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วัตถุประสงค์การเรียนรู้
คำ�ชี้แจง
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จัดทำ�เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์และนักศึกษา
ใช้ ป ระกอบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับปริญญา
ตรี สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ หรือสาขาด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยใช้ประกอบการจัดการเรียนรูจ้ ากองค์ความรูท้ ่ี ได้จากการดำ�เนินงานของ
องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท. ทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและการประยุกต์ ใช้หลักเกณฑ์ดา้ น
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำ�หรับ แหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable Tourism
Council Criteria for Destinations: GSTC-D)
เอกสารฉบับนี้มีองค์ประกอบสำ�คัญ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสำ�คัญ
คำ�ถามท้ายบท ซึ่งใช้ประกอบการเรียนการสอนกับนักศึกษาประมาณ 25-30 คน
และแบ่งกลุ่มทำ�กิจกรรม ประมาณ 5-6 กลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน อาจารย์ต้อง
เตรียมตัวก่อนสอนโดยศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดและเตรียมสื่ออื่นๆ เช่น รูปภาพ
วิดที ศั น์ หรือแหล่งการเรียนรูจ้ ริงภายนอกสถาบันการศึกษา การใช้เอกสารประกอบ
การสอนเพือ่ ให้เกิดสัมฤทธิผ์ ลในการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ควรใช้เอกสาร
ประกอบการสอนตามลำ�ดับขึ้น ดังนี้ ก่อนเริ่มการเรียนการสอนควรจัดให้นักศึกษา
ได้จดั ทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่ ประเมินความรูก้ อ่ นเรียน จากนัน้ นำ�เข้าสูเ่ นือ้ หา
และดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทำ�การอภิปรายกลุม่ ตามประเด็นต่างๆ ใน
คำ�ถามท้ายบทเพื่อฝึกการวิเคราะห์และทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียน และ
สรุปสาระสำ�คัญเพือ่ นำ�ไปปรับและประยุกต์ ใช้ตอ่ ไป
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1

เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนตามหลักเกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations:
GSTC-D) ของสภาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC)

2

เพื่ อ ให้ เรี ย นรู้ ก ระบวนการบริ หารจั ด การขององค์ การบริ หารการพั ฒ นาพื้ นที่ พิ เ ศษเพื่ อ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาการท่องเทีย่ วสูค่ วามยัง่ ยืน

3

เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ ใช้หลักเกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะเกณฑ์
สำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations:
GSTC-D) ในการขับ เคลือ่ นการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน

ระยะเวลาในการเรียน

3 ชัว่ โมง

ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
ด้านความรู้ ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจใน
แนวคิ ด การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
ยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลัก
เกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำ�หรับ แหล่ง
ท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism Council
for Destinations: GSTC-D) และบทบาทหน้าที่
ขององค์ การบริ หารการพั ฒ นาพื้นที่พิเ ศษเพื่อ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ
อพท. ในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผูเ้ รียน
ได้ มโี อกาสในการประสานและทำ�งานร่วมกับ
ผู้อ่ืนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มเพื่อมุ่งสู่ความ
สำ�เร็ จ ของการทำ�งานเป็ น หมู่ ค ณะ ส่ ง เสริ ม
สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ อ่ื น และสนั บ สนุ น ให้ มี
ผลการทำ�งานการขับ เคลื่อนการทำ�งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมาย สามารถ
วางแผนการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในทีม เรียนรูถ้ งึ ความทุม่ เท
ความเสียสละต่อการทำ�งานในการสนับสนุนให้
ตนเองและผูอ้ ่ืนทำ�งานได้ประสบความสำ�เร็จบน
พืน้ ฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านปัญญา ผู้เรียนได้มโี อกาสเรียนรู้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ท่ีจะสามารถเสริมสร้างมุมมอง
ในการคิด วิเคราะห์ และสะท้อนปัญหาเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่งยืนผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และสามารถประยุกต์ ใช้แนวคิดการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วสู่ ค วามยั่ ง ยื น ตามหลั ก เกณฑ์ ด้ า น
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว
(GSTC-D)

แบบทดสอบก่อนเรียน
1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั
ก. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ทส่ี ะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชวี ติ ชุมชน
ข. คำ�นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพือ่ ให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืนของ
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ค. พัฒนากลุม่ คลัสเตอร์ทอ่ งเทีย่ วตามศักยภาพของพืน้ ทีเ่ พือ่ เชือ่ มโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว
ง. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วโดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม

2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีบทบาทหน้าที่อะไรในการพัฒนาการท่อง
เทีย่ วโดยชุมชน
ก. มอบหมายส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ในการพัฒนาและรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ข. สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจและนักท่องเทีย่ วเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีช่ มุ ชนท้องถิ่นของตน
ค. นำ�เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ามาอำ�นวยความสะดวกแก่คนในท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ง. ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพในด้านการท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้เกิดการจ้างงานและการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูแ่ ห่งท้องถิ่นให้ดขี น้ึ
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3. เป้าหมายหลักของการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism Council Criteria
for Destinations: GSTC-D) คืออะไร
ก. เป็นแนวทางแก้ ไขปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ ความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงของค่านิยมทางสังคม
ข. เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำ�หรับส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้เกิดความยัง่ ยืนใน
ระดับภูมภิ าค
ค. เป็นมาตรฐานการรับรองความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม ภูมศิ าสตร์และการเมืองของโลก
ง. เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในระดับท้องถิ่นและพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพ

4. ข้อใดไม่ถอื เป็นหลักการสำ�คัญของการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

ก. การคำ�นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ ทีท่ ง้ั ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น
ข. ประชาชนในท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการธุรกิจจากภายในและภายนอกชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ
ต้องมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเทีย่ ว
ค. การให้ความรูแ้ ละประสบการณ์ตอ่ นักท่องเทีย่ วด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย
ง. ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

5. หลักเกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global
Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations: GSTC-D)
ครอบคลุม 4 มิติ ข้อใดไม่ได้อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์น้ี
ก. ด้านการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ข. ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิ่น
ค. ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว
ง. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
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6. การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community-Based Tourism) หมายถึงอะไร

ก. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเคารพสังคม

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช วี ติ ของคนในท้องถิ่น การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืน
ข. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเคารพสังคม
และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมไปสูช่ มุ ชน
ค. การท่องเทีย่ วทีค่ ำ�นึงถึงความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำ�หนดทิศทางโดย
ชุมชนจัดการโดยชุมชนเพือ่ ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสทิ ธิ ในการจัดการดูแลเพือ่ ให้เกิด
การเรียนรูแ้ ก่ผมู้ าเยือน
ง. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเคารพสังคม
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช วี ติ ของคนในท้องถิ่น การสร้างความเจริญมัง่ คงทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืน

7. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว

ก. เรือ่ งราวของ 2 ศาสนา (พุทธและอิสลาม) 3 วัฒนธรรม (ไทย ญวน และมุสลิม) ด้วย

วิถีชวี ติ ทีต่ า่ งศาสนาแต่สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสงบ
ข. กิจกรรมจับปลาไหลด้วยกระบอกไม้ไผ่ และจับปลาช่อนด้วยมือเปล่าตามวิถีชวี ติ ดัง้ เดิม
ค. บ้านพักโฮมสเตย์บา้ นน้ำ�เชีย่ วได้รยั การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเทีย่ ว
ง. งอบใบจากทรงสมเด็จทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับประเทศได้รบั การพระราชทานนามจากสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ

8. ข้อใดเป็นวิธกี ารบริหารจัดการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านความยัง่ ยืนทีม่ ี
ประสิทธิภาพของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว

ก. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนและผูป้ ระกอบการรายย่อยเข้ามามีสว่ นร่วมในการท่องเทีย่ ว
ข. การจัดทำ�ข้อตกลงและแนวทางการปฏิบตั ขิ องนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในชุมชน
บ้านน้ำ�เชีย่ วและกลุม่ ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
ค. การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ง. การจัดทำ�แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินแก่นกั ท่องเทีย่ วและมีการกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบ

9. ข้อใดเป็นวิธีการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบเชิงลบทาง
วัฒนธรรมแก่ชมุ ชนท้องถิน่ ของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว

ก. การพัฒนาและปรับแต่งภูมทิ ศั น์ ให้เป็นธรรมชาติและสวยงามมากยิง่ ขึน้
ข. การพัฒนามาตรการจัดการกับนักท่องเทีย่ วโดยการกำ�หนดการใช้พน้ื ที่
ค. การจัดทำ�ประกาศการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแก่คนในท้องถิ่น
ง. การจัดทำ�ข้อมูลสือ่ ความหมายสำ�หรับนักท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม

10. ข้อใด ไม่ ใช่ วิธกี ารบริหารจัดการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านผลกระทบเชิงลบทาง
สังคมแก่ชมุ ชนท้องถิน่ ของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ก. การจัดทำ�รายชือ่ สมาชิกภายในชุมชนและแบ่งกิจกรรมดึงดูดใจในการท่องเทีย่ ว
ข. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วแก่คนในชุมชน
ค. การพัฒนาสิง่ อำ�นวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
ง. การจัดระเบียบการเดินรถรับส่งนักท่องเทีย่ วโดยการควบคุมคุณภาพเรือและผูข้ บั เรือนำ�เทีย่ ว
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บทนำ�
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศให้สงู ขึน้
ดั ง นั้ น เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและ
ระดับปฏิบัติการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จะต้องสร้างการยอมรับในด้านคุณภาพและการเติบโตด้านการตลาดของ
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
ความสำ�เร็จจะเกิดขึ้นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริม
การดำ�เนินการศึกษาพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยว จังหวัดตราด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษสำ�นักงานพื้นที่
พิเศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงที่ อพท.ได้รบั ผิดชอบในการบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
อพท. เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชน เตรียมความพร้อม
บริหารจัดการการท่องเทีย่ วของชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้
ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวและชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนยัง่ ยืน
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ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนดังกล่าว อพท. ได้
นำ�แนวทางของมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว
(Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations:
GSTC-D) มาประยุกต์ ใช้เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชนน้ำ�เชีย่ วให้เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมรับผลประโยชน์ หรือ Co-Creation และชุมชนเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์
สูงสุดจากการท่องเทีย่ ว
ชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญที่เป็นจุด ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนอย่างต่อเนื่องและจำ�นวนนักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึน้ ทุกปี
อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วสามารถบริหารจัดการการท่องเทีย่ วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รบั การยอมรับว่าเป็นชุมชนทีม่ กี ารบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนที่ดจี นได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทำ�ให้คนในชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยวมี
คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ ตามลำ�ดับ
กรณีศกึ ษานี้ ได้จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ศึกษาการดำ�เนินงานของ อพท.
ที่ ให้การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว โดยนำ�หลักเกณฑ์ GSTC-D มาประยุกต์
ใช้ ให้เกิด การขับ เคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ท่ีส นใจสามารถนำ�มา
ประยุกต์ ใช้ในการดำ�เนินงานและการบริหารจัดการ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืนของ
ชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยวไปเป็นแนวทางพื้นฐานขยาย
ผลในการพัฒนาการท่องเทีย่ วท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป

11

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

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท.
โดยหน่วยงานหลักของ อพท. อาทิ สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน (สทช.) และสำ�นักงาน
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเลย ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชมุ ชน
และภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอนได้ทำ�งานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ผ่านกระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ซึง่ มีเครือ่ งมือและกลไกการทำ�งานทีส่ ำ�คัญอยู่ 3 องค์ประกอบคือ
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ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน นอกจากเป็นเครือ่ งมือที่
อพท. ใช้เป็นแนวทางพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืนแล้วยังเป็นเครือ่ งมือวัดระดับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ใช้เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณารางวัล
การพัฒนา DASTA CBT Awards ด้วย
สำ�หรับกลไกในการขับ เคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชน
นัน้ อพท. ได้กำ�หนดให้ชมุ ชนได้มกี ารจัดตัง้ “ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน” โดยให้
ชุมชนได้รว่ มกันคัดเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
เพื่อทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และขับ เคลื่อน
กิจกรรมการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว

1
คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อาทิ ด้านวิชาการ ด้านองค์กรพัฒนา
ด้ า นการตลาด ด้ า นชุ ม ชน และด้ า น
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2
กล่ อ งความคิ ด 9+1 Building
Blocks เครื่องมือช่วยระดมสมอง
ชุมชนในการวางแผนการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วของชุมชน

ปัจจุบนั อพท. มีพน้ื ทีพ่ เิ ศษรับผิดชอบการบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน 6 แห่ง ได้แก่
1
2
3
4
5
6

สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง (อพท.1)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองพัทยาและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง (อพท.3)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษอุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย-ศรีสชั นาลัย-กำ�แพงเพชร (อพท.4)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเลย (อพท.5)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6)
สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองโบราณอูท่ อง (อพท.7)
13

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

หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism
Council Criteria for Destinations: GSTC-D)
แนวทางขั้ น พื้ น ฐานที่ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วไปสู่
ความยั่งยืนสามารถยึดถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำ�หรับ แหล่ง
ท่องเที่ยวได้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยสภาการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก (Global Sustainable
Tourism Council: GSTC) มีความคาดหวังในการนำ�หลักเกณฑ์น้ี ไปใช้โดยองค์กรทีร่ บั ผิดชอบ
การบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว ดังนี้
เป็นแนวทางขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน
ช่วยให้ผบู้ ริโภคมั่นใจในแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ช่วยให้สอ่ื มวลชนให้ขอ้ มูลและสือ่ สารต่อสาธารณชนเรือ่ งแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนได้
ช่วยให้โปรแกรมการรับรองคุณภาพในแต่ละทีม่ มี าตรฐานในการพัฒนาหลักเกณฑ์
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ NGOs สามารถมีแนวทางการพัฒนา
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
เป็นแนวทางขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับอบรมและพัฒนาบุคลากร เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น

หมวด A :
การบริหารจัดการด้านความ
ยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(Demonstrate effective
sustainable
management)
หลักเกณฑ์ A2
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารจั ด การ
แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มตัวแทนมีขนาด
เหมาะกับขนาดแหล่งท่องเที่ยวและ
การกำ�หนดบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และ
การดำ�เนินงานในการบริหารจัดการ

หลักเกณฑ์ A1
ยุ ท ธศาสตร์ บ ริ ห ารจั ด การแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สาธารณชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีความ
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ พัฒนาจาก
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน

หลักเกณฑ์ A3
การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเทีย่ ว
สม่ำ�เสมอ รายงานผลให้สาธารณชน
ทราบ และตอบสนองประเด็นเกี่ยว
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสิทธิ
มนุษยชน
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หลักเกณฑ์ A4

หลักเกณฑ์ A5

การบริหารจัดการฤดูกาลท่องเทีย่ ว เพือ่
สร้างสมดุลระหว่างความต้องการทาง
ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อมของท้องถิ่น เพือ่ วิเคราะห์
โอกาสการท่องเทีย่ วตลอดปี

การปรับตัวต่อสภาวะความเปลีย่ นแปลง
ทางสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ พั ฒ นา
ออกแบบ และบริหารจัดการสิง่ อำ�นวย
ความสะดวก ให้ความรูแ้ ก่คนในท้องถิ่น
และนักท่องเทีย่ ว

หลักเกณฑ์ A6
การประเมินทรัพยากรและสิ่งดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
อย่างสม่ำ� เสมอ และมีการเผยแพร่
ข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ

หลักเกณฑ์ A7
ข้อกำ�หนดในการวางแผนแหล่งท่องเทีย่ ว แนวทาง
ข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ นโยบายต้ อ งออกแบบ
เพื่อปกป้องรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติและมรดก
ทางวัฒนธรรม และพัฒนาขึ้นโดยกระบวนการ
การมีสว่ นร่วมของท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์ ให้
สาธารณชนทราบและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

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

หลักเกณฑ์ A11
มาตรฐานความยั่ง ยื น ที่ส อดคล้ อง
กั บ หลั ก เกณฑ์ GSTC-D สำ�หรั บ
ผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวมีฐาน
ข้อมูลผูป้ ระกอบการที่ ได้รบั การรับรอง
เผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้

หลักเกณฑ์ A12
หลักเกณฑ์ A13

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ มีระบบ
ติ ด ตาม ป้ อ งกั น และตอบสนอง
ต่อภัยทางด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย โดยรายงาน
ให้สาธารณชนรับรู้

จัดการสภาวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน มี
แผนการรับมือที่เหมาะสม สื่อสารให้
ข้อมูลแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และ
ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว

หลักเกณฑ์ A14
หลักเกณฑ์ A9

หลักเกณฑ์ A8
ทำ�ให้ทกุ คนเข้าถึง แหล่งท่องเทีย่ ว
และสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้
ผู้ พิ ก ารหรื อ ผู้ ท่ี ต้ อ งได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือพิเศษ

การได้มาซึง่ ทีด่ นิ แหล่งท่องเทีย่ ว ต้อง
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด สอดคล้อง
กั บ สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนและคนพื้น เมื อง
รับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน
การย้ายถิ่นจะต้องเป็นธรรมและสม
เหตุสมผล
16

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ โดย
คำ�นึงถึงความถูกต้องเที่ยงตรง ไม่
ว่ าจะเป็ น การให้ ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งของ
ผลิ ต ภั ณฑ์ การบริ การ และความ
ยัง่ ยืนในการท่องเทีย่ ว
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หมวด B :
การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบ�
เชิงลบทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิน่ �
(Maximize economic benefits to
the host community and minimize
negative impacts)
หลักเกณฑ์ B1
การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ มี
รายงานให้สาธารณชนรับรูอ้ ย่างน้อยปีละ
1 ครัง้ โดยวัดผลและรายงานข้อมูลการ
ใช้จ่ายนักท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก
การจ้างงาน และการลงทุน

หลักเกณฑ์ B2
การจ้างงานในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
ในแหล่งท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้เกิดการ
จ้างงาน การฝึกอบรม ความปลอดภัยใน
การประกอบอาชีพ และรายได้ทเ่ี ป็นธรรม
อย่างเท่าเทียมสำ�หรับทุกคน

หลักเกณฑ์ B3
การมีสว่ นร่วมของสาธารณชน มีระบบการวางแผนและตัดสินใจใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วอย่างสม่ำ�เสมอ

หลักเกณฑ์ B5
หลักเกณฑ์ B6

การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรของคนใน
ท้องถิ่น มีการประเมิน ปกป้อง
และหากจำ�เป็นก็มีการดำ�เนินการ
ฟื้นฟูการเข้าถึงทรัพ ยากรทั้งใน
แหล่ ง ธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม
ของคนในท้องถิ่น

การตระหนั ก รู้แ ละการศึ ก ษาด้ า นการ
ท่องเที่ยว มีกิจกรรมเพิ่มความเข้าใจใน
โอกาสและความท้าทายของการท่องเทีย่ ว
รวมทัง้ ความสำ�คัญของความยัง่ ยืนให้กบั
ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่ำ�เสมอ

หลักเกณฑ์ B7
การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ มีกฎหมายและข้อปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
โดยสือ่ สารให้สาธารณชนได้รบั รู้

หลักเกณฑ์ B8
การสนับสนุนชุมชน ช่วยให้ผปู้ ระกอบการ นักท่องเทีย่ ว และสาธารณชนร่วม
สนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการด้านความยัง่ ยืนต่างๆ

หลักเกณฑ์ B9
การสนับสนุนผูป้ ระกอบการท้องถิน่ และการค้าทีเ่ ป็นธรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ยัง่ ยืนของท้องถิ่น และหลักการการค้าทีเ่ ป็นธรรม (Fair Trade) ซึง่ มีรากฐาน
บนทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์ B4
การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถิน่ แรงบันดาลใจ ข้อห่วงใย
และความพึงพอใจในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การประเมิน บันทึก และรายงานต่อสาธารณะอย่างสม่ำ�เสมอ
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หมวด C :
การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทาง
สังคม-เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิน่ (Maximize
economic benefits to the host community
and minimize negative impacts)

หลักเกณฑ์ C3
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว เผยแพร่และจัดเตรียมแนวทางทีท่ ำ�ให้
นักท่องเทีย่ วมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม ลดผลกระทบแง่ลบ สนับสนุนให้
เกิดพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วเชิงบวก

หลักเกณฑ์ C4
หลักเกณฑ์ C1
การป้องกันสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว มีนโยบายและระบบประเมิน ฟืน้ ฟู
และอนุรกั ษ์สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทัง้ เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
รวมถึงมรดกสิง่ ปลูกสร้างและทิวทัศน์ของชนบทและเมือง

การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม มีกฎหมายควบคุม
การซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น จัดแสดง หรือให้ของกำ�นัลที่
เกีย่ วข้องกับวัตถุทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี

หลักเกณฑ์ C5
หลักเกณฑ์ C2
การจัดการนักท่องเทีย่ ว สำ�หรับแหล่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเทีย่ ว รวมถึงมาตรการในการอนุรกั ษ์ ปกป้อง
และทรัพยากรธรรมชาติและเชิดชูวฒ
ั นธรรม

การสือ่ ความหมายสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องทัง้ เชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม พัฒนาจากการมีสว่ นร่วมของชุมชนและได้รบั
การถ่ายทอดในภาษาที่นกั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เข้าใจได้

หลักเกณฑ์ C6
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา มีระบบป้องกันและคุม้ ครองสิทธิ ใน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลและท้องถิ่น
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หมวด D :
การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทาง
สิง่ แวดล้อม (Maximize benefits to the
environment and minimize negatives impacts)

หลักเกณฑ์ D1

ความเสีย่ งทางด้านสิง่ แวดล้อม ระบุความเสีย่ งและมีระบบจัดการ
ความเสีย่ ง

หลักเกณฑ์ D2

การปกป้องสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามเปราะบาง มีระบบติดตามประเมิน
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมของการท่องเทีย่ ว ปกป้องแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของสิง่ มีช วี ติ และป้องกันการรุกรานของสายพันธุต์ า่ งถิ่น

หลักเกณฑ์ D3

หลักเกณฑ์ D4
หลักเกณฑ์ D5

การปกป้องพืชพันธุ์และสัตว์ป่า มีระบบที่สอดคล้องกับกฎหมาย
และมาตรฐานทัง้ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ใน
การล่า จับ จัดแสดง และซือ้ ขายพืชพันธุแ์ ละสัตว์ปา่
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีระบบส่งเสริมให้ผ้ปู ระกอบการ
วัดผล ติดตาม ลดผลกระทบ และรายงานให้สาธารณชนรับรู้ใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำ�เนินการด้านต่างๆ
การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การวั ด ผล ติ ด ตาม ลดผลกระทบ และ
รายงานให้สาธารณชนรับรู้ ในการบริโภค
พลั ง งานและการลดการพึ่ ง พาเชื้ อ เพลิ ง
ฟอสซิล
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หลักเกณฑ์ D6

การจัดการน้ำ� มีระบบส่งเสริมให้ผ้ปู ระกอบการวัดผล ติดตาม
ลดผลกระทบ และรายงานให้สาธารณชนรับรู้ ในการบริโภคน้ำ�

หลักเกณฑ์ D7

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

หลักเกณฑ์ D8

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

หลักเกณฑ์ D9

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

มาณขยะ มีระบบส่งเสริมให้ผ้ปู ระกอบการลดขยะ
หลักเกณฑ์ D10 การลดปริ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลขยะ ได้รบั การกำ�จัดอย่างปลอดภัย
และยัง่ ยืน

หลักเกณฑ์ D11

หลักเกณฑ์ D12

มลภาวะทางแสงและเสียง มีแนวทางและข้อบังคับในการลด
มลภาวะทางเสียงและแสง ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ าม
แนวทางและข้อบังคับนัน้
ระบบขนส่งที่ส่งผลกระทบต่ำ� มีระบบเพิ่มการใช้ระบบขนส่งที่
ส่งผลกระทบต่ำ� รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่ง
ที่ ไม่ตอ้ งใช้พลังงาน เช่น การเดินหรือปัน่ จักรยาน
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยว
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community - Based Tourism) หมายรวมถึง
การท่องเทีย่ วทีค่ ำ�นึงถึงความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำ�หนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพือ่ ชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสทิ ธิ
ในการจัดการดูแลเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ก่ผมู้ าเยือน
ชุมชนบ้านน้ำ� เชี่ยวได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสกับความสวยงามและสงบเงียบของชุมชนริมสองฝั่งคลองน้ำ� เชี่ยวที่มี
“สองวิถที เ่ี ป็นหนึง่ ” โดยมีเรือ่ งราวของการเชือ่ มโยง 2 ศาสนา (พุทธและอิสลาม)
3 วัฒนธรรม (ไทย จีน และมุสลิม) ด้วยวิถีช วี ติ ทีต่ า่ งศาสนาแต่สามารถอยูร่ ว่ ม
กันอย่างสงบสุข หากเป็นงานส่วนรวมก็ ให้ความร่วมมือกันอย่างดี และเมือ่ ถึงเวลา
ทำ�ศาสนกิจ ต่างก็แยกย้ายตามทิศทางแห่งศรัทธาของตน (องค์การบริหาร
การพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน, 2555)

ชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วได้แบ่งออกเป็น 4 หมู่ แต่ละหมูม่ เี อกลักษณ์ โดดเด่นของตนเอง
ในการนำ�เสนอแก่นกั ท่องเทีย่ ว (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, 2558) ดังนี้

หมู่ 1 ทำ�การประมง ท่องเทีย่ ว และผลิตภัณฑ์งอบ ซึง่ เป็นสินค้า
หนึง่ ตำ�บลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
หมู่ 2 ทำ�การค้าขาย ตัง้ อยูบ่ ริเวณโรงเรียนวัดน้ำ�เชีย่ ว
หมู่ 3 ทำ�การค้าขายและมีโฮมสเตย์ ให้นกั ท่องเทีย่ วมาพัก
หมู่ 4 ทำ�การเกษตร สวนผลไม้ สวนยาง

ถึ ง แม้ ว่ า ชุ ม ชนบ้ า นน้ำ� เชี่ ย วจะเป็ นชุ ม ชนขนาดเล็ ก แต่ มี กิ จ กรรมหลากหลายให้
นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินแทบตลอดทั้งปี ได้แก่
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มกราคม-กุมภาพันธ์ การละเล่นว่าวอูฐและสอนการทำ�ว่าวอูฐแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นที่ นิยมมากนัก แต่จะทดแทนการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรม
การพายเรือคายัค ล่องเรือชื่นชมธรรมชาติ
เมษายน-สิงหาคม ชมกิจกรรมจับปลาไหลด้วยมือเปล่าตามวิถีช วี ติ ดัง้ เดิมและ
จับปลาดุกด้วยกระบอกไม้ไผ่
พฤษภาคม-มิถนุ ายน ท่องเทีย่ วสวนผลไม้ ชิมผลไม้นานาชนิดจากสวนกันสดๆ
มิถนุ ายน-ธันวาคม ชมหิง่ ห้อยปล่อยแสงในป่าชายเลน
ตุลาคม-พฤศจิกายน กิจกรรมช้อนปู ใบไม้หรือปูแป้น
พฤศจิกายน-ธันวาคม กิจกรรมแข่งเรือพายที่ ใช้ลำ�ไม้ ไผ่แทนการใช้ ไม้พาย
แห่งเดียวในประเทศไทย ถือเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนาน
ซึ่ง จะทำ�การแข่ง ขันในช่วงหลัง วันออกบวชของชาวมุส ลิม จัดขึ้นเพื่อ สร้าง
ความสามัคคีของพี่ น้องชาวพุทธและมุสลิม และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หมูบ่ า้ นใกล้เคียง
นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีท่ อ่ งเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี เช่น เข้าเยีย่ มชมศูนย์ศกึ ษา
ธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ล่องเรือดำ�น้ำ�
งมหอยปากเป็ ด ปลู ก ป่ า ชายเลน และดู กาที่ ปากอ่ า ว ชิ ม และทดลองทำ�
กวนตังเมกรอบหรือขนมน้ำ�ตาลชัก ปัน่ จักรยานชมรอบๆ ชุมชนศึกษาวัฒนธรรม
ไทย-มุสลิมที่วัดน้ำ�เชี่ยวหรือวัดอินทาราม เป็นวัดเก่าแก่ต้งั แต่สมัยรัชกาลที่ 5
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และมัสยิดอัลกุบรอ เป็นมัสยิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ศาลเจ้าจีนเซ็งจื้อโจ๊วซือ
เป็นทีส่ กั การะบูชาของคนน้ำ�เชีย่ วทีม่ เี ชือ้ สายจีน ลองสานงอบใบจากที่ ได้อทิ ธิพล
จากวัฒนธรรมจีน หมวกไม้ไผ่ของอาแปะ ซึง่ งอบน้ำ�เชีย่ วมีเอกลักษณ์ท่ี โดดเด่น
แตกต่าง ถือเป็นสุดยอดการออกแบบงอบ โดยมี 4 แบบหลัก คือ ทรงกระดองเต่า
ทรงกะโหลกหรือทรงหมวกทหาร ทรงสมเด็จที่ส มเด็จย่าได้ทรงพระราชทาน
นามงอบนี้ และทรงยอดแหลมหรื อ ทรงกระทะคว่ำ� (การท่ องเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย, 2558, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน, 2558)

ทั้งนี้ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยวได้มีข้อตกลงกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทีย่ ง่ั ยืน ได้แก่
แต่งกายให้เกียรติสถานทีแ่ ละเหมาะสมกับกาลเทศะ
เคารพกฎระเบียบ ประเพณี ความเชือ่ ของชุมชน และให้ความเคารพชุมชน
เจ้าบ้าน
พูดคุยกับชาวมุสลิมเพือ่ แลกเปลีย่ นมุมมอง
เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทำ�ในแบบชุมชน
ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น กระจายรายได้สชู่ มุ ชน
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ฯลฯ
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ชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วจึงกลายเป็นชุมชนตัวอย่างและได้พ ฒ
ั นามาเป็นชุมชนท่องเทีย่ ว
จนได้รบั รางวัลมากมาย อาทิ กลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์บา้ นน้ำ�เชีย่ ว ได้รบั คัดเลือก
ให้เป็นหนึง่ ในการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จากการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วระดับประเทศ ปี พ.ศ.
2558 เป็นต้น
ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ ในชุมชนบ้านน้ำ� เชี่ยวประกอบอาชีพ ประมง อาศัยอยู่
ริมคลองที่เชื่อมต่อกับทะเล มีลมพัดแรง ทำ�ให้กระแสน้ำ�ไหลเชี่ยวแรง คลองนี้มี
ต้นกำ�เนิดอยูท่ เ่ี ขาวังปลา อยูร่ ะหว่างอำ�เภอแหลมงอบและอำ�เภอเมืองตราด เมือ่ ถึง
ฤดูนำ้ �หลาก น้ำ�ในคลองจะไหลเชีย่ วมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “คลองน้ำ�เชีย่ ว” ไหลผ่าน
กลางหมู่บ้านน้ำ�เชี่ยวลงสู่ทะเลอ่าวไทยทางใต้ท่ีบ้านปากคลอง ตำ�บลหนองโสน
อำ�เภอเมืองตราด ซึง่ ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งประมงพืน้ บ้านและใช้เป็นเส้นทางออกทะเล
เพื่อทำ�การประมงจนถึงทุกวันนี้ ตำ�บลน้ำ�เชี่ยวเป็นตำ�บลในเขตการปกครองของ
อำ�เภอแหลมงอบ ประกอบไปด้วย 4 หมูบ่ า้ น ได้แก่

สภาพพืน้ ที่ โดยทัว่ ไปเป็นทีร่ าบเชิงเขา โดยพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่อยูต่ ดิ ทะเล มีปา่ ชายเลนทีม่ ี
ความอุดมสมบูรณ์ ภูมอิ ากาศแบบร้อนชืน้ ช่วงฤดูฝนยาวนาน ซึง่ ชาวบ้านเรียกว่า ฝนแปด
แดดสี่ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วมีการคมนาคมทัง้ ทางบก
และทางน้ำ� โดยมีทา่ เทียบเรือเอกชน 1 แห่ง คือ ท่าเทียบเรืออรุณี (คณะทำ�งานรับรอง
แหล่งท่องเทีย่ วชุมชน, 2555)
จุดแข็งชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
จุดแข็งคือ ด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีช วี ติ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีทรัพยากรอาหาร
ทีส่ มบูรณ์ มีกลุม่ อาชีพทีส่ บื ทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นและภูมทิ ศั น์
วัฒนธรรมทีง่ ดงามเก่าแก่

x

จุดอ่อนชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
จุดอ่อนคือสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะของชุมชน การลดลงของ
ทรัพยากรสัตว์ทะเล เส้นทางเข้าหมูบ่ า้ นคับแคบ รถยนต์สามารถเข้า
ได้บางส่วน เป็นอันตรายเวลาเกิดอัคคีภยั และปัญหาทางเศรษฐกิจ

หมู่ 1 บ้านท้ายเขา
หมู่ 2 บ้านหนองใหญ่
หมู่ 3 บ้านน้ำ�เชีย่ ว
หมู่ 4 บ้านท่าประดู่
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โอกาสและอุปสรรคของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ได้รับโอกาสที่ดจี ากหน่วยงานของรัฐ ให้การสนับสนุนและ
พัฒนาพืน้ ที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละศึกษาดูงานจนเป็นทีส่ นใจของ
หน่วยงานทั่วไป แต่ยังขาดการประสานงานที่ดีและต่อเนื่องของ
หน่วยงานต่างๆ ที่ ให้การสนับสนุน งบประมาณค่อนข้างจำ�กัด
(สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน, 2557)
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ตามหลักเกณฑ์ GSTC ของชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยว
โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

การบริ หารจั ด การการท่ องเที่ย วของชุ ม ชนบ้ า นน้ำ� เชี่ย วมี ค วามยั่ง ยื น จาก
การจัดสรรผลประโยชน์จากการจัดการการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนที่เป็นเจ้าของ
พืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริง เชิญชวนประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ ว ต่อมาใน
ปี พ.ศ.2553 จัดตัง้ ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว และร่วมกัน
คิดพัฒนากิจกรรมต่างๆ รองรับนักท่องเทีย่ วให้ได้สมั ผัสบรรยากาศและวิถีช วี ติ ของ
ชาวประมงพื้นบ้าน ด้วยการพานักท่องเที่ยวล่องเรือเล็กชมวิถีช ีวิตชาวประมง เช่น
การวางลอบปู การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงปลากระชัง และการดำ�น้ำ�หาหอย
ปากเป็ด เป็นต้น ซึง่ สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ วอย่างยิง่

การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ำ� เชี่ยว เป็นการบริการจัด การ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จัด การการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผสานกับการสืบสาน
วัฒ นธรรมชุม ชนสองศาสนาไทยพุท ธ-ไทยมุส ลิม เทศบาลตำ�บลน้ำ� เชี่ยวเป็น
หน่วยงานที่ริเริ่มให้บริการด้านการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ต่อมาทาง
เทศบาลตำ�บลน้ำ�เชีย่ วเล็งเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาการท่องเทีย่ วของชุมชนบ้านน้ำ�
เชีย่ ว ด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ อาทิ ความหลาก
หลายของพันธุ์ไม้ปา่ ชายเลนและสัตว์ปา่ นานาชนิด เช่น ลิงแสม ปูกา้ มดาบ ปลาตีน
นกเหยีย่ วแดงคอขาว หอยพอก จึงก่อสร้างศูนย์ศกึ ษาระบบนิเวศน์ปา่ ชายเลน เป็น
สะพายทางเดินเข้าสูป่ า่ ชายเลน และหอชมนก ความสูง 15 เมตร เพือ่ เป็นสถานที่
ศึกษาด้านชีวภาพแก่เยาวชน
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อพท. มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยว ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ี ได้ประยุกต์ ใช้มาจาก
หลักเกณฑ์ GSTC-D เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน แล้วยังเป็นเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้สำ�นักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ยังให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชนและรับหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานการบริหารจัด การ
การท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ประสานการใช้อำ�นาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในระดับพืน้ ที่ เพือ่ บูรณาการ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน (สำ�นักท่องเที่ยวโดยชุมชน,
2557) กระบวนการทำ�งานของ อพท. จะเป็นการดำ�เนินงานผ่านกระบวนการรับรอง
แหล่งท่องเทีย่ วชุมชนทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน และการทำ�งานร่วมกับภาคี
เครือข่าย ผูเ้ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ทีจ่ ะมีบทบาทในการเข้ามาช่วย
ส่งเสริมให้การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนให้มคี วามยัง่ ยืน
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โดยคณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ ทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านการตลาด ด้านชุมชน
และด้านตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกีย่ วข้องกับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
นอกจากนี้ อพท. ยังมีกล่องความคิด 9+1 Building Blocks และ กระบวนการ
Co-Creation ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการระดมสมองของชุ ม ชนใน
การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน 100 ข้อ 5 ด้าน ประกอบไปด้วย
1
2
3
4
5

ด้านการบริหารจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ด้านการอนุรกั ษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
ด้านบริการและความปลอดภัย

การจั ด ตั้ ง ชมรมส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนเป็ น กลไกการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืนของชุมชนที่ อพท. ได้กำ�หนดให้ชมุ ชน
ได้รว่ มกันคัดเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชน เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยกลางการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน และ
ขับ เคลือ่ นกิจกรรมการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชน ดำ�เนินการตามวิสยั
ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้าน
น้ำ�เชีย่ ว ติดตาม ประเมินผลในการดำ�เนินงานด้านการท่องเทีย่ วด้านการดำ�เนินงาน
และทีเ่ กีย่ วข้อง และรายงานผลการดำ�เนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง
ในการดำ�เนินงานต่อชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว

โครงสร้างของชมรมฯจะเห็นได้ว่าครอบคลุมกระบวนการทำ�งานการท่องเที่ยว
ของชุมชนโดยมีรายละเอียดของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (คณะทำ�งานรับรองแหล่ง
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน, 2555) ดังนี้

1
2
3
4
5

ฝ่ายอำ�นวยการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเหรัญญิก
ฝ่ายอาคารและสถานที่
ฝ่ายท่องเทีย่ ว

ทัง้ นี้ชมุ ชนบ้านน้ำ�เชีย่ วจะได้รบั การประเมินชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน (สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน, 2557) ซึง่ ต้องดำ�เนิน
ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 2 สทช.และสำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง และชุมชน
ร่วมกันประเมินชุมชนบ้านน้ำ� เชี่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัด การแหล่ง
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 3 สทช. สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 4 คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน ลงพืน้ ทีป่ ระเมินผลภาพรวม
นอกจากนี้ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วยังมีกฎระเบียบของ
ชมรม สำ�หรับคณะกรรมการ และสมาชิกทุกคน เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
อพท. ได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนย่างยัง่ ยืนของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของ
อพท.ประกอบด้วยสำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน (สทช.) และสำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและ
พืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง เข้ามาทำ�หน้าที่ ในส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำ� เชี่ยว โดยผ่านกระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนคือ

ขัน้ ตอนที่ 1 จัดตัง้ ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ประธาน
ทีป่ รึกษา
รองประธาน

ฝ่าย
ฝ่าย
ฝ่ายนักสือ่
ความหมาย บ้านพัก กิจกรรม

ฝ่ายภูมปิ ญ
ั ญา
พืน้ บ้าน

ฝ่ายของฝาก
ทีร่ ะลึก

เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์

ฝ่าย
อาคาร

ฝ่าย
สถานที่

ขัน้ ตอนที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อม
ของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ย  
เลขานุการ

คณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนรับผิดชอบพัฒนาการท่อง
เทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว 6 ข้อคือ
1 วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว และกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วยุทธศาสตร์แห่งชาติ
2 จัดทำ�แผนการท่องเทีย่ ว เพือ่ เป็นแผนแม่บทของการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
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3 เชื่อมโยงแผนงานและบูรณาการแผนงานงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้านการท่องเทีย่ วทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4 ดำ�เนินการตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
5 ติดตาม ประเมินผลในการดำ�เนินงานด้านการท่องเทีย่ วด้านการดำ�เนินงาน
และทีเ่ กีย่ วข้อง
6 รายงานผลการดำ�เนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำ�เนิน
งานต่อชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558 อพท. โดยสำ�นักท่องเที่ยวโดยชุมชนและสำ�นักงาน
พืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงได้จดั กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมแก่ชมุ ชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว ดังต่อไปนี้
1 ประชุมชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับ เกณฑ์รบั รองแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
2 ประชุมร่วมกันภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
3 จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้แ ละศึ ก ษาดู ง านเพื่อ เสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
4 ฝึกอบรมหรือส่งผูแ้ ทนชมรมฯ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท่องเทีย่ ว
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ขัน้ ตอนที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานชมรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ดำ�เนินการผ่านกระบวนย่อยในการติดตาม 2 กระบวนการคือ
1. กระบวนการประเมินชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
โดยมีขน้ั ตอนการดำ�เนินการ 4 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 2 สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชนและสำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและ
พืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงและชุมชน ร่วมกันประเมินชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 3 สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน ปี 2557 และนำ�ผลเปรียบเทียบกับ
ผลการดำ�เนินงานในปีทผ่ี า่ นมา (พ.ศ. 2556)
ขัน้ ตอนที่ 4 คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน ลงพืน้ ทีป่ ระเมินผล
ภาพรวมเพือ่ รับรองผลการประเมิน ปี 2557
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2. กระบวนการติดตามผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โดยมีขน้ั ตอนการดำ�เนินการ 4 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการประเมิน ปี 2558 และ
รายงานการติด ตามพัฒนาการประจำ�เดือนของชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยวใน
พ.ศ. 2558
ขัน้ ตอนที่ 2 คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชนลงพืน้ ทีท่ ดลอง
กิจกรรมท่องเทีย่ วและประเมินผลร่วมกับชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ขัน้ ตอนที่ 3 ฝ่ายเลขานุการ (สำ�นักท่องเทีย่ วโดยชุมชน) รวบรวมข้อมูล
การประเมิน สรุปผล และรายงานให้คณะทำ�งานรับรองแหล่งท่องเทีย่ ว
และชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วได้รบั ทราบ
ขั้นตอนที่ 4 มอบประกาศนียบัตรรับรองผลการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

ผลการดำ�เนินงานการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชมรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2554-ปัจจุบนั
ตารางสรุปผลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนน้ำ�เชีย่ ว ปี พ.ศ. 2554 ตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการการท่องเทีย่ วบ้านน้ำ�เชีย่ ว
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ไ

แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วบ้านน้ำ�เชีย่ ว
1 ด้านการบริหารงาน

ผลการดำ�เนินงานของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
คณะกรรมการและสมาชิกกลุม่ มีความรู้
ด้านบริหารงานท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ประชุมสมาชิกกลุม่ ประจำ�เดือนละ 1 ครัง้
ร่วมคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆ ให้หลากหลายโดย
รักษาอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น
ประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพือ่ ขอรับ
งบประมาณสนับสุนน

2 ด้านการตลาด

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลท่องเทีย่ วผ่านระบบ
สารสนเทศ
จัดทำ�แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทีย่ ว
ร่วมกิจกรรมทีห่ น่วยงานอื่นจัดขึน้ เพือ่
ประชาสัมพันธ์พน้ื ที่
ทำ�ป้ายประชาสัมพันธ์ตดิ ตัง้ ทัง้ นอกและในพืน้ ที่

3 ด้านการส่งเสริม
และอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมการทำ�กิจกรรมร่วมกันของนักท่องเทีย่ ว
และคนในชุมชน
จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
จำ�กัดจำ�นวนนักท่องเทีย่ วตามขีดความสามารถ
ในการรองรับของพืน้ ที่
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ต่อมา ปี พ.ศ. 2555–2559 สามารถสรุปการดำ�เนินงานของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชนของ อพท.
ซึง่ เป็นเกณฑ์ท่ี ได้ประยุกต์ ใช้มาจากหลักเกณฑ์ GSTC-D ครอบคลุมทัง้ 5 ด้านพบว่า

1 ด้านการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน จัดตัง้ ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว และชมรมฯ มีขอ้ ตกลงเรือ่ งการประชุมร่วมกันทุกเดือน
ออกกฎระเบียบในการทำ�งานร่วมกัน
2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ชมรมออกกฎระเบียบใน
การจัดสรรรายได้จากการท่องเทีย่ วผ่านการปันผลให้สมาชิกปีละ 1 ครัง้ และ
ตั้งกองทุนส่วนกลางของชมรมที่นำ�ไปใช้เพื่อกิจกรรมของชุมชน มีการจัด ตั้ง
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เพือ่ ผลิตสินค้าในท้องถิ่น มีการจัดตัง้ กลุม่ ทีพ่ กั โฮมสเตย์
กลุ่มเดินรถท่องเที่ยว กลุ่มแม่บ้านประกอบอาหารและกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม
แสดงวัฒนธรรม
3 ด้านการอนุรกั ษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม มีการจัดทำ�เอกสารรวบรวม
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา มีการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารประจำ�ถิ่นให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และจัดทำ� นอกจากนี้ ช มรมฯ ยังได้เป็นพี่เลี้ยงใน
การขยายผลชุมชนต้นแบบของอพท. ให้กบั พืน้ ทีอ่ ่ืนๆ
4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
มีการกำ�หนดพืน้ ที่ (Zoning) โดยแบ่งพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม มีการจัดทำ�แนวรัว้
เพือ่ เลีย้ งสัตว์ พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว และมีการจัดทำ�แผนทีต่ ามผังการ
ใช้พน้ื ทีด่ งั กล่าว
5 ด้านบริการและความปลอดภัย มีการจัดทำ�แผนทีท่ อ่ งเทีย่ วชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
และให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ เส้นทาง ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
สามารถตัดสินใจทีจ่ ะมาท่องเทีย่ ว
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การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืนของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วตามหลักเกณฑ์
GSTC
เกณฑ์การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) ของสภา
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) มีเป้าหมาย
หลัก 4 ประการคือ
1 เพือ่ นำ�เสนอการจัดการสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอย่างเป็นระบบและรักษา
สิง่ แวดล้อม
2 เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับ เจ้าของชุมชนและ
ลดผลกระทบในเชิงลบ
3 เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนพึงได้รับตลอดจนผู้มาเยือน และเพื่อ
ประโยชน์เชิงมรดกวัฒนธรรมและเพือ่ ลดผลกระทบเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้
4 เพือ่ ประโยชน์สงู สุดทางสิง่ แวดล้อมและลดผลกระทบเชิงลบทีเ่ กิดขึน้

โดยหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำ�หรับ แหล่งท่องเที่ยว ได้กำ�หนดมุมมอง
ในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้านประกอบด้วย
1
2
3
4

การบริหารจัดการอย่างยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจ และชุมชนท้องถิ่น
การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว
การเพิ่มผลประโยชน์และผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการวิเคราะห์
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนตำ�บลน้ำ�เชีย่ ว

ด้านการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางสรุปผลการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืนภายใต้หลักเกณฑ์ GSTC สำ�หรับ
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยว พบว่า ชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยวมีการพัฒนาการท่องเที่ยวตาม
หลักเกณฑ์ GSTC สำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว ดังนี้
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A
A1

A2
A3

A4

A8

A10

B

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านความยัง่ ยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การวางยุทธศาสตร์ระยะยาว จัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์หลักการพัฒนา
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชน
บ้านน้ำ�เชีย่ ว พ.ศ. 2555-2560
หน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว คือ ชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเทีย่ ว
ประเมินตนเองและพัฒนาชุมชน
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์ และติดตามผล
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
การบริหารจัดการฤดูกาลท่องเทีย่ ว
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมีปฏิทนิ
การท่องเทีย่ วตามฤดูกาล โดยแบ่งเทศกาล
การท่องเทีย่ วออกเป็น 3 ฤดูกาลและมี
กิจกรรมการท่องเทีย่ วตามฤดูกาล
การบริหารจัดการให้ทกุ คนสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว เสนอโครงการ
สูแ่ ผนยุทธศาสตร์พ ฒ
ั นาจังหวัดตราด
เพือ่ ขอสนับสนุนงบประมาณ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
จัดทำ�ระบบสำ�รวจความพึงพอใจ
ของนักท่องเทีย่ ว รายงานผลสู่
สาธารณะ และนำ�ผลไปพัฒนา
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ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางสังคม เศรษฐกิจ
แก่ชมุ ชนท้องถิน่

B2

โอกาสในการจ้างงาน รวมกลุม่ ดำ�เนิน
กิจกรรมและการจ้างงานทีก่ อ่ ให้เกิด
รายได้จากการดำ�เนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ ว
กับการท่องเทีย่ ว

B3

การมีสว่ นร่วมของสาธารณชน เปิดโอกาส
ให้สมาชิกในชุมชนมีสว่ นร่วมบริหารและ
พัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

B4

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถิน่
ด้วยการพัฒนาระบบการจัดเก็บ/ตรวจ
สอบ บันทึก และเผยแพร่รายงานข้อมูล
ของความต้องการ ข้อกังวล และความ
พึงพอใจของผูอ้ าศัยอยูใ่ นแหล่งท่องเทีย่ ว

B7

การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ มีขอ้ ตกลงและกำ�หนด
แนวปฏิบตั ริ ว่ มกันระหว่างชมรม
และกลุม่ ผูป้ ระกอบการ

B8

การสนับสนุนชุมชน ในกิจการสาธารณะ
โดยการหักเงินรายได้ของสมาชิก จำ�นวน
ร้อยละ ๑๐ เข้าสูช่ มรม เพือ่ มอบให้
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านน้ำ�เชีย่ ว
หรือ โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ หรือหมูบ่ า้ น
เพือ่ ใช้ในกิจกรรมสวัสดิการสังคมและ
งานสาธารณะ

A12
A11

A13

C

วางมาตรการด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของนักท่องเทีย่ ว จัดทำ�บันทึก
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้นแบบ
การรับรองมาตรฐานการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
หรือระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมที่ ได้รบั
การสนับสนุนจากภาคธุรกิจ ตรวจสอบ
ประเมินธุรกิจท่องเทีย่ ว เผยแพร่เอกสาร
รายชือ่ สถานประกอบการที่ ได้รบั การรับรอง

B9

D

การสนับสนุนผูป้ ระกอบการท้องถิน่ การ
ค้าทีเ่ ป็นธรรม มีขอ้ ตกลงและกำ�หนด
แนวปฏิบตั ริ ว่ มกันระหว่างชมรม และ
กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบทางสิง่ แวดล้อม

การวางแผนและเตรียมความพร้อมเรือ่ ง
การจัดการสภาวะวิกฤตและเหตุฉกุ เฉินที่
เป็นระบบ มีแผนรองรับ ซักซ้อม ขัน้ ตอน
และผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบ
เชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและ
นักท่องเทีย่ ว

C1

การป้ อ งกั น การท่ อ งเที่ย ว ชมรมมี การจั ด
ข้อตกลงและข้อปฏิบตั ขิ องนักท่องเทีย่ วและชุมชน

C2

การจัดการนักท่องเทีย่ ว ออกประกาศข้อห้ามที่
ต้องปฏิบตั สิ ำ�หรับนักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการห้าม
เก็บของป่า การกระทำ�เป็นอันตรายแก่สตั ว์ ฯลฯ

C5

การสือ่ ความหมายสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว นำ�ฐาน
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมา
ใช้ในกิจกรรมการท่องเทีย่ วของชุมชน พร้อมสือ่
ให้นกั ท่องเทีย่ วทราบ

C1

การปกป้องทรัพย์สนิ ทางปัญญา มีประกาศ
กำ�หนดภูมปิ ญ
ั ญา เป็นส่วนหนึง่ ของ
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน
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D1

D6

ความเสีย่ งทางด้านสิง่ แวดล้อม ชุมชน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนครอบคลุมมิติ 5 ด้าน ซึง่
ในมิตทิ ่ี 4 เกีย่ วกับด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
การจัดการน้ำ� จัดเก็บน้ำ�กินน้ำ�ไว้
อุปโภคและบริโภคยามขาดแคลน
ด้วยโอ่งดินเผาขนาดใหญ่ และสร้างฝาย
ชะลอน้ำ� พืน้ ที่นำ�เชีย่ วและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
ให้มนี ำ้ �ใช้ชว่ งน้ำ�แล้ง

ข้อเสนอแนะสำ�หรับแนวทางการขับ เคลือ่ นการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน ดังนี้

A

B

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านความยัง่ ยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางสังคม เศรษฐกิจ
แก่ชมุ ชนท้องถิน่

A5

การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
สภาพภูมอิ ากาศ ดำ�เนินการให้เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม

B1

A6

การประเมินทรัพยากรและสิง่ ดึงดูดใจ
ทางการท่องเทีย่ ว จัดทำ�รายชือ่ และ
แบ่งชนิดของทรัพยากรและสิง่ ดึงดูดใจ
ด้านการท่องเทีย่ ว ทัง้ แหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม

การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ
พัฒนาระบบวัดผลและรายงานข้อมูล
การใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ ว การจ้างงาน
และการลงทุน

B5

การเข้าถึงทรัพยากรของคนในท้องถิน่
พัฒนาระบบติดตามประเมินพฤติกรรม
และคุณลักษณะคนในชุมชน
และนักท่องเทีย่ วจากในและต่างประเทศ

C

ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลด
ผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและนักท่องเทีย่ ว

C1

การป้องกันสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนา
ระบบการจัดการเพือ่ ตรวจสอบ วัดผล
และบรรเทาผลกระทบจากการท่องเทีย่ ว
ต่อแหล่งท่องเทีย่ ว

D
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ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบ
ทางสิง่ แวดล้อม

D1

ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ประเมิน
ด้านความยัง่ ยืน และระบบทีจ่ ะรับมือ
กับความเสีย่ งนัน้ ๆ

D2

การปกป้องสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วาม�
เปราะบาง พัฒนาระบบการจัดการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ เกณฑ์ ให้เป็นรูปธรรม
ได้แก่ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การอนุรกั ษ์พลังงาน คุณภาพน้ำ�
การบำ�บัดน้ำ�เสีย ฯลฯ

แบบทดสอบหลังเรียน
1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั
ก. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ทส่ี ะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชวี ติ ชุมชน
ข. คำ�นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพือ่ ให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืนของ
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ค. พัฒนากลุม่ คลัสเตอร์ทอ่ งเทีย่ วตามศักยภาพของพืน้ ทีเ่ พือ่ เชือ่ มโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว
ง. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วโดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม

2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีบทบาทหน้าทีอ่ ะไรในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว�
โดยชุมชน
ก. มอบหมายส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ในการพัฒนาและรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ข. สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจและนักท่องเทีย่ วเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีช่ มุ ชนท้องถิ่นของตน
ค. นำ�เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ามาอำ�นวยความสะดวกแก่คนในท้องถิ่ นใน
การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ง. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและ
การยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูแ่ ห่งท้องถิ่นให้ดขี น้ึ
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3. เป้าหมายหลักของการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global Sustainable Tourism Council Criteria
for Destinations: GSTC-D) คืออะไร

ก. เป็นแนวทางแก้ ไขปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ ความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงของค่านิยมทางสังคม
ข. เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำ�หรับส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้เกิดความยัง่ ยืนใน
ระดับภูมภิ าค
ค. เป็นมาตรฐานการรับรองความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม ภูมศิ าสตร์และการเมืองของโลก
ง. เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในระดับท้องถิ่นและพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพ

ั ของการพัฒนาการทอ่ งเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
4. ข้อใดไม่ถอื เป็นหลักการสำ�คญ

ก. การคำ�นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ ทีท่ ง้ั ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมทอ้ งถิ่น
ข. ประชาชนในท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการธุรกิจจากภายในและภายนอกชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ
ต้องมีสว่ นร่วมในการจดั การการทอ่ งเทีย่ ว
ค. การให้ความรูแ้ ละประสบการณ์ตอ่ นักท่องเทีย่ วด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย
ง. ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

5. หลักเกณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว (Global
Sustainable Tourism Council Criteria for Destination: GSTC-D)
ครอบคลุม 4 มิติ ข้อใดไม่ได้อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์น้ี
ก. ด้านการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ข. ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้องถิ่น
ค. ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์และผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว
ง. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
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6. การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community-Based Tourism) หมายถึงอะไร�
ก. การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงทรัพ ยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ

การเคารพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชวี ติ ของคนในท้องถิ่น การสร้างความเจริญ
มั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
ข. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเคารพ
สังคม และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมไปสูช่ มุ ชน
ค. การท่องเทีย่ วทีค่ ำ�นึงถึงความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำ�หนด
ทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ ใน
การจัดการดูแลเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ก่ผมู้ าเยือน
ง. การท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเคารพ
สังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีช ีวิตของคนในท้องถิ่น การสร้างความเจริญมั่งคง
ทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน

7. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว

8. ข้อใดเป็นวิธกี ารบริหารจัดการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านความยัง่ ยืนทีม่ ี
ประสิทธิภาพของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว

ก. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนและผูป้ ระกอบการรายย่อยเข้ามามีสว่ นร่วมในการท่องเทีย่ ว
ข. การจัดทำ�ข้อตกลงและแนวทางการปฏิบตั ขิ องนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในชุมชนบ้าน
น้ำ�เชีย่ วและกลุม่ ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
ค. การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ง. การจัดทำ�แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินแก่นกั ท่องเทีย่ วและมีการกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบ

9. ข้อใดเป็นวิธีการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบเชิงลบทาง
วัฒนธรรมแก่ชมุ ชนท้องถิน่ ของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว

ก. การพัฒนาและปรับแต่งภูมทิ ศั น์ ให้เป็นธรรมชาติและสวยงามมากยิง่ ขึน้
ข. การพัฒนามาตรการจัดการกับนักท่องเทีย่ วโดยการกำ�หนดการใช้พน้ื ที่
ค. การจัดทำ�ประกาศการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแก่คนในท้องถิ่น
ง. การจัดทำ�ข้อมูลสือ่ ความหมายสำ�หรับนักท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม

ก. เรือ่ งราวของ 2 ศาสนา (พุทธและอิสลาม) 3 วัฒนธรรม (ไทย ญวน และมุสลิม) ด้วย

วิถีชวี ติ ทีต่ า่ งศาสนาแต่สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสงบ
ข. กิจกรรมจับปลาไหลด้วยกระบอกไม้ไผ่ และจับปลาช่อนด้วยมือเปล่าตามวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
ค. บ้านพักโฮมสเตย์บ้านน้ำ�เชี่ยวได้รัยการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยจากกรม
การท่องเทีย่ ว
ง. งอบใบจากทรงสมเด็จทีม่ ีชอ่ื เสียงระดับประเทศได้รบั การพระราชทานนามจากสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
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10. ข้อใด ไม่ ใช่ วิธกี ารบริหารจัดการเพือ่
แก้ไขปัญหาด้านผลกระทบเชิงลบทางสังคม
แก่ชมุ ชนท้องถิน่ ของชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ ว
ก. การจัดทำ�รายชือ่ สมาชิกภายในชุมชน

และแบ่งกิจกรรมดึงดูดใจในการท่องเทีย่ ว
ข. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วแก่คนในชุมชน
ค. การพัฒนาสิง่ อำ�นวยความสะดวก
และการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
ง. การจัดระเบียบการเดินรถรับส่งนักท่องเทีย่ ว
โดยการควบคุมคุณภาพเรือและผูข้ บั เรือนำ�เทีย่ ว
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คำ�ถามอภิปรายท้ายบท
1 ถ้าในอนาคต นักท่องเที่ยวนิยมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยว
มากขึ้นทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนมีเป็นจำ�นวนมากจนเกิน
กว่าขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ ได้กำ�หนดไว้ ทางชุมชน
บ้านน้ำ�เชีย่ วควรมีการเตรียมการการท่องเทีย่ วเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วอย่างไรบ้าง
2 เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยวเพิ่มมากขึ้นอาจทำ�ให้เกิดผล
กระทบทางลบในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ทางชุมชนบ้านน้ำ�เชีย่ วควรวางแผน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้มีความยั่งยืนสำ�หรับทั้งสอง
ด้านนีอ้ ย่างไรบ้าง
3 ชุมชนบ้านน้ำ�เชียวควรมีแนวทางการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรให้คงอยู่ส่รู ่นุ ลูก
รุน่ หลาน
4 สมาชิกของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำ�บลน้ำ�เชี่ยวเป็นนักปฏิบัติ
การจัด การการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ดีและได้รับรางวัลต่างๆ
มากมาย แต่เมือ่ GSTC มาประเมินและตรวจสอบการดำ�เนินงาน ชมรมฯ
ยังขาดความชัดเจนในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่จะนำ�เสนอจึงไม่ผ่าน
การประเมิน ท่านคิดว่าควรวางแผนการทำ�งานให้กบั ชมรมฯ อย่างไรบ้าง
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Learning Objectives
Description
This handout can be used as a teaching aid in courses related to
sustainable tourism development or Community-Based Tourism management
in undergraduate study in the field of Tourism Management and
Hospitality or other related fields in tourism. It can be used in teaching
given by the Designated Areas for Sustainable Tourism Administration
(Public Organization) or DASTA. The course corresponds with local
condition and Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations
(GTSC-D).
The key elements of the handout are a pretest, the course
contents, and post-lesson reflective 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.

4

1

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

2

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.

3

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.

Course duration 3 hours
Learning outcomes

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.

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.

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.

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)

5

Pre-test
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

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

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

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

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
6
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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

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

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

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

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.
8
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Introduction
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.

As for the standard criteria of the sustainable CommunityBased 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.

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.

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.

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.

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.

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.
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Designated Areas for Sustainable Tourism
Administration (Public Organization)
or DASTA
Main departments of DASTA, the Office of Community-Based Tourism
(CBT) and the Office of 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:

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

3

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
Community-Based Tourism
Certification Working Group
includes staffs from tourism
development agencies of different
domains such as education,
development organization,
marketing, community, and
local administration.
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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:
1 Office of Designated Area at Chang Island and Vicinity
2 Office of Designated Area at Pattaya and Vicinity
3 Office of Designated Area at Historical Parks of Sukhothai, Si Satchanalai,
and Kamphaengphet
4 Office of Designated Area at Loei
5 Office of Designated Area at Nan Old City
6 Office of Designate Area at U-thong Ancient City
13

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

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

Section A :
Demonstrating
effective sustainable
management
A2
Destination management
organization: The destination
has a management group or
organization which is suited
to the size and scale of the
destination and has defined
responsibilities.

A1
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.

A3
Monitoring: The destination
has a system to monitor, to
publicly report, and to respond to
environmental, economic, social,
cultural, tourism, and human
rights issues.
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A4

A5

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

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

A6
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.

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

A10

A11

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

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

A12
Safety and security: The
destination has a system to
monitor, to prevent, to publicly
report, and to respond to crime,
safety, and health hazards.

A13
Crisis and emergency management:
The destination has a crisis and
emergency response plan that is
appropriate to the destination. Key
elements are communicated to
residents, visitors, and enterprises.

A14
A8

A9

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

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.
16

A14 Promotion: Promotion is
accurate with regard to the
destination and its products,
services, and sustainability
claims.
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SECTION B :
Maximizing economic benefits to
the host community and minimizing
negative impacts

B5

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.

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

B7
B1
Economic monitoring: Economic
activity is monitored and publicly
reported at least annually. It
should include visitor expenditure,
revenue per available room,
employment and investment data.

B2
Local career opportunities: The
destination’s enterprises provide
equal employment, training
opportunities, occupational safety,
and fair wages for all.

B3
Public participation: The destination has a system that
encourages public participation in destination planning
and decision making on an ongoing basis.

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

B8
Supporting for community: The destination has a system to enable
and encourage enterprises, visitors, and the public to contribute to
community and sustainability initiatives.

B9
Supporting local entrepreneurs and fair trade: The destination has a
system that promotes local sustainable products and fair trade principles
that are Based on the area’s nature and culture.

B4
Local community opinion: Local communities’ aspirations,
concerns, and satisfaction with destination management
are regularly monitored, recorded and publicly reported
in a timely manner.
18
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SECTION C :
Maximizing benefits to communities,
visitors and culture; minimizing
negative impacts

C3
Visitor behavior: The destination has published and provided
guidelines for proper visitor behavior in order to minimize
adverse impacts and strengthen positive visitor behaviors.

C4
C1
Attraction protection: The destination has a policy and
a system to evaluate, rehabilitate, and conserve natural
and cultural sites, including built heritage, rural and
urban scenic views.

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

C5
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.

C2
Visitor management: The destination has a visitor
management system for attraction sites that
includes measures to preserve, to protect, and to
enhance natural and cultural assets.
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C6
Intellectual property: The destination has a
system to contribute to the protection and
preservation of intellectual property rights of
communities and individuals.
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SECTION D :
Maximizing benefits to the environment and
minimizing negative impacts
D1
D2

D3

D4

D5

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).
Greenhouse gas emission: The destination has a system
to encourage enterprises to measure, to monitor, to
minimize, to publicly report, and to mitigate their
greenhouse gas emissions from all aspects of their
operation.
Energy conservation: The destination
has a system to encourage enterprises
to measure, to monitor, to reduce and
publicly report energy consumption,
and to reduce reliance on fossil fuels.
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D6

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

D7

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

D8

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

D9

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

D10

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.

D11

D12

Light and noise pollution: The destination has guidelines
and regulations to minimize light and noise pollution.
The destination encourages enterprises to follow these
guidelines and regulations.
Low-impact transportation: The destination has a system
to increase the use of low - impact transportation,
including public transportation and active transportation
(e.g., walking and cycling).
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Community-Based tourism
of 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

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

x

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.
Weaknesses of the Ban Nam Chieo Community

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.
Opportunities and threats of Ban Nam Chieo Community

Moo 1 Ban Tai Kao
Moo 2 Ban Nong Yai
Moo 3 Ban Nam Chieo
Moo 4 Ban Ta Pradoo
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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)
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Community-Based Destination
Management Criteria Based on GSTC-D
of Ban Nam Chieo Community
by DASTA
Ban Nam Chieo Community Community-Based Tourism
Development
Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club is a CommunityBased 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.
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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:
Community-Based destination management
Socioeconomic and quality of life management
Cultural heritage conservation and promotion
Sustainable and efficient natural resource and environmental
management
5 Safety and services
1
2
3
4

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 CommunityBased Tourism Club to take the role of the middleman for the CommunityBased 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.
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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,

1
2
3
4
5

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

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.
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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

2 Developing a model plan for Ban Nam Chieo’s community-Based
3
4
5
6

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

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

Head of Head of Head
Resi
of
Inter
preters dence Activity

Head of
Local
Wisdom

Head
of
Souvenir

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

Head Treasurer
Head of Public Relations

Head of
Head
Head
Building
of
Secretary
Department Location
Assistant
Secrerary

Ban Nam Chieo’s Community-Based Tourism Club is in charge
of six main tasks:
1 Analyzing, promoting, and developing tourism, as well as planning the club’s
operation in accordance with National Strategic Tourism Development Plan
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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:
1 Providing club members with information about Community-Based
Destination Management Criteria to ensure clear understanding of
the criteria
2 Arranging meetings with tourism development organizations
3 Organizing learning programs and activities to educate the club’s
leaders about sustainable tourism development
4 Organizing training programs or enable club members to join
tourism-related courses.
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Monitoring of the model community development plan

Step 3: Monitoring the performance of the club
The monitoring was done through two processes:
1. Community evaluation Based on Community-Based
Destination Management Criteria
The process had four steps:
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.
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The process had four steps:
Step 1 The offices analyzes and studies the evaluation of
the year 2014 and publicly reports monthly monitoring of
the community’s development in 2015.
Step 2 The Community-Based Tourism Certification Working
Group tests the community’s tourism programs and works
together with 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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ไ

Strategic plans of
tourism administration
at Ban Nam Chieo
1 Administration

Operation results of the CommunityBased Tourism Club Ban Nam Chieo
community
Gaining knowledge about CommunityBased 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

2 Marketing

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

3 Promotion and
conservation of
natural resources
and local wisdom

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
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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;

1 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.
2 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.
3 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.
4 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
5 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.
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Ban Nam Chieo Community’s Community-Based Tourism Development
Based on Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations (GTSC-D)

A

The Global Sustainable Tourism Criteria of the Global Sustainable Tourism
Council; have 4 main objectives as follows,
1 To present systematic tourism management and
environment conversation
2 To maximize the benefits of the society and economy of the
owner and the community and minimize negative impacts
3 For the highest benefits that the community and visitors
should receive, and for cultural heritage benefits and to
minimize negative impacts that may occur
4 For the environment’s highest benefits and to minimize
negative impacts that may occur

The GSTC-D determined the sustainable tourism administration to cover
4 aspects, as follows,
1 Demonstrating effective sustainable management
2 Maximizing economic benefits to the host community and minimizing
negative impact
3 Maximizing benefits to communities, visitors and culture; minimizing
negative impacts
4 Maximizing benefits to the environment and minimizing negative impacts
Based on an analysis of Ban Nam Chieo Community tourism management

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.
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A1

B

Demonstrating
effective sustainable
management

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

A2 Organizations

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

B2

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

B3

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

B4

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

B7

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

B8

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

A3 Monitoring: The community evaluated

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

A4 Tourism

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

A8 Access for all A project was proposed

to the board of Strategic Plan for
Development of Trat Province to
request the supporting fund.

A10 Tourists satisfaction Set up a system
to observe the tourists’ satisfaction
before publicizing to the public and
using the results for improvement.
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Maximizing economic benefits
to the host community and
minimizing
negative impact

A12

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

A11

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.

A13

C

B9

D

Supporting local entrepreneurs
and fair trade have agreements
and guidelines for Club members
and business entrepreneur groups
Maximizing benefits to the
environment and minimizing
negative impacts

Crisis and emergency management:
An emergency drill and response
plan was developed with defined
responsibilities.
Maximizing benefits to communities,
visitors and culture; minimizing
negative impacts

C1

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

C2

Visitor management Declare
prohibitions for tourists such as the
prohibition of collecting forestry
items or harming the wildlife etc.

C5

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

C1

Intellectual property provide
declarations and determine wisdom as
part of the Community-Based Tourism
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D1

D6

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 flow to
ensure that areas with strong
currents and connected areas
have water to consume during
the droughts

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

A

B

Demonstrating
effective sustainable
management

A5

Climate change adaptation: Work
on the issue.

A6

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.

C
C1

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

B1

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

B5

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

D

Attraction protection: Develop a
management system to examine,
assess, and mitigate negative
impacts of tourism on destinations.
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Maximizing economic benefits
to the host community
and minimizing
negative impacts

Maximizing benefits to the
environment
and minimizing
negative impacts

D1

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

D2

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

Post-test
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

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
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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

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

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

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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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

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

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.
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Post-lesson Discussion Questions
1 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?
2 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?
3 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?
4 Members of the Community-Based Tourism club of the Nam Chieo
district are good operators who sustainably manage CommunityBased 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?

71 c

61 c

21 d

1 c

91

81 c

41

31 d

Answer key
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d
b

101 a
51 d
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