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คำนำ 
 
การทองเท่ียวเปนสะพานสายรุง นำพาคนตางวัฒนธรรมมาแลกเปล่ียน

เรียนรู สะพานสายแรกท่ีเปนแรงบันดาลใจใหผูเขียนเดินในเสนทางเสนนี้ คือ
สะพานไมขามน้ำครำในสลัม เปนสะพานที่นำพาชีวิต สรางแรงบันดาลใจใหสราง
สะพานสายรุง นำคนไปเห็นแงงามท่ีซอนความเจ็บปวดของกลุมคนผูดอยโอกาส
ในสงัคม ดวยหวังวาสะพานแหงนีจ้ะทำใหคนในสังคมมีความเขาใจกันและกันมากข้ึน
สรางใหคนในชุมชนหางไกลใหมีความหวังในการตอสู สรางแรงบันดาลใจ 
ใหนักเดินทางกลับไปคิดตอและกอการดีเพื่อสังคม 

การทองเทีย่วโดยชุมชน (Community Based Tourism - CBT) เลมทีว่าดวย 
CBT มีมิติเลมนี้ตองการฉายภาพผลกระทบเชิงบวกของการทองเท่ียวโดยชุมชน
ในมติติางๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ-สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอม การพฒันาคน 
และพันธมิตรทางการตลาด ดวยการเรียบเรียงใหเปนเร่ืองราวส้ันๆ เพ่ือจุดประกาย
ใหผูอานลงไปหาความจริงดวยตนเอง หรือตั้งคำถามเพ่ือการแลกเปล่ียน 
มองการทองเที่ยวโดยชุมชนใหรอบดานมีมิติคม-ชัด-ลึก และเห็นแงมุม 
ในการทำงานตอ นอกจากน้ี ยังมีบทความเพ่ือทำความเขาใจท่ีไป-ท่ีมาของแนวคิด
เรื่องการทองเท่ียวโดยชุมชน ขอคนพบ ขอโตแยง และขอสรุปบางประการ 
เพื่อใหหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีจะใหบริการชุมชนเร่ืองการทองเท่ียว  

ไมตองเริ่มนับหนึ่งใหม 
CBT มีมิติ เปนเสมือนบทคัดยอของงานวิจัยฉบับเต็มวาดวยเรื่อง 

การยกระดับ CBT สูความเปนวิชาการของสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 

เปนการกล่ันกรองท้ังจากการอาน การเห็น การฟงแลวคิด ทดลองทำ  

แลวจึงนำมาเขียน สะพานสายรุงเปนสะพานแหงความหวัง งานวิจัยและ 
งานวิชาการจะชวยกันทำใหสะพานสายน้ีมั่นคงและทอดยาวรับใชสังคม  
สรางแรงบันดาลใจจากการเดินทาง สรางการเปล่ียนแปลงดวยการกอการดีเพือ่สังคม  
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การเดินทางทองเท่ียวเปนสวนหน่ึงของชีวิตของผูคนมาแตไหนแตไร  
อาจจะเปนการพักผอนหยอนใจ การผจญภัย หรือการทำบุญ แตเม่ือการทองเท่ียว
กลายเปนอุตสาหกรรม มีกลไกการจัดการเพ่ือนำพาผูคนจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหน่ึง 
พรอมบริการท่ีเอ้ืออำนวยความสะดวกสบาย มีการกระตุนใหเกิดการทองเท่ียว 
และสรางใหเกิดความตองการในการจับจายในสินคาฟุมเฟอยตางๆ ใหกลายเปน
สวนประกอบหน่ึงในการเดินทางเรียกวา เปนการสงเสริมการบริโภคสมบูรณแบบ  

การทองเที่ยวมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจำนวนนักทองเที่ยว ผูประกอบการ 
และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ มีการพัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อรองรับ มีการจางงานสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตสิ่งที่เติบโตควบคูกับ
การทองเที่ยวและนำมาซึ่งคำถามวา “คนทองถ่ินไดประโยชนอะไร และ 
การทองเที่ยวไดสรางผลกระทบอะไรบางกับชุมชนทองถิ่นและสิ่งแวดลอม” 

การทองเที่ยวโดยชุมชน  
 
ทำไม...ตองโดยชุมชน 
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นอกจากทรัพยากรธรรมชาติถูกแยงชิง วัฒนธรรมถูกบิดเบือน สังคมลมสลาย 
เกิดการเปลี่ยนอาชีพและยายถิ่นฐาน เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และประเทศตางๆ ทัว่โลก อาจจะไมไดมสีาเหตมุาจากการทองเทีย่วเพยีงอยางเดยีว 
แตปฏิเสธไมไดวาการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งที่ทำใหเกิดสถานการณดังกลาว 
นอกจากน้ีการทองเท่ียวยังรุกคืบเขาไปในหมูบาน ชุมชนกลายเปนผูถูกทองเท่ียว 
การที่ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการทองเที่ยว จึงเปนการพลิกกลับและตั้งหลักกับการ
ทองเที่ยวใหมที่ชุมชนมีบทบาทในฐานะเจาของผูกำหนดทิศทางการทองเที่ยว 
ไมใชลูกจางหรือผูถูกทองเท่ียว และไมใชการเปล่ียนอำนาจการจัดการเทานั้น 
แตใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนและชุมชน ใหคนทองถ่ิน 
ไดประโยชนจากการทองเที่ยว  

 
 

การทองเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร 
 
การทองเท่ียวโดยชุมชน คือ เครื่องมือ

ในการพัฒนาชุมชน ที่มีการบริหารจัดการ 
โดยชุมชนอยางมีสวนรวม เพื่อกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
การนิยามโดยผูนำชาวบานที่ทำเรื่อง 

การทองเท่ียวโดยชุมชน จำนวน 60 คน  

จาก 30 ชุมชนท่ัวประเทศ มาประชุมรวมกัน
เพื่อสรางมาตรฐาน CBT โดยท่ีประชาชน 
มีสวนรวม และในเวทีนั้นไดมีการระดมความ

คิดเพื่อใหชุมชนที่ทำเรื่องการทองเที่ยว 

โดยชุมชนไดนิยาม “การทองเที่ยวโดยชุมชน” 
ดวยตนเอง (5 สิงหาคม 2552)  
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กระบวนการทำงาน 
 
การทองเท่ียวเปนดาบสองคมเปนทั้งโอกาสและความเส่ียง หากไมมี 

การเตรียมความพรอมที่ดี (Preparation) หรือขาดการทำงานแบบมีสวนรวม  
(Participation) รวมท้ังการทำงานอยางเปนข้ันตอนมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
อยางเปนกระบวนการ (Process) แลว การเปล่ียนบทบาทจากผูถูกทองเที่ยวเปน
ผูดำเนินการทองเที่ยวดวยตนเอง ก็จะไมตางอะไรจากการทองเที่ยวที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีต  

การเตรียมความพรอมชุมชน สาระสำคัญคือการศึกษาศักยภาพและ 
ขอจำกัดของชุมชน รวมท้ังการพัฒนาขีดความสามารถของคนทำงาน กลุมทองเท่ียว 
แหลงทองเท่ียว และบริการทองเท่ียวใหสามารถรองรับการทองเท่ียวได  
โดยไมเกินขีดความสามารถในการรองรับของชุมชน  

การทองเท่ียวโดยชุมชนอาจเกิดข้ึนมาจากความตองการของชุมชน แต 
การดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมชมุชนมกัจะมีหนวยงาน อาทิ สถาบันการศึกษา 
องคกรพัฒนาเอกชน หรือหนวยงานของรัฐเปนพี่เล้ียง เครื่องมือที่ใชหากเปน 
นักวิชาการก็อาจจะใชงานวิจัยเปนจุดต้ังหลัก และหากเปนหนวยงานก็จะวาง
เปาหมายท่ีคาดวาจะไดรบัและใชงานพัฒนาเปนตัวขบัเคล่ือน โดยท่ีทัง้การใชงานวจิยั
หรืองานพัฒนาในการทำงาน 
สิง่ทีท่ัง้สองเคร่ืองมอืจำเปนตองม ี

คือ กลุมแกนนำท่ีจะทำงาน 

อ ย า ง มี ส ว น ร ว ม เ ป น ที ม 
ในการทำงาน เพื่อใหการเตรียม
ความพรอมเปนการตอบปญหา

และความตองการของชาวบาน

ไมใชนักวิชาการหรือนักพัฒนา
จากภายนอก การเตรียมความพรอมเปนเพียงจุดเริ่มตนแตการเรียนรูทามกลาง

การทำงาน การมีนักทองเที่ยวเขามาอยางตอเนื่อง เปนแบบฝกหัดอยางดีสำหรับ
ชุมชน  
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การทองเที่ยวโดยชุมชน 
ตองการวิชาการในการช้ีนำสังคม 

 
การทองเท่ียวโดยชุมชน มีการดำเนินการอยางกวางขวางในทั่วทุกภาค 

ของประเทศ จากการสำรวจของสถาบนัการทองเทีย่วโดยชมุชนในป 2553 พบวา 
มีชุมชนจำนวน 157 แหง เปนแหลงทองเที่ยว บางชุมชนก็เรียกตนเองวา 
การทองเทีย่วโดยชุมชน แตยงัไมใชการทองเทีย่วโดยชุมชนแทจรงิ บางชมุชนยงัคง
เปนเพียงผูถูกทองเที่ยว หนวยงานบางแหงใหการสนับสนุนแตขาดการทำงาน
อยางตอเนื่อง บางแหงมีการเตรียมความพรอมชุมชนแลวแตไมมีนักทองเท่ียว 
จากฐานขอมูลดังกลาวไดมีการประเมินความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยว พบวา มีประมาณ 25% ของชุมชนที่มีการทำเรื่องการทองเท่ียว 
ที่มีความเขมแข็งและมีการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง  

จากกระแสการตื่นตัวเร่ืองการทองเที่ยวเพื่อสัมผัสชีวิตชนบท และ 
การทองเท่ียวโดยชุมชนกลายเปนภาพลักษณการทองเที่ยวที่ตอบโจทย 
เรื่องคนทองถ่ินไดประโยชนจากการทองเท่ียว ทำใหมีการสงเสริมเร่ืองน้ีกันมาก 

แตขาดการมองเร่ืองการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางจริงจงัในแงมมุตางๆ ทัง้ผลกระทบ

ตอสังคมและชุมชนทองถิ่น ขาดองคความรูที่ไดรับการยอมรับในการชี้นำทิศทาง 
การพัฒนา สถาบันการศึกษาบางแหงไดบรรจุเปนหลักสูตรการเรียนการสอนแลว 
แตยังไมแพรหลาย หนวยงานบางแหงถือเปนนโยบายในการสงเสริมแตขาด
ความเช่ียวชาญในการทำงาน  

การกลับไปทบทวน ศึกษา สรุปเปนองคความรูที่มาจากการปฏิบัติ 

อยางตอเน่ืองและกอใหเกิดผลกระทบในหลายๆ ดาน นาจะเปนแนวทางในการ
สถาปนาความรูท่ีมาจากชุมชนนักปฏิบัติ ใหเกิดเปนองคความรูเพ่ือการแลกเปล่ียน
แงคิดมุมมอง สรางการแลกเปล่ียนถกเถียง และหากสังคมมีความตองการความรู
นี้จริง ก็เปนบทบาทของสถาบันการศึกษาที่ตองไปคิดคนและพัฒนาหลักสูตร 

ออกมารับใชและใหบริการสังคม และถาเห็นวาการทองเที่ยวโดยชุมชนนำสู 

การแกปญหาของชาติได การนำองคความรูไปเชื่อมตอกับนโยบายก็จะทำให 
เปนนโยบายที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมืองสืบไป 
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ความพยายามในการผลักดัน CBT สูความเปนวิชาการ ก็เพื่อทำใหชุมชน
ใหมๆ ไมตองลองผิดลองถูกในการทำงาน ขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบจะนำ
กลับมาวิเคราะหเพื่อใหเห็นขอบกพรองหรือขอควรระมัดระวัง อันจะไดสราง 
ภูมิคุมกัน สรางมาตรการในการรองรับ หรือสรางคนใหเทาทันตอการเปล่ียนแปลง 
ที่กำลังเกิดขึ้น 

ภาพรวมการทองเที่ยวโดยชุมชน  

หัวขอ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต รวม 

ระดับ 1 20 4 5 10 39 

ระดับ 2 24 25 11 17 77 

ระดับ 3 18 6 15 2 41 

รวมชุมชนรายภาค 62 35 31 29 157 

จำนวนจังหวัด 12 18 11 10 51 

หนวยงานแยกรายภาค 16 9 6 18 49 

สรุปหนวยงานสนับสนุน สถาบัน 
การศึกษา 18 

NGOs 8 หนวยงาน 
รัฐ 14 

เอกชน 6 46 (3)* 

ระดับความเขมขนของชุมชน 

ระดบั 1 เปาหมายชัด ระบบบริหารจัดการชัด บคุลากรชดั มกีารทองเทีย่ว

อยางตอเนื่อง (เขมแข็ง) 
ระดับ 2 เปาหมายชัด มีระบบบริหารจัดการ มีบุคลากร ขาดการจัดการ

อยางตอเนื่อง หรือมีทัวรเขามาตอเนื่อง แตการบริหารจัดการ 
ยังไมเขมแข็ง หรือขาดการมีสวนรวม (ตองการหนุนเสริม) 

ระดับ 3 เพิ่งเริ่มคนหาศักยภาพ กำหนดเปาหมายและเตรียมความพรอม 

หรือวามีการทองเท่ียวเขาไปมากแลว แตตองปรับแนวคิด/ทัศนคติ
และการจัดการใหชมุชนมสีวนรวมมากข้ึน (เพิง่เริม่ตน/ซอมแซม) 

*นับซ้ำเนื่องจาก CBT-I ทำงานทุกภาค 
(งานวิจัย CBT สูความเปนวิชาการ, CBT Mapping 27 มกราคม 2553, CBT-I) 
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ความคิดที่แตกตาง... 
บนความหวงใยและทาทาย 

 
ทามกลางกระแสการรุกคืบของระบบทุนนิยมสูสังคมไทย ผานการบริโภค

และการมองเร่ืองมูลคามากกวาคุณคา การเปดหมูบานทองเท่ียวใหเปนที่รูจัก
สรางความกังวลใจและความหวงใยตอการถูกครอบงำจากระบบทุนนิยม ทั้งใน
เรื่องคานิยมของคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน การทำงานท่ีตองพึ่งพาตลาด 
นักทองเที่ยว ตลอดจนเปนการบุกเบิกเปดหมูบานใหเปนที่รูจักเปนการเปดทาง
ใหนายทุนเขามาแสวงหาประโยชนในการซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการคา ซึ่งจะ
กอใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจ การแยงชิงทรัพยากร สรางความขัดแยงทางสังคม 

หลายคนไมเช่ือวาการทองเท่ียวแบบ CBT เปนความตองการของนักทองเท่ียว 
หรือหากจะมีก็จะเปนกลุมที่เฉพาะมาก โดยธรรมชาติของนักทองเที่ยวตองการ
พักผอน สนุกสนาน และการบริการ ซึ่งการทองเที่ยวโดยชุมชนคาดหวัง 
การแลกเปล่ียนเรียนรู ตองการใหนักทองเท่ียวรับรูเรื่องความผูกพันระหวาง
ชุมชนกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ตลอดจนมีระเบียบขอปฏิบัติ อาทิ หามด่ืมสุรา  
หามสงเสียงดัง หามเลนการพนันฯ อาจทำใหนักทองเท่ียวรูสึกอึดอัดเหมือน 

มาเขาคายมากกวามาพักผอน ในทางกลับกัน สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการ 
ในแบบฉบับชาวบานอาจถูกมองวาขาดความสะดวกสบายและยังไมมีคุณภาพ 
จากพฤติกรรมและความคาดหวังดังกลาว การเรียนรูระหวางเจาของบานกับแขก

ผูมาเยือนอันเปนหัวใจของการทองเที่ยวแบบ CBT อาจตองลดความเขมขนลง

หากตองการไดนักทองเที่ยวกลุมที่กวางมากขึ้น 

ขบวนการขับเคลื่อนเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนเปรียบเสมือนการเดินทาง
ในที่มีทางแยกใหตองประคับประคองการทำงานใหสามารถดำรงหลักการทำงาน
ไวได ซึ่งตองยอมรับการทำงานเพ่ือสรางชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งในการใช 

การทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเปนการผสมผสานระหวางแนวทาง

วัฒนธรรมชุมชนกับทุนสูทุน ซึ่งสรางความแปลกแยกและขอสงสัยใหกับทั้งกลุม

นักกิจกรรมทางสังคมท่ีตอตานโลกาภิวัตนและกลุมผูประกอบการดานการทองเท่ียว  
กลุมแรกก็มองวาการทำเรื่อง CBT เปนการนำทุนนิยมเขาสูชุมชนเปนการชักศึก
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เขาบาน สวนฝายผูประกอบการก็มองวา CBT ดูเปนสังคมนิยมที่ขาด 
ความประนีประนอมและเอาแตใจตัวเอง 

ทามกลางการพัฒนาเพื่อสราง Positioning ของ CBT ใหเกิดความชัดเจน
ท้ังเปาหมาย และระบบการจัดการ การใหบริการ และกลุมนักทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 
กระแสการสงเสริมเรื่อง CBT ก็เขามาอยางไมทันตั้งตัว ทั้งการสงเสริม 
แหลงทองเที่ยวชุมชน สรางเครือขาย CBT และการประชาสัมพันธใหคนไปเที่ยว 
ในลักษณะตางฝายตางทำ ขาดการบูรณาการและวางแผนงานในระยะยาว ทำให
การสงเสริมขาดทิศทางท่ีชัดเจน บุคลากรท่ีเขาไปสงเสริมยังขาดความรู-ความ
เขาใจ การทองเที่ยวโดยชุมชนท่ีพยายามจะเปนการสรางพื้นท่ีทางสังคมใหกับ

ชุมชนในการจัดการตัวเอง กลายเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนที่หนวยงานเขามา
แสวงหาผลงาน หรือสนับสนุน CBT เพียงเพราะเปนกระแสและนโยบาย 
จากสวนกลาง  

 
 

บทเรียน ประสบการณ และขอคนพบ 
 

ระยะเวลาของการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการทำงานเร่ือง CBT ยาวนาน
กวา 10 ป ทำใหพอท่ีจะเห็นพัฒนาการจากจุดเร่ิมตน พัฒนา และถดถอย  
การทองเทีย่วโดยชุมชนเปนเครือ่งมอืสรางพ้ืนทีท่างสงัคมใหกบัชุมชน ในระยะเร่ิมตน

ของแนวความคิดน้ี ชุมชนท่ีเร่ิมทำเปนชุมชนท่ีกำลังเผชิญปญหาการแยงชิง

ทรัพยากร การเปนชุมชนชายขอบท่ีขาดการเหลียวแลหรือยอมรับสิทธิความเปน

พลเมืองในกรณีชุมชนชาวเขา ทำใหชุมชนมี “สาร” ที่ตองการส่ือกับคนภายนอก 
โดยไมตองมีการอบรมเรื่องมัคคุเทศกทองถ่ินเลยดวยซ้ำ เพราะชาวบานอยากคุย 
อยากเลาเรื่อง อยากใหนักทองเท่ียวเห็นสิ่งที่มีคุณคาตอชีวิตของชุมชนและ 

ไมอยากใหถกูทำลายหรือสญูหายไป หรอืใชการทองเท่ียวเปนชองทางสรางความ

เขาใจที่ถูกตองเรื่องคนอยูกับปา ไมวาจะเปนชุมชนในลักษณะไหน คงไมใชวา

เครื่องมือนี้ทำไดกับชุมชนทุกแหง ทำเลที่ตั้งและทุนทางสังคมของชุมชนก็เปน
ปจจัยสำคัญในการนำพาให CBT ประสบความสำเร็จ  
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ตองยอมรับวาการทองเท่ียวโดยชุมชน เปนกิจกรรมท่ีนำเสนอในชองทาง
ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ไมใชเรื่องการศึกษาทางเลือก หรือการพัฒนา
ชุมชน (ถึงแมวาจะนำไปอธิบายในบริบทนั้นไดก็ตาม) เมื่อ CBT เปนสินคา 
ทางการทองเท่ียวอยางหน่ึงที่แตกตางจากคำวา “สินคา” หรือ “ผลิตภัณฑ” 
ทางการทองเทีย่วอืน่ๆ ทัว่ไป การเตรยีมความพรอมชมุชนทัง้เรือ่งความรู-ความเขาใจ
และทักษะท่ีจะทำใหการทองเท่ียวรับใชชุมชน เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน 
และใหชุมชนไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวโดยบทบาทของการเปนเจาของ
ไมใชลูกจาง ภายใตแนวคิดน้ีจำเปนอยางย่ิงที่ตองมีการเตรียมความพรอมชุมชน 

การทองเท่ียวประกอบดวยกลุมคนสองฝายคือเจาของบาน (Host) กับ 
ผูมาเยือน (Guest) จากงานวิจัยและประสบการณพบวา กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจ
เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อยากสัมผัสความจริงไมใชการปรุงแตง
หรือการจัดแสดง และตองการใหการทองเท่ียวของตนสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็หวังวาเ งินที่จายในการทองเท่ียวได เขาไป 
มีสวนในการสรางเสริมเศรษฐกิจชุมชนหรือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

การขับเคล่ือนเร่ืองการทองเท่ียวโดยชุมชน สอดคลองกับนโยบาย 
การสงเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญา จะเห็นไดวามีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

การสงเสริมกิจการเพื่อสังคม หรือตอนน้ีก็เริ่มมีเรื่องเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคขึ้นมา 
CBT สามารถสรางกิจกรรมหรือรายไดที่เกี่ยวเน่ืองได เพียงแตชุมชนสามารถ
วิเคราะหจุดเดน เอกลักษณ ความแตกตางของตนกับชุมชนอื่น หรือการมอง 

ที่คุณคากอนและสรางมูลคาตามหลัง ซึ่งแตละชุมชนมีบริบทการจัดการรายได

แตกตางกัน ซึ่งหากเปนชุมชน CBT ที่มีความชัดเจนในแนวคิดการทำงาน  

เร่ืองการกระจายรายได การจัดสรรรายไดสูสมาชิก กลุม และชุมชน รวมท้ังการทำงาน
แบบมสีวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได เปนหวัใจสำคญัของการบริหารงานแบบ CBT 
การตอยอดหรือการสงเสริมเรื่องการจัดการธุรกิจชุมชน จะชวยชุมชนไดมาก 
ในการวางระบบ แตขอสำคัญคือการมองอยางบูรณาการกับมิติอื่นๆ เชน สังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม การมองโอกาสทางเศรษฐกิจ การชวงชิงโอกาส และ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอาจสรางความทุกข (เพราะแทบจะไมมีเวลาพักผอน) 
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แทนที่จะสรางสุขก็เปนได อาทิ การปฏิเสธไมรับคำส่ังซื้อจำนวนมาก 
ของกลุมมัดยอมบานคีรีวงหรือการไมลงทุนซ้ือเตาอบใบชา หรือการรับคำสั่งซื้อ 
มากเกินไปของบานแมกำปอง หรือวันธรรมดาทำงาน เสาร-อาทิตยขายของ 
ในกรณีตลาดน้ำบางน้ำผ้ึง ทำใหบางครอบครัวแทบไมมีวันหยุดพักผอน เปนตน 

จากการท่ี CBT เปนสวนหน่ึงของผลิตภัณฑการทองเท่ียวในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว คงตองเรียนรูวิธีคิดแบบทุนนิยม (บางดาน) ซึ่งมองวาการแบงงาน
กันทำตามความสามารถจะชวยใหธุรกิจดำเนินไปได เชนเดียวกันกับเรื่อง 
การตลาดของการทองเที่ยวโดยชุมชน ทำอยางไรจึงจะเขาถึงนักทองเที่ยวที่สนใจ
เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู และจะจัดการใหเขามาเที่ยวชุมชนไดอยางไร  
หากเปนตางชาติตางภาษาท้ังชุมชนและนักทองเท่ียวจะส่ือสารกันไดอยางไร  
การมีพันธมิตรทางธุรกิจจะชวยกันทำใหเกิดความรวมมือ ความชวยเหลือ และ
ผลประโยชนรวมในลักษณะตางฝายตางไดประโยชน อยางไรกต็าม ผูประกอบการคือ
นักธุรกิจ แตก็ตองยอมรับวาในปจจุบันเราก็มีนักธุรกิจเพื่อสังคมดวยเชนกัน  
การมีเปาหมายเรื่องกำไรสูงสุดเพียงอยางเดียว เชน ผูประกอบการกระแสหลัก 
คงไมใชสำหรับผูประกอบการที่สนใจสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้น 
การพิจารณาในการเลือกผูประกอบการทองเท่ียวท่ีจะทำงานดวยจึงจำเปน  

รวมท้ังการตั้งหลักเพื่อใหทั้งสองฝายเรียนรูและทำความเขาใจในภูมิหลังและ
ความคาดหวังในความรวมมือจึงเปนสิ่งที่สำคัญ 
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 

»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �/¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ 

แนวคิด/กระบวนการ/CBT (CBT Model) 

องคความรูสูการพัฒนา 
 
จากการวิจัยยกระดับ CBT สูความเปนวิชาการ (สกว. 2553) สามารถสรุป

แนวคิดและแนวทางการทำงานเร่ืองการทองเท่ียวโดยชุมชน เปนองคความรู 
ที่สามารถนำเปนแนวทางปฏิบัติได หรือเปนจุดตั้งตนในการแลกเปลี่ยน 
ความคิด-มุมมอง เพื่อใหการใช CBT เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชน
รวมทั้งแกปญหาสังคมไดรับการตรวจสอบ และนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

แขกผูมาเยือน 
(ตลาดที่เหมาะสม) 

á¹Ç¤Ô´ CBT 

การเตรียมความพรอม 
การมีสวนรวม 
พันธมิตร 

§Ò¹ÇÔ Ñ̈Âà¾×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹ §Ò¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ 

ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº 
¨Ò¡ÊÑ§¤Á 

¡ÒÃÂÍÁÃÑº 
ã¹ªØÁª¹ 

¼Å·Õèà¡Ô´¢Öé¹/¼Å¡ÃÐ·º 

สังคม 
- การพัฒนาคน 
- สวัสดิการชุมชน 
- การบริหารจัดการ 
- การประสานงาน 
- สุขอนามัย 
- คุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ 
- รายได 
- การสรางงาน 
- กองทุนชุมชน 

วัฒนธรรม 
- การบันทึก 
- การฟนฟู 
- การสืบทอด 
- ความภาคภูมิใจ 

สิ่งแวดลอม 
- การจัดการทรัพยากร 
- กองทุนสิ่งแวดลอม 
- การสรางสำนึก 

¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 

เจาของบาน 
ผลิตภัณฑการทองเที่ยว 

ทองถิ่น ทองถิ่น 
พลวัตร พลวัตร 

โลก โลก 
กระแสการพัฒนา กระแสการพัฒนา 
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กรอบคิด 
 
ชุมชนทองถ่ินไมไดอยูน่ิงหรืออยูอยางโดดเด่ียว หากแตอยูทามกลางกระแส

การพัฒนาของโลก การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนสะพานเชื่อมระหวางเจาของบาน
กับแขกผูมาเยือน ในซีกอุตสาหกรรมมองวาชุมชนที่ทำเรื่องทองเท่ียวเปนสินคา/
ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว ในซีกชุมชนมองวานักทองเท่ียวที่สนใจทองเท่ียว
ชุมชนคือกลุมเฉพาะหรือกลุมตลาดที่เหมาะสม  

จากแนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคนและชุมชน ไมใชวาจะทำไดทุกที่ทุกแหงแตตองผานการวิเคราะห 
และประเมินสถานการณและความพรอม จากนั้นจึงมีกระบวนการทำงาน 
เตรียมความพรอม สรางการมีสวนรวม และการทำงานในลักษณะความรวมมือ

กับภาคีที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะใชงานวิจัยเพื่อทองถิ่นหรือกระบวนการทำงาน
พัฒนาอยางมีสวนรวมก็ได  

เมื่อมองวา CBT เปนเครื่องมือในการพัฒนาก็ควรมีการประเมินผลกระทบ
ดวยวาจากการทำงานกอใหเกิดผลอยางไรบางกับคนและชุมชนท้ังดานสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  

สวนความสำเร็จสามารถประเมินไดจากท้ังคนในและคนนอก หากคนใน 
มีความสุขใหการยอมรับก็ถือวาเปนงานที่สำเร็จ ในสวนภายนอกเห็นคุณคา 
มาชืน่ชม ดงูาน ไดรบัความประทับใจ ใหรางวลัยกยองกเ็ปนส่ิงทีช่วยในการรับรอง
ความสำเร็จนั้นอยางมีความนาเชื่อถือมากข้ึน 
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• องคประกอบ 4 ดานของความสำเร็จในการทำการทองเทีย่วโดยชมุชน 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 • ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และ 
  มีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 • ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
 2. องคกรชุมชน 
 • ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน 
 • มีปราชญ หรือผูมีความรู และทักษะในเรื่องตางๆ   
  หลากหลาย  
 • ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวม 
  ในกระบวนการพัฒนา 

3. การจัดการ 
 • มกีฎ-กตกิาในการจัดการส่ิงแวดลอม วฒันธรรม  
  และการทองเทีย่ว 
 • มอีงคกรหรอืกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการการทองเที่ยว  
  และสามารถเช่ือมโยงการทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

  โดยรวมได 

 • มกีารกระจายผลประโยชนทีเ่ปนธรรม  
 • มีกองทุนของชุมชนที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมของชุมชน 

 4. การเรียนรู 
 • ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการรับรู  
  และความเขาใจในวถิชีวีติและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

 • มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน 

 • สรางจติสำนกึเรือ่งการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ทั้งในสวนของชาวบานและผูมาเยือน 
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แตละองคประกอบตางยึดโยงและสัมพันธกันที่จะทำใหการทองเท่ียว 
โดยชุมชนย่ังยืนและมีเสนห กลาวคือ หากฐานทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
ชาวบานสามารถทำการผลิตได และมีอาหารหรือรายไดโดยไมตองพึ่งพา 
การทองเท่ียว ดังน้ัน มีการทองเท่ียวหรือไมมีการทองเท่ียวชาวบานก็สามารถ 
ดำเนินชวีติไปไดอยางปกติ องคกรชมุชนเปนเปาหมายในการพัฒนาการทองเทีย่ว
ใหขับเคลื่อนไปไดดวยการมีสวนรวมและสมาชิกในชุมชนเห็นประโยชนของ CBT 
ตอชุมชน สวนการจัดการเปนกลไกที่จะทำใหการดำเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน 
แสดงใหเห็นถึงการจัดการผลประโยชนที่เปนธรรม สำหรับการเรียนรูคือเสนห 
ที่ทำใหการทองเที่ยวโดยชุมชนแตกตางจากการทองเที่ยวรูปแบบอื่น เพราะ
เปนการเรียนรูที่มาจากเจาของถิ่นภูมิใจนำเสนอ สรางการแลกเปล่ียนเรียนรูที่ให
ผูมาเยือนไดรับประสบการณตรงโดยการลงมือทำและดวยอัธยาศัยไมตรี 
ของคนในชุมชน 
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• กระบวนการในการเตรียมความพรอมชุมชน 

5. การติดตามและประเมินผล 
• ประเมินความพึงพอใจท้ัง เจาของบาน/ 
 ผูมาเยือน หรือพันธมิตรที่กลุมทำงานดวย 
• ประเมินผลกระทบท้ังดานบวกและลบ 
 ในเรื่องเศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม/ 
 สิ่งแวดลอม/การบริหารจัดการ 

3. การพัฒนาความรู/ทักษะคน/องคกร 
• การทำงานเปนทีม/การทำงานแบบ 
 มีสวนรวม 
• การรวบรวมขอมูล 
• การเปนมัคคุเทศก/สื่อความหมาย 
• โปรแกรม/กิจกรรม/เสนทางการทองเที่ยว 
• ที่พัก/อาหาร/ยานพาหนะ 
 

4. การตลาด/ประสานงานภายนอก 
• กลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย 
• 4 P (โปรแกรมทองเที่ยว/ราคา/ 
 การประชาสัมพันธ/ชองทางในการขาย) 
• ระบบการจอง/การประสานงาน 
• พันธมิตรการตลาด (ผูประกอบการ/ 
 เครือขาย/หนวยงาน) 

1. ศึกษาศักยภาพและขอจำกัดของชุมชน 
• ทรัพยากรธรรมชาติ/วัฒนธรรม  
• ความรู/ความสามารถของคนในชุมชน 
• ประสบการณในการทำงานพัฒนา 
• แหลงทุน/งบประมาณ 

2. กลุม/องคกรในการบริหารจัดการ  
 ทองเที่ยว 
• สรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
• กำหนดเปาหมาย/รูปแบบการบริหารงาน 
• แผนงาน 
• กฎ-กติกา 

»ÅÒÂ¹éÓ»ÅÒÂ¹éÓ  
μ Œ¹¹éÓ 

¡ÅÒ§¹éÓ 

2020



• กระบวนการเตรียมความพรอมชุมชนดวยกระบวนการวิจัย 
เพื่อทองถิ่น (Community Based Research - CBR) 

กอนท่ีการทองเที่ยวโดยชุมชนจะแพรหลาย งานวิจัยเพื่อทองถิ่นเขามา 
มีบทบาทในการสรางองคความรูในเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการทองเที่ยว
โดยชุมชน กระบวนการ CBR ไดสรางระบบคิดการตั้งคำถาม การทำงานและ 
การตัดสินใจบนฐานขอมูล โดยท่ีผูใชความรูน้ันคือชาวบานเอง โดยเรียกกระบวนการ
ดังกลาววา 

 
ตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
 
วิเคราะหพื้นที่/ประเด็น พัฒนาโจทยวิจัย (โจทยของชุมชน/เห็นคนทำงาน
วิจัย/ทำความเขาใจ CBR) 
วิเคราะหผูเกี่ยวของและบทบาท ออกแบบงานวิจัย หาขอมูลความรู  
พัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติการ 
สรุปบทเรียน เขียนรายงาน ประสานพันธมิตร ยกระดับ และขยายผล 
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กรณีศึกษา 5 หมูบาน : กรณีศึกษา 5 หมูบาน : 

หมูบานตนแบบหมูบานตนแบบของการทองเที่ยว ของการทองเที่ยว 
โดยชุมชนทั่วประเทศไทยโดยชุมชนทั่วประเทศไทย  
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กรณีศึกษาเหลาน้ีเปนเพียงตัวอยางท่ีนำเสนอ
รู ป ธ ร รมของกา รท อ ง เที่ ย ว เป น เ ค รื่ อ ง มื อ 
ในการพัฒนาในมิติตางๆ อาทิ CBT กับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน CBT กับการฟนฟู
วัฒนธรรมทองถิ่น CBT กับการพัฒนาคน  
CBT กับเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และ 
CBT กับพันธมิตรทางการตลาด กรณีศึกษาดังกลาว
มาจากงานวิจัยยกระดับ CBT สูความเปนวิชาการ  
(CBT-I, 2553) 
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1) การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีสวนสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 

 “ความอยูรอดของชุมชนขึ้นอยูกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต
และวฒันธรรมของคนทองถิน่มคีวามเช่ือมโยงผกูพนักบัทรพัยากร ดนิ นำ้ ปา” 

 การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนเครื่องมือในการสงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน ทั้งการสรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนในการเผยแพร
ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากร ส่ือสารปญหาความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร
ใหคนภายนอกไดรับทราบ สรางสรรคกิจกรรมการทองเท่ียวใหผูมาเยือนมีสวนรวม 
ในการอนุรักษ จัดสรรรายไดจากการทองเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน สรางความรวมมือของหนวยงานในการทำงานเปนพันธมิตรรวมกับชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กรณีศึกษา หวยแรง จ.ตราด: แตเดิมลำคลองหวยแรงจะมีกองขยะ
ลอยอยูเสมอและตนไมสองฟากฝงไดถูกโคนถางใหโลงเตียน เม่ือตองการจะใหมี
การทองเท่ียวเชิงนิเวศตามลำคลองก็เริ่มตระหนักถึงการรักษาความสะอาด  
จึงรวมใจกันกำจัดขยะจนลำคลองใสสะอาดและเกิดการเห็นคุณคาของตนไม 
ริมฝงคลองท่ีสามารถชวยรักษาริมตล่ิง และรักษาความสวยงามตามธรรมชาติ 
เอาไว ไมเพียงแตชุมชนหวยแรงเทานั้นที่สามารถฟนปาริมคลองหวยแรง สัตวน้ำ

นอยใหญกลับมาอุดมดังเดิม แตการทองเท่ียวโดยชุมชนหวยแรงยังเปนสะพาน
ทอดยาวจากการฟนปาบกไปสูปาชายเลนและขยายพ้ืนท่ีการฟนฟูเพ่ือการอนุรักษ 
ไปยังอาวตราดเพ่ือหลอเลี้ยงชีวิตคนเมืองตราดใหเขมแข็งและสมบูรณสืบถึง 

ลูกหลานตอไป 

2) การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีสวนสนับสนุนการฟนฟูวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  

 “วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เปนสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณความเปนชุมชน 
ความเขมแข็งของชุมชนจะทำใหชุมชนสามารถปรับตัวอยูในสังคมปจจุบัน 

โดยท่ียังคงอนุรักษวัฒนธรรมและปรับประยุกตใหสอดคลองกับยุคสมัย  

มีการสืบทอดสูคนรุนหลังไดอยางตอเนื่อง” 
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 การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนเครื่องมือในการสรางความภาคภูมิใจใหกับ
ชาวบานในการนำเสนอ “ของดี” ชุมชนใหคนภายนอกไดรับรู ทำใหเกิดการสืบคน 
ถายทอด และฟนฟูวัฒนธรรมจากรุนสูรน ชุมชนมีการบริหารจัดการและรวมกัน
กำหนดวาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบางที่ชุมชนพรอมในการนำเสนอและ 
สรางการเรียนรูแกผูมาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวสำหรับนักทองเที่ยว  

การท่ีมีนักทองเท่ียวสนใจแลกเปล่ียนเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนทองถ่ิน 
เปนตัวกระตุนอีกทางหนึ่งที่ทำใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการ
นำเสนอขอมูล สามารถสรางการมีสวนรวมใหกับนักทองเที่ยวในกิจกรรม 
ทางวัฒนธรรมของตน สรางความประทับใจใหแกผูมาเยือน และทำใหเยาวชน 
คนรุนหลังเห็นคุณคาของชุมชนตนเอง 

 กรณีศึกษา บานภู จ.มุกดาหาร: มีการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่นอยางตอเนื่อง อาทิ ใหเด็กนักเรียนและชุมชนแตงกายชุดภูไทสัปดาหละ 
1 ครั้ง โครงการแตงชุดภูไทรวมกิจกรรมทองถ่ินทุกคร้ัง (พอบานแมบานแตงชุด 
ภูไททุกวันพฤหัสบดี) การสงเสริมการเรียนรูดานบายศรีสูขวัญ การละเลนทองถิ่น
ของเด็กในชุมชน (มะขาง, สะบา ฯลฯ) การอนุรักษภาษาทองถ่ิน (ภาษาภูไท) 
การจัดกิจกรรมผูเฒาเลาเรื่องเกาใหหลานฟง 
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3) การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีสวนสนับสนุนการพัฒนาคน  
 “ความภาคภูมิใจในความเปนทองถิ่น หรือชาติพันธุของตน  

ความรวมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพื้นที่ทางสังคมไดรับ
การยอมรับจากคนภายนอก เปนหัวใจสำคัญของการดำรงไวซ่ึงความเปนชุมชน”

 การทองเที่ยวโดยชุมชน ชวยใหคนในชุมชนไดมีสวนรวม และกำหนด
บทบาทของชุมชนตอการทองเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรูภายใน
ชุมชน มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรูใหมใหกับสมาชิกในชุมชนในการ
บริหารจัดการทองเที่ยว สรางความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปล่ียนกับคนภายนอก  
มีความเชื่อม่ันใหคนในชุมชนในการนำเสนอ “ปญหาและความตองการ”  
กับหนวยงานภายนอก นำเสนอประสบการณและความสำเร็จในการพัฒนา 
กับคนและหนวยงานที่มาศึกษา-ดูงาน นอกจากเปนการพัฒนา “คนใน” แลวยัง
ใหการศึกษากับ “คนนอก” ดวย 

 กรณีศึกษา ชุมชนลีเล็ด จ .สุราษฎรธานี ลี เล็ด เปน ชุมชน 
แหงการเรยีนรู ผานกระบวนการจัดการกลุมหรอืองคกรชมุชน สมาชิกเรยีนรูทีจ่ะ
แสดงออกถึงการใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีเวทีที่ทำใหคนไดมีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นและพัฒนาตนเองเร่ืองการพูดและการทำงานรวมกันในระบบกลุม 
ในอดีตผูใหขอมูลเปนบทบาทของผูนำที่เปนทางการ เชน กำนัน ผูใหญบาน หรือ

นายก อบต. แตเม่ือมีกลุมทองเที่ยว สมาชิกในกลุมสามารถบอกเลาเรื่องราว 
การทำงานของสมาชิกและบทบาทของกลุมทองเท่ียวตอการพัฒนาชุมชน 

ไดดวยตนเอง คนในชมุชนมสีวนรวมในการอนรุกัษและจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มท่ี สามารถรักษาสภาพชุมชน

ชนบท ทีม่วีถิชีวีติผูกพนักับธรรมชาติ และปจจบุนัไดกลายเปน
ชมุชนทีม่ชีือ่เสยีง ทำใหคนในชมุชนเกดิความภาคภมูใิจ
ในชุมชนของตน และพรอมที่จะประคับประคองชุมชน

ใหมีสภาพเหมือนที่เปนอยูตอไป 
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4) การทองเท่ียวโดยชุมชน (CBT) มีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
และคุณภาพชีวิตคนทองถิ่น  

 “การทองเทีย่วเปนการดงึคนจากภายนอกมาเรยีนรูชมุชน แรงจูงใจ
ที่ทำใหนักทองเท่ียวเขามาในชุมชนคือ วิถีชีวิตที่แตกตาง และวัฒนธรรม
ดั้งเดิม จุดดึงดูดคือวิถีที่เรียบงายและมีการดำรงชีวิตที่อิงแอบแนบชิด 
กับธรรมชาติ การทองเที่ยวโดยชุมชนจึงเปนเพียงรายไดเสริม ที่สามารถ 
นำรายไดนั้นไปปรับปรุงที่อยูอาศัย การออมทรัพยไวใชยามขาดแคลน 
เจ็บปวย หรือเปนทุนการศึกษาใหกับลูกหลาน โดยที่ชาวบานยังคงดำเนิน 
วถิดีั้งเดิม หรือสรางทางเลือกเรื่องรายไดใหกับบางครอบครัว ในการสราง
อาชีพเสริมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการทองเท่ียว สรางงานใหกับคนในชุมชน นอกจากน้ี
การทองเที่ยวโดยชุมชนยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาเรื่องความสะอาด 
และสุขอนามัย นอกจากน้ีเมื่อชุมชนเริ่มเปนที่รูจักก็จะมีหนวยงาน 
ลงไปสนับสนุนเรื่องอุปโภคบริโภค”  

 การทีก่ารทองเทีย่วเปนเพยีงรายไดเสรมิ ทำใหชาวบานไมคดิพึง่พารายได
หลักจากการทองเที่ยว และสามารถดำรงชีวิตไดอยางปกติตอเนื่องไมวาจะมี 
นักทองเท่ียวมาเที่ยวหรือไมก็ตาม  
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 แมกำปอง จ.เชียงใหม: รายไดที่เขากองทุนหมูบาน จะถูกจัดสรรออก
เปน 5 สวน คือ 1. เขาสหกรณไฟฟาพลังน้ำ 30% (ปนผลเมื่อส้ินปใหกับสมาชิก
สหกรณ) 2. พัฒนาหมูบาน 20% 3. ผูจัดการ 25% 4. สวัสดิการชุมชน 15%  

5. เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 10% สำหรับครอบครัวที่เปนสมาชิกกลุมทองเที่ยว

โฮมสเตยจะไดรับตอครัวเรือนเมื่อหักคาใชจายจากนักทองเที่ยวตามเกณฑจัดสรร

ของสหกรณฯ แลว ประมาณครอบครัวละ 250 บาทตอนักทองเที่ยว 1 คน  
หากสมาชิกชุมชนที่ไมไดจัดบานพักอาศัยของตนเปนที่พักโฮมสเตยสำหรับ 
นักทองเที่ยว จะไดประโยชนทางออมในเรื่องการพัฒนาหมูบาน การที่ชุมชน 

เปนที่รูจัก และหากเปนสมาชิกสหกรณไฟฟาฯ (ซึ่งสวนใหญจะเปนสมาชิก 

ทั้งชุมชน) ก็จะไดปนผลตอนส้ินป 
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5) การทองเทีย่วโดยชุมชน (CBT) ในการทำงานกับพันธมติรทางการตลาด 
 “การทำการตลาดตองการความรูทักษะและเครือขายเฉพาะดาน 

ซึ่งเปนการยากสำหรับชุมชนที่จะสามารถเขาถึงตลาดดวยตนเองได  

การทำงานรวมกับบริษัทนำเท่ียวที่มีแนวคิดดานการทองเที่ยวที่รับผิดชอบ

ตอส่ิงแวดลอมและสังคมจะชวยเพิ่มโอกาสใหชุมชนสามารถเขาถึง 

กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวโดยชุมชนได” 
 กระบวนการทำงานรวมกันระหวางบริษัทนำเที่ ยวและชุมชน 

อยางใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มีการเตรียมความพรอมท้ังดานชุมชนและนักทองเท่ียว  

มีขอตกลงทางผลประโยชนที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ 

ของทุกฝายอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับ 

ความคาดหวังของแตละฝายที่อยูบนฐานของความรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม 
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 กรณีบานผาหมอน จ.เชียงใหม: ชุมชนกับบริษัทมีการสื่อสารกัน 
ตลอดเวลาเกิดปญหาจะแกไขทันที ชุมชนและบริษัทตองคุยกันวาปญหา 
เกิดแบบนี้ จะตองแกไขอยางไร เชน ถาไกดไมดี นักทองเที่ยวมีการรองเรียน 
ชุมชนก็ไมไดละเลย สิ่งสำคัญคือวานักทองเที่ยวตองเคารพความเปนชุมชน และ
บริษัทตองเคารพความตองการและขีดความสามารถของชุมชน การเปนหุนสวน 
ในทางธุรกิจก็สามารถเปนไดทั้งเพ่ือนรวมคิด และผูใหโอกาสแกคนในชุมชน 

ดวยเชนกัน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอตกลง ภายใตการยอมรับและเคารพสิทธิ

ของชุมชน ยอมรับในเปาหมายของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน รวมท้ัง 

การจัดสรรผลประโยชนที่ลงตัวและสรางความพึงพอใจแกทั้งสองฝาย 
 หมายเหตุ: กรณีศึกษาดังกลาว เปนเพียงการนำเสนอแงมุมที่โดดเดน

ของแตละพื้นที่ แตหากมองโดยภาพรวมแลว เราไมสามารถแยกเรื่องผลของ 

การพัฒนาออกมาเพียงดานใดดานเดียว ตารางขางลาง เปนการสรุปใหเห็นวา 

ในแตละชุมชนไดรับผลกระทบเชิงบวกครบทุกมิติ ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการตลาด 
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ชุมชน ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ พัฒนาคน การตลาด 

แมกำปอง กองทุนในการ 
ดูแลปา/ 
ทำแนวกันไฟ 

ฟนฟูการแสดง 
ทางวัฒนธรรม/
ดนตรีพื้นเมือง 

รายไดเสริม  
สราง 
อาชีพเสริม 

การทำงาน 
รวมกัน/ 
สำนึกการ 
พัฒนา 

ตอยอด 
ดานอาชีพ/ 
ตอรองกับ 
บริษัททัวร 

ผาหมอน เผยแพรปาชุมชน/
ภูมิปญญาในการ 
อนุรักษ 

การสืบทอด/ 
ฟนฟู 
ภูมิปญญา 

รายไดเสริม การส่ือ 
ความหมาย/ 
การบริหารงาน 

รวมกับ บ.ทัวร  
นทท.สนใจ  
มีกำลังซื้อ 

บานภู สงเสริมความ 
ภาคภูมิใจเร่ือง 
เกษตรอินทรีย 

ฟนฟูวัฒนธรรม 
และเกิดการ 
สืบทอด 

รายไดเสริม การทำงาน 
แบบมี 
สวนรวม 

หนวยงานชวย
ปชส./กลุม 
ศึกษาดูงาน 

หวยแรง การฟนฟูปาริมน้ำ 
เครือขาย 
ลุมน้ำ-ทะเล 

การฟนฟู 
วัฒนธรรม 
รำกลองยาว 

รายไดเสริม 
ตอยอด 
ผลิตภัณฑ 

การทำงาน 
เปนทีม/ 
มีสวนรวม/ 
กลาแสดงออก 

หนวยงาน/ 
กลุมศึกษา 
ดูงาน/ 
นทท.ตปท. 

ลีเล็ด การฟนฟูชายฝง/ 
ทะเลอุดมสมบูรณ 

ฟนฟูลิเกปา รายไดเสริม สุขภาวะของ 
ผูอาวุโส/ความ
รวมมือเพื่อ
ทองถ่ิน 

ทำงานรวมกับ 
บ.ทัวร/ตอรอง 
กับกลุม 
ภายนอก 

ตารางแสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวโดยชุมชนมีครบทุกมิติ 
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คนสรางปา ... ปาสรางคน คนสรางปา ... ปาสรางคน 

บนวิถีทองเที่ยว บนวิถีทองเที่ยว 
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หวยแรง...ชุมชนริมคลอง แหงเมืองตราด 
 

ตำบลหวยแรง ตั้งอยูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด มีลำคลองหวยแรง
ไหลผานชุมชน และไปบรรจบกับแมน้ำตราดที่อำเภอเขาสมิง ลำคลองหวยแรง
นั้นถือวาเปนลำคลองท่ีมีความสำคัญกับชุมชนมาก เนื่องจากเปนแหลงน้ำและ

แหลงอาหารของชุมชน ทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ ชาวบานตั้งบานเรือน 

ขนานไปกับลำคลอง มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ ผูสูงอายุกลาววาในอดีตหวยแรง 

มีพื้นที่ปา จำแนกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก ปาขางลางมีตนไมตนเล็ก อาทิ  
ตนระกำ ไมจิก ไมพอง ไมตะขอ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาในชวงฤดูชวงเขาพรรษา
ระกำจะออกลูกมากแทบจะหาบไมไหว สวนปาช้ันกลางก็จะพบไมตะบาก  
ไมคะนอง ไมตะเคียน สำหรับปาช้ันบนมีไมยางแดง ไมกลอง ไมยางเขา  

ไมกะบก ไมสำรอง 
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นอกจากน้ีในพื้นที่ตำบลหวยแรงในอดีตมีปาสมบูรณ ประกอบไปดวย  
ไมยางแดง ไมตะเคียน ไมชันผู ไมพะนอ ไมบุนนาค ไมตะแบก ไมตะบาก  
เกิดข้ึนผสมผสานเปนปาทึบ ปาไมเหลาน้ีจะแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพสูง
บริเวณริมคลองหวยแรงมีความอุดมสมบูรณมีพืชเกิดขึ้นอยางหนาแนน ประกอบ
ไปดวยปาจากจำนวนมาก ปาไผ ขนานไปกับคลอง เดินทางโดยทางเรือเทานั้น
ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพมีผลตอวิถีชีวิตที่ผูกโยง 
อยูกับแหลงน้ำธรรมชาติแหงนี้ ตอมามีการสรางเข่ือนเพ่ือกั้นเข่ือนทำให 
ระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไป 

ความสวยงามในธรรมชาติของลำคลองหวยแรงเปนที่เลาขานกันมาถึง
ความอุดมสมบูรณเพราะคลองหวยแรงเปนตนกำเนิดของแมน้ำตราด ไหลมาจาก
เทือกเขาบรรทัดผานหมูบานทั้ง 11 หมูบาน ผานตำบลเนินทราย และไหลลงสู
อาวตราด ทำใหมคีวามอุดมสมบรูณของสตัวนำ้นานาชนิด หวยแรงจงึมีทัง้นำ้กรอย
และน้ำจืด ซึ่งบางฤดูกาลน้ำทะเลหนุนเขาไปสูลำคลอง แตในบางฤดูกาล 
นำ้จดืจะมปีริมาณมาก ไหลลงสูทะเล กระบวนการเปลีย่นแปลงของลำนำ้ดังกลาว
จึงทำใหระบบนิเวศของลำคลองหวยแรงมีความหลากหลายและธรรมชาติท่ีสวยงาม 
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ชุมชนตำบลหวยแรงเปนชุมชนด้ังเดิมที่อาศัยอยูกับพื้นที่มายาวนาน 
สืบคนไดจากบันทึกประวัติศาสตรสมัยในชวงระหวางการเ สียดินแดน 
ของจังหวัดตราดใหกับประเทศฝร่ังเศส ทหารฝร่ังเศสเขามาทำลายหินรูปอีแรง 
เพื่อตองการทำลายวัฒนธรรมความเชื่อของชาวบาน  

 
 

ทุนชุมชน ทุนชีวิต... ลมหายใจ คนหวยแรง 
 
หวยแรง ชุมชนเล็กๆ ริมคลองท่ียังคงวิถีดั้ งเดิม วิถีที่ผูกพันกับปา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสายน้ำ ลำคลองหวยแรงนับไดวาเปนเสนเลือดใหญของ
คนหวยแรง เปนแหลงที่อยู เปนแหลงอาหาร เปนแหลงหลอเล้ียงผูคนท้ังชุมชน
มาเน่ินนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมที่มีความหลากหลาย ความสมบูรณ
ของลำคลองหวยแรง สงผลใหชาวบานสามารถดำรงชีพดวยการหาปลา  
การจับสัตวน้ำ การประกอบอาชีพจากรุนบรรพบุรุษถึงปจจุบันคืออาชีพชาวสวน 
และทำนา วิถีชีวิตของชาวสวน มีทั้งเงาะ มังคุด ทุเรียน ฯลฯ ผลไมที่สรางชื่อ 

ใหกับหวยแรงคือมังคุด มีการนำสมุนไพรในพ้ืนที่มารักษาตนเองตราบจนถึง 
ปจจุบัน มีการกลั่นเหลาขาวนำมาประกอบกับยาสมุนไพร และยาอื่นๆ ที่มี 
การสืบทอดจากบรรพบุรุษ อาทิ ยาหอมมหาชมพู ยาถอนสำแดง ยาแกลม  
300 จำพวก จากการนำภูมิปญญาพื้นบานมาใชรักษาในเบื้องตนของชุมชน 

ทำใหชาวหวยแรงไมเคยมีโรคทองรวงรุนแรงเกิดข้ึน 

ชุมชนหวยแรง ไดใหความสำคัญในเร่ืองของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีคุณคาของชุมชนอันประกอบไปดวยลำคลองหวยแรงและภูมิปญญาพ้ืนบาน 
ในวิถีการดำรงชีวิตภายใตวัฒนธรรมความเปนอยูที่เรียบงาย และยังคงรักษา
สภาพธรรมชาติไวไดจากอดีตจนถึงปจจุบัน นำสูการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนโดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ 

ในการพัฒนา 
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จากฐานชีวิตวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรซ่ึงเคยเปนตนทุนที่ดีงามของ
ชุมชนไดมีอยูและกำลังไดรับผลกระทบจากการพัฒนาซ่ึงมาจากภายนอก ทำให
เกิดการเปล่ียนแปลงหลายอยางคลายๆ กันในหลายชุมชนของสังคมไทยท่ีไดรับ
ผลกระทบจากความทันสมัย เกิดการเปล่ียนแปลงฐานทรัพยากรธรรมชาติ ลำคลอง
หวยแรงไดรับผลกระทบจากการทำนากุง การทำสวนที่มุงใชสารเคมี และ 
การทำลายปาตนนำ้ทีม่มีากข้ึนเรือ่ยๆ ขณะเดียวกันกม็หีนวยงานนำโครงการพัฒนา
เขามามากมายหลากหลายแนวทาง บางโครงการก็มีความเส่ียงตอการทำลาย
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ เชน การสรางเขื่อน และฝายตนน้ำ เปนตน  

จากสภาพการณหลายๆ อยางทำใหคนในชุมชนเฝามองและเก็บอัดอั้น 
ไวในใจ จนไดพบกับ ผศ.ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ ซึ่งเปนนักวิชาการภายนอก  
ท่ีเขามาเย่ียมชุมชนตามการชักชวนของชาวบาน มีการจัดเวทีทบทวนสถานการณ 
ชวนคิดชวนคุยในดานศักยภาพและภูมิปญญาที่มีหลากหลายของชุมชน มีการ
สะทอนความตองการท่ีจะพัฒนาหรือแกปญหาของชุมชน มีเสียงเรียกรองตองการ 

ใหมีการทองเที่ยวเขามาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ตองการดึงคนจากภายนอก
เขามาสัมผัสกับวิถีของชุมชน โดยเริ่มตนดวยการทำการวิจัยปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวมอันเขมขนของอาจารย ซ่ึงเปนคนภายนอกรวมกับคนภายในชุมชน

เปนคณะผูวิจัย  

  
 

ลุกข้ึนจัดการทองเที่ยว เรื่องใหมที่ตองเรียนรู 
 

เม่ือพ่ีเลี้ยงจากสถาบันการศึกษาพรอมหนุน กลุมชุมชนไมรั้งรอที่จะรวมคน 

สรางทีม ระดมสรรพกำลังในการสำรวจตนทุน ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตัวตน 
ความเปนชุมชนหวยแรงเพื่อเปนฐานในการวางแผนการจัดการทองเที่ยว 

CBT เครื่องมือกระตุนคน 

ฟนปา สรางชุมชน บนวิถีหวยแรง 
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โดยชุมชน ภายใตอุดมการณรวมในการรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อยางยั่งยืน ดวยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม ชาวบานคน นักวิชาการรวมคิด  
รวมกันดึงจุดเดน อัตลักษณของชุมชนขึ้นมาทั้งประวัติศาสตรชุมชน ทรัพยากร
ชมุชนและการจดัการดวยวธิภีมูปิญญาดัง้เดมิ วฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีวีติแบบเดมิ
ถูกชวนใหรื้อฟน ใหความหมาย สรางคุณคา โดยคนทองถ่ิน บนฐานทรัพยากร
ชุมชน ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ เพื่อนำมาสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และร้ือฟนคุณคาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่เคยมีอยูเปนดานหลัก 
สวนรายไดจากการทองเที่ยวเปนเปาหมายที่รองลงมา  

เม่ือเปาหมายชัด จึงกำหนดเสนทางเดินรวมกัน เริ่มตนการพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่และคนในชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการฟนทรัพยากร ฟนวิถี 
ฟนวัฒนธรรมประเพณีชุมชนและสรางคุณคาใหกับสิ่งรอบตัว รวมท้ังพัฒนา
ชุมชนดานอ่ืนๆ สุขอนามัยเปนเรื่องตามมา เริ่มตนที่ครอบครัว ทอดยาว 
สูการดแูลนกัทองเทีย่วอยางเปนระบบ ลำคลอง เรอืกสวนไรนา ถกูพฒันาใหดขีึน้ 
เรือ รถ บานพัก และคนนำเท่ียวถูกเตรียมความพรอมอยางเปนระบบ ชุมชน 
ไดรวมกลุมเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยจัดตั้งกลุมทองเที่ยวเชิงนิเวศหวยแรงขึ้น 
โดยมโีครงสรางหลวมๆ ไมมปีระธานเพือ่ใหเกิดความเทาเทยีมกนัในการดำเนนิงาน

และเมื่องานไปไดระยะหนึ่งก็เกิดมีการสรางกลุมยอยขึ้นมาเปนกลุมเรือ 
กลุมประมง กลุมผลิตภัณฑแปรรูปเปนกลุมเกิดใหมเพ่ือมาเสริมการทองเท่ียว 
ใหมีการบูรณาการเชิงการพัฒนาข้ึน  

กำหนดกฎระเบียบออกเปนมาตรฐานชุมชน เพื่อสรางการเรียนรูรวมกัน

ของคนในชุมชน เรื่องใหมที่วายากก็กลายเปนเรื่องไมยากอีกตอไป 

 
 
ดอกผลของความทุมเท 

  

จากความต้ังใจจริงของชุมชนหวยแรงในการฟนปา ฟนธรรมชาติและ 

วิถีดั้งเดิมเพื่อตั้งรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ในมิติตางๆ จากงานที่ทำ 
ผลิดอกออกผลใหชุมชนไดชื่นชมหลากหลายมิติ 
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การสรางจิตสำนึกในการรักษาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของชุมชน แตจากเดิมลำคลองหวยแรง
จะมีขยะลองลอยอยูตามลำคลองอยูเสมอและตนไมสองฟากฝงไดถูกโคนและ
แผวถางจนโลงเตียน เม่ือเกิดการทองเท่ียวก็เร่ิมตระหนักถึงการรักษาความสะอาด 

จนทำใหเกิดกิจกรรมรวมใจกันกำจัดขยะจนน้ำในลำคลองใสสะอาดและเกิดเห็น

คุณคาของตนไมริมฝงคลองท่ีชวยรักษาริมตล่ิงและรักษาความสวยงามตามธรรมชาติ

ไวได 
ความรวมมือภายในชุมชน กอนดำเนินการชุมชนชาวหวยแรงมีลักษณะ

ตางคนตางอยู เม่ือกระบวนการแบบมีสวนรวมถูกนำเขาไปใชประโยชน ชาวบาน

ไดรับความรูสึกใหมในมิติความรวมมือ เกิดความกลาในการแลกเปลี่ยนในความ

คิดเห็นและเรียนรูรวมกันอยางฉันมิตรและเกิดความรวมมือกันอยางที่ไมเคย 

เกิดขึ้นมากอน 
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กลุมวสิาหกจิชมุชน เกดิขึน้จากกลุมองคกรขยายผลการพฒันาการทองเทีย่ว
เปนการแปรรูปมังคุดแบบครบวงจรคือการทำน้ำมังคุด มังคุดกวน สบูและ 
ครีมทาหนาจากเปลือกมังคุด การเกิดกลุมน้ีเนื่องจากชุมชนตองการผลิตภัณฑ
จำหนายเปนของที่ระลึกแกผูมาเยือน กลุมวิสาหกิจนี้เริ่มตนไดก็ดวยการระดมทุน
ของชุมชนเอง ทำใหเกิดการกระจายรายไดอยางเทาเทียม  

การฟนฟูวัฒนธรรมขาว ที่สะทอนความม่ันคงทางอาหาร ในอดีต 
เม่ือ 20 ปกอน ชุมชนหวยแรงประกอบอาชีพทำนาและไดเลิกอาชีพนี้ไปทำนากุง 
ทำสวนผลไม ปลูกสวนยางพารา กอนการวิจัยนี้ การปลูกขาวตามฤดูกาล 
เหลือเพียง 3 แหง ในเน้ือท่ีประมาณ 30 ไร เมื่อเกิดการพัฒนาการทองเท่ียว 
เชงินเิวศ ชมุชนกเ็หน็พองตองกนัวาควรมกีารฟนฟกูารทำนา เพือ่เปนกจิกรรมสาธติ 

ดานวัฒนธรรมพื้นบานแกผูมาเยือนและศึกษาดูงาน นอกจากน้ียังมีการคัด 
สายพันธุขาวไวปลูกตอไป คาดวาจะทำกันไปตอเนื่องและขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดวิกฤตการณทางอาหารโลกในเชนปจจุบัน ซึ่งในปจจุบัน

ชุมชนเริ่มใหความสำคัญกับการปลูกขาวกันมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากพื้นที่แตเดิม

ถูกทิ้งรางวางเปลา แตปจจุบันไดเริ่มกลับมาปลูกขาวกันมากข้ึน ทำใหพื้นที่เริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากการทำนากุงกลับมาปลูกขาวเพิ่มขึ้น 

เกิดภาวะผูนำในทองถิ่น กลุมชุมชนหวยแรงที่ผานกระบวนการมีสวนรวม
ในครั้งน้ีไดเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดความเขาใจและมีจิตสำนึกในการมีสวนรวม 

พัฒนา ซึ่งนอกจากจะมีสมาชิกกลุม เกิดการพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ  

ที่กลาวมาแลวขางตน ยังพบวาสมาชิกไดพัฒนาศักยภาพในการเสริมสราง 
ความมั่นใจใหกับตนเองในการมีบทบาทดานการทำหนาที่เปนผูประสานโครงการ 
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ท่ีเช่ือมโยงกับการทองเท่ียวตำบลหวยแรง 
เ กิ ด กลุ ม แกนนำ ในกา รขั บ เ คลื่ อน 
เรื่องการทองเท่ียว 

การจัดทำแผนชุมชน ได เ กิด 
การเรียนรู ในการจัดทำแผนโดยการ 
มสีวนรวม ซึง่นำไปใชประโยชนในการจัดทำ
แผนของชุมชนในลักษณะการจัดทำแผน
แบบมีสวนรวม 

ชุมชนตนแบบ หวยแรงไดเปน
ตัวอยางของการพัฒนาการรูปแบบ 
การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใชชุมชน
เปนฐาน ซึ่งในปจจุบันไดเกิดการขยาย
เครือขายการพัฒนาการทองเท่ียวไปท่ี
อำเภอบอไร จังหวัดตราด หวยแรงไดเปน
พ้ืนท่ีตนแบบแหงหน่ึงท่ีชุมชนอ่ืนเขาศึกษา
ดูงาน และเรียนรูในกระบวนการจัดการ 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน ในปจจุบันมีสมาชิกเครือขายพัฒนาโดยใชรูปแบบ
จากหวยแรง จำนวน 9 ตำบล เชือ่มโยงพ้ืนทีจ่ากปาบกลงสูปาชายเลนรอบอาวตราด  

ปรากฏการณอนัเปนผลพวงมาจากการทองเทีย่วเชงินเิวศทีห่วยแรง เปนการเกดิ 

พลังอำนาจของชุมชนเพราะมีปจจัยทางเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของนั่นคือ  

การแสดงออกทางคุณคาของวัฒนธรรมชุมชนและเกิดผลพลอยไดในทางเศรษฐกิจ

จากผลผลิตของกิจกรรมดังกลาว ตลอดจนเปนปจจัยเสริมที่ชวยชี้ถึงการพัฒนา
ทางการทองเที่ยวยั่งยืน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสภาวะอันนาพึงปรารถนา 
ของชุมชนจากอดีตสูปจจุบัน สูอนาคต ปรากฏการณดังกลาวทำใหชุมชนหวยแรง 
ไดริเริ่มดวยตนเองในการขับเคล่ือนในเร่ืองอื่นๆ จากแรงบันดาลใจในคุณคา 

ของกิจกรรมท่ีไดดำเนินไปดังกลาว และเกิดเครือขายรวมมือการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียว

จากปาปกสูปาชายเลน โดยกลุมทองเที่ยวเชิงนิเวศตำบลหวยแรงเปนแกนหลัก
รวมกันกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวกับตำบลอื่นๆ อีก 15 ตำบล 
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คนสรางปา ปาสรางคน CBT หวยแรง 
 
คนหวยแรงไดกำหนดแนวคิดหลักของตนเองในการจัดการทองเท่ียวไว คือ 

เปนการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มุงเนนการอนุรักษ และใชประโยชนจากฐาน
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ซึ่งแนวคิดหลักนี้ไดเขาสูการรับรูโดยทั่วไป
ของชุมชนจนกลายเปนจิตสำนึกท่ีตองการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
อยางหนักแนนของชุมชน โดยเฉพาะกลุมที่ดูแลการทองเท่ียว ดวยเหตุวา  
แตเดิมน้ันชุมชนหวยแรงมีฐานทรัพยากรและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ แหลง
สำคัญก็คือ ลำคลองหวยแรงที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนหวยแรง 
มาตั้งแตอดีต และแมวาปจจุบันจะเร่ิมเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดมีโครงการพัฒนา
จากรฐั เชน การสรางเขือ่นกกัเกบ็นำ้ หรอืจากการทำมาหากนิของชมุชนเองกต็าม 
เชน การเปล่ียนเปนนากุง การตัดไมทำลายปา ทั้งตนน้ำและสองฝงคลอง  
ยิ่งทำใหชุมชนสวนหนึ่งเกิดความกังวลใจกับอนาคตท่ีอาจสงผลตอการดำรงชีวิต 
การหาอยูหากินของชุมชน จนกระทั่งชุมชนไดเริ่มทำการทองเที่ยวก็มุงเนน 
ทำกิจกรรมท่ีไมกระทบกับสิ่งแวดลอม ทั้งสรางกิจกรรมความรวมมือในการรักษา
ระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอมในหลากหลายกิจกรรม ผลจากการจัดการทองเท่ียว
ของชุมชนทำใหชุมชนเกิดความตระหนักสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมมากข้ึน จนสามารถเปนชุมชนตัวอยางที่ เปนที่ยอมรับ 
จากสาธารณชนทั่วไป และจากการทองเที่ยวที่กำหนดรูปแบบโดยคนในชุมชน  
ภายใตอุดมการณและเปาหมายรวมของคนในชุมชนสงผลใหหวยแรงในวันนี้

สามารถเปนชุมชนตนแบบในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติผานเคร่ืองมือ 

ที่เรียกวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” ไมเพียงแตชุมชนหวยแรงเทานั้นที่สามารถ
ฟนปาริมคลองหวยแรง สัตวน้ำนอยใหญกลับมาอุดมดังเดิม แตการทองเท่ียว 
โดยชุมชนหวยแรงยังเปนสะพานทอดยาวจากการฟนปาบกไปสูปาชายเลน 

และขยายพ้ืนที่การฟนฟูเพื่อการอนุรักษไปยังอาวตราดเพ่ือหลอเล้ียงชีวิต 

คนเมืองตราดใหเขมแข็งและสมบูรณสืบถึงลูกหลานตอไป 
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CBT ฟนวัฒนธรรม CBT ฟนวัฒนธรรม 

สานตอลมหายใจภูไท มุกดาหาร สานตอลมหายใจภูไท มุกดาหาร 

“...สัมผัสวิถีชีวิตยอนยุคกลางเขาคีรีนคร ดื่มด่ำวัฒนธรรมภูไท 
และศิลปหัตถกรรมผาหมักโคลนของแท ขามโขงเที่ยวสะหวันนะเขต ตลาด
อินโดจีน...”  

 

บานภ ูอยูในตำบลบานเปา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร หางจาก 
ตัวจังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 57 กิโลเมตร หางจากตัวอำเภอหนองสูง 7 กิโลเมตร 
ตั้งอยูบนเนินเขาเต้ียๆ ลอมรอบดวยภูเขาสลับซับซอน ระหวางหมูบานกับภูเขา
เปนที่ราบลุมเชิงเขา เหมาะแกการเพาะปลูก ทำไร ทำนา มีลำหวยที่เปนแหลงน้ำ
เพ่ือการเกษตรอยูจำนวน 3 สาย สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู อากาศจะรอนมาก 
ในฤดูรอน และจะหนาวมากในฤดูหนาว พื้นที่ของหมูบานทั้งหมด 3,849 ไร 
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ประชาชนสวนใหญเปนชาวภูไท อพยพมาจากเมืองคำออเขียวและเมืองวัง 
ซึ่งอยูบนฝงซายของแมน้ำโขง แขวงสิบสองจุไทย และในป พ.ศ.2445 ไดพากัน
ยายถิน่ฐานมาตัง้ทีเ่นนิเขาซึง่เปนทีต่ัง้ของหมูบานในปจจบุนั เดมิช่ือ “บานหลบุภ”ู 
ตอมาเม่ือทางราชการไดสำรวจเขตจึงต้ังชื่อเปน “บานภู” โดยตัดคำวาหลุบออก 
และไดชื่อวา “บานภู” มาจนถึงปจจุบัน บานภู มีแหลงถายทอดความรูใหกับ
คนในชุมชน รุนตอรุนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

กลุมอาชีพและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความตองการท่ีแทจริงของคนในชุมชน 
ท้ังเร่ืองของการประกอบอาชีพ การดำรงอยูของวิถีชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
และประเพณี เชนเดียวกับศูนยเรียนรูชุมชนบานภู ที่คนในชุมชนมีความคาดหวัง
ใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนในดานตางๆ ที่หลากหลาย  

ทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ทองเที่ยวบานภู มีทั้งที่ เปนสถานที่ 
ทางธรรมชาติและสถานท่ีสรางข้ึน เชน ภเูขา ถำ้ ลำหวย วดัพทุธคีร ีเปนตน บนเขา 
มีจุดชมวิวสองทิวธรรมชาติหลายแหง โดยเฉพาะบนยอดภูจอกอหินซอนดง  
นับเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม พื้นที่ปาไมของบานภู มีความอุดมสมบูรณ  
มีทรัพยากรหลากหลายชนิด  
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ในอดีตบานภู มีภูมิปญญาของตนเองตามวิถีชีวิตของชาวผูไท เชน มีการ
เลนดนตรี มีรูปแบบการหาอยูหากิน มีอาหารที่เปนเอกลักษณของตนเอง เริ่มตน
ในป พ.ศ.2542 มีการจัดทำโครงการกินขาว เซาเฮือน และเร่ิมทำโฮมสเตย 
ในหมูบานแตปรากฏวาลมเหลว เพราะวาไมมีสิ่งดึงดูดความสนใจของผูคนหรือ
นักทองเท่ียวเขามาพัก นอกจากน้ีหมูบานก็ยังไมเปนที่รูจักของคนท่ัวไปจึงสงผล
ใหไมมีใครเขามาพัก เพราะการพัฒนาที่กาวกระโดด ชุมชนบานภูยังไมไดตั้งหลัก
กับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เพียงเห็นกระแสของการจัดการบานพัก 
โฮมสเตยจึงคิดอยากทำ การเรียนรูคร้ังนี้เปนบทเรียนคร้ังใหญของชุมชน เม่ือ 
ไมประสบความสำเร็จจึงเปนความทาทายของผูนำในการคนหาอัตลักษณ ความ
เปนตัวตนคนบานภู เพื่อเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว ประกอบกับชวงป พ.ศ.2547-
2548 อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เขามาทำการวิจัยเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร วัฒนธรรมของชาวภูไทบานภู สงผลใหชาวบานภูมีการตื่นตัว 
เห็นความสำคัญของประเพณี และวัฒนธรรมของตนเองท่ีปฏิบัติกันมา จุดนี้จึง

ถือไดวาเปนการจุดประกายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของบานภูอีกครั้ง  

มีการนำเอาแนวคิดนี้เขาสูการประชาคมหมูบาน มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียง 
การคัดคานท่ีคิดวาจะมีใครเขามาพัก หรือมาทองเที่ยวในชุมชน 

การเร่ิมตนใหมในคร้ังนี้ ชุมชนจึงคิดวาจะนำเร่ืองราวทางวัฒนธรรมภูไท 

มาเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียว ในขณะเดียวกันก็ใชเปนเคร่ืองมือในการฟนฟูวัฒนธรรม

ชุมชน ดวยเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากภายนอกที่ไหลเขาสูชุมชน

อยางมิทันไดตั้งรับ ความเปนภูไทท่ีเริ่มลดนอยถอยลง เด็กรุนหลังเริ่มละเลย 
หลงลืมวัฒนธรรมภูไทหลายอยางไปแลว คนในชุมชนคิดวาการฟนวัฒนธรรม 
ภูไทครั้งน้ีมิไดเพียงเพื่อการรองรับการทองเที่ยวเทานั้น หากแตคนเฒาคนแก

ตนสายและปลายเหตุ... 

เรียนรูถูกผิดดวยตนเอง 
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พรอมใจที่จะรื้อฟนขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตประจำวันรวมทั้งเสื้อผา 
การแตงกายข้ึน เพื่อสรางแรงบันดาลใจและคุณคาใหคนในทองถ่ินภาคภูมิใจ  
การทองเที่ยวเริ่มเปนประเด็นรอง การสรางคุณคาให “คนใน” เริ่มถูกใหความ
สำคัญมากกวา “คนนอก” การทองเที่ยวจึงกลายเปนผลพลอยไดที่เกิดขึ้น 
จากการฟนวัฒนธรรมภูไทครั้งใหญครั้งนี้ของชุมชนบานภู 

เมื่อคิดทำทองเที่ยวโดยชูวัฒนธรรมเปนหลัก แนวความคิดเรื่องการเปน
ศูนยเรียนรูดานตางๆ ของชุมชนก็เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทองเที่ยว โดยในป  
พ.ศ.2549 ไดรับรางวัลหมูบานอาสาพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ของสำนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาต ิ (สวช.) 
กรมการพฒันาชมุชนเขต 3 ไดจดัการประกวดคดัเลือก “หมูบานอยูเยน็เปนสขุ” 
เพือ่เขารบัรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ผลปรากฏวา บานภูไดรับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ของเขต 3 ตอจากน้ันยังไดรับ
การพิจารณาใหเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนยชวยเหลือ 
ทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตท่ี 3 เชนกัน หลังจากน้ันชุมชนบานภู ไดมีโอกาสตอนรับ
คณะผาปาจากกรุงเทพมหานคร ที่มาทอดถวาย ณ วัดบานภู ทำใหชาวชุมชน
บานภู มีประสบการณในการตอนรับแขกผูมาเยือน ประกอบกับไดลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานที่หมูบานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปนหมูบานที่ทำการทองเที่ยว 

ในรูปแบบของโฮมสเตย ชุมชนบานภูจึงนำประสบการณที่ไดมาประยุกตใช 

เปนการทองเท่ียวของชุมชนบานภูโดยจัดใหมีการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

ของหมูบานเสริมเพิ่มเติมเขาไป 
บานภู ไดเปดการทองเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตยเปนครั้งแรกเม่ือวันที่ 5 

พฤศจกิายน 2549 และในป พ.ศ.2550-2551 ชมุชนบานภไูดสงบานจำนวน 30 หลงั 

เขารับการประเมินหมูบานโฮมสเตย และผานการประเมินจำนวน 29 หลัง  

จากที่มีบานท่ีพรอมใหบริการนักทองเที่ยวทั้งหมด 61 หลัง ป พ.ศ.2552 ชุมชน

บานภูไดรับรางวัลหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยวจากกรมการพัฒนาชุมชน 
จังหวัดมุกดาหาร และมีการเขามาถายทำรายการเปดโลก OTOP สงผลให 
การทองเทีย่วโดยชุมชนบานภมูชีือ่เสยีงในระดับประเทศ ป พ.ศ.2553 มหีนวยงาน

ทั้งทางภาครัฐ และนกัทองเที่ยวเขามาในชุมชนเปนจำนวนมาก 
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บานภู ไดมีการจัดกิจกรรมแหลงเรียนรูชุมชนออกเปน 6 ฐาน ไดแก  
ฐานลดรายจาย ฐานเพิ่มรายได ฐานประหยัดอดออม ฐานเรียนรู ฐานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฐานเอ้ืออารี ซึ่งการบริหารจัดการคือ 
ใหนกัทองเท่ียวแบงกลุมเขาไปศึกษาในแตละฐาน การทองเท่ียวสามารถทำใหชมุชน
ออกแบบการบริหารความขัดแยงของชุมชน เน่ืองจากการทองเที่ยวโดยชุมชน

บานภูนั้น ไดยึดชุมชนเปนที่ตั้ง ดังนั้น การเขามารวมในกิจกรรมตางๆ ของคน 

ในชุมชนจึงเปนไปตามความสมัครใจ ชุมชนบานภูมีกลุมบริหารจัดการการทองเท่ียว
ภายใตโครงสรางของกรรมการหมูบาน และแบงบทบาทหนาท่ีการบริหารจัดการ
ตามความเหมาะสม (คณะกรรมการบริหารจัดการมีทั้งหมด 12 คน) มีวาระ 
การบริหารจัดการ 4 ป ซ่ึงเม่ือครบ 4 ป ชุมชนก็จะมีการประชุมเพ่ือลงมติคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารจัดการใหมอีกคร้ัง ลักษณะโครงสรางการบริหารการทองเท่ียว 

แบงออกเปนฝาย ดังนี้ ฝายแมครัว ฝายปฏิคม ฝายการเงินและบัญชี ฝายดนตรี 

ฝายการแสดง และฝายบริหารจัดการ  
คนสวนมากในหมูบานจะเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทองเที่ยว

เกือบ 100 เปอรเซ็นต (เฉล่ียครัวเรือนละ 1 คน) โดยเมื่อเขามารวมก็จะมี 

เบิ่งภูไท...เรียนรูจากอดีต กำหนดอนาคต 

ดวยการจัดการชุมชน 
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การลงชื่อกับฝายบัญชีวามาเขารวมการจัดการทองเที่ยวในฝายตางๆ การลงชื่อ 
ดังกลาวนั้น เพื่อใหสะดวกตอการบริหารจัดการเงิน และจากประสบการณ 
ความลมเหลวในคร้ังแรกเปนบทเรียนในคร้ังนี้ไดดี โดยกลุมทองเท่ียวบานภู 
จะใหความสำคัญของการประชุมกอนนักทองเที่ยวมาเพื่อวางแผน แบงงานและ
เตรยีมความพรอม และประชุมอกีคร้ังหลงันกัทองเทีย่วเดินทางกลับแลวเพือ่พดูคยุ
ถึงปญหาและระบบการจัดการที่ผานมาเปนการสรุปบทเรียนโดยกระบวนการ
ชุมชนดวยชุมชนเอง 

รายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวในแตละคร้ัง จะแบงใหกับคนที่มาชวยงาน
ตามความเหมาะสม โดยจะแบงใหตามแรงท่ีทำ ซึง่ในการมารวมกจิกรรมแตละครัง้
ตองมีการลงช่ือทุกคร้ัง เพ่ือใหฝายการเงินและบัญชีสามารถตรวจสอบไดวา 
จะตองแบงรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยวใหกับใครบาง โดยจะ
มีการแบงรายไดหลังเสร็จสิ้นการจัดการทองเที่ยวในแตละครั้ง นอกจากจะแบงให
กบัคนในชุมชนท่ีมาชวยงานแลว กม็กีารแบงรายไดดงักลาวเขาวดั ศนูยการเรียนรู
ชุมชน และกลุมการทองเท่ียวเอง ซ่ึงในการหักแตละคร้ังก็จะดูตามความเหมาะสม 
และมติของชุมชน เมื่อหักคาใชจายในสวนตางๆ เชน ผลตอบแทนชาวบาน  
คาอาหาร แลวมียอดเงินคงเหลือจึงจะนำเงินจำนวนนั้นเขาสวนกลาง การจาย

คาที่พัก นักทองเที่ยวจะจายกับผูนำของกลุมโดยการรับเงินจะตองมีชาวบาน 
รวมอยูดวยไมต่ำกวา 3 คน  

การบริหารจัดการภายใน การจัดการจะยึดชุมชนเปนหลักโดยที่จะมีการ

จัดสรรรายไดที่รับมาใหกับทุกคนที่เขารวมกิจกรรม โดยที่เด็กที่เรียนอยูในระดับ
ประถมศึกษาจะไดรับในอัตราคร่ึงหนึ่งของผูใหญ และจะมีการแบงหนาที่และการ
จัดสรรรายรับตามหนาท่ีออกเปน ดังน้ี คืองานตอนรับ 1 แรง งานใหความรู 

ในแตละฐาน 1 แรง งานแสดง 1 แรง งานสูขวัญ 1 แรง งานสถานที่ 1 แรง  

งานพาแลง 1 แรง และนักดนตรี คนละ 4 แรง ซึ่งทางคณะกรรมการจะแบงกำไร
สุทธิทั้งหมดใหกับผูที่มาตามที่แตละคนไดทำหนาที่ “…บางครั้งแบงแลวบางคน
ไดเงินแค 4 บาทเขาก็ยังยิ้มรับดวยความภูมิใจ…” (อาจารยถวัลย ผิวขำ. 
สัมภาษณ. 31 กรกฎาคม 2553) 
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CBT สะพานเชื่อม 

คนตางวัฒนธรรม 

“...อนุรักษวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิต ใกลชิดธรรมชาติ จัดการ 
โดยชุมชนคนบานเฮา...” คือเปาหมายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานภู  
ใหความสำคัญของการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน แลกเปล่ียนกับวัฒนธรรมของ 
ผูมาเยือน และเรียนรูวิถีชีวิตภูไท กลุมชาติพันธุท่ีมีประวัติศาสตรอันแสนยาวนาน 
การจัดการทองเท่ียวของชุมชนบานภู เปนการจัดการทองเท่ียวโดยการนำศักยภาพ 

ที่ชุมชนมีอยูมานำเสนอใหกับชุมชนไดศึกษาเรียนรู ซึ่งรูปแบบการทองเที่ยว

สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ ทองเท่ียวแบบมาศึกษาดูงาน ไมไดคางคืน 

และทองเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ คือ มาศึกษาดูงานและพักคางคืนที่โฮมสเตย 
เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน การเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน นักทองเท่ียว
สามารถเรียนรูผานฐานการเรียนรูของชุมชน ไดแก 

ฐานเพิม่รายได ชาวบานภมูคีวามรกั สามคัค ีตางพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 

รวมท้ังมีความพยายามในการพัฒนาอาชีพของตนอยางสม่ำเสมอ สามารถ

รวมกันตั้งกลุมอาชีพและสงผลใหมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได เปนการอนุรักษ 
ฟนฟู สืบทอดวิถีทำอยู ทำกินจากบรรพบุรุษปูยาตายาย ถายทอดสู 
ลูกหลานหลายกลุม เชน กลุมทอผาฝายคีรีนคร กลุมทอผาฝายลายขิด 
กลุมแปรรูปผาฝาย กลุมอาชีพทอผาไหม 
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ฐานการเรยีนรู เปนศนูยขอมลูหมูบานทีท่ำการรวบรวมประวตัคิวามเปนมา
ของชุมชนในดานตางๆ ไดแก ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน คนเกงจักสาน  
งานเดนทอผา หมอยาหมอมนต คนเปนหมอธรรม หมอลำ ผญา  
การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑทองถ่ิน การละเลนพื้นเมือง การแสดง
ของภูมิปญญาทองถ่ิน  
ฐานการอนุรักษ ชาวบานภูมีการอนุรักษวิถีวัฒนธรรมของตนเอง 
ใหคงความเปนเอกลักษณและไดรับการสืบทอดตอไปโดยผานกิจกรรม 
การอนรุกัษวถิวีฒันธรรมภไูทบานภ ูการอนรุกัษบญุประเพณตีามฮตีสิบสอง  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชุมชน ชมสิมเกา วัตถุเกาแก กลุมงานอาชีพ 
ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียงภูไทบานภู การอนุรักษพิธีบายศรีสูขวัญ อาหาร 
พาแลง แกงกระบ้ัง แสดงวิถีชีวิตภูไทบานภู การอนุรักษสินคาพื้นเมือง  
ผาไหม ชุดภูไท และผลิตภัณฑของชาวภไูทที่หลากหลาย 
 
ชุมชนบานภูนิยามการทองเที่ยวของชุมชนเองเปนแหลงศึกษาเรียนรู 

ดานวัฒนธรรมชุมชน ดวยการร้ือฟนและจัดการระบบตางๆ ที่สามารถนำเสนอ
เรื่องราว วัฒนธรรมทองถิ่นในแงมุมตางๆ หลากมิติให “คนนอก” ไดเรียนรู  
และรูจัก “คนใน” ดวยหัวใจภูไทอยางแทจริง 
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ความงดงาม ทามกลางการทองเที่ยว 
 
จากความลมเหลวในการจัดการทองเท่ียวคร้ังแรก ทำใหชุมชนบานภู 

ไดเรียนรูที่จะจัดการทองเที่ยวดวยตนทุนชุมชนที่มี ออกแรงสรางการมีสวนรวม 
รวมคดิ รวมทำ รวมรบัผลประโยชน จากความทุมเท จงึไดพบความงดงามท่ีเกดิขึน้
จากการทองเที่ยวที่มากกวารายได และเงินก็คงหาซื้อมิได คือ การฟนคืนกลับ 
ลมหายใจภูไทอีกครั้งผานรูปธรรมตางๆ ไดแก 

วัฒนธรรมการแตงกาย ผูชายนุงผามวง โสรง กางเกง ผูหญิงนุงผาซิ่น 
ผูชายกับผูหญิงตัดเสื้อคนละแบบกัน  
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วัฒนธรรมการทำมาหากิน ผูชายทำงานนอกบาน เกงในเร่ืองของ 
การจักสาน กลางวันออกทุงนา ดูแลสัตวเล้ียง และทำงานสวน ผูหญิงเปนแมบาน 
ทำงานบานทุกอยาง สวนใหญเกง 
ในเรื่องการทอผา มักตั้งก่ีทอผาไม 
ในบานเกือบทุกหลังคาเรือน 

วัฒนธรรมทางภาษา ชุมชน 
บานภู มภีาษาเปนของตนเอง ภาษาผูไท 
มีเพียงภาษาพูด ภาษาเขียนไมมี  
ตองอาศัยอักษรไทยในการเขียน 

ประเพณีชุมชนภูไทบานภู  
ชาวภูไทยึดถือประเพณีตามฮีตสิบสอง 
คลองสิบส่ี ประเพณีทุกอยางเก่ียวของ
กับศาสนา โดยคลองสิบสี่ คลอง  
มาจากคำวา ครรลอง แปลวา แนวทาง
การดำเนินชีวิต เพ่ือใหเปนสิริมงคลตอชีวิตตนเอง และครอบครัว มีอยู  
14 แนวทาง คอื ม ี3 ฝาย (ฝายฆราวาส, บรรพชิต และผูปกครอง) สวนฮตีสบิสอง 

เปนประเพณีการทำบุญในโอกาสตางๆ ทั้งสิบสองเดือนของแตละป 
ลานวัฒนธรรม บานภูเปดตัวเปนหมูบานการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ

วัฒนธรรมแบบโฮมสเตย ในการตอนรับคณะนักทองเที่ยวที่เขามาพักโฮมสเตย

นัน้ ชาวบานภูทกุคนจะแตงกายชุดภไูท คอื ผูชายจะนุงผาโสรงและสวมเส้ือผาฝาย
เย็บมือ ใชผาสไบหรือผาขาวมามัดเอว สวนผูหญิงจะนุงผาซิ่นทิว สวมเส้ือผาฝาย
ยอมครามแขนยาวทรงกระบอก ขอบตะเข็บคอเส้ือ แขนเส้ือ และชายเส้ือ 
สีแดง หมดวยผาสไบลายขิดสีแดงพาดเฉลียงไหลซาย ประมวยผมดวยดอกฝาย

ประดษิฐ ยนืแถวตอนรบัคลองพวงมาลยัใหแกคณะนกัทองเทีย่วทีใ่ชบรกิารโฮมสเตย

พรอมกับจัดขบวนการแหกลองตุมมีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตการหาอยูหากิน 
การฟอนประกอบลายตามจังหวะเสียงกลองตุม นำไปสูศูนยเรียนรูชุมชน  
ภาคกลางคืนจะทำพิธีบายศรีสูขวัญ กินขาวพาแลงแกงกระบ้ัง เสริมความเปน 
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สิริมงคลแกผูมาเยือน พรอมกับการแสดงดนตรีพื้นเมืองของกลุมภูผาขาว 
สาวภูผาแดง ซ่ึงมีการฟอนประกอบหลายรายการ เปนการรวมคนในชุมชนจำนวน  
4 รุนมารวมกันสืบทอด ตอยอด และเผยแพรวัฒนธรรม เปนการสราง 
ความตระหนักรักทองถิ่น ปลุกจิตสำนึก ซึมซับวัฒนธรรมสูลูกหลาน เปนการหาดู
ไมไดงายๆ ในประเทศนี้ ที่ทำการทองเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นฐานใหทุกคน 
ในชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง 
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การทองเที่ยวโดยชุมชนบานภูเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมใหคนตางรุน 
ในชุมชนไดมาพูดคุย คนหา สรางคุณคาอัตลักษณ นำไปสูความภาคภูมิใจ 
จากรุนอาวโุส สูผูใหญ และสูเยาวชนในชุมชน หลายส่ิงหลายอยางทีล่างเลือนเหมอืน 
จะลมสลายไปกับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน กลุมภูไทกลุมนี้
มิไดนิ่งนอนใจใหชุมชนไดเปลี่ยนไปตามกระแส ผูนำที่มีวิสัยทัศนนำพาเรื่อง 
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเขามาเปนเครื่องมือเพื่อฟนความเปนภูไทดั้งเดิม 
สรางความภูมิใจดวยการทองเที่ยว ดอกผลท่ีงดงามจากการทองเที่ยวตีคาราคา
ไมไดดวยจำนวนเงินที่เขามาในชุมชน หากแตความแงงามทั้งหลายท่ีเกิดขึ้น 
ในลานวัฒนธรรม ในตัวเด็กเยาวชน ทำใหคนในโลกใบกลมๆ ใบน้ีไดรูจักชาติพันธุ 
ที่งดงามไมแพชาติใดในโลก ภูไท บานภู มุกดาหาร... 

CBT ฟนวัฒนธรรม 

สานตอลมหายใจภูไท มุกดาหาร 
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โรงเรียนแหงชีวิต... โรงเรียนแหงชีวิต... 
CBT สรางคน สรางชุมชน CBT สรางคน สรางชุมชน 

ลีเล็ดเปนตำบลหน่ึงของอำเภอพุนพิน 
จงัหวดัสรุาษฎรธานี มพีืน้ทีป่ระมาณ 17,266 ไร 
มีประชากรประมาณ 3,800 คน ประกอบ 
ไปดวย 8 หมูบาน สภาพท่ัวไปของตำบลลีเล็ด 
จะเปนท่ีราบลุม มีแมน้ำไหลผาน และบางสวน
อยูติดกับทะเล มีน้ำเค็มทวมถึง เปนพื้นที่ที่มี
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  

ในอดีตแตละหมูบานจะใชเสนทางทางน้ำในการ

สัญจรไปมา นับไดเปนรอยสาย เพราะลักษณะ
สภาพพ้ืนท่ีที่เปนเชนนั้นทำใหประชากรท่ีอาศัย
บริเวณท่ีราบประกอบอาชีพทำสวนมะพราว 

สวนผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีติดกับทะเลจะทำอาชีพ 
ประมงพ้ืนบาน นอกจากอาชีพการทำสวน

มะพราวและประมงพ้ืนบานแลว ในปจจุบัน 

ยงัมีการทำนากุงรวมดวย ในตำบลลเีลด็มวีดัอยู  
5 วัดดวยกัน คือ วัดบางใหญ วัดบางพลา  
วัดบางบุตร วัดคลองกอ และวัดตรีธาราราม  

ลีเล็ด... 
วิถีคนใต วิถีคนชายเลน 
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มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางพลา โรงเรียน 
วัดตรีธาราราม และโรงเรียนบานคลองราง ในปจจุบันลีเล็ดเปนตำบล 
ทีม่คีวามเจรญิมากขึน้ จากทีเ่คยสญัจรกนัทางนำ้ก็เปลีย่นมาใชรถแทน มถีนนตดัใหม
เกิดข้ึนหลายสายเช่ือมโยงอำเภอตางๆ กับลีเล็ด บานเรือนของผูคนจากท่ีเคย 
ตั้งอยูริมแมน้ำลำคลอง ไดเคลื่อนยายมาสรางใกลถนน  
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จากวิกฤติสูโอกาสแหงการพัฒนา 
 
จากวิกฤตกิารจับสตัวนำ้ดวยอวนรุนอวนลากในอดีต ทำใหสตัวนำ้นอยใหญ

ในพื้นที่ตำบลลีเล็ดลดลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับปาชายเลนที่ลดจำนวนลงไป
พรอมๆ กัน ทำใหทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นในชวงนั้นเขาขั้นวิกฤติ  

กำนันประเสริฐ ชญัจุกรณ ผูนำทีเ่ลง็เหน็ถึงอนาคตของทรัพยากรชุมชนเส่ือมสลาย
ไดคนหาชองทางในการปองกันการเส่ือมสลายของทรัพยากรดวยกิจกรรม 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ในป พ.ศ.2547 การทองเที่ยวโดยชุมชนของลีเล็ด มีลักษณะของการจัดตั้ง
กลุมเพ่ือจัดการการทองเท่ียวของตนเอง โดยต้ังเปน “กลุมชุมชนลีเล็ดนำเท่ียว
เพื่อการอนุรักษ” เริ่มตนจากการมีโครงการจัดการทรัพยากรชายฝง (CHARM) 
ของกรมประมงเขามาในพื้นที่ตำบลลีเล็ด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากร

ชายฝงอยางย่ังยืน หลังจากท่ีโครงการน้ีเขามาดำเนินงานในระยะหน่ึง ไดนำ

แนวคิดในการท่ีจะใช “การทองเท่ียวโดยชุมชน” มาเปนเคร่ืองมือในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝง และไดประสานงานใหโครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ 
(REST) เขามาเปนพี่เลี้ยงในการดำเนินงานเก่ียวกับการทองเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งมี

ปจจุบันชุมชนลีเล็ดมีพื้นที่ปาชายเลนเพ่ิมขึ้น มีทั้งผืนปาดั้งเดิมและผืนปา
เกิดใหม โดยผืนปาดั้งเดิมจะมีความหลากหลายของพรรณไม ไดแก โกงกาง 
ใบเล็ก แสม ตะบูน พังกา ลำพู ตนจากตาตุมทะเล ฝาดดอกขาว ปรงทะเล ฯลฯ 
สวนผืนปาเกิดใหมจะเปนตนลำพูเปนสวนใหญ มีการปลูกตนจากเสริมโดยชุมชน 
ตนจากถือไดวาเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน หลังจากดำเนินการทองเท่ียว 
โดยชุมชนต้ังแตป 2548 จนถึงป 2550 ไดมีการสำรวจพ้ืนท่ีปาชายเลนโดยการกำหนด
พิกัดดาวเทียมพบวา ตำบลลีเล็ดมีพื้นที่ปาเพ่ิมขึ้นจำนวน 2,733 ไร ซึ่งเปน 
ตนลำพูทัง้หมด ปจจุบนับริเวณท่ีเปนผนืปาด้ังเดิมก็มตีนลำพูเกดิข้ึนเปนจำนวนมาก
เชนเดียวกัน 
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กระบวนการอบรมชาวบานเพ่ือทำความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการทองเท่ียว 
โดยชมุชน มกีารศกึษาของดีชมุชน พฒันากระบวนการจัดทำการทองเทีย่วโดยชุมชน 
โดยการฝกอบรมทักษะในดานตางๆ การไปศึกษาดูงานพ้ืนท่ีท่ีมีดำเนินการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนมากอน มีการจัดทัวรนำรองเพื่อทดสอบความพรอมในการ
บริหารจัดการ และการนำเที่ยว ป 2548 เริ่มตอนรับนักทองเที่ยว โดยกลุมแรก 
ที่เขามาเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ซึ่งมีกระบวนการทำงานในลักษณะ 
ความรวมมือกับบริษัท Intrepid Travel ซึ่งจะสงนักทองเท่ียวใหกับชาวบาน 
ทุกสัปดาห ชวงระหวางเดือนพฤษภาคม-ตลุาคม จำนวน 4-15 คน โดยพกัคาง 1 คนื 
นอกจากนั้นก็จะเปนกลุมศึกษาดูงาน  

การกอต้ังกลุมชุมชนลีเล็ดนำเท่ียวเพ่ือการอนุรักษน้ัน ชุมชนกำหนดเปาหมาย
ของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนรวมกัน โดยใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือ 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางการมีสวนรวม 
ของชาวบานในชุมชน ประชาสัมพันธลีเล็ดใหเปนที่รูจักแกคนภายนอก และสราง 
รายไดเสริมใหกับคนในชุมชน 

เมื่อมีคนหนุนตอนตั้งหลัก ชุมชนลีเล็ดจึงรวมตัวกันลุกขึ้นมาจัดวิธีบริหาร
จัดการทรัพยากร คน และชุมชนเพื่อการทองเที่ยว ลองผิดลองถูกไปจนสามารถ
จัดการระบบการบริหารทรัพยากรชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวไดดวยคนในชุมชนเอง 
กอนเปดดำเนินการทองเที่ยว กลุมชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ  

ไดผานกระบวนการวิเคราะหศักยภาพของตนเองและคนหาทุนท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนา 

สูการกำหนดกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสม จากสภาพพื้นที่ที่เปนชุมชน 
ติดคลองและใกลทะเล มีทรัพยากรปาชายเลนขนาดใหญและอุดมสมบูรณ  
มีวิถีชีวิตชาวประมงและชาวสวน ทำใหชุมชนไดออกแบบการทองเที่ยว 
โดยการลองเรือชมธรรมชาติระบบนิเวศปาชายเลนและลำคลองตางๆ การทำ

กิจกรรมรวมกับชาวบานตามวิถีชีวิตทองถิ่น เชน รวมออกหาปลา ถีบกระดาน 

จับปู ชมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ลิเกปา มโนราห เย่ียมชมกลุมอาชีพเสริม 

ในชุมชน เชน กลุมใบจาก กลุมกะป เรียนรูวัฏจักรห่ิงหอย รวมกิจกรรมส่ิงแวดลอม
ศึกษากับโรงเรียน กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปลูกปาชายเลน 
และมีกิจกรรมการเขาพักคางคืนรวมกับชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย ซ่ึงเปนกิจกรรม 
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ที่มุงหวังใหผูเขาพักไดเรียนรูวิถีชีวิตที่เปนจริงรวมกับเจาบานท่ีเปนคนทองถ่ิน 
กิจกรรมการทองเท่ียวท้ังหมดไดสะทอนถึงการใชทุนที่มีมาเปนฐานในการเขาถึง
ดวยการเขาไปทองเท่ียว โดยไมไดมีการปรุงแตงและสรางสิ่งใหมแตอยางใด  
ถอืไดวาเปนการดำเนินการท่ีสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมอียูอยางจำกัด 
ใหเกิดประโยชนคุมคาและสามารถแปรเปล่ียนทรัพยากรสูการสรางมูลคาเพิ่ม
และสรางรายไดแกชุมชน 

ปจจุบันกลุมชุมชนลีเล็ดนำเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ มีสมาชิกทั้งหมด 36 คน 
มปีระธาน รองประธาน เลขานกุาร แบงสมาชกิเปนฝายตางๆ ไดแก บานพกั เรอื 
รถ ผูนำเท่ียวทองถิน่ ฝายติดตอประสานงาน มเีงนิทนุเริม่ตนไดมาจากเงินคาสมคัร
สมาชิกคนละ 150 บาท และเงินรายไดที่ไดจากการทำทัวรนำรองที่สมาชิกทุกคน
เต็มใจมอบใหกับกลุม ปจจุบันมีระบบการจัดการรายรับและรายจาย ดังนี้  

รายไดของสมาชิก มาจากการทำงานในแตครั้ง สมาชิกคนใดมาทำหนาที่
ของตัวเองเมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาจึงจะมีรายได (ไมมีสมาชิกคนใดมีเงินเดือน
ประจำ) ซึ่งการมาปฏิบัติงานของสมาชิกในแตละครั้ง จะเปนไปตามลำดับ 
ที่มีระบบการหมุนเวียนแบบเดินตามเข็มนาฬกา  

คาใชจายสวนกลาง เปนคาบริหารจัดการกลุม (คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท 

เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ฯลฯ) อุปกรณสำนักงาน การตลาด ฯลฯ โดยใชเงินจากการ
นำเงิน 10% มาจากรายไดของสมาชิกที่รับนักทองเที่ยวในแตละครั้ง  

กองทุนส่ิงแวดลอม มาจากนักทองเที่ยวที่ตองจายคนละ 100 บาท  

เงินจากสวนน้ีทางกลุมนำมาใชปละ 50% ของจำนวนเงินท่ีไดรับจากนักทองเท่ียว 
โดยจะแบงเปนอัตราสวนในการนำไปใช ดังนี้ 

• 40% นำมาใชเ ก่ียวกับชุมชน การสนับสนุนโรงเรียน ชุมชน 

ทั้ง 8 หมูบาน และวัด  

• 20% นำมาใชเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอม 
• 20% นำมาใชเกี่ยวกับการตั้งกองทุนกูยืมสำหรับสมาชิกกลุมชุมชน 

ลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ  
• 20% นำมาใชเกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิกกลุมชุมชนลีเล็ดนำเที่ยว

เพื่อการอนุรักษ  
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กลุมชุมชนลีเล็ดนำเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ ไดกำหนดขอตกลงรวมของสมาชิก 
ในการปฏิบัติอยางเครงครัด โดยไดมีการสรางความเขาใจเพื่อใหเห็นความสำคัญ
ในแตละเรื่อง นำไปสูการจัดระบบการจัดการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานที่ดีและ 
สรางความประทับใจแกผูมาเที่ยว การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีการกำหนด
โครงสรางการบริหารงาน และมีการแบงบทบาทหนาที่การทำงานแตละฝาย 
อยางชดัเจน และสมาชกิแตละฝายตระหนกัและมคีวามรบัผิดชอบในการปฏบิตังิาน
ในหนาท่ีของตนเองอยางเต็มความสามารถ มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แสดงออก 
ของการเปนเจาบานที่ดี เคารพตอกฎระเบียบของกลุมและชุมชนที่วางไว  
ใหเกยีรตนิกัทองเทีย่ว คอยดูแลเสมอืนเปนญาต ิและใหความรวมมือในการประชุม
กลุมชุมชนลีเล็ดนำเท่ียวเพ่ือการอนุรักษอยางสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบขอมูล 
และการประเมินผลรวมกัน 
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คนลีเล็ดพัฒนาตัวตน... 

ผานเครื่องมือ CBT 

ในอดีตชุมชนลีเล็ดไมตางจากชุมชนอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส 
การพัฒนาท่ีมุงใชทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลือง มีการใชปาชายเลน เคร่ืองมือ
จบัสตัวนำ้ผดิกฎหมายเพ่ือสรางรายไดโดยไมคำนึงถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตามมา 
ทรัพยากรตางๆ เร่ิมลดลงและมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เมื่อเจอวิกฤติกลุมชาวบาน
ที่เปนชาวประมงและชาวสวนจึงมีการทบทวนตนเองและไดเปล่ียนแปลงความคิด
มาสูการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ดูแล และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 
ความรวมมือของคนในชุมชนไดสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติตางๆ กลับมา 
มีความอุดมสมบูรณอีกครั้ง โดยไดผานโครงการรณรงคใหชาวประมงหันมาใช
เคร่ืองมือประมงพ้ืนบานในการจับปลา การกันแนวเขตอนุรักษปาชายเลน  
โครงการเขตอนุรักษพิเศษ และกิจกรรมการอนุรักษอื่นๆ ซึ่งมีสวนสำคัญใหชุมชน
ลีเล็ดสามารถฟนทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณกลับคืนมา สามารถ
พัฒนาใหเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่สำคัญของชุมชน 
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หลังจากการทำทองเที่ยวโดยชุมชนมาระยะหนึ่ง ไดเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนาชุมชนลีเล็ดอยางชัดเจน อาทิเชน ความรวมมือในการ
ทำแนวเขตเพ่ืออนุรักษชายฝง มีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในการ
อนุรักษมากขึ้น ทำใหชุมชนมีบรรยากาศและทัศนียภาพสวยงามและสะอาด  
มีระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ ซึ่งสามารถสรุปไดวา 

ลีเล็ด เปนชุมชนแหงการเรียนรู ผานกระบวนการจัดการกลุมหรือองคกร
ชุมชน สมาชิกเรียนรูที่จะแสดงออกถึงการใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีเวทีที่ทำใหคน
ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและฝกพูดในที่ประชุม พัฒนาตนเองในการทำงาน
ในระบบกลุม สรางความภาคภูมิใจในตนเองผานการนำเสนอ แนะนำชุมชน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลซึ่งกันและกันระหวางนักทองเที่ยว ในอดีตบทบาท
หนาที่นี้เปนของผูนำท่ีเปนทางการ เชน กำนัน ผูใหญบาน หรือนายก อบต.  
แตเมื่อมีกลุมทองเที่ยว สมาชิกในกลุมสามารถบอกเลาเรื่องราวการทำงาน 
ของสมาชิกและบทบาทของกลุมทองเที่ยวตอการพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง  

ลีเล็ด เปนชุมชนเขมแข็ง คนในชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มที่ สามารถรักษาสภาพชุมชนชนบทที่มีวิถีชีวิต
ผูกพันกับธรรมชาติ และปจจุบันไดกลายเปนชุมชนที่มีชื่อเสียง ทำใหคนในชุมชน

เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตน และพรอมที่จะประคับประคองชุมชนใหมี
สภาพเหมือนที่เปนอยูตอไป 

ลีเล็ด เปนชุมชนอุดมสมบูรณ มีการนำทรัพยากรของชุมชนมาใชใหเกิด

ประโยชนสงูสดุ โดยไมลมืทีจ่ะดแูลรกัษาใหคงอยูและย่ังยนื ไมกอใหเกดิผลกระทบ
ตอตัวทรัพยากร สิ่งแวดลอม และผูคนในชุมชน เชน การที่ชุมชนสามารถ 
ใชประโยชนจากไมในปาชายเลนได ไมวาจะเปนตนลำพู ปอทะเล หรือแมแต 
ตนจาก ที่ถือไดวาเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน แตจะตองมีวิธีการท่ีถูกตอง คือ  

ตนไมใหตัดไดเฉพาะก่ิงกาน หามตัดจนเหลือแตโคน สวนตนจาก ถาบริเวณใด 

มีการตัดเพื่อนำใบไปเย็บจากมุงหลังคา ก็จะไมมีการตัดเพื่อเอายอดไปทำ 

ใบยาสูบ เมื่อมีการตัดนำเอาไปใชประโยชนแลว ชุมชนก็ยังมีการปลูกเสริมและ
ทดแทนในสวนที่นำไปใชประโยชน หรือแมแตการจับสัตวน้ำของประมงพ้ืนบาน 
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ถาจับไดตัวเล็ก ก็จะมีการปลอยกลับคืนไป เพื่อรอใหสัตวน้ำเหลานั้นเติบโต 
มีขนาดท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ทางชุมชนยังมีการปลอยพันธุสัตวน้ำอยูตลอด 
และยังมีเขตอนุรักษพิเศษที่ชุมชนสรางขึ้นมาเพื่อเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ำ  
ซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่ไมใหเขามาทำประมงทุกประเภท 

 ผลจากการพัฒนาชุมชนไดสงผลใหเกิดการพัฒนาคนในชุมชนลีเล็ด  
ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการที่สมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการสรางชุมชน 
ใหนาอยูเปนชุมชนแหงการเรียนรู ชุมชนเขมแข็งและชุมชนอุดมสมบูรณ และเม่ือ
สภาพชุมชนมีการพัฒนามากข้ึนไดสรางโอกาสใหคนในชุมชนไดพัฒนาตนเอง
มากยิ่งขึ้น  
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โรงเรียนแหงชีวิต...CBT สรางคน สรางชุมชน 
 
การทองเ ท่ียวโดยชุมชนในฐานะท่ีเปนกระบวนการและเคร่ืองมือ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมคีวามเขมแข็งในการจัดการทองเท่ียวดวยตัวเอง 
ทั้งนี้พบวา การจัดการทองเที่ยวของแตละชุมชนตางมีจุดเริ่มตนที่ตางกันและ 
ไดผานประสบการณการเรียนรูทั้งที่สำเร็จ กำลังจะสำเร็จ หรืออาจลมเหลวและ
ลกุขึน้มาใหม สิง่ท่ีทำใหชมุชนเหลานีไ้มหยดุน่ิงและมีความเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา 
เกิดจากกลไกที่สำคัญ 2 สวน คือ 

กลไกภายในของชุมชน ที่มีผูนำ 
ทางความคิดและมีบทบาทนำในการดึง 
ชาวบานเขามามีสวนรวมในการทำทองเท่ียว
วัฒนธรรมท่ีชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให
ชาวบ านมี จิ ต ใจที่ พรอมจะทำงาน
ชวยเหลือกัน และการทองเท่ียวโดยชุมชน
เปนวิถีชีวิตของชาวบาน ทำใหสามารถ
ดำรงชีวิตประจำวันปกติโดยไมทำใหเกิด
ภาวะคับของใจหรือตองมีการปรุงแตง

แตอยางไร  

กลไกภายนอกของชุมชน กระแสการทองเท่ียวทางเลือกไดทำใหนักทองเท่ียว

ตองการเขาถึงแหลงทองเที่ยวในชุมชนมากขึ้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เครือขายชุมชนท่ีทำเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน ที่สรางโอกาสของการพัฒนา
คนใหเทาทันกระแสการพัฒนาจากภายนอก 

ลีเล็ดเปนชุมชนหน่ึงท่ีชุมชนไดมีความพยายามในการจัดการทองเท่ียวของ

ตนเอง และมีเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน คือ ไมไดมุงเนนการทำทองเที่ยว  

แตทำการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  
โดยการทองเทีย่วเปนเพยีงผลผลติเทานัน้ การทองเทีย่วของลเีล็ดยงัสรางการทำงานรวม
ของคนสามวัยท้ังเยาวชน ผูใหญ และผูสูงอายุ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการทองเท่ียว
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โดยชุมชนลีเล็ด ท่ีสำคัญอยาง ย่ิง  
การทองเท่ียวโดยชุมชนนอกจากจะสราง
รายไดเสริมใหแกสมาชิกกลุมทองเท่ียว 
ยังเปนการสรางโอกาสใหแกผูสูงอายุ
ใหไดทำกิจกรรมรวมกัน ไดใชความ
สามารถตามวิถีชีวิตของตน ไดแก  
การเปนเจาบานทีอ่บอุน การทำอาหาร
ทองถ่ิน และการดูแลเอาใจใสสิ่งเหลานี้
ลวนมีสวนสรางคุณคาในตนของ 
ผูสูงอายุ และมีสวนสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหแกผูสูงอายุในชุมชน หรือ

การฟนฟูลิเกปาท่ีกำลังจะสูญหายใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังหน่ึง โดยการถายทอด
จากผูสูงอายุสูเด็กๆ ในชุมชน  

หองเรียนขนาดใหญนี้เปนทั้งหองเรียนและแบบฝกหัดใหคนในชุมชนลุกขึ้น
มาจัดการกับปญหาทองถ่ิน และคนหาทางเลือกทางรอดดวยคนในชุมชนเอง 
ผานการแลกเปล่ียนเรียนรู และลองผิดลองถูก เมื่อการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือ
การพัฒนาชุมชนดานตางๆ คนในชุมชนจึงใชโอกาสน้ีในการพัฒนาศักยภาพ 

การทำงานของคนทองถิ่น ไมวาจะเปนคณะกรรมการฝายตางๆ สามารถเปนครู

ถายทอดประสบการณเรื่องราวการจัดการทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวใหกับ
ชุมชนอื่นๆ นักเรียน นักศึกษา และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะ 
ของวิทยากรชุมชน นอกจากน้ัน กลุมทองเท่ียวของลีเล็ดยังสามารถสรางบุคลากร
ทองถิ่นจากชาวบานธรรมดาท่ีไมกลาแสดงออก ปจจุบันมีหลายทานหมุนเวียน

เปลี่ยนกันไปทำหนาที่รับใชพี่นองประชาชนในองคกรทองถิ่น ตลอดจนสามารถ

ผลักดันแผนแมบทการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเขาสูองคกรทองถิ่น เพื่อนำไปสู

การจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนรวมกันตอไป ปจจุบันลีเล็ดเปนตนแบบ 
ของการจัดการทองเที่ยวโดยองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งและเปนโรงเรียนขนาดใหญ 
ใหกับชุมชนทองเที่ยวอีกหลายชุมชนทั่วประเทศไทย 
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แมกำปอง...ชุมชนเล็กเล็กกลางหุบเขา 
 

บานแมกำปอง มีอายุมากวา 100 ป กลุมคนเมืองจากอำเภอดอยสะเก็ด 
เปนกลุมแรกท่ีเขามาต้ังถ่ินฐานเพ่ือทำสวนเม่ียง ตั้งบานเรือนบริเวณใกลลำหวย 
บริเวณลำหวยมีดอกไมปาขนาดเล็กสีเหลืองแดงขึ้นอยูเปนจำนวนมาก เรียกวา 

“ดอกกำปอง” ดังน้ันชื่อของหมูบานจึงไดเรียกตามช่ือของดอกไมรวมกับแมน้ำ

เปน “บานแมกำปอง”  

CBT CBT แมกำปองแมกำปอง  
สะพานสะพานสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
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บานแมกำปอง มี 135 ครัวเรือน ตั้งอยูที่หมูที่ 3 ตำบลหวยแกว อำเภอ 
แมออน จังหวัดเชียงใหม ลักษณะการตั้งบานเรือนอยูใกลชิดกันตามเนินเขา 

ตดิกบัลำหวยและถนนเปนหยอมหรอืกลุมบาน เรยีกแตละกลุมบานวาปาง กลุมคน
ที่ตั้งถิ่นฐานในแตละปางนั้นมีที่มาแตกตางกัน ปางนอกนั้นเปนกลุมคนท่ีมาจาก 

ตำบลแมโปง อำเภอดอยสะเก็ด ปางกลาง และปางใน มาจาก ตำบลปาปอง 

อำเภอดอยสะเก็ด สำหรับปางขอนและปางโตนนั้น เปนกลุมชนเผาขมุที่มาตั้ง
ถิ่นฐานครั้งแรก อาชีพหลักของชาวบานแมกำปอง ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน คือ  
การเก็บใบเมี่ยง (ใบชา) ที่ปลูกแซมกับปาธรรมชาติบนพื้นที่ทำกินบนดอย 
ของชาวบานมาขาย แตในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายนจะไมมีใบเมี่ยงใหเก็บ  

อาชีพเสริม อื่นๆ คือ การผลิตเครื่องเรือนไมไผ การจักสานหมวก ซึ่งแตเดิม 

อาชพีเสรมิเหลานีเ้ปนการทำเพื่อใชสอยในบานเรือนเทานั้น ไมไดทำในเชิงธุรกิจ

คาขายแตอยางใด นอกจากน้ี หมูบานยังไดรบัการสนับสนนุจากโครงการหลวงตีนตก
ใหปลูกกาแฟเปนอาชีพเสริมอีกอยางหน่ึง โดยปลูกแซมในพ้ืนที่ๆ มีการปลูก 
ตนเม่ียงเชนกัน 
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การทองเที่ยว...ทางเลือกใหมของการพัฒนา 

ชุมชนบานแมกำปอง อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เริ่มตนแนวคิด 
การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน โดยมุงหวังในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียว
แหงใหมของนักทองเท่ียว จากการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง
ชุมชน ไดแก หมูบานหัตถกรรมรมบอสราง ถ้ำเมืองออน น้ำพุรอนสันกำแพง 
เปนตน จากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณ 
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได และเม่ือภาครัฐมีนโยบายสงเสริมหมูบาน 
แมกำปองเปนหมูบานทองเที่ยวในระยะแรกนั้น ชุมชนยังขาดความเขาใจและ 
ความพรอมในการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ทีส่ามารถกำหนดกฎกติกา เงือ่นไข 
ระเบียบหมูบาน เพื่อรองรับการทองเที่ยวอยางเหมาะสม การประชาสัมพันธ 
ของภาครฐัทำใหมปีรมิาณคนนอกเขามาทองเทีย่วในพืน้ทีช่มุชนในจำนวนทีม่ากขึน้ 
และยังกอใหเกิดผลกระทบตอการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ปญหาขยะ 
ในชุมชน และปญหาตางๆ ทำใหชุมชนตระหนักถึงปญหาและเห็นความสำคัญ
ของการเตรียมความพรอมของชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรท่ียั่งยืน ชาวบาน
เขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว  

แ ม ก ำ ป อ ง เ ป ด ห มู บ า น 
เปนหมูบานทองเท่ียวในป พ.ศ.2543 
เมื่อเปดหมูบานเปนแหลงทองเท่ียว 

เชิงนิเวศ ในระหวางป พ.ศ.2544-2545 
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดผลักดันการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษบานแมกำปอง เขาสู

โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ และ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ
เอกสารแนะนำการทองเท่ียว และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดเขามาแนะนำ
และประชาสัมพันธ ทำใหบานแมกำปองเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งคนไทย
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และชาวตางประเทศ ในระหวางนั้นมีการทำวิจัยเพื่อทองถิ่นควบคูกันไป 
เพ่ือเตรียมความพรอมชุมชนและวางรูปแบบการบริหารจัดการโดยชุมชนมีสวนรวม 
งานวิจัยเสร็จและนำผลวิจัยไปใชประโยชนไดในป พ.ศ.2545  

แมกำปองไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยครั้งแรกในป พ.ศ.2547  
จากสำนักงานพัฒนาการทองเที่ยว (ปจจุบันคือกรมการทองเที่ยว) กระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา และไดรบัการรับรองมาตรฐานอยางตอเนือ่ง ป พ.ศ.2549 
ไดรับรางวัลหมูบานหัตถกรรมเพื่อการทองเที่ยว (OTOP Village Champion: 
OVC) รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Tourism Award) จากการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย ในป 2553 หมูบานแมกำปองไดรับการรับรองมาตรฐาน 
การทองเที่ยวโฮมสเตยอาเซียน (ASEAN Home stay 2010) และไดรับรางวัล 
Gold Award ประเภทสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยสมาคมทองเท่ียว 
ภาคพื้นเอเซียแปซิฟก (PATA) ) นับไดวาการทองเที่ยวโดยชุมชนไมเพียงแตไดรับ
ความสำเร็จในระดับประเทศเทานัน้ยังไดรบัผลตอบรับเปนทีรู่จกัในระดบันานาชาติ 

จากช่ือเสียงและความนิยมท่ีไดรับ การทองเท่ียวท่ีเปรียบเสมือนดาบสองคม 
ที่ มี ทั้ ง คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ โ ท ษห า ก ชุ ม ช น ไ ม รู เ ท า ทั น ส ถ า น ก า รณ 

การเปลี่ยนแปลง แมกำปองเกิดและ 

เติบโตดานการพัฒนาชุมชนโดยใช 
การทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือ เม่ือยุค 
ตั้งหลักของการพัฒนา คุณพรมมินทร 

พวงมาลา ผูใหญบาน ใหทศันะและมุมมอง

ตอการพัฒนาไววา “เม่ือป พ.ศ.2543  
ในยุคท่ีผูนำตองสรางชองทางในการพัฒนา
ชุมชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงได

เล็งเห็นถึงการนำเอาทรัพยากร ของดีชุมชน

ทีม่อียูที่เปนตนทุนชุมชนที่มิไดลงทุนซื้อ หากแตนำมาจัดระบบ จัดการ และใช 
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือใหนายพรานลดการลาสัตวและเปล่ียนอาชีพ 
เปนคนนำเท่ียว ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการร้ือฟนวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
ดนตรีพ้ืนบาน จนปจจุบันสามารถสรางวงดนตรีพ้ืนบานลานนา ตลอดจนถายทอด 
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สูคนรุนหลังไดอีก นอกจากนั้นการเตรียมความพรอมและการจัดการทองเที่ยว 
ยังเปนเร่ืองท่ีทำใหคนในชุมชนตองจัดวงคิด ต้ังวงคุย เพ่ือหารูปแบบการทองเท่ียว 
ที่เหมาะสม ตลอดจนการทองเที่ยวยังเปนตัวเสริมในการสรางงานสรางอาชีพ
ทางเลือกที่เสริมจากอาชีพหลักไดอีกดวย” 

นอกจากการทองเท่ียวท่ีสะทอนการเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
ในดานตางๆ ดวยตัวชุมชนเองแลวน้ัน การทองเท่ียวยังเปนเครื่องมือนำพา 
การพัฒนาจากภายนอกเขามาในชุมชนอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการเขามาสนับสนุน
ของหนวยงานภาครัฐในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาและปรับปรุงถนนเขาหมูบาน 
ใหดีขึ้น การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชนในดานตางๆ ลวนเปน
ผลพลอยไดที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว 

เมื่อการทองเที่ยวเปนเสมือนดาบสองคม การทองเที่ยวแมกำปองมิไดเปน
เพียงเครื่องมือการพัฒนาชุมชนเทาน้ัน หากแตมีการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวแบบที่ชุมชนแมกำปองมิไดคิดวางแผนไวลวงหนา  

ป พ.ศ.2549 นับวาเปนยุคทองของแมกำปองก็วาได เมื่อการพัฒนาตางๆ 
เขามามากขึ้น และเมื่อเปดบานใหคนนอกเขามาอยางไมมีขีดจำกัด หลากเรื่อง
หลายสถานการณจึงเกิดข้ึน เริ่มจากสภาวการณของรายไดที่เพิ่มขึ้นพรอมๆ  

กับรายจาย โดยมิทันได ต้ังรับ ปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากวิถีชุมชนที่เปล่ียน  
การบริโภคจากภายนอกมีมากขึ้น การพึ่งพาแหลงอาหารจากภายนอกขยายตัว

อยางรวดเร็ว เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของการทองเท่ียว ปญหาขยะ 

ที่ ต ามมาจากคนนอกและ ยั งมิ ไ ด 
ตั้งรับในการจัดการที่ดี รวมทั้งการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยว

อยางมิไดคำนึงถึงความยั่งยืน เทานั้น 

ยงัไมพอ แมกำปองยังตองพบโจทยใหม

ที่ทาทายการจัดการชุมชนเปนอยางย่ิง 
เมื่ อ เริ่ ม มีนายทุนและคนภายนอก 
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เขามาติดตอตองการเปนเจาของที่ดิน 
ในหมูบานเล็ก  ๆแหงน้ี รวมท้ังผูประกอบการ

หัวใสท่ีตองการแสวงหาผลประโยชน 
ทางธุรกิจจากชุมชนเล็กๆ ทามกลาง
หุบเขาแหงน้ี เม่ือความทาทายเขามาเยือน

ชุมชนโดยมิไดรองขอ ชุมชนแมกำปอง

ต อ ง เริ่ มหาทางออกและคลี่ คลาย
สถานการณปญหาเพ่ือมิใหการทองเท่ียว
ทำลายความเปนชุมชนทองถิ่นเหมือน

อดีตไปได 
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การทองเที่ยวโดยชุมชน...จุดเปลี่ยนวิถีพอเพียง 
 
คนพื้นเมืองลานนากลุมเล็กๆ กลุมนี้ มิไดนิ่งนอนใจกับสถานการณปญหา 

ที่ เกิดขึ้นจากการทองเท่ียว ผูนำและชาวบานไดพูดคุย วิเคราะหปญหา 
พรอมหาทางออก ในการจัดการกับสถานการณดังกลาวโดยการรวมคน วิเคราะห
ตนเหตุของปญหา วางแผนหาทางออกดวยงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน โดยการสนับสนุน 
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น  

เร่ิมตนโครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แบบยั่งยืน บานแมกำปอง” ในป พ.ศ.2543 หลังจากโครงการวิจัยเสร็จส้ิน 
ในป พ.ศ.2545 ทำใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 
บานแมกำปอง ซึ่งพัฒนาการทองเท่ียวจากการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน 
ในการกำหนดกติกา และระเบียบปฏิบัติสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว 
ในชุมชน โดยผานแนวคิดพัฒนาระบบบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมี 
สกว. ฝายวิจัยเพ่ือทองถ่ิน ไดสนับสนุนใหใชแนวคิดงานวิจัยทองถ่ินเปนเคร่ืองมือ
พัฒนาชุมชน เมื่อสมาชิกในชุมชนไดมีความเขาใจในการประยุกตใชงานวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาแลว ทำใหเกิดความตระหนักถึงกระบวนการนำความรูที่ได 

จากการพัฒนามาใชประโยชน ใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรองรับการทองเท่ียว 
ชุมชนมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น งานวิจัยนี้ทำใหชุมชน

เกดิการคนหารปูแบบการจดัการทองเทีย่วโดยคนในชมุชนเอง โดยเริม่จากการคนหา

และรูจักตนเอง นำตนทุนท่ีมีมากำหนดรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม วางแผน
การบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในดานตางๆ เพื่อรองรับ 
การทองเท่ียวโดยชุมชน ทำใหสามารถกำหนดรูปแบบการทองเท่ียวแมกำปอง
และเปนการเตรียมความพรอมชุมชนในดานตางๆ เพื่อใหการทองเท่ียว 

เปนการทองเที่ยวโดยคนทองถ่ิน และสรางประโยชนสูงสุดแกคนทองถิ่นเทานั้น 

และเม่ือไดดำเนนิการทองเทีย่วในชมุชนมาชวงระยะเวลาหนึง่ ยงัไดตอยอด

แนวคิดงานวิจัยทองถิ่นเพิ่มเติมในประเด็นวิจัย ในป พ.ศ.2550 “การคนหา
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผานการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน” 
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เพื่อคนหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยฐานคิดกระบวนการวิจัย 
ซึ่งเปนเร่ืองที่สำคัญตอการทบทวนองคความรูที่เกิดจากการวิจัยและนำไปสู 
การนำไปใชเปนเครื่องมือพัฒนาชุมชน งานวิจัยโครงการนี้เองที่ถือเปนจุดเปลี่ยน
ของการพัฒนาการทองเที่ยวสูวิถีพอเพียง  

เมือ่ชุมชนต้ังหลักจัดการทองเท่ียวดวยตัวเองท่ีวายากและไมนาจะเปนไปได
แลวนั้น ชุมชนแมกำปองก็สามารถหารูปแบบการจัดการทองเท่ียวที่เหมาะสม
ผานโครงการวิจัยโครงการแรกท่ีชาวบานตองเปนผูวิจัยเอง แตเม่ือการทองเท่ียว
เปนเร่ืองของผลประโยชนและการเปล่ียนแปลง ซึ่งทำใหชุมชนตองยอนกลับมา
รูจักตนเองและจัดการกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใหได งานวิจัยโครงการท่ีสอง
จึงเปนบทสรุปของรูปแบบการจัดการท่ียั่งยืน ความพยายามของคนในชุมชน 
ที่ตองสรุปบทเรียนการจัดการทองเที่ยวที่เขามาอยางรวดเร็ว นอกจากการสราง 
รูปแบบการจัดการที่สามารถกระจายผลประโยชนไดอยางเปนธรรม รวมทั้ง 
การวางแผนการจัดการทรัพยากรอยางย่ังยืนตามมาดวยยังไมพอ หากแตชุมชน 
แมกำปองคนหาทางออกของสถานการณปญหาและการจัดการแบบย่ังยืนดวย 
“หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง”  

ชวงป พ.ศ.2550 เมื่อตองตั้งหลักใหมกับการจัดการทองเที่ยวยั่งยืน  

คนในชมุชนรวมตวักนัอกีครัง้เพ่ือคนหาทางออกแบบมสีวนรวม ปญหาใดใดกไ็มเกนิ
ความรวมมือของคนในชุมชน ทีมวิจัยชุมชนเริ่มคนหาขอมูลเพื่อสะทอนปญหา

ตัวเลขรายจายที่ เพิ่มขึ้นอยางไมรูตัว เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่ ไดรับ 

จากการทองเท่ียว ตัวเลขที่สะทอนจำนวนผูปวยดวยโรคความดัน เบาหวานและ
สารเคมีตกคางมากขึ้น คนหาสาเหตุรวมจึงพบวา การพึ่งพาอาหารจากภายนอก
มากขึ้นเปนสาเหตุหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ขอมูลท่ีเห็นเปนรูปธรรม 
อีกดานคือการเปล่ียนแปลงการถือครองท่ีดินใหกับนายทุนขางนอก ที่กระตุก

ความรูสึกรักและหวงแหนชุมชนขึ้นอีกครั้ง เมื่อนายทุนเหลานั้นมิไดซื้อที่ดิน 

เพ่ือการสรางบานอยูอาศัย แตเปนการเขามาหาผลประโยชนจากทรัพยากรและ

ภูมิปญญาของชุมชน 
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การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดการทองเที่ยว 
โดยชุมชนแมกำปอง ที่เกิดจากการวิเคราะหปญหา หาสาเหตุ และหาทางออก
ดวยกระบวนการมีสวนรวม จึงเกิดเปนรูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
ในแบบฉบับคนแมกำปอง เริ่มตนที่กลุมทองเที่ยวและบานพักโฮมสเตย จัดเก็บ
ขอมูลรายได รายจาย โดยเครื่องมือ “บัญชีครัวเรือน” ทำใหเห็นที่มาของรายจาย
ที่เพิ่มขึ้นจากการซ้ืออาหารท้ังการบริโภคในครัวเรือนและจากการเพ่ิมขึ้น 
ของนักทองเท่ียว ในขณะท่ีคาใชจายตอหัวที่กำหนดใหนักทองเท่ียวเทาเดิม 
แตดวยวิถีชีวิตที่เปลี่ยน ชาวบานมีเวลานอยลงและอาศัยความสะดวกมากข้ึน  
จึงเร่ิมพ่ึงพาอาหารภายนอกจากในเมืองเชียงใหมมากข้ึน เปนผลพวงถึงสุขภาพ 
ท่ีตามมาจากอาหารภายนอก งานน้ีต้ังใจกันอีกคร้ังหาทางออกดวยบัญชีครัวเรือน 
ไมพอ หากแตตองปรับตัว เปล่ียนวิถี ดวยการผลิตอาหารเอง จากกิจกรรม  
ผกัหลงับาน เลีย้งปลา กบ และไกในครวัเรอืน พึง่พาการซ้ือจากภายนอกใหนอยลง 
นอกจากนั้น ชุมชนยังคิดรูปแบบการพึ่งตนเองแบบอื่นๆ อีก ไดแก การสราง 

โรงผลิตน้ำดื่มแมกำปอง การสรางกลุมปลูกผักเพื่อสงตอใหบานพักโฮมสเตย 

และยังใชกระบวนการต้ังวง ถกปญหาและแลกเปลี่ยนขอมูลดวยการจัดเวทีสัญจร
รายหยอมบาน (ปาง) ซึ่งกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นแบบมีสวนรวมนี้ สามารถ
ทำชุมชนเลือกยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดวยหัวใจ มิใชดวยการรณรงค 
ของภาครัฐเพียงอยางเดียว งานนี้นำไปสูการกำหนดตัวเองท่ีชัดเจนขึ้น โดย 

คนแมกำปองต้ังใจอยากใหแมกำปองเปนแหลงเรียนรูเปนศูนยกลางของการสราง

การเรียนรูใหกับทั้ง คนนอก และคนในชุมชนในเรื่องตางๆ ที่ชุมชนสามารถ

จัดการและพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน จนในวันนี้แมกำปองกลายเปนศูนยเรียนรู
ชุมชนแมกำปองสามารถขยายและถายทอดหลักคิดและแนวทางปฏิบัติการจัดการ
ทองเที่ยวใหกับนักเรียนนักศึกษา นักทองเที่ยว และชุมชนทองเที่ยวดวยกันเอง 
รวมทั้งผูสนใจทั่วไป 

ตั้งรับ จัดการ และรูเทาทัน... 

รวมหัวใจคนแมกำปองอีกครั้ง 
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การตั้งหลักใหมอีกครั้งดวยแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนเพียง 
ชองทางหนึ่งเทาน้ัน หากแตในขณะที่ชุมชนแมกำปองมีชื่อเสียงและโดงดัง 
มากข้ึน ผูคนเดินทางเขามาอยางตอเนื่อง ปญหาการจัดการตัวเองเพ่ือ 
ความย่ังยืนนั้นสามารถจัดการไดระดับหน่ึง หากแตปญหาท่ีมาพรอมกับคนนอก
ในการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินนั้น เมื่อหามคนใน ในการขายที่ดินไมได 
ชมุชนจึงหาทางออกดวยการกำหนดกฎ ระเบยีบ กติการวมสำหรับคนนอกท่ีเขามา
แสวงหาผลประโยชนจากแมกำปอง โดยตองปฏิบัติตามระเบียบของชุมชน 
อยางเครงครัด 

 
การเปล่ียนแปลงครั้งใหญเกิดข้ึนอีกครั้งในป พ.ศ.2552 เมื่อบริษัท Fight of 

the Gibbons เขามาติดตอเพื่อขอใชประโยชนจากปาชุมชนบานแมกำปอง 
ในการทำธุรกิจทองเที่ยวเชิงผจญภัย โจทยใหมที่ทาทาย เมื่อมีธุรกิจใหมเขามา
กระตุนจำนวนนักทองเท่ียวใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาตางๆ ก็ผุดตามข้ึนมา
อยางไมทันตั้งตัวอีกคร้ัง ดวยประสบการณการจัดการชุมชนเอง ทำใหชุมชน 
เริ่มคนหาแนวทางการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียว 
โดยชุมชน ผานโครงการวิจัย “การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการจัดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน” สนับสนุนโดย สกว.ฝายวิจัยเพ่ือทองถ่ิน ในป พ.ศ.2553 
แตโจทยใหมที่ทาทายนี้ จำเปนตองผนวกใชความรูวิชาการภายนอกเขามา 

ชวยหนุนเสริมและคนหาทางออก งานวิจัยน้ีทีมวิจัยชุมชนผนึกกำลังกับคณาจารย

จากมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม นำทีมโดย ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร  
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม 

ชุมชนแมกำปองรวมกันกำหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
เพ่ือการทองเที่ยวและการกำหนดพื้นที่ใชประโยชน โดยการกำหนดพื้นที่สำหรับ

กิจกรรมทองเท่ียว ไดแก เสนทางเดินปา เสนทางเดินทองเที่ยวในชุมชน เสนทาง

น้ำตก สถานที่จัดกิจกรรมสำหรับนักทองเที่ยวดานพิธีกรรมศาสนาและความเชื่อ 
รวมท้ังการจัดบริเวณลานแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีสำหรับนักทองเท่ียว 
ปจจุบันสามารถรองรับนักทองเที่ยวในพื้นที่ไดในระดับปกติ ประมาณ 50 คน 
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ตอวัน และรับไดสูงสุดจำนวน 100 คนตอวัน โดยมีจำนวนบานพักรองรับ 
นักทองเท่ียวที่เปนสมาชิกกลุมโฮมสเตยจำนวน 21 หลัง 

กำหนดการจัดการความขัดแยงภายในชุมชนและการจัดสรรการใชประโยชน
ของชุมชนเพ่ือใหมีระบบการดำเนินการท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกสมาชิก 
ในชุมชน ควรมีการกระจายรายไดอยางทั่วถึงและยุติธรรม ผลกำไรท่ีไดกระจาย 
สูชุมชนอยางแทจริงประชาชนเปนผูดำเนินการทองเท่ียว และควบคุมการเติบโต
ของการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของตน โดยไมขัดแยงกับการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เปดโอกาสใหชาวบานทุกครัวเรือน
เขามามีสวนรวม ในเชิงปฏิบัติ ชาวบานบางคนอาจจะรับหนาท่ีเปนผูดูแลที่พัก 
หมุนเวียนกันทำหนาที่เปนมัคคุเทศกทองถิ่น พานักทองเที่ยวไปดูนก เดินปา
ศึกษาธรรมชาติพืชพรรณไม หรือพืชพรรณ สมุนไพร ฯลฯ กิจกรรมท่ีแตละคน
หมุนเวียนกันรับผิดชอบชวยใหมีรายไดอยางท่ัวถึง ลดชองวางระหวางคนมีโอกาส 
กับคนดอยโอกาส คนรวยกับคนจน และลดความขัดแยงหรือความแตกแยก 
ในชุมชน อีกทั้งในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นในชุมชน สามารถบริหารจัดการ 
หรือการแกไขขอขัดแยงโดยแกนนำหรือคณะกรรมการบริหารชุมชน เพื่อแกไข
ปญหาเบ้ืองตน แตหากไมสามารถดำเนินการไดก็จะมีการหารือในท่ีประชุมประชาคม
ของชมุชน เพือ่ใหมกีารเสนอความคิดเหน็รวมกนัวาจะแกไขหรอืมีแนวทางดำเนินการ

อยางไร โดยเสียงสวนใหญของท่ีประชุมเปนที่ยุติขอขัดแยงได รวมท้ังกำหนด 

กฎกติกาและระเบียบชุมชน 
ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย 
แบบมีสวนรวมโดยชุมชน 
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ในวันน้ีแมกำปองสามารถเปนตนแบบของชุมชนจัดการตนเองและ 
ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
ไดเปนอยางดี หลังจากผานวิกฤติตางๆ มากมาย ชุมชนเรียนรูการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และหาทางออกดวยขอมูล 

ที่มีโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมทำใหวันนี้ของแมกำปองสามารถสะทอน 
ถึงคุณูปการของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในมิติตางๆ 

CBT กับการกระจายรายได กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานแมกำปอง  

มีคณะกรรมการบริหารจัดการ และมีฝายตางๆ ท่ีเปนสมาชิกในกลุมประกอบดวย 
กลุมผูนำเท่ียวชุมชน บานพักโฮมสเตย แมบานทำอาหาร และกลุมอาชีพ โดยมี
การบริหารจัดการแบบระบบสหกรณ เปนการระดมทุนและหักไวกองกลางสำหรับ
การพัฒนาดวย โดยจากรายไดที่ไดรับ รายไดที่เขากองทุนหมูบาน จะถูกจัดสรร

ออกเปน 5 สวน คือ 1. เขาสหกรณไฟฟาพลังน้ำ 30% (ปนผลเมื่อส้ินปใหกับ

สมาชิกสหกรณ) 2. พัฒนาหมูบาน 20% 3. ผูจัดการ 25% 4. สวัสดิการชุมชน 

15% 5. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 10% (สวัสดิการชุมชน นำไปจัดสรร 
ใหทุกครอบครัวในชุมชน ดังน้ี เด็กเกิดใหม 1,000 บาท ตาย 1,000 บาท  

CBT แมกำปอง 

สะพานสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
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เจ็บปวย 150 บาท/วัน ไมเกิน 10 วันในรอบป การศึกษา ม.6–ปวช. ไดรับ 
1,000 บาทเปนรางวัลเมื่อจบการศึกษา ปวส. 1,500 บาท และปริญญาตรี 
2,000 บาท เมื่อจบการศึกษาเชนกัน) 

CBT กับสุขภาวะของชุมชนและผูมาเยือน กระบวนการพัฒนาและเตรียม
ความพรอมของชุมชน และการจัดการท่ีพักสำหรับนักทองเท่ียวใหมีความเหมาะสม
และมีสุขอนามัยพื้นฐาน คือ ความสะอาดของสภาพแวดลอม สภาพบานพัก 
ที่นอน หองสวม อุปกรณรับประทานอาหาร และคุณภาพอาหาร ที่สามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในการใชบริการทองเที่ยว
รูปแบบโฮมสเตยของชุมชน  

CBT กับการจัดการสวัสดิการชุมชน ชุมชนสามารถพัฒนากรอบแนวคิด 
เชิงระบบ ใหสามารถจัดสรรรายไดและผลประโยชนของการทองเท่ียวอันเปน
ประโยชนรวมที่ทุกคนในชุมชนไดรับ และมีระบบการติดตามตรวจสอบขอมูล 
รายไดที่ไดรับตามระบบบัญชีสหกรณ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และชีวิตความเปนอยูของชุมชน ดังที่ไดมีกระบวนการคิดรวมกันและ 
วางกฎกติกาการจัดสรรรายไดเพื่อเปนสวัสดิการชุมชน  

การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนแบบบูรณาการ ดำเนินไปภายใตการประสาน

ประโยชนของการพัฒนาดานตางๆ เขาดวยกัน ครอบคลุมทั้งมิติดานสิ่งแวดลอม 
มิติดานเศรษฐกิจและมิติดานสังคมและวัฒนธรรม อันเปนการผสานการพัฒนา
ดานตางๆ อยางเปนองครวม สำหรับมิติดานสิ่งแวดลอม มุงกระตุนชาวบาน 

ในชุมชนใหตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ และการคุมครองดานส่ิงแวดลอม
กอใหเกิดการเรียนรูและรวมมือกันในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
รูปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียว เพื่อจำกัดการพัฒนาและ
ดำเนินการจัดการทองเท่ียว โดยพยายามหลีกเลี่ยงใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 

ใหนอยที่สุด  

แมกำปองในวนันีจ้งึเปนแหลงเรยีนรูแหลงหนึง่ทีท่รงคุณคาของประเทศไทย
และยังเปนชุมชนจัดการตนเองเพ่ือใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืนสืบไป 
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การตลาด CBT  การตลาด CBT  

มุมมองงายงาย ของชนปกาเกอะญอ มุมมองงายงาย ของชนปกาเกอะญอ 

บานผาหมอน บานผาหมอน 

ชุมชนผาหมอนแหงแควนมึกาคี 
 
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ถือไดวาเปนแหลงทองเท่ียวที่มีชื่อเสียง 

ของประเทศไทยและจงัหวดัเชยีงใหม ทีไ่ดรบัความนยิมจากนกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทย

และตางชาติเปนอยางมาก เนื่องจากมีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติที่มี 
ความสำคัญของระบบนิเวศที่นาสนใจ มีนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 
500,000 คนตอป และในระยะไมกี่ปที่ผานมา แนวโนมของนักทองเท่ียวท่ีขึ้นไป
เที่ยวบริเวณดอยอินทนนท ก็เริ่มเปลี่ยนไปสูการเขาทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชน 

ที่อยูในพื้นท่ีดอยอินทนนทมากขึ้น ทั้งในหมูบานของชนเผามง ปกาเกอะญอ 

โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยการนำเสนอของบรรดาบริษัททัวรนำเท่ียว 
ที่บอกวาเปนการเรียนรูวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวบาน และดูเหมือนวา
ไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวเปนอยางดีดวยเชนกัน  
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อยางไรก็ตามจากความหลากหลายของกลุมนักทองเท่ียวและความแออัด
ของนักทองเที่ยวที่เขาไปจำนวนมากโดยเฉพาะชวงเทศกาลวันหยุดในฤดูหนาว
ของทุกป จนทำใหเกิดสภาพปญหาการจราจรและอุบัติเหตุ ปญหาขยะลน  
ตลอดจนผลกระทบตอทรัพยากรในแหลงทองเที่ยว และชุมชนที่ถูกทองเที่ยว 

ชุมชนบานผาหมอน และกลุมบานอีก 3 หมูบาน คือ บานอางกานอย 
บานแมกลางหลวง และบานหนองหลม เปนกลุมชนเผาปกาเกอะญอท่ีมี 
ความผูกพันเปนเครือญาติกัน รวมตัวกันในช่ือแควนมึกาคี ทั้ง 4 บาน เปน 
ชุมชนท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว เปนชุมชนท่ีอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติ 
ดอยอินทนนท มีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการปาโดยชุมชน 
มีพ้ืนท่ีนาข้ันบันไดท่ีสวยงาม และมีวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชนเผาปกาเกอะญอ
แบบดั้งเดิมที่ถูกถายทอดและสืบสานมารุนแลวรุนเลา  

บานผาหมอนตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม หมูบานอยูหางจากถนนหลักของอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
ประมาณ 10 กิโลเมตร เปนชุมชนชาวปกาเกอะญอ ชุมชนเล็กๆ ที่ไดตั้งถิ่นฐาน
มาตั้งแตป พ.ศ.2428 กอนท่ีจะถูกประกาศใหเปนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ 

ดอยอินทนนทในป พ.ศ.2515 วิถีชีวิตของชาวบานเปนชุมชนเกษตรกรรม 
ที่ผสมผสานระหวางระบบเกษตรกรรมเพื่อยังชีพแบบดั้งเดิม เชน การทำนา 
แบบขั้นบันได และระบบเกษตรกรรมสมัยใหมเพื่อสรางรายได โดยการสนับสนุน

จากมูลนิธิโครงการหลวง เชน ดอกเยอรบรีา ลลิลี ่ เบญจมาศ และพชืผกัตางๆ เชน 
พริกหวาน, ซูกีนี่, แครอท เปนตน ซึ่งเจาหนาที่จากโครงการหลวงดูแลชวยเหลือ
แนะนำตลอดระยะเวลาการปลูกจนหลังการเก็บเก่ียว ระบบเศรษฐกิจท่ีสำคัญ

ของชาวบานผาหมอนสวนหน่ึงจึงมาจากการขายพืชผัก และไมดอกท่ีโครงการหลวง

สงเสริมสนับสนุน และอีกสวนหนึ่งมาจากการทำงานรับจางในไรสวนของผูที่ปลูก

พืชผักเหลาน้ี ในสวนสภาพแวดลอมของชุมชนน้ัน มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
ทั้ง ดิน น้ำ และปาไมที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง ขณะเดียวกันผูคน 
ยังคงรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบเรียบงายของชาวปกาเกอะญอไวไดเปนอยางดี 
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การทองเที่ยวโดยชุมชน...สะพานเชื่อมใจชุมชนกับอุทยานฯ 
 
เม่ือเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ คงหนีไมพนการปะทะกัน

ระหวางชาวบานผูใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและเจาหนาท่ีผูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ดวยวิถีชีวิตด้ังเดิมของชนเผาปกาเกอะญอ 
บานผาหมอนที่มีการดำรงชีวิตผูกพันกับปาและธรรมชาติ การจัดการทองเที่ยว 
โดยชุมชนจึงถูกเลือก 
ใหเปนเคร่ืองมือในการดูแล
รักษาปาไมและธรรมชาติ
ใหย่ังยืน รวมท้ังสามารถ
เ ป น ส ะ พ า น เ ช่ื อ ม 
การรักษาปาทั้งชาวบาน
และเจาหนาท่ีรวมกัน 

สมศักด์ิ คีรีภูมิทอง 
กลุมทองเที่ยวบานแมกลางหลวง กลาววา “เมื่อกอนชาวบานตัด เจาหนาที่จับ 
ถาเจอกันก็วิ่งหนี แตเดี๋ยวนี้ชาวบานกับเจาหนาที่อุทยานฯ ประชุมรวมกันเพื่อหา

วิธีการจัดการและใชประโยชนจากปาแบบถูกตองและย่ังยืน โดยใชการทองเท่ียว
เปนกศุโลบายในการรักษาตนไม และสรางงานสรางรายไดเสรมิเพือ่ลดการทำลายปา” 

เม่ือหามนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในชุมชนไมได เนื่องจากพ้ืนที่อุทยาน 

แหงชาติดอยอินทนนทเปนพื้นที่ที่มีนักทองเท่ียวจำนวนมากอยูแลว ชาวบาน 
ในแควนมึกาคจีงึไดมขีอตกลงรวมกนัในการเปดหมูบานทองเทีย่ว โดยมกีารประชุม 
พูดคุยเพื่อหารือทิศทางแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนเกิดขึ้น 

สุรสิทธิ์ ดลใจไพรวัลย คนรุนใหมของบานผาหมอน กำลังสำคัญในการคิด

เรือ่งการเปดหมูบานเปนหมูบานทองเท่ียวไดกลาวไววา “เปาหมายของการทองเทีย่ว

ทำใหชุมชนเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ฟนฟูวัฒนธรรม 

ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชนและ 
ผูมาเยือนและสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน” ถาชุมชนปกธงรวมกันแบบนี้
การทองเที่ยวโดยชุมชนไปไดแนนอน สุรสิทธิ์ กลาวอยางม่ันใจ 
8080



 เมื่อปกธงแลวตองไปใหถึง 
  
จากความต้ังใจของชุมชนที่จะใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติรวมกันระหวางชาวบานกับเจาหนาที่อุทยานฯ ประกอบกับ
สถานการณของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในชุมชนมีแนวโนม 
เพิ่มมากข้ึน ทำใหชนเผาที่มีวิถี เรียบงายตองปรับตัวและเรียนรูมากขึ้น 
เพื่อใหสามารถจัดการทองเท่ียวไดดวยชุมชนเอง เพราะหากไมจัดการอาจเกิด
ผลกระทบตางๆ จากการทองเที่ยวข้ึนไดทั้งจากนักทองเที่ยวที่ไมเหมาะสม  
และจากนายทุนที่เขามาจากภายนอก 

ในป พ .ศ .2547 จากการประชุมรวมกันของชาวบานถึงผลกระทบ 
จากการทองเที่ยว ไดมีความเห็นตรงกันวาถึงเวลาแลวที่ชุมชนตองรวมกันหา
แนวทางวิธีการแกปญหาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการทองเท่ียวที่เขามาถึงหมูบาน  
ตองมีการเตรียมความพรอม และเขาไปมีสวนในการจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่
บานผาหมอนดวยตัวเอง ชุมชนจึงเริ่มสนใจการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 
เนื่องจากพ้ืนที่มีศักยภาพ และมีโอกาสท่ีเอื้ออำนวยในการพัฒนาดานการตลาด 
เพราะเปนชุมชนท่ีอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ชุมชนจึงไดเริ่ม

กระบวนการพัฒนาการทองเท่ียวผานการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
“โครงการวิจัยการทองเที่ยวเชิงศึกษานิเวศและวัฒนธรรมแบบยั่งยืนโดยชุมชน
บานผาหมอนฯ” ที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ฝายงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน มีนายสุรสิทธ์ิ ดลใจไพรวัลย ชาวปกาเกอะญอในหมูบาน
เปนหัวหนาโครงการวิจัย โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนตั้งแตขั้นตอน
การพัฒนาโจทยวิจัย การวิเคราะหผู มีสวนเก่ียวของ การวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือการวางแผนจากศักยภาพของชุมชน และรวมกันกำหนดรูปแบบการทองเท่ียว 

ที่เหมาะสมกับชนเผาปกาเกอะญอบานผาหมอน 

 

8181



งานวิจัยเพื่อทองถิ่น... 
กระบวนการสรางคน ชุมชนทองเที่ยว 

 
คนในชุมชนรวมกลุม สรางทีมเพื่อคนหาตัวตนของชุมชนในการเปน 

ตนทุนและขอมูลเพื่อกำหนดรูปแบบและทิศทางการทองเท่ียวของชุมชน เริ่มจาก
การตรวจสอบ คนหา ประวัติศาสตรที่มาที่ ไปของชุมชน ปกาเกอะญอ 
ทั้งในดานคน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา วิถีชีวิตชุมชน 
บนฐานขอมูล 6 ดาน ไดแก ประวัติศาสตรชุมชน การเกษตรชุมชน วัฒนธรรม
ชุมชน ปานิเวศศึกษาชุมชน นกในภูมิปญญาปกาเกอะญอ หัตถกรรมพื้นบาน 
การจักสาน และทอผา เมื่อคนหาตนทุนตนเองไดอยางชัดเจน การเตรียม 
ความพรอมชุมชนดานตางๆ เปนสิ่งสำคัญลำดับตอมา โดยมีการนำขอมูลที่ได
มาวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนอยางเปนระบบ โดยรวมกันนำ
ขอมูลท่ีไดมาจัดการใหความรูกับคนในหมูบานท้ังคนท่ีเปนผูใหญ กลุมเด็กและ
เยาวชนของหมูบาน รวมท้ังกลุมหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีอยูรายรอบดอยอินทนนท 
ไดแกอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท โครงการหลวง องคการบริหารสวนทองถิ่น 
ชุมชนอื่นๆ พรอมทั้งกำหนดกิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู

ทั้งดานธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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ดวยวัฒนธรรมที่ไมคุนชินกับงานบริการและการทองเที่ยว งานวิจัย 
จึงมีสวนในการเตรียมความพรอมชุมชนในดานตางๆ ชาวบานใชเวลาหลังเลิกลา
จากเรือกสวนไรนา มาพูดคุย วางแผน ระบบบริหารจัดการ กลุมองคกร และ
พัฒนาทักษะดานตางๆ เชน การเปนมัคคุเทศกทองถิ่น การคิดระบบการจัดสรร
รายได ตลอดจนการทำแผนชุมชนเพ่ือประสานความรวมมือกับหนวยงานภาคี 
ที่เกี่ยวของ 

เมื่อวางระบบการจัดการทองเท่ียวเปนรูปธรรมแลว ชุมชนใชโอกาสในการ
ทำงานวิจัยเพื่อทองถ่ินในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เขารวม 
ไดแก นายอำเภอจอมทอง หัวหนาสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท  
อทุยานแหงชาตดิอยอินทนน โดยหวัหนาอทุยานฯ ใหการสนบัสนนุกจิกรรมชุมชน
ที่สรางสรรคและเปนประโยชนตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
กฎหมายอุทยานฯ วาดวยผลกระทบตอระบบนิเวศส่ิงแวดลอม และผาน 

การเห็นชอบของอุทยานฯ ดวย คือ ทุกฝายมีสวนรวมตอการดำเนินงานท้ังชุมชน
และหนวยงานสวนตางๆ การนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาใหเปนรูปธรรมนั้น จึงเปน 

สิ่งจำเปนตอการดำเนินงานวิจัย โดยยึดชุมชนเปนจุดศูนยกลางตอการขับเคลื่อน 

งานชุมชนมีทรัพยากรหลายสวนที่สามารถขับเคล่ือนระบบการทองเที่ยว 
โดยชุมชนเองได สภาพโดยรอบของชุมชนน้ันเอ้ือตอการดำเนินกิจกรรม 
การทองเท่ียวโดยชุมชนเปนอยางมาก ทั้งนี้ชุมชนเปนเจาของกิจกรรมรวมกัน 
และท่ีเนนเปนสำคัญคือ “การทองเที่ยวตองไมสรางผลกระทบตอระบบนิเวศ

สิ่งแวดลอมชุมชน” 

การจัดการทองเที่ยวเรื่องใหมที่ตองเรียนรู 

ของคนบานผาหมอน 
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นอกจากนี้ กลุมทีมวิจัยบานผาหมอน ไดขยายเครือขายและใชองคความรู
เรื่องการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ขยายสูชุมชนในพ้ืนที่เครือขายดวยการ 
ไปเปนวิทยากรใหความรู จัดกระบวนการเตรียมความพรอมคนกับเร่ืองการจัดการ
ทองเที่ยว ใหกับชุมชนบานหนองหลม ซึ่งมีความตองการที่จะพัฒนาชุมชน 
ใหคนในชุมชนไดมีความรูเร่ืองการจัดการทองเท่ียว ใหรูจักแกปญหาการทองเท่ียว
กระแสหลักที่กำลังจะขยายเขาสูชุมชน รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่จะเปดพื้นที่
อุทยานใหสัมปทานกับเอกชนเขามาบริหารจัดการพ้ืนที่ทองเที่ยว ซึ่งเปน 
การจัดการเชิงรุกจากความรูภูมิปญญาของชาวบานจริงๆ 
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การตลาดที่เหมาะสมโจทยใหมที่ทาทาย 
 
การบริหารจัดการกลุมทองเท่ียวในแบบท่ีลงตัวทั้งบุคลากรและหนาที่ 

ที่วายากสำหรับกลุมคนเล็กๆ บนดอยสูงแลว การวางแผน และออกแบบ 
การจัดการตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนตนเองเปนสิ่งที่
ทาทายย่ิงกวา กลุมทองเท่ียวบานผาหมอนเร่ิมตนดวยการจัดตั้งคณะกรรมการ 
พรอมทั้งกำหนดบทบาทหนาทีท่ีช่ดัเจน รวมทัง้การกำหนดระเบยีบขอปฏบิตัริวม 
ในทุกๆ กลุมที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียว ไดแก (1) กลุมผูประกอบการภายนอก 
บริษัททัวร สถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ นักวิจัย (2) นักทองเท่ียว และ  
(3) ผูประกอบการภายในชุมชน ไดแก กลุมนักส่ือความหมาย กลุมรานคา  
รานอาหาร เปนตน 

หลงัจากเตรียมความพรอมชมุชนผานการวิจยั เปนจงัหวะพอดีกบัทีน่กัวจิยัชมุชน
ไดพบกับ Mr.Ben Lefetey ซึ่งเปนชาวฝรั่งเศส มีพื้นฐานและประสบการณ 
ของการเปนนักพัฒนา (NGO) ทำงานดานการเกษตร และการคาแบบยุติธรรม 
มาประมาณ 13 ป และเรียนรูการทำทองเที่ยวที่บาหลีประมาณ 6 เดือน Mr.Ben 
Lefetey สนใจทำงานรวมกันกับชุมชน ในการขยายแนวคิดการทำทองเท่ียว 
แบบมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

ในชวงท่ีชุมชนกำลังทำงานวจัิย ชุมชนวิเคราะหวาถาทำโฮมสเตยมีแนวโนม 

ที่จะขัดตอวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องจากในชุมชนหามชายหญิงที่เปนแขกเยือน
นอนรวมกันในบาน จึงมองวาเปนไปไดหรือไมท่ีจะสรางบานพักสำหรับนักทองเท่ียว
โดยเฉพาะ Mr.Ben จึงไดมองตลาดของตนเองวาถาทำในลักษณะของโฮมสเตย 

นักทองเท่ียวท่ีสนใจจะมาเที่ยวจริงๆ มีแค 15% แตอีก 85% จะเปนกลุม 

นักทองเท่ียวอีกระดับหนึ่ง ถาตองการอยากจะได 85% ที่เขามาในบานผาหมอน 
จำเปนตองสรางบานเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 1 หลัง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
อยูในระดับหนึ่ง ไมจำเปนตองหรูหรา แตใหอยูในระดับที่พอดี คือ มีน้ำอุน  
มีพื้นท่ีนั่งเลน มีวิวสวยๆ ใหมองพักผอนหยอนใจ โดยไดรวมกันใหคำจำกัดความ

วาเปน Private Home ภายใตชื่อ “Bamboo Pink House” ที่เปนการจัดการ
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รวมกันระหวางชุมชนกับบริษัท Thailande Autrement หรือในชื่อตามทะเบียนวา 
บริษัท ทีเอ สยาม ออเตรอมังค จำกัด 

บริษัท Thailande Autrement ที่นำโดย Mr.Ben เปนพันธมิตรใหมที่รวม
สรางการเรียนรูเร่ืองการตลาดการทองเที่ยวรวมกันระหวางคนนอกและคนใน 
ไดอยางผสมกลมกลืน การเริ่มตนความรวมมือดวยการสรางบานพักนักทองเที่ยว  
“Bamboo Pink House” เปนจุดเร่ิมตนของการทำงานรวมอยางเปนรูปธรรม  
โดยมีการออกทุนสวนหนึ่งจาก Thailande Autrement สวนหนึ่งจากชุมชน  
สวนคนในชุมชนท่ีไมออกทุนเปนเงินก็ออกแรงในการสรางบานพักและแบงจัดสรรกัน
เปนหุน คุณสุรสิทธ์ิเปนผูจัดการท่ีเปนคนกลางในการประสานความรวมมือระหวาง
ชุมชนและบริษัททัวร โดยทางชุมชนมีหนาที่หลักในการเตรียมความพรอมชุมชน
ทุกดานรวมทั้งการเปนมัคคุเทศกทองถ่ิน สวนบริษัททัวรมีหนาที่ทำการตลาด 
ประชาสัมพันธ ติดตอกับนักทองเที่ยว โดยมีสุรสิทธิ์เปนผูประสานงานอีกตอหนึ่ง 
ระบบการจัดการรวมระหวางชุมชนและพันธมิตรจึงเริ่มตนข้ึนดวยการส่ือสาร 
ที่เขาใจ วางบทบาทท่ีชัดเจน ความไววางใจซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการจัดสรร 
ผลประโยชนอยางเปนธรรม 

เมื่อมีขอตกลงรวม ไมมีการเอารัดเอาเปรียบและจัดสรรกันอยางลงตัว 

ธุรกิจชุมชนโดยความรวมมือระหวางคนนอกและคนในชุมชนก็ดำเนินไปได 
อยางเรียบงาย ปจจุบันนักทองเที่ยวมีทั้งมาจากบริษัท Thailande Autrement  

นักทองเที่ยวท่ัวไป และนักศึกษา โดยมีระเบียบของชุมชนในการบริหารจัดการ
รายได ดังน้ี 

 

รายไดจากการทองเที่ยวที่หักเขากองทุนการทองเที่ยวของชุมชน 

1. บานพักประเภท โฮมสเตย (สวนใหญจะเปนกลุมนักศึกษา) หัก 10% 
ของรายได  

2. การบริการที่พักประเภทกางเต็นท หัก 10% ของรายได  

3. นักสื่อความหมายทองถ่ิน หัก 10% ของรายได  
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การหักรายไดจากศูนยบริการและบานพักนักทองเที่ยวโดยชุมชน
สวนกลาง (รีสอรทชุมชน) 

1. หักเขากองกลาง 10% จากรายได  
2. การบำรุงและปรับปรุงสถานท่ีสวนกลาง 15% จากรายได  
3. คาใชจายอ่ืนๆ 10% จากรายได  
4. รายไดทีเ่หลอื 65% ตองแบงใหสมาชกิเทาๆ กนัตามจำนวนสมาชิกทีม่อียู 
 
การจดัการรายไดของผูใหบรกิารอืน่ๆ หกัเขาสูกองกลาง 5% ของรายได 

ดังตอไปนี้  
1. ผูประกอบการดานอาหารและเครื่องด่ืม  
2. ผูประกอบการของท่ีระลึก  
3. กิจกรรมดานบันเทิง  
 
จากรายไดที่เกิดข้ึนจากการทองเท่ียวจึงมีการปนผลใหกับสมาชิกที่ลงหุน 

ในการสรางบานพักนักทองเที่ยวและหักคืนใหบริษัททัวรตามสัดสวนเพื่อเปน 
การคืนทุน ท่ีเหลือก็เปนการจัดสรรคาตอบแทนใหกับคนทำงานของกลุมทองเท่ียว
บานผาหมอน 

ซึง่ทกุวนันีใ้นบานผาหมอนมนีกัทองเทีย่วจองเขามาอยางตอเนือ่งตลอดทัง้ป 

และเปนกลุมนักทองเที่ยวที่สามารถจายคาที่พักในเมืองไดในราคา 100 ดอลลาร 
แตถาเทียบกับบานพักที่ผาหมอนแลวนักทองเท่ียวไดแสดงความคิดเห็นวา  
มาถึงแลวมีความภาคภูมิใจมากที่สุด และมีความดีใจที่ไดมาพักที่ผาหมอน 

 

สรุปรายไดจากการทำงานรวมกับบริษัท ตั้งแตป  2549-2553  
ป พ.ศ. 2549-2550 = 934,640 บาท (จำนวนนักทองเทีย่ว ประมาณ 300 คน) 
ป พ.ศ. 2551 = 641, 940 บาท (จำนวนนักทองเทีย่ว ประมาณ 250 คน) 

ป พ.ศ. 2552 = 652, 500 บาท (จำนวนนักทองเที่ยว  265 คน) 
ป พ.ศ. 2553 = 667, 800 บาท (จำนวนนักทองเที่ยว  235 คน) 
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การตลาด CBT 
มุมมองงายงายของชุมชนผาหมอน 

 
พันธมิตรทางการตลาดในแบบฉบับของชนปกาเกอะญอ แหงบานผาหมอน

แหงน้ี เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชนมาเปนอันดับหนึ่ง การรูจักตนเอง
พอเพียง พอประมาณ การมีคนกลางหรือตัวตอในการประสานงานท่ีดี  
การเคารพสิทธิชุมชน เปนสิ่งที่ทำใหการทองเที่ยวประสบความสำเร็จ และ 
เปนสิ่งท่ีสำคัญมาก ถามองถึงการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวที่ผาหมอน คือ  
มีการพูดคุยกันตลอดในการวางแผนการพัฒนา ตลอดจนการแกไขปญหาตางๆ  
ที่เกิดขึ้น และความจริงใจในการทำงานรวมระหวางชุมชนและพันธมิตร 

 
โดยสรุปแลวนัยความหมายของ “พันธมิตรทางการตลาด” ของชุมชน คือ 

การเปนหุนสวนในทางธุรกิจการจัดการทองเท่ียวท่ีตองยอมรับและเคารพในสิทธิ
ของชุมชน ในขณะเดียวกันก็สามารถเปนไดทั้งเพ่ือนรวมคิด และผูใหโอกาส 
แกคนในชุมชนดวยเชนกัน โดยยึดหลักการสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตร
ทางการตลาด ดังนี้ 1) การปฏิบัติตามเง่ือนไข ขอตกลง ภายใตการยอมรับและ

เคารพสิทธิของชุมชน 2) การเปนเพื่อนรวมทาง และเปนมิตรที่ดีดานธุรกิจ และ 

3) ความพึงพอใจในเปาหมายของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้ง 

การจัดสรรผลประโยชนที่ลงตัว 
ชุมชนทองเที่ยวหลายชุมชนเมื่อเตรียมความพรอมชุมชนแลวมักหวังผล 

ใหมีคนมาเท่ียวเพ่ือเปนประสบการณและบทเรียนเพ่ือการจัดการทองเท่ียว  

หากเพียงแตยังคงตองยึดเปาหมายของการทองเท่ียวของชุมชนเปนสำคัญ  

ในการใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี และเปนเพียงรายไดเสริมเทานั้น มิเชนน้ันแลว  
การทองเท่ียวโดยชุมชนอาจผิดรูปผิดรอยและเกิดผลกระทบข้ึนอยางแนนอน 
เฉกเชนเดียวกับบานผาหมอนท่ีมิไดคาดหวังจำนวนนักทองเท่ียวจำนวนมาก  
แตขอใหมีมาตอเน่ือง โดยการจำกัดจำนวนนักทองเท่ียวเทาท่ีบานพักนักทองเท่ียว

จะรับได คร้ังละไมเกิน 10 คน วันน้ีบานผาหมอนมีนักทองเท่ียวเขามาอยางตอเน่ือง
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ชาวบานยังคง ปลูกขาวนาขั้นบันไดเพื่อเลี้ยง
ตัวเอง และไดรับการสงเสริมการปลูกผักและไมดอก
จากสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท การทองเท่ียว
โดยชุมชนบานผาหมอนทำใหชาวบานและเจาหนาท่ี
อทุยานแหงชาตดิอยอนิทนนทรวมมอืกันดแูลรกัษาปา 
ชาวบานเลิกรุกพื้นที่ปาเพ่ือทำมาหากิน หันมา 
นำนักทองเที่ยวศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตและธรรมชาติ 
เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพื่อนตางวัฒนธรรม และสรางสมดุลของ 

การทองเที่ยวและวิถีชีวิตประจำวันใหไปดวยกัน 
ไดอยางเรียบงายและลงตัว การทองเท่ียวโดยชุมชน

บานผาหมอนจึงเปนอีกหน่ึงตัวอยางของความพยายาม
ทำเร่ืองยากใหเปนเรื่องงายดวยวิถีวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น และการดำรงอยู ของคน 

กลุมชาติพันธุ กลุม เล็กๆ บนดอยท่ีสู งที่ สุด 

ของประเทศไทยแหงนี้ 
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สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(The Thailand Community Based Tourism Institute - CBT-I) 

 
 สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน (The Thailand Community Based Tourism 

Institute : CBT-I) กอตั้งขึ้นปลายป พ.ศ.2549 โดยความรวมมือของงานวิจัย 
เพ่ือทองถ่ิน กลุมงานวิจัยการทองเท่ียวโดยชุมชน ภาคเหนือ ภายใตการสนับสนุน
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิต
และธรรมชาติ REST) โดยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา “การทองเที่ยว 
เปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและเพื่อใหการทองเท่ียวท่ีเขาไปในชุมชน
ชนบทยั่งยืน ชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจาก 
การทองเท่ียว”  

 
วิสัยทัศน  
สงเสริมและประสานความรวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตั้งแตระดับ 
รากหญาจนถึงระดับสากล  

 
ภารกิจ  
- สนับสนุนใหการวิจัยและการพัฒนา CBT เปนเครื่องมือในการสราง

ความเขมแข็งของชุมชน และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ยั่งยืน  
- ใหบริการการฝกอบรมความรูดานการทองเที่ยวโดยชุมชน  

- สนับสนุนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนใหสามารถประสาน 

ความรวมมอืกับภาคธรุกิจและผลกัดันนโยบายการทองเทีย่วใหรบัใชชมุชน  
- สรางความรวมมือใหภาคีที่เกี่ยวของเขามาสนับสนุนการทองเที่ยว 

โดยชุมชน 
- เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารการทองเท่ียวโดยชุมชนในประเทศไทย 

และภูมิภาค 

 






