ถึงเวลายกระดับการทองเที่ยวชุมชน (CBT Upscale) หรือยัง?
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
การทองเทีย่ วในปจจุบันถือเปนหัวใจหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภาครัฐไดจัดการสงเสริมพรอมทั้งการทําอีเวนท (Events) ตางๆ มากมาย จนบางครั้งแทบนึกไมออก
เหมือนกันวา “คนในประเทศแลวระหวางการทํางานหรือการเทีย่ วอะไรจะสําคัญกวากัน”
ป พ.ศ.2561 การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.) ปหนาอีก 10% หรือมีรายไดรวมที่
3.1 ลานลานบาท แบงเปน รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 2.1 ลานลานบาท และรายไดจากการเดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศ 1 ลานลานบาท โดยในสวนของตลาดเอเชียและแปซิฟกใตนนั้ จะมุงเพิ่มนักทองเที่ยว
หนาใหม (เฟรสตวิสิตเตอร) ในเมืองรอง เชน ประเทศจีน และอินเดีย ทําแคมเปญเจาะตลาดความสนใจ
เฉพาะ หรือ “นิชมารเก็ต” เชน นักทองเทีย่ วผูหญิง ซึง่ เปนกลุมที่ ททท.เจาะมาได 2 ปแลว โดยไดยกให
เดือนสิงหาคมเปนเดือนแหงการทองเทีย่ วของผูหญิง มีการจับมือกับพันธมิตรรานคาและบริการเพื่อมอบ
สิทธิประโยชนแกนักทองเที่ยวผูหญิงทัว่ โลกที่เดินทางมาประเทศไทยผานชองทางแอปพลิเคชั่น Women’s
Journey และมีแอปพลิเคชัน่ “Family Fun” สําหรับเจาะตลาดนักทองเทีย่ วกลุมครอบครัวอาเซียน ตลาด
คูแตงงานและฮันนีมูน โดยจะมุงขยายตลาดที่มีศักยภาพอยูแลวอยาง จีน รวมถึงฮองกง ออสเตรเลีย เปน
ตน สวนตลาดการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพและการแพทย (เมดิคอล แอนด เวลเนส ทัวริซึ่ม) นัน้ จะมุงเจาะเขา
ไปหากลุมนักทองเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น เนือ่ งจากเปนตลาดที่มีศักยภาพและขยายตัวสูง รวมถึงการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา (สปอรตทัวริซึ่ม) โดยนอกจากกอลฟแลว จะเนนโปรโมตกีฬาใหม ๆ เพื่อเจาะคนรุนใหม
เชน มวยไทย การปนจักรยาน และอีเวนตการแขงขันวิง่ มาราธอนในไทยดวย ( อางจาก
https://www.prachachat.net/facebook‐instant‐article/news‐96081)

ขณะที่ UNWTO (องคการทองเที่ยวโลก)ในรายงาน UNWTO Tourism Highlights
2017 Edition สรุปวา ป 2016 ประเทศไทย เปนท็อปจุดหมายปลายทางการทองเทีย่ วมีการเติบโต
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เพิ่มขึ้น 9% (เติบโตเปนปที่ 2 ) จากป 2015 มีนักทองเที่ยวประมาณ 32.5 ลานคน สวนแบงตลาด
10.6 % (นักทองเทีย่ วทั้งโลก 308.4 ลานคน) รายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศ 49.8 ลานUS$
สวนแบงตลาด 13.6 % (ทั้งเอเชียและแปซิฟค 366.7 ลาน US$)

การทองเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism : CBT)

เมื่อการทองเที่ยวเติบโตมาก และประเทศไทยก็จัดเต็ม โดยเฉพาะปที่ผานๆ มา การ
ทองเที่ยวชุมชน (CBT) ถือเปนไฮไลท สําคัญ ซึ่งคําวา CBT ในบานเราอาจเห็นใชกันวา การทองเทีย่ วโดย
ชุมชน แตผูเขียนอยากเรียกสั้นๆ วา “การทองเที่ยวชุมชน” หรือ “CBT”
ทุกวันนี้ ชุมชนเขามาเกีย่ วของและมีสวนรวมเชิงรุกมากขึ้นในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของอุตสาหกรรมบริการ เชน ที่พกั การขนสง หัตถกรรม ไกด อาหาร+เครื่องดื่ม กิจกรรม
ฯลฯ (เมื่อ ททท.โปรโมท CBT ก็ยงิ่ เพิ่มความสนใจตอนักทองเทีย่ วมากขึ้น)
ขณะเดียวกัน มีการเปลี่ยนในดานนักทองเทีย่ วดวยเชนกัน คือ เบื่อการนัง่ นอนบนรถ
ตองการการมีสวนรวมและหาประสบการณมากกวาการถายรูป
สุดทายชุมชนก็มกี ารเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน อาทิ การศึกษาของไกดทองถิน่ มีมากขึ้น การ
สื่อสารเชื่อมโยงไปทัว่ โลก การเปดเผย/แสดงใหเห็นถึงแนวคิดใหมๆ การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
บทบาทของชุมชนในการเปนหุน สวนและรวมลงทุน
ความหมายของการทองเที่ยวชุมชน ในประเทศไทยมีพัฒนาการดาน CBT มา
พอสมควรและมีการใหความหมายของการทองเที่ยวชุมชนหรือ CBT ไวบาง เชน
การทองเทีย่ วโดยชุมชน คือ การทองเทีย่ วที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิง่ แวดลอม สังคม
และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมี
สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน ซึ่งมองวาการทองเที่ยวตองทํางานครอบคลุม 5
ดานทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยมีชมุ ชนเปนเจาของและมีสวนรวมในการ
จัดการ (พจนา สวนศรี, 2546: 178-179 อางจากปริวรรต สมนึก,2555: ในวารสารศิลปศาสตร ม.
อุบลราชธานี)
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ผูเขียนชอบความหมายของ การทองเทีย่ วชุมชนของ Hasan (2015) บอกวา ชุมชนเปนหนวย
ทางสังคมที่แบงปนคุณคารวมกัน มีความเปนเจาของ การควบคุมและการจัดการ ทั้งผลิตภัณฑ/สินคา
ทองเที่ยวและโครงการทองเที่ยว ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1 : ความหมายการทองเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism : CBT)

*ปรับจาก Hasan, R.S. (2015). Community-based Tourism. เขาถึงไดที่
www.sliderhare.net/srhasan75/some-proposed-models-for-successful-community-based-tourism

วิวัฒนาการของการทองเที่ยวชุมชนในประเทศ

ในป 2519 ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับแรก ไดเริ่มแนวคิดของรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่คาํ นึงถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมเพิ่มมากขึ้นใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรู
มีการดําเนินกิจการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิน่ เชน การเดินปาศึกษาธรรมชาติ การดูนก
การดําน้าํ การเที่ยวชมโบราณสถาน การทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่ ตางๆ ชื่งในชวงระยะนีน้ าจะ
ถือเปน “ยุคแรกการทองเที่ยวเชิงนิเวศน”
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ตอมาในชวงป 2519-2535 เปน ยุคที่สองของการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เมื่อการทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทย กําหนดใหการทองเทีย่ วเปนอุตสาหกรรมการบริการ และการทองเที่ยวของประเทศไทย
เติบโตมากจนเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมในพืน้ ทีท่ องเที่ยวทัว่ ประเทศ
จนเริ่มมีองคกรพัฒนาเอกชนเสนอโครงการทองเที่ยวทางเลือก โครงการทองเทีย่ วเพื่อชีวิต
และธรรมชาติ
พอชวงป 2531-2551 เขาสู ยุคที่สาม การทองเที่ยวเชิงบูรณาการ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กําหนดใหการทองเทีย่ วเชิงนิเวศนเปนนโยบายระดับชาติ มีการสนับสนุนงบประมาณดานการ
พัฒนาการทองเทีย่ วเชิงนิเวศนในพืน้ ที่ทวั่ ประเทศไทย ขณะเดียวกันระหวางชวงป 2531-2540 นั้น ไดเกิด
กระแสใหมที่คขู นานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน คือ การทองเที่ยวชุมชน (CBT)
ยุคที่สี่ ปจจุบนั “มิติใหมของ CBT” คงตองนับป 2559 เปนกาวใหม เพราะ ททท.ปรับการ
ทองเที่ยวประเทศไทยและชูกระแสโลกเรื่อง CBT เขามาในประเทศไทยวาเปนมิติใหม เปดการเลาเรื่องและ
เนนการตลาดโดยเฉพาะอีเวนทวัฒนธรรมทองถิน่ เขาไปในแอง/กลุม ทองเทีย่ ว 5 กลุม คือ กลุมวัฒนธรรม
ลานนา กลุม วัฒนธรรมอีสานใต กลุมวัฒนธรรมทะเลตะวันออกและตะวันตก กับกลุมวัฒนธรรมอันดามัน

ความทาทายใหมของ CBT

คําวา CBT หรือการทองเทีย่ วชุมชน ไดถูกใหความหมายไวอยางหลากหลาย ตั้งแตธุรกิจ
ที่มีชุมชนรวมกันเปนเจาของ การรวมลงทุนระหวางชุมชนและบริษัทเอกชนใหเชาหรือใหสัมปทานกับ
ชุมชนโดยการวาจาง หรือชุมชนเปนซัพพลายเออรเล็กๆ ใหกับธุรกิจขนาดใหญ ไมวาอยางไรก็ตาม จุด
มุงเนน ก็คือ ชุมชนมีความเปนเจาของ
The World Wildlife Fund ไดนิยาม การทองเที่ยวเชิงนิเวศนวา เกิดขึ้นเมื่อชุมชนทองถิน่
ยังคงอํานาจการควบคุม และการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการ รวมถึงสัดสวนหลักของ
ผลประโยชนยงั คงอยูภายในชุมชน ซึง่ สะทอนใหเห็นวา การจัดการทองเทีย่ วชุมชนอยูบนฐานของ
“แนวคิดโซคณ
ุ คาทั่วไปของพอรเตอร ดังรูปที่ 2 ซึ่งโมเดลนี้เนนชุมชนที่เปนอยูไดจดั ตั้งขึ้นบนฐาน
ความสัมพันธระหวางเจาของธุรกิจโรงแรมกับทองถิ่นในกิจกรรมสนับสนุนกับกิจกรรมพื้นฐาน เชน ขนสง
คาปลีกและธุรกิจบริการ และโมเดลนี้รักษาไวซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับ ใครคือลูกคา ที่ไหน อยางไร ราคา
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เทาไร ซึง่ สวนใหญอยูในมือของธุรกิจโรงแรม โมเดลดังกลาวมุงตอการเพิ่มขึ้นของกําไรผานการใชชุมชน
ทองถิน่ ที่เปนเหมือนซัพพลายเออรราคาถูก
รูปที่ 2 แนวคิดโซคุณคาทั่วไปของพอรเตอร

*Porter (1985)

ดังนั้นจึงนําไปสูความทาทายใหมของ การทองเทีย่ วชุมชนหรือ CBT ใหเติบโตยัง่ ยืนแตไม
ลมสลายเมื่อมีการโปรโมทมากจนชุมชนไมสามารถจัดการได ดังตอไปนี้
การจัดการทองเที่ยวจุดหมายปลายทาง (Tourism Destination Management) เปน
กรอบสําหรับผูวางแผนและผูจัดการทองเที่ยวจุดหมายปลายทางสามารถใชเพื่อทําใหมนั่ ใจวากิจกรรม
ทั้งหมดของการทองเที่ยวชุมชนจะยั่งยืน
กรอบดังกลาว UNWTO (2007) ไดเสนอ “The VICE Model” สําหรับการจัดการจุดหมาย
ปลายทาง (Destination Management) ซึ่งเปนการปฏิสัมพันธระหวาง ผูมาเยือน (Visitors)หรือ
นักทองเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ (Industry) ที่ใหบริการ ชุมชน (Community) ที่เปนเจาบานหรือที่พัก
อาศัยและสภาพแวดลอม (Environment) กับวัฒนธรรม ซึง่ มีปฏิสัมพันธเกิดขึ้น ณ จุดทองเที่ยว ทายที่สุด
สภาพแวดลอมสามารถอธิบายขยายไดวา มีความหมายรวมถึงการสรางและใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปน
ฐานของสินคาทองเทีย่ ว ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 The VICE Model

*UNWTO (2007). A practical guide to tourism destination management. p.13

การปรับนิยามใหมของ CBT
Eurofin Hospitality พบวา CBT ในปจจุบนั มีขอจํากัด แตยังตองการวิธีทชี่ ุมชนเปนผูนาํ
CBT อยูจึงเสนอวาควรใช H2O Model ซึง่ หมายถึง การลงทุนดานการบริการทองเที่ยว(Hospitality
Investment) ที่พกั อาศัยในทองถิน่ (Local Habitat) และการเขาพักอาศัย (Occupants of the Site) ซึง่
เปนความพยายามที่จะแสดงใหเห็นวา การนิยามชุมชนใหมสามารถไดผลลัพธในดานการริเริ่มความ
รวมมือทีน่ ําดวยทองถิน่ โดยใหการยอมรับทั้งขอจํากัดทางสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม
สวนกระบวนการในการนําไปปฏิบัติตามโมเดล VICE เริ่มดวย การนิยามชุมชนใหมวา
ชุมชนเปนการที่แตละบุคคลเขามารวมรับผิดชอบ เชื่อมโยงดวยบริบทที่เหมือนกันและมีความสนใจจะทํา
ใหกิจกรรมสมบูรณ รูปแบบของชุมชนเปนดั่งโซซัพพลายของโครงการลงทุนทองเที่ยวขนาดใหญ และยัง
เปนผูสรางสรรคหลัก รวมถึงผูรับผลประโยชนหลัก และพันธมิตรทางออมเขามาแทนที่ผูที่ไมใชพันธมิตร
ชุมชนในฐานะผูนําการตัดสินใจ พรอมชี้ชดั วา มีความตองการอะไรและแรงบันดาลใจอยางไร ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ผูเลนในโครงการทองเทีย่ ว

*Eurofin Hospitality S.A.

ความทาทายใหมนชี้ ุมชนสามารถสรางพิมพเขียวตามขอบเขตความสนใจ เชน ผลิตภัณฑ
และบริการ โครงสรางพืน้ ฐาน ซัพพลายเออร คนทํางาน กิจกรรม/สิง่ ดึงดูด ผูม าเยือน ชีวิตที่ดขี ึ้นและ
การรีไซเคิล แตทั้งนี้ชุมชนยังคงตองทํากิจกรรมหลักดานเศรษฐกิจของชุมชนไว
ทั้งหมดนีเ้ ปนสัญญาณบอกถึง CBT ตองการการยกระดับ (Upscale) สําหรับการทําให
วงจรชีวิตของ CBT ไมถดถอยหรือถึงจุดอิ่มตัว หรือมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ (ที่จํานําไปสู
ชุมชนลมสลาย เหมือนกําลังจะเกิดกับหมูบ านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช) และชุมชนยังอยูไดหากจํานวน
นักทองเที่ยวลดลง และที่สาํ คัญคือชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริง
------------------------------------------------------------------------------
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