata Power. 2016. Energy conservation, [online] Available: http://www.clubenerji.com (สืบค้น

เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 2.3.5 แนวทางการจัดการขยะ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) 
 

1) ลดการใช้ (Reduce) แนวทางการลดการใช้ อาทิเช่น  

1.1) ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุุมเฟือย รวมทั้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กล่อง
โฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอ่ืน ๆ 

1.2) หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น 

http://www.clubenerji.com/
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1.3) หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ า 
1.4) ไม่สนับสนุนร้านค้าที่กักเก็บและจ าหน่วยสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ฟุุมเฟือย และไม่มีระบบ

เรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 
1.5) กรณีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประจ าบ้านที่ใช้เป็นประจ า เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 

ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยน้ าหนัก
ของผลิตภัณฑ์ 

1.6) ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุุมเฟือย โดยเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

1.7) เลือกซื้อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ า – คืนเงิน เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภทต่าง 
ๆ 

1.8) เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับไปรีไซเคิลได้ หรือมีส่วนประกอบของวัสดุรี
ไซเคิล เช่น ถุงใส่สินค้า ไปรษณียบัตรภาพ 

1.9) เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ หลังจากการบริโภคของ
ประชาชน 

2) ใช้ซ้ า (Reuse) การใช้ซ้ า เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้
คุณค่า และเป็นการที่เราน าสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้วกลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็น
การลดปริมาณขยะที่จะเกิดข้ึนอีกด้วย ตัวอย่างของการใช้ซ้ า เช่น 

2.1) เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟูา
ใหม่ได้ 

2.2) ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก 
2.3) บ ารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้น 
2.4) น าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การใช้ซ้ าถุงพลาสติก 

ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซ้ าขวดน้ าดื่ม เหยือกนม และกล่องใส่ขนม 
2.5) ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร  
2.6) บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือใช้

สอยอ่ืนๆ 
2.7) น าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มาท าเก้าอ้ี การน าขวด

พลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การน าเศษผ้ามาท าเปลนอน เป็นต้น 
2.8) ใช้ซ้ าวัสดุส านักงาน เช่น การใช้กระดาษท้ังสองหน้า เป็นต้น 

3) รีไซเคิล (Recycle) การรีไซเคิล คือการน าวัสดุต่างๆ อย่างเช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก 
อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถท าได้โดย 
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3.1) คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพ่ือให้
ง่ายต่อการน าไปรีไซเคิล 

3.2) น าไปขาย/บริจาค/น าเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ เพ่ือเข้าสู่วงจรของการน า
กลับไปรีไซเคลิ 

แนวทางการจัดการขยะ 5R 

นอกจากหลักการจัดการขยะ 3Rs แล้วยังมีแนวทางการจัดการขยะของสถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (2559) ตามหลักการ 5R คือ (รูปที่ 9) 

Reduce  การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง 
Reuse  การน ามาใช้ซ้ า เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น 
Repair  การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้  
Reject  การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  
Recycle  การแปรสภาพและหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยน าไปผ่านกระบวนการผลิต

ใหม่อีกครั้ง  
 

 
ที่มา : ส านักสื่อสารและตอบโตค้วามเสีย่ง กรมอนามัย 

 http://multimedia.anamai.moph.go.th/view.php?id=376 (สืบคันเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 2.3.6 แนวทางการจัดการขยะ 5Rs 

http://multimedia.anamai.moph.go.th/view.php?id=376%20(สืบค้น
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แนวทางการก าจัดขยะ 5R ได้เพ่ิมเติมจากแนวทางการก าจัดขยะ 3Rs คือการซ่อมแซม (Repair) 

สิ่งของต่างๆ เพ่ือไม่ให้กลายเป็นขยะในทันที และการหลีกเลี่ยง (Reject) การใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุด
เพ่ือน าไปสู่การก าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

นอกเหนือจากแนวทางการจัดการขยะ 3Rs และ 5R แล้ว ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยก็เป็นสิ่งส าคัญใน
กระบวนการจัดการขยะเช่นกัน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ 
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ดังเช่นถังขยะ ถุงขยะ รวมถึงการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอย (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) กล่าวคือ    

1) ถังขยะ เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อน
ของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย 
(Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพ่ือ
สะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดังนี้ 

สีเขียว  รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษ 
อาหาร ใบไม้ 

สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
สีฟ้า  รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอมซอง 

บะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟรอยด์ที่เปื้อนอาหาร 
สีแดง  รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา  

ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 
 

 
 

ที่มา สื่อออนไลน์วิชาการ.คอม http://www.vcharkarn.com/varticle/502399 (สืบคน้เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 2.3.7 ถังขยะแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ 
 

http://www.vcharkarn.com/varticle/502399
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นอกจากนี้ยังมีถุงพลาสติกส าหรับรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละถัง โดยมัดปากถุงสีเดียวกับถังที่รองรับ
มูลฝอยตามประเภทดังกล่าวข้างต้น 

ในกรณีที่สถานที่มีพ้ืนที่จ ากัดในการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจ านวนคนที่ค่อนข้างมาก
ในบริเวณพ้ืนที่นั้น เช่น ศูนย์การประชุมสนามบิน ควรมีถังที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ทั้ง 4 ประเภทในถัง
เดียวกัน โดยแบ่งพ้ืนที่ของถังขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ช่อง และตัวถังรองรับขยะมูลฝอยท าด้วยสแตนเลส มีฝา
ผิดแยกเป็น 4 สี ในแต่ละช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยที่รองรับ ดังนี้ 

ฝาสีเขียว  รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
ฝาสีเหลือง  รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถน ารีไซเคิล หรือขายได้ 
ฝาสีแดง  รองรับขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ฝาสีฟ้า  รองรับขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิลและมี

สัญลักษณ์ข้างถัง 
2) ถุงขยะ ส าหรับคัดแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะต้องมีการคัดแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูล

ฝอยตามสีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ถุงสีเขียว  รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น 
ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ 

ถุงสีเหลือง  รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก  
โลหะ อลูมิเนียม 

ถุงสีแดง  รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรส- 
เซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสาร
อันตรายต่าง ๆ 

ถุงสีฟ้า   รวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น  

พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟรอยด์ที่เปื้อนอาหาร 

ทั้งถังขยะและถุงขยะดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ที่ควรมี
สัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก  ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ 
(toxic substances) หากจ าเป็นควรใช้สารเติมแต่งในปริมาณที่น้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค อีกท้ังมีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะ
มูลฝอย สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและการท าความสะอาด ตลอดจนสามารถปูองกัน แมลงวัน หนู แมว 
สุนัข และสัตว์อ่ืน ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้ 

ดังข้อมูลที่เสนอข้างต้น ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะและของเสียในประเทศไทยยิ่งเพ่ิมทวีขึ้นทุกวันๆ 
ในขณะที่การบริหารจัดการขยะและของเสีย อาทิเช่น แหล่งก าจัดขยะยังมีไม่เพียงพอ ฉะนั้นวิธีการก าจัดและ
บริหารจัดการขยะและของเสียที่ดีที่สุดก็คือการที่ “มนุษย์” ในฐานะผู้ผลิตขยะและของเสีย จ าเป็นต้องมี
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะและของเสีย และร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว เพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง    

 2.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษามรดกวัฒนธรรม  

 “จิตวิญญาณไม่สามารถน าพาอื่นใดไปในโลกหน้าได้ ทว่า การศึกษาและวัฒนธรรม
สามารถกระท าได้ ในห้วงแรกแห่งการเดินทางสู่โลกหน้านั้น การศึกษาและวัฒนธรรมนั่นแล ที่จะ
เป็นสิ่งหนุนน าหรือรับภาระอันยิ่งใหญ่ให้แด่หมู่มนุษย์ผู้เพียงเกิดมาเพื่อล่วงลับดังไป” 

เพลโต, นักปรัชญาชาวกรีก 
 

  2.4.1 ความหมายและประเภทของ “มรดกวัฒนธรรม” 

แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้นิยาม “วัฒนธรรม” ว่าคือระบบคุณค่าร่วม (Shared 
belief and value) ของสังคมที่ถูกเรียนรู้ส่งผ่านและถ่ายทอดได้ เป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญาที่
ปรากฏในชีวิตประจ าวัน เช่น ภาษา เงินตรา สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ตลอดจนการสร้าง
สถาบัน องค์กร เพ่ือตอบสนองการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม (ยศ, 2548)   

ดังนั้น “มรดกวัฒนธรรม” ย่อมหมายถึงวัฒนธรรมที่ด ารงสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  ซึ่งองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO ได้ให้ค าจ ากัดความ “มรดก
วัฒนธรรม” (Cultural heritage) และแบ่งประเภทมรดกวัฒนธรรม (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 2003(a); 2003(b)) ไว้ดังนี้  

“มรดกทางวัฒนธรรม คือสิ่งสืบทอดจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง โดยมรดกวัฒนธรรม
เป็นได้ทั้งวัตถุสามารถจับต้องได้ เช่น โบราณสถาน เครื่องมือการประกอบอาชีพของท้องถิ่น 
และยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ภูมิปัญญาเรื่องแพทย์แผนโบราณ มรดกวัฒนธรรม
จะได้รับการบ ารุงรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต” 

ส าหรับประเภทของ “มรดกวัฒนธรรม” UNESCO ได้แบ่งมรดกทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ 

1) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) หมายถึง สถานที่เก็บรักษา 
อนุรักษ ์และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุวัตถุร่วมสมัย รวมถึงโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ฯลฯ ซึ่งมี
คุณค่าในการอนุรักษ์ไว้ในอนาคต โดยที่วัตถุเหล่านี้มีความส าคัญกับโบราณคดี สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ 
หรือเทคโนโลยีของวัฒนธรรมแต่ละแหล่งแห่งที่  

2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) หมายถึง วิถีปฏิบัติ การ
แสดงออก ความรู้ และทักษะ โดยที่ชุมชนหรือกลุ่มคนยอมรับกันว่าเป็นส่วนหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมของชุมชน
หรือกลุ่มคนนั้นๆ อาทิเช่น ภาษา การแสดงทางศิลปะ วิถีปฏิบัติของชุมชน ประเพณี ความรู้และวิธีการปฏิบัติ
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ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ เป็นต้น โดยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้จะถูกสั่งสม เรียนรู้ ถ่ายทอด สืบสาน
ไปยังรุ่นต่อๆปในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม  

โดยสรุปแล้ว “มรดกวัฒนธรรม” จึงหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ผ่านการค้นคิด 
ประดิษฐ์สร้าง สั่งสม เรียนรู้ และสืบทอด มานับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันผู้คนยังได้ใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ใช้สอย
ในชีวิตประจ าวัน ในแง่การเที่ยวชม ชื่นชม บันเทิงใจ หรือภูมิใจ ดังตัวอย่าง “มรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย” 
เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-นครชุม อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง องค์พระปฐมเจดีย์ ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย (ยาสุมนไพรไทย การนวดไทย) ภูมิปัญญาเรื่องการท า
เครื่องมือการเกษตรของท้องถิ่น ศิลปะการแสดงต่างๆ เช่น โขน ร าไทย ดนตรีไทย เป็นต้น ดังนั้น การรักษา
มรดกวัฒนธรรม (โดยเฉพาะของไทย) จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกคนต้องรับรู้ เข้าใจ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
อนุรักษ์และสืบสานให้มรดกวัฒนธรรมได้ด ารงต่อไป 

  2.4.2 คุณค่าของมรดกวัฒนธรรม 

เมื่อกล่าวถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมย่อมหมายถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากมรดกวัฒนธรรมเอง ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันหรือประโยชน์ทางความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งหน่วยงานอย่าง NSW 
Government Sydney Harbour Foreshore Authority องค์กรที่บริหารจัดการการท่องเที่ยวบริเวณอ่าว 
Sydney Harbour แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของประเทศออสเตรเลียได้เสนอขอบเขต “คุณค่าของมรดก
วัฒนธรรม” เอาไว้ว่ามีคุณค่าความส าคัญ 8 ด้านดังนี้ (อ้างใน วชิรญา, 2557: 32-33)   

1) คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical Significance) ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวิถี
ชีวิต การด ารงชีพอยู่รอดของกลุ่มคนและสังคมที่ได้มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ อันเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์  

2) คุณค่าทางด้านการรวมกลุ่ม (Associational Significance) เป็นคุณค่าที่สะท้อนถึงค่านิยม
ของสังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและสถานที่โดยทั่วไป รวมถึงความงาม ประวัติศาสตร์ทาง
สังคมที่มนุษย์มีร่วมกันสืบมา 

3) คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) เป็นคุณค่าความงาม 
รวมถึงการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่เก่ียวข้องกับสถานที่และการใช้งานของมรดกวัฒนธรรม 

4) คุณค่าทางสังคม (Social Significance) เป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่มกันของวัฒนธรรมเป็น
สังคม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในพื้นที่ 

5) คุณค่าทางการศึกษาค้นคว้า (Research Significance) คือ ประโยชน์ทางการศึกษา จาก
ความเป็นมรดกวัฒนธรรม สามารถน าไปสร้างองค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้น 

6) คุณค่าทางโบราณคดี (Archaeological Significance) คือคุณค่าในฐานะที่เป็นหลักฐาน
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจ



 
96 บทที ่2 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจดัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

และสังคมของแต่ละยุคสมัย แสดงถึงเอกลักษณ์ทางโบราณสถาน รวมทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม เป็นสิ่งส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมในอดีตของมนุษย์ 

7) คุณค่าความหายาก (Rarity Significance) มีลักษณะการก่อสร้างที่พบได้ยาก มีเอกลักษณ์
โดดเด่น และความเป็นตัวแทนของยุคสมัย 

8) คุณค่าด้านการเป็นตัวแทน (Representativeness Significance) การเป็นสิ่งแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และวัฒนธรรม อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของพ้ืนที่หนึ่งนั้น   

  2.4.3 หลักการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม  

เนื่องด้วยมรดกวัฒนธรรมมีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ชาติในหลายด้านดังที่กล่าวในข้างต้น ดังนั้นเราทุกคน
จึงต้องเรียนรู้และพร้อมปฏิบัติในการที่จะรักษามรดกวัฒนธรรมเพ่ือให้ตนเองได้ใช้ประโยชน์ทั้งทางกายภาพ
และด้านจิตใจ ตลอดจนเพ่ือเก็บไว้เป็นประโยชน์คนในสังคมและคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป  โดยใน “กฎบัตร
ประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม” (Thailand Charter on Culture 
Heritage Management)5 ซึ่งเป็นข้อตกลงตามแนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ก าหนด
ร่วมกัน ได้เสนอหลักการส าคัญในการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม นับตั้งแต่หลักการจัดการองค์
ความรู้ หลักการในการอนุรักษ์ และหลักการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้
ดังนี้ (สมาคมอิโคโมสไทย, 2559)  

ก) หลักการในการจัดการองค์ความรู้ทางมรดกวัฒนธรรม 

1) จัดท าฐานข้อมูลของแหล่งมรดกวัฒนธรรมด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็น
ระบบในลักษณะการจัดท าฐานข้อมูลการศึกษาการวิจัย โดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพโดยมีการตรวจสอบและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 

2) บันทึกหลักฐานแสดงการกระท าต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อ
มรดกวัฒนธรรม เช่น การบันทึกเป็นเอกสารภาพถ่าย การเขียนแบบ การท าหุ่นจ าลอง เป็นต้น 

3) จัดท ารายงานรวบรวมข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่ยังไม่มีการคุกคาม  

                                                 
5 สภาการโบราณสถานระหวา่งประเทศ (International Council on Monuments and Sites หรือ ICOMOS) เป็นผู้ประกาศกฎบัตรดังกล่าว ได้

มีเปูาหมายการท างาน เพื่อการอนุรักษ์ และปกปูองคุ้มครองโบราณสถานในลักษณะขององค์กรอิสระ (NGO) ที่จะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็น

ทางการของ UNESCO โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นเวทีในระดับระหว่างประเทศในการเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรม และเป็นเครือข่ายของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหา หรือสนับสนุน

โครงการในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ให้ค าแนะน า และเป็นผู้

ก าหนดข้อตกลงระดับระหว่างประเทศ กฎบัตร และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อการปฏิบัติ ทางด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแนวทางที่ดี

ที่สุด ทั้งนี้ก็มีคณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหวา่งประเทศ (ICOMOS) หรือที่เรียกว่า "ICOMOS Thailand" ใน

ประเทศไทย 
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4) จัดให้มีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะมีต่อมรดกวัฒนธรรมและแหล่งโบราณคดี โดยให้ถือ
เป็นหน้าที่ของผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาใดๆ ที่จะต้องรับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้การพัฒนาจะต้องเป็นไปใน
แนวทางท่ีมีผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมน้อยที่สุด 

5) จัดให้มีกระบวนการและช่องทางเผยแพร่ความรู้และองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างแพร่หลายและทั่วถึงในทุกกลุ่มเปูาหมายทุกระดับอายุและระดับความเข้าใจ  รวมถึงจัดให้การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้และแหล่งความรู้เป็นไปได้โดยสะดวก 

6) ผลักดันให้มีการสื่อความหมายและน าเสนอมรดกวัฒนธรรมในทุกแหล่ง โดยให้ถือเป็น
กระบวนการหนึ่งในการจัดการมรดกวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้มีเวทีสาธารณะในการสัมมนาอภิปรายเพ่ือ
สื่อความหมายและน าเสนอมรดกวัฒนธรรม 

ข) หลักการในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 

1) การด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความส าคัญระดับสูงและหาได้ยาก
พึงรักษาความแท้ไว้โดยแก้ไขน้อยที่สุด จึงควรอนุรักษ์ด้วยวิธีป้องกันการเสื่อมสภาพ วิธีการสงวนรักษา 
วิธีการเสริมความม่ันคงแข็งแรงเท่านั้น ทั้งนี้ให้หลีกเลี่ยงการรบกวนหลักฐานดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ และไม่
ควรก่อสร้างทับลงบนซากสิ่งก่อสร้างเดิม 

2) ด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพบูชาโดยไม่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะสีและทรวดทรง ซึ่งจะท าให้มรดกวัฒนธรรมนั้นด้อยคุณค่าหรือเสื่อมความ
ศักดิ์สิทธิ์ไป 

3) ในการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ยังมีประโยชน์ใช้สอยอยู่อย่างต่อเนื่อง การ
เสริมสร้างหรือต่อเติมสิ่งที่จ าเป็นขึ้นใหม่สามารถท าได้เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน โดยไม่จ าเป็นต้อง
สร้างให้เหมือนส่วนของเดิม แต่สิ่งที่เพ่ิมขึ้นใหม่นั้นจะต้องกลมกลืนและไม่ท าให้มรดกวัฒนธรรมนั้นด้อยค่าลง
ไป 

4) ไม่ควรเคลื่อนย้ายแหล่งมรดกวัฒนธรรมหรือชิ้นส่วนของมรดกวัฒนธรรมไปยังสถาน
ที่ตั้งใหม่ ซึ่งเป็นการฝุาฝืนหลักการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม  

5) การก่อสร้างหรือฟ้ืนฟูแหล่งมรดกวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ตามความต้องการในปัจจุบัน 
จะต้องมาจากการออกแบบและการตัดสินใจที่มีกระบวนการศึกษาข้อมูลรูปแบบและที่ตั้งดั้งเดิมอย่าง
ครบถ้วน ที่จะไม่ก่อให้เกิดการสื่อความหมายที่ผิดและบิดเบือนข้อมูลคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม 

6) การด าเนินการอนุรักษ์มรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่น ให้ค านึงถึงการพัฒนาหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาของชุมชน โดยงานที่ต่อเติม
บนสิ่งก่อสร้างหรือในบริเวณชุมชนพ้ืนถิ่นนั้นควรเคารพคุณค่าทางวัฒนธรรมและลักษณะตามแบบดั้งเดิม ที่
ผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ การด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดก
วัฒนธรรมประเภทย่านชุมชนและเมืองประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
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7) การด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นซากสิ่งก่อสร้างซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ให้รักษาไว้ตามสภาพเดิมหลังการขุดแต่งแต่ต้องป้องกันมิให้มีความเสียหาย
ต่อไป 

8) การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใดๆ ก็ตามจะต้องค านึงถึงวิถีชีวิตชุมชน ที่สอดคล้องกับ
สภาพโดยรอบและภูมิทัศน์วัฒนธรรมในฐานะที่ เป็นส่วนประกอบส าคัญที่มีผลต่อการด ารงอยู่และการ
เปลี่ยนแปลงในคุณค่าและลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรม 

9) การอนุรักษ์สภาพโดยรอบและภูมิทัศน์วัฒนธรรมควรด าเนินการตั้งแต่การจัดให้มี
ระเบียบกฎหมายและระเบียบเฉพาะ มีแผนการอนุรักษ์แผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การ
ก าหนดขอบเขตโบราณสถานต่อเนื่องและเขตกันชนรอบบริเวณแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือมาตรการอ่ืนๆ 
เพ่ือรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของแหล่งมรดกวัฒนธรรมนั้น ตลอดจนการจ ากัดผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาพื้นท่ี 

10) มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างคุณค่าและความหมายรวมทั้ง
เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ จึงจะต้องพิจารณาร่วมกันและค านึงถึงมาตรการในการอนุรักษ์ไว้ด้วย 

ค) หลักการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 

1) แหล่งมรดกวัฒนธรรมเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนในชาติ ชุมชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นจึงมีสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเฝูาระวังติดตามตรวจสอบมิให้แหล่งมรดกวัฒนธรรมถูกบุกรุกท าลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ 

2) หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนการก าหนดนโยบาย การเฝูาระวัง การตัดสินใจ การตรวจสอบในการอนุรักษ์ และพัฒนามรดก
วัฒนธรรม เช่น การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจ การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ 

3) กระบวนการการมีส่วนร่วมต้องเป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 

4) กลไกส าคัญของการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้และ
การสร้างความเข้าใจเพ่ือสร้างความพร้อมในการมีส่วนร่วม โดยเคารพในภูมิปัญญาและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเหล่านั้น 

โดยสรุปแล้ว พลเมืองทุกคนและองค์กรทุกส่วนย่อมมีส่วนส าคัญการรักษามรดกวัฒนธรรม 
เพ่ือที่จะได้ใช้สอยประโยชน์ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ ตลอดจนรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์
เช่นกัน การมีส่วนในการรักษามรดกวัฒนธรรมนั้นสามารถท าได้ตั้งแต่ในระดับการหาความรู้เพ่ือเข้าใจแหล่ง
มรดกวัฒนธรรมนั้นๆ เช่น การอ่านคู่มือแนะน าโบราณสถาน การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์มรดกวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น จากนั้นสามารถร่วมการลงมือ และร่วมมือกับผู้อ่ืน ในการรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรม เช่น การ
ร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ท าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และ
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ประการสุดท้ายทุกคนสามารถร่วมรับผิดชอบแหล่งมรดกวัฒนธรรมได้ เช่น การรักษาความสะอาดบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม การเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจมรดกวัฒนธรรมของแต่ละ
พ้ืนที่หรือแต่วัฒนธรรมให้ถูกต้อง เป็นต้น  

 2.5 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการท่องเที่ยว
สามารถให้ประโยชน์อย่างมากทั้งส าหรับชุมชนและประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวยังมีผลกระทบเชิง
ลบเกิดข้ึน เช่น การท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม เกิดชุมชนแออัด อาชญากรรม หรือธุรกิจผิดกฎหมาย เป็น
ต้น ดังนั้นจึงควรมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบของการท่องเที่ยว ให้มากที่สุด 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ดังเช่น “การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ให้แก่ชุมชน” นับเป็นส่วนส าคัญในแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากชุมชนถือเป็นเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว/ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยวโดยตรง 

โดยแนวทางในการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวแก่ชุมชนนั้น รัฐบาลและชุมชนย่อมเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการกระจายผลประโยชน์นี้  ส าหรับส่วนของภาครัฐบาล สามารถด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
กระจายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายวิธี อาทิเช่น (ม่ิงสรรพ,์ 2556) 

1) การส่งเสริมการแข่งขัน 
2) การใช้นโยบายการคลัง (ภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาล) 
3) นโยบายที่ช่วยเสริมศักยภาพของกลุ่มคน หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นรองกว่า 
4) การฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม หรือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่

นิยมของนักท่องเที่ยว 
5) การจัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวซึ่งให้น้ าหนักกับตลาดในประเทศมากกว่า

ตลาดต่างประเทศ 
6) แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐใน

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน 

7) แนวทางปูองกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 
8) การพัฒนาด้านทักษะการบริการของบุคลากรที่รองรับการท่องเที่ยว และทักษะการ

บริหารจัดการท่องเที่ยวขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
9) การพัฒนาสินค้าพ้ืนบ้านให้เป็นของที่ระลึกและของฝากแก่นักท่องเที่ยว 

ขณะทีใ่นส่วนของชุมชนซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคัญในการจัดสรรกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ในฐานะที่
เป็นเจ้าของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นผู้บริหารจัดการท่องเที่ยว การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวจึง
ควรค านึงได้จากปัจจัยในหลายประการ ดังนี้ 
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1. ทรัพยากร หมายความรวมถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวมีชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งมีการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียม 

2. ผู้ประกอบการ ซึ่งมีความหมายถึง ผู้ประกอบการผู้ซึ่งเป็นคนในชุมชน โดยก าไรที่ได้จากการ
ท่องเที่ยวมีการกระจายผลประโยชน์ส่วนนี้สู่ชุมชนในวิธีแตกต่างกันโดยการค้าเป็นธรรมและ
การใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่
ใดก็มีการใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ซื้อสินค้า โดยหากมีนักท่องเที่ยวมีการพักแรมก็จะมีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่พัก ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่นักท่องเที่ยวจ่ายเพ่ือการท่องเที่ยวนี้ไม่ควรตกอยู่เฉพาะกับ
โรงแรมแต่จะต้องมีการกระจายออกไปสู่เกษตรกรรายย่อยต่างๆ เมื่อมีหัตถกรรมพ้ืนบ้านขาย
ให้เป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว จึงมีการอุดหนุนการใช้วัตถุดิบพ้ืนบ้านมาเป็นวัตถุดิบใน
การท าเป็นของที่ระลึก ซึ่งแม้จะเป็นรายได้จ านวนน้อยแต่เมื่อมีการจ าหน่ายในปริมาณมากก็
สามารถเป็นรายได้ส าคัญได้ ทั้งนี้กระตุ้นการผลิตที่เรียกว่า “Multiplier Effect” ทางการ
ท่องเที่ยว โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจ ากัดในการจ าหน่าย อาจ
เรียกได้ว่าเป็น Limitless Industry เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 

 
ที่มา: Creston Valley Chamber of Commerce, [Online] Available: 

https://www.crestonvalleychamber.com/local-multiplier/ (2 August 2016) 

รูปที่ 2.5.1 แนวทางการเกิด Multiplier Effect 

 

https://www.crestonvalleychamber.com/local-multiplier/
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3. แรงงาน ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น การจัดสรรสัดส่วน
ที่เหมาะสมของรายได้จากการท่องเที่ยวแบ่งจากรายได้ที่จ่ายให้กับแรงงานทั้งในด้านการ
บริการนักท่องเที่ยวและผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว คนในชุมชนซึ่งได้รับ
ค่าจ้างจากการท่องเที่ยว โดยต้องเกิดการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและการจัดสรรรายได้อย่ าง
เท่าเทียม รวมถึงการท่องเที่ยวยังต้องเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ หรือ การเสริมสร้างอาชีพ
ด้วยอาชีพที่เกิดต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว อาทิเช่น หัตกรรมพ้ืนบ้าน อาหารท้องถิ่นที่สามารถ
น าไปจ าหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ หรือ การเป็นผู้น าเที่ยวให้กับนักท่องเที่ย ว 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการบริการจึงต้องการแรงงานที่ท า
หน้าที่ในการบริการโดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว ฯลฯ 
ทั้งนี้ยังมีธุรกิจอ่ืนๆที่เข้ามามีส่วนด้วย เช่น หัตถกรรมพ้ืนบ้าน การใช้เวลามารับจ้างก่อสร้าง 
เป็นต้น 

แนวทางการกระจายผลประโยชน์ส าหรับก าไรที่ผู้ประกอบการได้รับและค่าจ้างที่แรงงานในชุมชน
ได้รับจากการท่องเที่ยว ควรมีการแบ่งสรรผลประโยชน์ดังกล่าวนี้สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ คนในชุมชนที่
อาจจะไม่ได้มีส่วนในการท่องเที่ยว ได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวก็ถือเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ซึ่งการแบ่งสรรผลประโยชน์โดยการแบ่งเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่กองกลางของชุมชนเพ่ือเป็นทุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ด้วยวิธีการแบ่งสรร
ผลประโยชน์ส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เช่น ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 5 เป็นต้น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
ท่องเที่ยวและรายได้ที่ได้รับจกการท่องเที่ยว 

นอกจากนี้แนวคิดข้างต้นยังสอดคล้องกับองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: 
WTO) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง "Tourism and Poverty Alleviation: Recommendations for Action"  และ
กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่าถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยบรรเทาปัญหาความยากจน เนื่องจากพบว่า การ
ท่องเที่ยวนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้น องค์การการท่องเที่ยว
โลกจึงได้สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือขจัดความยากจน (Sustainable Tourism – 
Eliminating Poverty : ST-EP) ซึ่งประกอบไปด้วย 7 แนวทางเพ่ือการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ทั้งทางตรงและทางอ้อมไปสู่คนยากจนในท้องถิ่น ดังนี้ (World Tourism Organization, 2004) 

1. การจ้างงานคนยากจนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 โดยภาครัฐควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ในส่วนของ
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั้น ควรเปิดโอกาสผู้สมัครงานที่เป็นคนในท้องถิ่นมากขึ้น เพ่ิมทางเลือกในส่วนของเวลา
ท างาน เช่น เวลาท างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Working Hours) หรือ การท างานแบบนอกเวลา (Part-time 
contracts) เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสหารายได้เสริมจากการท่องเที่ยว และควรให้ผลตอบแทนหรือ
ค่าชดเชยต่างๆ โดยค านึงถึงครอบครัวและชุมชนของลูกจ้างอีกด้วย 
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2. การใช้สินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ผลิตโดยคนยากจนหรือผลิตโดยผู้ประกอบการที่จ้างงาน
คนยากจน 

  เพ่ือส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่คนยากจนในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้
โรงแรมหรือธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ ใช้สินค้าและบริการ เช่น สินค้าเกษตร งานหัตกรรม งานฝีมือต่างๆ ที่
ผลิตโดยคนยากจนในท้องถิ่น และควรสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพ่ือ
กระตุ้นให้มีการใช้สินค้าและบริการในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมและให้ค าแนะน าแก่
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตซึ่งเป็นคนยากจนในท้องถิ่น เพ่ือช่วยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ 
และยังเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตอีกด้วย 

3. การให้คนยากจนขายสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง  
 โดยการเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นให้กับนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่ตั้งของร้านค้า เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้ค้าซึ่งเป็นคนยากจนในท้องถิ่นได้โดยตรง และมีการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ค้าซึ่งเป็นคนยากจนในท้องถิ่น ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และควรให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการและการตลาด 
เพ่ือให้คนยากจนสามารถประกอบธุรกิจค้าขายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

4. การจัดตั้งวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน) ที่ด าเนินการโดยคนยากจน  

 สนับสนุนให้คนยากจนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
สนับสนุนให้คนยากจน โดยเฉพาะผู้หญิงและคนในชุมชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรท่องเที่ยว ส่งเสริมให้
วิสาหกิจท่องเที่ยวร่วมท าธุรกิจกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนิน
กิจการของวิสาหกิจท่องเที่ยว เช่น การบริหารจัดการ การหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น และจัดอบรมพัฒนาทักษะ
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 

5. การน าภาษีจากภาคการทอ่งเที่ยวไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนยากจน 
 ภาครัฐควรทบทวนนโยบายภาษีในระดับประเทศ รวมไปถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษีที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ควรศึกษาและพัฒนานโยบายด้านภาษีร่วมกับบุคคลในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
หน่วยงานท้องถิ่นน าภาษีจากภาคการท่องเที่ยวไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคนยากจนใน
ท้องถิ่น โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาความเป็นไปได้และต้องพิจารณาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ท้องถิ่น 

6. การบริจาคหรือสนับสนุนคนยากจนโดยกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว 
 โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลก าไร (NGOs) หรือกลุ่มธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน มีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในด้านการบริจาคหรือการเป็น
ผู้สนับสนุนกลุ่มคนยากจนในพ้ืนที่ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจนให้กับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน และต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์
ของการใช้เงินบริจาคและจ านวนเงินที่ถูกใช้ไปทั้งหมดสู่สาธารณชน 
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7. การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยวต้องเอื้อประโยชน์กับคนยากจนในท้องถิ่นทั้ง
ทางตรงหรือผ่านทางภาคส่วนอ่ืนๆ 

 ในส่วนของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐควรค านึงถึงภาคการท่องเที่ยว นอกเหนือจากภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ ในการจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ควรให้คนในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนโครงการ เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์กับคนในท้องถิ่นมากที่สุด 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน การบริหารจัดการขยะ การปกปูองมรดกวัฒนธรรม และ
การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวดังที่เสนอในหัวข้อที่ 2 นี้ นับเป็นองค์ความรู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น นักท่องเที่ยว องค์กรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบ เจ้าหน้าที่รัฐ และ
ประชาชน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความส าคัญต่อ
การสร้างการท่องเทีย่วให้เกิดความยั่งยืนได้  

 2.6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย Co-Creation และแนวคิดว่าด้วย “การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก” (GSTC) 

ในหัวข้อที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เกิดขึ้นจากการพัฒนาและ
ปกปูองสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลที่สุดภายในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ อพท. 
จึงมีแนวนโยบายต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืน ดังเช่น นโยบาย Co – 
Creation และแนวคิดว่าด้วย “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก” (GSTC) นับเป็นสิ่งท่ี อพท. ใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด าเนินงาน โดยที่นโยบาย Co – Creation เปรียบเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการท างานของ 
อพท. ในขณะที่ GSTC เปรียบเป็นผู้ส่องทางแก่การท างานของ อพท. เพ่ือไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
ระดับสากล 

  2.6.1 นโยบาย Co-Creation ของ อพท.  

นโยบาย Co-Creation เป็นแนวนโยบายใหม่ของประเทศไทยในการสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวอย่าง
ครบวงจร ซึ่ง อพท. ได้น าเสนอต่อสาธารณชนเพ่ือสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างสมดุล
การท่องเที่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2554) ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 แนวทาง คือ 

1) เน้นการสร้างคุณคา่จากการท่องเที่ยวมากกว่ามูลค่าจากตัวเงิน (value for money)  

การวางเปูาหมายการท่องเที่ยวที่เน้นการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศเสื่อมโทรมลงไป ดังนั้น อพท. เห็นว่าแทนที่จะเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวให้มาก
ขึ้นในแต่ละปี ควรหันมาก าหนดเปูาหมายการท่องเที่ยวใหม่ โดยต้องก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ พร้อมหากลยุทธ์ให้กลุ่มนั้นใช้จ่ายเงินให้มากขึ้น ด้วยการสร้าง “คุณค่า” เพ่ือเพ่ิม 
“มูลค่า” ให้กับสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศ เน้นการใช้แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งท าให้การท่องเที่ยวยังคงความสวยงาม มีมูลค่า และคงความยั่งยืน
ต่อไป 

2) ยึดหลักความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว จะต้องบริหารจัดการความต้องการของนักท่องเที่ยวกับ
ผลประโยชน์ของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นธรรม โดยยึดหลักความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ให้มี ความเหลื่อมล้ าของรายได้ 
ด าเนินการปูองกันไม่ให้กลุ่มทุนนอกพ้ืนที่เข้ามารับผลประโยชน์แล้วสร้างความเสื่อมโทรมแก่แหล่งท่องเที่ยว 
สนับสนุนให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งหากด าเนินการตาม
นโยบายนี้แล้ว คนในชุมชนก็สามารถร่วมรับผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบกติกาที่จะต้อง
อยู่รวมกันให้ได้ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าบ้านอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน และมีจิตส านึกในคุณค่าของทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างคุณประโยชน์ให้ ซึ่งจะต้องด าเนินการส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม 

3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism)  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวในช่วง low season มากขึ้น โดยสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจเพ่ือจูงใจ
นักท่องเที่ยว ซึ่งการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องเปลี่ยนมุมมองความคิด สร้างนวัตกรรมด้านการ
ท่องเทีย่ว ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกได้ ซึ่งควรสร้าง
กิจกรรมที่ให้ความส าคัญและใส่ใจการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน (sustainable tourism) ในทุกฤดูกาล
ท่องเที่ยวมากกว่าการท่องเที่ยวแบบมวลชน (mass tourism) ที่แม้ว่าจะสามารถเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและ
เพ่ิมรายได้จริง แต่ก็จ ากัดอยู่ในช่วง high season ท าให้ช่วง high season การท่องเที่ยวในประเทศขยายตัว
มากเกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่จะรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากได้ (carrying capacity) 

4) มุ่งการพัฒนาคน 

การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นสิ่งส าคัญใน
การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือจากสถาบันการศึกษาสายอาชีพ ที่ต้องให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้าง
งานให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย นอกจากนี้ยังช่วยดึงเงินทุนต่างชาติให้เข้ามาหมุนเวียนเป็น
รายไดอี้กส่วน  

5) ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

การแก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น ภาครัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่าง
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ยั่งยืนซึ่งกันและกัน มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแนวทางและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพแก่ผู้ประกอบการระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความสมดุลและยั่งยืน  

 ทั้งนี้ อพท. ได้เสนอแนวดังกล่าวต่อ 4 หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทุกฝุายต่างให้การสนับสนุน และพร้อมที่จะร่วมผลักดัน
นโยบายการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งนโยบาย Co -
Creation จะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยต้อง “ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2554) โดยกระบวนการ 5 ร่วมดังกล่าวนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ร่วมคิด คือการที่ผู้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในเสนอความคิดเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว อาทิเช่น   

- การริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
- การร่วมค้นหา/เสนอปัญหา/เสนอความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
- การเสนอความคิดเห็นร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรท้องถิ่น เพ่ือหา

วิธีการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
- การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวร่วมกับ

สถาบันการศึกษาในด้านการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุน การได้รับผลประโยชน์ จากการ

จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที ่

ข) ร่วมวางแผน คือการมีส่วนร่วมในระดับการวางแผนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 

- การมีส่วนร่วมวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

- การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของแผนการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที ่

- การให้ข้อมูลหรือแนวคิดท่ีจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ในวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
- การได้ร่วมประชุมการวางแผนจัดสถานที่บริเวณพ้ืนที่ท่องเที่ยว เช่น การวางแผนจัดร้านค้า 

จัดสถานที่จอดรถ จัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

- การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม้ 
สัตว์ ในพื้นที่ 
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- การร่วมคิด/หาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนจัดการ
การท่องเที่ยว 

- การร่วมท าแผนงานการปูองกันปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

ค) ร่วมปฏิบัติ คือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ดังเช่น 

- การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น 
การสละแรงงาน บริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร 

- การมีส่วนร่วมในการท า/ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว 

- การร่วมเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษา ผู้บริหาร สมาชิกอาสา ในการด าเนินกิจกรรม
หรือประสานงานกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

- การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น มีส่วนร่วมในการแสดง การ
แข่งขัน การละเล่นพื้นเมือง  

- การมีส่วนร่วมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  
- การเข้าร่วมบูรณะ ซ่อมแซม และก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่ 
- การร่วมรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้นักท่องเที่ยว หรือเพ่ือนบ้านรู้จักระมัดระวัง

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้สถานที่ท่องเที่ยวคงสภาพเดิมอยู่ได้นาน 

- การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

- การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น 
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักท่องเที่ยว ร่วมจัดสถานที่ในพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ง) ร่วมรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว โดยการกระท า
ที่ไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น  

- การร่วมรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น ไม่ปล่อยน้ าเสีย ไม่ทิ้งเศษขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไม่ขีดเขียนตามต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น 

- การร่วมปฏิบัติตามค าแนะน าการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ล่า
สัตว์ ไม่ส่งเสียงอึกทึก ไม่เคลื่อนย้ายพันธุ์พืชออกจากแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

- การร่วมดูแลรักษา/บูรณะ/ซ่อมแซม แหล่งท่องเที่ยว โดยอาจท าโดยไม่ได้ค่าตอบแทนหรือ
ต้องเสียสละก าลังกายและก าลังทรัพย์ 

- การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูมาตรฐานการให้บริการทั้งด้านการตลาด การขนส่ง การลงทุน การ
บริหารจัดการ รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว 
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- การไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว/ประชาชน ในพ้ืนที่ เช่น ไม่ประกอบการค้า
บริเวณทางเท้าสาธารณะ ไม่ตั้งเต็นท์พักในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น 

- ร่วมส่งข้อมูลปัญหา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
- ร่วมมีบทบาทในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น ร่วมเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว 

คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัย และให้การช่วยเหลือ ร่วมปลูกปุาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 

จ) ร่วมรับผลประโยชน์ คือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม อาทิเช่น 

- การมีส่วนร่วมด าเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ส่วนบุคคลจากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โดย มี
รายได้จากการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือมีรายได้อันเนื่องมาจากการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจโฮมสเตย์ ธุรกิจรถเช่า และร้าน อาหาร 
การบริการต่างๆ เป็นต้น 

- การมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าในการจัดการ
การท่องเที่ยวในพื้นที ่

- การมีความภาคภูมิใจที่พ้ืนที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

- การได้รับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น ได้รับ
อากาศบริสุทธิ์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 

- การได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 

- การเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน อันเกิดจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิด Co-Creation จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ประการจากบุคลากรและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการท่องเที่ยว แต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว “นักท่องเที่ยว” ที่เป็น
ผู้บริโภค (consume) หรือผู้รับบริการการท่องเที่ยว นับเป็นอีกหนึ่งฝุายส าคัญที่สามารถมีส่วนร่วมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน  

 “Co-creation จึงเป็นรูปแบบของกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างคุณค่า (Value creation) ที่ให้ประโยชน์แก่
ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ เป็นรูปแบบการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝุาย เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าผ่านกลไก
ปฏิสัมพันธ์ การบริการ และการเรียนรู้ ผู้รับบริการจะต้องเปลี่ยนสถานภาพจาก Passive เป็น Active actor 
ทั้งนี้ Co-creation หวังผลท าให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ และเกิดประสบการณ์ที่ดี มีความพอใจ ภายหลังจาก
ได้น าเสนอของผู้รับบริการไปสร้างคุณค่า (Value in use) ภายในบริบทหนึ่งๆ (Value in context) ผล
ดังกล่าวนี้น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี และยั่งยืน (Sustainable relationship) และสะท้อนกลับไปสู้ผู้ให้บริการ 
ในรูปของความส าเร็จทางธุรกิจ หรือผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ (ส าหรับงานที่ไม่ใช่ธุรกิจ) ” (มนู, 2555) 
ดังนั้น "นักท่องเที่ยว” ย่อมสามารถมีส่วนร่วมใน “5 ร่วมตามหลักการ Co - Creation” ได้เช่นกัน 
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ที่มา : คณะนักวิจัย  

รูปที่ 2.6.1 แสดงแนวคิด Co-Creation ที่ประกอบด้วย 5 ประการ 

 

  2.6.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC)  

   2.6.2.1 ความเป็นมาของสภาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC)  

องค์กร GSTC มีชื่อเป็นทางการว่า “the Partnership for Global Sustainable Tourism 
Criteria” (สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550 จากการรวมตัวขององค์กรทั้งหมด 
32 องค์กร มีองค์กรผู้เริ่มต้น 4 องค์กร ดังนี้ 

       

1) The Rainforest Alliance เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ซึ่งให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ปกปูองปุาเขตร้อน โดยมีการด าเนินการท างานเพ่ืออนุรักษ์ปกปูองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสร้างความมั่นใจว่าวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนโดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ที่ดิน การ
ด าเนินธุรกิจ และพฤติกรรมการบริโภค (The Rainforest Alliance, 2016)  

Co-
creation 

ร่วมวางแผน 

ร่วม
รับผิดชอบ 

ร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ร่วมคิด 

ร่วมปฏิบัติ 
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2) The United Nations Environment Programme (UNEP) คือองค์กรซึ่งท าหน้าที่เป็น
ผู้น าในด้านสิ่งแวดล้อมโดยการก าหนดวาระการประชุมสิ่งแวดล้อมโลก ส่งเสริมการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกันของมิติในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
และท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนสิทธิ์ส าหรับสภาพแวดล้อมของโลก (The United Nations 
Environment Programme (UNEP), 2016) 

3) The United Nations Foundation เป็นองค์กรระหว่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายและ
วิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาระดับโลก โดยการเชื่อมต่อกับการทท างานของสหประชาชาติกับ
องค์กรอ่ืนๆ ทั่วโลก เพ่ือจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านสุขภาพระดับโลก 
สันติภาพและความมั่นคง ทั้งนี้ก็สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้หญิง การขจัดความ
ยากจน การเข้าถึงพลังงานและ ความสัมพันธ์สหรัฐฯ กับสหประชาชาติ  (The United 
Nations Foundation, 2016) 

4) The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) คือหน่วยงานใน
องค์การสหประชาชาติที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการการท่องเที่ยวให้เกิดความความยั่งยืน
และเป็นสากล UNWTO ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับกับการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรม และ
สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ในด้านการให้ความรู้ที่ก้าวหน้าและนโยบายการท่องเที่ยวทั่วโลก 
(The United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2016) 

องค์กร GSTC เป็นองค์กรอิสระและด าเนินการอย่างเป็นกลาง มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ
เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือความอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรอาสาสมัครซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน รวมถึงมีองค์กรที่สนับสนุนซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจว่ามาตรฐานนั้นสามารถใช้เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนต่อการท่องเที่ยวให้แพร่หลายทั่วโลก ด้วยเหตุนี้องค์กร GSTC จึงไม่ได้เป็นองค์กรที่ท างานด้าน
การตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวว่ามีความยั่งยืนโดยตรง หากแต่ GSTC เป็นองค์กรสนับสนุนและให้ความรู้เรื่อง
การสร้างความยั่งยืนให้แก่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์กรผู้เชียงชาญในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในด้าน
ต่างๆ เป็นภาครี่วมท างาน 

ส าหรับการท างานขององค์กร GSTC นั้นมีกระบวนการท างานที่ส าคัญดังนี้ 

1) การพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของ GSTC ท าหน้าที่เป็นเกณฑ์
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เกณฑ์สามารถน ามาใช้ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ เช่น เป็นแนวทางพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจทุกขนาดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและช่วย
ให้ธุรกิจสามารถเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเกณฑ์โลกได้ 
ตอบสนองข้อเสนอของรัฐบาลที่ไม่ใช่ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน หรือ แนวทางเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาและการฝึกอบรมร่างกายเช่นโรงเรียน
โรงแรมและมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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2) เกิดจุดหมายของความยั่งยืน เป็นกระบวนการของชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้เสียในการ
ท่องเที่ยว เป็นส่วนส าคัญในการรักษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความงามความ
สมบูรณ์ของประเทศภูมิภาคหรือเมืองของพวกเขา รวมถึงเพ่ิมคุณลักษณะที่โดดเด่นที่ท าให้
เกิดความน่าสนใจให้กับการท่องเที่ยว  

3) การส่งเสริมการเข้าถึงตลาด โดยเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการให้บริการ
เพ่ือสร้างความไว้วางใจในหมู่นักท่องเที่ยวและเพ่ิมความต้องการของตลาดส าหรับการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังเช่น เพ่ิมจ านวนของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยการสร้างแรงจูงใจตลาดว่าธุรกิจติดตามการด าเนินงานอย่างยั่งยืน สร้างการ
รับรู้และส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผ่านองค์กรการจัดการปลายทาง
ส่งเสริมนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

4) การเพิ่มพูนความรู้การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยการให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่เหมาะ
กับแต่ละภาคส่วนเพื่อช่วยให้เกิดการด าเนินการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์ GSTC 
เป็นมาตรฐาน รวมถึงให้การศึกษาให้กับองค์กรในการมุ่งไปสู่ การรับรอง และ ตรวจสอบ
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลกและรวมเข้าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โรงเรียน
ฝึกอบรมและโปรแกรมอ่ืน ๆ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทั้งโรงแรมและผู้ประกอบการ ภาครัฐ ที่ปรึกษาการศึกษาและสถาบันการศึกษา 

5) Integrity Program ซึ่งช่วยตรวจสอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการวางเครื่องหมายมาตรฐาน
ที่ใช้โดยองค์กรโดยมีความต้องการชี้ให้เห็นความแตกต่างความเป็นเลิศและความเที่ยงธรรม
ขององค์กร GSTC  

ในด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการยอมรับหลักการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างเป็นสากล องค์กร GSTC และ องค์กรร่วมได้พัฒนาชุดของเกณฑ์พ้ืนฐานของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็น 4 เกณฑ์หลัก คือ การวางแผนความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
ผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างสูงสุดสู่ชุมชน การลดของผลกระทบทางลบต่อมรดกวัฒนธรรมอัน
เป็นทรัพยากรท่องเที่ยว และการลดผลกระทบทางลบในด้านต่างๆ ที่เกิดกับทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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ที่มา: จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ GSTC โดย ดร.
จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รูปที่ 2.6.2 จุดประสงค์ขององค์กร GSTC (Global Sustainable Tourism Council) สร้างความสมดุล
ครอบคลุมมิติทั้งสามด้าน 

 
   2.6.2.2 เกณฑ์ส าหรับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก หรือ Global Sustainable 

Tourism Council's Sustainability Criteria: GSTC Criteria 

กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (2552) ได้กล่าวถึงที่มาของการก าหนดเกณฑ์ส าหรับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนไว้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยงานเครือข่ายของเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainable Tourism Council’s Partnership หรือ GSTC’s Partnership) 
ซึ่งนับเป็นการแสดงท่าทีของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมใน
ประชาคมโลก เช่นเดียวกันกับ อพท. ที่มีความพยายามพัฒนาพ้ืนที่พิเศษตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของ GSTC เช่นกัน     

เกณฑ์ส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ GSTC  (GSTC Criteria) มี 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations or 
Destination Criteria: GSTC-D) และเกณฑ์ส าหรับโรงแรมและองค์กรที่จัดบริการท่องเที่ยว  (Global 
Sustainable Tourism Criteria for Hotels and Tour Operators or Hotel & Tour Operator Criteria: 
GSTC-H&TO) ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะเกณฑ์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว (Destination Criteria: 
GSTC-D) โดยเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวของ GSTC ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก
และมีตัวชี้วัดจ านวน 42 ตัวชี้วัด ได้แก่  

Economy 

(เศรษฐกิจ) 

Environment 

(สิ่งแวดล้อม) 

Social 

(สังคม) 
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หมวดที่ 1 การสร้างการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด  
หมวดที่ 2  การท าให้ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ

ให้ได้มากที่สุด และเกิดผลกระทบแง่ลบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด  
หมวดที่ 3 การสร้างประโยชน์มากที่สุดให้ชุมชน นักท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมโดย

สร้างผลกระทบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด  
หมวดที่ 4 การท าให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากที่สุด และเกิดผล

กระทบในแง่ลบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด  

ส าหรับรายละเอียดของเกณฑ์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว (Destination Criteria: GSTC-D) ของ GSTC 
มีรายละเอียดอธิบายได้ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การสร้างการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 
1.1 – 1.14 ดังต่อไปนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระยะยาวและน าไปใช้
ให้ถูกต้องตามขนาดของพื้นที่ เง่ือนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มรดกวัฒนธรรม คุณภาพสุขอนามัย 
และความปลอดภัย อีกท้ังแผนยุทธศาสตร์ต้องได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากเวทีสาธารณะ 

1.2 องค์กรที่จัดการการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดองค์กร ฝุาย กลุ่ม หรือคณะกรรมการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรับผิดชอบในการเช่ือมโยงภาคีและเครือ่งมือต่างๆ ส าหรับการสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยกลุ่มที่ว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

1.3 การตรวจสอบ คือ แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการตรวจสอบ การรายงานต่อสาธารณะ และตอบสนองต่อประเด็น
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

1.4 การจัดการการท่องเท่ียวตามฤดูกาล คือ แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดท ารายการสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจทั้งใน
เชิงวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างสม่ าเสมอและเหมาะสมกับฤดูกาล 

1.5 มีการปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คือ แหล่งท่องเที่ยวมีระบบเครื่องมือที่จะบ่งช้ีถึง
อุปสรรคและโอกาสที่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระบบเครื่องมือดังกล่าวนี้จะ
สนับสนุนความสามารถในการปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อที่จะสามารถพัฒนา 
จัดตั้ง ออกแบบ และจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวให้ถูกต้อง อีกทั้งระบบนี้จะต้องมีส่วนที่จะ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนและการฟื้นฟูของแหล่งท่องเที่ยวได้ 

1.6 การจัดท ารายการสถานที่ท่ีน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องอัพเดตรายการของสถานที่
ท่องเที่ยวแหลักที่น่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม 

1.7 ข้อบังคับในการวางแผน คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีแนวทาง ข้อบังคับ และนโยบายในการวางแผน เพื่อใช้
ในการใช้พื้นที่ การออกแบบ การสร้าง และการรื้อถอน ให้มีความยั่งยืน รวมถึงข้อบังคับในการปกปูองรักษา
ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบและมีการบังคับใช้อย่าง
จริงจัง 

1.8 การท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึง คือ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ทุกคนจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ที่
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ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษ หากแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใดๆ 
ไม่สารทมารถเข้าถึงได้ จะต้องได้รับการออกแบบและแก้ไขใหม่ ทั้งนี้โดยต้องค านึงถึงสภาวะของแหล่ง
ท่องเที่ยว และความสมเหตุสมผล 

1.9 การได้มาซ่ึงที่ดินแหล่งท่องเที่ยว คือ จะต้องมีการใช้กฎหมายและข้อบังคับในการได้มาซึ่งการครอบครอง
ที่ดินท่ีค านึงถึงสิทธิของชุมชนและคนพื้นเมือง การย้ายถิ่นจะต้องท าภายใต้การยินยอมและการจ่ายค่าชดเชย
อย่างเต็มที่ 

1.10  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่จะสามารถตรวจสอบและรายงานต่อ
สาธารณะเพื่อที่จะปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 

1.11  มาตรฐานความยั่งยืน คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่ส่งเสริมมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของ GSTC ส าหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 

1.12  ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่จะปูองกันและตอบสนองต่ออาชญากรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และสุขอนามัย 

1.13  การเตรียมพร้อมและการรับมือกับสภาวะวิกฤติและสภาวะฉุกเฉิน คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีแผนรับมือ
กับสภาวะวิกฤติและสภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสม โดยหลักแล้วคือการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ประชาชน 
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งแผนการดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนชัดเจน มีการ
ก าหนดเครื่องมือและการฝึกซ้อมด้วย 

1.14  การส่งเสริม คือ การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงความถูกต้องเที่ยงตรง ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ การบริการ และความยั่งยืนในการท่องเที่ยว ข้อความที่สื่อออกไปจะต้องเป็น
ความจริงและตรงไปตรงมา 

หมวดที่ 2 การท าให้ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจโดยให้เกิดผลกระทบในเชิงลบน้อยที่สุด  ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2.1 – 2.9 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 การประเมินด้านเศรษฐกิจ คือ ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่เกิดในแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องได้รับการประเมินตรวจสอบและผลลัพธ์จะต้องรายงานต่อ
สาธารณะ 

2.2 การจ้างงานในท้องถิ่น คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการจ้างงานและการฝึกงานให้กับคนท้องถิ่น อย่างเท่า
เทียม ซึ่งโอกาสเหล่านี้ต้องเปิดกว้างแก่ผู้หญิง เยาวชน คนกลุ่มน้อย และผู้ด้อยโอกาส 

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่เป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

2.4 ฟังความคิดเห็นของคนท้องถิ่น คือ แรงบันดาลใจ ข้อห่วงใย และความพึงพอใจของคนท้องถิ่นในเรื่องของการ
ท่องเที่ยวนั้น ต้องได้รับความสนใจ ประเมิน บันทึก และรายงานต่อสาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจะต้อง
ได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ 

2.5 การเข้าถึงของท้องถิ่น คือ ผู้คนท้องถิ่นต้องสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม 

2.6 ความตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีแผนงานในการสร้างความเข้าใจด้านโอกาส
และความท้าทายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความส าคัญของความยั่งยืน ให้แก่ผู้คนท้องถิ่น 



 
114 บทที ่2 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจดัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

2.7 ป้องกันการฉวยโอกาสที่ไม่ถูกต้อง คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบและมาตรการในทางปฏิบัติที่ปูองกันธุรกิจ
ผิดกฎหมาย การค้าประเวณี หรือการกระท าผิดต่อเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย 

2.8 สนับสนุนชุมชน คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมีการสนับสนุน
ชุมชนและริเริ่มการพัฒนา 

2.9 สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบที่สนับสนุน
ผู้ประกอบการ และส่งเสริมหลักการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) 

หมวดที่ 3 การสร้างประโยชน์มากที่สุดให้ชุมชน นักท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรม 
โดยสร้างผลกระทบน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3.1 – 3.7 ดังต่อไปนี้ 

3.1 การป้องกันสถานที่ท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีนโยบายและระบบที่จะรักษาสถานที่ท่องเที่ยว ทั้ง
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิทัศน์ของภูมิประเทศ 
วัฒนธรรม และพื้นที่ปุา 

3.2 การจัดการนักท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบการจัดการนักท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการในการ
อนุรักษ์และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3.3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีแนวทางที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อแหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด 

3.4 การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม คือ ต้องไม่มีการซื้อขายหรือจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
อย่างผิดกฎหมาย 

3.5 มีการแปลภาษาและสื่อสารที่ถูกต้อง คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการแปลและสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งเชิง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรมที่ถูกต้อง 

3.6 เคารพทรัพย์สินทางปัญญา คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบที่ก่อให้เกิดการเคารพในเรื่องของทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคคลและท้องถิ่น ทั้งในรูปธรรมและนามธรรม 

3.7 สร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่เอื้อให้นักท่องเที่ยวมีจิตส านึกและ
ความสมัครใจในการร่วมพัฒนาชุมชน รักษามรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

หมวดที่ 4 การท าให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากที่สุด และเกิดผล
กระทบแง่ลบน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 4.1 – 4.12 ดังต่อไปนี้ 

4.1 ความเสี่ยงในเร่ืองสิ่งแวดล้อม คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องทราบถึงความเสี่ยงให้เรื่องสิ่งแวดล้อมและมีระบบใน
การจัดการ 

4.2 ปกป้องสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบในการตรวจสอบดูแลผลกระทบที่
เกิดจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม และปกปูองแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้
สูญพันธ์ุ 

4.3 การปกป้องพืชพันธุ์และสัตว์ป่า คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติในการห้ามการเลี้ยง จับ จัดแสดง และซื้อขายพืชพันธุ์และสัตว์ปุา 

4.4 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว มีมาตรการ การตรวจสอบ การรายงาน ตลอดจนมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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4.5 การอนุรักษ์พลังงาน คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาตรการการบริโภค
พลังงานอย่างคุ้มค่า และการลดการใช้เช้ือเพลิง แหล่งท่องเที่ยวจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวมีการอนุรักษ์พลังงานและมีการใช้เทคโนโลยีที่น าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ 

4.6 การจัดการน้ า คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการอนุรักษ์และจัดการการใช้น้ า แหล่งท่องเที่ยวจะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีการอนุรักษ์และจัดการน้ า 

4.7 การป้องกันการขาดแคลนน้ า คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการตรวจสอบทรัพยากร (ปริมาณ) น้ าที่ใช้
ส าหรับการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องปูองกันไม่ให้มีผลกระทบต่อปริมาณน้ าท่ีใช้โดยชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

4.8 คุณภาพของน้ า คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของน้ าที่ใช้บริโภคและน้ าที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ และมีการแจ้งผลการตรวจสอบสู่สาธารณะ 

4.9 การจัดการน้ าเสีย คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของน้ าท่ีใช้บริโภคและน้ าที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ และมีการแจ้งผลการตรวจสอบสู่สาธารณะ 

4.10 การลดขยะมูลฝอย คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่น าไปสู่การลดปริมาณขยะมูลฝอย การใช้ซ้ า การน า
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มี
ยุทธศาสตร์การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

4.11 การลดผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและแสง คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการจัดการเรื่อง
ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและแสง 

4.12 การลดผลกระทบจากการคมนาคม แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการเพิ่มการใช้การขนส่งคมนาคมที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า 

   2.6.2.3 การเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับ GSTC ขององค์กรที่จัดการด้านการท่องเที่ยว6  

องค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) ไม่ได้เป็น
องค์กรที่ให้การรับรองแหล่งท่องเที่ยวหรือโรงแรมและองค์กรบริการจัดท่องเที่ยวว่าได้ด าเนินงานตามเกณฑ์
ของ GSTC โดยตรง หากแต่มีการด าเนินงานผ่านกลไก 3 ประการ คือ 

1) ตั้งเกณฑ์กลางส าหรับการจัดการท่องเที่ยอย่างยั่งยืนที่เรีกว่า เกณฑ์ส าหรับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลกของ GSTC  (GSTC Criteria) ซึ่งม ี2 เกณฑ ์คือ เกณฑ์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว 
(Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations or Destination 
Criteria: GSTC-D) และเกณฑ์ส าหรับโรงแรมและองค์กรที่จัดบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างๆ (Global Sustainable Tourism Criteria for Hotels and Tour Operators or 
Hotel & Tour Operator Criteria: GSTC-H&TO) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.2.2 

2) ให้การตระหนักรู้ (Recognize) เกณฑ์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรต่างๆ ที่
เป็นไปตามเจตนารมย์ของเกณฑ์ส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ GSTC 

                                                 
6 ในหัวข้อนี้ คณะนักวิจัยเรียบเรียงสรุปจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ 

GSTC โดย ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อมูลใน 
www.gstcouncil.org ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ของ GSTC โดยตรง 

http://www.gstcouncil.org/
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3) ให้การรับรองหน่วยงานระดับที่ 3 (Third Party) เพ่ือท าหน้าที่ในการให้การรับรองแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือโรงแรมและองค์กรที่จัดบริการท่องเที่ยวที่ด าเนินงานเป็นตามเกณฑ์ SGTC ซึ่ง
หน่วยงานที่ GSTC ให้การรับรองว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถให้การรับรองการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว  (Certifying Body) มี 2 หน่วยงานคือ  
EarthCheck โดยใช้ EarthCheck Destination Standard และ The Responsible 
Tourism Institute (RTI บางที่เขียนเป็น ITR) ที่ด าเนินงานภายใต้แบรนด์แนมว่า 
Biosphere Responsible Tourism ส่วนหน่วยงานที่ GSTC ให้การรับรองว่าเป็นหน่วยงาน
ที่สามารถให้การรับรองการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโรงแรมและองค์กรที่จัดบริการ
เกี่ยวกับก 

4) ารท่องเที่ยวต่างๆ มี 3 หน่วยงานคือ The Responsible Tourism Institute หรือ 
Biosphere Responsible Tourism, EarthCheck โดยใช้ EarthCheck Company 
Standard และ Ecotourism Australia7  

แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม หรือองค์กรที่จัดบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ต้องการได้รับการ
รับรองว่าได้ด าเนินการเกณฑ์การท่งเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องจดทะเบียนและขอรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ที่ให้การรับรอง (Certifying Body) ข้างต้น มาท าการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรว่ามีการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือด าเนินการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือไม่  โดยวิธีการตรวจสอบจะมีการ
พิจารณา 2 ระดับด้วยกันคือ 

ก) ระดับ Process-based วิธีการพิจารณาแบบนี้เป็นการพิจารณาการด าเนินงานของสถานที่
ท่องเที่ยวแหล่งนั้นได้ด าเนินการใดไปแล้วบ้าง โดยยังไม่ได้วัดผลตามเกณฑ์มาตรฐานใดๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว
มีนโยบายการจัดการขยะหรือไม่ หากมีนโยบายนี้ ก็ถือว่าผ่านการพิจารณาแบบในแบบ Process-based เป็น
ต้น  

ข) ระดับ Performance-based วิธีการนี้จะต้องมีการก าหนดคะแนนหรือระดับคะแนนให้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นหรือเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) การท่องเที่ยวนั้น โดยวัดออกมาเป็นระดับของ
คะแนน มีตัวเลขที่สามารถแสดงได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวมีนโยบายในการก าจัดขยะแล้ว จะต้องมีการวัด
ปริมาณขยะ ปริมาณการจัดการขยะ แหล่งก าจัดขยะ ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งวิธีการนี้เป็น
วิธีการที่พิจารณาที่มีขั้นตอนละเอียด ซับซ้อน และใช้เวลานานกว่าวิธีการพิจารณาแบบ Process-based 
เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานถูกก าหนดจากองค์กรการท่องเที่ ยวที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะหลากหลายองค์กร 

แหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองว่ามีการจัดการการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ของ GSTC 
จะต้องผ่านการตรวจสอบในระดับ Performance-based ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินงานดังรูปที่ 2.6.3 

                                                 
7 https://www.gstcouncil.org/en/gstc-certification/certifying-body.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559) 

https://www.gstcouncil.org/en/gstc-certification/certifying-body.html
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รูปที่ 2.6.3 ขั้นตอนการขอรับการรับรองการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ GSTC ของแหล่ง

ท่องเที่ยว โรงแรม หรือองค์กรที่จัดบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 

หากแหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรด้านการท่องเที่ยวแห่งใดสามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาแบบ 
Performance-based จากหน่วยงานที่สามารถให้การรับรองการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (EarthCheck,  

The Responsible Tourism Institute หรือ Ecotourism Australia) แหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรด้านการ
ท่องเที่ยวนั้นจะได้รับการอนุมัติรับรอง (Approved) ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (The Destination Benchmark Certified or Hotel and Tourism Operator 
Benchmark Certified) 

ส าหรับการที่องค์กรด้านการท่องเที่ยว (Tourism organization) ที่ต้องการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับ 
GSTC ที่สามารถให้การรับรององค์กรอื่นว่ามีการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ GSTC ต้อง
ด าเนินการใน 2 แนวทางหลักด้วยกัน ดังนี้ (รูปที่ 2.6.4) 

(1)  ก าหนดเกณฑ์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตนเอง แล้วน าไปลงทะเบียนกับ GSTC เพ่ือให้ 
GSTC ตระหนักรู้ในเกณฑ์การจัดการการท่องเที่ยวที่องค์กรก าหนดขึ้นนั้น แล้วน าเกณฑ์ที่ GSTC 
ตระหนักรู้แล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ภาคีได้ด าเนินการตาม 

(2) องค์กรต้องได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กรที่ด าเนินการตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ  
GSTC โดยการด าเนินการตามข้ันตอนในรูป 2.6.3 

Tourism Destination, Hotel 
and Tourism Operators 

Registration for 
Certification 

Registration for 
Certification with Selected 

Certifying Body 

Certifying Body Check 
 Benchmarking 
 Performance-based 

Measure 

Tourism destination, hotel and 
tourism operators are certified  
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เมื่อองค์กรสามารถด าเนินการได้ตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นนี้ได้ครบถ้วน องค์กรด้านการท่องเที่ยว

นั้นจะได้รับการอนุมัติรับรอง (Approved) จาก GSTC ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (The destination benchmark certified) และองค์กรด้านการท่องเที่ยวนั้นก็จะสามารถเป็น 
Certifying body หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถไปตรวจสอบแหล่งท่องเที่ ยว/
องค์กรการท่องเที่ยวอื่นๆ ตลอดจนสามารถให้ความรู้ การฝึกอบรม ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 

 

 
ที่มา: เรียบเรียงโดยคณะนักวิจัย 

รูปที่ 2.6.4  ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการให้องค์กรจัดการการท่องเที่ยวได้เป็น  “องค์กรที่
สามารถให้การรับรององค์กรอ่ืนว่ามีการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม
เกณฑข์อง GSTC (Certifying Body)” 

 

Tourism Organization 

Registration for 
Certification 

Registration for 
Certification with Selected 

Certifying Body 

Certifying Body Check 
 Benchmarking 
 Performance-based 

Measure 

Tourism destination, hotel and 

tourism operators are certified  

Develop Sustainable 
Tourism Criteria 

Registration of Criteria 
Recognition with GSTC 

GSTC checks and 
announce as recognized 

sustainable tourism 
criterions 

Tourism Organization is 

being “certifying body.” 



 

    
 

บทที่ 3 
การจดัการทอ่งเทีย่วตามเกณฑก์ารทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืโลก 

(เกณฑ์ GSTC) ในพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่งยนื 
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 3.1 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้เกณฑ์ GSTC ของ อพท. และ อพท.
พื้นที่พิเศษ ทั้ง 6 พื้นที่ 

ด๎วยความมุํงหวังสูํการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษให๎เกิดความยั่งยืนอยํางมีมาตรฐานในระดับสากล อพท. ได๎
ขยายความรํวมมือกับภาคีระดับนานาชาติ อาทิเชํน สภาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลก (GSTC), สมาคมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (TIES), องค๑การการทํองเที่ยวโลกแหํงสหประชาชาติ (UNWTO), GIZ, Earth Check, ILO, 
PATA และ Mekong Tourism เป็นต๎น โดยเฉพาะความรํวมมือกับ สภาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลก หรือ 
GSTC อพท. ได๎รํวมเป็นภาคีอยํางเหนียวแนํน โดยการน าเกณฑ๑การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของ GSTC (Global 
Sustainable Tourism Council Criteria) มาเป็นกรอบในการสร๎างองค๑ความรู๎ เพ่ือพัฒนาบุคลากรและ
เครือขํายให๎สามารถน าไปบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีประสิทธิภาพ และสร๎างความยั่งยืนอยํางแท๎จริง 

ณ ปัจจุบัน อพท. ได๎รํวมมือกับคณะนักวิจัยภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ในการสังเคราะห๑ผํานแนวคิดทางสถิติวํากิจกรรมโครงการที่ อพท. ได๎ด าเนินการมา
ทั้งหมดนั้นมีความสอดคล๎องกับเกณฑ๑การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลก (GSTC) หรือไมํ โดยการพิจารณาจาก
ข๎อมูลการด าเนินกิจกรรมโครงการของ อพท. ในระดับพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่พิเศษที่ผํานมาประกอบกับข๎อมูล
จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามใน 3 พื้นที่พิเศษของคณะนักวิจัย อันประกอบด๎วย พ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่
เชื่องโยง พ้ืนที่พิเศษเลย และพ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานําน เพ่ือวิเคราะห๑และสรุปผลวํา พ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่ มี
การด าเนินงานที่สะท๎อนถึงเกณฑ๑การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลกอยํางไร โดยด าเนินการตรวจสอบในลักษณะของ
การตรวจสอบกระบวนการ (Process-based) 

  3.1.1 ผลการด าเนินงานการจัดการท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 

 การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ๑การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลก ซึ่งประกอบด๎วยเกณฑ๑ 4 
หมวด มีตัวชี้วัดหลักจ านวน 42 ตัว และตัวชี้วัดยํอยจ านวน 103 ตัว พิจารณาจากการนับหรือวิเคราะห๑การ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดยํอยและตัวชี้วัดหลัก 2 วิธี คือ วิธีแรกเป็นการวิเคราะห์โดยไม่พิจารณาถึงความ
เข้มข้นในการด าเนินงานตามเกณฑ์ ซึ่งวิเคราะห๑โดยการนับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก โดยพ้ืนที่พิเศษ
แหํงใดหรือแหลํงทํองเที่ยวแหํงใดได๎ด าเนินการตัวชี้วัดยํอยตัวใดตัวหนึ่งจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ถือวําได๎
ด าเนินการตามตัวชี้วัดหลักแล๎ว และท าการค านวณคะแนนการประเมินด๎วยการหาสัดสํวน (ร๎อยละ) ของ
จ านวนตัวชี้วัดหลักท่ีได๎ด าเนินการเทียบกับจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแตํละหมวดและตัวชี้วัดทั้งหมด ส่วนวิธีที่
สองเป็นการวิเคราะห์โดยพิจารณาถึงความเข้มข้นของการด าเนินงานตามเกณฑ์  ซึ่งวิเคราะห๑โดยการนับ
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดยํอย โดยพื้นที่พิเศษแหํงใดหรือแหลํงทํองเที่ยวแหํงใดได๎ด าเนินการตัวชี้วัดยํอยตัวใด
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ตัวหนึ่งจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ถือวําได๎ด าเนินการตามตัวชี้วัดยํอยนั้น ส าหรับตัวชี้วัดหลักวัดจากสัดสํวน
จ านวนตัวชี้วัดยํอยที่ได๎ด าเนินการตํอจ านวนตัวชี้วัดยํอยของตัวชี้วัดหลักนั้นๆ (เนื่องจากการด าเนินงานที่
เข๎มข๎นจะต๎องด าเนินงานตามตัวชี้วัดยํอยทุกต๎องอยํางครบถ๎วนจึงจะถือวําได๎ด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักอยําง
สมบูรณ๑ ดังนั้น ตัวชี้วัดหลักแตํละตัวในกรณีนี้จะมีคําระหวําง 0.00 – 1.00) และท าการค านวณคะแนนการ
ประเมินด๎วยการหาสัดสํวน (ร๎อยละ) ของผลรวมคําตัวชี้วัดหลักที่ได๎ด าเนินการเทียบกับจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ในแตํละหมวดและตัวชี้วัดทั้งหมด  

ผลการประเมิน พบวํา หากไมํพิจารณาถึงความเข๎มข๎นของการด าเนินงานตามเกณฑ๑ GSTC โดย
ภาพรวม อพท. มีการด าเนินงานตามเกณฑ๑การจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลกอยํางครบถ๎วนทุกตัวชี้วัด
หลัก (ตารางท่ี 3.1.1) แตํเมื่อพิจารณาแยกตามรายพื้นที่พิเศษจะพบวํา แตํละพ้ืนที่พิเศษสามารถด าเนินการได๎
เพียงร๎อยละ 81 – 86 ของตัวชี้วัดหลักเทํานั้น โดยหลายพ้ืนที่พิเศษมีการด าเนินงานตามเกณฑ๑การจัดการการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลกในหมวด D และหมวด B ในระดับต่ า (เพียงร๎อยละ 67 หรือ 78  เทํานั้น – ตารางที่ 
3.1.1) และเม่ือการประเมินโดยพิจารณาถึงความเข๎มข๎นของการด าเนินงานตามเกณฑ๑ GSTC ข๎อมูลในตารางที่ 
3.1.2 ชี้ให๎เห็นวํา แม๎ในภาพรวมของอพท. ก็ยังมีการด าเนินงานตามเกณฑ๑ GSTC ที่ยังไมํเข๎มข๎นเต็มที่ (ได๎
คะแนนร๎อยละ 91 เทํานั้น – ตารางที่ 3.1.2) และเมื่อพิจารณาในแตํละพ้ืนที่พิเศษ ผลก็เป็นเชํนการพิจารณา
การด าเนินงานตามเกณฑ๑ GSTC โดยไมํพิจารณาถึงความเข๎มข๎นของการด าเนินงานตามเกณฑ๑ (การประเมินวิธี
ที่ 1) กลําวคือ พ้ืนที่พิเศษตํางๆ มีคะแนนการด าเนินงานตามเกณฑ๑ GSTC ลดต่ าลง และหลายพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่เดียวกับการประเมินโดยวิธีที่ 1) มีการด าเนินงานตามเกณฑ๑การจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลกใน
หมวด D และหมวด B ในระดับต่ าเชํนเดียวกับท่ีพิจารณาตามวิธีที่ 1 

 
ตารางที่ 3.1.1 จ านวนและร๎อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ๑ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัดและพื้นที่

พิเศษ เมื่อไมํพิจารณาถึงความเข๎มข๎นในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 

พ้ืนที่พิเศษ 
หมวด A  

(14 ตัวชี้วัด) 
หมวด B  

(9 ตัวชี้วัด) 
หมวด C  

(7 ตัวชี้วัด) 
หมวด D  

(12 ตัวชี้วัด) 
รวม  

(42 ตัวชี้วัด) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อพท.1 12 85.71 7 77.78 4 57.14 12 100.00 35 83.33 
อพท.3 13 92.86 7 77.78 6 85.71 8 66.67 34 80.95 
อพท.4 14 100.00 8 88.89 6 85.71 8 66.67 36 85.71 
อพท.5 14 100.00 7 77.78 6 85.71 8 66.67 35 83.33 
อพท.6 13 92.86 9 100.00 5 71.43 8 66.67 35 83.33 
อพท.7 12 85.71 8 88.89 4 57.14 10 83.33 34 80.95 
อพท.รวม 14 100.00 9 100.00 7 100.00 12 100.00 42 100.00 

ที่มา: วิเคราะห๑จากข๎อมูลทุตยิภูมิที่รวบรวมจาก อพท. และอพท. พื้นที่ตํางๆ 
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ตารางที่ 3.1.2 จ านวนและร๎อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ๑ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัดและพื้นที่
พิเศษ เมื่อพิจารณาถึงความเขม๎ข๎นในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 

พ้ืนที่พิเศษ 
หมวด A  

(14 ตัวชี้วัด) 
หมวด B  

(9 ตัวชี้วัด) 
หมวด C  

(7 ตัวชี้วัด) 
หมวด D  

(12 ตัวชี้วัด) 
รวม  

(42 ตัวชี้วัด) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อพท.1 7.50 53.57 5.33 59.26 3.10 44.29 9.50 79.17 25.43 60.56 
อพท.3 9.68 69.17 4.83 53.70 5.10 72.86 5.58 46.53 25.20 60.00 
อพท.4 10.32 73.69 5.75 63.89 5.50 78.57 5.17 43.06 26.73 63.65 
อพท.5 10.08 72.02 6.25 69.44 5.10 72.86 6.33 52.78 27.77 66.11 
อพท.6 9.88 70.60 6.33 70.37 4.50 64.29 6.83 56.94 27.55 65.60 
อพท.7 8.15 58.21 5.25 58.33 3.10 44.29 7.25 60.42 23.75 56.55 
อพท. รวม 12.97 92.62 8.42 93.52 6.50 92.86 10.33 86.11 38.22 90.99 

ที่มา: วิเคราะห๑จากข๎อมูลทุตยิภูมิที่รวบรวมจาก อพท. และอพท. พื้นที่ตํางๆ 

 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในระดับการจัดการการทํองเที่ยวแตํละแหํงภายในพ้ืนที่พิเศษ ผลการ

ประเมินในตารางที่ 3 และ 4 ชี้ให๎เห็นวํา การจัดการทํองเที่ยวของแตํละแหลํงทํองเที่ยวมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ๑การจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลก (GSTC) ในระดับต่ า (ร๎อยละ 2 – 71 ในกรณีการประเมินไมํ
พิจารณาถึงความเข๎มข๎นในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ – ตารางที่ 3.1.3 และร๎อยละ 1.75 - 46 ส าหรับกรณี
การประเมินพิจารณาถึงความเข๎มข๎นในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ – ตารางที่ 4) แตํมีการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 
GSTC โดยสํวนกลางของ อพท. แตํละแหํงในระดับสูงซึ่งไมํปรากฏชัดเจนวําท าในแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว
แหํงใด การด าเนินงานในลักษณะเช่นนี้ แม้จะมีผลให้การด าเนินงานของอพท. ในภาพรวมของ อพท. แต่
ละแห่งและของอพท.รวมเป็นไปตามเกณฑ์ GSTC แต่หากแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการด าเนินงานอย่าง
อิสระโดยไม่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันหรือรวมเป็นองค์กรเดียวกันแล้ว การจัดการการท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง (ในแต่ละพื้นที่พิเศษ) ก็จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GSTC และจะไม่ก่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ การด าเนินงานในระยะตํอไปทั้ง อพท.สํวนกลาง และอพท.ในแตํละพ้ืนที่ควรต๎อง
พิจารณาปรับการด าเนินงานตามเกณฑ๑ GSTC โดยเน๎นที่แหลํงทํองเที่ยวแตํละแหํงให๎ชัดเจนเพ่ือให๎เกิดความ
ยั่งยืนตามเกณฑ๑การจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลกอยํางแท๎จริง 

 
ตารางที่ 3.1.3 จ านวนและร๎อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ๑ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัด พ้ืนท่ีพิเศษ 

และแหลํงทํองเที่ยว/แหลํงด าเนินการ เมื่อไมํพิจารณาถึงความเขม๎ขน๎ในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 

พื้นที่พิเศษ 
หมวด A 

(14 ตัวชีว้ัด) 
หมวด B 

(9 ตัวชี้วดั) 
หมวด C 

(7 ตัวชี้วดั) 
หมวด D 

(12 ตัวชีว้ัด) 
รวม 

(42 ตัวชีว้ัด) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อพท.1 12 85.71 7 77.78 4 57.14 12 100.00 35 83.33 
   อพท.1 สํวนกลาง 12 85.71 5 55.56 4 57.14 11 91.67 32 76.19 
   เกาะช๎างใต๎ 1 7.14 1 11.11 - - - - 2 4.76 
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ตารางที่ 3.1.3 จ านวนและร๎อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ๑ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัด พ้ืนท่ีพิเศษ 
และแหลํงทํองเที่ยว/แหลํงด าเนินการ เมื่อไมํพิจารณาถึงความเขม๎ขน๎ในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 

พื้นที่พิเศษ 
หมวด A 

(14 ตัวชีว้ัด) 
หมวด B 

(9 ตัวชี้วดั) 
หมวด C 

(7 ตัวชี้วดั) 
หมวด D 

(12 ตัวชีว้ัด) 
รวม 

(42 ตัวชีว้ัด) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

   เกาะรัง - - - - - - 1 8.33 1 2.38 
   เกาะหมาก 6 42.86 2 22.22 4 57.14 9 75.00 21 50.00 
   บา๎นน้ าเช่ียว 4 28.57 5 55.56 3 42.86 1 8.33 13 30.95 
   แหลมกลัด 7 50.00 5 55.56 2 28.57 1 8.33 15 35.71 
   แหลมงอบ 1 7.14 1 11.11 - - - - 2 4.76 
อพท.3 13 92.86 7 77.78 6 85.71 8 66.67 34 80.95 
   อพท.3 สํวนกลาง 11 78.57 5 55.56 3 42.86 7 58.33 26 61.90 
   เกาะล๎าน 5 35.71 2 22.22 - - 4 33.33 11 26.19 
   ตะเคียนเต้ีย 7 50.00 3 33.33 4 57.14 1 8.33 15 35.71 
   นาจอมเทียน  2 14.29 - - - - - - 2 4.76 
   บา๎นซากแงว๎ 5 35.71 5 55.56 4 57.14 - - 14 33.33 
   หนองปรือ 1 7.14 1 11.11 - - - - 2 4.76 
   หว๎ยใหญ ํ 4 28.57 2 22.22 - - 1 8.33 7 16.67 
   กลุํมประมงบางละมุง 1 7.14 1 11.11 1 14.29 - - 3 7.14 
อพท.4 14 100.00 8 88.89 6 85.71 8 66.67 36 85.71 
   อพท.4 สํวนกลาง 12 85.71 6 66.67 5 71.43 5 41.67 28 66.67 
   นครชุม 9 64.29 5 55.56 4 57.14 8 66.67 26 61.90 
   บา๎นคุกพัฒนา 7 50.00 2 22.22 1 14.29 - - 10 23.81 
   บา๎นนาต๎นจั่น 1 7.14 1 11.11 1 14.29 - - 3 7.14 
   เมืองเกําสุโขทัย 9 64.29 4 44.44 4 57.14 1 8.33 18 42.86 
   เมืองสุโขทยั - - 1 11.11 - - - - 1 2.38 
   ศรีสัชนาลัย  4 28.57 3 33.33 3 42.86 - - 10 23.81 
   ศรีส าโรง  - - 1 11.11 - - - - 1 2.38 
   สุโขทัย - - 1 11.11 1 14.29 - - 2 4.76 
   อุทยานฯก าแพงเพชร 2 14.29 2 22.22 1 14.29 - - 5 11.90 
   อุทยานฯสุโขทัย 4 28.57 4 44.44 2 28.57 - - 10 23.81 
อพท.5 14 100.00 7 77.78 6 85.71 8 66.67 35 83.33 
   อพท.5 สํวนกลาง 10 71.43 5 55.56 5 71.43 7 58.33 27 64.29 
   เชียงคาน 9 64.29 6 66.67 5 71.43 2 16.67 22 52.38 
   ดํานซ๎าย 8 57.14 6 66.67 4 57.14 2 16.67 20 47.62 
   ทาํลี่ 3 21.43 2 22.22 2 28.57 0 - 7 16.67 
   นาหอ 1 7.14 - - 1 14.29 0 - 2 4.76 
   นาแหว๎ 5 35.71 3 33.33 2 28.57 0 - 10 23.81 
   นาอ๎อ 2 14.29 1 11.11 2 28.57 0 - 5 11.90 
   ปวนพ ุ 1 7.14 1 11.11 - - - - 2 4.76 
   ภูกระดึง 3 21.43 1 11.11 1 14.29 - - 5 11.90 
   ภูปุาเปาะ 6 42.86 3 33.33 1 14.29 - - 10 23.81 
   ภูเรือ 6 42.86 3 33.33 2 28.57 1 8.33 12 28.57 
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ตารางที่ 3.1.3 จ านวนและร๎อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ๑ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัด พ้ืนท่ีพิเศษ 
และแหลํงทํองเที่ยว/แหลํงด าเนินการ เมื่อไมํพิจารณาถึงความเขม๎ขน๎ในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 

พื้นที่พิเศษ 
หมวด A 

(14 ตัวชีว้ัด) 
หมวด B 

(9 ตัวชี้วดั) 
หมวด C 

(7 ตัวชี้วดั) 
หมวด D 

(12 ตัวชีว้ัด) 
รวม 

(42 ตัวชีว้ัด) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

   ภูหลวง 5 35.71 1 11.11 1 14.29 1 8.33 8 19.05 
   เมืองเลย 5 35.71 1 11.11 1 14.29 1 8.33 8 19.05 
   หนองหิน 7 50.00 6 66.67 2 28.57 2 16.67 17 40.48 
   บา๎นปลาบาํ 4 28.57 2 22.22 3 42.86 - - 9 21.43 
   บา๎นกกสะทอน 6 42.86 2 22.22 3 42.86 - - 11 26.19 
อพท.6 13 92.86 9 100.00 5 71.43 8 66.67 35 83.33 
   อพท.6 สํวนกลาง 10 71.43 8 88.89 5 71.43 8 66.67 31 73.81 
   ชุมชนบา๎นช๎างค้ า  1 7.14 - - - - 3 25.00 4 9.52 
   ชุมชนบา๎นมหาโพธิ์  1 7.14 - - - - 3 25.00 4 9.52 
   ชุมชนบา๎นหวัขํวง  1 7.14 - - - - 3 25.00 4 9.52 
   ดูํใต ๎ 2 14.29 3 33.33 1 14.29 - - 6 14.29 
   ตุงคําคิง - - 1 11.11 1 14.29 - - 2 4.76 
   นาซาว 3 21.43 4 44.44 2 28.57 - - 9 21.43 
   ในเวยีง 3 21.43 4 44.44 2 28.57 - - 9 21.43 
   ภูเพียง 1 7.14 3 33.33 1 14.29 - - 5 11.90 
   มวํงตึ๊ด 2 14.29 4 44.44 2 28.57 - - 8 19.05 
   เมืองเกํานาํน 8 57.14 3 33.33 2 28.57 3 25.00 16 38.10 
   วัดพระธาตุเขาน๎อย 5 35.71 - - 1 14.29 - - 6 14.29 
   บา๎นบํอสวก 6 42.86 5 55.56 3 42.86 3 25.00 17 40.48 
   บา๎นหนองเตํา 4 28.57 3 33.33 2 28.57 1 8.33 10 23.81 
อพท.7 12 85.71 8 88.89 4 57.14 10 83.33 34 80.95 
   อพท.7 สํวนกลาง 9 64.29 6 66.67 4 57.14 6 50.00 25 59.52 
   ทา๎วอูํทอง 1 7.14 1 11.11 - - - - 2 4.76 
   เทศบาลต าบลอูํทอง 1 7.14 2 22.22 - - - - 3 7.14 
   พหุางนาค 3 21.43 2 22.22 2 28.57 1 8.33 8 19.05 
   เมืองโบราณอูํทอง 10 71.43 7 77.78 4 57.14 9 75.00 30 71.43 

อพท. รวม 14 100.00 9 100.00 7 100.00 12 100.00 42 100.00 
ที่มา: วิเคราะห๑จากข๎อมูลทุตยิภูมิที่รวบรวมจาก อพท. และอพท. พื้นที่ตํางๆ 

 
ตารางที่ 3.1.4 จ านวนและร๎อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ๑ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัด พ้ืนท่ีพิเศษ 

และแหลํงทํองเที่ยว/แหลํงด าเนินการ เมื่อพิจารณาถึงความเข๎มข๎นในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 

พื้นที่พิเศษ 

หมวด A  
(14 ตัวชีว้ัด) 

หมวด B 
(9 ตัวชี้วดั) 

หมวด C  
(7 ตัวชี้วดั) 

หมวด D 
(12 ตัวชีว้ัด) 

รวม 
(42 ตัวชีว้ัด) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อพท.1 7.50 53.57 5.33 59.26 3.10 44.29 9.50 79.17 25.43 60.56 

    อพท.1 สํวนกลาง 6.92 49.40 4.33 48.15 2.90 41.43 8.67 72.22 22.82 54.33 

    เกาะชา๎งใต๎ 1.67 11.90 0.50 5.56 - - - - 2.17 5.16 
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ตารางที่ 3.1.4 จ านวนและร๎อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ๑ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัด พ้ืนท่ีพิเศษ 
และแหลํงทํองเที่ยว/แหลํงด าเนินการ เมื่อพิจารณาถึงความเข๎มข๎นในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 

พื้นที่พิเศษ 

หมวด A  
(14 ตัวชีว้ัด) 

หมวด B 
(9 ตัวชี้วดั) 

หมวด C  
(7 ตัวชี้วดั) 

หมวด D 
(12 ตัวชีว้ัด) 

รวม 
(42 ตัวชีว้ัด) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

    เกาะรัง 0.40 2.86 - - - - 0.33 2.78 0.73 1.75 

    เกาะหมาก 2.67 19.05 1.50 16.67 2.70 38.57 6.42 53.47 13.28 31.63 

    บ๎านน้ าเช่ียว 2.45 17.50 2.50 27.78 2.20 31.43 0.25 2.08 7.40 17.62 

    แหลมกลัด 4.30 30.71 3.00 33.33 1.50 21.43 0.50 4.17 9.30 22.14 

    แหลมงอบ 0.40 2.86 0.50 5.56 - - - - 0.90 2.14 

อพท.3 9.68 69.17 4.83 53.70 5.10 72.86 5.58 46.53 25.20 60.00 

    อพท.3 สํวนกลาง 5.88 42.02 3.08 34.26 2.40 34.29 4.58 38.19 15.95 37.98 
    กลุํมประมงบาง
ละมุง 

1.27 9.05 0.25 2.78 1.00 14.29 - - 2.52 5.99 

    เกาะลา๎น 2.48 17.74 0.75 8.33 - - 2.00 16.67 5.23 12.46 

    ตะเคียนเต้ีย 4.15 29.64 1.50 16.67 2.90 41.43 0.25 2.08 8.80 20.95 

    นาจอมเทียน  1.10 7.86 - - - - - - 1.10 2.62 

    บ๎านซากแง๎ว 1.90 13.57 2.50 27.78 2.90 41.43 - - 7.30 17.38 

    หนองปรือ 0.73 5.24 0.50 5.56 - - - - 1.23 2.94 

    ห๎วยใหญ ํ 2.40 17.14 0.75 8.33 - - 1.00 8.33 4.15 9.88 

อพท.4 10.32 73.69 5.75 63.89 5.50 78.57 5.17 43.06 26.73 63.65 

    อพท.4 สํวนกลาง 8.65 61.79 4.25 47.22 3.90 55.71 3.25 27.08 20.05 47.74 

    นครชุม 6.95 49.64 3.00 33.33 2.70 38.57 3.67 30.56 16.32 38.85 

    บ๎านคุกพัฒนา 3.85 27.50 1.00 11.11 1.00 14.29 - - 5.85 13.93 

    บ๎านนาต๎นจั่น 0.73 5.24 0.50 5.56 0.20 2.86 - - 1.43 3.41 

    เมืองเกําสุโขทยั 4.10 29.29 2.75 30.56 3.10 44.29 1.00 8.33 10.95 26.07 

    เมืองสุโขทัย 0.60 4.29 0.50 5.56 - - - - 1.10 2.62 

    ศรีสัชนาลัย  1.83 13.10 1.75 19.44 2.50 35.71 - - 6.08 14.48 

    ศรีส าโรง  0.20 1.43 0.50 5.56 - - - - 0.70 1.67 

    สุโขทัย - - 0.25 2.78 1.00 14.29 - - 1.25 2.98 
    อุทยานฯ
ก าแพงเพชร 

1.00 7.14 1.50 16.67 1.00 14.29 - - 3.50 8.33 

    อุทยานฯสุโขทยั 1.95 13.93 1.75 19.44 1.50 21.43 - - 5.20 12.38 

อพท.5 10.08 72.02 6.25 69.44 5.10 72.86 6.33 52.78 27.77 66.11 

    อพท.5 สํวนกลาง 6.65 47.50 2.50 27.78 3.90 55.71 5.83 48.61 18.88 44.96 

    เชียงคาน 5.70 40.71 4.50 50.00 3.70 52.86 1.00 8.33 14.90 35.48 

    ดํานซ๎าย 4.97 35.48 4.50 50.00 3.50 50.00 1.50 12.50 14.47 34.44 

    ทําลี ่ 2.05 14.64 1.50 16.67 1.50 21.43 - - 5.05 12.02 

    นาหอ 0.25 1.79 - - 0.50 7.14 - - 0.75 1.79 

    นาแห๎ว 2.20 15.71 2.00 22.22 1.50 21.43 - - 5.70 13.57 

    นาออ๎ 0.45 3.21 0.50 5.56 0.70 10.00 - - 1.65 3.93 
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ตารางที่ 3.1.4 จ านวนและร๎อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ๑ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัด พ้ืนท่ีพิเศษ 
และแหลํงทํองเที่ยว/แหลํงด าเนินการ เมื่อพิจารณาถึงความเข๎มข๎นในการด าเนินงานตามเกณฑ๑ 

พื้นที่พิเศษ 

หมวด A  
(14 ตัวชีว้ัด) 

หมวด B 
(9 ตัวชี้วดั) 

หมวด C  
(7 ตัวชี้วดั) 

หมวด D 
(12 ตัวชีว้ัด) 

รวม 
(42 ตัวชีว้ัด) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

    บ๎านกกสะทอน 3.15 22.50 1.00 11.11 2.20 31.43 - - 6.35 15.12 

    บ๎านปลาบํา 3.18 22.74 1.25 13.89 2.20 31.43 - - 6.63 15.79 

    ปวนพ ุ 0.60 4.29 0.50 5.56 - - - - 1.10 2.62 

    ภูกระดึง 1.85 13.21 1.00 11.11 0.50 7.14 - - 3.35 7.98 

    ภูปาุเปาะ 1.70 12.14 1.25 13.89 1.00 14.29 - - 3.95 9.40 

    ภูเรือ 3.85 27.50 2.00 22.22 1.50 21.43 0.50 4.17 7.85 18.69 

    ภูหลวง 2.63 18.81 1.00 11.11 0.50 7.14 0.50 4.17 4.63 11.03 

    เมืองเลย 2.43 17.38 1.00 11.11 0.50 7.14 0.50 4.17 4.43 10.56 

    หนองหิน 3.88 27.74 4.50 50.00 0.70 10.00 1.00 8.33 10.08 24.01 

อพท.6 9.88 70.60 6.33 70.37 4.50 64.29 6.83 56.94 27.55 65.60 

    อพท.6 สํวนกลาง 6.42 45.83 5.08 56.48 3.90 55.71 6.83 56.94 22.23 52.94 

    ชุมชนบ๎านชา๎งค้ า  1.47 10.48 - - - - 2.50 20.83 3.97 9.44 
    ชุมชนบ๎านมหา
โพธิ์  

0.20 1.43 - - - - 2.50 20.83 2.70 6.43 

    ชุมชนบ๎านหวัขวํง  0.20 1.43 - - - - 2.50 20.83 2.70 6.43 

    ดูํใต ๎ 0.70 5.00 1.50 16.67 1.00 14.29 - - 3.20 7.62 

    ตุงคําคิง 0.20 1.43 0.25 2.78 1.00 14.29 - - 1.45 3.45 

    นาซาว 0.75 5.36 2.50 27.78 1.50 21.43 - - 4.75 11.31 

    ในเวียง 1.70 12.14 2.50 27.78 1.40 20.00 - - 5.60 13.33 

    บ๎านบอํสวก 3.55 25.36 3.50 38.89 2.20 31.43 2.50 20.83 11.75 27.98 

    บ๎านหนองเตํา 2.85 20.36 2.00 22.22 1.20 17.14 1.00 8.33 7.05 16.79 

    ภูเพยีง 0.70 5.00 1.75 19.44 1.00 14.29 - - 3.45 8.21 

    มํวงตึ๊ด 0.50 3.57 2.00 22.22 1.50 21.43 - - 4.00 9.52 

    เมืองเกํานําน 3.53 25.24 1.25 13.89 1.20 17.14 2.25 18.75 8.23 19.60 
    วัดพระธาตุเขา
น๎อย 

2.38 17.02 - - 1.00 14.29 - - 3.38 8.06 

อพท.7 8.15 58.21 5.25 58.33 3.10 44.29 7.25 60.42 23.75 56.55 

    อพท.7 สํวนกลาง 5.62 40.12 3.00 33.33 3.10 44.29 4.75 39.58 16.47 39.21 

    ท๎าวอูํทอง 1.47 10.48 0.50 5.56 - - - - 1.97 4.68 
    เทศบาลต าบลอูํ
ทอง 

0.60 4.29 1.00 11.11 - - - - 1.60 3.81 

    พุหางนาค 0.75 5.36 1.50 16.67 0.70 10.00 0.50 4.17 3.45 8.21 
    เมืองโบราณอูํ
ทอง 

5.13 36.67 5.00 55.56 3.10 44.29 6.00 50.00 19.23 45.79 

อพท.รวม 12.97 92.62 8.42 93.52 6.50 92.86 10.33 86.11 38.22 90.99 

ที่มา: วิเคราะห๑จากข๎อมูลทุตยิภูมิที่รวบรวมจาก อพท. และอพท. พื้นที่ตํางๆ 
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  3.1.2 บริบทพ้ืนที่พิเศษท้ัง 6 พ้ืนที่กับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 

ข๎อมูลเชิงปริมาณข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา ในภาพรวม อพท. มีการด าเนินกิจกรรมโครงการภายใต๎
เกณฑ๑การทํองเที่ยวโลก GSTC ในแงํกระบวนการ  (Process-based) อยํางสมบูรณ๑ อยํางไรก็ตาม เมื่อมองใน
ระดับพ้ืนที่พิเศษ หรือระดับแหลํงทํอเที่ยว/ทรัพยากรทํองเที่ยว พบวํา แหลํงทํองเที่ยวบางแหํง/ทรัพยากร
ทํองเที่ยวบางอยําง ยังด าเนินการที่ความสอดคล๎องกับเกณฑ๑การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลกไมํมากนัก ด๎วยเหตุนี้ 
เพ่ือความสมบูรณ๑ในข๎อมูลของการจัดท าชุดองค๑ความรู๎การจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนตามเกณฑ๑ของ GSTC 
นอกจากคณะนักวิจัยฯได๎ท าการเก็บข๎อมูลทุติยภูมิการด าเนินกิจกรรมโครงการของพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่แล๎ว 
ยังได๎ท าการรวบรวมข๎อมูลภาคสนามใน 3 พ้ืนที่พิเศษคือ อพท.1 หรือพ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่
เชื่อมโยง อพท.5 หรือพ้ืนที่พิเศษเลย และ อพท.6 หรือพ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานําน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเจ๎าหน๎าที่ อพท.สํวนกลาง และ อพท. พ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่ จากนั้นน ามา
วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ด๎วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เอน ามาสรุปเรียบเรียงแสดงให๎เห็นวํา การด าเนินการของ 
อพท. มีองค๑ความรู๎ของการด าเนินงานที่มีความสอดคล๎องกับเกณฑ๑การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโลกอยํางไรบ๎าง 

ในการเรียบเรียงชุดองค๑ความรู๎การตัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนตามเกณฑ๑ของ GSTC ของ อพท. ใน
ครั้งนี้ คณะนักวิจัยฯ ได๎น าเกณฑ๑ 43 ตัวชี้วัดมาใช๎เป็นแนวทางในการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ที่เชื่อมโยงและ
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่พิเศษที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว/ทรัพยากรการทํองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งด๎าน
สิ่งแวดล๎อม สังคมและวัฒนธรรม โดยท าการจัดหมวดหมูํตัวชี้วัดการด าเนินงานตามเกณฑ๑ของ GSTC ทั้ง 43 
ตัวเสียใหมํให๎มีความตํอเนื่องเชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบและปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อหมวดตัวชี้วัดและกลุํม
ตัวชี้วัดให๎เหมาะสมตามเปูาหมายของตัวชี้วัดที่คณะนักวิจัยได๎ท าการวิเคราะห๑และการประมวลผลได๎ โดยมี
กรอบการพิจารณาชุดองค๑ความรู๎ฯ ดังนี้  

หมวด A การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

1. การจัดองค๑กรและการบริหารการทํองเที่ยว  

 องค๑กรที่บริหารจัดการการทํองเที่ยว (ชื่อองค๑กรและโครงสร๎างขององค๑กร) 

 แผนงานและยุทธศาสตร๑การจัดการทํองเที่ยว 

 ระบบการตรวจสอบการด าเนินงานการจัดการทํองเที่ยว 

 ระบบการจัดหาทรัพยากรทํองเที่ยว (การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายอยํางไร) 
2. ทรัพยากรการทํองเที่ยวและการจัดโปรแกรมการทํองเที่ยว 

 ทรัพยากรการทํองเที่ยวทีมี่อยูํและการเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรทํองเที่ยว 

 การจัดโปรแกรมการทํองเที่ยว 
3. การดูแลนักทํองเที่ยว 
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 ระบบการจัดการนักทํองเที่ยว 

 ระบบการประเมินและสร๎างความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยว 
4. การจัดการประชาสัมพันธ๑  

 การประชาสัมพันธ๑ 

 ความถูกต๎องของข๎อมูลที่ใช๎ในการประชาสัมพันธ๑ 
5. การจัดการความเสี่ยง  

 ระบบการประเมินและจัดการความเสี่ยง 

 ผลกระทบของภาวะโลกร๎อนและการจัดการ 
6. การดูแลด๎านความปอดภัย  

 การดูแลด๎านความปลอดภัยตํอชีวิต ทรัพย๑สิน และสุขภาพของนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

7. มาตรฐานของแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว  

 การได๎รับมาตรฐานของแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว 

 มาตรฐานและการมี/จ านวน 
- ห๎องน้ าท่ีบริการนักทํองเที่ยว 
- ปูายบอกเส๎นทาง 
- บริการชํวยเหลือผู๎พิการ เชํน ห๎องน้ าคนพิการ ที่จอดรถคนพิการ และบริการ

รถเข็น เป็นต๎น 
- ที่สูบบุหรี่  
- ห๎องละมาด 
- ข๎อมูลค าอธิบายทรัพยากรทํองเที่ยวที่ชัดเจนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

หมวด B การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

1. ระบบการตรวจสอบผลประโยชน๑ทั้งทางตรงและทางอ๎อมด๎านเศรษฐกิจที่เกิดจากแหลํงทํองเที่ยว 

 ระบบการตรวจสอบผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจที่สร๎างขึ้น 

 การรายงานผลการตรวจสอบตํอสาธารณะ 
2. การจัดสรรผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทํองเที่ยว  

 การจ๎างงานในชุมชน 

 การคนในชุมชนมีสํวนรํวมในการวางแผนและใช๎ประโยชน๑จากการทํองเที่ยวของคนใน
ชุมชน 

 การประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนในด๎านการจัดสรรผลประโยชน๑ 
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 กลุํมผู๎ได๎รับประโยชน๑ทางเศรษฐกิจและการกระจายผลประโยชน๑จากการทํองเที่ยว 
3. การใช๎ประโยชน๑ทางเศรษฐกิจจากแหลํง/ทรัพยากรการทํองเที่ยว  

 การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทของการทํองเที่ยวและทรัพยากรทํองเที่ยวเพ่ือให๎
เกิดการใช๎ประโยชนจากการทํองเที่ยวให๎แกํคนในท๎องถิ่น 

 การสนับสนุนการค๎าที่เป็นธรรม 
4. การปูองกันการใช๎ประโยชน๑ในทางที่ไมํถูกต๎อง  

 ระบบและมาตรการในทางปฏิบัติที่ปูองกันธุรกิจผิดกฎหมาย การค๎าประเวณี หรือการ
กระท าผิดตํอเด็ก เยาวชน ผู๎หญิง และชนกลุํมน๎อย 

หมวด C การดูแลรักษาแหล่ง/ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

1. การปูองการแหลํง/ทรัพยากรการทํองเที่ยว  

 นโยบายและระบบที่จะรักษาสถานที่ทํองเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ 
โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิทัศน๑ของภูมิประเทศ 
วัฒนธรรม และพ้ืนที่ปุา 

2. การจัดการนักทํองเที่ยว  

 ระบบการจัดการนักทํองเที่ยวเพ่ือไมํใช๎เกิดผลกระทบเชิงลบตํอแหลํง/ทรัพยากร
ทํองเที่ยว 

 ระเบียบหรือข๎อก าหนดในการควบคุมนักทํองเที่ยว 
3. การปกปูองมรดกทางวัฒนธรรมของแหลํง/ทรัพยากรการทํองเที่ยว  

 การปูองกันการซื้อขายหรือจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร๑และโบราณคดีอยํางผิด
กฎหมาย 

 ระบบการจัดการข๎อมูลและการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับแหลํง/ทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ถูกต๎อง 

 ข๎อก าหนดเกี่ยวกับการปกปูองทรัพย๑สินทางปัญญาของบุคคลและท๎องถิ่นทั้งในรูปธรรม
และนามธรรม 
 

หมวด D การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

1. การดูแลสภาพแวดล๎อมของแหลํง/ทรัพยากรการทํองเที่ยว  

 ระบบการวิเคราะห๑ความเสี่ยงในเรื่องสิ่งแวดล๎อมและการจัดการ 

 การดูแลสภาพแวดล๎อมในประเด็นตํอไปนี้ 
    - การดูแลเรื่องการปลํอยก๏าซเรืองกระจก 
    - การจัดการน้ าเสีย 
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    - การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
    - การจัดการเรื่องมลภาวะทางแสงและเสียง 
    - การจัดการมลภาวะทางอากาศ 
    - การจัดการการจราจร 

2. การจัดการน้ าและพลังงานในแหลํง/ทรัพยากรการทํองเที่ยว  

 การบริหารจัดการและการอนุรักษ๑พลังงาน 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 การปูองกันการขาดแคลนน้ า 

 การควบคุมและดูแลคุณภาพน้ า 
3. การดูแลสิ่งแวดล๎อมที่อยูํในสภาวะลํอแหลม  

 ระบบในการตรวจสอบดูแลผลกระทบที่เกิดจากการทํองเที่ยวตํอสิ่งแวดล๎อมที่อยูํใน
สภาวะลํอแหลม และปกปูองแหลํงที่อยูํอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใกล๎สูญพันธุ๑ 

 ระบบการการปูองการพืชพันธุ๑และสัตว๑ปุา 

 การห๎ามการเลี้ยง จับ จัดแสดง และซื้อขายพืชพันธุ๑และสัตว๑ปุา 
 

จากหัวข๎อและหัวข๎อรองที่ก าหนดมาข๎างต๎นนี้ คณะนักวิจัยได๎ประมวลองค๑ความรู๎การจัดการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืนตามเกณฑ๑ GSTC จากกิจกรรมที่ อพท. ได๎ด าเนินการในพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่ ซึ่งสามารถแบํง
ออกเป็น 3 กลุํมตามลักษณะพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร๑ สังคมและวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว/ทรัพยากรทํองเที่ยว 
ดังนี้ 

1) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  

กลุํมแหลํงทํองเที่ยว/ทรัพยากรการทํองเที่ยวประเภทนี้ประกอบไปด๎วยพ้ืนที่ พิเศษอุทยาน
ประวัติศาสตร๑สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร (อพท.4) พ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานําน (อพท.6) และพ้ืนที่พิเศษ
เมืองโยราณอํูทอง ทั้ง 3 พ้ืนที่พิเศษนี้มีความโดดเดํนด๎านประวัติศาสตร๑ในแตํละยุคสมัย นับจากยุคทวารวดีใน
พ้ืนที่พิเศษ อพท.7 ยุคอาณาจักรสุโขทัยในพ้ืนที่ อพท.4 และยุคอาณาจักรล๎านนาตะวันออกในพ้ืนที่ อพท.6 
และด๎วยการที่แตํละพ้ืนที่ได๎สั่งสมประวัติศาสตร๑มาอยํางยาวนาน จึงท าให๎มีความรุํมรวยทางวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ถูกถํายทอดและสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน เชํน วัดวาอาราม การแสดงฟูอนแง๎นและกลองปูจาซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมล๎านนา อุทยานประวัติศาสตร๑ ประเพณีเผาเทียนเลํนไฟ (ลอยกระทง) ของชาวเมืองเกําสุโขทัย 
และแหลํงโบราณคดีและความหลากหลายทางชาติพันธุ๑ เชํน ชาวไทยจีน ชาวไทยเวียง ชาวไทยทรงด า และ
ลาวครั่ง ของพ้ืนที่เมืองโบราณอํูทอง 
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2) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติป่าเขา 

พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) มีการทํองเที่ยวลักษณะเชิงนิเวศ กลําวคือ ผสมผสานการทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติกับวิถีชีวิตชุมชน อาทิเชํน พ้ืนที่ทํองเที่ยวกกสะทอน ปลาบํา ภูปุาเปาะ และภูกระดึง ซึ่งมีสถานที่
ทํองเที่ยวทั้งประเภทธรรมชาติปุาเขา มีเส๎นทางศึกษาธรรมชาติชมวิวทิวทัศน๑ที่สวยงาม ในขณะที่ชาวบ๎านมี
การรวมกลุํมในกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว และสํงเสริมงานประเพณีส าคัญที่นําสนใจ ได๎แกํ งาน
ประเพณีผาลาดลอยเคราะห๑ งานปีใหมํม๎ง งานข๎าวไร ํงานสูํขวัญข๎าว และงานบุญข๎าวเปลือก เป็นต๎น 

3) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชายฝั่งทะเล 

พ้ืนที่พิเศษเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท.1) กับพ้ืนที่พิเศษพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท.3) มี
ลักษณะแหลํงทํองเที่ยว/ทรัพยากรการทํองเที่ยวรํวมกันในประเภทธรรมชาติชายฝั่งทะเล โดยทั้ง 2 พ้ืนที่มี
ชายหาดที่งดงาม ธรรมชาติทางทะเลอันสมบูรณ๑ เชํน ปุาชายเลน และปุาเขาบริเวณชายฝั่ง ตลอดจนมีชุมชน
ทั้งบริเวณเกาะและชายฝั่งบางชุมชนที่สะท๎อนวิถีชีวิตท๎องถิ่นที่เป็นชนชาวเล เชํน ชุมชนชาวมุสลิม ชาวพุทธ 
และชาวจีน บ๎านน้ าเชี่ยว ชุมชนปุาชายเลนบ๎านสลักคอก (อพท.1) หรือชุมชนชาวจีนบ๎านชากแง๎ว (อพท.3) 
เป็นต๎น     

การจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนตามเกณฑ๑ของ GSTC ของทั้ง 3 กลุํมพ้ืนที่พิเศษ มีบทเรียนหรือองค๑
ความรู๎ที่สามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาการทํองเที่ยวเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนอยํางหลากหลายและควรคําแกํ
การศึกษาเพ่ือน าไปใช๎ประโยชน๑รํวมกันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเผยแพรํไปสูํการ
พัฒนาการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวอ่ืนๆ ตํอไป รายละเอียดขององค๑ความรู๎ในแตํละกลุํมพ้ืนที่พิเศษมีดัง
หัวข๎อตํอไปนี้ 
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 3.2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

  3.2.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

   3.2.1.1 การจัดองค์กรและการบริหารการท่องเที่ยว 

ส านักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร (อพท.4) ส านักงาน
พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) และส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) มีการจัดการองค๑กร
และการบริหารการทํองเที่ยวภายใต๎ “แผนแมํบท” ที่จัดท าข้ึนเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค๑กร  
โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน๑และยุทธศาสตร๑การท างาน การจัดโครงสร๎างองค๑กรการท างาน และรายการ
กิจกรรมหรือโครงการที่จะด าเนินการ พร๎อมด๎วยวิธีการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายคือ การทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนในพื้นที่ทํองเที่ยวแตํละแหํง เชํนเดียวกับในระดับชุมชนที่อยูํในแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษบางแหํงได๎มี
การจัดการองค๑กรและการบริหารการทํองเที่ยวเป็นของตนเองเชํนกัน  

ส าหรับ อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการจัดแผนงานและ
ยุทธศาสตร๑เพ่ือสร๎างการรับรู๎ด๎านการทํองเที่ยวของของพ้ืนที่ภายใต๎วิสัยทัศน๑ “เมืองมรดกโลก แหล่งเรียนรู้
ความเป็นไทย: Thai Root Thai Legend” ซึ่งในแตํละพ้ืนที่ยํอยจะมีค านิยามเฉพาะพ้ืนที่ โดยอุทยาน
ประวัติศาสตร๑สุโขทัยคือ “เมืองโบราณสถานที่แสดงภาพของเมืองหลวงสมัยสุโขทัยอย่างสมบูรณ์” อุทยาน
ประวัติศาสตร๑ศรีสัชนาลัยคือ “เมืองโบราณที่แวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมแบบชนบท และชุมชนเกษตรกรรม” 
และอุทยานประวัติศาสตร๑ก าแพงเพชรคือ “เมืองโบราณที่มีการพัฒนารํวมกับชุมชนมาอยํางตํอเนื่อง” อยํางไร
ก็ตามท้ัง 3 พ้ืนที่ยํอยจะด าเนินการภายใต๎ยุทธศาสตร๑เดียวกันคือ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 อนุรักษ์คุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งมรดกโลก 
กลยุทธ๑ที่ 1.1  อนุรักษ๑ บูรณะ แหลํงโบราณสถาน แหลํงโบราณคดีและแหลํงที่มีคุณคําทาง

ประวัติศาสตร๑ และรักษาคุณคําแหํงความเป็นมรดกโลก 
กลยุทธ๑ที่ 1.2  ขยายฐานองค๑ความรู๎ด๎านโบราณคดีและประวัติศาสตร๑ของชาติและแหลํงมรดกโลก  
กลยุทธ๑ที่ 1.3  พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร๑ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน  
กลยุทธ๑ที่ 1.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร๑และการจัดการตาม

อนุสัญญาฯ คุ๎มครองแหลํงมรดกโลก  
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาและอนุรักษ์เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน  
กลยุทธ๑ที่ 2.1  พัฒนาแหลํงและกิจกรรมการทํองเที่ยวสูํการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑  
กลยุทธ๑ที่ 2.2  พัฒนาตํอยอดคุณคําและสร๎างมูลคําเพ่ิมในการทํองเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค๑  
กลยุทธ๑ที่ 2.3  สร๎างเรื่องราวเชื่อมโยงพัฒนาโครงขํายเส๎นทางเพ่ือเพ่ิมคุณคําในการทํองเที่ยว  
กลยุทธ๑ที่ 2.4  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการทํองเที่ยว 
กลยุทธ๑ที่ 2.5  บริหารการพัฒนาเมืองควบคูํกับการจัดการการทํองเที่ยวเมืองมรดกโลกอยํางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  
กลยุทธ๑ที่ 3.1  พัฒนาการเดินทางเชื่อมโยงเพ่ือการทํองเที่ยว 
กลยุทธ๑ที่ 3.2  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนด้านการตลาดการท่องเที่ยว  
กลยุทธ๑ที่ 4.1  พัฒนาการประชาสัมพันธ๑และท าการตลาดเชิงรุก 
กลยุทธ๑ที่ 4.2  สร๎างความเชื่อม่ันและสํงเสริมภาพลักษณ๑ท่ีดีส าหรับการทํองเที่ยว  
กลยุทธ๑ที่ 4.3  สํงเสริมการลงทุนด๎านการทํองเที่ยว  
กลยุทธ๑ที่ 4.4  พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการบริหารจัดการและพัฒนาการทํองเที่ยว

เมืองมรดกโลกระดับนานาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที ่5  พัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการ 

บริหารจัดการการท่องเที่ยว  
กลยุทธ๑ที่ 5.1  พัฒนาสืบสานองค๑ความรู๎และวัฒนธรรมท๎องถิ่นเพ่ือการทํองเที่ยวอยําง  
กลยุทธ๑ที่ 5.2  พัฒนาเครือขํายและกลไกการมีสํวนในการบริหารจัดการการทํองเที่ยวเมืองมรดกโลก 
กลยุทธ๑ที่ 5.3  เสริมสร๎างสมรรถนะ (Capacity Building) ในการบริหารจัดการการทํองเที่ยว 

สํวนส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานํานหรือ อพท.6 ได๎มีการจัดท า “แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2560)” เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรม/โครงการตํางๆ ในแหลํงทํองเที่ยวเมืองเกํานําน โดยแผนแมํบทฯ นี้ ด าเนินการ
ภายใต๎วิสัยทัศน๑ 

“วิสัยทัศน์ ‘น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต: Living Old City’ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และปรับปรุงการจัดการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวให้แก่เมืองเก่าน่าน” 

และตามยุทธศาสตร๑ทั้ง 5 ประการ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ฟ้ืนฟู อนุรักษ๑ และพัฒนาทรัพยากรทํองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ให๎มี

คุณภาพมาตรฐานและมีความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร๑ที่ 2  สํงเสริมการเป็นศูนย๑แหํงการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมล๎านนาตะวันออก 
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ยุทธศาสตร๑ที่ 3  เสริมสร๎างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ และความปลอดภัยให๎แกํ
นักทํองเที่ยวอยํางมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและครบวงจร 

ยุทธศาสตร๑ที่ 4  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคีที่เกี่ยวข๎องการบริหารการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
เพ่ือเพ่ิมรายได๎และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนและชุมชนท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร๑ที่ 5  สร๎างสรรค๑มูลคําของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนให๎สูงขึ้น เพ่ือเสริมสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขันในตลาดการทํองเที่ยวทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

นอกจากนี้ อพท.6 เมืองเกํานําน ยังมีการจัดการโครงสร๎างขององค๑กรเพ่ือเอ้ืออ านวยตํอการจัดการ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน โดยมีโครงสร๎างดังนี้  

 

 
 

ที่มา: แผนปฏิบัติการตามแผนแมบํทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนเมืองเกํานําน  
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2560 

รูปที่ 3.2.1 แผนภาพโครงสร๎างและกรอบอัตราก าลังส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานําน (อพท.6) 
 
จากโครงสร๎างองค๑กรของ อพท.6 แสดงให๎เห็นวํา นอกจากจะมีฝุายอ านวยการซึ่งประกอบไปด๎วยงาน

การเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีฝุาย
บริหารแผนและประสานงาน โดยมีการท างานครอบคลุมทั้งการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงาน  มี
การประสานการพัฒนา งานสํงเสริมการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน และงานมวลชนสัมพันธ๑ เพ่ือให๎การบริหาร

ส านักงานพื้นที่พิเศษ 
 

ฝ่ายอ านวยการ 

• งานการเงินและงบประมาณ 

• งานบัญช ี

• งานธุรการและพัสด ุ

• งานกฎหมาย 

• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะที่ปรึกษา 

ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ 

รองผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษ 

ฝ่ายบริหารแผน ประสานงาน 
 

• งานจัดท าแผนและตดิตาม
ผลการด าเนินงาน 

 

• งานมวลชนสัมพันธ ์

• งานประสานการพัฒนา 

• งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

 



 

    
 

135 บทที ่3 การจดัการทอ่งเทีย่วตามเกณฑ ์GSTC ในพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่งยนื 

จัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนอยํางมีประสิทธิภาพ โดยฝุายบริหารแผนและประสานงานได๎มีการจัดท าแผนงาน
และโครงการตํางๆ 73 รายการ ภายใต๎ขอบเขต 6 แผนงานคือ 

1) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว (การกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการสาธารณะเพ่ือการทํองเที่ยว และการปรับปรุงภูมิทัศน๑สิ่งแวดล๎อมบริเวณแหลํงทํองเที่ยว) เชํน 
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑ ถนนผากอง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑คูเมืองและก าแพงเมืองเกํา  และ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑วัดภูมินทร๑ เป็นต๎น  

2) แผนงานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดการสิ่งแวดล๎อม น้ าเสีย มลพิษ และ
ลดปริมาณคาร๑บอนไดออกไซด๑) ดังเชํน โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมพ้ืนที่พิเศษเมือง
เกํานําน โครงการสํงเสริมการน าพาหนะท่ีไมํกํอให๎เกิดมลพิษสิ่งแวดล๎อมมาให๎บริการนักทํองเที่ยว เป็นต๎น  

3) แผนงานการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว (การพัฒนาธุรกิจ กิจกรรมการทํองเที่ยว สินค๎า และการ
บริการทํองเที่ยว) เชํน โครงการอนุรักษ๑และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
ต าบลบํอสวก โครงการปรับปรุงแหลํงจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ชุมชนเชียงแข็ง  และโครงการพัฒนา
บุคลากรในท๎องถิ่นเมืองนํานเพื่อรองรับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมเมืองนํานอยํางยั่งยืน  

4) แผนงานการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว (การประชาสัมพันธ๑ การเผยแพรํ และระบบสารสนเทศเพ่ือ
การทํองเที่ยว ปูายสื่อความหมาย จัดท าเอกสารคูํมือการทํองเที่ยว) อาทิเชํน โครงการจัดท าภาพลักษณ๑ 
(Brand) การทํองเที่ยว โครงการสํงเสริมการขายการทํองเที่ยว consumer fair 

5) แผนงานการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น  (การจัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนท๎องถิ่น)  เชํน โครงการฝึกอบรมและน ารํองการ
จัดการทํองเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรมเมืองนําน โครงการจัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ๑ท๎องถิ่นเมืองนําน และโครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อการทํองเที่ยว เป็นต๎น   

6) แผนงานการพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว (การเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีวิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือให๎ประชาชนท๎องถิ่นและนักทํองเที่ยวตระหนักในคุณคํา 

และเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ๑ให๎คงอยูํสืบไป ดังเชํนโครงการบริหารงานอนุรักษ๑และพัฒนาเมืองเกํานํานแบบ

มีสํวนรํวม โครงการจัดตั้งโรงเรียนสานศิลป์นําน โครงการสํงเสริมองค๑ความรู๎ด๎านการบริหาร (เสวนามรดก

นํานสูํมรดกโลก) เป็นต๎น   

นอกจากนี้ในระดับของชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน ยังมีองค๑กรชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับการ
สํงเสริมการทํองเที่ยว ได๎แกํ ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชน ต าบลบํอสวก (มีแหลํงทํองเที่ยว เชํน 
เตาเผา ผ๎าทอบ๎านซาวหลวง ประเพณีเดินขึ้นดอยภูสะงืด โฮมสเตย๑) ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยว ต าบลใน
เวียง-บ๎านหนองเตํา อ าเภอภูเพียง (มีแหลํงทํองเที่ยว เชํน เพาะปลูกดอกไม๎ ท าเทียนบูชาวัดพระธาตุแชํแห๎ง 
เส๎นทางจักรยาน เป็นต๎น) และชุมชนที่เข๎ารํวมเป็นเครือขํายของ อพท.6 เชํน ชุมชนบ๎านมหาโพธิ์ เป็นต๎น โดย
แตํละชุมชนมีการจัดโครงสร๎างองค๑กรการทํองเที่ยวที่คล๎ายคลึงกันคือ ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน 
เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน สํวนกรรมการจะมาจากกลุํมกิจกรรมตํางๆ เชํน กลุํมจักรยาน กลุํมทอผ๎า 
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กลุํมเครื่องปั้นดินเผา กลุํมน้ าอ๎อย กลุํมโฮมสเตย๑ และกลุํมอาหาร (ตัวแทนกลุํมละ 1 คน) ตลอดจนผู๎ที่มีความรู๎
จากภายนอกชุมชนเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษาเรื่องการจัดการการทํองเที่ยว รวมทั้งแหลํงทํองเที่ยวแตํละแหลํงยังได๎
เสนอแผนหรือโครงการเข๎าบรรจุในแผนยุทธศาสตร๑ของ อพท. เชํน ประธานชุมชนบ๎านมหาโพธิ์ ได๎เสนอแนว
ทางการจัดการทํองเที่ยว โดยให๎ชุมชนเป็นตัวตั้งหรือแกนน าในการประชุมเครือขํายการทํองเที่ยวโดยมี อพท.6 
เมืองเกํานําน รํวมรับฟังความคิดเห็น (เพลินจิต, 2559)      

 
ที่มา: อพท.6 เมืองเกํานําน 

รูปที่ 3.2.2 นางเพลินจิต พํวงเจริญ หัวหน๎าชุมชนบ๎านมหาโพธิ รํวมน าเสนอเคล็ดลับความส าเร็จใน 
การบริหารจัดการวัดมหาโพธิ  

ขณะที่ อพท.7 เมืองโบราณอู่ทองมีการบริหารการทํองเที่ยวโดยการจัดท า “แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” มีจุดมุํงหมายเพ่ือ
สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนแมํบทและแผนปฏิบัติการ ภายใต๎การเปิดรับฟังความคิดเห็น
ข๎อเสนอแนะ อุปสรรค ปัญหา และความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่พิเศษ ซึ่ง อพท. เป็นหนํวยงานหลักใน
การเชื่อมโยงกับภาคี เชํน หนํวยงานราชการระดับจังหวัด อ าเภอ หนํวยงานปกครองท๎องถิ่น (อบต.และอบจ.) 
และหนํวยงานเอกชน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและจาก อพท.สํวนกลาง โดยมี
งบประมาณสนับสนุนองค๑กรที่เป็นภาคี ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ทํองเที่ยวภายใต๎วิสัยทัศน๑ “รูปแบบต้นก าเนิด
อารยธรรมสุวรรณภูมิ: Origin of Suvarnabhumi” 

 โดย อพท.7 มี ยุทธศาสตร๑ 6 ประการ ดังนี้  

1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ เกิดการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของเมืองโบราณอํูทอง รวมทั้งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวรํวมกัน โดยการเสริมสร๎างกิจกรรมให๎เกิดความตระหนัก
และจิตส านึกหวงแหนสิ่งที่มีคุณคําให๎คงไว๎อยํางยั่งยืน 
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2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ ปรับปรุง พัฒนา และจัดสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกตําง ๆ ให๎ครบถ๎วนและทั่วถึงมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการสร๎างสรรค๑การทํองเที่ยวและการอยูํอาศัย
ให๎นําเยือนและนําอยูํ โดยมุํงเน๎นการปรับองค๑ประกอบทางกายภาพของเมือง ระบบการคมนาคมของ
เมืองและแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ เพ่ือรองรับจ านวนนักทํองเที่ยวและผู๎ใช๎งานพ้ืนที่ รวมทั้งกิจกรรม
สนับสนุนการทํองเที่ยวที่จะมีจ านวนมากขึ้นในอนาคต โดยค านึงถึงบริบทและขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที่ที่มีอยูํเดิม 

3) การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ มุํงเน๎นด๎านการสร๎างกิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้ง
สนับสนุนเส๎นทางทํองเที่ยวเชื่อมตํอกับแหลํงทํองเที่ยวอื่นๆทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  ในจังหวัด
สุพรรณบุรี รวมถึงกลุํมจังหวัดโดยรอบและแหลํงทํองเที่ยวอื่นๆ ในประเทศไทย 

4) การพัฒนาบริการเพื่อการท่องเที่ยว คือ มุํงเน๎นเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานโดยรวมด๎านการบริการการทํองเที่ยว 
เชํน พัฒนาบุคลากรและประชาชนเพ่ือให๎มีสํวนรํวมในการบริการศูนย๑ข๎อมูลและประชาสัมพันธ๑แหลํง
ทํองเที่ยว รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมสร๎างศักยภาพแกํชุมชนภายในพ้ืนที่เมืองโบราณอํูทอง 

5) การประชาสัมพันธ์ คือ สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค๑ให๎เมืองโบราณอํูทองเป็นแหลํงทํองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร๑ที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่งของประเทศไทย เพ่ือกระตุ๎นและยกระดับด๎านเศรษฐกิจให๎กับชุมชน 
โดยเน๎นให๎เป็นเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ที่พัฒนาตํอยอดจากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ๑ของท๎องถิ่น นอกจากนี้ยัง
สํงเสริมการลงทุนจากภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจทํองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอยํางครบวงจรเพ่ือ
สร๎างความสะดวกสบายให๎กับนักทํองเที่ยว รวมทั้งยังต๎องอาศัยแผนการประชาสัมพันธ๑เพ่ือเป็นแรง
ขับเคลื่อนให๎เมืองโบราณอํูทองมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

6) การบริหารจัดการ คือ มุํงเน๎นการบริหารจัดการ ดูแล ประสานงาน ประชาสัมพันธ๑ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง
กับการทํองเที่ยวรวมทั้งรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ ของท๎องถิ่น และหนํวยงานหรือองค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับ
การทํองเที่ยวในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมการทํองเที่ยวภายในเมืองโบราณอํูทองให๎เกิดการ
พัฒนาและขับเคลื่อนให๎เมืองโบราณอํูทองเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑อยํางยั่งยืน 

ทั้งนี้ อพท.4 สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร และ อพท.7 เมืองโบราณอํูทอง มีการจัดองค๑กรการ
ทํองเที่ยวตามโครงสร๎างส านักงานพ้ืนที่พิเศษที่ อพท.สํวนกลาง ได๎วางโครงสร๎างไว๎ ดังแผนผังตํอไปนี้  
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ที่มา: องค๑การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน, 2559 

รูปที่ 3.2.3 โครงสร๎างส านักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร และ
ส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอํูทอง 

 
กลําวโดยสรุป การจัดองค๑กรและการบริหารการทํองเที่ยวของส านักงานพ้ืนที่พิเศษทั้ง 3 พ้ืนที่ มีการ

จัดโครงสร๎างองค๑กรการทํองเที่ยวที่มีรูปแบบเดียวกันตามแนวทางท่ี อพท.สํวนกลางก าหนดไว๎ อยํางไรก็ตามใน
ระดับชุมชนในพื้นท่ีพิเศษ ดังเชํนชุมชนในเขตเมืองเกํานํานมีการจัดตั้งองค๑กรที่เรียกวํา “ชมรมการทํองเที่ยว” 
โดยมีโครงสร๎างองค๑กรประกอบด๎วยคณะกรรมการชมรม ประธานชมรม และที่ปรึกษาชมรม ซึ่งชุมชนสํวน
ใหญํมีการจัดรูปแบบโครงสร๎างชมรมการทํองเที่ยวในลักษณะดังกลําว  

ส าหรับการบริหารการทํองเที่ยวนั้น พ้ืนที่พิเศษทั้ง 3 พ้ืนที่มีการด าเนินงานภายใต๎ยุทธศาสตร๑ของแตํ
ละพ้ืนที่แตกตํางกันไป (ตารางที่ 3.2.1) ซึ่งมีข๎อสังเกตวํา แม๎พ้ืนที่พิเศษทั้ง 3 พ้ืนที่จะมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร๑ที่แตกตํางกันไป แตํก็มีจุดรํวม 3 ประการด๎วยกันคือ การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในรูปแบบการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบูรณะปรับปรุง ประการตํอมาคือการสร๎างการมีสํวนรํวม
ของภาคีดังเชํน ชุมชน ภาคเอกชนและภาครัฐ และประการสุดท๎ายการพัฒนาขีดความสามารถของแหลํง
ทํองเที่ยว ทั้งนี้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร๑ดังกลําว ด๎วยความมุํงหมายไปสูํวิสัยทัศน๑ของแตํละพ้ืนที่ ดังนี้ 
อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร “เมืองมรดกโลก แหล่งเรียนรู้ความเป็นไทย: 
Thai Root Thai Legend” อพท.6 เมืองเกํานําน “น่าน เมืองเก่ามีชีวิต: Living Old City” และ อพท.7 
เมืองโบราณอํูทอง “รูปแบบต้นก าเนิดอารยธรรมสุวรรณภูมิ: Origin of Suvarnabhumi” ทั้งนี้แม๎การ
จัดท ายุทธศาสตร๑ของ อพท. แตํละพ้ืนที่จะด าเนินการภายใต๎กรอบการด าเนินงานจาก อพท.สํวนกลาง ทวําใน
ระดับแหลํงทํองเที่ยวหรือชุมชนแหลํงทํองเที่ยวสามารถเสนอโครงการหรือกิจกรรมการทํองเที่ยวตํอ อพท. ได๎ 
โดย อพท. จะมีการการประชาสัมพันธ๑และรับฟังความคิดเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เชํน การท าประชาคมให๎ชุมชน
เสนอโครงการตํอ อพท. เชํน โครงการจัดงานของดีบํอสวก เกิดขึ้นจากคนในชุมชนบํอสวกได๎ท าประชาคม
เสนอโครงการตํอ อพท.6 เป็นต๎น     

   

อพท. 

ส านักงานพื้นที่พิเศษ 

ฝุายอ านวยการ ฝุายบริหารแผน 
ฝุายสํงเสริมการ

ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
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ตารางท่ี 3.2.1 เปรียบเทียบยุทธศาสตร๑ทั้ง 3 พ้ืนที่พิเศษ (อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย-ศรีสัชนา
ลัย-ก าแพงเพชร  อพท.6 เมืองเกํานําน และอพท.7 เมืองโบราณอํูทอง) 

อพท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ส่วน 
กลาง 

การประสานการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน 

การประสานการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน 

การประสานการ
พั ฒ น า พื้ น ที่
พิ เ ศษ เพื่ อก า ร
ทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน 

ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถใน
การแขํ งขั นด๎ า น
การทํองเที่ ยวใน
พื้นที่พิเศษ 

การสร๎างเครือขําย
การพัฒนาทุกภาค
สํวน 

การให๎บริการด๎าน
องค๑ ค วามรู๎ เพื่ อ
พั ฒ น า แ ห ลํ ง
ทํ อ ง เที่ ย วอยํ า ง
ยั่งยืน 

อพท.4 อนุรักษ๑คุณคําของ
อุทยาน
ประวัติศาสตร๑และ
แหลํงมรดกโลก  

พัฒนาและอนุรักษ๑
เ พื่ อ ส ร๎ า ง ส ร ร ค๑
คุ ณ คํ า แ ห ลํ ง
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
วัฒนธ รรมอยํ า ง
ยั่งยืน  

พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานและสิ่ ง
อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกเพื่อการ
ทํองเที่ยว  

พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถใน
กา รแขํ ง ขั นและ
สํงเสริมการลงทุน
ด๎านการตลาดการ
ทํองเที่ยว  

พัฒนาองค๑ความรู๎ 
สร๎างเครือขํายและ
สํงเสริมกลไกการมี
สํ ว น รํ ว ม ข อ งทุ ก
ภาคสํ วน  ในกา ร
บริหารจัดการการ
ทํองเที่ยว  

 
 
 
- 

อพท.6 ฟื้นฟู อนุรักษ๑ และ
พัฒนาทรัพยากร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชุมชน ให๎มี
คุณภาพมาตรฐาน
และมีความยั่งยืน 

สํ ง เสริ มการเป็ น
ศูนย๑แหํงการเรียนรู๎
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ล๎านนาตะวันออก 

เสริมสร๎างและ
พัฒนาสิ่งอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
การบริการ และ
ความปลอดภัย
ใ ห๎ แ กํ
นั ก ทํ อ ง เ ที่ ย ว
อยํางมี คุณภาพ
มาตรฐานระดับ
สากลและครบ
วงจร 

สํงเสริมการมีสํวน
รํวมของทุกภาคีที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง ก า ร
บ ริ ห า ร ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว อ ยํ า ง
ยั่ ง ยื น  เ พื่ อ เ พิ่ ม
รายได๎และพัฒนา
คุณภาพชีวิตความ
เ ป็ น อ ยูํ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ชุมชนท๎องถิ่น 

สร๎ า งสรรค๑ มู ล คํ า
ของการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืนให๎สูงขึ้น 
เพื่อเสริมสร๎าง ขีด
ความสามารถ ใน
การแขํงขันในตลาด
การทํองเที่ยวทั้งใน
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ตํางประเทศ 

  
 
 
 
 

- 

อพท.7 การพัฒนาแหลํ ง
ทํองเที่ยว  

ก า ร พั ฒ น า
โครงสร๎างพื้นฐาน  

ก า ร ส ร๎ า ง
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ทํองเที่ยว  

การพัฒนาบริการ
เพื่อการทํองเท่ียว  

การประชาสัมพันธ๑  การบริหารจัดการ  

ที่มา: จากการสังเคราะห๑เปรียบเทียบโดยคณะนักวิจัย 

 

   3.2.1.2 ทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 

อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการจัดท า “ชุดความรู้ท่องเที่ยว
โดยชุมชน” แสดงรายการสิ่งทํองเที่ยวที่นําสนใจพ้ืนที่ชุมชนเมืองเกําสุโขทัย ชุมชนนครชุม และชุมชนบ๎านคุก
พัฒนา เชํน โบราณสถานในเมืองเกําสุโขทัย เรียนรู๎เรื่องก าเนิดอักษร การท าเครื่องปั้นดินเผาโบราณ หรือการ
เที่ยวชมตลาดย๎อนยุคนครชุม ก าแพงเพชร เป็นต๎น 

อพท.6 เมืองเก่าน่าน มีการจัดท ารายการสถานที่ทํองเที่ยวที่นําสนใจ โดยการท า “ชุดความรู้เที่ยว
ชุมชนค้นของดี” ในพ้ืนที่เมืองเกําในเวียงที่มีความโดดเดํนในเรื่องโบราณสถาน วัดวาอาราม และความวิจิตร
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งดงามทางศิลปวัฒนธรรม  เชํน พระพุทธรูปและจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร๑ พระพุทธรูปและเจดีย๑วัดช๎างค้ า 
พระธาตุและปูนปั้นเชิงพุทธศิลป์วัดพระธาตุแชํแห๎ง หรือในพื้นที่บํอสวกและพ้ืนที่ใกล๎เคียงที่มีแหลํงทํองเที่ยวที่
นําสนใจ เชํน เตาเผาโบราณบํอสวก ผ๎าทอมือบ๎านซาวหลวง รวมถึงหมูํบ๎านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ๎านเชียงยืน
แหํงต าบลบํอสวก เป็นต๎น นอกจากนี้ยังได๎จัดท าเอกสารข๎อมูลเที่ยววัดในพ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานําน ซึ่งแสดง
ข๎อมูล ที่ตั้ง และรูปภาพของวัดในพื้นที่เมืองเกํานําน เพ่ือเผยแพรํแกํนักทํองเที่ยว  

 

 
ที่มา: องค๑การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค๑การมหาชน) 

รูปที่ 3.2.4 ชุดความรู๎เที่ยวชุมชนค๎นของดี “นําน ในเวียง” 
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ที่มา: องค๑การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค๑การมหาชน) 

รูปที่ 3.2.5 เอกสาร “ข๎อมูลเที่ยววัดในพ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานําน” 

 

ส าหรับการจัดโปรแกรมการทํองเที่ยว ชุมชนพื้นที่เมืองเก่าน่านจะมีการจัดโปรแกรมการทํองเที่ยว 
ยกตัวอยํางเชํน ในชุมชนบํอสวกจะโปรแกรมทํองเที่ยวแบบ 1 วัน ทํองเที่ยว 2 วัน และทํองเที่ยว 3 วัน รวมถึง
โปรแกรมการทํองเที่ยวในระยะยาว โดยจะมีการพาไปชมวิธีการท าผ๎าทอ ชมเตาเผาโบราณ เที่ยวชมภูสะงืด 
เป็นต๎น 

   3.2.1.3 การดูแลนักท่องเที่ยว  

อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีระบบการประเมินความพึงพอใจ
ของนักทํองเที่ยว โดยการส ารวจ เก็บข๎อมูล และวิเคราะห๑ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎รับบริการการ
ทํองเที่ยว เพ่ือน ามาการพัฒนาการด าเนินงานและสร๎างความพึงพอใจแกํนักทํองเที่ยว เชํนเดียวกันกับการ
ด าเนินการส ารวจพื้นที่เพ่ือรวมรวมข๎อมูลความคิดเห็นของผู๎ประกอบการและนักทํองเที่ยวในตลาดย๎อนยุคนคร
ชุม โดยวิธีการส ารวจด๎วยแบบสอบถาม เพ่ือน ามาพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวตํอไป  

ส าหรับการดูแลนักทํองเที่ยวในพ้ืนที่ อพท.6 เมืองเก่าน่าน มีระบบจัดการนักทํองเที่ยว ดังตัวอยําง
แหลํงทํองเที่ยว “โฮงเจ๎าฟองค า” ที่เป็นทั้งพิพิธภัณฑ๑บ๎านโบราณของเจ๎าเมืองนํานและศูนย๑เรียนรู๎เรื่อง
หัตถกรรมศิลปะล๎านนาตะวันออก มีการจ ากัดจ านวนนักทํองเที่ยวที่จะเข๎ามาเยี่ยมชมไมํเกิน 20 ทํานตํอรอบ
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การเยี่ยมชม และมีข๎อห๎ามตํางๆ อาทิ ห๎ามใสํรองเท๎าขึ้นเรือน ห๎ามน าอาหารเข๎ามารับประทาน เพ่ือเป็นการ
ปูองกันการเกิดความเสียหายตํอบ๎านไม๎ที่มีอายุมากกวํา 100 ปี เป็นต๎น      

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.2.6 โฮงเจ๎าฟองค า 

 

ในขณะที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนสามล๎อเมืองเกํานําน ได๎มีการก าหนดหรือจัดตั้งจุดบริการสามล๎อถีบแกํ
นักทํองเที่ยว มีการติดตํอประสานงานกับโรงแรมจังหวัดนําน มีการให๎บริการเชื่อมโยงกับกลุํมผู๎ประกอบการ
สามล๎อ เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการให๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวเส๎นทางจักรยาน 
พร๎อมแผนที่เส๎นทางจักรยานและกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เชํนเดียวกับชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนบ๎านบํอสวก มีลานวัฒนธรรมบ๎านบํอสวก เป็นจุดรับนักทํองเที่ยว หรือชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนพ้ืนที่เมืองเกํานําน จะมีที่ท าการชมรมสํงเสริมการทํอเที่ยวชมรม ต าบลในเวียง-บ๎านหนองเตํา บ๎าน
แมํต้ า เป็นจุดรับนักทํองเที่ยว 

ขณะที่การดูแลนักทํองเที่ยวอีกประการของ อพท.6 เมืองเก่าน่าน มีการส ารวจความพึงพอใจ
นักทํองเที่ยวหรือผู๎รํวมงานการทํองเที่ยวอยูํเสมอ อาทิเชํน มีการส ารวจความพึงพอใจผู๎เข๎ารํวมงานกิจกรรม 
“คัวฮอมของดีชุมชนในเวียง” โดยส ารวจ 3 ครั้ง ครั้งละ 100 ชุด (และได๎ท าการส ารวจเชํนเดียวกันนี้ในงาน 
“คัวฮอมของดี” ในชุมชนอ่ืน เชํน ชุมชนบํอสวก ชุมชนมํวงตึ๊ด) มีการสอบถามความคิดเห็นของผู๎มารํวมงานที่
มีตํอการจัดงาน “เทศกาลศิลปะ น่าน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดรักษ์ป่าน่าน” การส ารวจความคิดเห็นของ
นักทํองเที่ยวทั่วไปที่เข๎ารํวมแคมเปญฯ ใน “โครงการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า กรณีศึกษาแคมเปญแอ่ว
ม่วนใจ๋ไม่เอาถ่าน” หรือมีการประเมินความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวที่มีตํอความพึงพอใจของการทํองเที่ยว
เชิงสร๎างสรรค๑ แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎ย๎อนกลับไปทบทวนวํามีจุดแข็งและข๎อจ ากัดอยํางไรใน “โครงการต้นแบบการ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีการสร๎างศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวเพ่ือดูแลและบริการ
นักทํองเที่ยวด๎วย 

   3.2.1.4 การจัดการประชาสัมพันธ์  

ในการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวพื้นที่พิเศษทั้ง 3 พื้นที่ ได๎ด าเนินการภายใต๎ “โครงการต้นแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ที่มีงานแถลงขําวประชาสัมพันธ๑กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือเปิดตัว
โครงการทํองเที่ยงเชิงสร๎างสรรค๑: หัวใจส าคัญสูํการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ณ Marriott 
Executive Apartments Sukumvit Park และยังมีการจัดตั้งเว็บไซต๑ Creative Tourism Thailand  
(http://cctthailand.net/) นอกจากนี้ พ้ืนที่เมืองเกํานํานยังมีการประชาสัมพันธ๑โดยใช๎สื่อความหมาย เชํน 
Passport ไวนิล ปูายให๎ข๎อมูลบนโต๏ะอาหาร แผํนผับความรู๎ เป็นต๎น ใน “โครงการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอน
ต่่า กรณีศึกษาแคมเปญแอ่วม่วนใจ๋ไม่เอาถ่าน” และมีการประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อVTR, สื่อสิ่งพิมพ๑ (โปสเตอร๑, 
แผํนพับ, สูจิบัตร, ปูาย ฯลฯ), หนังสือและประมวลภาพผลงาน รวมทั้งมีการจัดแถลงขําวงาน/โครงการตํางๆ
เชํน “น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต” เทศกาลศิลปะ นําน ครั้งที่ 2 ภายใต๎แนวคิด "รักษ๑ปุานําน" ใน “โครงการ
เทศกาลศิลปะ น่าน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดรักษ์ป่าน่าน” 

อีกทั้งยังได๎มีการจัดงานทํองเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. (ปี 2557) โดยรํวมกับสมาคมไทยทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑และผจญภัย (สทอ.) เพ่ือชูอัตลักษณ๑ น าเสนอของดี เดํน ดัง ของชุมชนต๎นแบบ เสนํห๑แหํงวิถีการ
ทํองเที่ยวชุมชน  เพ่ือแสดงถึงแนวคิด และเผยแพรํชุมชนทํองเที่ยวต๎นแบบในพ้ืนที่พิเศษ ครอบคลุมทั้ง อพท.
4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร อพท.6 เมืองเก่าน่าน และอพท.7 เมืองโบราณอู่
ทอง ให๎เป็นที่รู๎จัก อีกท้ังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สัมผัสวิถีชีวิตการทํองเที่ยวแบบชุมชน ที่นับเป็นเสนํห๑ของ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยนื 

 
ที่มา: องค๑การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน, 2559  

รูปที่ 3.2.7 งานแถลงขําว “นําน...เมืองเกําที่มีชีวิต”และงานทํองเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.  

 

http://cctthailand.net/
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   3.2.1.5 การจัดการความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยงตํอสภาพแวดล๎อมของ อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร มีการจัดการความเสี่ยงตํอสภาพแวดล๎อมพ้ืนที่ทํองเที่ยวโดยมีการก าหนดกลไกตํางๆ หลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะการใช๎กลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน คือการซื้อขายคาร๑บอนและกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) และการปฏิบัติตามแนวทางของสหประชาชาติที่ได๎จัดตั้งอนุสัญญาวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปี พ.ศ.2545 เพ่ือผลักดันให๎ประเทศในภาคีรํวมกันบรรเทาปัญหาดังกลําวด๎วยการลดก๏าซเรือน
กระจก 

 ส าหรับอพท.6 เมืองเก่าน่านนั้นได๎มีการปูองกันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นผลมาจากการทํองเที่ยว แม๎วําที่ผํานมากลุํมนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาคํอนข๎างเป็นกลุํมนักทํองเที่ยวที่มี
คุณภาพ ซึ่งยังไมํกํอให๎เกิดปัญหาแตํอยํางใด แตํอยํางไรก็ตามหนํวยงานตํางๆ ในพ้ืนที่ได๎หารือถึงศักยภาพการ
รองรับนักทํองเที่ยวโดยเห็นวําไมํควรเกิน 3 แสนคนตํอปี โดยมีแนวทางจะจ ากัดโควตานักทํองเที่ยวเพ่ือให๎
ปูองกันปัญหาความเสื่อมโทรมที่มีผลตํอทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากขยายตัวรวดเร็วเกินไป รวมทั้งได๎มีการ
จัดท า “โครงการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า กรณีศึกษาแคมเปญแอ่วม่วนใจ๋ไม่เอาถ่าน” อันเป็นกิจกรรม
ต๎องการปลูกฝังจิตส านึกให๎แกํนักทํองเที่ยวและประชาชนเมืองนํานให๎รับรู๎และตระหนักถึงลดภาวะโลกร๎อน
ผํานกิจกรรมการทํองเที่ยวแบบคาร๑บอนต่ า (Low Carbon Tourism)  และสถานประกอบการที่เป็นเครือขําย
ของ อพท. มีการรับรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวแบบคาร๑บอนต่ ามากยิ่งขึ้น และน าแนวทางไปพัฒนา
ปรับปรุงการให๎บริการแบบคาร๑บอนต่ าแกํนักทํองเที่ยวตํอไป 

   3.2.1.6 การดูแลด้านความปลอดภัย 

ส าหรับการดูแลด๎านความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว อพท.6 เมืองเก่าน่าน มีการจัดฝุายพยาบาลและ
รักษาความสงบเรียบร๎อยภายในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมเพ่ือดูแลความปลอดภัยตํอชีวิ ต ทรัพย๑สิน และ
สุขภาพของผู๎เข๎ารํวมงานใน “โครงการจัดประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย” สํวนในระดับชุมชนนั้น 
ชุมชนตํางๆ จะชํวยกันสอดสํองดูความปลอดภัย แตํไมํตลอดเวลา และมีการเปิดไฟให๎สวํางในพ้ืนที่เปลี่ยว หรือ
ประเพณีเดินขึ้นดอยภูสะงืด ที่ต๎องตรวจสอบความพร๎อมด๎านสุขภาพของนักทํองเที่ยวกํอนวําพร๎อมหรือไมํ   

ขณะที่ อพท.7 เมืองโบราณอู่ทอง มีการดูแลด๎านความปลอดภัยตํอชีวิต ทรัพย๑สิน และสุขภาพ
เชํนกัน เนื่องจากพ้ืนที่โครงการอยูํในรัศมีการให๎บริการของสถานีดับเพลิงและใกล๎แหลํงน้ าซึ่งมีน้ าตลอดปีซึ่ง
สามารถตรวจสอบด๎านอัคคีภัยได๎สะดวกและรวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการให๎บริการ เชํน การ
จัดมีชูชีพหรือการตรวจตราภายในบริเวณพ้ืนที่ตลอดวัน 

   3.2.1.7 มาตรฐานของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

อพท.6 เมืองเก่าน่านได๎สร๎างมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมภายใต๎โครงการ 
“Low Carbon Tourism การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการให๎ผู๎ประกอบการที่พักและ
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ร๎านอาหารสีเขียวเข๎ารํวมแคมเปญ Low Carbon ยกตัวอยํางแคมเปญ “หลับสบายใจ๋แบบไม่เอาถ่าน” เป็น
กิจกรรมที่ให๎โรงแรมที่พักมีสํวนรํวมในการใสํใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยโรงแรมที่เข๎ารํวมแคมเปญจะ
มอบสํวนลดพิเศษในสํวนของห๎องพักร๎อยละ 10 ถึงร๎อยละ 20 ให๎กับนักทํองเที่ยวที่มีสํวนรํวมในกิจกรรม             
ซึ่งจะต๎องพักอยํางน๎อย 2 คืนขึ้นไป และทางโรงแรมจะมีบริการตํางๆ เชํน บริการอาหารเช๎าท๎องถิ่น (ส าหรับที่
พักที่มีอาหารเช๎า) ไมํเปลี่ยนผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าหํม ผ๎าเช็ดเท๎า  ไมํบริการสบูํ แชมพู (ถ๎า
นักทํองเที่ยวไมํร๎องขอ) งดบริการท าความสะอาดห๎องน้ าในทุกวันที่เข๎าพัก แตํจะท าความสะอาดในทุก 2 หรือ 
3 วัน เป็นต๎น  

สํวน อพท.7 เมืองโบราณอู่ทอง มีการท าแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน โดยน าเอาหลักการจัดการ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโดย GSTC การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
(Conservation Tourism) มาใช๎ และจัดตั้งแผนการบริหารจัดการสํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนเพื่อให๎แหลํงทํองเที่ยวได๎รับมาตรฐานสากลด๎านความยั่งยืน 

 

  3.2.2 การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

   3.2.2.1 ระบบการตรวจสอบผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่มีการด่าเนินการที่เด่นชัดในพื้นที่พิเศษทั้งสามพ้ืนที่ซึ่งเก่ียวข้องกับระบบการตรวจสอบผลประโยชน์
ทั้งทางตรงทางอ้อมด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว หรือไม่แสดงผลการตรวจสอบและรายงานผลต่อ
สาธารณชน 

   3.2.2.2 การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว  

ส าหรับด๎านการจัดสรรผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทํองเที่ยวสํวน อพท.4 อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการจัดสรรผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ทํองเที่ยวแกํชุมชน ดังเชํนการทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย๑บ๎านนาต๎นจัน ที่คนในชุมชนทุกกลุํมสามารถได๎รับ
ผลประโยชน๑จากการทํองเที่ยว เชํน เยาวชนได๎รับรายได๎จากการเป็นผู๎น าเที่ยวและการแสดงดนตรีต๎อนรับ
นักทํองเที่ยว กลุํมสตรีสามารถขายผลิตภัณฑ๑ผ๎า และเจ๎าของบ๎านที่ท าโฮมสเตย๑นอกจากจะได๎คําที่พักแล๎วยัง
แบํงรายได๎สํวนหนึ่งให๎กับชุมชน  

ส าหรับ อพท.6 เมืองเก่าน่าน ได๎มีการสํงเสริมให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมรับผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ 
อาทิเชํน การสนับสนุนชุมชนท๎องถิ่นในเขตต าบลในเวียง 28 ชุมชน และชุมชนเครือขํายเพ่ือการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนเมืองนําน ต าบลดูํใต๎ บํอสวก นาซาว และมํวงตึ๊ดได๎มีสํวนรํวมในการน าผลิตภัณฑ๑ชุมชน 
อาทิเชํน ผ๎าทอมือ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ อาหารประจ าท๎องถิ่น หัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาจัด
แสดงและจัดจ าหนํายในงาน "คัวฮอมของดีชุมชนคนในเวียง" รวมถึงในแหลํงทํองเที่ยวอยํางเชํน วัดในชุมชน
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มหาโพธิ์ ชุมชนพระเกิด มีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุเข๎ามาท างานหัตถกรรม เชํน การทอผ๎าไทลื้อ การท าตุง
คําคิง เพ่ือจ าหนํายแกํนักทํองเที่ยว    

 นอกจากคนในชุมชนทั่วไปหรือกลุํมผู๎สูงอายุแล๎ว ยังมีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนคนกลุํม
น๎อยและคนชายขอบ เชํน เยาวชนและเยาวชนผู๎พิการให๎ได๎รับผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจเชํนกัน โดยมีการจัด
กิจกรรมอบรม "ภูติพิทักษ๑ปุา" รํวมกับเยาวชนและเด็กพิการทางหูและสมองจากโรงเรียนนํานปัญญานุกูล โดย
พาเด็กๆออกทัศนศึกษานอกสถานที่ เลือกวิวทิวทัศน๑ตามใจชอบ จากนั้นให๎เด็กๆ เป็นผู๎วาดภาพ ระบายสี 
ถํายทอดเรื่องราวความทรงจ าเกี่ยวกับต๎นไม๎ของพวกเขา จากนั้นมีการจัดสรรให๎ร๎อยละ 60 ของรายได๎จากการ
ขายรูปภาพฝีมือเด็กพิการทางหูและสมองเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆ และร๎อยละ 40 ของรายได๎จากการขาย
รูปภาพฝีมือเด็กพิการทางหูและสมอง รวมทั้งรายได๎จากการขายงานปั้นเซรามิค "ภูตพิทักษ๑ต๎นไม๎" มอบให๎เป็น
กองทุนในการจัดงานนํานอาร๑ตในปีตํอไป นอกจากนี้ยังมกีารประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนในด๎านการ
จัดสรรผลประโยชน๑ โดยมีการประชุมเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับนโยบายหรือแคมเปญฯ กับผู๎ประกอบการ
ผํานเวทีแลกเปลี่ยน การจัดประชุม ท ากิจกรรมกลุํม กับการประชุมเครือขํายเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 
และรับฟังความคิดเห็นของผู๎รํวมกิจกรรมโครงการ สํวนในระดับชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน คนใน
ชุมชนมีสํวนรํวมในการวางแผนการจัดการทํองเที่ยวแคํ เพียงบางสํวนที่สนใจการจัดการการทํองเที่ยวอยําง
จริงจังผํานการเสนอในที่ประชุมเครือขํายการทํองเที่ยว สํวนผลประโยชน๑ที่ได๎รับ คือ เมื่อมีนักทํองเที่ยวมา
เที่ยวท าให๎คนในชุมชนสามารถรับมือกับนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี และมีการกระจายรายได๎หรือผลประโยชน๑
ทางเศรษฐกิจอยํางทั่วถึง ดังตัวอยํางชุมชนวัดมหาโพธิ์ มีกระจายผลประโยชน๑ให๎ผู๎รํวมกิจกรรม เชํน การ
ท าอาหาร การแสดง มัคคุเทศก๑ และเก็บเงินเข๎ากองกลางเพื่อชุมชน (มยุรีและเพลินจิต, 2559) 

ขณะที่ อพท.7 เมืองโบราณอู่ทอง มุํงเน๎นให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมในการวางแผนและใช๎ประโยชน๑
จากการทํองเที่ยว โดยได๎ด าเนินโครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่เกิดจากการมีสํวนรํวมของหลายภาคสํวน 
ได๎แกํ คณะสงฆ๑ หนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการและประชาชน เข๎ามารํวมประชุมและวางแผนปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ยังมีการส ารวจ “ส่ารวจความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2558 เมืองเก่า
สุโขทัย และ นครชุม” โดยสัมภาษณ๑ประชาชน 400 คนเพ่ือสอบถามความเห็นเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะที่มีตํอ 
อพท. ในการพัฒนาการทํองเที่ยวด๎วยกัน 6 ด๎านดังนี้ 1) ด๎านการมีสุขภาวะ 2) ด๎านเศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็ง 3) 
ด๎านครอบครัวอบอํุน 4) ด๎านการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 5) ด๎านการมีสภาพแวดล๎อมที่ดี 6) ด๎านการเป็น
ชุมชนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

   3.2.2.3 การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการใช๎ประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ
จากแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยวโดยการมีกิจกรรมพัฒนานักสื่อความหมาย และกิจกรรมทดลองการทํองเที่ยว
โดยชุมชน สร๎างความเข๎าใจในรูปแบบการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เชํนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑อาณาจักรสุโขทัย 
และเรียนรู๎ภูมิปัญญาการท าเครื่องสังคโลกและเครื่องเงินสุโขทัย เพ่ือที่จะถํายทอดให๎แกํนักทํองเที่ยวได๎ มีการ
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ตํอยอดผลิตภัณฑ๑เดิมที่มีอยูํให๎มีมาตรฐานและเพ่ิมคุณภาพ มีคุณคําในด๎านตํางๆ และสํงเสริมการน าวัตถุดิบที่
ชุมชนมีอยูํมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑หรือสินค๎าด๎านการทํองเที่ยวและเป็นของฝาก ของที่ระลึก อีกทั้งยังมีการ
สนับสนุนไมํท าการแขํงขันกันทางการค๎า โดยเฉพาะในเรื่องของราคาของสินค๎าในชุมชนซึ่งเป็นการเคารพ
ทรัพย๑สินทางปัญญา และมีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เชํน กิจกรรมโฮมสเตย๑ของชุมชนเปร็ดใน ซึ่งจะมี
คณะกรรมการในหมูํบ๎าน เป็นผู๎ก าหนดและจัดสรรให๎นักทํองเที่ยวเข๎าพักกระจายตามบ๎านพักของสมาชิกแตํละ
หลังคาเรือน รวมทั้งก าหนดกิจกรรมการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องความสามารถในการรองรับของทรัพยากร
ภายในชุมชน อีกท้ังยังมีการส ารวจความคิดเห็นนักทํองเที่ยวจ านวน 150 ราย ที่เข๎ามาเที่ยวชมโรงงานเซรามิค
ในเขตอ าเภอเมืองและศรีส าโรง สุโขทัย เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎มาพัฒนาการทํองเที่ยวในชุมชนตามแนวคิดก าร
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative tourism) 

อพท.6 เมืองเก่าน่าน มีการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทของการทํองเที่ยวและทรัพยากร
ทํองเที่ยวเพ่ือให๎เกิดการใช๎ประโยชนจากการทํองเที่ยวให๎แกํคนในท๎องถิ่นผํานการจัดฝึกอบรม ดังเชํนการจัด
อบรมโครงการการสร๎างหลักสูตรการเรียนรู๎เพิ่มเติมให๎กับเจ๎าของกิจกรรมการทํองเที่ยว เพ่ือให๎เข๎าใจถึงเนื้อหา
ขององค๑ความรู๎หรือทักษะที่ตนเองมีอยูํและพร๎อมจะสํงตํอ/ถํายทอดให๎กับนักทํองเที่ยว พร๎อมให๎แตํละกิจกรรม
คิดคําใช๎จํายเพ่ือเป็นต๎นทุนของกิจกรรม และจัดอบรมโครงการประกวด จิตวิญญาณของพ้ืนที่ เพ่ือจัดหาและ
คัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพจากบุคคลจ านวน 5 กลุํม คือ 1) กลุํมผู๎น าชุมชน 2) กลุํมผู๎ค๎า ผู๎ประกอบการ ผู๎
ผลิตสังคโลก 3) กลุํมชํางปั้น 4) กลุํมชํางวาด 5) กลุํมเยาวชน นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กระบวนการผลิต การแปรรูปการออกแบบผลิตภัณฑ๑และการจัด
จ าหนํายสินค๎าของวิสาหกิจชุมชน เชํน วิสาหกิจผู๎ปลูกอ๎อยบ๎านปุาคา และการสํงเสริมเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดนําน มีความรู๎ความเข๎าใจงานด๎านวัฒนธรรม เผยแพรํศิลปะการแสดงดนตรีพ้ืนบ๎าน สามารถรักษาอัต
ลักษณ๑ของตน บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม สํวนในระดับชุมชนมีการจัด Focus Group และประชาคม
รํวมกับชุมชน เพื่อค๎นหาความต๎องการของชุมชนที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว รวมถึงให๎ความรู๎เกี่ยวกับของดีซึ่งเป็น
สิ่งที่ชุมชนมีภายในชุมชนอยูํแล๎ว เพ่ือสํงเสริมให๎ชุมชนกลายเป็นแหลํงเที่ยวและมีรายได๎เพ่ิมขึ้น อีกทั้งคนใน
ชุมชนสามารถฝากขายสินค๎าที่เก่ียวกับการทํองเที่ยวในจุดขายสินค๎าได๎ และมีการกระจายรายได๎อยํางทั่วถึงกัน
ในกลุํมขายของที่เก่ียวกับการทํองเที่ยว 

ในสํวนของ อพท.7 เมืองโบราณอู่ทอง มีการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทของการทํองเที่ยว
และทรัพยากรทํองเที่ยวเพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชนจากการทํองเที่ยวให๎แกํคนในท๎องถิ่น ดังเชํนการจัดน าเที่ยว
ส าหรับกลุํมนักเรียนสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และผู๎ประกอบการน าเที่ยว การสํงเสริมการลงทุนที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โบราณเมืองอํูทอง โดยมีผู๎ประกอบการรํวมด๎วย และมีการสํงเสริมการเพ่ิมมูลคําของ
สินค๎าจากการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ๑ให๎สวยงามและทันสมัย รวมถึงการอบรมพัฒนาผู๎ประกอบการเพ่ือ
สร๎างผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกและวัสดุอุปกรณ๑ หรือการด าเนินโครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวแมํน้ าโบราณจระเข๎
สามพัน โดยใช๎หลักการ Universal Design กํอสร๎างและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางน้ า และจัดกลุํมอาคาร
ให๎กับถนนสายหลักและสายรองเพ่ือรองรับการเข๎าถึงทางรถยนต๑ จักรยานและทางเท๎า  นอกจากนี้ยังมีการ
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กํอสร๎างตลาดน้ าเมืองโบราณอํูทอง โดยการตกแตํงอาคารบ๎านเรือนให๎สวยงามและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
ผลิตในลักษณะตํางๆ เชํน การท าม๎าหิน การผลิตอาหาร การกํอสร๎างทําเทียบเรือทํองเที่ยวคูเมืองโบราณอํูทอง 
และมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

   3.2.2.4 การป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง  

ไม่มีการด่าเนินการที่เด่นชัดในพ้ืนที่พิเศษทั้งสามพ้ืนที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบและมาตรการในการ
ป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ธุรกิจผิดกฎหมาย การค้าประเวณี หรือการกระท่าผิดต่อเด็ก 
เขาวชน ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย 

 

  3.2.3 การปกป้อง ดูแล และรักษาแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

   3.2.3.1 การป้องกันแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

ในประเด็นการมีนโยบายและระบบที่จะรักษาสถานที่ทํองเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ 
โบราณคดี และวัฒนธรรม ของการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/โบราณสถาน และวิถีชีวิต มีรายละเอียดดังนี้ 

อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชรมีนโยบายและระบบที่จะรักษา
สถานที่ทํองเที่ยว โดยการสร๎างท๎องถิ่นชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ๑เงื่อนไข และ
มาตรการทางกฎหมาย หรือแนวทางในการปกปูองมรดกทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นชุมชนของตนเอง เชํน 
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนมีพิพิธภัณฑ๑มรดกทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิต 
ประวัติศาสตร๑ และความเป็นมาของชุมชน 

อพท.6 เมืองเก่าน่าน ได๎มีการด าเนินงานทั้งในเชิงการออกกฎระเบียบปกปูองแหลํงทํองเที่ยว อาทิ
เชํน สถานที่ทํองเที่ยวส าคัญ (พิพิธภัณฑ๑ อารามหลวง คุ๎มเจ๎า) จะมีกฎระเบียบ ยกตัวอยํางเชํน 1) การห๎าม
ถํายรูปภาพวาดและจิตรกรรมตํางๆ  2) การห๎ามเข๎าชมในพ้ืนที่ทํองเที่ยวที่อาจท าให๎แหลํงทํองเที่ยวเสียหาย 
3) มีการใช๎กุญแจเพ่ือล็อคห๎องหรือตู๎ส าหรับเก็บทรัพย๑สินการทํองเที่ยวที่ส าคัญ  

 



 

    
 

149 บทที ่3 การจดัการทอ่งเทีย่วตามเกณฑ ์GSTC ในพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่งยนื 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.2.8 ปูายห๎ามถํายภาพรูปภาพประวัติศาสตร๑เมืองนําน ตึกรังษีเกษม ร.ร.นํานคริสเตียนศึกษา 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.2.9 รางวัลการอนุรักษ๑สถาปัตยกรรมดีเดํน ซึ่งมอบให๎แกํ คุ๎มเจ๎าฟองค า 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.2.10 การจัดเก็บวัตถุโบราณ และมีกุญแจล๏อคปูองกัน แหลํงเตาเผาและเครื่องเคลือบ บ๎านบํอสวก  

 
พ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานํานยังมีการให๎องค๑ความรู๎และในเชิงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว อาทิ การ

ด าเนินการรวบรวมความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษ๑เรือเอกลักษณ๑นํานและประเพณีแขํงเรืองานบุญสลากภัตในพ้ืนที่
พิเศษเมืองเกํานําน โดยมีการรวบรวมความรู๎ที่ฝังอยูํในคน หรือ Tacit Knowledge (จากการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎) และความรู๎ที่ชัดแจ๎ง หรือ Explicit Knowledge (จากการรวบรวมจากหนังสือตํางๆ) เพ่ือ
น าไปสืบทอดและให๎ความตระหนักเก่ียวกับประเพณีแขํงเรือฯ มีการจัดการด๎านการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมโดยการ
ลดการใช๎คาร๑บอน ให๎ความรู๎การบริหารจัดการสถานประกอบการที่พักให๎สามารถยกระดับสูํสถาน
ประกอบการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมตามมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติได๎ในอนาคต หรือมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑และอนุรักษ๑ประติมากรรมเพ่ือสัมผัสเอกลักษณ๑ชุมชนเมืองเกํานํานต าบลมํวงตึ๊ด เพ่ือแสดงถึง
วิถีชุมชนเมืองเกํานํานให๎คงอยูํตลอดไป การปลูกต๎นกัลปพฤกษ๑เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน๑เส๎นทางขึ้นดอยภูซาง การ
ปรับปรุงพ้ืนผิวถนนและสัญลักษณ๑จราจรบนถนนผากอง และติดตั้งปูายบอกสถานที่บนถนนเจ๎าฟูา 

 นอกจากนี้การสร๎างส านึกในเรื่องการอนุรักษ๑ทรัพยากรหรือแหลํงทํองเที่ยวถือได๎วําเป็นอีก
หนทางหนึ่งในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว๎ ดังเชํน การสํงเสริมให๎ชุมชนเมืองนําน ตระหนักถึงคุณคํา
ความส าคัญของกลองบูชา มีการอบรมความรู๎พ้ืนฐานการตีกลองบูชาและการประกวดศิลปะการตีกลองบูชา  
หรือการสร๎างความตระหนักแกํคนในชุมชนให๎เห็นถึงความส าคัญของประเพณีแขํงเรืองานบุญสลากภัตที่มี
เอกลักษณ๑และความงดงาม ในขณะที่ชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน มีการดูแลสภาพแวดล๎อมของแหลํง/
ทรัพยากรทํองเที่ยว เชํน มีการไมํทิ้งขยะเรี่ยราด ให๎ทิ้งในถังขยะ ไมํให๎นักทํองเที่ยวเอามือไปสัมผัสฝาผนังที่
เป็นจิตรกรรมของวัด ส าหรับกลุํมโฮมสเตย๑จะมีเวรผลัดเปลี่ยนท าความสะอาดเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยว หรือบน
พ้ืนที่ทํองเที่ยวภูสะงืดมีการก าหนดไมํให๎มีการกํอสร๎างสิ่งกํอสร๎างใดๆ เพ่ือรักษาสภาพภูมิทัศน๑ให๎คงเดิมตาม
ธรรมชาติ 

ในสํวนของ อพท.7 เมืองโบราณอู่ทองมีกิจกรรมการส ารวจและออกแบบปรับปรุง ผังพ้ืนที่และ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมให๎กับแหลํงทํองเที่ยวสวนหินพุหางนาคและพ้ืนที่เชื่อมโยง และ
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กิจกรรมการก าหนดแนวคิดในการปรับปรุง ภูมิทัศน๑บริเวณแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่เชื่อมโยงภายใน เมือง
โบราณอํูทอง และจัดท าแผนที่ทํองเที่ยว โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือปูองกันแหลํงทรัพยากรทํองเที่ยว 

   3.2.3.2 การจัดการนักท่องเที่ยว  

ในชุมชนการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน นอกจากการมีแนวทางในการจ ากัดโควตาจ านวนนักทํองเที่ยว
เพ่ือปูองกันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติแล๎ว ในแตํละแหลํงทํองเที่ยวยังมีการจัดการ
นักทํองเที่ยวโดยการการปูองกันจัดจ านวนนักทํองเที่ยวในการเยี่ยมชมสถานที่ ยกตัวอยํางเชํน โฮงเจ๎าฟองค า 
ที่รองรับนักทํองเที่ยวได๎ไมํเกินรอบละ 20 คน และมีข๎อห๎ามตํางๆ อาทิ ห๎ามใสํรองเท๎าขึ้นเรือน ห๎ามน าอาหาร
เข๎ามารับประทาน เพ่ือเป็นปูองกันมิให๎เกิดความเสียหายแกํบ๎านไม๎โบราณที่มีอายุมากกวํา 100 ปี   

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.2.11 ข๎อห๎ามปฏิบัติ ในการเยี่ยมชมโฮงเจ๎าฟองค า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นําน 
 

   3.2.3.3 การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

ส าหรับการปกปูองมรดกทางวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-
ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร ได๎มีการศึกษาวิจัยและเก็บรวมรวบข๎อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ของ
ท๎องถิ่นชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่ก าลังสูญหาย หรือสูญหายไปแล๎วมาท าให๎มีคุณคําและ
สนับสนุนให๎ท๎องถิ่นชุมชนมีสํวนรํวมในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ๑เงื่อนไข และมาตรการทางกฎหมาย 
หรือแนวทางในการปกปูองมรดกทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นชุมชนของตนเอง อีกทั้งคนในชุมชนเองซึ่งเป็นผู๎
ให๎บริการการทํองเที่ยวต๎องสามารถอธิบายข๎อมูลภายในชุมชนได๎ อาทิ วิถีชีวิตของชาวบ๎าน ภูมิปัญญา และ
การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎กับนักทํองเที่ยว  
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ในสํวนของอพท.6 เมืองเก่าน่าน มีการปกปูองมรดกทางวัฒนธรรมของแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว
โดยการสํงเสริมให๎เป็นภาพลักษณ๑การทํองเที่ยว “นํานเมืองเกําที่มีชีวิต” ภายใต๎โครงการอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูกลอง
บูชาเพ่ือเสริมสร๎างเอกลักษณ๑การทํองเที่ยวเมืองนําน การมีนักสื่อความหมายในบางบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม
ทํองเที่ยว เพ่ือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทํองเที่ยวที่ถูกต๎อง เชํน วัดพระธาตุช๎างค้ าวรวิหาร ขํวงเมืองนําน
และวัดภูมินทร๑ (กิจกรรมลงพ้ืนที่และทดลองกิจกรรมท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ทางชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต่าบลในเวียง-หนองเต่า) การจัดท าคูํมือประชาสัมพันธ๑ประกอบการทํองเที่ยวแบบสัมผัส
วัฒนธรรม และการจัดท า “ชุดความรู้ข้อมูลท่องเที่ยววัดในพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน” อันเป็นการด าเนินงาน
ภายใต๎เกณฑ๑การทํองเที่ยวโลก (UNWTO) หมวด C ตัวชี้วัดเรื่องการแปลภาษาและสื่อสารที่ถูกต๎อง (Site 
interpretation) โดยการแปลความข๎อความในแหลํงทํองเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ หรือในระดับชุมชนดัง
ตัวอยํางเชํน มีการจัดระเบียบข๎อมูลคัมภีร๑โบราณอยํางเป็นหมวดหมูํของวัดพระเกิด และในด๎านการข๎อก าหนด
เกี่ยวกับการปกปูองทรัพย๑สินทางปัญญาของบุคคลและท๎องถิ่นนั้น ที่ชุมชนวัดพระเกิดมีการแสดงข๎อมูล
ผู๎พัฒนาและอนุรักษ๑ตุงคําคิงที่ชัดเจน ตลอดจน การสร๎างโรงเรือนคลุมเตาเผาโบราญและท าเขตกัน
นักทํองเที่ยวเข๎าใกล๎เตาเผา เพ่ือปกปูองเตาเผาโบราญจากฝน แสงแดด และการเหยียบย่ าจากมนุษย๑ 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.2.12 นักสื่อความหมายให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวัดภูมินทร๑ 
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ที่มา : จากการส ารวจพื้นที่พิเศษเมืองเกํานํานของคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ

รูปที่ 3.2.13 การปกปูองมรดกทางวัฒนธรรม (โรงเรือนเตาเผาโบราญ ต.บํอสวก อ.เมือง จ.นําน) 

 

   3.2.3.4 การสร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว  

พื้นที่พิเศษทั้ง 3 พื้นที่ มีระบบที่เอ้ือให๎นักทํองเที่ยวมีจิตส านึกและความสมัครใจในการรํวมพัฒนา
ชุมชน รักษามรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ด๎วยการสร๎างจิตส านึกให๎นักทํองเที่ยวใน
การทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎แนวคิด "Low Carbon Tourism" อาทิเชํน การปั่นจักรยาน
ทํองเที่ยว การอุดหนุนผลิตภัณฑ๑จากท๎องถิ่นท่ีทั้งเป็นการสนับสนุนการรักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม (เนื่องด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ท่าจากวัสดุธรรมชาติ)  

ในขณะที่พ้ืนที่ อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการสร๎างจิตส านึก
และคํานิยมในความเป็นไทย (Thainess) รวมทั้งสร๎างความตระหนักความส าคัญของการทํองเที่ยวในพ้ืนที่
โบราณสถานอันเป็นมรดกโลก ดังเชํนการประชาสัมพันธ๑แนะน าแหลํงทํองเที่ยวมรดกโลก และงานเทศกาล
ประเพณี เชํน ลอยกระทง สงกรานต๑ สูํระดับนานาชาติ โดยเข๎ารํวมงานเสนอ ในการสํงเสริมการขายการ
ทํองเที่ยว ทั้งในประเทศและตํางประเทศ การเสนอเมืองมรดกโลกเข๎าสูํเวทีการประกวดด๎านการทํองเที่ยว
ตํางๆ 

ในพื้นที่ อพท.6 เมืองเก่าน่าน มีการสร๎างจิตส านักให๎แกํนักทํองเที่ยวในการรักษามรดกวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อม ในด้านมรดกวัฒนธรรมมีการสร๎างจิตส านึกที่ดีให๎ผู๎เข๎าเยี่ยมชมงานได๎เรียนรู๎และเห็นคุณคํา
ของเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมสืบไป ประชาชนในพ้ืนที่บํอสวกมีความตื่นตัวเข๎ารํวมกิจกรรม รํวมมือในการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางเข๎มแข็ง ซึ่งเป็นการถํายทอดจิตส านึกที่ดีให๎ผู๎เข๎าเยี่ยมชมงานได๎
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เรียนรู๎และเห็นคุณคําของเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชุมชนบํอสวก มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เชํน การ
ฟูอน การตีกลองปูจา เป็นต๎น และจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการสร๎างจิตส านึกที่ดีในการสํงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีให๎แกํนักทํองเที่ยวในงาน "คัวฮอมของดีชุมชนคนในเวียง ปี 2555" มีกิจกรรมทํองเที่ยว
ตามโปรแกรมทํองเที่ยวที่ทางชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลในเวียง -หนองเตํา ได๎ก าหนดขึ้น มี
กิจกรรมชมหอประวัติศาสตร๑ โรงเรียนนํานคริสเตียนศึกษา ท าให๎นักทํองเที่ยวได๎รับความรู๎เกี่ยวกับเรื่องราวใน
อดีตของจังหวัดนําน 

  3.2.4 การดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

   3.2.4.1 การดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

ส านักงานพื้นที่พิเศษทั้ง 3 พื้นที่ มีการจัดการเรื่องการดูแลสภาพแวดล๎อมของแหลํง/ทรัพยากร
ทํองเที่ยวภายใต๎นโยบายหลักคือ การลดปริมาณก๏าซคาร๑บอน ดังเชํนการมีโครงการที่สนับสนุนผู๎ประกอบการ
มีมาตรการลดการปลํอยก๏าชเรือนกระจกภายใต๎แนวคิด "Low Carbon Tourism" เชํน โครงการทํองเที่ยว
แบบไมํเอาถําน หรือ โครงการ Low Carbon Holiday โดยมีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการจัดการน้ าเสียและ
การน าน้ ากลับมาใช๎ใหมํ การจัดการขยะ การใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพ และการใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพให๎กับชุมชน และมีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให๎ความรู๎เกี่ยวกับการจัดท าระบบ Biogas 
เพ่ือลดปริมาณขยะจากเศษอาหารและน าไปใช๎เป็นพลังงานเชื้อเพลิง พร๎อมทั้งสาธิตการใช๎งานและติดตั้งระบบ 
Biogas ต๎นแบบ รวมทั้งโครงการรณรงค๑การใช๎รถจักรยานแทนการใช๎รถจักรยานยนต๑ เพ่ือลดปริมาณ
คาร๑บอนไดออกไซด๑ 

ส าหรับอพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการดูแลสภาพแวดล๎อม
ของแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว โดยมีมี “โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่าส่าหรับชุมชนนครชุม” 
ที่มีการเข๎ารํวมประชุมในหัวข๎อเรื่องการทํองเที่ยวคาร๑บอนต่ า (Low Carbon Tourism) นอกจากนี้ยังมีการ
ด าเนินการออกแบบปูายประชาสัมพันธ๑ขนาดใหญํ พร๎อมจุดติดตั้งน าเสนอตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณา
เห็นชอบรํวมกัน เพ่ือสํงเสริมความรู๎เรื่องโทษของภาชนะโฟมและคุณประโยชน๑ของบรรจุภัณฑ๑ยํอยสลายได๎
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ พร๎อมทั้งการเตรียมความพร๎อมการจัดงานเปิดตัวตลาดย๎อนยุคนครชุม 

ส าหรับด๎านการดูแลสภาพแวดล๎อมของแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว อพท.6 เมืองเก่าน่าน มีการ
จัดการในเรื่องนี้ดังเชํน การดูแลเรื่องการปลํอยก๏าซเรืองกระจก การจัดการน้ าเสีย การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
การจัดการมลภาวะทางอากาศ ผํานกิจกรรมโครงการตํางๆ อาทิเชํน การจัดท า “ชุดองค์ความรู้การท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism)”  มีการส ารวจผลลัพธ๑คําคาร๑บอนที่ลดลง รวมไปถึงการปลํอย
คาร๑บอนสูํชั้นบรรยากาศ เฉพาะภาคการทํองเที่ยวหลังจากเข๎าไปท ากิจกรรมลดภาวะโลกร๎อน และรณรงค๑ลด
การใช๎ถุงพลาสติก อีกท้ังยังมีการรณรงค๑ให๎เกิดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ชํวยลดปัญหามลพิษ และเป็นการจัด
ระเบียบ ชํวยลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ โดยการสํงเสริมให๎นักทํองเที่ยวใช๎บริการรถสามล๎อถีบหรือ
จักรยานในเมืองนําน 
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ที่มา: อพท.6 เมืองเกํานําน  

รูปที่ 3.2.14 วิสาหกิจชุมชนสามล๎อเมืองเกํานําน เพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยวเพ่ือลดภาวะโลกร๎อน 
 

 
ที่มา: จากการส ารวจ, 2559  

รูปที่ 3.2.15 กิจกรรมปั่นจักรยนานในเมืองนํานเพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยวเพ่ือลดภาวะโลกร๎อน 

 
ที่มา: www.issuu.com (สืบค๎นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559)  

รูปที่ 3.2.16 ชุดองค๑ความรู๎การทํองเที่ยวแบบคาร๑บอนต่ า (Low Carbon Tourism)  
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นอกจากนี้ยังมโีครงการที่มีความมํุงหมายหลักในการสนับสนุนผู๎ประกอบการมีมาตรการลดการปลํอย
ก๏าชเรือนกระจกภายใต๎แนวคิด "Low Carbon Tourism" เชํน กิจกรรมทํองเที่ยวแบบไมํเอาถําน โครงการ 
Low Carbon Holiday อันเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมการจัดการน้ าเสียและการน าน้ ากลับมาใช๎ใหมํ การจัดการ
ขยะ การใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพ และการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพให๎กับชุมชน  มีโครงการ “การ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า กรณีศึกษาแคมเปญแอ่วม่วนใจ๋ไม่เอาถ่าน” ที่สนับสนุนให๎โรงแรมที่เข๎ารํวม
โครงการจะไมํเปลี่ยนผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าหํม ผ๎าเช็ดเท๎า ไมํบริการสบูํ แชมพู และอุปกรณ๑
บางอยําง ในกรณีที่นักทํองเที่ยวไมํร๎องขอ และงดบริการท าความสะอาดห๎องน้ าในทุกวันที่เข๎าพัก แตํจะท า
ความสะอาดในทุก 2 หรือ 3 วัน มีการสนับสนุน Low Carbon Menu และการปั่นจักรยานไปเที่ยวในสถานที่
ทํองเที่ยวตํางๆ อีกทั้งมีการท า “โครงการ Low Carbon Tourism” ภายใต๎แคมเปญแอํวมํวนใจ๐ไมํเอาถํานมี
กิจกรรมการปั่นจักรยานหรือนั่งสามล๎อถีบเท่ียวชมเมืองเกําตามเส๎นทางทํองเที่ยว “ปั่นม่วนใจ๋ ไปกับจักรยาน” 
เชํนเดียวกับมีกิจกรรม "เผ่าฮักปั่น" โดยกลุํม "Big Trees" โดยรํวมปั่นจักรยาน ท าเนียบต๎นไม๎ใหญํในเมืองนําน 
และกิจกรรมปั่นจักรยานทํองเที่ยวชมวิถีชุมชนบ๎านหนองเตํา กิจกรรมเที่ยวเดินเลํน ใจ๐เมืองนําน และกิจกรรม
นั่งรถรางไปสักการะอนุสาวรีย๑พระเจ๎าสุริยพงษ๑ผริตเดช 

ในระดับชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน มีการดูแลสภาพแวดล๎อมของแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว 
ยกตัวอยํางเชํน มีกิจกรรมปั่นจักรยาน "แอํวมํวนใจไมํเอาถําน" และทาง อพท.6 มีการให๎บริการยืมจักรยานปั่น
รอบเมืองเกํานําน โดยมีการให๎ไปปั๊มตราดอกไม๎สะสมตามจุดตํางๆ เชํน วัดภูมินทร๑ วัดชา๎งค้ า ร๎านกาแฟ work 
boxes ร๎านกาแฟ mix โรงแรมนํานบูติค เป็นต๎น เพ่ือน ารับของรางวัลที่ส านักงาน อพท.6 นอกจากนี้ยังมีการ
ขอความรํวมมือจากโรงแรม เชํน มีโปรโมชั่นสํวนลดจากโรงแรม อาทิ ถ๎านักทํองเที่ยวพกแก๎วมาใช๎เองจะมี
สํวนลดคําใช๎จํายให๎ประมาณร๎อยละ 5 ของคําบริการโรงแรม เป็นต๎น หรือมีการจัดอบรมให๎แกํทุกภาคสํวนใน
การจัดการน้ าเสีย โดยเฉพาะผู๎ประกอบการที่มีการปลํอยน้ าเสียลงสูํแหลํงน้ ามากกวําภาคสํวนอื่นๆ และมีการ
จัดอบรมการคัดแยกขยะให๎แกํชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อพท.6 เชํน ในเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงมี
แนวคิดการจัดการของเสียด๎วยแนวคิด zero waste ของชุมชนบ๎านมหาโพธิ์ทีย่ึดหลัก ดังนี้ 1) ลด 2) ใช้ซ้่า 3) 
น่ามาใช้ใหม่ 4) แปรรูปขยะให้เป็นพลังงานทดแทน 5) ก่าจัด นอกจานี้ชุมชนใช๎การหมุนเวียนทรัพยากร
กลับมาใช๎ใหมํเพ่ือเป็นการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสีย ที่เกิดขึ้นให๎
น๎อยที่สุดโดยใช๎หลักการของ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) รวมทั้งการออกแบบ ผลิตภัณฑ๑ให๎สามารถน า
กลับมาใช๎ใหมํได๎เกือบทั้งหมด เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสีย ที่สํงไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบและเตาเผา
ท าลายให๎มีปริมาณน๎อยที่สุด 
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ที่มา: www.123rf.com และ www.matichon.co.th (สืบค๎นเมื่อวันท่ี 9มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 3.2.17 กิจกรรมการคัดแยกขยะของชุมชนบ๎านมหาโพธิ์   

 

ในขณะที่ อพท.7 เมืองโบราณอู่ทอง มีการดูแลสภาพแวดล๎อมของแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว 
ยกตวัอยํางเชํน การด าเนินการการประเมินผลสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในชํวง
ด าเนินการกํอสร๎าง รวมทั้งก าหนดมาตรการบ ารุงรักษาบํอเกรอะของห๎องน้ าให๎มีสภาพดี และจัดให๎มีบริเวณ
พ้ืนที่ส าหรับรวมและเก็บขนขยะรวมทั้งเพ่ิมจ านวนถังขยะตั้งในพ้ืนที่โครงการ โดยมีการน าแนวความคิดในการ
ออกแบบ Universal Design ที่ไร๎มลพิษทั้งทางอากาศ ทางเสียงและสายตา รวมทั้งมีมาตรการจ ากัดการใช๎
เสียงและจ ากัดความเร็วรถที่ผํานเข๎าออกพ้ืนที่โครงการ โดยมีการตรวจวัดระดับเสียงเทียบเทําตํอเนื่องและ
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน และจัดกลุํมอาคารให๎กับถนนสายหลักและสายรองเพ่ือรองรับการเข๎าถึงทาง
รถยนต๑ จักรยานและทางเท๎าและสร๎างทางจักรยานและทางเท๎า และยังมีการรณรงค๑ลดการใช๎ถุงพลาสติก และ
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องน้ าเพ่ือสามารถจัดการน้ าเสียและน ากลับมาใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางคุ๎มคํา การจัดท า
ไฟฉายโซลาร๑เซลล๑เพ่ือสํงเสริมการลดใช๎ถํานไฟฉาย ซึ่งเป็นขยะอันตรายที่ไมํสามารถยํอยได๎เองตามธรรมชาติ  
การจัดท าสาธิตระบบ Biogas ต๎นแบบเพื่อลดปริมาณขยะจากเศษอาหาร และอบรมการจัดการขยะมูลฝอย 

อีกทั้งในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง มีการจัดการขยะโดยมีโครงการศึกษาและออกแบบการจัดการขยะ
แบบครบวงจรเมืองโบราณอํูทองได๎มีน าแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 โดยวัดความสามารถในการบ าบัด
น้ าเสียชุมชนอยํางถูกหลักวิชาการ และวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ให๎อยูํในเกณฑ๑มาตรฐานคือ จ านวนวันที่มีระดับ
เสียงอยูํในเกณฑ๑มาตรฐานควรมีจ านวนวันอยํางน๎อยร๎อยละ 81 เข๎ามาใช๎ และแบํงกลุํมพ้ืนที่องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีการแสดงถึงปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยมีแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการและหลักการของ CBM และ 
5Rs คือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต๎องก าจัดให๎น๎อยที่สุด น าขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพกลับไปใช๎ให๎มากที่สุด มี
ระบบการก าจัดขยะ Recycle โดยมีศูนย๑การรับซื้อขยะ Recycle ในชุมชน โครงการร๎านรับซื้อของเกําสีเขียว 
และโครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ๑จากวัสดุรีไซเคิล 

ในประเด็นเรื่องการจัดการน้ าเสีย ส าหรับอพท. 6 เมืองเก่าน่านได๎มีโครงการ Low Carbon 
Holiday อันเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมการจัดการน้ าเสียและการน าน้ ากลับมาใช๎ใหมํ  การใช๎น้ าอยํางมี
ประสิทธิภาพ และการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพให๎กับชุมชน อีกทั้งยังมีการดูแลเรื่องการจัดการน้ าและ

http://www.123rf.com/
http://www.matichon.co.th/
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พลังงานในแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยวโดยจัดท าโครงการที่เสนอการทบทวนปริมาณ และคุณภาพน้ าเสีย 
วิเคราะห๑จุดที่ตั้ง ขนาดของพ้ืนที่ งบประมาณ เพ่ือคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการปรับแก๎คุณภาพน้ า
เสียและน ากลับมาใช๎ใหมํให๎สอดคล๎องกับงานด๎านวิศวกรรม การเงิน งบประมาณ สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
ก าหนดคุณลักษณะ เครื่องจักรอุปกรณ๑เพ่ือจัดท า TOR และจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าเสีย มีการให๎
ความรู๎แกํผู๎ประกอบการในการจัดการขยะและน้ าเสีย และด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ๑พลังงานนั้น 

และส าหรับ อพท. 7 เมืองโบราณอู่ทอง ได๎มีการน าแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 โดยวัด
ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียชุมชนอยํางถูกหลักวิชาการ รวมทั้งให๎มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าด๎วยคําการ
สํองแสงในน้ า คํา PH และคําเฉลี่ยคุณภาพน้ า DO, BOD และควบคุมดูแลไมํให๎คนงานทิ้งขยะในแมํน้ าและคู
เมือง ระวังไมํให๎มีการรั่วไหลของน้ าลงสูํคูเมืองและแมํน้ า 

ในประเด็นเรื่องการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ส าหรับ อพท. 6 เมืองเก่าน่าน ในระดับชุมชนพ้ืนที่
ทํองเที่ยวเมืองเกํานําน มีการดูแลสภาพแวดล๎อมของแหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว โดยมีการจัดอบรมการคัดแยก
ขยะให๎แกํชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อพท. 6 เชํน ในเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงมีแนวคิดการจัดการของ
เสียด๎วยแนวคิด zero waste ชุมชนบ๎านมหาโพธิ์ยึดหลักตํอไปนี้ 1) ลด 2) ใช๎ซ้ า 3) น ามาใช๎ใหมํ 4) พลังงาน
ใช๎ประโยชน๑ 5) ก าจัด นอกจานี้ชุมชนใช๎การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช๎ใหมํเพ่ือเป็นการใช๎ทรัพยากรอยําง
มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสีย ที่เกิดขึ้นให๎น๎อยที่สุดโดยใช๎หลักการของ 3Rs (Reduce, 
Reuse, Recycle) รวมทั้งการออกแบบ ผลิตภัณฑ๑ให๎สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎เกือบทั้งหมด เพ่ือเป็นการลด
ปริมาณของเสีย ที่สํงไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบและเตาเผาท าลายให๎มีปริมาณน๎อยที่สุด 

ในประเด็นเรื่องการจัดการมลภาวะทางแสงและเสียง ส าหรับ อพท. 7 เมืองโบราณอู่ทอง ได๎มีการ
จัดการขยะโดยมีโครงการศึกษาและออกแบบการจัดการขยะแบบครบวงจรเมืองโบราณอํูทองได๎มีน าแผน
จัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 โดยวัดระดับเสียงในพื้นที่ให๎อยูํในเกณฑ๑มาตรฐานคือ จ านวนวันที่มีระดับเสียง
อยูํในเกณฑ๑มาตรฐานควรมีจ านวนวันอยํางน๎อยร๎อยละ 81 ที่มีระดับเสียงอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน 

ส าหรับประเด็นเรื่องการจัดการมลภาวะทางอากาศและการจัดการการจราจร ยังไมํพบปัญหาที่ส าคัญ 
จึงไมํได๎มีการด าเนินการที่ชัดเจนในพื้นที่ 

   3.2.4.2 การจัดการน้ าและพลังงานในแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีการจัดการน้ าและพลังงานใน
แหลํง/ทรัพยากรทํองเที่ยว ยกตัวอยํางเชํน การสร๎างระบบทางระบายน้ าหรือทํอน้ า เพ่ือให๎น้ าเสียไหลไป
รวมกัน ท าให๎ตลาดย๎อนยุคนครชุมสะอาดยิ่งขึ้น การสํงเสริมการน าน้ าที่ล๎างจานแล๎ว สามารถน าไปลดต๎นไม๎ได๎ 
การแยกขวดน้ าเพ่ือน าไปขาย และสํงเสริมให๎มีการน าถุงพลาสติกน ากลับมาใช๎ใหมํ และมีกิจกรรมที่สํงเสริม
ผู๎ประกอบการอนุรักษ๑พลังงานในหลายๆ ทาง เชํน การใช๎หลอดไฟประหยัดพลังงาน อบรมผู๎ประกอบการใน
เรื่องการอนุรักษ๑พลังงาน ตลอดจนการมีโครงการที่สํงเสริมใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย๑ 
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ส าหรับ อพท.6 เมืองเก่าน่าน มีการสํงเสริมการแปรรูปขยะให๎เป็นพลังงานด๎วยเทคโนโลยี เชํน 
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใช๎กระบวนการทางชีวภาพ  อีกทั้งมีการ
ประสานความสัมพันธ๑กับภาคีเครือขํายการพัฒนาการทํองเที่ยวคาร๑บอนต่ าระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
โดยการรณรงค๑ใช๎พลังงานทดแทน ขณะที่ในระดับชุมชน มีการรณรงค๑ให๎ทุกภาคสํวนชํวยกันประหยัดไฟเมื่อ
ไมํใช๎ และมีการเปลี่ยนมาใช๎อุปกรณ๑ไฟฟูาที่ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ประกอบการโรงแรม จะมี
สติ๊กเกอร๑ติดที่ในห๎องพักให๎ชํวยกันปิดไฟเมื่อไมํใช๎  

ในสํวนของ อพท.7 เมืองโบราณอู่ทอง มีการจัดกลุํมของอาคารกลุํม (Cluster Development) เพ่ือ
ชํวยประหยัดพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ และการติดตั้งแผงโซลาเซลล๑เพื่อลดคําใช๎จํายด๎านไฟฟูา  

   3.2.4.3 การดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม  

ไม่มีการด่าเนินการที่เด่นชัดในพื้นที่พิเศษทั้งสามพ้ืนที่ซึ่งเก่ียวข้องกับระบบตรวจสอบดูแลผลกระทบที่
เกิดจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม ปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญ
พันธุ์ ระบบการป้องกันพืชพันธุ์และสัตว์ป่า รวมทั้งการห้ามการเลี้ยง จับ จัดแสดง และซื้อขายพืชพันธุ์และสัตว์ป่า 
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 3.3 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติป่าเขา  

  3.3.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

   3.3.1.1 การจัดองค์กรและการบริหารการท่องเที่ยว  

ส าหรับพื้นที่การทํองเที่ยวจังหวัดเลยได๎มีการด าเนินการจัดองค๑กรที่บริหารจัดการการทํองเที่ยวอยําง
เห็นได๎ชัด โดยมีองค๑กรที่บริหารจัดการการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ยํอยของพ้ืนที่พิเศษจังหวัดเลย เชํน ต าบลปลาบํา
ในอ าเภอภูเรือ ต าบลกกสะทอนในอ าเภอดํานซ๎าย และภูปุาเปาะ ในต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน เป็นต๎น 
โดยมีการจัดตั้งเป็นชมรมเพ่ือการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ดังกลําว ซึ่งมีโครงสร๎างของชมรมการทํองเที่ยวในแตํละ
พ้ืนที่ดังนี ้

แหล่งท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน ได๎จัดตั้งเป็นเป็นชมรมการทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ภูปุาเปาะ (องค๑กรสวัสดิการชุมชน) ซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยชมรมฯเป็นเครือขํายน ารํอง
ของพ้ืนที่อ าเภอหนองหินในการรํวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนรํวมกับ อพท.เลย ซึ่ง
แบํงกลุํมการทํองเที่ยวเป็น 4 กลุํม (รูปที่ 3.3.1) 

 
ที่มา: จากการส ารวจและเยีย่มเยอืนพื้นที่แหลํงทํองเที่ยวภูปุาเปาะ 

รูปที่ 3.3.1 โครงสร๎างของชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ 

กลุํมทํองเที่ยว 

กลุํมร๎านค๎า กลุํมมัคคุเทศน๑ กลุํมรถอีแต๏ก กลุํมแมํบ๎าน 
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 กลุํมร๎านค๎า มีกิจกรรมกลุํมคือ ขายของที่ศูนย๑ ซึ่งมีทั้งร๎านอาหาร ร๎านขายของฝากท่ีระลึก ร๎าน

ขายเครื่องดื่ม ร๎านกาแฟ และร๎านขายของฝาก 

 กลุํมมัคคุเทศก๑ ท าหน๎าที่ในการแนะน าข๎อมูลเบื้องต๎นของพ้ืนที่ทํองเที่ยวภูปุาเปาะให๎กับ

นักทํองเที่ยวโดยจะท างานรํวมอยูํกับกลุํมรถอีแต๏ก 

 กลุํมรถอีแต๏ก มีหน๎าที่ในการบริการน านักทํองเที่ยวชมวิวบนยอดภูปุาเปาะโดยใช๎รถอีแต๏กซึ่งเป็น

รถแทรคเตอร๑ขนาดเล็กส าหรับการท าการเกษตรมาดัดแปลงให๎มีที่นั่งส าหรับนักทํองเที่ยวเพ่ือ

น าพานักทํองเที่ยวขึ้นไปชมทิวทัศน๑ของภูปุาเปาะที่คนในชุมชนและชมรมฯขนานนามให๎เป็นที่

ดึงดูดนักทํองเที่ยววํา “ฟูจิเมืองเลย” ในชํวงที่วํางจากการท าการเกษตร 

 กลุํมแมํบ๎าน ท าหน๎าที่บริการท าอาหารรับคณะทัวร๑ คณะอบรมศึกษาดูงาน รวมทั้งมีการจัดโฮมส

เตย๑ให๎กับนักทํองเที่ยว 

ส าหรับโครงสร๎างการบริหารงานการทํองเที่ยวของชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะจัดอยูํใน
รูปแบบคณะกรรมการดังรูปที่ 3.3.2 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจและเยีย่มเยอืนพื้นที่แหลํงทํองเที่ยวภูปุาเปาะ 

รูปที่ 3.3.2 โครงสร๎างการบริหารงานการทํองเที่ยวของชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ 

 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่า กํอตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการในปี พ.ศ. 2556 โดย
มีค าสั่งจากเทศบาลรองรับ ซึ่งมีการท างานรํวมกับภาคีตํางๆ เชํน เทศบาล และ หนํวยงานเอกชนตํางๆ 
อุทยานฯ เกษตรอ าเภอ เพ่ือรํวมก าหนดการใช๎พ้ืนที่และแบํงโซนการใช๎พ้ืนที่ทั้งพ้ืนที่ทางการเกษตร พ้ืนที่
อนุรักษ๑ปุา อนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ และพ้ืนที่เพ่ือการทํองเที่ยว และมีแผนยุทธศาสตร๑ 3 ปี ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ซึ่ง
การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบําถูกบรรจุอยูํในแผนการพัฒนาการทํองเที่ยวของ อบต . ปลาบํา 
มีโครงสร๎างการท างานชัดเจน และมีการจัดท าทะเบียนประวัติสมาชิกโดยมีกลุํมผู๎น าประมาณ 12 คน มีจ านวน
สมาชิกเพ่ิมข้ึนมาจากทุกหมูํบ๎าน (ปี พ.ศ. 2557 มีสมาชิก 100 กวําคน) และมีการปรับปรุงค าสั่งชมรมฯ ใหมํ

ประธานชมรมฯ 

ประธานกลุํม
ร๎านค๎า 

กรรมการกลุํม
ร๎านค๎า 

ประธานกลุํม
มัคคุเทศน๑ 

กรรมการกลุํม
มัคคุเทศน๑ 

ประธานกลุํมรถ
อีแต๏ก 

กรรมการกลุํมรถ
อีแต๏ก 

ประธานกลุํม
แมํบ๎าน 

กรรมการกลุํม
แมํบ๎าน 
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จาก อบต.ปลาบํา ทั้งนี้มีการสร๎างที่ท าการชมรมฯ เพ่ือใช๎เป็นศูนย๑กลางในการบริหารจัดการตํางๆ เชํน เป็น
สถานที่ประชุมชมรมฯ ต๎อนรับนักทํองเที่ยว ศูนย๑ข๎อมูลตํางๆ มีกลุํมตํางๆในชมรมฯ เชํน กลุํมรถอีแต๏กน าเที่ยว 
กลุํมแมํบ๎าน กลุํมของฝากของที่ระลึก กลุํมเกษตรปลอดสาร เป็นต๎น นอกจากนี้ การพัฒนาการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนต าบลปลาบําถูกบรรจุอยูํในแผนการพัฒนาการทํองเที่ยวของ อบต. ปลาบํา โดยมีบัญชีชมรมฯ เหรัญญิก 
ผู๎ดูแลการเงิน ควบคุมการเบิก-จําย ที่ชัดเจน และมีการเปิดเผย รายงานด๎านการเงินของชมรมฯ ชัดเจนในการ
ประชุมประจ าเดือนให๎สมาชิกชมรมฯ ได๎รับทราบ ทั้งนี้ได๎การก าหนดการจัดกิจกรรมตํางๆ จะมีสมาชิกเข๎ารํวม
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 และมีการจัดประชุมเพ่ือสร๎างการรับรู๎ในการด าเนินการตํางๆ จากมติที่ประชุมเป็น
ประจ า รวมถึงแจ๎งขําวสารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงมีการแจ๎งขําวสารชมรมฯ ผํานทาง
เสียงตามสายสถานีชุมชนของหมูํบ๎านเป็นประจ า และมีการประชุมชมรมฯ เพ่ือเตรียมความพร๎อมรับ
นักทํองเที่ยวทุกครั้ง (กรณีคณะใหญํ) ซึ่งการทํองเที่ยวนี้ก็ชํวยให๎คนในชุมชนสํวนใหญํรับรู๎ เข๎าใจและมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จากกิจกรรมตํางๆ เชํน กิจกรรมอนุรักษ๑ปุา ปลูกปุา
ทดแทนในพ้ืนที่ที่ถูกท าลาย การยืดที่ท ากิน (ชมรมฯ รํวมกับอุทยานฯ) ที่บุกรุกผิดกฎหมายและปลูกปุา
ทดแทนเป็นต๎น 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน ตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการ โดยมีค าสั่งจาก
เทศบาลรองรับ ในปัจจุบันต าบลกกสะทอนเริ่มมีชื่อเสียงด๎านการทํองเที่ยวจากทุํงซากุระเมืองไทยภูลมโล ซึ่ง
ชาวบ๎านมีการรวมกลุํมในกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว เชํน กลุํมน าเที่ยวภูลมโล กลุํมโฮมสเตย๑ เป็นต๎น 
ซึ่งโครงสร๎างการท างานนั้นมีสมาชิกเป็นคนในชุมชนทั้งหมด โดยมี อบต.กกสะทอน เป็นผู๎น าด๎านการทํองเที่ยว
และสนับสนุนด๎านการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร๑ 3 ปี ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ โดยด าเนินงาน
ด๎านการพัฒนารํวมกับหลายภาคี เชํน ม.ราชภัฎเลย เข๎ามาชํวยสํงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากขิง กศน. เข๎า
มาชํวยสํงเสริมการพัฒนาการให๎ความรู๎และโอกาสทางการศึกษากับชุมชน ปตท . และ ซีพี เข๎ามาชํวยสํงเสริม
รณรงค๑การปลูกปุา ศูนย๑วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ) เข๎ามาชํวยพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร เชํน ขิง 
ข๎าวเหนียวด า ธกส. เข๎ามาชํวยสนับสนุนเงินทุนทางการเกษตร อบต.กกสะทอน สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตํางๆในชุมชน การรณรงค๑อนุรักษ๑ การสํงเสริมให๎ชุมชนจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นตํางๆ อพท . สํงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชนของชมรม กองทัพภาคที่ 2 และ 3 สนับสนุนการใช๎พ้ืนที่และ
ข๎อมูล (VCD) ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ๎านหมากแข๎ง ททท. และ สภาอุตสาหกรรมฯ สนับสนุนการ PR การ
ทํองเที่ยว (ในเชิงการเก็บข๎อมูล) และรวมไปองค๑การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
(องค๑การมหาชน) หรือ อพท. ได๎เข๎ามามีบทบาทภารกิจด๎านการทํองเที่ยวในด๎านการประสาน สํงเสริม และ
สนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาและบริหารจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนผํานกระบวนการการมีสํวนรํวมในทุก
ภาคสํวน โดยเฉพาะชุมชนผู๎เป็นเจ๎าของทรัพยากรทํองเที่ยวในท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีบทบาทในการรํวมคิด รํวม
วางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบ และรํวมรับผลประโยชน๑จากการทํองเที่ยว โดยมีการจัดตั้งข๎อระเบียบของ
ชมรมฯ คือ การจัดท าทะเบียนประวัติสมาชิก และมีข๎อตกลงเรื่องการประชุมชมรมฯ เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันที่ 
5 ของเดือน) แตํในบางครั้งก็เป็นการประชุมตามวันและเวลาตามความเหมาะสมมากกวํา (ตามวาระ เชํน ฤดู
ทํองเที่ยวกกสะทอน ชํวงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ๑) รวมถึงเปิดโอกาสรับสมัครสมาชิกปีละ 2 ครั้ง โดยมีข๎อ
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ก าหนดการสมัคร 100 บาท/หุ๎น ซึ่งซื้อได๎ไมํเกิน 10 หุ๎น/คน ซึ่งชมรมฯได๎เข๎ารํวมการพัฒนาศักยภาพด๎าน
ตํางๆให๎ชุมชน เชํน การท ากิจกรรมพัฒนาการทํองเที่ยวในชุมชน การประเมินติดตามผลการพัฒนามาอยําง
ตํอเนื่อง 

ในพ้ืนที่พิเศษจังหวัดเลยนี้ มีแผนแมํบทที่มุํงเน๎นความยั่งยืนของการทํองเที่ยวพ้ืนที่พิเศษเลยเพ่ือการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในระยะยาว โดยได๎ท าการศึกษาวิเคราะห๑ถึงศักยภาพและความเป็นไปได๎ในลักษณะองค๑
รวม (Holistic approach) และท าการพัฒนาการทํองเที่ยวด๎วยการเน๎นการเพ่ิมศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวที่
มีความสมดุลทั้งทั้งในด๎านกายภาพ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการเงิน ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก ด๎านการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านสังคมวัฒนธรรม และด๎านสังคมสร๎างสรรค๑ นอกจากนี้ยังได๎ท า
การประชาสัมพันธ๑และการสร๎างการมีสํวนรํวมในการจัดการทํองเที่ยวของประชากรใน ซึ่งเป็นแผนแมํบทที่มี
การแจกแจงรายละเอียดโครงการ เพ่ือความชัดเจนพร๎อมที่จะน าไปปฏิบัติจริงได๎ แผนแมํบทฯ ฉบับนี้สร๎างจาก
กระบวนการมีสํวนรํวมของภาคสํวนและภาคีตํางๆ โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นข๎อเสนอแนะ อุปสรรค 
ปัญหา และความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีพิเศษฯ โครงการจัดตั้งเครือขํายและด าเนินกิจกรรม และมีการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐผํานองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นอกจากนี้ อพท. ยังได๎จัดให๎มีงบประมาณ
สนับสนุนองค๑กรทีเ่ป็นภาค ีซ่ึง อพท.เลย ท าหน๎าที่เชื่อมโยงภาคีทั้งองค๑กรภาครัฐ เอกชน และการองค๑กรสํวน
ท๎องถิ่น ทั้งนี้ได๎มียุทธศาสตร๑ที่ใช๎ในการด าเนินงานที่ส าคัญคือ คือ นโยบายทํองเที่ยวคุณภาพแบบ co - 
creation คือ “รํวมคิด รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบ และรํวมรับผลประโยชน๑” เพ่ือเสนอแนวทาง
ความรํวมมือบนพ้ืนฐานการมีสํวนรํวมระหวําง อพท. กับ ประชาคม และภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่พิเศษ นอกจากนี้ยังด าเนินการพัฒนาการทํองเที่ยวตามแนวนโยบายการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (low carbon tourism) นโยบายการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ (creative tourism) และนโยบาย
การด าเนินงานกับภาคีเครือขํายการพัฒนาทั้งในประเทศและตํางประเทศ  

ส าหรับการจัดท าแผนแมํบทและแผนปฏิบัติการพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในพ้ืนที่พิเศษ
เลยได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑การขับเคลื่อนการแก๎ปัญหาและการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนมีเนื้อหาดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรณี และสิ่งแวดล๎อมสูํการเป็น

แหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติที่ได๎คุณภาพมาตรฐานอยํางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ และ

การจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน

ท๎องถิ่น โดยไมํเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน การจัดหาและพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยว

เชิงนิเวศ การสร๎างสรรค๑และการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ๑และบริการให๎ได๎
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มาตรฐานของสินค๎าและบริการเพ่ือเพ่ิมรายได๎และเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตบน

ฐานความรู๎ในการบริหารจัดการทํองเที่ยวชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟ้ืนฟู อนุรักษ๑และเผยแพรํวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่นและการจัด

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู๎และสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสนับสนุนและสํงเสริมการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยว การฝึกอบรม และ

พัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยวให๎มีความเข๎าใจในเรื่องการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยําง

ถูกต๎องและเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตํอแหลํงทํองเที่ยวขณะเดียวกันก็ไมํ

กระทบตํอการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑แผนแมํบทและแผนปฏิบัติการพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ

การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนเลยในรูปแบบสื่อตํางๆ ในการสร๎างความเข๎าใจแกํทุกภาคสํวนที่

เกี่ยวข๎อง การประชาสัมพันธ๑กับนักทํองเที่ยวคุณภาพให๎มาทํองเที่ยวเมืองเลย การจัดท าระบบ

ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการทํองเที่ยว และจัดท าระบบเตือนภัยเพ่ือแจ๎งภัยตํางๆ แกํนักทํองเที่ยว

รวมถึงการศึกษาและติดตามประเมินผลการพัฒนาการทํองเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย 

ในระดับชุมชนการทํองเที่ยวในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยวภูปุาเปาะ ได๎มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑และ
แผนปฏิบัติการทํองเที่ยวโดยชุมชนของชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ ใน พ.ศ.2558 ซึ่งมี
วัตถุประสงค๑ของกิจกรรม คือ เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎และการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการและสมาชิกกลุํม
เครือขําย ชมรมฯ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการการทํองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการจัดท าแผนนี้
มีการก าหนดแนวคิดและวิธีการฝึกอบรมให๎เป็นเวทีการฝึกอบรบ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 3 วัน โดยมี
ผู๎เข๎ารํวมคือ คณะกรรมการชมรมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ ตัวแทนชุมชนบ๎านผาหวาย คณะที่ปรึกษา 
และเจ๎าหน๎าที่ อพท.เลย ซึ่งเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมในการวิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจัยภายในและภายนอก
รวมทั้งรํวมกันก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร๑ และแผนงาน ส าหรับแนวทางการด าเนินงานเริ่มจากการเตรียม
พ้ืนที่ ประสานงาน จัดเก็บข๎อมูลในพ้ืนที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ -แนวทาง และ
แผนปฏิบัติการของชมรมฯ ติดตามให๎ค าปรึกษาหรือแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงแผนและการแปลงแผนสูํ
การด าเนินงานการทํองเที่ยวโดยชุมชนฯ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ของชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ เริ่มจากการประชุมรํวมกัน
ระหวํางคณะกรรการชมรมฯ ตัวแทนจากชุมชนผาหวาย คณะที่ปรึกษา และเจ๎าหน๎าที่ของ อพท.5 รวมจ านวน 
43 คน ท าการประเมินปัจจัยภายในและภายนอก ประเด็นจุดแข็ง จุดอํอน และโอกาส อุปสรรคในการ
พัฒนาการทํองเที่ยวของชมรมฯ ซึ่งวิเคราะห๑ข๎อมูล SWOT และ จัดท าวิสัยทัศน๑และยุทศาสตร๑ กลยุทธ๑ 
กิจกรรม ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ “กระบวนทัศน๑การพัฒนาการทํองเที่ยว” รวมทั้งมีการระดม
ความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นรํวมกันเพื่อประเมินปัจจัยภายในและภายนอกในประเด็นจุดแข็ง จุดอํอน และ
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โอกาส อุปสรรคในการพัฒนาการทํองเที่ยวของชมรมฯ และจัดท ายุทธศาสตร๑ตามผลการวิเคราะห๑ SWOT ได๎
ยุทธศาสตร๑เป็นไปได๎จ านวน 10 ยุทธศาสตร๑คือ  

ก)  ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
1. ยุทธศาสตร๑พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่สอดคล๎องกับศักยภาพชุมชน  

2. ยุทธศาสตร๑สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับแหลํงทํองเที่ยวในใกล๎เคียง เชํน ผาสวรรค๑ ผาหิน

งาน (คุณหมิง) 

3. ยุทธศาสตร๑พัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าของฝากของที่ระลึก 

ข) ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร๑กระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม  
2. ยุทธศาสตร๑สร๎างเครือขํายประชาสัมพันธ๑ทั้งเครือขํายสื่อกระแสหลักและ Social online  
3. ยุทธศาสตร๑อบรมพัฒนาความรู๎ความปลอดภัยฉุกฉิน และขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ๑

กู๎ภัยฉุกเฉินเพ่ือบริการนักทํองเที่ยว จัดตั้งเครือขํายความปลอดภัยนักทํองเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร๑พัฒนาศักยภาพ บุคลากรของชมรมและชาวบ๎าน 
5. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นบานแหลํงทํองเที่ยวเดิมและแหลํงทํองเที่ยว

ใหม ํ
ค) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 

1. ยุทธศาสตร๑สํงเสริมชาวบ๎านผาหวายให๎เข๎ามามีสํวนรํวมและรับผลประโยชน๑จากการ
ทํองเที่ยว 

ง) ยุทธศาสตร์เชิงหลีกเลี่ยง  
1. ยุทธศาสตร๑สร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานรัฐ ท๎องถิ่น เอกชน ที่เก่ียวข๎อง  

จากนั้น ที่ประชุมได๎รํวมกันก าหนดวิสัยทัศน๑ของชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ ซึ่งวิสัยทัศน๑
ที่ก าหนดได๎คือ “ภายในปี พ.ศ.2563 ชมรมฯและชุมชนผาหวายมีความร่วมมือในการท่างานที่เข้มแข็งในการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความหลากหลาย 
มีคุณภาพ เที่ยวได้ตลอดปีและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว อาหาร สินค้า ของฝาก มีความเป็น
เอกลักษณ์สอดคล้องกับวิถีชุมชน สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพ้ืนที่สู้ความยั่งยืนของชุมชนตลอดไป” และได๎ปรับยุทธศาสตร๑ที่
ก าหนดได๎เบื้องต๎นทั้ง 10 ยุทธศาสตร๑ให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ จนสุดท๎ายได๎ยุทธศาสตร๑หลักการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนของชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะจ านวน 5 ประการคือ 

1. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งขององค๑กรชมรมฯและชุมชนในการบริหารจัดการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน 
2. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชนให๎มีความหลากหลายเหมาะสมตํอการทํองเที่ยวและเรียนรู๎ทั้ง

แหลํงทํองเที่ยวเดิมและแหลํงทํองเที่ยวใหมํให๎มีความพร๎อมตํอการให๎บริการที่สร๎างทางเลือกใน
การเพ่ิมเวลาของนักทํองเที่ยวและสามารถเที่ยวได๎ตลอดปี 
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3. ยกระดับการให๎บริการที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานสอดคล๎องตํอการมีสํวนรํวมและการกระจาย
ผลประโยชน๑สูํคนในชุมชน 

4. พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน ร๎านอาหาร สินค๎า ผลิตภัณฑ๑ของฝากในชุมชนผาหวายให๎มี
ความเป็นเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและการผลิตของคนในชุมชนให๎เป็นที่
ยอมรับจากนักทํองเที่ยว 

5. ประสานความรํวมมือองค๑กร หนํวยงาน ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท๎องถิ่น ภาคประชาชน ใน
ด๎านการพัฒนาและจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนบ้านผาหวาย มีแหลํงทํองเที่ยวภูปุาเปาะที่งดงามเปรียบเป็น “คุนหมิงเมืองไทย” และชุมชนมี
การบริหารจัดการการทํองเที่ยวที่ดี จนสามารถ “พลิกวิถีชีวิตการเกษตรเป็นการท่องเที่ยว” โดยมีการจัดตั้ง 
“ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ” ประกอบด๎วยคณะกรรมการชมรม มีกระบวนการท าประชาคมใน
การตัดสินใจตํางๆ มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการทํองเที่ยว และในที่สุดให๎ชุมชน เขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
เอง 

แผนพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านผาหวาย 
ปีที่ 1 : ต๎องการนักทํองเที่ยว 18,000 คน และการมีรายรับจากนักทํองเที่ยว 130 บาทตํอหัว ซึ่ง

ผลสรุปในปีแรกภูปุาเปาะต๎อนรับนักทํองเที่ยว 60,000 คน มีรายรับจากนักทํองเที่ยว 330 บาทตํอหัว 
นักทํองเที่ยวที่กลับมาเป็นหน๎าเดิมเกินกวํากึ่งหนึ่ง...วันนี้มีเงินพัฒนาหมูํบ๎าน 4 ล๎านบาท สามารถต๎อนรับ
พระองค๑โสมเอง โดยไมํพ่ึงเงินจากหลวง ชาวบ๎านตระหนักวําการทํองเที่ยวเป็นอีกหนึ่งอาชีพส าคัญ จึงชํวยกัน
ปกปูองทรัพยากรทํองเที่ยว เชํน การท าแนวปูองกันไฟปุา 

ปีท่ี 2 ต๎องการนักทํองเที่ยว 30,000 คน และมีรายรับจากนักทํองเที่ยว 500 บาทตํอหัว  

ทั้งนี้ชมรมการทํองเที่ยวฯ มีการน านโยบาย Co – Creation มาเป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงาน
ให๎บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎   

ส าหรับระบบการตรวจสอบการด าเนินงานนั้น อพท. เลย ได๎ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนที่ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ที่ อพท.เลย โดยก าหนดให๎ทุกกิจกรรมหรือโครงการที่
ด าเนินงานต๎องรายงานผลการด าเนินงานให๎ อพท.เลยรับทราบ อยํางไรก็ตาม การรายงายผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมหรือโครงการของบางชุมชนอาจยังไมํมีเนื้อหาสาระที่ครบถ๎วนดีพอ 

ในการก าหนดทรัพยากรทํองเที่ยว อพท. เลย ได๎ก าหนดแหลํงหรือทรัพยากรทํองเที่ยวรํวมกับชุมชน 
โดยความยินยอมของชุมชนหรือเจ๎าของทรัพยากรทํองเที่ยว ในกรณีที่ทรัพยากรทํองเที่ยวอยูํในเขตปุาสงวน
หรืออุทยานแหํงชาติก็ได๎มีการขออนุญาตใช๎พื้นที่อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 

   3.3.1.2 ทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 

เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดเลยนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาล๎อมรอบตัวเมืองซึ่งเป็นภูเขาสูงต่ าและตั้งอยูํบน
เทือกเขาเพชรบูรณ๑ติดกับแมํน้ าโขง จึงสังเกตได๎วําทรัพยากรทํองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษจังหวัดเลยเป็นทั้งปุาไม๎ 
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ภูเขา ถ้ า น้ าตก เป็นต๎น ซึ่งแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดเลยก็มีหลายหลากแหํงเริ่มต๎นด๎วยอ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และเคยเป็นศูนย๑กลางการปกครองของอาณาจักรศรีสัตตนานุหุต แตํเดิม
เมืองเชียงคานตั้งอยูํที่เมืองสานะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังจากที่เกิด
วิกฤติการณ๑หลายครั้ง ท าให๎ผู๎คนอพยพมาอยูํที่บ๎านทําจันทร๑หรืออ าเภอเชียงคาน ในปัจจุบันมีอาชีพหลักคือ 
ท านา ท าสวน และอาชีพเสริมปลูกพืชฤดูแล๎ง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนคือ มะพร้าวแก้ว ส าหรับ
สถานที่ทํองเที่ยวที่นําสนใจ ได๎แกํ แกํงคุดคู๎ จุดชมวิวภูทอก ศาลเจ๎าพํอปิ่นค า วัดทําแขก และอบต.เชียงคาน 
ซึ่งในสํวนงานของ อพท. ในพ้ืนที่พิเศษเลย ก็ได๎เข๎าไปรํวมพัฒนาการทํองเที่ยวกับทางเทศบาลต าบลเชียงคาน 
ทั้งนี้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมี
วัฒนธรรมล๎านช๎างที่ยังด ารงคงอยูํอยํางโดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑สืบเนื่องมาอยํางยาวนานกวํา 400 ปี เชํน 
ส าเนียงภาษาพูด ภูมิสถาปัตย๑ สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม จึงมีโครงการ“สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล๎านช๎าง” 
อารยธรรมล๎านช๎างในอดีตซึ่งยังเป็นวิถีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ เชํน การตักบาตรพระตอนเช๎าของหลวงพระบาง
และอ าเภอเชียงคาน ประเพณีบุญหลวงและการละเลํนผีตาโขน หรือปูุเยอ ยําเยอ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมี
แผนการพัฒนาการทํองเที่ยว “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล๎านช๎าง” โดยการด าเนินงานที่เน๎นการสร๎างสรรค๑กิจกรรม
การทํองเที่ยวรูปแบบใหมํให๎สอดคล๎องกับความสนใจและตรงกับความต๎องการของนักทํองเที่ยวและ
กลุํมเปูาหมาย  

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.3 ทิวทัศน๑บริเวณยอดภูปุาเปาะ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.4 เส๎นทางเดินบริเวณริมฝั่งโขง อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

การจัดโปรแกรมการทํองเที่ยวภายในพ้ืนที่การด าเนินงานของ อพท.เลย ที่ชัดเจนคือ โปรแกรมการ
ทํองเที่ยวของอ าเภอดํานซ๎าย แบํงออกเป็นสี่เส๎นทางเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวชมได๎ คือ เส๎นทาง
ที่ 1 เส๎นทางจิตวิญญาณดํานซ๎าย ระยะทาง 9 กิโลเมตร เส๎นทางที่ 2 เส๎นทางปั่นจักรยานชมทิวทัศน๑อ าเภอ
ดํานซ๎าย ระยะทาง 14 กิโลเมตร เส๎นทางที่ 3 เส๎นทางปั่นจักรยานชมทิวทัศน๑อ าเภอดํานซ๎าย ระยะทาง 20 
กิโลเมตร และเส๎นทางท่ี 4 เส๎นทางปั่นจักรยานชมทิวทัศน๑อ าเภอดํานซ๎าย ระยะทาง 21 กิโลเมตร  

การระบุทรัพยากรทํองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเลย ทางอพท. ได๎มีการระบุทรัพยากรทํองเที่ยวภายใต๎ชุด
ความรู๎เที่ยวชุมชนค๎นของดี ได๎แกํ ต าบลปลาบํา และต าบลกกสะทอน (รูปที่ 3.3.5) โดยในแตํละแหลํง
ทํองเที่ยว มีรายละเอียดทรัพยากรทํองเที่ยวดังตํอไปนี้ 



 

    
 

169 บทที ่3 การจดัการทอ่งเทีย่วตามเกณฑ ์GSTC ในพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่งยนื 

  
ที่มา: องค๑การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 

รูปที่ 3.3.5 ชุดความรู๎เที่ยวชุมชนค๎นของดี ส าหรับแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศในต าบลกกสะทอนและต าบลปลา
บํา 

 

สํวนในต าบลกกสะทอนมีทรัพยากรทํองเที่ยวที่หลากหลายทั้งปุาไม๎ ภูเขา ถ้ า และน้ าตก เชํน บ๎าน
หมากแข๎ง ถ้ าเสา ถ้ าโค๎ง ภูลมโล และศูนย๑วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ) ซึ่งต าบลกกสะทอนมีลักษณะ
ทางธรรมชาติที่เอ้ือตํอการจัดเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส๎นทางศึกษาปุาสมุนไพร และเส๎นทางดูรอยเท๎า
ไดโนเสาร๑ นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีการรวมกลุํมกันท ากิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ กลุํมแมํบ๎าน เกษตรกร กลุํมออม
ทรัพย๑ กลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่นําสนใจ ได๎แกํ งานปีใหมํม๎ง งานข๎าวไรํ 
งานสูํขวัญข๎าว และงานบุญข๎าวเปลือก สํวนอาหารประจ าท๎องถิ่น คือ น้ าผักสะทอน (ชาวบ๎านมักใช๎แทนปลา
ร๎าในส๎มต า) ปูหิน และหมกอีปุุม เป็นต๎น  

 
ที่มา: ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวต าบลกกสะทอน 

รูปที่ 3.3.6 ต๎นพญาเสือโครํง บริเวณภูลมโล ต าบลกกสะทอน อ าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.7 แหลํงทํองเที่ยวภายในศูนย๑วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ) 

 
ส าหรับในพ้ืนที่ต าบลปลาบํา มีแหลํงทรัพยากรทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได๎แกํ น้ าตกปลาบําและน้ าตก

สองคอน และทํองเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่มีความสวยงามอยูํใกล๎กับชุมชน ได๎แกํ ศูนย๑วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่
สูง) ซึ่งเป็นแหลํงถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สร๎างงานให๎กับประชาชนในพ้ืนที่และรองรับการเข๎ามา
ศึกษาดูงานด๎านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรให๎แกํผู๎ที่สนใจทั่วไปได๎ วัฒนธรรมที่โดดเดํนอีก
อยํางหนึ่งของต าบลปลาบํา คือ วัฒนธรรมการกินอาหารพ้ืนบ๎านที่หาได๎จากธรรมชาติ อาทิ เมี่ยงสมุนไพร ยา
ผักกูด ผัดผงกระหรี่ปูหิน ก๎อยกุ๎ง เป็นต๎น นอกจากนี้ชาวบ๎านในชุมชนมีความเข๎มแข็ง มีการรวมกลุํมกันเพ่ือท า
กิจกรรม เชํน กลุํมผลิตไม๎กวาด มีการผลิตของใช๎เองในชุมชนลดการพ่ึงพาสินค๎าจากภายนอกและมีกลุํมปลูก
ผักที่สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต๎น โดยในต าบลปลาบําได๎มีกิจกรรมเน๎นการจัดท า
รายการแหลํงทํองเที่ยว(สะสม)และความนําสนใจของแหลํงทํองเที่ยว และจัดกลุํมสถานที่ทํองเที่ยวและ
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ทรัพย๑สินทางการทํองเที่ยวที่นําสนใจทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให๎เป็นปัจจุบัน โดยกิจกรรมการทํองเที่ยว
ของชุมชนมีความสอดคล๎องและกลมกลืนกับฐานทรัพยากรของชุมชน เชํน การเที่ยวชมธรรมชาติภูบักใด๐ การ
เยี่ยมชมพืชพันธุ๑ไม๎และไม๎ดอกในพื้นที่ของศูนย๑วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ) การจัดกิจกรรมปลูกปุา การ
เดินปุา การปลูกผักและเก็บผักปลอดสารพิษ เป็นต๎น ในการจัดท ารายการสิ่งที่นําสนใจเที่ยวในกกสะทอน และ
ปลาบํา  

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที ่3.3.8 แผนที่แสดงเส๎นทางแหลํงทํองเที่ยวของต าบลปลาบํา 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.9 แผนผังแสดงเส๎นทางแหลํงทํองเที่ยวอ าเภอเชียงคาน 
 

บ้านต้นหล้า อ าเภอเชียงคาน โดยกลุ่มวัฒนธรรมวิถีเชียงคานบ้านต้นหล้า และเครือขํายจัดการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ มีการจัดเส๎นทางการทํองเที่ยวออกเป็น 3 เส๎นทาง และโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอ าเภอเชียงคาน ได๎แกํ การไหว๎พระวัดเชียงคานหรือวัดทําแขก การศึกษา/ชมการท ามะพร๎าวแก๎ว 
การชมวิวทิวทัศน๑เมืองเชียงคานบนภูทอก เดินทางไปพระพุทธบาทภูควายเงิน การท าผาสาดลอยเคราะห๑บ๎าน
ต๎นหล๎า การลํองเรือลอยเคราะห๑ชมสองฝั่งโขง เดินถนนวัฒนธรรมชมบ๎านไม๎เกํา การตักบาตรข๎าวเหนียว และ
การเที่ยวชมบ๎านพิพิธภัณฑ๑ไทด าหมูํบ๎านไทด า เป็นต๎น 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.10 โปรแกรมการทํองเที่ยวของกลุํมวัฒนธรรมวิถีเชียงคาน บ๎านต๎นหล๎า 
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   3.3.1.3 การดูแลนักท่องเที่ยว 

กลําวถึงในด๎านการดูแลนักทํองเที่ยว มีการด าเนินการเรื่องของระบบการจัดการนักทํองเที่ยวใน
บริเวณพิพิธภัณฑ๑ในพ้ืนที่พิเศษจังหวัดเลย โดยการสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎พิการโดยต๎องค านึงถึง
ความกลมกลืนกับสถานที่ทํองเที่ยวแหํงนั้น เน๎นในเรื่องการปรับปรุงพิพิธภัณฑ๑ในพ้ืนที่พิเศษให๎เหมาะสม มี
ความทันสมัย และสอดคล๎องกับท๎องถิ่น สํวนของการประเมินและสร๎างความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยวได๎
ด าเนินโครงการเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการให๎บริการของส านักงานพ้ืนที่พิเศษเลยซึ่งเป็นโครงการที่ท า
เรื่องการส ารวจความพอใจของนักทํองเที่ยวโดยตรง และมีการรายงานผลตํอสาธารณะซึ่งไมํปรากฏความ
ชัดเจนในการเผยแพรํตํอสาธารณชน ทั้งนี้ยังมีโครงการที่ด าเนินการในด๎านการประเมินความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ยวตํอความพึงพอใจของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑แล๎วน าข๎อมูลย๎อนกลับไปทบทวนวํามีจุดแข็ง
และข๎อจ ากัดอยํางไรและรายงานผลตํอสาธารณชน  

ต าบลกกสะทอนก็ด าเนินการในเรื่องของมีการเก็บข๎อมูลความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวและรายงาน
ผลตํอสาธารณชนด๎วยการสอบถามความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากนักทํองเที่ยว ซึ่งชมรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอนที่มีสมุดเยี่ยมส าหรับนักทํองเที่ยวให๎นักทํองเที่ยวได๎แสดงความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ ซึ่งกรรมการชมรมฯ ได๎อํานและน ามาปรับปรุงการบริการตํางๆ ซึ่งชมรมฯ ได๎รับความพึงพอใจ
จากนักทํองเที่ยวในการบริการคํอนข๎างมาก และไมํเคยมีการร๎องเรียนการบริการทางการทํองเที่ยวของชมรมฯ 
จากนักทํองเที่ยว แตํมีนักทํองเที่ยวบางสํวนจากฝั่งบ๎านรํองกล๎ากลําวติเตียนการจัดการการทํองเที่ยวบนภู
ลมโล (พ้ืนที่ผลประโยชน๑ทับซ๎อน) ซึ่งชมรมฯ ก็แก๎ปัญหาโดยการอธิบายให๎นักทํองเที่ยวทราบเป็นรายๆไป
เชํนเดียวกันกับในชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบําได๎มีการประเมินและสร๎างความพึงพอใจ
ให๎แกํนักทํองเที่ยว โดยจัดให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การรับนักทํองเที่ยวระหวํางกลุํมรถน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก๑ด๎วยกันเป็นประจ า และน าผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ดังกลําวมาปรับปรุงการให๎บริการแกํ
นักทํองเที่ยว และในการประชุมประจ าเดือน และมีสมุดเยี่ยมให๎นักทํองเที่ยวได๎สะท๎อนความคิดเห็นและความ
พึงพอใจเห็นได๎ชัดเจน  

ชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ มีศูนย๑รับนักทํองเที่ยว และมีการจัดการให๎นักทํองเที่ยว
รวมตัวอยูํที่ศูนย๑การทํองเที่ยว แล๎วจึงน านักทํองเที่ยวไปเที่ยวชมภูปุาเปาะด๎วยรถอีแต๏ก มีมัคคุเทศก๑คอย
แนะน าสถานที่และข๎อปฏิบัติ นอกจากนี้ชมรมฯ จะไมํอนุญาตให๎นักทํองเที่ยวขึ้นไปบนภูปุาเปาะตามล าพัง
โดยเฉพาะบริเวณจุดชมทิวทัศน๑ 360 องศา ซึ่งเป็นจุดที่ 4 ของเส๎นทางการน าพานักทํองเที่ยวเที่ยวชม 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.11 ชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ 
 

   3.3.1.4 การจัดการประชาสัมพันธ์  

การประชาสัมพันธ๑ในพ้ืนที่พิเศษจังหวัดเลยนั้น ได๎มีการก าหนดให๎ข๎อความที่ใช๎ในการประชาสัมพันธ๑
สินค๎าและบริการในแหลํงทํองเที่ยวต๎องมีความถูกต๎อง ซึ่ง มีโครงการที่ได๎ด าเนินการให๎เป็นโครงการเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ๑พ้ืนที่พิเศษเลยให๎นักทํองเที่ยวและผู๎สนใจได๎รับข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎อง โดยมีการสํงเสริมการ
ประชาสัมพันธ๑ เชํน ปูายโฆษณา สปอตวิทยุ เกี่ยวกับการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยวเข๎ามาในชุมชนมากขึ้น การจัดกิจกรรมการจัดท าแผํนพับเพ่ือเป็นสื่อประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเที่ยวในจังหวัดเลย ยังมีการจัดการประชาสัมพันธ๑ ณ ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน การจัดท าโปสเตอร๑
ประชาสัมพันธ๑งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห๑เมืองเชียงคาน อีกทั้ง ได๎จัดกิจกรรมให๎
ผู๎ประกอบการ บุคลากรในชุมชนทดลองอํานเนื้อหาที่จะจัดท าคูํมือสองภาษา (ไทย -อังกฤษ) ซึ่งแนะน า
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนและท๎องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน เพ่ือส ารวจความเข๎าใจในเนื้อหา และความถูกต๎อง
ของคูํมือฯ และด าเนินการปรับเปลี่ยนแก๎ไขเนื้อหา หลังจากนั้นมีการตรวจสอบความถูกต๎องของเนื้อหาคูํมือฯ 
โดยผู๎เชี่ยวชาญทางภาษา (ไทย-อังกฤษ)  
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ที่มา: สื่อออนไลน๑ของบริษัท ฟิวเจอร๑มาร๑ท ครีเอช่ัน จ ากัด http://www.thailandexhibition.com/ (สืบค๎นเมื่อวันที่ 

มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 3.2.12 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห๑เมืองเชียงคาน 
ประจ าปี 2558 

 

   
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.13 โปสเตอร๑แนะน าบ๎านผาหวาย ณ ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุา
เปาะ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

http://www.thailandexhibition.com/
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นอกจากนี้การจัดงานแถลงขําวประชาสัมพันธ๑กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือเปิดตัว
โครงการทํองเที่ยงเชิงสร๎างสรรค๑: หัวใจส าคัญสูํการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ณ Marriott 
Executive Apartments Sukumvit Park และมีการจัดตั้งเว็บไซต๑ Creative Tourism Thailand (ที่มา 
http://cctthailand.net/) เพ่ือประชาสัมพันธ๑ให๎นักทํองเที่ยวเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษแหลํงตํางๆ 
ได๎สะดวกขึ้น รวมถึงชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบําก็ด าเนินการด๎านการประชาสัมพันธ๑ 
โดยการจัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว พร๎อมทั้งแผนที่ทํองเที่ยวแล๎ว มีการประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนผํานการน าแผํนพับไปวางที่วําการอ าเภอภูเรือ และตามงานตํางๆที่ออกบูท รวมถึงมีการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑เป็นแผํนพับและปูายไวนิลแสดงเส๎นทางทํองเที่ยวในชุมชนชัดเจน ซึ่งมีข๎อมูลอยูํในเว็บ
ไซด๑และที่ท าการชมรมฯ ในทางเดียวกันชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอนก็มีการใช๎สื่อ
ประชาสัมพันธ๑และบริการในแหลํงทํองเที่ยว เชํน มีแผนที่ทํองเที่ยวชัดเจนติดตั้งที่ อบต. เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวที่
มีโอกาสได๎มา อบต. ศึกษาเส๎นทางการทํองเที่ยว รวมถึงให๎คนในชุมชนศึกษา เพ่ือที่จะน าไปให๎ข๎อมูลแกํ
นักทํองเที่ยว ในกรณีที่เจอนักทํองเที่ยวมาซักถามเส๎นทางทํองเที่ยวได๎ 

   3.3.1.5 การจัดการความเสี่ยง  

ส าหรับชมรมฯต๎นแบบที่ อพท. ได๎ประกาศไว๎ ประกอบด๎วยชุมชนต าบลปลาบํา และชุมชนต าบลกก
สะทอน ซึ่งได๎ด าเนินการจัดการในด๎านความเสี่ยง โดยก าหนดแผนรองรับกรณีเหตุการณ๑ฉุกเฉินแกํ
นักทํองเที่ยว เพ่ือสร๎างมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่น โดยการที่ชมรมฯ มีผู๎ประสานงานกรณีเกิด
เหตุการณ๑ฉุกเฉินและมีอุปกรณ๑ที่มีความพร๎อม เพราะมีสมาชิกชมรมเป็นหนํวยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) จึงมีความพร๎อมในด๎านนี้อยํางเป็นระบบโดยเฉพาะในชํวงเทศกาลทํองเที่ยวจะมีเจ๎าหน๎าที่ชมรม
ฯ ประสานงานอยูํที่ศูนย๑ 24 ชั่วโมงและคอยสลับเปลี่ยนกันให๎บริการ และมีอุปกรณ๑ที่มีความพร๎อมชํวยเหลือ
แกํนักทํองเที่ยว นอกจากนี้มีสมาชิกกลุํมรถพร๎อมชํวยเหลือกรณีฉุกเฉินอยํางเป็นระบบสํงตํอ รพ. และยังสร๎าง
การรับรู๎ตํอแนวทางปฏิบัติรํวมกันส าหรับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการน าเที่ยว และบริเวณลานจอดรถ และซุ๎มร๎านค๎า
จ าหนํายผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่น  

   3.3.1.6 การดูแลด้านความปลอดภัย  

ในด๎านการดูแลด๎านความปลอดภัยตํอชีวิต ทรัพย๑สิน และสุขภาพ ได๎มีการด าเนินการ ณ แหลํง
ทํองเที่ยวภูปุาเปาะ ในการพัฒนาความปลอดภัยให๎นักทํองเที่ยว เชํน ระบบการชํวยเหลือดูแลปฐมพยาบาล 
และยังมีการจัดระเบียบเพ่ือรักษาความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยว โดยให๎นักทํองเที่ยวรวมตัวอยูํที่ศูนย๑การ
ทํองเที่ยวและจึงน านักทํองเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมบนภูปุาเปาะด๎วยรถอีแต๏กที่จ ากัดจ านวนผู๎โดยสารพร๎อมกับ
มัคคุเทศก๑เพ่ือคอยแนะสถานที่ทํองเที่ยวและข๎อปฏิบัติของนักทํองเที่ยว รวมทั้งคอยสอดสํองดูแลความ
ปลอดภัยของนักทํองเที่ยว นอกจากนี้ชมรมฯ จะไมํอนุญาตให๎นักทํองเที่ยวขึ้นไปบนภูปุาเปาะตามล าพัง  
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.14 รถอีแต๏กท่ีใช๎ในการรับสํงนักทํองเที่ยวขึ้นภูปุาเปาะโดยเฉพาะและจ ากัดจ านวนผู๎โดยสารเพื่อ
ความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.15 เส๎นทางข้ึนภูปุาเปาะด๎วยรถอีแต๏ก (มีสภาพเป็นถนนลูกรัง แตํได๎รับการดูแลให๎อยูํในสภาพดี) 
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ส าหรับในพ้ืนที่ต าบลปลาบํา ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบําเองก็มีการประกอบ
อาหารที่ใช๎วัตถุดิบในทํองถิ่น เน๎นเมนูผักปลอดสารพิษ สะอาด สด อรํอย ทั้งนี้ในเรื่องความปลอดภัยของ
นักทํองเที่ยว ชมรมฯ จะมีการแจ๎งให๎นักทํองเที่ยวทราบถึงการเตรียมตัวกํอนทํองเที่ยวทางโทรศัพท๑ทั้งกํอนมา
และตอนมาถึง นอกจากนี้ยังได๎จัดเตรียมอุปกรณ๑ที่จ าเป็นตํางๆ เชํน ถุงกันทาก อุปกรณ๑ชํวยเหลือฉุกเฉิน
เบื้องต๎น รวมทั้งมีการส ารวจเส๎นทางและเฝูาระวังความปลอดภัยจากอาสาสมัครชุมชนอยูํเป็นปกติ (เส๎นทาง
ปุา) รวมถึงใช๎การเดินทางทํองเที่ยวโดยรถน าเที่ยว เชํน รถอีแต๏ก มีความพร๎อมใช๎งาน เพียงพอและปลอดภัย 
จากการจ ากัดจ านวนไมํเกิน 6 ทําน/รถ เชํนเดียวกันกับชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน 
ที่กิจกรรมทํองเที่ยวของชมรมฯ มีการบริการรอบด๎าน ทั้งพาหนะ อาหาร และ การดูแลความปลอดภัยตํางๆ 
โดยการประกอบอาหารจะใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่น สะอาด สด อรํอย ซึ่งประกอบเป็นอาหารท๎องถิ่นทั้งหมด เชํน 
หลามไกํ ข๎าวเหนียว เป็นต๎น ในสํวนของพาหนะที่ใช๎เดินทางพานักทํองเที่ยวไปทํองเที่ยว สํวนใหญํจะใช๎รถ
ขับเคลื่อน 4 ล๎อเป็นรถน าเที่ยว โดยมีอุปกรณ๑ปฐมพยาบาลเบื้องต๎นบนรถน าเที่ยวทุกคัน และมีอุปกรณ๑
ชํวยเหลือกรณีฉุกเฉิน และมีความพร๎อมใช๎งานซึ่งมีการตรวจสภาพกํอนการใช๎งานทุกครั้ง คนขับมีความ
ช านาญ มีความรู๎ความสามารถในการขับขี่ทางวิบากเป็นอยํางดี มีการจ ากัดจ านวนนักทํองเที่ยวไมํเกิน 10 
ทําน/รถ  โดยการน าพานักทํองเที่ยวขึ้นภูลมโล ทางชมรมฯ จะมีการรายงานข๎อมูลเส๎นทางและความปลอดภัย
รวมถึงข๎อเท็จจริง เชํน การส ารวจเส๎นทางความปลอดภัยตามเส๎นทางการทํองเที่ยวตลอดในฤดูทํองเที่ยว โดย
กลุํมรถน าเที่ยวน ามาบอกตํอๆ กันในชมรมฯ ถึงข๎อควรระวังตํางๆ พร๎อมทั้งมีปูายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยง 
และแจ๎งโอกาสที่นักทํองเที่ยวจะได๎เห็นดอกของต๎นนางพญาเสือโครํงบานมากน๎อยเพียงใดกํอนให๎บริการทุก
ครั้งกับนักทํองเที่ยว และด๎วยเส๎นทางขึ้น-ลงภูลมโลเป็นเส๎นทางที่มีความท๎าทายและต๎องการข๎อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ทางชมรมฯจึงได๎จัดให๎มีการสื่อสารข๎อมูลความปลอดภัยของการเดินทางระหวํางกลุํมผู๎ให๎บริการรถน า
เที่ยวที่ให๎บริการกํอนหน๎านั้น นอกจากนี้ ยังมีที่พักแบบเต็นท๑บนภูลมโล ซึ่งจะมีอุปกรณ๑เครื่องนอนเตรียมไว๎ให๎
อีกด๎วย 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.16 จุดทิวทัศน๑บริเวณภูปุาเปาะมีการท ารั้วกั้นที่สูงระดับเอวเพ่ือปูองกันมิให๎นักทํองเที่ยวพลัดตก 
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   3.3.1.7 มาตรฐานของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

อพท.เลย ได๎น าเอามาตรฐานการจัดการโฮมสเตย๑ ของ กรมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและ
กีฬา มาใช๎กับการด าเนินการทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย๑ ในพ้ืนที่พิเศษเลย และมีชุมชนที่จัดท าโฮมสเตย๑ เชํนที่
อ าเภอเชียงคานได๎น าเอามาตรฐานโฮมสเตย๑ของกรมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา มาใช๎ใน
การด าเนินงานให๎บริการโฮมสเตย๑ส าหรับในระดับชุมชนการทํองเที่ยว พบวํา ชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภู
ปุาเปาะ ได๎จัดให๎มีห๎องน้ าบริการนักทํองเที่ยว ทั้งบริเวณศูนย๑รับนักทํองเที่ยวและจุดชมทัศนียภาพภูปุาเปาะ 
รวมทั้งมีห๎องน้ าผู๎พิการและผู๎สูงอายุไว๎บริการนักทํองเที่ยวด๎วย 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.17 ห๎องน้ าบริการผู๎พิการและผู๎สูงอายุ ชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ  

 

  3.3.2 การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

   3.3.2.1 ระบบการตรวจสอบผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่มีการด่าเนินการที่เด่นชัดในพ้ืนที่พิเศษเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบผลประโยชน์ทั้ง
ทางตรงทางอ้อมด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว หรือไม่แสดงผลการตรวจสอบและรายงานผลต่อ
สาธารณชน 

   3.3.2.2 การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

ในด๎านการจัดสรรผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการทํองเที่ยว ได๎ด าเนินการในแหลํงทํองเที่ยวภู
ปุาเปาะโดยมีกิจกรรมสาธารณะท ารํวมกัน ชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะได๎ให๎บริการแกํ
นักทํองเที่ยวทั้งในรูปแบบการน าพาชมทิวทัศน๑ภูปุาเปาะโดยกลุํมรถอีแต๏กและกลุํมมั คคุเทศก๑ที่มีจุดชมวิว
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จ านวน 4 จุด คิดคําบริการแกํนักทํองเที่ยวในอัตราคนละ 60 บาท บริการที่พักโฮมสเตย๑โดลกลุํมแมํบ๎านคิด
คําบริการรวมคําอาหารในอัตราคนละ 350 บาท ซึ่งอัตราการให๎บริการดังกลําวนี้ก าหนดโดยมติของชมรมฯ 
นอกจากนี้ ชมรมฯ โดยกลุํมร๎านค๎าดูแลการให๎บริการร๎านค๎าที่จ าหนํายอาหารและของที่ระลึกให๎แกํ
นักทํองเที่ยว ซึ่งแตํละกลุํมมีการจัดสรรคําใช๎จํายและการกระจายผลประโยชน๑ดังนี้ 

กลุํมรถอีแต๏ก อัตราคําบริการ 60 บาทนี้ จะเก็บโดยชมรมฯ ซึ่งชมรมฯจะหักร๎อยละ 20 ของรายได๎คํา
รถน าเที่ยวในแตํละวันเข๎าชมรมฯ โดยในร๎อยละ 20 ของรายได๎คํารถน าเที่ยว สํวนที่เหลือ (ร๎อยละ 80 ของ
รายได๎คํารถน าเที่ยว) จะจัดสรรให๎แตํละครัวเรือนที่น ารถอีแต๏กมาลงทะเบียนให๎บริการน าพานักทํองเที่ยวเพ่ือ
ขึ้นชมทิวทัศน๑ภูปุาเปาะในวันนั้นรายละเทําๆ กัน โดยแตํละครัวเรือนจะสามารถน ารถอีแต๏กมาให๎บริการแกํ
นักทํองเที่ยวได๎เพียงหนึ่งคัน (โดยติดปูายบ๎านเลขที่ติดบนรถอีแต๏ก) เทํานั้น เพ่ือเป็นการกระจายรายได๎ให๎
ทั่วถึงกัน สํวนรายรับที่ชมรมฯได๎นั้น ร๎อยละ 15 จะถูกจัดสรรให๎กับมัคคุเทศก๑ (ซึ่งกลุํมมัคคุเทศก๑จะจัดสรร
รายได๎ให๎แกํมัคคุเทศก๑ที่ท างานในวันนั้นๆ คนละเทําๆ กัน) ในสํวนที่เหลือ (ร๎อยละ 85) จึงจะเป็นรายได๎สุทธิ
ของชมรมฯ  

กลุํมมัคคุเทศก๑เปิดโอกาสให๎เยาวชนเข๎ามาเป็นมัคคุเทศก๑ โดยชมรมฯจะจัดอบรมวิธีการเป็นมัคคุเทศก๑
ให๎แกํเยาวชนที่สนใจ และจัดให๎มัคคุเทศก๑ท่ีสูงอายุคอยชํวยแนะน า ถํายทอดประสบการณ๑ และให๎ข๎อมูลแหลํง
ทํองเที่ยวให๎แกํมัคคุเทศก๑รุํนเยาว๑เหลํานั้น จนมัคคุเทศก๑รุํนเยาว๑สามารถน าพานักทํองเที่ยวได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

กลุํมแมํบ๎านจัดสรรร๎อยละ 10 ของรายได๎ที่ได๎รับจากคําบริการอาหารและโฮมสเตย๑เข๎าชมรมฯและ
จัดสรรรายได๎สํวนที่เหลือให๎แกํเจ๎าบ๎านที่ให๎บริการโฮมสเตย๑และแมํบ๎านที่รํวมท าอาหารบริการแกํนักทํองเที่ยว
ตามเกณฑ๑ที่ก าหนดรํวมกันในที่ประชุมชมรมฯ 

รายได๎ของชมรมฯ ซึ่งได๎จากการจัดสรรของสมาชิกกลุํมตํางๆ นั้น ชมรมฯได๎น ามาใช๎ประโยชน๑ในการ
น ามาพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวของชมรมฯ การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว และการท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน๑อื่นๆ ภายในชุมชน เชํน คําใช๎จํายในการท าความสะอาดในหมูํบ๎าน (คําอาหารของผู๎รํวมงาน
และวัสดุ/อุปกรณ๑) คําสวัสดิการงานฌาปนกิจศพของคนในชุมชน และคําสิ่งของเยี่ยมคนในชุมชนที่เจ็บปุวย 
เป็นต๎น 

รวมถึงโครงการนี้ไดจ๎ัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเครือขํายกับชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ท า
การจัดท าชุดความรู๎ที่ได๎จากการถอดบทเรียนและการจัดกระบวนการ และมีการวิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจุบัน
ด๎านการทํองเที่ยวของชมรมฯ โดยพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของชมรมการทํองเที่ยว ยังไมํรวมถึงมีการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวางแผนการทํองเที่ยวโดย
ชุมชน และก าหนดทิศทางหรือบริบทการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนภายในชุมชน นอกจากนี้ชมรมฯ เองมี
การจัดกิจกรรมสร๎างความรู๎การวิเคราะห๑ ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย พร๎อมวิเคราะห๑บทบาทของผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย สร๎างความเข๎าใจถึงบทบาทในการพัฒนาการทํองเที่ยวและให๎ข๎อมูลการ
เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวในแตํละแหลํง ซึ่งเป็นการรํวมวางแผนและใช๎ประโยชน๑จากคนในชุมชน และมีการ
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ส ารวจข๎อมูล พ้ืนที่ และกิจกรรมการทํองเที่ยวของพ้ืนที่อ าเภอหนองหิน เพ่ือน ามาวิเคราะห๑เปรียบเทียบกับ
หลักการของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เพ่ือจัดท าเป็นตัวอยํางเพ่ือให๎สามารถเข๎าใจได๎ชัดเจนในเชิงพ้ืนที่  

ในขณะเดียวกันนั้นชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบําก็มีการจัดสรรผลประโยชน๑ทาง
เศรษฐกิจเชํนเดียวกัน โดยมีกลุํมตํางๆในชมรมฯ ที่ชัดเจนมากขึ้น เชํน กลุํมรถอีแต๏กน าเที่ยว กลุํมแมํบ๎าน 
กลุํมของฝากของที่ระลึก กลุํมเกษตรปลอดสาร เป็นต๎น โดยชมรมฯได๎รํวมท างานกับภาคีรํวมสํงเสริมการ
อนุรักษ๑ปุา เชํน อุทยานแหํงชาติภูเรือ องค๑การบริหารสํวนต าบลปลาบํา และ ปตท. เป็นต๎นด๎วย ส าหรับมีการ
เปิดรับสมาชิกใหมํตลอดจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี มีกลุํมเยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมเป็นสมาชิกชมรมฯ 
โดยกลุํมเยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมทางการทํองเที่ยว เชํน การแสดงร าบายศรีสูํขวัญ และยังน าเอาเยาวชนเข๎า
รํวมโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให๎สตรี คนชรา และเยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการทํองเที่ยวของชุมชน โดยการจัดสรรรายได๎เข๎าชมรมฯเป็นร๎อยละ 10 จากรายได๎ของแตํละกลุํม 
และก าหนดราคาคําบริการทํองเที่ยวรํวมกันเป็นมติชุมชน โดยคิดคํารถน าเที่ยว 600 บาท /ครั้ง ส าหรับ
คําอาหาร คําของวําง และคําที่พัก มีจ านวน 1,300 บาท/คน (2 วัน 1 คืน) ทั้งนี้การจัดการของชมรมฯ ได๎
ก าหนดไว๎วําสมาชิกจะเข๎ารํวมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 และมีการจัดประชุมเพ่ือสร๎างการรับรู๎ในการด าเนินการ
ตํางๆ จากมติที่ประชุมเป็นประจ า รวมถึงแจ๎งขําวสารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงมีการ
จัดท ารายงานการประชุมทุกครั้ง เห็นได๎จากแฟูมรายงานการประชุมของชมรมฯ นอกจากนี้มีการสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนบางอยํางจากรุํนสูํรุํนเพ่ืออนุรักษ๑และสร๎างการมีสํวนรํวมในชุมชนให๎เห็น
ความส าคัญ เชํน ประเพณีบุญข๎าวจี่ ไหว๎ศาลเจ๎ าปูุ เป็นต๎น โดยยังไมํมีกิจกรรมการทํองเที่ยวทางด๎าน
วัฒนธรรม เป็นเพียงการกระตุ๎นและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่นโบราณให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมเทํานั้น ในสํวนของ
การทํองเที่ยว ชมรมฯได๎ก าหนดกลุํมเปูาหมายที่เหมาะสมกับชุมชน และเก็บข๎อมูลสถิติของนักทํองเที่ยว โดย
กลุํมศึกษาดูงานนักทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ และกลุํมเดินปุา กลุํมถํายภาพ จะเข๎ามาทํองเที่ยวในชุมชนอยูํเป็น
ประจ า มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยว เชํน รถอีแต๏ก 1 คัน/ไมํเกิน 6 คน และการ
รับนักทํองเที่ยว/ครั้ง ไมํเกิน 50 คน เป็นต๎น  

ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน บริการนักทํองเที่ยวโดยมีแหลํงทํองเที่ยวหลัก
คือ การชมดอกนางพญาเสือโครํงหรือที่เรียกวํา “ซากุระเมืองไทย” บนภูลมโล นอกจากนี้ นักทํองเที่ยวยัง
สมารถชมเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ ถ้ าเสา ถ้ าโค๎ง ศูนย๑วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ) เส๎นทางศึกษาปุา
สมุนไพร และเส๎นทางดูรอยเท๎าไดโนเสาร๑ เป็นต๎น หรืออาจเข๎าชมและรวมงานประเพณีที่นําสนใจ ได๎แกํ งานปี
ใหมํม๎ง งานข๎าวไร ํงานสูํขวัญข๎าว และงานบุญข๎าวเปลือก มีสํวนรํวมในกิจกรรมฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่นของตน
รํวมกับ อบต. และจังหวัดเลย เห็นได๎จากมีขบวนแหํงานบุญหลวงผีตาโขนประจ าปีของจังหวัดเลย โดยสมาชิก
ของชมรมฯแตํละกลุํมจะจัดสรรรายได๎ ร๎อยละ 10 ของตนเพ่ือเข๎าเป็นรายได๎ของชมรมฯ และชมรมฯก็  ได๎
จัดสรรรายได๎ร๎อยละ 20 จากกองทุนกลางของชมรมฯ เพ่ือน าไปใช๎ในกิจกรรมสาธารณประโยชน๑ของชุมชน 
เชํน ให๎ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชนและชุมชนใกล๎เคียงจ านวน 4 โรงเรียน มอบเงินให๎ อบต. กกสะทอน 
เพ่ือน าไปด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน๑ ยกตัวอยํางเชํน รํวมกิจกรรมงานบุญตํางๆ งานฌาปนกิจศพของ
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คนภายในต าบล เป็นต๎น ส าหรับรายได๎จากการทํองเที่ยวสํวนที่เหลือของแตํละกลุํมอีกร๎อยละ 90 จะถูกจัดสรร
ไปให๎สมาชิกของกลุํมที่มีสํวนในการให๎บริการการทํองเที่ยวตามอัตราที่ชมรมฯ ก าหนด ทั้งนี้ชมรมฯจัดสรร
รายได๎ร๎อยละ 3 เพ่ือเป็นเงินปันผลให๎กับสมาชิกชมรมฯ ก าหนดให๎สมาชิกของชมรมฯต๎องซื้อหุ๎นกับชมรมฯ ใน
อัตราหุ๎นละ 100 บาท ซึ่งสมาชิกแตํละคนสามารถซื้อได๎ไมํเกินคนละ 10 หุ๎น (ในปี 2556-2557 ชํวงฤดู
ทํองเที่ยวที่ผํานมา มีการปันผลได๎สูงถึงหุ๎นละ 52 บาท) 

นอกจากนี้ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ ยังมีการสํงเสริมเยาวชนเข๎ามีสํวนรํวมเรื่องการ
บริหารจัดการทํองเที่ยว เชํน การเป็นมัคคุเทศก๑ และเข๎ามารํวมกิจกรรมการแยกขยะ ขณะที่ผู๎สูงอายุจะเข๎า
คอยสนับสนุนในด๎านตํางๆ อยูํเบื้องหลัง 

อพท.5 เลย ยังมีการประเมินความพึงพอใจด๎านตํางๆ ของคนในชุมชน จากการจัดท าโครงการ 
“ส่ารวจความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2558” โดยสัมภาษณ๑ประชาชน 400 คนเพ่ือ
สอบถามความเห็นเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะที่มีตํอ อพท. ในการพัฒนาการทํองเที่ยวด๎วยกัน 6 ด๎านดังนี้ 1) ด๎าน
การมีสุขภาวะ 2) ด๎านเศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็ง 3) ด๎านครอบครัวอบอํุน 4) ด๎านการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 5) 
ด๎านการมีสภาพแวดล๎อมที่ดี 6) ด๎านการเป็นชุมชนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

   3.3.2.3 การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

ในการใช๎ประโยชน๑ทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรทํองเที่ยว อพท. ได๎ให๎ความส าคัญกับด๎านนี้และ
ด าเนินการตามแผนแมํบทและแผนปฏิบัติการพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนจังหวัดเลยซึ่งมีทั้ง
โครงการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ๑และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและการทํองเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่พิเศษเลย 
โครงการสํงเสริมการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ของชุมชนในพ้ืนที่พิเศษเลย โครงการ Low Carbon 
Destination ก็มีการสร๎างกระแสโดยเริ่มต๎นที่กลุํมผู๎น าชุมชนหรือกลุํมองค๑กรปกครอง ใช๎จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน และจัดกิจกรรมงานวัน Car Free Day  

นอกจากนี้ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบําก็มีการจัดสรรผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ
ที่อ านวยประโยชน๑แกํชุมชน โดยมีการจัดสรรรายได๎โดยหักร๎อยละ 10 จากรายได๎เข๎าชมรมฯ เพ่ือน าไปท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน๑ในชุมชน เชํน บริจาคเงินสบทบให๎กับโรงทานที่วัด เป็นต๎น แตํรูปแบบของกองทุน
ยังไมํเป็นรูปธรรมมากนัก และ มีการน ากองทุนกลางของชมรมฯ ไปใช๎เพ่ือกิจกรรมสาธารณประโยชน๑ของ
ชุมชน ในขณะเดียวกันก็มีการสนับสนุนการจ าหนํายสินค๎าที่มาจากชุมชนอยํางชัดเจน และมีจุดวางขายที่ท า
การชมรมฯ โดยเป็นสินค๎าที่มาจากกลุํมตํางๆของชมรมหลากหลาย เชํน ไม๎กวาดดอกหญ๎า ผักปลอดสาร 
ผลิตภัณฑ๑จากขิง (ขิงผง) แมคคาเดเมีย ผ๎าทอ ผลิตภัณฑ๑จากน้ าเต๎า และพระเจ๎าห๎าพระองค๑ ผลไม๎ตามฤดูกาล 
(แก๎วมังกร สตอเบอร๑รี่) เป็นต๎น ทั้งนี้วัตถุดิบที่น ามาท าเป็นสินค๎าท๎องถิ่น เป็นวัตถุดิบในชุมชน และมีการ
จ าหนํายให๎กับนักทํองเที่ยว โดยคนในชุมชนสามารถน ามาจ าหนํายได๎ตามสถานที่ที่ชมรมฯ จัดสรรให๎ เชํน 
บริเวณท่ีท าการชมรมฯ และ จุดจ าหนํายสินค๎าทางขึ้นภูบักได๐ (แตํเป็นการจ าหนํายเฉพาะชํวงที่มีนักทํองเที่ยว
เข๎ามาเทํานั้น ยังไมํต๎องน ามาจ าหนํายถาวร) รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให๎แกํของสมาชิกชมรมฯ เป็น
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ประจ าทุกปีโดยใช๎งบประมาณอุดหนุนของหนํวยงานอ่ืนรํวมกับชมรมฯ เชํน การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎านการบริหารจัดการการทํองเที่ยว การพัฒนานักสื่อความหมาย และการศึกษาดูงานการทํองเที่ยวใน
ชุมชนอ่ืน เป็นต๎น การด าเนินงานดังกลําวก็เพ่ือให๎สมาชิกของชุมชนเกิดแนวคิดใหมํๆ ในการใช๎ประโยชน๑จาก
การทํองเที่ยวมาสร๎างรายได๎ให๎ตนองและชุมชน 

ขณะเดียวกันชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอนก็มีบทบาทในการสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องของการทํองเที่ยวและทรัพยากรทํองเที่ยวเพ่ือให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑จากการทํองเที่ยวแกํ
คนในท๎องถิ่น จนคนในชุมชนเกิดความตื่นในเรื่องการทํองเที่ยวที่สามารถสร๎างรายได๎และเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดการการทํองเที่ยวของต าบล โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให๎กลุํมเยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมในแงํการแสดง
วัฒนธรรมตํางๆ และเข๎ามามีสํวนรํวมทางการทํองเที่ยว เชํน การแสดงร าบายศรีสูํขวัญ ระบ าชาวม๎ง และผีตา
โขน ทั้งยังมีการบรรจุเรื่องราววัฒนธรรมท๎องถิ่นตํางๆ เชํน ผีตาโขน ในหลักสูตรท๎องถิ่นในโรงเรียนตํางๆ  

ซึ่งสมาชิกในชมรมฯ สํวนใหญํรับรู๎และเห็นความส าคัญในการรํวมอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่น
ของตน และมีจิตอาสาในการรํวมกิจกรรมตํางๆ และมีการจัดกิจกรรมการปลูกปุาเพ่ิมต๎นนางพญาเสือโครํงถือ
เป็นกิจกรรมที่กระตุ๎นการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน สร๎างความรัก ความหวงแหนและความสามัคคีได๎เป็น
อยํางมาก อีกทั้งยังให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในการปลูกต๎นพญาเสือโครํง (ชํวงนอกฤดูการทํองเที่ยว) เป็นการ
ขยายหรือเสริมสร๎างทรัพยากรทํองเที่ยวให๎มีขนาดใหญํเพ่ือสร๎างประโยชน๑จากการทํองเที่ยวได๎มากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการท างานรํวมกับภาคีเพ่ือรณรงค๑การลดละเลิกตํางๆ กระตุ๎นให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในการ
ปูองการอบายมุขตํางๆ อันเป็นการเสริมสร๎างประโยชน๑ในทางสังคมอีกสํวนหนึ่งด๎วย ยังไมํรวมถึงการสนับสนุน
การค๎าในต าบลซึ่งมีผลิตภัณฑ๑ชุมชน เชํน ผลิตภัณฑ๑จากขิง (ขิงผง ขิงดอง และขิงหยอง) ข๎าวเหนียวด าลืมผัว 
ชาข๎าวเหนียวด าลืมผัว น้ าพริกผักสะทอน เครื่องแตํงกายชาวม๎ง ตะกร๎าสาน เป็นต๎น ซึ่งเป็นการจ าหนําย
ผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นให๎นักทํองเที่ยว และน าวัตถุดิบในชุมชนมาเป็นสินค๎าท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างรายได๎จากการ
ทํองเที่ยวให๎แกํชุมชน และมีการจ าหนํายให๎กับนักทํองเที่ยว โดยคนในชุมชนสามารถน ามาจ าหนํายได๎ตาม
สถานที่ที่ชมรมฯ จัดสรรให๎ เชํน บริเวณท่ีท าการชมรมฯ แตํเป็นการจ าหนํายเฉพาะชํวงที่มีนักทํองเที่ยวเข๎ามา
เทํานั้น 

ส าหรับบ๎านต๎นหล๎า กลุํมวัฒนธรรมวิถีเชียงคาน ได๎มีการด าเนินงานในรูปแบบของเครือขํายการเชื่อม
งานในชุมชน ได๎แกํ กลุํมที่พัก ประกอบด๎วย โฮมสเตย๑ 3 โซน คือ โรงแรมติดแมํน้ าโขง รีสอร๑ทในเมืองเชียง
คาน และรีสอร๑ทนอกเมืองเชียงคาน กลุํมอาหาร ประกอบด๎วย กลุํมอาหารพ้ืนบ๎าน และกลุํมอาหารนอกเมือง
เชียงคาน กลุํมวัฒนธรรม ประกอบด๎วย การน าเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การตักบาตรข๎าวเหนียว การแสดงฟูอน
เชียงคาน การเต๎นผีขนน้ าฯ และกลุํมภาคีเครือขําย ประกอบด๎วย ไทด าบ๎านนาปาหนาด ผีขนน้ าบ๎านนาซําว 
ไทพวนบ๎านกลาง มะพร๎าวแก๎ว รถน าเที่ยวภูทอกและภูควายเงิน นอกจากนี้ยังมีการจัดท าของที่ระลึกพวง
กุญแจผีขนน้ า โดยกลุํมสตรีชุมชนวัดปุาใต๎หมูํที่ 2 เพื่อจ าหนํายเป็นรายได๎แกํชุมชนด๎วย 



 
184 บทที ่3 การจดัการทอ่งเทีย่วตามเกณฑ์ GSTC ในพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่งยนื 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.18 ของที่ระลึกรูปผีขนน้ า โดยกลุํมสตรีชุมชนวัดปุาใต๎ หมูํที่ 2 เชียงคาน 
 

   3.3.2.4 การป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง  

ส าหรับในต าบลปลาบํา ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบํารํวมกับอุทยานฯ 
ด าเนินการปูองกันการใช๎ประโยชน๑ในทางที่ไมํถูกต๎องโดยมีการยึดที่ท ากินที่บุกรุกผิดกฎหมายและมีการ
ผลัดเปลี่ยนของคนในชุมชน (ผู๎ชายอาสาสมัคร) เฝูาระวังพ้ืนที่ปุา ปูองกันการบุกรุกปุา รํวมกับอุทยานฯ  

  3.3.3 การปกป้อง ดูแล และรักษาแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

   3.3.3.1 การป้องกันแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

การปูองกันแหลํงการทํองเที่ยวซึ่งมีการด าเนินงานในพ้ืนที่ต าบลกกสะทอน มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ๑
ทั้งภายในและนอกอาคารเพ่ือจัดภูมิทัศน๑ เชํนเดียวกันกับการด าเนินการในแหลํงทํองเที่ยวภูปุาเปาะ โดยการ
ใช๎พลังหรือมติของชุมชนผลักดันไมํให๎มีร๎านค๎าเข๎าไปตั้งบริการในแหลํงทํองเที่ยว ซึ่งเป็นการปกปูองและดูแล
แหลํงทํองเที่ยวให๎มีสภาพภูมิทัศที่สวยงามเป็นธรรมชาติและไมํเสื่อมโทรม 

   3.3.3.2 การจัดการนักท่องเที่ยว  

ในสํวนของการจัดการนักทํองเที่ยว พ้ืนที่พิเศษเมืองเลยได๎ด าเนินการในหลากหลายพ้ืนที่ด๎วยกัน โดย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน จัดตั้งข๎อควรปฏิบัติของนักเที่ยวที่ชัดเจนรวมถึงเรื่อง
การจัดการขยะ และมีการแจ๎งให๎นักทํองเที่ยวรับทราบกํอนเข๎าสูํโปรแกรมการทํองเที่ยวของชมรมฯทุกครั้ง มี
การแบํงการใช๎พ้ืนที่ชัดเจนตามที่อุทยานฯเป็นผู๎ก าหนดจ านวนนักทํองเที่ยวตํอคันรถ และพยายามที่จะก าหนด
จ านวนนักทํองเที่ยวบนภูลมโลไมํให๎มากเกินไปจนกํอให๎เกิดผลเสียตํอทรัพยากรทํองเที่ยวบนภูลมโล (การมี
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ปัญหาเรื่องขยะ และการรบกวนสัตว๑ปุา) นอกจากนี้มีการจัดท าแผนที่เพ่ือการทํองเที่ยวตามผังการใช๎พ้ืนที่ 
และมีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยว เชํน รถน าเที่ยว 1 คัน/ไมํเกิน 10 คน เป็นต๎น  

 ในขณะเดียวกันชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่า มีการก าหนดกฎระเบียบ
ส าหรับนักทํองเที่ยว โดยเฉพาะด๎านการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และมีการแจ๎งให๎นักทํองเที่ยวรับทราบกํอนเข๎าสูํ
โปรแกรมการทํองเที่ยวของชมรมฯ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การรับนักทํองเที่ยวกันเป็นประจ า
ระหวํางผู๎ให๎บริการน าพานักทํองเที่ยวในที่ประชุมประจ าเดือนของชมรมฯ 

ส าหรับกลุ่มวัฒนธรรมวิถีเชียงคานบ้านต้นหล้า อ าเภอเชียงคาน มีการจัดท าเอกสารข๎อควรปฏิบัติ
ส าหรับนักทํองเที่ยวและสิ่งที่ควรละเว๎นในเมืองเชียงคาน เชํน เคารพในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท๎องถิ่น ทิ้ง
ขยะลงถังตามประเภทที่ระบุ หรือไมํใช๎รถยนต๑หรือจักรยานยนต๑บนถนนวัฒนธรรมในชํวงเวลา 17.00 – 22.00 
น. เพื่อเป็นการรณรงค๑ให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ดีงามของชาว
เชียงคานให๎คงไว๎สืบไป 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.19 ข๎อควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรละเว๎นในเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

    3.3.3.3 การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

พ้ืนที่พิเศษเลยได๎มีการจัดการในการปกปูองมรดกทางวัฒนธรรมของแหลํงหรือทรัพยากรทํองเที่ยว 
ดังเชํนกรณีของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน ได๎รวบรวบข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวโดย
มีเอกสารรวบรวมประวัติศาสตร๑การตํอสู๎ที่บ๎านหมากแข๎ง ซึ่งแสดงอยูํท่ีอนุสรณ๑สถานเทิดพระเกียรติบ๎านหมาก
แข๎ง และมีการสืบทอดจากบันทึกประวัติศาสตร๑ และยังได๎รํวมมือท างานกับภาคีในการรํวมสนับสนุนและ
สํงเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและการอนุรักษ๑ปุา ปลูกปุาตามฤดูกาล เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ต๎นนางพญาเสือโครํงและปลูก
ดอกกระดาษตามสถานที่ตําง เชํน กิจกรรมอนุรักษ๑ปุา ปลูกปุาต๎นนางพญาเสือโครํง และยังมีแผนการที่จะ
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จัดตั้งพิพิธภัณฑ๑ประเพณี/วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท๎องถิ่น (ชาวม๎งและอ่ืนๆ) ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
นักทํองเที่ยวอีกด๎วย  

ในทางเดียวกันนั้นในชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่ามีการตั้งจุดบริการทํองเที่ยวที่
ชัดเจน และจัดให๎มีข๎อมูลแนะน าจุดชมดอกไม๎ และข๎อบังคับของอุทยานฯ เชํน การรักษาความสะอาด การไมํ
เด็ดดอกไม๎ ท าลายต๎นไม๎ใบหญ๎าในเขตอุทยาน ไมํรบกวนสัตว๑ปุา เป็นต๎น เพ่ือปกปูองแหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งมี
ข๎อมูลเพ่ือประโยชน๑ทางการทํองเที่ยวของชมรมฯ รวมทั้งมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลและให๎ข๎อมูล และเป็นสถานที่ที่ใช๎
ประชุมชมรมฯ แตํยังไมํมีการอบรมเจ๎าหน๎าที่บริการข๎อมูลอยํางเป็นระบบ เชํน การผลัดเปลี่ยนกันให๎บริการ 
การน าเสนอข๎อมูลการทํองเที่ยวที่หลากหลาย เป็นต๎น  

 

     
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.20 เมืองโบราณเชียงคานริมฝั่งโขงที่ได๎รับการอนุรักษ๑และปกปูองเพ่ือใช๎เป็นทรัพยากรทํองเที่ยว 

 

   3.3.3.4 การสร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 

การสร๎างจิตส านึกที่ดีให๎แกํนักทํองเที่ยวในเรื่องของการมีระบบที่เอ้ือให๎นักทํองเที่ยวมีจิตส านึกและ
ความสมัครใจในการรํวมพัฒนาชุมชน รักษามรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ  ในแหลํง
ทํองเที่ยวภูปุาเปาะ มีการสร๎างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในสํวนของ
ชาวบ๎านและผู๎มาเยือน เนื่องจากชาวบ๎านหรือชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวภูปุาเปาะรํวมกัน
จึงท าให๎ชาวบ๎านมีจิตส านึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและแหลํงทํองเที่ยวภูปุาเปาะของตน รวมถึง
มัคคุเทศก๑มีการขอความรํวมมือนักทํองเที่ยวในการชํวยกันดูแลสิ่งแวดล๎อมบริเวณภูปุาเปาะด๎วย รวมถึงใน
อ าเภอทําลี่ และ เชียงคาน ด าเนินการโครงการอบรมสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการทํองเที่ยวโดยการลํองเรือตามล าแมํน้ าโขงและเรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชนริมแมํน้ าโขง เชํน ใน
อ าเภอทําลี่ มีการชมแกํงโตน ประเพณีแหํต๎นดอกไม๎ เที่ยวชมพระธาตุมะนาวเดี่ยว และเที่ยวชมเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่น ยกตัวอยํางเชํน ผ๎าฝูายทอมือ หรือ หัตถกรรมหวาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่การทํองเที่ยวใน
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อ าเภอเชียงคานที่มีการศึกษาโดยคณะนักวิจัยได๎ให๎ความเห็นวํา ค าจ ากัดความของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑
เป็นทางเลือกใหมํเพ่ือการทํองเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากนี้มีการด าเนินการการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ที่ชํวย
เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางชุมชนและนักทํองเที่ยว สร๎างความประทับใจ ความทรงจ า และความเข๎าใจ
อยํางลึกซึ้งในจิตวิญญาณของแหลํงทํองเที่ยวโดยให๎นักทํองเที่ยวได๎มีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมการทํองเที่ยว
ด๎วยรวม เชํน การปลูกปุา และการรํวมประเพณีของชุมชน หรือในระดับชุมชน ชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑
ภูปุาเปาะก็ได๎ให๎มัคคุเทศก๑ขอความรํวมมือนักทํองเที่ยวในการชํวยกันดูแลสิ่งแวดล๎อมบริเวณแหลํงทํองเที่ยวภู
ปุาเปาะ 

  3.3.4 การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

   3.3.4.1 การดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

การดูแลสภาพแวดล๎อมของแหลํงการทํองเที่ยว ได๎มีการด าเนินโครงการตํางๆในพ้ืนที่พิเศษเลยซึ่ง 
อพท. เป็นหนํวยงานที่เข๎ามาชํวยดูแลสภาพแวดล๎อมและความเสี่ยงในเรื่องสิ่งแวดล๎อม ยกตัวอยํางเชํน 
โครงการจัดท าแผนแมํบทซึ่งได๎มีการระบุถึงการมี โครงการสํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมในอุทยานแหํงชาติในพ้ืนที่พิเศษเลย โครงการพัฒนาเส๎นทางจักรยานเสือภูเขาเพ่ือการทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑ ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมืองเลย และมีโครงการสํงเสริมการจัดท าลานคาร๑บอนฟรุตปริ้นซ๑ของ
ผลิตภัณฑ๑เพ่ือการทํองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโครงการศึกษาออกแบบและกํอสร๎างเพ่ือพัฒนาระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคาน และมีโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบบ าบัดน้ า
เสียและระบบก าจัดมูลฝอยชุมชนเทศบาลต าบลทําลี่  ในเรื่องของการจัดการขยะโครงการได๎มีโครงการศึกษา
และออกแบบระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลเชียงคาน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดมูลฝอยชุมชนเทศบาลต าบลทําลี่ รวมถึงมีโครงการพัฒนาเส๎นทางจักรยานเสือ
ภูเขาเพ่ือการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ต าบลเสี้ยว อ าเภอเลย และ โครงการพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว
ลํองเรือยางแกํงคุดค๎ู-แกํงฟูา-แกํงจันทร๑อ าเภอเชียงคาน ยังไมํรวมถึงโครงการมีการให๎ทุนสนับสนุนในกิจกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมส าหรับสถานที่ทํองเที่ยว หรือ สถานประกอบการ และ มีการด าเนินมาตรการ
ตรวจสอบรายงานและมาตรการลดการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจก นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนนักทํองเที่ยว
รํวมกิจกรรมการทํองเที่ยวแบบคาร๑บอนต่ าและการทํองทํองเที่ยวอยํางแชํมช๎า หรือ Slow Life Tourism เชํน 
การทํองทํองเที่ยวโดยใช๎จักรยาน และใสํใจใฝุดูสิ่งรอบข๎างอยํางแชํมช๎า 

นอกจากนี้ ในพ้ืนที่พิเศษจังหวัดเลยยังมีการด าเนินโครงการศึกษาและประเมินผลการสํงเสริมการ
พัฒนา สถานประกอบการที่พักเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่พิเศษ มีความมุํงหมายหลักในการสนับสนุ น
ผู๎ประกอบการมีมาตรการลดการปลํอยก๏าชเรือนกระจกภายใต๎แนวคิด "Low Carbon Tourism" เชํน 
โครงการทํองเที่ยวแบบไมํเอาถําน และ โครงการ Low Carbon Holiday และยังมีกิจกรรมที่สํงเสริมการ
จัดการน้ าเสียและการน าน้ ากลับมาใช๎ใหมํ การจัดการขยะ การใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพ และการใช๎พลังงาน
อยํางมีประสิทธิภาพให๎กับชุมชน ทั้งนีโ้ครงการยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให๎ความรู๎เกี่ยวกับการจัดท าระบบ 
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Biogas เพ่ือลดปริมาณขยะจากเศษอาหารและน าไปใช๎เป็นพลังงานเชื้อเพลิง พร๎อมทั้งสาธิตการใช๎งานและ
ติดตั้งระบบ Biogas ต๎นแบบ รวมถึงมีโครงการรณรงค๑การใช๎รถจักรยานแทนการใช๎รถจักรยานยนต๑ เพ่ือลด
ปริมาณคาร๑บอนไดออกไซด๑ และจากพ้ืนที่อ าเภอดํานซ๎ายที่มีการจัดท าโครงการการจัดเส๎นทางการปั่น
จักรยานจิตวิญญาณดํานซ๎ายมุํงเน๎นในเรื่องของการมีโครงการสํงเสริมให๎แหลํงทํองเที่ยวเข๎าถึงได๎โดยการ
เดินทางแบบ active transportation เชํน การเดินเท๎า การใช๎จักรยาน ขณะที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนต าบลกกสะทอน ได๎จัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะโดยการขอความรํวมมือจากนักทํองเที่ยวไมํให๎ทิ้งขยะ
ในชุมชนและตามแหลํงทํองเที่ยวและขอให๎กลุํมรถน าเที่ยวจะน าถุงด าติดรถไปด๎วยระหวํ างการรํวมกิจกรรม
การทํองเที่ยวเพ่ือน าขยะลงมาทิ้งและคัดแยกขยะในชุมชนอีกครั้ง เชํนเดียวกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนต าบลปลาบ่า ขอความรํวมมือนักทํองเที่ยวไมํให๎ทิ้งขยะในชุมชนและตามแหลํงทํองเที่ยว แตํให๎ทิ้ง
ได๎ตามจุดที่มีถังขยะ  

ส าหรับในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน ทาง อพท.5 พื้นที่พิเศษเลย ได๎สนับสนุนให๎จัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎
การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมด๎านขยะมูลฝอย และโรงคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเชียงคาน 
เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎และแหลํงจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ทํองเที่ยวเชียงคาน ส าหรับชมรมการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนต าบลกกสะทอน ต าบลปลาบํา และภูปุาเปาะ ก็มีการด าเนินการคัดแยกขยะในพ้ืนที่ทํองเที่ยว อันเป็น
การดูแลสิ่งแวดล๎อมให๎สวยงามและยั่งยืนตํอไป 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.21 โรงคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเชียงคาน 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.3.22 การคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะจากนักทํองเที่ยวโดยมีตะกร๎าเก็บขยะติดไปกับรถอีแต๏กที่พา
นักทํองเที่ยวขึ้นชมทิวทัศน๑ของชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ภูปุาเปาะ  

 

ในเรื่องของการจัดการน้ าเสีย ในพ้ืนที่พิเศษเลย มีการทบทวนปริมาณ และคุณภาพน้ าเสีย วิเคราะห๑
จุดที่ตั้ง ขนาดของพ้ืนที่ งบประมาณ เพ่ือคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการปรับแก๎คุณภาพน้ าเสียและน า
กลับมาใช๎ใหมํให๎สอดคล๎องกับงานด๎านวิศวกรรม การเงิน งบประมาณ สังคมและสิ่งแวดล๎อม ก าหนด
คุณลักษณะเครื่องจักรอุปกรณ๑เพ่ือจัดท า TOR และจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าเสีย รวมทั้งมีการให๎ความรู๎
แกํผู๎ประกอบการในการจัดการขยะและน้ าเสีย  

ส าหรับประเด็นการจัดการมลภาวะทางอากาศ ในพ้ืนที่พิเศษเลย มีการรณรงค๑ใช๎จักรยาน โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่อ าเภอดํานซ๎าย ซึ่งมีการจัดท าโครงการการจัดเส๎นทางการปั่นจักรยานจิตวิญญาณดํานซ๎าย มุํงเน๎นใน
เรื่องของการมีโครงการสํงเสริมให๎แหลํงทํองเที่ยวเข๎าถึงได๎โดยการเดินทางแบบ active transportation เชํน 
การเดินเท๎า การใช๎จักรยาน 

   3.3.4.2 การจัดการน้ าและพลังงานในแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

ในการจัดการน้ าและพลังงานในแหลํงการทํองเที่ยวของพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ได๎เข๎ามามีสํวนในการ
ด าเนินโครงการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและพลังงานเพ่ืออนุรักษ๑พลังงานและปูองกันการขาดแคลนน้ า
พร๎อมทั้งควบคุมและดูแลคุณภาพน้ า มีการการสํงเสริมการแปลงขยะให๎เป็นพลังงานด๎วยเทคโนโลยี เชํน 
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใช๎กระบวนการทางชีวภาพ เป็นต๎น 

 

   3.3.4.3 การดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม 

ในสํวนของการดูแลสิ่งแวดล๎อมที่อยูํในสภาวะลํอแหลมนี้ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต าบลกกสะทอน ได๎ท างานรํวมกับภาคี คือ อุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎า เพ่ือรํวมกันก าหนดการใช๎พ้ืนที่และ
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แบํงโซนการใช๎พ้ืนที่ระหวํางพ้ืนที่ทางการเกษตร พ้ืนที่อนุรักษ๑ปุา พ้ืนที่อนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ และพ้ืนที่เพ่ือการ
ทํองเที่ยว และมีการท ารั้วกั้นแนวพื้นที่เลี้ยงวัว สํงผลให๎ปัญหาวัวท าลายต๎นนางพญาเสือโครํงลดลง  

 
 
 
 

 
 

 
 

  



 

    
 

191 บทที ่3 การจดัการทอ่งเทีย่วตามเกณฑ ์GSTC ในพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่งยนื 

 

 
 

 3.4 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชายฝั่งทะเล 

  3.4.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

   3.4.1.1 การจัดองค์กรและการบริหารการท่องเที่ยว 

ส านักงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท. 1) และ ส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง (อพท. 3) ได๎มีการบริหารการทํองเที่ยวภายใต๎ “แผนแมํบท” ที่กลําวถึงยุทธศาสตร๑ แนว
ทางการท างาน การจัดโครงสร๎างองค๑กรการท างาน เพ่ือจัดการการทํองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษ เชํนเดียวกับชุมชน
ในพ้ืนที่พิเศษบางแหํงที่มีการบริหารจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนเองเชํนกัน ซึ่ง อพท. 1 มีการจัดท า “แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” อัน
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ ในพ้ืนที่พิเศษซึ่ง อพท. 1 ได๎รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ในการ
ท ากิจกรรมและก าหนดแผนงานที่จะเกิดขึ้นตํอไปในอนาคต ตามยุทธศาสตร๑สามประการ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว 
1) วางกรอบแนวทางการใช๎ประโยชน๑พื้นที่เพ่ือการทํองเที่ยวให๎เป็นระบบ โดยประสานกับหนํวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข๎องจัดท าผังเมืองรวมพ้ืนที่หมูํเกาะช๎าง ผังเมืองเฉพาะ และจัดแบํงเขตการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน 
(Zoning) ควบคูํไปกับการจัดการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  

2) วางกรอบการพัฒนาโครงขํายคมนาคมและบริการพ้ืนฐานตํางๆเพ่ือรองรับการขยายตัวของการ
ทํองเที่ยวทั้งระบบ พร๎อมกับสร๎างมาตรฐานการจัดการในทุกๆด๎าน รวมถึงด๎านความปลอดภัยและคุณภาพของ
การบริการการทํองเที่ยว  

3) จัดท ากรอบการจัดการพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยวใต๎ทะเลของหมูํเกาะใกล๎เคียง และระบบโครงขํายการ
ทํองเที่ยวเชื่อมโยงพ้ืนที่ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ๎าน  

4) แนะน า ก ากับ และผลักดันให๎เกิดการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด เพ่ือจัดระเบียบชุมชนโดย
หนํวยงานภาครัฐในท๎องถิ่น ควบคูํกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยว  
1) เชื่อมโยงชุมชนท๎องถิ่นกับการทํองเที่ยวโดยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  
2) วางกรอบการพัฒนาหมูํเกาะช๎างและจังหวัดตราด ให๎เป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยว มีกิจกรรม

รองรับการทํองเที่ยวหลากหลาย และคงไว๎ซึ่งวิถีชุมชน รวมทั้งการสร๎างเอกลักษณ๑สินค๎าและบริการทางการ
ทํองเที่ยว  

3) ผสมผสานกิจกรรมการผลิตและบริการตํอเนื่องกับการทํองเที่ยว ควบคูํกับการวิจัยพัฒนาวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่มีอยูํในพื้นท่ี เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  

4) รณรงค๑และประชาสัมพันธ๑ด๎านการตลาดในเชิงรุกแกํนักทํองเที่ยวในทุกระดับ  ทั้งชุมชนและ
ผู๎ประกอบการ ทั้งในและนอกประเทศอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การระดมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
ให๎มีการจัดตั้งกลไกบริหารจัดการ การพัฒนาการทํองเที่ยวหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง ที่เป็น

เอกภาพ โดยทั้งภาครัฐและเอกชน ผู๎ประกอบการ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่เข๎ามา
ด าเนินการ เพ่ือประสิทธิภาพและความคลํองตัวในการบริหารจัดการอยํางยั่งยืนในระยะยาว โดยค านึงถึง  

1) ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) หมายถึง ความสามารถในการรองรับกิจกรรม
การทํองเที่ยวของพ้ืนที ่ได๎แกํ ทะเล ปุาไม ๎การจัดบริการโครงสร๎างพื้นฐาน และวิถีชีวิตของชุมชน  

2) การสร๎างความสมดุลระหวํางการพัฒนาการทํองเที่ยวและการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Balance between Tourism Development & Natural Resources Conservation)  
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ส าหรับ อพท. 3 ก็ได๎มีการจัดท า “แผนยุทธศาสตร์ส่านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่
เชื่อมโยง” เพ่ือด าเนินกิจกรรมและโครงการตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ โดยมียุทธศาสตร๑ที่
ส าคัญสี่ประการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
1) โครงการศึกษาความต๎องการของนักทํองเที่ยว เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการทํองเที่ยวเมืองพัทยาและ

พ้ืนที่เชื่อมโยง  
2) โครงการศึกษาการวางระบบรถเมล๑ไฟฟูา 4 สาย  
3) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการน าน้ าทิ้งผํานระบบบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช๎ใหมํ  
4) โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมายเขตสถานบริการเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  
1) โครงการจัดท าเส๎นทางขับขี่จักรยานเพื่อการทํองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
2) โครงการประชาสัมพันธ๑การด าเนินงานของ อพท. และแนะน าแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมือง

พัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน  
1) โครงการจัดท าเส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติเขาไม๎แก๎ว  
2) โครงการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล๎อมของพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ  
1) โครงการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  
2) โครงการสํงเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

จากแผนงานของ อพท. ทั้งสองพ้ืนที่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันในแตํละยุทธศาสตร๑ พบวํา ทั้งสอง
พ้ืนที่ตํางมุํงผลักดันการบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว โดย อพท. 3 ได๎เน๎นผลักดันให๎มีการ
ปรับปรุงกฎหมายเขตสถานบริการ ในขณะที่ อพท. 1 มุํงผลักดันให๎มีการบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
ทํองเที่ยวโดยหนํวยงานท๎องถิ่น ได๎วางยุทธศาสตร๑ในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยว สินค๎าและ
บริการการทํองเที่ยว โดยเน๎นความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ ซึ่ง อพท. 3 ไมํได๎มุํงการพัฒนา
ในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชน ซี่งก็มีสาเหตุมาจากลักษณะพ้ืนที่และความเป็นอยูํของชุมชนที่แตกตํางจากชุมชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อพท. 1 โดยสามารถสรุปเปรียบเทียบยุทธศาสตร๑ได๎แสดงดังตารางท่ี 3.4.1 
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ตารางท่ี 3.4.1 เปรียบเทียบยุทธศาสตร๑ของ อพท. พ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยา 

อพท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

หมู่เกาะช้างและ
พ้ืนที่เชื่อมโยง 

การบริหารจัดการ
พื้นที่เพ่ือการ
ทํองเที่ยว 

การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ๑และการ
บริการดา๎นการ
ทํองเที่ยว  

การระดมการมีสํวน
รํวมของภาคีการ
พัฒนา 

  

เมืองพัทยาและพ้ืนที่
เชื่อมโยง 

การประสานการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อ
การทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน 

การพัฒนาสินค๎า
บริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด๎านการ
ทํองเที่ยว 

การสํงเสริมการตลาด
การทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี
พิเศษและการ
ทํองเที่ยวชุมชน 

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขํงขันด๎าน
การทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี
พิเศษ 

 

อพท. ได๎วางเปูาหมายการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล๎องตามลักษณะภูมิสังคม ภูมิศาสตร๑ และ
สังคมศาสตร๑ในแตํละพ้ืนที่โดยที่พ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยงเป็นพื้นที่ต๎นแบบด๎านการทํองเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม “Low Carbon Destination” โดยมุํงเน๎นกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมซ่ึงก็คล๎ายคลึงกับพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงที่เน๎นเมืองทํองเที่ยวแหํงนวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม “Greenovative Tourism City” เชํนกัน  

สํวนแผนงานและยุทธศาสตร๑ของการทํองเที่ยวชุมชนนั้นยังไมํเป็นที่ทราบแนํชัดเนื่องจากกลุํมชนชน 
สํวนใหญํด าเนินกิจกรรมการทํองเที่ยวเป็นอาชีพเสริม จึงไมํมีการจัดท าแผนงานการทํองเที่ยวของกลุํมอยําง
ชัดเจน ซึ่งตัวอยํางกลุํมชุมชนตัวอยํางที่มีการรวมกลุํมและจัดตั้งเป็นชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนที่มี
การด าเนนิการชัดเจนในปัจจุบันอาทิ บ๎านน้ าเชี่ยว บ๎านแหลมกลัด และบ๎านสลักคอก เป็นต๎น ในพ้ืนที่ อพท. 1 
ซึ่งมีการบริหารจัดการชมรมโดยชุมชน อยํางเชํนบ๎านน้ าเชี่ยวที่มีการจัดการประชุมเดือนละครั้งเพ่ือการวาง
แผนการด าเนินงาน โดยมีการบริหารจัดการการทํองเที่ยวในรูปแบบคณะกรรมการที่มีการจัดการกลุํมกันเอง มี
ประธาน มีแบํงเป็นกลุํมยํอยๆ ในชุมชนตามความช านาญในกิจกรรมตํางๆ จ านวน 6 กลุํมประกอบด๎วย กลุํม
บ๎านพักโฮมสเตย๑ กลุํมมัคคุเทศก๑  กลุํมเรือเล็กน าเที่ยว กลุํมอาหารพ้ืนบ๎าน กลุํมของฝาก/ของที่ระลึก และ
กลุํมสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํนเดียวกับชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านสลัก
คอก ซึ่งก็มีการแบํงเป็นกลุํมยํอยๆ เชํน กลุํมท าอาหาร กลุํมเรือน าเที่ยว ส าหรับกลุํมโฮมสเตย๑บ๎านแสลักคอก
นั้นยังไมํมีการด าเนินการจัดตั้งเป็นกลุํมโฮมสเตย๑ ซึ่งหากนักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ ยวและต๎องการที่พัก 
ทางชมรมฯ จะจัดสรรให๎พักกับชาวบ๎านได๎ บ๎านละ 2-3 คน แตํถ๎าต๎องการพักโรงแรม ทางกลุํมจะประสานงาน
ให๎นักทํองเที่ยว เข๎าพักในโรงแรมที่มีความรํวมมือกับทางชมรมฯ ส าหรับชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชน
ต าบลแหลมกลัดนั้น มีการจัดตั้งเป็นชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางเป็นทางการ โดยมีค าสั่งจาก
เทศบาลรองรับ มีโครงสร๎างการท างานชัดเจน โดยสมาชิกเป็นคนในชุมชนทั้งหมด อีกทั้งมีกิจกรรมการพัฒนา
สมาชิกให๎เห็นเดํนชัด ทั้งยังมีการด าเนินกิจกรรมรํวมกับภาคีตํางๆ เชํน กรมการทํองเที่ยว ททท. กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุํม OTOP เป็นต๎น 
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ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวได๎มีโครงสร๎างที่ชัดเจนโดยแบํงเป็นฝุายตํางๆ 
ตามโครงสร๎างดังรูปที่ 3.4.1 ซึ่งฝุายอ านวยการ เป็นฝุายที่ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
ทํองเที่ยว เชํน ททท. อพท. สมาคมการทํองเที่ยวตํางๆ ฝุายประชาสัมพันธ๑และการตลาดเป็นฝุายเชื่อมโยง
กิจกรรมการทํองเที่ยวของชุมชนสูํกลุํมนักทํองเที่ยวเปูาหมาย โดยผํานเครื่องสื่อสารที่เหมาะสม ให๎การสื่อสาร
ภายในชุมชนเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจที่ตรงกัน โดยการท าจดหมายแจ๎งเวียน หรือผํานเสียงตามสายของ
ชุมชน ฝุายกลุํมทํองเที่ยวก็จะเป็นฝุายรับรองนักทํองเที่ยวให๎ได๎รับความสะดวกสบายในการทํองเที่ยวในชุมชน 
เป็นต๎น 

 

 
ที่มา: แผนพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนบ๎านน้ าเช่ียว 

รูปที ่3.4.1 โครงสร๎างคณะกรรมการชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวบ๎านน้ าเชี่ยว 
 

สํวนในด๎านของระบบการจัดหาทรัพยากรนั้น อพท. ก าหนดแหลํงหรือทรัพยากรทํองเที่ยวรํวมกับ
ชุมชน โดยความยินยอมของชุมชนหรือเจ๎าของทรัพยากรทํองเที่ยว ในกรณีที่ทรัพยากรทํองเที่ยวอยูํในเขตปุา
สงวนหรืออุทยานแหํงชาติก็ได๎มีการขออนุญาตใช๎พื้นที่อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย เชํนเดียวกันทั้ง อพท. 1 และ 
อพท. 3 

   3.4.1.2 ทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 

เขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของ อพท. 1 และ อพท. 3 นั้น ถึงแม๎จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเชํนเดียวกัน ซึ่งสามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎ แตํก็ยังมีความแตกตํางกันในเชิงพ้ืนที่อยูํ โดยพ้ืนที่เกาะช๎าง มีลักษณะ
พ้ืนที่ที่ประกอบไปด๎วยหมูํเกาะเล็กใหญํแตกตํางกันไปหลายเกาะ บางสํวนเป็นพ้ืนที่ปุาชายเลนบริเวณทะเล
ชายฝั่ง โดยมีการระบุทรัพยากรทํองเที่ยวภายใต๎ชุดความรู๎เที่ยวชุมชนค๎นของดี โดยน าเสนอของดีในชุมชน

ประธาน
กลุํมฯ 

รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
กลุํม

ทํองเที่ยว 

กลุํมบ๎านพัก
โฮมสเตย๑ 

กลุํม
มัคคุเทศก๑ 

กลุํมเรือเล็ก
น าเที่ยว 

กลุํมอาหาร
พ้ืนบ๎าน 

กลุํมของ
ฝาก/ของที่

ระลึก 

กลุํมสืบสาน
วัฒนธรรมม
พื้นบ๎าน/ภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น 

ประชาสัมพั
นธ๑ 

งานทะเบียน 
สถานที่ & 
จัดเลี้ยง 
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ได๎แกํ บ๎านน้ าเชี่ยว มีแหลํงทรัพยากรที่ส าคัญเชํน ปุาชายเลน วัฒนธรรมสองศาสนา  กิจกรรมงมหอยหากเป็ด 
งอบน้ าเชี่ยว บ๎านแหลมกลัด มีแหลํงทรัพยากรที่ส าคัญ เชํน วิถีอาชีพประมง การอนุรักษ๑หอยขาว ประเพณีงม
หอยขาว กิจกรรมนั่งเรือประมงชมโลมา และต าบลตะเคียนเตี้ย มีแหลํงทรัพยากรที่ส าคัญเชํน บ๎านร๎อยเสา 
วิธีดูแลรักษาสุขภาพ “กัวชา” ศูนย๑เรียนรู๎เพ่ือชีวิตพอเพียง ซึ่งชุมชนตะเคียนเตี้ยได๎เป็นสํวนหนึ่งของชุมชน
ต๎นแบบตามเกณฑ๑มาตรฐานการรับรองแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชนจากส านักงานสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
(สทช.) เพ่ือให๎ชุมชนสามารถพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชุมชนได๎ตามเกณฑ๑ ซึ่งมีชุมชนต๎นแบบในพ้ืนที่ของ อพท. 1 
ได๎แกํ บ๎านน้ าเชี่ยวและบ๎านแหลมกลัดที่มีการจัดโปรแกรมการทํองเที่ยวโดยการน ากิจกรรมของคนในท๎องถิ่น
มาให๎นักทํองเที่ยวได๎มีสํวนรํวมด๎วย ซึ่งสามารถแวะเวียนมาท ากิจกรรมการทํองเที่ยวกับชุมชนได๎ตลอดทั้งปี 
ตัวอยํางโปรแกรมการทํองเที่ยวเชํน โฮมสเตย๑บ๎านน้ าเชี่ยวที่เป็นหมูํบ๎านมุสลิม ซึ่งใช๎ทรัพยากรในพ้ืนที่มา
จัดการทํองเที่ยวแมํน้ า (ลํองเรือ) ปุาโกงกาง (ชมหิ่งห๎อย ปลูกปุา) workshop ท างอบ หรือท าขนมตังเมกรอบ 
ซึ่งการจัดโปรแกรมการทํองเที่ยวก็แล๎วแตํความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว โดยมีการจัดโปรแกรมการทํองเที่ยว 
2 รูปแบบ คือ แบบที่ หนึ่ง เป็นกิจกรรมลํองเรือชมธรรมชาติปุาชายเลน ตกปลาน้ าตื้น โดยใช๎เรือเล็ก (ไมํเกิน 
5 คน) หรือเรือกลาง (ไมํเกิน 20 คน) ใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หรือนักทํองเที่ยวอาจเชําเหมา 1 วัน (ค๎าง
คืน)และแบบท่ีสอง เป็นกิจกรรมลํองเรือชมธรรมชาติปุาชายเลน ตกปลาน้ าลึก ไดหมึก ด าน าดูปะการัง โดยใช๎
เรือเล็ก (ไมํเกิน 5 คน) หรือเรือกลาง (ไมํเกิน 20 คน) ใช๎เวลาไปกลับไมํเกิน 12 ชั่วโมง หรือ เชําเหมา 1 วัน 
(ค๎างคืน)  

ชุมชนต าบลสลักคอก ที่เป็นชุมชนชาวประมงที่ให๎นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตของชาวประมงและ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่น และการจับสัตว๑น้ า
โดยใช๎เครื่องมือพ้ืนบ๎าน ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์และชมรมน าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกจัดโปรแกรมการทํองเที่ยวให๎
นักทํองเที่ยวได๎ลํองเรือมาดและพายเรือคายัคเพ่ือชมและสัมผัสความงามของธรรมชาติปุาชายเลนและเรียนรู๎
วิถีชีวิตของชาวประมงและการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท๎องถิ่น และการจับสัตว๑น้ าโดยใช๎เครื่องมือพ้ืนบ๎าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานประเพณีที่ให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎า
รํวมคือ “สลักรักสลักคอก” โดยจัดให๎นักทํองเทีย่วที่เป็นคูํรักได๎แตํงงานกันตามประเพณีท๎องถิ่น  
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ที่มา: องค๑การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 

รูปที่ 3.4.2 ชุดความรู๎เที่ยวชุมชนค๎นของดี ชุดความรู๎เที่ยวชุมชนค๎นของดี ส าหรับการทํองเที่ยวธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเล 

 

  
ที่มา: จาการส ารวจ 

รูป 3.4.3  อาชีพการประมงของชุมชนบ๎านน้ าเชี่ยว อันเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมการทํองเที่ยวเพ่ือศึกษาวิถี
ชีวิตชาวประมง 

 

อีกทั้งชุมชนบ้านปลา เกาะช๎าง ได๎ด าเนินการทํองเที่ยวภายใต๎แนวคิด Creative Tourism โดยจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ให๎แกํนักทํองเที่ยว เริ่มจากการชมและรํวมกิจกรรมที่ชาวบ๎านได๎รํวมมือกัน
ท าคือ “ธนาคารปู” โดยชุมชนท าการอนุบาลปูที่ก าลังจะตกไขํไว๎ จนเมื่อปูตกไขํแล๎ว นักทํองเที่ยวสามารถมี
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สํวนรํวมในการปลํอยปูสูํทะเล นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมปลูกปาการังเทียม โดยชุมชนจัดเตรียมปะการังเทียม
เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวมาซื้อปะการังเที่ยวแล๎วน าไปปลูก (ทิ้งลง) ในทะเล และการทํองเที่ยวแบบคาร๑บอนต่ า 
(Low Carbon) โดยการใช๎จักรยาน กิจกรรมการพายเรือคายัค และการแลํนเรือใบ  

 ส าหรับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมนั้น สามารถด าเนินการได๎ใน
พ้ืนที่หมูํเกาะตํางๆ ในทั้งสองพ้ืนที่ เชํน เกาะช๎าง เกาะหมาก เกาะกูด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ อพท.1 
และ เกาะล๎าน ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ อพท. 3 โดยที่การจัดโปรแกรมการทํองเที่ยวในธรรมชาติชายฝั่ง
ทะเล จะเป็นการด าเนินการจากภาคเอกชน สํวนใหญํจะเป็นการทํองเที่ยวทางทะเล ทั้งการด าน้ าดูปะการัง 
เที่ยวเกาะ ฯลฯ ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจทัวร๑เข๎ามาทํองเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่งมีโปรแกรมการ
ทํองเที่ยวตลอดทั้งปีแตํสํวนใหญํจะมีนักทํองเที่ยวแวะเวียนมาในชํวงของ High Season (พฤศจิกายน – 
พฤษภาคม) ในสํวนของชุมชนพ้ืนที่ของ อพท. 3 ยังมีชุมชนบ๎านชากแง๎ว ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต๎นแบบที่การ
จัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน ได๎น าวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ๑ของชุมชนชูขึ้นมาเป็นต๎นแบบการทํองเที่ยว
โดยชุมชน มีการจัดท าชุดองค๑ความรู๎ส าหรับแตํละชุมชน เชํนเดียวกันกับบ๎านน้ าเชี่ยว และบ๎านแหลมกลัด เพ่ือ
แนะน ากิจกรรมและความรู๎ตํางๆที่จะได๎จากการท ากิจกรรมการทํองเที่ยวภายในแตํละพ้ืนที่ 

   3.4.1.3 การดูแลนักท่องเที่ยว 

การเข๎าถึงสถานที่ทํองเที่ยวของทั้งเกาะช๎างและเมืองพัทยามีความสะดวกสบายด๎วยโครงสร๎างพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่ สามารถเดินทางได๎ด๎วยเส๎นทางที่หลากหลายมีศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวจากหนํวยงานตํางๆ อาทิเชํน 
ต ารวจทํองเที่ยว กู๎ภัย ทหารเรือ หรือแม๎แตํทาง อพท. ก็มีศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวเชํนกัน แตํส าหรับปูายบอก
ทางหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของแหลํงทํองเที่ยวในบางจุดนั้นยังขาดการดูแล เนื่องจากไมํมีการระบุ
หนํวยงานที่รับผิดชอบอยํางชัดเจน ทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนงบประมาณด๎วย สํวนชุมชนการ
ทํองเที่ยวสํวนใหญํก็มีการด าเนินการสร๎างศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวไว๎เชํนกัน ตัวอยํางเชํน ชุมชนแหลมกลัดที่ได๎
ด าเนินการสร๎างศูนย๑บริการการทํองเที่ยวที่บริเวณเทศบาล มีการสร๎างห๎องน้ า ปูายสื่อความหมาย และปูาย
บอกทางส าหรับบริการนักทํองเที่ยวในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว มีการส ารวจเส๎นทางเดินขึ้นน้ าตกทําเส๎น และ
มีการปรับปรุงทางเดินให๎ปลอดภัยขึ้น มีการใช๎สมุดเยี่ยมและการแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นระหวํางนักทํองเที่ยว
และชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมทํองเที่ยวตํางๆ ที่ทางชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนได๎จัดท าขึ้น  
เชํนเดียวกับบ๎านน้ าเชี่ยว บ๎านสลักคอก และหาดทรายด าก็มีศูนย๑รับนักทํองเที่ยวกํอนกระจายไปทํองเที่ยว
แหลํงตํางๆ อีกทั้งที่เกาะหมาก มีชมรมการทํองเที่ยวที่ได๎ด าเนินการปูองกันอันตรายจากสัตว๑น้ าส าหรับ
นักทํองเที่ยว โดยการให๎ความรู๎เรื่องแมงกะพรุนกลํอง พร๎อมทั้งบริการอุปกรณ๑ปฐมพยาบาลเบื้องต๎น เชํน 
น้ าส๎มสายชูแกํนักทํองเที่ยว 

ตามแผนแมํบทของ อพท.1 ได๎มีการแผนการจัดท าภาพลักษณ๑ (Brand Image) การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑อยํางยั่งยืน ส าหรับพ้ืนที่หมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยงมีการประเมินความพึงพอใจนักทํองเที่ยวผําน
การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยําง และน ามาปรับปรุง พัฒนาโครงการคล๎ายคลึงกับโครงการ
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ต๎นแบบการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ สํวนทาง อพท.3 เองก็ได๎มีการประเมินความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอ
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑แล๎วน าผลการประเมินข๎อมูลกลับไปพิจารณาทบทวนจุดแข็งจุดอํอนและข๎อจ ากัด
ตํางๆ ภายในพ้ืนที่ 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.4 ศูนย๑รับนักทํองเที่ยวของศูนย๑การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายด าและปุาชายเลน 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.5 แผนที่หาดทรายด าพร๎อมสถิตินักทํองเที่ยวแตํละปี 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.6 ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวของชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านน้ าเชี่ยว 
 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.7 ปูายบอกทางนักทํองเที่ยว สปาทรายด าวิถีชุมชนบ๎านยายมํอม 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.8 ปูายบอกทาง และปูายสื่อความหมาย ภายในศูนย๑การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายด าและปุา
ชายเลน 

 

   3.4.1.4 การจัดการประชาสัมพันธ์  

การจัดการข๎อมูลขําวสารในการจัดกิจกรรมตํางๆ ของทั้ง อพท. 1 และ อพท. 3 ได๎มีการ
ประชาสัมพันธ๑ที่ใช๎สื่อตํางๆ กระจายขําวสารเพ่ือเชิญชวนนักทํองเที่ยวและผู๎คนในท๎องถิ่น ยกตัวอยํางเชํน 
โครงการงานเสวนา ทศภาค สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช เรื่องตามรอยเจ๎าตาก องค๑มหาราชกรุงธนบุรีศรี
มหาสมุทร ที่ทั้งทางเกาะช๎างและพัทยาได๎รํวมกันจัดท ากิจกรรมขึ้น มีการท าการประชาสัมพันธ๑งาน ผํานสื่อ
สังคมออนไลน๑ และการติดปูายประชาสัมพันธ๑ เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รับข๎อมูลขําวสารที่
มีความถูกต๎อง รวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งข๎อความที่จะใช๎ในการประชาสัมพันธ๑มีการสื่อให๎เห็นถึงลักษณะ
กิจกรรมทํองเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนในแตํละพ้ืนที่อยํางแท๎จริง และน าเสนอจุดเดํนหรือเอกลักษณ๑ของ
ชุมชนทํองเที่ยวนั้นๆ หรือ โครงการต๎นแบบการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ก็ได๎มีการจัดงานแถลงขําว
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมการทํองเที่ยว มีการเปิดตัวและมีการจัดตั้งเว็บไซต๑ Creative Tourism Thailand  
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจให๎กับนักทํองเที่ยวตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวตํางๆ และเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎รับข๎อมูล
ขําวสารที่มีความถูกต๎อง อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท๑มือถือที่พัฒนาขึ้นใช๎ในการให๎ข๎อมูลขําวสารการ
ทํองเที่ยวเมืองพัทยาแกํนักทํองเที่ยวอีกด๎วย 
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ที่มา: สื่อออนไลน๑ของ Thai LoveTrip http://www.thailovetrip.com (สืบค๎นวันท่ี 9 มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 3.4.9 ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมทํองเที่ยวของชุมชนทํองเที่ยวบ๎านสลักคอก 
 

 

ที่มา: “Smart Pattaya” Application บนโทรศัพท๑ IPhone https://itunes.apple.com/th/app/smart-
pattaya/id1003618157?mt=8 (สืบค๎นเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 3.4.10 แอปพลิเคชัน Smart Pattaya 
 

https://itunes.apple.com/th/app/smart-pattaya/id1003618157?mt=8
https://itunes.apple.com/th/app/smart-pattaya/id1003618157?mt=8
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.11 ปูายประชาสัมพันธ๑เพทํอให๎ข๎อมูลขําวสารกิจกรรมทํองเที่ยวของชุมชนทํองเที่ยวบ๎านสลักคอก 
 

สํวนทางด๎านของการทํองเที่ยวโดยชุมชนสํวนมากจะเป็นการใช๎ พ็อคเก็ตบุ๏ค แผํนพับ โปสเตอร๑
ประชาสัมพันธ๑ ในการน าเสนอข๎อมูลในการทํองเที่ยว ซึ่งข๎อความที่จะใช๎ในการประชาสัมพันธ๑มีการสื่อให๎เห็น
ถึงลักษณะกิจกรรมทํองเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนในแตํละพ้ืนที่อยํางแท๎จริง และน าเสนอจุดเดํนหรือ
เอกลักษณ๑ของชุมชนทํองเที่ยวนั้นๆ และหากเป็นประเพณีที่เกี่ยวข๎องกับคนในชุมชนก็จะมีการกระจายขําว
ออกไปโดยประชาสัมพันธ๑ผํานทางวิทยุกระจายเสียงหรือปูายประชาสัมพันธ๑ภายในพ้ืนที่ เพ่ือผู๎มาพบเห็นได๎มี
ความสนใจ 

   3.4.1.5 การจัดการความเสี่ยง  

จากพ้ืนทั้งสองคือพ้ืนที่หมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง และเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง นั้น มีการปิด
แหลํงทํองเที่ยวในฤดูมรสุม รวมทั้งวิเคราะห๑สภาพอากาศเพ่ืองดรับนักทํองเที่ยว อพท. สํวนกลาง ได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดโครงการตํางๆ ที่กระตุ๎นให๎ทั้งนักทํองเที่ยว คนในชุมชน และผู๎ประกอบการ ได๎ตระหนักถึง
ภาวะโลกร๎อน เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม ส าหรับ อพท.1 (พ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง) มีโครงการปกปูองผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศตํอการทํองเที่ยวของเกาะช๎าง โดยรณรงค๑ให๎ผู๎ประกอบการใช๎พลังงานทางเลือกคือโซลาร๑เซลล๑
ทดแทนพลังงานไฟฟูา เพ่ือปูองกันสภาวะโลกร๎อน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพ่ือสภาพภูมิอากาศปัญหาสภาวะ
โลกร๎อนด๎วยการด าเนินการ 2 สํวนหลัก คือ การปรับตัว การบรรเทาผลกระทบ และมาตรการลดผลกระทบ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมในด๎านตํางๆ และโครงการจัดท ามาตรการลดภาวะโลกร๎อนกับการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน และ
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ทั้งพ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง และเมืองพิเศษพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ได๎ใช๎นโยบายการจัดการ
การทํองเที่ยวในรูปแบบที่ชํวยลดภาวะโลกร๎อน โดยการจัดสัมมนาให๎องค๑ความรู๎เรื่องการทํองเที่ยวและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) และการจัดการทํองเที่ยวแบบ Low Carbon Destination 

  

   3.4.1.6 การดูแลด้านความปลอดภัย 

ในพ้ืนที่ อพท.1 (พ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง) ได๎มีการซ๎อมแผนรับมือกรณีฉุกเฉินทั้ง
ทางน้ าและอากาศซึ่ง อพท.1 ได๎มีการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรับมือกับกรณีฉุกเฉินรํวมกับหนํวยงานอ่ืนๆ เชํน 
มีการเข๎ารํวมอบรมความปลอดภัยส าหรับการคมนาคมทางน้ ารํวมกับส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาจังหวัด
ตราด เป็นต๎น และการดูแลรักษาแหลํงทํองเที่ยวโดยการปิดแหลํงทํองเที่ยวในฤดูมรสุม และด าเนินงานกรณีมี
เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเกิดขึ้น และมีการฝึกอบรมการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางน้ าเบื้องต๎น (ผู๎จมน้ า) ให๎แกํ
ผู๎ขายของที่ระลึก (เพศชาย) บริเวณหาดคลองพร๎อม สํวนทางด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนทํองเที่ยว
บ๎านสลักคอกได๎มีการจัดเตรียมเสื้อชูชีพไว๎บริการส าหรับนักทํองเที่ยวเพ่ือปูองกันการประสบภัยทางน้ า  ทั้งนี้
แหลํงทํองเที่ยวที่ เกาะหมาก มีชมรมการทํองเที่ยวที่ได๎ด าเนินการปูองกันอันตรายจากสัตว๑น้ าส าหรับ
นักทํองเที่ยว โดยการให๎ความรู๎เรื่องแมงกะพรุนกลํอง พร๎อมทั้งบริการอุปกรณ๑ปฐมพยาบาลเบื้องต๎น เชํน 
น้ าส๎มสายชู และผ๎าพันแผล แจกให๎แกํนักทํองเที่ยว 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.12 เสื้อชูชีพส าหรับนักทํองเที่ยว ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวชุมชนทํองเที่ยวบ๎านสลักคอก 
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ส าหรับ อพท. 3 การท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลตะเคียนเตี้ยได๎มีการวางแนวทางการบริหารจัดการใน

กรณีฉุกเฉินตํางๆ โดยท างานรํวมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) และอาสาสมัครปูองกันไฟ

ฝุายพลเรือน (อปพร.)  มีการจัดเตรียมอุปกรณ๑ส าหรับการปฐมพยาบาลและรถพยาบาลจากเทศบาลมา

เตรียมพร๎อมส าหรับการสํงตํอผู๎ปุวยไปยังโรงพยาบาลตํอไป 

   3.4.1.7 มาตรฐานของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

พื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) และเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) นั้นมี

การยกมาตรฐานระดับสากลมาใช๎ในเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล๎อมและที่พัก ยกตัวอยํางเชํน โครงการรี

สอร๑ทสีเขียวของเกาะช๎าง ที่มีเกณฑ๑การตรวจสอบคุณภาพด๎านสิ่งแวดล๎อมของสถานประกอบการที่อิงจาก

เกณฑ๑ระดับสากล เชํน จากองค๑กรการทํองเที่ยวโลก (UNWTO : United Nation World Tourism 

Organization) และการจัดการด๎านความปลอดภัย เชํน มียานพาหนะที่พร๎อมให๎บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มี

การซ๎อมปูองกันและระวังเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยอยํางสม่ าเสมอ ซึ่งหลังการประเมินก็ได๎เปิดเผยรายชื่อรี

สอร๑ทที่ได๎รับรางวัลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม สํวนทางด๎านของพัทยา (เกาะล๎าน) ก็ได๎มี

โครงการการรับรองการพัฒนาพ้ืนที่เกาะล๎านเป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับสากล  ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

รํวมกับเครือขํายนานาชาติ EARTHCHECK โดย อพท. สํวนกลาง ได๎เข๎าไปมีสํวนในการด าเนินการพัฒนาแหลํง

ทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน เชํน มีการประเมินและจัดระดับสถานประกอบการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่

พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยงและในพ้ืนที่เกาะล๎าน และเกณฑ๑การประเมินที่ใช๎ถูกพัฒนาขึ้นจากเกณฑ๑

มาตรฐานระดับโลกตํางๆ ที่จะประเมินสถานประกอบการออกเป็น 4 ระดับ ได๎แกํ ระดับ Bronze, Silver, 

Gold และ Platinum สถานประกอบการที่ผํานการประเมินจะมีการออกใบรับรองมาตรฐาน เพ่ือเป็นการ

รับรองวําสถานประกอบการนั้นได๎มาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและมีสํวนรํวมในการ

รักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  

ส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได๎มีการยกระดับมาตรฐานโดยการให๎รางวัลแกํชุมชนต๎นแบบจาก

องค๑กรการทํองเที่ยวภายในประเทศ เพ่ือเป็นตัวอยํางการด าเนินงานการทํองเที่ยวชุมชนที่ดีมีประสิทธิภาพ 

ยกตัวอยํางเชํน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวที่ได้รางวัล "ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว" 

จาก ททท. ในปี พ.ศ. 2550 รางวัล "อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย" (หรือรางวัล “กินรี”) ครั้งที่ 8 ประจ าปี 

พ.ศ. 2553 และประจ าปี พ.ศ.2556 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

จากกรมการท่องเที่ยว ในปี 2556 และสดๆ ร๎อนๆ ในปี 2559 โฮมสเตย์บ้านน้ าเชี่ยว ก็ได้รับการคัดเลือก

ให้เข้ารับรางวัล ASEAN Homestay Award 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.13 ที่พักโฮมสเตย๑ของบ๎านน้ าเชี่ยวที่จัดอยํางมีคุณภาพได๎มาตรฐานโฮมสเตย๑1 

 

 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.14 รางวัลตํางๆที่ชุมชนบ๎านน้ าเชี่ยวได๎รับ 

                                                 
1
 สามารถดูรายละเอียด มาตรฐานโฮมสเตย๑ไทย ในกองสํงเสริมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ที่สื่อออนไลน๑ 

http://www.tourism.go.th/subweb/details/5/6406/25472 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.15 ปูายบรรยายความเป็นมาและสถานที่ ที่มีการบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ชุมชนบ๎านสลักคอก 

 

  3.4.2 การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

   3.4.2.1 ระบบการตรวจสอบผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว 

ทาง อพท. 1 และ อพท. 3 ได๎รํวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาในการส ารวจภาวะการมีงานท าของ
ส ารวจภาวะการมีงานท าของ สตรี เยาวชนและผู๎สูงอายุในเขตพ้ืนที่พิเศษทั้งเกาะช๎างและเมืองพัทยา เพ่ือเป็น
ตัวชี้วัดในเรื่องของการได๎รับผลประโยชน๑จากการสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนซน ด าเนินการส ารวจ โดย
การรวบรวมเอกสารข๎อมูลตําง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร หนังสือราชการ  บทความ รายงานสรุปผลการปฏิบัติ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี สถิติตํางๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ตรวจสอบความถูกต๎อง และคัดกรอง
ความนําเชื่อถือของเอกสาร  แล๎วน าเสนอในรูปของการอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
นอกจากนี้ยังได๎ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาจากการเก็บข๎อมูล โดยการแจก
แบบสอบถามกลุํมตัวอยํางที่เป็นสตรี เยาวชน และผู๎สูงอายุ เลือกกลุํมตัวอยํางที่จากกลุํมสตรี เยาวชน และ
ผู๎สูงอายุ ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว แตํไมํพบการรายงานผลการส ารวจตํอสาธารณชนที่ชัดเจน  
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ส าหรับการทํองเที่ยวโดยชุมชนทั้งในพื้นที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง และพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและ
พ้ืนที่เชื่อมโยงยังไมํมีการด าเนินงานในสํวนนี้ 

   3.4.2.2 การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

การทํองเที่ยวธรรมชาติชายฝั่งเป็นการทํองเที่ยวทางทะเลที่นักทํองเที่ยวสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับ
สถานที่พักซึ่งสถานประกอบการด๎านที่พักในพ้ืนที่ ในระดับพ้ืนที่พิเศษทั้งในพ้ืนที่ อพท.1 และ อพท.3 ที่มี
ผู๎ประกอบการโรงแรม ร๎านอาหาร ร๎านค๎า มากมาย อพท. พ้ืนที่พิเศษทั้ง 2 พ้ืนที่ได๎รณรงค๑และสนับสนุนให๎มี
การจ๎างงานคนในท๎องถิ่นเป็นส าคัญ แตํเนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน สถานประกอบการจึงท าการจัดจ๎าง
แรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาอยํางถูกกฎหมายรวมไปถึงแรงงานตํางด๎าวซึ่งอาศัยอยูํในชุมชนนั้นด๎วย ในขณะที่การ
จ๎างแรงงานจากในชุมชนเองมีน๎อยกวํา เนื่องจากแรงงานในชุมชนโดยสํวนใหญํ จะมีอาชีพหลักที่เป็นการ
ประมงหรือเกษตรกรรมมากกวํา ท าให๎มีการจ๎างงานในชุมชนน๎อย แตํในสํวนในการวางแผนของชุมชนนั้น มี
การวางแผนผํานประชาคมในแตํละพ้ืนที่ ซึ่งจะจัดประมาณเดือนละครั้ง เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
และแจ๎งขําวสาร รวมไปถึงเปิดโอกาสให๎เสนอข๎อคิดเห็นตํางๆ โดยมีเจ๎าหน๎าที่ปกครองของรัฐเป็นผู๎เข๎ารํวมรับ
ฟังและดูแลการประชุม ด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชนก็มีการประชุมเพ่ือเสริมสร๎างเครือขํายในแตํละพ้ืนที่พิเศษ 
ยกตัวอยํางเชํน การประชุมเพ่ือสร๎างเสริมชมรมเครือขํายสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งผู๎เข๎ารํวมประชุม
เป็นตัวแทนจากชุมชนต๎นแบบทั้ง 13 ชุมชน มารํวมกันพิจารณา (รําง) ระเบียบ ข๎อบังคับ ชมรมเครือขําย
สํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชน 

ในด๎านการสํงเสริมคนในชุมชนมีสํวนรํวมในการวางแผนและใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรทํองเที่ยว ที่ชุมชน
บ้านสลักคอก พ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎าง มีการใช๎กระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของชาวบ้านในการ
เลือกรับหรือปฏิเสธการทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆ อาทิเชํน การท่องเที่ยวโดยการล่องแพที่ชาวบ๎านมีความคิด
วําต๎องการท าเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวในชุมชน แตํเมื่อค านวณต๎นทุนก าไรแล๎วจะได๎รายได๎ประมาณ 6,000 
บาทตํอเดือน ซึ่งไมํคุ๎มหากเทียบกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันอยํางการกรีดยางและการประมง เมื่อมีการ
ลงมติท าประชาคม การทํองเที่ยวโดยการลํองแพจึงถูกปฏิเสธไป หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
เมื่อชาวบ๎านมีความประสงค๑จะท า ผู๎น าชุมชนจึงได๎ทดลองจัดการทํองเที่ยวโฮมสเตย๑ขึ้นมา โดยให๎นักศึกษาจาก
สถาบันตํางๆ มาเป็นนักทํองเที่ยว เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทํองเที่ยว ได๎มีการประชุมอภิปรายข๎อดีข๎อด๎อย 
โอกาสและอุปสรรคของการทํองเที่ยวชนิดนี้ แล๎วให๎ชาวบ๎านลงมติประชาคม ซึ่งที่สุดแล๎วชาวบ๎านพบปัญหา 
เชํน ชาวบ๎านยังไมํพร๎อมตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว หรือการที่นักทํองเที่ยวได๎ท าให๎วิถีชีวิตของ
ชาวบ๎านเปลี่ยนไป สํงผลให๎ชาวบ๎านลงมติวํายังไมํต๎องการท ากิจกรรมการทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย๑ ซึ่งนับเป็น
การสร๎างบทเรียนจากการทดลองปฏิบัติจริง (Learning by Doing) นอกจากนี้ ชุมชนบ๎านสลักคอกยังมีการ
สํงเสริมการจ๎างงานในชุมชน โดยมีการสร๎างงานให๎กับเยาวชน เชํน เยาวชนในชุมชนคนหนึ่งจากที่เคยเป็น
พรานลํานกเงือก กลายเป็นผู๎น าเที่ยวชมนกเงือกให๎แกํนักทํองเที่ยว และมีได๎รายได๎จาการน าเที่ยววันละ 500-
1,000 บาทตํอวัน 
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ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนด๎านการจัดสรรผลประโยชน๑ พบวํา พ้ืนที่พิเศษทั้ง
สองมีการประเมินความพอใจของคนในชุมชนโดยใช๎การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเป็นสํวนใหญํ เพ่ือให๎คน
ในพ้ืนที่มีสํวนรํวมในบทบาทการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือใช๎เป็นตัวชี้วั ดในการประเมิน
ความพอใจ เชํน การด าเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค๑ความรู๎ทางวิชาการ ด๎านการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ที่ใช๎
เครื่องมือการส ารวจระดับความอยูํดีมีสุขของชุมชน (gross village happiness: GVH) 

ด๎านการกระจายผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจนั้น ในสํวนของการทํองเที่ยวโดยชุมชน ชมรมและกลุํมผู๎
ให๎บริการทํองเที่ยวแกํนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีการจัดแบํงผลประโยชน๑หรือรายได๎จากการทํองเที่ยวตามสัดสํวน
ที่เป็นธรรมตามโครงสร๎างของกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในชุมชนที่ได๎รํวมจัดตั้งเป็นชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยว 
เชํน ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวบ๎านน้ าเชี่ยว กลุํมอนุรักษ๑และชมรมน าเที่ยวพ้ืนบ๎านสลักคอก หรือชมรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชนต าบลแหลมกลัด มีการแบํงผลประโยชน๑จาการทํองเที่ยวให๎คนในชุมชนที่เกี่ยวข๎อง
กับการทํองเที่ยว ได๎แกํ กลุํมโฮมสเตย๑ กลุํมแมํบ๎านท าอาหาร กลุํมผู๎พายเรือ และกลุํมมัคคุเทศก๑น าเที่ยว เป็น
ต๎น ชุมชนแหลมกลัด และสลักคอกก็ท าคล๎ายๆ กับบ๎านน้ าเชี่ยว ทั้งยังมีการจ๎างงานในรูปแบบกิจกรรมเชํน ใน
การจัดกิจกรรมย๎อนอดีตตลาดจีนโบราณบ๎านชากแง๎ว มีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เยาวชนเกิดความคิด
สร๎างสรรค๑ในการใช๎เวลาวํางในการแสดงสามารถด๎านตํางๆ โดยมีการแสดงบนเวที มีการจัดอบรมเยาวชนใน
พ้ืนที่ มาท าหน๎าที่เป็นนักสื่อความหมายหรือมัคคุเทศก๑ 

รวมทั้งที่ ชุมชนนาเกลือ อ าเภอบางละมุง พื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) ซึ่งเดิมทีเป็น
ชุมชนแออัด อพท.3 ได๎รํวมมือกับองค๑กรพัฒนาเอกชน (NGO) และมูลนิธิของชาวจีนในท๎องที่พัฒนาชุมชน
ด๎านตํางๆ เชํน สร๎างแหลํงดูนกในสุสานจีน สร๎างแหลํงเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ชุมชนคนจีน ภายใต๎แนวคิด 
“พัทยาที่เดิม...เพ่ิมเติมคือนาเกลือ” โดยให๎ชุมชนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกับ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน และมีการกระจายผลประโยชน๑จากการทํองเที่ยวให๎ทั่วถึง  

นอกจากนี้ยังมีการส ารวจ “ส่ารวจความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2558” ทั้งพ้ืนที่ 
อพท.1 และ อพท.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชน โดยสัมภาษณ๑ประชาชน 400 คนเพ่ือ
สอบถามความเห็นเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะที่มีตํอ อพท. ในการพัฒนาการทํองเที่ยวด๎วยกัน 6 ด๎านดังนี้ 1) ด๎าน
การมีสุขภาวะ 2) ด๎านเศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็ง 3) ด๎านครอบครัวอบอํุน 4) ด๎านการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 5) 
ด๎านการมีสภาพแวดล๎อมที่ดี 6) ด๎านการเป็นชุมชนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล   

   3.4.2.3 การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

ในเรื่องของการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทของการทํองเที่ยวให๎แกํคนในท๎องถิ่นนั้น อพท. 1 มี
การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจผํานการฝึกอบรม ซึ่งที่เห็นได๎ชัดคือการอบรมการทํองเที่ยวโดยชุมชน เป็น
ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งได๎จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชนและมีการศึกษาดูงานพร๎อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่องการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน และจัดท าชุดองค๑ความรู๎ตํางๆ เพ่ือจะสานตํอภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเพ่ือการพ่ึงตนเอง และเพ่ือให๎เกิดการศึกษาค๎นคว๎า และน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นไปประยุกต๑ใช๎ ยกตัวอยําง
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เชํน การจัดท าชุดองค๑ความรู๎สมุนไพรเกาะช๎าง ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรที่ส าคัญและหายากบน
เกาะช๎าง เชํน เหงือกปลาหมอ เพกา เถาคัน ม๎ากระทืบโรง เป็นต๎น และเพ่ือเป็นฐานข๎อมูลสมุนไพรที่ส าคัญ
ของชุมชน เป็นประโยชน๑ในการอนุรักษ๑ และถํายทอดสูํคนรุํนตํอไป สํวนทางด๎านของชุมชนนั้นก็ได๎มีการ
ประชาคมรํวมกับชุมชน เพ่ือค๎นหาความต๎องการของชุมชนที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว รวมถึงสํงเสริม ให๎ชุมชน
ตระหนักถึงของดีภายในชุมชนอันมีประโยชน๑ตํอการตํอยอดทางการทํองเที่ยว เพ่ือสํงเสริมให๎ชุมชนกลายเป็น
แหลํงเที่ยวและมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 

ทาง อพท. 3 ก็มีโครงการที่เสริมสร๎างความเข๎าใจในบทบาทการทํองเที่ยวเชํนกัน เชํน โครงการการ
รับรองการพัฒนาพ้ืนที่เกาะล๎านเป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับสากล  ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม รํวมกับเครือขําย
นานาชาติ EARTHCHECK มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎และสร๎างการมีสํวนรํวม จ านวน 4 ครั้ง โดยมี
ผู๎ประกอบการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํต่ ากวํา 20 แหํง อีกทั้งมีการรอบรมโครงการต๎นแบบการทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ท่ีสร๎างหลักสูตรการเรียนรู๎เพิ่มเติมให๎กับเจ๎าของกิจกรรมทั้ง 13 กิจกรรม เพ่ือให๎เข๎าใจถึงเนื้อหาของ
องค๑ความรู๎หรือทักษะที่ตนเองมีอยูํ และพร๎อมจะสํงตํอและถํายทอดให๎กับนักทํองเที่ยว โดยในแตํละกิจกรรมมี
การเก็บคําใช๎จํายในการรํวมกิจกรรม เพ่ือน ามาใช๎เป็นต๎นทุนของกิจกรรม รวมทั้งมีการจัดอบรมโครงการ
ประกวด จิตวิญญาณของพ้ืนที่ เพ่ือจัดหาและคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพจากบุคคลจ านวน 5 กลุํม คือ (1) 
กลุํมผู๎น าชุมชน (2) กลุํมผู๎ค๎า ผู๎ประกอบการ ผู๎ผลิต (3) กลุํมชํางปั้น (4) กลุํมชํางวาด (5) กลุํมเยาวชน 

   3.4.2.4 การป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

ในด๎านการมีมาตรการปูองกันการกระท าผิดกฎหมาย ในแตํละพ้ืนที่ของทั้ง อพท.1 และ อพท.3 นั้น 
ก็ได๎มีต ารวจทํองเที่ยวที่ดูแลความสงบและเป็นฝุายรักษากฎหมายให๎เป็นไปโดยเรียบร๎อย สํวนชมรมการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน ตัวอยํางเชํน บ๎านน้ าเชี่ยวก็มีกฎระเบียบในการดูแลทั้งนักทํองเที่ยวที่มาเข๎าพักโฮมสเตย๑ 
แตํก็ยังไมํมีความชัดเจนในด๎านของกฎหมายหรือมาตรการในทางปฏิบัติที่ปูองกันธุรกิจผิดกฎหมาย การค๎า
ประเวณี หรือการกระท าผิดตํอเด็ก เยาวชน ผู๎หญิง และชนกลุํมน๎อยเชํนกัน ท าได๎เพียงชํวยกันสอดสํองดูแล
กันในพ้ืนที ่

  3.4.3 การปกป้อง ดูแล และรักษาแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

   3.4.3.1 การป้องกันแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

ในด๎านของการปูองกันทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยวในเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมนั้น ทาง อพท.1 ได๎มี
การด าเนินงานผํานโครงการตํางๆ ที่ถูกเสนอขึ้นโดยชุมชนหรือคนในพ้ืนที่ ผํานการ Focus Group กับกลุํมผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียในพ้ืนที่ ยกตัวอยํางเชํน โครงการเก็บขยะใต๎น้ า ที่ได๎ความรํวมมือกับทหารเรือและกู๎ภัย และ 
โครงการเยาวชนอนุรักษ๑ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล หมูํเกาะช๎าง ที่รณรงค๑ให๎เยาวชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ในสํวนของชุมชนเองก็มีระบบการรักษาทรัพยากร
ทํองเที่ยวของตนเองเชํนกัน ตัวอยํางเชํน บ๎านแหลมกลัดได๎มีการก าหนดเขตอนุรักษ๑ปุาชายเลน โดยกรม
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ทรัพยากรชายฝั่ง ส าหรับการปูองกันทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยวของเกาะหมาก โดยชุมชนรํวมมือกันสอดสํอง
ดูแลทรัพยากรในพื้นทีเ่พ่ือไมํให๎ถูกท าลายหรือสูญหายไป 

   3.4.3.2 การจัดการนักท่องเที่ยว 

ส าหรับระบบการจัดการการทํองเที่ยวเพ่ือไมํให๎เกิดผลกระทบเชิงลบตํอทรัพยากรทํองเที่ยวนั้น ทางชมรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว มีกฎระเบียบที่นักทํองเที่ยวต๎องปฏิบัติตาม
เวลา เมื่อเข๎าพักท่ีโฮมสเตย๑ และจ าเป็นต๎องจัดสรรจ านวนนักทํองเที่ยวให๎พอดีกับจ านวนที่พัก เนื่องจากโฮมส
เตย๑ของบ๎านน้ าเชี่ยวเป็นบ๎านของชาวบ๎านเอง ซึ่งต๎องมีการเตรียมการและทราบจ านวนนักทํองเที่ยวที่แนํชัด 
เชํนเดียวกันกับกลุ่มอนุรักษ์และชมรมน าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก มีการก าหนดจ านวนผู๎โดยสารในการนั่งเรือ
มาดและเรือคายัค โดยมีการก าหนดจ านวนผู๎โดยสารเรือมาดไว๎ไมํเกินสี่คนตํอหนึ่งล า และก าหนดจ านวนผู๎พาย
เรือคายัคได๎ไมํเกิน 2 คน สํวนหาดทรายด าที่แหลมงอบก็ได๎มีการตั้งกฎในการห๎ามนักทํองเที่ยวน าทรายด าออก
นอกพื้นที่เพ่ือปูองกันทรัพยากรที่เป็นทรายสีด าที่มีอยูํอยํางจ ากัดและมีเฉพาะพ้ืนที่นั้นให๎คงอยูํตามธรรมชาติ 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.16 ปูายประกาศ ขอความกรุณาไมํน าทรายด าออกนอกพ้ืนที่ บริเวณหน๎าทางเข๎าหาดทรายด า 
 

   3.4.3.3 การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

ในเรื่องการปูองกันการซื้อขายหรือจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร๑และโบราณคดีที่ผิดกฎหมาย กลุ่ม
อนุรักษ์และชมรมน าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกนั้นได๎มีการงดรับนักทํองเที่ยวชาวจีน เนื่องด๎วยเหตุผลในเรื่องของ
ผลกระทบในการด าเนินวิถีชุมชน และการเข๎ามาท ากิจกรรมการทํองเที่ยวของแตํละหมูํบ๎านที่ได๎กลําวมานั้น ก็
จ าเป็นต๎องมีการติดตํอเข๎ามากํอน เพ่ือมีการเตรียมการและบอกถึงกฎระเบียบของการเข๎าพักหรือท ากิจกรรม
ตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับวิถีชุมชนในการทํองเที่ยว ส าหรับระบบการจัดการข๎อมูลและการให๎ข๎อมูล ทรัพยากร
ทํองเที่ยวที่ถูกต๎องนั้น ขณะที่ อพท.3 ได๎จัดท ารายงานการติดตามความก๎าวหน๎าของชมรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของแตํละต าบล ซึ่งรวบรวมข๎อมูลด๎านวัฒนธรรมเบื้องต๎นในรูปแบบของศูนย๑เรียนรู๎และรวบรวม
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ทะเบียนครูภูมิปัญญาเอาไว๎ เชํน กรณีต าบลตะเคียนเตี้ย ที่มีการรวบรวมข๎อมูลด๎านวัฒนธรรมเบื้องต๎นของ
ศูนย๑การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา และทางเจ๎าของบ๎านเองก็มีความรู๎ที่สามารถที่จะเลําเรื่องราวตํางๆ ได๎ สํวนบ๎าน
ชากแง๎วก็มีชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวที่ได๎ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ทํองเที่ยวชุมชนโดยรวบรวมข๎อมูลตํางๆ 
ภายในชุมชน เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลทรัพยากรทํองเที่ยว และทาง อพท.3 ยังได๎สร๎าง Mobile Application 
ออกมาเพ่ือบริการนักทํองเที่ยว และได๎จัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ๑ในการแนะน าการใช๎งาน Application 
และประโยชน๑ของ Application ดังกลําว ซึ่งภายใน Application มีภาษาให๎เลือกหลากหลายภาษา เชํน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวเป็นทางเลือกในการใช๎งาน  

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.17 แอปพลิเคชัน Smart Pattaya ซึ่งมีการจัดท า 4 ภาษา ได๎แกํ ไทย อังกฤษ รัสเซีย และจีน 

 

   3.4.3.4 การสร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว  

อพท.1 ได๎มีโครงการที่เอ้ือให๎นักทํองเที่ยวมีจิตส านึกและความสมัครใจในการรํวมพัฒนาชุมชนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได๎ด าเนินโครงการตํางๆแล๎ว เชํน การจัดท าคูํมือการทํองเที่ยว "คุณเป็นคน
หนึ่งที่ชํวยลดภาวะโลกร๎อนได๎" เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวมีจิตส านึกในการอนุรักษ๑ตํอสิ่งแวดล๎อม  โครงการ Low 
carbon Tourism ที่เน๎นการทํองเที่ยวแบบลดการใช๎พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล๎อมท่ีดี หรือการเรียนรู๎การมีจิตส านึก
ผํ านกิจกรรม อยํ างชุมชนต าบลแหลมกลัด มีการเผยแพรํและกิจกรรมสํ ง เสริมภูมิปัญญาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน การปลูกปุาชายเลน เป็นต๎น 

ทางด๎าน อพท.3 ก็ มีการสร๎างจิตส านึกให๎นักทํองเที่ยวในการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ภาสยใต๎แนวคิด "Low Carbon Tourism" เชํนเดียวกัน และบ๎านชากแง๎ว ยังกิจกรรมทดลองทํองเที่ยวตาม
โปรแกรมทํองเที่ยวที่ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้วได๎ก าหนดขึ้น มีกิจกรรม
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ทํองเที่ยว คือ กิจกรรมสักการะไหว๎ศาลเจ๎าแมํทับทิม, กิจกรรมตามรอยสุนทรภูํ, กิจกรรมชมโรงหนังเกําชุมชน
บ๎านชากแง๎ว และกิจกรรมฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงงานของเยาวชนโรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านชากแง๎ว 
เกี่ยวกับความเป็นมา และความเชื่อของเจ๎าแมํทับทิม แสดงให๎เห็นถึงวัฒนธรรมไทยจีนโบราณ อัตลักษณ๑วิถี
ชีวิตความเป็นอยูํของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งอยูํ ในพ้ืนที่บ๎านชากแง๎ว เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ๑ดั้งเดิมของชุมชนเอาไว๎ ซึ่งนอกจากบ๎านชากแง๎วแล๎ว ก็ยังมีชุมชนต าบล
ตะเคียนเตี้ย ซึ่งมีการจัดการทํองเที่ยวโดยให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตเชิงเกษตร และกิจกรรมวัฒนธรรมท๎องถิ่น
ตํางๆ อีกทั้งทางเทศบาลก็มีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาวะ และ ความสามัคคีผํานงานประเพณีตํางๆ โดยแสดงให๎
เห็นถึงการอนุรักษ๑ประเพณผีํานการทํองเที่ยว อันเป็นการรักษาองค๑คามรู๎ในการจัดประเพณีไว๎ไมํให๎สูญหาย 

 
ที่มา: สื่อออนไลนข์องส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชือ่มโยง 

http://www.dasta.or.th/dastaarea3/th/component/k2/item/211-211  (สืบค๎นเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 3.4.18 ถนนคนเดิน ซึ่งแสดงอัตลักษณ๑ความเป็นอยูํของคนไทยเชื้อสายจีนของชุมชนบ๎านชากแง๎ว 

 

  3.4.4 การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

   3.4.4.1 การดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวส าหรับพื้นที่ธรรมชาติชายฝั่ง
ทะเล ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) ได๎มีการจัดท ารายงานผลการปลํอยก๏าซเรือน
กระจกในสถานประกอบการ มีการให๎ความรู๎และค านวณวัดคําคาร๑บอนฟุตพริ้นท๑ ซึ่งคาร๑บอนฟุตพริ้นท๑ถือเป็น
ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากภาวะโลกร๎อน ในส่วนของพื้นที่พิเศษหมู่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) ได๎มี
การศึกษาและหาวิธีแก๎ไขปัญหาด๎านขยะ เนื่องจากขยะถือเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จาก
การศึกษาถือเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงทางสิ่งแวดล๎อมที่ส าคัญประการหนึ่ง จากการศึกษา พบวํา ขยะในพ้ืนที่นั้น

http://www.dasta.or.th/dastaarea3/th/component/k2/item/211-211
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เป็นขยะจากอาหารถึง 40% พลาสติก 40% ที่เหลืออีก 20% เป็นอ่ืนๆ ซึ่งข๎อมูลนี้สามารถน าไปสูํการวางแผน
เพ่ือแก๎ปัญหาในอนาคตตํอไป 

ส าหรับการดูแลและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมในแหลํงทํองเที่ยวส าหรับพ้ืนที่ธรรมชาติชายฝั่งทะเล ในส่วน
ของการดูแลเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนที่ อพท.1 (พ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนทีเชื่อมโยง) ได๎
สร๎างความรํวมมือกับองค๑กรความรํวมมือระหวํางประเทศของเยอรมนี (GIZ) ในการพัฒนาให๎เกาะหมากเป็น
พ้ืนที่ต๎นแบบในการเป็น Low Carbon Destination โดยสนับสนุนผู๎ประกอบการในพ้ืนที่เกาะหมาก
พัฒนาการทํองเที่ยวให๎ออกมาในรูปแบบการทํองเที่ยวที่ปลอดปลํอยคาร๑บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
เพ่ือลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก รวมทั้งการรณรงค๑การเลือกใช๎วัสดุที่หลีกเลี่ยงการเพ่ิมคาร๑บอน เชํน การใช๎
ถุงผ๎าแทนถุงพลาสติก มีการจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะอินทรีย๑ด๎วยถังหมักก๏าชชีวภาพ การจัดอบรมให๎ความรู๎
แกํชาวบ๎านและผู๎ประกอบการบนเกาะหมากในการจัดการขยะสดด๎วยถังหมักก๏าชชีวภาพ การสํงเสริม
ผู๎ประกอบการน าวัสดุเหลือใช๎มาจัดท าเป็นผลิตภัณฑ๑ ซึ่งเป็นการชํวยลดปริมาณขยะและของเหลือใช๎ในชุมชน 
การรณรงค๑การทานอาหารให๎หมดเพ่ือลดขยะเปียก อันจะกํอให๎เกิดก๏าซมีเทน การรณรงค๑ไมํซื้อสินค๎าจาก
แหลํงผลิตที่หํางไกล เพ่ือให๎ไมํเปลืองพลังงานในการขนสํงมายังเกาะ การสํงเสริมการใช๎ปั่นจักยานรอบเกาะ
หมาก ซึ่งเป็นการจัดการทํองเที่ยวที่ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกสูํชั้นบรรยากาศ และยังด าเนินการสนับสนุน
ให๎ปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือใช๎เป็นวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารในสถานประกอบการเพ่ือเป็นการลดมลพิษ
ตํอสิ่งแวดล๎อมและเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของผู๎บริโภคเสริมขึ้นอีกด๎วย 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.19 ปูายประชาสัมพันธ๑ Low Carbon Destination บริเวณแปลงผักปลอดสารพิษ เกาะหมาก 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.20 ชาวบ๎านอนุรักษ๑ทรายด า บริเวณปุาแหลมมะขาม อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได๎ท า
การล๎อมรั้วพ้ืนที่ทรายด าไว๎เพ่ือให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว 

ส าหรับ อพท.3 ได๎ผลักดันให๎เกาะล๎านเป็นเกาะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ วํา “เกาะล๎านสีเขียว 
(Koh Larn Green Island)” เพ่ือผลักดันให๎เมืองพัทยาเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีทั้งมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อม โดยจัดท าโครงการรณรงค๑การใช๎รถจักรยานแทนการใช๎รถจักรยานยนต๑  เพ่ือลดปริมาณ
ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ที่ถูกปลํอยสูํชั้นบรรยากาศ ภายใต๎แนวคิด "Low Carbon Tourism" และมีการจัด
กิจกรรม เชํน ปั่นปันคืนสุขทํองเที่ยวพัทยา 2558 เป็นต๎น  

นอกจากนี้ อพท.3 รํวมมือกับโรงแรม 12 แหํง เพ่ืออบรมในเรื่อง “Green hotel” สนับสนุนการ
ประกอบการที่คืนก าไรให๎แกํสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน การปลูกสาหรํายหญ๎าทะเลเพ่ือปูองกันการ
เกิดขยะบริเวณชายทะเล อยํางไร และสร๎างความกลมกลืนให๎แกํธรรมชาติ 

การจัดการน้ าเสีย ในพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) ได๎ด าเนินโครงการศึกษา
ออกแบบและกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนหาดทรายขาว เพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่หาดทรายขาว มี
การโยนบอลจุลินทรีย๑ (Dasta Ball) ลงในบริเวณแมํน้ าล าคลองที่มีน้ าเสีย และมีการจัดกิจกรรมท าบอล
จุลินทรีย๑ (Dasta Ball) เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎มีสํวนรํวมในการรักษาสิ่งแวดล๎อม ในชุมชนทํองเที่ยวบ๎านน้ า
เชี่ยวและชุมชนทํองเที่ยวบ๎านสลักคอก ในสํวนของบ๎านน้ าเชี่ยวนั้น ในอดีตมีการลักลอบถํายเทน้ ามันเครื่ อง
ของเรือท้ิงลงสูํแมํน้ าล าคลองในชํวงเวลากลางคืน แตํในปัจจุบันไมํคํอยพบปัญหาดังกลําวแล๎ว เนื่องจากมีการ
รับซื้อน้ ามันเครื่องเกํา ดังนั้นจึงมีการเก็บใสํถุงพลาสติกไว๎เพ่ือน าไปขาย ทางชุมชนเองก็ขอความรํวมมือจาก
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ชาวบ๎าน รวมถึงทางเทศบาลก็มีการออกประกาศเสียงตามสาย และมีการก าหนดโทษส าหรับการปลํอยน้ าเสีย
ลงแมํน้ าล าคลอง  

 
ที่มา: องค๑การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค๑การมหาชน) [http://www.dasta.or.th/th/ 

ข๎อบังคับ-อพท/item/733-733 (สืบค๎นวันท่ี 9 มิถุนายน 2559)} 

รูปที่ 3.4.21 บอลจุลินทรีย๑หรือ Dasta Ball ที่ใช๎ส าหรับโปรยลงในน้ าเพ่ือชํวยบ าบัดน้ าเสีย 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.22 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ชุมชนหาดทรายขาว บนเกาะช๎าง 

 

ในสํวนของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท. 3) มีโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการ
น้ าเสียในพ้ืนที่ เชํน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย พ้ืนที่พัทยา -นาเกลือ และ
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โครงการกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสีย ชุมชนทําหน๎าบ๎าน เกาะล๎าน เมืองพัทยา มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการน้ าเสีย โดยมีสถานประกอบการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 20 แหํง ในชุมชนตะเคียนเตี้ย มี
สร๎างบํอบ าบัดน้ าเสียหรือบํอดักไขมัน มีการอบรมกระบวนการก าจัดน้ าเสีย น าน้ าเสียกลับมาใช๎ใหมํ โดยใช๎บํอ
ดักไขมัน  

การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) นั้น แตํละพ้ืนที่จะมี
การตั้งปูายบอกให๎ทิ้งขยะในที่ท้ิงและห๎ามทิ้งขยะลงคลอง มีมัคคุเทศก๑และกลุํมทํองเที่ยวเก็บขยะทั้งบนบกและ
ในน้ า มีการสนับสนุนให๎สถานประกอบการมีการเลือกใช๎สินค๎าที่สามารถสํงคืนบรรจุภัณฑ๑กลับสูํผู๎ผลิตได๎ คัด
แยกขยะเพ่ือน ามาใช๎หมุนเวียนหรือขายเพ่ือลดปริมาณขยะกํอนสํงให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นอกจากนี้ 
อพท.1 ยังมีโครงการส ารวจออกแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งออกแบบรายละเอียดโรงคัดแยก 
และก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน และสถานีรวบรวมขยะคัดทิ้ง ในพ้ืนที่เกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง เชํน โครงการ
ส ารวจออกแบบและสร๎างระบบบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ไม๎รูด) เพ่ือบริหารจัดการขยะให๎ถูก
สุขลักษณะ ไมํเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและนักทํองเที่ยวรวมถึงผู๎อยูํอาศัยโดยรอบ ในพ้ืนที่บ๎านไม๎รูด 
อ าเภอคลองใหญํ จังหวัดตราด เป็นต๎น มีโครงการเก็บขยะริมชายหาด ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ๎าน นักเรียน 
นักทํองเที่ยว พนักงานรีสอร๑ทตํางๆ ในพ้ืนที่เกาะหมากจะมาชํวยกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาดเดือนละครั้ง 
และยังมีการสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการน าเศษอาหารไปเติมในบํอหมักก๏าซชีวภาพ เพ่ือน าไปผลิตเป็นก๏าซหุง
ต๎มใช๎ในครัวเรือนและสถานประกอบการ ส าหรับชุมชนทํองเที่ยวบ๎านสลักคอกนั้น ได๎มีการน าเศษอาหารจาก
ร๎านอาหารและโฮมสเตย๑ซึ่งไปรับมาจากหมูํบ๎านสลักเพชร มาท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ และมีการคัดแยกขยะใน
หมูํบ๎าน นอกจากนี้ อพท.1 ยังได๎ริเริ่มโครงการคัดแยกขยะภายในเกาะหมาก โดยได๎สนับสนุนให๎มีโรงคัดแยก
ขยะ (Energy Park) ศูนย๑กลางในการคัดแยกขยะประเภท ขวดพลาสติก อลูมิเนียม แก๎ว กระดาษ เพ่ือคัดแยก
วัสดุเหลือใช๎น ากลับมาใช๎ใหมํ (Reused) และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวทางนโยบายโลว๑คาร๑บอน ทางโรงคัด
แยกขยะได๎น าขยะเปียกมาแปรรูปเป็นแก๏สชีวภาพ (Biogas) ซึ่งน ากลับมาใช๎ประโยชน๑ภายในโรงครัวของ
คนงานในโรงคัดแยกขยะ ส าหรับการจัดการขยะของชุมชนทํองเที่ยวบ๎านน้ าเชี่ยวนั้น มีการท าอวนดักขยะ 
เนื่องจากชุมชนบ๎านน้ าเชี่ยวเป็นชุมชนที่อยูํติดกับแมํน้ า เวลาที่น้ าขึ้น-ลง เกิดการพัดพาขยะจากทะเล รวมถึง
ขยะจากหมูํบ๎านที่อยูํทางปากแมํน้ าเข๎ามายังเขตพ้ืนที่ชุมชนบ๎านน้ าเชี่ยว ดังนั้นจึงได๎มีการจัดท าอวนเพ่ือดัก
ขยะไว๎ และมีโครงการที่สนับสนุนให๎เด็กๆ ในหมูํบ๎านชํวยกันเก็บขยะ รักษาความสะอาดในพ้ืนที่ ซึ่งชํวย
กระตุ๎นให๎พํอแมํที่เคยทิ้งขยะไมํถูกที่ก็เลิกทิ้ง เพราะเห็นลูกๆ ของตนเองต๎องมาตามเก็บขยะที่ตนทิ้งไป  
นอกจากนี้ยังพบวํามีการด าเนินการคัดแยกขยะในแหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํ ศูนย๑การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติหาด
ทรายด าและปุาชายเลน อีกด๎วย 
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.23 สภาพของโรงคัดแยกขยะ (Energy Park) บนเกาะหมาก ที่อพท. สร๎างข้ึน 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.24 อุปกรณ๑การคัดแยกขยะของศูนย๑การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายด าและปุาชายเลน 

ในสํวนของด๎านการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท. 3) ได๎
เข๎าไปดูแลพื้นที่เกาะล๎าน ด๎วยการมุํงเน๎นไปที่เรื่องการคัดแยกขยะ โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือน าขยะเหลํานั้นไปท า
ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ จึงได๎จัดอบรมเรื่องการท าธุรกิจอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎กับผู๎ประกอบการโรงแรม  
รีสอร๑ทแล๎ว 6 แหํง ขณะเดียวกันก็แนะน าให๎ผู๎ประกอบการไมํต๎องท าอาหารในลักษณะบุฟเฟุต๑ เพราะโรงแรม 
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รีสอร๑ท ในเกาะล๎านมีจ านวนห๎องพักไมํมาก หากท าอาหารมากเกินความต๎องการของนักทํองเที่ยวจะท าให๎
สิ้นเปลือง และยังมีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให๎ความรู๎เกี่ยวกับการจัดท าระบบ Biogas เพ่ือลด
ปริมาณขยะจากเศษอาหารและน าไปใช๎เป็นพลังงานเชื้อเพลิง พร๎อมทั้งสาธิตการใช๎งานและติดตั้งระบบ 
Biogas ต๎นแบบ ในชุมชนตะเคียนเตี้ย มีมาตรการในการก าจัดขยะ โดยมีการแยกขยะ แห๎ง -เปียก ใช๎วัสดุ
ธรรมชาติที่ยํอยสลายได๎เอง ใช๎เศษอาหารไปเลี้ยงปลาหรือท าปุ๋ย รณรงค๑ให๎มีสัปดาห๑เก็บขยะหมูํบ๎าน มีการ
สร๎างแคมเปญ "Green Village"  จัดให๎มีการอบรมเพ่ือเรียนรู๎วิธีการก าจัดขยะในชุมชนบ๎านชากแง๎ว มีการคัด
แยกขยะ หรือน าขยะไปท าปุ๋ยและก๏าซชีวภาพ มีการน าขยะไปผลิตไบโอดีเซล 

ด้านการจัดการเรื่องมลภาวะทางเสียงในส านักงานพ้ืนที่พิเศษหมูํเกาะช๎างและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท.
1) ในชุมชนบ๎านน้ าเชี่ยวมีข๎อก าหนดอนุญาตให๎นักทํองเที่ยวท ากิจกรรมและสามารถสํงเสียงดังได๎ในชํวงเวลา
ไมํเกิน 22.00 น. โดยผู๎ประกอบการโฮมสเตย๑จะต๎องแจ๎งข๎อก าหนดดังกลําวให๎นักทํองเที่ยวที่จะเข๎าพัก
รับทราบลํวงหน๎า และผู๎ประกอบการโฮมสเตย๑จะต๎องแจ๎งข๎อก าหนดดังกลําวให๎นักทํองเที่ยวที่จะเข๎าพัก
รับทราบลํวงหน๎าส าหรับพ้ืนที่เกาะหมากนั้น มีการขอความรํวมมือจากนักทํองเที่ยวและประชาชน ในการไมํสํง
เสียงดังจนเกินไป เพราะจะท าลายความสงบของผู๎อื่นและสิ่งแวดล๎อม 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 3.4.25 ข๎อควรปฏิบัติของนักทํองเที่ยวที่พักโฮมสเตย๑บ๎านน้ าเชี่ยว ข๎อ 3 ไมํสํงเสียงดังรบกวนผู๎อ่ืน 
 

ด้านการส่งเสริมการใช้การคมนาคมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าในพื้นที่เกาะช้างและพื้นที่
เชื่อมโยง (อพท.1) ได๎สนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ เชํน เดินดูนก พายเรือ หลีกเลี่ยงการ
ใช๎พาหนะที่ใช๎เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน และสํงเสริมการนั่งรถสํวนตัวหรือยานพาหนะรํวมกันในการเดินทาง
หรือขนสํงสินค๎า 
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ที่มา: OK Nation Blog โดยชายสามหยด http://www.oknation.net/blog/chartsiam/2016/04/29/entry-1 (สืบค๎น

เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2559) 

รูปที่ 3.4.26 แผนที่เส๎นทางปั่นจักรยาน บนเกาะหมาก 

 

ส าหรับพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) นั้น มีโครงการรณรงค๑การใช๎รถจักรยาน
แทนการใช๎รถจักรยานยนต๑ เพ่ือลดปริมาณคาร๑บอนไดออกไซด๑ มีการสํงเสริมให๎ใช๎จักรยานไปตามเส๎นทาง
ทํองเที่ยวรอบเมืองพัทยา และยังมีโครงการด๎านการจราจรในพ้ืนที่ เชํน โครงการกํอสร๎างทางลอดทางแยก
ถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาเหนือ โครงการกํอสร๎างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาใต๎ 
โครงการกํอสร๎างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนเทพประสิทธิ์ โครงการกํอสร๎างทางลอดทางแยกถนน
สุขุมวิทตัดกับถนนพัทยากลาง โครงการแก๎ไขปัญหาในบริเวณทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนนาเกลือ และ
โครงการปรับปรุงถนนบนเกาะล๎าน เพ่ือแก๎ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากจุดตัด
ทางแยก ซึ่งจะสํงผลให๎ประชาชนในเขตเมืองพัทยาได๎เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นและนักทํองเที่ยวที่มาทํองเที่ยวมี
ความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

  

http://www.oknation.net/blog/chartsiam/2016/04/29/entry-1
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ที่มา: สื่อออนไลนข์องส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชือ่มโยง 

http://www.dasta.or.th/dastaarea3/th/component/k2/item/107-path5 (สืบค๎นเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2559) 

รูปที ่3.4.27 กิจกรรมผจญภัยแบบไร๎มลพิษ (Green Outdoor Adventure) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักทํองเที่ยวมี
สํวนรํวมในการดูแลสิ่งแวดล๎อม 

 

   3.4.4.2 การจัดการน้ าและพลังงานในแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

ในด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงานนั้น มีการสนับสนุนการใช๎แผงโซลาร๑เซลล๑ในสถาน
ประกอบการในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) เชํน มีการน าแผงโซลาร๑เซลล๑มาใช๎ใน
ร๎านอาหารเกาะหมากซีฟููดและพิพิธภัณฑ๑เกาะหมาก ซึ่งเป็นการชํวยประหยัดพลังงาน ลดการใช๎ไฟฟูา มีการ
ด าเนินโครงการรีสอร๑ทสีเขียว ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการอนุรักษ๑ไฟฟูา เชํน มีข๎อปฏิบัติและปลูกฝัง
พนักงานให๎ประหยัดไฟฟูา รณรงค๑ให๎ปิดสวิตซ๑เครื่องใช๎และไฟสํองสวํางที่ไมํได๎ใช๎ให๎เป็นนิสัย มีการรณรงค๑
ประชาสัมพันธ๑ให๎แขกผู๎พักประหยัดไฟโดยการติดประกาศ ติดสติกเกอร๑ตํางๆ มีการใช๎แหลํงพลั งงานจาก
โซลาร๑เซลล๑แทนเครื่องยนต๑ปั่นกระแสไฟฟูาของเรือประมง เป็นต๎น 

  

http://www.dasta.or.th/dastaarea3/th/component/k2/item/107-path5
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ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที ่3.4.28 จุดเรียนรู๎ระบบพลังงานแสงอาทิตย๑ ร๎านอาหารเกาะหมากซีฟููด 

 

ส าหรับพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท. 3) มีกิจกรรมที่สํงเสริมผู๎ประกอบการ
อนุรักษ๑พลังงานในหลายๆ ทาง เชํน การใช๎หลอดประหยัดพลังงาน อบรมผู๎ประกอบการในเรื่องการอนุรักษ๑
พลังงาน และเริ่มให๎ผู๎ประกอบการใช๎โซลาร๑ รูฟ เพ่ือน าพลังงานจากแสงอาทิตย๑มาใช๎ในสถานประกอบการอีก
ด๎วย  

ในสํวนของการวางแผนเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ าในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 
ได๎มีการศึกษาโครงการพัฒนาและกํอสร๎างระบบประปาเกาะหมาก เพ่ือพัฒนาแหลํงน้ าส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคบนเกาะหมากในอนาคต เพื่อให๎เกิดการพัฒนาแหลํงน้ าอยํางเป็นระบบ และเพ่ืออ านวยความสะดวกแกํ
ประชาชนและนักทํองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน และมีการศึกษาการกํอสร๎างสถานีผลิตน้ าประปาที่อํางเก็บน้ าเขาระก า 
เพ่ือสํงน้ าประปาไปยังเกาะช๎าง ซึ่งจะชํวยแก๎ปัญหาการขาดแคลนน้ าบนพื้นที่เกาะช๎างในอนาคต  

ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) มีการศึกษาโครงการวางทํอน้ าประปาฝั่งพัทยา 
– เกาะล๎าน เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่เกาะล๎าน มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
จัดการน้ าใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โดยมีสถานประกอบการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 20 แหํง  

   3.4.4.3 การดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม 

ด้านระบบในการตรวจสอบดูแลผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะ
ล่อแหลม และการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ ส าหรับพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ
พื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) ได๎เข๎าไปสํงเสริมพัฒนาปุาชายเลนหาดทรายด า ซึ่งตั้งอยูํที่ อ.แหลมงอบ ในพ้ืนที่ปุา
สงวนแหํงชาติแหลมมะขาม ซึ่งเป็นปุาชายเลนที่มีหาดลักษณะพิเศษที่มีเพียงแหํงเดียวในเมืองไทย คือ มีแรํไล
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โมไนต๑” (Limonite) ซึ่งเป็นแรํที่มีสีน้ าตาลแดงไปจนถึงด าเป็นตะกอนทรายสะสมอยูํบนหาดทรายปกติและพ้ืน
โคลนเลน ซึ่งเดิมปุาชายเลนแหํงนี้เคยเป็นปุาเสื่อมโทรม แตํภายหลังได๎มีโครงการปลูกปุาเพ่ือฟ้ืนฟูปุาชายเลน
หาดทรายด าและพัฒนาเป็น “ศูนย๑การเรียนรู๎และศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน หาดทรายด า” โดยมีการสร๎าง
เส๎นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งสร๎างเป็นสะพานไม๎ทอดยาวไปในผืนปุายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ระหวํางทางจะมี
ปูายสื่อความหมายจัดแสดงเป็นระยะๆ รวมไปถึงมีจุดแวะชมสัตว๑ประจ าถิ่นนําสนใจ ได๎แกํ จุดชมปลาตีน  จุด
ชมปูแสม จุดชมปูก๎ามดาบ จุดชมหิ่งห๎อย จุดดูนกปุาชายเลนและนกประจ าถิ่น และจุดชม“หอยขี้ค๎อน”ซึ่งเป็น
สัตว๑หายากมีรูปทรงแหลมเป็นกรวยคล๎ายเจดีย๑ เนื่องจากปุาชายเลนหาดทรายด ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูํ
หลากหลายชนิด ดังนั้น การที่ อพท.1 ได๎เข๎ามาชํวยอนุรักษ๑ปุาชายชายเลนหาดทรายด าจึงถือเป็นการชํวย
อนุรักษ๑แหลํงก าเนิดและอนุบาลสัตว๑น้ าในระยะตัวอํอน นอกจากนี้ ปุาชายเลนหาดทรายด ายังเป็นเป็นแหลํง
ออกซิเจนผืนใหญํ เป็นแหลํงอาหารของทั้งคนและสัตว๑ และเป็นแหลํงท ามาหากินของมนุษย๑อีกด๎วย 

 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที ่3.4.29 เขตอนุบาลสัตว๑น้ า ศูนย๑การเรียนรู๎และศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน หาดทรายด า 

ชุมชนต าบลแหลมกลัดเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความนําสนใจในด๎านทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องด๎วย
สภาพพ้ืนที่นั้นติดกับทะเลและภูเขา จึงอุดมไปด๎วยทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย มีเทือกเขา ปุาไม๎ สัตว๑
ปุา และในทะเลก็ยังมีกุ๎ง หอย ปู ปลา และสัตว๑หายากหลากหลายพันธุ๑ เชํน โลมาอิระวดี แมงกะพรุนหลากสี 
เป็นต๎น และชุมชนต าบลแหลมกลัดมีการปกปูองแหลํงที่อยูํอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใกล๎สูญพันธุ๑ เชํน มีกลุํม
อนุรักษ๑ปุาชายเลน ท าหน๎าที่เฝูาระวังพื้นที่ปุาชายเลน เพ่ือให๎เป็นแหลํงอาศัยและเพาะพันธุ๑สัตว๑น้ า และมีกลุํม
อนุรักษ๑ประมงที่ท าการประมงโดยใช๎วิธีการที่ไมํท าลายแหลํงเพาะพันธุ๑สัตว๑ทะเล หรือไมํท าการประมงในชํวงที่
สัตว๑ทะเลอยูํระหวํางการเพาะพันธุ๑  มีการท าธนาคารปูม๎า เพ่ือฟักและขยายพันธุ๑ปูม๎า และปลํอยปูม๎าไขํลงสูํ
ทะเล มีกิจกรรมเทศกาลหอยขาวทุกปีเพ่ือเสริมสร๎างจิตส านึกอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมในชุมชนโดยเฉพาะหอยขาว 
มีการจัดท าฐานข๎อมูลทรัพยากรทางทะเล สัตว๑น้ า และพันธุ๑พืชปุาชายเลน  เพ่ือจะท าให๎ทราบวําสัตว๑ทะเลและ
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พืชพันธุ๑ชนิดใดอยูํในภาวะลํอแหลม จะได๎หาทางปูองกันและอนุรักษ๑ตํอไป รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการจัดท า
ปะการังเทียมส าหรับเป็นบ๎านของพันธุ๑สัตว๑น้ าและชักชวนให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในการจัดซื้อปะการังเทียม
เพ่ือน าไปปลํอยลงสูํทะเล  

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) ได๎ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลสัตว๑ปุาและพันธุ๑
พืชที่อยูํในสภาวะลํอแหลม โดยการจัดท าฐานข๎อมูลด๎านทรัพยากร และจัดท าโครงการศึกษาความหลากหลาย
ของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมูํเกาะหมากและหมูํเกาะรัง จังหวัดตราด ในสํวนของชุมชนบ๎านน้ า
เชี่ยว มีการรวบรวมพันธุ๑ไม๎ในปุาชายเลนตํางๆไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร และได๎จัดเป็นกิจกรรมให๎นักทํองเที่ยว
ได๎มีสํวนรํวมในการปลูกปุาทดแทน เนื่องจากเมื่อประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีกํอน มีการตัดไม๎โกงกางเพ่ือน าไป
ท าถําน ท าให๎พ้ืนที่ปุาโกงกางลดลง ในสํวนของชุมชนแหลมกลัด ได๎มีการจัดท าฐานข๎อมูลทรัพยากรทางทะเล 
สัตว๑น้ า และ พันธุ๑พืชปุาชายเลน  

ส าหรับพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) ได๎มีระบบในการตรวจสอบดูแลผลกระทบ
ที่เกิดจากการทํองเที่ยวตํอสิ่งแวดล๎อมที่อยูํในสภาวะลํอแหลม และปกปูองแหลํงที่อยูํอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใกล๎
สูญพันธุ๑ มีโครงการก าหนดเขตการใช๎ประโยชน๑แนวปะการัง เกาะล๎าน เพ่ือรักษาแนวปะการังจากการถูก
ท าลายและรักษาสภาพสิ่งแวดล๎อมทางทะเลบริเวณรอบพื้นที่เกาะล๎าน ในสํวนของชุมชนบ๎านชายทะเลบางละ
มุง มีการจัดตั้งกลุํมประมงเทศบาลบางละมุง โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันให๎บ๎านชายทะเลบางละมุงเป็น “กลุํม
ประมงต๎นแบบ” มีการจัดตั้งธนาคารปูม๎า ธนาคารแมํพันธุ๑กุ๎งแชบ๏วย สนับสนุนการเลี้ยงหอยหวาน และ
สนับสนุนการท าปะการังเทียม เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศของท๎องทะเลชายฝั่งบ๎านชายทะเลบางละมุงอีกด๎วย 
นอกจากนี้ ที่ชุมชนแหลมกลัด จังหวัดตราดก็มีการจัดกิจกรรมด๎านการดูแลสัตว๑น้ าที่อยูํในภาวะลํอแหลมเชํน
การจัดท าปะการังเทียมส าหรับเป็นบ๎านของพันธุ๑สัตว๑น้ าและชักชวนให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในการจัดซื้อ
ปะการังเทียมเพ่ือน าไปปลํอยลงสูํทะเล การท าธนาคารปูและการปลํอยปูม๎าไขํกลับคืนสูํทะเล เป็นต๎น 

 

  
เวิร๑คช๎อปท าหญ๎าทะเลเทียมส าหรับเป็นบ๎านของพันธุ๑สัตว๑น้ า 
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น าหญ๎าปลํอยทะเลเทียมลงสูํทะเล ปลํอยปูม๎าไขํ 

ที่มา: สื่อออนไลนข์องส านกังานพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพืน้ที่เชื่อมโยง (อพท.1) 
http://lowcarbondestination.blogspot.com/2015_12_01_archive.html (สืบค๎นเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2559) 

รูปที ่3.4.30 กิจกรรมการดูแลสัตว๑น้ าที่อยูํในภาวะลํอแหลมของชุมชนแหลมกลัด จ.ตราด  

 

ในส่วนของการห้ามการเลี้ยง จับ จัดแสดง และซื้อขายพืชพันธุ์และสัตว์ป่า ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะ
ช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) ในพ้ืนที่หมูํบ๎านสลักคอก มีการปิดอําวเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายน ซึ่งเป็นฤดูกาลวางไขํของสัตว๑น้ าในบริเวณอําวสลักคอก เพ่ือด าเนินการและจัดการใน
เรื่องอุปกรณ๑การจับสัตว๑น้ าให๎ถูกต๎อง และมีการรณรงค๑ให๎ชาวประมงในหมูํบ๎าน งดใช๎รอก อวน หรือตาขําย ที่
อาจสํงผลกระทบกับสัตว๑น้ าในอําวสลักคอกอีกด๎วย นอกจากนี้หมูํบ๎านน้ าเชี่ยวได๎มีการก าหนดพ้ืนที่ใช๎
ประโยชน๑ทางการทํองเที่ยวรํวมกับกรมสํงเสริมทรัพยากรธรรมชาติฯ แตํยังไมํมีการจัดท าแผนผังแบํงเขตที่
ชัดเจนแนํนอน ในสํวนของชุมชนแหลมกลัด มีการก าหนดเขตอนุรักษ๑โดยกรมทรัพยากรชายฝั่ง โดยเฉพาะใน
สํวนของปุาชายเลน เป็นต๎น 

ส าหรับการห๎ามการเลี้ยง จับ จัดแสดง และซื้อขายพืชพันธุ๑และสัตว๑ปุาในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) ได๎มีโครงการออกกฎหมายห๎ามท าการประมงบางประเภทในเขตเมืองพัทยาและพ้ืนที่
เชื่อมโยง รวมทั้งพ้ืนที่ริมทะที่หํางจากชายฝั่งไมํเกิน 3,000 เมตร เพ่ือลดผลกระทบจากการประมงตํอกิจกรรม
การทํองเที่ยวทางน้ าและลดอัตราการจับสัตว๑ทะเล อีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล๎อมริมชายฝั่งทะเลอีกด๎วย 

http://lowcarbondestination.blogspot.com/2015_12_01_archive.html
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4.1  สรุปผลการศึกษา 

 รายงานผลการด าเนินการวิจัย (After Action Report) ผลการด าเนินงานการจัดท าชุดองค์ความรู้

การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ GSTC ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การด าเนินการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  คณะนักวิจัยได้ด าเนินการตามกรอบที่วางไว้ใน

ข้อเสนอโครงการอย่างครบถ้วน โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิผลการด าเนินงานของ อพท. ทั้งจาก

ส านักงาน อพท. ส่วนกลาง ส านักงานพ้ืนที่พิเศษแห่งต่างๆ ทั้ง 6 พ้ืนที่โดยผ่านการประสานงานจากส านักงาน 

อพท. ส่วนกลาง พร้อมทั้งยังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากส านักงานพ้ืนที่พิเศษจ านวน 3 พ้ืนที่ 

คือ พ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท.1) พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) และพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

(อพท.6) มาประกอบด้วย 

คณะนักวิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียบข้อมูลผลการด าเนินงานของ  อพท. 

ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกซึ่งจะต้องมีการด าเนินงาน 4 ด้าน แต่ละด้านมีจ านวนตัวชี้วัดที่ต่างกัน 

มีตัวชี้วัดหลักรวมทั้งสิ้น 42 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกจ านวน 41 ตัว และตัวชี้วัด

ที่ อพท. ก าหนดเพ่ิมเติมอีก 1 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย หมวด A การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มี

ประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดหลักจ านวน 14 ตัวชี้วัด หมวด B การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทาง

สังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น (คณะนักวิจัยเรียกว่า “การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเพ่ือ

ประโยชน์ของคนในชุมชน) มีตัวชี้วัดหลักจ านวน 9 ตัวชี้วัด หมวด C การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบ

เชิงลบ ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว (คณะนักวิจัยเรียกหมวดนี้ว่า “การปกป้องและดูแลรักษา

แหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวมิให้ถูกท าลายหรือมีการใช้ประโยชน์จนทรุดโทรมหรือสูญหาย”) หมวดนี้มีตัวชี้วัด

หลักจ านวน 6 ตัวชี้วัด (และมีตัวชี้วัดที่ อพท. ก าหนดเพ่ิมเติมอีก 1 ตัวชี้วัดรวมเป็น 7 ตัวชี้วัด)  และหมวด D 

การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม (คณะนักวิจัยเรียกหมวดนี้ว่า “การปกป้อง

และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพดี”) หมวดนี้มี

ตัวชี้วัดหลักจ านวน 12 ตัวชี้วัด นอกจากนี้ ยังมีการจ าแนกเป็นตัวชี้วัดหลักออกเป็นตัวชี้วัดย่อยอีกระดับหนึ่ง 

โดยรวมจ านวนตัวชี้วัดย่อยทั้งสิ้นมีทั้งสิ้น 103 ตัวชี้วัด โดยท าการศึกษารายละเอียดของข้อมูลผลการ

ด าเนินงานที่รวบรวมได้และพิจารณาว่าโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการมี เนื้อหาสาระที่ด าเนินการตรงกัน

ตัวชี้วัดย่อยข้อใดและอยู่ในตัวชี้วัดหลักใด เมื่อวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลได้ก็ท าการวิเคราะห์ในภาพรวมว่า 

อพท. โดยรวม (ทั้ง อพท.ส่วนกลาง และส านักงาน อพท. ในพ้ืนที่พิเศษแห่งต่างๆ) ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด
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ใดบ้างและมีรายละเอียดการด าเนินการอย่างไร ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนนี้ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัด

สัมมนาและนิทรรศการเรื่อง “การสัมมนาและนิทรรศการความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้อง The Chamber 1 ชั้น B 

โรงแรม S 31 Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมก็พบว่า อพท. 

ได้ด าเนินงานจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ระดับตัวชี้วัดหลักอย่าง

ครบถ้วน แต่หากพิจารณาที่ระดับตัวชี้วัดย่อยแล้ว การด าเนินงานของ อพท. ก็ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกท่ีครบทั้ง 103 ตัวชี้วัด 

 ในการจัดท าชุดองค์ความรู้การด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่ายั่งยืนโลก คณะ

นักวิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มพ้ืนที่พิเศษออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะ และอัต

ลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษ ประกอบด้วย กลุ่มพื้นที่พิเศษที่มีลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบ 

“การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต” ประกอบด้วยพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร (อพท.4) พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) และพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่

ทอง (อพท.7) กลุ่มพื้นที่พิเศษท่ีมีลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติป่าเขา” 

ประกอบด้วยพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) เพียงแห่งเดียว และกลุ่มพื้นที่พิเศษที่มีลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบ 

“การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชายฝั่งทะเล” ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท.

1) และพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท.3) และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงผล

การด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่พิเศษเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง 

และน าผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงผลการด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนโลกที่ได้นี้ไปจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อพท.ที่มาจากทั้ง อพท. ส่วนกลาง

และ อพท. ในพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์

การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ GSTC” 

 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้

เกณฑ์ GSTC นั้น มีเจ้าหน้าที่ของ อพท. เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 43 คน เป็นเจ้าหน้าที่จากส านักงานพ้ืนที่พิเศษ

ทั้ง 6 พ้ืนที่ จ านวน 12 คน (พ้ืนที่เศษแห่งละ 2 คน) และเจ้าหน้าที่จาก อพท. ส่วนกลางจ านวน 31 คน โดย

คณะนักวิจัยได้น าเสนอรายงานผลการสังเคราะห์ “ชุดองค์ความรู้การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้

เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)” แล้ว ได้มีการซักถามประเด็นข้อสงสัย อภิปรายผล แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มเติมข้อมูลการด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โลก เพ่ือให้คณะนักวิจัยได้น าไปปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ที่มาจากพ้ืนที่พิเศษแห่งต่างๆ ยังได้น าเสนอรายละเอียดประเด็นส าคัญของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมเด่นของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือประกอบการเรียนรู้การ
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ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอีกส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้ “หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก” จากวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้ทราบความเป็นมา หลัก และวิธีการท างานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) ตลอดจนสถานภาพ

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ อพท. 

ข้อสรุปส าคัญท่ีได้จากการจัดท าประชุมองค์ความรู้การด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนโลก คือ การด าเนินงานของ อพท. ทั้งจากส านักงาน อพท. ส่วนกลาง และส านักงาน อทพ.ในพ้ืนที่

พิเศษแห่งต่างส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (เกณฑ์ GSTC) และหากพิจารณาที่

ภาพรวมในระดับองค์กรแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า “อพท. ได้ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนโลกอย่างครบถ้วน” ในทุกหมวดและทุกตัวชี้วัดหลัก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดในระดับเกณฑ์

ตัวชี้วัดย่อยก็ยังพบว่า  อพท. ยังไม่มีการผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดย่อยบางตัวที่ชัดเจนหรือไม่มีการ

ด าเนินการเลย และหากพิจารณารายละเอียดลงไปถึงระดับพื้นท่ีพิเศษแต่ละแห่งหรือที่ระดับแหล่ง/ทรัพยากร

ท่องเที่ยวแต่ละอย่างแล้ว ก็จะพบว่า พื้นที่พิเศษแห่งต่างๆ ยังไม่ได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนที่ครบถ้วน กล่าวคือ แต่ละแห่งมีการด าเนินการตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเพียงร้อย

ละ 56-66 ของตัวชี้วัดหลักเท่านั้นและหากพิจารณาไปถึงระดับแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวแล้ว การ

ด าเนินงานงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนก็จะมีความเข้มข้นลดลงอย่างมาก (พิจารณาจากร้อยละ

ของจ านวนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยที่มีการด าเนินงาน) และหากจะพิจารณาว่า การตรวจสอบการ

ด าเนินการของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกข้างต้น เป็นตรวจสอบในระดับกระบวนการ 

(Process-based) ของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ซึ่งหาก อพท. จะพัฒนาให้องค์กรโดยรวม 

ส านักงานพ้ืนที่พิเศษแห่งต่าง หรือแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวให้ได้รับการรับรองโดยสภาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนโลกแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงานมาก โดยการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (Process) 

ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ Process-based และยังต้องเน้นผลการด าเนินงาน (Performance) เพ่ือให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ Performance-based ซึ่งต้องมีการเทียบเคียงกับผลการด าเนินงานขององค์กรอ่ืนที่ได้รับการรับร้อง

แล้วอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า อพท. ยังไม่ได้ประกาศใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่าง

เป็นทางการ หากแต่ได้เริ่มน ากรอบเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางการด าเนินงานเมื่อปี 2558 

นี้เอง ผลการตรวจสอบข้างต้นจึงเป็นการยืนยันว่า การด าเนินงานของ อทพ. ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่

พิเศษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้น อพท. ได้ด าเนินการมาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่

ถูกต้องแล้ว และการด าเนินการดังกล่าวนี้จะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว

ของ อพท. ในพ้ืนที่พิเศษได้รับการรับรอง (Approved) จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable Tourism Council) ต่อไปในอนาคตได้       



 
230 บทที ่4 สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 

 ในส่วนของการจัดท าชุดองค์ความรู้การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเท่ียว

อย่างยั่งยืนโลกของ อพท. ฉบับย่อ คณะนักวิจัยได้น าผลจากการด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และเรียบเรียงผลการด าเนินงานของ อพท. ตามเกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลกท่ีแบ่งพิจารณา

ตามกลุ่มพื้นท่ีพิเศษ 3 กลุ่ม และผลจากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  มาปรับปรุงและ

เรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับส านวนการเขียนให้ง่ายการอ่านและจัดพิมพ์ออกมาในลักษณะท่ีเป็น
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขนาด A5 ความหนา 64 หน้า และจัดพิมพ์จ านวน 200 เล่ม โดยใช้ชื่อหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊

คเล่มนี้ว่า “Mr. DASTA พาเที่ยว...” การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย ที่ไหน อย่างไร ใครใคร่รู้ 

ถามกูรู Mr. DASTA 

 ส าหรับงานส่วนสุดท้ายคือการจัดท าบทความทางวิชาการ คณะนักวิจัยได้พิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่พิเศษ

เลย (อพท.5) นั้น แม้จะมีการด าเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกไม่สูงเที่ยวเท่ากับพ้ืนที่

พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) แต่ก็มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (เกณฑ์ GSTC) 

ในหลายๆ ประเด็นที่โดดเด่นอย่างหลากหลายและเป็นหนึ่งเดียวมากกว่าพื้นท่ีพิเศษแห่งอ่ืนๆ หรือกลุ่มอ่ืนๆ จึง

ได้จัดท าบทความที่ชื่อว่า “การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

กรณีศึกษาพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)” ซึ่งคณะนักวิจัยได้ด าเนินการได้แล้วเสร็จมีขนาดความหนาจ านวน 23 

หน้า ซึ่งบทความได้ชี้ให้เห็นบทเรียนหรือองค์ความรู้การด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ 

อพท. ในพ้ืนที่พิเศษเลยที่ได้ด าเนินการอยู่ในเขตอ าเภอเชียงคาน อ าเภอเมืองเลย อ าเภอหนองหิน อ าเภอภู

กระดึง อ าเภอหนองเรือ และอ าเภอด่านซ้าย 

4.2  ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การด าเนินงานของ อพท. มีกระบวนการด าเนินงาน ในระดับ

องค์กรรวมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอย่างครบถ้วน แต่หากพิจารณาในระดับย่อยที่

พ้ืนที่พิเศษและหรือระดับแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว อพท. ยังคงต้องปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในระดับ

พ้ืนที่พิเศษและระดับแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เมื่อได้

ด าเนินการตามกระบวนการที่ครบถ้วนแล้วจึงค่อยหันไปเน้นผลการด าเนินงาน (Performance) ในล าดับต่อไป 

การด าเนินงานที่ผ่านมาของ อพท. นับว่าได้ด าเนินการมาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ถูกต้อง

แล้ว และจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างแน่วแน่ การด าเนินการดังกล่าวอาจต้องให้เวลายาวนาน อพท. 

ต้องอดทนสร้างความแน่วแน่ในแนวทางที่ด าเนินการอยู่นี้ และหม่ันตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบเพื่อสร้างขวัญ

และก าลังใจของผู้ท างานอย่างสม่ าเสมอ การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นก้าวแรกที่ถูกต้องและเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่

ทีจ่ะน าพาการท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล 
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จีระภา นามี เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเลย ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเลย ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย สัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2559. 

เชิด  สิงห์ค าป้อง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลาบ่า องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า 

ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย สัมภาษณ์วันที่ 28 กรกฎาคม 2559. 

นิต บุญอาจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน ต าบลกกสะ

ทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สัมภาษณ์วันที่ 29 กรกฎาคม 2559. 

พัชรินทร์ ผลกาจ ประธานชมรมน าเที่ยวพ้ืนบ้านสลักคอก ชมรมน าเที่ยวพ้ืนบ้านสลักคอก ต าบลเกาะช้างใต้ 

อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สัมภาษณ์วันที่ 24 พฤษภาคม 2559. 

เพลินจิต พ่วงเจริญ หัวหน้าบ้านมหาโพธิ์ บ้านมหาโพธิ์ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน สัมภาษณ์วันที่ 

15 พฤษภาคม 2559. 

ไพรินทร์ แก้วกัญญา ผู้ประสานงานกลุ่มวัฒนธรรมวิถีเชียงคาน บ้านต้นหล้า เครือข่ายจัดการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ บ้านต้นหล้า ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สัมภาษณ์วันที่ 5 มีนาคม 

2559. 

ภัทราภรณ์ ปราบริปู เจ้าของโฮงเจ้าฟองค า บ้านพระเกิด ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน สัมภาษณ์ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559. 

มยุรี  ศรบีริุนทร์ ผู้ประสานงานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลาบ่า องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า 

ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย สัมภาษณ์วันที่ 7 มีนาคม 2559. 

มยุรี ศรีสุริยพงศ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ต าบลในเวียง 

อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤษภาคม 2559. 
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วนิดา อินตัน เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ต าบลในเวียง 

อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤษภาคม 2559. 

สมนึก หงส์วิเศษ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลแหลมกลัด ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลแหลม

กลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด สัมภาษณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2559. 

สุบิน บุญแดง ประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะกูด โรงแรมเกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท อ าเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด สัมภาษณ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559. 

หิรัญ อุทธวงค์ ครูโรงเรียนน่านคริสเตียน โรงเรียนน่านคริสเตียน ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤษภาคม 2559. 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. 

ภายใต้เกณฑ์ GSTC 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์ 

การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ GSTC 

วันที่ 13 – 14 มถิุนายน 2559 

ณ ห้องนนทรี 2 ชั้นที่ 4 โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 

 

วันอทิตย์ท่ี 12 มิถุนายน 2559 
 18.00 น. ผู้ร่วมประชุมจาก อพท. พ้ืนที่ต่างๆ เดินทางมาถึงที่พัก (KU Home) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 
 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.20 น. กล่าวเปิดงาน 

โดย ผอ.สุชญา อมราลิขิต (ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์ อพท.) 
 09.20 – 10.30 น. แนะน าโครงการและรายงานผลการสังเคราะห์ “ชุดองค์ความรู้การจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)” 
โดย คณะผู้วิจัยฯ 

 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 – 12.00 น. แนะน าโครงการและรายงานผลการสังเคราะห์ “ชุดองค์ความรู้การจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)” (ต่อ) 
โดย คณะผู้วิจัยฯ 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของ อพท. 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 16.15 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ อพท. และคณะผู้วิจัย 
 16.15 – 16.30 น. สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 
 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักเกณฑ์ก ารท่องเที่ยวอย่ างยั่งยืนโลก”โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ 
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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 10.45 – 12.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ 

 13.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 14.30 – 14.45 น. กิจกรรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ 
 14.45 – 15.00 น. สรุปองค์ความรู้การด าเนินงานตามเกณฑ์เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกและ

ปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย คณะผู้วิจัย 
  พักรับประทานอาหารว่างและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่ของอพท.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ GSTC” 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่ของอพท.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากการสังเคราะห์การด าเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ GSTC” 

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2559 

ณ ห้องนนทรี 2 ช้ัน 4 โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสุกล ต าแหน่ง ส านัก / อพท. 

1 นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รอง ผจก.อพท.1 อพท.1 

2 นางจินตนา สิงหเทพ จนท. พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.1 

3 นายธิติ จันทร์แต่งผล รอง ผจก. อพท.3 อพท.3 

4 นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ ผอ.ฝ่ายบริหารแผน อพท.3 

5 นายประครอง  สายจันทร์ รอง ผจก.อพท.4 อพท.4 

6 นางสาวชุติมา  แสงสวัสดิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.4 

7 นายธรรมนูญ  ภาคธูป รอง ผจก.อพท.5 อพท.5 

8 นางสาวจีระภา  นามี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.5 

9 นางสาวมยุรี  ศรีสุริยพงศ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.6 

10 นางกิตติวรา ค าม่ัน จนท. บัญชี อพท.6 

11 นายสมจินต์ ชาญกระบี รอง ผจก.อพท.7 อพท.7 

12 นายเจตนา  พัฒนจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.7 

13 น.ส. สชุญา  อัมราลิขิต ผอ.สบย. สบย. 

14 ดร.พรสุข  จงประสิทธิ์ ผอ. สพข. สพข. 

15 น.ส. นชุศรา เทียนไชย หนง. มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สพข. 

16 น.ส. นพมาศ  ทิตระกูล จนท. พัฒนาพื้นที่พิเศษ สพข. 

17 นายจุฑา  จั่นลา จนท. บริหารยุทธศาตร์ สพข. 

18 น.ส. วรรณวิภา  ภานุมาต หนง. เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว สทช. 

19 น.ส. ปิยะณัฐ  คล้ายเดือน จนท. พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สทช. 

20 นายนิรุตต์  บ่อเกิด จนท. พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สทช. 

21 น.ท.หญิง กนกพร  กระจ่างมล หนง. บริหารงานทั่วไป สบก. 
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ล าดับ ชื่อ-นามสุกล ต าแหน่ง ส านัก / อพท. 

22 พ.อ. ปเมศ  ประเสริฐยิ่ง หนง. กฎหมายและพัสดุ สบก. 

23 นางสาวกฤติกา  ชัชวาล หนง. การเงินและบัญชี สบก. 

24 น.ส.อัญชลี  ค้ าคูณ จนท. บริหารงานทั่วไป สบก. 

25 นายคฑาวุฒิ  ใจดี จนท. บริหารงานทั่วไป สบก. 

26 น.ส.พรอุษา  จุนทการ จนท. บัญชี สบก. 

27 น.ส.เนาวรัตน์  เสน่หา จนท. การเงิน สบก. 

28 น.ส. ภาณุมาศ  ตั้งชู จนท. พัสดุ สบก. 

29 น.ส. กัญญ์ปภัส  รัตนเรืองศิลป์ จนท. พัสดุ สบก. 

30 น.ส. เสมอใจ  สิงห์งาม จนท. กฎหมาย สบก. 

31 น.ส. กัญจน์กนก  มีแสง หนง. แผนยุทธศาสตร์องค์กร สบย. 

32 นางประภัสสร  วรรธนะภูต ิ หนง. องค์ความรู้ สบย. 

33 นายชัชวาล  ม่วงพรวน จนท. บริหารองค์ความรู้ สบย. 

34 นายกรกช  พบประเสริฐ จนท. บริหารองค์ความรู้ สบย. 

35 นางสาวณวรรณ  ทินราช จนท. บริหารองค์ความรู้ สบย. 

36 น.ส. ดวงกมล  ทองมั่ง หนง. วิเทศน์สัมพันธ์ สบย. 

37 นายคณิน  เครือวิชฌยาจารย์ จนท. ประสานงานโครงการและเครือข่าย สบย. 

38 น.ส. ปวีณา  หลวงผาด จนท. ประสานงานโครงการฯ สบย. 

39 น.ส. นิศารัตน์  อนุตรวัฒนกุล จทน. ประสานงานโครงการ สบย. 

40 นายธีรนัย  รังษิยาภา จนท. เทคโนโลยีสารสนเทศ สบก. 

41 นายปิยวุฒิ  อึ้งวิเชียร จนท. เทคโนโลยีสารสนเทศ สบก. 

42 นางสาวอนัญญา  รุ่งอ่วม จนท. บริหารงานทั่วไป สบก. 

43 นางภัณฑิลา โสมรักษ์ จนท. ประสานงานผู้บริหาร สบก. 
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บทความเชิงวิชาการเรื่อง 

“การจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก  
กรณีศึกษาพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)” 
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การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก  

กรณีศึกษาพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับสากล (Global Sustainable Tourism Council Criteria: GSTC 

Criteria) ขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยเลือกกรณีศึกษา

ของการจัดการท่องเที่ยวท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ด าเนินการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการตรวจสอบ 

(โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และ

การศึกษาเชิงคุณภาพ (โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพภาคสนามมาประกอบการสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล

จากเอกสารการด าเนินงาน) ผลการศึกษาพบว่า ส านักงาน อพท.ส่วนกลางและส านักงาน อพท. พ้ืนที่พิเศษ

เลย (อพท.5) ได้ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอย่างครบถ้วนตามกรอบ

เกณฑ์ชี้วัดจ านวน 4 หมวดของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก คือ มีการบริหารจัดการที่ดี มีการใช้

ประโยชน์จากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวและกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนเจ้าของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

มีการดูแลรักษาและปกปูองแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว และมีการดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อม

โทรม แต่เมื่อพิจารณาตามกรอบตัวชี้วัด 42 ตัวชี้วัดของเกณฑ์ GSTC พบว่า พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) มีการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกได้จ านวน 35 ตัวชี้วัดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83 

ตัวชี้วัดทั้งหมด การด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในหลายตัวชี้วัดส าคัญของพ้ืนที่พิเศษ

เลยเป็นองค์ความรู้ที่พ้ืนที่พิเศษแห่งอ่ืนๆ หรือองค์กรจัดการท่องเที่ยวอ่ืนๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น 

การมีองค์กร ฝุาย กลุ่มท างานชัดเจน มีแผนยุทธศาสตร์ในการท างาน มีการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ให้แก่คนในชุมชน เช่นเดียวกับการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากนี้  ยังมีการ

ปกปูองรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยการใช้ความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกันปกปูองทั้ ง

ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมพ้ืนที่ท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรมหรือเสียหาย อย่างไรก็ตาม ยังมี

เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกบางประการที่พ้ืนที่พิเศษเลย ยังไม่มีการด าเนินการหรือด าเนินการไม่เต็มที่ 

เนื่องด้วยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และยังไม่มีหน่วยงาน

อ่ืนมาร่วมสนับสนุนมากนัก เช่น ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นเรื่องกฎระเบียบที่เป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงของรัฐ
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ส่วนกลาง หรือการสร้างโครงสร้างพ้ืนที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องอาศัยองค์กรรัฐท้ องถิ่นให้การ

สนับสนุน เป็นต้น  

ค าส าคัญ:  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.), พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5)  

 

Abstract 

This paper aims to study tourism resource and destination management for 

sustainability under “the Global Sustainable Tourism Criteria” of the Global Sustainable 

Tourism Council. The paper mentions tourism resource and destination management in the 

designated area of Loei as a case study. There are two methods implemented in this paper, 

which are quantitative analysis (from secondary data) and qualitative analysis (from primary 

data and secondary data).  

The result of this paper shows that the community in designated area of Loei has 

performed entirely 4 sections of the GSTC criteria. The 4 sections of GSTC criteria are 

including 1) effective management, 2) benefit to the host community, 3) the protection of 

tourism resources or destinations, and 4) taking care of tourism resources or destinations. 

Moreover, case study in designated area of Loei has followed 35 indicators of 42 indicators 

of GSTC criteria which can be calculated to 83 percentages. The global sustainable tourism 

criteria which were used in designated area of Loei could be adopted to benefit other 

designated areas, as well. For example, local people are the members of a tourism 

organization, which has a plan for sustainable tourism management, and the benefits from 

tourism should be spread to host communities. In the meantime, local people or host 

communities have to be part of tourism management. And they need to protect their 

tourism resources or destinations by unite the power of local people. However, since it is 

the beginning, some indicators of GSTC criteria were not implemented in the designated area 

of Loei. Also, not so many associations cooperated with the GSTC criteria. For example, 

rules, laws, and infrastructures needed support from the government. 
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1.1  บทน า 

ในหลายประเทศทั่วโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างงานให้แก่

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก กลุ่มผู้

ให้บริการที่พักและโรงแรม กลุ่มบริการน าเที่ยว และกลุ่มธุรกิจบริการขนส่ง รวมถึงกลุ่มพนักงานลูกจ้างของ

ผู้ประกอบการเหล่านั้น หรือแม้แต่กลุ่มคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น เกษตรกร

หรือผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม ก็สามารถรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการขายสินค้าในตลาดเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวได ้

ส าหรับประเทศไทย ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นนโยบาย 

“Amazing Thailand” (พ.ศ.2541-2542) และนโยบาย “Miracle Thailand” (พ.ศ.2555 – 2559) ก็

สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเช่นกัน อย่างไร

ก็ตามในอีกด้านของเหรียญ การท่องเที่ยวได้ส่งผลเสียต่อแหล่ง/ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาเรื่องการเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว (ปัญหาขยะของเสีย น้ าเสีย มลพิษทาง

อากาศ ปัญหามรดกวัฒนธรรมถูกท าลาย เป็นต้น) ปัญหาอาชญากรในแหล่งท่องเที่ยว หรือปัญหาการกดขี่

แรงงานและการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมของนายทุน เป็นต้น ผลกระทบด้านลบจากการ

ท่องเที่ยวดังกล่าว น ามาสู่การเกิดแนวคิดว่าด้วย “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวและเพ่ือ

รักษาแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวให้ด ารงอยู่อันจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแง่การสร้างรายได้แก่คนหลาย

กลุ่มและเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญเติบโตของประเทศ อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 

องค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระดับสากลอย่าง World Tourism Organization Network ได้อธิบาย

ความหมายของ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ว่าเป็น “การท่องเที่ยวซึ่งสร้างผลดีทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน” โดยหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
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(Sustainable Tourism, 2016; The World Tourism Organization (UNWTO), 2016 และ The Global 

Development Research Center, 2016) 

1.  ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุดซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
และรักษากระบวนการของระบบนิเวศ ทั้งการช่วยเหลือเพื่อปกปูองมรดกทางธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2.  ให้ความเคารพกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน รักษาสิ่งก่อสร้างและมรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงคุณค่าทางประเพณีให้คงอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 

3.  ให้แน่ใจว่าเกิดการท างาน การด าเนินการทางเศรษฐกิจในระยะยาว การจัดให้มีสิทธิประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการจ้างงานที่มั่นคง
และโอกาสการท ารายได้ เกิดการบริการทางสังคมกับชุมชนที่ซึ่งเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ปัญหาเรื่องผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยวและความส าคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน น ามาสู่

ประเด็นค าถามที่ท้าทายในด้านการศึกษาการท่องเที่ยวว่า การจะพัฒนาแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวโดยลด

ผลกระทบด้านลบมากที่สุดและก่อให้เกิดความย่ังยืนนั้นน่าจะมีแนวทางอย่างไร  

ดังนั้น ความมุ่งหมายของบทความนี้มีความประสงค์ที่จะส ารวจ ตรวจค้น และศึกษาว่า การบริหาร

จัดการท่องเที่ยวลักษณะใดที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ โดยการศึกษานี้จะใช้กรณี การ

ด าเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ 

อพท. ที่น าเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับสากลของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable Tourism Council: GSTC (ในบทความนี้จะเรียกโดยย่อว่า “เกณฑ์ GSTC”)) มาใช้กับ

พ้ืนที่ท่องเที่ยวในการดูแลของ อพท. ซึ่งบทความนี้จะเลือกพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) เป็นกรณีศึกษา  

1.2  วัตถุประสงค์ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ  

1. เพ่ือประเมินกระบวนการการจัดการการท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของพ้ืนที่
พิเศษเลย 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะการด าเนินการการจัดการท่องเที่ยวของพ้ืนที่พิเศษเลยตามเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในแต่ละหมวดและกลุ่มตัวชี้วัด 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของพ้ืนที่พิเศษเลยที่ด าเนินการโดย อพท. ส่วนกลาง 

และ อพท. พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ซึ่งท างานครอบคลุมอ าเภอต่างๆ จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 

ประกอบด้วยอ าเภอด่านซ้าย ภูเรือ และนาแห้ว กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย อ าเภอท่าลี่ เชียงคาน และเมืองเลย 

และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย อ าเภอภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง (รูปที่ 1) กลุ่มพ้ืนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

 
รูปที่ 1 พ้ืนที่การด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวของพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5)  

 

1.4  วิธีการศึกษา 

 ในการด าเนินการศึกษานี้ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการด าเนินกิจกรรมและโครงการของ อพท. 
ส่วนกลาง และ อพท. พ้ืนที่พิเศษเลยที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้อมูลผลการด าเนินงานในช่วงปี 2555-2558 
จากนั้นได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการประเมินกระบวนการด าเนินงานของพ้ืนที่พิเศษเลยตามเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกโดยการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการตรวจสอบ (โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร) ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ อพท. ส่วนกลางและส านักงาน อพท. พ้ืนที่
พิเศษเลย ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (เกณฑ์ GSTC) ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด 42 ตัวชี้วัด (GSTC, 
2013) ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่พิเศษเลย 

 จากนั้น ได้ท าศึกษาการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวของพ้ืนที่พิเศษเลยตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลกด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและการ
สังเกตการณ์ภาคสนามในพ้ืนที่พิเศษเลยมาประกอบการสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารการ
ด าเนินงาน เพ่ือจัดท าร่างการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และน าไปจัด
เวทีเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องจากชุดองค์ความรู้เบื้องต้นที่ได้จากการสังเคราะห์ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เกณฑ์ GSTC และเจ้าหน้าที่ของ อพท. ทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่ต่างๆ เข้าร่วม เพ่ือกลั่นกรองผลการศึกษาการ
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จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของพ้ืนที่พิเศษเลยให้มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

1.5  ผลการศึกษา 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. 

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 มีหน้าที่หลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยการท าให้ผู้คนใน

ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเกิดความอยู่ดีมีสุข และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวยงามตามอัตลักษณ์ของแหล่งนั้น และมี

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ รวมถึงปกปูองสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงามไม่ถูก

ท าลาย อพท. มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อพท.ส่วนกลาง”) และมี

ส านักงานพ้ืนที่พิเศษตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ที่ประกาศเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวพิเศษซึ่งเรียกว่า “ส านักงานพื้นที่

พิเศษ” หรือเรียกโดยย่อว่า “อพท. แห่งต่างๆ” ซึ่งในปัจจุบัน อพท. พ้ืนที่พิเศษมีทั้งหมด 6 พ้ืนที่ 1 ดังนี้ 

1) ส านักงานพื้นที่พิเศษที่ 1 (อพท.1) คือ ส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เช่ือมโยง 
2) ส านักงานพื้นที่พิเศษที่ 3 (อพท.3) คือ ส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง 
3) ส านักงานพ้ืนที่พิเศษที่ 4 (อพท.4) คือ ส านักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-

ก าแพงเพชร 
4) ส านักงานพื้นที่พิเศษที่ 5 (อพท.5) คือ ส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษเลย 
5) ส านักงานพื้นที่พิเศษที่ 6 (อพท.6) คือ ส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน 
6) ส านักงานพื้นที่พิเศษที่ 7 (อพท.7) คือ ส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง  

นอกจากนี้ อพท. มี “ชุมชนต้นแบบ” ในการก ากับดูแลส านักท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือชื่อย่อว่า 

สทช. เป็นฝุายงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว โดยบริหารจัดการให้ชุมชนต้นแบบเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนจ านวน 13 ชุมชนเพ่ือด าเนินการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของของ

พ้ืนที่ ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่  2) ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ 3) ชุมชนบ้าน

น้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 4) ชุมชนแหลมกลัด จังหวัดตราด 5) ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี 6) ชุมชน

ห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี 7) ชุมชนนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 8) ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จังหวัดสุโขทัย 9) ชุมชน

เทศบาลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 10) ชุมชนบ้านกกสะทอน จังหวัดเลย 11) ชุมชนบ้านปลาบ่า จังหวัดเลย  

12) ชุมชนในเวียง จังหวัดน่าน และ13) ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน 

                                                           
1  เดิมทีมีส านักงานพื้นที่พิเศษที่ 2 หรือ  อพท. 2 คือ ส านักงานพื้นที่พิเศษไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง ซ่ึงตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และสังกัด

ส านักนายกรัฐมนตรีเช่นกัน  
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ทั้งนี้ อพท. มียุทธศาสตร์และแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยก าหนดให้

พ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่มีจุดเน้นการพัฒนาที่แตกต่างกัน ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเลย อพท. มุ่ง

พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น “เมืองแห่งการพักผ่อน (Leisure Loei)” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของ

ธรรมชาติ และประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความเก่ียวเนื่องกันระหว่างไทย – ลาวที่แสดงถึงมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน 

ในการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษทั้ง 6 พ้ืนที่ และชุมชนต้นแบบทั้ง 13 แห่ง ไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น 

อพท. ได้ใช้ “นโยบายการร่วมสร้างสรรค์การท่องเที่ยว” หรือ “Co-Creation” และเกณฑ์การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนระดับสากลของ “สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก” (Global Sustainable Tourism 

Council: GSTC) เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวของ อพท. ซึ่งเริ่ ม

ด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา  

1.5.1 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของพื้นที่พิเศษเลยตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โลก 

ในการศึกษาภาพรวมการท างานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ได้ท าการ

รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารการด าเนินงานของ อพท. ส่วนกลาง และ อพท. พ้ืนที่พิเศษเลย โดย

พิจารณาจากการนับหรือวิเคราะห์การด าเนินงานเชิงปริมาณตามตัวชี้วัด 42 ตัวชี้วัด โดยแบ่งพิจารณาออกเป็น 

2 ระดับคือ คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเบื้องต้น 

(การด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเบื้องต้น) เป็นการวิเคราะห์โดยไม่พิจารณาถึงความ

เข้มข้นในการด าเนินงานตามเกณฑ์ กล่าวคือ หากพ้ืนที่พิเศษเลยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดย่อยตัวใดตัวหนึ่ง

จากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ถือว่าได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดหลักแล้ว และท าการค านวณคะแนนการประเมิน

ด้วยการหาสัดส่วน (ร้อยละ) ของจ านวนตัวชี้วัดหลักที่ได้ด าเนินการเทียบกับจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละ

หมวดและตัวชี้วัดทั้งหมด และการวิเคราะห์เชิงปริมาณการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โลกอย่างเข้มข้น (การด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่เข้มข้น) เป็นการวิเคราะห์โดย

พิจารณาถึงความเข้มข้นในการด าเนินงานตามเกณฑ์ กล่าวคือ หากพ้ืนที่พิเศษเลยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด

ย่อยครบทุกตัวของตัวชี้วัดหลักจึงจะถือว่าได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดหลักนั้นครบถ้วน หากด าเนินการเพียงบาง

ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักจะถูกค านวณตามสัดส่วนของจ านวนตัวชี้วัดย่อยที่ด าเนินการ และท าการค านวณ

คะแนนการประเมินด้วยการหาสัดส่วน (ร้อยละ) ของจ านวนตัวชี้วัดหลักที่ได้ด าเนินการเทียบกับจ านวน

ตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละหมวดและตัวชี้วัดทั้งหมด 
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ผลการประเมินพบว่า หากพิจารณาตามระดับการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยืนโลก

เบื้องต้น โดยภาพรวม อพท. พ้ืนที่พิเศษเลยมีการด าเนินงานตามเกณฑ์การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โลกร้อยละ 83 ของตัวชี้วัดหลักทั้งหมด (ตารางท่ี 1) และเมื่อการประเมินโดยพิจารณาถึงความเข้มข้นของการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ตามเกณฑ์ย่อย 103 ตัวชี้วัด ข้อมูลในสองคอลัมน์สุดท้าย

ของตารางที ่1 ชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่พิเศษเลย อพท. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนโลกในระดับที่ลดต่ าลง (ได้คะแนนร้อยละ 66 เท่านั้น – ตารางที่ 1) และเมื่อเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในหมวดต่างๆ จะพบว่า พื้นที่พิเศษเลยมีการด าเนินงานตาม

หมวด D ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวต่ าที่สุด   

 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของตัวชี้วัดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีการด าเนินงานในพ้ืนที่

พิเศษเลยจ าแนกตามระดับของการพิจารณาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยว 

หมวดตัวช้ีวัด 
การด าเนินงานตามเกณฑ์เบื้องต้น การด าเนินงานตามเกณฑ์ที่เข้มข้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หมวด A (14 ตัวชี้วัด) 14 100.00 10.08 72.02 

หมวด B (9 ตัวชี้วัด) 7 77.78 6.25 69.44 

หมวด C (7 ตัวชี้วัด) 6 85.71 5.10 72.86 

หมวด D (12 ตัวชี้วัด) 8 66.67 6.33 52.78 

รวมทุกหมวด (42 ตัวชี้วัด) 35 83.33 27.77 66.11 

ที่มา: วิเคราะหจ์ากข้อมูลทตุิยภมูิที่รวบรวมจาก อพท. ส่วนกลาง และอพท. พ้ืนท่ีพิเศษเลย 

 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในระดับการจัดการการท่องเที่ยวแต่ละแห่งภายในพ้ืนที่พิเศษเลย ผลการ

ประเมินในตารางที่ 2 และ 3 ชี้ให้เห็นว่า การจัดการท่องเที่ยวของแต่ละแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ ยวมีการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในระดับต่ า (ร้อยละ 4.76 – 64.29 ในกรณีการ

ประเมินไม่พิจารณาถึงความเข้มข้นในการด าเนินงานตามเกณฑ์ – ตารางที่ 2 และร้อยละ 1.79 - 45 ส าหรับ

กรณีการประเมินพิจารณาถึงความเข้มข้นในการด าเนินงานตามเกณฑ์ – ตารางที่ 3) แต่มีการด าเนินงานตาม
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เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกโดยส่วนกลางของ อพท. พ้ืนที่พิเศษเลยในระดับสูง ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนว่า

เป็นการด าเนินการในแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งใด การด าเนินงานในลักษณะเช่นนี้ แม้จะมีผลให้การ

ด าเนินงานของอพท. พื้นที่พิเศษเลยโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกมากขึ้น แต่

หากแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการด าเนินงานอย่างอิสระโดยไม่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันหรือรวมเป็นองค์กร

เดียวกันแล้ว การจัดการการท่องเที่ยวของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ก็จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และจะไม่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้  การด าเนินงานในระยะต่อไปทั้ง 

อพท.ส่วนกลาง และอพท. พ้ืนที่พิเศษแต่ละแห่งจึงควรต้องพิจารณาปรับการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก โดยเน้นที่แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตามเกณฑ์การ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อด าเนินการในระดับแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวให้

เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกได้ ย่อมท าให้การด าเนินงานการจัดการท่องเที่ยวในระดับ

ภาพรวมที่สูงข้ึนเป็นไปตามเกณฑ์การท่งเที่ยวอย่างยั่งยืนไปโดยปริยาย 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ์กาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวด

ตัวช้ีวัด และแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งด าเนินการในพื้นที่พิเศษเลย เมื่อพิจารณาการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเบื้องต้น 

พื้นที่พิเศษ 

หมวด A 

(14 ตัวชี้วัด) 

หมวด B 

(9 ตัวชี้วดั) 

หมวด C 

(7 ตัวชีว้ัด) 

หมวด D 

(12 ตัวชี้วัด) 

รวม 

(42 ตัวชี้วัด) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อพท.5 14 100.00 7 77.78 6 85.71 8 66.67 35 83.33 

   อพท.5 ส่วนกลาง 10 71.43 5 55.56 5 71.43 7 58.33 27 64.29 

   เชียงคาน 9 64.29 6 66.67 5 71.43 2 16.67 22 52.38 

   ด่านซ้าย 8 57.14 6 66.67 4 57.14 2 16.67 20 47.62 

   ทา่ลี่ 3 21.43 2 22.22 2 28.57 0 - 7 16.67 

   นาหอ 1 7.14 - - 1 14.29 0 - 2 4.76 

   นาแหว้ 5 35.71 3 33.33 2 28.57 0 - 10 23.81 

   นาอ้อ 2 14.29 1 11.11 2 28.57 0 - 5 11.90 

   ปวนพ ุ 1 7.14 1 11.11 - - - - 2 4.76 

   ภูกระดึง 3 21.43 1 11.11 1 14.29 - - 5 11.90 

   ภูปุาเปาะ 6 42.86 3 33.33 1 14.29 - - 10 23.81 

   ภูเรือ 6 42.86 3 33.33 2 28.57 1 8.33 12 28.57 

   ภูหลวง 5 35.71 1 11.11 1 14.29 1 8.33 8 19.05 

   เมืองเลย 5 35.71 1 11.11 1 14.29 1 8.33 8 19.05 

   หนองหิน 7 50.00 6 66.67 2 28.57 2 16.67 17 40.48 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ์กาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวด

ตัวช้ีวัด และแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งด าเนินการในพื้นที่พิเศษเลย เมื่อพิจารณาการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเบื้องต้น 

พื้นที่พิเศษ 

หมวด A 

(14 ตัวชี้วัด) 

หมวด B 

(9 ตัวชี้วดั) 

หมวด C 

(7 ตัวชีว้ัด) 

หมวด D 

(12 ตัวชี้วัด) 

รวม 

(42 ตัวชี้วัด) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

   บา้นปลาบา่ 4 28.57 2 22.22 3 42.86 - - 9 21.43 

   บา้นกกสะทอน 6 42.86 2 22.22 3 42.86 - - 11 26.19 

ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลทุตยิภูมิที่รวบรวมจาก อพท. ส่วนกลาง และอพท. พื้นที่พิเศษเลย 

 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ GSTC ที่มีการด าเนินการ จ าแนกตามหมวดตัวช้ีวัด พื้นที่พิเศษ 

และแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งด าเนินการในพื้นที่พิเศษเลย เมื่อพิจารณาการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอย่างเข้มข้น 

พื้นที่พิเศษ 

หมวด A  

(14 ตัวชี้วัด) 

หมวด B 

(9 ตัวชี้วดั) 

หมวด C  

(7 ตัวชีว้ัด) 

หมวด D 

(12 ตัวชี้วัด) 

รวม 

(42 ตัวชี้วัด) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อพท.5 10.08 72.02 6.25 69.44 5.10 72.86 6.33 52.78 27.77 66.11 

    อพท.5 ส่วนกลาง 6.65 47.50 2.50 27.78 3.90 55.71 5.83 48.61 18.88 44.96 

    เชียงคาน 5.70 40.71 4.50 50.00 3.70 52.86 1.00 8.33 14.90 35.48 

    ด่านซ้าย 4.97 35.48 4.50 50.00 3.50 50.00 1.50 12.50 14.47 34.44 

    ท่าลี ่ 2.05 14.64 1.50 16.67 1.50 21.43 - - 5.05 12.02 

    นาหอ 0.25 1.79 - - 0.50 7.14 - - 0.75 1.79 

    นาแห้ว 2.20 15.71 2.00 22.22 1.50 21.43 - - 5.70 13.57 

    นาออ้ 0.45 3.21 0.50 5.56 0.70 10.00 - - 1.65 3.93 

    บ้านกกสะทอน 3.15 22.50 1.00 11.11 2.20 31.43 - - 6.35 15.12 

    บ้านปลาบ่า 3.18 22.74 1.25 13.89 2.20 31.43 - - 6.63 15.79 

    ปวนพ ุ 0.60 4.29 0.50 5.56 - - - - 1.10 2.62 

    ภูกระดึง 1.85 13.21 1.00 11.11 0.50 7.14 - - 3.35 7.98 

    ภูปาุเปาะ 1.70 12.14 1.25 13.89 1.00 14.29 - - 3.95 9.40 

    ภูเรือ 3.85 27.50 2.00 22.22 1.50 21.43 0.50 4.17 7.85 18.69 

    ภูหลวง 2.63 18.81 1.00 11.11 0.50 7.14 0.50 4.17 4.63 11.03 

    เมืองเลย 2.43 17.38 1.00 11.11 0.50 7.14 0.50 4.17 4.43 10.56 

    หนองหิน 3.88 27.74 4.50 50.00 0.70 10.00 1.00 8.33 10.08 24.01 

ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลทุตยิภูมิที่รวบรวมจาก อพท. และอพท. พื้นที่ต่างๆ 

 

1.5.2  การด าเนินการจัดการท่องเที่ยวของพ้ืนที่พิเศษเลยตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก  
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พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) มีความหลากหลายของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติปุา

เขา แม่น้ า วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต กอปรกับผลจากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่าใน

ระดับชุมชนเจ้าของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดการการ

ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง โดยในเอกสาร “โครงการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย” ได้แบ่งพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพ้ืนที่พิเศษเลยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม

พ้ืนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด่านซ้าย ภูเรือ และนาแห้ว 2) กลุ่มพ้ืนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวท่าลี่ เชียงคาน 

และเมืองเลย และ 3) กลุ่มพ้ืนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง โดยแต่ละกลุ่มจะมี

แหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีลักษณะร่วมกัน ดังตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 แหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ที่อยู่ในกลุ่มอ าเภอต่างๆ 
กลุ่มอ าเภอ แหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

กลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
ด่านซ้าย ภูเรือ และนาแห้ว 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พืชสวน ดอกไม้เมืองหนาว และความหลากหลายของพรรณไม้ 
มรกตแห่งอีสาน แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในกลุ่มพื้นที่ ประกอบด้วย พระธาตุศรีสองรัก 
งานประเพณีบุญหลวงและขบวนแห่ผีตาโขน วัดเนรมิตวิปัสสนา พิพิธภัณฑ์  ผีตาโขน 
เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว สถานีทดลองเกษตรที่สูง พรรณไม้งามแห่งภูหลวง น้ าตกปลาบ่า 
วัดศรีโพธิ์ชัยงานบุญแห่ต้นดอกไม้ พระธาตุดินแทน และภูสวนทราย 

กลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
ท่าลี่ เชียงคาน และเมืองเลย 

การท่องเที่ยวชายแดนไทย–ลาว วิถีชีวิตชุมชนเก่าแก่ 100 ปี ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในกลุ่มพื้นที่ ประกอบด้วย พระธาตุสัจจะ 
ด่านท่าลี่ สะพานมิตรภาพล าน้ าเมืองไทย–ลาว ชายแดนลาว เมืองแก่นท้าวพระใหญ่ภูคกง้ิว 
พระศักดิ์สิทธ์ิแห่งเชียงคาน พระพุทธรูปสลักหิน วัดท่าแขกศิลปะล้านช้าง และล้านนาวัด
ศรีคุณเมือง วัดถ้ าผาปู ุชุมชนเก่าแก่ 100 ปี เชียงคาน แก่งคุดคู้ (พื้นที่แห่งแรกที่แม่น้ าโขงไหล
ผ่านประเทศไทย ณ อ าเภอเชียงคาน) วนอุทยานภูผาล้อม และวนอุทยานภูบ่อบิด 

กลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
ภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรืองนาม และสวนหินอันงดงามหรือคุนหมิง เมืองไทย รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวภูปุาเปาะหรือที่เรียกว่า “ฟูจิเมืองเลย” แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในกลุ่ม
พื้นท่ี ประกอบด้วย ชมทุ่งหญ้าปุาสน ทอดอารมณ์ริมหน้าผาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานก
แอ่น ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูด ลานวัดพระแก้ว น้ าตกวังกวาง น้ าตกถ้ าใหญ่ 
น้ าตกถ้ าสอเหนือ และน้ าตกถ้ าสอใต้ สระอโนดาต และสระแก้ว ลานกินรี ผานาน้อย    
ผาเหยียบเมฆ และผาหล่มสักอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) 
ถ้ ามโหฬาร ถ้ าโพธิสัตว ์และน้ าตกห้วยเลา 

ที่มา: (ส านักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.5), 2555) 
 

1.5.2 การด าเนินการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในพื้นที่พิเศษเลย 
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พ้ืนที่พิเศษเลย (อทพ.5) ได้ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนโลกตามหมวดและตัวชี้วัดต่างๆ ที่รวบรวมตามประเด็น ดังนี้  

1.5.2.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ (เกณฑ์ GSTC หมวด A) 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพของเกณฑ์ GSTC ในหมวด A นับว่าเป็น

จุดเริ่มต้นส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน หากปราศจากการบริหารจัดการที่ดีมีแบบแผน

ชัดเจนก็เปรียบเสมือนการไม่มีรากฐานในการด าเนินงาน โดยเกณฑ์ GSTC ในหมวด A สามารถจัดกลุ่มตาม

เนื้อหาได้ 7 ประเด็น ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ดังนี้ 

ก) การจัดองค์กรและการบริหารการท่องเที่ยว 

ใจความส าคัญของเกณฑ์ GSTC ในหมวด A มีความมุ่งหมายให้แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดองค์กร กลุ่ม 

ฝุาย หรือคณะท างาน และมีการท าแผนและยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวที่บ่งชี้ถึงเจตนารมณ์ในการไปสู่

ความยั่งยืน ซึ่งในระดับพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) มีการด าเนินการจัดองค์กรและการบริหารการท่องเที่ยวอย่าง

ชัดเจนเช่นเดียวกับ อพท.พ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้ง 5 พ้ืนที่ ขณะที่ในระดับชุมชนการท่องเที่ยว พบว่า ชมรมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีการด าเนินงานใน

ประเด็นนี้อย่างชัดเจนและอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องฝุายต่างๆ โดยโครงสร้างการบริหารงาน การ

ท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูปุาเปาะจัดอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการดังรูปที่ 2 

 
ที่มา: จากการส ารวจและเยีย่มเยอืนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภูปุาเปาะ 

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานการท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูปุาเปาะ 

 

 แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ดังนี้ 

1) กลุ่มร้านค้า มีกิจกรรมกลุ่มคือ ขายของที่ศูนย์ ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของฝากท่ีระลึก ร้านขายเครือ่งดื่ม 

ร้านกาแฟ และร้านขายของฝาก 

ประธานชมรมฯ 

ประธานกลุ่ม
ร้านค้า 

กรรมการกลุ่ม
ร้านค้า 

ประธานกลุ่ม
มัคคุเทศน์ 

กรรมการกลุ่ม
มัคคุเทศน์ 

ประธานกลุ่มรถ
อีแต๊ก 

กรรมการกลุ่มรถ
อีแต๊ก 

ประธานกลุ่ม
แม่บ้าน 

กรรมการกลุ่ม
แม่บ้าน 
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2) กลุ่มมัคคุเทศก์ ท าหน้าที่ในการแนะน าข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ท่องเที่ยวภูปุาเปาะให้กับนักท่องเที่ยวโดยจะ

ท างานร่วมอยู่กับกลุ่มรถอีแต๊ก 

3) กลุ่มรถอีแต๊ก มีหน้าที่ในการบริการน านักท่องเที่ยวชมวิวบนยอดภูปุาเปาะโดยใช้รถอีแต๊กซึ่งเป็นรถแทรคเตอร์

ขนาดเล็กส าหรับการท าการเกษตรมาดัดแปลงให้มีที่นั่งส าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อน าพานักท่องเที่ยวขึ้นไปชม

ทิวทัศน์ของภูปุาเปาะที่คนในชุมชนและชมรมฯขนานนามให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวว่า “ฟูจิเมืองเลย” ในช่วง

ที่ว่างจากการท าการเกษตร 

4) กลุ่มแม่บ้าน ท าหน้าที่บริการท าอาหารรับคณะทัวร์ คณะอบรมศึกษาดูงาน รวมทั้งมีการจัดโฮมสเตย์ให้กับ

นักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูปุาเปาะ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ ใน พ.ศ. 2558 ซึ่งการจัดท าแผนนี้มี

การก าหนดแนวคิดและวิธีการฝึกอบรมให้เป็นเวทีการฝึกอบรบ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 3 วัน โดยมี

ผู้เข้าร่วมคือ คณะกรรมการชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูปุาเปาะ ตัวแทนชุมชนบ้านผาหวาย คณะที่ปรึกษา 

และเจ้าหน้าที่ อพท.เลย ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายในและภายนอก

รวมทั้งร่วมกันก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนงานส าหรับแนวทางการด าเนินงานเริ่มจากการเตรียมพ้ืนที่ 

ประสานงาน จัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แนวทาง และแผนปฏิบัติ

การของชมรมฯ ติดตามให้ค าปรึกษาหรือแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงแผนและการแปลงแผนสู่การด าเนินงาน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูปุาเปาะ เริ่มจากการประชุมร่วมกัน

ระหว่างคณะกรรมการชมรมฯ ตัวแทนจากชุมชนผาหวาย คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของ อพท.5 รวม

จ านวน 43 คน ท าการประเมินปัจจัยภายในและภายนอก ประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส อุปสรรคในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของชมรมฯ จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของชมรมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ภูปุาเปาะ (รูปที่ 3) ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้คือ “ภายในปี พ.ศ. 2563 ชมรมฯและชุมชนผาหวายมี

ความร่วมมือในการท างานที่เข้มแข็งในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ เที่ยวได้ตลอดปีและได้รับการยอมรับจาก

นักท่องเที่ยว อาหาร สินค้า ของฝาก มีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวิถีชุมชน สามารถให้บริการที่สร้าง

ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพ้ืนที่สู่ความ

ยั่งยืนของชุมชนตลอดไป” และได้ปรับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดได้เบื้องต้นทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ จนสุดท้ายได้ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ภูป่าเปาะ (รูปที่ 3) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ได้มี 5 ประการ คือ 
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1) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชมรมฯและชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความหลากหลายเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวและเรียนรู้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการที่สร้างทางเลือกในการเพิ่มเวลาของนักท่องเที่ยวและสามารถ
เที่ยวได้ตลอดปี 

3) ยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องต่อการมีส่วนร่วมและการกระจายผลประโยชน์สู่คนในชุมชน 
4) พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน ร้านอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชนผาหวายให้มีความ เป็นเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการผลิตของคนในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว 
5) ประสานความร่วมมือองค์กร หน่วยงาน ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ในด้านการพัฒนาและ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 
รูปที่ 3 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชุมชนของ 

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูปุาเปาะ 
 

ข) ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 

เมื่อมีการจัดองค์กรและการท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้ว การจัดการ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้เป็นรายการที่น่าสนใจก็เป็นอีกประเด็นที่แหล่งท่องเที่ยวต้องด าเนินการตาม

กรอบของเกณฑ์ GSTC ซึ่งชุมชนเจ้าของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) หลายแห่งมีการ

จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ดังตัวอย่างเช่น โปรแกรมการท่องเที่ยวของกลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยว ด่านซ้าย ภูเรือ และนาแห้ว โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลกกสะทอน มีทรัพยากร

ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งปุาไม้ ภูเขา ถ้ า และน้ าตก เช่น บ้านหมากแข้ง ถ้ าเสา ถ้ าโค้ง ภูลมโล และศูนย์

ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเลย ซึ่งต าบลกกสะทอนมีลักษณะทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการจัดเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ ทั้งเส้นทางศึกษาปุาสมุนไพร และเส้นทางดูรอยเท้าไดโนเสาร์ นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่น่าสนใจ 

ได้แก่ งานปีใหม่ม้ง งานข้าวไร่ งานสู่ขวัญข้าว และงานบุญข้าวเปลือก ส่วนอาหารประจ าท้องถิ่น คือ น้ าผักสะ

ทอน (ชาวบ้านมักใช้แทนปลาร้าในส้มต า) ปูหิน และหมกอีปุุม เป็นต้น เช่นเดียวกับชมรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่า มีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ น้ าตกปลาบ่าและน้ าตก

สองคอน ธรรมชาติภูบักได และท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ) ซึ่งเป็น

แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างงานให้กับประชาชนในพ้ืนที่และรองรับการเข้ามาศึกษาดู งาน

ร่วมกันประชุม
โดย

คณะกรรมการ
ชมรมฯ ตัวแทน
จากชุมชน ที่

ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่ของ 

อพท.5 

ประเมินปัจจัย
ภายในและ
ภายนอก 

ประเด็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน และ

โอกาส อุปสรรค 

จัดท า
วิสัยทัศน์และ 

ยุทศาสตร์  

กลยุทธ์
กิจกรรม 

แลกเปลี่ยน 
“กระบวนทัศน์
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว” 
รวมทั้งมีการ
ระดมความ

คิดเห็น แสดง
ความคิดเห็น

ร่วมกัน 

แผนยุทธศาสตร์
ของชมรมการ
ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ภูป่าเปาะ 
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ด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้  และพ้ืนที่นี้ยังมีวัฒนธรรมที่โดด

เด่น เช่น วัฒนธรรมการกินอาหารพ้ืนบ้านที่หาได้จากธรรมชาติ อาทิ เมี่ยงสมุนไพร ยาผักกูด ผัดผงกระหรี่ปู

หิน ก้อยกุ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรม เช่น กลุ่ม

ผลิตไม้กวาด มีการผลิตของใช้เองในชุมชนลดการพ่ึงพาสินค้าจากภายนอกและมีกลุ่มปลูกผักที่สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น โดยในต าบลปลาบ่าได้มีการจัดท ารายการแหล่งท่องเที่ยว 

(สะสม) และความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

ในขณะที่ กลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวท่าลี่ เชียงคาน และเมืองเลย โดยกลุ่มวัฒนธรรมวิถี

เชียงคานบ้านต้นหล้าและเครือข่ายจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวออกเป็น 

3 เส้นทาง ได้แก่ การไหว้พระวัดเชียงคานหรือวัดท่าแขก การศึกษา/ชมการท ามะพร้าวแก้ว การชมวิวทิวทัศน์

เมืองเชียงคานบนภูทอก เดินทางไปพระพุทธบาทภูควายเงิน การท าผาสาดลอยเคราะห์บ้านต้นหล้า การ

ล่องเรือลอยเคราะห์ชมสองฝั่งโขง เดินถนนวัฒนธรรมชมบ้านไม้เก่า การตักบาตรข้าวเหนียว และการเที่ยวชม

บ้านพิพิธภัณฑ์ไทด าหมู่บ้านไทด า เป็นต้น 

ค) การจัดการประชาสัมพันธ์  

ความมุ่งหมายของเกณฑ์ GSTC ในหมวด A ยังมุ่งเน้นให้แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการประชาสัมพันธ์

แหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว โดยข้อมูลการประชาสัมพันธ์จะต้องมีความถูกต้องด้วย โดยในชุมชนการท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ดังเช่น กลุ่มวัฒนธรรมวิถีเชียงคานบ้านต้นหล้าและเครือข่ายจัดการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ มีการจัดประชาสัมพันธ์ ณ ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน อีกท้ังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการ บุคลากร

ในชุมชนทดลองอ่านเนื้อหาที่จะจัดท าคู่มือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ซึ่งแนะน าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นใน

เขตเทศบาลต าบลเชียงคาน เพ่ือส ารวจความเข้าใจในเนื้อหา และความถูกต้องของคู่มือฯ และด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหา หลังจากนั้นมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาคู่มือฯ โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา 

(ไทย-อังกฤษ)  

ง) การดูแลนักท่องเที่ยว 

ประเด็นเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ชุมชนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ให้

ความส าคัญ ดังกรณีการดูแลนักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ มีการจัดตั้งศูนย์รับ

นักท่องเที่ยวและมีการจัดการให้นักท่องเที่ยวรวมตัวอยู่ที่ศูนย์การท่องเที่ยว แล้วจึงน านักท่องเที่ยวไปเที่ยว

ชมภูปุาเปาะด้วยรถอีแต๊ก มีมัคคุเทศก์คอยแนะน าสถานที่และข้อปฏิบัติ นอกจากนี้ชมรมฯ จะไม่อนุญาตให้
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นักท่องเที่ยวขึ้นไปบนภูปุาเปาะตามล าพังโดยเฉพาะบริเวณจุดชมทิวทัศน์ 360 องศา ซึ่งเป็นจุดที่ 4 ของ

เส้นทางการน าพานักท่องเที่ยวเที่ยวชม ขณะที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลกกสะทอนต าบลกกสะทอน

มีการดูแลนักท่องเที่ยว โดยการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  สอบถามความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยว และรายงานผลต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ชมรมฯ จะมีสมุดเยี่ยมส าหรับ

นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจ ซึ่งกรรมการชมรมฯ ได้อ่านและน ามา

ปรับปรุงการบริการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับนักท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มรถน า

เที่ยวและมัคคุเทศก์ด้วยกันเป็นประจ า และน าผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับปรุงการ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และในการประชุมประจ าเดือน และมีสมุดเยี่ยมให้นักท่องเที่ยวได้สะท้อนความ

คิดเห็นและความพึงพอใจเห็นได้ชัดเจน 

จ) การจัดการความเสี่ยง  

ในกลุ่มพ้ืนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด่านซ้าย ภูเรือ และนาแห้ว  มีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต าบลปลาบ่า และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลกกสะทอนต าบลกกสะทอน ได้ด าเนินการจัดการ
ในด้านความเสี่ยงภายใต้เกณฑ์ GSTC หมวด A โดยก าหนดแผนรองรับกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยว 
เพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่น โดยการที่ชมรมฯ จะมีผู้ประสานงานกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินและมีอุปกรณ์ที่มีความพร้อม เพราะมีสมาชิกชมรมเป็นหน่วยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) จึงมีความพร้อมในด้านนี้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจะมีเจ้าหน้าที่ชมรมฯ 
ประสานงานอยู่ที่ศูนย์ 24 ชั่วโมงและคอยสลับเปลี่ยนกันให้บริการ และมีอุปกรณ์ที่มีความพร้อมช่วยเหลือแก่
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้มีสมาชิกกลุ่มรถพร้อมช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินอย่างเป็นระบบส่งต่อโรงพยาบาล และยัง
สร้างการรับรู้ต่อแนวทางปฏิบัติร่วมกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการน าเที่ยว และบริเวณลานจอดรถ และซุ้ม
ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

ฉ) การดูแลด้านความปอดภัย  

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะได้มีการจัดการในประเด็นเรื่องการดูแลด้านความปลอดภัย

แก่นักท่องเที่ยว กล่าวคือ จัดให้มีระบบการช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล และยังมีการจัดระเบียบเพ่ือรักษา

ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวรวมตัวอยู่ที่ศูนย์การท่องเที่ยวและจึงน านักท่องเที่ยวขึ้น

ไปเที่ยวชมบนภูปุาเปาะด้วยรถอีแต๊กที่จ ากัดจ านวนผู้โดยสาร พร้อมกับมัคคุเทศก์เพ่ือคอยแนะน าข้อปฏิบัติ

ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ชมรมฯ จะไม่อนุญาตให้

นักท่องเที่ยวขึ้นไปบนภูปุาเปาะตามล าพัง  

ขณะที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่า และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนต าบลกกสะทอน มีการประกอบอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เน้นเมนูผักปลอดสารพิษ สะอาด สด 
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อร่อย ส่วนเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัย ส่วนชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่า 

จะมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบถึงการเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยวทางโทรศัพท์ทั้งก่อนมาและตอนมาถึง 

นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ เช่น ถุงกันทาก อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น รวมทั้งมีการ

ส ารวจเส้นทางและเฝูาระวังความปลอดภัยจากอาสาสมัครชุมชนอยู่ เป็นปกติ (เส้นทางปุา) รวมถึงใช้การ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรถน าเที่ยว เช่น รถอีแต๊ก มีความพร้อมใช้งาน เพียงพอและปลอดภัย ขณะที่ชมรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน ในส่วนของพาหนะที่ใช้เดินทางพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว 

ส่วนใหญ่จะใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นรถน าเที่ยว โดยมีอุปกรณป์ฐมพยาบาลเบื้องต้นบนรถน าเที่ยวทุกคัน และ

มีอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และมีความพร้อมใช้งานซึ่งมีการตรวจสภาพก่อนการใช้งานทุกครั้ง คนขับมี

ความช านาญ มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ทางวิบากเป็นอย่างดี มีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 

10 ท่าน/รถ  โดยการน าพานักท่องเที่ยวขึ้นภูลมโล ทางชมรมฯ จะมีการรายงานข้อมูลเส้นทางและความ

ปลอดภัยรวมถึงข้อเท็จจริง เช่น การส ารวจเส้นทางความปลอดภัยตามเส้นทางการท่องเที่ยวตลอดในฤดู

ท่องเที่ยว โดยกลุ่มรถน าเที่ยวน ามาบอกต่อๆ กันในชมรมฯ ถึงข้อควรระวังต่างๆ พร้อมทั้งมีปูายเตือนบริเวณที่

มีความเสี่ยง และแจ้งโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นดอกของต้นนางพญาเสือโคร่งบานมากน้อยเพียงใดก่อน

ให้บริการทุกครั้งกับนักท่องเที่ยว และด้วยเส้นทางขึ้น-ลงภูลมโลเป็นเส้นทางที่มีความท้าทายและต้องการ

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทางชมรมฯจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัยของการเดินทางระหว่างกลุ่มผู้

ให้บริการรถน าเที่ยวที่ให้บริการก่อนหน้านั้น 

 

ช) มาตรฐานของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

การจะท าให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนอย่างถาวรจะต้องมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐานด้วย เช่น ห้องน้ าคนพิการ ที่จอดรถคนพิการ และบริการรถเข็น หรือมีพ้ืนที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ และ

การมีห้องละมาด เป็นต้น โดยชุมชนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) อย่างเช่น กลุ่มวัฒนธรรมวิถี

เชียงคานบ้านต้นหล้าและเครือข่ายจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ด าเนินการจัดท าโฮมเสตย์ภายใต้

มาตรฐานการจัดการโฮมเสตย์ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขณะที่ชมรมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ ได้จัดให้มีห้องน้ าบริการนักท่องเที่ยว ทั้งบริเวณศูนย์รับนักท่องเที่ยวและจุด

ชมทัศนียภาพภูปุาเปาะ รวมทั้งมีห้องน้ าผู้พิการและผู้สูงอายุไว้บริการนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวโดยพื้นฐาน 

กล่าวโดยสรุป ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC ในหมวด A 

ของชุมชนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเลย ( อพท.5) ไม่ว่าจะเป็นชุมชนกกสะทอน ชุมชนปลาบ่า ชุมบ้านผา
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หวาย (ภูปุาเปาะ) และชุมชนบ้านต้นหล้า นั้น ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูปุาเปาะมีการจัดองค์กรและมีการ

จัดท าแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน บ้านต้นหล้า เชียงคานมีการจัดรายการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ที่

น่าเอาแบบอย่าง ในขณะที่โซนด่านซ้ายและภูเรือมีการดูแลนักท่องเที่ยวที่ดี  

 

1.5.2.2 การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างจากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว (เกณฑ์ 
GSTC หมวด B) 

ในเกณฑ์ GSTC หมวด B มุ่งหมายให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่าง

สูงสุดสู่ชุมชนได้ โดยในเกณฑ์หมวดนี้มี 9 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งได้แบ่งประเด็นที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่พิเศษเลย 

(อพท.5) 3 ประเด็น ดังนี้ 

ก) การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว  

ในด้านการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC นั้น แหล่ง

ท่องเที่ยวจะต้องจัดการเรื่องต่างๆ  อาทิเช่น มีการจ้างงานในชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ

ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวของคนในชุมชน และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการกระจาย

ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งในชุมชนการท่องเที่ยวภูปุาเปาะ ชุมชนต าบลปลาปุา และชุมชนต าบลกกสะ

ทอน ต่างก็ได้ด าเนินการในประเด็นนี้อย่างชัดเจน   

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ ได้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบการน าพาชม

ทิวทัศน์ภูปุาเปาะโดยกลุ่มรถอีแต๊กและกลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีจุดชมวิวจ านวน 4 จุด คิดค่าบริการแก่นักท่องเที่ยว

ในอัตราคนละ 60 บาท บริการที่พักโฮมสเตย์โดยกลุ่มแม่บ้านคิดค่าบริการรวมค่าอาหารในอัตราคนละ 350 

บาท ซึ่งอัตราการให้บริการดังกล่าวนี้ก าหนดโดยมติของชมรมฯ นอกจากนี้ ชมรมฯ โดยกลุ่มร้านค้าดูแลการ

ให้บริการร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารและของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการจัดสรรค่าใช้จ่ ายและ

การกระจายผลประโยชน์ คือ กลุ่มรถอีแต๊ก อัตราค่าบริการ 60 บาทนี้ ชมรมฯจะหักร้อยละ 20 ของรายได้ค่า

รถน าเที่ยวในแต่ละวันเข้าชมรมฯ โดยในร้อยละ 20 ของรายได้ค่ารถน าเที่ยว ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 80 ของ

รายได้ค่ารถน าเที่ยว) จะจัดสรรให้แต่ละครัวเรือนที่น ารถอีแต๊กมาลงทะเบียนให้บริการน าพานักท่องเที่ยวเพ่ือ

ขึ้นชมทิวทัศน์ภูปุาเปาะในวันนั้นรายละเท่าๆ กัน โดยแต่ละครัวเรือนจะสามารถน ารถอีแต๊กมาให้บริการแก่

นักท่องเที่ยวได้เพียงหนึ่งคัน (โดยติดปูายบ้านเลขที่ติดบนรถอีแต๊ก) เท่านั้น เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้

ทั่วถึงกัน ส่วนรายรับที่ชมรมฯได้นั้น ร้อยละ 15 จะถูกจัดสรรให้กับกลุ่มมัคคุเทศก์ (ซึ่งกลุ่มมัคคุเทศก์จะ

จัดสรรรายได้ให้แก่มัคคุเทศก์ท่ีท างานในวันนั้นๆ คนละเท่าๆ กัน) ในส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 85) จึงจะเป็นรายได้
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สุทธิของชมรมฯ และกลุ่มแม่บ้าน มีการจัดสรรร้อยละ 10 ของรายได้ที่ได้รับจากค่าบริการอาหารและโฮมส

เตย์เข้าชมรมฯ และจัดสรรรายได้ส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าบ้านที่ให้บริการโฮมสเตย์และแม่บ้านที่ร่วมท าอาหาร

บริการแก่นักท่องเที่ยว ส่วนรายได้ของชมรมฯ ซึ่งได้จากการจัดสรรของสมาชิกกลุ่มต่างๆ นั้น ชมรมฯ ได้

น ามาใช้ประโยชน์ในการน ามาพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชมรมฯ การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว และการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ภายในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดใน

หมู่บ้าน (ค่าอาหารของผู้ร่วมงานและวัสดุ/อุปกรณ์) ค่าสวัสดิการงานฌาปนกิจศพของคนในชุมชน เป็นต้น 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่า มีการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยมี
กลุ่มต่างๆในชมรมฯ ที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น กลุ่มรถอีแต๊กน าเที่ยว กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มของฝากของที่ระลึก กลุ่ม
เกษตรปลอดสาร เป็นต้น โดยชมรมฯ ได้ร่วมท างานกับภาคีร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ปุา เช่น อุทยานแห่งชาติภู
เรือ องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า เป็นต้น อีกทั้งยังยังมีกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ 
โดยกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว เช่น การแสดงร าบายศรีสู่ขวัญ และยังน าเอาเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้สตรี คนชรา และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการจัดสรรรายได้เข้าชมรมฯเป็นร้อยละ 10 จากรายได้ของแต่ละกลุ่ม 
และก าหนดราคาค่าบริการท่องเที่ยวร่วมกันเป็นมติชุมชน โดยคิดค่ารถน าเที่ยว 600 บาท/ครั้ง ส าหรับ
ค่าอาหาร ค่าของว่าง และค่าที่พัก มีจ านวน 1,300 บาท/คน (2 วัน 1 คืน) ทั้งนี้การจัดการของชมรมฯ ได้
ก าหนดไว้ว่าสมาชิกจะเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีการจัดประชุมเพ่ือสร้างการรับรู้ในการด าเนินการ
ต่างๆ จากมติที่ประชุมเป็นประจ า รวมถึงแจ้งข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงมีการ
จัดท ารายงานการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้มีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนบางอย่างจาก
รุ่นสู่รุ่นเพ่ืออนุรักษ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เห็นความส าคัญ เช่น ประเพณีบุญข้าวจี่ ไหว้ศาลเจ้าปูุ 
เป็นต้น เป็นเพียงการกระตุ้นและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเท่านั้น  

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน บริการนักท่องเที่ยวโดยมีแหล่งท่องเที่ยว

หลักคือ การชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือที่เรียกว่า “ซากุระเมืองไทย” บนภูลมโล และมีกิจกรรมการท่อง

เทียวอ่ืนๆ เช่น  ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเลย และเส้นทางดูรอยเท้า

ไดโนเสาร์ เป็นต้น หรือการร่วมงานประเพณีที่น่าสนใจ ได้แก่ งานปีใหม่ม้ง และงานบุญข้าวเปลือก ขบวนแห่

งานบุญหลวงผีตาโขนประจ าปีของจังหวัดเลย โดยสมาชิกของชมรมฯ แต่ละกลุ่มจะจัดสรรรายได้ ร้อยละ 10 

ของตนเพ่ือเข้าเป็นรายได้ของชมรมฯ และชมรมฯก็ได้จัดสรรรายได้ร้อยละ 20 จากกองทุนกลางของชมรมฯ 

เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชนและชุมชน

ใกล้เคียงจ านวน 4 โรงเรียน มอบเงินให้ อบต. กกสะทอน เพ่ือน าไปด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส าหรับ

รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนที่เหลือของแต่ละกลุ่มอีกร้อยละ 90 จะถูกจัดสรรไปให้สมาชิกของกลุ่มที่มีส่วนใน

การให้บริการการท่องเที่ยวตามอัตราที่ชมรมฯก าหนด ทั้งนี้ชมรมฯจัดสรรรายได้ร้อยละ 3 เพ่ือเป็นเงินปันผล
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ให้กับสมาชิกชมรมฯ ก าหนดให้สมาชิกของชมรมฯต้องซื้อหุ้นกับชมรมฯในอัตราหุ้นละ 100 บาท ซึ่งสมาชิกแต่

ละคนสามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ 10 หุ้น (ในปี 2556-2557 ช่วงฤดูท่องเที่ยวที่ผ่านมา มีการปันผลได้สูงถึงหุ้น

ละ 52 บาท) 

ข) การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรการท่องเที่ยว  

เกณฑ์ GSTC ในหมวด B ยังมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว โดย

ให้แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการท่องเที่ยวและทรัพยากรท่องเที่ยว

เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้แก่คนในท้องถิ่น และสนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมดังตัวอย่างใน

หลายชุมชนการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ดังตัวอย่างเช่น 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่ามีการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อ านวย

ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการจัดสรรรายได้โดยหักร้อยละ 10 จากรายได้เข้าชมรมฯ เพ่ือน าไปท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ในชุมชน เช่น บริจาคเงินสบทบให้กับโรงทานที่วัด ในขณะเดียวกันก็มีการสนับสนุนการ

จ าหน่ายสินค้าที่มาจากชุมชนอย่างชัดเจน และมีจุดวางขายที่ท าการชมรมฯ โดยเป็นสินค้าที่มาจากกลุ่มต่างๆ 

ของชมรมหลากหลาย เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ผักปลอดสาร ผลิตภัณฑ์จากขิง (ขิงผง) แมคคาเดเมีย ผ้าทอ 

ผลิตภัณฑ์จากน้ าเต้า ผลไม้ตามฤดูกาล (แก้วมังกร สตอเบอร์รี่) เป็นต้น ทั้งนี้วัตถุดิบที่น ามาท าเป็นสินค้า

ท้องถิ่น เป็นวัตถุดิบในชุมชน และมีการจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยคนในชุมชนสามารถน ามาจ าหน่ายได้

ตามสถานที่ที่ชมรมฯ จัดสรรให้ เช่น บริเวณที่ท าการชมรมฯ และ จุดจ าหน่ายสินค้าทางขึ้นภูบักได  (ได๋) 

รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ของสมาชิกชมรมฯ เป็นประจ าทุกปีโดยใช้งบประมาณอุดหนุนของ

หน่วยงานอื่นร่วมกับชมรมฯ เช่น การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

การพัฒนานักสื่อความหมาย และการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวในชุมชนอ่ืน เป็นต้น การด าเนินงานดังกล่าวก็

เพ่ือให้สมาชิกของชุมชนเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวมาสร้างรายได้ให้ตนองและ

ชุมชน 

เช่นเดียวกัน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอนมีบทบาทในการสร้างความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยวและทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวแก่

คนในท้องถิ่น จนคนในชุมชนเกิดความตื่นตัวในเรื่องการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้และเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการการท่องเที่ยวของชมรม โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในแง่การ

แสดงวัฒนธรรมต่างๆ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว เช่น การแสดงร าบายศรีสู่ขวัญ ระบ าชาวม้ง 

และผีตาโขน ทั้งยังมีการบรรจุเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ เช่น ผีตาโขน ในหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน

ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการท างานร่วมกับภาคีเพ่ือรณรงค์การลดละเลิกต่างๆ กระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส าคัญ
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ในการปูองการอบายมุขต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ในทางสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย ตลอดจนการ

สนับสนุนการค้าในต าบลซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตจากวัตถุดิบในชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์จากขิง (ขิงผง ขิงดอง 

และขิงหยอง) ข้าวเหนียวด าลืมผัว ชาข้าวเหนียวด าลืมผัว น้ าพริกผักสะทอน เครื่องแต่งกายของชาวม้ง ตะกร้า

สาน เป็นต้น เพ่ือจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยคนในชุมชนสามารถน ามาจ าหน่ายได้ตามสถานที่ที่ชมรมฯ 

จัดสรรให้ เช่น บริเวณที่ท าการชมรมฯ ขณะที่กลุ่มวัฒนธรรมวิถีเชียงคานบ้านต้นหล้าและเครือข่ายจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้มีการด าเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายการเชื่อมงานในชุมชน ได้แก่ กลุ่มที่พัก 

ประกอบด้วย โฮมสเตย์ 3 โซน คือ โรงแรมติดแม่น้ าโขง รีสอร์ทในเมืองเชียงคาน และรีสอร์ทนอกเมืองเชียง

คาน กลุ่มอาหาร ประกอบด้วย กลุ่มอาหารพ้ืนบ้าน และกลุ่มอาหารนอกเมืองเชียงคาน กลุ่ม วัฒนธรรม 

ประกอบด้วย การน าเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การตักบาตรข้าวเหนียว การแสดงฟูอนเชียงคาน การเต้นผีขนน้ าฯ 

และกลุ่มภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ไทด าบ้านนาปาหนาด ผีขนน้ าบ้านนาซ่าว ไทพวนบ้านกลาง มะพร้าว

แก้ว รถน าเที่ยวภูทอกและภูควายเงิน นอกจากนี้ยังมีการจัดท าของที่ระลึกพวงกุญแจผีขนน้ า โดยกลุ่มสตรี

ชุมชนวัดปุาใต้หมู่ที่ 2 เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้แก่ชุมชนด้วย  

ค) การป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง  

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลาบ่า มีการด าเนินการในประเด็นการปูองกันการใช้

ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยร่วมกับอุทยานฯ ด าเนินการปูองกันการใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องโดยมี

การยึดที่ท ากินท่ีบุกรุกผิดกฎหมายและมีการผลัดเปลี่ยนของคนในชุมชน (ผู้ชายอาสาสมัคร) เฝูาระวังพ้ืนที่ปุา 

ปูองกันการบุกรุกปุา ร่วมกับอุทยานฯ  

กล่าวโดยสรุป ในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนนั้น ชมรมท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ภูปุาเปาะมีรูปแบบการจัดสรรประโยชน์ให้กลุ่มต่างๆ ชัดเจน และชุมชนในทั้ง 3 กลุ่มอ าเภอที่มีการ

จัดการการท่องเที่ยวได้ประโยชน์ในรูปแบบของการจ าหน่ายผลผลิตให้แก่นักท่องเที่ยว  และได้พัฒนาการมี

ส่วนรวมของชุมชน 

1.5.2.3 การลดของผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมอันเป็นทรัพยากร
ท่องเที่ยว (เกณฑ์ GSTC หมวด C) 

เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวแล้ว เกณฑ์ GSTC ยังตระหนักถึงการลดผลกระทบทาง
ลบต่อธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมอันเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวด้วย เพ่ือให้แหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวได้ด ารง
อยู่อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระยะยาว โดยเกณฑ์ GSTC ในหมวด C นี้ สามารถ
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 ประเด็น ให้เหมาะสมกับการอธิบายความเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเจ้าของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ดังนี้   
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ก) การป้องการแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

การปูองกันแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีการด าเนินงานในพ้ืนที่ต าบลกกสะทอน โดยชมรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและนอกอาคารเพ่ือจัดภูมิทัศน์ 

เช่นเดียวกันกับการด าเนินการในแหล่งท่องเที่ยวภูปุาเปาะ โดยชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ มี

การใช้พลังหรือมติของชุมชนผลักดันไม่ให้มีร้านค้าเข้าไปตั้งบริการในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการปกปูองและ

ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติและไม่เสื่อมโทรม   

ข) การจัดการนักท่องเที่ยว 

ในด้านการจัดการนักท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC หมวด C จะต้องมีระบบการจัดการนักท่องเที่ยวเพ่ือ

ไม่ใช้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  และมีระเบียบหรือข้อก าหนดในการควบคุม

นักท่องเที่ยว ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเลย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะ

ทอน จัดตั้งข้อควรปฏิบัติของนักเที่ยวที่ชัดเจนรวมถึงเรื่องการจัดการขยะ และมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยว

รับทราบก่อนเข้าสู่โปรแกรมการท่องเที่ยวของชมรมฯทุกครั้ง มีการแบ่งการใช้พ้ืนที่ชัดเจนตามที่อุทยานฯเป็นผู้

ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวต่อคันรถ และพยายามที่จะก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวบนภูลมโลไม่ให้มากเกินไป

จนก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรท่องเที่ยวบนภูลมโล (การมีปัญหาเรื่องขยะ และการรบกวนสัตว์ปุา)  

นอกจากนี้มีการจัดท าแผนที่เพ่ือการท่องเที่ยวตามผังการใช้พ้ืนที่ และมีการก าหนดขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว เช่น รถน าเที่ยว 1 คัน/ไม่เกิน 10 คน เป็นต้น ในขณะที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนต าบลปลาบ่า มีการก าหนดกฎระเบียบส าหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

มีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวรับทราบก่อนเข้าสู่โปรแกรมการท่องเที่ยวของชมรมฯ และมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การรับนักท่องเที่ยวกันเป็นประจ าระหว่างผู้ให้บริการน าพานักท่องเที่ยวในที่ประชุมประจ าเดือน

ของชมรมฯ รวมทั้งกลุ่มวัฒนธรรมวิถีเชียงคานบ้านต้นหล้าและเครือข่ายจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มี

การจัดท าเอกสารข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวและสิ่งที่ควรละเว้นในเมืองเชียงคาน เช่น เคารพใน

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น ทิ้งขยะลงถังตามประเภทที่ระบุ หรือไม่ใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์บนถนน

วัฒนธรรมในช่วงเวลา 17.00 – 22.00 น. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีดีงามของชาวเชียงคานให้คงไว้สืบไป 

ค) การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว 

การปกปูองมรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งหรือทรัพยากรท่องเที่ยว ดังเช่น การปูองกันการซื้อขายหรือ

จัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างผิดกฎหมาย การมีระบบการจัดการนักท่องเที่ยวเพ่ือไม่ใช้



 
274 ภาคผนวก ค. 

เกิดผลกระทบเชิงลบต่อแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) มีการจัดการใน

ประเด็นนี้ ดังนี้ 

ในกลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด่านซ้าย ภูเรือ และนาแห้ว มีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนต าบลกกสะทอน ได้รวบรวบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเอกสารรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่บ้าน

หมากแข้ง ซึ่งแสดงอยู่ที่อนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง และมีการสืบทอดจากบันทึก

ประวัติศาสตร์ และยังได้ร่วมมือท างานกับภาคีในการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและการ

อนุรักษ์ปุา ปลูกปุาตามฤดูกาล เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ต้นนางพญาเสือโคร่งและปลูกดอกกระดาษตามสถานที่ต่างๆ เช่น 

กิจกรรมอนรุักษ์ปุา ปลูกปุาต้นนางพญาเสือโคร่ง เป็นต้น ขณะที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบล

ปลาบ่า มีการตั้งจุดบริการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และจัดให้มีข้อมูลแนะน าจุดชมดอกไม้ และข้อบังคับของอุทยาน

แห่งภูเรือ เช่น การรักษาความสะอาด การไม่เด็ดดอกไม้ ท าลายต้นไม้ใบหญ้าในเขตอุทยาน ไม่รบกวนสัตว์ปุา 

เป็นต้น เพ่ือปกปูองแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีข้อมูลเพ่ือประโยชน์ทางการท่องเที่ยวของชมรมฯ รวมทั้งมี

เจ้าหน้าที่ดูแลและให้ข้อมูล และเป็นสถานที่ที่ใช้ประชุมชมรมฯ แต่ยังไม่มีการอบรมเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล

อย่างเป็นระบบ เช่น การผลัดเปลี่ยนกันให้บริการ การน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นต้น 

ง) การสร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว  

การสร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก่นักท่องเที่ยวก็เป็นอีกประเด็นในการลดของผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติ

และมรดกวัฒนธรรม โดยชมรมชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ มีการสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน เนื่องจากชาวบ้านหรือชุมชนมีส่วน

ร่ วมในการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ ยวภูปุ า เปาะร่วมกันจึ งท า ให้ชาวบ้านมีจิตส านึก ในการอนุรั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวภูปุาเปาะของตน รวมถึงมัคคุเทศก์มีการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว

ในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณภูปุาเปาะ นอกจากนี้ชมรมฯ ได้ให้มัคคุเทศก์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว

ในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูปุาเปาะ 

สรุป การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนใน อพท.5 ตามเกณฑ์หมวด C ในเรื่องการดูและและปกปูอง
แหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวนั้น ทั้ง 3 กลุ่มมีความพยายามในการจัดการได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่ถึงขั้นมีมาตรการ
เด็ดขาด หากแต่เป็นเพียงขอความร่วมมือและส่งเสริม 

1.5.2.4 การดูแล ปกป้อง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว (เกณฑ์ GSTC 
หมวด C) 

การจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ยังให้ความส าคัญ

กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น น้ า ดิน ฟูา อากาศ เสียงและแสง ที่ห่อหุ้มแวดล้อมแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นๆ 
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ไว้ เมื่อสิ่งแวดล้อมดีย่อมจะท าให้แหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์ ไม่เสื่อมโทรม จนเกิด

ความยั่งยืนได้ เช่นเดียวกับผู้คนในสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมได้รับความสุขกายสบายใจ ซึ่งในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) 

มีการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 2 ประเด็นด้วยกัน คือ  

ก) การดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว  

ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย (อพท.5) มีการดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น 
การดูแลเรื่องการปล่อยก๊าซเรืองกระจก การจัดการน้ าเสีย การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล การจัดการเรื่อง
มลภาวะทางแสงและเสียง การจัดการมลภาวะทางอากาศ และการจัดการการจราจร เป็นต้น โดยพ้ืนที่พิเศษ
เลย (อพท.5) มีโครงการศึกษาและประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนา สถานประกอบการที่ พักเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่พิเศษ มีความมุ่งหมายหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการมีมาตรการลดการปล่อยก๊าช
เรือนกระจกภายใต้แนวคิด “Low Carbon Tourism” เช่น โครงการท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน และ โครงการ 
Low Carbon Holiday และยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการน้ าเสียและการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ การจัดการ
ขยะ การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับชุมชน  

ขณะที่ชุมชนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบล
กกสะทอน ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะโดยการขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะในชุมชนและตาม
แหล่งท่องเที่ยวและขอให้กลุ่มรถน าเที่ยวจะน าถุงด าติดรถไปด้วยระหว่างการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือน า
ขยะลงมาทิ้งและคัดแยกขยะในชุมชนอีกครั้ง เช่นเดียวกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปลา
บ่า ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะในชุมชนและตามแหล่งท่องเที่ยว แต่ให้ทิ้งได้ตามจุดที่มีถังขยะ 
ส าหรับในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงคาน ทางพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย ได้สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย และโรงคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเชียงคาน เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีท่องเที่ยวเชียงคาน นอกจากนี้ ในพื้นที่อ าเภอด่านซ้าย มี
การรณรงค์ใช้จักรยาน ซึ่งมีการจัดท าโครงการการจัดเส้นทางการปั่นจักรยานจิตวิญญาณด่านซ้าย  มุ่งเน้นใน
เรื่องของการมีโครงการส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเข้าถึงได้โดยการเดินทางแบบ active transportation เช่น 
การเดินเท้า การใช้จักรยาน เป็นต้น 

ข) การดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม  

ชุมชนในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลมตามเกณฑ์ GSTC 

หมวด D โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลกกสะทอน ได้ท างานร่วมกับภาคี คือ อุทยาน

แห่งชาติภูหินร่องกล้า เพ่ือร่วมกันก าหนดการใช้พ้ืนที่และแบ่งโซนการใช้พ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ทางการเกษตร 

พ้ืนที่อนุรักษ์ปุา พ้ืนทีอ่นุรักษ์พันธุ์สัตว์ และพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว และมีการท ารั้วกั้นแนวพ้ืนที่เลี้ยงวัว ส่งผล

ให้ปัญหาวัวท าลายต้นนางพญาเสือโคร่งลดลง  
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สรุป การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ยังไม่มี

ความโดดเด่นมากนัก เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม องค์กร

ส่วนท้องถิ่น เข้ามาช่วยด าเนินการในประเด็นนี้  แต่การด าเนินงานที่ผ่านมานั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและควร

ได้รับการพัฒนาต่อยอดต่อไป 

1.6  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า ส านักงาน อพท.ส่วนกลางและส านักงาน อพท. พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ได้

ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอย่างครบถ้วนตามกรอบเกณฑ์ชี้วัดจ านวน 

4 หมวดของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก คือ มีการบริหารจัดการที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากแหล่ง/

ทรัพยากรท่องเที่ยวและกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนเจ้าของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว มีการดูแลรักษาและ

ปกปูองแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว และมีการดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม แต่เมื่อ

พิจารณาตามกรอบตัวชี้วัด 42 ตัวชี้วัดของเกณฑ์ GSTC พบว่า เมื่อประเมินการด าเนินการจัดการท่องเที่ยว

ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเบื้องต้น พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดของ

เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกได้จ านวน 35 ตัวชี้วัดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83 ตัวชี้วัดทั้งหมด แต่เมื่อประเมิน

อย่างเข้มข้น (ประเมินการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอย่างเข้มข้น) จะ

พบว่า พ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกได้จ านวน 

35 ตัวชี้วัดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66 ตัวชี้วัดทั้งหมด 

การด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในหลายตัวชี้วัดส าคัญของพ้ืนที่พิเศษเลยเป็น

องค์ความรู้ที่พ้ืนที่พิเศษแห่งอ่ืนๆ หรือองค์กรจัดการท่องเที่ยวอ่ืนๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น การมี

องค์กร ฝุาย กลุ่มท างานชัดเจน มีแผนยุทธศาสตร์ในการท างาน มีการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่

คนในชุมชน เช่นเดียวกับการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากนี้  ยังมีการปกปูอง

รักษาทรัพยากรท่องเที่ยวที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยการใช้ความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกันปกปูองทั้งทรัพยากร

ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมพ้ืนที่ท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรมหรือเสียหาย อย่างไรก็ตาม ยังมีเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกบางประการที่พ้ืนที่พิเศษเลย ยังไม่มีการด าเนินการหรือด าเนินการไม่เต็มที่ เนื่องด้วย

ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และยังไม่มีหน่วยงานอ่ืนมาร่วม

สนับสนุนมากนัก เช่น ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นเรื่องกฎระเบียบที่เป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงของรัฐส่วนกลาง หรือ

การสร้างโครงสร้างพื้นที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องอาศัยองค์กรรัฐท้องถิ่นให้การสนับสนุน เป็นต้น 
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ผลจากการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การด าเนินงานของ อพท. มีกระบวนการด าเนินงานในระดับ

องค์กรรวมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอย่างครบถ้วน แต่หากพิจารณาในระดับย่อยที่

พ้ืนที่พิเศษและหรือระดับแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยว อพท. ยังคงต้องปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในระดับ

พ้ืนที่พิเศษและระดับแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เมื่อได้

ด าเนินการตามกระบวนการที่ครบถ้วนแล้วจึงค่อยหันไปเน้นผลการด าเนินงาน (Performance) ในล าดับต่อไป 

การด าเนินงานที่ผ่านมาของ อพท. นับว่าได้ด าเนินการมาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ถูกต้อง

แล้ว และจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างแน่วแน่ การด าเนินการดังกล่าวอาจต้องให้เวลายาวนาน อพท. 

ต้องอดทนสร้างความแน่วแน่ในแนวทางที่ด าเนินการอยู่นี้ และหม่ันตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่างและประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบเพื่อสร้าง

ขวัญและก าลังใจของผู้ท างานอย่างสม่ าเสมอ การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นก้าวแรกที่ถูกต้องและเป็นก้าวที่

ยิ่งใหญ่ที่จะน าพาการท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล 
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