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ซีรีส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” จั ดท�ำภายใต้งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์ องค์การบริ หารการพั ฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย เพือ่ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนรุ ่นใหม่หรื อผู้ที่ ส นใจน�ำองค์ความรู้ ไปต่อยอด ทั้ งในด้านเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน หรือโอกาสในการท�ำงาน สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ รวมถึงการปรับ เปลี่ยน
พฤติ ก รรมนั ก ท่ องเที่ ย วเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ในที่ สุ ด
ข้อมูลภายในหนังสือเล่มนี้ จั ดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่ วไปและไม่มี
การผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในเชิงพาณิช ย์

สารบัญ
คำ�นำ�
องค์การบริหารการพั ฒนาพืน้ ที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
มีภารกิจในการพั ฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน โดยท�ำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เพือ่ ท�ำให้
การบริหารจัดการการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเกิดความยัง่ ยืน ใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
ซึ่งได้มุ่งเน้นการจั ด การแหล่งท่องเที่ ยว องค์ความรู้ การพั ฒนาคน และกิจกรรมการท่องเที่ ยว
โดยมี ชุ ม ชนท้องถิ่ นเป็น ผู ้ รั บผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาและการเติ บ โตด้ า นการท่ องเที่ ยว
และเน้นกระบวนการด�ำเนินงานอย่างมีสว่ นร่วม (Co-creation) เพือ่ วางรากฐานการพั ฒนาศักยภาพชุมชน
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ
จากความรู้คือโอกาส อพท. จึงเชื่ อมั่ นว่าความรู้เรื่องการพั ฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน
จะสามารถจุ ดประกาย กระตุกต่อมคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นใหม่หรือผู้ส นใจน�ำความรู้ ไป
ต่อยอด ทั้ งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน หรือโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ
รวมถึงการปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมการท่องเที่ยว เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในที่สดุ
อพท. ได้จั ดท�ำซีรี ส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ ยวกับ อพท.” เพื่อถ่ายทอดความรู้การพั ฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยซีรีส์ความรู้ชุ ดแรกที่เผยแพร่ไปแล้วคือ เที่ยวแบบ
คนไม่เอาถ่าน (Low Carbon Tourism) ซีรสี ช์ ุดนีเ้ ป็นชุดทีส่ องคือ ท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community-Based
Tourism) และเตรียมพบกับซีรสี ช์ ุดต่อๆ ไป ได้แก่เรือ่ ง การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
ส�ำหรับซีรีส์ความรู้ชุ ดที่สองนี้ เป็นการน�ำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุ มชนของ อพท.
ซึ่งเป็นการท่องเที่ ยวทางเลือกที่ มีการบริ หารจั ดการโดยชุ มชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาให้เกิดขึน้ อพท. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าซีรสี ค์ วามรูช้ ุดที่สองนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ หรือคนในชุ มชน ได้เห็นถึงความส�ำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุ มชนว่าท�ำให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุ มชน ทั้ งโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ และยังสามารถรักษาวัฒนธรรม วิ ถี ชี วิ ต
และสิ่งแวดล้อมของชุ มชน รวมทั้ งนักท่องเที่ยวที่เลือกมาท่องเที่ยวโดยชุ มชนก็จะได้เปิดมุมมอง สัมผัส
วิ ถี ชี วิ ตที่ แตกต่างออกไป เป็นการท่องเที่ ยวที่ เติมเต็มความสุขที่ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมสร้างประโยชน์ ให้ชุ มชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
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อพท.
กับการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
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13 ชุ มชนต้นแบบของ อพท.

ผลลัพธ์การพั ฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุ มชนของ อพท.
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ภาพฝันการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
ของ อพท.

-46-

ไอเดี ยการท�ำธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุ มชน
พันเอก
(ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท)
ผูอ้ ำ� นวยการ อพท.

องค์ประกอบการท่องเที่ยว
โดยชุ มชน เพื่อชุ มชน
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มุมมองการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
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Community-Based Tourism

CBTT (Community Benefitting Through Tourism)

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน

แนวคิดชุมชนเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการท่องเที่ยว

แน่ น อนว่ า การท่ อ งเที่ ย วน� ำความเจริ ญ และ
ผลประโยชน์มาสู่ชุ มชน ในขณะเดี ยวกันก็สามารถ
บั่นทอนทรัพยากรต่างๆ ของชุ มชนได้อย่างรวดเร็ว
เมื่ อ ชุ ม ชนต้ อ งพั ฒ นาเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วตามใจ
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ ยว ท�ำให้ชุ มชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม
ในฐานะที่ อพท. มีหน้าที่หลักในการประสาน
ส่งเสริ ม และสนับสนุนการพั ฒนาการท่องเที่ ยว
อย่างยัง่ ยืน จึงตระหนักดีวา่ การพั ฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนนัน้ ต้องมีรากฐานจากชุ มชนในฐานะเป็น
เจ้าของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่แท้จริง ดังนัน้
อพท. จึงจั ด ตั้งส�ำนักท่องเที่ ยวโดยชุ มชน (สทช.)
ขึน้ เพือ่ เป็นหน่วยงานที่พั ฒนาการท่องเที่ยวกับชุ มชน
โดยตรง โดยมุง่ เน้นให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ เป็น
ผู้รับประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยว

การท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชน เป็ น การท่ องเที่ ย ว
ทางเลือกที่บริหารจั ดการโดยชุ มชนอย่างสร้างสรรค์
และมีมาตรฐานก่อให้เกิด การเรี ยนรู้ เพื่อน�ำไปสู่
ความยั่ ง ยื นของสิ่ ง แวดล้ อ ม วั ฒ นธรรมท้ องถิ่ น
และคุณภาพชี วิตที่ดี
ในปัจจุบนั อพท. มีชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว
โดยชุ มชนทั้ งหมด 13 ชุ มชน โดยมุ่งเน้นให้ชุ มชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ (Co-Creation)
พร้ อ มกั บ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชนให้ ส ามารถ
บริ ห ารจั ด การและเชื่ อ มโยงผลประโยชน์ ต ่ า งๆ
จากการท่องเที่ยวได้ เมือ่ ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
และเชื่ อมโยงผลประโยชน์ตา่ งๆ จากการท่องเที่ยวได้
ก็จะน�ำมาซึ่งรายได้เสริ มในชุ มชน สิ่งแวดล้อมที่ ดี
น่าอยู่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รบั การอนุรกั ษ์
และเพิม่ มูลค่าจากการคงไว้ซงึ่ วิถีชี วิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยท�ำให้การพั ฒนาท้องถิ่น
เป็นไปอย่างสมดุลและยัง่ ยืน

การที่ชุมชนจะเก็บ เกีย่ วประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้นน้ั ต้องมีความเชื่ อมโยง
ของผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากการท่องเที่ยว
เช่น ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว บุคคลที่ประกอบอาชี พอื่นในชุมชน
กระบวนการเชื่ อ มโยงผลประโยชน์ จ ากการ
ท่ อ งเที่ ย วไปยั ง ชุ ม ชนถื อ เป็ นจิ๊ ก ซอว์ ใ นกิ จ กรรม
ท่องเที่ยว เช่น การน�ำเที่ยว อาหาร ที่พั ก ของที่ระลึก
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ซึง่ แต่ละชุ มชนไม่ตอ้ งมี
ครบทุกอย่าง แต่สามารถมีกระบวนการเชื่ อมโยงกัน
เพื่ อ เติ ม เต็ ม การท่ อ งเที่ ย วและได้ รั บ ประโยชน์
ร่วมกันได้
การท่องเที่ ยวโดยชุ มชนก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ ซึ่ ง ท� ำ ให้ ชุ ม ชนได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ นเชิ ง
เศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ ค นท้ อ งถิ่ น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ดีขนึ้ ในขณะเดี ยวกันยังกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สืบทอดวิถีชี วิต สังคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน
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เที่ยวนี้...ที่ไม่เหมือนเดิม กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท�ำไมเราต้องท่องเที่ยวโดยชุ มชน
มาท�ำความรู้จั กกับการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สนุกและสร้างสรรค์
แถมยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุ มชนกันดี กว่า

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม

รายได้ของคนในชุ มชนขึ้นอยู่กับฤดูกาล
หากไม่ ใช่ ฤ ดู กาลท่ อ งเที่ ย วก็ อาจขาด
รายได้

เกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชน เช่น ก่อสร้าง
ถนน สนามบิน ท่าเรือ โรงแรม สถานบันเทิง
เกิดมลภาวะต่างๆ
มลภาวะทางเสียง จากเครือ่ งบินหรือเรือ
ท�ำลายความสงบของท้องถิ่น
มลภาวะทางน�ำ้ ถ้าไม่มกี ารจัดการระบบน�ำ้
ที่ดี อาจท�ำให้ขาดแคลนน�ำ้ สะอาดใช้
มลภาวะทางอากาศ จากรถยนต์หรือ
จั กรยานยนต์
มลภาวะทางสายตา มีการสร้างอาคาร
สิง่ ปลูกสร้างท�ำลายทัศนียภาพอันสวยงาม
ของชุมชน
ปัญหาขยะ ไม่มคี วามสามารถในการจัดเก็บ
และก�ำจั ดขยะ ท�ำให้เกิดการเสื่อมสลาย
ของทรัพยากรพืน้ ฐาน ทั้งแหล่งน�ำ้ และดิน

มีการน�ำเข้าสินค้าจากที่อื่น เพราะต้องมี
สินค้าตอบสนองความต้องการทั้ งคนใน
ชุนชมและนักท่องเที่ยว ท�ำให้ราคาสินค้า
ท้องถิ่นสูงตาม
ปัญหาค่าครองชี พและราคาที่ ดินสูงขึ้น
เกิด การแย่งกันประมูลซื้อที่ ดินท�ำเลดี
มาก่อสร้างอาคาร โรงแรม เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวโดยชุ มชนคืออะไร
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน คือ การท่องเทีย่ วทางเลือก
ที่ บริ หารจั ด การโดยชุ มชนอย่างสร้างสรรค์และ
มี มาตรฐานก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่
ความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
คุณภาพชี วิ ตที่ดี
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการ
ตอบค�ำถามว่า ชุ มชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก
การท่ อ งเที่ ย ว แต่ เป็ น การสร้ า งโจทย์ ใหม่ ว ่ า
การท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อการพั ฒนาชุ มชน
อย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างไร

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ท�ำไมต้องท่องเที่ยวโดยชุ มชน
เพราะการท่องเที่ยวน�ำความเจริญและผลประโยชน์มาสู่ชุ มชน ในขณะเดี ยวกัน
ก็สามารถบั่นทอนทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนอย่างรวดเร็ว แล้วชุมชนจะต้องเสียอะไร
ไปบ้าง เมื่อต้องพั ฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวตามใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
ถ้าหากไม่มีการบริหารจั ดการที่ดจี ะเป็นอย่างไร

8

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ ยวที่ เพิ่มขึ้น น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม
ชาวบ้านปรับกิจกรรมหรือวัฒนธรรมของพวกเขาให้มีสีสันมากขึ้น เพื่อตอบสนองรสนิยมของนักท่องเที่ ยว
อาจน�ำไปสู่การสูญเสียคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของกิจกรรมหรือวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวที่มีการพั ฒนาการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทั ศนคติ พฤติกรรม
ความเชื่ อและการบริโภคของชาวบ้านในชุ มชนเพื่อเลียนแบบนักท่องเที่ยว
เกิดการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของชุ มชนอันเป็นเสน่ห์ที่เคยดึงดูดนักท่องเที่ยว
เกิดการย้ายถิ่นฐานของคนหนุม่ สาวในการท�ำมาหากิน ส่งผลให้การสานต่อวัฒนธรรมเก่าแก่ดงั้ เดิมเป็นไปได้ยาก
การเติบโตของการท่องเที่ยวน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการเกิดอาชญากรรม
9

เที่ยวอย่างไรให้ชมุ ชนได

้ประโยชน์

ในแต่ละภาคส่วนล้วนสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยว
เป็นประโยชน์ต่อชุ มชนท้องถิ่นมากขึ้น ด้วยวิ ธีการดังต่อไปนี้

หลักการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
ชุ มชนเป็นเจ้าของ
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางและตัดสินใจ

ภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน เพื่อเชื่ อมโยง
โอกาสและเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถ
ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

ให้ความรู้ และแสวงหาองค์ความรูท้ เี่ หมาะสมเพื่อ
การพั ฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุ มชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ส่งเสริมความภาคภูมิ ใจในตนเอง
ยกระดับคุณภาพชี วิ ต
มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม
เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สื่อมวลชน

ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว

ให้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ให้
สาธารณชนมี ค วามเข้ า ใจทางเลื อ กของ
การท่องเที่ ยวที่ เป็นประโยชน์ต่อชุ มชน
ท้องถิ่นมากขึ้น

ส่งเสริมบริการท่องเที่ยวที่บริหารจั ดการโดย
ชุ มชนท้องถิ่น และสรรหาตลาดนักท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมให้กับกิจกรรมท่องเที่ยวในชุ มชน

เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น
มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุ มชน

นักท่องเที่ยว
อุดหนุนบริการการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น และท�ำความเข้าใจ
เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
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อพท.

แนวทางการด�ำเนินงานการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชน

่องเที่ยวโดยชมุ ชน
บ
ัก การท
การท่องเที่ยวโดยชุ มชน ถือเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยให้ชุ มชนสามารถบริหารจั ดการทรัพยากร
ของตัวเอง และน�ำเอาหลักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาใช้พั ฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุ มชน
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว

Road map การพั ฒนาตั้งแต่ปี 2555
ก้าวที่ 1
ส�ำรวจ คัดเลือกชุ มชนต้นแบบ
ตัง้ คณะท�ำงานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่ อ ร่ ว มกั นพั ฒ นาเกณฑ์ การบริ หารจั ด การ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน

ก้าวที่ 2
เตรียมความพร้อมชุ มชน
ตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
เสริมสร้างศักยภาพผู้น�ำชุ มชน
จั ดท�ำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ ยวโดยชุ มชน
ของแต่ละชมรม

บทบาทของ อพท. ในการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
พั ฒนาการท่องเที่ยวเพือ่ เพิม่ รายได้และกระจายรายได้ไปสูช่ ุมชนท้องถิ่น โดยมีสำ� นักท่องเที่ยว
โดยชุมชน (สทช.) เป็นหน่วยงานที่ทำ� หน้าที่รว่ มกับพืน้ ที่พเิ ศษเพือ่ พั ฒนาศักยภาพชุมชนและเตรียม
ความพร้อมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง

ก้าวที่ 3

เสริมสร้างศักยภาพชมรมฯ
จั ดท�ำแผนที่ท่องเที่ยว กฎระเบี ยบ และการบริหารจั ดการภายใน
ชมรมฯ ให้เข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วม

เป็นตัวกลางเพือ่ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถ
ท�ำงานพั ฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพือ่ ให้ชุ มชนได้รับ
ประโยชน์สงู สุดจากการท่องเที่ยว และเกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยงั่ ยืนขึน้ มาเป็นต้นแบบในการ
ขยายผลไปยังชุ มชนอื่นๆ ต่อไป

กระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชนเพื่อการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชนอย่างยั่งยืน
1. จั ดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
2. ชมรมฯ ประเมินตนเองตามเกณฑ์การบริหารจั ดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน
3. คณะท�ำงานจั ดกระบวนการท�ำแผนยุทธศาสตร์ชมรมฯ
4. อพท. เสริมสร้างศักยภาพชมรมฯ ตามแผนยุทธศาสตร์
5. ชมรมฯ ด�ำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชมรมฯ
6. คณะท�ำงานรับรองแหล่งฯ ประเมินและติดตามพั ฒนาการของชมรมตามเกณฑ์บริหารจั ดการ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน
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ก้าวที่ 5

ก้าวที่ 4
เตรียมพร้อมสู่การตลาด
ท�ำโปรแกรมท่องเที่ยว ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยว
เสริมสร้างศักยภาพที่ยงั ขาดตามเกณฑ์การบริหาร
จั ดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน

เชื่ อมโยงการตลาด และส่งต่อคนรุ่นใหม่
Branding ชุ มชน
Familiarization Trip
Business Matching
แผนยุทธศาสตร์ CBT
หลักสูตรเพื่อขยายผลจากชุ มชนต้นแบบ
เยาวชนคนรุ่นใหม่เติมเต็มการขับ เคลื่อนชมรมฯ
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จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการ
พั ฒนาอย่างต่อเนื่อง

อพท.

กล่องเครื่องมือ 9+1 Building blocks

่องเที่ยวโดยชมุ ชน
บ
ัก การท

เครื่องมือที่จะช่วยให้ชุ มชนได้ร่วมวางแผนการท่องเที่ยวในชุ มชนของตนเองอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกด้าน

ก่อนที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน
แต่ละชุ มชนต้องผ่านกระบวนการ และมีเครื่องมือในการพั ฒนาอะไรบ้าง มาดูกันเลย

กลไกในการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

9
สร้างกิจกรรม

คณะท�ำงานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน
ภาควิ ชาการ
: จัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น
หน่วยงานภาครัฐ : ช่วยเสริมมิติด้านการพั ฒนาคุณภาพชี วิ ต และส่งเสริมเติมเต็มทรัพยากรต่างๆ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพั ฒนาการท่องเที่ยว
ภาคการตลาด : พั ฒนาการท่องเที่ยวเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาด และให้คำ� แนะน�ำใน
การวางกลยุทธ์การตลาดอย่างยั่งยืน
ภาคชุ มชน
: ให้ค�ำแนะน�ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ

เพื่อนร่วมทาง
หากันให้เจอ
น�ำเสนอสิ่งที่มี

เกณฑ์บริหารจั ดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน
วางแผน

ลงมือปฏิบัติจริง

ติดตามประเมินผล

ฉันให้เธอไป
ปรับปรุงและพั ฒนา

อพท. มีแนวคิดหลักในการพั ฒนาชุ มชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหลัก
ค�ำนึงถึงความยั่งยืนและความอยู่ดี มีสุขของคนในชุ มชน ซึ่งมีองค์ประกอบการพั ฒนาตามแนวทาง
“เกณฑ์การบริหารจั ดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน” 5 มิติ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

การบริหารจั ดการอย่างยั่งยืน
กระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชี วิ ต
อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
จั ดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
การบริการและความปลอดภัย
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ท�ำให้ดี ท�ำให้เด่น ท�ำให้ดัง

ฉันจึงได้เธอมา

สานและผูกสัมพั นธ์

+1

เขาและเธอคือใครที่ ใจตรงกัน

สานเสวนาอย่างต่อเนื่อง
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CBT (Community-Based Tourism)
แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน

องค์ประกอบการทอ่ งเท
ยี่ วโดยชุมชน เพื่อชุมชน

แนวคิด DASTA 3 C Model
การท่องเที่ยวโดยชุ มชน ถือเป็นฐานของกลไก
การจั ดการ เป็นการเปิดพื้นที่ ให้ชุ มชนสามารถสร้าง
กลไกของตนเองและน�ำเอาหลักการการท่องเที่ ยว
เชิงสร้างสรรค์มาเสริมเติมแต่งทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์หรื อประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่มคี ณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว
การจะท�ำให้สงิ่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้จริง หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องร่วมมือ สื่อสาร และ
เชื่อมต่อระหว่างกันให้ขบั เคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน
จุดศูนย์กลางของการเชื่ อมโยงของแนวคิด 3C
จะอยู่ที่ ‘ชุ มชน’ ซึ่งประกอบด้วยธรรมชาติ คน
วัฒนธรรม และจิ ตวิ ญญาณ โดยชุ มชนสามารถ
บริ ห ารการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วได้ ด ้ ว ยตั ว เอง

CBT (Community-Based Tourism) เพิ่มมูลค่า
ให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้
สรรค์สร้างออกมาเป็นกิจกรรม ด้วยการท�ำกิจกรรม
อย่างสร้างสรรค์ ในชุมชน CT (Creative Tourism)
เปิดพืน้ ที่ ให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วม
ในการท�ำกิจกรรมในชุ มชน ซึ่งชุ มชนรอบข้างที่ ไม่ได้
ท�ำการท่องเที่ ยวโดยตรงก็สามารถน�ำทรั พ ยากร
ต่างๆ ที่ตนเองมีส่งต่อเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
เพื่อจ�ำหน่ายให้กับนักท่องเที่ ยวในชุ มชนได้ถือเป็น
การเชื่ อ มโยงผลประโยชน์ การท่ องเที่ ย วสู ่ ชุ ม ชน
CBTT (Community Benefitting Through
Tourism) และกระจายรายได้สู่ชุ มชนรอบข้าง

เป็นการท่องเที่ ยวที่ ค�ำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งชุ มชนมีบทบาทในฐานะที่ เป็นเจ้าของ มีสิทธิ ในการจั ด การ
ดู แ ล จึ ง เป็ น การท่ องเที่ ย วที่ เ กิ ด จากการที่ ชุ ม ชนเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการ
วางแผน จั ดการ ดูแล และก�ำหนดทิศทางของการท่องเที่ยวเอง โดยอาจจะมี
หน่วยงานภายนอกที่ เป็นผู้ ให้การสนับสนุน แต่คนในชุ มชนถือเป็นเจ้าบ้าน
ที่ส่งมอบกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และประสบการณ์การท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวโดยชุ มชนก่อให้เกิดผลอะไรบ้าง
การกระจายรายได้สู่ชุ มชน
มีการตกลงกติการ่วมกันในชุมชน จัดตัง้ ชมรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และสร้ างเครื อ ข่ า ยที่ เชื่ อ มโยงทั้ ง ในและนอกชุ ม ชน พร้ อ มกั บ มี การถอด
บทเรียนการกระจายรายได้เพือ่ เผยแพร่ให้ชุมชนอื่นๆ ซึง่ เป็นแนวทางที่จะช่วยให้
การท่องเที่ยวโดยชุ มชนเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่ วถึง
การจั ดการสิ่งแวดล้อมในชุ มชน
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างความ
ตระหนัก เช่น ให้ความรู้ ในการวางแผนจั ดการขยะ เพราะสิ่งแวดล้อมใน
ชุ มชนถือเป็นปัจจั ยส�ำคัญ หากต้องการสร้างบรรยากาศที่ ดี ในการรองรับ
นั ก ท่ องเที่ ย ว จ� ำ เป็ น ต้ องท� ำความเข้ า ใจกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
การพั ฒนาชุ มชนอย่างยั่งยืน
การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวบรวม สร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพคนในท้องถิ่น เชื่ อมโยง
กลุ่มคนท้องถิ่นต่างๆ ให้เข้มแข็ง และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง คือวิ ธีที่ จะช่วยให้คนกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส ่วนร่วมในการสืบทอด
วัฒนธรรมมากขึ้น
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องค์ประกอบการทอ่ งเท
ยี่ วโดยชุมชน เพื่อชุมชน
CT (Creative Tourism)
การท่องเที่ยวโดยชุ มชนเชิงสร้างสรรค์

CBTT (Community Benefitting Through Tourism)
แนวคิดการเชื่ อมโยงผลประโยชน์การท่องเที่ยวสู่ชุ มชน

การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ คื อ การท่ อ งเที่ ย วที่ น� ำ
ภูมิสังคม ภูมิปัญญา ภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอด
เพือ่ ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้มสี ว่ นร่วมในการลงมือท�ำ
(สะท้อนถึึงวิ ถี ชีิ วิ ตหรืออัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่ นของ
เจ้าบ้าน โดยชุมชนเป็นผูส้ อนและให้ความรู)้ ท�ำให้เกิดปฏิสมั พั นธ์
ที่ดี ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุ มชน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถน�ำมาพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชนได้ ด้วยวิ ธี ใดบ้าง
ค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะที่ โดดเด่น
ร่วมกันคิด ค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงรากเหง้าและความจริงแท้ของชุ มชน
ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือวิ ถีชีิ วิ ตท้องถิ่น
พั ฒนาและต่อยอดทรัพยากรให้เป็นกิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
เมื่อได้อัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของชุ มชนแล้ว น�ำมาวิ เคราะห์ศักยภาพ ศึกษาความ
เป็นไปได้ ในการพั ฒนาให้เป็นกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ที่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยชุ มชนได้
ประชาสัมพั นธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ชุมชนจ�ำเป็นต้องอาศัยผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการตลาดเพือ่ ช่วยประชาสัมพั นธ์กจิ กรรม
และผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ชุ มชนต้องการได้
อีกด้วย ท�ำให้ขายได้ง่ายขึ้น
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การท่องเที่ ยวโดยชุ มชนก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งท�ำให้
ชุ มชนได้รั บผลประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ และท�ำให้คนในท้องถิ่ น
มีคุณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้น ในขณะเดี ยวกันยังกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์
และสืบทอดทรั พ ยากรทั้ งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถสร้างผลประโยชน์ ให้กบั ชุมชนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้เช่นกัน ถึงแม้วา่
ชุมชนนัน้ จะไม่ได้ทำ� ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรง แล้วจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในเรื่องอะไรบ้าง

เศรษฐกิจ
ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งสามารถ
ผลิตสินค้าที่ระลึก ขนส่งอาหาร
หรือผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นจ�ำหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ หรืออาจจะส่งวัตถุดิบ
สิ น ค้ า ป้ อ นให้ กั บ ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวก็ ได้

สิ่งแวดล้อม
นอกจากผลประโยช น์ ท าง
เศรษฐกิจแล้ว ชุมชนใกล้เคียงยัง
ได้รับผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก
การบริหารจั ดการการท่องเที่ยวโดยชุ มชนที่มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย

ชุ ม ชนหนองเสื อ จ.สุ พ รรณบุ รี ต้ อง
ท�ำอาหารให้กับนักท่องเที่ ยว และต้องสั่ง
วัตถุดิบในการท�ำอาหารจากบ้านดงเย็น ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษของเมือง
โบราณอู่ทอง ท�ำให้ชุ มชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวไปด้วย

ชุมชนที่ทำ� การท่องเที่ยวมีกจิ กรรมร่วมกัน
รักษาความสะอาดแม่น�้ำ คูคลองที่ร่วมกันใช้
ซึ่งชุ มชนอื่นก็จะได้รับประโยชน์ คือ มีน�ำ้ ใช้ที่
สะอาด สิ่งแวดล้อมที่ดี
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ผลลัพธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท.

เป้าหมายของการท่องเที่ยวโดยชุ มชน

หลังจากที่ อพท. ได้เข้าไปพั ฒนาและให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุ มชนให้กับชุ มชนแล้ว
มาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชนกันเถอะ

เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ ชุ ม ชนสามารถเชื่ อมโยง
รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
เกิด 13 ชุ มชนต้นแบบที่พร้อมเป็นพี่ เลี้ยงให้ชุ มชนต่างๆ
ชุ มชนได้รับประโยชน์จากการพั ฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
เริ่มเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจั ดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชนของ อพท.
: แนวทางการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชนอย่างเป็นระบบ
อ้างอิงตามเกณฑ์ระดับสากล Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)
มีแผนจะพั ฒนาให้เทียบเคียง ASEAN CBT Standard

ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเชื่ อมโยงผลประโยชน์
ต่างๆ จากการท่องเที่ยวได้
น�ำมาซึง่ รายได้เสริมในชุมชน และสิง่ แวดล้อมที่ดีนา่ อยู่
วิ ถี ชี วิ ตและวัฒนธรรมท้องถิ่ นได้รับการอนุรักษ์และ
เพิม่ มูลค่า ช่วยให้การพั ฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุล
และยั่งยืน
ความอยู่ดี มีสุขของคนในชุ มชนท้องถิ่น

คณะท�ำงานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน
เกิดรูปแบบการท�ำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์
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คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน
ชั่วคราว หรือ ค้างคืน
ลองมาส�ำรวจกันดีกว่าว่า “คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน”
พร้อมกับมาท�ำความรูจ้ ัก ‘นักท่องเที่ยวทางเลือกใหม่’ ที่แสนคูล จะเจ๋งยังไงต้องลองมาดูกนั !

ชั่วคราว
ชอบท่ อ งเที่ ย วแบบเช้ า ไปเย็ น กลั บ
มักจะเที่ยวอย่างรวดเร็ว สนใจเฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นหลัก

มาเป็นก๊ก หรือ ฉายเดี่ ยว
มาเป็นก๊ก
มั ก ซื้ อ รายการทั ว ร์ ท ่ องเที่ ย วเพราะไม่ ต ้ องการ
วางแผนการเดินทางเอง ซึง่ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้อง
ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากชุมชนท้องถิ่น

ค้างคืน
เน้นท่องเที่ยวเพือ่ ใช้เวลาท�ำกิจกรรมอย่างใส่ใจ และดืม่ ด�ำ่
กับสิง่ แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างละเมียดละไม

ฉายเดี่ ยว
มี ค วามช� ำ นาญในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มักวางแผน
การท่องเที่ ยวเอง และต้องการ
เดิ น ทางไปสถานที่ สวยงาม
เพื่อพั กผ่อน

ลูกหลานเป็นพรวน หรือ เป็นคู่กระหนุงกระหนิง
ลูกหลานเป็นพรวน
ชอบท่องเที่ ยวแบบครอบครัว ชวนลูกชวนหลาน
ญาติพี่ น้องไปเปิดหูเปิด ตา มักชอบท�ำกิจกรรมที่
ครอบคลุมทุกวัยและหลากหลาย

เฮฮา ปาร์ตี้ หรือ ไม่สุงสิง เก็บตัว
เฮฮา ปาร์ตี้

เป็นคู่กระหนุงกระหนิง

ไม่สุงสิง เก็บตัว
ต้องการท่องเที่ยวด้วยความสงบ และรัก
ความเป็นส่วนตัวมาก

ชอบพบเจอสิ่งใหม่ๆ เข้ากับทุกคนได้ง่าย
และรวดเร็ว
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ต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษ เน้นไปเที่ยว
ชมสถานที่สวยงาม
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ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน
ก็สามารถเป็นนักท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ได้

เนีย๊ บ คูล หรือ เรียบง่าย
เนีย๊ บ คูล
ทุกอย่างต้องเป็นระเบี ยบตามแผนที่ วางไว้
เน้นท่องเที่ยวตามแผนการที่วางไว้เป็นหลัก

นักท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
รักการผจญภัย ใฝ่รู้
ชอบทดลอง
เน้นท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ ใหม่ๆ พร้อมกับมองหาโอกาสทางธุรกิจ
สนใจศิลปวัฒนธรรมและวิ ถีชี วิ ตของชุ มชนในท้องถิ่น
ชอบเสาะแสวงหาอาหารท้องถิ่น ดูการละเล่นพื้นบ้าน
ไม่ช อบเดินทางตามฤดูกาลท่องเที่ ยว แต่จะเลือกเดินทางในช่วงเวลาที่

เรียบง่าย

แตกต่างกัน เช่น ฤดูร้อนไปด�ำน�้ำ ฤดูหนาวไปเดินป่าเที่ยวชมวิ ถีชี วิ ต

ง่ายๆ อะไรก็ ไ ด้ ไปไหนไปกัน ชอบดื่มด�่ำกับ
บรรยากาศเป็นหลัก

ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุ มชน
กระเป๋าหนัก หรือ กระเป๋าแฟ่บ
กระเป๋าหนัก

มักจะเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก
วางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง
ท่องเที่ยวด้วยใจอนุรักษ์ ค�ำนึงถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวของตนเอง

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือความหรูหราต้องมี
พร้อมให้บริการ คาดหวังกับการท่องเที่ยวไว้สูง
ว่าต้องเพอร์เฟคทุกอย่าง
กระเป๋าแฟ่บ
พยายามท่ องเที่ ย วโดยใช้ เ งิ น น้ อ ยที่ สุ ด
สไตล์การท่องเที่ยวแบบแบ็กแพ็ค
24
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13
ชุมชนต้นแบบ
มาท�ำความรู้จั กกับ 13 ชุ มชนต้นแบบของ อพท.
ที่มีการสร้างสรรค์การท่องเที่ยว เปลี่ยนวิ ธีคิด ลงราก
วางระบบ หลอมรวมหลายคนหลายความคิดให้ ไปสู่จุดหมายเดี ยว
คือ ‘การท่องเที่ยวโดยชุ มชน’ เพื่อท�ำให้ชุ มชนมั่งคั่งและยั่งยืน

ความรจู้ ั กกบั ชุ มชนต้นแบบของ อพท. ก
ถ้าพร้อมแล้วไปทำท
ันเล

ย

1.
3

2

ชุ มชนบ้านไร่กองขิง จ.เชี ยงใหม่
ชุ มชนรักษ์สุขภาพ หมู่บ้านเข้มแข็ง

1

3.

2.
ชุ มชนสันลมจอย จ.เชี ยงใหม่
ชุ มชนแห่งวิ ถีชนเผ่าในที่ราบ
และสัมผัสชี วิ ตไร้สารเคมี

ชุ มชนในเวียง จ.น่าน
ชุมชนวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
เรียนรูว้ ิถีวฒ
ั นธรรมผ่านกิจกรรม
ท่องเที่ ยว

4

6

9

4.
ชุ มชนบ่อสวก จ.น่าน
ชุ มชนงานหัตถกรรมท้องถิ่ น ใช้การท่องเที่ ยว
เป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชี พ
ต่างๆ ในชุมชน

8

5
7

6.

7.

ชุ มชนบ้านคุกพั ฒนา จ.สุโขทั ย
ชุมชนคนท�ำว่าวพระร่วง-พระลือ

10

ชุ มชนนครชุ ม จ.ก�ำแพงเพชร
ชุมชนตลาดโบราณ กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์การท�ำอาหารและพิมพ์
พระเครื่อง

11
12

5.
ชุ มชนเมืองเก่าสุโขทั ย จ.สุโขทั ย
ชุมชนรอบอุทยานประวัตศิ าสตร์
ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยมรดกวั ฒ นธรรม
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

8.
ชุ มชนกกสะทอน จ.เลย
ตามรอยเท้าไดโนเสาร์
ชมนางพญาเสือโคร่ง
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9.
ชุ มชนปลาบ่า จ.เลย
ชุ ม ชนปลู ก ป่ า ใช้ การท่ องเที่ ย ว
เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการอนุรกั ษ์

10.
ชุ มชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
ชุ มชนวิ ถี ศิ ล ปะพื้ น บ้ า นไทย
ศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ ชี วิตพอเพียง

12.
ชุ มชนบ้านน�้ำเชี่ ยว จ.ตราด
ชุ มชนท่องเที่ ยว 2 ศาสนา
ท่องเที่ยวครั้งเดี ยวไม่อิ่ม

Map
ท่องเที่ยว 13 ชุมชนไปกับคน อพท.

11.
ชุ มชนชากแง้ว จ.ชลบุรี
ชุ มชนตลาดจีนโบราณ
รื้ อ ฟื ้ น อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

13.
ชุ มชนแหลมกลัด จ.ตราด
ชุ มชนวิ ถี ประมงเชิงอนุรั กษ์ ศูนย์การเรี ยนรู้
การอนุรกั ษ์หอยขาวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

Coming Soon ชุมชนต้นแบบน้องใหม่
ชุ มชนเมืองโบราณทวารวดี -อู่ทอง
เมืองโบราณอูท่ อง : อดีตที่รอการฟืน้ ฟู ศิลปวัฒนธรรมที่รอการฟืน้ คืน

บ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่

บ้านสันลมจอย จ.เชียงใหม่

ชุมชนรักษ์สุขภาพ หมู่บ้านเข้มแข็ง

ชุมชนแห่งวิถีชนเผ่าในที่ราบ และสัมผัสชีวิตไร้สารเคมี

ชุ มชนสุขภาพดี ที่ค้นพบวิ ธีสร้างสุขจากข้างใน โดยเริ่มจาก
การน�ำของดี ภายในชุ มชน มาประยุกต์ ให้ทั นสมัยด้วยความคิด
สร้างสรรค์ที่มาจากพลังสามัคคี น�ำการท่องเที่ยวมาร้อยเกี่ยว
ศักยภาพชุมชนในทุกๆ ด้าน น�ำไปสูก่ ารแบ่งปันอย่างเท่าเทียม
เมื่อพ่อหลวงแม่หลวง ที่เป็นผู้น�ำชุ มชนมีโอกาสเข้าอบรม
ดูงานการท่องเที่ยวชุมชนยัง่ ยืน จึงน�ำแนวคิดมาพั ฒนาในชุมชน
ด้วยการน�ำการอนรุักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิม และสมุนไพรที่มีอยู่
ในทุกครัวเรือนมาต่อยอดพั ฒนา โดยไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ซึ่งแนวคิดทั้ งหมดนีว้ กกลับมายังแนวคิดที่ว่า ‘พออยู่ พอกิน
พึง่ ตัวเองได้ และแบ่งปัน’

บ้านสันลมจอยเป็นชุมชนธรรมชาติ ใกล้เมือง ที่มกี ารอยูร่ ว่ มกันของคนท้องถิ่นดัง้ เดิมและชนเผ่าลีซู
และอาข่า ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่กลางชุ มชนกว่า 30 ปี โดยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และยังรักษา
วิ ถีชี วิ ตดั้งเดิมไว้ทั้ งด้านภาษา การแต่งกาย และวัฒนธรรม

จากความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ช่วยจุดประกาย
ไอเดี ยให้เกิดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน เพื่อเผยแพร่
และอนุ รั ก ษ์ วิ ถี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ง ดงามนี้ เ อาไว้
ซึ่งชุ มชนตั้งใจเปิดบ้านให้นักท่องเที่ ยวเข้าไปเรี ยนรู้
วิ ถีชี วิ ตชนเผ่าลีซู โดยที่พวกเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
ตัวเองหรื อตั้งตารอคอยนักท่องเที่ ยวมากกว่าการ
ท�ำมาหาเลี้ยงชี พและใช้ชี วิ ตปกติ

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี
ย�่ำขาง การนวดรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งมีเฉพาะพื้นที่
ภาคเหนือเท่านั้น หนึ่งในนั้นมีที่ นี่
ลิ้มรสอาหารพืน้ บ้าน ย�ำมะม่วงสูตรดัง้ เดิม แกงหยวกผักหวานป่า
ใส่ไข่มดแดง น�้ำเมี่ยงหมี่
อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่ น สบู่เหลวบ�ำรุงผิ วน�้ำผึ้งสมุนไพร
ตะไคร้หอมไล่ยุง ลูกประคบสมุนไพร

สมศักดิ์ อินทะชัย
ผู้น�ำชุ มชนบ้านไร่กองขิง จ.เชี ยงใหม่

พอท�ำการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนแล้ว ชุ มชนเราได้ประโยชน์มากมาย เช่น
คนในชุ มชนได้รับการศึกษา ได้รับโอกาสมากขึ้น น�ำไปสู่การพั ฒนาในการ
สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน และที่สำ� คัญ คนในชุมชนได้พบเจอพูดคุยกัน
บ่อยขึ้น ท�ำให้เกิดความสัมพั นธ์และความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น
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เที่ยวชุ มชน ค้นของดี
ท�ำความรู้จั กชนเผ่าลีซู

ชมแปลงเกษตรนานาชนิด
ที่ ชาวบ้านช่วยกันปลูกผักปลอดสารเคมี
หลากหลายชนิ ด เช่ น ผั ก โขม คะน้ า
ผักสลัดต่างๆ

สุรเชษฐ์ ตาค�ำมา
ผู้น�ำชุ มชนบ้านสันลมจอย จ.เชี ยงใหม่

ชนเผ่าลีซทู ี่ นยี่ งั คงสืบสานเอกลักษณ์
ดั้ ง เดิ ม ทั้ ง วิ ธี ก ารปลู ก บ้ า นและ
การแต่งกายชุ ดชนเผ่า

พอมีเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามา คนในชุมชนก็สามัคคีและร่วมมือกัน
มากขึ้น ทั้ งยังได้ประโยชน์ ในด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายสินค้า
พื้นบ้าน ที่ส�ำคัญคนในชุ มชนหันมาดูแลรักษาธรรมชาติ เอกลักษณ์ของ
ตัวเองมากขึ้น
31

ในเวียง จ.น่าน

บ่อสวก จ.น่าน

ชุมชนวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว

ชุมชนงานหัตถกรรมท้องถิ่น ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน

มรดกของเมืองน่าน ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะโบราณสถานที่ เป็นสิ่งปลูกสร้าง หากยังมีมรดกทางภูมิปัญญา
ทางวิ ถี ชี วิ ต และมรดกแห่งศรัทธา ที่ ร้อยรัดวิ ถี ชุ มชนเข้าด้วยกัน คนที่ ขับ เคลื่อนมรดกของเมืองน่านให้
มีชิี วิ ตอยู่ คือกลุ่มผู้สูงวัยที่ เต็มไปด้วยความกระปรี้กระเปร่า ซึ่งได้ชวนคนหนุ่มสาวมาร่วมรักษามรดกของ
บ้านเมืองผ่านความร่วมแรงร่วมใจ
ชุ มชนในเวียงมีเรื่องราวที่ จะถ่ายทอดมากไปกว่า
บ้านเรือน โบราณสถาน ที่ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่านีค่ ือ
มรดกของเมืองน่าน หากแต่คุณค่าที่ มองไม่เห็นมีอยู่
ในเรื่องราวภายในชุ มชน อยู่ในชี วิ ตของคนเฒ่าคนแก่
การเรียนรู้เรื่องราวมรดกของชุ มชนโดยมีคนเล่าให้ฟัง
คือเสน่หข์ องการท่องเที่ยวชุมชนบ้านในเวียงที่ชว่ ยเติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวได้อย่างดี

ชุ มชนที่ ได้รับมรดกล�้ำค่าจากบรรพบุรุษ นั่นคือเตาเผาโบราณ
อายุราว 750 ปี ที่กระจายอยู่ทั่ วบริเวณในชุ มชน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเจริ ญทางศิลปวิ ทยาของคนในอดี ต ที่ ท�ำเครื่องเคลือบ
ดิ น เผาได้ อ ย่ า งสวยงาม แม้ ค นในยุ ค ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถ
ลอกเลียนแบบได้
การสืบทอดและการสืบสาน เป็นหัวใจส�ำคัญในการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ต้องอาศัยการท�ำงานของคนรุน่ เก่าและคนรุน่ ใหม่
ประกอบกัน เพื่อให้มีการส่งไม้และรั บไม้ต่อ คนรุ ่นเก่าต้องมี
จิ ตวิ ญญาณของความเป็นครู ส่วนคนรุ่นใหม่ต้องรักและศรัทธา
ในวิ ชาที่ครูมอบให้

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี

ลองท�ำตุงค่าคิง ตุงที่ มีขนาดสูงเท่าตัว ใช้ส�ำหรั บ ประกอบพิธีกรรมสืบชะตา
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุ มชน
เรียนรู้การสานไม้ ไผ่ เพื่อท�ำกระบอกข้าวหลามให้เป็นกุ้ง กบ ปิ่นปักผม
ดอกพิกุล สะท้อนถึงมรดกแห่งวิ ถีชี วิ ตบ้านในเวียง

ชมเตาโบราณ ที่พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวนแสนชื่ น เปิดให้ทุกคนเข้า
มาเรียนรู้ พร้อมกับทดลองท�ำเครื่องปัน้ ดินเผา และศึกษาการด�ำรง
ชี วิตของคนในท้องถิ่นซึง่ จัดแสดงไว้บนเรือนไม้ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

ชมและอุดหนุนผ้าทอลายบ่อสวก ผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์
ที่มีลวดลายสวยงาม

ชาวบ้านมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการที่เราท�ำการท่องเที่ยวโดยชุ มชน แล้วเขาก็รสู้ ึก
รักและหวงแหนในวัฒนธรรมตัวเองมากขึ้น พยายามช่วยกันค้นของดี เพื่อที่
จะน�ำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รู้จั กอย่างยั่งยืน
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การท่องเที่ยวโดยชุ มชนท�ำให้คนในชุ มชนสามารถบริหารจั ดการท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ และได้มีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำในการรักษา
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นของชุมชนว่าจะท�ำอย่างไรให้ยงั่ ยืนตลอดไป
สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์
ผู้น�ำชุ มชนบ่อสวก จ.น่าน

ชุ ติมา ณ น่าน
ผู้น�ำชุ มชนในเวียง จ.น่าน
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บ้านคุกพัฒนา จ.สุโขทัย

เมืองเก่า จ.สุโขทัย
ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยมรดกวัฒนธรรม
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
“คนเมืองเก่า นัง่ ทับขุมทอง แต่ไม่รจู้ ะเอาทองมาโชว์เขา
อย่างไร” ประโยคนีเ้ คยเป็นค�ำถามอยูใ่ นใจของคนเมืองเก่า
จนมีตัวแทนชุ มชนไปเรียนรู้ดูงานในชุ มชนอื่น จึงเกิดไอเดี ย
น�ำจุดเด่นที่มี ในชุ มชนโบราณรอบอุทยานประวัติศาสตร์มา
เชื่ อมโยงสู่เส้นทางท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าถึงภูมิปัญญาโบราณ
ด้วยตัวเอง
ชุ มชนในเมืองเก่ารอบอุทยานมรดกโลก ล้วนมีเรื่องเล่า
ที่เชื่ อมโยงกับประวัติศาสตร์ ผลงานที่สร้างสรรค์สืบทอด
ต่อกันมา สะท้อนให้เห็นถึงความละเมียดละไมของคนในอดีต
และยังมีมรดกตกทอดในชุมชนอืน่ ๆ รอบอุทยานประวัตศิ าสตร์
ให้ได้รว่ มเดินทางย้อนรอยอดีตผ่านอาชี พที่เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี

ชุมชนคนทำ�ว่าวพระร่วง-พระลือ
ชุมชนแห่งนีม้ เี รือ่ งเล่าเกีย่ วกับต�ำนานพระร่วง ที่เชื่อมโยง
ถึงการท�ำว่าวพระร่วงเป็นภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน ผูม้ าท่องเที่ยว
สามารถมาเรียนรูว้ ิถีชีิ วิต วิธบี ริหารจัดการภายในชุมชน ซึง่
มีการสาธิตงานอาชี พที่หลากหลาย ตัง้ แต่วิถีชาวนาดัง้ เดิม
สอนหว่านปุย๋ หว่านข้าว ด�ำนา ให้ดกู นั จริงๆ หากถามว่าที่
บ้านคุกพั ฒนามีอะไรดี ค�ำตอบคือ “วิถีชี วิต” มาดูการใช้
ชีิ วิ ต ของชุ ม ชนที่ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ องเปลี่ ย นแปลงตั ว เองก็ มี
ความสุขได้ เพราะรูจ้ ักค�ำว่า เพียงพอ
เที่ยวชุ มชน ค้นของดี

มาดู อาชี พ เสริ ม ของชาวบ้ า นเมื่ อ หมดฤดู ท� ำ นา
ชาวบ้านจะเผาถ่านไม้ ไผ่ ความพิเศษคือใช้เตาเผา
อิวาเตะ เป็นเตาเผาถ่านที่ ได้คาร์บอนบริ สุทธิ์
และใช้ฟืนน้อยกว่าเตาชนิดอื่น

ลองท�ำว่าวพระร่วง ว่าวที่เป็นภูมิปัญญาของชุ มชน
หากอยากชมการเล่นว่าวพระร่วงควรมาช่วงเดือน
กุมภาพั นธ์

เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากใบลานที่ชุ มชนลิไท
เยี่ยมชมชุ มชนบ้านใหม่ตระพั งทอง ที่มีแหล่งผลิตเครื่องสังคโลก
และเครือ่ งปัน้ ดินเผาเนือ้ ละเอียด

อุดหนุนของดี ทั้งน�ำ้ ส้มควันไม้ที่มปี ระโยชน์ชว่ ยดับกลิ่น ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้ อรา
และของดี ขึ้นชื่ ออย่าง หมอนถ่านไม้ ไผ่ที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ชิมก๋วยเตี๋ยวสุโขทั ย สูตรต้นต�ำรับที่มีเพี ยงหนึ่งเดี ยว

ชุมชนได้ประโยชน์มากมายจากการท�ำการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งเรื่องความ
หวงแหนอัตลักษณ์ของตัวเองมากขึ้น ความสามัคคีร่วมใจกัน ที่ นจี่ ะเน้น
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนัน้ คนในชุมชนจึงตระหนักในเรื่องนีอ้ ย่างมาก
ปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์
ผู้น�ำชุ มชนเมืองเก่า จ.สุโขทั ย
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เวลาคนในชุ มชนมาร่วมกันวางกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุ มชน ท�ำให้เราได้รู้ถึง
ของดี รากเหง้าที่เรามี อย่างต�ำนานว่าวพระร่วงพระลือที่หายไป ก็ ได้กลับคืน
มาจากการท� ำ การท่ องเที่ ย ว พอเรารู ้ ถึ ง ของดี ที่ เรามี อ ยู ่ ก็ เชื่ อ มโยงไปถึ ง
ความหวงแหน
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ทรรศวรรณ ลิสวน
ผู้น�ำชุ มชนบ้านคุกพั ฒนา จ.สุโขทั ย

นครชุม จ.กำ�แพงเพชร

ชุมชนกกสะทอน จ.เลย

ชุมชนตลาดโบราณ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์การทำ�อาหารและพิมพ์พระเครื่อง

ตามรอยเท้าไดโนเสาร์ ชมนางพญาเสือโคร่ง

เมืองที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชุ มชนเก่าแก่ที่มี
ประวัตศิ าสตร์มาเนิน่ นาน คือต้นแบบของความย้อนยุค
ทีห่ ลายๆ แห่งพยายามสร้างสรรค์ขนึ้ มาให้ดเู หมือน ซึง่ ที่นี่
ถือเป็นของแท้ ต้นต�ำรับ ที่ ไม่จำ� เป็นต้องเปลีย่ นแปลง
และน�ำเสนออย่างมีเอกลักษณ์
ที่ นครชุมยังมีของแท้ให้คน้ หามากมาย ไม่วา่ จะเป็น
อาหารการกิน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม แต่เหนืออื่นใด
นัน้ คือใจของคนนครชุมแท้ๆ ที่รักและภูมิ ใจในบ้านเกิด
พร้อมช่วยกันส่งต่อของแท้ ไปยังลูกหลาน เพื่อรักษา
ของดี ให้คงอยู่คู่นครชุ ม

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี
เรี ย นรู ้ สู ต รต้ น ต� ำ รั บ ท� ำ ขนมข้ า วตอกตั ด และแกงถั่ ว มะแฮะ
สูตรต้นต�ำรับของแท้แห่งนครชุ มที่ ได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
ผ่านวิ ถีความเป็นไทยในครอบครัว

เมื่ อ ดอกนางพญาเสื อ โคร่ ง นั บ แสนต้ น
พร้อมใจกันเบ่งบาน ย้อมหุบเขาภูลมโลให้กลายเป็น
สีช มพูอ่อนหวาน ดึงดูดนักท่องเที่ ยวจากทุก
สารทิศมาชื่ นชมความงดงามของทะเลดอกไม้
แล้วชุ มชนกกสะทอนจะรับมือกับนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนมหาศาลอย่างไร
การจัดการเพือ่ รองรับกระแสการท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ทกุ ฝ่ายต้องเรียนรู้ นักท่องเที่ยวไม่ควรขอให้
คนขับรถลุยเข้าไปจนถึงใต้ตน้ ไม้ หรือทิง้ ขยะและก่อไฟ รวมถึงเหนีย่ วโน้มกิง่ ของดอกนางพญาเสือโคร่ง
มาแนบหน้าขณะถ่ายรูป นอกจากนัน้ ชุมชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับกระแสการท่องเที่ยว ด้วยการรวม
กลุม่ กันวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชน เช่น การจัดคิวรถ การพั ฒนา
นักสื่อความหมายท้องถิ่น

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี
ชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่แสนสวยงาม ในช่วงกลางเดิือน
มกราคม-กุมภาพั นธ์

ลงมือท�ำพระเครื่อง ศึกษาและลองท�ำพระเครื่องดินเผา
ในแบบฉบับคนโบราณ

คนในชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั แล้วก็ทำ� ให้นกั ท่องเที่ยวได้รจู้ ักเสน่ห์
ของนครชุ มมากขึ้น คนนครชุ มนั้นอนุรักษ์วัฒนธรรมทั้ งเรื่องอาหารและภาษา
พอคนท้องถิ่นรักถิ่น ทุกอย่างก็เลยยังคงอยู่เหมือนเดิม
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นงเยาว์ ผลบุญ
ผู้น�ำชุ มชนนครชุ ม จ.ก�ำแพงเพชร

มงคล วิ โรจน์รัญจวน
ผู้น�ำชุ มชนกกสะทอน จ.เลย

ชุมชนเกิดความสามัคคีกนั มากขึน้ มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
และชุมชนเกิดรายได้จากหลายๆ ส่วน ทั้ งผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การน�ำเที่ ยว
ส่งผลให้ชุ มชนเราใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องขยะและการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
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ชุมชนปลาบ่า จ.เลย

ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี

ชุมชนปลูกป่า ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการอนุรักษ์

ชุมชนวิถีศิลปะพื้นบ้านไทย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิตพอเพียง

การท่องเที่ ยวไม่ใช่จุ ดหมายหลักที่ ท�ำให้ชุ มชนยั่งยืน
แต่ชุ มชนจะช่วยกันท�ำให้การท่องเที่ ยวยั่งยืนด้วยการ
รั กษาสิ่งแวดล้อม รูปแบบการท่องเที่ ยวในชุ มชนนี้จึง
เน้นการปลูกป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ เรียนรู้ความสัมพั นธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
พลังของชาวชุมชนปลาบ่าทีช่ ว่ ยกันคืนป่าเพือ่ รักษาต้นน�ำ้
ได้จุ ดประกายให้มีเพื่อนร่วมคิดเข้ามาร่วมอุดมการณ์อีก
หลายต่อหลายคน ทุกวันนีจ้ งึ มีผสู้ นใจเข้ามาศึกษาธรรมชาติ
ในชุ มชนปลาบ่าเพิ่มขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้
ว่าจะเข้าไปในฐานะของนักท่องเที่ยวธรรมดา หรือจะเป็น
เพือ่ นร่วมทางฟืน้ ฟูธรรมชาติรว่ มกับชาวชุมชนปลาบ่า

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี
สวนผักกันไฟ ที่ ปลูกแปลงผักปลอดสารเคมีเป็นรั้วกั้น
ไม่ให้ ไฟไหม้ลามมายังพื้นที่ปลูกป่า ในช่วงที่ชาวบ้านเผา
ท�ำลายวัชพืชเพื่อเตรียมดินเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป
ชิมสตรอว์เบอรี่ลูกแดงสดๆ รสอร่อย ปลอดสารเคมี ผลผลิต
จากแนวป้องกันไฟป่า

ความเปลี่ ย นแปลงไม่ อาจเขย่ า รากฐานของชุ ม ชน
บ้านหนองพลับ แม้จะอยูห่ า่ งจากเมืองพัทยาเพียงแค่คบื แต่ยงั
คงรูปแบบวิถีชี วิตแบบครอบครัวไทยสมัยก่อน ซึง่ เริ่มต้นที่
ครอบครัวของคุณยายทรัพย์ ประกอบธรรม ทีอ่ ทุ ศิ บ้านบนพืน้ ที่
6 ไร่ ให้เป็นลานวัฒนธรรมและศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่อง
ภูมิปัญญาชุ มชน
วิ ถี ชี วิ ตไทยๆ ที่เรียบง่าย อบอุ่น เปี่ยมสุข คือของดี
ที่คนไทยหลายคนหลงลืมไปแล้ว แต่ท่ี นหี่ ยิบช่วงเวลาของ
ความสุขแบบครอบครัวไทยมาบรรเลงจากก้นครัว โดยมีพืช
ผักสวนครัวหลังบ้านพร้อมใจเล่าเรื่องให้ผู้มาเยือนได้รับฟัง

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี
เรี ยนรู้ภูมิปัญญาที่ บ้านร้อยเสา บ้านที่ รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของชุ มชน และยังมีภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เช่น วิ ธีเปลี่ยนขยะให้เป็นของมีค่า ท�ำตู้เย็นธรรมชาติจากการปลูกพืชสวนครัว วิ ธีดูแลต้นไม้
กัวซารักษาโรค หนึง่ ในภูมปิ ญ
ั ญาแพทย์พนื้ บ้านที่สบื ทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการ
บ�ำบัด ด้วยการขูดผิ วหนังเพื่อขับพิษ ที่ นยี่ ังมีสอนกัวซาส�ำหรับผู้ที่สนใจด้วย

ชิมเมนูเด็ด จากสวนหลังบ้าน เช่น ไก่กะลา

ผัดผักสดใหม่จากสวนหลังบ้าน

เชิด สิงห์ค�ำป้อง
ผู้น�ำชุ มชนปลาบ่า จ.เลย

การท่องเที่ยวโดยชุ มชนท�ำให้ชุ มชนเกิดรายได้เพิ่มขึ้น คนในชุ มชนรู้จั กรับผิ ดชอบ
รู้จั กอัตลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งสิ่งนีถ้ ือเป็นคุณค่ามากส�ำหรับชุ มชนเรา คนในชุ มชน
เกิดความภาคภูมิ ใจในเอกลักษณ์ของตัวเอง และคุณภาพชี วิตของคนในชุมชนก็ดีขนึ้
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เราต้องการสืบสานและอนุรกั ษ์วิถีทอ้ งถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ โดยใช้
การท่องเทีย่ วเป็นตัวถ่ายทอด พอท�ำแล้วคนในชุมชนมีรายได้มากขึน้ เกิดความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีมากขึน้ เกิดความหวงแหน
และรักความเป็นตัวตน
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วันดี ประกอบธรรม
ผู้น�ำชุ มชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี

บ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี

บ้านน�้ำเชี่ยว จ.ตราด

ชุมชนตลาดจีนโบราณ รื้อฟื้นอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว 2 ศาสนา ท่องเที่ยวครั้งเดียวไม่อิ่ม

ภาพความอบอุน่ ในชุมชนแต่อดีต ได้ปลุกจิตส�ำนึก
ของคนสองยุคซึ่งเกิดและเติบโตในช่วงรอยต่อของอดี ต
กับปัจจุบนั ให้ลกุ ขึน้ มาชุบชีวติ บ้านชากแง้ว โดยช่วยกันผลักดัน
ชุมชนให้รว่ มกันเปิด ‘ตลาดจีนโบราณชุมชนบ้านชากแง้ว’
ทุกๆ วันเสาร์ กิจกรรมนีน้ อกจากจะเปิดโอกาสให้แต่ละบ้าน
ช่วยกันค้นของดี ของอร่อยแล้ว ยังสร้างความสามัคคีและ
ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับการอนุรักษ์ของดี ใน
วิถีชุมชนจีนโบราณให้คงอยู่

บ้านน�ำ้ เชี่ ยว คือตัวอย่างของชุมชนที่จัดการเรื่องท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างแท้จริง จนสามารถสร้างงาน
สร้างอาชี พให้เด็กๆ รุ่นใหม่พูดถึงบ้านเกิดได้อย่างภาคภูมิ ใจ ที่ นถี่ ือเป็นหนึ่งในชุ มชนที่ทำ� เรื่องการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศพร้อมบุกเบิ กโฮมสเตย์ เพราะมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
แห่งหนึง่ ในประเทศไทย บวกกับ เอกลักษณ์ของชุมชนสองศาสนา ที่หล่อหลอมความเป็นอยูเ่ ข้ากับวิถีอนั เรียบง่าย
ระหว่างชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม มีการแบ่งกลุม่ งานอย่างชัดเจน แบ่งปันรายได้อย่างเป็นธรรม สะท้อนให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการเพือ่ รองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีระบบ จนได้รบั รางวัลด้านการท่องเที่ยวมากมาย

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี

ด�ำน�้ำงมหอยปากเป็ด หอยที่ มีเปลือก
สีนำ�้ ตาลและมีลกั ษณะแบนๆ คล้ายปากเป็ด
งมแล้วลองให้ชาวบ้านท�ำผัดเผ็ดให้กิน
รับรองว่าต้องขอเบิ้ ลอีกจาน

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี
เดินชมความงามของชุ มชน ชุ มชนชากแง้วเป็นชุ มชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ที่ยัง
คงสภาพโบราณ ในชุ มชนแห่งนีม้ ีทั้ งโรงฝิ่นโบราณ โรงงิ้วโบราณ และโรงหนังโบราณ
ของดี ของอร่อย เช่น หอยจ๊อเนือ้ แน่น กะลอจี๊หนุบหนับ ขนมเทียนแก้วที่หากินยาก
ขนมเปี๊ยะท�ำสดใหม่ ล้วนแต่เป็นของดี ในชุ มชน ซึ่งชาวบ้านจะตั้งขายที่ โต๊ะหน้าบ้าน

สมหวัง สวัสดี มงคล
ผู้น�ำชุ มชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี

การท่องเที่ยวโดยชุมชนท�ำให้คนในชุมชนได้มปี ฏิสมั พั นธ์กนั มากขึน้ และชุมชน
มีรายได้โดยตรงไม่ต้องถูกหักหรือผ่านนายหน้า แถมยังได้เรียนรู้การแก้ ไข
มลภาวะ เช่น เรื่องบรรจุภณ
ั ฑ์ ท�ำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนมากขึน้
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ชมการท�ำงอบน�้ำเชี่ ยว งอบที่ สานจากใบจาก ซึ่งมีการท�ำ
ที่ซับซ้อนและประณีต มีหลากหลายรูปทรง เช่น กระดองเต่า กระทะคว�่ำ
ชิมตังเมกรอบ หรือขนมน�้ำตาลชัก มีรูปร่างคล้ายแท่งไม้แห้ง
สีน�้ำตาลอ่อน รสชาติกรอบหวานมัน ใครได้ชิมล้วนติดใจ
เดิมที ในท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะลงคลอง ชาวบ้านตัดไม้ ไปปลูกบ้าน
จึงได้นำ� การท่องเที่ยวมาเป็นเครือ่ งมือในการสร้างจิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ซึ่งก็เป็นประโยชน์มากทุกอย่างดี กลับคืนมา ป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นและขยะลดลง
มาก ชี วิตความเป็นอยูข่ องชุ มชนก็ดี ขึ้นไปด้วยด้วย อยากให้เป็นแบบนี้ ไปเรื่อยๆ
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สุรัตนา ภูมิมาโนช
ผู้น�ำชุ มชนบ้านน�้ำเชี่ ยว จ.ตราด

Coming Soon ชุมชนต้นแบบน้องใหม่

แหลมกลัด จ.ตราด
ชุมชนวิถีประมงเชิงอนุรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์หอยขาวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ชาวบ้านในชุ มชนต่างเคารพการท�ำประมง
ชายฝั่ง โดยอาศัยเครื่ องมือประมงแบบพื้น
บ้าน เพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่ การจั ดท�ำ
สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในหัวคิดของ
คนที่ นี่ แต่อยู่ในวิ ถี การด�ำเนินชี วิ ตที่ พร้อม
จะสาธิตให้นักท่องเที่ ยวได้ช มด้วยความรั ก
การท่องเที่ ยวชุ ม ชนที่ นี่จึ ง เติ บ โตอย่ า งช้ า ๆ
ท่ามกลางธรรมชาติปลอดสารเคมี และชุ มชน
ที่ปราศจากร้านค้าสะดวกซือ้ ซึง่ เป็นบทพิสจู น์
ของการก้าวเดินทีละก้าวอันมาจากฐานที่มั่นคง

เมืองโบราณทวารวดี-อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
อดีตที่รอการฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมที่รอการฟื้นคืน
ถ้าพูดถึง ‘ของเก่า-เมืองเก่า’ ที่ แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่ เก่าแก่และรุ่งเรือง
ขุมทรัพย์แห่งอารยธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณ แน่นอนว่าหลายๆ คน
จะนึกถึงเมืองอู่ทอง จ.สุพรรณ ที่ เป็นชุ มชนประวัติศาสตร์มีเรื่องราวภูมิหลังมากมาย
ที่ น่าค้นหา และเรียนรู้

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี

เลือกซื้อลูกปัดอู่ทอง หินสีต่างๆ ที่ น�ำมาร้อยเป็นสร้อยคอ
สร้อยข้อมือและต่างหู ซึ่งเป็นมากกว่าเครื่องประดับ เพราะ
เป็นโบราณวัตถุเก่าแก่ที่ มีเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์และ
ความเชื่ อมโยงทางวัฒนธรรมตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,500 ปี

เที่ยวชุ มชน ค้นของดี
นั่งเรือประมงชมปลาโลมา ถ้าอยากจะเห็นตัวโลมาชัดๆ
ควรมาเดือนพฤศจิ กายน-เมษายน
เรียนรูก้ ารท�ำประมงชายฝัง่ ตัง้ แต่ออกเรือหาปลา ตกปลา หรือลงมือลากอวน
ในท้องทะเลด้วยตัวเอง แล้วอย่าลืมไปงมหอยขาว ที่เป็นของดี ในชุมชนด้วยล่ะ

การท่องเที่ยวโดยชุ มชนท�ำให้ ได้รู้จั กของดี ที่มีอยู่ในชุ มชน ซึ่งในขั้นตอนนีท้ �ำให้
เกิดความสามัคคีร่วมกัน และเกิดความต้องการที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้ยั่งยืน
รวมถึงการรักษาประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุ มชนเช่นกัน
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สมนึก หงษ์วิ เศษ
ผู้น�ำชุ มชนแหลมกลัด จ.ตราด

เที่ ย วชมเมื อ งโบราณ ทั้ งวั ด เก่ า แก่
พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ อู ่ ท อง และ
ตลาดอู่ทอง แต่ละสถานที่ล้วนมีเรื่องราว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ท รงคุ ณ ค่ า รอให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้
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ภาพฝันการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเยาวชนในพื้นที่พิเศษ
เยาวชนในชุมชนถือเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ลองมาดูความคิดและจินตนาการเกีย่ วกับ
ภาพฝันของเยาวชนในพืน้ ที่พเิ ศษของ อพท. ว่า อยากให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านตัวเองเป็นอย่างไร

“อยากเห็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและอยากให้
คงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี งาม วิ ถีชี วิ ตที่เรียบง่าย อยากให้
มีการน�ำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น รถรับส่ง
นักท่องเที่ยวจากพลังงานแสงอาทิตย์”

“อยากให้เมืองอู่ทองเป็นเมืองที่ มีแต่ความอัศจรรย์สวยงาม
เหมือนมีประตูวิ เศษ อยากให้นักท่องเที่ ยวเกิดความประทั บใจ
ที่ ได้ ชื่ นชมและสั ม ผั ส โบราณสถาน บ้ า นเรื อ น วิ ถี ชี วิ ต และ
ทรัพยากรธรรมชาติ”

ผมได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันกับคนในชุ มชน สนุกมากครับ
ในอนาคตอยากให้มีการส่งเสริมเรื่องการปลูกป่า ปลูกต้นไม้
มากขึน้ และรณรงค์ในเรือ่ งของการตัดไม้ทำ� ลายป่าอย่างจริงจัง

Young Dreamers

น้องเต้-กิตติพงษ์ พรหมรักษา

อายุ 15 ปี
เยาวชนชุมชนปลาบ่า จ.เลย

หนูได้โอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น ท�ำให้ ได้รู้ว่าในพื้นที่ ของ
ตัวเองมีอะไรดี ส่วนการท่องเที่ยวโดยชุ มชนในอนาคต อยากให้มี
การส่งเสริมให้มาเที่ยวชุ มชนมากขึน้ เพราะเป็นการท่องเที่ยวที่ ได้
เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตของชุ มชนอย่างแท้จริง

มาดูความรูส้ กึ และความประทับใจของเยาวชนในพืน้ ที่พเิ ศษ ที่มตี อ่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
พร้อมกับภาพฝันการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคตที่อยากจะให้เกิดขึน้ จริงๆ ในชุมชนตัวเอง
น้องมา-สรีวัลย์ ภูมิมาโนช

อายุ 19 ปี
เยาวชนชุมชนบ้านน�ำ้ เชี่ ยว จ.ตราด

ผมได้เข้าร่วมการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์แปรรูป
ในชุ มชน และมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กบั สินค้า ในอนาคตอยากให้ อพท. ท�ำการ
โฆษณามากขึน้ เพือ่ ให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
โดยชุ มชนมากขึ้น
น้องดรีม-กรกฎ แปลงใจ

อายุ 17 ปี
เยาวชนชุมชนบ่อสวก จ.น่าน
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ผมภู มิ ใจมากที่ ได้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ น
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืน เพราะเยาวชนถือเป็น
กลุ่มคนที่ จะสามารถท�ำการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนให้เกิดความ
มั่ น คงและยั่งยืนได้ครั บ ในอนาคตอยากเห็นการท่องเที่ ยว
เมืองน่านยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพราะเป็นเสน่ห์ที่สวยงาม
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น้องแชมป์-ธนากร แสนคำ�สอ

อายุ 17 ปี
เยาวชนชุมชนเมืองน่าน

การเชื่ อมโยงชุ มชนกับตลาดนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

C as

e S t ud y

มาดูตวั อย่างของโมเดลและไอเดียการท�ำธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ได้จริงๆ กันเลย

กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุ มชน
การเชื่ อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวกับชุ มชนเกษตรกรรมโดยรอบ

สามพรานโมเดล
จากการตั้งค�ำถามว่า ท�ำไมโรงแรมไม่ซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร
ในพืน้ ที่แทนการซือ้ จากพ่อค้าคนกลางที่ขายแพงและไม่รวู้ า่ วัตถุดบิ
มาจากไหน ปลูกอย่างไร พร้อมกับไอเดี ยการสร้างจุดขายให้โรงแรม
ด้วยการชูเรื่องอาหารอินทรี ย์ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซต์จึงไป
ขอความร่วมมือกับ เกษตรกรในพืน้ ที่ จนเกิดเป็น ‘สามพรานโมเดล’
สามพรานโมเดล เป็นแนวคิดของโรงแรมสามพรานริเวอร์ ไซด์
ซึ่ ง เกิ ด จากการร่ ว มมื อ ของเกษตรกร ภาคธุ ร กิ จ นั ก วิ ช าการ
ท� ำ ให้ โรงแรมมี รายได้ จากนั ก ท่ องเที่ ย ว เกษตรกรมี ช ่ องทาง
ในการสร้างรายได้เพิ่มเติม นักวิ ชาการได้น�ำงานวิ ชาการมาสู่สังคม
และผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดี ขึ้น

ปัจจุบนั โรงแรมสามพรานริเวอร์ ไซด์เป็นแหล่งเรียนรูก้ ารเกษตรแบบไม่พงึ่ พาสารเคมี สนับสนุน
ให้เกษตรกรท�ำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรร่วมกัน และได้มีการพั ฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวให้เชื่ อมโยงกับ แหล่งเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคและเกษตรกรมาผูกสัมพั นธ์กัน
ดูวิถีชีิ วิตของเกษตรกร ซึ่งในแต่ละฤดูกาลก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป
: www.sampranmodel.com
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ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มองเห็นปัญหาของการท่องเที่ยวและสร้างวิธกี ารแก้ไขต่อปัญหานัน้ ๆ
สร้างผลลัพธ์ ให้เกิดรายได้ คืนทุนให้กบั การแก้ไขปัญหาสังคมด้วยโมเดลธุรกิจ
โมเดลการจั ดการตลาดอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับการท่องเที่ยวโดยชุ มชน

โมเดลบริษัททั วร์

น�ำเอาชุมชนที่มคี วามสามารถ
ในการจั ด การการท่องเที่ ยว
โดยชุ มชนด้วยตนเองได้แล้ว
มีแพ็คเกจที่พร้อมสร้างเป็นข้อมูลในระบบออนไลน์
เพื่อเชื่ อมต่อกับนักท่องเที่ ยวในฐานข้อมูลที่ เป็น
กลุม่ เป้าหมายอย่างแท้จริง

จั ด ทั ว ร์ การท่ องเที่ ย วโดย
ชุ ม ชน ท� ำ งานร่ ว มกั น กั บ
หลายๆ หมูบ่ า้ น โดยเน้นความสัมพั นธ์ระหว่างคน
เน้นพั ฒนาเนือ้ หาเรือ่ งราวของชุมชน ให้นกั ท่องเที่ยว
และชุ มชนนั่งคุยกัน เป็นเพื่อนกันได้

Good to Know
ก�ำไรของบริษัทจะมีการแบ่งปันให้หมู่บ้านไปใช้ ในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ เช่น การจั ดการขยะ
สร้างสนามเด็กเล่น หรือสิ่งที่ชุ มชนต้องการอยากจะท�ำอีกด้วย
: www.facebook.com/LocalAlike
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กรณีศึกษาในต่างประเทศ
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
Public-Private Partnership on Community-Based Tourism
โดย Dr. Rajashree Ajith ผู้อ�ำนวยการสถาบันการท่องเที่ ยวแห่งแคว้นเกรละ
(Kerala Institute of Tourism & Travel Studies : KITTS) ประเทศอินเดี ย

บทบาทผู้ประกอบการทางสังคมกับความอยู่ดี มีสุขของชุ มชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดย Mr. Albert Chin Kion Teo กรรมการผู้จั ดการบริษัท บอร์เนียวอีโคทั วร์ และโรงแรม
ซุ เกา เรนฟอเรสลอดจ์ ประเทศมาเลเซีย

กรมการท่องเที่ยวแห่งแคว้นเกรละ ประเทศอินเดียได้คดิ ค้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน และได้ประกาศ
ใช้นโยบายการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยได้เลือกเมือง Kumarakom เป็นแหล่งท่องเที่ยวน�ำร่อง
ในการพั ฒนาที่ ใช้รูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยน�ำแนวทางการท�ำงาน 3 ด้าน เข้ามาพั ฒนาการท่องเที่ยว

ธุ ร กิ จ ของ Mr. Albert จั ด เป็ น กิ จ การ
เพื่อสังคมที่ ด�ำ เนินธุรกิจมายาวนานกว่า 38 ปี
โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยมีความ
คิดว่า “การมุ่งเน้นก�ำไรทางธุรกิจมีความส�ำคัญ
ในเชิงคุณค่าเพี ยงระยะสั้น แต่ไม่ได้ ให้คุณค่าทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว” ก�ำไรที่ยั่งยืนต้องค�ำนึงถึง
ความสมดุลของหัวใจ 3 ประการ ตามนี้

1. การกระตุ้นการจั ดซื้อผลผลิตในท้องถิ่น (Local Procurement)
เพื่อเชื่ อมโยงคนท้องถิ่นกับธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมกับปล่อยเช่าพื้นที่เพาะปลูก จั ดหาเมล็ด
พั นธุ์ที่มีคุณภาพ และงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
พั ฒนาศักยภาพและทั กษะของชาวบ้าน ให้ความรู้ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อเป็นรายได้เสริม และอบรมให้ท�ำหน้าที่ต่างๆ เช่น ผู้ดูแลการท่องเที่ยวชุ มชน ฯลฯ
2. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี (Preserving Culture & Traditions)
ส่งเสริ มการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่ น และสนับสนุนการสร้างมูลค่า
เพิ่มจากวิ ถีชีิ วิ ตของชาวบ้าน ด้วยการสร้างแพ็คเกจประสบการณ์วิ ถีชี วิ ตชาวบ้าน
3. การปกป้องธรรมชาติ ในชุ มชน (Protecting Nature through Community)
ด�ำเนินการฟื้นฟูความสวยงามของธรรมชาติ รั กษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ด้วยวิ ธีต่อไปนี้
จั ดการขยะ ปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูผืนดินรกร้างเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ฟื้นฟูผืนน�้ำเพื่อเพาะพั นธุ์ปลาและ
ปลูกดอกบัว
ปัจจุบัน Kuramakom เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ อเสียงระดับโลก ได้รับรางวัลใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 7 รางวัล ภายใน 7 ปี
: งานเสวนา DASTA CBT Forum

48

ก�ำไรทางสังคม

= ความอยู่ดี มีสุขของคนท้องถิ่น ชุ มชน สังคม

ก�ำไรทางเศรษฐกิจ

= ผลตอบแทนในการลงทุนทางธุรกิจ

ก�ำไรทางสิ่งแวดล้อม

= ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

เขาได้จั ด ตั้งองค์กรไม่แสวงผลก�ำไร (NGO) ชื่ อว่า ‘Borneo Ecotourism Solutions &
Technologies (B.E.S.T) Society’ เพื่อพั ฒนาชุ มชนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันโรงแรมของเขา ได้รับรางวัลจาก TripAdvisor มา 5 ปีซ้อน ซึ่งได้จั ดกิจกรรมต่างๆ
ให้กับชุ มชนโดยรอบ เช่น การว่าจ้างคนในชุ มชน ให้ทุนการศึกษาพนักงานเพื่ออบรมการเป็น
มัคคุเทศก์ การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม และได้พั ฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น น�ำ้ มันมะพร้าวบริสุทธิ์
โดยสร้างก�ำไรเพิม่ ขึน้ 500% จากการสร้างตราสินค้า พั ฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จากขวดพลาสติกเป็นขวดแก้ว
: งานเสวนา DASTA CBT Forum
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11.
1. บ้านร้อยเสา : ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
2. งอบใบจาก : บ้านน�้ำเชี่ ยว จ.ตราด
3. เตาโบราณ : บ่อสวก จ.น่าน
4. ดอกพญาเสือโคร่ง : กกสะทอน จ.เลย
5. เครื่องสังคโลก : เมืองเก่า จ.สุโขทั ย
6. ย�่ำขาง : บ้านไร่กองขิง จ.เชี ยงใหม่
7. หอยขาว : แหลมกลัด จ.ตราด
8. พิมพ์พระเครื่อง : นครชุ ม จ.ก�ำแพงเพชร
9. โรงฉายหนังเก่า : บ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี
10. ตุงค่าคิง : ในเวียง จ.น่าน
11. วิ ถีชนเผ่าพื้นราบ : บ้านสันลมจอย จ.เชี ยงใหม่
12. สวนกันไฟ : ปลาบ ่า จ.เลย
13. ว่าวพระร่วง : บ้านคุกพั ฒนา จ.สุโขทั ย

4.

5.

10.

เฉลย
9.

3.

13.

8.

2.
1.

7.

ของดี ของเด่นในแต่ละชุ มชน ถือเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่บ ่งบอกเอกลักษณ์
ของวิ ถีชี วิ ตความเป็นอยู่ในชุ มชน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้และช่วยกัน
อนุรักษ์เอาไว้ ลองมาเล่นเกมดูซิว่า คุณรู้จั กของดี ของเด่นในแต่ละชุ มชนดี พอหรือเปล่า

คุณรู้จักของดีของเด่นในแต่ละชุมชนดีแค่ไหน?

Quiz
6.

12.

ไผ-สมศักดิ์ บุญคำ�
มุ่งสร้างธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อชุมชน
จากความชอบที่ ได้ทอ่ งเทีย่ วใกล้ชดิ กับชุมชนอยูเ่ สมอใครจะคิดว่าวันหนึง่
คุณไผ-สมศักดิ์ บุญค�ำ จะค้นพบเส้นทางของชีวติ และการท�ำงานทีเ่ ต็มไปด้วย
ความสุขกับการก่อตั้ง Local Alike กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยส่งเสริม
การท่องเทีย่ วชุมชนบนความตัง้ ใจทีต่ อ้ งการให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

เดินตามความคิด
หลังจบปริ ญญาตรีจากคณะวิ ศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมสาขาปิ โ ตรเคมี ที่
มหาวิ ทยาลัยศิลปากรก็ ไปเป็นวิ ศวกรทั้ งที่ เยอรมัน
และไทยได้ประมาณ 3 ปีจากนั้นลาออกไปเรี ยน
ปริ ญญาโทที่ ซานฟรานซิสโกด้านการบริ หารธุรกิจ
อย่างยั่งยืนเน้นไปที่ กิจกการเพื่อสังคมโดยเฉพาะ
เพราะส่วนตัวสนใจโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมพอเรี ยน
จบกลับมาก็มโี อกาสท�ำงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
ในส่ ว นของการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ชุ ม ชนให้ กั บ ดอยตุ ง
ได้เรียนรู้การท�ำงานกับชาวบ้านและศึกษาภาพรวม
มากขึน้ จึงพบว่าโมเดลบริษทั ทัวร์สว่ นใหญ่ในบ้านเรา
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับชุมชนมากนัก จึงอยากท�ำตรงนี้
ให้ดี ขึ้นและอยากให้คนในแวดวงนีเ้ ห็นวิ ธีท�ำงานที่ดี
กว่าเดิม จึงตั้ง Local Alike ขึ้นมาเพราะต้องการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุ มชนอย่างแท้จริง
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หากชุมชนจัดการการท่องเที่ยวได้ทั้งกระบวนการ
เราเชื่อว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดี
Local Alike กับชุ มชน
เราเน้นท�ำให้การท่องเที่ ยวชุ มชนน่าสนใจมากขึ้น
หรือขายได้มากขึ้นงานที่ท�ำมี 2 ส่วนคือจั ดทั วร์ชุ มชน
ให้ลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือกลุ่มต่างๆ
โดยเน้นให้มกี ารท�ำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านการได้เรียนรู้
และลงมือท�ำไปพร้อมกันกับชุมชนรวมทั้งท�ำงานร่วมกับ
เครือข่ายอย่างสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT-I)
และอพท. นั้นได้อะไรดี ๆ เยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้าน
ไม่มองเรื่องธุรกิจ ดังนั้นสิ่งที่ เราเติมให้คือความเข้าใจ
ในธุรกิจท่องเที่ ยวของหมู่บ้านตัวเอง อย่างที่ ท�ำแล้ว
มีนักท่องเที่ ยวมาเรื่อยๆ คือที่ ชุ มชนสี่พั นไร่ ดอยตุง
จ.เชี ยงรายเป็นการรวมกลุม่ ของตัวแทนหมูบ่ า้ น 16 คน
จุดเด่นอยู่ที่การปลูกชาออร์แกนิกจุดกางเต็นท์บนไร่ชา
เน้นขายวิ วธรรมชาติและหมอกสวย
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เปิดใจและจริงใจ
สิ่งส�ำคัญในการท�ำงานกับชุ มชนคือความจริ งใจ
และตั้ ง ใจจริ ง เพราะความพิ เ ศษของชุ ม ชนและคน
ต่างจั งหวัดคือไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาถ้าท�ำในสิ่ง
ที่ ดี กับ เขากับคนในหมู่บ้านเขาเขาจะรั กเราชอบเรา
มีความสุขที่ ได้ท�ำงานกับ เราบางคนบอกว่าเสียเวลา
แต่ถ้ามองในเชิงธุรกิจเราสามารถเป็นความได้เปรียบ
ที่ดี ทีเดี ยว คือบริษัททั วร์อื่นๆ เข้าไปแข่งได้ยากขึ้น
เพราะชุ ม ชนค่ อ นข้ า งเลื อ กที่ จ ะท� ำ งานกั บ องค์ ก ร
แบบไหน ถ้ า ชุ ม ชนถู ก ใจและสบายใจที่ จ ะท� ำงาน
กับ เรา เขาก็จะให้ความส�ำคัญกับ เราเช่นกัน ซึ่งเรา
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เสี ย งของชาวบ้ า นมากเขาต้ อ ง

มี ค วามสุ ข ที่ ท� ำ งานกั บ เราเพราะ Local Alike
เน้นการท�ำงานร่วมกันแบบมิตรภาพนอกจากนีต้ ้อง
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหมู่บ้านด้วยถ้าชุ มชน
ที่มีประสบการณ์แล้วจะมองต่อไปถึงการพั ฒนาด้าน
อื่นๆ เช่น เทคโนโลยี ภาษา การเงิน เป็นต้น แต่ถ้า
เป็นหมู่บ้านใหม่จะเน้นการสร้างความเข้าใจให้เห็นทั้ ง
ด้านบวกและลบที่จะเกิดจากการท่องเที่ยว และการ
สร้างการยอมรับจากคนในชุ มชนก่อน

เติบโตอย่างมั่นคง
ทุกครั้ งก่อนที่ จะขายทั วร์หมู่บ้านเราต้องรู้จั ก
หมูบ่ า้ นนัน้ ให้ดี และต้องสร้างรายได้ให้เขาจริงๆ ก่อน
แล้วจึงขยายไปยังหมู่บ้านอื่น ไม่ใช่การให้ความหวังว่า
จะมีรายได้ แต่ตอ้ งท�ำให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาในหมูบ่ า้ น
ได้จริงๆ จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายไปยังหมู่บ้านอื่นการ
ท�ำแบบนีท้ ีมงานจะไม่เหนื่อย นอกจากนีก้ ารท�ำทั วร์
ชุมชนไม่เหมือนทัวร์ทั่วไปที่ ใช้ไกด์คนเดียวก็ ไปได้ตอ้ ง
มีการจัดการหลายอย่างเกิดการเปลีย่ นแปลงได้ตลอด
ทีมงานจึงต้องท�ำงานเข้าขากันหมดทุกคนและแน่นอน
ว่า Local Alike เป็นกิจการเพือ่ สังคมจั ดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้
ชุมชนมีชอ่ งทางมากขึน้ และมีรายได้อย่างต่อเนือ่ งก�ำไร
ที่ ได้จึงถูกน�ำกลับไปพั ฒนาชุ มชนอย่างแท้จริง
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ต่อ-ภัทราพร สังข์พวงทอง
เที่ยวชุมชนด้วยใจรัก
ด้วยความชื่ นชอบในการเที่ยวชุ มชนมาตั้งแต่สมัย
ยังเยาว์ ประกอบกับการรับบทบาทเป็นพิธีกรรายการ
กบนอกกะลาที่ ออกเดินทางเพื่อแสวงหาค�ำตอบใน
ประเด็นที่ น่าสนใจมาฝากแฟนรายการอยู่เสมอ ท�ำให้
คุ ณ ต่ อ -ภั ท ราพร สั ง ข์ พ วงทอง มีโ อกาสไปเยี่ ย ม
เยือนวิ ถี ชุ มชนและชมวัฒนธรรมท้องถิ่ นทั้ งในและ
ต่างประเทศอยู่บ ่อยครั้ง จนได้ค้นพบว่าการช่วยกัน
รักษาความเป็นดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของแต่ละชุ มชน
คือหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้การท่องเที่ยวชุ มชนเต็มไปด้วย
เสน่ห์ที่ ไม่เสื่อมคลาย

ชอบเที่ยวชุ มชน
โดยส่วนตัวชอบเที่ ยวต่างจั งหวัดเพราะเป็นเด็กกรุ งเทพฯ
จึ ง อยากแสวงหาความเป็ นชุ ม ชนที่ เป็ น ธรรมชาติ ทั้ ง วิ ถี ชี วิ ต
อาหารการกิน อาชี พ อากาศบริ สุทธิ์ ซึ่งพอได้ ไปเห็นชุ มชนใน
ต่างจังหวัดก็จะตืน่ เต้นกับสิง่ ที่ ไม่เคยเห็น โดยเฉพาะตามชุมชนเก่าๆ
จะตื่นตาตื่นใจมาก เพราะการท่องเที่ยวชุ มชนได้เห็นความเป็นวิ ถี
ดัง้ เดิมจริงๆ ซึง่ แต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกัน อย่าง
อัมพวาจะไปบ่อยมากนานเป็นสิบๆ ปีแล้ว เราชอบความดัง้ เดิมของ
อัมพวา ความเป็นชุ มชนชาวสวน เมื่อได้เที่ยวลึกไปเรื่อยๆ ก็จะได้
พบกับความพิเศษอย่างตลาดเล็กและโบสถ์ ทุกครั้งที่ ไปจะไปพั ก
ในสวนที่บ้านเป็นโฮมสเตย์ตลอด เพราะได้สัมผัสวิ ถี ไทยแท้แบบ
ดั้งเดิม ความเป็นธรรมชาติที่ ไม่ได้มีการประดิษฐ์
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หัวใจสำ�คัญของแต่ละชุมชนคือความแตกต่าง ทีเ่ ป็นเสน่หด์ งึ ดูด
ให้ผู้คนอยากมาเที่ยวชุมชน สัมผัสชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน
เคารพความเป็นชุ มชน
บ้านเรามีตน้ ทุนที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชี วภาพสูงมากใน
แง่ของการท่องเที่ยว ดังนัน้ เราต้องเคารพความเป็นชุมชน ความเป็นวิถีของเขา
อย่าพยายามท�ำให้เขาเปลีย่ น ยกตัวอย่างการถ่ายภาพกับเด็กชาวเขา แม้ทกุ คน
อาจจะไม่ได้จ่ายเพราะอยากให้วิ ถี ชี วิ ตเขาเปลี่ยน แต่วิ ถี ชี วิ ตเขาเปลี่ยนไป
แล้วจริงๆ กลายเป็นอาชี พที่เขาต้องแต่งตัวให้โดดเด่นเพื่อถ่ายรูป แต่เมื่อ
ได้เข้าไปด้านในหมู่บ้านเขาอาจจะไม่ได้แต่งขนาดนี้ หรืออย่างถนนคนเดิน
ที่จริงๆ แล้วขายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแฮนด์เมด แต่พอเริ่มเป็นธุรกิจ
ก็อาจไปท�ำลายวิ ถีดั้งเดิมของคนที่เป็นเจ้าของสินค้าแฮนด์เมดหรือศิลปะ
พื้นบ้านที่แท้จริงในพื้นที่ นั้นๆ กลายเป็นสินค้าท�ำเหมือนสินค้าพื้นเมือง
ปริมาณมากๆ ซึ่งท�ำให้เสน่ห์ของถนนคนเดินที่แท้จริงหายไป ทุกคนจึง
ควรตระหนักและใส่ใจความเป็นธรรมชาติของแต่ละชุ มชน

ฝากถึงนักเที่ยวชุ มชนยุคใหม่

ภูมิ ใจได้ความรู้
การเที่ยวแบบนี้ ได้ความรูแ้ ละความภูมิ ใจ เราเรียนรูจ้ ากคนที่อยูใ่ น
วิถีชี วิตแบบนัน้ ว่าเขาอยูเ่ ขากินกันอย่างไร เราจะรู้สึกว่าได้ความรู้ ในสิ่ง
ที่เราไม่รู้แบบทางลัด ไม่ต้องไปนั่งเรียน แต่ได้ความรู้ตรงนั้นจริงๆ
ซึ่งส่วนตัวเราชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ รากเหง้าของความเป็นไทย
หรือแม้แต่ไปต่างประเทศเราจะเลือกไป Old Town อย่างที่ญี่ปุ่น
ในชุมชนที่เก่าจริงๆ บ้านเรือนจะเป็นบ้านสองชัน้ แบบในการ์ตนู โดเรมอน
มีวิถีการท�ำนา เกษตรกร ใส่ชุดดัง้ เดิมเดินตามถนน เราชอบความเข้มแข็ง
ของวิถีแบบเก่าที่รักษาเอกลักษณ์ได้ดีมาก มันคือ Slow Life จริงๆ ทีม่ ี
ความประณีตและมีศลิ ปะค่อนข้างสูง
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นักท่องเที่ยวชุมชนในมุมมองของเราตอนนีม้ ี 2 แบบคือ เที่ยว
เพราะเป็นนักท่องเที่ยวชุมชนจริงๆ และนักท่องเที่ยวตามกระแส
ซึง่ จะมีความแตกต่างกันที่นกั ท่องเที่ยวที่ชื่ นชอบชุมชนจริงๆ จะท�ำ
การบ้านเวลาจะไปชุมชนและปรับตัวให้เข้ากับวิถี ในชุมชนนัน้ คือไม่
พยายามเปลีย่ นเขา ขายอะไรกินอะไรก็ทำ� แบบนัน้ แต่อกี แบบหนึง่
จะไม่ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ และอาจเรียกร้องให้ชุมชนท�ำการปรับ
สถานที่ ให้เข้ากับความต้องการของตัวเอง เช่น ต้องมีแอร์ มี WIFI
ตรงนีอ้ ยากให้ทกุ คนทีจ่ ะไปเทีย่ วชุมชนลองเริม่ ต้นจากตัวเราเอง เพราะ
การเป็นนักท่องเทีย่ วชุมชนทีด่ ี เราต้องมีความรักในชุมชน เคารพกฎ
กติกาและวิถดี งั้ เดิม เพือ่ ไม่ให้วฒ
ั นธรรมของชุมชนเปลีย่ นแปลงไป
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ท่องเที่ยวโดยชุ มชน
ก่อนอื่ นต้องเข้าใจว่าการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน
ท�ำหน้าที่ 2 อย่าง อย่างแรกคือเป็นกลไกการจัดการ
การท่องเที่ยว นั่นคือเมื่อชุ มชนบริหารจั ดการแหล่ง
ท่องเที่ ยวของตนเองได้ส�ำ เร็จ คนจากพื้นที่ อื่ นๆ
ก็จะเข้ามาศึกษาเพือ่ น�ำไปปฏิบตั ติ ามให้เห็นผล และ
อย่างที่สองคือเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้สนใจและอยากเดินทางมาสัมผัสวิ ถี
ชี วิ ตที่ เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ซึ่งหลายคนชอบคิด
ว่าการท่องเที่ยวโดยชุ มชนเป็นเรื่องของชาวบ้าน แต่
อันที่ จริ งแล้วต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนใน
พื้นที่จึงจะเรียกว่า การท่องเที่ยวโดยชุ มชน ที่ต่าง
จากการท่องเที่ ยวแบบอื่ น คือเป็นการท่องเที่ ยว
เพือ่ ไปเรียนรูแ้ ละศึกษาการบริหารจั ดการของชุ มชน
โดยมีกิจกรรมท�ำร่วมกันอย่างสนุกสนานและลึกซึ้ง

ใส่ใจเข้าใจทุกรายละเอียด
ในการท�ำงานร่วมกับชุมชน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่
คือเรื่ องความไม่เข้าใจของชุ มชนว่าการท่องเที่ ยว
โดยชุมชนทีแ่ ท้จริงคืออะไร ชาวบ้านมองการท่องเทีย่ ว
เป็นการสร้างรายได้ เช่น ชาวบ้านสร้างโฮมสเตย์
จ�ำนวนมากเพราะมองว่าเป็นเงินที่เข้ามา แต่เมือ่ ถึง
ฤดูกาลที่นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาน้อย (Low Season)
ชาวบ้านรูส้ กึ ผิดหวังที่ ไม่มรี ายได้เข้ามา นั่นเป็นเพราะ
รายได้จากการท่องเที่ ยวเป็นเพี ยงส่วนเสริ ม แต่
จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของการท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนคื อ
นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิ ถี ชี วิ ตของแต่ละชุ มชนใน
แบบที่เป็นและสร้างความภาคภูมิ ใจให้ชุ มชนในสิง่ ที่
เขามี นอกจากนีจ้ ะสังเกตได้วา่ หน่วยงานรัฐในแต่ละ
พืน้ ที่ยงั ให้ความส�ำคัญกับตรงนีค้ อ่ นข้างน้อย เพราะ
มองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนท�ำแล้วเห็นผลช้า

รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำ�รุง
ร่วมแรงรวมใจ มุ่งสู่ความยั่งยืน
เพราะการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น คื อ จุ ด หมายปลายทางความส� ำ เร็ จ ที่ ไม่ เพี ย งแสดงถึ ง
การบริ หารจั ด การการท่ องเที่ ย วอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ แต่ ยั ง บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ น น�้ ำ หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง คณบดี คณะการจั ดการการท่องเที่ยวและผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร
สาขาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ จึงเดินหน้าพั ฒนาชุมชนต้นแบบ
ถ่ายทอดความรู้ไปสูช่ ุมชนใกล้เคียง เพือ่ ให้สามารถน�ำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างรายได้
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องทำ�ให้คนในชุมชนแข็งแรง
รายได้จากการท่องเที่ยวควรเป็นรายได้เสริม

เสริมจุดแข็งแก้จุดอ่อน
จุ ดแข็งของชุ มชนคือความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์
ของตนเอง การท่องเที่ยวโดยชุ มชนจะต้องขายความเป็น
ธรรมชาติ เพราะวิถชี ีวติ ความเป็นอยูต่ ามปกติคอื สิง่ ทีด่ อี ยูแ่ ล้ว
แต่จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดคือขาดการพูดคุยและประสานงาน
กันอย่างเข้าใจ ดังนั้นจะต้องหากระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมเพื่อขับ เคลื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งตอนนีแ้ ต่ละชุ มชน
ยังมีการคิดแยกส่วนกัน จึงควรหาวิ ธีการท�ำงานร่วมกัน
พูดคุยกันให้มากขึน้ ตัง้ แต่ทำ� งานมาก็ประทับใจทุกชุมชน
เพราะเรารู้สึกว่าได้เข้าใจวิ ถี ชี วิ ตของคนไทยในบริ บทที่
แตกต่างกัน ท�ำให้เราได้เปิดโลกไปเห็นวิถีชี วิตจริงๆ ของ
คนไทยที่ มี วั ฒ นธรรมแตกต่ างกั น เป็ น ความน่ ารั ก ที่
ประทับใจ
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เร่งสนับสนุนร่วมผลักดัน
การท่องเที่ยวโดยชุ มชนเป็นกระบวนการที่ท�ำให้คนใน
ชาติสามัคคีกัน โดยเฉพาะคนในระดับรากหญ้าและชนบท
แข็งแรงมากยิง่ ขึน้ สร้างพลังทางปัญญาให้กบั ชุ มชน ท�ำให้
สามารถใช้การท่องเที่ยวเป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูก้ ารบริหาร
จั ดการทรัพยากรของตนเองได้ ซึ่งเป็นการวางรากฐานให้
คนไทยเข้มแข็งและเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ส่งเสริมและ
สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีป้ ระเด็นรองลงมาคือ
สามารถมองเห็นเม็ดเงินที่จะเกิดขึน้ ได้อกี ด้วย ซึง่ ปีนรี้ ัฐบาล
มุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิม่ มาก
ยิง่ ขึน้ และกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�ำคัญของการท่องเที่ยว
ในพืน้ ที่ที่นำ� ไปสูก่ ารร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพือ่ วางแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับชาติตอ่ ไป

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะสำ�เร็จได้อย่างยั่งยืนนั้นต้อง
ประกอบด้วย ผู้นำ�ชุมชน ผู้ประสาน และการมีส่วนร่วม
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ภาพฝันการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท.

หัวใจหลักของการท่องเที่ยวโดยชุ มชน

มาดูกนั ดีกว่าว่า อพท. วางภาพฝันการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอีก 10 ปี ข้างหน้าไว้อย่างไรบ้าง
1. เดินได้ด้วยความมั่นคง จากความเป็นตัวตน
2. หาข้อดี ของดี รักษา สืบทอด
3. CBT กระบวนการเรียนรู้ตลอดชี วิ ตของชุ มชน
4. ตัวตนคือคุณค่า รักษาไว้
5. Carrying Capacity
6. วิ ถีชี วิ ตแต่ละชุ มชนเป็นจุดขายที่ต้องร่วมแรงร่วมใจ สร้างเสน่ห์ ได้ทั่ วไทย

1. รู้ค่า รักถิ่ นและร่วมสร้างชุ มชนให้เข้มแข็งเองได้บนพื้นฐาน

ของความยั่งยืน

2. สร้างเครือข่ายและองค์ประกอบให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3. สร้างสรรค์ร่วมกัน ค้นหาวิ ธีการท�ำให้สินทรั พ ย์มี คุณค่า

มีมูลค่าเพิ่มได้
4. เชื่ อมโยงการท่องเที่ยวกับผลประโยชน์ของชุ มชน
5. บริหารจั ดการอย่างเหมาะสม สมดุล 3 ด้าน ทั้ งเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
6. มองหากลุ่มคนที่ ใช่ และมี ใจเดี ยวกัน

7. ท�ำเป็นทีม มีเครือข่ายเชื่ อมโยง มั่นคงทุกที่
8. ความคิดไม่ย่อท้อ ความส�ำเร็จต้องบังเกิด
9. ท่องเที่ยวชุมชนเป็นการก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
10. อยากขยายเครือข่ายให้เต็มพื้นที่ เหมือนต้นไม้ที่มีลูกที่ดก
11. สืบค้น รักษา สืบทอด รุ่นต่อรุ่น เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

ความภูมิ ใจในอัตลักษณ์ชุ มชน

12. ความภูมิ ใจในชุ มชนของตัวเอง และไม่ถูกกลืนทางวัฒนธรรม
13. ท�ำงานอย่างรอบคอบ ต้องคิดก่อนท�ำ น�ำชุ มชนเพื่อความยั่งยืน ดี เด่น ดังต้องคงไว้
14. การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คือ การที่ทุกชุ มชนยืนได้อย่างมั่นคง
15. มีจิ ตมุ่งมั่น รักบ้านเกิด ท�ำชุ มชนให้มีความสุข
16. นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ยากที่จะบิ นขึ้นสูงได้
17. ทุกหน่วย ทุกชุ มชน ต่างมีจุด ดี จุดเด่นหลายจุด หากเชื่ อมต่อ
และโยงใย จะเกิดเป็นระบบและภาพรวมที่สมบูรณ์แบบ

ภูมิปัญญา

วิ ถีชี วิ ตชุ มชน
วัฒนธรรม
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หน้า 8-25
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