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ถึงเวลายกระดับการทองเท่ียวชุมชน (CBT Upscale) หรือยัง? 

                                                 ดร.ดนัย เทียนพฒุ 

ที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
 

  การทองเทีย่วในปจจุบันถือเปนหวัใจหลักของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภาครัฐไดจัดการสงเสริมพรอมทั้งการทําอีเวนท (Events) ตางๆ มากมาย  จนบางคร้ังแทบนึกไมออก

เหมือนกนัวา  “คนในประเทศแลวระหวางการทาํงานหรือการเทีย่วอะไรจะสําคัญกวากัน”  

  ป พ.ศ.2561  การทองเทีย่วแหงประเทศไทย (ททท.) ปหนาอีก 10% หรือมีรายไดรวมที ่

3.1 ลานลานบาท แบงเปน รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 2.1 ลานลานบาท และรายไดจากการเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศ 1 ลานลานบาท  โดยในสวนของตลาดเอเชียและแปซิฟกใตนัน้จะมุงเพิ่มนักทองเที่ยว

หนาใหม (เฟรสตวิสิตเตอร) ในเมืองรอง เชน ประเทศจีน และอินเดีย    ทําแคมเปญเจาะตลาดความสนใจ

เฉพาะ หรือ “นิชมารเก็ต” เชน นักทองเทีย่วผูหญิง ซึง่เปนกลุมที่ ททท.เจาะมาได 2 ปแลว โดยไดยกให

เดือนสิงหาคมเปนเดือนแหงการทองเทีย่วของผูหญิง มกีารจับมือกับพันธมิตรรานคาและบริการเพื่อมอบ

สิทธิประโยชนแกนักทองเที่ยวผูหญิงทัว่โลกที่เดินทางมาประเทศไทยผานชองทางแอปพลิเคชั่น Women’s 

Journey และมีแอปพลิเคชัน่ “Family Fun” สําหรับเจาะตลาดนักทองเทีย่วกลุมครอบครัวอาเซียน   ตลาด

คูแตงงานและฮันนมีูน โดยจะมุงขยายตลาดที่มีศักยภาพอยูแลวอยาง จีน รวมถึงฮองกง ออสเตรเลีย เปน

ตน  สวนตลาดการทองเทีย่วเชิงสุขภาพและการแพทย (เมดิคอล แอนด เวลเนส ทวัริซึ่ม) นัน้จะมุงเจาะเขา

ไปหากลุมนักทองเที่ยวจีนเพิ่มมากข้ึน เนือ่งจากเปนตลาดที่มีศักยภาพและขยายตัวสูง  รวมถงึการ

ทองเที่ยวเชิงกฬีา (สปอรตทวัริซึ่ม) โดยนอกจากกอลฟแลว จะเนนโปรโมตกีฬาใหม ๆ เพื่อเจาะคนรุนใหม  

เชน มวยไทย การปนจักรยาน และอีเวนตการแขงขันวิง่มาราธอนในไทยดวย ( อางจาก 

https://www.prachachat.net/facebook‐instant‐article/news‐96081) 

    ขณะที่ UNWTO (องคการทองเที่ยวโลก)ในรายงาน UNWTO Tourism Highlights 

2017 Edition  สรุปวา  ป 2016  ประเทศไทย เปนทอ็ปจุดหมายปลายทางการทองเทีย่วมกีารเติบโต 
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เพิ่มข้ึน 9% (เติบโตเปนปที ่2 ) จากป 2015 มีนักทองเที่ยวประมาณ 32.5 ลานคน สวนแบงตลาด 

10.6 % (นักทองเทีย่วทั้งโลก 308.4 ลานคน)  รายไดจากนักทองเท่ียวตางประเทศ 49.8   ลานUS$ 

สวนแบงตลาด 13.6 % (ทั้งเอเชียและแปซิฟค  366.7 ลาน US$)      

  

 

           เมื่อการทองเที่ยวเติบโตมาก และประเทศไทยก็จัดเต็ม โดยเฉพาะปที่ผานๆ มา   การ

ทองเที่ยวชุมชน (CBT) ถือเปนไฮไลท สําคัญ ซึ่งคําวา CBT ในบานเราอาจเห็นใชกันวา การทองเทีย่วโดย

ชุมชน  แตผูเขียนอยากเรียกส้ันๆ วา “การทองเที่ยวชุมชน” หรือ “CBT” 

  ทุกวนันี้ ชมุชนเขามาเกีย่วของและมีสวนรวมเชิงรุกมากข้ึนในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว  

ซึ่งเปนสวนหนึง่ของอุตสาหกรรมบริการ เชน ที่พกั การขนสง หัตถกรรม ไกด อาหาร+เคร่ืองด่ืม กจิกรรม 

ฯลฯ (เมื่อ ททท.โปรโมท CBT ก็ยิง่เพิ่มความสนใจตอนกัทองเทีย่วมากข้ึน)  

                        ขณะเดียวกนั มกีารเปล่ียนในดานนักทองเทีย่วดวยเชนกนั คือ เบ่ือการนัง่นอนบนรถ 

ตองการการมสีวนรวมและหาประสบการณมากกวาการถายรูป                        

                        สุดทายชุมชนก็มกีารเปล่ียนแปลงเหมือนกนั อาทิ การศึกษาของไกดทองถิน่มีมากข้ึน  การ

ส่ือสารเช่ือมโยงไปทัว่โลก  การเปดเผย/แสดงใหเห็นถึงแนวคิดใหมๆ  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 

บทบาทของชุมชนในการเปนหุนสวนและรวมลงทุน 

  ความหมายของการทองเที่ยวชมุชน  ในประเทศไทยมีพัฒนาการดาน CBT มา

พอสมควรและมีการใหความหมายของการทองเที่ยวชุมชนหรือ CBT ไวบาง เชน 

  การทองเทีย่วโดยชุมชน คือ การทองเทีย่วที่คํานึงถงึความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม สังคม

และวัฒนธรรม  กาํหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมี 

สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน ซึ่งมองวาการทองเที่ยวตองทํางานครอบคลุม 5 

ดานทั้งการเมือง เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  โดยมีชมุชนเปนเจาของและมีสวนรวมในการ

จัดการ (พจนา สวนศรี, 2546: 178-179 อางจากปริวรรต สมนึก,2555: ในวารสารศิลปศาสตร ม.

อุบลราชธานี) 

    การทองเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism : CBT)
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                   ผูเขียนชอบความหมายของ การทองเทีย่วชุมชนของ Hasan (2015) บอกวา ชุมชนเปนหนวย

ทางสังคมที่แบงปนคุณคารวมกนั มีความเปนเจาของ การควบคุมและการจัดการ  ทั้งผลิตภัณฑ/สินคา

ทองเที่ยวและโครงการทองเที่ยว ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 : ความหมายการทองเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism : CBT) 

          

*ปรับจาก Hasan, R.S. (2015). Community-based Tourism. เขาถึงไดท่ี 

www.sliderhare.net/srhasan75/some-proposed-models-for-successful-community-based-tourism 

 

 

 

 

                       ในป 2519 ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับแรก  ไดเร่ิมแนวคิดของรูปแบบการ

ทองเที่ยวที่คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมเพิ่มมากข้ึนใหความสําคัญกบัการศึกษาหาความรู  

มีการดําเนนิกจิการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิน่ เชน การเดินปาศึกษาธรรมชาติ การดูนก  

การดําน้าํ การเที่ยวชมโบราณสถาน  การทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่ตางๆ ชื่งในชวงระยะนีน้าจะ

ถือเปน “ยุคแรกการทองเที่ยวเชิงนิเวศน” 
                  

 

 

    วิวัฒนาการของการทองเที่ยวชุมชนในประเทศ
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                      ตอมาในชวงป 2519-2535 เปน ยุคที่สองของการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เมื่อการทองเทีย่ว
แหงประเทศไทย กําหนดใหการทองเทีย่วเปนอุตสาหกรรมการบริการ และการทองเที่ยวของประเทศไทย

เติบโตมากจนเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สังคมและวฒันธรรมในพืน้ทีท่องเที่ยวทัว่ประเทศ 

  จนเร่ิมมีองคกรพัฒนาเอกชนเสนอโครงการทองเที่ยวทางเลือก โครงการทองเทีย่วเพื่อชีวิต

และธรรมชาติ 

  พอชวงป 2531-2551 เขาสู ยุคที่สาม การทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กาํหนดใหการทองเทีย่วเชงินิเวศนเปนนโยบายระดับชาติ มีการสนบัสนนุงบประมาณดานการ

พัฒนาการทองเทีย่วเชงินิเวศนในพืน้ที่ทัว่ประเทศไทย ขณะเดียวกนัระหวางชวงป 2531-2540 นั้น  ไดเกิด

กระแสใหมที่คูขนานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน คือ การทองเท่ียวชุมชน (CBT) 

  ยุคที่ส่ี ปจจุบัน “มิติใหมของ CBT”  คงตองนับป 2559 เปนกาวใหม เพราะ ททท.ปรับการ

ทองเที่ยวประเทศไทยและชูกระแสโลกเร่ือง CBT เขามาในประเทศไทยวาเปนมิติใหม เปดการเลาเร่ืองและ

เนนการตลาดโดยเฉพาะอีเวนทวัฒนธรรมทองถิน่เขาไปในแอง/กลุมทองเทีย่ว 5 กลุมคือ  กลุมวัฒนธรรม

ลานนา  กลุมวัฒนธรรมอีสานใต กลุมวฒันธรรมทะเลตะวันออกและตะวันตก  กบักลุมวัฒนธรรมอันดามัน 

 

 

 

  คําวา CBT หรือการทองเทีย่วชุมชน ไดถูกใหความหมายไวอยางหลากหลาย  ต้ังแตธุรกิจ

ที่มีชุมชนรวมกันเปนเจาของ  การรวมลงทุนระหวางชุมชนและบริษัทเอกชนใหเชาหรือใหสัมปทานกับ

ชุมชนโดยการวาจาง หรือชมุชนเปนซัพพลายเออรเล็กๆ ใหกับธุรกิจขนาดใหญ ไมวาอยางไรก็ตาม จุด

มุงเนน ก็คือ ชมุชนมีความเปนเจาของ                 

                         The World Wildlife Fund ไดนิยาม การทองเที่ยวเชิงนิเวศนวา เกดิข้ึนเมื่อชุมชนทองถิน่

ยังคงอํานาจการควบคุม และการเขาไปมสีวนรวมในการพัฒนาและการจัดการ  รวมถึงสัดสวนหลักของ

ผลประโยชนยงัคงอยูภายในชุมชน  ซึง่สะทอนใหเหน็วา การจัดการทองเทีย่วชุมชนอยูบนฐานของ 

“แนวคิดโซคุณคาทั่วไปของพอรเตอร  ดังรูปที่ 2 ซึ่งโมเดลนี้เนนชุมชนท่ีเปนอยูไดจดัต้ังข้ึนบนฐาน

ความสัมพันธระหวางเจาของธุรกิจโรงแรมกับทองถิ่นในกิจกรรมสนับสนุนกบักิจกรรมพื้นฐาน  เชน ขนสง 

คาปลีกและธุรกิจบริการ  และโมเดลนี้รักษาไวซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับ ใครคือลูกคา ที่ไหน อยางไร ราคา

         ความทาทายใหมของ CBT 
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เทาไร ซึง่สวนใหญอยูในมือของธุรกิจโรงแรม  โมเดลดังกลาวมุงตอการเพิ่มข้ึนของกาํไรผานการใชชุมชน

ทองถิน่ที่เปนเหมือนซัพพลายเออรราคาถกู 

รูปที่ 2  แนวคิดโซคุณคาทั่วไปของพอรเตอร 

              

*Porter (1985)   

                        

                    ดังนั้นจึงนาํไปสูความทาทายใหมของ การทองเทีย่วชุมชนหรือ CBT ใหเติบโตยัง่ยนืแตไม

ลมสลายเมื่อมีการโปรโมทมากจนชุมชนไมสามารถจัดการได ดังตอไปนี ้

  การจัดการทองเที่ยวจุดหมายปลายทาง (Tourism Destination Management) เปน

กรอบสําหรับผูวางแผนและผูจัดการทองเที่ยวจุดหมายปลายทางสามารถใชเพื่อทาํใหมัน่ใจวากจิกรรม

ทั้งหมดของการทองเที่ยวชมุชนจะยั่งยืน 

  กรอบดังกลาว UNWTO (2007) ไดเสนอ “The VICE Model” สําหรับการจัดการจุดหมาย

ปลายทาง (Destination Management)  ซึ่งเปนการปฏิสัมพนัธระหวาง ผูมาเยือน (Visitors)หรือ

นักทองเที่ยว  อุตสาหกรรมบริการ (Industry) ที่ใหบริการ ชุมชน (Community) ที่เปนเจาบานหรือที่พัก

อาศัยและสภาพแวดลอม (Environment) กับวัฒนธรรม  ซึง่มีปฏิสัมพันธเกิดข้ึน ณ จุดทองเที่ยว  ทายที่สุด

สภาพแวดลอมสามารถอธบิายขยายไดวามีความหมายรวมถึงการสรางและใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปน

ฐานของสินคาทองเทีย่ว ดังรูปที่ 3  
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รูปที่ 3  The VICE Model 

 

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

 

                    การปรับนยิามใหมของ CBT 
  Eurofin Hospitality พบวา CBT ในปจจุบันมีขอจํากัด  แตยังตองการวิธีทีชุ่มชนเปนผูนาํ 
CBT อยูจึงเสนอวาควรใช H2O Model ซึง่หมายถึง การลงทุนดานการบริการทองเที่ยว(Hospitality 
Investment)  ที่พกัอาศัยในทองถิน่ (Local Habitat) และการเขาพักอาศัย (Occupants of the Site)  ซึง่
เปนความพยายามที่จะแสดงใหเห็นวา  การนิยามชุมชนใหมสามารถไดผลลัพธในดานการริเร่ิมความ
รวมมือทีน่ําดวยทองถิน่  โดยใหการยอมรับทั้งขอจํากัดทางสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม 
  สวนกระบวนการในการนาํไปปฏิบัติตามโมเดล VICE เร่ิมดวย  การนยิามชุมชนใหมวา 

ชุมชนเปนการที่แตละบุคคลเขามารวมรับผิดชอบ  เชื่อมโยงดวยบริบทที่เหมือนกันและมีความสนใจจะทํา

ใหกิจกรรมสมบูรณ  รูปแบบของชุมชนเปนด่ังโซซัพพลายของโครงการลงทุนทองเที่ยวขนาดใหญ  และยัง

เปนผูสรางสรรคหลัก รวมถงึผูรับผลประโยชนหลัก  และพันธมิตรทางออมเขามาแทนที่ผูที่ไมใชพันธมิตร 

ชุมชนในฐานะผูนําการตัดสินใจ พรอมชี้ชดัวา  มีความตองการอะไรและแรงบันดาลใจอยางไร ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 



CBT Up‐scale  ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2561 
 

รูปที่ 4  ผูเลนในโครงการทองเทีย่ว 

 

*Eurofin Hospitality S.A. 

     

   ความทาทายใหมนีชุ้มชนสามารถสรางพิมพเขียวตามขอบเขตความสนใจ เชน ผลิตภัณฑ

และบริการ  โครงสรางพืน้ฐาน  ซพัพลายเออร  คนทาํงาน  กิจกรรม/ส่ิงดึงดูด  ผูมาเยือน  ชีวิตที่ดีข้ึนและ

การรีไซเคิล  แตทั้งนี้ชุมชนยังคงตองทํากิจกรรมหลักดานเศรษฐกิจของชุมชนไว  

  ทั้งหมดนีเ้ปนสัญญาณบอกถึง CBT ตองการการยกระดับ (Upscale) สําหรับการทาํให

วงจรชีวิตของ CBT ไมถดถอยหรือถงึจุดอ่ิมตัว หรือมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ (ที่จํานาํไปสู

ชุมชนลมสลาย เหมือนกําลังจะเกิดกับหมูบานคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช)  และชุมชนยังอยูไดหากจํานวน

นักทองเที่ยวลดลง และที่สําคัญคือชุมชนมีการพฒันาอยางยั่งยืนอยางแทจริง 

                                 ------------------------------------------------------------------------------ 


