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1. ออกจากความยากจน

2. เรียนต่างประเทศ

3. ทําธุรกิจตัวเอง

4. เที่ยวพักผ่อนรอบโลกกับครอบครัวหรือคนที่เรารัก

5. สอนหนังสือ

6. ข้ึนเวที TED/TEDx
7. ทําดีเพื่อสังคมทีเห็นเป็นรูปธรรม

8. ได้มีโอกาสสนธนากับผู้นําประเทศ

9. ปลูกต้นไม้ 10,000 ต้น
10. เล่นดนตรีไทยให้เป็น

10 อย่างท่ีอยากทําก่อนตาย....
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Write yours down
and BE PREPARED to stand up and
tell us your 5 things to do before 30 ? 
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Local Alike as a Case





UNMET

of ppl. with disabilities have 
no opportunity to continue 

their higher education.
( 84% not even get a chance to start 
school or finish only primary school)

is the average math 
score of national 
O-net test (Grade 12)

9297 MillionThb.

78,000 

8.5 Million+ 
No. of aging population in 
Thailand and this number 
continue to grow rapidly.

26.95%

The amount of money that spends on 
prison management each year
( 2 times more than 1998)

NEEDS

99%

MillionTHB.
The budget of waste 

management and the 
value of waste that can 

be recycle.

Info source  : Thailand Social Enterprise Organization (TSEO)





©LocalAlike201940นักทอ่งเที*ยว
เขา้มาเที*ยวในไทย

ลา้นคน
ตอ่ปี



©LocalAlike20199 หมื$นลา้น
ดอลลาร์ ตอ่ปีรายได ้

จากการทอ่งเที$ยว
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แต่ใน ปี1

นักท่องเท่ียว
เข้ามาเที่ยวในชุมชน

2000 คน

รายได้เข้าชุมชนเพียง 10% เท่าน้ัน
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ความรู ้
ชมุชนมศีกัยภาพและทรัพยากร
แตข่าดความรูใ้นการจัดการ
ทอ่งเที?ยวใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน

ผูเ้ชื?อม
ชมุชนขาดตวักลางเชื?อมตอ่กบั
ตลาดทอ่งเที?ยวทั Hงภายในและ

ตา่งประเทศ

ภาพลกัษณ์
ภาพลกัษณ์การทอ่งเที?ยว
โดยชมุชนมกัถกูมองวา่
เป็นการศกึษาดงูาน

เราเห็นอะไร ?
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เพื$อใหก้ารทอ่งเที$ยวโดยชมุชนเกดิขึ;นจรงิ
และมคีวามยั$งยนื

เรามโีมเดลทางธรุกจิที$เรยีกวา่

Local Alike Impact Chain
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โลเคลิ อไลค์
มุง่พัฒนา 4 อยา่ง

คน ธรุกจิ เทคโนโลยี สงัคม
และสิ<งแวดลอ้ม



©LocalAlike2019

เรามุง่มั)นยกระดบัคณุภาพชวีติของชมุชน
ผา่นการทอ่งเที)ยวอยา่งยั)งยนื (Sustainable Tourism)
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ตวัอยา่งชมุชนที/ โลเคลิ อไลค์
เขา้ไปทํางานดว้ย



หลอ่โย
2 0 1 2
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Hloyo Community in Chiang Rai, Thailand

เร ิ$มใหบ้รกิารดา้นการ
ทอ่งเที$ยว

พัฒนาโฮมสเตยบ์า้น
ดนิเพื$อรองรับ
นักทอ่งเที$ยวและ
สื$อสารวถิชีวีติ

ปรับปรงุ และพัฒนา
มาตรฐานการใหบ้รกิาร
Creative Workshop & 
Cooking Class

กําหนดเป้าหมาย
และทศิทางการ
ทอ่งเที$ยว

ลงพืHนที$ประเมนิ
ศกัยภาพ

รว่มออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม

ทดลองใหบ้รกิาร
ดา้นการทอ่งเที$ยว

โครงการหอ้งเรยีน
นางฟ้า สอนภาษา
กบัชมุชน พัฒนา
ทกัษะภาษาองักฤษ
เพื$อการทอ่งเที$ยว
รว่มกบั Thai Air Asia 
Airline

โครงการวจิัย
ผลลพัทท์างสงัคม
โดย บรษัิท ป่าสาละ
จํากดั

กองทนุทอ่งเที$ยว
โดยชมุชนบา้น
หลอ่โยสนามเด็ก
เลน่

กองทนุทอ่งเที$ยว
โดยชมุชนบา้น
หลอ่โยพพิธิภณัฑ์
อาขา่ - Kiva

กองทนุทอ่งเที$ยวโดย
ชมุชนบา้นหลอ่โย และ
ธนาคารขยะ

พัฒนาความรว่มมอืกบั
เทศบาลป่าตงึ จังหวดั
เชยีงราย
อบรมเรื$องการจัดการ
ขยะ

โครงการเหนอืฝัน
ลา้นแรงบนัดาลใจ
แอว่เหนอืครั Hงใหมไ่ม่
เหมอืนเดมิ
พัฒนากจิกรรม
ประชาสมัพันธ์ และ
สง่เสรมิการตลาด

2018201720162015201420132012

ประชาสมัพันธ◌ผ์า่นเวป
ไซต์
www.localalike.com

ประชาสมัพันธแ์ละ
การตลาดผา่น
- เวปไซต์
- บรษัิทนําเที$ยว

พัฒนาความรว่มมอื
กบัคูค่า้บรษัิททวัร์
โรงแรม ฯลฯ
เพื$อสง่เสรมิการขาย

ปรับปรงุ และ
พัฒนามาตรฐาน
การใหบ้รกิาร

ใหบ้รกิารผา่น
บรษัิทนําเที$ยวของ
โลเคลิ อไลค์

http://www.localalike.com/








หลอ่โย
ปัจจบุนั
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2016 2017 2018

รายไดจ้าก
การทอ่งเที7ยว

1.5M
230K

70K



หลอ่โย
ปัจจบุนั

©LocalAlike2019

กองทนุการ
ทอ่งเที4ยว

จัดการขยะ

ปลกูป่า
ทดแทน

ปั;นดนิใหเ้ป็นดาว



หลอ่โย

ปัจจบุนั

บา้นหลอ่โย มเีด็กๆ มากมายที7ตอ้งการพื=นที7
ทํากจิกรรมกลางแจง้ จงึสรา้งสนามเด็กเลน่ให ้
เด็กๆ ไดป้ลอ่ยความสนุกสนานกนั

สนามเด็กเลน่

สรา้งโรงเก็บขยะ และระบบการจัดการขยะ
ภายในหมูบ่า้น เพื7อสขุอนามยั และการ

จัดการที7ยั7งยนื

การจัดการขยะ

พพิธิภัณฑเ์พื7อเก็บอตั
ลกัษณ์ วถิชีวีติ ประเพณี
และวฒันธรรมไมใ่หส้ญู

หาย

พพิธิภณัฑ์
วฒันธรรม

บา้นหลอ่โยมนัีกทอ่งเที7ยวเขา้มาแวะเวยีน
อยูเ่รื7อยๆ เมื7อการทอ่งเที7ยวเกดิขึ=นไดจ้รงิ
ชมุชนเริ7มมเีงนิออมในกองทนุหมูบ่า้น คน
ในชมุชนจงึนําเงนิจากกองทนุมาพัฒนา
คณุภาพชวีติของพวกเขา
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การพัฒนาแบบ
องคร์วม
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.H\�3DUWQHUV .H\�$FWLYLWLHV

.H\�5HVRXUFHV

9DOXH�3URSRVLWLRQV &XVWRPHU�5HODWLRQVKLSV &XVWRPHU�6HJPHQWV

&KDQQHOV

&RVW�6WUXFWXUH 5HYHQXH�6WUHDPV

:KDW�.H\�$FWLYLWLHV�GR�RXU�9DOXH�
3URSRVLWLRQV�UHTXLUH"
2XU�'LVWULEXWLRQ�&KDQQHOV"
&XVWRPHU�5HODWLRQVKLSV"
5HYHQXH�VWUHDPV"

7KH�%XVLQHVV�0RGHO�&DQYDV
'HVLJQHG�IRU� 'HVLJQHG�E\� 2Q������������������

,WHUDWLRQ������

ZZZ�EXVLQHVVPRGHOJHQHUDWLRQ�FRP

%HQHILFLDU\

/RQJ�WHUP�ZRUN�SDUWQHUV�

&XVWRPHUV�
��5HJXODU�XSGDWHV�RQ�
FRPPXQLW\�GHYHORSPHQW
���%XLOGLQJ�FRPPXQLW\�RI�
OLNH�PLQGHG�WUDYHOOHUV

/RFDO�$OLNH 6RPVDN�%RRQNDP

��6HOHFWHG�
FRPPXQLWLHV
��/RFDO�DXWKRULWLHV
�/RFDO�WRXU�
RSHUDWRUV

��%XUHDX�RI�7RXULVP�
%XVLQHVV��'HSW��RI�
7RXULVP��IRU�
SHUPLVVLRQ�
��&%7�L
��&RUSRUDWHV��
WKURXJK�WKHLU�&65�
SURJUDPV

��/RFDO�DOLNH�
3ODWIRUP
��&RUH�7HDP
��)LQDQFH
��/RFDO�1HWZRUN
��/RFDO�$PEDVVDGRU
��7RXULVW�1HWZRUN

��6FUHHQ�DQG�VHOHFW�
FRPPXQLW\
��'HYHORS�FRPPXQLW\�WR�EH�D�
&%7�FRPPXQLW\
��6HWWLQJ�FDUU\LQJ�FDSDFLW\�
ZLWK�ORFDOV
��'HYHORS�DQG�GHVLJQ�
DFWLYLWLHV�ZLWK�ORFDOV
��%XLOG�ORFDO�QHWZRUN
��7UDLQLQJ

��'HYHORS�DQG�GHVLJQ�WRXU�
SDFNDJHV
��3LORW�VHUYLFHV�DQG�JHW�
IHHGEDFN
��'HYHORS�RU�LPSURYH�IURP�
IHHGEDFN
��ODXQFK�DQG�VDOH�SDFNDJHV
��6DOHV�	�0DUNHWLQJ
��0DQDJLQJ�SODWIRUP
��0DQDJH�WRXULVW�ERRNLQJ
��'HYHORS�FXVWRPHU�
UHODWLRQVKLS

.H\�5HVRXUFHV

6RFLDO�YDOXH�SURSRVLWLRQ
��&UHDWH�MREV
��5HGXFH�PLJUDWLRQ
��FXOWXUDO�SUHVHUYDWLRQ
�6HOI�VXVWDLQ�FRPPXQLWLHV
��&R�FUHDWHG�MRXUQH\�IRU�
FRPPXQLW\¶V�ODVWLQJ�
LPSDFW

,PSDFW�0HDVXUHV
����LQFRPH�JHQHUDWLRQ
����RI�MREV�FUHDWHG
����RI�SUREOHPV�VROYHG
����RI�FRPPXQLWLHV�
LQYROYHG

&XVWRPHU�9DOXH�
3URSRVLWLRQ
��&R�FUHDWHG�
FRPPXQLW\�EDVHG�
WRXULVP�SURGXFHU����
���6XVWDLQDEOH�
GHYHORSPHQW�WKURXJK�
FRPPXQLW\�EDVHG�
WRXULVP
��&RQYHQLHQFH�DQG�
UHOLDEOH�DFFHVV

��ZZZ�ORFDODOLNH�FRP
���6RFLDO�0HGLD��VXFK�DV�
)DFHERRN��OLQH��WZLWWHU�HWF�
��6DOHV�3DUWQHUV

��&%7�L
��/RFDO�$XWKRULWLHV
��&RPPXQLW\�OHDGHU�DQG�
ORFDO�FRPPLWWHH

&XVWRPHU
,QGLYLGXDO�FXVWRPHU
!0DLQO\�IRFXVHG�RQ�
IRUHLJQHUV��(XURSH��
86$��HWF��
!7RXULVWV�WKDW�LQWHUHVWHG�
LQ�VXVWDLQDEOH�WRXULVP
&RUSRUDWH�FXVWRPHUV
!8QLYHUVLW\�QHWZRUN
!3XEOLF�DQG�SULYDWH�
VHFWRUV��*URXS�RI�SHRSOH�
ZKR�LQWHUHVWHG�LQ�6RFLDO�
LVVXHV�DQG�6RFLDO�
(QWHUSULVH��XQLTXH�
H[SHULHQFHV

��:HEVLWH�PDLQWHQDQFH�FRVW
��6DODU\
��'HYHORSPHQW�DQG�WUDLQLQJ�FRVW

%HQHILFLDU\
/HYHO���%HJLQQLQJ�VWDJH
!1HZ�DQG�IUHVK�FRPPXQLW\�
WKDW�LV�QRW�UHDG\�WR�PDUNHW�
\HW�DQG�LQ�QHHG�RI�
GHYHORSPHQW
/HYHO����5HDG\�WR�VHUYLFH
!&RPPXQLW\�WKDW�KDV�EHHQ�
OLVWHG�LQ�D�&%7�L�GLUHFWRU\
!&RPPXQLW\�WKDW�DUH�UHDG\�
WR�VHUYLFH
��/HYHO����5ROH�PRGHO
!6HOI�VXVWDLQHG�FRPPXQLWLHV

��3ODWIRUP�GHYHORSPHQW
��0DUNHWLQJ�SODWIRUP�
GHYHORSPHQW
��&RPPXQLW\�GHYHORSPHQW
!�7RXULVP
!�&RPPXQLW\�)XQG

6XUSOXV
������IURP�LQGLYLGXDO�VDOHV
��������IURP�FRUSRUDWH�VDOHV
��������IURP�&%7�FRQVXOWLQJ



7+ 100+ 32K

ประสบการณ์ทํางานดา้นการ
ทอ่งเที4ยวโดยชมุชน
มากกวา่ 7 ปี

มากกวา่ 100 ชมุชน
42 จังหวดั

ที4เราทํางานดว้ย

มนัีกทอ่งเที4ยวมากถงึ
32,000 คน

YEARS COMMUNITY TRAVELLER
54M

สรา้งมลูคา่และผลประโยชน์
ใหก้บัชมุชน

สงูถงึ 54 ลา้นบาท

BAHT

การจัดการที4เกดิจากคนในพืIนที4
สรา้งเครอืขา่ยขยายการพัฒนาแบบองคร์วม เพื4อยกระดบัคณุภาพชวีติอยา่งยั4งยนื

สิ4งเหลา่นีI คอืความสําเร็จที4เราภมูใิจ

©LocalAlike2019
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สิ#งแวดลอ้ม

เศรษฐกจิสงัคมและ
วฒันธรรม

ผูนํ้า
ชมุชน

สมาชกิชมุชน

สมาชกิชมุชน

สมาชกิชมุชน
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สิ#งที#เรากําลงัทําอยู่
ก็เพราะอยากเห็นรอยยิ7มของพวกเขา

คณุภาพชวีติที#ดขี ึ7น
และ การพัฒนาอยา่งยั#งยนื







หมู่บ้านสวนป่า เชียงราย







การจัดการขยะ
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คลองเตย



Careles
s

What’s inside all areas around the world

Dark side Bright side

Drug AddictCareless

Stinking

Flooded area

Dog’s poop

Alcoholic

Overcrowded

Noisy

Sewage
Dirty



Khlong Toei Community in Bangkok, Thailand

โครงการวจัิยผลลัพท์
ทางสังคม โดย บรษัิท ป่า
สาละ จํากัด

กระบวนการพัฒนา
ทอ่งเที?ยวโดยชมุชนฯ

กองทนุทอ่งเที?ยวโดยชมุชน
คลองเตย

Runner-up of ASEAN 
Social Impact Award 
2018

20182017201620152014

ลงพืEนที?ศกึษาความ
เป็นไปไดแ้ละแนะนํา
โครงการฯ ร่วมกับ
มลูนธิดิวงประทปี

ประชาสัมพันธแ์ละทําการตลาด
ผ่าน
- เวปไซต์
- บรษัิทนําเที?ยว

พัฒนาความร่วมมอื
กับคูค่า้บรษัิททัวร์
โรงแรม ฯลฯ
เพื?อสง่เสรมิการขาย

ระดมทนุผ่าน เทใจ
ดอทคอม 100,000 บาท

พัฒนาขอ้เสนอ
โครงการร่วมกับมลูนธิิ
ดวงประทปี จัดตัEงคณะทํางาน

ทอ่งเที?ยวโดยชมุชนฯ

จัดตัEงกองทนุทอ่งเที?ยว
โดยชมุชนฯ และพัฒนา
เครอืขา่ยมัคคเุทศก์
ทอ้งถิ?น

Product testing and 
Launch Trip

ขยายเครอืขา่ยคณะ
กรรมการฯ 30 คน

โครงการวจัิยผลลัพท์
ทางสังคม
โดย มลูนธิแิมฟ้่าหลวงฯ

Thailand Region Winner of Asia Social 
Innovation Award 2015: Best Social 
Startup Idea (Tourism for Social 
Change)

Once As A Hero 
Trip
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ปัจจบุนั
คลองเตย 20%

80%
❏ 80% เป็นตา่งชาติ มาจากหลาย

ประเทศ ออสเตรเลยี องักฤษ
เยอรมนั ญี?ปุ่ น อนิเดยี ไตห้วนั
ฮอ่งกง ลาว สวติเซอรแ์ลนด์
ฝรั?งเศส

❏ 20% เป็นคนไทย
สว่นมากเป็นนักศกึษา
จากมหาวทิยาลยั

นกัทอ่งเที*ยว
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ปัจจบุนั
คลองเตย

57,450 บาท

ปี2017
มรีายไดจ้าก
การทอ่งเที8ยว

259,020
บาท

ปี2018
มรีายไดจ้าก
การทอ่งเที8ยว



“ฝากแนวคดิ”



ฟังเพ่ือ
ผลประโยชน์
ของผู้พูด



ทํางานด้วยกัน 



มองอุปสรรคให้เป็นเสน่ห์



ประสบการณ์ที่ต้องมีความหมาย
ทั้งนักท่องเที่ยว
และคนท้องถ่ิน



Good Traveling. Lasting Impact


