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ท่องเทียวชุมชน ... สู่ 4.0: ควรเน้นนโยบายอะไร
ขณะนี้การเมืองกําลังเขมขน ทุกพรรคก็งัดเอานโยบายมาประชันกันโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว

ตางก็เสนอวาจะสรางรายไดใหแกชุมชน
แตนาเสียดายที่ไมไดแจงรายละเอียดใหประชาชนรับทราบ วันนี้ผูเขียนจึงขอเสนอนโยบายทองเที่ยวชุมชน
เพื่อใหรัฐบาลใหมพิจารณานําไปใช
การทองเที่ยวชุมชนมีวิวัฒนาการมานานกวา 2 ทศวรรษแลว โดยชุมชนทองเที่ยวยุค 1.0 เปนแหลงฝกงาน
ของนักศึกษา เปนแหลงพักแรมของนักทองเที่ยวผจญภัยตางชาติ ถัดมาเปนยุคของทองเที่ยวชุมชน 2.0 ที่
เนนการดูงานโดยมีทัวรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหลัก ยุคปจจุบันเปนยุคทองเที่ยว
ชุมชน 3.0 ที่หลายชุมชนพยายามจะปรับจากการรองรับกลุมดูงานและทัศนศึกษาเปนกลุมทองเที่ยววิถีไทย
ความสําเร็จของชุมชนในวันนี้จึงไมใชไดมาโดยงาย คําถามที่นาสนใจคือ พลวัตของการทองเที่ยวชุมชน
และอนาคตของทองเที่ยวชุมชนจะเปนอยางไร ขอนี้ยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยจนกระทั่งสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดใหทุนวิจัยแกมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ เพื่อศึกษาชุมชนทองเที่ยว
23 ชุมชน เพื่อตอบคําถามใหญดังกลาว
การวิเคราะหวิวัฒนาการการทองเที่ยวชุมชนพบวา ชุมชนทองเที่ยวจะมีพลวัตแบบ 3.0 สู 4.0 จะเปนแบบ
คอยเปนคอยไปในยุคตนๆ การเปลี่ยนแปลงเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อ 3G เขามาแลว การขยายตัวดานการ
ทองเที่ยวทําใหชุมชนดั้งเดิมจะคอยๆ เปลี่ยนรูปแบบไปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เชน
เรื่องอุดมการณและคุณคาที่เคยมองผูมาเยือนเปนเพื่อนมนุษย และการแบงปนประสบการณในทองเที่ยว
ชุมชนดั้งเดิม จะกลายเปนการเนนการใหบริการลูกคา อุดมการณดานความเสมอภาคกลายเปนความ
พยายามที่จะสรางความพึงพอใจของลูกคา ในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนก็อาจจะเปลี่ยน
จากความสามัคคีและความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันกลายเปนเครือขายธุรกิจที่มีผลประโยชนรวมกันแทน ในดาน
การดําเนินงาน การมีสวนรวมก็เปลี่ยนจากการชวยกันคนละไมคนละมือเปนแบงแยกการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ การลงทุนในโฮมสเตยซึ่งเคยมองวาเปนการดูแลความมั่งคั่งของครอบครัวสรางบานเรือนใหลูก
หลาน ก็ตองมองเปนการลงทุนหวังผลตอบแทนเพื่อไปจายเงินกู ผลกระทบที่เดิมเห็นวาการทองเที่ยวชุมชน
เปนการขยายโลกทัศนและมิตรตางถิ่นก็โฟกัสไปที่เรื่องการขยายตัวของรายไดและจํานวนนักทองเที่ยวให
มากขึ้น
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ชุมชนทองเที่ยวจึงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนจากความเปนของแทแบบดั้งเดิม (Authenticity) ไปเปนการ
แสดงเสมือนดั้งเดิม (Staged authenticity) พลวัตและผลลัพธที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการเลือกของชุมชนและ
ทายที่สุดแลวเกิดจากการตอบสนองความตองการของผูบริโภคของชุมชน จึงไมควรที่นักวิชาการผูโหย
หาความดั้งเดิม (ที่กินไมได) จักตองกังวลใจ ที่นากังวลจะเปนความขัดแยงภายใน เมื่อกลุมออนแอลง
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่ยวชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพบวา จุดแข็ง คือ เปนผลิตภัณฑและสินคาที่มี
ความหลากหลาย เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกไดมากขึ้น ชุมชนทองเที่ยวที่ทั้งอยูบนเขา ริมแมนํ้า
ในทุงนา ริมชายหาด และบนเกาะ อีกยังมีชาติพันธุอันหลากหลายมาใหบริการ จุดออน คือ กําลังรองรับดาน
แรงงาน ซึ่งสวนใหญอาศัยแรงงานของแมบานซึ่งก็สูงอายุแลว ทําใหขาดแคลนแรงงานที่จําเปนในวันหยุด
ยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ
นอกจากนี้ ชุมชนมีระดับความสามารถในการใหบริการตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการสิ่ง
แวดลอมและการจัดสรรผลประโยชนภายในชุมชน เมื่อนักทองเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลังรองรับดาน
สาธารณูปโภคก็จะมีปญหาขยะและนํ้าเสียตามมา เมื่อชุมชนทองเที่ยวเติบโตความสามารถในการบริหาร
จัดการพื้นที่ขยายตัวไมทัน ก็อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อีกจุดออนคือ ทุนสังคมที่เปนทุนประเดิมไมแข็งแรงพอ ไดแก ชุมชนตั้งขึ้นเพราะความชวยเหลือจากภายนอก
ความสําเร็จของการทองเที่ยวชุมชนจึงตองการ “แรงระเบิดจากภายใน” มากกวาการจัดตั้งโดยหนวยงาน
ภาครัฐและการจัดสรรผลประโยชน ชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ลวนมีประวัติและวิวัฒนาการของการ
ตอสูรวมกันมายาวนาน เชน ชุมชนเกาะยาวนอย หากการบริหารจัดการขาดความโปรงใสและเปนธรรมจะ
ทําใหทุนทางสังคมที่เปนฐานคอยๆ สึกกรอนได ชุมชนที่พึ่งพารัฐมากเกินไป เนื่องจากผูมาเยือนเปนอุปสงค
(Demand) เทียมจากนโยบายของรัฐที่ไปกระตุนการดูงาน จึงมีโอกาสที่ดีมานดจะซบเซาเมื่องบประมาณ
สนับสนุนเหลานี้สิ้นสุดลง นอกจากนี้ การจัดสรรผลประโยชนภายในกลุม หากไมลงตัวและไมเปนธรรมแลวก็

จะมีโอกาสจะเกิดความขัดแยงขึ้นภายในชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีการดูแลเรื่องผลกระทบที่มีตอครัวเรือนในชุมชนที่ไมไดมีสวนไดจากการทองเที่ยว ซึ่งก็จําเปน
จะตองมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนจากรายไดจากทองเที่ยวไปดูแลผลกระทบเหลานี้ เชน ผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม มลพิษเสียง ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพชีวิตทั้งกับชุมชนและนักทองเที่ยวดวย เชน เพิ่มแสง
ไฟสองสวางเพื่อความปลอดภัยยามคํ่าคืน
ตัวอยางที่ดีไดแก ชุมชนบานบัว จังหวัดพะเยาซึ่งหักรายไดของกลุมที่ไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว
เขาสูกองกลางทุกครั้งแลวแบงเฉลี่ยคืนใหกับทุกครัวเรือนในหมูบานทุกป อีกตัวอยางหนึ่งไดแกกลุมเรือบาน
เดียมซึ่งหักรายไดจากการพานักทองเที่ยวไปชมทุงทะเลบัวแดงเขากลุมรอยละ 20 หลังจากนั้นก็นํามาเปนคา
บริหารจัดการคาบํารุงวัดและชุมชนใหทุนการศึกษาแกเด็กในชุมชน
โอกาส ของชุมชนทองเที่ยวนั้นมีอยูมาก เนื่องจากกระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่กําลังเติบโต แตโอกาสก็
ไมใชสําหรับชุมชนทองเที่ยวทุกแหงและไมใชชุมชนหางไกลที่ไหนก็ได แตเปนโอกาสเฉพาะชุมชนทอง
เที่ยวที่มีศักยภาพและมีแมเหล็กดึงดูดดานการทองเที่ยวเทานั้น
ความทาทาย ของชุมชนทองเที่ยวคือ กระแสการทองเที่ยววิถีไทยในปจจุบัน ทําใหหนวยงานตางๆ พยายาม
เขาไปหาชุมชนทองเที่ยวที่คอนขางประสบความสําเร็จแลว เพื่อที่จะใหขอเสนอและยื่นมือมาใหความชวย
เหลือตางๆ ทําใหเกิดปญหาขัดแยงกันภายใน เนื่องจากแกนนําชุมชนแยงชิงผลประโยชนจากรัฐที่เสนอเขา
มา ความทาทายอีกประการหนึ่ง ไดแก การแขงขันจากอุตสาหกรรมโรงแรมในพื้นที่ใกลเคียงซึ่งสามารถเสนอ
บริการไดในราคาที่คอนขางตํ่า ใกลเคียงกับโฮมสเตยซึ่งกําลังปรับตัวไปสูตลาดนักทองเที่ยว และกําลังยก
ระดับคาที่พักไปเปน 600 บาทตอคืนขึ้นไป (รวมคากิจกรรม)
นโยบายของรัฐควรเนนการสนับสนุนการสรางสาธารณูปโภค เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและอํานวย
ความสะดวกมากกวาการสนับสนุนดานการเงินโดยตรงสูชุมชน เพิม
่ ทักษะทั้งระดับแกนนําและผูปฏิบัติให
สามารถรองรับการทองเที่ยวเพื่อพักผอน และควรเปดโอกาสใหชุมชนนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชในการทํา
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มาหากินโดยไมผิดกฎหมายเชน Grab car ซึ่งจะทําใหชุมชนมีตําแหนงแหงที่ในโลกดิจิทัลและกลุมนักทอง
เที่ยว FIT เขาถึงชุมชนไดงายขึ้น จะไดเปนทองเที่ยวชุมชน 4.0 ได!
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