รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ
เนื้อหา

หน้า

บทที่ 1 บทนำ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาการดำเนินงาน

1-1
1-1
1-2
1-2
1-3
1-3

บทที่ 2 แผนการดําเนินงานโครงการฯ
กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน
กำหนดการจัดกิจกรรม
รายละเอียดผลงานที่จะส่งมอบ

2-1
2-1
2-2
2-3
2-4

บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable
Tourism Criteria for Destination, GSTC-D)
แนวคิดชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3-1
3-1
3-12
3-21

บทที่ 4 ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวโดยเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางในการปรับปรุงทั้งที่เป็นอุปสรรคและเป็นส่วนสนับสนุนในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

3-34
3-41
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โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ก

สารบัญ (ต่อ)
บทที่ 5 ผลการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนา
5-1
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พื้นที่และชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 5-1
ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC-D
5-17
พื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5-20
ภาคเหนือ : จังหวัดน่าน
5-22
ภาคใต้ : จังหวัดพังงา
5-29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุบลราชธานี
5-36
ภาคกลาง : จังหวัดเพชรบุรี
5-44
ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี
5-50
บทที่ 6 ผลการศึกษาข้อมูลของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศภูฏาน

6-1

บทที่ 7 ผลการจัดทำแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำหรับชุมชนที่สามารถสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
กระบวนการจัดทำแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สําหรับชุมชน
สรุปผลการศึกษาที่ใช้ในการสร้างแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับชุมชน
แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับชุมชน
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บรรณานุกรม

ฌ
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7-1
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โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข

สารบัญตาราง
ตาราง

หน้า

บทที่ 1 บทนำ
ตารางที่ 1 ระยะเวลาดำเนินงาน

1-4

บทที่ 2 แผนการดําเนินงานโครงการฯ
ตารางที่ 1 กำหนดการจัดกิจกรรม

2-3

บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว

3-22

บทที่ 4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ตารางที่ 1 สมาชิกสภาการท่องเที่ยว
ตารางที่ 2 10 ประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในปี พ.ศ. 2560
ตารางที่ 3 10 ประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในปี พ.ศ. 2560
ตารางที่ 4 ผลจากการประเมินความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ปี ค.ศ.2017
ตารางที่ 5 ความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศ
ใน ASEAN
ตารางที่ 6 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการลดพลังงาน

4-9
4-17
4-19
4-22
4-24
4-28

บทที่ 5 ผลการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตารางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือ
5-2
ตารางที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5-5
ตารางที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคตะวันออก
5-6
ตารางที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคตะวันตก
5-7
ตารางที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคกลาง
5-8
ตารางที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต้
5-9
ตารางที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในเมืองรอง
5-14
ตารางที่ 7 ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้การส่งเสริมของศูนย์ประสานงานเครือข่าย
5-16
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
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โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ค

สารบัญตาราง (ต่อ)
บทที่ 7 แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับชุมชน
ตารางที่ 1 เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria
7-15
: GSTC)
ตารางที่ 2 สรุปศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในภาพรวมเกณฑ์ 7-18
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)
ตารางที่ 3 วิธีการจัดตั้งสหกรณ์การท่องเที่ยวในชุมชน
7-24
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โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ง

สารบัญภาพ
ภาพ

หน้า

บทที่ 2 แผนการดําเนินงานโครงการฯ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
ภาพที่ 2 วิธีการดำเนินงาน

2-1
2-2

บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
ภาพที่ 1 ความเป็นมาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาพที่ 2 Sustainable Development Goals

3-2
3-6

บทที่ 4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ภาพที่ 1 13 ชุมชนต้นแบบ
ภาพที่ 2 นักท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก ASEAN
ภาพที่ 3 รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก ASEAN
ภาพที่ 4 ตัวชี้วัดการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ภาพที่ 5 Green Investment/Initiative Press Release
ภาพที่ 6 Environment Project Tours For Guests
ภาพที่ 7 Local Heritage Offerings Communication

4-8
4-19
4-20
4-23
4-27
4-29
4-29

บทที่ 5 ผลการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภาพที่ 1 13 ชุมชนต้นแบบ
5-19
ภาพที่ 2 รายได้จากการท่องเที่ยว จ.น่าน
5-22
ภาพที่ 3 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.น่าน
5-23
ภาพที่ 4 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.น่าน
5-23
ภาพที่ 5 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.น่าน
5-24
ภาพที่ 6 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.น่าน
5-24
ภาพที่ 7 อัตราการว่างงาน จ.น่าน
5-25
ภาพที่ 8 ปัญหายาเสพติด จ.น่าน
5-25
ภาพที่ 9 สถิติอาชญากรรม จ.น่าน
5-26
ภาพที่ 10 สถานการณ์มลพิษ จ.น่าน
5-26
ภาพที่ 11 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.น่าน
5-27
ภาพที่ 12 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.น่าน
5-27
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โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่ 13 รายได้จากการท่องเที่ยว จ.พังงา
ภาพที่ 14 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.พังงา
ภาพที่ 15 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.พังงา
ภาพที่ 16 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.พังงา
ภาพที่ 17 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.พังงา
ภาพที่ 18 อัตราการว่างงาน จ.พังงา
ภาพที่ 19 ปัญหายาเสพติด จ.พังงา
ภาพที่ 20 สถิติอาชญากรรม จ.พังงา
ภาพที่ 21 สถานการณ์มลพิษ จ.พังงา
ภาพที่ 22 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.พังงา
ภาพที่ 23 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.พังงา
ภาพที่ 24 รายได้จากการท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 25 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 26 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 27 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 28 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 29 อัตราการว่างงาน จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 30 ปัญหายาเสพติด จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 31 สถิติอาชญากรรม จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 32 สถานการณ์มลพิษ จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 33 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 34 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ 35 รายได้จากการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 36 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 37 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 38 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 39 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 40 อัตราการว่างงาน จ.เพชรบุรี
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่ 41 ปัญหายาเสพติด จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 42 สถิติอาชญากรรม จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 43 สถานการณ์มลพิษ จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 44 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 45 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.เพชรบุรี
ภาพที่ 46 รายได้จากการท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
ภาพที่ 47 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.จันทบุรี
ภาพที่ 48 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
ภาพที่ 49 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
ภาพที่ 50 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
ภาพที่ 51 อัตราการว่างงาน จ.จันทบุรี
ภาพที่ 52 ปัญหายาเสพติด จ.จันทบุรี
ภาพที่ 53 สถิติอาชญากรรม จ.จันทบุรี
ภาพที่ 54 สถานการณ์มลพิษ จ.จันทบุรี
ภาพที่ 55 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.จันทบุรี
ภาพที่ 56 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.จันทบุรี

5-48
5-48
5-49
5-49
5-50
5-51
5-52
5-52
5-53
5-53
5-54
5-54
5-55
5-55
5-56
5-56

บทที่ 6 ผลการศึกษาข้อมูลของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภาพที่ 1 Aoraki-Mount Cook National Park ประเทศนิวซีแลนด์
6-1
ภาพที่ 2 Paro Taktsang ประเทศภูฏาน
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บทที่ 1 บทนำ
1) หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบ ทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ อาจก่อ ให้ เกิด ความเสี่ ยงทั้ง จากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู ้ ส ู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ท ี ่ ร ุ น แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด ้ า นต่ า ง ๆ ทั ้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบัน ที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพ
การผลิต (ผลิตภาพการผลิต : Productivity หมายถึง ขนาดของผลผลิต (Output) ที่ผลิตได้จากการใส่ปัจจัย
การผลิต (Input) เข้าไปในกระบวนการผลิต ซึ่งการวัดผลิตภาพการผลิตสามารถวัดได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การวัด
ผลิ ต ภาพการผลิ ต บางส่ ว น :Partial productivity 2) การวั ด ผลิ ต ภาพการผลิ ต รวม :Total Factor
Productivity: TFP) ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่ อมล้ ำทางสังคม เป็นต้น
ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ
ดังนี้ (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
กำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทยพ.ศ.2579 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโต
อย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” โดยมีหลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวประการหนึ่ง ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริม
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม
การบริหารความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดั้งเดิมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวได้ จั ดทำ
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยได้ดำเนินการของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการด้วยการผลักดั นและนำประเทศไทย
สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ ของรัฐบาล โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสร้างความสมดุลระหว่าง
การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อวางรากฐานการดำเนินงาน ให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว
ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศโดยเกื้อหนุนกันไปทั้ง ด้านการส่งเสริมตลาด
ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการและด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวโน้มและพฤติกรรมความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในตลาดโลก ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับ
แหล่งท่องเที่ย ว (Global Sustainable Tourism Criteria for Destination, GSTC-D) ของสภาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก เป็นแนวทางพื้นฐานในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่ง ยืนอย่างบูรณาการตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่มากขึ้น สามารถพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
2.2) เพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางกลไกประชารัฐ
2.3) เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จังหวัด และชุมชน

3) ขอบเขตของการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) สถานการณ์และแนวโน้มการท่อ งเที่ยว
อย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก (2) ความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในภู มิภาคอาเซียน (3) ทิศทาง
การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (4) แนวทางในการปรับปรุง
ทั้งที่เป็นอุปสรรคและเป็นส่วนสนับสนุนในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3.3 ศึกษาข้อมูลของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างน้อย
1 ประเทศ (Best Practice)
3.4 คัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน 5 พื้นที่
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และลงพื้นที่เพื่อสำรวจ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและสร้างความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable Tourism Criteria for Destination, GSTC-D)
ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
อย่างบูรณาการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลพื้นฐาน และบริบทของชุมชน
2) ประเมินศักยภาพความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์
GSTC-D โดยนำระบบติดตามและตรวจสอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย (Thailand Tourism
Watch) มาใช้เป็นเครื่องมือ
3) สำรวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) สำรวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
3.5 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและจั ดเก็บข้อมูล
โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง
ใน 5 พื้นที่ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน
รวม 250 คน (ระยะเวลาในแต่ละครั้ง 2 วัน 1 คืน) โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้
1) สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่ปรึกษาจะต้องจัดเตรียม
สถานทีใ่ ห้มีความพร้อมในการดำเนินงาน
2) จัดทำเอกสารในการจัดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด/ครั้ง
3) จัดให้มีอาหารเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด/วัน
4) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด/วัน
5) จัดให้มีที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
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6) จัดเตรียมรถตู้สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน 2 คัน
7) โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดการดำเนินงาน
3.6 จัดทำแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับชุมชนที่สามารถ
สร้างงาน สร้างวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ GSTC-D
3.7 จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการให้ความรู้ และกระตุ้นให้ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน เพื่อเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมตามแนวทางกลไกประชารัฐ ใน 5 พื้นที่ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออก จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน รวม 500 คน (ระยะเวลาในแต่ละครั้ง 1 วัน)
โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้
1) สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2) เอกสารในการจัดประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด / ครั้ง
3) จัดให้มีอาหารเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด/วัน
4) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชุด/วัน
5) จัดให้มีที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
6) โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดการดำเนินงาน
3.8 จัดการประชุมเผยแพร่รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการให้ความรู้ และกระตุ้นให้
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน เพื่อเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางกลไกประชารัฐ ใน 5 พื้นที่ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยจัดประชุม
ในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้ง (จำนวน 1 วัน) จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1) สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2) เอกสารในการจัดประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด / ครั้ง
3) จัดให้มีอาหารเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด/วัน
4) จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชุด/วัน
5) โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดการดำเนินการ

4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิตที่สำคัญจากการดำเนินโครงการประกอบด้วย
4.1) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศรวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก
4.2) ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
4.3) ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.4) แนวทางในการปรับปรุงทั้งที่เป็นอุปสรรคและเป็นส่วนสนับสนุนในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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4.5) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.6) เครือข่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.7) แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.8) รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.9) ผลการวิเคราะห์บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5) ระยะเวลาการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน โดยคณะที่ปรึกษามีการดำเนินการดังนี้
ตารางที่ 1 ระยะเวลาดำเนินงาน
ปี
กิจกรรม
ดำเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2562 - จั ด ทำรายงานขั ้ น ต้ น ( Inception Report) เป็ น x
รู ป เล่ ม และ Flash Drive ความจุ 8 GB.
จำนวน 20 ชุด มีเนื้อหาประกอบด้วย แผนการ
ดำเนินงานโครงการฯ
2562 - จั ด ทำรายงานความก้ า วหน้ า ครั ้ ง ที ่ 1 (Progress x
Report 1) เป็ น รู ป เล่ ม และ Flash Drive
ความจุ 8 GB. จํ า นวน 20 ชุ ด มี เ นื ้ อ หา
ประกอบด้วย

x

x

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค.

x

1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ไ ด ้ แ ก ่ ( 1) ส ถ า น ก า ร ณ ์ แ ล ะ แ นวโ น้ ม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศรวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของโลก (2) ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว โดยเปรียบเทียบประเทศ
ไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน (3) ทิศทาง
การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ นกา ร ท่ องเ ที ่ ย วอย ่ า งย ั ่ ง ยื น
(4) แนวทางในการปรับปรุงทั้งที่เป็นอุปสรรค
และเป็นส่วนสนับสนุนในการท่องเที่ยวอย่ าง
ยั่งยืน
2) ผลการศึกษาข้อมูลของประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการพั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย วอย่ า งยั ่ ง ยื น
อย่างน้อย 1 ประเทศ (Best Practice)
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ปี

กิจกรรม

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค.

x

x

x

x

x

3) ผลการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้ อมใน
การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4) ผลการจั ด ประชุ ม เพื ่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ลงพื้นที่สํารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
5) ร่ า งการจั ด ทํ า แนวทางการพั ฒ นาเชิ ง พื ้ น ที ่ เ พื่ อ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่า งยั่ งยืนสํ า หรั บ
ชุมชนที่สามารถสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2562 - จั ด ทำรายงานความก้ า วหน้ า ครั ้ ง ที ่ 2 (Progress
Report 2) เป็ น รู ป เล่ ม และ Flash Drive
ความจุ 8 GB. จํ า นวน 20 ชุ ด มี เ นื ้ อ หา
ประกอบด้วย
1) ผลการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
2) ผลการจัดการประชุมเผยแพร่รูปแบบการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2562 - จัดทำ

x

1) รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นรูปเล่ม และ Flash Drive
ความจุ 32 GB. จํ า นวน 20 ชุ ด มี เ นื ้ อ หา
ประกอบด้วย
- ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละ
แนวโน้ ม การท่ อ งเที ่ ย วอย่ า งยั ่ ง ยื น ทั ้ ง ใน
ประเทศไทยและต่ า งประเทศรวมถึ ง ตลาด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก
ความสามารถในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกั บ ประเทศในภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งเพื่ อ
ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การท่ อ งเที ่ ย วอย่ า ง
ยั่งยืนแนวทางในการปรับปรุงทั้งที่เป็นอุปสรรค
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ปี

กิจกรรม

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค.

และเป็นส่วนสนับสนุนในการท่องเที่ยวอย่ าง
ยั่งยืน
- ผลการศึกษาข้อมูลของประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ าง
ยั่งยืน อย่างน้อย 1 ประเทศ (Best Practice)
- ผลการจัดทำแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับ
ชุมชนที่สามารถสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2) รายงานสํ า หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร เป็ น รู ป เล่ ม และ Flash
Drive ความจุ 32 GB. จํ า นวน 20 ชุ ด มี
เนื้อหาประกอบด้วย
- ร า ย งา นส ร ุ ป กา ร ศ ึ กษา วิ เ ค ร า ะห์
สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่าง
ยั ่ ง ยื น ทั ้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ
รวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก
- รายงานสรุปข้อมูลของประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ าง
ยั่งยืน (Best Practice)
- รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาเชิงพื ้น ที่
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับ
ชุมชน
3) รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจ เป็นรูปเล่ม และ Flash
Drive ความจุ 32 GB. จํ า นวน 20 ชุ ด มี
เนื้อหาประกอบด้วย สรุปผลการดําเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้ นสุดโครงการ ประกอบด้วย
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ข้ อ เสนอแนะของโครงการ และประเมิ น
ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการฯ เพื่อใช้เป็น
แนวทางการ ปฏิบัติงานในอนาคต
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บทที่ 2 แผนการดําเนินงานโครงการฯ
1) กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
ได้มีการกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการดำเนินงานทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน ประกอบไป
ด้วย การทบทวนและสังเคราะห์ข้อ มูล ที่เกี่ยวข้ องกับ การท่ องเที่ยวอย่างยั่ง ยืน การวิเคราะห์ข้อมู ล การ
ประเมินพื้นที่ท่องเที่ยว การเก็บข้อมูลของชุมชน การประเมินศักยภาพชุมชน การรับฟังข้อคิดเห็น การวิเคราะห์
และพัฒนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับชุมชน การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และจัดตั้ง
เครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค การเผยแพร่ฯ ในกรุงเทพ และการจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการฯ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
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2) วิธีการดำเนินงาน
ได้มีการกำหนดวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร ตำรา
- ส ถ า น ก า ร ณ ์ แ ล ะ แ น ว โ น้ ม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่ อ งเที ่ ย วไทยกั บ ประเทศ
อาเซียน
- ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
- แนวทางในการปรับปรุงทั้งที ่เป็น
อุปสรรคและเป็นส่วนสนับสนุนใน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ประเทศที่ประสบความสำเร็จใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Best Practice)

1) ศึ ก ษาข้ อ มู ล ทางกายภาพ ข้ อ มู ล
พืน้ ฐาน และบริบทของชุมชน
2) ประเมินศักยภาพความพร้อมของชุมชน
เพื่ อรองรั บการท่ องเที ่ ยวอย่ างยั ่ งยื น
ตามหลักเกณฑ์ GSTC-D โดยใช้ระบบ
Thailand Tourism Watch
3) สำรวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
4) สำรวจพฤติ ก รรมและความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยว

คัดเลือกชุมชนทีม่ ี
ศักยภาพและความพร้อม
ในการที่จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
ใช้เกณฑ์ GSTC-D ใน 5
พื้นที่
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก

จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผล
ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ใน 5 พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย: ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ใน 5 พื้นที่ จำนวน 250 คน

แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย: ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใน 5 พื้นที่ จำนวน 500 คน

รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จัดการประชุมเผยแพร่รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย: ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรุงเทพฯ จำนวน 100 คน

ภาพที่ 2 วิธีการดำเนินงาน
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3) กำหนดการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 1 กำหนดการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
1. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ลงพื้นที่
สํารวจและจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย || หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งละ 50 คน)
ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ
ครั้งที่ 2 ภาคใต้
ครั้งที่ 3 ภาคตะออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 4 ภาคกลาง
ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออก
2. การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย || หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งละ 100 คน)
ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ
ครั้งที่ 2 ภาคใต้
ครั้งที่ 3 ภาคตะออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 4 ภาคกลาง
ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออก
3. การประชุมเผยแพร่รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของ 5 พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย || หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 100 คน)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร

(ร่าง) กำหนดการ
(2 วัน 1 คืน)

พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
(1 วัน)
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562
(1 วัน)
ตุลาคม 2562

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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4) รายละเอียดผลงานที่จะส่งมอบ
การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) เป็นรูปเล่ม และ Flash Drive ความจุ 8 GB.
จำนวน 20 ชุด ภายในระยะเวลา 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา มีเนื้อหาประกอบด้วย แผนการดำเนินงาน
โครงการฯ (ตามTOR ข้อ 3.1)
งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (Progress Report 1) เป็นรูปเล่ม และ Flash
Drive ความจุ 8 GB. จำนวน 20 ชุด ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา มีเนื้อหา
ประกอบด้วย
1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) สถานการณ์และ
แนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
โลก
(2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
(3) ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (4) แนวทางในการปรับปรุงทั้งที่เป็นอุปสรรคและเป็นส่วนสนับสนุนในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ตามTOR
ข้อ 3.2)
2) ผลการศึกษาข้อมูลของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน อย่างน้อย 1 ประเทศ (Best Practice) (ตามTOR ข้อ 3.3)
3) ผลการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่า
ยั่งยืน
4) ผลการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ลงพื้น ที่
สำรวจ และจัดเก็บข้อมูล
5) ร่างการจัดทำแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำหรับชุมชนที่สามารถสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ตามTO
งวดที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (Progress Report 2) เป็นรูปเล่ม และ Flash
Drive ความจุ 8 GB. จำนวน 20 ชุด ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา มีเนื้อหา
ประกอบด้วย
1) ผลการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ตามTOR ข้อ 3.7)
2) ผลการจัดการประชุมเผยแพร่รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน TOR
ข้อ 3.8)
งวดที่ 4 ส่งมอบงานภายในระยะเวลา 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา มีเนื้อหา
ประกอบด้วย
ชุด

1) รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นรูปเล่ม และ Flash Drive ความจุ 32 GB. จำนวน 20
มีเนื้อหาประกอบด้วย
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- ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก ความสามารถในการแข่ งขั น
โดยเปรี ย บเที ย บประเทศไทยกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท่องเที่ ย วอย่ างยั่ งยืน แนวทางในการปรับปรุง ทั้ง ที่เป็ นอุ ปสรรคและเป็ น ส่ ว น
สนั บ สนุ น ในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ผลการศึกษาข้อมูลของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน อย่างน้อย 1 ประเทศ (Best Practice)
- ผลการจัดทำแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำหรับชุมชนที่สามารถสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2) รายงานสำหรับผู้บริหาร เป็นรูปเล่ม และ Flash Drive ความจุ 32 GB. จำนวน 20
ชุด มีเนื้อหาประกอบด้วย
- รายงานสรุปการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก
ยั่งยืน (Best Practice)
(ตามTOR ข้อ 3
ชุมชน

- รายงานสรุปข้อมูลของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
- รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับ

3) รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจ เป็นรูปเล่ม และ Flash Drive ความจุ 32 GB. จำนวน 20 ชุด
มีเนื้อหาประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการฯ เพื่อใช้เป็น
แนวทาง การปฏิบัติงานในอนาคต
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บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
1) แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)
1.1 ความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่ อ ประมาณสองร้ อ ยกว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา นั บ ตั้ ง แต่ ยุ ค ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมเป็ น ต้ น มา ทิ ศ ทางการ
พัฒ นาของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุกด้าน จึงทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปริมาณมากเพื่อ
ผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเหลือน้อยลง
จนใกล้จะหมดไปหรืออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลง จนไม่สามารถสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด
แม้ว่าปรากฏการณ์ การพั ฒ นาดั ง กล่ าวจะนำมาซึ่ ง ความเจริญ ก้ าวหน้ า แต่ในขณะเดี ยวกัน ได้ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์ เกิดความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตของมนุษย์ถูกบั่น
ทอนลงเรื่อย ๆ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมโลกต้องตกอยู่
ในภาวะสังคมมีปัญหา และการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จากสภาพปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกประสบกับภาวะความ
ไม่ยั่งยืนของการพัฒนาดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทั่ว
โลกต่างแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุล เพื่อก่อให้เกิดระบบ
เศรษฐกิ จ ที ่ พ ึ ่ ง ตนเองได้ สั ง คมที ่ ดี มนุ ษ ย์ ม ี ค ุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ดี อยู ่ ดี ก ิ น ดี ควบคู ่ ก ั น ไปกั บ การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพเดิมและดีขึ้นอย่างยั่งยืน
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้กระตุ้นให้หลายประเทศเกิดความตระหนัก ที่จะร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้มีการจัดการประชุมระดับโลกเพื่อร่วมมือกัน พิจารณาหามาตรการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2515 ซึ่งการประชุมนี้มีชื่อว่า
“การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations Conference on Human
and Environment)” จัดขึ้น ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จากจุดเริ่มต้นครั้งนี้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้
ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแบบมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว จึงหันมา
ให้ความสนใจกับการพัฒนารูปแบบใหม่ที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนาได้ อันเป็น
ที ่ ม าของแนวคิ ด “การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable Development)” ซึ ่ ง เป็ น ข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมาธิ ก ารโลกว่ า ด้ ว ยสิ ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (World Commission on Environment and
Development) หรื อ คณะกรรมาธิ ก าร บรั น ท์ แ ลนด์ (Brundtland Commission) โดยที ่ ร ายงานของ
คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Report) ที่เสนอต่ อ สหประชาชาติ ใ น พ.ศ. 2530 เป็น ที่ รู้ จั ก
กัน อย่ างกว้างขวาง ต่อมาในชื่อ “อนาคตของเรา” (Our common future)
ต่อจากนั้นองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกคำนึงถึงผลกระทบของการพัฒนาที่ มีต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยที่ไม่สมดุลกับขีดจำกัดการตอบสนองของ
ธรรมชาติ โดยได้ จ ั ด ประชุ ม สุ ด ยอดของโลกว่ า ด้ ว ยสิ ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (UN Conference on
Environment and Development: UNCED) เมื่อ พ.ศ. 2535 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งเป็น
ที่มาของแผนแม่บทโลกที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ในการประชุมครั้งนั้น ประเทศ
สมาชิกจำนวน 178 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในการปฏิบัติตามแผนแม่บท ดังกล่าว ซึ่งอีก 10 ปี
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ต่อมาจึงขยายแนวคิดไปสู่การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World summit on sustainable
development) เพื่อกระตุ้นให้ ป ระเทศต่ า ง ๆ หั น มาให้ ค วามสนใจกำหนดกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศอย่างองค์รวม มุ่งสู่ดุลยภาพ การพัฒนา ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความเป็นมาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556, น.11)
1.2 ความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นั้น เป็นคำที่ใช้กันมากในการพัฒนาประเทศ
มีการให้คำนิยามแตกต่างกันไปตามการแปลความของประเทศต่างๆ และได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย
ทัศนะ ดังนี้
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment
and Development [WCED], 1990, p. 43) หรือที่เรียกในอีกนามหนึ่งว่าคณะกรรมาธิ การบรันท์แลนด์
(Brundtland Commission) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่สนอง
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาที่จะตอบสนองความต้องการของ
พ ว ก เ ข า ” (Sustainable development is development which meets the needs current
generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs) ทั ้ งนี้
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การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบสังคมที่เป็นสังคมธรรมรัฐ มีระบบการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ที่ มั่น คง ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาความช่ ว ยเหลื อ จากภายนอก มี คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที ่ ด ี
ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิตเพื่อ
นำไปสู ่ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ (Brundtland commission, 1987) นอกจากนี ้ อ งค์ ก ารศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization: UNESCO) ยังเสนอเพิ่มเติมว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรตั้งอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมที่ยึดถือ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วย (UNESCO, 2005, p. 14)
Brown (1984, pp. 1-2 อ้ างถึ งใน Yomi Noibai, 1991, p. 3) กล่ าวถึ ง ความยั ่ งยื นเป็ นความคิ ดเชิ ง
นิเวศวิ ท ยาร่วมกับนัยทางเศรษฐกิจ นั่นคือ ความเจริญเติบโตและการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนระบบการดำรงชีวิตของมนุษย์และสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society)
ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบการส่งเสริม
สนับสนุนชีวิตได้รับการดูแลธำรงรักษาไว้
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2549, น.106) กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาที่มีดุลย
ภาพครบทั้งสามด้าน ประกอบด้วย ชีวิตมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการสำคัญอยู่ที่เพื่อประโยชน์สุข
ของคนส่วนใหญ่ ลดการเบียดเบียนกัน และเกื้อกูลต่อกันให้มากขึ้น
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2549) กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป็นแนวความคิดที่ประนีประนอมระหว่างกลุ่มที่นิยมการพัฒนากับกลุ่มที่นิยมสิ่งแวดล้อม ทั้งโลกที่
ร่ำรวยและโลกที่ย ากจนต่างก็มีความพึงพอใจในแนวคิดนี้ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ทำให้การพัฒ นาและ
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ปฏิเสธความเจริญก้าวหน้าและมองว่าการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำเป็น และสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการทำลายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยังหมายถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่นำเอาทรัพยากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ มนุษย์ การเงิน และทรัพยากร
กายภาพ มาจัดการเพื่อก่อให้เกิดความมั่งคั่ง ความอยู่ดีกินดี และความสุขสมบูรณ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยสรุปแล้ว คือ การพัฒนาที่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดทางนิเวศ
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2543, น. 2) กล่าวว่าแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาที่ต้องการจัด การทรัพ ยากรทั้งธรรมชาติ และมนุ ษย์ รวมทั้งทรัพยากรการเงิน และวัส ดุ ทั้งปวงให้
เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและอยู่ดีกินดี โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงวนไว้สำหรับ
คนรุ่นหลัง และการที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดการสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้นั้นจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการจัดการการพัฒนา
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (2546, น. 9) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาในลักษณะบูรณาการ
การเป็น องค์ร วมที่ตัว แปรทั้งหลายต้องมาประสานกันครบองค์อย่างมีดุล ยภาพ แม้ว่าจะอยู่ในบริบทที่มี
ความหลากหลายบนความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องคำนึงถึงการพัฒ นาตามขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น บนพื้ น ฐานทรั พ ยากรของตนเอง ด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ กั บ การ
ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ย วข้องอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒ นธรรม การพัฒ นาที่
ยั่งยืนจึงเป็นความพยายามในการทำให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง ถาวร บนพื้นฐานของศักยภาพและทรัพยากรที่ มี
จำกัด โดยคำนึงถึงปัจ จัยที่เกี่ย วข้องทุ กด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
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ความสมดุลทุกมิติ เน้นการพัฒนาบนฐานทรัพยากร จุดแข็ง และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนตลอดไป
วสุธ ร ตัน วัฒ นกุล (2549) กล่าวถึงลักษณะที่แสดงถึงการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืนว่า เป็น การผสมผสาน
ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาที่สนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
อย่างเสมอภาคและยุติธ รรม มีการผสมผสานกิจกรรม เพื่อ ทำให้สังคมเกิดความผูกพันและอนุรั กษ์ ไว้ ซึ่ ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่าง
สอดคล้องกับชุมชน
นิตยา กมลวัทนนิศา (2546, น. 14) ได้ให้แนวคิดว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ดำเนินไปโดย
คำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่
ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต เป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือ การกระทำสิ่งใดต้อง
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่น ๆ ซึ่งการพัฒนาตามแนวคิดนี้ ยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็น
ค่อยไป รวมทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ ปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี ” เพียงแต่ต้องคำนึงว่าเทคโนโลยีที่
นำมาใช้นั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือทำลาย
ประเทศไทยได้รับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้ ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ
ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐได้เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการพัฒนาอย่างองค์รวม โดย
ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 -2549) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ได้อัญเชิญและยึดแนวคิด “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นปรัชญานำทางในการบริหารประเทศ
โดยยึดหลักทางสายกลาง มุ่งการพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันสู่
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน นับเป็นการพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม โดยประชาชนที่มีส่วน
ร่วม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างถาวร
1.3 องค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน มีนักวิชาการในหลากหลายสาขาและสถาบัน
ได้ให้ความหมายและองค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (2556, น. 12) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น คื อ การพั ฒ นาที่ เ น้ น ให้ ม นุ ษ ย์ ค ำนึ ง ถึ ง
ขี ด จำกัด ของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการดำเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในยุคปัจจุบัน
และยุคต่อ ๆ ไป อย่างเท่าเทียมกัน
หลักการสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติ ของการพัฒนา อันได้แก่
1. มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจาย
รายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ำ
2. มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น
ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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3. มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถ
ฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับและทำลายมลพิษ
นั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร ประเภทที่ใช้แล้วหมดไปได้
แนวคิดและองค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่ง ยืนข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต, 2552) ซึ่งกล่าวว่า กระแสในการพัฒนาแบบใหม่มี 2 กระแส กระแสแรกเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวคิดของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (CSD) คือมุ่งพัฒนาควบคู่ไปกับการให้
ความสำคัญ แก่ สิ่งแวดล้ อ มอั น เนื่อ งมาจากการเพิ่ม จำนวนประชากร ส่ ง ผลให้เกิ ดปัญหาทรัพ ยากรร่อย
หรอ และการเกิดมลภาวะ กระแสที่สองคือ การพัฒนาตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ที่ให้ความสำคัญ
แก่คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา สำหรับชาวพุทธแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนควร
เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการของตนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์
โลก และประชาชนรุ่น ต่อ ๆ ไปในอนาคตต้องเดือดร้อน นั่นหมายความว่า การทำกิจกรรมของมนุษย์ต้อง
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติ ต้องบูรณาการทั้งเศรษฐกิจและธรรมชาติเข้าด้วยกัน เพื่อจะพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และกำจัดความยากจนออกไป ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีแนวทางสรุปได้ ดังนี้
1. ต้องมีการวางนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจำนวนประชากรด้ว ยการวางแผน
ครอบครัว ในการแก้ปัญหาประชากรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการแก้ปัญหาทางการศึกษา เพราะจะครอบคลุมไป
ถึงการแก้ปัญหาด้านอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งปัญหาความยากจน สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การประกาศพื้นที่เป็นป่าสงวน วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่า การฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การรักษาดิน น้ำ และอากาศให้ปลอดสารเคมีและมลภาวะ
3. การผลิตเทคโนโลยีกำจัดน้ำเสีย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่สุรุ่ยสุร่าย ประหยัดพลังงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะสำเร็จได้จะต้องพัฒนาคนให้มีจริยธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2552) ได้สรุปให้เห็นว่า ปัญหาในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ประสบ
ความสำเร็จนั้น เกิดจากกิเลส 3 อย่าง ที่ขัดขวางจริยธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฐิ เราจึงต้องพัฒนาคน
และเศรษฐกิจให้คู่ขนานไปกับการพัฒนาจริยธรรม ดังนั้น ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขึ้นกับ 4 ปัจจัย ได้แก่
1. มนุ ษ ย์ : ต้ อ งพั ฒ นาคนให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ มี ส ุ ข ภาพดี ขยั น อดทน รั บ ผิ ด ชอบ มี ฝ ี ม ื อ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรรให้เกื้อหนุน
และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุน
2. สังคม: จัดระบบสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้ผสม
กลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนพื้นฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง สร้างบรรยากาศแห่งความ
ไม่เบียดเบีย น บรรยากาศแห่งความช่วยเหลื อเกื้อกูล พิทักษ์ปกป้องคนที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ ซึ่งมีโ อกาส
และมีความสามารถต่างกัน
3. ธรรมชาติ : วิถีการพัฒ นาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่ว นหนึ่งของธรรมชาติและดำรงชีว ิตให้
สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ
4. เทคโนโลยี: การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่เกื้อกูล ไม่ทำลายธรรมชาติ นำของเสียมา
ผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ สังคมไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น
ส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษย์อย่างไม่ประมาทและเพื่อเกื้อหนุนให้ตนเองมีชีวิตดีงาม สมบูรณ์ มีอิสรภาพ
และสันติสุข
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1.4 เป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 17 ประการของสหประชาชาติ เ พื ่ อ โลกอนาคต (UN:
Sustainable Development Goals)

ภาพที่ 2 Sustainable Development Goals
ที่มา: UNWTO (2016)
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No poverty: End poverty in all its forms everywhere)
จากประชากรโลกมากกว่า 7,000 ล้านคนพบว่ามากกว่า 800 ล้านคนยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยความ
ยากแค้น โดยมีรายได้น้อยกว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวันหรือน้อยกว่า 40 บาทต่อวัน หลายคนยังขาดอาหารที่
พอเพียง น้ำดื่มที่สะอาด สุขอนามัยที่ดี แม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและเจริญเติบโตไปได้
อย่างรวดเร็ว เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยให้หลายล้านคน พ้นจากความยากจนแต่เป็นการเจริญเติบโตที่ไม่เท่า
เทียมกัน โดยผู้หญิงมีแนวโน้มจะมีความยากจนมากกว่าผู้ชาย อันเนื่องจากผู้หญิงไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ได้รับ
การศึกษา และมีทรัพย์สินไม่เท่าเทียมกับ ผู้ช าย เป้ า หมายในข้อ ที่ห นึ่งจึงเน้นการขจั ดความยากจนในทุก
รูปแบบให้หมดสิ้นไปภายในปี ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย (Zero hunger: End hunger, achieve food security
and improved nutrition and promote sustainable agriculture)
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา ได้ทำให้ประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่งที่เคยเป็นอยู่ ในอดีต ประเทศกำลังพัฒนาหลาย
ประเทศทีเ่ คยเผชิญปัญหาความอดอยากและความหิวโหย ปัจจุบันสามารถจัดอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
โดยประเทศในเอเชียกลาง เอเชียตะวันออก ลาตินอเมริกา และประเทศในกลุ่มแคริเบียน มีความก้าวหน้าอย่างมาก
ในการจัดสรรอาหารและโภชนาการให้เพียงพอกับประชากร โดยมีความมุ่งมั่นในการขจัดความหิวโหยและความ
อดอยากทุกรูปแบบให้หมดไปภายใน ปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ.2573 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กและผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอตลอดทั้งปี เป้าหมายยัง
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เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดภัย การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
และกำลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก
เป้า หมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็น อยู่ที่ดี (Good health and well-being: Ensure
healthy lives and promote well-being for all)
จากการพัฒนาที่ผ่านมา 15 ปี ได้มีความพยายามในการลดการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด การพัฒนาการ
บริการทางการแพทย์แก่สุขภาพของมารดา และลดการติดเชื้อเอดส์และโรคอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ปี พ.ศ.2533 เป็น ต้น มา อัตราการเสียชีวิตของเด็กทั่ว โลกลดลงกว่าร้อยละ 50 และการเสียชีวิต
ของมารดาลดลงร้อยละ 45 ในระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2556 ภาวการณ์ติดเชื้อเอดส์ลดลงร้อย
ละ 30 และมากกว่ า 6.2 ล้ า นคน ปลอดภั ย จากโรคมาเลเรี ย การเสี ย ชี วิ ตที่ ผ่า นมาสามารถหลีก เลี่ยง
โดยการป้ อ งกั น และการรั ก ษา การศึ ก ษา การรณรงค์ การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น การดู แ ลสุ ข ภาวะทางเพศ
และอนามัย เจริญพัน ธุ์ เป้าหมายของการพัฒ นาที่ยั่งยืน มีความมุ่ง มั่น ที่จะหยุดการติดเชื้อเอดส์ วัณโรค
มาเลเรีย และโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ ภายในปี พ.ศ.2573 และกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกัน
สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า และจั ด ให้ มี ก ารเข้ า ถึ ง วั ค ซี น และยาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย สำหรั บ ทุ ก คน
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยารักษา
โรคในราคาที่สามารถซื้อหาได้
เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education: Ensure inclusive and
equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมามีความก้าวหน้าในการจัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษาถ้วนหน้าเป็น
อย่างมาก อัตราการได้รับการศึกษารวมของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 ในปี พ.ศ.2558 และจำนวน
เด็กทั่วโลกที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้อัตราผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยัง
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเด็กหญิงได้เข้าเรียนหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม การจะให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงสำหรับ
ทุกคนนั้นได้ตอกย้ำความเชื่อที่ว่า การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่สุดและอยู่เหนือบทพิสูจน์ใด ๆ
การศึกษาจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายนี้สร้างความมั่นใจว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนจะสำเร็ จ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในปี พ.ศ.2573 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเข้าถึงการฝึกอบรมอาชีพในราคา
ที่เหมาะสมและอย่างเท่าเทียมกัน
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality: Achieve gender equality and
empower all women and girls)
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2573 สหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันระหว่าง
เพศเป็นหลักในการทำงาน และการดำเนินการดังกล่าวได้บรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศในการให้การศึกษา
ระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง และปัจจุบันผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านและได้รับค่าแรงที่ไม่ใช่จากการทำ
การเกษตรถึง ร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2533 ซึ่งมีเพียง ร้อยละ 35 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีจุดมุ่งหมายในการต่อยอดความสำเร็จนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการยุติการเลือกปฏิบัติต่อเด็กหญิงและผู้หญิงในทุกที่
อย่างถาวร ถึงแม้ในบางภูมิภาคยังมีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการจ้างงานที่ให้ค่าตอบแทน และยังมี
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ช่องว่างของค่าแรงระหว่างชายและหญิงในตลาดแรงงาน และประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศคือ ความรุนแรงทางเพศ การฉวยประโยชน์ทางเพศ งานบ้าน งานดูแล
สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใดหรือไม่ได้รับการปกป้องดูแลทางกฎหมายแรงงาน
เป้าหมายที่ 6 การมีน้ำสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี (Clean water and sanitation: Ensure
access to water and sanitation for all)
ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 40 แต่สิ่งที่น่าตกใจ
คือ นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำจะมีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมกันกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ถึงแม้ประชากรโลก จำนวน 2,100 ล้านคน จะสามารถเข้าถึงน้ำ
สะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่ ปี พ.ศ.2533 แต่แหล่งน้ำดื่มที่ปลอดภัยนับวันจะมีน้อยลงยังคงเป็นปัญหา
ที่ส่งผลกระทบในทุกทวีป การที่มีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยใน ปี พ.ศ.2573 จำเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย การส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับประชาชน
สิ่งจำเป็นในการป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ความสมบูรณ์ของป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ำและแม่น้ำ
เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ
เป้าหมายที่ 7 การมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูก (Affordable and clean energy: Ensure
access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)
ในระหว่างปี พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2553 มีจำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นอีก 1,700 ล้าน
คน แต่ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการพลังงานที่ราคาถูกก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
เศรษฐกิจโลกที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่รุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงทุกประเทศในทุกทวีปทั่วโลกเป้าหมายที่จะเข้าถึง
ไฟฟ้ า ในราคาที่ เ หมาะสมในทุ ก ที่ ภ ายในปี พ.ศ.2573 หมายถึ ง การลงทุ น ในแหล่ ง พลั ง งานที่ ส ะอาด
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และความร้อน การนำมาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ใน
อาคารและอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ถึงร้อยละ 14 ซึ่งหมายถึงการลดการสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดกลางถึง 1,300 โรงงาน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and
economic growth: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and
decent work for all)
ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ใช้แรงงานที่ยากจนมีจำนวนลดลงอย่างมาก ถึงแม้โลกจะเผชิญกับ
วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ.2551-2552 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบระยะเวลายาวนานในประเทศที่กำลังพัฒนา
ประชากรชนชั้นกลางได้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าของทศวรรษที่ผ่านมา เป้าหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงยืนนานอันเป็นผลมาจากการผลิตที่ดีขึ้นด้วย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมการประกอบการทางธุรกิจและการสร้างงานเป็น
ประเด็นสำคัญ เช่นเดียวกับการมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการหยุดการใช้แรงงานกดขี่ การใช้แรงงาน
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บังคับ การใช้แรงงานทาส การค้ามนุษย์ ภายในปี พ.ศ.2573 เป้าหมายคือ การจ้างงานที่เต็มรู ป แบบ
และมีประสิทธิภาพโดยเป็นการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน
เป้ า หมายที่ 9 การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม นวั ต กรรมและโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน (Industry,
innovation and infrastructure: Built resilient infrastructure, promote sustainable
industrialization and foster innovation)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจ้างงาน
ใหม่ ๆ การส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และการลงทุนในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานให้แข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรมเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาซึ่งการบูรณาการการพัฒนา
มีความสำคัญอย่างยิ่งและยังส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในเป้าหมายอื่น ๆ อีกด้วย
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce inequalities: Reduce inequality within and
among countries)
เป็นที่ทราบกันดีว่าความเหลื่อมล้ำของรายได้ของประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนร้อยละ 10
ของคนที่ร่ำรวยที่สุดมีรายได้มากถึงร้อยละ 40 ของรายได้รวมทั่วโลก ขณะที่ผู้ที่ยากจนที่สุดร้อยละ 10 มี
รายได้เพียงร้อยละ 2-7 ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศกำลังพัฒนาความเหลื่อมล้ำของรายได้เพิ่ ม ขึ้น
ร้อยละ 11 ตามการเจริญเติบโตของประชากรความเหลื่อมล้ำของรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการหา
ทางออกร่วมกัน โดยการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับการตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน การส่งเสริมความช่วยเหลือการพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่ยังต้องการความช่วยเหลือ
มากที่สุด
เป้ า หมายที่ 11 การพั ฒ น าเมื อ งแ ละ ชุ มชน อ ย่ า งยั ่ ง ยื น (Sustainable cities and
communities: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable)
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนาควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่น
ฐานจากชนบทสู่เมืองอันจะนำไปสู่การขยายของเมืองขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ.2553 มีเมืองขนาดใหญ่ จำนวน
10 แห่ง ที่มีพลเมืองมากกว่า 10 ล้านคน แต่ในปี พ.ศ.2557 มีเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็น 28 แห่ง ที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ 453 ล้านคน รัฐบาลระดับชาติและท้องถิ่นกำลังจัดการกับการเพิ่มขึ้นของประชากรใน
พื้นที่เหล่านั้นซึ่งมาพร้อมกับปัญหาความยากจน การกระจุกตัวของที่อยู่อาศัยการทำให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืน
หมายถึงการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการยกระดับ
ชุมชนแออัด การลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สีเขียวสาธารณะ การปรับปรุงการวางผังเมืองและ
การจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
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เป้ า หมายที่ 12 มี ก ารบริ โ ภคและการผลิ ต อย่ า งยั ่ ง ยื น (Responsible consumption and
production)
การบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องส่งเสริมการบริโภคและการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการเปลี่ยนวิธีในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคและการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือที่เรียกว่า รอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint)
และกิจกรรมที่ใช้น้ำมากที่สุด กิจกรรมภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่มีการใช้น้ำมากที่สุด โดยปัจจุบันสัดส่วนการใช้
น้ำในการชลประทานเพื่อการเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษคือเป้าหมายสำคัญในการบรรลุ
วัตถุประสงค์นี้ การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณ
ขยะเป็นสิ่งสำคัญทัดเทียมกับการสนับสนุนให้ประเทศกำลั งพัฒนาก้าวสู่แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ภายในปี พ.ศ.2573
เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action: Take urgent
action to combat climate change and its impacts)
ทุกประเทศในโลกได้รับผลกระทบและความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ระดับของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศได้เพิ่มสูงขึ้น
กว่ า ร้ อ ยละ 50 จากระดับในปี พ.ศ.2533 นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวกั บ ระบบภู มิ อ ากาศซึ่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ต ามมาอาจไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ถ้ า หากไม่ เ ริ่ ม
ดำเนิน การตั้งแต่บัดนี้ การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการปรับตัวของมนุษยชาติต่อ
ภูมิอากาศ ประเทศที่เป็นเกาะและมี พื้ น ที่ ติ ด ทะเลอาจถู ก น้ ำ ท่ ว ม การเตรี ย มพร้ อ มต้ อ งดำเนิ น ควบคู่ ไ ป
กับการสร้างความตระหนักรู้ และการบูรณาการมาตรการต่าง ๆ ในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ด้วยเจตจำนง
ทางการเมืองและการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้ยังคงเป็นไปได้ที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้
ถึงสององศาเซลเซียสที่สูงกว่าระดับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งนี้จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน
เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน (Life
below water: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources)
มีประชากรมากกว่า 3,000 ล้านคน ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝั่งทะเลและในทะเล และพึ่งพาอาศัย ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งทะเล แต่ใน
ปัจจุบันร้อยละ 30 ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้เกินกำลังการเสริมสร้างของสิ่งมีชีวิตต่ำกว่าระดับจำนวน
ที่ปลาทะเลจะสามารถแพร่พันธุ์ได้ทันตามความต้องการของประชากร เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้สร้าง
กรอบการทำงานเพื่อจัดการและปกป้องระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนจากภาวะมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์บนบก
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เป้ า หมายที่ 15 การอนุ ร ั ก ษ์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบนิ เ วศทางบก (Life on land:
Sustainable manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation,
halt biodiversity loss)
เป็ น การส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ยั่ ง ยื น ของระบบนิ เ วศ การจั ด การป่ า ไม้ แ ละการอนุ รั ก ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งที่ผ่านมาจะพบความเสื่อมโทรมของที่ดินอย่างมากมายแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน พื้นที่ป่าไม้สูญเสียมากถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ยากจนทั่วโลก นอกจากนั้นยังเกิด
การสูญเสียที่ดินทำกิน 30-35 เท่า มากกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต ความแห้งแล้งและการขยายตัว ของ
ทะเลทรายก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทางบกภายในปี พ.ศ.2573 เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่กึ่งแห้งแล้งและภูเขา การส่งเสริมการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การป้องกันการตั ด ไม้ ท ำลายป่ า อย่ า งจริ ง จั ง ก็ จ ะช่ ว ยบรรเทาผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงสภาพอากาศ พร้อมกัน นั้น ต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดความสูญเสียถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติ
เป้าหมายที่ 16 การสร้างสังคมสันติสุข การสร้างความยุติธรรมและสถาบันอันเป็นที่พึ่ง ของ
ส ่ ว น ร ว ม (Peace, justice and strong institutions: Promote just, peaceful and inclusive
societies)
สันติสุข ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
เป็นกลไกที่มีความสำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันโลกมีการแบ่งแยกมากขึ้น บางภูมิภาคมีความสงบ
ความมั่นคงและความเจริญอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางภูมิภาคตกอยู่ในวงจรของความขั ดแย้งและความ
รุนแรงที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้น สุด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถหลีกเลี่ยงได้และควรจะต้องได้รับการแก้ไข
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ และเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างรัฐบาล
และชุมชนเพื่อหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงได้อย่างยั่งยืน การสร้างความ
เข้มแข็งทางกฎหมายหรือนิติรัฐ
เป้าหมายที่ 17 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships
for the goals: Revitalize the global partnership for sustainable development)
โลกในปัจจุบ ันคือยุคแห่งการสื่อสาร เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะเทคโนโลยี ค อมพิว เตอร์ การกระจายความรู้ อ ย่ า งมากมายในระบบอิ นเตอร์เน็ต การแบ่ ง ปั น
ข้อมูล ข่าวสารการเสริมสร้างนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่ว ยให้ประเทศกำลังพัฒ นาใน
การจัด การความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศที่
กำลังพัฒนา (North-South) และความร่ว มมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยกัน โดยสนับสนุนแผน
ระดับชาติเพื่อการบรรลุถึงเป้าหมาย การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการช่วยเหลือประเทศกำลัง
พัฒนาได้เพิ่มการส่งออก
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2) แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวความคิดของการเดินทางท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ความสำคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง วั ฒ นธรรมที่
แตกต่างทีเ่ ปลี่ยนแปลงในชุมชนซึ่งอาจจะทำให้รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้นมา จากกระแสการอนุรักษ์และความต้องการที่จะคืนสภาพความสมบูรณ์ธรรมชาติ
พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยวจากองค์การท่องเที่ยวโลก (World
Tourism Organization: WTO) และสมาคมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย วภู ม ิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก (Pacific Asia
Travel Association: PATA) ได้มีการคิดรูปแบบการบริการที่มีความสอดคล้อ งกับการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development)
โดยใช้หลักแนวคิดการพัฒนา การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 ที่มีส่วน
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี ค วามหมายรวมถึ ง การพั ฒ นาที่ มุ่ ง ทั้ ง ทางด้ า น
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ มในขณะเดียวกันชุมชนก็มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จากผลการประชุม Earth Summit เพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวยั่งยืน ที่กรุง รีโอเดจาเนโร
ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า หมายถึง การท่องเที่ยว
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจุดประสงค์ปลายทางจะเป็นที่ใด หรือจะเป็นกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่ม
เล็ก ทั้งในเมืองและชนบท (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 หน้า 6) องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้กำหนด
หลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่ง ยืน ไว้ ตั้ งแต่ พ.ศ. 2531 ว่า ลักษณะของการท่อ งเที่ยวแบบยั่ง ยืน นั้ น
“ได้รับการคาดหมายให้นำไปสู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวลด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะในขณะเดียวกัน ก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยา
ที่จำเป็นความหลากหลายทางชีวภาพและระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (2539) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วที่ มี เ ป้ า หมายที่
สำคัญ ในการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึง ความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยว โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542, หน้า 7) ให้ความหมายไว้ว่า “การท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่มีกระบวนการ
จัดการที่ดีและสามารถดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านั้นไม่ให้เสื่อมโทรม โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และมีผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย” การพัฒนาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและ
รักษาเพื่อให้ส อดคล้องกับ กระแสโลกที่เปลี่ยนไปโดยมีขอบเขตการพัฒ นาที่ครอบคลุมทุกส่ว นของการ
ท่องเที่ยว ดังนี้ (กฤติยา จักรสาร, 2545) 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องดำรงอยู่ได้ 2) มีนักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมเยือนอย่างสม่ำเสมอ 3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังคงรักษาความดึงดูดใจไม่เสื่อมคลาย 4) กิจการการ
บริการมีกำไร แม้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
จุ ล สารเพื่ อ การเผยพระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ นำเที่ ย วและมั ค คุ เ ท ศก์ (2548) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย
ของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนคือ การบริหารการท่องเที่ยวได้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการ
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับ วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของธรรมชาติ สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้ าของท้องถิ่นมีการ
ปกป้องและรักษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังไป (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,
2542; พจนา สวนศรี, 2539 และภราเดช พยัฆวิเชียร, 2538) ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องมี
องค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Economics Sustainability)
1.1) การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการบริหารจัดการที่ดี หากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจะทำ
ให้การรองรับของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนไม่เพียงพอ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพ การบริการ แรงงาน
ซึ่งอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจ และไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยว อาจทำให้เศรษฐกิจตกต่ำได้
1.2) การเติบโตของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทำให้คนหันมาประกอบอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว
อย่างแพร่หลาย เช่น อาชีพมัคคุเทศก์ บริษัทนำเที่ยวทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคอื่น ๆ เช่น ภาคการเกษตร
การกสิกรรม การอุตสาหกรรม
1.3) การเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวต้องอาศัยแรงงานที่มีประสิทธิภาพและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านจึงทำให้เกิดการรั่วไหลของประชากรที่อาจจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจได้
2) ความยั่งยืนทางด้านสังคม (Social Sustainability)
2.1) การหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้ท้องถิ่น เหล่านั้นอาจจะ
สูญเสียเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้
2.2) การใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีกำลังสูงกว่าคนในท้องถิ่น การใช้ชีวิตที่หรูหราหรืออย่าง
อิสระเสรี ซึ่งทะลักเข้าสู่ชุมชนหนึ่ง ๆ อาจกลายเป็นแรงจูงใจให้คนในท้องถิ่นหลงใหลมัวเมาต่อทรัพย์สินเงิน
ทองหรือความรำคาญที่หาได้ง่าย ๆ ให้เกิดปัญหาสังคมติดตามมา
2.3) อาชีพขายบริการทางเพศทั้งชายหญิง การขายยาเสพติด การละทิ้งคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น อาจนำไปสู่ความถล่มทลายทางโครงสร้างทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งมีผลทำให้ชุมชนมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวว่าเป็นตัวการทำให้สังคมเสื่อม ซึ่งบางครั้งอาจจะสะท้อนออกมาในรูปของการกระทำ
ที่รุนแรงต่อนักท่องเที่ยว
3) ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
3.1) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ขาดการควบคุม อาจกลายเป็น สิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณค่า
หรือความเป็นตัวต้นกำเนิดของกิจกรรมท่องเที่ยวนั้น ๆ เสียเอง เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมากเกินไป
ทำให้เกิดความแออัด ความสกปรก เป็นต้น
3.2) การเร่งรัดพัฒนาโดยใช้เทคนิคก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการพังทลายอย่างถาวรของหน้า
ดิน หาดทราย ชายทะเล การสูญเสียสภาพภูมิทัศน์
3.3) การก่อสร้างอาคารหรือสิ่ งก่อสร้างในตำแหน่งที่ผิดพลาด อาจทำให้วงจรทางธรรมชาติเกิด
ความแปรปรวน
3.4) การเก็บเอาพันธุ์ไม้ไปจากพื้นที่ อาจทำลายระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบางของพื้นที่บางแห่ง
3.5) กิจกรรมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้เกิดปริมาณของเสียอย่างมหาศาล เช่น ของเสีย น้ำ
เสีย อาหารเหลือ ขยะ ฯลฯ ทำให้มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมาย
สำหรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของ “การพัฒนาอย่าง
ยั ่ ง ยื น (Sustainable Development)” โดยการท่ อ งเที ่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว ่ า
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“หมายถึงการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดบริการอื่น ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต” โดย 1) ต้องดำเนินการภายใต้
ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว
2) ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน คำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ที่มีต่อการท่องเที่ยว 3) ต้องยอมรับ ให้ป ระชาชนทุ กส่ว นได้รับผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจที่เกิ ดจากการ
ท่องเที่ย ว อย่างเสมอภาคเท่า เทียมกัน 4) ต้องชี้นำภายใต้ความต้องการของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
2.2 ความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสามารถนำมาเป็นกลยุทธ์สำคั ญในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ เ นื่ อ งจาก 1) การท่ อ งเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น เป็น รู ปแบบการท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บความนิย มจากตัว
นักท่องเที่ยวเองที่มีความต้องการที่จะท่องเที่ยว ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในประเทศอย่างมากมาย ซึ่งถือเป็น
การแก้ปัญหาดุลการค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง 2) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนก่อให้เกิด
การจ้างงานและก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจขึ้นมากมาย เช่น การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว การบริการ
ขนส่ง การประกันภัย บริษัทนำเที่ยว ร้านอาหาร ธุรกิจ โรงแรมที่พัก งานดูแลบำรุงรักษา งานรักษา ความ
ปลอดภัย เป็นต้น 3) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนก่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
จะได้รับการปรับปรุงดูแลให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้น ซึ่ง
จะเป็นผลดีต่อการสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่น 4) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
แก่คนท้องถิ่น เช่น การผลิตผลผลิตทาง การเกษตร การขายอาหาร การขายของที่ระลึก การบริการที่พัก
การนำเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น 5) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทำให้มนุษย์มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเหลือเก็บไว้ใช้ได้อย่างยาวนาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีสำนึกในการรักษ า
สิ่งแวดล้อม จึงไม่ทำลายธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ จึงยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงและชุมชนใน
ท้องถิ่นก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไว้ได้
2.3 หลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) มีหลักการที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development) ซึ่งเป็นกระแสความคิดหลักของโลกในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และได้รับความ
สนั บ สนุ น จากคณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น ( Commission on Sustainable
Development) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งหลักการโดยทั่วไปของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ จะต้องมี
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอเหมาะ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เหล่านั้นได้อย่างยืน
ยาวและมี ก ารกระจายผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนหรือ ผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารร่ว มมื อ กั นอย่ างใ กล้ชิด
ระหว่างผู้ที่เกี่ย วข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อนำหลักการนี้มาปรับใช้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงมี
จุดเน้นที่สำคัญดังนี้
1) จะต้องดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลายาวนานจนถึงชั่ว
ลูกชั่วหลาน มิใช่เพียงเพื่อคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้น
2) ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และลดปริมาณของเสียที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
3) มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่เปิดโอกาสให้
ชุมชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการจัดการและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
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4) มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น อย่ า งสม่ ำ เสมอระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น หน่ ว ยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และชุมชนในท้องถิ่น เพื่อการวางแผนงาน การจัดสรร
งบประมาณ และการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5) มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิด การศึกษาวิจัย และความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนออกไปในหมู่ประชาชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีหลักการสำคัญอยู่ 4 ประการ ดังนี้
1) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องสร้างความยั่ง ยืนทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่องเที่ยวต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของของประชาชนในท้องถิ่นได้ สามารถขจัดความยากจนและความลำบาก เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น หรื อ แม้ แ ต่ ผู้ ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ควรจะมี วิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ ไ ปด้ ว ย เช่ น การจั ด การด้ า นการโรงแรมจะต้ อ ง
รวมค่าใช้จ่ ายในการบำบัดน้ำเสีย และการลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงด้วย
2) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องสร้างความยั่งยืนทางสังคม หมายถึง การท่องเที่ยวต้องสนับสนุนให้
ประชาชนไม่ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและอยู่ในขีดจำกัดของทรัพยากรนั้น ๆ ที่จะรองรับได้ อีกทั้งยังมีการ
ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนำของสียกลับมาใช้อีกเพื่อเป็นการประหยัดและการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ
ที ่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โดยความสั ม พั น ธ์ ด ั ง กล่ า วต้ อ งมั ่ น คงยาวนานและต้ อ งนำไปสู ่ ก ารกระจาย
ผลประโยชน์ในสังคมอย่างเป็นธรรม
3) การท่องเที่ย วแบบยั่งยืนต้องสร้างความยั่งยืนทางวัฒ นธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวที่ต้อง
สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนและไม่ทำให้เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อชุมชน รวมทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีกับคนรุ่นหลังต่อไป
4) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง การท่องเที่ยวต้องมีการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และชาญฉลาดที่ ส ุ ด มี ก ารบำรุ ง รั ก ษาและใช้ ง านที่ อ ยู่ ใ นขอบเขต หากใช้
ทรั พ ยากรการท่องเที่ยวจนหมดสิ้นไปหรือใช้จนเสื่อมโทรมอาจทำให้คนรุ่นหลังขาดโอกาสในการใช้ประโยชน์
ต่อไป
หลักของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนดังกล่าวมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีขอบเขตของการ
พัฒนาในลักษณะต่อไปนี้
1) การท่องเที่ยวจะต้องสามารถดำรงอยู่ได้
2) มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม่ำเสมอ
3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังคงรักษาความดึงดูดใจไว้ได้ไม่เสื่อมคลาย
4) กิจกรรมการบริการมีกำไร แม้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ
5) ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมจะต้องไม่มีหรือมีน้อยที่สุด
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ประกอบด้วย
หลายมิติ (Multi-dimensional Concept) ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเกษตรยั่งยืน พลังงานยั่งยืน
สังคมยั่งยืนและด้ า นเศรษฐกิ จ ยั่งยืน ดั ง นั้ นการท่ องเที่ยวจึ งเป็นส่ว นหนึ่ งของการพัฒ นาอย่างยั่งยืนจึง
ประกอบไว้ ห ลายมิ ต ิ เช่ น องค์ ก ารท่ อ งเที ่ ย วโลก (World Tourism Organization : WTO) ได้ ก ำหนด
หลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ไว้ว่า “ลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น
คาดหมายให้นำไปสู่การจัดการทรั พ ยากรทั้ ง มวลด้ ว ยวิ ถี ท างที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการทางด้ า น
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสุ น ทรี ย ภาพ ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางกระบวนการทางนิเวศวิทยา
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ที่จ ำเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว แนวความคิดการท่องเที่ยวยั่งยืน จึงได้รับความนิยมและแพร่หลายค่อนข้างมาก
ในการประชุม Globe'90 ณ ประเทศคานาดา ได้ให้คำจำกัดความของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนว่าหมายถึง “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง การท่องเที่ยวนี้ มีความหมายถึง
การจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงาม ทางสุนทรียภาพ ในขณะที่
สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย” เช่นเดียวกับองค์การการท่องเที่ยวของแคนาดา
(Tourism Canada, 1990, p. 3) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism
Development) ว่าเป็นการจัดการทรัพยากรในลักษณะที่สามารถใช้ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ
สังคม และสุนทรียภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม กระบวนการที่จำเป็น
ทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบสนับสนุนชีวิต (Life Support System)
ยุวดี นิรันดร์ตระกูล (2538, หน้า 51) ให้ความหมายไว้ว่า “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าเป็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ใช้ทุนจากธรรมชาติอย่างประหยัด ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และสามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ ในที่นี้หมายถึงท้องถิ่นได้มีโอกาสตั่งแต่ เริ่มรับรู้ ตัดสินใจมีส่วนร่วมและรับประโยชน์เหล่านี้ถือเป็น
กระบวนการที่สมบูรณ์ พิจารณาทั้งในเรื่องทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อทุนทางเศรษฐกิจที่ดำรง
อยู่”
ภราเดช พยัฆวิเชียร (2539, หน้า 4-7) กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่ า
หมายถึง “การพัฒ นาการท่อ งเที่ย วให้ มี ความยั่ งยืนนั้ นจำเป็นต้ อ งพิ จารณามิติด้ านสัง คมเศรษฐศาสตร์
และสิ ่ งแวดล้ อ ม ควบคู ่ ขนานกั น ไปตลอดในรู ป แบบของการท่ อ งเที ่ ย วนั ้ น เป็ นการใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒ นธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่ อมโทรมต่อ
ทรัพยากรนั้น ๆ”
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หน้า 18-19) ได้กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีข้อควร
คำนึงที่สำคัญ อยู่ 8 ประการคือ
1) การพัฒนาแบบยั่งยืนควรจะคำนึงถึงความต้องการของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
ว่าคนในชุมชนต้องการที่จะเปิดชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ หากไม่พร้อมที่จะเปิดชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวควรจะชะลอไปก่อน มิฉะนั้นจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันของคนในชุ มชน ซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์
ของชุมชนแย่แต่ถ้าหากคนในชุมชนพร้อมใจกันเห็นด้วย กับการเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น จะต้องเตรียม
ความพร้อมทุก ๆ ด้าน ทั้งการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษ์ในชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป
2) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรคำนึงถึงความต้องการของตัวนักท่องเที่ยวที่มาเยื อนว่ า
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั้นต้องการอะไรจากชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะเป็น
แนวทางในการจัดหา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เพื่อสร้างความพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น จะทำให้ชุมชนเหล่านั้น
มีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย
3) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะต้องคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
ด้วย ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่มีแล้ว หากมีแล้วมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่
หากไม่เพีย งพอจะต้องเพิ่มจำนวนเท่า ใด ซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาสิ่ง อำนวย
ความสะดวกให้เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
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4) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรคำนึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั่นว่า จะถูกกระทบหรือถูกทำลายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาในการดูแลรักษาคุ ณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
5) การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรคำนึงถึงขีดความสามารถของชุมชนในการรับรองการท่องเที่ยวว่าจะสามารถ
รั บ รองนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หนจึ ง จะเหมาะสม ซึ่ ง เป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาและกำหนด
ปริ ม าณและมาตรฐานของการบริ การด้า นสิ่ งอำนวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ย ว พร้ อ มทั้ ง กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และพิจารณามาตรการจำกัดของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนด้วย
6) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องคำนึงถึงประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วย
7) การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ควรคำนึงถึงสิ่งปลูกสร้างในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ว่า มีความกลมกลืน
กับสภาพแวดล้อมของชุมชนหรือไม่ ชุมชนเน้นการจัดการความสะอาด ความสะดวกสบายตามมาตรฐานสากล
หรือไม่ ทำให้สะท้อนถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นสามารถทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวของท้องถิ่นตาม
มาตรฐานสากล
8) การพั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย วอย่ า งยั ่ ง ยื น ควรคำนึ ง ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วแหล่ ง อื ่ น ทั ้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันว่า แหล่งท่องเที่ยวแหล่งนั้นมีการจัดการและพัฒนา
อย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้มีความยั่งยืนมากขึ้น
ชาตรี แก้ว มา (2549, หน้า 26) กล่าวถึงการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือ “การพัฒนา
การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการพัฒนา และดำเนินการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนเพื่อ
คงไว้ ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ความเป็นเอกลักษณ์ และรักษามาตรฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณี
ตลอดจนสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้ยาวนานที่สุด”
รำไพพรรณ แก้ ว สุ ริ ย ะ (2547, หน้ า 11) ได้ ส รุ ป ความหมายของการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่
ยั่ ง ยื น ว่า หมายถึง “การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสุ น ทรี ย ภาพโดยใช้ ท รั พ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค่ า อย่ า งชาญฉลาด สามารถรั ก ษาเอกลั ก ษณ์
ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาล
ยาวนานที่สุด”
เทิดชาย ช่วยบำรุง (2552) หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของชุมชน
2) การสร้างความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) การจ้างงานที่มีคุณภาพ
4) การแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
5) การใช้ทรัพยากรก่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด
6) การวางแผนระยะยาว
7) ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
8) การสอดคล้องกันระหว่างแผนการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ
9) ความร่วมมือระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ
10) การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ
11) การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว
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12) การสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
13) การเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
14) การพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรต่าง ๆ
15) การเสริมสร้างลักษณะเด่น อัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ
16) การคำนึงถึงความสามารถในการรองรับ
17) การรักษามรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้มีความยั่งยืน
และมีเอกลั ก ษณ์ดัง เดิ ม เพื่อให้ มีนั กท่ องเที่ยวมาเยื อนอย่ างสม่ำเสมอ แม้จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การให้บริการอยู่เสมอ ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจะต้องเป็น
ผลกระทบน้อยที่สุด จึงสามารถคงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไว้ได้ยาวนานที่สุด
2.5 สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.5.1) สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั้นถูกกล่าวถึงมาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้จุลสาร
การท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2538 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หมายถึง การท่องเที่ยวและการจัดบริการอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ดำเนินการภายใต้ขีดความสามารถ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่ทำให้ประชาชนทุกส่วน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และต้องชี้นำภายใต้ความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น
และชุมชน
แนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ของไทยได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาจนสร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบ
การท่องเที่ย วอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านคีรีว ง จังหวัดนครศรีธ รรมราช ซึ่งเริ่มพัฒนาการท่องเที่ยวตาม
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยอาศัยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง และวัฒนธรรมของชุมชนคีรีวง เป็นทรัพยากรสำหรับการท่องเที่ยวตามแนวทางของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สถาบันวิถีใหม่ท้องถิ่น , ม.ป.ป.) จนได้รับความสนใจจากนักวิชาการในหลายประเทศ
และได้รับการยอมรับให้เป็ นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2541 อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ.2550 พบว่ามีตัวบ่งชี้หลายด้านที่แสดงให้เห็นว่าชุมชน
คีรีวงกำลังถดถอย จากผลของระบบทุนนิยมการเข้ามาของกลุ่มทุน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจนเกินพอดี
รวมถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ชุมชนคีรีวงถูกตั้งข้อสังเกตถึงความยั่งยืนที่แท้จริง
นอกจากนี้ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ในประเทศไทย ได้ ถู ก นำไปประยุ ก ต์ โ ดยใช้ โ ดยหลาย
หน่วยงานในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในปัจจุบัน เช่น โครงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนอันดามันเหนือ (เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือ , ม.ป.ป.) โครงการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความ
ยั่งยืน โครงการหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน ฯลฯ ซึ่งโครงการท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุน
หรื อ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รการท่ อ งเที่ ย วระดั บ ชาติ ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่ างยั่ งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรใด
องค์กรหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งองค์กร ทั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็น
เสมือนหน่วยงานกลางในการประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดการเชิง
พื ้ นที ่ โดยมี กระทรวงการท่ องเที ่ ยวและกี ฬา ซึ ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในด้ า นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันเชิงนโยบาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่ง
จะทำหน้าที่หลักในเรื่องของการทำตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (นาฬิกอติภัค แสงสนิท, 2556)
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2.5.2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ของประเทศต่าง ๆ พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ใน 4 เสาหลัก โดยมี องค์ประกอบในแต่ละเสา ดังนี้ (สันติพจน์
กลับดี, 2559)
1. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment)
2) ความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security)
3) สุขภาพและอนามัย (Health and Hygiene)
4) ทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน (Human Resources and Labour Market)
5) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Readiness)
2. นโยบายและเงื่อนไขที่สำคัญ
1) การให้ความสำคัญกับการเดินทางและท่องเที่ยว (Prioritization of Travel and Tourism)
2) การเปิดรับนานาชาติ (International Openness)
3) การแข่งขันด้านราคา (Price Competitiveness)
4) ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
3. โครงสร้างพื้นฐาน
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Infrastructure)
2) โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำ (Ground and Port Infrastructure)
3) โครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว (Tourist Service Infrastructure)
4. ธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
1) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)
2) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Cultural Resources and Business
Travel)
จากข้อมูลใน The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 พบว่า ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยวจากมากไปน้อย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชาและเมียนมาร์ ตามลำดับ โดยมีค่าคะแนนของแต่ดัช นี
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังตาราง
การที่ไทยจะมีโอกาสได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดในอนาคต นอกจากขึ้นอยู่กับ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในอาเซียนแล้ว การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยย่อม
เป็นหนทางหนึ่งที่จ ะช่ว ยให้การกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแข่งขั นที่ดีขึ้นได้ โดยจาก
ข้ อ มู ล ในตารางอาจจะตั้งข้อสังเกตเกี่ย วกับความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศต่าง ๆ ใน
ประชาคมอาเซียนได้ ดังนี้
1. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ การแข่งขันด้านราคา และโครงสร้าง
พื้นฐานบริการด้านการท่องเทีย่ วตามลำดับ
2. จุดแข็งของไทย เมื่อเทีย บกั บ มาเลเซีย ได้แก่ โครงสร้างพื ้นฐานบริ ก ารด้ านการท่ อ งเที ่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยวของภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งทางอากาศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมตามลำดับ
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3. จุดอ่อนของไทย ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย (ต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียน) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งทางบกและทางน้ำ (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน)
4. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
5. ด้านสุขภาพและอนามัย ยังเป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ
6. ทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน เป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น (มีคะแนนเท่ากับมาเลเซีย)
7. ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
8. การให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว ยังเป็นรองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และกัมพูชา ตามลำดับ
9. การเปิดรับนานาชาติ ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
10. การแข่งขันด้านราคา ยังเป็นรองอินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ ตามลำดับ
11. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ยังเป็นรองสิงคโปร์ เมียนมาร์และลาว ตามลำดับ
12. โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ เป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น
13. โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำ ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
14. โครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
15. ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
16. ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ เป็นรองสิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย
ตามลำดับ
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย
กั บ กลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ที่ ส ำคั ญ ของ นพดล จิ น ดาธรรม และ อนุ วั ฒ น์ ชลไพศาล พบว่ า ประเทศไทย
มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกดัชนีเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชีย
ที่สำคัญ โดยเฉพาะดัชนีวัดประสิ ทธิภ าพด้านความสามารถในการดึงดูดให้ พำนักที่ประเทศไทยมีค่าดัช นี
มีความได้เปรีย บสูงที่สุด เมื่อเทีย บกับ กลุ่มประเทศเอเชียที่ส ำคัญ ดัช นี RCA อยู่ในลำดับที่ 3 และดัช นี
ประสิทธิภาพด้านความสามารถในการสร้างรายได้เฉลี่ยอยู่ในลำดับที่ 4 ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เห็น
ว่าประเทศไทยยังคงความได้เปรียบ โดยเปรี ย บเที ย บในด้ า นอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม
ประเทศในเอเชี ย ที่ ส ำคั ญ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยมี แหล่งท่ องเที่ยวที่มี ค วาม
หลากหลายและมีสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น สปา หาดทราย เกาะต่างๆ ที่ยังคงความแตกต่าง
จากประเทศในเอเชียอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คงสถานะความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในอนาคตจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ
ด้วย อาทิ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มาตรการและการรักษาความปลอดภัย ระบบ
คมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความยั่งยืน ทางสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร สุขภาพและอนามัย รวมทั้งปัจจัยด้านนโยบายและกฎระเบียบ เป็นต้น
จากข้อสังเกตข้างต้นจะเห็นว่า สิ่งที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นด้านที่มีคะแนนต่ำสุดในประชาคมอาเซียน นอกจากปัญหาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้ว ควรให้ความสนใจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งทางบกและทางน้ำ ตามลำดับ
ในส่ ว นที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง อยู่ แ ล้ ว ประเทศไทยจะต้ อ งพยายามรั ก ษาการมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ดี
ที่ สุ ด ในประชาคมอาเซียน การมีโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุ ดในประชาคมอาเซียน
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รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในบางด้านที่เป็นจุดเด่นอยู่แล้ว เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงานควบคู่
กันไปด้วย
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนให้
สูงขึ้น ประเทศไทยอาจจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาด้านที่เป็นรองประเทศอื่น ๆ ไม่มากนัก เช่น
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศให้ทัดเทียมกับสิงคโปร์ รวมถึงสร้างจุดแข็งใหม่ ๆ เช่น พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจให้ดีขึ้น เนื่องจากยังมีอีกหลายประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนยังมี
คะแนนในด้านนี้ค่อนข้างต่ำและยังไม่สามารถเข้ามาเป็นคู่แข่งกับไทยในระยะเวลาอันใกล้ ๆ นี้ได้

3) หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global
Sustainable Tourism Criteria for Destination, GSTC-D)
3.1 หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว
หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable Tourism
Criteria : GSTC) คือ ความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจ ร่วมกันเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งถือ
เป็นแนวทางขั้นพื้ น ฐานที่ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ องเที่ ย วไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น
สามารถถื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ และเพื่อจะตอบสนองคำนิยามของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยว จะต้อง
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมองภาพรวมที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ 1) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 2)
เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิ ง ลบ ทางสั ง คม-เศรษฐกิ จ แก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น 3) เพิ่ ม ผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิ ง ลบ ทาง วัฒนธรรมแก่ชุมชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และ 4) เพิ่ ม ผลประโยชน์ แ ละลด
ผลกระทบด้ า นลบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยหลั ก เกณฑ์ นี้ ได้ รั บ การออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาด
การพัฒนาหลักเกณฑ์นี้เป็นหนึ่งในการตอบสนองความท้าทายระดับโลกตามเป้าหมายการพัฒนาของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations’ Millennium Development Goals) การแก้ ไ ขปั ญ หาความ
ยากจน ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ และ ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการพูดถึงในหลักเกณฑ์นี้
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับแล้ว
เช่น ตัวชี้วัดระดับแหล่งท่องเที่ยวของ UNWTO (UNWTO destination level indicators) หลักเกณฑ์ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับแหล่งโรงแรมและบริษัทนำเที่ยว (Global Sustainable Tourism Criteria for
Hotel and Tour Operator) และแนวทางการรับรองต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการรับรอง ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศจากบริบททางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์และการเมืองที่แตกต่างกันทั่วโลก ตัวชี้วัดต่าง ๆ
ได้รับการพิจารณาในเรื่องความเกี่ย วข้อง ความสามารถในการนำไปใช้ได้จริง และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการโดย Global Sustainable
Tourism Council ความคาดหวังในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้โ ดยองค์กรที่รับผิดชอบการบริห ารจั ด การ
การท่องเที่ยว มีดังนี้
▪ เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน
▪ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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▪ ช่วยให้สื่อมวลชนสามารถให้ข้อมูลและสื่อสารต่อสาธารณชนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ได้อย่างชัดเจน
▪ ช่วยให้โปรแกรมการรับรองคุณภาพในแต่ละที่มีมาตรฐานในการพัฒนาหลักเกณฑ์
▪ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ NGOs สามารถมีแนวทางการพั ฒนาโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน
▪ เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานสาหรับการอบรมและพัฒนาบุคคลากร เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น
หลักเกณฑ์นี้ให้แนวทางสิ่งที่ควรทำ มิใช่วิธีการว่าควรทำอย่างไรหรือประเมินว่าสิ่งที่ทำไปแล้วสำเร็จ
หรื อ ไม่ บทบาทนี ้ เ ป็ น หน้ า ที ่ข องตัว ชี้ ว ัด เอกสารประกอบ และ เครื ่ อ งมื อ ต่ าง ๆ ซึ ่ ง หน่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือ NGOs สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการใช้หลักเกณฑ์นี้ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
หลั ก เกณฑ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น สำหรั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ การจั ด ทำขึ้ น เพื่ อ เป็ น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาให้ความยั่งยืนกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว
หมวด A: การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์
A1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยวมีการดำเนินตามยุทธศาสตร์ระยะยาว
ในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งสาธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจน
มี ก ารพิ จ ารณาประเด็ นทางสิ่ งแวดล้ อม เศรษฐกิ จ สังคม
วั ฒ นธรรม คุ ณ ภาพ สุ ข อนามั ย ความปลอดภั ย และ
ความงดงาม โดยแผนยุทธศาสตร์นั้นได้รับการพัฒนาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชี้วัด
IN‐A1.a. มีการดำเนินยุทธศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระยะยาว ซึ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยครอบคลุม ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม คุณภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย
IN‐A1.b. มีการดำเนินยุทธศาสตร์หรือแผนงานของแหล่ง
ท่องเที่ยวในระยะยาวที่มีความเป็นปัจจุบันและสาธารณชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
IN‐A1.c. แผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ในระยะยาว ได้ ร ั บ การพั ฒ นาจากการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
IN‐A1.d. มี ส ั ญ ญาประชาคม (สั ญ ญาเชิ งการเมื อ ง) ใน
การนำเอา แผนงานของแหล่งท่องเที ่ยวในระยะยาวไป
ปฏิบัติ และมีหลักฐานแสดงการนำเอาไปปฏิบัติจริง

A2 มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง
ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวมีหน่วยงาน ฝ่าย กลุ่ม หรือ คณะกรรมการ
รับผิดชอบการประสานการบริห าร จัดการการท่องเที ่ ย ว
อย่ า งยั ่ ง ยื น ซึ ่ ง มี ก ารมี ส ่ ว นร่ ว ม ระหว่ า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน โดยกลุ่มตัวแทนนี้มี ขนาดที่เหมาะกับขนาดของ
แหล่งท่องเที่ยว และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และ
การดำเนินงานในการบริหารจัดการประเด็นทาง สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มมีงบประมาณที่เหมาะสม

IN‐A2.a. หน่ ว ยงาน (องค์ ก ร) มี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบใน
การประสานภาคีในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
IN‐A2.b. หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐมีส่วนร่วมกับ
องค์กร และ การประสานงานด้านการท่องเที่ยว
IN‐A2.c. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวมีขนาดที่เหมาะสม
กับแหล่งท่องเที่ยว
IN‐A2.d. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้ ร ั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
IN‐A2.e. หน่วยงานมีเงินทุนที่เหมาะสม

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3-22

หลักเกณฑ์
A3 การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
มีระบบการติดตามประเมินผล รายงานผลให้สาธารณชน
รั บ ทราบ และตอบสนองต่ อ ประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ระบบการติดตามประเมินผลดังกล่าว
จะต้องได้รับการทบทวนและประเมินอย่างสม่ำเสมอ

ตัวชี้วัด
IN‐A3.a. มีการติดตามประเมินผลเชิงรุกและมีรายงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และสิทธิมนุษยชน เผยแพร่สู่สาธารณะ
IN‐A3.b. มีการทบทวนและประเมินผลระบบติดตามอย่าง
สม่ำเสมอ
IN‐A3.c. มีการจัดสรรเงินทุนให้แก่กระบวนการบรรเทา
ปั ญ หา ผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย ว และมี ด ำเนิ น
กระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

A4 การบริหารจัดการฤดูกาลท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมี
การจั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการลด ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยว โดยมีการดำเนินการ
เพื่อสร้างสมดุล ระหว่างความต้องการทางด้านเศรษฐกิ จ
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการท่องเที่ยวตลอดปี
A5 การปรับตัวต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง สภาพ
ภูมิอากาศ แหล่งท่องเที่ยวมีระบบประเมินความเสี่ยงและ
โอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง สภาพ
ภูมิอากาศ โดยระบบนี้สนับสนุนกลยุทธ์การ ตอบสนองต่อ
สภาวะความเปลี ่ ย นแปลงทางสภาพ ภู ม ิ อ ากาศเพื่ อ
การพัฒนา การออกแบบ และการ บริหารจัดการสิ่งอำนวย
ความสะดวก ระบบนี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในความยั ่ ง ยื น และ
ความสามารถในการ ฟื้นตัวของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการให้
ความรู้ เกี ่ ย วกั บ สภาวะความเปลี ่ ย นแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศแก่คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

IN‐A4.a. มียุทธศาสตร์ทางตลาดการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล
ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี

A6 การประเมิ น ทรั พ ยากรและสิ ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการ
ท่องเที่ยว
แหล่ งท่ อ งเที ่ ย วมี ก ารประเมิ นทรั พ ยากรและสิ ่งดึ งดู ดใจ
ทางการท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้
สาธารณชนรับทราบ
A7 ข้ อ กำหนดในการวางแผนแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว แหล่ ง
ท่ อ งเที ่ ย วมี แ นวทาง ข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ นโยบายใน
ก า ร ว า ง แ ผ น ซ ึ ่ ง เ ก ิ ด จ า กก า ร ป ร ะ เ ม ิ นผ ล กร ะ ทบ
ทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และบูรณาการกับแนว
ทางการใช้พื้นที่ การออกแบบ การสร้าง และการรื้อถอนให้มี
ความยั่งยืน ทั้งนี้ แนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายต้อง
ได้รับการออกแบบเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
มรดกทางวัฒนธรรม และจะต้องพัฒนาขึ้นโดยกระบวนการ

IN‐A6.a. มี ก ารจั ด ทำรายชื ่ อ และแบ่ ง ชนิ ด ของ
ทรัพยากรและสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว รวมถึง
แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม

IN‐A5.a. มีระบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (การปรับตัวและสิ่งรอบๆ ตัว รวมถึงชุมชนให้มี
ความสามารถในการรับมือ และสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการ สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เพื่อรับมือต่อสถานการณ์และสภาพปัญหา)
และมีการประเมินความเสี่ยง
IN‐A5.b. มี ก ฎหมายหรื อ นโยบายเพื ่ อ การบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ และ
สนั บ สนุ นเทคโนโลยีสำหรั บการบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
IN‐A5.c. มีโปรแกรมให้ความรู้และสร้างการตระหนักรู้ใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่บุคคลทั่วไป
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว

IN‐A7.a. มีแนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือ นโยบาย การจัด
ผังเมืองหรือ จัดโซน ในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม
IN‐A7.b. มี แ นวทาง ข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ นโยบาย ที่
จั ด การการใช้ ท ี ่ด ิ น การออกแบบ การก่ อ สร้ า ง และรื้อ
ทำลายอย่างยั่งยืน
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หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัด
การมี ส ่ ว นร่ ว มของท้ อ งถิ ่ น และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ IN‐A7.c. แนวทาง ข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ นโยบาย ของ
สาธารณชนทราบและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
การจัดผังเมือง จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น
จากชุมชน และมีกระบวนการทบทวนอย่างละเอียด
IN‐A7.d. แนวทาง ข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ นโยบาย ของ
การจัดผังเมือง ได้รับการสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะ และมี
การบังคับใช้จริง
A8 การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวและสิ่ง IN‐A8.a. มีนโยบายที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
อำนวยความสะดวกต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การท่ อ งเที ่ ย ว และสิ่งอานวย ความสะดวกต่างๆ ทั้งแหล่งทางธรรมชาติ
เชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ทุกคนมีสิทธิ์ และวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้พิการและผู้ต้องการความช่วยเหลือ
เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สามารถเข้าถึงได้ อย่างเหมาะสม
พิ เ ศษ หากแหล่ งท่ อ งเที ่ ย วและสิ ่งอำนวยความสะดวกที่ IN‐A8.b. วิธีการจัดการกับเรื่องความสามารถในการเข้าถึง
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใดๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถ ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องคำนึงถึงความกลมกลืนเข้า
ใช้การออกแบบที่คำนึงถึงลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว และ กั น กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว และมี ก ารจั ด หาสิ ่ ง อำนวย
ความสมเหตุสมผลในการเข้าถึงได้
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการให้เหมาะสมอย่างสมเหตุสมผล
A9 การได้ ม าซึ ่ ง ที ่ ดิ น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ย ว กฎหมายและกฎ IN‐A9.a. มีนโยบายหรือตัวบทกฎหมายที่มีการบังคับใช้ได้
ข้อบังคับอันสืบเนื่องมาจากการ ได้มาซึ่งที่ดินแหล่งท่องเที่ยว จริง
จะต้องมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับสิทธิ IN‐A9.b. มีนโยบายหรือตัวบทกฎหมายที่คำนึงถึงสิ ท ธิ
ของชุ ม ชน และคนพื ้ น เมื อ ง มี ก ระบวนการการรั บ ฟั ง มนุ ษ ยชนของคนพื ้ น เมื อ ง คำนึ ง ถึ ง การหารื อ ในวง
ความคิ ด เห็ น ของสาธารณชน และการย้ า ยถิ ่ น จะต้ อ งทำ สาธารณะและให้การยินยอมในการตั้ง รกรากเฉพาะเมื่อ
ภายใต้การยินยอมและการจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมและ ได้ ร ั บ การเห็ น ชอบและ/หรื อ มี ก ารจ่ า ยค่ า ชดเชยอย่ า ง
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
A10 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมี IN‐A10.a. มีการเก็บข้อมูลและรายงานผลความพึงพอใจ
ระบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ ของนักท่องเที่ยวสู่สาธารณะ
สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงให้ IN‐A10.b. ระบบที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาความพึงพอใจ
เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
ของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วจะต้ อ งดำเนิ น การบนฐานของข้ อ มู ล
การติดตามประเมินผล
A11 มาตรฐานความยั ่ ง ยื น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วมี ร ะบบ IN‐A11.a. มี ก ารรั บ รองมาตรฐานการท่ อ งเที ่ ย วอย่ า ง
การส่ ง เสริ ม มาตรฐานเพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ยั่งยืน หรือการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
หลักเกณฑ์ GSTC สำหรับผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวมี การสนับสนุนจากภาคธุรกิจ
ฐานข้ อ มู ล ผู ้ ป ระกอบการที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รองมาตรฐาน IN‐A11.b. การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ความยั่งยืนต่างๆ เผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้
หรื อ การรั บ รองระบบการจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ
การยอมรับจาก GSTC
IN‐A11.c. มีการตรวจสอบประเมินธุรกิจการท่องเที่ยวที่
เข้ า ร่ ว มในการรั บรองมาตรฐานด้ า นการท่ อ งเที่ยวหรือ
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
IN‐A11.d. มีเอกสารเผยแพร่รายชื่อสถานประกอบการที่
ได้รับการรับรอง
A12 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
IN‐A12.a. มีการตรวจสอบความปลอดภัยด้ านอัค คี ภั ย
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบติดตาม ป้องกันและตอบสนองต่อภัย ความสะอาดของอาหาร และความปลอดภัย ของระบบ
ทางด้านอาชญากรรม ความ ปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่งมี ไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจังอยู่เป็นประจำ
การรายงานให้สาธารณชนรับรู้
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หลักเกณฑ์

A13 การจั ด การสภาวะวิ ก ฤติ แ ละเหตุ ฉ ุ ก เฉิ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวมีแผนการรับมือกับสภาวะวิกฤติ และสภาวะฉุกเฉิน
อย่างที่เหมาะสม โดยหลักแล้ว คือ การสื่อสารให้ข้อมูลแก่
ประชาชน นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว และผู ้ ป ระกอบการเกี ่ ย วกั บ
การท่องเที่ยว ซึ่งแผนการดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนชัดเจน มี
การกำหนดเครื ่ อ งมื อ และการฝึ ก ซ้ อ มสำหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
นักท่องเที่ยว และประชาชนท้องถิ่น อีกทั้งแผนยังมีความเป็น
ปัจจุบันด้วย

A14 การส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ การส่ งเสริ ม และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จะต้องคำนึงถึงความถูกต้อง
เที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์
การบริ ก ารและ ความยั ่ ง ยื น ในการท่ อ งเที ่ ย ว ข้ อ ความ
ประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องสื่อออกไปด้วยความจริงแท้และ
ความเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
IN‐A12.b. มีการดำเนินการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อ
เกิ ด เหตุ เบื ้ อ งต้ น เช่ น การตั ้ ง ศู น ย์ ป ฐมพยาบาลบน
ชายหาด/แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
IN‐A12.c. มีระบบป้องกันและตอบสนองต่ออาชญากรรม
IN‐A12.d. มีระบบการให้ใบอนุญาตการขนส่งสาธารณะที่
ถูกต้อง การมีราคาที่ชัดเจน และมีระบบจุดขึ้น-ลง ณ จุดที่
นักท่องเที่ยวเข้ามาถึง
IN‐A12.e. มีการรายงานด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย
IN‐A13.a. มีแผนการรับมือกับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉินที่
เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ
IN‐A13.b. มีทรัพยากรบุคคลและเงินทุนสำหรับการนำ
แผนการรับมือ กับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉินไปปฏิบัติใช้
IN‐A13.c. มีการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการออกแบบ
แผนการรั บ มื อ กั บ เหตุ ว ิ ก ฤติ แ ละเหตุ ฉ ุ ก เฉิ น และมี
กระบวนการสื่อสารทั้งก่อน และหลังเหตุวิกฤติหรือเหตุ
ฉุกเฉิน
IN‐A13.d. ในแผนการรับมือกับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน
จะต้องมีจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและการอบรมให้แก่
พนักงาน นักท่องเที่ยว และผู้อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว
IN‐A13.e. แผนการรับมือกับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน
จะต้องมีการทำให้เป็นปัจจุบัน
IN‐A14.a. ข้อความการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวสื่อออกไปด้ วยความจริงแท้และความเคารพต่อ
ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
IN‐A14.b. ข้ อ ความการส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วสื ่ อ ออกไปอย่ า งตรงไปตรงมาทั ้ ง ใน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการบริการ
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หมวด B: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์
B1 การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้ อ มที ่ เ กิ ด ใน แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วนั ้ น ได้ ร ั บ การติ ด ตาม
ประเมินผล และมีการรายงานให้สาธารณชนรับรู้อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง โดยมีการวัดผลและรายงานข้อมูลการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และการลงทุน
เป็นประจำ
B2 โอกาสการจ้างงานในท้องถิ่น ผู้ประกอบการในแหล่ง
ท่ อ งเที ่ ย วเปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด การจ้ า งงาน การฝึ ก อบรม
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ และรายได้ที่เป็นธรรม
อย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน

B3 การมีส่วนร่วมของสาธารณชน แหล่งท่องเที่ยวมีระบบ
ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการวางแผน
และตั ด สิ น ใจในเรื ่ อ งที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที ่ ย วอย่ า ง
สม่ำเสมอ
B4 รับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่น แรงบันดาลใจ ข้อ
ห่วงใย และความพึงพอใจของคน ท้องถิ่นในเรื่องการบริหาร
จั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว ได้ ร ั บ การประเมิ น บั น ทึ ก และ
รายงานต่อ สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ
B5 การเข้าถึงทรัพยากรของคนในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว
มี ก ารประเมิ น ปกป้ อ ง และหากจำเป็ น ก็ ต ้ อ งมี ก าร
ดำเนินการฟื้นฟูการเข้าถึงทรัพยากรทั้งในแหล่งธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของ คนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
IN‐B1.a. มีการวัดผลและรายงานข้อมูลการใช้จ่า ยของ
นักท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และการลงทุน
เป็นประจำ
IN‐B1.b. มีการวัดผลและรายงานการลงทุนทางตรงและ
ทางอ้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
IN‐B1.c. มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล และรายงานเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
การจ้ า งงานในธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บการท่ อ งเที ่ ย ว โดย
แบ่งเป็นเพศและอายุ
IN‐B2.a. มี ข ้ อ กฎหมายและนโยบายที ่ส นั บสนุ นให้เกิด
โอกาสที่ เท่า เทียมกั นในการจ้ างงานทั ้ งผู ้ห ญิง เยาวชน
ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย และประชาชนผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
IN‐B2.b. มีการฝึกอบรมที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
ทั้งผู้หญิง เยาวชน ผู้พิการชนกลุ่มน้ อย และประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
IN‐B2.c. มี ข ้ อ กฎหมายและนโยบายที่ สนับ สนุ นให้เกิด
ความปลอดภัยในการทำงาน
IN‐B2.d. มี ข ้ อ กฎหมายและนโยบายที่ สนั บสนุนในเกิด
การให้ ผ ลตอบแทนการจ้ า งงานที ่ เ ป็ น ธรรม สำหรั บ ทั้ ง
ผู ้ ห ญิ ง เยาวชน ผู ้ พ ิ ก าร ชนกลุ ่ ม น้ อ ย และประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
IN‐B3.a. มีระบบอำนวยให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนมีส่วนในการวางแผนและการตัดสิน
ใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
IN‐B3.b. ในแต่ ล ะปี มี ก ารประชุ ม หารื อ สาธารณะเพื่ อ
หารือประเด็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
IN‐B4.a. มี ก ารเก็ บ ตรวจสอบ บั น ทึ ก และเผยแพร่
รายงานข้อมูลของความต้องการ ข้อกังวล และความพึง
พอใจของผู้อยู่อาศัยต่อการจัดการ แหล่งท่องเที่ยวอยู่เป็น
ประจำ
IN‐B4.b. การเก็บ ตรวจสอบ บันทึก และเผยแพร่รายงาน
ข้อมูลเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
IN‐B5.a. มีแผนงานการตรวจสอบ ป้องกัน และฟื้นฟู หรือ
ซ่อมแซม การเข้าถึงแหล่งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในประเทศ
IN‐B5.b. ม ี กา ร ต ิ ด ต า ม ป ร ะ เ ม ิ นพฤ ต ิ กร ร ม แ ล ะ
คุณลักษณะของคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
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หลักเกณฑ์
B6 ความตระหนักรู้และการศึกษาด้านการท่องเที่ยว แหล่ง
ท่ อ งเที ่ ย วมี ก ิ จ กรรมเพิ ่ ม พู น ความเข้ า ใจใน โอกาสและ
ความท้าทายของการท่องเที่ยว รวมทั้งความสำคัญของความ
ยั่งยืนให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
B7 การป้ อ งกั นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ แหล่ง
ท่องเที่ยวมีกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจผิดกฎหมาย การค้าประเวณี หรือการกระทำผิด ต่ อ
บุคคลใด ๆ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย
ทั้งนี้กฎหมายและข้อปฏิบัติได้รับการสื่อสารให้สาธารณชน
ได้รับรู้
B8 สนับสนุนชุมชน แหล่งท่องเที่ยวมีระบบที่สนับสนุนและ
ช่วยให้ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และสาธารณชน สามารถ
ร่ ว มสนั บ สนุ น โครงการของชุ ม ชนและโครงการด้ า น
ความยั่งยืนต่าง ๆ
B9 สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ท้องถิ่น
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และส่งเสริมผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
ของท้องถิ่น และหลักการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ซึ่ง
มี ร ากฐานบนทรัพ ยากรทางธรรมชาติแ ละวั ฒ นธรรมของ
ท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง อาจรวมถึ ง อาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม หั ต ถกรรม
ศิลปะการแสดง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ

ตัวชี้วัด
IN‐B6.a. มีแผนงานการเพิ่มความตระหนักรู้ทั้งในระดับ
ชุ ม ชน โรงเรี ย น และมหาวิ ท ยาลั ย ในเรื ่ อ งของบทบาท
การท่องเที่ยวที่มีพื้นที่
IN‐B7.a. มี ก ฎหมายหรื อ แผนงานในการป้ อ งกั น
การแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบทั้งในเชิงการค้า (ของผิด
กฎหมาย) การค้าประเวณี หรือในรูปแบบอื่ น ๆ / หรือ
การเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดใด ๆ จากคนในชุมชน
และตัวนักท่องเที่ยว
IN‐B7.b. กฎหมายหรือแผนงานมีการสื่อสารออกไปใน
ระดับสาธารณะ
IN‐B8.a. มี แ ผนงานในการริ เ ริ ่ ม ให้ ผ ู ้ ป ระกอบการ
นักท่องเที่ยว และ บุคคลทั่วไป สนับสนุนการทำนุบำรุง
ชุมชน และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และ/หรือ
การพัฒนาสาธารณูปโภค
IN‐B9.a. ม ี แ ผ น ง า น ก า ร ส น ั บ ส น ุ น แ ล ะ เ พ ิ ่ ม ขี ด
ความสามารถให้แก่ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลาง
IN‐B9.b. มีแผนงานการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซื้อสินค้า
และบริการ จากชุมชน
IN‐B9.c. มีแผนงานในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ยั่งยืนจากฐานทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ชุมชนเอง
IN‐B9.d. มีแผนงานในการนำช่างฝีมือท้องถิ่น เกษตรกร
และผู้ผลิตต่างๆ มาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยว

หมวด C: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว
หลักเกณฑ์
C1 การป้องกันสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวมีนโยบายและระบบที่จะประเมิน ฟื้นฟู และ
อนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่ง
รวมถึงมรดกสิ่งปลูกสร้าง (เชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี)
และ ทิวทัศน์ของชนบทและเมือง

ตัวชี้วัด
IN‐C1.a. มีระบบการจัดการเพื่อปกป้องแหล่งธรรมชาติ
และวัฒนธรรม
รวมถึงการสร้างสภาพทิวทัศน์ที่ดีให้แก่แหล่งมรดก ชนบท
และเขตเมือง
IN‐C1.b. มีระบบการจัดการเพื่อตรวจสอบ วัดผล และ
บรรเทาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
C2 การจั ด การนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วมี ร ะบบ IN‐C2.a. มีกลไกเชิงบริหารที่รับผิดชอบนำเอาแผนและ
การจั ด การนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว สำหรั บ แหล่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการ การปฏิบัติการจัดการนักท่องเที่ยวไปใช้
ท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงมาตรการในการอนุรักษ์ ปกป้อง และ
เชิดชูทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
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หลักเกณฑ์
C3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีการเผยแพร่
และจัดเตรียม แนวทางที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม
การ ท่องเที่ยวที่เหมาะสมในพื้นที่เปราะบางต่างๆ แนวทาง
ดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ช่วยลด ผลกระทบในแง่ลบต่อ
แหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด และสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวเชิงบวก

ตัวชี้วัด
IN‐C3.a. มี ค ู ่ ม ื อข้ อควรปฏิ บ ั ต ิ ของนั กท่ องเที ่ ยวเพื ่ อการ
ท่องเที่ยวในแหล่งที่มีความอ่อนไหวทั้งทางด้านวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
IN‐C3.b. มี ข ้ อกฎเกณฑ์ การปฏิ บ ั ต ิ งานของมั คคุ เทศก์และ
บริษัทนำเที่ยว

C4 การปกป้ อ งมรดกทางวั ฒนธรรม แหล่ งท่ อ งเที ่ ย วมี
กฎหมายควบคุมการซื้อขาย แลกเปลี่ยน จัดแสดง หรือให้
ของกำนั ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ วั ต ถุ ท างประวั ต ิ ศ าสตร์ แ ละ
โบราณคดี

IN‐C4.a. ม ี กฎ ห ร ื อข้ อบ ั งค ั บ เ พ ื ่ อป ก ป ้ อง แ ห ล่ ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงแหล่งใต้น้ำ และมี
หลักฐานการบังคับใช้กฎหรือข้อบังคับนั้นจริง
IN‐C4.b. มีแผนงานเพื่อปกป้องและประกาศยกย่องมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (เช่น เพลง ดนตรี การแสดง
ความสามารถ พิเศษต่าง ๆ และหัตถกรรม)
IN‐C5.a. มีข้อมูลสื่อความหมายแก่นักท่องเที่ยวในศูนย์
ข้อมูลท่องเที่ยวและในแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม
IN‐C5.b. มี ข ้ อ มู ล สื ่ อ ความหมายที ่ ม ี ค วามเหมาะสม
ทางวัฒนธรรม
IN‐C5.c. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลสื่อ
ความหมาย
IN‐C5.d. มีข้อมูลสื่อความหมายเป็นภาษาที่นักท่องเที่ยว
โดยส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้
IN‐C5.e. มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ในเรื่องการใช้ขอ้ มูลสื่อ
ความหมาย
IN‐C6.a. มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแผนงาน เพื่อปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคนในชุมชนและชุมชน

C5 การสื่อความหมายสถานที่ท่องเที่ยว
มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล ที ่ ถ ู ก ต้ อ งเกี ่ ย วกั บ สถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วทั้ ง
เชิ งธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ข้ อ มู ล มี ค วาม เหมาะสมใน
เชิงวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
และได้ ร ั บ การถ่ า ยทอดในภาษาที ่ น ั ก ท่ อ งเที ่ ย วส่ ว นใหญ่
สามารถเข้าใจได้

C6 ทรัพย์สินทางปัญญา แหล่งท่องเที่ยวมีระบบที่ก่อให้เกิด
การป้องกันและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาของ
บุคคลและท้องถิ่น

หมวด D: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัด
D1 ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม
IN‐D1.a. ในช่ ว ง 5 ปี ท ี ่ ผ ่ า นมามี ก ารประเมิ น ด้ า น
แหล่งท่องเที่ยวได้ระบุความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและมี ความยั ่ ง ยื น และการ (ค้ น หา) ระบุ ค วามเสี ่ ย งด้ า น
ระบบในการจัดการความเสี่ยง
สิ่งแวดล้อม
IN‐D1.b. มีระบบที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่ได้ระบุนั้นๆ
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หลักเกณฑ์
D2 การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบาง
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วมี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยว ปกป้อง แหล่งที่อยู่อาศัย
ของสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต สายพั น ธุ์ และระบบนิ เ วศ และป้ อ งกั น
การรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น

D3 การปกป้องพืชพันธุ์และสัตว์ป่า
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วมี ร ะบบที ่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย และ
มาตรฐานทั ้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ ่ น ระดั บ ชาติ และ ระดั บ
นานาชาติในการล่า จับ จัดแสดง และซื้อขาย พืชพันธุ์และ
สัตว์ป่า
D4 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แหล่ งท่ อ งเที ่ ย วมี ร ะบบการส่ งเสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการมี
การวัดผล ติดตาม ลดผลกระทบ และรายงานให้สาธารณชน
รั บ รู้ ในการลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการ
ดำเนินการด้าน ต่าง ๆ (รวมถึงการปลดปล่อยจากผู้ให้บริการ
ต่างๆ)
D5 การอนุรักษ์พลังงาน
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วมี ร ะบบการส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ ป ระกอบการมี
การวัดผล ติดตาม ลดผลกระทบ และรายงานให้สาธารณชน
รับรู้ในการบริโภค พลังงาน และการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิง
ฟอสซิล

ตัวชี้วัด
IN‐D2.a. มีการเก็บข้อมูลรายการสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าหายากและถูกคุกคาม ซึ่งมีการทำให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
IN‐D2.b. มี ร ะบบการจั ด การสำหรั บ การตรวจสอบ
ผลกระทบและปกป้องระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมที่เปราะบาง
และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
IN‐D2.c. มีระบบป้องกันการเข้ามาของสายพันธุ์ต่างถิ่น
IN‐D3.a. มี ก ารใช้ อ นุ ส ั ญ ญา CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora: อนุ ส ั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์)
IN‐D3.b. มีข้อบังคับและมาตรฐานเพื่อควบคุมการเลี้ยง
จับ แสดง และขาย พืชและสัตว์
IN‐D4.a. มี แ ผนงานในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการใน
การวั ด ตรวจสอบ ลด และรายงานการปลดปล่ อ ยก๊าซ
เรือนกระจก
IN‐D4.b. มี ร ะบบเพื ่ อ ช่ ว ยผู ้ ป ระกอบการในการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

IN‐D5.a. มีแผนงานที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ
มีการวัด การตรวจสอบ การลด และการเผยแพร่รายงาน
ปริมาณการใช้พลังงาน
IN‐D5.b. มีนโยบายและระบบแรงจูงใจในการลดการใช้
พลั ง งานฟอสซิ ล ปรั บ ปรุ ง การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสนั บ สนุ น ในมี ก ารเปลี ่ ย นและใช้
เทคโนโลยีการนำพลังงานกลับมาใช้อีกครั้ง
D6 การจัดการน้ำ
IN‐D6.a. มี แ ผนงานการช่ วยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการในวัด
แหล่ งท่ อ งเที ่ ย วมี ร ะบบการส่ งเสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการมี ตรวจสอบ ลด และเผยแพร่รายงานปริมาณการใช้น้ำ
การวัดผล ติดตาม ลดผลกระทบ และรายงานให้สาธารณชน
รับรู้ ในการบริโภคน้ำ
D7 การป้องกันการขาดแคลนน้ำ แหล่งท่องเที่ยวมีระบบใน IN‐D7.a. มีระบบการจัดการเพื่อรักษาสมดุลและการอยู่
การติ ด ตามประเมิ น ทรั พ ยากรแหล่ งน้ ำ เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจว่ า ร่ ว มกั น ในการใช้ น ้ ำ ของผู ้ ป ระกอบการกั บ ปริ ม าณ
การบริ โ ภคน้ า ของผู ้ ป ระกอบการต่ า ง ๆ เป็ น ไปตาม ความต้องการน้ำของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
ข้อกำหนดการใช้น้ำของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
D8 คุณภาพน้ำ
IN‐D8.a. มีระบบการจัดการเพื่อตรวจสอบและเผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้ รายงานคุณภาพ น้ำดื่มและน้ำใช้ในการนันทนาการ
บริ โ ภคและน้ ำ ที ่ ใ ช้ ใ นกิ จ กรรม นั น ทนาการต่ า งๆ โดย IN‐D8.b. มีการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ ำ ผลการติ ด ตามประเมิ น ผลสามารถ IN‐D8.c. มีระบบการรับมือกับประเด็นเรื่องคุณภาพน้ำที่
เข้ า ถึ ง ได้ โ ดย สาธารณชน และแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วมี ร ะบบ ทันท่วงที ภายในเวลาที่เหมาะสม
การรับมือกับประเด็นเรื่องคุณภาพน้ำที่ทันท่วงทีภายในเวลา
ที่เหมาะสม
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หลักเกณฑ์
D9 การบำบัดน้ำเสีย
แหล่ งท่อ งเที่ ยวมีแ นวทางที ่ชั ดเจนและใช้ได้จริ ง สำหรับ
การกำหนดพื ้ น ที่ การบำรุ ง รั ก ษา และการทดสอบ
การปลดปล่อยน้ำเสียจากบ่อเกรอะ และระบบบำบัดน้ำเสีย
มีการควบคุมให้มีการบำบัดน้ำ เสีย และนำกลับไปใช้ใหม่
หรือปลดปล่อยอย่างปลอดภัย โดยมีผลกระทบเชิงลบต่อ
ประชากร ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

D10 การลดปริมาณขยะ
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบในการส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการลด
นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล ขยะ ขยะที่ไม่ได้รับการนำ
กลั บ มาใช้ ใ หม่ ห รื อ รี ไ ซเคิ ล ก็ ต ้ อ งได้ ร ั บ การกำจั ด อย่ า ง
ปลอดภัยและยั่งยืน

D11 มลภาวะทางแสงและเสียง
แหล่งท่องเที่ยวมีแนวทางและข้อบังคับในการลดมลภาวะ
ทางเสียงและแสง แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามแนวทางและข้อบังคับนั้น
D12 ระบบขนส่งที่ส่งผลกระทบต่ำ
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการเพิ่มการใช้ระบบขนส่งที่ ส่งผล
กระทบต่ำ รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งที่ไม่
ต้องใช้พลังงาน เช่น การเดิน หรือปั่นจักรยาน

ตัวชี้วัด
IN‐D9.a. มี ข ้ อ บั งคั บ ในเรื ่ อ งการวางสถานที่ การบำรุ ง
รั ก ษา และการทดสอบการปล่ อ ยของเสี ย ออกจากบ่ อ
เกรอะ และระบบการบำบัดน้ำ เสีย และมีหลักฐานว่ามี
การใช้ข้อบังคับนั้นจริง
IN‐D9.b. มี ข ้ อ บั งคั บ ในการกำหนดขนาดและชนิ ดของ
ระบบการบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมและเพียงพอกับสถานที่
และมีหลักฐานว่ามีการใช้ข้อบังคับนั้นจริง
IN‐D9.c. มี แ ผนงานการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการใน
การบำบัดน้ำเสีย และนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
อย่างมีประสิทธิผล
IN‐D9.d. มีแผนงานในดูแลการบำบัด การนำกลับมาใช้
หรือการปล่อยน้ำเสียให้มีผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
IN‐D10.a. มีระบบการเก็บขยะที่มีการแจ้งบันทึกปริมาณ
ของขยะที่เก็บได้อยู่เสมอ
IN‐D10.b. มีแผนการการจัดการขยะที่มีการไปปฏิบัติจริง
และมีเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด
รวมถึงการจัดการขยะที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล
ได้อย่างปลอดภัย
IN‐D10.c. มี แ ผนงานการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการใน
การลดขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิลขยะ
IN‐D10.d. มี แ ผนงานในการลดการใช้ ข วดน้ ำ ทั ้ ง จาก
สถานประกอบการและนักท่องเที่ยว
IN‐D11.a. มี แ นวทางและข้ อ บั ง คั บ ในการลดมลภาวะ
ทางเสียงและแสงลงให้น้อยที่สุด
IN‐D11.b. มีแผนงานในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลัก เกณฑ์ และข้ อ บั งคับ ในการลดมลภาวะ
ทางเสียงและแสงลงให้น้อยที่สุด
IN‐D12.a. มี แ ผนงานในการเพิ ่ ม การใช้ ก ารขนส่ ง ที ่ มี
ผลกระทบต่ำ
IN‐D12.b. มีแผนงานในการทำให้แ หล่งท่ อ งเที่ยวมี ขี ด
ความสามารถในการนำเอาระบบการเดิ น ทางที ่ได้ออก
กำลังมาใช้ (เช่น เดินหรือปั่นจักรยาน)

3.2 เกณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council's
Sustainability Criteria: GSTC Criteria)
กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (2552) ได้กล่าวถึงที่มาของการกำหนดเกณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนไว้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยงานเครือข่ายของเกณฑ์ การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainable Tourism Council’s Partnership หรือ GSTC’s Partnership) ซึ่ง
นับเป็นการแสดงท่าทีของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมใน
ประชาคมโลก
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3-30

เกณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ GSTC (GSTC Criteria) มี 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์สำหรับ
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว ( Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations or Destination
Criteria: GSTC-D) และเกณฑ์ ส ำหรั บ โรงแรมและองค์ ก รที ่ จ ั ด บริ ก ารท่ อ งเที ่ ย ว (Global Sustainable
Tourism Criteria for Hotels and Tour Operators or Hotel & Tour Operator Criteria: GSTC-H&TO)
ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะเกณฑ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Destination Criteria: GSTC-D) โดยเกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวของ GSTC ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก และมีตั วชี้วัดจำนวน
42 ตัวชี้วัด ได้แก่
หมวดที่ 1 การสร้างการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2 การทำให้ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ให้ได้มาก
ที่สุด และเกิดผลกระทบแง่ลบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 การสร้ า งประโยชน์ ม ากที่ สุ ด ให้ ชุ ม ชน นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และมรดกทางวั ฒ นธรรมโดย
สร้างผลกระทบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 การทำให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากที่สุด และเกิดผลกระทบในแง่
ลบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด
สำหรั บรายละเอี ยดของเกณฑ์ สำหรั บแหล่ งท่ องเที ่ ยว (Destination Criteria: GSTC-D) ของ GSTC มี
รายละเอียดอธิบายได้ดังนี้
หมวดที่ 1 การสร้างการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด
ที่ 1.1 – 1.14 ดังต่อไปนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระยะยาว
และนำไปใช้ให้ถูกต้องตามขนาดของพื้นที่ เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มรดกวัฒนธรรม คุณภาพ
สุขอนามัย และความปลอดภัย อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ต้องได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากเวที
สาธารณะ
1.2 องค์ ก รที ่ จ ั ด การการท่ อ งเที ่ ย ว คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วมี ก ารจั ด องค์ ก ร ฝ่ า ย กลุ ่ ม หรื อ
คณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับผิดชอบในการเชื่อมโยงภาคีและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการสร้างการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มที่ว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
1.3 การตรวจสอบ คือ แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการตรวจสอบ การรายงานต่อสาธารณะ และตอบสนองต่อ
ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1.4 การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วตามฤดู ก าล คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารจั ด ทำรายการสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งในเชิงวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับฤดูกาล
1.5 มีการปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คือ แหล่งท่องเที่ยวมีระบบเครื่องมือที่
จะบ่งชี้ถึงอุปสรรคและโอกาสที่เกี่ยวกั บเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระบบเครื่องมือดังกล่าวนี้
จะสนับสนุนความสามารถในการปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อที่จะสามารถพัฒนา
จัดตั้ง ออกแบบ และจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวให้ถูกต้อง อีกทั้งระบบนี้จะต้องมีส่วนที่
จะ ก่อให้เกิดความยั่งยืนและการฟื้นฟูของแหล่งท่องเที่ยวได้
1.6 การจัดทำรายการสถานที่ที่น่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องอัพเดตรายการ
ของสถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วหลั ก ที ่ น ่ า สนใจในแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วอยู ่ ต ลอดเวลา ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในเชิ ง ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม
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1.7 ข้อบังคับในการวางแผน คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีแนวทาง ข้อบังคับ และนโยบายในการ
วางแผน เพื่อใช้ในการใช้พื้นที่ การออกแบบ การสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน รวมถึงข้อบังคับในการ
ปกป้องรักษาธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบและมีการบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง
1.8 การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง คือ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ วั ฒ นธรรม และประวั ติ ศ าสตร์ ทุ ก คนจะต้ อ งมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ถึ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้
พิ ก ารหรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษ หากแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวใดๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ จะต้องได้รับการออกแบบและแก้ไขใหม่ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงสภาวะ
ของแหล่ง ท่องเที่ยว และความสมเหตุสมผล
1.9 การได้มาซึ่งที่ดินแหล่งท่องเที่ยว คือ จะต้องมีการใช้กฎหมายและข้อบังคับในการได้ มาซึ่ง
การครอบครองที่ดิน ที่คำนึงถึงสิทธิข องชุมชนและคนพื้นเมือง การย้ายถิ่นจะต้องทำภายใต้การยินยอม
และการจ่ายค่าชดเชยอย่างเต็มที่
1.10 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่จะสามารถตรวจสอบ
และรายงานต่อสาธารณะเพื่อที่จะปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
1.11 มาตรฐานความยั่งยืน คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่ส่งเสริมมาตรฐานด้านความยั่งยืน
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ GSTC สำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
1.12 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่จะป้องกันและตอบสนองต่อ
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และสุขอนามัย
1.13 การเตรียมพร้อมและการรับมือกับสภาวะวิกฤติและสภาวะฉุกเฉิน คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมี
แผนรับมือกับสภาวะวิกฤติและสภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสม โดยหลักแล้วคือการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ประชาชน
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งแผนการดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนชัดเจน มีการกำหนด
เครื่องมือและการฝึกซ้อมด้วย
1.14 การส่งเสริม คือ การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจะต้องคำนึงถึงความถูกต้อง
เที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ การบริการ และความยั่งยืนในการท่องเที่ยว ข้อความที่สื่อออกไป
จะต้องเป็น ความจริงและตรงไปตรงมา
หมวดที่ 2 การทำให้ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงสังคมและเศรษฐกิจโดย
ให้เกิดผลกระทบในเชิงลบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2.1 – 2.9 ดังต่อไปนี้
2.1 การประเมินด้านเศรษฐกิจ คือ ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดในแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องได้รับการประเมินตรวจสอบและผลลัพธ์จะต้องรายงาน
ต่อสาธารณะ
2.2 การจ้างงานในท้องถิ่น คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการจ้างงานและการฝึกงานให้กับคนท้องถิ่นอย่างเท่า
เทียม ซึ่งโอกาสเหล่านี้ต้องเปิดกว้างแก่ผู้หญิง เยาวชน คนกลุ่มน้อย และผู้ด้อยโอกาส
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่เป็นช่องทางให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
2.4 ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของคนท้ อ งถิ่ น คื อ แรงบั น ดาลใจ ข้ อ ห่ ว งใย และความพึ ง พอใจของคน
ท้องถิ่น ในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นต้องได้รับความสนใจ ประเมิน บันทึก และรายงานต่อสาธารณะ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลักจะต้องได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ
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2.5 การเข้าถึงของท้องถิ่น คือ ผู้คนท้องถิ่นต้องสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ ไม่ว่ า
จะเป็นสถานที่เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม
2.6 ความตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีแผนงานในการสร้างความเข้าใจ
ด้านโอกาส และความท้าทายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความสำคัญของความยั่งยืนให้แก่ผู้คนท้องถิ่น
2.7 ป้ อ งกั น การฉวยโอกาสที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมี ร ะบบและมาตรการในทาง
ปฏิบัติที่ป้องกันธุรกิจ ผิดกฎหมาย การค้าประเวณี หรือการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย
2.8 สนับสนุน ชุมชน คือ แหล่งท่องเที่ยวต้อ งมีระบบที่ทำให้ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่อ งเที่ ยว
มีการสนับสนุน ชุมชนและริเริ่มการพัฒนา
2.9 สนับ สนุน ผู้ป ระกอบการท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบที่
สนับสนุน ผู้ประกอบการ และส่งเสริมหลักการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)
หมวดที่ 3 การสร้างประโยชน์มากที่สุดให้ชุมชน นักท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรม โดยสร้าง
ผลกระทบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3.1 – 3.7 ดังต่อไปนี้
3.1 การป้องกันสถานที่ท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีนโยบายและระบบที่จะรักษาสถานที่
ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิทัศน์ของภูมิ
ประเทศ วัฒนธรรม และพื้นที่ป่า
3.2 การจัดการนักท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบการจัดการนั กท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการในการ
อนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
3.3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีแนวทางที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อแหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด
3.4 การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม คือ ต้องไม่มีการซื้อขายหรือจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีอย่างผิดกฎหมาย
3.5 มีการแปลภาษาและสื่อสารที่ถูกต้อง คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการแปลและสื่อสารข้อมูล
การท่องเที่ยวทั้งเชิง ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
3.6 เคารพทรัพย์สินทางปัญญา คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบที่ก่อให้เกิดการเคารพในเรื่องของ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลและท้องถิ่นทั้งในรูปธรรมและนามธรรม
3.7 สร้ า งจิ ต สำนึ ก ที ่ ด ี ใ ห้ แ ก่ น ั ก ท่ อ งเที ่ ย ว คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วจะต้ อ งมี ร ะบบที ่ เ อื ้ อ ให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมีจิตสำนึกและความสมัครใจในการร่วมพัฒนาชุมชน รักษามรดกทางวัฒนธรรม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
หมวดที่ 4 การทำให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากที่สุด และเกิดผลกระทบแง่
ลบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 4.1 – 4.12 ดังต่อไปนี้
4.1 ความเสี่ยงในเรื่องสิ่งแวดล้อม คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องทราบถึงความเสี่ยงให้เรื่องสิ่งแวดล้อม
และมีระบบในการจัดการ
4.2 ปกป้องสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบในการตรวจสอบดูแล
ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะล่อแหลม และปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์
4.3 การปกป้องพืชพันธุ์ และสัตว์ป่า คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติในการห้ามการเลี้ยง จับ จัดแสดง และซื้อขายพืชพันธุ์และสัตว์
ป่า
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4.4 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจและบริก าร
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีมาตรการการตรวจสอบ การรายงาน ตลอดจนมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
4.5 การอนุรักษ์พลังงาน คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาตรการ
การบริโภคพลั งงานอย่ างคุ้มค่า และการลดการใช้เชื้อเพลิง แหล่งท่องเที่ยวจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีการอนุรักษ์พลังงานและมีการใช้เทคโนโลยีที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่
4.6 การจัดการน้ำ คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการอนุรักษ์และจัดการการใช้น้ำแหล่งท่ องเที่ยว
จะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีการอนุรักษ์และจัดการน้ำ
4.7 การป้องกันการขาดแคลนน้ำ คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการตรวจสอบทรัพยากร
(ปริมาณ) น้ำที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่ใช้โดยชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว
4.8 คุณภาพของน้ำ คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้บริโภค
และน้ำที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ และมีการแจ้งผลการตรวจสอบสู่สาธารณะ
4.9 การจัดการน้ำเสีย คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้บริโภค
และน้ำที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ และมีการแจ้งผลการตรวจสอบสู่สาธารณะ
4.10 การลดขยะมูลฝอย คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่นำไปสู่การลดปริมาณขยะมูลฝอย
การใช้ซ้ำ การนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวให้มี ยุทธศาสตร์การลดปริมาณขยะมูลฝอย
4.11 การลดผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและแสง คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการจัดการ
เรื่องผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและแสง
4.12 การลดผลกระทบจากการคมนาคม แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบในการเพิ่มการใช้การขนส่ง
คมนาคมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

4) แนวคิดชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในการพัฒ นาศักยภาพชุมชนนั้ น มีภาคส่ว นต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่ว ยงานภาครัฐ
ที ่ ม ี บ ทบาทหลากหลาย ภาคเอกชนที ่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที ่ ย วโดยตรงหรื อ ภาควิ ช าการทั้ ง
สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGOs ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายการมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากมายหลากหลายเช่นนี้ ทำให้ทิศทางในการพัฒนามีความหลากหลายแตกต่างไปตามภารกิจหรือแนวทาง
ของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนจึงจำเป็นจะต้องหันหน้าเข้ามา ‘ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์’ ทำให้เกิดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
รูปแบบที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นสูงสุดเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เพราะเมื่อ
ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เมื่อเกิดผลประโยชน์หรือผลเสีย ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันรับผิดชอบและร่วม
รับผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกันการร่วมคิดร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพชุ ม ชนให้ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย วผลประโยชน์ จ ากการท่ อ งเที่ ย วได้ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ‘แผนยุ ท ธศาสตร์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand)’ จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการ
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 31 มกราคม 2560 โดยมี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน
และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นฝ่าย
เลขานุ ก ารเพื่อ ประสานการทำงานกับ ภาคีทุ ก ภาคส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ย วโดยชุมชนดังกล่าวจึงถื อเป็น แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวฉบับแรกของประเทศไทยที่มุ่ง เน้ น
การพัฒนาในระดับชุมชนเป็นหลักเพื่อให้เกิดการกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปสู่เศรษฐกิจฐานราก
อย่างแท้จริง โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 2561) พัฒนาสู่สากลอย่างมีเอกภาพบนฐานการรักษา และจัดการทรัพยากร
ชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนแห่งความสุข” นั่นเอง
4.1 ศักยภาพของชุมชน
ความหมายของศักยภาพชุมชน มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ได้แก่
ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อำนาจ หรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้
ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2525)
พัทนัม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543; อ้างอิงจาก Putnam, 1993: 15) กล่าวไว้ว่าชุมชน
จะเข้มแข็งและมีศักยภาพได้นั้น เพราะคนในชุมชนมีน้ำใจ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความกระตือรือร้นมีบรรทัดฐาน
ของการพึ่งพาอาศัยกันมีเครือข่ายของการทำให้สังคมมาติดต่อสัมพันธ์กันในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน มีสถานภาพทาง
กายภาพของชุมชนที่เหมาะสม และสมาชิกมีส่วนร่วมในงานสาธารณะของชุมชน
จิร ะภา ฉิมสุข (สุว ิทย์ ธีร ศาสวัต , 2533: 5; อ้างอิงจาก จิราภา ฉิมสุข , 2544) ให้ความหมาย
ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนในอันที่จะตอบสนองความต้องการและแก้ไขสภาพ
ปัญหาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน รวมทั้งความสามารถของชุมชนในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน
กับคนภายนอกชุมชน ขณะเดียวกันก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มาจากภายนอกชุมชน ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อ
ความปกติสุขใน การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน องค์ประกอบที่ทำให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการดำเนินงานใด ๆ
นั้น ได้แก่ โครงสร้างประชากรและระบบการปกครอง อาชีพและระบบการผลิต
จิร ะภา ฉิมสุข (2544, อ้างอิงจาก สุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์ 2533: 22-23) กล่าวถึง ศักยภาพของ
ชุมชนว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการจัดการภายในชุมชน เช่น การใช้ระบบเครือญาติ ในระบบ
คัดเลือกผู้นำ การใช้ระบบศาลเฒ่าศาลแก่ ทำหน้าที่พิจารณาคดีและแก้ไขคลี่คลายความขัดแย้งหรือกรณี
พิพาทในชุมชน
อนุชาติ พวงสำลี และอรทัย อาจอ่ำ (2539, 257) กล่าวถึง ศักยภาพและการสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มคนตั้งแต่เรื่องของจิตสำนึก ความรู้ ทักษะไปจนถึงการจัดการ
การรวมกลุ่ม ที่ ท ำให้ เ กิ ด พลั ง ต่ อ รองในการแก้ ปั ญ หานานาชนิ ด และการที่ ก ลุ่ ม จะเข้ ม แข็ ง หรื อ ไม่
ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอื่น ๆ ของชุมชนด้วย
การจะเกิ ด ศั ก ยภาพหรือ ความเข้ มแข็ งของชุ มชนนั้น มีปั จจัย ที่จะเป็น ตัว นำไปสู่ ก ารมี ศั กยภาพ
หรือความเข้มแข็งของชุมชนได้ ดังนี้
แมททริว (Mathews, 1996: 1-25) ได้พิจารณาเงื่อนไขและปัจจัยของชุมชนที่ทำให้เกิดความเข้มแข็ง
ดังนี้
1. โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อความเป็นชุมชน
1.1 การรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กร มีมากน้อยเพียงใด
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1.2 ขนาดของกลุ่มที่พบปะ
1.3 จำนวนสถานที่และโอกาสในการพบปะสังสรรค์ เพื่อการถกปัญหาของชุมชน
1.4 ประเด็นพูดคุย / ถกปัญหาของชุมชน
1.5 ระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในชุมชน
1.6 เครื่องมือสื่อสาร
2. กระบวนการเฉพาะบางอย่าง ได้แก่ 1) กระบวนการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาโดยรวมของ
ชุมชนเป็นอย่างไร การมีส่วนร่วมของคนมากน้อยเพียงไร บทบาทของผู้นำในการตัดสินใจเป็นอย่างไร 2)
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือการหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหา
3. ผู้นำ พิจารณาจาก 1) จำนวนผู้นำ การกระจายตัวในตำบล/พื้นที่ 2) บทบาทของผู้นำสัมพันธ์กับ
สมาชิกในชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดริเริ่ม การสร้างกระบวนการ/กิจกรรมให้สมาชิก
มีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกชุมชน 3) คุณสมบัติ เช่น การติดตามสถานการณ์ปัญหา
การเปิดกว้างให้การเรียนรู้ไม่แบ่งฝ่าย มองการณ์ไกล
4. กระบวนทัศน์เกี่ย วกับ การพัฒ นาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) เป็นการประเมินว่า
ชุมชนมีระบบความคิดด้านต่าง ๆ เหล่านี้มากน้อยเพียงไร 2) การให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
พอ ๆ กับผลงาน 3) การดึงคนให้มาร่วมกระบวนการคิดและตัดสินใจให้มากที่สุด 4) การเน้นศักยภาพของ
สมาชิกที่มารวมตัวกันว่าเป็นต้นทุนของชุมชน มากกว่ามองว่าเป็นปัญหาของชุมชน 5) ความคิดเกี่ยวกับ
“อำนาจ” หรือ “พลัง ” ในการเปลี่ย นแปลง เน้นพลังของกลุ่มในการแก้ปั ญหาของตนเองมากกว่ า ฝาก
ความหวังไว้ที่ผู้มี “อำนาจ” หรือไม่ 6) ความคิดเกี่ยวกับการรับผิดชอบแก้ปัญหาของชุมชนตนเอง
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ 1) การพึ่งพาหน่วยงานของรัฐ
ที่มีมากน้อยเพียงไร 2) ความร่วมมือสนับสนุน ความใกล้ชิดกันของโรงเรียน วัด และสถานบริการในชุมชน
6. ความรู้สึกร่วมเป็นกลุ่มชุมชนเดียวกันและมองหาทางออกของความร่วมมือในชุมชนเป็นการประเมิน
ว่าในชุมชนมีความรู้สึกผูกพันเป็นชุมชนหรือไม่ โดยดูจาก 1) ประวัติศาสตร์/คำบอกเล่าของชาวบ้านเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือกันและกันในการแก้ปัญหาชุมชน 2) การทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายร่วมกัน
3) ความพยายามในการดึงเอาคนที่ยังไม่เข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนให้เข้ามาร่วมด้วย
4.2 การประเมินศักยภาพของชุมชน
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2537 : 134-136) กล่าวว่า ขอบเขตการวินิจฉัยศักยภาพของชุมชนในงาน
พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. ความกระตือรือร้นหรือวิญญาณ ตลอดจนการรับรู้และจิตสำนึกในการพัฒนาของประชาชน เป็นการ
วินิจฉัยความพร้อมของประชาชน หมายถึง ความมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา ความกระตือรือร้นมี
ความสำคัญอย่างมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ทั้งนี้รวมไปถึงการรับรู้และการมีจิตสำนึกในงาน
พัฒนาของประชาชนด้วย
2. โครงสร้างและบทบาทขององค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน รวมทั้งโครงสร้างอำนาจชุมชน เป็นเรื่อง
ที่พิจารณาถึงสภาพการปกครองของผู้นำชุมชนว่ามีบทบาทอย่างไรในการดำเนินงานพัฒนา เช่น คุณภาพและลักษณะ
ของผู้นำชุมชน และองค์กรของชุมชนมีความพร้อมที่จะพัฒนาและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
3. การวางแผนและการบริหารจัดการงานพัฒนา พิจารณาถึงความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของชุมชนมากน้อยเพียงใด
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4. การพัฒนาคน การพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในชุมชน ว่าสามารถทำให้ชุมชน
มีการพัฒนามากน้อยเพียงใด เช่น ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน มีการพัฒนาชุมชน
ของตนเองมากน้อยเพียงใด
5. เทคโนโลยีในงานพัฒนา ศักยภาพของชุมชนในเรื่องของเทคโนโลยีในงานพัฒนาเป็นอีกเรื่องที่
จะต้องทำการวินิจฉัยถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีว่าสามารถทำให้งานพัฒนาในชุมชนบรรลุผลสำเร็จตาม
ความต้องการของสมาชิกมากน้อยเพียงใด
6. การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบข้อมูลข่าวสารของชุมชน การวินิจฉัยศักยภาพในเรื่อง
การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ และระบบข้อมูล ข่าวสารของชุมชนนี้ เพื่อที่จะทำให้เกิดความสำนึ ก
และการติดต่อประสานงานความเข้าใจกันมากขึ้น
7. การระดมทุน แรงงาน และทรัพยากรในชุมชน ปัจจัยเรื่องทุนและทรัพยากรที่เป็นวัตถุเป็นเรื่อง
ที่สำคัญในงานพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากถ้าหากมีการดำเนินการ
ที่ปราศจากทุน แรงงาน และทรัพยากรที่เหมาะสม จะทำให้โครงการประสบปัญหา และไม่สามารถดำเนินไปสู่
เป้าหมายได้
8. ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญไม่อาจมองข้ามไปได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนย่อมจะแตกต่างกันไป อุปสรรคหรือความสำเร็จในงานพัฒนา
ต้องพิจ ารณาจากลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งด้วย เช่น ประชาชนมีค่านิยม
อย่างไร มีทัศนคติต่อการพัฒนาอย่างไร ลักษณะการพึ่งพาอาศัยเป็นอย่างไร
9. ระบบการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน การวินิจฉัยในเรื่องของศักยภาพไม่เพียงแต่พิจารณา
องค์ ป ระกอบภายในชุ ม ชนเท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งพิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบจากภายนอกชุ ม ชนด้ ว ย ได้ แ ก่
การได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ การบริการ และด้านวิชาการจากภายนอกชุมชนมีผลกระทบกับ
ภายในชุมชนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนมิได้อยู่นิ่ง หรือติดต่อกันเฉพาะภายในชุมชนเท่านั้น แต่ชุมชนมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกชุ ม ชนหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ทำให้ จ ำเป็ น ต้ อ งทราบถึ ง การได้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากภายนอกชุ ม ชนว่ามีมากน้อยเพียงใด
ลี ล าภรณ์ นาครทรรพ และคณะ (2538, 130-138) มี ข้ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ กรอบตั ว ชี้ วั ด ความ
เข้มแข็งหรือศักยภาพของชุมชน ดังนี้
1. มีการนำมิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทำกิจกรรม เพราะการมีฐานทางวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องยึด
โยงให้สามารถสร้างองค์กรชุมชนได้ง่ายและมีคุณภาพ
2. ในด้านความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหา ควรพิจารณาถึง 1) ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อ
ปัญหา 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีหลากหลายหรือไม่ยากง่ายเพียงไร เป็นปัญหาภายในหรือภายนอกชุมชน
ปัญหาเหล่านี้จะเป็นเครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของกลุ่มในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
3) จำนวนปัญหาที่องค์กรชุมชนสามารถแก้ไขได้
3. ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรพิจารณาตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
ทางเลือกการแก้ไขปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา โดยดูถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ดังกล่าวว่า มีการ
วิเคราะห์ที่ชัดเจนหรือไม่ มีการเชื่อมโยงปัญหากับสาเหตุหรือไม่ คุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
การตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร มีทิศทางที่ถูกต้อง มีสติหรือไม่ 2) มีการพัฒนาจิตสำนึก
4. ในด้านการจัดกลุ่ม ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 2) ระดับ
ของการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เสนอความคิดลงมือปฏิบัติ ฯลฯ 3) สมาชิกรู้หน้าที่และทำ
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หน้าที่ด้ว ยความรั บ ผิ ดชอบ 4) มีการสร้างและพัฒ นากระบวนการกลุ่ ม อย่ างต่ อเนื่ อง 5) มีกฎระเบี ย บ
และกติการ่วมกัน 6) มีความพร้อมเพรียง ความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน
5. ในด้านที่เกี่ยวกับผู้นำ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน ควรพิจาณาถึง
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จำนวนผู้นำ มีหลายคนหรือไม่ 2) ความรู้และทักษะของผู้นำ มีหลายด้านหรือไม่ (เช่น ผู้นำด้าน
การสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ การจัดการ ฯลฯ)
6. ในด้านที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ การที่สมาชิกได้รับผลประโยชน์อย่าง
ยุติธรรม
7. ในด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ที่ อ งค์ ก รได้ รั บ จากภายนอก ควรพิ จ ารณาถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่
1) การสนับสนุนทีไ่ ด้รับจากภายนอก เช่น เงินทุนและทรัพยากรในโครงการพัฒนาต่าง ๆ 2) มีคนเยี่ยมชมศึกษา
ดูงาน เป็นแหล่งความรู้ 3) การมีความสามารถในการต่อรองกับรัฐ/แหล่งทุนต่าง ๆ มากขึ้น
8. ในด้านการขยายผล ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น 2) ประเภทงาน
และกิจกรรมมีหลากหลายมากขึ้น 3) จำนวนองค์กรที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้น
บัณฑร อ่อนดำ และ วิริยา น้อยวงศ์นยางค์ (2533: 49) กล่าวถึง ตัวชี้วัดของความเข้มแข็งหรือ
ศักยภาพของชุมชน ได้แก่
1. องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ซึ่งรวมถึง ระบบข้อมูลข่าวสาร วิชาการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่ทันต่อความ
เคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงโดยเน้นให้เกิดองค์ความรู้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถาบัน
ทางสังคม ตลอดจนองค์ ค วามรู้ นั้ น สามารถนำมาใช้ ใ นกระบวนการพั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ ตำบล หมู่ บ้ า น/
ชุมชน และใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
2. กระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ ในระดับตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา
แสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองปัญหาของสมาชิกในชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญา
หมู่บ้าน ประสบการณ์ และการเรียนรู้ ประยุกต์ เทคนิค และการจัดการ
3. องค์กรชุมชน/การบริหารจัดการ/กำลังคน หมายถึง การรวมกลุ่มชาวบ้าน การจัดองค์กรในระดับ
ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน การจัดระบบบริหารจัดการงานพัฒนา จัดระบบสวัสดิการสังคมชุมชน เพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เช่น การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มกองทุนออมทรัพย์ มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมเครือข่ายทั้ง
เครือข่ายธรรมชาติ เครือข่ายการจัดตั้งองค์กร และเครือข่ายประสบการณ์
4.3 กระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางกลไกประชารัฐ
คำว่า “ประชารัฐ” หรือคำว่า “ประชา” รวมกับคำว่า “รัฐ” นั้น มาจากเนื้อเพลงชาติไทยที่เราขับร้อง
หรือได้ยินกันทุกวัน ซึ่งมีใจความว่า “... ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ...” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์
“ประชารัฐ ” เพื่ อ ให้ ส่ว นราชการต่า ง ๆ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการขับเคลื่อ นประเทศไทยให้ เกิด ความสงบ
เรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้จริง
ตามเนื้อหาสาระของเพลงชาติไทยที่มีมานานแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้ขยายความให้ชัดเจนด้วยว่า “เป็นการ
ร่วมมือกันในการสร้ างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีให้ประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง หรือข้าราชการ
แต่ทำเพื่อประชาชนทุกคน คำมั่นสัญญานี้ไม่ใช่นโยบายหาเสียง แต่ถือเป็นสัญญาระหว่างรัฐและประชาชน
ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดให้ได้ โดยความร่วมมือกัน”
ยุ ทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
หรื อ ภาครั ฐ มาใช้ โดยมองบนพื้ น ฐานว่ า “คนไทยทุ ก คน ก็ คื อ ประชาชนของชาติ ” ซึ่ ง ถื อ เป็ น พลั ง
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อำนาจที่ส ำคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒ นาประเทศในทุกมิติ
และทุกด้านอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ ” แบ่งได้เป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย
คือ 1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเป็นผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุน และเปิด
ช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่าง
ประชาชนกั บ รัฐ บาล และ 2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้ า ที่รั ฐ ” คือ การทำงานร่ว มกั น ของประชาชน
และเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไก
สำคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว นเข้าด้ว ยกัน อันเป็นแนวทางการบริห าร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุ มชน และการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการ
ของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเช่นที่ผ่านมา
สำหรับหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน
เนื่องจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะสำเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้
เลย หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล
ประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ย ั่ งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไมมีผลกระทบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต แนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนเกิดขึ้นจากบทเรียนที่ว่าการพัฒนาแบบดั้งเดิมในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา เติบโตอย่างมากใน
ด้านเศรษฐกิจ แต่กลับล้มเหลวในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไมเพียงแต่ทำให้สภาพแวดล้อม เสื่อมโทรมลง ส่งผล
กระทบด้านลบต่อระบบนิเวศสัตว์ และพรรณพืชแลว ยังไดสร้างปัญหาให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมาก ในขณะที่รัฐบาลบกพรองในหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ บริหารงานล่าช้าไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มี ก ารคอรั ป ชั่น ในระบบราชการสูง ขาดประสิ ทธิภ าพ ขาดความ
โปร่งใส เป็นต้น นานาชาติจึงไดประชุมร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวคิดที่เป็นกลางที่สุดมาเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว ผลสรุปคือเกิดแนวคิดในการให้ทั่วโลกสมควรปรับเปลี่ ยนแนวทางการพัฒ นาใหม่ โดยรัฐ จะต้ อ ง
ยกเลิก การพัฒ นาซึ่ ง รัฐ เป็ น ผู้ ชี้น ำและออกคำสั่ ง แต่เพียงฝ่ายเดียวในลักษณะ “รัฐประชาชาติ” (Nation
State) เปลี่ยนเป็น “ประชารัฐ” (Civil State) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ ในรูปแบบใหม่ระหว่างรัฐกับประชาชนใน
ลักษณะที่เป็นประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน มีหลักการที่สำคัญคือทุกฝ่ายในสังคม ตองมี ความร่ว มมือกันอย่างใกล้ ชิดทั้ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดั ง นั้ น คำว่ า “ประชารั ฐ ” จึงหมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล เอกชน และ
ประชาชนร่วมมือกันในการบริหารจัดการกิจการงานที่เป็น สาธารณะ (UNDP, 1995)
ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ตองมีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู เรียนรู ทำความเข้าใจ แสดงทัศนะ เสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่ เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในกระบวนการ ตัดสินใจและการดำเนินงาน
ตลอดจนร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้ง นี้ต้องมีความพยายามในการ แสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนไดสวนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไดรับผลกระทบโดยตรง จะต้องไมมีข้อคัดค้าน
ที่หาข้อยุติไมไดในประเด็นที่สำคัญ
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2. การกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง ควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แกผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ไดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่าย
บทบาทและภารกิจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
"กลไกประชารัฐที่ดีและการพัฒนาคนที่ยั่งยืน เป็นประเด็น สำคัญที่ไมสามารถจะแยกออกจากกันได
กลไกประชารัฐ เป็น รากฐานที่ท ำให้ คนในสั งคม โดยรวมอยู่ร่ว มกัน อย่ างสั นติสุ ข" ดังนั้นเรื่อ งที่ท้ า ทาย
ทุ ก สั ง คมไมว่าจะเป็ น สัง คมที่พัฒ นาแล้ว หรือ สั งคมที่ ยั งด้อ ยพัฒ นา ก็ คื อ การสร้ างกลไกประชารัฐ ที่ดีที่
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนในสังคมที่ยั่งยืน ประเด็นนี้ UNDP ไดศึกษาและอธิบายรายละเอียดไว
ในเอกสารนโยบายเรื่อง Governance for Sustainable Human Development ซึ่งไดให้คำนิยามของคำนี้ที่
ชัดเจนขึ้นว่า “กลไกประชารัฐ เป็นส่วนที่เชื่อมโยงองค์ประกอบของสังคมทั้ง 3 สวนเข้าด้วยกัน คือ ประชาสังคม
(Civil Society) ภาคธุรกิจ เอกชน (Private Sector) และภาครัฐ (State หรือ Public Sector)” (ธันภัทร
โคตรสิงห์, 2560)
กลไกประชารัฐมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และการบริหารประเทศ ซึ่งจะมีองค์ประกอบของ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ 3 ด้านคือ 1) ด้านเศรษฐกิจ
(Economic Governance) คือกระบวนการการตัดสิ นใจนโยบายที่ มี ผลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิจ 2) ด้าน
การเมือง (Political Governance) คื อ กระบวนการการกำหนดนโยบายที่ มี ผ ลต่ อ ปวงชนในประเทศ
ได แก รั ฐ สภาหรื อ ฝ่ า ยการเมื อ ง และ 3) ด้ า นกลไกบริ ห ารรั ฐ กิ จ หรื อ ภาคราชการ (Administrative
Governance) คือ กลไกและกระบวนการในการแปลงนโยบายและทรัพยากรไปสู การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและอย่างเที่ยงธรรม ซึง่ จะผ่านทางกลไกการกำหนดนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติ (UNDP, 1997)
ตามที่ รั ฐ บาลไดประกาศนโยบายขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยกลไกประชารั ฐ ซึ่ ง เป็ น การสานพลั ง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งท้ายที่สุด แล้วก็เน้นไปที่การเสริม สร้าง
เศรษฐกิจ ฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน โดยไดมีการจัดตั้งคณะดำเนินงานขึ้นมา
12 คณะ จำแนกเป็นกลุ่ม ขับเคลื่อน และ กลุ่มสนับสนุน ดังนี้ กลุ่มขับเคลื่อนมี 7 คณะ ประกอบด้วยD1
การยกระดั บ นวั ต กรรมและผลิ ต ภาพ D2 การส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและวิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ ม
และวิส าหกิจ เริ่มต้น D3 การส่งเสริม การทองเที่ยว และ ไมซ (MICE) คือการจัดประชุมการทองเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัลการสัมมนานานาชาติและการจัดแสดงนิทรรศการ D4 การส่งเสริมการสงออกและการลงทุนใน
ต่ า งประเทศ D5 การพั ฒ นา คลั ส เตอรภาคอุ ต สาหกรรมแหงอนาคต D6 การพั ฒ นาเกษตรสมั ย ใหม่
และ D7 การสร้างรายไดและการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ ส่วนกลุ่มสนับสนุน ประกอบด้วย 5 คณะ
ไดแก่ E1 การดึ ง ดู ด การลงทุ น และการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E4 การปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐ และ E5
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
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5) แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เชอร์ลี่ (Shirley, 1992) กล่าวถึงหลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ดังนี้
1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวต้องมีวิธีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรจากธรรมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เพียงพอ ประหยัด
และมีประสิทธิภาพอย่างที่สุด อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรเหล่านั้น ที่มีปัจจัยสำคัญ ประกอบ
อยู่ด้วยการพัฒนานั้นยังต้องคงความเป็นเอกลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุดและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยใช้ภูมิปัญญา
พื้นบ้านประยุกต์กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมสามารถทำให้ธุรกิจนั้นยืนยาวได้
2) ลดการบริโ ภคและใช้ทรัพ ยากรที่ เกิน ความจำเป็นกับลดการก่ อ ของเสีย ผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้ อ ง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
หรืออาจจะหาทรัพยากรที่มีความเหมือนกันมาใช้ทดแทนกันได้ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่อาจจะหมด
สิ้นไป เช่น การใช้คอนกรีตแทนไม้ในการสร้างบ้าน เป็นต้น ส่วนการลดการก่อของเสีย เช่น ขยะ ต้องหาวิธีการ
จัดการโดยการแยกประเภทขยะ
2.1) ขยะแห้งอาจนำระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ำและการแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
2.2) ขยะเปียกอาจนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักปุ๋ยสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ได้
3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบการพัฒนา
ต้องมีการวางแผนที่สามารถขยายฐานการท่องเที่ยว โดยรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมไว้
3.1) การเพิ่มคุณค่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวน้ำตก อาจเพิ่มกิจกรรมการดูนก ผีเสื้อ หรือ ปีนหน้าผา
หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมและแหล่งโบราณคดีอาจเพิ่มกิจกรรมการนั่งเกวียนเทียมวั ว การทำเส้นทางจักรยานให้
ท่องเที่ยวขี่ชมรอบหมู่บ้าน เป็นต้น
3.2) การเพิ่มมาตรฐานการบริการ เช่น การส่งบุคลากรไปอบรมด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
มัคคุเทศก์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ้ำอีก
4) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ทำตาม แผนที่
วางไว้ แต่จะต้องประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่กันด้วย อาทิ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และเทศบาล) แผนพัฒนาของสำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาในสถานที่ท่องเที่ยวมีศักยภาพมากขึ้น
5) ต้องใช้การท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจของท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยว ต้องประสาน
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสรรหา
ทรั พยากรที่โ ดดเด่น ของท้ อ งถิ่น ที่ส ามารถพัฒ นาให้ เ ป็นแหล่ งท่ องเที่ยวแห่งใหม่ ได้ เพื่อให้ นักท่อ งเที่ ย ว
ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เช่น การหาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม
ใหม่ ๆ ใน แต่ละตำบลตามนโยบาย “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานเศรษฐกิจและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
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6) การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบการพัฒนา
การท่องเที่ยวควรร่วมทำงานกับ ท้องถิ่น แบบเป็นองค์รวม (Participation Approach) โดยเข้าร่วมทำใน
ลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรือเป็นหน่วยงานร่ว มส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการ
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น
7) หมั่นประชุม หรือปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้รับผิดชอบการพัฒ นา
การท่องเที่ยวต้องประสานกับพหุภาคี ได้แก่
7.1) ชุมชนในพื้นที่
7.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.3) กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว
7.4) สถาบันการศึกษา
7.5) สถาบันการศาสนา
7.6) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่การประชุมปรึกษาหารือ ทั้งการเพิ่มศักยภาพให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการตลาด โดยอาจจะมีการจัดประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันเป็นการลดช่องว่างและข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าบริการเรือโดยสารที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน
8) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ โดยจัดให้มีการอบรม การส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการของแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบผลสำเร็จ จะทำให้บุคลากรมีความรู้หรือแนวทางในการปฏิบัติมากขึ้น นับว่าเป็น
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว เช่น การอบรม
นักสื่อความหมายด้านวัฒนธรรม เป็นต้น
9) จัดเตรีย มข้อมูลหรือคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม ผู้รับผิดชอบการพัฒ นาการ
ท่องเที่ย วจะต้องร่วมกับ ผู้ที่เกี่ย วข้องจั ดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของสถานที่นั้น ๆ ให้พร้อม
และเพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพื่อความสะดวกในการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน
หรืออาจจะทำให้อยู่ในรูปของสื่ออื่น ๆ เช่น แผ่นพับ คู่มือท่องเที่ยว หรือวีดีโอแนะนำ เป็นต้น
10) ประเมิน ผล ตรวจสอบ และวิจัย ผู้รับผิดชอบการพัฒ นาการท่ องเที่ยวและผู้ประกอบการ
จะต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ำเสมอ โดย
10.1) การสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง
10.2) การสอบถามความเห็นด้วยใบประเมินผล
10.3) การวิจัยตลาดการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบผลของการบริการและนำมาปรับปรุง
แก้ ไ ขการจัด การ และการบริการให้มีป ระสิทธิภาพจากหลักของการท่อ งเที่ยวแบบยั่งยืน และหลักการ
จั ด การการท่ อ งเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น จะเห็ น ได้ ว ่ า มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว กล่ า วคื อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานสำคั ญ ในการท่ อ งเที่ ย วแบบยั่ง ยื น และถู ก นำมาใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบ
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ของการจัดการท่องเที่ย วแบบยั่งยืน โดยทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องถูกนำมาใช้อย่างชาญฉลาด ต้องทำ
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และต้องพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย เพื่อให้บรรลุหลักของ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อความประทับใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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บทที่ 4 ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
4.1 สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก
1. สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.1 ตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก
การท่องเที่ย วอย่างยั่งยืน กำลังได้รับความนิย มทั่ว โลก การตระหนักถึงผลกระทบจากจากการ
ท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวหลายรายปรับรูป แบบธุร กิจ ให้ส อดคล้ องกับกระแสนิยมนี้ผ่ านการจัดหาอาหารออร์แกนิก สร้าง
กิจ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่สร้างสรรค์ และสร้างที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาดังกล่าวนำไปสู่การ
เติบโตของตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลก มีคาดการณ์ไว้ว่าตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ.
2019 ถึงปี 2023 จะเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% และมีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านดอลล่าห์สหรัฐ โดยมี
อั ต ราเติ บ โตเฉลี่ย ปีล ะ 9.39% ซึ่ ง ตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทวีปยุโรปจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด
(51%) รองลงมาคือทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาใต้และตะวันออกกลาง ตามลำดับ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นได้รับอิทธิพลจากแคมเปญต่าง ๆ ที่ส ร้างภาพจำหรือแรงดึงดูด
ใหม่ ให้น ักท่องเที่ย วออกเดิน ทาง เช่น ประเทศมาเลเซีย ที่ ได้ นำเสนอแนวคิด “Malaysia, Truly Asia”
ประเทศอินเดีย กับแนวคิด “Incredible India” และประเทศออสเตรเลียกับแนวคิด “There’s Nothing
Like Australia” เช่นเดียวกับประเทศจีนและประเทศบราซิล ที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกิจกรรม
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้ตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
(Mandala Research, 2016)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มยั่งยืน
องค์กร Destination Better และ Sustainable travel international ได้ร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวกลุ่มยั่งยืนในทวีปยุโรป พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มยั่งยืนมีอัตราวันพักค้างคืนเฉลี่ย 7 วันหรือมากกว่า
ต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มทั่วไปพักค้างคืนน้อยกว่า 3 วัน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มเดินทางกับผู้ร่วม
เดินทางมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มยั่งยืนมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มี
ข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของพื้นที่ (authentic) มากถึง 57% ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไป
สนใจประเด็นดังกล่าวเพียง 22% เท่านั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มยั่งยืนมักเลือกบริษัทนำเที่ยวที่ซื้อสินค้าจากคนใน
ท้องถิ่นมากถึง 54% ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปมีพฤติกรรมดังกล่าวเพียง 17% และนักท่องเที่ยวกลุ่มยั่งยืน
เลือกบริษัทนำเที่ยวที่ให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆแก่นักท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางมากถึง 54%
ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่ ว ไปมี ค วามต้ อ งการเพี ย ง 17% นอกจากนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ยั่ ง ยื น มี ก ารใช้ จ่ า ย
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ต่ อ ทริ ป ประมาณ 1,749 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ ประมาณ 52,470 บาทในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป
ใช้ จ่ า ยประมาณ 1,154 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 34,620 บาท
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรระดับโลก
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้กระตุ้นให้หลายประเทศเกิดความตระหนัก ที่จะร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้มีการจัดการประชุมระดับโลกเพื่อร่วมมือกัน พิจารณาหามาตรการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2515 ซึ่งการประชุมนี้มีชื่อว่า
"การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations Conference on Human
and Environment)” จัดขึ้น ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จากจุดเริ่มต้นครั้งนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลกได้ตระหนั ก ถึ งวิ ก ฤตการณ์ ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่เ กิ ดขึ้ น จากการพัฒ นาแบบมุ่ งเน้ นด้ านเศรษฐกิจ เพี ย ง
อย่างเดียว จึงหั น มาให้ ความสนใจกั บ การพัฒ นารู ปแบบใหม่ที่ส ามารถลดผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มอัน เกิ ด
จากการพั ฒ นา อัน เป็น ที่มาของแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” ซึ่งเป็น
ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมาธิ ก ารโลกว่ า ด้ ว ยสิ ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (World Commission on
Environment and Development) หรือ คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission) โดย
ที่รายงานของคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Report) ที่เสนอต่อสหประชาชาติใน พ.ศ. 2530
เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ต่อมาในชื่อ “อนาคตของเรา” (Our common future)
ต่อจากนั้นองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกคำนึงถึงผลกระทบของการพัฒนาที่ มีต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยที่ไม่สมดุลกับขีดจำกัดการตอบสนองของ
ธรรมชาติ โดยได้ จ ั ด ประชุ ม สุ ด ยอดของโลกว่ า ด้ ว ยสิ ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (UN Conference on
Environment and Development: UNCED) เมื่อ พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล
ซึ่งเป็นที่มาของแผนแม่บทโลกที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ในการประชุมครั้งนั้น
ประเทศสมาชิก จำนวน 178 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในการปฏิบัติตามแผนแม่บท ดังกล่าว
ซึ่งอีก 10 ปี ต่อมาจึงขยายแนวคิดไปสู่ การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World summit
on sustainable development) เพื่อกระตุ้น ให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศอย่างองค์รวม มุ่งสู่ดุลยภาพการพัฒนา
• การผลักดันการท่องเที่ยวอย่า งยั่งยืนตามแนวคิดองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism
Organization: WTO) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel
Association: PATA)
แนวความคิดของการเดินทางท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ความสำคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง วั ฒ นธรรมที่
แตกต่างที่เ ปลี่ย นแปลงในชุม ชนซึ่ ง อาจจะทำให้รูป แบบและกิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ย วเปลี่ย นแปลงไป
ทำให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ขึ้ น มา จากกระแสการอนุ รั ก ษ์ แ ละความต้ อ งการที่ จ ะคื น สภาพ
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ความสมบูรณ์ธรรมชาติ พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยวจาก
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) และสมาคมส่ งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค
เอเชี ย แปซิฟิ ก (Pacific Asia Travel Association: PATA) ได้มีการคิดรูปแบบการบริการที่มีความสอดคล้อง
กั บการจั ดการทรั พยากรการท่ องเที ่ ยวในแต่ ล ะท้ อ งถิ ่ น เพื ่ อ ให้ เ ป็ น การพั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย วที ่ ย ั ่ ง ยื น
(Sustainable Tourism Development) โดยใช้ ห ลั ก แนวคิ ด การพั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย วแบบยั ่ ง ยื น ตาม
แผนปฏิ บัติ ก าร 21 หรื อ Agenda 21 ที่ มี ส่ ว นผลั ก ดัน ให้ เกิ ด การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งมี
ความหมายรวมถึงการพัฒนาที่มุ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันชุมชน
ก็มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน
• การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global
Sustainable Tourism Council (GSTC)
สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) เป็นองค์กรอิสระ
ภายใต้เครือข่ายขององค์การสหประชาชาติ (UN) จัดตั้งขึ้นในปี 2007 จากการรวมตัวของ 32 องค์กร โดย
GSTC ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลกขึ้น ( Global
Sustainable Tourism Criteria) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Destination) หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับโรงแรม (Hotel) และ
หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่ า งยั่ ง ยื น สำหรั บ บริ ษั ท นำเที่ ย ว (Tour Operator) ทั้ ง นี้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางขั้น พื้น ฐานให้ แ ก่ห น่ว ยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความอย่างยั่งยืน
รวมถึงเพื่อสร้างการยอมรับในหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างครอบคลุมในทั้ง 4 มิติ คือ 1) มิติด้านการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน 2) มิติด้านการเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม - เศรษฐกิจแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 3) มิติด้านการเพิ่มผลประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว
และ 4) มิติด้านการเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกเหนือจากการกำหนดเกณฑ์การท่องเที่ยวยั่งยืนโลกแล้ว สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
(Global Sustainable Tourism Council) ได้ เ ปิ ด รั บ องค์ ก ร หน่ ว ยงาน และแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วที ่ ต ้ อ งการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าเป็นสมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับองค์ความรู้และคำแนะนำจากองค์ ก ร
ในการปรั บ ใช้ เ กณฑ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ตลอดจนได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือ
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วและสามารถใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ก ารเป็ น สมาชิ ก สภา
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โลก เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ห รื อ หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของตนเองได้
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ หรือปรับปรุงเกณฑ์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
ในปัจจุบันมีองค์กรและแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลกเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันมีสมาชิก 243 ราย แบ่งเป็นระดับแหล่งท่องเที่ยว 15 ราย ระดับองค์กร
114 ราย และระดับอื่นๆ (ซึ่งไม่มีการเปิดเผยรายชื่อ) โดยมีสมาชิกดังข้อมูลในหน้า 4-10
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1.2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
นโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประเทศไทยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการเพิ่มความสามารถทางการ
แข่ ง ขั น ทางการท่ อ งเที ่ ย ว ดั ง กลยุ ท ธ์ ห รื อ เป้ า ประสงค์ ท ี ่ ไ ด้ ป รากฎในแผนการพั ฒ นาประเทศ อาธิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย การท่องเที่ยวของไทยโดย
ระบุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ตั้งเป้าหมาย
หลักด้านการท่องเที่ยวไว้ว่า ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสู ง ขึ้ น โดยวัดจากรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาทและอันดั บ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI)
ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30
เช่ น เดี ย วกั บ แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ ไ ด้ ว าง
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารท่องเที่ยวไทยในปี 2579 ว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโต
อย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุก
ภาคส่วนอย่างยั่งยืน” โดยวางยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประการ คือ (1) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุ ล และยั่ ง ยื น (2) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อำนวยความ
สะดวกเพื่ อรองรั บ การขยายตัว ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว (4) การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยว
ไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม วิ ถี ไ ทยและการสร้า งความเชื่อ มั่นของนัก ท่อ งเที่ ยว และ (5)
การบู ร ณาการ การบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที ่ ย วและการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง
องค์ประกอบหรือหลักการที่สำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้น ฟู
แหล่งท่องเที่ย วที่เ สี่ย งต่อการเสื่อมโทรม การบริห ารความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและการปลูกฝัง
จิตสำนึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ไทย คุณค่าดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย
• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็น
เศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคม (ศสช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่ง
มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ เป็ น กรรมการ และแต่ ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการ ๓ คณะภายใต้ กพย. ได้ แ ก่ (๑)
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและ
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ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื ่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น และยั ง มี ก ารแต่ ง ตั ้ ง คณะทำงานต่ า ง ๆภายใต้
คณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ ทั้งนี้ กพย. ยังมอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่
ละเป้าหมาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้บรรลุ
เป้าประสงค์ ๓ ข้อ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ที่ ๘.๙ การออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน ส่งเสริม
วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ที่ ๑๒b การพัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๗ การเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนรวมถึงผ่านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่อง
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๗๓
(อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากโครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยท่ อ งเที่ย วโดยชุม ชนตามปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ปี 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
• องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ร่วมมือกับสภาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council Criteria) หรือ GSTC ในการนำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ของ GSTC มาเป็น กรอบในการสร้างองค์ ความรู้ ต่อยอด ประยุ กต์ให้เข้า กับ บริบ ทของชุ ม ชนใน
เมืองไทย เกิดเป็น ‘เกณฑ์การพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย’ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายให้สามารถ นำไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มี ประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืน
อย่างแท้จริง เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผน
ดำเนินการและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชน โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
5. ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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โดยเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยประเมินว่าชุมชนมีจุดแข็ง จุดอ่อนในประเด็นใด เพื่อให้
ชุมชน และหน่วยงานพี่เลี้ยงสามารถเติมเต็มและเสริมสร้างศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีอ้ งค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยังได้พัฒนาเครื่องมือให้เข้ากับ
บริบทของประเทศไทย ภายใต้ชื่อในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนว่า ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
หรือ CBT Thailand ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินชุมชนทั้งหมด 5 ด้าน รวม 100 ข้อ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดย 5 ด้านประกอบด้วย
1. การเสริมสร้างคุณภาพ ทักษะ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน
2. การส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์
3. การพัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งสร้างสมดุลของความสุขระหว่า ง
ชุมชนและนักท่องเที่ยว
4. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการและการทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐ
5. การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการนำไปสู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาคือชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เมื่อชุมชนเห็นความสำคัญของวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อมของตัวเอง ก็จะเกิดการรักษาสืบทอด เกิดเป็นความยั่งยืน
องค์กรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
จากรายชื่อสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกจำนวน 243 ราย พบว่ามีหน่วยงานในประเทศไทย
ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 8 องค์กรได้แก่
1. Asian Ecotourism Network Association (AEN) หรือ สมาคมการค้าการท่องเที่ยวเครือข่ ายเชิง
นิเวศเอเชี ย สาขาประเทศไทย ได้ เ ป็ น สมาชิ ก สภาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โลกตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 2015
สมาคมมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
สมบูรณ์แบบ และเป็นผู้นำในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเอเชีย ซึง่ สมาคมการค้าการท่องเที่ยว
เครือข่ายเชิงนิเวศเอเชีย มีสมาชิกและศูนย์ตั้งอยู่ใน 17 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ศรีลังกา
ลาว เกาหลีใต้ บังกลาเทศ ปากีสถาน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย อินโดนีเซีย ภูฏาน อินเดีย เนปาล
ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งเครือข่าย 17 ประเทศจะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ฐานข้อมูล
และเครื่องมือการพัฒนา การท่องเที่ยวร่วมกัน
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้เป็นสมาชิก
สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นองค์การมหาชน มีหน้าที่บริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวใน
เชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ทเี่ ป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการ
พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ
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3. มูลนิธิใบไม้เขียวได้เป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ก่อตั้งขึ้น
จากการประสานงานของ 6 องค์กร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT) การประปานครหลวง
สมาคมพัฒ นาคุ ณภาพสิ ่ง แวดล้ อ ม (ประเทศไทย) (ADEQ) สมาคมโรงแรมไทย (THA) United Nations
Environment Programme (UNEP) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิได้มีการดำเนินโครงการใบไม้
สีเขียว เพื่อพัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานและพั ฒ นา คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของธุ ร กิ จ การ
ท่ อ ง เ ที ่ ยว แ ละ ก าร โ รงแ รม ผ่ า นการตรวจสอบและประเมิ น ผลเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานที ่
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การท่องเที่ยวได้จัดทำขึ้น มีการจัดอันดับโรงแรมต่าง ๆ
เพื่อมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียว (The Green Leaf Certificate) ทั้งหมด 1-5 ใบ ตามลำดับความสามารถใน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม
4. Khiri Travel ได้เป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 เป็นบริษัททัวร์
ที่มีวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการจั ด ทำโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการสั ม ผั ส วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ของคนใน
ท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการได้รับประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้นในปี 2536
ปั จ จุ บั น มี ส ำนั ก งานและที ม งานผู้ เ ชี่ ย วชาญในประเทศไทย พม่ า อิ น โดนี เ ซี ย ศรี ลั ง กา เวี ย ดนาม
กั ม พู ช า และลาว มีสำนักงานขายในสหรัฐอเมริกา และมีเครือข่ายอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ Khiri
Travel ยังได้มีการจัดตั้งองค์ ก รการกุ ศ ล Khiri Reach เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ด้ อ ยโอกาสผ่ า นการพั ฒ นาชุ ม ชน
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชน
5. LightBlue Consulting ได้เป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014
เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน และสร้ า งความภั ก ดี ข องพนั ก งาน รวมทั้ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ เสี ย งของธุ ร กิ จ ที่ ด ำเนิ น งานด้ ว ย
ความรับผิดชอบมากขึ้น
6. Olonade Travel ได้เป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 เป็น บริษัท
ท่องเที่ยวที่ให้บ ริการเต็มรูป แบบ ให้บ ริการจองโรงแรม จองตั๋ว เครื่องบิน จัดทัว ร์ส่ว นตัว หรือแบบกลุ่ม
นอกเหนื อ จากการสร้างความพึงพอใจที่สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่บริษัทยังมีพันธกิจในการดำเนิน การ
ท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างอนาคตทีด่ ีและปกป้องสิทธิ์ของทุกคน
7. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) ได้
เป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ย วอย่างยั่งยืน โลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 PATA เป็นองค์การที่ไม่ห วังผลกำไร
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นองค์การการท่องเที่ยวของรัฐ สายการบิน บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และ
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วโลกมากว่า 2,200 หน่วยงาน ใน 44 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก PATA Thailand Chapter เป็นหนึ่งในองค์กร PATA ที่
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีหน้าที่หลักในการจัดสัมมนา
การฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ
8. บริษัท ซายามา แทรเวล จำกัด ได้เป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017
เป็นหนึ่งในบริษัททัวร์รายใหญ่ของไทย ในตลาดรัสเซียและเครือรัฐเอกราชรวมถึงประเทศในแถบยุโ รป
ตะวันออก มีจุดมุ่งหมายในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวทุกรูป ให้ความสำคัญกับต้อนรับอย่างอบอุ่น และเอก
ลักษ์เฉพาะตัวของสถานที่ท่องเที่ยว
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แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้นำเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของประเทศไทยทดลองใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 13 ชุมชนต้นแบบในพื้นที่พิเศษ โดยมีกระบวนการ
ให้ชุมชนประเมินตนเอง นำผลการประเมินพัฒนาเป็นแผนการเสริมสร้างศักยภาพแต่ละชุมชน และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาโดยคณะทำงาน ทั้งมีการถอดบทเรียนมาตลอดระยะเวลา 5 ปี และได้นำเสนอเกณฑ์
ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ฉบับนี้เป็นแนวทางการพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) ได้พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับหลักเกณฑ์ GSTC
และที่ประชุม GSTC Accreditation Panel ได้มีมติยอมรับ ‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย’ เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ GSTC ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล (tatreviewmagazine, 2561)
13 ชุมชนต้นแบบในพื้นที่พิเศษที่ได้นำร่องนำเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ
ไทย มาปรับใช้ภายใต้การดูแลและประสานงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 13 ชุมชนต้นแบบ
นอกจากนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังได้คัดกรองชุมชน
เป้าหมายใน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการยกระดับในแต่ละจังหวัด แต่ละชุมชนให้มีมาตรฐานสากล
Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) จำนวน 168 ชุมชน แบ่งเป็น ชุมชนระดับ A ที่มีความพร้อมใน
การเชื่อมโยงและส่งเสริมการตลาด จำนวน 25 ชุมชน ชุมชนระดับ B ที่สามารถพัฒนาเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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และพี่เลี้ยงของแต่ละจังหวัดได้ จำนวน 69 ชุมชน ชุมชนระดับ C ที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การยกระดับ
เป็นต้นแบบในปีต่อไป จำนวน 66 ชุมชน และอยู่ระหว่างการสำรวจอีก 8 ชุมชน โดยในจำนวน 168 ชุมชน
เป้าหมายที่มีการคัดกรองแล้วประกอบด้วยชุมชนในภาคตะวันออกจำนวน 28 ชุมชน แบ่งเป็น ตราด จำนวน 12
ชุมชน จันทบุรี 3 ชุมชน ระยอง 3 ชุมชน และชลบุรี 10 ชุมชน มีการลงพื้นที่เมืองหลัก-เมืองรองอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการส่งเสริมที่มุ่งเน้นด้านอุปสงค์ (Demand Side) และด้านอุปทานของ
การท่องเที่ยว (Supply Side) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสมดุล
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ที่ผ่านการประเมิน จำนวน 4 พื้นที่ คือ 1. ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว
อ.แหลมงอบ จ.ตราด 2. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 3. ชุมชนบ้านรวมไทย ต.หาดขาม
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. ชุมชนแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

สมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
ตารางที่ 1 สมาชิกสภาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก
ลำดับ

องค์กร

ประเภท

ประเทศ

ปีที่เริ่มเป็น
สมาชิก

1

Airbnb

Hotel/Accommodation

United States

2017

2

Alexandra’s Africa

Tour Operator and/or
Transport Provider

United Kingdom

2018

3

Altruvistas

Tour Operator and/or
Transport Provider

United States

2018

4

Zita Tanzanian Wild Camps

Hotel/Accommodation

Tanzania, United
Republic of

2018

5

Asian Ecotourism Network

Association

Thailand

2015

6

Asociación de Hoteles de Turismo de la
República Argentina

Non-Profit Organization

Argentina

2016

7

Bee+Hive

Non-Profit Organization

Canada

2017

8

Botswana Tourism Organization

Tourism Board

Botswana

2011

9

Cámara Argentina de Turismo (CAT)

Non-Profit Organization

Argentina

2018

10

Cayman Islands Department of Tourism

Tourism Board

Cayman Islands

2015
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ลำดับ

องค์กร

ประเภท

ประเทศ

ปีที่เริ่มเป็น
สมาชิก

11

Centro de Investigación para el
Desarrollo Sustentable, A.C.

Academic or
Educational
Organization

Mexico

2017

12

CERTIFICA

Other

Guatemala

2019

13

City of Suwon, Tourism Division Tourism
Policy Team

Government Agency

Korea, Republic
of

2016

14

Colombian Ministry of Commerce,
Industry and Tourism

Government Agency

Colombia

2017

15

Confluence Sustainability

Certification Body

United States

2017

16

Connecting Peru

Consultancy

Peru

2018

17

Consultores En Gestion Politica Y
Planifiacion Ambiental SC (GPPA)

Non-Profit Organization

Mexico

2015

18

Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration (DASTA)

Government Agency

Thailand

2017

19

Discover Hawaii Tours

Other

United States

2017

20

Diverse China Travel Limited

Travel Agency or
Booking Service

China

2016

21

EarthCheck

Certification Body

Australia

2010

22

Eco Travel Limited

Tour Operator and/or
Transport Provider

Hong Kong

2016

23

ECOCLUB.com – International
Ecotourism Club

Media

Greece

2015

24

Ecological and Agricultural Tourism
(ECEAT)

Non-Profit Organization

Netherlands

2010

25

Ecolyx

Travel Agency or
Booking Service

Sweden

2017
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ลำดับ

องค์กร

ประเภท

ประเทศ

ปีที่เริ่มเป็น
สมาชิก

26

Ecoservices Dominica

Certification Body

Dominican
Republic

2017

27

Ecotourism Australia

Certification Body

Australia

2014

28

Ecotourism Kenya

Association

Kenya

2017

29

ECOTRANS

Non-Profit Organization

Germany

2010

30

Espíritu Travel LLC

Tour Operator and/or
Transport Provider

United States

2016

31

Experiencias Xcaret

Attraction

Mexico

2018

32

Fair Trade Tourism

Non-Profit Organization

South Africa

2015

33

Federación Colombiana de Eco Parques
, Ecoturismo y Turismo de Aventura
(FEDEC)

Association

Colombia

2010

34

Forests of the World

Non-Profit Organization

Denmark

2011

35

Georgian Ecotourism Association

Association

Georgia

2018

36

Georgian Tourism Association (GTA)

Association

Georgia

2012

37

GPS Innovation Latin America

Consultancy

Uruguay

2017

38

GREAT Green Deal

Certification Body

Guatemala

2010

39

Greek Travel Pages

Travel Agency or
Booking Service

Greece

2016

40

Green Destinations

Certification Body

Netherlands

2017

41

Green Evolution SA

-

Greece

2015

42

Green Globe

Certification Body

United States

2010

43

GREEN GROWTH

Certification Body

Portugal

2017

44

Green Key Global

Certification Body

Canada

2017

45

Green Leaf Foundation

Certification Body

Thailand

2010
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ลำดับ

องค์กร

ประเภท

ประเทศ

ปีที่เริ่มเป็น
สมาชิก

46

Green Pearls GmbH Unique Places

Travel Agency or
Booking Service

Germany

2018

47

Greenloons LLC

Travel Agency or
Booking Service

United States

2011

48

Greenview

Consultancy

Singapore

2015

49

Guatemalan Institute of Tourism
(INGUAT)

Tourism Board

Guatemala

2017

50

Gyeonggi Tourism Organization

Tourism Board

Korea, Republic
of

2017

51

H2 Sustainability Consulting

Consultancy

United States

2018

52

Hong Kong Ecotourism & Travels
Professional Training Centre

Academic or
Educational
Organization

Hong Kong

2016

53

Hostelling International (HI)

Non-Profit Organization

United Kingdom

2010

54

IHG

Hotel/Accommodation

United States

2017

55

Infinity Travel Services Limited

Tour Operator and/or
Transport Provider

Hong Kong

2016

56

Innovation Norway

Tourism Board

Norway

2012

57

Institute of Tourism – Lucerne
University of Applied Sciences and Arts

Academic or
Educational
Organization

Switzerland

2016

58

InterContinental Barclay New York

Hotel/Accommodation

United States

2011

59

ITB Berlin

Other

Germany

2016

60

Khiri Travel

Tour Operator and/or
Transport Provider

Thailand

2014

61

LightBlue Consulting

Consultancy

Thailand

2014
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ลำดับ

องค์กร

ประเภท

ประเทศ

ปีที่เริ่มเป็น
สมาชิก

62

Machete Tours

Tour Operator and/or
Transport Provider

Sweden

2017

63

Malta Tourism Authority

Government Agency

Malta

2017

64

mascontour GmbH

Consultancy

Germany

2015

65

Medventure

Consultancy

Greece

2017

66

MICE innovation

Consultancy

Malaysia

2018

67

Mount Huangshan Scenic Area
Administrative Committee (HSAC)

Tourism Board

China

2011

68

N.J.V. Athens Plaza Hotel

Hotel/Accommodation

Greece

2018

69

NCE Tourism – Fjord Norway

Tourism Board

Norway

2018

70

NEPCon

Non-Profit Organization

Denmark

2015

71

Ocean Thermal Energy Corporation

Hotel/Accommodation

United States

2017

72

Olonade Travel

Travel Agency or
Booking Service

Thailand

2017

73

Pacific Asia Tourism Association (PATA)

Association

Thailand

2013

74

Panorama Destination

Tour Operator and/or
Transport Provider

Indonesia

2016

75

Project Azul Verde

Consultancy

United States

2018

76

Rainforest Alliance

Certification Body

United States

2015

77

Red Rocks Rwanda

Hotel/Accommodation

Rwanda

2018

78

Regenera ONG

Non-Profit Organization

Chile

2019

79

Region Västerbotten Turism

Tourism Board

Sweden

2017

80

Responsible Tourism Institute

Certification Body

Spain

2017

81

Responsible Tourism Institute (RTI)

Non-Profit Organization

Spain

2017
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ลำดับ

องค์กร

ประเภท

ประเทศ

ปีที่เริ่มเป็น
สมาชิก

82

Riverwind Foundation

Non-Profit Organization

United States

2012

83

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Cruise

United States

2017

84

San Diego Zoo Global

Non-Profit Organization

United States

2018

85

SAYAMA Travel Group Co., Ltd.

Tour Operator and/or
Transport Provider

Thailand

2017

86

School of Hospitality and Tourism
Management (HTM) – Purdue University

Academic or
Educational
Organization

United States

2017

87

Seychelles Sustainable Tourism
Foundation (SSTF)

Non-Profit Organization

Seychelles

2019

88

Shaboury & Associates

Consultancy

United Arab
Emirates

2016

89

Shorexplorations

Tour Operator and/or
Transport Provider

Argentina

2019

90

Solimar International, Inc.

Consultancy

United States

2014

91

Sri Lanka Green Limited

Travel Agency or
Booking Service

Sri Lanka

2018

92

St. Kitts Sustainable Destination Council
(SDC)

Government Agency

Saint Kitts and
Nevis

2018

93

Sustainable Riviera Maya

Non-Profit Organization

Mexico

2018

94

Sustainable Travel Taiwan

Non-Profit Organization

Taiwan

2017

95

SW Associates LLC: Sustainable
Development through Tourism

Consultancy

United States

1970

96

Tadele Travel

Tour Operator and/or
Transport Provider

United Kingdom

2018

97

Taiwan Tourism Bureau

Tourism Board

Taiwan

2015
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ลำดับ

องค์กร

ประเภท

ประเทศ

ปีที่เริ่มเป็น
สมาชิก

98

The Globe Ecotourism Training Centre

Academic or
Educational
Organization

Hong Kong

2016

99

The Hongkong & Shanghai Hotels, Ltd

Hotel/Accommodation

Hong Kong

2017

100

The Place Brand Observer

Other

Spain

2016

101

The Reef-World Foundation

Non-Profit Organization

United Kingdom

2019

102

The Sustainable Travel Co.

Travel Agency or
Booking Service

Malawi

2016

103

Thompson Okanagan Tourism
Association

Non-Profit Organization

Canada

2018

104

TIA Yukon

Association

Canada

2015

105

TLB Destinations

Tour Operator and/or
Transport Provider

Lebanon

2018

106

Toolset

Other

-

2018

107

Tornos News

Media

Greece

2016

108

TourCert GmbH

Certification Body

Germany

2011

109

Tours of Exploration

Tour Operator and/or
Transport Provider

Canada

2017

110

TrainingAid

Other

Germany

2011

111

Transat A.T. Inc.

Tour Operator and/or
Transport Provider

Canada

2019

112

TravelHorst – Business Travel Consulting Consultancy

Germany

2017

113

Travelife Ltd

United Kingdom

2012
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ลำดับ

องค์กร

ประเภท

ประเทศ

ปีที่เริ่มเป็น
สมาชิก

114

TUI Group

Tour Operator and/or
Transport Provider

United Kingdom

2018

115

Turisme de Barcelona

Travel Agency or
Booking Service

Spain

2016

116

United Nations World Tourism
Organization (UNWTO)

Non-Profit Organization

Spain

2010

117

United Nations World Tourism
Organization (UNWTO)

Non-Profit Organization

Spain

2010

118

Universidad De La Salle Bajio A.C.

Academic or
Educational
Organization

Mexico

2017

119

Universidad Technológica de León

Consultancy

Mexico

2016

120

University of South Florida Patel
College of Global Sustainability

Academic or
Educational
Organization

United States

2016

121

Vanuatu Department of Tourism

Certification Body

Vanuatu

2019

122

Vesselka Consulting Ltd

Consultancy

United Kingdom

2019

123

Viajar Verde

Media

Brazil

2017

124

Walking Mountains Science Center

Non-Profit Organization

United States

2016

125

Wildlife Friendly Enterprise Network

Non-Profit Organization

United States

2015

126

Wood Certification Pvt. Ltd.

Certification Body

India

2010

127

World Centre of Excellence for
Destinations (CED)

Academic or
Educational
Organization

Canada

2010

128

World Wildlife Fund, Inc.

Non-Profit Organization

United States

2014

129

XINK Consulting & Training

Consultancy

Peru

2018
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4.2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
1. ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยของประเทศไทยในระดับโลก
ในปีพ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มจำนวนการเดินทาง และมีการเดินทางไปยังปรเทศยอดนิยม
และประเทศที่อยู่ในตลาดใหม่ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศซิมบับเว ประเทศศรีลังกา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศ
ที่ได้ร ับความนิยมจากนั ก ท่ อ งเที ่ ย วในการท่ อ งเที ่ ย วยั ง คงเป็ น ประเทศเดิ ม ที ่ ไ ด้ ร ั บ ความสนใจจาก
นักท่องเที่ย วในปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 อันได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสเปน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศจีน ประเทศอิตาลี ประเทศตุรกี ประเทศแม็กซิโ ก ประเทศเยอรมัน ประเทศไทย ประเทศอัง กฤษ
ตามลำดับ
ตารางที่ 2 10 ประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2560

ลำดับ

ประเทศ

1

ประเทศฝรั่งเศส

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2560
86.9 ล้านคน

2

ประเทศสเปน

81.8 ล้านคน

3

ประเทศสหรัฐอเมริกา

76.9 ล้านคน

4

ประเทศจีน

60.7 ล้านคน

5

ประเทศอิตาลี

58.3 ล้านคน

6

ประเทศตุรกี

37.6 ล้านคน

7

ประเทศแม็กซิโก

39.3 ล้านคน

8

ประเทศเยอรมัน

37.5 ล้านคน

9

ประเทศไทย

35.4 ล้านคน

10

ประเทศอังกฤษ

37.7 ล้านคน

อย่างไรก็ตามกลับพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างผันผวนกับจำนวนนักท่องเที่ยว โดย 10 ประเทศ
ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในปี พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ ประเทศอิตาลี ปรเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมัน ประเทศมาเก๊า
และประเทศญี่ปุ่น ตามลำดับ
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ตารางที่ 3 10 ประเทศที่มรี ายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2560

ลำดับ

ประเทศ

1

ประเทศสหรัฐอเมริกา

2

ประเทศสเปน

รายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2560
210.7 พันล้าน
ดอลลาร์
68 พันล้านดอลลาร์

3

ประเทศฝรั่งเศส

60.7 พันล้านดอลลาร์

4

ประเทศไทย

57.5 พันล้านดอลลาร์

5

ประเทศอังกฤษ

51.2 พันล้านดอลลาร์

6

ประเทศอิตาลี

44.2 พันล้านดอลลาร์

7

ปรเทศออสเตรเลีย

41.7 พันล้านดอลลาร์

8

ประเทศเยอรมัน

39.8 พันล้านดอลลาร์

9

ประเทศมาเก๊า

35.6 พันล้านดอลลาร์

10

ประเทศญี่ปุ่น

34.1 พันล้านดอลลาร์

ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคพบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีการเติบโตที่สูงที่สุดของภูมิภาคเอเชีย โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่า 9 ล้านคนในปี พ.ศ. 2560
การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที ่ ย วเกิ ด จากความต้ อ งการที ่ จ ากนั ก ท่ อ งเที ่ ย วในภู ม ิ ภ าคเ อเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ (ประเทศจี น ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ ปุ่ น) ซึ่ ง ประเทศเวี ยดนามมีจำนวน
นักท่องเที่ย วเพิ่มขึ้น เร็ว ที่สุด ในขณะที่ป ระเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภ าคที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อปีเป็นจำนวนมาก (คาดการณ์ว่านักท่องเที่ย วอาจเพิ่มขึ้นปีละ 3 ล้านคน)
ทั้งนี้แนวคิดการยกเว้นวีซ่าและการส่งเสริมการเดินทางทางอากาศที่ดีขึ้นล้วนมีส่วนช่วยให้มีการเพิ่มจำนวน
นักท่องเที่ยวในทางบวก (World bank, 2018)
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2. ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอาเซียน
• จำนวนนักท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยว
35,592,000
40 ล้านคน
35 ล้านคน
30 ล้านคน
25 ล้านคน
20 ล้านคน
15 ล้านคน
10 ล้านคน
5 ล้านคน
0

25,948,000
14,040,000
13,903,000
12,922,000
6,621,000
5,602,0003,443,000
3,257,000
259,000

ภาพที่ 2 นักท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก ASEAN
ที่มา: World bank ปี 2017
จากการเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ World bank ปี 2017)
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน พบว่าประเทศไทยมีน ักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวมากที่ส ุด (35,592,000 คน)
รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย (25,948,000 คน) ประเทศอินโดนีเซีย (14,040,000 คน) ประเทศสิงคโปร์
(13,903,000 คน) ประเทศเวียดนาม(12,922,000 คน) ประเทศฟิล ิปปินส์ (6,621,000 คน) ประเทศ
กัมพูชา (5,602,000 คน) ประเทศพม่า(3,443,000 คน) ประเทศลาว (3,257,000 คน) และประเทศบรูไน
(259,000 คน)
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• รายได้จากการท่องเที่ยว

ประเทศบรูไน

177,000,000

ประเทศลาว

768,000,000

ประเทศพม่า

2,279,000,000

ประเทศกัมพูชา

4,023,000,000

ประเทศฟิลิปปินส์

8,349,000,000
8,890,000,000

ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย

14,117,000,000

ประเทศมาเลเซีย

18,352,000,000

ประเทศสิงคโปร์

19,707,000,000

ประเทศไทย
0

2 หมื่นล้าน ($)

4 หมื่นล้าน ($)

57,558,000,000
6 หมื่นล้าน ($)

ภาพที่ 3 รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก ASEAN
ที่มา: World bank ปี 2017
ผลการวิเคราะห์รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี พ.ศ.2560 โดยเปรียบเทียบประเทศไทยกับ
9 ประเทศสมาชิก อาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด โดยมีรายได้ประมาณ
5 หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (57,558,000,000) รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ มีรายได้เกือบ 2 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (19,707,000,000) ประเทศมาเลเซียมีรายได้ 18,352,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศ
อินโดนีเซียมีรายได้ 14,117,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศเวียดนามมีรายได้ 8,890,000,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศฟิลิปปินส์มีรายได้ 8,349,000,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ประเทศกัมพูชามีรายได้
4,023,000,000 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ ประเทศพม่ามีรายได้ 2,279,000,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐประเทศ
ลาวมีรายได้ 768,000,000 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ และประเทศบรูไนมีรายได้ 177,000,000 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน สามารถนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้มากกว่า
ประเทศอื่น ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีส่วนต่างทั้งใน
เรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าประเทศอื่นค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศไทยมี
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีระบบการเดินทาง
ที่เอื้ออำนวย และมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทำให้การท่องเที่ยวพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ
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• ความสามารถในการแข่งขัน
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum; WEF) ได้จัดทำรายงานความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเดินทางและการท่องเที่ยว ปี ค.ศ.2017 หรือ Travel & Tourism Competitiveness Report 2017
โดยได้รวบรวมข้อมูลศักยภาพด้านการดำเนินการท่องเที่ยวของ 136 ประเทศทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักในการ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อปูทางให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สะท้อนความมั่นใจในการเติบโตอย่าง
ยั่ ง ยื น ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว และร่ ว มกั น รั ก ษาสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ต ลอดจนสั ง คม
ที่การท่องเที่ยวได้พึ่งพาเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ
สภาเศรษฐกิจโลก ได้จัดพิจารณาการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศผ่านตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย (Enabling Environment) นโยบายและเงื่อนไขที่ส ำคัญ (T&T Policy and
Enabling) โครงสร้ า งพื ้ น ฐาน (Infrastructure) ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม (Natural and
Cultural Resources) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละด้าน ดังนี้
ตัวชี้วดั ความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ปี ค.ศ. 2017
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
Enabling Environment

นโยบายและเงื่อนไขที่สำคัญ

T&T Policy and
Enabling

โครงสร้างพื้นฐาน
Infrastructure

ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

Natural and Cultural Resources

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(Business Environment)

การให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว
(Prioritization of Travel and Tourism)

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทาง
อากาศ
(Air Transport Infrastructure)

ทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resources)

ความมั่นคงปลอดภัย
(Safety and Security)

การเปิดรับนานาชาติ
(International Openness)

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและ
ทางน้ำ
(Ground and Port Infrastructure)

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการเดินทาง
เพื่อธุรกิจ

สุขภาพและอนามัย
(Health and Hygiene)

การแข่งขันด้านราคา
(Price Competitiveness)

โครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการ
ท่องเที่ยว (Tourist Service
Infrastructure)

ทรัพยากรมนุษย์และ
ตลาดแรงงาน (Human Resources

ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
(Environmental

(Cultural Resources and Business Travel)

ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Readiness)

ภาพที่ 4 ตัวชี้วัดการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ที่มา: Green Lodging News และ Greenview

ผลจากการประเมินความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ปี ค.ศ.2017 ของ
สภาเศรษฐกิ จ โลก 136 ประเทศทั่ ว โลก สามารถจั ด ลำดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการ
เดิน ทางและการท่องเที่ยวได้ดังนี้
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Country/
Economy

Rank

Score

Change
since
2015

Country/
Economy

Rank

Score

Change
since
2015

Spain
France
Germany
Japan
United Kingdom
United States
Australia
Italy
Canada
Switzerland
Hong Kong SAR
Austria
Singapore
Portugal
China
New Zealand
Netherlands
Norway
Korea, Rep.
Sweden
Belgium
Mexico
Ireland
Greece
Iceland
Malaysia
Brazil
Luxembourg
United Arab
Emirates
Taiwan, China
Denmark
Croatia
Finland
Thailand
Panama
Malta
Estonia
Costa Rica
Czech Republic
India
Slovenia
Indonesia
Russian
Federation
Turkey
Bulgaria
Poland

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

5.43
5.32
5.28
5.26
5.20
5.12
5.10
4.99
4.97
4.94
4.86
4.86
4.85
4.74
4.72
4.68
4.64
4.64
4.57
4.55
4.54
4.54
4.53
4.51
4.50
4.50
4.49
4.49
4.49

0
0
0
5
0
–2
0
0
1
–4
2
0
–2
1
2
0
–3
2
10
3
0
8
–4
7
–7
–1
1
–2
–5

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

4.08
4.06
4.06
4.05
4.04
4.02
4.01
3.97
3.92
3.91
3.91
3.91
3.90
3.89
3.84
3.83
3.82
3.81
3.81
3.78
3.78
3.78
3.71
3.70
3.70
3.68
3.67

–4
3
–8
7
7
–16
–5
–1
1
3
n/a
–12
2
0
11
6
1
–1
–3
–1
8
–2
7
1
13
–5
–4

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

4.47
4.43
4.42
4.40
4.38
4.37
4.25
4.23
4.22
4.22
4.18
4.18
4.16
4.15

2
–4
1
–11
1
–1
4
1
4
–2
12
–2
8
2

74
75
76

3.64
3.63
3.62

9
2
5

44
45
46

4.14
4.14
4.11

0
4
1

Qatar
Chile
Hungary
Argentina
Peru
Cyprus
South Africa
Latvia
Mauritius
Lithuania
Ecuador
Barbados
Slovak Republic
Bahrain
Israel
Colombia
Saudi Arabia
Sri Lanka
Morocco
Oman
Vietnam
Romania
Jamaica
Georgia
Azerbaijan
Montenegro
Trinidad and
Tobago
Egypt
Jordan
Dominican
Republic
Uruguay
Bhutan
Philippines
Kenya
Kazakhstan
Namibia
Cape Verde
Armenia
Botswana
Guatemala
Tunisia
Ukraine
Macedonia, FYR
Honduras
Tanzania
Nicaragua

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

3.61
3.61
3.60
3.59
3.59
3.59
3.55
3.53
3.52
3.51
3.50
3.50
3.49
3.49
3.45
3.44

–4
9
–5
–2
4
–12
3
5
3
–6
–8
n/a
–7
0
2
0
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Country/
Economy

Rank

Score

Change
since
2015

Iran,
Islamic
Rep.
Lao PDR
Serbia
Lebanon
Rwanda
Albania
Bolivia
Kuwait
Cambodia
Mongolia
Nepal
Venezuela
El Salvador
Uganda
Tajikistan
Zambia
Côte d’Ivoire
Paraguay
Senegal
Gambia, The
Bosnia
and
Herzegovina
Zimbabwe
Kyrgyz Republic
Ethiopia
Moldova
Algeria
Gabon
Ghana
Madagascar
Mozambique
Malawi
Pakistan
Bangladesh
Cameroon
Benin
Lesotho
Nigeria
Mali
Sierra Leone
Mauritania
Congo,
Democratic
Rep.
Burundi
Chad
Yemen

93

3.43

4

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

3.40
3.38
3.37
3.36
3.35
3.34
3.33
3.32
3.31
3.28
3.28
3.28
3.20
3.18
3.18
3.16
3.15
3.14
3.12
3.12

2
0
–2
1
8
1
3
4
–3
–1
6
–14
8
12
–1
8
3
1
–3
n/a

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

3.11
3.10
3.10
3.09
3.07
3.06
3.04
2.99
2.91
2.91
2.89
2.89
2.88
2.84
2.84
2.82
2.78
2.69
2.64
2.64

1
1
2
–6
5
5
0
0
8
3
1
2
–4
n/a
1
2
–2
1
5
n/a

134
135
136

2.57
2.52
2.44

1
6
2

*ไม่มีการเก็บข้อมูลของประเทศเบนิน บรูไน บอสเนียและเฮอร์เซโก คองโก เอกวาดอร์และยูเครน แองโกลา บูร์กินาฟาโซ กินี กายอานา เฮติ พม่า
เปอร์โตริโก เซเชลส์ ซูรินาเม สวาซิแลนด์ เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ
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เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดรายข้อความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ปี ค.ศ.2017 ของประเทศต่างๆ ในสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน พบข้อมูลดังนี้
ตารางที่ 5 ความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศใน ASEAN
สภาพแวดล้อมทีเ่ อืออานวย
ประเทศ

อันดับ
สภาพแวดล้อมทาง
ความมัน่ คงปลอดภั ย สุขภาพและอนามัย
ธุ รกิ จ

ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
และตลาดแรงงาน

นโยบายและเงื่อนไขทีส่ าคัญ
ความพร้อมทางด้ าน
การให้ ค วามสาคั ญ
เทคโนโลยี
กั บการเดิ นทางและ การเปิด รับนานาชาติ การแข่งขันด้ านราคา
สารสนเทศและการ
ท่ องเที่ยว
สือ่ สาร

ทรั พยากรทางธรรมชาติ
และวั ฒนธรรม

โครงสร้างพืนฐาน
ความยั่งยืนของ
สิง่ แวดล้อม

ขนส่งทางอากาศ

ขนส่งทางบกและ
ทางนา

บริก ารด้ านการ
ท่ องเที่ยว

ทรัพ ยากรธรรมชาติ

ทรัพ ยากรทาง
วัฒ นธรรมและการ
ท่ องเที่ยวเพื่ อธุ รกิ จ

ประเทศสิงคโปร์

13

6.1

6.5

5.5

5.6

6.1

6

5.2

4.7

4.3

5.3

6.3

5.4

2.4

3.1

ประเทศมาเลเซีย

26

5.4

5.8

5.2

5.2

5.2

4.7

4.1

6.1

3.5

4.5

4.4

4.7

4.1

2.9

ประเทศไทย

34

4.7

4

4.9

4.9

4.8

5

3.8

5.6

3.6

4.6

3.1

5.8

4.9

2.8

ประเทศอินโดนีเซีย

42

4.5

5.1

4.3

4.6

3.8

5.6

4.3

6

3.2

3.8

3.2

3.1

4.7

3.3

ประเทศเวี ยดนาม

67

4.4

5.6

5

4.9

4.2

4

3

5.3

3.4

2.8

3.1

2.6

4

3

ประเทศฟิลิปปินส์

79

4.3

3.6

4.8

4.8

4

4.8

3.4

5.5

3.6

2.7

2.5

3.4

4

1.9

ประเทศลาว

94

4.7

5.4

4.3

4.6

3.1

4.7

3

5.7

3.8

2.1

2.4

3.5

3

1.3

ประเทศกัมพูชา

101

3.7

5.1

4

4.1

3.6

5.1

3.5

5.1

3.3

2.1

2.4

2.9

3.2

1.6
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4.46
4.25
3.95
3.81
3.69
3.55

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
จากความสามารถในการแข่งขันฯข้างต้น พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการ
เดินทางและการท่องเที่ยวในปี ค.ศ.2017 เป็นอันดับที่ 34 ของโลก และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน พบว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถฯ เป็น
อัน ดับ ที่ 3 รองจากประเทศสิ ง คโปร์ แ ละประเทศมาเลเซี ย และหากพิ จ ารณาถึ ง ดั ช นี ชี้ วั ด ในแต่ ล ะข้ อ
พบว่าประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยว ดังนี้
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
4.66 คะแนน (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
▪ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย
▪ ความมั่นคงปลอดภัย เป็นอันดับ 6 รองจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เวียดนาม ประเทศลาว ประเทศอินโดนีเซียและประเทศกัมพูชา
▪ สุขภาพและอนามัย เป็นอันดับ 4 รองจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
เวียดนาม
▪ ทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน เป็ น อั น ดั บ 3 รองจากประเทศสิ ง คโปร์ และประเทศ
มาเลเซีย
▪ ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอันดับ 3 รองจากประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย
นโยบายและเงื่อนไขที่สำคัญ
4.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
▪ การให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเดิ น ทางและท่ อ งเที ่ ย ว เป็ น อั น ดั บ 5 รองจากประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย
▪ การเปิดรับนานาชาติ เป็นอันดับ 4 รองจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย
▪ การแข่งขันด้านราคา เป็นอันดับ 3 รองจากประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว
▪ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศลาว
โครงสร้างพื้นฐาน
4.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
▪ ขนส่งทางอากาศ เป็นอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์
▪ ขนส่ ง ทางบกและทางน้ ำ เป็ น อั น ดั บ 4 รองจากประเทศสิ ง คโปร์ ประเทศมาเลเซี ย
และประเทศอินโดนีเซีย
▪ บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นอันดับ 1
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
3.85 คะแนน (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
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▪ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอันดับ 1
▪ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการเดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
มาเลเซีย

จุดแข็งของประเทศไทย
จากความสามารถในการแข่งขันฯ ของประเทศไทยข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดแข็งที่
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ (เป็นอันดับ 1) ทั้งนี้สภาเศรษฐกิจ
โลกได้อธิบายประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าเป็นการประเมินจาก (1) จำนวนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (2) จำนวนสาย
พันธุ์พืชและสัตว์ (3) พื้นที่ป่าไม้สงวน (4) ความต้องการด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (5) ความน่าดึงดูด
ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนนและอันดับการประเมินทั้ง 5 ด้านข้างต้นที่สูงกว่าประเทศอื่น
ในอาเซียน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่น่าดึงดูด ตรงตามความต้อ งการของ
นักท่องเที่ยว และยั ง สามารถรั ก ษาทรัพยากรเหล่านี้ไว้ได้ดีกว่า เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านบริการการท่องเที่ยว ที่ประเทศไทย เป็นอันดับ 1 โดยมีคะแนนและอันดับในการประเมิน (จำนวนห้องพัก
คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว จำนวนบริษัทรถเช่ารายใหญ่ จำนวนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ)
สูงกว่าประเทศอื่นๆ ทำให้ทราบได้ว่าประเทศไทยมี ส าธารนู ปโภคพื้ นฐานตลอดจนสิ่ง อำนวยความสะดวก
ที่ส ามารถรองรั บ ต่อความต้ องการของนั กท่อ งเที่ ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อนของประเทศไทย
แม้ว่าประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขั นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
การให้บริการ ทรัพยากรธรรมชาติ การขนส่งทางอากาศ และทรัพยากรมนุษย์ ที่อยู่ในเกณฑ์ดีและมีอันดับสูงกว่า
หลายประเทศในอาเซียน แต่ประเทศไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันหลายด้านที่อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย
หรือมีอันดับต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย สุขภาพและอนามัย การให้ความสำคัญกับ
การเดินทางและท่องเที่ยว การเปิดรับนานาชาติ ขนส่งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัย พบว่าประเทศไทยได้รับการประเมิน (ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรง ความน่าเชื่อถือ
ในทำงานของตำรวจ ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องผู้ก่อการร้าย ดัชนีเหตุการณ์ก่อการร้าย อัตราการฆาตกรรม) ให้อยู่ใน
อันดับล่าง กล่าวคือ เป็นประเด็นที่ประเทศไทยควรเฝ้าระวัง และให้ความสำคัญมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
นักลงทุน นักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ และความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวตลอดจนพลเมือง เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขันเรื่องสุขภาพและอนามัย ที่ต้องมีการเฝ้า
ระวังโรคภัยต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวกังวล และควรมีมาตรการควบคุมโรคที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่ อมั่นและสร้าง
ความสามารถในการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีศักยภาพต่อไป
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4.3 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• ธุรกิจที่พัก
องค์ ก ร Green Lodging News และ Greenview ประเทศสิ ง คโปร์ไ ด้ จั ด ทำการสำรวจกระแส
นิ ย มการพัฒนาโรงแรมและที่พักในปี ค.ศ. 2017 จาก 2,093 โรงแรมใน 46 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งเป็ น
โรงแรมในเมือง 1,233 แห่ง รีสอร์ท 491 แห่ง สถานที่จัดประชุมและสัมมนาครบวงจร 199 แห่ง โรงแรมในพื้นที่
ชนบท 99 แห่ง โรงแรมในสนามบิน 32 แห่ง โรงแรมที่บีแอนด์บี หรือ Bed & Breakfast 21 แห่ง อพาร์ทเม้นต์
แบ่งเช่ารายวัน 16 แห่ง (ที่พักที่เหลือไม่สามารถระบุประเภทได้) โรงแรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีมากถึง 1,872
แห่ง ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกา 179 แห่ง และทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวม 42 แห่ง
ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมส่ว นใหญ่มีแนวโน้มในการเป็นโรงแรมสีเ ขียว หรือ โรงแรมที่ใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการให้บริการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนใน
การพัฒนามาก สามารถให้บริการที่เน้นความยั่งยืนได้อย่างเต็มรูปแบบ โรงแรมส่วนมากมีแผนการดำเนินงาน
เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการจัดตั้งทีมสีเขียว หรือ ทีมที่มีหน้าที่หลักในการดูแล
ป้องกัน และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่พัก
นอกจากนี ้ ย ั ง พบว่ า ในปี ค.ศ. 2017 โรงแรมทั่ ว โลกให้ ค วามสำคั ญ กั บ การลงทุ น หรื อ ให้
ความสำคัญ ในการส่งเสริมแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นถึง 47.4% ในทวีปอเมริกาเพิ่มขึ้น 38.8% ทวีปยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟฟริกา เพิ่มขึ้น 59% และทวีปเอเชียเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 75%

ภาพที่ 5 Green Investment/Initiative Press Release
ที่มา: Green Lodging News และ Greenview
โดยโรงแรมส่วนใหญ่ได้นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการลดพลังงาน และในขณะเดียวกัน
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ (Schneider Thailand, 2561) ดังนี้
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ตารางที่ 6 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการลดพลังงาน
ระบบ
วิธีการ
ระบบการจัดการห้องพัก > ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงาน
> ระบุและรับมือกับความต้องการการบำรุงรักษาในเชิงรุก
> รองรับคำขอบริการแม่บ้าน
> แก้ไขปัญหาจากระยะไกล
การออกแบบ
> แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเดียวสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระบบทั้งหมด
> การรวมกั บ ระบบควบคุ ม กำลั ง ไฟฟ้ า ไฟส่อ งสว่ า ง ห้องพั ก ความปลอดภั ย
และระบบปรับอากาศ
> โปรโตคอลแบบเปิดในตัวสำหรับการรวมกับระบบจากผู้ผลิตอื่นอย่างราบรื่น
เช่น การจัดการทรัพย์สิน
การจัดการกำลังไฟฟ้า > โหลดสำคัญ โหลดมาตรฐาน โหลดการตอบสนองความต้องการ การผลิตพลังงาน
การชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
> การแก้ไขค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ การปรับแรงดันไฟฟ้า และพลังงานทดแทน
> ผลิตภัณฑ์ช ั้นนำของอุต สาหกรรมที่ ป้ อ งกั น อั ค คีภ ัย และไฟฟ้ า ดูด ในขณะที่
รับประกันความพร้อมของกำลังไฟฟ้า
ก า ร จ ั ด ก า ร พ ื ้ น ที่ > พื ้ น ที ่ ห ้ อ งแบบอั ต โนมั ต ิ แ ละใช้ ง านง่ า ยสำหรั บ แสงสว่ า ง ม่ า น และระบบ
ส่วนกลาง
ปรับอากาศของโรงแรม
> รวม/แยกพื้นที่ การใช้พื้นที่จัดงาน การควบคุมไฟหรี่ เสียง วิดีโอ โปรเจคเตอร์
ประสิทธิภาพสูง
> การรวมแสงสว่าง ลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัย
ของโรงแรมไว้ในระบบการจัดการอาคารที่ครบวงจรหนึ่งเดียว
นอกเหนือจากการลงทุนในส่วนของโครงสร้าง อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมแล้ว
โรงแรมส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้กับผู้เข้าพักหรือผู้ที่สนใจ ผ่าน
การจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยโรงแรมทั่วโลกให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ถึง 38% ทวีปอเมริกา เพิ่มขึ้น 29.5% ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟฟริกา เพิ่มขึ้น 51% และทวีป
เอเชียเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 68%
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ภาพที่ 6 Environment Project Tours For Guests
ที่มา: Green Lodging News และ Greenview
เช่นเดียวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนหรือผู้คนโดยรอบที่พัก ที่โรงแรมให้ความสำคัญกับการเคารพ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นของชุมชน เช่น ความเป็นมาของชุมชน ข้อควรปฎิบัติ สถานที่
ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว และการเดินทาง ให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อนั กท่องเที่ยวต้องการ โดยพบว่าโรงแรม
ทั่วโลกมีบริการดั ง กล่ า วเพิ่ ม ขึ้ น 55% ทวี ป อเมริ ก า เพิ่ ม ขึ้ น 45 % ทวี ป ยุ โ รป ตะวั น ออกกลาง และ
แอฟฟริกา เพิ่มขึ้น 71% และทวีปเอเชียเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 84%

ภาพที่ 7 Local Heritage Offerings Communication
ที่มา: Green Lodging News และ Greenview
จึงสามารถสรุปได้ว่าทิศทางการพัฒนาของโรงแรมในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒ นาที่เ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการสร้างสรรค์และเลือกใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการลดต้นทุน ลดผลกระทบ เพิ่มผลกำไร
และเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับมิติของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการให้
ข้อมูลและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวโยงกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงความพร้อม
ของธุรกิจ ที่พักในการพัฒนาอย่างยั่งยื น และแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถต่อยอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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• ธุรกิจนำเที่ยว
สภาการท่ อ งเที ่ ย วอย่ า งยั ่ ง ยื น โลก (Global Sustainable Tourism Council) ได้ เ ปิ ด รั บ องค์ ก ร
หน่วยงาน และแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเข้าเป็นสมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับ
องค์ความรู้และคำแนะนำจากองค์กรในการปรับใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ตลอดจนได้รับสิทธิ์ในการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรหรือแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่ องเที่ยวและสามารถใช้ตราสัญลักษณ์การเป็น
สมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์ กรหรือหรือแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อหรือปรับปรุงเกณฑ์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสภา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก พบว่าในปัจจุบันมีบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนจำหน่ายตั๋วเดินทางเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 25 แห่ง
ทั้งนี้พบว่าในปัจจุบันหน่วยงานทางการท่องเที่ยวหลายแห่งมีการจัดตั้งเครือข่ายบริษัทนำเที่ ยวอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น อาทิ EUROPARC Federation ได้จัดตั้งSustainable Tour Operators – Charter Part III
เพื่อสร้างเครือข่าย และกรอบในการพัฒนาบริษัทนำเที่ยวในทวีปยุโรปให้มีความยั่งยืน โดยในปัจจุบันมี
สมาชิกทั้งหมด 12 บริษัท นอกจากนี้หลายหน่วยงาน อาทิ เว็บ ไซต์ SustainableTourism และนิตยสาร
ทางการท่องเที่ยว Pebble ได้รวบรวมข้อมูลบริษัทนำเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงไว้เพื่อ
ใช้เป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นที่สนใจใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีจำนวนบริษัทนำเที่ยวที่จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่มากนัก แต่กระแส
นิยมในการปรับใช้แนวคิดอย่างยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวก็เติบโตขึ้นจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องด้วย
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป และความต้องการของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระแสนิยมการอนุรักษ์ทำให้
บริ ษั ท นำเที่ ย วหลายแห่ ง เริ่ ม ปรั บ ตั ว มี ก ารออกแบบการเดิ น ทางที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สังคม และเศรษฐกิจของท้องถิ่น ที่เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ได้สื่อสารกับชุมชน และอุดหนุนสินค้า
ในท้องถิ่น ซึ่งกระแสนิยมและทิศทาง การพัฒนานี้เป็นผลดีต่อการส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็น
อย่างมาก

• ธุรกิจการเดินทาง
การส่งเสริมการใช้พาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กระแสนิยมทั่วโลกให้ความสนใจ แนวคิดการใช้การ
เดินทางโดยรถสาธารณะเป็นที่นิยมทั่วโลก เนื่องจากการใช้พาหณะสาธารณทำให้ผู้เดินทางได้เรียนรู้ในเรื่องของ
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น ได้สุขภาพที่ดี และ หากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถเสนอ
ทางเลือกในเรื่องของการเดินทางที่สามารถเข้าถึงพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจได้ จะทำให้
นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับเลือกการเดินทางให้เหมาะสม ไม่เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ซึ่ง
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยวที่ใช้พาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาระยะหนึ่ง
โดยในปัจจุบันหลายหน่วยงานในประเทศไทยได้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการการท่องเที่ยวที่เดินทางที่ลดมลพิษ
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และอุดหนุนพาหนะท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ อาทิ โครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ เพื่อลดการใช้พลังงานและพาหนะอย่าง
เห็นผล เส้นทางท่องเที่ยวของการขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ อันได้แก่ ทัวร์ไหว้พระในกรุงเทพฯ เส้นทางวัฒนธรรม
พาไปดูชุมชนและความงดงามรอบเมืองเก่าในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวโดยการปั่น
จักรยานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
การท่ อ งเที ่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ ท ำการศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารใช้ พ าหนะที ่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อ มในประเทศไทย และได้สร้างสร้างรูปแบการเดินทางสีเขียวให้กับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้
เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจโดยใช้พาหนะที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษ และสอดคล้อดกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
๑. รูปแบการเดินทางสีเขียวให้กับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการที่พัก
แนวปฏิบัติของผู้ประกอบการทำได้โดย ปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถ
ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
➢

ผู้ประกอบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พัก (เช่น กำหนดนโยบาย มีแผนงานและกิจกรรม) ที่เป็น
มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมหรื อ คำนึง ถึ ง ความยั่ งยื น ในระยะยาว และเป็นธุร กิจ ที่ช่ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

➢

ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทุกฉบับ

➢

พนักงานหรือทีมงานในองค์กรได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และวิธีปฏิบัติด้านการป้องกัน
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

➢

ผู้ ป ระกอบการธุร กิ จ ที่ พั ก ให้ ข้ อ มู ล ความรู้แ ก่ ผู้ ใ ช้ บริ ก าร/นั ก ท่ อ งเที่ ยว เกี่ ย วกั บ นโยบายและ
ปณิธานการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบทบาทในการลดภาวะโลกร้อน (เช่น อาจจัด
ให้มีป้ายสื่อความหมาย หรือแผ่นพับ หรือ DVD ในยานพาหนะ เป็นต้น)

➢

มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงเป็นอาหาร/
เครื่องดื่ม ของที่ระลึก สินค้าอุปโภค-บริโภคอื่นๆ เป็นต้น

➢

ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือย่อยสลายได้ยาก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง

➢

มีการตรวจวัดการใช้พลังงานของรถยนต์ และมีมาตรการลดปริมาณการใช้พลังงานพร้อมพยายาม
ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน

➢

หมั่นตรวจซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องทำความเย็น-ความร้อน และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด

➢

มีการตรวจวัดการใช้น้ำและมีมาตรการลดปริมาณการใช้น้ ำ เช่น การใช้โถชักโครกที่มีการใช้น้ำ สอง
ระดับและจำกัดการไหลของน้ำบริเวณอ่างล้างมือ เป็นต้น
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➢

พนักงานขับรถ/ขับเรือ ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นถึงความปลอดภัยและการขับขี่แบบ
ประหยัดพลังงาน

➢

มีการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ

➢

จ้างงานคนท้องถิ่นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทางการท่องเที่ยว
2. รูปแบการเดินทางสีเขียวให้กับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำ
เที่ยว

แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม และสามารถ ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
➢

ผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การธุรกิจนำเที่ยว (เช่ น กำหนดนโยบาย มี แผนงาน
และกิจกรรม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว และเป็นธุรกิจที่ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

➢

ผู้ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทุกฉบับ

➢

พนักงานหรือทีมงานทั้งในสำนักงานและบนยานพาหนะได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่
และวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

➢

ผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ใช้บริการ/นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับนโยบายและปณิธานการดำเนิน
ธุรกิจนำเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบทบาทในการลดภาวะโลกร้อน (เช่น อาจจัดให้มีป้ายสื่อ
ความหมาย หรือแผ่นพับ หรือ DVD ในยานพาหนะ เป็นต้น)

➢

มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุง เป็นอาหาร/
เครื่องดื่ม ของที่ระลึก สินค้าอุปโภค-บริโภคอื่นๆ เป็นต้น

➢

ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือย่อยสลายได้ยาก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง

➢

มีการตรวจวัดการใช้พลังงานของรถยนต์ และมีมาตรการลดปริมาณการใช้พลังงานพร้อมพยายาม
ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน ทั้งในสำนักงานและในยานพาหนะ

➢

หมั่นตรวจซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องทำความเย็น-ความร้อน และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด

➢

มีการตรวจวัดการใช้น้ำและมีมาตรการลดปริมาณการใช้น้ำบนยานพาหนะ เช่น การใช้โถชักโครก
ที่มีการใช้น้ำสองระดับและจำกัดการไหลของน้ำบริเวณอ่างล้างมือ เป็นต้น

➢

ใช้น้ำอย่างประหยัดในการล้างยานพาหนะ
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➢

เลือกซื้อยานพาหนะ ที่มีการใช้เชื้อเพลิง/พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ที่สามารถใช้พลังงาน
ชีวภาพได้ เช่น ยานพาหนะที่ติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นที่ใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพและมีการเผาไหม้ได้
หมด

➢

พนักงานขับรถ/ขับเรือ ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นถึงความปลอดภัยและการขับ ขี่แบบ
ประหยัดพลังงาน

➢

มีการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ

➢

สละเวลาและใช้รถยนต์/เรือ/เครื่องบิน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของบริษัทสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการของชุมชนท้องถิ่น

➢

จ้างงานคนท้องถิ่นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเกี่ยวกั บการบริหารจัดการ
ทางการท่องเที่ยว
3. รูปแบการเดินทางสีเขียวให้กับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการเรือสำราญ
(Cruise Ships) ควรปฏิบัติเพิ่มเติมจากแนวทางของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้

➢ ควรพยายามใช้พลังงานทดแทนบนเรือให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ เช่น พลังงานจากลมแสงอาทิตย์
แบตเตอรี่ และก๊าซเหลว ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะทางเสียง กลิ่นอากาศและทางน้ำ
➢ มีการห้ามปรามนักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงในน้ำ ขยะและของเสียทุกชนิดควรเผาทิ้งในเรือ
หรือรวบรวมส่งฝั่งให้จัดการ
➢ สิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่บริษัทไม่ต้องการใช้ต่อไปอีก อาจบริจาคให้แก่หน่วยงาน
หรือชุมชนท้องถิ่น
➢ น้ำเสีย/น้ำทิ้งนำกลับมาบำบัดเพื่อใช้ในการซักล้าง ทำความสะอาดเรือ และชักโครก
➢ มีการใช้ความเร็วเรือที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
➢ เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยครั้ง
➢ พยายามใช้พลังงานจากท่าเทียบเรือแทนพลังงานจากเครื่องยนต์เรือ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

4.4 แนวทางในการปรับปรุงทั้งที่เป็นอุปสรรคและเป็นส่วนสนับสนุนในการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
แนวทางปรับปรุงปัจจัยสนับสนนุน (นโยบายภาครัฐ การใช้เทคโนโลยี มาตรการจูงใจ กระแสนิยม)
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะดำเนินไปได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงาน
จากองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในทุกด้านและเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ไม่เพียงเฉพาะการผสมผสาน
ความต้องการและการตอบสนองแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาความเป็นธรรมชาติ
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และเอกลักษณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นหลักควบคู่กันไป ทั้งนี้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มีปัญหาและอุปสรรค พิทยะ ศรีวัฒนสาร (2554) ดังนี้
1. การบริหารจัดการ
ในส่วนขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอัน
ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ กรมการปกครอง การควบคุมมลพิษ สำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงานเหล่านี้เ ป็นหน่วยงานหลักในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน แต่ที่ผ่านมาการพัฒนามักเป็นการดำเนินการแบบ “ต่างคนต่างทำ” การประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนำไปซึ่งปัญหาการบริหารจัดการในท้องถิ่นนั้น ๆ
2. แหล่งท่องเที่ยวกับกิจกรรม ปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวบางชนิดไม่คำนึงความเหมาะสม
หรือผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว มุ่งแต่ผลประโยชน์หรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนทำให้เกิดปัญหาความเสื่อม
โทรมของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง ยั ง มิ ไ ด้ ก ำหนดจำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
และขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity)
3. การบริการ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการอำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล
ให้นักท่องเที่ยวบรรลุวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร
การบริการนำเที่ยว เป็นต้น แต่ที่ผา่ นมาการบริการดังกล่าวไม่ได้รับการบริการจัดการที่ควร จึงกลายเป็นปัญหา
การบริการที่ไม่มีมาตรฐาน
4. สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์แบบส่งเสริมคุณค่าและสวยงามให้แก่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ แต่
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งกลับถูกทำลายโดยสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ดังกล่าว ด้วยเหตุของการขาด
การบริหารจัดการจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น จึงกลายเป็นปัญหาการสร้างสิ่งแปลกปลอมหรือการทำลายทรั พ ยากร
ในการท่องเที่ยว
5. นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว ถื อ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ของการพั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย ว เพราะ
นักท่องเที่ยวเป็น ผู้ต้องการหรืออุป สงค์ (Demand) ของการท่องเที่ ยว อีกทั้งนักท่องเที่ยว คือ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปั ญหา และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม หรือวัตถุประสงค์ของ
การท่องเที่ยว การขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร มีส่วนทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้น
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
6. ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทและความสัมพันธ์ต่อการท่ องเที่ยวในหลายรูปแบบ เช่น ความเป็น
เจ้าของ ผู้ จ ำหน่ า ยสิ น ค้ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร รวมถึ ง องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ความสำคั ญ ดั ง กล่ า ว ถื อ เป็ น อี ก
หนึ่ ง กลไกในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แต่ด้วยความเป็นชุมชนนั้นก็ก่อให้เกิดปัญหาในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวได้ด้วยเหตุของการขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จึงทำให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเติบโตการดำรงอยู่และการสืบทอดต่อไปจำเป็นต้องพัฒนาแบบครบวงจร
ดำเนินการไปพร้อมกันในทุกองค์ประกอบในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การบริหารจัดการต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดำเนินไปด้วยกัน
2. การกำหนดกิ จ กรรมให้ เ หมาะสมกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วพอเพี ย งต่ อ ขี ด ความสามารถในการ
รองรับของแหล่งท่องเที่ยว และก่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด
3. การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า เป็นระบบ และยั่งยืน
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4. การสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนในการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถ่องแท้
ในคุณค่าของทรัพยากรกับกระบวนการการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงความพึงพอใจและความต้องการ
ของชุมชนด้วย
5. การสร้างเสริมและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกของนักท่องเที่ยวและเจ้าของท้องถิ่น ในความรัก
หวงแหน และรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยว รวมถึงการพึ่งพากันในความต้องการและตอบสนองอย่างรู้
คุณค่าของการใช้ไปและการฟื้นฟู รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ให้ยั่งยืน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนนั้น ประชาชนในท้องถิ่น ผู้เป็นเจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยวจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำกับพหุภาคี โดยคำนึงถึงเป้าหมายต่อการพัฒนา คำนึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ได้นานที่สุด มีปัญหาหรือผลกระทบน้อยที่สุด นั่นคือการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
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บทที่ 5 ผลการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการทีจ่ ะพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1) พื้นที่และชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
ประเทศไทยได้ น ำแนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น มาปรั บ ใช้ กั บ การท่ อ งเที่ ย วในหลากหลาย
ประเภทและหลายระดับเพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว และสร้างประโยชน์ให้แก่คนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวหลักหรือเป็นการท่องเที่ยวนำร่องที่มีการใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดย
ชุ ม ชนอย่ า งจริ ง จั ง เนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนและแนวคิ ด การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน คือ มีการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการยกระดับรายได้และกระจายงาน
หรือผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผ่านกระบวนการจัดการสังคม การมีส่วนร่วม และการดำเนินงานขององค์กรชุมชน
ที่เป็นทางการ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นต้น ที่เข้าใจและพึงพอใจในเป้าหมาย
เดียวกัน โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนเอง รวมถึงสถานที่ และการนำเสนอบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วหรื อ ข้ อ มู ล เชิ ง
วัฒ นธรรม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒ นธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน (สุดถนอม
ตันเจริญ, 2560)
การท่ อ งเที่ย วโดยชุม ชนจึ งถือ ได้ว่ าเป็นลั กษณะการท่อ งเที่ยวที่มี ศักยภาพและสามารถต่อยอด
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในประเทศไทยให้ป ระสบผลสำเร็จ จึงควรมี การนำร่องในการใช้แนวคิดดัง กล่าวในพื้น ที่ ที่ มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประเทศไทยได้ มี ก ารดำเนิ น การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนนั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2535 โดยในปี
ดั ง กล่ า วการท่ องเที่ย วเชิงนิเวศ (Ecotourism) เข้ามาเป็นกระแสใหม่และกระแสใหญ่ ในอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที ่ ย วไทย โดยการผลั ก ดัน ของการท่ อ งเที ่ย วแห่ ง ประเทศไทย ในขณะที ่ ก ารท่ อ งเที่ ย วโดยชุมชน
(Community Based Tourism : CBT) เริ่มก่อตัวขึ้นเติบโตคู่ขนานไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการทำงาน
ในระดับพื้นที่ของโครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ หรือ REST หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทย
ใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2541-2542 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
(Amazing Thailand) ในปี พ.ศ. 2544 มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน,
มมป) จึงทำให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนกระจายอยู่ทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย บางส่วนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวจึงสามารถ
ดำเนินอยู่ได้ถึงปัจจุบัน แต่บางส่วนก็เผชิญกับข้อจำกัดและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
จากผลการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับการรับรองจากหน่วยงาน องค์กร มาตรฐาน และรางวัล
ต่างๆ พบว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยแบ่งตามหน่วยงานที่สนับสนุนหรือรับรอง ดังนี้
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1.1 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน รวบรวม
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาคเหนือ
9

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กี ฬาได้ จ ั ดการทำแผนปฏิ บ ั ต ิ การขั บเคลื ่ อนการ
พัฒนาการท่ อ งเที ่ ย วโดยชุ ม ชนอย่ า งยั ่ ง ยื น และ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 โดยได้ดำเนินการ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563
ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และจัดทำแผนปฏิบั ติก ารขั บ เคลื่อ นการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ย วโดยชุม ชนอย่า งยั่ งยืนและ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 และในการจัดทำ
แผนปฏิบัติดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยว โดย
ชุ มชนทุ กภู ม ิ ภาคในประเทศไทย พบว่ า มี แหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยังดำเนินการอยู่ (ข้อมูลในปี
พ.ศ. 2560) ดังนี้

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ตารางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือ
ชุมชน
จังหวัด
ภาคเหนือ
กลุ่มรักษ์ดอยหลวง
1
จังหวัดเชียงใหม่
(ชุมชนถ้ำเชียงดาว)
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
2
อนุรักษ์บ้านปง-ห้วย จังหวัดเชียงใหม่
ลาน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคน
3
จังหวัดเชียงใหม่
รักษ์ป่าบ้านปางจำปี
ศูนย์ส่งเสริมและ
4
พัฒนาอาชีพ
จังหวัดเชียงใหม่
การเกษตร
กลุ่มอนุรักษ์
5
ทรัพยากรธรรม- ชาติ จังหวัดเชียงใหม่
บ้านป่าสันกาม
6
7
8

ชุมชนบ้านหัวทุ่ง
กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตําบลลานทุ่งป้ง
ชุมชนบ้านไร่กองขิง

19

20

21
22

จังหวัดเชียงใหม่
23

จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชน
หมู่บ้านเชิงดอย กลุ่ม
ผ้าฝ้ายเชิงดอย
ชุมชนนันทาราม
(กลุ่มประเทืองเครื่อง
เขิน)
บ้านใหม่หนองบัว
และบ้านถ้ำง๊อบ
บ้านดง สโลว์ไลฟ์
(ชุมชนบ้านดง)
บ้านป่าบงเปียง
บ้านออนหลวย
(บ้านไทลื้อออนหลวย)
ชุมชนแม่กําปอง
บ้านแม่แมะ (กลุม่
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านแม่แมะ)
กลุ่มโฮมสเตย์สัน
ทราย (กลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชนสันป่าเปา)
ชุมชนบ้านต้นผึ้ง
(ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง)
ชุมชนบ้านห้วยผักกูด
(กลุ่มโฮมสเตย์คน
เลี้ยงช้างบ้านห้วยผัก
กูด)
เครือข่ายท่องเที่ยว
โดยชุมชนอําเภอ
กัลยานิวัฒนา (6
หมู่บ้าน)
ชุมชนบ้านปางอุ๋ง
(กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านปางอุ๋ง)
หมู่บ้านทอผ้าตีนจก
แม่แจ่ม (กลุ่มทอผ้า
บ้านป่าแดด)
บ้านขุนช่างเคี่ยน
(แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบ้านขุนช่าง
เคี่ยน)

จังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
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ภาคเหนือ
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชุมชน
ชุมชนวังดอยฟาร์ม
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วัง ดอยฟาร์ม)
ชุมชนบ้านป่าแงะ
(กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
บ้านป่าแงะ)
ชุมชนแม่สูนน้อย
โฮมสเตย์
ชุมชนบ้านสันลมจอย
(ชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุม ชน
บ้านสันลมจอย)
ชุมชนบ้านผาหมอน
(กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนบ้าน
ผาหมอน)
กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ชุมชน บ้านแม่
กลางหลวง
ชุมชนบ้านคอนาเรือ
(กลุ่มอาชีพผ้าฝ้าย
อําพัน)
ศูนย์ท่องเที่ยวด้าน
หม่อนไหมครบวงจร
จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนบ้านต่อเรือ
(กลุ่มทอผ้าฝ้าย
เปลือกไม้บ้านต่อเรือ)
บริษัท สยามศิลาดล
พอตเทอรี่ จํากัด
โฮมสเตย์บ้านร่อง
ปลายนา
กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตำบาลนางแล
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่า
ขันทอง
ชุมชนบ้านพิทักษ์ไทย
(ภูชมดาว)
ชุมชนบ้านแม่คาว
หลวง
ชุมชนห้วยขมนอก

จังหวัด

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

40
41
42

จังหวัดเชียงใหม่
43
จังหวัดเชียงใหม่

44
45
46

จังหวัดเชียงใหม่

47
48

จังหวัดเชียงใหม่

49
จังหวัดเชียงใหม่

50
51

จังหวัดเชียงใหม่

52
จังหวัดเชียงใหม่

53
54

จังหวัดเชียงใหม่
55
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย

56

จังหวัดเชียงราย
57

จังหวัดเชียงราย

ชุมชน
ชุมชนดอยแม่สลอง
ชุมชนบ้านเลาอู
ชุมชนบ้านป่าซาง
เหนือ (มูลนิธิวัฒน
เสรี)
ชุมชนเกษตรป่าซาง
วิวัฒน์
ชุมชนบ้านจะบูสี
บ้านร่องบอน
ชุมชนห้วยไคร้ใหม่
ชุมชน บ้านจะคือ
(ศูนย์วัฒนธรรมโฮมส
เตย์บ้านจะคือ)
ชุมชน บ้านหินถ้ำ
บ้านป่าจั่น (กลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านป่าจั่น)
ชุมชนบ้านห้วยปู
(บ้านขี้เหล็กใหม่)
ชุมชนโป่งน้ำร้อน
ชุมชนปางห้าโฮมส
เตย์
ชุมชนบ้านสวนป่า

จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

โฮมสเตย์บ้านห้วยไคร้
หมู่บ้านไหมไทยเฉลิม
พระเกียรติบ้านสัน
ธาตุตําบลโยนก จ.
เชียงราย
วิสาหกิจชุมชนหม้อ
ทุ่งเจริญย้อมสี
ธรรมชาติ
บ้านเมืองปอน
(กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านเมืองปอน)

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

58

ชุมชนบ้านจาโบ่

จังหวัดเชียงราย

59

หมู่บ้านเมืองแพม

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดแพร่
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

จังหวัดเชียงราย
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ภาคเหนือ

ชุมชน

60

ชุมชน บ้านห้วยฮี้

61

หจก. บ้านศิลาดล

72

ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์
ด้านหมอน ไหม ไม้
ย้อมสี และผ้าไหม
ขมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ่อสวก
ชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนม๊
วนตึ๊ด
ชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตำบลนาซาว
ชุมชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลใน
เวียง-บ้านหนองเต่า
ชุมชนบ้านส้อ
ชุมชนบ้านร่องไฮ ม.
11
กลุ่มท่องเที่ยวสัน
หน่องเหนียวรักษ์บ้าน
เกิด
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาบ้านสนป่า
ม่วง
กลุ่มอาชีพทําครก หิน
บ้านงิ้วเหนือ
ชุมชนวัดศรีโคมคํา

73

ชุมชนท่ามะโอ

จังหวัดลำปาง

74

โฮมสเตย์บ้านสามขา
กลุ่มชุมชนบ้านศาลา
เม็ง
โฮมสเตย์บ้านท่าช้าง
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านวอแก้ว

จังหวัดลำปาง

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

75
76
77

ภาคเหนือ

จังหวัด
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
จังหวัด
กำแพงเพชร

78
79

จังหวัดตาก

80

จังหวัดน่าน

81
82

จังหวัดน่าน

83

ชุมชน
บ้านศาลาบัวบก
(หมู่บ้านท่องเที่ยว
เซรามิคและหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
ชุมชนบ้านผาปัง
ชุมชนบ้านปงถ้ำ
กลุ่มโฮมสเตย์ห้วย
ทรายขาว บ้านทาป่า
เปา
ชุมชนบ้านหนองเงือก
อุโมงค์โฮมสเตย์
(ชุมชนอุโมงค์)

จังหวัด
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา

จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

ตารางที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับ
จังหวัด
ชุมชน
ชมรมส่งเสริมท่องเที่ยว
1
จังหวัดเลย
ชุมชนกกสะทอน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดหอม
2
จังหวัดเลย
สดบ้านหนองบง
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้าน
3
จังหวัดกาฬสินธุ์
โพน
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
4
จังหวัดกาฬสินธุ์
อ.สหัสขันธ์
หมู่บ้านวัฒนธรรมผูไ้ ทยโคก
5
จังหวัดกาฬสินธุ์
โก่ง
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์
6
จังหวัดขอนแก่น
ข้าวชุมชน ต.สาวะถี
7 บ้านดอนข่า หมู่บ้าน OTOP จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
8
จังหวัดชัยภูมิ
บ้านบุ่งสางสี
กลุ่มหม่อนไหมภูมิปัญญา
9
จังหวัดชัยภูมิ
ไทยบ้านต้อน
10
จังหวัดนครพนม
นาจอกโฮมสเตย์
ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยว
11
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทย จังหวัดนครพนม
อีสาน (ไทยลาว)
จังหวัด
12
ชมรมบุไทรโฮมสเตย์
นครราชสีมา
จังหวัด
13
ผาบุคาโฮมสเตย์
นครราชสีมา
กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮม
จังหวัด
14
สเตย์บ้านสุขสมบูรณ์
นครราชสีมา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
จังหวัด
15
กาแฟวังน้ำเขียว
นครราชสีมา
หมู่บ้านท่องเที่ยวไทย บ้าน
16
จังหวัดบุรีรมั ย์
สนวนนอก
จังหวัด
17
เสื่อกก บ้านแพง
มหาสารคาม
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกู่
18
จังหวัดร้อยเอ็ด
กาสิงห์
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่า
19
จังหวัดสุรินทร์
สว่าง
20
จังหวัดสุรินทร์
หมู่บ้านจักสานบุทม
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21
22

ชุมชน
กลุ่มบ้านท่าวัดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
จอมแจ้ง

23

ป่าชุมชนบ้านสนามชัย

24

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้าน
ปลาค้าว

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

จังหวัด
จังหวัดสกลนคร
จังหวัด
หนองคาย
จังหวัด
หนองบัวลำภู
จังหวัด
อำนาจเจริญ

กลุ่มทอผ้าเทศบาลบ้านเชียง
(กลุ่มกลองยาวพื้นบ้าน กลุม่ จังหวัดอุดรธานี
ปั้นหม้อ กลุ่มแม่บา้ นเรียนรำ
กลุ่มโฮมสเตย์)
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้าน
จังหวัดอุดรธานี
นาข่า
บ้านหนองเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
หมู่บ้านคีรีวงกต
โฮมสเตย์เมืองลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัด
กลุ่มชุมชนบ้านปะอาว
อุบลราชธานี
จังหวัด
กลุ่มซะซอมโฮมสเตย์
อุบลราชธานี
จังหวัด
กลุ่มชุมชนผ้ากาบบัว
อุบลราชธานี
จังหวัด
ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อ
อุบลราชธานี
ทองเหลือง บ้านปะอาว
กลุ่มหนองเอาะ หนองสิม
จังหวัด
โฮมสเตย์
อุบลราชธานี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้า
จังหวัด
กาบบัว
อุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
จังหวัด
บ้านยางน้อย
อุบลราชธานี
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ภาคตะวันออก
ตารางที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคตะวันออก

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี
กลุ่มแหลมสิงห์โฮมสเตย์

จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

ท่าหลวงบนโฮมสเตย์
บ้านสวนลุงฉลวย
(วิสาหกิจชุมชนวิถีชีวิต
ตำบลรำพัน)
ชุมชนบ้านชายทะเลบาง
ละมุง
ชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย
ชุมชนบ้านชากแง้ว
ห้วงน้ำขาว ดูปูโฮมสเตย์

จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
บ้านด่านเก่า-ด่านใหม่
ชุมชนแหลมกลัด
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธ์
ไม้พยุงบ้านด่านเนินสูง

จังหวัดตราด

กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำ
นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านท่า
ระแนะ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบ้านแหลม
มะขาม

จังหวัดตราด

ชุมชนไม้เค็ดโฮมสเตย์
วิสาหกิจชุมชนกับกลุ่ม
ท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านกองดิน
เครือข่ายองค์กรชุมชน
บ้านจำรุงสภาองค์กร
ชุมชนตำบลเนินฆ้อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านยาย
ดาโฮมสเตย์

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด

จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัด
ปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
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ภาคตะวันตก

ลำดับ

ตารางที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคตะวันตก

ชุมชน

จังหวัด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาด
น้ำท่าคา
ชุมชนตลาดเก้าห้อง
ลุ่มอนุรักษ์ป่าและ
สิ่งแวดล้อมบ้านพุน้ำร้อน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลอง
ขอม
เรือนไทยบางแม่หม้ายโฮม
สเตย์
บ้านโคก ลาวครั่ง /
“บ้านโคก”ลาวครั่ง
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองโบราณอู่ทอง

จังหวัด
สมุทรสงคราม
จังหวัดสุพรรณบุรี

27

ชุมชนบ้านดงเย็น

จังหวัดสุพรรณบุรี

28

ชุมชนบ้านหนองเสือ

จังหวัดสุพรรณบุรี

29

ชุมชนบ้านห้วยหินดำ

จังหวัดสุพรรณบุรี

30

ชุมชนบ้านดอนคา
เกษตรพอเพียงตำบลนิคม
กระเสียว
หมู่บ้าน-วัดสุวรรณตะไล

จังหวัดสุพรรณบุรี

20

ลำดับ

ชุมชน

จังหวัด

21

1

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านพุ
เข็ม

จังหวัดเพชรบุรี

22

ชุมชนบ้านถ้ำรงค์
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
หรือลาวโซ่ง

จังหวัดเพชรบุรี

23

จังหวัดเพชรบุรี

24

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนหนองปรง
ชมรมท่องเที่ยวตำบล
สหกรณ์นิคม
บ้านซองกาเรีย/กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตไม้กวา
ภูมิปัญญาไทยบ้านซองกา
เรีย

จังหวัดเพชรบุรี

25

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชุมชนวัดพระธาตุโป่งนก
ชุมชนบ้านหนองบาง
ชุมชนบ้านหนองขาว
ชุมชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคคี

จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

13

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านฝั่ง
ท่า

14

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าละอู

15

กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว
บ้านวัดปรกเจริญ

จังหวัดราชบุรี

16

ชมรมฟื้นฟูวิถีไทยชุมชน
หลักห้า

จังหวัดราชบุรี

19

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริม
คลองโฮมสเตย์
ท่องเที่ยวป่าชายเลนชุมชน
ตำบลคลองโคน

32

จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

บ้านห้วยเกรียบ

18

31

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

12

ชุมชนบ้านบางพลับ

26

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัด
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม
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ภาคกลาง
ตารางที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคกลาง
ลำดับ
1
2
3
4

ชุมชน

จังหวัด

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
กรุงเทพมหานคร
เจริญไชย เขตป้อมปราบ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
และวัฒนธรรม เขตหนอง กรุงเทพมหานคร
จอก
มอญบ้านบางกระดี่ (วัดบาง
กรุงเทพมหานคร
กระดี่)
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษบาง กรุงเทพมหานคร
แคเหนือ

5

กลุ่มท่องเที่ยวสองสายน้ำ

กรุงเทพมหานคร

6

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กรุงเทพมหานคร

7

ชุมชนบ้านแสนตอ
ประชาคมบางลำพู /
คนรักบางลำพู
เกษตรรุ่งเรือง
เครือข่ายป่าชุมชนเขาราว
เทียน
ชุมชนเกษตรเกาะลัดอีแท่น
วิสาหกิจชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์

กรุงเทพมหานคร

8
9
10
11
12
13

คลองรางจระเข้โฮมสเตย์

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

15

กลุ่มอนุรักษ์แหล่ง
โบราณคดีและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบล
ห้วยขุนราม บ้านโปร่ง
มะนาว
บ้านต้นตาล

จังหวัดสระบุรี

16

พระพุทธบาทน้อย

จังหวัดสระบุรี

17

บ้านหนองมน

จังหวัดสระบุรี

18

ชุมชนลาวแหง้ว

จังหวัดสระบุรี

14

จังหวัดลพบุรี
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ภาคใต้
ตารางที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต้

ลำดับ

ชุมชน

จังหวัด

13

บ้านถ้ำเสือ

จังหวัดกระบี่

ลำดับ

ชุมชน

จังหวัด

1

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

จังหวัดกระบี่

14

ชุมชนคลองท่อมเหนือ

จังหวัดกระบี่

2

วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน
อ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

15

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงหมู่ 1

จังหวัดกระบี่

3

ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงเทพพนมฟาร์ม

จังหวัดกระบี่

16

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะ
กลาง

จังหวัดกระบี่

4

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนบ้านร่าหมาด
อาคารเฉลิมพระเกียรติทุ่ง
โคกแค

จังหวัดกระบี่

17

โฮมสเตย์บ้านเกาะพิทักษ์

จังหวัดชุมพร

18

โฮมสเตย์บ้านทอน

จังหวัดชุมพร

5

ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง

จังหวัดกระบี่
19

ผาเปิดใจบ้านพันวาล

จังหวัดชุมพร

6

ชุมชนท่องเที่ยวตำบลอ่าว
ลึกน้อย

20

โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่

จังหวัดชุมพร

7

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
กาแฟสด สตรีคลองท่อม
เหนือ

จังหวัดกระบี่
21

เหวโหลมโฮมสเตย์

จังหวัดชุมพร

8

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านร่า
หมาดขุนสมุทร

จังหวัดกระบี่
22

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้าน
คลองเรือ หมู่ 9

จังหวัดชุมพร

23

สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

24

กลุ่มโฮมสเตย์เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลปากทรง

จังหวัดชุมพร

25

ชุมชนบ้านแหลม
(เกาะสุกร)

จังหวัดตรัง

9
10
11
12

จังหวัดกระบี่

วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดินแดง

จังหวัดกระบี่

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยี่
เพ็ง

จังหวัดกระบี่

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านทุ่งหยีเพ็ง

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
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ลำดับ

ชุมชน

จังหวัด

ลำดับ

ชุมชน

จังหวัด

26

กลุ่มประมงพื้นบ้านน้ำราบ

จังหวัดตรัง

39

ชุมชนบ้านมดตะนอย

จังหวัดตรัง

27

ศูนย์ศิลปะวิถี

จังหวัดตรัง

40

ชุมชนบ้านเขาหลัก

จังหวัดตรัง

28

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

จังหวัดตรัง

41

วิสาหกิจเลี้ยงปลากรังบ้าน
พรุจุด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)

จังหวัดตรัง

29

กลุ่มการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเกาะหยงสตาร์

จังหวัดตรัง

42

ชมรมคนรักษ์เขาติง

จังหวัดตรัง

30

ชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน
เกาะลิบง

จังหวัดตรัง

43

กลุ่มส่งเสริมกลุม่ อนุรักษ์ป่า
ชายเลนบ้านโคกออก

จังหวัดตรัง

31

ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอำเภอ
นาโยง

จังหวัดตรัง

44

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบ
สานภูมิปญ
ั ญานาชุมเห็ด

จังหวัดตรัง

32

ชุมชนบ้านหน้าลา

จังหวัดตรัง

45

ชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ

จังหวัดตรัง

33

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดุ
หุนสามัคคี

จังหวัดตรัง

46

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหน้าเขา-ในวัง

จังหวัดตรัง

34

กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้
เทพทาโรถ้ำเลเขากอบ

จังหวัดตรัง

47

ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม
ชุมชนพรหมโลก

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

35

ชุมชนบ้านแหลม หมู่ 3

จังหวัดตรัง

48

วิสาหกิจชุมชนจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนร่อนพิบูลย์

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

36

ซาลีน่าลิบงโฮมสเตย์

จังหวัดตรัง

49

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์
ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมส
เตย์ (หน้าทับ)

37

เกาะมุกการ์เด้นบีชรีสอร์ท
(รีสอร์ทชุมชน)

จังหวัดตรัง

50

ศูนย์การท่องเที่ยวนิเวศ
ตำบลเคร็ง

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

38

เกาะมุกชาวเลทัวร์
(รีสอร์ทชุมชน)

51

วิสาหกิจชุมชนพัฒนา
คุณภาพส้มโอลุ่มน้ำปาก
พนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
(ส้มโอทับทิมสยาม)

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

จังหวัดตรัง
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ลำดับ

ชุมชน

จังหวัด

ลำดับ

ชุมชน

จังหวัด

52

บ้านคีรีวง

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

65

ชุมชนบ้านเกาะยาวน้อย

จังหวัดพังงา

53

ชุมชนท่องเที่ยววัดชลธารา
สิงเห

จังหวัดนราธิวาส

66

บ้านโคกไคร

จังหวัดพังงา

54

เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว
ตำบลบาราโหม

จังหวัดปัตตานี

67

กลุ่มชัยบุรเี มืองเก่าพัทลุง
โฮมสเตย์

จังหวัดพัทลุง

55

ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว

จังหวัดปัตตานี

68

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรบ้านป่าตอ

จังหวัดพัทลุง

56

ชุมชนท่องเที่ยวตำบล
ตันหยงลุโละ

จังหวัดปัตตานี

69

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโหล๊ะ
จังกระ

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง

57

ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง

จังหวัดปัตตานี

70

กลุ่มบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์
อำเภอป่าบอน

58

ชุมชนท่องเที่ยวยะหริ่ง

จังหวัดปัตตานี

71

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
บางโรง

จังหวัดภูเก็ต

59

กลุ่มทอผ้าจวนตานี

จังหวัดปัตตานี

72

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิง
อนุรักษ์บ้านไม้ขาว

จังหวัดภูเก็ต

60

ชุมชนท่องเที่ยวตุยง

จังหวัดปัตตานี

73

มุสลิมโฮมสเตย์บ้านม่วง
กลวง

จังหวัดระนอง

61

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อ

จังหวัดปัตตานี

74

เที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง

จังหวัดระนอง

62

ชุมชนท่องเที่ยวบางปู

จังหวัดปัตตานี

75

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านใน
วง

จังหวัดระนอง

63

กลุ่มชุมชนตะโล๊ะกาโปร์
พัฒนา

จังหวัดปัตตานี

76

ชุมชนหาดส้มแป้น

จังหวัดระนอง

64

ชุมชนบางพัฒน์

จังหวัดพังงา

77

วิถีพุทธคลองแดน (องค์กร
สาธารณประโยชน์)

จังหวัดสงขลา
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ลำดับ

ชุมชน

จังหวัด

ลำดับ

78

กลุ่มสะกอมจร๊ะโยง

จังหวัดสงขลา

91

79

ชุมชนบ้านแคเหนือ

จังหวัดสงขลา

92

หัวแหลมโฮมสเตย์
(เกาะยะระโตดนุ้ย)

จังหวัดสตูล

80

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตำบลบ้านขาว

จังหวัดสงขลา

93

ชุมชนบ้านควน

จังหวัดสตูล

81

กลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยองค์กรบ้านบ่อ
7 ลูก

จังหวัดสตูล

94

ชุมชนบ้านวังสายทอง

จังหวัดสตูล

82

ชุมชนบ้านบากันใหญ่

จังหวัดสตูล

95

ชุมชนบ้านบากันเคย

จังหวัดสตูล

83

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เขาพญาบังสา

จังหวัดสตูล

96

ชุมชนบ้านโคกพยอม

จังหวัดสตูล

84

ชุมชนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

จังหวัดสตูล

97

ชุมชนบ้านโตนปาหนัน

จังหวัดสตูล

85

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหลอม
ปืน้

จังหวัดสตูล

98

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

86

ชุมชนท่องเที่ยวชุมชนวิถีคน
ขอนคลาน

จังหวัดสตูล

99

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านหัวทาง

จังหวัดสตูล

87

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัว
หิน

จังหวัดสตูล

100

ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนประมง
พื้นบ้านบุโบย

จังหวัดสตูล

88

ศูนย์การเรียนรู้การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิด
โลกบ้านโคกพะยอม

จังหวัดสตูล

101

กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ์

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

89

ชุมชนท่องเที่ยวถ้ำภูผา
เพชร

102

ชุมชนคลองน้อย

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

90

เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน
ตำบลนาทอน

103

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลุ่มน้ำคลองยัน

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
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ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านเกตรี

จังหวัด
จังหวัดสตูล

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
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ลำดับ

ชุมชน

104

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านถ้ำผึ้ง

105

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านพุมเรือง

106

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
เขาเทพพิทักษ์

107

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านยวนสาว

108

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์

109

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอำเภอไชยา

110

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์357 บ้าน
เหนือคลอง

111

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเลม็ด

112

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้าน
ช่องช้าง

113

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านบางใบไม้

114

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ท่าฉาง

จังหวัด
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5-13

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในเมืองรอง ภายใต้การส่งเสริมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดตัว 54 ชุมชนเมืองรองจากทั่ว
ประเทศ โดยมีหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำเข้าร่วมผลักดันการท่องเที่ยวสู่กระบวนการส่งเสริม
การขายอย่างยั่งยืน อาทิเช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กรมพัฒนาชุมชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการเกษตร การบินไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หอการค้าไทย สมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมไอโอทีแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตลอดจนบริษัททัว ร์ เอเจนซี่
ท่องเที่ยวออนไลน์ และองค์กรเอกชนกว่า 100 ราย (Lifestyle magazine, 2561)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกชุมชนในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวมาร่วม
อบรมหลักสูตร นักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 4.0 เพื่อยกระดับห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี
ชุมชนที่ผ่านการอบรมจำนวน 54 ชุมชน ซึ่งทั้งหมดเป็นชุมชนที่มีวิถีโลคอล และอัตลักษณ์โดดเด่น ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในเมืองรอง

ภาคเหนือ
1. ชุมชนบ้านเมืองแพม จ.แม่ฮ่องสอน
2. ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
3. ชุมชนบ้านแม่สาด จ.เชียงราย
4. ชุมชนดอยวาวี จ.เชียงราย
5. ชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อ จ.เชียงราย
6. โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย
7. ชุมชนบ้านศาลาบัวบก จ.ลำปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง
9. ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง
10. ชุมชนบ้านเมาะหลวง จ. ลำปาง
11. ชุมชนน้ำมวบ จ.น่าน
12. ชุมชนบ้านห้วยยื่น จ.น่าน
13. ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน
14. ชุมชนนาหมื่น จ.น่าน

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ
2. ชุมชนบ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก จ.สกลนคร
3. ชุมชนบ้านบุ่ง ภูค้อ จ.เลย
4. ชุมชนบ้านซะซอม จ.อุบลราชธานี
5. ชุมชนบ้านภูโฮมสเตย์ จ.มุกดาหาร
6. ชุมชนโคกโก่งโฮมสเตย์ จ.กาฬสินธุ์

7. ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด
8. ชุมชนบ้านวังน้ำมอก จ.หนองคาย
9. ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรมั ย์
10. ชุมชนเผ่าไทข่าบ้านโสกแมว จ.นครพนม
11. ชุมชนหนองหลวงเพียงาม จ.สกลนคร
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ภาคกลาง
1. ชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

4. ชุมชนบ้านดง จ.นครนายก

2. วิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จ.สุพรรณบุรี

5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้าน
มหาสอน จ.ลพบุรี

3. ชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกรุ จ.สุพรรณบุรี

ภาคตะวันตก
1. ชุมชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี
2. ชุมชนดอนเอ๋ยดอนคา จ.ราชบุรี

4. ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จ.เพชรบุรี
5. ช้างป่ากุยบุรีโฮมสเตย์บ้านรวมไทย
จ.ประจวบคีรีขันธ์

3. ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จ.เพชรบุรี

ภาคตะวันออก
1.

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี

2. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก
จ.ตราด

ภาคใต้
1. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้
จ.สุราษฎร์ธานี

10. ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จ.สตูล

2. ชุมชนบ้านกระแดะแจะ จ.สุราษฎร์ธานี

11. ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล

3. ชุมชนพรหมโลก จ. นครศรีธรรมราช

12. ชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา

4. วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลม
โฮมสเตย์ (หน้าทับ) จ. นครศรีธรรมราช

13. วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านจุฬา
ภรณ์พัฒนา 10 จ.ยะลา

5. โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร

14. ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์ จ.ปัตตานี

6. ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาแก้มลิง
หนองใหญ่ จ.ชุมพร

15. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทรายขาว
จ.ปัตตานี

7. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนปะทิว (บางสน)
จ.ชุมพร

16. ชุมชนท่องเที่ยวบางปู จ.ปัตตานี
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8. ชุมชนโคกไคร จ พังงา

17. ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส

9. วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น เ ค รื อ ข่ า ย โ ฮ ม ส เ ต ย์
เพื่อการท่องเที่ยวบ้านตะโหมด จ.พัทลุง

1.3 ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้การส่งเสริมของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
ศู น ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการประสานงานระหว่ า ง
ชุ ม ชนกับชุมชน และระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกประสานงานด้านข้อมูล และสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับคนในสังคมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนได้รวบรวมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละภูมิภาค ดังนี้
ตารางที่ 7 ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้การส่งเสริมของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาคเหนือ
1. ชุมชนบ้านจะบูสี จ.เชียงราย
2. ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน จ.เชียงราย
3. ชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก จ.เชียงราย
4. ชุมชนบ้านเก๊าเดื่อ จ.เชียงใหม่
5. ชุมชนบ้านถ้ำ จ.เชียงใหม่
6. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง จ.เชียงใหม่
7. ชุมชนบ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่
8. ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่
9. ชุมชนบ้านผาหมอน จ.เชียงใหม่
10. บ้านดอยปุย จ.เชียงใหม่
11. ชุมชนบ้านผาแตก จ.เชียงใหม่

12. ชุมชนบ้านเวียงแหง จ.เชียงใหม่
13. ชุมชนบ้านเวียงบัว จ.พะเยา
14. ชุมชนบ้านร่องไฮ จ.พะเยา
15. ชุมชนบ้านมาตุลี จ.เพชรบูรณ์
16. ชุมชนบ้านหนองแม่นา จ.เพชรบูรณ์
17. ชุมชนบ้านจาโบ่ จ.แม่ฮ่องสอน
18. ชุมชนบ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน
19. ชุมชนบ้านรุ่งอรุณ จ.แม่ฮ่องสอน
20. ชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ จ.แม่ฮ่องสอน
21. ชุมชนบ้านห้วยฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน
22. ชุมชนบ้านร่องกล้า จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. บ้านภู จ.มุกดาหาร
2. บ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด
3. ชุมชนบ้านปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ

4. ชุมชนบ้านซะซอม จ.อุบลราชธานี
5. ชุมชนบ้านปะอาว จ.อุบลราชธานี
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ภาคกลาง
1. ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ
2. กลุม่ การท่องเที่ยวตำบลห้วยแร้ง
จ.ตราด
3. บ้านสลักคอก จ.ตราด

4. ตำบลน้ำเชี่ยว จ.ตราด
5. ชุมชนรักษ์เขาบายศรี จ.จันทบุรี
6. ชุมชนเขาสอยดาวใต้ จ.จันทบุรี

ภาคใต้
1. บ้านคลองเรือ จ.ชุมพร
2. บ้านลำขนุน จ.ตรัง
3. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก
จ.นครศรีธรรมราช
4. ชุมชนเกาะยาวน้อย จ.พังงา

5. ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง
6. บ้านถ้ำผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี
7. ชุมชนคลองน้อย จ.สุราษฎร์ธานี
8. กลุ่มชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี

2. ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC-D
หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable Tourism
Criteria for Destination, GSTC-D) ถูกนำไปใช้เพื่อตรวจสอบและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยในปี พ.ศ. 2560 สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก หรื อ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ได้นำเสนอแหล่ งท่ องเที่ ยวต้นแบบที่ ได้ม ี การนำ
หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวไปปรับใช้และประสบผลสำเร็จในการพัฒนา
การท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบดังต่อไปนี้
1. เมืองแจ็คสัน โฮ รัฐไวโอมิง ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เขาหวงซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส
4. ฟยอร์ด (ทางน้ำที่ถูกประกบไปด้วยริมฝั่งสูงชัน) ในราชอาณาจักรนอร์เวย์
5. เกาะลันซาโรเต ราชอาณาจักรสเปน
6. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโก สาธารณรัฐบอตสวานา
7. หุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของอินคา สาธารณรัฐเปรู
8. ทะเลสาบยังกีเว สาธารณรัฐชิลี
9. ซาร์ดิเนีย สาธารณรัฐอิตาลี
10. เขตอนุรักษ์แห่งชาติมาไซมารา สาธารณรัฐเคนยา
11. เซนต์ครอย หมู่เกาะเวอร์จิน
12. เซียร์รากอร์ดา ประเทศเม็กซิโก
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13. รัฐเอกราชซามัว
14. ริเวียร่า มายา ประเทศเม็กซิโก
15. เกาะลมบก ประเทศอินโดนีเซีย
16. ปางันดารัน ประเทศอินโดนีเซีย
17. Wakatobi ประเทศอินโดนีเซีย
18. หมู่เกาะเคย์แมน
19. รัฐซีนาโลอา ประเทศเม็กซิโก
20. เซดอนา รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
21. ป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลี
สำหรับประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ร่วมมือ
กับสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council Criteria) หรือ GSTC ในการนำ
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ GSTC มาเป็นกรอบในการสร้างองค์ความรู้ ต่อยอด ประยุกต์ให้เข้ากับ
บริบทของชุมชนในเมืองไทย เกิดเป็น ‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย’ เพื่อใช้ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายให้สามารถ นำไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างความยั่งยืน อย่างแท้จริง เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ถือเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการวางแผน ดำเนินการ และประเมินผลการพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
5. ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยประเมินว่าชุมชนมีจุดแข็ง จุดอ่อนในประเด็นใด เพื่อให้
ชุมชน และหน่วยงานพี่เลี้ยงสามารถเติมเต็มและเสริมสร้างศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้นำเกณฑ์ดังกล่าวทดลองใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
13 ชุ ม ชนต้ น แบบในพื้นที่พิเศษ โดยมีกระบวนการให้ชุมชนประเมินตนเอง นำผลการประเมินพัฒนาเป็น
แผนการเสริมสร้างศักยภาพแต่ล ะชุมชน และติดตามประเมินผลการพัฒนาโดยคณะทำงาน ทั้งมีการถอด
บทเรียนมาตลอดระยะเวลา 5 ปี และได้นำเสนอเกณฑ์ ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(ท.ท.ช.) เห็ น ชอบให้ ใ ช้ เ กณฑ์ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว โดยชุ ม ชนของประเทศไทย
และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สภาการท่องเที่ยวอย่ า งยั่ ง ยื น โลก (Global Sustainable Tourism
Council: GSTC) ได้พิจ ารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การ
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บริ หารการพั ฒนาพื ้ นที ่ พ ิ เศษเพื ่ อการท่ องเที ่ ยวอย่ างยั ่ งยื น กั บหลั กเกณฑ์ GSTC และที ่ ป ระชุ ม GSTC
Accreditation Panel ได้มีมติยอมรับ ‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย’ เทียบเท่า
กับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ GSTC ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (tat
review magazine, 2561)
13 ชุมชนต้นแบบในพื้นที่พิเศษที่ได้นำร่องนำเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ
ไทย มาปรับใช้ภายใต้การดูแลและประสานงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 13 ชุมชนต้นแบบ
นอกจากนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังได้คัดกรองชุมชน
เป้าหมายใน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการยกระดับในแต่ละจังหวัด แต่ละชุมชนให้มีมาตรฐานสากล
Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) จำนวน 168 ชุมชน แบ่งเป็น ชุ มชนระดับ A ที่มีความ
พร้อมในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการตลาด จำนวน 25 ชุมชน ชุมชนระดับ B ที่สามารถพัฒนาเพื่อเป็นชุมชน
ต้นแบบและพี่เลี้ยงของแต่ละจังหวัดได้ จำนวน 69 ชุมชน ชุมชนระดับ C ที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
การยกระดับเป็นต้นแบบในปีต่อไป จำนวน 66 ชุม ชน และอยู่ระหว่างการสำรวจอีก 8 ชุมชน โดยในจำนวน
168 ชุมชนเป้าหมายที่มีการคัดกรองแล้วประกอบด้วยชุมชนในภาคตะวันออกจำนวน 28 ชุมชน แบ่งเป็น ตราด
จำนวน 12 ชุมชน จันทบุรี 3 ชุมชน ระยอง 3 ชุมชน และชลบุรี 10 ชุมชน มีการลงพื้นที่เมืองหลัก -เมือง
รองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการส่งเสริมที่มุ่งเน้นด้านอุปสงค์ (Demand Side) และด้าน
อุปทานของการท่องเที่ยว (Supply Side) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสมดุล
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ที่ผ่านการประเมิน จำนวน 4 พื้นที่ คือ 1. ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว
อ.แหลมงอบ จ.ตราด 2. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 3. ชุมชนบ้านรวมไทย ต.หาดขาม
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. ชุมชนแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
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3) พื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จากข้อมูลและผลการสำรวจพื้นที่ตลอดจนชุมชนที่ได้ดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่าในประเทศไทย
มีพื้นที่ที่ดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลายระดับ และความสำเร็จของการดำเนินการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน
ของแต่ละพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง มีความพร้อม และเป็น
ต้น แบบให้ แ ก่ พื้ น ที่ อื่ น ๆ อาทิ จังหวัดตราด และจังหวัด เลย มีห น่ว ยงานให้ ก ารสนั บสนุ น และส่ ง เสริ ม
อย่างต่อเนื่อง (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ) ประกอบกับการมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งทำให้สามารถดำเนินการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่ มีศักยภาพใน
ด้านของทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒ นธรรมท้องถิ่น ผนวกกับการสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับเมื อ ง
ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ทำให้ พื้ น ที่ เ หล่ า นี้ มีความพร้อมในการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามยังมี
หลายพื้น ที่ที่มีความต้องการและศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรั พยากรบุ คคล หากแต่ยังขาด
การสนับสนุนทั้งในด้านหน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ องค์ความรู้ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขยายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง จึงได้คัดเลือกพื้นที่มีศักยภาพและความพร้อม
จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์

ได้รับรางวัล
หรือการรับรอง

ในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง
2. เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์
3. ได้รับรางวัลหรือการรับรองจากสถาบันต่างๆ
จากเกณฑ์การประเมินข้างต้น พบว่ามีจังหวัดที่ตรงกับเกณฑ์การคัดเลือก ดังต่อไปนี้
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ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

ภาคกลาง

ภาค
ตะวันออก

น่าน

พังงา

อุบลราชธานี

เพชรบุรี

จันทบุรี
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ภาคเหนือ : จังหวัดน่าน
จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองของภาคเหนือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการ
การท่องเที่ยว ตลอดจนการประชาสั มพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่กระจุกตัวในเมืองหลั กของภาคเหนื อ
ด้วยศักยภาพทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และภูมิปัญญา นอกจากนี้วิถีที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และน่าไปสัมผัส
ของน่าน รวมไปถึงการมีองค์ประกอบในแต่ละมิติอย่างครบถ้วน ทั้งด้านกายภาพและสุนทรียภาพ ประกอบกับ
ความหลากหลายของชาติพันธุ์ต่างๆ ทำให้แต่ละชุมชนหรือชนเผ่าที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ จะมีเอกลักษณ์ทั้งเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม งานหัตถศิลป์ งานฝีมือที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ทำให้เมืองน่านมีความน่าสนใจ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวข้างต้นทำให้จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับการยอมรับ
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบในโครงการพัฒนาย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative
Tourism District ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ต้นแบบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (PP, 2018)

ศักยภาพของจังหวัดน่าน
ด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยว

ภาพที่ 2 รายได้จากการท่องเที่ยว จ.น่าน

รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดน่านมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักในภาคเหนือ จังหวัดน่านยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่น้อยกว่า
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สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP

ภาพที่ 3 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.น่าน

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อหัว GPP ของจังหวัดน่านมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับ
รายได้มวลรวมของจังหวัดทั้งหมดเท่ากับ 31,308 ล้านบาท รายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็น 1% ของรายได้
ทั้งหมด
จำนวนนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 4 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.น่าน

เมื่อเปรียบเทียบในภาคเหนือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดน่านมีจำนวนไม่สูงเท่า
เมืองท่องเที่ยวหลัก แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
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สัญชาตินักท่องเที่ยว

ภาพที่ 5 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.น่าน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็น 98 % ของนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และ ลาว
ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 6 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.น่าน

ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 2.06 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ พบว่า มีอัตรา
การพำนักเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก
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อัตราการว่างงาน

ภาพที่ 7 อัตราการว่างงาน จ.น่าน

ปี 2560 อัตราการว่างงานของจังหวัดน่านมีแนวโน้มลดลง 0.1 % แต่เมื่อเทียบรายจังหวัด พบว่า
จังหวัดน่านมีอัตราการว่างงานมากกว่าจังหวัด เชียงราย และลำปาง

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ปัญหายาเสพติด

ภาพที่ 8 ปัญหายาเสพติด จ.น่าน

สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดน่านพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และเมื่อเปรียบเทียบกับเมื อง
ท่องเที่ยวน่านมีมากกว่าจังหวัดลำปาง
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สถิติอาชญากรรม

ภาพที่ 9 สถิติอาชญากรรม จ.น่าน

อาชญากรรมในจังหวัดน่านที่พบมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การลักทรัพย์ ฉ้อโกง ทำร้ายร่างกาย

ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์มลพิษ

ภาพที่ 10 สถานการณ์มลพิษ จ.น่าน

สถานการณ์ขยะในจังหวัดน่านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 -2559 และมีแนวโน้ม
ลดลงในปี 2560 ลดลงเท่ากับ 2 ตัน/วัน และหากเปรียบเทียบในจังหวัดภาคเหนือ พบว่า จังหวัดน่านมียังคง
มีปริมาณขยะน้อยกว่าเมืองท่องเที่ยวหลัก
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สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้

ภาพที่ 11 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.น่าน

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละปี และในปี 2560 น่านมีพื้นที่ป่าประมาณ
4,653,944 ล้านไร่ ซึ่งมีพื้นที่ป่ามากกว่าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ถึง 1,761,455 ล้าน
ไร่
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 12 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.น่าน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดน่านมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี แต่ก็ไม่เทียบเท่ากับจังหวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าที่มากกว่า

การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ และทุกพื้นที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับความนิยมมีดังนี้
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อำเภอเมืองน่าน
ชุมชนบ้านบ่อสวก
ชุมชนบ้านนาซาว
ชุมชนบ้านดอนมูลพัฒนา
ชุมชนบ้านเชียงราย
ชุมชนศรีสง่าบารมีเจ้าทอทิพย์
ชุมชนหัวแหวนเมืองน่าน
ชุมชนบ้านมหาโพธิ์
ชุมชนบ้านพระเกิด
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยยื่น
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านซาวหลวง
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านศรีนาป่าน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยโก๋น
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยปูด
อำเภอเชียงกลาง
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านกลาง
ชุมชนบ้านห้วยพ่าน
อำเภอท่าวังผา
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบัว
อำเภอทุ่งช้าง
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านมณีพฤกษ์
อำเภอนาหมื่น
หมู่บ้านประมงปากนาย
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านป่าเป้า
อำเภอบ่อเกลือ
ชุมชนบ้านสะปัน
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านบ่อหลวง
อำเภอบ้านหลวง
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านพี้เหนือ
อำเภอปัว
ชุมชน OTOP นวัติวิถี บ้านเก็ต
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านร้องแง

อำเภอภูเพียง
ชุมชนบ้านหนองเต่า
ชุมชนบ้านหาดผาขน
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านศรีบุญเรือง
อำเภอเวียงสา
ชุมชนบ้านดอนไชย
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ภาคใต้ : จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของไทย สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา สถานที่น่าสนใจ
ในตัวเมือง คือ เขาช้าง เป็นภูเขาขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายช้างหมอบ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายประเภท ทั้งถ้ำ
ทะเล ภูเขา และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิ ลัน คำว่าสิมิลัน มาจากภาษามลายู
แปลว่า เก้า หรือหมู่เกาะเก้า ประเพณีปล่อยเต่า (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561)
ถึงแม้ว่าจังหวัดพังงาไม่ได้เป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองทางการท่องเที่ยว แต่จังหวัดพังงาก็ถือได้ว่า
เป็นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพและความต้ อ งการในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น เนื่ อ งจาก
จังหวัดพังงาอยู่ในโครงการ Amazing Thailand Go Local ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ต้องการผลักดัน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจำนวน 12 ชุมชน+1 ในจังหวัดพังงาที่มีศักยภาพผ่านแนวคิด “เที่ยวบายใจ 12 ชุมชม
plus 1 ปักหมุดหยุดใจไว้ที่พังงา” จากผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องในช่ว งที่ผ่ านมา
ส่ ง ผลให้ จั ง หวั ด พั ง งามีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหลายแห่งที่เติบโตและพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวด้ว ย
กิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ซึ่งชุมชนที่อยู่โครงการนี้ประกอบด้วย ชุม ชนเกาะยาวใหญ่ ชุมชน
บ้านโคกไคร ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ชุมชนบ่อน้ำร้อนรมณีย์ ชุมชนบ้านท่าจูด ชุมชนบ้านทุ่งรัก ชุมชน
บ้ า นบางพั ฒ น์ ชุ ม ชนเขาไข่ นุ้ ย ชุ ม ชนบ้ า นท่ า ดิ น แดง ชุ ม ชนเมื อ งเก่ า ตะกั่ ว ป่ า และชุ ม ชนคลองสั ง เน่ ห์
(a world connect, 2561)
นอกจากนี้ ผู้ อ ำนวยการองค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
(องค์ การมหาชน) หรื อ อพท. เปิ ด เผยว่ า อพท.มี เ ป้ า หมายหลั ก ที ่ จ ะมุ ่ ง เน้ น การอนุ ร ั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมๆ กับการพัฒนา
“ต้นแบบ” การบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็น
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้แก่แห่งอื่นต่อไป โดยล่าสุดได้เลือกพัฒนาพื้นที่ทางภาคใต้
คือ การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน คลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง และ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา และชุมชน
บางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (คมชัดลึก, 2554)
จังหวัดพังงายังมีชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ชุมชน
ท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย ที่ได้รับรางวัลการันตีมากมาย อาทิ ปี 2545 ได้รับรางวัล World Legacy Award
จากนิตยสารของสหรัฐอเมริกา ปี 2545 และ 2547 ได้รับรางวัลดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2548
ถึง 2561 ได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2552 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
Tourism Award จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ปี 2559 ได้รับรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอาเซียน
จากศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยวและการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน จึงได้คัดเลือกจังหวัดพังงาเพื่อให้เป็นพื้นที่ศึกษาและทำการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
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ศักยภาพจังหวัดพังงา
ด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยว

ภาพที่ 13 รายได้จากการท่องเทีย่ ว จ.พังงา

รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดพังงามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักในภาคใต้ จังหวัดพังงายังมีรายได้จากการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่น้อยกว่า
จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP

ภาพที่ 14 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.พังงา

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อหัว GPP ของจังหวัดพังงามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557
มีมากถึง 6,711 ล้านบาท หรือ 15% เมื่อเทียบกับรายได้มวลรวมของจังหวัดทั้งหมด (42,880 ล้านบาท)
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จำนวนนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 15 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.พังงา

เมื่อเปรียบเทียบในภาคใต้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงามีจำนวน
ไม่สูง เท่าเมืองท่องเที่ยวหลัก(จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่) แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จังหวัดพังงาก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
สัญชาตินักท่องเที่ยว

ภาพที่ 16 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.พังงา

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดพังงาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีมากถึง 6,003,216
คน และมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 2,350,260 คน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนี ชาวจีน ชาวสวีเดน ชาวสวิตเซอร์แลนด์ และชาวออสเตรีย ตามลำดับ
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ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 17 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.พังงา

ระยะเวลาพำนั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด พั ง งาเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น อย่ า งมาก โดยในปี พ .ศ.2561
อัตราการเข้าพักแรมมีมากถึงร้อยละ 66.24 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 1.89

อัตราการว่างงาน

ภาพที่ 18 อัตราการว่างงาน จ.พังงา

ปี 2559 อัตราการว่างงานของจังหวัดพังงามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.2 % แต่เมื่อเทียบรายจังหวัด พบว่า
จังหวัดพังงามีอัตราการว่างงาน้อยกว่าจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ปัญหายาเสพติด

ภาพที่ 19 ปัญหายาเสพติด จ.พังงา

สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดพังงาเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ พบว่ามีจำนวนคดียาเสพติด
น้อยกว่าจังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่
สถิติอาชญากรรม

ภาพที่ 20 สถิติอาชญากรรม จ.พังงา

อาชญากรรมในจังหวัดพังงาที่พบมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และทำให้เสีย
ทรัพย์ ในขณะที่ ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และร่ า งกายและเพศ พบมากสุ ด ได้ แ ก่ ค ดี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ คดี
เกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย
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ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์มลพิษ

ภาพที่ 21 สถานการณ์มลพิษ จ.พังงา

สถานการณ์ขยะในจังหวัดพังงามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 -2558 โดยเพิ่มขึ้นถึง
178,463.54 ตัน และหากเปรียบเทียบขยะในจังหวัดพังงากับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ พบว่า จังหวัดพังงา
มียังคงมีปริมาณขยะน้อยกว่าเมืองท่องเที่ยวอื่น
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้

ภาพที่ 22 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.พังงา

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ.2554 ถึง ปี พ.ศ.2559 โดยลดลงประมาณ 2 แสน
ไร่ หากเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ พบว่าจังหวัดพังงมีป่าไม้น้อยก่วาจังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่มากกว่าจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดกระบี่
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 23 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.พังงา

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดพังงามีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี แต่ก็ไม่เทียบเท่ากับจังหวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าที่น้อยกว่า
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ และทุกพื้นที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับความนิยมมีดังนี้
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาที่มีศักยภาพ จำนวน 11 ชุมชน
1. กลุ่มโฮมสเตย์บ้านบางพัฒน์
2. ชุมชนเกาะปันหยี
3. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ
4. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าดินแดง
5. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าตะกั่วป่า
6. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมชนคลองสังเหน่ส์
7. ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อย
8. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าเขาโฮมสเตย์
9. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านพรุใน
10. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกไทร
11. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งนางดำ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาที่อยู่ ระหว่างพัฒนา จำนวน 9 ชุมชน
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางเตย
2. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะไม้ไผ่
3. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านช้างนอน
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4. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาไข่นุ้ย
5. บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์
6. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ำใส
7. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านช้างเชื่อ
8. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งรัก
9. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะพระทอง
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวั ดพังงาที่เป็นชุมชนใหม่ จำนวน 2 ชุมชน
1. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางจัน
2. กลุ่มชุมชนบ้านเขาเปาะ ตะกั่วทุ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ในเมืองรองด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน้าผา
สูงที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่บริเวณด้านข้างหน้าผาจะมีภ าพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอ ายุ
ไม่ต่ำกว่าสามพัน ถึงสี่พัน ปี น้ำตกห้วยทรายใหญ่ น้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของอีส าน ปราสาทบ้านเบ็ ญ
ศาสนสถานขอมขนาดย่อม ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง ที่สร้างแยกกัน อีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากนี้จั งหวัดอุบลราชธานียังมีประเพณีแห่เทียน
พรรษา งานบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของทุกปี
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการทำผ้ าฝ้ ายทอมื อ หมอนขิต ผ้าขาวม้า ผ้าไหม เครื่องทองเหลื อ ง หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอกอี ส าน
หรืออาหารหลนต่าง ๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561)
นอกจากนี้จังหวัดอุบลราชธานี มีแผนขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม หรือ 4 โครงการ
ได้แก่ 1. หมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถี จำนวน 75 หมู่บ้าน 2. หมู่บ้านโอท็อปท่องเที่ยว 8 เส้นทาง รวม 10 หมู่บ้าน
ซึ่งจังหวัดอุบลฯ มี 2 เส้น ทาง คือ เส้น ทางท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานใต้ และเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง
3. หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมครบวงจร 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปากกะหลาง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร บ้านลาดเจริญ
ต.นาแวง อ.โขงเจียม และบ้านท่าล้ง ต.ห้วยไฝ่ อ.โขงเจียม 4. หมู่บ้านท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง
3 หมู่บ้าน คือ บ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ บ้านช่างหม้อ ต.คำนาแซบ อ.วารินชำราบ และบ้านปากน้ำ
ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี ในจำนวนนี้มีหมู่บ้านเป้าหมายรวมประมาณ 91 หมู่บ้าน หากนับหมู่บ้าน
แฝดและหมู่บ้านใกล้เคีย งรวมด้ว ยน่าจะครอบคลุมทั้งหมดราว 100 หมู่บ้าน ซึ่งได้คัดเลือกมาจากทั่ว
จังหวัด (prachachat, 2561)
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ศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี
ด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยว

ภาพที่ 24 รายได้จากการท่องเทีย่ ว จ.อุบลราชธานี

รายได้จ ากการท่องเที่ย วอุบ ลราชธานีมี อัตราเพิ่ม ขึ้น อย่า งต่ อเนื่องในทุ กปี เมื่อเปรียบเทียบกั บ
จั งหวัดที่เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ พบว่า ในปี 2560อุบลราชธานี มีร ายได้ จาก
การท่องเที่ยวเท่ากับ 7,875.12 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ
สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP

ภาพที่ 25 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.อุบลราชธานี

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อหัว GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบกับรายได้มวลรวมของจังหวัดทั้งหมดเท่ากับ 120,494 ล้านบาท รายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็น
1% ของรายได้ทั้งหมด
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จำนวนนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 26 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี

รายได้จ ากการท่องเที่ย วอุบ ลราชธานีมี อัตราเพิ่ม ขึ้น อย่า งต่ อเนื่องในทุ กปี เมื่อเปรียบเทียบกั บ
จังหวัดที่เป็น แหล่งท่องเที่ ย วในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ พบว่า ในปี 2560อุบลราชธานีมีรายได้ จ าก
การท่องเที่ยวเท่ากับ 7,875.12 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ
สัญชาตินักท่องเที่ยว

ภาพที่ 27 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี

นักท่องเที่ย วที่เดิน ทางมาอุบ ลราชธานีส่ว นใหญ่เป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็น 95% ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็น นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ
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ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว
อัตราการว่างงาน

ภาพที่ 28 อัตราการว่างงาน จ.อุบลราชธานี

ปี 2561 อัตราการว่า งงานของจั งหวัด อุบลราชธานี เมื่อเทียบรายจั งหวัด พบว่าอุบลราชธานี
มีอัตราการว่างงาน จำนวน 5,183 คน น้อยที่สุดในภาคอีสาน

ภาพที่ 29 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี

ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวอุบลราชธานีเฉลี่ยอยู่ที่ 2.40 วัน ซึ่งมีอัตราลดลงจาก ปี 2558
และเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีอัตราการพำนักเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 2 รองจาก
จังหวัดขอนแก่น
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม
สถิติปัญหาสังคม (ยาเสพติด)

ภาพที่ 30 ปัญหายาเสพติด จ.อุบลราชธานี

สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดอุบลราชธานี แนวโน้มขึ้นลงในแต่ละปี ซึ่งใน ปี 2560 มีคดีเพิ่มขึ้นถึง
716 คดี จากปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีอยู่ในลำดับที่ 3 รองจาก
นครราชสีมา และ ขอนแก่น
สถิติอาชญากรรม

ภาพที่ 31 สถิติอาชญากรรม จ.อุบลราชธานี

อาชญากรรมในจังหวัดอุบลราชธานีที่พบมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การลักทรัพย์ ทำร้ ายร่างกาย
อื่น ๆ และ ยักยอกทรัพย์ ตามลำดับ
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ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์มลพิษ

ภาพที่ 32 สถานการณ์มลพิษ จ.อุบลราชธานี

สถานการณ์ ขยะในจังหวั ดอุ บลราชธานี ม ีแนวโน้ ม ลดลงเท่ ากับ 17 ตั น/วั น ในปี 2560 และหาก
เปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณขยะน้อยที่สุด
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้

ภาพที่ 33 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.อุบลราชธานี

สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ อุ บ ลราชธานี มี แ นวโน้ ม ลดลงจาก ปี 2557 ถึ ง 53,393.31 ไร่ ปั จ จุ บั น
อุบลราชธานีมีพื้นที่ป่ามากเป็นอันดับ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,769,510.38 ไร่
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 33 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.อุบลราชธานี

ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี แต่ ก็ ไ ม่ เ ที ย บเท่ า กั บ
จั ง หวั ด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าที่มากกว่า
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานีมีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ และทุกพื้นที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับความนิยมมีดังนี้
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อำเภอตระการพืชผล
1.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกษม
อำเภอเขื่องใน
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านชีทวน
อำเภอน้ำยืน
3.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุเปือย
อำเภอสว่างวีระวงศ์
4.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งมะแลง
เหนือ
5.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสว่างตก
6.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบัวเทิง
อำเภอวารินชำราบ
7.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งหวาย
8.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนน
สมบูรณ์
9.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบ้านหวางอ
อก
อำเภอนาจะหลวย
10. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแก้ง
เรือง
11. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดง
สว่าง
อำเภอโพธิ์ไทร
12. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปากกะ
หลาง
13. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผาชัน
อำเภอโขงเจียม
14. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านลาด
เจริญ
15. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าล้ง
อำเภอนาตาล
16. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบก
17. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่ง
เกลี้ยง
18. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คันพะลาน
อำเภอเขมราฐ
19. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพนมดี
20. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคำสง่า

21. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอูบมุง
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ภาคกลาง : จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะทะเลหรือภูเขา
ทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมไปเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจกันมาก จังหวัดเพชรบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย
อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง อำเภอบ้ านลาด อำเภอบ้านแหลม และอำเภอแก่งกระจาน
ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงกระจายอยู่ในทุกอำเภอ
ถึ ง แม้ ว่ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น หนึ่ ง ในจั ง หวั ด เมื อ งรองด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย
แต่จังหวัดเพชรบุรีได้ลงนามข้อตกลงเพื่อรับรองรับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย ในการดึงดูดกลุ่มนักท่อ งเที่ยวคุ ณ ภาพ 4 กลุ่ม เพื่อสร้างรายได้ให้ แ ก่
ชุมชน โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองหัวหิน
ชะอำ และพื้นที่เชื่อมโยง
สำหรับพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่พิเศษครั้งนี้ครอบคลุม 4 อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย
บ้านแหลม เมืองเพชรบุรี ท่ายาง และ ชะอำ และมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนภายใต้ 4 แนวทาง
ประกอบด้วย
1. พื้นที่ชายหาดตากอากาศคุณภาพสูง (Hi-end) ได้แก่ เมืองตากอากาศชะอำ หัวหิน และปากน้ำ
ปราณ เพราะเหมาะกับการเล่นน้ำทะเลและกิจกรรมชายฝั่ง
2. พื้นที่ชายหาดตากอากาศสำหรั บครอบครั ว ได้แก่ บริเวณหาดเจ้าสำราญ ปึกเตียน บางเก่า
และหาดปราณบุรี เพราะมีบรรยากาศเงียบสงบ
3. พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย ตำบลหนองศาลา ตำบลหนองขนาน ตำบลสามพระยา
ตำบลทั บ ใต้ ตำบลหิ น เหล็ ก ไฟ และตำบลวั ง ก์ พ ง เพราะทั้ ง 6 ตำบลนี้ ยั ง คงมี พื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่
สมบู ร ณ์ มีทรัพยากรที่มีศักยภาพขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ชุมชน ได้แก่ ตำบลแหลมผักเบี้ยและตำบลปากน้ำปราณ มีเป้าหมาย
จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ พัฒนาที่พักในรูปแบบ
โฮมสเตย์

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5-44

ศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี
ด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยว

ภาพที่ 35 รายได้จากการท่องเทีย่ ว จ.เพชรบุรี

รายได้จากการท่องเที่ยวเพชรบุรีมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่เป็นคลัส
เตอร์ ท่องเที่ยว “เพชรสมุทรคีรี” พบว่า ในปี 2560 เพชรบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเท่ากับ 29,413.34
ล้านบาท ซึ่งมากเป็นอันดับที่สองรองจากประจวบคีรีขันธ์
สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP

ภาพที่ 36 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.เพชรบุรี

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อหัว GPP ของจังหวัดเพชรบุรีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบ
กับรายได้มวลรวมของจังหวัดทั้งหมดเท่ากับ 68,489 ล้านบาท รายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็น 6% ของ
รายได้ทั้งหมด
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จำนวนนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 37 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดในภาคกลางตอนล่าง และจำนวนนักท่องเที่ยว
มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี คิดเป็น 7.54% จาก ปี 2559
สัญชาตินักท่องเที่ยว

ภาพที่ 38 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็น 94% ของนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น
เกาหลี
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ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 39 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี

ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวเพชรบุรีเฉลี่ยอยู่ที่ 2.31 วัน ซึ่งมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ปี 2558
และเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางตอนล่าง พบว่า มีอัตราการพำนักเฉลี่ยรองจองประจวบคีรีขันธ์
อัตราการว่างงาน

ภาพที่ 40 อัตราการว่างงาน จ.อุเพชรบุรี

ปี 2561 อัตราการว่างงานของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเทียบรายจังหวัด พบว่า มีอัตราการว่างงาน
จำนวน 2,479 คน เป็นลำดับที่ 2 รองจาก สมุทรสาคร
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม
คดียาเสพติด

ภาพที่ 41 ปัญหายาเสพติด จ.เพชรบุรี

สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดเพชรบุรี มีอัตราการลดลงเมื่อเที่ยบกับปี 2556 แต่ จังหวัดเพชรบุรี
พบปัญหายาเสพติดเป็นลำดับ 1 ในภาคกลางตอนล่าง
สถิติอาชญากรรม

ภาพที่ 42 สถิติอาชญากรรม จ.เพชรบุรี

อาชญากรรมในจังหวัดเพชรบุรีที่พบมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การลักทรัพย์ ทำร้ ายร่างกาย อื่น ๆ และ
ฉ้อโกง
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ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์มลพิษ

ภาพที่ 43 สถานการณ์มลพิษ จ.เพชรบุรี

สถานการณ์ขยะในจั งหวั ดเพชรบุร ีม ีแ นวโน้ ม ลดลงเท่ากับ 79 ตัน/วัน ในปี 2560 และหาก
เปรี ย บเที ย บในจั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง พบว่ า เพชรบุ รี ยั ง คงมี ป ริ ม าณขยะน้ อ ยกว่ า สมุ ท รสาคร
และ ประจวบคีรีขันธ์
สถานการณ์มลพิษ
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้

ภาพที่ 44 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.เพชรบุรี

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพชรบุรี มีแนวโน้มลดลงจาก ปี 2556 ถึง 11,539.87 ไร่ ปัจจุบันเพชรบุรีมี
พื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคกลางตอนล่าง จำนวน 2,201,931.30 ไร่
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 45 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.เพชรบุรี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี แต่ก็ไม่เทียบเท่ากับจังหวัดสมุทรสาคร
และ ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าที่มากกว่า
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีชื่อเสียง เช่น ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน
หนองปรง ชุมชนวัดเกาะ ชุมชนซอยตลาดริมน้ำเพชรบุรี ชุมชนคลองกระแชง ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
หรือลาวโซ่ง และแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีเกษตรไทย อ.บ้านลาด อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรียังได้รับการสนับสนุน
ด้ า นการท่องเที่ยวจากหลายภาคส่วนอย่ างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Eco
friendly ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี ที่มีเป้าหมายตามกรอบในการดำเนินงานขับเคลื่อน
การพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาหน้าชายหาด
ให้สะอาด แก้ไขปัญหาการรุกล้ำชายหาด มีการจัดงานประเพณีท้องถิ่นริมหาดเป็นครั้งคราว เป็นต้น

ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจัน ทบุรี เป็น หนึ่งในจังหวัดเมืองรองของภาคตะวันออก เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพรองรั บ
การท่องเที่ยว มีความสะดวกในการเดินทางคมนาคมต่างๆ มีชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัด
ชุมชนมีเสน่ห์ มีความพร้อมที่จะเติบโตจากภายในสู่ภายนอกนำไปสู่การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
การขยายผลนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน
จังหวัดจันทบุรี ยังมีความครบเครื่องหลากหลาย ทั้งอาหารท้องถิ่น เชื้อชาติหลากหลาย วิถีชีวิต การประกอบ
อาชีพชุมชน ประมง เหมื องแร่ขุดพลอยต่างๆ ความน่าสนใจของประวัติความเป็นมาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
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ให้เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือของหลายฝ่ายส่งผลให้จันทบุรีประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว (Brandbuffet, 2561)
นอกจากนี้ จันทบุรี ยังมีการเติบโตอย่างชัดเจนทั้งจำนวนและรายได้ที่ใกล้เคียงกับเมืองหลัก โดยในช่วง
5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2559) มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 1.55 ล้านคน เพิ่มเป็น 1.94
ล้านคน สร้างรายได้การท่องเที่ยวจาก 4.21 พันล้านบาท เพิ่มเป็น 5.77 พันล้านบาท และในปี พ.ศ. 2560
พบว่าระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค. มีจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 2.01 ล้านคน มีรายได้รวม 6.18 พันล้านบาท

ศักยภาพของจังหวัดจันทบุรี
ด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยว

ภาพที่ 46 รายได้จากการท่องเทีย่ ว จ.จันทบุรี

รายได้จากการท่องเที่ยวจันทบุรีมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่เป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหลั ก ในภาคตะวั น ออก พบว่ า ในปี 2560 จั น ทบุ ร ี ม ี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที ่ ย วเท่ า กั บ
7,628.47 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ
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สัดส่วน GPP ทางการท่องเที่ยว

ภาพที่ 47 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GPP จ.จันทบุรี

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อหัว GPP ของจังหวัดจันทบุรีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบ
กับรายได้มวลรวมของจังหวัดทั้งหมดเท่ากับ 138,443 ล้านบาท รายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็น 1% ของ
รายได้ทั้งหมด
จำนวนนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 48 จำนวนนักท่องเที่ยว จ.จันทบุรี

เมื่อเปรียบเทียบในภาคตะวันออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีมีจำนวนไม่สูง
เท่าเมืองท่องเที่ยวหลัก แต่จำนวนนักท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี คิดเป็น 21.42% จาก ปี 2559
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สัญชาตินักท่องเที่ยว

ภาพที่ 49 สัญชาตินักท่องเที่ยว จ.จันทบุรี

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจันทบุรีส่วนใหญ่เป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็น 96% ของนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ได้แก่ อิตาลี รัสเซีย
และยุโรปตะวันออก
ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 50 ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว จ.จันทบุรี

ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวจันทบุรีเฉลี่ยอยู่ที่ 2.15 วัน ซึ่งมีอัตราลดลงจาก ปี 2558 และเมื่อเทียบ
กับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก พบว่า มีอัตราการพำนักเฉลี่ยน้อยที่สุด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5-53

อัตราการว่างงาน

ภาพที่ 51 อัตราการว่างงาน จ.จันทบุรี

ปี 2561 อั ต ราการว่ า งงานของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เมื่ อ เที ย บรายจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
มีอัตราการว่างงาน จำนวน 1,887 คน เป็นลำดับที่ 3 รองจาก ชลบุรี และ ระยอง

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
สถิติปัญหาสังคม (ยาเสพติด)

ภาพที่ 52 ปัญหายาเสพติด จ.จันทบุรี

สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดจันทบุรี ปี 2559 มีคดีเพิ่มขึ้นถึง 1,396 คดี ซึ่งสูงมากที่สุดในรอบ
5 ปี และมีจำนวนลดลงในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบในภาคตะวันออก จันทบุรีอยู่ในลำดับที่ 3 รองจาก
ชลบุรี และ ระยอง
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สถิติอาชญากรรม

ภาพที่ 53 สถิติอาชญากรรม จ.จันทบุรี

อาชญากรรมในจังหวัดจันทบุรีที่พบมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การลักทรัพย์ ทำร้ ายร่างกาย อื่น ๆ
และฉ้อโกง

ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์มลพิษ

ภาพที่ 54 สถานการณ์มลพิษ จ.จันทบุรี

สถานการณ์ ข ยะในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ม ี แ นวโน้ม ลดลงเท่ า กั บ 77 ตั น /วั น ในปี 2560 และหาก
เปรียบเทียบในจังหวัดภาคตะวันออก พบว่า จังหวัดจันทบุรีมียังคงมีปริมาณขยะน้อยกว่าเมืองท่องเที่ยวหลักอย่าง
ชลบุรี และ ระยอง
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สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้

ภาพที่ 55 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ จ.จันทบุรี

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้จันทบุรี มีแนวโน้มลดลงจาก ปี 2556 ถึง 12,530.09 ไร่ ปัจจุบันจันทบุรีมีพื้นที่
ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก จำนวน 1,300,524.60 ไร่
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 56 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ.จันทบุรี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดจันทบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี แต่ก็ไม่เทียบเท่ากับจังหวัดที่เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวหลักที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าที่มากกว่า
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดจัน ทบุรีมีแหล่งท่องเที่ย วโดยชุมชนกระจายอยู่เ กือบทุก อำเภอ และทุกพื้นที่ไ ด้รับ ความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับความนิยมมีดังนี้
อำเภอท่าใหม่
บ้านน้ำใส
บ้านท่าศาลา
บ้านถนนมะกอก
บ้านปากน้ำแขมหนู
บ้านเจ้าหลาวหัวแหลม
ชุมชนบ้านเขาบายศรี
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี
อำเภอเมือง
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนบ้านหนองบัว
(ชุมชนขนมแปลก)
บ้านบางกะจะ
ชุมชนเพนียด
อำเภอแหลมสิงห์
บ้านเนินกลาง
บ้านล่าง
ชุมชนบางสระเก้า
อำเภอขลุง
บ้านเกาะจิก
บ้านปากน้ำเวฬุ
บ้านสีลำเทียน
อำเภอนายายอาม
ชุมชนบ้านเขาสำเภาคว่ำ
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บทที่ 6 ผลการศึกษาข้อมูลของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ถื อ ได้ ว่ าเป็น ประเทศที่ มีก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ างยั่ ง ยื น อย่า งเป็ น รู ปธรรม
มีกลไกในการการจัดการการท่องเที่ยวตลอดจนการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับมิติสังคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อย่ า งมาก โดยประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตั้ ง มา ตรฐาน Qualmark
เพื่อประเมินความยั่งยืนของการดำเนินการท่องเที่ยวของชุมชนหรือองค์กรในประเทศ ว่ามีการดำเนินธุรกิจ การใช้
ทรัพยากร และการสนับสนุน คนในท้ อ งถิ่ น ตามแนวคิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น หรื อ ไม่ นอกเหนื อ จาก
Qualmark ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ยั ง มี ก ารนำเสนอภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวผ่านแนวคิด 100% Pure
New Zealand ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง
หรือ กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์ได้เป็นจำนวนมาก
ประเทศไทยมีจุดอ่อนในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงทั้งในมิติของการใช้จ่ายและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว การนำแนวทางหรือบทเรียนที่ได้จากการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์
มาปรับ ใช้กั บ การพัฒ นาการท่ อ งเที ่ย วของประเทศไทย นอกเหนือจากการทำให้ป ระเทศไทยมีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงมากขึ้น ยังทำให้ป ระเทศไทยมีต้นแบบการพัฒนา และการสร้างกลไกที่สามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ภาพที่ 1 Aoraki-Mount Cook National Park ประเทศนิวซีแลนด์
ที่มา: charterworld.com
การดำเนินการท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ แม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยนิดเพียง 4 ล้านคนเศษ แต่จัดว่าเป็นประเทศ
ที่มีความล้ำหน้าทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในระดับสากล ซึ่งอุตสาหกรรม
หลั กคือ การแปรรู ป อาหาร ไม้ สิ่ งทอ เครื่ องจักร ปุ๋ย ซีเมนต์ แผ่ นเหล็ ก อะลู มิเนียม และเกษตรกรรม
แต่ อ ุ ต สาหกรรมที่ทำรายได้ เป็ นอั นแรกของนิ วซี แลนด์ คื ออุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว โดยในแต่ ละปี จะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้านิวซีแลนด์ประมาณปีละ 2-3 ล้านคน ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัย
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และดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดี ประกอบกับภูมิประเทศที่สวยงามตามแบบธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ทำให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550)
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของประเทศนิวซีแลนด์
1. รัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และมีสโลแกน
สำหรับการท่องเที่ ยวในนิวซี แลนด์ว ่ าเป็ นการท่ องเที่ ยวสีเขียวและสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ คำ
ภาษาอังกฤษว่า 100% Pure New Zealand
2. รั ฐ บาลส่ งเสริมการเดิ น ทางที่ เป็นทางเลือ กมากมาย ตั้ ง แต่ก ารเดินทางแบบหรูห ราไปจนถึง
การเดินทางแบบราคาย่อมเยา หรือที่เรียกว่าสไตล์ แบ็กแพค แน่นอนว่าการเดินทางที่ได้รับความนิยมที่สุด
คือการขับรถเที่ยวเอง ซึ่งทำให้เราได้สัมผัสกับทิวทัศน์สองข้างทางที่ส วยงามแปลกตา ส่ว นเส้นทางขับรถ
ท่องเที่ยวก็มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และได้ตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศนิวซีแลนด์
การทองเที่ยวในนิวซีแลนดมิไดมุงเนนที่การเติบโตของการทองเที่ยวประเด็นที่สําคัญ คือการจัดการการ
ทองเที่ยว ภาครัฐมีกลยุทธทางการทองเที่ยวโดยรวมคือ เพื่อเพิ่มจํานวนผูเขามาเยี่ยมเยือนและเพิ่มการใชจ่าย
ของนักทองเที่ยว และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในระดับภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานและลดการปล่อย
ก๊าซ ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะเรื อ นกระจกของโลก และให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. การเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพการใชและการอนุ ร ั กษทรั พยากรและพลั งงาน การใช้ ตราสั ญลั กษณ์ ทาง
สิ่งแวดล้อม หรือ Eco - Label
2. ไม่เน้นเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวแต่สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
3. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นได้แก่ ชาวเมารี
4. เน้นการพัฒนาที่สร้างความร่วมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนสําหรับ
ทุกอุตสาหกรรมรวมถึงการท่ องเที่ย วด้วย ได้แก่ แนวคิดของการจัดทําแผนและกลยุทธ์ อย่างบูรณาการ
ความสําคัญในการอนุรักษ์ด้านระบบนิเวศปกป้องทรัพยากรที่เป็นมรดกของมนุษยชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะต้องเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าต่อไปในระยะยาวสำหรับคน
รุ่นลูก รุ่นหลานต่อไปอีกหลายร้อยปีข้างหน้า
5. การมอบรางวัลให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมผ่านมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น
การถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์
จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศนิวซีแลนด์ สามารถนำแนวคิด
แนวทาง และวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวข้างต้นมาปรับใช้กับประเทศไทย ดังนี้
1. การมีนโยบายที่ชัดเจน ควรมีการจัดทำนโยบายทางการท่องเที่ยว หรือ สโลแกนทางการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนภาพจำให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเที่ยวในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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2. มีกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม และประเมินแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ และชุมชน
ที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
3. สร้ างความร่ ว มมื อระหว่ างรั ฐ กั บ เอกชน รัฐ และเอกชนควรมี ก ารประสานงานในการขับ เคลื่ อ น
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การทำข้อตกลงในการดู แลสิ่งแวดล้อม (MOU) การจัดทำเส้นทาง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน เป็นต้น
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ผ่านการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทางการท่องเที่ยว
และมาตรการจูงใจ เช่น การจัดประกวดชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกวดเส้นทางท่องเที่ยว
5. ให้ ค วามสำคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากกว่ า จำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยจั ด ทำเส้ น ทาง
การท่ อ งเที่ ย วและการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ยสู ง
มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และรักในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
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ประเทศภูฏาน
ประเทศภูฏานเป็นประเทศที่มีการวางรากฐานการท่องเที่ยวที่เข้มงวด ชัดเจน และให้ความสำคัญกับ
ผลประโยชน์ ของคนในประเทศ โดยได้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม แสวงหาความเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงภูมิทัศน์และวัฒนธรรมที่สวยงามอย่างแท้จริง เป็นที่ยอมรับ
ทั่วโลก บทเรียนด้านการบริหารจัดการสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศภูฏาน
มีลักษณะภูมิประเทศ วัฒนธรรม ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ซึ่งง่ายต่อการถอดบทเรียน
และการปรับใช้อย่างมีประสิทธิผล

ภาพที่ 2 Paro Taktsang ประเทศภูฏาน
ที่มา: istockphoto.com
การดำเนินการท่องเที่ยวของประเทศภูฏาน
สมาคมการท่องเที่ยวประเทศภูฏาน (BTC) ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารกึ่งอิสระที่บริหารการเงินของตนเอง
ได้ออกนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่อำนวยความสะดวกในการลงทุนและกิจกรรม เป็นผลให้มีบริษัท
ท่องเที่ยวที่ได้รับ ใบอนุ ญาตกว่า 75 รายมาดำเนินงานในประเทศ นักท่องเที่ยวทุกคน (กลุ่มหรือบุ ค คล)
ต้องเดินทางโดยวางแผนไว้ล่ ว งหน้า ชำระเงินล่ ว งหน้า จัดไกด์แพคเกจทัว ร์ หรือโปรแกรมการเดิ น ทาง
ที่ อ อกแบบเอง โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในราชอาณาจักร ซึ่งการเตรียมการ
จะต้องทำผ่านผู้ประกอบการทัวร์อนุมัติอย่างเป็นทางการโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศ
ประเทศภูฏานมีการใช้ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) เป็นเครื่องมือ
ใช้ประเมินความสำเร็จในการบริหารประเทศของรัฐบาลภูฏาน โดยประเมินระหว่างความกินดีอยู่ดีทางด้านวัตถุ
จิตวิญญาณ อารมณ์ และประเพณีนิยมของสังคม GNH ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าความสุขคือความปรารถนา
ขั้นสูงของประชาชนทุกคน จึงนำมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ เมื่ อพิจารณาในด้านการวัดผล GNH
คือ ค่าทางสถิติที่ใช้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานของภูฏาน มีตัวชี้วัดหลัก 9 เรื่อง และตัวชี้วัดย่อย 33 เรื่อง
ใช้วัดการพัฒนาประเทศของภูฏานในด้านต่างๆ ทั้งการจัดสรรทรัพยากร และใช้คัดสรรโครงการในการพัฒนา
เช่น อัตราการเพิ่มการสวดมนต์ของประชากร เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555)
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จของประเทศภูฏาน
1. การใช้ ค วามสุ ข มวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) เป็ น เครื ่ อ งมื อ ใช้
ประเมินความสำเร็จในการบริหารประเทศและการท่องเที่ยวของรัฐบาลภูฏาน
2. การมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศภูฏาน
การท่องเที่ยวของภูฏานมิได้แต่เกี่ยวข้องเฉพาะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ประชาชนทุกคน
ต่างมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศด้วย การดำเนินงานที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
1. การรักษาระดับราคา รัฐบาลรักษาระดับราคาสินค้าขั้นต่ำในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย
250 เหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ในการรักษาสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวทั้งวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และสังคมของภูฏาน
2. ใช้ดัชนีความสุขมวลรวม (Gross Happiness Index) เป็นดัชนีชี้นำทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมเรื่องการจัดการผู้มาเยี่ยมเยือนและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
3. การรักษาระดับมาตรฐานของสินค้าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในที่ต่างๆ ให้มีเหมือนกันในทุกพื้นที่
ของประเทศ
4. มีการให้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการโรงแรมและบริษัทนำเที่ยว
5. มีการนำเสนอสิน ค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในประเทศอื่นๆ เช่น Luxury home stay
village, Medicine therapies, Buddhist meditation retreats เป็นต้น
6. มีการเพิ่มความสามารถของมัคคุเทศก์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศภูฏาน จัดให้มีการอบรม
ให้ ค วามรู้ เ ฉพาะทางแก่ มั ค คุ เ ทศก์ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ของดั ช นี ค วามสุ ข มวลรวม
และวิสัยทัศน์ของภูฏาน
การถอดบทเรียนจากประเทศภูฏาน
1. การจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ ประเทศไทยควรมีการจัดทำประกันราคาขั้นต่ำ
โดยควรมี ร าคาขั ้ น ต่ ำ ในการตั ้ ง ราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที ่ ย ว เพื ่ อ ให้
ผู้ประกอบการและชุมชนได้รับกำไรตามที่ควรจะเป็น และป้องกันการตัดราคา
2. การประเมิ น ความสำเร็ จ ทางการท่ อ งเที่ ย วจากความสุ ข ควบคู่ ไ ปกั บ จำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อเป็น การประเมิน ว่าการดำเนินการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่นั้นสร้างรายได้ สร้างความผาสุข
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนในพื้นที่
3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ควรมีมาตรการหรือแนวทางการปฎิบัติตามกฎของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย
ที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึ ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ปฎิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด
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4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควรมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำนโยบาย การจัดการ และการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
และเท่าเทียม
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บทที่ 7 ผลการจัดทำแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำหรับชุมชนที่สามารถสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
7.1 กระบวนการจัดทำแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยื น
สําหรับชุมชน
ในการสร้ า งแนวทางการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น สำหรั บ
ชุ ม ชน ได้มีการดำเนิน งานผ่านการเก็บ ข้อมูล ทุติยภูมิเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ส ถานการณ์การท่อ งเที่ยว
อย่างยั่งยืนในปัจจุบัน มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิผ่านการจัดการประชุม และมีการปรับใช้หลักเกณฑ์ GSTC-D
ในการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและประเมินผล โดยมีกระบวนการดำเนินงานในการจัดทำแนวทาง
การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับชุมชน ดังภาพที่ 1
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร ตำรา
- สถานการณ์แ ละแนวโน้ม การท่อ งเที่ยว
อย่างยั่งยืน
- ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการ
ท่องเที่ยวไทยกับประเทศอาเซียน
- ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อ งเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
- แนวทางในการปรับปรุงทั้งที่เป็น อุปสรรค
และเป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น ในการท่ อ งเที ่ยว
อย่างยั่งยืน
- ประเทศที ่ ป ระสบความสำเร็ จ ในการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย วอย่ า งยั ่ ง ยื น (Best
Practice)

1) ศึกษาข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลพื้ นฐาน และบริบท
ของชุมชน
2) ประเมิน ศักยภาพความพร้อ มของชุ ม ชนเพื่ อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์
GSTC-D โ ด ย ใ ช ้ ร ะ บ บ Thailand Tourism
Watch
3) สำรวจความต้องการของชุมชนในการพัฒ นา
การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) สำรวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว

คัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพ
และความพร้อมในการที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ GSTC-D
ใน 5 พื้นที่
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก

จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ลงพื ้น ที่
สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ใน 5 พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย: ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 5 พื้นที่ จำนวน 250 คน

ร่างแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน

จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน
ในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย: ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใน 5 พื้นที่ จำนวน 500 คน

รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จัดการประชุมเผยแพร่รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย: ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรุงเทพฯ จำนวน 100 คน

แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 1 กระบวนการดำเนินงานฯการจัดทำแนวทาง

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

7-1

โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินงานได้มีการดำเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของประเทศไทยและในระดับโลก วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ตลอดจนการวิเคราะห์การพัฒนาการท่องเที่ยวยอย่างยั่งยืนจากประเทศต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือก
พื้นที่หรือชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้ อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำบริบทการดำเนิน
การท่องเที่ยวของพื้นที่ดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตามหลักเกณฑ์ GSTC-D
ภายหลังจากการศึกษาผ่านข้อมูล ทุติยภูมิ ได้มีการดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ใน 5 พื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิในพื้นที่ ที่ได้
ทำการศึกษาผ่านแบบประเมิน ที่ได้น ำเกณฑ์ GSTC-D มาปรับใช้ โดยให้คนในพื้นที่ศึกษาประเมินพื้นที่
ตนเอง ซึง่ แบบประเมิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้า 1

แบบสํารวจความคิดชุมชน
ท่าคิดว่าผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับใด
(0 = ไม่มี 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = สูง 4 = สูงมาก)

ภาพที่ 2 แบบสำรวจความคิดชุมชน หน้า 1
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หน้า 2

แบบสํารวจความคิดชุมชน
ท่าคิดว่าผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับใด
(0 = ไม่มี 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = สูง 4 = สูงมาก)

ภาพที่ 3 แบบสำรวจความคิดชุมชน หน้า 2

ภายหลังจากการเก็บข้อมูลข้างต้น ได้มีการนำผลประเมินมาสร้างเป็นร่างแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ
ดั ง กล่ า วในพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ ง 5 พื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ได้ มี ก ารดำเนิ น การประชุ ม เผย แพร่ รู ป แบบการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของประเทศไทยในภาพรวมผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว โดยใช้แบบ
ประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ทุกหมวดหมู่
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หมวด A การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
1) แหล่งท่องเที่ยวมีการกําหนดกลยุทธ์และดําเนินงานตามหลักความยั่งยืน
2) มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อรับผิดชอบด้านการจัดการอย่าง
ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว
3) มีการตรวจสอบและประเมินความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ําเสมอ
4) มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาล อย่างยั่งยืน
5) มีระบบการป้องกันความเสี่ยงภัยพิบัติในแหล่งท่องเที่ยว มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวทราบวิธีรับมือ

หมวด B การเพิ่มผลประโยชน์ในทางเศรษ กิจและสังคมแก่ชุมชนเจ้าของ
สถานที่และการลดผลกระทบเชิงลบ
1) มีการเก็บสถิตินักท่องเที่ยวและเผยแพร่ต่อสาธารณะ (การใช้จ่าย รายรับต่อ
ห้องพัก อัตราการจ้างงานฯ)

6) มีการประเมินและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ําเสมอ

4) มีสอบถาม จดบันทึกและรายงานความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นต่อการจัดการ
การท่องเที่ยว

2) คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการจ้างงานจากแหล่งท่องเที่ยวและได้รับ
สวัสดิการในการงานอย่างเท่าเทียม
3) คนในสังคมมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในระยะยาว

7) มีการป ิบัติตามก หรือระเบียบด้านความยั่งยืนจากการลงมติของชุมชน
8) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบุคคลทุพพลภาพ
9) มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการ ออกแบบ เปลี่ยนแปลงหรือก่อสร้างใน
แหล่งท่องเที่ยว
10) มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว
11) กลุ่มธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวป ิบัติตามนโยบายของ GSTC
12) มีการดูแลและควบคุมอาช ากรรมในแหล่งท่องเที่ยว
13) มีการ กอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และผู้อยู่
อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว ทราบวิธีป ิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดอาจขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยว
14) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

5) มีการควบคุม ป้องกัน และฟนฟู เพื่อไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวโดนบุกรุกทําลาย
6)มีการอบรมความรู้ด้านโอกาสทางการลงทุน ความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยวให้แก่คนในท้องถิ่น
7) มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม
8) ภาคเอกชน ธุรกิจ นักท่องเที่ยว และสาธารณชนมีส่วนร่วมในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
9) มีระบบสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืนของสินค้าท้องถิ่น

หมวด C การเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ
ลดผลกระทบเชิงลบ
1) มีนโยบายและการวัดผลการฟนฟูและรักษาธรรมชาติและสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และทัศนียภาพโดยรอบ
2) มีระบบในการจัดการนักท่องเที่ยวสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง เพื่อ
ป้องกันและรักษาสมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

หมวด D การเพิ่มผลประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านลบ
1) มีระบบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแก้ปั หาสิ่งแวดล้อมจากการ
ท่องเที่ยว
2) มีระบบควบคุมและดูแลผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่อาจะเกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อม
3) มีการป ิบัติตามก หมายเรื่อง การเก็บเกี่ยว การล่า การค้าสิ่งมีชีวิตทั้ง
พันธ์ไม้และสัตว์
4) มีการตรวจวัด ดูแล ลดระดับ การปล่อยควันพิษอันเป็นสาเหตุของภาวะ
เรือนกระจก
5) มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการตรวจวัดดูแล ลดการใช้พลังงาน
และรายงานผลต่อสาธารณะ รวมทั้งลดการใช้แร่ธาตุธรรมชาติ

3) มีคู่มือในการป ิบัติตัวอย่างเหมาะสมในสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับ
นักท่องเที่ยว
4) มีก หมายเกี่ยวกับการค้า การแลกเปลี่ยน การจัดการแสดงและการให้
ของขวั ที่เกี่ยวกับโลราณวัตถุ และวัตถุทางประวัติศาสตร์

6) มีการตรวจวัดดูแล และลดการใช้น้ํา และรายงานต่อสาธารณะ
7) มีการควบคุมการใช้น้ําให้เหมาะกับความต้องการของชุมชน
8) มีระบบดูแลคุณภาพน้ําที่ใช้เพื่อบริโภคและอุปโภคตามมาตรฐานและ
รายงานต่อสาธารณะ
9) มีคู่มือที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพักน้ําเสีย และทดสอบปลกระทบจากน้ําที่
ถูกระบายออก
10) มีระบบในการลดขยะ แปรรูปขยะ และนํากลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึง
การกําจัดขยะอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
11) มีคู่มือและก ข้อบังคับในการลดมลภาวะทางแสงและเสียง ให้
ผู้ประกอบการป ิบัติตาม
12) มีการใช้ระบบการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่ํา รวมไปถึงส่งเสริมการใช้การ
ขนส่งที่ไม่ต้องใช้พลังงาน เช่นการ เดิน หรือ ปันจักรยาน

5) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ด้วย
ภาษาที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
6) มีระบบในการสร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพย์สินทางปั าของ
ชุมชนและบุคคล

ภาพที่ 4 แบบประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)
ที่มา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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7.2 สรุปผลการศึกษาที่ใช้ในการสร้างแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนสําหรับชุมชน
7.2.1 ผลการศึ ก ษารายจั ง หวั ด (จั ง หวั ด พั ง งา จั ง หวั ด น่ า น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
และจังหวัดเพชรบุรี)
จากการประเมิน ของคนในพื้น ที่ จังหวัดพังงา จังหวัดน่าน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการให้ความรู้และกระตุ้น
ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน และการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ใน 5 พื้นที่ ผนวกกับการวิเคราะห์
ข้อมูล ทำให้ได้ผลการประเมินของแต่ละพื้นทีด่ ังต่อไปนี้
1. ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพังงา
จากการประเมินผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพังงา
ทำให้ได้ทราบผลการประเมินโดยสรุปว่า จังหวัดพังงามีการบริหารจัดการในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.20)
ด้านเศรษฐกิจในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 2.42) ด้านสังคมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.36) และด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.64) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 5 ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพังงา

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

7-5

โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริม
- รณรงค์เรื่องการลดการทิ้งขยะและป ิกูลลงในแหล่งน้ำและทะเล
- สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มิติด้านการจัดการ
การส่งเสริม
- ต่อยอดแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวสีเขียวผ่านการตั้งเป้าหมาย ในการเป็น
จังหวัดที่มแี หล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ถอดโมเดลความสำเร็จจากชุมชนต้นแบบทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชน
ทางการท่องเที่ยวอื่น
มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
การส่งเสริม
- ลดความแออัดของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ยอดนิยม ผ่านการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการเดินทางภายในจังหวัด
มิติด้านเศรษ กิจ
การส่งเสริม
- กำหนดราคาสินค้าและบริการให้เป็นมาตรฐาน
- มีบทลงโทษสถานประกอบการที่ตั้งราคาสูงเกินความเป็นจริง
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2. ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน
จากการประเมินผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน
ทำให้ได้ทราบผลการประเมิน โดยสรุ ป ว่า จังหวัดน่านมีก ารบริห ารจัด การในระดั บสู ง (ค่าเฉลี่ย 2.69)
ด้ า นเศรษฐกิ จ ในระดั บ สู ง (ค่ า เฉลี่ ย 2.83) ด้ า นสั ง คมในระดั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 2.17) และด้ า น
สิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย 1.53) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 6 ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริม
- การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ (3R)
- ลดการเผาขยะและการเผาเพื่อการเกษตร
- มีการตรวจสอบและลงโทษแก่ผู้บุกรุกผืนป่าเพื่อสร้างที่พัก
มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
การส่งเสริม
- มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมแก่ทุก ่ายที่เกี่ยวข้อง
- สร้าง สาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่
- เปิดรับการลงทุนจากภายนอกควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานคนในพื้นที่
มิติด้านการจัดการ
การส่งเสริม
- ปรับปรุงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ทุพพลภาพ
- มีแนวทางในการรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่
มิติด้านเศรษ กิจ
การส่งเสริม
- สร้างมาตรฐานราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุก ่าย
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3. ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี
จากการประเมิ น ผลกระทบเชิ ง บวกจากการท่ อ งเที่ ยวต่ อ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ง แวดล้ อ ม
ของจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ได้ทราบผลการประเมินโดยสรุปว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีการบริหารจัดการ
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.99) ด้านเศรษฐกิจในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 2.83) ด้านสังคมในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.38) และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.87) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 7 ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริม
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ และผลกระทบจากการท่องเที่ยวให้แก่คนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว
- การประกวดหรือให้รางวัลแก่ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะและชุมชนนักอนุรักษ์
มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
การส่งเสริม
- สร้างเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างอำเภอ เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังอำเภอต่าง
- ส่งเสริมให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในการดำเนินการท่องเที่ยว
การส่งเสริม

มิติด้านการจัดการ

- มีการตรวจสอบและประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยวต่อ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเสมอ
- สร้างชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้นแบบ เพื่อสร้าง Best Practice หรือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพื้นที่อื่น
ในจังหวัด
มิติด้านเศรษ กิจ
การส่งเสริม
- มีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าที่ขายให้แก่นักท่องเที่ยว
- มีการตรวจสอบการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ผิดก หมาย
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4. ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดจันทบุรี
จากการประเมินผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดจันทบุรี
ทำให้ได้ทราบผลการประเมินโดยสรุปว่า จังหวัดจันทบุรีมีการบริหารจัดการในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.86)
ด้ า นเศรษฐกิ จ ในระดั บ สู ง (ค่ า เฉลี่ ย 2.64) ด้ า นสั ง คมในระดั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 2.25) และด้ า น
สิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย 1.40) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 8 ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดจันทบุรี
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริม
- สร้างกิจกรรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
- มีหน่วยงานควบคุมและประเมินความสมบูรณ์ของทรัพยากร
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และผลกระทบ
มิติด้านการจัดการ
การส่งเสริม
- มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัด
- มีการวางแนวทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
- ให้ความสำคั กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกกระบวนการ
มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
การส่งเสริม
- ใช้ Carrying Capacity ในการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อลดความแออัดในบางพื้นที่
- มีการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อนำมาพัฒนา สาธารณูปโภค
มิติด้านเศรษ กิจ
การส่งเสริม
- กำหนดราคาสินค้าและบริการให้สมเหตุสมผล
- กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม
- ควบคุมราคาสินค้าที่ส่งผลต่อค่าครองชีพ
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5. ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรี
จากการประเมินผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรี
ทำให้ได้ทราบผลการประเมินโดยสรุปว่า จังหวัดเพชรบุรีมีการบริหารจัดการในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย 1.43)
ด้านเศรษฐกิจในระปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.37) ด้านสังคมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.18) และด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย 1.31) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 9 ผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรี
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริม
- จัดสรรพื้นที่ป่า พื้นที่พักอาศัย พื้นที่ประกอบธุรกิจที่พักที่ชัดเจน
- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวสีเขียว
มิติด้านการจัดการ
การส่งเสริม
- มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
- มีเป้าหมาย หรือ ตำแหน่งทางการตลาดของจังหวัดที่ชัดเจน
มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
การส่งเสริม
- ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ ตลอดจนสืบทอด
ภูมิปั าให้คงอยู่ต่อไปได้
มิติด้านเศรษ กิจ
การส่งเสริม
- ส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่
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7.2.2 ผลการศึกษาระดับประเทศ
นอกเหนือจากผลการประเมินรายจังหวัดของ 5 จังหวัดข้างต้น ได้มีการประเมินศักยภาพการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในภาพรวมผ่านการศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับ
การประเมินความสามารถในการดำเนินการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
(Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ที่ได้ดำเนินการเก็บ ผลจากการประชุมเผยแพร่รูปแบบ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ผลการประเมินดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในภาพรวมเกณฑ์การท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืนโลก (Global
Sustainable Tourism Criteria : GSTC)

หมวด A การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
หัวข้อ
ประสิทธิภาพในการจัดการ
1) แหล่งท่องเที่ยวมีการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงานตามหลักความยั่งยืน
2.9
สูง
2) มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อรับผิดชอบด้านการจัดการอย่างยั่งยืน 2.7
สูง
ในแหล่งท่องเที่ยว
3) มีการตรวจสอบและประเมินความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ
2.3
ปานกลาง
4) มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาลอย่างยั่งยืน
3.0
สูง
5) มีระบบการป้องกันความเสี่ยงภัยพิบัติในแหล่งท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์
2.4
สูง
ให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวทราบวิธีรับมือ
6) มีการประเมินและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ
2.7
สูง
7) มีการป ิบัติตามก หรือระเบียบด้านความยั่งยืนจากการลงมติของชุมชน
2.4
ปานกลาง
8) มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบุคคลทุพพลภาพ
2.6
สูง
9) มี ก ารแจ้ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเมื่ อ มี ก ารออกแบบ เปลี่ ย นแปลงหรื อ ก่ อ สร้ า ง
2.3
ปานกลาง
ในแหล่งท่องเที่ยว
10) มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
2.3
ปานกลาง
ของแหล่งท่องเที่ยว
11) กลุ่มธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวป ิบัติตามนโยบายของ GSTC
2.3
ปานกลาง
12) มีการดูแลและควบคุมอาช ากรรมในแหล่งท่องเที่ยว
3.0
สูง
13) มีการ กอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และผู้อยู่อาศัย 2.7
สูง
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ทราบวิ ธี ป ิ บัติ ใ นสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ นที่ เ กิ ด อาจขึ้ น ใน
แหล่งท่องเที่ยว
14) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
2.8
สูง
รวม
2.60
สูง
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หมวด B การเพิ่มผลประโยชน์ในทางเศรษ กิจและสังคมแก่ชุมชนเจ้าของสถานที่และการลดผลกระทบเชิงลบ
หัวข้อ
ประสิทธิภาพในการจัดการ
1) มีการเก็บสถิตินักท่องเที่ยวและเผยแพร่ต่อสาธารณะ (การใช้จ่าย รายรับต่อห้องพัก 1.9
ปานกลาง
อัตราการจ้างงาน)

2) คนในท้ อ งถิ ่ น ได้ ร ั บ โอกาสในการจ้ า งงานจากแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วและได้ รับ
สวัสดิการในการงานอย่างเท่าเทียม
3) คนในสังคมมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในระยะยาว
4) มีการสอบถาม จดบันทึกและรายงานความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยว
5) มีการควบคุม ป้องกัน และฟนฟู เพื่อไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวโดนบุกรุกทำลาย
6) มีการอบรมความรู้ด้านโอกาสทางการลงทุน ความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยวให้แก่คนในท้องถิ่น
7) มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม
8) ภาคเอกชน ธุ ร กิ จ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และสาธารณชนมี ส่ ว นร่ ว มในโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
9) มีระบบสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืนของสินค้าท้องถิ่น
รวม

2.5

สูง

2.6

สูง

2.4

สูง

2.8
2.6

สูง
สูง

2.6
2.9

สูง
สูง

2.9

สูง

2.59

สูง

หมวด C การเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม และลดผลกระทบเชิงลบ
หัวข้อ
ประสิทธิภาพในการจัดการ
1) มี น โยบายและการวั ด ผลการฟ นฟู แ ละรั ก ษาธรรมชาติ แ ละสถานที่
2.0
ปานกลาง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และทัศนียภาพโดยรอบ
2) มีระบบในการจัดการนักท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง เพื่อป้องกัน
2.3
ปานกลาง
และรักษาสมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
3) มี ค ู ่ ม ื อ ในการป ิ บ ั ต ิ ต ั ว อย่ า งเหมาะสมในสถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วสำหรั บ
นักท่องเที่ยว

1.9

ปานกลาง

4) มีก หมายเกี่ยวกับการค้า การแลกเปลี่ยน การจัดการแสดงและการให้ของขวั
ที่เกี่ยวกับโบราณวัตถุ และวัตถุทางประวัติศาสตร์

1.5

ต่ำ

5) การให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และประชาสั ม พั น ธ์
ด้วยภาษาที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว

2.5

สูง
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หมวด C การเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม และลดผลกระทบเชิงลบ
หัวข้อ
ประสิทธิภาพในการจัดการ
6) มีร ะบบในการสร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพย์สินทางปั า
1.9
ปานกลาง
ของชุมชนและบุคคล
รวม

2.03

ปานกลาง

หมวด D การเพิ่มผลประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านลบ
หัวข้อ
ประสิทธิภาพในการจัดการ
1) มีระบบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแก้ปั หาสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
2.9
สูง
2) มีระบบควบคุมและดูแลผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้น
2.5
สูง
จากสิ่งแวดล้อม
3) มีการป ิบัติตามก หมายเรื่อง การเก็บเกี่ยว การล่า การค้าสิ่งมีชีวิต
2.7
สูง
ทั้งพันธุ์ไม้และสัตว์
4) มี ก ารตรวจวัด ดู แ ล ลดระดับ การปล่อ ยควันพิษ อันเป็นสาเหตุของ
2.6
สูง
ภาวะเรือนกระจก
5) มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการตรวจวัดดูแล ลดการใช้พลังงาน
2.7
สูง
และรายงานผลต่อสาธารณะ รวมทั้งลดการใช้แร่ธาตุธรรมชาติ
6) มีการตรวจวัด ดูแล และลดการใช้น้ำ และรายงานต่อสาธารณะ
2.4
สูง
7) มีการควบคุมการใช้น้ำให้เหมาะกับความต้องการของชุมชน
2.3
ปานกลาง
8) มี ร ะบบดู แ ลคุ ณ ภาพน้ ำ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ บริ โ ภคและอุ ป โภคตามมาตรฐาน
2.8
สูง
และรายงานต่อสาธารณะ
9) มีคู่มือที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพักน้ำเสีย และทดสอบผลกระทบจากน้ำ
2.4
สูง
ที่ถูกระบายออก
10) มีระบบในการลดขยะ แปรรูปขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึง
2.3
ปานกลาง
การกำจัดขยะอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
11) มีคู่มือและก ข้อบังคับในการลดมลภาวะทางแสงและเสียง ให้ผู้ประกอบการ
2.2
ปานกลาง
ป ิบัติตาม
12) มีการใช้ระบบการขนส่งที่ส่ งผลกระทบต่ำ รวมไปถึงส่งเสริมการใช้
2.7
สูง
การขนส่งที่ไม่ต้องใช้พลังงาน เช่นการ เดิน หรือ ปันจักรยาน
รวม
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สรุป
ตารางที่ 2 สรุปศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในภาพรวมเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)
หมวดหมู่
ประสิทธิภาพในการจัดการ
หมวด A การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
2.60
สูง
หมวด B การเพิ ่ ม ผลประโยชน์ ใ นทางเศรษ กิ จ และสั ง คมแก่ ช ุ ม ชน
2.59
สูง
เจ้าของสถานที่และการลดผลกระทบเชิงลบ
หมวด C การเพิ่มผลประโยชน์ใ ห้แ ก่ชุม ชน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม
2.03
ปานกลาง
และลดผลกระทบเชิงลบ
หมวด D การเพิ่มผลประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านลบ
2.55
สูง
จากผลการประเมิ น ผลข้ า งต้ น พบว่ า ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทางการท่ อ งเที่ ย วในการประชุ ม
ครั้งนี้ให้ความคิดเห็นว่า ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในภาพรวมตามเกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่ า งยั่ ง ยื น โลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การจั ด การด้ า น A การบริ ห ารจั ด การด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองลงมาคื อ ด้ า น B การเพิ่ ม
ผลประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมแก่ ชุ ม ชนเจ้ า ของสถานที่ แ ละการลดผลกระทบเชิ ง ลบ ด้ า น D
การเพิ ่ ม ผลประโยชน์ ใ ห้ ส ิ ่ ง แวดล้ อ มและลดผลกระทบด้ า นลบ และลำดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ C การเพิ ่ ม
ผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม และลดผลกระทบเชิงลบ

ภาพที่ 10 ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในภาพรวม
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ภายหลั ง จากการประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ของประเทศไทย
ในภาพรวมตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ได้มี
การจัดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมและแก้ปั หาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในแต่ละหมวดหมู่ ดังต่อไปนี้
หมวด A การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
ชุมชนเป็นแกนนำในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างแผนและขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่
มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละมิติ (การจัดการ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม)
มีการพบปะและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอ
ขอความร่วมมือจากภาครัฐและสถานศึกษาในการเข้ามาให้ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เสมอ

หมวด B การเพิ่มผลประโยชน์ในทางเศรษ กิจและสังคมแก่ชุมชนเจ้าของสถานที่และการลดผลกระทบเชิงลบ
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ชุมชนนำผลผลิตในชุมชนต่อยอดพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม
ภาครัฐ และสถานศึกษาสนับสนุนทักษะความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและคนในชุมชน
ทุกภาคส่วนมีการวางแผนและสร้างแนวทางในการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ต่อยอดจากภูมิปั าชุมชน
ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (SME)
หาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในชุมชนสู่ตลาดภายนอก
ภาครัฐจัดทำฐานข้อมูลชุมชน

หมวด C การเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม และลดผลกระทบเชิงลบ
ทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยหาจุดกึ่งกลางที่ทุก ่ายยอมรับได้
มีการส่งต่อภูมิปั า องค์ความรู้ และวัฒนธรรมในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น
ภาครัฐและสถานศึกษาให้ความรู้ในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)
ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคั ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภาครัฐและสถานศึกษานำแนวคิดเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา

หมวด D การเพิ่มผลประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านลบ
สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เช่น การปลูกต้นไม้ร่วมกับชาวบ้าน แปรรูปขยะ เป็นต้น
ปลูกจิตสำนึกให้แก่คนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมีผู้ให ่เป็นผู้นำในการป ิบัติ และเป็นตัวอย่างที่ดี
ภาครัฐมีก หมายและระเบียบในการใช้ทรัพยากรและมีบทลงโทษในการละเมิดก ต่าง อย่างเข้มงวด
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถานศึกษาร่วมกันจัดทำหลักสูตรการจัดการทรัพยากร
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7.3 แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับชุมชน
จากการศึ ก ษาข้ อ มูล ผ่ านตำรา เอกสาร สถิติ และการเก็บ ข้ อมูล ปฐมภูมิผ่ า นแบบประเมิ น จาก
การประชุมเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผลที่ ไ ด้ ล งพื้ น ที่ ส ำรวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ใน 5 พื้นที่ การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประชุมเผยแพร่รูปแบบการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สําหรับชุมชนที่สามารถสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ชุมชนมีการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น
พัฒนาชุมชน ดึงดูด
นักท่องเที่ยว
สร้างเศรษฐกิจและสังคมของ

และต่อยอดมรดก

ชุมชน

ทางวัฒนธรรม

ที่มั่งคั่งมั่นคง

อย่างมีประสิทธิภาพ

3

4

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน
ให้มีความยั่งยืน
5

2

ยกระดับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในชุมชน

1

พัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้พร้อมต่อการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 11 แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นทีเ่ พื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับชุมชน
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แนวทางที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้พร้อมต่อการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้พร้อมต่อการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ให้ความรู้

มีหลักสูตรอบรม

เข้าถึงข้อมูล

การประเมิน

ภาพที่ 12 แนวทางที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้พร้อมต่อการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนเห็นถึงความสำคั ในการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน
2. เพือ่ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
วิธีการ
1.1 หน่วยงานภาครัฐ หรือ ชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ในการให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้ชุมชนรับรู้ถึง ผลประโยชน์
และผลกระทบจากการท่องเที่ยว แนวคิดเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวคิด
เรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชน
1.2 หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ ชุ ม ชน ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องความยั่งยืน และจัดการอบรม หรือ จัดทำคอร์ส
ระยะสั้น ในการสร้างผู้รู้ผู้เชี่ยวชา ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
1.3 ชุ ม ชนให้ ค วามสำคั กั บ การแสวงหาความรู้ ใ นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
ผ่านการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ตลอดจนมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนในพื้นที่
เข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวต่าง
1.4 มี ม าตรฐานหรื อ การประเมิ น ความยั่ ง ยื น สำหรั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย
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แนวทางที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในชุมชน
ยกระดับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในชุมชน

โครงสร้างและกลไกการจัดการ

การมีส่วนร่วม

กฎระเบียบและข้อบังคับ

จิตสำนึก

ภาพที่ 13 แนวทางที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลไกการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนที่มีศักยภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้
ยั่งยืน
3. เพื่อปรับปรุงก ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4. เพื่ อ ปลู ก ั ง จิ ต สำนึ ก ในการดำเนิ น การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ทางการท่องเที่ยว
วิธีการ
2.1 ด้านโครงสร้างและกลไกการจัดการ
2.1.1 ชุมชนเป็นแกนนำในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
2.1.2 หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ตรวจสอบและประเมินความยั่งยืน
ในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ
2.1.3 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับบุคคลทุพพลภาพ
2.1.4 หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ม าตรการจู ง ใจตลอดจนส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบการ
ในการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การลดภาษี และการให้ทุนในการพัฒนา เป็นต้น
2.1.5 จัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูล
อ้างอิงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ด้านการมีส่วนร่วม
2.2.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแต่ละจังหวัด
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของพื้นที่นั้น
2.2.2 มีการหารือเพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ที่ชัดเจน
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2.2.3 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในชุมชน ระหว่างชุมชน และเครือข่ายระดับ
จังหวัด
2.3 ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ
2.3.1 มี ก ารปรั บ ก ระเบี ย บให้ ส่ ง เสริ ม ต่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น จากหน่ว ยงาน สถานประกอบการ นักวิช าการ ชุมชน ตลอดจน
นักท่องเที่ยว
2.3.2 มีการบังคับใช้ก ระเบียบอย่างจริงจัง
2.3.3 มี ร ะบบสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง บริ ษั ท ขนาดเล็ ก และขนาด กลาง รวมถึ ง
ส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืนของสินค้าท้องถิ่น
2.3.4 จัดทำก ระเบียบ ข้อป ิบัติสำหรับชุมชนและนักท่องเที่ยว
2.3.5 จัดทำโซนนิ่งและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ และธรรมชาติโดยรอบ
2.3.6 มีการปกป้องทรัพย์สินทางปั าของชุมชนและบุคคล
2.3.7 มีมาตรการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

2.4 ด้านจิตสำนึก
2.4.1 จัดทำองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับชุมชน ที่เข้าถึงได้ง่าย
(Facebook,youtube,website,คู่มือ)
2.4.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและชุมชน เพื่อให้เกิด
เครือข่ายที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความยั่งยืน
2.4.3 ส่งเสริมการทำธุรกิจแบบ Sharing Economy ที่มุ่งเน้นให้เอกชนแบ่งปันความรู้สู่
ชุมชน
2.4.4 ประชาสัมพันธ์ถึงแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในทุกกิจกรรมที่มีการทำการท่องเที่ยว
2.4.5 จั ด ทำสื่ อ และการอบรมให้ ชุ ม ชนเข้ าใจแนวคิ ดเรื่อ งการท่ อ งเที่ ยวอย่ า งยั่งยืน
และสามารถใช้แนวคิดเรื่องขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)
2.4.6 สร้างการสื่อสารเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
2.4.7 พั ฒ นาแคมเป เพื ่ อ สร้ า งความตระหนั ก ต่ อ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ธุรกิจสาขาต่าง
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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แนวทางที่ 3 สร้างเศรษ กิจและสังคมของชุมชนที่มั่งคั่งมั่นคง

สร้างเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน
ที่มั่งคั่งมั่นคง

านข้อมูลการท่องเที่ยว
จัดการ

สหกรณ์การท่องเที่ยว
จัดการ

ออกแบบสินค้า ให้มีอัตลักษณ์

ภาพที่ 14 แนวทางที่ 3 สร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่มั่งคั่งมั่นคง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลรายรับ และรายจ่ายทางการท่องเที่ยว
2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ในการออกแบบ กิจ กรรมการท่องเที่ยวให้ส อดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
และศั ก ยภาพของชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ ตลอดจนทราบถึ ง ช่ อ งทางในการส่ ง เสริ ม การขาย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
วิธีการ
3.1 จัดทำ านข้อมูลการท่องเที่ยว
3.1.1 ชุมชนจัดเก็บมูลค่าทางการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว รายรับจากการท่องเที่ยวตาม
ยอดขายในแต่ละวัน (ค่าแพ็คเก็จทัวร์ ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ ค่าที่พัก เป็นต้น) รายจ่าย
ทางการท่องเที่ยวหรือต้นทุนในการจัดหาทรัพยากรหรือสินค้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยว
3.1.2 ชุมชนจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จดบันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยว ได้แก่ สั ชาติ
ผู้เดินทางร่วม (เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับครอบครัว เป็นต้น)
3.1.3 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลจากชุมชนและสร้างเป็น
ฐานข้อมูลระดับประเทศ ที่ง่ายต่อการเข้าถึงและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์
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3.2 ชุ ม ชนจั ด ตั้ ง สหกรณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว สมาชิ ก ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คนเป็ น เจ้ า ของ สมาชิ ก ลงทุ น
ร่ ว มกั น ในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ และมีการแบ่งผลกำไรตามหุ้นส่วน โดยมีวิธีการจัดตั้ง
สหกรณ์
ตารางที่ 3 วิธีการจัดตั้งสหกรณ์การท่องเที่ยวในชุมชน
ขั้นตอน

ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของบุคคล

1. เตรียมการเบื้องต้น
1.1 รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
1.2 เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
1.3 มีปั หาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม
1.4 มีความสมัครใจ เสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์
2. ประสานงานและ กอบรม

ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของบุคคล

2.1 ผู้แทนกลุ่มบุคคลประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำ
2.2 ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า6 ชั่วโมง
2.3 กำหนดวันประชุมในขั้นตอนต่อไป
3. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก
3.1 กำหนดชื่อสหกรณ์
3.2 คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 คน
3.3 เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การกำหนดประเภท วั ต ถุ ป ระสงค์
แผนดำเนินการ และร่างข้อบังคับสหกรณ์
4. ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เพื่อ
4.1 จองชื่อสหกรณ์ผ่าน Website กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th)
หรือหน่วยงานในพื้นที่

ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของบุคคล

ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของบุคคล

4.2 เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ที่จะขอ
จัดตั้ง
4.3 จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์
4.4 จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ปี
4.5 จัดทำบั ชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
5. ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
5.1 รับทราบชื่อสหกรณ์ ประเภท วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของบุคคล

5.2 พิจารณาร่างข้อบังคับ
6. ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
6.1 คณะผู ้ จ ั ด ตั ้ ง สหกรณ์ ด ำเนิ น การยื ่ น เอกสารขอจดทะเบี ย นสหกรณ์
ประกอบด้วย

ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของบุคคล

(1) คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด
(2) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก จำนวน 2 ชุด
(3) สำเนารายงานการประชุม คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด
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ขั้นตอน

ระยะเวลา

7.พิจารณาจดทะเบียนสหกรณ์
7.1 เจ้า หน้า ที่ข องหน่ว ยงานในพื้นที่ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
7.2 นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณา
(1) รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ์ น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ์ ล ง น า ม ใน
ใบสำคั รับจดทะเบียนสหกรณ์ และแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
อ้างอิงข้อมูลจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์

3.3 สร้างเสริมองค์ความรู้เรื่องการสร้างและออกแบบสินค้า บริการ และบรรจุภัณฑ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชน
3.3.1 หน่วยงานภาครัฐ หรือ ชุมชน ประสานงานกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย หรือ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดทำและออกแบบสินค้า บริการ และบรรจุภัณฑ์
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของชุมชน
3.3.2 ระดมความคิดเห็นในชุมชนเพื่อสืบค้นถึงความเป็นมา ประวัติ เอกลักษณ์ พืชท้องถิ่น
และภูมิปั าท้องถิ่นของชุมชน
3.3.3 ชุ ม ชนทำการศึ ก ษาพื้ น ที่ ต้ น แบบที่ มี ค วามโดดเด่ น ในด้ า นการออกแบบสิ น ค้ า
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
3.3.4 ใช้เสน่ห ์ของชุมชนที่ในแต่ล ะอำเภอมีว ัฒ นธรรมและภู มิปั าที่เป็นเอกลั ก ษณ์
แตกต่างกัน โดยไม่ปรับตัวเองให้ตามกระแสนิยมมากเกินไป
3.3.5 สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและผูกโยงเรื่องราวของแต่ละชุมชน เพื่อกระจาย
นักท่องเที่ยวออกไปยังพื้นที่อื่นนอกเหนือจากอำเภอเมือง
3.3.6 ชุมชนทำการศึกษาการจัดทำและออกแบบสินค้าผ่านแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและตรงต่อ
ความต้องการของคนในปัจจุบัน เช่น เว็ปไซต์ของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล
เพื่อสิ่ ง แวดล้ อ ม สภาอุตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย หรือ TIPMSE และเว็ป ไซต์
ของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
(http://www.tipmse.or.th/2012/th/index.asp)
(https://www.thaipack.or.th/)
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แนวทางที่ 4 พัฒนาชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยว และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาชุมชน ดึงดูด
องค์ความรู้

นักท่องเที่ยว และต่อยอด
มรดกทางวัฒนธรรม

สหกรณ์
การท่
องเที่ยว
ต่อยอดวั
ฒนธรรม
จัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์
ภาพที่ 15 แนวทางที่ 4 พัฒนาชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยว และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชน
เพื่อลดกระทบผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคม
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อถ่ายทอด สานต่อ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒธรรมของชุมชน

วิธีการ
4.1 ชุมชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนและการดำเนินการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.1.1 ชุมชนมีองค์ความรู้เรื่องความเป็นมา รากเหง้า และวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านการสืบค้น
เอกสาร และการศึกษาจากปราช ์ในชุมชน
4.1.2 ชุ ม ชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจว่ า การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น คื อ อะไร และสามารถ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน
4.1.3 รวบรวมภูมิปั า วัฒนธรรม คติ และความเชื่อของชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีเอกลักษณ์ และเพื่อสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปได้
4.2 ชุมชนมีการดำเนินการท่องเที่ยวและสานต่อวัฒนธรรมในชุมชนอย่างเป็นระบบ
4.2.1 ชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน
เลขานุ ก าร เหรั ิ ก กรรรมการด้ า นที่ พั ก กรรมการด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว
กรรมการด้านคมนาคม กรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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4.2.2 ชุมชนมีการจัดสรรภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการท่องเที่ยวให้กับ
ทุกคนในชุมชน ตามความสมัครใจ ความเหมาะสม และความยุติธรรม
4.2.3 ชุ ม ชนมีก ารประชุ ม อย่ างสม่ำ เสมอเพื่อ เผยแพร่ผ ลการดำเนิ นการท่อ งเที่ ยวของ
ชุมชนให้ทุกคนในชุมชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
4.2.4 ชุมชนดำเนินการเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการท่องเที่ยว ผ่านแบบ
สำรวจความคิดเห็น หรือการสัมภาษณ์คนในชุมชน โดยมีการกำหนดเวลาการเก็บข้อมูล
ที่ชัดเจน (เช่น ทุก 3 เดือน หรือ ทุก 6 เดือน)
4.2.5 ชุ ม ชนเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก เยาวชน และผู้ ส ู ง อายุ ร่ ว มคิ ด และร่ ว มพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย วเพื่อสร้างการมี ส่ ว นร่ว มอย่างทั่ว ถึง สร้ างการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ ทางการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.6 ชุมชนกำหนดเวลา พื้นที่ และก ระเบียบสำหรับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยว
ในชุมชนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการรบกวน และละเมิดสิทธิ์ของคนในพื้นที่
4.3 เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ชุมชน
4.3.1 หน่วยงานภาครัฐ ประสานงานกับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการให้ความรู้เรื่องการจัดทำสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
4.3.2 หน่วยงานภาครัฐจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
ที่รวบรวมที่ตั้ง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์ และช่องทางการติดต่อชุมชน
4.3.3 ชุมชนจัดทำเนื้อหา (content ) ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน ที่สะท้อนถึงอัตลัก ษณ์
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
4.3.4 ชุมชนใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่าย เช่น เว็ปไซต์
Facebook และ Youtube
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แนวทางที่ 5 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความยั่งยืน
รวบรวมข้อมูล

เป้าหมายในการอนุรักษ์

สร้างความเข้าใจ
รวบรวมข้อมูล

ใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนให้มีความยั่งยืน

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สหกรณ์การท่องเที่ยว
รวบรวมข้อมูล จัดการ

รวบรวมข้อมูล

กฎเกณฑ์

แลกเปลี่ยนรู้แบบมีส่วน
ร่วม

การประชาสั
พันธ์ ดการขยะ
มีรมะบบจั

ภาพที่ 16 แนวทางที่ 5 อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. เพื่ออนุรักษ์และฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ
3. เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน
วิธีการ
5.1 ค้นหาและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ภูมิปั า การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
5.2 กำหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
5.3 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยว
5.4 มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล หาวิธีการให้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและเหมาะสมกับวิถีชีวิต
5.5 จัดกิจ กรรมฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำลั งเสื่อมโทรม โดยเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น การปลูกป่า การทำกังหันลม การขยาย
เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
5.6 นำเทคนิ ค และวิ ธี ป ิ บั ติ ต่ า ง ในการป้ อ งกั น ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มทั้งที่เป็นภูมิปั าท้องถิ่น และเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ชุมชน ผ่านกิจกรรม การแลกเปลี่ยนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง เช่น การเข้าร่วมการอบรม
และการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 วางก เกณฑ์การใช้ประโยชน์ร่วมกันในการใช้ทรัพยากร
5.8 ชุมชนมีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการคัดแยกขยะ บ่อบำบัดขยะ และการรีไซเคิล
ขยะ
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