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บทคัดยอ  

การทองเที่ยวโดยชุมชนแสดงถึงการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ชุมชน

มีบทบาทเปนเจาของ ทําหนาที่กําหนดทิศทางการจัดการการทองเที่ยว จัดการดูแลทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูแกผูมาเยือน ซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม องคกรชุมชน การจัดการ และการเรียนรู 

โดยทุกสวนจะเก่ียวของกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประวัติศาสตร ปจจุบันทุกชุมชน

ยังตองการความรวมมือภายในชุมชนตาง ๆ มากข้ึน รวมถึงการมีสวนรวมระหวางชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

องคกรภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ ซึ่งสามารถชวยกันเสริมสรางความรูความเขาใจดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

อยางยั่งยืน ดวยการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนโดยทําความเขาใจในบทบาทดานการวางแผน การตัดสินใจ การ

ดําเนินการ และการสรุปบทเรียน ซึ่งจะนําไปสูการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนสูคนรุนตอ ๆ ไปและเกิด

ประโยชนตอทองถ่ิน ทั้งดานการสรางงานสรางรายได ความเขมแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเอง ตลอดจนคุณภาพของ

แหลงทองเที่ยวและปริมาณของนักทองเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
คําสําคัญ: การทองเที่ยว การทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดการการทองเที่ยว ชุมชน ทองถ่ิน 

Community Based Tourism presents the consideration of sustainable environment, society, 

and culture. By which community’s people play roles in the directing the tourism management, taking 

care of tourism resources for clients’ learning. Its essential components are natural resources, culture, 

communal organizations, management, and learning which concerning to natural travel destinations, 

cultural custom, way of life, and history. Nowadays every community needs more cooperation within 

their community including the participation among communes, municipality and local administrative 

organization, public and private concerned organizations. All such organizations are able to create and 

enhance public’s knowledge and understanding about Sustainable Community Based Tourism with 

community’s potential development by understanding the roles in planning, making decision, 

operating, and lesson learned summary. Leading to community based tourism management by next 
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generation continually would occur and usefulness for locality on income and careers’ contribution, 

stronger and self-reliance, including the tourism destination’s quality and more tourists. 

Keywords: tourism, community based tourism, tourism management, community, locality 

 

บทนํา 

การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 

พ.ศ. 2558 ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม

ระหวางประเทศมากข้ึน การเดินทางที่สะดวกข้ึน 

โทรคมนาคมที่ใหขอมูลมากข้ึน สิทธิเสรีภาพในการ

เคลื่อนยายทรัพยากรตาง ๆ มีมากข้ึน กําลังซื้อมีมากข้ึน 

ทิศทางการทองเที่ยวของประเทศสมาชิกจึงมีการ

ขยายตัวมากยิ่งข้ึนตามไปดวย จะมีนักทองเที่ยวเดินทาง

ในอาเซียนกวา 80 ลานคน เปน 80 ลานคนที่มีคุณภาพ 

ที่มองวาอาเซียนคือแหลงทองเที่ยวราคาถูก ทําอยางไร

ใหนักทองเที่ยวเหลานี้ไหลเวียนในภูมิภาคกระจาย

รายไดสูคนในทองถ่ินได บทบาทของชุมชนตอการ

ทองเที่ยว คือกระบวนการในการจัดการความรูภายใน

ชุมชนเอง มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรูใหม

ใหกับสมาชิกในชุมชนในการ บริหารจัดการทองเที่ยว

(ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน, 

2559)  

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมและกิจกรรมทาง

พาณิชยที่มีความสําคัญมากสาหรับเศรษฐกิจของหลาย

ประเทศในอาเซียน ถึงแมการทองเที่ยวจะสรางรายได 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตอีกดานหนึ่งการ

ทองเที่ยวกอใหผลกระทบตอความยั่งยืนของระบบนิเวศ 

สังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนดวย เชน  การที่

นักทองเที่ยวจํานวนมากเขามาทองเที่ยวในพืน้ที่มากกวา

ที่สิ่งแวดลอมจะรองรับไหวจนเกิดปญหาขยะ น้ําเสีย จน

สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมในที่สุด เกิดปญหาขัดแยงกับคน

ในชุมชน เชน  ป ริมาณน้ํ า ไมพอใช  ปญหาบุก รุก

ที่ดิน วัฒนธรรมในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 

กอนที่จะกลาวถึงสาระสําคัญและความสัมพันธ

ระหวางการทองเที่ยวโดยชุมชนและทองถ่ิน ผูเขียนขอ

กลาวถึงความแตกตางระหวาง “การทองเที่ยวโดยชุมชน” 

และ “การทองเที่ยวชุมชน” อยูที่ “การจัดการ” เนื่องจาก

การทองเที่ยวโดยชุมชนมีการจัดการเองโดยชุมชน เนน

การมีสวนรวมของชุมชน และเพื่อประโยชนทางดาน

สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนเปนสํา คัญ  แตการ

ทองเที่ยวชุมชนอาจจะอาศัยองคประกอบที่มีอยูของ

ชุมชนหรือศักยภาพของชุมชนเปนองคประกอบพื้นฐาน

ของการทองเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ โดยมีผูประกอบการและ/

หรือรัฐเขามาสงเสริมหรือสนับสนุนการทองเที่ยวใน

ชุมชน 

ประโยชนที่ ชุมชนจะได รับมีหลายทาง คือ

ประโยชนในดานการพัฒนาของชุมชนเองโดยที่การ

ทองเที่ยวทําข้ึนเพื่อตอบสนองปญหาหรือความตองการ

ของชุมชนบางอยาง มิใชเพียงความตองการทางดาน

เศรษฐกิจเปนสําคัญ สวนใหญชุมชนตองการประโยชน

ในการแกปญหาดานสิ่ งแวดลอม ชุมชนนั้น ก็จะมี

แนวทางจัดการสิ่งแวดลอมโดยทางออม หรืออาจจะเปน

การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ

และทอง ถ่ินไว ใหยั่ งยืนสูลูกหลานรุนตอไป ดังนั้น

ประโยชนก็คือสิ่งที่เปนเปาหมายกับชุมชน มุงไปที่การ

พัฒนาการจัดการมากกวาประโยชนในเร่ืองรายได ซึ่ง

อาจกลาวไดวา การสรางงานและรายไดเปนผลพลอยได

ที่เกิดแกชุมชนและทองถ่ินภายหลังที่ชุมชนไดมีการ

พัฒนาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางเปน

รูปธรรมแลว 

 

การทองเที่ยวโดยชุมชน 

ชวงเวลา 2 ทศวรรษที่ผานมาและในอนาคตมี

แนวโนมของพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการทองเที่ยว

โดยชุมชน (Community-based Tourism) เติบโตข้ึน

เปนเครือขายมากข้ึน คือ “การทองเที่ยวโดยชุมชน” 

ดวยเหตุที่ชาวบานในบางชุมชนที่เกิดความตระหนักใน

ปญหาดังกลาว บวกกับแรงหนุนเสริมจากภาครัฐและ

เอกชน  การทองเที่ยวโดยชุมชนจึงถูกริเร่ิมข้ึน 
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การทองเที่ยวทองเที่ยวชุมชน เปนการเนนให

ชุมชนเปนศูนยกลางในการทํางาน กลาวคือ การที่มุง

พัฒนาใหคนในชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการจัดการ

ทองเที่ยว และไมเพียงแตตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวเทานั้น แตไดเนนถึงการสรางศักยภาพของ

คนในทองถ่ินใหใชความรูของตนเขามามีสวนรวมในการ

จัดการทองเที่ยวของชุมชน เพื่อนําไปสูการดูแลรักษา

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใหมีความสมดุลกับภูมิปญญา

และอัตลักษณทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเก้ือกูลตอเศรษฐกิจ

ของชุมชนในอนาคต เพราะการดูแลทรัพยากรเหลานั้นเปน

หนาที่ของคนในชุมชนซึ่งเปนของสวนรวมไมใชเปนของ

ใครคนใดคนหนึ่ง 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจึงสะทอนใหเห็นถึงการ

ทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และ

วัฒนธรรม ชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ ทําหนาที่กําหนด

ทิศทางการจัดการการทองเที่ยว จัดการดูแลทรัพยากร

การทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน ซึ่งมี

องคประกอบสําคัญคือ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 

องคกรชุมชน การจัดการ และการเรียนรู โดยทุกสวนจะ

เก่ียวของกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม

ประเพณี วิถีชีวิต และประวัติศาสตร ปจจุบันทุกชุมชน

ยังตองการความรวมมือภายในชุมชนตาง ๆ มากข้ึน 

รวมถึงการมีสวนรวมระหวางชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และองคกรภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 

การทองเที่ยวโดยชุมชน สงผลเชื่อมโยงจาก

คุณคาของการทองเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมี

สวนรวมของชุมชน และสิทธิในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ไปสูความยั่งยืนในการทองเที่ยว ในขณะที่

การทองเที่ยวกระแสหลัก เนนมูลคาจากการทองเที่ยว 

และตัวนักทองเที่ยวเปนหลัก ตลอดจนอาศัยอํานาจเปน

เคร่ืองมือบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความ

ตองการของนักทองเที่ยว ทําใหทรัพยากรเกิดความ

เสื่อมโทรม และไมมีความยั่งยืน นับไดวาการทองเที่ยว

โดยชุมชนเปนแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรของ

ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยแท ทําใหชุมชนไดแลกเปลีย่น

เรียนรูกับนักทองเที่ยวและคนในทองถ่ินดวยกันเอง  

ความหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชน 

การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-based 

Tourism) หมายถึง "ทางเลือกในการจัดการทองเที่ยวที่

ชุมชนเขามากําหนดทิศทางของการทองเที่ยวบนฐานคิด

ที่วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมี

สวนไดเสียจากการทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่

มีอยูในทองถ่ินดานตางๆ ไมวา ธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน 

มาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยาง

เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน

ใหมีความรูความสามารถและบทบาทที่สําคัญในการ

ตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียน 

และมุงเนนใหเกิดความยั่งยืนสูคนรุนลูกหลานและเกิด

ประโยชนตอทองถ่ิน โดยคํานึงถึงความสามารถในการ

รองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ" ทั้งนี้ความหมายเชิง

ปฏิบัติการดังกลาวไดถูกเขียนข้ึนภายใตขอสรุปที่เกิด

จากการดําเนินงานวิจัยการทองเที่ยวโดยชุมชน ของ

ชุมชน และเพื่อชุมชน อันเปนความพยายามของชุมชน

เองที่จะสรางอัตตลักษณดานการทองเที่ยว (Tourism 

Identity) ใหกับพื้นที่ทางสังคมของชุมชนที่ถูกทองเที่ยว 

(สินธุ สโรบล, 2559) 

องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชน 

องคประกอบหลักของการทองเที่ยวโดยชุมชน มี

อยู 4 ดาน คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) 

องคกรชุมชน 3) การจัดการ 4) การเรียนรู ประเด็น

สําคัญของแตละองคประกอบของการทองเที่ยวโดย

ชุมชน (CBT) (สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน, 2559) 

อธิบายไดดังตอไปนี้ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

1) ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและ

มีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

2) ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะถ่ิน 

ดานองคกรชุมชน 

1) ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน 
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2) มีปราชญ หรือผูมีความรู และทักษะในเร่ือง

ตาง ๆ หลากหลาย  

3) ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนา 

ดานการจัดการ 

1) มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

และการทองเที่ยว 

2) มีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการ

การทองเที่ยว และสามารถเชี่อมโยงการทองเที่ยวกับ

การพัฒนาชุมชนโดยรวมได 

3) มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม 

4) มีกองทุนที่เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของชุมชน 

ดานการเรียนรู 

1) ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสราง

การรับรู ความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

2) มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรู

ระหวางชาวบานกับผูมาเยอืน 

3)  สรางจิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม ทั้งในสวนของชาวบานและผูมาเยือน 

หลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน 

การทองเที่ยวโดยชุมชน  ที่ใชการทองเที่ยวเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการ (สถาบันการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน, 2559) ดังนี้ 

1. ชุมชนเปนเจาของ  

2. ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง

และตัดสินใจ 

3. สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 

4. ยกระดับคุณภาพชีวิต 

5. มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 

6. คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

7. กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 

8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย 

9. เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนทองถ่ิน 

10. มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 

การที่จะใหชุมชนดําเนินการทองเที่ยวตามหลักการ

ดังกลาวขางตน จําเปนตองเตรียมความพรอมและสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว 

สรางความเขาใจในความแตกตางของการทองเที่ยวโดย

ชุมชนกับการทองเที่ยวทั่วไป กระตุนใหคนในสังคมเห็น

ความสําคัญและเปนนักทองเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน  

การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) กับการพัฒนา

ชุมชนอยางเปนองครวม 

การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนอีกหนึ่ งความ

เคลื่อนไหวในสังคมทองถ่ินที่ชุมชนใชเปนเคร่ืองมือใน

การพัฒนาชุมชน การทองเที่ยวโดยชุมชนจึงมีจุดเดนคือ

ชุมชนเปนแหลงขอมูลหรือแหลงเรียนรูเอง มีวิถีชีวิต

ชุมชนเปนเอกลักษณของตนเอง รวมถึงจัดการทรัพยากร

บนพื้นฐาน 3 ประการ คือฐานการเรียนรูและจัดการโดย

ชุมชน ฐานองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน และฐานพิธีกรรม 

จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาจะได รับความสนใจจาก

นักทองเที่ยว เพราะมีความแตกตางกับการทองเที่ยวกระแส

หลักอยางชัดเจน (สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย, 2558)  
ดังนั้น การทองเที่ยวแบบนี้จึงมีความสัมพันธกับ

การพัฒนาชุมชนอยางเปนองครวม ดวยการจัดการ

ทรัพยากรการทองเที่ยวที่ชุมชนใชเปนฐานการผลิต โดย

มีวัฒนธรรมธรรมและสังคมเปนตัวขับเคลื่อนเร่ืองจิต

วิญญาณของชุมชน ในการสรางสัมพันธกันภายในชุมชน

และการสัมพันธกับภายนอก  ในความหมายของการเชื่อมโยง

การทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางเปนองครวม  

ความแตกตางระหวางการทองเที่ยวโดยชุมชนกับการ

ทองเที่ยวรูปแบบอ่ืน 

สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (2559) อธิบาย

วา Ecotourism ภาษาราชการเรียกวา “การทองเที่ยว

เชิงนิเวศ” แตหลายชุมชนหรือหลายองคกร เรียก “การ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” ความแตกตางของ Ecotourism 

กับการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) คือการทองเที่ยวโดย

ชุมชน (CBT) เนนที่ชุมชนเปนศูนยกลางในการทํางาน

แต Ecotourism มีธรรมชาติเปนศูนยกลาง ชุมชนเปน

เพียงองคประกอบหนึ่ง 
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Homestay ภาษาราชการเรียกวา “ที่พักสัมผัส

วัฒนธรรมชนบท” มีความแตกตางจากการทองเที่ยว

โดยชุมชน (CBT) คือ เนนบานเปนศูนยกลาง แตการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ชุมชน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนในรูปองคกรชุมชน 

จะพักคางคืนในชุมชนในรูปแบบที่ชุมชนจัดการ อาทิ 

โฮมสเตย รีสอรทชุมชน ตั้งแคมปหรือไมคางคืนก็ได 

การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนเคร่ืองมือสรางความ

เขมแข็งขององคกรชาวบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม  โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ในขณะเดียวกัน

ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การทองเที่ยว

โดยชุมชนไดเขาไปมีบทบาทในการสรางคุณภาพใหม

ของการทองเที่ยวใหมีความหมายมากกวาการพักผอน 

ความสนุกสนาน และความบันเทิง เปนการทองเที่ยว

เพื่อการอนุรักษและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

การรับรูและการมีสวนรวมในกิจกรรมการ

ทองเที่ยวคือหัวใจของการพฒนาการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน ดังจะเห็นไดจากผลงานวิจัยของ  Ellis (2014) 

เร่ือง The legacy of war for community-based 

tourism development: learnings from Cambodia 

ศึกษาเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนในกัมพูชา พบวา 

ชุมชนรับรูเร่ืองกิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชน เชน 

โฮมสเตยกับกิจกรรมที่เสนอแกนักทองเที่ยว และอาหาร 

ผานคณะกรรมการทองเที่ยวของชุมชนเทานั้น ไมรวมถึง

กิจกรรมในการซื้อของในตลาดของนักทองเที่ยว หรือใช

บริการอ่ืน ๆ ในชุมชน ซึ่งมีทั้งนักทองเที่ยวอิสระและมา

กับทัวรที่ใชบริการของกรรมการทองเที่ยวในชุมชน

ทั้งสิ้น การรับรูที่ขาดหายไปมีผลตอรายไดของชุมชน 

โดยเฉพาะคนที่มีรายไดโดยตรงจากนักทองเที่ยว และ

สงผลดีตอเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม นอกจากนั้น 

ชุมชนยังมีรายไดทางออมจากธุรกิจหรือองคกรทาง

การศึกษา วัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

รวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของผูมีสวนรวม

โดยตรงและคนในชุมชนที่ไมมีสวนรวมก็ตาม  

จากผลการวิจัยของ Ellis ชี้ใหเห็นวา การจัดการ

การทองเที่ยวตามแนวคิดของการทองเที่ยวโดยชุมชน

สงผลตอมิติทางสังคม คือความสมัครสมานกลมเกลียว

และความสัมพันธที่ดีในชุมชน หากสมาชิกในชุมชน

ไดรับรูขอมูลและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยาง

ทั่วถึง กรรมการหรือผูนําชุมชนคือสวนสําคัญอยางมาก

ตอการรับรูและการมีสวนรวม ซึ่งนําไปสูผลประโยชน

ดานเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน

โดยรวมอยางแนนอน เชนเดียวกับงานวิจัยในประเทศ

ไทยของอภิวัฒน ภูริศิวารักษ (2553) เร่ือง การจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาพื้นที่ บานฝงทา ตําบลวังกพง 

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ศึกษารูปแบบการ

จัดการทองเที่ยวของชุมชน การจัดการผลกระทบที่

เกิดข้ึน และการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวของ

ชุมชน ผลการศึกษาพบวา ชมรมทองเที่ยวเชิงเกษตร

เพื่อการอนุรักษ บานฝงทา พัฒนามาจากกลุมอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบาน ซึ่งเกิดจากความ

คิดเห็นและการรวมกลุมกันเองของชาวบาน เพื่อใหการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประสบความสําเร็จ จึงไดพัฒนา

รูปแบบเปนการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดผลประโยชนแกคนใน

ชุมชนและนํามาซึ่งแรงจูงใจในการใหความรวมมืออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชาวบาน  

ดังที่กลาวมา ประเด็นการอนุรักษสอดคลองกับ

มติที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนา (The United Nations Conference on 

Conference on Environment and Development) 

หรือการประชุม Earth Summit พ.ศ.2535 กับปลุก

กระแสการทองเที่ยวที่มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรการ

ทองเที่ยวและอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการมุงหา

รายไดทางเศรษฐกิจ ผูที่เก่ียวของจะตองมีความตระหนัก

ถึงการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนวาเปนการทองเที่ยวที่ไมเปน

อันตรายตอสิ่งแวดลอมทุกรูปแบบ ไมวาจุดหมายปลายทาง

จะเปนที่ใด จะเปนกลุมใหญ (Mass Tourism) เปนกลุม

ขนาดเล็ก ทั้งในเมืองและชนบท (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 

2548) และจากการประชุม Globe’90 ณ ประเทศ
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แคนาดา ไดใหคําจํากัดความไววา การทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืนวาหมายถึงการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของนักทองเที่ยว และผูที่เปนเจาของทองถ่ินใน

ปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆ  ของ

อนุชนรุนหลัง (เพชรี นนทศิริ, 2550) การจัดการการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนจึงมีความจําเปนตอการรักษาความ

สมดุลของทรัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งมีความสําคัญและ มี

ความสัมพันธโดยตรงตอชุมชน เชน ผลงานวิจัยของ 

จรินทร อาสาทรงธรรม (2554) ซึ่งชี้ใหเห็นวา แนวทาง 

การจัดการการทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ําอยางยั่งยืน 

ตองการการมีสวนรวมของชุมชน เสริมสรางความรู

ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน

แบบยั่งยืน เพื่อใหมีความสามารถในการดูแลรักษา

ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม ทําใหมีทักษะการ

จัดการและการประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

ดังนั้นชุมชนควรมีการวางแผนและควบคุมการใช

ทรัพยากรทองเที่ยว และการไดรับผลประโยชนจากการ

ใหบริการนักทองเที่ยวที่มาเยือน อันจะทําใหเกิดการ

กระจายรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตัวอยางเชน 

ชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยม ซึ่งตั้งข้ึนเมื่อปพ.ศ.2547 

ตลาดน้ําแหงนี้เกิดข้ึนจากสมาชิกในชุมชนริมน้ํา ไดเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษวิถีชีวิตแบบเดิม ซึ่งนับวันจะ

มีแตการลมสลายของวิถีชีวิตริมน้ํา จึงไดมีการรวมตัวกัน

จัดตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยมข้ึนมา และในปจจุบันก็

ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก  

จะเห็นไดวา การทองเที่ยวโดยชุมชน จะเนน

คุณคาของการทองเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมี

สวนรวมของชุมชนและการบริหารจัดการทรัพยากร

อยางยั่งยืน ในขณะที่การทองเที่ยวกระแสหลัก เนน

มูลคาจากการทองเที่ยว และตัวนักทองเที่ยวเปนหลัก 

ตลอดจนอาศัยอํานาจเปนเคร่ืองมือบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ทํา

ใหทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรม และไมมีความยั่งยืน 

นับไดวาการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนแนวทางบริหารจัดการ

ทรัพยากรของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยแท ทําให

ชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักทองเที่ยว กอใหเกิด

คุณคา พลัง และความสุขของชุมชนอยางยั่งยืน 

ในเร่ืองของความตระหนักของสมาชิกในชุมชน

ประกอบกับความมุงมั่นตอเปาหมายของตนเองคือหัวใจ

ของการจัดการที่จะนําไปสูการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชนไดอยางยั่งยืนคือ “เราอยากจะทําทองเที่ยวเพื่อ

อะไร” สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี ความเขมแข็ง

ของชุมชน หรือภูมิปญญาชาวบาน หรือผสมผสานกัน  

ไมใชตามกระแสหรือตามความตองการขององคกรใด 

เชน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีดานความเชื่อของ

การทําบุญเขาวัด ประเพณีรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต 

หรือเพื่อปองกันการยายถ่ิน ไมอยากใหลูกหลานไป

ทํางานในเมือง แลวมาวางแผนจะดําเนินการอยางไรใน

ดานการทองเที่ยวลูกหลานจะไดมาทํางานสรางเยาวชน 

มันก็จะมีประโยชนแลวเปนไปตามเปาหมาย ใน

ความหมายของการมุงมั่นตอเปาหมายและดําเนินการไป

ในทิศทางนั้นอยางจริงจัง 

ขอควรคํานึงในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 

การปองกันปญหาดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

ผูนําหรือผูที่มีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวโดย

ชุมชนจะตองมีวิธีการจัดสรรงานและรายไดอยางเปน

ธรรม ตรงกับนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันที่ตองการ

ใหมีการจัดการรายไดจากการทองเที่ยวลงไปสูชุมชน

อยางเปนธรรมและทั่วถึง โดยกรรมการของชุมชนที่เปน

ตัวแทนจากกลุมชาวบาน นักธุรกิจ องคกรปกครองทองถ่ิน 

ยึดมั่นตอเปาหมายหลักในการอนุรักษ การดูแลสิ่งแวดลอม 

หรือความเขมแข็งของชุมชน หากมุงเปาหมายเร่ืองการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเดียวก็จะเกิดผลเสียตามมา 

อาจมคีวามขัดแยง หรือความคิดเห็นไมตรงกัน 

เร่ืองที่สองคือควรระมัดระวังเร่ืองความชัดเจน

ของผูดําเนินการ คือ เมื่อเรามีเปาหมายแลว ใครละที่จะ

เปนผูดําเนินการ ทุกคนควรตองมีสวนรวม ข้ึนอยูกับวา

จะมีสวนรวมในลักษณะใด เชน ผูนําชุมชนจะตองมี

กระบวนการวางโครงสรางบทบาทและหนาที่ใหชัดเจน 

เชน เด็กประถม มัธยม วัยรุน วัยทํางาน ทําอะไรบาง  

ถาตางคนตางทําก็อาจจะขัดแยงกันได  
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เร่ืองสุดทายคือ ผลกระทบดานทรัพยากรและ

สิ่ งแวดลอม ทรัพยากรการทองที่ยวไดแก  แหล ง

ทองเที่ยวตามธรรมชาติ เชน น้ําตก แมน้ํา ภูเขา ปาไม 

เปนตน สวนของสิ่งแวดลอมจะเก่ียวของกับการดูแลให

คงอยูในสภาพธรรมชาติ ไมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

และฝมือมนุษย เชน การเขาไปในอุทยานการเนนย้ํา

จิตสํานึกในการอนุรักษ ไมตัด ดึง ฉีก ก่ิงไมตนไม ไมทิ้งขยะ 

ไมลาสัตว หลีกเลี่ยงการสงเสียงดังอันจะเปนการสราง

ความรําคาญแกสัตวปาและอาจเขามาทํารายได เปนตน 

 

การทองเที่ยวโดยชุมชนอยางย่ังยืน 

ความยั่งยืนของการทองเที่ยวโดยชุมชนตอง

อาศัยสมาชิกภายในชุมชนที่มีความสามัคคีและมีโอกาส

หารายไดเพิ่มมากข้ึนจากการจัดการทองเที่ยว จากการมี

โอกาสใกลชิดกัน มีการพูดคุยกันมากข้ึน รวมถึงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการทองเที่ยวโดยชุมชนอยาง

ตอเนื่องจากผูรูและผูมีประสบการณ เพื่อทําความเขาใจ

เก่ียวกับรูปแบบการจัดการทองเที่ยวและไดลงมือปฏิบัติ

อยางจริงจัง ตลอดจนการกําหนดใหมีการประเมินผล

และสรุปบทเรียนทุกคร้ังของกิจกรรม จะสงผลใหชุมชน

ขางเคียงเกิดการตื่นตัวและสนใจในกิจกรรมไปดวย 

จากผลการวิจัยหลายกรณี คณะกรรมการของ

ชุมชนคือตัวแทนจากกลุมตาง ๆ  หรือกลุมวัยที่แตกตางกัน 

และสมาชิกชุมชนดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ รวมถึง

สาธารณูปโภคพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยว ชุมชน

จึงตองตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน

โดยทําความเขาใจในบทบาทดานการวางแผน การตัดสินใจ 

การดําเนินการ และการสรุปบทเรียน เก่ียวกับทรัพยากร

การทองเที่ยว เชน แหลงทองเที่ยว สถานที่พัก รานอาหาร 

บริการสาธารณะที่จําเปน เปนตน นอกเหนือจากการให

ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและ

การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวแลว การพัฒนาสวน

ประสมการตลาดบริการ (7 Ps) เปนสิ่งที่ขาดไมได ตาม

แนวคิดของ Kotler (2003) ประกอบดวย 1) การ

กําหนดมาตรฐานสินคา/บริการ มีการขายสินคา/บริการ

ที่มีคุณภาพดี 2) การกําหนดราคาที่ยุติธรรม ไมเอาเปรียบ

นักทองเที่ยว 3) การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย มี

การจัดวางและบอกตําแหนงรานคาที่ชัดเจน เพื่อให

นักทองเที่ยวไดเลือกซื้อสินคาไดสะดวก 4) การสงเสริม

การตลาด เพื่อจูงใจหรือสื่อสารขอมูลใหนักทองเที่ยว 5) การ

พัฒนาคนในชุมชน/เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู และคุณสมบัติของผูใหบริการที่ดี 

(มีจิตบริการ หรือ Service Minded) 6) สภาพแวดลอม

ทางกายภาพ และทัศนียภาพ รวมถึง 7) กระบวนการที่

เก่ียวของกับการบริการและรับบริการตาง ๆ สิ่งอํานวย

ความสะดวกดานการทองเที่ยว เชน ถนน/ปายบอกทาง 

สถานที่จอดรถ ถังขยะที่เพียงพอ หองน้ํา มีเสียงตาม

สายสําหรับประชาสมัพันธขอมูลแกนักทองเที่ยว เปนตน  

 

สรุป 

อุตสาหกรรมการทํารายไดใหกับประเทศไทย

จํานวนมหาศาล ฉะนั้นผูที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว ทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนจําเปนจะตองมี

หลักการจัดการที่ดีดานการอนุรักษและเสริมสรางศักยภาพ

ของการใชทรัพยากรทองเที่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

สรางงานสรางรายได ความเขมแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเอง 

ตลอดจนคุณภาพของแหลงทองเที่ยวและปริมาณของ

นักทองเที่ยวมากยิ่งข้ึน มีผลตอการประกอบอาชีพ และ

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนไดอยางยั่งยืน โดยยึดมั่นตอการ

ปฏิบัติตามแนวทางการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 

โดยแสวงหาการสนับสนุนสําคัญจากองคกรปกครอง

ทองถ่ิน รวมถึงเทศบาล อบต. ใกลเคียง สถาบันการศึกษา 

ชุมชนขางเคียง  รานคาตางๆ นักธุรกิจรวมกันสนับสนุน

กิจกรรมหรือกองทุนเพื่อพัฒนาดานการทองเที่ยวโดย

ชุมชน ชี้ใหเห็นวาการทองเที่ยวโดยชุมชนทุกพื้นที่ ไมวา

จะในประเทศใด จะยั่งยืนได สมาชิกในชุมชนดวยความ

เขาใจในแนวคิดของการทองเที่ยวโดยชุมชนประสม

ประสานกับการวางแผนการตลาดการทองเที่ยว (7Ps) และ

การมีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว

อยางชัดเจนและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับความหมาย 

องคประกอบ และหลักการการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงขอ

คนพบตรงกันจากงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ 
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