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หนังสือชุดความรูเ้ กีย่ วกับ “เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism
Criteria: GSTC) ที่ องค์การบริ หารการพั ฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) จัดท�ำเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการพั ฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ตามแนวทางการพั ฒนาตามเกณฑ์ GSTC และถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับ เกณฑ์
GSTC และผลการด�ำเนินการต่างๆ ทั้ งในส่วนของ อพท. เอง และผลของการพั ฒนาประเทศ
เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้เห็นภาพการด�ำเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริง และก่อประโยชน์ ในการน�ำมาปรับใช้ ในการท�ำงานพั ฒนาการท่องเที่ยวของไทย

ค�ำน�ำ
องค์การบริหารการพั ฒนาพืน้ ที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ
อพท. ถือเป็นหน่วยงานแรกของไทย และหน่วยงานล�ำดับต้นๆ ของกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่ ได้นำ� เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria หรือ
GSTC) ของสภาการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนโลก มาประยุกต์ ใช้อย่างจริ งจั งและเป็นระบบ
ในทุกพื้นที่พิเศษของ อพท.
ปัจจุบนั มีหลายภาคส่วนเริ่มให้ความสนใจมากขึน้ เกีย่ วกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และ
ต้องการมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ เกณฑ์ที่จะน�ำไปพั ฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืนใน
ลักษณะที่มคี วามครอบคลุมทุกมิติ ซึง่ นับ เป็นนิมติ หมายที่ดีสำ� หรับการพั ฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ ยวของประเทศไทยให้มีทิศทางที่ เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
ที่ผ ่านมา เกณฑ์ GSTC ค่อนข้างเป็นที่รู้จั กในวงจ�ำกัด อาจเนื่องมาจากยังไม่มีหน่วยงาน
องค์กร หรือสถาบันการศึกษา ท�ำการศึกษารวบรวมและถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น อพท. จึ ง ได้ จั ด ท� ำ ชุ ด ความรู ้ เรื่ อ ง “เกณฑ์ การท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)” ฉบั บ นี้ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ เกณฑ์ GSTC ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจในวงกว้างมากขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บริ บ ทของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ได้ ทั้ ง นี้ นอกจากเนื้ อ หา
จะครอบคลุมเกณฑ์ GSTC ทั้ งด้านการบริ หารจั ด การที่ ยั่งยืน ด้านสังคมเศรษฐกิจ
ด้ า นวั ฒ นธรรม และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว ยั ง มี การน� ำ เสนอกรณี ศึ ก ษาซึ่ ง เกิ ด จาก
การปฏิบัติงานจริงของ อพท. ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสภาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลกด้วย
อพท. หวังว่า ชุดความรูน้ จี้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ วงการการท่องเที่ยวไทยในทุกกลุม่ เป้าหมาย
ตัง้ แต่กลุม่ คนรุน่ ใหม่จนถึงหน่วยงานผูก้ ำ� หนดนโยบาย ซึง่ หากทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องมีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกันแล้ว
ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพั ฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เกิดความยัง่ ยืนตามมาตรฐานสากล
ได้อย่างแท้จริง
พั นเอก
(ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท)
ผู้อ�ำนวยการ อพท.
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
ให้นยิ ามการพั ฒนาอย่างยัง่ ยืนว่า เป็นการพั ฒนา
ที่ ต อบสนองความจ� ำ เป็ น ในปั จ จุ บั น โดยไม่
เบี ยดเบี ยนความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการในอนาคต

3 ภัยธรรมชาติ

4 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5 การขยายตัวของสังคมเมือง

2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป
6 การย้ายถิ่นฐานของสังคมชนบท
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2558 เป้าหมายการพั ฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millenium Development Goals - MDGs) ได้สิ้น
สุดลง องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก�ำหนดวาระการพั ฒนาภายหลัง
ปี 2558 ตามขัน้ ตอนการพั ฒนาที่ยงั่ ยืน โดยมีประเด็นส�ำคัญคือการจัดท�ำเป้าหมายการพั ฒนาที่ยงั่ ยืน
ทั้ งหมด 17 ข้อ (Sustainable Development Goals - SDGs) ดังนี้

1. No Poverty
ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

2. Zero Hunger
ขจัดความหิวโหย

เมืองและ
11. Sustainable ถิ่นฐานมนุษย์
Cities and
อย่างยั่งยืน
Communities
12. Responsible
Consumption
and Production
แผนการบริโภค
และการผลิตที่
13. Climate Action
ยั่งยืน
การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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5. Gender Equality
ความเท่าเทียมทางเพศ

4. Quality
Education
การศึกษาที่เท่าเทียม

3. Good Health
and Well-Being
มีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

10. Reduced
Inequality
ลดความเลื่อมล�้ำ

14. Life Below Water
การใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร
และทรัพยากร
ทางทะเล

9. Industry,
Innovation
and
Infrastructure
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน

15. Life on Land
การใช้ประโยชน์
จาก
ระบบนิเวศ
ทางบก

6. Clean Water
and Sanitation
การจัดการน�้ำ
และสุขาภิบาล

7. Affordable and
Clean Energy
พลังงานสะอาดทีท่ กุ คน
สามารถเข้าถึงได้
8. Decent Work
and Economic Growth
เพิ่มการจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

16. Peace and Justice
Strong Institutions
สังคมสงบสุข
ยุติธรรม
ไม่แบ่งแยก
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17. Partnerships to
achieve the Goal
ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.
ข้อ 1 ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
ขจั ด ความยากจนทุ ก รู ป แบบให้ ส� ำ เร็ จ ใน
ปี 2573 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ มีความเสี่ยงใน
การเข้าถึงทรัพ ยากรและการบริ การขั้นพื้นฐาน
รวมทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ ประชากรและชุ ม ชนที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากความขั ด แย้ ง และภั ย พิ บั ติ ทาง
ภูมิอากาศ

ข้อ 10 ลดความเลื่อมล�้ำ
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
จากรายงานว่าด้วยเรื่องความไม่เท่าเทียมของ
รายได้ มีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 10%
คนร�่ำรวยที่ สุด มีรายได้ 40% ของรายได้
ทั่ วโลก
ผู้ที่ยากจนที่สุด 10% ทั่ วโลก มีรายได้เพี ยง
2% - 7% ของรายได้รวมทั่ วโลก
ในประเทศก�ำลังพั ฒนา ความไม่เท่าเทียมกัน
เพิ่มขึ้นถึง 11% ตามการเจริญเติบโตประชากร
โดยความไม่ เท่ า เที ย มกั น ถื อ เป็ น ปั ญ หา
ส�ำคัญระดับโลกที่ต้องการแก้ ไข ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การปรับ ปรุงกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ การตรวจ
สอบตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การ
ส่งเสริ มการช่วยเหลือด้านการพั ฒนา และการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังภูมิภาคที่ มี
ความจ�ำเป็นมากสุด

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข้อ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ อ่ เนือ่ ง
ครอบคลุมและยัง่ ยืน จากการจ้างงานที่มคี ณ
ุ ค่า
ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่
ยัง่ ยืน โดยมีการผลิตในระดับที่สงู ขึน้ และผลิตผ่าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ ส่งเสริมให้กบั
ผู้ประกอบการและการสร้างงานที่ มากขึ้น และ
ยังมีมาตรการที่จะก�ำจัดการบังคับใช้แรงงานทาส
และการค้ามนุษย์อกี ด้วย เพือ่ ให้เกิดการจ้างงานที่
เหมาะสม เต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพส�ำหรับ
ประชากรทุกคนบนโลก โดยมีแผนท�ำเป้าหมาย
เหล่านี้ ให้สำ� เร็จภายในปี 2573

ข้อ 17 ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพั ฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพั ฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มี
เป้าหมายที่ จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ พั ฒ นาแล้ ว กั บ ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาและ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศก� ำ ลั ง พั ฒนา
ภายใต้ การสนั บ สนุน แผนระดั บ ชาติ เพื่ อ บรรลุ
เป้าหมาย การส่งเสริ มการค้าและการส่งออก
ระหว่างประเทศ ซึง่ ทั้งหมดนีเ้ ป็นส่วนประกอบที่
จะช่วยให้เกิดความส�ำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและ
ระบบการค้าที่เสมอภาค ยุตธิ รรม เปิดกว้างและ
เป็นประโยชน์ ให้ทกุ ฝ่าย
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องค์ การท่ องเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ
(The United Nations World Tourism
Organization: UNTWO) ให้นิยามไว้ว่าเป็น
“การท่ อ งเที่ ย วที่ มุ ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรต่างๆ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ในขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชี วภาพ

World Travel & Tourism Council
“การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่เดินทางมาพั กผ่อน และคนในท้องถิ่นซึง่
เป็นเจ้าของพืน้ ที่และทรัพยากร โดยต้องค�ำนึงถึงการอนุรักษ์เพือ่ การน�ำมาใช้ประโยชน์ ในอนาคต มีการ
จัดการทรัพยากรในรูปแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม ควบคูไ่ ปกับการปกป้อง
วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการดูแลรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชี วภาพให้คงอยูส่ บื ไป
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เทรนด์การท่องเที่ยวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลก
“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” เป็นส่วนหนึ่งในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่ วโลก เพราะ
ไม่เพี ยงแต่สามารถเพิ่มรายได้ ให้กับ ประเทศแล้ว ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงธุรกิจอีกหลายภาคส่วน
และยังเป็นการกระจายรายได้ ไปสู่ชุ มชนและประชาชนอีกด้วย
องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เปิดเผยข้อมูลว่า ในปี 2016 มีจ�ำนวน
นักท่องเที่ยว 1235 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4% มากกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งมีจ�ำนวน 1,189 ล้านคน
UNWTO ประมาณการว่าในปี 2030 มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศสูงถึง 1,800 ล้านคน

เทรนด์ที่นา่ สนใจในปี 2018

การท่องเที่ยวของกลุ่ม Millenial หรือกลุม่ คนที่มอี ายุ 18 – 34
ปี ซึ่งนิยมการท่องเที่ยวแบบ 3 – 5 วัน หรือทริประยะสั้น และ
โฟกัสการเที่ยวแบบหลายประเทศใน 1 ทริป นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
มักนิยมที่พั กแบบ “โรงแรมหรูขนาดเล็กและโฮสเทล” มากกว่า
การจองที่พั กกับโรงแรมขนาดใหญ่ เพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวมองว่า
โรงแรมขนาดเล็กมักมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าและที่พั กบางแห่ง
ก็ตั้งอยู่ในบริ เวณที่ ดี กว่า อีกทั้ งยังสามารถสร้างปฎิสัมพั นธ์กับ
นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้ง่าย

การผจญภั ย แบบหญิ ง เดี่ ย ว ในปี 2015 นั ก เดิ นทางทั่ ว โลก
ประมาณ 74% เป็น “นักเดินทางหญิงเดี่ ยว” โดยมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ปี ล ะ 5% เนื่ องจากผู ้ ห ญิ ง มีจ� ำ นวนมากขึ้ น และ
กิจกรรมที่ นกั ท่องเที่ยวกลุม่ นีม้ กั ให้ความสนใจคือกิจกรรมผจญภัย
และโลดโผน เช่น การปีนเขาและการปั่นจั กรยาน ซึ่งน�ำมาสู่
“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ที่ ในปี 2018 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
กระแสการท่องเที่ ยวของกลุ่มคนที่ มีความหลากหลายทางเพศ
(LGBT) เป็นตลาดกลุ่มใหม่ที่ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ ยวไม่ควร
พลาด เพราะหลายประเทศมีการเปิด กว้างมากขึ้น มีการออก
กฎหมายอนุญาตให้มกี ารสมรสได้ถกู ต้อง รวมทั้งมีการจัดแคมเปญ
ส�ำหรับคู่รักวัยเดี ยวกันให้มาฮันนีมูนโดยเฉพาะ นอกจากจะเป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ น่าสนใจแล้ว ยังมีคุณค่าทางจิ ตใจอีกด้วย
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ความคาดหวังประสบการณ์จากการท่องเที่ยว
(ข้อมูลจากผู้เข้าพั กและผู้เดินทางกว่า 19,000 คน จาก 26 ประเทศทั่ วโลก)

1. นิยามใหม่ของเทคโนโลยี
นั ก เดิ นทางต่ า งใช้ เทคโนโลยี เป็ น ตั ว ช่ ว ย เพิ่ ม
ความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมทั้งการสร้าง
ประสบการณ์เสมือนจริง (Immersive experiences)
ทีค่ าดการณ์และแนะน�ำจุดหมายปลายทางทีเ่ หมาะสม
กับผู้บริโภคได้อย่างชาญฉลาด

2. ฝันที่กลายเป็นจริง
การท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ ใหม่และยังเป็น
สิ่งกระตุ้นให้ออกเดินทางและผจญภัยไปยังโลก
ใหม่ที่จะตราตรึ งอยู่ในความทรงจ�ำไปอีกแสนนาน
โดยทริปอันดับต้นๆ ที่ผู้คนอยากไปคือ การเยือน
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก การได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น
การเที่ยวธรรมชาติที่มบี รรยากาศงดงาม และการไป
เที่ยวสวนสนุกชื่ อดังระดับโลก

3. เยือนสถานที่ในความทรงจ�ำ
นักเดินทางมักจะมีความสุข เมื่อหวนนึกถึงความ
สุขในอดี ต จากการได้เดินทางไปยังสถานที่ แห่ง
ความทรงจ�ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เดินทางไป
กับครอบครัวในสมัยเยาว์วัย ถือเป็นความทรงจ�ำ
ที่ล�้ำค่าที่สุด
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4. เลือกเดินทางตามกระแสป๊อปคัลเจอร์ (Pop culture)

6. ตระหนักเรื่องเงิน

นักเดินทางจะได้รับแรงบันดาลใจการออกเดินทาง จากรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ กีฬา
และโซเชี่ ยลมีเดีย ทั้งจากการอ่านบล็อกหรือดูคลิปแนะน�ำจากยูทปู หรือแม้แต่การไปท่อง
เที่ยวตามสถานที่ซึ่งเคยปรากฏในโทรทั ศน์ ภาพยนตร์ หรือเอ็มวีเพลง เพราะต่างคิดว่า
เป็นสิง่ ท้าทายและเป็นแรงจูงใจให้ลองไปเยือนตาม
สถานที่ถ่ายท�ำหนังที่ชื่ นชอบสักครั้ง

นั ก เดิ นทางต่ างมี ทั ก ษะในการจั ด การด้ า นการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ปี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การจั ดสรรค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุด จนมีผู้เดินทางจ�ำนวนมากจั ดสรรทริปโดยอ้างอิงจาก
งบประมาณในการท่องเที่ยวเป็นหลัก นักเดินทาง
50% มั ก จะค� ำ นึ ง ถึ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ระหว่างประเทศในการวางแผนการเดินทางแต่ละปี
และอีก 50% จะดูขา่ วเศรษฐกิจของจุดหมายปลาย
ทางก่อนการตัดสินใจจั ดการเดินทาง“นักเดินทางมี
ความมั่นใจในการท�ำตามสัญชาตญาณตนเอง”

7. ออกเดินทางสุดเหวี่ยงกับผองเพื่อน
จากผลการส�ำรวจในปี 2561 นักเดินทางมีการวางแผนท่องเที่ยวแบบเป็นกลุม่ โดยจะออก
เดินทางไปพร้อมกลุ่มเพื่อนมากที่สุด เพราะการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนคือการเข้าสังคม
อย่างหนึ่ง สามารถหลบหนีความกดดันจากชี วิ ต
ประจ�ำวัน คลายความเครียด และสร้างมิตรภาพ
กับ เพือ่ นได้เป็นอย่างดี โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
ตัวช่วยในการหาข้อมูลสถานที่และค้นหาที่พั ก

5. การเดินทางคือการดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน
เทรนด์การท่องเที่ ยวพร้อมกับการดูแลสุขภาพไป
ควบคู่ยังคงเป็นที่ นยิ มอย่างต่อเนื่อง นักเดินทาง
มักจะออกก�ำลังกายและดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน
เช่น สปาและทรี ทเมนต์ความงาม ปั่นจั กรยาน
ดีทอ็ กซ์รา่ งกาย และโยคะระหว่างการออกเดินทาง
เป็นต้น และนักเดินทางกว่า 59 % ยังมั่นใจว่า
การได้สมั ผัสประสบการณ์จากการพักผ่อนนัน้ ส�ำคัญ
กว่าการครอบครองวัตถุเสียอีก
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8. อยู่อย่างคนท้องถิ่น
บ้ า นพั ก ให้ เช่ าระยะสั้ นจะได้ รั บ ความนิย มเพิ่ ม ขึ้ นทั้ ง ในฝั ่ ง ของผู ้ เข้ า พั ก และเจ้ าของ
บ้ า นเช่ า พั ก ด้ ว ยเช่ น กั น โดยนั ก เดิ นทาง 1 ใน 3 อยากพั ก ที่ บ ้ า นพั ก ตากอากาศ
หรืออพาร์ทเมนต์มากกว่าพั กที่ โรงแรมทั่ วไป และ
1 ใน 5 มีแผนที่จะเปิดบ้านพั กของตนให้ผู้อื่นเช่า
ด้วยเช่นกัน นักเดินทางต่างบอกว่าเจ้าของบ้าน
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องอยู่กับพวกเขาตลอดเวลา ทั้ งนี้
หากพวกเขาอยากสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นก็จะ
สอบถามโดยตรง และเจ้าของบ้านควรรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับท้องถิ่ นนั้นเป็นอย่างดี ทั้ งเรื่ องอาหาร
และสถานที่ท่องเที่ยว แต่ในขณะเดี ยวกันก็ควรมี
ความยืดหยุ่นให้กับนักเดินทางอีกด้วย
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การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ GSTC
สภาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) เป็นองค์กรระดับ
โลกที่ ได้มกี ารก�ำหนดเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria :
GSTC) ซึง่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ เนือ่ งจากเป็นเกณฑ์ที่จะช่วยยกระดับการ
พั ฒนาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก UNWTO ให้เกิดความยัง่ ยืนอย่างเป็นระบบ
“ประเทศที่มคี วามมั่นคง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศที่พั ฒนาแล้ว ด้วยการพั ฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
การด�ำเนินงานของ อพท. ที่สอดคล้องกับ เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโลก หรือ GSTC ของสภา
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโลก มีดงั นี้

1.

การบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืน
อย่างมีประสิทธิภาพ (A)

2.

3.

การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว (C)

4.

การเพิม่ ผลประโยชน์และลดผลกระทบ
เชิงลบทางสังคม เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิน่ (B)

บทบาทหน้าที่ของ GSTC
1. การพั ฒนาเกณฑ์มาตรฐานสากล เกณฑ์ GSTC
จะท�ำหน้าที่ เป็นเกณฑ์พื้นฐานส�ำหรั บการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เช่น เป็นแนวทางในการ
พั ฒนาแหล่งท่องเที่ยวและให้ธรุ กิจทุกขนาดใช้เป็น
พื้นฐานในการด�ำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน
2. ร่วมพั ฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน พั ฒนา
เกณฑ์แหล่งท่องเที่ ยวเพื่อให้องค์กร/หน่วยงาน
ต่างๆ น�ำไปประยุกต์ ใช้ ในการบริ หารจั ด การ
แหล่งท่องเที่ยว
3. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ ยว
อย่างยัง่ ยืน ให้การศึกษาและฝึกอบรมที่เหมาะสม
กับ แต่ละภาคส่วน เพือ่ ช่วยให้สามารถบริหารการ
จั ดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ GSTC
เพิ่มขี ดความสามารถระหว่างหน่วยงานกับธุรกิจ
ท่องเที่ยว และขยายไปในกลุ่มสถาบันการศึกษา

ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์
และลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม (D)

4. การพั ฒนาตลาดการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน
พั ฒนาตลาดและการให้บริการเพื่อสร้างความไว้
วางใจและตอบสนองความต้องการในตลาดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เพือ่ ส่งเสริมการพั ฒนาพืน้ ที่ที่มศี กั ยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพือ่ ให้เกิดการจ้างงานและยกระดับ
คุณภาพชี วิตความเป็นอยูใ่ ห้ดียงิ่ ขึน้
ขับ เคลือ่ นการพั ฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด�ำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

5. การรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GSTC ท�ำหน้าที่
ให้บริการตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ที่มาตรฐาน
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่องค์กรต่างๆ จัดท�ำขึน้

ภารกิจเชื่ อมโยงกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2565)
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อพท. กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารการพั ฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท. ได้รับการจั ดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจั ดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ท�ำให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มระดับคุณภาพชี วิ ตของประชาชนในท้องถิ่ น
ให้ดี ขึ้นด้วยกระบวนการมีส ่วนร่วม โดยน้อมน�ำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดการพั ฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะน�ำไปสู่ความสมดุลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมด้วยความยั่งยืน

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม วิถีชี วิตอันดีงาม และเป็น
เครื่องมือในการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยผูค้ นที่ ได้รับประโยชน์จากการพั ฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ได้แก่ ชุ มชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว

“การท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุ มชน” (Communities Benefitting Through
Tourism: CBTT) เป็นการพั ฒนาการท่องเที่ยวกระแสรอง ที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้
ให้แก่คนในชุ มชน ซึ่งจะมีรายได้จากการท่องเที่ ยวบนพื้น ฐานของศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ ดี งาม สร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในชุ มชน โดยการสร้างมูลค่าด้าน
การท่องเที่ยว ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้มีความสุข และอยู่ในวิ ถีพอเพี ยง ซึ่งเป็น
ผลการด�ำเนินงานที่สะท้อนการท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน (Pro-Poor Tourism)
ได้อย่างแท้จริง
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ในปี 2560 อพท. ได้ริเริ่มการพั ฒนาการท่องเที่ยวให้เทียบเคียงกับนานาชาติ
โดยเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดี ยวของประเทศไทยที่ น�ำเกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria:
GSTC) มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ที่ ซึง่ ทุกภาคส่วนในสังคมเริ่ม
ตระหนักมากขึ้น ในการน�ำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือช่วยพั ฒนาชุ มชน
ตามกรอบแนวคิด CBTT ของผูอ้ ำ� นวยการ อพท. ก่อเกิดความเข้มแข็งบนพืน้ ฐาน
ของชุ มชน และน�ำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมให้เข้มแข็งมากขึ้น
โดยน้อมน�ำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งน�ำมาสู่
ความส�ำเร็จในการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

น�ำไปสู่ GSTC – STTP Training Partners

อพท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MoU) กั บ สภาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
ยั่ ง ยื น โลก (Global Sustainable
Tourism Council) ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ในการพั ฒนาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
การท่ อ งเที่ ยวอย่ า งยั่ ง ยื น เมื่ อ วั น ที่
17 กันยายน 2558 เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การท่องเที่ยวไทยให้อยูใ่ นระดับสากล ทั้งนี้
สภาฯ จะพั ฒนาผู้ฝึกสอนที่ ได้รับอนุญาต
ให้กับบุคลากรของ อพท. และอนุญาต
ให้ อพท. น�ำเนื้อหาหลักสูตรระดับสากล
น�ำไปฝึกอบรมให้กับภาคีการพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวของไทย

สภาการท่ องเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โลกเป็ น
องค์ ก รระดั บ โลกที่ ได้ ก� ำ หนดเกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโลก ซึง่ ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
ทั้ งจากบริ ษัทชั้นน�ำ องค์กรต่างๆ ทั้ ง
ภาครัฐ สมาคม ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
องค์กรและบริษัทอื่นๆ ในนานาประเทศ
เพื่อช่วยสนับสนุน ความตั้งใจของสภาให้
เกิดความส�ำเร็จ นั่นคือการเพิม่ ความรูด้ า้ น
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้อย่างเป็นระบบ
และยังมีการจัดอบรม GSTC: Sustainable
Tourism Training Class หรือที่เรียกว่า
Sustainable Tourism Training Program
(STTP)

นอกจากนี้ อพท. ได้จั ดท�ำเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนส�ำหรับน�ำไปใช้ ในการ
พั ฒนาการท่องเที่ ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้รั บการรั บรอง
(Recognized) จาก GSTC แล้ว

ในปี 2561 อพท. ได้ร่วมมือกับสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกท�ำการฝึกอบรม Sustainable
Tourism Training Program (STTP) ให้เจ้าหน้าที่ อพท. เพื่อจะได้เข้าใจและสามารถน�ำ
แนวทางของเกณฑ์ GSTC ไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
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เครือข่ายในการท�ำงาน อาทิเช่น
Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration (DASTA)

Asian Ecotourism Network
Region : Asia Pacific

GSTC (Global Sustainable Tourism Criteria)

Country : Thailand

ความคาดหวั ง ในการน� ำ หลั ก เกณฑ์ GSTC ไปใช้ โ ดยองค์ ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การบริหารจั ดการการท่องเที่ยวมีดังนี้

Green Evolution

Airbnb

City of Suwon,
Tourism Division Tourism Policy Team

Confluence Sustainability

Country : United States

Region : Southeast Europe

Country : United States

Country : Republic of Korea

ใช้เพื่อเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานส�ำหรั บ แหล่งท่องเที่ ยวที่ ต้องการ
มุ่งสู่ความยั่งยืน
ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ช่วยให้สอื่ มวลชนให้ขอ้ มูล และน�ำมาสือ่ สารต่อสาธารณชนเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ชัดเจน
ช่วยสนับสนุนโปรแกรมการรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐาน
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ NGOs มีแนวทางการพั ฒนา
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานส�ำหรับการอบรมและพั ฒนาบุคลากร เช่น
มหาวิ ทยาลัย
โดยหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว ถูกก�ำหนดขึน้
เพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาความยัง่ ยืนให้เป็นมาตรฐานส�ำหรับการท่องเทีย่ ว
ทุกรูปแบบ

Diverse China Travel Limited

EarthCheck

Ecotourism Kenya

ECOTRANS

Country : China

Country : Australia

Country : Kenya

Country : Germany
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Global Sustaianble Tourism Criteria เป็ น หลั ก เกณฑ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ นจากการพยายาม
สร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนให้แก่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ งเป็นกฎ
เกณฑ์ขั้นต�่ำที่ จะท�ำให้องค์กรที่ เกี่ยวข้องน�ำไปยึดถือปฏิบัติ ให้ตรงกัน ทั้ งนี้การที่ จะสร้าง
ความหมายการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนร่วมกัน จะต้องมีการน�ำเอาวิธปี ฏิบตั มิ าคิดในเชิงสหสาขาวิชา
ที่คิดแบบองค์รวม และแบบบูรณาการ ดังนี้

ปัจจุ บันมีเกณฑ์มาตรฐานด้านการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนส�ำหรับ
ประเมินและให้การรับรองแหล่งท่องเที่ยว (GSTC – Recognized)
จ�ำนวน 3 มาตรฐาน

1. การสร้างการจั ดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. การท� ำ ให้ ช มุ ช นเจ้ าของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วได้ รั บ ประโยชน์ ในเชิ ง
เศรษฐกิจและเกิดผลกระทบในแง่ลบน้อยที่สุด

1. Biosphere Responsible Tourism Standard

3. การสร้างประโยชน์ ให้แก่ชุ มชน นักท่องเที่ ยว และมรดกทาง
วัฒนธรรม
4. การท�ำให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากที่สุด
และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ซึง่ เกณฑ์ตา่ งๆ นัน้ ได้รับการออกแบบไว้แล้ว จึงสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ได้กบั แหล่งท่องเที่ยว
ทุกแบบและทุกขนาด
“หลักเกณฑ์ของ GSTC เป็นเพียงการบอกถึงสิง่ ที่ตอ้ งท�ำ ไม่ใช่วิธกี าร ซึง่ หลักเกณฑ์จะสามารถ
ใช้งานได้นั้นจะต้องมีตัวชี้ วัดในการด�ำเนินงานที่ดี ด้วย รวมทั้ งมีช่องทางที่สามารถน�ำไปใช้ ใน
หน่วยงานรัฐ NGOs และภาคธุรกิจ ซึง่ เกณฑ์ GSTC ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Tourism
Criteria for Destinations: GSTC-D) มีวัตถุประสงค์ ในการเป็นมาตรฐานเชิงปฏิบัติ ที่จะ
เริ่มต้นกระบวนการสู่ความยั่งยืน ส�ำหรับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ”
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2. EarthCheck Community Standard

3. Green Destinations Standard
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หลักเกณฑ์ GSTC
(Global Sustainable Tourism Criteria)
อพท. น�ำหลักเกณฑ์ GSTC ส�ำหรับ แหล่งท่องเที่ยว หรือ Global Sustainable Tourism Criteria
for Destination ทั้ ง 4 ด้าน มาปรับใช้ ในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย

A4 การจัดการท่องเที่ยวตามฤดูกาล

เพื่อการ
สร้างสมดุลในด้านความต้องการทางเศรษฐกิจ
ชุ มชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
น�ำมาวิ เคราะห์ โอกาสการท่องเที่ยวตลอดทั้ งปี

หมวด A การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
A1 การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการด้านความยั่งยืน สาธารณชนสามารถ

A5 ระบบป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติ พั ฒนา ออกแบบ และบริการใน

เข้าถึงข้อมูล โดยต้องมีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และพั ฒนาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

การอ�ำนวยความสะดวกให้ความรู้แก่คนท้องถิ่ น
และนักท่องเที่ยว

A2 ตัวแทนหรือกลุม่ ตัวแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพอัน
มาจากภาครัฐและเอกชน กลุ่มตัวแทนสามารถ
ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการบริหาร
จั ดการได้

A6 การประเมินสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
อย่างสม�่ำเสมอ

A7 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อก�ำหนด และ
นโยบาย ก�ำหนดแนวทาง ข้อบังคับ และนโยบาย

A3 ระบบการตรวจสอบ ดูแล รายงานความ
คืบหน้า ควรรายงานผลให้สาธารณชนทราบ

เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดก
ทางวั ฒ นธรรม อี ก ทั้ ง พั ฒ นากระบวนการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่ น มีการประชาสัม พั น ธ์ ให้
สาธารณชนทราบ และควรบังคับใช้อย่างจริงจั ง

และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สิทธิมนุษยชน เป็นต้น
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A8 สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ท�ำให้ทกุ คนเข้าถึง สถานที่ทอ่ งเที่ยวและสิง่ อ�ำนวย

A11 การสนับสนุนหลักเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ต้องสอดคล้อง

ความสะดวกต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ รวมทั้ งผู้พิการ
หรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษ

กับหลักเกณฑ์ GSTC-D ส�ำหรับผู้ประกอบการ
แหล่งท่องเที่ ยวโดยต้องมีฐานข้อมูลผู้ประกอบ
การที่ผ า่ นการรับรอง และเผยแพร่ให้สาธารณชน
รับรู้

A12 การสอดส่องดูแล ป้องกัน และรายงาน

มีระบบติดตาม ป้องกัน และตอบสนองต่อภัยทาง
ด้านอาชญากรรม ความปลอดภัย และสุขอนามัย

A9 กฎหมายและข้อบังคับการด�ำรงรักษาไว้
ซึ่งแหล่งท่องเที่ยว ต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

สอดคล้องกับสิทธิของชุ มชนและคนท้องถิ่น รับ
ฟังความคิดเห็นของสาธารณชน

A13 การวางแผนเพือ่ ตอบรับต่อวิกฤตการณ์ หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน มีแผนการรับมือที่เหมาะสม

สื่ อ สารข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชน นั ก ท่ องเที่ ย ว และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

A10 การตรวจสอบและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว มีระบบติด ตามและประเมินผล
ความพึงพอใจ เพื่อน�ำมาปรั บ ปรุ งและพั ฒนา
จั ดการการท่องเที่ยวให้ดี ยิ่งขึ้น

A14 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ควรค�ำนึงถึง
ความเที่ยงตรง ไม่วา่ จะเป็นการให้ขอ้ มูลด้านสินค้า
บริการ และความยั่งยืนในการท่องเที่ยว
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หมวด B การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางสังคม – เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น
B1 การควบคุมดูแลเศรษฐกิจ มีการรายงานให้

B5 การเข้าถึงพื้นที่ของคนในท้องถิ่น

มีการ
ประเมิน ปกป้อง และหากจ�ำเป็นก็มกี ารด�ำเนินการ
ฟื ้ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมของ
คนท้องถิ่น

ประชาชนรับรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวัดผล
และรายงานข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ ยว
รายได้ต่อห้องพั ก การจ้างงาน และการลงทุน

B6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

มี กิ จ กรรมเพิ่ ม ความเข้ า ใจในโอกาสและความ
ท้าทายของการท่องเที่ ยว อีกทั้ งให้ความส�ำคัญ
การท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนต่อชุ มชนที่ เกี่ยวข้อง
อย่างสม�่ำเสมอ

B2 โอกาสในการประกอบอาชีพของคนในท้องถิน่

ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ ยวควรสร้างโอกาส
ให้เกิดการจ้างงาน การฝึกอบรม ความปลอดภัย
ในการประกอบอาชี พ และรายได้ที่เป็นธรรมและ
เท่าเทียมส�ำหรับทุกคน

B7 การป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โ ดย
ไม่ชอบธรรม มีกฎและข้อปฏิบัติที่ชัดเจน โดย
สื่อสารให้สาธารณชนรับรู้

B3 การมีส่วนร่วมในสังคม มีระบบการวางแผน

B8 การสนั บ สนุ น ชุ ม ชน

ผู ้ ป ระกอบการ
นั ก ท่ องเที่ ย ว และสาธารณชนร่ ว มสนั บ สนุ น
โครงการของชุ มชนและโครงการด้านความยั่งยืน
ต่างๆ

และตัดสินใจในเรื่องที่เกีย่ วกับการท่องเที่ยวอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย

B4 ความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่น แรงบันดาลใจ

ข้อห่วงใย และความพึงพอใจในเรื่ องการบริ หาร
จั ดการแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการประเมิน บันทึก
และรายงานต่อสาธารณชนอย่างสม�่ำเสมอ
34

B9 การสนับสนุนท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม

ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ยั่งยืนของท้องถิ่ น และหลัก
การค้ า ที่ เป็ น ธรรม โดยอยู ่ บ นรากฐานจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
35

หมวด C การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว
C4 การปกป้ อ งมรดกทางวั ฒ นธรรม

มีกฎหมายควบคุมการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
จั ดแสดง หรือให้ของก�ำนัลที่ เกี่ยวข้องกับ
วัตถุเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี

C1 การปกป้องดูแลสถานที่ท่องเที่ยว

โดย
มีนโยบายและระบบประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
สถานที่ท่องเที่ยวทั้ งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิง่ ปลูกสร้าง ทิวทัศน์ของชนบทและเมือง

C5 การให้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ สถานที่
ท่องเทีย่ ว ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องทั้งเชิงธรรมชาติ และ

C2 การจั ด การนั ก ท่ อ งเที่ ย ว

ส� ำ หรั บ
แหล่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Tourist
Attraction) รวมถึงมาตรการในการอนุรักษ์
ปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ และเชิ ด ชู
วัฒนธรรม

วัฒนธรรม พั ฒนาจากการมีส่วนร่วมของชุ มชน
และได้รั บการถ่ายทอดในภาษาที่ นักท่องเที่ ยว
ส่วนใหญ่เข้าใจได้

C6 ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา

มี ร ะบบ
ป้องกันและคุ้มครองสิทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลและท้องถิ่น

C3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

เผยแพร่และ
จั ด เตรี ย มแนวทางที่ ช ่ ว ยให้ นั ก ท่ องเที่ ย วมี
พฤติกรรมที่ เหมาะสม ลดผลกระทบแง่ลบ
และสนั บ สนุ น พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
เชิงบวก
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หมวด D การเพิ่มผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางสิ่งแวดล้อม
D4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีระบบส่งเสริม
ให้ผปู้ ระกอบการติดตาม วัดผล ลดผลกระทบ
และรายงานให้สาธารณชนรั บรู้เรื่ องการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ

D1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ระบุความเสี่ยงและมีระบบการจั ดการ
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

D2 การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

มี ร ะบบติ ด ตามประเมิ น ผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมของการท่องเที่ยว รวมถึงระบบการ
ควบคุมและดูแลผลกระทบจากการท่องเที่ ยว
ที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชี วิ ต และป้องกันการรุกรานของสายพั นธุ์
ต่างถิ่น

D3 การป้องกันสิ่งมีชีวิตในป่า มีระบบ

D5 การประหยัดพลังงาน มีระบบส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการติดตาม วัดผล ลดผลกระทบ
และรายงานให้สาธารณชนรับรู้ ในเรื่องการใช้
พลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานเชื้ อเพลิง
ฟอสซิล

D6 การจั ด การน�้ ำ

มี ร ะบบส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ประกอบการติดตาม วัดผล ลดผลกระทบ
และรายงานให้ส าธารณชนรั บรู้ ในเรื่ องการ
บริโภคน�้ำ

ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน
ทั้ งในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ในการล่า จั บ จั ดแสดง
และซื้อขายพืชพั นธุ์และสัตว์ป่า
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D7 การควบคุ ม การใช้ น�้ ำ

มี ร ะบบติ ด ตาม
ประเมิ นทรั พ ยากรแหล่ ง น�้ ำ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
การบริ โ ภคน�้ ำของผู ้ ป ระกอบการเป็ น ไปตาม
ข้อก�ำหนดการใช้น�้ำของชุ มชนในแหล่งท่องเที่ยว

D10 การลดปริมาณขยะ

มีระบบส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการลดขยะ น�ำกลับมาใช้ ใหม่ และ
รี ไซเคิลขยะ

D8 คุณภาพน�้ำ

มี ร ะบบตรวจสอบคุ ณ ภาพ
น�้ำ โดยมีการติด ตามและประเมินผลที่ เข้าถึง
ได้โดยสาธารณชน แหล่งท่องเที่ยวควรมีระบบ
การรั บ มื อ กั บ ประเด็ น ปั ญ หาเรื่ องคุ ณ ภาพน�้ ำ
ได้อย่างทั นท่วงที

D9 น�้ำเสีย

D11 มลภาวะทางแสงและเสียง มีแนวทางและ
ข้อบังคับในการลดมลภาวะทางเสียงและแสง

D12 การขนส่งที่ส่งผลกระทบต�่ำ

ควบคุมให้มีการบ�ำบัดน�้ำเสียและ
น�ำกลับไปใช้ใหม่ หรือปล่อยน�ำ้ ทิง้ อย่างปลอดภัย
โดยมีผลกระทบกับประชาชนและสภาพแวดล้อม
น้อยที่สุด

เพิ่มการ
ใช้ระบบขนส่งที่ส่งผลกระทบต�่ำ รวมถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่งที่ ไม่ต้องใช้
พลังงาน เช่น การเดินหรือการปั่นจั กรยาน
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หลักเกณฑ์ GSTC และการน�ำมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในปัจจุ บันแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวโลกมีการ
เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations World Tourism Organization : UNWTO)
ได้พยากรณ์ ไว้วา่ เมือ่ ถึงปี พ.ศ. 2563 ภูมภิ าคเอเชี ยและแปซิฟกิ
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นภูมิภาค
ยอดนิยมในการท่องเที่ยว และมีผู้นยิ มเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและมีระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตมากขึ้น จึงมีความจ�ำเป็นที่
ประเทศไทยจะพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่อง
เที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง โดยทุกภาคส่วนควรให้ความส�ำคัญและ
ตระหนักถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยงั คงเหลืออยูใ่ นประเทศให้มากขึน้ เพราะทุกวันนีป้ ระเทศไทยมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่มิได้ดูแล บ�ำรุงรักษา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับ แหล่งท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน

ภาพความส�ำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สิง่ ส�ำคัญในการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน คือการหันมาพั ฒนาการท่องเที่ยวให้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม ภายใต้การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนได้เข้ามา ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ
ร่วมรับผิ ดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ภาพความส�ำเร็จของการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่
ต้องการจึงต้องประกอบไปด้วยมิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งั คม มิตสิ งิ่ แวดล้อม โดยไม่ละเลยมิตกิ ารมีสว่ นร่วม

ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

เศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรม

ระดับความอยู่ดี กินดี ของประชาชน
และเศรษฐกิจชุ มชน

ความอยู่ดี มีสุขของประชาชนและชุ มชนในพื้นที่
มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วม

แหล่งท่องเที่ยว
Low Carbon Tourism
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เครือข่ายจากทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพั ฒนาการท่องเที่ยว
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การน�ำแนวทางของเกณฑ์ GSTC ไปใช้
ในมิติการพัฒนาของ อพท.

3. แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Low Carbon Destination
1. ระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนและเศรษฐกิจ

สร้างรายได้จากการท่องเที่ ยวให้แก่คนในชุ มชนที่ เป็นเจ้าของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ ยว ด้วยการพั ฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าและบริ การของชุ มชน การส่งเสริ ม
การตลาด การประชาสัมพั นธ์เชิงรุก ตลอดจนการวางแผนการพั ฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มี
ขี ดความสามารถและมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว

สิ่งส�ำคัญคือการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ ยวอย่าง
ยั่งยืนให้กับชุ มชนผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ ยว เช่น การพั ฒนาเส้นทางการท่องเที่ ยวแบบ
Eco - Tourism และการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พั ฒนาและ
รักษาสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ นนั้ ๆ จนเกิดเป็นการพั ฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่ น เป็นการท่องเที่ ยวที่ มี
การบริ หารจั ดการทรัพ ยากรทางธรรมชาติเพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความงาม แต่ในขณะเดี ยวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่ไม่เสื่อมสลายไป

2. ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

การส่งเสริ มและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน พั ฒนาการท่องเที่ ยวโดย
ชุ มชนให้ ไ ด้การรั บรองตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ ยวชุ มชน เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุ มชนมี
ส่วนร่วมในการคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิ ดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันใน
การด�ำเนินกิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิงอนุรั กษ์และพั ฒนาแหล่งท่องเที่ ยวในพื้นที่ ชุ มชนท้องถิ่ นตน
การบ�ำรุงรักษาศิลปะ ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม เพือ่ สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
และยกระดับคุณภาพชี วิ ตให้กับคนในชุ มชน
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4. เครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว

การบูรณาการงานด้านบริหารจั ดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิ สาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายการท่องเที่ ยว ด้วยการสนับสนุนให้มีการรับฟังมากขึ้น
มองภาพการท่องเที่ยวในมิติเชิงระบบ เป็นองค์รวม ไม่มองแยกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองว่า
ภาพความส�ำเร็จคือการพั ฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความยั่งยืน
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น้อมน�ำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อพท. ได้ด�ำเนินการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและท�ำให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชนในท้ องถิ่ น ให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม โดยน้ อ มน� ำ ศาสตร์ พ ระราชา
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งจะน�ำไปสู่ความสมดุลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม

หลักการทรงงาน: ระเบิดจากข้างใน
ระเบิดจากข้างใน คือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
ด้ ว ยการร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มปฏิ บั ติ
ร่วมรับผิ ดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ หรือ
“Co-Creation” สร้างความเข้มแข็งให้คนและ
ชุ มชนมีส ภาพพร้อมที่ จะรับการพั ฒนาเสียก่อน
แล้วจึงค่อยออกสู่สังคมภายนอก เป็นการระเบิ ด
จากข้างใน ซึ่งท�ำให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุ มชน
ได้อย่างแท้จริง
เครื่องมือวางแผนพั ฒนาการท่องเที่ยวในชุ มชนอย่าง
มีส่วนร่วม คือ 9 + 1 Building Blocks เพื่อให้
ชุ มชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒนา และเชื่ อมโยง
แหล่งท่องเที่ ยวกับชุ มชน เช่น ชุ มชนบ้านไร่กองขิง
จังหวัดเชี ยงใหม่ คือชุมชนที่มคี วามส�ำเร็จจากหลักการ
“ระเบิ ดจากข้างใน” อย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2558
ชุ มชนบ้านไร่กองขิงได้รั บรางวัลในระดับนานาชาติ
PATA Tourism InSPIRE Awards 2015 จาก สมาคม
ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วแห่ ง ภู มิ ภาคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก
(Pacific Asia Travel Association) และยังได้รับ
รางวั ล Best Community-Based Tourism
Initiative หรือการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนที่ เป็นเลิศ
อีกด้วย
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หลักการทรงงาน: ภูมิสังคม
การจะพั ฒนาหรือท�ำการสิง่ ใด ควรยึดหลักส�ำคัญ
คื อ ความสอดคล้ อ งกั บ ภู มิ สั ง คม โดยค� ำ นึ ง
ถึ ง สภาพแวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ซึ่งรวมไปถึงคนซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเชื่ อ และวิ ถี ชี วิ ตที่แตกต่างกัน ตลอดจน
ค� ำ นึ ง ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เพื่อเรียนรู้สภาพธรรมชาติ ในแต่ละพืน้ ที่ จนเกิด
เป็นความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
อพท. ได้พั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชนในพื้นที่พิเศษ โดยค�ำนึงถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ มีเอกลักษณ์ ไม่ซ�้ำใคร ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ผู้คนในชุ มชนมีบทบาทใน
การบ�ำรุงรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสประสบการณ์และวิ ถีชี วิ ตวัฒนธรรมจากชุ มชนโดยตรง
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หลักการทรงงาน: องค์รวม

หลักการทรงงาน: ไม่ติดต�ำรา
วิ ธี คิ ด แบบองค์ ร วม เริ่ มจากการมองปั ญ หา
เป้าหมาย ขั้นตอนการวางแผนและการปฏิบัติ
สอดคล้องกับภูมิประเทศ ตลอดจนการติด ตาม
ตรวจสอบ แก้ ไขปรับปรุง ท�ำให้การด�ำเนินงาน
ราบรื่ น บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด

อพท. มีการท�ำงานด้วยกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ชุมชน เอกชน และภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐของแต่ละพืน้ ที่
ซึ่งจะแตกต่างกันตามบริบทของสถานที่ตั้ง อพท. จะเน้นการบูรณาการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ และยังมีการบูรณาการแนวนอน ซึ่งคืองานพั ฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ชุ มชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้
เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

“ไม่ ติ ด ต� ำ รา” คื อ ไม่ ผู ก ติ ด กั บ วิ ช าการและ
เทคโนโลยีที่ ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่
ของคนไทย แต่ต้องค�ำนึงถึงหลักความจริงของ
สถานการณ์ปัจจุ บัน ถ้าคนไทยมีความสามัคคี
มีเมตตา ก็จะอยู่รอดได้ ไม่เหมือนกับคนที่ ท�ำ
ตามหลักวิ ชาการ ที่ เวลาปิดหนังสือก็ ไม่รู้ว่าจะ
ท�ำอย่างไร สุดท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่ มใหม่
พระองค์ทรงเน้นการอนุโลมและรอมชอมกับสภาพ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่
ของผู้คนในชุ มชน ไม่ยึด ติดกับหลักวิ ชาการมาก
เกินไป เพื่อให้การพั ฒนาในแต่ละพื้นที่ อยู่บน
พืน้ ฐานของการเกือ้ กูลกันระหว่างคนและธรรมชาติ
อพท. น�ำหลักการนี้มาใช้กับ ชุ มชนปลาบ่า อ�ำ เภอภูเรื อ จั งหวัดเลย และอีกหลายๆ ชุ มชนใน
พื้นที่ พิเศษของ อพท. ซึ่งเป็นชุ มชนปลูกป่าที่ ใช้การท่องเที่ ยวเป็นเครื่องมือการสนับสนุนอนุรักษ์
โดยการปลูกป่า เป็นชุ มชนต้นแบบในการพั ฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิ ถีชี วิ ตเกษตรกรรม
โดยแต่เดิมมีสภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นไปในทางลบ ชาวปลาบ่าจึงพร้อมใจกันสละที่ดนิ ส่วนตัวบางส่วน
เพื่ อ ใช้ ในการฟื ้ นฟู ร ะบบนิเวศ ช่ ว ยให้ พื้ นที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ มากขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
แบบไม่ท�ำลายหรือฝืนธรรมชาติอีกต่อไป
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หลักการทรงงาน: การมีส่วนร่วม

หลักการทรงงาน: ขาดทุนคือก�ำไร
ก่อนที่ พระองค์จะพระราชทานแนวพระราชด�ำริ
โครงการใดๆ พระองค์จะทรงให้ความส�ำคัญกับ
การสอบถามประชาชนโดยการท�ำประชาพิจารณ์
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัด แย้ง ยึดหลักประโยชน์
สู ง สุ ด ของส่ ว นร่ ว ม เริ่ มจากศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ นที่
และน�ำมาวางแผนให้ความช่วยเหลือ โดยจะให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการพั ฒนา
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และอธิบายถึงผลกระทบ
ที่ จะเกิดขึ้น เมื่อประชาชนในพื้นที่ เห็นด้วยแล้ว
หน่วยงานต่างๆ จึงจะขอพระราชทานพระราชด�ำริ
ให้ด�ำเนินโครงการนั้นๆ ต่อไป

อพท. ยึดมั่นในปรัชญาการท�ำงานของผู้อ�ำนวยการ อพท. ที่เรียกว่า Co-Creation หรือ “ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิ ดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่ศรัทธาใน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มประกาศพื้นที่พิเศษ การจั ดท�ำแผนแม่บท การเสนอ
กิจกรรม/โครงการ การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ ตลอดจนการก�ำกับดูแลและติดตาม
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หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อ
พสกนิก รชาวไทยคื อ การให้ แ ละการเสี ย สละ
เป็นการกระท�ำอันที่ มีผลเป็นก�ำไร เพราะเป็น
การลงทุ น เพื่ อ ความอยู ่ ดี มี สุ ข ของราษฎร
โ ด ย เฉ พ า ะ การ ด� ำ เนิ น การ ที่ อาจ จ ะ เ สี ย
ค่าใช้จ ่า ยมากหรื อขาดทุน หากสามารถแก้ ไข
ปั ญ หาและส่ ง เสริ มความสุ ข ให้ กั บ ชุ มช น
ก็เท่ากับ พระองค์ ไ ด้ก�ำไรเช่นกัน
การพั ฒนาตามหลักการ “ขาดทุน คือก�ำไร” ของ
อพท. ที่มุ่งเน้นการพั ฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อ
ประชาชน ชุ มชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ พิเศษ
ด้ ว ยการลงทุ น ที่ เน้ น ในเรื่ อ งของการพั ฒนา
ต้นแบบองค์ความรู้และการพั ฒนาทุนมนุษย์ด้าน
การท่องเที่ยวผ่านโครงการต่างๆ เช่น การพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ การศึกษาความสามารถ
ในการรองรั บนักท่องเที่ ยวของพื้นที่ (Carrying
Capacity) การพั ฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
เชิงพาณิช ย์แบบบูรณาการ การเสริมสร้างและพั ฒนา
ศักยภาพของภาคีกลไกขับ เคลื่อนและเครื อข่ายใน
การพั ฒนา และในการพั ฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
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ปัจจุบนั อพท. มีพนื้ ที่พเิ ศษที่รับผิดชอบในการบริหารการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยใช้แนวทาง
การด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์ GSTC ในพื้นที่พิเศษทั้ ง 9 แห่งดังนี้

6

5

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา

6

(เชี ยงใหม่ เชี ยงราย
ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา)

(เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร)

5

4
(ตาก ก�ำแพงเพชร
สุโขทัย พิษณุโลก)

7

7

2
1

3

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนกลาง
(อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี
อ่างทอง สิงห์บรุ ี)

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันตก
หรือ รอยัล โคสต์

(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุ มพร ระนอง)

2

4

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม

8

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำโขง

1
3

9

กระบวนการท�ำงานของ GSTC
1. การพั ฒนาเกณฑ์มาตรฐานสากล
2. ร่วมพั ฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. พั ฒนาตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
5. ให้การรับรองเกณฑ์มาตรฐาน

(นครราชสีมา
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
สุรินทร์ อุบลราชธานี)

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
คุ้งบางกระเจ้า (สมุทรปราการ)
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก
หรือ แอกทีฟ บีช

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน และหมู่เกาะทะเลใต้

(ภูเก็ต กระบี่ พั งงา ตรัง สตูล)
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สภาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โลก (Global
Sustainable Tourism Council ) เป็นหน่วยงาน
ที่ มี บ ทบาทส� ำคั ญ ในการบริ หารจั ด การเกณฑ์
มาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนในระดับ
สากลในการสนั บ สนุ น ด้ า นความรู ้ การสร้ า ง
ความยัง่ ยืนให้แก่แหล่งท่องเที่ยว โดยจะมีองค์กร
ผู ้ เชี่ ย วชาญเรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ใน
ด้านต่างๆ เป็นภาคีร่วมกันท�ำงาน

เขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อารยธรรมอีสานใต้

(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

9

เกณฑ์ GSTC เป็นหนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญที่ อพท. ใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนา และบริหารจั ดการ
แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืน

การท�ำงานของ อพท. ที่สอดคล้องกับ GSTC
GSTC ได้ทำ� หน้าที่ ในการก�ำหนดลักษณะเกณฑ์ที่
จะน�ำไปสูม่ าตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ เป็นแนวทางพืน้ ฐานส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ธุ ร กิ จ ท่ องเที่ ย วและหน่ ว ยงานที่ มี การบริ หาร
จั ดการแหล่งท่องเที่ยว โดย GSTC จะให้บริการ
ตรวจสอบและให้ การรั บ รองเกณฑ์ มาตรฐาน
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่หน่วยงานต่างๆ
จัดท�ำขึน้ รวมถึงท�ำหน้าที่ ให้การรับรองหน่วยงาน
ประเมิน (Certifying Body) ที่เป็นผู้ ใช้เกณฑ์
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อพท. ได้มีการด�ำเนินงานพั ฒนาการท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับ เกณฑ์การท่องเที่ ยว
อย่างยัง่ ยืนโลก ซึง่ จะช่วยยกระดับการพั ฒนาการ
ท่องเที่ ยวของไทยให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็น
ระบบในด้านการจั ดการแหล่งท่องเที่ยว โดยได้
พั ฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริ หารจั ดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน ทีม่ แี นวคิดหลักในการบูรณาการ
องค์ประกอบของการพั ฒนาชุ มชน ซึ่งใช้การท่อง
เที่ยวเป็นเครื่องมือหลัก ค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนและ
ความอยู่ดี มีสุขของประชาชนในชุ มชน
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การด�ำเนินงานของ อพท. ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ GTSC
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน
(สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ GSTC ข้อ A และ D)

ชุ มชนกกสะทอน ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�ำบลกกสะทอน อ�ำเภอด่านซ้าย จั งหวัด
เลย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชี พด้านเกษตรกรรม ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ส่วนใหญ่ของชุ มชนกกสะทอนเป็นภูเขา มีพื้นที่ประมาณ 187,500 ไร่

ภูลมโล แหล่งชมนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย
ภูลมโลได้รับสมญานามว่า “ซากุระเมืองไทย” ซึ่ง
เป็นจุด ดึงดูดจุดหนึ่ง ที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมเยียนชุ มชนกกสะทอนมากขึ้นในทุกๆ ปี
ค�ำว่า “ภูลมโล” หมายถึงภูเขาที่มลี มพั ดตลอดเวลา
โดยยอดภู ล มโลมี ค วามสู ง จากระดั บ น�้ ำ ทะเล
ปานกลาง ประมาณ 1,661 เมตร และมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้ งปี

ชุมชนกกสะทอนประกอบด้วย 12 หมู่บา้ นดังนี้
1. บ้านน�้ำหมัน
3. บ้านนาหว้าน้อย
5. บ้านห้วยมุ่น
7. บ้านกกจาน
9. บ้านแก่งครก
11. บ้านหมันขาว

แต่เดิมภูลมโลเป็นพืน้ ที่ปา่ เสือ่ มโทรม หรือ “ภูเขา
หัวโล้น” ในปีพ.ศ. 2551 จึงได้ริ เริ่ มโครงการ
และเริ่ มด�ำ เนินการพั ฒนาภูลมโลให้กลายเป็น
แหล่ ง ท่ องเที่ ย ว โดยเริ่ มจากหั ว หน้ า อุ ท ยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้าชักชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และพั ฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สืบต่อมา ปัจจุบันภูลมโลมีต้นนางพญาเสือโคร่ง
จ�ำนวนกว่า 160,000 ต้น บนพืน้ ที่กว่า 1,200 ไร่

2. บ้านน�้ำเย็น
4. บ้านหมากแข้ง
6. บ้านตูบค้อ
8. บ้านห้วยมุ่น
10. บ้านหัวนา
12. บ้านตูบค้อ

อาณาเขตพื้นที่ติดต่อของชุมชนกกสะทอน
1. อ�ำเภอด่านซ้าย จั งหวัดเลย
2. อ�ำเภอหล่มเก่า จั งหวัดเพชรบูรณ์
3. อ�ำเภอนครไทย จั งหวัดพิษนุโลก

แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ
ของชุมชนกกสะทอน
ประกอบด้วย

Tips
ชุ มชนกกสะทอนมีแหล่งท่องเที่ ยวส�ำคัญที่ เป็น
จุ ด ดึ ง ดู ด นั ก ท่ องเที่ ย วให้ เข้ า มาเยี่ ย มชมอย่ าง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนีย้ ัง
เป็นการช่วยสร้างรายได้เสริมให้กบั ชุมชนนอกจาก
การประกอบอาชี พเกษตรกรรมอีกด้วย (ชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน, 2560)
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนกั ท่องเที่ยว 12,000 คน
รายได้จากการท่องเที่ยว 3.4 ล้านบาท และในปี
พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยว 16,000 คน รายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 4.4 ล้านบาท
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1. วนอุทยานเทิดพระเกียรติ
(บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4)
2. น�้ำตกตาดหมอก (บ้านหัวนา หมู่ที่ 10)
3. ศูนย์สง่ เสริมและพั ฒนาอาชีพการเกษตร
ที่สูงจั งหวัดเลย (บ้านหัวนา หมู่ที่ 10)
4. ชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง (บ้านตูบค้อ หมูท่ ี่ 6)
5. น�ำ้ ตกหมันแดง (บ้านหมันขาว หมูท่ ี่ 11)
6. รอยเท้าไดโนเสาร์ (บ้านหมากแข้ง หมูท่ ี่ 4)
7. ภูลมโล (ภูหินอุทยานร่องกล้า ซึ่งเป็น
เขตเชื่ อมต่อพื้นที่ 3 จั งหวัด ได้แก่ เลย
พิษณุโลก และเพชรบูรณ์)

Tips
ฤดูกาลที่ เหมาะสมที่ สุดในการมาเที่ ยว
ชมภูลมโล คือช่วงปลายเดือนธันวาคม –
กุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี เพราะเป็ นช่ ว งที่
นางพญาเสือโคร่งจะผลิดอก เป็นช่วงเวลา
ที่ภูลมโลมีความสวยงามมากที่สุด

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชม
ภูลมโลได้หลายทาง ดังนี้
1. อุทยานภูหินร่องกล้า จั งหวัดพิษณุโลก
2. บ้านภูทั บ เบิ ก จั งหวัดเพชรบูรณ์
3. ต�ำบลกกสะทอน จั งหวัดเลย เป็นเส้นทางที่
นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

อพท. ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการพั ฒนาศักยภาพของชุ มชนกกสะทอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานภาคี
เครือข่ายการท่องเที่ยวและชุ มชนในต�ำบลกกสะทอน อ�ำเภอด่านซ้าย จั งหวัดเลย ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริ หารจั ดการการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนของชุ มชนกกสะทอน เพื่อพั ฒนาให้ชุ มชนกกสะทอน
ให้เป็นชุ มชนต้นแบบ และมีการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชนอย่างยั่งยืน
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ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม
ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว
(สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ GSTC หมวด A B และ D)
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสวยงามและความสงบของชุมชนริมฝัง่ คลองน�ำ้ เชี่ ยวที่มี ”สองวิถีเป็น
หนึง่ ” โดยมีเรื่องราวของการเชื่ อมโยง 2 ศาสนา (พุทธและอิสลาม) 3 วัฒนธรรม (ไทย จีน และมุสลิม)
ถึงแม้วิ ถีชี วิ ตจะแตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และหากมีงานส่วนรวมก็พร้อม
ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และเมื่อถึงเวลาท�ำศาสนกิจก็แยกย้ายกันไปตามศรัทธาของตน
สมาชิกในชุ มชนบ้านน�้ำเชี่ ยวจะประกอบอาชี พชาวประมง อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองเชื่ อมต่อกับทะเล
มีลมพั ดแรง ท�ำให้กระแสน�้ำไหลเชี่ ยวและแรง เมื่อถึงฤดูน�้ำหลาก น�้ำในคลองจะไหลเชี่ ยวมากและ
ไหลผ่านกลางหมูบ่ า้ นลงสูท่ ะเลอ่าวไทยทางใต้ที่บา้ นปากคลอง ซึง่ นีเ่ ป็นที่มาของชื่ อชุมชนบ้านน�ำ้ เชี่ ยว
นั่นเอง

ภูมิประเทศของชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว
สภาพพื้นที่ โดยทั่ วไปเป็นที่ ราบเชิงเขา พื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีปา่ ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
เพราะชุ มชนอยู่ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้ น มีช่วงฤดู
ฝนยาวนาน มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน�ำ้
โดยมีท่าเรืออรุณี เป็นท่าเทียบเรือเอกชน 1 แห่ง

จุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชน
จุดแข็ง

จุดอ่อน

สังคม
วัฒนธรรม
วิ ถีชี วิ ต
ทรัพยากรสมบูรณ์
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
ทิวทั ศน์งดงาม

มีปัญหาเรื่องขยะในชุ มชน
การลดลงของทรัพยากรสัตว์ทะเล
เส้นทางเข้าหมู่บ้านคับ แคบ
เป็นอันตรายเวลาเกิดอัคคีภัย
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
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ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยวแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน
โดยแต่ละหมู่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป ดังนี้
หมู่ 1 ท�ำการประมง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์งอบ (สินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)
หมู่ 2 ท�ำการค้าขาย ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัดน�้ำเชี่ ยว
หมู่ 3 ท�ำการค้าขายและมีโฮมสเตย์
หมู่ 4 ท�ำการเกษตร สวนผลไม้ สวนยาง

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี
มกราคม – มีนาคม: การละเล่นและการท�ำว่าวอูฐ (ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมมากนัก)
การพายเรือคายัค และล่องเรือชมธรรมชาติ
เมษายน – สิงหาคม: ชมกิจกรรมจั บปลาไหลด้วยมือเปล่าและจั บปลาดุกด้วยกระบอกไม้ ไผ่
ตามวิ ถีชี วิ ตดั้งเดิมของชุ มชน
พฤษภาคม – มิถุนายน: ท่องเที่ยวสวนผลไม้
มิถุนายน – ธันวาคม: ชมหิ่งห้อยในป่าชายเลน
ตุลาคม – พฤศจิ กายน: กิจกรรมช้อนปู ใบไม้หรือปูแป้น
พฤศจิกายน – ธันวาคม: กิจกรรมแข่งเรือพายที่ ใช้ลำ� ไม้ไผ่แทนการใช้ไม้พายแห่งเดียวในประเทศไทย
นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมอื่นๆ ที่ทำ� ได้ตลอดทั้งปี เช่น ล่องเรือด�ำน�ำ้ งมหอยปากเป็ด เยีย่ มชมศูนย์
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลนและดูกาที่ปากอ่าว ชิมและทดลองท�ำตังเม เยี่ยมชม
ชุ มชนศึกษาวัฒนธรรมไทย-มุสลิมที่วัดน�้ำเชี่ ยว แวะมัสยิดอัลกุบรอ และศาลเจ้าจีนเซ็งจื้อโจ๊วซือ

ข้อควรปฏิบัติในการเยี่ยมชมชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว
แต่งกายให้เกียรติสถานที่และรู้กาลเทศะ
เคารพกฎระเบี ยบ ประเพณี และความเชื่ อของชุ มชน
และต้องให้ความเคารพต่อชุ มชนเจ้าบ้าน
พูดคุยกับชาวมุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด
เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองท�ำแบบชุ มชน
ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เพื่อเป็นการกระจายรายได้ต่อชุ มชน
ร่วมกันรับผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2560 กลุ่มวิ สาหกิจชุ มชน
ท่องเที่ยวบ้านน�้ำเชี่ ยว
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุ มชนดี เด่น
“Thailand Tourism Award”

ชุ มชนบ้านน�้ำเชี่ ยวเป็นชุ มชนตัวอย่างและได้พั ฒนาเป็นชุ มชนท่องเที่ยว จนได้รับรางวัลมากมาย เช่น
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน�้ำเชี่ ยว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourism) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับประเทศ พ.ศ. 2558
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ชุมชนบ้านไร่กองขิง

อิ่มอร่อยไร้สารพิษ

(สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ GSTC ข้อ A และ B)
“ลูกบ้านทุกๆ คนร่วมมือร่วมใจเสียสละช่วยกัน ชุ มชนบ้านไร่กองขิงจึงกลายเป็นชุ มชน
ที่อบอุ่นและแข็งแกร่งดังเช่นทุกวันนี”้ แม่หลวงสุพรรณแห่งชุ มชนบ้านไร่กองขิง กล่าว
เมือ่ นานมาแล้วมีหมูบ่ า้ น 2 แห่งอยูใ่ กล้ชดิ กัน ชื่ อบ้านไร่ และบ้านกองขิง แต่ทว่าจ�ำนวนบ้านเรือนและ
ผูค้ นน้อยกว่าเกณฑ์ของการเป็นหมูบ่ า้ น ทั้งสองหมูบ่ า้ นที่รจู้ ักมักคุน้ กันดีอยูแ่ ล้วจึงตกลงรวมเป็นหนึง่
เดี ยว กลายเป็น “บ้านไร่กองขิง” จนถึงทุกวันนี้

อนุรักษ์บ้านเกิด

เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน บ้านไร่กองขิงก็มีอาหารท้องถิ่นที่เตรียมไว้
รับรอง ซึ่งเป็นอาหารที่ ใช้วัตถุดิบสดใหม่และปลอดสารพิษ โดยเมนูอาหาร
จะเปลีย่ นหมุนเวียนไปตามฤดูกาล แต่วตั ถุดบิ หลักในการประกอบอาหารจะ
เป็นผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก
บ้านไร่กองขิงได้สง่ เสริมและพั ฒนาเยาวชนของหมูบ่ า้ นให้เห็นคุณค่าในตัวเอง
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจั ดตั้งกลุ่ม “รักษ์บา้ นเกิด” ให้เยาวชน
ช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดของหมู่บ้าน นอกจากนั้นพ่อหลวง แม่หลวง
ยังสนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกศิลปะล้านนา เช่น รําดาบ และตีกลองสะบัดชัย
เพื่อสืบทอดศิลปะล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

คือการรวบรวมและสะสมเงินทุนจากคนในชุมชน เพือ่ ให้ชุมชนสามารถพึง่ พา
ตนเองได้ โดยน�ำเงินทุนที่ ได้มาบริหารจั ดการ โดยเริ่มจากการให้สมาชิก
ลูกบ้านมาลงชื่ อและบอกความต้องการที่จะซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค จากนัน้
แม่หลวงจึงน�ำรายการต่างๆ ไปซื้อในรูปแบบการขายส่ง ท�ำให้ ได้ราคาต่อ
ชิ้นถูกลง และน�ำมาขายให้ลูกบ้านในราคาที่ถูกกว่าการซื้อในร้านขายปลีก
จากราคาของที่ถกู กว่าและความเป็นกลุม่ ก้อนของชุมชน จึงท�ำให้ธรุ กิจรวมซือ้
ของชุ มชนมีก�ำไรและหมุนเวียนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนเงินทุนที่ ได้นั้น
ก็สามารถน�ำไปช่วยเหลือลูกบ้านในยามเดือดร้อนและมีปัญหา

เกร็ดความรู้ของชุมชนบ้านไร่กองขิง

เกษตรกรรม
ธรรมชาติ และ
หมู่บา้ นสุขภาพดี

ชุ มชนบ้านไร่กองขิงมีการรณรงค์ ให้ส มาชิกในหมู่บ้านได้ท�ำการปลูกพืช ผัก
ต่างๆ ที่นำ� ไปใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มปี ระโยชน์มากมาย
แต่ละบ้านจึงมีการปลูกผักและสมุนไพรตามที่เห็นสมควร และนอกจากการ
ปลูกพืช ผักในพื้นที่บ้านส่วนตนแล้ว ยังมีพื้นที่ส่วนกลางส�ำหรับปลูกพืช ผัก
สมุนไพรต่างๆ ที่ชุ มชนจั ดไว้อีกด้วย

เที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิงอย่างไรให้มีความสุข

ย�่ำขาง ภูมิปัญญา
แห่งล้านนา

ย�่ำขางคือการนวดรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และบรรเทาอาการ
เจ็บ ป่วยจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งจะมีเฉพาะพื้นที่ ทางภาคเหนือเท่านั้น และ
บ้านไร่กองขิงก็เป็นหนึง่ ในนัน้ โดยชุ มชนจะมีศนู ย์บริการเพือ่ สุขภาพ บริการ
นวด อบสมุนไพร พร้อมให้บริการทั้ งคนในพื้นที่และผู้มาเยือนชุ มชนด้วย

ผลิตภัณฑ์
บ้านไร่กองขิง

ชุ ม ชนบ้ า นไร่ ก องขิ ง มี ผลิ ต ภั ณฑ์ ชุ ม ชนสมุ น ไพรท้ องถิ่ น “สุ ข -สยาม”
ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มแรงร่ ว มใจช่ ว ยกั น คิ ด และแปรรู ป ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่
ตนเองมี ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุ มชน เช่น สบู่เหลวบ�ำรุ งผิ วน�้ำผึ้ง
สมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง และลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น

กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ
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บ้านไร่กองขิงอยู่ที่อ�ำเภอสะเมิง จั งหวัดเชี ยงใหม่
หากขับรถยนต์ ให้ขับมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 11 (ซุ ปเปอร์ ไฮเวย์เชี ยงใหม่-ลําปาง) เมื่อ
ถึงทางแยกถนน 121 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชี ยงใหม่) เลีย้ วซ้ายผ่านแยกกองทราย แยกสะเมิง
และแยกต้นเกว๋น ระยะทางประมาณ 13 กม. และจากแยกต้นเกว๋นตรงไปทางถนนหมายเลข 1269
(หางดง – สะเมิง) 2 กิโลเมตร
สามารถติดต่อชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุ มชนบ้านไร่กองขิงได้ที่ โทร. 081 881 2578

ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อน�ำเที่ยว
ไม่ลบหลู่กฎระเบี ยบ ประเพณี และความเชื่ อของชุ มชน และต้องให้ความเคารพต่อชุ มชนเจ้าบ้าน
ควรท�ำความรู้จั กชุ มชนก่อนเที่ยว เพื่อที่จะได้เข้าใจชุ มชนอย่างลึกซึ้ง
ใช้เวลาพูดคุยกับสมาชิกชุ มชน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด
เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองท�ำแบบชุ มชน
อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ต่อชุ มชน
มีความรับผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จั ดไว้ เพื่อรักษาชุ มชนให้อยู่ได้นานๆ
ชุมชนบ้านไร่กองขิง อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชี ยงใหม่ คือชุมชนที่มคี วามส�ำเร็จจากการพั ฒนาตามแนวคิด
ระเบิ ดภายใน จากความต้องการภายในชุ มชนอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2558 ชุ มชนบ้านไร่กองขิงได้รับ
รางวัลในระดับนานาชาติ PATA Tourism InSPIRE Awards 2015 จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งภูมิภาคเอเชี ย- แปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association) และยังได้รับรางวัล Best
Community-Based Tourism Initiative หรือการท่องเที่ยวโดยชุ มชนที่เป็นเลิศอีกด้วย
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13 ชุมชนต้นแบบของ อพท.
การท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนเกิ ด จากผลส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิน งานการท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนของ อพท.
เพื่อให้ชุ มชนสามารถเริ่ มต้นด�ำเนินการท่องเที่ ยวได้ด้วยวิ ธีง่าย ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก
และ 12 กระบวนการโดยละเอียดดังนี้

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการจัดสรรทรัพยากร
ในพื้นที่ ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด

Part A ขั้นเตรียม
-

รู้จั กการท่องเที่ยว
รู้จั กเข้าใจตัวเอง
รู้จั กหาเพื่อน
รู้จั กทางเดินสู่เป้าหมาย
รู้จั กตลาด

Part B ขั้นพร้อมขาย
-

ผูค้ นในชุมชนร่วมกันพั ฒนาและผลักดันให้คนในชุมชนร่วมกันเปิดชุมชนเป็น ตลาดจีนโบราณชุมชนบ้าน
ชากแง้ว เพื่อเปลี่ยนความเงียบเหงาที่ปกคลุมหมู่บ้านมากกว่า 30 ปี ให้กลับมามีชี วิ ตอีกครั้ง จากการ
ให้คนในชุ มชนมีส่วนร่วมในการพั ฒนาการท่องเที่ยว จนเกิดความสามัคคีและช่วยให้เกิดรายได้เสริม
และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมจีนซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชุ มชนแห่งนีอ้ ีกด้วย

รู้จั กเพิ่มมูลค่า
รู้จั กสื่อสาร
รู้จั กพอประมาณ
รู้จั กกระจายประโยชน์

Part C ขั้นวัดผลและส่งต่ออย่างยั่งยืน
-

ชุมชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี ได้ความรุ่งเรืองกลับมา

รู้จั กจั ดการความรู้
รู้จั กสร้างภูมิคุ้มกัน
รู้จั กส่งต่อแบ่งปัน
60

ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จ.สุโขทัย ได้ความพอเพียง
การด�ำเนินชี วิ ตตามรอยวิ ถีพอเพี ยงในระดับชุ มชน เริ่มต้นจากลูกบ้านแต่ละคนที่สามารถดูแลตนเอง
ได้ แล้วจึงพั ฒนาต่อไปในระดับชุ มชน จนเกิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพี ยง ที่มีการสาธิตวิ ธี
ที่หลากหลาย ตั้งแต่วิ ถีชาวนา จนถึงอาชี พเสริม เช่น การท�ำน�้ำหมักชี วภาพ และการท�ำปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด เป็นต้น
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2. ผลประโยชน์ด้านสังคม จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือการร่วมมือกันของคนในชุมชน
ผลประโยชน์ดา้ นสังคมเชิงวัฒนธรรม และปลายทางของผลส�ำเร็จคือความปลอดภัยในชุมชน การสร้าง
สังคมที่มีงานมีอาชี พ และการกลับคืนถิ่นของคนหนุ่มสาว

3. ผลประโยชน์ดา้ นสิ่งแวดล้อม คือการคืนสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ผ่านเงื่อนไขการท่องเที่ยวที่มี

สิง่ แวดล้อมอันสมบูรณ์เป็นสิง่ น�ำเสนอ แต่ในขณะเดียวกันก็ปอ้ งกันการเข้ามารุกรานของนายทุนที่อาจ
ท�ำลายสิ่งแวดล้อมในชุ มชน

ชุมชนปลาบ่า จ.เลย ได้ป่าคืน
ชุมชนนครชุม จ.ก�ำแพงเพชร ได้รู้ว่าเอกลักษณ์คืออะไร
เสน่ห์ของชุ มชนนครชุ ม คือการเก็บรักษาเอกลักษณ์ของชุ มชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มาเนิ่นนาน
ไว้ ได้ และยังเป็นต้นแบบของความย้อนยุค ต้นต�ำรับที่ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง และสามารถมองเห็น
คุณค่าและน�ำเสนอได้อย่างมีเอกลักษณ์

ชุมชนบ่อสวก จ.น่าน ได้ส่งต่อ จากรุ่นสู่รุ่น
ชุ มชนบ่อสวกมีการเก็บรักษาเตาเผาโบราณอายุกว่า 750 ปี ที่กระจายอยู่ทั่ วบริเวณหมู่บา้ น เก็บ
รักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่ น ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มักจะมีภาพเด็กๆ เยาวชนมานั่งปั้น
หม้อดินเผา หรือมาเรียนรู้การทอผ้าด้วยมือ ที่มีการสอนและถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า ซึ่งเป็นผลของ
การสืบทอดและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
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ชุ มชนปลาบ่าได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ คืนผืนป่ากว่า 2,000 ไร่ ให้กับ เขตรักษาพั นธุ์สัตว์ปา่
ภูหลวง นับ เป็นการคืนที่ดนิ ท�ำกินให้เป็นพืน้ ที่ปา่ ที่เกิดประโยชน์มหาศาล เพราะเมือ่ ระบบนิเวศสมดุล
ชาวบ้านจะสามารถประกอบอาชี พท�ำมาหากินได้ง่ายขึ้น และสร้างความยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

ชุมชนกกสะทอน จ.เลย ได้วิวสวย
ภูลมโล หุบเขาสีชมพูท่ีตงั้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติภหู นิ ร่องกล้า แต่เดิมเคยเป็นแหล่งปลูกกะหล�ำ่ ปลี ของ
ชาวเขาเผ่าม้งที่เข้ามาจับจองพืน้ ที่ ก่อนการประกาศเป็นพืน้ ที่อทุ ยาน ต่อมาทางการจึงขอความร่วมมือ
ให้ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อแลกกับการผ่อนผันที่ดินท�ำกินของชาวม้ง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
คนในชุมชนตระหนักถึงทรัพยากรโดยมีกฎร่วมกันว่า ต้องไม่มกี ารก่อกองไฟ ห้ามนักท่องเที่ยวกางเต็นท์
และจ�ำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวต่อวัน
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4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน ที่ไม่ได้ท�ำการท่องเที่ยวโดยตรง

5. ผลประโยชน์ตอ่ ประเทศ เมือ่ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ชีวิตของคนในท้องถิ่นมีคณุ ภาพ สามารถ

ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนบ้านละมุง จ.ชลบุรี ได้ส่งต่อวิถีชีวิต

ส่วนส�ำคัญของกระบวนการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism หรือ CBT)
คือการพั ฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นการส่งต่อการพั ฒนาอย่างยั่งยืนสู่สังคมและชุ มชนอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อขยายผลความส�ำเร็จจากชุ มชนสู่ระดับประเทศ ซึ่งลักษณะของการพั ฒนาที่ส�ำคัญมีดังนี้

กระบวนการเชื่ อมโยง
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุ มชนร่วมกัน เป็นส่วนส�ำคัญในกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น อาหาร
ที่พั กและกิจกรรม เป็นต้น นอกจากนั้นชุ มชนยังสามารถเชื่ อมโยงและส่งต่อนักท่องเที่ยวด้วยกันได้
รวมทั้ งการเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

ทั้ ง 2 ชุ มชนนี้ ได้ส่งต่อนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้วิ ถี ชาวประมง ซึ่งการส่งต่อนีเ้ ป็นการเชื่ อมต่อ
ชุมชนสูช่ ุมชน ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละเรียนรูเ้ รื่องการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน และการสาน
ประโยชน์ต่อกันแบบเครือข่าย ท�ำให้เกิดการปกป้องการท่องเที่ยวโดยชุ มชนร่วมกัน
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บริหารจั ดการชุ มชนได้ด้วยตนเอง ชุ มชนมีจิ ตส�ำนึกรักบ้านเกิด มีความรู้ ในการพั ฒนาชุ มชน เข้าใจ
อัตลักษณ์ของตนเองและสร้างสรรค์สินค้าที่ มีคุณภาพออกสู่สังคม ท�ำให้รายได้กลับสู่ชุ มชน และ
เกิดการขยายจากชุ มชนเล็กๆ สู่ความเข้มแข็งของประเทศในที่สุด

การท�ำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การจัดการโดยชุมชน
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเอง

การอนุรักษ์ควบคู่การท่องเที่ยว

เพราะเยาวชนคือหัวใจส�ำคัญของความยั่งยืน
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5. ผลประโยชน์ต่อประเทศ

การอนุรักษ์ควบคู่การท่องเที่ยว
การอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
ของชุ ม ชน เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ชุ ม ชน และ
สามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงใน
อนาคตโดยมี ค วามเข้ า ใจถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงท�ำให้ผู้ที่เข้ามาในชุ มชน
ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าดังกล่าว

การท�ำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การพั ฒนาการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนท� ำ ให้ เ กิ ด การ
บู ร ณาการด้ า นการท่ องเที่ ย วและมี การก� ำ หนด
นโยบายร่วมกันระหว่างชุ มชนและภาครั ฐให้เป็น
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ร่ ว มกั น กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
เพือ่ ให้การท่องเที่ยวไทยมีภาพและแนวทางที่ชดั เจน
ทั้ งการท่องเที่ ยวกระแสหลัก การเชื่ อมโยงระบบ
ขนส่ง จนถึงการมีส่วนร่วมของชุ มชน เพื่อให้เกิด
การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุ มชน
ท้องถิ่ นให้มากที่ สุด เป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
ระดับ ประเทศที่ สามารถพั ฒนาชุ มชนไปพร้อมกัน
ได้ ด้วยการใช้โครงสร้างเดี ยวกัน

การจัดการโดยชุมชน
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเอง
ชุ มชนที่ เป็นเจ้าของทรัพ ยากรการท่องเที่ ยวที่ แท้
จริ งสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง มีระบบการ
จั ดการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน มีความเข้มแข็ง
สามารถดูแลกิจกรรมท่องเที่ ยวได้ด้วยตัวชุ มชน
เอง นอกจากนัน้ เมือ่ นักท่องเที่ยวได้เรียนรูจ้ ากการ
ท่องเที่ยวในชุ มชน ชุ มชนก็จะตระหนักถึงการดูแล
รักษาทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อมในชุ มชนและเป็น
ก�ำลังส�ำคัญที่จะช่วยพั ฒนาส่วนต่างๆ ของประเทศ
ได้อีกด้วย
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เพราะเยาวชนคือหัวใจส�ำคัญของความยั่งยืน
การท่องเที่ ยวโดยชุ มชนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ จะ
ท�ำให้เยาวชนในชุมชนได้สบื ทอดคุณค่าทรัพยากรใน
ท้องถิ่นของตนเอง และเป็นส่วนส�ำคัญที่ทำ� ให้ชุมชน
เกิดความท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

การท่องเที่ยวโดยชุ มชนหรือ CBT เป็นการพั ฒนาประเทศสู่ชุ มชน
และพั ฒนาชุ มชนสู่ประเทศอย่างเชื่ อมโยงกัน
เกิดความมั่นคง - ชุ มชนได้เรียนรู้ เกิดความเข้มแข็งและสามัคคี
เกิดความมั่งคั่ง - มีการกระจายรายได้ และพั ฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เกิดความยั่งยืน - เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและชุ มชน
เกิดความสุขที่พั ฒนาบนฐานอัตลักษณ์และฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมสีเขียว
Greenovative Tourism

ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมบริการการท่องเที่ยวโดยชุ มชน

(สอดคล้องกับการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ GSTC ข้อ A C และ D)

พั ฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค
พั ฒนาเส้นทางจั กรยานเพื่อการท่องเที่ยว

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวใน แอฟพลิเคชั่น Smart Pattaya
เส้นทางปั่นจั กรยานที่เชื่ อมโยงแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจของพั ทยา 8 แห่ง รวมทั้ งชุ มชนที่ อพท. ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพั ฒนา ได้แก่

1

1. ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
พื้นที่พิเศษเมืองพั ทยาและพื้นที่เชื่ อมโยง (Greenovative Tourism City) เป็นจั งหวัดที่มีอาณาเขต
ติดทะเลและมีเกาะต่างๆ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ ยวเป็นจ�ำนวนมาก เป็นเมืองที่ มี ชื่ อเสียงทาง
การท่องเที่ยวระดับประเทศ ทั้ งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และนวัตกรรม

2. วิหารเซียน สถานที่ส�ำหรับศึกษา
และชมศิลปะชั้นสูงของจีนและไทย

นวัตกรรมสีเขียวคือการสร้าง 3 สมดุล เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

4. วัดเขาชีจรรย์

1. ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. ความสมดุลด้านสังคม เน้นการเชื่ อมโยงระหว่างเมืองพั ทยากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่
เชื่ อมโยง 9 แห่ง
3. ความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม เน้นนวัตกรรมสีเขี ยว (Greenovative) คือการพั ฒนาการท่องเที่ยว
ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การวางต�ำแหน่งยุทธศาสตร์ของเมืองพั ทยาและพืน้ ที่เชื่ อมโยงเป็นศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ที่สมดุลระหว่างธรรมชาติ และสิง่ ปลูกสร้างสมัยใหม่ดว้ ยนวัตกรรมสีเขียว ตามวิสยั ทัศน์ “New Pattaya:
The World Class Geennovative Tourism City”พั ทยาเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก
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3. วันเดอร์ฟาร์ม (Wonder Farm)
8
2 7
6
3

5. ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake)
6. พระมหามณฑปพุทธบาท
7. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

4

8. คุณหญิงไฮโดร
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5

โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ปลูกป่าในใจคน – “...ควรจะปลูกต้นไม้ ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
“ประการแรกต้องเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำ� ไม ต้องให้เห็นประโยชน์วา่ ประโยชน์คอื อะไร จ�ำเป็นต่อชี วิต
อย่างไร ประการที่สองปลูกต้นไม้เป็นการปลูกจิ ตส�ำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดินน�้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรา” พระราชด�ำรัสจากในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
นักท่องเที่ยวและประชาชน สามารถเข้ามาพั กผ่อน เดินชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ
กลุ่มคณะศึกษาดูงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้ำ
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา สามารถจั ดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนเพื่อปลูกจิ ตส�ำนึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย
ชมการแสดง
ล�ำตัดคณะป้าลมุน
เรียนรู้การท�ำ
เกษตรผสมผสาน
เพื่อใช้ ในครัวเรือน

เรียนรู้การพั บดอก
กุหลาบจากใบเตย
และการพั บของเล่น
จากใบมะพร้าว

เรียนรู้การตัดพวง
มโหตรใช้ ในงาน
มงคลของไทย

สาธิตและร่วมท�ำ
ขนมแกงไก่กะลา
วุ้นมะพร้าว และ
ขนมทองพั บ

เดินชมบ้านร้อยเสา
และพิพิธภัณฑ์ของ
สะสมโบราณ

ชุมชนจีนโบราณ บ้านชากแง้ว

สาธิต
กัวซา
รักษาโรค
อยู่แบบชุ มชนด้วย
การพั กแบบโฮม
สเตย์ที่ชุ มชนบ้าน
ตะเคียนเตี้ย

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิตพอเพียง ชุมชนวิถีไทยบ้านตะเคียนเตี้ย
ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว คือชุมชนในสมัยก่อนที่ชาวจีนอพยพมาปักหลักตัง้ รกรากอยูเ่ ป็นจํานวนมาก
ทําให้ชุ มชนแห่งนี้มีเรื่องราวในอดี ต และความเป็นมาที่ น่าสนใจหลากหลายประการ โดยลักษณะที่
โดดเด่นของชุ มชนชากแง้ว คือเป็นชุ มชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ที่สามารถคงสภาพโบราณ
และถ่ายทอดวิ ถีชี วิ ตของคนไทยเชื้ อสายจีนที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ภายในชุ มชนยังมีโรงฝิ่น โรงงิ้ว
และโรงหนังโบราณ รวมทั้ งมีประเพณีที่ เป็นเอกลักษณ์ของชุ มชนนั่ น คือ งานเฉลิมฉลองเจ้าแม่
ทั บทิม ที่ ผู้คนในชุ มชนศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอย่างมาก โดยเป็นประเพณีที่ จั ดมานานกว่าร้อยปี
ซึ่งจั ดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ได้แก่งานฉลองวันเกิดเจ้าแม่ (หลังวันตรุษจีน 12 วัน) และงานฉลองโรงงิ้ว
(กลางเดือน 5 ของจีน)

กิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
ในอดี ตชุ มชนตะเคียนเตี้ยมีอาชี พท�ำนา เพราะมีน�้ำสมบูรณ์ตลอดทั้ งปี แต่ในเวลาต่อมา น�้ำที่ ใช้ท�ำนา
เริ่มไม่เพี ยงพอ คนในชุ มชนจึงหันไปปลูกมะพร้าวแทน ถึงแม้ปัจจุบันในชุ มชนบ้านตะเคียนเตี้ย จะมี
การท�ำเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น แต่สวนมะพร้าวก็เป็นอาชี พหลักของชุ มชน
“วันดี สิงห์ทอง” จึงได้ริเริ่มแนวคิด ด้วยการชักชวนคนภายนอกให้เข้ามาในชุ มชน ได้เรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรม และวิ ถีชี วิ ตพอเพี ยง อีกทั้ งต้องการให้ผู้มาเยือนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์บา้ นร้อยเสา ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมที่สำ� คัญของชุมชน เพือ่ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชี วิตให้คนรุน่ ปัจจุบนั
ได้เห็น เข้าใจ และเกิดการต่อยอดได้มากขึน้ นอกจากนัน้ ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและน�ำรายได้
เข้าสู่ชุ มชนบ้านตะเคียนเตี้ยอีกด้วย
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สักการะศาลเจ้าอาม้า
(เจ้าแม่ทั บทิม)
เพื่อความเป็น
สิริมงคล

ชมศูนย์เรียนรู้
ตลาดจีนโบราณ
บ้านชากแง้ว

ร่วมกิจกรรมระบายสี
หน้ากากจีนโบราณ
และการเรียง
เม็ดข้าวสาร

เดินชมและถ่ายภาพ
โรงภาพยนตร์
เก่าแก่
“ชากแง้วดราม่า”

นั่งรถลากแบบจีน
ชมบรรยากาศ
ตลาดยามเย็น

แวะอุดหนุนสินค้าชุ มชน
ที่ชมรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนบ้านชากแง้ว

ชม ช้อป ชิม ที่ถนนคนเดิน
ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว
(ถนนคนเดินเปิดทุกวันเสาร์
ตัง้ แต่ เวลา 15.00 – 21.00 น.)
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ผลการพัฒนาบ้านชากแง้ว
1. การบริหารจั ดการการท่องเที่ยวโดยชุ มชน จั ดตั้งชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ ยวโดยชุ มชนบ้านชากแง้ว มีการจั ดการท่องเที่ ยวโดย
การมีส่วนร่วมของชุ มชน การจั ดการตลาด การเพิ่มกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้ลงมือท�ำ มีรายได้จากการจั ดจ�ำหน่ายของที่ระลึก
และมีการแบ่งหน้าที่ รั บผิ ดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ท�ำให้
ทุกคนรู้และท�ำหน้าที่ของตนเองได้ดี มากไปกว่านั้นเยาวชนยังเข้า
มามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวชุ มชนมากขึ้น

2. การจั ดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชี วิ ตที่ดี มีการจั ดสรร
รายได้ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการบริ หารจั ด การตลาด คนในชุ ม ชนมี
ความสามัคคีกันมากขึ้น และมีกิจกรรมที่ สอดคล้องกับวิ ถี ชี วิ ต
ชุ มชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีการน�ำผลิตภัณฑ์ของชุ มชนมาเผยแพร่
ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้มากยิ่งขึ้น

3. การอนุรักษ์และส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรม มีการรวบรวม
ประวัติศาสตร์ของชุ มชน และน�ำมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวทราบ
อีกทั้งมีการประชาสัมพั นธ์วฒ
ั นธรรมชุมชนผ่านอาหาร การแต่งกาย
และการแสดงที่ นักท่องเที่ยวสามารถลงมือท�ำ เช่น การเรียงเม็ด
ข้าวสาร การวาดงิ้วบนหน้ากาก รวมทั้ งสมาชิกในชมรมมีส่วนร่วม
กับสมาคมศาลเจ้าแม่ทั บทิมในการจั ดงานเทศกาลไหว้พระจั นทร์
ซึ่งเป็นงานอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชุ มชน
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4. การจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
และยัง่ ยืน มีการจัดการพืน้ ที่ตลาดได้อย่างเหมาะสม เช่น มีการแบ่ง
หน้าที่การดูแลผูค้ า้ ตามโซนที่ ได้รับมอบหมาย มีการจัดการเก็บขยะ
ในวันที่มีตลาด มีการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ชุ มชนให้ความส�ำคัญกับ
การจั ดการขยะและความสะอาดมากขึ้น

5. การให้บริการและความปลอดภัย มีการจั ดท�ำแผนที่ท่องเที่ยว
ชุ ม ชนบ้ านชากแง้ ว มี การสอบถามพู ด คุ ย กั บ นั ก ท่ องเที่ ย วเป็ น
ประจ�ำ เพื่อน�ำมาประชุ มในการประชุ มประจ�ำเดือน มีการปิดถนน
ไม่ให้รถยนต์ผ ่านในช่วงที่ จั ดกิจกรรม การจั ดเส้นทางเดินตลาด
รูปตัวแอล (L) ก็มีระยะทางที่เหมาะสม มีความน่าสนใจ และยัง
มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานหลัก เพื่อประสานต่อไปยังสมาชิกของ
แต่ละกลุ่มชุ มชนต่อไป

จุดแข็ง : ด้านสังคม วัฒนธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ชุ มชนมี
ความเข้มแข็ง มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี งาม อีกทั้ ง
มีทรัพยากรอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีกลุ่มอาชี พที่สืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจีนโบราณ จึงท�ำให้บา้ นชากแง้ว
แห่งนี้สามารถฟื้นคืนชี วิ ตและวิ ถี ชุ มชนที่ เคยรุ่งเรืองใน
อดี ตกลับมาอีกครั้ง
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ท่องเที่ยว Slow Life ในเมืองเก่าน่าน
บ่อสวก มีอายุมากกว่า 700 ปี ราวพุ ทธศักราช 1950 - 2050 ที่เตาเผาโบราณจมอยู่ในแผ่นดินไร่นา
ของบ่อสวก จวบจนมีการขุดค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2527
เตาเผาเมืองน่านที่ต�ำบลบ่อสวกได้ถูกเปิดหน้าเตา
เพื่อยืนยันถึงการเป็นชุ มชนโบราณในอดี ต ทั้ งจาน
ชาม ถ้วย ทั้ งเคลือบและไม่เคลือบ ล้วนบ่งบอกถึง
ความรุ่งเรืองของเมืองน่านและยังเป็นเมืองส�ำคัญ
ในล้านนาตะวันออก มีการติดต่อแลกเปลี่ยนไปยัง
เมืองสุโขทั ย ล้านช้าง และล้านนา
เมืองเก่าน่าน คือเมืองเก่าที่มีชี วิ ต (Living Old City) ทั้ งเรื่องราว ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม อาคาร-บ้านเรือน การด�ำเนินชี วิ ต ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดกัน
มาหลายร้อยปีที่ยังคงสภาพเดิมและสามารถพบเห็นได้ ในชี วิ ตประจ�ำวัน

เราจะยังคงเห็นภาพ “อู้ค�ำเมือง นุ่งซิ่น นั่งสามล้อ
ผ่อเมืองน่าน” เจนตา เพราะ ”เมืองเล็ก...ต้องใช้
ใจเที่ยว”
เช่น “กระซิบรั ก บันลือโลก” ภาพวาดเรื่ องราว
ปู่ม่าน – ย่าม่าน ที่ ใครไปเยือนเมืองน่านแล้ว
ไม่ได้ ไปชมภาพ ก็เหมือนไปไม่ถึง และยังมีวิ ถีชี วิ ต
Slow Life ของคนเมืองน่าน ที่ ดึงดูดให้คนรัก
ความเงียบสงบ ไม่เร่งรีบ เข้ามาท่องเที่ยวกันมากขึน้
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ลายผ้าที่เป็นวิถีชีวิตจนถึงปัจจุบัน
ผ้าทอ “ลายบ่อสวก” เป็นสิ่งต่อยอดมาจากผ้าทอ
ธรรมดาที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ลายอินทรธนูที่
ผู้คนในบ่อสวกคุ้นเคยจากลายในหม้อไหโบราณ
ถู ก น� ำ มาประยุ ก ต์ เป็ น ลายทอผ้ า รวมไปถึ ง มี
การพั ฒนาของลูกหลานที่ นำ� ลายบ่อสวก และผ้าทอ
ของคนซาวหลวงเข้าสู่แบรนด์ “น่าน เน้อเจ้า”
เพื่ อ สื บ สานงานหั ต ถศิ ล ป์ พื้ น บ้ า นของหญิ ง สาว
ชาวน่านให้ยั่งยืนสืบต่อไป
Tips : น่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ค่อนข้างมาก ทั้ งที่ ไม่ได้เป็นเมืองทางผ่านไปยังจั งหวัดใหญ่ๆ
นักท่องเที่ยวมักจะมาด้วยความตั้งใจ แต่ในปัจจุบันการเดินทาง
ไปเมืองน่านมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้ งทางรถยนต์ และ
ทางเครื่องบิ น
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Low Carbon Tourism ที่เมืองเก่าน่านและเกาะหมาก
การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Tourism) คือกิจกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ให้นอ้ ยลง เมือ่ เทียบกับการท่องเที่ยวแบบปกติ นักท่องเที่ยวจะได้รบั ประสบการณ์
การมีสว่ นร่วมลดโลกร้อน และยังคงได้รับความสะดวกสบาย ความสุขจากการท่องเที่ยว เช่นเดิม

แนวคิด

สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ ยว ให้หันมาสนใจการเดินทางอย่างมีจิ ตส�ำนึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนจากการท่องเที่ยว
สร้ างต้ น แบบการท่ องเที่ ย วแบบ Low Carbon เพื่ อ น� ำ ไปต่ อ ยอดขยายผลในพื้ นที่ อื่ น ๆ
เพื่อน�ำไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

เกาะหมาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเกาะส�ำคัญซึ่งตั้งอยู่ที่จั งหวัด ตราด โดยเป็นเกาะที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองลงมาจากเกาะช้างและเกาะกูด ห่างจากฝัง่ ประมาณ 38 กิโลเมตร มีรปู ร่าง
คล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะหมากเป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบเป็นชายหาดที่สวยงาม
มีน�้ำทะเลใสสะอาด จากลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงาม และสดใหม่ เกาะหมากจึงเป็นจุด ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศ และควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

เกาะหมากได้เข้าร่วมนโยบาย Low Carbon Tourism
ในการดูแลทรัพยากรและธรรมชาติ ในขอบเขต 4 ด้าน ได้แก่
1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก
2. การใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจั ดการขยะ

นโยบายการพัฒนา
สร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ โดยสนับสนุนองค์ความรูก้ ารลดโลกร้อนให้กบั คนในพืน้ ที่
Co-Creation การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเกิดความร่วมมือของประชาชนใน
ทุกภาคส่วนส�ำรวจและพั ฒนากิจกรรมเพื่อพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4. การรักษาวิ ถีชี วิ ตชุ มชน
ด้วยวิธกี ารเช่นนีจ้ ะสามารถท�ำให้เกาะหมากคงสภาพแวดล้อมความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม
เงียบสงบ และรักษาวิ ถีชี วิ ตของคนท้องถิ่นไว้ ได้นั่นเอง

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของการเป็น เกาะหมาก Low Carbon Tourism

Low Carbon ดีอย่างไร
นักท่องเที่ยวได้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพั นธ์กับคนในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
เกิดการกระจายรายได้สู่ชุ มชนผ่านกิจกรรมที่เชื่ อมโยงกับการท่องเที่ยว

น่าน

“เมื่อได้มาเที่ยวน่านแบบ Low Carbon ก็เหมือนการช่วยให้เมืองน่านยังคงมีอากาศบริสุทธิ์
ปราศจากมลภาวะ”
“น่าน” เมืองเก่าที่มีชี วิตและเป็นมิตรกับจักรยาน เพราะที่เมืองน่านมีการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
ช่วยลดโลกร้อน ด้วยการปัน่ จั กรยานหรือนัง่ สามล้อถีบ แทนการใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ ไซค์ การเลือก
ทานอาหารพื้นเมือง พร้อมเข้าพั กโรงแรมที่ ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลับสบายใจแบบไม่เอาถ่าน ด้วยการเลือกพั กโรงแรมที่ ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อิม่ อร่อยกับเมนู Low Carbon เมนูอาหารพืน้ เมืองที่ ใช้วตั ถุดบิ ท้องถิ่น จึงไม่ตอ้ งขนส่งมาจากที่ ไกลๆ
เป็นการลดการปล่อยคาร์บอนได้อีกทางหนึ่ง
เทีย่ วเมืองน่านด้วยจักรยาน เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเสน่หข์ องวิถีชีวิตแสนเรียบง่าย และประวัตศิ าสตร์
อันยาวนานอย่างจั งหวัดน่าน เป็นเมืองที่ เหมาะกับการปั่นจั กรยานเยี่ยมชมเมืองมากที่ สุด เพราะ
นอกจากจะได้ ใกล้ชิดกับ เมืองน่านอย่างแท้จริงแล้ว ยังช่วยลดปริมาณควันพิษจากการขับขี่ รถยนต์
หรือมอเตอร์ ไซค์ ได้ด้วย นอกจากนั้นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองน่านทั้ ง 11 แห่ง ยังอยู่ในระยะไม่ไกล
สามารถปั่นจั กรยานชมวิ วเพลินๆ ตลอดทริปได้อีกด้วย
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คนในเกาะต้องมีความรัก ความผูกพั น และต้องมีความรู้เรื่อง Low Carbon ซึ่งจะน�ำไป
สู่การพั ฒนาการท่องเที่ยวชุ มชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ความชัดเจนในการก�ำหนดนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และผลักดันให้เกิดการท�ำงานภายใต้ความร่วมมือของชุ มชน และผู้ประกอบการ
การสร้างความมั่นใจ และความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้เห็นประโยชน์ของ
นโยบายนี้
การประชาสัมพั นธ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านในชุ มชนมีความสนใจและเกิด
ความต้องการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ
การใช้กิจกรรมในพื้นที่เป็นสื่อในการสร้างความรู้ และความเข้าใจ
การใช้ความรู้และทฤษฎีตามหลักวิ ชาการสอดแทรกผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ
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ในปี 2561 อพท. ได้ร่วมกับสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
จั ดการอบรมเกณฑ์ ม าตรฐานการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
พร้ อ มกรณี ศึ ก ษาในระดั บ โลก หลั ก สู ต ร Sustainable
Tourism Training Program เป็น ครั้ งแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรที่ เข้าร่วมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน GSTC
เพิม่ มากขึน้ โดยได้รับการบรรยายจากบุคลากรของ GSTC โดยตรง

อพท. โดยส� ำ นั ก ท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชน ได้ พั ฒ นา “เกณฑ์
การพั ฒนาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของประเทศไทย” โดย
ได้รั บการรั บรอง GSTC-Recognized ในปี 2561 ร่วมกับ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า มี ก ารขยายผลการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวโดยชุ มชนชนในพื้นที่เขตพั ฒนาการท่องเที่ยว และยัง
ด�ำเนินงานในการพั ฒนาการท่องเที่ยวไปยัง CBT Lan Xang ใน
ประเทศเพือ่ นบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
อีกด้วย
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การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการพั ฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยใช้ “เกณฑ์พั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน” และลงพืน้ ที่
เพื่อทดลองใช้เกณฑ์ ที่ บ้านนาด้วงเมืองวังเวียง แขวงเวียงจั นทน์
และในการอบรมครั้งนีย้ งั มีการประเมินความสุขนักท่องเที่ยว โดยใช้
แบบสอบถามความสุขนักท่องเที่ยว เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลความสุข
ของนักท่องเที่ยว และความอยู่ดี มีสุขของประชาชน

ส�ำนักพั ฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวได้พั ฒนา “มาตรฐาน
การจั ด การการท่ องเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ” โดยน� ำ เกณฑ์ GSTC
มาใช้ประเมินความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ ยว ซึ่งได้รับการรับรอง
GSTC-Recognized แล้ ว และ อพท. มี การจั ด ฝึ ก อบรม
“แนวทางการประเมินความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์
ของ GSTC” ให้ แ ก่ ภ าคี ด ้ า นการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ พิ เ ศษ
ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำความเข้าใจ และพั ฒนาบุคลากร
ทางการท่องเที่ ยวของทุกภาคส่วนและภาคีทางการท่องเที่ ยวให้มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ GSTC และเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการประเมินสถานะและเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
พิเศษของ อพท.
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ใคร ท�ำ อะไร ที่เกี่ยวกับ GSTC
นอกจากการท่องเที่ยวโดยชุ มชนอย่างยั่งยืนในประเทศไทยแล้ว กรณีศึกษาในต่างประเทศก็น่าสนใจ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น
การน�ำหลักเกณฑ์ GSTC มาประยุกต์ ใช้ในการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของประเทศบราซิล
Ecotourism Australia จากประเทศออสเตรเลีย เป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม

เป้าหมายของ GSTC
คือต้องการให้ประชาชนทั่ วโลกเข้าใจหลักเกณฑ์ GSTC อย่างเป็นระบบ เพื่อจุดหมายการพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีดังนี้
- ได้ผลรับประโยชน์จากการน�ำหลักเกณฑ์ GSTC มาใช้
- ทลายข้อจ�ำกัดความสามารถของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ได้ความรู้และประสบการณ์ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์ GSTC ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วของบราซิล ประกอบด้วย

Sagar Island ประเทศอินเดี ย เกาะสวยงามที่ ใช้แผนการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน มากระตุ้น
ให้มีผู้คนท�ำความรู้จั กมากขึ้น แต่ในขณะเดี ยวกันก็ยังดูแลรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี ที่สุดได้

A2

ตัวแทนหรือกลุ่มตัวแทนที่ มีประสิทธิภาพซึ่งมาจากภาครัฐและ
เอกชน กลุ่มตัวแทนสามารถก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการ
บริหารจั ดการได้

A8

ท�ำให้ทุกคนเข้าถึงสถานที่ ท่องเที่ ยวและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
รวมทั้ งผู้พิการหรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษด้วย

A13 การวางแผนต่อสภาวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน มีแผนการรับมือที่

กรณีศึกษาประเทศบราซิล

เหมาะสม สื่อสารข้อมูลแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

แนวทางการใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) จากกรณีศึกษาของประเทศบราซิล

A14 การส่งเสริมและประชาสัมพั นธ์ ควรค�ำนึงถึงความเที่ยงตรง ไม่

ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ บริการ และความยั่งยืน
ในการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศบราซิล ใช้ขั้นตอนการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ GSTC เป็นหลัก
เพื่อสร้างความส�ำเร็จในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้กับประเทศ

ผลลัพธ์ของการน�ำหลักเกณฑ์ GSTC มาใช้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

น�ำเกณฑ์ GSTC มาใช้อย่างไร ?
-

มีขอบเขต แนวทาง และเป้าหมายในการจั ดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพิ่มทางเลือกในการบริโภค
เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์สากลของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สนับสนุนแต่ละโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพั ฒนา
สร้างขอบเขตและกรอบกฎหมายส�ำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
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-

การเห็นความแตกต่างของการน�ำหลักเกณฑ์ GSTC มาใช้
การเรียนรู้ เข้าใจ และพั ฒนา แนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ก้าวต่อไปในการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
ผู้คนสนใจการท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นชุ มชนแบบยั่งยืน
การปรับปรุงและพั ฒนา รวมทั้ งติดตามความคืบหน้าเพื่อการพั ฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของ EA

กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย
“แรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม”
Ecotourism Australia (EA) คือองค์กรการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของประเทศออสเตรเลีย เพือ่ การเรียนรู้
และสร้างประสบการณ์ ในพื้นที่ธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์ขององค์กรนีค้ ือ การสร้างความรู้สึกให้กับ
นักท่องเที่ยว ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ รู้จั ก
เรื่องระบบนิเวศและวัฒนธรรมต่างๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ได้มากขึ้น

ก่อนจะมาเป็น EA
Ecotourism Australia ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991
โดยใช้ชื่ อว่า Ecotourism Association of the
Indo Pacific Region ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่ อเป็น
The World’s First National Ecotourism
Accreditation Program (NEAP) ในปี ค.ศ. 1996
และในปัจจุ บันได้ ใช้ชื่ อ Ecotourism Australia
Limited (EA)
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EA ได้รับการจั ดตัง้ ขึน้ เพือ่ การสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในประเทศออสเตรเลียและประเทศ
ใกล้เคียง ด้วยการมีหนุ้ ส่วนช่วยพั ฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ โดยแนวทางของ
EA คือการสร้างโปรแกรมที่ รองรับการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนและมีการจั ดประชุ ม Ecotourism
Australia Conference เป็นประจ�ำทุกปี

โปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ EA มี 4 โปรแกรม
-

ECO Certification
Climate Action
Respecting Our Culture
EcoGuide Certification

Tips
EA เคยได้รับรางวัล Conservation Award at the World Tourism and Travel
Council Tourism for Tomorrow Awards ในปีค.ศ. 2008 และในปี ค.ศ. 2011
EA ได้รับ เลือกให้เป็น Green Travel Leader ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ประกอบการ
จากทั่ วโลกก็ยอมรับ และจดจ�ำ AE ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรผู้น�ำการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนทั่ วโลก (Green Travel Leader) มากขึ้น
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ปัญหาบนเกาะ Sagar Island

กรณีศึกษาเกาะ Sagar Island ประเทศอินเดีย
ธรรมชาติสมบูรณ์ เพี ยบพร้อมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แต่ถ้าขาดการจั ดการ การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ก็อาจจะท�ำให้ความงามทางธรรมชาตินหี้ ายไปตามกาลเวลา”
Sagar Island เป็นเกาะที่รู้จั กกันดี ว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นที่จั ดเทศกาลและ
การแสวงบุญ Gangasagar Mela ของประชาชนในประเทศอินเดี ย ซึ่งที่จริงแล้ว นอกจากเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ เกาะนีก้ ็มีคุณค่าและเรื่องราวที่ น่าค้นหามากกว่านั้น เช่น ความสวยงามของชายหาด
สิ่งมีชี วิ ตและธรรมชาติที่ มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ งบนบกและในทะเล วิ ถี ชี วิ ตของผู้คนบนเกาะที่ มี
ความน่าสนใจ เป็นต้น จากข้อดี เหล่านี้ Sagar Island น่าจะเป็นเกาะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
แวะมาเยี่ยมเยือนได้ตลอดทั้ งปี ซึ่งในความเป็นจริง เกาะ Sagar Island จะมีผู้คนแวะเวียนมาแค่ใน
ช่วงที่จั ดเทศกาล Gangasagar Mela เท่านั้น

ลักษณะภูมิประเทศและประชากร
เกาะมีความยาวเกือบ 30 กิโลเมตร และมีช่วงที่
กว้างมากที่สุด 12 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทั้ งหมด
ประมาณ 251 ตารางกิโลเมตร มีธรรมชาติที่งดงาม
และมีประวัติศาสตร์ที่หลากหลายบนเกาะ
ประชากรบนเกาะส่วนมากท�ำอาชี พ ประมง อาชี พ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร
เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำการเกษตร
ถือว่าเป็นรายได้หลักของคนในชุ มชนเลยทีเดี ยว
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ในช่ ว งที่ มี การจั ด Gangasagar Mela ผู ้ ค น
จะมาที่ เ กาะ Sagar Island เยอะมาก จน
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเสียหาย และเมื่อ
เทศกาลจบ เกาะก็จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย
มาก ทั้ งๆ ที่ เกาะมีความสวยงามและความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้ นั่น
ก็เป็นเพราะเกาะนีย้ งั ขาดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและ
ขาดการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเอง

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะช่วยการท่องเที่ยวบนเกาะได้อย่างไร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วบนเกาะ
อย่างยั่งยืน เกาะนี้ควรได้รั บการปรั บ ปรุ งอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ด้ ว ยการออกระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ส�ำหรับผูเ้ ยีย่ มเยือน ให้เหมาะกับสมการเป็นสถานที่
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และส่งเสริมการใช้
พลังงานธรรมชาติ ลดการใช้เชื้ อเพลิงฟอสซิล มีการ
จั ดการคุณภาพน�้ำ และลดปริมาณของเสีย เพราะ
แนวคิดพื้นฐานของการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนนั้น
คือการมีสมดุลระหว่างการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ในระยะยาว
“เมื่ อ มี การจั ด การการท่ องเที่ ย วที่ ดี พ อ และมี
สิง่ แวดล้อมทรัพยากรที่สวยงาม ผูค้ นก็อยากจะเข้า
มารู้จั ก มาเยี่ยมเยือนมากขึ้นนั่นเอง”
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Interview

นายทวีพงษ์ วิชยั ดิษฐ รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การบริหารการพั ฒนาพืน้ ที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวถึง การน�ำหลักเกณฑ์ดา้ นการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว (GSTC) มาปรับใช้กบั การพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของประเทศไทย
กับ 6 พื้นที่พิเศษของ อพท. และประยุกต์กับหลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นไปที่การพั ฒนา
ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมชุ มชน จนเกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์การท่อง
เที่ยวโดยชุ มชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) ทั้ งหมด 5 ด้าน 100 ข้อ
เกณฑ์ CBT Thailand มี ไว้เพื่อประเมินการท�ำงานของชุ มชนนั้นๆ โดยการให้คะแนน
ด้านศักยภาพต่างๆ แล้วน�ำมาวิเคราะห์วา่ ชุมชนต้องพัฒนาด้านใดบ้าง หลังจากนัน้ อพท. จะร่วมมือ
วางแผนกับชุ มชน เช่น การอบรมพั ฒนาศักยภาพชุ มชน ดูงานท่องเที่ ยวชุ มชนโดยชุ มชนจาก
แหล่งท่องเทีย่ วทั้งในและต่างประเทศ หลังจากนัน้ ทาง อพท. จะส่งคณะท�ำงานรับรองแหล่งท่องเทีย่ ว
โดยชุ มชนไปประเมินอีกรอบ หากยังขาดส่วนไหนก็จะร่วมมือกับชุ มชนด�ำเนินการแก้ ไขต่อไป
อพท. น�ำเกณฑ์ GSTC ลงไปประเมินพืน้ ที่จังหวัดสุโขทัย พบว่าจังหวัดสุโขทัยมีการจัดการดี
แต่ขาดนักพั ฒนาพื้นที่ อพท. จึงใช้โมเดล “อพท.น้อย” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถมีบทบาทในการบริ หารจั ดการการท่องเที่ ยวได้ เช่น เทศบาลและ อบต. เป็นต้น
สามารถบริ หารจั ดการการท่องเที่ ยวได้อย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการประสาน ส่งเสริ ม
และสนับสนุนภาคี ให้รว่ มกันพั ฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ คล้ายกับการท�ำหน้าที่บริหาร
การท่องเที่ ยวของ อพท. แต่ มี ข นาดพื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบเล็ ก กว่ า และกระจายตั ว เพื่ อ บริ หาร
การพั ฒนาการท่องเที่ยวทั่ วประเทศ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
รองผู้อ�ำนวยการ อพท.
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การพั ฒนาการท่องเที่ยวไม่สามารถท�ำได้ด้วยตัวคนเดี ยว จ�ำเป็นต้องมีภาคีร่วมมือกันเพื่อ
พั ฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน เกิดการกระจายรายได้ และต้องประชุ มพูดคุยกันอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อปรึ กษา แก้ ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งต้องแบ่ง
ไว้ส�ำหรับ เงินกองกลางในการดูแลคนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุ มชนของตัวเอง ซึ่ง
ตรงกับกลไกการจั ดการบริหารชุ มชนของ GSTC
ปัจจุบัน อพท. พยายามกระจายการอบรมเกี่ยวกับ GSTC ให้แก่ภาคีต่างๆ มากขึ้น เพื่อ
ให้ชุ มชนเข้าใจและทราบถึงวิ ธีการด�ำเนินงานเพื่อให้ความยั่งยืน เพื่อให้เกิดแรงขับ เคลื่อนใน
การพั ฒนาพื้นที่ รวมถึงใช้เกณฑ์การประเมินขยายไปยังเขตพั ฒนาการท่องเที่ ยวทั้ ง 9 เขต
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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หน้าที่ของ อพท.คือ การพั ฒนา
พื้นที่พิเศษ เพื่อน�ำไปสู่การท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน โดยท�ำงานบนพืน้ ฐานของ
เกณฑ์การท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนโลก
หรือ GSTC เพราะฉะนั้นเวลาเราจะ
ไปพั ฒนาพืน้ ที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยว
อย่ างยั่ ง ยื น เราจะต้ องมี เ ครื่ องมื อ
ประจ�ำกายว่า เกณฑ์ GSTC ให้ท�ำ
ข้อไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นพี่ น้องใน
อพท. จึงถือเอาเกณฑ์ GSTC เป็นคัมภีร์
ในการท�ำงาน ถ้าเราสามารถท�ำงาน
พั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนแบบมี
หลักวิชา มีหลักอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์
การแนะน�ำหน่วยงานอื่ นๆ ให้เข้ามา
ร่วมมือ และแนะน�ำชุ มชนให้ทำ� แหล่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืนก็จะเป็นระบบมากขึ้น

ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
รองผู้อ�ำนวยการ อพท.

ขณะนีเ้ ป็นโอกาสดีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการประกาศเขตพั ฒนาการท่องเที่ยวที่เรียก
ว่า คลัสเตอร์ ซึง่ ตอนนีม้ ี 9 คลัสเตอร์แล้ว คลัสเตอร์หนึง่ จะมี 4-5 จังหวัด เช่น คลัสเตอร์
อารยธรรมล้านนาก็อยูท่ างภาคเหนือ มีเชี ยงใหม่ เชี ยงราย ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา เป็นโอกาสดีที่
ที่ เราจะเอาแนวคิ ด ที่ เราประสบความส� ำ เร็ จ แล้ ว ในพื้ นที่ เ ล็ ก ๆ ไปใช้ ใ นแพลตฟอร์ ม ใหม่
เราจะเอาองค์ความรู้เรื่องเกณฑ์ GSTC ไปเผยแพร่ ให้หน่วยงานต่างๆ น�ำไปใช้ และเราจะไป
ประเมิน คือหน้าที่ ของ อพท. ในการไปร่วมขับ เคลื่อนท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับส�ำนักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา ททท. ภาคเอกชน และชุมชนในจังหวัดนัน้ ๆ โดยเราไปท�ำหน้าที่ 3 อย่างคือ
Advise ให้คำ� แนะน�ำว่าเกณฑ์ GSTC นัน้ มีหลักปฏิบตั อิ ย่างไร มีอะไรที่เหมาะสมกับพืน้ ที่ของท่าน
อย่างที่สองคือ Monitor คือมีการติดตามประเมินผลให้ อันนีเ้ ป็นขีดความสามารถที่เป็นสมรรถนะ
หลักของเรา และสามคือ Report คือการสรุป จัดท�ำรายงานและคอมเมนต์กลับไป เพือ่ สร้างเป็น
ชุดค�ำแนะน�ำใหม่เป็นวงรอบ
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ผลการด�ำเนินงานของ อพท. ในปัจจุบนั ที่ นา่ ภูมิ ใจ คือแนวทางการด�ำเนินงานในพืน้ ที่พเิ ศษ
ของ อพท. สามารถเทียบเคียงได้กบั แนวทางของเกณฑ์ GSTC โดย อพท. มีการพั ฒนาเกณฑ์
ของเราเองขึ้นมา 2 เกณฑ์ด้วยกัน เกณฑ์แรกคือ การบริหารจั ดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยเอามาจากเกณฑ์ของ GSTC และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ระดับโลก แล้วปรับ เป็นเกณฑ์
ของเราเองให้เหมาะสมกับ ประเทศไทย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเอาไปใช้ ซึ่งมี
ศักดิ์และสิทธิเที ยบเคียงกับ เกณฑ์ท่องเที่ ยวระดับโลก หรือเรียกว่า GSTC-Recognized
เกณฑ์ตวั ที่สอง เป็นเกณฑ์การพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism
- CBT) ซึง่ ตอนนีเ้ ราได้รับการรับรองถึง 2 ตัว โดยเราจะดูประเด็นให้เหมาะสม ดึงบางข้อไปท�ำ
ในบางพืน้ ที่ เพราะงบประมาณและระยะเวลาค่อนข้างจ�ำกัด อีกทั้งเราท�ำงานด้านการท่องเที่ยว
เราท�ำคนเดียวไม่ได้ ต้องจูงไม้จงู มือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน มาท�ำร่วมกัน
นอกจากนัน้ การที่เราน�ำเกณฑ์ GSTC มาเผยแพร่ และน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในช่วง 2-3 ปี
ที่ผา่ นมา จนความรู้ไปถึงระดับอาเซียน เช่น สปป.ลาวขอสถาปนาความร่วมมือกับ อพท. เรียกว่า
กรอบความร่วมมือสีเ่ หลีย่ มวัฒนธรรมล้านช้าง เราก็มาท�ำท่องเที่ยวร่วมกัน จนกระทั่งเขาก็บอกว่าให้
เอาตัวคัมภีรเ์ รือ่ งการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. (CBT Thailand) ยกระดับเป็น CBT Lan Xang
โดยขณะนี้ ทั้งหมด 4 แขวงก็นำ� เอา CBT Lan Xang ไปใช้ แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบุรี
แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ นีเ่ ป็นความภาคภูมิ ใจหนึง่ ของเรา
อีกประการหนึง่ คือ ด้วยการท�ำงานเข้มข้นของเรา กิตติศพั ท์ของ อพท. รับรู้ไปถึงอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มีหน่วยงานที่เป็น NTO (National Tourism Organization)
หรื อกระทรวงการท่องเที่ ยวของแต่ละประเทศนั้นเอง ได้จั ด การประชุ มและมอบหมายให้
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการยกร่างที่ เรียกว่า เครื่องมือการประเมินการท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืนแบบมีส ่วนร่วม หรื อ ASEAN’s Sustainable and Inclusive Tourism
Development Assessment Tool (ASITAT) ฟิลิปปินส์ ไ ด้รั บโจทย์ตรงนั้นมาก็นึกถึง
ชื่ อเสียงของ อพท. ที่ เอาเกณฑ์ GSTC ไปใช้ ในพื้นที่ ของเราอย่างจริ งจั ง เลยเชิญใ่ห้ อพท.
ไปเป็นที่ปรึกษาในการจัดท�ำ ASITAT ดังนัน้ แม้วา่ อพท. จะไม่ได้เป็น NTO แต่นค่ี อื ศักดิศ์ รีและ
ความภูมิ ใจของ อพท. ที่เขาเชื่ อใจและไว้ใจให้เราไปท�ำงานกับ เขา เพือ่ ที่จะออกแบบเครื่องมือที่
ต่อไป NTO ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะน�ำไปใช้
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รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง คณบดี คณะการจั ดการการท่องเที่ยว NIDA และผู้เชี่ ยวชาญ
ด้านการพั ฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้อธิบายความสัมพั นธ์ระหว่าง GSTC และ SDGs
(แผนการพั ฒนาที่ยั่งยืน) ว่าเกณฑ์ของ SDGs ทั้ ง 17 ข้อกับหลักเกณฑ์ 44 ข้อของ GSTC นั้นมี
3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2) พั ฒนาและด�ำเนินการใช้
เครื่องมือเพือ่ จะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพั ฒนาที่ยงั่ ยืนส�ำหรับการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
ที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3) เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่
รัฐก�ำลังพั ฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพั ฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยัง่ ยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยัง่ ยืนในเรือ่ งการประมง การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
และการท่องเที่ยว
ซึ่งเกณฑ์ GSTC เป็นหน่วยงานที่รวบรวมเกณฑ์จากหลายองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริม
ให้ทั่ วโลกเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่จะท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้าง
การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
ด้าน อพท. ได้มีการน�ำเกณฑ์ GSTC มาใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนาบริหารจั ดการแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงทรัพยากรท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน โดยการทดลองและประยุกต์ ใช้กบั ชุมชน
น�ำร่อง รวมถึงใช้เกณฑ์รบั รองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนีค้ รอบคลุมถึง GSTC-D ด้วย
การจะผ่านประเมินเกณฑ์ GSTC นั้นต้องใช้หลักฐานเชิงประจั กษ์ ซึ่งปัญหาที่ พ บใน
ประเทศไทย คือ ส่วนมากแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง ไม่มีการเก็บหลักฐานหรือแผนยืนยัน
การปฏิบัติการ โดยต้องมีรายละเอียดว่ามีส่วนร่วมในชุ มชนอย่างไร และท�ำอะไรบ้าง ไม่ใช่เพี ยง
แค่การถ่ายรูปไว้เท่านัน้ นอกจากนีย้ งั อยากเสนอให้ อพท. ผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวทุกที่ที่ตอ้ ง
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ GSTC ต้องมีแผนงานทั้ งหมด เนื่องจากต้องประเมินด้วยเอกสาร

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

นอกจากนี้ รศ.ดร.เทิดชาย ยังได้รับมอบหมายให้ถอดบทเรียนการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของ อพท. แหล่งท่องเที่ยวทั้ งหมด 4 แหล่ง ได้แก่ ชุ มชนบ้านน�้ำเชี่ ยว จ.ตราด ชุ มชนบ้าน
กกสะทอน จ.เลย ชุ มชนบ่อสวก จ.น่าน และชุ มชนชากแง้ว จ.ชลบุรี เพื่อน�ำผลการประเมินมา
จั ดท�ำเป็นกรณีศึกษาส�ำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยจะ
เพิม่ เข้าไปในหลักสูตรวิ ชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และคาดหวังให้บคุ คลอื่นรูจ้ ักและ
เข้าใจเกณฑ์การประเมิน GSTC มากขึ้นอีกด้วย
(อ้างอิงจาก: http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event)
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ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมภิ าคเอเชี ยแปซิฟกิ
ประจ�ำประเทศไทย ได้ ให้ความเห็นของการใช้หลักเกณฑ์ GSTC กับการท่องเที่ยวไทยว่า ตาม
หลักเกณฑ์ของ GSTC มีทั้ งหมด 44 ข้อ ภายใต้แก่น 4 มิติคือ 1. การบริหารจั ดการอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น 3. เพิ่มผล
ประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุ มชนและนักท่องเที่ยว และ 4. เพิ่มผล
ประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งปกติองค์กรต่างๆ ก็มีการจั ด การ
ภายใต้ทั้ งหมดนีอ้ ยู่แล้ว
การที่ อพท. น�ำแนวทางของเกณฑ์ของ GSTC มาประยุกต์ ใช้กับการท่องเที่ยวไทย ท�ำให้
ทราบว่าสิง่ ที่กำ� ลังท�ำหรือพั ฒนาอยูน่ นั้ ถูกต้องตามหลักของ GSTC ซึง่ เป็นมาตรฐานสากลระดับ
โลกหรือไม่ ทั้ งนีก้ ารได้รับการรับรองนั้นจะได้รับจากหน่วยงานที่ ได้การรับรองจาก GSTC
อีกทีหนึ่ง เช่น หากธุรกิจนั้นๆ ได้รับการรับรองจาก Green Leaf ที่ ได้รับรองจาก GSTC
อีกทีหนึ่ง ก็ถือว่าท�ำตามเกณฑ์ของ GSTC แล้ว
ในมิตขิ องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ GSTC ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในด้านนี้ โดยตรง แต่จะสอด
แทรกไว้ เช่น เรื่องของการท�ำงานเชิงอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ส่วนด้านผลิตภัณฑ์สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้เช่นกัน GSTC ไม่ใช่คมู่ อื ปฏิบตั กิ าร แต่เป็นเพียงคูม่ อื บอกแนวทางเท่านัน้ นอกจากนี้ GSTC
ยังมีข้อจ�ำกัด ด้านความพร้อมของบริบทต่างๆ เช่น ลักษณะของแต่ละพืน้ ที่ที่มีความแตกต่างกัน
แต่ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเดี ยวกัน

ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์
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ด้านการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ยังคงเน้นรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
อนุรักษ์และส่งเสริ มด้านวัฒนธรรม พั ฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชี วิ ตให้ดี ยิ่งขึ้น โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาล เอกชน หรือตัวชุ มชนเอง ต้องพาทุกฝ่ายมามี
ส่วนร่วมด้วยกันให้ ได้
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนส�ำคัญมากในการเติบโตของ GDP ในประเทศไทย แต่ใน
ขณะเดี ยวกันทรัพยากรจ�ำนวนมากก็ถูกน�ำไปใช้เพื่อดึงดูดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้
จนก่อให้เกิดความเสือ่ มโทรมของแหล่งท่องเที่ยวด้วย ดังนัน้ การพั ฒนาการท่องเที่ยวให้ยงั่ ยืนจึง
มีความส�ำคัญ โดยการน�ำหลักเกณฑ์ GSTC เข้ามาใช้จะช่วยให้สามารถหาจุดบกพร่องที่ยังต้อง
แก้ ไขและจุดที่ต้องระมัดระวัง รวมไปถึงจุดที่ท�ำได้ดี แล้วและต้องรักษาความดี เอาไว้
งานวิ จั ยของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. มีศักยภาพการท�ำจั ด
ร่วมกับมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะทั้ ง 76 จั งหวัด ยกเว้นกรุงเทพ แสดงให้เห็นว่า
ภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวกระแสหลัก
และ 2) การท่องเที่ยวกระแสรอง
การท่องเที่ ยวกระแสหลัก เป็นกลุ่มจั งหวัดที่ เป็นที่ นยิ มของนักท่องเที่ ยว แต่มีปัญหาใน
ด้านการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมา เช่น สุขอนามัย ขยะ น�้ำเสีย
ความปลอดภัย ระบบคมนาคม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ยั่งยืน
อีก ด้านการท่องเที่ ยวกระแสรอง ยังต้องการการโปรโมตที่ ช ่วยดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ ยวให้มากกว่านี้ และที่ ส�ำคัญยังคงต้องเตรียมตัวในการรองรับนักท่องเที่ ยวด้วย
เช่นเดี ยวกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก

ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์
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ซึ่งปัญหาที่พบเหล่านีห้ ากน�ำเกณฑ์ GSTC เข้ามาประยุกต์ ใช้ จะเป็นการช่วยแก้ ไขปัญหา
และพั ฒนาการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้ ง 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ระบบการจั ดการ นอกจากนีเ้ กณฑ์ GSTC จะช่วยสร้างความมั่นใจในการท�ำงานให้แก่ อพท.
และรู้ขอบเขตการท�ำงานชัดเจนมากขึ้น ทั้ งยังเป็นการกระตุ้นหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ยวข้องให้เกิด
การท�ำงานร่วมกัน และเกิดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอีกด้วย
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ผลการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยใช้ แนวทางของเกณฑ์ GSTC นายนิย ม เหมทานนท์
รองนายกเทศมนตรี ต� ำ บลห้ ว ยใหญ่ และประธานชมรมส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชน
บ้านหนองชากแง้ว กล่าวว่า จากการที่ อพท. และเทศบาลต�ำบลห้วยใหญ่ มีข้อตกลงร่วมกัน
เพือ่ พั ฒนาพืน้ ที่เชื่อมโยงเมืองพั ทยา และชุมชนบ้านชากแง้วเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558
เป็นต้นมา ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประกอบกับชุ มชนชาวชากแง้วได้เห็นพ้องต้องกันท�ำประชาคม และพร้อมใจกันเปิดบ้านต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในโครงการ “ถนนคนเดิน ตลาดจีนชากแง้ว”
แต่เดิมชุมชนบ้านชากแง้วค่อนข้างจะเงียบเหงา ส่วนมากจะมีเพียงผูส้ งู อายุอยูใ่ นพืน้ ที่เท่านัน้
วัยรุน่ และวัยท�ำงานมักจะไปท�ำงานในเมือง ซึง่ ผิดกับในอดีตลิบลับ เพราะในอดีตเมือ่ 70 กว่าปี
มาแล้ว ชุ มชนบ้านชากแง้วมีชี วิ ตชี วา มีประเพณี วัฒนธรรมจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ อีก
ทั้ งยังมีผู้คนหลากหลายรูปแบบเข้ามาท�ำงานที่ นี่ โดยจะเห็นได้จากการที่มโี รงภาพยนตร์ และ
โรงโม่มันส�ำปะหลังถึง 12 โรงในสมัยก่อน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจก็ซบเซาลงเรื่อยๆ ผู้คน
จึงค่อยๆ หายไป จนผมได้ร่วมมือกับ อพท. ในการพั ฒนาชุ มชนบ้านชากแง้วเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ผมก็ตั้งใจว่าจะท�ำให้อดี ตที่มีสีสันของชุ มชนนีห้ วนคืนกลับมาอีกครั้ง

นายนิยม เหมทานนท์
ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว
และคณะกรรมการชมรมฯ

ถนนคนเดินตลาดจีนชากแง้ว คือถนนนสายวัฒนธรรมที่สามารถน�ำอัตลักษณ์ออกสู่สังคม
ภายนอก โดยถนนคนเดินจะประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตลอดเส้นทาง อีกทั้ งยังมี
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น บ้านไม้เก่าแก่ หรือแม้แต่โรงภาพยนตร์ โรงเตี๊ยม และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น
ที่เก็บสะสมของใช้ ในสมัยก่อน ให้ผู้ที่สนใจได้แวะเวียนไปแต่ละสถานที่อีกด้วย การฟื้นคืนชี พให้
กับชุมชนชากแง้วจะเห็นภาพการเชื่ อมโยงของหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่ ภาครัฐ อพท. เอกชน บ้าน
วัด โรงเรียน ที่ช่วยกันเกิดเป็น ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ที่ นักท่องเที่ยวรู้จั ก และเวียนมา
ท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก
ชุมชนชากแง้วเป็นชุมชนที่มคี วามยัง่ ยืน คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจ ร่วมเสียสละ
จึงท�ำให้ชุ มชนกลับมามีสีสันอีกครั้ง และคนในชุ มชนก็มีรายได้เสริม มีการกระจายรายได้เป็น
ฐานรากเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความภาคภูมิ ใจให้กับชุ มชน และลูกหลานก็กลับมาช่วยงานที่บ้านเกิด
มากขึ้น อีกทั้ งยังได้ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุ มชน น�ำมาเผยแพร่เพื่อให้
คงอยู่สืบไป จนชุ มชนบ้านชากแง้วนี้ ได้ขึ้นชื่ อว่าเป็นเมืองเก่าที่กลับมามีชี วิ ตอีกครั้ง
(อ้างอิงจาก http://www.pattayanews.com/content/27219)
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