
 Local Alike คือกิจการเพื่อสังคมที่มองเห็นศักยภาพของชุมชนทองถิ่น จึงมุงพัฒนา
การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อชวยชุมชนทองถิ่นตางๆ ให
เติบโตและพัฒนาตอไปไดอยางยั่งยืน ทุกชุมชนคือแหลงทองเที่ยวในตัวเอง มีของดีท่ี่ไมตอง
หาจากไหนซึ่งก็คือ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี อัตลักษณเหลานี้คือสิ่งล้ำคาที่หาไดจาก
การทองเที่ยวโดยชุมชนเทานั้น นี่คือศักยภาพดานการทองเที่ยวที่ Local Alike เชื่อมั่นวาจะ
ตอยอดไปไดไกลหากชุมชนมีองคความรูดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวและสามารถ
ลุกขึ้นมาจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตัวเองได

Local Alike

 เชื่อมโยงคุณคาและประสบการณชุมชนใหทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน พรอมสรางตลาดทั้งในและตางประเทศ
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ผลการดําเนินงานที่ผานมา

1. รวมพัฒนาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนรวมกับชุมชนเครือขาย ทั่วประเทศทั้งสิ้น 100 ชุมชน  
    ในพื้นที่ 42 จังหวัด
2. ใหบริการกับนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศทั้งสิ้นกวา 32,000 คน
3. จัดตั้งกองทุนทองเที่ยวโดยชุมชนใหกับ 2 หมูบานนํารอง ไดแก หมูบานสวนปาและหมูบาน
    หลอโย จังหวัดเชียงราย เพ่ือการตอยอดในการใชรายไดจากการทองเท่ียวพัฒนาชุมชน
4. สรางภาคีเชิงยุทธศาสตร (Strategic Partners) จากองคกรชั้นนํา ทั้งไทยและตางประเทศ    
    อาทิ
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
 องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.)
 สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I)
 AirAsia Thailand 
 Thailand Creative Design Center (TCDC)
 Advanced Info Service Public Limited Company (AIS)
 CreativeMOVE
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 DBS-NUS Social Venture Challenge Asia 2014, the Development Bank of   
 Singapore 
 Singapore International Foundation (SIF)

Community Development 
Solution

สรางองคความรูดานการทองเที่ยว
โดยชุมชนใหชุมชน
พัฒนาทักษะตางๆ ที่จำเปน
สรางเสนทางการทองเที่ยว
โดยชุมชนที่มีเอกลักษณชุมชน
พัฒนาโครงการตางๆ ที่ตอบโจทย
ตลาดทองเที่ยวยุคใหม

Local Alike Community Fund 

จัดตั้งกองทุนชุมชน
เชื่อมตอกองทุนกับแหลงเงินจาก
องคกรตางๆ
พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
คนในชุมชนในดานตางๆ เชน การ
ศึกษา การจัดการ สิ่งแวดลอม 
เปนตน

CBT Marketplace

เชื่อมตอชุมชนกับนักทองเที่ยว
ผาน www.localailke.com
นำเสนอประสบการณการทองเที่ยว
โดยชุมชนที่หลากหลาย
ใหความรูและเผยแพรแนวคิด
การทองเที่ยวโดยชุมชน

Co-Created Journey

สรางสรรคเสนทางการทองเที่ยว
โดยชุมชนใหตรงความตองการ
ของลูกคา
ออกแบบเสนทางการทองเที่ยว
โดยชุมชนตามความตองการ
ของนักทองเที่ยว

บริการ
ของ

Local Alike



โมเดลธุรกิจของบริษัท โลเคิล อไลค จํากัด ไดรับการยอมรับจากการแขงขันแผนธุรกิจเพ่ือสังคม
หลายรายการทั้งภายในประเทศและ ตางประเทศ อาทิ
 รางวัลชนะเลิศ PATA Gold Award 2018 สาขาCommunity-based Tourism
 รางวัลชนะเลิศ NTCC Sustainable Innovation สาขา Social Enterprise
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Social Impact Award 2018 ประเทศสิงคโปร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Singtel Regional Future Makers 2018 
 เขารอบ 10 ทีมสุดทาย Booking.com Booster 2017 โดย Booking.com ณ กรุง
 อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด ควาเงินรางวัล จำนวน 11.4 ลานบาท เพื่อนำไป
 ตอยอดธุรกิจ www.localalike.com 
 รางวัลชนะเลิศ Thailand Green Excellence Awards 2015: Community-Based   
 Tourism
 รางวัลชนะเลิศ Asia Social Innovation Award 2015: Best Social Start-up Idea   
 (Tourism for Social Change) 
 ชนะเลิศการแขงขัน Young Social Entrepreneurship Program 2014 จาก  
 Singapore International Foundation (SIF)  ประเทศสิงคโปร
 รางวัลชนะเลิศ AIS the Startup 2014 สาขา Social Business
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ระบบภูมิภาคเอเชีย DBS  
 NUS Social Venture Challenge Asia ประเทศสิงคโปร
 รางวัลชนะเลิศ Chivas The Venture, Social Enterprise ป 2556 
 ชนะเลิศโครงการ BANPU Champions for Change ปที่ 2  
 รางวัลชนะเลิศ Digital Innovation Award สาขา Digital Aids Asia

ความสําเร็จในปจจุบัน



1.   โครงการสรางเสนทางทองเที่ยวชุมชนตนแบบดานการทองเที่ยวยั่งยืนใน 3 พื้นที่นำรอง 
      ไดแก ชุมชนบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ และชุมชน
      บานบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ป 2558
2.   โครงการ Tourism Social Enterprise ชุมชนสาทรใต สนับสนุนโดย ธนาคารทหารไทย   
      จำกัด (มหาชน) ป 2558
3.   โครงการการทองเที่ยวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Tourism for Social Change)         
      ชุมชนคลองเตยรวมกับมูลนิธิดวงประทีป ป 2557
4.   โครงการพัฒนาโปรแกรมทองเที่ยวเชิงรับผิดชอบตอสังคมแบบมีสวนรวม โดย องคการ
      บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) ป 2558
5.   โครงการจัดฝกอบรมและนำรองการจัดการทองเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรมเมืองนาน   
      จังหวัดนาน โดย องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน     
      พื้นที่พิเศษเมืองเกานาน (อพท. 6) ป 2558
6.   โครงการ English On Air หองเรียนนางฟา ฝกภาษา พัฒนาชุมชน ตั้งแตป 2557 ถึง
      ปจจุบัน โดย บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการที่พัก
      ทองถิ่น (Homestay)  ผูประกอบการรายยอยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงชุมชนในพื้นที่       
      มัคคุเทศกทองถิ่น และเยาวชน โดยในป 2558 ไดจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องใน 3 พื้นที่ คือ    
      ชุมชนบานหัวทุง จังหวัดเชียงใหม ชุมชนบานกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด และชุมชน
      บานพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช และในป 2559 - 2560 ดำเนินโครงการกับ 4 พื้นที่    
      คือ ชุมชนบานโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย ชุมชนบานผาหมี จังหวัดเชียงราย ชุมชนเกาะกลาง    
      จังหวัดกระบี่ และชุมชนบานพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.   โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการเพื่อสังคม โดย องคการบริการการพัฒนา
      พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ป 2559
8.   โครงการสงเสริม พัฒนากิจกรรม และเสนทางการทองเที่ยวเมืองโบราณอูทอง    
      โดย องคการบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
      สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในป 2559
9.   โครงการ กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธการเดินทางทองเที่ยวภาคเหนือ เสนทาง 
      “เหนือฝนลานแรงบันดาลใจ แอวเหนือครั้งใหมไมเหมือนเดิม” โครงการผูหญิงทองเที่ยว
      ภาคเหนือ โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กองตลาดภาคเหนือ ในป 2559

โครงการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

1.   ขยายจํานวนชุมชนบนแพลตฟอรมท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยมีชุมชน
      ที่ทําเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนมากกวา 200 ชุมชนในประเทศไทย และมากกวา 2,000   
      ชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2.   สรางระบบ Community-Based Tourism Management  Back End ใหกับชุมชน เพื่อเพิ่ม
      ศักยภาพในการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
3.   มีภาคีเครือขายในการใหบริการขายทัวรในตลาดตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น
4.   พัฒนาไกดนําเที่ยวรุนใหมในเรื่องของการนําเที่ยวเชิงยั่งยืนและเปนลามใหกับชุมชนที่ยัง
      ขาดประสบการณในดานภาษาตางประเทศ

โอกาสและการเติบโตของกิจการ



10. โครงการกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธการเดินทางทองเที่ยวกระบี่ เสนทาง “กระบี่   
      อีกครั้งก็ยังไมเหมือนเดิม” โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานกระบี่ ในป 2559
11. โครงการพัฒนาชุมชนทองเที่ยวผาปง สูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย
      แหงประเทศไทย ในป 2560
12. โครงการศาสตรพระราชาเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ในป 2560 
      โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
13. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู ซีพีเอฟ ปลูก ปน ปอง ปาชายเลน พื้นที่จังหวัดระยองและ
      จังหวัดสมุทรสาครสูการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร  
      จำกัด (มหาชน) ในป 2560
14. โครงการสงเสริมการขายการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช    
      โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในป 2561
15. โครงการ Happy Home Happy Stay พักสบายกาย เที่ยวสบายใจ
      โดย บริษัท ดิเอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ในป 2561
16. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน “จากภูผาสูมหานที” จังหวัดระยอง 
      โดย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด ในป 2561
17. พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนในระดับอําเภอ ในเขตพื้นที่ อําเภอชํานิ จ.บุรีรัมย   
      ภายใตโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.บุรีรัมย โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน
      อําเภอชํานิ ในป 2561
18. โครงการชุมชนเรียนรูหัตถกรรม (Craft Communities) ในป 2561
      โดย ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
19. โครงการพัฒนาและตอยอดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว
      ของลูกคาแบบกลุม ในพื้นที่ 3 ชุมชน ไดแก บานสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย, ตําบลบานแซว   
      จังหวัด เชียงราย และยานเกาตะกั่วปา จังหวัดพังงา โดย กองสงเสริมแหลงทองเที่ยว   
      (กสล.) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ป 2561
20. โครงการ “Hello Taste Thailand” โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ป 2561
21. โครงการจัดกิจกรรมทดลองทองเที่ยวและประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชน
      ของชุมชนที่ไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโลก โดย   
      องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ มหาชน) 
      สํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (อพท. 7) ในป 2561
22. โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการขายทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
      ชาวไทยและนักทองเที่ยวกลุมองคกร ภายใตแคมเปญรณรงค “Welcome Back to 
      Bangkok - ยินดีตอนรับกลับพระนคร” โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)    
      สํานักงานกรุงเทพฯ
23. โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวทั่วประเทศไทย 23 เสนทาง 42 ชุมชน 15 จังหวัด ใน
      โครงการ “Amazing Thailand Unseal Local 2018” ภายใตแคมเปญ “Once as a Tourist 
      มาเที่ยวกันสักวันหนึ่ง” โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ป 2561
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