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วัตถุประสงค์การเรียนรู้
คำ�ชี้แจง
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ จัดทำ�เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์และ
นักศึกษา ใช้ประกอบการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนหรือการจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ระดับ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการการท่องเทีย่ วและบริการ หรือสาขาด้านการท่องเทีย่ ว
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ท่ี ได้จากองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ
อพท. มีเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและการประยุกต์ ใช้หลักเกณฑ์ดา้ น
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism
Council Criteria for Destinations: GSTC-D)
เอกสารฉบับนีม้ อี งค์ประกอบสำ�คัญ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสำ�คัญ
คำ�ถามท้ายบท ซึง่ ใช้ประกอบการเรียนการสอนกับนักศึกษาประมาณ 25-30 คน
และแบ่งกลุม่ ทำ�กิจกรรม ประมาณ 5-6 กลุม่ กลุม่ ละ 5-6 คน อาจารย์ตอ้ ง
เตรียมตัวก่อนสอนโดยศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดและจัดเตรียมสื่ออื่นๆ เช่น
รูปภาพ วีดทิ ศั น์ หรือแหล่งการเรียนรูจ้ ริงภายสถาบันการศึกษา การใช้เอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ควรใช้เอกสารประกอบการสอนตามลำ�ดับขึน้ ดังนี้ ก่อนเริม่ การเรียนการสอน
ควรจัดให้นกั ศึกษาได้จดั ทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่ ประเมินความรูก้ อ่ นเรียน
จากนัน้ นำ�เข้าสูเ่ นือ้ หาและดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทำ�การอภิปราย
กลุม่ ตามประเด็นต่างๆ ในคำ�ถามท้ายบทเพือ่ ฝึกการวิเคราะห์และทดสอบความ
รูค้ วามเข้าใจในบทเรียน และสรุปสาระสำ�คัญเพือ่ นำ�ไปปรับและประยุกต์ ใช้ตอ่ ไป
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เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations: GSTC-D)
ของสภาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC)
เพื่อให้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของ
ชุมชนกกสะทอนและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาการท่องเทีย่ วสูค่ วามยัง่ ยืน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ ใช้หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำ�หรับ แหล่งท่องเที่ยว
(GSTC-D) ในการขับ เคลือ่ นการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน

ระยะเวลาในการเรียน
3 ชัว่ โมง

ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั

ด้านความรู้ ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในแนวคิด การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน หลักเกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว
(GSTC-D) และบทบาทหน้าทีข่ ององค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ด้านปัญญา ผู้เรียนได้มโี อกาสเรียนรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่จี ะสามารถเสริมสร้างมุมมองใน
การคิด วิเคราะห์ และสะท้อนปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน และสามารถ
ประยุกต์ ใช้แนวคิดการพัฒนาการท่องเทีย่ วสูค่ วามยัง่ ยืนตามเกณฑ์การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
ด้านการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (GSTC-D)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผูเ้ รียนเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบในงานที่ ได้รบั มอบหมาย สามารถ
วางแผนการดำ�เนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการการมีสว่ นร่วม
ของสมาชิกในทีม เรียนรู้ถึงความทุ่มเท ความเสียสละต่อการทำ�งานในการสนับสนุนให้ตนเองและ
ผูอ้ ่ืนทำ�งานได้ประสบความสำ�เร็จบนพืน้ ฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผูเ้ รียนได้มโี อกาสในการประสานและทำ�งานร่วมกับผูอ้ ่ืน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ เพือ่ มุง่ สูค่ วามสำ�เร็จของการทำ�งานเป็นหมูค่ ณะ ส่งเสริมสัมพันธภาพทีด่ ี
กับผูอ้ ่ืนและสนับสนุนให้มผี ลการทำ�งานการขับ เคลือ่ นการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
1. ข้อใดคือหลักการสำ�คัญของการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

ก. การท่องเทีย่ วโดยชุมชนเป็นเครือ่ งมือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ข. การท่องเทีย่ วโดยชุมชนเป็นกระบวนการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ในการกำ�หนด
ทิศทางการพัฒนาการท่องเทีย่ ว และร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเทีย่ ว
ค. การท่องเทีย่ วโดยชุมชนเป็นการท่องเทีย่ วทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการกระจายรายได้แก่คนในชุมชน
ง. ข้อ ก และข้อ ข

2. ข้อใดคือนิยามทีถ่ กู ต้องของการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ตามความหมายขององค์การการท่องเทีย่ วโลก (UNWTO)

ก. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพสังคม วัฒนธรรม

ประเพณี และวิถีชวี ติ ของคนในท้องถิ่น
ข. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเคารพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถิ่น การสร้าง
ความเจริญมัง่ คงทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
ค. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเคารพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้ง
การสร้างความเจริญมัง่ คงทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน และการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม
ง. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเคารพสังคม และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมไปสูช่ มุ ชน
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3. เกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global
Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations: GSTC-D)�
ได้ ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการและการมองภาพรวมการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วครอบคลุม 4 ด้าน คือ
ก. ด้านการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ ด้านการเพิ่มผลประโยชน์

และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิ่น ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
ข. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการเพิ่มผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิ่น ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และด้านการเพิ่ม
ผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิง่ แวดล้อม
ค. ด้านการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ ด้านการเพิ่มผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิ่น ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ง. ด้านการบริหารจัดการด้าน

ความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ด้านเพิม่ ผลประโยชน์และ
ลดผลกระทบเชิงลบทาง
สังคม เศรษฐกิจแก่ชมุ ชน
ท้องถิ่น ด้านเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทาง
วัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนัก
ท่องเทีย่ ว และด้านการเพิม่
ผลประโยชน์และลดผลกระทบ
ด้านลบทางสิง่ แวดล้อม

ั นาการ
ของการพฒ
4. ข้อใดไม่ ใช่หลกั การ ความหมายของ
ตาม
ทอ่ งเทย่ี วอยา่ งยง่ั ยนื ก (UNWTO)
ล
องคก์ ารการทอ่ งเทย่ี ย่ี วโวทค่ี ำ�นงึ ถงึ ขีดความสามารถ
ั นาการทอ่ งเท
ก. การพ ฒ

่ี
ในการรองรับของพน้ื ท
นการบริหารจัดการ
ข. ประชาชนมีสว่ นรว่ มใ
ิ มัง่ คัง่
ร้างความเจรญ
ั นาการทอ่ งเทย่ี วทส่ี
ค. การพ ฒ
ทางเศรษฐกจิ
ย่างเปน็ ธรรมสูช่ มุ ชน
์
อ
ชน
โย
ระ
ป
ผล
าย
ะจ
ง. มีการกร
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ยชุมชนกกสะทอน�
ด
วโ
ย
ี
่
ท
งเ
อ
่
ท
าร
ก
ม
ิ
ร
เส
5. ชมรมส่ง
ป้ ระชาชนในชุมชน
ให
าส
ก
โอ
ิ
ด
ป
ี
่
เ
ท
าร
ก
ด
จั
ด
มวี ธิ กี ารบรหิ าร
าการทอ่ งเทย่ี วดว้ ยวิธี ใ
น
ั
ฒ
พ
าร
ก
ใน
ม
ว
ร่
น
่
ว
ี
ส
เขา้ มาม
สมัครเป็นสมาชิกชมรม
ุมชนสามารถ

นช
ก. การเปิดโอกาสให้คนใ ชนกกสะทอน ปีละ 2 ครง้ั

ชุม
ส่งเสริมการทอ่ งเทย่ี วโดย
ำ�เทย่ี ว
ทย่ี ว อาทิ กลมุ่ รถยนต์น
งเ
อ
ท่
าร
บก
กอ
ระ
้
ป
ผู
ุ
่
ม
ภัณฑ์
ข. การจดั ตัง้ กล
ระกอบอาหาร กลมุ่ ผลติ
นป
้
า
่
บ
แม
ุ
่
ม
กล
ย์
เต
มส
โฮ
กลมุ่ บ้านพ กั
ชุมชน เปน็ ต้น
ของ
้าร่วมรับฟังการประชุม
เข
รถ
มา
สา
ชน
ม
ุ
ช
ห้
ศใ
น
ค. การประกา
มุ ในทุกวันท่ี 5 ของเดือ
ะช
ปร
ั
ด
ี
่
จ
ท
ฯ
รม
ชม
าร
คณะกรรมก
ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดคือกระบวนการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน
ก. การจัดตัง้ ชมรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม

ความพร้อมคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การติดตามความก้าวหน้า
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ข. การจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมคณะกรรมการชมรม การประเมินชุมชน และการติด ตามผลการดำ�เนินงาน
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ค. การจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
ของชมรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ง. การจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การดำ�เนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ
การติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของชมรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
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7. ขอ้ ใดเปน็ วธิ กี ารอ
นรุ กั ษแ์ ละสง่ เสรมิ
มรดกทางวฒ
ั นธรรมของชุมชนก
กสะทอน
ก. การมเี อกสารรวบ

8. ข้อใดไม่ ใช่วธิ กี ารบริหารจัดการ
เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมของชุมชนกกสะทอน

ก. การจัดทำ�รายชือ่ และแบ่งชนิดทรัพยากร

รวมประวัตศิ าสตร์ข
องแหลง่
ทอ่ งเทย่ี ว
ข. การเผยแพร่วฒ
ั นธร
ค. มขี อ้ มลู สอ่ื ความห รมดา้ นอาหารทอ้ งถ่ิน
มายสำ�หรับนกั ทอ่ งเ
ทย่ี วใน
แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วธรร
มชาตแิ ละวฒ
ั
น
ธรรม
ง. ถกู ทง้ั ข้อ ก และ
ข

และสิง่ ดึงดูดใจ
ข. การจัดทำ�ประกาศข้อห้ามปฏิบตั สิ ำ�หรับ
นักท่องเทีย่ ว
ค. ร่วมกับอุทยานภูหนิ ร่องกล้ากำ�หนดการใช้พน้ื ทีท่ ง้ั
พืน้ ทีเ่ กษตร พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ง. สร้างฝายชะลอน้ำ�ในพืน้ ทีภ่ ลู มโลและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง

9. ข้อใดเป็นวิธกี ารบริหารจัดการการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านความยัง่ ยืนทีม่ ี
ประสิทธิภาพของชุมชนกกสะทอน
ก. การจัดทำ�แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินแก่นกั ท่องเทีย่ วและมีการกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบ
ข. การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
ค. การมีข้อตกลงและแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กกสะทอนกับกลุม่ ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
ง. การแบ่งรายได้จากการท่องเทีย่ ว ร้อยละ 10 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของชุมชน

10. ข้อใดเป็นวิธกี ารบริหารจัดการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านผลกระทบ
ทางสิง่ แวดล้อมของชุมชนกกสะทอน

ก. พัฒนาแผนงานเพือ่ ปกป้องทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ข. การพัฒนาระบบจัดการเพือ่ ตรวจสอบป้องกันสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ค. การจัดทำ�ประกาศข้อห้ามปฏิบตั สิ ำ�หรับนักท่องเทีย่ วและการกำ�หนดการใช้พน้ื ที่
ง. การจัดระเบียบการเดินรถรับส่งนักท่องเที่ยวโดยการควบคุมสมรรถนะรถและผู้ขับรถยนต์
นำ�เทีย่ ว
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บทนำ�
“การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน” ตามความหมายขององค์การการท่องเทีย่ วโลก
(UNWTO) คือ การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ การเคารพในสัง คม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี ช ีวิต ของ
คนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

การดำ�เนินการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Tourism Development) มีหลักสำ�คัญ 4 ข้อ คือ
พัฒนาการท่องเทีย่ วทีค่ ำ�นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ ที่
ทัง้ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประชาชนในท้องถิ่นมีสว่ นร่วมในการจัดการ
การท่องเทีย่ วที่ ให้ความรูแ้ ละประสบการณ์ตอ่ นักท่องเทีย่ ว
ด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย
มีจติ สำ�นึกต่อการรักษาสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ได้กำ�หนด
เกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว
(Global Sustainable Tourism Council Criteria for
Destinations: GSTC-D) ครอบคลุม 4 ด้านคือ
บริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจ แก่ชมุ ชนท้องถิ่น
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เพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรม
แก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว
เพิม่ ประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิง่ แวดล้อม
ประเทศไทยนั้นมีทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน โดยใช้ประโยชน์
จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วิถีช วี ติ ชุมชน อาทิ การท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงหนึง่ ตำ�บลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ พัฒนา
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยว
ตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ รวมทัง้ ให้ความสำ�คัญกับ
การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมใน
การร่วมมือกันยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโต
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
ดังนัน้ เพือ่ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละถอดบทเรียนแห่งความสำ�เร็จ
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนต้นแบบที่
ดำ�เนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จดั ทำ�กรณีศกึ ษาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศชุมชน
กกสะทอน อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการการพัฒนา
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน แนวทางการขับ เคลือ่ นการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชน รวมถึงการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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3

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท.
โดยหน่วยงานหลักของ อพท. อาทิ สำ�นักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) และ
สำ�นักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางในการประสาน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชมุ ชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเทีย่ วของชุมชนกกสะทอน
ได้ทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนา
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน ซึง่ มีเครือ่ งมือและกลไกการทำ�งานทีส่ ำ�คัญอยู่ 3 องค์ประกอบคือ

1

2

คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน ประกอบ
ด้วยบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อาทิ ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาองค์กร
ด้านการตลาด ด้านชุมชน และด้านตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทีป่ ระยุกต์มาจากเกณฑ์ของ GSTC ซึง่ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน
ประกอบด้วย
1 ด้านการบริหารจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
3 ด้านการอนุรกั ษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
5 ด้านบริการและความปลอดภัย

ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน นอกจากเป็นเครือ่ งมือที่
อพท. ใช้เป็นแนวทางพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืนแล้วยังเป็นเครือ่ งมือวัดระดับ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลการพัฒนา
DASTA CBT Award ด้วย
สำ�หรับกลไกในการขับ เคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชน
นัน้ อพท. ได้กำ�หนดให้ชมุ ชนได้มกี ารจัดตัง้ “ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน” โดยให้
ชุมชนได้รว่ มกันคัดเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
เพื่อทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และขับ เคลื่อน
กิจกรรมการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชน

ปัจจุบนั อพท. มีพน้ื ทีพ่ เิ ศษรับผิดชอบการบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน 6 แห่ง ได้แก่
กล่องความคิด 9+1 Building Blocks
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยระดมสมองชุ ม ชนในการ
วางแผนการพัฒนาการท่องเทีย่ วของชุมชน
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1
2
3
4
5
6

สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง (อพท.1)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองพัทยาและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง (อพท.3)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษอุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย-ศรีสชั นาลัย-กำ�แพงเพชร (อพท.4)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเลย (อพท.5)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองโบราณอูท่ อง (อพท.7)
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หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำ�หรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable
Tourism Council Criteria for Destinations:
GSTC-D)
แนวทางขั้ น พื้ น ฐานที่ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วไปสู่
ความยัง่ ยืนสามารถยึดถือปฏิบตั ิ โดยหลักเกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว
ได้ถกู ออกแบบและพัฒนาโดยสภาการท่องเทีย่ วยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism
Council: GSTC) มีความคาดหวังในการนำ�หลักเกณฑ์น้ี ไปใช้โดยองค์กรทีร่ บั ผิดชอบการบริหาร
จัดการการท่องเทีย่ ว ดังนี้
เป็นแนวทางขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน
ช่วยให้ผบู้ ริโภคมั่นใจในแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ช่วยให้สอ่ื มวลชนให้ขอ้ มูลและสือ่ สารต่อสาธารณชนเรือ่ งแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนได้
ช่วยให้โปรแกรมการรับรองคุณภาพในแต่ละทีม่ มี าตรฐานในการพัฒนาหลักเกณฑ์
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ NGOs สามารถมีแนวทางการพัฒนา
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
เป็นแนวทางขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับอบรมและพัฒนาบุคลากร เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (GSTC-D) ได้กำ�หนด
หลักเกณฑ์และตัวชีว้ ดั ไว้ ดังนี้

หมวด A :

หลักเกณฑ์ A1

หลักเกณฑ์ A2

หลักเกณฑ์ A3
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การบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(Demonstrate effective sustainable management)

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน สาธารณชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
พัฒนาจากกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว กลุม่ ตัวแทน
มีขนาดเหมาะกับขนาดแหล่งท่องเที่ยวและการกำ�หนดบทบาท
หน้าที่ ภารกิจ และการดำ�เนินงานในการบริหารจัดการ
การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเทีย่ วสม่ำ�เสมอ รายงานผลให้
สาธารณชนทราบ และตอบสนองประเด็นเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเทีย่ ว และสิทธิมนุษยชน
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หลักเกณฑ์ A4
หลักเกณฑ์ A5

หลักเกณฑ์ A6

การบริหารจัดการฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และ
สิง่ แวดล้อมของท้องถิ่น เพือ่ วิเคราะห์ โอกาสการท่องเทีย่ วตลอดปี
การปรับตัวต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
เพือ่ พัฒนา ออกแบบ และบริหารจัดการสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ให้ความรูแ้ ก่คนในท้องถิ่นและนักท่องเทีย่ ว

หลักเกณฑ์ A9
การได้มาซึ่งที่ดินแหล่งท่องเที่ยว ต้อง
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ
สิทธิของชุมชนและคนพื้นเมือง รับฟัง
ความคิดเห็นของสาธารณชน การย้ายถิ่น
จะต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

หลักเกณฑ์ A10
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว มีระบบ
ติด ตามประเมินผลความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วเพือ่ ดำ�เนินการปรับปรุงให้
เกิดความพึงพอใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว

การประเมินทรัพยากรและสิง่ ดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ ว ตลอด
จนแหล่งท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างสม่ำ�เสมอ
และมีการเผยแพร่ขอ้ มูลให้สาธารณชนรับทราบ

หลักเกณฑ์ A7
ข้อกำ�หนดในการวางแผนแหล่งท่องเทีย่ ว แนวทาง ข้อบังคับ
และ/หรื อ นโยบายต้ อ งออกแบบ เพื่ อ ปกป้ อ งรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม และพัฒนาขึ้น
โดยกระบวนการการมีสว่ นร่วมของท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนทราบและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

หลักเกณฑ์ A8
ทำ�ให้ทุกคนเข้าถึง (Access for All) แหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้ ผูพ้ กิ ารหรือ
ผูท้ ต่ี อ้ งได้รบั ความช่วยเหลือพิเศษ
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หลักเกณฑ์ A11

มาตรฐานความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GSTC-D
สำ�หรับผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวมีฐานข้อมูลผู้ประกอบ
การที่ ได้รบั การรับรองเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้

หลักเกณฑ์ A12

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ มีระบบติดตาม ป้องกัน และ
ตอบสนองต่อภัยทางด้านอาชญากรรม ความปลอดภัย และ
สุขอนามัย โดยรายงานให้สาธารณชนรับรู้

หลักเกณฑ์ A13

การจัดการสภาวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน มีแผนการรับมือที่
เหมาะสม สื่อสารให้ข้อมูลแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และ
ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว

หลักเกณฑ์ A14

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ โดยคำ�นึงถึงความถูกต้อง
เที่ ย งตรง ไม่ ว่าจะเป็ น การให้ ข้ อ มู ล ในเรื่ องของผลิ ต ภั ณฑ์
การบริการ และความยัง่ ยืนในการท่องเทีย่ ว
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ม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม-เศรษฐกิจ
หมวด B : การเพิ
แก่ชมุ ชนท้องถิน่ (Maximize economic benefits to the host
community and minimize negative impacts)

หลักเกณฑ์ B5

หลักเกณฑ์ B6

การตระหนักรู้และการศึกษาด้านการท่องเที่ยว มีกิจกรรมเพิ่ม
ความเข้าใจในโอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ความสำ�คัญของความยัง่ ยืนให้กบั ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่ำ�เสมอ

หลักเกณฑ์ B7

การป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ มี ก ฎหมายและ
ข้อปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนโดยสือ่ สารให้สาธารณชนได้รบั รู้

หลักเกณฑ์ B8

การสนับสนุนชุมชน ช่วยให้ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และ
สาธารณชนร่วมสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความ
ยัง่ ยืนต่างๆ

หลักเกณฑ์ B9

การสนับสนุนผูป้ ระกอบการท้องถิน่ และการค้าทีเ่ ป็นธรรม ส่งเสริม
ผลิ ต ภั ณฑ์ ย่ัง ยื นของท้ องถิ่ น และหลั ก การการค้ าที่เป็ น ธรรม
(Fair Trade) ซึ่ง มี รากฐานบนทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม

หลักเกณฑ์ B1
การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ มีรายงานให้
สาธารณชนรับรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวัดผล
และรายงานข้อมูลการใช้จา่ ยนักท่องเทีย่ ว รายได้ตอ่
ห้องพัก การจ้างงาน และการลงทุน

หลักเกณฑ์ B2

การจ้างงานในท้องถิน่ ผูป้ ระกอบการในแหล่งท่องเทีย่ วเปิดโอกาส
ให้เกิดการจ้างงาน การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ และรายได้ทเ่ี ป็นธรรมอย่างเท่าเทียมสำ�หรับทุกคน

หลักเกณฑ์ B3

การมีสว่ นร่วมของสาธารณชน มีระบบการวางแผนและตัดสินใจใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วอย่างสม่ำ�เสมอ

หลักเกณฑ์ B4

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถิน่ แรงบันดาลใจ ข้อห่วงใย
และความพึงพอใจในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การประเมิน บันทึก และรายงานต่อสาธารณะอย่างสม่ำ�เสมอ
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การเข้าถึงทรัพยากรของคนในท้องถิน่ มีการประเมิน ปกป้อง และ
หากจำ�เป็ น ก็ มีการดำ�เนิ น การฟื้นฟู การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรทั้ง ใน
แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
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หมวด C :

การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว (Maximize
benefits to communities, visitors, and culture;
minimize negative impacts)
หลกั เกณฑ์ C3

หลกั เกณฑ์ C4

พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เผยแพร่
และจั ด เตรี ย มแนวทางที่ ทำ�ให้
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ลดผลกระทบแง่ลบ สนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วเชิงบวก

การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม
มี ก ฎหมายควบคุ ม การซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยน จัดแสดง หรือให้
ของกำ�นัลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุทาง
ประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี

หลกั เกณฑ์ C1
การป้องกันสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว มีนโยบายและระบบประเมิน ฟืน้ ฟู
และอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
รวมถึงมรดกสิง่ ปลูกสร้างและทิวทัศน์ของชนบทและเมือง

หลกั เกณฑ์ C2
การจัดการนักท่องเทีย่ ว สำ�หรับแหล่งดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ ว
รวมถึงมาตรการในการอนุรกั ษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และ
เชิดชูวฒ
ั นธรรม
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หลกั เกณฑ์ C5
การสื่ อ ความหมายสถานที่ �
ท่ อ งเที่ย ว ให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
ทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
พั ฒ นาจากการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนและได้รับการถ่ายทอดใน
ภาษาที่ นัก ท่ องเที่ย วส่ ว นใหญ่
เข้าใจได้

หลกั เกณฑ์ C6
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา มีระบบ
ป้ อ งกั น และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ในทรัพ ย์สินทางปัญญาของ
บุคคลและท้องถิ่น
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หมวด D :

การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทาง
สิง่ แวดล้อม (Maximize benefits to the
environment and minimize negatives impacts)

หลักเกณฑ์ D1
ความเสีย่ งทางด้านสิง่ แวดล้อม ระบุความเสีย่ ง
และมีระบบจัดการความเสีย่ ง

หลักเกณฑ์ D6

การจัดการน้ำ� มีระบบส่งเสริมให้ผ้ปู ระกอบการวัดผล ติดตาม
ลดผลกระทบ และรายงานให้สาธารณชนรับรู้ ในการบริโภคน้ำ�

หลักเกณฑ์ D7

การป้องกันการขาดแคลนน้ำ� มีระบบติดตามประเมินทรัพยากร
แหล่งน้ำ�เพื่อให้ม่ันใจว่าการบริโภคน้ำ�ของผู้ประกอบการต่างๆ
เป็นไปตามข้อกำ�หนดการใช้นำ้ �ของชุมชนในแหล่งท่องเทีย่ ว

หลักเกณฑ์ D8

คุณภาพน้ำ� มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ� โดยมาตรฐานคุณภาพน้ำ�
ผลการติดตามประเมินผลเข้าถึงได้โดยสาธารณชน แหล่งท่องเทีย่ ว
มีระบบการรับมือกับประเด็นเรือ่ งคุณภาพน้ำ�ทีท่ นั ท่วงที

หลักเกณฑ์ D9

การบำ�บัดน้ำ�เสีย ควบคุมให้มีการบำ�บัดน้ำ�เสียและนำ�กลับไปใช้
ใหม่ หรือปลดปล่อยอย่างปลอดภัย โดยมีผลกระทบเชิงลบต่อ
ประชากรท้องถิ่นและสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ

หลักเกณฑ์ D2
การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบาง มี
ระบบติดตามประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ของการท่องเที่ยว ปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมี ช ีวิต และป้องกันการรุกรานของสายพันธุ์
ต่างถิ่น

หลักเกณฑ์ D10
หลักเกณฑ์ D4

หลักเกณฑ์ D3
การปกป้ อ งพื ช พั น ธุ์ แ ละสั ต ว์ ป่ า มี ร ะบบที่
สอดคล้ องกั บ กฎหมายและมาตรฐานทั้ง ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ใน
การล่า จับ จัดแสดง และซือ้ ขายพืชพันธุแ์ ละ
สัตว์ปา่

การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
มี ร ะบบส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการ
วัดผล ติดตาม ลดผลกระทบ และ
รายงานให้ ส าธารณชนรั บ รู้ ใ นการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การดำ�เนินการด้านต่างๆ

หลักเกณฑ์ D5

หลักเกณฑ์ D11

หลักเกณฑ์ D12

การลดปริมาณขยะ มีระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลดขยะ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลขยะ ได้รบั การกำ�จัดอย่างปลอดภัย
และยัง่ ยืน
มลภาวะทางแสงและเสียง มีแนวทางและข้อบังคับในการลด
มลภาวะทางเสียงและแสง ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ าม
แนวทางและข้อบังคับนัน้
ระบบขนส่งทีส่ ง่ ผลกระทบต่ำ� มีระบบเพิม่ การใช้ระบบขนส่งทีส่ ง่
ผลกระทบต่ำ� รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่งที่ ไม่
ต้องใช้พลังงาน เช่น การเดินหรือปัน่ จักรยาน

การอนุรกั ษ์พลังงาน ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการวัดผล ติดตาม ลดผลกระทบ และรายงานให้
สาธารณชนรับรู้ ในการบริโภคพลังงานและการลดการพึง่ พาเชือ้ เพลิงฟอสซิล
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน
“ชุมชนกกสะทอน” ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ�บลกกสะทอน อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประชากร

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม ชุมชนกกสะทอนมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นภูเขา อยูห่ า่ งจากจังหวัดเลยเป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 187,500 ไร่

จากข้อมูลทางการปกครองตำ�บลกกสะทอนประกอบไปด้วย 12 หมูบ่ า้ น ได้แก่

ชุมชนกกสะทอน
มีแหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญทีเ่ ป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาเยีย่ มเยือนชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังเห็นได้จากข้อมูลจำ�นวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยว
12,000 คน และปี พ.ศ. 2559 จำ�นวน 16,000 คน
นอกจากนีก้ ารเข้ามาของนักท่องเทีย่ วยังสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้กบั คนในชุมชนกกสะทอน ชุมชนมีรายได้จากการท่องเทีย่ ว ในปี พ.ศ. 2558
เป็นเงิน 3.4 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2559 เพิม่ ขึน้ เป็น จำ�นวน 4.4 ล้านบาท (ชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน, 2560)

โดยแหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญของชุมชนกกกสะทอนประกอบด้วย
หมูท่ ่ี 1
หมูท่ ่ี 2
หมูท่ ่ี 3
หมูท่ ่ี 4
หมูท่ ่ี 5
หมูท่ ่ี 6

หมูบ่ า้ นน้ำ�หมัน
บ้านน้ำ�เย็น
บ้านนาหว้าน้อย
บ้านหมากแข้ง
บ้านห้วยมุน่
บ้านตูบค้อ

หมูท่ ่ี 7
หมูท่ ่ี 8
หมูท่ ่ี 9
หมูท่ ่ี 10
หมูท่ ่ี 11
หมูท่ ่ี 12

บ้านกกจาน
บ้านห้วยมุน่
บ้านแก่งครก
บ้านหัวนา
บ้านหมันขาว
บ้านตูบค้อ

1 วนอุทยานเทิดพระเกียรติ
2 น้ำ�ตกตาดหมอก
		
3 ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรทีส่ งู จังหวัดเลย
4 ชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง
5 น้ำ�ตกหมันแดง
6 รอยเท้าไดโนเสาร์		
7 ภูลมโล			

ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นหมากแข้ง หมูท่ ่ี 4
ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นหัวนา หมูท่ ่ี 10
ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นหัวนา หมูท่ ่ี 10
ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นตูบค้อ หมูท่ ่ี 6
ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นหมันขาว หมูท่ ่ี 11
ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นหมากแข้ง หมูท่ ่ี 4
ตัง้ อยูท่ อ่ี ทุ ยานภูหนิ ร่องเกล้า ซึง่ เป็น
เขตเชือ่ มต่อพืน้ ที่ 3 จังหวัด คือ
เลย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

โดยชุมชนกกสะทอนมีอาณาเขตพืน้ ทีต่ ดิ ต่อ 3 จังหวัดประกอบด้วย
1 อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2 อำ�เภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
3 อำ�เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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“ภูลมโล”
เป็นแหล่งชมนางพญาเสือโคร่งที่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย จนได้รบั สมญา
นามว่า “ซากุระเมืองไทย” โดยภูลมโลถือเป็นจุด ดึงดูดสำ�คัญในการดึงดูด
นักท่องเทีย่ วให้เข้ามาเยีย่ มเยียนชุมชนกกสะทอนมีอตั ราเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนับ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ตามประวัตแิ ล้ว ภูลมโลเป็นพืน้ ทีภ่ เู ขารกร้าง
หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่า ภูเขาหัวโล้น ยอดภูลมโลมีความสูงจากระดับ
น้ำ�ทะเลปานกลาง ประมาณ 1,661 เมตรมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี โดย
ความหมายแล้ว คำ�ว่า “ภูลมโล” หมายถึงภูเขาทีม่ ลี มพัดตลอดเวลา
การพัฒนาภูลมโลให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วได้เริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2551 โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าได้ชักชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้นางพญาเสือโคร่งเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่
ป่า และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันภูลมโลมีต้นไม้นางพญาเสือโคร่ง
จำ�นวนกว่า 160,000 ต้น บนพืน้ ทีก่ ว่า 1,200 ไร่
ฤดูกาลท่องเทีย่ วภูลมโลจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี
ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีย่ อดภูลมโลจะมีความสวยงาม ต้นนางพญาเสือโคร่งจะผลิดอก
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เบ่งบานทำ�ให้ยอดภูลมโลกลายเป็นสีชมพู ดึงดูดใจให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเยีย่ มชม
และท่องเทีย่ วในชุมชนกกสะทอน เพราะถึงแม้วา่ การขึน้ ไปชมดอกนางพญาเสือ
โคร่ง จะสามารถขึน้ ชมได้หลายทางคือ ขึน้ ทางอุทยานภูหนิ ร่องเกล้า จังหวัด
พิษณุโลก บ้านภูทบั เบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ และตำ�บลกกสะทอน จังหวัดเลย
แต่ทผ่ี า่ นมาจะพบว่า มีนกั ท่องเทีย่ วทีต่ ง้ั ใจมาชมดอกนางพญาเสือ่ โคร่งนิยมที่
จะเดินทางขึน้ ภูลมโลผ่านทางตำ�บลกกสะทอนมากกว่าเส้นทางอื่น
จากแนวโน้มของปริมาณนักท่องเที่ยวภูลมโลที่เพิ่มขึ้นมา ประกอบกับ
เป้ า หมายการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น อพท. จึ ง ได้ เ ข้ า มา
มี บ ทบาทสำ�คั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนและเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน รวมทั้ ง มี บ ทบาทใน
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานให้ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย ว
และชุมชนในตำ�บลกกสะทอน อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการบริ หารจั ด การการท่ องเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื นของชุ ม ชนกกสะทอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อ
เป้ า หมายในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของชุ ม ชนกกสะทอนให้
เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ชุมชน
มีสว่ นร่วมในการคิดวางแผน ร่วมปฏิบตั กิ าร ร่วมรับผิดชอบและรวมเป็นผูร้ บั
ผลประโยชน์จาการท่องเทีย่ วอย่างแท้จริง
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ตามหลักเกณฑ์ GSTC ของชุมชนกกสะทอน
โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน
กระบวนการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน
นับตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา อพท. มอบหมายให้สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน (สทช.) และ
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเลย (อพท.5) เข้ามาทำ�หน้าที่ โดยผ่านกระบวนการรับรองแหล่งท่องเทีย่ วโดย
ชุมชน ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนคือ
1 จัดตัง้ ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
2 เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
3 ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน

กำ�หนดให้คณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน 6 ข้อคือ
1 วิเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว และกำ�หนด
แนวทางการดำ�เนิ น งานให้ ส อดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นาการ
ท่องเทีย่ วตามยุทธศาสตร์ชาติ
2 จั ด ทำ�แผนการท่ องเที่ย วเพื่อ เป็ น แผนแม่ บ ทของการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
3 เชื่อมโยงแผนงานและบูรณาการแผนงานงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านการท่องเทีย่ วทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4 ดำ�เนินการตามวิสัยทัศ น์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
5 ติดตาม ประเมินผลในการดำ�เนินงานด้านการท่องเที่ยวด้านการดำ�เนินงานและ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
6 รายงานผลการดำ�เนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำ�เนินงานต่อ
ชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว

รายละเอียดการดำ�เนินงาน ดังต่อไปนี้

ขัน้ ตอนที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน

ขัน้ ตอนที่ 1  จัดตัง้ ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
ประธาน

ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2556-พ.ศ. 2558 อพท. โดยสำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน และสำ�นักงาน
พื้นที่พิเศษเลยได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่ชุมชน
กกสะทอน ดังต่อไปนี้

ทีป่ รึกษาและประสานงาน
รองประธาน

ฝ่ายประชา
สัมพันธ์

ผูช้ ว่ ยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายทะเบียน

ผูช้ ว่ ย   
ฝ่ายปฏิคม

ผูช้ ว่ ยฝ่าย
ทะเบียน

ฝ่ายอนุรกั ษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม

ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย

ผูช้ ว่ ยฝ่ายอนุรกั ษ์
และส่งเสริม
วัฒนธรรม

ผูช้ ว่ ยฝ่าย
รักษาความ
ปลอดภัย
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ฝ่ายเหรัญญิก เลขานุการ

ผูช้ ว่ ยฝ่าย
เหรัญญิก

ผูช้ ว่ ย  
เลขานุการ

1 การประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอนเกี่ยวกับ
เกณฑ์รบั รองแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
2 การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
3 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และศึกษาดูงาน เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนแก่ผนู้ ำ�ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
4 ฝึกอบรมหรือส่งผูแ้ ทนชมรมฯ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
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ขัน้ ตอนที่ 3  ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนกกสะทอน

1

ผ่านกระบวนย่อยในการติดตาม 2 กระบวนการคือ
กระบวนการประเมินชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
โดยมีการดำ�เนินการ 4 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 สำ�นักท่องเที่ยวโดยชุมชนและสำ�นักงานพื้นที่พิเศษเลยและชุมชน ร่วมกัน
ประเมินชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 3 สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน ปี 2557 และนำ�ผลการประเมินเปรียบเทียบกับผลการดำ�เนิน
งานในปีทผ่ี า่ นมา (พ.ศ. 2556)
ขั้นตอนที่ 4 คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลภาพรวม
เพือ่ รับรองผลการประเมิน ปี 2557

2

กระบวนการติดตามผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โดยมีการดำ�เนินการ 4 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการประเมิน ปี 2557 และรายงาน
การติดตามพัฒนาการประจำ�เดือนของชุมชนกกสะทอนใน ปี พ.ศ. 2558
ขั้นตอนที่ 2 คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนลงพื้นที่ท ดลอง
กิจกรรมท่องเทีย่ วและประเมินผลร่วมกับชุมชนกกสะทอน
ขัน้ ตอนที่ 3 ฝ่ายเลขานุการ (สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน) รวบรวมข้อมูลการ
ประเมิน สรุปผล และรายงานให้คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเทีย่ วและชุมชน
กกสะทอนได้รบั ทราบ
ขัน้ ตอนที่ 4 มอบประกาศนียบัตรรับรองผลการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
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ผลการดำ�เนินงานการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนกกสะทอน
ตารางสรุปผลติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชมรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนของ อพท. ปีพ.ศ. 2556–2558 ซึง่ เป็นเกณฑ์ท่ี ได้ประยุกต์ ใช้มาจากเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (GSTC-D) ครอบคลุมทัง้ 5 ด้าน

เกณฑ์มาตรฐาน
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน
อย่างยัง่ ยืน
ของ อพท.
1
ด้านการบริหาร
จัดการ
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน

ผลการดำ�เนินงานของชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
ปี พ.ศ. 2556
ตั้ ง ชมรมอย่ า งเป็ น
ทางการ มีโครงสร้าง
และสมาชิก
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
จัดทำ�ทะเบียน
ประวัตสิ มาชิก
มีกฎระเบียบใน
การทำ�งานร่วมกัน
มีกฎระเบียบสำ�หรับ
นักท่องเทีย่ วเรือ่ ง
การจัดการขยะ
มีสอ่ื แผ่นพับแจก
นักท่องเทีย่ ว
มีระบบบัญชีการเงิน
ชัดเจน มี จนท. อบต.
เป็นผูต้ รวจสอบ
มีกลุม่ เยาวชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการแสดง
ทางวัฒนธรรม

ปี พ.ศ. 2557
มีข้อตกลงการประชุม
ร่วมกันทุกวันที่ 5
เปิดรับสมาชิกชมรมฯ
ปีละ 2 ครัง้
กำ�หนดข้อปฏิบัติของ
นักท่องเทีย่ ว และแจ้ง
ให้นักท่องเที่ยวทราบ
ก่อนเข้าสูโ่ ปรแกรมทุก
ครัง้
ประเมิ น การดำ�เนิ น
งานร่วมกับภาคีอ่ืนๆ
จัดงานวันเทิด
พระเกียรติ ณ
อุทยานบ้านหมากแข้ง
ทุกวันที่ 12 ธันวาคม
เปิดเผยรายงานด้าน
การเงินของชมรม ใน
ทีป่ ระชุมประจำ�เดือน
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ความเห็นคณะ
ทำ�งานรับรอง
แหล่งท่องเทีย่ ว
ปี พ.ศ. 2558
ข้ อ ต ก ล ง บ ริ ห า ร
จั ด การทรั พ ยากร
ด้านสังคม ประเพณี
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ท่ อ งเที่ย วยั ง ไม่ เป็ น
รูปธรรม
ยกระดั บ หรื อ ขยาย
ผ ล ข้ อ ต ก ล ง ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มสู่
วงกว้างยังไม่ชดั เจน
ควรมีการทำ�ประกัน
อุ บั ติ เห ตุ สำ� ห รั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
ดู แ ลเรื่องทรั พ ย์ สิน
และทำ�แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ

เกณฑ์มาตรฐาน
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน
อย่างยัง่ ยืน
ของ อพท.

2
ด้านการ
จัดการ
เศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี

3
ด้านการอนุรกั ษ์
และส่งเสริม
มรดกวัฒนธรรม

ผลการดำ�เนินงานของชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

ความเห็นคณะ
ทำ�งานรับรอง
แหล่งท่องเทีย่ ว
ปี พ.ศ. 2558

กลุม่ เยาวชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมทาง
การท่องเทีย่ ว
ดำ�เนินงานด้านการ
พัฒนาร่วมกับภาคี

นักท่องเทีย่ ว
ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น
นักท่องเที่ยว ควร
มีการจดบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร

มีกฎระเบียบจัดสรร
รายได้การท่องเที่ยว
ผ่านปันผลปีละครัง้
มี ก องทุ น ส่ ว นกลาง
ของชมรมที่ นำ�ไปใช้
เพือ่ กิจกรรมของชุมชน
มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น
จำ�หน่าย
มี ก ลุ่ ม เยาวชนและ
กลุม่ สตรีเข้ามา
มีสว่ นร่วม

เงินปันผลสมาชิก
ร้อยละ 3 ของรายได้
ท่องเทีย่ ว
ช่ ว งฤดู ท่ อ งเที่ ย วปี
56-57 ปันผลหุน้ ละ
52 บาท
นำ�เงินกองทุนกลาง
ของชมรมร้อยละ 20
ไปใช้เพือ่ กิจกรรม
ของชุมชน
จั ด สรรรายไ ด้ เ ข้ า
ชมรม ร้อยละ 10 จาก
รายได้ของแต่ละกลุม่

ควรมีระบบการจำ�
หน่วยสินค้าชุมชน
ให้ชดั เจน และ
การพัฒนาแปรรูป
สินค้าของฝาก
ของทีร่ ะลึกให้มี
ความหลากหลาย

เอกสารรวบรวม
ประวัตศิ าสตร์การ
ต่อสูท้ บ่ี า้ นหมากแข้ง
ไม่ได้รบั การดูแล
รักษา

สืบทอดบันทึก
ประวัตศิ าสตร์อนุสรณ์
สถานเทิดพระเกียรติ
ห้วยหมากแข้งมาใช้
ประโยชน์ ในการ
ท่องเทีย่ ว

ควรจัดทำ�
โครงการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับมรดกและ
วัฒนธรรม
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เกณฑ์มาตรฐาน
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน
อย่างยัง่ ยืน
ของ อพท.

ผลการดำ�เนินงานของชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

มีแผนใช้อนุสรณ์สถาน
เป็นจุดเริม่ เส้นทาง
การท่องเทีย่ ว
บรรจุเรือ่ งราว ผีตาโขน
ลงในหลักสูตรโรงเรียน

เผยแพร่วฒ
ั นธรรม
อาหาร ให้นกั ท่องเทีย่ ว
นักสือ่ ความหมาย
ท้องถิ่นสือ่ ความให้
นักท่องเทีย่ ว

4
ด้านการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
อย่างเป็นระบบ
และยัง่ ยืน

แบ่งการใช้พน้ื ทีช่ ดั เจน
ตามทีอ่ ทุ ยานกำ�หนด
กำ�หนดจำ�นวนนัก
ท่องเทีย่ วต่อคันรถ
เอกสารรวมชือ่ พันธุ์ไม้
และสมุนไพรต่างๆ
จัดกิจกรรมปลูกป่า
โดยเฉพาะต้นนางพญา
เสือโคร่งทุกปีให้
นักท่องเทีย่ วมีสว่ นร่วม

กำ�หนดการใช้พน้ื ที่
ร่วมกับอุทยานภูหนิ
ร่องเกล้า และจัดโซน
พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ทำ�แผนทีต่ ามผังใช้พน้ื ที่
ขอความร่วมมือเก็บขยะ
นำ�ฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมมาใช้ใน
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว

5
ด้านบริการและ
ความปลอดภัย

มีสมุดเยีย่ มให้นกั
ท่องเทีย่ วเขียนความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ
ความพยายามให้นกั
ท่องเทีย่ วใช้รถนำ�เทีย่ ว
ของชมรมฯ เพือ่ ความ
ปลอดภัย

ความเห็นคณะ
ทำ�งานรับรอง
แหล่งท่องเทีย่ ว
ปี พ.ศ. 2558

ควรเพิม่ ความหลาก
หลายของเส้นทาง
ท่องเทีย่ ว และ
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ควรมีการทำ�ข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างบ้าน
ร่องกล้าและกกสะทอน
ควรมีการประสาน
อุทยานแห่งชาติ
เพือ่ ขอข้อมูลพันธุพ์ ชื
และสัตว์ปา่
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ เส้น
จัดเตรียมอุปกรณ์
ทาง ความปลอดภัย
เพือ่ ความปลอดภัย
รวมทัง้ ข้อเท็จจริงเกีย่ ว และกระเป๋า
กับปริมาณของดอก
ยา สำ�หรับการ
นางพญาเสือโคร่งที่
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
กำ�ลังบานหรือร่วงโรย ปรับปรุงสถานที่
กำ�หนดขีดความสามารถ จุดบริการนักท่องเทีย่ ว
ในการรองรับนักท่องเทีย่ ว และภูมทิ ศั น์
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เกณฑ์มาตรฐาน
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน
อย่างยัง่ ยืน
ของ อพท.

ผลการดำ�เนินงานของชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

จัดทำ�จุดแสดงแผนที่
ท่องเทีย่ วชุมชน
กกสะทอน ที่ อบต.
กกสะทอน จัดทำ�
ห้องน้ำ�สำ�หรับ
นักท่องเทีย่ วบนภูลมโล
มีระบบการติดต่อ
ประสานงานด้าน
บริการและมีการมอบ
หมายผูร้ บั ผิดชอบ
ชัดเจน

ไม่เกิน 10 คนต่อรถ
นำ�เทีย่ ว 1 คัน
มีจดุ บริการนักท่องเทีย่ ว
แต่ตอ้ งปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์และสถานที่

ความเห็นคณะ
ทำ�งานรับรอง
แหล่งท่องเทีย่ ว
ปี พ.ศ. 2558
มีการติดตัง้ ป้าย และ
จัดแสดงข้อมูลต่างๆ
จัดกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วทางเลือกที่
หลากหลาย สามารถ
ท่องเทีย่ วได้ทง้ั ปี
ซักซ้อมแผนฉุกเฉิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
และควรมีการฝึก
อบรมก่อนถึงฤดูกาล
ท่องเทีย่ วทุกปี

การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอนตามหลักเกณฑ์ดา้ นการ
ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism
Council Criteria for Destinations: GSTC-D)
บริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืนตามหลักเกณฑ์ของ GSTC ครอบคลุม
องค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1 การบริหารจัดการอย่างยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2 การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจ และชุมชนท้องถิ่น
3 การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว
4 การเพิม่ ผลประโยชน์และผลกระทบด้านลบทางสิง่ แวดล้อม
และยังมีประเด็นใดทีย่ งั เป็นปัญหาอุปสรรคข้อจำ�กัดไม่สามารถทำ�ให้การพัฒนา
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอนมีความยัง่ ยืนตามเกณฑ์ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

34

ตารางสรุปผลจากศึกษาการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืนภายใต้หลักเกณฑ์ดา้ น
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (GSTC-D) ของชุมชนกกสะทอน มีดงั นี้

A

B

ด้านบริหารจัดการ
ความยัง่ ยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางสังคม เศรษฐกิจ
แก่ชมุ ชนท้องถิน่

A1

การวางยุทธศาสตร์ระยะยาว จัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน
พ.ศ. 2559-2560

B2

A2

หน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว คือ ชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว โดยชุมชนกกสะทอน

การจ้างงาน รวมกลุม่ ดำ�เนินกิจกรรม
และการจ้างงานทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้จาก
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ ว

B3

A3

การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเทีย่ ว
มีการประเมินตนเองของชุมชนและ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ติดตาม
ผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยคณะ
ทำ�งานรับรองแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน

การมีสว่ นร่วมของสาธารณชน เปิด
โอกาสให้สมาชิกชุมชนมีสว่ นร่วมบริหาร
และพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

B7

การป้องการการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ และ B9 การสนับสนุน�
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ การค้าทีเ่ ป็นธรรม  
มีขอ้ ตกลงและกำ�หนดแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ระหว่างชมรม และกลุม่ ผูป้ ระกอบการ

B8

การสนับสนุนชุมชน ในกิจการสาธารณะ
โดยการนำ�เงินรายได้ของชมรมฯ จำ�นวน
ร้อยละ 10 มอบให้องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลกกสะทอน หรือ โรงเรียนในเขต
พืน้ ที่ หรือหมูบ่ า้ นเพือ่ ใช้ในกิจกรรม
สวัสดิการสังคมและงานสาธารณะ

A4 การบริหารจัดการฤดูกาลท่องเทีย่ วอย่าง
เป็นรูปธรรม แบ่งเทศกาลการท่องเทีย่ ว
ออกเป็น 3 ฤดูกาล ฤดูหนาว ฤดูรอ้ น
ฤดูฝน และมีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วตาม
ฤดูกาล อาทิ ชมความงามนางพญาเสือ
โคร่งบนภูลมโล, ชมรอยเท้าไดโนเสาร์
130 ล้านปี, ชมความงามน้ำ�ตกหมันแดง
9 ชัน้ , ร่วมงานปีใหม่ชนเผ่าม้ง บ้านตูบค้อ
หมูบ่ า้ นเผ่าม้งหมูบ่ า้ นเดียวในภาคอีสาน
และจังหวัดเล ฯลฯ
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A8 การบริหารจัดการให้ทกุ คนสามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเทีย่ ว เสนอโครงการเข้าสูแ่ ผน
ยุทธศาสตร์พ ฒ
ั นาจังหวัดเลย เพือ่ ขอสนับสนุน
งบประมาณสร้างถนนเพือ่ เข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว

A12
A13

C

การวางมาตรการด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของนักท่องเทีย่ ว จัดทำ�บันทึก
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การวางแผนและเตรียมความพร้อมเรือ่ งการ
จัดการสภาวะวิกฤตและเหตุฉกุ เฉินทีเ่ ป็น
ระบบ มีแผนรองรับและการซักซ้อม และมี
ขัน้ ตอนและผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชน
และนักท่องเทีย่ ว

C1

การป้องกันการท่องเทีย่ ว จัดทำ�บันทึกข้อตกลง
เรือ่ ง การบริหารจัดการท่องเทีย่ วภูลมโล

C2

การจัดการนักท่องเทีย่ ว ออกประกาศ
ข้อห้ามทีต่ อ้ งปฏิบตั สิ ำ�หรับนักท่องเทีย่ ว
ในเกีย่ วกับการห้ามเก็บของป่า

C5
C6

การสือ่ ความหมายสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว นำ�ฐาน
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มาใช้ในกิจกรรมการท่องเทีย่ วของชุมชน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา มีประกาศ กำ�หนด
ประเพณีปใี หม่มง้ บ้านตูบค้อ และมีการ
ประกาศอนุรกั ษ์รายการอาหารพืน้ บ้าน
ชุมชนกสะทอน
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D

ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบทางสิง่ แวดล้อม

D1

ความเสีย่ งทางด้านสิง่ แวดล้อม
ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ครอบคลุมมิติ 5 ด้าน ซึง่ ในมิติ
ที่ 4 พบว่า ในปี พ.ศ. 2557
ชุมชนกกสะทอนกับอุทยานภูหนิ
ร่องกล้าได้รว่ มกันกำ�หนดการ
ใช้พน้ื ที่ รวมทัง้ จัดทำ�แผนที่
ท่องเทีย่ วตามผังการใช้พน้ื ที่ มี
การกำ�หนดขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเทีย่ ว

D6 การจัดการน้ำ� มีการจัดเก็บน้ำ�

กินน้ำ�ไว้อปุ โภคและบริโภคใน
ยามขาดแคลน โดยโอ่งดินเผา
ขนาดใหญ่ และสร้างฝายชะลอน้ำ�
พืน้ ทีภ่ ลู มโล และพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
ให้มนี ำ้ �ใช้ชว่ งน้ำ�แล้ง

ข้อเสนอแนะสำ�หรับแนวทางการขับเคลือ่ นการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน ดังนี้

A

A5 ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมิ
อากาศ ดำ�เนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
A6

ประเมินทรัพยากรและสิง่ ดึงดูดใจ
ทางการท่องเทีย่ ว ด้วยการจัดทำ�
รายชือ่ และแบ่งชนิดของทรัพยากร
และสิง่ ดึงดูดใจด้านการท่องเทีย่ ว

A10 ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว พัฒนา
ระบบการสำ�รวจความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ ว การรายงานผลสู่
สาธารณะ และนำ�ผลไปใช้ในการพัฒนา

C
C1

B

ด้านบริหารจัดการ
ความยัง่ ยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการเพิม่ ผล
ประโยชน์และลด
ผลกระทบเชิงลบทาง
วัฒนธรรมแก่ชมุ ชน
และนักท่องเทีย่ ว
การป้องกันสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว พัฒนา
ระบบการจัดการเพือ่ ตรวจสอบ
วัดผล และบรรเทาผลกระทบจาก
การท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ แหล่งท่องเทีย่ ว

ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลดผล
กระทบเชิงลบทางสังคม
เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิน่

B1

การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ ด้วย
การพัฒนาระบบวัดผลและรายงานข้อมูลการใช้
จ่ายนักท่องเทีย่ ว การจ้างงาน และการลงทุน

B4

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถิน่ พัฒนา
ระบบการจัดเก็บ/ตรวจสอบ บันทึก และเผยแพร่
รายงานข้ อ มู ล ความต้ องการ ข้ อ กั ง วลและ
ความพึงพอใจของผูอ้ าศัยในแหล่งท่องเทีย่ ว

B5

การเข้าถึงทรัพยากรของคนในท้องถิน่ พัฒนา
ระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของคนในชุมชนและนักท่องเทีย่ วจากในประเทศ
และต่างประเทศทีม่ ตี อ่ แหล่งท่องเทีย่ ว
ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบทางสิง่ แวดล้อม

D1
D2
D4
D5
D8
D9
D12
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D

ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ดำ�เนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมในการประเมินด้านความยัง่ ยืน
และระบบทีจ่ ะรับมือกับความเสีย่ งนัน้ ๆ
ปกป้องสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามเปราะบาง พัฒนา
ระบบการจัดการทีเ่ กีย่ วข้องกับ เกณฑ์ ให้เป็นรูปธรรม
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การอนุรกั ษ์พลังงาน
คุณภาพน้ำ�
การบำ�บัดน้ำ�เสีย
ระบบขนส่งทีส่ ง่ ผลกระทบต่ำ�

แบบทดสอบหลังเรียน
1. ข้อใดคือหลักการสำ�คัญของการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

ก. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

ชาวบ้านในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ข. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการ
กำ�หนดทิศทางการพัฒนาการท่องเทีย่ ว และร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเทีย่ ว
ค. การท่องเทีย่ วโดยชุมชนเป็นการท่องเทีย่ วทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการกระจายรายได้แก่คนในชุมชน
ง. ข้อ ก และข้อ ข

2. ข้อใดคือนิยามทีถ่ กู ต้องของการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ตามความหมายขององค์การการท่องเทีย่ วโลก (UNWTO)

ก. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพสังคม วัฒนธรรม

ประเพณี และวิถีชวี ติ ของคนในท้องถิ่น
ข. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเคารพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถิ่น การสร้าง
ความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
ค. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเคารพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้ง
การสร้างความเจริญมัง่ คงทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน และการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม
ง. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเคารพสังคม และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมไปสูช่ มุ ชน
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3. เกณฑ์ ด้า นการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยั่ง ยื น สำ� หรั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
(Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations:
GSTC-D) ได้ ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการและการมองภาพรวม
การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วครอบคลุม 4 ด้าน คือ
ก. ด้านการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์

และลดผลกระทบเชิ ง ลบทางสั ง คม เศรษฐกิ จ แก่ ชุ ม ชนท้ องถิ่ น ด้ า นการเพิ่ม
ผลประโยชน์และผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
ข. ด้านการบริหารจัด การการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการเพิ่มผล
ประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิ่น ด้านการเพิม่
ผลประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว และ
ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิง่ แวดล้อม
ค. ด้านการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิ ง ลบทางสั ง คม เศรษฐกิ จ แก่ ชุ ม ชนท้ องถิ่ น ด้ า นการเพิ่ม
ผลประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว และ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ง. ด้านการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ ด้านเพิ่มผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิ่น ด้านเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว และด้านการเพิม่
ผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิง่ แวดล้อม

4. ข้อใดไม่ ใช่หลักการของการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนตาม
ความหมายขององค์การการท่องเทีย่ วโลก (UNWTO)
ก. การพัฒนาการท่องเทีย่ วทีค่ ำ�นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ ที่
ข. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
ค. การพัฒนาการท่องเทีย่ วทีส่ ร้างความเจริญมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
ง. มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมสูช่ มุ ชน
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5. ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอนมีวธิ กี ารบริหารจัดการทีเ่ ปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วด้วยวิธี ใด
ก. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กกสะทอน ปีละ 2 ครัง้
ข. การจัด ตั้งกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มรถยนต์นำ�เที่ยว กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์
กลุม่ แม่บา้ นประกอบอาหาร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เป็นต้น
ค. การประกาศให้ชมุ ชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะกรรมการชมรมฯ ทีจ่ ดั ประชุมใน
ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดคือกระบวนการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน

ก. การจัดตั้งชมรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การติดตามความก้าวหน้า
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ข. การจัด ตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมคณะกรรมการชมรม การประเมินชุมชน และการติดตามผลการดำ�เนินงานการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ
ค. การจัด ตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของ
ชมรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ง. การจัด ตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การดำ�เนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ
การติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของชมรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

7. ข้อใดเป็นวิธกี ารอนุรกั ษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนกกสะทอน
ก. การมีเอกสารรวบรวมประวัตศิ าสตร์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
ข. การเผยแพร่วฒ
ั นธรรมด้านอาหารท้องถิ่น
ค. มีขอ้ มูลสือ่ ความหมายสำ�หรับนักท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม
ง. ถูกทัง้ ข้อ ก และ ข
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8. ข้อใดไม่ ใช่วธิ กี ารบริหารจัดการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมของชุมชนกกสะทอน

ก. การจัดทำ�รายชือ่ และแบ่งชนิดทรัพยากรและสิง่ ดึงดูดใจ
ข. การจัดทำ�ประกาศข้อห้ามปฏิบตั สิ ำ�หรับนักท่องเทีย่ ว
ค. ร่วมกับอุทยานภูหนิ ร่องกล้ากำ�หนดการใช้พน้ื ทีท่ ง้ั พืน้ ทีเ่ กษตร พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ง. สร้างฝายชะลอน้ำ�ในพืน้ ทีภ่ ลู มโลและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง

9. ข้อใดเป็นวิธกี ารบริหารจัดการการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านความยัง่ ยืนทีม่ ี
ประสิทธิภาพของชุมชนกกสะทอน
ก. การจัดทำ�แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินแก่นกั ท่องเทีย่ วและมีการกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบ
ข. การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนกกสะทอน
ค. การมีข้อตกลงและแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กกสะทอนกับกลุม่ ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
ง. การแบ่งรายได้จากการท่องเทีย่ ว ร้อยละ 10 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของชุมชน

10. ข้อใดเป็นวิธกี ารบริหารจัดการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านผลกระทบ
ทางสิง่ แวดล้อมของชุมชนกกสะทอน
ก. พัฒนาแผนงานเพือ่ ปกป้องทรัพย์สนิ

ทางปัญญา
ข. การพัฒนาระบบจัดการเพือ่ ตรวจสอบ
ป้องกันสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ค. การจัดทำ�ประกาศข้อห้ามปฏิบตั สิ ำ�หรับ
นักท่องเทีย่ วและการกำ�หนดการใช้พน้ื ที่
ง. การจัดระเบียบการเดินรถรับส่งนักท่องเทีย่ ว
โดยการควบคุมสมรรถนะรถและผูข้ บั รถยนต์
นำ�เทีย่ ว
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ขอบคุณข้อมูล

คำ�ถามอภิปรายท้ายบท
1 กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนกกสะทอน
เป็นเช่นไร
2 การบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอนจะมีความยัง่ ยืน
ได้อย่างไร
3 การแก้ ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนกกสะทอน
ควรจะมีแนวทางอย่างไร
4 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกกสะทอนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนควรดำ�เนินการเช่นไร
5 ให้พจิ ารณากำ�หนดมาตรการในการรองรับการเปลีย่ นแปลงทางสภาพแวดล้อม
และภูมิอากาศเพื่อการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนของชุมชน
กกสะทอน

10 ค

8 ก 9 ข

6 ค 7 ค

5 ง

3 ง 4 ค

1 ง 2 ค

เฉลยแบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน
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7 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559.
โย ล�ำพึง. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. ภูลมโลกับการท่องเที่ยวโดยชุ มชน. เลขานุการคณะ
กรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุ มชนกกสะทอน.
อุทยานภูหินร่องกล้าและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุ มชนกกสะทอน. บันทึกข้อ
ตกลงเรื่องการบริหารจั ดการการท่องเที่ยวโดยชุ มชน วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2559.
Global Sustainable Tourism Council. 2017. Global Sustainable Tourism
Criteria for Destinations. Retrieved from http://www.gstcouncil.org/en/gstccriteria-hotels-tour-ope rators-destinations/susta inable-tourism
-gstc-criteria.html
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Learning objectives
Description
This handout can be used as a teaching aid in courses related
to sustainable tourism development or Community-Based tourism
management in undergraduate study in the field of Tourism
Management and Hospitality or other related fields in tourism. It can
be used in teaching given by the Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration (Public Organization) or DASTA. The course
corresponds with local condition and Global Sustainable Tourism
Council Criteria for Destinations (GTSC-D).
The key elements of the handout are a pretest, the course
content, and post-lesson reflective questions. It can be used in
a class of 25-30 students which are divided into 5-6 groups
each to do a range of class activities. An instructor has to
prepare for the course by thoroughly studying the subject
matter and preparing other instructional materials such as
pictures, videos, and real learning sources in the educational
institution. To best achieve the learning objectives, the handout
should be used in the following order: first of all, the pretest should
be taken at the very beginning to test students’ knowledge prior
to the course. After the pretest, the instruction can begin and be
followed by group discussions about different issues in post-lesson
reflective questions in order to develop analytical skills and test
the students’ understanding towards the course before concluding
the main ideas.
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1
2
3

To understand sustainable tourism development according to the Global Sustainable
Tourism Council Criteria for Destinations (GSTC-D) of the Global Sustainable Tourism
Council (GSTC).
To learn the administrative procedures of the Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration (Public Organization) or DASTA in supporting CommunityBased tourism development of Kok Sathon Community and solving problems related
to sustainable tourism development.
To be able to apply the Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations
(GSTC-D) to promote sustainable Community-Based tourism development.

Course duration
3 hours

Learning outcomes

Knowledge: Students have the knowledge and understanding of the concept of
sustainable tourism development, Community-Based tourism development, the Global
Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations (GTSC-D), and the roles of the
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) or
DASTA in supporting Community-Based Tourism development.
Wisdom: Students learn empirical data that encourages the ability to think,
analyze, reflect on issues related to Community-Based tourism management, and
apply the knowledge gained about the sustainable tourism development based on
the Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations (GSTC-D).
Morality: Students have a sense of responsibility towards their assigned work
and are able to develop a work plan to efficiently achieve goals through a cooperation
within their teams. They develop a sense of hard-work and dedication and favor
working towards success based on moral principles.
Interpersonal relationships: Students have opportunities to engage in
a cooperation with one another through group activities in order to achieve
a successful teamwork, encourage positive relationships with others, and promote
working with great efficiency.
5

Pretest
1. What is an important principle of Community-Based
Tourism development?
a. Community-Based tourism is a tool to strengthen a community in

cultural and natural resource management.
b. Community-Based Tourism is participated by local residents. They
can help direct their community’s tourism development and gain
benefits from it.
c. Community-Based Tourism is tourism that helps promote economic and
social development as well as income distribution among local residents.
d. a. and b.

2. What is a correct definition of sustainable tourism
development according to the World Tourism Organization
(UNWTO)?

a. Tourism that takes full account of its natural resources and respects
the host communities’ cultures and local ways of life.
b. Tourism that takes full account of its natural resources and
biodiversity, respects the host communities’ cultures and local ways
of life, and ensures long-term economic growth and stability.
c. Tourism that takes full account of its natural resources and
biodiversity, respects the host communities’ cultures and local ways
of life, ensures long-term economic growth and stability with fair
income distribution.
d. Tourism that takes full account of its natural resources and
biodiversity, respects the host communities’ cultures and local ways of
life, and ensures fair income distribution within the host communities.
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3. What are the four key points of destination management
emphasized by the Global Sustainable Tourism Council Criteria
for Destinations (GTSC-D)?

a. Demonstrating effective sustainable management, Maximizing economic

benefits to the host community and minimizing negative impacts, Maximizing
cultural benefits and negative impacts to the host community and visitors,
and Managing sustainable and efficient natural resource and environment
b. Managing sustainable Community-Based tourism, Maximizing economic
benefits to the host community and minimizing negative impacts, Maximizing
benefits to communities, visitors, and culture; minimizing negative impacts,
and Maximizing benefits to the environment and minimizing negative impacts
c. Demonstrating effective sustainable management, Maximizing economic
benefits to the host community and minimizing negative impacts,
Maximizing benefits to communities, visitors, and culture; minimizing
negative impacts, and Managing natural resource and environment
d. Demonstrating effective sustainable management, Maximizing
economic benefits to
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6. What are Community-Based Tourism development strategies
of Kok Sathon Community?
a. Community-Based Tourism Club, training for the club’s committee, and

monitoring of model community development
b. Community-Based Tourism Club, training for the club’s committee,
community assessment, and monitoring of model community development
c. Community-Based Tourism Club, training for the club’s committee, and
monitoring of the club’s performance
d. Community-Based Tourism Club, training for the club’s committee,
a model community project, and monitoring of the club’s performance

8. What is not one of Kok Sathon ana. How does Kok Sathon Community
promote
d
Community’s solutions to b. Proconserve its cultural heritage?
moting and public
environmental impacts?
c. Providing inform izing its local food.
atio
n for tourists at
and cultural des
natural
tinations.
d. a. and b.

a. Listing and categorizing

resources and attraction
b. Posting visitor prohibition notices
c. Determining agriculture, conservation,
and tourism areas in collaboration with Phu
Hin Rong Kla National Park
d. Constructing a check dam in Phu Lom
Lo and vicinity

9. What is one of Kok Sathon Community’s effective solutions to
sustainability problems?

a. Developing an emergency response plan for tourists with staff in charge
b. Developing strategic plans for tourism development of Kok Sathon Community
c. Settling an agreement and agreed regulations among Kok Sathon’s Community-

Based Tourism Club and groups of tourism businesses
d. Sponsoring the community’s public activities with 10 percent of its tourism revenue

10. What is one of Kok Sathon Community’s solutions to
problems concerning environmental impacts?

a. Developing a framework for intellectual property protection
b. Developing a system to preserve and protect tourism destinations
c. Posting visitor prohibition notices and determining area usage
d. Organizing the tour bus system by imposing quality control on vehicles
and drivers

8
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Introduction
“Sustainable tourism”, according to the World Tourism
Organization (UNWTO), is a tourism that takes full account of its
natural resources, biodiversity, respects for the host communities’
cultures and local ways of life, and ensures a sustainable economic
growth and stability with a fair income distribution.

Four key principles for a sustainable tourism
development are
Tourism development should consider the limits of the area’s
ecological, socioeconomic, and cultural capacity.
Tourism development should encourage a participation of local
residents.
Visitors should be provided with informations about safety and
health.
Environmental and local cultural conservation should be
focused on.

The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) has established
the Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations
(GSTC-D) with four key points:
Demonstrating effective sustainable management
Maximizing economic benefits to the host community and
minimizing negative impacts
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Maximizing benefits to communities, visitors,
and culture; minimizing negative impacts
Maximizing benefits to the environment and minimizing
negative impacts
Thailand has a tourism development plan based on the Twelve
National Economic and Social Development Plan (2017-2021),
Strategy for strengthening the Economy and Underpinning
Sustainable Competitiveness. The tourism development plan
highlights identities and uniquenesses of Thai local cultures. Projects
included are One Tambon One Product-related tourism, tourism
clusters development, and tourism Based on market demand such
as Community-Based Tourism, health tourism, cultural tourism,
etc. It also focuses on improving an administrative structure of
the country’s tourism, and encouraging a participation of all sectors: public, private, educational, and civil in order to promote
Thailand’s tourism industry and to help it grow with stability and
sustainability with a fair benefit distribution.
Therefore, so as to encourage learning about the sustainable
Community-Based Tourism development through an example
of a model community with a participative development plan,
the Designated Areas for Sustainable Tourism Administration
(Public Organization) or DASTA has conducted a case study
of ecotourism at Kok Sathon, Dan Sai District, Loei Province.
It explores the community’s sustainable tourism management,
Community-Based Tourism development, and problems and
solutions regarding the issue.
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Designated Areas for Sustainable Tourism
Administration (Public Organization)
or DASTA
Main departments of DASTA, the Office of Community-Based Tourism
(CBT) and the Office of Designated Area at Loei work together to
encourage an effective collaboration among Kok Sathon’s community
members and its tourism development team to sustainably develop
tourism through a community-Based destination certification process
for the Community-Based Tourism development. The scheme has three
important elements:

1

2

Community-Based Tourism Certification
Working Group includes staffs from tourism
development agencies of different domains
such as education, development organization,
marketing, community, and local administration.

3

Community-Based Destination Management Criteria
was developed from GSTC’s criteria and focuses on
five key points:
1 Community-Based destination management
2 Socioeconomic and quality of life management
3 Cultural heritage conservation and promotion
4 Sustainable and efficient natural resource and
environmental management
5 Safety and services

Community-Based Destination Management Criteria is not only a model
for DASTA’s sustainable Community-Based Tourism development, but it is also
a tool to assess the sustainable Community-Based Tourism development and
is a criterion for selecting DASTA’s CBT Award winners.
To develop communities’ sustainable tourism, DASTA has requested
communities to form “Community-Based Tourism Clubs” with a committee
representing and selected by community members. Each club works as
a center of the Community-Based Tourism management and carries out
Community-Based tourism development activities of its community.

DASTA currently has its offices in charge of
sustainable tourism management in six designated areas:
9+1 Building Blocks is a brainstorming
tool for the community’s tourism
development.
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1 Office of Designated Area at Chang Island and Vicinity
2 Office of Designated Area at Pattaya and Vicinity
3 Office of Designated Area at Historical Parks of Sukhothai,
Si Satchanalai, and Kamphaengphet
4 Office of Designated Area at Loei
5 Office of Designated Area at Nan Old City
6 Office of Designate Area at U-thong Ancient City
13

Global Sustainable Tourism Council
Criteria for Destinations: (GSTC-D)
A set of criterions and performance indicators established by The Global
Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations (GSTC-D) are as follows:

The Global Sustainable Tourism Criteria is a guideline for sustainable tourism
management agencies. It was designed and developed by the Global Sustainable
Tourism Council (GTSC). It is expected that the criteria is used by sustainable
tourism management agencies in the following ways:
as a standard guideline for tourism destinations aiming for sustainability
as a guarantee of sustainable destinations for tourists
as a source of information for the mass media to publicize sustainable
destinations
as a standard for quality certification programs
as a standard guideline for the public sector, the private sector, and
NGOs to develop sustainable tourism-related projects
as a standard guideline for staff training and education program in
organizations, for example, in a university.

SECTION A : Demonstrating effective sustainable management

A1

A2

A3
14

Sustainable destination strategy: The destination has
established a destination strategy that is publicly available,
is suited to its scale, and was developed with public
participation.
Destination management organization: The destination
has a management group or organization which is
suited to the size and scale of the destination and
has defined responsibilities.
Monitoring: The destination has a system to monitor,
to publicly report, and to respond to environmental,
economic, social, cultural, tourism, and human rights
issues.
15

A4

A5

A6

Tourism seasonality management: The destination
works on seasonality management to balance the
needs of the local economy, community, cultures
and environment, and to identify year-round tourism
opportunities.
Climate change adaptation: The destination has a
system that encourages climate change adaptation
strategies for development, design, and management
of facilities. The system contributes to public education
on climate for both residents and tourists.
Inventory of tourism assets and attraction: The
destination has an up-to-date, publicly available
inventory and assessment of its tourism assets and
attractions, including natural and cultural sites.

A9
Property acquisition: Laws and regulations
regarding property acquisitions exist,
are enforced, comply with communal
and indigenous rights, and ensure
public consultation. Resettlement
must be fair and reasonable.

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.
16

Visitor satisfaction: The destination
has a system to monitor and
publicly report visitor satisfaction,
and to take action to improve it.

A11

Sustainability standard: The destination has a system
to promote sustainability standards for enterprises
consistent with the GSTC-D Criteria. The destination
makes a list of sustainability certified enterprises
publicly available.

A12

Safety and security: The destination has a system
to monitor, to prevent, to publicly report, and to
respond to crime, safety, and health hazards.

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.

A14

Promotion: Promotion is accurate with regard to
the destination and its products, services, and
sustainability claims.

A7
Planning regulations: The destination has planning
guidelines, regulations and/or policies designed to
protect natural and cultural resources. Such guidelines,
regulations and/or policies are created with local
inputs from the public, are publicly communicated,
and are enforced.

A10

17

SECTION B :

Maximizing economic benefits to the host
community and minimizing negative impacts

B5

B6
B1
Economic monitoring: Economic activity is
monitored and publicly reported at least
annually. It should include visitor expenditure,
revenue per available room, employment
and investment data.

B2

Public participation: The destination has a system that
encourages public participation in destination planning
and decision making on an ongoing basis.

B4

Local community opinion: Local communities’ aspirations,
concerns, and satisfaction with destination management
are regularly monitored, recorded and publicly reported
in a timely manner.

18

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.

B7

Preventing exploitation: The destination has laws and
established practices to prevent exploitation. The laws
and established practices are publicly communicated.

B8

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

B9

Supporting local entrepreneurs and fair trade: The
destination has a system that promotes local sustainable
products and fair trade principles that are based on
the area’s nature and culture.

Local career opportunities: The destination’s enterprises
provide equal employment, training opportunities,
occupational safety, and fair wages for all.

B3

Local access: The destination monitors, protects,
and when necessary, rehabilitates or restores local
community access to natural and cultural sites.
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SECTION C :

Maximizing benefits to communities,
visitors and culture; minimizing
negative impacts
C3

C4

Visitor behavior: The destination
has published and provided
guidelines for proper visitor
behavior in order to minimize
adverse impacts and strengthen
positive visitor behaviors.

C1
Attraction protection: The destination has a policy
and a system to evaluate, rehabilitate, and conserve
natural and cultural sites, including built heritage,
rural and urban scenic views.

C2
Visitor management: The destination has a visitor
management system for attraction sites that includes
measures to preserve, to protect, and to enhance
natural and cultural assets.
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Cultural heritage protection:
The destination has laws
governing the proper sale,
trade, display, or gifting of
historical and archaeological
artefacts.

C5
C6

Site interpretation: Accurate
interpretive information
is provided at natural and
cultural sites. The information
is developed with community
collaboration, and communicated
in languages relevant to
visitors.

Intellectual property:
The destination has a
system to contribute
to the protection
and preservation of
intellectual property
rights of communities
and individuals.
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SECTION D :

Maximizing benefits to the environment
and minimizing negative impacts

D6

Water management: The destination has a system to
encourage enterprises to measure, to monitor, to
minimize, and to publicly report water usage.

D7

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

D8

Water quality: The destination has a system to monitor 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.

D9

Waste water: The destination has clear and enforced
guidelines in place for wastewater treatment systems,
and ensures that wastes are properly treated and
reused or released safely with minimal adverse effects
to the local population and the environment.

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

D2
Protection of sensitive environments: The
destination has a system to monitor the
environmental impacts of tourism, conserve
habitats, species, and ecosystems, and
prevent the introduction of invasive species.

D4

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).

D5

Greenhouse gas emission: The
destination has a system to
encourage enterprises to
measure, to monitor, to minimize,
to publicly report, and to
mitigate their greenhouse gas
emissions from all aspects of
their operation.

Energy conservation: The destination has a system to encourage enterprises
to measure, to monitor, to reduce and publicly report energy consumption,
and to reduce reliance on fossil fuels.
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D10

D11

D12

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.
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.
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).
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Community-Based Tourism
of Kok Sathon Community
“Kok Sathon Community” is a tourism destination in Kok Sathon Subdistrict,
Dan Sai District, Loei Province. Most of its residents make a living on agriculture.
Kok Sathon Community is in a mountainous region. It is located 122 kilometers
from Loei and has a total area of about 300 square kilometers.

Kok Sathon Subdistrict includes 12 villages or mooban as follows:

Kok Sathon Community
An increasing number of tourists are visiting Kok Sathon Community’s major
tourist attractions. The total number of tourists in 2015 and 2016 is 12,000 and
16,000 respectively.
The community’s growing tourism provides career opportunities other than
those of the agricultural field to the residents. The community earned 3.4 million
baht from tourism in 2015 and the revenue grew to 4.4 million baht in 2016.
(Community-Based Tourism Club at Kok Sathon, 2017)

Significant destinations in Kok Sathon include:
Moo 1
Moo 2
Moo 3
Moo 4
Moo 5
Moo 6

Mooban Nam Mun
Ban Nam Yen
Ban Na Wa Noi
Ban Mak Kaeng
Ban Huay Moon
Ban Toob Koh

Moo 7
Moo 8
Moo 9
Moo 10
Moo 11
Moo 12

Ban Kok Chan
Ban Huay Moon
Ban Kaeng Krok
Ban Hua Na
Ban Mun Khao
Ban Toob Koh

Kok Sathon Community is adjacent to 3 provinces which are:

1
2
3
4
5
6
7

Toed Prakiet Forest Park:
Tad Mhok Waterfall:
Highland Agricultural Vocation
Development and Promotion
Center of Loei:
Hmong Hill Tribe Village:
Mun Daeng Waterfall:
Dinosaur Footprints
Phu Lom Lo:

1 Dan Sai District, Loei Province
2 Lom Kao District, Phetchabun Province
3 Na Khon Thai District, Phitsanulok Province
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located in Ban Mak Kaeng (Moo 4)
located in Ban Hua Na (Moo 10)
located in Ban Hua Na (Moo 10)
located in Ban Toob Koh (Moo 6)
located in Ban Mun Khao (Moo 11)
located in Ban Mak Kaeng (Moo 4)
located at Phu Hin Rong Kla National Park
(an area adjacent to 3 provinces:
Loei,Phitsanulok, and Phetchabun)

“Phu Lom Lo”
Is the largest Himalayan cherry blossom sightseeing location
in Thailand. The flower is entitled “Sakura of Thailand”, and for
this reason, Phu Lom Lo is a major tourist attraction of Kok Sathon
Community, with an increasing number of tourists since 2010. The
place used to be a neglected and uncultivated mountainous area
(also known as bald mountain). The peak of Phu Lom Lo is 1,661
meters above mean sea level. It is cold throughout the year and

“Phu Lom Lo” literally means a windy mountain.

Tourism development at Phu Lom Lo started in 2008. The
head of Phu Hin Rong Kla National Park invited the Hmong Hill
Tribe in the area to take part in planting wild Himalayan cherry
trees to expand forest area and to develop the place for tourism.
Nowadays there are more than 160,000 Himalayan cherry trees
standing on an area of over 1.92 square kilometers.
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The tourist season at Phu Lom Lo is from the end of December
to February of every year. During the time, the peak of Phu
Lom Lo is of breathtaking beauty, adorned by an abundance
of pink Himalayan cherry blossoms which attracts tourists to
Kok Sathon Community. Although there are many routes to the
peak, either via Phu Hin Rong Kla National Park in Phisanulok,
via Ban Phu Thab Boek in Phetchabun, or via Kok Sathon in Loei,
tourists tend to choose the route through Kok Sathon more than
the others.
With a growing number of visitors and a goal of sustainable
destination development, DASTA started to play a significant role
in the development of the community and its tourism management.
The organization also encourages tourism organizations and local
residents of Kok Sathon, Dan Sai District, Loei, to participate in
the community’s sustainable tourism management based on the
Community-Based Destination Management Criteria in order to
develop Community-Based Tourism at Kok Sathon and make it
a model community with public participation and benefits to the
local community.
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Community-Based Destination Management
Criteria Based on GSTC-D of Kok Sathon
Community by DASTA
Kok Sathon Community’s Community-Based Tourism Development
Community-Based Tourism Development Scheme

Since 2012, assigned by DASTA, the Office of Community-Based Tourism (CBT) and
the Office of Designated Areas at Loei have been in charge of the development through
the following Community-Based destination certification process:
1 Establishing Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club
2 Educating and training the club’s members for tourism development
3 Monitoring the performance of the club

Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club is in
charge of six main tasks:
1 Analyzing, promoting, and developing tourism, as
well as planning the club’s operation in accordance
with National Strategic Tourism Development Plan
2 Developing a model plan for Kok Sathon’s Community-Based Tourism
promotion and development
3 Managing work and budget plans to optimize benefits of efficient
tourism
4 Operating correspondingly to visions, responsibilities, objectives,
and aims of Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club
5 Monitoring and evaluating performance regarding tourism and
related work
6 Reporting the performance and problems encountered to the public
and tourism organizations

The details of the process are as follows:

Step 1 Establishing Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club

Step 2 Educating and Training Kok Sathon’s Community-Based
Tourism Club for Tourism Development

President
Counselor and Coordinator
Vice President

Head of
Head
Head of Cultural
Head
Public Receptionist Registrar
Conservation
Relations
and Promotion

Public
Relations
Assistant

Assistant Assistant
Receptionist Registrar

Cultural
Conservation
and Promotion
Assistant
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Head of
Safety

Head
Head
Treasurer Secretary

Safety
Assistant

Assistant
Treasurer

Assistant
Secretary

From 2013 to 2015, DASTA’s Office of Community-Based Tourism and
Office of Designated Area at Loei carried out the following tasks to educate
and train Kok Sathon Community’s members:
1 Providing club members with information about Community-Based Destination
Management Criteria to ensure clear understanding of the criteria
2 Arranging meetings with tourism development organizations
3 Organizing learning programs and activities to educate the club’s leaders
about sustainable tourism development
4 Organizing training programs or enabling club members to join tourism-related
courses.
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Step 3 Monitoring the performance of the club

1

The monitoring was done through two processes:
Community Evaluation Based on Community-Based Destination Management
Criteria
The process had four steps:
Step 1: Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club evaluates its performance
Based on the Community-Based Destinations Management Criteria.
Step 2: The Office of Community-Based Tourism and the Office of
Designated Area at Loei work together to evaluate the community Based
on the Community-Based Destinations Management Criteria.
Step 3: The Office of Community-Based Tourism concludes the evaluation
Based on the Community-Based Destinations Management Criteria 2014
and compares it to the performance of the previous year (2013).
Step 4: The Community-Based Tourism Certification Working Group assesses
overall performance to verify the evaluation of the year 2014.

2

Monitoring of The Model Community Development Plan
The process had four steps:
Step 1: The offices analyzes and studies the evaluation of the year
2014 and publicly reports monthly monitoring of the community’s
development in 2015.
Step 2: The Community-Based Tourism Certification Working
Group tests the community’s tourism programs and works
together with Kok Sathon Community to evaluate the performance.
Step 3: The secretary (of the Office of Community-Based Tourism)
gathers evaluation data, summarizes, and reports it to the
Community-Based Tourism Certification Working Group and Kok
Sathon Community members.
Step 4: A Community-Based development certificate is granted
to the community.
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Overall Performance of Community-Based Tourism Development by
Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club

The table below shows overall performance of Community-Based Tourism management
of Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club Based on DASTA’s Community-Based
Destination Management Criteria from 2013 to 2015. The criteria were developed
from the Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations (GSTC-D) and covers
its five key points.
DASTA’s
CommunityBased
Destination
Management
Criteria
1

Overall performance of Kok Sathon’s
Community-Based Tourism Club

2013
The club was officially established
Communitywith members and
Based Tourism
a well-structured
management
operation.
A strategic plan of
three years was
developed.
Members’ registration
information was
recorded and docu
mented.
The club’s regulations
were developed.
Waste management
regulations for visitors
were imposed.
Informative pamphlets
were provided for
tourists.

2014
The club started
monthly meetings at
the 5th of every month.
The club opened for
membership application twice a year.
Visitor regulations
were officially introduced and visitors
are informed about
the regulations
prior to the club’s
tourism programs.
The club worked
together with other
tourism organizations and groups
to evaluate the
performance.
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Comments from
Community-Based
Tourism Certification
Working Group
2015
Plans for cultural
resource management for tourism
are not clear.
Plans for environmental and
natural resource
management on
a larger scale are
not clear.
Travel accident
insurance should
be of fered. A
tourist satisfaction
survey should be
conducted.
Tourists’ complaints
should be put in
writing.

DASTA’s
CommunityBased
Destination
Management
Criteria

2
Socioeconomic
and quality
of life
management

Overall performance of Kok Sathon’s
Community-Based Tourism Club

Comments from
Community-Based
Tourism Certification
Working Group

2013
A financial accounting system was developed and examined by SAO staff.
The community’s
youth took part in
cultural

2014
A celebration for His Majesty the
King’s birthday was held on 12 December of every year at Ban Mak
Kaeng Park.
The club’s financial reports were
revealed in the monthly meetings.
The community’s youth took part in
cultural events for tourism.
The club collaborated with other
tourism organizations and groups.

2013
Tourism revenue is
managed with an
annual dividend.
The club’s main
fund was set up for
further public use.
Local products
were put on sale.
The community’s
youth and women
took part in
tourism activities.

2014
Members were
granted a dividend
of 3 percent of the
tourism revenue.
During tourist
season in 2013
and 2014, members were grant
a dividend of 52
baht per share.
20 percent of the
club’s fund was allocated for public use.
10 percent of each
group’s revenue
was allocated to
the club.
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2015
An efficient system for the sale
of local products
should be adopted. A range of
souvenirs should
be expanded and
made more various.

DASTA’s
CommunityBased
Destination
Management
Criteria

Overall performance of Kok Sathon’s
Community-Based Tourism Club

2013
Documents about
3
historical battles at
Cultural
heritage con- Ban Mak Kaeng were
servation and gathered but were
not yet cared for.
promotion
The Memorial was
selected to be the start
of the travel route.
Phi Ta Khon (Ghost
Festival) was included
in school curriculums.
Area usage was
4
determined by the
Sustainable
national park.
and efficient The number of
natural
tourists per car was
resource and controlled.
environmental Catalogs about
management plants and herbs
were published.
An annual tree planting event (particularly of the Himalayan
cherry) was held with
tourist participation.

Comments from
Community-Based
Tourism Certification
Working Group

2014
Historical records
of Huay Mak
Kaeng Memorial
are used for tourism.
Local food culture
was promoted.
Interpretive information was provided to tourists by
local interpreters.

2015
Mo re cultural
heritage information should
be gathered and
published.

Area usage was
determined in
collaboration with
Phu Hin Rong Kla
National Park.
Tourism zones
were specified.
Maps of the area usage were provided.
Tourists were encouraged to properly dispose of
their waste.
A database of information on natural resource and
environment was
used for tourism.

Tourism routes and
activities should be
more diverse.
An agreement between Ban Rong
kla and Kok Sathon
about the management of the overlapping territorial
claims area should
be reached.
Information about
plants and wildlife should be requested from the
national park.
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DASTA’s
CommunityBased
Destination
Management
Criteria
5
Safety and
services

Overall performance of Kok Sathon’s
Community-Based Tourism Club
2013
A visitors’ book was
available for tourists’ opinion.
Tourists were encouraged to travel in
the club’s vehicles for
assured safety.
Maps of Kok Sathon’s
tourism sites were
provided. An information booth is set
up at the SAO office.
Tourist toilets on Phu
Lom Lo were provided.
A service system
are developed with
defined responsibilities.

2014
Information regarding safe
routes and accurate quantity
of blooming or
falling flowers was
provided.
The number of
tourists per car
was limited to 10
people.
A tourist information center was
available but still
needed improvement.

Comments from
Community-Based
Tourism Certification
Working Group
2015
Safety tools and
first aid kits should
be available.
The tourist infor
mation center should
be improved. Signs
and information
should be displayed.
Alternative tourism
should be offered for
year-round tourism
opportunities.
Emergency drills
should be done at
least once a year
with an annual
training before
the tourist season.

Kok Sathon Community’s Community-Based Tourism Development Based
on Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations (GTSC-D)

Sustainable destinations were managed Based on GTSC’s criteria which
covers four key points:
1 Demonstrating effective sustainable management
2 Maximizing economic benefits to the host community and minimizing negative impact
3 Maximizing benefits to communities, visitors and culture; minimizing negative impacts
4 Maximizing benefits to the environment and minimizing negative impacts
However, problems and limitations for sustainable Kok Sathon’s Community-Based
Tourism development also arose.
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The table below shows overall performance of sustainable Community-Based Tourism
management Based on the Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destination (GSTC-D)
of Kok Sathon Community.

A

Demonstrating
effective
sustainable
management

B

A1

Planning long-term strategies:
Strategic Plan for Kok Saton’s
Community-Based Tourism Development 2016-2017 was developed.

A2

Organizations responsible for
tourist destination administration
is Kok Sathon’s Community-Based
Tourism Club

A3

Monitoring: The community
evaluated and developed its perfor
mance on a regular basis. The
Community-Based Tourism Certifi
cation Working Group monitored
its model community development.

A4 Tourism

seasonality management:
Tourist seasons were divided according
to the three seasons: rainy season,
summer, and winter, with seasonal
tourism activities such as Himalayan
cherry blossom sightseeing at Phu
Lom Lo, visiting over 130-millionyear-old dinosaur footprints, visiting
nine-tier Mundang Waterfall, visiting
Hmong’s New Year Festival at Ban
Toob Koh, an only Hmong village in
the Northeast and Loei, etc.
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Maximizing economic benefits
to the host community
and minimizing
negative impacts

B2

Local career opportunities: Groups
of locals were formed to create
tourism jobs from tourism activities.

B3

Public participation: Community
members are welcomed to take
part in the Community-Based
Tourism development.

B7

Preventing exploitation and B9
Supporting local entrepreneurs
and fair trade: Guidelines and
regulations are made between the
club and tourism entrepreneurs.

B8

Supporting for community: The
club donated 10 percent of its
revenue to Kok Sathon’s Subdistrict
Administrative Organization, local
schools, and the villages for
public use.

A8

Access for all: A project was proposed to
the board of Strategic Plan for Development
of Loei Province to request the fund for the
construction of roads to tourism destinations.

A12 Safety and security: Regulations were set
up in collaboration with related agencies.

A13

Crisis and emergency management:
An emergency drill and response
plan was developed with defined
responsibilities.

C

Maximizing benefits to communities,
visitors and culture;
minimizing negative
impacts

C1

Attraction protection: Regulations for
tourism management at Phu Lom Lo
were set up.

C2

Visitor management: Regulations and
prohibitions against foraging were
issued and imposed.

C5

Site interpretation: A database of
information on natural resources
and environment was used in the
community’s tourism activities.

C6

Intellectual property: Hmong’s New Year
Festival at Ban Toob Koh is proclaimed
as an official event. Kok Sathon’s
local food is officially conserved.
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D

Suggestions for propelling sustainable Community-Based Tourism development are as follows,

A

A5 Climate change adaptation: Work
on the issue.

Maximizing benefits to the
environment and minimizing
negative impacts

D1

Environmental risks: The
community evaluated its
performance and condition
Based on Community-Based
Destination Management
Criteria which covers five
key points. Under the fourth
point, it is shown that in 2014,
area usage was determined
by Kok Sathon Community
and Phu Hin Rong Kla National
Park with maps provided.
The number of tourists was
controlled in relation to the
site’s capacity.
management: Water
was reserved in large water
jars for consumption during
deficiency. A check dam
was constructed in Phu
Lom Lo and vicinity to store
water for the drought.

D6 Water

A6

B

Demonstrating effective
sustainable management

Inventory of tourism assets and
attraction: List and categorize
resources and tourist attractions.
It should include both natural and
cultural destinations for a greater
variety of tourism activities.

B1

Economic monitoring: Develop a system
to assess and report visitor expenditure,
employment, and investment data.

B4

Local community opinion: Develop a
system to monitor, record, and publicly
report the locals’ aspirations, concerns,
and satisfaction.

A10 A10 Visitor satisfaction: Develop a B5
tourists’ satisfaction survey system.
Publicly report the results and use
them for further improvements.

A11

C
C1

Sustainability standard: Develop a
system to promote sustainability
standards or to verify an environmental management system with
support from the business sector.
The system should be able to assess
and verify tourism enterprises, and
make publicly available a list of
sustainability certified enterprises.
Maximizing benefits to
communities, visitors
and culture; minimizing
negative impacts
Attraction protection: Develop a
management system to examine,
assess, and mitigate negative
impacts of tourism on destinations.

Maximizing economic benefits to
the host community and
minimizing negative impacts

D

Local access: Develop a system to
monitor and assess behaviors towards
destinations of the locals and visitors,
both domestic and foreign.
Maximizing benefits to the environment
and minimizing negative impacts

D1

Environmental risks: Conduct an efficient
assessment of the sustainability regarding
the indicator and develop a system to
cope with the risks found.

D2

Protection of sensitive environments:
Develop a management system Based
on the indicator

D4
D5
D8
D9
D12

Greenhouse gas emission
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Energy conservation
Water quality
Waste water
Low-impact transportation

Post-test
1. What is an important principle of Community-Based
Tourism development?

a. Community-Based Tourism is a tool to strengthen a community

in cultural and natural resource management.
b. Community-Based Tourism is participated by local residents.
They can help direct their community’s tourism development and
gain benefits from it.
c. Community-Based Tourism is tourism that helps promote economic and social development as well as income distribution among
local residents.
d. a. and b.

2. What is a correct definition of sustainable tourism
development according to the World Tourism Organization
(UNWTO)?
a. Tourism that takes full account of its natural resources and respects

the host communities’ cultures and local ways of life
b. Tourism that takes full account of its natural resources and
biodiversity, respects the host communities’ cultures and local ways of
life, and ensures long-term economic growth and stability
c. Tourism that takes full account of its natural resources and
biodiversity, respects the host communities’ cultures and local ways of
life, ensures long-term economic growth and stability with fair income
distribution
d. Tourism that takes full account of its natural resources and
biodiversity, respects the host communities’ cultures and local ways of
life, and ensures fair income distribution within the host communities
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3. What are the four key points of destination management
emphasized by the Global Sustainable Tourism Council for
Destinations (GTSC-D)?

a. Demonstrating effective sustainable management, Maximizing economic

benefits to the host community and minimizing negative impacts,
Maximizing cultural benefits and negative impacts to the host
community and visitors, and Managing sustainable and efficient natural
resource and environment
b. Managing sustainable Community-Based Tourism, Maximizing economic
benefits to the host community and minimizing negative impacts,
Maximizing benefits to communities, visitors, and culture; minimizing
negative impacts, and Maximizing benefits to the environment and
minimizing negative impacts
c. Demonstrating effective sustainable management, Maximizing economic
benefits to the host community and minimizing negative impacts,
Maximizing benefits to communities, visitors, and culture; minimizing
negative impacts, and Managing natural resource and environment
d. Demonstrating effective sustainable management, Maximizing
economic benefits to the host community and minimizing negative
impacts, Maximizing benefits to communities, visitors, and culture;
minimizing negative impacts, and Maximizing benefits to the
environment and minimize negative impacts

4. What is not one principle of sustainable tourism development
according to the World Tourism Organization (UNWTO)?
a. Tourism development that considers the limits of the area’s capacity
b. Tourism development with participation of community members
c. Tourism development that ensures economic growth
d. Tourism development with fair income distribution within the host
communities
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5. How does Kok Sathon Community’s Community-Based Tourism
Club offer community members an opportunity to take part in its
tourism development?

8. What is not one of Kok Sathon Community’s solutions to
environmental impacts?

group, a homestay service group, a cooking service group, a local product group, etc.
c. The club encourages community members to participate in its monthly
committee meeting on the 5th of every month.
d. All of the above

with Phu Hin Rong Kla National Park
d. Constructing a check dam in Phu Lom Lo and vicinity

a. The club’s membership application is open to community members twice a year.
b. The club has formed groups of tourism businesses such as a tour bus service

6. What are Community-Based Tourism development strategies of
Kok Sathon Community?

a. Community-Based Tourism Club, training for the club’s committee, and monitoring
of model community development
b. Community-Based Tourism Club, training for the club’s committee,
community assessment, and monitoring of model community development
c. Community-Based Tourism Club, training for the club’s committee, and monitoring
of the club’s performance
d. Community-Based Tourism Club, training for the club’s committee, a model
community project, and monitoring of the club’s performance

7. How does Kok Sathon Community promote and conserve its
cultural heritage?
a. Providing historical information of its destinations.
b. Promoting and publicizing its local food.
c. Providing information for tourists at natural and cultural destinations.
d. a. and b.
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a. What is not one of Kok Sathon Community’s solutions to environmental impacts?
b. Posting visitor prohibition notices
c. Determining agriculture, conservation, and tourism areas in collaboration

9. What is one of Kok Sathon Community’s effective solutions
to sustainability problems?

a. Developing an emergency response plan for tourists with staff in charge
b. Developing strategic plans for tourism development of Kok Sathon Community
c. Settling an agreement and agreed regulations among Kok Sathon’s
Community-Based Tourism Club and groups of tourism businesses
d. Sponsoring the community’s public activities with 10 percent of its
tourism revenue

10. What is one of Kok Sathon Community’s solutions to
problems concerning environmental impacts?
a. Developing a framework for
intellectual property protection
b. Developing a system to preserve and
protect tourism destinations
c. Posting visitor prohibition notices and
determining area usage
d. Organizing the tour bus system by
imposing quality control on vehicles
and drivers
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Post-lesson Discussion Questions
1 What are Kok Sathon Community’s procedures for sustainable
Community-Based Tourism development?
2 How could Kok Sathon Community achieve sustainability in its
tourism management?
3 What should be solutions to problems about Kok Sathon
Community’s environmental management?
4 How should Kok Sathon Community’s local participation in local
culture and natural resource conservation be encouraged?
5 Think about Kok Sathon Community’s measures and regulations
to deal with environmental and climatic changes in order to
sustainably preserve its environmental resources.

10 c

8 a 9 b

6 c 7 c

5 d

3 d 4 c

1 d 2 c

Answer key
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