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หนังสอืชุดควำมรู้เก่ียวกับ “เกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนโลก  (Global Sustainable Tourism  
Criteria: GSTC) ที่องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่ พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  
(องค์กำรมหำชน) จัดท�ำเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน ตำมแนวทำงกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ GSTC และถ่ำยทอดรำยละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ 
GSTC และผลกำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ทั้งในส่วนของ อพท. เอง และผลของกำรพัฒนำประเทศ  
เพื่อจุดประกำยควำมคิด สรำ้งแรงบันดำลใจให้ผู้ที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้เห็นภำพกำรด�ำเนนิงำน
ที่เกิดขึ้นจริง และก่อประโยชน์ในกำรน�ำมำปรับใช้ในกำรท�ำงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยวของไทย
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องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ 
อพท. ถือเป็นหน่วยงำนแรกของไทย และหน่วยงำนล�ำดบัต้นๆ ของกลุม่ประเทศสมำชิกอำเซยีน  
ที่ ได้น�ำเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria หรือ 
GSTC) ของสภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก มำประยุกต์ใช้อย่ำงจริงจังและเป็นระบบ 
ในทุกพื้นที่พิเศษของ อพท. 

ปัจจุบนัมหีลำยภำคสว่นเริ่มให้ควำมสนใจมำกขึน้เก่ียวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน และ
ต้องกำรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเกณฑ์ที่จะน�ำไปพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมย่ังยืนใน
ลกัษณะที่มคีวำมครอบคลมุทกุมติ ิซึง่นับเป็นนิมติหมำยที่ดีส�ำหรับกำรพัฒนำอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีทิศทำงที่เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน อย่ำงไรก็ตำม  
ที่ผ ่ำนมำ เกณฑ์ GSTC ค่อนข้ำงเป็นที่รู้จักในวงจ�ำกัด อำจเน่ืองมำจำกยังไม่มีหน่วยงำน  
องค์กร หรือสถำบันกำรศึกษำ ท�ำกำรศึกษำรวบรวมและถ่ำยทอดในรูปแบบที่เข้ำใจงำ่ย

จำกเหตุผลข้ำงต้น อพท. จึงได้จัดท�ำชุดควำมรู ้เรื่อง “เกณฑ์กำรท่องเที่ยว 
อย่ำงย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)” ฉบับน้ีขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้เก่ียวกับเกณฑ์ GSTC ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย  
เพ่ือให้ทุกภำคส่วนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวงกว้ำงมำกขึ้น และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ 
ใช ้ ได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ ทั้ งน้ี นอกจำกเน้ือหำ 
จะครอบคลุมเกณฑ์ GSTC ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ ย่ังยืน ด้ำนสังคมเศรษฐกิจ  
ด้ำนวัฒนธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีกำรน�ำเสนอกรณีศึกษำซึ่งเกิดจำก 
กำรปฏิบัติงำนจริงของ อพท. ภำยใต้ควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกับสภำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนโลกด้วย

อพท. หวงัว่ำ ชุดควำมรู้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงกำรกำรท่องเที่ยวไทยในทกุกลุม่เป้ำหมำย 
ตัง้แต่กลุม่คนรุ่นใหม่จนถึงหน่วยงำนผูก้�ำหนดนโยบำย ซึง่หำกทกุภำคส่วนที่เก่ียวข้องมคีวำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันแล้ว  
ก็จะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไทยให้เกิดควำมย่ังยืนตำมมำตรฐำนสำกล
ได้อย่ำงแท้จริง

พันเอก                                 
       
       (ดร. นำฬิกอติภัค   แสงสนทิ)
     ผู้อ�ำนวยกำร อพท.

ค�ำน�ำ
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องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations: UN)
ให้นยิำมกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนืว่ำ เปน็กำรพัฒนำ
ที่ตอบสนองควำมจ�ำเป็นในปัจจุบัน โดยไม่
เบียดเบียนควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรในอนำคต

แนวคิดกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืนตำมกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

1 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

2 กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติมำกเกินไป

4 ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกร

3 ภัยธรรมชำติ

5 กำรขยำยตัวของสังคมเมือง

6 กำรย้ำยถิ่นฐำนของสังคมชนบท

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน



ในปี 2558 เปำ้หมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millenium Development Goals - MDGs) ได้สิ้น
สุดลง องค์กำรสหประชำชำติ (UN) จึงได้ริเริ่มกระบวนกำรหำรือเพื่อก�ำหนดวำระกำรพัฒนำภำยหลัง 
ปี 2558 ตำมขัน้ตอนกำรพัฒนำที่ย่ังยืน โดยมปีระเดน็ส�ำคัญคือกำรจัดท�ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน
ทั้งหมด 17 ข้อ (Sustainable Development Goals - SDGs) ดังนี้

1. No Poverty 2. Zero Hunger 3. Good Health 
and Well-Being

4. Quality 
Education

5. Gender Equality
6. Clean Water 
and Sanitation

8. Decent Work 
and Economic Growth

10. Reduced 
Inequality

11. Sustainable 
Cities and 
Communities

12. Responsible 
Consumption 
and Production

13. Climate Action 14. Life Below Water
15. Life on Land 16. Peace and Justice 

Strong Institutions
17. Partnerships to 
achieve the Goal
ควำมร่วมมือ
เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน

กำรใช้ประโยชน์
จำก

ระบบนิเวศ
ทำงบก

สังคมสงบสุข 
ยุติธรรม 
ไม่แบ่งแยก

กำรใช้ประโยชน์
จำกมหำสมุทร
และทรัพยำกร
ทำงทะเล

กำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

แผนกำรบริโภค
และกำรผลิตที่
ยั่งยืน

เมืองและ
ถิ่นฐำนมนุษย์

อย่ำงยั่งยืน

ลดควำมเลื่อมล�้ำ

9. Industry, 
Innovation 
and 
Infrastructure

อุตสำหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้ำงพื้นฐำน

เพิ่มกำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำและ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

7. Affordable and 
Clean Energy

พลังงำนสะอำดทีท่กุคน
สำมำรถเข้ำถงึได้

กำรจัดกำรน�้ำ
และสุขำภิบำล

ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ

กำรศึกษำที่เทำ่เทียม

มีสุขภำพและ
ควำมเป็นอยู่ที่ดี

ขจัดควำมยำกจน
ทุกรูปแบบ ทุกสถำนที่

ขจัดควำมหิวโหย

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของ อพท.

ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบให้ส�ำเร็จใน 
ปี 2573 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมเสี่ยงใน
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรและกำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำน 
รวมทั้ งช ่วยเหลือประชำกรและชุมชนที่ ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมขัดแย้งและภัยพิบัติทำง
ภูมิอำกำศ

สร้ำงพลังแห่งกำรเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ
ระดับสำกลต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) มี
เป้ำหมำยที่จะเพ่ิมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ที่ พัฒนำแล้ว กับประเทศก�ำลังพัฒนำและ
ควำมร ่วมมือระหว ่ำงประเทศก�ำลังพัฒนำ 
ภำยใต้กำรสนับสนุนแผนระดับชำติเพ่ือบรรล ุ
เป้ำหมำย กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรส่งออก
ระหว่ำงประเทศ ซึง่ทั้งหมดน้ีเป็นสว่นประกอบที่
จะช่วยให้เกิดควำมส�ำเร็จในหลักเกณฑ์สำกลและ
ระบบกำรค้ำที่เสมอภำค ยุตธิรรม เปิดกว้ำงและ
เป็นประโยชน์ให้ทกุฝ่ำย

ส่งเสรมิกำรเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกิจทีต่่อเน่่ือง 
ครอบคลมุและย่ังยืน จำกกำรจ้ำงงำนที่มคุีณค่ำ

ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่
ย่ังยืน โดยมกีำรผลติในระดบัที่สงูขึน้และผลติผำ่น 
นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือสง่เสริมให้กับ
ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงงำนที่มำกข้ึน และ
ยังมมีำตรกำรที่จะก�ำจัดกำรบงัคับใช้แรงงำนทำส
และกำรค้ำมนุษย์อกีด้วย เพ่ือให้เกิดกำรจ้ำงงำนที่
เหมำะสม เตม็รูปแบบ และมปีระสทิธิภำพส�ำหรับ 
ประชำกรทุกคนบนโลก โดยมีแผนท�ำเป้ำหมำย 
เหล่ำน้ีให้ส�ำเร็จภำยในปี 2573

จำกรำยงำนว่ำด้วยเร่ืองควำมไม่เท่ำเทียมของ
รำยได้ มีอัตรำเพิ่มขึ้นถึง 10%

คนร�่ำรวยที่สุด มีรำยได้ 40% ของรำยได้
ทั่วโลก

ผู้ที่ยำกจนที่สุด 10% ทั่วโลก มีรำยได้เพียง 
2% - 7% ของรำยได้รวมทั่วโลก

ในประเทศก�ำลงัพัฒนำ ควำมไม่เท่ำเทียมกัน 
เพิ่มขึ้นถึง 11% ตำมกำรเจริญเติบโตประชำกร

โดยควำมไม่เท ่ำเทียมกันถือเป็นปัญหำ
ส�ำคัญระดับโลกที่ต้องกำรแก้ไข ซึ่งเก่ียวข้องกับ 
กำรปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ กำรตรวจ
สอบตลำดกำรเงินและสถำบันด้ำนกำรเงิน กำร
ส่งเสริมกำรช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำ และกำร
ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศไปยังภูมิภำคที่มี
ควำมจ�ำเป็นมำกสุด

ข้อ 1 ขจัดควำมยำกจน
ทุกรูปแบบ ทุกสถำนที่

ข้อ 10 ลดควำมเลื่อมล�้ำ
ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ

ข้อ 17 ควำมร่วมมือ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ข้อ 8 กำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำ
และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

องค์กำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ  
(The United Nations World Tourism  
Organization: UNTWO) ให้นิยำมไว้ว่ำเป็น  
“กำรท่องเที่ ยวที่มุ ่งเน ้นกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ทำงเศรษฐกิจ สังคม ในขณะที่ยังคงรักษำไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ

“กำรท่องเที่ยวที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูท้ี่เดนิทำงมำพักผอ่น และคนในท้องถ่ินซึง่
เป็นเจ้ำของพ้ืนที่และทรัพยำกร โดยต้องค�ำนึงถึงกำรอนรัุกษ์เพ่ือกำรน�ำมำใช้ประโยชน์ในอนำคต มกีำร
จัดกำรทรัพยำกรในรูปแบบที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงเศรษฐกจิ สงัคม ควบคู่ไปกับกำรปกป้อง
วฒันธรรมอนัดีงำม รวมทั้งกำรดแูลรักษำระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้คงอยู่สบืไป

World Travel & Tourism Council
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เทรนด์กำรท่องเที่ยวขับเคลื่อนอุตสำหกรรมโลก

กำรผจญภัยแบบหญิงเดี่ยว ในปี 2015 นักเดินทำงทั่วโลก
ประมำณ 74% เป็น “นักเดินทำงหญิงเดี่ยว” โดยมีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 5% เน่ืองจำกผู ้หญิงมจี�ำนวนมำกขึ้น และ
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุม่น้ีมกัให้ควำมสนใจคือกิจกรรมผจญภัย 
และโลดโผน เช่น กำรปีนเขำและกำรปั่นจักรยำน ซึ่งน�ำมำสู่  
“กำรท่องเที่ยวเชิงนเิวศ” ที่ ในปี 2018 มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น

กระแสกำรท่องเที่ยวของกลุ่มคนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
(LGBT) เป็นตลำดกลุ่มใหม่ที่กลุ ่มธุรกิจกำรท่องเที่ยวไม่ควร
พลำด เพรำะหลำยประเทศมีกำรเปิดกว้ำงมำกขึ้น มีกำรออก
กฎหมำยอนุญำตให้มกีำรสมรสได้ถูกต้อง รวมทั้งมกีำรจัดแคมเปญ
ส�ำหรับคู่รักวัยเดียวกันให้มำฮันนีมูนโดยเฉพำะ นอกจำกจะเป็น 
รูปแบบกำรท่องเที่ยวที่น่ำสนใจแล้ว ยังมีคุณคำ่ทำงจิตใจอีกด้วย

(ข้อมูลจำกผู้เข้ำพักและผู้เดินทำงกว่ำ 19,000 คน จำก 26 ประเทศทั่วโลก)

นักเดินทำงต่ำงใช ้เทคโนโลยีเป็นตัวช ่วย เพ่ิม 
ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง รวมทั้งกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์เสมอืนจริง (Immersive experiences) 
ทีค่ำดกำรณ์และแนะน�ำจุดหมำยปลำยทำงทีเ่หมำะสม
กับผู้บริโภคได้อย่ำงชำญฉลำด 

นักเดินทำงมักจะมีควำมสุขเมื่อหวนนึกถึงควำม
สุขในอดีต จำกกำรได้เดินทำงไปยังสถำนที่แห่ง
ควำมทรงจ�ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรได้เดินทำงไป
กับครอบครัวในสมัยเยำว์วัย ถือเป็นควำมทรงจ�ำ
ที่ล�้ำคำ่ที่สุด 

กำรท่องเที่ยวเพ่ือหำประสบกำรณ์ใหม่และยังเป็น
สิ่งกระตุ้นให้ออกเดินทำงและผจญภัยไปยังโลก
ใหม่ที่จะตรำตรึงอยู่ในควำมทรงจ�ำไปอีกแสนนำน 
โดยทริปอันดับต้นๆ ที่ผู้คนอยำกไปคือ กำรเยือน 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำรได้ลิ้มลองอำหำรท้องถิ่น 
กำรเที่ยวธรรมชำตทิี่มบีรรยำกำศงดงำม และกำรไป 
เที่ยวสวนสนกุชื่อดังระดับโลก

ควำมคำดหวังประสบกำรณ์จำกกำรท่องเที่ยว

1. นิยำมใหม่ของเทคโนโลยี

2. ฝันที่กลำยเป็นจริง

3. เยือนสถำนที่ในควำมทรงจ�ำ

กำรท่องเที่ยวของกลุ่ม Millenial หรือกลุม่คนที่มอีำยุ 18 – 34 
ปี ซึ่งนยิมกำรท่องเที่ยวแบบ 3 – 5 วัน หรือทริประยะสั้น และ
โฟกัสกำรเที่ยวแบบหลำยประเทศใน 1 ทริป นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
มักนิยมที่พักแบบ “โรงแรมหรูขนำดเล็กและโฮสเทล” มำกกว่ำ
กำรจองที่พักกับโรงแรมขนำดใหญ่ เพรำะกลุ่มนักท่องเที่ยวมองวำ่
โรงแรมขนำดเล็กมักมีควำมเป็นส่วนตัวมำกกว่ำและที่พักบำงแห่ง
ก็ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดีกว่ำ อีกทั้งยังสำมำรถสร้ำงปฎิสัมพันธ์กับ 
นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้งำ่ย
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“อุตสำหกรรมท่องเที่ยว” เป็นส่วนหน่ึงในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลำยประเทศทั่วโลก เพรำะ
ไม่เพียงแต่สำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้กับประเทศแล้ว ยังมีผลต่อเน่ืองไปถึงธุรกิจอีกหลำยภำคส่วน  
และยังเป็นกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนและประชำชนอีกด้วย

 องค์กรกำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ (UNWTO) เปิดเผยข้อมูลว่ำ ในปี 2016 มจี�ำนวน 
นักท่องเที่ยว 1235 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น 4% มำกกว่ำปีก่อนหนำ้ ซึ่งมจี�ำนวน 1,189 ลำ้นคน
 UNWTO ประมำณกำรว่ำในปี 2030 มนัีกท่องเที่ยวเดนิทำงระหว่ำงประเทศสงูถึง 1,800 ล้ำนคน

เทรนด์ที่นำ่สนใจในปี 2018



เทรนด์กำรท่องเที่ยวพร้อมกับกำรดูแลสุขภำพไป
ควบคู่ยังคงเป็นที่ นิยมอย่ำงต่อเน่ือง นักเดินทำง
มักจะออกก�ำลังกำยและดูแลสุขภำพไปพร้อมกัน 
เช่น สปำและทรีทเมนต์ควำมงำม ปั่นจักรยำน  
ดีทอ็กซ์ร่ำงกำย และโยคะระหว่ำงกำรออกเดินทำง
เป็นต้น และนักเดินทำงกว่ำ 59 % ยังมั่นใจว่ำ  
กำรได้สมัผสัประสบกำรณ์จำกกำรพักผอ่นน้ัน ส�ำคัญ
กว่ำกำรครอบครองวัตถุเสียอีก

จำกผลกำรส�ำรวจในปี 2561 นักเดนิทำงมกีำรวำงแผนท่องเที่ยวแบบเป็นกลุม่ โดยจะออก
เดินทำงไปพร้อมกลุ่มเพ่ือนมำกที่สุด เพรำะกำรท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือนคือกำรเข้ำสังคม 

นักเดินทำงต่ำงมีทักษะในกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยให้คุ้มค่ำที่สุด จนมีผู้เดินทำงจ�ำนวนมำกจัดสรรทริปโดยอ้ำงอิงจำก 

บ้ำนพักให้เช ่ำระยะสั้นจะได้รับควำมนิยมเพ่ิมขึ้นทั้ งในฝั ่งของผู ้เข้ำพักและเจ้ำของ
บ้ำนเช่ำพักด้วยเช่นกัน โดยนักเดินทำง 1 ใน 3 อยำกพักที่บ้ำนพักตำกอำกำศ 

5. กำรเดินทำงคือกำรดูแลสุขภำพไปพร้อมกัน

7. ออกเดินทำงสุดเหวี่ยงกับผองเพื่อน

6. ตระหนักเรื่องเงิน

8. อยู่อย่ำงคนท้องถิ่น

นักเดนิทำงจะได้รับแรงบนัดำลใจกำรออกเดินทำง จำกรำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์ กีฬำ 
และโซเชี่ยลมเีดีย ทั้งจำกกำรอ่ำนบลอ็กหรือดูคลปิแนะน�ำจำกยูทปู หรือแม้แต่กำรไปท่อง
เที่ยวตำมสถำนที่ซึ่งเคยปรำกฏในโทรทัศน์ ภำพยนตร์ หรือเอ็มวีเพลง เพรำะตำ่งคิดวำ่
เป็นสิง่ท้ำทำยและเป็นแรงจูงใจให้ลองไปเยือนตำม
สถำนที่ถ่ำยท�ำหนังที่ชื่นชอบสักครั้ง

4. เลือกเดินทำงตำมกระแสป๊อปคัลเจอร์ (Pop culture)

อย่ำงหน่ึง สำมำรถหลบหนคีวำมกดดันจำกชีวิต
ประจ�ำวัน คลำยควำมเครียด และสร้ำงมิตรภำพ 
กับเพ่ือนได้เป็นอย่ำงดี โดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เป็น
ตวัช่วยในกำรหำข้อมลูสถำนที่และค้นหำที่พัก 

หรืออพำร์ทเมนต์มำกกวำ่พักที่ โรงแรมทั่วไป และ  
1 ใน 5 มีแผนที่จะเปิดบ้ำนพักของตนให้ผู้อื่นเช่ำ
ด้วยเช่นกัน นักเดินทำงต่ำงบอกว่ำเจ้ำของบ้ำน 
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องอยู่กับพวกเขำตลอดเวลำ ทั้งน้ี
หำกพวกเขำอยำกสัมผัสประสบกำรณ์ท้องถ่ินก็จะ
สอบถำมโดยตรง และเจ้ำของบ้ำนควรรู้เร่ืองรำว
เก่ียวกับท้องถ่ินน้ันเป็นอย่ำงดี ทั้งเร่ืองอำหำร
และสถำนที่ท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็ควรม ี
ควำมยืดหยุ่นให้กับนักเดินทำงอีกด้วย

งบประมำณในกำรท่องเที่ยวเป็นหลัก นักเดินทำง 
50% มักจะค�ำนึงถึงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ระหว่ำงประเทศในกำรวำงแผนกำรเดินทำงแต่ละปี 
และอีก 50% จะดูข่ำวเศรษฐกิจของจุดหมำยปลำย
ทำงก่อนกำรตัดสินใจจัดกำรเดินทำง“นักเดินทำงมี
ควำมมั่นใจในกำรท�ำตำมสัญชำตญำณตนเอง” 
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กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ของ GSTC บทบำทหน้ำที่ของ GSTC

“ประเทศที่มคีวำมมั่นคง มัง่ค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง”

กำรด�ำเนินงำนของ อพท. ที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนโลก หรือ GSTC ของสภำ 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนโลก มดัีงน้ี

สภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) เป็นองค์กรระดบั
โลกที่ ได้มกีำรก�ำหนดเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : 
GSTC) ซึง่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในระดบันำนำชำต ิเน่ืองจำกเป็นเกณฑ์ที่จะชว่ยยกระดับกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศสมำชกิ UNWTO ให้เกิดควำมย่ังยืนอย่ำงเป็นระบบ

1. กำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนสำกล เกณฑ์ GSTC 
จะท�ำหน้ำที่เป็นเกณฑ์พ้ืนฐำนส�ำหรับกำรท่อง
เที่ยวอย่ำงย่ังยืนโลก เช่น เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและให้ธุรกิจทกุขนำดใช้เป็น 
พื้นฐำนในกำรด�ำเนนิงำนให้เกิดควำมยั่งยืน

3. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืน ให้กำรศกึษำและฝึกอบรมที่เหมำะสม
กบัแต่ละภำคสว่น เพือ่ชว่ยให้สำมำรถบริหำรกำร
จัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ GSTC 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถระหว่ำงหน่วยงำนกับธุรกิจ
ท่องเที่ยว และขยำยไปในกลุ่มสถำบันกำรศึกษำ

5. กำรรับรองเกณฑ์มำตรฐำน GSTC ท�ำหน้ำที่
ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ที่มำตรฐำน
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนที่องค์กรต่ำงๆ จัดท�ำขึน้

2. ร่วมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยนื พัฒนำ
เกณฑ์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้องค์กร/หน่วยงำน
ต่ำงๆ น�ำไปประยุกต์ ใช้ ในกำรบริหำรจัดกำร
แหล่งท่องเที่ยว

4. กำรพัฒนำตลำดกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 
พัฒนำตลำดและกำรให้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมไว้
วำงใจและตอบสนองควำมต้องกำรในตลำดกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

เพ่ือสง่เสริมกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่มศีกัยภำพในด้ำนกำรท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดบั
คุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ให้ดีย่ิงขึน้

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืน
อย่ำงมปีระสทิธิภำพ (A)

กำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชงิลบ
ทำงวฒันธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว (C)

ขับเคลือ่นกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนโดยยึดหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ด�ำเนินงำนตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)

 ภำรกิจเช่ือมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตฉิบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2565)

กำรเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบ
เชิงลบทำงสงัคม เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถ่ิน (B)

ด้ำนกำรเพ่ิมผลประโยชน์
และลดผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อม (D) 

1.

3.

2.

4.
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องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 
หรือ อพท. ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยว 
อย่ำงย่ังยืน ท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนและเพ่ิมระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถ่ิน
ให้ดี ข้ึนด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม โดยน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำในพระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมสมดุลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมด้วยควำมยั่งยืน 

“กำรท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน” (Communities Benefitting Through 
Tourism: CBTT) เป็นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวกระแสรอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยรำยได้ 
ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งจะมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวบนพ้ืนฐำนของศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีที่ดีงำม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชน โดยกำรสร้ำงมูลค่ำด้ำน
กำรท่องเที่ยว ยกระดับฐำนะควำมเป็นอยู่ให้มีควำมสุข และอยู่ในวิถีพอเพียง ซึ่งเป็น 
ผลกำรด�ำเนินงำนที่สะท้อนกำรท่องเที่ยวเพ่ือลดควำมยำกจน (Pro-Poor Tourism) 
ได้อย่ำงแท้จริง 

กำรท่องเที่ยวเป็นเครื่องมอืในกำรอนุรักษ์ประเพณวัีฒนธรรม วิถีชีวิตอนัดีงำม และเป็น
เคร่ืองมอืในกำรรักษำสิง่แวดล้อม โดยผูค้นที่ ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
อย่ำงยั่งยืน ได้แก่ ชุมชนและประชำชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเจำ้ของแหล่งท่องเที่ยว 

อพท. กับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน
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ในปี 2560 อพท. ได้ริเร่ิมกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เทียบเคียงกับนำนำชำติ  
โดยเป็นหน่วยงำนแรกและหน่วยงำนเดียวของประเทศไทยที่น�ำเกณฑ ์
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: 
GSTC) มำปรับใช้ในกำรปฏิบตังิำนจริงในพ้ืนที่ ซึง่ทกุภำคสว่นในสงัคมเร่ิม
ตระหนักมำกขึ้น ในกำรน�ำกำรท่องเที่ยวมำเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนำชุมชน  
ตำมกรอบแนวคิด CBTT ของผูอ้�ำนวยกำร อพท. ก่อเกิดควำมเข้มแขง็บนพ้ืนฐำน 
ของชุมชน และน�ำไปสู่กำรส่งเสริมเศรษฐกิจในภำพรวมให้เข้มแข็งมำกขึ้น 
โดยน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งน�ำมำสู่ 
ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน
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อพท. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
(MoU) กับ สภำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ย่ัง ยืนโลก (Global Sustainable  
Tourism Council) ซึ่งเป็นควำมร่วมมือ 
ในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝ ึกอบรม
กำรท ่อง เที่ ยวอย ่ ำงยั่ ง ยืน เมื่ อ วันที่  
17 กันยำยน 2558 เป็นกำรเพิ่มศักยภำพ
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป
กำรท่องเที่ยวไทยให้อยู่ในระดบัสำกล ทั้งน้ี 
สภำฯ จะพัฒนำผู้ฝึกสอนที่ ได้รับอนญุำต
ให้กับบุคลำกรของ อพท. และอนุญำต 
ให้ อพท. น�ำเน้ือหำหลักสูตรระดับสำกล 
น�ำไปฝึกอบรมให้กับภำคีกำรพัฒนำกำร 
ท่องเที่ยวของไทย 

นอกจำกน้ี อพท. ได้จัดท�ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส�ำหรับน�ำไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่ำวได้รับกำรรับรอง 
(Recognized) จำก GSTC แล้ว

ในปี 2561 อพท. ได้ร่วมมือกบัสภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยนืโลกท�ำกำรฝึกอบรม Sustainable 
Tourism Training Program (STTP) ให้เจ้ำหน้ำที่ อพท. เพ่ือจะได้เข้ำใจและสำมำรถน�ำ
แนวทำงของเกณฑ์ GSTC ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง

สภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนโลกเป็น
องค ์กรระดับโลกที่ ได ้ก�ำหนดเกณฑ์ 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนโลก ซึง่ได้รับกำร
ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในระดับนำนำชำติ 
ทั้งจำกบริษัทช้ันน�ำ องค์กรต่ำงๆ ทั้ง 
ภำครัฐ สมำคม ภำคอตุสำหกรรม ตลอดจน 
องค์กรและบริษัทอื่นๆ ในนำนำประเทศ
เพ่ือช่วยสนับสนุนควำมตั้งใจของสภำให้
เกิดควำมส�ำเร็จ น่ันคือกำรเพ่ิมควำมรู้ด้ำน
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนได้อย่ำงเป็นระบบ 
และยังมกีำรจัดอบรม GSTC: Sustainable 
Tourism Training Class หรือที่เรียกว่ำ 
Sustainable Tourism Training Program 
(STTP)

น�ำไปสู่ GSTC – STTP Training Partnersกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
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ควำมคำดหวังในกำรน�ำหลักเกณฑ์ GSTC ไปใช้โดยองค์กรที่ รับผิดชอบ 
กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวมีดังนี้

ใช้เพ่ือเป็นแนวทำงขั้นพ้ืนฐำนส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องกำร 
มุ่งสู่ควำมยั่งยืน 
ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
ชว่ยให้สือ่มวลชนให้ข้อมลู และน�ำมำสือ่สำรต่อสำธำรณชนเร่ืองแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนได้ชัดเจน 
ช่วยสนับสนนุโปรแกรมกำรรับรองคุณภำพที่มีมำตรฐำน 
ชว่ยให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนหรือ NGOs มแีนวทำงกำรพัฒนำ
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
เป็นแนวทำงขั้นพ้ืนฐำนส�ำหรับกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร เช่น 
มหำวิทยำลัย

Asian Ecotourism Network
Region : Asia Pacific

Green Evolution
Region : Southeast Europe

Airbnb
Country : United States

City of Suwon, 
Tourism Division Tourism Policy Team 
Country : Republic of Korea

Confluence Sustainability  
Country : United States

Diverse China Travel Limited
Country : China

EarthCheck
Country : Australia

Ecotourism Kenya
Country : Kenya

ECOTRANS
Country : Germany

Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration (DASTA)
Country : Thailand

GSTC (Global Sustainable Tourism Criteria)

โดยหลกัเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว ถูกก�ำหนดขึน้ 
เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรพัฒนำควำมย่ังยืนให้เป็นมำตรฐำนส�ำหรับกำรท่องเทีย่ว
ทุกรูปแบบ 

เครือขำ่ยในกำรท�ำงำน อำทิเช่น
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ปัจจุบันมีเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส�ำหรับ
ประเมนิและให้กำรรับรองแหล่งท่องเที่ยว (GSTC – Recognized) 
จ�ำนวน 3 มำตรฐำน

1. Biosphere Responsible Tourism Standard

2. EarthCheck Community Standard

 3. Green Destinations Standard

Global Sustaianble Tourism Criteria เป็นหลักเกณฑ์ที่ เกิดขึ้นจำกกำรพยำยำม 
สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในเร่ืองกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนให้แก่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นกฎ
เกณฑ์ขั้นต�่ำที่จะท�ำให้องค์กรที่เก่ียวข้องน�ำไปยึดถือปฏิบัติ ให้ตรงกัน ทั้งน้ีกำรที่จะสร้ำง 
ควำมหมำยกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนร่วมกัน จะต้องมกีำรน�ำเอำวิธีปฏิบัตมิำคดิในเชิงสหสำขำวิชำ  
ที่คิดแบบองค์รวม และแบบบูรณำกำร ดังนี้

1. กำรสรำ้งกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน

2. กำรท�ำให้ชมุชนเจ้ำของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ ในเชิง
เศรษฐกิจและเกิดผลกระทบในแง่ลบน้อยที่สุด

3. กำรสร้ำงประโยชน์ ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว และมรดกทำง
วัฒนธรรม

4. กำรท�ำให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มำกที่สุด 
และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ซึง่เกณฑ์ต่ำงๆ น้ันได้รับกำรออกแบบไว้แล้ว จึงสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับแหล่งท่องเที่ยว 
ทุกแบบและทุกขนำด

“หลกัเกณฑ์ของ GSTC เป็นเพียงกำรบอกถึงสิง่ที่ต้องท�ำ ไม่ใชว่ิธีกำร ซึง่หลกัเกณฑ์จะสำมำรถ 
ใช้งำนได้น้ันจะต้องมีตัวช้ีวัดในกำรด�ำเนินงำนที่ดีด้วย รวมทั้งมีช่องทำงที่สำมำรถน�ำไปใช้ใน
หน่วยงำนรัฐ NGOs และภำคธรุกิจ ซึง่เกณฑ์ GSTC ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Tourism 
Criteria for Destinations: GSTC-D) มีวัตถุประสงค์ในกำรเป็นมำตรฐำนเชิงปฏิบัติ ที่จะ
เริ่มต้นกระบวนกำรสู่ควำมยั่งยืน ส�ำหรับกำรท่องเที่ยวทุกรูปแบบ”
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หมวด A กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนที่มีประสิทธิภำพ

A1 กำรด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน สำธำรณชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูล โดยต้องมีควำมเหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่ และพัฒนำจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

อพท. น�ำหลักเกณฑ์ GSTC ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว หรือ Global Sustainable Tourism Criteria 
for Destination ทั้ง 4 ด้ำน มำปรับใช้ในกำรด�ำเนนิงำน ประกอบด้วย

A3 ระบบกำรตรวจสอบ ดูแล รำยงำนควำม
คืบหน้ำ ควรรำยงำนผลให้สำธำรณชนทรำบ 
และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว สิทธิมนษุยชน เป็นต้น

A2 ตวัแทนหรอืกลุ่มตวัแทนทีม่ปีระสิทธภิำพอัน
มำจำกภำครัฐและเอกชน กลุ่มตัวแทนสำมำรถ
ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ และกำรบริหำร
จัดกำรได้

A4 กำรจัดกำรท่องเที่ยวตำมฤดูกำล เพื่อกำร
สร้ำงสมดุลในด้ำนควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ 
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
น�ำมำวิเครำะห์โอกำสกำรท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

A5 ระบบป้องกันควำมเสี่ยงอันเกิดจำกภัยพิบัติ
ตำมธรรมชำติ พัฒนำ ออกแบบ และบริกำรใน
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ควำมรู้แก่คนท้องถ่ิน
และนักท่องเที่ยว

A6 กำรประเมนิสถำนที ่ ตลอดจนสภำพแวดล้อม 
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม
อย่ำงสม�่ำเสมอ

A7 กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อก�ำหนด และ
นโยบำย ก�ำหนดแนวทำง ข้อบงัคับ และนโยบำย 
เพ่ือปกป้องรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและมรดก
ทำงวัฒนธรรม อีกทั้ งพัฒนำกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของท้องถ่ิน มีกำรประชำสัมพันธ์ ให้
สำธำรณชนทรำบ และควรบังคับใช้อยำ่งจริงจัง

หลักเกณฑ์ GSTC 
(Global Sustainable Tourism Criteria)
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A8 สถำนทีท่่องเทีย่วและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก 
ท�ำให้ทกุคนเข้ำถงึ สถำนที่ท่องเที่ยวและสิง่อ�ำนวย 
ควำมสะดวกต่ำงๆ เชน่ กำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ 
วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ รวมทั้งผู้พิกำร
หรือผู้ที่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือพิเศษ

A10 กำรตรวจสอบและควำมพึงพอใจของ 
นักท่องเที่ยว มีระบบติดตำมและประเมินผล
ควำมพึงพอใจ เพ่ือน�ำมำปรับปรุงและพัฒนำ
จัดกำรกำรท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

A9 กฎหมำยและข้อบังคับกำรด�ำรงรักษำไว้
ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยว ต้องบังคับใช้อย่ำงเคร่งครัด 
สอดคล้องกับสิทธิของชุมชนและคนท้องถ่ิน รับ
ฟังควำมคิดเห็นของสำธำรณชน

A11 กำรสนับสนุนหลักเกณฑ์กำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ต้องสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ GSTC-D ส�ำหรับผู้ประกอบกำร 
แหล่งท่องเที่ยวโดยต้องมีฐำนข้อมูลผู้ประกอบ
กำรที่ผำ่นกำรรับรอง และเผยแพร่ให้สำธำรณชน
รับรู้

A12 กำรสอดส่องดูแล ป้องกัน และรำยงำน  
มรีะบบตดิตำม ป้องกัน และตอบสนองต่อภัยทำง
ด้ำนอำชญำกรรม ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัย

A13 กำรวำงแผนเพือ่ตอบรบัต่อวิกฤตกำรณ์ หรอื
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน มีแผนกำรรับมือที่เหมำะสม 
สื่อสำรข้อมูลแก่ประชำชน นักท่องเที่ยว และ 
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว

A14 กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ควรค�ำนึงถึง
ควำมเที่ยงตรง ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ข้อมลูด้ำนสนิค้ำ 
บริกำร และควำมยั่งยืนในกำรท่องเที่ยว
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หมวด B กำรเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ
ทำงสังคม – เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น

B1 กำรควบคุมดูแลเศรษฐกิจ มีกำรรำยงำนให้
ประชำชนรับรู้อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยวัดผล
และรำยงำนข้อมูลกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว  
รำยได้ต่อห้องพัก กำรจ้ำงงำน และกำรลงทุน

B3 กำรมีส่วนร่วมในสังคม มีระบบกำรวำงแผน
และตัดสนิใจในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำง
เสมอต้นเสมอปลำย

B2 โอกำสในกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถิน่ 
ผู้ประกอบกำรในแหล่งท่องเที่ยวควรสร้ำงโอกำส
ให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรฝึกอบรม ควำมปลอดภัย
ในกำรประกอบอำชีพ และรำยได้ที่เป็นธรรมและ 
เท่ำเทียมส�ำหรับทุกคน

B4 ควำมคดิเหน็ของชุมชนท้องถิ่น แรงบนัดำลใจ 
ข้อห่วงใย และควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ได้รับกำรประเมิน บันทึก
และรำยงำนต่อสำธำรณชนอยำ่งสม�่ำเสมอ

B5 กำรเข้ำถึงพื้นที่ของคนในท้องถิ่น มีกำร
ประเมนิ ปกป้อง และหำกจ�ำเป็นก็มกีำรด�ำเนินกำร 
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมของ 
คนท้องถิ่น

B6 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว 
มีกิจกรรมเพ่ิมควำมเข้ำใจในโอกำสและควำม
ท้ำทำยของกำรท่องเที่ยว อีกทั้งให้ควำมส�ำคัญ
กำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนต่อชุมชนที่เก่ียวข้อง
อย่ำงสม�่ำเสมอ

B8 กำรสนับสนุนชุมชน ผู ้ประกอบกำร  
นักท่องเที่ยว และสำธำรณชนร่วมสนับสนุน
โครงกำรของชุมชนและโครงกำรด้ำนควำมย่ังยืน
ต่ำงๆ

B7 กำรป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดย 
ไม่ชอบธรรม มีกฎและข้อปฏิบัติที่ชัดเจน โดย
สื่อสำรให้สำธำรณชนรับรู้

B9 กำรสนบัสนนุท้องถิ่นและกำรค้ำที่เป็นธรรม  
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ย่ังยืนของท้องถ่ิน และหลัก
กำรค้ำที่ เป ็นธรรม โดยอยู ่บนรำกฐำนจำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม
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หมวด C กำรเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ
ทำงวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว

C1 กำรปกป้องดูแลสถำนที่ท่องเที่ยว โดย 
มีนโยบำยและระบบประเมิน ฟื้นฟู และอนรุักษ์
สถำนที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม 
รวมทั้งสิง่ปลกูสร้ำง ทวิทัศน์ของชนบทและเมอืง

C3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เผยแพร่และ
จัดเตรียมแนวทำงท่ีช ่วยให้นักท่องเที่ยวมี
พฤติกรรมที่เหมำะสม ลดผลกระทบแง่ลบ 
และสนับสนุนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน 
เชิงบวก

C2 กำรจัดกำรนักท่องเที่ยว ส�ำหรับ
แหล่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยว (Tourist  
Attraction) รวมถึงมำตรกำรในกำรอนรัุกษ์ 
ปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติ และเชิดชู
วัฒนธรรม

C4 กำรปกป้องมรดกทำงวัฒนธรรม  
มีกฎหมำยควบคุมกำรซื้อขำย แลกเปลี่ยน 
จัดแสดง หรือให้ของก�ำนัลที่เก่ียวข้องกับ
วัตถุเชิงประวัติศำสตร์และโบรำณคดี

C5 กำรให้ข ้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับสถำนที่ 
ท่องเทีย่ว ให้ข้อมลูที่ถูกต้องทั้งเชิงธรรมชำต ิและ
วัฒนธรรม พัฒนำจำกกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และได้รับกำรถ่ำยทอดในภำษำที่ นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เข้ำใจได้

C6 ทรัพย์สินทำงปัญญำ มีระบบ
ป้องกันและคุ้มครองสิทธิ ในทรัพย์สิน
ทำงปัญญำของบุคคลและท้องถิ่น
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หมวด D กำรเพิ่มผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทำงสิ่งแวดล้อม

D1 ควำมเสี่ยงดำ้นสิ่งแวดล้อม 
ระบุควำมเสี่ยงและมีระบบกำรจัดกำร
และแก้ปัญหำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

D3 กำรป้องกันสิ่งมีชีวิตในป่ำ มีระบบ
ที่สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำน
ทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชำติ และ
ระดับนำนำชำติ ในกำรล่ำ จับ จัดแสดง 
และซื้อขำยพืชพันธุ์และสัตว์ป่ำ

D2 กำรปกป้องส่ิงแวดล้อมที่มีควำมเสี่ยง 
มี ระบบติดตำมประ เมินผลกระทบทำง 
สิง่แวดล้อมของกำรท่องเที่ยว รวมถึงระบบกำร
ควบคุมและดูแลผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยว 
ที่อำจมีต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องที่อยู่อำศัยของ
สิ่งมีชีวิต และป้องกันกำรรุกรำนของสำยพันธุ์
ต่ำงถิ่น

D4 ปรำกฏกำรณ์เรอืนกระจก มรีะบบสง่เสริม
ให้ผูป้ระกอบกำรตดิตำม วดัผล ลดผลกระทบ 
และรำยงำนให้สำธำรณชนรับรู้เร่ืองกำรลด 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนตำ่งๆ

D5 กำรประหยัดพลังงำน มีระบบส่งเสริมให้
ผู้ประกอบกำรติดตำม วัดผล ลดผลกระทบ 
และรำยงำนให้สำธำรณชนรับรู้ในเร่ืองกำรใช้
พลังงำนและลดกำรพึ่งพำพลังงำนเช้ือเพลิง
ฟอสซิล

D6 กำรจัดกำรน�้ ำ มีระบบส ่งเสริมให ้ 
ผู้ประกอบกำรติดตำม วัดผล ลดผลกระทบ 
และรำยงำนให้สำธำรณชนรับรู้ ในเร่ืองกำร
บริโภคน�้ำ
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D7 กำรควบคุมกำรใช้น�้ำ มีระบบติดตำม
ประเมินทรัพยำกรแหล่งน�้ำ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ 
กำรบริโภคน�้ำของผู ้ประกอบกำรเป็นไปตำม 
ข้อก�ำหนดกำรใช้น�้ำของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

D9 น�้ำเสีย ควบคุมให้มีกำรบ�ำบัดน�้ำเสียและ 
น�ำกลบัไปใช้ใหม่ หรือปล่อยน�ำ้ทิง้อย่ำงปลอดภัย 
โดยมผีลกระทบกับประชำชนและสภำพแวดล้อม
น้อยที่สุด

D8 คุณภำพน�้ำ มีระบบตรวจสอบคุณภำพ
น�้ำ โดยมีกำรติดตำมและประเมินผลที่เข้ำถึง
ได้โดยสำธำรณชน แหล่งท่องเที่ยวควรมีระบบ
กำรรับมือกับประเด็นปัญหำเรื่องคุณภำพน�้ำ 
ได้อยำ่งทันท่วงที

D10 กำรลดปริมำณขยะ มีระบบส่งเสริมให้
ผู้ประกอบกำรลดขยะ น�ำกลับมำใช้ใหม่ และ
รีไซเคิลขยะ

D11 มลภำวะทำงแสงและเสยีง มแีนวทำงและ
ข้อบังคับในกำรลดมลภำวะทำงเสียงและแสง

D12 กำรขนส่งที่ส่งผลกระทบต�่ำ เพิ่มกำร 
ใช้ระบบขนส่งที่ส่งผลกระทบต�่ำ รวมถึงระบบ
ขนส่งสำธำรณะ และระบบขนส่งที่ ไม่ต้องใช้
พลังงำน เช่น กำรเดินหรือกำรปั่นจักรยำน
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สิง่ส�ำคัญในกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน คือกำรหนัมำพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้ครบทกุมติ ิทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม ภำยใต้กำรมสีว่นร่วมของทกุภำคสว่นได้เข้ำมำ ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบตัิ 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ภำพควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนที่
ต้องกำรจึงต้องประกอบไปด้วยมติเิศรษฐกิจ มติสิงัคม มติสิิง่แวดล้อม โดยไม่ละเลยมติกิำรมีสว่นร่วม

เศรษฐกิจ
ระดับควำมอยู่ดีกินดีของประชำชน 

และเศรษฐกิจชุมชน

สิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว

 Low Carbon Tourism

สังคมและวัฒนธรรม
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนและชุมชนในพื้นที่ 

มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

กำรมีส่วนร่วม
เครือข่ำยจำกทุกภำคส่วนได้เข้ำมำ

มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ในปัจจุบันแนวโน้มของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวโลกมีกำร
เปลีย่นแปลงไป ซึง่องค์กำรกำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ 
(United Nations World Tourism Organization : UNWTO) 
ได้พยำกรณ์ไว้ว่ำ เมือ่ถึงปี พ.ศ. 2563 ภูมภิำคเอเชียและแปซฟิิก 
โดยเฉพำะกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นภูมิภำค

ยอดนิยมในกำรท่องเที่ยว และมีผู้นิยมเดินทำงเข้ำมำอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้ม
กำรเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวและมีระบบเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวที่เติบโตมำกขึ้น จึงมีควำมจ�ำเป็นที่
ประเทศไทยจะพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่อง
เที่ยวและสร้ำงควำมเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกจิอย่ำงต่อเน่ือง โดยทกุภำคสว่นควรให้ควำมส�ำคัญและ
ตระหนักถึงทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่ยังคงเหลอือยู่ในประเทศให้มำกขึน้ เพรำะทกุวนัน้ีประเทศไทยมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงำม แต่มิได้ดูแล บ�ำรุงรักษำ หรือสรำ้งสรรค์สิ่งใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยวและ
ทรัพยำกรให้เกิดควำมยั่งยืน

หลักเกณฑ์ GSTC และกำรน�ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

ควำมยั่งยืนของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย

ภำพควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
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1. ระดับควำมอยู่ดีกินดีของประชำชนและเศรษฐกิจ
สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้แก่คนในชุมชนที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ด้วยกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือยกระดับมูลค่ำสินค้ำและบริกำรของชุมชน กำรส่งเสริม
กำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนกำรวำงแผนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มี 
ขีดควำมสำมำรถและมีศักยภำพรองรับนักท่องเที่ยว

3. แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Low Carbon Destination
สิ่งส�ำคัญคือกำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ย่ังยืนให้กับชุมชนผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว เช่น กำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวแบบ  
Eco - Tourism และกำรส่งเสริมให้ประชำชนและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรอนรุักษ์ พัฒนำและ
รักษำสิง่แวดล้อมในพ้ืนที่น้ันๆ จนเกิดเป็นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักท่องเที่ยวและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เป็นเจ้ำของท้องถ่ิน เป็นกำรท่องเที่ยวที่ม ี
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงธรรมชำติเพ่ือตอบสนองควำมจ�ำเป็นทำงเศรษฐกิจ สังคม และ 
ควำมงำม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อรักษำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวให้คงอยู่ไม่เสื่อมสลำยไป

2. ควำมอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
กำรส่งเสริมและสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน พัฒนำกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนให้ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เปิดโอกำสให้ประชำชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันใน 
กำรด�ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ชุมชนท้องถ่ินตน  
กำรบ�ำรุงรักษำศลิปะ ประเพณ ีภูมปัิญญำท้องถ่ิน และวฒันธรรม เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นด้ำนกำรท่องเที่ยว 
และยกระดับคุณภำพชีวิตให้กับคนในชุมชน

4. เครือข่ำยทุกภำคส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
กำรบูรณำกำรงำนด้ำนบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวระหว่ำงส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว ด้วยกำรสนับสนุนให้มีกำรรับฟังมำกขึ้น  
มองภำพกำรท่องเที่ยวในมิติเชิงระบบ เป็นองค์รวม ไม่มองแยกส่วน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรมองว่ำ 
ภำพควำมส�ำเร็จคือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดควำมยั่งยืน

 กำรน�ำแนวทำงของเกณฑ์ GSTC ไปใช้ 
ในมิติกำรพัฒนำของ อพท.

4544



อพท. ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนในท้องถ่ินให้ดีขึ้นด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม โดยน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำ 
ในพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดชบรมนำถบพิตร มำเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน 
ท�ำให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมสมดุลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม

เคร่ืองมอืวำงแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนอย่ำง
มีส่วนร่วม คือ 9 + 1 Building Blocks เพื่อให้
ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ และเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยวกับชุมชน เช่น ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง 
จังหวัดเชียงใหม่ คือชุมชนที่มคีวำมส�ำเร็จจำกหลกักำร 
“ระเบิดจำกข้ำงใน” อย่ำงเห็นได้ชัด โดยในปี 2558 
ชุมชนบ้ำนไร่กองขิงได้รับรำงวัลในระดับนำนำชำติ 
PATA Tourism InSPIRE Awards 2015 จำก สมำคม
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวแห่งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
(Pacific Asia Travel Association) และยังได้รับ 
รำงวัล Best Community-Based Tourism  
Initiative หรือกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นเลิศ
อีกด้วย

อพท. ได้พัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่พิเศษ โดยค�ำนึงถึงภูมิหลังทำงประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร ด้วยกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้คนในชุมชนมีบทบำทใน 
กำรบ�ำรุงรักษำ อนรุักษ ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภมูปิญัญำท้องถิ่น ผำ่นกจิกรรมกำรทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นกำรท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่ต้องกำรให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสประสบกำรณ์และวิถีชีวิตวัฒนธรรมจำกชุมชนโดยตรง

ระเบิดจำกข้ำงใน คือกำรเปิดโอกำสให้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอย่ำงพร้อมเพรียงกัน 
ด้วยกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ  
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ หรือ 
“Co-Creation” สร้ำงควำมเข้มแข็งให้คนและ
ชุมชนมีสภำพพร้อมที่จะรับกำรพัฒนำเสียก่อน 
แล้วจึงค่อยออกสู่สังคมภำยนอก เป็นกำรระเบิด
จำกข้ำงใน ซึ่งท�ำให้เกิดควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ได้อย่ำงแท้จริง

กำรจะพัฒนำหรือท�ำกำรสิง่ใด ควรยึดหลกัส�ำคัญ 
คือควำมสอดคล้องกับภูมิสังคม โดยค�ำนึง
ถึงสภำพแวดล ้อม เศรษฐกิจ และสังคม  
ซึ่งรวมไปถึงคนซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ควำมเช่ือ และวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน ตลอดจน 
ค�ำนึงถึง อัตลักษณ์และภูมิป ัญญำท้องถ่ิน  
เพ่ือเรียนรู้สภำพธรรมชำติ ในแต่ละพ้ืนที่ จนเกิด 
เป็นควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และลึกซึ้ง

หลักกำรทรงงำน: ภูมิสังคม

หลักกำรทรงงำน: ระเบิดจำกข้ำงใน

น้อมน�ำศำสตร์พระรำชำมำพัฒนำกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน
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อพท. มกีำรท�ำงำนด้วยกัน 3 ฝ่ำย ได้แก่ ชุมชน เอกชน และภำครัฐ ในรูปแบบประชำรัฐของแต่ละพ้ืนที่  
ซึ่งจะแตกต่ำงกันตำมบริบทของสถำนที่ตั้ง  อพท. จะเน้นกำรบูรณำกำร ภำครัฐ เอกชน ประชำชน 
ตั้งแต่ระดับท้องถ่ิน จนถึงระดับชำติ และยังมีกำรบูรณำกำรแนวนอน ซึ่งคืองำนพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม กำรท่องเที่ยว หรือแม้แต่กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย เพื่อให้
เกิดกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

อพท. น�ำหลักกำรนี้มำใช้กับ ชุมชนปลำบ่ำ อ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และอีกหลำยๆ ชุมชนใน 
พ้ืนที่พิเศษของ อพท. ซึ่งเป็นชุมชนปลูกป่ำที่ ใช้กำรท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือกำรสนับสนุนอนุรักษ ์
โดยกำรปลูกปำ่ เป็นชุมชนต้นแบบในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวิถีชีวิตเกษตรกรรม 
โดยแต่เดมิมสีภำพแวดล้อมที่เปลีย่นไปในทำงลบ ชำวปลำบำ่จึงพร้อมใจกันสละที่ดนิสว่นตวับำงสว่น 
เพ่ือใช้ ในกำรฟื ้นฟูระบบนิเวศ ช่วยให้พ้ืนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ 
แบบไม่ท�ำลำยหรือฝืนธรรมชำติอีกต่อไป

วิ ธีคิดแบบองค์รวม เร่ิมจำกกำรมองปัญหำ 
เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรวำงแผนและกำรปฏิบัติ 
สอดคล้องกับภูมิประเทศ ตลอดจนกำรติดตำม 
ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง ท�ำให้กำรด�ำเนินงำน
รำบรื่น บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

“ไม่ติดต�ำรำ” คือไม่ผูกติดกับวิ ชำกำรและ
เทคโนโลยีที่ ไม่เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นอยู่
ของคนไทย แต่ต้องค�ำนึงถึงหลักควำมจริงของ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ถ้ำคนไทยมีควำมสำมัคคี 
มีเมตตำ ก็จะอยู่รอดได้ ไม่เหมือนกับคนที่ท�ำ
ตำมหลักวิชำกำร ที่เวลำปิดหนังสือก็ไม่รู้ว่ำจะ
ท�ำอย่ำงไร สุดท้ำยก็ต้องเปิดหน้ำแรกเร่ิมใหม่ 
พระองค์ทรงเน้นกำรอนโุลมและรอมชอมกับสภำพ
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม สังคม และควำมเป็นอยู่
ของผู้คนในชุมชน ไม่ยึดติดกับหลักวิชำกำรมำก
เกินไป เพ่ือให้กำรพัฒนำในแต่ละพ้ืนที่อยู่บน 
พ้ืนฐำนของกำรเก้ือกูลกันระหว่ำงคนและธรรมชำติ

หลักกำรทรงงำน: องค์รวม หลักกำรทรงงำน: ไม่ติดต�ำรำ
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อพท. ยึดมั่นในปรัชญำกำรท�ำงำนของผู้อ�ำนวยกำร อพท. ที่เรียกวำ่ Co-Creation หรือ “ร่วมคิด 
ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” เพ่ือให้ทุกภำคส่วนที่ศรัทธำใน
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนกำรเริ่มประกำศพื้นที่พิเศษ กำรจัดท�ำแผนแม่บท กำรเสนอ 
กิจกรรม/โครงกำร กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำร ตลอดจนกำรก�ำกับดูแลและติดตำม

กำรพัฒนำตำมหลักกำร “ขำดทุนคือก�ำไร” ของ 
อพท. ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดควำมย่ังยืนต่อ 
ประชำชน ชุมชน และภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่พิเศษ 
ด ้ วยกำรลงทุนที่ เน ้น ในเร่ื องของกำรพั ฒนำ
ต้นแบบองค์ควำมรู้และกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำน 
กำรท่องเที่ยวผำ่นโครงกำรต่ำงๆ เชน่ กำรพัฒนำกำร 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ กำรศึกษำควำมสำมำรถ
ในกำรรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่ (Carrying 
Capacity) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยว
เชิงพำณิชย์แบบบูรณำกำร กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพของภำคีกลไกขับเคลื่อนและเครือข่ำยใน
กำรพัฒนำ และในกำรพัฒนำพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

ก่อนที่พระองค์จะพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริ
โครงกำรใดๆ พระองค์จะทรงให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรสอบถำมประชำชนโดยกำรท�ำประชำพิจำรณ์
เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง ยึดหลักประโยชน์
สูงสุดของส่วนร่วม เร่ิมจำกศึกษำข้อมูลพ้ืนที่
และน�ำมำวำงแผนให้ควำมช่วยเหลือ โดยจะให้
ประชำชนและเจ้ำหน้ำท่ีมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร และอธิบำยถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึน เมื่อประชำชนในพ้ืนที่เห็นด้วยแล้ว 
หน่วยงำนต่ำงๆ จึงจะขอพระรำชทำนพระรำชด�ำริ
ให้ด�ำเนนิโครงกำรนั้นๆ ต่อไป

หลักกำรทรงงำนของในหลวงรัชกำลที่ 9 ที่มีต่อ 
พสกนิกรชำวไทยคือ กำรให้และกำรเสียสละ  
เป็นกำรกระท�ำอันที่มีผลเป็นก�ำไร เพรำะเป็น 
กำรลงทุน เพ่ือควำมอยู ่ ดี มี สุ ขของรำษฎร  
โ ด ย เฉพำ ะกำรด� ำ เ นินกำรที่ อำจจ ะ เ สี ย 
ค่ำใช้จ่ำยมำกหรือขำดทุน หำกสำมำรถแก้ไข
ป ัญหำและส ่ ง เสริ มควำม สุข ให ้ กับ ชุ มชน  
ก็เท่ำกับพระองค์ได้ก�ำไรเช่นกัน

หลักกำรทรงงำน: กำรมีส่วนร่วม หลักกำรทรงงำน: ขำดทุนคือก�ำไร
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ปัจจุบนั อพท. มพ้ืีนที่พิเศษที่รับผิดชอบในกำรบริหำรกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน โดยใช้แนวทำง
กำรด�ำเนนิงำนตำมหลักเกณฑ์ GSTC ในพื้นที่พิเศษทั้ง 9 แห่งดังนี้

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันตก 
หรือ รอยัล โคสต์

อันดำมัน และหมู่เกำะทะเลใต้(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร ระนอง) (ภูเก็ต กระบี่ พังงำ ตรัง สตูล)

9
8

9

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว
มรดกโลกด้ำนวัฒนธรรม

(ตำก ก�ำแพงเพชร 
สโุขทัย พิษณโุลก)

4

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำตอนกลำง
(อยุธยำ นนทบุรี ปทมุธำนี 

อ่ำงทอง สงิห์บรีุ)

7

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อำรยธรรมลำ้นนำ
(เชียงใหม่ เชียงรำย 
ล�ำพูน ล�ำปำง พะเยำ)

6
6

เขตพฒันำกำรท่องเทีย่ว
อำรยธรรมอีสำนใต้

(นครรำชสีมำ 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ

สุรินทร์ อุบลรำชธำน)ี

2

2

4

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำโขง
(เลย หนองคำย บึงกำฬ
นครพนม มุกดำหำร)

5

5

7

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว
คุ้งบำงกระเจ้ำ

1
3

1

เกณฑ์ GSTC เป็นหนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญที่ อพท. ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ และบริหำรจัดกำร
แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงทรัพยำกรท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เกิดควำมยั่งยืน

อพท. ได้มีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืนสอดคล้องกับเกณฑ์กำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืนโลก ซึง่จะชว่ยยกระดบักำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวของไทยให้เกิดควำมยั่งยืนอย่ำงเป็น
ระบบในด้ำนกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว โดยได้
พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง 
ท่องเทีย่วโดยชุมชน ทีม่แีนวคิดหลกัในกำรบรูณำกำร 
องค์ประกอบของกำรพัฒนำชุมชน ซึ่งใช้กำรท่อง
เที่ยวเป็นเครื่องมอืหลกั ค�ำนึงถึงควำมย่ังยืนและ
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนในชุมชน

GSTC ได้ท�ำหน้ำที่ ในกำรก�ำหนดลกัษณะเกณฑ์ที่
จะน�ำไปสูม่ำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำง 
ย่ังยืน ซึง่เป็นแนวทำงพืน้ฐำนส�ำหรับผูป้ระกอบกำร 
ธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยว โดย GSTC จะให้บริกำร
ตรวจสอบและให้กำรรับรองเกณฑ์มำตรฐำน
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนที่หน่วยงำนต่ำงๆ 
จัดท�ำขึน้ รวมถึงท�ำหน้ำที่ ให้กำรรับรองหน่วยงำน
ประเมิน (Certifying Body) ที่เป็นผู้ใช้เกณฑ์
มำตรฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

1. กำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนสำกล
2. ร่วมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน
3. พัฒนำตลำดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
4. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน
5. ให้กำรรับรองเกณฑ์มำตรฐำน

สภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนโลก (Global  
Sustainable Tourism Council ) เป็นหน่วยงำน 
ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรเกณฑ์
มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเพ่ือควำมย่ังยืนในระดับ
สำกลในกำรสนับสนุนด้ำนควำมรู ้กำรสร้ำง 
ควำมย่ังยืนให้แก่แหล่งท่องเที่ยว โดยจะมอีงค์กร
ผู ้เชี่ ยวชำญเร่ืองกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนใน 
ด้ำนตำ่งๆ เป็นภำคีร่วมกันท�ำงำน

กำรท�ำงำนของ อพท. ที่สอดคล้องกับ GSTC

กระบวนกำรท�ำงำนของ GSTC

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก 
หรือ แอกทีฟ บีช
(ชลบรีุ ระยอง จันทบุร ีตรำด)

(สมทุรปรำกำร)

3
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ชุมชนกกสะทอน ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�ำบลกกสะทอน อ�ำเภอดำ่นซ้ำย จังหวัด
เลย ประชำกรสว่นใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม ลกัษณะภูมปิระเทศ 
ส่วนใหญ่ของชุมชนกกสะทอนเป็นภูเขำ มีพื้นที่ประมำณ 187,500 ไร่

1. อ�ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
2. อ�ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษนโุลก

ภูลมโลได้รับสมญำนำมว่ำ “ซำกุระเมืองไทย” ซึ่ง
เป็นจุดดึงดูดจุดหนึ่ง ที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำ 
เย่ียมเยียนชุมชนกกสะทอนมำกขึ้นในทุกๆ ปี  
ค�ำว่ำ “ภูลมโล” หมำยถึงภูเขำที่มลีมพัดตลอดเวลำ 
โดยยอดภูลมโลมีควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเล 
ปำนกลำง ประมำณ 1,661 เมตร และมีอำกำศ
หนำวเย็นตลอดทั้งปี

1. วนอทุยำนเทดิพระเกียรติ 
(บ้ำนหมำกแข้ง หมู่ที่ 4)
2. น�้ำตกตำดหมอก (บำ้นหัวนำ หมู่ที่ 10)
3. ศนูย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
ที่สูงจังหวัดเลย (บ้ำนหัวนำ หมู่ที่ 10)
4. ชุมชนชำวเขำเผำ่ม้ง (บ้ำนตบูค้อ หมูท่ี่ 6)
5. น�ำ้ตกหมนัแดง (บ้ำนหมนัขำว หมูท่ี่ 11)
6. รอยเท้ำไดโนเสำร์ (บ้ำนหมำกแข้ง หมูท่ี ่4)
7. ภูลมโล (ภูหินอุทยำนร่องกล้ำ ซึ่งเป็น
เขตเช่ือมต่อพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เลย 
พิษณุโลก และเพชรบูรณ์)

ชุมชนกกสะทอนมีแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญที่เป็น
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำเย่ียมชมอย่ำง 
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจำกนีย้ัง
เป็นกำรชว่ยสร้ำงรำยได้เสริมให้กับชุมชนนอกจำก
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมอีกด้วย (ชมรม 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน, 2560)
โดยในป ีพ.ศ. 2558 มีนกัทอ่งเที่ยว 12,000 คน 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 3.4 ล้ำนบำท และในปี 
พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยว 16,000 คน รำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 4.4 ล้ำนบำท

ฤดูกำลที่เหมำะสมที่สุดในกำรมำเที่ยว
ชมภูลมโล คือช่วงปลำยเดือนธันวำคม – 
กุมภำพันธ์ของทุกปี เพรำะเป็นช่วงที่
นำงพญำเสอืโคร่งจะผลดิอก เป็นชว่งเวลำ
ที่ภูลมโลมีควำมสวยงำมมำกที่สุด

1. อุทยำนภูหินร่องกลำ้ จังหวัดพิษณุโลก
2. บ้ำนภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
3. ต�ำบลกกสะทอน จังหวัดเลย เป็นเส้นทำงที่
นักท่องเที่ยวนยิมมำกที่สุด

1. บ้ำนน�้ำหมัน

9. บ้ำนแก่งครก

5. บำ้นห้วยมุ่น

3. บ้ำนนำหวำ้น้อย

11. บ้ำนหมันขำว 

7. บ้ำนกกจำน

2. บ้ำนน�้ำเย็น

10. บ้ำนหัวนำ

6. บ้ำนตูบค้อ

4. บ้ำนหมำกแข้ง

12. บ้ำนตูบค้อ

8. บ้ำนห้วยมุ่น

ชุมชนกกสะทอนประกอบด้วย 12 หมู่บ้ำนดังนี้

อำณำเขตพื้นที่ติดต่อของชุมชนกกสะทอน

ภูลมโล แหล่งชมนำงพญำเสือโคร่งที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ
ของชุมชนกกสะทอน
ประกอบด้วย

Tips

Tips นักท่องเที่ยวสำมำรถขึ้นชม
ภูลมโลได้หลำยทำง ดังนี้

แต่เดมิภูลมโลเป็นพ้ืนที่ป่ำเสือ่มโทรม หรือ “ภูเขำ
หัวโล้น” ในปีพ.ศ. 2551 จึงได้ริเริ่มโครงกำร
และเริ่มด�ำเนินกำรพัฒนำภูลมโลให้กลำยเป็น
แหล่งท่องเที่ยว โดยเร่ิมจำกหัวหน้ำอุทยำน 
แห่งชำติภูหินร่องกล้ำชักชวนให้ชำวบ้ำนในพ้ืนที่
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปลูกต้นนำงพญำเสือโคร่ง 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำ และพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สืบต่อมำ ปัจจุบันภูลมโลมีต้นนำงพญำเสือโคร่ง
จ�ำนวนกว่ำ 160,000 ต้น บนพ้ืนที่กว่ำ 1,200 ไร่

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน
กำรด�ำเนินงำนของ อพท. ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ GTSC 

(สอดคล้องกับแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ GSTC ข้อ A และ D)

อพท. ได้เข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของชุมชนกกสะทอน เพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งกำรชว่ยสง่เสริม สนับสนุน และประสำนงำนภำคี 
เครือข่ำยกำรท่องเที่ยวและชุมชนในต�ำบลกกสะทอน อ�ำเภอด่ำนซำ้ย จังหวัดเลย ให้เขำ้มำมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนของชุมชนกกสะทอน เพ่ือพัฒนำให้ชุมชนกกสะทอน 
ให้เป็นชุมชนต้นแบบ และมีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอยำ่งยั่งยืน
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นักท่องเที่ยวสำมำรถสมัผสัควำมสวยงำมและควำมสงบของชุมชนริมฝ่ังคลองน�ำ้เช่ียวที่ม ี”สองวิถีเป็น
หน่ึง” โดยมเีร่ืองรำวของกำรเชื่อมโยง 2 ศำสนำ (พุทธและอสิลำม) 3 วัฒนธรรม (ไทย จีน และมสุลมิ) 
ถึงแม้วิถีชีวิตจะแตกต่ำงกัน แต่ก็สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อยำ่งสงบสุข และหำกมีงำนส่วนรวมก็พร้อม 
ที่จะให้ควำมร่วมมือซึ่งกันและกัน และเมื่อถึงเวลำท�ำศำสนกิจก็แยกยำ้ยกันไปตำมศรัทธำของตน

สมำชิกในชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยวจะประกอบอำชีพชำวประมง อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ริมคลองเชื่อมต่อกับทะเล  
มีลมพัดแรง ท�ำให้กระแสน�้ำไหลเช่ียวและแรง เมื่อถึงฤดูน�้ำหลำก น�้ำในคลองจะไหลเช่ียวมำกและ 
ไหลผำ่นกลำงหมูบ้่ำนลงสูท่ะเลอ่ำวไทยทำงใต้ที่บ้ำนปำกคลอง ซึง่น่ีเป็นที่มำของช่ือชุมชนบ้ำนน�ำ้เช่ียว 
นั่นเอง 

หมู่ 1 ท�ำกำรประมง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์งอบ (สินคำ้หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)
หมู่ 2 ท�ำกำรค้ำขำย ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัดน�้ำเชี่ยว
หมู่ 3 ท�ำกำรค้ำขำยและมโีฮมสเตย์
หมู่ 4 ท�ำกำรเกษตร สวนผลไม้ สวนยำง

มกรำคม – มีนำคม: กำรละเล่นและกำรท�ำว่ำวอูฐ (ปัจจุบันไม่ค่อยนยิมมำกนัก) 
กำรพำยเรือคำยัค และล่องเรือชมธรรมชำติ
เมษำยน – สิงหำคม: ชมกิจกรรมจับปลำไหลด้วยมือเปล่ำและจับปลำดุกด้วยกระบอกไม้ไผ่ 
ตำมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
พฤษภำคม – มิถุนำยน: ท่องเที่ยวสวนผลไม้
มิถุนำยน – ธันวำคม: ชมหิ่งห้อยในปำ่ชำยเลน
ตุลำคม – พฤศจิกำยน: กิจกรรมช้อนปูใบไม้หรือปูแป้น
พฤศจิกำยน – ธันวำคม: กิจกรรมแขง่เรือพำยที่ ใช้ล�ำไม้ไผแ่ทนกำรใช้ไม้พำยแห่งเดียวในประเทศไทย
นอกจำกน้ียังมกิีจกรรมอื่นๆ ที่ท�ำได้ตลอดทั้งปี เชน่ ล่องเรือด�ำน�ำ้งมหอยปำกเป็ด เย่ียมชมศนูย์
ศึกษำธรรมชำติป่ำชำยเลน ปลูกปำ่ชำยเลนและดูกำที่ปำกอ่ำว ชิมและทดลองท�ำตังเม เยี่ยมชม
ชุมชนศึกษำวัฒนธรรมไทย-มุสลิมที่วัดน�้ำเชี่ยว แวะมัสยิดอัลกุบรอ และศำลเจ้ำจีนเซ็งจื้อโจ๊วซือ

 แต่งกำยให้เกียรติสถำนที่และรู้กำลเทศะ

 เคำรพกฎระเบียบ ประเพณี และควำมเชื่อของชุมชน
 และต้องให้ควำมเคำรพต่อชุมชนเจ้ำบ้ำน

 พูดคุยกับชำวมุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองควำมคิด

 เปิดใจให้กว้ำง ลองกิน ลองท�ำแบบชุมชน

 ช่วยอุดหนนุผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 เพื่อเป็นกำรกระจำยรำยได้ต่อชุมชน

 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 สภำพพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่รำบเชิงเขำ พื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีปำ่ชำยเลนที่อุดมสมบูรณ์ 
เพรำะชุมชนอยู่ในภมูิอำกำศแบบร้อนชื้น มีช่วงฤดู
ฝนยำวนำน มกีำรคมนำคมทั้งทำงบกและทำงน�ำ้ 
โดยมีท่ำเรืออรุณี เป็นท่ำเทียบเรือเอกชน 1 แห่ง

สังคม มีปัญหำเรื่องขยะในชุมชน

วิถีชีวิต เส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำนคับแคบ
เป็นอันตรำยเวลำเกิดอัคคีภัย

มีภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่สืบทอดมำอย่ำงยำวนำน

วัฒนธรรม กำรลดลงของทรัพยำกรสัตว์ทะเล

ทรัพยำกรสมบูรณ์
 ปัญหำทำงเศรษฐกิจ

ทิวทัศน์งดงำม

ภูมิประเทศของชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว

ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยวแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้ำน
โดยแต่ละหมู่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่ำงกันออกไป ดังนี้

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำร่วมได้ตลอดทั้งปี

ข้อควรปฏิบัติในกำรเยี่ยมชมชุมชนบำ้นน�้ำเชี่ยว

จุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชน

ชุมชน 2 ศำสนำ 3 วัฒนธรรม
ที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว

จุดแข็ง จุดอ่อน

ชุมชนบ้ำนน�้ำเช่ียวเป็นชุมชนตัวอย่ำงและได้พัฒนำเป็นชุมชนท่องเที่ยว จนได้รับรำงวัลมำกมำย เช่น  
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้ำนน�้ำเช่ียว ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
(Creative Tourism) จำกกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รำงวลัดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุน
และสง่เสริมกำรท่องเที่ยว จำกกำรประกวดรำงวลัอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวระดบัประเทศ พ.ศ. 2558 

(สอดคล้องกับแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ GSTC หมวด A B และ D)

ปี 2560 กลุ่มวิสำหกิจชุมชน

ท่องเที่ยวบ้ำนน�้ำเชี่ยว

ได้รับรำงวัลอุตสำหกรรม

ท่องเที่ยวไทยหรือรำงวัลกินรี

ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดีเด่น

“Thailand Tourism Award”
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“ลูกบำ้นทุกๆ คนร่วมมือร่วมใจเสียสละช่วยกัน ชุมชนบำ้นไร่กองขิงจึงกลำยเป็นชุมชน
ที่อบอุ่นและแข็งแกร่งดังเช่นทุกวันนี”้ แม่หลวงสุพรรณแห่งชุมชนบำ้นไร่กองขิง กลำ่ว

คือกำรรวบรวมและสะสมเงนิทนุจำกคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพึง่พำ
ตนเองได้ โดยน�ำเงินทุนที่ ได้มำบริหำรจัดกำร โดยเร่ิมจำกกำรให้สมำชิก 
ลกูบ้ำนมำลงชื่อและบอกควำมต้องกำรที่จะซือ้สนิค้ำอปุโภคบริโภค จำกน้ัน
แม่หลวงจึงน�ำรำยกำรต่ำงๆ ไปซื้อในรูปแบบกำรขำยส่ง ท�ำให้ได้รำคำต่อ 
ช้ินถูกลง และน�ำมำขำยให้ลูกบ้ำนในรำคำที่ถูกกว่ำกำรซื้อในร้ำนขำยปลีก 
จำกรำคำของที่ถูกกว่ำและควำมเป็นกลุม่ก้อนของชุมชน จึงท�ำให้ธุรกิจรวมซือ้ 
ของชุมชนมีก�ำไรและหมุนเวียนธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง ส่วนเงินทุนที่ ได้น้ัน 
ก็สำมำรถน�ำไปช่วยเหลือลูกบ้ำนในยำมเดือดร้อนและมีปัญหำ

เมื่อนักท่องเที่ยวมำเย่ียมเยือน บ้ำนไร่กองขิงก็มีอำหำรท้องถ่ินที่เตรียมไว้
รับรอง ซึ่งเป็นอำหำรที่ ใช้วัตถุดิบสดใหม่และปลอดสำรพิษ โดยเมนูอำหำร
จะเปลีย่นหมนุเวยีนไปตำมฤดกูำล แต่วัตถุดบิหลกัในกำรประกอบอำหำรจะ
เป็นผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก 
บ้ำนไร่กองขิงได้สง่เสริมและพัฒนำเยำวชนของหมูบ้่ำนให้เห็นคุณค่ำในตวัเอง
และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ โดยจัดตั้งกลุ่ม “รักษ์บำ้นเกิด” ให้เยำวชน
ช่วยกันดูแลเร่ืองควำมสะอำดของหมู่บ้ำน นอกจำกน้ันพ่อหลวง แม่หลวง 
ยังสนับสนนุให้เยำวชนได้ฝึกศิลปะล้ำนนำ เช่น ร�ำดำบ และตีกลองสะบัดชัย  
เพื่อสืบทอดศิลปะล้ำนนำให้คงอยู่สืบต่อไป

 บ้ำนไร่กองขิงอยู่ที่อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 หำกขับรถยนต์ ให้ขับมำตำมถนนทำงหลวงหมำยเลข 11 (ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ล�ำปำง) เมื่อ
ถึงทำงแยกถนน 121 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมอืงเชียงใหม่) เลีย้วซ้ำยผำ่นแยกกองทรำย แยกสะเมงิ 
และแยกต้นเกว๋น ระยะทำงประมำณ 13 กม. และจำกแยกต้นเกว๋นตรงไปทำงถนนหมำยเลข 1269 
(หำงดง – สะเมิง) 2 กิโลเมตร 
 สำมำรถติดต่อชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบำ้นไร่กองขิงได้ที่ โทร. 081 881 2578 

 ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อน�ำเที่ยว
 ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี และควำมเชื่อของชุมชน และต้องให้ควำมเคำรพต่อชุมชนเจ้ำบำ้น
 ควรท�ำควำมรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว เพื่อที่จะได้เขำ้ใจชุมชนอยำ่งลึกซึ้ง
 ใช้เวลำพูดคุยกับสมำชิกชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองควำมคิด
 เปิดใจให้กว้ำง ลองกิน ลองท�ำแบบชุมชน
 อุดหนนุผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นกำรกระจำยรำยได้ต่อชุมชน
 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ เพื่อรักษำชุมชนให้อยู่ได้นำนๆ

ชุมชนบ้ำนไร่กองขิงมีกำรรณรงค์ให้สมำชิกในหมู่บ้ำนได้ท�ำกำรปลูกพืชผัก
ต่ำงๆ ที่น�ำไปใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสมนุไพรชนิดต่ำงๆ ที่มปีระโยชน์มำกมำย 
 แต่ละบ้ำนจึงมกีำรปลูกผกัและสมนุไพรตำมที่เห็นสมควร และนอกจำกกำร
ปลูกพืชผักในพื้นที่บ้ำนส่วนตนแล้ว ยังมีพื้นที่ส่วนกลำงส�ำหรับปลูกพืช ผัก 
สมุนไพรต่ำงๆ ที่ชุมชนจัดไว้อีกด้วย

ย�่ำขำงคือกำรนวดรักษำอำกำรปวดเมื่อยตำมร่ำงกำย และบรรเทำอำกำร
เจ็บป่วยจำกโรคภัยต่ำงๆ ซึ่งจะมีเฉพำะพ้ืนที่ทำงภำคเหนือเท่ำนั้น และ
บ้ำนไร่กองขงิก็เป็นหน่ึงในน้ัน โดยชุมชนจะมศีนูย์บริกำรเพ่ือสขุภำพ บริกำร 
นวด อบสมุนไพร พร้อมให้บริกำรทั้งคนในพื้นที่และผู้มำเยือนชุมชนด้วย

ชุมชนบ้ำนไร่กองขิงมี ผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุนไพรท้องถ่ิน “สุข-สยำม”  
ที่ เกิดจำกควำมร่วมแรงร่วมใจช ่วยกันคิด และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่
ตนเองมี ให้กลำยเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น สบู่เหลวบ�ำรุงผิวน�้ำผึ้ง 
สมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง และลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น 

กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ

อิ่มอร่อยไร้สำรพิษ

อนุรักษ์บ้ำนเกิด

เกร็ดควำมรู้ของชุมชนบ้ำนไร่กองขิง

เที่ยวชุมชนบำ้นไร่กองขิงอย่ำงไรให้มีควำมสุขเกษตรกรรม 
ธรรมชำติ และ
หมู่บ้ำนสุขภำพดี

ย�่ำขำง ภูมิปัญญำ
แห่งล้ำนนำ

ผลิตภัณฑ์
บ้ำนไร่กองขิง

ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง

ชุมชนบ้ำนไร่กองขงิ อ�ำเภอสะเมงิ จังหวดัเชียงใหม่ คือชุมชนที่มคีวำมส�ำเร็จจำกกำรพัฒนำตำมแนวคิด
ระเบิดภำยใน จำกควำมต้องกำรภำยในชุมชนอย่ำงเห็นได้ชัด โดยในปี 2558 ชุมชนบ้ำนไร่กองขิงได้รับ
รำงวัลในระดับนำนำชำติ PATA Tourism InSPIRE Awards 2015 จำกสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
แห่งภูมิภำคเอเชีย- แปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association) และยังได้รับรำงวัล Best  
Community-Based Tourism Initiative หรือกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นเลิศอีกด้วย 

(สอดคล้องกับแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ GSTC ข้อ A และ B)

เมือ่นำนมำแล้วมหีมูบ้่ำน 2 แห่งอยู่ใกล้ชิดกัน ชื่อบ้ำนไร่ และบ้ำนกองขงิ แต่ทว่ำจ�ำนวนบ้ำนเรือนและ
ผูค้นน้อยกว่ำเกณฑ์ของกำรเป็นหมูบ้่ำน ทั้งสองหมูบ้่ำนที่รู้จักมกัคุ้นกันดีอยู่แล้วจึงตกลงรวมเป็นหน่ึง
เดียว กลำยเป็น “บ้ำนไร่กองขิง” จนถึงทุกวันนี้
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13 ชุมชนต้นแบบของ อพท.

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดจำกผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท.  
เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถเร่ิมต้นด�ำเนินกำรท่องเที่ยวได้ด้วยวิธีง่ำย ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลัก  
และ 12 กระบวนกำรโดยละเอียดดังนี้

ผูค้นในชุมชนร่วมกันพัฒนำและผลกัดันให้คนในชุมชนร่วมกันเปิดชุมชนเป็น ตลำดจีนโบรำณชุมชนบ้ำน
ชำกแง้ว เพื่อเปลี่ยนควำมเงียบเหงำที่ปกคลุมหมู่บ้ำนมำกกว่ำ 30 ปี ให้กลับมำมีชีวิตอีกครั้ง จำกกำร
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว จนเกิดควำมสำมัคคีและช่วยให้เกิดรำยได้เสริม 
และยังเป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรมจีนซึ่งเป็นวัฒนธรรมเกำ่แก่ของชุมชนแห่งนีอ้ีกด้วย

กำรด�ำเนนิชีวิตตำมรอยวิถีพอเพียงในระดับชุมชน เริ่มต้นจำกลูกบำ้นแต่ละคนที่สำมำรถดูแลตนเอง
ได้ แล้วจึงพัฒนำต่อไปในระดับชุมชน จนเกิดศูนย์กำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกำรสำธิตวิธี
ที่หลำกหลำย ตั้งแต่วิถีชำวนำ จนถึงอำชีพเสริม เช่น กำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ และกำรท�ำปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด เป็นต้น

Part A ขั้นเตรียม

 - รู้จักกำรท่องเที่ยว

 - รู้จักเขำ้ใจตัวเอง

 - รู้จักหำเพื่อน

 - รู้จักทำงเดินสู่เป้ำหมำย

 - รู้จักตลำด

Part B ขั้นพร้อมขำย

 
 - รู้จักเพิ่มมูลคำ่

 - รู้จักสื่อสำร

 - รู้จักพอประมำณ

 - รู้จักกระจำยประโยชน์

Part C ขั้นวัดผลและส่งต่ออย่ำงยั่งยืน

 - รู้จักจัดกำรควำมรู้

 - รู้จักสร้ำงภูมิคุ้มกัน

 - รู้จักส่งต่อแบ่งปัน

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ชุมชนบ้ำนชำกแง้ว จ.ชลบุรี ได้ควำมรุ่งเรืองกลับมำ

 ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ จ.สุโขทัย ได้ควำมพอเพียง

1. ผลประโยชน์ดำ้นเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน คือกำรจัดสรรทรัพยำกร
ในพื้นที่ ให้เกิดมูลค่ำและประโยชน์สูงสุด
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เสน่ห์ของชุมชนนครชุม คือกำรเก็บรักษำเอกลักษณ์ของชุมชนเก่ำแก่ที่มีประวัติศำสตร์มำเน่ินนำน 
ไว้ได้ และยังเป็นต้นแบบของควำมย้อนยุค ต้นต�ำรับที่ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง และสำมำรถมองเห็น
คุณค่ำและน�ำเสนอได้อย่ำงมีเอกลักษณ์

ชุมชนปลำบ่ำได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ คืนผืนป่ำกว่ำ 2,000 ไร่ ให้กับเขตรักษำพันธุ์สัตว์ปำ่ 
ภูหลวง นับเป็นกำรคนืที่ดนิท�ำกินให้เป็นพ้ืนที่ป่ำที่เกิดประโยชน์มหำศำล เพรำะเมือ่ระบบนิเวศสมดลุ 
ชำวบ้ำนจะสำมำรถประกอบอำชีพท�ำมำหำกินได้ง่ำยขึ้น และสร้ำงควำมยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลำน

ชุมชนบ่อสวกมีกำรเก็บรักษำเตำเผำโบรำณอำยุกว่ำ 750 ปี  ที่กระจำยอยู่ทั่วบริเวณหมู่บำ้น เก็บ
รักษำอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เฮือนบำ้นสวกแสนชื่น  ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้มักจะมีภำพเด็กๆ เยำวชนมำนั่งปั้น
หม้อดินเผำ หรือมำเรียนรู้กำรทอผ้ำด้วยมือ ที่มีกำรสอนและถำ่ยทอดจำกคนรุ่นเกำ่ ซึ่งเป็นผลของ
กำรสืบทอดและสืบสำนจำกรุ่นสู่รุ่น

ภูลมโล หุบเขำสชีมพูที่ตัง้อยู่ในเขตอทุยำนแห่งชำตภูิหินร่องกล้ำ แต่เดิมเคยเป็นแหล่งปลกูกะหล�ำ่ปล ีของ 
ชำวเขำเผำ่ม้งที่เข้ำมำจับจองพ้ืนที่ ก่อนกำรประกำศเป็นพ้ืนที่อทุยำน ต่อมำทำงกำรจึงขอควำมร่วมมอื 
ให้ปลูกต้นนำงพญำเสือโคร่ง เพื่อแลกกับกำรผ่อนผันที่ดินท�ำกินของชำวม้ง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
คนในชุมชนตระหนักถึงทรัพยำกรโดยมกีฎร่วมกันว่ำ ต้องไม่มกีำรก่อกองไฟ ห้ำมนกัท่องเที่ยวกำงเตน็ท์ 
และจ�ำกัดปริมำณนักท่องเที่ยวต่อวัน

ชุมชนกกสะทอน จ.เลย ได้วิวสวย
ชุมชนบ่อสวก จ.นำ่น ได้ส่งต่อ จำกรุ่นสู่รุ่น

ชุมชนปลำบ่ำ จ.เลย ได้ป่ำคืน

ชุมชนนครชุม จ.ก�ำแพงเพชร ได้รู้วำ่เอกลักษณ์คืออะไร

2. ผลประโยชน์ด้ำนสังคม จำกกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนคือกำรร่วมมือกันของคนในชุมชน  
ผลประโยชน์ด้ำนสงัคมเชงิวฒันธรรม และปลำยทำงของผลส�ำเร็จคือควำมปลอดภัยในชุมชน กำรสร้ำง
สังคมที่มีงำนมีอำชีพ และกำรกลับคืนถิ่นของคนหนุ่มสำว

3. ผลประโยชน์ดำ้นสิ่งแวดล้อม คือกำรคืนสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ผำ่นเงื่อนไขกำรท่องเที่ยวที่มี
สิง่แวดล้อมอนัสมบรูณ์เป็นสิง่น�ำเสนอ แต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันกำรเข้ำมำรุกรำนของนำยทนุที่อำจ
ท�ำลำยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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สว่นส�ำคัญของกระบวนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism หรือ CBT) 
คือกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ และเป็นกำรส่งต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสู่สังคมและชุมชนอย่ำงเป็น
รูปธรรม เพื่อขยำยผลควำมส�ำเร็จจำกชุมชนสู่ระดับประเทศ ซึ่งลักษณะของกำรพัฒนำที่ส�ำคัญมีดังนี้

กำรท�ำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

กำรอนุรักษ์ควบคู่กำรท่องเที่ยว

กำรจัดกำรโดยชุมชน 
เพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนเอง

เพรำะเยำวชนคือหัวใจส�ำคัญของควำมยั่งยืน

ทั้ง 2 ชุมชนน้ี ได้ส่งต่อนักท่องเที่ยวที่อยำกเรียนรู้วิถีชำวประมง ซึ่งกำรส่งต่อน้ีเป็นกำรเชื่อมต่อ
ชุมชนสูชุ่มชน ท�ำให้เกิดกำรแลกเปลีย่นควำมรู้และเรียนรู้เรื่องกำรท่องเที่ยวไปพร้อมกัน และกำรสำน
ประโยชน์ต่อกันแบบเครือข่ำย ท�ำให้เกิดกำรปกป้องกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน

ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนบำ้นละมุง จ.ชลบุรี ได้ส่งต่อวิถีชีวิต

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน ที่ไม่ได้ท�ำกำรท่องเที่ยวโดยตรง กระบวนกำรเช่ือมโยง 
ผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวไปยังชุมชนร่วมกัน เป็นส่วนส�ำคัญในกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น อำหำร 
ที่พักและกิจกรรม เป็นต้น นอกจำกน้ันชุมชนยังสำมำรถเช่ือมโยงและส่งต่อนักท่องเที่ยวด้วยกันได้ 
รวมทั้งกำรเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

5. ผลประโยชน์ต่อประเทศ เมือ่ชุมชนเกิดควำมเข้มแขง็ ชีวิตของคนในท้องถ่ินมคุีณภำพ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรชุมชนได้ด้วยตนเอง ชุมชนมจิีตส�ำนึกรักบ้ำนเกิด มีควำมรู้ในกำรพัฒนำชุมชน เข้ำใจ 
อัตลักษณ์ของตนเองและสร้ำงสรรค์สินค้ำที่มีคุณภำพออกสู่สังคม ท�ำให้รำยได้กลับสู่ชุมชน และ 
เกิดกำรขยำยจำกชุมชนเล็กๆ สู่ควำมเข้มแข็งของประเทศในที่สุด
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กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และ
สำมำรถปรับตัวให้เข ้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคตโดยมีควำมเข้ำใจถึงวิ ถี ชี วิต ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมถึงท�ำให้ผู้ที่เข้ำมำในชุมชน
ได้เรียนรู้ถึงคุณคำ่ดังกล่ำว

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหน่ึงในเครื่องมือที่จะ
ท�ำให้เยำวชนในชุมชนได้สบืทอดคุณค่ำทรัพยำกรใน
ท้องถ่ินของตนเอง และเป็นสว่นส�ำคัญที่ท�ำให้ชุมชน
เกิดควำมท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโดยแท้จริง

ชุมชนที่เป็นเจ้ำของทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่แท้
จริงสำมำรถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง มีระบบกำร
จัดกำรท่องเที่ยวที่เป็นมำตรฐำน มีควำมเข้มแข็ง
สำมำรถดูแลกิจกรรมท่องเที่ยวได้ด้วยตัวชุมชน
เอง นอกจำกน้ัน เมือ่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จำกกำร 
ท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชนก็จะตระหนักถึงกำรดูแล
รักษำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเป็น
ก�ำลงัส�ำคัญที่จะชว่ยพัฒนำสว่นต่ำงๆ ของประเทศ
ได้อีกด้วย

กำรท�ำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ ยวชุ มชนท�ำให ้เกิดกำร 
บูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและมีกำรก�ำหนด
นโยบำยร่วมกันระหว่ำงชุมชนและภำครัฐให้เป็น
ไปในทิศทำงเดียวกัน ร่วมกันกับทุกภำคส่วน  
เพ่ือให้กำรท่องเที่ยวไทยมภีำพและแนวทำงท่ีชัดเจน 
ทั้งกำรท่องเที่ยวกระแสหลัก กำรเช่ือมโยงระบบ
ขนส่ง จนถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิด
กำรกระจำยผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวสู่ชุมชน
ท้องถ่ินให้มำกที่สุด เป็นกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
ระดับประเทศที่สำมำรถพัฒนำชุมชนไปพร้อมกัน
ได้ ด้วยกำรใช้โครงสร้ำงเดียวกัน

กำรจัดกำรโดยชุมชน 
เพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนเอง

เพรำะเยำวชนคือหัวใจส�ำคัญของควำมยั่งยืน

กำรอนุรักษ์ควบคู่กำรท่องเที่ยว
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กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT เป็นกำรพัฒนำประเทศสู่ชุมชน 
และพัฒนำชุมชนสู่ประเทศอย่ำงเชื่อมโยงกัน
เกิดควำมมั่นคง - ชุมชนได้เรียนรู้ เกิดควำมเข้มแข็งและสำมัคคี
เกิดควำมมั่งคั่ง - มีกำรกระจำยรำยได้ และพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
เกิดควำมยั่งยืน - เกิดควำมสมดุลระหวำ่งสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
เกิดควำมสุขที่พัฒนำบนฐำนอัตลักษณ์และฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น

5. ผลประโยชน์ต่อประเทศ



เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมสีเขียว 
Greenovative Tourism

(สอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ GSTC ข้อ A C และ D)

1. ชุมชนจีนโบรำณชำกแง้ว  

2. วิหำรเซียน สถำนที่ส�ำหรับศึกษำ
และชมศิลปะชั้นสูงของจีนและไทย

3. วันเดอร์ฟำร์ม (Wonder Farm)  

4. วัดเขำชีจรรย์

5. ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake)  

6. พระมหำมณฑปพุทธบำท

7. วัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร  

8. คุณหญิงไฮโดร

นวัตกรรมสีเขียวคือกำรสร้ำง 3 สมดุล เพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยำและพื้นที่เชื่อมโยง (Greenovative Tourism City) เป็นจังหวัดที่มีอำณำเขต
ติดทะเลและมีเกำะต่ำงๆ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมำก เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงทำง 
กำรท่องเที่ยวระดับประเทศ ทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงนเิวศ วัฒนธรรม และนวัตกรรม

เส้นทำงปั่นจักรยำนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวน่ำสนใจของพัทยำ 8 แห่ง รวมทั้งชุมชนที่ อพท. ได้
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ได้แก่ 

1. ควำมสมดุลด้ำนเศรษฐกิจ เน้นกำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
2. ควำมสมดลุด้ำนสงัคม เน้นกำรเช่ือมโยงระหว่ำงเมอืงพัทยำกับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพ้ืนที่ 
เชื่อมโยง 9 แห่ง
3. ควำมสมดุลด้ำนสิ่งแวดล้อม เน้นนวัตกรรมสีเขียว (Greenovative) คือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ที่เน้นควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กำรวำงต�ำแหน่งยุทธศำสตร์ของเมอืงพัทยำและพ้ืนที่เชื่อมโยงเป็นศนูย์กลำงธรุกิจท่องเที่ยวและบริกำร
ที่สมดลุระหว่ำงธรรมชำต ิและสิง่ปลกูสร้ำงสมยัใหม่ด้วยนวตักรรมสเีขียว ตำมวิสยัทัศน์ “New Pattaya: 
The World Class Geennovative Tourism City”พัทยำเมืองน่ำอยู่ น่ำท่องเที่ยวระดับโลก

แผนที่เส้นทำงปั่นจักรยำนท่องเที่ยวใน แอฟพลิเคชั่น Smart Pattaya

1

2 7

8

6
3

5
4

ส่งเสริมบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

พัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อกำรท่องเที่ยว 

พัฒนำโครงขำ่ยระบบคมนำคมขนส่งให้มีประสิทธิภำพ
และส่งเสริมระบบสำธำรณูปโภค 

ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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โครงกำรป่ำสิริเจริญวรรษอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โครงกำรป่ำสิริเจริญวรรษอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อชีวิตพอเพียง ชุมชนวิถีไทยบ้ำนตะเคียนเตี้ย 

ชุมชนจีนโบรำณ บ้ำนชำกแง้ว

กิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้ำนตะเคียนเตี้ย

กิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนจีนโบรำณบ้ำนชำกแง้ว

ปลูกป่ำในใจคน  – “...ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่ำนั้นก็จะพำกันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและรักษำต้นไม้ด้วยตนเอง...”
“ประกำรแรกต้องเข้ำใจว่ำเรำปลกูต้นไม้ท�ำไม ต้องให้เห็นประโยชน์ว่ำประโยชน์คืออะไร จ�ำเป็นต่อชีวิต
อย่ำงไร ประกำรที่สองปลูกต้นไม้เป็นกำรปลูกจิตส�ำนึกเก่ียวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ดินน�้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรำ” พระรำชด�ำรัสจำกในหลวงรัชกำลที่ 9

 นักท่องเที่ยวและประชำชน สำมำรถเข้ำมำพักผ่อน เดินชมธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรอบโครงกำร
 กลุ่มคณะศึกษำดูงำน สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม  CSR ปลูกปำ่และสร้ำงฝำยชะลอน�้ำ
 กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ สำมำรถจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยเยำวชนเพ่ือปลูกจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ ์
 ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ในอดีตชุมชนตะเคียนเตี้ยมีอำชีพท�ำนำ เพรำะมีน�้ำสมบูรณ์ตลอดทั้งปี แต่ในเวลำต่อมำ น�้ำที่ ใช้ท�ำนำ
เริ่มไม่เพียงพอ คนในชุมชนจึงหันไปปลูกมะพร้ำวแทน ถึงแม้ปัจจุบันในชุมชนบ้ำนตะเคียนเตี้ย จะมี
กำรท�ำเกษตรที่หลำกหลำยมำกขึ้น แต่สวนมะพรำ้วก็เป็นอำชีพหลักของชุมชน
“วันดี สิงห์ทอง” จึงได้ริเริ่มแนวคิด ด้วยกำรชักชวนคนภำยนอกให้เขำ้มำในชุมชน ได้เรียนรู้ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตพอเพียง  อีกทั้งต้องกำรให้ผู้มำเยือนได้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์บำ้นร้อยเสำ ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้วฒันธรรมที่ส�ำคัญของชุมชน เพ่ือเป็นกำรสืบทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตให้คนรุน่ปัจจุบนั
ได้เห็น เข้ำใจ และเกิดกำรต่อยอดได้มำกขึน้ นอกจำกน้ันยังเป็นกำรสร้ำงควำมแขง็แกร่งและน�ำรำยได้ 
เข้ำสู่ชุมชนบ้ำนตะเคียนเตี้ยอีกด้วย

ชุมชนจีนโบรำณบ้ำนชำกแง้ว คือชุมชนในสมยัก่อนที่ชำวจีนอพยพมำปักหลกัตัง้รกรำกอยู่เป็นจ�ำนวนมำก 
ท�ำให้ชุมชนแห่งน้ีมีเร่ืองรำวในอดีต และควำมเป็นมำที่ น่ำสนใจหลำกหลำยประกำร โดยลักษณะที่
โดดเด่นของชุมชนชำกแง้ว คือเป็นชุมชนเกำ่แก่ที่มีอำยุยำวนำนกว่ำ 100 ปี ที่สำมำรถคงสภำพโบรำณ
และถำ่ยทอดวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสำยจีนที่สืบทอดกันมำรุ่นต่อรุ่น ภำยในชุมชนยังมโีรงฝิ่น  โรงงิ้ว 
และโรงหนังโบรำณ รวมทั้งมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนน่ันคือ งำนเฉลิมฉลองเจ้ำแม่
ทับทิม ที่ผู้คนในชุมชนศรัทธำและเลื่อมใสเป็นอย่ำงมำก โดยเป็นประเพณีที่จัดมำนำนกว่ำร้อยปี 
ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ได้แก่งำนฉลองวันเกิดเจ้ำแม่ (หลังวันตรุษจีน 12 วัน) และงำนฉลองโรงงิ้ว  
(กลำงเดือน 5 ของจีน)

สักกำระศำลเจำ้อำม้ำ 
(เจ้ำแม่ทับทิม) 
เพื่อควำมเป็น

สิริมงคล

ชม ช้อป ชิม ที่ถนนคนเดิน
ตลำดจีนโบรำณบ้ำนชำกแง้ว 
(ถนนคนเดินเปิดทกุวนัเสำร์ 

ต้ังแต่ เวลำ 15.00 – 21.00 น.)

ชมศูนย์เรียนรู้
ตลำดจีนโบรำณ
บ้ำนชำกแง้ว

นั่งรถลำกแบบจีน
ชมบรรยำกำศ
ตลำดยำมเย็น

ร่วมกิจกรรมระบำยส ี
หน้ำกำกจีนโบรำณ  

และกำรเรียง
เมด็ข้ำวสำร

แวะอุดหนนุสินค้ำชุมชน
ที่ชมรมส่งเสริม
กำรท่องเทีย่วโดย
ชุมชนบ้ำนชำกแง้ว

เดินชมและถำ่ยภำพ
โรงภำพยนตร์
เก่ำแก่ 
“ชำกแง้วดรำมำ่”

ชมกำรแสดง
ล�ำตัดคณะป้ำลมุน

เรียนรู้กำรท�ำ
เกษตรผสมผสำน
เพื่อใช้ในครัวเรือน

เดินชมบำ้นร้อยเสำ
และพิพิธภัณฑ์ของ
สะสมโบรำณ

สำธิตและร่วมท�ำ
ขนมแกงไก่กะลำ 
วุ้นมะพร้ำว และ

ขนมทองพับ

อยู่แบบชุมชนด้วย
กำรพักแบบโฮม
สเตย์ที่ชุมชนบ้ำน

ตะเคียนเตี้ย

สำธิต
กัวซำ

รักษำโรค

เรียนรู้กำรตัดพวง
มโหตรใช้ในงำน
มงคลของไทย

เรียนรู้กำรพับดอก
กุหลำบจำกใบเตย
และกำรพับของเล่น

จำกใบมะพรำ้ว
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4. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอยำ่งเป็นระบบ
และย่ังยืน มกีำรจัดกำรพืน้ที่ตลำดได้อย่ำงเหมำะสม เชน่ มกีำรแบง่
หน้ำที่กำรดแูลผูค้้ำตำมโซนที่ ได้รับมอบหมำย มกีำรจัดกำรเกบ็ขยะ
ในวันที่มีตลำด มีกำรคัดแยกขยะ ส่งผลให้ชุมชนให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรจัดกำรขยะและควำมสะอำดมำกขึ้น

5. กำรให้บริกำรและควำมปลอดภัย มีกำรจัดท�ำแผนที่ท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนชำกแง้ว มีกำรสอบถำมพูดคุยกับนักท่องเที่ยวเป็น
ประจ�ำ เพื่อน�ำมำประชุมในกำรประชุมประจ�ำเดือน มีกำรปิดถนน
ไม่ให้รถยนต์ผ ่ำนในช่วงที่จัดกิจกรรม กำรจัดเส้นทำงเดินตลำด 
รูปตัวแอล (L) ก็มีระยะทำงที่เหมำะสม มีควำมน่ำสนใจ และยัง
มีกำรแต่งตั้งผู้ประสำนงำนหลัก เพ่ือประสำนต่อไปยังสมำชิกของ
แต่ละกลุ่มชุมชนต่อไป

ผลกำรพัฒนำบ้ำนชำกแง้ว

1. กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดตั้งชมรมส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนชำกแง้ว มีกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรจัดกำรตลำด กำรเพ่ิมกิจกรรมให้ 
นักท่องเที่ยวได้ลงมือท�ำ มีรำยได้จำกกำรจัดจ�ำหน่ำยของที่ระลึก 
และมีกำรแบ่งหน้ำที่ รับผิดชอบแต่ละฝ่ำยอย่ำงชัดเจน ท�ำให ้
ทุกคนรู้และท�ำหน้ำที่ของตนเองได้ดี มำกไปกว่ำน้ันเยำวชนยังเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรท่องเที่ยวชุมชนมำกขึ้น

2. กำรจัดกำรเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตที่ดี มีกำรจัดสรร 
รำยได้เพ่ือน�ำมำใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรตลำด คนในชุมชนมี 
ควำมสำมัคคีกันมำกขึ้น และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชี วิต 
ชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น และมีกำรน�ำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมำเผยแพร่
ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้มำกยิ่งขึ้น

3. กำรอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรม มีกำรรวบรวม
ประวัติศำสตร์ของชุมชน และน�ำมำถ่ำยทอดให้นักท่องเที่ยวทรำบ 
อกีทั้งมกีำรประชำสมัพันธ์วัฒนธรรมชุมชนผำ่นอำหำร กำรแต่งกำย 
และกำรแสดงที่นักท่องเที่ยวสำมำรถลงมือท�ำ เช่น กำรเรียงเม็ด
ข้ำวสำร กำรวำดงิ้วบนหน้ำกำก รวมทั้งสมำชิกในชมรมมีส่วนร่วม
กับสมำคมศำลเจ้ำแม่ทับทิมในกำรจัดงำนเทศกำลไหว้พระจันทร์ 
ซึ่งเป็นงำนอนรุักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน
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จุดแข็ง : ด้ำนสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงำม อีกทั้ง
มีทรัพยำกรอำหำรที่อุดมสมบูรณ์ มีกลุ่มอำชีพที่สืบทอด
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของคนจีนโบรำณ จึงท�ำให้บำ้นชำกแง้ว
แห่งน้ีสำมำรถฟื้นคืนชีวิตและวิถีชุมชนที่เคยรุ่งเรืองใน
อดีตกลับมำอีกครั้ง



ท่องเที่ยว Slow Life ในเมืองเกำ่น่ำน

เมืองเก่ำน่ำน คือเมืองเก่ำที่มีชีวิต (Living Old City) ทั้งเรื่องรำว ประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ สถำปัตยกรรม อำคำร-บ้ำนเรือน กำรด�ำเนนิชีวิต ขนบธรรมเนยีม ประเพณีที่สืบทอดกัน 
มำหลำยร้อยปีที่ยังคงสภำพเดิมและสำมำรถพบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน

เรำจะยังคงเห็นภำพ “อู้ค�ำเมือง นุ่งซิ่น นั่งสำมล้อ 
ผ่อเมืองน่ำน” เจนตำ เพรำะ ”เมืองเล็ก...ต้องใช้
ใจเที่ยว” 

เช่น “กระซิบรักบันลือโลก” ภำพวำดเร่ืองรำว 
ปู่ม่ำน – ย่ำม่ำน ที่ ใครไปเยือนเมืองน่ำนแล้ว 
ไม่ได้ไปชมภำพ ก็เหมือนไปไม่ถึง และยังมีวิถีชีวิต 
Slow Life ของคนเมืองน่ำน ที่ดึงดูดให้คนรัก 
ควำมเงยีบสงบ ไม่เร่งรีบ เข้ำมำท่องเที่ยวกันมำกขึน้

บ่อสวก มีอำยุมำกกวำ่ 700 ปี รำวพุทธศักรำช 1950 - 2050 ที่เตำเผำโบรำณจมอยู่ในแผ่นดินไร่นำ 
ของบ่อสวก จวบจนมีกำรขุดค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2527 

เตำเผำเมืองน่ำนที่ต�ำบลบ่อสวกได้ถูกเปิดหน้ำเตำ
เพ่ือยืนยันถึงกำรเป็นชุมชนโบรำณในอดีต ทั้งจำน 
ชำม ถ้วย ทั้งเคลือบและไม่เคลือบ ล้วนบ่งบอกถึง
ควำมรุ่งเรืองของเมืองน่ำนและยังเป็นเมืองส�ำคัญ
ในล้ำนนำตะวันออก มีกำรติดต่อแลกเปลี่ยนไปยัง
เมืองสุโขทัย ล้ำนช้ำง และล้ำนนำ

ผ้ำทอ “ลำยบ่อสวก” เป็นสิ่งต่อยอดมำจำกผำ้ทอ
ธรรมดำที่ตกทอดมำจำกรุ่นสู่รุ่น ลำยอินทรธนูที่
ผู ้คนในบ่อสวกคุ้นเคยจำกลำยในหม้อไหโบรำณ 
ถูกน�ำมำประยุกต์เป็นลำยทอผ้ำ รวมไปถึงมี 
กำรพัฒนำของลกูหลำนที่น�ำลำยบอ่สวก และผ้ำทอ 
ของคนซำวหลวงเข้ำสู่แบรนด์ “น่ำน เน้อเจ้ำ”  
เพ่ือสืบสำนงำนหัตถศิลป์พ้ืนบ้ำนของหญิงสำว 
ชำวน่ำนให้ยั่งยืนสืบต่อไป

Tips : น่ำน เป็นจังหวดัเลก็ๆ ที่ ได้รับควำมนยิมจำกนักท่องเที่ยว 
ค่อนข้ำงมำก ทั้งที่ ไม่ได้เป็นเมืองทำงผ่ำนไปยังจังหวัดใหญ่ๆ  
นักท่องเที่ยวมักจะมำด้วยควำมตั้งใจ แต่ในปัจจุบันกำรเดินทำง
ไปเมืองน่ำนมีควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น ทั้งทำงรถยนต์ และ
ทำงเครื่องบิน

ลำยผ้ำที่เป็นวิถีชีวิตจนถึงปัจจุบัน
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Low Carbon Tourism ที่เมืองเก่ำน่ำนและเกำะหมำก
กำรท่องเที่ยวแบบคำร์บอนต�่ำ (Low Carbon Tourism) คือกิจกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยลดกำรปล่อย 
ก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ให้น้อยลง เมือ่เทียบกับกำรท่องเที่ยวแบบปกต ินักท่องเที่ยวจะได้รับประสบกำรณ์
กำรมสีว่นร่วมลดโลกร้อน และยังคงได้รับควำมสะดวกสบำย ควำมสขุจำกกำรท่องเที่ยว เชน่เดิม

1. กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรใช้พลังงำนทำงเลือก

2. กำรใช้น�้ำอยำ่งมีประสิทธิภำพ

3. กำรบริหำรจัดกำรขยะ

4. กำรรักษำวิถีชีวิตชุมชน
ด้วยวิธีกำรเชน่น้ีจะสำมำรถท�ำให้เกำะหมำกคงสภำพแวดล้อมควำมเป็นธรรมชำตทิี่สวยงำม 
เงียบสงบ และรักษำวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นไว้ได้นั่นเอง

คนในเกำะต้องมีควำมรัก ควำมผูกพัน และต้องมีควำมรู้เรื่อง Low Carbon ซึ่งจะน�ำไป 
สู่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนอยำ่งเข้มแข็งและยั่งยืน

ควำมชัดเจนในกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และผลักดันให้เกิดกำรท�ำงำนภำยใต้ควำมร่วมมือของชุมชน และผู้ประกอบกำร

กำรสร้ำงควำมมั่นใจ และควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำร และกระตุ้นให้เห็นประโยชน์ของ
นโยบำยนี้

กำรประชำสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรและชำวบ้ำนในชุมชนมีควำมสนใจและเกิด
ควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 

กำรใช้กิจกรรมในพื้นที่เป็นสื่อในกำรสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจ 

กำรใช้ควำมรู้และทฤษฎีตำมหลักวิชำกำรสอดแทรกผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ

เกำะหมำกได้เข้ำร่วมนโยบำย Low Carbon Tourism
ในกำรดูแลทรัพยำกรและธรรมชำติ ในขอบเขต 4 ด้ำน ได้แก่

แนวคิด
 สร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ให้หันมำสนใจกำรเดินทำงอย่ำงมจิีตส�ำนึก  
 อนรุักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภำวะโลกร้อนจำกกำรท่องเที่ยว
 สร้ำงต้นแบบกำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เพ่ือน�ำไปต่อยอดขยำยผลในพ้ืนที่อื่นๆ  
 เพื่อน�ำไปสู่กำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพอยำ่งแท้จริง

นโยบำยกำรพัฒนำ
 สร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคีเครือขำ่ยในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนองค์ควำมรู้กำรลดโลกร้อนให้กับคนในพ้ืนที่
 Co-Creation กำรท่องเที่ยวอยำ่งย่ังยืนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเกิดควำมร่วมมือของประชำชนใน 
 ทกุภำคส่วนส�ำรวจและพัฒนำกิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

Low Carbon ดีอยำ่งไร
 นักท่องเที่ยวได้ใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มค่ำ
 นักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น ผ่ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
 เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชนผ่ำนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยว

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จของกำรเป็น เกำะหมำก Low Carbon Tourism

7776

น่ำน “เมื่อได้มำเที่ยวน่ำนแบบ Low Carbon ก็เหมือนกำรช่วยให้เมืองน่ำนยังคงมีอำกำศบริสุทธ์ิ 
ปรำศจำกมลภำวะ”
“น่ำน” เมอืงเก่ำที่มีชีวิตและเป็นมติรกับจักรยำน เพรำะที่เมอืงน่ำนมกีำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon 
ชว่ยลดโลกร้อน ด้วยกำรป่ันจักรยำนหรือน่ังสำมล้อถีบ แทนกำรใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ กำรเลอืก
ทำนอำหำรพื้นเมือง พร้อมเขำ้พักโรงแรมที่ ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หลับสบำยใจแบบไม่เอำถ่ำน ด้วยกำรเลือกพักโรงแรมที่ ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อ่ิมอร่อยกับเมนู Low Carbon เมนูอำหำรพ้ืนเมอืงที่ ใช้วตัถุดบิท้องถ่ิน จึงไม่ต้องขนสง่มำจำกที่ ไกลๆ
เป็นกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนได้อีกทำงหนึ่ง 
เทีย่วเมอืงน่ำนด้วยจกัรยำน เมอืงเก่ำที่เตม็ไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตแสนเรียบง่ำย และประวตัศิำสตร์
อันยำวนำนอย่ำงจังหวัดน่ำน เป็นเมืองที่เหมำะกับกำรปั่นจักรยำนเย่ียมชมเมืองมำกที่สุด เพรำะ
นอกจำกจะได้ใกล้ชิดกับเมืองน่ำนอย่ำงแท้จริงแล้ว ยังช่วยลดปริมำณควันพิษจำกกำรขับขี่รถยนต์
หรือมอเตอร์ไซค์ได้ด้วย นอกจำกนั้นสถำนที่ท่องเที่ยวของเมืองน่ำนทั้ง 11 แห่ง ยังอยู่ในระยะไม่ไกล 
สำมำรถปั่นจักรยำนชมวิวเพลินๆ ตลอดทริปได้อีกด้วย

เกำะหมำก แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและเกำะส�ำคัญซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดตรำด โดยเป็นเกำะที่มี 
ขนำดใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองลงมำจำกเกำะช้ำงและเกำะกูด ห่ำงจำกฝ่ังประมำณ 38 กิโลเมตร มรีปูร่ำง
คล้ำยดำวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกำะหมำกเป็นที่รำบสวนมะพร้ำว โดยรอบเป็นชำยหำดที่สวยงำม 
มีน�้ำทะเลใสสะอำด จำกลักษณะทำงภูมิประเทศที่สวยงำม และสดใหม่ เกำะหมำกจึงเป็นจุดดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้เขำ้ไปสัมผัสบรรยำกำศ และควรคำ่แก่กำรอนรุักษ์เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป



 ในปี 2561 อพท. ได้ร่วมกับสภำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก 
จั ดกำรอบรมเกณฑ ์มำตรฐำนกำรท ่องเที่ ยวอย ่ำงยั่ ง ยืน 
พร ้อมกรณีศึกษำในระดับโลก หลักสูตร Sustainable  
Tourism Training Program เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2561 เพ่ือให้บุคลำกรที่เข้ำร่วมได้รับ 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน GSTC  
เพ่ิมมำกขึน้ โดยได้รับกำรบรรยำยจำกบุคลำกรของ GSTC โดยตรง

 กำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ กระบวนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยใช้ “เกณฑ์พัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน” และลงพ้ืนที่ 
เพ่ือทดลองใช้เกณฑ์ ที่บ้ำนนำด้วงเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ 
และในกำรอบรมคร้ังน้ียังมกีำรประเมนิควำมสขุนักท่องเที่ยว โดยใช้ 
แบบสอบถำมควำมสขุนักท่องเที่ยว เพ่ือน�ำมำวิเครำะห์ข้อมลูควำมสขุ 
ของนักท่องเที่ยว และควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน

 อพท. โดยส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้พัฒนำ “เกณฑ์
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ ยวโดยชุมชนของประเทศไทย” โดย 
ได้รับกำรรับรอง GSTC-Recognized ในปี 2561 ร่วมกับ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มีกำรขยำยผลกำรพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนชนในพื้นที่เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว และยัง 
ด�ำเนนิงำนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไปยัง CBT Lan Xang ใน
ประเทศเพ่ือนบ้ำน สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)  
อีกด้วย

 ส�ำนักพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรท่องเที่ยวได้พัฒนำ “มำตรฐำน
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน” โดยน�ำเกณฑ์ GSTC 
มำใช้ประเมินควำมย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้รับกำรรับรอง 
GSTC-Recognized แล้ว และ อพท. มีกำรจัดฝึกอบรม 
“แนวทำงกำรประเมนิควำมย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวตำมหลกัเกณฑ์ 
ของ GSTC” ให ้แก ่ภำคีด ้ำนกำรท ่องเที่ ยวในพ้ืนที่ พิ เศษ  
ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำควำมเข้ำใจ และพัฒนำบุคลำกร 
ทำงกำรท่องเที่ยวของทุกภำคส่วนและภำคีทำงกำรท่องเที่ยวให้ม ี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนตำมเกณฑ์ GSTC และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรประเมินสถำนะและเพ่ิมศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
พิเศษของ อพท.
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กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนในประเทศบรำซิล ใช้ข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ GSTC เป็นหลัก 
เพื่อสร้ำงควำมส�ำเร็จในกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้กับประเทศ 

คือต้องกำรให้ประชำชนทั่วโลกเขำ้ใจหลักเกณฑ์ GSTC อย่ำงเป็นระบบ เพื่อจุดหมำยกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน มีดังนี้

 - มีขอบเขต แนวทำง และเป้ำหมำยในกำรจัดกำรธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
 - เพิ่มทำงเลือกในกำรบริโภค
 - เป็นกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์สำกลของกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน
 - สนับสนนุแต่ละโครงกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 - เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำและพัฒนำ
 - สร้ำงขอบเขตและกรอบกฎหมำยส�ำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

 - ได้ผลรับประโยชน์จำกกำรน�ำหลักเกณฑ์ GSTC มำใช้
 - ทลำยข้อจ�ำกัดควำมสำมำรถของกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
 - ได้ควำมรู้และประสบกำรณ์ของกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

A2 ตัวแทนหรือกลุ่มตัวแทนที่มีประสิทธิภำพซึ่งมำจำกภำครัฐและ
เอกชน กลุ่มตัวแทนสำมำรถก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ และกำร
บริหำรจัดกำรได้

A8 ท�ำให้ทุกคนเข้ำถึงสถำนที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ 
รวมทั้งผู้พิกำรหรือผู้ที่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือพิเศษด้วย

A13 กำรวำงแผนต่อสภำวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉนิ มีแผนกำรรับมือที่
เหมำะสม สื่อสำรข้อมูลแก่ประชำชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบกำร
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว

A14 กำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ ควรค�ำนึงถึงควำมเที่ยงตรง ไม่
ว่ำจะเป็นกำรให้ข้อมูลในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ บริกำร และควำมยั่งยืน
ในกำรท่องเที่ยว

 - กำรเห็นควำมแตกต่ำงของกำรน�ำหลักเกณฑ์ GSTC มำใช้
 - กำรเรียนรู้ เข้ำใจ และพัฒนำ แนวทำงกำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม 
  อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 - กำรเรียนรู้ก้ำวต่อไปในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนได้
 - ผู้คนสนใจกำรท่องเที่ยวไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่เป็นชุมชนแบบยั่งยืน
 - กำรปรับปรุงและพัฒนำ รวมทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำเพื่อกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืนต่อไป

กรณีศึกษำประเทศบรำซิล

ใคร ท�ำ อะไร ที่เกี่ยวกับ GSTC

หลักเกณฑ์ GSTC ทีส่อดคล้องกับกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วของบรำซิล ประกอบด้วย

ผลลัพธ์ของกำรน�ำหลักเกณฑ์ GSTC มำใช้กับกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน

แนวทำงกำรใช้เกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก (GSTC) จำกกรณีศึกษำของประเทศบรำซิล

น�ำเกณฑ์ GSTC มำใช้อยำ่งไร ?

เป้ำหมำยของ GSTC
นอกจำกกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืนในประเทศไทยแล้ว กรณีศึกษำในต่ำงประเทศก็น่ำสนใจ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน เช่น

 กำรน�ำหลกัเกณฑ์ GSTC มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนของประเทศบรำซลิ

 Ecotourism Australia จำกประเทศออสเตรเลยี เป็นองค์กรที่สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท่องเที่ยว 
 แบบยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชำติ ประเพณี และวัฒนธรรม

 Sagar Island ประเทศอินเดีย เกำะสวยงำมที่ ใช้แผนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน มำกระตุ้น 
 ให้มีผู้คนท�ำควำมรู้จักมำกขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ให้อยู่ใน 
 สภำพที่ดีที่สุดได้
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“แรงบันดำลใจในกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชำติ ประเพณี และวัฒนธรรม”

Ecotourism Australia (EA) คือองค์กรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนของประเทศออสเตรเลยี เพ่ือกำรเรียนรู้ 
และสร้ำงประสบกำรณ์ในพื้นที่ธรรมชำติ โดยวัตถุประสงค์ขององค์กรนีค้ือ กำรสรำ้งควำมรู้สึกให้กับ
นักท่องเที่ยว ว่ำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนเป็นองค์ประกอบอย่ำงหนึ่ง ที่ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ รู้จัก 
เรื่องระบบนเิวศและวัฒนธรรมตำ่งๆ ที่ควรค่ำแก่กำรอนรุักษ์ได้มำกขึ้น

EA ได้รับกำรจัดตัง้ขึน้เพ่ือกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนในประเทศออสเตรเลยีและประเทศ
ใกล้เคียง ด้วยกำรมหุ้ีนสว่นชว่ยพัฒนำและสง่เสริมกำรท่องเที่ยวให้มคุีณภำพมำกขึน้ โดยแนวทำงของ 
EA คือกำรสร้ำงโปรแกรมที่รองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและมีกำรจัดประชุม Ecotourism  
Australia Conference เป็นประจ�ำทุกปี

Ecotourism Australia ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 
โดยใช้ช่ือว่ำ Ecotourism Association of the 
Indo Pacific Region ต่อมำจึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น  
The World’s First National Ecotourism  
Accreditation Program (NEAP) ในปี ค.ศ. 1996 
และในปัจจุบันได้ใช้ชื่อ Ecotourism Australia 
Limited (EA)

กรณีศึกษำประเทศออสเตรเลีย

โปรแกรมกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืนของ EA มี 4 โปรแกรม

วัตถุประสงค์ของ EA

ก่อนจะมำเป็น EA
Tips

EA เคยได้รับรำงวัล Conservation Award at the World Tourism and Travel 
Council Tourism for Tomorrow Awards ในปีค.ศ. 2008 และในปี ค.ศ. 2011 
EA ได้รับเลือกให้เป็น Green Travel Leader ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ ผู้ประกอบกำร
จำกทั่วโลกก็ยอมรับและจดจ�ำ AE ว่ำเป็นหน่ึงในองค์กรผู้น�ำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนทั่วโลก (Green Travel Leader) มำกขึ้น

 - ECO Certification 
 - Climate Action 
 - Respecting Our Culture 
 - EcoGuide Certification 
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กรณีศึกษำเกำะ Sagar Island ประเทศอินเดีย

ธรรมชำติสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ แต่ถ้ำขำดกำรจัดกำร กำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน ก็อำจจะท�ำให้ควำมงำมทำงธรรมชำตินีห้ำยไปตำมกำลเวลำ”
Sagar Island เป็นเกำะที่รู้จักกันดีว่ำเป็นสถำนที่แห่งประวัติศำสตร์ เพรำะเป็นที่จัดเทศกำลและ
กำรแสวงบุญ Gangasagar Mela ของประชำชนในประเทศอินเดีย ซึ่งที่จริงแล้ว นอกจำกเรื่องรำว
ประวัติศำสตร์ เกำะน้ีก็มีคุณค่ำและเร่ืองรำวที่น่ำค้นหำมำกกว่ำน้ัน เช่น ควำมสวยงำมของชำยหำด 
สิ่งมีชี วิตและธรรมชำติที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในทะเล วิถีชี วิตของผู้คนบนเกำะที่ม ี
ควำมน่ำสนใจ เป็นต้น จำกข้อดีเหลำ่นี ้Sagar Island น่ำจะเป็นเกำะที่สำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
แวะมำเยี่ยมเยือนได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในควำมเป็นจริง เกำะ Sagar Island จะมีผู้คนแวะเวียนมำแค่ใน
ช่วงที่จัดเทศกำล Gangasagar Mela เท่ำนั้น

เพ่ือให้เกิดกำรอนุรักษ์กำรท่องเที่ยวบนเกำะ
อย่ำงย่ังยืน เกำะน้ีควรได้รับกำรปรับปรุงอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรออกระเบียบข้อบังคับ
ส�ำหรับผูเ้ย่ียมเยือน ให้เหมำะกับสมกำรเป็นสถำนที ่
ทำงประวัติศำสตร์วัฒนธรรม และส่งเสริมกำรใช้ 
พลงังำนธรรมชำติ ลดกำรใช้เช้ือเพลงิฟอสซลิ มกีำร
จัดกำรคุณภำพน�้ำ และลดปริมำณของเสีย เพรำะ
แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนน้ัน 
คือกำรมีสมดุลระหว่ำงกำรท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
และกำรอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ ในระยะยำว
“เมื่อมีกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวที่ ดีพอ และมี 
สิง่แวดล้อมทรัพยำกรที่สวยงำม ผูค้นก็อยำกจะเข้ำ
มำรู้จัก มำเยี่ยมเยือนมำกขึ้นนั่นเอง”

เกำะมีควำมยำวเกือบ 30 กิโลเมตร และมีช่วงที่
กว้ำงมำกที่สุด 12 กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมำณ 251 ตำรำงกโิลเมตร มธีรรมชำตทิี่งดงำม 
และมีประวัติศำสตร์ที่หลำกหลำยบนเกำะ
ประชำกรบนเกำะส่วนมำกท�ำอำชีพประมง อำชีพ
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว กำรขนส่ง และกำรเกษตร
เป็นหลัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรท�ำกำรเกษตร 
ถือว่ำเป็นรำยได้หลักของคนในชุมชนเลยทีเดียว

ในช่วงที่มีกำรจัด Gangasagar Mela ผู ้คน
จะมำที่ เกำะ Sagar Island เยอะมำก จน
ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับควำมเสียหำย และเมื่อ
เทศกำลจบ เกำะก็จะมนัีกท่องเที่ยวเดนิทำงมำน้อย
มำก ทั้งๆ ที่เกำะมีควำมสวยงำมและควำมอุดม
สมบรูณ์ทำงธรรมชำตเิป็นอย่ำงมำก ที่เป็นเชน่น้ี น่ัน
ก็เป็นเพรำะเกำะน้ียังขำดสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกและ
ขำดกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนนั่นเอง

ปัญหำบนเกำะ Sagar Island

กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จะช่วยกำรท่องเที่ยวบนเกำะได้อย่ำงไร

ลักษณะภูมิประเทศและประชำกร
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รองผู้อ�ำนวยกำร อพท.

 นำยทวพีงษ์ วิชัยดษิฐ รองผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท. กล่ำวถงึ กำรน�ำหลกัเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน
ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว (GSTC) มำปรับใช้กับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนของประเทศไทย
กับ 6 พื้นที่พิเศษของ อพท. และประยุกต์กับหลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมชุมชน จนเกิดเป็นแผนยุทธศำสตร์กำรท่อง
เที่ยวโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืน (CBT Thailand) ทั้งหมด 5 ด้ำน 100 ข้อ

 เกณฑ์ CBT Thailand มีไว้เพ่ือประเมินกำรท�ำงำนของชุมชนน้ันๆ โดยกำรให้คะแนน 
ด้ำนศกัยภำพต่ำงๆ แล้วน�ำมำวิเครำะห์ว่ำชุมชนต้องพัฒนำด้ำนใดบ้ำง หลงัจำกน้ัน อพท. จะร่วมมอื 
วำงแผนกับชุมชน เช่น กำรอบรมพัฒนำศักยภำพชุมชน ดูงำนท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนจำก 
แหล่งท่องเทีย่วทั้งในและต่ำงประเทศ หลงัจำกน้ันทำง อพท. จะส่งคณะท�ำงำนรับรองแหล่งท่องเทีย่ว
โดยชุมชนไปประเมินอีกรอบ หำกยังขำดส่วนไหนก็จะร่วมมือกับชุมชนด�ำเนนิกำรแก้ไขต่อไป

 อพท. น�ำเกณฑ์ GSTC ลงไปประเมนิพ้ืนที่จังหวดัสโุขทัย พบว่ำจังหวัดสโุขทัยมกีำรจัดกำรดี  
แต่ขำดนักพัฒนำพ้ืนที่ อพท. จึงใช้โมเดล “อพท.น้อย” เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวได้ เช่น เทศบำลและ อบต. เป็นต้น 
สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงเป็นระบบ มีแนวทำงในกำรประสำน ส่งเสริม 
และสนับสนุนภำคี ให้ร่วมกันพัฒนำกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงยัง่ยืน ซึง่คล้ำยกับกำรท�ำหน้ำที่บริหำร 
กำรท่องเที่ยวของ อพท. แต่มีขนำดพื้นที่ รับผิดชอบเล็กกว่ำและกระจำยตัวเพ่ือบริหำร 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวทั่วประเทศ

 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไม่สำมำรถท�ำได้ด้วยตัวคนเดียว จ�ำเป็นต้องมีภำคีร่วมมือกันเพ่ือ
พัฒนำให้เกิดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดกำรกระจำยรำยได้ และต้องประชุมพูดคุยกันอย่ำง
สม�่ำเสมอ เพื่อปรึกษำ แก้ไขปัญหำ และสรำ้งควำมเข้ำใจให้ตรงกัน ซึ่งรำยได้ส่วนหนึ่งต้องแบ่ง
ไว้ส�ำหรับเงินกองกลำงในกำรดูแลคนและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ในพื้นที่ชุมชนของตัวเอง ซึ่ง
ตรงกับกลไกกำรจัดกำรบริหำรชุมชนของ GSTC

 ปัจจุบัน อพท. พยำยำมกระจำยกำรอบรมเกี่ยวกับ GSTC ให้แก่ภำคีต่ำงๆ มำกขึ้น เพื่อ
ให้ชุมชนเข้ำใจและทรำบถึงวิธีกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้ควำมย่ังยืน เพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อนใน 
กำรพัฒนำพ้ืนที่ รวมถึงใช้เกณฑ์กำรประเมินขยำยไปยังเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยวทั้ง 9 เขต 
เพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นำยทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

Interview
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 หน้ำที่ของ อพท.คือ กำรพัฒนำ
พ้ืนที่พิเศษ เพ่ือน�ำไปสู่กำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืน โดยท�ำงำนบนพ้ืนฐำนของ
เกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก 
หรือ GSTC เพรำะฉะน้ันเวลำเรำจะ
ไปพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
อย่ำงย่ังยืน เรำจะต้องมีเคร่ืองมือ
ประจ�ำกำยว่ำเกณฑ์ GSTC ให้ท�ำ 
ข้อไหนอย่ำงไร เพรำะฉะน้ันพ่ีน้องใน 
อพท. จึงถือเอำเกณฑ์ GSTC เป็นคัมภีร์
ในกำรท�ำงำน ถ้ำเรำสำมำรถท�ำงำน
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืนแบบมี
หลกัวิชำ มหีลกัอ้ำงองิทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรแนะน�ำหน่วยงำนอื่นๆ ให้เข้ำมำ 
ร่วมมอื และแนะน�ำชุมชนให้ท�ำแหล่ง
ท่องเที่ยวย่ังยืนก็จะเป็นระบบมำกขึ้น 

 ผลกำรด�ำเนินงำนของ อพท. ในปัจจุบันที่น่ำภูมิ ใจ คือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในพ้ืนที่พิเศษ 
ของ อพท. สำมำรถเทียบเคียงได้กับแนวทำงของเกณฑ์ GSTC โดย อพท. มกีำรพัฒนำเกณฑ์ 
ของเรำเองขึ้นมำ 2 เกณฑ์ด้วยกัน เกณฑ์แรกคือ กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
โดยเอำมำจำกเกณฑ์ของ GSTC และเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ ระดับโลก แล้วปรับเป็นเกณฑ์
ของเรำเองให้เหมำะสมกับประเทศไทย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอำไปใช้ ซึ่งมี
ศักด์ิและสิทธิเทียบเคียงกับเกณฑ์ท่องเที่ยวระดับโลก หรือเรียกว่ำ GSTC-Recognized 
เกณฑ์ตัวที่สอง เป็นเกณฑ์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism 
- CBT) ซึง่ตอนน้ีเรำได้รับกำรรับรองถึง 2 ตวั โดยเรำจะดปูระเด็นให้เหมำะสม ดงึบำงข้อไปท�ำ
ในบำงพ้ืนที่ เพรำะงบประมำณและระยะเวลำค่อนข้ำงจ�ำกัด อกีทั้งเรำท�ำงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
เรำท�ำคนเดียวไม่ได้ ต้องจูงไม้จูงมอืองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภำคเอกชน ชุมชน มำท�ำร่วมกัน 
นอกจำกน้ัน กำรท่ีเรำน�ำเกณฑ์ GSTC มำเผยแพร่ และน�ำไปปฏิบัตอิย่ำงจริงจังในชว่ง 2-3 ปี
ที่ผำ่นมำ จนควำมรู้ไปถึงระดบัอำเซยีน เชน่ สปป.ลำวขอสถำปนำควำมร่วมมอืกับ อพท. เรียกว่ำ  
กรอบควำมร่วมมอืสีเ่หลีย่มวฒันธรรมล้ำนช้ำง เรำก็มำท�ำท่องเที่ยวร่วมกัน จนกระทั่งเขำกบ็อกว่ำให้
เอำตวัคัมภีร์เร่ืองกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. (CBT Thailand) ยกระดบัเป็น CBT Lan Xang 
โดยขณะน้ี ทั้งหมด 4 แขวงก็น�ำเอำ CBT Lan Xang ไปใช้ แขวงหลวงพระบำง แขวงไชยะบรีุ  
แขวงเวยีงจันทน์ และนครหลวงเวยีงจันทน์ น่ีเป็นควำมภำคภูมิใจหน่ึงของเรำ 

 อกีประกำรหน่ึงคือ ด้วยกำรท�ำงำนเข้มข้นของเรำ กิตตศิพัท์ของ อพท. รับรู้ไปถึงอำเซยีน 
ประเทศสมำชิกอำเซยีน 10 ประเทศ มหีน่วยงำนที่เป็น NTO (National Tourism Organization) 
หรือกระทรวงกำรท่องเที่ยวของแต่ละประเทศน้ันเอง ได้จัดกำรประชุมและมอบหมำยให ้
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้ำภำพในกำรยกร่ำงที่เรียกว่ำ เคร่ืองมือกำรประเมินกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืนแบบมีส่วนร่วม หรือ ASEAN’s Sustainable and Inclusive Tourism  
Development Assessment Tool (ASITAT) ฟิลิปปินส์ได้รับโจทย์ตรงน้ันมำก็นึกถึง 
ช่ือเสียงของ อพท. ที่เอำเกณฑ์ GSTC ไปใช้ในพ้ืนที่ของเรำอย่ำงจริงจัง เลยเชิญใ่ห้ อพท.  
ไปเป็นที่ปรึกษำในกำรจัดท�ำ ASITAT ดงัน้ันแม้ว่ำ อพท. จะไม่ได้เป็น NTO แต่น่ีคือศกัดิศ์รีและ
ควำมภูมิ ใจของ อพท. ที่เขำเชื่อใจและไว้ใจให้เรำไปท�ำงำนกับเขำ เพ่ือที่จะออกแบบเคร่ืองมอืที ่
ต่อไป NTO ทั้ง 10 ประเทศสมำชกิอำเซยีนจะน�ำไปใช้

ขณะน้ีเป็นโอกำสดีที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำมกีำรประกำศเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่เรียก
ว่ำ คลสัเตอร์ ซึง่ตอนน้ีม ี 9 คลสัเตอร์แล้ว คลสัเตอร์หน่ึงจะม ี 4-5 จังหวดั เชน่ คลสัเตอร์
อำรยธรรมล้ำนนำก็อยู่ทำงภำคเหนือ มเีชียงใหม่ เชียงรำย ล�ำพูน ล�ำปำง พะเยำ เป็นโอกำสดีที ่
ที่ เรำจะเอำแนวคิดที่ เรำประสบควำมส�ำเร็จแล้วในพ้ืนที่ เล็กๆ ไปใช้ ในแพลตฟอร์มใหม่  
เรำจะเอำองค์ควำมรู้เรื่องเกณฑ์ GSTC ไปเผยแพร่ ให้หน่วยงำนต่ำงๆ น�ำไปใช้ และเรำจะไป
ประเมิน คือหน้ำที่ของ อพท. ในกำรไปร่วมขับเคลื่อนท�ำงำนเคียงบ่ำเคียงไหล่กับส�ำนักงำน 
ท่องเที่ยวและกีฬำ ททท. ภำคเอกชน และชุมชนในจังหวดัน้ันๆ โดยเรำไปท�ำหน้ำท่ี 3 อย่ำงคอื  
Advise ให้ค�ำแนะน�ำว่ำเกณฑ์ GSTC น้ันมหีลกัปฏิบัตอิย่ำงไร มอีะไรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ของท่ำน 
อย่ำงที่สองคือ Monitor คือมกีำรตดิตำมประเมนิผลให้ อนัน้ีเป็นขีดควำมสำมำรถที่เป็นสมรรถนะ
หลกัของเรำ และสำมคือ Report คือกำรสรุป จัดท�ำรำยงำนและคอมเมนต์กลบัไป เพ่ือสร้ำงเป็น
ชุดค�ำแนะน�ำใหม่เป็นวงรอบ

รองผู้อ�ำนวยกำร อพท.
ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
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 รศ.ดร.เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง คณบดีคณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว NIDA และผู้เช่ียวชำญ 
ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ ได้อธิบำยควำมสมัพันธ์ระหว่ำง GSTC และ SDGs 
(แผนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน) ว่ำเกณฑ์ของ SDGs ทั้ง 17 ข้อกับหลักเกณฑ์ 44 ข้อของ GSTC นั้นมี 
3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ออกแบบและใช้นโยบำยที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนที่จะสร้ำงงำน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2) พัฒนำและด�ำเนนิกำรใช้
เครื่องมอืเพ่ือจะตดิตำมตรวจสอบผลกระทบของกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนส�ำหรับกำรท่องเที่ยวที่ย่ังยืน
ที่สร้ำงงำนและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3) เพิ่มผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจแก่
รัฐก�ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็กและประเทศพัฒนำน้อยที่สุดจำกกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงย่ังยืน รวมถึงผำ่นทำงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยัง่ยืนในเร่ืองกำรประมง กำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ 
และกำรท่องเที่ยว

 ซึ่งเกณฑ์ GSTC เป็นหน่วยงำนที่รวบรวมเกณฑ์จำกหลำยองค์กรเขำ้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริม 
ให้ทั่วโลกเกิดควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่จะท�ำให้เกิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน และสร้ำง
กำรยอมรับในระดับมำตรฐำนสำกล

 ด้ำน อพท. ได้มีกำรน�ำเกณฑ์ GSTC มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบริหำรจัดกำรแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงทรัพยำกรท่องเที่ยวให้เกิดควำมย่ังยืน โดยกำรทดลองและประยุกต์ใช้กับชุมชน
น�ำร่อง รวมถึงใช้เกณฑ์รับรองมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งน้ีครอบคลมุถึง GSTC-D ด้วย 

 กำรจะผ ่ำนประเมินเกณฑ์ GSTC น้ันต้องใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ซึ่งปัญหำที่พบใน
ประเทศไทย คือ ส่วนมำกแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง ไม่มีกำรเก็บหลักฐำนหรือแผนยืนยัน 
กำรปฏิบัติกำร โดยต้องมีรำยละเอียดว่ำมีส่วนร่วมในชุมชนอยำ่งไร และท�ำอะไรบำ้ง ไม่ใช่เพียง
แค่กำรถ่ำยรูปไว้เท่ำน้ัน นอกจำกน้ียังอยำกเสนอให้ อพท. ผลกัดันให้แหล่งท่องเที่ยวทกุที่ที่ต้อง
ได้รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ GSTC ต้องมีแผนงำนทั้งหมด เนื่องจำกต้องประเมินด้วยเอกสำร

 นอกจำกน้ี รศ.ดร.เทดิชำย ยังได้รับมอบหมำยให้ถอดบทเรียนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนของ อพท. แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 4 แหล่ง ได้แก่ ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว จ.ตรำด ชุมชนบำ้น
กกสะทอน จ.เลย ชุมชนบ่อสวก จ.น่ำน และชุมชนชำกแง้ว จ.ชลบุรี เพื่อน�ำผลกำรประเมินมำ 
จัดท�ำเป็นกรณีศึกษำส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำในสถำบันระดับอุดมศึกษำ โดยจะ
เพ่ิมเข้ำไปในหลกัสตูรวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน และคำดหวังให้บุคคลอื่นรู้จักและ
เข้ำใจเกณฑ์กำรประเมิน GSTC มำกขึ้นอีกด้วย

(อำ้งอิงจำก: http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event)

รศ.ดร.เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง 
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 ดร.จุฑำมำศ วิศำลสงิห์ กรรมกำรบริหำรสมำคมสง่เสริมกำรท่องเที่ยวภูมภิำคเอเชียแปซฟิิก
ประจ�ำประเทศไทย ได้ให้ควำมเห็นของกำรใช้หลักเกณฑ์ GSTC กับกำรท่องเที่ยวไทยวำ่ ตำม
หลักเกณฑ์ของ GSTC มีทั้งหมด 44 ข้อ ภำยใต้แก่น 4 มิติคือ 1. กำรบริหำรจัดกำรอยำ่งยั่งยืน   
2. เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น 3. เพิ่มผล 
ประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทำงวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และ 4. เพ่ิมผล
ประโยชน์และลดผลกระทบด้ำนลบทำงส่ิงแวดล้อม ซึ่งปกติองค์กรต่ำงๆ ก็มีกำรจัดกำร 
ภำยใต้ทั้งหมดนีอ้ยู่แล้ว

 กำรที่ อพท. น�ำแนวทำงของเกณฑ์ของ GSTC มำประยุกต์ใช้กับกำรท่องเที่ยวไทย ท�ำให้
ทรำบว่ำสิง่ที่ก�ำลงัท�ำหรือพัฒนำอยูน้ั่นถูกต้องตำมหลักของ GSTC ซึง่เป็นมำตรฐำนสำกลระดบั
โลกหรือไม่ ทั้งน้ีกำรได้รับกำรรับรองน้ันจะได้รับจำกหน่วยงำนที่ ได้กำรรับรองจำก GSTC 
อีกทีหน่ึง เช่น หำกธุรกิจน้ันๆ ได้รับกำรรับรองจำก Green Leaf ที่ ได้รับรองจำก GSTC  
อีกทีหนึ่ง ก็ถือวำ่ท�ำตำมเกณฑ์ของ GSTC แล้ว

 ในมติขิองกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ GSTC ไม่มสีว่นเก่ียวข้องในด้ำนน้ี โดยตรง แต่จะสอด
แทรกไว้ เชน่ เร่ืองของกำรท�ำงำนเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม สว่นด้ำนผลติภัณฑ์สำมำรถน�ำมำประยุกต์
ใช้ได้เชน่กัน GSTC ไม่ใชคู่่มอืปฏิบตักิำร แต่เป็นเพียงคู่มอืบอกแนวทำงเท่ำน้ัน นอกจำกน้ี GSTC 
ยงัมีข้อจ�ำกดัด้ำนควำมพร้อมของบริบทต่ำงๆ เช่น ลักษณะของแต่ละพืน้ที่ที่มีควำมแตกตำ่งกนั 
แต่ต้องใช้เกณฑ์มำตรฐำนเดียวกัน 

 ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน ยังคงเน้นรักษำสิง่แวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
อนุรักษ์และส่งเสริมด้ำนวัฒนธรรม พัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น โดยอำศัย 
ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นจำกรัฐบำล เอกชน หรือตัวชุมชนเอง ต้องพำทุกฝ่ำยมำมี
ส่วนร่วมด้วยกันให้ได้ 

ดร. จุฑำมำศ วิศำลสิงห์
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ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์

 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีส่วนส�ำคัญมำกในกำรเติบโตของ GDP ในประเทศไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันทรัพยำกรจ�ำนวนมำกก็ถูกน�ำไปใช้เพ่ือดึงดูดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว และสร้ำงรำยได้ 
จนก่อให้เกิดควำมเสือ่มโทรมของแหล่งท่องเที่ยวด้วย ดงัน้ันกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้ย่ังยืนจึง
มีควำมส�ำคัญ โดยกำรน�ำหลักเกณฑ์ GSTC เขำ้มำใช้จะช่วยให้สำมำรถหำจุดบกพร่องที่ยังต้อง
แก้ไขและจุดที่ต้องระมัดระวัง รวมไปถึงจุดที่ท�ำได้ดีแล้วและต้องรักษำควำมดีเอำไว้

 งำนวิจัยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. มีศักยภำพกำรท�ำจัด
ร่วมกับมูลนธิิสถำบันศึกษำนโยบำยสำธำรณะทั้ง 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพ แสดงให้เห็นว่ำ
ภำพรวมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กำรท่องเที่ยวกระแสหลัก  
และ 2) กำรท่องเที่ยวกระแสรอง

 กำรท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นที่ นิยมของนักท่องเที่ยว แต่มีปัญหำใน 
ด้ำนกำรรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ตำมมำ เช่น สุขอนำมัย ขยะ น�้ำเสีย  
ควำมปลอดภัย ระบบคมนำคม ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดควำมไม่ยั่งยืน

 อีกด้ำนกำรท่องเที่ยวกระแสรอง ยังต้องกำรกำรโปรโมตที่ช ่วยดึงดูดควำมสนใจของ 
นักท่องเที่ยวให้มำกกว่ำน้ี และที่ส�ำคัญยังคงต้องเตรียมตัวในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้วย 
เช่นเดียวกับกำรท่องเที่ยวกระแสหลัก 

 ซึ่งปัญหำที่พบเหล่ำน้ีหำกน�ำเกณฑ์ GSTC เข้ำมำประยุกต์ใช้ จะเป็นกำรช่วยแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ระบบกำรจัดกำร นอกจำกน้ีเกณฑ์ GSTC จะช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในกำรท�ำงำนให้แก่ อพท. 
และรู้ขอบเขตกำรท�ำงำนชัดเจนมำกขึ้น ทั้งยังเป็นกำรกระตุ้นหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องให้เกิด 
กำรท�ำงำนร่วมกัน และเกิดกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำรอีกด้วย
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 ผลกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้แนวทำงของเกณฑ์ GSTC นำยนิยม เหมทำนนท์  
รองนำยกเทศมนตรีต�ำบลห้วยใหญ่ และประธำนชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้ำนหนองชำกแง้ว กล่ำวว่ำ จำกกำรที่ อพท. และเทศบำลต�ำบลห้วยใหญ่ มีข้อตกลงร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เช่ือมโยงเมอืงพัทยำ และชุมชนบ้ำนชำกแง้วเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมำ ด้วยกำรสนับสนุนงบประมำณและองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เร่ืองกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประกอบกับชุมชนชำวชำกแง้วได้เห็นพ้องต้องกันท�ำประชำคม และพร้อมใจกันเปิดบ้ำนต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวในโครงกำร “ถนนคนเดิน ตลำดจีนชำกแง้ว”

 แต่เดมิชุมชนบ้ำนชำกแง้วค่อนข้ำงจะเงยีบเหงำ สว่นมำกจะมเีพียงผูส้งูอำยุอยู่ในพ้ืนที่เท่ำน้ัน 
วยัรุน่และวยัท�ำงำนมกัจะไปท�ำงำนในเมอืง ซึง่ผิดกับในอดีตลบิลบั เพรำะในอดีตเมือ่ 70 กว่ำปี 
มำแล้ว ชุมชนบ้ำนชำกแง้วมีชี วิตชีวำ มีประเพณี วัฒนธรรมจำกชำวจีนที่อพยพเข้ำมำอยู่ อีก
ทั้งยังมีผู้คนหลำกหลำยรูปแบบเข้ำมำท�ำงำนที่ น่ี โดยจะเห็นได้จำกกำรที่มโีรงภำพยนตร์ และ 
โรงโม่มันส�ำปะหลังถึง 12 โรงในสมัยก่อน แต่เมื่อเวลำผำ่นไปเศรษฐกิจก็ซบเซำลงเรื่อยๆ ผู้คน
จึงค่อยๆ หำยไป จนผมได้ร่วมมือกับ อพท. ในกำรพัฒนำชุมชนบ้ำนชำกแง้วเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ผมก็ตั้งใจว่ำจะท�ำให้อดีตที่มีสีสันของชุมชนนีห้วนคืนกลับมำอีกครั้ง 

 ถนนคนเดินตลำดจีนชำกแง้ว คือถนนนสำยวัฒนธรรมที่สำมำรถน�ำอัตลักษณ์ออกสู่สังคม
ภำยนอก โดยถนนคนเดินจะประกอบไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรตลอดเส้นทำง อีกทั้งยังมี
สถำปัตยกรรมพื้นถิ่น บ้ำนไม้เกำ่แก่ หรือแม้แตโ่รงภำพยนตร์ โรงเตี๊ยม และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น
ที่เก็บสะสมของใช้ในสมัยก่อน ให้ผู้ที่สนใจได้แวะเวียนไปแต่ละสถำนที่อีกด้วย กำรฟื้นคืนชีพให้
กับชุมชนชำกแง้วจะเหน็ภำพกำรเช่ือมโยงของหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ ภำครัฐ อพท. เอกชน บ้ำน 
วัด โรงเรียน ที่ช่วยกันเกิดเป็น ตลำดจีนโบรำณบ้ำนชำกแง้ว ที่นักท่องเที่ยวรู้จัก และเวียนมำ
ท่องเที่ยวจ�ำนวนมำก

 ชุมชนชำกแง้วเป็นชุมชนที่มคีวำมย่ังยืน คนในชุมชนมคีวำมเข้มแข็ง ร่วมมอืร่วมใจ ร่วมเสยีสละ 
จึงท�ำให้ชุมชนกลับมำมีสีสันอีกคร้ัง และคนในชุมชนก็มีรำยได้เสริม มีกำรกระจำยรำยได้เป็น
ฐำนรำกเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นควำมภำคภูมิ ใจให้กับชุมชน และลูกหลำนก็กลับมำช่วยงำนที่บ้ำนเกิด
มำกขึ้น อีกทั้งยังได้ฟื้นฟูอนรุักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน น�ำมำเผยแพร่เพื่อให้
คงอยู่สืบไป จนชุมชนบ้ำนชำกแง้วนี ้ได้ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมืองเก่ำที่กลับมำมีชีวิตอีกครั้ง

(อ้ำงอิงจำก http://www.pattayanews.com/content/27219)

นำยนิยม เหมทำนนท์
ประธำนชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนชำกแง้ว 

และคณะกรรมกำรชมรมฯ
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กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน หน้ำ 10 - 13
www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

เทรนด์กำรท่องเที่ยวขับเคลื่อนอุตสำหกรรมโลก หนำ้ 14 – 17
www.news.booking.com/eight-travel-predictions-
for-2018--by-bookingcom-th/

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ของ GSTC หน้ำ 18 – 19
DASTA Forum กำรท่องเที่ยวไทยยั่งยืน หรือยับเยิน, 2560

อพท. กับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืน หน้ำ 20 – 23
ซีรีส์ควำมรู้ “Sustainable Tourism” 2560

ควำมเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวและ GSTC หน้ำ 24 – 29
www.dasta.or.th/th/aboutus/item/3508

หลักเกณฑ์ GSTC หนำ้ 30 – 41
ซีรีส์ควำมรู้ “Tourism for whom เที่ยวนีเ้พื่อใคร” 2560 

กำรน�ำแนวทำงของเกณฑ์ GSTC มำประยุกต์ใช้ หนำ้ 42 – 45
    เกณฑ์ GSTC. อพท. 2560 (แผ่นพับ)
    ซีรีส์ควำมรู้ “Sustainable Tourism” อพท., 2560
    หลักเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส�ำหรับสถำนที่ท่องเที่ยว, 
www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/2017/01/
Thai-GSTC-D.pdf

ศำสตร์พระรำชำ: กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน หน้ำ 46 – 53  
โดย ผู้อ�ำนวยกำร อพท., 2561 
 
กำรด�ำเนนิงำนของ อพท. ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC หน้ำ 54 – 60
 Sustainable Tourism : กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน, 2559
 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน, 2560
 ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว ชุมชน 2 ศำสนำ 3 วัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกัน
 อย่ำงสงบสุข, 2560
 ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง, 2559

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม หน้ำ 61 – 79
CBT ท�ำอย่ำงไรให้ยั่งยืน คู่มือกำรพัฒนำท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2560

ขอบคุณข้อมูล
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ใครท�ำอะไร ? ที่เกี่ยวกับกับ GSTC  หนำ้ 80 – 85
 Eco Tourism Australia กรณีศึกษำประเทศออสเตรเลีย
 www.ecotourism.org.au
 กรณีศึกษำประเทศบรำซิล
 www.image.slidesharecdn.com
 กรณีศึกษำประเทศอินเดีย
 www.researchgate.net

Interview หน้ำ 86 – 97
 นำยทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ 
 รองผู้อ�ำนวยกำร อพท.
 ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ 
 รองผู้อ�ำนวยกำร อพท.
 รศ.ดร.เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง 
 คณบดคีณะกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ว สถำบนับัณฑติ พัฒนบริหำรศำสตร์
 ดร.จุฑำมำส วิศำลสิงห์
 กรรมกำรบริหำรสมำคมสง่เสริม กำรท่องเที่ยวภูมภิำคเอเชียแปซฟิิก  
 ประจ�ำประเทศไทย
 ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
 นำยนยิม เหมทำนนท์
 ที่ปรึกษำชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบำ้นชำกแง้ว
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Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

118/1 Tipco Tower 31st FL. Rama VI Road Phayathai Bangkok 10400 Thailand 

www.dasta.or.th


