
นางสาววัชรี ชู รักษา
ผู ช วยผู อํานวยการ

องค การบริหารการพัฒนาพื้ นที่ พิ เ ศษ เพื่ อการท อง เที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น  (องค การมหาชน )

ยกระดับการทองเที่ยวมูลคาสูง 

บนพื้นฐานวัฒนธรรมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Enhancing Hi-value Tourism with 

Cultural and Biodiversity)



ประสาน

สงเสริม

สนับสนุน

สั ง ค ม  
วั ฒ น
ธ ร ร ม

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม

เ ศ ร ษ ฐ  
กิ จ

บทบาทหนาที่ของ อพท.

สรางสมดุล

 เปนองคการมหาชน กอต้ังเมื่อป พ.ศ.2546 

 อยูภายใตสังกัด กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

 มีภารกิจในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ พื้นที่เตรียมประกาศ 

และพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว



6

4

5

7

3

1

พื้นท่ีพิเศษหมูเกาะชางและ

พื้นท่ีเชื่อมโยง

พื้นท่ีพิเศษเมืองพัทยาและ

พื้นท่ีเช่ือมโยง

พื้นท่ีพิเศษเมืองโบราณอูทอง

พื้นท่ีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร

พื้นท่ีพิเศษเลย

พื้นท่ีพิเศษเมืองเกานาน

พ้ืนที่ดําเนินงานของ อพท.





การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 

(CBT Thailand)



นโยบายการทองเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการการทองเท่ียวโดยชุมชน

อยางย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

1. แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในการรองรับ
นักทองเที่ยวได รวมทั้งเปนตนแบบในการเรียนรู ดานการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้งในและ
ตางประเทศ

2. ยกระดับการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยการเพิ่มคุณคา มูลคาของตนทุนทรัพยากรการทองเที่ยว
บนฐานอัตลักษณของชุมชน

3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และการทํางานรวมกันของทุกภาค
สวนในทุกระดับ

4. สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสู
ชุมชนแหงความสุขอยางยั่งยืน

มีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองคประกอบ ๔ ประการ ไดแก



การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน
ดวยกระบวนการ CO-CREATION

รวมคิด

รวมวางแผน

รวมปฏิบัติรวมรับผลประโยชน

อพท.

ภาค
วิชาการ

ภาครัฐ

ภาค 
เอกชน

ภาค
ประชา  

ชน

รวมเปนเจาของ

รวมรับผิดชอบ



แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(ROAD MAP การพัฒนาชุมชนตนแบบ)

ป 1 สํารวจ
คัดเลือกชุมชน
- สํารวจศักยภาพ

- ทําแผนพัฒนา

ป 2 เตรียมความ
พรอมชุมชน

- สรางความเขมแข็ง
ชมรม / กลุม

- วางโครงสรางการ
ทํางาน

- สรางผูนํา

ป 3 เสริมสรางศักยภาพ
ชมรมฯ

- แผนที่ทองเที่ยว

- กฎระเบียบ

- การบริหารจัดการ
ภายใน

ป 4  เตรียมพรอมสู
การตลาด

- โปรแกรมทองเที่ยว

- กลุมเปาหมาย

- กิจกรรมทดลองการ
ทองเที่ยว

- อบรมนักสื่อความหมาย
ทองถิ่น

- อบรมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค

- เสริมสรางศักยภาพที่ยัง
ขาด

ป 5 เช่ือมโยงการตลาด 
และ สงตอ ขยายผล
การพัฒนา

- ยกระดับสูเครือขาย

- Branding ชุมชน

- Familiarization Trip 

- Business Matching

- หลักสูตรเพื่อขยายผล

- เยาวชนคนรุนใหม

ฯลฯ



อางอิงจาก Global 
Sustainable Tourism 
Criteria (GSTC)

0

1

2

3

4

ดาน 1 การบริหาร
จัดการการทองเที่ยวโดย

ชุมชน

ดาน 2 การจัดการ
เศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต

ดาน 3 การอนุรักษและ
สงเสริมมรดกวัฒนธรรม

ดาน 4 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ดาน 5 การบริการและ
ความปลอดภัย

วัตถุประสงคเพ่ือเปน 
“แนวทางการประเมิน
และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน”

องคประกอบ 5 ดาน คือ 
- การบริหารจัดการ  
- เศรษฐกิจ / สังคม 
- วัฒนธรรม 
- ส่ิงแวดลอม 
- การบริการและ  ความ
ปลอดภัย

พัฒนาโดยคณะทํางาน
รับรองแหลงทองเที่ยว
โดยชุมชน และมีการนําไป
ทดลองใชจริงในชุมชน
ตนแบบของ อพท. ตั้งแตป 
2555

เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 
Global Sustainable Tourism 
Council สภาการทองเที่ยว อยาง
ยั่งยืนโลก ไดใหการรับรองวาเกณฑ
ฯ มีความเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนโลก

คณะกรรมการนโยบายการ
ทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.) 
เห็นชอบใหใชเปนแนว
ทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนทั่ว
ประเทศ

เกณฑการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT THAILAND)



สํารวจคัดเลือกชุมชน  

- สํารวจศักยภาพ

- ทําแผนพัฒนา

เสริมสรางศักยภาพชมรมฯ

- แผนที่ทองเที่ยว

- กฎระเบียบ

- การบริหารจัดการภายใน

เตรียมพรอมสูการตลาด

- โปรแกรมทองเที่ยว

- กลุมเปาหมาย

- กิจกรรมทดลองการทองเที่ยว

- อบรมนักส่ือความหมายทองถิ่น

- เสริมสรางศักยภาพที่ยังขาด

เกณฑพัฒนาการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน

กลองเคร่ืองมอื 9+1 

Building blocks
หลักสูตรการทองเท่ียว

โดยชุมชนเชิงบูรณาการ
เราได 

เรากระจาย

คณะอนุกรรมการ

การทองเท่ียวโดยชุมชน

องคประกอบ

คณะอนุกรรมการการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน

ตามแนวทางประชารัฐ

ภาควิชาการ ภาครัฐ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ในการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

การทองเที่ยวโดยชุมชน
เครื่องมือสรางกระบวนการมี

สวนรวมในการวางแผนการ

ทองเที่ยวโดชุมชน

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

นักพัฒนาการทองเที่ยว

โดยชุมชน

เครื่องมือการบริหาร

จัดการผลประโยชนจาก

การทองเที่ยวสูชุมชน

เตรียมความพรอมชุมชน

- สรางความเขมแข็งชมรม

- วางโครงสรางการทํางาน

- สรางผูนํา

- สรางการมีสวนรวม

เชื่อมโยงการตลาด และ สงตอ

ขยายผลการพัฒนา

- ยกระดับสูเครือขาย 

- หลักสูตรเพื่อขยายผล   

- Branding ชุมชน       

- เยาวชนคนรุนใหม

- Familiarization Trip  

- Business Matching

ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน

เคร่ืองมือการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน อพท.



ภาคีเครือขายการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว



เครือขาย CBT THAILAND

การขับเคล่ือนเครือขายภาคประชาชน ผานตัวแทนเครือขาย      
การทองเที่ยวโดยชุมชนระดับภูมิภาค จํานวน 29 คน 

เพื่อผลักดันใหเกิดขอเสนอทางนโยบายของภาคประชาชนที่
ดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนในระดับประเทศ            

เสนอตอองคกรหรือหนวยงานภาคีที่เก่ียวของ 

การขับเคล่ือนเครือขายในรูปแบบ                                  
“สมาคมการทองเที่ยวโดยชุมชนแหงประเทศไทย”



การพัฒนามาตรฐาน

สูการเชื่อมโยงการตลาด

และการยกระดับสูมูลคาสูง



การพัฒนาสูมาตรฐาน

มาตรฐานการทองเที่ยวโดยชมุชน (CBT Thailand)

 การตรวจประเมินมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชน 6 ดาน ภายใตคณะอนุกรรมการการทองเที่ยวโดยชุมชน 

 มาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชน มีอายุ 3 ป

 ปจจุบัน ชุมชนที่ไดรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชน ประจําป 2563 จํานวน 58 ชุมชน



การพัฒนาสูมาตรฐาน

มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามยั 

Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA

โครงการยกระดับการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรคสูตลาดคุณภาพ ป 2563 รวมกับ
สมาคมทองเที่ยวและหนวยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ เพื่อเตรียมความพรอมชุมชนในการ
พัฒนาเสนทางทองเที่ยวและสุขอนามัยภายในชุมชน

กิจกรรมอบรมมาตรฐาน SHA โดย ททท. ใหกับเจาหนาที ่อพท.สวนกลางและพื้นที ่เพื่อ
นําไปขยายผลตอกับชุมชนในพื้นทีพ่ิเศษ

ปจจุบัน มีชุมชนที่ อพท. สงเสริม ไดการรับรองมาตรฐาน SHA แลว จํานวน 35 ชุมชน

อพท. ไดสนับสนุนใหชุมชนเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน SHA ดังน้ี



การพัฒนานักส่ือความหมายชุมชน

คูมือการพัฒนานักส่ือความหมายชุมชน



การพัฒนานักส่ือความหมายชุมชน

การพัฒนาคูมือนักสื่อความหมายชุมชน

รวมกับ 6 ชุมชนในพื้นท่ีพิเศษ
กิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายชุมชน

ใหแกเจาหนาท่ี อพท และชุมชนในพื้นท่ีพิเศษ

• ชุมชนตะเคียนเต้ีย จังหวัดชลบุรี

• ชุมชนมวงต๊ึด จังหวัดนาน

• ชุมชนภูหลวง จังหวัดเลย

• ชุมชนหนองออ จังหวัดสุโขทัย

• ชุมชนคลองใหญ จังหวัดตราด

• ชุมชนดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี



การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (CREATIVE TOURISM)

คูมือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism Toolkit)

กรอบแนวคิด 3S

เรื่องราว (Stories)

อรรถรส (Senses)

ลีลา (Sophistication)



9 กิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีผานการพัฒนายกระดับใน 2 พื้นท่ี
จังหวัดนานและจังหวัดสุโขทัย ปงบประมาณ 2561

9 กิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ใน 9 เขตพัฒนาการทองเท่ียว              

ท่ีดําเนินการพัฒนายกระดับ ปงบประมาณ 2562

พื้นที่ อพท. กิจกรรม

1 กิจกรรมเรียนรูการทําอาหารครัวบางกะเจา จ. สมุทรปราการ 

2 กิจกรรมออกแบบผามัดหม่ีทอมือ จ.อุบลราชธานี

3 กิจกรรมพวงกุญแจผาบาติกเย็บมือ จ.ชลบุรี 

4 กิจกรรมปดสีเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง จ.สุโขทัย

5 กิจกรรมวาดหนากากผีตาโขน จ.เลย

6 กิจกรรมเรียนรูการทําอาหารจากคุมเจาเมฆวดี (แกงสะนัด) จ.นาน

7 กิจกรรมยาดมหัวโต จ.สุพรรณบุร ี

8 กิจกรรมปนเซรามิกดินขาว จ.ระนอง

9 กิจกรรมลูกลมมือถือ  จ.ตรัง 

1. กิจกรรมการทอผาไทพวน สุนทรีผาไทย จ.สุโขทัย

2. กิจกรรมการเรียนรูการปนและเขียนลายสังคโลก โมทนาเซรามิก จ. สุโขทัย

3. กิจกรรมการปนสตัวมงคลสโุขทัย สวนก่ิงกอยดอยปุยเซรามิก จ. สุโขทัย

4. กิจกรรมการทําพระพมิพดนิเผาสโุขทัย บานพระพมิพลกัษมณศิลป จ. สุโขทัย

5. กิจกรรมการเขียนลวดลายสงัคโลกลงผืนผา บานปรดีาภริมย จ. สุโขทัย

6. กิจกรรมทําโคมมะเตา จ.นาน

7. กิจกรรมจักสาน จ.นาน

8. กิจกรรมทําตงุคาคงิ จ.นาน

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (CREATIVE TOURISM)



การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (CREATIVE TOURISM)

Booklet “Be Local Artist for A Day”

ขอมูลการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อตอยอดดานการตลาด 

จํานวน 24 กิจกรรม 

ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 

Creative Tourism Awards 2019 

ประเภท “Best Strategy for Creative 

Tourism Development ” ภายใตแนวคิด 

“Being local artist for a day” จาก

หนวยงาน Creative Tourism Network(R)



การพัฒนาระบบฐานขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชน

ระบบฐานขอมูลเพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธ
การบริการสินคา & กิจกรรม
การทองเท่ียวของชุมชน

SMART DASTA



การพัฒนาคนรุนใหมเชื่อม CBT

แกนนําเยาวชนกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือขายเยาวชนจังหวัดนาน

ไดรับรางวัล PATA Gold Award Winners 2020 

สาขา Youth Empowerment Initiative (สงเสริมพลังเยาวชน)

โครงการพัฒนาแกนนําเครือขายเยาวชนในพื้นทีพ่ิเศษ อพท.

ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 

เกิดความรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรม และสืบทอดวิถีชีวิตชุมชนของตนเอง



การเชื่อมโยงตลาดคุณภาพ

เชิญผูประกอบการจํานวน 89 ราย จาก 6 สมาคมทองเที่ยว รวมลงพื้นที่ยกระดับศักยภาพ
ดานการตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชน ใหชุมชนเปาหมาย 40 ชุมชน จาก 81 ชุมชน ที่ไดรับ
รางวัล DASTA Award 2019

กิจกรรมเปดตัว 81 ชุมชนทองเที่ยวตามวิถี New Normal เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ 
โรงแรมรามาการเดนท โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา ใหเกียรติเปน
ประธาน

ปจจุบันมีผูประกอบการธุรกจิทองเที่ยวจาํนวน 28 ราย นําชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
ศักยภาพดานการตลาดการทองเทีย่วโดยชุมชนไปผนวกในโปรแกรมการขาย เพื่อเสนอขาย
นักทองเที่ยวกลุมคณภาพ โดยมีชุมชนที่ไดรับการนําไปผนวกในโปรแกรมขายจํานวน 16 
ชุมชน

โครงการพัฒนาตนแบบแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค



โครงการคิดถึงชุมชน อพท.



อนาคต CBT Thailand อีก 5 ปขางหนา 
กับศักยภาพการรองรับตลาดการทองเท่ียวท่ีหลากหลายเติบโตไดอยางยั่งยืน



อนาคต CBT THAILAND

ชุมชนกลายเปนสวนหน่ึงของ 
tourism supply chain 

ยกระดับภาพลักษณ             
สูสินคาการทองเท่ียว

คุณภาพสูง

เยาวชน คนรุนใหม           
สืบทอดการทองเท่ียวโดย

ชุมชน

การขับเคลื่อน                                                
การทองเท่ียวโดยชุมชน                                

ในระดับประเทศ

ระบบสารสนเทศ Big data
การทองเท่ียวโดยชุมชน

การวัดผลดานความย่ังยืนดาน
สังคม สิ่งแวดลอมและ
เศรษฐกิจของชุมชน       

อยางจริงจัง 



องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

โทรศัพท : 02-357-3580 

เว็บไซต : www.dasta.or.th

อีเมล : watcharee.c@dasta.or.th

Facebook : www.facebook.com/CBT.DASTA 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
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