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14หลักเกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนสำ�หรับแหล่งท่องเท่ียว�
(Global�Sustainable�Tourism�Council�Criteria�for�Destinations:�
GSTC-D)

สารบัญ



เอกสำรประกอบกำรสอนฉบับน้ีจัดทำ เพ่ือเป็นแนวทำงให้อำจำรย์และนักศึกษำ 
ใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเก่ียวกับกำรพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน หรือกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับปริญญำ
ตรี สำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและบริกำร หรือสำขำด้ำนกำรท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยใช้ประกอบกำรจดักำรเรยีนรู้จำกองค์ควำมรู้ที่ ได้จำกกำรดำ เนินงำนของ
องค์กำรบรหิำรกำรพฒันำพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) 
หรอื อพท. ทีมี่เน้ือหำสอดคล้องกับสภำพท้องถ่ินและกำรประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ด้ำน 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนสำ หรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable Tourism 
Council Criteria for Destinations: GSTC-D)

เอกสำรฉบับน้ีมีองค์ประกอบสำ คัญ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน สำระสำ คัญ 
คำ ถำมท้ำยบท ซ่ึงใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนกับนักศึกษำประมำณ 25-30 คน 
และแบ่งกลุ่มทำ กิจกรรม ประมำณ 5-6 กลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน อำจำรย์ต้อง 
เตรียมตัวก่อนสอนโดยศึกษำเน้ือหำอย่ำงละเอียดและเตรียมส่ืออ่ืนๆ เช่น รูปภำพ  
วดิทีศัน์ หรอืแหล่งกำรเรยีนรู้จรงิภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ กำรใช้เอกสำรประกอบ
กำรสอนเพ่ือให้เกิดสัมฤทธ์ิผลในกำรเรยีนรู้ตำมวัตถุประสงค์กำรเรยีนรู้ ควรใช้เอกสำร
ประกอบกำรสอนตำมลำ ดับข้ึน ดังน้ี ก่อนเริ่มกำรเรียนกำรสอนควรจัดให้นักศึกษำ
ได้จดัทำ แบบทดสอบก่อนเรยีน เพ่ือประเมินควำมรู้ก่อนเรยีน จำกน้ันนำ เข้ำสู่เน้ือหำ
และดำ เนินกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน จดัทำ กำรอภิปรำยกลุ่มตำมประเด็นต่ำงๆ ใน
คำ ถำมท้ำยบทเพ่ือฝึกกำรวิเครำะห์และทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทเรียน และ
สรปุสำระสำ คัญเพ่ือนำ ไปปรบัและประยุกต์ใช้ต่อไป

คำ ชี้แจง
เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืนตำมหลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
อย่ำงย่ังยืนสำ หรับแหล่งท่องเท่ียว (Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations: 
GSTC-D) ของสภำกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC)

เพ่ือให้เรียนรู้กระบวนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ 
กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) หรอื อพท. ในกำรสนับสนุนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
โดยชมุชนของชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่วและกำรแก้ไขปัญหำกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วสู่ควำมย่ังยืน

เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน โดยเฉพำะเกณฑ์
สำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว (Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations: 
GSTC-D) ในกำรขับเคล่ือนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืน   
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้เรยีน
ได้มีโอกำสในกำรประสำนและท�ำงำนร่วมกับ 
ผู้อ่ืนผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มเพ่ือมุ่งสู่ควำม
ส�ำเร็จของกำรท�ำงำนเป็นหมู่คณะ ส่งเสริม
สัมพันธภำพที่ดี กับผู้อ่ืนและสนับสนุนให้มี 
ผลกำรทำ งำนกำรขับเคล่ือนกำรทำ งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนเป็นผู้มีควำม
รับผิดชอบในงำนที่ ได้รับมอบหมำย สำมำรถ
วำงแผนกำรดำ เนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรกำรมี
สว่นร่วมของสมำชิกในทมี เรยีนรู้ถึงควำมทุ่มเท 
ควำมเสียสละต่อกำรทำ งำนในกำรสนับสนุนให้
ตนเองและผู้อ่ืนทำ งำนได้ประสบควำมสำ เร็จบน
พ้ืนฐำนของหลักคุณธรรมและจรยิธรรม

ด้านปัญญา ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่จะสำมำรถเสริมสร้ำงมุมมอง

ในกำรคิด วเิครำะห์ และสะท้อนปัญหำเก่ียวกับ
กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดควำม
ย่ังยืนผ่ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
และสำมำรถประยุกต์ใช้แนวคิดกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวสู่ควำมย่ังยืนตำมหลักเกณฑ์ด้ำน 
กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว 
(GSTC-D)

ระยะเวลาในการเรยีน  3  ช่ัวโมง

ด้านความรู้ ผู้เรียนมีควำมรู้และเข้ำใจใน
แนวคิดกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง

ย่ังยืน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน หลัก
เกณฑ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนสำ หรับแหล่ง 
ท่องเทีย่ว (Global Sustainable Tourism Council 
for Destinations: GSTC-D) และบทบำทหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ 
กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) หรอื 
อพท. ในกำรประสำน ส่งเสริม และสนับสนุน 
ให้เกิดกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน และ
กำรสนับสนุนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน
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1.� ข้อใดกล่าว� ไม่ถูกต้อง� เก่ียวกับทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

ก.� ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวจำกอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ทีส่ะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินและวถิีชวีติชมุชน

ข.  คำ นึงถึงขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดควำมสมดุลและย่ังยืนของ
กำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว

ค. พฒันำกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเทีย่วตำมศักยภำพของพ้ืนทีเ่พ่ือเชือ่มโยงกิจกรรมกำรท่องเทีย่ว
ตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเทีย่ว

ง.�ปรบัโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรท่องเทีย่วโดยมุ่งเน้นกำรมีสว่นร่วมของทุกภำคสว่น
ทัง้ภำครฐั เอกชน สถำบันกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม

3.� เป้าหมายหลักของการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
สำ�หรับแหล่งท่องเท่ียว�(Global�Sustainable�Tourism�Council�Criteria 
for�Destinations:�GSTC-D)�คืออะไร 
ก. เป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ควำมเท่ำเทียมทำงเพศสภำพ ควำมย่ังยืนทำง
วัฒนธรรม กำรเปล่ียนแปลงของค่ำนิยมทำงสังคม

ข. เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนสำ หรบัสง่เสรมิกระบวนกำรพฒันำแหล่งท่องเทีย่วให้เกิดควำมย่ังยืนใน
ระดับภูมิภำค

ค. เป็นมำตรฐำนกำรรบัรองควำมเป็นเลิศทำงวัฒนธรรม ภูมิศำสตร์และกำรเมืองของโลก

ง.�เป็นแนวทำงพฒันำกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนในระดับท้องถ่ินและพฒันำ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่วให้มีคุณภำพ

5.�หลักเกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนสำ�หรับแหล่งท่องเท่ียว�(Global�
Sustainable�Tourism�Council�Criteria�for�Destinations:�GSTC-D)�
ครอบคลุม�4�มิติ�ข้อใดไม่ได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์น้ี 
ก. ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมย่ังยืนทีมี่ประสิทธิภำพ 

ข.�ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุชนท้องถ่ิน

ค.�ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์และผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชมุชนและนักท่องเทีย่ว  

ง.�ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน

4.�ข้อใดไม่ถือเป็นหลักการสำ�คัญของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

ก. กำรคำ นึงถึงขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัของพ้ืนทีท่ัง้ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  

ข. ประชำชนในท้องถ่ิน ผู้ประกอบกำรธุรกิจจำกภำยในและภำยนอกชมุชน และหน่วยงำนภำครฐั 
ต้องมีสว่นร่วมในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว

ค. กำรให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อนักท่องเทีย่วด้วยควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย

ง.�ควำมร่วมมือในกำรพฒันำสินค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2.� องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน�
(องค์การมหาชน)� หรือ� อพท.� มีบทบาทหน้าท่ีอะไรในการพัฒนาการท่อง
เท่ียวโดยชุมชน 

ก.�มอบหมำยสว่นรำชกำร รฐัวสิำหกิจ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรอืหน่วยงำนอ่ืนของรฐั
ในกำรพฒันำและรกัษำส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน

ข.�สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจและนักท่องเทีย่วเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรอนุรกัษ์และพฒันำ             
แหล่งท่องเทีย่วในพ้ืนทีช่มุชนท้องถ่ินของตน

ค. นำ เทคโนโลยีที่เก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเข้ำมำอำ นวยควำมสะดวกแก่คนในท้องถ่ินในกำร
พฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

ง.� สง่เสรมิกำรพฒันำพ้ืนทีท่ีมี่ศักยภำพในด้ำนกำรท่องเทีย่ว เพ่ือให้เกิดกำรจ้ำงงำนและกำร 
ยกระดับคุณภำพชวีติและควำมเป็นอยู่แห่งท้องถ่ินให้ดข้ึีน

แบบทดสอบก่อนเรียน
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6.�การท่องเท่ียวโดยชุมชน�(Community-Based�Tourism)�หมายถึงอะไร 
ก. กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ กำรเคำรพสังคม 
วัฒนธรรมประเพณี และวถิีชวีติของคนในท้องถ่ิน กำรสร้ำงควำมเจรญิม่ันคงทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ย่ังยืน

ข.�กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ กำรเคำรพสังคม 
และมีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรมไปสู่ชมุชน

ค.�กำรท่องเทีย่วทีค่ำ นึงถึงควำมย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำ หนดทิศทำงโดย
ชมุชนจดักำรโดยชมุชนเพ่ือชมุชนและชมุชนมีบทบำทเป็นเจ้ำของมีสิทธิในกำรจดักำรดูแลเพ่ือให้เกิด
กำรเรยีนรู้แก่ผู้มำเยือน

ง.�กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ กำรเคำรพสังคม 
วัฒนธรรมประเพณี และวถิีชวีติของคนในท้องถ่ิน กำรสร้ำงควำมเจรญิม่ังคงทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ย่ังยืน

8.�ข้อใดเป็นวิธีการบรหิารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความย่ังยืนท่ีมี
ประสิทธิภาพของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว
ก. กำรเปิดโอกำสให้คนในชมุชนและผู้ประกอบกำรรำยย่อยเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรท่องเทีย่ว

ข.�กำรจดัทำ ข้อตกลงและแนวทำงกำรปฏิบัติของนักท่องเทีย่วทีเ่ข้ำมำท่องเทีย่วในชมุชน 
บ้ำนน้ำ เชีย่วและกลุ่มผู้ประกอบกำรเก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว

ค.�กำรจดัทำ แผนยุทธศำสตร์หลักกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว

ง.�กำรจดัทำ แผนรองรบักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่นักท่องเทีย่วและมีกำรกำ หนดผู้รบัผดิชอบ

10.�ข้อใด�ไม่ ใช่�วิธีการบรหิารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบเชิงลบทาง
สังคมแก่ชุมชนท้องถ่ินของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว 
ก. กำรจดัทำ รำยชือ่สมำชิกภำยในชมุชนและแบง่กิจกรรมดึงดูดใจในกำรท่องเทีย่ว

ข.�กำรจดักิจกรรมกำรสง่เสรมิและพฒันำศักยภำพด้ำนกำรท่องเทีย่วแก่คนในชมุชน

ค.�กำรพฒันำส่ิงอำ นวยควำมสะดวกและกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเทีย่ว

ง.�กำรจดัระเบยีบกำรเดินรถรบัสง่นักท่องเทีย่วโดยกำรควบคุมคุณภำพเรอืและผู้ขับเรอืนำ เทีย่ว

9.� ข้อใดเป็นวิธีการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบเชิงลบทาง
วัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถ่ินของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว 
ก. กำรพฒันำและปรบัแต่งภูมิทศัน์ให้เป็นธรรมชำติและสวยงำมมำกย่ิงข้ึน

ข.�กำรพฒันำมำตรกำรจดักำรกับนักท่องเทีย่วโดยกำรกำ หนดกำรใช้พ้ืนที่

ค.�กำรจดัทำ ประกำศกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมแก่คนในท้องถ่ิน

ง.�กำรจดัทำ ข้อมูลส่ือควำมหมำยสำ หรบันักท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชำติและวัฒนธรรม

7.�ข้อใดกล่าว�ถูกต้อง�เก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว 
ก. เรือ่งรำวของ 2 ศำสนำ (พทุธและอิสลำม) 3 วัฒนธรรม (ไทย ญวน และมุสลิม) ด้วย 
วถิีชวีติทีต่่ำงศำสนำแต่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบ

ข.�กิจกรรมจบัปลำไหลด้วยกระบอกไม้ไผ ่และจบัปลำชอ่นด้วยมือเปล่ำตำมวถิีชวีติด้ังเดิม 

ค.�บ้ำนพกัโฮมสเตย์บ้ำนน้ำ เชีย่วได้รยักำรรบัรองมำตรฐำนโฮมสเตย์ไทยจำกกรมกำรท่องเทีย่ว

ง.�งอบใบจำกทรงสมเด็จทีมี่ช ือ่เสียงระดับประเทศได้รบักำรพระรำชทำนนำมจำกสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิรกิิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ
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กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอีกหน่ึงรูปแบบกำรท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของ
ประเทศให้สูงข้ึน

ดังน้ันเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือทั้งในระดับนโยบำยและ
ระดับปฏิบัติกำรและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจในระดับท้องถ่ินจึงมีควำมจำ เป็นอย่ำงย่ิงที่กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
จะต้องสร้ำงกำรยอมรับในด้ำนคุณภำพและกำรเติบโตด้ำนกำรตลำดของ 
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงต่อเน่ือง 

ควำมส�ำเร็จจะเกิดข้ึนต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
และยกระดับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ส่งเสริม 
กำรดำ เนินกำรศึกษำพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืน 

ชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยว จังหวัดตรำด ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่พิเศษสำ นักงำนพ้ืนที่
พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยงที ่ อพท.ได้รบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำร
กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน 

อพท. เข้ำมำมีบทบำทสำ คัญในกำรพฒันำศักยภำพชมุชน เตรยีมควำมพร้อม 
บรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วของชมุชน สง่เสรมิ สนับสนุน และประสำนงำนให้
ภำคีเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวและชุมชนมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ย่ังยืนของชมุชน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนย่ังยืน 

บทนำ 
ซ่ึงเกณฑ์มำตรฐำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนดังกล่ำว อพท. ได้

นำ แนวทำงของมำตรฐำนด้ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนสำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว 
(Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations: 
GSTC-D) มำประยุกต์ใช้เพ่ือบรรลุเป้ำประสงค์ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
ของชมุชนน้ำ เชีย่วให้เป็นชมุชนต้นแบบกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำง
ย่ังยืนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรคิดวำงแผน ร่วมปฏิบัติกำร ร่วมรับผิดชอบ  
และร่วมรบัผลประโยชน์ หรอื Co-Creation และชมุชนเป็นผู้รบัผลประโยชน์
สูงสุดจำกกำรท่องเทีย่ว

ชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวสำ คัญที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ำมำเย่ียมเยือนชุมชนอย่ำงต่อเน่ืองและจำ นวนนักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเพ่ิม
ข้ึนทุกปี 

อย่ำงไรก็ตำมชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่วสำมำรถบริหำรจดักำรกำรท่องเท่ียวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นชมุชนท่ีมีกำรบริหำรจดักำรกำรท่องเท่ียว
โดยชุมชนที่ดจีนได้รับรำงวัลต่ำงๆ มำกมำย ทำ ให้คนในชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยวมี
คุณภำพชวีติดข้ึีนตำมลำ ดับ 

กรณีศึกษำน้ีได้จดัทำ ข้ึนเพ่ือศึกษำกำรดำ เนินงำนของ อพท. 
ที่ ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 
ชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว โดยนำ หลักเกณฑ์ GSTC-D มำประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่ำงย่ังยืน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสำมำรถน�ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรดำ เนินงำนและกำรบรหิำรจดักำร
กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืนของ
ชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยวไปเป็นแนวทำงพ้ืนฐำนขยำย
ผลในกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วท้องถ่ินอ่ืนๆ ต่อไป
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องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โดยหน่วยงำนหลักของ อพท. อำทิ สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน (สทช.) และสำ นักงำน
พ้ืนทีพิ่เศษเลย ทำ หน้ำทีเ่ป็นตัวกลำงในกำรประสำน สง่เสรมิ และสนับสนุนให้ชมุชน
และภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอนได้ท�ำงำนร่วมกัน 
อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืน 
ผ่ำนกระบวนกำรรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ซ่ึงมีเครือ่งมือและกลไกกำรทำ งำนทีส่ำ คัญอยู่ 3 องค์ประกอบคือ

3

 หรือ อพท.

เกณฑ์มาตรฐานการบรหิารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน�
ทีป่ระยุกต์มำจำกเกณฑ์ของ GSTC ซ่ึงมีองค์ประกอบ 5 ด้ำน 
ประกอบด้วย  

    ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรท่องเทีย่วโดยชมุชน 
      ด้ำนกำรจดักำรเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชวีติทีด่ ี
    ด้ำนกำรอนุรกัษ์และสง่เสรมิมรดกทำงวัฒนธรรม 
    ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและ
    ส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน 
    ด้ำนบรกิำรและควำมปลอดภัย

1
2
3
4

5

 
 ซ่ึงเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน นอกจำกเป็นเครือ่งมือที่

อพท. ใช้เป็นแนวทำงพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืนแล้วยังเป็นเครือ่งมือวัดระดับ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืน รวมทั้ง ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำรำงวัล 
กำรพฒันำ DASTA CBT Awards ด้วย

สำ หรับกลไกในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืนของชุมชน 
น้ัน อพท. ได้กำ หนดให้ชมุชนได้มีกำรจดัต้ัง “ชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน” โดยให้
ชมุชนได้ร่วมกันคัดเลือกตัวแทนเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน 
เพ่ือทำ หน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน และขับเคล่ือน
กิจกรรมกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว

1
คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเท่ียวโดย
ชุมชน ประกอบด้วยบุคลำกรในหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
อำทิ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนองค์กรพัฒนำ  
ด้ำนกำรตลำด ด้ำนชุมชน และด้ำน
ตัวแทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

2
กล่องความคิด� 9+1� Building�
Blocks เครื่องมือช่วยระดมสมอง
ชุมชนในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำร
ท่องเทีย่วของชมุชน 

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

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

1
2
3
4

6
5
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หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำ หรับแหล่งท่องเท่ียว (Global Sustainable Tourism 

Council Criteria for Destinations: GSTC-D)
แนวทำงข้ันพ้ืนฐำนที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวไปสู่ 

ควำมย่ังยืนสำมำรถยึดถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนสำ หรับแหล่ง 
ท่องเที่ยวได้ถูกออกแบบและพัฒนำโดยสภำกำรท่องเที่ยวย่ังยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Council: GSTC)  มีควำมคำดหวังในกำรนำ หลักเกณฑ์น้ี ไปใช้โดยองค์กรทีร่บัผดิชอบ
กำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว ดังน้ี

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

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

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน สำธำรณชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ โดยมีควำม
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที ่ พฒันำจำก
กระบวนกำรมีสว่นร่วมของประชำชน

หน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว กลุ่มตัวแทนมีขนำด
เหมำะกับขนำดแหล่งท่องเที่ยวและ 
กำรกำ หนดบทบำทหน้ำที ่ภำรกิจ และ
กำรดำ เนินงำนในกำรบรหิำรจดักำร

การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเท่ียว
สม่ำ�เสมอ รำยงำนผลให้สำธำรณชน
ทรำบ และตอบสนองประเด็นเก่ียว
กับส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว และสิทธิ
มนุษยชน

การบรหิารจัดการด้านความ
ย่ังยืนท่ีมีประสิทธิภาพ�

(Demonstrate�effective�
sustainable�
management)

หมวด A :

หลักเกณฑ์�A1

หลักเกณฑ์�A2

หลักเกณฑ์�A3
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ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ มีระบบ
ติดตำม ป้องกัน และตอบสนอง
ต่อภัยทำงด้ำนอำชญำกรรม ควำม
ปลอดภัย และสุขอนำมัย โดยรำยงำน
ให้สำธำรณชนรบัรู้

จัดการสภาวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน มี
แผนกำรรับมือที่เหมำะสม ส่ือสำรให้
ข้อมูลแก่ประชำชน นักท่องเที่ยว และ 
ผู้ประกอบกำรเก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ โดย
ค�ำนึงถึงควำมถูกต้องเที่ยงตรง ไม่
ว่ำจะเป็นกำรให้ข้อมูลในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร และควำม
ย่ังยืนในกำรท่องเทีย่ว

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว มีระบบ
ติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่วเพ่ือดำ เนินกำรปรบัปรงุให้
เกิดควำมพึงพอใจแก่นักท่องเทีย่ว

หลักเกณฑ์�A10

หลักเกณฑ์�A12

หลักเกณฑ์�A14

หลักเกณฑ์�A13

มาตรฐานความย่ังยืน ที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ GSTC-D ส�ำหรับ 
ผู้ประกอบกำร แหล่งท่องเที่ยวมีฐำน
ข้อมูลผู้ประกอบกำรที่ ได้รบักำรรบัรอง
เผยแพร่ให้สำธำรณชนรบัรู้

หลักเกณฑ์�A11
การบรหิารจัดการฤดูกาลท่องเท่ียว เพ่ือ
สร้ำงสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรทำง
ด้ำนเศรษฐกิจ ชมุชน สังคม วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน เพ่ือวเิครำะห์ 
โอกำสกำรท่องเทีย่วตลอดปี

การปรับตัวต่อสภาวะความเปล่ียนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ เพ่ือพัฒนำ 
ออกแบบ และบรหิำรจดักำรส่ิงอำ นวย 
ควำมสะดวก ให้ควำมรู้แก่คนในท้องถ่ิน 
และนักท่องเทีย่ว

การประเมินทรัพยากรและส่ิงดึงดูด
ใจทางการท่องเท่ียว ตลอดจนแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม
อย่ำงสม่�ำเสมอ และมีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้สำธำรณชนรบัทรำบ

ทำ�ให้ทุกคนเข้าถึง แหล่งท่องเทีย่ว
และส่ิงอำ นวยควำมสะดวกต่ำงๆ ไม่
ว่ำจะเป็นกำรท่องเทีย่วเชิงธรรมชำติ 
วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ รวมทัง้ 
ผู้พิกำรหรือผู้ที่ ต้องได้รับควำม 
ชว่ยเหลือพิเศษ

การได้มาซ่ึงท่ีดินแหล่งท่องเท่ียว ต้อง
บังคับใช้อย่ำงเคร่งครัด สอดคล้อง 
กับสิทธิของชุมชนและคนพ้ืนเมือง 
รับฟังควำมคิดเห็นของสำธำรณชน 
กำรย้ำยถ่ินจะต้องเป็นธรรมและสม
เหตุสมผล

หลักเกณฑ์�A4

หลักเกณฑ์�A6

หลักเกณฑ์�A8 หลักเกณฑ์�A9

หลักเกณฑ์�A7

หลักเกณฑ์�A5

ข้อกำ�หนดในการวางแผนแหล่งท่องเท่ียว แนวทำง 
ข้อบังคับ และ/หรือนโยบำยต้องออกแบบ 
เพ่ือปกป้องรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและมรดก 
ทำงวัฒนธรรม และพัฒนำข้ึนโดยกระบวนกำร
กำรมีสว่นร่วมของท้องถ่ิน มีกำรประชำสัมพนัธ์ให้
สำธำรณชนทรำบและมีกำรบังคับใช้อย่ำงจรงิจงั
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การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ มี
รำยงำนให้สำธำรณชนรบัรู้อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครัง้ โดยวัดผลและรำยงำนข้อมูลกำร 
ใช้จ่ำยนักท่องเที่ยว รำยได้ต่อห้องพัก 
กำรจ้ำงงำน และกำรลงทุน

การจ้างงานในท้องถ่ิน ผู้ประกอบกำร
ในแหล่งท่องเที่ยวเปิดโอกำสให้เกิดกำร 
จ้ำงงำน กำรฝึกอบรม ควำมปลอดภัยใน
กำรประกอบอำชพี และรำยได้ทีเ่ป็นธรรม
อย่ำงเท่ำเทยีมสำ หรบัทุกคน

การมีส่วนร่วมของสาธารณชน มีระบบกำรวำงแผนและตัดสินใจใน
เรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับกำรท่องเทีย่วอย่ำงสม่ำ เสมอ

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถ่ิน แรงบันดำลใจ ข้อห่วงใย 
และควำมพึงพอใจในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวได้รับ
กำรประเมิน บันทึก และรำยงำนต่อสำธำรณะอย่ำงสม่ำ เสมอ

การป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีกฎหมำยและข้อปฏิบัติทีชั่ดเจน
โดยส่ือสำรให้สำธำรณชนได้รบัรู้

การสนับสนุนชุมชน ชว่ยให้ผู้ประกอบกำร นักท่องเทีย่ว และสำธำรณชนร่วม
สนับสนุนโครงกำรของชมุชนและโครงกำรด้ำนควำมย่ังยืนต่ำงๆ

การสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ินและการค้าท่ีเป็นธรรม สง่เสรมิผลิตภัณฑ์
ย่ังยืนของท้องถ่ิน และหลักกำรกำรค้ำทีเ่ป็นธรรม (Fair Trade) ซ่ึงมีรำกฐำน
บนทรพัยำกรทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม

การเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบ�
เชิงลบทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถ่ิน�
�(Maximize�economic�benefits�to�
the�host�community�and�minimize�

negative�impacts)

หมวด B :

หลักเกณฑ์�B1 หลักเกณฑ์�B2

หลักเกณฑ์�B3

หลักเกณฑ์�B4

การเข้าถึงทรัพยากรของคนใน
ท้องถ่ิน มีกำรประเมิน ปกป้อง 
และหำกจำ เป็นก็มีกำรดำ เนินกำร
ฟ้ืนฟูกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทั้งใน
แหล่งธรรมชำติและวัฒนธรรม
ของคนในท้องถ่ิน

หลักเกณฑ์�B5

หลักเกณฑ์�B7

หลักเกณฑ์�B8

หลักเกณฑ์�B9

หลักเกณฑ์�B6

การตระหนักรู้และการศึกษาด้านการ
ท่องเท่ียว มีกิจกรรมเพ่ิมควำมเข้ำใจใน
โอกำสและควำมท้ำทำยของกำรท่องเทีย่ว 
รวมทัง้ควำมสำ คัญของควำมย่ังยืนให้กับ
ชมุชนทีเ่ก่ียวข้องอย่ำงสม่ำ เสมอ
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การเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทาง
สังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถ่ิน�(Maximize�
economic�benefits�to�the�host�community�

and�minimize�negative�impacts)

หมวด C :

การป้องกันสถานท่ีท่องเท่ียว มีนโยบำยและระบบประเมิน ฟ้ืนฟู 
และอนุรกัษ์สถำนทีท่่องเทีย่วทัง้เชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม  
รวมถึงมรดกส่ิงปลูกสร้ำงและทิวทศัน์ของชนบทและเมือง

การจัดการนักท่องเท่ียว สำ หรบัแหล่งดึงดูดใจ
ทำงกำรท่องเทีย่ว รวมถึงมำตรกำรในกำรอนุรกัษ์ ปกป้อง  

และทรพัยำกรธรรมชำติและเชิดชูวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์�C1

หลักเกณฑ์�C2

หลักเกณฑ์�C3

หลักเกณฑ์�C4

หลักเกณฑ์�C5

หลักเกณฑ์�C6

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว เผยแพร่และจดัเตรยีมแนวทำงทีท่ำ ให้
นักท่องเทีย่วมีพฤติกรรมทีเ่หมำะสม ลดผลกระทบแง่ลบ สนับสนุนให้

เกิดพฤติกรรมนักท่องเทีย่วเชิงบวก

การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม มีกฎหมำยควบคุม
กำรซ้ือขำย แลกเปล่ียน จดัแสดง หรอืให้ของกำ นัลที่
เก่ียวข้องกับวัตถุทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดี

การส่ือความหมายสถานท่ีท่องเท่ียว�ให้ข้อมูลทีถู่กต้องทัง้เชิงธรรมชำติ
และวัฒนธรรม พฒันำจำกกำรมีสว่นร่วมของชมุชนและได้รบั 

กำรถ่ำยทอดในภำษำที่นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เข้ำใจได้

ทรัพย์สินทางปัญญา�มีระบบป้องกันและคุ้มครองสิทธิใน
ทรพัย์สินทำงปัญญำของบุคคลและท้องถ่ิน
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ความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม ระบุควำมเส่ียงและมีระบบจดักำร
ควำมเส่ียง

การปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเปราะบาง มีระบบติดตำมประเมิน 
ผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อมของกำรท่องเทีย่ว ปกป้องแหล่งทีอ่ยู่อำศัย
ของส่ิงมีชวีติ และป้องกันกำรรกุรำนของสำยพนัธ์ุต่ำงถ่ิน

การปกป้องพืชพันธ์ุและสัตว์ป่า มีระบบที่สอดคล้องกับกฎหมำย
และมำตรฐำนทัง้ในระดับท้องถ่ิน ระดับชำติ และระดับนำนำชำติใน 
กำรล่ำ จบั จดัแสดง และซ้ือขำยพืชพนัธ์ุและสัตว์ป่ำ

การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
กำรวัดผล ติดตำม ลดผลกระทบ และ
รำยงำนให้สำธำรณชนรับรู้ ในกำรบริโภค
พลังงำนและกำรลดกำรพ่ึงพำเชื้อเพลิง
ฟอสซิล

การจัดการน้ำ� มีระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรวัดผล ติดตำม 
ลดผลกระทบ และรำยงำนให้สำธำรณชนรบัรู้ ในกำรบรโิภคน้ำ 

การป้องกันการขาดแคลนน้ำ� มีระบบติดตำมประเมินทรพัยำกร
แหล่งน้ำ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรบริโภคน้ำ ของผู้ประกอบกำรต่ำงๆ 
เป็นไปตำมข้อกำ หนดกำรใช้น้ำ ของชมุชนในแหล่งท่องเทีย่ว

คุณภาพน้ำ��มีระบบตรวจสอบคุณภำพน้ำ  โดยมำตรฐำนคุณภำพน้ำ  
ผลกำรติดตำมประเมินผลเข้ำถึงได้โดยสำธำรณชน แหล่งท่องเทีย่ว
มีระบบกำรรบัมือกับประเด็นเรือ่งคุณภำพน้ำ ทีท่นัท่วงที

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

การลดปริมาณขยะ มีระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรลดขยะ 
นำ กลับมำใช้ใหม่ และรีไซเคิลขยะ ได้รับกำรกำ จดัอย่ำงปลอดภัย
และย่ังยืน

มลภาวะทางแสงและเสียง มีแนวทำงและข้อบังคับในกำรลด
มลภำวะทำงเสียงและแสง สง่เสรมิให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำม
แนวทำงและข้อบังคับน้ัน

ระบบขนส่งท่ีส่งผลกระทบต่ำ� มีระบบเพ่ิมกำรใช้ระบบขนส่งที่ 
สง่ผลกระทบต่ำ  รวมถึงระบบขนสง่สำธำรณะ และระบบขนสง่
ที่ ไม่ต้องใช้พลังงำน เชน่ กำรเดินหรอืป่ันจกัรยำน

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร 
วัดผล ติดตำม ลดผลกระทบ และรำยงำนให้สำธำรณชนรับรู้ใน 
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกกำรดำ เนินกำรด้ำนต่ำงๆ

หมวด D :
การเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทาง
ส่ิงแวดล้อม�(Maximize�benefits�to�the�

environment�and�minimize�negatives�impacts)

หลักเกณฑ์�D1

หลักเกณฑ์�D6

หลักเกณฑ์�D7

หลักเกณฑ์�D8

หลักเกณฑ์�D9

หลักเกณฑ์�D10

หลักเกณฑ์�D11

หลักเกณฑ์�D12

หลักเกณฑ์�D2

หลักเกณฑ์�D3

หลักเกณฑ์�D4

หลักเกณฑ์�D5
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ถึงแม้ว่ำชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยวจะเป็นชุมชนขนำดเล็ก แต่มีกิจกรรมหลำกหลำยให้ 
นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินแทบตลอดทั้งปี ได้แก่

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนบ้านน้ำ เชี่ยว

กำรท่องเทีย่วโดยชมุชน (Community - Based Tourism) หมำยรวมถึง 
กำรท่องเทีย่วทีค่ำ นึงถึงควำมย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำ หนด
ทิศทำงโดยชมุชน จดักำรโดยชมุชนเพ่ือชมุชน และชมุชนมีบทบำทเป็นเจ้ำของมีสิทธิ
ในกำรจดักำรดูแลเพ่ือให้เกิดกำรเรยีนรู้แก่ผู้มำเยือน 

ชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยวได้รับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่นักท่องเที่ยว 
ได้สัมผัสกับควำมสวยงำมและสงบเงียบของชุมชนริมสองฝ่ังคลองน้�ำเชี่ยวที่มี 
“สองวถิทีีเ่ป็นหน่ึง” โดยมีเรือ่งรำวของกำรเชือ่มโยง 2 ศำสนำ (พทุธและอิสลำม)  
3 วัฒนธรรม (ไทย จีน และมุสลิม) ด้วยวถิีชวีติทีต่่ำงศำสนำแต่สำมำรถอยู่ร่วม
กันอย่ำงสงบสุข หำกเป็นงำนสว่นรวมก็ให้ควำมร่วมมือกันอย่ำงด ีและเม่ือถึงเวลำ 
ท�ำศำสนกิจ ต่ำงก็แยกย้ำยตำมทิศทำงแห่งศรัทธำของตน (องค์กำรบริหำร 
กำรพฒันำพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน, 2555) 

ชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียวได้แบ่งออกเป็น�4�หมู่�แต่ละหมู่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของตนเอง
ในการนำ�เสนอแก่นักท่องเท่ียว�(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,�2558)�ดังน้ี�

หมู่�1 ทำ กำรประมง ท่องเทีย่ว และผลิตภัณฑ์งอบ ซ่ึงเป็นสินค้ำ
      หน่ึงตำ บลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
หมู่�2 ทำ กำรค้ำขำย ต้ังอยู่บรเิวณโรงเรยีนวัดน้ำ เชีย่ว 
หมู่�3 ทำ กำรค้ำขำยและมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเทีย่วมำพกั 
หมู่�4 ทำ กำรเกษตร สวนผลไม้ สวนยำง 
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นอกจำกน้ียังมีกิจกรรมทีท่่องเทีย่วได้ตลอดทัง้ปี เชน่ เข้ำเย่ียมชมศูนย์ศึกษำ
ธรรมชำติป่ำชำยเลนที่อุดมสมบูรณ์มำกแห่งหน่ึงของประเทศไทย ล่องเรือดำ น้ำ  
งมหอยปำกเป็ด ปลูกป่ำชำยเลน และดูกำที่ปำกอ่ำว ชิมและทดลองท�ำ 
กวนตังเมกรอบหรอืขนมน้ำ ตำลชัก ป่ันจกัรยำนชมรอบๆ ชมุชนศึกษำวัฒนธรรม
ไทย-มุสลิมที่วัดน้ำ เชี่ยวหรือวัดอินทำรำม เป็นวัดเก่ำแก่ต้ังแต่สมัยรัชกำลที่ 5 

ทั้งน้ีทำงชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยวได้มีข้อตกลงกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำท่องเที่ยวในชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยวเพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ทีย่ั่งยืน ได้แก่ 

   แต่งกำยให้เกียรติสถำนทีแ่ละเหมำะสมกับกำลเทศะ 
   เคำรพกฎระเบยีบ ประเพณี ควำมเชือ่ของชมุชน และให้ควำมเคำรพชมุชน
   เจ้ำบ้ำน 
   พูดคุยกับชำวมุสลิมเพ่ือแลกเปล่ียนมุมมอง 
   เปิดใจให้กว้ำง ลองกิน ลองทำ ในแบบชมุชน 
   ชว่ยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน กระจำยรำยได้สู่ชมุชน 
   ร่วมกันรบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
   ฯลฯ

มกราคม-กุมภาพันธ์� กำรละเล่นว่ำวอูฐและสอนกำรทำ ว่ำวอูฐแก่นักท่องเทีย่ว
ซ่ึงปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมมำกนัก แต่จะทดแทนกำรท่องเที่ยวด้วยกิจกรรม 
กำรพำยเรอืคำยัค ล่องเรอืชื่นชมธรรมชำติ 

เมษายน-สิงหาคม ชมกิจกรรมจบัปลำไหลด้วยมือเปล่ำตำมวถิีชวีติด้ังเดิมและ
จบัปลำดุกด้วยกระบอกไม้ไผ่ 

พฤษภาคม-มิถุนายน ท่องเทีย่วสวนผลไม้ ชิมผลไม้นำนำชนิดจำกสวนกันสดๆ 

มิถุนายน-ธันวาคม ชมห่ิงห้อยปล่อยแสงในป่ำชำยเลน 

ตุลาคม-พฤศจิกายน กิจกรรมช้อนปูใบไม้หรอืปูแป้น 

พฤศจิกายน-ธันวาคม กิจกรรมแข่งเรือพำยที่ ใช้ลำ ไม้ไผ่แทนกำรใช้ไม้พำย 
แห่งเดียวในประเทศไทย ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมำยำวนำน 
ซ่ึงจะท�ำกำรแข่งขันในช่วงหลังวันออกบวชของชำวมุสลิม จัดข้ึนเพ่ือสร้ำง 
ควำมสำมัคคีของพี่น้องชำวพุทธและมุสลิม และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
หมู่บ้ำนใกล้เคียง

และมัสยิดอัลกุบรอ เป็นมัสยิดต้ังแต่สมัยรัชกำลที่ 3 ศำลเจ้ำจีนเซ็งจ้ือโจ๊วซือ 
เป็นทีสั่กกำระบูชำของคนน้ำ เชีย่วทีมี่เชือ้สำยจีน ลองสำนงอบใบจำกที่ ได้อิทธิพล
จำกวัฒนธรรมจีน หมวกไม้ไผข่องอำแปะ ซ่ึงงอบน้ำ เชีย่วมีเอกลักษณ์ที่ โดดเด่น 
แตกต่ำง ถือเป็นสุดยอดกำรออกแบบงอบ โดยมี 4 แบบหลัก คือ ทรงกระดองเต่ำ 
ทรงกะโหลกหรือทรงหมวกทหำร ทรงสมเด็จที่สมเด็จย่ำได้ทรงพระรำชทำน 
นำมงอบน้ี และทรงยอดแหลมหรือทรงกระทะคว่�ำ (กำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2558, องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืน, 2558)
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หมู่�1 บ้ำนท้ำยเขำ 
หมู่�2 บ้ำนหนองใหญ่ 
หมู่�3 บ้ำนน้ำ เชีย่ว 
หมู่�4 บ้ำนท่ำประดู่ 

ชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่วจึงกลำยเป็นชมุชนตัวอย่ำงและได้พฒันำมำเป็นชมุชนท่องเทีย่ว 
จนได้รบัรำงวัลมำกมำย อำทิ กลุ่มท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์บ้ำนน้ำ เชีย่ว ได้รบัคัดเลือก
ให้เป็นหน่ึงในกำรท่องเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) จำกกำรท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) รำงวัลดเีด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและสง่เสรมิกำร
ท่องเทีย่ว จำกกำรประกวดรำงวัลอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วระดับประเทศ ปี พ.ศ.
2558 เป็นต้น

ชำวบ้ำนโดยส่วนใหญ่ ในชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยวประกอบอำชีพประมง อำศัยอยู่
ริมคลองที่เช ื่อมต่อกับทะเล มีลมพัดแรง ทำ ให้กระแสน้ำ ไหลเชี่ยวแรง คลองน้ีมี 
ต้นกำ เนิดอยู่ทีเ่ขำวังปลำ อยู่ระหว่ำงอำ เภอแหลมงอบและอำ เภอเมืองตรำด เม่ือถึง
ฤดูน้ำ หลำก น้ำ ในคลองจะไหลเชีย่วมำก ชำวบ้ำนจึงเรยีกว่ำ “คลองน้ำ เชีย่ว” ไหลผำ่น 
กลำงหมู่บ้ำนน้ำ เชี่ยวลงสู่ทะเลอ่ำวไทยทำงใต้ที่บ้ำนปำกคลอง ตำ บลหนองโสน 
อำ เภอเมืองตรำด ซ่ึงชำวบ้ำนใช้เป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้ำนและใช้เป็นเส้นทำงออกทะเล
เพ่ือทำ กำรประมงจนถึงทุกวันน้ี ตำ บลน้ำ เชี่ยวเป็นตำ บลในเขตกำรปกครองของ
อำ เภอแหลมงอบ ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

สภำพพ้ืนที่ โดยทัว่ไปเป็นทีร่ำบเชิงเขำ โดยพ้ืนทีส่ว่นใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่ำชำยเลนทีมี่
ควำมอุดมสมบูรณ์ ภูมิอำกำศแบบร้อนชืน้ ชว่งฤดูฝนยำวนำน ซ่ึงชำวบ้ำนเรยีกว่ำ ฝนแปด 
แดดส่ี ประชำชนนับถือศำสนำพทุธและอิสลำม ชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่วมีกำรคมนำคมทัง้ทำงบก
และทำงน้ำ  โดยมีท่ำเทยีบเรอืเอกชน 1 แห่ง คือ ท่ำเทยีบเรอือรณีุ (คณะทำ งำนรบัรอง
แหล่งท่องเทีย่วชมุชน, 2555)

จดุแข็งคือ ด้ำนสังคม วัฒนธรรม และวถิีชวีติ ชมุชนมีควำม
เข้มแข็ง มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงำม มีทรัพยำกรอำหำร
ทีส่มบูรณ์ มีกลุ่มอำชพีทีสื่บทอดภูมิปัญญำท้องถ่ินและภูมิทศัน์
วัฒนธรรมทีง่ดงำมเก่ำแก่

 

จุดอ่อนคือส่ิงแวดล้อม ปัญหำขยะของชุมชน กำรลดลงของ
ทรพัยำกรสัตว์ทะเล เส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำนคับแคบ รถยนต์สำมำรถเข้ำ
ได้บำงสว่น เป็นอันตรำยเวลำเกิดอัคคีภัย และปัญหำทำงเศรษฐกิจ 

ได้รับโอกำสที่ดจีำกหน่วยงำนของรัฐ ให้กำรสนับสนุนและ
พฒันำพ้ืนที ่ ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้และศึกษำดูงำนจนเป็นทีส่นใจของ
หน่วยงำนทั่วไป แต่ยังขำดกำรประสำนงำนที่ดีและต่อเน่ืองของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ ให้กำรสนับสนุน งบประมำณค่อนข้ำงจำ กัด 
(สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน, 2557)

จุดแข็งชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

จุดอ่อนชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

โอกาสและอุปสรรคของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

x
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ตามหลักเกณฑ์ GSTC ของชุมชนบ้านน้ำ เชี่ยว 
โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยว เป็นกำรบริกำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผสำนกับกำรสืบสำน
วัฒนธรรมชุมชนสองศำสนำไทยพุทธ-ไทยมุสลิม เทศบำลต�ำบลน้�ำเชี่ยวเป็น 
หน่วยงำนที่ริเริ่มให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวมำต้ังแต่ พ.ศ. 2549 ต่อมำทำง
เทศบำลตำ บลน้ำ เชีย่วเล็งเห็นถึงศักยภำพกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วของชมุชนบ้ำนน้ำ 
เชีย่ว ด้วยฐำนทรพัยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมทีอุ่ดมสมบูรณ์ อำทิ ควำมหลำก
หลำยของพนัธ์ุไม้ป่ำชำยเลนและสัตว์ป่ำนำนำชนิด เชน่ ลิงแสม ปูก้ำมดำบ ปลำตีน  
นกเหย่ียวแดงคอขำว หอยพอก จึงก่อสร้ำงศูนย์ศึกษำระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน เป็น
สะพำยทำงเดินเข้ำสู่ป่ำชำยเลน และหอชมนก ควำมสูง 15 เมตร เพ่ือเป็นสถำนที่
ศึกษำด้ำนชวีภำพแก่เยำวชน 

กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยวมีควำมย่ังยืน จำก 
กำรจัดสรรผลประโยชน์จำกกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้แก่ประชำชนที่เป็นเจ้ำของ
พ้ืนทีอ่ย่ำงแท้จรงิ เชิญชวนประชำชนเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรจดักำรท่องเทีย่ว ต่อมำใน 
ปี พ.ศ.2553 จดัต้ังชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว และร่วมกัน 
คิดพฒันำกิจกรรมต่ำงๆ รองรบันักท่องเทีย่วให้ได้สัมผัสบรรยำกำศและวถิีชวีติของ
ชำวประมงพ้ืนบ้ำน ด้วยกำรพำนักท่องเที่ยวล่องเรือเล็กชมวิถีช ีวิตชำวประมง เช่น  
กำรวำงลอบปู กำรเล้ียงหอยนำงรม กำรเล้ียงปลำกระชัง และกำรดำ น้ำ หำหอย 
ปำกเป็ด เป็นต้น ซ่ึงสำมำรถสร้ำงควำมประทบัใจให้แก่นักท่องเทีย่วอย่ำงย่ิง 

อพท. มีบทบำทในกำรสง่เสรมิ สนับสนุน และประสำนงำนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
โดยชุมชนอย่ำงย่ังยืนของชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยว ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ ได้ประยุกต์ใช้มำจำก
หลักเกณฑ์ GSTC-D เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำง
ย่ังยืน แล้วยังเป็นเครื่องมือวัดระดับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืน 
นอกจำกน้ีสำ นักงำนพ้ืนที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนที่เช ื่อมโยง ยังให้กำรช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชนและรับหน้ำที่เป็นส่ือกลำงในกำรประสำนงำนกำรบริหำรจัดกำร 
กำรท่องเทีย่ว รวมทัง้ประสำนกำรใช้อำ นำจหน้ำทีข่องสว่นรำชกำร รฐัวสิำหกิจ องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ท้องถ่ิน หรอืหน่วยงำนอ่ืนของรฐัในระดับพ้ืนที ่เพ่ือบูรณำกำร
กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนแก่ชุมชน (สำ นักท่องเที่ยวโดยชุมชน, 
2557) กระบวนกำรทำ งำนของ อพท. จะเป็นกำรดำ เนินงำนผำ่นกระบวนกำรรบัรอง
แหล่งท่องเทีย่วชมุชนทีเ่น้นกำรมีสว่นร่วมของคนในชมุชน และกำรทำ งำนร่วมกับภำคี
เครอืขำ่ย ผู้เชีย่วชำญและมีประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ทีจ่ะมีบทบำทในกำรเข้ำมำชว่ย 
สง่เสรมิให้กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนให้มีควำมย่ังยืน 
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ทัง้น้ีชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่วจะได้รบักำรประเมินชมุชนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำร
จดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน (สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน, 2557) ซ่ึงต้องดำ เนิน
ตำมข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี� 1 ชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว ประเมินตนเองตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน 

ข้ันตอนท่ี�2 สทช.และสำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยง และชมุชน 
ร่วมกันประเมินชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยวตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง 
ท่องเทีย่วโดยชมุชน 

ข้ันตอนท่ี�3 สทช. สรปุผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่ง
ท่องเทีย่วโดยชมุชน 

ข้ันตอนท่ี�4 คณะทำ งำนรบัรองแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน ลงพ้ืนทีป่ระเมินผลภำพรวม 

นอกจำกน้ีชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่วยังมีกฎระเบยีบของ
ชมรม สำ หรบัคณะกรรมกำร และสมำชิกทุกคน เพ่ือขับเคล่ือนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
โดยชมุชนให้เป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

โครงสร้ำงของชมรมฯจะเห็นได้ว่ำครอบคลุมกระบวนกำรทำ งำนกำรท่องเที่ยว
ของชมุชนโดยมีรำยละเอียดของหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ (คณะทำ งำนรบัรองแหล่ง
ท่องเทีย่วโดยชมุชน, 2555) ดังน้ี

ฝ่ำยอำ นวยกำร 
ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ 
ฝ่ำยเหรญัญิก 
ฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ 
ฝ่ำยท่องเทีย่ว 

4
5

3

2
1

โดยคณะท�ำงำนรับรองแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน ประกอบด้วย บุคลำกรใน 
หน่วยงำนต่ำงๆ ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนพัฒนำองค์กร ด้ำนกำรตลำด ด้ำนชุมชน 
และด้ำนตัวแทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
นอกจำกน้ี อพท. ยังมีกล่องควำมคิด 9+1 Building Blocks และ กระบวนกำร  
Co-Creation ซ่ึงถือว่ำเป็นเครื่องมือหลักในกำรระดมสมองของชุมชนใน 
กำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของชุมชนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำร
จดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน 100 ข้อ 5 ด้ำน ประกอบไปด้วย 

กำรจัดต้ังชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกลไกกำรขับเคล่ือน 
กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืนของชมุชนที ่ อพท. ได้กำ หนดให้ชมุชน
ได้ร่วมกันคัดเลือกตัวแทนเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดย
ชมุชน เพ่ือทำ หน้ำทีเ่ป็นหน่วยกลำงกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน และ
ขับเคล่ือนกิจกรรมกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมุชน ดำ เนินกำรตำมวสัิย
ทศัน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำน
น้ำ เชีย่ว ติดตำม ประเมินผลในกำรดำ เนินงำนด้ำนกำรท่องเทีย่วด้ำนกำรดำ เนินงำน
และทีเ่ก่ียวข้อง และรำยงำนผลกำรดำ เนินงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรค ข้อขัดข้อง
ในกำรดำ เนินงำนต่อชมุชน องค์กรภำคีเครอืขำ่ยด้ำนกำรท่องเทีย่ว

ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรท่องเทีย่วโดยชมุชน 
ด้ำนกำรจดักำรเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชวีติทีด่ี 
ด้ำนกำรอนุรกัษ์และสง่เสรมิมรดกทำงวัฒนธรรม 
ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน 
ด้ำนบรกิำรและควำมปลอดภัย

1
2
3
4
5
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กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

อพท. ได้เข้ำมำมีบทบำทสำ คัญในกำรสง่เสรมิ สนับสนุน และประสำนงำนกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่วโดยชมุชนย่ำงย่ังยืนของชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนในสังกัดของ 
อพท.ประกอบด้วยสำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน (สทช.) และสำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษหมู่เกำะช้ำงและ
พ้ืนทีเ่ช ือ่มโยง เข้ำมำทำ หน้ำที่ ในสง่เสรมิ สนับสนุนและประสำนงำนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
โดยชุมชนของชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยว โดยผ่ำนกระบวนกำรรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนคือ 

คณะกรรมการชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชุมชนรับผิดชอบพัฒนาการท่อง
เท่ียวโดยชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว�6�ข้อคือ

วเิครำะห์ สง่เสรมิและพฒันำกำรท่องเทีย่ว และกำ หนดแนวทำงกำรดำ เนินงำน
ให้สอดคล้องกับแผนพฒันำกำรท่องเทีย่วยุทธศำสตร์แห่งชำติ
จดัทำ แผนกำรท่องเทีย่ว เพ่ือเป็นแผนแม่บทของกำรสง่เสรมิและพฒันำ
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว

ประธาน

รองประธาน

ท่ีปรึกษา

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนักส่ือ
ความหมาย

ฝ่ายภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน

ฝ่ายของฝาก
ท่ีระลึก

ฝ่าย
บ้านพัก

ฝ่าย
กิจกรรม

ฝ่าย
อาคาร

ฝ่าย
สถานท่ี เลขานุการ

ผู้ช่วย��
เลขานุการ

เชื่อมโยงแผนงำนและบูรณำกำรแผนงำนงบประมำณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้ำนกำรท่องเทีย่วทีมี่ประสิทธิภำพ 
ดำ เนินกำรตำมวสัิยทศัน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของชมรมสง่เสรมิ
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว 
ติดตำม ประเมินผลในกำรดำ เนินงำนด้ำนกำรท่องเทีย่วด้ำนกำรดำ เนินงำน
และทีเ่ก่ียวข้อง  
รำยงำนผลกำรดำ เนินงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรค ข้อขัดข้องในกำรดำ เนิน
งำนต่อชมุชน องค์กรภำคีเครอืขำ่ยด้ำนกำรท่องเทีย่ว

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2556-2558 อพท. โดยสำ นักท่องเที่ยวโดยชุมชนและสำ นักงำน 
พ้ืนทีพิ่เศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยงได้จดักิจกรรมเสรมิสร้ำงศักยภำพและเตรยีม
ควำมพร้อมแก่ชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว ดังต่อไปน้ี

ประชมุชีแ้จงทำ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเกณฑ์รบัรองแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน 
ประชมุร่วมกันภำคีเครอืขำ่ยกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษำดูงำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน 
ฝึกอบรมหรอืสง่ผู้แทนชมรมฯ เข้ำร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ก่ียวข้องกับ
กำรท่องเทีย่ว

1

2

3

4

ข้ันตอนท่ี�1�จัดต้ังชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

ข้ันตอนท่ี�2�เสรมิสร้างศักยภาพและเตรยีมความพร้อม
ของชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

5

6

1
2
3

4
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ดำ เนินกำรผำ่นกระบวนย่อยในกำรติดตำม 2 กระบวนกำรคือ

โดยมีข้ันตอนกำรดำ เนินกำร 4 ข้ันตอนคือ

ข้ันตอนท่ี�3�ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานชมรม
ส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

1.�กระบวนการประเมินชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบรหิารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน

ข้ันตอนท่ี�1 ชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว ประเมินตนเอง
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน 

ข้ันตอนท่ี�2 สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชนและสำ นักงำนพ้ืนทีพิ่เศษหมู่เกำะช้ำงและ
พ้ืนทีเ่ช ือ่มโยงและชมุชน ร่วมกันประเมินชมุชนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำร
จดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน 

ข้ันตอนท่ี�3 สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน สรปุผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วชมุชน ปี 2557 และนำ ผลเปรยีบเทยีบกับ
ผลกำรดำ เนินงำนในปีทีผ่ำ่นมำ (พ.ศ. 2556) 

ข้ันตอนท่ี�4 คณะทำ งำนรบัรองแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน ลงพ้ืนทีป่ระเมินผล
ภำพรวมเพ่ือรบัรองผลกำรประเมิน ปี 2557

โดยมีข้ันตอนกำรดำ เนินกำร 4 ข้ันตอนคือ

2.�กระบวนการติดตามผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

ข้ันตอนท่ี�1 รวบรวม วเิครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรประเมิน ปี 2558 และ
รำยงำนกำรติดตำมพัฒนำกำรประจำ เดือนของชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยวใน 
พ.ศ. 2558 

ข้ันตอนท่ี�2 คณะทำ งำนรบัรองแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนลงพ้ืนทีท่ดลอง
กิจกรรมท่องเทีย่วและประเมินผลร่วมกับชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว 

ข้ันตอนท่ี�3 ฝ่ำยเลขำนุกำร (สำ นักท่องเทีย่วโดยชมุชน) รวบรวมข้อมูล
กำรประเมิน สรปุผล และรำยงำนให้คณะทำ งำนรบัรองแหล่งท่องเทีย่ว
และชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่วได้รบัทรำบ 

ข้ันตอนท่ี� 4 มอบประกำศนียบัตรรับรองผลกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
โดยชมุชน

ผลการดำ�เนินงานการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชมรม
ส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว�ต้ังแต่ปี�พ.ศ.
2554-ปัจจุบัน

ตำรำงสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรม 
สง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนน้ำ เชีย่ว ปี พ.ศ. 2554 ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
กำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วบ้ำนน้ำ เชีย่ว 
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แผนยุทธศาสตร์บรหิารจัดการ
การท่องเท่ียวบ้านน้ำ�เช่ียว

ผลการดำ�เนินงานของชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียว
โดยชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว

ไ

คณะกรรมกำรและสมำชิกกลุ่มมีควำมรู้
ด้ำนบรหิำรงำนท่องเทีย่วโดยชมุชน
ประชมุสมำชิกกลุ่มประจำ เดือนละ 1 ครัง้
ร่วมคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆ ให้หลำกหลำยโดย
รกัษำอัตลักษณ์ท้องถ่ิน
ประชมุสัมมนำเพ่ือพฒันำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครฐัและเอกชนเพ่ือขอรบั
งบประมำณสนับสุนน

ต่อมำ ปี พ.ศ. 2555–2559 สำมำรถสรปุกำรดำ เนินงำนของชมรมสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วโดย
ชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนของ อพท. 
ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ ได้ประยุกต์ใช้มำจำกหลักเกณฑ์ GSTC-D ครอบคลุมทัง้ 5 ด้ำนพบว่ำ 

ประชำสัมพนัธ์ข้อมูลท่องเทีย่วผำ่นระบบ
สำรสนเทศ
จดัทำ แผน่พบัและเอกสำรประชำสัมพนัธ์
แหล่งท่องเทีย่ว
ร่วมกิจกรรมทีห่น่วยงำนอ่ืนจดัข้ึนเพ่ือ
ประชำสัมพนัธ์พ้ืนที่
ทำ ป้ำยประชำสัมพนัธ์ติดต้ังทัง้นอกและในพ้ืนที่

จดักิจกรรมเสรมิสร้ำงองค์ควำมรู้แก่นักท่องเทีย่ว
สง่เสรมิกำรทำ กิจกรรมร่วมกันของนักท่องเทีย่ว
และคนในชมุชน
จดักิจกรรมสง่เสรมิอนุรกัษ์ทรพัยำกรและ
ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน
จำ กัดจำ นวนนักท่องเทีย่วตำมขดีควำมสำมำรถ
ในกำรรองรบัของพ้ืนที่

ด้ำนกำรบรหิำรงำน

ด้ำนกำรตลำด

ด้ำนกำรสง่เสรมิ
และอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติ
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

1

2

3

ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน จดัต้ังชมรมส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว 
โดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว และชมรมฯ มีข้อตกลงเรือ่งกำรประชมุร่วมกันทุกเดือน 
ออกกฎระเบยีบในกำรทำ งำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรจดักำรเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชวีติทีด่ ีชมรมออกกฎระเบยีบใน
กำรจดัสรรรำยได้จำกกำรท่องเทีย่วผำ่นกำรปันผลให้สมำชิกปีละ 1 ครัง้ และ
ต้ังกองทุนส่วนกลำงของชมรมที่นำ ไปใช้เพ่ือกิจกรรมของชุมชน มีกำรจัดต้ัง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชมุชน เพ่ือผลิตสินค้ำในท้องถ่ิน มีกำรจดัต้ังกลุ่มทีพ่กัโฮมสเตย์ 
กลุ่มเดินรถท่องเที่ยว กลุ่มแม่บ้ำนประกอบอำหำรและกลุ่มเยำวชนเข้ำร่วม
แสดงวัฒนธรรม 

ด้ำนกำรอนุรกัษ์และสง่เสรมิมรดกทำงวัฒนธรรม มีกำรจดัทำ เอกสำรรวบรวม
ประวัติศำสตร์และภูมิปัญญำ มีกำรเผยแพร่วัฒนธรรมอำหำรประจำ ถ่ินให้ 
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และจัดท�ำ นอกจำกน้ีชมรมฯ ยังได้เป็นพี่เล้ียงใน 
กำรขยำยผลชมุชนต้นแบบของอพท. ให้กับพ้ืนทีอ่ื่นๆ 

ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน 
มีกำรกำ หนดพ้ืนที ่ (Zoning) โดยแบง่พ้ืนทีเ่กษตรกรรม มีกำรจดัทำ แนวรัว้
เพ่ือเล้ียงสัตว์ พ้ืนทีอ่นุรกัษ์ พ้ืนทีท่่องเทีย่ว และมีกำรจดัทำ แผนทีต่ำมผังกำร
ใช้พ้ืนทีดั่งกล่ำว 

ด้ำนบรกิำรและควำมปลอดภัย มีกำรจดัทำ แผนทีท่่องเทีย่วชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว
และให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเก่ียวกับเส้นทำง ควำมปลอดภัย นักท่องเที่ยว
สำมำรถตัดสินใจทีจ่ะมำท่องเทีย่ว 

1

2

3

4

5
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การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียวตามหลักเกณฑ์�
GSTC

เกณฑ์กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) ของสภำ
กำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) มีเป้ำหมำย
หลัก 4 ประกำรคือ 

โดยหลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนสำ หรับแหล่งท่องเที่ยว ได้กำ หนดมุมมอง
ในกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้ำนประกอบด้วย

โอกาสในการจ้างงาน�รวมกลุ่มดำ เนิน
กิจกรรมและกำรจ้ำงงำนทีก่่อให้เกิด 
รำยได้จำกกำรดำ เนินกิจกรรมทีเ่ก่ียว
กับกำรท่องเทีย่ว 

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถ่ิน
ด้วยกำรพฒันำระบบกำรจดัเก็บ/ตรวจ
สอบ บันทึก และเผยแพร่รำยงำนข้อมูล
ของควำมต้องกำร ข้อกังวล และควำม 
พึงพอใจของผู้อำศัยอยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว

การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ มีข้อตกลงและกำ หนด 
แนวปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงชมรม  
และกลุ่มผู้ประกอบกำร 

เพ่ือนำ เสนอกำรจดักำรสถำนทีท่่องเทีย่วอย่ำงเป็นระบบและรกัษำ
ส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ทำงสังคมและเศรษฐกิจให้กับเจ้ำของชุมชนและ
ลดผลกระทบในเชิงลบ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนพึงได้รับตลอดจนผู้มำเยือน และเพ่ือ
ประโยชน์เชิงมรดกวัฒนธรรมและเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบทีอ่ำจเกิดข้ึน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดทำงส่ิงแวดล้อมและลดผลกระทบเชิงลบทีเ่กิดข้ึน 

1

2

3

4

กำรบรหิำรจดักำรอย่ำงย่ังยืนทีมี่ประสิทธิภำพ 
กำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจ และชมุชนท้องถ่ิน 
กำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชมุชนและนักท่องเทีย่ว 
กำรเพ่ิมผลประโยชน์และผลกระทบด้ำนลบทำงส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจำกกำรวิเครำะห์ 
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนตำ บลน้ำ เชีย่ว 

1
2
3
4

ด้านการบรหิารจัดการด้านความย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำรำงสรปุผลกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืนภำยใต้หลักเกณฑ์ GSTC สำ หรบั
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยว พบว่ำ ชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยวมีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตำม 
หลักเกณฑ์ GSTC สำ หรบัแหล่งท่องเทีย่ว ดังน้ี

การมีส่วนร่วมของสาธารณชน�เปิดโอกำส 
ให้สมำชิกในชมุชนมีส่วนร่วมบรหิำรและ
พฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

B2

B3

B4

B7

การสนับสนุนชุมชน�ในกิจกำรสำธำรณะ
โดยกำรหักเงินรำยได้ของสมำชิก จำ นวน 
ร้อยละ ๑๐ เข้ำสู่ชมรม เพ่ือมอบให้
องค์กำรบรหิำรสว่นตำ บลบ้ำนน้ำ เชีย่ว 
หรอื โรงเรยีนในเขตพ้ืนที ่หรอืหมู่บ้ำน
เพ่ือใช้ในกิจกรรมสวัสดิกำรสังคมและ
งำนสำธำรณะ 

B8

การวางยุทธศาสตร์ระยะยาว จดัทำ 
แผนยุทธศำสตร์หลักกำรพฒันำ 
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมุชน 
บ้ำนน้ำ เชีย่ว พ.ศ. 2555-2560

หน่วยงานรับผิดชอบบรหิารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว คือ ชมรมสง่เสรมิ
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว  

การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเท่ียว 
ประเมินตนเองและพฒันำชมุชน 
ต่อเน่ืองตำมเกณฑ์ และติดตำมผล 
กำรพฒันำชมุชนต้นแบบ 

การบรหิารจัดการฤดูกาลท่องเท่ียว
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกำรมีปฏิทิน 
กำรท่องเท่ียวตำมฤดูกำล โดยแบง่เทศกำล 
กำรท่องเทีย่วออกเป็น 3 ฤดูกำลและมี
กิจกรรมกำรท่องเทีย่วตำมฤดูกำล

A1

A2

A3

A4

การบรหิารจัดการให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว�เสนอโครงกำร
สู่แผนยุทธศำสตร์พฒันำจงัหวัดตรำด 
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมำณ

A8

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
จดัทำ ระบบสำ รวจควำมพึงพอใจ
ของนักท่องเทีย่ว รำยงำนผลสู่
สำธำรณะ และนำ ผลไปพฒันำ  

A10

ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางสังคม�เศรษฐกิจ
แก่ชุมชนท้องถ่ิน

Bด้านการบรหิารจัดการ
ด้านความย่ังยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

A
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วางมาตรการด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของนักท่องเท่ียว จดัทำ บันทึก 
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องต้นแบบ 

การรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
หรอืระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมที่ ได้รบั
กำรสนับสนุนจำกภำคธุรกิจ ตรวจสอบ
ประเมินธุรกิจท่องเทีย่ว เผยแพร่เอกสำร
รำยชือ่สถำนประกอบกำรที่ ได้รบักำรรบัรอง

ความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม�ชมุชน
ประเมินตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรบรหิำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่ว
โดยชมุชนครอบคลุมมิติ 5 ด้ำน ซ่ึง
ในมิติที ่4 เก่ียวกับด้ำนกำรจดักำร
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
อย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน 

การจัดการน้ำ��จดัเก็บน้ำ กินน้ำ ไว้
อุปโภคและบรโิภคยำมขำดแคลน  
ด้วยโอ่งดินเผำขนำดใหญ่ และสร้ำงฝำย
ชะลอน้ำ  พ้ืนที่นำ เชีย่วและพ้ืนทีเ่ช ือ่มโยง
ให้มีน้ำ ใช้ชว่งน้ำ แล้ง 

การสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ินการ
ค้าท่ีเป็นธรรม�มีข้อตกลงและกำ หนด
แนวปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงชมรม และ
กลุ่มผู้ประกอบกำร

A12

A11

การวางแผนและเตรยีมความพร้อมเรือ่ง
การจัดการสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินท่ี
เป็นระบบ มีแผนรองรบั ซักซ้อม ข้ันตอน
และผู้รบัผดิชอบ

การป้องกันการท่องเท่ียว ชมรมมีกำรจัด 
ข้อตกลงและข้อปฏิบัติของนักท่องเท่ียวและชมุชน

การส่ือความหมายสถานท่ีท่องเท่ียว นำ ฐำน
ข้อมูลทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมมำ
ใช้ในกิจกรรมกำรท่องเทีย่วของชมุชน พร้อมส่ือ 
ให้นักท่องเทีย่วทรำบ

การจัดการนักท่องเท่ียว ออกประกำศข้อห้ำมท่ี
ต้องปฏิบัติสำ หรับนักท่องเท่ียวเก่ียวกับกำรห้ำม
เก็บของป่ำ กำรกระทำ เป็นอันตรำยแก่สัตว์ ฯลฯ

A13

C1

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา มีประกำศ 
กำ หนดภูมิปัญญำ เป็นสว่นหน่ึงของ 
กำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

C1

C5

C2

D1

D6

B9 ข้อเสนอแนะสำ หรบัแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงย่ังยืน ดังน้ี

การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ ดำ เนินกำรให้เห็นผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม

การประเมินทรัพยากรและส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว จดัทำ รำยชือ่และ
แบง่ชนิดของทรพัยำกรและส่ิงดึงดูดใจ
ด้ำนกำรท่องเทีย่ว ทัง้แหล่งท่องเทีย่ว
ทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรม 

การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ�
พฒันำระบบวัดผลและรำยงำนข้อมูล
กำรใช้จ่ำยของนักท่องเทีย่ว กำรจ้ำงงำน 
และกำรลงทุน 

A5

A6

การเข้าถึงทรัพยากรของคนในท้องถ่ิน�
พฒันำระบบติดตำมประเมินพฤติกรรม
และคุณลักษณะคนในชมุชน 
และนักท่องเทีย่วจำกในและต่ำงประเทศ

B1

B5

การป้องกันสถานท่ีท่องเท่ียว พัฒนำ
ระบบกำรจดักำรเพ่ือตรวจสอบ วัดผล 
และบรรเทำผลกระทบจำกกำรท่องเทีย่ว
ต่อแหล่งท่องเทีย่ว

C1
ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม�ประเมิน
ด้ำนควำมย่ังยืน และระบบทีจ่ะรบัมือ
กับควำมเส่ียงน้ันๆ

การปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีมีความ�
เปราะบาง�พฒันำระบบกำรจดักำร
ทีเ่ก่ียวข้องกับเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรม 
ได้แก่ กำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 
กำรอนุรกัษ์พลังงำน คุณภำพน้ำ   
กำรบำ บัดน้ำ เสีย ฯลฯ

D1

D2

ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบ
เชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและ
นักท่องเท่ียว

C

ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบทางส่ิงแวดล้อมD

ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางสังคม�เศรษฐกิจ
แก่ชุมชนท้องถ่ิน

Bด้านการบรหิารจัดการ
ด้านความย่ังยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

A

ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบ
ทางส่ิงแวดล้อม

D
ด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลด
ผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและนักท่องเท่ียว

C
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3.� เป้าหมายหลักของการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
สำ�หรับแหล่งท่องเท่ียว�(Global�Sustainable�Tourism�Council�Criteria�
for�Destinations:�GSTC-D)�คืออะไร 
ก. เป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ควำมเท่ำเทียมทำงเพศสภำพ ควำมย่ังยืนทำง
วัฒนธรรม กำรเปล่ียนแปลงของค่ำนิยมทำงสังคม

ข. เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนสำ หรบัสง่เสรมิกระบวนกำรพฒันำแหล่งท่องเทีย่วให้เกิดควำมย่ังยืนใน
ระดับภูมิภำค

ค. เป็นมำตรฐำนกำรรบัรองควำมเป็นเลิศทำงวัฒนธรรม ภูมิศำสตร์และกำรเมืองของโลก

ง.�เป็นแนวทำงพฒันำกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนในระดับท้องถ่ินและพฒันำ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่วให้มีคุณภำพ

2.� องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน�
(องค์การมหาชน)�หรอื�อพท.�มีบทบาทหน้าท่ีอะไรในการพัฒนาการท่องเท่ียว�
โดยชุมชน 

ก.�มอบหมำยสว่นรำชกำร รฐัวสิำหกิจ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรอืหน่วยงำนอ่ืนของรฐั
ในกำรพฒันำและรกัษำส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน

ข.�สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจและนักท่องเทีย่วเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรอนุรกัษ์และพฒันำ             
แหล่งท่องเทีย่วในพ้ืนทีช่มุชนท้องถ่ินของตน

ค. น�ำเทคโนโลยีที่เก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเข้ำมำอ�ำนวยควำมสะดวกแก่คนในท้องถ่ินใน 
กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

ง.� ส่งเสริมกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่มีศักยภำพในด้ำนกำรท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดกำรจ้ำงงำนและ 
กำรยกระดับคุณภำพชวีติและควำมเป็นอยู่แห่งท้องถ่ินให้ดข้ึีน

แบบทดสอบหลังเรียน

4.�ข้อใดไม่ถือเป็นหลักการสำ�คัญของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

ก. กำรคำ นึงถึงขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัของพ้ืนทีท่ัง้ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน  

ข. ประชำชนในท้องถ่ิน ผู้ประกอบกำรธุรกิจจำกภำยในและภำยนอกชมุชน และหน่วยงำนภำครฐั 

ต้องมีสว่นร่วมในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว

ค. กำรให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อนักท่องเทีย่วด้วยควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย

ง.�ควำมร่วมมือในกำรพฒันำสินค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.� ข้อใดกล่าว� ไม่ถูกต้อง� เก่ียวกับทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

ก.� ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวจำกอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ทีส่ะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินและวถิีชวีติชมุชน

ข.  คำ นึงถึงขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดควำมสมดุลและย่ังยืนของ
กำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว

ค. พฒันำกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเทีย่วตำมศักยภำพของพ้ืนทีเ่พ่ือเชือ่มโยงกิจกรรมกำรท่องเทีย่ว
ตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเทีย่ว

ง.�ปรบัโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรท่องเทีย่วโดยมุ่งเน้นกำรมีสว่นร่วมของทุกภำคสว่น
ทัง้ภำครฐั เอกชน สถำบันกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม

5.�หลักเกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนสำ�หรับแหล่งท่องเท่ียว�(Global�
Sustainable�Tourism�Council�Criteria�for�Destination:�GSTC-D)�
ครอบคลุม�4�มิติ�ข้อใดไม่ได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์น้ี 
ก. ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมย่ังยืนทีมี่ประสิทธิภำพ 

ข.�ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุชนท้องถ่ิน

ค.�ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์และผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชมุชนและนักท่องเทีย่ว  

ง.�ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน
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6.�การท่องเท่ียวโดยชุมชน�(Community-Based�Tourism)�หมายถึงอะไร�
 ก. กำรท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
กำรเคำรพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวถิีชวีติของคนในท้องถ่ิน กำรสร้ำงควำมเจรญิ 
ม่ันคงทำงเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน

ข.�กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ กำรเคำรพ
สังคม และมีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรมไปสู่ชมุชน

ค.� กำรท่องเทีย่วทีค่ำ นึงถึงควำมย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำ หนด
ทิศทำงโดยชุมชนจัดกำรโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบำทเป็นเจ้ำของมีสิทธิ ใน 
กำรจดักำรดูแลเพ่ือให้เกิดกำรเรยีนรู้แก่ผู้มำเยือน

ง.�กำรท่องเทีย่วทีต่ระหนักถึงทรพัยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ กำรเคำรพ 
สังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถ่ิน กำรสร้ำงควำมเจริญม่ังคง 
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน

8.�ข้อใดเป็นวิธีการบรหิารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความย่ังยืนท่ีมี
ประสิทธิภาพของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว
ก. กำรเปิดโอกำสให้คนในชมุชนและผู้ประกอบกำรรำยย่อยเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรท่องเทีย่ว

ข.�กำรจดัทำ ข้อตกลงและแนวทำงกำรปฏิบัติของนักท่องเทีย่วทีเ่ข้ำมำท่องเทีย่วในชมุชนบ้ำน
น้ำ เชีย่วและกลุ่มผู้ประกอบกำรเก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว

ค.�กำรจดัทำ แผนยุทธศำสตร์หลักกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่ว

ง.�กำรจดัทำ แผนรองรบักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่นักท่องเทีย่วและมีกำรกำ หนดผู้รบัผดิชอบ

10.�ข้อใด�ไม่ ใช่�วิธีการบรหิารจัดการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาด้านผลกระทบเชิงลบทางสังคม
แก่ชุมชนท้องถ่ินของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว 
ก. กำรจดัทำ รำยชือ่สมำชิกภำยในชมุชน

และแบง่กิจกรรมดึงดูดใจในกำรท่องเทีย่ว

ข.�กำรจดักิจกรรมกำรสง่เสรมิและพฒันำ
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเทีย่วแก่คนในชมุชน

ค.�กำรพฒันำส่ิงอำ นวยควำมสะดวก

และกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเทีย่ว

ง.�กำรจดัระเบยีบกำรเดินรถรบัสง่นักท่องเทีย่ว
โดยกำรควบคุมคุณภำพเรอืและผู้ขับเรอืนำ เทีย่ว

7.�ข้อใดกล่าว�ถูกต้อง�เก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว 
ก. เรือ่งรำวของ 2 ศำสนำ (พทุธและอิสลำม) 3 วัฒนธรรม (ไทย ญวน และมุสลิม) ด้วย
วถิีชวีติทีต่่ำงศำสนำแต่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบ

ข.�กิจกรรมจบัปลำไหลด้วยกระบอกไม้ไผ ่และจบัปลำชอ่นด้วยมือเปล่ำตำมวถิชีวีติด้ังเดิม 

ค.� บ้ำนพักโฮมสเตย์บ้ำนน้�ำเชี่ยวได้รัยกำรรับรองมำตรฐำนโฮมสเตย์ ไทยจำกกรม 
กำรท่องเทีย่ว

ง.� งอบใบจำกทรงสมเด็จทีมี่ช ือ่เสียงระดับประเทศได้รบักำรพระรำชทำนนำมจำกสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิรกิิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ

9.� ข้อใดเป็นวิธีการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบเชิงลบทาง
วัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถ่ินของชุมชนบ้านน้ำ�เช่ียว 
ก. กำรพฒันำและปรบัแต่งภูมิทศัน์ให้เป็นธรรมชำติและสวยงำมมำกย่ิงข้ึน

ข.�กำรพฒันำมำตรกำรจดักำรกับนักท่องเทีย่วโดยกำรกำ หนดกำรใช้พ้ืนที่

ค.�กำรจดัทำ ประกำศกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมแก่คนในท้องถ่ิน

ง.�กำรจดัทำ ข้อมูลส่ือควำมหมำยสำ หรบันักท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชำติและวัฒนธรรม
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คำ ถามอภิปรายท้ายบท

ถ้ำในอนำคต นักท่องเที่ยวนิยมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชุมชนบ้ำนน้ำ เชี่ยว
มำกข้ึนท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในชุมชนมีเป็นจ�ำนวนมำกจนเกิน
กว่ำขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยวที่ ได้ก�ำหนดไว้ ทำงชุมชน 
บ้ำนน้ำ เชีย่วควรมีกำรเตรียมกำรกำรท่องเท่ียวเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอย่ำงไรบ้ำง

เม่ือมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำในชุมชนบ้ำนน้�ำเชี่ยวเพ่ิมมำกข้ึนอำจท�ำให้เกิดผล 
กระทบทำงลบในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ทำงชมุชนบ้ำนน้ำ เชีย่วควรวำงแผน
กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือให้มีควำมย่ังยืนสำ หรับทั้งสอง
ด้ำนน้ีอย่ำงไรบ้ำง

ชมุชนบ้ำนน้ำ เชยีวควรมีแนวทำงกำรสง่เสรมิกำรมีสว่นร่วมของคนในชมุชนใน
กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่ำงไรให้คงอยู่สู่รุ่นลูก
รุน่หลำน

สมำชิกของชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตำ บลน้ำ เชี่ยวเป็นนักปฏิบัติ
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงย่ังยืนที่ดีและได้รับรำงวัลต่ำงๆ 
มำกมำย แต่เม่ือ GSTC มำประเมินและตรวจสอบกำรดำ เนินงำน ชมรมฯ 
 ยังขำดควำมชัดเจนในเรื่องเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะน�ำเสนอจึงไม่ผ่ำน 
กำรประเมิน ท่ำนคิดว่ำควรวำงแผนกำรทำ งำนให้กับชมรมฯ อย่ำงไรบ้ำง

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ค

ค

ง

ค

ง

ค

ข

ง

ง

ก

เฉลยแบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน

1

6

3

8

2

7

4

9

5

10

48 49



กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). (2558). เที่ยวบ้ำนเพ่ือน เยือนวิถีชุมชน.  
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์บ้ำนน�้ำเชี่ยว: กรุงเทพ
คณะท�ำงำนกำรรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน. (2555). แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด. พื้นที่พิเศษหมู่เกำะช้ำง
และพ้ืนทืเ่ชื่อมโยง ปี 2555-2558, องค์กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน (อพท.): กรุงเทพฯ
ส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.). (2557). รำยงำนกำรปฏิบัติงำน, คณะกรรมกำร
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลน�้ำเช่ียว. พ้ืนที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนที่
เชื่อมโยง: กรุงเทพฯ
ส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.). (2557). รำยงำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำ. ชมรม 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว: กรุงเทพฯ 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน). 
(2558). บ้ำนน�้ำเชี่ยว เที่ยวครั้งเดียวไม่อิ่ม. เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. ชมรมส่ง
เสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลน�้ำเชี่ยว: กรุงเทพ
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน). 
(2559). หลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว. กำรสัมมนำ
และนทิรรศกำรควำมรู้กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนภำยใต้เกณฑ์กำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืนโลก; “Grow Green Together: Travel Forever,” กรุงเทพฯ
Global Sustainable Tourism Council. (2017). GSTC Destination Criteria. 
Retrieved from ht tp://www.gstcouncil .org/en/gstc-criteria- 
hotels-tour-operators-destinations/sustainable-tourism-gstc-criteria.
html,

ขอบคุณข้อมูล

50 51



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

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400





Tel : 0 2357 3580-7, Fax : 0 2357 3599
Website : http://www.dasta.or.th
www.facebook.com/DASTATHAILAND
www.facebook.com/SaiJaiPaiTiew

Cocoon and Co. Limited
32 Soi Chokchai 4, Soi 84, Chokchai Rd.,Khwaeng Lat Phrao, Khet Lat Phrao, Bangkok 10230 
Tel : 0 2116 9959, 08 7718 7324 , Fax : 0 2116 9958 
E-mail : cocoonjob@gmail.com

Published by

September 2017
Colonel Nalikatibhag Sangsnit, Ph.D.
Dr. Chuwit Mitrchob
Palakorn Buppatanakorn

1st edition 
Advisors

Authors

Working Group

Knowledge Management Department, Strategic Management Office, The Designated 
Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization). 118/1 Tipco 
Tower, 31st floor, Rama VI Road, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phayathai, Bangkok 
10400 

:
:

Assoc.Prof. Therdchai Choibamroong, Ph.D.
Dr. Worarak Sucher

:

: Praphatsorn Vardhanabhuti
Nawan Thinnarach

Description 4

Pre-test 6

Introduction

Community-Based Tourism of Ban Nam Chieo community 

Post-test

Bibliography

Community-Based Destination Management Criteria 
Based on GSTC-D of Ban Nam Chieo Community by  
the Designated Areas for Sustainable Tourism Administration

10

24

44

50

30

14Global Sustainable Tourism Council 
Criteria for Destinations: (GSTC-D)

Contents



To understand sustainable tourism development according to the Global  
Sustainable Tourism Criteria for Destinations (GSTC-D) of the Global              
Sustainable Tourism Council (GSTC).

To learn the administrative procedures of the Designated Areas for Sustainable 
Tourism Administration (Public Organization) or DASTA in supporting  
community-Based tourism development of Ban Nam Chieo Community and 
solving problems related to sustainable tourism development.

To be able to apply the Global Sustainable Tourism Council Criteria (GSTC), 
especially Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations (GSTC-D) 
to promote sustainable Community-Based Tourism development.

1

2

3

Interpersonal Relationships Students 
have opportunities to engage in  

a cooperation with one another through 
group activitie in order to achieve  
a successful teamwork, encourage 
positive relationships with others, and 
promote working with great efficiency.

Learning Objectives

Learning outcomes

Morality & Ethics Students have a sense 
of responsibility towards their assigned 
work and are able to develop a work 
plan to efficiently achieve goals through 
cooperation within their teams. They 
develop a sense of hardworking and 
dedication and favor working towards 
success Based on moral principles.

Wisdom Students learn empirical data 
that encourages ability to think, analyze, 
reflect on issues related to Community 
-Based Tourism mzanagement, and apply 
the knowledge gained about the sustainable 
tourism development Based on the GSTC 
Destination Criteria for Destinations (GSTC-D)

Course duration 3 hours  

Knowledge Students have the knowledge 
and understanding of the concept of 

sustainable tourism development, Community 
-Based Tourism development, Global  
Sustainable Tourism Council Criteria for 
Destinations (GSTC-D) and the  roles of the 
Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration (Public Organization) or 
DASTA in coordinating, supporting and 
promoting sustainable tourism development 
along to supporting Community-Based 
Tourism development.

This handout can be used as a teaching aid in courses related to  
sustainable tourism development or Community-Based Tourism management 
in undergraduate study in the field of Tourism Management and  
Hospitality or other related fields in tourism. It can be used in teaching 
given by the Designated Areas for Sustainable Tourism Administration 
(Public Organization) or DASTA. The course corresponds with local      
condition and Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations  
(GTSC-D).

The key elements of the handout are a pretest, the course  
contents, and post-lesson ref lective questions. It can be used 
in a class of 25-30 students which are divided into 5-6 groups. 
An instructor has to prepare for the course by thoroughly 
studying the subject matter and preparing other instructional 
materials such as pictures, videos, and real learning sources  
in the educational institution. To best achieve the learning objectives, 
the handout should be used in the following order: first of all, the  
pretest should be taken at the very beginning to test students’  
knowledge prior to the course. After the pretest, the instruction can 
begin and be followed by group discussions about different issues in 
post-lesson reflective questions in order to develop analytical skills and 
test the students’ understanding towards the course before concluding 
the main ideas.

Description
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1. Which of the following is incorrect about the direction of 
Thailand’s tourism development at the present? 

a. Promoting value adding to goods and services related to tourism from the 
uniqueness and identity that reflects local cultures and lifestyles of the community

b. Considering the ability in supporting the ecology to create balance and the 
sustainability in tourism development

c. Developing tourism cluster groups according to the potential of the area to 
connect tourism activities to the demands of tourism business entrepreneurs

d. Restructuring tourism administration by focusing on the participation of all 
sectors; government, private, education institutes and the civil society

3. What is the main objective in developing Global Sustainable 
Tourism Council Criteria for Destinations (GSTC-D)? 

a. To be the guidelines in solving poverty, gender equality, cultural sustainability 
and the change in social norms

b. To be the fundamental information for promoting the procedures in developing 
tourist destinations towards sustainability in the regional level

c. To be the standards in guaranteeing the excellency in culture, geography 
and global politics

d. To be the guidelines in developing sustainable tourism administration on 
the local level and develop quality human resources in the field of tourism

5. Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations 
(GSTC-D) covers four dimensions. Which is not included within 
those criterias? 

a. Demonstrating effective sustainable management

b. Maximizing economic benefits to the host community and minimize negative 
impacts

c. Maximizing benefits to communities, visitors, and culture and minimize 
negative impacts

d. Managing sustainable and efficient natural resource and environment

4. Which is not an important principle of sustainable tourism 
development?  
a. Considering the supportive abilities of an area including the ecology, 
society, economy and local cultures  

b. Building a collaboration in tourism management between the local people, 
business entrepreneurs from within and outside the community and  
governmental organizations

c. Educating and share experience to tourists in a safe and hygienic manner

d. Cooperating in developing goods and services that are environment-friendly

2. What roles and responsibilities do the Designated Areas for 
Sustainable Tourism Administration (Public Organization) or 
DASTA hold in Community-Based Tourism development?
a. Assigning governmental departments, state enterprises, local administrative 
organizations or other governmental organizations to improve and conserve 
tourism environments in a sustainable manner

b. Encouraging business entrepreneurs and tourists to participate in improving 
and conserving tourist destinations in their host community

c. Applying tourism-related technology to provide convenience for the locals 
to develop community-Based tourism

d. Supporting the development of areas with the potential in tourism to stimulate 
employment and enhance life quality and the livelihood of the locals

Pre-test
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6. What is the meaning of “Community-Based Tourism”?
a. Tourism that considers natural resources, biological diversity, social respect, 
cultures and traditions, and the locals’ lifestyle along to building prosperity and 
sustainably creating economic stability

b. Tourism that considers natural resources, biological diversity, social respect, 
and fairly distributes income to the community

c. Tourism that considers environmental sustainability, the society and culture 
which is directions are driven by the community, managed by the community 
for the community. The community holds a role as the owner who has rights in 
management to help guests learn.

d. Tourism that considers natural resources, biological diversity, social respect, 
cultures and traditions, and the locals’ lifestyle along to building prosperity in a 
sustainable and stable economy

8. What is one of Ban Nam Chieo Community’s effective  
solutions to sustainability problems?
a. Giving opportunities to community members and minor business  
entrepreneurs to participate in tourism

b. Setting up an agreement and guidelines for tourists who travel to  
Ban Nam Chieo community and tourism business entrepreneur groups

c. Setting strategic plans for tourism development by Ban Nam Chieo  
community

d. Preparing plans in cases of emergency for tourists along to assigning 
responsible person

10. Which is not one of Ban Nam Chieo Community’s solutions to 
problems concerning social impacts? 

a. Making a name list of members within the community and divide interesting 
activities for tourism

b. Setting up supportive activities that also improve the tourism potential for  
community members

c. Improving facilities and the access to tourist destinations

d. Reorganizing tourist transportation systems by controlling the quality of boats 
and boat steerers.

9. What is one of Ban Nam Chieo Community’s solutions to  
problems concerning cultural impacts?
a. Improving and adjust the landscape to be more natural and appealing

b. Developing a measure in managing tourists by setting up areas with different 
purposes

c. Setting up a declaration for using natural resources and the environment 
for the locals

d. Making meaningful media for tourists in natural and cultural tourist destinations

7. Which is correct about tourism by the Ban Nam Chieo community? 

a. A context of 2 religions (Buddhism and Islam), 3 cultures (Thai, Vietnamese 
and Muslim) which, despite the differences still live peacefully along each other

b. Catching eels with bamboo cylinders and catching snakehead fish using bare 
hands, an activity passed on from the original lifestyle

c. Ban Nam Chieo Homestays which have been guaranteed by the Thai Homestay 
Standards from the Department of Tourism

d. Bamboo hats from the Somdet Style, nationally well-known and has received 
a given name from Her Majesty Queen Sirikit
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Community-Based Tourism is a type of tourism 
that increases the country’s competency potential.

Therefore, in order to create a collaboration, both 
on a policy level and an operating level, together 
with building the ability to compete in the regional 
economy, it is necessary that a Community-Based Tourism must be 
widely and continuously accepted in quality and marketing growth.

Success shall occur from the support of related organizations 
to elevate a Community-Based Tourism to be accepted and  
recognized in the international level, which shall help supporting 
the education and development of community-Based tourism 
sustainably. 

 Ban Nam Chieo Community of Trat province is located on the 
designated area of the Chang Islands and Vicinity in which DASTA 
is responsible for administering sustainable tourism.  

 DASTA’s main role is to develop the potential of the community, 
to prepare a readiness of the community’s tourism administration, 
to support, to promote and to coordinate with the tourism network 
party and to ensure that the community itself participating in the 
community’s sustainable tourism following a standard criteria of 
the sustainable Community-Based Tourism development.

Introduction 
As for the standard criteria of the sustainable Community-

Based Tourism development, DASTA has applied the Global  
Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations (GSTC-D) to Ban 
Nam Chieo Community in order to achieve tourism development goals. 
It is also a prototype of the sustainable Community-Based Tourism 
development that a community plays a part in planning, cooperating, 
sharing responsibilities and receiving co-creations; a place where 
the community is the highest stakeholder from tourism.

 Ban Nam Chieo Community has important tourist destinations 
which attract tourists to continuously visit the community.  
The number of tourists tend to grow higher every year. 

However, Ban Nam Chieo Community can still administer its 
tourism effectively. This community is recognized as a place 
with a great communal tourism administration, receiving many 
awards that help community members to have better life quality 
accordingly. 

This case study is set to study DASTA’s operation 
in supporting the development of Community 
-Based tourism in the Ban Nam Chieo  
Community by applying the GSTC-D criteria 
to drive the sustainable Community-Based 
Tourism development so that interested 
persons may apply the operations and 
administration methods of the sustainable 
Community-Based Tourism development by Ban Nam Chieo  
community as a guideline to improve tourism in other regions.
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Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration (Public Organization)

Main departments of DASTA, the Office of Community-Based Tourism 
(CBT) and the Office of Designaed Area at Chang Island and Vinicity 
(DASTA1) work  together to encourage an effective collaboration among  
Ban Nam Chieo’s community members and its tourism development team 
to sustainably develop tourism through a Community-Based destination 
certification process for the Community-Based Tourism development. 
The scheme has three important elements:

3

or DASTA

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

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

environmental management
Safety and services

1
2
3
4

5

 

Community-Based Destination Management Criteria is not only a model 
for DASTA’s sustainable Community-Based Tourism development, but it is also 
a tool to assess the sustainable Community-Based Tourism development and 
is a criterion for selecting DASTA’s CBT Award winners.

  To develop communities’ sustainable tourism, DASTA has requested 
communities to form “Community-Based Tourism Clubs” with a committee 
representing and selected by community members. Each club works as 
a center of the Community-Based Tourism management and carries out 
Community-Based Tourism development activities of its community. 

1
Communi ty-Based Tour ism  
Certif ication Working Group  
includes staf fs from tourism 
development agencies of different 
domains such as education,  
deve lopment organizat ion ,  
marketing, community, and 
local administration.

2
9+1 Building Blocks is a 
brainstorming tool for  
the community’s tourism  
development.

DASTA currently has its offices in charge of sustainable tourism 
management in six designated areas:

 Office of Designated Area at Chang Island and Vicinity
 Office of Designated Area at Pattaya and Vicinity
 Office of Designated Area at Historical Parks of Sukhothai, Si Satchanalai, 

and Kamphaengphet
 Office of Designated Area at Loei 
 Office of Designated Area at Nan Old City
 Office of Designate Area at U-thong Ancient City

1
2
3

4

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

The Global Sustainable Tourism Criteria is a guideline for sustainable tourism 
management agencies. It was designed and developed by the Global Sustainable 
Tourism Council (GTSC). It is expected that the criteria is used by sustainable 
tourism management agencies in the following ways:

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

as a standard guideline for tourism destinations aiming for sustainability
as a guarantee of sustainable destinations for tourists
as a source of information for the mass media to publicize sustainable 
destinations
as a standard for quality certification programs
as a standard guideline for the public sector, the private sector, and 
NGOs to develop sustainable tourism-related projects
as a standard guideline for staff training and education program in 
organizations, for example, in a university.

Sustainable destination strategy: 
The destination has established 
a destination strategy that is 
publicly available, is suited to its 
scale, and was developed with 
public participation.

Des t i na t i on  managemen t  
organization: The destination 
has a management group or  
organization which is suited 
to the size and scale of the 
destination and has defined 
responsibilities.

Monitoring: The destination 
has a system to monitor, to  
publicly report, and to respond to  
environmental, economic, social, 
cultural, tourism, and human 
rights issues.

Demonstrating 
effective sustainable 

management

Section A :

A1

A2

A3
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Safety and security: The  
destination has a system to 
monitor, to prevent, to publicly 
report, and to respond to crime, 
safety, and health hazards.

Crisis and emergency management: 
The destination has a crisis and 
emergency response plan that is 
appropriate to the destination. Key 
elements are communicated to 
residents, visitors, and enterprises. 

A14 Promotion: Promotion is 
accurate with regard to the 
destination and its products, 
services, and sustainability 
claims.

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

A10

A12

A14

A13

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

A11
Tourism seasonality management: 
The destination works on seasonality 
management to balance the needs 
of the local economy, community, 
cultures and environment, and 
to identify year-round tourism  
opportunities.

Climate change adaptation: 
The destination has a system 
that encourages climate change 
adaptat ion strategies for  
development, design, and  
management of facilities. The 
system contributes to public 
education on climate for both 
residents and tourists.

Inventory of tourism assets and 
attraction: The destination has 
an up-to-date, publicly available 
inventory and assessment of its 
tourism assets and attractions,  
including natural and cultural 
sites.

Access  for  a l l :  Where  
appropriate, sites and facilities, 
including those of natural 
and cultural importance, are 
accessible to all, including 
persons with disabilities and 
others who have specif ic  
access requirements.

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

A4

A6

A8 A9

A7

A5

Planning regulations: The destination has 
planning guidelines, regulations and/or 
policies designed to protect natural 
and cultural resources. Such guidelines,  
regulations and/or policies are created 
with local inputs from the public, are 
publicly communicated, and are enforced.
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Economic monitoring: Economic 
activity is monitored and publicly 
reported at least annually. It 
should include visitor expenditure, 
revenue per available room,  
employment and investment data.

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

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

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

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

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

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

Maximizing economic benefits to 
the host community and minimizing 

negative impacts

SECTION B :

B1
B2

B3

B4

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

B5

B7

B8

B9

B6

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

negative impacts

SECTION C :

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

urban scenic views.

Visitor management: The destination has a visitor 
 management system for attraction sites that  

includes measures to preserve, to protect, and to 
enhance natural and cultural assets.

C1

C2

C3

C4

C5

C6

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

Cultural heritage protection: The destination 
 has laws governing the proper sale, trade, display,  

or gifting of historical and archaeological 
 artifacts. 

Site interpretation: Accurate interpretive information is provided 
at natural and cultural sites. The information is developed with 

community collaboration, and communicated in languages 
relevant to visitors.

Intellectual property: The destination has a 
system to contribute to the protection and 

preservation of intellectual property rights of 
communities and individuals.
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Environmental risks: The destination has identified 
environmental risks and has a system in place to  
address them.

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

Wildlife protection: The destination has a system to ensure 
compliance with local, national, and international laws 
and standards for the harvest or capture, display, and 
sale of wildlife (including plants and animals).

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

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

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

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

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

Solid waste reduction: The destination has a system to 
encourage enterprises to reduce, reuse, and recycle 
solid waste. Any residual solid waste that is not reused or 
recycled is disposed of safely and sustainably.

Light and noise pollution: The destination has guidelines 
and regulations to minimize light and noise pollution. 
The destination encourages enterprises to follow these 
guidelines and regulations.

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

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

SECTION D :
Maximizing benefits to the environment and 

minimizing negative impacts

D1

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D2

D3

D4

D5
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Even though Ban Nam Chieo Community is a small community, it has 
various activities to entertain tourists throughout the year as follows,

Community-Based tourism 
of Ban Nam Chieo 

community 

Community-Based tourism is a tourism that considers the sustainability 
of the environment, society and culture. It is directed by the community, 
managed by the community, and aimed for the community. 
The community’s role is being an owner with management rights to 
educate visitors.

Ban Nam Chieo Community have received the Community-Based 
Tourism development. Tourists can witness the beauty and peacefulness 
of the community on both sides of the Klong Nam Chieo canal where 
“2 paths united into 1” or a context of 2 religious backgrounds  
connected together (Buddhism and Islam) and 3 cultures (Thai,  
Chinese and Muslim) with lifestyles from different religions yet living 
together harmoniously. When a community event is hosted,  
both groups cooperate together well. When it is time for religious  
activities, the 2 groups separate in their own paths (Designated Area 
for Sustainable Tourism Administration, 2012)  

Ban Nam Chieo Community is divided into 4 villages or mooban; 
each with its own unique identity to present to tourists (Tourism  
Authority of Thailand, 2015) as follows, 

Moo 1  Fishery, tourism and bamboo hat products  
 which is an OTOP commodity 
Moo 2  Trading, located at Wat Nam Chieo School 
Moo 3  Trading and providing homestays for tourists  
 to accommodate
Moo 4  Agriculture, fruit orchards and rubber tree 
 plantations
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Other than this, there are other activities for all-year-round 
tourism e.g. visiting the Center of Natural Mangrove Learning, one 
of the most abundant mangroves in Thailand, or taking a boat to 
collect lamp shells with bare feet and sightseeing crows at Pak Ao, 
tasting and trying to make crispy caramels or Namtarn Chuck candy, 

Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club of the Nam 
Chieo district has agreements with tourists who visit the Ban Nam 
Chieo Community for sustainable tourism development, as follows,

    Dress appropriately and politely 
    Respect the rules, traditions and beliefs of the community. 

 Respect the community as the hosts
 Share a conversation with the Muslims to exchange perspectives 

  and thoughts
   Be open-minded. Try eating, tasting and doing things the  

 way the locals do 
    Help purchasing local products to distribute the income  

 towards the community
    Have a shared responsibility towards the environmen
 etc.

January-February Tourists would play Oot (camel) kites and learn 
how to make the kites. At the present, these kites are not that 
popular, still it may be substituted with other activities such as 
kayaking and sailing boats to enjoy the natural scenery.

April-August Tourist would see and join the bare-hand eel catching 
activity following original lifestyles and catching catfish using 
bamboo cylinders. 

May-June Tourists would tour the fruit orchards, taste countless 
types of fruit, fresh from the orchard.

June-December Tourists would see fireflies in the mangroves. 
October-November Tourists would join spooning green tidal crab activity

November-December Tourists would attend the rowboat competition, 
the only competition in the country which uses bamboo  
instead of normal oars. This is a tradition passed down from  
generation to generation for a long time. The competition is held 
after the Muslim ordination date, held for the unity of both Buddhists 
and Muslims which regard each other as siblings. Also, this  
competition is held to build good relationships with nearby villages

Cycling to tour around the community, learning about Thai-Muslim 
cultures at Nam Chieo Temple or Intharam Temple, an ancient 
temple dating back since the reign of King Rama V and Masjid 
Al-Qubra, dating back since the reign of King Rama III and the 
Seng Zu Jou Tsu Chinese Shrine, a place where Ban Nam Chieo 
members with Chinese lineage live. Tourists can try to weave a 
bamboo hats -  a hat which was inspired by Chinese cultures and 
has been worn by old Chinese man. The bamboo hats at Ban Nam 
Chieo are unique and are regarded as the best-designed hats. 
There are 4 main designs; the turtle shell design, skull or soldier 
helmet design, Somdet design, which name was given by Princess 
Srinagarindra, and the pointed top or overturned pan design  
(Tourism Authority of Thailand, 2015; Designated Area for Sustainable 
Tourism Authority, 2015)
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Moo 1 Ban Tai Kao
Moo 2 Ban Nong Yai  
Moo 3  Ban Nam Chieo
Moo 4 Ban Ta Pradoo  

 The Nam Chieo Community district therefore has become an  
example community and has been developed to be a tourism community, 
receiving many rewards. Ban Nam Chieo Conservative Tourism Group 
was selected to be one of the Creative Tourism locations from the 
Tourism Authority of Thailand (TAT) and received the Outstanding 
Award (Supportive Organizations and Tourism Promotion type) from 
the National Tourism Industry Competition in 2015 and so on.

Most of the villagers in Ban Nam Chieo Community are fishermen 
who live on the canal banks connected to the sea. The wind there is 
strong, hence making the water currents strong as well. The canal 
originates from the Wang Pla Mountain located between Lam Ngob 
district and Muang Trat district. During the water season, the water 
currents in the canal are very strong, given the name “Klong 
Nam Chieo” (strong water current canal). The canal flows past the 
center of the Nam Chieo village down into the Gulf of Thailand at  
the South of Ban Pak Klong, Nong Sano subdistrict, Muang Trat  
district. The locals use this canal as a local fishing source and the 
route to travel out to the sea to fish. At the present, Nam Chieo district 
is in the administrative region of Lam Ngob district which consists of  
4 villages, namely

Generally, the geography of the area is plains. Most of the area is 
adjacent to the sea and has abundant mangroves with hot, humid weather 
and long rainy seasons of which the locals say “eight rains, four suns”. 
The people are Buddhists and Muslims. Ban Nam Chieo Community has 
both land and water transport methods. There is 1 private pier; Arunee Pier 
(Committee of Tourist Destinations Approval, 2012)

The strengths are the society, culture and lifestyle.  
The community is strong and has nice traditions and 
cultures, abundant food sources and occupation groups 
that inherit local wisdoms and good ancient cultural 
landscapes.

 

The weaknesses include the environment and waste 
problems of the community, the decrease of sea creature 
resources, the narrow path leading into the village which 
makes it difficult to access by cars in certain parts of the 
village, and the dangers in cases of fire and economic 

  problems.

          The community has received great opportunities from 
governmental organizations in supporting the village 
and developing the area to make it a learning source 
and field study destination which has attracted the 
interest of many general organizations. Still, the  
community lacks good and continuous coordination. Also,  
sponsoring organizations have a limited budget (Office of  

          Community-Based Tourism, 2014)

Strengths of the Ban Nam Chieo Community

Weaknesses of the Ban Nam Chieo Community

Opportunities and threats of Ban Nam Chieo Community

x
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Ban Nam Chieo Community Community-Based Tourism 
Development

Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club is a Community-
Based Tourism management that sets a conservative tourism  
integrated with a cultural heritage of the Thai-Buddhist & Thai-Muslim 
community. The Nam Chieo district municipal government is an organization 
that has started providing tourism services since 2005. Afterwards, 
the Nam Chieo district municipal government noticed the potential 
in tourism development from the basis of natural resources and 
abundant cultures such as the diversity of mangrove plant and 
animal species e.g. long-tailed macaque, fiddler crabs, mudskipper 
fish, red-backed sea eagle and common geloina, leading to the 
founding of the center of mangrove ecosystem learning with a bridge 
leading into the mangroves and a 15-meter bird watching tower for 
juveniles to learn about biodiversity. 

Ban Nam Chieo Community’s tourism administration is sustainable 
due to a benefit allocation from the tourism management for citizens 
who are the actual owners of the land. Also, citizens are invited to 
participate in tourism management. Later in 2010, Ban Nam Chieo’s 
Community-Based Tourism Club was founded to help develop various 
activities to ensure that tourists can feel the atmosphere and lifestyle of 
local fishermen by taking tourists on boat trips to witness the fishermen 
lifestyle e.g. catching crabs, oyster farming, farming fish in floating 
baskets, diving to collect lamp shellfish etc. These activities give good 
impressions to the tourists. 

DASTA’s role is to promote, support, and coordinate for the  
sustainable Community-Based Tourism development of the Nam Chieo 
community with a criteria adapted from the GSTC-D as a guideline 
for the sustainable Community-Based Tourism development. It is 
also a tool to assess sustainable Community-Based Tourism develop 
ment. Other than this, the Office of the Chang Islands Designated 
Area and Vicinity also supports the community and takes the role of a  
middleman in coordinating tourism administration and coordinating  
the use of authority in local administrations and state enterprises or 
other regional governmental organizations to integrate sustainable 
tourism administration towards the community. (Office of Community 
-Based Tourism, 2014)

DASTA’s working procedures operate through supporting the  
community’s tourist destinations that highlight upon the participation 
of community members and collaboration of network parties which 
are professionals and experienced persons in different fields who help 
support the sustainable Community-Based tourism development. 

Community-Based Destination  
Management Criteria Based on GSTC-D 

of Ban Nam Chieo Community 
by DASTA
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Ban Nam Chieo Community will be evaluated Based on Community 
-Based Destination Management Criteria (Office of Community-Based 
Tourism, 2014) which will be proceeded as follows,

Step 1  Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club evaluates its 
performance Based on the Community-Based Destination Management 
Criteria.

Step 2 The Office of Community-Based Tourism and the Office of  
Designated Area at Trat work together to evaluate the community Based 
on the Community-Based Destination Management Criteria.

Step 3 The Office of Community-Based Tourism conclude the evaluation 
Based on the Community-Based Destination Management Criteria. 
Step 4 The Community-Based Tourism Certification Working Group 
assesses overall performance.

Apart from those mentioned above, Ban Nam Chieo’s Community-Based 
Tourism Club has the Club rules for the committee and all members to 
continuously and effectively propel community-Based tourism development.

The Club’s structure covers the community’s working procedures. 
Details of roles and responsibilities (Committee of tourist destinations 
approval by the community, 2012) are as follows,

Administration department
Public relations department
Financial department
Building and maintenance department 
Tourism department

4
5

3

2
1

The committee of Community-Based destination certification 
consists of personnels from various organizations and fields such as 
academic, organization development, marketing, the community and 
representatives of local administrations related to tourism development. 
Other than this, DASTA also provides the 9+1 Building Blocks and 
co-creation procedures which can be regarded as a general tool 
for the community to brainstorm and plan its tourism development  
according to 100 standard criteria of the community’s tourist  
destination administration, covering 5 aspects, namely:

Setting up a Community-Based Tourism Club is a driving mechanism 
leading to sustainable Community-Based Tourism development of 
the community. DASTA regulates that the community must select  
representatives to become committee members in the Community-
Based Tourism Club to take the role of the middleman for the Community-
Based Tourism administration along with propel community-Based 
Tourism development activities of the community. They must also 
operate following the visions, missions, objectives and goals of the 
Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club including tracking 
and assessing tourism or related operations before reporting the 
operational results and obstacles that may conflict to the community, 
tourism organizations and network parties.

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

1
2
3
4

5
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Community-Based Tourism development procedures of the Ban 
Nam Chieo community

DASTA has played an important role in promoting, supporting and  
coordinating sustainable Community-Based Tourism development of  
Ban Nam Chieo Community by assigning organizations in affiliation of DASTA,  
consisting of the Office of Community-Based Tourism and the Designated Areas 
of the Chang Islands and Vicinity to promoting, supporting and coordinating 
sustainable Community-Based Tourism development of Ban Nam Chieo  
Community by passing the Community-Based destination certification process 
which consist of 3 steps, as follows

Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club is in charge  
of six main tasks:

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

President

Vice President

Counselor
Head Treasurer

Head of Public Relations

Head of
Inter

preters

Head of
Local

Wisdom

Head 
of

Souvenir

Head of
Resi

dence

Head
of

Activity

Head of
Building

Department

Head
of

Location

Head
Secretary

Assistant
Secrerary

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

From 2013 to 2015, DASTA’s Office of Community-Based Tourism and  
Office of Designated Area at Chang Islands and Vinicity carried out  
the following tasks to educate and train Ban Nam Chieo Community’s 
members:

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

1

2

3

4

Step 1 Establishing Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club

Step 2: Educating and training Ban Nam Chieo’s 
Community-Based Tourism Club for tourism 
development

5

6

1

2
3

4
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The monitoring was done through two processes:

The process had four steps:

Step 3: Monitoring the performance of the club

1. Community evaluation Based on Community-Based 
Destination Management Criteria

Step 1 Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club 
evaluates its performance Based on the Community-Based  
Destination Management Criteria.

Step 2 The Office of Community-Based Tourism and the Office 
of Designated Area at Chang Islands work together to evaluate 
the community Based on the Community-Based Destination 
Management Criteria. 

Step 3 The Office of Community-Based Tourism concludes  
the evaluation Based on the Community-Based Destination  
Management Criteria 2014 and compares it to the performance 
of the previous year (2013).

Step 4 The Community-Based Tourism Certification Working 
Group assesses overall performance to verify the evaluation of 
the year 2014.

The process had four steps:

Monitoring of the model community development plan

Step 1 The offices analyzes and studies the evaluation of 
the year 2014 and publicly reports monthly monitoring of 
the community’s development in 2015.

Step 2 The Community-Based Tourism Certification Working 
Group tests the community’s tourism programs and works 
together with Ban Nam Chieo Community to evaluate the 
performance. 

Step 3 The secretary (of the Office of Community-Based 
Tourism) gathers evaluation data, summarizes, and reports 
it to the Community-Based Tourism Certification Working 
Group and Ban Nam Chieo Community members. 

Step 4 A Community-Based development certificate is 
granted to the community. 

Overall performance of Community-Based Tourism 
development by Ban Nam Chieo’s Community-Based 
Tourism Club since 2011- the present

This table concludes tourist destination administration by 
Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club in 2011  
according to the strategic plans of tourism management at 
Ban Nam Chieo Community
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Strategic plans of 
tourism administration 

at Ban Nam Chieo

Operation results of the Community-
Based Tourism Club Ban Nam Chieo 

community

ไ

Gaining knowledge about Community-
Based tourism management
Holding a meeting for group members at 
least once a month
Co-creating various new activities that still 
maintain the local uniqueness
Holding meetings and seminars to  
develop new bodies of knowledge
Collaborating between governmental and 
private sectors for sponsorship budgets

During 2012–2016, operations by Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism 
Club following the standard criteria of the tourist destination administration 
by the community of  DASTA, the criteria adapted from the GSTC-D criteria 
may be concluded into 5 covered aspects;

Publicizing tourism information through 
information systems
Making leaflets and documents that help 
publicize tourist destinations
Participating in activities held by other 
organizations to publicize the location
Making publicized banners both within 
and outside the area

Setting up activities that build or strengthen 
the body of knowledge for tourists
Supporting activities that tourists and 
community members can interact and do 
together
Setting up resources, environment and 
local wisdom conservation activities
Limiting the number of tourists according 
to the supportive potential of the area

Administration

Marketing

Promotion and 
conservation of 
natural resources 
and local wisdom

1

2

3

Community-Based Tourism management Ban Nam Chieo’s 
Community-Based Tourism Club is established. The Club’s  
agreement is to hold a meeting every month to issue co-working 
laws and regulations.
Socioeconomic and quality of life management The club had 
enacted a rule in allocating income from tourism by paying  
dividends to members once a year and by setting up a centralized 
fund for community activities. A community product group was 
also founded to produce local goods along with a homestay  
accommodation group, tourism vehicle group, housewife cooking 
group and the juvenile group for youngsters who are part of 
the culture shows.
Cultural heritage conservation and promotion The Club has  
documents that gather history and wisdom. The Club spreads the 
local food culture knowledge for tourists to learn and make. Other 
than this, the Club also acts as a guardian to expand DASTA’s 
prototype community to other locations.
Sustainable and efficient natural resource and environmental 
management Zoning is used to divide agricultural areas. Fences 
are used to separate farming areas, conservation area, tourism 
area and plans for the usage of the mentioned areas
Safety and services Tourism plans of the Ban Nam Chieo  
Community are made to provide useful informations to tourists 
about the route and safety for tourists to decide to visit.

1

2

3

4

5
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Ban Nam Chieo Community’s Community-Based Tourism Development 
Based on Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations (GTSC-D)

The Global Sustainable Tourism Criteria of the Global Sustainable Tourism 
Council; have 4 main objectives as follows,

The GSTC-D determined the sustainable tourism administration to cover  
4 aspects, as follows,

To present systematic tourism management and 
environment conversation
To maximize the benefits of the society and economy of the 
owner and the community and minimize negative impacts
For the highest benefits that the community and visitors 
should receive, and for cultural heritage benefits and to 
minimize negative impacts that may occur
For the environment’s highest benefits and to minimize  
negative impacts that may occur

1

2

3

4

Demonstrating effective sustainable management
Maximizing economic benefits to the host community and minimizing 
negative impact
Maximizing benefits to communities, visitors and culture; minimizing  
negative impacts
Maximizing benefits to the environment and minimizing negative impacts 
Based on an analysis of Ban Nam Chieo Community tourism management

1
2

3

4

Demonstrating effective sustainable management

The table below shows overall performance of sustainable community-Based 
tourism management Based on the Global Sustainable Tourism Council Criteria 
for Destinations (GSTC-D) of Ban Nam Chieo Community. 

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

Being open to opinions of the 
host community by developing 
a system to store/check, record 
and publicize information of  
demands, concerns and the level 
of satisfaction for those residing 
in tourist destinations

Preventing exploitation Guidelines 
and regulat ions are made  
between the club and tourism 
entrepreneurs.

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

B2

B3

B4

B7

Supporting for community: The 
club donated 10 percent of its 
revenue to Ban Nam Chieo’s 
Subdis t r ic t  Admin is t ra t ive  
Organization, local schools, and 
the villages for public use.

B8

Planning long-term strategies 
Strategic Plan for Ban Nam Chieo’s 
Community-Based Tourism Development 
2016-2017 was developed.

Organizations responsible for tourist 
destination administration is Ban Nam 
Chieo’s Community-Based Tourism Club.

Monitoring:  The community evaluated 
and developed its performance on a regular 
basis. The Community-Based Tourism 
Certification Working Group monitored its 
model community development.

Tourism seasonality management 
using a calendar for seasonal tourism, 
dividing into 3 seasons with tourism 
activities according to the season

A1

A2

A3

A4

Access for all A project was proposed 
to the board of Strategic Plan for  
Development of Trat Province to  
request the supporting fund.

A8

Tourists satisfaction Set up a system 
to observe the tourists’ satisfaction 
before publicizing to the public and 
using the results for improvement.

A10

Maximizing economic benefits 
to the host community and 
minimizing 
negative impact

BDemonstrating  
effective sustainable 
management

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

Climate change adaptation:  Work 
on the issue.

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

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

A5

A6

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

B1

B5

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

C1
Environmental risks: Conduct 
an efficient assessment of the  
sustainability regarding the  
indicator and develop a system to 
cope with the risks found.

Protection of sensitive environments 
develop a management system 
that is concretely related to the 
criteria e.g. greenhouse gas 
emission, energy conservation, 
water quality and wastewater 
treatment etc.

D1

D2

Maximizing economic benefits 
to the host community 
and minimizing 
negative impacts

BDemonstrating  
effective sustainable 
management

A

Maximizing benefits to the 
environment 
and minimizing
negative impacts

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

C

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

Guaranteeing sustainable tourism 
standards or the environmental  
management system sponsored by 
business sectors to check and assess 
tourism businesses before publicizing 
the guaranteed establishments name list.

Environmental risks The community  
evaluated its performance and 
condition Based on Community 
-Based Destination Management 
Criteria which covers five key 
points. The 4th is about systematic 
and sustainable natural resources 
management and environment 

Water management store water 
for consumption during droughts 
using large clay pots and weirs 
to decelerate water f low to 
ensure that areas with strong 
currents and connected areas 
have water to consume during 
the droughts 

Supporting local entrepreneurs 
and fair trade have agreements 
and guidelines for Club members 
and business entrepreneur groups

A12

A11

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

Attraction protection The club makes 
an agreement and sets guidelines 
for tourists and the community 

Site interpretation Use the database 
of natural resources and the  
environment in tourism activities of 
the community and notifying tourists

Vis i tor  management  Dec lare  
prohibitions for tourists such as the 
prohibition of collecting forestry 
items or harming the wildlife etc.

A13

C1

Intel lectual property provide  
declarations and determine wisdom as 
part of the Community-Based Tourism  

C1

C5

C2

D1

D6

B9

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

C

Maximizing benefits to the 
environment and minimizing 

negative impacts
D
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3. What is the main objective in developing Global Sustainable 
Tourism Council for Destinations: GSTC-D? 

a. To be the guidelines in solving poverty, gender equality, cultural sustainability 
and the change in social norms

b. To be the fundamental information for promoting the procedures in developing 
tourist destinations towards sustainability in the regional level

c. To be the standards in guaranteeing the excellency in culture, geography 
and global politics

d. To be the guidelines in developing sustainable tourism administration on 
the local level and develop quality human resources in the field of tourism

2. What roles and responsibilities do the Designated Areas for 
Sustainable Tourism Administration (Public Organization) or 
DASTA hold in community-Based tourism development?
a. Assigning governmental departments, state enterprises, local  administrative 
organizations or other governmental organizations to improve and conserve 
tourism environments in a sustainable manner

b. Encouraging business entrepreneurs and tourists to participate in improving 
and conserving tourist destinations in their host community

c. Applying tourism-related technology to provide convenience for the locals 
to develop Community-Based Tourism

d. Supporting the development of areas with the potential in tourism to stimulate 
employment and enhance life quality and the livelihood of the locals

Post-test

4. Which is not an important principle of sustainable tourism 

development? 

a. Considering the supportive abilities of an area including the ecology, society, 

economy and local cultures 

b. Building a collaboration in tourism management between the local people, 

business entrepreneurs from within and outside the community and  

governmental organizations

c. Educating and share experience to tourists in a safe and hygienic manner

d. Cooperating in developing goods and services that are environment-friendly

1. Which of the following is incorrect about the direction of 
Thailand’s tourism development at the present?
a. Promoting value adding to goods and services related to tourism from 
the uniqueness and identity that reflects local cultures and lifestyles of the 
community

b. Considering the ability in supporting the ecology to create balance and the 
sustainability in tourism development

c. Developing tourism cluster groups according to the potential of the area to 
connect tourism activities to the demands of tourism business entrepreneurs

d. Restructuring tourism administration by focusing on the participation of all 
sectors; government, private, education institutes and the civil society

5. Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations 
(GSTC-D) covers 4 dimensions. Which is not included within 
those criteria?
a. Demonstrating effective sustainable management 

b. Maximizing economic benefits to the host community and minimize negative 
impacts 

c. Maximizing benefits to communities, visitors, and culture and minimize 
negative impacts

d. Managing sustainable and efficient natural resource and environment
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6. What is the meaning of “Community-Based Tourism”?
a. Tourism that considers natural resources, biological diversity, social 
respect, cultures and traditions, and the locals’ lifestyle along to building 
prosperity and sustainably creating economic stability

b. Tourism that considers natural resources, biological diversity, social 
respect, and fairly distributes income to the community

c. Tourism that considers environmental sustainability, the society and 
culture which is directions are driven by the community, managed by the 
community for the community. The community holds a role as the owner 
who has rights in management to help guests learn.

d. Tourism that considers natural resources, biological diversity,  
social respect, cultures and traditions, and the locals’ lifestyle along 
to building prosperity in a sustainable and stable economy 

8. What is one of Ban Nam Chieo Community’s effective solutions 
to sustainability problems?
a. Giving opportunities to community members and minor business  
entrepreneurs to participate in tourism

b. Setting up an agreement and guidelines for tourists who travel to Ban Nam 
Chieo community and tourism business entrepreneur groups

c. Setting strategic plans for tourism development by Ban Nam Chieo community 
d. Preparing plans in cases of emergency for tourists along to assigning responsible 
person

10. Which is not one of Ban Nam Chieo  
Community’s solutions to problems concerning 
social impacts?
a. Making a name list of members within the community 
and divide interesting activities for tourism

b. Setting up supportive activities that also improve  
the tourism potential for community members

c. Improving facilities and the access to tourist destinations

d. Reorganizing tourist transportation systems by controlling 
the quality of boats and boat steerers.

7. Which is correct about tourism by the Ban Nam Chieo 
community? 

a. A context of 2 religions (Buddhism and Islam), 3 cultures (Thai,  
Vietnamese and Muslim) which, despite the differences still live peacefully 
along each other

b. Catching eels with bamboo cylinders and catching snakehead fish using 
bare hands, an activity passed on from the original lifestyle 

c. Ban Nam Chieo Homestays which have been guaranteed by the Thai 
Homestay Standards from the Department of Tourism

d. Bamboo hats from the Somdet Style, nationally well-known and has 
received a given name from Her Majesty Queen Sirikit

9. What is one of Ban Nam Chieo Community’s solutions to  
problems concerning cultural impacts? 

a. Improving and adjust the landscape to be more natural and appealing

b. Developing a measure in managing tourists by setting up areas with different 
purposes

c. Setting up a declaration for using natural resources and the environment 
for the locals

d. Making meaningful media for tourists in natural and cultural tourist destinations
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Post-lesson Discussion Questions

If, in the future Community-Based Tourism at Ban Nam Chieo 
Community is more popular among tourists until tourists visit the 
community at an amount that exceeds the community’s potential, 
what preparations should the Ban Nam Chieo Community set up 
to support these tourists?

When more tourists visit Ban Nam Chieo Community, this might 
have negative cultural and social effects. What Community-Based 
Tourism administration plans should be made for both cultural 
and social sustainability?

What guidelines should Ban Nam Chieo community have to 
promote the participation of community members in conserving 
natural resources and local cultures for the following younger 
generations?

Members of the Community-Based Tourism club of the Nam Chieo 
district are good operators who sustainably manage Community-
Based Tourism and had received many awards. However, 
when GSTC arrived to assess and verify work procedures,  
the Club still lacked document clarity or presentive information 
resulting in not passing the assessment. What work plans do you 
think the Club should prepare?

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

c

c

d

c

d
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b

d

d
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Answer key
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