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บทคัดย่ อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกที่มีรากฐานมาจาก
แนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนและแนวคิดของสิ ทธิ มนุษยชน โดยค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรักษามรดกทางภูมิปัญญาและมรดกทาง
ธรรมชาติอนั เป็ นต้นทุนของการจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ได้ถกู กล่าวถึง
อย่างมากในประเทศไทยปั จจุบนั โดยพิจารณาได้จากนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
และแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2559-2563 ที่รัฐบาลน�ำมาเป็ นแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยว ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อภาคอีสานเป็ นภูมิภาคที่มี
ความโดดเด่นในทรัพยากรที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ประกอบกับ
มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นจ�ำนวน
หลายชุมชนในหลายจังหวัด และได้นำ� มรดกทางวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ดังนั้นในการจะสร้างความยัง่ ยืนให้กบั การท่องเที่ยวและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ของภาคอีสานไว้ให้คนรุ่ นต่อไปได้น้ นั จึงจ�ำเป็ นต้องอาศัยแนวคิดส�ำคัญแห่งความพอเพียง
การเดินทางสายกลางตามหลักพุทธศาสนาตามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมอบไว้เป็ นหลักคิดกับประชาชนชาวไทย
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ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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Abstract
Community Based Tourism (CBT) is one type of alternative tourism which is based
on sustainable tourism and human rights concept. This community based tourism focus
on tourist responsibility to social capital both of natural heritage based and cultural heritage
based which is tourism management capital. At the present time, Thailand is concerned
in developing community based tourism as evident in the nation’s tourism policy and CBT
the strategic plan year 2016-2020 of the government policy. North – eastern region of
Thailand is diverse in terms of cultural diversity, identity, and its significance as a cultural
heritage land. North - eastern region or E-san region is the geographically the biggest region
in Thailand. As a result, this region has developed community based tourism in many areas
and used cultural heritage as tourism capital and resource. Thus, trends of sustainability
in tourism and conserving of cultural heritage for the next generation should be based
on the middle path of Buddhism which is directly related to sufficiency philosophy
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.  
Keywords: Sufficiency, Community - Based Tourism, Cultural Heritage, Sustainability

บทน�ำ

แนวคิดของความพอเพียงนับได้วา่ เป็ นของขวัญจากพ่อหลวงของแผ่นดินไทยที่
มอบให้กบั ของประชาชนชาวไทยและชาวโลกมาเป็ นเวลา 20 ปี แล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุวกิ ฤต
เศรษฐกิจต้มย�ำกุง้ ขึ้นในประเทศไทย จากหนังสื อ Sufficiency Thinking: Thailand’s gift
to an unsustainable world ของ ศาสตราจารย์ ดร.แกลย์ ซี เอเวอรี่ และ ศาสตราจารย์
ดร.ฮาราลด์ เบิร์กสไตเนอร์ เป็ นบรรณาธิการและมีการตีพมิ พ์เป็ นภาษาอังกฤษ ครั้งแรก ในปี
พ.ศ. 2559 (www.technologychaoban.com) หลักการส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูบ่ นฐานคิด 3 ประการคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภมู คิ มุ ้ กัน ผสมผสาน
กับการด�ำเนินการใน 2 เงื่อนไข คือ ฐานของความรู ้ และความมีคุณธรรมของผูป้ ฏิบตั ิ
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (2544) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่าหมายถึง
การเดินทางเพื่อผ่อนคลายเครี ยด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า
การเดินทางนั้นจะต้องเป็ นการเดินทางชัว่ คราว ผูเ้ ดินทางต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ซึ่งสอดคล้องกับความหมายขององค์การสหประชาชาติได้กำ� หนดความหมายของการท่องเทีย่ ว
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ในการประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยว ณ กรุ งโรม ว่า “การท่องเที่ยว” หมายถึง
กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ เป็ นการเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติ
ไปยังที่อ่ืนเป็ นการชัว่ คราว เป็ นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และเป็ นการเดินทาง
ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ (นิศา ชัชกุล. 2550 : 1-5)
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทส�ำคัญในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและ
วัฒนธรรมและมิติการเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ที่ผา่ นการท่องเที่ยวได้สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวติ
ของคนในสังคมอยูม่ าก ตลอดจนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและนักเดินทางในปั จจุบนั
ก็เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย อาทิ เทคโนโลยี โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ระบบการศึกษา ท�ำให้นกั ท่องเที่ยวหันมาให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวมากขึ้น ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการ
พัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical
Tourism) การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism)
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวติ ชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์ม (Agro tourism / Farm
Tourism) รวมไปถึงรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่ วมของชุมชน
และสิ ทธิของชุมชนและทรัพยากรชุมชน คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based
Tourism) (องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, 2558)
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผา่ นมาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based
Tourism Management) หรื อ CBT เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการจัดการการท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นการมีความส�ำคัญของการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการกับทรัพยากรและมรดก
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง นอกจากการให้ความส�ำคัญกับการมีส่วน
ร่ วมแล้วนั้น CBT  ยังเป็ นรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ให้ความส�ำคัญกับความเชื่อมโยง
ของสังคม และพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ในชุมชน ตลอดจนเป็ นการท่องเที่ยวที่ถูก
คาดหวังให้เป็ นระบบการจัดการการท่องเที่ยวที่จะน�ำมาสู่การท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ยงั ถูกวางให้เป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาหลายด้านของชุมชน หลายประเทศ
ได้ดำ� เนินการระบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงประเทศไทยมามากในช่วง 2
ทศวรรษที่ผา่ นมา สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2557) ได้อธิบายองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) ด้าน
องค์กรชุมชน 3) ด้านการจัดการ และ 4) ด้านการเรี ยนรู ้
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือหรื อภาคอีสานของประเทศไทย เป็ นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 20 จังหวัด นอกจากนี้ภาคอีสานยังมีความโดดเด่น
มากในเรื่ องของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาทีส่ ะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิน่
อีสาน และในภาคอีสานก็มีการส่ งเสริ มและพัฒนาให้เกิ ดการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งในทุกพื้นที่ต่างอาศัยทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม
ในการเป็ นทรัพยากรในการจัดการท่องเที่ยว ดังนั้นหากชุมชนที่จดั การการท่องเที่ยวไม่ให้
ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมที่นำ� มาสู่การท่องเที่ยวแล้ว
นั้น ในอนาคตมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะสู ญสลาย เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของ
การท่องเที่ยว และจะน�ำไปสู่ ความไม่ยงั่ ยืนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อีกด้วย
ดังนั้นในการที่ชุมชนจะรักษาไว้ซ่ ึ งมรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั
ภูมิภาคได้น้ นั ชุมชนจ�ำเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนแบบคุม้ ค่า
พอดี พอเพียง และพอประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในการเป็ นทุนทางการท่องเที่ยว หลักของความพอเพียงของพ่อหลวงของปวง
ชนชาวไทย รัชกาลที่ 9 จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะเป็ นเครื่ องมือส�ำคัญประการหนึ่งที่จะน�ำพา
ซึ่งความยัง่ ยืนและประโยชน์ระยะยาวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แนวคิดของความพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ได้รับสัง่
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 แต่เป็ นที่รู้จกั อย่างมากในการน�ำมา
เป็ นแนวทางการน�ำพาประเทศไทยให้ขา้ มพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2540
หรื อ “วิกฤตต้มย�ำกุง้ ” จนหลายภาคส่ วนน้อมน�ำหลักปรัชญานี้ไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และ
น�ำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้อม และสถานศึกษา รวมถึงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย  
หลักการส�ำคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มีความหมายคล้ายกับทางพระพุทธ
ศาสนา คือ “การเดินทางสายกลาง” การมีความพอเพียง ซึ่ งหมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผลรวมถึงความจ�ำเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน (www.eto.kku.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2560) โดยให้ความส�ำคัญ กับการสร้างภูมิคุม้ กันในการจะด�ำเนิน
การหรื อพัฒนาสิ่ งต่างๆ และให้อาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ น�ำองค์ความรู ้มาใช้ใน
การวางแผนด�ำเนินกิจการ และจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำ� นึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุ จริ ตและให้มีความรอบรู ้ท่ีเหมาะสม ด�ำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา
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และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ น
อย่างดี ส�าหรับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงทางการท่องเที่ยว คือ การคิดและวางแผน
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว คือ ทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมาใช้ให้
เกิดประโยชน์กบั คนในชุมชนอย่างยัง่ ยืนและเกิดประโยชน์สูงสุ ด และยาวนานที่สุด
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.2560)
จิ รายุ อิ ศรางกูร ณ อยุธยา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิ ธิม นั่ พัฒนา
(http://www.matichon.co.th เข้ าถึงเมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2559) ได้กล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเปรี ยบเทียบ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เหมือน “เสาเข็ม” “พระองค์รับสัง่ ว่า บ้านเรื อน ถ้าจะให้มน่ั คงต้องมีเสาเข็ม แต่เสาเข็ม
อยูใ่ ต้ดิน เพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็น จะลืมเกี่ยวกับบทบาทของเสาเข็ม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็เหมือนเสาเข็ม ที่เป็ นรากฐานแห่งความมัน่ คง แต่มองไม่เห็น ถ้าพื้นฐานคนไม่มี
ความอยูด่ ีกินดีตามอัตภาพแล้ว ไปสร้างอะไรที่ใหญ่โตบนสิ่ งที่ไม่มีพ้นื ฐานที่มนั่ คง จะล้ม
ลงมาง่าย” โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ข้อคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิคุม้ กัน
บวก 2 เงื่อนไข คือ ความรู ้คู่คุณธรรม สิ่ งที่จะมาลดความเสี่ ยง ท�าให้รากฐานมัน่ คง ไม่ลม้
ลงง่าย คือ การมีความคิดแบบพอเพียง ไม่โลภ และมีความรู ้คู่คุณธรรม ความรู ้แบ่งได้เป็ น
3 อย่างคือ 1) ความรู ้ของชาวบ้าน หรื อปราชญ์ชาวบ้าน 2) ความรู ้จากศาสตร์พระราชา
ตามโครงการพระราชด�าริ ต่างๆ หรื อตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ความรู ้ใหม่ๆ ซึ่งเรา
ไม่ปฏิเสธที่จะใฝ่ รู ้ และอีกสิ่ งที่ขาดไม่ได้คือ ผูน้ า� ที่มีคุณธรรม ถ้ามีครบทั้งหมดนี้ จะ
ประสบความส�าเร็ จในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน”

ภาพที่ 1 หลักการของความพอเพียง
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นอกจากนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ
โดยเมือ่ ปี พ.ศ.2549 “สหประชาชาติ” (UN) โดย นายโคฟี อันนัน ในฐานะเลขาธิการสหประชาชาติ
ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม โดยกล่าวในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลว่า “หากการพัฒนาคน
หมายถึงการให้ความส�ำคัญประชาชนเป็ นล�ำดับแรก ไม่มีส่ิ งอื่นใดแล้วที่ยง่ิ ใหญ่ไปกว่า
การพัฒนาคน ภายใต้แนวทางการพัฒนาคนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ได้
ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงานโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา
ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยน์ กั พัฒนา ด้วยพระปรี ชาสามารถในการเป็ นนักคิดของพระองค์
ท�ำให้นานาประเทศตืน่ ตัวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเดินสายกลาง รางวัลความส�ำเร็จ
สูงสุ ดครั้งนี้ เป็ นการจุดประกายแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่สู่นานาประเทศ”
(http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=18625&Cr=Thai&Cr1
เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

มรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) มาจากค�ำส�ำคัญ คือ ค�ำว่า “มรดก”
กับค�ำว่า “วัฒนธรรม” ความหมายของค�ำว่า “มรดก” คือ สิ่ งส�ำคัญซึ่ งตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษหรื อคนในอดีต ส่ งผ่านมายังคนอีกรุ่ นในปั จจุบนั และส่ งต่อไปยังอนาคตได้”
ส่ วนค�ำว่า “วัฒนธรรม”  ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้นิยาม
ความหมายของวัฒนธรรม ไว้ 4 นัย ดังนี้ คือ 1) สิ่ งที่ทำ� ให้เจริ ญงอกงามแก่หมู่คณะ
2) วิถีชีวติ ของหมู่คณะ 3) ลักษณะที่แสดงถึงความเจริ ญงอกงาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน 4) พฤติกรรมและ
สิ่ งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรี ยนรู ้จากกันและกัน และร่ วมใช้อยูใ่ นหมู่พวกของตน
ดังนั้น ค�ำว่า “วัฒนธรรม” จึงหมายถึง สิ่ งดีงามอันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่
ได้สร้าง พัฒนาและสะสม  แสดงออกในรู ปแบบของ วิถีความเป็ นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
จารี ต ประเพณี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็ นอารยะของมนุษย์”  
ดังนั้น ค�ำว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” จึงหมายถึง สิ่ งดีงามอันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของมนุษย์
ที่ได้สร้างสรรค์ พัฒนา และสะสม  แสดงออกในรู ปแบบของ วิถีความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียม
จารี ต ประเพณี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็ นอารยะของมนุษย์
ซึ่ งมีความเป็ นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และส่ งทอดสิ่ งเหล่านี้
มาให้กบั คนรุ่ นปั จจุบนั และคนรุ่ นต่อไปในอนาคต” โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท
คือ
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มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้ องได้ (Tangible Heritage) หรื อสัมผัสได้ทางกายภาพ
เช่น อาคาร เรื อนพื้นถิ่น โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี เมืองประวัติศาสตร์ กลุ่มอาคาร
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม สวนพฤกษศาสตร์ วัด งานศิลปกรรม การก่อสร้าง ตลอดจนวัตถุ
ต่างๆ ที่มองเห็นและสัมผัสได้ ที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้ องไม่ ได้ (Intangible Heritage) หรื อสิ่ งที่ไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่าและสัมผัสไม่ได้ อาทิ เสียงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง การฟ้ อนร�ำ 
การเต้นร�ำ  วรรณกรรม บทละคร ภาษา ความรู ้ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ภูมิปัญญา
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณี ต่างๆ
ส� ำหรับภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นภาคที่มีความหลากหลายของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่คงความเป็ นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้
และมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ กระจายอยูท่ ว่ั ภูมิภาค ทั้งนี้เนื่องจากภาคอีสานมี
อาณาเขตใกล้กนั กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว และกัมพูชา รวมไปถึงประเทศเวียดนาม
ท�ำให้มคี วามหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาทีโ่ ดดเด่น
และหลากหลายเช่นกัน ความโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมของภาคอีสานสามารถแบ่ง
ออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1. มรดกทางวัฒนธรรมด้านวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ กลุ่มชาติพนั ธุ์
2. มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี และ 3. มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ ได้แก่ โบราณ
สถาน โบราณวัตถุ โดยอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นที่สะท้อนให้เห็นในมรดกทางวัฒนธรรม
อีสานสู่ การท่องเที่ยวที่ชดั เจน ได้แก่ วัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมลาว วัฒนธรรมเวียดนาม
ท�ำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ อาทิ ปราสาทหิ นพิมาย ปราสาทหิ นพนมรุ ้ง ในเขตอีสาน
ใต้ พระธาตุพนม และพระธาตุที่สำ� คัญต่าง ๆ ซึ่งมีมากในอีสานเหนือ หมู่บา้ นวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพนั ธุ์ภูไท ไทด�ำ  กูย และส่ วย รวมถึงประเพณี ที่สำ� คัญที่สะท้อนเอกลักษณ์
ความเป็ นคนอีสาน
จากการวิจยั เรื่ อง การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและกลไก
การจัดการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง ชี มูลใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย (ณัฏฐินี ทองดี และคณะ, 2559) ได้ศึกษามรดก
ทางวัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยวจ�ำนวน 20 แห่งในภาคอีสาน สรุ ปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 มรดกทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคอีสาน
ชุมชนท่ องเทีย่ ว

การวิเคราะห์ มรดกทางวัฒนธรรมและ ภาพลักษณ์ ตาม แบรนด์ ท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรการท่ องเทีย่ วชุมชน
ทัศนะของชุมชน
โดยชุ มชน

อารยธรรมอีสานใต้
1. การท่ องเทีย่ ว -  เส้นทางอารยธรรมขอม
โดยชุมชน
(พนมรุ ้ง เมืองต�่ำ) วัฒนธรรมอีสานใต้  
บ้ านโคกเมือง
ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ
จังหวัดบุรีรัมย์ ทอเสื่ อกกลายปราสาทเมืองต�่ำ
- ปราสาทเมืองต�่ำ/ปราสาทฤาษี
- ปราสาทพนมรุ ้ง
- ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ข้าวภูเขาไฟ
- สิ นค้า  OTOP
2. การท่ องเทีย่ ว - หัตถกรรมการทอผ้าแบบยกทอง
โดยชุมชน
โบราณแบบราชส�ำนัก  (1416 ตะกอ)
บ้ านท่ าสว่ าง
- หัตถกรรมการทอผ้าพื้นบ้านสุ รินทร์
จังหวัดสุ รินทร์ - วัฒนธรรมการเป็ นอยูแ่ บบชุมชนเขมร    
(พระพุทธรู ป ใช้ศลิ ปะแบบขอมโบราณ)
- ศูนย์จำ� หน่ายผ้าไหมทั้งจังหวัดสุรินทร์
- แหล่งเรี ยนรู ้ การย้อม  การสาว  
การทอ และการเลี้ยงไหม
3. การท่ องเทีย่ ว - เป็ นหมูบ่ า้ นทีอ่ นุรกั ษ์วฒั นธรรมชาวกูย
โดยชุมชน
- พักผ่อนย้อนต�ำนาน สัมผัสวิถีชีวติ
บ้ านอาลึ
  กับอารยธรรมชุมชน
จังหวัดสุ รินทร์ - ชาติพนั ธุ์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวกูย
- ฐานความรู ้สำ� หรับนักท่องเที่ยว
- พิธีการเซ่นไหว้ปู่ตา
(มีบรรยายในการเซ่นไหว้)
- ฐานย้อมสี ดว้ ยสี ธรรมชาติ
- ฐานบ้านโบราณว่านเปลาะหอม
- ฐานเลี้ยงไหมครบวงจร
- ล�ำแกลมอ  แกลออ
- พิธีบายศรี สู่ ขวัญให้กบั คณะผูม้ าเยือน
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ชุมชนท่องเที่ยว พนมรุ ้ง เขาปลายบัด
สองปราสาทหิ น ปราสาทเมืองต�่ำ 
ถิ่นข้าวภูเขาไฟ ศูนย์เรี ยนรู ้
ผ้าไหมสวย
ถิ่นภูเขาไฟ 6 ลูก

ชุมชนท่องเที่ยว อลังการผ้าไหม
งานหัตถกรรม พระพุทธรู ปไม้
ล�้ำค่า
ไหม ที่ผสาน
ภูมิปัญญา ผ้า
ไหมยกทอง
ราชส�ำนักและ
ผ้าไหมท้องถิ่น
ชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มชาติพนั ธุ์
กลุ่มชาติพนั ธุ์ ชาวกูย ดูผา้ ไหม
และวิถีชาวกูย ย้อมมะเกลือ
วัฒนธรรม
ร�ำแกลเมอ

ชุมชนท่ องเทีย่ ว

การวิเคราะห์ มรดกทางวัฒนธรรมและ ภาพลักษณ์ ตาม แบรนด์ ท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรการท่ องเทีย่ วชุมชน
ทัศนะของชุมชน
โดยชุ มชน

4. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชน
บ้ านบุไทร
จังหวัด
นครราชสี มา

- ร่ องแพ เป็ นร่ องน�้ำ ภูเขา อากาศ  
- มีศนู ย์เรี ยนรู ้ และสมุนไพรพื้นบ้าน
- มีเห็ดหอมและผลไม้นานาพันธุ์     
- มีกลุม่ เบญจมาศ (มีการจัดงานประจ�ำปี )
- อาหารปลอดสารพิษ
- จุดชมวิว เขาสลัดได       
- มีผาเก็บตะวัน น�้ำตกสวนห้อม     
- สัตว์ป่า  กระทิง  เขาแผงม้า             
- มีสวนองุ่น-นัง่ รถอีแต๊กชมวิถีชีวติ

ชุมชนท่องเที่ยว
วิถีเกษตร และ
เชิงนิเวศ เพื่อการ
พักผ่อนสุ ขภาพ

5. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชน
บ้ านผาบุคา
จังหวัด
นครราชสี มา

- เอกลักษณ์คอื เพลงโคราช เพลงพื้นบ้าน
- มีกิจกรรมเดินป่ าผจญภัย ชมภูมิทศั น์
ที่ผาบุคา
- เยีย่ มชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง มีบ่อ
เลี้ยงปลา ปลูกผัก ผลไม้พืชผักสวนครัว
และสวนสมุนไพรเพื่อสุ ขภาพ
- เยีย่ มชมวิถชี วี ติ อาชีพหลักของชาวบ้าน
คือการท�ำการเกษตร ท�ำนาข้าว ไร่ ออ้ ย
ข้าวโพด และมันส�ำปะหลัง
- ของที่ระลึก ดัมเบลหิ นและ
หมอนสมุนไพรเพื่อสุ ขภาพ
กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปพัก
- มีกิจกรรมต้อนรับ ฝึ กสอนร้องเพลง
โคราชและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ด้วยแอโรบิก โยคะหิ นฝึ กสมาธิ
- นวดหิ นร้อนหิ นเย็น ออกก�ำลังใจ
ด้วยกิจกรรมเพ้นท์หิน

ชุมชนท่องเที่ยว เพลงโคราช
กึ่งผจญภัย และ นวดหิ นเย็นหิ นร้อน
การท่องเที่ยวเชิง ภูเขาแดนลาว
สุ ขภาพ

6. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชน
บ้ านสุ ขสมบูรณ์
จังหวัด
นครราชสี มา

- โอโซนอันดับ 7 ของโลก,
มีหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่, ท�ำบายศรี
- ทิวทัศน์สวยงาม,มีผาเก็บตะวัน, อ่างเก็บน�้ำ
- มีการท�ำการเกษตร, ผัดสลัด, เบญจมาศ,
เห็ดหอม,แหนมเห็ด, แก่นตะวัน
- มีกจิ กรรมพาเทีย่ วโดยการพาขีม่ าชมเมือง

ชุมชนท่องเที่ยว ธรรมชาติ
เพื่อการเรี ยนรู ้ พุทรานม
วิถีธรรมชาติและ มีแหนมเห็ด
เกษตรท้องถิ่น

โอนโซนอันดับ 7
เห็ดหอมบ้านบุไทร
โฮมสเตย์กด็ งั ไกล
ประทับใจผูม้ าเยือน
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ชุมชนท่ องเทีย่ ว

การวิเคราะห์ มรดกทางวัฒนธรรมและ ภาพลักษณ์ ตาม แบรนด์ ท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรการท่ องเทีย่ วชุมชน
ทัศนะของชุมชน
โดยชุ มชน

7. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชน
บ้ านหนองไข่ เหีย้
จังหวัด
นครราชสี มา

- วิถีคนโคราช
- การทอผ้าไหม
- ปรางค์สีดา
- กลุ่มอาชีพ
- เกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
- ประเพณี แห่ชา้ งบ่อไก่แก้ว
- บ่อไก่แก้ว

8. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชนบ้ าน
ธารปราสาท
จังหวัด
นครราชสี มา

- แหล่งโบราณคดีบา้ นธารปราสาท
ชุมชนท่องเที่ยว
- กลุ่มหัตถกรรม
เพื่อการเรี ยนรู ้
- ล�ำธารปราสาทล�ำน�้ำศักดิ์สิทธิ์
แหล่งโบราณคดี
สมัยประวัตศิ าสตร์
- รถอีแต๋ นน�ำเที่ยว
และวิถีชาวนา
- พานักท่องเที่ยวท�ำนา ตามฤดูกาล
- ความมีน้ ำ� ใจ อัธยาศัย ไมตรี
- มีศาลปู่ ตา ต้นมะขามยักษ์ 9 คนโอบ
- มีเรื ออีโปง (เรื อพาย)
- มีทะเลเกลือล้านปี

ชุมชนท่องเที่ยว ไก่งามเพราะขน
เพื่อการเรี ยนรู ้ คนงามเพราะแต่ง
วิถีชีวติ และ
ดินแดนนางสี ดา
เกษตรใน
พื้นที่ราบสูง
โคราช
เที่ยวถิ่นอารยธรรม
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
ได้อาบน�้ำศักดิ์ ิสิ ทธิ์
1 ใน 9 สายของ
ประเทศ อาบแล้ว
อายุยนื 3 ปี
ฟังวงมโหรี ของ
บ้านปราสาท

อีสานตะวันออก
9. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุ มชน
บ้ านปะอาว
จังหวัด
อุบลราชธานี
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- แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีวฒั นธรรม
ประเพณี อนั ดีงาม
- หมู่บา้ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เชื่อมโยงสิ นค้า OTOP
- การหล่อหัตถกรรมทองเหลืองโบราณ    
ปะอาว 1 เดียวของไทย
- ป่ าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สวนสัตว์เปิ ด
- ศูนย์ O-Top เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
- วัฒนธรรมพื้นบ้าน  ฮีต 12 ครอง 14
- กิจกรรมการแสดง การร�ำกลองตุม้
- ศูนย์เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ภายในวัด

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ชุมชนท่องเที่ยว การหล่อทองเหลือง
งานหัตถกรรม โบราณ หนึ่งเดียว
ทองเหลืองโบราณ ในโลก
และวิถวี ฒั นธรรม
ท้องถิ่นชาวอุบล

ชุมชนท่ องเทีย่ ว

การวิเคราะห์ มรดกทางวัฒนธรรมและ ภาพลักษณ์ ตาม แบรนด์ ท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรการท่ องเทีย่ วชุมชน
ทัศนะของชุมชน
โดยชุ มชน

10. การท่ องเทีย่ ว - ภูมิปัญญาการแสดงหมอล�ำ
โดยชุมชน
- อาหารท้องถิ่น
บ้ านปลาค้ าว
- วิถีชีวติ เกษตร
จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ

ชุมชนท่องเที่ยว
เพื่อการเรี ยนรู ้
และสัมผัส
วัฒนธรรม
การแสดง
หมอล�ำอีสาน

11. การท่ องเทีย่ ว - วิถีชีวติ และวัฒนธรรมชาวภูไท
ชุมชนท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้ านภู - เกษตรผสมผสาน และเกษตรพอเพียง เพือ่ การเรี ยนรู ้
"วัฒนธรรมชน
เผ่าภูไท ในวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

ชุมชนท่องเที่ยว
เพื่อการเรี ยนรู ้และ
สัมผัสวัฒนธรรม
การแสดงหมอล�ำ
อีสาน
ชุมชนท่องเที่ยว
เพื่อการเรี ยนรู ้
"วัฒนธรรมชนเผ่า
ภูไท ในวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง"

อีสานเหนือ
12. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชน
บ้ านชียง
จังหวัดอุดรธานี

- หลุมขุดค้นหลุมศพ   5,000 ปี
- บ้านโบราณรู ปแบบที่อยูอ่ าศัยของ
ชนพื้นเมืองสมัยโบราณบ้านกาพวน
- รู ปแบบการแต่งกายเสื้ อชาวพวน
พื้นเมือง โดยใช้ผา้ ฝ้ าย 100%
ใช้ครามเป็ นสี ยอ้ ม
- อุโบสถรู ปดอกบัว หนึ่งเดียว
ในประเทศไทย (รอตกแต่ง)
ที่วดั สันติวนาราม
- ไหโบราณวาดลายก้นหอย
- ฤดูการท่องเที่ยวของมรดกโลก
ที่เป็ นไฮไลท์จะอยูใ่ นช่วง สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ชุมชนท่องเที่ยว
แหล่งมรดกโลก
ทางโบราณคดี
และวิถีชีวติ
ท้องถิ่น

ชุมชนท่องเที่ยว
แหล่งมรดกโลก
ทางโบราณคดี
และวิถีชีวติ ท้องถิ่น
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ชุมชนท่ องเทีย่ ว
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การวิเคราะห์ มรดกทางวัฒนธรรมและ ภาพลักษณ์ ตาม แบรนด์ ท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรการท่ องเทีย่ วชุมชน
ทัศนะของชุมชน
โดยชุ มชน

13. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชน
บ้ านปลาบ่ า
จังหวัดเลย

- ปลาบ่า อ้อมกอดของธรรมชาติ
- อากาศที่หนาวที่สุดในสยาม (มี
น�้ำค้างแข็ง)
- มีธรรมชาติที่สวยงาม ป่ าไม้ น�้ำตก
สวนรุ กขชาติภแู ปก
- มีชุมชนเข้มแข็ง มีพ้ืนที่ที่เป็ นภูเขา
สลับซับซ้อน ท�ำการเกษตรที่แปลก
- มีวฒั นธรรมประเพณี ที่แปลก และ
หลากหลาย
- กลุ่มอาชีพมีผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แปลก
และหลากหลาย
- มีดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงาม เส้น
ทางท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์และผจญภัย
- ดอกกุหลาบพันปี สี ขาว แดง ชมพู

14. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชน
บ้ านาป่ าหนาด
จังหวัดเลย

- ดินแดน 3 วัฒนธรรม เลิศล�้ำภูเขาแก้ว ชุมชนท่องเที่ยว เฮือนอ้ายเอ็ม
ชาติพนั ธุ์ไทยด�ำ
เพริ ศแพร้วผ้าทอมือ เลื่องลือเกษตร
อินทรี ย ์
- ดินแดน 3 วัฒนธรรม วัฒนธรรมฅน
ไทด�ำแห่งเดียวในภาคอีสาน ประเพณี
อาหาร กลุ่มอาหาร การแต่งงาน                                                  
- การเลี้ยงหอเจ้าบ้าน                                    
- งานตุม้ โฮมปี น้องไต ประจ�ำปี รวมฅน
ไทยด�ำทุกจังหวัดทัว่ ไทย
- เอกลักษณ์การแต่งกาย
- ผ้าลายนางหาญ , ผ้าลายแตงโม ,
กระดุมเสื้ อชาย หญิง
- เอกลักษณ์การพูด , ภาษาเขียน ,
ปราชญ์ชาวบ้าน
- โฮมสเตย์

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ชุมชนท่องเที่ยว ปลาบ่า....วิถีชีวติ
เพื่อการเรี ยนรู ้ ในอ้อมกอด
เกษตรที่สูงและ ธรรมชาติ
วิถีธรรมชาติ

ชุมชนท่ องเทีย่ ว

การวิเคราะห์ มรดกทางวัฒนธรรมและ ภาพลักษณ์ ตาม แบรนด์ ท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรการท่ องเทีย่ วชุมชน
ทัศนะของชุมชน
โดยชุ มชน

15. การท่ องเทีย่ ว -พิพิธภัณฑ์ วัดศรี จนั ทร์
โดยชุมชนบ้ านนา -วัดถ�้ำผาปู่
อ้ อ จังหวัดเลย -กลุ่มจักสาน กลุ่มอาชีพ
-วัดห้วยห้าว
-ลานวัฒนธรรมประเพณี บุญข้าวจี่ ซิม
ข้าวแดกงา เว้าภาษาเลย (เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 22-26 มกราคม ของทุกๆ ปี )

ชุมชนท่องเที่ยว เลยมา......นาอ้อ
"วิถี....เลย" และ
การเรี ยนรู ้
กลุ่มอาชีพ

16. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชนบ้ าน
ศรีกาย จังหวัด
หนองคาย

ชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยววิถี
วิถีวฒั นธรรม วัฒนธรรมล�ำน�้ำโขง
ล�ำน�้ำโขง
"วิถี..ฝั่งโขง"
"วิถี..ฝั่งโขง"

- ที่พกั สี กาย เที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม
ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
อยูก่ บั ชุมชน ดูวถิ ีชีวติ การท�ำนา
การท�ำมาหากินแบบคนอีสาน
- การเที่ยวตามฤดูกาล ถ้าหนาว
จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหาด
- ชิม OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
แปรรู ป มะพร้าวแก้ว  แปรรู ปกล้วย  
แปรรู ปปลาร้า ปลาร้าสับ กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง
- ล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ ำ� โขง
และวิถีชีวติ ของหมู่บา้ นตรงข้าม
- แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ใกล้ ส.ป.ป.ลาว
ใกล้เมืองหลวงเวียงจันทน์
- เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง  
ของชาวบ้าน 30 ครัวเรื อน
ท�ำครบวงจร ท�ำน�้ำหมักปุ๋ ยธรรมชาติ
ปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
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ชุมชนท่ องเทีย่ ว

การวิเคราะห์ มรดกทางวัฒนธรรมและ ภาพลักษณ์ ตาม แบรนด์ ท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรการท่ องเทีย่ วชุมชน
ทัศนะของชุมชน
โดยชุ มชน

อีสานตอนกลาง
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17. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชน
บ้ านกู่กาสิ งห์
จังหวัดร้ อยเอ็ด

- แหล่งอารยธรรมทุ่งกุลาร้องไห้
ที่มีชุมชนโบราณดูน้ ำ� ดันดิน
ถนน ท�ำนบกันน�้ำ แหล่งเกลือ
แหล่งถลุงเหล็ก สระน�้ำ 
ปรางค์กู่ 3 หลังในชุมชน
- ข้าวหอมมะลิ มีชอื่ ระดับภูมภิ าคของโลก
- มัคคุเทศก์นอ้ ยน�ำเที่ยว กู่กาสิ งห์
- มีฐานการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย,
โบราณสถาน,สวนเกษตร,
วรรณกรรม,ลายกระดาษ,พิพิธภัณฑ์

ชุมชนท่องเที่ยว สัมผัสข้าวหอมมะลิ
วิถีเกษตร
วิถีชีวติ คนทุ่งกุลา
ชาวทุ่งกุลา
เชิญมาที่ก่กู าสิ งห์
แหล่งเรี ยนรู ้
พันธุ์ขา้ วหอม
มะลิและเส้นทาง
อารยธรรมขอม

18. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชนบ้ าน
ฟ้าหยาด
จังหวัดยโสธร

- มาลัยข้าวตอก, พิพิธภัณฑ์มาลัย
ข้าวตอก หนึ่งเดียวในประเทศไทย
- รอยพระพุทธบาท ยโสธร,
มีพระพุทธรู ปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย
- ธรรมชาติลำ� น�้ำชี (ปลาแม่น้ ำ� อร่อยมาก)
- หลักเมืองของบ้านฟ้ าหยาด

ชุมชนท่องเที่ยว มหัศจรรย์
ภูมิปัญญา
มาลัยข้าวตอก
ท้องถิ่น
หนึ่งเดียวในโลก
ประเพณี
มาลัยข้าวตอก

19. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุมชนบ้ าน
ห้ องแซง
จังหวัด ยโสธร

- ภาษาภูไท
- การแต่งกายผ้าคาม
- วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องกลุ่มภูไท
- มีผา้ มัดหมี่

ชุมชนท่องเที่ยว ข้าวหอมมะลิขาวสวย
ห้วยลิงโจนน�้ำใส
"ชาติพนั ธุ์
วัฒนธรรมภูไท" ถิ่นฐานไกลเมืองพิน
หิ นสามก้อนล�้ำค่า
วัฒนธรรมภูไท

20. การท่ องเทีย่ ว
โดยชุ มชน
ชุ มชนโคกโก่ ง
จังหวัดกาฬสิ นธุ์

- วิถีวฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ภไู ท
- ศูนย์ตอ้ นรับนักท่องเที่ยว
- น�้ำตก
- วิถีชุมชน ความสามัคคี

ชุมชนท่องเที่ยว
วิถีภไู ทและ
การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ชุมชนท่องเที่ยว
วิถีภไู ทและ
การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

การจัดการท่ องเที่ยวโดยชุ มชนความท้ าทายใหม่ ของการจัดการท่ องเที่ยว
สู่ ความยัง่ ยืน

แนวคิดที่ว่าชุ มชนไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ ยวต่อไปได้ท่ามกลางของ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในระบบโลกาภิวตั น์ การเผชิญหน้าของชุมชนต่อโลกภายนอก
ย่อมมิใช่เป็ นเรื่ องง่ายถ้าชุมชนเองไม่มี “ทุนทางสังคม วัฒนธรรม และฐานการผลิต”
ทีเ่ ข้มแข็งพอ (Responsible Ecological Social Tour-REST, 2546) ดังเช่นสังคมไทยทีส่ ่วนมาก
จะพึ่งพาการด�ำเนิ นของรัฐเป็ นหลัก ชุมชนหรื อประชาชนในชุมชนเป็ นเพียงผูต้ ามหรื อ
ผูท้ ำ� ตามแผนของภาครัฐที่วางเอาไว้ ประกอบกับกระแสของคนในสังคมที่เกิดการตื่นตัว
เรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และความเป็ นประชาธิปไตยและ
สิ ทธิ มนุษยชนจึงได้มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่ วมก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง เปลี่ยนชุมชนท้องถิ่นเป็ นผูน้ ำ� และรัฐเป็ นผูต้ อบสนอง
ความต้องการของชุมชน อันจะท�ำให้รัฐสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงกับ
ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนเป็ นหลัก
สิ่ งส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำ� ให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ “ประสบการณ์
ที่ผา่ นมา” เมื่อวิเคราะห์แล้วจะพบว่าบทเรี ยนของการพัฒนาการท่องเที่ยวของโลกหรื อ
ของประเทศไทยเองนับตั้งแต่เริ่ มเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 50 ปี ที่ผา่ นมา ชุมชน
ผูเ้ ป็ นเจ้าของท้องถิ่น เจ้าของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ผูใ้ ห้การต้อนรับนักท่องเที่ยว
เป็ นผูม้ ีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่คนในชุ มชนกลับได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนน้อยมากหรื อไม่ได้ประโยชน์เลย แต่กลับเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งผลกระทบในด้านสังคม วัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนไม่ได้เกิ ดจากการตอบค�ำถามที่ ว่า
“ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรจากการท่องเที่ยว” แต่น่าจะเป็ นการสร้างโจทย์ใหม่
ที่ว่า “การท่องเที่ยวจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างไร” การท่องเที่ยว
โดยชุมชน ไม่เพียงแค่ “ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว” ซึ่งเมื่อถูกผลิตแล้วจะหมุนไปตามกลไก
ตลาดและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากแต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นการพัฒนาชุมชน
หรื อการค้นหาพลังชุมชนเพือ่ น�ำการท่องเที่ยวไปเป็ นเครื่ องมือของการสร้างความเข้มแข็ง
ให้องค์กรชุมชนอันเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาเป็ นหลัก
ดังนั้นในทัศนะของผูเ้ ขียนมองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นเพียงเครื่ องมือหนึ่ง
ที่ถูกคาดหวังจากคนในสังคมว่าจะเป็ นเครื่ องมือของการพัฒนาการท่องเที่ยวในปั จจุบนั
อันจะน�ำไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเป็ นสิ่ งที่จะช่วยในการพัฒนาสังคมและคน
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ในสังคม โดยการด�ำเนิ นงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็ นระบบ แต่อย่างไรก็ตาม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ไม่ใช่เป็ นค�ำตอบสุ ดท้ายหรื อเป็ นสูตรส�ำเร็ จของการพัฒนาชุมชน
หรื อการแก้ไขปั ญหาของชุมชนหรื อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ในทางกลับกัน
อาจพบว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาจเป็ นเครื่ องมือที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนที่ตอ้ ง
มีการระมัดระวังในการพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะกับชุมชนที่มีสภาพของชุมชนแบบ
หลวมๆ หรื อเป็ นชุมชนที่อ่อนแอ ดังนั้นในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ�ำเป็ นต้อง
มีการคัดเลือกชุมชนที่จะส่ งเสริ มโดยมองลึกลงไปที่ศกั ยภาพของพื้นที่และศักยภาพ
ความเข้มแข็งและความพร้อมของคนในชุมชน และไม่มองข้ามความต้องการที่แท้จริ ง
อันเกิดขึ้นจากชุมชนเป็ นหลักไม่ใช่คนภายนอก
การท่ องเทีย่ วโดยชุ มชนกับความร่ วมมือของชุ มชน
เมื่อพิจารณาจากความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า
สิ่ งส�ำคัญของระบบการจัดการดังกล่าวให้ความส�ำคัญกับชุมชน (Community) เป็ นหลัก
ในการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงมีความ
จ�ำเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องท�ำความเข้าใจกับค�ำว่า “Community” และการวิเคราะห์สถานการณ์
ของชุมชนที่เผชิญกับการท่องเที่ยว เพื่อที่จะเป็ นการเชื่อมโยงเรื่ องของการท่องเที่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน เมื่อเป็ นฐานในการมองการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวม โดยให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และการเมือง การท่องเที่ยว
โดยชุมชนถูกคาดหวังให้เป็ นเครื่ องมือในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาบางประการของสังคม
และยังมีเป้ าหมายในการช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ดังนั้น
ก่อนที่จะลงมือด�ำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราจึงควรมีการศึกษาและวิเคราะห์
“ชุมชน” ให้เกิดความเข้าใจในชุมชนหรื อระบบของสังคมนั้นเป็ นอย่างดีเสี ยก่อน ควรมี
การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนั ของชุมชน ลึกไปจนถึงประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการ
ของกลุ่มคนหรื อชาติพนั ธุ์ในชุมชนนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการวิเคราะห์น้ ีควรท�ำ
ร่ วมกันกับชุมชน ให้ชุมชนเป็ นผูค้ น้ หาความเป็ นตัวตนของตนเอง ค้นหาความต้องการ
และปัญหาที่แท้จริ งของชุมชน ทั้งนี้เพือ่ ที่จะเชื่อมโยงเรื่ องของการท่องเที่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน และมองการพัฒนาชุมชนอย่างเป็ นองค์รวม ซึ่ งการพัฒนาชุมชนมีองค์ประกอบ
หลักส�ำคัญ 5 ด้าน คือ มิติของด้านเศรษฐกิจ มิติของสังคม มิติของการเมือง มิติของวัฒนธรรม
และมิติของสิ่ งแวดล้อม (REST-2546) มิติท้ งั 5 ด้านนี้เป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจตนเอง
มากขึ้นและช่วยให้ผทู ้ ี่จะเข้าไปเยือนชุมชนหรื อนักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจ รัก และ
เคารพสิ ทธิ ของชุมชนด้วยเช่นกัน และเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน 5 มิติสำ� คัญ
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แล้วนั้น จะสามารถท�ำให้สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนได้
แบบเป็ นองค์รวม เช่น มิติของเศรษฐกิจถ้ามองโดยทัว่ ไปก็จะพบว่าการท่องเที่ยวช่วยให้
เกิดรายได้ การกระจายรายได้ แต่ถา้ เป็ นการมองในลักษณะแบบองค์รวมจะพบว่ามิติของ
เศรษฐกิจจะมองลึกลงไปคือ อาจท�ำให้เกิดกองทุนในการพัฒนาชุมชน ท�ำให้เกิดการสร้างงาน
ให้กบั คนในชุมชนเพือ่ เป็ นการแก้ปัญหาการโยกย้ายถิ่นหรื อการเข้ามาท�ำงานในเมืองใหญ่ๆ
ดังเช่นที่ประเทศไทยเองก�ำลังประสบอยู่ หรื อในมิติของวัฒนธรรมโดยทัว่ ไปก็จะมองว่า
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดความรู ้ การศึกษา การรับรู ้ การถ่ายทอดวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
วัฒนธรรม แต่เมื่อวิเคราะห์ในองค์รวมแล้วมองได้ลึกลงไป คือ อาจก่อให้เกิดการเคารพ
ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน คือ ระหว่างนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนผูใ้ ห้การต้อนรับ หรื ออาจก่อให้เกิดการเติบโตจากรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง
อันจะน�ำไปสู่ การอนุรักษ์ ตระหนักรักและหวงแหนมรดกอันล�้ำค่าของชุมชน
กระบวนการของการท่ องเทีย่ วโดยชุมชน
REST (2546) ซึ่ งเป็ นหน่วยงาน NGO ที่ทำ� หน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ได้เสนอแนะแนวทางไว้ คือ มีข้ นั ตอนของ
การด�ำเนิ นการอยู่ 10 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความเป็ นไปได้ก่อนลงพื้นที่ 2) ศึกษา
ร่ วมกันกับชุมชนก่อนการตัดสิ นใจด�ำเนินการส่ งเสริ มเรื่ องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3) ช่วยกันก�ำหนดวิสยั ทัศน์และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 4) การวางแผนงานร่ วมกัน
5) การบริ หารจัดการองค์กร 6) การจัดท�ำโปรแกรมการท่องเที่ยว 7) การสื่ อความหมาย
8) การท�ำการตลาด 9) การจัดการท่องเที่ยวน�ำร่ อง และ 10) การติดตามประเมินผล แนวทาง
ดังกล่าวนี้เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การด�ำเนินงานจริ งของ REST ตลอดระยะเวลา
10 ปี ของการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ยงั มีนกั วิชาการทางการท่องเที่ยวหลายท่านก็ได้เสนอ
แนะแนวทางที่ค่อนข้างมีความสอดคล้องกันกับของ REST
ประชา อินทร์ แก้วและณัฏฐินี ศรี วงศ์ตระกูล (2546) ซึ่ งอภิรมย์ พรหมจรรยา
และคณะ (2543) ได้เสนอแนะถึงการจัดระบบองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน ว่าควร
มีแนวทาง คือ ให้ใช้แนวทางของการจัดองค์กรที่มีอยูแ่ ล้วของชุมชน จัดให้องค์กรเพิม่ หรื อ
ขยายขึ้นให้มีหน่วยงานด้านการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว มีการเพิ่มบทบาทของการเข้ามา
มีส่วนร่ วมและการด�ำเนิ นการของคนในชุมชน และควรจัดระบบหน่วยงานให้มีความ
ครบถ้วน มีแนวทางมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม ซึ่ งผลประโยชน์ท่ีกล่าวอาจ
ไม่ใช่เพียงแค่ตวั เงินหรื อรายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว แต่หมายรวมถึงผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียมในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน
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(ชาวลิต สิ ทธิ ฤทธิ์,2545) และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนก็เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่มี
การดัดแปลง เน้นการศึกษาเรี ยนรู ้ และสิ่งจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ก็คอื การติดตามและประเมินผลในการ
ด�ำเนินงานทุกขั้นก็ตอ้ งมีการด�ำเนินการโดยให้ชุมชนเป็ นผูป้ ระเมินผลตนเองด้วย
อย่างไรก็ตามถึงแม้การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
และพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนในปัจจุบนั แต่ผลกระทบอันเกิดขึ้นกับชุมชนหรื อประชาชน
ในท้องถิ่นก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังเช่นการศึกษาของ สุ รีย ์ บุญญานุพงศ์ (2539) ได้เสนอ
ผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบจากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาการท่องเที่ยวเป็ นตัวเร่ งรัดให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาด้านการคมนาคม การบริ การสาธารณสุ ข
และสังคมอื่นๆ ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพนี้แล้ว ยังส่ งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน และงาน
วิจยั ที่สอดคล้องกันของชยันต์   ผลโภค (2538) ก็ได้ทำ� การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ชาวปกาเกอะญอ ในกิ่งอ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ คือในอดีตชาวเขากลุ่มนี้มีวถิ ีชีวติ
การท�ำมาหากินโดยพึ่งพาอาศัยป่ าและทรัพยากรทางธรรมชาติ การเพาะปลูกก็ทำ� แบบ
พึ่งตนเองใช้ภมู ิปัญญาของกลุ่มคนเพื่อความอยูร่ อด แต่ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมาเมื่อมี
นักท่องเทีย่ วเข้ามาชาวปกาเกอะญอก็ตอ้ งท�ำหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ อ้ นรับ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ
มากระทบต่อการด�ำรงชีวิตแบบดั้งเดิม บ้างก็ลงไปขายของ บ้างก็แสดงโชว์การแสดง
ของชนเผ่าให้นกั ท่องเที่ยวชม เมื่อมีโครงการจากภาครัฐเข้ามาก็รับเอาไว้ โดยไม่ได้คิดว่า
จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง ดังนั้นในการจัดการการท่องเทีย่ วในชุมชนจึงเป็ นสิ่งทีเ่ ปราะบาง
มากโดยเฉพาะในพื้นที่หรื อชุมชนที่มีความเข้มแข็งของชุมชนไม่เพียงพอ จากเหตุผลต่างๆ
เหล่านี้ จึงเป็ นสิ่ งที่ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้อง
พึงระวัง และคิดวางแผนให้ละเอียดถี่ถว้ นก่อนด�ำเนินการพัฒนา
ภาคีของชุ มชนที่เกีย่ วข้ องกับการท่ องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย ดังนี้ ภาคี
ที่เป็ นชุมชน ท�ำหน้าที่ในการตัดสิ นใจเริ่ มต้นการพัฒนาการท่องเที่ยว การมีส่วนร่ วมใน
การจัดการการท่องเที่ยว และการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว รวมถึงร่ วมรับผลประโยชน์
อันเกิดจากการท่องเที่ยว และท�ำหน้าที่ในการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากการ
จัดการท่องเที่ยว ภาคีที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง องค์กรภาครัฐทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการท่องเที่ยว ภาคีที่เป็ นหน่วยงานภาคเอกชน ภาคีที่เป็ นองค์กร NGOs และภาคีที่เป็ น
สถาบันการศึกษาหรื อภาควิชาการ ท�ำหน้าที่ในการเป็ นพี่เลี้ยงทางวิชาการ ช่วยในการให้
ค�ำแนะน�ำทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน รวมถึง
สนับสนุนข้อมูลส�ำคัญทางวิชาการ
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แนวทางของความพอเพียงสู่ ฐานคิดของการจัดการท่ องเทีย่ วโดยชุ มชน

การจะสร้างความยัง่ ยืนให้กบั การท่องเที่ยวโดยชุ มชนและการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานไว้ให้คนรุ่ นต่อไปได้น้ นั ภาคีที่เกี่ยวข้องจ�าเป็ นต้องมีแนวคิด
ส�าคัญซึ่ งเป็ นแนวคิดของการเดินทางสายกลางตามหลักพุทธศาสนาซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการของความพอเพียงตามที่รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมอบไว้เป็ นหลักคิดกับประชาชน
ชาวไทย จากภาพที่ 2 จะเห็นได้วา่ ความพอเพียง เป็ นกลไกและเครื่ องมือในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ในทุกองค์ประกอบ ซึ่งโดยแต่ละองค์ประกอบอาจมีการน�าแนวคิด
ของความพอเพียงไปประยุกต์ใช้แตกต่างกันตามความเหมาะสม ดังนี้

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับแนวคิด
พอเพียง
1. ด้ านทรั พยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม หมายถึ ง ชุ มชนต้องมี
ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และมีวิธีการผลิตที่พ่ ึงพาและ
ใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน และมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ในเมืองท่องเที่ยวมักอาศัยมรดก
ทางวัฒนธรรมเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ
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การฟื้ นฟูเมืองและชนบท และความชอบธรรมของอ�ำนาจ การท่องเที่ยวก็เป็ นหนึ่ งใน
หลายๆ ด้านที่มีการใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดี อีกทั้ง
UNEP & UNWTO (2005) ได้กล่าวไว้วา่ หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หมายถึง สิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมด้านของการพัฒนาการท่องเที่ยวและสมดุลที่เหมาะสม
จะต้องจัดตั้งขึ้นสามารถด�ำเนินไปได้ในระยะยาว เมื่อพิจารณาทุนทางการจัดการท่องเที่ยว
ของภาคอีสานแล้วนั้นพบว่า นักท่องเที่ยวมองเห็นและรับรู ้การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในทัศนะเดียวกัน คือ ความเป็ นอัตลักษณ์ของคน วิถีชุมชน และอัธยาศัยไมตรี ของคน
ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อที่เป็ นเอกลักษณ์
2. ด้ านองค์ กรชุ มชน หมายถึง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ชุมชน
ควรมีระบบของสังคมแบบพึ่งพา เข้าใจ ช่วยเหลือ มีปราชญ์หรื อผูร้ ู ้ที่มีทกั ษะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย และชุมชนต้องมีความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการพัฒนา นอกจากนี้ยงั ควรให้ชุมชนได้รับรู ้ถึงวิธีการบริ หารจัดการเพื่อที่จะ
สร้างความไว้วางใจ ความมุ่งมัน่ และการยึดมัน่ ในหลักการของกฎ กติกา จากการศึกษา
ข้อมูลของชุมชนท่องเที่ยวภาคอีสาน พบว่า มีการด�ำเนินการจัดการท่องเที่ยวในรู ปแบบ
ของกระบวนการกลุ่ม และมีการสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยวภาคอีสาน และเครื อข่าย
ระดับจังหวัดร่ วมกัน โดยมีวสิ ยั ทัศน์ของเครื อข่ายร่ วมกัน คือ “ร่ วมมือ ประสานการท�ำงาน
เพื่อสร้ างสรรค์ และพัฒนายกระดับการท่ องเที่ยวโดยชุ มชนและการตลาดท่ องเที่ยว
โดยชุ มชนอย่ างยัง่ ยืน”
3. ด้ านการจัดการ หมายถึง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ�ำเป็ นต้องมี
กฎ กติกา ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีองค์กรหรื อกลไก
ในการท�ำงานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนโดยรวม มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม และมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน นอกจากนี้ยงั พบว่าการจัดการการท่องเที่ยว
มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาสิ่ งที่สำ� คัญอย่างยิง่ ส�ำหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คือ การแบ่งปั นความรู ้ ความคิด แรงบันดาลใจ และร่ วมสร้างวิสยั ทัศน์ใหม่และแผนการ
ด�ำเนินการใหม่ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยชุมชนในภาคอีสานมีระบบการจัดการ
การท่องเที่ยวในลักษณะของกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีกฎ กติกาในการจัดการร่ วมกัน และ
มีการดูแลเอื้อต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามในบางชุมชนการท่องเที่ยว
อาจจะเข้ามาส่งผลกระทบกับชุมชน จนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวติ และกระบวนการ
จัดการกลุ่มบ้าง ท�ำให้กลุ่มท่องเที่ยวบางแห่งเลิกล้ม หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการบริ หาร
จัดการที่เปลี่ยนไป
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4. ด้านการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีจ่ ะมอบให้ผมู ้ าเยือน
ควรเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจในวิถีชีวติ และวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่าง โดยอาศัยระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างชาวบ้านและผูม้ าเยือน
ตลอดจนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่ วนของ
ชาวบ้านและผูม้ าเยือน นอกจากนี้การใช้งานเชิงพาณิ ชย์ของมรดกทางวัฒนธรรมในการ
ท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เพียงสร้างเงินทุนให้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ยงั สามารถน�ำเงินทุน
มาใช้ในการท�ำนุบำ� รุ งและป้ องกันมรดกทางวัฒนธรรมด้วย หากพิจารณาถึงการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในภาคอีสาน พบว่า ชุมชนมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและรากฐานของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ หมู่บา้ นผ้าไหม การทอผ้า
หมู่บา้ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นต้น ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวส่ วนใหญ่กจ็ ะมีการจัดการเพือ่ สร้าง
การเรี ยนรู ้และประสบการณ์ให้กบั นักท่องเที่ยวได้รู้จกั ความเป็ นท้องถิ่นอีสาน
ความเชื่อมโยงของแนวคิดความพอเพียงกับหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
หากพิจารณาจากข้อมูลของสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2557) และขององค์การบริ หาร
การพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (2557) มี10 ประการ คือ 1) การท่องเที่ยว
โดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง ชุมชนได้มีการพินิจพิเคราะห์
สภาพปั ญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่ วมตัดสิ นใจลงมติ
ที่จะด�ำเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร 2) สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่ วมทั้ง
การคิดร่ วม วางแผนร่ วม ท�ำกิจกรรมร่ วม ติดตามประเมินผลร่ วมกัน เรี ยนรู ้ร่วมกันและ
รับประโยชน์ร่วมกัน 3) ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม เป็ นชมรม เป็ นองค์กร หรื อจะ
เป็ นองค์กรชุมชนเดิมที่มีอยูแ่ ล้วเช่นกัน องค์การบริ หารส่ วนต�ำบล (อบต.) ก็ได้ เพื่อกลไก
ที่ทำ� หน้าที่แทนสมาชิกทั้งหมดในระดับหนึ่ง และด�ำเนินการด้านการก�ำหนดทิศทาง นโยบาย
การบริ หาร การจัดการ การประสานงาน เพือ่ ให้การท่องเทีย่ วโดยชุมชนเป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นร่ วมกัน 4) รู ปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต้องค�ำนึ งการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีศกั ดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็ นธรรม และให้
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์
และลดผลกระทบในเชิ งลบ 5) มีกฎ กติกาที่เห็นร่ วมจากชุมชน ส�ำหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ชดั เจน และสามารถก�ำกับดูแลให้เป็ นไปตามกติกาที่วางไว้ 6) ชุมชนที่จดั การ
ท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทัว่ ไปและนักท่องเที่ยว ควรมีกระบวนการเรี ยนรู ้
ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการท�ำงานการท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน 7) การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้อง
มีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่ วมภายในชุมชนด้วย เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย
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การกระจายรายได้ที่เป็ นธรรมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และพิจารณาร่ วมกันถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับ 8) รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
และรักษาสิ่ งแวดล้อม 9) การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้อง
ด�ำรงอาชีพหลักของตนเองไว้ได้ ทั้งนี้หากอาชีพของชุมชนเปลี่ยนเป็ นการจัดการท่องเที่ยว
จะเป็ นการท�ำลายชีวติ และจิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน และ 10) องค์กรชุมชน
มีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และพร้อมจะหยุดเมื่อเกิน
ความสามารถในการจัดการ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชนและ
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จะเป็ นไปได้ดว้ ยดีน้ นั ยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่
การตลาด นโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็ นต้น

บทสรุป

หลักการพอเพียง 3 ด้าน คือ ความพอประมาณ การมีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
บนฐานหลัก 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขด้านองค์ความรู ้ และเงื่อนไขด้านคุณธรรม เป็ นรากฐาน
ของแนวคิดในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมสู่ การจัดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนสู่
ความยัง่ ยืน ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนเป็ นกลไกการขับเคลื่อนที่สำ� คัญของการน�ำไปสู่เป้ าหมาย
และยัง่ ยืน และชุมชนได้ใช้ทรัพยากรของชุมชนเข้ามาจัดการการท่องเที่ยวและการสร้าง
ประสบการณ์ในการเดินทางให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน โดยเฉพาะชุมชนที่จดั การ
การท่องเที่ยวในภาคอีสาน ซึ่งเป็ นชุมชนที่มีอตั ลักษณ์โดดเด่นด้านวัฒนธรรม และยังเป็ น
ชุมชนท่องเที่ยวที่ไม่บอบช�้ำจากการท่องเที่ยว ความเป็ นวิถีที่บริ สุทธิ์ ของผูค้ น ดังนั้น
หากชุมชนไม่นอ้ มน�ำหลักการของความพอเพียงมาวางแผนการจัดการและมาสร้างภูมิคุม้ กัน
ให้กบั ชุมชนเอง อาจจะส่ งผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั กับมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้อย่างวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคน เพราะทุน (Capital)
ด้านการท่องเที่ยวนี้ เป็ นทุนที่มีค่ามหาศาล ที่ไม่อาจจะสร้างใหม่มาทดแทนได้ และยัง
เป็ นทุนในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นหากมรดกทาง
วัฒนธรรมไม่คงอยู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะไม่ยงั่ ยืน
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