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บทคดัย่อ

	 การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีมีรากฐานมาจาก

แนวคิดของการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและแนวคิดของสิทธิมนุษยชน	โดยค�านึงถึง

ความรับผิดชอบของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการรักษามรดกทางภูมิปัญญาและมรดกทาง

ธรรมชาติอนัเป็นตน้ทุนของการจดัการท่องเท่ียว	การท่องเท่ียวโดยชุมชนน้ีไดถ้กูกล่าวถึง

อยา่งมากในประเทศไทยปัจจุบนั	โดยพิจารณาไดจ้ากนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียว 

และแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน	พ.ศ.	2559-2563	ท่ีรัฐบาลน�ามาเป็นแนวทาง

การพฒันาการท่องเท่ียว	 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมี 

ความโดดเด่นในทรัพยากรท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์	ประกอบกบั

มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยไดมี้การพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนข้ึนจ�านวน

หลายชุมชนในหลายจงัหวดั	และไดน้�ามรดกทางวฒันธรรมมาเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว	

ดงันั้นในการจะสร้างความยัง่ยนืใหก้บัการท่องเท่ียวและการรักษามรดกทางวฒันธรรม

ของภาคอีสานไวใ้หค้นรุ่นต่อไปไดน้ั้น	จึงจ�าเป็นตอ้งอาศยัแนวคิดส�าคญัแห่งความพอเพียง	

การเดินทางสายกลางตามหลกัพทุธศาสนาตามท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี	9	ไดท้รงมอบไวเ้ป็นหลกัคิดกบัประชาชนชาวไทย	
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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�า

	 แนวคิดของความพอเพียงนบัไดว้า่เป็นของขวญัจากพอ่หลวงของแผน่ดินไทยท่ี

มอบใหก้บัของประชาชนชาวไทยและชาวโลกมาเป็นเวลา	20	ปีแลว้นบัตั้งแต่เกิดเหตุวกิฤต

เศรษฐกิจตม้ย �ากุง้ข้ึนในประเทศไทย	จากหนงัสือ	Sufficiency	Thinking:	Thailand’s	gift	

to	 an	 unsustainable	world	ของ	ศาสตราจารย	์ดร.แกลย	์ ซี	 เอเวอร่ี	และ	ศาสตราจารย	์ 

ดร.ฮาราลด	์เบิร์กสไตเนอร์	เป็นบรรณาธิการและมีการตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ	คร้ังแรก	ในปี 

พ.ศ.	2559	(www.technologychaoban.com)	หลกัการส�าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อยูบ่นฐานคิด	3	ประการคือ	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และความมีภมิูคุม้กนั	ผสมผสาน

กบัการด�าเนินการใน	2	เง่ือนไข	คือ	ฐานของความรู้	และความมีคุณธรรมของผูป้ฏิบติั	

	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 (2544)	 ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวว่าหมายถึง	 

การเดินทางเพ่ือผ่อนคลายเครียด	แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่	 โดยมีเง่ือนไขว่า 

การเดินทางนั้นจะตอ้งเป็นการเดินทางชัว่คราว	ผูเ้ดินทางตอ้งไม่ถูกบงัคบัให้เดินทาง	 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายขององคก์ารสหประชาชาติไดก้�าหนดความหมายของการท่องเท่ียว 
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ในการประชุมวา่ดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียว	ณ	กรุงโรม	วา่	 “การท่องเท่ียว”	หมายถึง	

กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งอยู	่ 3	ประการ	 คือ	 เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติ 

ไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว	 เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ	 และเป็นการเดินทาง 

ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ	กต็าม	ท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพ	(นิศา	ชชักลุ.	2550	:	1-5)

	 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทส�าคญัในมิติเศรษฐกิจ	 มิติสังคมและ

วฒันธรรมและมิติการเมือง	การปกครอง	และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ	อยา่งไรกต็าม

ท่ีผา่นการท่องเท่ียวไดส้ร้างผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรม	วฒันธรรม	ตลอดจนวถีิชีวติ

ของคนในสังคมอยูม่าก	ตลอดจนพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและนกัเดินทางในปัจจุบนั 

กเ็ปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากหลายปัจจยั	อาทิ	เทคโนโลย	ีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	และ

สังคม	 ระบบการศึกษา	ท�าให้นกัท่องเท่ียวหันมาให้ความส�าคญักบัความรับผิดชอบ 

ต่อแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนท่องเท่ียวมากข้ึน	 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการ

พฒันารูปแบบการท่องเท่ียวมากมาย	อาทิ	การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์	 (Historical	 

Tourism)	การท่องเท่ียวงานวฒันธรรมและประเพณี	(Cultural	and	Traditional	Tourism)	

การท่องเท่ียวเชิงวถีิชีวติชนบท	 (Rural	Tourism/Village	Tourism)	การท่องเท่ียวเชิงกีฬา	

(Sport	Tourism)	การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทางวฒันธรรม	 (Cultural	Health	Tourism)	 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	(Ecotourism)	การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและฟาร์ม	(Agro	tourism	/	Farm 

Tourism)	รวมไปถึงรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีใหค้วามส�าคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชน

และสิทธิของชุมชนและทรัพยากรชุมชน	คือ	การท่องเท่ียวโดยชุมชน	(Community	Based	

Tourism)	(องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื,	2558)	

	 ในช่วง	2	ทศวรรษท่ีผา่นมาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน	(Community	Based	

Tourism	Management)	หรือ	CBT	 เขา้มามีบทบาทส�าคญัในการจดัการการท่องเท่ียวท่ี 

มุ่งเนน้การมีความส�าคญัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการกบัทรัพยากรและมรดก

ทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนตนเอง	นอกจากการใหค้วามส�าคญักบัการมีส่วน

ร่วมแลว้นั้น	CBT		ยงัเป็นรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวท่ีใหค้วามส�าคญักบัความเช่ือมโยง

ของสงัคม	และพฒันาศกัยภาพของทุนมนุษยใ์นชุมชน	ตลอดจนเป็นการท่องเท่ียวท่ีถูก 

คาดหวงัใหเ้ป็นระบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ีจะน�ามาสู่การท่องเท่ียวในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื	

นอกจากน้ียงัถูกวางใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาหลายดา้นของชุมชน	หลายประเทศ

ไดด้�าเนินการระบบการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน	รวมถึงประเทศไทยมามากในช่วง	2	

ทศวรรษท่ีผา่นมา	สถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน	(2557)	ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนไว	้4	ดา้น	คือ	1)	ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรม	2)	ดา้น

องคก์รชุมชน	3)	ดา้นการจดัการ	และ	4)	ดา้นการเรียนรู้	
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	 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย	 เป็นภูมิภาคท่ีมีพ้ืนท่ี

ขนาดใหญ่	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	20	จงัหวดั	นอกจากน้ีภาคอีสานยงัมีความโดดเด่น

มากในเร่ืองของทรัพยากรทางวฒันธรรม	ภมิูปัญญาท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน

อีสาน	และในภาคอีสานก็มีการส่งเสริมและพฒันาให้เกิดการจดัการการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนข้ึนในหลายพื้นท่ี	 ซ่ึงในทุกพื้นท่ีต่างอาศยัทุนทางวฒันธรรมและทุนทางสงัคม

ในการเป็นทรัพยากรในการจดัการท่องเท่ียว	ดงันั้นหากชุมชนท่ีจดัการการท่องเท่ียวไม่ให้

ความส�าคญักบัการดูแลรักษาและหวงแหนมรดกทางวฒันธรรมท่ีน�ามาสู่การท่องเท่ียวแลว้

นั้น	 ในอนาคตมรดกทางวฒันธรรมเหล่าน้ีจะสูญสลาย	 เปล่ียนแปลงไปตามกระแสของ 
การท่องเท่ียว	และจะน�าไปสู่ความไม่ย ัง่ยนืในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดอี้กดว้ย	 

ดงันั้นในการท่ีชุมชนจะรักษาไวซ่ึ้งมรดกทางวฒันธรรมและการสร้างความยัง่ยนืใหก้บั

ภูมิภาคไดน้ั้น	 ชุมชนจ�าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนแบบคุม้ค่า	

พอดี	พอเพียง	และพอประมาณ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชท้รัพยากรทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมในการเป็นทุนทางการท่องเท่ียว	หลกัของความพอเพียงของพอ่หลวงของปวง

ชนชาวไทย	รัชกาลท่ี	9	จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะเป็นเคร่ืองมือส�าคญัประการหน่ึงท่ีจะน�าพา

ซ่ึงความยัง่ยนืและประโยชนร์ะยะยาวกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน   

แนวคดิของความพอเพยีง 

 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	รัชกาลท่ี	9	ไดรั้บสัง่

ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคร้ังแรกเม่ือปี	พ.ศ.	2517	แต่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งมากในการน�ามา

เป็นแนวทางการน�าพาประเทศไทยใหข้า้มพน้วกิฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเม่ือปี	2540	

หรือ	“วกิฤตตม้ย �ากุง้”	จนหลายภาคส่วนนอ้มน�าหลกัปรัชญาน้ีไปเป็นแนวทางปฏิบติั	และ

น�าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลาย	ทั้งในภาคเกษตรกรรม	 ธุรกิจ	การจดัการทางเศรษฐกิจ	

และส่ิงแวดลอ้ม	และสถานศึกษา	รวมถึงการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนดว้ย		

	 หลกัการส�าคญัของ	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 มีความหมายคลา้ยกบัทางพระพุทธ

ศาสนา	 คือ	 “การเดินทางสายกลาง”	การมีความพอเพียง	 ซ่ึงหมายถึง	ความพอประมาณ	

ความมีเหตุผลรวมถึงความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมี

ผลกระทบใดๆ	อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	 (www.eto.kku.ac.th	

เขา้ถึงเม่ือ	28	มิถุนายน	2560)	โดยใหค้วามส�าคญั	กบัการสร้างภมิูคุม้กนัในการจะด�าเนิน

การหรือพฒันาส่ิงต่างๆ	และใหอ้าศยัความรอบรู้	ความรอบคอบ	น�าองคค์วามรู้มาใชใ้น

การวางแผนด�าเนินกิจการ	และจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐนกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัใหมี้ส�านึกในคุณธรรม	ความซ่ือสตัย์

สุจริตและใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม	ด�าเนินชีวติดว้ยความอดทน	ความเพียร	มีสติ	ปัญญา	
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และความรอบคอบ	 เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง	อยา่งรวดเร็ว

และกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ	สังคม	 ส่ิงแวดลอ้ม	และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็น

อยา่งดี	ส�าหรับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงทางการท่องเท่ียว	คือ	การคิดและวางแผน	

ตลอดจนการใชท้รัพยากรทางการท่องเท่ียว	คือ	ทุนทางวฒันธรรมและธรรมชาติมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์กบัคนในชุมชนอยา่งย ัง่ยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด	และยาวนานท่ีสุด	

(คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ.2560)

	 จิรายุ	 อิศรางกูร	ณ	 อยุธยา	 ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมัน่พฒันา	

(http://www.matichon.co.th เข้าถงึเมือ่วนัที ่10 ธันวาคม 2559)	ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไวว้า่	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทรงเปรียบเทียบ	“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	

เหมือน	“เสาเขม็”	 “พระองครั์บสัง่วา่	บา้นเรือน	ถา้จะใหม้ัน่คงตอ้งมีเสาเขม็	แต่เสาเขม็

อยูใ่ตดิ้น	 เพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็น	จะลืมเก่ียวกบับทบาทของเสาเขม็	ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกเ็หมือนเสาเขม็	ท่ีเป็นรากฐานแห่งความมัน่คง	แต่มองไม่เห็น	ถา้พื้นฐานคนไม่มี

ความอยูดี่กินดีตามอตัภาพแลว้	ไปสร้างอะไรท่ีใหญ่โตบนส่ิงท่ีไม่มีพ้ืนฐานท่ีมัน่คง	จะลม้

ลงมาง่าย”	โดยมีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี	3	ขอ้คือ	พอประมาณ	มีเหตุผล	มีภมิูคุม้กนั	

บวก	2	เง่ือนไข	คือ	ความรู้คู่คุณธรรม	ส่ิงท่ีจะมาลดความเส่ียง	ท�าใหร้ากฐานมัน่คง	ไม่ลม้

ลงง่าย	คือ	การมีความคิดแบบพอเพียง	ไม่โลภ	และมีความรู้คู่คุณธรรม	ความรู้แบ่งไดเ้ป็น	

3	อยา่งคือ	1)	ความรู้ของชาวบา้น	หรือปราชญช์าวบา้น	2)	ความรู้จากศาสตร์พระราชา		

ตามโครงการพระราชด�าริต่างๆ	หรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3)	ความรู้ใหม่ๆ	ซ่ึงเรา

ไม่ปฏิเสธท่ีจะใฝ่รู้	 และอีกส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อ	ผูน้�าท่ีมีคุณธรรม	ถา้มีครบทั้งหมดน้ีจะ

ประสบความส�าเร็จในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื”	

 

ภาพที ่1		หลกัการของความพอเพียง
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	 นอกจากน้ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรั้บการยอมรับจากองคก์รระดบันานาชาติ	

โดยเม่ือปี	พ.ศ.2549	“สหประชาชาติ”	(UN)	โดย	นายโคฟี	อนันนั	ในฐานะเลขาธิการสหประชาชาติ	

ไดทู้ลเกลา้ฯ	ถวายรางวลัความส�าเร็จสูงสุดดา้นการพฒันามนุษย	์แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	

เม่ือวนัท่ี	26	พฤษภาคม	โดยกล่าวในโอกาสทูลเกลา้ฯ	ถวายรางวลัวา่	“หากการพฒันาคน

หมายถึงการใหค้วามส�าคญัประชาชนเป็นล�าดบัแรก	ไม่มีส่ิงอ่ืนใดแลว้ท่ียิง่ใหญ่ไปกวา่

การพฒันาคน	ภายใตแ้นวทางการพฒันาคนขององคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 ท่ีได้

ทรงอุทิศพระวรกาย	ทรงงานโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย	ไม่เลือกเช้ือชาติ	วรรณะ	และศาสนา	

ทรงเป็นพระมหากษตัริยน์กัพฒันา	ดว้ยพระปรีชาสามารถในการเป็นนกัคิดของพระองค	์

ท�าใหน้านาประเทศต่ืนตวัภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	การเดินสายกลาง	รางวลัความส�าเร็จ

สูงสุดคร้ังน้ี	เป็นการจุดประกายแนวคิดการพฒันาแบบใหม่สู่นานาประเทศ”

	 (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=18625&Cr=Thai&Cr1	 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี	10	กมุภาพนัธ์	2560)

มรดกทางวฒันธรรมอสีาน

	 มรดกทางวฒันธรรม	 (Cultural	Heritage)	มาจากค�าส�าคญั	 คือ	ค�าวา่	 “มรดก”	 

กบัค�าว่า	 “วฒันธรรม”	ความหมายของค�าว่า	 “มรดก”	 คือ	 ส่ิงส�าคญัซ่ึงตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษหรือคนในอดีต	 ส่งผา่นมายงัคนอีกรุ่นในปัจจุบนัและส่งต่อไปยงัอนาคตได”้	

ส่วนค�าวา่	 “วฒันธรรม”	 	ตาม	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน	พ.ศ.	 2525	ไดนิ้ยาม

ความหมายของวฒันธรรม	 ไว	้ 4	นยั	 ดงัน้ีคือ	 1)	 ส่ิงท่ีท�าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ	 

2)	วถีิชีวติของหมู่คณะ	3)	ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	

ความกลมเกลียวกา้วหนา้ของชาติและศีลธรรมอนัดีของประชาชน	4)	พฤติกรรมและ 

ส่ิงท่ีคนในหมู่ผลิตสร้างข้ึนดว้ยการเรียนรู้จากกนัและกนั	และร่วมใชอ้ยูใ่นหมู่พวกของตน	

ดงันั้น	ค�าวา่	“วฒันธรรม”	 จึงหมายถึง	 ส่ิงดีงามอนัเกิดข้ึนจากภมิูปัญญาของบรรพบุรุษท่ี

ไดส้ร้าง	พฒันาและสะสม		แสดงออกในรูปแบบของ	วถีิความเป็นอยู	่ความเช่ือ	ขนบธรรมเนียม	

จารีต	ประเพณี	สถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	ท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงความเป็นอารยะของมนุษย”์		 

ดงันั้น	ค �าวา่	“มรดกทางวฒันธรรม”	จึงหมายถึง	ส่ิงดีงามอนัเกิดข้ึนจากภมิูปัญญาของมนุษย์

ท่ีไดส้ร้างสรรค	์พฒันา	และสะสม		แสดงออกในรูปแบบของ	วถีิความเป็นอยู	่ขนบธรรมเนียม	

จารีต	ประเพณี	สถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	ท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงความเป็นอารยะของมนุษย	์

ซ่ึงมีความเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์แตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน	และส่งทอดส่ิงเหล่าน้ี

มาใหก้บัคนรุ่นปัจจุบนัและคนรุ่นต่อไปในอนาคต”	โดยสามารถแบ่งออกได	้2	ประเภท	

คือ	
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 มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องได้ (Tangible Heritage) หรือสมัผสัไดท้างกายภาพ	

เช่น	อาคาร	 เรือนพื้นถ่ิน	โบราณสถาน	แหล่งโบราณคดี	 เมืองประวติัศาสตร์	กลุ่มอาคาร	

ภมิูทศันท์างวฒันธรรม	สวนพฤกษศาสตร์	วดั	งานศิลปกรรม	การก่อสร้าง	ตลอดจนวตัถุ

ต่างๆ	ท่ีมองเห็นและสมัผสัได	้ท่ีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว	

 มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ (Intangible Heritage)	หรือส่ิงท่ีไม่สามารถ

มองเห็นดว้ยตาเปล่าและสมัผสัไม่ได	้อาทิ	เสียงดนตรี	นาฏศิลป์	ศิลปะการแสดง	การฟ้อนร�า	

การเตน้ร�า	 วรรณกรรม	บทละคร	ภาษา	ความรู้	หอ้งสมุด	หอจดหมายเหตุ	ภูมิปัญญา	 

ความเช่ือ	ขนบธรรมเนียม	และประเพณีต่างๆ	

 ส�าหรับภาคอสีานของประเทศไทย ซ่ึงเป็นภาคท่ีมีความหลากหลายของมรดก

ทางวฒันธรรมท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์	ทั้งมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได	้

และมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได	้กระจายอยูท่ ัว่ภมิูภาค	ทั้งน้ีเน่ืองจากภาคอีสานมี

อาณาเขตใกลก้นักบัประเทศเพ่ือนบา้น	อาทิ	ลาว	และกมัพชูา	รวมไปถึงประเทศเวยีดนาม	

ท�าใหมี้ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ	ก่อใหเ้กิดมรดกทางวฒันธรรม	ภมิูปัญญาท่ีโดดเด่น

และหลากหลายเช่นกนั	ความโดดเด่นของมรดกทางวฒันธรรมของภาคอีสานสามารถแบ่ง

ออกได	้3	ประเภท	ไดแ้ก่	1.	มรดกทางวฒันธรรมดา้นวถีิชีวติความเป็นอยู	่กลุ่มชาติพนัธ์ุ	

2.	มรดกทางวฒันธรรมประเพณี	และ	3.	มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได	้ไดแ้ก่	โบราณ

สถาน	โบราณวตัถุ	โดยอิทธิพลของวฒันธรรมอ่ืนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นในมรดกทางวฒันธรรม

อีสานสู่การท่องเท่ียวท่ีชดัเจน	ไดแ้ก่	วฒันธรรมเขมร	วฒันธรรมลาว	วฒันธรรมเวยีดนาม	

ท�าใหเ้กิดแหล่งท่องเท่ียวส�าคญั	อาทิ	ปราสาทหินพิมาย	ปราสาทหินพนมรุ้ง	ในเขตอีสาน

ใต	้พระธาตุพนม	และพระธาตุท่ีส�าคญัต่าง	ๆ	ซ่ึงมีมากในอีสานเหนือ	หมู่บา้นวฒันธรรม

กลุ่มชาติพนัธ์ุภูไท	 ไทด�า	 กูย	 และส่วย	 รวมถึงประเพณีท่ีส�าคญัท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ 

ความเป็นคนอีสาน	

	 จากการวิจยัเร่ือง	 การยกระดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัและกลไก 

การจดัการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชนแหล่งมรดกทางวฒันธรรมลุ่มน�้ าโขง	 ชี	 มูลใน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	(ณฏัฐินี	ทองดี	และคณะ,	2559)	ไดศึ้กษามรดก

ทางวฒันธรรมของชุมชนท่องเท่ียวจ�านวน	20	แห่งในภาคอีสาน	สรุปสาระส�าคญัไดด้งัน้ี
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ตารางที ่1		 มรดกทางวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนภาคอีสาน

ชุมชนท่องเทีย่ว
การวเิคราะห์มรดกทางวฒันธรรมและ

ทรัพยากรการท่องเทีย่วชุมชน
ภาพลกัษณ์ตาม
ทศันะของชุมชน

แบรนด์ท่องเทีย่ว
โดยชุมชน

อารยธรรมอสีานใต้

1. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน 

บ้านโคกเมอืง 

จงัหวดับุรีรัมย์

-		เสน้ทางอารยธรรมขอม	

(พนมรุ้ง	เมืองต�่า)	วฒันธรรมอีสานใต	้	

ขา้วหอมมะลิดินภเูขาไฟ	

ทอเส่ือกกลายปราสาทเมืองต�่า

-	ปราสาทเมืองต�่า/ปราสาทฤาษี

-	ปราสาทพนมรุ้ง

-	ศนูยเ์รียนรู้ชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจ 

พอเพียง

-	ขา้วภเูขาไฟ

-	สินคา้		OTOP

ชุมชนท่องเท่ียว

สองปราสาทหิน	

ถ่ินขา้วภเูขาไฟ

พนมรุ้ง	เขาปลายบดั	

ปราสาทเมืองต�่า	

ศนูยเ์รียนรู้ 

ผา้ไหมสวย	 

ถ่ินภเูขาไฟ	6	ลกู

2. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านท่าสว่าง 

จงัหวดัสุรินทร์

-	หตัถกรรมการทอผา้แบบยกทอง

โบราณแบบราชส�านกั		(1416	ตะกอ)

-	หตัถกรรมการทอผา้พื้นบา้นสุรินทร์	

-	วฒันธรรมการเป็นอยูแ่บบชุมชนเขมร				

(พระพทุธรูป	ใชศิ้ลปะแบบขอมโบราณ)

-	ศนูยจ์ �าหน่ายผา้ไหมทั้งจงัหวดัสุรินทร์

-	แหล่งเรียนรู้	การยอ้ม		การสาว		

การทอ	และการเล้ียงไหม

ชุมชนท่องเท่ียว

งานหตัถกรรม

ไหม	ท่ีผสาน

ภมิูปัญญา	ผา้

ไหมยกทอง

ราชส�านกัและ

ผา้ไหมทอ้งถ่ิน

อลงัการผา้ไหม	

พระพทุธรูปไม ้

ล�้าค่า

3. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านอาล ึ

จงัหวดัสุรินทร์

-	เป็นหมูบ่า้นท่ีอนุรักษว์ฒันธรรมชาวกยู

-	พกัผอ่นยอ้นต�านาน	สมัผสัวถีิชีวติ

		กบัอารยธรรมชุมชน

-	ชาติพนัธ์ุ	ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวกยู

-	ฐานความรู้ส�าหรับนกัท่องเท่ียว

-	พิธีการเซ่นไหวปู่้ตา	

(มีบรรยายในการเซ่นไหว)้

-	ฐานยอ้มสีดว้ยสีธรรมชาติ

-	ฐานบา้นโบราณวา่นเปลาะหอม

-	ฐานเล้ียงไหมครบวงจร

-	ล�าแกลมอ		แกลออ

-	พิธีบายศรีสู่ขวญัใหก้บัคณะผูม้าเยอืน

ชุมชนท่องเท่ียว

กลุ่มชาติพนัธ์ุ

และวถีิชาวกยู

กลุ่มชาติพนัธ์ุ

ชาวกยู	ดูผา้ไหม

ยอ้มมะเกลือ	

วฒันธรรม

ร�าแกลเมอ
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ชุมชนท่องเทีย่ว
การวเิคราะห์มรดกทางวฒันธรรมและ

ทรัพยากรการท่องเทีย่วชุมชน
ภาพลกัษณ์ตาม
ทศันะของชุมชน

แบรนด์ท่องเทีย่ว
โดยชุมชน

4. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านบุไทร  

จงัหวดั

นครราชสีมา

-	ร่องแพ	เป็นร่องน�้า	ภเูขา	อากาศ		

-	มีศนูยเ์รียนรู้	และสมุนไพรพื้นบา้น

-	มีเห็ดหอมและผลไมน้านาพนัธ์ุ					

-	มีกลุ่มเบญจมาศ	(มีการจดังานประจ�าปี)

-	อาหารปลอดสารพิษ	

-	จุดชมววิ	เขาสลดัได								

-	มีผาเกบ็ตะวนั	น�้าตกสวนหอ้ม					

-	สตัวป่์า		กระทิง		เขาแผงมา้													

-	มีสวนองุ่น-นัง่รถอีแตก๊ชมวถีิชีวติ

ชุมชนท่องเท่ียว

วถีิเกษตร	และ

เชิงนิเวศ	เพื่อการ

พกัผอ่นสุขภาพ

โอนโซนอนัดบั	7	

เห็ดหอมบา้นบุไทร	

โฮมสเตยก์ด็งัไกล	

ประทบัใจผูม้าเยอืน

5. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านผาบุคา 

จงัหวดั

นครราชสีมา

-	เอกลกัษณ์คือ	เพลงโคราช	เพลงพ้ืนบา้น

-	มีกิจกรรมเดินป่าผจญภยั	ชมภมิูทศัน์

ท่ีผาบุคา

-	เยีย่มชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง	มีบ่อ

เล้ียงปลา	ปลูกผกั	ผลไมพ้ืชผกัสวนครัว

และสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

-	เยีย่มชมวถีิชีวติ	อาชีพหลกัของชาวบา้น

คือการท�าการเกษตร	ท�านาขา้ว	ไร่ออ้ย	

ขา้วโพด	และมนัส�าปะหลงั

-	ของท่ีระลึก	ดมัเบลหินและ

หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	

กิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีไปพกั	

-	มีกิจกรรมตอ้นรับ	ฝึกสอนร้องเพลง

โคราชและสร้างเสริมสุขภาพ

ดว้ยแอโรบิก	โยคะหินฝึกสมาธิ	

-	นวดหินร้อนหินเยน็	ออกก�าลงัใจ

ดว้ยกิจกรรมเพน้ทหิ์น

ชุมชนท่องเท่ียว

ก่ึงผจญภยั	และ

การท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ

เพลงโคราช	

นวดหินเยน็หินร้อน	

ภเูขาแดนลาว

6. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านสุขสมบูรณ์ 

จงัหวดั

นครราชสีมา

-	โอโซนอนัดบั	7	ของโลก,	

มีหลวงพอ่คูณองคใ์หญ่,	ท�าบายศรี

-	ทิวทศันส์วยงาม,มีผาเกบ็ตะวนั,	อ่างเกบ็น�้า

-	มีการท�าการเกษตร,	ผดัสลดั,	เบญจมาศ,	

เห็ดหอม,แหนมเห็ด,	แก่นตะวนั

-	มีกิจกรรมพาเท่ียวโดยการพาข่ีมาชมเมือง

ชุมชนท่องเท่ียว

เพื่อการเรียนรู้	

วถีิธรรมชาติและ

เกษตรทอ้งถ่ิน

ธรรมชาติ	

พทุรานม	

มีแหนมเห็ด
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ชุมชนท่องเทีย่ว
การวเิคราะห์มรดกทางวฒันธรรมและ

ทรัพยากรการท่องเทีย่วชุมชน

ภาพลกัษณ์ตาม

ทศันะของชุมชน

แบรนด์ท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

7. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านหนองไข่เหีย้ 

จงัหวดั

นครราชสีมา

-	วถีิคนโคราช

-	การทอผา้ไหม

-	ปรางคสี์ดา

-	กลุ่มอาชีพ

-	เกษตรในพ้ืนท่ีดินเคม็

-	ประเพณีแห่ชา้งบ่อไก่แกว้

-	บ่อไก่แกว้	

ชุมชนท่องเท่ียว

เพื่อการเรียนรู้

วถีิชีวติและ

เกษตรใน

พื้นท่ีราบสูง

โคราช

ไก่งามเพราะขน	

คนงามเพราะแต่ง	

ดินแดนนางสีดา

8. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชนบ้าน

ธารปราสาท 

จงัหวดั

นครราชสีมา

-	แหล่งโบราณคดีบา้นธารปราสาท

-	กลุ่มหตัถกรรม

-	ล�าธารปราสาทล�าน�้าศกัด์ิสิทธ์ิ

-	รถอีแต๋นน�าเท่ียว

-	พานกัท่องเท่ียวท�านา	ตามฤดูกาล

-	ความมีน�้าใจ	อธัยาศยั	ไมตรี

-	มีศาลปู่ตา	ตน้มะขามยกัษ	์9	คนโอบ

-	มีเรืออีโปง	(เรือพาย)

-	มีทะเลเกลือลา้นปี

ชุมชนท่องเท่ียว

เพื่อการเรียนรู้

แหล่งโบราณคดี

สมยัประวติัศาสตร์ 

และวถีิชาวนา

เท่ียวถ่ินอารยธรรม

ยคุก่อนประวติัศาสตร์	

ไดอ้าบน�้าศกัด์ิิสิทธ์ิ	

1	ใน	9	สายของ

ประเทศ	อาบแลว้

อายยุนื	3	ปี	

ฟังวงมโหรีของ

บา้นปราสาท

อสีานตะวนัออก

9. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านปะอาว  

จงัหวดั

อุบลราชธานี

-	แหล่งภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน			มีวฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงาม

-	หมู่บา้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม		

เช่ือมโยงสินคา้	OTOP

-	การหล่อหตัถกรรมทองเหลืองโบราณ				

ปะอาว	1	เดียวของไทย

-	ป่าท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ	์	สวนสตัวเ์ปิด

-	ศนูย	์O-Top	เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

-	วฒันธรรมพื้นบา้น		ฮีต	12	ครอง	14

-	กิจกรรมการแสดง	การร�ากลองตุม้	

-	ศนูยเ์ฉลิมราช	พิพิธภณัฑภ์ายในวดั

ชุมชนท่องเท่ียว

งานหตัถกรรม

ทองเหลืองโบราณ	

และวถีิวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินชาวอุบล

การหล่อทองเหลือง

โบราณ	หน่ึงเดียว

ในโลก
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ชุมชนท่องเทีย่ว
การวเิคราะห์มรดกทางวฒันธรรมและ

ทรัพยากรการท่องเทีย่วชุมชน

ภาพลกัษณ์ตาม

ทศันะของชุมชน

แบรนด์ท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

10. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านปลาค้าว 

จงัหวดั

อ�านาจเจริญ

-	ภมิูปัญญาการแสดงหมอล�า

-	อาหารทอ้งถ่ิน

-	วถีิชีวติเกษตร

ชุมชนท่องเท่ียว

เพื่อการเรียนรู้

และสมัผสั

วฒันธรรม

การแสดง

หมอล�าอีสาน

ชุมชนท่องเท่ียว

เพื่อการเรียนรู้และ

สมัผสัวฒันธรรม

การแสดงหมอล�า

อีสาน

11. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชนบ้านภู

-	วถีิชีวติและวฒันธรรมชาวภไูท

-	เกษตรผสมผสาน	และเกษตรพอเพียง

ชุมชนท่องเท่ียว

เพื่อการเรียนรู้	

"วฒันธรรมชน

เผา่ภไูท	ในวถีิ

เศรษฐกิจพอเพียง"

ชุมชนท่องเท่ียว

เพื่อการเรียนรู้	

"วฒันธรรมชนเผา่

ภไูท	ในวถีิเศรษฐกิจ

พอเพียง"

อสีานเหนือ

12. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านชียง 

จงัหวดัอุดรธานี

-	หลุมขดุคน้หลุมศพ			5,000	ปี

-	บา้นโบราณรูปแบบท่ีอยูอ่าศยัของ

ชนพื้นเมืองสมยัโบราณบา้นกาพวน

-	รูปแบบการแต่งกายเส้ือชาวพวน

พื้นเมือง	โดยใชผ้า้ฝ้าย	100%	

ใชค้รามเป็นสียอ้ม

-	อุโบสถรูปดอกบวั	หน่ึงเดียว

ในประเทศไทย	(รอตกแต่ง)	

ท่ีวดัสนัติวนาราม

-	ไหโบราณวาดลายกน้หอย

-	ฤดูการท่องเท่ียวของมรดกโลก

ท่ีเป็นไฮไลทจ์ะอยูใ่นช่วง	สปัดาห์ท่ี	2	

ของเดือนกมุภาพนัธ์	ของทุกปี

ชุมชนท่องเท่ียว

แหล่งมรดกโลก

ทางโบราณคดี

และวถีิชีวติ

ทอ้งถ่ิน

ชุมชนท่องเท่ียว

แหล่งมรดกโลก

ทางโบราณคดี

และวถีิชีวติทอ้งถ่ิน
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ชุมชนท่องเทีย่ว
การวเิคราะห์มรดกทางวฒันธรรมและ

ทรัพยากรการท่องเทีย่วชุมชน

ภาพลกัษณ์ตาม

ทศันะของชุมชน

แบรนด์ท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

13. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านปลาบ่า 

จงัหวดัเลย

-	ปลาบ่า	ออ้มกอดของธรรมชาติ

-	อากาศท่ีหนาวท่ีสุดในสยาม	(มี

น�้าคา้งแขง็)

-	มีธรรมชาติท่ีสวยงาม	ป่าไม	้น�้าตก	

สวนรุกขชาติภแูปก

-	มีชุมชนเขม้แขง็	มีพื้นท่ีท่ีเป็นภเูขา

สลบัซบัซอ้น	ท�าการเกษตรท่ีแปลก

-	มีวฒันธรรมประเพณีท่ีแปลก	และ

หลากหลาย

-	กลุ่มอาชีพมีผลิตภณัฑ	์ชุมชนท่ีแปลก

และหลากหลาย

-	มีดอกไมน้านาพนัธ์ุท่ีสวยงาม	เสน้

ทางท่องเท่ียวเชิญอนุรักษแ์ละผจญภยั

-	ดอกกหุลาบพนัปี	สีขาว	แดง	ชมพู

ชุมชนท่องเท่ียว

เพื่อการเรียนรู้

เกษตรท่ีสูงและ

วถีิธรรมชาติ

ปลาบ่า....วถีิชีวติ

ในออ้มกอด

ธรรมชาติ	

14. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน 

บ้านาป่าหนาด  

จงัหวดัเลย

-	ดินแดน	3	วฒันธรรม	เลิศล�้าภเูขาแกว้	

เพริศแพร้วผา้ทอมือ	เล่ืองลือเกษตร

อินทรีย์

-	ดินแดน	3	วฒันธรรม	วฒันธรรมฅน

ไทด�าแห่งเดียวในภาคอีสาน	ประเพณี	

อาหาร	กลุ่มอาหาร	การแต่งงาน																																																		

-	การเล้ียงหอเจา้บา้น																																				

-	งานตุม้โฮมปีนอ้งไต	ประจ�าปี	รวมฅน

ไทยด�าทุกจงัหวดัทัว่ไทย

-	เอกลกัษณ์การแต่งกาย

-	ผา้ลายนางหาญ	,	ผา้ลายแตงโม	,	

กระดุมเส้ือชาย	หญิง

-	เอกลกัษณ์การพดู	,	ภาษาเขียน	,	

ปราชญช์าวบา้น

-	โฮมสเตย์

ชุมชนท่องเท่ียว

ชาติพนัธ์ุไทยด�า

เฮือนอา้ยเอม็	
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ชุมชนท่องเทีย่ว
การวเิคราะห์มรดกทางวฒันธรรมและ

ทรัพยากรการท่องเทีย่วชุมชน

ภาพลกัษณ์ตาม

ทศันะของชุมชน

แบรนด์ท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

15. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชนบ้านนา

อ้อ จงัหวดัเลย

-พิพิธภณัฑ	์วดัศรีจนัทร์

-วดัถ�้าผาปู่

-กลุ่มจกัสาน	กลุ่มอาชีพ

-วดัหว้ยหา้ว

-ลานวฒันธรรมประเพณีบุญขา้วจ่ี	ซิม

ขา้วแดกงา	เวา้ภาษาเลย	(เร่ิมตั้งแต่	 

วนัท่ี	22-26	มกราคม	ของทุกๆ	ปี)

ชุมชนท่องเท่ียว	

"วถีิ....เลย"	และ

การเรียนรู้

กลุ่มอาชีพ

เลยมา......นาออ้

16. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชนบ้าน 

ศรีกาย  จงัหวดั

หนองคาย

-	ท่ีพกัสีกาย	เท่ียวเชิงเกษตร	วฒันธรรม	

ศนูยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	

อยูก่บัชุมชน	ดูวถีิชีวติการท�านา	

การท�ามาหากินแบบคนอีสาน

-	การเท่ียวตามฤดูกาล	ถา้หนาว	

จะมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมหาด

-	ชิม	OTOP	ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน		

แปรรูป	มะพร้าวแกว้		แปรรูปกลว้ย		

แปรรูปปลาร้า	ปลาร้าสบั	กลุ่ม

เศรษฐกิจพอเพียง

-	ล่องเรือชมววิทิวทศันข์องแม่น�้าโขง

และวถีิชีวติของหมู่บา้นตรงขา้ม

-	แลกเปล่ียนวฒันธรรม		

ใกล	้ส.ป.ป.ลาว	

ใกลเ้มืองหลวงเวยีงจนัทน์

-	เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		

ของชาวบา้น	30	ครัวเรือน	

ท�าครบวงจร	ท�าน�้าหมกัปุ๋ยธรรมชาติ	

ปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็	

ชุมชนท่องเท่ียว

วถีิวฒันธรรม

ล�าน�้าโขง	

"วถีิ..ฝ่ังโขง"

ชุมชนท่องเท่ียววถีิ

วฒันธรรมล�าน�้าโขง	

"วถีิ..ฝ่ังโขง"
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ชุมชนท่องเทีย่ว
การวเิคราะห์มรดกทางวฒันธรรมและ

ทรัพยากรการท่องเทีย่วชุมชน

ภาพลกัษณ์ตาม

ทศันะของชุมชน

แบรนด์ท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

อสีานตอนกลาง

17. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

บ้านกู่กาสิงห์ 

จงัหวดัร้อยเอด็

-	แหล่งอารยธรรมทุ่งกลุาร้องไห	้

ท่ีมีชุมชนโบราณดูน�้าดนัดิน	

ถนน	ท�านบกนัน�้า	แหล่งเกลือ	

แหล่งถลุงเหลก็	สระน�้า	

ปรางคก์ู่	3	หลงัในชุมชน

-	ขา้วหอมมะลิ	มีช่ือระดบัภมิูภาคของโลก

-	มคัคุเทศกน์อ้ยน�าเท่ียว	กู่กาสิงห์

-	มีฐานการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย,	

โบราณสถาน,สวนเกษตร,	

วรรณกรรม,ลายกระดาษ,พิพิธภณัฑ์

ชุมชนท่องเท่ียว

วถีิเกษตร

ชาวทุ่งกลุา	

แหล่งเรียนรู้

พนัธ์ุขา้วหอม

มะลิและเสน้ทาง

อารยธรรมขอม

สมัผสัขา้วหอมมะลิ	

วถีิชีวติคนทุ่งกลุา	

เชิญมาท่ีกู่กาสิงห์

18. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชนบ้าน 

ฟ้าหยาด  

จงัหวดัยโสธร

-	มาลยัขา้วตอก,	พิพิธภณัฑม์าลยั 

ขา้วตอก	หน่ึงเดียวในประเทศไทย

-	รอยพระพทุธบาท	ยโสธร,	

มีพระพทุธรูปหยกขาวท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศไทย

-	ธรรมชาติล�าน�้าชี	(ปลาแม่น�้าอร่อยมาก)

-	หลกัเมืองของบา้นฟ้าหยาด

ชุมชนท่องเท่ียว

ภมิูปัญญา

ทอ้งถ่ิน	

ประเพณี

มาลยัขา้วตอก

มหศัจรรย	์

มาลยัขา้วตอก	

หน่ึงเดียวในโลก

19. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชนบ้าน

ห้องแซง  

จงัหวดั ยโสธร

-	ภาษาภไูท

-	การแต่งกายผา้คาม

-	วถีิชีวติ	ความเป็นอยูข่องกลุ่มภไูท

-	มีผา้มดัหม่ี

ชุมชนท่องเท่ียว	

"ชาติพนัธ์ุ	

วฒันธรรมภไูท"

ขา้วหอมมะลิขาวสวย 

หว้ยลิงโจนน�้าใส	

ถ่ินฐานไกลเมืองพิน	

หินสามกอ้นล�้าค่า	

วฒันธรรมภไูท

20. การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน

ชุมชนโคกโก่ง 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ

-	วถีิวฒันธรรมชาติพนัธ์ุภไูท

-	ศนูยต์อ้นรับนกัท่องเท่ียว

-	น�้าตก

-	วถีิชุมชน	ความสามคัคี

ชุมชนท่องเท่ียว

วถีิภไูทและ

การท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ

ชุมชนท่องเท่ียว

วถีิภไูทและ

การท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ
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การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนความท้าทายใหม่ของการจัดการท่องเที่ยว 

สู่ความยัง่ยนื

	 แนวคิดท่ีว่าชุมชนไม่สามารถอยู่ไดอ้ย่างโดดเด่ียวต่อไปไดท่้ามกลางของ 

การเปล่ียนแปลงของสงัคมในระบบโลกาภิวตัน์	การเผชิญหนา้ของชุมชนต่อโลกภายนอก

ยอ่มมิใช่เป็นเร่ืองง่ายถา้ชุมชนเองไม่มี	 “ทุนทางสังคม	วฒันธรรม	และฐานการผลิต”	 

ท่ีเขม้แขง็พอ	(Responsible	Ecological	Social	Tour-REST,	2546)	ดงัเช่นสงัคมไทยท่ีส่วนมาก

จะพ่ึงพาการด�าเนินของรัฐเป็นหลกั	 ชุมชนหรือประชาชนในชุมชนเป็นเพียงผูต้ามหรือ 

ผูท้ �าตามแผนของภาครัฐท่ีวางเอาไว	้ประกอบกบักระแสของคนในสงัคมท่ีเกิดการต่ืนตวั

เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	และความเป็นประชาธิปไตยและ

สิทธิมนุษยชนจึงไดมี้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมก�าหนด

ทิศทางการพฒันาดว้ยตนเอง	 เปล่ียนชุมชนทอ้งถ่ินเป็นผูน้�าและรัฐเป็นผูต้อบสนอง 

ความตอ้งการของชุมชน	อนัจะท�าให้รัฐสามารถตอบสนองความตอ้งการไดต้รงกบั 

ความตอ้งการและความคาดหวงัของชุมชนเป็นหลกั	

	 ส่ิงส�าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท�าใหเ้กิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน	คือ	“ประสบการณ์

ท่ีผา่นมา”	 เม่ือวิเคราะห์แลว้จะพบวา่บทเรียนของการพฒันาการท่องเท่ียวของโลกหรือ 

ของประเทศไทยเองนบัตั้งแต่เร่ิมเขา้สู่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกวา่	50	ปี	ท่ีผา่นมา	ชุมชน

ผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน	 เจา้ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว	ผูใ้หก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

เป็นผูมี้บทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 แต่คนในชุมชนกลบัไดรั้บ 

ผลประโยชน์ตอบแทนนอ้ยมากหรือไม่ไดป้ระโยชน์เลย	แต่กลบัเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบ

โดยตรงจากการพฒันาการท่องเท่ียว	ไม่วา่จะเป็นการส่งผลกระทบในดา้นสงัคม	วฒันธรรม

และส่ิงแวดลอ้ม	 ดงันั้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนไม่ไดเ้กิดจากการตอบค�าถามท่ีว่า	 

“ชุมชนจะไดรั้บผลประโยชนอ์ยา่งไรจากการท่องเท่ียว”	แต่น่าจะเป็นการสร้างโจทยใ์หม่

ท่ีว่า	 “การท่องเท่ียวจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งไร”	การท่องเท่ียว 

โดยชุมชน	ไม่เพียงแค่	“ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว”	ซ่ึงเม่ือถกูผลิตแลว้จะหมุนไปตามกลไก

ตลาดและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	หากแต่การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการพฒันาชุมชน

หรือการคน้หาพลงัชุมชนเพ่ือน�าการท่องเท่ียวไปเป็นเคร่ืองมือของการสร้างความเขม้แขง็

ใหอ้งคก์รชุมชนอนัเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาเป็นหลกั

	 ดงันั้นในทศันะของผูเ้ขียนมองวา่การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึง

ท่ีถูกคาดหวงัจากคนในสงัคมวา่จะเป็นเคร่ืองมือของการพฒันาการท่องเท่ียวในปัจจุบนั

อนัจะน�าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน	 และเป็นส่ิงท่ีจะช่วยในการพฒันาสังคมและคน 
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ในสังคม	โดยการด�าเนินงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งเป็นระบบ	แต่อยา่งไรก็ตาม 

การท่องเท่ียวโดยชุมชนกไ็ม่ใช่เป็นค�าตอบสุดทา้ยหรือเป็นสูตรส�าเร็จของการพฒันาชุมชน

หรือการแกไ้ขปัญหาของชุมชนหรือการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	 ในทางกลบักนั

อาจพบวา่การท่องเท่ียวโดยชุมชนอาจเป็นเคร่ืองมือท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัชุมชนท่ีตอ้ง

มีการระมดัระวงัในการพฒันาอยา่งมาก	โดยเฉพาะกบัชุมชนท่ีมีสภาพของชุมชนแบบ

หลวมๆ	หรือเป็นชุมชนท่ีอ่อนแอ	ดงันั้นในการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนจ�าเป็นตอ้ง

มีการคดัเลือกชุมชนท่ีจะส่งเสริมโดยมองลึกลงไปท่ีศกัยภาพของพ้ืนท่ีและศกัยภาพ 

ความเขม้แขง็และความพร้อมของคนในชุมชน	และไม่มองขา้มความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

อนัเกิดข้ึนจากชุมชนเป็นหลกัไม่ใช่คนภายนอก	

 การท่องเทีย่วโดยชุมชนกบัความร่วมมอืของชุมชน 

	 เม่ือพิจารณาจากความหมายและองคป์ระกอบของการทอ่งเท่ียวโดยชุมชน	พบวา่	

ส่ิงส�าคญัของระบบการจดัการดงักล่าวใหค้วามส�าคญักบัชุมชน	 (Community)	 เป็นหลกั

ในการพฒันาชุมชนและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม	จึงมีความ

จ�าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งท�าความเขา้ใจกบัค�าวา่	“Community”	และการวเิคราะห์สถานการณ์

ของชุมชนท่ีเผชิญกบัการท่องเท่ียว	 เพ่ือท่ีจะเป็นการเช่ือมโยงเร่ืองของการท่องเท่ียวกบั

การพฒันาชุมชน	เม่ือเป็นฐานในการมองการพฒันาอยา่งเป็นองคร์วม	โดยใหค้วามส�าคญั

กบัการพฒันาสังคม	วฒันธรรม	 เศรษฐกิจ	 ส่ิงแวดลอ้ม	และการเมือง	การท่องเท่ียว 

โดยชุมชนถูกคาดหวงัใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือ	แกปั้ญหาบางประการของสงัคม

และยงัมีเป้าหมายในการช่วยใหชุ้มชนเกิดการพฒันาและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม	ดงันั้น

ก่อนท่ีจะลงมือด�าเนินการดา้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนเราจึงควรมีการศึกษาและวเิคราะห์	

“ชุมชน”	ใหเ้กิดความเขา้ใจในชุมชนหรือระบบของสงัคมนั้นเป็นอยา่งดีเสียก่อน	ควรมี

การวเิคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนัของชุมชน	ลึกไปจนถึงประวติัความเป็นมา	ววิฒันาการ

ของกลุ่มคนหรือชาติพนัธ์ุในชุมชนนั้นใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท	้โดยการวิเคราะห์น้ีควรท�า

ร่วมกนักบัชุมชน	ใหชุ้มชนเป็นผูค้น้หาความเป็นตวัตนของตนเอง	คน้หาความตอ้งการ

และปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน	ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงเร่ืองของการท่องเท่ียวกบัการพฒันา

ชุมชน	และมองการพฒันาชุมชนอยา่งเป็นองคร์วม	 ซ่ึงการพฒันาชุมชนมีองคป์ระกอบ

หลกัส�าคญั	5	ดา้น	คือ	มิติของดา้นเศรษฐกิจ	มิติของสงัคม	มิติของการเมือง	มิติของวฒันธรรม

และมิติของส่ิงแวดลอ้ม	(REST-2546)	มิติทั้ง	5	ดา้นน้ีเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหชุ้มชนเขา้ใจตนเอง

มากข้ึนและช่วยให้ผูท่ี้จะเขา้ไปเยือนชุมชนหรือนกัท่องเท่ียวเกิดความเขา้ใจ	 รัก	และ 

เคารพสิทธิของชุมชนดว้ยเช่นกนั	และเม่ือเรามีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้น	5	 มิติส�าคญั 
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แลว้นั้น	จะสามารถท�าใหส้ามารถเช่ือมโยงการพฒันาการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนได้

แบบเป็นองคร์วม	 เช่น	 มิติของเศรษฐกิจถา้มองโดยทัว่ไปกจ็ะพบวา่การท่องเท่ียวช่วยให้

เกิดรายได	้การกระจายรายได	้แต่ถา้เป็นการมองในลกัษณะแบบองคร์วมจะพบวา่มิติของ

เศรษฐกิจจะมองลึกลงไปคือ	อาจท�าใหเ้กิดกองทุนในการพฒันาชุมชน	ท�าใหเ้กิดการสร้างงาน

ใหก้บัคนในชุมชนเพ่ือเป็นการแกปั้ญหาการโยกยา้ยถ่ินหรือการเขา้มาท�างานในเมืองใหญ่ๆ	

ดงัเช่นท่ีประเทศไทยเองก�าลงัประสบอยู	่หรือในมิติของวฒันธรรมโดยทัว่ไปกจ็ะมองวา่ 

การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความรู้	การศึกษา	การรับรู้	การถ่ายทอดวฒันธรรม	และการอนุรักษ์

วฒันธรรม	แต่เม่ือวเิคราะห์ในองคร์วมแลว้มองไดลึ้กลงไป	 คือ	อาจก่อใหเ้กิดการเคารพ

ในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง	การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั	 คือ	ระหวา่งนกัท่องเท่ียวและ

ชุมชนผูใ้หก้ารตอ้นรับ	หรืออาจก่อใหเ้กิดการเติบโตจากรากฐานทางวฒันธรรมของตนเอง	

อนัจะน�าไปสู่การอนุรักษ	์ตระหนกัรักและหวงแหนมรดกอนัล�้าค่าของชุมชน

 กระบวนการของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

	 REST	 (2546)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงาน	NGO	 ท่ีท�าหนา้ท่ีในการพฒันาการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย	ไดเ้สนอแนะแนวทางไว	้ คือ	 มีขั้นตอนของ 

การด�าเนินการอยู	่ 10	ขั้นตอน	 คือ	 1)	การศึกษาความเป็นไปไดก่้อนลงพ้ืนท่ี	 2)	 ศึกษา 

ร่วมกนักบัชุมชนก่อนการตดัสินใจด�าเนินการส่งเสริมเร่ืองของการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 

3)	ช่วยกนัก�าหนดวสิยัทศันแ์ละวตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว	4)	การวางแผนงานร่วมกนั	

5)	การบริหารจดัการองคก์ร	 6)	การจดัท�าโปรแกรมการท่องเท่ียว	7)	การส่ือความหมาย	 

8)	การท�าการตลาด	9)	การจดัการท่องเท่ียวน�าร่อง	และ	10)	การติดตามประเมินผล	แนวทาง

ดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์การด�าเนินงานจริงของ	REST	ตลอดระยะเวลา	

10	ปีของการด�าเนินงาน	นอกจากน้ียงัมีนกัวชิาการทางการท่องเท่ียวหลายท่านกไ็ดเ้สนอ

แนะแนวทางท่ีค่อนขา้งมีความสอดคลอ้งกนักบัของ	REST	

	 ประชา	 อินทร์	แกว้และณฏัฐินี	ศรีวงศต์ระกลู	 (2546)	 ซ่ึงอภิรมย	์พรหมจรรยา 

และคณะ	(2543)	ไดเ้สนอแนะถึงการจดัระบบองคก์รเพื่อการท่องเท่ียวของชุมชน	วา่ควร

มีแนวทาง	คือ	ใหใ้ชแ้นวทางของการจดัองคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ของชุมชน	จดัใหอ้งคก์รเพ่ิมหรือ

ขยายข้ึนใหมี้หน่วยงานดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว	 มีการเพ่ิมบทบาทของการเขา้มา 

มีส่วนร่วมและการด�าเนินการของคนในชุมชน	และควรจดัระบบหน่วยงานใหมี้ความ 

ครบถว้น	 มีแนวทางมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม	 ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีกล่าวอาจ

ไม่ใช่เพียงแค่ตวัเงินหรือรายไดท่ี้ไดรั้บจากการท่องเท่ียว	แต่หมายรวมถึงผลประโยชน์

อยา่งเท่าเทียมในการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนอยา่งเท่าเทียมกนั	
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(ชาวลิต	 สิทธิฤทธ์ิ,2545)	และกิจกรรมทางการท่องเท่ียวของชุมชนกเ็ป็นกิจกรรมท่ีไม่มี

การดดัแปลง	เนน้การศึกษาเรียนรู้	และส่ิงจ�าเป็นอยา่งยิง่กคื็อ	การติดตามและประเมินผลในการ

ด�าเนินงานทุกขั้นกต็อ้งมีการด�าเนินการโดยใหชุ้มชนเป็นผูป้ระเมินผลตนเองดว้ย	

	 อยา่งไรกต็ามถึงแมก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียว

และพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืในปัจจุบนั	แต่ผลกระทบอนัเกิดข้ึนกบัชุมชนหรือประชาชน

ในทอ้งถ่ินกไ็ม่อาจหลีกเล่ียงได	้ดงัเช่นการศึกษาของ	สุรีย	์บุญญานุพงศ	์(2539)	ไดเ้สนอ

ผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ชุมชนในพ้ืนท่ี	 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	พบวา่ในช่วง	 10	 ปีท่ีผา่นมาการท่องเท่ียวเป็นตวัเร่งรัดใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงในชุมชนอยา่งรวดเร็ว	การพฒันาดา้นการคมนาคม	การบริการสาธารณสุข	

และสงัคมอ่ืนๆ	ไดรั้บการสนบัสนุนมากข้ึน	ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถรองรับกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม	นอกจากการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพน้ีแลว้	ยงัส่งผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน	และงาน

วจิยัท่ีสอดคลอ้งกนัของชยนัต	์ 	ผลโภค	 (2538)	กไ็ดท้ �าการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบั 

ชาวปกาเกอะญอ	ในก่ิงอ�าเภอแม่วาง	จงัหวดัเชียงใหม่	 คือในอดีตชาวเขากลุ่มน้ีมีวถีิชีวติ 

การท�ามาหากินโดยพ่ึงพาอาศยัป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติ	การเพาะปลูกก็ท�าแบบ 

พึ่งตนเองใชภ้มิูปัญญาของกลุ่มคนเพื่อความอยูร่อด	แต่ในระยะเวลา	10	 ปีท่ีผา่นมาเม่ือมี

นกัท่องเท่ียวเขา้มาชาวปกาเกอะญอกต็อ้งท�าหนา้ท่ีเป็นผูต้อ้นรับ	มีปัจจยัภายนอกหลายประการ

มากระทบต่อการด�ารงชีวิตแบบดั้งเดิม	บา้งก็ลงไปขายของ	บา้งก็แสดงโชวก์ารแสดง 

ของชนเผา่ใหน้กัท่องเท่ียวชม	เม่ือมีโครงการจากภาครัฐเขา้มากรั็บเอาไว	้โดยไม่ไดคิ้ดวา่

จะเกิดผลกระทบอะไรข้ึนบา้ง	ดงันั้นในการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีเปราะบาง

มากโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ของชุมชนไม่เพียงพอ	จากเหตุผลต่างๆ	

เหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะตอ้ง 

พึงระวงั	และคิดวางแผนใหล้ะเอียดถ่ีถว้นก่อนด�าเนินการพฒันา	

 ภาคขีองชุมชนที่เกีย่วข้องกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ประกอบดว้ย	ดงัน้ี	ภาคี 

ท่ีเป็นชุมชน	ท�าหนา้ท่ีในการตดัสินใจเร่ิมตน้การพฒันาการท่องเท่ียว	การมีส่วนร่วมใน

การจดัการการท่องเท่ียว	และการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว	รวมถึงร่วมรับผลประโยชน์

อนัเกิดจากการท่องเท่ียว	และท�าหนา้ท่ีในการประเมินและติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการ

จดัการท่องเท่ียว	ภาคีท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง	องคก์รภาครัฐทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการท่องเท่ียว	ภาคีท่ีเป็นหน่วยงานภาคเอกชน	ภาคีท่ีเป็นองคก์ร	NGOs	และภาคีท่ีเป็น

สถาบนัการศึกษาหรือภาควชิาการ	ท�าหนา้ท่ีในการเป็นพี่เล้ียงทางวชิาการ	ช่วยในการให้

ค �าแนะน�าทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน	 รวมถึง

สนบัสนุนขอ้มูลส�าคญัทางวชิาการ	
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แนวทางของความพอเพยีงสู่ฐานคดิของการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน

	 การจะสร้างความยัง่ยืนให้กบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนและการรักษามรดก

ทางวฒันธรรมของภาคอีสานไวใ้หค้นรุ่นต่อไปไดน้ั้น	ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งจ�าเป็นตอ้งมีแนวคิด

ส�าคญัซ่ึงเป็นแนวคิดของการเดินทางสายกลางตามหลกัพุทธศาสนาซ่ึงสอดคลอ้งกบั

หลกัการของความพอเพียงตามท่ีรัชกาลท่ี	 9	 ไดท้รงมอบไวเ้ป็นหลกัคิดกบัประชาชน

ชาวไทย	จากภาพท่ี	 2	จะเห็นไดว้า่ความพอเพียง	 เป็นกลไกและเคร่ืองมือในการจดัการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนไดใ้นทุกองคป์ระกอบ	ซ่ึงโดยแต่ละองคป์ระกอบอาจมีการน�าแนวคิด

ของความพอเพียงไปประยกุตใ์ชแ้ตกต่างกนัตามความเหมาะสม	ดงัน้ี	

 

ภาพที่ 2 	 ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนกบัแนวคิด

พอเพียง

 1.  ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม	 หมายถึง	 ชุมชนตอ้งมี

ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีอุดมสมบูรณ์และมีวิธีการผลิตท่ีพ่ึงพาและ

ใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื	และมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน	ในเมืองท่องเท่ียวมกัอาศยัมรดก

ทางวฒันธรรมเพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์และวตัถุประสงค	์ เช่น	การพฒันาเศรษฐกิจ	
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การฟ้ืนฟูเมืองและชนบท	และความชอบธรรมของอ�านาจ	การท่องเท่ียวก็เป็นหน่ึงใน 

หลายๆ	ดา้นท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากมรดกวฒันธรรมเพ่ือสร้างเศรษฐกิจท่ีดี	 อีกทั้ง	 

UNEP	&	UNWTO	(2005)	ไดก้ล่าวไวว้า่	หลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื	หมายถึง	ส่ิงแวดลอ้ม	

เศรษฐกิจ	สังคมและวฒันธรรมดา้นของการพฒันาการท่องเท่ียวและสมดุลท่ีเหมาะสม	 

จะตอ้งจดัตั้งข้ึนสามารถด�าเนินไปไดใ้นระยะยาว	เม่ือพิจารณาทุนทางการจดัการท่องเท่ียว

ของภาคอีสานแลว้นั้นพบว่า	นกัท่องเท่ียวมองเห็นและรับรู้การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ในทศันะเดียวกนั	 คือ	ความเป็นอตัลกัษณ์ของคน	วิถีชุมชน	และอธัยาศยัไมตรีของคน	 

ตลอดจนประเพณี	วฒันธรรมและความเช่ือท่ีเป็นเอกลกัษณ์	

 2.  ด้านองค์กรชุมชน หมายถึง	การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น	 ชุมชน

ควรมีระบบของสงัคมแบบพ่ึงพา	เขา้ใจ	ช่วยเหลือ	มีปราชญห์รือผูรู้้ท่ีมีทกัษะและภมิูปัญญา

ทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย	และชุมชนตอ้งมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพฒันา	นอกจากน้ียงัควรใหชุ้มชนไดรั้บรู้ถึงวธีิการบริหารจดัการเพื่อท่ีจะ

สร้างความไวว้างใจ	ความมุ่งมัน่	และการยดึมัน่ในหลกัการของกฎ	กติกา	จากการศึกษา

ขอ้มูลของชุมชนท่องเท่ียวภาคอีสาน	พบวา่	 มีการด�าเนินการจดัการท่องเท่ียวในรูปแบบ

ของกระบวนการกลุ่ม	 และมีการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคอีสาน	และเครือข่าย 

ระดบัจงัหวดัร่วมกนั	โดยมีวสิยัทศันข์องเครือข่ายร่วมกนั	คือ	“ร่วมมอื ประสานการท�างาน

เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการตลาดท่องเที่ยว 

โดยชุมชนอย่างยัง่ยนื” 

 3. ด้านการจัดการ	หมายถึง	การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนจ�าเป็นตอ้งมี 

กฎ	กติกา	 ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม	วฒันธรรม	และการท่องเท่ียว	 มีองคก์รหรือกลไก 

ในการท�างานเพ่ือจดัการการท่องเท่ียว	และสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการพฒันา

ชุมชนโดยรวม	 มีการกระจายผลประโยชนอ์ยา่งเป็นธรรม	และมีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน์

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน	นอกจากน้ียงัพบวา่การจดัการการท่องเท่ียว

มกัจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาส่ิงท่ีส�าคญัอยา่งยิง่ส�าหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
คือ	การแบ่งปันความรู้	ความคิด	แรงบนัดาลใจ	และร่วมสร้างวสิยัทศันใ์หม่และแผนการ

ด�าเนินการใหม่	เพื่อใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง	โดยชุมชนในภาคอีสานมีระบบการจดัการ

การท่องเท่ียวในลกัษณะของกลุ่ม	แต่ละกลุ่มจะมีกฎ	กติกาในการจดัการร่วมกนั	และ 

มีการดูแลเอ้ือต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรม	อยา่งไรกต็ามในบางชุมชนการท่องเท่ียว

อาจจะเขา้มาส่งผลกระทบกบัชุมชน	จนท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในวถีิชีวติ	และกระบวนการ

จดัการกลุ่มบา้ง	ท�าใหก้ลุ่มท่องเท่ียวบางแห่งเลิกลม้	หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหาร

จดัการท่ีเปล่ียนไป
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 4. ด้านการเรียนรู้ หมายถึง	ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะมอบใหผู้ม้าเยอืน 

ควรเป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้	แลกเปล่ียน	สร้างความเขา้ใจในวถีิชีวติและวฒันธรรม

ท่ีแตกต่าง	โดยอาศยัระบบการจดัการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งชาวบา้นและผูม้าเยอืน	

ตลอดจนมีจิตส�านึกในการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรม	ทั้งในส่วนของ

ชาวบา้นและผูม้าเยอืน	นอกจากน้ีการใชง้านเชิงพาณิชยข์องมรดกทางวฒันธรรมในการ

ท่องเท่ียวไม่ใช่แค่เพียงสร้างเงินทุนใหใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ	แต่ยงัสามารถน�าเงินทุน 

มาใชใ้นการท�านุบ�ารุงและป้องกนัมรดกทางวฒันธรรมดว้ย	หากพิจารณาถึงการท่องเท่ียว

โดยชุมชนในภาคอีสาน	พบวา่	 ชุมชนมีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานอตัลกัษณ์ 

ทางวฒันธรรมและรากฐานของชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว	อาทิ	หมู่บา้นผา้ไหม	การทอผา้	

หมู่บา้นกลุ่มชาติพนัธ์ุ	เป็นตน้	ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่กจ็ะมีการจดัการเพ่ือสร้าง

การเรียนรู้และประสบการณ์ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดรู้้จกัความเป็นทอ้งถ่ินอีสาน	

	 ความเช่ือมโยงของแนวคิดความพอเพียงกบัหลกัการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน	

หากพิจารณาจากขอ้มูลของสถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน	(2557)	และขององคก์ารบริหาร

การพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	(2557)	มี10	ประการ	คือ	1)	การท่องเท่ียว

โดยชุมชนตอ้งมาจากความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง	 ชุมชนไดมี้การพินิจพิเคราะห์

สภาพปัญหา	ผลกระทบการท่องเท่ียวอยา่งรอบดา้นแลว้	 ชุมชนร่วมตดัสินใจลงมติ 

ท่ีจะด�าเนินการตามแนวทางท่ีชุมชนเห็นสมควร	 2)	สมาชิกในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมทั้ง 

การคิดร่วม	วางแผนร่วม	ท�ากิจกรรมร่วม	 ติดตามประเมินผลร่วมกนั	 เรียนรู้ร่วมกนัและ 

รับประโยชนร่์วมกนั	3)	ชุมชนตอ้งการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม	เป็นชมรม	เป็นองคก์ร	หรือจะ

เป็นองคก์รชุมชนเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้เช่นกนั	องคก์ารบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	กไ็ด	้เพื่อกลไก

ท่ีท�าหนา้ท่ีแทนสมาชิกทั้งหมดในระดบัหน่ึง	และด�าเนินการดา้นการก�าหนดทิศทาง	นโยบาย

การบริหาร	การจดัการ	การประสานงาน	เพ่ือใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของสมาชิกในชุมชนท่ีเห็นร่วมกนั	4)	รูปแบบ	เน้ือหา	กิจกรรม	ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน	

ตอ้งค�านึงการอยูร่่วมกนัอยา่งมีศกัด์ิศรี	 มีความเท่าเทียมกนั	 มีความเป็นธรรม	และให ้

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม	เศรษฐกิจ	การเมือง	สงัคม	และวฒันธรรมในเชิงสร้างสรรค์

และลดผลกระทบในเชิงลบ	5)	 มีกฎ	กติกาท่ีเห็นร่วมจากชุมชน	ส�าหรับการจดัการ 

ท่องเท่ียวท่ีชดัเจน	และสามารถก�ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกติกาท่ีวางไว	้6)	ชุมชนท่ีจดัการ

ท่องเท่ียว	สมาชิกในชุมชน	ชาวบา้นทัว่ไปและนกัท่องเท่ียว	ควรมีกระบวนการเรียนรู้

ระหวา่งกนัและกนัอยา่งต่อเน่ือง	เพ่ือก่อใหเ้กิดการพฒันากระบวนการท�างานการท่องเท่ียว

โดยชุมชนใหถู้กตอ้งเหมาะสม	และมีความชดัเจน	7)	การท่องเท่ียวโดยชุมชน	จะตอ้ง 

มีมาตรฐานท่ีมาจากขอ้ตกลงร่วมภายในชุมชนดว้ย	 เช่น	ความสะอาด	ความปลอดภยั	 
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การกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง	และพิจารณาร่วมกนัถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับ	8)	 รายไดท่ี้ไดรั้บจากการท่องเท่ียว	 มีส่วนไปสนบัสนุนการพฒันาชุมชน

และรักษาส่ิงแวดลอ้ม	9)	การท่องเท่ียวจะไม่ใช่อาชีพหลกัของชุมชน	และชุมชนตอ้ง 

ด�ารงอาชีพหลกัของตนเองไวไ้ด	้ทั้งน้ีหากอาชีพของชุมชนเปล่ียนเป็นการจดัการท่องเท่ียว	

จะเป็นการท�าลายชีวติและจิตวญิญาณดั้งเดิมของชุมชนอยา่งชดัเจน	และ	10)	องคก์รชุมชน

มีความเขม้แขง็พอท่ีจะจดัการกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได	้และพร้อมจะหยดุเม่ือเกิน 

ความสามารถในการจดัการ	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีหากมองในแง่ความพร้อมของชุมชนและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่องเท่ียวในมิติของชุมชนแลว้	การท่องเท่ียวโดยชุมชน

จะเป็นไปไดด้ว้ยดีนั้นยงัตอ้งพิจารณาจากมิตินอกชุมชนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยไดแ้ก่	 

การตลาด	นโยบายรัฐท่ีเขา้มาสนบัสนุน	และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว	เป็นตน้	

บทสรุป

	 หลกัการพอเพียง	 3	ดา้น	 คือ	ความพอประมาณ	การมีเหตุผล	และมีภูมิคุม้กนั	 

บนฐานหลกั	2	เง่ือนไข	คือ	เง่ือนไขดา้นองคค์วามรู้	และเง่ือนไขดา้นคุณธรรม	เป็นรากฐาน

ของแนวคิดในการจดัการมรดกทางวฒันธรรมสู่การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนสู่ 

ความยัง่ยนื	ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนเป็นกลไกการขบัเคล่ือนท่ีส�าคญัของการน�าไปสู่เป้าหมาย

และยัง่ยนื	และชุมชนไดใ้ชท้รัพยากรของชุมชนเขา้มาจดัการการท่องเท่ียวและการสร้าง

ประสบการณ์ในการเดินทางใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยอืน	โดยเฉพาะชุมชนท่ีจดัการ

การท่องเท่ียวในภาคอีสาน	ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์โดดเด่นดา้นวฒันธรรม	และยงัเป็น

ชุมชนท่องเท่ียวท่ีไม่บอบช�้าจากการท่องเท่ียว	ความเป็นวิถีท่ีบริสุทธ์ิของผูค้น	ดงันั้น 

หากชุมชนไม่นอ้มน�าหลกัการของความพอเพียงมาวางแผนการจดัการและมาสร้างภมิูคุม้กนั

ใหก้บัชุมชนเอง	อาจจะส่งผลกระทบอยา่งเห็นไดช้ดักบัมรดกทางวฒันธรรม	โดยเฉพาะ

มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดอ้ยา่งวถีิชีวติ	ความเป็นอยูข่องคน	เพราะทุน	(Capital)	

ดา้นการท่องเท่ียวน้ีเป็นทุนท่ีมีค่ามหาศาล	 ท่ีไม่อาจจะสร้างใหม่มาทดแทนได	้และยงั 

เป็นทุนในการดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี	 ดงันั้นหากมรดกทาง

วฒันธรรมไม่คงอยู	่การท่องเท่ียวโดยชุมชนจะไม่ย ัง่ยนื
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