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1 การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยนื
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การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปที่อื่น

เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และมี

จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ

พักผ่อน การหาประสบการณ์ใหม่หรือหลีก

หนีความจ าเจ โดยปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ รายได้ เวลา การได้รับข้อมูล

ข่ าวสาร และความสนใจส่วนบุคคล เช่น 

เรื่ องราวของกลุ่ มชาติพันธุ์  วัฒนธรรม

ปร ะ เพณี  ปร ะ วั ติ ศ าสตร์  สิ่ ง แ วดล้ อม 

นั น ท น า ก า ร ห รื อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร รั บ

ประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นต้น ไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม นักท่องเที่ยวต่างคาดหวังที่จะ

ได้ รั บคว ามสุ ข คว ามสนุกสนาน ความ

เพลิดเพลิน ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่

สนองตอบความต้องการส่วนบุคคลที่มีอยู่

การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง 

การท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดย

ชุ ม ชนผ่ า นกร ะบ วนก า รท า ง า น ข อ ง

คณะกรรมการภายในที่มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรส่วนรวมเพื่อ

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด

รายได้เสริม ยกระดับคุณภาพชีวิต และ

น าไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการ

สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจที่ เกิดจากการสร้างรายได้ การ

สร้างงานกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกอปรกับ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การท าการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น หากเริ่มต้นจาก

ความยั่งยืนจักท าให้เกิดประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยวต่อชุมชนในระยะยาว ดังนั้น การ

วางแผนและด าเนินการจ าเป็นต้องได้รับความ

ร่ วมมือกันจากหลายฝ่ ายที่ มอง เห็นถึ ง

ประโยชน์โดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
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การท่องเทีย่ว

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน



3 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

๏ ชุมชนเป็นเจ้าของ 

ชุมชนเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

ในท้องถิ่น มีสิทธิ์ในการบริหาร

จัดการดูแลทรัพยากรนั้นๆ เพื่อคน

ในชุมชนเอง 

๏ ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด

ทิศทางและตัดสินใจ

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

เป็นของทุกคนในชุมชน ทิศทางการ

น าไปใชป้ระโยชน์จึงควรให้ชุมชน

เป็นผู้คิดและตัดสินใจร่วมกัน

๏ ส่งเสริมความภาคภูมใิจในตนเอง

การท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมความ

ภาคภูมิใจ และความเป็นวัฒนธรรม

ทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์

ให้แก่ชุมชน

๏ ยกระดับคุณภาพชีวิต

การท่องเท่ียวที่ดีสามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดย

รายได้จากการท่องเท่ียวสามารถ

ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

และส่งเสริมสุขอนามัย

๏ ความยั่งยืนทางด้านสิง่แวดลอ้ม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นสิ่งส าคัญต่อชุมชน สามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

จึงมีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 

ที่ชุมชนต้องดูแลรักษาไว้



หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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๏ ก่อเกิดการเรยีนรู้

ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม

เจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้

วิถวีัฒนธรรมซึ่งกันและกนั ชุมชน

สามารถจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ 

ให้เกิดการเรียนรู้และลงมือท าใน

กิจกรรมทีเ่ป็นวิถชีีวิต 

๏ เคารพวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง

และศักดิ์ศรีความเปน็มนษุย์

การท่องเที่ยวท าใหเ้กิดการพบปะ

ระหว่างคนต่างถิ่น ต่างภาษา และ

ต่างวัฒนธรรม ควรเรียนรู้และเข้าใจ 

ความแตกต่าง ความหลากหลาย 

เคารพสิทธิ ไม่เหยียดหยาม

ความแตกต่าง

๏ คงเอกลกัษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัฒนธรรมเป็นตัวตนของคนในชุมชน 

ทีม่ีความโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ 

โดยวิถีท้องถิ่นเป็นอีกจุดดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสและ

เรียนรูว้ิถวีัฒนธรรม

ที่แตกต่าง

๏ เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรม

แก่คนท้องถิ่น

รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวควรมี

การจัดสรรและจัดระบบให้มีการ

กระจายสู่สมาชิกในชุมชนอย่าง

ทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ชุมชน
๏ กระจายรายได้สู่

สาธารณประโยชน์ของชุมชน

จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและพื้นที่

สาธารณะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

คณะกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ควรมีการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อคืนก าไรสู่

ชุมชนซึ่งน าไปสู่การบ ารุงรักษาทรัพยากร 

ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชน

ให้ดีขึ้นต่อไป
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องค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

๏ ทรัพยากรธรรมชาตแิละวัฒนธรรม

ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นทุนที่มีอยู่แล้ว โดยชุมชน

สามารถเริ่มต้นจากการค้นหาทุนทางธรรมชาติหรือทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งในแต่ละพื้นที่

อาจจะมีทุนที่ไม่เหมือนกัน บางพื้นที่อาจมีทุนทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ น้ าตก 

ภูเขา หรือแหล่งน้ า แต่บางพื้นที่อาจมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น การท านาข้าว

ขั้นบันได วิถีการปลูกเมี่ยง วิถีเกษตรธรรมชาติ วิถีสุขภาพแบบพื้นบ้าน การท าอาหารพื้นถิ่น 

การทอผ้าใยกัญชง การปักผ้าแบบอาข่า การฟ้อนร า หรือ การละเล่นต่างๆ เป็นต้น

๏ คณะกรรมการชุมชน

ระบบสังคมของชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการส่วนกลางเพื่อคนในชุมชน 

เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มข้าว เป็นต้น การตั้ง

คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจเริ่มจากกลุ่มเดิมโดยเพิ่มเติมกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มนั้นๆ หรือจัดตั้งกลุ่มใหม่เพื่อการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยูก่ับบริบทและความเข้มแข็งของสังคมในชุมชน

๏ การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการการท่องเที่ยว ควรมีระบบที่มีการ

จัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน 

การสร้างกฎ-กติกาในการจัดการดูแลทรัพยากร การจัดระบบการให้บริการและ

ดูแลนักท่องเที่ยว การจัดการขยะ หรือ การบริหารจัดการบุคคลเพื่อการ

ท่องเที่ยว เป็นต้น

๏ การเรียนรู/้พัฒนา

การท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ การ

ท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชุมชนจึงควรมีการพัฒนา

ศักยภาพและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ
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กิจกรรมการท่องเที่ยว 

กิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ตามฐาน

ทรัพยากรที่มี เช่น เดินป่าชมธรรมชาติ 

ท าลูกประคบสมุนไพร เรียนรู้ขั้นตอน

การผลิตชาหรือกาแฟ เลี้ยงควาย ท านา 

ท าขนมพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม

ท่องเที่ยวสามารถเป็นกิจกรรมที่ด าเนิน

อยู่แล้วในชีวิตประจ าวันของชุมชน และ

เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมและ

เรียนรู้ไปพร้อมกัน

การให้บริการน าเที่ยว 

ผู้น าเที่ยวท้องถิ่นมีความส าคัญมาก 

เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้เป็นอย่าง

ดี เล่าเรื่องราว และน ากิจกรรมตามฐาน

เรียนรู้ 

อาหารท้องถิ่น 

การบริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวเป็น

สิ่งจ าเป็นพื้นฐาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ควรน าเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

ที่มีเฉพาะถิ่นนั้นๆ แก่นักท่องเที่ยวหรือเป็น

อาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในชุมชน เช่น ย า

ใบเมี่ยง น้ าพริกแมคคาเดเมีย และแกงฮังเล

ล าไย เป็นต้น

ที่พักอาศัย 

ชุมชนสามารถปรับปรุงห้องพัก ที่ว่าง

ภ ายในบ้ านหรื อห้ องพัก ในหมู่ บ้ านให้

นักท่องเที่ยวเข้าพักได้ในรูปแบบโฮมสเตย์ 

และวิลเลจสเตย์ เป็นต้น

การขนส่งภายในชุมชน 

การให้บริการเดินทางภายใน

ชุมชน สามารถให้บริการรถจักรยาน 

รถยนต์ส่วนตัวในการขนส่งนักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้  ชุมชนสามารถปรับปรุง

รถจักรยานยนต์หรือรถที่ใช้ในการท า

การเกษตรเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ

เดินทางแก่นักท่องเที่ยวได้เช่นกัน เช่น 

รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถอีต๊อก และ

รถอีแต๋น เป็นต้น

รูปแบบการให้บริการของ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ทุนวัฒนธรรมเป็นทุนในรูปแบบที่ เกี่ยวข้องกับคุณค่า 

ความรู้ ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการสะสมและฝังตัวจนเกิดเป็นมูลค่า เกิด

การเรียนรู้  และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยทุนทาง วัฒนธรรมที่ จับต้องได้ เช่น 

โบราณสถาน ต ารา อาหาร หรือ ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ  และทุนที่จับต้องไม่ได้ เช่น 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ เป็นต้น

ปัจจุบัน ทุนทางวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและส่งเสริม

นโยบายประเทศไทย 4.0 มากขึ้น ชุมชนสามารถน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ส่งเสริมกิจกรรม

การท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ โดดเด่น และสามารถเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว

รวมถึงเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการได้ทางหนึ่ง

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ทุนวัฒนธรรม

ภาษา อาหาร

เครื่องแต่งกายงานฝีมอื

ความเชื่อ

ศิลปะการแสดง

ประเพณี

นันทนาการ

ที่อยู่อาศัยอาชีพ
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การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าเขียนเทียนม้ง เสื่อทอไตหย่า ผ้าปักอาข่า ผ้าทอดาราอั้ง

ดนตรีไทเขินดนตรีดาราอั้ง

ผีย่าหม้อนึ่ง พิธีสืบชะตา
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การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาหาร

เครื่องแต่งกาย

นันทนาการ

ประเพณี

* การท าข้าวแคบ/ข้าวควบ

* การแต่งกายตักบาตรยามเช้าหลวงพระบาง

* ประเพณีการต้อนรับด้วยการดื่มเหล้าอุ

* การละเล่นแบบชาวอาข่าและชาวม้ง
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แซนวชิเมี่ยง ปอเปี๊ยะไส้เมี่ยง กาแฟดริปกระบอกไม้ไผ่

การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

การท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซาเล้งเจอร์ สปาสุ่มไก่ ถ้วยชาไม้ไผ่ และ

กระบวยน้ าเต้า

การคั่วกาแฟในหม้อดิน และให้นักท่องเที่ยวคั่วกาแฟเอง

10



ไทยวน หรือ คนเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต-กะได อาศัยอยู่ในเขต

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองเชียงแสนอันเป็นแหล่ง

ต้นก าเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยวน 

ชาวไทลื้อ ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน ในช่วงหลายร้อยปีที่

ผ่านมา กลุ่มชาวไทลื้อบางส่วนได้อพยพลงมาอยู่ทางตอนเหนือของพม่า 

ลาว เวียดนาม และทางตอนเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัด

เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ และน่าน

ไทใหญ่ มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่รัฐฉาน สหภาพพม่า เรียกตัวเองว่า “คนไต” 

ชาวล้านนาทั่วไปมักเรียกว่า “เงี้ยว” เมืองตองจีหรือตองกีเป็นเมืองหลวง

ที่ถือเป็นศูนย์กลาง และมีชาวไทใหญ่ส่วนหนึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย

ไทเขิน หรือ ไทขึน ชนชาติหนึ่งที่เรียกตนเองตามพื้นที่อยู่อาศัยในลุ่ม

แม่น้ า “ขึน” ที่มีเมืองเชียงตุงเป็นศูนย์กลาง เป็นเมืองในหุบเขาตั้งอยู่

ทางตะวันตกของแม่น้ าสาละวินในเขตการปกครองสหภาพพม่า
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ไตหย่า ชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในประเทศจีนที่อพยพและตั้งถิ่นฐานแรกเริ่ม

ที่หมู่บ้านสันขวาง ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และมีชาว

ไตหย่าส่วนหนึ่งได้แยกไปตั้งถิ่นฐานบริเวณใกล้เคียง คือ หมู่บ้านบ่อน้ า

ขาว ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา

ไทยอง หรือชื่อที่ใช้เรียกคนไทลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองยอง อ าเภอ

หนึ่งของเมืองเชียงตุง หลักฐานการอพยพของคนไทลื้อเมืองยองที่เข้ามา

ตั้งถิ่นฐานในเขตจังหวัดล าพูน-เชียงใหม่ คือ ในปี พ.ศ.2348 พญา

กาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยองมาร่วมฟื้นฟูอาณาจักรล้านนา และ

ให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองล าพูนทั้งกลุ่มเจ้าฟ้าเมืองยอง และชาวไทลื้อเมือง

ยองที่ปัจจุบันเรียกตนเองว่า “คนยอง”

*ข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
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ม้ง หมายถึง อิสรชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน และ

อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีน และเขตอินโดจีน และ

ตอนเหนือของประเทศไทย ม้งจ าแนกเป็นม้งขาว ม้งด า 

และม้งลาย ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูงหรือที่

ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ล าปาง ก าแพงเพชร เลย 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก

ลีซู หรือ ลีซอ จ าแนกเป็นลีซูลายและลีซูด า (ส่วน

ใหญ่อยู่ในพม่าและจีน) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มธิเบต-

พม่าของชนชาติโลโล ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนครั้งแรก ณ 

บ้านห้วยส้าน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และแยกกลุ่ม

ไปอยู่หมู่บ้านดอยช้าง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย และมีการตั้งบ้านเรือนในพื้นที่อื่น ได้แก่ 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ตาก พะเยา ก าแพงเพชร 

เพชรบูรณ์ แพร่ และสุโขทัย

เมี่ยน หรือ เย้า มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบ

แม่น้ าแยงซี “เมี่ยน” เป็นชื่อที่ทางราชการตั้งให้ หรือ

บางครั้งเรียกว่า “อิ้วเมี่ยน” แปลว่า มนุษย์ ได้รับการ

จัดให้อยู่ในเชื้อชาติมองโกลอยด์หรืออยู่ในตระกูลจีน 

ธิเบต

จีนยูนนาน หมายถึง ชาวจีนที่เดินทางจากมณฑลยูนนาน เพื่อมาท าการค้าขายกับประชากรในเมือง

ต่างๆ ในรัฐฉาน และล้านนา ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนเขาบริเวณจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศ

ไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และพะเยา

ชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา

ลัวะ หรือ ละว้า หรือ ละเวือะ คือ ชนเผ่าพื้นเมืองก่อน

ชาติพันธุ์ไท เป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมก่อนการสร้างชาติรัฐ

ล้านนา ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในรัฐฉาน สหภาพ

พม่า ตอนเหนือของลาว และทางภาคเหนือของประเทศ

ไทยซึ่งกระจัดกระจายอยู่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

เชียงราย และน่าน

*ข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร



ดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง แปลว่า กลุ่มคนที่ชอบอาศัยอยู่บนภูเขา 

ปัจจุบันดาราอั้งทั่วโลกมี 3 กลุ่ม คือ “ว่อง” (ดาราอั้งด า) “เหร่ง” 

(ดาราอั้งแดง) และ “ลุ่ย” (ดาราอั้งขาว) กระจายกันอยู่ในประเทศพม่า 

ประเทศจีน และประเทศไทย จุดสังเกตที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นดาราอั้ง

กลุ่มใด ดูจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงประเภทผ้าถุงเป็นตัวบ่งชี้ถึง

กลุ่มของดาราอั้ง

ปกาเกอะญอ หรือ กระเหรี่ยง เป็นค าที่หมายรวมถึง กลุ่มที่เรียก

ตนเองว่า ปกาเกอะญอ (จกอว์) โพล่ง (โผล่ว) กะยาห์ กะยัน และปะ

โอ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

อาข่า หรือ อีก้อ หรือ ข่าก้อ มีบรรพบุรุษอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของ

ประเทศจีน และได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางพม่าแคว้นเชียงตุง 

และทางจีนผ่านตะเข็บชายแดนพม่า แม่น้ าโขง ปัจจุบันอาศัยอยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง 

ตาก แพร่ และน่าน พิษณุโลกเป็นบางส่วน อาข่าแบ่งเป็น 8 กลุ่ม คือ 

อู่โล้อาข่า ลอมี้อาข่า ผะหมี๊อาข่า หน่าค๊าอาข่า เปี๊ยะอาข่า อ้าเค้ออาข่า 

อ้าจ้ออาข่า และอูพอีาข่า

ลาหู่ หรือ มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีน และอพยพมาทางตอนใต้

เข้าสู่ประเทศพม่า และทางเหนือของประเทศไทย ลาหู่จ าแนกตามความ

แตกต่างทางเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ ลาหู่เชเละ 

(ด า) ลาหู่ณี (แดง) ลาหู่ฌี (เหลือง) และลาหู่เฌเล
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ชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา

ขมุ ชาวขมุเรียกตัวเองว่า “ขมุ” เชื่อกันว่าขมุเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ของเอเชียอาคเนย์ ภาษาของชาวขมุอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติก 

สาขามอญ – เขมร ในปัจจุบัน ชาวขมุกระจายตัวอยู่ทางประเทศลาว

ตอนเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขวงหลวงพระบาง ในประเทศไทย

ชาวขมุอาศัยอยู่อย่ างหนาแน่นในจังหวัดน่ าน และ เชียงราย 

นอกจากนี้ มีบางส่วนตั้งถิ่นฐาน ที่จังหวัดล าปาง เชียงใหม่ สุโขทัย

และอุทัยธานี

*ข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร



• ค าถามชวนคิด •

1. การจัดการความปลอดภัย หมายถึง อะไร

2. เพราะเหตุใด ชุมชนต้องมีการจัดการพื้นที่ 

3. สื่อออนไลน์ใดบ้างช่วยในระบบการจองล่วงหน้า

4. หากต้องการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่อยู่ใน

ประเทศจีน แอพพลิเคชั่นสนทนาออนไลน์ใด

เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด

5. Facebook และ LinkedIn มีประโยชน์ต่อการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างไร

- 14 -



2 รูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์

- 15 -



รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในพื้นที่ชาติพันธุ์ในกลุ่มจงัหวัดอารยธรรมล้านนา

จ.เชียงราย

จ.พะเยา

จ.เชียงใหม่

จ.ล าปาง

จ.ล าพนู

16

รูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา 

ด้วยลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พื้นที่โดยส่วน

ใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายกอปร

กับมีภูมิสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นแตกต่างจากภูมิภาคอื่น 

ของประเทศไทยรวมทั้งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง และมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ

และน่าเรียนรู้ 



เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เชียงราย-เชียงใหม่-ล าพูน-ล าปาง-พะเยา

จังหวัดเชียงราย

เยี่ยมชมหมู่บ้าน

กระเหรี่ยงรวมมิตร 

ล่องล าน้ ากก 

ขี่ช้างเดินป่า

จังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยา วิถีประมง

ณ บ้านร่องไฮ

บ้านสันกว๊าน 

จังหวัดล าพนู

พิชิตดอยกิ่วโว้ ป่าต้นน้ า

ป่าชุมชน ผักสมุนไพร

จังหวัดเชียงใหม่

เดินเที่ยวป่าเชิงนิเวศ 

ณ บ้านห้วยอีค่าง 

ดอยอินทนนท์ 

จังหวัดล าปาง

ชมบรรยากาศน้ าตก

แจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

หมายถึ ง  การท่ อง เที่ ย ว ในแหล่ ง

ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มี

ร ะบบนิ เ วศ เป็นศูนย์กลาง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ท รั พย ากรทั้ ง ท า งธรรมช าติ แ ล ะ

วัฒนธรรม การสร้างงาน การกระจาย

รายได้ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ สังคม และ

วัฒนธรรมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อให้เกิดจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ เช่น 

การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า การท่องเที่ยว

ในป่าชุมชน เป็นต้น 
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การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เชียงราย-เชียงใหม่-ล าพูน-ล าปาง-พะเยา

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้

วิถีเกษตรกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของนักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรม

ให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถี

การด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และ

เป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการ

เรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิด

รายได้ต่อชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

จะ เป็นการอนุรักษ์ควบคู่ ไปกับการ

ท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม  

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทาง

ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม เช่น 

สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ไร่

ชา ไร่กาแฟ และฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น 

จังหวัดเชียงราย

เรียนรู้เกษตร

ธรรมชาติแห่งกาแฟ 

ณ บ้านปางขอน/ 

บ้านแม่จันใต้/

บ้านผาหมี

จังหวัดพะเยา

หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แห่งบ้าน

ดอกบัว และสวนลิ้นจี่แห่งบ้าน

ปางปูเลาะ

จังหวัดล าปาง

ชมสวนเกษตร/เรียนรู้

กระบวนการผลิตกาแฟ 

แมคคาเดเมีย และชา

เมี่ยง ต าบลแจ้ซ้อน

จังหวัดเชียงใหม่

ต้นไม้เขียวขจีและ

วิ ถี เ กษตรแห่ งบ้ าน

ดอยปู่หมื่น

จังหวัดล าพูน

สัมผัสการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรแห่งหมู่บ้าน

กระเหรี่ยงผาด่าน
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การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

เชียงราย-เชียงใหม่-ล าพูน-ล าปาง-พะเยา

จังหวัดเชียงราย

วิถีชาติพันธุ์ไท

ยองแห่งบ้าน  

สันทางหลวง

จังหวัดพะเยา

วิถีชีวิตชาวเมี่ยน 

หมู่บ้านปางค่า

วิถีชีวิตชาวไทลื้อ 

เชียงค า

จังหวัดล าปาง

หลากหลายชาติ

พันธุ์แห่งเมืองล าปาง 

(ม้ง ปกาเกอญอ

ลาหู่ เมี่ยน)

จังหวัดเชียงใหม่

วิถีชีวิตไทลื้อแห่ง

บ้านลวงเหนือ

จังหวัดล าพูน

ลิ้มชิมอาหารชาติพันธุ์

หมู่บ้านกระเหรี่ยง 

บ้านแม่ขนาด 

การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ 

หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ

เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อมีประสบการณ์

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ เ พิ่ ม ขึ้ น  มี ก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม และชื่นชมความภาคภูมิใจ

ของความเป็นชาติพันธุ์นั้นๆ เช่น การ

ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตปกาเกอะญอท่ี

ได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกาย การนับถือ

ศาสนาพุทธ การชิมอาหารพื้นถิ่ น  

ปกาเกอะญอ การเรียนรู้เรื่องการทอผ้า 

การท าเครื่องเงิน เป็นต้น
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การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม

หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวสัมผัส

วิถีวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวใน

แ ห ล่ ง ม ร ด ก แ ผ่ น ดิ น  ( Cultural 

Heritage Tourism) โดยมีลักษณะ

ส าคัญที่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อดื่มด่ ากับ

อดี ต  เ ช่ น  คลอ ง เ ก่ า  ร า ง รถ ไฟ 

สมรภูมิรบเก่า ตลอดจนการเดินทาง

เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเป็นรากเหง้าของ

บรรพบุ รุษ สัมผัสวิ ถี วัฒนธรรม

ดั้งเดิม และเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม

เชียงราย-เชียงใหม่-ล าพูน-ล าปาง-พะเยา

จังหวัดเชียงราย

เรียนรู้ต านานเล่าขาน

ย้อนรอยอดีตกาลแห่ง

เวียงหนองหล่ม

จังหวัดพะเยา

อารยธรรมและ

ศิลปะแห่งการปั้น 

ณ เวียงบัว 

จังหวัดล าปาง

จิตรกรรม

ภาพวาดฝาผนัง

และสักการะพระ

นอนและพระธาตุ 

แห่งวัดดอยเต่าค า

จังหวัดเชียงใหม่

ถักทอเส้นสายเขียน

ลายบนผืนผ้า ณ บ้าน

แม่สาน้อย (ผ้าทอใย

กัญชงและผ้าเขียนลาย

ขี้ผึ้งม้ง)

จังหวัดล าพูน

สัมผัสพิธีกรรมเลี้ยง

ผีขุนน้ า และแห่

ช้างเผือกแห่งบ้าน

ตะเคียนปม 
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การท่องเที่ยวเชิงพุทธ

การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา

หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อชมหรือ

สัมผัสสถาปัตยกรรมทางด้านศาสนา 

การเรียนรู้และเข้าใจพระธรรมค าสั่ง

สอน การสนทนาธรรม การท่องเที่ยว

วัด และศาสนสถาน และสถานที่ส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนารวมทั้งการร่วม

กิจกรรมทางศาสนา และการปฏิบัติ

ธรรม เป็นต้น

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธ

เชียงราย-เชียงใหม่-ล าพูน-ล าปาง-พะเยา

จังหวัดเชียงราย

ชมแมงเวายักษ์ 

สัญลักษณ์ของ

วัดพระธาตุดอยเวา

จังหวัดพะเยา

เที่ยววัดอนาลโยทิพยาราม 

วัดงามบนดอยบุษราคัม

ภาพแกะสลักพระพุทธรูป

หน้า ณ อุทยานพุทธศิลป์ 

วัดห้วยผาเกี๋ยง และเวียน

เทียนกลางน้ ากว๊านพะเยา

จังหวัดล าปาง

เที่ยววัดพระธาตุ

ล าปางหลวง วัด

ประจ าปีฉลู

จังหวัดเชียงใหม่

ขี่จักรยานท่องเที่ยววิถี

พุทธแห่งบ้านปง-ห้วย

ลาน

จังหวัดล าพูน

วิถีพุทธปกาเกอะญอ

ชุมชนพระบาทห้วย

ต้ม 
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การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

หมายถึง การท่องเที่ยว เพื่อ เรียนรู้

เกี่ ย วกับอาหารที่ มีก ารผสมผสาน

ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์

เฉพ า ะ ของพื้ นที่ ร วมทั้ งก ารสร้ า ง

ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับอาหาร

ให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ การลิ้มรสชิม

อาหาร การเรียนรู้ส่วนผสมและวิธี

ท าอาหาร การลงมือท าอาหารด้วย

ตน เอง ท า ให้ นั กท่ อ ง เที่ ย ว ได้ รั บ

ประสบการณ์ที่ประทับใจเกี่ยวกับ

อาหารท้องถิ่นในชุมชนหรือแหล่ ง

ท่องเที่ยวนั้นๆ

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร

เชียงราย-เชียงใหม่-ล าพูน-ล าปาง-พะเยา

จังหวัดเชียงราย

ชิมอาหารชาติพันธุ์ไทลื้อ

และไทใหญ่แสนอร่อย

ข้าวแรมฟืน ข้าวซอย

น้อย และข้าวซอยตัด

จังหวัดพะเยา

กรุบกรอบพาเพลินต้องกล้วยหอมยัด

เยียด เติมความหวานให้ชีวิตด้วย

น้ าอ้อยแห่งสบบงกลิ่นรัญจวนแห่ง

ความอร่อยด้วยน้ าปู๋แม่ใจ

จังหวัดล าปาง

สุขภาพแข็งแรงทวีคูณดว้ยอาหารจาก

วัตถุดิบท้องถิ่น ย าไข่น้ าแร่แจ้ซ้อน 

น้ าพริกแมคคาเดเมียหอมมัน ย าใบ

เมี่ยงสดชื่น และน้ าพริกบ่ากิ้งหวาน

มันแสนอร่อย 

จังหวัดเชียงใหม่

ชิมแบบชิลชิลตามใจ

สุขภาพกับข้าวกระบอกไม้

ไผ่หอมหวาน หมูหลาม

แสนอร่อย ย ายอดชารส

แซ่บ หมกปลารสเข้มข้น

จังหวัดล าพูน

ลิ้มรสอาหารมังสวิรัติ

ชาวปกาเกอะญอ ข้าว

เบอะแสนอร่อย และ

แกงฮังเลล าไยรสชาติ

เข้มข้นของชาวยอง
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3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การด าเนินการและการวางแผนอย่างเป็นระบบ

เพื่อจัดการให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว และ

การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการองค์ประกอบการท่องเที่ยว และองค์กร

ชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชน ป้องกันการเกิดผลกระทบที่ไม่ พึง

ประสงค์อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวรวมไปถึงการผสมผสานกิจกรรมและการบริการทางการ

ท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์และความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวได้ในระยะยาว

ท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวการจัดการ การรบัรู้

แหล่งที่มา: แนวทางการจัดการคาร์บอนต่ าในประเทศไทย (2555)

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืนและ

สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ การกระจายรายได้ให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่ างกว้ างขวาง ด้ านสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ เกิดการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป และด้านสังคมที่ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดี

งามระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นจากการแลกเปลี่ยนความคิด ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ต่อกัน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการน าประเพณีวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นมาเผยแพร่ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 

หวงแหนในมรดกและศิลปวัฒนธรรมของตน

24



การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตอ้งมีการค านึงและเชื่อมโยงองค์ประกอบการทอ่งเที่ยว

และชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เช่น การจัดการพื้นที่ การจัดการความปลอดภัย การจัดการ

ผลประโยชน์ การจัดการการเข้าถึง การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการนักท่องเที่ยว เป็นต้น

เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยว

การจัดการความปลอดภยั

การเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/กิจกรรม

การบริหารจัดการ
หลักการ “555”

หลักการพื้นฐานในการจัดการชุมชน

การจัดการผลประโยชน์

แบ่งสัดส่วนรายได้/จัดสรรรายสู่สาธารณประโยชน์

การจัดการโลจิสตกิสก์ารท่องเที่ยว 

จัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากร

การจัดการพื้นที่

การแบ่งพื้นที่ใช้สอย/การวางผัง

การจัดการนกัท่องเทีย่ว

การสร้างกฎกติกา/การจ ากัดจ านวน/การจ ากัดช่วงเวลา

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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หลักการ “555”

หรือ 5A - 5S - 5E เป็นหลักการส าคัญขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางในการเริ่มต้นในท าการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 5A หลักการ 5S หลักการ 5E

Attraction Safety Education

Access Security Entertainment

Accommodation Sanitation Excitement

Amenity Satisfaction Experience

Activity Service Expertise
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หลักการ 5A 

หมายถึง องค์ประกอบพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) การเข้าถึง 

(Access) ที่พัก (Accommodation) สิ่งอ านวยความ

สะดวก (Amenity) กิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activity) 

ในการเริ่มต้นบริหารจัดการการท่องเที่ยว ชุมชนควรค านึง

องค์ประกอบพื้นฐานส าคัญที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว อาทิ 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว การเดินทางเข้ามาถึงชุมชน 

การจัดรูปแบบของที่พักเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นของนักท่องเที่ยว และ

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถท าได้

หลักการ 5S 

หมายถึง องค์ประกอบที่ จ า เป็นของการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety) 

การป้องกันภัย (Security) สุขอนามัย 

(Sanitation) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

การบริการ (Service) โดยความปลอดภัย 

การป้องกันภัย และสุขอนามัย มีความจ าเป็น

ในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อ

นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลของชุมชน

แล้ว ควรรับประกันความปลอดภัยและความ

สะอาดที่ถูกสุขลักษณะ หากนักท่องเที่ยวเกิด

อันตรายหรือเจ็บป่วยจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์

ที่ไม่ดีของชุมชนได้ ดังนั้น การบริการที่ดีเป็น

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยว

เกิดความประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวซ้ า

อีกจนกลายเป็นที่ประจ า ดังนั้น ชุมชนควร

พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

หลักการ 5E 

หมายถึง องค์ประกอบเสริมของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ได้แก่ การได้รับความรู้ (Education) ความสนุกสนาน 

(Entertainment) ความตื่นเต้น (Excitement) ความ

เชี่ยวชาญ (Expertise) ประสบการณ์ (Experience) ในการ

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมให้เกิด

การเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการท าขนมพื้นบ้าน การท าผ้ามัด

ย้อม หรือ การท าลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น กิจกรรมที่มี

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การปั่นจักรยาน หรือ การ

ชมและชิมสดจากสวนผลไม้ เป็นต้น กิจกรรมที่มีความตื่นเต้น 

เช่น กิจกรรมผจญภัยและกึ่งผจญภัย การขี่ช้าง ล่องแพ และ

ปีนเขา เป็นต้น การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมี

ส่วนร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนจะเป็นการสร้างประสบการณ์

ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 



การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการพื้นที่

การจัดการพื้นที่ในชุมชน เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย

จัดการการท่องเที่ยวให้เป็นสัดส่วน และง่ายต่อการบริหาร

จัดการด้านอื่นๆ ในการจัดการพื้นที่ ควรมีการจ าแนกเขต

การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว 

พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ท ากิน และพื้นที่ประกอบ

พิธีกรรม เป็นต้น 

ชุมชนควรมีการวางแผนผัง และจัดสรรพื้นที่ โดย

ระบุว่าบริเวณใดที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ บริเวณ

ใดที่สามารถปลูกสร้างเพื่อการท่องเที่ยวได้ และพื้นที่

บริเวณใดที่เป็นเขตหวงห้าม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรุกล้ า

ความเป็นส่วนตัวของคนในชุมชน และลดความเสี่ยงใน

การท าลายทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่โบราณ

สถานที่มีความเปราะบาง

๒

๓

๔

ñ

ñ ๒ ๓ ๔

พื้นที่

อนุรักษ์

พื้นที่ชุมชน

สงวน

พื้นที่กึ่ง

ท่องเที่ยว

พื้นที่ต้อนรับ

นักท่องเที่ยว

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดการขยะในชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาใน

พื้นที่ของชุมชนย่อมมีขยะเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย และในหลายพื้นที่ไม่สามารถรองรับขยะ

ปริมาณมากได้ ดังนั้น ชุมชนควรมีการวางแผนการจัดการขยะที่เป็นประโยชน์ และไม่ส่งผลกระทบ

ต่อคนชุมชน สามารถจัดการจัดเตรียมถังขยะ และคัดแยกประเภทขยะ เพื่อที่ชุมชนสามารถสร้าง

รายได้จากขยะรีไซเคิล ได้ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ หรือ ขวดแก้ว นอกจากนี้ สามารถปรับการ

ใช้วัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ ส่วนทางด้านนักท่องเที่ยวอาจมีส่วนช่วยในการจัดการ

ขยะได้ คือ การปลูกฝังให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ หรือ การน าขยะกลับไปด้วย 

นอกจากนี้ ควรมีการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณหมู่บ้านให้

มีความน่ามอง มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ในการพัฒนา

ชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกแง่มุม ควรมีการมองใน

ภาพรวมและความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการ

ออกแบบที่ไปในทิศทางเดียวกัน และสื่อถึงความเป็นดั้งเดิมของ

วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ได้ เช่น ชุมชนชาวจีน ควรมีสัญลักษณ์

ของการออกแบบที่บ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์จีนได้ อาทิ การใช้

สีแดง การใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรจีน หรือ โครงการของบ้าน

ชาวจีนดั้งเดิมแต่มีความทันสมัยขึ้น เป็นต้น

การจัดการภูมิทัศน์ 
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การจัดการความปลอดภัย

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีความส าคัญและ

จ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ชุมชน

ควรมีการ เตรียมการด้ านการรักษาความปลอดภัย 

โดยเฉพาะการเดินทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งหากมี

ความเสี่ยง หรือมีโอกาสเกิดอันตราย ควรเพิ่มความ

ระมัดระวัง เตรียมอุปกรณ์นิรภัย และชุดปฐมพยาบาลไว้ให้

พร้อมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และในจุดเสี่ยงที่มักเกิด

อันตราย ควรมีการจัดท าป้ายเตือนให้เห็นอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ สุขอนามัยของที่พักอาศัย ห้องน้ า และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยว ก็

มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ควรรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ควรเปลี่ยนชุดผ้าปูที่นอน ปลอก

หมอน ผ้าห่มบ่อยครั้งหรือผึ่งแดดเป็นประจ า และควรเปิดห้องให้มีอากาศถ่ายเท ส าหรับการปรุง

อาหาร ควรมีการปรุงสุกใหม่ และใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อลด

ความเสี่ยงการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว

การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว 

โลจิสติกส์ (logistics) คือระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นๆ มีการ

เคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า 

เป้าหมายของโลจิสติกส์ คือ ลดค่าใช้จ่าย 

ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุก

อย่างอาจที่เกิดขึ้น และใช้ต้นทุนน้อยที่สุด ในการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวมีความจ าเป็นต้องค านึง

การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า 

แ ล ะ ให้ บ ริ ก า รที่ ดี ที่ สุ ด แก่ นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ 

ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี
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ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง จะต้องมีการขนส่งนักท่องเที่ยวและสัมภาระ

จากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ชุมชนต้องค านวน

ว่าจะใช้ยานพาหนะประเภทใดจึงจะเหมาะสม สามารถจุนักท่องเที่ยวได้กี่คนต่อการ

ขนส่งแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ 

• การขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถสุิ่งของ (Physical flow) 

ชุมชนควรพิจารณา การจัดการการเข้าถึง ด้วยเช่นกัน การจัดการการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเขา้มาในชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นการ

เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย และในการเดินทางเข้าถึงในแต่ละจุด

ของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนควรจัดท าป้ายบอกทางอย่างชัดเจน 

คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน โดยนักท่องเที่ยว

จะติดต่อกับชุมชนผ่านช่องใดได้บ้าง เช่น โทรศัพท์ หรือ อินเตอร์เน็ต 

นอกจากนี้ ชุมชนจะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านช่องทางใด

จึงจะเหมาะสมและเข้าถึงนักท่องเที่ยวตรงกลุ่มได้มากที่สุด 

• การให้และรับข้อมลูข่าวสาร (Information flow) 

ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องค านึงถึงรูปแบบการ

จ่ายเงิน นักท่องเที่ยวจะจ่ายเงินให้กับชุมชนได้โดยวิธีใดบ้าง นอกจากนี้ 

ระหว่างที่นักท่องเที่ยวพักอยู่ในชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยน

เงินตรา หรือกดบัตรเอทีเอ็มได้ที่ใดบ้าง ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่อ านวย

ความสะดวกในการรับจ่ ายเงินเป็นอย่ างมาก เช่น โมบายแบงกิ้ ง 

อินเตอร์เน็ตแบ้งกิ้ง ที่สามารถรับหรือจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ 

หรือ ผ่านตัวแทนที่สามารถรับบัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวออนไลน์ 

• การรับจา่ยเงิน (Financial flow) 

โดยหลังจากให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว ทางตัวแทนจะโอนเงินให้กับชุมชน ซึ่งระบบผ่านตัวแทนนี้จะเป็นการ

รับรองและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ทั้งชุมชนเองและนักท่องเที่ยว เช่น ระบบ Agoda, Airbnb หรือ 

Booking ส าหรับการให้บริการพักแบบโฮมสเตย์ หรือ Take me tour ส าหรับการบริการน าเที่ยว

ท้องถิ่นหรือในชุมชน
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การจัดการผลประโยชน์

การจัดการหนา้บ้าน

มัคคุเทศก์

กิจกรรมท่องเที่ยว

๓๐

การจัดการหลังบ้าน

ที่พัก

อาหาร

ยานพาหนะ

๓๐

การจัดการสว่นกลาง

ศูนย์ประสานงานนักท่องเที่ยว

การประชาสัมพันธ์

การพัฒนาคน

๒๐

สาธารณะประโยชน์

ก า ร พั ฒ น า ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ เช่น การจัดการขยะ 

การปรับภูมิทัศน์ การจัดการลานจอด

รถ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

๒๐

รายได้จากนกัทอ่งเทีย่ว ๑๐๐ บาท

ชุมชนควรมีการจัดการผลประโยชน์และการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็น

หมวดในการด าเนินงานจากการจัดการส่วนหน้าและการจัดการหลังบ้าน ที่ท าหน้าที่ให้บริการ

นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการส่วนกลางที่มีหน้าที่ประสานงานและท าการตลาด และควรมีการ

จัดสรรเพื่อสาธารณประโยชน์ เนื่องจากการท่องเที่ยวใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนจึงควรมี

การจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สัดส่วนการจัดสรรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ อย่างไรก็

ตาม ควรมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงเพื่อลดผลกระทบเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์
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ตัวอย่างชุมชนในการจัดการผลประโยชน์

• บ้านไร่กองขิง 
การจัดการโดยกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริม และด าเนินการโดย

สมาชิกในกลุ่มที่มีการหมุนเวียนกันมาช่วยกันบริการนักท่องเที่ยว ในการบริหารจัดการมีการแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร

ที่จะมีหน้าที่ดูแลด้านการบัญชีและการประสานงาน 

ในส่วนของหลังบ้ าน มีการแบ่ง เป็นฝ่ ายกิจกรรม 

ประกอบไปด้วย 11 ฝ่ายย่อย คือ กลุ่มประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มขนส่ง กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มพืช

ปลอดสารพิษ กลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น กลุ่มเทคนิค 

กลุ่มอาหาร กลุ่มหมูหลุม กลุ่มศิลปะวัฒนธรรม และ

กลุ่มปัญญาท้องถิ่น ก าไรสุทธิมีการปันผลคืนสู่สมาชิก

รายปี และจัดสรรรายได้สู่สาธารณประโยชน์โดยจัดเป็น

กองทุนพัฒนาชุมชน และสวัสดิการชุมชน 

มีการจัดการโดยกลุ่ ม โฮมส เตย์ เป็ นศูนย์กลาง

ประสานงาน แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็นกลุ่มบริการ

ที่พัก กลุ่มบริการอาหาร กลุ่มรถและขนส่ง กลุ่ม

กิจกรรมและฐานเรียนรู้ กลุ่มการแสดง และกลุ่มบายศรี

สู่ขวัญโดยมีการบริหารจัดการหมุนเวียนโดยส่วนกลาง 

ก าไรสุทธิปันผลสู่สมาชิก และเป็นทุนในการด าเนินงาน 

อาทิ การจัดซื้อจักรยาน เรือขนส่ง หรือ อุปกรณ์

ส าหรับการแสดง และปันสู่กองทุนพัฒนาหมู่บ้านเป็น

การพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกใน

หมู่บ้าน 

• บ้านท่าขันทอง 

มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยกลุ่มโฮมสเตย์ โดยมีการบริหารจัดการแบ่งเป็นฝ่ายประสานงาน

การตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายบ้านพัก ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และฝ่ายประสานงานทั่วไป 

บ้านห้วยน้ ากืนให้บริการโฮมเสตย์เป็นหลัก มีการหมุนเวียนบ้านพัก โดยหากนักท่องเที่ยวเลือกพักบ้านไหนเป็น

พิเศษก็มีคิดราคาเพิ่มและแบ่งประโยชน์ในบ้านหลังอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

• บ้านห้วยน้ ากืน 

นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่ไม่พัก

ค้างคืน จะมีการขอความร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ ในหมู่บ้าน 

เช่น กลุ่มชา กลุ่มดอกไม้ และกลุ่มแปรรูปในการจัด

กิจกรรมศึกษาดูงาน และกลุ่มโฮมเสตย์มาช่วยท าอาหาร 

ซึ่งการจัดสรรผลประโยชน์มีการปันผลสู่สมาชิกราย

เดือนและรายปี พร้อมกับการคืนสู่สาธารณประโยชน์

เช่นกัน 
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การจัดการนักท่องเที่ยว

 การจ ากดัจ านวนนกัทอ่งเที่ยว

ชุมชนควรมีการประเมินความสามารถในการรองรับของพื้นที่ว่าใน 1 วัน สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้จ านวนกี่คน หรือ จ านวนกี่คนต่อกลุ่ม เพื่อป้องกันความวุ่นวาย การท าลาย

สิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง โดยพิจารณาได้จากจ านวนห้องพัก จ านวนที่นั่งบนรถ 

ความกว้างของพื้นที่ที่รองรับได้ หรือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่ท าให้เกิดความรู้สึกแออัด

 การก าหนดให้จองล่วงหน้า

ระบบการจองล่ วงหน้ าท าให้ชุมชน

สามารถบริหารจัดการได้ง่าย สามารถ

เตรียมความพร้อมก่อนนักท่องเที่ยว

เดินทางมาถึง และช่วยในการจ ากัด

จ านวนนักท่องเที่ยวได้

 การจัดตารางก าหนดการเยี่ยมชม

ชุมชนสามารถก าหนดช่วงเวลาระหว่างวัน/

เดือน ในการเยี่ยมชมหรือเข้ามาบริเวณพื้นที่

ของหมู่บ้านได้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเข้า

ออก ลดความวุ่นวาย และเพื่อเป็นการพักฟื้น

ของทรัพยากรการท่องเที่ยว

 การชีแ้จงกฎระเบียบเพื่อปฏบิตัติน

ให้เหมาะสม

ชุมชนควรมีการชี้แจงกฎระเบียบของการเข้ามา

เ ยี่ ย ม ช ม ใ น พื้ น ที่ ข อ ง ห มู่ บ้ า น เ พื่ อ ใ ห้

นักท่องเที่ยว เข้ าใจและปฏิบัติตนได้อย่ าง

ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและจารีต

ประเพณีของชุมชนนั้นๆ โดยการจัดท าป้าย

และการสื่อความหมาย ให้นักท่องเที่ยวทราบ

กฎ ร ะ เ บี ย บ ที่ พึ ง ป ฏิ บั ติ ทุ ก ค รั้ ง  เ ช่ น 

นักท่องเที่ยวควรแต่งกายให้ เหมาะสมกับ

สถานที่ ไม่ควรแตะต้องสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ ห้าม

ชายหญิงที่ยั งไม่ แต่งงานกันนอนในห้อง

เดียวกัน ห้ามส่งเสียงดังในเวลากลางคืน หรือ 

ห้ามดื่มสุรา เป็นต้น

ภาพประกอบจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

32



การสื่อความหมาย

การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มี 2 มิติ คือ 

1. มิติการน าเสนอ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถกระตุ้นความสนใจ 

ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงเรียนรู้ประวัติความเป็นมา และเรื่องราวของชุมชน นอกจากนี้ 

การน าเสนอเรื่องราวที่น่าติดตาม สนุกสนาน และเพลิดเพลิน สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและ

บริการ ตลอดจนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้

2. มิติการจัดการ เป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ความรู้

โดยเฉพาะข้อควรปฏิบัติที่นักท่องเที่ยวพึงระวังเพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบต่อชุมชน และเพื่อ

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง

องค์ประกอบของการสื่อความหมาย

การสื่อความหมายเป็นหัวใจของการน าเสนอเรื่องราวของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงคนต่างถิ่นให้

เรียนรู้ร่วมกันอย่างเพลิดเพลิน ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความหมาย คือ การบอกความหมายของสิ่งต่างๆ 

ก่อนว่าหมายถึงอะไร เนื่องจากอาจจะมีความหมายแตกต่าง

กันไปตามพื้นที่ของชุมชน หรือ อาจเป็นภาษาเฉพาะพื้น

ถิ่นนั้นๆ เช่น “ข้าวต้ม” ในภาษาเหนือ คือ “ข้าวต้มมัด” 

ในภาษากลางซึ่งเป็นอาหารหวาน และค าว่า “ข้าวต้ม” ใน

ภาษากลางคือ อาหารคาวที่เป็นข้าวในน้ าต้มปรุงรส

2. องค์ความรู้ หลังจากบอกความหมายแล้ว จะต้องให้ความรู้แก่

นักท่องเที่ยวด้วย เช่น ประวัติความเป็นมาของข้าวต้ม ส่วนผสม 

วิธีการท า วิธีการรับประทาน ช่วงเวลา หรือ การใช้ประกอบพิธีกรรม

หรือเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

3. ประสบการณ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง ควร

ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองและมีประสบการณ์ร่วมกับชุมชน เช่น ให้

นักท่องเที่ยวได้ทดลองท าขนมประกอบการอธิบายเรื่องราวนั้นๆ 

4. ลีลาและลูกเล่น สิ่งสุดท้ายคือการเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเรื่องราว ควรมีลีลาและ

ลูกเล่นในการเล่าเรื่อง ใส่มุกตลกขบขันให้ได้หัวเราะบ้าง หรือบทกลอนข าๆ เรื่องราวจะได้ไม่ตึง

เครียดจนเกินไป
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เครื่องมือการสื่อความหมาย

การสื่อความหมายจ าเป็นต้องอาศัยสื่อเป็นเครื่องมือส่งสารไปยังนักท่องเที่ยวให้เกิดความ

เข้าใจ ชุมชนควรเลือกใช้เครื่องมือหรือสื่อให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ เพื่อให้เกิดการสื่อ

ความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็น 2 ประเภทคือ สื่อบุคคล และ การสื่อโดยไม่ใช้

บุคคล

สื่อบุคคล 

คือ การสื่อความหมายโดยใช้บุคคลจริงในการน าเสนอ

เรื่องราว เช่น วิทยากร มัคคุ เทศก์ ที่สามารถสร้าง

บรรยากาศ ปรับเนื้อหา โต้ตอบข้อซักถาม และให้

รายละเอียดได้มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ แต่การให้ข้อมูลใน

แต่ละครั้งอาจจะไม่สม่ าเสมอ และต้นทุนในการจัดการ

ค่อนข้างสูง

การสื่อโดยไม่ใช้บุคคล 

คือ การสื่อความหมายโดยใช้สื่อที่เป็นลักษณะสิ่งของหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในการน าเสนอ

เรื่องราวแก่นักท่องเที่ยว เช่น สิ่งสิ่งพิมพ์ ป้ายแนะน าทาง ป้ายเตือน การจัดนิทรรศการ สื่อ

โสตทัศนูปกรณ์ สื่อผสมหรือมัลติมีเดีย สื่อ QR Code สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

ป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ คิวอาร์โค๊ด

เทคนิคการสร้างประสบการณ์ร่วม

ในการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ชุมชนสามารถสร้างและกระตุ้นความสนใจ

ด้วยประเด็นที่แปลกใหม่ ค าสุภาษิต ประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุป เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน

การคิด และตอบค าถาม หรือมีส่วนร่วมในการน าเสนอ เช่น สามารถจับต้องสิ่งของที่น ามาแสดง 

แต่งกายแบบพื้นเมือง หรือทดลองการท ากิจกรรมในขณะที่ก าลังสาธิตอยู่ จะเป็นการเชื่อมโยง

เรื่องราวและประสบการณ์ใกล้ตัวและให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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ตัวอย่างการสื่อความหมายแบบนกัท่องเที่ยวมสี่วนร่วม

ซ้าย: นักท่องเที่ยวร่วม

กิจกรรมประกอบการ

อธิบาย การท ามะต๋าว 

ซึ่งส่งให้นักท่องเที่ยว

เพลิดเพลินและอยากซื้อ

สินค้ากลับมากข้ึน

ขวา: ผู้สื่อความหมายมี

การแต่งกายและสาธิต

วิธีการท าขนม โดยการ

แต่ งก ายชุดพื้ น เมื อง 

พร้อมประกอบท่าทาง

ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวผ่านป้ายและแผนที่ท่องเที่ยว

เปิดให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมโดยการรับส่ือมัลติดมีเดียผ่าน QR code

การสื่อความหมายด้วยบุคคล 

การสื่อความหมายที่ไม่ใช่บุคคล 
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ตัวอย่างการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นทีช่าติพันธุ์อาข่า บ้านหล่อชา

บ้านหล่อชา การจัดการการท่องเที่ยว 

โดยจัดสรร เ ขตพื้ นที่ เ ข้ า ชม จั ดการ

นักท่องเที่ยวโดยเก็บค่าบ ารุงรักษาหมู่บ้าน 

และแจ้งข้อควรปฏิบัติ ออกแบบสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุ

ท้องถิ่น มีการสื่อความหมายโดยบุคคล

และไม่ใช่บุคคล มีการจัดสรรผลประโยชน์

และผลตอบแทนอย่างชัดเจน โดยมี PDA 

เป็นองค์กรพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาในการ

บริการจัดการอย่างเป้นระบบ
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4 การจัดการนักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
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นักท่องเที่ยว

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความประทับใจ

เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่ชุมชนควรท าความเข้าใจพื้นฐานของความ

หลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวจาก

หลายถิ่นฐานย่อมมีความแตกต่างกัน อาทิ ศาสนา ความเชื่อ 

ขนบธรรมเนียม ภาษา การแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม 

รวมถึงค่านิยมที่พึงปฏิบัติ หรือข้อห้ามต่างๆ ตามจารีตประเพณี 

โดยหากมีระบบการจองล่วงหน้า จะท าให้ทราบว่านักท่องเที่ยว

มาจากที่ใด เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและสร้าง

ความประทับใจ

ค่านิยม

ความ เท่ า เทียมกันใน

สังคมชาวตะวันตก และ

การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ของชาวตะวันออก

ภาษา

ช า วต ะ วั น ตก เ รี ย ก

บุคคลอื่นด้วยชื่อโดย

ไม่ระบุสรรพนาม

ขนบธรรมเนียม

ชาวตะวันตกนิยมกอด

หรือหอมแก้มทักทาย 

หรือ ไม่ถอดรองเท้าเวลา

เข้าบ้าน

ศาสนา/ความเชื่อ 

ชาวมุสลิมละหมาดวันละ 

5 ครั้ง และถือศีลอด

ในช่วงเดือนรอมฎอน

การแต่งกาย 

ชาวมุสลิมค่อนข้างแต่งตัว

มิดชิด เรียบร้อย

ช า วต ะ วั นตก แต่ งก าย

สบายๆ และน้อยชิ้น
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พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้อชาติ

นักท่องเที่ยวชาวจนี

ชาวจีนมีลักษณะนิสัยที่ประหยัดมัธยัสถ์

เอาการเอางาน มีความคิดสร้างสรรค์ เก่งด้าน

การค้าขาย อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่

ยอมอ่อนข้อให้ใครเอาเปรียบชอบสูบบุหรี่ ชอบ

พูดจาโหวกเหวกโวยวาย ชอบกินเสียงดังเพื่อให้รู้ว่า

อร่อย รักครอบครัว ชอบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา

กัน โดยพ่อมักจะ เป็นใหญ่มากที่สุดในบ้ าน 

ค่อนข้างเด็ดขาดไม่ชอบลูกผู้หญิงเท่ากับผู้ชาย

นักท่องเที่ยวชาวจีน ชื่นชอบการช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจ มีก าลังซื้อสูง ยอมจ่ายเงินไปกับการซื้อสินค้า

มากที่สุดในระหว่างการท่องเที่ยว ชาวจีนยังชอบแชร์ข้อมูลต่างๆ ลงอินเตอร์เน็ต อัพเดทเรื่องราวให้คนอื่น

รับรู้ นิยมน าภาพระหว่างท่องเที่ยว ภาพอาหาร ภาพถ่ายหมู่ และการถ่ายภาพตนเอง แชร์ลงสังคมออนไลน์

จีน อาทิ Weibo, WeChat, QQ Kongjian เพื่อสร้างความสนใจให้กับเพื่อนในสังคมออนไลน์ 

นอกจากนี้ ชาวจีนยังมีพฤติกรรม “รู้แล้วต้องบอกต่อ” โดยชอบแชร์ข้อมูลประสบการณ์การท่องเที่ยวลงใน

เว็บไซต์ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก วิธีการเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือร้านอาหารอร่อยๆ เป็นต้น 

เพื่อเป็นคู่มือการท่องเที่ยวให้กับผู้อื่น และแหล่งท่องเที่ยวได้น่าสนใจจนเกิดเป็นการตามกระแสกัน

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซยี

ชาวมาเลเซีย ประกอบด้วยพลเมืองหลายเชื้อ

ช าติ อยู่ ร วมกัน แต่ ล ะ เ ชื้ อ ช าติ ก็ มี ภ าษาศ าสน า

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

แต่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ เชื้อชาติที่

ส าคัญได้แก่ มาลายู แขก และจีน เนื่องจากชาวมาลายู

นับถือศาสนาอิสลามผู้ชายชาวมาลายูจึงมีลักษณะเป็น

ผู้น าของครอบครัวในทุกด้าน และเป็นผู้ตัดสินใจใน

การกระท าทุกอย่างโดยมีผู้หญิงตามหลังเสมอ ภาษา

มาเลย์เป็นภาษาที่ราชการส่วนภาษาอังกฤษใช้กัน

แพร่หลายในวงการค้าและอุตสาหกรรม

เนื่องจากเศรษฐกิจที่พัฒนาไปในระดับค่อนข้างสูงแล้ว ท าให้ชาวมาเลเซียมีก าลังซื้อสูง มีแนวโน้ม

เลือกซื้อสินค้าที่อ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวันมากขึ้น กลุ่มวัยรุ่นให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆ มีการใช้จ่ายสินค้าไอทีสูงกว่าด้านอาหารและการพักผ่อนอื่นๆ แต่กลุ่มผู้บริโภคที่มี

ระดับการศึกษาสูงและรายได้สูงมักสนใจ และ ชื่นชอบวัฒนธรรมตะวันตก นิยมสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น ด้าน

อาหาร นิยมบริโภคอาหารสด คนมาเลเซียมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและสนใจเรื่องข้อมูลข่าวสาร
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นักท่องเที่ยวชาวสงิคโปร์

สิงคโปร์เป็นสังคมที่มีหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันมี

ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าวัฒนธรรมของใครจะเป็นวัฒนธรรม

ประจ าชาติ นอกจากนี้ ภาษาพูดก็ยังแตกต่างกันออกไป 

ท าให้สิงคโปร์ใช้ภาษาติดต่อราชการได้ถึง 4 ภาษา คือ 

ภาษามาเลย์ ภาษาจีน (แมนดาริน ) ภาษาทมิฬ และ

ภาษาอังกฤษ ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีระเบียบ

วินัยเคารพกฎหมายและถ่อมตน ท างานอย่างจริงจัง เป็น

นักอนุรักษ์นิยม รักธรรมชาติ มีการอนุรักษ์ต้นไม้อย่าง

จริงจัง รักษาความสะอาดซึ่งถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ

คนสิงคโปร์มีรายได้สูง จึงมีก าลังซื้อค่อนข้างสูงไปด้วย นิยมสินค้าแบรนด์เนม ได้รับอิทธิพลเรื่อง

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากตะวันตกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น กระแสนิยมในโลกมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าสูง ชาวสิงคโปร์ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพค่อนข้างมาก นิยมทานอาหารเสริมเพื่อ

บ ารุงร่างกาย ผู้มีรายได้ และมีระดับการศึกษาสูงจะนิยมบริโภคอาหารออร์แกนิคมากขึ้น ผู้หญิงสิงคโปร์มี

ความเป็นวัตถุนิยม และให้ความส าคัญเรื่องเงินมาก

นักท่องเที่ยวชาวญีปุ่น่

ในประเทศญี่ปุ่น ศาสนานับว่ ามีส่ วน

ส าคัญในการปลูกฝังความคิด ชินโต ซึ่งเป็น

ศาสนาเก่าแก่ของญี่ปุ่นนั้น ท าให้คนญี่ปุ่นรัก

ครอบครั วและ เคารพบรรพบุรุษคนที่ อยู่ ใน

ครอบครัวต้องเคารพกตัญญูกตเวที และเชื่อฟัง

หัวหน้าครอบครัว คนที่อาวุโสกว่า

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีพฤติกรรมชอบการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของสถานที่แต่ละ

แห่งโดยละเอียด มีการค านวณค่าใช้จ่ายโดยละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายบานปลาย โดยนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เชื่อถือข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากบริษัทน าเที่ยว และจากค าบอกเล่าบอกต่อของญาติมิตร 

มากกว่าข้อมูลจากแผ่นพับโฆษณา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้กระทั่งอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวชาว

ญี่ปุ่นค่อนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยอย่างมาก จึงไม่ค่อยชอบกิจกรรมที่มีความท้าทายหรือการผจญภัย 

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมักใช้เงินจ านวนมากในการซื้อสินค้าที่ระลึก
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นักท่องเทีย่วชาวอังกฤษ

ประเทศอังกฤษประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ 

ได้ แก่ ชาว เวลล์ ชาวสก๊อต ชาวอังกฤษ และชาว

ไอร์แลนด์ แม้ว่าคนเหล่านี้จะอยู่รวมกันอยู่ในประเทศ

เดียวกัน แต่ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ความเชื่อถือตลอดจนความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

ของตน คนอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีระเบียบรักสวย

รักงามแต่งตัวเรียบร้อย การรับประทานอาหารต้องมี

กฎเกณฑ์ เช่น การจัดโต๊ะอาหาร การเสริฟอาหาร

จะต้องเรียงตามล าดับที่ละอย่าง และมารยาทในการ

รับประทานอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ คนอังกฤษส่วนมากยังชอบกีฬาโดยเฉพาะการแข่งม้า และการเล่นคริกเก็ต เป็นต้น เป็นคน

ประหยัดและสุขุมรอบคอบท าอะไรมีพิธีรีตองจนเป็นที่กล่าวกันว่า“ผู้ดีอังกฤษ”จากลักษณะนิสัยเหล่านี้ ท าให้

ภาษาอังกฤษของคนอังกฤษมีกฎเกณฑ์และระเบียบมากกว่าภาษาอังกฤษของประเทศอื่น นักท่องเที่ยวอังกฤษส่วน

ใหญ่ใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 10-14 วัน โดยวางแผนใช้จ่ายแต่ละครั้งประมาณ 60,000 – 70,000 บาท 

และยินดีจ่ายเงินเพิ่มส าหรับการรับประทานอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องการสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ

แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การท่องเที่ยวทางทะเล และวัดวาอาราม

นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปมีความเป็นอยู่ เรียบง่าย 

ช่วยกันท างานบ้านไม่ว่าหญิงหรือชาย มีเครื่องผ่อนแรง

แทนการจ้างแรงงานท างานบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า เครื่อง

ล้างจาน เป็นต้น อาหารที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย ได้แก่ 

แฮมเบอร์เกอร์ และพิซซ่า ชาวอเมริกันนิยมดนตรีทุก

ชนิด ชอบชมละครโอเปรา ละครดนตรี ระบ าบัลเลย์ 

และดูคอนเสิร์ต ส่วนกีฬาที่โปรดปราน ได้แก่ ว่ายน้ า 

ขี่จักรยาน เล่นเรือ เล่นสเก็ตสกีในฤดูหนาว และกีฬาที่

ใช้ลูกบอล

นักท่องเที่ยวอเมริกันส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการพักผ่อน คือ ชมวิวทิวทัศน์ทั้งตัวเมืองและชนบท 

ส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันให้ความสนใจเกี่ยวกับการมาดูวัฒนธรรม และกิจกรรมอีกอย่างที่นักท่องเที่ยว

ชาวอเมริกันชอบมากที่สุดคือ การช้อปปิ้งที่เป็นปัจจัยหลักในการมาเที่ยวที่ประเทศไทย กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับ

ความสนใจ เช่น การบันเทิง ผจญภัย สุขภาพและสปา สถานที่ที่นิยมไปมากที่สุด คือ จังหวัดที่ติดกับทะเล เช่น 

ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชลบุรี รองลงมาคือจังหวัดในภาคเหนือคือ จังหวัดเชียงใหม่
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นักท่องเที่ยวชาวเยอรมนั

ชาวเยอรมันมีลักษณะนิสัยที่ตรงไปตรงมา

จริงใจไม่ชอบเอาเปรียบใคร และไม่ชอบให้ใครมาเอา

เปรียบ มีความรอบคอบในการใช้เงินสูงมาก ๆ รู้จัก

ใช้รู้จักเก็บ มีการวางแผนชีวิตที่ดีเป็นชนชาติที่ขยัน

ประหยัด เป็นนักค้นคว้าทุ่มเท และมีความอดทนสูง

ภายหลังจากการประกาศยอมแพ้สงครามอย่างไม่มี

เงื่อนไขในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากสภาพบ้านเมือง

ที่ถูกท าลายยับเยินชาวเยอรมันได้สร้างสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมันที่แข็งแกร่งขึ้นมาซึ่งมีผลท าให้

เศรษฐกิจของประเทศเยอรมันรุ่งเรืองประเทศหนึ่งใน

โลก

ชาวเยอรมันเป็นคนจริงจังเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายชอบสนุกสนานชอบเดินทาง ด้วยภูมิประเทศ

ประกอบไปด้วยภูเขาแม่น้ าทะเลสาบ ป่าอันงดงาม และในเยอรมันมีวันหยุดมากเวลาท างานน้อย ชาวเยอรมันนิยม

ท่องเที่ยวแบบบุกป่าฝ่าดง ชาวเยอรมันเป็นคนรักอิสระ และชอบช่วยเหลือตนเอง รักความสะอาด ยกย่องคนมี

อ านาจ มีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ และชอบแสดงความยินดีออกทางสีหน้าเหนือสิ่งอื่นใดมีความภูมิใจใน

ประเทศของตน 

หลักการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

กลยุทธ์ส าคัญในการให้จัดการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว คือ การ

ให้บริการ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การบริการและการต้อนรับที่ดีจะช่วยรักษานักท่องเที่ยวเดิมไว้ได้ ท าให้เกิด

การเที่ยวซ้ า หรือการกลับมาใช้เที่ยวอีกเป็นประจ า และมีการชักน าให้มีนักท่องเที่ยวอื่นๆ หรือผู้มาใช้บริการ

กลุ่มใหม่ๆ เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่อง

การกระท าของผู้ให้บริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งในที่นี้ หมายถึง 

ชุมชนเป็นผู้ให้บริการ และนักท่องเที่ยวเป็น

ผู้รับบริการ ในการให้การบริการมีหลักการ

ส าคัญคือ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส 

แล ะ เป็ นธรรมตรงกับคว ามต้ องก าร ของ

ผู้รับบริการให้มากที่สุด ซึ่งจะท าให้เกิดความ

ประทับใจหรือความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวหรือ

ชุมชนนั้นๆ 

บุคคลผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือนในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว รวมถึงประชาชน และผู้ประกอบการ

อาชีพใดๆ ในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

การเป็นเจ้าบ้านที่ดีจึงหมายถึง กลุ่มบุคคล

เหล่านี้มีความเป็นมิตร มีความรอบรู้เรื่องราวใน

ท้องถิ่น ให้การตอบรับดูแลและท าให้รู้สึก

ปลอดภัยเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับความมี

อัธยาศัยไมตรีจากเจ้าบ้าน และให้การตอบรับ

อย่ างอบอุ่นย่อมท าให้ผู้มา เยือนเกิดความ

ประทับใจ

การบริการ เจ้าบ้าน
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การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี คือ การเตรียมตนเองให้พร้อมส าหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่น 

และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ สิ่งส าคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี คือ คนหรือบุคลากรที่

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจะต้องรักในการบริการและต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

บุคลิกภาพ 

ได้ แก่  รูปร่ างหน้ าตา กิริยา ท่ าทาง 

น้ าเสียง การพูดจา ความยิ้มแย้มแจ่มใส 

ค ว า ม เ ห็ น อ ก เ ห็ น ใ จ ผู้ อื่ น  ค ว า ม

กระตือรือร้น ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ 

ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรอบรู้ ชุมชน

ใดมีบุคลากรที่ เป็นเจ้ าบ้ านที่ดี และมี

บุคลิกภาพดีย่อมได้เปรียบ

ความรู ้

ผู้ที่ เป็นเจ้าบ้านต้องมีความรู้ต่างๆ

เกี่ยวกับสถานที่ และสิ่งต่างๆ ได้แก่ ความรู้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการที่เสนอ

ให้กับนักท่องเที่ยว ความรู้ที่ เกี่ยวกับ

เ ท ค นิ ค ก า ร ข า ย  ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ

นักท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นตนเอง 

และสามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างคล่องแคล่ว

ทักษะ 

ความช านาญหรือประสบการณ์

ช่วยให้การเป็นเจ้าบ้านมีความ

เชื่อมั่นสูงขึ้นโดยทักษะเกิดขึ้นได้

จากการฝึกฝน

ทัศนคต ิ

เจ้าบ้านที่ดีต้องมีทัศนคติที่ดีในการเป็น

เจ้าของบ้านมีความเชื่อมั่นในตนเอง มี

ความสุขในการท างาน มองโลกในแง่ดี 

ตระหนักถึงความส าคัญของการบริการ 

คือมีความเป็นเจ้าบ้านที่มีจิตใจของการ

บริการ

43



5 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

การที่จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดท่องเที่ยว และท าให้

สามารถขายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้ามาช่วยทั้งในมิติของการตลาด โดยการรวบรวมข้อมูลของสินค้าและบริการน าเสนอต่อ

นักท่องเที่ยวผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และในมิติการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อ

นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมกับ

นักท่องเที่ยวได้ เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่อง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ 

โพสต์รูปภาพแหล่งท่องเที่ยว โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย และ เพื่อน าเสนอแนวคิดหรือ

ประชาสัมพันธ์เรื่องราวการท่องเที่ยวในชุมชนได้ เช่น facebook, Instragram, LinkedIn, 

Twitter และ Pinterest ซึ่งในแต่ละแอพพลิเคชั่นมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน  

Facebook มีพื้นที่ส่วนหนึ่ง คือ FanPage ทิ่เปิดโอกาสให้สามารถ

น าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน หรือข้อควรปฏิบัติ ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

และ สามารถเพิ่มการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวได้โดยผ่านระบบสปอนเซอร์ ที่ท า

ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเรื่องราวของเพจได้จ านวนมากขึ้น 

Instragram

เน้นการน าเสนอ

เรื่องราวผ่านรูปภาพ 

Twitter

เน้นการน าเสนอ

เรื่องราวผ่านข้อความ

LinkedIn

เป็นสื่อสังคมที่

เฉพาะกลุ่มสายอาชีพ

Pinterest

เน้นการน าเสนอ

ไอเดียผ่านรูปภาพ

การสนทนาออนไลน์

ในปัจจุบันมีหลายแอพลิเคชั่นที่ใช้ส าหรับการสนทนาออนไลน์ 

ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ Skype, Line, WhatsApp และ 

WeChat 

ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ แ อพลิ เ ค ชั่ น เ พื่ อ ก า รสนทน าที่ มี

ประสิทธิภาพ ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น 

นักท่องเที่ยวชาวไทย มักใช้ Line. นักท่องเที่ยวชาวจีน มัก

ใช้ WeChat และนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ มักใช้ Skype และ 

WhatsApp

45



การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

Google Apps

Google แอพพลิเคชั่นในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ 

และการบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการการ

ท่องเที่ยวได้ เช่น ชุมชนสามารถเก็บข้อมูล และแชร์

ออนไลน์ผ่าน Drive พิมพ์ข้อมูลเอกสารเรื่องราวต่างๆ 

ผ่าน Document จัดการเวลาผ่าน Calendar 

ติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่าน Mail สนทนา

ออนไลน์ผ่าน Hang Out และวางแผนเส้นทาง

ท่องเที่ยวผ่าน Maps 

การเผยแพร่เรื่องราวผ่านวีดีโอ

Youtube เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอ ซึ่งผู้ใช้สามารถเป็นทั้ง

ผู้ชมวีดีโอ และผู้แบ่งปันวีดีโอ ชุมชนสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวถ่ายทอด

เรื่องราวของชุมชนโดยใช้กล้องวีดีโอหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ และเผยแพร่

ผ่านช่องทางยูทูป เพื่อสร้างการรับรูใ้หม่ๆ แก่นักท่องเที่ยว

การจองล่วงหน้า

Agoda, AirBnB, และ Booking เป็น แอพพลิเคชั่นช่วย

ในการจองห้องพัก ในขณะที่ Take Me Tour ช่วยใน

การจองกิจกรรมน าเที่ยวล่วงหน้า ซึ่งชุมชนสามารถสมัคร

และเปิดการจองห้องพักหรือกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านระบบ

การจองล่วงหน้าในแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ได้

การรวีวิ

ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมักหาข้อมูลก่อนการเดินทาง ซึ่ง

แอพพลิเคชั่นที่นิยมใช้ในการรีวิวในกลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติคือ Trip advisor และนิยมในกลุ่มชาวไทยคือ 

Pantip
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เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์

SEO ย่อมากจาก Search Engine Optimization 

การปรับแต่ง เว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาใน

ต าแหน่งที่ดีที่สุดหรือติดหน้าแรกของการค้นหาในเว็บ

ค้นข้อมูลต่างด้วยการค้นหาค าส าคัญ (Keyword) 

เมื่อป้อน Keyword ลงในช่องค้นหา Search 

Engine จะประมวลผลและแสดงออกมาเป็นรายการ

ของเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับ Keyword นั้นๆ ไว้ใน

หน้า Search Result Page หรือหน้าแสดงผลการ

ค้นหา 

PPC

SEO

ยิ่งเว็บไซต์อยู่ในอันดับที่ดีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่ม

โอกาสให้มีคนเปิดเข้าไปดูมากขึ้นเท่านั้น และน ามาซึ่ง

ยอดผู้ใช้บริการหรือยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น Search 

Engine ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันคือ Google 

และ Yahoo! โดย Google เป็นที่นิยมอันดับ 1 

ในประ เทศสหรั ฐอ เมริ ก า  แคนาด า อั งกฤษ 

ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทย ส่วนในประเทศ

ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และไต้หวันนิยมใช้ Yahoo!

PPC ย่อมากจาก Pay Per Click 

ส่วนของพื้นที่โฆษณาซึ่งอยู่ในหน้า Search Result 

Page หรือหน้าแสดงผลการค้นหาเช่นกัน แต่ต้อง

จ่ายเงินเมื่อมีการคลิ๊กเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์ PPC มีข้อ

แตกต่างกับ SEO ตรงที่สามารถแสดงผลในล าดับ

ต้นๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยน

โครงสร้างในเว็บไซต์ เพียงแค่ประมูล Keyword ที่

ต้องการมา เว็บไซต์ก็สามารถแสดงอยู่ในอันดับต้นๆ 
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• ค าถามชวนคิด •

1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

2. หน่วยงานใดบ้างที่มีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนในพื้นที่ชาติพันธุ์

3. ชุมชนควรให้ความสนใจและท าความเขา้ใจพื้นฐานของ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวใน

ด้านใดบ้าง

4. มัคคุเทศก์น้อยเป็นเครื่องมือการสื่อความหมายหรือไม่

5. หากนักท่องเที่ยวต้องการชิมอาหารชาติพันธุ์ในพื้นที่ 

ท่านจะแนะน าอาหารอะไร 3 อย่าง
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ขอขอบคุณ

ข้อมูล

ท่อง เที่ยวโดยชุมชน ในซีรีย์

ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” 

ตุลาคม 2558

คู่ มื อส าหรับฝึกอบรมชุมชน

ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

มกราคม 2559

การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทาง

ประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม: (แนวทางการจัดท า

แผนการบริหารจัดการด้านการสื่อความหมายใน

แหล่งท่องเที่ยว ) กรมการท่องเที่ยว กันยายน 

2558

การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ , ผู้ช่ วย

ศาสตราจารย์ ดร. บุษบา สิทธิการ 

2557

คู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ส า นั ก พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 2550

โครงการบริการวิ ช าการการส่ง เสริมการ

ท่องเที่ยวชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย และการ

ท่องเที่ยวอาเซียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 และ 2558

โครงการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการ

การท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนใน

เส้นทาง R3A และ R3B เพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558
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ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยว
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ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วิถีเกษตรหลากสีสัน 4 วัน 3 คืน (พะเยา-ล าปาง-ล าพนู-เชยีงใหม่-เชยีงราย)

ระยะทางประมาณ 593 กิโลเมตร 

วันที่ 1

๏ เริ่มต้นจากอ า เภอ เมือง 

จังหวัดพะเยา 

๏  อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ แ ห ล่ ง

ท่องเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านดอกบัว (ชุมชน

ต้นแบบยั่งยืน) 

เช้า

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- เรียนรู้เรื่องข้าวอินทรีย์แห่งบ้านบัว

- เรียนรู้วิถีเกษตรผ่านฐานการเรียนรู้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

(อาหารท้องถิ่น)

บ่าย ออกเดินทางสู่จังหวัดล าปาง

เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน

เกษตรธรรมชาติ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- เที่ยวชมสวนเกษตรธรรมชาติ 

สวนกาแฟ สวนแมคคาเดเมีย สวนผัก

และผลไม้

- เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

เย็น รับประทานอาหาร

ท้องถิ่น พักผ่อนตาม

อัธยาศัย และเข้าสู่ที่พักแบบ

โฮมสเตย์

วันที่ 2

เช้า 

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ เดินทางสู่จังหวัดล าพูนออก

เดินทางสู่ แ หล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เกษตร

ผสมผสานชุมชนทาป่าเปา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

(อาหารท้องถิ่น)

บ่าย เดินทางสู่จังหวัด

เชียงรายออกเดินทางสู่

ชุมชนบ้านหว้ยน้ ากืน

เย็น รับประทานอาหาร

ท้องถิ่น

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- นั่งเกวียนชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง

- ชมการเลี้ยงโคขุน โคนม ไร่

ข้าวโพดฝักอ่อน

- ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง แปลงผัก

เกษตรปลอดสารพิษ

- การสาธิตการเก็บรังผึ้ง ชมการ

สาธิตการท านา การท าสวนล าไย

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- พักโฮมสเตย์

- ศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตร

ภายในหมู่บ้านตามฐานการ

เรียนรู้

- ขึ้นสู่ยอดดอยมดชมวิว

เกือบ 360 องศา 

- ชมไร่ชาและเรียนรู้วิถีชา

วันที่ 3

เช้า-เย็น 

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ สัมผัสบรรยากาศสดชื่น

ของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์

ทีโ่อบล้อมรอบหมู่บ้าน

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

ดอยปู่หมื่น

เที่ยง รับประทานอาหาร

กลางวัน (อาหารท้องถิ่น) 

ท ากิจกรรมการท่องเที่ยว/

พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหาร

ท้องถิ่น พักผ่อนตาม

อัธยาศัย และเข้าสู่ที่พักแบบ

โฮมสเตย์

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ศึกษาการท าเกษตร การเก็บใบชากาแฟ การคั่วใบชา

- ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของดอยปู่หมื่น

- เดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางหมู่บ้าน น้ าตกปู่หมื่น
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ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ของกนิของฝาก 4 วัน 3 คืน (เชยีงราย-พะเยา-ล าปาง-ล าพนู-เชยีงใหม่)

ระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร 

เช้า-เย็น

๏ เริ่มต้นจากอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๏ ออกเดินทางเพื่อตามหาของกินของฝากจังหวัดเชียงราย

วันที่ 1

การท าไส้อั่วยูนนานเป็นการ

ถนอมอาหารและเกิดจากวิถี

ชีวิตของคนยูนนาน

ไส้อั่วยูนนาน ข้าวแรมฟนื

เ ป็ น อ าห า ร มั ง ส วิ รั ติ แ บบ

ดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ ไทลื้อ 

ที่มาจากทางสิบสองปันนา 

อาหารของชาวไทยลื้อ มี 2 แบบ 

ข้าวซอยน้อย และข้าวซอยน้อย

ทรงเครื่อง ท าจากแป้งข้าวเจ้าผสม

น้ า ตักใส่ในถาด ใส่ให้แป้งบางๆ 

น าไปนึ่งจนสุก ผักแนมเป็นผัด

ซอย (กะหล่ าปลี) และยอดถั่ว

ข้าวซอยน้อย

หรือ ซาฉีหม่า (Caramel treats) 

มีต้นก าเนิดจากประเทศจีน ในสมัย

ราชวงศ์ชิง เป็นอาหารว่างที่ได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมากของชาว

แมนจูเรีย และเป็นขนมที่ได้รับความ

นิยมอย่างมากในปัจจุบันโดยถูก

เปรียบเทียบว่าเป็น 1 ในขนม 4 

ฤดูของเมืองปักก่ิง 

ข้าวซอยตดั 

“หยูหนานโห่วโกว” เป็นภาษาจีน  

ยูนนานที่ใช้เรียกชื่อสุก้ีประเภทหนึ่งที่

นิยมกินกันในกลุ่มคนจีนยูนนาน และ

จะท าก็ต่อเมื่อมีญาติมารวมกันหลาย

คนที่บ้านหรือเป็นวันส าคัญและโอกาส

พิเศษต่างๆ เพราะสุกี้ชนิดนี้ต้องใช้

เวลาในการเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย 

1 วัน 

สุกี้ยูนนานสมุนไพร หมูห่อใบกาแฟ

อาหารประจ าชนเผ่าเมี่ยน 

ใบกาแฟที่ใช้ในอาหารเป็น

ใบกาแฟที่ไม่อ่อนมากและ

ไม่แก่มาก

แฮมยูนนาน

แฮมยูนนานนั้นเป็นวัตถุดิบปรุง

อาหารโต๊ะจีนในต านานที่มีราคาที่

ค่อนแพง และหายากพอสมควร 

การท าแฮมยูนนานเป็นการถนอม

อาหารและเกิดจากวิถีชีวิตของคน

ยูนนาน

๏ เดินทางสู่จังหวัดพะเยา 

เย็น
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ของกนิของฝาก 4 วัน 3 คืน (เชยีงราย-พะเยา-ล าปาง-ล าพนู-เชยีงใหม่)

ระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร 

เช้า

วันที่ 2

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ ออกเดินทางเพื่อตามหาของกินของฝากจังหวัดพะเยา

น้ าอ้อยหวาน
ผลิตภัณฑ์น้ าอ้อยหวานของชุมชน

บ้านสบบง มีการผลิตมาตั้งแต่ช้านาน

สมัยปู่ย่ าตายาย โดยจะลงมือท า

หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ราษฎร

ส่วนใหญ่ก็จะว่างจากการท างาน

กล้วยหอมทองยัดเยียด

กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยพันธุ์

พื้นเมืองของพื้นที่ทางภาคเหนือที่

ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติใน

ที่พื้นที่ และที่ไม่นิยมกินสุก จึงมี

การพัฒนามาเป็นวัตถุดิบเพื่อแปร

รูปเป็น "กล้วยทอดกรอบ"น้ าปู๋/น้ าปู

เป็นน้ าปูที่เกิดจากภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านอย่างแท้จริง ซึ่งท าจากปู

นาสด เป็นการถนอมอาหารเพื่อ

เก็บไว้กินนาน 1 – 2 ปี ไม่มี

สารเคมี เจือปน ไม่ใส่สีผสม

อาหาร  และสามารถน าไปเป็น

เ ครื่ อ งปรุ งรสของอ าหารที่

หล ากหลาย ท า ให้ อ าหารมี

รสชาติที่แปลกใหม่ออกไป

แอ่งแถะ

อาหารของชาวไทลื้อ ท ามาจาก

ใบพืชชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุกมี

ล าต้นเป็นเถาเป็นเครือ หัวอยู่ใต้

ดิน ใบมีรูปร่างคล้ายใบโพธิ์ 

ใต้ใบมีขนอ่อนๆ จะเจริญเติบโต

ในฤดูฝน ถึงต้นฤดูหนาว

เที่ยง
๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

บ่าย

๏ เดินทางสู่จังหวัดล าปาง

๏ ออกเดินทางเพื่อตามหาของกินของฝากจังหวัดล าปาง

น้ าพริกบะกิง้

มะกิ้งเป็นพืชอาหาร ขึ้นตามป่าบน

ที่สูง ปีนป่ายบนต้นไม้ ผลกลมสี

เขียวดูเหมือนแตงโม แต่ผ่าดูเนื้อ

ผลพบเมล็ดขนาดใหญ่หลายเมล็ด 

เปลือกแข็ง

น้ าพริกแมคคาเดเมีย
ถั่วมัคคาเดเมียมีชื่อเสียงว่าเป็น

ถั่ ว มี ร ส ช า ติ อ ร่ อ ย  ซึ่ ง ใ น

ปัจจุบันมัคคาเดเมียก าลังได้รับ

ความนิยมในการน ามาแปรรูป

หรือน าไปเป็นส่วนผสมต่าง ๆ 

ในอาหารมากมาย
ย าไขน่้ าแร่แจซ้อ้น

“ย าไข่น้ าแร่แจ้ซ้อน” ที่ เป็นเมนู

สัญลักษณ์เลื่องชื่อของอุทยาน

แห่งชาติแจ้ซ้อน โดยผู้คิดค้น

สูตรเมนูเด็ดนี้ก็อาหม่อม “หม่อม

ราชวงศ์ถนัดศรีฯ” ยอดนักชิม

ชื่อก้องของไทย

ย าใบเมี่ยง

“ใบเมี่ ยง” เป็นภาษาถิ่นของ

ภาคเหนือ ที่แปลว่า “ใบชา” ได้

ชื่ อ ว่ า เ ป็ น พื ช ที่ มี ส ร ร พ คุ ณ

หลากหลาย ตั้งแต่การกิน ท าเป็น

ข อ ง ใ ช้ ไ ม้ ส อ ย  จ น ก ร ะ ทั่ ง

กลายเป็นอาชีพของชาวบ้าน

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก
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ของกนิของฝาก 4 วัน 3 คืน (เชยีงราย-พะเยา-ล าปาง-ล าพนู-เชยีงใหม่)

ระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร 

วันที่ 3

เช้า-เย็น ๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ เดินทางสู่จังหวัดล าพูน

๏ ออกเดินทางเพื่อตามหาของกินของฝากจังหวัดล าพูน

อาหารมังสวริตัชิาวปกาเกอะญอ

บ้านพระบาทห้วยต้มแห่งนี้เขาถือศีล 5 และงดเว้นเนื้อสัตว์ อาหาร

มังสวิรัติ เมนูเด่น ได้แก่ ผัดหมี่สมุนไพรน้ าพริกผักอีเหลิง 

น้ าพริกเห็ดหอม ลาบเห็ดฟางเห็ดนางฟ้า ย าขาเห็ด ต้มย าปลาเจ 

พริกทอดรวมมิตร

แกงฮงัเลล าไย

แกงฮังเล หรือ แกงฮินเล เป็นอาหารไทยประเภทแกงรสชาติเค็ม 

เปรี้ยว มีต้นก าเนิดจากประเทศพม่า ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูนจะน ามาท าบุญตักบาตร ในวันที่ 15 เมษายน 2558 ซึ่งเป็น 

วันเน่าหรือวันเนาว์

ไก่แดงรสไฟทาชมพ ูน้ าพริกกะปิแมท่า

อาหารขึ้นชื่อประจ าถิ่น สถานีรถไฟบ้านทาชมพู แม่ค้าจะน ามา

จ าหน่ายที่สถานรีถไฟและผู้โดยสารบนรถไฟ ชาวบ้านเรียกกัน

ติดปากว่า ไก่แดงรถไฟบ้านทาชมพูกินคู่กับน้ าพริกกะปิ

เห็ดดอยทอดกรอบ

เห็ดลม เป็นเห็ดที่ออกตามขอนไม้ผุที่มีความชื้นพอเพียง เช่น ขอนไม้

แงะ ไม้เพา ไม้ตะเคียน เป็นต้น หมวกเห็ด เป็นรูปกรวยลึก สีขาวนวล

หรือน้ าตาลอ่อนอมเทา เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-8 เซนติเมตร เหนียว

คล้ายหนัง ขอบงอลงเล็กน้อย ผิวมีขนสั้นๆ สีน้ าตาล
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ของกนิของฝาก 4 วัน 3 คืน (เชยีงราย-พะเยา-ล าปาง-ล าพนู-เชยีงใหม่)

ระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร 

วันที่ 4

เช้า-เย็น ๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

๏ ออกเดินทางเพื่อตามหาของกินของฝากจังหวัดเชียงใหม่

ข้าวหลาม/ขา้วกระบอกไม้ไผ่

ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกผสมกับน้ ากะทิและ

ใส่ ไส้ตามที่ต้องการ กรอกใส่ใน

กระบอกไม้ไผ่ ใช้กากมะพร้าวและ

ใบเตยปิดปากกระบอก จากนั้นน าไป

เผาไฟจนไม้สุก และน ามาปลอกผิวที่

ไหม้ทิ้ง เหลือแต่ผิวไม้สีขาว

หมูหลาม

เนื้อหมูกับส่วนผสมในกระบอกไม้

ไ ผ่ ที่ ปิ ดป ากกร ะบอกด้ วย จุ ก

ใบตอง น าไปย่างไฟอ่อนๆ หมั่น

เอาไม้คีบถ่านหมุนกระบอกไม้ไผ่ 

ให้ไฟเลียทั่วๆ พอสุกใช้มีดผ่าปาก

กระบอกไม้ไผ่ออกเป็นสองซีก หมู

หลามเนื้อนุ่ม อุ่นๆ ร้อนๆ นอนอัด

แน่นเหยียดยาวในกระบอกไม้ไผ่

เบาะแคะเคาะ

"บ่อแคะเคาะ" หรือ "องุ่นป่า" บน

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผล ไม้ ป่ า ช นิ ดนี้ ต้ อ ง อยู่ สู ง ก ว่ า

ระดับน้ าทะเลไม่ต่ ากว่า 1,300 เมตร 

ซึ่งชาวปกาเกอะญอ บ้านผาหมอนจะ

เข้าป่าไปเก็บเอามาท าอาหารพื้นบ้าน

หลามปลา

อาหารของชาวคะฉิ่น เมนูปลา

คลุกเคล้าส่วนผสมและสมุนไพร 

น าใส่ในใบตองสาดและใส่

ก ร ะ บ อ ก ไ ม่ ไ ผ่  ปิ ด ป า ก

กระบอกและต้ังไฟจนสุก
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ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ธรรมชาตสิรา้งสรรคค์วามงดงามบนผนืดนิและผนืน้ า 4 วัน 3 คืน (เชยีงใหม่-ล าพนู-ล าปาง-พะเยา-เชยีงราย)

ระยะทางประมาณ 401 กิโลเมตร

ประเทศไทย: สัมผัสธรรมชาติแหง่ลุม่น้ าโขง 1วันที่ 1

เช้า

๏ เริ่มต้นฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๏ ออกเดินทางจากอ าเภอสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโป่งน้ าดัง

เป็นแม่น้ าสายส าคัญสายหนึ่งของต าบลแม่สูน โดยมีต้นก าเนิดจากภูเขาแดน

ลาว บริเวณดอยอ่างขางอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และพรรณไม้นานาชนิด 

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนห้วยอีค่าง

หมู่บ้านห้วยอีค่างแห่งนี้เรียกชื่อตามภาษาปกาเกอะญอว่า 

“คลิซูถ่า” เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยหลากหลายดอยซึ่ง

เป็นต้นก าเนิดของล าห้วยสายเล็กหลายสายที่ไหลมารวม

กันลงสู่ล าห้วยอีค่างแล้วไหลลงสู่น้าแม่เตียน และลงไปยังน้ า

แม่วาง ตามล าดับ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- เดินป่าเชิงนิเวศ ชมความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และพรรณไม้นานาชนิด 

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

อุทยานดอยอินทนนท์มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมาก มี

สภาพป่าที่หลากหลายและเป็นผืนป่าโบราณ แต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียก

กันว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” เพราะบริเวณยอดดอยมี

อ่างน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เป็นจุดชมนกสวยงามของอุทยานฯ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ชมน้ าตกแม่ยะ/น้ าตกแม่กลาง/น้ าตกวชิรธาร/น้ าตกสิริธาร/น้ าตกสิริภูมิ/น้ าตกแม่ปาน/น้ าตกทรายเหลือง/น้ าตกผา

ดอกเสี้ยว ชมนกพื้นเมืองและนกหายาก ณ เส้นทางดูนกกิโลเมตรที่ 38 - ศึกษาธรรมชาติ และพันธุ์ไมห้ายาก ณ อ่าง

กาหลวง - เดินชมธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานและชมผาหินโบราณที่ผาแง่มน้อย หรือสถานี

เกษตรหลวงดอยอินทนนท์

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น 

พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก 
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ธรรมชาตสิรา้งสรรคค์วามงดงามบนผนืดนิและผนืน้ า 4 วัน 3 คืน (เชยีงใหม่-ล าพนู-ล าปาง-พะเยา-เชยีงราย)

ระยะทางประมาณ 401 กิโลเมตร

วันที่ 2

เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ สัมผัสบรรยากาศสดชื่นของธรรมชาติบนยอดดอย

๏ ชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าของเมืองเชียงใหม่

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติออบหลวง

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เย็น

๏ เดินทางสู่จังหวัดล าปาง

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

ช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบล าน้ า ท าให้เกิดหุบผาลึก “อ๊อบ” หรือ “ออบ” 

เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่  ออบหลวง คือชื่อ

เฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดยักษ์ที่มีล าน้ าแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของออบหลวง 

- ชมวิวที่จุดชมวิวดอยผาช้าง ภาพเขียนสีโบราณ และหลุมฝังศพโบราณ

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ

ผาช่อ หรือ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย มีลักษณะเป็นก าแพงและเสาหินขนาด

ใหญ่ ลวดลายแปลกตา มีขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร เป็นบริเวณกว้างนับ

ร้อยเมตร และยังพบรังผึ้งขนาดใหญ่อยู่ตามหน้าผาจ านวนมาก

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- ชมปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะ และการทับถามของตะกอนกว่าหลายร้อย/พันปี มีเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติผาช่อ มีจุดชมวิวที่สวยงาม 

- ชมฮ่อมกองกีด

๏ ออกเดินทางสู่จังหวัดล าพูน

๏ เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ าจ าหม่าฟ้า

บ่าย

ถ้ าหินงอก หินย้อยที่คงสภาพตามธรรมชาติที่สวยงามที่สุดถ้ าหนึ่งของจังหวัด

ล าพูน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ต้องเดินทางเท้า สภาพธรรมชาติของป่าเขา 

และถ้ าธรรมชาติมีความสวยงามและเหมาะแก่ศึกษา

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

เที่ยวชมป่าธรรมชาติ และถ้ าธรรมชาติประมาณ 10-11 ถ้ า 
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ธรรมชาตสิรา้งสรรคค์วามงดงามบนผนืดนิและผนืน้ า 4 วัน 3 คืน (เชยีงใหม่-ล าพนู-ล าปาง-พะเยา-เชยีงราย)

ระยะทางประมาณ 401 กิโลเมตร

วันที่ 3

เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่นริมกว๊านพะเยา พักผ่อนตามอัธยาศัย 

และเข้าสู่ที่พัก

บ่าย

อุทยานฯมีธารน้ าแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติ ที่สวยงามแทรกอยู่

ท่ามกลางแอ่งน้ าร้อนน้ าตกแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีระยะทางห่าง

กันประมาณ 1 กิโลเมตร โดยธารน้ าจากน้ าตกแจ้ซ้อนไหลมาบรรจบกับ

ธารน้ าร้อนจากน้ าแร่ ท าให้กลายเป็นธารน้ าอุ่นในอุทยานฯ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ต้มไข่น้ าพุร้อน 

- เดินเที่ยวชมน้ าตกแจ้ซ้อน เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

- ชมดอกเสี้ยวบานสะพรั่งเต็มผืนป่าและสัมผัสธารน้ าอุ่นในอุทยานฯ

๏ เดินทางสู่จังหวัดพะเยาสู่แหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา

บึงน้ าขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลมเว้าแหว่งทางด้าน

ตะวันออกเฉียงเหนือ กว๊าน หมายถึง หนองน้ าหรือบึงน้ าขนาด

ใหญ่

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจริมกว๊าน ชมทัศนียภาพรอบกว๊าน
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ธรรมชาตสิรา้งสรรคค์วามงดงามบนผนืดนิและผนืน้ า 4 วัน 3 คืน (เชยีงใหม่-ล าพนู-ล าปาง-พะเยา-เชยีงราย)

ระยะทางประมาณ 401 กิโลเมตร

วันที่ 4

เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย สู่ท่าเรือริมน้ าในตัวเมือง

เชียงราย (ท่าเรือซีอาร์) เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่นริมกว๊านพะเยา พักผ่อนตามอัธยาศัย 

และเข้าสู่ที่พัก

บ่าย

๏ เดินทางไปอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๏ สัมผัสมหศัจรรย์กลางแม่น้ าโขง 3 ขั้นตอน

ท่าเรือที่ให้บริการเรือท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ โดยราคาขึ้นอยู่กับจุดท่องเที่ยว

และระยะเวลาเดินทาง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- นั่งเรือล่องล าน้ ากก ชมทัศนียภาพลุ่มน้ ากกและแวะท ากิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างทาง

- นั่งช้าง/นั่งเกวียนรอบหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ลงแม่น้ ากก ชมวิวทิวทัศน์ และ

พันธุ์ไมต่้างๆ 

๏ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่วะระหว่างลอ่งเรือ ๏

บ่อน้ าร้อนหว้ยหมากเลีย่ม
เป็นบ่อน้ าร้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 5 ม. มีน้ าร้อนผุดขึ้นมาช้า 

ๆจากนั้น จะไหลเป็นห้วยเล็กๆ ไปยัง

บ่อซี เมนต์ที่ท าไว้ส าหรับให้ลงแช่

โดยเฉพาะ

หมูบ่า้นกระเหรี่ยงรวมมติร

หมู่บ้านชาวเขา บ้านกะเหรี่ยงรวม

มิตรประกอบไปด้วยชนเผ่ากะเหรีย่ง 

อาข่า ลาหู่ ลีซอ ม้ง ไทลื้อ

น้ าตกห้วยแมซ่า้ย
น้ าตกขนาดกลาง เกิดจากล าห้วยแม่ซ้าย 

ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ที่ดอยบ่อ มี 2 ชั้น น้ าตก

ชั้นที่ 1 น้ าตกไหลจากหน้าผาสูง 15 เมตร 

ผ่านโขดหินใหญ่ปกคลุมด้วยเฟิร์น ส่วน

น้ าตกชั้นที่ 2 เป็นหน้าผาสูง 20 เมตร 

ด้านหน้าเป็นแอ่งน้ าใส

ขั้นตอนที่ 1 ถอดรองเท้าแล้วก้าวเดิน

ขั้นตอนที่ 2 เผาข้าวหลาม หมกมัน อาหารจากธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 3 เซลฟ์ฟี่ใสๆ กับพระอาทิตย์สวยๆ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ ก้าวย่ าบนหาดหิน
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ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

ห้าวิถีแห่งอารยธรรมลา้นนา 6 วัน 5 คืน (เชยีงราย-เชยีงใหม่-ล าพนู-ล าปาง-พะเยา)

ระยะทางประมาณ 567 กิโลเมตร 

วันที่ 1

เช้า-เย็น

๏ เริ่มต้นจากอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านสันทางหลวง (ไทยอง)

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่นริมกว๊านพะเยา พักผ่อนตาม

อัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจาก “กระทรวงวัฒนธรรม” ให้เป็น

หนึ่งใน “หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์”

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ “โครงการ บ้านนี้มีรัก 

ปลูกผักกินเอง” เรียนรู้วิถีชีวิตผ่านการท่องเที่ยววิถีไทย วิถียอง 

ชมการแสดง พิธีฮ้องขวัญ กินเลี้ยงขันโตก

วันที่ 2

เช้า-เย็น

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตยามเช้า

๏ ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ สู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านยาง (จีนยูนนาน)

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ให้คนไทยได้ศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ของชาวจีนยูนนานที่อพยพมาจากประเทศจีนในสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 และเป็นสวรรค์ของพืช ผัก ผลไม้ เมืองหนาว เช่น สต

รอเบอร์รี่ มะเขือเทศ ลูกพลับ ลิ้นจี่ ลูกสาลี่ ลูกท้อ และผักสลัด

ต่างๆ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาวจีนยูนนาน ชม

การท าเส้นบะหมี่ตามแบบฉบับของชาวจีนยูนนาน

– เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
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ห้าวิถีแห่งอารยธรรมลา้นนา 6 วัน 5 คืน (เชยีงราย-เชยีงใหม่-ล าพนู-ล าปาง-พะเยา)

ระยะทางประมาณ 567 กิโลเมตร 

วันที่ 3

เช้า-เย็น

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตยามเช้า

๏ เดินทางสู่จังหวัดล าพูน สู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองดู่และบา้นบ่อคาว (มอญ)

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่นริมกว๊านพะเยา พักผ่อนตามอัธยาศัย 

และเข้าสู่ที่พัก

หมู่บ้านชาวมอญที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีแห่งหนึ่งในจังหวัดล าพูนมีต้นประดู่ใหญ่

ขึ้นอยู่ริมหนองน้ า ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หมู่บ้านหนองดู่” ซึ่งในภาษามอญที่ใช้พูด

กันในหมู่บ้านนั้นจะเรียกว่า “กวานหนองดู”่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- เรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอญ เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

- พิธีบวงสรวงวิญญาณเจ้าแม่จามเทวี

วันที่ 4

เช้า-เย็น

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตยามเช้า

๏ เดินทางสู่จังหวัดล าปาง

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่หมี 

(ปกาเกอะญอ) 

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่นริมกว๊านพะเยา 

พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5

เช้า-เย็น

๏ รับประทานอาหารเช้า สัมผัสบรรยากาศและ

วิถีชีวิตยามเช้า

๏ เดินทางสู่จังหวัดพะเยา ไปยังแหลง่ท่องเที่ยว

บ้านปางค่า (เมี่ยน)

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่นริมกว๊านพะเยา 

พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

หมู่บ้านเล็กๆอยู่ในหุบเขาวิถี

ชีวิตของชาวบ้านแม่หมีห่างไกล

ผู้คนและด าเนินไปอย่างสงบสุข

แม้ต้องเผชิญกับการสัมปทาน

ป่าแต่ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่าง

รวดเร็วด้วยวิถีของชนเผ่า

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ชมการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิต

ชาวปกาเกอะญอ

หมู่บ้านชาวเขาที่มีอาชีพหลักคือ 

ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด กะหล่ าปลี 

ปี พ.ศ. 2530 ได้มีการจัดตั้ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปัง

ค่ าบุก เบิกพื้ นที่ พัฒนาที่ ดิน 

จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

จัดสรรพื้นที่ท ากินให้แก่ราษฎร

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- สัมผัสวิถีชีวิตชาวเมี่ยน ร่วมงานประเพณีต่างๆ 

- ชมพาสปอร์ตที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งเป็นหนังสือผ่านแดนจาก

ฮ่องเต้ประเทศจีน
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ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม

ซึมซบัวถิีอดตีจากต านานเล่าขานและมรดกวฒันธรรม 4 วัน 3 คืน (ล าพูน-เชยีงใหม่-ล าปาง-พะเยา-เชยีงราย)

ระยะทางประมาณ 449 กิโลเมตร  

วันที่ 1

เช้า-เย็น

๏ เริ่มต้นจากอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน สู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านตะเคียนปม

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เย็น

๏ เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

การแห่ช้างเผือก ณ ขุนน้ าลี้ เพื่อจะขอเอาช้างเผือกแลกกับน้ าฟ้า น้ าฝน

การพื้นฟูประเพณีแห่ช้างเผือกเริ่มต้นจากปลายน้ าเดินทางผ่านชุมชน

ท้องถิ่นตลอด 14 วันตามสายน้ าลี้ที่ไหลพาดผ่านเพื่อน าช้างเผือกขึ้นไป

ถวาย ณ ต้นน้ าลี้ ที่ดอยสบเทิม

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- สัมผัสพิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้ า และประเพณีแห่ช้างเผือก

วันที่ 2

เช้า-เย็น

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

เย็น

๏ เดินทางสู่จังหวัดล าปาง

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

บ้านแมส่าใหม่ วัดศรีสุพรรณ เมืองโบราณ
กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ชมหัตถกรรมด้านผ้าปัก และการเขียน

ลายขี้ผึ้งและเรียนรู้หัตถกรรมด้านผ้าใน

วิธีการแบบดั้งเดิม

- ชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

- ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยววัดศรี

สุพรรณ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่ประดับ

ตกแต่งศิลปกรรมเครื่องเงินทั้งภายในและ

ภายนอกอุโบสถ 

- เรียนรู้ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบ

หมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณและสถานฝึกอบรม

ศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในพื้นที่ 

- ปั่นจักรยานรอบๆ แนวคูเมืองโบราณ

หรือเช่าเหมาล ารถน าเที่ยวที่บริการ

โดยกลุ่มชาวบ้านท่ากานหรอืนั่งรถราง
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ซึมซบัวถิีอดตีจากต านานเล่าขานและมรดกวฒันธรรม 4 วัน 3 คืน (ล าพูน-เชยีงใหม่-ล าปาง-พะเยา-เชยีงราย)

ระยะทางประมาณ 449 กิโลเมตร  

วันที่ 3

เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยววัดดอยเต่าค า

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เย็น

๏ เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

วัดที่มีพระพุทธรูปนอนหรือปางไสยาสน์ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นที่สักการะของชาวบ้าน

ดินด าวัดพระธาตุดอยเต่าค าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง อันประกอบไปด้วยพระธาตุ

ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแจ้ห่ม สันนิษฐานว่าวัดพระธาตุดอยเต่าค าแห่งนี้ มีอายุไม่ต่ ากว่า 

500 ปี

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภายในพื้นที่วัดและพระปางไสยาสน์

บ่าย

๏ เดินทางสู่จังหวัดพะเยา

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านเวียงบัว

ชุมชนบ้านเวียงบัวตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มสลับกับเนิน มีความอุดมสมบูรณ์ “บัว” ปัจจุบัน

คนรู้จักในนาม “บ้านเวียงบัว”เพราะเมื่อก่อนมีหนองบัวหรือสระบัวทางทิศตะวันออก

ของชุมชน จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านบัว” หรือ “บ้านเวียงบัว” ในปัจจุบัน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- ศึกษาแหล่งโบราณคดีเมือง “เวียงบัว” และแหล่งเรียนรูเ้วียงบัวและเตาเผาโบราณ

- ชมตาน้ าผุดที่ผุดขึ้นมาตลอดทั้งปี และแนวคูเมืองโบราณ

วันที่ 4

เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย สู่แหล่งท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

เวียงหนองหล่มเป็นเมืองเก่าแก่ที่ล่มสลายลงจนกลายเป็นหนองน้ า

ขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่กว้างขวางที่มีผู้คนพบโบราณวัตถุต่างๆ 

เป็นประจ า และน าไปเก็บไว้ที่วัด

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมพื้นที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม ชมพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม 

และเรียนรู้ต านานเล่าขานแห่งเวียงหนองหล่ม
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ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

ความงามแหง่วิถพีทุธ 3วัน 3 คืน (เชยีงใหม่-เชยีงราย-พะเยา-ล าปาง-ล าพนู)

ระยะทางประมาณ 609 กิโลเมตร 

วันที่ 1

เช้า

๏ เริ่มต้นจากอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

บ่าย

๏ เดินทางสู่จังหวัดพะเยา

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย 

และเข้าสู่ที่พัก

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว 

- ไหว้พระ ท าบุญ สักการะพระธาตุดอยเวา

- ชมความงดงามและความร่มรื่นภายใน

พื้นที่วัด

วัดพระธาตุดอยเวา

ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนก

เป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศา

ธ าตุ อ งค์หนึ่ ง  เมื่ อ  พ .ศ . 

364 นับเป็นพระบรมธาตุที่

เก่าแก่องค์หนึ่งรองมาจากพระ

บรมธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุสันติธรรม

เจดีย์องค์นี้อยู่ภายในวัดพระ

ธาตุสันติธรรมตั้งอยู่บนยอด

เขา สามารถมองเห็นทัศน์ภาพ

ดอยแม่สลองได้อย่างสวยงาม

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ไหวพ้ระ ท าบุญ สักการะพระธาตุสันติธรรม 

- ชมความงามพระมหาเจดีย์เทพนิมิตธรรม

- ชมวิวทิวทัศน์ดอยแม่สลองแบบพาโนรามา

๏ ออกเดินทางสู่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีบุญเรือง

เป็นวัดเล็กที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าฝาง และได้รับความสนใจเพราะเป็นวัดที่เจ้าฝาง

สร้างขึ้น จากหลักฐานที่ปรากฏใต้พระพุทธรูปที่ขุดพบท าให้สันนิษฐานได้ว่า พระเจ้า

ฝางได้เสด็จมาเพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนาตลอดได้สร้างพระพุทธรูปประจ าพระองค์

ประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ไหวพ้ระ ท าบุญ ชมความงดงามของวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฝาง เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

วัดติโลกอาราม

วัดติโลกอารามเป็น 1 ใน Unseen Thailand วัดกลางน้ าแห่งเดียวใน

ประเทศไทยเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช แห่งล้านนา ได้โปรดให้เจ้าหัวแสน 

เจ้าเมืองพะเยาด าเนินการก่อสร้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2019 – 2029

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- กราบสักการะหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี 

- นั่งเรือไปชมวัดติโลกอาราม เข้าร่วมประเพณีเวียนเทียนกลางน้ า 

(หนึ่งปีมีเพยีง 3 ครั้ง ได้แก่ ช่วงวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน

อาสาฬหบูชา)
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ความงามแหง่วิถพีทุธ 3วัน 3 คืน (เชยีงใหม่-เชยีงราย-พะเยา-ล าปาง-ล าพนู)

ระยะทางประมาณ 609 กิโลเมตร 

วันที่ 2

เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

บ่าย

๏ เดินทางสู่จังหวัดล าปาง

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย 

และเข้าสู่ที่พัก

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น

ตั้งอยู่บนเขาที่มีแต่หินหรือหน้าผาที่เป็นหินล้วนๆ และยัง

เป็นแนวเขตเดียวกันกับเมืองโบราณเก่า หรือเรียกว่าเมือง

ผายาว หรือพะเยาในปัจจุบัน

วัดห้วยผาเกี๋ยง (ส านักวิปสัสนาผาธรรมนิมติ)

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- ไหว้พระ ท าบุญ เที่ยวชม “อุทยานพุทธศิลป์” ชมงาน

ประติมากรรมพุทธศิลป์สร้ างสรรค์จากหินทราย และ

ประติมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักนูนสูงปางต่างๆ 

วัดอนาลโยทิพยาราม

ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัมห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร 

โดยเริ่มจากศาลาหลังเดียว จากสภาพป่ารกร้าง และซาก

ปรักหักพังของพระพุทธรูปที่ได้มีชาวบ้านที่ศรัทธาพระ

อาจารย์ ไพบูลย์น ามาประกอบกันจนครบองค์พระที่

สมบูรณ์ได้ 2 องค์ คือ หลวงพ่อเกษมและหลวงพ่อสุข

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- ชมพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย และพระพุทธรูปปางต่างๆ ชม

องค์รัตนเจดีย์ที่สร้างตามศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา 

– ชมเก๋งจีนอันเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม ชมหอพระแก้ว

มรกตจ าลองท าด้วยทองค า พระบุษราคัม พระเงิน พระทอง 

และพระนาค และชมศาลาจตุรมุขกลางน้ าวัดอนาลโยทิพยาราม

พระธาตุล าปางหลวง

วัดคู่บ้านคู่เมืองล าปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

ของไทย อีกทั้งพระธาตุล าปางหลวงยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีฉลู 

ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว 

- ไหวพ้ระ ท าบุญ ชมศิลปะและสถาปัตยกรรมภายในวัด

วันที่ 3
เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนพระบาทหว้ยต้ม

ชุมชนเก่าแก่ที่มีชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่ที่นี่ อีกทั้งยังเป็นชุมชน

แห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยมีค าสอนหนึ่งที่ชุมชนที่นี่

ยึดถือและปฏิบัติต่อมานั่นคือ การกินมังสวิรัติ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

- สัมผัสกับประเพณีตักบาตรผัก และตักบาตรอาหารเจ 

- ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชน และเรียนรู้ความรักและความศรัทธาของชาวปกาเกอะญอที่มีความผูกพันต่อ

พระพุทธศาสนา 
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ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถวีัฒนธรรม

สุขภาพบ าบดัตามวถิีลา้นนา 3 วัน 2 คืน (เชยีงใหม-่เชยีงราย-เชยีงใหม่)

ระยะทางประมาณ 352 กิโลเมตร 

วันที่ 1

เช้า

๏ เริ่มต้นจากอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สู่แหล่งท่องเที่ยว

บ่าย

๏ เดินทางสู่อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

เพื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว

เย็น

๏ เดินทางสู่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย และเข้าสู่ที่พัก

เที่ยง

๏ รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

น้ าตกโปง่น้ าดัง

น้ าตกหินปูนขนาดเล็ก มีถ้ าขนาดเล็กพอให้คนเข้าไปนั่งเล่นได้ประมาณ 

3-4 คน ระหว่างทางเดินไปน้ าตกเดินผ่านป่าดิบแล้วที่ร่มครึ้มด้วยต้นไม้

ใหญ่และข้ามล าธารน้ าใส

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- ผ่อนคลายร่างกายตามวิถีธรรมชาติ

- วารีบ าบัดแบบเย็น (การบ าบัดร่างกายโดยน้ าตก)

น้ าพุร้อนปา่ตึง

อาบน้ าพุร้อนธรรมชาติที่สวยงาม อุณหภูมิของน้ า อยู่ระหว่าง 70–109 องศา

เซลเซียส บ่อน้ าร้อน สระน้ า และสวนสุขภาพ ช่วยรักษา/บรรเทาอาการจากโรค

ผิวหนัง และโรคปวดต่างๆ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- อาบน้ าแร่แช่น้ าร้อนเพื่อสุขภาพที่สามารถรักษาโรคผิวหนังและโรคปวดต่างๆ 

วารีบ าบัดแบบร้อน (การบ าบัดร่างกายโดยน้ าพุร้อน)

วันที่ 2
เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
น้ าพุร้อนโปง่พระบาท

เป็นน้ าพุร้อนตามธรรมชาติต้นก าเนิดของน้ าพุร้อนเดิมบริเวณที่มีอยู่เป็น

ป่าไม้ไมยราพและแอ่งน้ า และจุดที่พบน้ าร้อนเป็นลักษณะแอ่งน้ าร้อน 

(Warm Pool) ที่มีขนาดเล็ก จากการส ารวจพบว่าอุณหภูมิร้อนผิวดิน

อยู่ระหว่าง 48-50 องศา

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- อาบน้ าอุ่นจากแหล่งอาบน้ าอุ่นตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (Spa Treatment) 

– แช่เท้าเพื่อผ่อนคลาย 

- นวดแผนโบราณคลายเส้น (นวดตัว นวดเท้า นวดน้ ามัน)
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สุขภาพบ าบดัตามวถิีลา้นนา 3 วัน 2 คืน (เชยีงใหม-่เชยีงราย-เชยีงใหม่)

ระยะทางประมาณ 352 กิโลเมตร 

วันที่ 3

บ่าย

๏ เดินทางสู่อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๏ ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

หนองน้ าขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ไร่เป็นแหล่งน้ าทาง

การเกษตรและแหล่งประมงที่ส าคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตแบบ

พอเพียงแก่ราษฎรบริเวณใกล้รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

- เดิน/วิ่ง/ปั่นจักรยานออกก าลังกาย กินลมชมวิว

อ่างเก็บน้ าหนองสะเรียม

เย็น

๏ รับประทานอาหารท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย 

และเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4

เช้า

๏ รับประทานอาหารเช้า

๏ ออกเดินทางสู่ชุมชนบ้านทุ่งต้อม

ต้นแบบการออกก าลังแบบล้านนาบิค และฟ้อนเจิง ซึ่งแม่ครูที่สอน

การออกก าลังกายรูปแบบดังกล่าวเป็นคนในต าบลทุ่งต้อม

ชุมชนบา้นทุ่งต้อม

กิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

เรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรและการนวดแผนไทย บริหารร่างกายโดย

การฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพและบริหารร่างกายโดยล้านนาบิคเพื่อสุขภาพ
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ค้นหาของดีของเด่นในชุมชนจากฐานภูมปิัญญา

ภาษา

อาหาร

เครื่องแต่งกาย

งานฝีมอื

ความเชื่อ

ศิลปะการแสดง

ประเพณี

นันทนาการ

ที่อยู่อาศัย

อาชีพ

ชื่อชุมชน...................................................................................

ใส่จุดเด่นที่สุด 3 สิ่ง
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เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 ด้าน

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 ด้าน แบ่งเป็น

เป้ าประสงค์รวมทั้ งสิ้น 28 เป้ าประสงค์ โดยในแต่ละ

เป้าประสงค์ประกอบไปด้วย “ เกณฑ์ย่อย” ที่ใช้วัดระดับ

ประสิทธิภาพ และคุณภาพของแต่ละเป้าประสงค์โดยในแต่ละ 

“เกณฑ์ย่อย” ประกอบไปด้วย “ข้อการประเมิน” เพื่อชี้วัดความ

สมบูรณ์ของเกณฑ์ย่อยแต่ละข้อ 

ด้าน 1: ด้านการบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน

1.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ

1.2 ข้อตกลงร่วมกันส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ

1.3 ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ

1.4 การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ

1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพ

1.6 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.7 การจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ

1.8 ระบบบัญชี การเงินมีประสิทธิภาพ

1.9 เด็กและเยาวชนได้รับการให้ความส าคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้าน 2: ด้านการจดัการเศรษฐกจิ สังคม และคุณภาพชวีติทีด่ี

2.1 การจัดสรรรายได้มีประสิทธิภาพ

2.2 การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

2.4 สิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยวได้รับการให้ความส าคัญ
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ด้าน 3: ด้านการอนุรกัษ์และสง่เสริมมรดกทางวัฒนธรรมชมุชน

3.1 ฐานข้อมูลด้านมรดกด้านวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมีคุณภาพ

3.2 การเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมชุมชนผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ

3.3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ

ด้าน 4: ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน

4.1 การจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ

4.2 ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ

4.3 การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

4.4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธิภาพ

4.5 การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการรักษาทรพัยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ

ด้าน 5: ด้านคุณภาพการบรกิารการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน

5.1 การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ

5.2 นักสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ

5.3 จุดบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพ

5.4 การติดต่อประสานงานด้านบริการมีประสิทธิภาพ

5.5 เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความปลอดภัย

5.6 จุดบริการท่องเที่ยวมีความปลอดภัย

5.7 การบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนมีประสิทธิภาพ

5.8 การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ

*หมายเหตุ เกณฑ์ย่อยและข้อการประเมินสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของ องค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) www.dasta.or.th
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ที่มา องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน) อพท.
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บันทึกจากใจ

ชาติพันธุ์ม้งบ้านโปงนก
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ชาติพันธุ์อาข่าบ้านสะโง้

บันทึกจากใจ
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ชาติพันธุ์ดาราอ้าง

บันทึกจากใจ
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ชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านแซว

บันทึกจากใจ
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บันทึกจากใจ
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