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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
การเรียบเรียงบทความนี้ มีวัตถุประสงค์น าเสนอชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ในภาคเหนือตอนบน ที่
มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น "แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" 
โดยได้น าตัวชี้วัดของการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิธีการสร้าง หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ 
โดยอาศัยข้อก าหนดเชิงทฤษฎี ที่ได้สังเคราะห์มาแล้วทั้งหมด 5 องค์ประกอบได้แก่ (1) การจัดการด้าน
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว /ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (2) การจัดการด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว (3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (4) การจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน และศูนย์การบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และ (5) บุคลากร และนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น แต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วยตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด น ามาวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว 5 ชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็น  "การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” คือ 
ชุมชนบ้านแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดล าปาง ชุมชนดังกล่าวมีศักยภาพ
อย่างชัดเจน ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด สามารถที่จะใช้เป็นชุมชนตัวอย่าง เพื่อเป็นแนว
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
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ทางการพัฒนา และเสริมสร้างชุมชนอื่นๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์ได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

ค าส าคัญ:   ศักยภาพ, ชุมชนต้นแบบ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน, ภาคเหนือตอนบน 
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Abstract 
This article is a part of an investigation to discover the indicators which can be 

used to identify sustainable, creative and community-based tourism. It aims to present 
the role-model communities for tourism in Northern Thailand which have potential and 
readiness to be ‘sustainable, creative and community-based attractions. The indicators 
in this study were developed from those for the sustainable, creative and community-
based tourism with the theoretical definition of an indicator. The definition is composed 
of five components: 1) the management of the preservation of tourist attractions, natural 
resources and tourist environment, 2) the management of the tourist activities, 3) the 
tourism administration, 4) the management of basic facilities and tourism information 
center services, 5) the personnel and local interpreters. Each component comprises of 
28 indicators which were used to analyses five role-model communities in tourism. After 
in-depth interview Ban Mae-Kampong in Chiang Mai and Ban Samkha in Lampang were 
selected to be the role-model communities representing the sustainable, creative and 
community-based tourism. These communities were selected as they showed strong 
potential to be good candidates. They could be used as a role-model for the other 
communities to become sustainable, creative and community-based communities. 
Keywords: Potential,  Role-model communities, Sustainable, Creative Tourism, Upper 
North 
 
บทน ำ 

การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง 
ที่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ถึงแม้
ที่ผ่านมาหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ยัง
ต้องเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทางการเงินของ
โลก ปัจจุบันแนวความคิด และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป "การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์" (Creative Tourism) ถือเป็นการ
ท่องเที่ยวที่หลายประเทศทั่วโลก ให้การยอมรับ 

และก าหนดให้เป็นแนวทาง ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของตน เพื่อให้สอดรับกับ
แนวความคิด “การท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน” 
( Sustainable Tourism)  ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ด ารงไว้ 
ถึงคนรุ่นอนาคต และเมื่อเข้าสู่ทิศทางใหม่ของ
การท่องเที่ยว “ แนวความคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์” จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ ทางการ
ท่องเที่ยวที่เน้น การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
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ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถาน ที่ ผ่าน
ประสบการณ์การมีส่วนร่วม กับผู้คนเจ้าของ
วัฒนธรรม เกิดความผูกพัน ความประทับใจ ต่อ
ผู้มาเยือน การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จึงมีรากฐาน 
มาจากชุมชนสร้างสรรค์ และต้องใช้ทุนทางสังคม
ต่างๆ เพื่อสร้าง การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (สว่าง
พงศ์ , 2554, ระบบออนไลน์)  การท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ จึงควรพัฒนามาจาก การท่องเที่ยว
โดยชุมชน (Community Based Tourism) และ
คนในชุมชนเป็นผู้ให้ความส าคัญกับ สิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ ต่อคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคต  

ประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน
ที่มีความหลากหลาย ของทรัพยากรทางชีวภาพ 
และกายภาพ ที่แตกต่างกัน อาทิ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม และเชิง
หัตถกรรม เป็นต้น รวมทั้ง มีวิถีชีวิตชุมชนที่
เก่าแก่ มีศิลปะที่งดงาม มีมรดกทางวัฒนธรรม 
ประเพณีที่โดดเด่น และประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมาที่ยาวนาน เป็นที่ชื่นชมรู้จักเกือบทั่วโลก 
สามารถน าเอาทรัพยากร ซึ่งเป็นทุนเดิมที่มีอยู่
แล้ว น ามาประยุกต์ร่วมกับ เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ใหม่เสริมสร้าง ให้เป็นสินค้า และบริการ 
ทางการท่องเที่ยว ที่มีมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความ
ต้องการ ของตลาดโลกได้  ถือเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของชุมชน ให้เข้มแข็งสอดรับ ไป
พร้อมกับความสมดุล ของสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และต่อยอด ให้เป็น
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
รายได้ ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่การเปิด

พื้นที่การท่องเที่ยว ของชุมชน เพื่อมุ่งหวังรายได้
จากการท่องเที่ยว โดยขาดการบริหารการจัดการ 
การบูรณาการ องค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงที่ดี ระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจท าให้คุณค่าทาง
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมดั่ ง เดิมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็ น อยู่ ข อ ง ชุ ม ชน  จนสูญ เ สี ย ค ว าม เป็ น
เอกลักษณ์ดั่งเดิมของชุมชน (คู่มือการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, 
2549) จะพบว่าในเมืองไทย การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ยังคงเป็นเรื่องใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย เนื่องจาก ยังขาดองค์ความรู้ ด้านการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ภัยมณี แก้วสง่า 
และนิศาชล จ านงศรี, 2555) และจากผลศึกษา
งานวิจัย “การส ารวจ ความเป็นไปได้ ของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย” นั้น ยัง
มีความเข้าใจไม่มากนัก การรับรู้และความเข้าใจ
พื้นฐาน ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน
รูปแบบที่ควรจะเป็น ยังเป็นปัญหา และอุปสรรค 
(ธีระสิน เดชารักษ์ และนาฬิกอติภัค แสงสนิท, 
2556) จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ และเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ ของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ให้
เกิดความยั่งยืนได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และหารูปแบบที่เหมาะสม ของ
การจัดการท่องเที่ยวตลอดจน การสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนในบริบทของสังคมไทย ซึ่งจะ
ช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
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ประเทศไทย เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น สามารถ
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยว ของไทยพัฒนาไปสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในที่สุด  

ตัวชี้ วัด  (Indicator) เป็น เครื่องมือ
หนึ่ง ที่ใช้วัดคุณค่าหรือคุณลักษณะ ซึ่งบ่งบอก
สถานภาพ หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง (Johnstone,1981) สามารถบอก
ทิศทางในการพัฒนา หรือการด าเนินกิจกรรม ที่
เป็นนโยบายสาธารณะของรัฐ ในแต่ละเร่ืองว่าไป
ถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายแค่
ไหน(เมธี ครองแก้ว, 2540 อ้างใน วิกิตต์ หินแก้ว
, 2553) เป็นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะ หรือ
สภาพการณ์ในลักษณะ ที่ เราสนใจ การน า
ตัวชี้วัด หรือข้อเท็จจริงต่างๆ มาพัฒนา เพื่อให้
เ กิ ด คุ ณ ค่ า  จ ะ ส า ม า ร ถ ส ะ ท้ อ น  ใ ห้ เ ห็ น
สภาพการณ์ ที่ต้องการศึกษาโดยรวม (วันเพ็ญ 
ผ่องกาย, 2549) "ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" ที่ได้พัฒนามา จะเป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ  ที่ ส า ม า รถบ่ ง บอก ใ ห้ เ ห็ น  ถึ ง
คุณลักษณะ สถานภาพทิศทางของการพัฒนา 
และสะท้อนให้เห็นสภาพการณ์จัดการ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นผู้สร ้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน 
 
แนวควำมคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำง
ยั่งยืน 

ที่ผ่านมา การท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์
เพียง เพื่อเป็นการใช้เวลา ในการพักผ่อนหย่อน
ใจ แสวงหาความสุข และความเพลิดเพลินที่

ได้รับ จากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ แม้ว่าการ
ท่อง เที่ ยว ได้ เพิ่ ม  รูปแบบการท่อง เที่ ยวที่
หลากหลาย เช่น  การท่อง เที่ ยว เชิ งนิ เวศ 
(Ecotourism) แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green 
Attraction) ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Tourism) และ อ่ืนๆ  เพื่ อตอบ 
สนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่
มีมิติของการพัฒนา เพื่อสร้างความสมดุล และ
ความอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนนั้นๆ ปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่  ถือเป็นการท่องเที่ ยวที่หลาย
ประเทศทั่วโลก ให้การยอมรับ และก าหนดให้
เป็นแนวทาง ในการพัฒนา อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของตน อันเป็นผลมาจาก ปัจจัยทาง
สั งคมวิทยา ที่ ก่ อ ใ ห้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม การบริโภคของนักท่องเที่ยว ใน
ระดับชั้นทางสังคม(Social Class) (อเนก เหล่า
ธรรมทัศน์, 2554 อ้างใน ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556) 
ได้กล่าวถึง “ชนชั้นกลาง” (Middle Class) ซึ่งมี
อยู่ ป ระมาณ  1.8 พันล้ านคนทั่ ว โ ลก  และ
คาดการณ์ไว้ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า ชนชั้นกลาง
จะเพิ่มจ านวนเป็น 3 พันล้านคน โดยเฉพาะชน
ชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย จะเพิ่มจ านวนมาก 
เนื่องจาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ของประเทศจีนอินเดีย และกลุ่มประเทศสมาชิก
อา เซี ยน  ซึ่ ง อาจ เป็นก าลั งส าคัญ  ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก นักท่องเที่ยว ที่เป็น
ชนชั้นกลางหรือชนชั้นสร้างสรรค์  (Creative 
Class) Richard Florida (2002) กล่าวว่าชนชั้น
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สร้างสรรค์หมายถึง กลุ่มคนที่ท างาน ในสาขา
วิชาชีพที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์  (Creativity-
oriented Occupations) มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
หลากหลายซับซ้อน มีความละเอียดอ่อนในการ
บริโภค ให้ความส าคัญกับประสบการณ์การ 
ตัดสินใจเลือกใช้สินค้า และบริการ โดยใช้
อารมณ์ควบคู่กับเหตุผล ชนชั้นดังกล่าว เมื่อเข้า
มาท่องเที่ยว อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็น 
“นั กท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ ” (Creative 
Tourists) (ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556) จากสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ของ
นักท่องเที่ยวที่ ได้ เปลี่ยนแปลงไป ผนวกกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ และพลังความคิดสร้างสรรค์ 
ในการสร้างมิติความแปลกใหม่ ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบ ของการท่องเที่ยวที่ส าคัญ กล่าวคือ 
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่กลับมีความปรารถนา ที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของ
พื้นที่ ที่ตนเองเข้าไปเที่ยว หรือเรียนรู้ ในอัต
ลักษณ์ของพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ การท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน จึงให้ความสนใจ ที่แตกต่างไปจากเดิม 
คื อ จ า กวัฒนธ ร รมที่ จั บ ต้ อ ง ไ ด้  (Tangible 
Cultural Resources) ไ ป สู่ ท รั พ ย า ก ร ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม  ที่ เ ป็ น น า ม ธ ร ร ม  (Intangible 
Cultural Resources) ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ
ภาพลักษณ์ (Image) อัตลักษณ์ (Identity) วิถี
ชี วิ ต ชุ ม ช น  (Lifestyles) บ ร ร ย า ก า ศ
(Atmosphere) การเล่าเรื่อง (Narratives) การ
สร้างสรรค์ (Creativity) ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบใหม่ จึงพัฒนามาเป็นรูปแบบ 
ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม การท่องเที่ยวจากชุมชน และยังส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการผลิตสินค้า ในท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด 
เพื่อตอบสนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยว 
(Wurzburger, 2010 อ้างถึงในภัยมณี แก้วสง่า, 
2555) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืนได้  โดยอาศัย
หลักการสร้างความยั่ งยืน 3 ด้ านคือ ด้ าน
สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
วัฒนธรรม (Lindroth et al., 2007, pp. 53-58 
อ้างถึงในจีรนันท์ ทองสมัคร และคณะ, 2556) 
“การท่องเที่ยวสร้างสรรค์” จึงถือเป็นรูปแบบ
หนึ่ง ของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่
จะท าให้ชุมชน มีศักยภาพในการท่องเที่ยว สร้าง
ค ว า ม ยั่ ง ยื น ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
นักท่องเที่ยว และเจ้าของบ้านได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ในการสร้างสรรค์
ของตนร่วมกัน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 
2556) “การท่องเที่ ยวโดยชุมชน” จึ ง ได้ถูก
น ามาใช้ เป็นกลไก ในการขับเคลื่อน และพัฒนา
ท้องถิ่น (วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์, 2555, น.31 อ้าง
ถึงในภิสันติ์  ตินะคัต, 2559 ) โดยตั้ งอยู่บน
พื้นฐานความเชื่อที่ ว่ า  “การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และ การท่องเที่ยว 
ที่จะพัฒนาให้เป็น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้นั้น 
ชุมชนจะต้อง เข้ ามามีส่ วนร่ วม และได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว” (สถาบันการ



 

58 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน : CBT-I) ดังจะเห็นได้จาก
นิยาม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขององค์การ
ศึ กษาวิ ทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแ ห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ว่าเป็นการท่องเที่ยว
ที่มีจุดประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินชีวิต
ของชุมชน โดยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
กลมกลืน  และสั มพันธ์ กั บประวั ติ ศาสตร์  
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน  

ในปัจจุบันหลายประเทศได้น าแนวคิด 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  มาประยุกต์ให้
เหมาะกับ พื้นที่ ในประเทศของตน เช่น เมือง
โบโลญญา ประเทศอิตาลี เป็นเมืองแห่งดนตรี, 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ
นิวซีแลนด์ (Creative Tourism New Zealand: 
CTNZ) แ ล ะ เ มื อ ง ซ า น ต า  เ ฟ  ป ร ะ เ ท ศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  (Santa Fe International 
Conference on Creative Tourism)  เ มื อ งที่
ได้รับ การรับรองยูเนสโก ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
ทางด้านศิลปะ และหัตถกรรม (Crafts and 
Folk Art) จากการจัดประชุมนานาชาต ิในปีพ.ศ. 
2551 ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ 
เมืองซานตา เฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้มี
วิธีด าเนินการประชุมรูปแบบใหม่ คือวิธี Open 
Space Technology ซึ่ ง จ ะ ใ ห้สมาชิ กที่ เป็ น
คณะกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม ได้ เข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีอยู่ การ
ประชุมดังกล่าว ให้ความส าคัญกับการน าเสนอ
ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วม และความจริง

แท้ทางวัฒนธรรม  (hands-on experiences 
that are culturally authentic) ตั ว อ ย่ า ง
กิจกรรม เช่น การปั้นหมอดินเผาบนจานหมุน 
การเป่าแก้ว และการท าอาหารท้องถิ่น (คู่มือการ
ทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, 2556)  

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ภ า ย ใ ต้ แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน )  หรื อ  อพท .  (DASTA) ได้ น าการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งแผนการด าเนินงาน มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน
เรื่องของ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” หรือ 
Creative Economy ซึ่งในประเทศไทย ได้บรรจุ
เรื่องนี้อยู่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ 
2555-2559) โดยในเบื้องต้น อพท. ได้ความ
ร่วมมือกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในประเทศไทย หนึ่งในหลายๆโครงการที่
ส าคัญ เช่นโครงการต้นแบบการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษ 7 พื้นที่ได้แก่ พื้นที่
พิเศษหมู่ เกาะช้าง พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี  พื้นที่พิ เศษเมืองพัทยา  พื้นที่พิ เศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุ โขทัย -ศรีสัชนาลัย 
ก าแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่า
น่ าน  และพื้ นที่ พิ เ ศษ เมื อ ง โบราณ อู่ท อ ง 
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สุพรรณบุรี มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ 2556 และอพท. ได้จัดท า 6 
ยุทธศาสตร์การท างาน เช่น ยุทธศาสตร์การ
ประสาน การพัฒนาพื้ นที่ พิ เศษ เพื่ อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สินค้า บริการ และสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาค
ส่วน และยุทธศาสตร์การให้บริการ ด้านองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด  Community Benefitting 
Through Tourism ห รื อ  CBTT เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ในพื้ นที่ พิ เ ศษ เช่ น  โ คร งกา ร  DASTA Low 
Carbon Routes น าร่องที่พื้นที่พิเศษเลย และ
โครงการ Low Carbon Destination ประกาศ
ให้ทั้ ง  7 พื้ นที่ พิ เศษของ อพท.  เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว Low Carbon โดยมี เป้าหมายให้ 
สถานประกอบการ และชุมชน ที่ เข้ า ร่วม
โครงการช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

นอกจากนั้นยังมีการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ได้จัดท าโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ไ ท ย  ( Creative Tourism Thailand) แ ล ะ
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) จัดท า
โครงการท่องเที่ยวสุขขีสี่ชุมชน เป็นโครงการ
พัฒนาต้นแบบชุมชน ในการน าชุมชนต้นแบบ 
มาเป็นชุมชนน าร่อง เนื่องจากชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยว เป็นชุมชน ที่มีการพัฒนาศักยภาพ 

การท่องเที่ยว โดยคนในชุมชน และมีการ
ศึกษาวิจัย จากหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนื่อง 
กระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถที่
จะก้าวเดินไปได้ ด้วยตัวของชุมชนเอง (ศุภวรรษ 
เชื้อเมืองพาน, 2556) เช่นเดียวกับ ชูกลิ่น อุ่น
วิจิตร (2548) ได้สร้างเกณฑ์ชี้วัด ชุมชนต้นแบบ
เพื่อการท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัย 
เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชน ที่ประสบ
ความส าเร็จ มีแนวทาง การพัฒนาที่เป็นองค์รวม
และสอดคล้องกับ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จากที่ผ่านมาจะพบว่า การท่องเที่ยวชุมชนใน
ประเทศไทยได้มีการน าแนวทาง การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หรือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มา
เป็นแนวทาง เพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม ในแหล่ งท่องเที่ ยว จะเห็นว่า
สิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน หากมีการพัฒนาควบคู่กันไป 
ตามวัฏจักรก็สามารถน า ไปสู่ รู ปแบบ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่ งยืน 
เพราะในแต่ละการพัฒนาส่งผลสะท้อนกลับมา
ยังจุดเริ่มต้นเสมอ เปรียบเสมือนประสิทธิผลการ
พัฒนานั้นเอง (จีระนันท์ ทองสมัคร และคณะ, 
2556) เมื่อมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และ
ประสบความส าเร็จแล้ว ยังสามารถขยายผลไป
ในพื้นที่ ข้ าง เคียง และพื้นที่ อ่ืนๆได้  แหล่ ง
ท่องเที่ยว และชุมชนจะเป็น แหล่งเรียนรู้ของ
สังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย จน
กลายเป็นพลัง ในการสร้างฐานความรู้ สอดคล้อง

http://travel.thaiza.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/
http://travel.thaiza.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/
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กับค ากล่าว ของนายแพทย์ประเวศ วะสี ในงาน
เวทีวิชาการ การท่องเที่ยวชุมชนอพท.ปี พ.ศ. 
2555ว่า “หากชุมชนใช้การท่องเที่ยว หรือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือ และ เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ การท่องเที่ยวก็จะเป็น จุดคานงัด
น าไปสู่การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” ทุนทางวัฒนธรรม
ที่ไทยมีอยู่จึงเปรียบเสมือน เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่า 
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็น
ความหวังใหม่ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ (นิส
วันต์ พิชญ์ด ารง, 2553) และยังเปรียบเสมือน 
“แก่น” ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อาคม เติม
พิทยาไพสิฐ, 2553 อ้างถึงใน นิสวันต์ พิชญ์
ด ารง) ของประเทศ เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ที่
ส าคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 
(วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล, 2553) 

จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร มที่
เกี่ยวข้องกับ แนวความคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึงสามารถสรุปค านิยาม
ของ.“การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน”ได้ว่า เป็นการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิถีชีวิต ของคนในชุมชน
โดยคนในชุมชน เป็นผู้ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดจากฐานทรัพยากร วัฒนธรรม ที่มีอยู่มา
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม  แล ะ ใ ห้ ค ว ามส า คั ญกั บ 
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ต่อคนรุ่นปัจจุบัน 
และอนาคต รวมทั้งยังก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อนักท่อง เที่ ยว  ในการมีส่ วนร่ วมเรียนรู้  
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงสังคม ความมีคุณค่า ของ

วัฒนธรรม และสิ่งต่างๆรอบตัว ในแหล่งพื้นที่
ท่องเที่ยว ส่วนค านิยาม“ตัวชี้วัด การท่องเที่ยว
เชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” หมายถึง 
องค์ประกอบ ที่แสดงคุณค่า หรือลักษณะ ของ
การจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน ของคนในชุมชน 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดจากฐาน
ทรัพยากร ประเพณีวัฒนธรรม น ามาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ให้ความส าคัญกับ สิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ ต่อคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้ง
ก่อให้เกิด ความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว ในการ
มีส่วนร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงสังคม 
คงไว้ซึ่งความมีคุณค่าวัฒนธรรมดั่งเดิม และการ
อนุรักษ์สิ่งต่างๆรอบตัว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
 
กำรพัฒนำตัวชี้ วัดกำรท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์อย่ำงย่ังยืน 
(Sustainable Creative indicators for 
Community-Based Tourism Development) 

จะ เ ห็น ได้ ว่ า  ค า นิ ย า ม ข อ ง การ
ท่องเที่ ยวชุมชนเชิ งสร้ างสรรค์อย่ างยั่ งยืน 
สอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (Community -Based Tourism) ซึ่งเป็น
การท่องเที่ยว ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหาร
การจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
อาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในชุมชน 
ส่งเสริมอนุรักษ์ รวมถึงการสร้างจิตส านึก และ
ความรับผิ ดชอบต่ อทรัพยากรวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้
นักท่องเที่ยว เกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้ตระหนัก
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

รับรู้ เข้าใจต่อวิถีชีวิตภูมิปัญญา และวัฒนธรรม 
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนท้องถิ่น เกิดความ
ยั่งยืน สู่คนรุ่นปัจจุบัน และในอนาคต เช่น 
เดียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่
มุ่ ง เน้นการจัดการการท่อง เที่ ยว  ในพื้ นที่
ธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ งการป้องกัน และลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ให้ชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
และยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ของแหล่งท่องเที่ยวต่อ
นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น ต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (สถาบันการท่องเที่ยว
โดยชุมชน :CBT-I) หลักของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ในมิติของการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (Ecotourism)โดยชุมชน ซึ่งถือเป็นรูปแบบ
หนึ่ง ของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)ได้ยกระดับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เป็นแนวทางหนึ่ง ในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สอดรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ด้านการท่องเที่ยวโลก 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย , 2551 ) 
ดังนั้น ในการศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึงได้
น า (1) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2) เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ของส านักพัฒนาแหล่ งท่อง เที่ ยวกรมการ
ท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (3) 

เกณฑ์การพิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษ เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (4) เกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนปี 
พ.ศ. 2557 (5) เกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนปี พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(อพท.) มาคัดกรองในล าดับเบื้องต้น เนื่องจาก
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ ง
ท่อง เที่ ยว โดยชุมชนนั้น  เป็นแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ที่เกิดจากการพัฒนาตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  Global Sustainable Tourism 
Criteria (GSTC) ภายใต้โครงการ CSR-MAP ซึ่ง
เป็นการร่วมมือกัน ระหว่างสถาบันการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  (CBTi) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) มูลนิธิใบไม้เขียว
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศ 
ของยุโรป (European Centre for Ecological and 
Agricultural Tourism: ECEAT) นอกจากนี้ อพท.
ได้น าเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนดังกล่าว ไปทดลองใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ และพัฒนาเพิ่มเติม ผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็น จากภาคีเครือข่าย ในแต่ละภาค
ส่วน ในนามของคณะท างานรับรอง แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นหน่วยงาน ที่
พัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชนโดยตรง โดยมี
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนา  
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การสังเคราะห์ ตัวชี้วัดการท่องเที่ยว
เชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็นวิธีการสร้าง 
หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยอาศัย ข้อก าหนดนิยาม
เชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) เป็นการ
คัดกรอง และการรวมตัวแปรจ านวนหนึ่งเข้า
ด้วยกัน ใช้ฐานเชิงทฤษฎี เอกสารงานวิจัย
แนวความคิด ที่ มีอยู่แล้ว ส่วนการก าหนด 
น้ าหนักตัวแปรย่อย จะมาจากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ น ามาประกอบใน
การตัดสินใจ (Johnstone, 1981) ในการศึกษา
ครั้ งนี้  สามารถสังเคราะห์ ตัวชี้ วัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ใน
ล าดับเบื้องต้น จากเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้
องค์ประกอบทั้งหมด 6 องค์ประกอบ และ37 
ตัวชี้วัด น าองค์ประกอบ และตัวชี้วัดทั้งหมดไป
ท าการตรวจสอบ โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ ท รงคุณวุฒิ  จากนั้ นน าองค์ป ระกอบไป
สังเคราะห์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้น า
ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว แล้วท า
ก า ร ร วบ รวม ใหม่  จ ะ ไ ด้ อ งค์ ป ร ะกอบ  5 
องค์ประกอบ และ28 ตั วชี้ วั ด  โดยแต่ละ
องค์ประกอบองค์ และตัวชี้วัด จะน าไปวิเคราะห์
จัดล าดับความส าคัญด้วย กระบวนการล าดับชั้น
เชิ งวิ เคราะ ห์  (Analytic Hierarchy Process; 
AHP) ตามกระบวนการวิจัยต่อไป 

ตัวชี้วัดการการท่องเที่ยวเชิงชุมชน
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึงประกอบด้วย 5 ตัวชี้วดั 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการด้านการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ กับวิถีชีวิต ของชุมชนมี
ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประทับใจ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการก าหนดเขต
การใช้ประโยชน์พื้นที่ ช่วงเวลาการเข้าพื้นที่ และ
จ านวนนักท่องเที่ยว มีการศึกษาวิจัยวางแนวทาง
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งมีการรวบรวมบันทึก ประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิตภูมิปัญญา หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
เผยแพร่ ใ ห้คนในชุมชน และนักท่องเที่ ยว
รับทราบ และมีการสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตาราง
ที่ 1. 

องค์ประกอบที่ 2  การจัดการด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นที่ยอมรับไม่
ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ทั้งยังเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆภายในชุมชน โดยผ่านประสบการณ์จริง 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1 

องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว หมายถึง ชุมชน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
แบ่งบทบาทหน้าที่ มีการวางแผนงาน วิธีการ
ด าเนินงาน การจัดประชุม อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ตลอดจน มีกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยว มีการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ
วัตถุดิบที่ผลิตในชุมชน และชุมชนมีรายได้ จาก
การจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วดั 
ดังแสดงในตารางที่ 1. 

องค์ประกอบที่  4 การจัดการสิ่ ง
อ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และศูนย์การ
บริการข้อมูล หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับถนน 
ระบบไฟฟ้า น้ า การก ากัดขยะ คุณภาพอากาศ 
เสียง พลังงาน อาหารการโภชนาการ ที่พัก 
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจ า ที่มีความรู้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้  มี อัธยาศัยดี  ในการให้การ
บริการ มีสื่อหลากหลายประเภท เช่น ข้อมูลการ
เดินทางเข้าถึงชุมชนอย่างสะดวก ข้อควรปฏิบัติ

เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งอุปกรณ์การท่องเที่ยว
มี คุณสมบั ติ ที่ เ หมาะสมพร้ อมปฏิบั ติ ง าน 
ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1. 

องค์ประกอบที่ 5 บุคลากรและนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมี
บุ คล ากร  ที่ มี ค ว ามรู้  เ ช่ น  ภาษา อั งกฤษ 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชน
ตลอดจน มีการอบรมให้ความรู้ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตามความเหมาะสม มีการยกย่อง ให้เกียรติ
บุคคลตัวอย่างของชุมชน และส่งเสริมเยาวชน 
ให้เป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 
ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

1) การจัดการด้าน

อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

/ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแหล่ง

ท่องเที่ยว  

2) การจัดการด้าน

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

3) การมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว 

4) การจัดการสิ่ง

อ านวยความสะดวกขั้น

พื้นฐานและศูนย์การ

บริการข้อมูล 

5) บุคลากรและนัก

สื่อความหมาย

ท้องถิ่น 

7 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 

 1. แหล่งท่องเที่ยวมีความ
ประทับใจ เกิดความจดจ า 
ต่อผู้พบเห็นสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว. 
 

 1. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เป็นที่ ยอมรับของคนใน
ท้องถ่ิน 

 
 

 1. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
จัดต้ังกลุ่มการบริหารงาน
โดยชุมชน มีคณะกรรมการ
ที่มาจากสมาชิกในชุมชน มี
การแบ่ งบทบาทหน้ าที่  
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ อย่ า ง
ชั ด เ จ น  มี ก า ร ก า ห น ด
เ ป้ า ห ม า ย แ ผ น ง า น 
วิธีด าเนินการท่อง เที่ยว
ชุ ม ช น ร่ ว ม กั น  แ ล ะ มี
เครือข่าย กลุ่มองค์กรใน
การบริ หาร จัดการการ
ท่อง เที่ ยวทั้ งหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.  แหล่งท่องเที่ยว มีการ
จัดระบบสาธารณูปโภคเช่น 
ถนน ไฟฟ้า น้ า อ านวยความ
สะดวกต่อนักท่องเที่ ยวมี
ความสะดวกในการเข้าถึง 

 

 1. แหล่งท่องเที่ยวมีการยก
ย่องให้    

เกียรติครูภูมิปัญญา และ
บุคคลตัวอย่างของชุมชน 

2. เป็นแหล่งท่องเที่ยว มี
ความเป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่น และแตกต่างส่งเสริมให้
คนท้องถ่ินมีการแต่งกาย
สะท้อน อัตลักษณ์ของ
ชุมชน 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่
ท า ใ ห้ แหล่ ง วั ฒน ธ ร ร ม 
ประวัติศาสตร์ และแหล่ง
ธรรมชาติ เกิดความเสื่อม
โทรม 

2 . แหล่งท่องเที่ ยวไ ด้รับ
ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินของตน 
มีการจัดประชุมอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 

2. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
จัดระบบของเสียการเช่น 
ก า ร ทิ้ ง ข ย ะ มี ก า ร แ ย ก
ประเภท ไม่ทิ้งขยะในแหล่ง
ธรรมชาติ และมีข้อตกลง ใน
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร น้ า  มี
แนวทางในการจัดการเพื่อ
ป้องกันน้ าเสีย 

2.แหล่งท่องเที่ยวมีการ
ส่งเสริมเยาวชนในชุมชน
ให้มีความรู้ความสามารถ 
ใ น ก า ร เ ป็ น นั ก สื่ อ
ความหมายท้องถ่ิน 

 

3 .  เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับ วิถี
ชีวิตของชุมชน และสามารถ
สร้างความผูกพันระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชน 

 3 . แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี
กิจกรรมท่องเที่ยว ที่ ใ ห้
โอกาสนักท่องเที่ยวได้เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
วัฒนธรรม วิ ถีชี วิ ตของ
ชาวบ้าน และการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม สัมผั สผ่ าน

 3. แหล่งท่องเที่ยว มี
ระบบบัญชี และการเงินที่
ชัดเจนโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

 3 .  แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  มี
แนวทางในการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด หรือการใช้
พลั ง ง านทาง เ ลื อก  หรื อ
พลังงานทดแทน 

 3.แหล่งท่องเที่ยวมีการ
ให้โอกาสแก่เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ
ประโยชน์และมีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชน 
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องค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

1) การจัดการด้าน

อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

/ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแหล่ง

ท่องเที่ยว  

2) การจัดการด้าน

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

3) การมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว 

4) การจัดการสิ่ง

อ านวยความสะดวกขั้น

พื้นฐานและศูนย์การ

บริการข้อมูล 

5) บุคลากรและนัก

สื่อความหมาย

ท้องถิ่น 

7 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 

ประสบการณ์จริงหรือการ
มีโอกาสที่จะลงมือท า 

4. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
พื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยว และ
ช่วงเวลาในการเ ข้าพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเหมาะสม
ตามช่วงเวลาของวัน และ
หรือฤดูกาลรวมทั้ งมี การ
จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวให้
พอเหมาะกับศักยภาพของ
พื้ นที่ ท่ อ ง เ ที่ ย วและก า ร
บริการ 

 4. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
ก าหนดปฏิทินกิจกรรม
ท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวทราบ
ล่วงหน้า. 

4. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่มาจาก
วัตถุดิบ และภูมิปัญญาที่มี
ในท้องถ่ิน ตลอดจนมีการ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ซื้ อ  แ ล ะ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชน 

 

4. ส่วนประกอบอาหาร ท า
จากวัตถุดิบในท้องถ่ิน เป็น
ส่วนใหญ่ มีความสอดคล้อง
นั กท่ อ ง เที่ ย ว  และร าคา
เหมาะสม โดยมีเมนูท้องถ่ิน
อย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

 

4. แหล่งท่องเที่ยวมีการ
อ บ ร ม ค น ใ น ชุ ม ช น 
พนักงาน ผู้ประกอบการ 
ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ
จัดการ การท่องเที่ ยว 
คุณค่ าของทรั พยาก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์เป็นระยะๆตาม
ความเหมาะสม 

 

5 . แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี
ระยะเวลา/ยุคสมัย ของการ
สืบทอดภูมิปัญญา และองค์
ความรู้ 

 

  5 .  แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  มี
รายได้ จากการท่องเที่ยว
เ ช่ น  การน า เที่ ย ว  การ
ให้บริการในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การให้บริการ
ด้านที่พัก การขายอาหาร 
และสินค้าพ้ืนเมืองเป็นต้น 

 

 5. บริเวณที่พัก บ้านมีความ
แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย มี
อ า ก า ศ ถ่ า ย เ ท  ต า ม
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่
รับผิด ที่นอนอุปกรณ์จ าเป็น
พื้นฐาน มีความสะอาดพร้อม
ในการใช้งาน และเพียงพอ
กับจ านวนนักท่องเที่ยว (ใน
กรณีมีที่พัก) 

 

6.  แหล่งท่องเที่ ยวมีการ
รวบรวม และบันทึกเก็บ
รั กษา ความรู้ ภูมิปัญญา 
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
เป็นเอกสาร และรูปภาพ มี
การเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับ 
ค น ใ น ชุ ม ช น  แ ล ะ
นักท่องเที่ยวได้รับทราบหรือ
จัดท า เป็นหลักสูตร และ

   6  .  แหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  มี
อุปกรณ์การท่องเที่ยวจ านวน
เพียงพอ มีการตรวจสอบ
ก่อนใช้ งาน  และมี ระบบ
รักษาความปลอดภัยเช่น 
จัดท าป้ าย เ ตือน ป้ ายสื่ อ
ค ว ามหมายบ น เ ส้ น ท า ง 
เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
นักท่องเที่ยว 
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องค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

1) การจัดการด้าน

อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

/ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแหล่ง

ท่องเที่ยว  

2) การจัดการด้าน

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

3) การมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว 

4) การจัดการสิ่ง

อ านวยความสะดวกขั้น

พื้นฐานและศูนย์การ

บริการข้อมูล 

5) บุคลากรและนัก

สื่อความหมาย

ท้องถิ่น 

7 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 

ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอด
ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้  

 

7. แหล่งท่องเที่ยว มีการเก็บ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตาม
แผนการด าเนินงาน มีการ
วิเคราะห์ประเมินผลความ
พึงพอใจทั้ งนักท่อง เที่ ยว 
สมาชิก ลุ่มคนในชุมชน และ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

   7 .  แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  มี
ศูนย์บริ การ  มี เ จ้ าหน้ าที่
ป ร ะจ า  ที่ มี อั ธ ย าศั ย ดี  มี
ความรู้สื่อภาษาอังกฤษได้ 

 

 

 

    8 .  ศู น ย์ บ ริ ก า ร  มี สื่ อ
หลากหลายประเภทในการ
ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มี
การเผยแพร่ ข้อมูลในด้าน
ต่างๆในระดับท้องถ่ิน หรือ
ระดับประเทศผ่านเว็บไซด์ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
มี แ ผ น ที่  ห รื อ ข้ อมู ล การ
เดินทางเข้าถึงชุมชนที่ชัดเจน 

 

ตัวชี้วัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านการสังเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้น าไปวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนต้นแบบ

การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน มีขั้นตอน
การวิเคราะห์ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
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บริบทชุมชนต้นแบบกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กลุ่มชุมชนต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างที่

ผู้วิจัยน ามาศึกษา ได้จากชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยว ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าพนู 
ล าปาง และแม่ฮ่องสอน โดยส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ
เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคเหนือ (Miracle 
Lanna) ปี พ.ศ.2555 และจากโครงการท่องเที่ยว
สุขขีสี่ชุมชน เป็นโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา กลุ่ม
ชุมชนต้นแบบประกอบด้วย 

1. ชุมชนบ้านปงสนุก ต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ท่องเที่ยวต้นแบบเชิง
วัฒนธรรม 

2. ชุมชนบ้านสามขา ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ท่องเที่ยวต้นแบบ
เชิงนิเวศ  

3. ชุมชนบ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลา
ดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ท่องเที่ยวต้นแบบ
เชิงนิเวศ  

4. ชุมชนบ้านทากู่ อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน ท่องเที่ยวต้นแบบเชิงสุขภาพ  

5. ชุมชนบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยว

ต้นแบบเชิงนิ เวศและท่องเที่ยวต้นแบบเชิง
สุขภาพ ทั้ง 5 ชุมชน มีประวัติและความส าคัญ
โดยสรุป ดังนี้ 

1) ชุมชนบ้านปงสนุกต าบลเวียงเหนอื 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เป็นชุมชนที่อยู่ใน
เขตเมืองเขลางค์(ล าปาง) อดีตเรียกว่า “บ้าน
เวียงเหนือ” ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ าวัง 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดอน เป็นดินเหนียวปน
ทราย เป็นที่ราบสูง ๆ ต่ า ๆ ชุมชนบ้านปงสนุก มี
วัดปงสนุกเป็นศูนย์กลาง ของเมือง เป็นวัดส าคัญ
คู่กับจังหวัดล าปางมาช้านาน พบหลักฐานการ
สร้างวัด สมัยพระเจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระ
นางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ล าพูน) เสด็จมา
สร้างเขลางค์นคร (ล าปาง) วัดปงสนุก มีชื่อเรียก
หลายชื่อคือ วัดศรีเชียงภูมิ ,วัดศรีจอมไคล ,วัด
ดอนแก้ว,วัดพยาว(พะเยา) และวัดปงสนุก หรือ 
วัดปงสนุกเหนือ จากประวัติศาสตร์พบว่า เป็น
ชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การอพยพผู้คน
ในเหตุการณ์ช่วงปี พ.ศ. 2346 ในสมัยรัชกาลที่ 
1 พระยากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ยก
ทัพขับไล่พม่าที่เชียงแสน ในครั้งนั้นได้กวาดต้อน
ชาวบ้านปงสนุก จากเมืองเชียงแสน มาตั้งถิ่น
ฐานที่เมืองล าปาง ชาวปงสนุกจากเชียงแสน และ
ชาวพะยาว ร าลึกถึงบ้านเกิดจึงได้เอานามวัด 
และชื่อบ้านมาเรียก จึงเป็นที่มาของชื่อวัดปง
สนุก ในปีพ.ศ. 2535 เทศบาลได้ตั้งชุมชนขึ้น 
ภายหลังได้มีการขยายเขตชุมชนให้กว้างขึ้นจึง
เรียกว่า “ชุมชนบ้านปงสนุก” ต่อมาได้มีการแบ่ง
วัดเป็นวัดปงสนุกด้านเหนือ และวัดปงสนุกด้าน



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

     

69 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ใต้ ปี พ.ศ. 2429 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ นาย
อนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกเทศบาลนครล าปางและ
อดีตประธานชุมชนบ้านปงสนุกเหนือ เล่าถึงแรง
บันดาลใจของชุมชนที่ต้องออกมาบูรณะเจดีย์
และวิหารพระเจ้าพันองค์ ว่า เนื่องจากพระเจดีย์ 
มีอายุเก่าแก่เท่าๆ กับดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 
คือกว่า 500 ปี วิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมเก่าแก่รวบรวมไว้ทั้งงานด้าน
จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ผสมผสานระหว่างไทย 
จีน พม่า ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวของประเทศ ได้เริ่ม
ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประกอบกับช่วงปี 
พ.ศ. 2548 มีนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติ คนไทย 
และกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ ของ
วัดจ านวนมาก ท าให้ทางวัดปงสนุกได้ตัดสินใจ
ส่งเรื่องให้กรมศิลปากรพิจารณา เพื่อจัดท า
โครงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งก็ได้รับ
ความอนุเคราะห์ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ช่วยเหลือ ทางชุมชนฯได้ใช้กิจกรรมด้านศาสนา 
เป็นตัวชูโรง เพื่อให้ได้ทั้งพลังชุมชนและปัจจัยที่
ได้มาในการบูรณะดังกล่าว  

ปัจจุบัน “วัดปงสนุก” ได้กลายเป็น
แหล่งรวมของสิ่งส าคัญหลายอย่าง ที่ทรงคุณค่า
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม มากมาย 
อาทิ พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพ
พระบฎ เขียนเรื่องพระเวสสันดร บนผ้า และ
กระดาษสา หีบธรรมโบราณ และธงช้างเผือก
ขนาดใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งทางวัดได้น ามา

รวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีเจดีย์วิหาร
พระนอน วิหารพระเจ้าพันองค์ วิหารโถงทรง
จัตุรมุข ที่มีรูปแบบงดงาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
ระหว่าง ลานนาไทย พม่า และจีน ที่ยั งคง
หลงเหลืออยู่ เพียงแห่งเดียวของไทย ท าให้ 
“โ ค ร ง ก า ร อนุ รั ก ษ์ ม ร ดก ทา ง ศิ ลปกร รม 
สถาปัตยกรรมวิหารพระเจ้าพันองค์” วัดปงสนุก
ด้านเหนือ ได้รับคัดเลือกจาก 45 โครงการ ใน 
13 ประเทศ ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้าน
วัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่
เหลืออยู่ เพียงแห่งเดียวในประเทศ ให้ได้รับ
รางวัล Award of Merit จากโครงการ 2008 
Asia-Pacific Heritage Award for Cultural 
Heritage Conservation จ า ก อ ง ค์ ก า ร 
UNESCO นับว่าเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง ของคน
ไทยทั่วประเทศ ที่จะร่วมกันอนุรักษ์รักษามรดก
ทางวัฒนธรรม แห่งนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทย
สืบไป (เปิดต านาน“วัดปงสนุก”แห่งล าปาง , 
2551) 

2) ชุมชนบ้านสามขา ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง บ้านสามขา เป็น
หมู่บ้านเล็ก ๆตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลหัวเสือ อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
2300 มีพื้นที่ 13,667.78 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมือง
ล าปาง ประมาณ 45 กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลาง
หุบเขา และห่างไกลจากความเจริญ แต่เดิม
ชาวบ้านพึ่งพิงป่า พึ่งพาซึ่งกันและกัน ผลผลิต
บางอย่างที่ได้มา เหลือก็จะแจกจ่ายเพื่อนบ้าน 
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ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2503 การเปิดสัมปทานป่า
ไม้ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง ในพื้นที่การเกษตร 
ชาวบ้านต้องบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ าเพื่อท าไร่เลื่อน
ลอย ประกอบกับไม่มีการวางกฎระเบียบการใช้
น้ า ท าให้แหล่งน้ าหลายแห่งแห้งขอดดังนั้นในปี 
พ.ศ. 2521 ชาวบ้านจึงได้ร่วมกัน ท าประปาภูเขา
จากแหล่งน้ าห้วยแม่อิง จากนั้นก็ช่วยกันสร้าง
ระบบประปาไม้ไผ่ในปี พ.ศ. 2522 "ประปาไม้
ไผ่" ได้กลายเป็นต้นแบบงานประปาธรรมชาติ 
ให้กับหลายชุมชน รวมทั้งรูปแบบ การบริหาร
จัดการน้ า แต่ยังมีปัญหาไฟป่า ล าห้วยแห้ง ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ชาวบ้าน
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขณะเสด็จพระราช
ด าเนินเยี่ยมราษฎรจึงได้กราบทูลปัญหาเรื่อง
ความแห้งแล้ง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กรม
ชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2527 กรมชลประทาน ก็เข้ามาจัดการสร้าง
อ่ า ง เ ก็ บ น้ า  เ พื่ อ เ ก็ บ น้ า จ า ก ห้ ว ย แ ม่ อิ ง 
นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือน คนใน
ชุมชนเมื่อรับสิ่ งแปลกใหม่ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ของสังคมภายนอก ท าให้มีการใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักคุณค่าของทรัพยากร
ใช้อย่างสิ้นเปลือง ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน จึงได้
หันกลับมาคิดไตร่ตรอง วิถีชีวิตของตนเองเสีย
ใหม่ โดยเร่ิมมีการศึกษา การวิจัย หยิบยกปัญหา
ของคนในชุมชนมาหาทางแก้ไข ช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ชาวบ้านพบว่า แต่
ละครอบครัวไม่มีการออมเลย จึงร่วมกันจัดตั้ง

กองทุนออมทรัพย์ ของหมู่บ้าน โดยมีเงินเร่ิมแรก 
15,000 บาท และน าปัญหาไปหารือกับ ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ล าปาง เพื่อวางแผน
ปฏิบัติจัดการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการท า
แผนแม่บท ของชุมชน ท าให้ชาวบ้านสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ในปี พ .ศ. 2543 ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้ามาเรียนรู้
เรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า
บ้านสามขาเป็นต้นแบบแห่งแรก ในหมู่บ้านทาง
ภาคเหนือ ที่ประสบความส าเร็จ ในการปฏิบัติ
ตามแผนแม่บทชุมชนที่วางไว้ สามารถแก้ปัญหา
หนี้สินครัวเรือนได้ และเข้าใจหลักการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเข้ามาท าวิจัย
ร่วมกับชาวบ้านเรื่อง"การจัดการหนี้สินชุมชน
บ้านสามขา" และ "การจัดการทรัพยากรโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม" งานวิจัยนี้กลายเป็นผลงาน
รางวัลดีเด่นในปี พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ตาม แม้
ชาวบ้านจะแก้ปัญหาหนี้สินในชุมชนได้ แต่
ปัญหาความแห้งแล้ง และไฟป่าที่เกิดขึ้น เป็น
ประจ ายังแก้ไม่ตก ในปี พ.ศ. 2544 อ่างเก็บน้ าที่
ชลประทานมาสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2527 กลายเป็น
อ่างว่างเปล่า และพบว่าการน าความรู้จากห้วย
ฮ่องไคร้ มาใช้ในพื้นที่ ไม่ได้ผล เพราะสภาพพื้นที่
ต่างกัน การท าฝายชั้นเดียว สู้แรงน้ า ในช่วงน้ า
หลากไม่ ได้  จสอ.ชัย  วงศ์ตระกูล  หนึ่ ง ใน
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสามขา พร้อมด้วย
ชาวบ้าน หาทางแก้ไข โดยเริ่มส ารวจสภาพป่า 
ตาน้ า ทางน้ า และได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องท า 
"ฝายไส้ไก่" ซึ่งเป็นฝายธรรมชาติขนาดเล็กๆ ตาม
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เส้นทางน้ าตั้งแต่บนยอดเขา ดักทางน้ าเส้นต่างๆ 
ที่ไหลในป่า แล้วค่อยมาท าฝายใหญ่ ปรากฏว่า
ได้ผล ฝายไส้ไก่เหล่านี้ยังช่วยท าให้ดิน ในป่าชุ่ม
ชื้น ป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย กลายเป็นหมู่บ้านที่มี
ฝายชะลอน้ าและดักตะกอน กระจายอยู่ทั่วผืน
ป่า ต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการป่าโดยมี 
ก าหนดกฎระเบียบ การจัดการป่า และเหมือง
ฝาย แบ่งเขตป่าเป็น 3 โซนเพื่อบริหารจัดการป่า
ต้นน้ าที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ คือโซน 
ก) เป็นป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าต้นน้ าพื้นที่ 12,000 
ไ ร่  โซน ข)  เป็นป่ าที่ อนุญาตให้ ใช้ ไม้ปลูก
บ้านเรือนได้ตามความเหมาะสม มีพื้นที่ 2,800 
ไร่ โซน ค) เป็นป่าหัวไร่ปลายนา ชุมชนใช้ไม้ท า
ฟืน มีพื้นที่ 300 ไร่เศษ ใน ปี พ.ศ. 2548 เครือ
ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ได้ทราบถึงความส าเร็จ
ของบ้านสามขาในการจัดการน้ า  จึงเข้ามา
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้  และ ใ ห้การสนับสนุน
ค่าอาหารและอุปกรณ์การท าฝาย ความส าเร็จนี้ 
ท าให้ชุมชนบ้านสามขา เป็นหมู่บ้านต้นแบบของ
การจัดการทรัพยากรน้ าและเริ่มมีผู้เข้ามาขอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้       

ปัจจุบันบ้านสามขามีฝาย รอบบริเวณ
ป่า มีน้ าใช้ตลอดปี มีสัตว์ป่ากลับมาอาศัย มี
อาหารจากป่า มีรายได้เสริมจากการหาของป่า 
เยาวชนออกไปสร้างเครือข่าย เผยแพร่การ
ท างานไปสู่ชมุชนรอบนอก และมีผู้มาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ดูงาน ทั้งเรื่องการท าฝาย การเกษตร
ปลอดสารเคมี และการท าปุ๋ยอินทรีย์ ระบบการ
ใช้ประปาภูเขา มีกลุ่มกองทุนต่างๆ เช่นกลุ่ม

สัจจะออมทรัพย์ กองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
กองทุนแม่บ้าน กองทุนอนุรักษ์ป่า กองทุนกลุ่ม
เลี้ยงวัว เพื่อจัดสรรรายได้ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก
ในกองทุน (อนุวงศ์ แซ่ตั้ง, 2551) 

3) ชุมชนบ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลา
ดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน หมู่บ้านทาป่า
เปา ได้แยกตัวมาจากบ้านทาปลาดุก เป็นหมู่บ้าน
ของชาวยอง คนในหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งมีเชื้อสาย
ชาวไทลื้อ จากเมืองสิบสองปันนา บรรพบุรุษของ
หมู่บ้านมาจากเมืองยอง ได้พากันมาปลูกสร้าง
บ้ าน เรือน อยู่ ริ มล าน้ าแม่ทา และล า ห้วย
ทรายขาวหลวง มีต้นไม้เปามากมายจึงตั้งชื่อ 
หมู่บ้ านว่าบ้านทาป่าเปา มีภาษายองเป็น
เอกลักษณ์ เห็นได้จากที่คนเฒ่าคนแก่ ของ
ท้องถิ่นยังใช้ภาษาหลวย หรือภาษาลื้อกันอยู่ มี
ความยึดมั่นในพุทธศาสนาที่น้อมน ามาผสมผสาน
กับความเชื่อดั้ ง เดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร ท านาและสวนล าไย ป่าชุมชนห้วย
ทรายขาวนั้นมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11,000 ไร่ ตั้งอยู่
ในเขตป่าสงวนอ าเภอแม่ทา ส่วนหนึ่งติดต่อกับ
อุทยานแห่งชาติขุนตาน พื้นที่เป็นทั้งหุบเขาและ
ดอย แบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 8,000 ไร่ และป่าใช้
สอย 3,000 ไร่ มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะไม้มีค่า เมื่อความเจริญเข้าถึง ความ
ต้องการเงินทองเพื่อเลี้ยงชีพ ชาวบ้านได้น าเอา
ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้อย่างมากมาย มีการตัดไม้
ท าลายป่ า  ถางป่ า  เพื่ อท า ไร่ อ้อยปลูกพืช
เศรษฐกิจ บวกกับการท าสัมปทานป่าทั้งไม้ฟืน 
ส าหรับรถจักรไอน้ า และไม้หมอนรถไฟ ท าให้ผืน
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ป่าลดจ านวนลงไปมาก มีการใช้ปุ๋ย และสาร
ก าจัดแมลงในปริมาณสูงมาก จนดินและน้ า
เสื่อมสภาพ มีการลักลอบตัดไม้อย่างต่อเนื่อง จน
ผืนป่ากว่าหมื่นไร่แทบโล่งเตียน ป่าไม้ลดจ านวน
ลงอย่างรวดเร็ว เริ่มกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง 
ประกอบกับดินฟ้าอากาศ ที่แปรปรวน ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ชาวบ้าน
ขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ ภัยธรรมชาติ ความแห้ง
แล้ง ความยากจน และหนี้สิน ท าให้หนุ่มสาวทิ้ง
ถิ่นออกไปหางานท าข้างนอก ผู้น าชุมชน จึงต้อง
ลุกขึ้นมาสร้างแนวคิดใหม่ให้คนในชุมชน เกิด
ความคิด ที่อนุรักษ์ป่าไม้ คุณไพบูลย์ จ าหงษ์ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทา
ป่าเปา ผู้ซึ่งริเริ่มการจัดการป่าชุมชน เพื่อการ
อนุรักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 เริ่มจากการจัดตั้ง
กฎระเบียบการใช้ป่า ก าหนดกิจกรรมฟื้นฟู 
เดินสายขอร้องพูดคุยกับชาวบ้าน ที่ยังแผ้วถาง
รุกป่า เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ จนถึงใช้มาตรการ
ห้ามปรามชาวบ้าน ที่มีอาชีพรับจ้างนายทุนตัด
และชักลากไม้ รณรงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร มีการก าหนด
กฎเกณฑ์การใช้ป่าชุมชนให้ชัดเจนขึ้น มีการ
จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครลาดตระเวนป่า ออก
ปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง และนักสังเกตการณ์
รายวัน เป็นชาวบ้านที่เข้าไปเก็บของป่า รวมทั้ง
การหาแนวทางในการสร้างอาชีพเสริม ให้กับผู้
เสียประโยชน์ ด้วยการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยมี
เงื่อนไขจะร่วมรักษาป่า ซึ่งเริ่มท ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2535 แต่เป็นรูปธรรมจริงจังในปี พ.ศ. 2537 ได้

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือป่าอนุรักษ์กับป่าใช้
สอย โดยไม่อนุญาตให้ตัดไม้ นอกจากให้เก็บ
ผลผลิตจากป่าได ้เช่น เห็ดถอบ เห็ดเผาะ หน่อไม้ 
สมุนไพร สร้างความตระหนักของคุณค่าจากผืน
ป่า มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านอย่างเป็น
ระบบ ส่วนเยาวชนในหมู่บ้านเริ่มบทบาท ด้วย
การร่วมกันตั้งกลุ่มเยาวชน อนุรักษ์ทรัพยากรป่า 
ท าหน้าที่ช่วยดูแล พร้อมศึกษาหาความรู้ ส่วน
โรงเรียนในหมู่บ้านได้ใช้ป่าห้วยทรายขาว เป็น
แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติสร้างส านึกให้
เด็กๆ ได้ตระหนักเรื่องคุณค่าของป่าอันเป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชน
ได้มีโอกาสเรียนรู้กับกลุ่มหมอยาพื้นบ้าน มีการ
แปรรูปสมุนไพรเป็นสินค้าของหมู่บ้าน เช่น ยา
หอม ยาหม่อง เป็นต้น และยังมีการแพทย์แผน
โบราณที่ชุมชนยังคงสืบทอดไว้อยู่ ได้แก่ การ
นวดแบบตอกเส้น  

ปัจจุบันหมู่บ้านทาป่าเปา มีชุมชนต่างๆ
เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทาง
ในการอยู่ร่วมกันของป่า-ชุมชน และความเป็น
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่
บนบ่อปลาดุก การเลี้ยงกบ แปลงนาสาธิต แปลง
ปลูกผักเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งมีทั้งผักเพื่อการ
บริโภค และพืชสมุนไพรต่างๆ การเพาะเห็ด 
หมู่บ้านทาป่าเปายังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
เรียนรู้วิถีชีวิตโดยการเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ให้ผู้
ที่สนใจได้เข้าพัก และได้รับการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2549 
(รางวัลลูกโลกสีเขียว, 2545)   
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4) ชุมชนบ้านทากู่ อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
บ้านทากู่ ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ใด ไม่แน่ชัด โดยการ
รวมตัวกันของชาวบ้านที่อพยพครอบครัวมาตั้ง
แหล่งท ามาหากิน เร่ือย ๆ เพราะถูกภัยธรรมชาติ
รุกราน จนอพยพมาอยู่ที่ปัจจุบัน ภูมิประเทศ
บ้านทากู่ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่เหนือสุดของ
อ าเภอแม่ทา ติดกับ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากอ าเภอแม่ทา ถึง
บ้านทากู่ ประมาณ 18 กิโลเมตร (ส านักงาน
เทศบาลต าบลทาปลาดุก, 2559) บ้านทากู่ เป็น
ชุมชนต้นแบบ การท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ที่ได้รับ
การคัดเลือกและพัฒนาให้เป็น 1 ใน 4 หมู่บ้าน
ต้นแบบ จาก 4 จั งหวัดภาคเหนือตอนบน            
(จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน) 
โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า รสนั บ สนุ น จ า ก  ส า นั ก ง าน
สาธารณสุ ขจั งหวั ด เชี ยง ใหม่  (หน่ วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข) กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา 
ธกส.จังหวัดล าพูน และ สสส. 

ชุมชนบ้านทากู่ จังหวัดล าพูน มีความ
น่าสนใจในด้านเกษตรผสมผสาน และวิถีชีวิตที่
พอเพียง คุณค่าชีวิต จากสุขภาพพอเพียง มี
พื้นฐานแห่งการมีสุขภาวะพอเพียง พัฒนาอย่าง
เป็นองค์รวม เชื่อมโยงกันอย่างสมดุลสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนในระดับท้องถิ่น 
ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน้อมน าแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการ
พัฒนาชุมชน ทั้ งนี้ พื้ นที่ ของชุมชนจะเน้น

การเกษตรด้วยการปลูกข้าวโพดอ่อน เลี้ยงโคนม
เป็นหลัก โดยภายในชุมชนประกอบด้วยฐานการ
เรียนรู้ จ านวน 9 ฐาน ได้แก่ 1. OTOP 2. อาหาร
ปลอดภัย 3. ธนาคารชุมชน 4. พลังงานทดแทน 
5. Home Stay 6. บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 7. 
ป้องกันภัย 8. ป่าชุมชน และ 9. นวดเพื่อสุขภาพ 
อันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของจัดการระบบสุขภาวะ
ชุมชนที่ดี เหมาะส าหรับผู้ที่สนใจการศึกษาและ
การสัมผัสวิถีชุมชนเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง รวมถึง 
การได้สัมผัสกับวิถีสุขภาพพอเพียง นอกจากนั้น 
ยังมีการเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
ได้เยี่ยมชมสัมผัสวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง 

5) ชุมชนบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วย
แก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่
ก าปอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด
ประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,887.50 
ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,300 
เมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอน 
(Upland Area) บ้ านแม่ ก าปอง ห่างจากตั ว 
อ าเภอประมาณ 20 กิโลเมตร และระยะทางห่าง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ 50 กิโลเมตร บ้านแม่ก า
ปอง เป็นหมู่บ้ านเก่าแก่มีอายุกว่ า  100 ปี  
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง ที่ นับถือ
ศาสนาพุทธอพยพ มาจากอ าเภอดอยสะเก็ด ไม่
มีที่ดินท ากิน จึงอพยพขึ้นมา อาชีพหลักของชาว
ชุมชนบ้านแม่ก าปองคือ การท าเมี่ยง (ชา) อาชีพ
รองคือ การปลูกกาแฟ ค้าขาย และรับจ้าง 
ลักษณะทางสังคมอยู่กันแบบพึ่งพาเหมือนญาติพี่
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น้อง มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน มี
ความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ เคารพในกฎ ระเบียบ 
กติกาของชุมชน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนใน ทุกรูปแบบ ลักษณะการตั้ง
บ้านเรือน ของบ้านแม่ก าปองจะตั้งเรียงรายใน
หุบเขา และสองฝั่งของล าห้วย สภาพทั่วไปของ
ชุมชนรายล้อมไปด้วยภูเขา มีไร่ชา กาแฟ และมี
น้ าตก และป่าที่อุดมสมบูรณ์ (ดอยม่อนล้าน) 
ด้วยสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านแม่ก าปอง 
ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบแทบ
ทั้งสี่ด้าน ท าให้หมู่บ้านแม่ก าปองมีอากาศเย็น
สบาย ค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว มีความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ หลากหลายทางชีวภาพ 
ของพืชพรรณตามธรรมชาติ มีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์ 
มีดอกไม้สีเหลือง-แดง ขึ้นบริเวณใกล้ๆ ล าห้วย
ตลอดแนว ชาวบ้านเรียกดอกไม้นี้ว่า ดอกก าปอง 
รวมกับมีแม่น้ าไหลผ่านหมู่บ้าน จึงรวมเรียกว่า 
"แม่ก าปอง" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน การ
เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านสามารถเดินทางได้สะดวก 
ในทุกฤดูกาล ก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
การท่องเที่ยว พ่อหลวงธีรเมศว์ ขจรรัตนภิรมย์( 
พรมมินทร์ พวงมาลา) อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่ก าปอง 
ได้มีความสนใจ และได้ไปดูงานในพื้นที่ต่างๆ 
หลายพื้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนที่จัดโดย
ภาครัฐ  จึ งมีความคิดอยาก ให้มี เรื่ องการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเห็นว่า ที่หมู่บ้าน
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ที่จะพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ จึงมีการ
พูดคุยปรึกษากันระหว่างกลุ่มผู้น าของหมู่บ้าน 

ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้าน ให้ร่วมกันพัฒนา
น้ าตก และบริเวณหมู่บ้าน ให้สะอาด จากนั้นจึง
เร่ิมมี การจัดประชุมชาวบ้าน ท าเวทีชาวบ้าน ให้
มีการจัดตั้งเป็น หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในลักษณะของ Homestay ขึ้น โดยเริ่มเปิด
ด าเนินการเป็นทางการในวันที่ 10 ธันวาคม ปี 
พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีบ้านที่สามารถให้บริการใน
ลักษณะของ Homestay เป็นหมู่บ้านที่ได้รับ
คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น ห มู่ บ้ า น  OTOP Village 
Champion   

กิจกรรมในชุมชนบ้านแม่ก าปอง มีทั้ง
การท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตของชุมชน ดูการเก็บใบชา 
ใบเมี่ยง การท าเมี่ยง การท าสมุนไพร การปลูก
กาแฟ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน การแสดง
ฟ้อนหรือการแสดงดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งในตอน
เช้าก็จะมีการท าบุญตักบาตรร่วมกับเจ้าของบ้าน
อีกด้วย ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ภายในหมู่บ้านก็ยังมี "น้ าตกแม่ก าปอง" ซึ่งมี
สายน้ าไหลตลอดทั้งปี มีความสูง 7 ชั้นด้วยกัน 
บนชั้ นที่  7 มีแ อ่งน้ าสามารถลง เล่นน้ า ได้  
นอกจากนั้นก็ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
ทั้ งระยะใกล้และไกล โดยระยะไกลนั้นจะ
สามารถเดินขึ้นถึง "ดอยม่อนล้าน" ยอดเขาที่สูง
จากระดับน้ าทะเล 1,700 เมตร บนยอดดอย
ม่อนล้าน ก็ยังมีสวนสน สวนสมเด็จย่า และลาน
ของศูนย์พิทักษ์ป่าซึ่งสามารถกางเต็นท์พักแรม
ชมบรรยากาศ บนยอดดอยได้ สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ได้ทั้ง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล าพูน 
และล าปาง (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) 
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพชุมชนต้นแบบกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน 

ประเทศไทย มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่
หลากหลายแตกต่างกันไปเช่น การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม เชิงหัตถกรรม 
ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน ที่ได้ท าการศึกษา และพัฒนาเพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ  บ่ งบอกใ ห้ เ ห็นถึ ง  คุณลั กษณะ 
สถานภาพ การจัดการการท่องเที่ยวโดยรวมของ
ชุมชนทุกรูปแบบการท่องเที่ยว ภายในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง และสามารถบอกทิศทางในการ

พัฒนา หรือการด าเนินกิจกรรม ไปถึงจุดใด 
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายแค่ไหน โดยการน า
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นอยู่ ของชุมชนมาสัมพันธ์
กัน สะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ในปัจจุบัน และ
ความเป็นไปได้ในอนาคต ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ดังนั้นศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างที่ได้
วิเคราะห์ด้วย ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 
และ 28 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 2.
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ดว้ยตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชงิสร้างสรรค์

อย่างยั่งยืน 
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หมายเหตุ ชุมชนที่ (1)หมายถึง บ้านปงสนุก จังหวัดล าปางชุมชนที่ (2) หมายถึง บ้านสามขา 

จังหวัดล าปาง ชุมชนที่(3) หมายถึงบ้านทาป่าเปา จังหวัดล าพนู ชุมชนที่ (4) หมายถึง บา้นทากู่ จังหวัด

ล าพูน ชุมชนที่ (5) หมายถึง บา้นแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่

จ ากการส า ร วจศั กยภาพชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง และการน า
องค์ประกอบตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มาใช้ในการวิเคราะห์ พบ
จุดเด่นและจุดด้อยดังนี้  ชุมชนบ้ำนปงสนุก 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง ที่ตั้งของชุมชนบ้าน
ปงสนุก เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเมือง ดังนั้นการ
จัดการการท่องเที่ยว จึงเป็นทั้งข้อได้เปรียบ และ
ข้อ เสี ย เปรียบ แม้ วั ดปงสนุก  มีความเป็น
เอกลั กษณ์ โดด เด่น  มี ความประทับ ใจต่อ
นักท่องเที่ยว ทั้งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มี
สะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภค มีความพร้อม
ตลอดจน มีนักวิชาการเข้ามาศึกษาวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ ที่มีความรู้เฉพาะทาง มาให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม บั น ทึ ก 
ระยะเวลา/ยุคสมัย ของแหล่งท่องเที่ยวไว้อย่าง
ชั ด เ จน  มี ก า รสื บทอดภู มิ ปั ญญา วิ ถี ชี วิ ต 
วัฒนธรรม ประเพณี เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง 
แต่เนื่องจาก ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในชุมชน ที่
อยู่ในเขตเมือง แหล่งท่องเที่ยวจึงมีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตชุมชนน้อยลง แม้กิจกรรม จะเป็นที่
ยอมรับชองคนในท้องถิ่นไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน แต่การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวของคนใน
ชุมชนมีน้อย เนื่องจากความเจริญในเมืองได้เข้า
มาแทนที่ วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมเกือบทั้งหมด คน

ส่วนใหญ่ที่อาศัยในชุมชนจะประกอบอาชีพ
เช่นเดียวกับคนที่อาศัยในเขตเมืองโดยทั่วไป 
ดังนั้นรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยว จึงไม่ได้
กระจายสู่ชุมชน ตรงกันข้ามกับ ชุมชนบ้ำนทำ
ป่ำเปำ อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน ถึงแม้จะมี
ความเจริญเข้ามาสู่ หมู่บ้านเนื่องจากการเดินทาง
ที่สะดวกปลอดภัย ระยะทางจากถนนใหญ่ ซึ่ง
เป็นเส้นทางการเชื่อมต่อจากจังหวัดล าปางไป
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมเข้าไปในตัวหมู่บ้านเพียง 
16 กิโลเมตร แต่คนในชุมชนชน ยังพยายาม
รักษาวิถีชีวิตดั่งเดิมไว้ เพื่อจะคงสภาพ การเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ตามวิถีชีวิตชุมชน เนื่องจากยังมี
รายได้จากการจัดการการท่องเที่ยว แต่เป็นเพียง
กลุ่มหนึ่งของคนในชุมชน ซึ่งบางกลุ่มไม่มีส่วน
ร่วมกับการท่องเที่ยว ดังนั้นรายได้ ที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวจึงไม่มีการกระจายอย่างทั่วถึง ทั้งที่
บ้านทาป่าเปา เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่มี
มาก่อนชุมชนอ่ืนๆ จากการบุกเบิก ของผู้น าที่มี
ความเข้มแข็ง วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านอย่าง
จริงจังตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2537 จนเป็นต้นแบบ
แนวความคิดการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ผื นป่ าทุ ก รู ปแบบ คน ในชุ มชน เกิ ดความ
ภาคภูมิใจในถิ่นฐาน สามารถพึ่งพาตนเอง และ
เชื่อมั่นในศักยภาพของตน จนเกิดเป็นการ
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ท่องเที่ยวชุมชน และยังถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่างๆให้กับชุมชนอ่ืนๆ เช่น ชุมชนบ้ำนทำกู่ อ.
แม่ทำ จังหวัดล ำพูน เป็นหมู่บ้าน มีที่ตั้งอาณา
เขตอยู่ติดกับบ้านท่าป่าเปา โดยมีพ่อหลวงอดิศร 
มีพนัสสัก  ผู้ ใหญ่บ้ านคนปัจจุบัน เป็นผู้ น า
แนวความคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว จากผู้น าบ้าน
ท่าป่าเป่าคุณไพบูลย์ จ าหงส์ และจากที่อ่ืนๆ มา
ศึกษาวางแนวทางสร้างเสริม กระตุ้นให้คนใน
ชุ ม ช น เ กิ ด ค ว า ม มั่ น ใ จ  ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่
ร่วมกัน เน้นให้คนชุมชนใช้วิถีชีวิตแบบดั่งเดิม
เรียบง่าย มีสภาพแวดล้อมอย่างอย่างเป็น
ธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น สร้างสรรค์ ให้
เกิดกิจกรรม ที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
เกิดความประทับใจ จนกลายมาเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง คนในชุมชน จึงมี
ความศรัธทาเชื่อมั่น ในผู้น าที่มีการวางแผน การ
จัดการระบบการบริหารการเงิน และมีการ
จัดสรรเงินเข้ากองทุน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มต่างๆใน
ชุมชนอย่างชัดเจน นอกจากนั้นคนในชุมชน มี
ความเอ้ือเฟื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีอัธยาศัย
ที่ดี เป็นที่ประทับใจต่อผู้มาเยือน เช่นเดียวกับ 
ชุมชนบ้ำนสำมขำ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
มีกลุ่มผู้น า ที่มีความเข้มแข็งอดทน เช่น พ่อหลวง
จ านงค์ จันทร์หอม อดีตผู้ใหญ่บ้าน และ พ่อ
หลวง บุญเรือน เฒ่าค า ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
พร้อมทั้งครอบครัว จสอ.ชัย วงศ์ตระกูล ครูครู

ศรีนวล ภรรยา และบุตรสาวคุณพรนับพัน วงศ์
ตระกูล คนกลุ่มนี้มีหลักการแนวความคิดเห็น ที่
คล้ายคลึงกันคือ มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด 
เป็นพลังผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่น ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่
การเกษตร ขาดแคลนน้ า และเกิดไฟป่า  ในปี 
พ .ศ .  2541 อีกทั้ งปัญหาหนี้ สิ นครั ว เรือน 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 อ่างเก็บน้ าที่สร้างเกิด
ตื้นเขิน ใช้ไม่ได้ การเกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้บวก
กับความพยายามในการแก้ไข ด้วยการเรียนรู้
จากความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นตัวกระตุ้น
เสริมสร้างให้คนในชุมชน มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รู้จักการเลือกตอบรับ หรือ ปฏิเสธ สิ่งที่จะเข้ามา
ในชุมชน ด้วยการเข้าร่วมประชุม แสดงความ
คิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ คนในชุมชน จึงรับรู้สิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรรายได้จากการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นไปอย่างทั่วถึง การจัดการระบบ
การบริหารการเงิน เพื่อน าเข้ากองทุนต่างๆ มี
ความชัดเจนโปร่งใส อีกทั้งความโดดเด่นที่
แตกต่างไปจากชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
คือ มีผู้น าที่เห็นความส าคัญ ของการต่อยอดการ
เรียนรู้ จึงมีการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนให้เกิด
การเรียนรู้ ในทุกๆรู้แบบสอดแทรกเข้าไปใน
หลักสูตร การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จาก
อดีตจนถึงปัจจุบันในโรงเรียนระดับประถม ที่ยัง
มีจัดการเรียนการสอนอยู่จนถึงขณะนี้ และยัง
วางโครงการการอบรมการเลี้ยงดูบุตรหลาน
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ส าหรับผู้ปกครอง จากแนวคิดของคุณครูศรีนวล 
หนึ่งในกลุ่มผู้น า ที่ เน้นความส าคัญของการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ชุมชนบ้านสามขา 
จึงเป็นหมู่บ้านแห่งองค์ความรู้ ในการด าเนินชีวิต
บนวิถีแห่งการพึ่งตนเอง ซึ่งองค์กรต่างๆเข้ามา
เรียนรู้  กระบวนจัดการการด าเนินงาน ที่ มี
ประสิทธิภาพของบ้านสามขา เพื่อใช้ในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบ
ความส าเร็จ จากจัดการทรัพยากรน้ า และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่นเดียวกับ ความส าเร็จ 
ในการเป็นชุมชนต้นแบบ ทั้งการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และเชิงสุขภาพของ ชุมชนบ้ำนแม่ก ำปอง 
อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ผู้น า
ชุมชน พ่อหลวงธีรเมศว์ ขจรรัตนภิรมย์ (พรมมิ
นทร์ พวงมาลา) อดีตผู้ใหญ่บ้านที่สามารถ ดึง
เอาความโดดเด่นจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมาจัดสรรเป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว สามารถจัดวาง
รูปแบบการด าเนินชีวิต ของคนในชุมชน ให้อยู่
กึ่งกลางระหว่างวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม และวิถีชีวิต
แบบคนในเมืองได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ท าลาย 
สภาพแวดล้ อมธรรมชาติ  สามารถดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวทั้งที่เคยมา และไม่เคยมาเที่ยวชม
ได้อย่างต่อเนื่อง จากคุณสมบัติ ของผู้น าที่รักใน
การศึกษาหาความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุคลิก 
ที่มีความสุขุมรอบคอบ จึงท าให้คนในชุมชนเกิด
ความศรัทธาในตัวผู้น า ก่อเกิดความร่วมมือกันใน
ชุมชนเป็นอย่างดี จึงเป็นเรื่องไม่ยาก ที่ผู้น า จะ
วางแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว ในชุมชน

ด้าน อ่ืนๆให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ ที่มาจากภายนอก 
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ให้กับชุมชน และ
การพัฒนาผู้น าคนต่อไป 

 
บทสรุป 

การแก้ไขปัญหาอันเป็นจุดด้อย ที่เกิด
ขึ้นกับชุมชน หรือความสามารถ ที่จะดึงเอา
จุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ที่มีอยู่มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เป็น
สิ่ งที่ ยาก หากไม่มีผู้น าชุมชนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เป็นผู้ ชี้ น า  ชุ มชนก็ จะประสบ
ความส าเร็จได้ยาก ดังนั้น ผู้น า เป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ซึ่งจะเห็นว่าชุมชนต้นแบบกลุ่มตัวอย่าง 
ทุกชุมชน จะมีผู้ น าที่ มีความสามารถ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้สร้างสรรค์ จะมีความ
ยั่งยืนหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจ 
ของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้ น ามาจับจ่าย
ใช้สอยในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม พอเพียง
ตามสภาพความเป็นอยู่ ของชุมชน มีการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง การกระจายรายได้ จึง
เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนอย่างหนึ่ง นอกเหนือจาก 
การมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้มแข็ง
อดทน เสียสละ ควบคู่กับความมีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ นอกจากนั้นองค์กร ที่
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ควรเข้ามาให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง
ทุกด้านโดยเฉพาะ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ 
เข้ามาช่วยเหลือ เมื่อพบว่าชุมชนนั้นๆมีศักยภาพ
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เพียงพอในการขับเคลื่อนให้เป็นชุมชน แห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เพื่อการน า
รายได้เข้าสู่ชุมชน อันเป็นฐานเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ
ของประเทศ ดังนั้นการศึกษาศักยภาพชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 
ชุมชน ที่ ได้น ามาวิ เคราะห์ด้วยตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่ งยืน 
สะท้อนให้เห็นสภาพการณ์จัดการและสถานภาพ
ทิศทาง ของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
มีชุมชนที่สามารถเสริมสร้าง ให้เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน คือ 
ชุมชนบ้านทากู่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ส่วน 
ชุมชนบ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ และ ชุมชนบ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็น
ต้นแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ให้กับชุมชนการ
ท่อง เที่ ยว อ่ืนๆต่อไป  หากองค์กร และผู้ ที่
เก่ียวข้อง เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  

 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดทั้งหมด ผ่าน
การตรวจสอบประเมินเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และการสังเคราะห์จาก
ผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มผู้น า จึงเป็น

องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม เมื่อ
น ามาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยว จะพบว่าตัวชี้วัดที่ 6 ของ
องค์ประกอบที่  1 คือแหล่งท่องเที่ยวมีการ
รวบรวม และบันทึกเก็บรักษา ความรู้ ภูมิปัญญา 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็น
เอกสาร และรูปภาพ มีการเผยแพร่ให้ความรู้
ให้กับคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ 
หรือ จัดท าเป็นหลักสูตร และส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สะท้อน
ให้เห็นว่า ไม่มีชุมชนชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว
ชุมชนใด ที่มีการจัดการตามตัวชี้วัดนี้  เนื่องจาก
คนในชุมชน ยังมีความรู้ ประสบการณ์ ไม่เพียงพอ 
หรือความพร้อม ความเหมาะสมด้านเวลา ที่จะท า
การรวบรวม บันทึก สิ่งที่ เกี่ยวข้องกับชุมชน 
แม้ว่าบางชุมชน มีการบันทึกเก็บรักษา ภูมิ
ปัญญาชุมชน แต่เป็นเพียงบางส่วน และไม่มีการ
เผยแพร่อย่างจริงจัง ส่วนตัวชี้ วัดที่  7 ของ
องค์ประกอบที่  4  คื อ แหล่ งท่ องเที่ ยว มี
ศูนย์บริการ มีเจ้าหน้าที่ประจ า ที่มีอัธยาศัยดี มี
ความรู้สื่อภาษาอังกฤษได้ มี เพียงบางชุมชน
เท่านั้น ที่ มีตั วชี้ วัดนี้  เนื่ องจาก มีผู้ น ามีจบ
การศึกษาสูง ดังนั้นองค์กรที่เก่ียวข้อง จึงควรเข้า
มาช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป
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