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บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากและที่เห็นอย่างชัดเจน 
ได้แก่ การขยายตัวของ GDP ซึ่งรวมทั้งปี 2559 สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 10.3 รายรับจากการท่องเที่ยว 
2,510.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,641.3 พันล้านบาท รายรับจากนักท่องเที่ยว
ไทย 869.5 พันล้านบาทอัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 66.6(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2560) เกิดการสร้างงานโดยเฉพาะความต้องการของตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวและงานโรงแรมเป็น 1 ใน 10 อันดับ
แรกที่เป็นที่ต้องการของแรงงานมากถึง 8.29% (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) เพิ่มมูลค่าการส่งออกและมูลค่าภาษี 
รวมทั้งการกระตุ้นการลงทุน การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ  (จิรา, 2557) ทั้งนี้
ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเป็นเพราะความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 
อาหารไทย ความคุ้มค่าเงนิ วัฒนธรรมและศาสนา และความหลากหลายของกิจกรรมต่างๆ 
 กระนั้นก็ตามแม้การทองเที่ยวจะสรา้งรายไดและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อีกด้านหนึ่งการทองเทีย่ว
กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ สังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย เช่น  การที่นักท่องเที่ยว
จ านวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในพืน้ที่มากกวา่ที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับได้จนเกิดปัญหาขยะ น้ าเสีย จนสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมใน
ที่สุด เกิดปัญหาขัดแย้งกับคนในชุมชน เช่น ปริมาณน้ าไม่พอใช้ ปัญหาบุกรุกที่ดิน วัฒนธรรมในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป (สุด
ถนอม, 2559) ทั้งนี้กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนใน
อนาคตนั้น จะให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวที่เป็นธรรม โรงแรมที่มีนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการทางการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวท่ีมีจ านวนมากขึ้นและมีค่านิยมในการเดินทางท่องเที่ยวท่ีหลากหลายแตกต่างกันไปตามลกัษณะพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต ผู้คนมีแนวโน้มที่จะต้องการท่องเที่ยวในแบบใกล้ชิด
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ธรรมชาติและการใช้บริการทางท่องเที่ยวด้านทักษะภูมิปัญญาสูงขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงจะมีบทบาททางการ
ท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคต (ผู้จัดการ Online, 2551) 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในกระแสการท่องเที่ยวแบบนิยมท้องถิ่น (Localism) ที่ก าลังได้รับความนิยมใน
หมู่นักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ เนื่องด้วยนักท่องเที่ยวได้ตระเวนไปในพื้นที่และฝังตัวอยู่กับคนพื้นถิ่น 
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เห็นลักษณะความเป็นท้องถิ่นของเราเอง (Own Locality) 
ซึ่งหากมีการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้มากขึ้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบ Staycation ซึ่งเป็น Localism ขั้นสุดที่ไม่ได้เพียงนิยมท้องถิ่นของคนอื่น แต่
เป็นการนิยมท้องถิ่นของตนเองผ่านการท่องเที่ยวแบบคนนอกที่เปิดโอกาสให้ได้ส ารวจท้องถิ่นที่คุ้นเคยที่สุดแต่อาจรู้จักน้อย
ที่สุด ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ Staycationกลายเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจของปี 2559 (โตมร, 2559)ลักษณะ
ส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ ชุมชนจะต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางขึ้นเองบนพื้นฐานที่ทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากร
ร่วมกัน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ซึ่งฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวจะได้แก่ ธรรมชาติ  
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และวิถีชีวิตของชุมชน เป็นต้นทุน และปัจจัยในการด าเนินงานโดยจะต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยว มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งเน้นความยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และฐานทรัพยากรชุมชน (สินธุ,์ 2551) 
 เมื่อชุมชนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้นจะได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งทาง
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงถือเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีมาจากฐานความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริงซึ่ง
ทุกคนจะมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมทั้งแรงในกิจกรรม ร่วมทั้งรายได้และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และ
ร่วมกันรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนดังนั้น สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความส าเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในฐานะที่เป็นเครื่องมือการพัฒนาชุมชนให้เกิดความก้าวหน้าและยั่งยืนคือ “ความสุขของคนในชุมชน และคนมา
เที่ยว” ซึ่งคนในชุมชนจะต้องร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมจัดการ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม การที่จะบ่งบอกว่าชุมชนเป็นชุมชนแห่งความสุขหรือไม่นั้น ต้องอาศัยเครื่องมือ
หรือตัวช้ีวัด (Indicators) ที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าพื้นที่นั้นมีความสุขมากน้อยเพียงใด ดังนั้น การมีเครื่องมือที่ช้ีวัด
โดยเฉพาะของพื้นที่จะสามารถบ่งบอกถึงความสุขของพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือวัดผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย (Blancas, et  al., 2011) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การด าเนินการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความดุลทั้งในแง่ของคนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องค านึงถึงความสุขของคนในชุมชนประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เสริมสร้างความยั่งยืนของคุณภาพและมาตรฐานของการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อลด
และป้องกันผลกระทบและวิกฤติที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีตัวช้ีวัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยวของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเป็นมาตรฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดชุมชนแห่งความสุขอย่างแท้จริงบทความ
นี้จึงได้ทบทวนความรู้ทีเ่กี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจาก
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมของการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และสามารถน ามาใช้ประเมินองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมของการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนได้ 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community based tourism - CBT) ที่ผ่านมาได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยถูก
คาดหวังว่าจะเป็นวิธีการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อให้สามารถจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยวให้เติบโตและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
พัฒนาและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชนส่งผลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องของความร่วมมือระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้ง
สองฝ่ายเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องของการที่ชุมชนและบุคคลภายนอกให้การสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดเล็ก 
และส่งเสริมโครงการชุมชนท่ีมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรวมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ช่วยใหชุ้มชนท้องถิ่นมีอ านาจในการตัดสินใจ ก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวและการสร้างความมั่นคงเชิงสังคมและเศรษฐกิจ
ในอนาคตให้กับชุมชน ผ่านการคิดค่าตอบแทนส าหรับกิจกรรมชุมชนจัดหาให้บนฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นทั้งด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็น
ต้นทุนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น ได้แก่กิจกรรมที่น าเสนอและเฉลิม
ฉลองขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตของท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรม รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธท์ี่เท่าเทียมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน การท่องเที่ยวโดยชุมชนมักสนองตอบ
ตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (niche market) เช่น การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและเชงิเกษตรกรรม โดยการน าสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว(สินธุ์, 2546; พจนา, 2546; วีรพล, 2547) 
 ความหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) หมายถึง จุดคานของการพัฒนาทุกเรื่องที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวเป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวทางเลือกทีแ่ตกต่างไปจากการท่องเที่ยวทั่วไปอย่างสิ้นเชิงที่ให้ชุมชนซึ่งเป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากการทองเที่ยวก าหนดทิศทางของการทองเที่ยวบนฐานคิดของความเป็นเจาของทรัพยากรนั้นโดยการ
น าเอาทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็น
ต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการทองเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยูท่ี่ดี มี
ความรูความสามารถและบทบาทที่ส าคัญในการตัดสินใจ การวางแผน การด าเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเน้นให้เกิด
ความยั่งยืนสูคนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชนต่อท้องถิ่นในวงกว้างโดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ
เป็นส าคัญ(พจนา, 2546; วีรพล, 2547; สินธุ์, 2549; ประเวศ, 2555; Goodwin andSantilli, 2009; Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), 2016) 
 หลักการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการพัฒนาชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ โดยการสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นจากนั้นได้เสนอหลักการ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Principles) เพื่อเป็นการช่วยให้เห็นจุดยืนของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนคือ 1. ชุมชนเป็นเจ้าของ2. ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและก าหนดทิศทาง 3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจของตนเอง4. ยกระดับคุณภาพชีวิต 5. มีความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม6. คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น7. ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม8. เคารพในวัฒนธรรมที่
แตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์9. เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมของท้องถิ่น  และ 10. มีการกระจายรายได้สู่
สาธารณะประโยชน์ของชุมชน(พจนา, 2546 ; Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2016) 
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 องค์ประกอบหลักของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
มีอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน3) การจัดการ 4) การเรียนรู้

ประเด็นส าคัญของแต่ละองค์ประกอบของ CBT ได้แก่ 
 1.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1.1 ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ
มีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ 1.2 ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 2. ด้านองค์กรชุมชน ประกอบด้วย 2.1 ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน2.2 มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และทักษะใน
เรื่องต่าง ๆ หลากหลาย 2.3 ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 3. ด้านการจัดการ ประกอบด้วย 3.1 มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 3.2 มี
องค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ 
3.3 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 3.4 มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้าน
การเรียนรู้ 3.5 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
3.6 มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน  และ 3.7 สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 
 4. ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4.1 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 4.2 มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน และ 4.3 สร้าง
จิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 

การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบองค์รวม 
การทองเที่ยวแบบนี้จึงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วยการจัดการทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิต โดย มีวัฒนธรรมธรรมและสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องจิต วิญญาณของชุมชน ในการ
สร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชน และการสัมพันธ์กับภายนอก  ในความหมายของการเช่ือมโยง การทองเที่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวมมีจุดแด่นคือ ชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้เอง มีวิถีชีวิต ชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
รวมถึงจัดการทรัพยากรบนพื้นฐาน 3 ประการ คือฐานการเรียนรูและจัดการโดยชุมชน ฐานองค์ความรูภูมิปัญญาทองถิ่น 
และฐานพิธีกรรม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะไดรับความสนใจจาก นักทองเที่ยว เพราะมีความแตกต่างกับการทองเที่ยว
กระแสหลักอย่างชัดเจน 
 ผลกระทบทางบวกของชมุชนได้รับจากการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนความอยู่รอดของชุมชนขึ้นอยู่
กับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวติและวัฒนธรรมของชุมชน คนในชุมชนมีความเช่ือมโยงผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ า ป่า 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภมูิใจให้กับชุมชนใน
การเผยแพร่ภมูิปัญญาในการจดัการทรัพยากร สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สร้าง
ความร่วมมือของหน่วยงานในการท างานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 2. การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัต
ลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะท าให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมโดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือใน
การสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนในการน าเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ท าให้เกิดการสืบค้น 
ถ่ายทอด และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกันก าหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่
ชุมชนพร้อมในการน าเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวส าหรับนักท่องเที่ยว การที่มี
นักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคน ท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ท า ให้ชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีชีวิตชีวาในการน าเสนอข้อมูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ตน ท าให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง 
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 3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคนความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์ความ
ร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพื้นที่ทางสังคม ได้รับการยอมรับจากคนภายนอกเป็นหัวใจส าคัญของการ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและก าหนดบทบาทของชุมชนต่อการ
ท่องเที่ยวมีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน สร้างระบบในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนโดยชุมชนเอง มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ให้คนในชุมชนมีความเช่ือมั่นในการน าเสนอปัญหาและความต้องการกับหน่วยงานภายนอก น าเสนอประสบการณ์และ
ความส าเร็จในการพัฒนากับคนและหน่วยงานที่มาศึกษา-ดูงานนอกจากเป็นการพัฒนา “คนใน” แล้วยังให้การศึกษากับ 
“คนนอก” ด้วย 
 4. การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่นการท่องเที่ยวเป็นการดึง
คนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนคือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง วัฒนธรรมดั้งเดิม และ
แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ จุดดึงดูด คือ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีการด ารงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจึงเป็นรายได้เสริมที่สามารถน ารายได้นั้นไปด ารงชีพ โดยที่คนในชุมชนยังคงด าเนินวิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร้าง
ทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัวในการสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับคนในชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์ 
 ผลกระทบทางลบของชมุชนได้รับจากการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่ใช่จะมีแต่เพียงผลกระทบด้านบวกอย่างเดียวแต่ยังส่งผลกระทบด้านลบด้วย 
แบ่งเป็น ผลกระทบด้านลบประเด็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติปัญหาขยะและน้ าเน่าเสีย ทั้ง
นักท่องเที่ยว ร้านอาหารและที่พัก และน้ ามันจากเรือรับส่งนักท่องเที่ยว จ านวนสัตว์ป่าลดลงหรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เป็นต้น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สินค้าและบริการ ค่าครองชีพต่างๆ ในชุมชนสูงขึ้นรวมไปถึงราคาที่ดินก็
สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังพบปัญหาของผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ เป็นต้น ผลกระทบด้านสังคม 
ได้แก่ เกิดการอพยพย้ายถิ่นของคนท าให้เกิดปัญหาการขัดผลประโยชน์ของคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน ขาดความกลมกลืนของสถาปัตยกรรมกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเพราะนักลงทุนนอกพ้ืนที่เข้ามาเป็นเจ้าของอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างแทนเจ้าของเดิมเป็นต้น(บุญพา, 2554; พิมพ์ลภัส, 2557; สินธุ์. 2557;วรรณวิมล. 2558) 

 

ความสุขของชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งด้านบวกและด้านลบที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อความสมดุลของ
ชุมชนทั้งๆ ท่ีในความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีนักวิชาการได้ให้ค านิยามไว้นั้นมุ่งประเด็นไปที่ ชุมชนซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการทองเที่ยวเป็นผู้ก าหนดทิศทางของการทองเที่ยวอยูบ่นฐานคิดของความเป็นเจาของทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นมาใช้เป็นต้นทุนในการจัดการทองเที่ยวอย่างเหมาะสมและต้องไม่ละเลยการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี ซึ่งความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในชุมชนก็คือความอยู่เย็นเป็นสุข หรือ ความสุขมวลรวมของชุมชน นั่นเอง ทั้งนี้
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศวะสีไดเคยกลาวปาฐกถาในการสัมมนานานาชาติวาดวยความสุขมวลรวมประชาชาติณ 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที) กรุงเทพ เมื่อเดือนกันยายน 2547 วาความสุขอาจเกิดจากการบูรณาการความเปนอยู
ที่ดีสี่ดานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ด้านแรกคือทางกาย รวมถึง สุขภาพอนามัยความพอเพียงทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศที่ดีด้าน
ที่สอง ทางจิตใจรวมถึงการมีความเครียดนอย ความมีสติและสุขภาพจิตดี ด้านที่สาม ทางสังคม รวมถึงการอยูรวมกันดวยดี
ทั้งในครอบครัวในชุมชนและในสังคม รวมถึงการพัฒนาดานวัฒนธรรมและสันติภาพและด้านที่สี่ ทางจิตวิญญาณ รวมถึง
ความเมตตา สัมมาทิฏฐิและเอาตนเปนศูนยกลางใหน้อยลง 
 “ความอยู่เย็น เป็นสุข ” หมายถึง “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพท้ังจิต กาย ปัญญา ที่
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
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สันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”จากความหมาย “ความอยู่เย็น เป็นสุข ” สามารถ
ก าหนดองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยพื้นฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษย์ได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีสุขภาวะ 2) 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม3) ครอบครัวอบอุ่น 4) การบริหารจัดการชุมชนดี 5) การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่
สมดุล และ 6) เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้เมื่อมองในแง่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถน า
องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานมาผนวกกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุข จึงท าให้สามรถแยกออกมาได้เป็น1. ปัจจัยด้านชีวิต
และครอบครัว2.ปัจจัยด้านสุขภาพ4. ปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน5. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน6. 
ปัจจัยด้านจิตใจ7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม และ 8. ปัจจัยในงานที่ได้รับผิดชอบ (ธนวัชร. ม.ป.ป.; 
เสาวลักษม.ม.ป.ป.;.cddburiram. ม.ป.ป.) 
 
องค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุขมวลรวมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 จากที่มาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มาจากบทเรียนของการพัฒนาประเทศที่มีโครงการพัฒนาหลายโครงการ
แต่ก็ไม่สามารถท าได้เนื่องจากมองที่โครงการเป็นตัวตั้งไม่ได้มองที่ประชาชน ดังนั้น การให้บทบาทและความส าคัญของ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในส่วนขององค์กรประชาชน และ
องค์กรพัฒนาเอกชน เห็นว่าหากจะให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืนต้องมองที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง จึงเกิดแนวคิดเรื่องการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น เมื่อมองชุมชนเป็นศูนย์กลางจึงต้องมามองต่อว่า แล้วชุมชนจะมีบทบาทอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่
ชุมชนต้องกระท า ด าเนินการและควบคุมป้องกันเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนแล้วชุมชนได้ประโยชน์และมี
ความสุขท่ีแท้จริง 

หลายชุมชนในหลายๆ พ้ืนที่ของประเทศไทยได้ตื่นตัวและน ากระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าไปใช้พัฒนา
ชุมชนของตนเองซึ่งก็เกิดผลกระทบกับชุมชนทั้งด้านบวกและลบ ท าให้หลายฝ่ายมองกันว่าจะให้ชุมชนได้รับผลกระทบน้อย
ที่สุดและชุมชนพึงพอใจมีความสุขกับการน าการท่องเที่ยวชุมชนเข้ามาพัฒนาชุมชน จึงได้เกิดแนวคิดและหลักการของการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยขุมชนเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาองค์รวมทั้งหมดของชุมชนด้านการท่องเที่ยว และนี่เองจึงเป็น
ที่มาของการพิจารณาถึงองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่ามีอะไรบ้าง 
ทั้งนี้ความสุขมวลรวมของชุมชนที่มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community - Based Tourism) คือการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 
เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ดังนั้นองค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒ นธรรม  หมายถึ ง ชุมชนมี ความพึ งพอใจในการมี ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีวัฒนธรรมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

2. ด้านองค์กรชุมชนหมายถึง ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และมีทักษะใน 
เรื่องต่างๆ หลากหลาย ภูมิใจในเป็นเจ้าของและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

3. ด้านการจัดการหมายถึง ชุมชนพอใจในกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ 
ท่องเที่ยว ยอมรับองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนโดยรวมได้ ยอมรับการกระจายผลประโยชน์และมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
                    4.  ด้านการเรียนรู้หมายถึง ชุมชนเข้าใจและเป็นข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวทีส่ามารถ
สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ พร้อมกับมีส่วนร่วมในการจัดระบบการจัดการให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน ที่สามารถสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ท้ังชาวบ้านเองและผู้มาเยือน ได้ 
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 วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 
การน าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาเป็นประเด็นหรือตัวแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควรค านึงถึงศักยภาพ

ชุมชน ความพร้อมของชุมชน ความสุขของชุมชน ต้องยึดหลักการของน าการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชนคือ ความเป็นเจ้าของ การให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก าหนดทิศทางส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจของตนเองยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ ต้องก่อให้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรมที่เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะต้อง
เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  รายได้ที่เกิดขึ้นต้องเกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมของท้องถิ่น 
และกระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนซึ่งการพัฒนาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมของการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้น า เช่น จังหวัดที่สามารถน าดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไปวัดผลการพัฒนาจังหวัดควบคูกับผลผลิตมวลรวมใน
จังหวัด  และชุมชนเองยังสามารถน าดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไปจัดท าแผนแม่บทชุมชนหรือแผนชีวิตของครัวเรือนในชุมชน ทั้งนี้เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว
ก็ยังสามาถน าดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ไปจัดท าแผนพัฒนาเครือข่าย และองค์การการท่องเที่ยวโลกยังสามารถน าดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมของชุมชนใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไปปรับใช้ในระดับสากล 
 

บทสรปุ 
 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงสามารถพิจารณา
ได้จากความหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชน ที่เป็นคานของการพัฒนาทุกเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นรูปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยวทางเลือกที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวทั่วไปอย่างสิ้นเชิงที่ให้ชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกา
รทองเที่ ยวก าหนดทิศทางของการทองเที่ ยวบนฐานคิดของความเป็น เจาของทรัพยากรนั้ น โดยการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นต้นทุน
หรือปัจจัยในการจัดการทองเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความ
รคูวามสามารถและบทบาทที่ส าคัญในการตัดสินใจ การวางแผน การด าเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเน้นให้เกิดความ
ยั่งยืนสูคนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชนต่อท้องถิ่นในวงกว้างโดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็น
ส าคัญ มีองค์ประกอบหลัก4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้าน องค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และด้าน
การเรียนรู้ ผลกระทบทางบวกของชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกจากจะมีส่วนสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน 
การพัฒนาคนความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพื้นที่
ทางสังคม ยังรวมไปถึงการได้รับการยอมรับจากคนภายนอกและการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น
ให้ดีขึ้นด้วย ส่วนผลกระทบด้านลบจะเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ทั้งนี้ องค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชนด้านการจัดการและด้านการเรียนรู้ 
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