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ซีรีส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” จัดท�าภายใต้งานองค์ความรู้ ส�านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน ในรูปแบบทีเ่ข้าใจง่าย เพ่ือจุดประกายความคิด สร้างแรงบนัดาลใจ 
ให้คนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจน�าองค์ความรู้ ไปต่อยอด ทั้งในด้านเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท�างาน หรือโอกาสในการท�างาน สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ือน�าไปสู ่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในที่สุด  
ข้อมูลภายในหนังสือเล่มนี ้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและไม่มี
การผลิตเพื่อจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์

ผลิตโดย 
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อพท. 
กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ภาพฝันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของ อพท.
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องค์ประกอบการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
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13 ชุมชนต้นแบบของ อพท.

มุมมองการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  
มภีารกิจในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน โดยท�าหน้าที่ประสาน สง่เสริม สนับสนุน เพ่ือท�าให้
การบริหารจัดการการท่องเทีย่วในพ้ืนทีพิ่เศษเกิดความย่ังยืน ใน 3 มติ ิได้แก่ สงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม  
ซึ่งได้มุ ่งเน้นการจัดการแหล่งท่องเที่ยว องค์ความรู้ การพัฒนาคน และกิจกรรมการท่องเที่ยว  
โดยมีชุมชนท้องถ่ินเป็นผู ้รับผลประโยชน์ที่ เกิดจากการพัฒนาและการเติบโตด้านการท่องเที่ยว  
และเน้นกระบวนการด�าเนินงานอย่างมส่ีวนร่วม (Co-creation) เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาศกัยภาพชุมชน 
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ 

 จากความรู้คือโอกาส อพท. จึงเช่ือมั่นว่าความรู้เร่ืองการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
จะสามารถจุดประกาย กระตุกต่อมคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นใหม่หรือผู้สนใจน�าความรู้ไป 
ต่อยอด ทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน หรือโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ  
รวมถึงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการท่องเที่ยว เพ่ือจะน�าไปสูก่ารพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในที่สดุ 

 อพท. ได้จัดท�าซีรีส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” เพ่ือถ่ายทอดความรู้การพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยซีรีส์ความรู้ชุดแรกที่เผยแพร่ไปแล้วคือ เที่ยวแบบ 
คนไม่เอาถ่าน (Low Carbon Tourism)  ซรีีส์ชุดน้ีเป็นชุดทีส่องคือ ท่องเทีย่วโดยชุมชน (Community-Based 
Tourism) และเตรยีมพบกับซรีีส์ชุดต่อๆ ไป ได้แก่เร่ือง การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

 ส�าหรับซีรีส์ความรู้ชุดที่สองน้ี เป็นการน�าเสนอเร่ืองราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. 
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลือ่นการพัฒนาให้เกิดขึน้ อพท. หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าซรีีส์ความรู้ชุดที่สองน้ี จะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ หรือคนในชุมชน ได้เห็นถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าท�าให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ และยังสามารถรักษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต  
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เลือกมาท่องเที่ยวโดยชุมชนก็จะได้เปิดมุมมอง สัมผัส
วิถีชีวิตที่แตกต่างออกไป เป็นการท่องเที่ยวที่เติมเต็มความสุขที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการ 
ร่วมสร้างประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

ผลลัพธ์การพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท.
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(ดร.นาฬิกอตภัิค แสงสนิท)
ผูอ้�านวยการ อพท.

 

คำ�นำ�

สารบัญ

ไอเดียการท�าธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน
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พันเอก
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Community-Based tourism

การท่องเที่ยวโดยชุมชนำ เพื่อชุมชนำ

การที่ชุมชนจะเก็บเก่ียวประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้น้ัน ต้องมคีวามเช่ือมโยง
ของผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากการท่องเที่ยว 
เชน่ ผูป้ระกอบการท่องเที่ยว บุคคลที่ประกอบอาชีพอื่นในชุมชน 

CBtt (Community Benefitting through tourism) 

แนำวคำิดชุมชนำเก็บเกี่ยวประโยชนำ์จากการท่องเที่ยว

กระบวนการเช่ือมโยงผลประโยชน์จากการ 
ท่องเที่ยวไปยังชุมชนถือเป็นจ๊ิกซอว์ ในกิจกรรม 
ท่องเที่ยว เชน่ การน�าเที่ยว อาหาร ที่พัก ของที่ระลกึ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ซึง่แต่ละชุมชนไม่ต้องมี
ครบทุกอย่าง แต่สามารถมีกระบวนการเชื่อมโยงกัน 
เพ่ือเติมเต็มการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน ์
ร่วมกันได้ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ ซึ่งท�าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ ในเชิง
เศรษฐกิจ ส ่งผลให ้คนท้องถ่ินมีคุณภาพชี วิต 
ที่ดีขึน้ ในขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิสบืทอดวิถีชีวิต สงัคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

แน่นอนว่าการท่องเที่ยวน�าความเจริญและ 
ผลประโยชน์มาสู่ชุมชน ในขณะเดียวกันก็สามารถ
บ่ันทอนทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว 
เมื่อชุมชนต้องพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวตามใจ 
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ท�าให้ชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม

ในฐานะที่ อพท. มีหน้าที่หลักในการประสาน 
ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน จึงตระหนักดีว่าการพัฒนาการท่องเที่ยว 
อย่างยัง่ยนืนัน้ ต้องมรีากฐานจากชุมชนในฐานะเปน็
เจ้าของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่แท้จริง ดังน้ัน 
อพท. จึงจัดตั้งส�านักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.)  
ขึน้เพ่ือเป็นหน่วยงานที่พัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชน
โดยตรง โดยมุง่เน้นให้ชุมชนเข้ามามสีว่นร่วมเพ่ือเป็น
ผู้รับประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยว 
ทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์
และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือน�าไปสู่
ความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ในปัจจุบนั อพท. มชุีมชนต้นแบบการท่องเที่ยว
โดยชุมชนทั้งหมด 13 ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  
ร่วมรับผดิชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ (Co-Creation) 
พร้อมกับ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถ
บริหารจัดการและเชื่ อมโยงผลประโยชน์ต่างๆ  
จากการท่องเที่ยวได้ เมือ่ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
และเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างๆ จากการท่องเที่ยวได้  
ก็จะน�ามาซึ่งรายได้เสริมในชุมชน สิ่งแวดล้อมที่ดี  
น่าอยู่ วิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ินได้รับการอนุรกัษ์ 
และเพ่ิมมลูค่าจากการคงไว้ซึง่วิถีชีวิตและวฒันธรรม
ท้องถ่ิน ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะชว่ยท�าให้การพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นไปอย่างสมดุลและย่ังยืน
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ท�าไมเราต้องท่องเที่ยวโดยชุมชน

เที่ยวนำี้...ที่ไม่เหมือนำเดิม กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนำ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร 

การท่องเทีย่วโดยชุมชน คือ การท่องเทีย่วทางเลอืก
ที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และ 
มีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู ้ เพ่ือน�าไปสู ่ 
ความย่ังยืนของสิง่แวดล้อม วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
คุณภาพชีวิตที่ดี

การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได ้เกิดจากการ 
ตอบค�าถามว่า ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก
การท่องเที่ยว แต่เป็นการสร้างโจทย์ ใหม่ว ่า  
การท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร

ท�าไมต้องท่องเที่ยวโดยชุมชน

เพราะการท่องเที่ยวน�าความเจริญและผลประโยชน์มาสู่ชุมชน ในขณะเดียวกัน 
ก็สามารถบั่นทอนทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนอย่างรวดเร็ว แล้วชุมชนจะต้องเสยีอะไร
ไปบ้าง เมื่อต้องพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวตามใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว  
ถ้าหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดจีะเป็นอย่างไร

ด้านเศรษฐกิจ

รายได้ของคนในชุมชนขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
หากไม่ใช ่ฤดูกาลท่องเที่ยวก็อาจขาด
รายได้

มีการน�าเข้าสินค้าจากที่อื่น เพราะต้องมี
สินค้าตอบสนองความต้องการทั้งคนใน
ชุนชมและนักท่องเที่ยว ท�าให้ราคาสนิค้า
ท้องถิ่นสูงตาม

ปัญหาค่าครองชีพและราคาที่ดินสูงขึ้น 
เกิดการแย่งกันประมูลซื้อที่ดินท�าเลดี 
มาก่อสร้างอาคาร โรงแรม เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว

ด้านสิ่งแวดล้อม

เกิดการเปลีย่นแปลงในชุมชน เช่น ก่อสร้าง
ถนน สนามบิน ท่าเรือ โรงแรม สถานบันเทงิ

เกิดมลภาวะต่างๆ

มลภาวะทางน�า้ ถ้าไม่มกีารจัดการระบบน�า้ 
ที่ดี อาจท�าให้ขาดแคลนน�า้สะอาดใช้
มลภาวะทางอากาศ จากรถยนต์หรือ 
จักรยานยนต์
มลภาวะทางสายตา มกีารสร้างอาคาร 
สิง่ปลกูสร้างท�าลายทศันียภาพอนัสวยงาม
ของชุมชน

ปัญหาขยะ ไม่มคีวามสามารถในการจัดเก็บ
และก�าจัดขยะ ท�าให้เกิดการเสื่อมสลาย
ของทรัพยากรพ้ืนฐาน ทั้งแหล่งน�า้และดิน

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

 Com
munity-Based tourism

มาท�าความรู้จักกับการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สนกุและสร้างสรรค์ 
แถมยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนกันดีกว่า

เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม
ชาวบ้านปรับกิจกรรมหรือวัฒนธรรมของพวกเขาให้มีสีสันมากขึ้น เพ่ือตอบสนองรสนิยมของนักท่องเที่ยว  
อาจน�าไปสู่การสูญเสียคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของกิจกรรมหรือวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ พฤติกรรม 
ความเชื่อและการบริโภคของชาวบ้านในชุมชนเพื่อเลียนแบบนักท่องเที่ยว
เกิดการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของชุมชนอันเป็นเสน่ห์ที่เคยดึงดูดนักท่องเที่ยว
เกิดการย้ายถ่ินฐานของคนหนุ่มสาวในการท�ามาหากิน สง่ผลให้การสานต่อวฒันธรรมเก่าแก่ด้ังเดิมเป็นไปได้ยาก
การเติบโตของการท่องเที่ยวน�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของการเกิดอาชญากรรม

มลภาวะทางเสยีง จากเคร่ืองบินหรือเรือ 
ท�าลายความสงบของท้องถิ่น
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หลักการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ชุมชนเป็นเจ้าของ

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและตัดสินใจ

ส่งเสริมความภาคภูมิ ใจในตนเอง

ยกระดับคุณภาพชีวิต

มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม

เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์

เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น

มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน

ในแต่ละภาคส่วนล้วนสามารถมีส่วนช่วยสนับสนนุให้การท่องเที่ยว
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ส่งเสริม ประสาน และสนับสนนุ เพื่อเชื่อมโยง
โอกาสและเสริมสร้างศกัยภาพให้ชุมชนสามารถ
ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

ให้ความรู้ และแสวงหาองค์ความรู้ทีเ่หมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ส่งเสริมบริการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดย
ชุมชนท้องถ่ิน และสรรหาตลาดนักท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมให้กับกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

อดุหนุนบริการการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนท้องถ่ิน และท�าความเข้าใจ
เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ภาครัฐ สถาบันการศึกษา

ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว สื่อมวลชน

นักท่องเที่ยว

ให้ข ้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ให้
สาธารณชนมีความเข้าใจทางเลือกของ 
การท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นมากขึ้น

เที่ยวอย่างไรให้ชมุชนำได้ประโยชนำ์
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากร 
ของตัวเอง และน�าเอาหลักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาใช้พัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน 

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว

บทบาทของ อพท. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้และกระจายรายได้ไปสูชุ่มชนท้องถ่ิน โดยมสี�านักท่องเที่ยว
โดยชุมชน (สทช.) เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ร่วมกับพ้ืนที่พิเศษเพ่ือพัฒนาศกัยภาพชุมชนและเตรียม
ความพร้อมการบริหารจัดการการท่องเที่่ยวในชุมชนของตนเอง

เป็นตวักลางเพ่ือประสาน สง่เสริม และสนับสนุน ทั้งชุมชน และภาคีเครือขา่ยต่างๆ ให้สามารถ
ท�างานพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผล เพ่ือให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์สงูสดุจากการท่องเที่ยว และเกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ย่ังยืนขึน้มาเป็นต้นแบบในการ
ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป

อพท.

กบัการ
ท่องเที่ยวโดยชมุชนำ

ตัง้คณะท�างานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพผู้น�าชุมชน
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของแต่ละชมรม

จัดท�าแผนที่ท่องเที่ยว กฎระเบียบ และการบริหารจัดการภายใน
ชมรมฯ ให้เข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วม

ท�าโปรแกรมท่องเที่ยว ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยว
เสริมสร้างศกัยภาพที่ยังขาดตามเกณฑ์การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

เชื่อมโยงการตลาด และส่งต่อคนรุ่นใหม่
Branding ชุมชน
Familiarization Trip
Business Matching
แผนยุทธศาสตร์ CBT
หลักสูตรเพื่อขยายผลจากชุมชนต้นแบบ
เยาวชนคนรุ่นใหม่เติมเต็มการขับเคลื่อนชมรมฯ

แนวทางการด�าเนนิงานการพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน

Road map การพัฒนาตั้งแต่ปี 2555

ก้าวที่ 1

ก้าวที่ 2

ก้าวที่ 3

ก้าวที่ 4

ก้าวที่ 5
1.  จัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2.  ชมรมฯ ประเมินตนเองตามเกณฑ์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

3.  คณะท�างานจัดกระบวนการท�าแผนยุทธศาสตร์ชมรมฯ

4.  อพท. เสริมสร้างศักยภาพชมรมฯ ตามแผนยุทธศาสตร์

5.  ชมรมฯ ด�าเนนิโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชมรมฯ

6. 

กระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ส�ารวจ คัดเลือกชุมชนต้นแบบ

เตรียมความพร้อมชุมชน

เสริมสร้างศักยภาพชมรมฯ

เตรียมพร้อมสู่การตลาด

คณะท�างานรับรองแหล่งฯ ประเมินและติดตามพัฒนาการของชมรมตามเกณฑ์บริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ก่อนที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
แต่ละชุมชนต้องผ่านกระบวนการ และมีเครื่องมือในการพัฒนาอะไรบ้าง มาดูกันเลย

วางแผน

กล่องเครื่องมือ 9+1 Building blocks

เครื่องมือที่จะช่วยให้ชุมชนได้ร่วมวางแผนการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกด้าน

หากันให้เจอ

เขาและเธอคือใครที่ ใจตรงกัน

สานเสวนาอย่างต่อเนื่อง

ลงมือปฏิบัติจริง ติดตามประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา

อพท.

กบัการ
ท่องเที่ยวโดยชมุชนำ

เพื่อนร่วมทาง

สร้างกิจกรรม

สานและผูกสัมพันธ์

ฉันให้เธอไป

คณะท�างานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาควิชาการ

หน่วยงานภาครัฐ

ภาคการตลาด

ภาคชุมชน

กลไกในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จัดท�าแผนพัฒนาการท่องเทีย่วโดยชุมชนและเสรมิสร้างศกัยภาพด้านต่างๆ ทีจ่�าเป็น
ช่วยเสริมมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเติมเต็มทรัพยากรต่างๆ     
ที่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และให้ค�าแนะน�าใน
การวางกลยุทธ์การตลาดอย่างยั่งยืน

ให้ค�าแนะน�า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ

:
:

:

:

9

+1

เกณฑ์บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

อพท. มีแนวคิดหลักในการพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหลัก 
ค�านึงถึงความยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบการพัฒนาตามแนวทาง 

“เกณฑ์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน” 5 มิติ คือ 

1.   การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

2.   กระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

3.   อนรุักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม

4.   จัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

5.   การบริการและความปลอดภัย

ท�าให้ดี ท�าให้เด่น ท�าให้ดัง

ฉันจึงได้เธอมา

น�าเสนอสิ่งที่มี
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CBT (Community-Based Tourism)
แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งชุมชนมีบทบาทในฐานะที่เป็นเจ้าของ มีสิทธิ ในการจัดการ
ดูแล จึงเป็นการท่องเที่ยวที่ เกิดจากการที่ ชุมชนเป็นผู ้มีส ่วนร่วมในการ
วางแผน จัดการ ดูแล และก�าหนดทิศทางของการท่องเที่ยวเอง โดยอาจจะมี 
หน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน แต่คนในชุมชนถือเป็นเจ้าบ้าน 
ที่ส่งมอบกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และประสบการณ์การท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดผลอะไรบ้าง

การกระจายรายได้สู่ชุมชน

มกีารตกลงกตกิาร่วมกันในชุมชน จัดตัง้ชมรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และสร้างเครือข ่ายที่ เช่ือมโยงทั้งในและนอกชุมชน พร้อมกับมีการถอด 
บทเรียนการกระจายรายได้เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชนอื่นๆ ซึง่เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างความ
ตระหนัก เช่น ให้ความรู้ในการวางแผนจัดการขยะ เพราะสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนถือเป็นปัจจัยส�าคัญ หากต้องการสร้างบรรยากาศที่ดี ในการรองรับ 
นักท่องเที่ยว จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวบรวม สร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพคนในท้องถ่ิน เช่ือมโยง
กลุ่มคนท้องถ่ินต่างๆ ให้เข้มแข็ง และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเน่ือง คือวิ ธีที่จะช่วยให้คนกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอด
วัฒนธรรมมากขึ้น

แนวคิด DASTA 3 C Model

องคำ์ประกอบการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนำ เพื่อชุมชนำ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นฐานของกลไก
การจัดการ เป็นการเปิดพื้นที่ ให้ชุมชนสามารถสร้าง
กลไกของตนเองและน�าเอาหลักการการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์มาเสริมเตมิแต่งทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์ 
การท่องเที่ยวที่มคุีณค่าแก่นักท่องเที่ยว 

การจะท�าให้สิง่เหล่าน้ีเกิดขึน้ได้จริง หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องร่วมมือ สื่อสาร และ
เช่ือมต่อระหว่างกันให้ขับเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายเดียวกัน 

จุดศูนย์กลางของการเช่ือมโยงของแนวคิด 3C 
จะอยู่ที่ ‘ชุมชน’ ซึ่งประกอบด้วยธรรมชาติ คน 
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ โดยชุมชนสามารถ
บริหารการจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง  

CBT (Community-Based Tourism) เพิ่มมูลค่า
ให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้  
สรรค์สร้างออกมาเป็นกิจกรรม ด้วยการท�ากิจกรรม
อย่างสร้างสรรค์ในชุมชน CT (Creative Tourism) 
เปิดพ้ืนที่ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้และมสีว่นร่วม
ในการท�ากิจกรรมในชุมชน ซึ่งชุมชนรอบข้างที่ ไม่ได้
ท�าการท่องเที่ยวโดยตรงก็สามารถน�าทรัพยากร
ต่างๆ ที่ตนเองมีส่งต่อเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
เพ่ือจ�าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในชุมชนได้ถือเป็น 
การเชื่ อมโยงผลประโยชน์การท่องเที่ยวสู ่ชุมชน 
CBTT (Community Benefitting Through 
Tourism) และกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบข้าง
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CBTT (Community Benefitting Through Tourism)
แนวคิดการเชื่อมโยงผลประโยชน์การท่องเที่ยวสู่ชุมชน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งท�าให้
ชุมชนได้รับผลประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ และท�าให้คนในท้องถ่ิน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ 
และสืบทอดทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้เชน่กัน ถึงแม้ว่า
ชุมชนน้ันจะไม่ได้ท�าธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรง แล้วจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในเร่ืองอะไรบ้าง

ชุมชนหนองเสือ จ.สุพรรณบุรี ต้อง
ท�าอาหารให้กับนักท่องเที่ยว และต้องสั่ง
วัตถุดิบในการท�าอาหารจากบ้านดงเย็น ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษของเมือง
โบราณอู่ทอง ท�าให้ชุมชนมีรายได้จากการ 
ท่องเที่ยวไปด้วย

นอกจากผลประ โยช น ์ทาง
เศรษฐกิจแล้ว ชุมชนใกล้เคียงยัง

ได้รับผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก
การบริหารจัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย

ชุมชนที่ท�าการท่องเที่ยวมกิีจกรรมร่วมกัน
รักษาความสะอาดแม่น�้า คูคลองที่ร่วมกันใช้ 
ซึ่งชุมชนอื่นก็จะได้รับประโยชน์ คือ มีน�า้ ใช้ที่
สะอาด สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ชุมชนใกล้เคียงสามารถ
ผลติสนิค้าที่ระลกึ ขนสง่อาหาร
หรือผลติภัณฑ์ท้องถ่ินจ�าหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ หรืออาจจะส่งวัตถุดิบ 
สินค้าป้อนให้กับธุรกิจต่างๆ ในแหล่ง 
ท่องเที่ยวก็ได้

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

CT (Creative Tourism)
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่ น�า 
ภูมิสังคม ภูมิปัญญา ภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินมาต่อยอด
เพ่ือให้เกิดคุณค่า และมลูค่าอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มส่ีวนร่วมในการลงมอืท�า  
(สะท้อนถึึงวิถีชีิ วิตหรืออัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถ่ินของ 
เจ้าบ้าน โดยชุมชนเป็นผูส้อนและให้ความรู้) ท�าให้เกิดปฏิสมัพันธ์
ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถน�ามาพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ ด้วยวิธี ใดบ้าง

ค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะที่ โดดเด่น
ร่วมกันคิด ค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงรากเหง้าและความจริงแท้ของชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือวิถีชีิวิตท้องถิ่น

พัฒนาและต่อยอดทรัพยากรให้เป็นกิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
เมื่อได้อัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของชุมชนแล้ว น�ามาวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาความ 
เป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ที่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ชุมชนจ�าเป็นต้องอาศยัผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเพ่ือชว่ยประชาสมัพันธ์กิจกรรม
และผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ชุมชนต้องการได้
อีกด้วย ท�าให้ขายได้ง่ายขึ้น

องคำ์ประกอบการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนำ เพื่อชุมชนำ
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หลังจากที่ อพท. ได้เข้าไปพัฒนาและให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับชุมชนแล้ว

มาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนกันเถอะ

เกิด 13 ชุมชนต้นแบบที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนต่างๆ

ชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
เริ่มเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. 

: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ

อ้างอิงตามเกณฑ์ระดับสากล Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)
มีแผนจะพัฒนาให้เทียบเคียง ASEAN CBT Standard

คณะท�างานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

เกิดรูปแบบการท�างานแบบบูรณาการทกุภาคสว่นในการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัต ิร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์

เป้าหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เสริมสร ้างศักยภาพให ้ชุ มชนสามารถเช่ื อมโยง 
รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเช่ือมโยงผลประโยชน์
ต่างๆ จากการท่องเที่ยวได้

น�ามาซึง่รายได้เสริมในชุมชน และสิง่แวดล้อมที่ดีน่าอยู่

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และ
เพ่ิมมลูค่า ชว่ยให้การพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปอย่างสมดุล
และยั่งยืน

ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนท้องถิ่น

ผลลัพธ์การพัฒนำาการท่องเที่ยวโดยชุมชนำของ อพท.
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ไม่สุงสิง เก็บตัว

ชั่วคราว หรือ ค้างคืน

ชอบท่องเที่ยวแบบเช ้าไปเย็นกลับ  
มักจะเที่ยวอย่างรวดเร็ว สนใจเฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิมเป็นหลัก

เน้นท่องเที่ยวเพ่ือใช้เวลาท�ากิจกรรมอย่างใส่ใจ และดืม่ด�า่
กับสิง่แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างละเมยีดละไม 

ต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษ เน้นไปเที่ยว
ชมสถานที่สวยงาม

เป็นคู่กระหนงุกระหนงิ

ค้างคืน

ชั่วคราว

ลูกหลานเป็นพรวน หรือ เป็นคู่กระหนงุกระหนงิ

ชอบท่องเที่ยวแบบครอบครัว ชวนลูกชวนหลาน
ญาติพ่ีน้องไปเปิดหูเปิดตา มักชอบท�ากิจกรรมที่
ครอบคลุมทุกวัยและหลากหลาย

ลูกหลานเป็นพรวน 

ลองมาส�ารวจกันดีกว่าว่า “คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน” 
พร้อมกับมาท�าความรู้จัก ‘นักท่องเที่ยวทางเลอืกใหม่’ ที่แสนคูล จะเจ๋งยังไงต้องลองมาดกัูน!

คำุณเป็นำนำักท่องเที่ยวแบบไหนำ

มาเป็นก๊ก หรือ ฉายเดี่ยว

มักซื้อรายการทัวร์ท่องเที่ยวเพราะไม่ต้องการ
วางแผนการเดนิทางเอง ซึง่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้อง
ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากชุมชนท้องถ่ิน

มีความช�านาญในการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มักวางแผน
การท่องเที่ยวเอง และต้องการ
เดิ นทาง ไปสถานที่ ส วยงาม 
เพื่อพักผ่อน

เฮฮา ปาร์ตี้ หรือ ไม่สุงสิง เก็บตัว

ชอบพบเจอสิ่งใหม่ๆ เข้ากับทุกคนได้ง่าย 
และรวดเร็ว 

ต้องการท่องเที่ยวด้วยความสงบ และรัก
ความเป็นส่วนตัวมาก

มาเป็นก๊ก

ฉายเดี่ยว

เฮฮา  ปาร์ตี้



24 25

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน

ก็สามารถเป็นนักท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ได้

นักท่องเที่ยวทางเลือกใหม่

รักการผจญภัย ใฝ่รู้ 

ชอบทดลอง 

เน้นท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมกับมองหาโอกาสทางธุรกิจ 

สนใจศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

ชอบเสาะแสวงหาอาหารท้องถิ่น ดูการละเล่นพื้นบ้าน 

ไม่ชอบเดินทางตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่จะเลือกเดินทางในช่วงเวลาที่ 

แตกต่างกัน เช่น ฤดูร้อนไปด�าน�้า ฤดูหนาวไปเดินป่าเที่ยวชมวิถีชีวิต

ชอบท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ชุมชน 

มักจะเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก

วางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง 

ท่องเที่ยวด้วยใจอนรุักษ์ ค�านึงถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวของตนเอง

เนีย๊บ คูล หรือ เรียบง่าย

ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบตามแผนที่วางไว้  
เน้นท่องเที่ยวตามแผนการที่วางไว้เป็นหลัก

ง่ายๆ อะไรก็ได้ ไปไหนไปกัน ชอบด่ืมด�่ากับ
บรรยากาศเป็นหลัก

กระเป๋าหนัก หรือ กระเป๋าแฟ่บ

สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือความหรูหราต้องมี
พร้อมให้บริการ คาดหวังกับการท่องเที่ยวไว้สูง
ว่าต้องเพอร์เฟคทุกอย่าง 

พยายามท่องเที่ยวโดยใช้เงินน้อยที่สุด  
สไตล์การท่องเที่ยวแบบแบ็กแพ็ค

เนีย๊บ คูล

เรียบง่าย

กระเป๋าหนัก

กระเป๋าแฟ่บ



มาท�าความรู้จักกับ 13 ชุมชนต้นแบบของ อพท. 
ที่มีการสร้างสรรค์การท่องเที่ยว เปลี่ยนวิธีคิด ลงราก  

วางระบบ หลอมรวมหลายคนหลายความคิดให้ไปสู่จุดหมายเดียว 
คือ ‘การท่องเที่ยวโดยชุมชน’ เพื่อท�าให้ชุมชนมั่งคั่งและยั่งยืน 

13
ชุมชนำต้นำแบบ

ถ้าพร้อมแล้วไปท�าความรูจ้ักกบัชุมชนตน้แบบของ อพท. กันเลย



ชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่
ชุมชนรักษ์สุขภาพ หมู่บ้านเข้มแข็ง

1.

ชุมชนสันลมจอย จ.เชียงใหม่
ชุมชนแห่งวิถีชนเผ่าในที่ราบ 
และสัมผัสชีวิตไร้สารเคมี

2.

ชุมชนในเวียง จ.น่าน
ชุมชนวฒันธรรมล้านนาตะวนัออก 
เรียนรู้วิถีวฒันธรรมผา่นกิจกรรม
ท่องเที่ยว

3.

ชุมชนบ่อสวก จ.น่าน
ชุมชนงานหัตถกรรมท้องถ่ิน ใช้การท่องเที่ยว
เป็นเคร่ืองมือสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน

4. 5.

ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จ.สุโขทัย
ชุมชนรอบอทุยานประวตัศิาสตร์
ที่ เต็มไปด้วยมรดกวัฒนธรรม 
ผา่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จ.สุโขทัย
ชุมชนคนท�าว่าวพระร่วง-พระลอื

6.

ชุมชนกกสะทอน จ.เลย
ตามรอยเท้าไดโนเสาร์ 
ชมนางพญาเสือโคร่ง

8.

ชุมชนแหลมกลัด จ.ตราด
ชุมชนวิถีประมงเชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ 
การอนุรักษ์หอยขาวและเส้นทางศกึษาธรรมชาติ

13.

ชุมชนนครชุม จ.ก�าแพงเพชร
ชุมชนตลาดโบราณ กิจกรรมท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์การท�าอาหารและพิมพ์
พระเครื่อง

7.

ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว จ.ตราด
ชุมชนท่องเที่ยว 2 ศาสนา  
ท่องเที่ยวครั้งเดียวไม่อิ่ม

12.

ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
ชุ มชนวิ ถี ศิลปะ พ้ืนบ ้านไทย  
ศนูย์การเรียนรู้เพ่ือชีวิตพอเพียง

10.
ชุมชนชากแง้ว จ.ชลบุรี
ชุมชนตลาดจีนโบราณ 
ร้ือฟื ้นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนผา่นการท่องเที่ยว

11.ชุมชนปลาบ่า จ.เลย
ชุมชนปลูกป่า ใช้การท่องเที่ยว 
เป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนการอนุรักษ์

9.

ท่องเที่ยว 13 ชุมชนำไปกับคำนำ อพท.

Map

ชุมชนเมืองโบราณทวารวดี-อู่ทอง 
เมอืงโบราณอูท่อง : อดีตที่รอการฟ้ืนฟู ศลิปวฒันธรรมที่รอการฟ้ืนคืน

Coming Soon ชุมชนต้นแบบน้องใหม่
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ชุมชนสุขภาพดีที่ค้นพบวิธีสร้างสุขจากข้างใน โดยเร่ิมจาก
การน�าของดีภายในชุมชน มาประยุกต์ให้ทันสมัยด้วยความคิด
สร้างสรรค์ที่มาจากพลังสามัคคี น�าการท่องเที่ยวมาร้อยเก่ียว
ศกัยภาพชุมชนในทกุๆ ด้าน น�าไปสูก่ารแบง่ปันอย่างเท่าเทียม

เมื่อพ ่อหลวงแม่หลวง ที่เป็นผู้น�าชุมชนมโีอกาสเข้าอบรม 
ดงูานการท่องเที่ยวชุมชนย่ังยืน จึงน�าแนวคิดมาพัฒนาในชุมชน  
ด้วยการน�าการอนรัุกษ์ภูมิปัญญาด้ังเดิม และสมุนไพรที่มีอยู่
ในทุกครัวเรือนมาต่อยอดพัฒนา โดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งแนวคิดทั้งหมดน้ีวกกลับมายังแนวคิดที่ว่า ‘พออยู่ พอกิน  
พ่ึงตัวเองได้ และแบง่ปัน’

บ้านำไร่กองขิง จ.เชียงใหม่
ชุมชนำรักษ์สุขภาพ หมู่บ้านำเข้มแข็ง 

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

ย�่าขาง การนวดรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งมีเฉพาะพื้นที่
ภาคเหนือเท่านั้น หนึ่งในนั้นมีที่นี่

ลิ้มรสอาหารพ้ืนบ้าน ย�ามะม่วงสตูรด้ังเดิม แกงหยวกผกัหวานป่า
ใส่ไข่มดแดง น�้าเมี่ยงหมี่

อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน สบู่เหลวบ�ารุงผิวน�้าผึ้งสมุนไพร 
ตะไคร้หอมไล่ยุง ลูกประคบสมุนไพร

พอท�าการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ชุมชนเราได้ประโยชน์มากมาย เช่น 
คนในชุมชนได้รับการศึกษา ได้รับโอกาสมากขึ้น น�าไปสู่การพัฒนาในการ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และที่ส�าคัญ คนในชุมชนได้พบเจอพูดคุยกัน
บ่อยขึ้น ท�าให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นสมศักดิ์ อินทะชัย 

ผู้น�าชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่

บ้านสนัลมจอยเป็นชุมชนธรรมชาติใกล้เมอืง ที่มกีารอยู่ร่วมกันของคนท้องถ่ินด้ังเดมิและชนเผา่ลซีู
และอาข่า ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่กลางชุมชนกว่า 30 ปี โดยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และยังรักษา 
วิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย และวัฒนธรรม

บ้านำสันำลมจอย จ.เชียงใหม่
ชุมชนำแห่งวิถีชนำเผ่าในำที่ราบ และสัมผัสชีวิตไร้สารเคำมี

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

ชมแปลงเกษตรนานาชนดิ

ที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกผักปลอดสารเคม ี
หลากหลายชนิด เช ่น ผักโขม คะน้า  
ผักสลัดต่างๆ

ท�าความรู้จักชนเผ่าลีซู

ชนเผา่ลซีทูี่ น่ียังคงสบืสานเอกลกัษณ์
ดั้งเดิม ทั้ ง วิ ธีการปลูกบ ้านและ 
การแต่งกายชุดชนเผ่า

จากความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ช่วยจุดประกาย
ไอเดียให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือเผยแพร่
และอนุรักษ ์วิ ถีความเป ็นอยู ่ที่ งดงามน้ีเอาไว ้  
ซึ่งชุมชนต้ังใจเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู ้
วิถีชีวิตชนเผ่าลีซู โดยที่พวกเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลง 
ตัวเองหรือต้ังตารอคอยนักท่องเที่ยวมากกว่าการ 
ท�ามาหาเลี้ยงชีพและใช้ชีวิตปกติ

สุรเชษฐ์ ตาค�ามา
ผู้น�าชุมชนบ้านสันลมจอย จ.เชียงใหม่

พอมเีร่ืองการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามา คนในชุมชนก็สามคัคีและร่วมมอืกัน
มากข้ึน ทั้งยังได้ประโยชน์ในด้านรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการจ�าหน่ายสินค้า
พ้ืนบ้าน ที่ส�าคัญคนในชุมชนหันมาดูแลรักษาธรรมชาติ เอกลักษณ์ของ
ตัวเองมากขึ้น
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มรดกของเมืองน่าน ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะโบราณสถานที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง หากยังมีมรดกทางภูมิปัญญา  
ทางวิถีชี วิต และมรดกแห่งศรัทธา ที่ร้อยรัดวิถีชุมชนเข้าด้วยกัน คนที่ขับเคลื่อนมรดกของเมืองน่านให้ 
มีชีิวิตอยู่ คือกลุ่มผู้สูงวัยที่เต็มไปด้วยความกระปร้ีกระเปร่า ซึ่งได้ชวนคนหนุ่มสาวมาร่วมรักษามรดกของ 
บ้านเมืองผ่านความร่วมแรงร่วมใจ 

ในำเวียง จ.นำ่านำ
ชุมชนำวัฒนำธรรมล้านำนำาตะวันำออก เรียนำรู้วิถีวัฒนำธรรมผ่านำกิจกรรมท่องเที่ยว 

ลองท�าตุงค่าคิง ตุงที่มีขนาดสูงเท่าตัว ใช้ส�าหรับประกอบพิธีกรรมสืบชะตา  
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน

เรียนรู้การสานไม้ไผ่ เพ่ือท�ากระบอกข้าวหลามให้เป็นกุ้ง กบ ปิ่นปักผม
ดอกพิกุล สะท้อนถึงมรดกแห่งวิถีชีวิตบ้านในเวียง

ชาวบ้านมรีายได้เพิม่ขึน้จากการที่เราท�าการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน แลว้เขากร็ูส้ึก
รักและหวงแหนในวัฒนธรรมตัวเองมากขึ้น พยายามช่วยกันค้นของดีเพ่ือที่ 
จะน�าเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างยั่งยืน ชุติมา ณ น่าน

ผู้น�าชุมชนในเวียง จ.น่าน

ชุมชนในเวียงมีเร่ืองราวที่จะถ่ายทอดมากไปกว่า 
บ้านเรือน โบราณสถาน ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าน่ีคือ
มรดกของเมืองน่าน หากแต่คุณค่าที่มองไม่เห็นมีอยู ่
ในเร่ืองราวภายในชุมชน อยู่ในชีวิตของคนเฒ่าคนแก่ 
การเรียนรู้เร่ืองราวมรดกของชุมชนโดยมีคนเล่าให้ฟัง  
คือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านในเวยีงที่ช่วยเตมิเตม็
ช่องว่างระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวได้อย่างดี

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

ชุมชนที่ ได้รับมรดกล�้าค่าจากบรรพบุรุษ นั่นคือเตาเผาโบราณ
อายุราว 750 ปี ที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเจริญทางศิลปวิทยาของคนในอดีต ที่ท�าเคร่ืองเคลือบ
ดินเผาได้อย่างสวยงาม แม้คนในยุคปัจจุบันก็ยังไม่สามารถ 
ลอกเลียนแบบได้

การสืบทอดและการสืบสาน เป็นหัวใจส�าคัญในการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างย่ังยืน ต้องอาศยัการท�างานของคนรุน่เก่าและคนรุน่ใหม่
ประกอบกัน เพ่ือให้มีการส่งไม้และรับไม้ต่อ คนรุ่นเก่าต้องมี 
จิตวิญญาณของความเป็นครู ส่วนคนรุ่นใหม่ต้องรักและศรัทธา 
ในวิชาที่ครูมอบให้ 

บ่อสวก จ.นำ่านำ
ชุมชนำงานำหัตถกรรมท้องถิ่นำ ใช้การท่องเที่ยวเป็นำเคำรื่องมือ

สร้างการมีส่วนำร่วมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในำชุมชนำ

ชมเตาโบราณ ที่พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวนแสนชื่น เปิดให้ทุกคนเข้า
มาเรียนรู้ พร้อมกับทดลองท�าเครื่องป้ันดนิเผา และศกึษาการด�ารง
ชีวิตของคนในท้องถ่ินซึง่จัดแสดงไว้บนเรือนไม้ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

การท่องเที่ยวโดยชุมชนท�าให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการท�าความเข้าใจ
เก่ียวกับกระบวนการ และได้มีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันท�าในการรักษา
สบืสานวฒันธรรมประเพณท้ีองถ่ินของชุมชนว่าจะท�าอย่างไรให้ย่ังยืนตลอดไป

สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์
ผู้น�าชุมชนบ่อสวก จ.น่าน

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

ชมและอุดหนุนผ้าทอลายบ่อสวก ผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์
ที่มีลวดลายสวยงาม
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ชุมชนแห่งน้ีมเีรือ่งเล่าเก่ียวกับต�านานพระร่วง ที่เช่ือมโยง
ถึงการท�าว่าวพระร่วงเป็นภูมปัิญญาของชุมชน ผูม้าท่องเที่ยว
สามารถมาเรียนรู้วิถีชิีวิต วิธีบริหารจัดการภายในชุมชน ซึง่
มกีารสาธิตงานอาชีพที่หลากหลาย ตัง้แต่วิถีชาวนาดัง้เดมิ 
สอนหว่านปุย๋ หว่านข้าว ด�านา ให้ดูกันจริงๆ หากถามว่าที่
บ้านคุกพัฒนามอีะไรดี ค�าตอบคือ “วิถีชีวิต” มาดกูารใช้ 
ชิี วิตของชุมชนที่ ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ม ี
ความสขุได้ เพราะรู้จักค�าว่า เพียงพอ

บ้านำคำุกพัฒนำา จ.สุโขทัย 
ชุมชนำคำนำท�ว่าวพระร่วง-พระลือ 

ลองท�าว่าวพระร่วง ว่าวที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
หากอยากชมการเล่นว่าวพระร่วงควรมาช่วงเดือน
กุมภาพันธ์

มาดูอาชีพเสริมของชาวบ้านเมื่อหมดฤดูท�านา  
ชาวบ้านจะเผาถ่านไม้ไผ่ ความพิเศษคือใช้เตาเผา 
อิวาเตะ เป็นเตาเผาถ่านที่ ได้คาร์บอนบริสุทธ์ิ  
และใช้ฟืนน้อยกว่าเตาชนดิอื่น  

อดุหนุนของดี ทั้งน�า้ส้มควนัไม้ที่มปีระโยชน์ช่วยดับกลิ่น ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อรา 
และของดีขึ้นชื่ออย่าง หมอนถ่านไม้ไผ่ที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

เวลาคนในชุมชนมาร่วมกันวางกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ท�าให้เราได้รู้ถึง 
ของดี รากเหง้าที่เรามี อย่างต�านานว่าวพระร่วงพระลือที่หายไป ก็ได้กลับคืน 
มาจากการท�าการท่องเที่ยว พอเรารู้ถึงของดีที่ เรามีอยู ่ก็เช่ือมโยงไปถึง 
ความหวงแหน ทรรศวรรณ ลิสวน

ผู้น�าชุมชนบ้านคุกพัฒนา จ.สุโขทัย

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

เมืองเก่า จ.สุโขทัย
ชุมชนำรอบอุทยานำประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยมรดกวัฒนำธรรม 

ผ่านำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคำ์ 

ชิมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย สูตรต้นต�ารับที่มีเพียงหนึ่งเดียว

เยี่ยมชมชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง ที่มีแหล่งผลิตเครื่องสังคโลก  
และเคร่ืองป้ันดนิเผาเน้ือละเอยีด

เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากใบลานที่ชุมชนลิไท

ชุมชนได้ประโยชน์มากมายจากการท�าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งเรื่องความ
หวงแหนอัตลักษณ์ของตัวเองมากขึ้น ความสามัคคีร่วมใจกัน ที่ น่ีจะเน้น 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังน้ันคนในชุมชนจึงตระหนักในเร่ืองน้ีอย่างมาก

ปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์
ผู้น�าชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย

“คนเมอืงเก่า น่ังทับขมุทอง แต่ไม่รู้จะเอาทองมาโชว์เขา
อย่างไร” ประโยคน้ีเคยเป็นค�าถามอยู่ในใจของคนเมอืงเก่า 
จนมีตัวแทนชุมชนไปเรียนรู้ดูงานในชุมชนอื่น จึงเกิดไอเดีย
น�าจุดเด่นที่มี ในชุมชนโบราณรอบอุทยานประวัติศาสตร์มา
เชื่อมโยงสู่เส้นทางท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าถึงภูมิปัญญาโบราณ
ด้วยตัวเอง

ชุมชนในเมอืงเก่ารอบอทุยานมรดกโลก ล้วนมเีร่ืองเล่า 
ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ผลงานที่สร้างสรรค์สืบทอด 
ต่อกันมา สะท้อนให้เหน็ถึงความละเมยีดละไมของคนในอดีต  
และยังมมีรดกตกทอดในชุมชนอืน่ๆ รอบอทุยานประวัตศิาสตร์ 
ให้ได้ร่วมเดินทางย้อนรอยอดีตผา่นอาชีพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

เที่ยวชุมชน ค้นของดี
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เมืองที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนเก่าแก่ที่มี
ประวตัศิาสตร์มาเน่ินนาน คือต้นแบบของความย้อนยุค  
ทีห่ลายๆ แห่งพยายามสร้างสรรค์ขึน้มาให้ดเูหมอืน ซึง่ที่น่ี
ถือเป็นของแท้ ต้นต�ารับ ที่ ไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลง 
และน�าเสนออย่างมีเอกลักษณ์

ที่นครชุมยังมขีองแท้ให้ค้นหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
อาหารการกิน ประเพณ ีศลิปวฒันธรรม แต่เหนืออื่นใด
น้ันคือใจของคนนครชุมแท้ๆ ที่รักและภูมิ ใจในบ้านเกิด 
พร้อมช่วยกันส่งต่อของแท้ไปยังลูกหลาน เพ่ือรักษา
ของดี ให้คงอยู่คู่นครชุม

นำคำรชุม จ.ก�แพงเพชร
ชุมชนำตลาดโบราณ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรคำ์การท�อาหารและพิมพ์พระเคำรื่อง

เรียนรู ้สูตรต้นต�ารับ ท�าขนมข้าวตอกตัดและแกงถ่ัวมะแฮะ  
สูตรต้นต�ารับของแท้แห่งนครชุมที่ ได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ ่น 
ผ่านวิถีความเป็นไทยในครอบครัว

ลงมือท�าพระเครื่อง ศึกษาและลองท�าพระเครื่องดินเผา
ในแบบฉบับคนโบราณ

คนในชุมชนมรีายได้เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชดั แล้วก็ท�าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเสน่ห์ 
ของนครชุมมากขึ้น คนนครชุมนั้นอนรุักษ์วัฒนธรรมทั้งเรื่องอาหารและภาษา  
พอคนท้องถิ่นรักถิ่น ทุกอย่างก็เลยยังคงอยู่เหมือนเดิม นงเยาว์ ผลบุญ

ผู้น�าชุมชนนครชุม จ.ก�าแพงเพชร

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

ชุมชนำกกสะทอนำ จ.เลย
ตามรอยเท้าไดโนำเสาร์ ชมนำางพญาเสือโคำร่ง

การจัดการเพ่ือรองรับกระแสการท่องเที่ยว เป็นเร่ืองที่ทกุฝ่ายต้องเรียนรู้ นักท่องเที่ยวไม่ควรขอให้ 
คนขบัรถลยุเข้าไปจนถึงใต้ต้นไม้ หรือทิง้ขยะและก่อไฟ รวมถึงเหน่ียวโน้มก่ิงของดอกนางพญาเสอืโคร่ง 
มาแนบหน้าขณะถ่ายรูป นอกจากน้ันชุมชนได้เตรียมพร้อมรับมอืกับกระแสการท่องเที่ยว ด้วยการรวม
กลุม่กันวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เชน่ การจัดคิวรถ การพัฒนา 
นักสื่อความหมายท้องถิ่น

ชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่แสนสวยงาม ในช่วงกลางเดืิอน 
มกราคม-กุมภาพันธ์

ชุมชนเกิดความสามคัคีกันมากข้ึน มกีารแบง่ปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
และชุมชนเกิดรายได้จากหลายๆ ส่วน ทั้งผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การน�าเที่ยว  
ส่งผลให้ชุมชนเราใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องขยะและการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น

มงคล วิโรจน์รัญจวน
ผู้น�าชุมชนกกสะทอน จ.เลย

เมื่อดอกนางพญาเสือโคร่งนับแสนต้น
พร้อมใจกันเบ่งบาน ย้อมหบุเขาภูลมโลให้กลายเป็น 
สีชมพูอ่อนหวาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุก
สารทิศมาช่ืนชมความงดงามของทะเลดอกไม้ 
แล้วชุมชนกกสะทอนจะรับมือกับนักท่องเที่ยว
จ�านวนมหาศาลอย่างไร

เที่ยวชุมชน ค้นของดี
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การท่องเที่ยวไม่ใช่จุดหมายหลักที่ท�าให้ชุมชนย่ังยืน 
แต่ชุมชนจะช่วยกันท�าให้การท่องเที่ยวย่ังยืนด้วยการ
รักษาสิ่งแวดล้อม รูปแบบการท่องเที่ยวในชุมชนน้ีจึง
เน้นการปลูกป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ เรียนรู้ความสัมพันธ ์
ระหว่างมนษุย์กับธรรมชาติ 

สวนผักกันไฟ ที่ปลูกแปลงผักปลอดสารเคมีเป็นร้ัวก้ัน
ไม่ให้ไฟไหม้ลามมายังพ้ืนที่ปลูกป่า ในช่วงที่ชาวบ้านเผา
ท�าลายวัชพืชเพื่อเตรียมดินเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

ชิมสตรอว์เบอรี่ลูกแดงสดๆ รสอร่อย ปลอดสารเคมี ผลผลิต
จากแนวป้องกันไฟป่า

การท่องเที่ยวโดยชุมชนท�าให้ชุมชนเกิดรายได้เพ่ิมข้ึน คนในชุมชนรู้จักรับผิดชอบ 
รู้จักอัตลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งสิ่งน้ีถือเป็นคุณค่ามากส�าหรับชุมชนเรา คนในชุมชน
เกิดความภาคภูมิ ใจในเอกลกัษณ์ของตวัเอง และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ดีขึน้

เชิด สิงห์ค�าป้อง
ผู้น�าชุมชนปลาบ่า จ.เลย

พลงัของชาวชุมชนปลาบา่ทีช่่วยกันคืนป่าเพ่ือรักษาต้นน�า้ 
ได้จุดประกายให้มีเพ่ือนร่วมคิดเข้ามาร่วมอุดมการณ์อีก
หลายต่อหลายคน ทกุวนัน้ีจึงมผีูส้นใจเข้ามาศกึษาธรรมชาติ
ในชุมชนปลาบ่าเพ่ิมข้ึน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้
ว่าจะเข้าไปในฐานะของนักท่องเที่ยวธรรมดา หรือจะเป็น 
เพ่ือนร่วมทางฟ้ืนฟูธรรมชาตร่ิวมกับชาวชุมชนปลาบา่ 

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

ความเปลี่ยนแปลงไม่อาจเขย่ารากฐานของชุมชน 
บ้านหนองพลบั แม้จะอยู่ห่างจากเมอืงพัทยาเพียงแค่คืบ แต่ยัง 
คงรูปแบบวิถีชีวิตแบบครอบครัวไทยสมยัก่อน ซึง่เร่ิมต้นที่
ครอบครัวของคุณยายทรัพย์ ประกอบธรรม ทีอ่ทุศิบ้านบนพ้ืนที่  
6 ไร่ ให้เป็นลานวัฒนธรรมและศูนย์กลางการเรียนรู้เร่ือง
ภูมิปัญญาชุมชน 

วิถีชีวิตไทยๆ ที่เรียบง่าย อบอุ่น เปี่ยมสุข คือของดี
ที่คนไทยหลายคนหลงลืมไปแล้ว แต่ที่ น่ีหยิบช่วงเวลาของ
ความสุขแบบครอบครัวไทยมาบรรเลงจากก้นครัว โดยมีพืช
ผักสวนครัวหลังบ้านพร้อมใจเล่าเรื่องให้ผู้มาเยือนได้รับฟัง

ตะเคำียนำเตี้ย จ.ชลบุรี
ชุมชนำวิถีศิลปะพื้นำบ้านำไทย ศูนำย์การเรียนำรู้เพื่อชีวิตพอเพียง

เรียนรู้ภูมิปัญญาที่บ้านร้อยเสา บ้านที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน และยังมีภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน เช่น วิธีเปลี่ยนขยะให้เป็นของมีค่า ท�าตู้เย็นธรรมชาติจากการปลูกพืชสวนครัว วิธีดูแลต้นไม้ 

กัวซารักษาโรค หน่ึงในภูมปัิญญาแพทย์พ้ืนบ้านที่สบืทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการ
บ�าบัดด้วยการขูดผิวหนังเพื่อขับพิษ ที่นีย่ังมีสอนกัวซาส�าหรับผู้ที่สนใจด้วย

เราต้องการสบืสานและอนุรักษ์วิถีท้องถ่ิน มรดกทางวฒันธรรมให้คงอยู่ โดยใช้ 
การท่องเทีย่วเป็นตวัถ่ายทอด พอท�าแล้วคนในชุมชนมรีายได้มากขึน้ เกิดความภาคภูมิใจ 
ในวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแขง็ มคีวามรักความสามคัคีมากขึน้ เกิดความหวงแหน
และรักความเป็นตัวตน วันดี ประกอบธรรม 

ผู้น�าชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี

ชิมเมนูเด็ด จากสวนหลังบ้าน เช่น ไก่กะลา 
ผัดผักสดใหม่จากสวนหลังบ้าน

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

ชุมชนำปลาบ่า จ.เลย
ชุมชนำปลูกป่า ใช้การท่องเที่ยวเป็นำเคำรื่องมือ

สนำับสนำุนำการอนำุรักษ์
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ภาพความอบอุน่ในชุมชนแต่อดีต ได้ปลกุจิตส�านึก
ของคนสองยุคซึ่งเกิดและเติบโตในช่วงรอยต่อของอดีต
กับปัจจุบนั ให้ลกุข้ึนมาชบุชวิีตบ้านชากแง้ว โดยช่วยกันผลกัดนั 
ชุมชนให้ร่วมกันเปิด ‘ตลาดจีนโบราณชุมชนบ้านชากแง้ว’  
ทกุ  ๆวันเสาร์ กิจกรรมน้ีนอกจากจะเปิดโอกาสให้แต่ละบ้าน
ช่วยกันค้นของดี ของอร่อยแล้ว ยังสร้างความสามคัคีและ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับการอนุรักษ์ของดี ใน 
วิถีชุมชนจีนโบราณให้คงอยู่

บ้านำชากแง้ว จ.ชลบุรี
ชุมชนำตลาดจีนำโบราณ รื้อฟื้นำอัตลักษณ์ของชุมชนำผ่านำการท่องเที่ยว

เดินชมความงามของชุมชน ชุมชนชากแง้วเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ที่ยัง
คงสภาพโบราณ ในชุมชนแห่งนีม้ีทั้งโรงฝิ่นโบราณ โรงงิ้วโบราณ และโรงหนังโบราณ

ของดี ของอร่อย เช่น หอยจ๊อเนือ้แน่น กะลอจี๊หนบุหนบั ขนมเทียนแก้วที่หากนิยาก 
ขนมเปี๊ยะท�าสดใหม่ ล้วนแต่เป็นของดี ในชุมชน ซึ่งชาวบ้านจะตั้งขายที่ โต๊ะหน้าบ้าน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนท�าให้คนในชุมชนได้มปีฏิสมัพันธ์กันมากข้ึน  และชุมชน
มีรายได้โดยตรงไม่ต้องถูกหักหรือผ่านนายหน้า แถมยังได้เรียนรู้การแก้ไข
มลภาวะ เชน่ เร่ืองบรรจุภัณฑ์ ท�าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนมากขึน้

สมหวัง สวัสดีมงคล
ผู้น�าชุมชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

บ้านน�า้เชี่ยว คือตวัอย่างของชุมชนที่จัดการเร่ืองท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างแท้จริง จนสามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้เด็กๆ รุ่นใหม่พูดถึงบ้านเกิดได้อย่างภาคภูมิ ใจ ที่ น่ีถือเป็นหน่ึงในชุมชนที่ท�าเร่ืองการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศพร้อมบุกเบิกโฮมสเตย์ เพราะมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด 
แห่งหน่ึงในประเทศไทย บวกกับเอกลกัษณ์ของชุมชนสองศาสนา ที่หล่อหลอมความเป็นอยู่เข้ากับวิถีอนัเรียบง่าย 
ระหว่างชาวไทยพุทธและไทยมสุลมิ มกีารแบง่กลุม่งานอย่างชัดเจน แบง่ปันรายได้อย่างเป็นธรรม สะท้อนให้เหน็ถึง
ความเข้มแขง็ด้านการบริหารจัดการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมรีะบบ จนได้รับรางวลัด้านการท่องเที่ยวมากมาย

บ้านำนำ�้าเชี่ยว จ.ตราด
ชุมชนำท่องเที่ยว 2 ศาสนำา ท่องเที่ยวคำรั้งเดียวไม่อิ่ม

ด�าน�้างมหอยปากเป็ด หอยที่มีเปลือก 
สนี�า้ตาลและมลีกัษณะแบนๆ คล้ายปากเป็ด  
งมแล้วลองให้ชาวบ้านท�าผัดเผ็ดให้กิน
รับรองว่าต้องขอเบิ้ลอีกจาน

ชมการท�างอบน�้าเชี่ยว งอบที่สานจากใบจาก ซึ่งมีการท�า 
ที่ซับซ้อนและประณีต มีหลากหลายรูปทรง เช่น กระดองเต่า กระทะคว�่า

ชิมตังเมกรอบ หรือขนมน�้าตาลชัก มีรูปร่างคล้ายแท่งไม้แห้ง  
สีน�้าตาลอ่อน รสชาติกรอบหวานมัน ใครได้ชิมล้วนติดใจ

เดิมที ในท้องถ่ินมีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะลงคลอง ชาวบ้านตัดไม้ไปปลูกบ้าน  
จึงได้น�าการท่องเที่ยวมาเป็นเคร่ืองมอืในการสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
ซึ่งก็เป็นประโยชน์มากทุกอย่างดีกลับคืนมา ป่าอุดมสมบูรณ์ข้ึนและขยะลดลง
มาก ชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนก็ดีขึ้นไปด้วยด้วย อยากให้เป็นแบบนี้ ไปเรื่อยๆ สุรัตนา ภูมิมาโนช 

ผู้น�าชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว จ.ตราด

เที่ยวชุมชน ค้นของดี
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ชาวบ้านในชุมชนต่างเคารพการท�าประมง
ชายฝั่ง โดยอาศัยเคร่ืองมือประมงแบบพ้ืน
บ้าน เพื่อรักษาระบบนเิวศให้คงอยู่ การจัดท�า
สินค้าเพ่ือการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในหัวคิดของ
คนที่ น่ี แต่อยู่ในวิถีการด�าเนินชีวิตที่พร้อม
จะสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยความรัก  
การท่องเที่ยวชุมชนที่ น่ีจึงเติบโตอย่างช้าๆ 
ท่ามกลางธรรมชาติปลอดสารเคมี และชุมชน
ที่ปราศจากร้านค้าสะดวกซือ้ ซึง่เป็นบทพิสจูน์
ของการก้าวเดินทีละก้าวอนัมาจากฐานที่มั่นคง

แหลมกลัด จ.ตราด
ชุมชนำวิถีประมงเชิงอนำุรักษ์ 

ศูนำย์การเรียนำรู้การอนำุรักษ์หอยขาวและเส้นำทางศึกษาธรรมชาติ   

น่ังเรือประมงชมปลาโลมา ถ้าอยากจะเห็นตัวโลมาชัดๆ 
ควรมาเดือนพฤศจิกายน-เมษายน 

เรียนรู้การท�าประมงชายฝ่ัง ตัง้แต่ออกเรอืหาปลา ตกปลา หรือลงมอืลากอวน
ในท้องทะเลด้วยตวัเอง แล้วอย่าลมืไปงมหอยขาว ที่เป็นของดี ในชุมชนด้วยล่ะ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนท�าให้ได้รู้จักของดีที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งในขั้นตอนนีท้�าให้
เกิดความสามัคคีร่วมกัน และเกิดความต้องการที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ย่ังยืน 
รวมถึงการรักษาประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเช่นกัน 

สมนึก หงษ์วิเศษ
ผู้น�าชุมชนแหลมกลัด จ.ตราด

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

เมืองโบราณทวารวดี-อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
อดีตที่รอการฟื้นำฟู ศิลปวัฒนำธรรมที่รอการฟื้นำคำืนำ   

Coming Soon ชุมชนำต้นำแบบนำ้องใหม่

ถ้าพูดถึง ‘ของเก่า-เมืองเก่า’ ที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่เก่าแก่และรุ ่งเรือง 
ขุมทรัพย์แห่งอารยธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณ แน่นอนว่าหลายๆ คน
จะนึกถึงเมืองอู่ทอง จ.สุพรรณ ที่เป็นชุมชนประวัติศาสตร์มีเร่ืองราวภูมิหลังมากมาย 
ที่น่าค้นหา และเรียนรู้

เที่ยวชุมชน ค้นของดี

เลือกซื้อลูกปัดอู่ทอง หินสีต่างๆ ที่น�ามาร้อยเป็นสร้อยคอ 
สร้อยข้อมือและต่างหู ซึ่งเป็นมากกว่าเคร่ืองประดับ เพราะ
เป็นโบราณวัตถุเก่าแก่ที่มีเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์และ
ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,500 ปี 

เที่ ยวชมเมืองโบราณ ทั้ งวัดเก ่ าแก ่  
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู ่ทอง และ 
ตลาดอู่ทอง แต่ละสถานที่ล้วนมีเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า รอให้ 
นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้
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น้องเต้-กิตติพงษ์ พรหมรกัษา 
อายุ 15 ปี

เยาวชนชุมชนปลาบา่ จ.เลย

ผมได้ท�ากิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน สนุกมากครับ  
ในอนาคตอยากให้มีการส่งเสริมเร่ืองการปลูกป่า ปลูกต้นไม้
มากขึน้ และรณรงค์ในเร่ืองของการตดัไม้ท�าลายป่าอย่างจริงจัง

น้องมา-สรีวัลย์ ภูมิมาโนช 
อายุ 19 ปี

เยาวชนชุมชนบ้านน�า้เช่ียว จ.ตราด

หนูได้โอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น ท�าให้ได้รู้ว่าในพ้ืนที่ของ 
ตัวเองมีอะไรดี ส่วนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคต อยากให้มี
การสง่เสริมให้มาเที่ยวชุมชนมากขึน้ เพราะเป็นการท่องเที่ยวที่ ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง

น้องแชมป์-ธนากร แสนคำ�สอ 
อายุ 17 ปี

เยาวชนชุมชนเมอืงน่าน 

ผมภูมิ ใจมากที่ ได้เป็นส ่วนหน่ึงในการร่วมขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความย่ังยืน เพราะเยาวชนถือเป็น 
กลุ่มคนที่จะสามารถท�าการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความ
มั่นคงและย่ังยืนได้ครับ ในอนาคตอยากเห็นการท่องเที่ยว 
เมืองน่านยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพราะเป็นเสน่ห์ที่สวยงาม

“อยากให้เมืองอู่ทองเป็นเมืองที่มีแต่ความอัศจรรย์สวยงาม
เหมือนมีประตูวิเศษ  อยากให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 
ที่ ได ้ ช่ื นชมและสัมผัสโบราณสถาน บ้านเรือน วิ ถี ชี วิต และ
ทรัพยากรธรรมชาติ”

เยาวชนในชุมชนถือเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ลองมาดคูวามคิดและจินตนาการเก่ียวกับ
ภาพฝันของเยาวชนในพ้ืนที่พิเศษของ อพท. ว่า อยากให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านตวัเองเป็นอย่างไร

ภาพฝันำการท่องเที่ยวโดยชุมชนำของเยาวชนำในำพื้นำที่พิเศษ 

“อยากเห็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและอยากให้
คงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยากให้
มีการน�าพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกดิประโยชน์ เช่น รถรบัส่ง
นักท่องเที่ยวจากพลังงานแสงอาทิตย์”

Young Dreamers

มาดคูวามรู้สกึและความประทับใจของเยาวชนในพ้ืนที่พิเศษ ที่มต่ีอการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
พร้อมกับภาพฝันการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคตที่อยากจะให้เกิดขึน้จริงๆ ในชุมชนตวัเอง

น้องดรีม-กรกฎ แปลงใจ 
อายุ 17 ปี

เยาวชนชุมชนบอ่สวก จ.น่าน

ผมได้เข้าร่วมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูป
ในชุมชน และมโีอกาสได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่ม
มลูค่าให้กับสนิค้า ในอนาคตอยากให้ อพท. ท�าการ
โฆษณามากข้ึน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
โดยชุมชนมากขึ้น
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การเชื่อมโยงชุมชนกับตลาดนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มองเหน็ปัญหาของการท่องเที่ยวและสร้างวิธีการแก้ไขต่อปัญหาน้ันๆ 
สร้างผลลพัธ์ให้เกิดรายได้ คืนทนุให้กับการแก้ไขปัญหาสงัคมด้วยโมเดลธุรกิจ

จัดทัวร์การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ท�างานร่วมกันกับ
หลายๆ หมูบ้่าน โดยเน้นความสมัพันธ์ระหว่างคน 
เน้นพัฒนาเน้ือหาเร่ืองราวของชุมชน ให้นักท่องเที่ยว
และชุมชนนั่งคุยกัน เป็นเพื่อนกันได้

น�าเอาชุมชนที่มคีวามสามารถ
ในการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนด้วยตนเองได้แล้ว 
มแีพ็คเกจที่พร้อมสร้างเป็นข้อมลูในระบบออนไลน์
เพ่ือเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวในฐานข้อมูลที่เป็น 
กลุม่เป้าหมายอย่างแท้จริง

ก�าไรของบริษัทจะมีการแบ่งปันให้หมู่บ้านไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การจัดการขยะ 
สร้างสนามเด็กเล่น หรือสิ่งที่ชุมชนต้องการอยากจะท�าอีกด้วย

Good to Know

โมเดลการจัดการตลาดอย่างยั่งยืน
ส�าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนโมเดลบริษัททัวร์

: www.facebook.com/LocalAlike

มาดตัูวอย่างของโมเดลและไอเดียการท�าธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ กันเลย

กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน

การเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวกับชุมชนเกษตรกรรมโดยรอบ

สามพรานโมเดล
จากการตั้งค�าถามว่า ท�าไมโรงแรมไม่ซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร 

ในพ้ืนที่แทนการซือ้จากพอ่ค้าคนกลางที่ขายแพงและไม่รู้ว่าวัตถุดบิ
มาจากไหน ปลกูอย่างไร พร้อมกบัไอเดียการสร้างจุดขายให้โรงแรม 
ด้วยการชูเร่ืองอาหารอินทรีย์ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์จึงไป 
ขอความร่วมมอืกับเกษตรกรในพ้ืนที่ จนเกิดเป็น ‘สามพรานโมเดล’

สามพรานโมเดล เป็นแนวคิดของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์  
ซึ่งเกิดจากการร่วมมือของเกษตรกร ภาคธุรกิจ นักวิ ชาการ  
ท�าให้โรงแรมมีรายได้จากนักท่องเที่ยว เกษตรกรมีช ่องทาง 
ในการสร้างรายได้เพ่ิมเติม นักวิชาการได้น�างานวิชาการมาสู่สังคม 
และผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดีขึ้น

ปัจจุบนัโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรแบบไม่พ่ึงพาสารเคม ี สนับสนุน 
ให้เกษตรกรท�างานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองเกษตรร่วมกัน และได้มีการพัฒนาเส้นทาง 
การท่องเที่ยวให้เช่ือมโยงกับแหล่งเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ผู้บริโภคและเกษตรกรมาผูกสัมพันธ์กัน  
ดวูิถีชีิวิตของเกษตรกร ซึ่งในแต่ละฤดูกาลก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป 

Case study

 : www.sampranmodel.com
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บทบาทผู้ประกอบการทางสังคมกับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดย Mr. Albert Chin Kion Teo กรรมการผู้จัดการบริษัท บอร์เนยีวอโีคทัวร์ และโรงแรม  
ซุเกา เรนฟอเรสลอดจ์ ประเทศมาเลเซีย

ธุรกิจของ Mr. Albert จัดเป็นกิจการ
เพ่ือสังคมที่ด�าเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 38 ปี  
โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยมีความ
คิดว่า “การมุ่งเน้นก�าไรทางธุรกิจมีความส�าคัญ
ในเชิงคุณค่าเพียงระยะสั้น แต่ไม่ได้ให้คุณค่าทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว” ก�าไรที่ยั่งยืนต้องค�านึงถึง
ความสมดุลของหัวใจ 3 ประการ ตามนี้

ก�าไรทางสังคม

เขาได้จัดตั้งองค์กรไม่แสวงผลก�าไร (NGO) ช่ือว่า ‘Borneo Ecotourism Solutions &  
Technologies (B.E.S.T) Society’ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโรงแรมของเขา ได้รับรางวัลจาก TripAdvisor มา 5 ปีซ้อน ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ  
ให้กับชุมชนโดยรอบ เช่น การว่าจ้างคนในชุมชน ให้ทุนการศึกษาพนักงานเพ่ืออบรมการเป็น
มัคคเุทศก์ การฟ้ืนฟแูละรักษาสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น น�า้มันมะพร้าวบริสุทธิ์ 
โดยสร้างก�าไรเพ่ิมขึน้ 500% จากการสร้างตราสนิค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากขวดพลาสตกิเป็นขวดแก้ว 

=   ความอยู่ดีมีสุขของคนท้องถิ่น ชุมชน สังคม

=   ผลตอบแทนในการลงทุนทางธุรกิจ

=   ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ก�าไรทางเศรษฐกิจ

ก�าไรทางสิ่งแวดล้อม

: งานเสวนา DASTA CBT Forum

ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Public-Private Partnership on Community-Based Tourism 

กรมการท่องเที่ยวแห่งแคว้นเกรละ ประเทศอนิเดียได้คิดค้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน และได้ประกาศ
ใช้นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยได้เลอืกเมอืง Kumarakom เป็นแหล่งท่องเที่ยวน�าร่อง
ในการพัฒนาที่ ใช้รูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยน�าแนวทางการท�างาน 3 ด้าน เข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยว

1.   การกระตุ้นการจัดซื้อผลผลิตในท้องถิ่น (Local Procurement)

เพื่อเชื่อมโยงคนท้องถิ่นกับธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมกับปล่อยเช่าพื้นที่เพาะปลูก จัดหาเมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพ และงบประมาณสนับสนนุกลุ่มเกษตรกร

2.   อนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณี (Preserving Culture & Traditions)
ส่งเสริมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน และสนับสนุนการสร้างมูลค่า
เพิ่มจากวิถีชีิวิตของชาวบ้าน ด้วยการสร้างแพ็คเกจประสบการณ์วิถีชีวิตชาวบ้าน 

3.   การปกป้องธรรมชาติ ในชุมชน (Protecting Nature through Community)

ด�าเนินการฟื้นฟูความสวยงามของธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ด้วยวิธีต่อไปน้ี  
จัดการขยะ ปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูผืนดินรกร้างเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ฟื้นฟูผืนน�้าเพื่อเพาะพันธุ์ปลาและ
ปลูกดอกบัว

ปัจจุบัน Kuramakom เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับรางวัลใน

ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 7 รางวัล ภายใน 7 ปี 

โดย Dr. Rajashree Ajith ผู้อ�านวยการสถาบันการท่องเที่ยวแห่งแคว้นเกรละ 
(Kerala Institute of Tourism & Travel Studies : KITTS) ประเทศอินเดีย

พัฒนาศักยภาพและทักษะของชาวบ้าน ให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อเป็นรายได้เสริม และอบรมให้ท�าหน้าที่ต่างๆ เช่น ผู้ดูแลการท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ

กรณีศึกษาในำต่างประเทศ

: งานเสวนา DASTA CBT Forum



1. บ้านร้อยเสา : ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
2. งอบใบจาก : บ้านน�้าเชี่ยว จ.ตราด
3. เตาโบราณ : บ่อสวก จ.น่าน
4. ดอกพญาเสือโคร่ง : กกสะทอน จ.เลย
5. เครื่องสังคโลก : เมืองเก่า จ.สุโขทัย
6. ย�่าขาง : บ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่
7. หอยขาว : แหลมกลัด จ.ตราด
8. พิมพ์พระเครื่อง : นครชุม จ.ก�าแพงเพชร
9. โรงฉายหนังเก่า : บ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี
10. ตุงค่าคิง : ในเวียง จ.น่าน
11. วิถีชนเผ่าพื้นราบ : บ้านสันลมจอย จ.เชียงใหม่
12. สวนกันไฟ : ปลาบ่า จ.เลย
13. ว่าวพระร่วง : บ้านคุกพัฒนา จ.สุโขทัย

เฉลย

10.

11.

12.

13.8.

7.

6.

9.

คำุณรู้จักของดีของเด่นำในำแต่ละชุมชนำดีแคำ่ไหนำ?

ของดีของเด่นในแต่ละชุมชน ถือเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกเอกลักษณ์
ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้และช่วยกัน
อนรุักษ์เอาไว้ ลองมาเล่นเกมดูซิว่า คุณรู้จักของดีของเด่นในแต่ละชุมชนดีพอหรือเปล่า 

Quiz

2.

3.

1.

4.

5.
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จากความชอบที่ ได้ท่องเทีย่วใกล้ชดิกับชุมชนอยู่เสมอใครจะคิดว่าวนัหน่ึง
คุณไผ-สมศกัดิ ์บญุค�า จะค้นพบเส้นทางของชีวติและการท�างานทีเ่ตม็ไปด้วย 
ความสุขกับการก่อตั้ง Local Alike กิจการเพ่ือสังคมที่ช่วยส่งเสริม 
การท่องเทีย่วชุมชนบนความต้ังใจทีต้่องการให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ไผ-สมศักดิ์ บุญคำ�
มุ่งสร้างธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อชุมชนำ

เดินตามความคิด

หลังจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาป ิโตรเคมีที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไปเป็นวิศวกรทั้งที่เยอรมัน
และไทยได้ประมาณ 3 ปีจากน้ันลาออกไปเรียน
ปริญญาโทที่ซานฟรานซิสโกด้านการบริหารธุรกิจ
อย่างย่ังยืนเน้นไปที่ กิจกการเพ่ือสังคมโดยเฉพาะ
เพราะส่วนตัวสนใจโมเดลธุรกิจเพ่ือสังคมพอเรียน
จบกลับมาก็มโีอกาสท�างานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
ในส ่วนของการพัฒนาธุรกิจชุมชนให้กับดอยตุง   
ได้เรียนรู้การท�างานกับชาวบ้านและศึกษาภาพรวม
มากขึน้ จึงพบว่าโมเดลบริษทัทัวร์สว่นใหญ่ในบ้านเรา
ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับชุมชนมากนัก จึงอยากท�าตรงน้ี 
ให้ดี ข้ึนและอยากให้คนในแวดวงน้ีเห็นวิธีท�างานที่ดี
กว่าเดิม จึงตั้ง Local Alike ขึ้นมาเพราะต้องการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง
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ทุกคร้ังก่อนที่จะขายทัวร์หมู่บ้านเราต้องรู้จัก
หมูบ้่านน้ันให้ดี และต้องสร้างรายได้ให้เขาจริงๆ ก่อน
แล้วจึงขยายไปยังหมู่บ้านอื่น ไม่ใช่การให้ความหวังว่า
จะมรีายได้ แต่ต้องท�าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในหมูบ้่าน
ได้จริงๆ จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายไปยังหมู่บ้านอื่นการ
ท�าแบบน้ีทีมงานจะไม่เหน่ือย นอกจากน้ีการท�าทัวร์
ชุมชนไม่เหมอืนทัวร์ทั่วไปที่ ใช้ไกด์คนเดียวก็ไปได้ต้อง
มกีารจัดการหลายอย่างเกิดการเปลีย่นแปลงได้ตลอด
ทีมงานจึงต้องท�างานเข้าขากันหมดทกุคนและแน่นอน
ว่า Local Alike เป็นกิจการเพ่ือสงัคมจัดตัง้ข้ึนเพ่ือให้
ชุมชนมีชอ่งทางมากขึน้และมรีายได้อย่างต่อเน่ืองก�าไร
ที่ ได้จึงถูกน�ากลับไปพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

เติบโตอย่างมั่นคง

Local Alike กับชุมชน

เราเน้นท�าให้การท่องเที่ยวชุมชนน่าสนใจมากขึ้น
หรือขายได้มากข้ึนงานที่ท�ามี 2 ส่วนคือจัดทัวร์ชุมชน
ให้ลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือกลุ่มต่างๆ
โดยเน้นให้มกีารท�ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้านการได้เรียนรู้
และลงมอืท�าไปพร้อมกันกับชุมชนรวมทั้งท�างานร่วมกับ
เครือขา่ยอย่างสถาบนัการท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT-I) 
และอพท. น้ันได้อะไรดีๆ เยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้าน
ไม่มองเร่ืองธุรกิจดังน้ันสิ่งที่เราเติมให้คือความเข้าใจ
ในธุรกิจท่องเที่ยวของหมู่บ้านตัวเอง อย่างที่ท�าแล้ว
มีนักท่องเที่ยวมาเร่ือยๆ คือที่ชุมชนสี่พันไร่ ดอยตุง  
จ.เชียงรายเป็นการรวมกลุม่ของตวัแทนหมูบ้่าน 16 คน
จุดเด่นอยู่ที่การปลูกชาออร์แกนิกจุดกางเต็นท์บนไร่ชา
เน้นขายวิวธรรมชาติและหมอกสวย

หากชุมชนำจัดการการท่องเที่ยวได้ทั้งกระบวนำการ 
เราเชื่อว่าเป็นำการเพิ่มมูลคำ่าที่ดี

เปิดใจและจริงใจ

สิ่งส�าคัญในการท�างานกับชุมชนคือความจริงใจ
และตั้งใจจริงเพราะความพิเศษของชุมชนและคน 
ต่างจังหวัดคือไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาถ้าท�าในสิ่ง
ที่ ดี กับเขากับคนในหมู่บ้านเขาเขาจะรักเราชอบเรา 
มีความสุขที่ ได้ท�างานกับเราบางคนบอกว่าเสียเวลา
แต่ถ้ามองในเชิงธุรกิจเราสามารถเป็นความได้เปรียบ
ที่ดีทีเดียว คือบริษัททัวร์อื่นๆ เข้าไปแข่งได้ยากขึ้น  
เพราะชุมชนค่อนข้างเลือกที่จะท�างานกับองค์กร 
แบบไหน ถ้าชุมชนถูกใจและสบายใจที่จะท�างาน 
กับเรา เขาก็จะให้ความส�าคัญกับเราเช่นกัน ซึ่งเรา
ให้ความส�าคัญกับเสียงของชาวบ้านมากเขาต้อง 

มีความสุขที่ท�างานกับ เราเพราะ Local Alike  
เน้นการท�างานร่วมกันแบบมิตรภาพนอกจากน้ีต้อง
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหมู่บ้านด้วยถ้าชุมชน
ที่มีประสบการณ์แล้วจะมองต่อไปถึงการพัฒนาด้าน
อื่นๆ เช่น เทคโนโลยี  ภาษา การเงิน เป็นต้น แต่ถ้า
เป็นหมู่บ้านใหม่จะเน้นการสร้างความเข้าใจให้เห็นทั้ง
ด้านบวกและลบที่จะเกิดจากการท่องเที่ยว และการ
สร้างการยอมรับจากคนในชุมชนก่อน
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โดยส่วนตัวชอบเที่ยวต่างจังหวัดเพราะเป็นเด็กกรุงเทพฯ 
จึงอยากแสวงหาความเป็นชุมชนที่ เป็นธรรมชาติ ทั้งวิ ถี ชีวิต 
อาหารการกิน อาชีพ อากาศบริสุทธ์ิ ซึ่งพอได้ไปเห็นชุมชนใน 
ต่างจังหวดัก็จะตืน่เต้นกับสิง่ที่ ไม่เคยเห็น โดยเฉพาะตามชุมชนเก่าๆ 
จะตื่นตาตื่นใจมาก เพราะการท่องเที่ยวชุมชนได้เห็นความเป็นวิถี
ดัง้เดมิจริงๆ ซึง่แต่ละชุมชนจะมคีวามแตกต่างไม่เหมอืนกัน อย่าง
อมัพวาจะไปบอ่ยมากนานเป็นสบิๆ ปีแล้ว เราชอบความด้ังเดิมของ
อัมพวา ความเป็นชุมชนชาวสวน เมื่อได้เที่ยวลึกไปเรื่อยๆ ก็จะได้
พบกับความพิเศษอย่างตลาดเลก็และโบสถ์ ทกุคร้ังที่ ไปจะไปพัก
ในสวนที่บ้านเป็นโฮมสเตย์ตลอด เพราะได้สัมผัสวิถีไทยแท้แบบ
ดั้งเดิม ความเป็นธรรมชาติที่ ไม่ได้มีการประดิษฐ์

ชอบเที่ยวชุมชน

ด้วยความช่ืนชอบในการเที่ยวชุมชนมาตั้งแต่สมัย
ยังเยาว์ ประกอบกับการรับบทบาทเป็นพิธีกรรายการ
กบนอกกะลาที่ออกเดินทางเพ่ือแสวงหาค�าตอบใน
ประเด็นที่น่าสนใจมาฝากแฟนรายการอยู่เสมอ ท�าให้ 
คุณต่อ-ภัทราพร สังข์พวงทอง มีโอกาสไปเย่ียม
เยือนวิ ถี ชุมชนและชมวัฒนธรรมท้องถ่ินทั้งในและ 
ต่างประเทศอยู่บ่อยคร้ัง จนได้ค้นพบว่าการช่วยกัน
รักษาความเป็นดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน 
คือหัวใจส�าคัญที่ท�าให้การท่องเที่ยวชุมชนเต็มไปด้วย
เสน่ห์ที่ ไม่เสื่อมคลาย

เที่ยวชุมชนำด้วยใจรัก

ต่อ-ภัทราพร สังข์พวงทอง
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บ้านเรามต้ีนทนุที่สมบรูณ์และมคีวามหลากหลายทางชีวภาพสงูมากใน
แง่ของการท่องเที่ยว ดงัน้ันเราต้องเคารพความเป็นชุมชน ความเป็นวิถีของเขา 
อย่าพยายามท�าให้เขาเปลีย่น  ยกตวัอย่างการถ่ายภาพกับเดก็ชาวเขา แม้ทกุคน 
อาจจะไม่ได้จ่ายเพราะอยากให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยน แต่วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไป
แล้วจริงๆ กลายเป็นอาชีพที่เขาต้องแต่งตัวให้โดดเด่นเพื่อถ่ายรูป แต่เมื่อ
ได้เข้าไปด้านในหมู่บ้านเขาอาจจะไม่ได้แต่งขนาดนี ้ หรืออย่างถนนคนเดิน
ที่จริงๆ แล้วขายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแฮนด์เมด แต่พอเริ่มเป็นธุรกิจ
ก็อาจไปท�าลายวิถีดั้งเดิมของคนที่เป็นเจ้าของสินค้าแฮนด์เมดหรือศิลปะ 
พ้ืนบ้านที่แท้จริงในพ้ืนที่ น้ันๆ กลายเป็นสินค้าท�าเหมือนสินค้าพ้ืนเมือง 
ปริมาณมากๆ ซึ่งท�าให้เสน่ห์ของถนนคนเดินที่แท้จริงหายไป ทุกคนจึง
ควรตระหนักและใส่ใจความเป็นธรรมชาติของแต่ละชุมชน

เคารพความเป็นชุมชน

นักท่องเที่ยวชุมชนในมมุมองของเราตอนน้ีม ี 2 แบบคือ เที่ยว
เพราะเป็นนักท่องเที่ยวชุมชนจริงๆ และนักท่องเที่ยวตามกระแส 
ซึง่จะมคีวามแตกต่างกันที่นักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบชุมชนจริงๆ จะท�า 
การบ้านเวลาจะไปชุมชนและปรับตวัให้เข้ากับวิถี ในชุมชนน้ัน คือไม่
พยายามเปลีย่นเขา ขายอะไรกินอะไรก็ท�าแบบน้ัน แต่อกีแบบหน่ึง
จะไม่ปรับตวัให้เข้ากับสถานที่ และอาจเรียกร้องให้ชุมชนท�าการปรับ
สถานที่ ให้เข้ากับความต้องการของตัวเอง เช่น ต้องมแีอร์ ม ีWIFI 
ตรงน้ีอยากให้ทกุคนทีจ่ะไปเทีย่วชุมชนลองเร่ิมต้นจากตวัเราเอง เพราะ
การเป็นนักท่องเทีย่วชุมชนทีด่ี เราต้องมคีวามรักในชุมชน เคารพกฎ
กตกิาและวิถีดัง้เดิม เพ่ือไม่ให้วฒันธรรมของชุมชนเปลีย่นแปลงไป

ฝากถึงนักเที่ยวชุมชนยุคใหม่

หวัใจส�คำญัของแต่ละชมุชนำคืำอคำวามแตกต่าง ท่ีเป็นำเสน่ำห์ดงึดดู
ให้ผู ้คำนำอยากมาเท่ียวชุมชนำ สัมผัสชุมชนำและวิถีชีวิตชุมชนำ

การเที่ยวแบบน้ี ได้ความรู้และความภูมิใจ เราเรียนรู้จากคนที่อยู่ใน 
วิถีชีวิตแบบน้ันว่าเขาอยู่เขากินกันอย่างไร เราจะรู้สึกว่าได้ความรู้ในสิ่ง
ที่เราไม่รู้แบบทางลัด ไม่ต้องไปน่ังเรียน แต่ได้ความรู้ตรงน้ันจริงๆ  
ซึ่งส่วนตัวเราชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ รากเหง้าของความเป็นไทย 
หรือแม้แต่ไปต่างประเทศเราจะเลือกไป Old Town อย่างที่ญี่ปุ่น 
ในชุมชนที่เก่าจริงๆ บ้านเรือนจะเป็นบ้านสองช้ันแบบในการ์ตนูโดเรมอน 
มวีิถีการท�านา เกษตรกร ใส่ชุดดัง้เดมิเดนิตามถนน เราชอบความเข้มแขง็ 
ของวิถีแบบเก่าที่รักษาเอกลกัษณ์ได้ดีมาก มนัคือ Slow Life จรงิๆ ทีม่ี
ความประณตีและมศีลิปะค่อนข้างสงู 

ภูมิ ใจได้ความรู้
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เพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนคือจุดหมายปลายทางความส�าเร็จที่ ไม่เพียงแสดงถึง
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังบ ่งบอกถึงความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ารุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวและผูอ้�านวยการหลกัสตูร  
สาขาการจัดการการท่องเทีย่วแบบบรูณาการ สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเดนิหน้าพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ถ่ายทอดความรู้ไปสูชุ่มชนใกล้เคียง เพ่ือให้สามารถน�าการท่องเที่ยวมาเป็นเคร่ืองมอืในการสร้างงาน สร้างรายได้

รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ�รุง
ร่วมแรงรวมใจ มุ่งสู่คำวามยั่งยืนำ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ท�าหน้าที่ 2 อย่าง อย่างแรกคือเป็นกลไกการจัดการ
การท่องเที่ยว นั่นคือเมื่อชุมชนบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวของตนเองได้ส�าเร็จ คนจากพ้ืนที่อื่นๆ  
ก็จะเข้ามาศกึษาเพ่ือน�าไปปฏิบัติตามให้เห็นผล และ
อย่างที่สองคือเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว ดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้สนใจและอยากเดินทางมาสัมผัสวิถี
ชีวิตที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ซึ่งหลายคนชอบคิด
ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเรื่องของชาวบ้าน แต่
อันที่จริงแล้วต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนใน
พ้ืนที่จึงจะเรียกว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ต่าง
จากการท่องเที่ยวแบบอื่น คือเป็นการท่องเที่ยว
เพ่ือไปเรียนรู้และศกึษาการบริหารจัดการของชุมชน 
โดยมีกิจกรรมท�าร่วมกันอย่างสนกุสนานและลึกซึ้ง

ใส่ใจเข้าใจทุกรายละเอียด

ในการท�างานร่วมกับชุมชน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ 
คือเร่ืองความไม่เข้าใจของชุมชนว่าการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนทีแ่ท้จริงคืออะไร ชาวบ้านมองการท่องเทีย่ว
เป็นการสร้างรายได้ เช่น ชาวบ้านสร้างโฮมสเตย์
จ�านวนมากเพราะมองว่าเป็นเงนิที่เข้ามา แต่เมือ่ถึง
ฤดูกาลที่นักท่องเทีย่วเดนิทางมาน้อย (Low Season) 
ชาวบ้านรูส้กึผิดหวงัที่ ไม่มรีายได้เข้ามา น่ันเป็นเพราะ
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเพียงส่วนเสริม แต่
จุดประสงค์หลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ 
นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนใน
แบบที่เป็นและสร้างความภาคภูมิ ใจให้ชุมชนในสิง่ที่
เขาม ีนอกจากน้ีจะสงัเกตได้ว่าหน่วยงานรัฐในแต่ละ
พ้ืนที่ยังให้ความส�าคัญกับตรงน้ีค่อนข้างน้อย เพราะ
มองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนท�าแล้วเห็นผลช้า 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนำจะส�เร็จได้อย่างยั่งยืนำนำั้นำต้อง
ประกอบด้วย ผู้นำ�ชุมชนำ ผู้ประสานำ และการมีส่วนำร่วม

เร่งสนับสนนุร่วมผลักดัน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกระบวนการที่ท�าให้คนใน
ชาติสามัคคีกัน โดยเฉพาะคนในระดับรากหญ้าและชนบท
แขง็แรงมากย่ิงขึน้ สร้างพลงัทางปัญญาให้กับชุมชน ท�าให้
สามารถใช้การท่องเที่ยวเป็นเครือ่งมอืในการเรียนรู้การบริหาร
จัดการทรัพยากรของตนเองได้ ซึ่งเป็นการวางรากฐานให ้
คนไทยเข้มแข็งและเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ส่งเสริมและ 
สร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีประเด็นรองลงมาคือ
สามารถมองเห็นเมด็เงนิที่จะเกิดขึน้ได้อกีด้วย ซึง่ปีน้ีรัฐบาล 
มุง่เน้นและให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ิมมาก 
ยิง่ขึน้และกลายเปน็หนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญของการทอ่งเที่ยว
ในพ้ืนที่ที่น�าไปสูก่ารร่วมมอืของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือวางแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับชาตต่ิอไป

เสริมจุดแข็งแก้จุดอ่อน

จุดแข็งของชุมชนคือความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์
ของตนเอง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องขายความเป็น
ธรรมชาต ิ เพราะวถีิชีวติความเป็นอยู่ตามปกตคืิอสิง่ทีดี่อยู่แล้ว 
แต่จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดคือขาดการพูดคุยและประสานงาน
กันอย่างเข้าใจ ดังน้ันจะต้องหากระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งตอนน้ีแต่ละชุมชน
ยังมีการคิดแยกส่วนกัน จึงควรหาวิธีการท�างานร่วมกัน 
พูดคุยกันให้มากขึน้ ตัง้แต่ท�างานมาก็ประทับใจทกุชุมชน 
เพราะเรารู้สึกว่าได้เข้าใจวิถีชี วิตของคนไทยในบริบทที ่
แตกต่างกัน ท�าให้เราได้เปิดโลกไปเห็นวิถีชีวิตจริงๆ ของ 
คนไทยที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน เป็นความน่ารักที่
ประทับใจ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนำต้องท�ให้คำนำในำชุมชนำแข็งแรง
รายได้จากการท่องเที่ยวคำวรเป็นำรายได้เสริม



อยากขยายเครือข่ายให้เต็มพื้นที่ เหมือนต้นไม้ที่มีลูกที่ดก

สืบค้น รักษา สืบทอด รุ่นต่อรุ่น เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

ความภูมิ ใจในชุมชนของตัวเอง และไม่ถูกกลืนทางวัฒนธรรม

ท�างานอย่างรอบคอบ ต้องคิดก่อนท�า น�าชุมชนเพื่อความยั่งยืน ดี เด่น ดังต้องคงไว้

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คือ การที่ทุกชุมชนยืนได้อย่างมั่นคง

10.

11.

12.

13.

14.

เดินได้ด้วยความมั่นคง จากความเป็นตัวตน

มาดกัูนดีกว่าว่า อพท. วางภาพฝันการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอกี 10 ปี ข้างหน้าไว้อย่างไรบ้าง

ภาพฝันำการท่องเที่ยวโดยชุมชนำของ อพท.

หาข้อดี ของดี รักษา สืบทอด

CBT กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

ตัวตนคือคุณค่า รักษาไว้

มจีิตมุ่งมั่น รักบ้านเกิด ท�าชุมชนให้มีความสุข

นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ยากที่จะบินขึ้นสูงได้

ทุกหน่วย ทุกชุมชน ต่างมจีุดดี จุดเด่นหลายจุด หากเชื่อมต่อ 
และโยงใย จะเกิดเป็นระบบและภาพรวมที่สมบูรณ์แบบ

1.

2.

4.

Carrying Capacity

วิถีชีวิตแต่ละชุมชนเป็นจุดขายที่ต้องร่วมแรงร่วมใจ สร้างเสน่ห์ได้ทั่วไทย

ท�าเป็นทีม มีเครือข่ายเชื่อมโยง มั่นคงทุกที่

ความคิดไม่ย่อท้อ ความส�าเร็จต้องบังเกิด

ท่องเที่ยวชุมชนเป็นการก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และภูมปัิญญาท้องถ่ิน

5.

6.

7.

8.

9.

15.

16.

17.

3.

ภูมิปัญญา

วัฒนธรรม

วิถีชีวิตชุมชน

หัวใจหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รู้ค่า รักถ่ินและร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเองได้บนพ้ืนฐาน 
ของความยั่งยืน
สร้างเครือขา่ยและองค์ประกอบให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้
สร้างสรรค์ร่วมกัน ค้นหาวิ ธีการท�าให้สินทรัพย์มีคุณค่า  
มีมูลค่าเพิ่มได้
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับผลประโยชน์ของชุมชน
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม สมดุล 3 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม
มองหากลุ่มคนที่ ใช่ และมี ใจเดียวกัน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ความภูมิ ใจในอัตลักษณ์ชุมชน
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