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เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนตำมหลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
อย่ำงย่ังยืนสำ หรับแหล่งท่องเท่ียว (Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations: GSTC-D) 
ของสภำกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) 

เพ่ือให้เรียนรู้กระบวนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) หรอื อพท. ในกำรสนับสนุนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนของ
ชมุชนกกสะทอนและกำรแก้ไขปัญหำกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วสู่ควำมย่ังยืน

เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนสำ หรับแหล่งท่องเที่ยว 
(GSTC-D) ในกำรขับเคล่ือนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืน

เอกสำรประกอบกำรสอนฉบับน้ี จัดท�ำเพ่ือเป็นแนวทำงให้อำจำรย์และ
นักศึกษำ ใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเก่ียวกับ 
กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนหรอืกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน ระดับ
ปรญิญำตร ีสำขำกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วและบรกิำร หรอืสำขำด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ได้จำกองค์กำรบริหำร
กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ 
อพท. มีเน้ือหำทีส่อดคล้องกับสภำพท้องถ่ินและกำรประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ด้ำน 
กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว (Global Sustainable Tourism 
Council Criteria for Destinations: GSTC-D)   

เอกสำรฉบับน้ีมีองค์ประกอบสำ คัญ คือ แบบทดสอบก่อนเรยีน สำระสำ คัญ 
คำ ถำมท้ำยบท ซ่ึงใช้ประกอบกำรเรยีนกำรสอนกับนักศึกษำประมำณ 25-30 คน 
และแบง่กลุ่มทำ กิจกรรม ประมำณ 5-6 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน อำจำรย์ต้อง 
เตรียมตัวก่อนสอนโดยศึกษำเน้ือหำอย่ำงละเอียดและจัดเตรียมส่ืออ่ืนๆ เช่น
รูปภำพ วีดิทศัน์ หรอืแหล่งกำรเรยีนรู้จรงิภำยสถำบันกำรศึกษำ กำรใช้เอกสำร
ประกอบกำรสอนเพ่ือเกิดสัมฤทธ์ิผลในกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
ควรใช้เอกสำรประกอบกำรสอนตำมลำ ดับข้ึน ดังน้ี ก่อนเริม่กำรเรยีนกำรสอน
ควรจดัให้นักศึกษำได้จดัทำ แบบทดสอบก่อนเรยีน เพ่ือประเมินควำมรู้ก่อนเรยีน 
จำกน้ันนำ เข้ำสู่เน้ือหำและดำ เนินกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน จดัทำ กำรอภิปรำย
กลุ่มตำมประเด็นต่ำงๆ ในคำ ถำมท้ำยบทเพ่ือฝึกกำรวเิครำะห์และทดสอบควำม
รู้ควำมเข้ำใจในบทเรยีน และสรปุสำระสำ คัญเพ่ือนำ ไปปรบัและประยุกต์ใช้ต่อไป

ระยะเวลาในการเรยีน 
 3  ช่ัวโมง

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
   ด้ำนควำมรู้ ผู้เรียนมีควำมรู้และเข้ำใจในแนวคิดกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน  

กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน หลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว 
(GSTC-D) และบทบำทหน้ำทีข่ององค์กำรบรหิำรกำรพฒันำพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน 
(องค์กำรมหำชน) หรอื อพท. ในกำรสนับสนุนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

   ด้ำนปัญญำ ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะสำมำรถเสริมสร้ำงมุมมองใน 
กำรคิด วเิครำะห์ และสะท้อนปัญหำเก่ียวกับกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน และสำมำรถ
ประยุกต์ใช้แนวคิดกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วสู่ควำมย่ังยืนตำมเกณฑ์กำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่ว
ด้ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว (GSTC-D)  

   ด้ำนคุณธรรมจรยิธรรม ผู้เรยีนเป็นผู้มีควำมรบัผดิชอบในงำนที่ ได้รบัมอบหมำย สำมำรถ
วำงแผนกำรดำ เนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผำ่นกระบวนกำรกำรมีสว่นร่วม
ของสมำชิกในทีม เรียนรู้ถึงควำมทุ่มเท ควำมเสียสละต่อกำรทำ งำนในกำรสนับสนุนให้ตนเองและ 
 ผู้อ่ืนทำ งำนได้ประสบควำมสำ เร็จบนพ้ืนฐำนของหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

   ด้ำนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคล ผู้เรยีนได้มีโอกำสในกำรประสำนและทำ งำนร่วมกับผู้อ่ืน
ผำ่นกิจกรรมกำรเรยีนรู้กลุ่มเพ่ือมุ่งสู่ควำมสำ เร็จของกำรทำ งำนเป็นหมู่คณะ สง่เสรมิสัมพนัธภำพทีด่ี
กับผู้อ่ืนและสนับสนุนให้มีผลกำรทำ งำนกำรขับเคล่ือนกำรทำ งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
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แบบทดสอบก่อนเรียน

1.�ข้อใดคือหลักการสำ�คัญของการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ก. กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนเป็นเครือ่งมือเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรชำวบ้ำน
ในกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม

ข.�กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนเป็นกระบวนกำรมีสว่นร่วมของคนในชมุชน ในกำรกำ หนด
ทิศทำงกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว และร่วมรบัผลประโยชน์จำกกำรท่องเทีย่ว

ค.�กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนเป็นกำรท่องเทีย่วทีส่ง่เสรมิกำรพฒันำเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรกระจำยรำยได้แก่คนในชมุชน

ง.�ข้อ ก และข้อ ข

2.�ข้อใดคือนิยามท่ีถูกต้องของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
ตามความหมายขององค์การการท่องเท่ียวโลก�(UNWTO) 
ก. กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ กำรเคำรพสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และวถิีชวีติของคนในท้องถ่ิน

ข.� กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
กำรเคำรพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถ่ิน กำรสร้ำง 
ควำมเจรญิม่ังคงทำงเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน

ค.� กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
กำรเคำรพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถ่ิน รวมทั้ง 
กำรสร้ำงควำมเจรญิม่ังคงทำงเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน และกำรกระจำยรำยได้อย่ำง
เป็นธรรม

ง.� กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
กำรเคำรพสังคม และมีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรมไปสู่ชมุชน

4.�ข้อใดไม่ ใช่หลักการข
องการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนต
ามความหมายของ

องค์การการท่องเท่ียว
โลก�(UNWTO)

ก. กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วทีค่ำ นึงถึงขดีควำมสำมำรถ

ในกำรรองรบัของพ้ืนที่

ข.�ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรบรหิำรจดักำร

ค.�กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วทีส่ร้ำงควำมเจรญิม่ังค่ัง

ทำงเศรษฐกิจ

ง.�มีกำรกระจำยผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมสู่ชมุชน

ง.�ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรด้ำน
ควำมย่ังยืนทีมี่ประสิทธิภำพ 
ด้ำนเพ่ิมผลประโยชน์และ
ลดผลกระทบเชิงลบทำง
สังคม เศรษฐกิจแก่ชมุชน
ท้องถ่ิน ด้ำนเพ่ิมผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทำง
วัฒนธรรมแก่ชมุชนและนัก
ท่องเทีย่ว และด้ำนกำรเพ่ิม 
ผลประโยชน์และลดผลกระทบ
ด้ำนลบทำงส่ิงแวดล้อม

3.� เกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนสำ�หรับแหล่งท่องเท่ียว� (Global�
Sustainable�Tourism�Council�Criteria�for�Destinations:�GSTC-D)�
ได้ ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการและการมองภาพรวมการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวครอบคลุม�4�ด้าน�คือ 
ก. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืนที่มีประสิทธิภำพ ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์ 
และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุชนท้องถ่ิน ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์
และผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และด้ำนกำรจัดกำร
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน

ข.� ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืน ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์ 
และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุชนท้องถ่ิน ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์ 
และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และด้ำนกำรเพ่ิม 
ผลประโยชน์และลดผลกระทบด้ำนลบทำงส่ิงแวดล้อม

ค.� ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืนที่มีประสิทธิภำพ ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์ 
และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุชนท้องถ่ิน ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์ 
และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และด้ำนกำรจัดกำร
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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5.� ชมรมส่งเสริมการท่
องเท่ียวโดยชุมชนกกสะ

ทอน�

มีวิธีการบรหิารจัดการท่ีเ
ปิดโอกาสให้ประชาชนใน

ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพั
ฒนาการท่องเท่ียวด้วยวิ

ธี ใด 

ก. กำรเปิดโอกำสให้คนในชุมชนสำมำรถสมัครเป็นสมำชิกชมรม 

สง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน ปีละ 2 ครัง้

ข.�กำรจดัต้ังกลุ่มผู้ประกอบกำรท่องเทีย่ว อำทิ กลุ่มรถยนต์นำ เทีย่ว 

กลุ่มบ้ำนพกัโฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้ำนประกอบอำหำร กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชมุชน เป็นต้น

ค.� กำรประกำศให้ชุมชนสำมำรถเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมของ 

คณะกรรมกำรชมรมฯ ทีจ่ดัประชมุในทุกวันที ่5 ของเดือน

ง.�ถูกทุกข้อ

6.�ข้อใดคือกระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน 

ก. กำรจดัต้ังชมรมกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน กำรเสรมิสร้ำงศักยภำพและเตรยีม
ควำมพร้อมคณะกรรมกำรชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
กำรพฒันำชมุชนต้นแบบ

ข.� กำรจัดต้ังชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและเตรียม 
ควำมพร้อมคณะกรรมกำรชมรม กำรประเมินชุมชน และกำรติดตำมผลกำรดำ เนินงำน 
กำรพฒันำชมุชนต้นแบบ

ค.� กำรจัดต้ังชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและเตรียม
ควำมพร้อมชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำ เนินงำน 
ของชมรมกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน  

ง.� กำรจัดต้ังชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและเตรียม
ควำมพร้อมชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน กำรดำ เนินกิจกรรมพฒันำชมุชนต้นแบบ 
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำ เนินงำนของชมรมกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน  

7.�ข้อใดเป็นวิธีการอนุรักษ์และส่งเสรมิมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนกกสะทอน ก. กำรมีเอกสำรรวบรวมประวัติศำสตร์ของแหล่งท่องเทีย่ว
ข.�กำรเผยแพร่วัฒนธรรมด้ำนอำหำรท้องถ่ินค.�มีข้อมูลส่ือควำมหมำยสำ หรบันักท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชำติและวัฒนธรรม  ง.�ถูกทัง้ ข้อ ก และ ข  

8.�ข้อใดไม่ ใช่วิธีการบรหิารจัดการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนกกสะทอน
ก. กำรจดัทำ รำยชือ่และแบง่ชนิดทรพัยำกร
และส่ิงดึงดูดใจ
ข.�กำรจดัทำ ประกำศข้อห้ำมปฏิบัติสำ หรบั
นักท่องเทีย่ว
ค.�ร่วมกับอุทยำนภูหินร่องกล้ำกำ หนดกำรใช้พ้ืนทีท่ัง้
พ้ืนทีเ่กษตร พ้ืนทีอ่นุรกัษ์ พ้ืนทีท่่องเทีย่ว  
ง.�สร้ำงฝำยชะลอน้ำ ในพ้ืนทีภู่ลมโลและพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยง  

9.� ข้อใดเป็นวิธีการบรหิารจัดการการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความย่ังยืนท่ีมี
ประสิทธิภาพของชุมชนกกสะทอน 

ก. กำรจดัทำ แผนรองรบักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่นักท่องเทีย่วและมีกำรกำ หนดผู้รบัผดิชอบ

ข.�กำรจดัทำ แผนยุทธศำสตร์หลักกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน

ค.� กำรมีข้อตกลงและแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กกสะทอนกับกลุ่มผู้ประกอบกำรเก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว  

ง.�กำรแบง่รำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว ร้อยละ 10 สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะของชมุชน  

10.�ข้อใดเป็นวิธีการบรหิารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมของชุมชนกกสะทอน 

ก. พฒันำแผนงำนเพ่ือปกป้องทรพัย์สินทำงปัญญำ

ข.�กำรพฒันำระบบจดักำรเพ่ือตรวจสอบป้องกันสถำนทีท่่องเทีย่ว

ค.�กำรจดัทำ ประกำศข้อห้ำมปฏิบัติสำ หรบันักท่องเทีย่วและกำรกำ หนดกำรใช้พ้ืนที่  

ง.� กำรจัดระเบียบกำรเดินรถรับส่งนักท่องเที่ยวโดยกำรควบคุมสมรรถนะรถและผู้ขับรถยนต์
นำ เทีย่ว

8 9



“กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน” ตำมควำมหมำยขององค์กำรกำรท่องเทีย่วโลก 
(UNWTO) คือ กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ กำรเคำรพในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีช ีวิตของ 
คนในท้องถ่ิน รวมทั้งสร้ำงควำมเจริญม่ันคงทำงเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน และ
กระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม 

การดำ�เนินการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน�
(Sustainable�Tourism�Development)�มีหลักสำ�คัญ�4�ข้อ�คือ 
   พฒันำกำรท่องเทีย่วทีค่ำ นึงถึงขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัของพ้ืนที่
   ทัง้ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
   ประชำชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมในกำรจดักำร 
   กำรท่องเทีย่วที่ ให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อนักท่องเทีย่ว
   ด้วยควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย
   มีจติสำ นึกต่อกำรรกัษำส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

The�Global�Sustainable�Tourism�Council�(GSTC)�ได้กำ�หนด
เกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนสำ�หรับแหล่งท่องเท่ียว�
(Global�Sustainable�Tourism�Council Criteria�for�
Destinations:�GSTC-D)�ครอบคลุม�4�ด้านคือ�
   บรหิำรจดักำรด้ำนควำมย่ังยืนทีมี่ประสิทธิภำพ 
    เพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจ แก่ชมุชนท้องถ่ิน 

   เพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรม
   แก่ชมุชนและนักท่องเทีย่ว 
   เพ่ิมประโยชน์และลดผลกระทบด้ำนลบทำงส่ิงแวดล้อม

ประเทศไทยน้ันมีทิศทำงพัฒนำกำรท่องเที่ยวตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที ่3 
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่ำงย่ังยืน โดยใช้ประโยชน์
จำกอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งควำมเป็นไทยสะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
วถิีชวีติชมุชน อำทิ กำรท่องเทีย่วเชือ่มโยงหน่ึงตำ บลหน่ึงผลิตภัณฑ์ พฒันำ
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตำมศักยภำพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยว
ตำมควำมต้องกำรของตลำด อำทิ กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ กำรท่องเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ รวมทัง้ให้ควำมสำ คัญกับ 
กำรปรบัโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว มุ่งเน้นกำรมีสว่นร่วม
ของทุกภำคสว่นทัง้ภำครฐั เอกชน สถำบันกำรศึกษำ และภำคประชำสังคมใน
กำรร่วมมือกันยกระดับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโต
อย่ำงสมดุลและย่ังยืน มีกำรกระจำยผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีม  

 ดังน้ันเพ่ือเสรมิสร้ำงกระบวนกำรเรยีนรู้และถอดบทเรยีนแห่งควำมสำ เร็จ 
เก่ียวกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืนของชุมชนต้นแบบที่
ด�ำเนินกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงมี
ส่วนร่วม องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 
(องค์กำรมหำชน) หรอื อพท. ได้จดัทำ กรณีศึกษำกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศชมุชน
กกสะทอน อำ เภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลยเก่ียวกับวิธีบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำ 
กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน แนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดย
ชุมชน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดย
ชมุชนอย่ำงย่ังยืน

บทนำ 
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องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โดยหน่วยงำนหลักของ อพท. อำทิ ส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) และ
สำ นักงำนพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท.5) ทำ หน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรประสำน ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ชมุชนและภำคีเครือขำ่ยกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วของชมุชนกกสะทอน
ได้ท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่ำงย่ังยืน ผ่ำนกระบวนกำรรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำ 
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชน ซ่ึงมีเคร่ืองมือและกลไกกำรทำ งำนทีส่ำ คัญอยู่ 3 องค์ประกอบคือ

1 คณะทำ งำนรบัรองแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน ประกอบ
ด้วยบุคลำกรในหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรพฒันำกำร
ท่องเที่ยว อำทิ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
ด้ำนกำรตลำด ด้ำนชุมชน และด้ำนตัวแทนองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน

2

3

กล่องควำมคิด 9+1 Building Blocks 
เครื่องมือช่วยระดมสมองชุมชนในกำร
วำงแผนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วของชมุชน

 หรือ อพท.

เกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ทีป่ระยุกต์มำจำกเกณฑ์ของ GSTC ซ่ึงมีองค์ประกอบ 5 ด้ำน 
ประกอบด้วย  

    ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรท่องเทีย่วโดยชมุชน 
      ด้ำนกำรจดักำรเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชวีติทีด่ ี
    ด้ำนกำรอนุรกัษ์และสง่เสรมิมรดกทำงวัฒนธรรม 
    ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและ
    ส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน 
    ด้ำนบรกิำรและควำมปลอดภัย

1
2
3
4

5

 
 ซ่ึงเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน นอกจำกเป็นเคร่ืองมือที่

อพท. ใช้เป็นแนวทำงพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืนแล้วยังเป็นเคร่ืองมือวัดระดับ 
กำรพฒันำกำรท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืน รวมทัง้ ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำรำงวัลกำรพฒันำ 
DASTA CBT Award ด้วย

ส�ำหรับกลไกในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืนของชุมชน
น้ัน อพท. ได้กำ หนดให้ชมุชนได้มีกำรจดัต้ัง “ชมรมส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน” โดยให้
ชมุชนได้ร่วมกันคัดเลือกตัวแทนเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรชมรมส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน  
เพ่ือทำ หน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน และขับเคล่ือน
กิจกรรมกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมุชน

ปัจจุบัน�อพท.�มีพ้ืนท่ีพิเศษรับผิดชอบการบรหิารจัดการ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน�6�แห่ง�ได้แก่

สำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยง (อพท.1)
สำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษเมืองพทัยำและพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยง (อพท.3)
สำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทยั-ศรสัีชนำลัย-กำ แพงเพชร (อพท.4)
สำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษเลย (อพท.5)
สำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษเมืองเก่ำน่ำน (อพท.6)
สำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษเมืองโบรำณอู่ทอง (อพท.7)

1
2
3
4

6
5
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หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำ หรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable 
Tourism Council Criteria for Destinations: 
GSTC-D)

แนวทำงข้ันพ้ืนฐำนที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวไปสู่ 
ควำมย่ังยืนสำมำรถยึดถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืนสำ หรับแหล่งท่องเท่ียว
ได้ถูกออกแบบและพฒันำโดยสภำกำรท่องเทีย่วย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Council: GSTC)  มีควำมคำดหวังในกำรนำ หลักเกณฑ์น้ี ไปใช้โดยองค์กรทีร่บัผดิชอบกำรบรหิำร
จดักำรกำรท่องเทีย่ว ดังน้ี

ทัง้น้ี หลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว (GSTC-D) ได้กำ หนด
หลักเกณฑ์และตัวชีวั้ดไว้ ดังน้ี

เป็นแนวทำงข้ันพ้ืนฐำนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่วทีต้่องกำรมุ่งสู่ควำมย่ังยืน
ชว่ยให้ผู้บรโิภคม่ันใจในแหล่งท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน
ชว่ยให้ส่ือมวลชนให้ข้อมูลและส่ือสำรต่อสำธำรณชนเรือ่งแหล่งท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนได้
ชว่ยให้โปรแกรมกำรรบัรองคุณภำพในแต่ละทีมี่มำตรฐำนในกำรพฒันำหลักเกณฑ์
ช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือ NGOs สำมำรถมีแนวทำงกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่ก่ียวข้องกับกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน
เป็นแนวทำงข้ันพ้ืนฐำนสำ หรบัอบรมและพฒันำบุคลำกร เชน่ มหำวทิยำลัย เป็นต้น

การบรหิารจัดการด้านความย่ังยืนท่ีมีประสิทธิภาพ�
(Demonstrate�effective�sustainable�management)

หมวด A :

หลักเกณฑ์�A1

หลักเกณฑ์�A2

หลักเกณฑ์�A3

ยุทธศาสตร์บรหิารจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน สำธำรณชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ โดยมีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ 
พฒันำจำกกระบวนกำรมีสว่นร่วมของประชำชน

หน่วยงานรับผิดชอบบรหิารจัดการแหล่งท่องเท่ียว กลุ่มตัวแทน
มีขนำดเหมำะกับขนำดแหล่งท่องเที่ยวและกำรกำ หนดบทบำท
หน้ำที ่ภำรกิจ และกำรดำ เนินงำนในกำรบรหิำรจดักำร

การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเท่ียวสม่ำ�เสมอ รำยงำนผลให้
สำธำรณชนทรำบ และตอบสนองประเด็นเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรท่องเทีย่ว และสิทธิมนุษยชน
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หลักเกณฑ์�A4

หลักเกณฑ์�A11

หลักเกณฑ์�A10

หลักเกณฑ์�A12

หลักเกณฑ์�A13

หลักเกณฑ์�A14

หลักเกณฑ์�A5

หลักเกณฑ์�A6

หลักเกณฑ์�A8

การบริหารจัดการฤดูกาลท่องเท่ียว เพ่ือสร้ำงสมดุลระหว่ำง
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจ ชมุชน สังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน เพ่ือวเิครำะห์โอกำสกำรท่องเทีย่วตลอดปี

มาตรฐานความย่ังยืน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GSTC-D 
สำ หรับผู้ประกอบกำร แหล่งท่องเที่ยวมีฐำนข้อมูลผู้ประกอบ
กำรที่ ได้รบักำรรบัรองเผยแพร่ให้สำธำรณชนรบัรู้

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ มีระบบติดตำม ป้องกัน และ
ตอบสนองต่อภัยทำงด้ำนอำชญำกรรม ควำมปลอดภัย และ 
สุขอนำมัย โดยรำยงำนให้สำธำรณชนรบัรู้

การจัดการสภาวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน มีแผนกำรรับมือที่
เหมำะสม ส่ือสำรให้ข้อมูลแก่ประชำชน นักท่องเที่ยว และ 
ผู้ประกอบกำรเก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ โดยค�ำนึงถึงควำมถูกต้อง 
เที่ยงตรง ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์  
กำรบรกิำร และควำมย่ังยืนในกำรท่องเทีย่ว

การปรับตัวต่อสภาวะความเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือพฒันำ ออกแบบ และบรหิำรจดักำรส่ิงอำ นวยควำมสะดวก 
ให้ควำมรู้แก่คนในท้องถ่ินและนักท่องเทีย่ว

การประเมินทรัพยากรและส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ตลอด
จนแหล่งท่องเทีย่วเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรมอย่ำงสม่ำ เสมอ 
และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลให้สำธำรณชนรบัทรำบ

ทำ�ให้ทุกคนเข้าถึง� (Access� for� All) แหล่งท่องเที่ยวและ 
ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชำติ วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ รวมทัง้ผู้พิกำรหรอื 
ผู้ทีต้่องได้รบัควำมชว่ยเหลือพิเศษ

หลักเกณฑ์�A7

ข้อกำ�หนดในการวางแผนแหล่งท่องเท่ียว แนวทำง ข้อบังคับ 
และ/หรื อน โยบำย ต้องออกแบบ เพ่ือปก ป้องรั กษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและมรดกทำงวัฒนธรรม และพัฒนำข้ึน
โดยกระบวนกำรกำรมีสว่นร่วมของท้องถ่ิน มีกำรประชำสัมพนัธ์
ให้สำธำรณชนทรำบและมีกำรบังคับใช้อย่ำงจรงิจงั

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว มีระบบ
ติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่วเพ่ือดำ เนินกำรปรบัปรงุให้
เกิดควำมพึงพอใจแก่นักท่องเทีย่ว

การได้มาซ่ึงท่ีดินแหล่งท่องเท่ียว ต้อง
บังคับใช้อย่ำงเคร่งครัด สอดคล้องกับ
สิทธิของชุมชนและคนพ้ืนเมือง รับฟัง
ควำมคิดเห็นของสำธำรณชน กำรย้ำยถ่ิน
จะต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

หลักเกณฑ์�A9
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การเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม-เศรษฐกิจ
แก่ชุมชนท้องถ่ิน�(Maximize�economic�benefits�to�the�host�
community�and�minimize�negative�impacts)

หมวด B :

หลักเกณฑ์�B1

หลักเกณฑ์�B2

หลักเกณฑ์�B3

หลักเกณฑ์�B4

หลักเกณฑ์�B5

หลักเกณฑ์�B7

หลักเกณฑ์�B8

หลักเกณฑ์�B9

การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ มีรำยงำนให้
สำธำรณชนรับรู้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวัดผล
และรำยงำนข้อมูลกำรใช้จ่ำยนักท่องเทีย่ว รำยได้ต่อ 
ห้องพกั กำรจ้ำงงำน และกำรลงทุน

การจ้างงานในท้องถ่ิน ผู้ประกอบกำรในแหล่งท่องเทีย่วเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรฝึกอบรม ควำมปลอดภัยในกำรประกอบ
อำชพี และรำยได้ทีเ่ป็นธรรมอย่ำงเท่ำเทยีมสำ หรบัทุกคน

การมีส่วนร่วมของสาธารณชน มีระบบกำรวำงแผนและตัดสินใจใน
เรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับกำรท่องเทีย่วอย่ำงสม่ำ เสมอ

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถ่ิน แรงบันดำลใจ ข้อห่วงใย 
และควำมพึงพอใจในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวได้รับ
กำรประเมิน บันทึก และรำยงำนต่อสำธำรณะอย่ำงสม่ำ เสมอ

การเข้าถึงทรัพยากรของคนในท้องถ่ิน มีกำรประเมิน ปกป้อง และ 
หำกจ�ำเป็นก็มีกำรด�ำเนินกำรฟ้ืนฟูกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทั้งใน 
แหล่งธรรมชำติและวัฒนธรรมของคนในท้องถ่ิน

การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ มีกฎหมำยและ 
ข้อปฏิบัติทีชั่ดเจนโดยส่ือสำรให้สำธำรณชนได้รบัรู้

การสนับสนุนชุมชน ช่วยให้ผู้ประกอบกำร นักท่องเที่ยว และ
สำธำรณชนร่วมสนับสนุนโครงกำรของชมุชนและโครงกำรด้ำนควำม
ย่ังยืนต่ำงๆ

การสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ินและการค้าท่ีเป็นธรรม สง่เสรมิ 
ผลิตภัณฑ์ย่ังยืนของท้องถ่ิน และหลักกำรกำรค้ำที่เป็นธรรม  
(Fair Trade) ซ่ึงมีรำกฐำนบนทรัพยำกรทำงธรรมชำติและ
วัฒนธรรม

หลักเกณฑ์�B6
การตระหนักรู้และการศึกษาด้านการท่องเท่ียว มีกิจกรรมเพ่ิม 
ควำมเข้ำใจในโอกำสและควำมท้ำทำยของกำรท่องเที่ยว รวมทั้ง
ควำมสำ คัญของควำมย่ังยืนให้กับชมุชนทีเ่ก่ียวข้องอย่ำงสม่ำ เสมอ
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หมวด C : การเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ�
ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเท่ียว�(Maximize�
benefits�to�communities,�visitors,�and�culture;�
minimize�negative�impacts)

หลักเกณฑ์�C1

หลักเกณฑ์�C4

หลักเกณฑ์�C5

หลักเกณฑ์�C6

หลักเกณฑ์�C2

หลักเกณฑ์�C3

การป้องกันสถานท่ีท่องเท่ียว มีนโยบำยและระบบประเมิน ฟ้ืนฟู 
และอนุรักษ์สถำนที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม 
รวมถึงมรดกส่ิงปลูกสร้ำงและทิวทศัน์ของชนบทและเมือง

การจัดการนักท่องเท่ียว สำ หรบัแหล่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเทีย่ว 
รวมถึงมำตรกำรในกำรอนุรกัษ์ ปกป้องทรพัยำกรธรรมชำติ และ
เชิดชูวัฒนธรรม

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว เผยแพร่
และจัด เตรี ยมแนวทำงที่ ท� ำ ให้  
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่เหมำะสม 
ลดผลกระทบแง่ลบ สนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมนักท่องเทีย่วเชิงบวก

การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม 
มีกฎหมำยควบคุมกำรซ้ือขำย 
แลกเปล่ียน จัดแสดง หรือให้
ของกำ นัลทีเ่ก่ียวข้องกับวัตถุทำง
ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี

การ ส่ือความหมายสถาน ท่ี�
ท่องเท่ียว� ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั้งเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม 
พัฒนำจำกกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและได้รับกำรถ่ำยทอดใน
ภำษำที่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เข้ำใจได้

ทรัพย์สินทางปัญญา� มีระบบ
ป้องกันและคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทำงปัญญำของ
บุคคลและท้องถ่ิน
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การเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทาง
ส่ิงแวดล้อม�(Maximize�benefits�to�the�
environment�and�minimize�negatives�impacts)

หมวด D :

ความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม ระบุควำมเส่ียง
และมีระบบจดักำรควำมเส่ียง

การปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเปราะบาง มี
ระบบติดตำมประเมินผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อม
ของกำรท่องเที่ยว ปกป้องแหล่งที่อยู่อำศัยของ 
ส่ิงมีชีวิต และป้องกันกำรรุกรำนของสำยพันธ์ุ
ต่ำงถ่ิน

การปกป้องพืชพันธ์ุและสัตว์ป่า มีระบบที่
สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนทั้งใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับชำติ และระดับนำนำชำติใน 
กำรล่ำ จบั จดัแสดง และซ้ือขำยพืชพนัธ์ุและ
สัตว์ป่ำ

การอนุรักษ์พลังงาน สง่เสรมิให้ผู้ประกอบกำรวัดผล ติดตำม ลดผลกระทบ และรำยงำนให้
สำธำรณชนรบัรู้ ในกำรบรโิภคพลังงำนและกำรลดกำรพ่ึงพำเชือ้เพลิงฟอสซิล

การจัดการน้ำ� มีระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรวัดผล ติดตำม 
ลดผลกระทบ และรำยงำนให้สำธำรณชนรบัรู้ ในกำรบรโิภคน้ำ 

การป้องกันการขาดแคลนน้ำ� มีระบบติดตำมประเมินทรพัยำกร
แหล่งน้ำ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรบริโภคน้ำ ของผู้ประกอบกำรต่ำงๆ 
เป็นไปตำมข้อกำ หนดกำรใช้น้ำ ของชมุชนในแหล่งท่องเทีย่ว

คุณภาพน้ำ� มีระบบตรวจสอบคุณภำพน้ำ  โดยมำตรฐำนคุณภำพน้ำ  
ผลกำรติดตำมประเมินผลเข้ำถึงได้โดยสำธำรณชน แหล่งท่องเทีย่ว
มีระบบกำรรบัมือกับประเด็นเรือ่งคุณภำพน้ำ ทีท่นัท่วงที

การบำ�บัดน้ำ�เสีย ควบคุมให้มีกำรบำ บัดน้ำ เสียและนำ กลับไปใช้
ใหม่ หรือปลดปล่อยอย่ำงปลอดภัย โดยมีผลกระทบเชิงลบต่อ
ประชำกรท้องถ่ินและส่ิงแวดล้อมน้อยทีสุ่ด

การลดปริมาณขยะ มีระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรลดขยะ 
นำ กลับมำใช้ใหม่ และรีไซเคิลขยะ ได้รบักำรกำ จดัอย่ำงปลอดภัย
และย่ังยืน

มลภาวะทางแสงและเสียง มีแนวทำงและข้อบังคับในกำรลด
มลภำวะทำงเสียงและแสง สง่เสรมิให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำม
แนวทำงและข้อบังคับน้ัน

ระบบขนส่งท่ีส่งผลกระทบต่ำ� มีระบบเพ่ิมกำรใช้ระบบขนสง่ทีส่ง่
ผลกระทบต่ำ  รวมถึงระบบขนสง่สำธำรณะ และระบบขนสง่ที่ ไม่
ต้องใช้พลังงำน เชน่ กำรเดินหรอืป่ันจกัรยำน

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
มีระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร 
วัดผล ติดตำม ลดผลกระทบ และ
รำยงำนให้สำธำรณชนรับรู้ในกำร 
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำก
กำรดำ เนินกำรด้ำนต่ำงๆ

หลักเกณฑ์�D1

หลักเกณฑ์�D2

หลักเกณฑ์�D3

หลักเกณฑ์�D5

หลักเกณฑ์�D6

หลักเกณฑ์�D7

หลักเกณฑ์�D8

หลักเกณฑ์�D9

หลักเกณฑ์�D10

หลักเกณฑ์�D11

หลักเกณฑ์�D12

หลักเกณฑ์�D4
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน

“ชุมชนกกสะทอน” ต้ังอยู่ในพ้ืนทีต่ำ บลกกสะทอน อำ เภอด่ำนซ้ำย จงัหวัดเลย ประชำกร 
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลักด้ำนเกษตรกรรม ชุมชนกกสะทอนมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ 
เป็นภูเขำ อยู่ห่ำงจำกจงัหวัดเลยเป็นระยะทำง 122 กิโลเมตร มีพ้ืนทีป่ระมำณ 187,500 ไร่ 

จากข้อมูลทางการปกครองตำ�บลกกสะทอนประกอบไปด้วย�12�หมู่บ้าน�ได้แก่ 

มีแหล่งท่องเทีย่วสำ คัญทีเ่ป็นจดุดึงดูดใจนักท่องเทีย่วให้เข้ำมำเย่ียมเยือนชมุชนอย่ำงต่อเน่ือง
และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ดังเห็นได้จำกข้อมูลจำ นวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยว 
12,000 คน และปี พ.ศ. 2559 จำ นวน 16,000 คน 

นอกจำกน้ีกำรเข้ำมำของนักท่องเทีย่วยังสำมำรถสร้ำงรำยได้เสรมินอกเหนือจำกกำรประกอบ
อำชพีเกษตรกรรมให้กับคนในชมุชนกกสะทอน ชมุชนมีรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว ในปี พ.ศ. 2558 
เป็นเงิน 3.4 ล้ำนบำท และในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนเป็น จำ นวน 4.4 ล้ำนบำท (ชมรมสง่เสรมิ 
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน, 2560)

โดยชุมชนกกสะทอนมีอาณาเขตพ้ืนท่ีติดต่อ�3�จังหวัดประกอบด้วย

โดยแหล่งท่องเท่ียวสำ�คัญของชุมชนกกกสะทอนประกอบด้วย

ชุมชนกกสะทอน

หมู่ท่ี�7   บ้ำนกกจำน 

หมู่ท่ี�8   บ้ำนห้วยมุ่น 

หมู่ท่ี�9   บ้ำนแก่งครก 

หมู่ท่ี�10  บ้ำนหัวนำ 

หมู่ท่ี�11  บ้ำนหมันขำว 

หมู่ท่ี�12  บ้ำนตูบค้อ

หมู่ท่ี�1   หมู่บ้ำนน้ำ หมัน 

หมู่ท่ี�2   บ้ำนน้ำ เย็น 

หมู่ท่ี�3   บ้ำนนำหว้ำน้อย 

หมู่ท่ี�4  บ้ำนหมำกแข้ง 

หมู่ท่ี�5   บ้ำนห้วยมุ่น 

หมู่ท่ี�6  บ้ำนตูบค้อ 

อำ เภอด่ำนซ้ำย จงัหวัดเลย 
อำ เภอหล่มเก่ำ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
อำ เภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก

1
2
3

วนอุทยำนเทิดพระเกียรติ     ต้ังอยู่ทีบ้่ำนหมำกแข้ง หมู่ที ่4 
น้ำ ตกตำดหมอก         ต้ังอยู่ทีบ้่ำนหัวนำ หมู่ที ่10
ศูนย์สง่เสรมิและพฒันำอำชพี ต้ังอยู่ทีบ้่ำนหัวนำ หมู่ที ่10
กำรเกษตรทีสู่งจงัหวัดเลย  
ชมุชนชำวเขำเผำ่ม้ง              ต้ังอยู่ทีบ้่ำนตูบค้อ หมู่ที ่6
น้ำ ตกหมันแดง                   ต้ังอยู่ทีบ้่ำนหมันขำว หมู่ที ่11
รอยเท้ำไดโนเสำร์  ต้ังอยู่ทีบ้่ำนหมำกแข้ง หมู่ที ่4
ภูลมโล   ต้ังอยู่ทีอุ่ทยำนภูหินร่องเกล้ำ ซ่ึงเป็น

                                        เขตเชือ่มต่อพ้ืนที ่3 จงัหวัด คือ 
                                    เลย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

1
2

3

4
5

6
7
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เป็นแหล่งชมนำงพญำเสือโคร่งที่ ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย จนได้รบัสมญำ
นำมว่ำ “ซำกุระเมืองไทย”  โดยภูลมโลถือเป็นจุดดึงดูดสำ คัญในกำรดึงดูด 
นักท่องเทีย่วให้เข้ำมำเย่ียมเยียนชมุชนกกสะทอนมีอัตรำเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองนับ
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมำ ตำมประวัติแล้ว ภูลมโลเป็นพ้ืนทีภู่เขำรกร้ำง
หรือเรียกตำมภำษำชำวบ้ำนว่ำ ภูเขำหัวโล้น ยอดภูลมโลมีควำมสูงจำกระดับ 
น้ำ ทะเลปำนกลำง ประมำณ 1,661 เมตรมีอำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ปี โดย
ควำมหมำยแล้ว คำ ว่ำ “ภูลมโล” หมำยถึงภูเขำทีมี่ลมพดัตลอดเวลำ 

กำรพฒันำภูลมโลให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วได้เริม่ดำ เนินกำรมำต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
2551 โดยหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำได้ชักชวนให้ชำวบ้ำนในพ้ืนที่
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปลูกต้นไม้นำงพญำเสือโคร่งเพ่ือเพ่ิมศักยภำพพ้ืนที่
ป่ำ และพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันภูลมโลมีต้นไม้นำงพญำเสือโคร่ง 
จำ นวนกว่ำ 160,000 ต้น บนพ้ืนทีก่ว่ำ 1,200 ไร่

“ภูลมโล”

ฤดูกำลท่องเทีย่วภูลมโลจะเป็นชว่งปลำยเดือนธันวำคม-กมุภำพนัธ์ของทุกปี 
ซ่ึงเป็นชว่งเวลำทีย่อดภูลมโลจะมีควำมสวยงำม ต้นนำงพญำเสือโคร่งจะผลิดอก

เบง่บำนทำ ให้ยอดภูลมโลกลำยเป็นสีชมพู ดึงดูดใจให้นักท่องเทีย่วเข้ำมำเย่ียมชม
และท่องเทีย่วในชมุชนกกสะทอน เพรำะถึงแม้ว่ำกำรข้ึนไปชมดอกนำงพญำเสือ
โคร่ง จะสำมำรถข้ึนชมได้หลำยทำงคือ ข้ึนทำงอุทยำนภูหินร่องเกล้ำ จงัหวัด
พิษณุโลก บ้ำนภูทบัเบกิ จงัหวัดเพชรบูรณ์ และตำ บลกกสะทอน จงัหวัดเลย 
แต่ทีผ่ำ่นมำจะพบว่ำ มีนักท่องเทีย่วทีต้ั่งใจมำชมดอกนำงพญำเส่ือโคร่งนิยมที่
จะเดินทำงข้ึนภูลมโลผำ่นทำงตำ บลกกสะทอนมำกกว่ำเส้นทำงอ่ืน

จำกแนวโน้มของปริมำณนักท่องเที่ยวภูลมโลที่เพ่ิมข้ึนมำ ประกอบกับ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน อพท. จึงได้เข้ำมำ 
มีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งมีบทบำทใน 
กำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนให้ภำคีเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว
และชุมชนในตำ บลกกสะทอน อำ เภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนของชุมชนกกสะทอน 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืน เพ่ือ 
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอนให้
เป็นชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืน ที่ชุมชน 
มีสว่นร่วมในกำรคิดวำงแผน ร่วมปฏิบัติกำร ร่วมรบัผดิชอบและรวมเป็นผู้รบั 
ผลประโยชน์จำกำรท่องเทีย่วอย่ำงแท้จรงิ
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ตามหลักเกณฑ์ GSTC ของชุมชนกกสะทอน
โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน

กระบวนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมุชนกกสะทอน
นับต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ อพท. มอบหมำยให้สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน (สทช.) และ

สำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษเลย (อพท.5) เข้ำมำทำ หน้ำที ่ โดยผำ่นกระบวนกำรรบัรองแหล่งท่องเทีย่วโดย
ชมุชน ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนคือ 

   จดัต้ังชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน  
    เสรมิสร้ำงศักยภำพและเตรยีมควำมพร้อมของชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน  
   ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำ เนินงำนของชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน 

รำยละเอียดกำรดำ เนินงำน ดังต่อไปน้ี

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2556-พ.ศ. 2558 อพท. โดยสำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน และสำ นักงำน
พ้ืนที่พิเศษเลยได้ดำ เนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและเตรียมควำมพร้อมแก่ชุมชน
กกสะทอน ดังต่อไปน้ี

กำ�หนดให้คณะกรรมการชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชุมชน
รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนกกสะทอน�6�ข้อคือ

วิเครำะห์ ส่งเสริม และพัฒนำกำรท่องเที่ยว และกำ หนด
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำร 
ท่องเทีย่วตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

1
2
3

ประธาน

รองประธาน

ฝ่ายประชา
สัมพันธ์

ผู้ช่วยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายอนุรักษ์และ
ส่งเสรมิวัฒนธรรม

ผู้ช่วยฝ่ายอนุรักษ์
และส่งเสรมิ
วัฒนธรรม

ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย

ผู้ช่วยฝ่าย
รักษาความ
ปลอดภัย

ฝ่ายปฏิคม

ผู้ช่วย���
ฝ่ายปฏิคม

ฝ่ายทะเบียน

ผู้ช่วยฝ่าย
ทะเบียน

ฝ่ายเหรัญญิก

ผู้ช่วยฝ่าย
เหรัญญิก

เลขานุการ

ผู้ช่วย��
เลขานุการ

ท่ีปรึกษาและประสานงาน

1

2

3

4

5

6

จัดท�ำแผนกำรท่องเที่ยวเพ่ือเป็นแผนแม่บทของกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร 
ท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน
เชื่อมโยงแผนงำนและบูรณำกำรแผนงำนงบประมำณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้ำนกำรท่องเทีย่วทีมี่ประสิทธิภำพ 
ด�ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของชมรมส่งเสริม 
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน 
ติดตำม ประเมินผลในกำรดำ เนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวด้ำนกำรดำ เนินงำนและ 
ทีเ่ก่ียวข้อง 
รำยงำนผลกำรดำ เนินงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรค ข้อขัดข้องในกำรดำ เนินงำนต่อ
ชมุชน องค์กรภำคีเครอืขำ่ยด้ำนกำรท่องเทีย่ว

กำรประชุมชี้แจงทำ ควำมเข้ำใจชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอนเก่ียวกับ
เกณฑ์รบัรองแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน 
กำรประชมุร่วมกับภำคีเครอืขำ่ยกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว  
จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู้ และศึกษำดูงำน เพ่ือเสรมิสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนแก่ผู้นำ ชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน 
ฝึกอบรมหรอืสง่ผู้แทนชมรมฯ เข้ำร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ก่ียวข้องกับกำรท่องเทีย่ว

1

2
3

4

ข้ันตอนท่ี�1��จัดต้ังชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชุมชนกกสะทอน� ข้ันตอนท่ี�2��เสรมิสร้างศักยภาพและการเตรยีมความพร้อมของชมรมส่งเสรมิ

การท่องเท่ียวโดยชุมชนกกสะทอน
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ผำ่นกระบวนย่อยในกำรติดตำม 2 กระบวนกำรคือ

กระบวนการประเมินชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบรหิารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 
โดยมีกำรดำ เนินกำร 4 ข้ันตอนคือ 

ข้ันตอนท่ี�1 ชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน ประเมินตนเองตำม  
เกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน
ข้ันตอนท่ี� 2 สำ นักท่องเที่ยวโดยชุมชนและสำ นักงำนพ้ืนที่พิเศษเลยและชุมชน ร่วมกัน
ประเมินชมุชนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน
ข้ันตอนท่ี�3 สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน สรปุผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำร
จดักำรแหล่งท่องเทีย่วชมุชน ปี 2557 และนำ ผลกำรประเมินเปรยีบเทยีบกับผลกำรดำ เนิน
งำนในปีทีผ่ำ่นมำ (พ.ศ. 2556)
ข้ันตอนท่ี� 4 คณะทำ งำนรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ลงพ้ืนที่ประเมินผลภำพรวม 
เพ่ือรบัรองผลกำรประเมิน ปี 2557

1

2 กระบวนการติดตามผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โดยมีกำรดำ เนินกำร 4 ข้ันตอนคือ 

ข้ันตอนท่ี�1�รวบรวม วเิครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรประเมิน ปี 2557 และรำยงำน
กำรติดตำมพฒันำกำรประจำ เดือนของชมุชนกกสะทอนใน ปี พ.ศ. 2558
ข้ันตอนท่ี� 2 คณะท�ำงำนรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนลงพ้ืนที่ทดลอง
กิจกรรมท่องเทีย่วและประเมินผลร่วมกับชมุชนกกสะทอน
ข้ันตอนท่ี� 3 ฝ่ำยเลขำนุกำร (สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน) รวบรวมข้อมูลกำร
ประเมิน สรปุผล และรำยงำนให้คณะทำ งำนรบัรองแหล่งท่องเทีย่วและชมุชน
กกสะทอนได้รบัทรำบ 
ข้ันตอนท่ี�4  มอบประกำศนียบัตรรบัรองผลกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

ผลการดำ�เนินงานการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียว
โดยชุมชนกกสะทอน

ตำรำงสรปุผลติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมรม 
สง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่ว
โดยชมุชนของ อพท. ปีพ.ศ. 2556–2558 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ ได้ประยุกต์ใช้มำจำกเกณฑ์มำตรฐำน
ด้ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว (GSTC-D) ครอบคลุมทัง้ 5 ด้ำน

เกณฑ์มำตรฐำน
กำรท่องเทีย่ว
โดยชมุชน
อย่ำงย่ังยืน 
ของ อพท.

ด้ำนกำรบรหิำร
จดักำร 

กำรท่องเทีย่ว 
โดยชมุชน

ต้ังชมรมอย่ำงเป็น
ทำงกำร มีโครงสร้ำง
และสมำชิก
แผนยุทธศำสตร์ 3 ปี
จดัทำ ทะเบยีน
ประวัติสมำชิก
มีกฎระเบยีบใน
กำรทำ งำนร่วมกัน
มีกฎระเบียบส�ำหรับ
นักท่องเทีย่วเรือ่ง
กำรจดักำรขยะ
มีส่ือแผน่พบัแจก
นักท่องเทีย่ว
มีระบบบัญชีกำรเงิน
ชัดเจน มี จนท. อบต. 
เป็นผู้ตรวจสอบ
มีกลุ่มเยำวชนเข้ำมี
ส่วนร่วมในกำรแสดง
ทำงวัฒนธรรม

มีข้อตกลงกำรประชุม
ร่วมกันทุกวันที ่5 
เปิดรับสมำชิกชมรมฯ  
ปีละ 2 ครัง้ 
ก�ำหนดข้อปฏิบัติของ
นักท่องเทีย่ว และแจ้ง
ให้นักท่องเที่ยวทรำบ
ก่อนเข้ำสู่โปรแกรมทุก
ครัง้
ประเมินกำรด�ำเนิน
งำนร่วมกับภำคีอ่ืนๆ
จดังำนวันเทิด
พระเกียรติ ณ 
อุทยำนบ้ำนหมำกแข้ง 
ทุกวันที ่12 ธันวำคม
เปิดเผยรำยงำนด้ำน
กำรเงินของชมรม ใน
ทีป่ระชมุประจำ เดือน

ข้ อ ต ก ล ง บ ริ ห ำ ร 
จัดกำรทรัพยำกร
ด้ำนสังคม ประเพณี 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ท่องเท่ียวยังไม่เป็น 
รูปธรรม
ยกระดับหรือขยำย
ผล ข้ อ ต ก ล ง ก ำ ร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และ ส่ิงแวดล้อมสู่ 
วงกว้ำงยังไม่ชัดเจน
ควรมีกำรทำ ประกัน
อุ บั ติ เห ตุ ส� ำ ห รั บ 
นักท่องเที่ ยวและ 
ดูแลเรื่องทรัพย์สิน 
และทำ แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจของ

ผลกำรดำ เนินงำนของชมรมสง่เสรมิ
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558

ควำมเห็นคณะ
ทำ งำนรบัรอง
แหล่งท่องเทีย่ว

1

ข้ันตอนท่ี�3��ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียว

โดยชุมชนกกสะทอน
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เกณฑ์มำตรฐำน
กำรท่องเทีย่ว
โดยชมุชน
อย่ำงย่ังยืน 
ของ อพท.

เกณฑ์มำตรฐำน
กำรท่องเทีย่ว
โดยชมุชน
อย่ำงย่ังยืน 
ของ อพท.

ผลกำรดำ เนินงำนของชมรมสง่เสรมิ
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน

ผลกำรดำ เนินงำนของชมรมสง่เสรมิ
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2556ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2557ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2558

ควำมเห็นคณะ
ทำ งำนรบัรอง
แหล่งท่องเทีย่ว

ควำมเห็นคณะ
ทำ งำนรบัรอง
แหล่งท่องเทีย่ว

กลุ่มเยำวชนเข้ำมำ
มีสว่นร่วมทำง
กำรท่องเทีย่ว 
ด�ำเนินงำนด้ำนกำร
พฒันำร่วมกับภำคี

นักท่องเทีย่ว
ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น 
นักท่องเที่ยว ควร
มีกำรจดบันทึกเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 

ด้ำนกำร
จดักำร

เศรษฐกิจ 
สังคมและ

คุณภำพชวีติทีด่ี

ด้ำนกำรอนุรกัษ์
และสง่เสรมิ

มรดกวัฒนธรรม

ด้ำนกำรจดักำร
ทรพัยำกร 

ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

อย่ำงเป็นระบบ
และย่ังยืน

ด้ำนบรกิำรและ
ควำมปลอดภัย

2

3

4

5

มีกฎระเบียบจัดสรร
รำยได้กำรท่องเที่ยว
ผำ่นปันผลปีละครัง้
มีกองทุนส่วนกลำง
ของชมรมที่น�ำไปใช้ 
เพ่ือกิจกรรมของชมุชน 
มีผ ลิต ภัณฑ์ชุ ม ช น 
จำ หน่ำย
มีกลุ่มเยำวชนและ
กลุ่มสตรเีข้ำมำ
มีสว่นร่วม 

เอกสำรรวบรวม
ประวัติศำสตร์กำร
ต่อสู้ทีบ้่ำนหมำกแข้ง 
ไม่ได้รบักำรดูแล
รกัษำ

สืบทอดบันทึก
ประวัติศำสตร์อนุสรณ์
สถำนเทิดพระเกียรติ
ห้วยหมำกแข้งมำใช้
ประโยชน์ในกำร
ท่องเทีย่ว

เงินปันผลสมำชิก 
ร้อยละ 3 ของรำยได้
ท่องเทีย่ว
ช่วงฤดูท่องเที่ยวปี 
56-57 ปันผลหุ้นละ 
52 บำท
น�ำเงินกองทุนกลำง
ของชมรมร้อยละ 20 
ไปใช้เพ่ือกิจกรรม
ของชมุชน
จั ดสรรรำย ไ ด้ เ ข้ ำ
ชมรม ร้อยละ 10 จำก
รำยได้ของแต่ละกลุ่ม

ควรมีระบบกำรจำ 
หน่วยสินค้ำชมุชน
ให้ชัดเจน และ 
กำรพฒันำแปรรูป
สินค้ำของฝำก 
ของทีร่ะลึกให้มี
ควำมหลำกหลำย

ควรจดัทำ 
โครงกำรสืบค้น
และรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับมรดกและ
วัฒนธรรม

เผยแพร่วัฒนธรรม
อำหำร ให้นักท่องเทีย่ว
นักส่ือควำมหมำย
ท้องถ่ินส่ือควำมให้
นักท่องเทีย่ว

มีแผนใช้อนุสรณ์สถำน
เป็นจดุเริม่เส้นทำง
กำรท่องเทีย่ว
บรรจเุร่ืองรำว ผตีำโขน
ลงในหลักสูตรโรงเรยีน

แบง่กำรใช้พ้ืนทีชั่ดเจน
ตำมทีอุ่ทยำนกำ หนด
กำ หนดจำ นวนนัก
ท่องเทีย่วต่อคันรถ
เอกสำรรวมชือ่พนัธ์ุไม้
และสมุนไพรต่ำงๆ
จดักิจกรรมปลูกป่ำ
โดยเฉพำะต้นนำงพญำ
เสือโคร่งทุกปีให้
นักท่องเทีย่วมีสว่นร่วม

มีสมุดเย่ียมให้นัก
ท่องเทีย่วเขยีนควำม
คิดเห็น ควำมพึงพอใจ
ควำมพยำยำมให้นัก
ท่องเทีย่วใช้รถนำ เทีย่ว
ของชมรมฯ เพ่ือควำม
ปลอดภัย 

ให้ข้อมูลเก่ียวกับเส้น
ทำง ควำมปลอดภัย 
รวมทัง้ข้อเท็จจรงิเก่ียว
กับปรมิำณของดอก
นำงพญำเสือโคร่งที่
กำ ลังบำนหรอืร่วงโรย 
กำ หนดขดีควำมสำมำรถ
ในกำรรองรับนักท่องเท่ียว 

จดัเตรยีมอุปกรณ์ 
เพ่ือควำมปลอดภัย
และกระเป๋ำ
ยำ สำ หรบักำร
ปฐมพยำบำลเบือ้งต้น
ปรบัปรงุสถำนที่ 
จดุบรกิำรนักท่องเทีย่ว 
และภูมิทศัน์

กำ หนดกำรใช้พ้ืนที่
ร่วมกับอุทยำนภูหิน
ร่องเกล้ำ และจดัโซน
พ้ืนทีท่่องเทีย่ว
ทำ แผนทีต่ำมผังใช้พ้ืนที่
ขอควำมร่วมมือเก็บขยะ
นำ ฐำนข้อมูล
ทรพัยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมมำใช้ใน
กิจกรรมกำรท่องเทีย่ว 

ควรเพ่ิมควำมหลำก
หลำยของเส้นทำง
ท่องเทีย่ว และ
กิจกรรมกำรท่องเทีย่ว
ควรมีกำรทำ ข้อตกลง
ร่วมกันระหว่ำงบ้ำน
ร่องกล้ำและกกสะทอน
ควรมีกำรประสำน
อุทยำนแห่งชำติ 
เพ่ือขอข้อมูลพนัธ์ุพืช
และสัตว์ป่ำ
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ตำรำงสรปุผลจำกศึกษำกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืนภำยใต้หลักเกณฑ์ด้ำน
กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว (GSTC-D) ของชมุชนกกสะทอน มีดังน้ี

A1

A2

A3

A4

B2

B3

B7

B8

การวางยุทธศาสตร์ระยะยาว จดัทำ 
แผนยุทธศำสตร์หลักกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมุชนกกสะทอน 
พ.ศ. 2559-2560

หน่วยงานรับผิดชอบบรหิารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว คือ ชมรมสง่เสรมิ
กำรท่องเทีย่ว โดยชมุชนกกสะทอน

การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเท่ียว 
มีกำรประเมินตนเองของชมุชนและ
พฒันำชมุชนอย่ำงต่อเน่ือง ติดตำม
ผลกำรพฒันำชมุชนต้นแบบโดยคณะ
ทำ งำนรบัรองแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน 

การบรหิารจัดการฤดูกาลท่องเท่ียวอย่าง
เป็นรูปธรรม แบง่เทศกำลกำรท่องเทีย่ว
ออกเป็น 3 ฤดูกำล ฤดูหนำว ฤดูร้อน 
ฤดูฝน และมีกิจกรรมกำรท่องเทีย่วตำม
ฤดูกำล อำทิ ชมควำมงำมนำงพญำเสือ
โคร่งบนภูลมโล, ชมรอยเท้ำไดโนเสำร์ 
130 ล้ำนปี, ชมควำมงำมน้ำ ตกหมันแดง 
9 ช้ัน, ร่วมงำนปีใหม่ชนเผำ่ม้ง บ้ำนตูบค้อ 
หมู่บ้ำนเผำ่ม้งหมู่บ้ำนเดยีวในภำคอีสำน
และจงัหวัดเล ฯลฯ

การจ้างงาน�รวมกลุ่มดำ เนินกิจกรรม
และกำรจ้ำงงำนทีก่่อให้เกิดรำยได้จำก
กิจกรรมทีเ่ก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว 

การมีส่วนร่วมของสาธารณชน�เปิด
โอกำสให้สมำชิกชมุชนมีสว่นร่วมบรหิำร
และพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

การป้องการการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ�และ�B9�การสนับสนุน�
ผู้ประกอบการท้องถ่ินการค้าท่ีเป็นธรรม��
มีข้อตกลงและกำ หนดแนวปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่ำงชมรม และกลุ่มผู้ประกอบกำร

การสนับสนุนชุมชน ในกิจกำรสำธำรณะ
โดยกำรนำ เงินรำยได้ของชมรมฯ จำ นวน
ร้อยละ 10 มอบให้องค์กำรบรหิำรสว่น
ตำ บลกกสะทอน หรอื โรงเรยีนในเขต
พ้ืนที ่หรอืหมู่บ้ำนเพ่ือใช้ในกิจกรรม
สวัสดิกำรสังคมและงำนสำธำรณะ 

เกณฑ์มำตรฐำน
กำรท่องเทีย่ว
โดยชมุชน
อย่ำงย่ังยืน 
ของ อพท.

ผลกำรดำ เนินงำนของชมรมสง่เสรมิ
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558

ควำมเห็นคณะ
ทำ งำนรบัรอง
แหล่งท่องเทีย่ว

จดัทำ จดุแสดงแผนที่
ท่องเทีย่วชมุชน
กกสะทอน ที ่อบต. 
กกสะทอน จดัทำ 
ห้องน้ำ สำ หรบั 
นักท่องเทีย่วบนภูลมโล
มีระบบกำรติดต่อ
ประสำนงำนด้ำน
บรกิำรและมีกำรมอบ
หมำยผู้รบัผดิชอบ
ชัดเจน

ไม่เกิน 10 คนต่อรถ
นำ เทีย่ว 1 คัน
มีจุดบริกำรนักท่องเท่ียว
แต่ต้องปรบัปรงุ 
ภูมิทศัน์และสถำนที่ 

มีกำรติดต้ังป้ำย และ
จดัแสดงข้อมูลต่ำงๆ
จดักิจกรรมกำร
ท่องเทีย่วทำงเลือกที่
หลำกหลำย สำมำรถ
ท่องเทีย่วได้ทัง้ปี
ซักซ้อมแผนฉุกเฉิน
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และควรมีกำรฝึก
อบรมก่อนถึงฤดูกำล
ท่องเทีย่วทุกปี

การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอนตามหลักเกณฑ์ด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนสำ�หรับแหล่งท่องเท่ียว�(Global�Sustainable�Tourism�
Council�Criteria�for�Destinations:�GSTC-D)

บรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วมุ่งสู่ควำมย่ังยืนตำมหลักเกณฑ์ของ GSTC ครอบคลุม
องค์ประกอบ 4 ด้ำน ประกอบด้วย  

    กำรบรหิำรจดักำรอย่ำงย่ังยืนทีมี่ประสิทธิภำพ  
    กำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจ และชมุชนท้องถ่ิน 
    กำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชมุชนและนักท่องเทีย่ว  
    กำรเพ่ิมผลประโยชน์และผลกระทบด้ำนลบทำงส่ิงแวดล้อม 

และยังมีประเด็นใดทียั่งเป็นปัญหำอุปสรรคข้อจำ กัดไม่สำมำรถทำ ให้กำรพฒันำ
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอนมีควำมย่ังยืนตำมเกณฑ์ ปรำกฏรำยละเอียด ดังน้ี

1
2
3
4

A ด้านบรหิารจัดการ
ความย่ังยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

B ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางสังคม�เศรษฐกิจ
แก่ชุมชนท้องถ่ิน

34 35



การบรหิารจัดการให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียว เสนอโครงกำรเข้ำสู่แผน
ยุทธศำสตร์พฒันำจงัหวัดเลย เพ่ือขอสนับสนุน
งบประมำณสร้ำงถนนเพ่ือเข้ำถึงแหล่งท่องเทีย่ว

การป้องกันการท่องเท่ียว จดัทำ บันทึกข้อตกลง 
เร่ือง กำรบรหิำรจดักำรท่องเทีย่วภูลมโล

การป้องกันสถานท่ีท่องเท่ียว พฒันำ
ระบบกำรจดักำรเพ่ือตรวจสอบ 
วัดผล และบรรเทำผลกระทบจำก
กำรท่องเทีย่วทีมี่ต่อแหล่งท่องเทีย่ว 

การวางมาตรการด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของนักท่องเท่ียว จดัทำ บันทึก
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง

การวางแผนและเตรยีมความพร้อมเรือ่งการ
จัดการสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินท่ีเป็น
ระบบ มีแผนรองรบัและกำรซักซ้อม และมี
ข้ันตอนและผู้รบัผดิชอบทีชั่ดเจน

A8

C1

C1

A12

A13

D1

D1

D2

D4

D5

D8
D9

D12

D6

ความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม 
ประเมินตนเองตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำร
แหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน
ครอบคลุมมิติ 5 ด้ำน ซ่ึงในมิติ
ที ่4 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2557 
ชมุชนกกสะทอนกับอุทยำนภูหิน
ร่องกล้ำได้ร่วมกันกำ หนดกำร 
ใช้พ้ืนที ่รวมทัง้จดัทำ แผนที ่
ท่องเทีย่วตำมผังกำรใช้พ้ืนที ่มี
กำรกำ หนดขดีควำมสำมำรถใน
กำรรองรบันักท่องเทีย่ว 

การจัดการน้ำ��มีกำรจดัเก็บน้ำ 
กินน้ำ ไว้อุปโภคและบรโิภคใน
ยำมขำดแคลน โดยโอ่งดินเผำ
ขนำดใหญ่ และสร้ำงฝำยชะลอน้ำ  
พ้ืนทีภู่ลมโล และพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยง
ให้มีน้ำ ใช้ชว่งน้ำ แล้ง 

การจัดการนักท่องเท่ียว�ออกประกำศ 
ข้อห้ำมทีต้่องปฏิบัติสำ หรับนักท่องเทีย่ว 
ในเก่ียวกับกำรห้ำมเก็บของป่ำ 

การส่ือความหมายสถานท่ีท่องเท่ียว�นำ ฐำน
ข้อมูลด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
มำใช้ในกิจกรรมกำรท่องเทีย่วของชมุชน 

ทรัพย์สินทางปัญญา�มีประกำศ กำ หนด
ประเพณีปีใหม่ม้งบ้ำนตูบค้อ และมีกำร
ประกำศอนุรกัษ์รำยกำรอำหำรพ้ืนบ้ำน 
ชมุชนกสะทอน

C2

C5

C6

ข้อเสนอแนะสำ�หรับแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน�ดังน้ี

A5

A6

A10

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิ
อากาศ�ดำ เนินกำรให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ประเมินทรัพยากรและส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว�ด้วยกำรจดัทำ  
รำยชือ่และแบง่ชนิดของทรพัยำกร 
และส่ิงดึงดูดใจด้ำนกำรท่องเทีย่ว 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว�พฒันำ
ระบบกำรสำ รวจควำมพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ว กำรรำยงำนผลสู่
สำธำรณะ และนำ ผลไปใช้ในกำรพฒันำ

B1

B4

B5

การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ ด้วย
กำรพฒันำระบบวัดผลและรำยงำนข้อมูลกำรใช้
จ่ำยนักท่องเทีย่ว กำรจ้ำงงำน และกำรลงทุน

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถ่ิน�พฒันำ
ระบบกำรจดัเก็บ/ตรวจสอบ บันทึก และเผยแพร่ 
รำยงำนข้อมูลควำมต้องกำร ข้อกังวลและ 
ควำมพึงพอใจของผู้อำศัยในแหล่งท่องเทีย่ว

การเข้าถึงทรัพยากรของคนในท้องถ่ิน�พฒันำ 
ระบบติดตำมประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะ 
ของคนในชมุชนและนักท่องเทีย่วจำกในประเทศ
และต่ำงประเทศทีมี่ต่อแหล่งท่องเทีย่ว

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม�ดำ เนินกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรมในกำรประเมินด้ำนควำมย่ังยืน 
และระบบทีจ่ะรบัมือกับควำมเส่ียงน้ันๆ

ปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเปราะบาง�พฒันำ
ระบบกำรจดักำรทีเ่ก่ียวข้องกับเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรม 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

การอนุรักษ์พลังงาน

คุณภาพน้ำ�

การบำ�บัดน้ำ�เสีย

ระบบขนส่งท่ีส่งผลกระทบต่ำ�

C ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และนักท่องเท่ียว

D

ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบทางส่ิงแวดล้อม

A ด้านบรหิารจัดการ
ความย่ังยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

B ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลดผล
กระทบเชิงลบทางสังคม�
เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถ่ิน

C ด้านการเพ่ิมผล
ประโยชน์และลด
ผลกระทบเชิงลบทาง
วัฒนธรรมแก่ชุมชน
และนักท่องเท่ียว

Dด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบทางส่ิงแวดล้อม
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แบบทดสอบหลังเรียน

1.�ข้อใดคือหลักการสำ�คัญของการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ก. กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร 
ชำวบ้ำนในกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม

ข.� กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในกำร
กำ หนดทิศทำงกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว และร่วมรบัผลประโยชน์จำกกำรท่องเทีย่ว

ค.�กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนเป็นกำรท่องเทีย่วทีส่ง่เสรมิกำรพฒันำเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรกระจำยรำยได้แก่คนในชมุชน

ง.�ข้อ ก และข้อ ข

2.�ข้อใดคือนิยามท่ีถูกต้องของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
ตามความหมายขององค์การการท่องเท่ียวโลก�(UNWTO) 
ก. กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ กำรเคำรพสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และวถิีชวีติของคนในท้องถ่ิน

ข.� กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
กำรเคำรพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถ่ิน กำรสร้ำง 
ควำมเจรญิม่ันคงทำงเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน

ค.� กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
กำรเคำรพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถ่ิน รวมทั้ง 
กำรสร้ำงควำมเจรญิม่ังคงทำงเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน และกำรกระจำยรำยได้อย่ำง
เป็นธรรม

ง.� กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
กำรเคำรพสังคม และมีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรมไปสู่ชมุชน

4.�ข้อใดไม่ ใช่หลักการของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนตาม
ความหมายขององค์การการท่องเท่ียวโลก�(UNWTO)
ก. กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วทีค่ำ นึงถึงขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัของพ้ืนที่

ข.�ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรบรหิำรจดักำร

ค.�กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วทีส่ร้ำงควำมเจรญิม่ังค่ังทำงเศรษฐกิจ

ง.�มีกำรกระจำยผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมสู่ชมุชน

3.� เกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนสำาหรับแหล่งท่องเท่ียว�
(Global�Sustainable�Tourism�Council�Criteria�for�Destinations:�
GSTC-D)� ได้ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการและการมองภาพรวม
การบรหิารจัดการแหล่งท่องเท่ียวครอบคลุม�4�ด้าน�คือ 
ก. ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมย่ังยืนทีมี่ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์ 
และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถ่ิน ด้ำนกำรเพ่ิม 
ผลประโยชน์และผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และ 
ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน

ข.� ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืน ด้ำนกำรเพ่ิมผล
ประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุชนท้องถ่ิน ด้ำนกำรเพ่ิม 
ผลประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชมุชนและนักท่องเทีย่ว และ
ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้ำนลบทำงส่ิงแวดล้อม

ค.�ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมย่ังยืนทีมี่ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์ 
และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถ่ิน ด้ำนกำรเพ่ิม 
ผลประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชมุชนและนักท่องเทีย่ว และ
ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ง.� ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืนที่มีประสิทธิภำพ ด้ำนเพ่ิมผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุชนท้องถ่ิน ด้ำนเพ่ิมผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชมุชนและนักท่องเทีย่ว และด้ำนกำรเพ่ิม 
ผลประโยชน์และลดผลกระทบด้ำนลบทำงส่ิงแวดล้อม
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5.� ชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชุมชนกกสะทอนมีวิธีการบรหิารจัดการท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวด้วยวิธี ใด 

ก. กำรเปิดโอกำสให้คนในชุมชนสำมำรถสมัครเป็นสมำชิกชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กกสะทอน ปีละ 2 ครัง้
ข.� กำรจัดต้ังกลุ่มผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว อำทิ กลุ่มรถยนต์นำ เที่ยว กลุ่มบ้ำนพักโฮมสเตย์  
กลุ่มแม่บ้ำนประกอบอำหำร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชมุชน เป็นต้น
ค.� กำรประกำศให้ชมุชนสำมำรถเข้ำร่วมรบัฟังกำรประชมุของคณะกรรมกำรชมรมฯ ทีจ่ดัประชมุใน
ทุกวันที ่5 ของเดือน
ง.�ถูกทุกข้อ

6.�ข้อใดคือกระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน 

ก. กำรจัดต้ังชมรมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและเตรียม
ควำมพร้อมคณะกรรมกำรชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
กำรพฒันำชมุชนต้นแบบ
ข.� กำรจัดต้ังชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและเตรียม 
ควำมพร้อมคณะกรรมกำรชมรม กำรประเมินชุมชน และกำรติดตำมผลกำรดำ เนินงำนกำร
พฒันำชมุชนต้นแบบ
ค.� กำรจัดต้ังชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและเตรียม 
ควำมพร้อมชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำ เนินงำนของ
ชมรมกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน  
ง.� กำรจัดต้ังชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและเตรียม 
ควำมพร้อมชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรดำ เนินกิจกรรมพัฒนำชุมชนต้นแบบ 
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำ เนินงำนของชมรมกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน  

7.�ข้อใดเป็นวิธีการอนุรักษ์และส่งเสรมิมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนกกสะทอน 

ก. กำรมีเอกสำรรวบรวมประวัติศำสตร์ของแหล่งท่องเทีย่ว
ข.�กำรเผยแพร่วัฒนธรรมด้ำนอำหำรท้องถ่ิน
ค.�มีข้อมูลส่ือควำมหมำยสำ หรบันักท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชำติและวัฒนธรรม  
ง.�ถูกทัง้ ข้อ ก และ ข  

8.�ข้อใดไม่ ใช่วิธีการบรหิารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนกกสะทอน
ก. กำรจดัทำ รำยชือ่และแบง่ชนิดทรพัยำกรและส่ิงดึงดูดใจ
ข.�กำรจดัทำ ประกำศข้อห้ำมปฏิบัติสำ หรบันักท่องเทีย่ว
ค.�ร่วมกับอุทยำนภูหินร่องกล้ำกำ หนดกำรใช้พ้ืนทีท่ัง้พ้ืนทีเ่กษตร พ้ืนทีอ่นุรักษ์ พ้ืนทีท่่องเทีย่ว  
ง.�สร้ำงฝำยชะลอน้ำ ในพ้ืนทีภู่ลมโลและพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยง  

9.� ข้อใดเป็นวิธีการบรหิารจัดการการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความย่ังยืนท่ีมี
ประสิทธิภาพของชุมชนกกสะทอน 

ก. กำรจดัทำ แผนรองรบักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่นักท่องเทีย่วและมีกำรกำ หนดผู้รบัผดิชอบ
ข.�กำรจดัทำ แผนยุทธศำสตร์หลักกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนกกสะทอน
ค.� กำรมีข้อตกลงและแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กกสะทอนกับกลุ่มผู้ประกอบกำรเก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว  
ง.�กำรแบง่รำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว ร้อยละ 10 สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะของชมุชน  

10.�ข้อใดเป็นวิธีการบรหิารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมของชุมชนกกสะทอน

ก. พฒันำแผนงำนเพ่ือปกป้องทรพัย์สิน
ทำงปัญญำ
ข.�กำรพฒันำระบบจดักำรเพ่ือตรวจสอบ
ป้องกันสถำนทีท่่องเทีย่ว
ค.�กำรจดัทำ ประกำศข้อห้ำมปฏิบัติสำ หรบั 
นักท่องเทีย่วและกำรกำ หนดกำรใช้พ้ืนที่  
ง.�กำรจดัระเบยีบกำรเดินรถรับส่งนักท่องเทีย่ว 
โดยกำรควบคุมสมรรถนะรถและผู้ขับรถยนต์
นำ เทีย่ว
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คำ ถามอภิปรายท้ายบท

กระบวนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืนของชุมชนกกสะทอน
เป็นเชน่ไร

กำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมุชนกกสะทอนจะมีควำมย่ังยืน
ได้อย่ำงไร

กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมของชุมชนกกสะทอน
ควรจะมีแนวทำงอย่ำงไร

แนวทำงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกกสะทอนในกำรรักษำ
ทรพัยำกรธรรมชำติ และวัฒนธรรมท้องถ่ินของชมุชนควรดำ เนินกำรเชน่ไร

ให้พิจำรณำกำ หนดมำตรกำรในกำรรองรบักำรเปล่ียนแปลงทำงสภำพแวดล้อม
และภูมิอำกำศเพ่ือกำรรักษำทรัพยำกรส่ิงแวดล้อมให้มีควำมย่ังยืนของชุมชน
กกสะทอน 

1

2

3

4

5

ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน. แผนยุทธศำสตร์หลักในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน. 
ปี พ.ศ.2559-2561
ภูลมโล. เอกสำรแผ่นพับ
แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ. โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์
ข้อแนะน�ำกำรขึ้นชมนำงพญำเสือโคร่งบนภูลมโลทำงกกสะทอน อ�ำเภอด่ำนซ้ำย
จังหวัดเลย. ป้ำยประชำสัมพันธ์.
ประกำศชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง กำรก�ำหนดรำคำค่ำบริกำรกำร   
ท่องเที่ยวของกลุ่มผู้ประกอบกำรลงวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ.2556. 
แบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรให้บริกำรของชมรมส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน ต�ำบลกกสะทอน จังหวัดเลย  พ.ศ. 2559. ส�ำนัก 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน. 2559. รำยงำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำชมรมส่งเสริมกำร 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน ปี พ.ศ.2556-2558. 
คู่มอืเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน. โรงพยำบำลสมเด็จพระ
ยุพรำชด่ำนซ้ำยกับชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน. 
บนัทกึข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำรรองรับอบุตัเิหตฉุุกเฉินนักท่องเที่ยวระหว่ำง
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำยกับชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน. วันที่ 
7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559.
โย ล�ำพึง. ไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์. ภูลมโลกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน. เลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน.
อุทยำนภูหินร่องกล้ำและชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน. บันทึกข้อ
ตกลงเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน วันที่ 9 กรกฏำคม พ.ศ.2559.
Global Sustainable Tourism Council. 2017. Global Sustainable Tourism  
Criteria for Destinations. Retrieved from http://www.gstcouncil.org/en/gstc- 
criteria-hotels-tour-operators-destinations/sustainable-tourism 
-gstc-criteria.html
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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 Community-
Based 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. 

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.

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. 

Learning objectives

Description 1

2

3

Course duration 
 3 hours

4 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.

4. What is not one princip
le of sustainable 

tourism development according to th
e 

World Tourism Organization (UNWTO)? 

a. Tourism development that considers
 the 

limits of the area’s ca
pacity

b. Tourism development with participation of
 

community members

c. Tourism development that ensures ec
onomic 

growth

d. Tourism development with fair income 

distribution within the host com
munities

economic benef its to 
the host community and  
minimizing negative 
impacts, Maximizing 
benefits to communities, 
visitors, and culture; 
minimizing negative 
impacts, and Maximizing 
b e n e f i t s  t o  t h e 
e n v i r o n m e n t  a n d 
m i n im i ze  nega t i v e 
impacts

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  

6 7



5. How does Kok Sathon community’s Community 

-Based Tourism Club offer community members 

an opportunity to t
ake part in its tou

rism 

development?

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
 group, a homestay service group,

 

a cooking service g
roup, a local produ

ct 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

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. How does Kok Sathon Community promote and conserve its cultural heritage?b. Promoting and publicizing its local food.c. Providing information for tourists at natural and cultural destinations. d. a. and b.  

8. What is not one of Kok Sathon 
Community’s solutions to  
environmental impacts?
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 9



“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 
   

    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 sec-
tors: 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.

Introduction

10 11



Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration (Public Organization)

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

2

3

9+1 Building Blocks is a brainstorming 
tool for the community’s tourism 
development.

 or DASTA

Community-Based Destination Management Criteria 
was developed from GSTC’s criteria and focuses on 
five key points: 

    Community-Based destination management 
     Socioeconomic and quality of life management
    Cultural heritage conservation and promotion 
    Sustainable and efficient natural resource and 
environmental management 
    Safety and services 

1
2
3
4

5

 

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:

Office of Designated Area at Chang Island and Vicinity               
    Office of Designated Area at Pattaya and Vicinity  
    Office of Designated Area at Historical Parks of Sukhothai,  
    Si Satchanalai, and Kamphaengphet 
    Office of Designated Area at Loei  
    Office of Designated Area at Nan Old City 
    Office of Designate Area at U-thong Ancient City

1
2
3

4

6
5
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Global Sustainable Tourism Council
Criteria for Destinations: (GSTC-D)

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:

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

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.

Demonstrating effective sustainable managementSECTION A :

A1

A2

A3

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.

14 15



A4

A11

A10

A12

A13

A14

A5

A6

A8

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.

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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

A9
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Maximizing economic benefits to the host  
community and minimizing negative impacts

SECTION B :

B1

B2

B3

B4

B5

B7

B8

B9

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.

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

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

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

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

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

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

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.

B6
Tourism awareness and education: The destination 
provides regular programs to affected communities  
to enhance their understanding of the opportunities  
and challenges of tourism, and the importance of  
sustainability.
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SECTION C : Maximizing benefits to communities, 
visitors and culture; minimizing 
negative impacts

C4

C5

C6

C2

C3

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.

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

Cultural heritage protection: 
The destination has laws 
governing the proper sale, 
trade, display, or gifting of 
historical and archaeological 
artefacts.

Site interpretation: Accurate 
i n t e rp re t i ve  i n f o rma t i on  
is provided at natural and  
cultural sites. The information  
is developed with community 
collaboration, and communicated  
in languages re levant to  
visitors.

Intellectual property: 
The destination has a 
system to contribute 
to the protect ion  
and preservation of  
intellectual property 
rights of communities 
and individuals.

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.
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Maximizing benefits to the environment 
and minimizing negative impacts

SECTION D :

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

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.

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).

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.

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

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.

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.

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.

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).

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.

D1

D2

D3

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D4
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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:

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)

Kok Sathon Community is adjacent to 3 provinces which are: 

Significant destinations in Kok Sathon include:

Kok Sathon Community

Moo 7   Ban Kok Chan 

Moo 8   Ban Huay Moon

Moo 9   Ban Kaeng Krok

Moo 10  Ban Hua Na

Moo 11  Ban Mun Khao 

Moo 12  Ban Toob Koh

Moo 1   Mooban Nam Mun 

Moo 2   Ban Nam Yen  

Moo 3   Ban Na Wa Noi

Moo 4  Ban Mak Kaeng 

Moo 5   Ban Huay Moon 

Moo 6  Ban Toob Koh 

Dan Sai District, Loei Province
Lom Kao District, Phetchabun Province
Na Khon Thai District, Phitsanulok Province

1
2
3

Toed Prakiet Forest Park:    located in Ban Mak Kaeng (Moo 4) 
Tad Mhok Waterfall:       located in Ban Hua Na (Moo 10)
Highland Agricultural Vocation located in Ban Hua Na (Moo 10)
Development and Promotion 
Center of Loei:  
Hmong Hill Tribe Village:           located in Ban Toob Koh (Moo 6) 
Mun Daeng Waterfall: located in Ban Mun Khao (Moo 11) 
Dinosaur Footprints                  located in Ban Mak Kaeng (Moo 4)
Phu Lom Lo: located at Phu Hin Rong Kla National Park 
 (an area adjacent to 3 provinces: 
 Loei,Phitsanulok, and Phetchabun)                                

1
2

3

4
5

6
7
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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.

“Phu Lom Lo” 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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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:

   Establishing Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club  
   Educating and training the club’s members for tourism development
   Monitoring the performance of the club

The details of the process are as follows:

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:

Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club is in 
charge of six main tasks:

Analyzing, promoting, and developing tourism, as 
well as planning the club’s operation in accordance 
with National Strategic Tourism Development Plan 

1
2
3

President

Vice President

Head of 
Public 

Relations

Public 
Relations 
Assistant

Head of Cultural 
Conservation 
and Promotion

Cultural 
Conservation 
and Promotion 

Assistant

Head of 
Safety 

Safety    
Assistant 

Head     
Receptionist

Assistant 
Receptionist

Head  
Registrar

Assistant 
Registrar

Head 
Treasurer

Assistant 
Treasurer

Head 
Secretary

Assistant 
Secretary

Counselor and Coordinator

1

2

3

4

5

6

Developing a model plan for Kok Sathon’s Community-Based Tourism 
promotion and development
Managing work and budget plans to optimize benefits of efficient 
tourism 
Operating correspondingly to visions, responsibilities, objectives,  
and aims of Kok Sathon’s Community-Based Tourism Club
Monitoring and evaluating performance regarding tourism and  
related work
Reporting the performance and problems encountered to the public 
and tourism organizations

Providing club members with information about Community-Based Destination 
Management Criteria to ensure clear understanding of the criteria 
Arranging meetings with tourism development organizations  
Organizing learning programs and activities to educate the club’s leaders 
about sustainable tourism development 
Organizing training programs or enabling club members to join tourism-related 
courses.

1

2
3

4

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

Community-Based Destination Management 
Criteria Based on GSTC-D of Kok Sathon 

Community by DASTA
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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.

1

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.

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 
Community-

Based 
Destination 

Management 
Criteria

 
Community-
Based Tourism 
management

The club was of-
ficially established 
with members and 
a well-structured 
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.

The club started 
monthly meetings at 
the 5th of every month. 
The club opened for 
membership appli-
cation twice a year.
Visitor regulations 
were officially in-
troduced and visitors 
are informed about 
the regulat ions 
prior to the club’s 
tourism programs.
The club worked 
together with other 
tourism organiza-
tions and groups 
to evaluate the  
performance.

Plans for cultural 
resource manage-
ment for tourism 
are not clear.
Plans for envi-
ronmental 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. 

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

2013 2014 2015

Comments from 
Community-Based 
Tourism Certification 

Working Group 

1

Step 3   Monitoring the performance of the club
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2013

2013

20132014

2014

2014

2015

2015

A financial account-
ing system was de-
veloped and exam-
ined by SAO staff. 
The community’s 
youth took part in 
cultural 

A celebration for His Majesty the 
King’s birthday was held on 12 De-
cember 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.

Socioeco-
nomic 
and quality 
of life 
management

Cultural 
heritage con-
servation and 
promotion

Sustainable 
and efficient 
natural  
resource and 
environmental 
 management

2

3

4
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 
t o o k  p a r t  i n  
tourism activities.

Members were 
granted a dividend 
of 3 percent of the 
tourism revenue. 
Dur ing tour i s t 
season in 2013 
and 2014, mem-
bers were grant 
a dividend of 52 
baht per share.
20 percent of the 
club’s fund was allo-
cated for public use.
10 percent of each 
group’s revenue 
was allocated to 
the club.

An efficient sys-
tem for the sale 
of local products 
should be adopt-
ed. A range of 
souvenirs should 
be expanded and 
made more various.

Mo re cu l tu ra l 
heritage infor-
mat ion shou ld 
be gathered and 
published. 

Area usage was 
determined by the 
national park.
The number of 
tourists per car was 
controlled.
Catalogs about 
plants and herbs 
were published.
An annual tree plant-
ing event (particu-
larly of the Himalayan 
cherry) was held with 
tourist participation.

Documents about 
historical battles at 
Ban Mak Kaeng were 
gathered but were 
not yet cared for.
The Memorial was  
selected to be the start 
of the travel route.
Phi Ta Khon (Ghost 
Festival) was included 
in school curriculums.

Historical records 
o f  H u a y  M a k 
Kaeng Memorial 
are used for tourism.
Local food culture 
was promoted.
Interpretive infor-
mation was pro-
vided to tourists by 
local interpreters.

Area usage was 
de te rm ined i n  
collaboration with 
Phu Hin Rong Kla 
Na t i ona l  Pa rk . 
Tour i sm zones 
were specified.
Maps of the area us-
age were provided. 
Tourists were en-
couraged to prop-
erly dispose of 
their waste.
A database of in-
formation on natu-
ral resource and 
environment was 
used for tourism.

Tourism routes and 
activities should be 
more diverse.
An agreement be-
tween Ban Rong 
kla and Kok Sathon 
about the manage-
ment of the over-
lapping territorial 
claims area should 
be reached.
Information about 
plants and wild-
life should be re-
quested from the 
national park.

DASTA’s 
Community-

Based 
Destination 

Management 
Criteria

DASTA’s 
Community-

Based 
Destination 

Management 
Criteria

Comments from 
Community-Based 
Tourism Certification 

Working Group 

Comments from 
Community-Based 
Tourism Certification 

Working Group 

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

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

A1

A2

A3

A4

B2

B3

B7

B8

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

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

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.

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-million-
year-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.

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

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

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

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. 

A visitors’ book was 
available for tour-
ists’ opinion. 
Tourists were en-
couraged to travel in 
the club’s vehicles for 
assured safety.
Maps of Kok Sathon’s 
tourism sites were 
provided. An infor-
mation booth is set 
up at the SAO office.
Tourist toilets on Phu 
Lom Lo were provided. 
A service system 
are developed with  
defined responsi-
bilities.

Information re-
g a rd i n g  s a f e 
routes and ac-
curate quantity 
of blooming or 
falling flowers was 
provided.
The number of 
tourists per car 
was limited to 10 
people.
A tourist informa-
tion center was 
available but still 
needed improve-
ment.

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: 

Demonstrating effective sustainable management 
Maximizing economic benefits to the host community and minimizing negative impact 

           Maximizing benefits to communities, visitors and culture; minimizing negative impacts 
    Maximizing benefits to the environment and minimizing negative impacts
However, problems and limitations for sustainable Kok Sathon’s Community-Based 
Tourism development also arose.

1
2
3
4

A
Demonstrating  
effective 
sustainable 
management

B Maximizing economic benefits 
to the host community 
and minimizing 
negative impacts

Safety and 
services

5

2013 2014 2015

DASTA’s 
Community-

Based 
Destination 

Management 
Criteria

Comments from 
Community-Based 
Tourism Certification 

Working Group 

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

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

Attraction protection: Develop a 
management system to examine, 
assess, and mitigate negative  
impacts of tourism on destinations.

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

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

A8

C1

C1

A12

A13
D1

D1

D2

D4

D5

D8
D9

D12

D6

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.

Water 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. 

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

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

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.

C2

C5

C6

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

A5

A6

A10

A11

Climate change adaptation: Work 
on the issue.

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.

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

Sustainability standard: Develop a 
system to promote sustainability 
standards or to verify an environ-
mental 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.

B1

B4

B5

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

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

Local access: Develop a system to 
monitor and assess behaviors towards 
destinations of the locals and visitors, 
both domestic and foreign.

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

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

Greenhouse gas emission

Energy conservation

Water quality

Waste water

Low-impact transportation

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

D

Maximizing benefits to the 
environment and minimizing 

negative impacts

A Demonstrating effective 
sustainable management B Maximizing economic benefits to 

the host community and 
minimizing negative impacts

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

D Maximizing benefits to the environment 
and minimizing negative impacts
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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 eco-
nomic 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

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

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
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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?
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 
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

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.

8. What is not one of Kok Sathon Community’s solutions to 
environmental impacts?
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 
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
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Post-lesson Discussion Questions

What are Kok Sathon Community’s procedures for sustainable 
Community-Based Tourism development?

How could Kok Sathon Community achieve sustainability in its 
tourism management?

What should be solutions to problems about Kok Sathon  
Community’s environmental management?

How should Kok Sathon Community’s local participation in local 
culture and natural resource conservation be encouraged?

Think about Kok Sathon Community’s measures and regulations 
to deal with environmental and climatic changes in order to 
sustainably preserve its environmental resources.

1

2

3

4

5

Answer key
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Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

118/1 Tipco Tower 31st FL. Rama VI Road Phayathai Bangkok 10400 Thailand 

www.facebook.com/DASTATHAILAND
www.facebook.com/SaiJaiPaiTiew


	KT_TH
	KST_ENG

