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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ .1).ศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนบ้านลานคา .2).แนวทางในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านลานคา.โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ.การสัมภาษณ์
และการประชุมสนทนากลุ่ม   
 ผลการศึกษา.พบว่า.อัตลักษณ์ชุมชนบ้านลานคามีลักษณะที่จับต้องได้คือ.ด้านโบราณสถาน.ได้แก่ 
วัดลานคา.รอยพระพุทธบาทไม้ตะเคียนทอง.ศาลปู่เจ้าย่าเมือง.ด้านสถาปัตยกรรม.ได้แก่.สะพานแขวน 
บ้านลานคา .ด้านโบราณวัตถุ .ได้แก่.เรือศรีวันนา.อัตลักษณ์ชุมชนที่มีลักษณะจับต้องไม่ได้ .คือ.ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี.ได้แก่.ประเพณีวันสารทไทยพวน.ประเพณีท าบุญหลังบ้าน.ประเพณีสงกรานต์บั้งไฟ
ไทยพวน.ด้านพิธีกรรมและความเชื่อ.ได้แก่.การไหว้ปู่เจ้าย่าเมือง.ประเพณีก าฟ้า.หรือค้ าฟ้า.ด้านการแสดง
และการละเล่น.ได้แก.่การร าวงย้อนยุค.การร าโทน.และการเต้นบาสโลบ.แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ใช้อัตลักษณ์ชุมชน.ควรมีแนวทาง.คือ.การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว.การจัดการสภาพแวดล้อม.การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน.การจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว.และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ.รวมถึงการสร้างตราสินค้าของชุมชน 
ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ชุมชน, การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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Abstract 
 The objective of this research was 1) to study community identiy of Lanka 
community.2) to study guideline to  promote  tourism  in Lanka. This study was conducted 
through qualitative research method, informal interview and focused group discussion. 
 The study revealed that community indentity in Lanka community was linked to 
historic site and architecture such as WatLanka, Wooden Buddha foot printed, Shrine of 
PujaoYamung and  BanLanka Rope Bridge. The identity of community  also linked to 
tradition and belief such as ReligiousThai-paun festival, Songkran festival, Wai-
PujaoYamuang, Kam-fah festival , Thai folk dance and Bar slope dance.There are various 
guidelines to promote community tourism 1) develop and restorate historic site and 
surrounding areas 2) create tourism map 3) using integrated marketing communication 
strategy 4) create branding for community products. 
Keywords: community identity, promoting tourism 
 
บทน า 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน.นอกจากนี้ยังมี
การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์.เพ่ือการเป็นการแสดงถึงความภูมิใจของประเทศ ทั้งยังเป็น
การสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น .และเพ่ือเป็นการส่งเสริมจิตส านึกการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้ทรงคุณค่าและสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นภายใต้ขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติที่จะรองรับได้ และ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณี .วัฒนธรรมต่อกระบวนการท่องเที่ยว 
อีกทั้งประชาชนทุกส่วนต้องได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงมีการ
จัดการทรัพยากรเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในขณะที่
ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นไว้ได้.(วีรพร รอดทัศนา. 2557) 

อัตลักษณ์ชุมชน เป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ก่อตัวขึ้นมา  ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
นั้นได้ถูกน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาท่องเที่ยวใน
ชุมชนนั้น.ๆ.ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ.ชุมชน.ขนบธรรมเนียม.
ประเพณ.ีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต.น าไปสู่การพัฒนาด้านต่าง.ๆ.ให้มีความโดดเด่น.น่าสนใจ.อันเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตัวที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชน เกิดการการพัฒนาควบคู่ไปกับการค านึงถึงรากเหง้า
ทางวัฒนธรรม.ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการจดจ าและเกิดความประทับใจ .และท าให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นมี
จุดขายที่ไม่เหมือนใคร (อินทิรา พงษ์นาค. 2557) 

การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยว 
ได้สัมผัส.และค้นหา.จังหวัดสุพรรณบุรีมีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม การที่แต่ชุมชนมีบันทึกเรื่องราวของอดีตที่ยาวนานและ น่าสนใจ รวมถึงมีหลักฐานด้าน
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่งดงามและทรงคุณค่าท าให้แหล่งท่องเที่ยวใน
แต่ละชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ 
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ดังนั้น.การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านลานคา อ าเภอ   
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จะเป็นแนวทางในการศึกษาบริหารจัดการการส่งเสริมท่องเที่ยวให้ชุมชน   
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะด้านอัตลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านลานคา  
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านลานคา  

แนวคิด ทฤษฎี  
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity) 

  อัตลักษณ์ (Identity).หมายถึง.คุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะบุคคล 
สังคม.ชุมชนหรือประเทศนั้น.ๆ.อาจรวมถึง.เชื้อชาติ.ภาษา.วัฒนธรรมท้องถิ่น .และศาสนา.ฯลฯ.ซึ่งมี
คุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอ่ืน .ๆ.หรือเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอ่ืน .ๆ.(อภิญญา 
เฟ่ืองฟูสกุล..2546) 
  ชลธิชา.มาลาหอม (2555) กล่าวว่า อัตลักษณ์ชุมชน หมายถึง รากเหง้าหรือวัฒนธรรมทางสังคม
ที่ถูกหลอมให้เกิดขึ้นมาและใช้ในการยึดเป็นภูมิปัญญา .ขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติในสังคม
นั้น.ๆ.ซึ่งมีความโดดเด่นหรือความแตกต่างกับขนมธรรมเนียมประเพณี .และวัฒนธรรมในสังคมอ่ืน .ๆ 
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มชุมชน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  การส่งเสริมการท่องเที่ยวมีหลักการด าเนินการดังนี้.1) เร่งพัฒนา.บูรณะ.ฟ้ืนฟูมรดกและสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรม.ทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง.เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่.สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าโดย
ส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชน.รักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง 
2) เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง .ๆ.ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ.การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม.โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาพ้ืนที่
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว.3) เพ่ิมมาตรการอ านวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และป้องกันการเอา
เปรียบนักท่องเที่ยว.เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยว .4).เร่งฟ้ืนฟูความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นอ่ืน.ๆ.โดยรอบ.ทั้งทางด้านการตลาด.การลงทุน.การขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว.5).บริหารการ
ท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก .โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นใน
รูปแบบที่หลากหลาย (พรทิพย์  กิจเจริญไพศาล.2553)  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) ได้แก่ การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(Documentary.Research).การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ.(Informal.Interview) ควบคู่กับการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม.และประชุมสนทนาแบบกลุ่ม.(Focus Group Discussion) 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกในชุมชนบ้านลานคา.อ าเภอบางปลาม้า.จังหวัดสุพรรณบุรี 
กลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการของชุมชนบ้านลานคา.จ านวน.15.คน 
 
ผลการวิจัย 

ชุมชนบ้านลานคา.เป็นชุมชนชาวไทยพวน.ที่อพยพมาจากเชียงขวางประเทศลาว .ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่.3 ราวปี พ.ศ. 2370.โดยมีผู้น าคือนายวันดี.หรือขุนก าแหง.ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บ้านลานคา 
ริมแม่น้ าท่าจีน.เป็นพื้นที่ท่ีมีหญ้าคาข้ึนมากเป็นลานหญ้าคา.ซึ่งหญ้าคาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการมุง
หลังคาบ้านเรือนได้.ชุมชนบ้านลานคาประกอบด้วย.4.คุ้ม.คือ.คุ้มเมืองเปียว.(บ้านลานคา).คุ้มปู่ย่าเมือง 
คุ้มขุนภิรมย์.และคุ้มตากแดด.ปัจจุบันบ้านลานคา.ตั้งอยู่ทีห่มู่ที.่3 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
 จากการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านลานคา.พบว่า.สามารถจ าแนกอัตลักษณ์ของชุมชนได้ใน.2 
ลักษณะ.คือ.อัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับต้องได้.และอัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับต้องไม่ได้.โดยอัตลักษณ์นี้จะ
แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ในด้านต่าง.ๆ.ได้แก่.อัตลักษณ์ด้านสังคม.วิถีชีวิตและความเป็นอยู่.อัตลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 

โดยอัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับต้องได้ของชุมชนบ้านลานคา .จะเป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนาและ
ประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  

วัดลานคา.ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนแถบตะวันออก .หมู่ที่.3.ต าบลโคกคราม.(เก้าห้อง).อ าเภอ    
บางปลาม้า.จังหวัดสุพรรณบุรี.จากหลักฐานทางจังหวัด.(ฉบับกรมศาสนา).วัดลานคา.เดิมชื่อ.วัดจ าปา 
ตั้งอยู่ในที่ดอน.ห่างจากแม่น้ าท่าจีน.ประมาณ.1.กิโลเมตร.ท าให้การคมนาคมติดต่อไม่สะดวก.เนื่องจาก
สมัยโบราณการคมนาคมนิยมใช้ทางน้ าเป็นหลัก .ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันย้ายวัดมาตั้งในที่ใหม่บริเวณริม 
แม่น้ าท่าจีน (ที่ตั้งวัดปัจจุบัน) ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่รกร้างว่างเปล่า มีต้นไม้ และหญ้าขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่น โดยเฉพาะ หญ้าคา ขึ้นอยู่มากเป็นพิเศษ และด้วยเหตุนี้จึงได้ลงความเห็น เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น
ชื่อ วัดลานคา ส่วน วัดจ าปา นั้นปัจจุบันยังมีเจดีย์และบ่อน้ าเหลืออยู่เป็นหลักฐาน 
         รอยพระพุทธบาทไม้ตะเคียนทอง เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์สร้างด้วยโลหะทาชาด และทาทอง    
มีขนาดกว้าง 52 เซนติเมตร.ยาว.141.เซนติเมตร.สูง.27.เซนติเมตร 
           ศาลปู่เจ้าย่าเมือง เป็นศาลประจ าหมู่บ้านไทยพวน เป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการป้องกันไฟของ 
คนพวน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองเปียง ของประเทศลาว ตั้งขึ้นหลังจากที่บ้านเก้าห้องเกิดเพลิงไหม้  
สามครั้งสามโดยไม่มีสาเหตุ ขุนก าแหงฤทธิ์สงสัยจึงให้โหรท านายว่าบ้านนี้จะต้องปลูกให้ไดเ้ก้าห้อง และให้
มีสิ่งที่เคารพบูชาไว้หลังหนึ่งชื่อว่า.“ศาลปู่เจ้าย่าเมือง”.แล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขไว้ให้ลูกหลานกราบไหว้บูชา  
 พิพิธภัณฑ์เรือ คนในชุมชนบ้านลานคาชื่นชอบการแข่งเรือยาวและมีเรือประจ าหมู่บ้านชื่อเรือ 
“ศรีวันนา”.ขุดจากไม้ตะเคียนทอง โดยนายวัน ศรีวันนา ซึ่งเป็นชาวบ้านเก้าห้อง (วัดลานคา) เป็นผู้ด าเนินการ
และได้จัดหาช่างมาขุดเรือซึ่งเรือที่ขุดในสมัยนั้นรูปทรงของเรือมีท้องเรือค่อนข้างกว้างเกินไป พระครูวาที
ธรรมคุณจึงได้ซ่อมแซมใหม่ เมื่อซ่อมแล้วเรือก็เพรียวเล็กขึ้นน าไปแข่งขันประสบความส าเร็จตลอดมา เรือ
ศรีวันนาเป็นเรือขนาด 55 ฝีพาย ปัจจุบันได้น ามาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เรือพ้ืนบ้าน.วัดลานคา 



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติครั้งที่11 
The 11thHatyai National and International Conference 

952 

 

 สะพานแขวนบ้านลานคา – ตลาดเก้าห้อง.สร้างเมื่อ.ปี พ.ศ. 2555 เป็นสะพานข้ามแม่น้ าจากวัด
ลานคาไปตลาดเก้าห้อง 
 ส่วนอัตลักษณ์ชุมชนที่มีลักษณะจับต้องไม่ได้ที่พบของชุมชนบ้านลานคาจะเป็นประเพณี.พิธีกรรม
ด้านศาสนา.ภาษา และการแสดง.ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
ได้แก่ ประเพณีวันสารทไทยพวน.ที่จัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ า.เดือน.10.ของทุกปี (อาจเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือน 9 
เป็นต้นไป) ลูกหลานที่ไปประกอบอาชีพต่างถิ่นจะเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพ่ือท าบุญกับครอบครัว 
ชาวบ้านจะนิยมท าขนมในวันสารท.ได้แก่.กระยาสารท.กะละแม.ข้าวเหนียวแดง.ข้าวต้มมัด.ขนมกง   
  ประเพณีท าบุญหลังบ้าน.เป็นประเพณีของชาวไทยพวน.จัดขึ้นในเดือน.6.เป็นต้นไป.โดยจะจัดขึ้น
บริเวณหลังหมู่บ้านวันเข้าพรรษาในช่วงเช้า เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เพ่ือความเป็นสิริมงคล
ต่อตนเองและครอบครัว  

ประเพณีสงกรานต์บั้งไฟไทยพวน.เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน.หรือลาวพวน 
(ชาวไทยพวน หรือลาวพวน เป็นกลุ่มที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้ภาษาพวนเป็นภาษาพูด) การจุดบั้งไฟท าเพ่ือบูชาพญาแถน ผีฟ้าบนสรวง
สวรรค์ตามความเชื่อของชาวไทยพวนโบราณ ประเพณีนี้โดยปกติจะจัดขึ้นในวันขึ้น.15.ค่ า.เดือน.6.ของ 
ทุกปี เพ่ือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า .ส าหรับชาวไทยพวนใน อ าเภอบางปลาม้า ซึ่งจะจัดงาน
ประเพณีนี้ในวันสงกรานต์ของทุกปี  
 การไหว้ปู่เจ้าย่า.งเป็นงานประจ าปีจัดในวันแรม.9.ค่ า.เดือน.9.และวันขึ้น.15.ค่ า.เดือน.5.เพ่ือระลึก
ถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในบริเวณศาลปู่เจ้าย่าเมือง โดยมีเครื่องเซ่นไหว้
ประกอบด้วย.อาหารคาวหวาน.หัวหมู.ขนมต้มแดง ต้มขาว กล้วย มะพร้าวอ่อน.เป็นต้น.และมีการอัญเชิญ
วิญญาณของบรรพบุรุษเข้าทรงลูกหลาน ผู้ที่ถูกประทับทรงจะพูดภาษาไทยพวนได้อย่างคล่องแคล่ว.ทั้งที่
โดยปกติไม่สามารถพูดภาษาไทยพวนได้.และหากคนในหมู่บ้านจะท าพิธีกรรมใด.ๆ.เช่น.อุปสมบท.สมรส 
หรืองานศพก็จะมีการบอกกล่าวก่อนทุกครั้ง 

ประเพณีก าฟ้า.หรือ.ค้ าฟ้า.จัดขึ้นในวันขึ้น.3.ค่ า.เดือน.3.ของทุกปี 
การแสดงของชุมชน จะมีการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน เพ่ือท าการแสดงร าวงย้อนยุค.การร า

โทน.และการเต้นบาสโลบ.ในงานบุญเทศกาลหรืองานประเพณีของชุมชนบ้านลานคา .นอกจากนี้ยังมี    
อัตลักษณ์ด้านการใช้ภาษาถ่ินซึ่งเป็นภาษาไทยพวน 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน.พบว่า.ชุมชนบ้านลานคามีทรัพยากรหลักในการ
น าเสนอคุณค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย.ทั้งประวัติศาสตร์.วัฒนธรรม.ประเพณีและ
วิถีชีวิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน .การส่งเสริมการท่องเที่ยวควรจัดให้กิจกรรมที่สามารถท าให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ.และเข้าถึงทรัพยากรต่าง.ๆ.ที่แสดงคุณค่าของความเป็นชุมชน.และต้องอาศัยการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนด้วย .ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี .การมี
โครงสร้างพ้ืนฐานที่อ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้การสื่อสารการตลาดที่เข้าถึง
นักท่องเที่ยวด้วย  
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สรุปและอภิปรายผล 
แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน.คือ.การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว .การจัดการ

สภาพแวดล้อม.การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน.การจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว.การจัดท า
แผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ .รวมถึงการสร้างตราสินค้าของชุมชน 
การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีส่วนส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.โดยการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว.เส้นทางการท่องเที่ยว การพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน.รวมถึงการจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดการสืบทอด      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง.ๆ 
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