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บทคัดย่อ
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากสภาพปัจจุบันที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมกาลังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากนักท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นหนึ่งในทรัพยากร
สาคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อการรองรับการเติบโตดังกล่าว โครงการการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงได้ทาการสารวจ ประเมินศักยภาพ
และศึกษาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในในภาคเหนือตอนบน จากตัวอย่างชุมชน
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงจานวน 10 แห่ง พบว่า ชุมชนท่องเที่ยวฯ แนวปฏิบัติที่ดีจะประกอบด้วย
กุญแจสาคัญในการดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในเรื่อง 1) การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในชุมชน ตั้งแต่การริเริ่มพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 2) การมีความเข้าใจ และความต้องการร่วมกันในการดารงรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 3) การมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่ างๆ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆ สาหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในภาคเหนือซึ่งมีระดับการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ชุมชนจะต้อง
สังเกต และศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง เพื่อทาความเข้าใจ ระบุ
ระดับการพัฒนาของชุมชนตนเอง และดาเนินงานพัฒนาบนบริบทดังกล่าว โดยใช้แนวทางการพัฒนา
ฐานรากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยการพัฒนา 3 องค์ประกอบสาคัญ (3Cs) 1.การ
พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยกระตุ้ น และเสริ ม พลั ง(Empowerment) ให้ กั บ ชุ ม ชน 2.การพั ฒ นาชุ ม ชน และการอนุ รัก ษ์
วัฒ นธรรม ( Community Development and Cultural Conservation) เป็ น การพั ฒ นาชุ ม ชน
และการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน 3.การพัฒนาความร่วมมือ และการ
มีส่วนร่วม (Cooperation & Participation Development) คือการพัฒ นาความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมทั้งระหว่างคนในชุมชน และเครือข่ายการทางานด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่
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Abstract
Potential Development of Community to Support Cultural Tourism
Regarding to a recently remarkable growth of cultural tourism in Thailand,
community tourism sites contain cultural tourism resources are mainly focused along
with a new tourism policies and increased number of tourist. These cultural tourism
sites, then, require urgent development programs which can support their unique
resources and complex context. This project, so on, aimed to survey, study and
crystalize the community’s potentialities on cultural management via 10 high
potential communities whom represented for all cultural tourism-community sites in
7 Northern provinces. The key concepts of best practices cases are 1) the
participation from all stakeholders; that should be applied to every process, 2) the
understanding and passion on conserve their cultural heritage, 3) community’s
potential on networking. The guideline for community’s potential development is,
the first step, the community has to study and observe a tourism phenomenon in
her site and identify her development status. The community, then, can follow the
3C developments; Community, Conservation, and Cooperation, along with concern
on their context. The 3C is 1) Development on community based tourism and
community empowerment 2) Development on community development and
conservation, and the last, 3) Cooperation & Participation Development.
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