






1 

 

ราจะพัฒนาการทองที่ยวชุมชน 
ดยสรຌางคุณคาพิ่มทางสังคมละวัฒนธรรมของชุมชน฿หຌกิดความย่ังยืนเดຌอยางเร 
กรณีศึกษา การทองที่ยวชุมชน กาดวิถีชุมชนคูบัว อ าภอมือง จังหวัดราชบุรี 

 
1. วิคราะห์สถานการณ์ 

 ฿นชวง 2 - 3 ป ทีไผานมาค าวา "Community-based Tourism : CBT" การทองทีไยวทีไ฿หຌชุมชนป็นฐาน
การบริหารจัดการ "การทองทีไยวดยชุมชน" ป็นทีไรูຌจักละ฿ชຌกันอยางพรหลาย฿นหลายโความหมาย  
ความขຌา฿จละประสบการณ์  ซึไงการทองทีไยวดยชุมชนป็นสวนหนึไงทีไจะน าเปสูการทองทีไยวอยางยัไงยืนเดຌ   
ป็นรืไองการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม  การจัดการดຌานฮมสตย์ ทีไตຌองมี "ชุมชน" ป็นสวนประกอบส าคัญ 

 ฿นชวงหลายปทีไผานมามีการสงสริม฿หຌชุมชนป็นหลงทองทีไยว  ขยายตัวอยางรวดรใวละมีนวนຌม  

ทีไจะติบตขึๅนป็นครือขายมากขึๅน บอยครัๅง฿ชຌค าวา "การทองทีไยวดยชุมชน" (Community-Based Tourism) 
หรือ "การทองทีไยวชิงนิวศ" (Ecotourism) หรือ "การทองทีไยวชิงอนุรักษ์"  (Conservation tourism)  
ถูกน ามา฿ชຌพืไอป็นสืไอการฆษณาประชาสัมพันธ์ละสงสริมภาพพจน์ของการทองทีไยว 

 “การทองทีไยวดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือการทองทีไยวทีไค านึงถึงความ
ยัไงยืนของสิไงวดลຌอม สังคม ละวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางดยชุมชน จัดการดยชุมชนพืไอชุมชน ละชุมชนมี
บทบาทป็นจຌาของมีสิทธิ฿นการจัดการดูลพืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌกผูຌมายือน ดยมองวาการทองทีไยวตຌอง
ท างานครอบคลุม 5 ดຌาน พรຌอมกัน ทัๅงการมือง ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ละสิไงวดลຌอม ดยมีชุมชนป็น
จຌาของละมีสวน฿นการจัดการ 

 นอกจากนีๅการทองทีไยวยังสามารถป็นครืไองมือ฿นการพัฒนา ดย฿ชຌการทองทีไยวป็นงืไอนเขละสรຌาง
อกาส฿หຌองค์กรชุมชนขຌามามีบทบาทส าคัญ฿นการวางผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตน฿นชุมชน ดยฉพาะ
อยางยิไง฿นชุมชนทีไมีนวนຌมวาการทองทีไยวจะรุกคืบขຌาเปถึง หรือตຌองการปຂดผยชุมชนของตน฿หຌป็นทีไรูຌจัก  
฿นวงกวຌาง ฿หຌมีการสรຌาง฿หຌกิดกระบวนการรียนรูຌกีไยวกับการวางผน การบริหารจัดการทรัพยากรละกระจาย
อ านาจการตัดสิน฿จดยนຌนความส าคัญของการจัดการธรรมชาติวดลຌอมละ฿ชຌการทองทีไยวป็นครืไองมือ  
฿นการพัฒนาชุมชนเปพรຌอมกัน 

 ดังนัๅนการทองทีไยวดยชุมชนดຌวยคน฿นชุมชน จึงป็นการขับคลืไอนการทองทีไยว฿หຌมีความหมายมากกวา
การพักผอน ป็นการพัฒนาคน฿นชุมชน฿หຌมีบทบาททีไส าคัญ฿นการอนุรักษ์ความป็นชุมชน ซึไงปรียบสมือนชุมชน
ป็นหมือนบຌานของตนองทีไคอยตຌอนรับขกผูຌมายือนดຌวยความยินดี 

 ขณะดียวกันการทองทีไยวเดຌสรຌางรายเดຌ อาชีพ ละการมีสวนรวมของคนกลุมตาง  โ ละป็นการขยาย
ภาคศรษฐกิจของเทย฿หຌขยายตัวมากขึๅน  ตผลอีกดຌานของการทองทีไยวกใเดຌสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม วัฒนธรรม ละขนบธรรมนียมประพณีของประทศเทยชนดียวกัน ดังทีไราเดຌรับรูຌรับฟังตาม
ขาวสารตาง โ ซึไงตຌองพึงระวัง฿นการสงสริมการทองทีไยว฿นรูปบบตาง โ 
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 ถึงกระนัๅน "การทองทีไยวดยชุมชน" (Community-Based Tourism) อาจป็นการทองทีไยวบบ฿หม 
ทีไดึงดูด฿จนักทองทีไยว สรຌางอาชีพ฿หຌชุมชน ละ฿นขณะดียวกันกใป็นการอนุรักษ์เป฿นตัว พราะ ขา(ชาวบຌาน) 
หลานัๅนทีไคยป็นตผูຌฝງามองเดຌขຌามามีบทบาทอยางส าคัญ฿นการทองทีไยวบบ฿หมนีๅ ซึไงป็นทางลือก฿นการ
ประกอบอาชีพ  ละป็นพืๅนทีไ฿นการสดงอัตลักษณ์  ตัวตน ประพณีวัฒนธรรมของทຌองถิไนนัๅน โ฿หຌรับรูຌ฿นวง
กวຌางมากขึๅน 

ปัจจุบันรูปบบการทองทีไยวบຌานราเดຌปรับปลีไยนเปหลายนวทาง นอกหนือจากการทองทีไยวตามประพณี
นิยมทีไท ากันมายาวนานทีไเปทีไยวตามหลงทองทีไยวทีไรูຌจักคุຌนคยกันดี กใปรับปลีไยนมาป็นการทองทีไยว
ทางลือกทีไจ าพาะจาะจงมากขึๅน ทุกวันนีๅรามีชุมชนลใก โ มากมายทีไปຂดตัวองป็นหลงทองทีไยวพืไอการ
รียนรูຌดຌวยอกลักษณ์ฉพาะถิไน ซึไงการทองทีไยวดยชุมชนนีๅก าลังป็นจุดปลีไยนของลกหงการทอ งทีไยว ป็น
ทางลือก฿หมพืไอตอบสนองตอความตຌองการของนักทองทีไยว 

 อาจารย์ ธันยพร วณิชฤทธา นักวิจัยละนักวิชาการอิสระ เดຌกลาวถึงขຌอดีของการทองทีไยวชุมชนวา  
กอนอืไนมันจะมี 2 ค า คือ การทองทีไยวดยชุมชน ละการทองทีไยวชุมชน ซึไงตกตางกัน การทองทีไยวดยชุมชน 
จะจัดการองดยชุมชน ต การทองทีไยวชุมชน อาจจะอาศัยองค์ประกอบของชุมชนทีไมีอยูลຌวหรือศักยภาพ
ป็นตัวฐาน ลຌวอาจจะป็นผูຌประกอบการหรือรัฐขຌามา฿หຌทีไยว฿นชุมชน 

 ส าหรับประยชน์ทีไชุมชนจะเดຌรับมีหลายทาง คือประยชน์฿นดຌานการพัฒนาของชุมชนองดยทีไการ
ทองทีไยวท าขึๅนพืไอตอบสนองปัญหาหรือความตຌองการของชุมชนบางอยางตเมเดຌพืไอความตຌองการทางดຌาน
ศรษฐกิจ ดังนัๅนประยชน์กใจะตอบกับชุมชนนัๅนโ ชน ตຌองการกຌปัญหารืไองของสิไงวดลຌอม ชุมชนนัๅนกใจะเดຌการ
จัดการสิไงวดลຌอมดยทางอຌอม ดังนัๅนประยชน์กใคือสิไงทีไป็นปງาหมายกับชุมชน฿นตอนรกพืไอประยชน์ทางดຌาน
การพัฒนาการจัดการมากกวาประยชน์฿นรืไองรายเดຌ 

 ตหากชุมชนนัๅนเมเดຌรับทราบความตຌองการของตนองอยางทຌจริง ยังเมรูຌจักวาตั วองตຌองการอะเร 
อาจจะป็นขຌอสียพราะมืไอมีการทองทีไยวกับความตຌองการทางดຌานศรษฐกิจมันจะมาพรຌอม โ กัน คือพอคนมา
ทีไยวกใตຌองกิดการ฿ชຌจาย ตถຌาผูຌจัดการทองทีไยวชุมชนเปหในถึงรายเดຌมากกวาปງาหมาย฿นตอนรก ชน 
ปງาหมาย฿นรืไองของการอนุรักษ์ การดูลสิไงวดลຌอม มຌกระทัๅงการกຌปัญหาการยากจน ถຌารามุงปງาหมายรืไอง
การพัฒนาทางศรษฐกิจอยางดียวกใจะเดຌขຌอสีย อาจมีการทะลาะบาะวຌง เมขຌา฿จกัน พราะลืมความตຌองการ
ของตัวองเป 

 ละความเมพรຌอมมืไอนักทองทีไยวขຌามากใเมมีการตรียมตัว วาตຌองท าอยางเร ตຌองจั ดสถานทีไอยางเร 

฿หຌหมาะสม หรืออาจจะป็นภัยกับนักทองทีไยวถຌาเมมีการตรียมตัว อาจจะมีกลุมคนทีไท าลายสิไงวดลຌอม หรือ
อาจจะน ารืไองของวัฒนธรรมภายนอกขຌามา ถຌาปราศจากการตรียมพรຌอมกใจะป็นขຌอสียมากกวา ตถຌามีการ
ตรียมพรຌอมขຌอสียกใจะมีนຌอยลง ถຌาราเมรียนรูຌทีไจะกຌเปรืไอยโ การทองทีไยวมันจะมีทัๅงขຌอดีละขຌอสียอยูลຌว 
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 อ.ธันยพร ยังเดຌยกตัวอยางชุมชนทีไจัดการทองทีไยวชุมชนทีไตนชืไนชอบ คือ บຌานมก าปอง จ.ชียง฿หม 
บຌานมก าปองเดຌรับรางวัลละมีคนพูดถึงยอะ ตมก าปองมีความนาสน฿จตรงสภาพพืๅนทีไ ธรรมชาติ ของ
ภาคหนือ สวยงาม สดชืไน ยในสบาย ละทีไส าคัญคือขามีระบบการจัดการทีไป็นตัวของตัวองมีลักษณะฉพาะ 
การท างานของผูຌน า การท างานของกลุม ความป็นธรรมชาติทีไป็นเลฟ์สเตล์ ชอบทีไการขຌาเปมีสวนรวม฿นชุมชน
ของขามีสัดสวนทีไชัดจน  

 อีกหงคือ บຌานผาหมอน จ.ชียง฿หม ป็นของชนผาปากะยอ ประทับ฿จ฿นความตัๅง฿จ฿นการพัฒนา  
ขาป็นชนผาตขารียนรูຌ มีความป็นตัวของตัวอง ขาชคดีทีไมีธรรมชาติทีไสวยงาม คยป็นทีไถายท าภาพยนตร์
รืไองหนึไง฿จดียวกันดຌวย สองสถานทีไนีๅตางกัน ถຌาป็นบຌานผาหมอนถือวาพิไงริไมป็นบันเดขัๅนตຌนโ ตถຌาป็นบຌาน
มก าปองอาจจะอยูชัๅนบนโลຌว 

 ดຌาน รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิภดม ทีไปรึกษามูลนิธิลใก-ประเพ วิริยะพันธุ์ ละนักวิชาการอิสระ 
กลาวถึงการทองทีไยวชุมชนวา การทองทีไยวชุมชน฿นความคิดของตนหมายถึง ป็นการทองทีไยวบบยัไงยืน คือ฿หຌ
คน฿นทຌองถิไนนัๅน฿นชุมชนนัๅนดูลของขาอง ป็นเกด์ ป็นการอธิบายอง ลຌวกใมีรายเดຌจากการทองทีไยวอันนัๅนมา
กระจายกัน฿นทຌองถิไนอง ตทีไผานโมา ผมยังเมหในป็นรูปบบทีไชัดจน บางหงราหใน฿นรูปบบของการเป
ทีไยวตลาดนัด ชน ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี อันนัๅนป็นการทองทีไยวอยางหนึไงทีไคน฿นทຌองถิไนนัๅนเดຌตใมทีไ อา
สินคຌาทຌองถิไนของคน฿นมาขายขากใมีความมัไนคงมากขึๅน ลຌวกใมีหลายโหงทีไท าบบนีๅ ตถຌาทีไ ททท. หรือ ทาง
ราชการเปจัดการมันจะละ คือมันเมถูกจริตของคน฿นทຌองถิไนขา พวกนีๅมักจะ฿ชຌความคิดหในของกลุมของตนอง
ของพวกราชการองเปบังคับเปบีบขา ตถຌาป็นการทองทีไยวบบทຌองถิไนทีไป็นชุมชน ขาจะดูลของขาอง ขา
จะอธิบายมรดกวัฒนธรรมของขาอง ถຌาป็นมาจากขຌางนอกกใจะป็นบบวิชาการ ชน กรมศิลป์มาอธิบาย
ประวัติศาสตร์นูนนีไมันกใเมหในคน คืออยางนຌอยการทองทีไยวทຌองถิไนหัว฿จมันคือคนทีไขຌาเปทองทีไยวทຌองถิไนมัน
เมเดຌทีไยวฉพาะบราณสถานหรือธรรมชาติวดลຌอมตมันหในคน ตถຌาการทองทีไยวบบ ททท.หรือทางราชการ 
มันเมหในคนหในตของหในตสถานทีไ 

 ส าหรับการสงสริมการทองทีไยวชุมชนนัๅน รศ.ศรีศักดิ์ อธิบายวา ถຌาราท า฿หຌดี พยายามกระตุຌน฿หຌการ
ทองทีไยวบบชุมชนหรือทຌองถิไนนีๅป็นผลพลอยเดຌจากการสรຌางประวัติศาสตร์ทຌองถิไนของคน฿น การท าพิพิธภัณฑ์
พืๅนบຌานซึไงป็นคลังความรูຌทีไถายทอดขึๅนอง ฉะนัๅนการทองทีไยวบบทຌองถิไนจะป็นผลตามมา หมายถึงทຌองถิไนขา
สามารถจัดการเดຌ ลຌวท า฿หຌกิดความขຌา฿จ ดังนัๅนการทองทีไยวบบทຌองถิไนหรือบบชุมชนมันจะสริม฿หຌคน  
฿นทຌองถิไนมีความขຌมขใงละป็นตัวของตัวอง 

 “สวนนักทองทีไยวทีไเดຌขຌาเปทองทีไยวเปสัมผัสกับชุมชนนัๅน  โ ขากใจะเดຌความรูຌจากคน฿นทຌองถิไน 
กระชับผสานความสัมพันธ์ซึไงกันละกัน ชืไอมยงความหลากหลาย ราตຌองท าความขຌา฿จวานักทองทีไยวทีไขຌาเป
ทีไยว฿นทຌองถิไนขาตຌองการรูຌจักความป็นมนุษย์ พืไอ฿หຌรียนรูຌวัฒนธรรมซึไงกันละกัน ตทองทีไยวบบ ททท.หรือ
ของรัฐ ขาสงคนเปฮมสตย์เปกินของทຌองถิไนเปดูหิไงหຌอย มันเมเดຌรืไองมันเปท าลายความป็นมนุษย์ของทຌองถิไน
ขา เมควรจะน าคนตางถิไนปลกหนຌาขຌาเปอยู฿นบຌานขา สิไงหลานีๅอาจน าเปสูปัญหาตาง  โ ชน จะน าเปสู 
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การกลายป็นซอง฿นบຌานเดຌถຌาเมระวัง฿หຌดี ลຌวมันจะท า฿หຌคน฿นทຌองถิไนตกยกมุงทีไจะหาผลประยชน์จากการ
ทองทีไยวของตนองอยางดียว  

 รศ.ศรีศักดิ์กลาว กอนยกตัวอยางการทองทีไยวชุมชนทีไป็นของชุมชนท าดยชุมชนอยางทຌจริง คือ 
พิพิธภัณฑ์ทຌองถิไนจันสน จ.นครสวรรค์ ซึไงป็นพิพิธภัณฑ์ทຌองถิไน฿นรุนรกโทีไชาวบຌานรวมกันสรຌางขึๅน ชาวบຌาน
ขากใเดຌจากคนทีไมาทีไยวพิพิธภัณฑ์ดยตรง อีกทีไ คือ บຌานหนองขาว จ.กาญจนบุรี กใป็นชุมชนทองทีไยวทีไชาวบຌาน
รวมมือรวม฿จชวยกันอยางสมานสามัคคี  ผมเมชืไอรัฐบาลละเมชืไอ ททท. ผมชืไอศักยภาพของภาคประชาชน 
การทองทีไยวทีไถูกตຌองตຌองป็นการกระท าของประชาชน ลຌวราคขຌาเปป็นพีไลีๅยง฿หຌขามากกวาทีไจะเปสอน
หรือเปท าทนขา รศ.ศรีศักดิ์กลาว 

 ดຌาน อ.ธันยพร เดຌกลาวถึงอนาคตของการทองทีไยวชุมชนวา ฿นอนาคตการทองทีไยวชุมชนจะตຌองป็นทีไ
นิยมสูงขึๅนนนอน ดยรามองจากหลายโดຌาน ชน ภาครัฐ฿หຌความส าคัญมาก ดຌานการทองทีไยวกใมีจัดการ
ทองทีไยวชุมชนขึๅนมาป็นหนึไง กิจกรรมลย ซึไงป็นการขับรับกับสภาวะการลก ป็นการทองทีไยวทีไเมท าลาย
สิไงวดลຌอม ถามวาชุมชนจะอยูเดຌเหม ชุมชนกใตຌองดูลพืๅนทีไของตนองมากขึๅน เมตຌองการ฿หຌ฿ครมาป็นคนท าการ 
มืไอขาหในตัวอยางขาอยากจะสามารถดูลชุมชนตนองเดຌ ขากใอยากจะท ากันพิไมขึๅนซึไงจะเมลดลง นอกจากนีๅ 
อ.ธันยพร ยังเดຌนะน าถึงการปฏิบัติตัวของนักทองทีไยวทิๅงทຌายเวຌวา นักทองทีไยวจะตຌองรูຌกอนวาราจะเปทีไยว
บบเหน ลຌวตຌองดูวาทางชุมชนนัๅนขาจัดการยังเง บางทีทางชุมชนอาจจะมีผนการทีไยวหรือตารางการทีไยวเวຌ
อยูลຌว รากใควรปฏิบัติตามพืไอ฿หຌราเดຌรียนรูຌ฿นกระบวนการทีไชุมชนเดຌน าสนอเม฿ชຌอาตัวองป็นตัวตัๅงอยูฝຆาย
ดียว ซึไงการทองทีไยวบบนีๅอาจจะเมเดຌตอบจทย์ของความสะดวกสบาย หรือตຌองการการพักผอนตอยางดียวกใ
เดຌ ดังนัๅนตຌองขຌา฿จความตຌองการของตนองละตຌองท าความขຌา฿จชุมชนทีไจะเปทีไยวก อน ตຌองสอบถาม฿หຌ
ละอียดพืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จ การตรียมตัวกอนทีไจะเป ซึไงการทองทีไยวชุมชนมักจะป็นการทองทีไยวควบคูกับ
การรียนรูຌวิถีชีวิตอยางทຌจริง (การทองทีไยวชุมชน บนทางลือกทางรอด , ผูຌจัดการออนเลน์ มืไอ 23 ตุลาคม 
2551 https://mgronline.com/travel/detail/9510000125990) 

 

จากการวิคราะห์สถานการณ์ทองทีไยวดยชุมชน หรือ การทองทีไยวชุมชน สามารถสรุปป็นขຌอคຌนพบทีไจะกิด
ปัญหา฿นอนาคต เดຌดังนีๅ  

1.1 การปลีไยนปลงละผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน (Community Lifestyle) ดຌานศรษฐกิจ 

- การสรຌางงาน (กิจกรรมการผลิต การขຌาสูระบบธุรกิจทองทีไยว) สรຌางทางลือกการประกอบอาชีพ 

- สรຌางรายเดຌ/ปริมาณงิน฿นชุมชนพิไมขึๅน ละพิไมคุณคาของทรัพยากร฿นชุมชน ชน ทีไดิน ผลิตผลทาง
กษตร คารง สินทรัพย์ (Asset) 

- การขงขันทางธุรกิจทองทีไยวทีไจะรุนรงขึๅน฿นอนาคต ละอกาสกิดความหลืไอมลๅ าดຌานรายเดຌ 
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- การปลีไยนรูปครงสรຌางทางศรษฐกิจการผลิตละตลาดของชุมชน จากภาคกษตรกรรรมเปสูภาคบริการ 

- ความจ ากัดของระบบสาธารณูปภคทีไจะรองรับ ชน มลภาวะทางขยะ นๅ า สียง ฝุຆน นๅ าปะปา  เฟฟງา  
ความสะดวกการคมมนาคม ละอุบัติหตุ ฯ  

1.2 การปลีไยนปลงละผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน (Community Lifestyle) ดຌานสังคม 

- การปลีไยนปลงจากสังคมกษตรกรรมชนบทเปสูสังคมอุตสาหกรรมทองทีไยว 

- การอพยพของรงงานตางถิไน ละการอพยพยຌายถิไนฐานของคนชุมชนดิม 

- นวนຌมความสีไยงดຌานการกอหตุอาชญากรรมละคดีความพง การฉຌอกง หลอกลวง ทะลาะวิวาท 
คนจรจัด ขอทาน ฯ  

- การขຌาถึงวัฒนธรรมตางถิไน ละหรือวัฒนธรรมอลีไยน 

- นวนຌมการละมิดสิทธิความป็นสวนตัว ทีไอาจน าเปสูระดับความขຌมขใงของชุมชนทีลดลง จากความ
เวຌวาง฿จ การอืๅอฟ้อละมิตรภาพระหวางครัวรือน/บุคคล ฯ การประสานความรวมมือ 

1.3 การปลีไยนปลงละผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน (Community Lifestyle) ดຌานวัฒนธรรม 

- การปลีไยนปลงของวัฒนธรรมพืไอวิถีชีวิตประจ าวัน วิถีกษตรกรรมทีไนຌนการพึงพาธรรมชาติละพึไงพิง
กันภาย฿นชุมชน เปสูวัฒนธรรมพืไอธุรกิจการทองทีไยว ละพึงพารายเดຌจากการทองทีไยว ซึไงป็นปัจจัยทีไน าเปสู
การปรับครงสรຌางการผลิตสินคຌากษตร (ท าสวน ท านา) เปสูอาชีพคຌาขายพืไอบริการนักทองทีไยว 

- สรຌางอกาสการรืๅอฟ้น ศึกษาวัฒนธรรม กิจกรรม งานทศกาล ดัๅงดิมของชุมชนพืไอการน าสนอบริการ
นักทองทีไยว ฿นขณะดียวกันวัฒนธรรมทีไคยป็นวิถีชีวิตอาจถูก บิดบือน หรือ พราก เปจากชุมชน นืไองจาก
กลเกราคาเดຌท างานอยางสมบูรณ์มากขึๅน ชน การหอ฿บตองดຌวยกຌาน฿บมะพรຌาว เดຌปรับเป฿ชຌลวดยใบกระดาษ 
การ฿ชຌภาษาเทยวน ทีไลดนຌอยลง (ยาวชนเมมีทักษะการ฿ชຌภาษาเทยวน) ฯ 

- คุณคา ความรูຌ ความขຌา฿จวัฒนธรรม ของคน฿นชุมชน ลดนຌอยลง 

 

2. ความชื่อมยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 จากการวิคราะห์สถานการณ์ทองทีไยวดยชุมชน หรือ การทองทีไยวชุมชน ละขຌอคຌนพบทีไจะกิดปัญหา
฿นอนาคตมีความสอดคลຌองทีไจะน าเปสูการพัฒนา฿นอนาคต ซึไงถูกก าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ดังนีๅ 

 จากความตอนหนึไงของ ราง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป 2560 - 2579  (20 สิงหาคม 2560) หัวขຌอ 
อนาคตประทศเทยทามกลางการปลีไยนปลง ส าหรับประทศเทยสຌนทางการพัฒนาทีไผานมามีการจริญติบต
฿นชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ มีการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ อยางสิๅนปลื อง สภาพวดลຌอมสืไอมทรมลง 
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อยางรวดรใว รูปบบการพัฒนามุงนຌนการดึงดูดการลงทุนจากตางประทศ พึไงพาการ สงออกทีไตຌองอาศัย  

การน าขຌาทุนละทคนลยีขຌามาสนับสนุน฿นสัดสวนทีไสูง ทา฿หຌศรษฐกิจของประทศพัฒนาติบตเดຌอยาง
รวดรใว สามารถปรับปลีไยนประทศจากประทศทีไมีศรษฐกิจ฿นระบบกษตรบบพึไงตนอง ป็นระบบ
ศรษฐกิจทีไ พึไงพาอุตสาหกรรมละการ สงออก จนกระทัไงท า฿หຌประทศเทยกลายป็นฐานการผลิตของสินคຌา
อุตสาหกรรมส าคัญ โ ของลก ชน ยานยนต์ อิลใกทรอนิกส์ ละปຂตรคมี ซึไงการลงทุนจากตางประทศสงผล฿หຌ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรใวกวาละมีผลิตภาพการผลิตทีไสูงกวาภาคกษตรละ ภาคบริการซึไงป็นภาคศรษฐกิจ
ทีไป็นฐานรองรับประชากรขนาด฿หญกวา ตภาคกษตรละภาคบริการดยฉพาะการทองทีไยวนัๅนผลิตภาพยังตไ า 
มຌวาจะป็นสาขาส าคัญทีไสามารถชวยรองรับผลกระทบของเทยจากความผันผวนจากสถานการณ์ศรษฐกิจลก 

ทีไกิดขึๅนป็นระยะ โ เดຌ จึงนับวาการพัฒนา฿นรูปบบทีไผานมาสงผล฿หຌประทศเทยติด฿นกับดักความเมสมดุล  

กับดักผลิตภาพตาง โ ละกับดักความหลืไอมลຌา  

.....ทีไป็นปัญหาส าคัญ คือ (1) คนเทยมีความปราะบางละออนเหว ตอการปลีไยนปลงทางสถานการณ์ศรษฐกิจ 
ทางสังคมละ วัฒนธรรม (2) คนเทยขาดทักษะละดุลยพินิจ฿นการลือก รับ ปรับ ฿ชຌ วัฒนธรรมละทคนลยี
เดຌอยางชาญฉลาดละรูຌทาทัน  

 หัวขຌอสถานการณ์ละนวนຌมดຌานศรษฐกิจ ส าหรับ ภาคบริการซึไง ป็นฐานรายเดຌทีไมีความส าคัญ มาก
ขึๅนตามล าดับ ส าหรับ ประทศเทยนัๅนยังอาศัย ฐานบริการดัๅงดิมป็นหลัก ดยฉพาะอยางยิไงการทองทีไ ยว  
ซึไงสาขาการทองทีไยวองกใยังมุงนຌน฿นชิงปริมาณ ตขาดคุณภาพ ละการพัฒนา ผลิตภัณฑ์฿หม โ อยางตอนืไอง 
หลงทองทีไยวสืไอมทรมลง ขณะทีไยังขาดการก าหนดกลยุทธ์ ละปງาหมายทีไชัดจน ฿นการพัฒนาบริการ฿หม โ 
ทีไจะป็นฐานรายเดຌ฿หมโ ทีไจะมีความส าคัญมากขึๅน ส าหรับประทศเทยภาย฿ตຌ บริบทประชาคม อาซียนละ
ทามกลางรงกดดันรอบดຌานทีไประทศเทยจะตຌองปรับครงสรຌางฐาน การผลิตเปสูฐานบริการมากขึๅน การตรียม
ก าลังคนส าหรับสนับสนุนบริการ฿หมโ ยังขาดความพรຌอม รวมถึงยังตຌองยกระดับมาตรฐานการบริการ ฿หຌป็นบรนด์
ทีไเดຌรับการยอมรับอยางพรหลายฐานบริการ฿หม โ ทีไส าคัญส าหรับอนาคตประทศเทย  

ประดในยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน (ราง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป 2560 - 2579 
(ฉบับสนอสภานิติบัญญัติหงชาติ มิถุนายน 2561)) 

 สรຌางความหลากหลายดຌานการทองทีไยว ดยรักษาการป็นจุดหมายปลายทางทีไ ส าคัญของการทองทีไยว
ระดับลกทีไดึงดูดนักทองทีไยวทุกระดับละพิไมสัดสวนของนักทองทีไยวทีไมี คุณภาพสูง มุงพัฒนาธุรกิจดຌาน 

การทองทีไยว฿หຌมีมูลคาสูงพิไมมากยิไงขึๅน ดຌวยอัตลักษณ์ละวัฒนธรรม เทย ละ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลละ 

ภูมิปัญญาทຌองถิไนพืไอสรຌางสรรค์คุณคาทางศรษฐกิจละความ หลากหลายของการทองทีไยว฿หຌสอดรับกับทิศทาง
ละนวนຌมของตลาดยุค฿หม ดยการสรຌางละ฿ชຌ ประยชน์จากขຌอมูลขนาด฿หญ รวมทัๅงทคนลยีละ
นวัตกรรม฿นการสงสริมการตลาด การดูลความ ปลอดภัยละอานวยความสะดวกกนักทอง ทีไยวทุกกลุม 
รวมถึงคนพิการละผูຌสูงอายุ การ฿ชຌประยชน์ จากการทองทีไยว฿หຌอืๅอตอผลิตภัณฑ์ชุมชนละศรษฐกิจตอนืไอง 
พัฒนาหลงทองทีไยวดิมละสรຌาง หลงทองทีไยว฿หมทีไมีอกลักษณ์ฉพาะดยค านึงถึงศักยภาพของตละพืๅนทีไ
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การสงสริมการทองทีไยงพ านักระยะยาว ตลอดจนสงสริมการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบนิวศ ละทรัพยากร
ทีไอืๅอตอการ ติบตของการทองทีไยวทีไมีคุณภาพ พืไอกระจายอกาส฿นการสรຌางรายเดຌเปสูชุมชนละมืองอยาง 
ทัไวถึงละยัไงยืน ละพัฒนาการชืไอมยงการทองทีไยวเทยกับประทศอืไน โ ฿นภูมิภาค พืไอการป็น มหลใกดึงดูด
นักทองทีไยวอยางประทับ฿จตลอดการทองทีไยวจนกิดการทองทีไยวซๅ าละนะนาตอ  

 ทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ละวัฒนธรรม สงสริมธุรกิจการทองทีไยวชิง สรຌางสรรค์ละวัฒนธรรม ดยการ
สงสริมการทองทีไยวผานการสรຌางละพัฒนาสินคຌาละบริการดຌวยภูมิ ปัญญาทຌองถิไน ความคิดสรຌางสรรค์ ละ
ทุนทางวัฒนธรรม พรຌอมทัๅงการสนับสนุนการ฿ชຌทคนลยีละ นวัตกรรม฿นการพัฒนาธุรกิจการทองทีไยว การท า
การตลาด ละการบริหารจัดการสถานทีไทีไมี ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ละวัฒนธรรม พืไอ฿หຌ 
การทองทีไยวเทยมีรีองราวทีไป็น อกลักษณ์ มีการคุຌมครองละปกปງองดຌานทรัพย์สินทางปัญญาพืไอการปງองกัน
การลอกลียนบบ ซึไง รวมถึงการผลักดัน฿หຌมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ละศิลปะ เดຌรับการขึๅนทะบียนดຌาน
การอนุรักษ ์ละสงสริม฿หຌกຌาวสูมืองทีไเดຌรับการยอมรับ฿นวทีสากล อันนาเปสีการสรຌางภาพลักษณ์ละการจัดทา 
ผนพัฒนามืองละหลงทองทีไยวทีไดดดน พรຌอมทัๅงการสงสริมการทองทีไยวตามฤดูกาลละตาม ศักยภาพ
ของพืๅนทีไ ทัๅงการทองทีไยววิถีชุมชน การทองทีไยวชิงกษตร การทองทีไยวชิงอนุรักษ์ รวมทัๅง การสงสริม 

การทองทีไยววิถีพุทธ พืไอ฿หຌประทศเทยป็นจุดหมายปลายทางการทองทีไยววิถีพุทธของลก  

3. ความตຌองการของ USER ละ Stake holder (Identify User Need) 

3.1 การขຌา฿จ USER ละ Stake holder 

(1) Persona 

• นักทองทีไยว: Work Life Balance Play & Learning   

- Life Style: ฿ชຌวลาวางดินทางพืไอสวงหาอาหารรับประทานทีไเมจ าจ พืไอการพักผอน
หยอน฿จ ละรียนรูຌประสบการณ์฿หม โ  

- Motivative: มีรงจูง฿จจากกระส Social Media ละ รายการทรทัศน์ ชน การสดง
ศิลปวัฒนธรรม ผຌาจกเทยวน คูบัว ละ ผัดเทกาบบัว 

- Key Characteristic:  ชิม ชม ชะ  

- User Goal (Ideal Experience):  สวงหาประสบการณ์฿หม 

- Frustration and Pain Point: ความยากล าบาก฿นการดินทางขຌาถึงละคุณภาพสินคຌา 

• มคຌาพอคຌา: Economics (Income) 

- Life Style: อาศัยอยู฿นชุมชน ซึไงสวงหาอกาสทางดຌานรายเดຌสริม หรือกิจกรรมยามวาง
 จากงานหลัก ละมีทัๅงคนตางถิไนทีไขຌามาอาศัย฿นชุมชน ละคนพืๅนถิไนดัๅงดิม 
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- Motivative: มีรงจูง฿จจากการชักจูงของพระจຌาอาวาสวัดขลง ต าบลคูบัว ฿นระยะรก 
ละจากรายเดຌทีไพิไมขึๅนมืไอมีผูຌซืๅอขຌามาพิไมขึๅน 

- Key Characteristic:  private benefit > Social benefit  

- User Goal (Ideal Experience):  รายเดຌจากการขายสินคຌาทีไยัไงยืน 

- Frustration and Pain Point: การบริหารจัดการทีไเมป็นมาตรฐานสากล 

• หนวยงานรัฐ: Profile 

- Life Style: ท างานตามบทบาทหนຌาทีไทีไถูกก าหนดจากสวนกลาง Function Base หรือตาม
ผนงานครงการทีไก าหนดเวຌลຌว 

- Motivative: รงจูง฿จจากกระสการทองทีไยว ซึไงตลาดคูบัวมีชืไอสียงละภาพลักษณ์ทีไดี 
฿นสืไอ Social Media ละ รายการทรทัศน์ 

- Key Characteristic:  มีสวนรวมละอยู฿นกระสสมอ (Trend and Share)   

- User Goal (Ideal Experience):  มีผลงาน (Profile) ตอบสนองนยบาย/ผนงาน/ครงการ 

- Frustration and Pain Point: สวงหาผลงานระยะสัๅน ยกสวนงาน  

• กลุมผูຌบริหารตลาด: Sustainable and Social Responsibility 

- Life Style: มีความสัมพันธ์ละมิตรภาพทีไดีกับวัดขลง ต าบลคูบัว ดยฉพาะจຌาอาวาส ละ
มีนวคิดป็นผูຌตามทีไดี 

- Motivative: สรຌางตลาดวิถีคูบัว พืไอป็นหลงทองทีไยวละสรຌางรายเดຌทีไกระจายสูชุมชน 

- Key Characteristic: สียสละพืไอวัดขลง 

- User Goal (Ideal Experience): มิตรภาพทีไดีกับวัดขลง ละ รายเดຌของชุมชน 

- Frustration and Pain Point: การบริหารจัดการทีไเมป็นมาตรฐานสากล 

3.2 Define 

(1) นักทองทีไยว: ตຌองการความสุขจากการเดຌรียนรูຌประสบการณ์฿หมตลอดวลามืไอวางจากงาน
ประจ า (Play & Learning)  

(2) มคຌาพอคຌา: ตຌองการสรຌางความสุข฿หຌนักทองทีไยวพืไอเดຌรับการตอบทนป็นรายเดຌจากบริการ
ทองทีไยวทีไยัไงยืน Economics (Income) 



9 

 

(3) หนวยงานรัฐ: ตຌองการตอบสนองนยบายจากหนวยงานสวนกลาง (Policy Responsibility  
& Implement)  

(4) กลุมผูຌบริหารตลาด: ตຌองการพัฒนาหนวยธุรกิจบริการทองทีไยวชุมชน฿หຌด ารงอยูละสรຌางรายเดຌ
กชุมชน ดยมี วิถีชีวิต วัฒนธรรมคูบัว เทยวน ละประวัติศาสตร์ทวารวดี ป็นกลยุทธก าหนดต าหนงทางการ
ตลาด (Branding and Positioning)  

4. ทางลือก฿นการสนองตอบความตຌองการของ User (Opportunity Identification)  

 พืไอตอบสนองความตຌองการของ User จึงตຌองก าหนดนวทางทีไจะท า฿หຌการทองทีไยวชุมชนสามารถด ารงอยู
เดຌอยางยัไงยืนละเมสรຌางผลกระทบดຌานลบตอศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมละวิถีชีวิตของชุมชน ซึไงประกอบเปดຌวย 

4.1 การออกบบวิธีการพืไอ฿หຌนักทองทีไยวเดຌตระหนักละตຌองการทีไจะมีความสุขความประทับ฿จผาน
การรียนรูຌประสบการณ์รวม฿น วิถีชีวิต วัฒนธรรม อีัตลักษณ์ ดຌวยความระมัดระวังเม฿หຌกิดการปลีไยนปลง หรือ
การท าลายคุณคาของทุนทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ละสรຌางอกาสทางศรษฐกิจตอชุมชน 

4.2 การออบบบวิธีการพืไอ฿หຌมคຌาพอคຌาละผูຌคน฿นชุมชน เดຌตระหนักคิดละสรຌางมูลพิไมจากตຌนทุน
ทีไมีอยูดิม ซึไงประกอบดຌวย ศิลปะ (ลายผຌา ดนตรี) วัฒนธรรม วิถีชีวิต (อาหาร การตงกาย ภาษา ประพณี 
สถาปัตยกรรม) ประวัติศาสตร์ พัฒนาป็นผลิตภัณฑ์ละงานบริการทีไสืไอสารรืไองราวซึไงสดงถึงคุณคาละสรຌาง
อกาสการบงปันประสบการณ์ทีไประทับ฿จจากการเดຌรียนรูຌคุณคาหลานัๅน 

4.3 การออกบบวิธีการทีไจะท า฿หຌหนวยงานรัฐเดຌสรຌางหรือจัด฿หຌมีครงสรຌางพืๅนฐานการพัฒนาหรือ
สภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจละสังคม พืไอ฿หຌกิดการลงทุนทีไจะสรຌางคุณคาละสืไอสารบงปันรืไองราว/
ประสบการณ์ทีไนาประทับ฿จของวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนอยางตอนืไอง รวมทัๅงการประคับประคอง฿หຌชุมชนมี
ความขใมขใงละมีปัญญา฿นการด ารงอยูอยางยัไงยืน฿นอนาคต 

4.4 การออกบบวิธีการทีไจะสรຌางระบบบริหารจัดการหลงทองทีไยว฿หຌมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ละ
มาตรฐานงานบริการ พืไอนักทองทีไยวมีความประทับ฿จ เดຌรับคุณคาจากสินคຌาละบริการทีไคุຌมคา ละน าเปสูการ
สรຌางรายเดຌชุมชนทีไยัไงยืน 

5. การสรຌางนวคิดของทางลือก (Ideation: Idea Creation) 

 จากสังคราะห์กระบวนการขຌา฿จประสบการณ์ละความหมายของการทองทีไยวชุมชน (Empathize) 
การวคราะห์ความตຌองการ (Define) สามารถอธิบายความหมายของ การทองทีไยวชุมชน : คือ การสืไอสาร
ประสบการณ์ รืไองราวของ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ทีไเดຌมีการศึกษา กลัไนกรองมาอยางสมหตุสมผล ผาน
สืไอการตลาด ชน การจัดสดง (Exhibition Place) ฿นสถานทีไ฿ด โ ซึไงอาจรวมถึงลกสมือนจริง (Virtual 
Reality)  
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 ทัๅงนีๅหากขยายความพิไมขึๅน จะสามารถกลาวอีกนัยเดຌวา หมายถึง การทองทีไยวป็นวิธีการบงปันความ
ประทับ฿จมวลรวม ทีไซึไงธรรมชาติ หรือสังคม หรือปัจจกชน เดຌสรຌางละบันทึกความทรงจ าละสัมผัสทีไสวยงาม 
฿นรูปบบ วิถีชีวิต อาหารการกิน รูปรส ทีไงดงาม ผานงานศิลป์ ซึไงมืไอราเดຌ sharing happiness ลຌว มิตรภาพ 
ความรัก ความชืไอมัไน ความศรัทธา จะกิดตามมา จนป็นทีไปรารถนาของผูຌคนมากมายยิไงขึๅน ดั ง นัๅ น  ค ว า ม
ประทับ฿จสรຌางเดຌตลอดวลา ตความประทับ฿จทีไจะบงปันมีความจ ากัด ทัๅงสถานทีไ วลา การบริหารจัดการ การ
฿หຌคุณคาละมูลคาของการทองทีไยวทีไสวงหาความประทับ฿จจึงริไมกิดขึๅน หรือรียกวา การทองทีไยวสรຌาง
ศรษฐกิจ 

 ทัๅงนีๅ การคຌาความประทับ฿จ มีงืไอนเข ของความพอดี ตามก าลัง หากคุณภาพของความประทับ฿จลดลง 
ป็นความประทับ฿จจอมปลอม สิไงทีไจะตามมาคือ ความสืไอม ความเรຌมิตรภาพ เรຌความชืไอ เรຌความศรัทธา จะ
วนวียนยຌอนกลับมาป็นความทุกข์฿นทีไสุด. 

 ดังนัๅน พืไอ฿หຌการทองทีไยวชุมชนมีความหมายตอ USER ทีไกีไยวขຌอง ทางลือก ( Idea Creation) ทีไราจะ
พัฒนาการทองทีไยวชุมชน ดยสรຌางคุณคาพิไมทางสังคมละวัฒนธรรมของชุมชน฿หຌกิดความยัไงยืนเดຌนัๅน จะตຌอง
มีหลักการพัฒนาการทองทีไยวชุมชน฿หຌยัไ งยืน (Principle of Community Base Sustainable Tourism) 
ประกอบเปดຌวย 

5.1 Conceptual: การศึกษาออกบบกรอบนวคิดหลงทองทีไยว ชน การออกบบต าหนงทางการ
ตลาด การควบคุม ก ากับ Mood and Tone ของ สถาปัตยกรรม ละ Landscape พืไอการพัฒนาออกบบ
ผลิตภัณฑ์฿หຌตอบสนองละขຌาถึงความตຌองการของนักทองทีไยวกลุมปງาหมายทีไก าหนด รวมทัๅงป็นมิตรกับ
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของชุมชน 

5.2 Identities (Cultural Asset): การศึกษาออกบบรืไองราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม อีัตลักษณ์ (Story 

Study and Telling) พืไอน าสนอละสรຌางประสบการณ์รียนรูຌทีไประทับ฿จ (Preference & Attractive) รวมทัๅง
ออกบบวิธีการรักษามิตรภาพระหวาง วิถีชีวิต วัฒนธรรม อีัตลักษณ์ ละนักทองทีไยว 

5.3 Economics: การศึกษาออกบบระบบศรษฐกิจของชุมชนละการทองทีไยวทีไหมาะสม พืไอ฿หຌการ
จริญติบตทางศรษฐกิจมีความสมดุลกับสังคม วัฒนธรรม ละสิไงวดลຌอม เมสรຌางผลกระทบดຌานลบ฿นระยะ
ยาว หรือป็นความจริญดยเรຌกรอบ  

5.4 Sustainable: การศึกษาออกบบพืไอ฿หຌการทองทีไยวมีความยัไงยืนหรือมีรืไองราวทีไนาประทับ฿จ
ตลอดวลา ป็นการทองทีไยวทีไมีการก ากับ ควบคุม คุณภาพ มาตรฐาน฿นทุกมิติ 

 สรุปเดຌวาการพัฒนาการทองทีไยวชุมชน฿หຌยัไงยืน จะตຌองระมัดระวังละค านึงถึง คุณภาพละ
มาตรฐานของนืๅอหาสาระ (Content and Context) ทีไจะน าสนอพืไอสรຌางความประทับ฿จ ละประยชน์
ทางดຌานรายเดຌของผูຌ฿หຌบริการ (Producer) ทีไหมาะสม฿นระดับจะสรຌางความยัไงยืน฿หຌกิดกชุมชน  

 



11 

 

6. การสรຌางตຌนบบละทดสอบ (Prototype and Test) 

 หลักการพัฒนาการทองทีไยวชุมชน฿หຌยัไงยืน (Principle of Community Base Sustainable Tourism) 
ประกอบเปดຌวย 

(1) Cultural Asset Cost: มีตຌนทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ละวิถีชีวิตชุมชน  

 ตຌนทุนทางสังคม ป็นสิไงดัๅงดิมทีไมีอยู ลຌว฿นตละชุมชน ทุนทางสังคมป็นรืไองของความคิด ความชืไอ 
ความเวຌวาง฿จ คานิยมทีไดีรวมกันของชุมชนรวมเปถึงรืไองของวัฒนธรรมจารีตประพณีของชุมชนนัๅน โ ทีไมีอยูทุน
ทางสังคมยังป็นวิธีการ฿นการจัดการชุมชนดยทีไชุมชนรวมมือกัน พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไมีรวมกันป็นพลัง
ขับคลืไอน฿หຌชุมชนนัๅนมีการพัฒนาทีไขຌมขใงละยัไงยืน 

 องค์ประกอบ หลักของทุนทางสังคม มี 4 องค์ประะกอบ เดຌก ทุนมนุษย์ คือบุคคลทีไมีองค์ความรูຌ
ความสามารถ มีจิตสาธารณะมีความอืๅออาทร มีนຌาี฿จละพรຌอมทีไจะสียสละท าประยชน์พืไอชุมชน ทุนสถาบัน/
องค์กร คือสถาบัน/องค์กรทีไมีสวนสนับสนุนผลักดัน ฿หຌชุมชนนัๅนอยูรวมกันอยางป็นสุข ละท าประยชน์รวมกัน 
ทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม คือ ภูมิปัญญาทຌองถิไน จารีตประพณีทีไมีอยู฿นทຌองถิไน รวมเปถึงคานิยมละความชืไอทีไดี
ของชุมชน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือทรัพยากรธรรมชาติตาง โ ทีไมีอยู฿นชุมชนป็นทรัพยากรทีไมีดัๅงดิม 

 ดังนัๅน ชุมชนทีไจะสามารถพัฒนาเปสูการทองทีไยวอยางยัไงยืนเดຌ จะตຌองมีตຌนทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ละวิถีชีวิตชุมชน พืไอป็นฐานรากของการศึกษา รียนรูຌ ละสรຌางประสบการณ์ทีไประทับ฿จ฿นรูปบบการ
ทองทีไยว 

(2) Real and Clear Identity: ตຌนทุนทางสั งคม ทีไประกอบเปดຌวย ทุนมนุษย์  สถาบัน/องค์ก ร
ศิลปวัฒนธรรมละวิถีชีวิต รวมถึงทุนสิไงวดลຌอม จะตຌองมีอัตลักษณ์ฉพาะชุมชนทีไชัดจน สามารถสืไอสาร สรຌาง
กระบวนการรียนรูຌ พืไอพิไมพูนประสบการณ์ละความประทับ฿จเดຌอยางทຌจริง มิ฿ชการสดง การจ าลอง หรือ 
การลอกลียนบบ นัๅนหมายความวา หากนักทองทีไยวตຌองการรียนรูຌ วัฒนธรรมละวิถีชีวิตชุมชน จะตຌองดินทาง
มาทีไชุมชนหงนีๅ ทานัๅน 

(3) Participation: การปຂดอกาส฿หຌผูຌมีความรูຌเดຌมีสวนรวม฿นการพัฒนาละออกบบการทองทีไยวของ
ชุมชนจะประกอบเปดຌวย 

- กระบวนการ Study/Research/Design พืไอคຌนหาคุณคาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน ละ
ออกบบ฿หຌคุณคาดังกลาวสามารถ (Story Study and Telling) น าสนอละสรຌางประสบการณ์รียนรูຌทีไ
ประทับ฿จ (Preference & Attractive) ชน การลารืไองราวลายผຌาคูบัว ผานสืๅอผຌารวมสมัย การออกบบอาหาร
เทยวนป็นอาหารรวมสมัย การออกบบสถาปัตยกรรมบຌานรือน สถานทีไส าคัญ ละสถาปัตยกรรมครงสรຌาง
พืๅนฐานภาพรวมของชุมชน฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน พืไอ฿หຌสังคมชุมชนละสังคมภายนอกเดຌรับรูຌคุณคา ชืไนชม 
ละปรารถนาจะเดຌมาสัมผัสมีประสบการณ์รวม ละกระตุຌน฿นคน฿นชุมชนหในคุณคาของตนอง ดยศึกษา วิจัย
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การมีสวนรวมระหวางนักวิชาการ  Expert ละ ประชาชน฿นชุมชน อยางตอนืไอง พืไอ฿หຌนืๅอหาสาระ (Content 
and Context) ของการทองทีไยวมีความนาสน฿จ 

- กระบวนการ Marketing คือ การท าการตลาดพืไอนຌมนຌาว฿หຌสังคม/นักทองทีไยว นักอนุรักษ์ ฯลฯ 
มารวมกันพัฒนาละออกบบกระบวนการรียนรูຌประสบการณ์฿หม หรือ การสรຌางกระสพืไอ฿หຌกิดรง กระตຌีนค
วามตຌองการของสังคมทีไจะมาสัมผัสประสบการณ์รวม฿ชຌชีวิตวิถีชุมชน 

- กระบวนการสรຌางทักษะความป็นผูຌประกอบการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม Entrepreneur Skill หรือ 
สรຌางทักษะการออกบบคุณคาทางวัฒนธรรมรวมสมัย กประชาชน฿นชุมชน พืไอ฿หຌมีขีดความสามารถละ
เดຌปรียบ฿นการขงขันทางศรษฐกิจการทองทีไยวทีไสมดุล รวมทัๅงสามารถบริหารจัดการชุมชน฿หຌยัไงยืน ดยชุมชน
พืไอชุมชน 

- กระบวนการสรຌางการมีสวนรวมมือของทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง ซึไงประกอบเปดຌวย ประชาชน สถาบัน/
องค์กร฿นชุมชน (บຌาน วัด รงรียน) ทຌองถิไน รัฐ ละ อกชน ดยจะตຌองรวมกันออกบบ วางผนยุทธศาสตร์ 
ผนธุรกิจ ผนบริหารจัดการ ผนลงทุน การจัดสรรประยชน์ทางศรษฐกิจทัๅงทางตรงละทางอຌอม รวมทัๅงผน
บริหารความสีไยงดຌานตาง โ ชน ผลกระทบดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกิดการกระจายรายเดຌ ละการขຌาถึงอกาสทางศรษฐกิจรวมกัน 

(4) Alliance Partnership: การสรຌางพันธมิตรงานบริการทองทีไยวชุมชน พืไอสงสริมกลยุทธดຌาน
การตลาด ละสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ ป็นการรวมตัว฿นฐานะความป็นหุຌนสวน (Partnership) พืไอพิไม
อกาส฿หຌกับการทองทีไยวชุมชน ฿นการประสานผลประยชน์รวมกัน ผานการชืีีอมยงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การรียนรูຌ สຌนทางทองทีไยวทีไชืไอมตอ ละรักษาความเดຌปรียบทางการขงขัน ลดตຌนทุนการบริหาร
จัดการ ละขยายตลาดเดຌอยางรวดรใว 

(5) Platform: มีกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ พืไอการก ากับ ควบคุม มาตรฐาน ฿หຌมีการจริญติบตทีไ
สมดุล รวมทัๅงควบคุมมิ฿หຌมีการบิดบือนละสรຌางผลกระทบดຌานลบทางศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม เดຌก 
การสรຌางระบบการบริหารจัดการคุณคา (Value Management Systematic) (Human (Mind Set & Skill Set), 
Budget Process, Tool, Environment) ชน 

- Regulation and Laws การออกกฎหมาย ระบียบ การบริหารจัดการวัฒนธรรม/คุณคาของชุมชน 
พืไอ฿หຌการผลิตการบริภคอยู฿นกรอบ Balancing/Optimization Management เมสรຌางภาระหรือบิดบือนทาง
ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิไงวดลຌอม 

- Organization การก าหนด฿หຌชุมชนมีองค์กร฿นการบริหารจัดการทีไหมาะสมตามทีไกฎหมาย฿หຌ
อ านาจเวຌ (บทบาทพันธกิจ งบประมาณ ระบบการจัดการ บุคลากร) 

- Laws Enforcement & Improvement การบังคับ฿ชຌกฎหมาย ระบียบ ทีไมีประสิทธิภาพ ละการ
ปรับปรุงกฎหมายตามสภาพศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอมทีไปลีไยนปลง  
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- Big Data Analytic and Future Study การก าหนด฿หຌมีขຌอมูลทีไชืไอมตอทุกสิไง฿นชุมชน พืไอการ
บริหารความคาดหวังละบริหารความสีไยง฿นอนาคต 

7. Road Map การน าเป฿ชຌละขยายผล (Impact Measurement) 

 หากน าหลักการพัฒนาการทองทีไยวชุมชน฿หຌยัไงยืน (Principle of Community Base Sustainable 

Tourism) เป฿ชຌประยชน์ละขยายผล฿นการวางผนพัฒนาสงสริมการทองทีไยวชุมชน จะสามารถสรຌางความ
ติบตทางศรษฐกิจทีไยัไงยืน ดยชีๅวัดจาก 

7.1 ระดับความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวทีไพิไมขึๅน 

7.2 การติบตของรายเดຌจากการทองทีไยวทีไมีสถียรภาพ 

7.3 ระดับของผลกระทบดຌานลบตอศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม ทีไลดลง 

8. Implementation Factor Checklist 

(1) ผนการตรียมระบบการขับคลืไอนขยายผลน าหลักการเปสูการปฏิบัติ฿นทุกระดับ (Reset Mind 
Set) หมายถึงการจัดท ารายละอียดของหลักการ ฯ การผลิตสืไอการรียนรูຌละสรຌางความขຌา฿จ การคัดลือกละ
ฝຄกอบรมบุคลากรตຌนบบพืไอการถายทอดองค์ความรูຌ การวิคราะห์ความป็นเปเดຌดຌานการงิน ละการบริหาร
จัดการ 

(2) ผนตรียมบุคลากร (Reset Skill Set) หมายถึง การฝຄกอบรมบุคลากร฿หຌมีทักษะละองค์ความรูຌ
พืไอการขยายผล฿นวงกวຌาง 

(3) ผนการจัดท าค าของบประมาณ (Reset Tool Set) หมายถึง การตรียมรายละอียดครงการพืไอ
สนอส านักงบประมาณพิจารณา งบประมาณพืไอการจัด฿หຌมีครืไองมือ อุปกรณ์ คา฿ชຌจาย ตาง โ  

(4) ผนการสนอกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง (Reset Tool Set) หมายถึง การ
ตรียมการศึกษาวิคราะห์พืไอการยกรางละสนอกฎหมายทีไจ าป็นตอหนวยงานทีไกีไยวขຌองละการประกาศ฿ชຌ 
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รายช่ือคณะท างาน 

1. นายพีรพันธ์    คอทอง   ผูຌชวยปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
2. นายนิวัฒน์   รุงสาคร  รองอธิบดีกรมการปกครอง 
3. นายสุทิน   กຌวพนา ผูຌชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4. นายศักดิ์ฤทธิ์   สลักค า  รองผูຌวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 
5. วาทีไรຌอยตรีพิชียน ลิมป์หวังอยู รองผูຌวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. นายประกอบ   วงศ์มณีรุง รองผูຌวาราชการจังหวัดภูกใต 

7. นายวิสาห์   พูลศิริรัตน์ รองผูຌวาราชการจังหวัดราชบุรี 




